
  قانون العقوبات
  ٢٢/٦/١٩٤٩ تاريخ ١٤٨الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 

  
  األحكام العامة : الكتاب األول
  القانون الجزائي : الباب األول
  قانونية الجرائم / تطبيق القانون الجزائي من حيث الزمان : الفصل األول

  ١المادة 
  . رم لم يكن القانون قد نص عليه حين اقترافه ـ ال تفرض عقوبة وال تدبير احترازي أو إصالحي من أجل ج١
ل أن      ٢ ا قب ي أتاه  ـ ال تؤخذ على المدعى عليه األفعال التي تؤلف الجرم وأعمال االشتراك األصلي أو الفرعي الت

  .ينص القانون على هذا الجرم
  

   ٢المادة 
د          ١ انون جدي اه ق رازي أو إصالحي إذا ألغ دبير احت ة أو ت ع جرم بعقوب ي     .  ـ ال يقم ة الت ام الجزائي وال يبقى لألحك

  . قضى بها أي مفعول
انون   ٢ ذه           قت ؤم ـ على أن آل جرم اقترف خرقًا لق د انقضاء ه ه بع ه وقمع ه ال تقف مالحقت دة تطبيق  في خالل م

  .المدة
  

   ٣المادة 
د صدر   آل قانون يعدل شروط التجريم تعديًال ينفع المدعى عليه يطبق على األفعال المقترفة قبل نفاذه ما             لم يكن ق

  .بشأنها حكم مبرم
  

   ٤المادة 
  .  ـ آل قانون يعدل حق المالحقة يطبق على الجرائم السابقة له إذا آان أآثر مراعاة للمدعى عليه١
  
انون       ٢ اذ الق وم نف ة إال من ي ذه المهل وإذا عدل  .  ـ إذا عين القانون الجديد مهلة لممارسة حق المالحقة فال تجري ه

انون                     القانون مهلة مو   ا الق ي عينه دة الت ضوعة من قبل فهي تجري وفاقًا للقانون القديم على أن ال يتجاوز مداها الم
  .الجديد محسوبة من يوم نفاذه

  
  ٥المادة 

  
ذي                      اد ال داه الميع إذا عدل قانون ميعاد التقادم على جرم، سرى هذا الميعاد وفاقًا للقانون القديم على أن ال يتجاوز م

  .ديد محسوبًا من يوم نفاذهعينه القانون الج
  

  ٦المادة 
  
  .  ـ ال يقضى بأية عقوبة لم ينص عليها حين اقتراف الجرم١
  . ـ يعد الجرم مقترفًا عندما تتم أفعال تنفيذه، دون النظر إلى وقت حصول النتيجة٢
  

   ٧المادة 
ى        آل قانون جديد، ولو آان أشد، يطبق على الجرائم المتمادية والمستمرة والمتعاقبة            وبر عل  أو جرائم العادة التي ث

  .تنفيذها تحت سلطانه
  

  ٨المادة 
  

د صدر                     م يكن ق ا ل اذه، م ل نف ة قب ى الجرائم المقترف ق عل آل قانون جديد يلغي عقوبة أو يقضي بعقوبة أخف يطب
  .بشأنها حكم مبرم

  
   ٩المادة 

  . نفاذه ـ آل قانون جديد يقضي بعقوبات أشد ال يطبق على الجرائم المقترفة قبل ١



م تحت      ٢  ـ على أنه إذا عدل القانون الجديد قواعد اجتماع الجرائم والتكرار، تؤخذ بعين االعتبار، عند قمع فعل ت
  .سلطانه، الجرائم التي اقترفت والعقوبات التي قضى بها قبل نفاذه

  
   ١٠المادة 

 ال يطبق على األفعال المقترفة قبل نفاذه  ـ آل قانون جديد يعدل طريقة تنفيذ إحدى العقوبات تعديًال يغير ماهيتها ١
  . ما لم يكن أآثر مراعاة للمدعى عليه أو المحكوم عليه

  
 ـ تتغير ماهية العقوبة عندما يعدل القانون الجديد النظام القانوني الذي خصت به هذه العقوبة في فصل العقوبات  ٢

  .من هذا القانون
  
  

  ١١المادة 
  

  .قادم على عقوبة يطبق وفقًا ألحكام المادة الخامسةآل قانون جديد يعدل ميعاد الت
  
  

   ١٢المادة 
  .ال يقضي بأي تدبير احترازي أو أي تدبير إصالحي إال في الشروط واألحوال التي نص عليها القانون

  
  

   ١٣المادة 
م تفصل             ١ ي ل ى الجرائم الت ق عل دبيرًا إصالحيًا يطب ًا أو ت دبيرًا احترازي ة     ـ آل قانون جديد يضع ت ا آخر هيئ به

  . قضائية ذات صالحية من حيث الوقائع
  
ق           ٢ د قمع الفعل المقترف تحت سلطانه في تطبي  ـ أما العقوبات التي فرضت قبل نفاذ القانون الجديد فتحسب عن

  .األحكام المتعلقة باعتياد اإلجرام
  
  

  ١٤المادة 
  

دبيرًا آخر ال يبقى له أي مفعول، فإذا آان قصد    آل تدبير احترازي وآل تدبير إصالحي ألغاه القانون أو أبدل منه ت           
  .صدر حكم مبرم أعيدت المحاآمة لتطبيق التدبير االحترازي أو اإلصالحي الجديد

  
  

   ١٥المادة 
  .  ـ يطبق القانون السوري على جميع الجرائم المقترفة في األرض السورية١
  
  :  ـ تعد الجريمة مقترفة في األرض السورية٢
  
ة، أو فعل                 ـ إذا تم    ) أ ر متجزئ ة غي ال جريم ة، أو فعل من أفع ي تؤلف الجريم على هذه األرض أحد العناصر الت

  . اشتراك أصلي أو فرعي
  .ـ إذا حصلت النتيجة في هذه األرض أو آان متوقعًا حصولها فيه) ب
  
  

   ١٦المادة 
  .تشمل األرض السورية طبقة الهواء التي تغطيها، أي اإلقليم الجوي

  
  

   ١٧المادة 
  : يكون في حكم األرض السورية، ألجل تطبيق القانون الجزائي



  
  .  ـ البحر اإلقليمي إلى مسافة عشرين آيلو مترًا من الشاطئ ابتداء من أدنى مستوى الجزر١
  .  ـ المدى الجوي الذي يغطي البحر اإلقليمي٢
  .  ـ السفن والمرآبات الهوائية السورية٣
  . جيش سوري، إذا آانت الجرائم المقترفة تنال من سالمة الجيش أو من مصالحه ـ األرض األجنبية التي يحتلها٤
  
  

   ١٨المادة 
  : ال يطبق القانون السوري

  
ة               ١ م تتجاوز الجريم ة، إذا ل ة أجنبي ة هوائي تن مرآب ى م ة عل ى الجرائم المقترف سوري، عل  ـ في اإلقليم الجوي ال

  . شفير المرآبة
  

ان الفاعل أو                   على أن الجرائم التي ال تتجاوز      سوري إذا آ انون ال ة تخضع للق ة الهوائي فير المرآب ي  ش ه  المجن  علي
  . سوريًا، أو إذا حطت المرآبة الهوائية في سورية بعد اقتراف الجريمة

  
ة   ٢  ـ في البحر اإلقليمي السوري أو في المدى الجوي الذي يغطيه، على الجرائم المقترفة على متن سفينة أو مرآب

  . إذا لم تتجاوز الجريمة شفير السفينة أو المرآبة الهوائيةهوائية أجنبية
  
  

   ١٩المادة 
دم خارج األرض                ١ دخًال، أق ان أو محرضًا أو مت اعًال آ ي، ف ى آل سوري أو أجنب سوري عل انون ال ق الق  ـ يطب

د أو زور أوراق      ة، أو قل اتم الدول د خ ة، أو قل أمن الدول ة ب ة مخل ة أو جنح اب جناي ى ارتك سورية عل ة أو ال العمل
  . السندات المصرفية السورية أو األجنبية المتداولة شرعًا أو عرفًا في سورية

  
  . ـ على أن هذه األحكام ال تطبق على األجنبي الذي ال يكون عمله مخالفًا لقواعد القانون الدولي٢
  
  

   ٢٠المادة 
دخًال، أ                   ان أو محرضًا أو مت اعًال آ ى         يطبق القانون السوري على آل سوري، ف سورية، عل دم خارج األرض ال ق

  . ارتكاب جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون السوري
  

  .ويبقى األمر آذلك ولو فقد المدعى عليه الجنسية السورية أو اآتسبها بعد ارتكاب الجناية أو الجنحة
  
  

   ٢١المادة 
  : يطبق القانون السوري خارج األرض السورية

  
  .  الموظفون السوريون في أثناء ممارستهم وظائفهم أو بمناسبة ممارستهم لها ـ على الجرائم التي يقترفها١
ا   ٢  ـ على الجرائم التي يقترفها موظفو السلك الخارجي والقناصل السوريون ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم إياه

  .القانون الدولي العام
  
  

   ٢٢المادة 
ى ال  سورية عل ي األرض ال سوري ف انون ال ق الق ارجي والقناصل   ال يطب سلك الخ و ال ا موظف ي يقترفه رائم الت ج

  .األجانب ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي
  
  

   ٢٣المادة 



اعًال أو محرضًا           ان ف يطبق القانون السوري على آل أجنبي مقيم على األرض السورية أقدم في الخارج سواء أآ
ـ     أو متدخًال، على ارتكاب جناية أو جنحة       م يكن استرداده    ٢١ و ٢٠ و ١٩ غير منصوص عليها في المواد ال  إذا ل

  .قد طلب أو قبل
  
  

  ٢٤المادة 
  

ـ               ادة ال ا في الم ثالث              ٢٠ال يطبق القانون السوري على الجنح المشار إليه غ ال ة حبس ال تبل ا بعقوب  والمعاقب عليه
ذه الجرائم            إذا آانت شريعة   ٢٣سنوات، وال على أية جريمة أشارت إليها المادة           الدولة التي اقترفت في أرضها ه

  .ال تعاقب عليها
  
  

   ٢٥المادة 
ـ   ١ ادتين ال  و ٢٠ ـ إذا اختلف القانون السوري وقانون مكان الجرم، فللقاضي عند تطبيقه القانون السوري وفاقًا للم
  .  أن يراعي هذا االختالف لمصلحة المدعى عليه٢٣

  
سوري       واإلسقاط وفقدان األهلية اإلصالح ـ إن تدابير االحتراز أو  ٢ انون ال ا في الق وق المنصوص عليه  من الحق

  .تطبق دونما نظر إلى قانون مكان الجرم
  
  

   ٢٦المادة 
  : فيما خص الجرائم المقترفة في سورية أو في الخارج يراعى قانون المدعى عليه الشخصي ألجل تجريمه

  
  . ًا لقانون خاص باألحوال الشخصية أو باألهليةـ عندما يكون أحد العناصر المؤلفة للجرم خاضع) أ
ـ عندما يكون أحد أسباب التشديد أو األعذار القانونية ما عدا القصر الجزائي ناشئًا عن قانون خاص باألحوال                  ) ب

  .الشخصية أو باألهلية
  
  

   ٢٧المادة 
السورية ال يالحق في سورية أو  والجرائم المقترفة في األرض     ١٩فيما خال الجنايات المنصوص عليها في المادة        

  . أجنبي إذا آان قد حوآم نهائيًا في الخارج
  

  .وفي حالة الحكم عليه إذا آان الحكم قد نفذ فيه أو سقط عنه بالتقادم أو بالعفو
  
  

   ٢٨المادة 
ـ      ١ ادة ال ا الم ورية نصت عليه ي س ة ف ة جريم ة أي ارج دون مالحق ي الخ صادرة ف ام ال  أو ١٩ ـ ال تحول األحك

سلطات                        ار رسمي من ال ر إخب ى أث د صدر عل ي ق م القضاء األجنب سورية إال أن يكون حك اقترفت في األرض ال
  . السورية

  
ذي يحدده القاضي من أصل        ٢ دار ال  ـ على أن العقوبة والتوقيف االحتياطي اللذين نفذا في الخارج يحسمان بالمق

  .العقوبة التي يقضي بها
  
  

   ٢٩المادة 
ات أو الجنح يمكن                     إن األحكام الجزا   سوري بالجناي انون ال صفها الق ال ي شأن أفع ي ب صادرة عن قضاء أجنب ة ال ئي

  : االستناد إليها
  
انون   ١  ـ ألجل تنفيذ ما ينجم عنها من تدابير االحتراز ومن فقدان األهلية واإلسقاط من الحقوق ما دامت متفقة والق

  . األخرىالسوري وتنفيذ الردود والتعويضات والنتائج المدنية 



  
ردود                 ٢ وق، أو ب ة وإسقاط حق دان أهلي ة وفق دابير احترازي سوري من الت انون ال ه الق ا نص علي م بم  ـ ألجل الحك

  . وتعويضات ونتائج مدنية أخرى
  
ذ، ووقف     ٣  ـ ألجل تطبيق أحكام القانون السوري بشأن التكرار، واعتياد اإلجرام، واجتماع الجرائم، ووقف التنفي

  . إعادة االعتبارالحكم النافذ، و
  

ك برجوعه                     للقاضي السوري أن يتثبت من آون الحكم األجنبي منطبقًا على القانون من حيث الشكل واألساس وذل
  .إلى وثائق القضية

  
  

   ٣٠المادة 
ًا                           ك تطبيق انون، إال أن يكون ذل ذا الق ام ه ا أحك ي نصت عليه ا خال الحاالت الت ة، فيم ة أجنبي ى دول ال يسلم أحد إل

  .ة لها قوة القانونلمعاهد
  
  

   ٣١المادة 
  : تبيح االسترداد

  
  .  ـ الجرائم المقترفة في أرض الدولة طالبة االسترداد١
  .  ـ الجرائم التي تنال من أمنها أو من مكانتها المالية٢
  . ـ الجرائم التي يقترفها أحد رعاياها٣
  
  

   ٣٢المادة 
ا حددتها        ال تبيح االسترداد الجرائم الداخلة في نطاق صالحي     ة والشخصية آم ة والذاتي سوري اإلقليمي انون ال ة الق

  .٢١ إلى الـ ١٩ والمواد الـ ١٨ ونهاية الفقرة األولى من المادة الـ ١٧ إلى الـ ١٥المواد الـ 
  
  

   ٣٣المادة 
  : يرفض االسترداد

  
ى النقيض إذا آانت      ـ إذا آان القانون السوري ال يعاقب على الجريمة بعقوبة جنائية أو جنحية ويكون األ ١ مر عل

  . ظروف الفعل المؤلفة للجرم ال يمكن توفرها في سورية لسبب وضعها الجغرافي
  
ال في     ٢  ـ إذا آانت العقوبة المنصوص عليها في قانون الدولة طالبة االسترداد أو قانون الدولة التي ارتكبت األفع

  . لبأرضها ال تبلغ سنة حبس عن مجمل الجرائم التي تناولها الط
  

  . وفي حالة الحكم ال يمكن أن تنقص العقوبة عن شهري حبس
  
ًا       ٣ د سقطتا وفاق ة ق ام أو العقوب  ـ إذا آان قد قضى في الجريمة قضاء مبرمًا في سورية، أو آانت دعوى الحق الع

  .السوري أو قانون الدولة طالبة االسترداد أو قانون الدولة التي اقترفت الجريمة في أرضها
  
  

   ٣٤ المادة
  : آذلك يرفض االسترداد

  
  .  ـ إذا نشأ طلب االسترداد عن جريمة ذات طابع سياسي أو ظهر أنه لغرض سياسي١
  .  ـ إذا آان المدعى عليه قد استرق في أرض الدولة طالبة االسترداد٢
  .ي ـ إذا آانت العقوبة المنصوص عليها في قانون الدولة طالبة االسترداد مخالفة للنظام االجتماع٣



  
  

   ٣٥المادة 
ة               ١ ى الحكوم تم عل ًا، تح ًا وافي ة ثبوت ر ثابت ة غي وفرة أو أن التهم ر مت ة غي شروط القانوني  ـ إذا رأى القاضي أن ال

  . رفض االسترداد
  
ذا     ٢  ـ وإذا آان األمر على نقيض ذلك، أو إذا رضي المدعى عليه في مجلس القاضي بأن يسلم دون أن يمحص ه

  .ة الخيار في قبول الطلب أو رفضهقانونية الطلب، فللحكوم
  
  

   ٣٦المادة 
ابقة   ة س ة جريم ة من أجل أي ة ثالث ى دول سليمه إل ه وال ت ة في اذ عقوب ًا وال إنف ه وجاه دعى علي ة م ال يمكن مالحق
ا االسترداد ضمن           وب منه لالسترداد غير الجريمة التي آانت سببًا له، إال أن توافق على ذلك حكومة الدولة المطل

  . الواردة في المادة السابقةالشروط 
  

  . ٣٣إن هذه الموافقة غير مقيدة بأحكام الفقرة الثانية من المادة الـ 
  
  

   ٣٧المادة 
  : إن العقوبات الجنائية العادية هي

  
  .  ـ اإلعدام١
  .  ـ األشغال الشاقة المؤبدة٢
  .  ـ االعتقال المؤبد٣
  .  ـ األشغال الشاقة المؤقتة٤
  . ت ـ االعتقال المؤق٥
  

  .ـ الغرامة في الجنايات هي عقوبة إضافية يشملها العفو العام آما يشمل العقوبة إال إذا استثناها بنص صريح
  
  
  )١٩٦٣ / ٦ / ٢٠ تاريخ ٤٧٦ قرار ٤٨٣نقض سوري ـ جناية (
  
  

   ٣٨المادة 
  : إن العقوبات الجنائية السياسية هي

  
  .  ـ االعتقال المؤبد١
  .  ـ االعتقال المؤقت٢
  .  اإلقامة الجبرية ـ٣
  . ـ التجريد المدني٤
  
  

   ٣٩المادة 
  : إن العقوبات الجنحية العادية هي

  
  .  ـ الحبس مع التشغيل١
  .  ـ الحبس البسيط٢
  . ـ الغرامة٣
  
  



   ٤٠المادة 
  : إن العقوبات الجنحية السياسية هي

  
  .  ـ الحبس البسيط١
  .  ـ اإلقامة الجبرية٢
  . ـ الغرامة٣
  
  

   ٤١المادة 
  : إن عقوبتي المخالفات هما

  
  .  ـ الحبس التكديري١
  . ـ الغرامة٢
  
  

   ٤٢المادة 
  : إن العقوبات الفرعية أو اإلضافية هي

  
  .  ـ التجريد المدني١
  .  ـ الحبس المالزم للتجريد المدني المقتضى به آعقوبة أصلية٢
  .  ـ الغرامة الجنائية٣
  .  ـ المنع من الحقوق المدنية٤
  . كم ـ نشر الح٥
  .  ـ إلصاق الحكم٦
  . ـ المصادرة العينية٧
  
  

   ٤٣المادة 
  .  ـ ال ينفذ حكم باإلعدام إال بعد استطالع رأي لجنة العفو وموافقة رئيس الدولة١
  
  .  ـ يشنق المحكوم عليه باإلعدام في داخل بناية السجن أو في محل آخر يعينه المرسوم القاضي بتنفيذ العقوبة٢
  
  . اإلعدام أيام الجمع واآلحاد واألعياد الوطنية أو الدينية ـ يحظر تنفيذ ٣
  
  . ـ يؤجل تنفيذ اإلعدام بالحامل إلى أن تضع حملها٤
  
  

   ٤٤المادة 
شاقة                  م باألشغال ال ة ؤالمإذا لم ينطو القانون على نص خاص آان الحد األدنى للحك اد       قت ال المؤقت واإلبع  واالعتق

  .ثالث سنوات والحد األعلى خمس عشرة سنةواإلقامة الجبرية والتجريد المدني 
  
  

   ٤٥المادة 
يجبر المحكوم عليهم باألشغال الشاقة على القيام بأشغال مجهدة تتناسب وجنسهم وعمرهم، سواء في داخل السجن                 

  .أو في خارجه
  
  

   ٤٦المادة 
  . ختاروه عند بدء عقوبتهميشغل المحكوم عليهم باالعتقال في أحد األشغال التي تنظمها إدارة السجن وفقًا لما ا

  



  .وال يمكن استخدامهم خارج السجن إال برضاهم وال يجبرون على ارتداء زي السجناء
  
  

   ٤٧المادة 
  ).١٩٥٣ / ٩ / ٢٨ الصادر بتاريخ ٨٥ملغاة بالمرسوم التشريعي (
  
  

   ٤٨المادة 
وضوعة بمرسوم وال يمكن من حال    ـ اإلقامة الجبرية هي تعيين مقام للمحكوم علية يختاره القاضي من قائمة م ١

من األحوال أن يكون المقام المعين في مكان آان للمحكوم عليه محل إقامة فيه أو سكن أو في المكان الذي اقترفت     
  .  عليه أو أنسبائه وأصهاره حتى الدرجة الرابعةالمجنيفيه الجريمة أو في محل سكنى 

  
ه أل      ٢ ين ل ام المع ه المق وم علي ادر المحك دة ال       ـ إذ غ ة لم ة الجبري ال من اإلقام ة االعتق دلت عقوب ان أب ي وقت آ

  .تتجاوز الزمن الباقي من العقوبة
  
  

   ٤٩المادة 
  : التجريد المدني يوجب حكمًا

  
  .  عن جميع الوظائف والخدمات العامة والحرمان من آل معاش تجريه الدولةواإلقصاء ـ العزل ١
ع الوظائف وا   واإلقصاء ـ العزل  ٢ ه        إدارةلخدمات في    عن جمي وم علي ا المحك ي ينتمي إليه ة الت ة أو النقاب  الطائف

  . والحرمان من معاش أو مرتب تجريه هذه الطائفة أو النقابة
  . ةلالدو ـ الحرمان من حقه في أن يكون صاحب امتياز أو التزام من ٣
  .  والسياسية والطائفية والنقابية ـ الحرمان من حقه في أن يكون ناخبًا أو منتخبًا ومن سائر الحقوق المدنية٤
  .  ـ عدم األهلية ألن يكون مالكًا أو ناشزًا أو محررًا لجريدة أو ألية نشرة موقوتة أخرى٥
  .  ـ الحرمان من حق تولي مدرسة وأية مهمة في التعليم العام والخاص٦
  .  ـ الحرمان من حق حمل األوسمة واأللقاب الفخرية السورية واألجنبية٧
  

ضًال ان   وف نوات وإذا آ الث س ى ث ة أشهر إل ن ثالث سيط م الحبس الب دني ب د الم ع التجري م م ن الحك ك يمك  عن ذل
  .المحكوم عليه أجنبيًا تحتم الحكم بالحبس

  
  

   ٥٠المادة 
ل ممارسة            ١ ة الحجر وتنق ه في حال ذ عقوبت  ـ آل محكوم عليه باألشغال الشاقة أو باالعتقال يكون في خالل تنفي

ة          حقوقه على أم   الآه، ما خال الحقوق المالزمة للشخص، إلى وصي وفاقًا ألحكام قانون األحوال الشخصية المتعلق
ًا                اطًال بطالن ر ب ه يعتب وم علي ه المحك وم ب بتعيين األوصياء على المحجور عليهم، وآل عمل وإرادة أو تصرف يق

ا      مطلقًا مع االحتفاظ بحقوق الغير من ذوي النية الحسنة، وال يمكن أن يسل             ه م م إلى المحكوم عليه أي مبلغ من دخل
  . خال المبالغ التي يجيزها القانون وأنظمة السجون

  
  . ـ تعاد إلى المحكوم عليه أمالآه عند اإلفراج عنه ويؤدي له الوصي حسابًا عن واليته٢
  
  

   ٥١المادة 
  . ص خاص ـ تتراوح مدة الحبس بين عشرة أيام وثالث سنوات إال إذا انطوى القانون على ن١
  
  .  بشأن المحكوم عليهم باالعتقال٤٦ ـ ويخضع المحكوم عليه بالحبس مع التشغيل للنظام الذي حددته المادة الـ ٢
  
ستخدموا في أحد                ٣ ك أن ي وا ذل نهم إذا طلب ه يمك ى أن شغل، عل ى ال سيط عل الحبس الب يهم ب وم عل  ـ ال يجبر المحك

  . ا اختاروا عمًال ألزموا به حتى انقضاء أجل عقوبتهماألشغال المنظمة في السجن وفقًا لخيارهم، فإذ
  



   ٥٢المادة 
ا       ١ ذ فيه ي تنفي سها الت شروط نف  ـ تتراوح مدة اإلقامة الجبرية في الجنح بين ثالثة أشهر وثالث سنوات وتنفذ في ال

  . اإلقامة الجبرية في الجنايات
  
ه          ٢ ين ل ان المع دة آانت المك ة م ه ألي وم علي دة ال         ـ فإذا غادر المحك ة لم ة الجبري سيط من اإلقام دل الحبس الب  أب

  .تتجاوز الزمن الباقي من العقوبة
  
  

   ٥٣المادة 
ا       ١ ذ فيه ي تنفي سها الت شروط نف  ـ تتراوح مدة اإلقامة الجبرية في الجنح بين ثالثة أشهر وثالث سنوات وتنفذ في ال

  . اإلقامة الجبرية في الجنايات
  
ه أل    ٢ وم علي دة ال               ـ فإذا غادر المحك ة لم ة الجبري سيط من اإلقام دل الحبس الب ه أب ين ل ان المع دة آانت المك ة م ي

  .تتجاوز الزمن الباقي من العقوبة
  
  

   ٥٤المادة 
ه سابق      ١ م دون تنبي رام الحك  ـ تستبدل الغرامة بالحبس البسيط إذا لم تؤد في مهلة ثالثين يومًا تبتدئ من تاريخ انب

  . وفقًا لألصول المرعية
  
ذه             ـ ت ٢ دًا من ه ًا واح ار أن يوم ستبدل باعتب دة الحبس الم رار خاص، م ة، وإال فبق عين في الحكم القاضي بالعقوب

  . العقوبة يوازي غرامة تتراوح بين خمس ليرات وعشر ليرات
ستوجبها                      ي ت على أنه ال يمكن أن يتجاوز الحبس المستبدل سنة واحدة وال الحد األقصى لعقوبة الحبس األصلية الت

  . ريمةالج
  . وإذا آان للمحكوم عليه دخل معروف قابل للحجز أمكن اللجوء إلى التنفيذ الجبري قبل الحبس

  
ادة ـ آل أداء                ٣ ذه الم ة من ه رة الثاني ا ورد في الفق م ـ آم ي حددها الحك  ـ يحسم من أصل هذه العقوبة بالنسبة الت

  .جزئي أدي قبل الحبس أو في أثنائه وآل مبلغ تم تحصيله
  
  
   ٥٥ادة الم
  .  ـ ال تنفذ عقوبة الحبس بالحامل غير الموفقة إال بعد أن تضع حملها بستة أسابيع١
  
ة              ٢ ا العقوب ذ فيهم وفين تنف ان موق سنة وال يكون نقص عن ال دة ت ة م ذه العقوب ا به  ـ إن الزوجين اللذين يحكم عليهم

  .هما محًال معروفًا لإلقامةعلى التتالي إذا آان لهما ولد دون الثامنة عشرة من عمره وأثبتا أن ل
  
  

   ٥٦المادة 
  : يحبس في أماآن مختلفة

  
  . قتةؤوالم ـ المحكوم عليهم باألشغال الشاقة المؤبدة ١
  . قتؤالم ـ المحكوم عليهم باالعتقال المؤبد ٢
  .  ـ المحكوم عليهم بالحبس مع التشغيل٣
  . ـ المحكوم عليهم بالحبس البسيط٤
  
  

   ٥٧المادة 
ولهم         ـ يقسم مح ١ ذين يع ين األشخاص ال ه وب م بين ذ الحك صول عمل المحكوم عليه بإشراف النيابة العامة التي تنف

سجن          (والمدعي الشخصي والدولة     ات إدارة ال ضائية ونفق سبة تحدد      ) ألجل استيفاء الغرامات والنفقات الق ك بن وذل



 الشخصي عن ثلث قيمة المحصول  حسب ماهية الحكم على أن ال تقل حصة آل من عائلة المحكوم عليه والمدعي     
  . الشهري

  
ه           ٢ المحكوم علي زاد الحصص المخصصة ب ويض ت ن التع ه م ود ل ا يع دعي الشخصي م ستوفي الم دما ي  ـ عن

  .واألشخاص الذين يعولهم زيادة مطردة بقدر صالحه
  
  

   ٥٨المادة 
  . لته بالسجن بقدر صالحه ـ آل محكوم عليه بعقوبة مانعة للحرية تبلغ ثالثة أشهر على األقل تحسن معام١
  
ا           ٢ ى م لة عل ارات والمراس زه والزي زوم الصمت والتن  ـ يشمل هذا التحسن الطعام ونوع الشغل وعدد ساعاته ول

  .يعينه قانون تنفيذ العقوبات
  
  

   ٥٩المادة 
ة             قتةؤمإذا هرب المحكوم عليه تزاد من الثلث إلى النصف آل عقوبة             رم من أجل جناي  أو   قضى بها على وجه مب

  . جنحة إال في الحاالت التي خصها القانون بنص
  
  

   ٦٠المادة 
  .  ـ تتراوح مدة الحبس التكديري بين يوم وعشرة أيام١
  
ات                 ٢ ـم بعقوب المحكوم عليه اآن المخصصة ب ة عن األم اآن مختلف يهم في أم وم عل ة في المحك ذه العقوب ذ ه  ـ تنف

  . جنائية أو جنحة
  
  .م عليهم بالتوقيف ـ ال يجبر على العمل المحكو٣
  
  

   ٦١المادة 
  .تتراوح الغرامة التكديرية بين خمسة وعشرين ومائة ليرة

  
  

   ٦٢المادة 
  .  ـ تستبدل الغرامة بالحبس البسيط إذا لم تؤد في مهلة ثالثين يومًا من تاريخ انبرام الحكم دون تنبيه سابق١
  
ذه        ـ تعين في الحكم القاضي بالعقوبة ـ وإال فبقرار خاص ـ    ٢ وم الواحد من ه ار أن الي ستبدل باعتب مدة الحبس الم

  . العقوبة يوازي غرامة تتراوح بين ليرتين وخمس ليرات
  

لية       ة أص ه آعقوب صوص علي بس المن صى للح د األق ام وال الح شرة أي ستبدلة ع ة الم اوز العقوب ن أن تتج وال يمك
  . للجريمة

  
ي حددها ا   ٣ ادة ـ آل أداء             ـ يحسم من أصل هذه العقوبة بالنسبة الت ذه الم ة من ه رة الثاني ا ورد في الفق م ـ آم لحك

  .جزئي أدي قبل الحبس أو في أثنائه
  
  

   ٦٣المادة 
  .  ـ الحكم باألشغال الشاقة مؤبدًا، أو باالعتقال المؤبد، يوجب التجريد المدني مدى الحياة١
  
ال     ٢ ة أو باالعتق شاقة الموقت غال ال م باألش ت ـ الحك االمؤق ات، يوجب   أو باإلبع ي الجناي ة ف ة الجبري د أو باإلقام

  .التجريد المدني منذ اليوم الذي أصبح فيه الحكم مبرمًا حتى انقضاء السنة العاشرة على تنفيذ العقوبة األصلية



  
  

   ٦٤المادة 
رة       ١ ة آالف لي رة وثالث ين خمسين لي ة ب ـ      .  ـ تتراوح الغرامة الجنائي ادتين ال ام الم ـ  ٥٣وهي تخضع ألحك  ٥٤ وال

  . المتعلقتين بالغرامة الجنحية
  
ا،         ٢ وم به ة األصلية المحك ي العقوب ت ه شاقة إذا آان غال ال ة األش ا عقوب دم أدائه د ع ة عن ن الغرام ستبدل م  ـ ت

  .وتستبدل منها عقوبة االعتقال إذا آانت العقوبة األصلية المحكوم بها هي العقوبات الجنائية األخرى
  
  

   ٦٥المادة 
الحبس أ     ة                 آل محكوم ب ه المدني ه من ممارسة حقوق ذ عقوبت ضايا الجنح يحرم طوال تنفي ة في ق ة الجبري و باإلقام

  : اآلتية
  

  . آ ـ الحق في تولي الوظائف والخدمات العامة
  . ب ـ الحق في تولي الوظائف والخدمات في إدارة شؤون الطائفة المدنية أو إدارة النقابة التي ينتمي إليها

  . اخبًا أو منتخبًا في جميع مجالس الدولةجـ ـ الحق في أن يكون ن
  . د ـ الحق في أن يكون ناخبًا أو منتخبًا في جميع منظمات الطوائف والنقابات

  .هـ ـ الحق في حمل أوسمة سورية أو أجنبية
  
  

   ٦٦المادة 
المنع من ممارسة حق       ١ ة جنحة ب ر   ـ يمكن في الحاالت الخاصة التي عينها القانون أن يحكم مع آل عقوب  أو أآث

  . من الحقوق المذآورة في المادة السابقة
  
  . ـ يقضى بهذا المنع لمدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات٢
  
  

   ٦٧المادة 
ان         ١ ة من مك ات وفي أقرب محل ة الجناي  ـ آل حكم يتضمن عقوبة جنائية يلصق لمدة شهر على باب قاعة محكم

  . ل إقامة أو سكنالجناية وفي المحلة التي آان فيها للمحكوم عليه مح
  
 ـ في الحاالت التي يجيزها القانون بنص خاص يمكن أن يلصق الحكم المتضمن عقوبة جنحية مدة خمسة عشر    ٢

  . يومًا في األماآن التي يعنيها القاضي
  
  . ـ تلصق من األحكام خالصاتها على نفقة المحكوم عليه وللقاضي أن يعين حجم اإلعالن وحروف الطبع٣
  
  

   ٦٨المادة 
  .  ـ لمحكمة الجنايات أن تأمر بنشر أي حكم جنائي في جريدة أو جريدتين تعينهما١
  
انون         ٢ ا القاضي إذا نص الق دتين يعينهم دة أو جري ي جري ة ف ة جنحي ضى بعقوب م ق شر أي حك ن ن ذلك يمك  ـ آ

  . صراحة على ذلك
  
  . أمكن نشر إعالن إضافي فيها ـ إذا اقترفت الجناية أو الجنحة بواسطة جريدة أو أية نشرة دورية أخرى ٣
  
  .  ـ إذا لم يقض نص بنشر الحكم برمته نشرت خالصة منه٤
  
  .  ـ يلزم المحكوم عليه بنفقات النشر٥
  



شر     ٦ ـتي اختيرت لن  ـ يعاقب بغرامة تتراوح بين خمسة وعشرون ومائة ليرة سورية المدير المسؤول للصحيفة ال
  .اإلعالن إذا رفض أو أرجأ نشره

  
  

   ٦٩ المادة
ة أو جنحة                  ١ ي نتجت عن جناي ياء الت ع األش ة الحسنة مصادرة جمي ر ذي الني وق الغي اظ بحق  ـ يمكن مع االحتف

  . مقصودة أو التي استعملت أو آانت معدة القترافهما
  
  .  هذه األشياء في الجنحة غير المقصودة أو في المخالفة إذا انطوى القانون على نص صريحةمصادر ـ يمكن ٢
  
ه حسبما             ـ إذ ٣ ة أداء قيمت سليمه تحت طائل ة ألجل ت ه مهل وم علي نح المحك ا لم يكن قد ضبط ما تجب مصادرته م

  . يقدرها القاضي
  
ة        ٤ درة بالطريق ة المق ا وتحصيل القيم  ـ يمكن للمحكمة عند االقتضاء االستعانة بخبير لتقدير القيمة الواجب أداؤه

  .المتبعة في تحصيل الغرامة
  
  

   ٧٠المادة 
  : دابير االحترازية المانعة للحرية هيالت
  
  .  ـ الحجز في مأوى احترازي١
  .  ـ العزلة٢
  . ـ الحجز في دار التشغيل٣
  
  

   ٧١المادة 
  : التدابير االحترازية المقيدة للحرية هي

  
  .  ـ منع ارتياد الخمارات١
  .  ـ منع اإلقامة٢
  .  ـ الحرية المراقبة٣
  .  ـ الرعاية٤
  .بالد ـ اإلخراج من ال٥
  
  

   ٧٢المادة 
  : التدابير االحترازية المانعة للحقوق هي

  
  .  ـ اإلسقاط من الوالية أو من الوصاية١
  .  ـ المنع من مزاولة عمل٢
  . ـ المنع من حمل السالح٣
  
  

   ٧٣المادة 
  : التدابير االحترازية العينية هي

  
  .  ـ المصادرة العينية١
  .  ـ الكفالة االحتياطية٢
  . لمحل ـ إقفال ا٣
  . ـ وقف هيئة معنوية عن العمل أو حلها٤



  
  

   ٧٤المادة 
ى                  دعو إل ي ت ة الت ه العناي ى ب ين بمرسوم ويعن شفى يع رازي أوقف في مست أوى احت من قضي عليه بالحجز في م

  .حالته
  
  

   ٧٥المادة 
  . على طبيب المأوى أن ينظم تقريرًا بحالة المحكوم عليه آل ستة أشهر

  
  . مرة في السنة على األقل طبيب تعينه المحكمة التي قضت بالحجزويجب أيضًا أن يعوده

  
  

   ٧٦المادة 
ة            ١ ة أو بالكفال ع اإلقام ة أو بمن ة المراقب ة أو بالحري ة أو بالعزل دة للحري ة أو مقي ة مانع ه بعقوب م علي ن حك  ـ م

ة        االحتياطية وثبت أنه في أثناء تنفيذ الحكم قد أصيب بالجنون حجز عليه في مأوى احترا               ه العناي ى ب زي حيث يعن
  . التي تدعو إليها حالته

  
ذه إال أن يكون           ٢ ق تنفي ذي عل رازي ال دبير االحت ة أو الت  ـ ال يمكن أن تتجاوز مدة الحجز ما بقي من زمن العقوب

  . المحكوم عليه خطرًا على السالمة العامة
  
دة الحجز    ٣ ة أو       ـ عندما يقضي القاضي باإلفراج يقرر ما إذا آان يجب حسم م دار العقوب ا أو بعضها من مق  آله

  .التدبير االحترازي
  
  

   ٧٧المادة 
  .  ـ تتراوح مدة العزلة بين ثالث سنوات وخمس عشرة سنة١
  
  .  ـ تنفذ العزلة في مؤسسة للتشغيل أو في مستعمرة زراعية تعين بمرسوم٢
  
  . ؤهالته ولنشأته المدنية أو القروية ـ يأمر القاضي بوضع المحكوم عليه في إحدى هاتين المؤسستين وفقًا لم٣
  
  .٥٨ والـ٥٧ ـ تطبق على من قضي عليهم بالعزلة المادتان الـ٤
  
  

   ٧٨المادة 
ى ثالث         شغيل من سنة إل إذا غادر المحكوم عليه ـ ألية مدة آانت ـ المؤسسة التي حجز فيها لغرض الحبس مع الت

  .سنوات
  
  

   ٧٩المادة 
  .  في دار للتشغيل عن ثالثة أشهر أو تزيد عن ثالث سنوات ـ ال يمكن أن تنقص مدة الحجز١
  
  . ٥٨ والـ٥٧ ـ يخضع المحكوم عليه للنظام المعين في المادتين الـ٢
  
  . ـ إذا غادر المحكوم عليه دار التشغيل ألية مدة آانت عوقب بالحبس مع التشغيل من ثالثة أشهر إلى سنة٣
  
  

   ٨٠المادة 



ي                   إذا اقترفت جناية أو جنحة ب      ات الت اد الحان ه من ارتي وم علي ع المحك ة فللقاضي أن يمن تأثير المشروبات الكحولي
  . تباع فيها هذه المشروبات مدة تتراوح بين سنة وثالث سنوات تحت طائلة الحبس من عشرة أيام إلى ثالثة أشهر

  
ه المشروبات ال        ٢ وم علي دمون للمحك ذين يق ستخدميه ال ائع وم المنع      ـ ينزل العقاب نفسه بالب م ب ى علمه ة عل روحي

  .النازل به
  
  

   ٨١المادة 
  .  ـ منع اإلقامة هو الحظر على المحكوم عليه أن يوجد بعد اإلفراج عنه في األمكنة التي عينها الحكم١
  
ه          ٢ سكن في ذي ي ة أو الجنحة والقضاء ال ه الجناي ي  ـ تمنع اإلقامة حكمًا في القضاء الذي اقترفت في ه أو  المجن  علي

  .حتى الدرجة الرابعة، إال إذا قرر القاضي خالف ذلكأنسباؤه 
  
  

   ٨٢المادة 
  .  ـ تتراوح مدة منع اإلقامة بين سنة وخمس عشرة سنة١
  
ة   ٢  المقضي  ـ من حكم عليه بعقوبة جنائية مانعة أو مقيدة للحرية يخضع حكمًا لمنع اإلقامة مدة توازي مدة العقوب
  . بها
  
ام أو سقطت          ـ من حكم عليه باإلعدام أو با ٣ و ع ه بعف د وأعفي من عقوبت ال المؤب ألشغال الشاقة مؤبدًا أو باالعتق

  .  يخضع حكمًا لمنع اإلقامة خمس عشرة سنةمؤقتةعنه العقوبة بالتقادم أو خفضت أو أبدلت منها عقوبة 
  
ر      ٤ صًا صريحًا يف انون ن ع أو    ـ ال يخضع المحكوم عليه بعقوبة جنحية لمنع اإلقامة إال إذا تضمن الق ذا المن ض ه

  . يجيزه
  
ى أو                ٥ رة األول دد في الفق ضها ضمن النطاق الم ع أو تخفي دة المن ادة م رر القاضي زي م يق ا ل  ـ وآل ذلك يطبق م

  .إعفاء المحكوم عليه منها
  
  

   ٨٣المادة 
  .  ـ آل مخالفة لمنع اإلقامة يعاقب عليها بالحبس من ثالثة أشهر إلى ثالث سنوات١
  
  .ل الحرية المراقبة من منع اإلقامة مدة ال تنقص عما بقي من منع اإلقامة ـ للقاضي أن يبد٢
  
  

   ٨٤المادة 
  .  ـ الغاية من الحرية المراقبة التثبت من صالح المحكوم عليه وتسهيل ائتالفه مع المجتمع١
  
اد المحالت           ٢ ه أن يمسك عن ارتي ة، وعلي ع اإلقام ارات ومن اد الخم ي تنهي    ـ يخضع المراقب للمنع من ارتي  الت

ام                   ذه األحك عنها القوانين واألنظمة وأن يتقيد باألحكام التي فرضها عليه القاضي، خشية المعاودة، ويمكن تعديل ه
  .أثناء تنفيذ التدابير

  
  

   ٨٥المادة 
  .  ـ تتراوح مدة الحرية المراقبة بين سنة وخمس سنوات ما لم يرد في القانون نص خاص مخالف١
  
  . هيئات خاصة للمراقبة تولت أمرها الشرطة ـ إذا لم يكن من ٢
  
  . ـ يقدم إلى القاضي تقرير عن سيرة المحكوم عليه مرة آل ثالثة أشهر على األقل٣



  
  

   ٨٦المادة 
م           ة حك من قضي عليه بالمراقبة وخالف األحكام التي فرضها عليه القانون أو القاضي أو اعتاد التملص من المراقب

  .ن ثالثة أشهر إلى ثالث سنوات إال أن ينص القانون على عقاب آخرعليه بالحبس مع التشغيل م
  
  

   ٨٧المادة 
  .  ـ يعهد بالرعاية إلى مؤسسات خاصة اعترفت بها الدولة١
  
ه   ٢ وم علي ه النصح         .  ـ على المؤسسة أن توفر عمًال للمحك سدون إلي شته وي ة معي ة طريق دوبوها بحكم ويراقب من

  . ما يكون قد وفره السجين المسرح الستعماله في مصلحته على أفضل وجهويمكن أن يسلم إليها . والمعونة
  
ة            ٣ رة آل ثالث ه وسلوآه م وم علي ة المحك ر عن حال دبير تقري  ـ يجب أن يقدم إلى الهيئة القضائية التي قضت بالت

  .أشهر على األقل
  
  

   ٨٨المادة 
  . ورية بموجب فقرة خاصة في الحكم ـ آل أجنبي حكم عليه بعقوبة جنائية يمكن طرده من األراضي الس١
  
  .  ـ وإذا حكم عليه بعقوبة جنحية فال يمكن طرده إال في الحاالت التي ينص عليه القانون٢
  
  . ـ يقضى باإلخراج من البالد مؤبدًا أو لمدة تتراوح بين ثالث سنوات وخمس عشرة سنة٣
  
  

   ٨٩المادة 
  . رض السورية بوسائله الخاصة في مهلة خمسة عشر يومًا ـ على األجنبي الذي قضي بإخراجه أن يغادر األ١
  
  . ـ يعاقب على آل مخالفة لتدبير اإلخراج قضائيًا آان أو إداريًا بالحبس من شهر إلى ستة أشهر٢
  
