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قانون اإلجراءات الجزائية رقم )3( لسنة 2001 م 
رئي�س اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية

رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
بعد الطالع على:

 �أواًل: قانون انتهاك حرمة املحاكم ل�سنة 1922، قانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية )القب�س 
والتحري( رقم 4 ل�سنة 1924، 

قانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية )التهامية( رقم 22 ل�سنة 1924، 
قانون ق�ساة التحقيق يف الوفيات امل�ستبه فيها رقم 35 ل�سنة 1926، 

قانون الدفاع عن ال�سجناء الفقراء رقم 37 ل�سنة 1926، 
قانون تعديل اأ�سول املرافعات رقم 21 ل�سنة 1934، 

قانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية رقم 24 ل�سنة 1935، 
قانون التحقيق يف اأ�سباب احلرائق رقم 7 ل�سنة 1937،

 قانون الإفراج بالكفالة رقم 28 ل�سنة 1944، 
قانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية )املحاكمات اجلزئية لدى املحاكمات املركزية( رقم 70 

ل�سنة 1946، 
قانون �سالحية حماكم ال�سلح رقم 45 ل�سنة 1947، 

الأمر رقم 269 ل�سنة 1953 ب�ساأن اخت�سا�س حمكمة اجلنايات، 
الأمر رقم 473 ل�سنة 1956 ب�ساأن اخت�سا�سات النيابة العامة، 

الأمر رقم 554 ل�سنة 1957 ب�ساأن تخويل النائب العام ومن ميثله �سالحيات ق�ساة التحقيق 
يف الوفيات امل�ستبه فيها،

قانون رد العتبار رقم 2 ل�سنة 1962، 
ل�سنة  ال�سلح  حماكم  لدى  الفل�سطيني  املحاكمات  اأ�سول  من  والع�سرون  ال�ساد�س  الف�سل 

1940، املعمول بها يف حمافظات غزة. 
ثانياً: قانون حماكم ال�سلح الأردين رقم 15 ل�سنة 1952،
قانون انتهاك حرمة املحاكم الأردين رقم 9 ل�سنة 1959،

قانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية الأردين رقم 9 ل�سنة 1961،
املعمول بها يف حمافظات ال�سفة، وبعد اإقرار املجل�س الت�سريعي اأ�سدرنا القانون التايل:
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ل يعتد بالتنازل اإل اإذا �سدر من جميعهم، والتنازل بالن�سبة لأحد املتهمني يعترب تنازًل 
بحق الآخرين.

املتهمون وكانت  واإذا تعدد  اأحدهم  ال�سكوى من  اإذا تعدد املجني عليهم يكفي تقدمي   .3
ال�سكوى مقدمة �سد اأحدهم، تعترب مقدمة �سد الباقني.

مادة )5(
يف جميع الأحوال التي ي�سرتط فيها القانون لإقامة الدعوى اجلزائية وجود �سكوى اأو ادعاء 
باحلق املدين من املجني عليه اأو غريه ل تقبل ال�سكوى بعد مرور ثالثة اأ�سهر من يوم علم 

املجني عليه بها ومبرتكبها ما مل ين�س القانون على خالف ذلك.

مادة )6(
اإليها يف املادة )5( من هذا القانون مل يبلغ  اإذا كان املجني عليه يف الأحوال امل�سار   .1
خم�س ع�سرة �سنة كاملة اأو كان م�سابًا بعاهة يف عقله تقدم ال�سكوى من وليه اأو و�سيه 

اأو القيم عليه.
اإذا تعار�ست م�سلحة املجني عليه مع م�سلحة من ميثله اأو مل يكن له من ميثله تقوم   .2

النيابة العامة مقامه.

مادة )7(
ينق�سي احلق يف ال�سكوى مبوت املجني عليه، واإذا حدثت الوفاة بعد تقدمي ال�سكوى فال يوؤثر 
ذلك يف �سري الدعوى وينتقل حقه يف التنازل اإىل ورثته اإل يف دعوى الزنا، فالأي واحد من 

اأولد الزوج ال�ساكي من الزوج امل�سكو منه اأن يتنازل عن ال�سكوى وتنق�سي الدعوى.

مادة )8(
كل �سخ�س تقام عليه دعوى جزائية ي�سمى متهمًا.

قانـون اإلجراءات الجزائية
الكتاب الأول

الدعوى اجلزائية وجمع ال�ستدللت والتحقيق

 الباب الأول
 الدعوى اجلزائية

 الف�سل الأول
من له حق اإقامة الدعوى اجلزائية

مادة )1(
تخت�س النيابة العامة دون غريها باإقامة الدعوى اجلزائية ومبا�سرتها ول تقام من غريها 
اإل يف الأحوال املبينة يف القانون. ول يجوز وقف الدعوى اأو التنازل عنها اأو تركها اأو تعطيل 

�سريها اأو الت�سالح عليها، اإل يف احلالت الواردة يف القانون.

مادة )2(
يبا�سر النائب العام الدعوى اجلزائية بنف�سه اأو بوا�سطة اأحد اأع�ساء النيابة العامة.

مادة )3(
على النيابة العامة حتريك الدعوى اجلزائية اإذا اأقام املت�سرر نف�سه مدعيًا باحلق املدين 

وفقًا للقواعد املعينة يف القانون.

مادة )4(
القانون  التي علق  الدعوى اجلزائية  اإقامة  اأو  التحقيق  اإجراء  العامة  للنيابة  ل يجوز   .1 
مبا�سرتها على �سكوى اأو ادعاء مدين اأو طلب اأو اإذن اإل بناًء على �سكوى كتابية اأو �سفهية 
من املجني عليه اأو وكيله اخلا�س اأو ادعاء مدين منه اأو من وكيله اخلا�س اأو اإذن اأو طلب 

من اجلهة املخت�سة.
يجوز يف الدعاوى التي قيد القانون مبا�سرتها على �سكوى اأو ادعاء باحلق املدين من   .2
املجني عليه التنازل عنها حتى ي�سدر يف الدعوى حكم نهائي، واإذا تعدد املجني عليهم 
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مادة )13(
تنقطع مدة التقادم باتخاذ اأي اإجراء من اإجراءات جمع ال�ستدللت اأو التحقيق اأو التهام 
اأو املحاكمة اإذا اتخذت يف مواجهة املتهم، اأو اإذا اأخطر بها ب�سكل ر�سمي، وت�سري املدة من 
جديد ابتداًء من يوم النقطاع واإذا تعددت الإجراءات التي تقطع املدة فاإن �سريانها يبداأ 

من تاريخ اآخر اإجراء.

مادة )14(
انقطاع املدة بالن�سبة لأحد املتهمني يرتتب عليه انقطاعها بالن�سبة للمتهمني الآخرين، ولو 

مل تكن قد اتخذت �سدهم اإجراءات قاطعة للمدة.

مادة )15(
ل يوقف �سريان املدة التي ت�سقط بها الدعوى اجلزائية لأي �سبب كان.

مادة )16(
يجوز الت�سالح يف مواد املخالفات واجلنح املعاقب عليها بالغرامة فقط، وعلى ماأمور ال�سبط 
الق�سائي املخت�س عند حترير املح�سر اأن يعر�س الت�سالح على املتهم اأو وكيله يف املخالفات 

ويّثبت ذلك يف حم�سره، ويكون عر�س الت�سالح يف اجلنح من النيابة العامة.

مادة )17(
لقبول  التايل  اليوم  يومًا من  اأن يدفع خالل خم�سة ع�سر  الت�سالح  الذي يقبل  املتهم  على 
الت�سالح مبلغًا يعادل ربع احلد الأق�سى للغرامة املقررة للجرمية اأو قيمة احلد الأدنى املقرر 

لها – اإن وجد – اأيهما اأقل.

مادة )18(
تنق�سي الدعوى اجلزائية بدفع مبلغ الت�سالح ول يكون لذلك تاأثري على الدعوى املدنية.

الف�سل الثاين
انق�ساء الدعوى اجلزائية

مادة )9(
تنق�سي الدعوى اجلزائية يف اإحدى احلالت التالية: 

اإلغاء القانون الذي يجرم الفعل.  .1
العفو العام.  .2
وفاة املتهم.  .3

التقادم.  .4
�سدور حكم نهائي فيها.  .5

اأية اأ�سباب اأخرى ين�س عليها القانون.  .6

مادة )10(
انق�ساء الدعوى اجلزائية ل يحول دون م�سادرة املواد امل�سبوطة.  .1

للمت�سرر من اجلرمية احلق يف املطالبة برد املواد امل�سبوطة التي ل تعد حيازتها جرمية   .2
ما مل ينق�ِس هذا احلق طبقًا للقانون.

مادة )11(
يبقى الإدعاء باحلق املدين من اخت�سا�س املحكمة املنظور اأمامها الدعوى اجلزائية، واإذا 
كانت الدعوى اجلزائية مل ترفع يكون الخت�سا�س بالدعوى املدنية للمحكمة املدنية املخت�سة.

مادة )12( 
تنق�سي الدعوى اجلزائية ودعوى احلق املدين مب�سي ع�سر �سنوات يف اجلنايات وثالث   .1

�سنوات يف اجلنح و�سنة واحدة يف املخالفات ما مل ين�س القانون على خالف ذلك.
حتت�سب مدة تقادم الدعوى اجلزائية يف جميع احلالت، اعتبارًا من تاريخ اآخر اإجراء   .2

مت فيها.
مع عدم الإخالل باأحكام الفقرتني ال�سابقتني ل تبداأ املدة امل�سقطة للدعوى اجلزائية يف   .3
جرائم املوظفني العموميني اإل من تاريخ اكت�ساف اجلرمية اأو انتهاء اخلدمة اأو زوال ال�سفة.
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باخلرباء املخت�سني وال�سهود دون حلف ميني.
اتخاذ جميع الو�سائل الالزمة للمحافظة على اأدلة اجلرمية.  .3

اإثبات جميع الإجراءات التي يقومون بها يف حما�سر ر�سمية بعد توقيعها منهم ومن   .4
املعنيني بها.

مادة )23(
مع عدم الإخالل باأحكام املواد 16، 17، 18 من هذا القانون، يحيل ماأمورو ال�سبط الق�سائي 
ذوو الخت�سا�س اخلا�س املحا�سر وامل�سبوطات املتعلقة باملخالفات التي يخت�سون بها اإىل 

املحكمة املخت�سة ويتابعونها اأمامها.

مادة )24(
لكل من علم بوقوع جرمية اأن يبلغ النيابة العامة اأو اأحد ماأموري ال�سبط الق�سائي عنها ما 
مل يكن القانون قد علق حتريك الدعوى اجلزائية النا�سئة عنها على �سكوى اأو طلب اأو اإذن.

مادة )25(
تاأدية عمله  اأثناء  اأو املكلفني بخدمًة عامة  يجب على كل من علم من املوظفني العموميني 
اأو ب�سبب تاأديته بوقوع جرمية اأن يبلغ عنها ال�سلطات املخت�سة ما مل يكن القانون قد علق 

حتريك الدعوى اجلزائية النا�سئة عنها على �سكوى اأو طلب اأو اإذن.

الف�سل الثاين
يف التلب�س باجلرمية

مادة )26(
تكون اجلرمية متلب�سًا بها يف اإحدى احلالت التالية: 

حال ارتكابها اأو عقب ارتكابها بربهة وجيزة.  .1
اإذا تبع املجني عليه مرتكبها اأو تبعته العامة ب�سخب اأو �سياح اأثر وقوعها.  .2

اإذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حامال اآلت اأو اأ�سلحة اأو اأمتعة اأو اأوراقا اأو   .3
اأ�سياء اأخرى ي�ستدل منها على اأنه فاعل اأو �سريك فيها، اأو اإذا وجدت به يف هذا الوقت 

اآثار اأو عالمات تفيد ذلك.

الباب الثاين
يف جمع ال�ستدللت واإقامة الدعوى

الف�سل الأول
ماأمورو ال�سبطية الق�سائية وواجباتهم

مادة )19(
يتوىل اأع�ساء النيابة العامة مهام ال�سبط الق�سائي والإ�سراف على ماأموري ال�سبط   .1

كل يف دائرة اخت�سا�سه.
ومرتكبيها وجمع  وال�ستق�ساء عن اجلرائم  البحث  الق�سائي  ال�سبط  ماأمورو  يتوىل   .2

ال�ستدللت التي تلزم للتحقيق يف الدعوى.

مادة )20(
يتعلق  فيما  ملراقبته  ويخ�سعون  الق�سائي  ال�سبط  ماأموري  على  العام  النائب  ي�سرف   .1

باأعمال وظيفتهم.
للنائب العام اأن يطلب من اجلهات املخت�سة اتخاذ الإجراءات التاأديبية بحق كل من   .2

يقع منه خمالفة لواجباته اأو تق�سري يف عمله، ول مينع ذلك من م�ساءلته جزائيًا.

مادة )21(
يكون من ماأموري ال�سبط الق�سائي: 

مدير ال�سرطة ونوابه وم�ساعدوه ومديرو �سرطة املحافظات والإدارات العامة.  .1
�سباط و�سباط �سف ال�سرطة، كل يف دائرة اخت�سا�سه.  .2

روؤ�ساء املراكب البحرية واجلوية.  .3
املوظفون الذين خولوا �سالحيات ال�سبط الق�سائي مبوجب القانون.  .4

مادة )22(
وفقًا لأحكام القانون على ماأموري ال�سبط الق�سائي القيام مبا يلي:

على  تاأخري  دون  وعر�سها  اجلرائم  ب�ساأن  اإليهم  ترد  التي  وال�سكاوى  البالغات  قبول   .1
النيابة العامة.

اإجراء الك�سف واملعاينة واحل�سول على الإي�ساحات الالزمة لت�سهيل التحقيق، وال�ستعانة   .2
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اإذا عار�س ماأمور ال�سبط الق�سائي اأثناء قيامه بواجبات وظيفته اأو كان موقوفًا بوجه   .2
م�سروع وفر اأو حاول الفرار من مكان التوقيف.

اإذا ارتكب جرمًا اأو اتهم اأمامه بارتكاب جرمية، ورف�س اإعطاءه ا�سمه اأو عنوانه اأو مل   .3
يكن له مكان �سكن معروف اأو ثابت يف فل�سطني.

مادة )31(
ال�سبط  ملاأمور  ال�سابقة يجوز  املادة  املبينة يف  الأحوال  املتهم حا�سرًا يف  يكن  اإذا مل   .1

الق�سائي اأن ي�ست�سدر اأمرًا بالقب�س عليه واإح�ساره ويدون ذلك يف املح�سر.
اإذا وجدت دلئل كافية على اتهام �سخ�س بارتكاب جناية اأو جنحة تزيد عقوبتها على   .2
احلب�س �ستة اأ�سهر، جاز ملاأمور ال�سبط الق�سائي اأن يطلب من النيابة العامة اإ�سدار 

اأمر القب�س عليه.

مادة )32(
لكل من �ساهد اجلاين متلب�سًا بجناية اأو جنحة يجوز فيها توقيفه مبوجب القانون اأن يتحفظ 
العامة  النيابة  من  اأمر  �سدور  انتظار  دون  وذلك  �سرطه،  مركز  اقرب  اإىل  وي�سلمه  عليه 

بالقب�س عليه.

مادة )33(
ل يجوز القب�س على املتهم يف اجلرائم املتلب�س بها التي يتوقف حتريك الدعوى النا�سئة عنها 
على �سكوى، اإل اإذا �سرح بال�سكوى من ميلك تقدميها، ويجوز اأن تقدم ال�سكوى ملن يكون 

حا�سرًا من اأع�ساء ال�سلطة العامة املخت�سني.

مادة )34(
يجب على ماأمور ال�سبط الق�سائي اأن ي�سمع فورًا اأقوال املقبو�س عليه فاإذا مل ياأت مبربر 

اإطالق �سراحه ير�سله خالل اأربع وع�سرين �ساعة اإىل وكيل النيابة املخت�س.

مادة )35(
اإذا اأبدى ال�سخ�س الذي يراد القب�س عليه مقاومة اأو حاول التخل�س من القب�س عليه اأو 
الفرار جاز ملاأمور ال�سبط الق�سائي اأن ي�ستعمل جميع الو�سائل املعقولة ال�سرورية للقب�س عليه.

مادة )27(
يجب على ماأمور ال�سبط الق�سائي يف حالة التلب�س بجناية اأو جنحة اأن ينتقل فورًا اإىل مكان 
والأ�سخا�س وكل  الأماكن  ويثبت حالة  ويتحفظ عليها،  لها  املادية  الآثار  ويعاين  اجلرمية، 
ما يفيد يف ك�سف احلقيقة، وي�سمع اأقوال من كان حا�سرا اأو من ميكن احل�سول منه على 
اإي�ساحات يف �ساأن اجلرمية ومرتكبيها، ويجب عليه اأن يخطر النيابة العامة فورا بانتقاله، 
ويجب على ع�سو النيابة املخت�س مبجرد اإخطاره بجناية متلب�س بها النتقال فورًا اإىل مكان 

اجلرمية.

مادة )28(
1  ملاأمور ال�سبط الق�سائي عند انتقاله يف حالة التلب�س باجلرائم اأن مينع احلا�سرين 
من مبارحة مكان اجلرمية اأو البتعاد عنها حتى يتم حترير املح�سر، وله اأن يح�سر يف 

احلال من ميكن احل�سول منه على اإي�ساحات يف �ساأن الواقعة.
كل من يخالف اأحكام الفقرة )1( اأعاله اأو ميتنع عن احل�سور يعاقب باحلب�س مدة ل   .2
تزيد على �سهر اأو بغرامة ل تتجاوز خم�سني دينارا اأردنيا اأو ما يعادلها بالعملة املتداولة 

قانونًا.

الف�سل الثالث
يف القب�س على املتهم

مادة )29(
باأمر من اجلهة املخت�سة بذلك قانونًا، كما جتب  اإل  اأو حب�سه  اأحد  القب�س على  ل يجوز 

معاملته مبا يحفظ كرامته، ول يجوز اإيذاوؤه بدنيًا اأو معنويًا.

مادة )30(
ملاأمور ال�سبط الق�سائي اأن يقب�س بال مذكرة على اأي �سخ�س حا�سر توجد دلئل على اتهامه 

يف الأحوال التالية: 
حالة التلب�س يف اجلنايات، اأو اجلنح التي ت�ستوجب عقوبة احلب�س مدة تزيد على �ستة   .1

اأ�سهر.
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عنوان املنزل املراد تفتي�سه.  .2
الغر�س من التفتي�س.  .3

ا�سم ماأمور ال�سبط الق�سائي امل�سرح له بالتفتي�س.  .4
املدة التي ت�سري خاللها مذكرة التفتي�س.  .5

تاريخ و�ساعة اإ�سدارها.  .6

مادة )41(
تفتي�س املنازل يجب اأن يكون نهارًا ول يجوز دخولها لياًل، اإل اإذا كانت اجلرمية متلب�سًا بها، 

اأو كانت ظروف ال�ستعجال ت�ستوجب ذلك.

مادة )42(
يتعني على املقيم يف املنزل، اأو امل�سوؤول عن املكان املراد تفتي�سه اأن ي�سمح بالدخول اإليه واأن 
يقدم الت�سهيالت الالزمة فاإذا رف�س ال�سماح بدخوله جاز ملاأمور ال�سبط الق�سائي تنفيذ 

ذلك بالقوة.

مادة )43(
بح�سور  التفتي�س  يجري  ح�سوره  تعذر  فاإذا  املنزل،  حائز  اأو  املتهم  بح�سور  التفتي�س  يتم 

�ساهدين من اأقاربه اأو جريانه ويدون ذلك يف حم�سر التفتي�س.

مادة )44(
اإذا ا�ستبه لأ�سباب معقولة باأن �سخ�سًا موجودًا يف املحل الذي يجرى التفتي�س فيه يخفي مادة 

من املواد التي يجرى التفتي�س عنها جاز ملاأمور ال�سبط اأن يفت�سه.

مادة )45(
اإذا  اأن يتحفظ عليهم  اأثناء تفتي�سه فللقائم على التفتي�س  اأ�سخا�س داخل املنزل  اإذا وجد 
خ�سي قيامهم بعرقلة التفتي�س اأو تعطيله، على اأن يخلي �سبيلهم عقب النتهاء من التفتي�س.

مادة )46 (
اإذا راأى ع�سو النيابة �سرورًة لإبراز اأي م�ستند اأو �سيء له عالقة بالتحقيق اأو امتنع ال�سخ�س 
احلائز له عن اإبرازه بغري عذر مقبول جاز له اأن ياأمر باإجراء التفتي�س وال�سبط الالزمني.

مادة )36(
يجوز ملاأمور ال�سبط الق�سائي اأو ملن يقب�س على �سخ�س اأن يجرده من الأ�سلحة والأدوات 
التي يجدها بحوزته، واأن ي�سلمها اإىل اجلهة املخت�سة التي يق�سي القانون باإح�سار املقبو�س 

عليه اأمامها.

مادة )37(
يجوز لكل �سخ�س اأن ي�ساعد ماأمور ال�سبط الق�سائي اأو اأي �سخ�س اآخر يطلب م�ساعدته 

ب�سورة معقولة للقب�س على �سخ�س فو�س بالقب�س عليه اأو احليلولة دون فراره.

مادة )38(
يف الأحوال التي يجوز القب�س فيها قانونًا على املتهم، يجوز ملاأمور ال�سبط الق�سائي اأن   .1
يفت�سه ويحرر قائمة بامل�سبوطات يوقعها واملقبو�س عليه وي�سعها يف املكان املخ�س�س 

لذلك.
ي�سلم املقبو�س عليه �سورة من قائمة امل�سبوطات اإذا طلب ذلك.  .2

الف�سل الرابع
يف التفتي�س

مادة )39(
دخول املنازل وتفتي�سها عمل من اأعمال التحقيق ل يتم اإل مبذكرة من قبل النيابة العامة   .1
اأو ح�سورها، بناًء على اتهام موجه اإىل �سخ�س يقيم يف املنزل املراد تفتي�سه بارتكاب 
جناية اأو جنحة اأو با�سرتاكه يف ارتكابها، اأو لوجود قرائن قوية على اأنه يحوز اأ�سياء 

تتعلق باجلرمية.
يجب اأن تكون مذكرة التفتي�س م�سببًة.   .2

حترر املذكرة با�سم واحد اأو اأكرث من ماأموري ال�سبط الق�سائي.  .3

مادة )40(
توقع مذكرات التفتي�س من ع�سو النيابة املخت�س وت�سمل ما يلي: 

ا�سم �ساحب املنزل املراد تفتي�سه و�سهرته.   .1
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واجلرائد واملطبوعات والطرود والربقيات املتعلقة باجلرمية و�سخ�س مرتكبها.
واإجراء ت�سجيالت لأحاديث يف  ال�سلكية والال�سلكية،  كما يجوز له مراقبة املحادثات   .2
مكان خا�س بناًء على اإذن من قا�سي ال�سلح متى كان لذلك فائدة يف اإظهار احلقيقة 

يف جناية اأو جنحة يعاقب عليها باحلب�س ملدة ل تقل عن �سنة.
يجب اأن يكون اأمر ال�سبط اأو اإذن املراقبة اأو الت�سجيل م�سببًا، وملدة ل تتجاوز خم�سة   .3

ع�سر يومًا قابلة للتجديد ملرة واحدة.

مادة )52(
يرتتب البطالن على عدم مراعاة اأي حكم من اأحكام هذا الف�سل.

الف�سل اخلام�س
ت�سرفات النيابة العامة بعد جمع ال�ستدللت

مادة )53(
بناًء على  الدعوى �ساحلة لإقامتها  اأن  العامة يف مواد املخالفات واجلنح  النيابة  راأت  اإذا 

حم�سر جمع ال�ستدللت تكلف املتهم باحل�سور مبا�سرًة اأمام املحكمة املخت�سة.

مادة )54(
ل يجوز لغري النائب العام اأو اأحد م�ساعديه اإقامة الدعوى اجلزائية �سد موظف اأو م�ستخدم عام 
اأو اأحد اأع�ساء ال�سبطية الق�سائية جلناية اأو جنحة وقعت منه اأثناء تاأدية وظيفته اأو ب�سببها.

الباب الثالث
التحقيق

الف�سل الأول
مبا�سرة التحقيق

مادة )55(
تخت�س النيابة العامة دون غريها بالتحقيق يف اجلرائم والت�سرف فيها.  .1

الق�سائي  ال�سبط  اأع�ساء  اأحد  العامة املخت�س تفوي�س  النيابة  اأو وكيل  العام  للنائب   .2

مادة )47( 
اأنثى ينتدبها لذلك  اإل بوا�سطة  اأنثى، فال يجوز تفتي�سها  ال�سخ�س املراد تفتي�سه  اإذا كان 

القائم بالتفتي�س.

مادة )48(
ل يجوز دخول املنازل من ال�سلطات املخت�سة بدون مذكرة اإل يف اإحدى احلالت التالية: 

طلب امل�ساعدة من الداخل.  .1
حالة احلريق اأو الغرق.  .2

اإذا كان هناك جرميًة متلب�سًا بها.  .3
يف حالة تعقب �سخ�س يجب القب�س عليه، اأو �سخ�س فر من املكان املوقوف به بوجه   .4

م�سروع.

مادة )49(
ي�ستعينوا  اأن  التفتي�س  اأثناء عملية  بواجباتهم  قيامهم  الق�سائي يف حالة  ال�سبط  ملاأموري 

مبا�سرة بقوات ال�سرطة اأو القوة الع�سكرية اإذا لزم الأمر.

مادة )50(
ل يجوز التفتي�س اإل عن الأ�سياء اخلا�سة باجلرمية اجلاري التحقيق ب�ساأنها ومع ذلك   .1
اإذا ظهر عر�سًا اأثناء التفتي�س وجود اأ�سياء تعد حيازتها يف ذاتها جرمية، اأو تفيد بك�سف 

احلقيقة يف جرمية اأخرى، جاز ملاأمور ال�سبط الق�سائي �سبطها.
يتم �سبط جميع الأ�سياء التي يعرث عليها اأثناء اإجراء التفتي�س واملتعلقة باجلرمية وحترز   .2

وحتفظ وتثبت يف حم�سر التفتي�س وحتال اإىل اجلهات املخت�سة.
اإذا وجدت يف املنزل الذي يتم تفتي�سه اأوراق خمتومة اأو مغلقة باأية طريقة اأخرى فال   .3

يجوز ملاأمور ال�سبط الق�سائي اأن يف�سها.
يحرر حم�سر التفتي�س من قبل القائم عليه، ويذكر فيه الأ�سياء التي مت �سبطها والأمكنة   .4

التي وجدت فيها ويوقع عليه هو ومن ح�سر اإجراءات التفتي�س.

مادة )51(
للنائب العام اأو اأحد م�ساعديه اأن ي�سبط لدى مكاتب الربق والربيد اخلطابات والر�سائل   .1
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الف�سل الثاين
ندب اخلرباء

مادة )64(
حالة اجلرمية  لإثبات  من اخلرباء  وغريه  املخت�س  بالطبيب  العامة  النيابة  وكيل  ي�ستعني 
املرتكبة، ويقوم الطبيب املنتدب لذلك وغريه من اخلرباء باتخاذ الإجراءات الالزمة حتت 
اأثناء مبا�سرة اأعمال اخلرباء، اإذا  اإ�سراف اجلهة املخت�سة بالتحقيق، وللمحقق احل�سور 

قدر اأن م�سلحة التحقيق تقت�سي ذلك.

مادة )56(
يجوز للخبري الفني اأن يقوم بعمله بدون ح�سور اخل�سوم.

مادة )66(
يلتزم اخلبري بتقدمي تقرير فني عن عمله خالل املوعد الذي يحدده وكيل النيابة العامة 

املحقق، مع مراعاة وجود الأ�سياء القابلة للتلف.

مادة )67(
تقريره خالل  يقدم  اأو مل  بواجباته،  اأخل  اإذا  ا�ستبدال اخلبري  العامة  النيابة  لوكيل  يجوز 

الفرتة املحددة.

مادة )68(
يجب اأن يقوم اخلبري بحلف اليمني باأن يوؤدي عمله بنزاهة و�سدق، وذلك قبل البدء بعمله 

ما مل يكن مقيدًا يف جدول اخلرباء املعتمدين قانونًا.

مادة )69(
يقدم اخلبري تقريره م�سببًا ويوقع على كل �سفحة منه.

مادة )70(
للمتهم اأن ي�ستعني بخبري ا�ست�ساري، ويطلب متكينه من الطالع على الأوراق، على األ يرتتب 

على ذلك تاأخري ال�سري يف الإجراءات.

املخت�س بالقيام باأي من اأعمال التحقيق يف دعوى حمددة، وذلك عدا ا�ستجواب املتهم 
يف مواد اجلنايات.

ل يجوز اأن يكون التفوي�س عامًا.  .3
يتمتع املفو�س يف حدود تفوي�سه بجميع ال�سلطات املخولة لوكيل النيابة.  .4

مادة )56 (
تبا�سر النيابة العامة التحقيق فور علمها باجلرمية.

مادة )57(
لوكيل النيابة اإذا اقت�سى الأمر اتخاذ اإجراء من الإجراءات خارج دائرة اخت�سا�سه اأن ينيب 

عنه وكيل نيابة تلك الدائرة، الذي يكون له جميع ال�سالحيات بهذا ال�ساأن.

مادة )58(
ي�سطحب وكيل النيابة يف جميع اإجراءات التحقيق كاتبًا لتدوين املحا�سر ويوقعها معه.

مادة )59(
تكون اإجراءات التحقيق اأو النتائج التي ت�سفر عنها من الأ�سرار التي ل يجوز اإف�ساوؤها، ويعترب 

اإف�ساوؤها جرميًة يعاقب عليها القانون.

مادة )60(
يجري التحقيق باللغة العربية، وي�سمع وكيل النيابة اأقوال اخل�سوم اأو ال�سهود الذين يجهلونها 

بوا�سطة مرتجم يحلف ميينًا باأن يوؤدي مهمته بال�سدق والأمانة.

مادة )61(
يعلن اخل�سوم باليوم الذي يبا�سر فيه التحقيق ومكانه.

مادة )62(
يجوز للخ�سوم اأن يقدموا لوكيل النيابة الدفوع والطلبات التي يرون تقدميها اأثناء التحقيق.

مادة )63(
يجوز للمتهم واملجني عليه واملدعي باحلقوق املدنية اأن يطلبوا على نفقتهم �سورا من اأوراق 

التحقيق اأو م�ستنداته.



2425

مادة )76(
يجوز للخ�سوم عند ح�سول املنازعة ب�ساأن امل�سبوطات مراجعة املحكمة املدنية املخت�سة.

الف�سل الرابع
�سماع ال�سهود

مادة )77(
لوكيل النيابة اأو املحقق املفو�س ا�ستدعاء جميع الأ�سخا�س الذين يرى اإمكانية ال�ستفادة من 
�سهادتهم يف ك�سف احلقيقة، �سواء وردت اأ�سماوؤهم يف التبليغات اأو ال�سكاوى اأو مل ترد، وله 
ال�ستماع اإىل اأقوال اأي �ساهد يح�سر من تلقاء نف�سه، ويف هذه احلالة يثبت ذلك يف املح�سر.

مادة )78(
يكلف وكيل النيابة اجلهات املخت�سة با�ستدعاء ال�سهود مبذكرات دعوة تبلغ لهم قبل املوعد 

املحدد ل�سماع اأقوالهم باأربع وع�سرين �ساعة على الأقل.

مادة )79(
يقوم وكيل النيابة بالتثبت من هوية ال�ساهد وا�سمه وعمره ومهنته وموطنه وعنوانه ومدى 

�سلته باأحد اخل�سوم ويثبت ذلك يف املح�سر، قبل ال�ستماع اإىل اأقوال ال�ساهد وتدوينها.

مادة )80(
يديل ال�سهود باأقوالهم فرادى اأمام وكيل النيابة بعد حلف اليمني بح�سور كاتب التحقيق، 

ويحرر حم�سر باإفادتهم والأ�سئلة املوجهة اإليهم.

مادة )81(
تتلى على ال�ساهد اإفادته وي�سادق عليها بتوقيعه اأو بب�سمة اإ�سبعه، واإذا امتنع اأو تعذر الأمر 

عليه ي�سار اإىل ذلك يف املح�سر، وتوقع الإفادة من وكيل النيابة وكاتب التحقيق.

مادة )82(
يجوز للخ�سوم بعد النتهاء من �سماع اأقوال ال�ساهد اأن يطلبوا من وكيل النيابة اأو املحقق   .1

املفو�س �سوؤال ال�ساهد عن نقاط مل ترد يف �سهادته.

مادة )71(
للخ�سوم رد اخلبري اإذا وجدت اأ�سباب جدية لذلك، ويقدم طلب الرد اإىل وكيل النيابة املحقق، 
ويتعني اأن يكون م�سببًا، وعلى وكيل النيابة العامة عر�سه على النائب العام اأو اأحد م�ساعديه 
للف�سل فيه خالل ثالثة اأيام من تاريخ تقدميه، ويرتتب على تقدمي هذا الطلب عدم ا�ستمرار 

اخلبري يف عمله، ما مل يتقرر غري ذلك، ويتعني اأن يكون القرار م�سببًا.

الف�سل الثالث
الت�سرف يف الأ�سياء امل�سبوطة

مادة )72(
تو�سع امل�سبوطات يف حرز مغلق وتكتب عليها بياناتها وتودع يف خمزن النيابة اأو املكان   .1

الذي تقرره لذلك.
اإذا كان ال�سيء امل�سبوط قاباًل للتلف مبرور الزمن اأو مما ي�ستلزم حفظه نفقات تفوق   .2
قيمته يجوز للنيابة العامة اأو املحكمة اأن تاأمر ببيعه باملزاد العلني، اإذا �سمحت بذلك 
اأن  البيع يف خزينة املحكمة، ول�ساحبه احلق يف  وتودع ح�سيلة  التحقيق،  مقت�سيات 
يطالب بالثمن الذي بيع به خالل �سنة من تاريخ انق�ساء الدعوى واإل اآل اإىل الدولة 

ودون احلاجة اإىل حكم بذلك.

مادة )73(
يجوز اأن ترد امل�سبوطات ولو كان ذلك قبل احلكم ما مل تكن لزمة ل�سري الدعوى، اأو   .1

حماًل للم�سادرة الوجوبية وذلك بناًء على طلب من كانت له حيازتها وقت �سبطها.
اإذا كانت امل�سبوطات هي التي وقعت عليها اجلرمية اأو حت�سلت منها، فيكون ردها اإىل   .2
من فقد حيازتها باجلرمية، ما مل يكن ملن �سبطت معه احلق يف حب�سها وفقًا للقانون.

مادة )74(
ي�سدر الأمر بالرد من النيابة العامة، ويجوز للمحكمة اأن تاأمر بالرد اأثناء نظر الدعوى.

مادة )75(
اأو احلكم ال�سادر يف الدعوى، كيفية الت�سرف يف  اأن يت�سمن الأمر بحفظ الأوراق  يجب 

امل�سبوطات.
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مادة )89(
اإذا اقتنع وكيل النيابة اأن حلف اليمني يخالف عقيدة ال�ساهد الدينية جاز تدوين اأقواله بعد 

تاأكيده اأنه �سيقول ال�سدق.

مادة )90(
اأن يحلف  اأو املحكمة وطلب  النيابة  اأمام وكيل  ال�سهادة  لتاأدية  اأحد رجال الدين  اإذا دعي 
اليمني بني يدي اأ�سقفه اأو رئي�سه الديني، عليه اأن يتوجه اإىل اأيهما يف احلال، ويوؤدي اليمني 
اأمامه مق�سما اأنه �سيجيب بال�سدق على ما يلقى عليه من اأ�سئلة، ثم يعود ب�سهادة من ذلك 

املرجع باأنه حلف اليمني وت�سمع بعد ذلك �سهادته.

مادة )91(
ل يجوز اأن يح�سل حك اأو �سطب اأو اإ�سافة يف حم�سر ال�سهادة، واإذا وجد ذلك، فعلى وكيل 

النيابة وكاتب التحقيق وال�ساهد التوقيع عليه، واإل عد ال�سطب اأو الإ�سافة لغيًا.

مادة )92(
للخ�سوم ووكالئهم وللمدعي باحلق املدين حق الطالع على حما�سر التحقيق حال النتهاء 

منها بعد ح�سولهم على اإذن بذلك من النيابة العامة.

مادة )93(
يقدر وكيل النيابة لل�سهود – بناًء على طلبهم – امل�ساريف التي ي�ستحقونها ب�سبب ح�سورهم 

اأداء ال�سهادة.

الف�سل اخلام�س
ال�ستجواب

مادة )94(
ومواجهته  اإليه  املن�سوبة  الأفعال  ب�ساأن  تف�سيلية  ب�سورة  املتهم  مناق�سة  هو  ال�ستجواب 

بال�ستف�سارات والأ�سئلة وال�سبهات عن التهمة، ومطالبته بالإجابة عليها.