  

   ٩٠المادة 
  .  ـ اإلسقاط من الوالية أو من الوصاية يوجب الحرمان من جميع الحقوق على الولد أو اليتيم وعلى أمالآه١
  
  .  ـ يكون اإلسقاط آامًال أو جزئيًا، ويكون عامًا أو محصورًا بولد أو يتيم أو بعدة أوالد وأيتام٢
  
  . ـ تنتقل ممارسة الوالية أو الوصاية إلى وصي وفاقًا ألحكام األحوال الشخصية٣
  
  

   ٩١المادة 
يهم بعقوب     م عل اية إذا حك ة أو الوص ن الوالي ان األب أو األم أو الوصي م ن حرم ر   يمك م غي ين أنه ة وتب ة جنائي

  .جديرين بممارسة سلطتهم على الولد أو اليتيم
  
  

   ٩٢المادة 
  : يتعرض هؤالء األشخاص للتدبير نفسه

  
يم أو باالشتراك                   ) آ رع أو اليت د أو الف ا بحق الول ة اقترفوه ـ إذا حكم عليهم بعقوبة جنائية أو جنحية من أجل جريم

  . معه



ال          ـ إذا اقترف القاصر الذي ف    ) ب ادهم إهم ه أو عن اعتي اونهم في تهذيب سببت عن ته ي عهدتهم جناية أو جنحة ت
  .مراقبته

  
  

   ٩٣المادة 
  .  ـ يكون إسقاط الوالية أو الوصاية لمدى الحياة أو ألجل يتراوح بين ثالث سنوات وخمس عشرة سنة١
  
ى األب أو األ      ٢ ه عل م ب ا حك ى لم دبير      ـ وال يمكن في أي حال أن يقتضى به لمدة أدن ة أو ت م أو الوصي من عقوب

  .احترازي مانعين للحرية
  
  

   ٩٤المادة 
ه      ١ م علي ل شهادة إذا حك  ـ يمكن منع أي شخص من مزاولة فن أو مهنة أو أي معلق على قبول السلطة أو على ني

  . لبعقوبة جنائية أو جنحية من أجل جريمة اقترفت خرقًا لواجبات المهنة أو الفروض المالزمة لذلك العم
  
ه إال في             ٢ المنع من مزاولت م ب رخيص فال يمكن الحك  ـ إذا آانت مزاولة العمل ممكنة بمعزل عن أي شرط أو ت

  . الحاالت التي نص عليها القانون
  
رخيص   ٣ زل    .  ـ يتعرض الناشر في قضايا المطبوعات للمنع وإن لم تكن مزاولته العمل منوطة بت ذي ين ع ال والمن

  .وقف الصحيفة مدة المنع نفسهابه أو بالمالك يؤدي إلى 
  
  

   ٩٥المادة 
  .  ـ تتراوح مدة المنع بين شهر وسنتين١
  
المنع             ٢ ه ب م علي د حك ان المجرم ق اة إذا آ ا مدى الحي م به ه خمس       المؤقت  ـ ويمكن الحك م تمر علي رم ل م مب  بحك

  . سنوات أو إذا نص القانون صراحة على ذلك
  
ة     ـ مزاولة العمل الممنوع بالواسطة أو ٣ ى مائ ة حت  لحساب الغير يعاقب عليها بالحبس حتى ثالثة أشهر وبالغرام

  .ليرة
  
  

   ٩٦المادة 
  .  ـ يمكن الحكم بالحرمان من حمل السالح لمدى الحياة أو لمدة تتراوح بين ثالث سنوات وخمس عشرة سنة١
  
ه     ٢ سالح أو حمل اء ال رخيص القتن ان      ـ ال يمكن من تناوله هذا التدبير أن يحصل على ت ذي آ رخيص ال  ويلغى الت

  .في حيازته وال يرد إليه ما أداه من رسم
  
  

   ٩٧المادة 
ان من حق                         العنف يوجب الحرم سالح أو ب ة اقترفت بواسطة ال ة من أجل جريم ة أو جنحي آل حكم بعقوبة جنائي

  .حمل السالح مدة ثالث سنوات إال إذا تضمن الحكم خالف ذلك
  
  

   ٩٨المادة 
ه        ـ يصادر من األشيا ١ ًا للمدعى علي م يكن ملك ء ما آان صنعه أو اقتناؤه أو بيعه أو استعماله غير مشروع وإن ل

  . أو المحكوم عليه أو لم تفض المالحقة إلى حكم
  
ل أداء                 ٢ ه تحت طائ ة لتقديم ه مهل ه أو المدعى علي وم علي نح المحك د ضبط يم ا تجب مصادرته ق  ـ إذا لم يكن م

  . يضعفي قيمته حسبما يحددها القاض



  
ة        ٣ درة بالطريق ة المق ا وتحصيل القيم  ـ يمكن للمحكمة عند االقتضاء االستعانة بخبير لتقدير القيمة الواجب أداؤه

  .المتبعة في تحصيل الغرامة
  
  

   ٩٩المادة 
أمين ضمانًا لحسن       ١ د ت ئ أو عق  ـ الكفالة االحتياطية هي إيداع مبلغ من المال أو سندات عمومية أو تقديم آفيل مل
  . وك المحكوم عليه أو تالفيًا لجريمة أخرىسل
  
  .  ـ يمكن أن تفرض الكفالة لسنة على األقل ولخمس سنوات على األآثر ما لم يتضمن القانون نصًا خاصًا٢
  
ل،          ٣ أمين أو الكفي د الت ذي أن يضمنه عق غ ال دار المبل  ـ يعين القاضي في الحكم مقدار المبلغ الواجب إيداعه أو مق

  .ينقص عن خمس وعشرين ليرة أو يزيد على ألفي ليرةوال يمكن أن 
  
  

   ١٠٠المادة 
ذي حدده القاضي              ١ اريخ ال ل الت ؤد قب م ت سها إذا ل دة نف ة للم ة االحتياطي  ـ تستبدل الحرية المراقبة حكمًا من الكفال

  . وعلى األآثر خالل عشرة أيام
  
تيف       ٢ اري أمكن اس ى شخص اعتب ة عل ذا         ـ إذا فرضت الكفالة االحتياطي وال ه ان وجد من أم إذا آ الحجز ف اؤها ب

  .الشخص ال يفي بالقيمة المحددة إال بوقف عمله القانوني أمكن الحكم بحله
  
  

   ١٠١المادة 
  : يمكن فرض الكفالة االحتياطية

  
  . ـ في حالة الحكم من أجل تهديد أو تهويل) آ
  . ـ في حالة الحكم من أجل تحريض على جناية لم تفض إلى نتيجة) ب
ذاء                   ) جـ ى إي ه إل وم علي ود المحك ي ـ إذا آان ثمة مجال للخوف من أن تع راد أسرته أو اإلضرار           المجن ه أو أف  علي

  . بأمالآهم
  . ـ في حالتي وقف التنفيذ أو وقف الحكم النافذ) د
  .ـ في حالة الحكم على شخص اعتباري من أجل جريمة توجب فرض الحرية المراقبة) هـ
  
  

   ١٠٢المادة 
  . د الكفالة ويشطب التأمين ويبرأ الكفيل إذا لم يقترف خالل مدة التجربة الفعل الذي أريد تالفيه ـ تري١
  
ات          ٢ وم فبالغرام صية فبالرس ضات الشخ والي بالتعوي ى الت ة وتخصص عل صل الكفال س تح ة العك ي حال  ـ وف

  .ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة
  
  

   ١٠٣المادة 
ى             المحل ال  بإقفال ـ يمكن الحكم  ١ نتين عل ل وس ى األق ة بفعل صاحبه أو برضاه شهرًا عل ه جريم ذي اقترفت في

  . األآثر إذا أجاز القانون ذلك بنص صريح
  
  .٩٤ حكمًا ـ أيًا آان سببه ـ منع المحكوم عليه من مزاولة العمل نفسه على ما ورد في المادة اإلقفال ـ ويوجب ٢
  
  

   ١٠٤المادة 



راد      المحل الذي قضي بهإقفال ـ إن  ١ ه أو أحد أف وم علي  من أجل أفعال جرمية أو مخلة باآلداب يوجب منع المحك
  . أسرته أو أي شخص تملك المحل أو استأجره على علمه بأمره من أن يزاول فيه العمل نفسه

  
وا بمعزل عن          ٢ ن إذا ظل از أو حق رهن أو دي  ـ ال يتناول المنع مالك العقار وجميع من لهم على المحل حق امتي
  .جريمةال
  
  

   ١٠٥المادة 
ك                   إخالء المحل، وذل زم ب رخيص أل ه دون ت إذا قضي بإقفال المحل ألن المستثمر قد باشر استثماره في محل إقامت

  .مع االحتفاظ بحق المؤجر الحسن النية في فسخ عقد اإلجارة في آل عطل وضرر
  
  

   ١٠٦المادة 
  .مفاعيله عليهإذا قضي بهذا التدبير بسبب عدم أهلية المستثمر اقتصرت 

  
  

   ١٠٧المادة 
ـ             ادة ال ا في الم واد         ٩٥يتعرض للعقوبات المنصوص عليه ام الم ه وآل شخص ثالث إذا خالف أحك وم علي  المحك

  .السابقة
  
  

   ١٠٨المادة 
ديروها أو                           ة إذا اقترف م ا خال اإلدارات العام ة م ة اعتباري ة وآل هيئ ة وآل شرآة أو جمعي يمكن وقف آل نقاب

 أو ممثلوها أو عمالها باسمها أو بإحدى وسائلها جناية أو جنحة مقصودة يعاقب عليها بسنتي حبس   أعضاء إدارتها 
  .على األقل

  
  

   ١٠٩المادة 
  : يمكن حل الهيئات المذآورة في الحاالت التي أشارت إليها المادة السابقة

  
  . ـ إذا لم تتقيد بموجبات التأسيس القانونية) آ
  . أسيسها مخالفة للقوانين أو آانت تستهدف في الواقع مثل هذه الغاياتـ إذا آانت الغاية من ت) ب
  . ـ إذا خالفت األحكام القانونية المنصوص عليها تحت طائل الحل) جـ
  .ـ إذا آانت قد وقفت بموجب قرار مبرم لم تمر عليه خمس سنوات) د
  
  

   ١١٠المادة 
ر،     ١ ى األآث نتين عل دل االسم          ـ يقضى بالوقف شهرًا على األقل وس ة وأن تب ة آاف ال الهيئ وهو يوجب وقف أعم

ة          ر ذي الني وق الغي اظ بحق شرط االحتف ل ب ن المح ازل ع ول دون التن ضاء اإلدارة، ويح ديرون أع ف الم واختل
  . الحسنة

  
ديرون أو أعضاء اإلدارة وآل مسؤول شخصيًا عن         ٢ د الم  ـ ويوجب الحل تصفية أموال الهيئة االعتبارية، ويفق

  .األهلية لتأسيس هيئة مماثلة أو إدارتهاالجريمة، 
  
  

   ١١١المادة 
  .يعاقب على آل مخالفة لألحكام السابقة بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين مائة وألف ليرة

  
  

   ١١٢المادة 



ا ا    ١ ا جاوز منه شهر حسب    ـ يوم العقوبة أو التدبير االحترازي أربع وعشرون ساعة، والشهر ثالثون يومًا، وم ل
  . من يوم إلى مثله وفاقًا للتقويم الميالدي

  
  . ـ فيما خال الحالة التي يحكم بها على الموقوف لمدة أربع وعشرين ساعة يطلق سراحه قبل ظهيرة اليوم اآلخر٢
  
  

   ١١٣المادة 
  . أصبح مبرمًا ـ آل عقوبة مانعة أو مقيدة للحرية تحسب من اليوم الذي بدئ فيه بتنفيذها بموجب الحكم الذي ١
  
  .  ـ إذا اجتمعت عدة عقوبات مانعة للحرية نفذ أشدها أوًال٢
  
  . ـ وإذا اجتمعت عقوبات مانعة للحرية وعقوبات مقيدة للحرية نفذت في البدء العقوبات األولى٣
  
  

   ١١٤المادة 
ذ    ـ تجري مدة التجريد المدني منذ اليوم الذي أصبح فيه الحكم مبرمًا، وإذا آان القرار ١  قد صدر غيابيًا حسبت من

  . ٦٧تاريخ محضر اإللصاق األخير الذي تم عمًال بالمادة الـ 
  
ـ    ٢ دة     ٦٦ ـ إن المنع من بعض الحقوق المدنية الذي يقضى به على وجه إضافي وفاقًا للمادة ال ذ انقضاء م ذ من  ينف

  .العقوبة األصلية المانعة المقيدة للحرية
  
  

   ١١٥المادة 
ة أخرى أو أي       ـ تنفذ في الحا ١ ة عقوب ى أي ات إل ل مفاعيل الحكم القاضي بالحجز في مأوى احترازي دون ما التف

  . تدبير احترازي آخر يمنعان الحرية أو يقيدانها
  
  .  ـ إن التدابير االحترازية المانعة أو المقيدة ما عدا الحجز في مأوى احترازي تنفذ بعد العقوبات المانعة للحرية٢
  
  . بات المقيدة للحرية بعد التدابير االحترازية المانعة للحرية ـ تنفذ العقو٣
  

ي           ى الترتيب اآلت ى عل : إذا اجتمعت تدابير احترازية مانعة للحرية وتدابير احترازية مقيدة للحرية بدئ بتنفيذ األول
  . الحجز في مأوى احترازي، العزلة، الحجز في دار للتشغيل

  
بال       ٤ ل اإلخراج من ال ى أن مفاعي ة من            ـ عل ة مانع ة عقوب رازي آخر أو أي دبير احت ى أي ت ات إل ذ دون التف د تنف

  .الحقوق
  
  

   ١١٦المادة 
دة                   ١ د انقضاء م ذ بع ة تنف ة االحتياطي سالح والكفال ع من حمل ال ال والمن ة عمل من األعم ع من مزاول  ـ إن المن

  . العقوبات والتدابير االحترازية المانعة للحرية
  
م            ـ أما سائر التدابير ٢ ه الحك ذي أصبح في وم ال ذ الي ا من ذ مفاعيله وق فتنف  االحترازية والعينية أو المانعة من الحق

  .مبرمًا
  
  

   ١١٧المادة 
  .  ـ يحسب التوقيف االحتياطي دائمًا في مدة العقوبات المانعة أو المقيدة للحرية١
  
 ويسقط من مدة ٦٤ و ٦٢ و ٥٤م المواد  ـ ويحسم هذا التوقيف من الغرامة بمقدار ما يقرره القاضي وفاقًا ألحكا ٢

  .التدابير االحترازية المانعة للحرية إذا قضى القاضي صراحة في الحكم



  
  

   ١١٨المادة 
صادر في   ٥٨ وذلك بموجب المرسوم التشريعي رقم ١٢٨ ـ  ١١٨ الواردة في المواد من اإلصالحألغيت تدابير   ال

  .  المتضمن قانون األحداث الجانحين١٩٥٣ / ٩ / ١٧
  

واردة   اإلصالح وتدابير   ١٩٥٣ لعام   ٥٨ ألغي قانون األحداث الجانحين الصادر بالمرسوم التشريعي رقم          كلوآذ  ال
  .١٩٧٤ / ٣ / ٣٠ تاريخ ١٨فيه، وذلك بموجب قانون األحداث رقم 

  
  

   ١١٩المادة 
صادر في   ٥٨رقم  وذلك بموجب المرسوم التشريعي ١٢٨ ـ  ١١٨ الواردة في المواد من اإلصالحألغيت تدابير   ال

  .  المتضمن قانون األحداث الجانحين١٩٥٣ / ٩ / ١٧
  

واردة   اإلصالح وتدابير   ١٩٥٣ لعام   ٥٨ ألغي قانون األحداث الجانحين الصادر بالمرسوم التشريعي رقم          كلوآذ  ال
  .١٩٧٤ / ٣ / ٣٠ تاريخ ١٨فيه، وذلك بموجب قانون األحداث رقم 

  
  

   ١٢٠المادة 
صادر في   ٥٨ وذلك بموجب المرسوم التشريعي رقم ١٢٨ ـ  ١١٨ الواردة في المواد من حاإلصالألغيت تدابير   ال

  .  المتضمن قانون األحداث الجانحين١٩٥٣ / ٩ / ١٧
  

واردة   اإلصالح وتدابير   ١٩٥٣ لعام   ٥٨ ألغي قانون األحداث الجانحين الصادر بالمرسوم التشريعي رقم          كلوآذ  ال
  .١٩٧٤ / ٣ / ٣٠ تاريخ ١٨رقم فيه، وذلك بموجب قانون األحداث 

  
  

   ١٢١المادة 
صادر في   ٥٨ وذلك بموجب المرسوم التشريعي رقم ١٢٨ ـ  ١١٨ الواردة في المواد من اإلصالحألغيت تدابير   ال

  .  المتضمن قانون األحداث الجانحين١٩٥٣ / ٩ / ١٧
  

واردة   اإلصالح وتدابير   ١٩٥٣م   لعا ٥٨ ألغي قانون األحداث الجانحين الصادر بالمرسوم التشريعي رقم          وآذلك  ال
  .١٩٧٤ / ٣ / ٣٠ تاريخ ١٨فيه، وذلك بموجب قانون األحداث رقم 

  
  

   ١٢٢المادة 
صادر في   ٥٨ وذلك بموجب المرسوم التشريعي رقم ١٢٨ ـ  ١١٨ الواردة في المواد من اإلصالحألغيت تدابير   ال

  .  المتضمن قانون األحداث الجانحين١٩٥٣ / ٩ / ١٧
  

ذلك  م      أوآ شريعي رق وم الت صادر بالمرس انحين ال داث الج انون األح ي ق ام ٥٨لغ دابير ١٩٥٣ لع  اإلصالح وت
  .١٩٧٤ / ٣ / ٣٠ تاريخ ١٨الواردة فيه، وذلك بموجب قانون األحداث رقم 

  
  

   ١٢٣المادة 
صا ٥٨ وذلك بموجب المرسوم التشريعي رقم ١٢٨ ـ  ١١٨ الواردة في المواد من اإلصالحألغيت تدابير  در في   ال

  .  المتضمن قانون األحداث الجانحين١٩٥٣ / ٩ / ١٧
  

ذلك  م      وآ شريعي رق وم الت صادر بالمرس انحين ال داث الج انون األح ي ق ام ٥٨ألغ دابير ١٩٥٣ لع  اإلصالح وت
  .١٩٧٤ / ٣ / ٣٠ تاريخ ١٨الواردة فيه، وذلك بموجب قانون األحداث رقم 

  
  



   ١٢٤المادة 
صادر في   ٥٨ وذلك بموجب المرسوم التشريعي رقم ١٢٨ ـ  ١١٨في المواد من  الواردة اإلصالحألغيت تدابير   ال

  .  المتضمن قانون األحداث الجانحين١٩٥٣ / ٩ / ١٧
  

ذلك  م      وآ شريعي رق وم الت صادر بالمرس انحين ال داث الج انون األح ي ق ام ٥٨ألغ دابير ١٩٥٣ لع  اإلصالح وت
  .١٩٧٤ / ٣ / ٣٠ريخ  تا١٨الواردة فيه، وذلك بموجب قانون األحداث رقم 

  
  

   ١٢٥المادة 
صادر في   ٥٨ وذلك بموجب المرسوم التشريعي رقم ١٢٨ ـ  ١١٨ الواردة في المواد من اإلصالحألغيت تدابير   ال

  .  المتضمن قانون األحداث الجانحين١٩٥٣ / ٩ / ١٧
  

ذلك  م      وآ شريعي رق وم الت صادر بالمرس انحين ال داث الج انون األح ي ق ام ٥٨ألغ دابير  و١٩٥٣ لع  اإلصالحت
  .١٩٧٤ / ٣ / ٣٠ تاريخ ١٨الواردة فيه، وذلك بموجب قانون األحداث رقم 

  
  

   ١٢٦المادة 
صادر في   ٥٨ وذلك بموجب المرسوم التشريعي رقم ١٢٨ ـ  ١١٨ الواردة في المواد من اإلصالحألغيت تدابير   ال

  .  المتضمن قانون األحداث الجانحين١٩٥٣ / ٩ / ١٧
  

ذلك  انو  وآ ي ق م    ألغ شريعي رق وم الت صادر بالمرس انحين ال داث الج ام ٥٨ن األح دابير ١٩٥٣ لع  اإلصالح وت
  .١٩٧٤ / ٣ / ٣٠ تاريخ ١٨الواردة فيه، وذلك بموجب قانون األحداث رقم 

  
  

   ١٢٧المادة 
صادر في   ٥٨ وذلك بموجب المرسوم التشريعي رقم ١٢٨ ـ  ١١٨ الواردة في المواد من اإلصالحألغيت تدابير   ال

  .  المتضمن قانون األحداث الجانحين١٩٥٣ / ٩ / ١٧
  

ذلك  م      وآ شريعي رق وم الت صادر بالمرس انحين ال داث الج انون األح ي ق ام ٥٨ألغ دابير ١٩٥٣ لع  اإلصالح وت
  .١٩٧٤ / ٣ / ٣٠ تاريخ ١٨الواردة فيه، وذلك بموجب قانون األحداث رقم 

  
  

   ١٢٨المادة 
صادر في   ٥٨ وذلك بموجب المرسوم التشريعي رقم ١٢٨ ـ  ١١٨د من  الواردة في الموااإلصالحألغيت تدابير   ال

  .  المتضمن قانون األحداث الجانحين١٩٥٣ / ٩ / ١٧
  

ذلك  م      وآ شريعي رق وم الت صادر بالمرس انحين ال داث الج انون األح ي ق ام ٥٨ألغ دابير ١٩٥٣ لع  اإلصالح وت
  .١٩٧٤ / ٣  /٣٠ تاريخ ١٨الواردة فيه، وذلك بموجب قانون األحداث رقم 

  
  

   ١٢٩المادة 
  : اإللزامات المدنية التي يمكن القاضي الجزائي القضاء بها هي

  
  . أ ـ الرد

  . ب ـ العطل والضرر
  . جـ ـ المصادرة
  . د ـ نشر الحكم
  .هـ ـ النفقات

  
  



   ١٣٠المادة 
  .  ـ الرد عبارة عن إعادة الحال إلى ما آانت عليه قبل الجريمة١
  
  . ي األماآن وجب الحكم به عفوا ـ آلما آان الرد ف٢
  
  . ـ تجري أحكام القانون المدني على رد ما آان في حيازة الغير٣
  
  

   ١٣١المادة 
) ٦٨٣ إلى   ٦٨١ ومن   ٦٧٨و٦٧٥(على المحكمة الجزائية الناظرة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد            

  .ق أو األسهم المختلسة إلى آتلة الدائنينأن تحكم عفوًا ولو قضت بالبراءة برد جميع األموال أو الحقو
  
  

   ١٣٢المادة 
  .  من القانون المدني على العطل والضرر١٧٢، ١٧١، ١٧٠ ـ تسري أحكام المواد ١
  
  .  ـ يقضى بالعطل والضرر بناء على طلب االدعاء الشخصي٢
  
ه أو        ٣ دعى علي ب الم ى طل اء عل ضرر بن ل وال ضى بالعط ن أن يق راءة يمك ة الب ي حال ذي   ـ ف ق ال ب الفري  طل

  .استحضر آمسؤول مدني إذا تبين أن المدعي الشخصي تجاوز في دعواه
  
  

   ١٣٣المادة 
م عن         ل دائ ى الموت أو تعطي للقاضي أن يقرر أن ما يحكم به من العطل والضرر من أجل جناية أو جنحة أدت إل

  . عليه أو إلى ورثته طلبوا ذلكالمجنيالعمل يدفع دخًال مدى الحياة إلى 
  
  

   ١٣٤المادة 
ـ       ١ ادة ال ة للمصادرة بموجب الم ه، من          ٦٩ ـ إن األشياء القابل ى طلب اء عل ا للمدعي الشخصي بن م به  يمكن الحك

  . أصل ما يتوجب له من عطل وضرر وبمقدارهما
  
 ـ إذا آان الشيء الذي تقرر مصادرته لم يضبط فللقاضي أن يقضي ـ بناء على طلب المدعي الشخصي ـ بتأديته    ٢
ـ              ت ادة ال ا في الم ى المجرم               ٢١٤حت طائل الغرامة التهديدية المنصوص عليه م عل دني أو أن يحك انون الم  من الق

  .بدفع بدل المثل
  
  

   ١٣٥المادة 
شر           ١ ه أو بن م برمت شر الحك أمر بن ك أن ي  ـ يمكن للقاضي إذا طلب المدعي الشخصي وآانت مصلحته توجب ذل

  .  نفقة المحكوم وعليهخالصة عنه في جريدة أو عدة جرائد على
  
ة        ٢ ى نفق سها عل شروط نف راءة في ال  ـ ويمكنه إذا طلب الظنين وآانت مصلحته توجب ذلك أن يأمر بنشر حكم الب

  .المدعي الشخصي إذا تبين أنه تجاوز في دعواه
  
  

   ١٣٦المادة 
  : النفقات على عاتق الفريق الخاسر

  
  .  أقسامًا متساوية إال أن يقرر القاضي خالف ذلك ـ إذا تعدد المحكوم عليهم وجبت الرسوم عليهم١
  .  ـ تبقى جميع النفقات التي ال تفيد الدعوى على عاتق من سببها دون سواه وإن لم يكن خاسرًا٢
  .  ـ على أن ما تقدم ال يمس أحكام قانون التجارة الخاصة بدعوى اإلفالس٣



  .  على الرسوم والنفقات الفضائية٥٣مادة  ـ تطبق النيابة العامة قاعدة التقسيط الواردة في ال٤
ًال            ٥ ـد وقعت فع ق ق ي سببت التحقي ة الت ات إذا آانت الجريم  ـ يحكم بإعفاء الشاآي أو المدعي من الرسوم والنفق

  . ولكن التحقيق لم يتمكن من معرفة فاعلها
ة         ٦ ات بمعرف ه أو قصره تحصل الرسوم والنفق ه أو غيبت ًا لقاعدة     ـ في حالة وفاة المحكوم علي ـمالية وفق وزارة ال

  .تحصيل األموال األميرية
  

   ١٣٧المادة 
سابه صفة المدعي الشخصي ال             ١ ين ساعة من اآت ان وأربع سقط دعواه خالل ثم  ـ إن المدعي الشخصي الذي ي

  . يلزم بالنفقات التي تصرف منذ إبالغ النيابة العامة والمدعى عليه هذا اإلسقاط
  
د   ـ إن نفقات التي أوجب ٢ تها دعوى حق شخصي تقرر عدم قبولها يبقى منها على عاتق المدعي الشخصي ما لم يف

  .القضية
  
  

   ١٣٨المادة 
  .  ـ آل جريمة تلحق بالغير ضررًا ماديًا آان أو أديبًا تلزم الفاعل بالتعويض١
  
  . ـ تجب االلتزامات المدنية على فاعل الجريمة الذي استفاد من أحد أسباب اإلعفاء٢
  
  
   ١٣٩مادة ال

ه                  ع علي المجنون أو القاصر الذي ارتكب الجريمة دون تمييز ال يلزم بالعطل والضرر إال إذا لم يكن ثمة شخص تق
ا                      ى م ريقين عل ة الف ك حال تبعة عمله أو آان هذا الشخص غير مليء فيقدر القاضي العطل والضرر مراعيًا في ذل

  .المدني من القانون ١٦٥ورد في الفقرة الثانية من المادة 
  
  

   ١٤٠المادة 
  .الجريمة المقترفة في حالة االضطرار تلزم مدنيًا من حصلت لمنفعته بقدر الضرر الذي اتقاه

  
  

   ١٤١المادة 
  .  ـ التزام الرد ال يتجزأ١
  
  .  ـ يتحمل االلزامات المدنية األخرى بالتضامن جميع األشخاص الذين حكم عليهم من أجل جريمة واحدة٢
  
  . التضامن الجرائم المتالزمة إال إذا اقترفت لغرض مشترك ـ ال يشمل ٣
  
سها            ٤ دعوى نف وا في ال د حوآم ة واحدة ق يهم من أجل جريم  ـ وال يشمل التضامن النفقات ما لم يكن المحكوم عل

  .وللقاضي في آل حال أن يعفي من التضامن المحكوم عليهم بالنفقات
  
  

   ١٤٢المادة 
أمين  و« ـ يدعى المسؤولون مدنيًا   ١ الردود         » شرآات الت ة ب ضامنين مع فاعل الجريم ة ويلزمون مت ى المحاآم إل

  . والنفقات المتوجبة للدولة، ويحكم عليهم بسائر االلزامات المدنية إذا طلب المدعي الشخصي ذلك
  
ة  ٢  من   ـ وتعتبر مصاريف اإلسعاف والتداوي والعمليات الجراحية وإقامة المعتدى عليه في المستشفيات الحكومي

  . المصاريف المتوجب الحكم بها لمصلحة الدولة على آل حال
  

ة أن     . ترسل دوائر الصحة قائمة بالنفقات إذا لم يكن أحد الطرفين قد أسلفها لدوائر النيابة العامة               ة العام وعلى النياب
  .سوم المحاآمةتتولى االدعاء بها ومالحقتها وتنفيذ الحكم الذي يصدر بها آما تنفذ أحكام نفقات الجرائم ور



  
  

   ١٤٣المادة 
د                   ا في فصلي التقلي لمحكمة الجنح ولمحكمة االستئناف الجزائية عندما تنظران في إحدى الجنح المنصوص عليه
البراءة                    ضائها ب د ق تهم عن ين أو الم ى الظن م عل واإلفالس، ولمحكمة الجنايات الناظرة في أية جريمة آانت أن تحك

  .يطلبها الفريق المتضرر إذا آان الفعل يؤلف عمًال غير مشروعبجميع االلزامات المدنية التي 
  
  

   ١٤٤المادة 
ًا               ال المحصل وفق ع الم إذا اجتمعت الغرامة واإللزامات المدنية وآانت أمالك المحكوم عليه غير وافية جرى توزي

  : للترتيب التالي
  

  . أ ـ اإللزامات المدنية المحكوم بها لمصلحة الفريق المتضرر
  . نفقات المتوجبة للدولةب ـ ال

  .ج ـ الغرامة
  
  

   ١٤٥المادة 
  . من القانون المدني٣٤٤يمكن أداء العطل والضرر والنفقات أقساطًا وفاقًا ألحكام الفقرة الثانية من المادة 

  
  

   ١٤٦المادة 
ذ اإل                       ك لتنفي ة وذل ضايا المدني انون أصول المحاآمات للق ًا لق ذي وفق ة    يمكن اللجوء إلى الحبس التنفي لزامات المدني

  . باستثناء الرد ونشر الحكم
  . وفي حالة الحكم بالتضامن ال يجوز حبس المحكوم عليه إال عن الجزء الذي يصيبه
  . ال يلجأ إلى الحبس التنفيذي طوال مدة التجربة في وقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ

  .يوقف المحبوسون حبسًا تنفيذيًا في أمكنة خاصة
  
  

   ١٤٧المادة 
  : إن األسباب التي تسقط األحكام الجزائية أو تمنع أو تعلق تنفيذها هي التالية

  
  .  ـ وفاة المحكوم عليه١
  .  ـ العفو العام٢
  .  ـ العفو الخاص٣
  .  ـ صفح الفريق المتضرر٤
  .  ـ إعادة االعتبار٥
  .  ـ التقادم٦
  .  ـ وقف التنفيذ٧
  . ـ وقف الحكم النافذ٨
  
  

   ١٤٨المادة 
ي تبقى                 إن األ  ة الت ى االلزامات المدني ا عل سباب التي تسقط األحكام الجزائية أو تمنع تنفيذها أو تعلقه ال مفعول له

  .خاضعة ألحكام القانون المدني
  
  

   ١٤٩المادة 
  .  ـ تزول جميع نتائج الحكم الجزائية بوفاة المحكوم عليه١
  



 األشياء المصادرة قد حكم بها للمدعي الشخصي وال  ـ ولكن ال مفعول للوفاة على المصادرة الشخصية إذا آانت ٢
  . ١٠٤على المصادرة العينية وال على إقفال المحل عمًال بالمادة الـ 

  
  .٦٨و٦٧ ـ وتحول الوفاة دون استيفاء الغرامات ونشر وإلصاق الحكم المقضي بهما وفاقًا للمادتين الـ ٣
  
  

   ١٥٠المادة 
  . شريعية ـ يصدر العفو العام عن السلطة الت١
  
  .  ـ وهو يسقط آل عقوبة أصلية آانت أو فرعية أو إضافية٢
  
  .  ـ ولكنه ال يشمل التدابير االحترازية والتدابير اإلصالحية إال إذا نص قانون العفو صراحة على ذلك٣
  
  .٦٩ ـ ال ترد الغرامات المستوفاة واألشياء المصادرة بمقتضى المادة الـ ٤
  
  

   ١٥١المادة 
  . العفو الخاص رئيس الدولة بعد استطالع رأي لجنة العفو ـ يمنح ١
  
  .  ـ ال يمكن المحكوم عليه أن يرفض االستفادة من العفو٢
  
  .  أو بأآثر١٦٩ ـ يمكن أن يكون العفو شرطيًا ويمكن أن يناط بأحد االلتزامات المعينة في المادة ٣
  
ادة        ـ إذا آان الفعل المقترف جناية وجب التعويض على المدع ٤ ة من الم رة الثالث  ١٦٩ي الشخصي بمقتضى الفق

  .في مهلة أقصاها ثالث سنوات
  
  

   ١٥٢المادة 
  .  ـ العفو الخاص شخصي١
  
  .  ـ ويمكن أن يكون بإبدال العقوبة أو بإسقاط مدة العقوبة أو التدبير االحترازي أو بتخفيضها آليًا أو جزئيًا٢
  
ة أصلية     المقضياإلضافية والتدابير االحترازية  ـ وال يشمل العفو العقوبات الفرعية أو  ٣ ى عقوب  بها باإلضافة إل

  .إال بموجب نص صريح في المرسوم الذي يمنحه
  
  

   ١٥٣المادة 
  .  ـ ال ينال العفو من لم يكن قد حكم عليه حكمًا مبرمًا١
  
  . ـ ال يحول وقت التنفيذ ووقف الحكم النافذ دون نيل العفو٢
  
  

   ١٥٤المادة 
  . ط العقوبة أو التدبير االحترازي يعادل التنفيذ ـ إسقا١
  
م            ٢ ذ ووقف الحك ة بوقف التنفي ام المتعلق ق األحك ستبدلة لتطبي ة المسقطة أو الم  ـ وعلى ذلك يستمر مفعول العقوب

  .النافذ وإعادة االعتبار والتكرار واعتياد اإلجرام
  
  

   ١٥٥المادة 



ة عل                دم ثاني ه أق وم علي و آل محك م                  يفقد منحة العف ه بحك رار أو ثبت علي ات التك ة تعرضه لعقوب ى ارتكاب جريم
  .١٥١قضائي أنه أخل بأحد الواجبات التي تفرضها المادة الـ 

  
  

   ١٥٦المادة 
دعوى   المجني ـ إن صفح  ١ شكوى أو ال  عليه في األحوال التي يعلق فيها القانون إقامة الدعوى العامة على تقديم ال

  .  ويوقف تنفيذ العقوبات إال إذا نص القانون على خالف ذلكالشخصية يسقط دعوى الحق العام
  
ام   ٢  ـ على أن العقوبات المحكوم بها بحكم مكتسب قوة القضية المقضية قبل الصفح تظل تحسب فـي تطبيق األحك

  . المتعلقة بوقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ وإعادة االعتبار والتكرار واعتياد اإلجرام
  
  .فح على التدابير االحترازية والتدابير اإلصالحية ـ ال مفعول للص٣
  
  

   ١٥٧المادة 
  .  عليه أو على تصالح المتداعينالمجني ـ يمكن استنتاج الصفح من آل عمل يدل على عفو ١
  
  .  ـ الصفح ال ينقض وال يعلق على شرط٢
  
  .  ـ الصفح عن أحد المحكوم عليهم يشمل اآلخرين٣
  
  .د المدعون الشخصيون ما لم يصدر عنهم جميعًا ـ ال يعتبر الصفح إذا تعد٤
  
  

   ١٥٨المادة 
  : آل محكوم عليه بعقوبة جنائية أو جنحية يمكن منحه إعادة االعتبار بقرار قضائي إذا وفى الشرائط التالية

  
ها في آ ـ أن يكون قد انقضى سبع سنوات في الجناية وثالث سنوات في الجنحة على تنفيذ العقوبة فيه وما قد يالزم 

  . تدبير احترازي مانع للحرية أو على سقوطها عنه بالتقادم
  

م                  المقضيإذا آانت العقوبة     د الحك  بها هي التجريد المدني تجري المدة منذ اليوم الذي أصبح فيه القرار مبرمًا وعن
  . بالحبس اإلضافي منذ انقضاء أجل هذه العقوبة

  
  .  المدة منذ يوم األداء أو انقضاء أجل الحبس المستبدل بها هي الغرامة تجريالمقضيإذا آانت العقوبة 

  
  . إذا آان المحكوم عليه مكررًا بالمعنى القانوني أو سبق له أن منح إعادة االعتبار ضوعفت المدة

  
  . ب ـ أال يكون صدر بحقه حكم الحق بعقوبة جنائية أو جنحية

  
  . آل حكم الحق بإحدى هاتين العقوبتين يقطع سريان المدة

  
ادم أو أن يثبت           ا التق ذت أو أسقطت أو جرى عليه د نف م ق جـ ـ أن تكون اإللزامات المدنية التي ينطوي عليها الحك

  . المحكوم عليه أنه آان في حالة لم يتمكن معها من القيام بتلك اإللزامات
  

  . على المفلس أن يثبت أنه قضى الدين أصًال وفائدة ونفقات أو أنه أعفي منه
  

  .بين من سجالت السجن ومن التحقيق عن سيرة المحكوم عليه بعد اإلفراج عنه أنه صلح فعًالد ـ أن يت
  
  

   ١٥٩المادة 



ه في خالل سبع                ١ م يقض علي ًا إذا ل اره حكم اد اعتب ة يع دة للحري ة أو مقي ة مانع ة جنحي  ـ آل محكوم عليه بعقوب
  .  أو بعقوبة أشدسنوات منذ انقضاء عقوبته بحكم آخر بالحبس أو باإلقامة الجبرية

  
ة     ٢ ة أو بعقوب ة الجنحي  ـ آل محكوم عليه بالغرامة الجنحية يعاد اعتباره حكمًا إذا لم يقض عليه بحكم آخر بالغرام

  .أشد في خالل خمس سنوات منذ األداء أو انتهاء مدة الحبس المستبدل
  
  

   ١٦٠المادة 
دابير    ـ إعادة االعتبار تبطل للمستقبل مفاعيل جميع األحكام ال ١ صادرة وتسقط العقوبات الفرعية أو اإلضافية والت

  . االحترازية وما نجم عنها من فقدان أهلية
  
  . ـ وال يمكن أن تحسب األحكام المذآورة فيما بعد للتكرار والعتياد اإلجرام أو أن تحول دون وقف التنفيذ٢
  
  

   ١٦١المادة 
  . راز ـ التقادم يحول دون تنفيذ العقوبات وتدابير االحت١
  
ة             ٢ ع اإلقام ى من وق أو عل ن الحق ة م ة المانع دابير االحترازي ات والت ى العقوب سري عل ادم ال ي ى أن التق  ـ عل

  .والمصادرة العينية
  
  

   ١٦٢المادة 
  .  ـ مدة التقادم على عقوبة اإلعدام والعقوبات الجنائية المؤبدة خمس وعشرون سنة١
  
ة ا   ٢ ات الجنائي ى أن ال تتجاوز            ـ مدة التقادم على العقوب ة عل ا المحكم ي حكمت به ة الت دة العقوب ة ضعف م لموقت

  . عشرين سنة أو تنقص عن عشر سنوات
  
  .  ـ مدة التقادم على أية عقوبة جنائية أخرى عشر سنوات٣
  
م      ٤ ان الحك ذ إذا آ ن التنفي ه م وم علي وم تملص المحك ن ي ًا وم م إذا صدر غيابي اريخ الحك ن ت ادم م  ـ يجري التق

  . وجاهيًا
  

دة                   ه من م ذت في ي نف ة الت دة العقوب إذا تملص المحكوم عليه من تنفيذ عقوبة مانعة أو مقيدة للحرية أسقط نصف م
  .التقادم

  
  

   ١٦٣المادة 
ة وال يمكن أن تتجاوز عشر             ١ ا المحكم ي حكمت به ة الت دة العقوب ة ضعف م  ـ مدة التقادم على العقوبات الجنحي

  . سنوات وتنقص عن خمس سنوات
  
  .  ـ مدة التقادم على أية عقوبة جنحية أخرى خمس سنوات٢
  
  :  ـ تجري مدة التقادم٣
  

  . في الحكم الوجاهي من تاريخ صدوره إذا آان في الدرجة األخيرة، ومن تاريخ انبرامه إذا آان في الدرجة األولى
  

ه     وإذا آان . وفي الحكم الغيابي منذ تبليغ المحكوم عليه بذاته أو في محل إقامته      وم تفلت ًا فمن ي المحكوم عليه موقوف
  .من التنفيذ، وفي هذه الحالة يسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة التقادم

  
  



   ١٦٤المادة 
  .مدة التقادم على عقوبات المخالفات سنتان تبدآن على نحو ما ذآر في المادة السابقة

  
  

   ١٦٥المادة 
  . زية ثالث سنوات ـ مدة التقادم على التدابير االحترا١
  
ـ    ٢ ادتين ال ـ  ١١٥ ـ ال يبدأ التقادم إال منذ اليوم الذي أصبح فيه التدبير االحترازي نافذًا عمًال بالم د  ١١٦ و ال  أو بع

رار يثبت                     تقادم العقوبة التي تالزم هذا التدبير بشرط أن ال يصدر عن القاضي قبل انقضاء سبع سنوات آما تقدم ق
ز   ه ال ي وم علي دبير            أن المحك ذ الت ى تنفي صار إل أن ي أمر ب ة ي ذه الحال ي ه ة، فف سالمة العام ى ال رًا عل ال خط

  .االحترازي
  
  

   ١٦٦المادة 
ة                             ى طلب النياب اء عل ة األحداث بن رار يصدر عن محكم ة إال بق ذه سنة آامل ل تنفي ال ينفذ أي تدبير إصالحي أغف

  .العامة
  
  

   ١٦٧المادة 
  . ن دون اليوم األول ـ يحسب التقادم من يوم إلى مثله م١
  .  ـ يوقف التقادم آل حائل قانوني أو مادي حال دون تنفيذ العقوبة أو التدبير ولم ينشأ عن إرادة المحكوم عليه٢
  :  ـ ويقطع التقادم٣
  
  . ـ حضور المحكوم عليه أو أي عمل تجريه السلطة بغية التنفيذ) آ
  . مة التي أوجبت العقوبة أو التدبير أو جريمة أهمـ ارتكاب المحكوم عليه جريمة أخرى معادلة للجري) ب
  

  .على أنه ال يمكن أن تطول مدة التقادم في آل حال إلى أآثر من ضعفيها
  
  

   ١٦٨المادة 
 ـ للقاضي عند القضاء بعقوبة جنحية أو تكديرية أن يأمر بوقف تنفيذها إذا لم يسبق أن قضي على المحكوم عليه  ١

  . بعقوبة من نوعها أو أشد
  
ضائيًا أو            ٢ رر طرده ق ي أو إذا تق ة حقيق ه في سورية محل إقام  ـ ال يمنح المحكوم عليه وقف التنفيذ إذا لم يكن ل

  . إداريًا
  
  . ـ ال يعلق وقف التنفيذ تنفيذ العقوبات اإلضافية أو الفرعية أو تدابير االحتراز٣
  
  

   ١٦٩المادة 
  : واجبات اآلتيةللقاضي أن ينيط وقف التنفيذ بواجب أو أآثر من ال

  
  .  ـ أن يقدم المحكوم عليه آفالة احتياطية١
  .  ـ أن يخضع للرعاية٢
ستة                ٣ سنتين في الجنحة أو ال دة ال تتجاوز ال ه أو بعضه في م ى تعويضه آل  ـ أن يحصل المدعي الشخصي عل

  .أشهر في المخالفة
  
  

   ١٧٠المادة 



 أو سنتين حسبما يكون قد حكم عليه بعقوبة جنحية أو        يفقد منحة وقف التنفيذ آل شخص أقدم في مدة خمس سنوات          
ه                                 ة أشد أو ثبت علي سه أو بعقوب وع نف ة من الن ا بعقوب ه من أجله تكديرية على ارتكاب جريمة أخرى يقضى علي

  .بحكم أنه خرق الواجبات التي فرضها القاضي بمقتضى المادة السابقة
  
  