يجوز لوكيل النيابة اأن يرف�س توجيه اأي �سوؤال لل�ساهد ل �سلة له بالدعوى اأو غري جمد   .2
يف ك�سف احلقيقة.

مادة )83(
ت�سمع على �سبيل ال�ستئنا�س اإفادة الأ�سخا�س الذين مل يتموا اخلم�س ع�سرة �سنة من   .1

اأعمارهم دون حلف ميني.
يعفى اأ�سول املتهم وفروعه وزوجه من حلف اليمني ما مل تكن اجلرمية قد وقعت على   .2

اأي منهم.

مادة )84(
لوكيل النيابة مواجهة ال�سهود ببع�سهم البع�س، ومواجهتهم باملتهم، اإذا اقت�سى الأمر ذلك.

مادة )85(
اإذا مل يح�سر ال�ساهد بعد ا�ستدعائه للمرة الأوىل، يوجه اإليه ا�ستدعاء ثان للح�سور، فاإذا 

تغيب بعد ذلك ي�سدر وكيل النيابة مذكرة اإح�سار بحقه.

مادة )86(
اإذا تعذر ح�سور ال�ساهد لأ�سباب �سحية، ينتقل وكيل النيابة ملحل اإقامته ل�سماع اأقواله اإذا 
كان مقيمًا يف دائرة اخت�سا�سه، اأما اإذا كان مقيمًا خارج هذه الدائرة، فعليه اأن ينيب وكيل 
النيابة املخت�س يف تلك الدائرة ل�سماع �سهادته، وتر�سل ال�سهادة يف ظرف خمتوم لوكيل 

النيابة املكلف بالتحقيق.

مادة )87(
اإذا تبني لوكيل النيابة اأن حالة ال�ساهد ال�سحية مل تكن لتمنعه من احل�سور، فله اإ�سدار 

مذكرة اإح�سار بحقه.

مادة )88(
اإذا ح�سر ال�ساهد وامتنع عن اأداء ال�سهادة، اأو عن حلف اليمني بدون عذر مقبول، يعاقب 
من قبل املحكمة املخت�سة بغرامة ل تقل عن خم�سني دينارًا ول تزيد على مائة دينارًا اأردنيا 
اأو بكلتا العقوبتني، فاإذا عدل  اأو احلب�س مدة اأ�سبوع  اأو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانونًا 

ال�ساهد عن امتناعه قبل انتهاء املحاكمة جاز اإعفاوؤه من العقوبة.
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مادة )102(
يحق لكل من اخل�سوم ال�ستعانة مبحام اأثناء التحقيق.  .1

ل يجوز للمحامي الكالم اأثناء التحقيق اإل باإذن من وكيل النيابة، فاإذا مل ياأذن له وجب   .2
اإثبات ذلك يف املح�سر.

ي�سمح للمحامي بالطالع على التحقيق ال�سابق على ال�ستجواب فيما يخ�س موكله.  .3
للمحامي اأن يتقدم مبذكرة تت�سمن مطالعته ومالحظاته.  .4

مادة )103(
يجوز لوكيل النيابة يف مواد اجلنايات ومل�سلحة التحقيق اأن يقرر منع الت�سال باملتهم املوقوف 
مدة ل تتجاوز ع�سرة اأيام قابلة للتجديد ملرة واحدة، ول ي�سري هذا املنع على حماميه الذي 

يجوز له الت�سال به يف اأي وقت يريد، دون قيد اأو رقابة.

مادة )104(
اإذا دفع املتهم بعدم الخت�سا�س اأو بعدم القبول اأو بانق�ساء الدعوى وجب عر�س الدفع على 
النائب العام اأو اأحد م�ساعديه للف�سل فيه بقرار قابل لال�ستئناف اأمام حمكمة البداية خالل 

اأربع وع�سرين �ساعة من تاريخ تقدميه.

مادة )105(
يجب اأن يتم ال�ستجواب خالل اأربع وع�سرين �ساعة من تاريخ اإر�سال املتهم اإىل وكيل النيابة 

الذي ياأمر بتوقيفه اأو اإطالق �سراحه.

الف�سل ال�ساد�س
مذكرات احل�سور والإح�سار

مادة )106(
لوكيل النيابة اأن ي�سدر بحق املتهم مذكرة ح�سور للتحقيق معه.  .1

اإذا مل يح�سر املتهم اأو خ�سي فراره، جاز لوكيل النيابة اأن ي�سدر بحقه مذكرة اإح�سار.  .2

مادة )95(
يتوىل وكيل النيابة ا�ستجواب املتهم يف اجلنايات جميعها، واجلنح التي يرى ا�ستجوابه فيها.

مادة )96(
يجب على وكيل النيابة عند ح�سور املتهم لأول مرة اإىل التحقيق اأن يتثبت من هويته   .1
وا�سمه وعنوانه ومهنته وي�ستجوبه بالتهمة املن�سوبة اإليه ويطالبه بالإجابة عليها، ويخطره 
اأن من حقه ال�ستعانة مبحام، واأن كل ما يقوله يجوز تقدميه كدليل �سده يف معر�س 

البينة عند حماكمته.
يجب اإثبات اأقوال املتهم يف حم�سر ال�ستجواب.  .2

مادة )97(
للمتهم احلق يف ال�سمت وعدم الإجابة على الأ�سئلة املوجهة اإليه.  .1

للمتهم احلق يف تاأجيل ال�ستجواب مدة 24 �ساعة حلني ح�سور حماميه فاإذا مل يح�سر   .2
حماميه اأو عدل عن توكيل حمام عنه، جاز ا�ستجوابه يف احلال.

مادة )98(
وال�سرورة  التلب�س  حالت  يف  للح�سور  حمامية  دعوة  قبل  املتهم  ا�ستجواب  النيابة  لوكيل 
وال�ستعجال واخلوف من �سياع الأدلة على اأن تدون موجبات التعجيل يف املح�سر، وللمحامي 

احلق يف الطالع على اأقوال املتهم عند انتهاء ال�ستجواب.

مادة )99(
على وكيل النيابة قبل ال�سروع يف ا�ستجواب املتهم اأن يعاين ج�سمه ويثبت كل ما ي�ساهده فيه 

من اإ�سابات ظاهرة و�سبب حدوثها.

مادة )100(
ياأمر وكيل النيابة – من تلقاء نف�سه . باإجراء الفحو�سات الطبية والنف�سية للمتهم من قبل 

اجلهات املخت�سة اإذا راأى �سرورة ذلك اأو بناًء على طلب من املتهم اأو حماميه.

مادة )101(
يجب على وكيل النيابة يف حالة اإبداء املتهم اأي دفاع اأن يثبت ذلك يف حم�سره واأن يدون 

اأ�سماء ال�سهود الذين ا�ست�سهد بهم وياأمر بح�سورهم ومينع اختالطهم حلني �سوؤالهم.



3031

مادة )112(
اأن  اأن يبلغ م�سمونها لل�سخ�س الذي قب�س عليه، و  يجب على القائم بتنفيذ املذكرة   .1

يطلعه عليها.
يجوز للقائم بتنفيذ املذكرة اأن يدخل بالقوة عند ال�سرورة اإىل اأي مكان يعتقد بناًء على   .2

اأ�سباب معقولة باأن ال�سخ�س الذي �سدرت املذكرة بحقه موجود فيه.

مادة )113(
تكون مذكرات الإح�سار نافذة يف فل�سطني ويف اأي وقت من الليل والنهار.

مادة )114(
اإذا كانت حالة املتهم ال�سحية ل ت�سمح باإح�ساره، ينتقل وكيل النيابة للتحقيق معه اإىل مكان 
اإقامته، وله اأن ياأمر باإدخاله امل�ست�سفى اإذا لزم الأمر لعالجه، مع و�سع احلرا�سة الالزمة 

عليه اإذا راأى توقيفه.

الف�سل ال�سابع
التوقيف واحلب�س الحتياطي

مادة )115(
على ماأمور ال�سبط الق�سائي اأن ي�سلم املقبو�س عليه فورًا اإىل مركز ال�سرطة.

مادة )116(
يتوىل امل�سوؤول عن مركز ال�سرطة الذي ا�ستلم املقبو�س عليه دون مذكرة اإح�سار التحقيق 

فورًا يف اأ�سباب القب�س.

مادة )117(
على امل�سوؤول عن مركز ال�سرطة اأن يتحفظ على املقبو�س عليه اإذا ما تبني له:.  .1

اأنه ارتكب جناية وفر اأو حاول الفرار من املكان املوقوف فيه. اأ. 
اأنه ارتكب جنحة و لي�س له حمل اإقامة معروف اأو ثابت يف فل�سطني. ب. 

مادة )107(
يجب على مدير املركز اأو مكان التوقيف اأن ي�سلم املتهم خالل اأربع وع�سرين �ساعة اإىل   .1

النيابة العامة للتحقيق معه.
املطلوب  املتهم  اأما  املطلوب مبذكرة ح�سور يف احلال،  املتهم  النيابة  وكيل  ي�ستجوب   .2
مبذكرة اإح�سار، فعلى وكيل النيابة اأن ي�ستجوبه خالل اأربع وع�سرين �ساعة من تاريخ 

القب�س عليه.

مادة )108(
ويراعى متديد  �ساعة  واأربعني  ثمان  ملدة  ا�ستجوابه  بعد  املتهم  توقيف  النيابة  لوكيل  يجوز 

التوقيف من قبل املحكمة طبقًا للقانون.

مادة )109(
تنفذ مذكرات احل�سور والإح�سار فورًا، وتبقى مرعية الإجراء اإىل حني تنفيذها.  .1

ل يجوز تنفيذ مذكرة الإح�سار بعد م�سي ثالثة اأ�سهر من تاريخ �سدورها ما مل يعتمدها   .2
من اأ�سدرها ملدة اأخرى.

مادة )110(
توقع مذكرات احل�سور والإح�سار والتوقيف من اجلهة املخت�سة قانونًا بذلك وتختم بخامتها 

الر�سمي وت�سمل ما يلي:.
ا�سم املتهم املطلوب اإح�ساره واأو�سافه و�سهرته.  .1

اجلرمية املتهم بها ومادة التهام.  .2
عنوانه كاماًل ومدة التوقيف اإن وجدت.  .3

مادة )111(
وفقًا لأحكام القانون: 

يتوىل ماأمورو ال�سبط الق�سائي تنفيذ مذكرات احل�سور والإح�سار.  .1
يجوز ملاأموري ال�سبط الق�سائي تنفيذ مذكرات الإح�سار بالقوة اإذا لزم الأمر.  .2
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مادة )122(
اأمر  من  �سورة  ت�سلم  اأن  )ال�سجن(  والتاأهيل  ال�سالح  مركز  املتهم يف  توقيف  عند  يجب 

التوقيف اإىل ماأمور املركز بعد توقيعه على الأ�سل بال�ستالم.

مادة )123(
يكون لكل موقوف حق الت�سال بذويه وال�ستعانة مبحام.

مادة )124(
ل يجوز ملاأمور مركز ال�سالح والتاأهيل )ال�سجن( اأن ي�سمح لأحد بالت�سال باملوقوف اإل باإذن 
كتابي من النيابة العامة، ويجب عليه يف هذه احلالة اأن يدون يف دفرت املركز ا�سم ال�سخ�س 
الذي �سمح له بذلك ووقت املقابلة وتاريخ وم�سمون الإذن، وذلك دون اإخالل بحق املتهم يف 

الت�سال مبحاميه بدون ح�سور اأحد.

مادة )125(
ل يجوز توقيف اأو حب�س اأي اإن�سان اإل يف مراكز ال�سالح والتاأهيل )ال�سجون( واأماكن التوقيف 
املخ�س�سة لذلك مبوجب القانون. ول يجوز ملاأمور اأي مركز قبول اأي اإن�سان فيه اإل مبقت�سى 

اأمر موقع من ال�سلطة املخت�سة ول يجوز له اأن يبقيه بعد املدة املحددة بهذا الأمر.

مادة )126(
والتاأهيل  الإ�سالح  مراكز  تفقد  وال�ستئناف  البداية  حماكم  وروؤ�ساء  العامة  للنيابة 
و  اأ نزيل  وجود  عدم  من  للتاأكد  دوائرهم  يف  املوجودة  التوقيف  واأماكن  )ال�سجون( 
التوقيف  اأوامر  وعلى  املركز  �سجالت  على  يطلعوا  اأن  ولهم  قانونية،  غري  ب�سفة  موقوف 
اأي  منه  وي�سمعوا  نزيل  اأو  موقوف  باأي  يت�سلوا  واأن  منها  �سورًا  ياأخذوا  واأن  واحلب�س 
اأن يقدموا لهم كل م�ساعدة للح�سول  �سكوى يبديها لهم، وعلى مديري وماأموري املراكز 

على املعلومات التي يطلبونها.

مادة )127(
لكل موقوف اأو نزيل احلق يف اأن يتقدم ب�سكوى كتابية اأو �سفهية للنيابة العامة عن طريق 
مدير مركز ال�سالح والتاأهيل )ال�سجن( الذي يجب عليه قبولها واإبالغها للنيابة العامة 

بعد اإثباتها يف �سجل خا�س يعد لذلك يف املركز.

ل يجوز اأن تزيد مدة التحفظ يف جميع الأحوال على اأربع وع�سرين �ساعة و يتم اإبالغ   .2
النيابة العامة بذلك فورًا.

مادة )118(
املادة  وفقًا لأحكام  القب�س  باأمر  اإبالغه  بعد  املقبو�س عليه  ا�ستجواب  النيابة  وكيل  يتوىل 

)105( من هذا القانون.

مادة )119(
اإذا اقت�ست اإجراءات التحقيق ا�ستمرار توقيف املقبو�س عليه اأكرث من اأربع وع�سرين �ساعة 
فلوكيل النيابة اأن يطلب من قا�سي ال�سلح متديد التوقيف ملدة ل تتجاوز خم�سة ع�سر يومًا.

مادة )120( 
لقا�سي ال�سلح بعد �سماع اأقوال ممثل النيابة واملقبو�س عليه اأن يفرج عنه، اأو يوقفه   .1
ملدة ل تزيد على خم�سة ع�سر يومًا، كما يجوز له جتديد توقيفه مددًا اأخرى ل تزيد يف 

جمموعها على خم�سة واأربعون يومًا.
ل يجوز اأن يوقف اأي �سخ�س مدة تزيد على ما ذكر يف الفقرة )1( اأعاله، اإل اإذا قدم   .2
طلب لتوقيفه من النائب العام اأو اأحد م�ساعديه اإىل حمكمة البداية ويف هذه احلالة ل 

يجوز اأن تزيد مدة التوقيف على خم�سة واأربعني يومًا.
على النيابة العامة عر�س املتهم قبل انتهاء مدة الثالثة اأ�سهر امل�سار اإليها يف الفقرتني   .3
انتهاء  اأخرى حتى  توقيفه مددًا  لتمديد  املخت�سة مبحاكمته  املحكمة  ال�سابقتني على 

املحاكمة.
ل يجوز باأي حال اأن تزيد مدد التوقيف امل�سار اإليها يف الفقرات الثالث اأعاله على �ستة   .4

اأ�سهر واإل يفرج فورًا عن املتهم ما مل تتم اإحالته اإىل املحكمة املخت�سة ملحاكمته.
ل يجوز اأن ي�ستمر توقيف املتهم املقبو�س عليه يف جميع الأحوال اأكرث من مدة العقوبة   .5

املقررة للجرمية املوقوف ب�سببها.

مادة )121(
ل يجوز اإ�سدار اأمر بتوقيف اأي متهم يف غيابه، اإل اإذا اقتنع القا�سي بال�ستناد اإىل بينات 

طبية اأنه يتعذر اإح�ساره اأمامه، ب�سبب مر�سه.
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مادة )134(
يجوز تقدمي طلب اإعادة النظر يف الأمر ال�سادر يف طلب الإفراج بالكفالة اإىل املحكمة التي 
اأحاطت  التي  الظروف  تغيري يف  اأو حدوث  وقائع جديدة  اكت�ساف  الأمر يف حالة  اأ�سدرت 

باإ�سدار الأمر.

مادة )135( 
اأو  املوقوف  اأو  العامة  النيابة  بالكفالة من  الإفراج  ال�سادر يف طلب  الأمر  ا�ستئناف  يجوز 

املدان، بطلب يقدم اإىل املحكمة املخت�سة بنظر ال�ستئناف.

مادة )136(
يجوز تقدمي طلب اإىل رئي�س املحكمة العليا لإعادة النظر يف اأي اأمر �سدر بناًء على طلب 

قدم مبقت�سى املواد ال�سابقة.

مادة )137(
ل تنظر طلبات الإفراج بالكفالة يف جميع الأحوال اإل بح�سور وكيل النيابة واملتهم اأو املحكوم 

عليه اأو حماميه.

مادة )138(
للمحكمة التي قدم اإليها طلب الإفراج بالكفالة، وبعد �سماع اأقوال الطرفني اأن تقرر:.

الإفراج بالكفالة.  .1
رف�س طلب الإفراج.  .2

اإعادة النظر يف الأمر ال�سابق ال�سادر عنها.  .3

مادة )139(
يجب على كل �سخ�س تقرر الإفراج عنه بالكفالة اأن يوقع �سند تعهد باملبلغ الذي تراه   .1

املحكمة كافيًا، واأن يوقعه كفالوؤه اإذا طلبت املحكمة ذلك.
يجوز للمحكمة اأن ت�سمح باإيداع تاأمني نقدي بقيمة �سند التعهد بدًل من طلب كفالء،   .2

ويعترب هذا التاأمني �سمانًا لتنفيذ �سروط �سند التعهد.

مادة )128(
لكل من علم بوجود موقوف اأو نزيل ب�سفة غري قانونية اأو يف غري املكان املخ�س�س لذلك، اأن 
يخطر النائب العام اأو اأحد م�ساعديه بذلك، الذي ياأمر باإجراء التحقيق والإفراج عن املوقوف 
اأو املحبو�س ب�سفة غري قانونية، ويحرر حم�سرًا بذلك لتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة.

مادة )129(
على كل موقوف اأو نزيل بوجه م�سروع يف اأحد املراكز اأو اأماكن التوقيف اأن يخ�سع لإجراءات 
اإثبات هويته، واأخذ ب�سمات اأ�سابعه، وت�سويره وفح�سه لأجل قيد العالمات الالزمة لإثبات 

هويته.

الف�سل الثامن
الإفراج بالكفالة

مادة )130(
ل يجوز الإفراج عن املتهم بكفالة، اإل بعد اأن يعني حماًل له يف اجلهة التي ي�سملها اخت�سا�س 

املحكمة، ما مل يكن مقيمًا فيها.

مادة )131(
اإذا مل يكن املتهم قد اأحيل اإىل املحاكمة يقدم طلب الإفراج عنه بالكفالة اإىل القا�سي الذي 

يحق له اأن ي�سدر اأمرًا بتوقيفه.

مادة )132(
اإىل املحكمة املخت�سة  بالكفالة  الإفراج  اإىل املحاكمة يقدم طلب  اأحيل  اإذا كان املتهم قد 

مبحاكمته.

مادة )133(
يقدم طلب الإفراج بالكفالة عن املتهم بعد اإدانته واحلكم عليه اإىل املحكمة التي اأ�سدرت 

احلكم �سريطة اأن يكون قد طعن يف احلكم بال�ستئناف.
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مادة )147(
اإذا ثبت خمالفة ال�سروط املدرجة يف �سند الكفالة اأو التعهد جاز للمحكمة املخت�سة:.  .1

اأن ت�سدر مذكرة اإح�سار بحق ال�سخ�س الذي اأفرج عنه اأو تقرر اإعادة توقيفه. اأ. 
دفع قيمة �سند الكفالة اأو التعهد اإذا مل يكن قد اأودع. ب. 

م�سادرة التاأمني النقدي اأو تعديله اأو الإعفاء منه. ج. 
للمت�سرر احلق يف ا�ستئناف القرار ال�سادر مبقت�سى اأحكام الفقرة )1( اأعاله.  .2

مادة )148(
يتعلق  التزام  كل  من  تركته  ترباأ  الكفالة  مبلغ  ا�ستيفاء  اأو  م�سادرة  قبل  الكفيل  تويف  اإذا 
بالكفالة، ويجوز للمحكمة املخت�سة اأن تقرر اإعادة توقيف املتهم ما مل يقدم كفياًل اآخر اأو 

كفالة نقدية تقدرها.

الف�سل التا�سع
انتهاء التحقيق والت�سرف يف الدعوى

مادة )149(
متى انتهى التحقيق وراأى وكيل النيابة اأن الفعل ل يعاقب عليه القانون اأو اأن الدعوى انق�ست   .1
بالتقادم اأو بالوفاة اأو العفو العام اأو ل�سبق حماكمة املتهم عن ذات اجلرمية اأو لأنه غري 
اأو اأن ظروف الدعوى ومالب�ساتها  اأو ب�سبب عاهة يف عقله  م�سوؤول جزائيا ل�سغر �سنه 

ت�ستوجب حفظها لعدم الأهمية يبدي راأيه مبذكرة وير�سلها للنائب العام للت�سرف.
اإذا وجد النائب العام اأو اأحد م�ساعديه اأن راأي وكيل النيابة يف حمله ي�سدر قرارًا م�سببًا   .2

بحفظ الدعوى وياأمر باإطالق �سراح املتهم اإذا كان موقوفًا.
اإذا كان قرار احلفظ لعدم م�سئولية املتهم ب�سبب عاهة يف عقله فللنائب العام خماطبة   .3

جهات الخت�سا�س لعالجه.

مادة )150(
اإذا تبني لوكيل النيابة اأن الفعل ي�سكل خمالفة، عليه اإحالة ملف الدعوى اإىل املحكمة املخت�سة 

ملحاكمة املتهم.

مادة )140(
يجوز للمحكمة اإذا تبني لها اأن حالة املتهم ل ت�سمح له بتقدمي كفالة، اأن ت�ستبدل بها التزام املتهم 
باأن يقدم نف�سه اإىل مركز ال�سرطة، يف الأوقات التي حتددها له يف اأمر الإفراج، مع مراعاة 
ظروفه، ولها كذلك اأن تطلب منه اختيار مكان لإقامته غري املكان الذي ارتكب فيه جرميته.

مادة )141(
ت�سمل �سالحية املحكمة املخت�سة باإعادة النظر اأو ا�ستئناف طلبات الإفراج بكفالة:.

الإفراج بالكفالة.  .1
اإلغاء اأمر الإفراج بالكفالة واإعادة توقيف املتهم.  .2

تعديل الأمر ال�سابق.  .3

مادة )142(
يجوز للكفيل اأن يقدم طلبًا اإىل املحكمة التي حرر اأمامها �سند التعهد باإبطال هذا التعهد 

كله اأو فيما يخت�س به وحده.

مادة143( (
يجوز للمحكمة عند نظر الطلب املقدم من الكفيل:.

اأن تبطل الكفالة جميعها اأو فيما يخت�س بالكفيل وحده.  .1
اأن تقرر اإعادة توقيف املتهم ما مل يقدم كفياًل اآخر اأو كفالة نقدية تقدرها املحكمة.  .2

مادة )144(
اإذا �سدر قرار الإفراج فعلى م�سوؤول التوقيف ومدير مركز ال�سالح والتاأهيل )ال�سجن( اأن 

يخليا �سبيل املوقوف اأو النزيل، ما مل يكن حمبو�سًا اأو موقوفًا ل�سبب اآخر.

مادة )145(
اإذا �سدر قرار غيابي بحق متهم فار، فال يجوز بعد القب�س عليه الإفراج عنه بكفالة.

مادة )146(
تعترب الكفالة �سمانا حل�سور املتهم عند طلبه اأو عدم التهرب من تنفيذ احلكم الذي قد 

ي�سدر �سده.
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مادة )154(
يجب اأن ي�ستمل قرار الإحالة اإىل املحاكمة على ا�سم امل�ستكي وا�سم املتهم و�سهرته وعمره 
وحمل ولدته وعنوانه وعمله وتاريخ توقيفه مع موجز للفعل امل�سند اإليه، وتاريخ ارتكابه، ونوعه، 

وو�سفه القانوين واملادة القانونية التي ا�ستند التهام اإليها، والأدلة على ارتكاب اجلرمية.

مادة )155(
مع عدم الإخالل بن�س املادة )149( من هذا القانون للنائب العام اإلغاء قرار حفظ الدعوى 

يف حال ظهور اأدلة جديدة اأو معرفة الفاعل.

مادة )156(
يعد من الأدلة اجلديدة اإفادة ال�سهود الذين مل تتمكن النيابة من ا�ستدعائهم و�سماع اأقوالهم 
التي مل تعر�س على النيابة العامة يف حينه، والأوراق واملحا�سر التي مل تكن قد بحثت اإذا 
كان من �ساأنها تقوية الأدلة التي وجدت يف التحقيق غري كافية اأو زيادة الإي�ساح املوؤدى اإىل 

ك�سف احلقيقة.

مادة )157(
تكون اجلرائم متالزمة يف اإحدى احلالت التالية:.

اإذا ارتكبها يف اآن واحد عدة اأ�سخا�س جمتمعون.  .1
اإذا ارتكبها اأ�سخا�س متعددون يف اأوقات واأماكن خمتلفة بناًء على اتفاق فيما بينهم.  .2

اإذا ارتكب بع�سها توطئة للبع�س الآخر، اأو متهيدًا لوقوعه واإكماله، اأو لتاأمني بقاء املتهم   .3
بدون عقاب.

اإذا كانت الأ�سياء امل�سلوبة اأو املختل�سة اأو التي ح�سل عليها بوا�سطة جناية اأو جنحة قد   .4
ا�سرتك عدة اأ�سخا�س يف اإخفائها كلها اأو بع�سها.

مادة )158(
اإذا كانت اجلرائم املتالزمة بع�سها من نوع اجلناية والبع�س الآخر من نوع اجلنحة، يحيل 

النائب العام الدعوى برمتها اإىل املحكمة املخت�سة بنظر اجلرمية الأ�سد.

مادة )151(
اأن الفعل ي�سكل جنحة يقرر توجيه التهام اإىل املتهم واإحالة ملف  اإذا تبني لوكيل النيابة 

الدعوى اإىل املحكمة املخت�سة ملحاكمته.

مادة )152(
اإذا تبني لوكيل النيابة اأن الفعل ي�سكل جناية فاإنه يقرر توجيه التهام اإىل املتهم وير�سل   .1

ملف الدعوى اإىل النائب العام اأو اأحد م�ساعديه.
اإذا راأى النائب العام اأو اأحد م�ساعديه وجوب اإجراء حتقيقات اأخرى، يعيد ملف الدعوى   .2

اإىل وكيل النيابة ل�ستيفاء هذه التحقيقات.
اإذا وجد النائب العام اأو اأحد م�ساعديه اأن قرار التهام �سائب ياأمر باإحالة املتهم اإىل   .3

املحكمة املخت�سة ملحاكمته.
اإذا وجد النائب العام اأو اأحد م�ساعديه اأن الفعل ل ي�سكل جناية ياأمر بتعديل و�سف   .4

التهمة واإعادة ملف الدعوى اإىل وكيل النيابة لتقدميها اإىل املحكمة املخت�سة.
اإذا وجد النائب العام اأو اأحد م�ساعديه اأن الفعل ل يعاقب عليه القانون، اأو اأن الدعوى   .5
انق�ست بالتقادم اأو العفو العام اأو �سبق حماكمة املتهم عن ذات اجلرمية، اأو اأنه غري 
م�سوؤول جزائيًا ل�سغر �سنه اأو لعاهة عقلية، اأو لعدم وجود اأدلة اأو اأن الفاعل غري معروف 

اأو اأن الظروف واملالب�سات تقت�سي حفظ الدعوى لعدم الأهمية ياأمر بحفظها.
اإذا راأت النيابة العامة حفظ الأوراق عليها اأن تعلن اأمر احلفظ للمجني عليه واملدعي   .6

باحلقوق املدنية، فاإذا تويف اأحدهما كان الإعالن لورثته يف حمل اإقامتهم.

مادة )153(
يجوز للمدعي باحلق املدين التظلم من القرار ال�سادر بحفظ الدعوى بطلب يقدم منه   .1

اإىل النائب العام.
يف�سل النائب العام يف طلب التظلم خالل �سهر من تاريخ تقدميه مبوجب قرار نهائي منه.  .2

يجوز للمدعي باحلق املدين ا�ستئناف قرار النائب العام اأمام املحكمة املخت�سة بنظر   .3 
الدعوى ويكون قرارها نهائيًا، فاإذا األغت املحكمة القرار تعني نظر مو�سوع الدعوى اأمام 

هيئة اأخرى.
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الكتاب الثاين
املحاكمات
الباب الأول

اخت�سا�س املحاكم

الف�سل الأول
يف املواد اجلزائية

مادة )163(
يتعني الخت�سا�س باملكان الذي وقعت فيه اجلرمية، اأو الذي يقيم فيه املتهم، اأو الذي يقب�س 

عليه فيه.
مادة )164(

يف حالة ال�سروع تعترب اجلرمية اأنها وقعت يف كل مكان يقع فيه عمل من اأعمال البدء يف 
التنفيذ، ويف اجلرائم امل�ستمرة يعترب مكانًا للجرمية كل حمل تقوم فيه حالة ال�ستمرار. 
الأفعال  اأحد  فيه  يقع  كل حمل  للجرمية  مكانًا  يعترب  املتتابعة  واجلرائم  العتياد  وجرائم 

الداخلة فيها.
مادة )165(

اإذا وقعت يف اخلارج جرمية من اجلرائم التي ت�سري عليها اأحكام القانون الفل�سطيني، ومل 
يكن ملرتكبها حمل اإقامة يف فل�سطني، ومل ي�سبط فيها، ترفع عليه الدعوى اأمام املحكمة 

املخت�سة يف العا�سمة القد�س.
مادة )166(

نطاق  خارج  وبع�سه  الفل�سطينية  املحاكم  اخت�سا�س  نطاق  داخل  بع�سه  فعل  ارتكب  اإذا 
اخت�سا�سها، وكان ذلك الفعل يوؤلف جرمًا تنطبق عليه اأحكام قانون العقوبات الفل�سطيني 
فيما لو ارتكب باأكمله �سمن نطاق اخت�سا�س املحاكم الفل�سطينية، فكل �سخ�س ارتكب اأي 
جزء من ذلك الفعل �سمن نطاق اخت�سا�س املحاكم الفل�سطينية، جتوز حماكمته مبقت�سى 
قانون العقوبات الفل�سطيني كما لو كان قد ارتكب ذلك الفعل باأكمله �سمن نطاق اخت�سا�س 

تلك املحاكم.

الف�سل العا�سر
تنحى الق�ساة وردهم عن احلكم

مادة )159(
ميتنع القا�سي من ال�سرتاك يف نظر الدعوى اإذا كانت اجلرمية قد وقعت عليه �سخ�سيًا، 
اأو اإذا كان قد قام يف الدعوى بعمل ماأمور ال�سبط الق�سائي، اأو بوظيفة النيابة العامة، اأو 

املدافع عن اأحد اخل�سوم اأو اأدى فيها �سهادة، اأو با�سر فيها عماًل من اأعمال اأهل اخلربة.
وميتنع كذلك من ال�سرتاك يف احلكم اإذا كان قد قام يف الدعوى بعمل من اأعمال التحقيق 

اأو الإحالة اأو اأن ي�سرتك يف احلكم يف الطعن اإذا كان احلكم املطعون فيه �سادرًا منه .

مادة )160(
للخ�سوم طلب رد الق�ساة عن احلكم يف احلالت الواردة يف املادة ال�سابقة، ويف �سائر حالت 
الرد املبينة يف قانون اأ�سول املحاكمات املدنية، ول يجوز رد اأع�ساء النيابة العامة، اأو ماأموري 

ال�سبط الق�سائي، ويعترب املجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد مبثابة خ�سم يف الدعوى.

مادة )161(
يتعني على القا�سي اإذا ما قام فيه �سبب من اأ�سباب الرد اأن ي�سرح به للمحكمة لتف�سل يف 
اأمر تنحيه يف غرفة املداولة، وفيما عدا اأحوال الرد املقررة قانونًا، يجوز للقا�سي اإذا قامت 
لديه اأ�سباب ي�ست�سعر منها احلرج يف نظر الدعوى اأن يعر�س اأمر تنحيه على املحكمة اأو على 

رئي�س املحكمة ح�سب الأحوال للف�سل فيه.

مادة )162(
مع مراعاة الأحكام املتقدمة يتبع يف �ساأن رد القا�سي عند نظر الدعوى وتنحيه الأحكام 
والإجراءات املقررة يف قانون اأ�سول املحاكمات املدنية. ول يجوز عند النظر يف طلب الرد 

ا�ستجواب القا�سي اأو طلب حلف اليمني منه.
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مادة )172(
اأخرى،  اإذا كان احلكم يف الدعوى اجلزائية يتوقف على نتيجة الف�سل يف دعوى جزائية 

وجب وقف الأوىل حتى يتم الف�سل يف الثانية.

مادة )173(
اإذا كان الف�سل يف الدعوى اجلزائية يتوقف على ف�سل م�ساألة من م�سائل الأحوال ال�سخ�سية، 
جاز للمحكمة اجلزائية اأن توقف الدعوى وحتدد للمدعي باحلق املدين اأو املجني عليه اأجال 
لرفع الدعوى يف امل�ساألة املذكورة اإىل املحكمة املخت�سة ول مينع ذلك من اتخاذ الإجراءات 

التحفظية وامل�ستعجلة الالزمة.

الف�سل الثالث
تنازع الخت�سا�س

مادة )174(
اإذا وقعت جرمية و�سرعت يف نظرها حمكمتان باعتبار اأن كاًل منهما خمت�سة بها، اأو قررت 
دعوى  لنظر  �سالحيتها  عدم  حمكمة  قررت  اأو  بنظرها،  اخت�سا�سهما  عدم  املحكمتان 
العدالة  اأوقف �سري  ون�ساأ عن ذلك خالف على الخت�سا�س  العامة،  النيابة  اإليها  اأحالتها 
من جراء اإبرام القرارين املتناق�سني يف الق�سية نف�سها، تعني حل هذا اخلالف عن طريق 

تعيني املحكمة املخت�سة.

مادة )175(
با�ستدعاء يقدمونه  تعيني املحكمة املخت�سة  اأن يطلبوا  الدعوى  يجوز جلميع اخل�سوم يف 
اإىل حمكمة النق�س مرفقًا بالأوراق املوؤيدة لال�ستدعاء، واإذا كان الطلب يتعلق بخالف على 
ال�سالحية بني حمكمتي �سلح تابعتني ملحكمة بداية واحدة فيقدم الطلب اإىل هذه املحكمة.

مادة )176( 
اإذا ورد طلب تعيني املحكمة املخت�سة من املدعي باحلق املدين اأو من املدعى عليه باحلق 
املدين ياأمر رئي�س املحكمة التي قدم اإليها الطلب باإبالغ �سورته اإىل خ�سمه، وتتوىل النيابة 
العامة اإبالغ ن�سخة من الطلب اإىل كل من املحكمتني الواقع بينهما اخلالف لإبداء الراأي فيه.

مادة )167(
الواقعة �سمن اخت�سا�سها، ما مل  ال�سلح بنظر جميع املخالفات واجلنح  تخت�س حماكم 

ين�س القانون على خالف ذلك.

مادة )168(
تخت�س حماكم البداية بنظر جميع اجلنايات، وجرائم اجلنح املتالزمة معها واملحالة   .1

اإليها مبوجب قرار التهام.
اإذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة، اأو اإذا وقعت عدة جرائم لغر�س واحد، وكانت   .2
مرتبطة ببع�سها بحيث ل تقبل التجزئة، وكانت اإحدى هذه اجلرائم من اخت�سا�س 

حمكمة البداية، اخت�ست هذه املحكمة بنظرها جميعًا.

مادة )169(
اإذا راأت حمكمة البداية اأن الواقعة كما هي مبينة يف تقرير التهام وقبل حتقيقها يف   .1

اجلل�سة تعد جنحة حتكم بعدم الخت�سا�س، وحتيلها اإىل حمكمة ال�سلح.
اإذا تبني ملحكمة ال�سلح اأن اجلرمية املقدمة اإليها من اخت�سا�س حمكمة البداية حتكم   .2

بعدم اخت�سا�سها، وحتيلها اإىل النيابة لتخاذ ما تراه ب�ساأنها.

الف�سل الثاين
يف املواد املدنية

مادة )170(
مع عدم الإخالل بن�س املادة )196( من هذا القانون تنظر املحاكم اجلزائية يف دعوى احلق 
املدين، لتعوي�س ال�سرر النا�سئ عن اجلرمية مهما بلغت قيمته، وتنظر يف هذه الدعوى تبعا 

للدعوى اجلزائية.