   ١٧١المادة 
دَّ ال -١ ذ ع ف التنفي نقض وق م ي ات اإلضافية    إذا ل ول للعقوب ى مفع ًا، وال يبق ة الغي دة التجرب ضاء م د انق م عن حك

ه في                ال المحل المنصوص علي ة وإقف رازي والمصادرة العيني أوى احت والتدابير االحترازية ما خال الحجز في م
   / . ١٠٤/ المادة 

  
د   ٢ ة      ـ على أن وقف التنفيذ يمكن نقضه ولو بعد انقضاء مدة التجربة إذا آانت ق نقض أو مالحق بوشرت دعوى ال

  . الجريمة الجديدة قبل انقضاء المدة المذآورة
  
  

   ١٧٢المادة 
ذ              ١ د أن ينف ة، بع ة آانت أو جنحي ة، جنائي دة للحري ة أو مقي ة مانع ه بعقوب وم علي  ـ للقاضي أن يفرج عن آل محك

  . ثالثة أرباع عقوبته إذا ثبت له أنه صلح فعًال
  
  . ذة ال يمكن أن تنقص عن تسعة أشهر ـ على أن العقوبة المنف٢
  
  . ـ إذا آان الحكم مؤبدًا أمكن اإلفراج عن المحكوم عليه بعد سجنه عشرين سنة٣
  
  

   ١٧٣المادة 
د          ١ ه بع المحكوم علي ذه ب ة يجب تنفي انع للحري  ـ إن وقف الحكم النافذ ال يمكن منحه إذا آان ثمة تدبير احترازي م

  . له في العقوبات الفرعية واإلضافيةوال تأثير . انقضاء مدة عقوبته
  
رر              ٢ ه إال أن يق ى انقضاء عقوبت انوني حت ة الحجر الق ال في حال شاقة وباالعتق ه باألشغال ال  ـ يبقى المحكوم علي

  .القاضي خالف ذلك
  
  

   ١٧٤المادة 
ذ ال                    ق تنفي ة والوضع في     إذ بدت على المحكوم عليه دالئل أآيدة على ائتالفه مع المجتمع أمكن القاضي أن يعل عزل

ى أن ال            ه، عل دبير المقضي ب دار للتشغيل والمنع من اإلقامة والحرية المراقبة بعد مدة تجربة تعادل نصف مدة الت
  .تنقص هذه المدة عن حد التدبير األدنى المنصوص عليه قانونًا

  
  

   ١٧٥المادة 
انع للحري       ١ رازي الم دبير االحت ذ أو الت م الناف ة       ـ يمكن إناطة وقف الحك ة المراقب ه للحري وم علي ة بإخضاع المحك

  . طوال مدة التجربة إذا لم يكن الحكم عليه قد قضى بهذا التدبير
  
  . ١٦٩ ـ ويمكن أن يشترط فيه قضاء واجب أو أآثر من الواجبات المنصوص عليها في المادة ٢
  

ة ثالث سنوات ويجب      إن المهلة القصوى التي يجب أن يعوض في أثنائها على المدعي الشخصي هي في الج                  ناي
  .أن ال تتجاوز المهلة في أي حال المدة الباقية من العقوبة أو التدبير االحترازي المعلقين

  
  

   ١٧٦المادة 



ة أخرى أوجبت              ا جريم ل انقضاء أجلهم ه قب وم علي يعاد إلى تنفيذ العقوبة أو التدبير االحترازي إذا ارتكب المحك
ات المفروضة                     الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحية      دًا الواجب ة أو خالف أح ة المراقب ه خرق الحري  أو ثبت بحكم أن

  .بمقتضى المادة السابقة
  
  

   ١٧٧المادة 
  .  ـ إذا لم ينقض وقف الحكم النافذ عدت العقوبة أو التدبير االحترازي منفذين عند انقضاء أجلهما١
  
ة أو ا   ٢ دة العقوب ضاء م د انق ضه بع م بنق ه يمكن الحك ى أن ة  ـ عل د بوشرت مالحق رازي إذا آانت ق دبير االحت لت

  .الجريمة الجديدة أو دعوى النقض قبل انقضاء المدة المذآورة
  
  

   ١٧٨المادة 
  .  ـ تكون الجريمة جناية أو جنحة مخالفة حسبما يعاقب عليها بعقوبة جنائية أو جنحية أو تكديرية١
  
  .شد المنصوص عليها قانونًا ـ يعتبر في الوصف القانوني الحد األعلى للعقوبة األ٢
  
  

   ١٧٩المادة 
  .ال يتغير الوصف القانوني إذا أبدلت من العقوبة المنصوص عليها عقوبة أخف عند األخذ باألسباب المخففة

  
  

   ١٨٠المادة 
  .  ـ إذا آان للعقل عدة أوصاف، ذآرت جميعًا في الحكم على أن يحكم القاضي بالعقوبة األشد١
  
  .نطبق على الفعل نص عام ونص خاص أخذ بالنص الخاص ـ على أنه إذا ا٢
  
  

   ١٨١المادة 
  .  ـ ال يالحق الفعل الواحد إال مرة واحدة١
  
ذا الوصف                   ٢ ابًال لوصف أشد لوحق به ى فأصبح ق ة األول د المالحق ة بع ائج الفعل الجرمي ه تفاقمت نت ر أن  ـ غي

  . بها قد أنفذت أسقطت من العقوبة الجديدةيالمقضوأنقذت العقوبة األشد دون سواها، فإذا آانت العقوبة 
  
  

   ١٨٢المادة 
  .الفعل المرتكب في ممارسة حق دون إساءة استعماله ال يعد جريمة

  
  

   ١٨٣المادة 
ك أو        ١ نفس أو المل ار عن ال ر محق وال مث  ـ يعد ممارسة للحق آل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غي

  . نفس الغير أو ملكه
  
  . ي الحماية الشخص الطبيعي والشخص االعتباري ـ ويستوي ف٢
  
  .٢٢٧ ـ إذا وقع تجاوز في الدفاع أمكن إعفاء فاعل الجريمة من العقوبة في الشروط المذآورة فـي المادة الـ ٣
  
  

   ١٨٤المادة 
  .  ـ الفعل المرتكب إنفاذًا لنص قانوني أو ألمر مشروع صادر عن السلطة ال يعد جريمة١



  
  .ألمر الصادر غير مشروع جاز تبرير الفاعل إذا آان القانون ال يجيز له أن يتحقق شرعية األمر ـ وإذا آان ا٢
  
  

   ١٨٥المادة 
  .  ـ ال يعد الفعل الذي يجيزه القانون جريمة١
  
  :  ـ يجيز القانون٢
  
  . ـ ضروب التأديب التي ينزلها باألوالد آباؤهم وأساتذتهم على نحو ما يبيحه العرف العام) آ
ل أو رضى          )ب ن شرط أن تجري برضى العلي ى أصول الف  ـ العمليات الجراحية والعالجات الطبية المنطبقة عل

  . ممثليه الشرعيين أو حاالت الضرورة الماسة
  
  .ـ أعمال العنف التي تقع أثناء األلعاب الرياضية إذا روعيت قواعد اللعب) ج
  
  

   ١٨٦المادة 
وع الفعل أو               إن الفعل الذي يعاقب عليه لتعرضه إلر       ل وق ر قب ة إذا اقترف برضى من الغي د جريم ادة الغير ال يع

  .أثناء وقوعه
  
  

   ١٨٧المادة 
  .النية إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون

  
  

   ١٨٨المادة 
د توق                      ان ق ع تعد الجريمة مقصودة وإن تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل أو عدم الفعل قصد الفاعل إذا آ

  .حصولها فقبل بالمخاطرة
  
  

   ١٨٩المادة 
  .يكون الخطأ إذا نجم الفعل الضار عن اإلهمال أو قلة االحتراز أو عدم مراعاة الشرائع واألنظمة

  
  

   ١٩٠المادة 
ان في استطاعته أو من                         ين وآ تكون الجريمة غير مقصودة سواء لم يتوقع الفاعل نتيجة فعله أو عدم فعله المخطئ

  .عها فحسب أن بإمكانه اجتنابهاواجبه أن يتوق
  
  

   ١٩١المادة 
  .  ـ الدافع هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل أو الغاية القصوى التي يتوخاها١
  
  . ـ وال يكون الدافع عنصرًا من عناصر التجريم إال في األحوال التي عينها القانون٢
  
  

   ١٩٢المادة 
  : ى بالعقوبات التاليةإذا تبين للقاضي أن الدافع آان شريفًا قض

  
  . ـ االعتقال المؤبد أو الخمس عشرة سنة بدًال من األشغال الشاقة المؤبدة

  .  بدًال من األشغال الشاقة الموقتةالمؤقتـ االعتقال 



  . ـ الحبس البسيط بدًال من الحبس مع التشغيل
  

  .ضين آعقوبةوللقاضي فضًال عن ذلك أن يعفي المحكوم عليه من لصق الحكم ونشره المفرو
  
  

   ١٩٣المادة 
د أو  ال المؤب ا باالعتق ة المعاقب عليه تإذا آانت الجريم دل المؤق ائن أب ع ش ا دف د أوحى به سيط ق الحبس الب  أو ب

  : القاضي
  

  . من االعتقال المؤبد األشغال الشاقة المؤبدة
  .  األشغال الشاقة الموقتةالمؤقتمن االعتقال 

  .لمن الحبس البسيط الحبس مع التشغي
  
  

   ١٩٤المادة 
ا في              ة المنصوص عليه ة وبالعقوب ذه العقوب ة قضي به ا بالغرام إذا اقترفت بدافع الكسب جريمة غير معاقب عليه

  .القانون معًا
  
  

   ١٩٥المادة 
  .  ـ الجرائم السياسية هي الجرائم المقصودة التي أقدم عليها الفاعل بدافع سياسي١
  
  .لحقوق السياسية العامة والفردية ما لم يكن الفاعل قد انقاد لدافع أناني دنيء ـ وهي آذلك الجرائم الواقعة على ا٢
  
  

   ١٩٦المادة 
 ـ تعد جرائم سياسية، الجرائم المرآبة أو المالزمة لجرائم سياسية ما لم تكن من أشد الجنايات خطورة من حيث   ١

الك       ى األم داء عل سيم واالعت رح الج ل والج ام، آالقت ق الع الق والح سرقات   األخ ًا وال سفًا أو إغراق ًا أو ن إحراق
  . الجسيمة وال سيما ما ارتكب منها بالسالح والعنف وآذلك الشروع في تلك الجنايات

  
ة سياسية إال إذا آانت عادات الحرب       ٢  ـ أما في الحرب األهلية أو العصيان فال تعد الجرائم المرآبة أو المتالزم

  .أو التخريبال تمنعها ولم تكن من أعمال البربرية 
  
  

   ١٩٧المادة 
  :  ـ إذا تحقق القاضي أن للجريمة طابعًا سياسيًا قضى بالعقوبات التالية١
  

  . االعتقال المؤبد بدًال من اإلعدام أو األشغال الشاقة المؤبدة
  . لموقتة أو اإلبعاد أو اإلقامة الجبرية الجنائية أو التجريد المدني بدًال من األشغال الشاقة االمؤقتاالعتقال 

  . الحبس البسيط أو اإلقامة الجبرية الجنحية بدًال من الحبس مع التشغيل
  
  . ـ ولكن هذه األحكام ال تطبق على الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي٢
  
  

   ١٩٨المادة 
ن ا       دل م يء أب اني دن دافع أن ت ب د ارتكب ية ق ة سياس ا بعقوب ب عليه ة المعاق ق القاضي أن الجريم ة إذا تحق لعقوب

  . المنصوص عليها قانونًا العقوبة التي تقابلها في المادة السابقة
  

  . على أن االعتقال المؤبد ال يمكن تحويله إلى غير أشغال شاقة مؤبدة
  



  
   ١٩٩المادة 

م يحل دون                 ١ سها إذا ل ة نف ر آالجناي ا تعتب ى اقترافه ال ترمي مباشرة إل دأت بأفع ة ب ة الرتكاب جناي  ـ آل محاول
  . ها سوى ظروف خارجة عن إرادة الفاعلإتمام

  
  :  ـ على أنه يمكن أن تخفض العقوبة المعينة في القانون على الوجه اآلتي٢
  

ى عشرين           باألشغاليمكن أن تستبدل عقوبة اإلعدام باألشغال الشاقة المؤبدة أو            الشاقة الموقتة من عشر سنوات إل
  : سنة

  
د       وأن تستبدل األشغال الشاقة المؤبدة باأل      ال المؤب ستبدل االعتق ل وأن ي ى األق شغال الشاقة الموقتة لسبع سنوات عل

  .  لسبع سنوات على األقل ويمكن أن يحط من أية عقوبة أخرى من النصف إلى الثلثينالمؤقتباالعتقال 
  
  .م ـ ومن شرع في فعل ورجع عنه مختارًا ال يعاقب إال لألفعال التي اقترفها وآانت تشكل بحد ذاتها جرائ٣
  
  

   ٢٠٠المادة 
ة                       إذا آانت جميع األعمال الرامية إلى اقتراف الجناية قد تمت غير أنها لم تفض إلى مفعول بسبب ظروف ال عالق

  : لها بإرادة الفاعل أمكن تخفيض العقوبات على الوجه اآلتي
  

  . شرين سنةيمكن أن يستبدل اإلعدام باألشغال الشاقة المؤبدة أو الموقتة في اثنتي عشرة سنة إلى ع
  . وأن تستبدل األشغال الشاقة المؤبدة باألشغال الشاقة الموقتة من عشر سنوات إلى عشرين سنة

ة      .  من عشر سنوات إلى عشرين سنة   المؤقتوأن يستبدل االعتقال المؤبد باالعتقال       ة عقوب ويمكن أن يحط من أي
  . أخرى حتى نصفها

  .دة حتى الثلثين إذا حال الفاعل بمحض إرادته دون نتيجة فعلهويمكن أن تخفض العقوبات المذآورة في هذه الما
  
  

   ٢٠١المادة 
  .  ـ ال يعاقب على الشروع في الجنحة وعلى الجنحة الناقصة إال في الحاالت التي ينص عليها القانون صراحة١
  
ا، و         ٢ ى النصف في الجنحة المشروع فيه ضها حت ى الثلث في     ـ العقوبة المفروضة للجنحة التامة يمكن تخفي حت

  .الجنحة الناقصة
  
  

   ٢٠٢المادة 
  .  ـ يعاقب على الشروع وإن لم يكن في اإلمكان بلوغ الهدف بسبب ظرف مادي يجهله الفاعل١
  
  .  ـ على أن الفاعل ال يعاقب في هذه الحالة إذا أتى فعله عن غير فهم٢
  
  . ـ وآذلك ال يعاقب من ارتكاب فعًال وظن خطأ أنه يكّون جريمة٣
  
  

   ٢٠٣المادة 
اع أسباب    ١  ـ إن الصلة السببية بين الفعل وعدم الفعل من جهة وبين النتيجة الجرمية من جهة ثانية ال ينفعها اجتم

  . أخرى سابقة أو مقارنة أو الحقة سواء جهلها الفاعل أو آانت مستقلة عن فعله
  
  . داث النتيجة الجرمية ـ ويختلف األمر إذا آان السبب الالحق مستقًال وآافيًا بذاته ألح٢
  

  .وال يكون الفاعل في هذه الحالة عرضة إال لعقوبة الفعل الذي ارتكبه
  



  
   ٢٠٤المادة 

  .  ـ إذا ثبتت عدة جنايات أو جنح قضي بعقوبة لكل جريمة ونفذت العقوبة واألشد دون سواها١
  
ة       ـ على أنه يمكن الجمع بين العقوبات المحكوم بها بحيث ال يزيد مجموع ا  ٢ ى أقصى العقوب ة عل ات الموقت لعقوب

  . المعينة للجريمة األشد إال بمقدار نصفها
  
  . ـ إذا لم يكن قد قضي بإدغام العقوبات المحكوم بها أو بجمعها أحيل األمر على القاضي ليفصله٣
  
  

   ٢٠٥المادة 
ان اقترف ا           ١ و آ ا ل ا عوقب الفاعل آم ان      ـ إذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود به لفعل بحق من آ

  . يقصد
  
  . ـ وإذا أصيب آالهما أمكن زيادة النصف على العقوبة المذآورة في الفقرة السابقة٢
  
  

   ٢٠٦المادة 
  .تجمع العقوبات التكديرية حتمًا

  
  

   ٢٠٧المادة 
م يقض القاضي بخال            ١ ا ل ات األصلية م ة وإن أدغمت العقوب دابير االحترازي ف  ـ تجمع العقوبات اإلضافية والت

  . ذلك
  
  . ـإذا جمعت العقوبات األصلية جمعت حكمًا العقوبات الفرعية التابعة لها٢
  
  

   ٢٠٨المادة 
  : تعد وسائل للعلنية

  
سبب           ١ اح للجمهور أو معرض لألنظار أو شاهدها ب ان مب ام أو مك  ـ األعمال والحرآات إذا حصلت في محل ع

  . خطأ الفاعل من ال دخل له بالفعل
  
ه                 ـ الكالم أو   ٢ الين من ال دخل ل سمعهما في آال الح ة بحيث ي ًال بالوسائل اآللي ا أو نق الصراخ سواء جهر بهم

  . بالفعل
  
ا إذا عرضت في              ٣ ى اختالفه صاوير عل شارات والت الم وال سية واألف ة والشم ة والرسوم والصور اليدوي  ـ الكتاب

  .لبيع أو وزعت على شخص أو أآثرمحل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض لألنظار أو بيعت أو عرضت ل
  
  

   ٢٠٩المادة 
  .  ـ ال يحكم على أحد بعقوبة، ما لم يكن قد أقدم على الفعل عن وعي وإرادة١
  
 ـ إن الهيئات االعتبارية مسؤولة جزائيًا عن أعمال مديريها وأعضاء إدارتها وممثليها وعمالها عندما يأتون هذه  ٢

  . بإحدى وسائلهااألعمال باسم الهيئات المذآورة أو 
  
  .  ـ ولكن ال يمكن الحكم عليها إال بالغرامة والمصادرة ونشر الحكم٣
  



ة  ذآورة وأنزلت بالهيئ ة الم ة من العقوب دلت الغرام ة، أب ر الغرام ة أصلية غي ى عقوب انون ينص عل ان الق وإذا آ
  .٦٣ و٦٠ و٥٣االعتبارية في الحدود المعينة في المواد الـ 

  
  

   ٢١٠المادة 
د التثبت من           ـ ال ١ ة بع دابير االحترازي ام يقضي بالت سالم الع ى ال  ينزل بأحد تدبير احترازي ما لم يكن خطرًا عل

  . حالة الخطر إال في الحاالت التي يفترض القانون وجود الخطر فيها
  
ال   ٢ أخرى   ـ يعد خطرًا على المجتمع آل شخص أو هيئة اعتبارية اقترف جريمة إذا آان يخشى أن يقدم على أفع

  . يعاقب عليها القانون
  
  . ـ ال تتعرض الهيئات االعتبارية لغير تدابير االحتراز العينية٣
  
  

   ٢١١المادة 
  .فاعل الجريمة هو من أبرز إلى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة أو ساهم مباشرة في تنفيذها

  
  

   ٢١٢المادة 
  . ا في القانون ـ آل شريك في الجريمة عرضة للعقوبة المعينة له١
  
ـ    ٢ ادة ال ة أو أدار عمل من          ٢٤٧ ـ تشدد وفاقًا للشروط الواردة في الم ساهمة في الجريم ة من نظم أمر الم  عقوب

  .اشترآوا فيها
  
  

   ٢١٣المادة 
ادة              ة من الم رة الثاني ا ورد في الفق ى م ة عل  أو ٢٠٨الشريكان في الجريمة المقترفة بالكالم المنقول بالوسائل اآللي

ة                          بإحدىلجريمة المقترفة   في ا  ا صاحب الكالم أو الكتاب سها هم ادة نف ة من الم رة الثالث ذآورة في الفق  الوسائل الم
  .والناشر إال أن يثبت األول أن النشر تم دون رضاه

  
  

   ٢١٤المادة 
يس تح           المحرر أو رئ دير ف م يكن من م ر  عندما تقترف الجريمة بواسطة الصحف يعد ناشرًا مدير النشر، فإذا ل ري

  .الصحيفة
  
  

   ٢١٥المادة 
شرآاء     ١  ـ مفاعيل األسباب المادية التي من شانها تشديد العقوبة أو تخفيفها أو اإلعفاء منها تسري على آل من ال

  . في الجريمة والمتدخلين فيها
  
  .  ـ وتسري عليهم أيضًا مفاعيل الظروف المشددة الشخصية أو المزدوجة التي سهلت اقتراف الجريمة٢
  
  .ـ وأما ما سوى ذلك من الظروف فال يتناول مفعولها إال الشخص الذي تتعلق به ٣
  
  

   ٢١٦المادة 
  .  ـ يعد محرضًا من حمل أو حاول أن يحمل شخصًا آخر بأية وسيلة آانت على ارتكاب جريمة١
  
  . ـ إن تبعة المحرِّض مستقلة عن تبعة المحرَّض على ارتكاب الجريمة٢
  



  
   ٢١٧المادة 

ا أو     ـ يتع   ١ شروعًا فيه اجزة أو م ة ن ت الجريم واء آان رف س ي أراد أن تقت ة الت ة الجريم رض المحرَّض لعقوب
  . ناقصة

  
ـ             ٢ ادة ال ي حددتها الم سبة الت ة بالن ى نتيجة خففت العقوب ة أو جنحة إل  ـ إذا لم يفض التحريض على ارتكاب جناي

  . ٤والـ ٣والـ ٢ في فقراتها الـ ٢١٩
  
  . اب مخالفة ال يعاقب عليها إذا لم يلق قبوًال ـ التحريض على ارتك٣
  
  . ـ تنزل التدابير االحترازية بالمحرِّض آما لو آان فاعل الجريمة٤
  
  

   ٢١٨المادة 
  : يعد متدخًال في جناية أو جنحة

  
  . أ ـ من أعطى إرشادات القترافها وإن لم تساعد هذه اإلرشادات على الفعل

  .  من الوسائلب ـ من شدَّ عزيمة الفاعل بوسيلة
  . ج ـ من قبل، ابتغاء لمصلحة مادية أو معنوية، عرض الفاعل أن يرتكب الجريمة

  . د ـ من ساعد الفاعل أو عاونه على األفعال التي هيأت الجريمة أو سهلتها أو على األفعال التي أتمت ارتكابها
ة        اب الجريم ل ارتك دخلين قب د المت ع الفاعل أو أح ًا م ان متفق ن آ ـ ـ م ة أو  ه ا أو تخبئ اء معالمه ي إخف اهم ف وس

  . تصريف األشياء الناجمة عنها، أو إخفاء شخص أو أآثر من الذين اشترآوا فيها عن وجه العدالة
ة أو             ال العنف ضد أمن الدول م قطع الطرق أو ارتكاب أعم ذين دأبه و ـ من آان عالمًا بسيرة األشرار الجنائية ال

  .و الممتلكات وقدم لهم طعامًا أو مأوى أو مختبأ أو مكانًا لالجتماعالسالمة العامة، أو ضد األشخاص أ
  
  

   ٢١٩المادة 
  .  ـ المتدخل الذي لوال مساعدته ما ارتكبت الجريمة يعاقب آما لو آان هم نفسه الفاعل١
  
ان   ـ أما سائر المتدخلين فيعاقبون باألشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة من اثنتي عشرة سنة إلى عشرين ٢  سنة إذا آ

  . الفاعل يعاقب باإلعدام
  

ل من                           سها ال أق ة نف دخلين بالعقوب ى المت م عل د حك وإذا آان عقاب الفاعل األشغال الشاقة المؤبدة أو االعتقال المؤب
  . عشر سنين

  
ى النصف               دتها حت ة        . وفي الحاالت األخرى تنزل عقوبة الفاعل بعد أن تخفض م دابير االحترازي زال الت ويمكن إن

  .م آما لو آانوا هم أنفسهم فاعلي الجريمةبه
  
  

   ٢٢٠المادة 
ادة    ١ اء أو      ٢١٨ ـ من أقدم فيما خال الحالة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من الم ى إخف األمر عل الم ب  هو ع

 بيع أو شراء أو تصريف األشياء الداخلة في ملكية الغير والتي نزعت أو اختلست أو حصل عليها بجناية أو جنحة   
  . عوقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة ليرة إلى مائتي ليرة

  
ي      ٢ ة ثلث  ـ على أنه إذا آانت األشياء المبحوث عنها في الفقرة األولى ناجمة عن جنحة فال يمكن أن تجاوز العقوب

  .الحد األعلى لعقوبة الجنحة المذآورة
  
  

   ٢٢١المادة 



ا خال الح    ١ ـ       ـ من أقدم فيم رتين ال ا في الفق ـ    ٦ و٥االت المنصوص عليه ادة ال اء شخص    ٢١٨ من الم ى إخف  عل
  . يعرف أنه اقترف جناية أو ساعده على التواري عن وجه العدالة، عوقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى سنتين

  
ات أ          ٢ ى الطالق اتهم حت م أو زوج روعهم أو أزواجه أين أو ف اة المخب ة أصول الجن قاؤهم أو   ـ يعفى من العقوب و أش

  .شقيقاتهم أو أصهارهم من الدرجات نفسها
  
  

   ٢٢٢المادة 
  .  ـ ال يمكن أحدًا أن يحتج بجهله القانوني الجزائي أو تأويله إياه تأويًال مغلوطًا١
  
  :  ـ غير أنه يعد مانعًا للعقاب٢
  
  . هـ الجهل القانون جديد إذا اقترف الجرم في خالل األيام الثالثة التي تلت نشر) أ
وانين الوضعية ال تعاقب                    ) ب ة للق ـ جهل األجنبي الذي قدم سورية منذ ثالثة أيام على األآثر بوجود جريمة مخالف

  .عليها قوانين بالده أو قوانين البالد التي آان مقيمًا فيها
  
  

   ٢٢٣المادة 
ى الفعل بعامل غ   أقدم ـ ال يعاقب آفاعل أو محرض أو متدخل في جريمة مقصودة من   ١ ى      عل ع عل ادي واق ط م ل

  . أحد العناصر المكونة للجريمة
  
ستفيد           ٢ ك ي ذا الظرف وهو بعكس ذل  ـ إذا وقع الغلط على أحد الظروف المشددة ال يكون المجرم مسؤوًال عن ه

  . من العذر الذي جهل وجوده
  
  . ـ تطبق هذه األحكام في حالة الغلط الواقع على هوية المجني عليه٣
  
  

   ٢٢٤المادة 
  .ن الغلط الواقع على فعل مؤلف لجريمة غير مقصودة مانعًا للعقاب إال إذا لم ينتج عن خطأ الفاعلال يكو

  
  

   ٢٢٥المادة 
ه             ى فعل يعاقب علي ال يعاقب الموظف العام، أو العامل أو المستخدم في الحكومة الذي أمر بإجراء فعل أو أقدم عل

ه                القانون إذا اعتقد لسبب غلط مادي أنه يطيع أمر رؤس          ة في اختصاصهم وجبت علي ائه المشروع في أمور داخل
  .طاعتهم فيها

  
  

   ٢٢٦المادة 
  .  ـ ال عقاب على من أآرهته قوة مادية أو معنوية لم يستطع إلى دفعها سبيًال١
  
  . ـ من وجد في تلك الحالة بخطأ منه عوقب عند االقتضاء آفاعل جريمة غير مقصودة٢
  
  

   ٢٢٧المادة 
  . حاالت االنفعال والهوى ليست مانعة للعقاب ـ إن المهابة و١
  
ورة                  ٢ ى الفعل في ث دم عل دفاع المشروع ال يعاقب إذا أق ة في ممارسة حق ال رط فاعل الجريم ه إذا أف  ـ على ان

  .انفعال شديد انعدمت معها قوة وعيه أو إرادته
  
  



   ٢٢٨المادة 
ه عن                 دفع ب ى أن ي ه الضرورة إل ى فعل ألجأت ره        ال يعاقب الفاعل عل ك غي ه أو مل ره أو عن ملك سه أو عن غي نف

  . خطرًا جسيمًا محدقًا لم يتسبب هو فيه قصدًا، شرط أن يكون الفعل متناسبًا والخطر
  

  .ال يعتبر في حالة الضرورة من توجب عليه قانونًا أن يتعرض للخطر
  
  

   ٢٣٠المادة 
  .يعفى من العقاب من آان في حالة جنون

  
  

   ٢٣١المادة 
اقترافه جناية أو جنحة مقصودة عقابها الحبس سنتان وقضي بعدم مسؤوليته بسبب فقدانه العقل حجز   ـ من ثبت  ١

  . بموجب فقرة خاصة من حكم البراءة في مأوى احترازي
  
أوى              ٢ ي الم ل ف ز الفاع ضي بحج نتين ق ن س ل م بس أق ا الح ان عقابه صودة أو آ ر مق ة غي ت الجنح  ـ إذا آان

  . لى السالمة العامةاالحترازي إذا ثبت أنه خطر ع
  
الحجز، ويمكن أن تفرض          ٣ ي قضيت ب ة الت رار تصدره المحكم  ـ ويستمر الحجز إلى أن يثبت شفاء المجنون بق

  .الحرية المراقبة على المحجوز عند تسريحه
  
  

   ٢٣٢المادة 
ار وعي أو االختي وة ال سبة أنقصت ق ة أو مكت ة وراثي ة عقلي راب الفعل مصابًا بعاه ان حين اقت ه من آ ي أعمال  ف

  .٢٤١يستفيد قانونًا من إبدال عقوبته أو تخفيضها وفقًا ألحكام المادة الـ 
  
  

   ٢٣٣المادة 
ة أو            ١ دال العقوب تفاد من إب ة واس دة للحري ة أو مقي ة مانع ة أو جنحي ة جنائي ضها  ـ من حكم عليه بعقوب ًا  تخفي  قانون

ان           بسبب العته، ومن حكم عليه بعقوبة من هذه العقوبات وثبت أن             دمن المخدرات أو الكحول أو آ ه ممسوس أو م
  . خطرًا على السالمة العامة يقضى في الحكم بحجزه في مكان من المأوى االحترازي ليعالج فيه أثناء مدة العقوبة

  
 ـ إن المحكوم عليه الذي يسرح من المأوى االحترازي بعد شفائه المثبت بقرار من المحكمة التي قضت بحجزه    ٢

  . لمدة الباقية من عقوبتهتنفذ فيه ا
  
رازي     ٣ أوى االحت ي الم ضبط ف ة، ي سالمة العام ى ال رًا عل ه خط دة عقوبت اء م د انته ه بع وم علي  ـ إذا ظل المحك

ه                 م علي سنتين إذا حك ة، وال ه بجناي م علي دة ال تتجاوز الخمس سنوات إذا حك سها لم ة نف رار من المحكم بموجب ق
  . ء األجل المحدد إذا صدر قرار الحق يثبت أنه لم يبق خطرًاويسرح المحجوز عليه قبل انقضا. بجنحة

  
  .ويمكن أن تفرض الحرية المراقبة على المحجوز عليه بعد تسريحه

  
  

   ٢٣٤المادة 
سمم ناتجة عن              ١ ة ت اهرة في حال وة ق اجئ أو ق سبب حادث مف ل، ب راف الفع  ـ يعفى من العقوبة من آان حين اقت

  . عي أو اإلرادةالكحول أو المخدرات أفقدته الو
  
  .  ـ إذا نتجت حالة التسمم عن خطأ الفاعل آان هذا مسؤوًال عن آل جريمة غير مقصودة ارتكابها٢
  
ه                   ٣ ان اقتراف ه إمك سبب خطئ ة ب ك الحال سه في تل ع حين أوجد نف ـ ويكون مسؤوًال عن الجريمة المقصودة إذا توق

  . أفعاًال جريمة



  
  .٢٤٧صدًا بغية ارتكاب الجريمة شددت عقوبته وفاقًا للمادة الـ  ـ وإذا أوجد نفسه في تلك الحالة ق٤
  
  

   ٢٣٥المادة 
د أمكن                                 ى حد بعي ه إل وة وعي الفاعل أو إرادت اهرة أو حدث طارئ، ق وة ق إذا أضعفت حالة التسمم الناتجة عن ق

  .٢٤١إبدال العقوبة أو تخفيضها وفقًا ألحكام المادة الـ 
  
  

   ٢٣٦المادة 
شريعي              ٢٣٨ و ٢٣٧ و ٢٣٦ـ المواد    صادر بالمرسوم الت انحين ال اريخ    ٥٨ ألغيت بقانون األحداث الج  / ٩ / ١٧ ت
١٩٥٣ .  

  
اريخ  ١٨ـ ألغي قانون األحداث الجانحين سابق الذآر وحل محله قانون األحداث رقم            دل  ١٩٧٤ / ٣ / ٣٠ ت  والمع

  .١٩٧٩ لعام ٥١بالقانون 
  
  

   ٢٣٧المادة 
شريعي             ألغيت بقا  ٢٣٨ و ٢٣٧ و ٢٣٦ـ المواد    صادر بالمرسوم الت انحين ال اريخ    ٥٨نون األحداث الج  / ٩ / ١٧ ت
١٩٥٣ .  

  
اريخ  ١٨ـ ألغي قانون األحداث الجانحين سابق الذآر وحل محله قانون األحداث رقم            دل  ١٩٧٤ / ٣ / ٣٠ ت  والمع

  .١٩٧٩ لعام ٥١بالقانون 
  
  

   ٢٣٨المادة 
ا      ٢٣٨ و ٢٣٧ و ٢٣٦ـ المواد    شريعي         ألغيت بقانون األحداث الج صادر بالمرسوم الت اريخ    ٥٨نحين ال  / ٩ / ١٧ ت
١٩٥٣ .  

  
اريخ  ١٨ـ ألغي قانون األحداث الجانحين سابق الذآر وحل محله قانون األحداث رقم            دل  ١٩٧٤ / ٣ / ٣٠ ت  والمع

  .١٩٧٩ لعام ٥١بالقانون 
  
  

   ٢٣٩المادة 
  .ال عذر على جريمة إال في الحاالت التي عينها القانون

  
  

   ٢٤٠المادة 
  .  ـ إن العذر المحل يعفي المجرم من آل عقاب١
  
  . ـ على أنه يمكن أن تنزل به عند االقتضاء تدابير اإلصالح وتدابير االحتراز ما خال العزلة٢
  
  

   ٢٤١المادة 
  :  ـ عندما ينص القانون على عذر مخفف١
  

ا              دة أو االعتق ى الحبس سنة             إذا آان الفعل جناية توجب اإلعدام أو األشغال الشاقة المؤب ة إل د حولت العقوب ل المؤب
  . على األقل

  . وإذا آان الفعل يؤلف إحدى الجنايات األخرى آان الحبس من ستة أشهر إلى سنتين
  . وإذا آان الفعل جنحة فال تتجاوز العقوبة ستة أشهر ويمكن تحويلها إلى عقوبة تكديرية



  .  نصف الغرامة التكديريةوإذا آان الفعل مخالفة أمكن القاضي تخفيف العقوبة إلى
  
ان                ٢ و آ ة ل ا خال العزل راز م دابير االحت ه من ت ان يتعرض ل ا آ ذر المخفف م  ـ يمكن أن تنزل بالمستفيد من الع

  .قضي عليه بالعقوبة التي نص عليها القانون
  
  

   ٢٤٢المادة 
مل غير محق وعلى جانب يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بثورة غضب شديد ناتج عن ع    

  . عليهالمجنيمن الخطورة أتاه 
  

   ٢٤٣المادة 
  :  ـ إذا وجدت في قضية أسباب مخففة قضت المحكمة١
  

  . بدًال من اإلعدام باألشغال الشاقة المؤبدة، أو باألشغال الشاقة الموقتة، من اثنتي عشرة سنة إلى عشرين سنة
  .  الشاقة الموقتة ال أقل من عشر سنينوبدًال من األشغال الشاقة المؤبدة باألشغال

  .  ال أقل من عشر سنينالمؤقتوبدًال من االعتقال المؤبد باالعتقال 
  . ولها أن تخفض إلى النصف آل عقوبة جنائية أخرى

ى                   ولها أيضًا فيما خال حالة التكرار أن تبدل بقرار معلل الحبس سنة على األقل من أية عقوبة ال يجاوز حدها األدن
  . الث سنواتالث
  
ة        ٢ ع اإلقام ة ومن وق المدني ن الحق المنع م رم ب ى المج م عل ن الحك الحبس أمك ة ب ة الجنائي دلت العقوب ا أب  ـ وآلم

  .٨٨ و٨٢ و٦٥واإلخراج من البالد وفاقًا ألحكام المواد 
  
  

   ٢٤٤المادة 
ا أن تخفض العقو           ١ ة لمصلحة من ارتكب جنحة فله ة باألسباب المخفف ى      ـ إذا أخذت المحكم ى حدها األدن ة إل ب

  . ٥٣ و٥٢ و٥١المبين في المواد الـ 
  
ة       ٢ ة الجنحي رار العقوب ة التك  ـ ولها أن تبدل الغرامة من الحبس ومن اإلقامة الجبرية، أو أن تحول في ما خال حال

  .إلى عقوبة تكديرية بقرار معلل
  
  

   ٢٤٥المادة 
ـ    ٦٠يمكن الحكم بحد العقوبة األدنى المبين في المادتين الـ           ا        ٦١ وال ين فيه ة تب ى من ارتكب مخالف ة عل  أو الغرام

  .أسباب مخففة
  
  

  ٢٤٦المادة 
  

ات أو الجنح                         يًال خاصًا سواء في الجناي في حالة التكرار، يجب أن يكون القرار المانح لألسباب المخففة معلًال تعل
  .أو المخالفات

  
  

   ٢٤٧المادة 
  : سبب المذآور تشديد العقوبة على الوجه التاليإذا لم يعين القانون مفعول سبب مشدد، أوجب ال

  
  . من الثلث إلى النصف وتضاعف الغرامةمؤقتةيبدل اإلعدام من األشغال الشاقة المؤبدة وتزداد آل عقوبة 

  
  

   ٢٤٨المادة 



ه             ١ سها قضي علي ة نف ة أخرى توجب العقوب ًا وارتكب جناي ًا مبرم دة حكم  ـ من حكم عليه باألشغال الشاقة المؤب
  . اإلعدامب
  
ى انقضاء           ٢ ًا عل ل مرور خمسة عشر عام ة أخرى قب  ـ ومن حكم عليه حكمًا مبرمًا بعقوبة جنائية وارتكب جناي

ة  ى ضعفيها إذا آانت الجريم ة حت شاقة المؤقت ة األشغال ال ا بأقصى عقوب م عليه ادم حك ة أو سقوطها بالتق العقوب
  . الثانية توجب الحكم باألشغال الشاقة الموقتة

  
ال              المؤقت ـ ويحكم عليه بأقصى عقوبة االعتقال        ٣ م باالعتق ة توجب الحك ة الثاني ى ضعفيها إذا آانت الجريم  حت

  . المؤقت
  
ـ            ٤ ادة ال وارد في الم ا درجة واحدة حسب الترتيب ال ي تعلوه ة    ٣٨ ـ ويحكم بالعقوبة الت ة الثاني  إذا آانت الجريم

  .لتجريد المدنيتوجب الحكم باإلبعاد أو باإلقامة الجبرية أو با
  
  

   ٢٤٩المادة 
ى انقضاء                 ١ ل مضي سبعة أعوام عل ة، وارتكب قب ة أو جنحي ة جنائي ًا بعقوب ًا مبرم ة حكم ه لجناي م علي  ـ من حك

ى     ا حت صوص عليه ة المن صى العقوب بس يتعرض ألق ا الح ة عقابهم ة أو جنح ادم، جناي قوطها بالتق ة أو س العقوب
  . ضعفيها

  
  . لغ الحكم األول سنة حبس على األقل وقضي به في جنحة من فئة الجنحة الثانية ـ ويكون األمر آذلك إذا ب٢
  
ل ضعفي                ٣ ى األق ادل عل دة تع الحبس م ى المكرر ب م عل سنة حك بًال دون ال ا ق ي قضي به  ـ وإذا آانت العقوبة الت

  . العقوبة السابقة على أن ال يتجاوز ذلك ضعفي العقوبة التي نص عليها القانون
  
ر         ـ ويبدل ٤ ة غي ة جنحي ة أو بعقوب ة جنائي د قضى بعقوب  الحبس البسيط من اإلقامة الجبرية إذا آان الحكم األول ق

  . الغرامة
  
ى               ٥ الحبس حت م ب ة أمكن الحك رار ثاني ع التك ة وإذا وق ة جنحي ة عقوب م بأي بقها حك  ـ وتضاعف الغرامة إذا آان س

  .ثالثة أشهر وبالغرامة معًا
  
  

   ٢٥٠المادة 
سابقة                           تعتبر الجنح  ادة ال واردة في الم رار ال ات التك ق عقوب ة واحد لتطبي  المبينة في آل بند من البنود التالية من فئ

  : سواء آان لمقترفها صفة الفاعل أو المحرض أو المتدخل
  
  . ـ الجنح المقصودة المنصوص عليها في فصل واحد من هذا القانون) أ 
  . )الباب السابع(ـ الجنح المنافية لألخالق ) ب
  ). الباب الثامن(ـ الجنح المقصودة الواقعة على األشخاص ) ج
  . ـ أعمال العنف من جسدية وآالمية الواقعة على األفراد أو رجال السلطة أو القوة العامة) د
  . ـ القتل والجرح غير المقصودين) هـ
  . ـ الجنح المذآورة في باب األشخاص الخطرين) و
  . لى الملكـ الجنح المقصودة الواقعة ع) ز
  . ـ إخفاء األشياء الناجمة عن جنحة أو إخفاء األشخاص الذين ارتكبوها وتلك الجنحة نفسها) ح
  . ١٩٦ و١٩٥ـ الجنح السياسية والتي تعد سياسية وفقًا للمادتين ) ط
  .ـ الجنح المقترفة بدافع واحد غير شريف) ي
  
  

   ٢٥١المادة 
ة أخرى           ـ إن المخالف الذي حكم عليه حكمًا مبرماً ١ ة مخالف سها أو من أجل أي ة نف سنة للمخالف غ ال  منذ مدة لم تبل

  . ألحكام نظام واحد يعاقب بضعفي العقوبة التي نص عليها القانون



  
ي نص             ٢ ع األحوال الت ًا في جمي ة مع التوقيف وبالغرام سها أمكن أن يقضى ب  ـ إذا وقع التكرار ثانية في المدة نف

  .فيها على الغرامة وحدها
  
  
   ٢٥٢لمادة ا

ات أو                   سبًا الرتكاب الجناي ان أو مكت ًا آ م فطري المجرم المعتاد هو الذي يتم عمله اإلجرامي على استعداد نفسي دائ
  .الجنح

  
  

   ٢٥٣المادة 
اء            ى انته ل انقضاء خمس سنوات عل ه قب م علي من حكم عليه بعقوبة غير الغرامة لجناية أو جنحة مقصودة، وحك

ة أو جنحة مقصودة أخرى،                           مدة عقوبته أو سقوطها با     ل في جناي ى األق دة سنة عل ة لم ة للحري ة مانع ادم بعقوب لتق
  .يحكم عليه بالعزلة إذ ثبت اعتياده لإلجرام وإنه خطر على السالمة العامة

  
  

   ٢٥٤المادة 
ه خطر    ٢٤٩ و٢٤٨ ـ آل مجرم معتاد محكوم عليه بعقوبة غير الغرامة عمًال بالمادتين الـ  ١ ًا أن ر حكم ى   يعتب  عل

  . السالمة العامة ويقضى عليه بالعزلة إذا حكم عليه بعقوبة مانعة للحرية من أجل تكرار قانوني آخر
  
ي قضاها     ٢ دة الت  ـ واألمر آذلك في ما خص آل معتاد لإلجرام إذا صدر عليه في خالل خمس عشرة سنة بعد الم

الحب    : في تنفيذ العقوبة والتدابير االحترازية     ذر أو عن جنح مقصودة                أما أربعة أحكام ب ات اقترفت بع س عن جناي
  . شريطة أن يكون آل من الجرائم الثالث األخيرة قد اقترفت بعد أن أصبح الحكم بالجريمة السابقة مبرمًا

  
  .وأما حكمان آاألحكام المبينة في الفقرة السابقة وحكم بعقوبة جنائية سواء وقعت الجناية قبل الجنحة أو بعدها

  
  

   ٢٥٥المادة 
سجن أو في خالل                      ه في ال اء إقامت يستهدف للعزلة سبع سنوات على األقل آل محكوم عليه بالعزلة ارتكب في أثن
ة            الخمس سنوات التي تلت اإلفراج عنه جناية أو جنحة مقصودة قضي عليه من أجلها بالحبس سنة واحدة أو بعقوب

  .أشد
  
  

   ٢٥٦المادة 
م              يمكن الحكم بالمنع من الحقوق المدنية ومن       ع اإلقامة واإلخراج من البالد على من ثبت اعتياده لإلجرام أو من حك
  .عليه آمكرر بعقوبة جنحية مانعة للحرية

  
  

   ٢٥٧المادة 
ه،          ١ راج عن د اإلف ة أشد عن الحبس أو بعقوب ة أو ب ة الجبري  ـ ينزل بالمعتاد لإلجرام والمكرر المحكوم عليه باإلقام

ة                  تدبير الحرية المراقبة لمدة خمس سن      ة الجبري دال اإلقام ضها أو إب دتها أو تخفي ادة م وات إال أن يقرر القاضي زي
  . بها أو إعفاء المحكوم عليه منها

  
  . بهاالمقضي بتدبير الحرية المراقبة للمدة ٣ و٢ فقرتها الـ ٨٢ ـ يدغم منع اإلقامة المحكوم به عمًال بالمادة الـ ٢
  
  

   ٢٥٨المادة 
  : المخففة للعقوبة على الترتيب التاليتسري أحكام األسباب المشددة 

  
  . األسباب المشددة المادية



  . األعذار
  . األسباب المشددة الشخصية

  .األسباب المخففة
  
  

   ٢٥٩المادة 
  . بهاالمقضييعين القاضي في الحكم مفعول آل من األسباب المشددة أو المخففة على العقوبة 

  
  

   ٢٦٠المادة 
  . شخصين أو أآثر على ارتكاب جناية بوسائل معينةالمؤامرة هي آل اتفاق تم بين

  
  

   ٢٦١المادة 
  .يتم االعتداء على أمن الدولة سواء أآان الفعل المؤلف للجريمة تامًا أو ناقصًا أو مشروعًا فيه

  
  

   ٢٦٢المادة 
  .  للتنفيذ ـ يعفى من العقوبة من اشترك بمؤامرة على أمن الدولة وأخبر السلطة بها قبل البدء بأي فعل مهيأ١
  
  .  ـ وإذا اقترف فعل آهذا أو بدئ به فال يكون العذر إال مخففَا٢
  
ل                   ٣ ة قب ى أمن الدول ة أخرى عل ؤامرة أو بجناي سلطة بم ر ال ذي أخب ذلك من عذر مخفف المجرم ال ستفيد آ  ـ وي

  . عرف مختبأهمإتمامها أو أتاح القبض ـ ولو بعد مباشرة المالحقات ـ على المجرمين اآلخرين أو على الذين ي
  
  . ـ ال تطبق أحكام هذه المادة على المحرض٤
  
  

   ٢٦٣المادة 
  .  ـ آل سوري حمل السالح على سورية في صفوف العدو عوقب باإلعدام١
  
دوان ضد سورية عوقب      ٢ ال ع ى أعم ن الحرب عل ي زم دم ف اد، أق ى جيش مع تم إل م ين ل سوري وإن ول  ـ آ

  . باألشغال المؤبدة
  
ل أي عمل عدواني ضد سورية عوقب              ـ آل سوري تجن ٣ ه قب م ينفصل عن اد ول د بأية صفة آانت في جيش مع

  .باألشغال الشاقة الموقتة وإن يكن قد اآتسب بتجنيده الجنسية األجنبية
  
  

   ٢٦٤المادة 
وفر          ١ ى سورية أو لي دوان عل ى مباشرة الع دفعها إل ا لي  ـ آل سوري درس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل به
  .  الوسائل إلى ذلك عوقب باألشغال الشاقة المؤبدةلها
  
  . ـ وإذا أفضى فعله إلى نتيجة عوقب باإلعدام٢
  
  

   ٢٦٥المادة 
  .آل سوري دس الدسائس لدى العدو أو اتصل به ليعاونه بأي وجه آان على فوز قواته عوقب باإلعدام

  
  

   ٢٦٦المادة 



دم       ١ دة آل سوري أق شاقة المؤب ى األضرار           ـ يعاقب باألشغال ال وطني عل دفاع ال يلة آانت قصد شل ال ة وس  بأي
صورة      بل الموصالت وب ذخائر واألرزاق وس ة واألدوات وال ات الهوائي واخر والمرآب صانع والب شآت والم بالمن

  ). أو آان سببًا في ذلك(عامة آل األشياء ذات الطابع العسكري أو المعدة الستعمال الجيش والقوات التابعة له 
  
  . باإلعدام إذا حدث الفعل في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها أو أفضى إلى تلف نفس ـ يقضى٢
  
  

   ٢٦٧المادة 
ك    المؤقت ـ يعاقب باالعتقال  ١ ر ذل ات أو بغي  خمس سنوات على األقل آل سوري حاول بأعمال أو خطب أو آتاب

  . ًا امتيازًا خاصًا بالدولة السوريةأن يقتطع جزءًا من األرض السورية ليضمه إلى دولة أجنبية أو أن يملكها حق
  
ادتين              ٢ ا في الم ات أو المنظمات المشار إليه ى إحدى الجمعي ًا إل ه الفعل منتمي د ارتكاب  ٢٨٨ ـ إذا آان الفاعل عن
  . عوقب باالعتقال مؤبدًا٣٠٨و
  
  

   ٢٦٨المادة 
ود األعداء     ١ ة من       ـ آل سوري قدم سكنًا أو طعامًا أو لباسًا لجاسوس أو جندي من جن ى بين لالستكشاف وهو عل

  . أمره أو ساعده على الهرب عوقب باألشغال الشاقة الموقتة
  
  .المؤقت ـ آل سوري سهل فرار أسير حرب أو أحد رعايا العدو المعتقلين عوقب باالعتقال ٢
  
  

   ٢٦٩المادة 
ة ترب  ى دول ل عل ع الفع سابقة إذا وق واد ال ي الم ا ف ات المنصوص عليه ضًا العقوب دة تفرض أي سورية معاه ا ب طه

  .تحالف أو وثيقة دولية تقوم مقامها
  
  

   ٢٧٠المادة 
ة أو   ٢٦٨ إلى ٢٦٤ينزل منزلة السوريين بالمعنى المقصود في المواد الـ     األجانب الذين لهم في سورية محل إقام

  .سكن فعلي
  
  

   ٢٧١المادة 
ا                         ياء أو وث ى أش ان محظور قصد الحصول عل ى مك دخول إل ئق أو معلومات يجب أن تبقى         من دخل أو حاول ال

شاقة                       ل وإذا سعى بقصد التجسس فباألشغال ال ى األق الحبس سنة عل ة عوقب ب ى سالمة الدول مكتومة حرصًا عل
  .الموقتة

  
  

   ٢٧٢المادة 
ا عوقب باألشغال              ١ سابقة أو استحصل عليه ادة ال التي ذآرت في الم ائق أو معلومات آ ياء أو وث  ـ من سرق أش

  . الشاقة الموقتة
  
  . ـ إذا اقترفت الجناية لمنفعة دولة أجنبية آانت العقوبة األشغال الشاقة المؤبدة٢
  

   ٢٧٣المادة 
ادة       ١ ي الم التي ذآرت ف ائق أو المعلومات آ ه بعض الوث ان في حيازت شاه دون سبب ٢٧١ ـ من آ ه أو أف  فأبلغ

  . مشروع عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين
  
  . لموقتة خمس سنوات على األقل إذا أبلغ ذلك لمنفعة دولة أجنبية ـ ويعاقب باألشغال الشاقة ا٢
  



ة          ٣ ستخدمًا في الدول امًال أو م ًا أو ع ه موظف صفة آون ياء ب  ـ إذا آان المجرم يحتفظ بما ذآر من المعلومات واألش
ال  ه االعتق تفعقوبت دة ف    المؤق شاقة المؤب غال ال ى واألش رة األول ي الفق ا ف صوص عليه ة المن ي الحال ة  ف ي الحال

  . المنصوص عليها في الفقرة الثانية
  
ى            ٤ ة الحبس من شهرين إل ر مقصود آانت العقوب أ غي رهم إال خط  ـ إذا لم يؤخذ على أحد األشخاص السابق ذآ

  .سنتين
  
  

   ٢٧٤المادة 
  .٢٧٤إذا اقترفت جرائم التجسس المذآورة لمصلحة دولة معادية شددت العقوبات وفاقًا ألحكام المادة 

  
  
   ٢٧٥مادة ال

دم أو            يعاقب بالحبس سنة على األقل وبغرامة ال تنقص عن مائة ليرة آل سوري وآل شخص ساآن في سورية أق
ع أو مقايضة مع                        ة صفقة شراء أو بي ة أو أي ى صفقة تجاري حاول أن يقدم مباشرة أو بواسطة شخص مستعار عل

  .أحد رعايا العدو أو مع شخص ساآن بالد العدو
  
  

   ٢٧٦المادة 
ة                       ي ة دول اب لمنفع ستحق العقاب الوارد في المادة السابقة من ذآر فيها من األشخاص إذا ساهموا في قرض أو اآتت

  .معادية أو سهل أعمالها المالية بوسيلة من الوسائل
  
  

   ٢٧٧المادة 
الحبس من ش                          ى حارس عوقب ب ا إل ود به ا المعه هر من أخفى أو اختلس أموال دولة معادية أو أموال أحد رعاياه

  .إلى سنتين وبغرامة أقلها مائة ليرة
  
  

   ٢٧٨المادة 
  : المؤقتيعاقب باالعتقال 

  
  . ـ من خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها في الحرب) أ
ة أو عكر                           ) ب ال عدائي ة فعرض سورية لخطر أعم ا الحكوم م تجزه ـ من أقدم على أعمال أو آتابات أو خطب ل

  .أجنبية أو عرض السوريين ألعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهمصالتها بدولة 
  
  

   ٢٧٩المادة 
ة             ١ العنف دستور دول ر ب سوريين قصد أن يغي ا ال ه أحد الرعاي دم علي  ـ آل اعتداء يقع في األرض السورية أو يق

  . المؤقتأجنبية أو حكومتها أو يقتطع جزءًا من أرضها يعاقب عليه باالعتقال 
  
  .لمؤامرة التي ترمي إلى إحدى الجنايات السالفة الذآر توجب الحبس سنة على األقل ـ إن ا٢
  
  

   ٢٨٠المادة 
  .المؤقتمن جند في األرض السورية دون موافقة الحكومة جنودًا للقتال في سبيل دولة أجنبية عوقب باالعتقال 

  
  

   ٢٨١المادة 



 المائتي ليرة على آل تحريض يقع في سورية أو يقوم يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة ال تتجاوز      
ى    ٢٧٨به سوري بإحدى الوسائل المذآورة في المادة       لحمل جنود دولة أجنبية من جنود البر أو البحر أو الجو عل

  .الفرار أو العصيان
  
  

   ٢٨٢المادة 
  : يعاقب بالعقوبات نفسها على شكوى الفريق المتضرر من أجل الجرائم التالية

  
  . تحقير دولة أجنبية أو جيشها أو علمها أو شعارها الوطني عالنيةـ 

  . ـ تحقير رئيس دولة أجنبية أو وزرائها أو ممثلها السياسي في سورية
  .  القدح أو الذم الواقع عالنية على رئيس دولة أجنبية أو وزرائها أو ممثلها السياسي في سورية-
  

  .ذمال يجوز إثبات الفعل الذي آان موضوع ال
  
  

   ٢٨٣المادة 
ه                    ه أو ممثل ة أو أحد وزرائ إذا آانت الجريمة المقترفة في األرض السورية أو بفعل سوري على رئيس دولة أجنبي

  .٢٤٧السياسي في سورية ال تقع تحت طائلة عقوبة خاصة شددت العقوبة القانونية على نحو ما ذآر في المادة 
  
  

   ٢٨٤المادة 
ـ  واد ال ام الم ق أحك ى ٢٧٩ال تطب ا ٢٨٣ إل ود معه اق المعق ي االتف شأن أو ف ة ذات ال وانين الدول ي ق ان ف  إال إذا آ

  .أحكام مماثلة
  
  

   ٢٨٥المادة 
اظ                              ومي أو إيق شعور الق ى إضعاف ال دعاوة ترمي إل شوبها ب ع ن د توق ام في سورية في زمن الحرب أو عن من ق

  .المؤقتالنعرات العنصرية أو المذهبية عوقب باالعتقال 
  
  

   ٢٨٦دة الما
أنها أن     ١ ا من ش  ـ يستحق العقوبة نفسها من نقل في سورية في األحوال عينها أنباء يعرف أنها آاذبة أو مبالغ فيه

  . توهن نفسية األمة
  
  . ـ إذا آان الفاعل يحسب هذه األنباء صحيحة فعقوبته الحبس ثالثة أشهر على األقل٢
  
  

   ٢٨٧المادة 
ة              ـ آل سوري يذيع في الخارج وهو  ١ ال من هيب أنها أن تن ا من ش ًا فيه ة أو مبالغ اء آاذب ة من األمر أنب على بين

  . الدولة أو مكانتها المالية يعاقب بالحبس ستة أشهر على األقل وبغرامة تتراوح بين مائة وخمسمائة ليرة
  
  . ـ ويمكن المحكمة أن تقضي بنشر الحكم٢
  
  

   ٢٨٨المادة 
ي أو في       ـ من أقدم في سورية دون إذن الحكو ١ ة ذات طابع دول مة على االنخراط في جمعية سياسية أو اجتماعي

ين                          راوح ب ة تت ى ثالث سنوات وبغرام منظمة من هذا النوع عوقب بالحبس أو باإلقامة الجبرية من ثالثة أشهر إل
  . مائة ومائتين وخمسين ليرة

  



ة    ـ ال يمكن أن تنقص عقوبة من تولى في الجمعية أو المنظمة المذآورتي ٢ سًا أو إقام ن وظيفة عملية عن السنة حب
  .جبرية وعن المائة ليرة غرامة

  
  

   ٢٨٩المادة 
صناع أو                        د أو است د تعه ه عق ي يفرضها علي ات الت ع الموجب شوبها جمي ع ن د توق من لم ينفذ في زمن الحرب أو عن

ين يعاقب ب                   وين األهل ة أو تم ة العام ال   تقديم خدمات تتعلق بالدفاع الوطني ومصالح الدول ة   المؤقت االعتق  وبغرام
  . تتراوح بين قيمة الموجب غير المنفذ وضعفيها على أن تنقص عن خمسمائة ليرة

  
رة              ة في الفق ة المعين الحبس فضًال عن الغرام ر مقصود عوقب الفاعل ب أ غي ًا عن خط ذ ناجم ان عدم التنفي إذا آ

  . السابقة
  

  . آان التنفيذ قد تأخر فقطيخفض نصف العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة إذا 
  

  .وتفرض هذه العقوبات بفوارقها السابقة على أي شخص آخر آان سببًا في عدم تنفيذ العقد أو في تأخير تنفيذه
  
  

   ٢٩٠المادة 
آل غش يقترف في األحوال نفسها بشأن العقود المشار إليها في المادة السابقة يعاقب عليه باألشغال الشاقة الموقتة          

ة  ن     وبغرام نقص ع ى أن ال ت ة أضعافه عل رم وثالث اه المج ذي جن شروع ال ر الم ربح غي ين ضعفي ال راوح ب تت
  .خمسمائة ليرة

  
  

   ٢٩١المادة 
 خمس سنوات المؤقت ـ يعاقب على االعتداء الذي يستهدف تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة باالعتقال  ١

  . على األقل
  
  .ذا لجأ الفاعل إلى العنف ـ وتكون العقوبة االعتقال المؤبد إ٢
  
  

   ٢٩٢المادة 
  . المؤقت ـ من حاول أن يسلخ عن سيادة الدولة جزءًا من األرض السورية عوقب باالعتقال ١
  
  . ـ وتكون العقوبة االعتقال المؤبد إذا لجأ الفاعل إلى العنف٢
  
  

   ٢٩٣المادة 
ة ب            ١ سلطات القائم ارة عصيان مسلح ضد ال ال       ـ آل فعل يقترف بقصد إث ه باالعتق موجب الدستور يعاقب علي

  . المؤقت
  
ال         ٢ ائر العصاة باالعتق د وس ال المؤب ى    المؤقت  ـ إذا نشب العصيان عوقب المحرض باالعتق  خمس سنوات عل

  .األقل
  
  

   ٢٩٤المادة 
ه باالعت                      ستمدة من الدستور يعاقب علي ا الم ال  االعتداء الذي يقصد منه منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفه ق

  .المؤقت
  
  

   ٢٩٥المادة 



  .يعاقب على المؤامرة التي تستهدف ارتكاب إحدى الجرائم المذآورة أعاله باإلقامة الجبرية الجنائية
  
  

   ٢٩٦المادة 
  :  سبع سنوات على األقلالمؤقتيعاقب باالعتقال 

  
  . ـ من اغتصب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية) أ
  . الحكومة بسلطة مدنية أو قيادة عسكريةمن احتفظ خالفًا ألمر ) ب
  .ـ آل قائد عسكري أبقى جنده محتشدًا بعد أن صدر األمر بتسريحه أو بتفريقه) ج
  
  

   ٢٩٧المادة 
ساآر أو                      المؤقتيستحق االعتقال    د الع ى قي د أو عل  من أقدم دون رضا السلطة على تأليف فصائل مسلحة من الجن
  .األسلحة والذخائر مدهم بوتجهيزهم أتجنيدهم أو على 

  
  

   ٢٩٨المادة 
سليح                     ال الطائفي بت ة أو االقتت ارة الحرب األهلي ا إث ستهدف إم ذي ي داء ال ى االعت دًا عل يعاقب باألشغال الشاقة مؤب
ة أو      ي محل ل والنهب ف ى التقتي الحض عل ا ب ر وإم بعض اآلخ ضهم ضد ال سلح بع ى الت م عل سوريين أو بحمله ال

  .م االعتداءمحالت، ويقضى باإلعدام إذا ت
  
  

   ٢٩٩المادة 
ا بقصد                              ا إم ان نوعه ًا آ ادة أي ة أو قي ا وظيف ولى فيه سلحة أو ت يعاقب باألشغال الشاقة مؤبدًا من رأس عصابات م
وة                              ة الق ة أو مقاوم ا بقصد مهاجم ين وإم ة أو أمالك جماعة من األهل اجتياح مدينة أو محلة أو بعض أمالك الدول

  .الجناياتالعامة العاملة ضد مرتكبي هذه 
  
  

   ٣٠٠المادة 
ات              ١ دى الجناي اب إح صد ارتك ت بق سلحة ألف صابات م ي ع شترآون ف دة الم شاقة المؤب غال ال ب باألش  ـ يعاق

  . ٢٩٩ و٢٩٨المنصوص عليها في المادتين الـ 
  
ة واست     ٢ اآن الفتن سلم  ـ غير أنه يعفى من العقوبة من لم يتولى منهم في العصابة وظيفة أو خدمة ولم يوقف في أم

  .بسالحه دون مقاومة وقبل صدور أي حكم
  
  

   ٣٠١المادة 
ادة  شدد بمقتضى الم ادتين  ٢٤٧ت ي الم ا ف ات المنصوص عليه اب إحدى الجناي ى ارتك دم عل ن أق ة م  ٢٩٩ عقوب

  : ٣٠٠و
  
  . ـ إذا آان يحمل سالحًا ظاهرًا أو مخبأ) أ
  . كريينـ إذا آان يرتدي زيًا أو يحمل شعارًا آخر مدنيين آانا أو عس) ب
ابرات أو           ) ج بيل المخ ي س ة أو ف صلحة عام صة بم ة مخص ي أبني شويه ف ب أو ت ال تخري ى أعم دم عل ـ إذا أق

  .المواصالت أو النقل
  
  

   ٣٠٢المادة 
اء            من أقدم بقصد اقتراف أو تسهيل إحدى جنايات الفتنة المذآورة أو أية جناية أخرى ضد الدولة على صنع أو اقتن

واد المتف  ازة الم ا أو      أو حي ي ترآيبه ستعمل ف ي ت زاء الت ة أو األج سامة أو المحرق ات ال ة والمنتج رة أو الملتهب ج



ات إذا                       ك الجناي دخلون في تل ستحقها المت ي ي ات األشد الت صنعها يعاقب باألشغال الشاقة الموقتة فضًال عن العقوب
  .اقترفت أو شرع فيها بقيت ناقصة

  
  

   ٣٠٣المادة 
  .٣٠٢ إلى ٢٩٨تة على المؤامرة بقصد ارتكاب إحدى الجنايات المذآورة في المواد يعاقب باألشغال الشاقة الموق

  
  

   ٣٠٤المادة 
األدوات المتفجرة                             ة ذعر وترتكب بوسائل آ اد حال ى إيج ي ترمي إل ال الت ع األفع ة جمي ال اإلرهابي يقصد باألعم

ة« لحة الحربي ة والعوا» واألس سامة أو المحرق ة والمنتجات ال واد الملتهب ن والم ي م ة الت ة أو الجرثومي مل الوبائي
  .شأنها أن تحدث خطرًا عامًا

  
  

   ٣٠٥المادة 
ى       ١ شاقة من عشر سنوات إل  ـ المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل أو أعمال إرهاب يعاقب عليها باألشغال ال

  . عشرين سنة
  
   . ـ آل عمل إرهابي يستوجب األشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة٢
  
فينة أو      ٣ ة أو مؤسسة صناعية أو س  ـ وهو يستوجب عقوبة اإلعدام إذا نتج عنه التخريب ولو جزئيًا في بناية عام

  .منشآت أخرى أو التعطيل في سبل المخابرات والمواصالت والنقل أو إذا أفضى الفعل إلى موت إنسان
  
  

   ٣٠٦المادة 
ة االقت       ١ ان الدول ر آي شئت بقصد تغيي اعي أو أوضاع المجتمع األساسية بإحدى       ـ آل جمعية أن صادي أو االجتم

  .  تحل ويقضى على المنتمين إليها باألشغال الشاقة الموقتة٣٠٤الوسائل المذآورة في المادة 
  
  .  ـ وال تنقص عقوبة المؤسسين والمديرين عن سبع سنوات٢
  
  .شمل مرتكبي الجناية المحددة أعاله ي٢٦٢ ـ إن العذر المحل أو المخفف الممنوح للمتآمرين بموجب المادة ٣
  
  

   ٣٠٧المادة 
 ـ آل عمل وآل آتابة وآل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على  ١

ى                    النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر األمة يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إل
  . ٦٥رة وآذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذآورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة الـ مائتي لي

  
  . ـ ويمكن المحكمة أن تقضي بنشر الحكم٢
  
  

   ٣٠٨المادة 
  .  ـ يتعرض للعقوبات نفسها آل شخص ينتمي إلى جمعية أنشئت للغاية المشار إليها في المادة السابقة١
  
ة في          ـ وال ينقص الحبس ٢ ة عملي ولى وظيف ذآور يت ان الشخص الم رة إذا آ  عن سنة واحدة والغرامة من مائة لي

  . الجمعية
  
  .٦٩ و١٠٩ ـ آل ذلك فضًال عن الحكم بحل الجمعية ومصادرة أمالآها عمًال بالمادتين الـ ٣
  
  



   ٣٠٩المادة 
ة     ٢٠٨مادة الـ  ـ من أذاع بإحدى الوسائل المذآورة في الفقرتين الثانية والثالثة من ال ١ زاعم آاذب ة أو م ائع ملفق  وق

ة                     ناد ذات العالق إلحداث التدني في أوراق النقد الوطنية أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع األس
ى ألف             رة إل ائتين وخمسين لي بالثقة المالية العامة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثالث سنوات وبالغرامة من م

  . ليرة
  
  . ـ ويمكن فضًال عن ذلك أن يقضى بنشر الحكم٢
  
  

   ٣١٠المادة 
  : يستحق العقوبات نفسها آل شخص تذرع بالوسائل عينها لحض الجمهور

  
  . أ ـ إما على سحب األموال المودعة في المصارف والصناديق العامة

  .رائهاب ـ أو على بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة أو على اإلمساك عن ش
  
  

   ٣١١المادة 
ة أو             وق المدني يمكن المحكمة عند الحكم في إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا الباب أن تقضي بالمنع من الحق

  .٨٨ و٨٢ و٦٥منع اإلقامة أو باإلخراج من البالد عمًال بالمواد الـ 
  
  

   ٣١٢المادة 
ر         ـ تعد العصابات والتجمهرات واالجتماعات مسلحة بالمعنى الم ١ ان شخص أو أآث انون إذا آ ذا الق قصود في ه

  . من األشخاص الذين تتألف منهم حاملين أسلحة ظاهرة أو مخبأة أو مخفية
  
ى         ٢ انوا عل ائر األشخاص إذا آ ى س ذا األمر عل  ـ على أنه إذا آان بعضهم يحمل أسلحة غير ظاهرة، فال يؤخذ ه

  .جهل به
  
  

   ٣١٣المادة 
سالمة         ـ يعد سالحًا ألجل تطبيق ال ١ ى ال ة أو راضة وآل أداة خطرة عل ة أو ثاقب مادة السابقة آل أداة أو آلة قاطع

  . العامة
  
ذا التعريف إال إذا       ٢ شملها ه د الحاجة ال ي  ـ إن سكاآين الجيب العادية والعصي الخفيفة التي لم تحمل لتستعمل عن

  . استعملت في ارتكاب جناية أو جنحة
  
  زتها دون إجازة ـ حمل األسلحة والذخائر وحيا٣
  
  

   ٣١٤المادة 
  .  ـ يعاقب بالحبس مدة ال تتجاوز ستة أشهر وبغرامة أقصاها مائة ليرة من حمل أو حاز دون إجازة١
  
  . ـ سالحًا أو ذخائر ينيط القانون حملها أو حيازتها بإذن السلطة) أ
ستعمل إال في ترآيب األسلحة ال                 ) ب صنع ال ت ة ال صلة تام ًا منف دًال من     ـ قطعة أو قطع ذآورة أو إصالحها أو ب م

  . بعض أجزائها
  
ا        ٢ ذخائر والقطع المنصوص عليه  ـ ويعاقب العقاب نفسه من تاجر بدون إذن من المرجع المختص باألسلحة وال

  .في هذه المادة
  
  



   ٣١٥المادة 
ل       ١ ذه األس ل ه ة    ـ إذا آان الفعل يتعلق بأسلحة أو ذخائر أو أعتدة حربية أو بقطع مفصولة عن مث حة آانت العقوب

  . الحبس من سنة إلى ثالث سنوات والغرامة من مائتي إلى ألف ليرة سورية
  

  . وإذا آان السالح مسدسًا آانت العقوبة من ستة أشهر إلى سنتين
  

ة                            ذخائر الحربي دون إذن من المرجع المختص باألسلحة وال اجر ب ة بحق من ت ى من العقوب ويضاعف الحد األدن
  . يها في هذه المادةوالقطع المنصوص عل

  
  .  ـ األسلحة الحربية هي التي ابتكرت خصوصًا للحرب البرية والبحرية والجوية وأعدت لها٢
  
  . ـ آذلك تسمى أسلحة حربية األسلحة التي يمكن استعمالها في الحرب ويصنفها القانون في هذه الفئة٣
  
  

   ٣١٦المادة 
ي        إذا آانت الغاية من حمل األسلحة أو الذخائر أ        ا خال الحاالت الت ة، م ة، آانت العقوب و من حيازتها ارتكاب جناي

ى                      سمائة إل ة من خم ى عشر سنوات والغرام يفرض معها القانون عقوبة أشد، األشغال الشاقة من ثالث سنوات إل
  .ألفي ليرة سورية

  
  

   ٣١٧المادة 
  .  ـ ال تعطى إجازة ما بحمل سالح ممنوع١
  
ام           ـ الممنوع من األسلحة هي ال ٢ ة وبوجه ع شفار والقبضات األميرآي ة وال اجر والمدي والعصي ذات الحرب خن

  .جميع األسلحة المخبأة أو الخفية
  
  

   ٣١٨المادة 
ادة                    ا في الم ات المنصوص عليه ًا دون سبب مشروع عوقب بالعقوب امًال سالحًا ممنوع ه ح من وجد خارج منزل

٣١٤.  
  
  

   ٣١٩المادة 
ى      ـ آل فعل من شأنه أن يعوق الس ١ الحبس من شهر إل وري عن ممارسة حقوقه أو واجباته المدنية يعاقب عليه ب

  . سنة، إذا اقترف بالتهديد والشدة أو بأية وسيلة أخرى من وسائل اإلآراه الجسدي أو المعنوي
  
ى              ٢ ة الحبس من ستة أشهر إل ر آانت العقوب ة أشخاص أو أآث ة من ثالث  ـ إذا اقترف الجرم جماعة مسلحة مؤلف

  . سنوات، وإذا وقع الجرم بال سالح فالعقوبة من شهرين إلى سنتينثالث
  
  

   ٣٢٠المادة 
ة       ا أو في محل إذا اقترف أحد األفعال المعينة في المادة السابقة عمًال لخطة مدبرة يراد تنفيذها في أرض الدولة آله

   ٣٢١لمادة .المؤقتأو محالت منها عوقب آل من المجرمين باالعتقال 
  
  . ل التأثير في اقتراح أحد السوريين بقصد إفساد نتيجة االنتخاب العام ـ من حاو١
  

  . إما بإخافته من ضرر يلحق بشخصه أو أسرته أو مرآزه أو ماله، أو بالتعويض أو العطايا أو الوعود
  . أو بوعد شخص اعتباري أو جماعة من الناس بمنح إدارية

  
  . ئة إلى خمسمائة ليرةيعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من ما



  
  . ـ ويستحق العقوبة نفسها من قبل هذه العطايا أو الوعود أو التمسها٢
  
  

   ٣٢٢المادة 
د                  سوريين عوقب بالتجري راع أحد ال أثير في اقت آل موظف عام أو عامل أو مستخدم في الدولة استخدم سلطته للت

  .المدني
  
  

   ٣٢٣المادة 
  .  بالغش نتيجة انتخاب عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين ـ آل شخص غيـَّر أو حاول أن يغير١
  
ق        ٢ أي عمل آخر متعل ام ب ا أو القي  ـ إذا آان المجرم مكلفًا بجمع األصوات أو أوراق االقتراع أو حفظها أو فرزه

  .بانتخاب عام عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثالث سنوات
  
  

   ٣٢٤المادة 
  .ئم التي تقترف في أثنائه أو بسببهال تأثير إلبطال االنتخاب في الجرا

  
  

   ٣٢٥المادة 
وال                ١ اس أو األم ى الن ات عل اق بقصد ارتكاب الجناي د اتف ة أو عق أليف جمعي ى ت ر عل دم شخصان أو أآث  ـ إذا أق

داء                             ة المجرمين االعت سبع سنوات إذا آانت غاي ة عن ال ذه العقوب نقص ه ة، وال ت شاقة الموقت يعاقبون باألشغال ال
  . الغيرعلى حياة 

  
ائر          ٢ ن س ات ع ن المعلوم ه م ا لدي ضى بم اق وأف ة أو االتف أمر الجمعي اح ب ن ب ة م ن العقوب ى م ه يعف ر أن  ـ غي

  .المجرمين
  
  

   ٣٢٦المادة 
سلحة بقصد            ١ ى شكل عصابات م اف عل ة واألري ون الطرق العام ر يجوب  ـ آل جماعة من ثالثة أشخاص أو أآث

خاص أو األ    ى األش دي عل ارة والتع لب الم اقبون       س صوصية يع ال الل ن أعم ر م ل آخ اب أي عم وال أو ارتك م
  . باألشغال الشاقة الموقتة مدة أقلها سبع سنوات

  
  .  ـ ويقضى عليهم باألشغال الشاقة المؤبدة إذا اقترفوا أحد األفعال السابق ذآرها٢
  
ز        ٣ ه أو أن ل أو حاول ى القت ة عل ذًا للجناي نهم تنفي دم م ن أق ى م دام عل م باإلع المجنيل  ـ ويحك ذيب ب يهم التع  عل

  .واألعمال البربرية
  
  

   ٣٢٧المادة 
وم           ١ انون وآانت تق ًا للق ان غرضها منافي ة إذا آ ع صفة الجمعي ي الواق ا ف ة أو جماعة له د سرية آل جمعي  ـ تع

  . بأعمالها أو ببعضها سرًا
  
انون     ٢ اف للق د أن      ـ وتعد سرية آذلك الجمعيات والجماعات نفسها التي ثبت أن غرضها من سلطة، بع م ال م تعل  ول

ا ومصدر                     ان أمواله ا وبي ائفهم وبموضوع اجتماعاته ا األساسية وبأسماء أعضائها ووظ طلب إليها ذلك، بأنظمته
  .مواردها أو أعطت عن هذه األمور معلومات آاذبة أو ناقصة

  
  

   ٣٢٨المادة



  .  ـ تحل آل جمعية سرية وتصادر أموالها١
  
ى     ـ ويعاقب من آان متوليًا ف ٢ ة إل يها وظيفة إدارية أو تنفيذية بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائ

  .خمسمائة ليرة، وأما سائر األعضاء فيعاقبون بنصف العقوبتين
  
  

   ٣٢٩المادة 
ذي                ١ اع ال ذي حضر االجتم ة فالعضو ال ذه الجمعي ذًا لغرض ه ة تنفي ة سرية جريم  ـ إذا اقترف عضو في جمعي

  . ٢١٧ريمة يعد محرضًا ويعاقب بما فرضته المادة تقررت فيه الج
  
 ـ والعضو الذي وجد في مكان الجريمة حين اقترافها يكون في حكم المتدخل ويعاقب بعقوبة التدخل المنصوص   ٢

  .٢١٩عنها في المادة 
  
  

   ٣٣٠المادة 
ين              دموا متفق ام إذا أق د ع ة عق ربطهم بالدول وا     يستحق التجريد المدني الموظفون الذين ي الهم أو اتفق ى وقف أعم عل
  .على وقفها أو على تقديم استقالتهم في أحوال يتعرقل معها سير إحدى المصالح العامة

  
  

   ٣٣١المادة 
ى                            ا بقصد الضغط عل ة إم شاريع أو المستخدمون أو العمل ال أو رؤساء الم إذا توقف عن الشغل أحد أرباب األعم

رار أو      ى ق ة          السلطات العامة وإما احتجاجًا عل الحبس أو باإلقام ا عوقب آل من المجرمين ب دبير صادرين عنه  ت
  .الجبرية مدة ثالثة أشهر على األقل

  
  

   ٣٣٢المادة 
ذ    ١ دء بالتنفي  ـ يعاقب بالحبس وبالغرامة على آل اغتصاب يقوم به أآثر من عشرين شخصًا ويتبعه الشروع أو الب

  : بقصد توقيف
  
  . أو بينها وبين البلدان األخرىـ وسائل النقل بين أنحاء سورية )  أ 
  . ـ المواصالت البريدية والبرقية والتلفونية) ب
  . ـ إحدى المصالح العامة المختصة بتوزيع الماء والكهرباء) ج
  
  .  ـ ويستوجب العقوبة نفسها ملتزم إحدى المصالح السابق ذآرها إذا أوقف عملها دون سبب مشروع٢
  
ك من وسائل التخويف أو           ـ إذا اقترف الجرم بأعمال الع ٣ ر ذل د أو بغي ياء أو بالتهدي ى األشخاص أو األش نف عل

ة أو              بضروب االحتيال أو بمزاعم آاذبة من شأنها أن تحدث أثرًا في النفس أو بالتجمهر في السبل والساحات العام
  .باحتالل أماآن العمل عوقب مرتكبو هذه األفعال بالحبس ستة أشهر على األقل

  
  

   ٣٣٣المادة 
ى أن               م عل سابقة فحمل اآلخرين أو حاول حمله من تذرع بإحدى الوسائل المذآورة في الفقرة األخيرة من المادة ال
ر                              ى األآث الحبس سنة عل ذا العمل يعاقب ب يقفوا عملهم باالتفاق فيما بينهم أو ثبتهم أو حاول أن يثبتهم في وقف ه

  .وبغرامة ال تزيد على مائة ليرة
  
  

   ٣٣٤المادة 
رار آخر صادر                        آل ر  يم أو أي ق رار التحك ب عمل أو رئيس مشروع وآل مستخدم أو عامل رفض وأرجأ تنفيذ ق

  .عن إحدى محاآم العمل عوقب بالحبس من شهرين إلى سنة
  



  
   ٣٣٥المادة 

ه أو                                 دعوين إلي ه أو غرضه أو عدد الم اع الخاص سواء من حيث غايت ه طابع االجتم من آان في اجتماع ليس ل
اح للجمهور أو معرض ألنظاره فجهر                          الذين يتأل  ام أو بمحل مب ان ع ان في مك اده أو آ ف منهم أو من مكان انعق

ة    ى أي دم عل ام أو أق ن الع ا األم ضطرب معه ي حاالت ي شارات ف ن ال ارة م رز ش شغب أو أب يد ال صياح أو أناش ب
  .تظاهرة شغب أخرى بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة مائة ليرة

  
  

   ٣٣٦المادة 
الحبس من                  آل ه ب شغب ويعاقب علي ًا لل د تجمع اح للجمهور يع ان مب  حشد أو موآب على الطرق العامة أو في مك

  : شهر إلى سنة
  

  . إذا تألف من ثالثة أشخاص أو أآثر بقصد اقتراف جناية أو جنحة وآان أحدهم على األقل مسلحًا
رار أو ت   ى ق اج عل صد االحتج ل بق ى األق بعة أشخاص عل ن س ألف م صد إذا ت ة بق سلطات العام ذتهما ال دبير اتخ

  . الضغط عليها
  .إذا أربى عدد األشخاص على العشرين وظهروا بمظهر من شأنه أن يعكر الطمأنينة العامة

  
  

   ٣٣٧المادة 
  .  ـ إذا تجمع الناس على هذه الصورة أنذرهم بالتفرق أحد ممثلي السلطة اإلدارية أو ضابط من الضابطة العدلية١
  
ذارها دون أن              ـ يعفى  ٢ ون في الحال إلن سلطة أو يمتثل ذار ال ل إن ذين ينصرفون قب ًا ال ة المفروضة آنف من العقوب

  .يستعملوا أسلحتهم أو يرتكبوا أية جنحة أخرى
  
  

   ٣٣٨المادة 
  .  ـ إذا لم يتفرق المجتمعون بغير القوة آانت العقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين١
  
  .بالحبس من سنة إلى ثالث سنوات فضًال عن أية عقوبة أشد قد يستحقها ـ ومن استعمل السالح عوقب ٢
  
  

   ٣٣٩المادة 
ـ       واد ال ًا للم بالد وفاق  في الجنح   ٨٨ و٨٢ و٦٥يمكن الحكم بالمنع من الحقوق المدنية وبمنع اإلقامة وبالطرد من ال

  . من هذا الباب٥ إلى ٢المنصوص عليها في الفصول 
  
  

   ٣٤٠المادة 
المعنى المقصود في هذا الباب آل موظف عام في السلك اإلداري أو القضائي وآل ضابط من ضباط              يعد موظفًا ب  

  .السلطة المدنية أو العسكرية أو فرد من أفرادها وآل عامل أو مستخدم في الدولة أو في إدارة عامة
  
  

   ٣٤١المادة 
 امرئ آلف بمهمة رسمية آالحكم     آل موظف وآل شخص ندب إلى خدمة عامة سواء باالنتخاب أو بالتعيين، وآل            

ال                           وم بعمل شرعي من أعم والخبير والسنديك التمس أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعدًا أو أية منفعة أخرى ليق
  .وظيفته عوقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى ثالث سنوات وبغرامة أقلها ضعفا قيمة ما أخذ أو قبل به

  
  

   ٣٤٢المادة 



ة أخرى             ـ آل شخص من األشخاص    ١ ة منفع دًا أو أي ة أو وع ره هدي سه أو لغي ل لنف تمس أو قب رهم ال سابق ذآ  ال
ه عوقب                                    ًا علي ه واجب ان عمل ا آ ؤخر م ه أو ليهمل أو ي ه داخل في وظيفت دعي أن ه أو ي ًا لوظيفت ليعمل عمًال منافي

  . باألشغال الشاقة الموقتة وبغرامة ال تنقص عن ثالثة أضعاف قيمة ما أخذ أو قبل به
  
  . ـ يقضى بالعقوبة نفسها على المحامي إذا ارتكب هذه األفعال٢
  
  

   ٣٤٣المادة 
  . تنزل أيضًا بالراشي٣٤٢ و٣٤١إن العقوبات المنصوص عليها في المادتين 

  
  

   ٣٤٤المادة 
ى                    ة القضية عل ل إحال ه قب يعفى الراشي والمتدخل من العقوبة إذا باحا باألمر للسلطات ذات الصالحية أو اعترفا ب

  .المحكمة
  
  

   ٣٤٥المادة 
ى     ٣٤١من عرض على شخص من األشخاص الوارد ذآرهم في المادة      ا عل  هدية أو أية منفعة أخرى أو وعده به

م يالق العرض أو                             ذه عوقب إذا ل ؤخر تنفي ه أو لي سبيل أجر غير واجب ليعمل أو ال يعمل عمًال من أعمال وظيفت
  .بغرامة ال تنقص عن ضعفي قيمة الشيء المعروض أو الموعودالوعد قبوًال بالحبس ثالثة أشهر على األقل و

  
  

   ٣٤٦المادة 
ادة                يهم في الم د سبق إجراؤه من                 ٣٤١آل شخص من األشخاص المشار إل ر واجب عن عمل ق أجر غي ل ب  يقب

  .أعمال وظيفته أو مهمته يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة أقلها ضعفا قيمة ما قبل به
  
  

   ٣٤٧المادة 
سعي                         م ة اآلخرين أو ال ره بقصد إنال سه أو لغي ان لنف ه سواء آ ل الوعد ب ر واجب أو قب رًا غي تمس أج ن أخذ أو ال

ة  ة أو إحدى اإلدارات العام ًا من الدول ا أو منح ًا غيره شاريع أو أرباح اوالت أو م ًال أو مق ة أو عم التهم وظيف إلن
ال              ة آانت عوقب ب ا ضعفا               بقصد التأثير في مسلك السلطات بأية طريق ة أقله نتين وبغرام ى س حبس من شهرين إل

  .قيمة ما أخذ أو قبل به
  
  

   ٣٤٨المادة 
إذا اقترف الفعل محام بحجة الحصول على عطف قاض أو حاآم أو سنديك أو خبير في قضية عوقب بالحبس من                     

  .سنة إلى ثالث سنوات ومنع من ممارسة مهنته مدى الحياة
  
  

   ٣٤٩المادة 
ة أو                      آل موظف اختلس ما و     ياء أخرى للدول ود أو أش آل إليه أمر إدارته أو جبايته أو صيانته بحكم الوظيفة من نق

  .ألحد الناس عوقب بالحبس من سنة إلى ثالث سنوات وبغرامة أقلها قيمة ما يجب رده
  
  

   ٣٥٠المادة 
حسابات واألوراق أو  إذا وقع االختالس بدس آتابات غير صحيحة في الفواتير أو الدفاتر أو بتحريف أو إتالف ال                

وعلى صورة عامة بأية حيلة ترمي إلى منع اآتشاف االختالس قضي بعقوبة األشغال الشاقة  . غيرها من الصكوك  
  .الموقتة فضًال عن الغرامة التي تفرضها المادة السابقة

  
  



   ٣٥١المادة 
ه    د     آل موظف أآره شخصًا من األشخاص أو حمله على أداء أو الوعد بأداء ما يعرف أن ه أو يزي ر واجب علي  غي

ا                      ة أدناه ل وبغرام ى األق الحبس سنة عل عما يجب عليه من الضرائب والرسوم وما سوى ذلك من العوائد يعاقب ب
  .ضعفا قيمة ما يجب رده

  
  

   ٣٥٢المادة 
ر أن               إعفاءيعاقب بالعقوبة نفسها آل موظف يمنح        د من غي  من الضرائب والرسوم والغرامات وسواها من العوائ

  .ز القانون ذلكيجي
  
  

   ٣٥٣المادة 
اقترف     ١ ة ف  ـ من وآل إليه بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غير منقولة لحساب الدولة أو لحساب إدارة عام

ق إضرارًا                             اة لفري ي أو مراع نم ذات ا بجر مغ ا ام سري عليه ي ت غشًا ما في أحد هذه األعمال أو خالف األحكام الت
  . ًا باإلدارة عوقب بالحبس سنتين على األقل وبغرامة ال تنقص عن قيمة الضرر الناجمبالفريق اآلخر أو إضرار

  
  . ـ هذا فضًال عما يقضى به من عقوبات الرشوة٢
  
  

   ٣٥٤المادة 
ك مباشرة أو               ا سواء فعل ذل ي ينتمي إليه امالت اإلدارة الت ة شخصية من إحدى مع آل موظف حصل على منفع

ا              على يد شخص مستعار أو باللج      ة أقله نتين وبغرام ى س وء إلى صكوك صورية عوقب بالحبس من ستة أشهر إل
  .مائة ليرة

  
  

   ٣٥٥المادة 
ولي                      ائر مت شرطة وس درك أو ال تفرض عقوبات المادة السابقة على القضاة وجباة المال وممثلي اإلدارة وضباط ال

ى           السلطة العامة الذين يجري عليهم معاش الدولة إذا أقدموا جهارًا أو با            للجوء إلى صكوك صورية مباشرة أو عل
يد شخص مستعار على االتجار في المنطقة التي يمارسون فيها السلطة بالحبوب والمواد الغذائية وسائر الحاجات                 

  .ذات الضرورة األولية غير ما أنتجته أمالآهم
  
  

   ٣٥٦المادة 
ذي     إ٣٥٢ إلى ٣٤٩ ـ يخفض نصف العقوبات المنصوص عليها في المواد الـ  ١ ع ال ذا آان الضرر الحاصل والنف

  . توخاه المجرم زهيدين أو إذا عوض عن الضرر تعويضًا تامًا قبل إحالة القضية على المحكمة
  
ة       ٢ رم خفض من العقوب ر مب  ـ وإذا حصل الرد أو التعويض في أثناء المحاآمة وقبل أي حكم في األساس ولو غي

  .ربعها
  
  

   ٣٥٧المادة 
  .شخصًا في غير الحاالت التي ينص عليها القانون يعاقب باألشغال الشاقة الموقتةآل موظف أوقف أو حبس 

  
  

   ٣٥٨المادة 
إن مديري وحراس السجون أو المعاهد التأديبية أو اإلصالحيات وآل من اضطلع بصالحياتهم من الموظفين إذا               

الحبس من سنة             قبلوا ش  اقبون ب خصًا دون مذآرة قضائية أو قرار قضائي أو استبقوه إلى أبعد من األجل المحدد يع
  .إلى ثالث سنوات

  
  



   ٣٥٩المادة 
ذين    ١ ين ال  ـ إن األشخاص السابق ذآرهم وبوجه عام جميع ضباط القوة العامة وأفرادها وجميع الموظفين اإلداري

اقبون             يرفضون أو يؤخرون إحضار شخص موقف       أو سجين أمام القاضي ذي الصالحية الذي يطلب إليهم ذلك يع
  . بالحبس من شهر إلى سنة

  
ون   ٢  ـ ومن لم يمتثل فورًا لما يطلبه القاضي من إبراز سجل السجن وجميع سجالت أمكنة التوقيف التي هي ملحق

  .بها يعاقبون بالعقوبة نفسها
  
  

   ٣٦٠المادة 
ا         ـ آل موظف يدخل بصفة آونه م ١ ي ينص عليه ر الحاالت الت زل في غي وظفًا منزل أحد الناس أو ملحقات المن

  . القانون ودون مراعاة األصول التي يفرضها يعاقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى ثالث سنوات
  
  . ـ وال تنقص العقوبة عن ستة أشهر إذا رافق العمل تحري المكان أو أي عمل تحكمي آخر أتاه الفاعل٢
  
  

  ٣٦١المادة 
  
ة      ١ وانين أو األنظم ق الق ؤخر تطبي وق أو ي رة ليع ر مباش رة أو غي وذه مباش لطته أو نف ستعمل س ل موظف ي  ـ آ

وجباية الرسوم أو الضرائب أو تنفيذ قرار قضائي أو مذآرة قضائية أو أي أمر صادر عن السلطة ذات الصالحية                  
  . يعاقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى سنتين

  
  .ص الذي استعمل سلطته أو نفوذه موظفًا عامًا فال تتجاوز العقوبة السنة ـ إذا لم يكن الشخ٢
  
  

   ٣٦٢المادة 
ى     ١ رة آل موظف حض عل ة لي ى مائ سة وعشرون إل ن خم ة م نة وبالغرام ى س ن شهر إل الحبس م  ـ يعاقب ب

  . وضاعاالزدراء باألوضاع القومية أو بقوانين الدولة أو أشاد بذآر أعمال تنافي هذه القوانين أو األ
  
  . ـ يطبق هذا النص أيضًا على رجال الدين وعلى أفراد هيئة التعليم العام أو الخاص٢
  
  

   ٣٦٣المادة 
ه عن    ١  ـ إذا ارتكب الموظف دون سبب مشروع إهماًال في القيام بوظيفته أو لم ينفذ األوامر القانونية الصادرة إلي

   .رئيسه عوقب بالغرامة من خمسة وعشرون إلى مائة ليرة
  
  . ـ إذا نجم عن هذا الفعل ضرر بمصالح الدولة عوقب المجرم بالحبس من شهر إلى سنة٢
  
  

   ٣٦٤المادة 
ة           يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة آل ضابط أو فرد من أفراد القوة العامة وآل قائد موقع أو فصيلة امتنع عن تلبي

  .طلب قانوني صادر عن السلطة القضائية أو اإلدارية
  
  

   ٣٦٥المادة 
ات أو     ٢٩٦آل موظف غير الذين ذآرتهم المادة الـ      ة باالنتخاب ة عام ى خدم  عزل أو آفت يده وآل شخص ندب إل

ًا    ه خالف ة وظيفت ي ممارس نوات إذا مضى ف الث س ى ث ة أشهر إل ن ثالث الحبس م ه يعاقب ب التعيين وانتهت مدت ب
  .للقانون

  
  



   ٣٦٦المادة 
م          آل موظف أقدم بقصد جلب المنفعة لنفسه أو        ه ول ات مهنت افي واجب ى فعل ين  لغيره أو بقصد اإلضرار بالغير عل

ًا                ه خالف يعين له عقاب خاص في القانون يعاقب بالحبس من شهر إلى ثالث سنوات إذا مضى في ممارسة وظيفت
  .للقانون وبالغرامة من خمسة وعشرون إلى مائة ليرة

  
  

   ٣٦٧المادة 
ان ا الق ي يفرض فيه ا خال الحاالت الت ي م ذين ف إن ال ون ف ا الموظف ي يرتكبه ات خاصة عن الجرائم الت ون عقوب

ة                         ى ارتكاب أي ائفهم عل ستمدين من وظ وذ الم سلطة أو النف يقدمون منهم بصفتهم المذآورة أو بإساءتهم استعمال ال
ـ    ادة ال ي تفرضها الم شددة الت ات الم ستوجبون العقوب دخلين ي شترآين أو مت انوا أو م ت، محرضين آ ة آان جريم

٢٤٧.  
  