مادة )171(
تخت�س املحاكم اجلزائية بالف�سل يف جميع امل�سائل التي يتوقف عليها احلكم يف الدعوى 

اجلزائية املرفوعة اأمامها، ما مل ين�س القانون على غري ذلك.
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مادة )183(
تنظر حمكمة ال�ستئناف يف طلب اإحالة الدعوى تدقيقًا، فاإذا قررت اإحالتها ق�ست يف القرار 

نف�سه ب�سحة الإجراءات التي اأجرتها املحكمة التي تقرر اإحالة الدعوى من لدنها.

مادة )184(
ل مينع رف�س طلب اإحالة الدعوى من تقدمي طلب جديد باإحالتها ا�ستنادا اإىل اأ�سباب جديدة 

ظهرت بعد قرار الرف�س.

الباب الثاين
اإجراءات املحاكمة

الف�سل الأول
تبليغ الأوراق الق�سائية اإعالن اخل�سوم

مادة )185(
اأو يف  اإليه،  اأو اأحد رجال ال�سرطة، ل�سخ�س املبلغ  تبلغ الأوراق الق�سائية بوا�سطة حم�سر 
حمل اإقامته، وفقًا للقواعد املقررة يف قانون اأ�سول املحاكمات املدنية، مع مراعاة الأحكام 

اخلا�سة الواردة بهذا القانون.

مادة )186(
يكون تكليف اخل�سوم باحل�سور اأمام املحكمة قبل انعقاد اجلل�سة بيوم كامل يف املخالفات 

وبثالثة اأيام على الأقل يف اجلنح مع مراعاة مواعيد م�سافة الطريق.

مادة )187(
يكون اإعالن املوقوفني وامل�سجونني بوا�سطة ماأمور مركز ال�سالح والتاأهيل)ال�سجن( اأو من 

يقوم مقامه ويكون اإعالن ال�سباط واجلنود بوا�سطة قيادتهم.

مادة )188(
للخ�سوم اأن يطلعوا على اأوراق الدعوى مبجرد اإعالنهم باحل�سور اأمام املحكمة املخت�سة.

مادة )177(
يجب على النيابة العامة اأو املتهم اأو املدعي باحلق املدين اإبداء الراأي يف طلب تعيني املحكمة 

املخت�سة خالل اأ�سبوع من تاريخ اإبالغه به.

مادة )178(
اإذا قررت حمكمتان �سالحيتهما لنظر دعوى، واأحيطتا علما بطلب تعيني املحكمة املخت�سة 
تعيني املحكمة  اإ�سدار احلكم، حلني  اأو  املحاكمة  اإجراءات  ال�سري يف  التوقف عن  فعليهما 

املخت�سة.

مادة )179(
اإذا وقع تنازع يف الخت�سا�س نتج عن �سدور حكمني يف ق�سية واحدة، يوقف تنفيذ هذين 

احلكمني حلني �سدور قرار تعيني املحكمة املخت�سة.

مادة )180(
املخت�سة، يجوز  املحكمة  تعيني  املتهم حمقًا يف طلب  اأو  املدين  املدعي باحلق  اإذا مل يكن 
للمحكمة التي قدم اإليها الطلب اأن تق�سي عليه بغرامة ل تزيد على خم�سني دينارًا اأردنيًا اأو 

ما يعادلها بالعملة املتداولة قانونًا، ولها اأن تق�سى بتعوي�س للخ�سم بناًء على طلبه.

مادة )181(
تنظر املحكمة تدقيقًا يف الطلب املقدم اإليها بعد ا�ستطالع راأي النيابة ما مل َتَر غري ذلك 
التي  الإجراءات  �سحة  عدم  اأو  ب�سحة  وتق�سى  املخت�سة  املحكمة  بتحديد  قرارًا  وت�سدر 

اأجرتها املحكمة التي قررت عدم اخت�سا�سها.

الف�سل الرابع
نقل الدعوى اإىل حمكمة اأخرى من ذات الدرجة

مادة )182(
ملحكمة ال�ستئناف املخت�سة اأن تقرر يف دعاوى اجلنايات اأو اجلنح بناًء على طلب النائب 
العام نقل الدعوى اإىل حمكمة اأخرى من ذات الدرجة، وذلك عندما يكون نظرها يف دائرة 

املحكمة املخت�سة من �ساأنه الإخالل بالأمن العام.
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مادة )193(
اإذا وقع من املحامي اأثناء قيامه بواجبه يف اجلل�سة اأو ب�سببه ما ي�ستدعي موؤاخذته جزائيًا اأو 
ما يجوز اعتباره ت�سوي�سًا خماًل بالنظام، ينظم رئي�س اجلل�سة حم�سرًا مبا حدث، وللمحكمة اأن 
تقرر اإحالة املح�سر اإىل النيابة العامة لإجراء التحقيق اإذا كان ما وقع منه ي�ستدعي موؤاخذته 
جزائيًا، واإىل نقيب املحامني اإذا كان ما وقع منه ي�ستدعي موؤاخذته تاأديبيًا ، ول يجوز اأن يكون 
رئي�س اجلل�سة التي وقع فيها احلادث اأو اأحد اأع�سائها ع�سوًا يف املحكمة التي تنظر الدعوى.

الف�سل الثالث
دعوى احلق املدين

مادة )194(
لكل من ت�سرر من اجلرمية اأن يتقدم بطلب اإىل وكيل النيابة العامة اأو اإىل املحكمة   .1
التي تنظر الدعوى يتخذ فيه �سراحة �سفة الدعاء باحلق املدين للتعوي�س عن ال�سرر 

الذي حلق به من اجلرمية.
يجب اأن يكون الطلب معلاًل تعلياًل كافيًا وله ما يربره من البيانات والأدلة.  .2

مادة )195(
يجوز اإقامة دعوى احلق املدين تبعًا للدعوى اجلزائية اأمام املحكمة املخت�سة، كما جتوز   .1
اإقامتها على حدة لدى الق�ساء املدين، ويف هذه احلالة يوقف النظر يف الدعوى املدنية 
اإىل اأن يف�سل يف الدعوى اجلزائية بحكم بات، ما مل يكن الف�سل يف الدعوى اجلزائية 

قد اأوقف جلنون املتهم.
اإذا اأقام املدعي املدين دعواه لدى الق�ساء املدين فال يجوز له بعد ذلك اإقامتها لدى   .2

الق�ساء اجلزائي ما مل يكن قد اأ�سقط دعواه اأمام املحكمة املدنية.

مادة )196(
الدعوى  مراحل  جميع  يف  الأوىل  الدرجة  حمكمة  اأمام  املدين  باحلق  الدعاء  يجوز   .1

اجلزائية وحتى اإقفال باب املرافعة.
ل يجوز الدعاء باحلق املدين اإذا اأعيدت الق�سية اإىل حمكمة الدرجة الأوىل لأي �سبب   .2

من الأ�سباب.

الف�سل الثاين
حفظ النظام يف اجلل�سات

مادة )189(
�سبط اجلل�سة واإدارتها منوطان برئي�سها.  .1

اأو  اأو ا�ستهجان،  اأثناء انعقاد اجلل�سة عالمة ا�ستح�سان  اإذا بدر من اأحد احلا�سرين   .2
احدث �سو�ساء باأية �سورة كانت، اأو اأتى مبا يخل بنظام اجلل�سة اأمر رئي�سها بطرده.

اإذا اأبى الإذعان اأو عاد بعد طرده اأمر رئي�سها بحب�سه مدة ل تزيد على ثالثة اأيام ويكون   .3
هذا احلكم باتًا.

اإذا كان الإخالل قد وقع ممن يوؤدى وظيفة يف املحكمة، كان لرئي�سها اأن يوقع عليه اأثناء   .4
انعقاد اجلل�سة ما لرئي�سه توقيعه من اجلزاءات التاأديبية.

للمحكمة قبل انتهاء اجلل�سة الرجوع عن احلكم الذي ت�سدره.  .5
مادة )190(

اإذا وقعت جنحة اأو خمالفة يف اجلل�سة من قبل �سخ�س ما، وكان من اخت�سا�س املحكمة   .1
النظر يف هذه اجلرمية، يجوز للمحكمة اأن حتاكمه يف احلال، وحتكم عليه بعد �سماع 
اأقوال ممثل النيابة العامة ودفاع ذلك ال�سخ�س، بالعقوبة املقررة قانونًا، ويخ�سع حكمها 

لطرق الطعن التي تخ�سع لها �سائر الأحكام ال�سادرة عنها.
اإذا كانت اجلرمية تخرج عن اخت�سا�س املحكمة، نظمت حم�سرًا بالواقعة، واأحالت   .2

املتهم موقوفًا اإىل النيابة العامة ملالحقته.
ل تتوقف حماكمة املتهم يف هذه احلالة على �سكوى اأو طلب اأو ادعاء مدين اإذا كانت   .3

اجلرمية من اجلرائم التي ي�سرتط القانون فيها ذلك لرفع الدعوى عنها.
مادة )191(

املتهم  بتوقيف  واأمر  بالواقعة،  املحكمة حم�سرًا  رئي�س  الواقع جناية نظم  كان اجلرم  اإذا 
واإحالته للنيابة العامة لإجراء املقت�سى القانوين.

مادة )192(
وفقًا  نظرها  يكون  انعقادها  حال  املحكمة  فيها  حتكم  ومل  اجلل�سة  يف  تقع  التي  اجلرائم 

للقواعد العامة.
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يف الدعوى اجلزائية املقامة قبل رفعها اأو اأثناء ال�سري فيها ما مل يكن قد اأوقف ال�سري يف 
الدعوى اجلزائية جلنون املتهم.

مادة )204(
يجوز للمتهم اأن يعرت�س اأثناء جل�سة املحاكمة على قبول املدعي باحلقوق املدنية اإذا كانت 

الدعوى املدنية غري جائزة اأو غري مقبولة.

الف�سل الرابع
البينات

مادة )205(
ل يجوز للقا�سي اأن يحكم بعلمه ال�سخ�سي.

مادة )206(
تقام البينة يف الدعاوى اجلزائية بجميع طرق الإثبات، اإل اإذا ن�س القانون على طريقة   .1

معينة لالإثبات.
اإذا مل تقم البينة على املتهم ق�ست املحكمة برباءته.  .2

مادة )207(
ل يبنى احلكم اإل على الأدلة التي قدمت اأثناء املحاكمة والتي متت مناق�ستها يف اجلل�سة 

ب�سورة علنية، اأمام اخل�سوم.

مادة )208(
للمحكمة بناًء على طلب اخل�سوم، اأو من تلقاء نف�سها اأثناء �سري الدعوى اأن تاأمر بتقدمي 
اأي دليل تراه لزمًا لظهور احلقيقة، ولها اأن ت�سمع �سهادة من يح�سر من تلقاء نف�سه لإبداء 

معلوماته يف الدعوى.

مادة )209(
ل يدان متهم بناًء على اأقوال متهم اآخر اإل اإذا وجدت بينة اأخرى توؤيدها واقتنعت املحكمة 

بها، ويحق للمتهم الآخر مناق�سة املتهم الذي �سدرت عنه هذه الأقوال يف اأقواله.

ل يجوز اأن يرتتب على الدعاء باحلق املدين تاأخري الف�سل يف الدعوى اجلزائية واإل   .3
قررت املحكمة عدم قبول الدعاء.

مادة )197(
اأية حالة كانت عليها الدعوى ول يكون لهذا  للمدعي باحلق املدين التنازل عن ادعائه يف 

التنازل تاأثري على الدعوى اجلزائية.

مادة )198(
على املدعي باحلق املدين اأداء الر�سوم وامل�ساريف الق�سائية الالزمة للدعوى ما مل تقرر 

املحكمة اإعفاءه منها اأو تاأجيل دفعها.

مادة )199(
اإذا قررت النيابة العامة حفظ التهمة اأو قررت املحكمة براءه املتهم فيمكن اإعفاء املدعي 

باحلق املدين من الر�سوم وامل�ساريف، اأو ا�سرتدادها.

مادة )200(
اإذا �سدر قرار بحفظ التهمة اأو �سدر حكم بالرباءة، فللمتهم اأن يطالب املدعي باحلق املدين 

بالتعوي�س اأمام املحكمة املخت�سة اإل اإذا كان الأخري ح�سن النية.

مادة )201(
يجوز للمحكمة املخت�سة بناًء على طلب النيابة العامة اأن تعني وكياًل للمت�سرر فاقد الأهلية 
اأو ناق�سها اإذا مل يكن له من ميثله قانونًا ليدعي باحلق املدين بالنيابة عنه، ول يرتتب على 

ذلك اإلزامه بامل�ساريف الق�سائية.

مادة )202(
يجب على املدعي باحلق املدين اأن يتخذ له مقرًا يف دائرة اخت�سا�س املحكمة املرفوع اأمامها 

دعواه ما مل يكن مقيمًا فيه، يتم فيه تبليغه بالإجراءات الالزمة.

مادة )203(
اإذا رفعت الدعوى املدنية اأمام املحاكم املدنية يجب وقف الف�سل فيها حتى يحكم نهائيًا 
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مادة )217(
للمتهم احلق يف ال�سمت، ول يف�سر �سمته اأو امتناعه عن الإجابة باأنه اعرتاف منه.

مادة )218(
ل يجوز اأن يعاقب املتهم عن اأقوال غري �سحيحة اأداها يف معر�س الدفاع عن نف�سه.

مادة )219(
تقبل يف معر�س البينة ب�سمات الأ�سابع وب�سمات راحة اليد وباطن القدم اأثناء اإجراءات 
التحقيق اأو املحاكمة، ويجوز قبول ال�سور ال�سم�سية يف معر�س البينة للتعرف على �ساحبها 

وذلك ملعرفة هوية املتهم ومن له عالقة باجلرمية.

مادة )220(
تقبل يف معر�س البينة يف الإجراءات اجلزائية جميع التقارير ال�سادرة من املوظف امل�سوؤول 
عن املختربات احلكومية اأو املعتمدة ر�سميًا، واملوقعة منه، واملت�سمنة نتيجة الفح�س الكيماوي 

اأو التحليل الذي اأجراه بنف�سه ب�ساأن اأي مادة ي�ستبه فيها. 
اأن ح�سوره  املحكمة  اإذا قدرت  اإل  ال�ساأن،  ال�سهادة يف هذا  لأداء  دعوته  يقت�سي ذلك  ول 

�سروري لتاأمني العدالة.

مادة )221(
يجوز اأن ميتنع عن اأداء ال�سهادة �سد املتهم اأ�سوله اأو فروعه اأو اأقاربه اأو اأ�سهاره اإىل الدرجة 
الثانية اأو زوجه ولو بعد انق�ساء رابطة الزوجية، ما مل تكن اجلرمية قد وقعت على اأي منهم.

مادة )222(
اأو زوجه لأداء ال�سهادة دفاعًا عنه، فاإن ال�سهادة  اأو فروعه  اأ�سول املتهم  اإذا دعي اأي من 
. يجوز  العامة  النيابة  اأثناء مناق�سة  اأو  . �سواء يف ال�ستجواب  الوجه املذكور  املعطاة على 

ال�ستناد اإليها يف اإثبات اجلرمية امل�سندة اإىل املتهم.

مادة )223(
تقبل �سهادة من اأبلغ من �سخ�س كان متواجدًا وقت وقوع اجلرمية اأو قبل وقوعها اأو بعده 
بربهة وجيزة، اإذا كانت ال�سهادة تتعلق مبا�سرة بالواقعة اأو بوقائع لها �سلة بها، وكان املبلغ 

نف�سه �ساهدًا يف الدعوى.

مادة )210(
تلتزم املحكمة بتطبيق اأحكام قانون البينات يف املواد املدنية والتجارية على دعوى احلق   .1

املدين التي تنظر فيها تبعًا للدعوى اجلزائية.
تتبع يف نظر دعوى احلق املدين من حيث الإجراءات القواعد التي يقررها هذا القانون.  .2

مادة )211(
ل يجوز اإثبات واقعة بالر�سائل والأحاديث املتبادلة بني املتهم وحماميه.

مادة )212(
تعترب املحا�سر التي ينظمها ماأمورو ال�سبط الق�سائي يف اجلنح واملخالفات املكلفون باإثباتها 

مبوجب اأحكام القوانني حجة بالن�سبة للوقائع املثبتة فيها اإىل اأن يثبت ما ينفيها.

مادة )213(
ي�سرتط ليكون للمح�سر قوة ثبوتية ما يلي:.

اأن يكون �سحيحًا من حيث ال�سكل.  .1
اأن يكون حمرره قد عاين الواقعة بنف�سه اأو اأبلغ عنها.  .2

اأن يكون حمرره قد دونه �سمن حدود اخت�سا�سه، واأثناء قيامه مبهام وظيفته.  .3

مادة )214(
ي�سرتط ل�سحة العرتاف ما يلي:.

اأن ي�سدر طواعية واختيارًا، ودون �سغط اأو اإكراه مادي اأو معنوي، اأو وعد، اأو وعيد.  .1
اأن يتفق العرتاف مع ظروف الواقعة.  .2

اأن يكون العرتاف �سريحًا قاطعًا بارتكاب اجلرمية.  .3

مادة )215(
العرتاف من طرق الإثبات التي تخ�سع لتقدير املحكمة.

مادة )216(
اأحكام املادة  تقت�سر حجية العرتاف على املتهم الذي �سدر عنه دون �سواه، مع مراعاة 

)215( من هذا القانون.
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مادة )229(
للمحكمة اأن تقرر تالوة ال�سهادة التي اأعطيت بعد حلف اليمني يف التحقيق البتدائي،   .1
اإذا تعذر اإح�سار ال�ساهد اأمامها لأي �سبب من الأ�سباب، اأو اإذا قبل املتهم اأو وكيله ذلك.

اإذا تعذر اإح�سار ال�ساهد اأمام املحكمة لعجزه اأو مر�سه، فللمحكمة اأن تنتقل اإليه ل�سماع   .2
اأقواله.

اإذا كان ال�ساهد املذكور يف الفقرة ال�سابقة مقيمًا �سمن دائرة اخت�سا�س حمكمة اأخرى   .3
فللمحكمة املخت�سة اإنابة تلك املحكمة ل�سماع �سهادته.

اإذا تبني للمحكمة عدم �سحة العذر املذكور يف الفقرتني ال�سابقتني جاز لها اإحالته اإىل   .4
النيابة العامة لإجراء املقت�سى القانوين.

مادة )230(
اإذا قرر ال�ساهد اأنه مل يعد يذكر واقعة من الوقائع، يجوز اأن يتلى من �سهادته يف التحقيق، 
اأو من اأقواله يف حم�سر جمع ال�ستدللت اجلزء اخلا�س بهذه الواقعة، ويطبق هذا احلكم 

كذلك اإذا تعار�ست �سهادة ال�ساهد يف اجلل�سة مع �سهادته اأو اأقواله ال�سابقة.

مادة )231(
ت�سدر  ال�سهادة،  لأداء  املحدد  املوعد  يف  يح�سر  ومل  الأ�سول  ح�سب  ال�ساهد  تبليغ  مت  اإذا 
املحكمة بحقه مذكرة ح�سور اأو اإح�سار، ولها اأن تق�سي بتغرميه خم�سة ع�سر دينارًا اأردنيًا 

اأو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانونًا.

مادة )232(
اإذا ح�سر ال�ساهد املحكوم عليه بالغرامة اأثناء املحاكمة اأو بعدها واأبدى عذرا مقبول جاز 

للمحكمة اأن تعفيه منها.

مادة )233(
اإذا امتنع ال�ساهد بغري مربر قانوين عن اأداء اليمني، اأو عن الإجابة على الأ�سئلة التي توجهها 
اإليه املحكمة، يجوز لها اأن حتكم بحب�سه مدة ل تتجاوز �سهرًا واحدًا، واإذا قبل اأثناء مدة 
اإيداعه ال�سجن وقبل اختتام الإجراءات اأن يحلف اليمني، وان يجيب على الأ�سئلة التي توجه 

اإليه، يفرج عنه يف احلال بعد قيامه بذلك.

مادة )224(
يجوز قبول �سهادة من اأبلغ من املعتدى عليه اإذا كانت ال�سهادة تتعلق بذلك الفعل اأو كان   .1
ذلك الإبالغ قد اأدىل به حني وقوع الفعل اأو بعد ذلك بربهة وجيزة، اأو حاملا �سنحت له 

الفر�سة بذلك، اأو كان على فرا�س املوت.
ل يحول دون قبول هذه ال�سهادة اأن ال�سخ�س الذي �سدر عنه هذا البالغ مل يح�سر   .2
ك�ساهد يف الدعوى، اأو كان قد تعذر ح�سوره يف جل�سة املحاكمة اأو لتغيبه عن فل�سطني.

مادة )225(
يحلف ال�ساهد اليمني قبل اأداء ال�سهادة بال�سيغة التالية )اأق�سم باهلل العظيم اأن اأقول   .1

احلق كل احلق ول �سيء غري احلق(.
يعمل باملادة )90( من هذا القانون اإذا كان ال�ساهد من رجال الدين.  .2

اإذا اقتنعت املحكمة اأن حلف اليمني خمالف للمعتقداتالدينية لل�ساهد، فيجوز تدوين   .3
اأقواله بعد تقدميه تاأكيدًا باأنه �سيقول ال�سدق.

مادة )226(
ت�سمع على �سبيل ال�ستئنا�س اإفادة الأ�سخا�س الذين مل يتموا اخلم�س ع�سرة �سنة دون   .1

حلف ميني.
ل تكفي الإفادة التي توؤخذ على �سبيل ال�ستئنا�س وحدها لالإدانة، ما مل تكن موؤيدة ببينة   .2

اأخرى.

مادة )227(
الإفادة التي يوؤديها املتهم اأمام ماأموري ال�سبط الق�سائي، ويعرتف فيها بارتكابه اجلرمية 
تقبل اإذا قدمت النيابة العامة بينة على الظروف التي اأديت فيها، واقتنعت املحكمة باأنها 

اأخذت طوعًا واختيارًا.

مادة )228(
ي�سمع املدعي باحلقوق املدنية ك�ساهد ويحلف اليمني.



5455

مادة )241(
يجب اأن تت�سمن لئحة التهام ا�سم املتهم وتاريخ توقيفه ونوع اجلرمية املرتكبة وو�سفها 
التي تنطبق عليها  القانونية  واملواد  التهمة وظروفها،  ارتكابها وتفا�سيل  وتاريخ  القانوين، 

وا�سم املجني عليه، واأ�سماء ال�سهود.

مادة )242(
يتوىل قلم املحكمة تبليغ املتهم ب�سورة من لئحة التهام قبل يوم املحاكمة باأ�سبوع على الأقل، 

وت�ساف اإىل ذلك مواعيد امل�سافة.

مادة )243(
يح�سر املتهم اجلل�سة بغري قيود ول اأغالل، اإمنا جترى عليه املالحظة الالزمة، ول يجوز 
اإبعاد املتهم عن اجلل�سة اأثناء نظر الدعوى اإل اإذا وقع منه ت�سوي�س ي�ستدعي ذلك، ويف هذه 
احلالة ت�ستمر الإجراءات اإىل اأن ميكن ال�سري فيها بح�سوره، وعلى املحكمة اأن تعلمه بكل ما 

مت يف غيبته من اإجراءات.

مادة )244(
ت�ساأل املحكمة املتهم اإذا اختار حماميًا للدفاع عنه، فاإن مل يكن قد فعل ب�سبب �سعف حالته 
املادية انتدب له رئي�س املحكمة حماميًا، مار�س املهنة ملدة ل تقل عن خم�س �سنوات، اأو مار�س 
قبل ح�سوله على اإجازة املحاماة العمل يف النيابة العامة اأو يف الق�ساء مدة ل تقل عن �سنتني.

مادة )245(
اأتعاب املحامي املنتدب مبوجب املادة ال�سابقة، وت�سرف  تقرر املحكمة يف ختام املحاكمة 

الأتعاب من خزينة املحكمة.

مادة )246(
اإقامته،  وعمره وحمل  ميالده  وحمل  وعمله  و�سهرته  ا�سمه  عن  املتهم  املحكمة  ت�ساأل   .1

وحالته الجتماعية.
تنبه املحكمة املتهم اإىل وجوب اأن ي�سغي اإىل كل ما �سيتلى عليه، ويكلف وكيل النيابة   .2

بتالوة التهمة ولئحة التهام.

مادة )234(
يف  وت�سرفهم  �سلوكهم  اإىل  ت�سري  اأن  لها  ويجوز  ال�سهود  �سهادة  قيمة  املحكمة  تقدر   .1

املح�سر.
اأخذت  البع�س،  ال�سهود مع بع�سها  اأقوال  تتفق  اأو مل  الدعوى،  ال�سهادة  توافق  اإذا مل   .2

املحكمة بالقدر الذي تقتنع ب�سحته.

مادة )235(
يوؤدى ال�ساهد �سهادته �سفاهة ول يجوز له ال�ستعانة مبذكرات اإل باإذن من رئي�س املحكمة.

مادة )236(
ل يجوز رد ال�سهود لأي �سبب من الأ�سباب.

الف�سل اخلام�س
اأ�سول املحاكمات لدى حماكم البداية

مادة )237(
جتري املحاكمة ب�سورة علنية، ما مل تقرر املحكمة اإجراءها �سرية لعتبارات املحافظة على 
النظام العام اأو الأخالق، ويجوز يف جميع الأحوال منع الأحداث اأو فئة معينة من الأ�سخا�س 

من ح�سور املحاكمة.

مادة )238(
يدير رئي�س املحكمة اجلل�سة ويتخذ التدابري الالزمة حل�سن �سري املحاكمة.  .1

تنعقد جل�سات حمكمة البداية بح�سور وكيل النيابة العامة والكاتب.  .2

مادة )239(
يتوىل وكيل النيابة تالوة التهم على املتهم يف اجلرائم الواردة يف قرار التهام، ول ي�سوغ 

لوكيل النيابة اأن يدعي باأفعال خارجة عن قرار التهام، واإل كان ادعاوؤه باطاًل.

مادة )240(
ل يقدم اأي �سخ�س اإىل املحاكمة يف الدعاوى اجلزائية، اإل اإذا �سدر بحقه قرار اتهام من 

النائب العام اأو من يقوم مقامه.
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قد توؤدي اإىل ا�سطراب اأفكاره اأو تخويفه، ولها اأن متتنع عن �سماع �سهادة �سهود عن وقائع 
ترى اأنها وا�سحة و�سوحا كافيًا.

مادة )252(
للمحكمة اأن متنع املتهم اأو حماميه من ال�سرت�سال يف املرافعة اإذا خرج عن مو�سوع   .1

الق�سية اأو كرر اأقواله.
للمحكمة اأن تكلف وكيل النيابة ووكيل الدفاع تقدمي مرافعة خطية خالل مدة معينة   .2
ترتئيها ويف املوعد املحدد تتلى املرافعات، وت�سم اإىل املح�سر بعد التوقيع عليها من 

هيئة املحكمة.

مادة )253(
يدون كاتب املحكمة جميع وقائع املحاكمة يف حم�سر اجلل�سة، ويوقع عليه مع هيئة املحكمة.

مادة )254(
ل يجوز للنيابة ا�ستدعاء اأي �سخ�س لل�سهادة مل يرد ا�سمه يف قائمة ال�سهود اإل اإذا كان   .1

املتهم اأو حماميه قد تبلغ اإ�سعارًا با�سم ال�ساهد، اأو كان قد تنازل عن هذا احلق.
ي�ستثنى من �سرط التبليغ امل�سار اإليه يف الفقرة )1( اأعاله ال�سريك يف التهام الذي �سبق   .2
اأن برئ اأو اأدين، ومن ا�ستدعي كي يثبت اأن �ساهدًا اأخذت اأقواله يف التحقيق البتدائي 

وتعذر ح�سوره اإىل املحكمة ب�سبب وفاته اأو مر�سه اأو تغيبه عن فل�سطني.

مادة )255(
تتخذ املحكمة من الإجراءات ما مينع اختالط ال�سهود بع�سهم ببع�س اأثناء املحاكمة ويوؤدي 

كل �ساهد �سهادته منفردًا.

مادة )256(
ت�ساأل املحكمة ال�ساهد عن ا�سمه و�سهرته وعمره ومهنته وحمل اإقامته اأو �سكنه، وما   .1

�سلته باملجني عليه ويحلف ال�ساهد اليمني، ثم يوؤدي �سهادته �سفاهه.
يجوز للخ�سوم اأن يناق�سوا ال�ساهد يف �سهادته.  .2

مادة )247(
اإذا مل يح�سر املتهم اإىل املحكمة يف اليوم املقرر وال�ساعة املعينة يف مذكرة احل�سور، يعاد 

تبليغه مرة اأخرى، فاإذا مل يح�سر ت�سدر بحقه مذكرة اإح�سار.

مادة )248(
اإذا �سدر بحق مرتكبي اجلرم الواحد اأو بع�سهم قرارات اتهام م�ستقلة، فللمحكمة اأن تقرر 
�سم الدعاوى املتعلقة بهم، اإما من تلقاء نف�سها، اأو بناًء على طلب ممثل النيابة العامة اأو 

طلب الدفاع.

مادة )249(
اإذا راأت املحكمة يف اأية مرحلة من مراحل املحاكمة يف اجلرائم غري املتالزمة اأنه من املالئم 
حماكمة املتهم عن كل تهمة اأو اأكرث من التهم امل�سندة اإليه، فيجوز لها اأن تاأمر مبحاكمته 

على حدة عن كل تهمة من التهم املدرجة يف لئحة التهام.

مادة )250(
مع مراعاة اأحكام املادتني )214( و )215( من هذا القانون:.

بعد اأن يتلو وكيل النيابة التهمة على املتهم بلغة ب�سيطة ي�ستوعبها فهمه واإدراكه، وبعد   .1
اأن يو�سح املدعي باحلق املدين طلباته، ت�ساأل املحكمة املتهم عن رده على التهمة امل�سندة 

اإليه، وعن رده على الدعاء باحلق املدين.
اإذا اعرتف املتهم بارتكاب اجلرمية، ي�سجل اعرتافه بكلمات اأقرب ما تكون اإىل الألفاظ   .2

التي ا�ستعملها يف اعرتافه.
اإذا اأنكر املتهم التهمة اأو رف�س الإجابة، اأو التزم ال�سمت، تبداأ املحكمة يف ال�ستماع   .3

اإىل البينات.

مادة )251(
للمحكمة يف اأي حالة كانت عليها الدعوى اأن توجه للخ�سوم اأي �سوؤال ترى لزومه لظهور 
اإذا كانت غري  لل�ساهد  اأ�سئلة  تاأذن للخ�سوم بذلك، ويجب عليها منع توجيه  اأو  احلقيقة، 
متعلقة بالدعوى، ويجب عليها اأن متنع عن ال�ساهد اأي كالم بالت�سريح اأو التلميح واأية اإ�سارة 
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املحاكمة ح�سبما تاأمر املحكمة، غري اأنه ل ي�سمح بتقدمي بينات اأو مبخاطبة املحكمة ب�ساأن 
جترمي املتهم ول اأن ي�ستجوب اأو يناق�س اأي �ساهد من �سهود النيابة العامة فيما يتعلق بذلك 

اإل باإذن املحكمة.

مادة )264(
اإذا كان املتهم اأو ال�سهود اأو اأحدهم ل يح�سنون التكلم باللغة العربية، عني رئي�س املحكمة   .1

مرتجمًا مرخ�سًا، وعليه اأن يحلف اليمني باأن يرتجم الأقوال ب�سدق واأمانة.
اإذا مل تراع اأحكام الفقرة ال�سابقة تكون الإجراءات باطلة.  .2

مادة )265(
وفقًا لأحكام القانون يجوز للمتهم ووكيل النيابة اأن يطلبا رد املرتجم املعني، على اأن يبديا 

الأ�سباب املوجبة لذلك وتف�سل املحكمة يف الأمر.

مادة )266(
ل يجوز اأن يكون املرتجم اأحد ال�سهود اأو اأحد اأع�ساء املحكمة التي تنظر الدعوى ولو ر�سي 

املتهم ووكيل النيابة بذلك، واإل كانت الإجراءات باطلة.

مادة )267(
اإذا كان املتهم اأو ال�ساهد اأبكمًا اأ�سمًا ل يعرف الكتابة، عني رئي�س املحكمة للرتجمة من اعتاد 

خماطبته اأو خماطبة اأمثاله بالإ�سارة اأو بالو�سائل الفنية الأخرى.

مادة )268(
اإذا كان الأبكم الأ�سم يعرف الكتابة، في�سطر كاتب املحكمة الأ�سئلة واملالحظات وي�سلمها 

اإليه فيجيب عليها خطيًا، ويتوىل الكاتب تالوة ذلك يف اجلل�سة وت�سم اإىل املح�سر.

مادة )269(
اإذا ثبت للمحكمة اأن املتهم حني ارتكابه اجلرمية امل�سندة اإليه كان م�سابًا مبر�س �سبب   .1
اختالًل يف قواه العقلية جعله عاجزًا عن اإدراك اأعماله اأو عن العلم اأنه حمظور عليه 

اإتيان الفعل الذي يكون اجلرمية، قررت املحكمة عدم م�سئوليته جزائيًا.

مادة )257(
لأداء  ب�سبب ح�سورهم  ي�ستحقونها  التي  امل�ساريف  ال�سهود  على طلب  بناًء  املحكمة  تقدر 

ال�سهادة وتدفع من خزينة املحكمة.

مادة )258(
بعد النتهاء من �سماع بينات النيابة العامة ت�ساأل املحكمة املتهم عما اإذا كان يرغب يف   .1
الإدلء باأقواله وعما اإذا كان لديه �سهود. فاإذا اختار الإدلء باأقواله جاز لوكيل النيابة 

مناق�سته، واإذا اأبدى رغبة يف تقدمي بينات دفاع ت�ستمع املحكمة اإليه.

تدعو املحكمة �سهود الدفاع على نفقة املتهم ما مل تقرر خالف ذلك.  .2

مادة )259(
ل يجوز توجيه اأي �سوؤال للمتهم بق�سد الدللة على اإدانته بجرمية �سابقة، اإل اإذا قدم من 

تلقاء نف�سه بيانًا عن �سريته.

مادة )260(
يجوز للمحكمة من تلقاء نف�سها، ويف اأي وقت اأثناء املحاكمة اأن تكلف اأي �سخ�س باإعادة 

ال�سهادة، اأو اأن تاأمر باإعادة �سماع اأقوال اأي �ساهد �سبق اأن �سهد اأمامها.

مادة )261(
اإذا تبني اأثناء املحاكمة اأن �ساهدًا اأدى بعد حلف اليمني �سهادة ب�ساأن واقعة تتعلق بالق�سية 
تناق�س �سهادة اأداها يف التحقيق البتدائي مناق�سة جوهرية، فيعترب اأنه ارتكب جرمية اأداء 
ال�سهادة الكاذبة وللمحكمة اإدانته بهذه اجلرمية، واحلكم عليه بالعقوبة املقررة لها، ح�سبما 

ترى من ظروف الدعوى ومالب�ساتها.

مادة )262(
ينبغي على ال�ساهد اأن ل يربح قاعة املحكمة قبل اأن ياأذن له رئي�س املحكمة بذلك.

مادة )263(
يجوز للمدعي باحلق املدين اأن يناق�س اأي �ساهد من �سهود النيابة العامة اأو �سهود الدفاع 
ب�ساأن ذلك الدعاء، واأن يقدم بيناته بعد اختتام بينات النيابة اأو يف اأي وقت بعد ذلك اأثناء 
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مادة )274(
تق�سي املحكمة بالرباءة عند انتفاء الأدلة اأو عدم كفايتها، اأو لنعدام امل�سئولية، اأو كان   .1

الفعل ل يوؤلف جرمًا، اأو ل ي�ستوجب عقابًا.
وتق�سي املحكمة بالإدانة عند ثبوت الفعل املعاقب عليه.  .2

مادة )275(
اإذا قررت املحكمة الإدانة، ت�سمع اأقوال وكيل النيابة واملدعي باحلق املدين، ثم ت�سمع اأقوال 

املدان وحماميه، وتق�سي بالعقوبة والتعوي�سات املدنية.

مادة )276(
ي�ستمل احلكم على ملخ�س الوقائع الواردة يف قرار التهام واملحاكمة وعلى ملخ�س طلبات 
النيابة العامة واملدعي باحلق املدين ودفاع املتهم وعلى الأ�سباب املوجبة للرباءة اأو الإدانة، 
ومقدار  العقوبة  وعلى حتديد  الإدانة،  الفعل يف حالة  على  املنطبقة  القانونية  املادة  وعلى 

التعوي�سات املدنية.

مادة )277(
يوقع الق�ساة احلكم، ويتلى علنًا بح�سور وكيل النيابة العامة واملتهم، ويفهم الرئي�س املحكوم 

عليه باأن له احلق يف ا�ستئناف احلكم خالل املدة املقررة قانونًا.

مادة )278(
اإذا ق�ست املحكمة برباءة املتهم اأطلق �سراحه يف احلال ما مل يكن موقوفًا ل�سبب اآخر.

مادة )279(
يجوز للمحكمة اأن تلزم ال�سخ�س الذي تدينه بجرمية غري اجلرائم التي تق�سي فيها بالإعدام 

اأو ال�سجن املوؤبد بدفع ر�سوم املحاكمة والنفقات النا�سئة عنها.

مادة )280(
يحكم بنفقات الدعوى على املدعي باحلق املدين الذي ق�سي برف�س طلباته، وميكن اإعفاوؤه 
منها كلها اأو بع�سها اإذا ات�سح ح�سن نيته ومل تكن الدعوى اجلزائية قد اأقيمت بناًء على �سكواه.

اإذا ثبت للمحكمة اأثناء املحاكمة اأن املتهم خمتل يف قواه العقلية اأو معتوه لدرجة حتول دون   .2
حماكمته ت�سدر قرارًا باإيداعه اإحدى املوؤ�س�سات الطبية للمدة التي تراها �سرورية ملراقبته.
اإذا ثبت نتيجة هذه املراقبة اأن املتهم �سليم العقل وذلك ب�سهادة طبيبني خمت�سني من   .3
اأطباء احلكومة تبا�سر املحكمة حماكمته واإل تاأمر باإيداعه م�ست�سفى لالأمرا�س العقلية.

يعمل باأحكام هذه املادة اأمام املحاكم اجلزائية.  .4

مادة )270(
اأن ل يبنى هذا التعديل على وقائع مل ت�سملها البينة  اأن تعدل التهمة على  يجوز للمحكمة 
املقدمة، واإذا كان التعديل يعر�س املتهم لعقوبة اأ�سد توؤجل الق�سية للمدة التي تراها املحكمة 

�سرورية لتمكني املتهم من حت�سري دفاعه على التهمة املعدلة.

مادة )271(
بعد النتهاء من �سماع البينات يبدي وكيل النيابة مرافعته كما يبدي املدعي باحلق املدين 
مطالبه واملتهم وامل�سوؤول عن احلق املدين دفاعهما وبعد ذلك تختتم املحاكمة وفى كل الأحوال 

يجب اأن يكون املتهم اآخر من يتكلم.

الف�سل ال�ساد�س
احلكم

مادة )272(
بعد اختتام املحاكمة تختلي املحكمة يف غرفة املداولة وتدقق فيما طرح اأمامها من بينات 
وادعاءات، وت�سع حكمها بالإجماع اأو بالأغلبية فيما عدا عقوبة الإعدام فتكون باإجماع الآراء.

مادة )273( 
حتكم املحكمة يف الدعوى ح�سب قناعتها التي تكونت لديها بكامل حريتها ول يجوز لها اأن   .1
تبني حكمها على اأي دليل مل يطرح اأمامها يف اجلل�سة اأو مت التو�سل اإليه بطريق غري م�سروع.
كل قول يثبت اأنه �سدر من اأحد املتهمني اأو ال�سهود وحتت وطاأة الإكراه اأو التهديد يهدر   .2 

ول يعول عليه.
ي�سدر احلكم يف جل�سة علنية ولو كانت الدعوى نظرت يف جل�سة �سرية.  .3
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اإذا �سدر �سد املحكوم عليه خالل هذه املدة حكم باحلب�س اأكرث من �سهر عن فعل ارتكبه   .1
قبل الأمر بالإيقاف اأو بعده.

اإذا ظهر خالل هذه املدة اأن املحكوم عليه �سدر �سده قبل الإيقاف حكم كاملن�سو�س   .2
عليه يف الفقرة ال�سابقة ومل تكن املحكمة قد علمت به.

مادة )286(
ي�سدر احلكم بالإلغاء من املحكمة التي اأمرت باإيقاف التنفيذ بناًء على طلب النيابة العامة 
بعد تكليف املحكوم عليه باحل�سور، واإذا كانت العقوبة التي بني عليها الإلغاء قد حكم بها بعد 
اإيقاف التنفيذ، جاز اأي�سًا اأن ي�سدر احلكم بالإلغاء من املحكمة التي ق�ست بهذه العقوبة، 

�سواء من تلقاء نف�سها اأو بناًء على طلب النيابة العامة.

مادة )287(
يرتتب على الإلغاء تنفيذ العقوبة املحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار اجلنائية التي 

تكون قد اأوقفت.

الف�سل الثامن
حماكمة املتهم الفار

مادة )288(
يف حالة توجيه النائب العام اتهامًا يف جناية اإىل �سخ�س مل يقب�س عليه، ومل ي�سلم   .1

نف�سه، ي�سدر بحقه مذكرة قب�س.
يقوم وكيل النيابة بعد اإحالة اأوراق الدعوى اإليه بتنظيم لئحة اتهام مت�سمنة اأ�سماء   .2
ال�سهود، وير�سلها اإىل املوطن الأخري للمتهم لتبليغها، ومن ثم يحيل الدعوى اإىل املحكمة 

ملحاكمته.
على املحكمة بعد ت�سلمها ملف الدعوى اأن ت�سدر قرارًا باإمهال املتهم مدة ع�سرة اأيام   .3
لت�سليم نف�سه اإىل ال�سلطات الق�سائية خاللها، و يت�سمن هذا القرار نوع اجلناية والأمر 

بالقب�س عليه وتكليف كل من يعلم مبكان وجوده اأن يخربه عنه.
ين�سر قرار الإمهال يف اجلريدة الر�سمية اأو يف اإحدى ال�سحف املحلية ويعلق على باب   .4 

مادة )281(
اإذا اقتنعت املحكمة اأن الفعل امل�سند للمتهم ل يوؤلف جناية، واإمنا يوؤلف جنحة اأو خمالفة، 

تق�سي بتعديل التهمة وحتكم فيها.

مادة )282(
ي�سجل احلكم بعد �سدوره يف �سجل الأحكام اخلا�سة باملحكمة، ويحفظ اأ�سل احلكم   .1

مع اأوراق الدعوى التي �سدر فيها.
تر�سل املحكمة اإىل النائب العام قائمة بالأحكام التي �سدرت.  .2

مادة )283(
اإذا وقع خطاأ مادي يف احلكم ل يرتتب عليه البطالن، تتوىل املحكمة التي اأ�سدرته ت�سحيحه 
من تلقاء نف�سها اأو بناًء على طلب اخل�سوم، ويتم الت�سحيح يف غرفة املداولة، ولها اأي�سا 

بناًء على طلب وكيل النيابة العامة ت�سويب كل خطاأ مادي وقع يف قرار التهام.

الف�سل ال�سابع
اإجراءات وقف تنفيذ العقوبة

مادة )284(
يجوز للمحكمة عند احلكم يف جناية اأو جنحة بالغرامة اأو باحلب�س مدة ل تزيد على �سنة اأن 
تاأمر يف نف�س احلكم باإيقاف تنفيذ العقوبة اإذا راأت من اأخالق املحكوم عليه اأو ما�سيه اأو 
�سنه اأو الظروف التي ارتكبت فيها اجلرمية ما يبعث على العتقاد باأنه لن يعود اإىل خمالفة 
القانون. ويجب اأن تبني يف احلكم اأ�سباب اإيقاف التنفيذ، ويجوز اأن يكون الإيقاف �ساماًل 

لأية عقوبة تبعية وجلميع الآثار اجلزائية املرتتبة على احلكم.

مادة )285(
ي�سدر الأمر باإيقاف تنفيذ العقوبة ملدة ثالث �سنوات تبداأ من اليوم الذي ي�سبح فيه احلكم 

نهائيًا.
ويجوز اإلغاء اإيقاف التنفيذ:.
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على �ساحبها باملنفعة، يجوز لها اإ�سدار اأمر ببيعها حيثما يكون ذلك مالئمًا، ويودع 
ثمنها يف خزينة املحكمة.

مادة )291(
اإذا مل ي�سلم املتهم الفار نف�سه تقرر املحكمة اإجراء حماكمته غيابيًا بعد التثبت من   .1
تبليغ ون�سر قرار الإمهال، وجتري املحاكمة طبقًا لالإجراءات املقررة يف هذا القانون.

ل يقبل وكيل عن املتهم الفار يف املحاكمة الغيابية.  .2

مادة )292(
يف جرائم الأموال العامة اإذا حكم باإدانة املتهم الفار يحرم من الت�سرف باأمواله اأو   .1

اإدارتها وت�سري عليها اأحكام املادة )289( من هذا القانون.
ل يرفع قرار املنع من الت�سرف اأو الإدارة اإل بعد النتهاء من تنفيذ العقوبات املالية   .2

املق�سي بها.

مادة )293(
يعلن منطوق احلكم ال�سادر على املتهم الفار خالل ع�سرة اأيام من تاريخ �سدوره بوا�سطة 
النيابة العامة وذلك بن�سره يف اجلريدة الر�سمية ويف اإحدى ال�سحف املحلية وتعليقه على 
باب امل�سكن الأخري للمتهم، وعلى لوحة الإعالنات يف املحكمة، ويبلغ اأي�سًا اإىل مدير دائرة 

ت�سجيل الأرا�سي.

مادة294( (
ي�سبح احلكم نافذا من اليوم التايل لن�سره واإعالنه ح�سب الأ�سول، وللنيابة العامة ا�ستئنافه 

يف حالة الرباءة.

مادة )295(
ل يرتتب على غياب اأحد املتهمني اإرجاء املحاكمة اأو تاأخري النظر يف الدعوى بالن�سبة   .1

لباقي املتهمني.
للمحكمة بعد النتهاء من حماكمه املتهمني اأن تقرر ت�سليم املواد املحفوظة يف م�ستودع   .2
الأمانات اإىل اأ�سحابها اأو م�ستحقيها مبوجب حم�سر يبني فيه نوعها وعددها واأو�سافها.

م�سكن املتهم وعلى لوحة الإعالنات يف املحكمة.
5. اإذا تعذر ح�سور املتهم ملحاكمته، جاز لأقربائه اأو اأ�سدقائه تقدمي عذره، واثبات م�سروعيته.

6. اإذا مل ي�سلم املتهم نف�سه خالل هذه املدة، يعترب فارًا من وجه العدالة.

مادة )289(
يف احلالت التي تقوم فيها من التحقيق اأدله كافية على جدية التهام يف اأي من اجلرائم   .1
التي تقع على الأموال العامة للنائب العام متى قدر اأن الأمر يقت�سي اتخاذ تدابري حتفظية 
على اأموال املتهم الفار اأن يعر�س الأمر على املحكمة اجلزائية التي يجوز لها اأن تقرر 

و�سع اأمواله وممتلكاته حتت التحفظ ومنعه من الت�سرف فيها.
يجوز للمحكمة بناًء على طلب النائب العام اأن ت�سمل يف قرارها اأموال وممتلكات زوج   .2
املتهم الفار واأولده الق�سر متى توافرت لديها اأدلة كافية على اأنها متح�سلة من اجلرمية 

مو�سوع التحقيق.
تعني املحكمة من يدير الأموال املتحفظ عليها بعد جردها بح�سور ذوي ال�ساأن  اأ.   .3

وممثل النيابة العامة واخلبري الذي تنتدبه املحكمة.
يلتزم من يعني لالإدارة باملحافظة على الأموال املتحفظ عليها وح�سن اإدارتها وردها  ب. 

مع غلتها عند انتهاء مدة التحفظ.
يجوز لكل ذي م�سلحة اأن يتظلم من قرار املحكمة امل�سار اإليه يف الفقرات )1( و)2(   .4

و)3( اأعاله خالل ثالثة اأ�سهر اأمام املحكمة التي اأ�سدرته.
ووالداه ومن  واأولده  التحفظ يعطى زوجه  الفار حتت  املتهم  اأموال  خالل مدة وجود   .5 
يعولهم �سرعًا نفقة �سهرية من اإيرادات اأمالكه حتددها املحكمة املخت�سة،كما يجوز 
للمدعي باحلق املدين اأن ي�ست�سدر من هذه املحكمة قرارًا با�ستيفاء مقدار موؤقت من 

التعوي�سات املحكوم بها مقابل كفالة اأو بدونها.

مادة )290(
يبلغ النائب العام يف احلال قرار املحكمة اإىل مدير دائرة ت�سجيل الأرا�سي لو�سع اإ�سارة   .1

احلجز على عقارات املتهم الفار.
اإذا كانت الأموال املحجوز عليها معر�سة للتلف ال�سريع، اأو راأت املحكمة اأن بيعها يعود   .2
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تت�سمن مذكرة احل�سور اليوم وال�ساعة املقرر فيهما نظر الدعوى.  .2

مادة )304(
اإذا مل يح�سر املتهم اإىل املحكمة يف اليوم وال�ساعة املعينني يف مذكرة احل�سور املبلغة   .1

اإليه ح�سب الأ�سول، يحاكم غيابيًا.
اإذا ح�سر املتهم جل�سة املحاكمة ثم ان�سحب منها لأي �سبب كان اأو غاب عن املحاكمة   .2
بعد ح�سوره اإحدى جل�ساتها، يجوز لتلك املحكمة اأن تبا�سر نظر الدعوى، اأو اأن ت�ستمر 

يف نظرها كما لو كان املتهم حا�سرًا، ول يجوز الطعن يف هذا احلكم اإل بال�ستئناف.

مادة )305(
اأن ينيب عنه حماميًا لالإقرار  يجوز للمتهم يف دعاوى اجلنح غري املعاقب عليها باحلب�س 

بارتكابه الواقعة اأو غري ذلك من الإجراءات، ما مل تقرر املحكمة ح�سوره بنف�سه.

مادة )306(
يف املحاكمات التي جتري اأمام حماكم ال�سلح التي ل يقرر القانون متثيل النيابة العامة فيها، 

يجوز للم�ستكي اأو وكيله ح�سور املحاكمة والقيام بتقدمي البينة.

مادة )307(
ت�سري اأحكام الف�سل اخلام�س من هذا الباب على اإجراءات املحاكمة اأمام حماكم ال�سلح.

الف�سل العا�سر
الأ�سول املوجزة

مادة )308(
ت�سري الأ�سول املوجزة املبينة يف هذا الف�سل لدى خمالفة القوانني والأنظمة املتعلقة بالبلدية 

وال�سحة والنقل على الطرق.

مادة )309(
تر�سل  الغرامة فقط،  ت�ستوجب عقوبة  املذكورة  والأنظمة  للقوانني  عند وقوع خمالفة   .1
اأوراق ال�سبط املنظمة بها اإىل القا�سي املخت�س ليحكم بالعقوبة التي ي�ستوجبها الفعل 

مادة )296(
اإذا �سلم املتهم الفار نف�سه اأو قب�س عليه قبل اكتمال مدة انق�ساء العقوبة املحكوم بها بالتقادم، 
فيعترب احلكم و�سائر الإجراءات اجلارية ملغاة حتمًا، وتعاد املحاكمة وفقًا لالأ�سول املتبعة.

مادة )297(
اإذا ق�ست املحكمة برباءة املتهم الفار بعد ت�سليم نف�سه وحماكمته جمددًا، يعفى من نفقات 

املحاكمة الغيابية، وين�سر احلكم يف اجلريدة الر�سمية.
مادة )298(

ت�سري اأحكام هذا الف�سل على املتهم الذي يفر من مراكز الإ�سالح والتاأهيل )ال�سجن(، اأو 
املكان املخ�س�س للتوقيف مبوجب القانون.

الف�سل التا�سع
اأ�سول املحاكمات لدى حماكم ال�سلح

مادة )299(
تتاألف حمكمة ال�سلح من قا�س فرد، يخت�س بالنظر يف الدعاوى الداخلة �سمن �سالحيته.

مادة )300(
تخت�س حمكمة ال�سلح بالنظر يف جميع املخالفات واجلنح، ما مل ين�س القانون على خالف 

ذلك.

مادة )301(
ل يحال �سخ�س اإىل املحاكمة اأمام حماكم ال�سلح يف دعاوى اجلنح، ما مل تودع بحقه لئحة 

اتهام من قبل النيابة العامة.

مادة )302(
تنعقد جل�سات حماكم ال�سلح يف دعاوى اجلنح بح�سور وكيل النيابة العامة والكاتب.

مادة )303(
عندما تودع لئحة التهام لدى قلم املحكمة، تنظم مذكرات باحل�سور وتبلغ اإىل النيابة   .1

العامة واملتهم واملدعي باحلق املدين وامل�سوؤول عن احلق املدين.
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مادة )316(
يقدم العرتا�س بطلب اإىل قلم املحكمة التي اأ�سدرت احلكم، ويوقع من قبل املحكوم   .1

عليه اأو وكيله.
ي�سمل الطلب بيانًا كاماًل باحلكم الذي مت العرتا�س عليه، ويت�سمن كذلك بيان الأ�سباب   .2

التي ي�ستند اإليها العرتا�س.

مادة )317(
على املحكمة التي اأ�سدرت احلكم الغيابي اأن حتدد جل�سة للنظر يف العرتا�س ويبلغ اخل�سوم 

بها.

مادة )318(
يرتتب على وفاة املحكوم عليه غيابيا قبل انق�ساء مدة العرتا�س اأو قبل الف�سل فيه �سقوط 

احلكم وانق�ساء الدعوى اجلزائية.

مادة )319(
اإذا تخلف املعرت�س عن احل�سور يف اجلل�سة املحددة لنظر العرتا�س بدون عذر مقبول،   .1

ق�ست املحكمة برد العرتا�س ول يحق له العرتا�س مرة اأخرى.
احلكم برد العرتا�س قابال لال�ستئناف وي�سرى ميعاده من اليوم التايل ل�سدوره اإذا   .2

كان وجاهيًا ومن اليوم التايل لتبليغه اإذا كان غيابيًا.

مادة )320(
تق�سي املحكمة بعدم قبول العرتا�س �سكاًل لتقدميه بعد فوات امليعاد، اأو لنعدام ال�سفة 

اأو لأي عيب �سكلي اآخر.

مادة )321(
اإذا وجدت املحكمة اأن العرتا�س مقبول �سكاًل، قررت ال�سري يف الدعوى وفقًا لالإجراءات 

املقررة قانونًا.

مادة )322(
اإذا وجدت املحكمة اأن العرتا�س ل اأ�سا�س له تق�سي برده.

اأو يعيدها اإىل النيابة لإقامة الدعوى بالطرق املعتادة.
ي�سدر القا�سي حكمه خالل ع�سرة اأيام، ما مل يوجب القانون �سدوره خالل مدة اأق�سر   .2

من ذلك.

مادة )310(
ياأخذ القا�سي ب�سحة الوقائع املثبتة يف اأوراق ال�سبط املوافقة لأ�سول تنظيمها.

مادة )311(
يجب اأن ي�ستمل احلكم بالعقوبة على ذكر الفعل، وو�سفه القانوين، والن�س املنطبق عليه.

مادة )312(
يبلغ املحكوم عليه والنيابة العامة باحلكم ح�سب الأ�سول.

مادة )313(
مدع  الدعوى  يف  يكون  عندما  الف�سل  هذا  يف  عليها  املن�سو�س  املوجزة  الأ�سول  تطبق  ل 

باحلق املدين.

الكتاب الثالث
طرق الطعن يف الأحكام

الباب الأول
العرتا�س على الأحكام الغيابية

مادة )314(
للمحكوم عليه غيابيا يف مواد اجلنح واملخالفات اأن يعرت�س على احلكم خالل الع�سرة اأيام 

التالية لتبليغه باحلكم، بالإ�سافة اإىل ميعاد م�سافة الطريق.

مادة )315(
ل يقبل العرتا�س من املدعي باحلق املدين.
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مادة )328(
يكون ال�ستئناف باإيداع عري�سة ال�ستئناف لدى قلم املحكمة التي اأ�سدرت احلكم، اأو قلم 
حمكمة ال�ستئناف خالل خم�سة ع�سر يوما تبداأ من اليوم التايل لتاريخ النطق باحلكم اإذا 

كان ح�سوريًا، اأو من تاريخ تبليغه اإذا كان مبثابة احل�سوري.

مادة )329(
للنيابة العامة ا�ستئناف الأحكام ال�سادرة من حمكمتي ال�سلح والبداية خالل ثالثني يوما 

تبداأ من اليوم التايل ل�سدور احلكم.

مادة )330(
ت�سمل عري�سة ال�ستئناف بيانًا كاماًل باحلكم امل�ستاأنف، ورقم الدعوى التي �سدر ب�ساأنها 

و�سفة امل�ستاأنف وامل�ستاأنف �سده، واأ�سباب ال�ستئناف، وطلبات امل�ستاأنف.

مادة )331(
اإذا اأودعت عري�سة ال�ستئناف لدى قلم املحكمة التي اأ�سدرت احلكم، تعني عليها اأن تر�سلها 

اإىل قلم حمكمة ال�ستئناف مع ملف الدعوى امل�ستاأنفة خالل ثالثة اأيام.

مادة )332(
ل ي�سار املحكوم عليه واملدعي باحلق املدين وامل�سوؤول عن احلقوق املدنية با�ستئنافه.

مادة )333(
جتري يف املحاكمة ال�ستئنافية اأحكام املواد املتعلقة بعالنية املحاكمة واإجراءاتها و�سيغة 
احلكم النهائي، ولزوم الر�سوم والنفقات، وفر�س العقوبات، والعرتا�س على احلكم الغيابي، 
وملحكمة ال�ستئناف ال�سالحيات املن�سو�س عليها يف الف�سل اخلا�س مبحاكمة املتهم الفار 
يف حالة فراره، اأو يف حالة عدم ح�سوره اإىل املحكمة بعد تبليغه مبوعد املحاكمة اإذا كانت 

الدعوى منظورة اأمامها.

مادة )334(
التي  املحكمة  اأمام  �سماعهم  يجب  كان  الذين  ال�سهود  ت�سمع  اأن  ال�ستئناف  ملحكمة  يجوز 

اأ�سدرت احلكم امل�ستاأنف، وت�ستويف كل نق�س اآخر يف اإجراءات التحقيق.

الباب الثاين
ال�ستئناف

مادة )323(
يجوز للخ�سوم ا�ستئناف الأحكام احل�سورية واملعتربة مبثابة احل�سورية يف الدعاوى   .1

اجلزائية على النحو التايل:
ب�سفتها  البداية  حماكم  اأمام  ت�ستاأنف  ال�سلح  حماكم  عن  �سادرة  كانت  اإذا  اأ. 

ال�ستئنافية.
اأمام  ت�ستاأنف  اأول درجة  البداية ب�سفتها حماكم  اإذا كانت �سادرة عن حماكم  ب. 

حماكم ال�ستئناف.
اأي  ت�ستاأنف وفقًا لالإجراءات املقررة يف هذا القانون الأحكام والقرارات التي ين�س   .2

قانون اآخر على جواز ا�ستئنافها.

مادة )324(
ل يجوز ا�ستئناف القرارات غري الفا�سلة يف اأ�سا�س النزاع اإل مع احلكم الفا�سل فيه، ويرتتب 
حتمًا على ا�ستئناف احلكم ال�سادر يف الأ�سا�س ا�ستئناف هذه القرارات، اأما القرارات التي 
ا�ستئنافها  يجوز  لنق�سائها  الدعوى  قبول  بعدم  اأو  الخت�سا�س،  بعدم  الدفع  برد  تق�سى 

ا�ستقالل اإذا اأديل بالدفع يف بدء املحاكمة وقبل اأي دفاع يف الأ�سا�س.

مادة )325(
يجوز ا�ستئناف الأحكام ال�سادرة يف دعاوى احلق املدين اإذا كانت مما يجوز ا�ستئنافه كما 
اأنها كانت �سادرة من املحاكم املدنية، ويقت�سر ال�ستئناف على اجلزء املتعلق بدعوى  لو 

احلق املدين.

مادة )326(
يجوز ا�ستئناف الأحكام ال�سادرة برد العرتا�س.

مادة )327(
ت�ستاأنف بحكم القانون الأحكام ال�سادرة بعقوبة الإعدام وال�سادرة بعقوبة ال�سجن املوؤبد 

ولو مل يتقدم اخل�سوم بطلب ذلك. 
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مادة )342(
اإذا كان ال�ستئناف مرفوعًا من النيابة العامة، فللمحكمة اأن توؤيد احلكم اأو تلغيه اأو   .1 

تعدله �سواء �سد املتهم اأو مل�سلحته.
ل يجوز ت�سديد العقوبة ول اإلغاء احلكم ال�سادر بالرباءة اإل باإجماع اآراء ق�ساة املحكمة   .2

التي تنظر ال�ستئناف.
مادة )343(

يرد ال�ستئناف �سكاًل اإذا قدم بعد امليعاد املحدد، اأو تبني انعدام �سفة رافعه، اأو لأي عيب 
�سكلي اآخر.

مادة )344(
ل يقبل الدفع ببطالن الإجراءات اأمام حمكمة ال�ستئناف اإل اإذا كان متعلقًا بالنظام العام 

اأو كان قد اأبدي اأمام حمكمة اأول درجة.
مادة )345(

يت�سلم مدير ال�سجن ا�ستئناف النزيل ويرفعه اإىل حمكمة ال�ستئناف خالل اأ�سبوع من تاريخ 
تقدميه.

الباب الثالث
النق�س

الف�سل الأول
نق�س الأحكام

مادة )346(
تقبل الأحكام ال�سادرة من حمكمة البداية ب�سفتها ال�ستئنافية ومن حمكمة ال�ستئناف يف 

اجلنايات واجلنح الطعن بالنق�س، ما مل ين�س القانون على خالف ذلك.

مادة )347(
الأحكام ال�سادرة من حمكمة البداية ب�سفتها ال�ستئنافية ومن حمكمة ال�ستئناف، والقا�سية 
برد الدفع بعدم الخت�سا�س، اأو عدم قبول الدعوى لنق�سائها وفقًا لأحكام هذا القانون 

تقبل الطعن بالنق�س.

مادة )335(
تق�سي املحكمة بتاأييد احلكم امل�ستاأنف اإذا وجدت اأن ال�ستئناف غري مقبول �سكاًل اأو اأنه 

يف غري حمله مو�سوعًا.

مادة )336(
اإذا ق�ست املحكمة باإلغاء احلكم امل�ستاأنف لكون الفعل ل يوؤلف جرمًا اأو ل ي�ستوجب عقابًا اأو 

لعدم وجود بينة كافية للحكم حتكم بالرباءة.

مادة )337(
اإذا األغي احلكم ملخالفة القانون اأو لأي �سبب اآخر تق�سي املحكمة يف اأ�سا�س الدعوى اأو تعيدها 

اإىل املحكمة التي اأ�سدرت ذلك احلكم بتعليمات لل�سري مبوجبها.

مادة )338(
اإذا كانت املحكمة التي اأ�سدرت احلكم امل�ستاأنف قد اقت�سرت على احلكم بعدم الخت�سا�س 
اأو عدم قبول الدعوى، وحكمت املحكمة ال�ستئنافية باإلغاء احلكم وباخت�سا�س املحكمة، اأو 
برف�س الدفع بعدم القبول وبنظر الدعوى، يجب عليها اأن تعيد الدعوى اإىل املحكمة التي 

اأ�سدرت احلكم امل�ستاأنف للف�سل يف مو�سوعها.

مادة )339(
ي�سقط ا�ستئناف املحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ اإذا مل يتقدم للتنفيذ قبل 

اجلل�سة.

مادة340( (
يجوز للمحكمة اإرجاء تنفيذ احلكم امل�ستاأنف حلني الف�سل يف ال�ستئناف اإذا اأبدى املحكوم 

عليه رغبة با�ستئناف ذلك احلكم.

مادة )341(
اإذا مل يقدم ال�ستئناف خالل املدة املعينة، وطلب امل�ستاأنف خالل خم�سة ع�سر يومًا اعتبارًا 
من تاريخ انق�ساء مدة ال�ستئناف متديد املدة، يجوز ملحكمة ال�ستئناف اأن متنحه مهلة ل 

تتجاوز ع�سرة اأيام اإذا تبني لها وجود �سبب م�سروع يربر التاأخري.
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خمالفة قواعد الخت�سا�س اأو جتاوز املحكمة �سلطتها القانونية.  .7
خمالفة الإجراءات الأخرى اإذا كان اخل�سم قد طلب مراعاتها ومل ت�ستجب له املحكمة   .8

ومل يجر ت�سحيحها يف مراحل املحاكمة التي تليها.

مادة )352(
ل يقبل من اخل�سم اأن يدفع ببطالن بع�س الإجراءات التي متت اأمام حماكم ال�سلح والبداية 

اإذا مل يحتج بها اأمام حمكمة ال�ستئناف.

مادة )353(
ل يقبل من اخل�سم اأن يتقدم بدليل م�ستمد من وقائع مل يتطرق اإليها اأ�سباب احلكم املطعون 

فيه.

مادة )354(
يجوز للمحكمة اأن تنق�س احلكم مل�سلحة املتهم من تلقاء نف�سها اإذا تبني لها مما هو ثابت 
فيه اأنه مبني على خمالفة القانون، اأو على خطاأ يف تطبيقه اأو يف تاأويله، اأو اأن املحكمة التي 
اأ�سدرته مل تكن م�سكلة وفقًا للقانون، اأو ل ولية لها للنظر يف الدعوى، اأو اإذا �سدر بعد احلكم 

املطعون فيه قانون ي�سري على واقعة الدعوى.

الف�سل الثالث
اإجراءات الطعن بالنق�س

مادة )355(
يكون ميعاد تقدمي طلب الطعن بالنق�س للنيابة العامة، واملحكوم عليه واملدعي باحلق   .1

املدين وامل�سوؤول عن احلقوق املدنية خالل اأربعني يومًا.
يبداأ ميعاد الطعن بالنق�س من اليوم الذي يلي تاريخ �سدور احلكم اإذا كان ح�سوريًا،   .2

اأو من اليوم الذي يلي تبليغه اإذا كان احلكم مبثابة احل�سوري.

مادة )356(
يقدم طلب الطعن بالنق�س اإىل قلم املحكمة التي اأ�سدرت احلكم اأو اإىل قلم حمكمة النق�س.

مادة )348(
ل يقبل الطعن بالنق�س يف الأحكام والقرارات ما دامت قابلة لالعرتا�س اأو ال�ستئناف.

مادة )349(
يكون الطعن بالنق�س من كل من:.

النيابة العامة.  .1
املحكوم عليه.  .2

املدعي باحلق املدين.  .3
امل�سوؤول عن احلقوق املدنية.  .4

مادة )350(
يتم الطعن بالنق�س بحكم القانون يف جميع الأحكام ال�سادرة بالإعدام اأو باحلب�س املوؤبد 

حتى ولو مل يطلب اخل�سوم ذلك.

الف�سل الثاين
اأ�سباب الطعن بالنق�س

مادة )351(
مع مراعاة اأحكام املادة ال�سابقة، ل يقبل الطعن بالنق�س اإل لالأ�سباب التالية:.

اإذا وقع بطالن يف الإجراءات اأثر يف احلكم.  .1
اإذا مل تكن املحكمة التي اأ�سدرته م�سكلة وفقًا للقانون، اأو مل تكن لها ولية الف�سل يف   .2

الدعوى.
اإذا �سدر حكمان متناق�سان يف وقت واحد يف واقعة واحدة.  .3

احلكم مبا يجاوز طلب اخل�سم.  .4
اإذا كان احلكم املطعون فيه بنى على خمالفة القانون، اأو على خطاأ يف تطبيقه، اأو يف   .5

تف�سريه.
خلو احلكم من اأ�سبابه املوجبة، اأو عدم كفايتها، اأو غمو�سها، اأو تناق�سها.  .6
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مادة )364(
اإذا كان الطاعن موقوفًا فعليه اأن يتقدم با�ستدعاء الطعن اإىل مدير ال�سجن املوقوف فيه 

الذي ير�سله بدوره خالل اأربع وع�سرين �ساعة اإىل قلم حمكمة النق�س.

مادة )365(
ي�سقط الطعن املرفوع من املتهم املحكوم عليه بعقوبة �سالبة للحرية اإذا مل يتقدم للتنفيذ 

قبل اجلل�سة املحددة لنظر الطعن.

مادة )366(
تنظر املحكمة يف الطعن تدقيقًا ويجوز لها اأن حتدد جل�سة ل�سماع اأقوال النيابة العامة ووكالء 

اخل�سوم اإذا ارتاأت ذلك.

مادة )367(
اإذا رف�ست املحكمة جميع اأ�سباب الطعن بالنق�س التي تقدم بها الطاعن ومل جتد من تلقاء 

نف�سها �سببًا للنق�س ردت الطعن مو�سوعًا.

مادة )368(
اإذا مل يكن الطعن مقدمًا من النيابة العامة فال ينق�سي احلكم اإل بالن�سبة ملن قدم   .1

الطعن.
اإذا كان مقدم الطعن اأحد املحكوم عليهم وكانت الأ�سباب التي بني عليها الطعن تت�سل   .2 
بغريه من املحكوم عليهم معه يف الدعوى فيحكم بنق�س احلكم بالن�سبة اإليهم اأي�سًا ولو 

مل يقدموا طعنًا.

مادة )369(
اإذا بنيت اأ�سباب احلكم املطعون به على خطاأ يف ذكر ن�سو�س القانون، اأو يف و�سف   .1
اجلرمية اأو يف �سفة املحكوم عليه فال يجوز نق�س احلكم اإذا كانت العقوبة املحكوم 
بها هي املقررة يف القانون للجرمية بح�سب الوقائع املثبتة يف احلكم وت�سحح املحكمة 

اخلطاأ الذي وقع فيه وترد الطعن بالنتيجة.
ل يجوز للمحكوم عليه ال�ستناد اإىل الطعن لالمتناع عن تنفيذ احلكم املطعون فيه.  .2

مادة )357(
يجب اأن يكون طلب الطعن موقعًا من الطاعن اأو من حمام، واأن يت�سمن اأ�سباب الطعن، 
قلم  عليه  يوؤ�سر  واأن  املقررة،  الر�سوم  دفع  اإي�سال  به  مرفقًا  يكون  واأن  اخل�سوم  واأ�سماء 

املحكمة بتاريخ الت�سجيل.

املادة )358(
اإذا مل يكن الطعن مقدمًا من النيابة العامة اأو من املحكوم عليه املوقوف لعقوبة �سالبة للحرية 
فانه يجب لقبوله اأن يودع الطاعن خزينة املحكمة مبلغ )50( دينارًا اأردنيًا اأو ما يعادلها 
بالعملة املتداولة قانونًا، ما مل يكن قد اأعفي من الر�سوم الق�سائية، ويعترب هذا املبلغ تاأمينًا 

يرد اإىل الطاعن اإذا كان حمقًا يف طعنه.

مادة )359(
اإذا اأودع طلب الطعن بالنق�س لدى قلم املحكمة التي اأ�سدرت احلكم، فاإنه يتعني عليها اأن 

تر�سله اإىل قلم حمكمة النق�س مع ملف الدعوى خالل اأ�سبوع.

مادة )360(
على رئي�س قلم حمكمة النق�س اإر�سال اأوراق التبليغ للمطعون �سده بعري�سة الطعن بالنق�س 

املقدمة �سده، خالل اأ�سبوع من اليوم الذي يلي تاريخ ت�سجيل العري�سة.

مادة )361(
يحق للمطعون �سده خالل خم�سة ع�سر يومًا من اليوم التايل للتبليغ اأن يقدم لئحة جوابية 

على اأ�سباب النق�س اإىل قلم حمكمة النق�س.

مادة )362(
عندما تكتمل اأوراق الطعن بالنق�س، ير�سلها رئي�س قلم املحكمة مع ملف الدعوى اإىل النيابة 

العامة.

مادة )363(
ت�سجل الأوراق يف �سجل النيابة العامة، وترفع مع امللف اإىل النائب العام لتدوين مطالعته 

عليها، ويعيدها خالل ع�سرة اأيام من تاريخ و�سولها اإليه.
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مادة )376(
اإذا قبلت حمكمة النق�س الأ�سباب املذكورة يف املادة ال�سابقة فاإنها تبطل الإجراء اأو احلكم 

اأو القرار املطعون فيه.

الباب الرابع
اإعادة املحاكمة

مادة )377(
يجوز اإعادة املحاكمة يف الأحكام التي اكت�سبت الدرجة الباتة يف مواد اجلنايات واجلنح يف 

الأحوال التالية:.
اإذا حكم على �سخ�س يف جرمية قتل، ثم ظهرت اأدلة تثبت اأن املدعى بقتله قد وجد   .1

حيًا.
اإذا �سدر حكم على �سخ�س من اأجل واقعة ثم �سدر حكم على �سخ�س اآخر من اأجل   .2
الواقعة عينها، وكان بني احلكمني تناق�س بحيث ي�ستنتج منه براءة اأحد املحكوم عليهما.