  

   ٣٦٨المادة 
  .يمكن للقاضي عند قضائه في إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل أن يحكم بالمنع من الحقوق المدنية

  
  

   ٣٦٩المادة 
ذ         ١ ة الرسوم والضرائب أو تنفي ة أو جباي وانين أو األنظم ق الق  ـ من هاجم أو قاوم بالعنف موظفًا يعمل على تطبي

ل إذا   قرار قضائي أو مذآرة قضائ     ى األق ية أو أي أمر صادر عن السلطة ذات الصالحية عوقب بالسجن سنتين عل
  . آان مسلحًا وبالسجن من ستة أشهر إلى سنتين إذا آان أعزل من السالح

  
  . ـ وتضاعف العقوبة إذا آان الفاعلون اثنين فأآثر٢
  
  

   ٣٧٠المادة 
سابقة يعاقب             آل مقاومة فعلية آانت أم سلبية توقف عمًال مشروعًا يقوم          ادة ال  به أحد األشخاص الذين وصفتهم الم

  .عليها بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة حتى مائة ليرة
  
  

   ٣٧١المادة 
ا يعاقب           ١ ته إياه ة أو في معرض ممارس ته الوظيف اء ممارس  ـ من ضرب موظفًا أو عامله بالعنف والشدة في أثن

  . بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين
  
  .إذا وقع الفعل على قاض آانت العقوبة من سنة إلى ثالث سنوات ـ و٢
  
  

   ٣٧٢المادة 
ادة           ١ ذي رسمته الم ى النحو ال سابقة عل ادة ال ال العنف    ٢٤٧ ـ تشدد العقوبات المفروضة في الم  إذا اقترفت أعم

  . عمدًا أو اقترفها أآثر من واحد أو نجم عنها جراح أو مرض
  
سابقة     ـ إذا آانت أعمال العنف من ٢ ادة ال ا الم  الخطورة بحيث تستوجب عقوبة أشد من العقوبات التي نصت عليه

  .٢٤٧رفعت العقوبة التي استحقها الفاعل من جراء ذلك وفاقًا للمادة الـ 
  
  

   ٣٧٣المادة 
ه ب   ١ ا   ـ التحقير بالكالم والحرآات أو التهديد الذي يوجه إلى موظف في أثناء قيامه بالوظيفة أو في معرض قيام ه

  . أو يبلغه بإرادة الفاعل
  



ه          ه بوظيفت اء قيام ى موظف في أثن والتحقير بكتابة أو رسم لم يجعال علنيين أو مخابرة برقية أو تلفونية إذا وجه إل
  . أو في معرض قيامه بها

  
  . يعاقب عليه بالحبس مدة ال تزيد على ستة أشهر

  
  .  آانت العقوبة من شهرين إلى سنة ـ إذا آان الموظف المحقر ممن يمارسون السلطة العامة٢
  
ة الحبس من ستة          ٣  ـ وإذا وقع التحقير بالكالم أو الحرآات أو التهديد على قاض في منصة القضاء آانت العقوب

  .أشهر إلى سنتين
  
  

   ٣٧٤المادة 
  .  ـ من حقر رئيس الدولة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين١
  
ـ          ـ وتفرض العقوبة نفسها على من ح ٢ ادة ال ذآورة في الم ة بإحدى الوسائل الم وطني عالني قر العلم أو الشعار ال

٢٠٨.  
  
  

   ٣٧٥المادة 
  .  ـ الذم هو نسبة أمر إلى شخص ولو في معرض الشك أو االستفهام ينال من شرفه أو آرامته١
  
م ينط       ٢ دحًا إذا ل د ق ر يع ا     ـ وآل لفظة ازدراء أو سباب وآل تعبير أو رسم يشفان عن التحقي سبة أمر م ى ن . و عل

  . التي تتضمن تعريف التحقير٣٧٣وذلك دون التعرض ألحكام المادة 
  
  

   ٣٧٦المادة 
  :  يعاقب عليه٢٠٨الذم بإحدى الوسائل المعينة في المادة الـ 

  
  . بالحبس من سنة إلى ثالث سنوات إذا وقع على رئيس الدولة

  
اآم أو اله ى المح ر إذا وجه إل ى األآث نة عل الحبس س ى ب ة، أو وجه إل ة أو الجيش أو اإلدارات العام ات المنظم يئ

  . موظف ممن يمارسون السلطة العامة من اجل وظيفته أو صفته
  

  .بالحبس ثالثة أشهر على األآثر أو بغرامة مائة ليرة إذا وقع على أي موظف آخر بسبب وظيفته أو صفته
  
  

   ٣٧٧المادة 
  .برأ الظنين إذا آان موضوع الذم عمًال ذا عالقة بالوظيفة وثبتت صحتهفي ما خال الذم الواقع على رئيس الدولة ي

  
  

   ٣٧٨المادة 
  :  يعاقب عليه٢٠٨القدح بإحدى الوسائل المبينة في المادة 

  
  . بالحبس من شهر إلى سنة إذا وقع على رئيس الدولة

  
ة أو ال          ات المنظم اآم أو الهيئ ى المح ر إذا وجه إل ة، أو وجه    بالحبس ستة أشهر على األآث جيش أو اإلدارات العام

  . إلى موظف ممن يمارسون السلطة العامة من أجل وظيفته أو صفته
  

ه                  ى أي موظف آخر من أجل وظيفت ع عل ديري إذا وق الحبس التك بالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة أو ب
  .أوصفته



  
  

   ٣٧٩المادة 
  .للمحاآم أن تقضي بنشر آل حكم بجريمة ذم أو قدح

  
  

   ٣٨٠المادة 
  .  ـ من مزق إعالنًا رسميًا أو نزعه أو أتلفه وإن جزئيًا عوقب بالغرامة من خمس وعشرين إلى مائة ليرة١
  
ة    ٢ دة ال تتجاوز الثالث ه الحبس م ان عقاب ا آ ى أحد أعماله ًا عل سلطة أو احتجاج  ـ وإذا ارتكب الفعل ازدراء بال

  .أشهر
  
  

   ٣٨١المادة 
ة                       من أقدم عالنية ودون حق       اء أو أوسمة أو شارات الدول ام أو شارة من أزي على ارتداء زي رسمي أو حمل وس

ى                       الحبس ستة أشهر عل اس عوقب ب ة من الن سوري فئ السورية أو دولة أجنبية أو ارتدى ثوبًا يخص به القانون ال
  .األآثر أو بغرامة ال تزيد على مائة ليرة

  
  

   ٣٨٢المادة 
  . سكرية أو مدنية أو مارس صالحياتها عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين ـ من ظهر منتحًال وظيفة عامة ع١
  
  .  ـ وإذا آان الفاعل مرتديًا في أثناء العمل زيًا أو شارة خاصين بالموظفين فال ينقص عن ستة أشهر٢
  
  .٢٤٧ ـ وإذا اقترن الفعل بجريمة أخرى رفعت عقوبتها وفاقًا ألحكام المادة الـ ٣
  
  

   ٣٨٣المادة 
ائتي           من   زاول دون حق مهنة خاضعة لنظام قانوني عوقب بالحبس ستة أشهر على األآثر وبغرامة من مائة إلى م
  .ليرة

  
  

   ٣٨٤المادة 
  .٣٨٣ و٣٨٢ و٣٨١يمكن نشر الحكم في الجنح المنصوص عليها في المواد 

  
  

   ٣٨٥المادة 
  .  بالحبس من شهر إلى سنة ـ من أقدم قصدًا على فك األختام الموضوعة بأمر السلطة العامة عوقب١
  
  . ـ وإذا لجأ إلى أعمال العنف على األشخاص فمن سنة إلى ثالث سنوات٢
  
  

   ٣٨٦المادة 
اآم        ١ ن المح ائق أودعت خزائن المحفوظات أو دواوي  ـ من أخذ أو نزع أو أتلف إتالفًا تامًا أو جزئيًا أوراقًا أو وث

  . ه هذه، عوقب بالحبس من سنة إلى ثالث سنواتأو المستودعات العامة وسلمت إلى وديع عام بصفت
  
ى األشخاص آانت               ٢ ال العنف عل سلق أو بواسطة أعم ع أو الت ام أو الخل  ـ وإذا اقترف الفعل بواسطة فك األخت

  .العقوبة األشغال الشاقة الموقتة
  
  



   ٣٨٧المادة 
ًا سجالت أو مسودات أو         يستحق عقوبات المادة السابقة بما اشتملت عليه من فوارق من أحرق أو أتلف               وإن جزئي

  .أصول الصكوك الخاصة بالسلطة العامة
  
  

   ٣٨٨المادة 
ى ثالث           ينبئآل سوري علم بجناية على أمن الدولة ولم       الحبس من سنة إل ة في الحال عوقب ب سلطة العام  بها ال

  .سنوات وبالمنع من الحقوق المدنية
  
  

   ٣٨٩المادة 
ه عوقب         ـ آل موظف مكلف البحث عن الجرائ ١ ة اتصلت بعلم ار عن جريم أ األخب م أو مالحقتها فأهمل أو أرج

  . بالحبس من شهر إلى ثالث سنوات وبالغرامة مائة ليرة
  
ة أو     ٢ ه بالوظيف اء قيام  ـ آل موظف أهمل أو أرجأ إعالم السلطة ذات الصالحية عن جناية أو جنحة عرف بها أثن

  . الهفي معرض قيامه بها عوقب بالغرامة المحددة أع
  
  . ـ وذلك آله ما لم تكن مالحقة الجريمة التي لم يخبر بها موقوفة على شكوى أحد الناس٣
  
  

   ٣٩٠المادة 
ا                 ة أو جنحة تجوز مالحقته ه جناي ه وقعت علي دو أن من قام حال مزاولته إحدى المهن الصحية بإسعاف شخص يب

  .ي المادة السابقة السلطة بها عوقب بالغرامة المنصوص عليها فينبئدون شكوى ولم 
  
  

   ٣٩١المادة 
ى     ١ رار  ـ من سام شخصًا ضروبًا من الشدة ال يجيزها القانون رغبة منه في الحصول عل ى    إق ة أو عل  عن جريم

  . معلومات بشأنها عوقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى ثالث سنوات
  
  .سنة ـ وإذا أفضت أعمال العنف عليه إلى مرض أو جراح آان أدنى العقاب الحبس ٢
  
  

   ٣٩٢المادة 
ببًا                ان س م تقترف ومن آ ا ل من أخبر السلطة القضائية أو سلطة يجب عليها إبالغ السلطة القضائية عن جريمة أنه
ستة                      دة ال تتجاوز ال الحبس م ذه عوقب ب ة آه في مباشرة تحقيق تمهيدي أو قضائي باختالقه أدلة مادية على جريم

  .أو بإحدى العقوبتينأشهر وبغرامة ال تزيد على المائة ليرة 
  
  

   ٣٩٣المادة 
ى أحد        ١ زا إل ضائية فع سلطة الق الغ ال  ـ من قدم شكاية أو إخبارًا إلى السلطة القضائية أو إلى سلطة يجب عليها إب

 منها أو اختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذا الجرم عوقب بالحبس من           براءتهالناس جنحة أو مخالفة يعرف      
  . اتشهر إلى ثالث سنو

  
  .  ـ وإذا آان الفعل المعزو يؤلف جناية عوقب المفتري باألشغال الشاقة الموقتة عشر سنوات على األآثر٢
  
شاقة عن عشر سنوات             ٣ ة األشغال ال نقص عقوب دة فال ت ة مؤب دام أو بعقوب  ـ وإذا أفضى االفتراء إلى حكم باإلع

  .ويمكن إبالغها إلى خمس عشرة سنة
  
  

   ٣٩٤المادة 



ا                 إذا رجع  ًا لم سابقتين وفاق ادتين ال ا في الم ات المنصوص عليه  المفتري عن افترائه قبل أية مالحقة خففت العقوب
  .٢٤١جاء في المادة الـ 

  
  

   ٣٩٥المادة 
ادة                   ه أو أدى إف مًا أو صفة ليست ل ذآر اس من استسماه قاض أو ضابط من ضباط الشرطة العدلية أو أحد رجالها ف

  .كنه عوقب بالحبس ستة أشهر على األآثر أو بغرامة ال تتجاوز المائة ليرةآاذبة عن محل إقامته أو س
  
  

   ٣٩٦المادة 
  .من انتحل اسم غيره في تحقيق قضائي أو محاآمة قضائية عوقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى ثالث سنوات

  
  

   ٣٩٧المادة 
ر فض                   ى األآث ة أشهر عل الحبس ثالث ه            الشاهد الذي يبدي عذرًا آاذبًا يعاقب ب ا علي ي يقضى به ة الت ًال عن الغرام

  .بسبب تخلفه عن الحضور
  
  

   ٣٩٨المادة 
ا        ١ تم بعض أو آل م  ـ من شهد أمام سلطة قضائية أو قضاء عسكري أو إداري فجزم بالباطل أو أنكر الحق أو آ

  . يعرفه من وقائع القضية التي يسأل عنها عوقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى ثالث سنوات
  
ى    ـ وإذا   ٢ نوات عل شاقة عشر س غال ال ة قضي باألش ة جنائي ائي أو محاآم ق جن اء تحقي زور أثن هادة ال ت ش  أدي

  . األآثر
  
 ـ إذا نجم عن الشهادة الكاذبة حكم باإلعدام أو بعقوبة مؤبدة فال تنقص األشغال الشاقة عن عشر سنوات ويمكن     ٣

  . إبالغها إلى خمس عشرة سنة
  
  . دون أن يحلف اليمين خفض نصف العقوبة ـ وإذا آان المجرم قد استمع٤
  
  

   ٣٩٩المادة 
  : يعفى من العقوبة

  
ه      ١ دم بحق ق ويق تم التحقي  ـ الشاهد الذي أدى الشهادة في أثناء تحقيق جزائي إذا رجع عن اإلفادة الكاذبة قبل أن يخ

  . إخبار
  
  .لدعوى ولو غير مبرم ـ الشاهد الذي شهد في أية محاآمة إذا رجع عن قوله قبل أي حكم في أساس ا٢
  
  

   ٤٠٠المادة 
  :  ـ آذلك يعفى من العقوبة١
  
ذا الخطر                         ) آ شرف أو يعرض له ة أو ال ـ الشاهد الذي يتعرض حتمًا إذا قال الحقيقة لخطر جسيم له مساس بالحري

  . وزوجة ولو طالقًا أو أحد أصوله أو فروعه أو أخوته أو أخواته أو أصهاره من الدرجات نفسها
  
ان من                         ـ ال ) ب شاهد أو آ م يكن من الواجب استماعه آ شخص الذي أفضى أمام القاضي باسمه وآنيته وصفته ول

  . الواجب أن ينبه إلى أن له أن يمتنع عن أداء الشهادة إذا شاء
  
  . ـ أما إذا عرَّضت شهادة الزور شخصًا آخر لمالحقة قانونية أو لحكم خفضت العقوبة من النصف إلى الثلثين٢



  
  

   ٤٠١ المادة
ال             و ق ًا ل شاهد يعرضه حتم ان ال ه إذا آ يخفض نصف العقوبة عن الشخص الذي أديت شهادة الزور بتحريض من

  .الحقيقة أو يعرض أحد أقربائه لخطر جسيم آالذي أوضحته الفقرة األولى من المادة السابقة
  
  

   ٤٠٢المادة 
اف لل       ١ أمر من ضائية ويجزم ب سلطة الق ه ال ه         ـ إن الخبير الذي تعين ى علم ر صحيح عل أويًال غي ه ت ة أو يؤول حقيق

ك أن يكون                            ع فضًال عن ذل رة، ويمن ة لي بحقيقته يعاقب بالحبس ثالثة أشهر على األقل وبغرامة ال تنقص عن مائ
  . أبدًا خبيرًا

  
  . ـ ويقضى باألشغال الشاقة إذا آانت مهمة الخبير تتعلق بقضية جنائية٢
  
  

   ٤٠٣المادة 
لمادة السابقة بما اشتملت عليه من الفوارق المترجم الذي يترجم قصدًا ترجمة غير صحيحة  ـ يتعرض لعقوبات ا ١

  . في قضية قضائية
  
  . ـ ويقضى عليه فضًال عن ذلك بالمنع من مزاولة الترجمة أبدًا٢
  
  

   ٤٠٤المادة 
  .٣٩٩تطبق على الخبير والترجمان أحكام المادة 

  
  

   ٤٠٥المادة 
  . ة في مادة مدنية عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثالث سنوات وبالغرامة مائة ليرة ـ من حلف اليمين الكاذب١
  
ر                 ٢ و غي م ول ين بحك ي آانت موضوع اليم دعوى الت ل أن يبت في ال ه قب اب إذا رجع عن يمين  ـ ويعفى من العق

  .مبرم
  
  

   ٤٠٦المادة 
ة        ـ من تصرف بوثيقة أو بشيء آخر أو أخفاه أو أتلفه أو شوهه بعد أن  ١ ة من مائ ضاء، عوقب بالغرام رزه للق أب

  . ليرة إلى ثالثمائة ليرة
  
  . ـ ويطبق هذا النص إذا آانت الوثيقة والشيء المبرز قد ترك على أن يقدم لدى آل طلب٢
  
  

   ٤٠٧المادة 
ة حسنة وفي حدود                  اآم عن ني  ال تترتب أية دعوى ذم أو قدح على الخطب والكتابات التي تلفظ أو تبرز أمام المح

  .حق الدفاع القانوني
  
  

   ٤٠٨المادة 
سة، أوقف                       دير الجل ذي ي من وجد في مكان يجري فيه تحقيق قضائي وخالف أمر اإلخراج الصادر عن القاضي ال
ات أشد                             ه من عقوب د يتعرض ل ا ق ًا وعشرين ساعة فضًال عم ديري أربع الحبس التك ه ب م علي بأمر القاضي وحك

  . االقتضاءتنزلها به المحكمة ذات الصالحية عند
  



  
   ٤٠٩المادة 

ى شهر                     من استعطف قاضيًا، آتابة آان أو مشافهة، لمصلحة أحد المتداعين أو ضده، عوقب بالحبس من أسبوع إل
  .وبالغرامة مائة ليرة

  
  

   ٤١٠المادة 
  :  ـ يعاقب بالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة من ينشر١
  

  . جنحي قبل تالوتها في جلسة علنيةآ ـ وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي أو ال
  . ب ـ مذاآرات المحاآم

  . ج ـ محاآمات الجلسات السرية
  . د ـ المحاآمات في دعوى النسب

  . هـ ـ المحاآمات في دعاوى الطالق أو الهجر
  . و ـ آل محاآمة منعت المحاآم نشرها

  
  .واسطة اإلعالنات أو األلواح ـ ال تطبق النصوص السابقة على األحكام المنشورة عن حسن نية بغير ٢
  
  

   ٤١١المادة 
دمون    ن يق وبتين م اتين العق رة أو بإحدى ه ة لي اوز المائ ة ال تتج ر وبغرام ى األآث تة أشهر عل الحبس س ب ب يعاق
عالنية على فتح اآتتابات أو اإلعالن عنها للتعويض عما قضت به محكمة جزائية من غرامات أو رسوم أو عطل              

  .وضرر
  
  

   ٤١٢المادة 
ه من          ١ ا أؤتمن علي ى إلحاق الضرر أو التصرف بكل أو بعض م صدًا عل دم ق ذي يق ضائي ال  ـ إن الحارس الق

  . األشياء يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة مائة ليرة
  
  .  ـ ويقضى عليه بالغرامة فقط إذا تضرر الشيء بإهماله٢
  
د ال      ٣ ياء الموضوعة تحت ي ك األش ى أخذها أو         ـ وآل شخص آخر مل صدًا عل دم ق ا، ويق دعي ملكيته ضاء، أو ي ق

ا، أو   ضرر به ق ال ئألح نة       يخب ى س هر إل ن ش الحبس م ب ب أمره يعاق الم ب و ع ه وه صرف ب ا أو ت ذ منه ا أخ  م
  .وبالغرامة مائة ليرة

  
  

   ٤١٣المادة 
  :  ـ يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة١
  

  . ه على عقار أخرج منهآ ـ من وضع يد
  . ب ـ من خالف التدابير التي اتخذها القاضي صيانة للملكية أو وضع اليد

  
  . ـ وإذا اقترن الفعل بالعنف آان الحبس من ستة أشهر إلى سنتين٢
  
  

   ٤١٤المادة 
  .  ـ من أخفى أو مزق ولو جزئيًا إعالنًا علق تنفيذًا لحكم باإلدانة عوقب بالغرامة مائة ليرة١
  
ه أو       ٢ ان محرضًا علي ًا أو آ ذآور آنف  ـ وإذا آان المحكوم عليه بعقوبة إلصاق الحكم قد اقترف هو نفسه الجرم الم

  .متدخًال فيه استحق فضًال عن الغرامة الحبس حتى ستة أشهر



  
  

   ٤١٥المادة 
الحبس ستة أشهر     ـ من أتاح الفرار أو سهله لشخص أوقف أو سجن وفاقًا للقانون عن جنحة أو مخالفة عوقب   ١ ب

  . على األآثر
  
ة   ٢ ة  ـ وإذا آان الفار قد أوقف أو سجن من أجل جناية يعاقب عليها بعقوبة جنائي الحبس     مؤقت ى المجرم ب م عل  حك

  . من سنة إلى ثالث سنوات
  
   ـ وإذا آانت عقوبة الجناية أشد تعرض المجرم لألشغال الشاقة من ثالث إلى سبع سنوات٣
  
  

   ٤١٦المادة 
ى ثالث             ـ م ١ ة أشهر إل الحبس من ثالث رار أو سهله يعاقب ب ه الف اح ل ن آان مولجًا بحراسة أو سوق السجين فأت

ة                         ى سبع سنوات في الحال شاقة من ثالث إل سابقة، وباألشغال ال ادة ال ذآورة في الم ى الم ة األول سنوات في الحال
  . الة الثالثةالثانية، وباألشغال الشاقة من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة في الح

  
ى            ٢ ة األول ى سنة في الحال ه الحبس من شهر إل  ـ إذا حصل الفرار بسبب إهمال الحارس أو السائق آانت عقوبت

  .المذآورة آنفًا، والحبس من ستة أشهر إلى سنتين في الحالة الثانية، ومن سنة إلى ثالث سنوات في الحالة الثالثة
  
  

   ٤١٧المادة 
يهم حراسة ا   ١ ى  ـ من وآل إل ؤانيهم عل آالت سواها ت لحة أو ب رارهم بأس سهيًال لف دوهم ت وقهم وأم سجناء أو س ل

  . ارتكابه بواسطة الكسر أو العنف يعاقبون عن هذا الفعل وحده باألشغال الشاقة الموقتة ال أقل من خمس سنوات
  
  . ـ وآل شخص غيرهم أقدم على هذا الفعل يعاقب باألشغال الشاقة الموقتة٢
  
  

   ٤١٨المادة 
راره               ة أشهر من ف سه خالل ثالث سليم نف ى ت ه عل ار أو حمل ى الف تخفض نصف العقوبة إذا أمن المجرم القبض عل

  .دون أن يكون قد ارتكب جريمة أخرى توصف بالجناية أو الجنحة
  
  

   ٤١٩المادة 
 في حيازة الغير من أقدم استيفاء لحقه بالذات وهو قادر على مراجعة السلطة ذات الصالحية بالحال على نزع مال        

  .أو استعمال العنف باألشياء فأضر بها عوقب بغرامة ال تتجاوز المائة ليرة
  
  

   ٤٢٠المادة 
وي،               ١ راه معن ى إآ اللجوء إل ى األشخاص أو ب سابقة بواسطة العنف عل ادة ال ذآور في الم  ـ إذا اقترف الفعل الم

  . لمحددة أعالهعوقب الفاعل بالحبس ستة أشهر على األآثر فضًال عن الغرامة ا
  
راه آشخص مسلح أو جماعة من        ٢  ـ وتكون عقوبته الحبس من ثالثة أشهر إلى سنتين إذا استعمل العنف أو اإلآ

  .ثالثة أشخاص أو أآثر ولو آانوا غير مسلحين
  
  

   ٤٢١المادة 
ة أخرى تجوز مال          ذآورة بجريم ا بال   تتوقف المالحقة على شكوى الفريق المتضرر إذا لم تقترن الجنحة الم حقته

  .شكوى
  



  
   ٤٢٢المادة 

  .عقوبة المبارزة من شهر إلى سنة
  
  

   ٤٢٣المادة 
  .آل دعوة إلى المبارزة وإن رفضت، عقوبتها الغرامة من مائة ليرة إلى مائتين

  
  

   ٤٢٤المادة 
ارزة                  رءًا للمب م يلب من        يعاقب بالعقوبة نفسها من أهان آخر عالنية أو استهدفه لالزدراء العام ألنه لم يتحد ام  أو ل

  .تحداه
  
  

   ٤٢٥المادة 
ى سبع                 ال من ثالث إل ى االعتق ة األول ة في الحال إذا أفضت المبارزة إلى الموت أو إلى تعطيل دائم، آانت العقوب

  .سنوات، وفي الحالة الثانية الحبس من سنة إلى ثالث سنوات
  
  

   ٤٢٦المادة 
  .زينيعفى من العقوبة الطبيب أو الجراح الذي أسعف المتبار

  
  

   ٤٢٧المادة 
ة من األمر عوقب                 ١ ى بين د وهو عل اتم المقل ة أو استعمل الخ ة أجنبي اتم دول سورية أو خ ة ال اتم الدول  ـ من قلد خ

  . باألشغال الشاقة سبع سنوات على األقل
  
ب       ٢ ة أخرى عوق ة أجنبي اتم دول ة خ ا أو دمغ ة خاتمه د دمغ سورية أو قل ة ال اتم الدول تعمل دون حق خ ن اس  ـ م
  . األشغال الشاقة الموقتةب
  
  . ـ ويستحق المجرم في آلتا الحالتين غرامة ال تنقص عن مائتين وخمسين ليرة٣
  
  

   ٤٢٨المادة 
ك               ١ ة تل د دمغ ة أو قل ة سورية آانت أو أجنبي إدارة عام ة خاصة ب ة أو مطرق سمًا أو عالم ًا أو مي د خاتم  ـ من قل

  . األدوات
  
ة     ٢ ر مشروع أي سابقة صحيحة           ـ ومن استعمل لغرض غي رة ال ذآورة في الفق ة من العالمات الرسمية الم  عالم

  . آانت أو مزورة
  

  .عوقب بالحبس من سنة إلى ثالث سنوات وبالغرامة من مائة إلى ثالثمائة ليرة
  
  

   ٤٢٩المادة 
 أي استعمال أو من اقترف التقليد المعاقب عليه في المادتين السابقتين يعفى من العقاب إذا أتلف المادة الجرمية قبل            

  .مالحقة
  
  

   ٤٣٠المادة 



ا أو اشترك وهو                       من قلد عملة ذهبية أو فضية متداولة قانونًا أو عرفًا في سورية أو في دولة أخرى بقصد ترويجه
ة عوقب                        ة أجنبي الد دول على بينة من األمر بإصدار العملة المقلدة أو بترويجها أو بإدخالها إلى البالد السورية أو ب

  .الشاقة مدة ال تنقص عن خمس سنوات وبغرامة تبلغ مائتين وخمسين ليرة على األقلباألشغال 
  
  

   ٤٣١المادة 
ة           إذا آانت إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة تتعلق بعملة معدنية غير الذهب والفضة آانت العقوب

  .األشغال الشاقة الموقتة والغرامة من مائة ليرة إلى ألف ليرة
  
  
   ٤٣٢ادة الم

ًا في                                ًا أو عرف ة قانون ة متداول رويج عمل دم، بقصد ت سابقة من أق ادة ال ا في الم يعاقب بالعقوبات المنصوص عليه
ة أو اشترك                       سورية أو في دولة أجنبية، على تزييفها إما بإنقاص وزنها أو بطالئها بطالء يتوهم معه أنها أآثر قيم

سورية أو                 وهو على بينة من األمر بإصدار عملة مزيفة ع         بالد ال ى ال ا إل ا أو بإدخاله لى هذه الصورة، أو بترويجه
  .إلى بالد دولة أجنبية

  
  

   ٤٣٣المادة 
ة            ة     «من قلد أوراق نقد أو أوراق مصارف سورية آانت أو أجنبي ذه األوراق النقدي ة ه » أو زّور أو حّرف في قيم

  .٤٣٠منصوص عليها في المادة بقصد ترويجها أو اشترك بإصدارها أو بترويجها عوقب بالعقوبات ال
  
  

   ٤٣٤المادة 
ى                 ا إل ا أو بإدخاله من زّور أسنادًا آالتي ذآرت آنفًا، أو اشترك وهو عالم باألمر بإصدار أوراق مزيفة أو بترويجه

  .٤٢١البالد السورية أو إلى بالد دولة أخرى عوقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 
  
  

   ٤٣٥المادة 
ة                  يعاقب بالحبس و   ة متداول ا عمل دًا به ة مقل ًا معدني الغرامة من صنع أو عرض أو نقل بقصد االتجار أو روج قطع

دي أو أوراق                   ورق النق ين ال ا وب اس بينه ع التب د يق ًا مطبوعة ق الد أخرى أو أوراق ًا في سورية أو ب قانونًا أو عرف
  .المصارف الوطنية أو األجنبية

  
  

   ٤٣٦المادة 
ا                        من قبض عن نية حسنة قطعاً      ة أو مزورة وروجه دة أو مزيف ة أو أوراق مصارف مقل ًا نقدي ة أو أوراق  من العمل

  .بعد أن تحقق عيوبها عوقب بغرامة ال تتجاوز المائة ليرة
  
  

   ٤٣٧المادة 
نادًا لألمر                       يستحق العقوبة نفسها من أعاد التعامل وهو عالم باألمر عملة أو أوراقًا نقدية أو أوراق مصارف أو أس

  .عامل بهابطل الت
  
  

   ٤٣٨المادة 
 ـ من صنع آالت أو أدوات معدة لتقليد أو تزييف أو تزوير العملة أو أوراق النقد أو سندات المصارف أو حصل   ١

  . عليها بقصد استعمالها على وجه غير مشروع عوقب باألشغال الشاقة الموقتة وبالغرامة مائة ليرة على األقل
  
  .دوات على علمه بأمرها عوقب بالحبس سنة على األقل ـ ومن اقتنى تلك اآلالت أو األ٢
  
  



   ٤٣٩المادة 
ة أو                   يعاقب بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في المادة السابقة من وجد حائزًا آالت أو أدوات معدة لصنع العمل

  .الورق النقدي أو أوراق المصارف واستعملها على وجه غير مشروع
  
  

   ٤٤٠المادة 
ى وجه      من قلد أو زّور      أوراق التمغة أو الطوابع األميرية وطوابع اإليصاالت أو طوابع البريد بقصد استعمالها عل

ا   ة أقله نوات وبغرام ى خمس س ة حت شاقة الموقت ا عوقب باألشغال ال ه بأمره ى علم ا عل ر مشروع أو روجه غي
  .خمسون ليرة

  
  

   ٤٤١المادة 
دة أو       يعاقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى سنة وبالغرامة مائة    ع المقل األمر أحد الطواب الم ب  ليرة من استعمل وهو ع

  .المزورة أو طابعًا سبق استعماله
  
  

   ٤٤٢المادة 
واد من       ١ ا في الم ى  ٤٣٠ ـ يعفى من العقوبة من اشترك بإحدى الجنايات المنصوص عليه سلطة   ٤٤١ إل أ ال  وأنب

  . بهذه الجناية قبل إتمامها
  
يح ا       ٢ ذي يت ه ال ا المدعى علي ذين يعرف           ـ أم ى ال ائر المجرمين أو عل ى س ات، عل دء المالحق د ب و بع بض، ول لق

  .٢٤١مختبأهم فتخفض عقوبته فقط على نحو ما نصت عليه المادة 
  
  

   ٤٤٣المادة 
ا يمكن أن                         ا بصك أو مخطوط يحتج بهم راد إثباته ي ي التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات الت

  .و معنوي أو اجتماعيينجم عنه ضرر مادي أ
  
  

   ٤٤٤المادة 
  .يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من استعمال المزور وهو عالم بأمره

  
  

   ٤٤٥المادة 
ه          ١ اء قيام ًا في أثن رًا مادي ذي يرتكب تزوي  ـ يعاقب باألشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على األقل الموظف ال

  : بالوظيفة
  

ضاء أ  تعمال إم اءته اس ا بإس صنع صك أو    إم ا ب زورًا، وإم ضاء م ه إم اًال بتوقيع صمة إصبع، وإجم اتم أو ب و خ
  . مخطوط

  . وإما بما يرتكبه من حذف أو إضافة أو تغيير في مضمون صك أو مخطوط
  
  .  ـ وال تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا آان السند المزور من السندات التي يعمل بها إلى أن يدعى تزويرها٢
  
  .ام هذه المادة في حال إتالف السند إتالفًا آليًا أو جزئيًا ـ تطبق أحك٣
  
  

   ٤٤٦المادة 
ندًا من                يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة مع ما اشتملت عليه من فوارق الموظف الذي ينظم س

  . اختصاصه فيحدث تشويهًا في موضوعه أو ظروفه
  



  . ن عليهإما بإساءته استعمال إمضاء على بياض أؤتم
  . أو بتدوينه مقاوالت أو أقواًال غير التي صدرت عن المتعاقدين أو التي أملوها

ة                ة واقع ه أي ا، أو بتحريف ا معترف به ى أنه ا عل أو بإثباته وقائع آاذبة على أنها صحيحة أو وقائع غير معترف به
  .أخرى بإغفاله أمرًا أو إيراده على وجه غير صحيح

  
  

   ٤٤٧المادة 
ند أو إمضاء أو           ينزل منزل  ى صحة س ه المصادقة عل ة الموظفين العامين لتطبيق المواد السابقة آل من فوض إلي

  .خاتم
  
  

   ٤٤٨المادة 
سابقة                واد ال ذآورة في الم يعاقب سائر األشخاص الذين يرتكبون تزويرًا في األوراق الرسمية بإحدى الوسائل الم

  . فيها القانون على خالف ذلكباألشغال الشاقة المؤقتة في الحاالت التي ال ينص
  

   ٤٤٩المادة 
التي أجيز إصدارها قانونًا في      ) االسمية(تعد آاألوراق الرسمية لتطبيق المادة السابقة السندات للحامل أو السندات           

  .سورية أو في دولة أخرى وآل السندات المالية سواء أآانت للحامل أو آانت تحول بواسطة التظهير
  
  

   ٤٥٠المادة 
دوين أمور                      من و  ل ت ة أو أغف ورًا آاذب ا أم دون فيه سلطة ف ة ال ًا أن يمسك سجالت خاضعة لمراقب ه قانون جب علي

اع                                   أنه إيق ان الفعل من ش ل إذا آ ى األق رة عل ة لي ة مائ ى سنة وبالغرام الحبس من شهر إل ا عوقب ب صحيحة فيه
  .السلطة في الغلط

  
  

   ٤٥١المادة 
دة    يعاقب بالعقوبة نفسها من أبرز وهو عال     ة ومع م باألمر وثيقة مقلدة أو محرفة أو منظمة على وجه يخالف الحقيق

ة أو إلحدى اإلدارات                          ة للدول د المتوجب ك من العوائ ر ذل ا لحساب الضرائب أو الرسوم أو غي ألن تكون أساسًا إم
  .العامة وإما للمراقبة القانونية على أعمال المجرم المتعلقة بمهنته

  
  

   ٤٥٢المادة 
  : بالحبس من شهر إلى سنتين ـ يعاقب ١
  

ى                            مًا عل ه اس ذآرة مرور، ومن حصل بانتحال ق أو ت ة طري ى جواز سفر أو ورق ة عل من حصل بذآر هوية آاذب
دلي خاصة  سجل الع سخة عن ال ل أو ن ة نق ذآرة ناخب أو وثيق ة أو ت ذآرة هوي رخصة صيد أو حمل سالح أو ت

  . بالغير
  
سها من استعمل وث      ٢ ة نف ر             ـ يعاقب بالعقوب ة غي ر اسمه أو بهوي ًا أعطيت باسم غي ذآورة آنف ائق الم ة من الوث يق

  .هويته
  
  

   ٤٥٣المادة 
ى ثالث  نة إل الحبس من س ة ب م أو الهوي ه بانتحال االس ى علم ائق عل ك الوث سلم إحدى تل ذي ي يعاقب الموظف ال

  .سنوات
  
  

   ٤٥٤المادة 



االختالق أو التحريف في إحدى األوراق ا              ادة       من ارتكب التزوير ب ا في الم شار إليه الحبس من    ٤٥٢لم  عوقب ب
  .شهرين إلى سنتين

  
  

   ٤٥٥المادة 
دة          ١ ة مع ى إعطاء مصدقة آاذب ة أو صحية عل ة طبي  ـ من أقدم حال ممارسته وظيفة عامة أو خدمة عامة أو مهن

ر مشروعة أو أن تلحق الضر           ة غي ر منفع ى الغي أنها أن تجر عل ر بمصالح  لكي تقدم إلى السلطة العامة أو من ش
  . أحد الناس

  
الحبس            ذه المصدقة، عوقب ب ل ه ومن اختلق بانتحاله اسم أحد األشخاص المذآورين وزور بواسطة التحريف مث

  . من شهر إلى سنتين
  
نقص                  ٢ ة فال ي ة عام اء من خدم رر اإلعف ام القضاء أو لتب رز أم د أعدت لكي تب ة ق  ـ وإذا آانت المصدقة الكاذب

  .الحبس عن ستة أشهر
  
  
   ٤٥٦لمادة ا

ي              إن أوراق التبليغ التي يحررها المحضرون وسائر عمال الدولة واإلدارات العامة وآذلك المحاضر والتقارير الت
  .يحررها رجال الضابطة العدلية تنزل منزلة المصدقة لتطبيق القانون الجزائي

  
  

   ٤٥٧المادة 
  .  فقر عوقب بالحبس حتى ستة أشهر ـ من وضع تحت اسم مستعار أو زوَّر مصدقة حسن سلوك أو شهادة١
  
 ـ وتكون العقوبة من شهر إلى سنة إذا وضعت الشهادة تحت اسم موظف أو تناول التزوير مصدقة صادرة عن     ٢

  .موظف
  
  

   ٤٥٨المادة 
من تقدم إلى سلطة عامة بهوية آاذبة قصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره أو بنية اإلضرار بحقوق أحد الناس عوقب                     

  . من شهرين إلى سنتين فضًال عما قد يتعرض له من العقوبات الجنائية في حال تواطئه مع موظف عامبالحبس
  
  

   ٤٥٩المادة 
ام         ة أم اس الكاذب تفرض العقوبة نفسها على آل شخص يعرف عن علم منه في األحوال المذآورة آنفًا هوية أحد الن