اإذا كان احلكم مبنيًا على �سهادة ق�سي باأنها كاذبة، اأو على وثيقة ق�سي بعد �سدور   .3
احلكم باأنها مزورة، وكان لهذه ال�سهادة اأو الوثيقة تاأثري يف احلكم.

اإذا ظهرت وقائع جديدة بعد �سدور احلكم، اأو اأظهرت وثائق واأدلة كانت جمهولة حني   .4
�سدور احلكم وكان من �ساأن هذه الوقائع اأو الوثائق اإثبات براءة املحكوم عليه.

الأحوال  اإحدى حماكم  اأو  مبنيًا على حكم �سادر من حمكمة مدنية  كان احلكم  اإذا   .5
ال�سخ�سية واألغي هذا احلكم.

مادة )378(
يقدم طلب اإعادة املحاكمة اإىل وزير العدل من قبل كل من:.

املحكوم عليه اأو حماميه اأو ممثله ال�سرعي اإذا كان عدمي الأهلية، اأو امل�سوؤول عن احلقوق   .1 
املدنية.

زوج املحكوم عليه اأو اأبنائه، وورثته اأو من اأو�سى لهم اإن كان ميتًا، اأو ثبت ذلك بحكم   .2 
ق�سائي.

مادة )370(
ل ينق�س من احلكم اإل اجلزء الذي طعن فيه ما مل تكن التجزئة غري ممكنة.

مادة )371(
اإذا كان احلكم املطعون فيه �سادرًا بقبول دفع قانوين مانع من ال�سري يف الدعوى ونق�سته 
حمكمة النق�س، واأعادت الق�سية اإىل املحكمة التي اأ�سدرته لنظر املو�سوع فال يجوز لهذه 

املحكمة اأن حتكم بعك�س ما ق�ست به حمكمة النق�س.

مادة )372(
اإذا قبلت املحكمة �سببًا من اأ�سباب النق�س اأو وجدت �سببًا له من تلقاء نف�سها عماًل باملادة 
)354( من هذا القانون قررت نق�س احلكم املطعون فيه، واأعادت الدعوى اإىل املحكمة التي 

اأ�سدرت احلكم املنقو�س لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة.

الف�سل الرابع
اأثار اأحكام حمكمة النق�س

مادة )373(
اإذا قررت حمكمة النق�س رد طلب الطعن بالنق�س، اأ�سبح احلكم باتًا، ول يجوز باأي حال 

ملن رفعه اأن يرفع طعنًا اآخر عن احلكم ذاته لأي �سبب كان.

مادة )374(
اإذا طعن يف احلكم ال�سادر بعد النق�س الأول تنظر حمكمة النق�س يف مو�سوع الدعوى.

الف�سل اخلام�س
النق�س باأمر خطي

مادة )375(
لوزير العدل اأن يطلب من النائب العام خطيًا عر�س ملف دعوى على حمكمة النق�س اإذا كان 
احلكم خمالفًا للقانون وكان احلكم قد اكت�سب الدرجة القطعية ومل ي�سبق ملحكمة النق�س 

البت فيه. ويطلب بال�ستناد اإىل ذلك اإبطال الإجراء اأو نق�س احلكم اأو القرار.
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مادة )385(
اإذا رف�س طلب اإعادة املحاكمة، فال يجوز جتديده بناًء على ذات الوقائع التي بني عليها.

مادة )386(
املحاكمة من غري حمكمة  اإعادة  بناًء على طلب  الدعوى  التي ت�سدر يف مو�سوع  الأحكام 
النق�س يجوز الطعن فيها بجميع الطرق املقررة يف القانون، ول يجوز اأن يق�سى على املتهم 

باأ�سد من العقوبة ال�سابقة التي حكم بها عليه.

مادة )387(
يحق ملن حكم برباءته بعد قبول اإعادة املحاكمة اأن يطالب الدولة بتعوي�سه عن ال�سرر   .1

النا�سئ له من احلكم ال�سابق.
يقدم طلب التعوي�س من الزوج والأ�سول والفروع اإذا كان املحكوم له ميتًا.  .2

يجوز للدولة اأن ترجع بالتعوي�س على املدعي باحلق املدين اأو املبلغ اأو �ساهد الزور الذي   .3
كان �سببًا يف �سدور احلكم بالعقوبة.

الباب اخلام�س
قوة الأحكام النهائية

مادة )388(
اإذا �سدر حكم يف مو�سوع الدعوى اجلزائية فال يجوز اإعادة النظر فيها اإل بالطعن يف هذا 

احلكم بالطرق املقررة يف القانون.

مادة )389(
ل يجوز الرجوع يف الدعوى اجلزائية بعد احلكم فيها نهائيًا بناًء على تغيري الو�سف القانوين 

للجرمية.

مادة )390(
اجلزائية  الدعوى  مو�سوع  يف  املخت�سة  املحكمة  من  ال�سادر  اجلزائي  للحكم  يكون   .1
بالرباءة اأو بالإدانة قوة الأمر املق�سي به اأمام املحاكم املدنية يف الدعاوى التي مل يكن 

مادة )379(
يقدم طلب الإعادة اإىل وزير العدل خالل �سنة، اعتبارًا من اليوم الذي علم فيه الأ�سخا�س   .1

الذين لهم تقدمي الطلب بال�سبب املوجب لالإعادة واإل كان طلبهم مردودًا.
يحيل وزير العدل طلب اإعادة املحاكمة اإىل النائب العام وعلى النائب العام اأن يقوم   .2
برفع الطلب مع التحقيقات التي يكون قد راأى اإجراءها اإىل حمكمة النق�س، يبني راأيه 

والأ�سباب التي ي�ستند عليها خالل �سهر من تاريخ ت�سلمه الطلب.
مادة )380(

ل يرتتب على طلب اإعادة املحاكمة اإيقاف تنفيذ احلكم اإل اإذا كان �سادرا بالإعدام.  .1
اإعادة  طلب  بقبول  القا�سي  قرارها  يف  احلكم  تنفيذ  بوقف  تاأمر  اأن  النق�س  ملحكمة   .2

املحاكمة.
مادة )381(

اإذا قررت حمكمة النق�س قبول طلب اإعادة املحاكمة اأحالت الق�سية اإىل حمكمة من ذات 
درجة املحكمة التي اأ�سدرت احلكم بالأ�سا�س.

مادة )382(
اإذا كانت اإعادة املحاكمة غري ممكنة مبواجهة جميع اخل�سوم لوفاة املحكوم عليه اأو انق�ساء 
الدعوى بالتقادم، تنظر حمكمة النق�س يف مو�سوع الدعوى تدقيقا ويبطل من احلكم اأو من 

الأحكام ال�سابقة ما �سدر منها بغري حق.

مادة )383(
يعلق احلكم ال�سادر برباءة املحكوم عليه نتيجة اإعادة املحاكمة على باب املحكمة اأو   .1
الأماكن العامة يف البلدة التي �سدر فيها احلكم الأول ويف حمل وقوع اجلرمية، ويف 

موطن طالب الإعادة ويف املوطن الأخري للمحكوم عليه اإن كان ميتا.
ين�سر حكم الرباءة حتما يف اجلريدة الر�سمية، وين�سر اأي�سا اإذ ا�ستدعى ذلك طالب   .2

اإعادة املحاكمة يف �سحيفتني حمليتني يختارهما، وتتحمل الدولة نفقات الن�سر.

مادة )384(
يرتتب على اإلغاء احلكم املطعون فيه �سقوط احلكم بالتعوي�سات ووجوب رد ما اأدي منها 

بدون اإخالل بقواعد �سقوط احلق مب�سي املدة.



8283

مادة )396(
اإذا كان املتهم موقوفا على ذمة الق�سية، و�سدر احلكم البتدائي بالرباءة اأو بالغرامة اأو 

باحلب�س مع وقف التنفيذ وجب اإخالء �سبيله يف احلال ما مل يكن موقوفًا ل�سبب اآخر.

مادة )397(
يجب اإخالء �سبيل املحكوم عليه بعقوبة �سالبة للحرية متى ق�سى يف التوقيف الحتياطي مدة 

تعادل املدة املحكوم بها عليه.

مادة )398(
ل يرتتب على الطعن بطريق النق�س اإيقاف التنفيذ، اإل اإذا كان احلكم �سادرا بالإعدام.

مادة )399(
لكل حمكوم عليه باحلب�س ملدة ل تتجاوز ثالثة اأ�سهر اأن يطلب من النيابة العامة ت�سغيله خارج 
ال�سجن بدًل من تنفيذ عقوبة احلب�س عليه، ما مل ين�س احلكم على حرمانه من هذا اخليار.

مادة )400(
التوقيف  احت�ساب مدة  اأجلها، وجب  اأوقف من  التي  املتهم من اجلرمية  اإذا حكم برباءة 
الحتياطي من املدة املحكوم بها يف اأية جرمية اأخرى يكون قد ارتكبها اأو حقق معه فيها 

اأثناء مدة التوقيف الحتياطي.

مادة )401(
يكون ا�ستنزال مدة التوقيف الحتياطي عند تعدد العقوبات ال�سالبة للحرية املحكوم بها على 

املتهم من العقوبة الأخف اأول، ثم من العقوبة الأ�سد منها.

مادة )402(
العقوبة حتى ت�سع  تاأجيل تنفيذ  اإذا كان املحكوم عليها بعقوبة �سالبة للحرية حاماًل جاز 
حملها ومت�سي مدة ثالثة اأ�سهر على الو�سع، فاإذا روؤى التنفيذ على املحكوم عليها اأو ثبت 
يف اأثناء التنفيذ اأنها حامل وجبت معاملتها يف مركز ال�سالح والتاأهيل )ال�سجن( معاملة 

املوقوفني احتياطيًا.

قد ف�سل فيها نهائيًا فيما يتعلق بوقوع اجلرمية وبو�سفها القانوين ون�سبتها اإىل فاعلها.

ويكون للحكم بالرباءة هذه القوة �سواء بني عليها انتفاء التهمة اأو على عدم كفاية الأدلة.  .2

ل يكون للحكم بالرباءة هذه القوة اإذا كان مبنيًا على اأن الفعل ل يعاقب عليه القانون.  .3

مادة )391(
ل تكون لالأحكام ال�سادرة من املحاكم املدنية قوة الأمر املق�سي به اأمام املحاكم اجلزائية 

فيما يتعلق بوقوع اجلرمية ون�سبتها اإىل فاعلها.

مادة )392(
تكون لالأحكام ال�سادرة من حماكم الأحوال ال�سخ�سية (ال�سرعية( يف حدود اخت�سا�سها 

قوة الأمر املق�سي به اأمام املحاكم اجلزائية يف امل�سائل التي يتوقف عليها الف�سل.

الكتاب الرابع
التنفيذ

الباب الأول
الأحكام الواجبة التنفيذ

مادة )393(
ل يجوز توقيع العقوبات املقررة بالقانون لأية جرمية، اإل مبقت�سى حكم �سادر من حمكمة 

خمت�سة.

مادة )394(
ل تنفذ الأحكام ال�سادرة من املحاكم اجلزائية اإل اإذا اأ�سبحت نهائية، ما مل ين�س القانون 

على خالف ذلك.

مادة )395(
تتوىل النيابة العامة تنفيذ الأحكام ال�سادرة يف الدعاوى اجلزائية وفقًا ملا هو مقرر   .1

بهذا القانون ولها عند اللزوم ال�ستعانة بقوات ال�سرطة مبا�سرة.
الأحكام ال�سادرة يف دعاوى احلق املدين يكون تنفيذها بناًء على طلب املدعي باحلق   .2

املدين طبقًا ملا هو مقرر يف اأ�سول املحاكمات املدنية.
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مادة )409(
ل يجوز تنفيذ حكم الإعدام اإل بعد م�سادقة رئي�س الدولة عليه.

مادة )410( 
ي�سرف النائب العام اأو من ينيبه من م�ساعديه على تنفيذ احلكم امل�سادق عليه بالإعدام 

ويح�سر تنفيذ احلكم كل من :.
النائب العام اأو من ينيبه.  .1

مدير مركز ال�سالح والتاأهيل )ال�سجن( اأو من ينوب عنه.  .2
مدير ال�سرطة يف املحافظة.  .3

كاتب املحكمة التي اأ�سدرت احلكم.  .4
طبيب مركز ال�سالح والتاأهيل.  .5

اأحد رجال الدين من الطائفة التي ينتمي اإليها املحكوم عليه.  .6

مادة )411(
لأقارب املحكوم عليه بالإعدام اأن يقابلوه قبل املوعد املعني لتنفيذ احلكم على اأن يكون ذلك 

بعيدًا عن حمل التنفيذ.

مادة )412(
اإذا كانت ديانة املحكوم عليه تفر�س عليه العرتاف اأو غريه من الطقو�س الدينية قبل املوت، 

وجب اإجراء الت�سهيالت لتمكني اأحد رجال الدين من مقابلته.

مادة )413(
يجب اأن يتلى من احلكم ال�سادر بالإعدام منطوقه، والتهمة املحكوم من اأجلها على املحكوم 
عليه، وذلك يف مكان التنفيذ، وي�سمع من احلا�سرين، واإذا رغب املحكوم عليه يف اإبداء اأقوال 

حرر النائب العام اأو م�ساعده حم�سرًا تثبت فيه هذه الأقوال.

مادة )414(
ل يجوز تنفيذ حكم الإعدام يف املراأة احلامل، فاإذا و�سعت مولودًا حيًا تق�سي املحكمة التي 

اأ�سدرت احلكم بالنزول بعقوبة الإعدام اإىل عقوبة ال�سجن املوؤبد.

مادة )403(
اإذا كان املحكوم عليه بعقوبة �سالبة للحرية م�سابًا مبر�س يهدد حياته اأو يعر�س التنفيذ 

حياته للخطر جاز تاأجيل تنفيذ العقوبة عليه.

مادة )404(
اإذا اأ�سيب املحكوم عليه بعقوبة �سالبة للحرية بجنون، على النيابة العامة اأن تاأمر بو�سعه يف 
اأحد املحال املعدة لالأمرا�س العقلية حتى يرباأ، ويف هذه احلالة ت�ستنزل املدة التي يق�سيها 

يف هذا املحل من العقوبة املحكوم بها.

مادة )405(
اإذا كان حمكومًا على رجل وزوجته باحلب�س مدة ل تزيد على �سنة، ولو عن جرائم خمتلفة 
ومل يكونا م�سجونني من قبل جاز تاأجيل تنفيذ العقوبة على اأحدهما حتى يفرج عن الآخر، 
اإذا كانا يكفالن �سغريًا مل يتجاوز خم�س ع�سرة �سنة كاملة، وكان لهما حمل اإقامة معروف 

يف فل�سطني.

مادة )406(
يجوز للمحكمة يف جميع الأحوال التي تقرر فيها تاأجيل تنفيذ العقوبة على املحكوم عليه اأن 
تلزمه بتقدمي كفالة ت�سمن عدم فراره من التنفيذ عند زوال �سبب التاأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة 
يف الأمر ال�سادر بالتاأجيل، ولها اأي�سًا اأن ت�سرتط لتاأجيل التنفيذ ما تراه من الحتياطات 

الكفيلة مبنعه من الهرب.

مادة )407(
يف غري الأحوال املبينة يف القانون ل يخلى �سبيل املحكوم عليه من قبل بعقوبة �سالبة للحرية 

قبل اأن ي�ستويف مدة العقوبة.

الباب الثاين
تنفيذ عقوبة الإعدام

مادة )408(
متى �سار حكم الإعدام نهائيًا وجب على وزير العدل رفع اأوراق الدعوى فورًا اإىل رئي�س الدولة.
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مادة )422(
للنيابة العامة عند القت�ساء، وقبل تقدمي النزاع اإىل املحكمة اأن توقف تنفيذ احلكم موؤقتًا 

لأ�سباب �سحية.
مادة )423(

اإذا ح�سل نزاع يف �سخ�سية املحكوم عليه، يف�سل يف ذلك النزاع بالكيفية والأو�ساع املقررة 
يف املواد ال�سابقة.

مادة )424(
اإذا قام نزاع من غري املتهم ب�ساأن الأموال املطلوب التنفيذ عليها يف حالة تنفيذ الأحكام 
املالية على اأموال املحكوم عليه، يرفع الأمر اإىل املحاكم املدنية طبقًا ملا هو مقرر يف قانون 

اأ�سول املحاكمات املدنية.

الباب الرابع
�سقوط العقوبة بالتقادم ووفاة املحكوم عليه

مادة )425(
تنق�سي العقوبة والتدابري الحرتازية بالتقادم.  .1

ي�سرى  املانعة من احلقوق، ول  والتدابري الحرتازية  العقوبات  التقادم على  ي�سري  ل   .2
كذلك على منع الإقامة وامل�سادرة العينية.

تنق�سي العقوبة بوفاة املحكوم عليه.  .3

مادة )426(
وفاة املحكوم عليه ل متنع من تنفيذ العقوبات املالية والتعوي�سات وما يجب رده وامل�ساريف 

يف تركته.

مادة )427(
مدة التقادم يف عقوبة الإعدام ثالثون عامًا.  .1

مدة التقادم يف عقوبة ال�سجن املوؤبد ع�سرون عامًا.  .2
مدة التقادم يف اأية عقوبة جزائية اأخرى �سعف مدة العقوبة املحكوم بها على األآ تتجاوز   .3

خم�س ع�سرة �سنة ول تقل عن ع�سر �سنني.

مادة )415(
ينفذ حكم الإعدام على املدنيني بال�سنق حتى املوت، وعلى الع�سكريني رميًا بالر�سا�س حتى 

املوت.

مادة )416(
على كاتب املحكمة اأن ينظم حم�سرًا بتنفيذ عقوبة الإعدام يوقعه ممثل النيابة العامة ومدير 

مركز ال�سالح والتاأهيل (ال�سجن( والطبيب والكاتب ويحفظ لدى النيابة العامة.

مادة )417(
ل يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام يف اأيام الأعياد الر�سمية اأو الأعياد الدينية، اخلا�سة بديانة 

املحكوم عليه.

مادة418( (
تنفذ عقوبة الإعدام داخل مراكز ال�سالح والتاأهيل (ال�سجون( للدولة.

مادة )419(
تدفن احلكومة على نفقتها جثة من يحكم عليه بالإعدام، اإذا مل يكن له اأقارب يطلبون القيام 

بدفنها ويجب اأن يكون الدفن بغري احتفال

الباب الثالث
ا�سكالت التنفيذ

مادة )420(
كل اإ�سكال من املحكوم عليه يف التنفيذ يرفع اإىل املحكمة التي اأ�سدرت احلكم.

مادة )421(
ال�ساأن  ذوو  ويعلن  ال�سرعة،  وجه  على  العامة  النيابة  بوا�سطة  املحكمة  اإىل  الإ�سكال  يقدم 
العامة  النيابة  بعد �سماع طلبات  الإ�سكال  التي حتدد لنظره، تف�سل املحكمة يف  باجلل�سة 

وذوي ال�ساأن. 
لها اأن جتري التحقيقات الالزمة، ويجوز لها اأن تاأمر بوقف التنفيذ حتى يف�سل يف النزاع.
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تنقطع مدة التقادم مبا يلي:.  .3
القب�س على املحكوم عليه. اأ . 

اإجراءات التحقيق اأو املحاكمة ال�سادرة من ال�سلطة املخت�سة. ب. 
اإجراءات التنفيذ التي تتخذ يف مواجهة املحكوم عليه اأو ت�سل اإىل علمه. ج. 

اأجلها  التي حكم عليه من  للجرمية  اأخرى معادلة  املحكوم عليه جرمية  ارتكاب  د. 
بالعقوبة اأو التدبري اأو جرمية اأ�سد ج�سامة منها. ول يجوز اأن تطول مدة التقادم 

يف كل حالة من احلالت ال�سابقة اإىل اأكرث من �سعفيها.

مادة )433(
ل حتول املواد ال�سابقة دون تطبيق اأحكام التقادم الواردة يف القوانني اخلا�سة ببع�س اجلرائم.

مادة )434(
اإذا حكم على �سخ�س غيابيًا وانق�ست عقوبته بالتقادم فال يجوز له طلب اإعادة حماكمته.

مادة )435(
التقادم  لقواعد  وفقًا  اجلزائية،  الدعوى  يف  به  املحكوم  بالتعوي�س  اللتزام  ينق�سي   .1

املن�سو�س عليها يف القانون املدين.
تنق�سي الر�سوم والنفقات املحكوم بها مل�سلحة اخلزينة العامة، وفقًا للقواعد اخلا�سة   .2
بالأموال العامة ويوقف التقادم ب�ساأنها وجود املحكوم عليه يف مركز ال�سالح والتاأهيل 

)ال�سجن( اإنفاذًا لأي حكم.

الباب اخلام�س
رد العتبار
مادة )436(

تظل قائمة اآثار احلكم بعقوبة جزائية اإىل اأن ي�سرتد املحكوم عليه اعتباره بحكم القانون اأو 
حكم ق�سائي، ويرتتب على رد العتبار القانوين اأو الق�سائي حمو احلكم بالإدانة بالن�سبة 

اإىل امل�ستقبل وزوال كل ما يرتتب عليه من اآثار جنائية ولكن ل اأثر له يف حقوق الغري.

مادة )428(
اإذا �سدر غيابيًا، ومن يوم تهرب املحكوم عليه من  التقادم من تاريخ احلكم  يجري   .1

التنفيذ اإذا كان احلكم ح�سوريًا.
اإذا تهرب املحكوم عليه من تنفيذ عقوبة مقيدة للحرية اأ�سقطت ن�سف مدة العقوبة   .2

التي نفذت فيه من مدة التقادم.

مادة )429(
تبداأ مدة التقادم :.

يف احلكم احل�سوري من تاريخ �سدوره اإذا كان يف الدرجة الأخرية ومن تاريخ �سريورته   .1
باتًا اإذا كان يف الدرجة الأوىل.

واإذا كان املحكوم عليه موقوفًا احتياطيًا، فمن يوم تهربه من التنفيذ، ويف هذه احلالة   .2
ي�سقط ن�سف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة التقادم.

مادة )430(
مدة التقادم على التدابري الحرتازية ثالث �سنوات.  .1

ل يبداأ التقادم اإل منذ اليوم الذي ي�سبح فيه التدبري الحرتازي نافذًا، اأو بعد تقادم   .2
العقوبة التي تالزم هذا التدبري، ب�سرط اأن ل ي�سدر عن القا�سي قبل انق�ساء �سبع 
�سنوات من ذلك التاريخ قرار يثبت اأن املحكوم عليه ل يزال خطرا على ال�سالمة العامة، 

ففي هذه احلالة ياأمر القا�سي بتنفيذ التدبري الحرتازي.

مادة )431(
ل ينفذ اأي تدبري اإ�سالحي اأغفل تنفيذه مدة �سنة كاملة اإل بقرار ي�سدر عن املحكمة التي 

اأ�سدرته بناًء على طلب النيابة العامة.

مادة )432(
حت�سب مدة التقادم اعتبارًا من اليوم التايل ليوم ارتكاب اجلرمية.  .1

يوقف �سريان مدة التقادم كل مانع قانوين اأو مادي يحول دون تنفيذ العقوبة اأو التدبري،   .2
ومل ين�ساأ عن اإرادة املحكوم عليه ويعترب تاأجيل تنفيذ احلكم مانعًا قانونيًا يوقف �سريان 

مدة التقادم.
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ارتزاقه، وبوجه عام يتق�سى كل ما يراه لزما من املعلومات وي�سم التحقيق اإىل الطلب 
ويرفعه اإىل املحكمة خالل �سهر من تاريخ تقدميه بتقرير يدون فيه راأيه ويبني الأ�سباب 

التي بنى عليها.
يرفق بالطلب ما يلي:  .2

�سورة احلكم ال�سادر على طالب رد العتبار. اأ. 
�سهادة ب�سوابقه. ب. 

تقرير عن �سلوكه اأثناء وجوده يف مركز ال�سالح والتاأهيل )ال�سجن(. ج. 

مادة )443(
تنظر املحكمة الطلب وتف�سل فيه يف غرفة املداولة، ويجوز لها �سماع اأقوال النيابة العامة 
وطالب رد العتبار، كما يجوز لها ا�ستيفاء كل ما تراه لزمًا من املعلومات، يكون اإعالن الطالب 
باحل�سور قبل اجلل�سة بثمانية اأيام على الأقل، ويقبل الطعن يف احلكم بطريق ال�ستئناف 
اإذا بني على اأ�سا�س اخلطاأ يف تطبيق القانون اأو تاأويله، وتتبع يف الطعن الأو�ساع واملواعيد 

املقررة للطعن يف هذا القانون.

مادة )444(
مع عدم الإخالل باأحكام املادة )463( من هذا القانون حتكم املحكمة برد العتبار اإذا راأت 

اأن �سلوك طالب رد العتبار منذ �سدور احلكم عليه يدعو اإىل الثقة بتقومي نف�سه.

مادة )445(
ير�سل النائب العام �سورة من حكم رد العتبار اإىل املحكمة التي �سدر منها احلكم بالعقوبة 

للتاأ�سري به على هام�سه، وتاأمر باأن يوؤ�سر يف �سجل حتقيق ال�سخ�سية.

مادة )446(
ل يجوز احلكم برد اعتبار املحكوم عليه اإل مرة واحدة.

مادة )447(
اإذا رف�س طلب رد العتبار ل�سبب راجع اإىل �سلوك املحكوم عليه، فال يجوز جتديده اإل بعد 

م�سي �سنتني، ويف الأحوال الأخرى يجوز جتديده متى توافرت ال�سروط الالزم توافرها.

مادة )437(
يجوز رد العتبار اإىل كل حمكوم عليه يف جناية اأو جنحة، وي�سدر احلكم بذلك بناًء على 

طلبه من حمكمة البداية التابع لها حمل اإقامته.

مادة )438(
ي�سرتط لرد العتبار: 

اأن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذًا كاماًل اأو �سدر عفو عنها اأو انق�ست بالتقادم.  .1
اأن يكون قد انق�سى من تاريخ تنفيذ العقوبة اأو �سدور العفو عنها مدة خم�س �سنوات   .2
اإذا كانت عقوبة جناية، و�سنة واحدة اإذا كانت عقوبة جنحة، وت�ساعف هذه املدة يف 

حالتي العود وانق�ساء العقوبة بالتقادم.

مادة )439(
اأو  اأو رد  به عليه من غرامة  اأن يويف املحكوم عليه كل ما حكم  للحكم برد العتبار  يجب 
تعوي�س اأو م�ساريف، وللمحكمة اأن تتجاوز عن هذا ال�سرط اإذا اأثبت املحكوم عليه اأنه لي�س 

يف حال ي�ستطيع معها الوفاء.

مادة )440(
اإذا كان طالب رد العتبار قد �سدرت �سده عدة اأحكام، فال يحكم برد اعتباره اإل اإذا حتققت 
ال�سروط املن�سو�س عليها يف املواد ال�سابقة بالن�سبة اإىل كل حكم منها، على اأن يراعى يف 

ح�ساب املدة اإ�سنادها اإىل اأحدث الأحكام.

مادة )441(
يقدم طلب رد العتبار بعري�سة اإىل النائب العام، ويجب اأن ت�ستمل العري�سة على البيانات 
الالزمة لتعيني �سخ�سية طالب، واأن يبني فيها تاريخ احلكم ال�سادر عليه والأماكن التي 

اأقام فيها منذ ذلك احلني.

مادة )442(
يجري النائب العام حتقيقًا ب�ساأن الطلب لال�ستيثاق من تاريخ اإقامة طالب رد العتبار   .1
يف كل مكان نزله من وقت احلكم عليه، ومدة تلك الإقامة، والوقوف على �سلوكه وو�سائل 
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الكتاب اخلام�س
اأ�سول خا�سة
الباب الأول

دعاوى التزوير
مادة )453(

يف جميع دعاوى التزوير وحاملا يربز امل�ستند املدعى بتزويره اإىل وكيل النيابة العامة اأو   .1
املحكمة ينظم الكاتب حم�سرًا مف�ساًل بظاهر حال ذلك امل�ستند يوقعه وكيل النيابة 
اأو القا�سي اأو رئي�س املحكمة والكاتب وال�سخ�س الذي اأبرزه وخ�سمه يف الدعوى اإذا 
وجد، كما يوقع املذكورون كل �سفحة من امل�ستند نف�سه منعًا لتبديله ويحفظ يف دائرة 

التحقيق اأو قلم املحكمة.
اإذا رف�س بع�س احلا�سرين توقيع امل�ستند واملح�سر اأو تعذر عليهم توقيعه ي�سرح بذلك   .2

يف املح�سر.

مادة )454(
امل�سوؤول عنه  املوظف  يوقعه  الر�سمية  الدوائر  اإحدى  تزويره من  املدعى  امل�ستند  اإذا جلب 

وفقًا للمادة ال�سابقة.

مادة )455(
يجوز الدعاء بتزوير امل�ستندات وان كانت قد اتخذت اأ�سا�سًا ملعامالت ق�سائية اأو غريها 

من املعامالت.

مادة )456(
يجرب كل من اأودع لديه م�ستند مدعى بتزويره اأن ي�سلمه للجهة املخت�سة اإذا �سدر بذلك قرار 

من املحكمة اأو من وكيل النيابة، واإل تعر�س للعقوبات التي يقررها القانون لذلك.

مادة )457(
ت�سري اأحكام املواد ال�سابقة على امل�ستندات املربزة لوكيل النيابة اأو املحكمة من اأجل املقابلة 

وامل�ساهاة.

مادة )448(
يجوز اإلغاء احلكم ال�سادر برد العتبار اإذا ظهر اأن املحكوم عليه �سدرت �سده اأحكام اأخرى 
مل تكن املحكمة على علم بها اأو اإذا حكم عليه بعد رد العتبار يف جرمية وقعت قبله، وي�سدر 
احلكم باإلغاء رد العتبار من املحكمة التي حكمت برد العتبار بناًء على طلب النيابة العامة.

مادة )449(
يرد العتبار بحكم القانون اإذا مل ي�سدر خالل الآجال الآتية على املحكوم عليه حكم بعقوبة 

يف جناية اأو جنحة مما يحفظ عنه ب�سجل حتقيق ال�سخ�سية.
اأو حيازة  اأو بعقوبة جنحة يف جرمية �سرقة  بالن�سبة اإىل املحكوم عليه بعقوبة جناية   .1
اأ�سياء م�سروقة اأو ن�سب اأو احتيال اأو خيانة اأمانة اأو تزوير اأو �سروع يف هذه اجلرائم، 

متى م�سى على تنفيذ العقوبة اأو العفو عنها اأو انق�سائها بالتقادم مدة ع�سر �سنوات.
بالن�سبة اإىل املحكوم عليه بعقوبة جنحة يف غري ما ذكر من اجلنح متى م�سى على تنفيذ   .2 
العقوبة اأو العفو عنها ثالث �سنوات اإل اإذا كانت العقوبة قد انق�ست بالتقادم فتكون 

املدة خم�س �سنوات.

مادة )450(
اإذا كان املحكوم عليه قد �سدرت �سده عدة اأحكام، فال يرد اعتباره بحكم القانون اإل اإذا 
حتققت بالن�سبة لكل منها ال�سروط املن�سو�س عليها يف املادة ال�سابقة، على اأن يراعى يف 

ح�ساب املدة اإ�سنادها اإىل اأحدث الأحكام.

مادة )451(
يرتتب على رد العتبار حمو احلكم القا�سي بالإدانة بالن�سبة للم�ستقبل، وزوال كل ما ترتب 
عليه من اآثار جنائية، وب�سفة خا�سة حالت انعدام الأهلية واحلرمان من احلقوق واملزايا.

مادة )452(
ل يحتج برد العتبار على الغري فيما يتعلق باحلقوق التي ترتبت لهم بناًء على احلكم بالإدانة، 

وب�سفة خا�سة ما يتعلق بالرد والتعوي�س.
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تزوير يف م�ستند مقدم من �سخ�س ما، فللقا�سي اإحالة الأوراق اإىل النيابة العامة للتحقيق 
يف التزوير وموافاة املحكمة بالنتيجة.

مادة )465( 
اإذا ثبت التزوير يف م�ستندات ر�سمية كلها اأو بع�سها تق�سي املحكمة باإبطال مفعول ال�سند 
اإليه واثبات ما حذف منه،  املدعى بتزويره واإعادته اإىل حالته الأ�سلية ب�سطب ما اأ�سيف 
وي�سطر يف ذيل ال�سند خال�سة من احلكم البات، وتعاد الأوراق التي اأعدت للمقارنة وامل�ساهاة 

اإىل من كانت يف حوزته.

مادة )466(
يجري التحقيق يف دعوى التزوير وفقًا للقواعد املتبعة يف �سائر اجلرائم.

الباب الثاين
�سماع ال�سهود من الر�سميني

مادة )467(
اإذا اقت�ست اإجراءات الدعوى �سماع �سهادة رئي�س الدولة، انتقل املحقق اأو رئي�س املحكمة اأو 
القا�سي الذي يعينه رئي�س املحكمة مع الكاتب ملقر اإقامته، ويتم ال�ستماع اإىل هذه ال�سهادة 

مبوجب حم�سر ينظم وفقًا للقواعد العامة وي�سم اإىل اأوراق الدعوى.

مادة468( (
يبلغ رجال ال�سلك الدبلوما�سي مبذكرات الدعوة لأداء ال�سهادة عن طريق وزارة اخلارجية.

مادة )469(
اإذا كان ال�سخ�س املطلوب لأداء ال�سهادة لدى الق�ساء منتظما يف اجلي�س تبلغ اإليه مذكرة 

الدعوة بوا�سطة رئي�س فرقته.

مادة )470(
فيما عدا ال�سهود من الر�سميني املذكورين يف املواد ال�سابقة، يدعى جميع ال�سهود اأيا كانوا 

لأداء �سهادتهم لدى الق�ساء وفقًا لالأو�ساع املقررة ل�سماع ال�سهود يف هذا القانون.

مادة )458(
يجرب املوظفون الر�سميون على ت�سليم ما قد يكون لديهم من امل�ستندات ال�ساحلة للمقابلة 

وامل�ساهاة، واإل تعر�سوا للعقوبات التي يقررها القانون لذلك.

مادة )459(
متى لزم جلب م�ستند ر�سمي، يرتك لل�سخ�س املودع لديه �سورة عنه مطابقة له، ي�سادق   .1

عليها رئي�س املحكمة التابع لها هذا ال�سخ�س، وت�سرح الكيفية يف ذيلها .
اإذا كان امل�ستند مودعًا لدى موظف عام، تقوم الن�سخة املودعة لديه مقام الأ�سل اإىل   .2
حني ا�سرتجاعه وميكن لهذا املوظف اأن يعطي ن�سخًا عن ال�سورة امل�سادق عليها مع 

ال�سرح املذيل به.
اإذا كان امل�ستند املطلوب جلبه مدرجًا يف �سجل، ول ميكن نزعه منه يجوز للمحكمة اأن   .3

تقرر جلب ال�سجل لديها.

مادة )460(
ت�سلح امل�ستندات العادية مو�سوعًا للمقابلة وامل�ساهاة اإذا �سادق عليها اخل�سوم.

مادة )461(
اإذا ادعى اأحد اخل�سوم بتزوير امل�ستند، واأن مربزة هو مرتكب التزوير اأو �سريك فيه يتم 

التحقيق يف دعوى التزوير على الوجه املبني يف القانون.

مادة )462(
اإذا كان الدعاء بالتزوير م�ساألة عار�سة يف اإجراءات دعوى مدنية، يرجاأ النطق باحلكم 

فيها اإىل اأن يف�سل يف الدعوى اجلزائية يف �ساأن التزوير.

مادة )463( 
اإذا �سرح اخل�سم باأنه ل يق�سد ا�ستعمال امل�ستند املدعى بتزويره �سحب هذا امل�ستند من 

الدعوى، اأما اإذا �سرح باأنه يق�سد ا�ستعمال امل�ستند اأجري التحقيق يف دعوى التزوير.

مادة )464(
وقوع  اإىل  العتقاد  على  يحمل  ما  الدعوى  نظر  اأثناء  نف�سها  تلقاء  من  للمحكمة  تبني  اإذا 
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مادة )475(
اأو  بوليتها  اأو  املحاكم  بت�سكيل  املتعلقة  القانون  اأحكام  مراعاة  على عدم  البطالن  يرتتب 
اإثارته يف اأية مرحلة من  اأو بغري ذلك مما هو متعلق بالنظام العام وجازت  باخت�سا�سها 

مراحل الدعوى، كما تق�سي به املحكمة من تلقاء نف�سها.

مادة )476(
فيما عدا احلالت التي يتعلق فيها البطالن بالنظام العام، ل يجوز الدفع بالبطالن اإل ممن 

�سرع مل�سلحته ما مل يكن قد ت�سبب فيه اأو تنازل عنه �سراحة اأو �سمنا.

مادة )477(
ل يرتتب على بطالن الإجراء بطالن الإجراءات ال�سابقة عليه، اأو بطالن الإجراءات الالحقة 
له اإذا مل تكن مبنية عليه، واإذا كان الإجراء باطال يف جزء منه فاإن هذا اجلزء وحده هو 

الذي يبطل.
مادة )478(

الإجراءات  الدفع ببطالن  ي�سقط احلق يف  العام  بالنظام  املتعلق  البطالن  يف غري حالت 
اخلا�سة بجمع ال�ستدلل اأو بالتحقيق البتدائي اأو بالتحقيق باجلل�سة اإذا كان للمتهم حمام 
وح�سل الإجراء بح�سوره دون اعرتا�س منه، وي�سقط حق الدفع بالبطالن بالن�سبة للنيابة 

العامة اإذا مل تتم�سك به يف حينه.

مادة )479(
اإذا ح�سر املتهم يف اجلل�سة بنف�سه اأو بوا�سطة وكيل عنه فلي�س له اأن يتم�سك ببطالن ورقة 
التكليف باحل�سور واإمنا له اأن يطلب ت�سحيح التكليف اأو ا�ستيفاء اأي نق�س فيه، واإعطاءه 

ميعادًا لتح�سري دفاعه قبل البدء يف �سماع الدعوى وعلى املحكمة اإجابته اإىل طلبه.

الباب اخلام�س
ح�ساب الزمن
مادة )480(

يوم العقوبة اأربع وع�سرون �ساعة وال�سهر ثالثون يومًا وال�سنة اإثنا ع�سر �سهرًا وفقًا للتقومي 
ال�سم�سي، وحت�سب مدد العقوبة وفقًا للتقومي ال�سم�سي.

الباب الثالث
ما يتلف اأو ي�سرق من اأوراق الدعاوى والأحكام ال�سادرة فيها

مادة )471(
باإجراءات  املتعلقة  الأوراق  اأو  اجلزائية  الدعاوى  يف  ال�سادرة  الأحكام  اأ�سول  فقدت  اإذا 
التحقيق اأو املحاكمة قبل �سدور حكم اأو قرار فيها، اأو اإذا اأتلفت هذه الأوراق باحلريق اأو 
املن�سو�س عليها يف  القواعد  تنظيمها، تطبق  اإعادة  وتعذر  �سرقت  اأو  باأ�سباب غري عادية 

املواد التالية من هذا الباب.

مادة )472(
اإذا وجدت خال�سة احلكم اأو ن�سخته امل�سدقة ب�سورة قانونية، اعترب مبثابة اأ�سل احلكم   .1

وحتفظ يف مكانه.
اإذا كانت اخلال�سة اأو الن�سخة املذكورة يف الفقرة اأعاله موجودة لدى �سخ�س عادي اأو موظف   .2
ر�سمي، ياأمر رئي�س املحكمة التي اأ�سدرت احلكم بت�سليمها اإىل قلم هذه املحكمة، فاإذا رف�س 
ذلك ال�سخ�س ت�سليم اخلال�سة اأو الن�سخة، الزم ذلك وفق الإجراءات التي يقررها القانون.
يجوز لل�سخ�س امل�سار اإليه يف الفقرة ال�سابقة اأن يطلب �سورة مطابقة بغري م�ساريف.  .3
يربئ الأمر بت�سليم اخلال�سة اأو الن�سخة ذمة ال�سخ�س املوجودة لديه جتاه ذوي العالقة بها.  .4 

مادة )473(
اإذا فقد اأ�سل احلكم ومل يعرث على �سورة م�سدقة عنه، ومل تكن طرق الطعن فيه قد   .1

ا�ستنفذت وعرث على قرار التهام، اتخذت اإجراءات املحاكمة واإ�سدار حكم جديد.
اإن مل يكن ثمة قرار اتهام اأو مل يعرث عليه، اأعيدت الإجراءات ابتداًء من اجلزء املفقود   .2 

من الأوراق.

الباب الرابع
البطالن

مادة )474(
يعترب الإجراء باطاًل اإذا ن�س القانون �سراحة على بطالنه اأو اإذا �سابه عيب اأدى اإىل عدم 

حتقيق الغاية منه.
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اأمر رقم 473 ل�سنة 1956 ب�ساأن اخت�سا�سات النيابة العامة املعمول به يف حمافظات   .6
غزة.

قانون تعديل اأ�سول املرافعات الفل�سطيني رقم 21 ل�سنة  1934 وتعديالته.  .7
اأ�سول املحاكمات الفل�سطيني لدى حماكم ال�سلح ل�سنة 1940 الف�سل ال�ساد�س والع�سرون   .8

الإجراءات اجلزائية.
قانون اأ�سول )حماكمة اجلرائم اجلزئية( الفل�سطيني رقم  24 ل�سنة 1935 وتعديالته.  .9
قانون ق�ساة التحقيق يف الوفيات امل�ستبه فيها الفل�سطيني رقم 35 ل�سنة 1926 وتعديالته.  .10

اأمر رقم 554 ل�سنة 1957 بتعيني النائب العام ومن ميثله ق�ساة للتحقيق يف الوفيات   .11
امل�ستبه فيها املعمول به يف حمافظات غزة.

نظام ق�ساة التحقيق يف الوفيات امل�ستبه فيها الفل�سطيني ل�سنة 1926.  .12
اأمر رقم 269 ل�سنة 1953 ب�ساأن اخت�سا�س حماكم اجلنايات الكربى املعمول به يف   .13

حمافظات غزة.
قانون التحقيق يف اأ�سباب احلرائق الفل�سطيني رقم 7 ل�سنة 1937.  .14

قانون رد العتبار رقم 2 ل�سنة 1962 املعمول به يف حمافظات غزة.  .15
الفل�سطيني رقم 22 ل�سنة  اأ�سول املحاكمات اجلزائية )املحاكمات التهامية(  قانون   .16

1924 وتعديالته.
املركزية(  املحاكم  لدى  اجلزئية  املحاكمات  اجلزائية(  املحاكمات  اأ�سول  قانون   .17

الفل�سطيني رقم 70 ل�سنة 1946.
قانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية العثماين )املواد ال�سارية املفعول( يف حمافظات غزة.  .18

قانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية الأردين رقم 9 ل�سنة1961  وتعديالته.  .19

مادة )486(
يلغى كل ما يتعار�س مع اأحكام هذا القانون من القوانني التالية املعمول بها يف فل�سطني:.

قانون حماكم ال�سلح الأردين رقم 15 ل�سنة 1952 وتعديالته.  .1
قانون انتهاك حرمة املحاكم الأردين رقم 9 ل�سنة 1959 وتعديالته.  .2

قانون �سالحية حماكم ال�سلح الفل�سطيني رقم 45 ل�سنة 1947 وتعديالته.  .3

مادة )481(
تبداأ مدة العقوبة ال�سالبة للحرية من يوم القب�س على املحكوم عليه، بناًء على احلكم الواجب 

تنفيذه، ويراعى اإنقا�سها مبقدار مدد التوقيف الحتياطي والقب�س.

مادة )482(
التنفيذ من مدة العقوبة، ويفرج عن املحكوم عليه ظهر يوم  اليوم الذي يبداأ فيه  يح�سب 

انتهاء العقوبة.

مادة )483(
اإذا كانت مدة العقوبة ال�سالبة للحرية املحكوم بها اأربعًا وع�سرين �ساعة، ينتهي تنفيذها يف 

اليوم التايل للقب�س عليه.

مادة )484(
ل حت�سب اأيام العطالت الر�سمية من املدد املقررة جلواز الطعن بالعرتا�س اأو ال�ستئناف 

اأو النق�س اأو املدد الأخرى اإذا كانت هذه العطالت يف نهاية املدة.

الكتاب ال�ساد�س
اأحكام ختامية

مادة )485(
تلغى القوانني والأنظمة املعمول بها يف فل�سطني التالية:.

قانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية )القب�س والتحري( الفل�سطيني رقم 4 ل�سنة 1924   .1
وتعديالته.

قانون الإفراج بالكفالة الفل�سطيني رقم 28 ل�سنة 1944 وتعديالته.  .2
قانون البينات الفل�سطيني رقم 11 ل�سنة  1922 وتعديالته.  .3

قانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية )البينات( الفل�سطيني رقم 33 ل�سنة 1927 وتعديالته.  .4
نظام اأ�سول املحاكمات اجلزائية الفل�سطيني )البينات( "اإثبات هوية ال�سجناء" ل�سنة   .5

.1929
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قرار بقانون رقم )8( لسنة 2006م بشأن قانون 
معدل لقانون اإلجراءات الجزائية 

رئي�س اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية بعد 
الطالع على املادة )43( من القانون الأ�سا�سي املعدل ل�سنة 2003م وتعديالته، وبناًء على 

ال�سالحيات املخولة لنا، وحتقيقًا للم�سلحة العامة، اأ�سدرنا القرار بقانون التايل: 

مادة )1( 
مع  ويقراأ  ل�سنة 2006م(،  الإجراءات اجلزائية  لقانون  القانون )قانون معدل  ي�سمى هذا 

القانون رقم )1( ل�سنة 2001م امل�سار اإليه فيما يلي بالقانون الأ�سلي قانونًا واحدًا. 

مادة )2( 
يلغى ن�س املادة )8( من القانون الأ�سلي وي�ستعا�س عنه بالن�س التايل: »كل �سخ�س تقام 
عليه دعوى احلق العام فهو م�ستكى عليه، وي�سمى ظنينًا اإذا ظن عليه بجنحة، ومتهمًا اإذا 

اتهم بجناية«. 

مادة )3( 
اإقامة  يلغى ن�س املادة )54( من القانون الأ�سلي وي�ستعا�س عنه بالن�س التايل: ل يجوز 
الدعوى اجلزائية على موظف اأو م�ستخدم عام اأو اأحد اأفراد ال�سبطية الق�سائية جلناية اأو 

جنحة وقعت منه اأثناء تاأدية وظيفته اأو ب�سببها اإل بناء على اإذن من النائب العام. 

مادة )4( 
يلغى ن�س الفقرة )4( من املادة )120( من القانون الأ�سلي وي�ستعا�س عنه بالن�س التايل:
ويف جميع الأحوال ل يجوز اأن تزيد مدة التوقيف امل�سار اإليها يف الفقرات الثالثة اأعاله   .4
على �ستة اأ�سهر، ما مل يكن املتهم قد متت اإحالته اإىل املحكمة املخت�سة ملحاكمته، فاإذا 
كانت التهمة املن�سوبة اإليه جناية فال يجوز اأن تزيد مدة التوقيف على �ستة اأ�سهر اإل بعد 
احل�سول قبل انق�سائها على اأمر من املحكمة املخت�سة مبد مدة التوقيف مدة ل تزيد 
على خم�سة واأربعني يومًا قابلة للتجديد ملدة اأو مدد اأخرى مماثلة، واإل وجب الإفراج 

عن املتهم يف جميع الأحوال. 

مادة )487(
يلغى كل حكم يتعار�س مع اأحكام هذا القانون.

مادة )488(
ين�سر هذا القانون يف اجلريدة الر�سمية ويعمل به بعد ثالثني يومًا من تاريخ ن�سره.  .1

على جميع اجلهات كل فيما يخ�سه تنفيذ اأحكام هذاالقانون.  .2

�صدر مبدينة غزة: 2001/5/12 ميالدية
�ملو�فق: 18 من �صفر 1422 هجرية

يا�صر عرفات
رئي�س �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية

رئي�س �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية 
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بالتقادم اأو بالوفاة اأو العفو العام اأو ل�سبق حماكمة املتهم عن ذات اجلرمية اأو لأنه غري م�سئول 
جزائيًا ل�سغر �سنه اأو ب�سبب عاهة يف عقله يبدي راأيه مبذكرة وير�سلها للنائب العام للت�سرف. 

مادة )10( 
يلغى ن�س الفقرة )5( من املادة )152( من القانون الأ�سلي وي�ستعا�س عنه بالن�س التايل:
اإذا وجد النائب العام اأو اأحد م�ساعديه اأن الفعل ل يعاقب عليه القانون اأو اأن الدعوى انق�ست 
بالتقادم اأو العفو العام اأو �سبق حماكمة املتهم عن ذات اجلرمية، اأو اأنه غري م�سئول جزائيًا 

ل�سغر �سنه اأو لعاهة عقلية، اأو لعدم وجود اأدلة اأو اأن الفاعل غري معروف ياأمر بحفظها. 

مادة )11( 
عنه  وال�ستعا�سة  منها   )3( الفقرة  ن�س  باإلغاء  الأ�سلي  القانون  من   )153( املادة  تعدل 

بالن�س التايل: 
القرار ال�سادر عن النائب العام لأحد الأ�سباب امل�سار اإليها يف الفقرة )5( من املادة )152( 

من القانون ي�ستاأنف بحكم القانون، وينظر تدقيقًا، ويكون قرار حمكمة ال�ستئناف نهائيًا. 

مادة )12( 
يلغى ن�س املادة )274( من القانون الأ�سلي وي�ستعا�س عنه بالن�س التايل:

تق�سي املحكمة بالرباءة عند انتقاء الأدلة اأو عدم كفايتها وحتكم بعدم امل�سوؤولية اإذا   .1
كان الفعل ل ي�سكل جرمًا اأو ل ي�ستوجب عقابًا.

وحتكم املحكمة بالإدانة عند ثبوت الفعل املعاقب عليه.   .2

مادة )13( 
يلغى ن�س املادة )302( من القانون الأ�سلي وي�ستعا�س عنه بالن�س التايل: تنعقد جل�سات 
حماكم ال�سلح يف دعاوى اجلنح املعاقب عليها باحلب�س اأكرث من �سنة بح�سور وكيل النيابة 

العامة والكاتب. 

مادة )14( 
التايل: تقبل الطعن  القانون الأ�سلي وي�ستعا�س عنه بالن�س  يلغى ن�س املادة )323( من 

بال�ستئناف الأحكام احل�سورية واملعتربة مبثابة احل�سورية على النحو التايل:

مادة )5( 
يلغى ن�س املادة )121( من القانون الأ�سلي وي�ستعا�س عنه بالن�س التايل:

ل يجوز اإ�سدار اأمر بتوقيف اأي متهم لأول مرة يف غيابه اإل اإذا اقتنع القا�سي بال�ستناد   .1
اإىل بينات طبية اأنه يتعذر اإح�ساره اأمامه، ب�سبب مر�سه.

اإذا وجدت املحكمة اأنه يتعذر اإح�سار املتهم اأمامها لأ�سباب اأمنية يعود تقديرها للمحكمة   .2
فيجوز لها توقيفه يف غيابه.

يتم متديد التوقيف يف جميع احلالت يف غياب املتهم.   .3

مادة )6( 
يلغى ن�س املادة )130( من القانون الأ�سلي وي�ستعا�س عنه بالن�س التايل:

ت�ستوجب  بعقوبة  عليه  اأو حكم  اإليه  اأ�سند  الذي  املتهم  عن  بالكفالة  الإفراج  يجوز  ل   .1
الإعدام اأو الأ�سغال ال�ساقة املوؤبدة اأو العتقال املوؤبد.

مع مراعاة اأحكام الفقرة )1( من هذه املادة ل يجوز الإفراج بالكفالة عن املتهم الذي   .2
اأ�سندت اإليه اأية جرمية جنائية اأخرى اإل اإذا اقتنع القا�سي باأن اإخالء �سبيله ل يخل 

بالأمن العام و�سري التحقيق واملحاكمة.
ي�سملها  التي  له يف اجلهة  اأن يعني حماًل  بعد  اإل  بكفالة،  املتهم  الإفراج عن  ل يجوز   .3

اخت�سا�س املحكمة، ما مل يكن مقيمًا فيها. 

مادة )7( 
يلغى ن�س املادة )136( من القانون الأ�سلي. 

مادة )8( 
يلغى ن�س املادة )137( من القانون الأ�سلي وي�ستعا�س عنه بالن�س التايل: » تنظر املحكمة 

يف طلبات الإفراج بالكفالة يف جميع الأحوال تدقيقًا «. 

مادة )9( 
يلغى ن�س الفقرة )1( من املادة )149( من القانون الأ�سلي وي�ستعا�س عنه بالن�س التايل:
متى انتهى التحقيق وراأى وكيل النيابة،اأن الفعل ل يعاقب عليه القانون اأو اأن الدعوى انق�ست 
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مادة )17( 
يلغى كل حكم يتعار�س مع اأحكام هذا القرار بقانون. 

مادة )18( 
على اجلهات املخت�سة كافة – كل فيما يخ�سه – تنفيذ اأحكام هذا القرار بقانون، ويعمل 

به من تاريخ ن�سره يف اجلريدة الر�سمية. 
�صدر يف مدينة ر�م �هلل بتاريخ: 2006/2/15ميالدية.

�ملو�فق: 16 / حمرم / 1427 هجرية. 

حممود عبا�س 
رئي�س �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية 

رئي�س �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية 

الأحكام ال�سادرة عن حماكم ال�سلح:  .1
ي�ستاأنف حكم حمكمة ال�سلح يف املخالفات اإىل حمكمة البداية ب�سفتها ال�ستئنافية  اأ( 

ما مل يكن احلكم �سادرًا بالغرامة فيكون قطعيًا مع مراعاة العرتا�س.
يف اجلرائم الأخرى ي�ستاأنف حكمها اإىل حمكمة البداية ب�سفتها ال�ستئنافية اإذا  ب( 
اأ�سهر والغرامة خم�سني  كانت العقوبة املحكوم بها ل تتجاوز احلب�س مدة ثالثة 

دينارًا وفيما عدا ذلك ي�ستاأنف حكمها اإىل حمكمة ال�ستئناف.
اإذا تعدد املرجع ال�ستئنايف ب�سبب تعدد التهم اأو املحكومني يف الق�سية الواحدة  ج( 

فيكون املرجع املخت�س حمكمة ال�ستئناف
ت�ستاأنف اأمام حمكمة ال�ستئناف: اأ. الأحكام ال�سادرة من اأية حمكمة بدائية ب�سفتها   .2
اجلنائية اأو البدائية. ب. الأحكام اأو القرارات التي يرد ن�س خا�س مبوجب اأي قانون 

اآخر على جواز ا�ستئنافها.
تنظر حمكمة البداية ب�سفتها ال�ستئنافية وحمكمة ال�ستئناف يف الأحكام اجلنحية   .3
ال�سادرة عن املحاكم ال�سلحية تدقيقًا، اإل اإذا راأت املحكمة اإجراء املحاكمة مرافعة 

اأو طلب املحكوم عليه ذلك ووافقت على الطلب اأو طلب النائب العام ذلك. 

مادة )15( 
يلغى ن�س املادة )427( من القانون الأ�سلي وي�ستعا�س عنه بالن�س التايل:

مدة التقادم على عقوبة الإعدام والعقوبات اجلنائية املوؤبدة خم�سة وع�سرون �سنة.  .1
مدة التقادم على العقوبات اجلنائية املوؤقتة �سعف مدة العقوبة التي حكمت بها املحكمة   .2

على اأن ل تتجاوز ع�سرين �سنة اأو تقل عن ع�سر �سنوات.
مدة التقادم على اأية عقوبة جنائية اأخرى ع�سر �سنوات.  .3

مدة التقادم على العقوبات اجلنحية �سعف مدة العقوبة التي حكمت بها املحكمة على   .4
اأن ل تتجاوز ع�سر �سنوات وتنق�س عن خم�س �سنوات.

مدة التقادم على اأية عقوبة جنحية اأخرى خم�س �سنوات.   .5

مادة )16( 
يعر�س هذا القرار بقانون على املجل�س الت�سريعي لإقراره يف اأول جل�سة يعقدها بعد �سدوره. 
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قانون البينات
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قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم 
)4( لسنة 2001م 
نصوص القانون 

رئي�س اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية
رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 

بعد الطالع على قانون البينات رقم 11 ل�سنة 1922، 
وعلى قانون اأ�سول املحاكمات اأمام حمكمة ال�سلح ل�سنة 1940، املعمول بهما يف حمافظات 

غزة،
وعلى قانون البينات رقم 30 ل�سنة 1952 املعمول به يف حمافظات ال�سفة، 

وبعد اإقرار املجل�س الت�سريعي، اأ�سدرنا القانون التايل: 

الباب الأول
اأحكام عامة 

مادة )1(
عدم جواز احلكم بالعلم ال�سخ�سي 

ل يجوز للقا�سي اأن يحكم بعلمه ال�سخ�سي. 

مادة )2(
عبئ الإثبات

على الدائن اإثبات اللتزام وعلى املدين اإثبات التخل�س منه. 

مادة )3( 
�سروط الوقائع املراد اإثباتها 

يجب اأن تكون الوقائع املراد اإثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزًا قبولها. 
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الباب الثاين
الأدلة الكتابية 

مادة )8(
الأدلة الكتابية 

الأدلة الكتابية هي:
ال�سندات الر�سمية.  .1
ال�سندات العرفية.  .2

ال�سندات غري املوقع عليها.   .3

الف�سل الأول
ال�سندات الر�سمية

مادة )9(
ال�سندات الر�سمية 

من  الذين  حكمهم  يف  ومن  العموميون  املوظفون  ينظمها  التي  هي  الر�سمية  ال�سندات 
اأ�سحابها  ينظمها  التي  ال�سندات  اأما  القانونية،  لالأو�ساع  طبقًا  تنظيمها  اخت�سا�سهم 
طبقًا  ت�سديقها  اخت�سا�سهم  من  الذين  حكمهم  يف  ومن  العموميون  املوظفون  وي�سدقها 

للقانون فتعترب ر�سمية من حيث التاريخ والتوقيع فقط. 

مادة )10(
عدم ا�ستيفاء �سروط ال�سندات الر�سمية 

القانون، فال يكون  الواردة يف املادة )9( من هذا  ال�سروط  ال�سندات  اإذا مل ت�ستوَف هذه 
لها اإل قيمة ال�سندات العرفية متى كان ذوو ال�ساأن قد وقعوها باإم�ساءاتهم اأو باأختامهم اأو 

بب�سماتهم. 

مادة )11(
حجية ال�سندات الر�سمية 

ال�سندات الر�سمية حجة على الكافة مبا دون فيها من اأمور قام بها حمررها يف حدود مهمته، 
اأو وقعت من ذوي ال�ساأن يف ح�سوره ما مل يثبت تزويرها بالطرق املقررة قانونًا. 

مادة )4(
القرارات ب�ساأن اإجراءات الإثبات 

القرارات ال�سادرة باإجراءات الإثبات ل يلزم ت�سبيبها ما مل تت�سمن ق�ساًء قطعيًا. 
يجب اإعالن اخل�سوم مبنطوق هذه القرارات وتاريخها واإل كان الإجراء باطاًل. 

مادة )5(
جتاوز الإجراء اجلل�سة الواحدة 

اإذا ا�ستلزم الإجراء اأكرث من جل�سة اأو اأكرث من يوم وجب اأن يثبت يف املح�سر اليوم وال�ساعة 
اللذين يح�سل التاأجيل اإليهما. 

مادة )6(
�سلطة املحكمة يف اإجراءات الإثبات 

يجوز للمحكمة:   .1
اأن تعدل عما اأمرت به من اإجراءات الإثبات اإذا طراأت ظروف تربر هذا العدول.  اأ. 

األ تاأخذ بنتيجة الإجراء الذي اأمرت به. ب. 
يف احلالتني ال�سابقتني عليها اأن تبني اأ�سباب ذلك يف قرارها.   .2

مادة )7(
طرق الإثبات 

طرق الإثبات هي:
الأدلة الكتابية.  .1

ال�سهادة.  .2
القرائن.  .3
الإقرار.  .4
اليمني.  .5

املعاينة.  .6
اخلربة.   .7
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فيه ال�سروط املن�سو�س عليها يف املادة )9( من هذا القانون. 

مادة )16(
حجية ال�سندات العرفية 

يعترب ال�سند العريف حجة على من وقعه ما مل ينكر ما هو من�سوب اإليه من خط اأو اإم�ساء   .1
اأو ختم اأو ب�سمة عند اإطالعه عليه، ويعترب �سكوته اإقرارًا ب�سحة ما ن�سب اإليه.

اأما الوارث اأو اخللف اخلا�س فال يطلب منه الإنكار ويكفي اأن يقرر باأنه ل يعلم اأن اخلط   .2
اأو التوقيع اأو اخلتم اأو الب�سمة هي ملن تلقى عنه احلق. 

مادة )17(
اأثر مناق�سة مو�سوع ال�سند العريف 

من احتج عليه ب�سند عريف وناق�س مو�سوعه، ل يقبل منه بعد ذلك اإنكار اخلط اأو الإم�ساء 
اأو اخلتم اأو الب�سمة. 

مادة )18(
ال�سند العريف الثابت التاريخ 

ل يكون ال�سند العريف حجة على الغري بالن�سبة لتاريخه اإل منُذ اأن يكون له تاريخ ثابت.  .1
يكون لل�سند العريف تاريخ ثابت من يوم:  .2

اأن ي�سادق عليه كاتب العدل. اأ. 
اأن يثبت م�سمونه يف ورقة اأخرى ثابتة التاريخ ر�سميًا. ب. 

اأن يوؤ�سر عليه قا�ٍس اأو موظف عام خمت�س. ج. 
د. وفاة اأحد ممن لهم على ال�سند اأثر معرتف به من خط اأو اإم�ساء اأو ب�سمة، اأو من 

يوم اأن ي�سبح م�ستحياًل على اأحد من هوؤلء اأن يكتب اأو يب�سم لعلة يف ج�سمه.
وقوع اأي حادث اآخر يكون قاطعًا يف اأن الورقة قد �سدرت قبل وقوعه. هـ. 

وال�سندات  املخال�سات،  املادة على  يطبق حكم هذه  األ  للظروف  تبعًا  للقا�سي  يجوز   .3
اأو مظهرة من غري التجار ل�سبب مدين، وكذلك  والأوراق التجارية، ولو كانت موقعة 
�سندات القرو�س املوقعة مل�سلحة تاجر برهن اأو بدون رهن مهما كانت �سفة املقرت�س. 

مادة )12(
حجية �سورة ال�سندات الر�سمية بوجود الأ�سل 

اإذا كان اأ�سل ال�سند الر�سمي موجودًا، فاإن �سورته خطية كانت اأو فوتو�ستاتية اأو غريها،   .1
تكون لها قوة ال�سند الر�سمي الأ�سلي.

اأحد الطرفني، ويف هذه احلالة  تعترب ال�سورة مطابقة لالأ�سل، ما مل ينازع يف ذلك   .2
تراجع ال�سورة على الأ�سل. 

مادة )13(
حجية �سورة ال�سندات الر�سمية ذات الأ�سل املفقود 

اإذا مل يوجد اأ�سل ال�سند الر�سمي كانت ال�سورة اخلطية اأو الفوتو�ستاتية حجة على النحو الآتي:
يكون لل�سورة الر�سمية الأ�سلية تنفيذية كانت اأو غري تنفيذية حجة الأ�سل متى كان   .1

مظهرها اخلارجي ل ي�سمح بال�سك يف �سحتها.
يكون لل�سورة الر�سمية املاأخوذة من ال�سورة الر�سمية الأ�سلية احلجية ذاتها، ويجوز يف   .2
هذا احلالة لكل من الطرفني اأن يطلب مراجعتها على ال�سورة الر�سمية التي اأخذت منها.
الر�سمية  ال�سجالت  الأ�سلي يف  ال�سند  بيانات  اإدراج  فاإن  الر�سمية  ال�سور  اإذا فقدت   .3
بيانات  فاإذا ظهر من  الأ�سلي و�سوره،  ال�سند  التحقق من فقدان  ب�سرط  بينًة  ي�سلح 
هذه ال�سجالت اأن ال�سند اأن�سئ بح�سور �سهود جاز �سماع هوؤلء ال�سهود اأمام املحكمة. 

مادة )14(
ال�سندات املنظمة خارج فل�سطني 

يجوز الحتجاج باأي عقد اأو وكالة اأو تفوي�س اأو �سك كتابي منظم اأو موقع يف مكان خارج 
فل�سطني باإقرار من ن�سب اإليه التوقيع اأو بت�سديقه من املراجع املخت�سة يف البلد الذي نظمت 

اأو وقعت فيه ومن ممثل دولة فل�سطني يف ذلك البلد اأو من يقوم مقامه. 

الف�سل الثاين
ال�سندات العرفية 

مادة )15(
ال�سندات العرفية 

ال�سند العريف هو الذي ي�ستمل على توقيع من �سدر عنه اأو على خامته اأو ب�سمته، ول تتوافر 
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مادة )24(
تباين القيود بني الدفاتر املنتظمة 

اإذا تباينت القيود بني دفاتر منتظمة لتاجرين، جاز للمحكمة اأن تقرر الأخذ باأحدهما دون 
الآخر ح�سبما يظهر لها من ظروف الدعوى، وعليها اأن تبني اأ�سباب ذلك يف قرارها. 

مادة )25(
حجية الدفاتر والأوراق املنزلية 

فيها �سراحة،  اإذا ذكر  اإل  منه،  املنزلية حجة على من �سدرت  والأوراق  الدفاتر  تكون  ل 
اأنه ا�ستوفى دينًا، اأو اأنه ق�سد مبا دونه فيها اأن تقوم مقام ال�سند ملن اأثبتت حقًا مل�سلحته. 

مادة )26(
التاأ�سري على ال�سند مبا يفيد براءة ذمة املدين 

التاأ�سري على �سند مبا ي�ستفاد منه براءة ذمة املدين حجة على الدائن اإىل اأن يثبت العك�س، 
ولو مل يكن التاأ�سري موؤرخًا اأو موقعًا منه ما دام ال�سند مل يخرج قط من حيازته، وكذلك 
يكون احلكم اإذا كتب الدائن بخطه دون توقيع ما ي�ستفاد منه براءة املدين يف ن�سخة اأ�سلية 

اأخرى لل�سند اأو يف خمال�سة وكانت الن�سخة اأو املخال�سة يف يد املدين. 

مادة )27(
تطبيق 

ت�سري اأحكام هذا الف�سل على وثائق نظام احلا�سب الآيل. 

الف�سل الرابع
طلب اإلزام اخل�سم بتقدمي ما حتت يده 

مادة )28(
طلب اإلزام اخل�سم بتقدمي ال�سندات والأوراق 

يجوز للخ�سم اأن يطلب اإلزام خ�سمه بتقدمي �سندات اأو اأوراق منتجة يف الدعوى تكون حتت 
يده وذلك يف اإحدى احلالت الآتية:

اإذا كان القانون ل يحظر مطالبته بتقدميها اأو ت�سليمها.  .1

مادة )19(
حجية الر�سائل 

تكون للر�سائل املوقع عليها قيمة ال�سند العريف من حيث الإثبات ما مل يثبت موقعها اأنه   .1
مل ير�سلها، ومل يكلف اأحدًا باإر�سالها.

تكون للربقيات ومكاتبات التلك�س والفاك�س والربيد الإلكرتوين هذه القوة اأي�سًا اإذا كان   .2
اأ�سلها املودع يف مكتب الت�سدير موقعًا عليها من مر�سلها، وتعترب الربقيات مطابقة 

لأ�سلها حتى يقوم الدليل على عك�س ذلك. 

مادة )20(
حجية ال�سند العريف املوؤيد ل�سند �سابق 

ال�سند العريف املوؤيد �سابق يكون حجة على املدين ولكن يجوز له اأن يثبت عدم �سحة هذا 
ال�سند بتقدمي ال�سند الأ�سلي. 

الف�سل الثالث
ال�سندات غري املوقع عليها

مادة )21(
حجية دفاتر التجار على غري التجار 

دفاتر التجار ل تكون حجة على غري التجار، غري اأن البيانات الواردة فيها عما ورده التجار 
ت�سلح اأ�سا�سًا يجيز للقا�سي اأن يوجه اليمني املتممة لأي من الطرفني. 

مادة )22(
حجية دفاتر التجار عليهم 

تكون دفاتر التجار حجة عليهم منتظمة كانت اأو غري منتظمة.  .1
اإذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فال يجوز جتزئة ما ورد فيها اإل بتقدمي دليل عك�سي.   .2

مادة )23(
حجية دفاتر التجار بالن�سبة ل�ساحبها 

يجوز اأن تكون دفاتر التجار حجة ل�ساحبها يف املعامالت املخت�سة بتجارته اإذا كانت منتظمة 
وكان اخلالف بينه وبني تاجر. 
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اليمني املذكورة، اعتربت ال�سورة التي قدمها خ�سمه �سحيحة مطابقة لأ�سلها، فاإن مل يكن 
اأو ال�سند جاز للقا�سي الأخذ بقوله بعد حتليفه اليمني  خ�سمه قد قدم �سورة من الورقة 

املتممة فما يتعلق ب�سكله ومو�سوعه. 

مادة )33(
�سحب ال�سندات بعد تقدميها 

اإذا قدم اخل�سم ورقة اأو �سندًا لال�ستدلل به يف الدعوى، فال يجوز له �سحبه اإل باإذن خطي 
من القا�سي على اأن حتفظ �سورة منه يف ملف الدعوى ويوؤ�سر عليها رئي�س كتاب املحكمة 

مبطابقتها لالأ�سل. 

مادة )34(
تكليف الغري بتقدمي ال�سندات 

يجوز للمحكمة اأثناء �سري الدعوى اأن تكلف الغري بتقدمي ورقة اأو �سند حتت يده وذلك يف 
الأحوال والأو�ساع املن�سو�س عليها يف املواد ال�سابقة من هذا الف�سل. 

مادة )35(
طلب الأوراق اأو ال�سندات من الدوائر الر�سمية 

يجوز للمحكمة من تلقاء نف�سها اأو بناًء على طلب اخل�سوم اأن تطلب اأوراقًا اأو �سندات من 
الدوائر الر�سمية اإذا تعذر على اخل�سوم ذلك. 

مادة )36(
عر�س ال�سيء املحرز عند الدعاء بتعلق حق به 

كل من حاز �سيئًا اأو اأحرزه يلتزم بعر�سه على من يدعي حقًا متعلقًا به متى كان فح�س   .1
ال�سيء �سروريًا للبت يف احلق املدعى به من حيث وجوده ومداه.

اإذا كان الأمر متعلقًا باأوراق اأو �سندات اأخرى، فللقا�سي اأن ياأمر بعر�سها على ذوي   .2
ال�ساأن، وبتقدميها عند احلاجة اإىل الق�ساء ولو كان ذلك مل�سلحة �سخ�سٍ يريد ال�ستناد 

اإليها يف اإثبات حق له.
يجوز للقا�سي اأن يرف�س اإ�سدار الأمر بعر�س ال�سيء اإذا كان ملن حازه اأو اأحرزه م�سلحة   .3

م�سروعة يف المتناع عن عر�سه. 

اإذا كان ال�سند م�سرتكًا بينه وبني خ�سمه، ويعترب ال�سند م�سرتكًا على الأخ�س اإذا كان   .2
حمررًا مل�سلحة اخل�سمني اأو كان مثبتًا للتزاماتهما وحقوقهما املتبادلة.

اإذا ا�ستند اإليه خ�سمه يف اأية مرحلة من مراحل الدعوى.   .3

مادة )29(
بيانات الطلب 

يجب اأن يبني يف هذا الطلب:
اأو�ساف ال�سند الذي يعينه.  .1

فحوى ال�سند اأو الورقة بقدر ما ميكن من التف�سيل.  .2
الواقعة التي ي�ست�سهد بال�سند اأو الورقة عليها.  .3

الدلئل والظروف التي توؤيد اأنها حتت يد اخل�سم.  .4
�سبب اإلزام اخل�سم بتقدميها.   .5

مادة )30(
رف�س الطلب 

ل يقبل الطلب اإذا مل تتوافر فيه الأحكام والبيانات املن�سو�س عليها يف املادتني )28( و)29( 
من هذا القانون. 

مادة )31(
تقدمي اخل�سم لل�سند اأو حلف اليمني 

اإذا اأثبت الطالب طلبه، واأقر اخل�سم باأن الورقة اأو ال�سند يف حيازته، اأو �سكت، اأمرت   .1
املحكمة بتقدميه يف احلال، اأو يف اأقرب موعد حتدده.

اإذا اأنكر اخل�سم، ومل يقدم الطالب اإثباتًا كافيًا ل�سحة الطلب وجب اأن يحلف املنكر   .2
ميينًا باأن الورقة اأو ال�سند ل وجود له، اأو اأنه ل يعلم وجوده ول مكانه، واأنه مل يخفه اأو 

مل يهمل البحث عنه ليحرم خ�سمه من ال�ست�سهاد به. 