  .السلطات العامة
  
  

   ٤٦٠المادة 
ـ       من ارتكب التزوير في أو    ادتين ال الحبس من    ٤٤٦ و ٤٤٥راق خاصة بإحدى الوسائل المحددة في الم  عوقب ب

  .سنة إلى ثالث سنوات وبغرامة أقلها مائة ليرة
  
  

   ٤٦١المادة 
  .  ـ إذا أقر المجرم بالفعل الجرمي قبل االستعمال والمالحقة أعفي من العقاب١
  
ا   ـ أما إذا حصل اإلقرار عن الجرم بعد استعمال المزور ٢  وقبل الشكوى أو المالحقة فتخفض العقوبة على نحو م

  .٢٤١جاء في المادة 
  
  



   ٤٦٢المادة 
ة أو حث              ٢٠٨من أقدم بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة          ارس عالني ي تم  على تحقير الشعائر الدينية الت

  .على االزدراء بإحدى تلك الشعائر عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين
  
  

   ٤٦٣المادة 
  : يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة

  
وس أو        ك الطق ة بتل ة المتعلق وم الديني االت أو الرس وس أو باالحتف دى الطق ام بإح د القي شًا عن ن أحدث تشوي آ ـ م

  . عرقلها بأعمال الشدة أو التهديد
ه أه        ا يكرم ره مم ادة أو شعارًا أو غي ة أو  ب ـ من هدم أو حطم أو شوه أو دنس أو نجس بناء مخصصًا للعب ل ديان

  . فئة من الناس
  ج ـ التعدي على حرمة األموات والجرائم المخلة بنظام دفنهم

  
  

   ٤٦٤المادة 
ى               الحبس من شهرين إل من أحدث تشويشًا في المآتم أو حفالت الموتى أو عرقلها بأعمال الشدة أو التهديد عوقب ب

  .سنة
  
  

   ٤٦٥المادة 
اء الموت   من سرق أو أتلف جثة آلها أو بعضها عوقب با         لحبس من شهر إلى سنة، وإذا حصلت السرقة بقصد إخف

  .أو الوالدة فمن شهرين إلى سنتين
  
  

   ٤٦٦المادة 
وبتين من                        ى ستة أشهر أو بإحدى العق يعاقب بالغرامة من مائة إلى مائتين وخمسين ليرة وبالحبس مدة ال تزيد عل

  . جثة أو تشريحها أو على استعمالها بأي وجه آخرأقدم لغرض علمي أو تعليمي دون موافقة من له الحق على أخذ
  
  

   ٤٦٧المادة 
  : يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين

  
  . آ ـ من هتك أو دنس حرمة القبور أو أنصاب الموتى أو أقدم قصدًا على هدمها أو تحطيمها أو تشويهها

  .نة المقابر أو تزيينهاب ـ من دنس أو هدم أو حطم أو شوه أي شيء آخر خص بشعائر الموتى أو بصيا
  
  

   ٤٦٨المادة 
ن ميت أو حرق             ١ ى دف دمون عل رة من يق ة لي ى مائ  ـ يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من خمسة وعشرين إل

  . جثة دون مراعاة األصول القانونية أو يخالفون بأية صورة آانت القوانين واألنظمة المتعلقة بالدفن أو الحرق
  
  .د إخفاء الموت أو الوالدة آانت العقوبة من شهرين إلى سنتين ـ إذا وقع الفعل بقص٢
  
  

   ٤٦٩المادة 
ة               ه الوالي د رضى من ل إذا عقد أحد رجال الدين زواج قاصر لم يتم الثامنة عشرة من عمره دون أن يدون في العق

  .على القاصر أو أن يستعاض عنه بإذن القاضي عوقب بالغرامة من مائة إلى مائتين وخمسين ليرة
  
  

   ٤٧٠المادة 



ا                  ي ينص عليه امالت الت ائر المع ات وس تم اإلعالن ل أن ي ًا قب د زواج ذي يعق دين ال سها رجل ال ة نف ستحق العقوب ي
  .القانون أو األحوال الشخصية أو يتولى زواج امرأة قبل انقضاء عدتها

  
  

   ٤٧١المادة 
  . وقب بالحبس من شهر إلى سنة ـ من تزوج بطريقة شرعية مع علمه ببطالن زواجه بسبب زواج سابق ع١
  
  . ـ ويستهدف للعقوبة نفسها رجل الدين الذي يتولى عقد الزواج المذآور مع علمه بالرابطة الزوجية السابقة٢
  
  

   ٤٧٢المادة 
صفتهم                زواج ب ذين حضروا ال شهود ال وهم وال دون وممثل سابقة المتعاق ام ال ق األحك دين لتطبي ينزل منزلة رجال ال

  .هذه
  
  

   ٤٧٣المادة 
  .  ـ تعاقب المرأة الزانية بالحبس من ثالثة أشهر إلى سنتين١
  
  .  ـ ويقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزانية إذا آان متزوجًا وإال فالحبس من شهر إلى سنة٢
  
ا عن      ٣ شأ منه ا ن شريك إال م ى ال وت عل ة الثب ن أدل ل م شهودة ال يقب ة الم ضائي والجنح رار الق ا خال اإلق  ـ فيم

  .ئل والوثائق الخطية التي آتبهاالرسا
  
  

   ٤٧٤المادة 
ارًا في أي             ١ ة جه ه خليل ا في البيت الزوجي أو اتخذ ل  ـ يعاقب الزوج بالحبس من شهر إلى سنة إذا ارتكب الزن

  . مكان آان
  
  . ـ وتنزل العقوبة نفسها بالمرأة الشريك٢
  
  

   ٤٧٥المادة 
زوج    ١ شكوى ال ا إال ب ة فعل الزن دعي الشخصي  ـ ال يجوز مالحق اذه صفة الم ة «واتخ ام الزوجي دم قي د ع وعن

  . »فتتوقف المالحقة على شكوى الولي على عمود النسب واتخاذه صفة المدعي الشخصي
  
  .  ـ ال يالحق المحرض والشريك والمتدخل إال والزوج معًا٢
  
  . الذي تم الزنا برضاه» أو الولي« ـ ال تقبل الشكوى من الزوج ٣
  
  . »أو الولي«لشكوى بانقضاء ثالثة أشهر على اليوم الذي اتصل فيه الجرم بعلم الزوج  ـ ال تقبل ا٤
  
  .  ـ إسقاط الحق عن الزوج أو الزوجة يسقط دعوى الحق العام والدعوى الشخصية عن سائر المجرمين٥
  
  . ـ إذا رضي الرجل باستئناف الحياة المشترآة تسقط الشكوى٦
  
  

   ٤٧٦المادة 
األصول والفروع، شرعيين آانوا أو غير شرعيين، أو بين األشقاء والشقيقات واألخوة واألخوات   ـ السفاح بين  ١

  . »من سنة إلى ثالث سنوات«ألب أو ألم أو من هم بمنزلة هؤالء جميعًا من األصهرة، يعاقب عليه بالحبس 
  



  . »بة عن سنتينفال تنقص العقو« ـ إذا آان ألحد المجرمين على اآلخر سلطة قانونية أو فعلية ٢
  
  . ـ يمنع المجرم من حق الوالية٣
  
  

   ٤٧٧المادة 
ى الدرجة               ١ ى شكوى قريب أو صهر أحد المجرمين حت اء عل سابقة بن ادة ال  ـ يالحق السفاح الموصوف في الم

  . الرابعة
  
  . ـ وتباشر المالحقة بال شكوى إذا أدى األمر إلى الفضيحة٢
  
  

   ٤٧٨المادة 
د   ١ أ ول ده، عوقب  ـ من خطف أو خب م تل دًا ل رأة ول ى ام سب إل آخر أو ن دًا ب دل ول ره أو ب سابعة من عم ًا دون ال

  . بالحبس من ثالثة أشهر إلى ثالث سنوات
  
ة          ٢ ة المتعلق ة أو تحريف البين ا، إزال ة، أو آانت نتيجته  ـ وال تنقص العقوبة عن سنة إذا آان الغرض من الجريم

  .خصية صورية في السجالت الرسميةبأحوال الولد الشخصية أو تدوين أحوال ش
  
  

   ٤٧٩المادة 
ر شرعي معترف                   من أودع ولدًا مأوى اللقطاء وآتم هويته حال آونه مقيدًا في سجالت النفوس ولدًا شرعيًا أو غي

  .به عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين
  
  

   ٤٨٠المادة 
اس             آل عمل غير األعمال التي ذآرت في المواد السابقة يرمي إلى إزالة            أحوال أحد الن ة ب ة المتعلق  وتحريف البين

  .الشخصية يعاقب عليه بالحبس
  
  

   ٤٨١المادة 
ه             ١ ه علي و برضاه بقصد نزعه عن سلطة من ل ره ول  ـ من خطف أو أبعد قاصرًا لم يكمل الثامنة عشرة من عم

  . الوالية أو الحراسة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثالث سنوات وبالغرامة مائة ليرة
  
ة األشغال             ٢ وة آانت العقوب ة أو الق د بالحيل ره أو خطف أو أبع ة عشرة من عم  ـ وإذا لم يكن القاصر قد أتم الثاني

  .الشاقة الموقتة
  
  

   ٤٨٢المادة 
األب واألم وآل شخص آخر ال يمتثل أمر القاضي فيرفض أو يؤخر إحضار قاصر لم يتم الثامنة عشرة من عمره 

  . إلى سنتين وبالغرامة مائة ليرةرأشهيعاقب بالحبس من ثالثة 
  
  

   ٤٨٣المادة 
ادة       ١ ين في الم دار المع سابقة بالمق  عن المجرم إذا أرجع    ٢٤١ ـ تخفض العقوبات المنصوص عليها في المواد ال

  . القاصر أو قدمه قبل صدور أي حكم
  
  . ـ ال يطبق هذا النص في حالة التكرار٢
  
  



   ٤٨٤المادة 
ة جسدية       ـ من طرح أو سيب ولدًا  ١ سبب حال سه ب ة نف دون السابعة من عمره أو أي شخص آخر عاجز عن حماي

  . أو نفسية عوقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى سنة
  
  . ـ إذا طرح الولد أو العاجز أو سيب في مكان فقر آان العقاب من سنة إلى ثالث سنوات٢
  
  

   ٤٨٥المادة 
ادة   عليه مرضًا أو أذى أو أ      للمجنيإذا سببت الجريمة      ١٩٠فضت به إلى الموت أوخذ بها المجرم وفاقًا ألحكام الم

ا                     وأوخذ  . في حالة الطرح والتسييب في مكان غير مقفر إذا لم يكن قد توقع تلك النتيجة أو اعتقد أن بإمكانه اجتنابه
  .المخاطر في حالة الطرح أو التسييب في مكان مقفر آلما توقع النتيجة وقبل ب١٨٨بها وفاقًا ألحكام المادة 

  
  

   ٤٨٦المادة 
ه أو      ١ ه أو معالجت ته أو مراقبت ولين حراس د األشخاص الم اجز أو أح د أو الع د أصول الول ان المجرم أح  ـ إذا آ

  . ٢٤٧تربيته شددت العقوبة على نحو ما نصت عليه المادة 
  
ودها أو تسييبه صيانة  ـ ال يطبق هذا النص على الوالدة التي أقدمت محرضة أو فاعلة أو متدخلة على طرح مول ٢

  .لشرفها
  
  

   ٤٨٧المادة 
ذ                             ضا تنفي اه سواء رف دًا تبني شرعي أو ول ر ال شرعي أو غي دهما ال إن األب واألم اللذين يترآان في حالة احتياج ول
الحبس                         ان ب ضائه يعاقب ا من ق ي تمكنهم موجب اإلعالة الذي يقع على عاتقهما أو أهمال الحصول على الوسائل الت

  .ثالثة أشهر على األآثر وبغرامة ال تتجاوز المائة ليرةمع التشغيل 
  
  

   ٤٨٨المادة 
ى أصوله أو             ١ سابق أو إل ى زوجه أو زوجه ال ؤدي إل أن ي وة القضية المقضية ب  ـ من قضي عليه بحكم اآتسب ق

ة                  عوقب  فروعه أو إلى أي شخص يجب عليه إعالته أو تربيته األقساط المعينة فيبقى شهرين ال يؤديها في المحكم
  . بالحبس مع التشغيل من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة توازي مقدار ما وجب عليه أداؤه

  
صادر عن      ٢ رار ال م الق  ـ إن الحكم الصادر عن محكمة أجنبية المقترن بالصيغة التنفيذية في سورية يكون في حك

  .القاضي السوري لتطبيق الفقرة السابقة
  
  

   ٤٨٩المادة 
  .  بالعنف أو بالتهديد على الجماع عوقب باألشغال الشاقة خمس عشرة سنة على األقل ـ من أآره غير زوجه١
  
  . ـ وال تنقص العقوبة عن إحدى وعشرين سنة إذا آان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره٢
  
  

   ٤٩٠المادة 
ة                         ستطيع المقاوم ر زوجه ال ي سع سنوات من جامع شخصًا غي شاقة ت سبب نقص جسدي أو    يعاقب باألشغال ال ب

  .نفسي أو بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع
  
  

   ٤٩١المادة 
  . عوقب باألشغال الشاقة تسع سنوات» لم يتم الخامسة عشرة من عمره« ـ من جامع قاصرًا ١
  



  . ـ وال تنقص العقوبة عن خمس عشرة سنة إذا آان الولد لم يتم الثانية عشرة من عمره٢
  
  

   ٤٩٢المادة 
ر      ـ  ١ ان غي ان أو آ إذا جامع قاصرًا متمًا الخامسة عشرة وغير متم الثامنة عشرة من عمره أحد أصوله شرعيًا آ

ك        دم أولئ د خ ة أو أح رعية أو فعلي لطة ش ه س ارس علي ل شخص م ة األصول وآ د أصهاره لجه رعي أو أح ش
  . األشخاص عوقب باألشغال الشاقة تسع سنوات

  
ن المجرم موظفًا أو رجل دين أو آان مدير مكتب استخدام أو عامًال فيه فارتكب   ـ ويقضى بالعقوبة نفسها إذا آا ٢

  .الفعل مسيئًا استعمال السلطة أو التسهيالت التي يستمدها من وظيفته
  
  

   ٤٩٣المادة 
دة ال                  ١ شاقة م اف للحشمة عوقب باألشغال ال ى تحمل أو إجراء فعل من د عل العنف أو بالتهدي ره آخر ب  ـ من أآ

  .  اثنتي عشرة سنةتنقص عن
  
  . ـ ويكون الحد األدنى للعقوبة ثماني عشرة سنة إذا آان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره٢
  
  

   ٤٩٤المادة 
 في امرئيعاقب باألشغال الشاقة حتى خمس عشرة سنة على األآثر من لجأ إلى ضروب الحيلة أو استفاد من علة        

  .نافيًا للحشمة أو حمله على ارتكابهجسده أو نفسه فارتكب به فعًال م
  
  

   ٤٩٥المادة 
ه عوقب باألشغال     ١  ـ من ارتكب بقاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره فعًال منافيًا للحشمة أو حمله على ارتكاب

  . الشاقة تسع سنوات
  
  . ـ وال تنقص العقوبة عن اثنتي عشرة سنة إذا لم يتم الولد الثانية من عمره٢
  
  

   ٤٩٦المادة 
ادة             ة عشرة من             ٤٩٢آل شخص من األشخاص الموصوفين في الم ين الخامسة عشرة والثامن  يرتكب بقاصر ب

  .عمره فعًال منافيًا للحشمة أو يحمله على ارتكابه يعاقب باألشغال الشاقة مدة ال تزيد على خمس عشرة سنة
  
  

   ٤٩٧المادة 
ادة   ٤٩٥ إلى   ٤٩٣ و   ٤٩١ إلى   ٤٨٩ترفع العقوبات المنصوص عليها في المواد         ٢٤٧ على النحو الذي ذآرته الم

  .٤٩٢إذا آان المجرم أحد األشخاص المشار إليهم في المادة 
  
  

   ٤٩٨المادة 
  :  عقوبات الجنايات المنصوص عليها في هذا الفصل٢٤٧ ـ تشدد بمقتضى أحكام المادة ١
  

  . يه أو تعاقبوا على إجراء الفحش بهإذا اقترفها شخصان أو أآثر اشترآوا في التغلب على مقاومة المعتدى عل
ام                   إذا أصيب المعتدى عليه بمرض زهري أو بأي مرض آخر أو أذى تسبب عنهما تعطيل تزيد مدته عن عشرة أي

  . أو آانت المعتدى عليها بكر فأزيلت بكارتها
  
نقص    ـ إذا أدت إحدى الجنايات السابق ذآرها إلى موت المعتدى عليها ولم يكن الفاعل قد أراد ٢  هذه النتيجة فال ت

  .العقوبة عن خمس عشرة سنة



  
  

   ٤٩٩المادة 
ات          -١  آل موظف راود عن نفسها زوجة سجين أو موقوف أو شخص خاضع لمراقبة سلطته أو راود إحدى قريب

  . ذلك الشخص عوقب بالحبس من تسعة أشهر إلى ثالث سنوات
  
سها    ٢ ه أو          ـ وتنزل العقوبة نفسها بالموظف الذي يراود عن نف صلها ب وط ف ه قضية من ة شخص ل زوجة أو قريب

  . برؤسائه
  
  . ـ تضاعف العقوبة إذا نال المجرم إربه من إحدى النساء المذآورات آنفًا٣
  
  

   ٥٠٠المادة 
  .  ـ من خطف بالخداع أو بالعنف فتاة أو امرأة بقصد الزواج عوقب بالحبس من ثالث سنوات إلى تسع سنوات١
  
  .شروع في ارتكاب هذه الجريمة ـ يتناول العقاب ال٢
  
  

   ٥٠١المادة 
شاقة         من خطف بالخداع أو العنف أحد األشخاص، ذآرًا آان أو أنثى، بقصد ارتكاب الفجور به عوقب باألشغال ال

  .وإذا ارتكب الفعل المذآور فال تنقص العقوبة عن إحدى وعشرون سنة. تسع سنوات
  
  

   ٥٠٢المادة 
  .تكب الفعل دون خداع أو عنف على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمرهتفرض العقوبات السابقة إذا ار

  
  

   ٥٠٣المادة 
، المجرم الذي يرجع المخطوف من تلقاء نفسه في  ٢٤١يستفيد من األسباب المخفضة المنصوص عليها في المادة      

اف ل    ل من ه فع ع علي ه دون أن يق ه حريت د إلي ين ويعي ان أم ى مك اعة إل ين س اني وأربع ة خالل ثم اء أو جريم لحي
  .أخرى، جنحة آانت أو جناية

  
  

   ٥٠٤المادة 
ى خمس       ١ الحبس حت ًا أشد، ب  ـ من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب، إذا آان الفعل ال يستوجب عقاب

  . سنوات وبغرامة أقصاها ثالثمائة ليرة أو بإحدى العقوبتين
  
ي          ـ في ما خال اإلقرار ال يقبل من أدلة الثبوت ع ٢ ائق األخرى الت ا عن الرسائل والوث شأ منه ا ن لى المجرم إال م

  .آتبها
  
  

   ٥٠٥المادة 
اة أو                               ى، أو فت ان أو أنث رًا آ ره، ذآ تم الخامسة عشرة من عم من لمس أو داعب بصورة منافية للحياء قاصرًا لم ي

  .ز السنة ونصفامرأة لهما من العمر أآثر من خمس عشرة سنة دون رضاهما عوقب بالحبس مدة ال تتجاو
  
  

   ٥٠٦المادة 
من عرض على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره أو على فتاة أو امرأة لهما من العمر أآثر من خمس عشرة         
ة ال              ام أو بغرام ة أي ديري ثالث الكبس التك سنة عمًال منافيًا للحياء أو وجه إلى أحدهم آالمًا مخًال بالحشمة عوقب ب

  .ة أو بالعقوبتين معًاتزيد على خمسة وسبعين لير



  
  

   ٥٠٧المادة 
الحبس ال                     آل رجل تنكر بزي امرأة فدخل مكانًا خاصًا بالنساء أو محظورًا دخوله وقت الفعل لغير النساء عوقب ب

  .أآثر من سنة ونصف
  
  

   ٥٠٨المادة 
ا أوقفت       ١ دى عليه ين المعت ة، وإذا   ـ إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب الجرائم الواردة في هذا الفصل وب المالحق

  . آان صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه
  
ى            ٢ ى الجنحة وانقضاء خمس سنوات عل ل انقضاء ثالث سنوات عل  ـ يعاد إلى المالحقة أو إلى تنفيذ العقوبة قب

  .تدى عليهاالجناية إذا انتهى الزواج إما بطالق المرأة دون سبب مشروع أو بالطالق المحكوم به لمصلحة المع
  
  

   ٥٠٩المادة 
ى الفجور أو                 ١ ره، عل ة والعشرين من عم تم الحادي م ي ى، ل ان أو أنث رًا آ ر، ذآ اد حض شخص أو أآث  ـ من اعت

الفساد أو على تسهيلهما له أو مساعدته على إتيانهما عوقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى ثالث سنوات وبغرامة من      
  .  ليرةةئستماخمسة وسبعين إلى 

  
  . ويعاقب العقاب نفسه من تعاطى الدعارة السرية أو سهلها ـ٢
  
  

   ٥١٠المادة 
ى                           ر عل واء الغي دم إرضاء أله رة من أق يعاقب بالحبس ثالث سنوات على األقل وبغرامة ال تنقص عن ثالثمائة لي

ر      اها، أو ام و برض ا ول ن عمره شرين م ة والع تم الحادي م ت اة ل رأة أو فت اد ام ذاب أو إبع واء أو اجت اة إغ أة أو فت
ك من                           ر ذل وذ أو غي د أو صرف النف ة والعشرين من العمر باستعمال الخداع أو العنف أو التهدي تجاوزت الحادي

  .وسائل اإلآراه
  
  

   ٥١١المادة 
دم                   رة من أق بعمائة وخمسين لي ى س يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ست سنوات وبالغرامة من خمس وسبعين إل

ه في مبيت                باستعماله الوسائل المذآور   ه علي ن ل سبب دي و ب ه ول ًا عن ة في المادة السابقة على استبقاء شخص رغم
  .الفجور أو إآراهه على تعاطي الدعارة

  
  

   ٥١٢المادة 
من اعتاد أن يسهل بقصد الكسب إغواء العامة على ارتكاب الفجور مع الغير ومن استعمل إحدى الوسائل المشار                 

 الستجالب الناس إلى الفجور يعاقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى ثالث           ٢٠٨لمادة   من ا  ٣ و   ٢إليها في الفقرتين الـ     
  . ليرةثالثمائةسنوات وبالغرامة من ثالثين إلى 

  
  

   ٥١٣المادة 
الحبس من ستة                        امرئآل   ر عوقب ب ى دعارة الغي  ال يتعاطى مهنة بالفعل فاعتمد في آسب معيشته أو بعضها عل

  .رةأشهر إلى سنتين وبغرامة مائة لي
  
  

   ٥١٤المادة 
  .٥١١ إلى ٥٠٩يعاقب على المحاولة في الجنح المنصوص عليها في المواد 

  



  
   ٥١٥المادة 

ان المجرمون ممن وصفوا في            ٢٤٧تشدد بمقتضى حكم المادة      ذآورة إذا آ واد الم ا الم  العقوبات التي تنص عليه
  .٤٩٢المادة 

  
  

   ٥١٦المادة 
بالد وبالح     اإلخراج من ال ى الفجور ويقضى            يمكن القضاء ب م في إحدى الجنح الحض عل د الحك ة عن ة المراقب ري

  .أيضًا بإقفال المحل
  
  

   ٥١٧المادة 
ادة      ة    ٢٠٨يعاقب على التعرض لآلداب العامة بإحدى الوسائل المذآورة في الفقرة األولى من الم الحبس من ثالث  ب

  .أشهر إلى ثالث سنوات
  
  

   ٥١٨المادة 
 بالحبس ٢٠٨عامة بإحدى الوسائل المذآورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة      يعاقب على التعرض لألخالق ال    

  . ليرةثالثمائةمن ثالثة أشهر إلى ثالث سنوات وبالغرامة من ثالثين ليرة إلى 
  
  

   ٥١٩المادة 
ات أو رسوم أو صور يدو اء آتاب د أو اقتن صدير أو توري ى صنع أو ت دم عل سها من أق ات نف ة أو يعاقب بالعقوب ي

م                      ن أو أعل ا أو أعل شمسية أو أفالم أو إشارات أو غير ذلك من األشياء المخلة بالحياء بقصد االتجار بها أو توزيعه
  .عن طريقة الحصول عليها

  
  

   ٥٢٠المادة 
  .آل مجامعة على خالف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس حتى ثالث سنوات

  
   ٥٢١المادة 

  .٢٨/٩/١٩٥٣لصادر في  ا٨٥ألغيت بالمرسوم التشريعي رقم 
  
  

   ٥٢٢المادة 
  .٢٨/٩/١٩٥٣ الصادر في ٨٥ألغيت بالمرسوم التشريعي رقم 

  
  

   ٥٢٣المادة 
ادة   ن الم ة م ة والثالث رتين الثاني ي الفق ا ف ائل المنصوص عليه دم بإحدى الوس ن أق ة ٢٠٨م ى وصف أو إذاع  عل

دعارة لمن صد ال ذيعها بق ل أو عرض أن ي ع الحب ة لمن اليب اآليل نة األس ى س الحبس من شهر إل ل عوقب ب ع الحب
  .وبالغرامة مائة ليرة

  
  

   ٥٢٤المادة 
ع الحمل أو سهل             دة لمن واد المع يعاقب بالعقوبة نفسها من باع أو عرض للبيع أو اقتنى بقصد البيع أية مادة من الم

  .استعمالها بأية طريقة آانت
  
  

   ٥٢٥المادة 



رتين   آل دعاوى بإحدى الوسائل المنصوص عليها في          ادة      ٣ و   ٢الفق رويج أو          ٢٠٨ من الم شر أو ت ا ن  يقصد منه
ائتين                    ى م ة إل ة من مائ نتين وبالغرام ى س الحبس من شهرين إل ا ب تسهيل استعمال وسائط اإلجهاض يعاقب عليه

  .وخمسين ليرة
  
  

   ٥٢٦المادة 
داث ا        دة إلح واد مع ع م صد البي ى بق ع أو اقتن رض للبي اع أو ع ن ب سها م ة نف ب بالعقوب هل  يعاق اض أو س إلجه

  .استعمالها بأية طريقة آانت
  
  

   ٥٢٧المادة 
ى                  آل امرأة أجهضت نفسها بما استعملته من الوسائل أو استعمله غيرها برضاها تعاقب بالحبس من ستة أشهر إل

  .ثالث سنوات
  
  

   ٥٢٨المادة 
ى ثالث    ـ من أقدم بأية وسيلة آانت على إجهاض امرأة أو محاولة إجهاضها برضاها عوقب بال ١ حبس من سنة إل

  . سنوات
  
شاقة من    ٢  ـ وإذا أفضى اإلجهاض أو الوسائل التي استعملت في سبيله إلى موت المرأة عوقب الفاعل باألشغال ال

  . أربع إلى سبع سنوات
  
ي       ٣  ـ وتكون العقوبة من خمس سنوات إلى عشر سنوات إذا تسبب الموت عن وسائل أشد خطرًا من الوسائل الت

  .المرأةرضيت بها 
  
  

   ٥٢٩المادة 
  .  ـ من تسبب عن قصد بإجهاض امرأة دون رضاها عوقب باألشغال الشاقة خمس سنوات على األقل١
  
  . ـ وال تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا أفضى اإلجهاض أو الوسائل المستعملة إلى موت المرأة٢
  
  

   ٥٣٠المادة 
  .جريت عليها وسائل اإلجهاض غير حامل ولو آانت المرأة التي أ٥٢٩ و ٥٢٨تطبق المادتان 

  
  

   ٥٣١المادة 
سه من ارتكب      . تستفيد من عذر مخفف المرأة التي تجهض نفسها محافظة على شرفها       ذر نف ويستفيد آذلك من الع

ادتين     ى        ٥٢٩ و ٥٢٨إحدى الجرائم المنصوص عليها في الم ه حت ى شرف إحدى فروعه أو قريبات  للمحافظة عل
  .الدرجة الثانية

  
  
   ٥٣٢لمادة ا
ار أو صيدلي أو أحد       ١ ة أو عق  ـ إذا ارتكب إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل طبيب أو جراح أو قابل

  . ٢٤٧مستخدميهم فاعلين آانوا أو محرضين أو متدخلين شددت العقوبة وفاقًا للمادة 
  
  . د المعدة لإلجهاض ـ ويكون األمر آذلك إذا آان المجرم قد اعتاد بيع العقاقير وسائر الموا٢
  
ل        ٣ سلطة أو ني إذن ال وطين ب ا من م يكون  ـ ويستهدف المجرم فضًال عن ذلك للمنع من مزاولة مهنته أو عمله وإن ل

  . شهادة



  
  . ـ ويمكن الحكم أيضًا بإقفال المحل٤
  
  

   ٥٣٣المادة 
  .من قتل انسانًا قصدًا عوقب باألشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة

  
  
   ٥٣٤لمادة ا

  : يعاقب باألشغال الشاقة المؤبدة على القتل قصدًا إذا ارتكب
  
  .  ـ لسبب سافل١
دخلين            ٢ ا أو المت ك الجنحة أو فاعليه ى تل رار المحرضين عل سهيًال لف ا أو ت ذًا له  ـ تمهيدًا لجنحة أو تسهيًال أو تنفي

  . فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب
  . لناتجة عن الجنحة ـ للحصول على المنفعة ا٣
  .  ـ على موظف أثناء ممارسته وظيفته أو في معرض ممارسته لها٤
  .  ـ على حدث دون الخامسة عشرة من عمره٥
  .  ـ على شخصين أو أآثر٦
  . ـ في حالة اقدام المجرم على أعمال التعذيب أو الشراسة نحو األشخاص٧
  
  

   ٥٣٥المادة 
  :  ارتكب على القتل قصدًا إذاباإلعداميعاقب 

  
  .  ـ عمدًا١
دخلين             ٢ ا أو المت ة أو فاعليه ك الجناي ى تل رار المحرضين عل سهيًال لف ا أو ت ذًا له سهيًال أو تنفي  ـ تمهيدًا لجناية أو ت

  . فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب
  . ـ على أحد أصول المجرم أو فروعه٣
  
  

   ٥٣٦المادة 
ل      ١ ر قصد القت أي عمل آخر مقصود عوقب          ـ من سبب موت انسان من غي شدة أو ب العنف أو بال بالضرب أو ب

  .  الشاقة خمس سنوات على األقلباألشغال
  
  . ـ وال تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا اقترن الفعل باحدى الحاالت المنصوص عليها في المادتين السابقتين٢
  
  

   ٥٣٧المادة 
  . اء للعار، على قتل وليدها الذي حبلت به سفاحًا ـ تعاقب باالعتقال المؤقت الوالدة التي تقدم، اتق١
  
  . ـ وال تنقص العقوبة عن خمس سنوات إذا وقع الفعل عمدًا٢
  
  

   ٥٣٨المادة 
  .يعاقب باالعتقال عشر سنوات على األآثر من قتل انسانًا قصدًا بعامل االشفاق بناء على إلحاحه بالطلب

  
  

   ٥٣٩المادة 
يلة    ١ ة وس سانًا بأي ل ان ن حم ادة   ـ م ي الم ذآورة ف ن الطرق الم ة م اعده بطريق ار أو س ى االنتح ت عل  ٢١٨ آان

  . على قتل نفسه، عوقب باالعتقال عشر سنوات على األآثر إذا تم االنتحار) أ، ب، د(الفقرات 



  
  .  ـ وعوقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى سنتين في حالة الشروع في االنتحار إذا نجم عن ايذاء أو عجز دائم٢
  
ًا طبقت                         ٣ ره أو معتوه دثًا دون الخامسة عشرة من عم ـ وإذا آان الشخص المحمول أو المساعد على االتجار ح

  .عقوبات التحريض على القتل أو التدخل فيه
  
  

   ٥٤٠المادة 
ل شخص عن العمل            ١ ال تعطي ذه األفع نجم عن ه م ي ه ول  ـ من أقدم قصدًا على ضرب شخص أو جرحه أو ايذائ

ديري       لمدة تزيد عن عشر  الحبس التك ر أو ب ى األآث ة أيام عوقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس ستة أشهر عل
  . وبالغرامة من خمس وعشرين إلى مائة ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين

  
  . ـ إن تنازل الشاآي يسقط الحق العام، ويكون له على العقوبة ما لصفح المدعي الشخصي من المفعول٢
  
  

   ٥٤١المادة 
دة ال       ـ  ١ الحبس م ام عوقب المجرم ب إذا نجم عن األذى الحاصل تعطيل شخص عن العمل مدة تزيد عن عشرة أي

  . تتجاوز السنة وبغرامة مائة ليرة على األآثر أو باحدى هاتين العقوبتين
  
  . ـ وإذا تنازل الشاآي عن حقه خفضت العقوبة إلى النصف٢
  
  

   ٥٤٢المادة 
ى ثالث سنوات فضًال عن                إذا جاوز التعطيل عن العمل ال       ة أشهر إل ة الحبس من ثالث ًا قضي بعقوب عشرين يوم

  .الغرامة السابق ذآرها
  
  

   ٥٤٣المادة 
ل             ا أو تعطي ى تعطيله ر أحد األطراف أو إل ى قطع أو استئصال عضو أو بت  الحواس عن   إحدى إذا أدى الفعل إل

سبب في     ة أ      إحداث العمل أو ت ة أخرى دائم ة عاه شويه جسيم أو أي ة عوقب المجرم        ت ة الدائم ا مظهر العاه و له
  .باألشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات على األآثر

  
  

   ٥٤٤المادة 
  . حامل وهو على علم بحملهابإجهاض ٥٤٠يعاقب بالعقوبة نفسها من تسبب باحدى الطرائق المذآورة في المادة 

  
  

   ٥٤٥المادة 
ًا أل              واد وفاق ذه الم ذآورة في ه ات الم ادة     تشدد العقوب ام الم ة في              ٢٤٧حك  إذا اقترف الفعل باحدى الحاالت المبين

   .٥٣٥ و٥٣٤المادتين 
  
  

   ٥٤٦المادة 
ع من                        ذات عوقب جمي ة الفاعل بال إذا وقع قتل شخص أو ايذاؤه أثناء مشاجرة اشترك فيها جماعة ولم تمكن معرف

  . بة حتى نصفها عليه بعقوبة الجريمة المقترفة بعد تخفيض العقوبالمجني اإليقاعحاولوا 
  
 أو األشغال الشاقة المؤبدة أو االعتقال المؤبد قضي بالعقاب ال أقل من عشر               اإلعدامإذا آانت الجريمة تستوجب     «

  .»سنوات
  
  



   ٥٤٧المادة 
  . على من آان السبب في المشاجرة٢٤٧تشدد العقوبات السابق ذآرها وفاقًا لما نصت عليها المادة 

  
  

   ٥٤٨المادة 
أ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو         يستفيد« ـ  ١ ذر المحل من فاج ه  من الع ا المشهود أو في      أخت  في جرم الزن

  . » أحدهما بغير عمدإيذاء أو على قتل أو إيذائهماصالت جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو 
  
أ زوجه أو أحد أصول       ٢ ذر المخفف إذا فاج ة      ـ يستفيد مرتكب القتل أو األذى من الع ه في حال ه أو فروعه أو أخت

  .مريبة مع آخر
  
  

   ٥٤٩المادة 
  :  ـ تعد األفعال اآلتية من قبيل الدفاع عن النفس١
  
ى                      ) آ دم باستعمال العنف عل اه من يق ه تج ر أو عن أموال ـ فعل من يدافع عن نفسه أو عن أمواله أو عن نفس الغي

  . السرقة أو النهب
سلق        ـ الفعل المقترف عند دفع شخص دخ      ) ب ه المالصقة بت ى ملحقات زل آهل أو إل ل أو حاول الدخول ليًال إلى من

  . السياجات أو الجدران أو المداخل أو ثقبها أو آسرها أو باستعمال مفاتيح مقلدة أو أدوات خاصة
  

  . ٢٤١وإذا وقع الفعل نهارًا فال يستفيد الفاعل إال من العذر المخفف عمًال بالمادة 
  
ة      ٢ زول القرين ى         ـ وت داء عل أن االعت اد ب ى اعتق ن عل م يك رم ل ت أن المج شروع إذا ثب دفاع الم ى ال ة عل الدال

  .األشخاص أو األموال آان غرض المعتدي المباشر أو بنتيجة ما قد يلقاه من المقاومة في تنفيذ مآربه
  
  

   ٥٥٠المادة 
ى     أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين واألنظمة إهمالمن سبب موت أحد عن     عوقب بالحبس من ستة أشهر إل

  .ثالث سنوات
  
  

   ٥٥١المادة 
ـ  ٥٤٢ آالذي نصت عليه المواد الـ إيذاء ـ إذا لم ينجم عن خطأ المجرم اال  ١ اب من شهرين     ٥٤٤ إلى ال ان العق  آ

  . إلى سنة
  
  . ة ليرة آخر غير مقصود بالحبس ستة أشهر على األآثر أو بغرامة ال تتجاوز المائإيذاء ـ يعاقب على آل ٢
  
ي  ـ وتعلق المالحقة على شكوى   ٣ نجم عن     المجن م ي ه إذا ل ذاء  علي دة تجاوز       اإلي ل عن العمل لم  مرض أو تعطي

   .٥٤١ و٥٤٠العشرة أيام، ويكون لتنازل الشاآي عن حقه نفس المفاعيل المبينة في المادتين 
  
  

   ٥٥٢المادة 
ة      بالمجني لم يعن    آل سائق مرآبة تسبب بحادث ولو مادي ولم يقف من فوره أو            تملص من التبع ه أو حاول ال  علي
  .بالهرب يعاقب بالحبس التكديري وبغرامة ال تتجاوز مائة ليرة

  
  

   ٥٥٣المادة 
ادة                 ٥٥١ و ٥٥٠يزاد على العقوبات المذآورة في المادتين        واردة في الم ال ال  نصفها إذا اقترف المجرم أحد األفع

  .السابقة
  



  
   ٥٥٤المادة 

ه    واإليذاءإذا آان الموت    ستقلة عن فعل  المرتكبان عن قصد أو غير قصد نتيجة عدة أسباب جهلها الفاعل وآانت م
   .١٩٩أمكن تخفيض العقوبة بالمقدار المبين في المادة 

  
  

   ٥٥٥المادة 
  .  ـ من حرم آخر حريته الشخصية بأية وسيلة آانت عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين١
  
ادة       ـ وتخفض العقوبة عن ا ٢ ه الم وًا سراح الشخص       ٢٤١لمجرم، حسبما نصت علي ق عف ة إذا أطل ا الثالث  فقرته

  .  ساعة دون أن ترتكب به جريمة أخرى جناية آانت أو جنحةوأربعينالمختطف في خالل ثماني 
  

  .يقضى على المجرم باألشغال الشاقة المؤقتة
  
  

   ٥٥٦المادة 
  . آ ـ إذا جاوزت مدة حرمان الحرية الشهر

  . إذا أنزل بمن حرمت حريته تعذيب جسدي أو معنويب ـ 
  .ج ـ إذا وقع الجرم على موظف في أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها

  
  

   ٥٥٧المادة 
ًا      ١ ه خالف سكنه أو منزل ات م سكن آخر أو ملحق زل أو م ن دخل من ه ـ م اآن  إلرادت ي األم ن مكث ف ذلك م ، وآ

  .  عنها، عوقب بالحبس مدة ال تتجاوز الستة أشهرإقصائهحق في  من له الإلرادةالمذآورة خالفًا 
  
ى            ٢ ف عل سر أو العن طة الك يًال أو بواس ل ل ع الفع نين إذا وق الث س ى ث هر إل ة أش ن ثالث الحبس م ضى ب  ـ ويق

  . األشخاص أو باستعمال السالح أو ارتكبه عدة أشخاص مجتمعين
  
  .في الفقرة األولى إال بناء على شكوى الفريق المتضرر ـ ال تجري المالحقة في الحالة المنصوص عليها ٣
  
  

   ٥٥٨المادة 
ى األشخاص       ١  ـ يعاقب بالحبس التكديري أو بغرامة ال تتجاوز المائة ليرة من تسلل بواسطة الكسر أو العنف عل

  .  عنهاإقصائه من له الحق في إرادةإلى أماآن تخص الغير وليست مباحة للجمهور أو مكث فيها على الرغم من 
  
  . ـ وال يالحق المجرم إال بناء على شكوى الفريق المتضرر٢
  
  

   ٥٥٩المادة 
  . أشهر ـ من هدد آخر بالسالح عوقب بالحبس مدة ال تتجاوز الستة ١
  
  . ـ وتتراوح العقوبة بين شهرين وسنة إذا آان السالح ناريًا واستعمله الفاعل٢
  
  

   ٥٦٠المادة 
د       اإلعداممن توعد آخر بجناية عقوبتها       ال المؤب  أو األشغال الشاقة المؤبدة أو أآثر من خمس عشرة سنة أو االعتق

ى ثالث سنوات إذا تضمن                               الحبس من سنة إل ة أو بواسطة شخص ثالث عوقب ب و مغفل ة ول سواء بواسطة آتاب
  . عمل ولو مشروعًا أو االمتناع عنهبإجراءالوعيد األمر 

  
  



   ٥٦١المادة 
د ب      شافهة دون واسطة                         إذا لم يتضمن التهدي ه حصل م رًا إال أن رًا أو تضمن أم ذآورة أعاله أم ات الم احدى الجناي

  .شخص آخر قضي بالحبس من ثالثة أشهر إلى سنتين
  
  

   ٥٦٢المادة 
ادة                          ذآورة في الم ات الم ة أخف من الجناي د بجناي ى التهدي ى سنة عل الحبس من شهر إل  إذا ارتكب  ٥٦٠يعاقب ب

  . المادة نفسهاباحدى الوسائل المبينة في
  
  

   ٥٦٣المادة 
ستة                     دة ال تتجاوز ال الحبس م ه ب ة أو بواسطة شخص ثالث يعاقب علي ع آتاب رًا إذا وق التهديد بجنحة المتضمن أم

  .أشهر
  
  

   ٥٦٤المادة 
ادة          ذآورة في الم القول أو باحدى الوسائل الم ان من   ٢٠٨آل تهديد آخر بإنزال ضرر غير محق إذا حصل ب  وآ

  . عليه تأثيرًا شديدًا يعاقب عليه بناء على الشكوى بغرامة ال تتجاوز المائة ليرةالمجنيفي نفس شأنه التأثير 
  
  

   ٥٦٥المادة 
ه                   شاه دون سبب مشروع أو استعمله لمنفعت سر وأف م ب ى عل ه عل ه أو فن ه أو مهنت م وضعه أو وظيفت ان بحك من آ

ال تتجاوز المائتي ليرة إذا آان الفعل من شأنه أن       الخاصة أو لمنفعة آخر عوقب بالحبس سنة على األآثر وبغرامة           
  .يسبب ضررًا ولو معنويًا

  
  

   ٥٦٦المادة 
 ـ يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين آل شخص ملحق بمصلحة البريد والبرق يسيء استعمال صفته هذه بأن  ١

  . ر المرسل إليه الرسائل أو يفضي بمضمونها إلى غيإحدىيطلع على رسالة مختومة أو يتلف أو يختلس 
  
ه أو                 ٢ م وظيفت ا بحك ع عليه ة اطل ابرة هاتفي شى مخ اتف وأف ًا بمصلحة اله ان ملحق سها بمن آ ة نف زل العقوب  ـ وتن

  .عمله
  
  

   ٥٦٧المادة 
ة         ١ ابرة هاتفي ى مخ ع بالخدعة عل ه أو يطل لة إلي  ـ آل شخص آخر يتلف أو يفض قصدًا رسالة أو برقية غير مرس

  . مائة ليرةيعاقب بغرامة ال تتجاوز 
  
ة في       ٢ ة أو هاتفي ابرة برقي ى مخ ا  ـ ويقضى بالعقوبة نفسها على من اطلع على رسالة أو عل  ضرر  إلحاق  إذاعته

  .بآخر فأعلم بها غير من أرسلت إليه
  
  

   ٥٦٨المادة 
ادة            ١ ذآورة في الم اس المقترف باحدى الوسائل الم ذم بأحد الن ى ال ة أشهر     ٢٠٨ ـ يعاقب عل ى ثالث الحبس حت  ب

  . وبالغرامة حتى مائة ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين
  
  . ـ ويقضى بالغرامة وحدها إذا لم يقع الذم عالنية٢
  
  

   ٥٦٩المادة 



  . اشتهارهإثبات حقيقة الفعل موضوع الذم أو بإثباتال يسمح لمرتكب الذم تبريرًا لنفسه 
  
  