مادة )32(
المتناع عن تقدمي ال�سند اأو حلف اليمني 

اإذا مل يقم اخل�سم بتقدمي الورقة اأو ال�سند يف املوعد الذي حددته املحكمة وامتنع عن حلف 
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مادة )41(
اإدراج بيان حالة ال�سند يف حم�سر الدعوى 

يدرج يف حم�سر الدعوى بيان كاٍف بحالة ال�سند واأو�سافه.  .1
يوقع املح�سر وال�سند من رئي�س املحكمة والكاتب واخل�سوم.   .2

مادة )42(
الأ�سول املتبعة عند تقرير التحقيق وامل�ساهاة 

ي�ستمل قرار املحكمة القا�سي بالتحقيق على:
تعيني خبري اأو اأكرث اإذا راأت املحكمة التحقيق بامل�ساهاة.  .1

حتديد اليوم وال�ساعة اللذين يكون فيهما التحقيق.  .2
اإيداع ال�سند املقت�سى حتقيقه باملحكمة بعد بيان حالته على الوجه املبني باملادة )41(   .3

من هذا القانون. 

مادة )43(
ح�سور اخلبري 

يكلف اخلبري باحل�سور اأمام املحكمة يف اليوم وال�ساعة املعينني ملبا�سرة التحقيق. 

مادة )44(
تخلف اخل�سم املنكر عن احل�سور 

اإذا تخلف اخل�سم الذي اأنكر اإم�ساءه اأو ختمه اأو ب�سمته على ال�سند عن احل�سور بنف�سه 
لال�ستكتاب بغري عذر مقبول يحكم عليه بغرامة ل تتجاوز مائة دينار اأردين اأو ما يعادلها 

بالعملة املتداولة قانونًا فاإذا تكرر عدم ح�سوره جاز احلكم ب�سحة ن�سبتها اإليه. 

مادة )45(
امل�ساهاة على ما هو ثابت بالتفاق 

تكون م�ساهاة اخلط اأو الإم�ساء اأو اخلتم اأو الب�سمة الذي ح�سل اإنكاره على ما هو ثابت 
باتفاق اخل�سوم ملن ي�سهد عليه ال�سند من خط اأو اإم�ساء اأو ختم اأو ب�سمة. 

مادة )37(
كيفية العر�س واإجراءاته 

يكون عر�س ال�سيء يف املكان الذي يوجد فيه وقت الطلب ما مل يعني القا�سي مكانًا اآخر، 
وعلى طالب العر�س اأن يقوم بدفع نفقاته مقدمًا، وللقا�سي اأن يعلق عر�س ال�سيء على تقدمي 

كفالة ت�سمن ملن اأحرز ال�سيء تعوي�س ما قد يحدث له من �سرر ب�سبب العر�س. 

الف�سل اخلام�س
اإثبات �سحة ال�سندات 

مادة )38(
العيوب املادية يف ال�سند 

للمحكمة اأن تقدر ما يرتتب على الك�سط واملحو والتح�سري وغري ذلك من العيوب املادية   .1
يف ال�سند من اإ�سقاط اأو اإنقا�س قيمته يف الإثبات ولها اأن تاأخذ ببع�س اأو كل ما ت�سمنه 

ال�سند.
اإذا كانت �سحة ال�سند حمل �سك يف نظر املحكمة جاز لها من تلقاء نف�سها اأن تدعو   .2

املوظف الذي �سدر عنه اأو ال�سخ�س الذي حرره ليبدي ما يو�سح حقيقة الأمر فيه. 

مادة )39(
الإنكار والدعاء بتزوير ال�سند 

اإنكار اخلط اأو اخلتم اأو الإم�ساء اأو الب�سمة يرد على ال�سندات العرفية، اأما ادعاء التزوير 
فريد على جميع ال�سندات الر�سمية وغريها. 

مادة )40(
اإنكار ال�سند املنتج يف النزاع 

اإذا اأنكر من احتج عليه بال�سند، خطة اأو اإم�ساءه اأو ختمه اأو ب�سمته، اأو اأنكر ذلك خلفه 
اأو نائبه، وكان ال�سند منتجًا يف النزاع، ومل تكف وقائع الدعوى وم�ستنداتها لتكوين عقيدة 
بالتحقيق  املحكمة  اأمرت  الب�سمة  اأو  اأو اخلتم  الإم�ساء  اأو  �ساأن �سحة اخلط  املحكمة يف 

بامل�ساهاة اأو ب�سماع ال�سهود اأو بكليهما. 
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يراعى يف هذا ال�ساأن القواعد املقررة ل�سهادة ال�سهود يف هذا القانون.   .2

مادة )51(
اأثر اإحالة الطعن بالتزوير اإىل التحقيق 

قرار املحكمة باإحالة الطعن بالتزوير اإىل التحقيق يوقف �سالحية ال�سند املطعون فيه. 

مادة )52(
احلكم بالغرامة على منكر ال�سند 

اإذا حكم ب�سحة كل ال�سند، يحكم على من اأنكره بغرامة ل تتجاوز مائتي دينار اأردين اأو ما 
يعادلها بالعملة املتداولة قانونًا. 

مادة )53(
ال�ستمرار يف الدعوى واإحالة املحا�سر اإىل النيابة العامة 

اإذا ق�ست املحكمة ب�سحة ال�سند اأو بعدم �سحته اأو ب�سقوط احلق يف اإثبات �سحته ت�ستمر   .1
يف نظر مو�سوع الدعوى.

اإذا ثبت بع�س ما ادعاه الطاعن اأو ثبت تزوير ال�سند تر�سله املحكمة مع �سور ر�سمية   .2
من املحا�سر املتعلقة به اإىل النيابة العامة لتخاذ اإجراءاتها اجلزائية ب�ساأنه. 

مادة )54(
دعوى اإقرار �سحة ن�سبة ال�سند 

يجوز ملن بيده �سند عريف اأن يخت�سم من املن�سوب اإليه ال�سند ليقر باأنه بخطه اأو باإم�سائه 
اأو بختمه اأو بب�سمته، ولو كان اللتزام الوارد به غري م�ستحق الأداء، ويكون ذلك بدعوى 

اأ�سلية بالإجراءات املعتادة. 

مادة )55(
اإقرار املدعى عليه ب�سحة ال�سند 

جميع  وتكون  اإقراره  املحكمة  اأثبتت  ال�سند،  ب�سحة  واأقر  عليه  املدعى  ح�سر  اإذا   .1
امل�سروفات على املدعي.

يعترب املحرر معرتفًا به اإذا �سكت املدعى عليه اأو مل ينكره اأو مل ين�سبه ل�سواه.   .2

مادة )46(
حدود امل�ساهاة يف حالة عدم التفاق 

ل يقبل للم�ساهاة يف حالة عدم اتفاق اخل�سوم اإل ما ياأتي:
اخلط اأو الإم�ساء اأو اخلتم اأو الب�سمة املو�سوع على �سندات ر�سمية.  .1

اجلزء الذي يعرتف اخل�سم ب�سحته من ال�سند املقت�سى حتقيقه.  .2
خطه اأو اإم�ساوؤه الذي يكتبه اأمام املحكمة اأو الب�سمة التي يطبعها اأمامها.   .3

مادة )47(
اأمر اإح�سار ال�سندات الر�سمية للم�ساهاة 

مع مراعاة ما ورد يف اأحكام املواد ال�سابقة يجوز للمحكمة:
اأن تاأمر باإح�سار ال�سندات الر�سمية املطلوبة للم�ساهاة من اجلهة التي تكون بها اإذا   .1

تعذر على اخل�سوم ذلك اأو تنتقل مع اخلبري اإىل حملها لالإطالع عليها بغري نقلها.
اأن تكلف اخلبري باإجراء امل�ساهاة على ال�سندات الر�سمية لدى اجلهة اأو اجلهات التي   .2

تكون بها. 

مادة )48(
ن�سخ �سورة من ال�سند الر�سمي وتوقيعها 

اإليه يف املادة )47( من هذا القانون للمحكمة، تن�سخ  عند اإح�سار ال�سند الر�سمي امل�سار 
�سورة منه توقع من رئي�س املحكمة وكاتب اجلل�سة واملوظف الذي ت�سلم الأ�سل وتودع يف اجلهة 

التي اأخذ منها حلني اإعادة الأ�سل. 

مادة )49(
مراعاة القواعد املقررة للخربة 

يراعى فيما يتعلق باخلرباء القواعد املقررة للخربة يف هذا القانون. 

مادة )50(
�سهادة ال�سهود ب�ساأن ال�سند املقت�سى حتقيقه 

ت�سمع �سهادة ال�سهود فيما يتعلق باإثبات ح�سول الكتابة اأو الإم�ساء اأو اخلتم اأو الب�سمة   .1
على ال�سند املقت�سى حتقيقه ممن ن�سبت اإليه.
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مادة )61(
تكليف اخل�سم بتقدمي ال�سند املدعى بتزويره 

اإذا كان ال�سند املدعى بتزويره حتت يد اخل�سم جاز للمحكمة اأن ُتَكّلُفُه بت�سليمه فاإن   .1
مل يقم بذلك يجوز اأن تاأمر ب�سبطه.

اإذا امتنع اخل�سم عن ت�سليم ال�سند وتعذر �سبطه اعترب غري موجود.   .2

مادة )62(
اإجراء التحقيق بامل�ساهاة 

وب�سهادة  الف�سل  املن�سو�س عليها يف هذا  املواد  بامل�ساهاة طبقًا لأحكام  التحقيق  يجري 
ال�سهود وفقًا للقواعد املقررة لذلك. 

مادة )63(
�سالحية املحكمة يف اإجراء التحقيق املطلوب من قبل مدعي التزوير 

اإذا كان الدعاء بالتزوير منتجًا يف النزاع ومل تكف وقائع الدعوى اأو م�ستنداتها لإقناع املحكمة 
ب�سحة املحرر اأو تزويره وراأت اأن اإجراء التحقيق الذي طلبه مدعي التزوير )الطاعن( منتج 

وجائز اأمرت باإجرائه. 

مادة )64(
م�ستمالت القرار ال�سادر بالتحقيق 

ي�ستمل القرار ال�سادر بالتحقيق على بيان الوقائع التي قبلت املحكمة حتقيقها والإجراءات 
التي راأت اإثباتها بها وجميع البيانات املن�سو�س عليها يف املادة )42( من هذا القانون. 

مادة )65(
اأثر القرار باإجراء التحقيق 

القرار باإجراء التحقيق يوقف �سالحية ال�سند للتنفيذ دون اإخالل بالإجراءات التحفظية. 

مادة )66(
التنازل عن التم�سك بال�سند املطعون فيه 

يجوز للمطعون �سده بالتزوير التنازل عن التم�سك بال�سند املطعون فيه ويف هذه احلالة   .1
تاأمر املحكمة بوقف ال�سري يف حتقيق الطعن.

مادة )56(
اأثر غياب املدعى عليه 

اإذا مل يح�سر املدعى عليه بغري عذر مقبول حكمت املحكمة يف غيبته ب�سحة اخلط اأو الإم�ساء 
اأو اخلتم اأو الب�سمة، ويكون احلكم قاباًل للطعن يف جميع الأحوال. 

مادة )57(
اأثر اإنكار املدعى عليه 

اإذا اأنكر املدعى عليه اخلط اأو الإم�ساء اأو اخلتم اأو الب�سمة يجري التحقيق طبقًا للقواعد 
املن�سو�س عليها يف املواد ال�سابقة. 

مادة )58(
دعوى احلكم بالتزوير ملنع الحتجاج 

يجوز ملن يخ�سى الحتجاج عليه بورقة اأو �سند مزور اأن يخت�سم من بيده الورقة اأو ال�سند 
ومن يفيد منه ل�سماع احلكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى اأ�سلية ترفع بالأو�ساع املعتادة تراعى 

فيها القواعد والإجراءات املن�سو�س عليها يف املواد ال�سابقة. 

مادة )59(
اأ�سول الدعاء بالتزوير 

يكون الدعاء بتزوير ال�سند يف اأية حالة تكون عليها الدعوى بطلب يقدم اإىل حمكمة   .1
املو�سوع ويبني فيه كل موا�سع التزوير املدعى بها.

يجب على مدعي التزوير اأن يعلن خ�سمه مبذكرة يبني فيها موا�سع التزوير واإجراءات   .2
واإل جاز  القا�سي،  التي يحددها  املدة  بها خالل  التزوير  اإثبات  يطلب  التي  التحقيق 

للقا�سي احلكم ب�سقوط ادعائه. 

مادة )60(
تقدمي ال�سند املطعون فيه من قبل مدعي التزوير 

على مدعي التزوير تقدمي ال�سند املطعون فيه اإىل املحكمة اإن كان حتت يده، اأو �سورته املعلنة 
اإليه، فاإن كان ال�سند قد قدم للمحكمة وجب اإيداعه لديها وعدم ت�سليمه ملن قدمه. 



124125

مادة )70(
احلالت التي ل يجوز الإثبات فيها ب�سهادة ال�سهود 

ل يجوز الإثبات ب�سهادة ال�سهود يف احلالت الآتية:
فيما يخالف اأو يجاوز ما ا�ستمل عليه دليل كتابي.  .1

اإذا كان املطلوب هو الباقي اأو هو جزء من حق ل يجوز اإثباته اإل بالكتابة.  .2
اإذا طالب اأحد اخل�سوم يف الدعوى مبا تزيد قيمته على مائتي دينار اأردين اأو ما يعادلها   .3

بالعملة املتداولة قانونًا ثم عدل عن طلبه اإىل ما ل يزيد على هذه القيمة. 

مادة )71(
احلالت التي يجوز الإثبات فيها ب�سهادة ال�سهود 

يجوز الإثبات ب�سهادة ال�سهود فيما كان يجب اإثباته بالكتابة يف احلالت التالية:
اإذا وجد مبداأ ثبوت بالكتابة، ويعترب يف حكم ذلك كل كتابة ت�سدر من اخل�سم ويكون   .1

من �ساأنها اأن جتعل وجود الت�سرف املدعى به قريب الحتمال.
اإذا وجد مانع مادي اأو اأدبي يحول دون احل�سول على دليل كتابي، اأو اإذا كان العرف   .2
والعادة ل يق�سيان بربط اللتزام ب�سند كتابي، ويعترب مانعًا ماديًا اأن ل يوجد من ي�ستطيع 
الكتابة، اأو اأن يكون طالب الإثبات �سخ�سًا ثالثًا مل يكن طرفًا يف العقد، ويعترب مانعًا 
اأدبيًا القرابة بني الزوجني اأو ما بني الأ�سول والفروع اأو ما بني احلوا�سي اإىل الدرجة 

الثالثة اأو ما بني اأحد الزوجني واأبوي الزوج الآخر اأو بني اخلطيب وخطيبته.
اإذا فقد الدائن �سنده الكتابي ب�سبب ل يد له فيه.  .3

اإذا طعن يف العقد باأنه ممنوع مبقت�سى القانون اأو خمالف للنظام العام والآداب.  .4
اإذا طعن يف العقد باأن الظروف التي اأحاطت بتنظيمه قد �سابها غ�س اأو تدلي�س اأو اإكراه   .5

اأو اأي عيب اآخر من عيوب الإرادة. 

مادة )72(
ا�ستدعاء وتبليغ ال�ساهد وبيان الوقائع املراد اإثباتها 

للخ�سوم بعد اإقامة الدعوى ا�ستدعاء اأي �سخ�س اأهاًل لأداء ال�سهادة ليديل بها اأمام   .1
املحكمة.

مل�سلحة  ذلك  بالتزوير  الطاعن  طلب  اإذا  وحفظه  ال�سند  ب�سبط  تاأمر  اأن  للمحكمة   .2
م�سروعة. 

مادة )67(
رد املحكمة لل�سند املزور من تلقاء نف�سها 

يجوز للمحكمة ولو مل يدع اأمامها بالتزوير بالإجراءات املتقدمة اأن حتكم برد اأي �سند   .1
وبطالنه اإذا ظهر لها بجالء من حالته اأو من ظروف الدعوى اأنه مزور.

يجب على املحكمة يف هذه احلالة اأن تبني يف قرارها الظروف والقرائن التي تبينت   .2
منها ذلك. 

الباب الثالث
�سهادة ال�سهود

مادة )68(
الإلتزام الذي تزيد قيمته على مائتي دينار 

يف املواد غري التجارية اإذا كان اللتزام تزيد قيمته على مائتي دينار اأردين اأو ما يعادلها   .1
اإثبات  بالعملة املتداولة قانونًا اأو كان غري حمدد القيمة فال جتوز �سهادة ال�سهود يف 
وجوده اأو انق�سائه، ما مل يوجد اتفاق �سريح اأو �سمني اأو ن�س قانوين يق�سي بغري ذلك.

يقدر اللتزام باعتبار قيمته وقت �سدور الت�سرف، ويجوز الإثبات ب�سهادة ال�سهود اإذا   .2
كانت زيادة اللتزام على مائتي دينار اأردين اأو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانونًا مل 

تاأت اإل من �سم امللحقات اإىل الأ�سل. 

مادة )69(
الإثبات يف الطلبات النا�سئة عن م�سادر متعددة 

اإذا ا�ستملت الدعوى على طلبات نا�سئة عن م�سادر متعددة ولي�س على اأيها دليل كتابي   .1
جاز الإثبات ب�سهادة ال�سهود يف كل طلب ل تزيد قيمته على مائتي دينار اأردين اأو ما 
يعادلها بالعملة املتداولة قانونًا حتى ولو كانت هذه الطلبات يف جمموعها تزيد على هذه 

القيمة ولو كان من�سوؤها عالقات اأو عقودًا من طبيعة واحدة.
تكون العربة يف اإثبات الوفاء اجلزئي بقيمة اللتزام الأ�سلي.   .2
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مادة )77(
حظر �سهادة اأحد الزوجني 

ل يجوز لأحد الزوجني اأن يف�سي بغري ر�ساء الآخر ما اأبلغه اإليه اأثناء قيام الزوجية اأو بعد 
انف�سامها اإل يف حالة رفع دعوى من اأحدهما على الآخر اأو اإقامة دعوى على اأحدهما ب�سبب 

جناية اأو جنحة وقعت منه على الآخر. 

مادة )78(
ال�سهادة على �سيوع اخلرب 

تكون ال�سهادة عن م�ساهدة ومعاينة، ول تقبل ال�سهادة على �سيوع اخلرب اإل يف الأحوال الآتية:
الوفاة.  .1

الن�سب.  .2
الوقف ال�سحيح املوقوف جلهة خريية من فرتة طويلة.  .3

الأحوال التي ين�س عليها القانون.   .4

مادة )79(
م�ستمالت قرار �سماع ال�سهود 

يجب اأن يت�سمن القرار القا�سي ب�سماع ال�سهود:
تعيني الوقائع املراد اإثباتها.  .1

دعوة ال�سهود املعينني من طالب التحقيق وحتديد موعد اجلل�سة التي �سي�سمعون فيها،   .2
وامليعاد الذي يجب اأن يتم فيه التحقيق. 

مادة )80(
اأمر املحكمة بالإثبات بال�سهادة من تلقاء نف�سها 

للمحكمة من تلقاء نف�سها اأن تاأمر بالإثبات ب�سهادة ال�سهود يف الأحوال التي يجيز القانون   .1
فيها الإثبات بال�سهادة متى راأت يف ذلك فائدة للحقيقة.

يكون للمحكمة يف جميع الأحوال كلما اأمرت بالإثبات ب�سهادة ال�سهود اأن ت�ستدعي لل�سهادة   .2
من ترى لزومًا ل�سماع �سهادته اإظهارًا للحقيقة. 

فيما عدا الدعاوى امل�ستعجلة يجب تبليغ ال�ساهد قبل املوعد املحدد لأداء ال�سهادة بثمان   .2
واأربعني �ساعة على الأقل.

اإثباتها  على اخل�سم الذي يطلب الإثبات ب�سهادة ال�سهود اأن يبني الوقائع التي يريد   .3
كتابة اأو يبديها �سفاهة يف اجلل�سة. 

مادة )73(
نفي الوقائع املاأذون اإثباتها بال�سهادة 

الإذن لأحد اخل�سوم باإثبات الواقعة ب�سهادة ال�سهود يقت�سي دائمًا اأن يكون للخ�سم الآخر 
احلق يف نفيها بذات الطريق. 

مادة )74(
اأ�سخا�س لي�سوا اأهال لأداء ال�سهادة 

ل يكون اأهاًل لل�سهادة:
من مل يكن �سليم الإدراك لعاهة يف عقله.  .1

من مل يبلغ �سنه خم�س ع�سرة �سنة، على اأنه يجوز اأن ت�سمع اأقوال من مل يبلغ هذه ال�سن   .2
بغري ميني على �سبيل ال�ستدلل. 

مادة )75(
ال�سهادة عن معلومات تتعلق باأمن الدولة 

ل يجوز اأن ي�سهد اأحد عن معلومات اأو م�سمون اأوراق تتعلق باأمن الدولة اإل اإذا كانت قد 
ن�سرت باإحدى الطرق القانونية اأو كانت ال�سلطة املخت�سة قد اأذنت باإذاعتها. 

مادة )76(
حظر اإف�ساء معلومات مت الو�سول اإليها عن طريق املهنة 

ل يجوز ملن علم من املحامني اأو الوكالء اأو الأطباء اأو غريهم عن طريق مهنته اأو �سنعته،   .1
بوقائع اأو معلومات اأن يف�سيها ولو بعد انتهاء خدمته اأو زوال �سفته، ما مل يكن ذكرها 

له مق�سودًا به ارتكاب جناية اأو جنحة.
اأو  الوقائع  تلك  على  ال�سهادة  يوؤدوا  اأن  اأعاله  الفقرة  املذكورين يف  الأ�سخا�س  على  يجب   .2
املعلومات متى طلب منهم من اأ�سرها اإليهم على األ يخل ذلك باأحكام القوانني اخلا�سة بهم. 



128129

مادة )86(
تكليف ال�ساهد باحل�سور 

اإذا رف�س ال�ساهد احل�سور وجب على املحكمة تكليفه باحل�سور لأداء ال�سهادة قبل التاريخ 
املعني ل�سماعه باأربع وع�سرين �ساعة على الأقل عدا مواعيد امل�سافة. 

مادة )87(
تخلف ال�ساهد عن احل�سور 

اإذا كلف ال�ساهد باحل�سور تكليفًا �سحيحًا ومل يح�سر، حكمت عليه املحكمة بغرامة ل   .1
تتجاوز مائة دينار اأردين اأو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانونًا، ويثبت القرار يف املح�سر 

ول يكون قاباًل للطعن.
اإذا تخلف ال�ساهد بعد تكليفه باحل�سور للمرة الثانية جاز للمحكمة اإ�سدار اأمر باإح�ساره.  .2
للمحكمة يف جميع الأحوال اإعفاء ال�ساهد من الغرامة اإذا ح�سر واأبدى عذرًا مقبوًل.   .3

مادة )88(
تخلف ال�ساهد لعذر م�سروع 

اإذا كان لل�ساهد عذر مينعه من احل�سور جاز للمحكمة اأن تنتقل اإليه ل�سماع اأقواله، ويدعى 
اخل�سوم حل�سور تاأدية هذه ال�سهادة، ويحرر حم�سر بها يوقعه رئي�س املحكمة والكاتب. 

مادة )89(
عدم جواز رد ال�ساهد 

ل يجوز رد ال�ساهد ولو كان قريبًا اأو �سهرًا لأحد اخل�سوم اإل اإذا كان غري قادر على التمييز 
ب�سبب هرم اأو حداثة اأو مر�س اأو لأي �سبب اآخر تقدره املحكمة. 

مادة )90(
ال�ساهد غري القادر على الكالم 

من ل قدرة له على الكالم، يوؤدي ال�سهادة ببيان مراده بالكتابة اأو الإ�سارة. 

مادة )91(
البيانات التي يقدمها ال�ساهد 

اأو م�ساهرته  قرابته  يبني  واأن  و�سنه وموطنه،  ومهنته  ولقبه  ا�سمه  يذكر  اأن  ال�ساهد  على 

مادة )81(
م�ستمالت دعوة ال�ساهد للح�سور 

يجب اأن تت�سمن دعوى ال�ساهد:
تعيني املحكمة التي يوؤدي اأمامها ال�سهادة ومكان احل�سور ويومه و�ساعته.  .1

ماهية الدعوى التي تطلب فيها ال�سهادة واأ�سماء اخل�سوم فيها ومن طلب ال�ستماع اإىل   .2
�سهادته.

التنبيه اإىل العقوبة التي يتعر�س لها ال�ساهد املتخلف عن احل�سور.   .3
مادة )82(

�سماع ال�سهود يف مكان املعاينة 
يجوز للمحكمة اإذا كانت تقوم باإجراء معاينة اأن ت�سمع يف مكان املعاينة ويف احلال من ترى 
�سرورة ل�سماعهم من ال�سهود الذين �سماهم اخل�سوم اأو غريهم، ولها اأن تدعو هوؤلء ال�سهود 

ل�سماعهم يف موعد اآخر حتدده لهم. 
مادة )83(

�سماع �سهود الإثبات والنفي يف نف�س اجلل�سة 
ي�ستمر التحقيق اإىل اأن يتم �سماع جميع �سهود الإثبات والنفي يف امليعاد ويجري �سماع   .1
�سهود النفي يف اجلل�سة ذاتها التي �سمع فيها �سهود الإثبات اإل اإذا حال دون ذلك مانع.
ال�سهود  من  حا�سرًا  يكون  من  املحكمة  كاتب  يكلف  اأخرى  جلل�سة  التحقيق  اأجل  اإذا   .2

باحل�سور يف تلك اجلل�سة. 
مادة )84(

اأثر عدم اإح�سار اخل�سم ل�ساهده 
اإذا مل يح�سر اخل�سم �ساهده، اأو مل يكلفه باحل�سور يف اجلل�سة املحددة قررت املحكمة تكليف 
ال�ساهد باحل�سور يف جل�سة اأخرى، ول يخل هذا باأي جزاء يرتبه القانون على هذا التاأخري. 

مادة )85(
ال�ساهد احلا�سر يف املحكمة 

اإذا طلب اأحد اخل�سوم دعوة �سخ�س لل�سهادة وتبني اأنه حا�سر يف املحكمة جاز لها اأن تكلفه 
باأداء ال�سهادة. 
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مادة )97(
توجيه الأ�سئلة من قبل اأع�ساء املحكمة 

اإذا كانت املحكمة م�سكلة من اأكرث من قا�س، جاز لأي من اأع�ساء املحكمة اأن يوجه لل�ساهد 
ما يراه مفيدًا من الأ�سئلة يف ك�سف احلقيقة. 

مادة )98(
اأداء ال�سهادة �سفاهة 

اإل باإذن من املحكمة  توؤدى ال�سهادة �سفاهة ول يجوز لل�ساهد ال�ستعانة مبفكرات مكتوبة 
كلما دعت ال�سرورة اإىل ذلك. 

مادة )99(
توقيع ال�ساهد على املح�سر 

تثبت اإجابات ال�ساهد يف املح�سر ثم تتلى عليه ويوقعها بعد ت�سحيح ما يرى لزوم ت�سحيحه 
منها واإذا امتنع عن التوقيع ذكر ذلك و�سببه يف املح�سر. 

مادة )100(
نفقات ال�ساهد 

للمحكمة اأن تكلف اخل�سم الذي يرغب يف ا�ستدعاء �ساهد اأو اأكرث اأن يودع �سندوق   .1
املحكمة املبلغ الذي تراه كافيًا لتغطية نفقات ال�ساهد.

تقدر املحكمة نفقات ال�سهود بناًء على طلبهم، ويعطى ال�ساهد �سورة من اأمر التقدير   .2
تكون نافذة على اخل�سم الذي ا�ستدعاه. 

مادة )101(
بيانات حم�سر �سماع ال�سهود 

ي�ستمل حم�سر �سماع ال�سهود على البيانات الآتية:
يوم التحقيق ومكان و�ساعة بدئه وانتهائه مع بيان اجلل�سات التي ا�ستغرقها.  .1

اأ�سماء اخل�سوم واألقابهم.  .2
اأ�سماء ال�سهود واألقابهم وبيان ح�سورهم اأو غيابهم وموطن كل منهم.  .3

ودرجتها اإن كان قريبًا اأو �سهرًا لأحد اخل�سوم، ويبني كذلك اإن كان يعمل عند اأحدهم. 

مادة )92(
اأداء ال�سهادة على انفراد 

يوؤدي كل �ساهد �سهادته على انفراد بغري ح�سور باقي ال�سهود الذين مل ت�سمع �سهادتهم. 

مادة )93(
اليمني التي يوؤديها ال�ساهد 

على ال�ساهد اأن يحلف ميينًا باأن يقول احلق ول �سيء غري احلق واإل ل ت�سمع �سهادته، ويكون 
احللف على ح�سب الأو�ساع اخلا�سة بديانته ومعتقداته اإن طلب ذلك. 

مادة )94(
ح�سور ال�ساهد وامتناعه عن اأداء اليمني اأو الإجابة 

اإذا ح�سر ال�ساهد وامتنع بغري عذر قانوين عن اأداء اليمني اأو عن الإجابة عن الأ�سئلة التي 
توجه اإليه يحكم عليه بغرامة ل تتجاوز مائة دينار اأردين اأو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانونًا. 

مادة )95(
توجيه الأ�سئلة اإىل ال�ساهد 

يكون توجيه الأ�سئلة اإىل ال�ساهد من اخل�سم الذي ا�ست�سهد به ثم من اخل�سم الآخر،   .1
ويجوز للمحكمة ا�ستي�ساح ال�ساهد فيما اأبداه من اأقوال.

ل يجوز اأن يقطع اأحد اخل�سوم كالم الآخر اأو كالم ال�ساهد وقت اأداء ال�سهادة ما مل   .2
ت�سرح له املحكمة بذلك.

يجوز للخ�سم العرتا�س على �سوؤال وجه لل�ساهد من اخل�سم الآخر، عليه اأن يبني وجه   .3
اعرتا�سه، وللمحكمة اأن تقرر قبول العرتا�س من عدمه، ويدون ذلك يف حم�سر اجلل�سة. 

مادة )96(
حظر توجيه اأ�سئلة 

من  باإذن  اإل  اأ�سئلة جديدة  اإبداء  له  يجوز  ال�ساهد فال  ا�ستجواب  من  انتهى اخل�سم  اإذا 
املحكمة. 
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الباب الرابع
القرائن وحجية الأمر املق�سي فيه وحجية حيازة املنقول 

الف�سل الأول
القرائن 

مادة )106(
تعريف القرينة واأنواعها 

ثابتة ومعروفة  واقعة  القا�سي، من  تقدير  اأو  القانون  ت�ستخل�س بحكم  نتائج  القرائن هي 
لال�ستدلل على واقعة غري معروفة وهي نوعان: قرائن قانونية وقرائن ق�سائية. 

مادة )107(
القرينة القانونية 

اأية  تقررت مل�سلحته من  تعفي من  القانون، وهي  ين�س عليها  التي  القانونية هي  القرينة 
طريقة اأخرى من طرق الإثبات، على اأنه يجوز نق�س هذه القرينة بالدليل العك�سي، ما مل 

يوجد ن�س يق�سي بغري ذلك. 

مادة )108(
القرينة الق�سائية 

القرينة الق�سائية هي التي مل ين�س عليها القانون وي�ستنبطها القا�سي من ظروف ووقائع 
الدعوى وم�ستنداتها مبا له من �سلطة تقديرية. 

مادة )109(
اأحوال الإثبات بالقرائن الق�سائية 

ل يجوز الإثبات بالقرائن الق�سائية اإل يف الأحوال التي يجوز فيها الإثبات ب�سهادة ال�سهود، 
اأن تعد  ويكون هذا الإثبات جائزًا بوجه خا�س عندما ت�ستخل�س القرينة من وقائع ميكن 

تنفيذًا اختياريًا كليًا اأو جزئيًا لاللتزام املدعى به. 

ما يبديه ال�سهود بعد حتليفهم اليمني.  .4
الأ�سئلة املوجهة اإليهم ومن توىل توجيهها وما ن�ساأ عن ذلك من امل�سائل العار�سة ون�س   .5

اإجابة ال�ساهد عن كل �سوؤال.
توقيع ال�ساهد على اإجابته بعد اإثبات تالوتها ومالحظته عليها.  .6

قرار تقدير نفقات ال�ساهد اإذا كان قد طلب ذلك.  .7
توقيع رئي�س املحكمة والكاتب.   .8

مادة )102(
ا�ستعمال الت�سجيل ال�سوتي اأو الب�سري يف �سماع ال�سهود 

للمحكمة حق اللجوء اإىل الت�سجيل ال�سوتي اأو الب�سري اأو ال�سمع ب�سري لكل اأو بع�س   .1
اإجراءات �سماع ال�سهود التي تبا�سرها.

يحفظ الت�سجيل لدى قلم املحكمة، ولكل خ�سم اأن يطلب ت�سليمه ن�سخة عنه مقابل دفع   .2
الر�سم املقرر. 

مادة )103(
اطالع اخل�سوم على حم�سر �سماع ال�سهود 

اإذا مت �سماع ال�سهود اأمام املحكمة ومل تكن املرافعة قد متت يف نف�س اجلل�سة التي �سمع فيها 
ال�سهود، كان للخ�سوم احلق يف الإطالع على حم�سر �سماع ال�سهود. 

مادة )104(
�سماع ال�ساهد الذي يخ�سى فوات فر�سة ال�ست�سهاد ب�سهادته 

اأن يطلب يف مواجهة ذوي  اأمام الق�ساء  يجوز ملن يخ�سى فوات فر�سة ال�ست�سهاد ب�ساهد 
ال�ساأن �سماع ذلك ال�ساهد. 

مادة )105(
حالت انتقال املحكمة ل�سماع ال�سهادة 

اإذا كان من ال�سروري ال�ستماع اإىل �سهادة رئي�س الدولة، اأو رئي�س ال�سلطة الت�سريعية، اأو 
رئي�س جمل�س الوزراء ووجد لديه مانع من النتقال، جاز للمحكمة النتقال اإليه ل�سماع اأقواله 

ويحرر حم�سر بذلك ويوقع من رئي�س املحكمة والكاتب وي�سم اإىل ملف الق�سية. 
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مادة )114(
حائز املنقول ح�سن النية 

اإذا كان حائز املنقول بح�سن نية قد ا�سرتاه يف �سوق عامة اأو من بائع يبيع اأمثاله فال يجرب 
على اإعادته مل�ستحقه خالل الأجل امل�سار اإليه يف الفقرة الثانية من املادة )113( من هذا 

القانون اإل مقابل الثمن الذي دفعه، اأو قيمته وقت ال�ستحقاق اأيهما اأقل. 

الباب اخلام�س
الإقرار وا�ستجواب اخل�سوم 

الف�سل الأول
الإقرار 

مادة )115(
تعريف الإقرار 

الإقرار هو اعرتاف اخل�سم بواقعة اأو عمل قانوين مدعى باأي منهما عليه. 

مادة )116(
اأنواع الإقرار 

يكون الإقرار ق�سائيًا اإذا مت العرتاف بالواقعة اأو العمل املدعى به اأمام الق�ساء اأثناء   .1
ال�سري يف الدعوى املتعلقة بهذه الواقعة اأو العمل.

يكون الإقرار غري ق�سائي اإذا وقع يف غري جمل�س الق�ساء اأو ب�سدد نزاع اأثري يف دعوى   .2
اأخرى، ول يجوز اإثباته ب�سهادة ال�سهود ما مل ت�سبقه قرائن قوية تدل على وقوعه، 

مادة )117(
حجية الإقرار الق�سائي 
الإقرار الق�سائي حجة على املقر ما مل يكذبه ظاهر احلال. 

مادة )118(
جتزئة الإقرار 

ل يتجزاأ الإقرار على �ساحبه اإل اإذا ان�سب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها ل 
ي�ستلزم حتمًا وجود الوقائع الأخرى. 

الف�سل الثاين
حجية الأمر املق�سي فيه 

مادة )110(
حجية الأحكام النهائية واأثرها 

الأحكام النهائية تكون حجة فيما ف�سلت فيه من احلقوق ول يجوز قبول دليل ينق�س   .1
هذه احلجية، ولكن ل تكون لتلك الأحكام هذه احلجية اإل يف نزاع قام بني اخل�سوم 

اأنف�سهم دون اأن تتغري �سفاتهم وتتعلق بذات احلق حماًل و�سببًا.
تق�سي املحكمة بهذه احلجية من تلقاء نف�سها.   .2

مادة )111(
مدى ارتباط القا�سي املدين باحلكم اجلزائي 

ل يرتبط القا�سي املدين باحلكم اجلزائي اإل يف الوقائع التي ف�سل فيها هذا احلكم وكان 
ف�سله فيها �سروريًا. 