   ٥٧٠المادة 
 وآذلك على التحقير الحاصل ٢٠٨الوسائل المذآورة في المادة  ـ يعاقب على القدح بأحد الناس المقترف باحدى  ١

  .  بالحبس من أسبوع إلى ثالثة أشهر أو بالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة٣٧٣باحدى الوسائل الواردة في المادة 
  
  . ـ ويقضى بالغرامة وحدها إذا لم يقترف القدح عالنية٢
  
  

   ٥٧١المادة 
ان                      للقاضي أن يعفي الفريقين أو أح      ر محق أو آ دح بعمل غي سبب بالق د ت ه ق دهما من العقوبة إذا آان المعتدى علي

  .القدح متبادًال
  
  

   ٥٧٢المادة 
  .  ـ تتوقف الدعوى على اتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي الشخصي١
  
ذا مع     ـ إذا وجه الذم أو القدح إلى ميت جاز ألقربائه حتى الدرجة الرابعة دون سواهم استعمال حق المالح  ٢ ة ه ق

  .االحتفاظ بحق آل قريب أو وريث تضرر شخصيًا من الجريمة
  
  

   ٥٧٣المادة 
ة                             ة في مدين ة واقع ر آهل ة أو غي من أضرم النار قصدًا في أبنية أو مصانع أو ورش أو مخازن أو أية عمارات آهل

ر المجر                    ر غي ه       أو قرية أو أضرمها في مرآبات السكة الحديدية أو عربات تقل شخصًا أو أآث ة لقطار في م أو تابع
اخرة أو راسية في أحد                ة طائرة     المرافئ شخص أو أآثر من شخص أو أضرمها في سفن م ات هوائي  وفي مرآب

  .وجاثمة في مطار سواء أآانت ملكه أم ال، عوقب باألشغال الشاقة المؤقتة مدة ال تقل عن سبع سنوات
  
  

   ٥٧٤المادة 
ة أو في                   يعاقب بالعقوبة نفسها من يضرم النار قصداً       ة اآلهل ة خارج األمكن سكن واقع دة لل  في أبنية مسكونة أو مع

  .أحراج أو في غابات لالحتطاب أو في بساتين أو مزروعات قبل حصادها سواء أآانت ملكه أم ال
  
  

   ٥٧٥المادة 
ة                            سكنى واقع ستعملة لل ر مسكونة ال م ة غي صدًا في أبني ار ق ة من يضرم الن  خارج   يعاقب باألشغال الشاقة المؤقت

ي حطب مكدس أو    ه أو ف ي مكان روك ف ي حصيد مت ن القش أو ف داس م ي مزروعات أو أآ ة أو ف ة اآلهل األمكن
د                ان يمكن أن تمت ار أو آ دت الن ا فامت ان يملكه ياء أو آ ذه األش مرصوف ومتروك في مكانه سواء أآان ال يملك ه

  .منها إلى ملك الغير
  
  

   ٥٧٦المادة 
 ضرر مادي بالغير أو جر مغنم غير مشروع للفاعل      إلحاقما ذآر اقترف بقصد     آل حريق أو محاولة حريق غير       

  .أو آلخر يعاقب عليه بالحبس والغرامة
  
  

   ٥٧٧المادة 
رم   ب المج سان عوق اة إن ق وف م عن الحري دامإذا نج ان  باإلع ا المادت ي نصت عليه االت الت ي الح  ٥٧٤ و٥٧٣ ف
ي نصت            ة الت ان     وباألشغال الشاقة المؤبدة في الحال ا المادت ذآورة في          ٥٧٦ و ٥٧٥عليه ات الم ى العقوب زاد عل  وي
  .هذه المواد النصف إذا أصيب إنسان بعاهة دائمة



  
   ٥٧٨المادة 

ا          ذآورة فيه ياء الم ًا أحد األش و جزئي تطبق األحكام السابقة في الشروط نفسها على من يتلف أو يحاول أن يتلف ول
  .بفعل مادة متفجرة

  
  

   ٥٧٩المادة 
 أو بقلة احترازه أو عدم مراعاته القوانين واألنظمة بحريق شيء يملكه الغير عوقب بالحبس بإهمالهسبب  ـ من ت ١

  . سنة على األآثر
  
  . ـ وإذا آان الجرم تافهًا فال تتجاوز العقوبة الثالثة أشهر٢
  
  

   ٥٨٠المادة 
ة    أشهر ـ يعاقب بالحبس من ثالثة  ١ ة مرآب زع آل اء  إلى سنتين من ن ر       الحراإلطف ا غي ا أو جعله ر مكانه ئق أو غي

  . صالحة للعمل
  
انون أو            ٢ م الق رًا بحك ان مجب رة من آ سمائة لي ة وخم ين مائ راوح ب  ـ ويعاقب بالعقوبة نفسها فضًال عن غرامة تت

  . الحرائق فأغفل ترآيبها وفاقًا لألصول أو لم يبقها صالحة للعمل دائمًاإلطفاءاألنظمة على اقتناء آلة 
  
  

   ٥٨١المادة 
صد عوقب   ا ضررًا عن ق ة أو ألحق به شآت العام د المن ي أح ام أو ف ق ع ي طري صد ف ًا عن ق من أحدث تخريب

  .بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا نجم عن فعله خطر على سالمة السير
  
  

   ٥٨٢المادة 
سير أو استعمل      اإلشارةمن عطل خطًا حديديًا أو آالت الحرآة أو          يئًا يحول دون ال ا    أو وضع ش يلة م  إلحداث وس

  .التصادم بين القطارات أو انحرافها عن الخط عوقب باألشغال الشاقة المؤقتة مدة ال تنقص عن الخمس سنوات
  
  

   ٥٨٣المادة 
 مغلوطة أو أية وسيلة خاصة أخرى إشارات أو استعمل اإلشارة ـ يعاقب بالعقوبة نفسها من حطم أو عطل آالت  ١

  . بة هوائية مرآإسقاط سفينة أو إغراقبقصد 
  
  . ـ وإذا نجم عن الفعل غرق السفينة أو سقوط المرآبة الهوائية آانت العقوبة عشر سنوات على األقل٢
  
  

   ٥٨٤المادة 
و سواء   إذاعات ـ من أقدم قصدًا على قطع سير المخابرات البرقية أو الهاتفية أو  ١ اآلالت   بإلحاق  الرادي  الضرر ب

  . قب بالحبس حتى ستة أشهرأو األسالك أو بأية طريقة أخرى عو
  
  . ـ وإذا نجم عن الفعل خطر على السالمة العامة ُقضي بالحبس من ثالثة أشهر إلى سنتين٢
  
  

   ٥٨٥المادة 
ة ويقضى             ة دائم اس بعاه صفها إذا أصيب أحد الن سابقة ن واد ال دام يزداد على العقوبات المذآورة في الم  إذا باإلع

  .أدى األمر إلى موت أحد الناس
  
  



   ٥٨٦لمادة ا
ستة                من تسبب خطأ بالتخريب والتهديم وسائر األفعال المذآورة في المواد السابقة عوقب بالحبس مدة ال تتجاوز ال

  .أشهر
  
  

   ٥٨٧المادة 
 العمل أو لم يبقها دائمًا صالحة لالستعمال        طوارئ لمنع   إشاراتآل صناعي أو رئيس ورشة أغفل وضع آالت أو          

  . إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرةرأشهعوقب بالحبس من ثالثة 
  
  

   ٥٨٨المادة 
راز أو            ة احت سبب عن قل ال من ت ل اآلالت                 إهم ة في تعطي وانين أو األنظم اة الق سابقة   واإلشارات  أو عدم مراع  ال

  .أشهرالذآر عوقب بالحبس مدة ال تتجاوز الستة 
  
  

   ٥٨٩المادة 
ى ثالث       هذه األدوات أو إحدى ـ من نزع قصدًا  ١ جعلها غير صالحة لالستعمال عوقب بالحبس من ستة أشهر إل

  . سنوات
  
 ـ ويقضى باألشغال الشاقة المؤقتة إذا نجم عن الفعل حادثة جسيمة وباألشغال الشاقة المؤبدة إذا أفضى إلى تلف   ٢

  .نفس
  
  

   ٥٩٠المادة 
وانين أو األ إهمال ـ من تسبب عن قلة احتراز أو  ١ شار مرض سار من أمراض         أو عدم مراعاة للق ة في انت نظم

  . اإلنسان عوقب بغرامة تتراوح بين مائة ومائتي ليرة
  
ى ثالث           ٢ الحبس من سنة إل  ـ وإذا أقدم الفاعل على فعله وهو عالم باألمر من غير أن يقصد موت أحد عوقب ب

  .سنوات فضًال عن الغرامة
  
  

   ٥٩١المادة 
سبب عن      ١ ال  ـ من ت راز أو   إهم ة احت دواجن أو           أو قل ين ال شار سواف ب ة في انت وانين واألنظم اة الق عدم مراع

  . جرثومة خطرة على المزروعات أو الغابات عوقب بغرامة تتراوح بين خمسة وعشرون ومائة ليرة سورية
  
  . ـ وإذا أقدم قصدًا على فعله عوقب بالحبس عالوة على الغرامة٢
  
  

   ٥٩٢المادة 
رامة حتى مائة ليرة من ال يراعي األنظمة الخاصة لمكافحة األوبئة والسواف      يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر وبالغ     

  .وأمراض النبات والجراد وسائر الحيوانات الضارة
  
  

   ٥٩٣المادة 
  .  ـ يعاقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى سنة وبالغرامة مائة إلى ثالثمائة ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين١
  
ذا ) آ صة بغ واد مخت ن غش م ة أو  ـ م ات صناعية أو زراعي ربة أو منتج اقير أو أش وان أو عق سان أو الحي ء اإلن

  . طبيعية معدة للبيع
ا مغشوشة أو                      ) ب ـ من عرض أحد المنتجات أو المواد السابق ذآرها أو طرحها للبيع أو باعها وهو على علم بأنه

  . فاسدة



  . اعها وهو عالم بوجه استعمالها الغش أو طرحها للبيع أو بإحداثـ من عرض منتجات من شأنها ) ج
ادة                  ) د   ا الم ي نصت عليه ـ      ٢٠٨ـ من حرض بإحدى الوسائل الت الفقرتين ال ى استعمال المنتجات أو     ٣و  ٢ ب  عل

  . المواد المذآورة في الفقر الثالثة
  
  . ـ وعند التكرار يمنع المجرم من ممارسة العمل الذي آان واسطة الرتكاب الجرم٢
  
  

   ٥٩٤المادة 
ة   إذا  ن ثالث الحبس م وان قضي ب سان أو الحي صحة اإلن دة ضارة ب شوشة أو الفاس واد المغ ت المنتجات أو الم آان

  .  إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرةأشهر
  

  .تطبق هذه العقوبات ولو آان الشاري أو المستهلك على علم بالغش أو الفساد الضارين
  
  

   ٥٩٥المادة 
ائة ليرة وبالحبس ثالثة أشهر على األآثر أو بإحدى هاتين العقوبتين من أبقوا في حيازتهم في   ـ يعاقب بغرامة م ١

  . أي مكان بدون سبب مشروع منتجات أو مواد من تلك التي وصفتها المادة السابقة
  
وا      ٢ رة إذا آانت إحدى الم ة لي د أو أحد   ـ ويقضى بالحبس من ثالثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من مائة إلى ثالثمائ

  .المنتجات الفاسدة أو المغشوشة ضارًا بصحة اإلنسان أو الحيوان
  
  

   ٥٩٦المادة 
ام          ١ ه الخاصة اإلحسان الع وارد بالعمل واستجدى لمنفعت ى م  ـ من آانت له موارد، أو آان يستطيع الحصول عل

ة شهر على األقل وستة  في أي مكان آان إما صراحة أو تحت ستار أعمال تجارية عوقب بالحبس مع التشغيل لمد    
  . أشهر على األآثر

  
ادة           ٢ ًا للم شغيل وفاق ك، أن يوضع في دار للت ن، فضال عن ذل ة       ٧٩ ـ ويمك ًا في حال دبير وجوب ذا الت  ويقضى به

  .التكرار
  
  

   ٥٩٧المادة 
اس    ـ من أصبح بسبب آسله أو إدمانه السكر أو المقامرة مجبرًا على استجداء المعونة العامة أو اإلحسان  ١ من الن

  . عوقب بالحبس مع التشغيل من شهر إلى ستة أشهر
  
 ـ وللقاضي، فضًال عن ذلك ، أن يحكم بوضع المحكوم عليه بإحدى دور التشغيل ومنعه من ارتياد الحانات التي  ٢

   .٨٠ و ٧٩تباع فيها المشروبات على ما نصت عليه المادتان الـ 
  
  

   ٥٩٨المادة 
  . وتعاطى التسول، عوقب ولو آان عاجزا بالحبس المدة المذآورة أعالهمن غادر مؤسسة خيرية تعنى به

  
  

   ٥٩٩المادة 
  : إن المتسول الذي يستجدي في أحد الظروف التالية

  
  . آ ـ بالتهديد أو أعمال الشدة

  . ب ـ بحمل شهادة فقر حال آاذبة
  . ج ـ بالتظاهر بجراح أو عاهات
  . د ـ بالتنكر على أي شكل آان



  . حاب ولد غير ولده أو أحد فروعه ممن هو دون السابعة من العمرهـ ـ باستص
  . و ـ بحمل أسلحة وأدوات خاصة باقتراف الجنايات والجنح

  . ز ـ بحالة االجتماع ما لم يكن الزوج وزوجته أو العاجز وقائده
  

الحبس من ستة         ان               أشهر يعاقب ب شغيل إذا آ شغيل فضال عن وضعه في دار الت نتين مع الت ى س ر عاجز،    إل  غي
  . وبالحبس البسيط المدة نفسها إذا آان عاجزًا

  
  .ويمكن آذلك أن يفرض عليه تدبير الحرية المراقبة

  
  

   ٦٠٠المادة 
يلة    أشهر ـ يعد متشردًا ويعاقب على ذلك بالحبس مع التشغيل من شهر إلى ستة  ١ ه وال وس  آل صحيح ال مسكن ل

  . م يثبت أنه سعى السعي الكافي للحصول على شغلللعيش، ال يمارس عمًال من شهر على األقل ول
  
  .  ـ ويمكن آذلك وضع المتشردين في دار التشغيل٢
  

  .ويوضعون فيها وجوبًا عند التكرار
  
  

   ٦٠١المادة 
شرد يحمل سالحًا أو أدوات            ٥٩٩يقضى بالعقوبات والتدابير االحترازية المنصوص عليها في المادة           على آل مت

ى األشخاص أو                        خاصة باقتراف الجنا   ال العنف عل أي عمل من أعم ام ب يات أو الجنح أو يقومون أو يهددون بالقي
  .يتنكرون على أي شكل من األشكال أو يتشردون مجتمعين شخصين فأآثر

  
  

   ٦٠٢المادة 
ة                           ه أو وصيه أو األمكن زل والدي آل حدث دون الثامنة عشر من عمره ترك من مدة أسبوع لغير سبب مشروع من

ادة                             التي وض  ة في الم دابير اإلصالح المعين دون عمل يكون عرضة لت سلطتهم وشرد ب ا من هو خاضع ل عه فيه
٢٣٧.  

  
  

   ٦٠٣المادة 
ره أو                    تم الخامسة عشر من عم م ي ذي ل يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة مائة ليرة أبو القاصر ال

  .اقتدارهم وترآوه مشردًاأهله المكلفون إعالته وتربيته إذا لم يقولوا بأوده رغم 
  
  

   ٦٠٤المادة 
الحبس من ستة       ةعلمنفمن دفع قاصرًا دون الثامنة عشرة من عمره إلى التسول جرًا             ى  أشهر  شخصية عوقب ب  إل

  .سنتين وبالغرامة مائة ليرة
  
  

   ٦٠٥المادة 
اء المتجولين في س             انوا أو غرب ر ثابت   يعد رحًال بالمعنى المقصود في هذا الفصل النور سوريين آ ورية دون مق

  .ولو آانت لهم موارد ويزاولون إحدى الحرف
  
  

   ٦٠٦المادة 
ة أو ال يثبت       ١ ذآرة هوي امًال ت  ـ آل فرد من الرحل يتجول في األرض السورية منذ شهر على األقل وال يكون ح

  .  إلى سنة وبالغرامة مائة ليرةأشهرأنه طلبها من السلطة يعاقب بالحبس من ثالثة 
  



  .ن يوضع تحت الحرية المراقبةويمكن أ
  
  

   ٦٠٧المادة 
  .آل غريب حكم عليه بمقتضى المواد الواردة في هذا الفصل يمكن أن يقضى في الحكم بطرده من البالد السورية

  
  

   ٦٠٨المادة 
ة            ى مائ من وجد في حالة سكر ظاهر في محل عام أو مكان مباح للجمهور عوقب بالغرامة من خمسة وعشرين إل

  .ليرة
  
  

   ٦٠٩المادة 
ة المفروضة        ١ ة العقوب ات تحت طائل اد الحان  ـ يستحق المدعى عليه عند التكرار الحبس التكديري ويمنع من ارتي

   . ٨٠في المادة الـ 
  
ة                 ٢ ك باإلسقاط من الوالي ه فضال عن ذل ى ستة أشهر وقضي علي الحبس من شهر إل  ـ وإذا آرر ثانية عوقب ب

  .والوصاية
  
  

   ٦١٠المادة 
اح خاص من                  ـ إ ١ ى ـ بحجزه في جن رة األول ررا للم دمن قضي ـ وان يكن مك ه سكير م ذا ثبت أن المدعى علي

  . المأوى االحترازي ليعالج فيه
  
وم             أشهر ـ ومدة الحجز ستة  ٢ فاء المحك ه ش ه يثبت في ي قضت ب ضائية الت ة الق رار من الهيئ  على األقل تنتهي بق

  . تينعليه وال يمكن أن تتجاوز هذه المدة السن
  
  . ـ تسري مدة العقوبة المانعة للحرية في خالل مدة الحجز٣
  
  

   ٦١١المادة 
ى                  ة من خمسة وعشرين إل من قدم لقاصر دون الثامنة عشرة من عمره أشربة روحية حتى أسكره عوقب بالغرام

  .مائة ليرة 
  
  

   ٦١٢المادة 
اح للجمهور    يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة            صاحب الحانة أو محل آخر مب

ة سكر ظاهر أو                          ى شخص بحال دموها إل وهكذا مستخدموه إذا قدموا إلى شخص أشربة روحية حتى أسكروه أو ق
  .إلى قاصر دون الثامنة عشرة من عمره

  
  

   ٦١٣المادة 
رته         ر أس ن غي ساء م ات أو ن ه بن ي حانت ستخدم ف ذي ي ة ال احب الحان سها ص ات نف ستحق العقوب ة ي  دون الحادي

  .والعشرين من العمر
  
  

   ٦١٤المادة 
  . المحل نهائيًابإقفال يمكن الحكم ٦١٣ و ٦١٢عند تكرار أية جنحة من الجنح المنصوص عليها في المادتين 

  
  



   ٦١٥المادة 
ادتين        ا في الم ات المنصوص عليه سكران يتجول في       ٦١٢ و ٦١١تضاعف العقوب رك المجرم الشخص ال  إذا ت

  .و لم يؤمن رجوعه إلى منزله أو تسليمه إلى رجال السلطةحالة سكر أ
  
  

   ٦١٦المادة 
م       ٥٥ من قانون العقوبات بموجب المادة       ٦١٧ و   ٦١٦ألغيت المادتان    صادر في   ١٨٢ من القرار بقانون رق  / ٥ ال

  . في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها واالتجار فيها١٩٦٠ / ٦
  
  

   ٦١٧المادة 
م       ٥٥ من قانون العقوبات بموجب المادة       ٦١٧ و   ٦١٦ن  ألغيت المادتا  صادر في   ١٨٢ من القرار بقانون رق  / ٥ ال

  . في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها واالتجار فيها١٩٦٠ / ٦
  
  

   ٦١٨المادة 
  .  ـ ألعاب القمار هي التي يتغلب فيها الحظ على المهارة أو الفطنة١
  
ي          ـ تعد خاصة ألعاب مقامرة،  ٢ ذلك األلعاب الت وآر المكشوف وآ الروليت والبكارا والفرعون والبتي شفو والب

  .تتفرع عنها أو تماثلها بصورة عامة
  
  

   ٦١٩المادة 
زل خاص             ١ اح للجمهور أو في من ام أو مب امرة ممنوعة في محل ع  ـ من تولى محًال للمقامرة أو نظم ألعاب مق

  . اتخذ لهذه الغاية
  

  . والمدراء والعمال والمستخدمونوالصرافون ومعاونوهم 
  . يعاقبون بالحبس من ثالثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة ألف ليرة

  
  .  ـ ويستهدف المجرمون منع اإلقامة، وإذا آانوا غرباء استهدفوا الطرد من البالد السورية٢
  
دة    ٣ ياء      ـ تصادر فضًال عن األشياء التي نتجت عن الجرم أو استعملت أو آانت مع ائر األش اث وس ه األث  الرتكاب

  . المنقولة التي فرش المكان وزين بها
  

  .ويمكن القضاء بإقفال المحل
  
  

   ٦٢٠المادة 
ذآورة أعاله أو                 اآن الم وجئ آل شخص اشترك باللعب في األم ى               ف ة إل ة من مائ اء اللعب يعاقب بغرام ا أثن  فيه

  .مائتي ليرة 
  
  

   ٦٢١المادة 
  غير المنقول دون رضاه  ـ السرقة هي أخذ مال ال١
  
  . ـ إن القوى المحرزة تنزل منزلة األشياء المنقولة في تطبيق القوانين الجزائية٢
  
  

   ٦٢٢المادة 



ة  ستوجب عقوب غالت ع     األش ي تق سرقة الت نة ال شرين س ى ع نة إل شرة س ن خمس ع ة م دة أو المؤقت شاقة المؤب  ال
  : مستجمعة األحوال اآلتية

  
  . آ ـ ليًال

  . صين أو أآثرب ـ بفعل شخ
اتيح مصنعة أو        ع أو استعمال مف  مخصوصة  أدواتج ـ بالدخول إلى مكان لسكنى الناس أو ملحقاته بواسطة الخل

  .  زيه أو شاراته أو بالتذرع بأمر من السلطةءبارتداأو بانتحال صفة موظف أو 
  . أد ـ أن يكون السارقون مقنعين أو أن يكون أحدهم حامًال سالحًا ظاهرًا أو مخب

ة أو            ة الجناي ا لتهيئ ى األشخاص، ام هـ ـ ان يهدد السارقون أو أحدهم بالسالح أو يتوسل بأحد ضروب العنف عل
  .تسهيلها واما لتأمين هرب الفاعلين أو االستيالء على المسروق

  
  

   ٦٢٣المادة 
ا      ١ التين من الح ستجمعة ح دي م ادة     ـ إذا وقعت السرقة على الطريق العام أو في القطار الحدي ة في الم الت المعين

  . السابقة يقضى باألشغال الشاقة من خمس عشرة إلى عشرين سنة
  
ى              ٢ ة سبع سنوات عل شاقة المؤقت اب األشغال ال ان العق ك الحاالت آ سرقة إال إحدى تل  ـ وإذا لم تتوفر في هذه ال

  . األقل
  
  . سنوات ـ وفي الحاالت األخرى تكون العقوبة األشغال الشاقة من ثالث إلى عشر٣
  
  

   ٦٢٤المادة 
اعلين أو     ١ أمين هرب الف سهيلها وسواء لت ة أو ت ة الجريم ى األشخاص سواء لتهيئ سرقة عنف عل ق ال  ـ إذا راف

  . االستيالء على المسروق يعاقب الفاعل باألشغال الشاقة المؤقتة
  
سبب عن العنف رضوض أو جروح أو إذا رافقت          ٢ ه إحدى الحاالت    ـ ال تنقص العقوبة عن خمس سنوات إذا ت

  .٦٢٢األربع األولى المعينة في المادة 
  
  

   ٦٢٥المادة 
. يعاقب باألشغال الشاقة المؤقتة آل من أقدم على السرقة في األماآن المقفلة المصانة بالجدران مأهولة آانت أم ال           

ة اتيح المصنعة أو أي تعمال المف داخل أو الخارج أو باس ي ال سلق ف ع أو الت  أداة مخصوصة أو سواء بواسطة الخل
  .بالدخول إلى األماآن المذآورة بغير الطريقة المألوفة في دخولها

  
  

   ٦٢٦المادة 
يًال شخصان أو  سرقة ل سها إذا ارتكب ال ة نف ريقضى بالعقوب اهرًا أو أآث ل سالحًا ظ ان أحدهم يحم ين أو آ  مقنع

  ).معد لسكنى الناس(مخبأ، أو إذا حصلت بفعل شخص واحد مسلح في مكان 
  
  

   ٦٢٧المادة 
  : يعاقب باألشغال الشاقة المؤقتة 

  
  .  ـ آل من ارتكب سرقة في حالة العصيان أو االضطرابات أو الحرب أو غرق سفينة أو أية نائبة أخرى١
  . ـ آل من اشترك مع آخرين في شن غارة على أموال ال تخصه فنهبها أو أتلفها ٢
  
  

   ٦٢٨المادة 



سرقة في إحدى                   يقضى بالحبس مع الشغل سنة على        رة إذا ارتكب ال ة لي األقل وبالغرامة من مائة ليرة إلى ثالثمائ
  : الحاالت اآلتية

  
  . آ ـ ليًال والسارق اثنان فأآثر أو في إحدى هاتين الصورتين في مكان سكنى الناس أو في معبد

  . ب ـ أن يكون السارق مقنعًا أو حامًال سالحًا ظاهرًا أو مخبأ
ه       ج ـ أن يكون السارق  ه أو في بيت آخر رافق  خادمًا مأجورًا ويسرق مال مخدومه أو مال إنسان في بيت مخدوم

ي                    اآن الت إليه، أو أن يكون السارق مستخدمًا أو عامًال أو صانعًا ويسرق في مصنع مخدومه أو مخزنه أو في األم
  . يشتغالن عادة فيها

  .هد ـ أن يكون السارق عسكريًا أو شبيهه ويسرق من أنزله عند
  
  

   ٦٢٩المادة 
سفن أو الطائرات أو                        تنزل العقوبة نفسها بكل من أقدم على النشل أو السرقة بالصدم أو السرقة في القطارات أو ال
ى                     ارك أو عل د أو المطارات أو الجم الحافالت الكهربائية أو غيرها من الناقالت العامة أو في محطات سكك الحدي

  .األرصفة
  
  

   ٦٣٠المادة 
صغيرة أو آالت              آل من يسرق     رة أو ال ائر المواشي الكبي دة للحمل أو الجر أو الرآوب وس دواب المع ل أو ال الخي

رة     ة لي ى ثالثمائ ا أعد      . الزراعة يعاقب بالحبس من سنة إلى ثالث سنوات وبالغرامة من مائة إل سرق م وآل من ي
ن     سمك م الع أو ال ن المق ارة م وع والحج اء المقط ن الحطب أو خشب البن ع م رك أو  للبي ن الب ق م شبك أو العل ال

  .الطيور من القن أو النحل من الخاليا يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من مائة ليرة إلى مائتي ليرة
  
  

   ٦٣١المادة 
ًا من           ١ ة أو آدس ائر محصوالت األرض النافع ًا من المزروعات وس  ـ آل من يسرق ما آان محصودًا أو مقلوع

  . ن شهر إلى سنة وبغرامة مائة ليرةالحصيد يعاقب بالحبس م
  
نتين         وإذا ـ    ٢ ى س دواب يكون الحبس من ستة أشهر إل ات أو ال ى العرب سرقة نقال عل سارق أو وقعت ال دد ال  تع

  .والغرامة مائة ليرة
  
  

   ٦٣٢المادة 
اس أو  إذا آانت المزروعات وسائر محصوالت األرض التي ينتفع بها لم تقلع وسرقت من الحقل بالزنبيل أو األ        آي

ة الحبس     أشخاص األوعية المماثلة أو بنقلها على العربات أو الدواب أو سرقت بفعل عدة               ين آانت العقوب  مجتمع
  .من شهرين إلى سنة

  
  

   ٦٣٣المادة 
رة                         ل من لي ا أق ا وآانت قيمته م يجنه ك ول ا المال م يتناوله ي ل ا الت من سرق شيئًا من محصوالت األرض أو ثماره

  .تجاوز المائة ليرة يعاقب بغرامة ال ت
  
  

   ٦٣٤المادة 
ة              ١ ى سنة والغرام شغل من شهر إل ة الحبس مع ال ستوجب عقوب  ـ آل سرقة أخرى غير معينة في هذا الفصل ت

  . حتى مائتي ليرة
  
ى   أشهر ـ وال تنقص مدة الحبس مع الشغل عن ستة  ٢ ق عل  إذا آانت السرقة واقعة على الطاقة الكهربائية وال تطب

واد         الجرائم الم  ا في الم ذ المنصوص عليه عاقب عليها في هذه الفقرة األسباب المخففة التقديرية وأحكام وقف التنفي
  . ومايليها من قانون العقوبات١٦٨



  
  

   ٦٣٥المادة 
دًا أو        ١ ة تتضمن تعه ة آتاب ع أو أي راء  ـ آل من أقدم الجتالب نفع غير مشروع له أو لغيره على اغتصاب توقي  إب

.  اضرارًا بثروته أو بثروة غيره     إجرائه عمل أو االمتناع عن      إجراء أو أآره شخصًا على      اإلآراهو  وذلك بالتهديد أ  
  . عوقب بالحبس مع الشغل من ثالثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة

  
  . عليهالمجني ـ وتفرض عقوبة األشغال الشاقة إذا آان الفاعل حامًال سالحًا هدد به ٢
  
  
   ٦٣٦لمادة ا

 عنه وآان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص أو شرفه أو         األخبارآل من هدد شخصًا بفضح أمر أو إفشائه أو          
نتين                        ى س الحبس حت ر مشروعة عوقب ب ره غي ه أو لغي من قدر أحد أقاربه أو شرفه لكي يحمله على جلب منفعة ل

  .وبالغرامة حتى خمسمائة ليرة
  
  

   ٦٣٧المادة 
ت     شيء عوقب                  آل من اس م يكن قاصدًا اختالس ال ه ضررًا ول ره بصورة تلحق ب يئًا يخص غي دون حق ش عمل ب

  .بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة مائة ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين
  
  

   ٦٣٨المادة 
  .يتناول العقاب محاولة ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل

  
  

   ٦٣٩المادة 
ع من         يمكن أن يوضع تحت الح     ة أو أن يمن ة المراقب ة ري ة من أجل          اإلقام ة للحري ة مانع ه بعقوب م علي  آل من حك
  .سرقة أو محاولة سرقة

  
  

   ٦٤٠المادة 
ة      ١ ل شخص ارتكب جريم ة آ ن العقوب ى م اء ـ يعف ذين  إخف ة األشخاص ال ة تخبئ سروقة أو جريم ياء الم  األش

ادتين              ا في الم سرقة المنصوص عليهم ة             ٢٢١ و ٢٢٠اشترآوا في ال ل أي شرآاء قب سلطة عن أولئك ال ر ال  إذا أخب
  . مالحقة أو أتاح القبض ولو بعد مباشرة المالحقات على من يعرف مختبأهم

  
  . ـ ال تسري أحكام هذه المادة على المكررين٢
  
  

   ٦٤١المادة 
ر      ١ وًال أو غي اًال منق سليمه م ول أ  ـ آل من حمل الغير على ت دًا أو    ومنق نادًا تتضمن تعه ر  أس ا   اءإب  فاستولى عليه

  : احتياًال
  

  . إما باستعمال الدسائس
  . أو بتلفيق أآذوبة أيدها شخص ثالث ولو عن حسن نية

  . أو بظروف مهد له المجرم أو ظرف استفاد منه
  . أو بتصرفه بأموال منقولة أو غير منقولة وهو يعلم أن ليس له صفة للتصرف بها

  . بةأو باستعماله اسمًا مستعارًا أو صفة آاذ
  . عوقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة

  
  . ـ يطبق العقاب نفسه في محاولة ارتكاب هذا الجرم٢



  
  

   ٦٤٢المادة 
  :  الحاالت اآلتيةإحدىتضاعف العقوبة إذا ارتكب الجرم في 

  
  .  عموميةإدارةأ ـ بحجة تأمين وظيفة أو عمل في 

  . أسهم أو سندات أو غيرها من الوثائق لشرآة أو لمشروع ماإلصدار يلتمس من العامة ماًال ب ـ بفعل شخص
  
  

   ٦٤٣المادة 
ه                           وه فحمل ره أو مجذوب أو معت آل من استغل احتياجات أو عدم خبرة أو أهواء قاصر دون الثامنة عشرة من عم

أنه        إجراءعلى   ر عو        اإلضرار  عمل قانوني من ش نتين             بمصالحه أو مصالح الغي ى س الحبس من شهرين إل قب ب
  .وبغرامة توازي قيمة الضرر وال تنقص عن مائة ليرة

  
  

   ٦٤٤المادة 
ه ال         لوعدهآل من حمل الغير على تسليمه بضاعة مع حق الخيار أو             ان يعرف أن ا أو آ ع ثمنه وي عدم دف  وهو ين

  .دها أو لم يدفع ثمنها بعد انذارهيمكنه الدفع عوقب بالحبس حتى ستة أشهر وبغرامة حتى مائة ليرة إذا لم ير
  
  

   ٦٤٥المادة 
دفع،                           ه أن ي ه ال يمكن م أن دفع أو يعل وي عدم ال ام وهو ين ًا أو شرابًا في محل ع ة أو طعام سه منام آل من وفر لنف

  .عوقب بالحبس التكديري وبالغرامة من خمسة وعشرون إلى مائة ليرة
  
  

   ٦٤٦المادة 
  .خذ بالغش واسطة نقل برية أو بحرية أو جوية دون أن يدفع أجرة الطريقيقضى بالعقوبة نفسها على آل من ات

  
  

   ٦٤٧المادة 
ة                    دة القانوني ة تتجاوز حد الفائ آل عقد قرض مالي لغاية غير تجارية يفرض على المستقرض فائدة ظاهرة أو خفي

  .يؤلف جرم المراباة
  
  

   ٦٤٨المادة 
الحبس            آل من رابى شخصًا الستغالل ضيق ذات يده عوقب ب          ال المقرض وب غرامة يمكن أن تبلغ نصف راس الم

  .على أن ال يتجاوز السنة أو بإحدى هاتين العقوبتين
  
  

   ٦٤٩المادة 
اد                            ة اعتي ين، عوقب لجريم ديونين مختلف دًا أو م ديونًا واح ر م آل من رابى في أقل من ثالث سنوات مرتين أو أآث

  .المراباة بالعقوبات المعينة في المادة السابقة
  
  

   ٦٥٠المادة 
م باحدى                                د الحك ل من خمس سنوات بع الربى إذا ارتكب في أق إن جرم اعتياد المراباة يستنتج من قرض واحد ب

  .الجنح المنصوص عليها في المواد السابقة
  
  

   ٦٥١المادة 



  :  ـ يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر وبغرامة يمكن أن تبلغ ربع رأس المال المقرض١
  

  .  لالقراض لقاء رهن بدون اذن ولو أجرى عقدًا واحدًاأ ـ آل من فتح محًال
م           الغ المقرضة واس ة المب ضمن قيم رًا يت سك دفت م يم ن ول اء ره راض لق ى اذن لالق ن استحصل عل ل م ب ـ آ

  . المستقرض وصفته ونوع المرهون وقيمته الحقيقية
  
ود لمصلحة          ٢ اء رهن ـ المعق روض ـ لق ى الق ادة عل ذه الم ام ه سري أحك ات  ـ ال ت سهيل العملي ار ألجل ت  التج

  .التجارية
  
  

   ٦٥٢المادة 
آل من أقدم عن سوء نية على سحب شك بدون مقابل سابق ومعد للدفع أو بمقابل غير آاف أو على استرجاع آل       
ة المنصوص             ه بالعقوب المقابل أو بعضه بعد سحب الشك أو على اصدار منع عن الدفع للمسحوب عليه يقضى علي

   .٦٤١دة عليها في الما
  
  

   ٦٥٣المادة 
شريك في الجرم                   ١ ة ال ه بعقوب ل قضي علي دون مقاب كًا ب سليمه ش ى ت ر عل ى حمل الغي ة عل دم عن معرف  ـ من أق

  . المذآور أعاله
  
  . ـ تضاعف هذه العقوبات إذا استحصل المجرم على الشك لتغطية قرض بالربى٢
  
  

   ٦٥٤المادة 
سفر        ـ آل من اجتلب أو استوعد لنفسه أو لغير ١ ى ال ه أآاذيب لحمل شخص عل ه نفعًا ما باختالفه أخبارًا أو بتلفيق

  . ٦٤١أو لتوجيه مسافر إلى بلد غير البلد الذي آان يقصد إليه قضي عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 
  
  . ـ ويطبق على العقاب نفسه في محاولة ارتكاب هذا الجرم٢
  
  

   ٦٥٥المادة 
ادتين               يمكن أن يؤمر بنشر الح     ا في الم رار    ٦٤٩ و ٦٤٢كم عند القضاء باحدى الجنح المنصوص عليه د تك  أو عن

  .أية جريمة من الجرائم المعينة في هذا الفصل
  
  

   ٦٥٦المادة 
لم     إبراءآل من أقدم قصدًا على آتم أو اختالس أو اتالف أو تمزيق سند يتضمن تعهدًا أو                ول آخر س ، أو شيء منق

دون      إليه على وجه الوديعة أو       اء أجرة أو ب الوآالة أو االجازة أو على سبيل العارية أو الرهن، أو الجراء عمل لق
راوح                              ة تت نتين وبغرام ى س الحبس من شهرين إل ين يعاقب ب أجرة شرط أن يعيده أو يقدمه أو يستعمله في أمر مع

  .بين ربع قيمة الردود والعطل والضرر وبين نصفها على أن ال تنقص عن مائة ليرة
  
  
   ٦٥٧مادة ال

ان يجب أن                               م أو آ ين وهو يعل ه لعمل مع ات سلمت إلي آل من تصرف بمبلغ من المال أو بأشياء أخرى من المثلي
م      ا ول رئ يعلم أنه ال يمكنه اعادة مثله ه رغم   يب ذار  ذمت ة         اإلن ع قيم ى رب ة حت ى سنة وبالغرام الحبس حت ، يعاقب ب

  .ئة ليرةالردود والعطل والضرر على أن ال تنقص الغرامة عن ما
  
  
  

   ٦٥٨المادة 



ادة   ١ ادتين      ٢٤٧ ـ تشدد وفقًا لمنطوق الم ا في الم ات المنصوص عليه  إذا ارتكب الجرم أحد    ٦٥٧ و٦٥٦ العقوب
  : األشخاص المذآورين أدناه باألموال المسلمة إليهم أو المناط أمرها بهم وهم

  
  . أ ـ مدير مؤسسة خيرية وآل شخص مسؤول عن أموالها

  . ر وفاقد األهلية أو ممثلهب ـ وصي القاص
  . ج ـ منفذ الوصية أو عقد الزواج

  . د ـ آل محام أو آاتب عدل أو وآيل أعمال مفوض
  . هـ ـ آل مستخدم أو خادم مأجور

  .  أموال تخص الدولة أو األفراد أو لحراستهاإلدارةو ـ آل شخص مستناب من السلطة 
  
  .رسة العمل الذي ارتكب بسببه الجرم ـ ويمكن أن يمنع المجرم منعًا باتًا عن مما٢
  
  

   ٦٥٩المادة 
ًا أو بصورة     ١ ه غلط  ـ آل من استملك أو اختلس أو رفض أن يرد أو آتم لقطة أو أي شيء منقول دخل في حيازت

ل                   ى أن ال تق ردود والعطل والضرر عل طارئة أو بقوة قاهرة، يعاقب بالحبس حتى سنة وبغرامة حتى ربع قيمة ال
  . ئة ليرةالغرامة عن ما

  
  . ـ تسري أحكام هذه المادة على من أصاب آنزًا بما يتعلق بالنصيب العائد لغيره٢
  
  

   ٦٦٠المادة 
انون   ١  ـ إن مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في الفصول السابقة يقضى عليهم بالعقوبة المنصوص عليها في الق

ر         المجنيمخفضًا منها الثلثان إذا آان       يهم من أصولهم أو ف شرعية أو              عل ة ال م أو من ذوي الوالي وعهم أو أزواجه
  . الفعلية عليهم ويعفون من العقاب إذا أزالوا الضرر الذي أحدثوه

  
  . ـ إذا عاود المجرم جرمه خالل خمس سنوات قضي بالعقوبة المنصوص عليها في القانون مخفضًا منها الثلث٢
  
  

   ٦٦١المادة 
ق   ١ ى شكوى الفري اء عل نح         ـ ال تالحق إال بن ردودة ـ الج شكوى م ن ال وًال، أو تك م يكن مجه ا ل ضرر ـ م  المت

  . ٦٥٩ و٦٥٧ و٦٥٦ و٦٤٤ و٦٣٧ و٦٣٦ و٦٦٠المنصوص عليها في المواد 
  
ادتين   ٢ ا    ٦٥٧ و٦٥٦ ـ إن جرمي إساءة االئتمان واالختالس المعاقب عليها بموجب الم وًا إذا رافقهم ان عف  يالحق

  .٦٥٨في المادة  الحاالت المشددة المنصوص عليها إحدى
  
  

   ٦٦٢المادة 
ان              ١ اني والثالث إذا آ ي تؤلف الفصل األول والث واد الت ة في الم ة المعين ات الجنحي  ـ تخفض إلى النصف العقوب

ة                                ل إحال ه قب ل آل د أزي ان الضرر ق افهين أو إذا آ ا ت ه منه ذي قصد الفاعل اجتالب ع ال ا أو النف اتج عنه الضرر الن
  . الدعوى إلى المحكمة

  
ع              ـ ٢ يخفض رب رم ف ر مب و غي م باألساس ول ل أي حك دعوى ولكن قب اء ال  أما إذا حصل الرد أو أزيل الضرر أثن

  .القيمة
  
  

   ٦٦٣المادة 
آل من استعمل أو اقتنى في مخزنه أو دآانه أو في عربات البيع أو في غيرها من األماآن المعدة للتجارة عيارات                     

ر موسومة      أو مكاييل أو غيرها من عدد الوزن أو الكي   انون أو غي ة في الق ل تختلف عن العيارات والمكاييل المعين
  .يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين



  
  

   ٦٦٤المادة 
ر مضبوط                           ل مغشوشة أو غي ل أو عدد وزن أو آي ارات أو مكايي ذآورة أعاله عي اآن الم . ةآل من اقتنى في األم

  .يعاقب بالحبس ثالثة أشهر على األآثر وبغرامة من مائة إلى مائتي ليرة
  
  

   ٦٦٥المادة 
ى غش               ر مضبوطة، عل آل من أقدم باستعماله عن معرفة عيارات أو مكاييل أو عدد وزن أو آيل مغشوشة أو غي

نتين وبا  ى س ة أشهر إل ن ثالث شغل م ع ال الحبس م سلم، يعاقب ب شيء الم ة ال ي آمي د ف ى العاق ة إل ن مائ ة م لغرام
  .ثالثمائة ليرة

  
  

   ٦٦٦المادة 
صفقة، يعاقب                               دافع لل سبب ال ة هي ال ذه الماهي ه إذا آانت ه سلم أو ماهيت شيء الم ة ال آل غش آخر سواء في آمي
اتين                              رة، أو بإحدى ه ائتين وخمسين لي ى م رة إل ة لي بالحبس مع الشغل من ثالثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من مائ

  .العقوبتين
  
  

   ٦٦٧المادة 
ارات             ٩٨تصادر وفقًا ألحكام المادة الـ        العيارات والمكاييل وعدد الوزن والكيل المغشوشة أو التي تختلف عن العي
  .والمكاييل المعينة في القانون

  
  

   ٦٦٨المادة 
ا م       ي تحتويه ة الت ا أو الكمي ة أو ترآيبه فاتها الجوهري ضاعة أو ص ة الب ي طبيع واء ف د، س ن غش العاق ل م ن آ

ادات                   العناصر المفيدة، أو في نوعها أو مصدرها عندما يكون تعيين النوع والمصدر معتبرًا بموجب االتفاق أو الع
  . السبب الرئيسي للبيع

  
اتين       دى ه رة أو باح سين لي ائتين وخم ى م ة إل ن مائ ة م نة وبالغرام ى س هر إل ن ش شغل م ع ال الحبس م ب ب يعاق

  .العقوبتين
  
  

   ٦٦٩المادة 
  :  الحبس إلى سنتين إذا ارتكب الجرمترفع عقوبة

  
 عمليات التحليل أو الترآيب والكيل، أو إلى تغيير بقصد الغش في ترآيب               إفسادإما بدسائس أو بوسائل ترمي إلى       

  . البضاعة أو وزنها أو حجمها حتى قبل إجراء هذه العمليات
  . بوجود عملية سابقة صحيحةاإلقناعوإما ببيانات مغشوشة ترمي إلى 

  
  

   ٦٧٠المادة 
ب، أو                     العنف أو باألآاذي د أو ب ك بالتهدي آل من أقدم أثناء مزايدة علنية على عرقلة حرية المزايدة وااللتزامات وذل

 المتزايدين والملتزمين بهبات أو وعود، عوقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من مائة إلى                 إقصاءعلى  
  .خمسمائة ليرة

  
  

   ٦٧١المادة 
رة آل من توصل               يعاقب بال  ة آالف لي ى ثالث سمائة إل ة من خم حبس مع الشغل من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرام

  : بالغش لرفع أو تخفيض أسعار البضائع أو األسهم التجارية العامة أو الخاصة المتداولة في البورصة وال سيما



  
  .  وقائع مختلفة أو ادعاءات آاذبةبإذاعة

  . راء قصد بلبلة األسعارأو بتقديم عروض للبيع أو الش
  . قاعدة العرض والطلب في السوقإفساد على أي عمل من شأنه باإلقدامأو 
  
  

   ٦٧٢المادة 
  : تضاعف العقوبة إذا حصل ارتفاع األسعار أو هبوطها

  
  . أ ـ على الحبوب والطحين والسكر والزيت واللحوم أو الذبائح أو غير ذلك من المواد الغذائية

  . د خارجة عن حرفة المجرمب ـ أو على موا
  .ج ـ أو من جماعة مؤلفة من ثالثة أشخاص أو أآثر

  
  

   ٦٧٣المادة 
  . وما يليها٦٦٥يتناول العقاب الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد الـ 

  
  

   ٦٧٤المادة 
  . تعليق الحكم أو نشره الجرائم المذآورة في هذا الفصل بإحدى ـ تأمر المحكمة عند الحكم على مكرر في ١
  
 ـ ويستوجب التكرار عدا ذلك الحرمان من ممارسة المهنة أو العمل ولو لم تكن ممارستها معلقة على نيل شهادة  ٢

  . أو إذن من السلطة
  
  . ـ ويمكن أن يؤمر بالتعليق والنشر ولو حكم على الفاعل للمرة األولى إذا استوجب ذلك خطورة الفعل٣
  
  

   ٦٧٥المادة 
بر مفلسًا محتاًال ويعاقب باألشغال الشاقة المؤقتة حتى سبع سنوات آل تاجر مفلس أخفى دفاتره واختلس أو بدد          يعت

ة أو      مية أو عادي اتر أو صكوك رس ي دف واء ف ه س ة علي ر متوجب ديون غي رف مواضعة ب ه أو اعت ن مال سمًا م ق
  .بموازنته

  
  

   ٦٧٦المادة 
  : هر إلى سنة آل تاجر متوقف عن الدفعيعتبر مفلسًا مقصرًا ويعاقب بالحبس من ش

  
  . أ ـ إذا آان قد استهلك مبالغ باهظة سواء في عمليات الحظ أو مضاربات وهمية على النقد أو البضاعة

  
أخير        دفع وفي سبيل ت د         اإلفالس ب ـ إذا أقدم بعد التوقف عن ال ا أو عق ل من ثمنه ا بأق ضائع ليبيعه ى شراء ب  عل

  . ول سندات أو توسل بطرق أخرى مبيدة للحصول على المالللغاية نفسها قروضًا أو ح
  

  .  دائن اضرارًا بكتلة الدائنينإيفاءج ـ إذا أقدم بعد التوقف عن الدفع على 
  

  .د ـ إذا وجدت نفقاته الشخصية أو نفقات بيته زائدة عن الحد
  
  

   ٦٧٧المادة 
  :  تاجر مفلسيمكن أن يعتبر مفلسًا مقصرًا ويعاقب بالحبس المفروض أعاله آل

  
  . أ ـ إذا عقد لمصلحة الغير بدون عوض تعهدات جسيمة بالنسبة لوضعيته عندما تعهد بها



  
  . ب ـ إذا لم يتقيد بالقواعد المتعلقة بتنظيم سجل التجارة

  
م      ى قل ارة إل انون التج الزم بمقتضى ق صريح ال دفع الت ه عن ال ن توقف ًا م ي خالل عشرين يوم دم ف م يق ج ـ إذا ل

  . ة أو إذا آان هذا التصريح ال يتضمن أسماء جميع الشرآاء المتضامنينالمحكم
  

ر أصولية أو       ه ناقصة أو غي د ـ إذا لم يمسك دفاتر تجارية أو لم ينظم الجردة بالضبط أو إذا آانت دفاتره أو جردت
  . ال تبين حقيقة ما له وما عليه ولم يكن مع ذلك ثمة غش

  
  .روط عقد الصلح السابق ولم يتم شإفالسههـ ـ إذا تكرر 

  
  

   ٦٧٨المادة 
 عدا الشرآاء في شرآات الكولكتيف         ٦٧٥عند إفالس شرآة تجارية يعاقب العقاب المنصوص عليه في المادة الـ            

  . والشرآاء العاملين في شرآات المضاربة
  

  . أ ـ الشرآاء المضاربون الذين اعتادوا التدخل في أعمال الشرآة
  .  باألسهم وشرآات المسؤولية المحددةب ـ مديرو شرآة المضاربة

س        ضاء مجل ديرون وأع بة      اإلدارةج ـ الم و المحاس ة ومفوض الس المراقب ضاء مج ون وأع وآالء المفوض  وال
  . وموظفو الشرآات المذآورة وشرآاء المساهمة

  
ه ع         احوا ارتكاب الي أو سهلوا أو أت نهم أو   إذا أقدموا بنفسهم على ارتكاب عمل من أعمال اإلفالس االحتي ن قصد م

  .إذا نشروا بيانات أو موازنات غير حقيقية أو وزعوا أنصبة وهمية
  
  

   ٦٧٩المادة 
ذآورين أعاله في        اإلفالس ـ إذا أفلست شرآة تجارية يعاقب بعقوبة  ١ دم من األشخاص الم  التقصيري آل من أق

ا                إدارة ـ         الشرآة أو العمل لمصلحتها على ارتكاب جرم من الجرائم المنصوص عليه ادة ال ا   (٦٧٦ في الم فقراته
  ). األولى والثانية والثالثة

  
 ـ ويمكن أن ينال هذا الشخص العقاب نفسه إذا أقدم في إدارة الشرآة أو العمل لمصلحتها على ارتكاب جرم من   ٢

  ).فقراتها األولى حتى الرابعة (٦٧٧الجرائم المذآورة في المادة الـ 
  
  

   ٦٨٠المادة 
ادتين        تستهدف الشرآة التجا   ـ           ٦٧٩ و ٦٧٨رية في الحاالت المعينة في الم ان ال ه المادت ا نصت علي  ٢١٠ و٢٠٩ م

  .من العقوبات والتدابير االحترازية خال الغرامة
  
  

   ٦٨١المادة 
  :  االحتيالياإلفالسيستحق عقوبة 

  
  . ها والمنقولة، أو آتم أمواله آلها أو بعضها الثابتة منإخفاءأ ـ من أقدم لمصلحة المفلس على اختالس أو 

  . اإلفالسب ـ من تقدم احتياًال باسمه أو باسم مستعار لتثبيت ديون وهمية في طابق 
  .  االحتيالياإلفالسج ـ من ارتكب وهو يتعاطى التجارة باسم وهمي جريمة 

  
  .هذا بقطع النظر عن المسؤولية المترتبة من جراء أعمال التحريض أو التدخل الفرعي

  
  

   ٦٨٢المادة 



اب                    إن   الدائن الذي يشترط لنفسه سواء مع المفلس أو مع أي شخص آخر نفعًا خاصًا بسبب اشتراآه في اقتراع أرب
شغل من شهر                  الحبس مع ال وال المفلس يعاقب ب الديون أو يجري اتفاقًا خصوصيًا ليستجلب نفعًا لمصلحته من أم

  . الحبس إلى سنتين إذا آان الدائن سنديك الطابقإلى سنة وبغرامة ال تتجاوز الثالثمائة ليرة ويمكن أن ترفع عقوبة
  
  

   ٦٨٣المادة 
ون سندات                           سرقون أو يخف سون أو ي ذين يختل سها ال درجات نف إن زوج المفلس وفروعه وأصوله وأصهاره من ال
سرقة المنصوص                        ة ال اقبون بعقوب ًا يع دخًال فرعي تخص الطابق دون أن يكونوا على اتفاق مع المفلس أو يتدخلوا ت

  .٦٣٤ا في المادة عليه
  
  

   ٦٨٤المادة 
  .  الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصلإحدى ـ يمكن أن يؤمر بتعليق القرار ونشره من أجل ١
  
 التقصيري يستهدف المنع المؤقت أو المؤبد باإلفالس االحتيالي ومن حكم عليه تكرارًا باإلفالس ـ من حكم عليه  ٢

  . في فقرتيها الثانية والثالثة٦٧٨ة باحدى الوظائف المعينة في المادة الـ من ممارسة التجارة أو القيام في شرآ
  
  

   ٦٨٥المادة 
ه           ى انقاص أموال ة عل ة أو الثابت ه المنقول إن المدين الذي يقوم بقصد إضاعة حقوق الدائنين أو منع التنفيذ في أموال

  : بأي شكل آان و السيما
  

  .  آله أو بعضه أو بكتم بعض أمواله أو تهريبهابإيفائهود موجب أو  آذبًا بوجباإلقراربتوقيع سندات وهمية أو 
  .  أو تعيينهاإتالفهاأو ببيع بعض أمواله أو 

  .يعاقب بالحبس مع الشغل من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من مائة إلى ثالثمائة ليرة
  
  

   ٦٨٦المادة 
ا هو            إذا ارتكبت الجريمة باسم شرآة أو لحسابها فإن هذه الشرآة تسته           ى م ة عل دابير االحترازي دف العقوبات والت

ستحقها          ٢١٠ و ٢٠٩معين في المادتين الـ      ي ي ات الت ادة       .  بقطع النظر عن العقوب ام الم ًا ألحك  ، من ذآر      ٦٧٨وفق
  .فيها من األشخاص الذين يساهمون في الفعل أو يسهلون أو يتيحون ارتكابه عن قصد منهم

  
  

   ٦٨٧المادة 
ا                      تعتبر عالمات فارقة     ى شكل يميزه ة عل ذا الفصل األسماء المكتوب للصناعة أو التجارة بالمعنى المقصود في ه

صويرات           ارزة، والت وم الب سمات، والرس روف وال دمغات، والح ام وال وز واألخت اب والرم ا، واأللق ن غيره ع
ام،   ال واألرق ى            إشارة  آل  وباإلجم اجر ـ إل ستهلك وصاحب المعمل أو الت ار إظ ترمي ـ في مصلحة الم ة  ه  ماهي

اجم، إذا     ات والمن ي، أو محاصيل الغاب اري، أو زراع ة محصول صناعي أو تج صدرها أو ماهي ا وم ضاعة م ب
  .اإلجراءسجلت هذه العالمات ونشرت وفاقًا للقوانين المرعية 

  
  

   ٦٨٨المادة 
  : آل من أقدم عن معرفة

  
ًا أخرى مث                ا ألفاظ وع، أو     على تقليد عالمة فارقة تخص الغير ولو أضاف إليه شبه، أو صنف، أو ن شبيه، أو م ل ت

  . وصفة
  . أو على وضع عالمة تخص غيره أو عالمة مقلدة على محصوالته أو سلعه التجارية

  . أو على بيع محصول عالمة مغتصبة أو مقلدة أو عرضة للبيع
  



اتين   دىحباات أو   يعاقب بالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة وبالحبس مع الشغل من ثالثة أشهر إلى ثالث سنو                 ه
  .العقوبتين إن آان عمله من شأنه أن يغش المشتري

  
  

   ٦٨٩المادة 
  . آل من شبه عالمة بغيرها بنية الغش، دون أن يقلدها

  
  . وآل من استعمل مثل هذه العالمة أو باع أو عرض للبيع محصوًال وضعها عليه

  
الحبس م              رة وب اتين             يعاقب بالغرامة من مائة إلى مائتين وخمسين لي نتين أو باحدى ه ى س شغل من شهرين إل ع ال

  .العقوبتين إن آان عمله من شأنه أن يغش المشتري
  
  

   ٦٩٠المادة 
نهم دون               ة الغش يمك شبهة بني إن األشخاص الذين يبيعون أو يعرضون للبيع أو الذين يستعملون عالمة مقلدة، أو م

  .م يرتكبوا الفعل باالتفاق مع من قلدها أو شبههاسواهم أن يتذرعوا بحجة جهلهم تسجيل العالمة إذا آانوا ل
  
  

   ٦٩١المادة 
ة      ٦٨٩ ـ يقضى بالعقوبة المنصوص عليها في المادة  ١ ة أو أجنبي ة أو سمة وطني ى العالم  على آل من صورة عل

  . أو آلمات أو صورًا أو سمات أو رموزًا مثيرة للرأي العام أو مخالفة للنظام العام أو اآلداب
  
  . القاضي أن يأمر بمصادرة العالمة باالستناد إلى المادة الثامنة والتسعين ولو لم تقترن المالحقة بحكم ـ ويمكن٢
  
  

   ٦٩٢المادة 
  : يقضى بالعقوبة نفسها على

  
  . آل من لم يضع على محصوالته العالمة الفارقة الواجب وضعها بمقتضى القانون واألنظمة

ة بوضع                  أو آل من باع أو عرض للبيع محصوًال ال         أمر المحكم ه، وت ة الواجب وضعها علي ة الفارق  يحمل العالم
  .١٣٠العالمة المذآورة تنفيذًا ألحكام المادة الـ 

  
  

   ٦٩٣المادة 
ة     وانين المرعي ًا للق شرت وفاق ت ون راع أعطي هادة اخت ن ش ستمدة م وق م ة ضررًا بحق ن يلحق عن معرف ل م آ

  . ليرة، يعاقب بالغرامة من مائة إلى خمسمائةاإلجراء
  
  

   ٦٩٤المادة 
دخل                       إن من ساعد بأية صفة آانت صاحب الشهادة وأقدم أثناء مساعدته أو بعدها آفاعل أصلي أو آمحرض أو مت
ى ثالث                 ة أشهر إل شغل من ثالث الحبس مع ال سابقة، يعاقب ب على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة ال

  .يرة أو باحدى هاتين العقوبتينسنوات وبالغرامة من مائتين وخمسين إلى ألف ل
  
  

   ٦٩٥المادة 
  .  ـ ال يمكن المقلد ومحرضه وشرآاءه أن يتذرعوا بحجة جهلهم الشهادة١
  
ع أو        ٢ رض للبي ع أو الع ة البي ون جريم ذين يرتكب خاص ال ا األش اء ـ أم تعمالها  إخف دة أو اس صوالت المقل  المح

  .٢٢٣المنصوص عليها في المادة الـ فيمكنهم أن يتذرعوا بغلطهم وفاقًا للقاعدة العامة 
  



  
   ٦٩٦المادة 

القوانين                      شورة حسب األصول مضمونة ب آل من يلحق عن معرفة ضررًا في رسوم ونماذج صناعية مسجلة ومن
  .يعاقب بالغرامة من مائة إلى مائتين وخمسين ليرة. اإلجراءالمرعية 

  
  

   ٦٩٧المادة 
ة                 إذا آان المجرم مساعدًا أو ساعد في الماضي            ى الغرام ة صفة آانت الشخص المتضرر، عوقب عالوة عل بأي
  .بالحبس مع التشغيل من شهرين إلى ستة أشهر

  
  

   ٦٩٨المادة 
  .يعفى من العقوبة آل من أثبت جهله التسجيل

  
  

   ٦٩٩المادة 
م       ًا لألصول ل صناعية المسجلة وفق شر وقت   إذا آانت العالمة الفارقة أو شهادة االختراع أو الرسوم والنماذج ال  تن

  .ارتكاب الفعل يستحق الفاعل العقوبة فيما لو ثبت أنه علم أو آان عالمًا بالتسجيل
  
  

   ٧٠٠المادة 
ه،                ١ ر إلي ائن الغي ل زب ى تحوي التلميح عن سوء قصد عل ة أو ب دم بوسائل الغش أو االدعاءات الكاذب  ـ آل من أق

  . ة ليرةيعاقب بناء على شكوى المتضرر بالغرامة من مائة إلى خمسمائ
  
  . ـ يتناول العقاب الشروع في ارتكاب هذه الجريمة٢
  
  

   ٧٠١المادة 
  : ينعت بالعنوان التجاري

  
د              ضروري والوحي ب ال بح اللق د أص ن ق م يك ستثمر إذا ل زارع أو م صنع أو م احب م اجر أو ص م ت ل اس آ ـ آ

  . للمحصول
  . ب ـ آل عنوان تجاري ليس له طابع نوعي

  . ي يتكنى به التاجر أو صاحب المصنع أو المزارع أو المستثمرج ـ االسم المستعار الذ
  .د ـ االسم المميز الذي اعتنقه فريق من الناس ممن ذآر أعاله ولو لم يكن يؤلف هيئة ذات آيان قانوني

  
  

   ٧٠٢المادة 
  .  آل من اغتصب اسم الغير التجاري٦٨٨ ـ يستحق العقوبة المنصوص عليها في المادة ١
  

ات أو                     إظهارهأو  اما بوضعه    ى الغالف ا أو عل ة أو المصنوعة أو توابعه ى المحصوالت الطبيعي ان عل  بأي شكل آ
  . الشارات

  
  .  أو فواتير أو رسائل أو ما شاآلهاإعالنات في منشورات أو بإذاعتهأو 
  
ارة   ـ تطبق هذه األحكام وإن آان االسم المغتصب محرفًا ولو قليًال أو مقرونًا بكنية غير آنية صاح ٢ به أو بأية عب

  . أخرى تبقى حروف االسم المميزة وتحمل على االلتباس
  
  . ـ يتناول العقاب الشروع في ارتكاب هذه الجريمة٣
  



  
   ٧٠٣المادة 

  .يفترض حتى ثبوت العكس سوء النية في اغتصاب االسم التجاري
  
  

   ٧٠٤المادة 
وبتين         يعاقب بالغرامة من مائة إلى مائتين وخمسين ليرة وبالحبس من          .  ثالثة أشهر إلى سنتين أو باحدى هاتين العق

  : على أن ال تنقص الغرامة عن مائة ليرة إذا لم يحكم بعقوبة مانعة للحرية
  

ك بوضعها            ة وذل آل من نسب لنفسه بنية الغش جوائز صناعية أو تجارية حقيقية آانت أو وهمية واستعملها عالني
  . ئع أو األوراق التجارية أو بكتابتها على اآلرماتعلى الشارات التجارية وعلى غالفات البضا

  
  . العامة أنه يحمل جوائز تجارية أو صناعيةإيهاموآل من حاول 

  
  

   ٧٠٥المادة 
  : يقضى بالغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة

  
ي     سلطة الت م المعرض أو ال ضبط اس ين بال ة دون أن يع ائزة صناعية أو تجاري ستعمل ج ن ي ل م ى آ ا عل منحته

  . والتاريخ الكامل الذي أعطيت فيه
  .وعلى آل من يستعمل جائزة تجارية أو صناعية نالها بصفة آونه مساعدًا دون أن يبين اسم المحل الذي استخدمه

  
  

   ٧٠٦المادة 
شابه                 ار الت الي تقدر المحاآم التقليد والتشبيه بالنظر إليهما من ناحية المستهلك أو المشتري، وباعتب ر من     أ اإلجم آث

  .اعتبار الفروق الجزئية
  
  

   ٧٠٧المادة 
ًا    ٦٥ ـ يقضى بالحرمان من الحقوق المعينة في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الـ  ١ ه وفاق م وتعليق  وبنشر الحك

  .  إذا حكم باحدى الجنح المذآورة في هذا الفصل٦٨ و٧٦ألحكام المادتين 
  
ع      ٢ ضى بمن ن أن يق ا يمك د تكراره اء     ـ وعن رم أثن ي حصل الج صناعة الت ارة أو ال ة التج ن ممارس رم م المج

  .ممارستها
  
  

   ٧٠٨المادة 
  :  فكري مهما آانت قيمته وسواء أآانإنتاجيعتبر أثرًا أدبيًا أو فنيًا بالمعنى المقصود في هذا الفصل آل 

  
  . خطيًا آالكتب والكراريس والجرائد
  . أو شفويًا آالخطب والمحاضرات

  . آالموسيقىأو صوتيًا 
  . أو بالحرآة آالرفض والتمثيل الصامت

  .أو صناعيًا آالبناء، والنحت، والرسم، والنقش، والسينما، والتصوير
  
  

   ٧٠٩المادة 
  : يعتبر آأثر أدبي أو فني عند تطبيق األحكام المذآورة في هذا الفصل

  
  . ثر األصلي األمنشئآ ـ الترجمة والتكييف والتهذيب والنقل على أن ال تمس حقوق 



  . ب ـ مجموعة القطع المنتخبة ومجموعات اآلثار التي يكسبها جمعها بمؤلف واحد صبغة خاصة
  . ج ـ نقل الخطب والمحاضرات ودروس األساتذة وآل تعبير شفوي عن الفكر سواء بالكتابة أو باآلالت الناطقة

  .شرها أو نقلها مباشرةد ـ نقل نصوص المخطوطات القديمة ونشرها على أن يكون لكل شخص حق ن
  
  

   ٧١٠المادة 
د           ١ ي الجرائ شر ف ي تن دد الت ات الع ار ورواي صص واألخب ر الق ة غي سياسية والعلمي ة وال االت األدبي  ـ إن المق

  . والمجالت والتي لم يمنع نقلها وترجمتها وتكييفها يمكن أن تنقل وتكيف شرط أن يذآر مصدرها واسم مؤلفها
  
دون إذن   ـ أما الحوادث المختلف ٢ ة واألنباء اليومية التي ليس لها إال صبغة األخبار العادية فيمكن نقلها وترجمتها ب

  .وبدون ذآر مصدرها
  
  

   ٧١١المادة 
  : ال تسري أحكام هذا الفصل على

  
ة         شهاد في معرض مقال ل، واالست آ ـ االقتباس عن أثر أدبي أو فني أو علمي ألجل تأليف الكتب المدرسية والتحلي

  . اب انتقادي شرط أن يذآر المصدرأو آت
  

ب ـ الوثائق الرسمية الصادرة عن السلطة والقرارات القضائية والمرافعات والخطب الملقاة في المجتمعات العامة  
  . والمجالس الرسمية

  
  .ج ـ على أن حق جمع الخطب والمرافعات العائدة لمؤلف واحد في نشرة واحدة يعود لهذا المؤلف وحده

  
  

   ٧١٢المادة 
  : يعاقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين

  
  . آ ـ آل من وضع بنية الغش اسمًا مغتصبًا على أثر أدبي وفني

  . التي يستعملها بقصد غش المشتري أو لجني ربح غير مشروعاإلشارةب ـ آل من قلد إمضاء المؤلف أو 
  
  

   ٧١٣المادة 
  .يقضى بالعقوبة نفسها على آل من قلد أثرًا أدبيًا أو فنيًا سواء أصبح ملكًا للعموم أم لم يصبح

  
  

   ٧١٤المادة 
وق          أنه أن يمس بحق يعاقب بالغرامة من مائة إلى مائتين وخمسين ليرة وبالحبس حتى سنة آل من أتى عمًال من ش

القو  ضمومة ب ة الم ة أو الفني ة األدبي داتالملكي ذيب أو      : انين والمعاه ة أو الته ل ـ أو بالترجم الطبع أو النق ا ب ـ إم
  . على العموماإللقاء ـ أو بالتكييف أو النقل لفن آخر ـ أو بالتمثيل أو العزف أو التالوة أو اإلسهاب أو اإليجاز

  
  

   ٧١٥المادة 
  . على الجرائم المبينة أعاله٧٠٧ و٧٠٦تطبق أحكام المادتين الـ 

  
  

   ٧١٦ المادة
 المعدة لمنفعة الجمهور     اإلنشاءاتآل من هدم أو خرب قصدًا األبنية واألنصاب التذآارية والتماثيل أو غيرها من              

  .أو للزينة العامة، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثالث سنوات وبالغرامة من مائة إلى ثالثمائة ليرة
  



  
   ٧١٧المادة 

ه             يستحق العقوبة نفسها آل من أقدم قصدًا         ول ل ر منق على هدم أو تخريب نصب تذآاري أو أي شيء منقول أو غي
  .قيمة تاريخية أو تمثال أو منظر طبيعي مسجل سواء أآان ملكًا له أم لغيره

  
  

   ٧١٨المادة 
ى                             ة أشهر إل الحبس من ثالث آل من أقدم قصدًا على هدم أية بناية آلها أو بعضها مع علمه أنها ملك غيره يعاقب ب

  . غرامة من مائة إلى مائتي ليرةسنتين وبال
  

ة                   دبش دون طين آانت عقوب ة بال ة أو الحيطان المبني ر المطين وإذا وقع الهدم ولو جزئيًا على األآواخ والجدر غي
  .الحبس من شهر إلى ستة أشهر والغرامة مائة ليرة

  
  

   ٧١٩المادة 
لباب يعاقب بغرامة ال تتجاوز قيمة الضرر  ـ آل من هدم أو خرب قصدًا شيئًا يخص غيره مما لم يعين في هذا ا  ١

  . على أن ال تنقص عن مائة ليرة
  
ة أن يحبس    ٢ ى الغرام يمكن عالوة عل رة ف ة لي اجم يجاوز المائ شيء المتلف أو الضرر الن ة ال  ـ وإذا آانت قيم

  .الفاعل مدة ال تفوق الستة أشهر
  
  

   ٧٢٠المادة 
ى  ٧١٦ الجنح المذآورة في المواد من     إحدىإذا أدت    ل   ٧١٩ إل ى قت ذا      امرئ  إل ى ه  أو جرحه عوقب المجرم عل

  .١٩٠ و١٨٨الفعل مع مراعاة أحكام المادتين 
  
  

   ٧٢١المادة 
ان     رطم ـ من أقدم ولو جزئيًا على  ١  حفرة أو هدم سور من أي المواد بني أو على قطع سياج أو نزعه أخضرًا آ

دة ال تتجاوز     أم يابسًا ومن هدم أو خرب أو نقل أية عالمة تشير إلى              الحبس م الحدود بين مختلف األمالك يعاقب ب
  . الستة أشهر

  
د أو        ٢ صب التحدي تهداء أو ن ات االس ساحة أو عالم وم الم ل تخ دم أو خرب أو نق ن ه سها بم ة نف زل العقوب  ـ تن

  .عالمات تسوية األرض
  
  

   ٧٢٢المادة 
ر الواقع على األشخاص عوقب الفاعل بالحبس    إذا ارتكب الجرم المذآور تسهيًال لغصب أرض أو بالتهديد أو الجب          
  .من شهرين إلى ستة فضًال عن الغرامة من مائة إلى مائتي ليرة

  
  

   ٧٢٣المادة 
الحبس      ١ ره عوقب ب د غي  ـ من ال يحمل سندًا رسميًا بالملكية أو التصرف واستولى على عقار أو قسم من عقار بي

  . حتى ستة أشهر
  
ياء ومن ستة أشهر      ـ وتكون العقوبة من شهرين إ ٢ لى ستة إذا رافق الجرم تهديد أو جبر على األشخاص أو األش

  . إلى ثالث سنوات إذا ارتكبه جماعة من شخصين على األقل مسلحين
  
  .  ـ يتناول العقاب الشروع في الجريمة المذآورة في الفقرة الثانية٣
  



  .فيها التحديد والتحرير بعد سنة من وضع اليد ـ يسقط االدعاء بمقتضى هذه المادة في المحالت التي لم يجر ٤
  
  

   ٧٢٤المادة 
  .يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر من أقدم على غصب قسم من األمالك العامة المرفقة وغير المرفقة

  
  

   ٧٢٥المادة 
سان أو      ١ د اإلن ة أو نصب ي  ـ آل من قطع أو قصف أو أتلف مزروعات قائمة أو أشجارًا أو شجيرات نبت الطبيع
ى     غي ة حت ن مائ ة م سنتين وبالغرام ى ال هر حت ة أش ن ثالث الحبس م ب ب ر عوق دة للغي راس العائ ن األغ ك م ر ذل

  . خمسمائة ليرة
  
ره من األراضي                  ٢ ان لغي ا آ ات الجر أو الرآوب أو الحمل فيم ائر حيوان ق ماشية أو س  ـ آل من رعى أو أطل

ي ف ة أو الت رة أو المزروع جارًا مثم ة أش ة أو المغروس ا محصوالت المحمي اليه ات وباإلجم ى بحيوان ن أت ل م  آ
ى                          الحبس من شهر إل يمكن أن تحدث ضررًا إلى أرض ال تخصه أو ليس له عليها حق المرور أو الرعي يعاقب ب

  .ستة أشهر وبالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين
  
  

   ٧٢٦المادة 
ل   ع فع الفإذا وق جار  اإلت اعم أو أش ى مط ة       عل ن الوجه ة م رى ثمين جرة أخ ل ش ى آ سائلها أو عل رة أو ف مثم

ى                     ام إل الزراعية أو التجارية أو الصناعية عوقب الفاعل بالغرامة من مائة إلى ثالثمائة ليرة وبالحبس من عشرة أي
  .شهر عن آل مطعوم أو شجرة أو فسيلة على أن ال يجاوز مجموع العقوبات الثالث سنوات

  
  

   ٧٢٧المادة 
سابقة          إذا اق  ادة ال ا في الم ة المنصوص عليه تصر الجرم على تقليم المطاعم أو األشجار أو الفسائل خفضت العقوب

  .إلى النصف
  
  

   ٧٢٨المادة 
واع تخص               ١ وان جر أو حمل أو رآوب أو مواشي من مختلف األن ل حي ى قت ر مضطر عل  ـ من أقدم قصدًا غي

  : غيره يعاقب
  

ي  ع الجرم ف ديري إذا وق الحبس التك ك الفاعل أو ب ى مل ار عل و ج ا ه هم ة صفة آانت من بإجارت ه بأي  أو حيازت
  .  أو الحظائر أو األبنية وما يتبعهااإلسطبالتاألراضي أو 

وبالحبس حتى ستة أشهر إذا وقع الجرم في مكان جار على ملك صاحب الحيوان أو باجارته أو حيازته بأية صفة                  
  . آانت

  . رين اذا ارتكب الجرم في أي مكان آخروبالحبس من خمسة عشر يومًا إلى شه
  
  . ـ وإذا قتل بالتسميم أحد الحيوانات المذآورة أعاله آانت العقوبة في آل حال الحبس من ثالثة أشهر إلى سنتين٢
  
  

   ٧٢٩المادة 
هر     تة أش ى س هر إل ن ش الحبس م ب ب ا عوق سرها أو تعطيله ة أو آ الف األدوات الزراعي ى ات صدًا عل دم ق ن أق م

  .امة مائة ليرةوبالغر
  
  

   ٧٣٠المادة 
ا إذا أقدمت عصبة مسلحة ال تنقص عن خمسة أشخاص على نهب بعض األمالك الموصوفة أعاله أو                     وة   إتالفه  ق

  .واقتدارًا عوقب آل من الفاعلين باألشغال الشاقة المؤقتة وبالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة



  
  

   ٧٣١المادة 
  : تى مائتين وخمسين ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين من أقدم بدون اذنيعاقب بالحبس حتى سنة وبالغرامة ح

  
م يكن المقصود             ا ل ى حصرها م ة تحت األرض أو المتفجرة أو عل اه الكائن آ ـ على القيام بأعمال التنقيب عن المي

  . حفر آبار غير متفجرة في األمالك الخاصة ال يجاوز عمقها مائة وخمسين مترًا
  

سافة      إجراءب ـ على   ري والتجفيف والتصريف م حفريات تبعد عن حد ضفاف مجاري المياه ومعابرها وأقنية ال
  . أقل من عمق هذه الحفريات وفي آل حال أقل من ثالثة أمتار

  
ن أحواض         ضفاف أو م ك ال ن تل شاب ع جيرات أو أع جار أو ش ل أو أش راب أو رم ارة أو ت زع حج ى ن ج ـ عل

  .  ومن البحيرات والمستنقعات والبرك والغدرانمجاري المياه المؤقتة أو الدائمة
  

ى ضفاف       شيءد ـ على الغرس والزرع ووضع   دران أو عل رك والغ ستنقعات والب رات والم  ما على ضفاف البحي
ة   اه المؤقت اري المي ة أومج صريف أو    الدائم ف والت ري والتجفي ة ال رات أقني دود مم ين ح ها أو ب ي أحواض  أو ف
  . مصرح بإنشائها للمنفعة العامةقساطل المياه ومعابرها ال

  
رات              ستنقعات البحي ة والم ة أو الدائم اه المؤقت ابيع ومجاري المي ى ضفاف الين ان عل هـ ـ على التعدي بأي شكل آ
ساطلها المصرح            اه أو ق ابر المي ري والتجفيف والتصريف أو مع ة ال والبرك والغدران أو على حدود ممرات أقني

  . بإنشائها للمنفعة العامة
  

  . و ـ على منع جري المياه العمومية جريًا حرًا
  

  .ز ـ على القيام بأي عمل دائم أو مؤقت من شأنه التأثير على آمية المياه العمومية وجريها
  
  

   ٧٣٢المادة 
ة أو       اه المؤقت ى تنظيف مجاري المي دون اذن عل دم ب سابقة من أق ادة ال ي الم ا ف ة المنصوص عليه يعاقب بالغرام

  .ميقها أو تقويتها أو تنظيمهاالدائمة أو تع
  
  

   ٧٣٣المادة 
 اإلنشاءاتيعاقب بالحبس حتى سنتين وبالغرامة حتى مائتين وخمسين ليرة من هدم أو قلب أو خرب آل أو بعض                    

سدود                     اه وخصوصًا الجسور وال المشيدة لالنتفاع بالمياه العمومية أو لحفظها أو سبيل االحتماء من طغيان هذه المي
ابر وأق اه  والمع نح بالمي د م ان ق ورة سواء آ اه الظاهرة أو المطم ساطل المي ري والتجفيف أو التصريف وق ة ال ني
  .امتيازًا أم ال

  
  

   ٧٣٤المادة 
  : يقضى بالعقوبة نفسها على من

  
واد ضارة بالصحة أو                 ا سوائل أو م ازًا أم ال أو سكب أو رمى فيه ا امتي وح به ة الممن اه العمومي آ ـ سيل في المي

  . العامة أو مانعة من حسن االنتفاع بهذه المياهالراحة 
ع       ع تنتف ة نب سلطة لحماي ب ـ ألقى أسمدة حيوانية أو وضع أقذارًا في األراضي الداخلة ضمن النطاق الذي حددته ال

  . به العامة
  .ج ـ أجرى أي عمل من شأنه تلويث النبع أو المياه التي يشرب منها الغير

  
  

   ٧٣٥المادة 



ة من                 من أقدم قصداً   ى ثالث سنوات وبالغرام الحبس من سنة إل  على تلويث نبع أو ماء يشرب منه الغير يعاقب ب
  .مائة إلى ثالثمائة ليرة

  
  

   ٧٣٦المادة 
  : يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة من أقدم

  
  . آ ـ تخريب الساحات والطرق العامة أو تعييبها

واألرقام الموضوعة في منعطفات الشوارع أو على األبنية والعالمات الكيلومترية والصوى أو ب ـ نزع اللوحات  
  .تخريبها أو تعييبها

  
  

   ٧٣٧المادة 
  . يعاقب بالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة

  
ة أو  آ ـ من أقدم على تطويف الطرق العام أو ملك الغير برفعه مصب مياهه على المستوى المحدد بموجب األ   نظم

  . بارتكابه أي خطأ آخر
ة المرور            مسد ب ـ من     ع حري ا أي شيء يمن ه عليه سلطة بوضعه أو ترآ ام دون داع وال إذن من ال ق الع  الطري

  . وسالمته أو يضيقهما
ائر              ام س ا أو أم ه باجرائه أذون ل ا من األشغال الم ات وغيره ام الحفري يًال أم ج ـ من أهمل التنبيه نهارًا والتنوير ل

  . اد وغيرها من األشياء المأذون له بوضعها في الساحات وعلى الطرق العامةالمو
  . د ـ من أطفأ القناديل أو الفوانيس المستعملة لتنوير الطرق العامة أو نزعها أو أتلفها

  . هـ ـ من رمى أو وضع أقذارًا أو آناسة أو أي شيء آخر على الطريق العامة
  .  أقذارًا أو غيرها من األشياء الضارة عن غير انتباهو ـ من رمى أو أسقط على أحد الناس

  .  على األنصاب التاريخية واألبنية العامة والمقابر واألبنية المعدة للعبادةإعالناتز ـ من وضع 
  

  . أو المواد التي تسدم الطريقاإلعالناتتنزع على نفقة الفاعل أو بواسطته 
  
  

   ٧٣٨المادة 
  : في المادة السابقة من أقدم في األماآن المأهولة ـ يستحق العقوبة المذآورة ١
  
  . إطالقهاـ على ارآاض حيوانات الجر والحمل والرآوب وغيرها من الماشية أو على ) آ
  .  عيارات نارية بدون داع أو مواد متفجرةإطالقـ على ) ب
   . أسهم نارية بصورة يحتمل معها وقوع خطر على األشخاص أو األشياءإطالقـ على ) ج
  
  .  ـ تصادر األسلحة واألسهم المضبوطة٢
  
  . ـ ويمكن في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية إنزال عقوبة الحبس التكديري٣
  
  

   ٧٣٩المادة 
ى                 ١ ا هو محظر عل م مم د عرض مسرحية أو فل ون عن ذين يقبل ستخدميهم ال سينما وم ديري المسارح وال  ـ إن م

ا           األوالد، ولدًا أو مراهقًا ذآر     ا أو أمه ر مصحوبة بأبيه ا غي ًا آان أو أنثى، أو ابنة لم تبلغ الثامنة عشرة من عمره
أو وليها أو أحد أقاربها األدنين البالغين، يعاقبون بالحبس التكديري وبالغرامة النقدية من خمسة وعشرين إلى مائة              

  . ليرة
  
  .ين الثالثة أيام والثالثة أشهر ـ وفي حالة التكرار يمكن أن يؤمر بإقفال المحل لمدة تتراوح ب٢
  
  



   ٧٤٠المادة 
دون                      رًا ي من أهمل من أصحاب الفنادق والخانات والبيوت المفروشة المعدة لإليجار أن يمسك حسب األصول دفت
اريخ                          ا وت ه وتاريخه ه وصنعته ومحل والدت فيه بالتسلسل وبدون بياض اسم آل شخص نام أو قضى الليل في نزل

ة من خمسة        دخوله وخروجه، ومن ل    م يبرز هذا الدفتر عند آل طلب من السلطة ذات االختصاص يعاقب بالغرام
  .وعشرين إلى مائة ليرة

  
  

   ٧٤١المادة 
سينما    سارح وال ديري الم سابقة وم ادة ال ي الم ا ف شار إليه صفة الم ى األشخاص ذوي ال سها عل ة نف يقضى بالعقوب

  .حالتهموغيرها من المحالت العامة الذين ال يعنون بتنظيف م
  
  

   ٧٤٢المادة 
ا                     ران والمعامل وغيره داخن األف يعاقب بالغرامة من خمس وعشرين إلى مائة ليرة من أهمل االعتناء بالمواقد وم

  .من المحالت التي تستخدم فيها النار أو أهمل تنظيفها وتصليحها
  
  

   ٧٤٣المادة 
ك الوضع            من استحم على مرأى من المارة بوضع مغاير للحشمة ومن ظهر في محل             ل ذل ة بمث  عام أو مباح للعام

  .يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة
  
  

   ٧٤٤المادة 
  . يعاقب بالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة

  
  . آ ـ من أحدث ضوضاء أو لغطًا على صورة تسلب راحة األهلين وآذا من حرض على هذا العمل أو اشترك فيه

 من رمى قصدًا بحجارة أو نحوها من األجسام الصلبة أو باألقذار العجالت واألبنية ومساآن الغير أو أسواره  ب ـ 
  . والجنائن واألحواش

  . جـ ـ من أفلت حيوانًا مؤذيًا أو أطلق مجنونًا آانا في حراسته
  . يحدث أذى أو ضررًاد ـ من حث آلبه على مهاجمة المارة أو اللحاق بهم أو من لم يمسكه عن ذلك ولو لم

  
  

   ٧٤٥المادة 
أنها أن            من طبع أو باع أو عرض للبيع نقوشًا أو صورًا أو رسومًا تعطي عن السوريين فكرة غير صحيحة من ش
ك                  تنال من آرامتهم واعتبارهم عوقب بالحبس التكديري وبالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة، وتصادر تل

  .النقوش والصور والرسوم
  
  
   ٧٤٦مادة ال
 ـ من عرض على الطريق العام بدون ترخيص يانصيبًا أو أي لعب آخر عوقب بالحبس التكديري وبالغرامة من  ١

  . خمسة وعشرين إلى مائة ليرة
  
  . ـ وتصادر األشياء التي استخدمت الرتكاب الفعل أو التي آانت معدة الرتكابه٢
  
  

   ٧٤٧المادة 
  .ذا الفصل آل حيوان يعيش في حراسة من استملكه ورباهيعتبر داجنًا بالمعنى المقصود في ه

  
  

   ٧٤٨المادة 



ى       ١ دون داع عل دم ب اءة  ـ يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من خمس وعشرين إلى مائة ليرة آل شخص يق  إس
  . إرهاقهمعاملة حيوان داجن أو على 

  
ان م            ٢ ه أو آ ًا يملك ًا داجن رك حيوان سه آل من ت اب نف اًال        ـ ويعاقب العق ه اهم ام أو أهمل دون طع ًا بحراسته ب كلف

  .شديدًا
  
  

   ٧٤٩المادة 
  .يعاقب بالغرامة المنصوص عليها أعاله من أساء علنًا وبدون داع معاملة حيوان غير داجن

  
  

   ٧٥٠المادة 
دون اذن                        ة ب ستخرج من أمالك الدول رة من ي ة لي ى مائ يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من خمسة وعشرين إل

  .شبًا أو ترابًا أو حجارة أو غيرها من الموادع
  
  

   ٧٥١المادة 
  : يعاقب بالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة 

  
  . أ ـ من أقدم على دخول أرض الغير المسيجة أو المزروعة أو التي فيها محصوالت دون أن يكون له حق المرور

  .ءهاإيذاب ـ من سبب بخطته موت حيوانات الغير أو جرحها أو 
  
  

   ٧٥٢المادة 
انون يعاقب                        ًا للق شورة وفق سعيرة المن ين في الت ثمن المع د عن ال ا يزي ع بضاعة أو طلب أجر بم ى بي من أقدم عل

  .بالحبس التكديري وبالغرامة من خمس وعشرين ليرة إلى مائة
  
  

   ٧٥٣المادة 
ة     من أبى قبول النقود الوطنية بالقيمة المحددة لها يعاقب بالحبس التكديري             ى مائ وبالغرامة من خمسة وعشرين إل

  .ليرة
  
  

   ٧٥٤المادة 
اطى               ١ رة من يتع ة لي ى مائ ة من خمس وعشرين إل ديري وبالغرام الحبس التك ربح  ( ـ يعاقب ب اة  ) بقصد ال مناج

صادر              ب، وت م الغي ة بعل األرواح، والتنويم المغناطيسي والتنجيم وقراءة الكف وقراءة ورق اللعب وآل ما له عالق
  . ة والعدد المستعملةاأللبس

  
  . إذا آان أجنبيًاإبعاده ـ يعاقب المكرر بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة حتى مائة ليرة، ويمكن ٢
  
  

  ٧٥٥المادة 
  
  .  ـ يعاقب بالغرامة من خمس وعشرين إلى مائة ليرة١
  
  . ة أو هدم األبنية المتداعيبإصالح اإلدارية أوامر السلطة إطاعةـ من أهمل أو رفض ) آ
ة أو إجراء أي عمل أو                          ) ب دون عذر عن اإلغاث وانى ب ستنكف أو يت ن أم ال ي ـ آل شخص سواء آان من أهل الف

د قطع                        خدمة يطلبها منه رجال السلطة عند حصول حادث أو غرف أو فيضان أو حريق أو أية عائلة أخرى أو عن
  .  القضائيةالطريق أو السلب أو الجرم المشهود واالستنجاد وعند تنفيذ األحكام

  



  . ـ ويمكن في الحالة المنصوص عليها في الفقرة األولى فرض عقوبة الحبس التكديري٢
  
  

   ٧٥٦المادة 
رارات        ة أو الق يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة حتى مائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين آل من يخالف األنظم

 .قوانينالتي تصدرها السلطات اإلدارية أو البلدية وفاقًا لل