مادة )112(
اأثر احلكم اجلزائي القا�سي برفع التبعة عن املدعى عليه 

اإذا ق�سى احلكم اجلزائي برفع التبعة عن املدعى عليه مقت�سرًا على بحث الفعل من ناحية 
التجرمي من غري نفي وقوعه، فاإنه ل يحول دون مالحقة املدعى عليه اأمام الق�ساء املدين 

بالتعوي�س. 

الف�سل الثالث
حجية حيازة املنقول 

مادة )113(
حجية حيازة املنقول 

حيازة املنقول بح�سن نية وب�سورة علنية وهادئة وخالية من اللتبا�س حجة على ملكيته.  .1
يجوز ملن اأ�ساع اأو �سرق منه مال منقول اأن يدعي ا�ستحقاقه بوجه من يحوزه خالل ثالث   .2
�سنوات تبداأ من يوم �سياعه اأو �سرقته، وللحائز اأن يرجع على ال�سخ�س الذي تلقاه منه. 
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اإذا راأت اأن ال�ستجواب منتج يف الدعوى، وعلى من تقرر ا�ستجوابه اأن يح�سر بنف�سه اجلل�سة 
التي حددها القرار. 

مادة )124(
ا�ستجواب النائب اأو املمثل القانوين 

اإذا كان اخل�سم عدمي الأهلية اأو ناق�سها جاز ا�ستجواب من ينوب عنه، ويجوز للمحكمة   .1
مناق�سته هو اإن كان مميزًا يف الأمور املاأذون فيها.

يجوز بالن�سبة لالأ�سخا�س العتبارية توجيه ال�ستجواب اإىل من ميثلها قانونًا.  .2
ي�سرتط يف جميع الأحوال اأن يكون املراد ا�ستجوابه اأهاًل للت�سرف يف احلق املتنازع فيه.   .3

مادة )125(
توجيه ال�سئلة والإجابة عليها 

توجه املحكمة الأ�سئلة التي تراها اإىل اخل�سم، وتوجه اإليه كذلك ما يطلب اخل�سم الآخر 
توجيهه منها، وتكون الإجابة يف اجلل�سة ذاتها اإل اإذا راأت املحكمة اإعطاء ميعاد لالإجابة. 

مادة )126(
املواجهة يف الإجابة 

تكون الإجابة يف مواجهة من طلب ال�ستجواب، فاإذا تخلف اأحد اخل�سوم عن احل�سور ل 
مينع ا�ستجواب اخل�سم الآخر. 

مادة )127(
ا�ستجواب اخل�سوم بح�سور خبري فني 

يجوز ا�ستجواب اخل�سوم بح�سور خبري فني، كما جتوز مواجهتهم مع ال�سهود. 

مادة )128(
تدوين الأ�سئلة والأجوبة والتوقيع عليها 

تدون الأ�سئلة والأجوبة بالتف�سيل والدقة مبح�سر اجلل�سة ثم تعاد تالوتها ويوقع عليها   .1
رئي�س املحكمة والكاتب وامل�ستجوب.

اإذا امتنع امل�ستجوب عن الإجابة اأو عن التوقيع ذكر ذلك يف املح�سر و�سببه.   .2

مادة )119(
ال�سروط الواجبة يف املقر وحكم اإقرار ال�سبي املميز 

ي�سرتط اأن يكون املقر عاقاًل بالغًا غري حمجور عليه، فال ي�سح اإقرار ال�سغري واملجنون   .1
واملعتوه وال�سفيه، ول ي�سح على هوؤلء اإقرار اأوليائهم واأو�سيائهم والقوام عليهم اإل باإذن 

من املحكمة.
يكون لإقرار ال�سبي املميز حكم اإقرار البالغ يف الأمور املاأذون بها.   .2

مادة )120(
رد الإقرار واأثره 

ل يتوقف الإقرار على قبول املقر له ولكن يرتد برده.  .1
اإذا رد املقر له مقدارًا من املقر به فال يبقى حكم لالإقرار يف املقدار املردود وي�سح يف   .2

املقدار الباقي. 
مادة )121(

الرجوع عن الإقرار 
ل ي�سح الرجوع عن الإقرار اإل خلطاأ يف الواقع على اأن يثبت املقر ذلك.  .1

يلزم املرء باإقراره اإل اإذا ثبت كذبه بحكم نهائي.   .2

الف�سل الثاين
ا�ستجواب اخل�سوم 

مادة )122(
ا�ستجواب اخل�سوم احلا�سرين 

للمحكمة اأن ت�ستجوب من يكون حا�سرًا من اخل�سوم اإظهارًا للحقيقة يف الدعوى، ولكل منهم 
اأن يطلب ا�ستجواب خ�سمه احلا�سر. 

مادة )123(
طلب ح�سور اخل�سم ل�ستجوابه 

للمحكمة اأن تاأمر بح�سور اخل�سم ل�ستجوابه �سواء من تلقاء نف�سها اأو بناًء على طلب خ�سمه، 
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مادة )133(
�سروط توجيه اليمني احلا�سمة 

ل يجوز توجيه اليمني احلا�سمة يف واقعة خمالفة للنظام العام اأو الآداب، ويجب اأن تكون 
الواقعة التي تن�سب عليها اليمني متعلقة ب�سخ�س من وجهت اإليه، فاإذا كانت غري �سخ�سية 

له ان�سبت على جمرد علمه بها. 

مادة )134(
الرجوع عن توجيه اليمني اأو ردها 

ل يجوز ملن وجه اليمني اأو ردها اأن يرجع يف ذلك متى قبل خ�سمه اأن يحلف. 

مادة )135(
توجيه اليمني من قبل الو�سي اأو القيم اأو الوكيل 

يجوز للو�سي اأو القيم اأو وكيل الغائب اأن يوجه اليمني احلا�سمة فيما يجوز له الت�سرف فيه، 
ولكن ل يجوز للوكيل يف اخل�سومة توجيه اليمني احلا�سمة اأو قبولها اأو ردها على اخل�سم 

الآخر اإل بتوكيل خا�س. 

مادة )136(
تو�سيح الوقائع و�سيغة اليمني 

يجب على من يوجه خل�سمه اليمني اأن يبني الوقائع التي يريد ا�ستحالفه عليها واأن يذكر 
�سيغة اليمني التي يوجهها اإليه بعبارة وا�سحة. 

مادة )137(
�سالحية املحكمة يف تعديل �سيغة اليمني والتوكيل يف تاأديتها 

للمحكمة اأن تعدل �سيغة اليمني التي يعر�سها اخل�سم بحيث توجه بو�سوح ودقة على   .1
الواقعة املطلوب احللف عليها.

ل يجوز التوكيل يف تاأدية اليمني.   .2

مادة )138(
النكول عن اليمني 

اإذا مل ينازع من وجهت اإليه اليمني، ل يف جوازها ول يف تعلقها بالدعوى وجب عليه اأن يحلفها 

مادة )129(
انتقال املحكمة اإىل اخل�سم ل�ستجوابه 

اإذا كان للخ�سم عذر مينعه عن احل�سور ل�ستجواب، جاز للمحكمة النتقال اإليه ل�ستجوابه. 

مادة )130(
تخلف اخل�سم عن احل�سور اأو امتناعه عن الإجابة 

اأو امتنع عن الإجابة بغري  اإذا تخلف اخل�سم عن احل�سور لال�ستجواب بغري عذر مقبول 
مربر قانوين جاز للمحكمة اأن تقبل الإثبات ب�سهادة ال�سهود والقرائن يف الأحوال التي يجوز 

فيها ذلك. 

الباب ال�ساد�س
اليمني 

الف�سل الأول
اليمني احلا�سمة

مادة )131(
تعريف اليمني احلا�سمة 

اليمني احلا�سمة هي التي يوجهها اأحد اخل�سوم اإىل خ�سمه يف امل�سائل املتنازع عليها اأو يف 
اأية م�ساألة منها ليح�سم نزاعًا قائمًا. 

مادة )132(
توجيه اليمني احلا�سمة وردها 

يجوز لكل من اخل�سمني يف اأية حالة كانت عليها الدعوى اأن يوجه اليمني احلا�سمة اإىل   .1
خ�سمه.

يجوز للمحكمة اأن متنع توجيه اليمني اإذا كان اخل�سم متع�سفًا يف توجيهها.  .2
ملن وجهت اإليه اليمني اأن يردها على خ�سمه، على اأن ل يجوز الرد اإذا ان�سبت اليمني   .3

على واقعة ل ي�سرتك فيها اخل�سمان بل ي�ستقل بها �سخ�س من وجهت اإليه. 
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مادة )144(
اأثر توجيه وتاأدية اليمني احلا�سمة 

يرتتب على توجيه اليمني احلا�سمة التنازل عما عداها من البينات بالن�سبة للواقعة املتعلقة 
بها، ول يجوز للخ�سم اأن يثبت كذب اليمني بعد اأن يوؤديها اخل�سم الذي وجهت اإليه اأو ردت 
عليه، على اأنه اإذا ثبت كذب اليمني بحكم جزائي، فاإن للخ�سم الذي اأ�سابه �سرر منها اأن 
يطالب بالتعوي�س، دون اإخالل مبا قد يكون له من حق يف الطعن على احلكم الذي �سدر 

�سده ب�سبب اليمني الكاذبة. 

مادة )145(
اأثر حلف اليمني احلا�سمة اأو النكول عنها 

كل من وجهت اإليه اليمني احلا�سمة فحلفها، حكم ل�ساحله، اأما اإذا نكل عنها دون اأن يردها 
على خ�سمه، خ�سر دعواه يف الواقعة املتعلقة بها وكذلك كل من ردت عليه اليمني فنكل عنها. 

الف�سل الثاين
اليمني املتممة

مادة )146(
تعريف اليمني املتممة و�سروط توجيهها 

اليمني املتممة هي التي توجهها املحكمة من تلقاء نف�سها لأي من اخل�سمني لتبني على   .1
ذلك حكمها يف مو�سوع الدعوى اأو قيمة ما حتكم به.

ي�سرتط لتوجيه هذه اليمني األ يكون يف الدعوى دليل كامل، واأل تكون الدعوى خالية   .2
من اأي دليل. 

مادة )147(
عدم جواز رد اليمني املتممة 

ل يجوز للخ�سم الذي وجهت اإليه اليمني املتممة اأن يردها على اخل�سم الآخر. 

مادة )148(
توجيه اليمني املتممة لتحديد قيمة املدعى به 

ل يجوز للمحكمة اأن توجه اإىل املدعي اليمني املتممة لتحديد قيمة املدعى به اإل اإذا   .1

فورًا اأو يردها على خ�سمه واإل اعترب ناكاًل، ويجوز للمحكمة اأن تعطيه ميعادًا للحلف اإذا 
راأت مربرًا لذلك، فاإن مل يكن حا�سرًا بنف�سه وجب تكليفه باحل�سور حللفها بال�سيغة التي 
اأقرتها املحكمة يف اليوم الذي حددته، فاإذن ح�سر وامتنع دون اأن ينازع اأو تخلف بغري عذر 

اعترب ناكاًل لذلك. 

مادة )139(
املنازعة يف اليمني 

اأو تعلقها بالدعوى ورف�ست املحكمة منازعته  اليمني يف جوازها  اإليه  اإذا نازع من وجهت 
وقررت حتليفه، بينت يف منطوق قرارها �سيغة اليمني، ويعلن هذا املنطوق للخ�سم اإن مل يكن 
حا�سرًا بنف�سه، وتتبع يف ذلك الإجراءات املن�سو�س عليها يف املادة )138( من هذا القانون. 

مادة )140(
انتقال املحكمة لتحليف من وجهت اإليه اليمني 

اإذا كان ملن وجهت اإليه اليمني عذر مينعه من احل�سور انتقلت اإليه املحكمة لتحليفه، وذلك 
بح�سور اخل�سم الآخر اأو بعد دعوته للح�سور. 

مادة )141(
كيفية تاأدية اليمني 

تكون تاأدية اليمني باأن يقول احلالف “اأق�سم باهلل العظيم” ثم يذكر ال�سيغة التي اأقرتها 
املحكمة، وملن يكلف بحلف اليمني اأن يوؤديها وفقًا لالأو�ساع املقررة يف ديانته اإذا طلب ذلك. 

مادة )142(
ميني الأخر�س 

يعترب يف حلف الأخر�س ونكوله، اإ�سارته املعهودة اإن كان ل يعرف الكتابة، فاإن كان يعرفها 
فحلفه ونكوله بها. 

مادة )143(
حم�سر حلف اليمني 

يحرر حم�سر بحلف اليمني يوقعه احلالف ورئي�س املحكمة والكاتب. 
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مادة )153(
حم�سر املعاينة 

يحرر حم�سر للمعاينة تثبت فيه الوقائع التي حققتها املحكمة اأو القا�سي املنتدب ويوقع عليه 
رئي�س املحكمة اأو القا�سي املنتدب والكاتب، وي�سم اإىل ملف الق�سية. 

مادة )154(
طلب املعاينة يف الواقعة التي يخ�سى �سياع معاملها 

يجوز ملن يخ�سى �سياع معامل واقعة، يحتمل اأن ت�سبح حمل نزاع اأمام الق�ساء، اأن يطلب يف 
مواجهة ذوي ال�ساأن وبالطرق املعتادة من قا�سي الأمور امل�ستعجلة النتقال للمعاينة، وللقا�سي 

اأن يقرر عند القت�ساء دعوة اخل�سوم حل�سور املعاينة. 

مادة )155(
ندب اأحد اخلرباء لالنتقال واملعاينة 

يجوز للقا�سي يف احلالة املبينة يف املادة )154( من هذا القانون اأن يندب اأحد اخلرباء   .1
لالنتقال واملعاينة و�سماع ال�سهود بغري ميني، وعندئذ يكون عليه اأن يعني جل�سة ل�سماع 

مالحظات اخل�سوم على تقرير اخلبري واأعماله.
يتبع يف هذا ال�ساأن القواعد املن�سو�س عليها يف الباب الثامن من هذا القانون اخلا�س   .2

باخلربة. 

الباب الثامن
اخلربة

مادة )156(
احلكم بندب اخلرباء 

للمحكمة عند القت�ساء اأن حتكم بندب خبري واحد اأو اأكرث لال�ستنارة باآرائهم يف امل�سائل 
التي ي�ستلزمها الف�سل يف الدعوى، ويجب اأن تذكر يف منطوق حكمها:

بيانًا دقيقًا ملهمة اخلبري والتدابري العاجلة التي يوؤذن لها يف اتخاذها.  .1
واأتعابه،  اخلبري  م�سروفات  حل�ساب  املحكمة  خزانة  يف  اإيداعها  يجب  التي  الأمانة   .2

ا�ستحال حتديد هذه القيمة بطريقة اأخرى.
حتدد املحكمة يف هذه احلالة حدًا اأق�سى للقيمة التي ي�سدق فيها املدعي بيمينه.   .2

مادة )149(
تطبيق 

ت�سري على اليمني املتممة الأحكام املن�سو�س عليها يف الف�سل الأول من هذا الباب فيما ل 
يتعار�س مع الأحكام الواردة بهذا الف�سل. 

الباب ال�سابع
املعاينة 

مادة )150(
اأحوال املعاينة وقرارها 

يجوز للمحكمة اأن تقرر من تلقاء نف�سها اأو بناًء على طلب اأحد اخل�سوم النتقال ملعاينة   .1
ال�سيء املتنازع عليه اأو اأن تندب اأحد ق�ساتها لذلك.

اإذا تعلق النزاع مبال منقول، وكان نقله ممكنًا، جاز للمحكمة اأو القا�سي املنتدب اأن   .2
يقرر جلبه اأمامه ملعاينته ما مل ير اأنه من الأجدى للتحقيق معاينته يف مكانه.

يبني قرار املعاينة املوعد الذي �ستجرى فيه، وجميع الأعمال املتعلقة بها واإل كانت املعاينة   .3
باطلة. 

مادة )151(
اإعالن قرار املعاينة للغائب من اخل�سوم 

املتنازع عليه يف مكان وجوده وجب  ال�سيء  القا�سي املنتدب معاينة  اأو  اإذا قررت املحكمة 
اإعالن القرار للغائب من اخل�سوم قبل موعدها بثالثة اأيام على الأقل ما مل تر املحكمة اأو 

القا�سي املنتدب مربرًا لتق�سري هذه املهلة. 

مادة )152(
ال�ستعانة بخبري يف املعاينة 

للمحكمة اأو القا�سي املنتدب حال النتقال تعيني خبري لال�ستعانة به يف املعاينة، ولكل منهما 
�سماع من يرى لزوم �سماعه من ال�سهود. 
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بالقرار ال�سادر بتعيني اخلبري اإذا وجدت اإن الأعذار التي اأبداها لذلك غري مقبولة. 

مادة )161(
اطالع اخلبري على ملف الدعوى 

يقوم قلم الكتاب فور اإيداع الأمانة بدعوى اخلبري للح�سور اإىل املحكمة لالطالع على الأوراق 
املودعة ملف الدعوى وي�سلمه الأوراق التي تاأذن بها املحكمة و�سورة من القرار. 

مادة )162(
حلف اخلبري لليمني 

اإذا كان ا�سم اخلبري غري مقيد يف جدول اخلرباء، وجب عليه اأن يحلف ميينًا اأمام املحكمة 
التي ندبته، بغري �سرورة حل�سور اخل�سوم باأن يوؤدي عمله بال�سدق والأمانة، واإل كان العمل 

باطاًل ويحرر حم�سر بحلف اليمني يوقعه رئي�س املحكمة والكاتب. 

مادة )163(
طلب الإعفاء من اأداء اخلربة 

تاريخ  اأ�سبوع من  التي كلف بها خالل  املهمة  اأداء  اإعفاءه من  اأن يطلب  يجوز للخبري   .1
ت�سلمه �سورة القرار، ويجوز يف الدعاوى امل�ستعجلة اأن تقرر املحكمة يف قرارها اإنقا�س 

هذا امليعاد.
يكون لرئي�س املحكمة التي عينت اخلبري اأن يعفيه من اأداء مهمته اإذا راأى اأن الأ�سباب   .2

التي اأبداها لذلك مقبولة. 

مادة )164(
اأثر تخلف اخلبري عن اأداء مهمته 

اإذا مل يوؤد اخلبري مهمته، ومل يكن قد اأعفي من اأدائها، جاز للمحكمة اأن حتكم عليه بكل 
اإنفاقها بال فائدة وبالتعوي�سات اإن كان لها حمل، وذلك بغري  امل�سروفات التي ت�سبب يف 

اإخالل باجلزاءات التاأديبية. 

مادة )165(
قيام اخلبري مبهمته �سخ�سيا 

على اخلبري اأن يقوم �سخ�سيًا باأداء املهمة املوكلة اإليه ويجوز له ال�ستعانة بالعاملني لديه 

واخل�سم الذي يكلف باإيداع الأمانة، والأجل الذي يجب فيه الإيداع، واملبلغ الذي يجوز 
للخبري �سحبه مل�سروفاته.

الأجل امل�سروب لإيداع التقرير.  .3
تاريخ اجلل�سة التي توؤجل اإليها الق�سية للمرافعة يف حالة اإيداع الأمانة، وجل�سة اأخرى   .4

اأقرب منها لنظر الق�سية يف حالة عدم اإيداعها. 

مادة )157(
اختيار اخلرباء 

اإذا اتفق اخل�سوم على اختيار خبري اأو اأكرث، اأقرت املحكمة اتفاقهم.  .1
فيما عدا احلالة امل�سار اإليها يف الفقرة )1( اأعاله تختار املحكمة اخلرباء الذين ترى   .2

اإ�سناد املهمة اإليهم.
اإذا كان الندب لأحد خلرباء املوظفني وجب على اجلهة الإدارية فور اإخبارها باإيداع   .3

الأمانة تعيني �سخ�س اخلبري الذي عهد اإليه باملهمة واإبالغ املحكمة بهذا التعيني. 

مادة )158(
حتديد مهمة اخلبري باملعاينة 

اإذا حددت املحكمة مهمة اخلبري مبعاينة ال�سيء املتنازع عليه، امتنع على اخلبري اأن يبدي 
راأيًا فيما يرتتب من نتائج واقعية اأو قانونية على املعاينة املكلف بها. 

مادة )159(
تكليف اخلبري بتقدمي ال�ست�سارة 

ويدون  فنية،  م�ساألة  يف  ا�ست�سارة  �سفاهة  لها  ليقدم  خبريًا  تكلف  اأن  للمحكمة  يجوز   .1
حمتواها يف حم�سر اجلل�سة ويوقع عليه اخلبري.

ويجوز للمحكمة اأن تكلف اخلبري بتقدمي ال�ست�سارة خطيًا.   .2

مادة )160(
اأثر التخلف عن اإيداع الأمانة 

اإذا مل تودع الأمانة من اخل�سم املكلف اإيداعها ول من غريه من اخل�سوم، كان اخلبري غري 
ملزم باأداء املهمة وتقرر املحكمة �سقوط حق اخل�سم الذي مل يقم بدفع الأمانة يف التم�سك 



146147

مادة )169(
موعد تقدمي طلب الرد 

يح�سل طلب الرد بتكليف اخلبري باحل�سور اأمام املحكمة، وذلك خالل ثالثة اأيام من تاريخ 
تعيينه اإذا كان القرار قد �سدر بح�سور طالب الرد، اأو يف خالل الثالثة اأيام التالية لإعالن 

منطوق القرار اإليه. 

مادة )170(
تقدمي طلب الرد بعد فوات امليعاد 

اإليه يف املادة  ل ي�سقط احلق يف طلب الرد اإذا كانت اأ�سبابه قد طراأت بعد امليعاد امل�سار 
)169( من هذا القانون، اأو اإذا قدم اخل�سم الدليل على اأنه مل يعلم بها اإل بعد انق�سائه. 

مادة )171(
حظر رد اخلبري املعني من قبل طالب الرد 

ل يقبل من اأحد اخل�سوم طلب رد اخلبري املعني بناًء على اختيارهم اإل اإذا كان �سبب الرد 
قد حدث بعد تعيينه. 

مادة )172(
النظر يف طلب الرد والقرار ال�سادر فيه 

تق�سي املحكمة التي عينت اخلبري يف طلب الرد، ول يجوز الطعن يف القرار ال�سادر فيه 
باأي طريق، واإذا رف�س طلب الرد حكم على طالبه بغرامة ل تزيد على مائة دينار اأردين اأو 

ما يعادلها بالعملة املتداولة قانونًا. 

مادة )173(
موعد بدء عمل اخلبري ودعوة اخل�سوم 

على اخلبري اأن يحدد لبدء عمله تاريخًا ل يتجاوز خم�سة ع�سر يومًا من تاريخ اطالعه   .1
على ملف الدعوى وت�سلمه �سورة القرار، وعليه اأن يدعو اخل�سوم بكتب م�سجلة تر�سل 
قبل ذلك التاريخ ب�سبعة اأيام على الأقل يخربهم فيها مبكان اأول اجتماع ويومه و�ساعته.

يجوز للمحكمة يف حالت ال�ستعجال التجاوز عن املدد امل�سار اإليها بالفقرة )1( اأعاله   .2

حتت اإ�سرافه ورقابته اأو براأي خبري اآخر يف م�ساألة فنية تختلف عن اخت�سا�سه، وذلك كله 
اإذا اأذنت له املحكمة بذلك. 

مادة )166(
طلب اخلربة من ال�سخ�س املعنوي 

ال�سخ�س  للمحكمة  يبني  اأن  القانوين  ممثله  على  وجب  معنويًا،  �سخ�سًا  اخلبري  كان  اإذا 
الطبيعي اأو الأ�سخا�س الطبيعيني الذين يتولون اأداء املهمة، ويجوز للمحكمة قبول اأو رف�س 

اأداء هوؤلء الأ�سخا�س لها. 

مادة )167(
حالت رد اخلبري 

يجوز رد اخلبري يف احلالت الآتية:
اإذا كان قريبًا اأو �سهرًا لأحد اخل�سوم اإىل الدرجة الرابعة، اأو كان له اأو لزوجته خ�سومة   .1
قائمة مع اأحد اخل�سوم يف الدعوى اأو مع زوجه، ما مل تكن هذه اخل�سومة قد اأقيمت 

من اخل�سم اأو زوجه بعد تعيني اخلبري بق�سد رده.
اإذا كان وكياًل لأحد اخل�سوم يف اأعماله اخلا�سة، اأو وليًا اأو قيمًا اأو يحتمل وراثته له   .2
بعد موته، اأو كانت له �سلة قرابة اأو م�ساهرة للدرجة الرابعة بو�سي اأحد اخل�سوم. 
اأو بالقيم عليه اأو باأحد اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة املخت�سمة اأو باأحد مديريها وكان 

لهذا الع�سو اأو املدير م�سلحة �سخ�سية يف الدعوى.
اإذا كان له اأو لزوجه اأو لأحد اأقاربه اأو اأ�سهاره، اأو ملن يكون وكياًل عنه اأو وليًا اأو و�سيًا   .3

اأو قيمًا اأو وارثًا م�سلحة يف الدعوى القائمة.
اإذا كان يعمل عند اأحد اخل�سوم، اأو كان قد اعتاد موؤاكلة اأحدهم اأو م�ساكنته اأو كان   .4
قد تلقى منه هدية، اأو كانت بينهما عداوة اأو مودة يرجح معها عدم ا�ستطاعته اأداء 

مهمته بغري حتيز. 

مادة )168(
تنحي اخلبري من تلقاء نف�سه 

اإذا قام يف اخلبري �سبب من اأ�سباب الرد وجب عليه اأن يعر�س تنحيه من تلقاء نف�سه على 
املحكمة التي عينته. 
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مادة )177(
�سالحية املحكمة يف �سماع ال�سهادة 

يجوز للمحكمة اأن ت�سمع �سهادة الأ�سخا�س امل�سار اإليهم يف املادة )176( من هذا القانون 
اإذا راأت �سرورة لذلك. 

مادة )178(
اإطالع اخلبري على اأوراق الهيئات 

ل يجوز لأي وزارة اأو هيئة عامة اأو موؤ�س�سة عامة اأو �سركة اأو جمعية تعاونية اأو من�ساأة فردية 
اأن متتنع بغري مربر قانوين عن اإطالع اخلبري على ما يلزم الطالع عليه مما يكون لديها من 

دفاتر اأو �سجالت اأو م�ستندات اأو اأوراق تنفيذًا للقرار ال�سادر بندب اخلبري. 

مادة )179(
بيانات حم�سر اأعمال اخلبري 

واأقوالهم ومالحظاتهم  بيان ح�سور اخل�سوم  اأعمال اخلبري على  اأن ي�سمل حم�سر  يجب 
موقعة منهم ما مل يكن لديهم مانع من ذلك، فيذكر يف املح�سر، كما يجب اأن ي�ستمل على 
على طلب  بناًء  اأو  نف�سه،  تلقاء  من  �سمعهم  الذين  الأ�سخا�س  واأقوال  اخلبري  اأعمال  بيان 

اخل�سوم وتوقيعاتهم. 

مادة )181(
تقرير اخلبري 

يقدم اخلبري باإيجاز ودقة تقريرًا موقعًا منه بنتيجة اأعماله وراأيه والأوجه التي ا�ستند   .1
اإليها.

اإذا تعدد اخلبري فلكل منهم اأن يقدم تقريرًا م�ستقاًل براأيه ما مل يتفقوا على اأن يقدموا   .2
تقريرًا واحدًا يذكر فيه راأي كل منهم واأ�سبابه. 

مادة )181(
اإيداع التقرير 

يودع اخلبري تقريره وحما�سر اأعماله قلم املحكمة، ويودع كذلك جميع الأوراق التي �سلمت 
اأن يخطر اخل�سوم بهذا الإيداع خالل الأربع والع�سرين �ساعة التالية  اإليه، وعلى اخلبري 

حل�سوله، وذلك بكتاب م�سجل. 

وتكليف اخلبري مببا�سرة املهمة فورًا ودعوة اخل�سوم باإ�سارة برقية للح�سور يف احلال.
يرتتب على عدم دعوة اخل�سوم بطالن عمل اخلبري.   .3

مادة )174(
مبا�سرة اخلبري اأعماله يف غيبة اخل�سوم 

اأعماله ولو يف غيبة اخل�سوم متى كانوا قد دعوا على الوجه  اأن يبا�سر  يجب على اخلبري 
ال�سحيح. 

مادة )175(
تنفيذ اخلبري ملهمته 

على اخلبري اأن ينفذ املهمة املوكلة اإليه يف املواعيد املحددة لها. وعليه اإبداء راأيه يف   .1
الأمور التي عهد اإليه بالتحقيق فيها وعدم التعر�س لغريها من الأمور.

ل يجوز للخبري اإبداء راأيه يف امل�سائل القانونية.   .2

مادة )176(
اإجراءات اخلربة 

ي�سمع اخلبري اأقوال اخل�سوم ومالحظاتهم. فاإذا تخلف اأحدهم عن تقدمي م�ستنداته   .1
اأو عن تنفيذ اأي اإجراء من اإجراءات اخلربة يف املواعيد املحددة مبا يتعذر معه على 
اأن يقدم مذكرة  له  التاأخري يف مبا�سرتها، جاز  اإىل  يوؤدي  اأو  اأعماله  اخلبري مبا�سرة 
للمحكمة بذلك، وللمحكمة احلكم على اخل�سم بغرامة ل تتجاوز مائة دينار اأردين اأو 
ما يعادلها بالعملة املتداولة قانونًا اأو اإنذاره ب�سقوط حقه يف التم�سك باحلكم ال�سادر 

بتعيني اخلبري.
ي�سمع اخلبري.بغري ميني. اأقوال من يح�سرهم اخل�سوم اأو من يرى هو �سماع اأقوالهم   .2

اإذا كان احلكم قد اأذن له بذلك.
اإذا تخلف عن احل�سور بغري عذر مقبول اأحد ممن ذكروا يف الفقرة )2( اأعاله جاز   .3
للمحكمة بناًء على طلب اخلبري اأن حتكم على املتخلف بغرامة ل تتجاوز مائة دينار 
اأردين اأو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانونًا، وللمحكمة اإعفاوؤه من الغرامة اإذا ح�سر 

واأبدى عذرًا مقبوًل. 
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مادة )186(
اأتعاب اخلبري وم�سروفاته 

تقدر اأتعاب اخلبري وم�سروفاته باأمر ي�سدر من املحكمة التي عينته مبجرد �سدور احلكم يف 
مو�سوع الدعوى، فاإذا مل ي�سدر هذا احلكم يف الثالثة اأ�سهر التالية لإيداع التقرير لأ�سباب 

ل دخل للخبري فيها، قدرت اأتعابه وم�سروفاته بغري انتظار احلكم يف مو�سوع الدعوى. 

مادة )187(
كيفية ا�ستيفاء اخلبري لأتعابه املقدرة 

ي�ستوفى اخلبري ما قدر له من الأمانة، ويكون اأمر التقدير فيما زاد عليها واجب التنفيذ على 
من طلب تعيينه من اخل�سوم، وكذلك على اخل�سم الذي ق�سي عليه بامل�سروفات. 

مادة )188(
التظلم من اأمر التقدير 

للخبري ولكل خ�سم يف الدعوى اأن يتظلم من اأمر التقدير، وذلك خالل الثمانية اأيام التالية 
لإعالنه. 

مادة )189(
تقييد قبول التظلم 

ل يقبل التظلم من اخل�سم الذي يجوز تنفيذ اأمر التقدير عليه اإل اإذا اأودع الباقي من املبلغ 
املقدر خزانة املحكمة مع تخ�سي�سه لأداء ما ي�ستحقه اخلبري. 

مادة )190(
كيفية التظلم واإجراءاته واأثره 

يح�سل التظلم يف اأمر التقدير بتقرير يف قلم املحكمة، ويرتتب على رفعه وقف تنفيذ   .1
اأمر التقدير، وينظر التظلم بعد تكليف اخلبري واخل�سوم باحل�سور قبل ميعاد اجلل�سة 

املحددة لنظر التظلم بثالثة اأيام.
اإذا كان قد حكم نهائيًا يف �ساأن اللتزام مب�سروفات الدعوى فال يخت�سم يف التظلم   .2

من مل يطلب تعيني اخلبري ومن مل يحكم عليه بامل�سروفات. 

مادة )182(
تاأخر اإيداع التقرير 

اأن  اإذا مل يودع اخلبري تقريره يف الأجل املحدد بالقرار ال�سادر بتعيينه، وجب عليه   .1
يودع قلم كتاب املحكمة قبل انق�ساء ذلك الأجل مذكرة يبني فيها ما قام به من الأعمال 

والأ�سباب التي حالت دون اإمتام مهمته.
تقريره،  واإيداع  مهمته  لإجناز  اأجاًل  منحته  اخلبري،  لتاأخري  مربرًا  املحكمة  راأت  اإذا   .2
فاإذا مل تر مربرًا لتاأخره، جاز لها احلكم عليه بغرامة ل تتجاوز مائة دينار اأردين اأو ما 
يعادلها بالعملة املتداولة قانونًا، ومنحه اأجاًل لإجناز مهمته واإيداع تقريره، اأو ا�ستبدلت 

به غريه مع اإلزامه برد ما يكون قد قب�سه من الأمانة بقرار غري قابل للطعن.
اإذا كان التاأخري نا�سئًا عن خطاأ اخل�سم، حكمت عليه املحكمة بغرامة ل تزيد على   .3
مائة دينار اأردين اأو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانونًا، ويجوز له احلكم ب�سقوط حقه 

يف التم�سك باحلكم ال�سادر بتعيني اخلبري، ويكون احلكم غري قابل للطعن. 

مادة )183(
مناق�سة تقرير اخلبري 

اإن راأت حاجة  للمحكمة اأن تاأمر با�ستدعاء اخلبري يف جل�سة حتددها ملناق�سته يف تقريره 
لذلك، ويبدي اخلبري راأيه موؤيدًا باأ�سبابه، وتوجه اإليه املحكمة من تلقاء نف�سها اأو بناًء على 

طلب اخل�سم ما تراه من الأ�سئلة منتجًا يف الدعوى. 

مادة )184(
اأثر اخلطاأ اأو النق�س يف عمل اخلبري 

للمحكمة اأن تعيد املهمة اإىل اخلبري ليتدارك ما تبينته من وجوه اخلطاأ اأو النق�س يف عمله 
اأو تقريره، ولها اأن تعهد بذلك اإىل خبري اآخر اأو اأكرث. 

مادة )185(
مدى تقيد املحكمة براأي اخلبري 

راأي اخلبري ل يقيد املحكمة ولكنها ت�ستاأن�س به، واإذا حكمت خالفًا لراأي اخلبري وجب عليها 
بيان الأ�سباب التي اأوجبت اإهمال هذا الراأي كله اأو بع�سه. 
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قانون العقوبات ِلَسَنة 1960 
وتعديالته

مادة )191(
اأثر احلكم بتخفي�س التقدير 

اإذا حكم يف التظلم بتخفي�س ما قدر للخبري، جاز للخ�سم اأن يحتج بهذا احلكم على خ�سمه 
الذي يكون قد اأدى للخبري ما ي�ستحقه على اأ�سا�س اأمر التقدير، دون اإخالل بحق هذا اخل�سم 

يف الرجوع على اخلبري، ويكون احلكم ال�سادر بالتظلم غري قابل للطعن. 

الباب التا�سع
اأحكام ختامية 

مادة )192(
الإجراءات املتخذة يف ظل القوانني ال�سابقة 

اإجراءات الإثبات مت �سحيحًا يف ظل القوانني املعمول بها يف فل�سطني قبل  اإجراء من  كل 
�سريان هذا القانون يبقى �سحيحًا، ما مل يوجد ن�س يق�سي بغري ذلك. 

مادة )193( 
اإلغاءات 

يلغى قانون البينات رقم 11 ل�سنة 1922 املعمول به يف حمافظات غزة، ويلغى العمل بقانون 
البينات رقم 30 ل�سنة 1952 املعمول به يف حمافظات ال�سفة، وكل حكم يخالف اأحكام هذا 

القانون. 

مادة )194(
التنفيذ والنفاذ 

على جميع اجلهات املخت�سة كل فيما يخ�سه، تنفيذ اأحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثالثني 
يومًا من تاريخ ن�سره يف اجلريدة الر�سمية. 

�صدر مبدينة غزة بتاريخ 2001/5/12 م �ملو�فق: 18 من �صفر/ 1422 هـ 
يا�صر عرفات 

رئي�س �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية 
رئي�س �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية
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قانون رقم )16( ل�صنة 1960
قانون �لعقوبات ل�صنة 1960

اإن هياأة النيابة 
مبقت�سى املادة )31( من الد�ستور 

وبناًء على ما قرره جمل�سا الأعيان والنواب
ت�سادق . بالنيابة عن جاللته امللك املعظم . على القانون الآتي وتاأمر باإ�سداره واإ�سافته 

اإىل قوانني الدولة:

املادة )1( 
الت�سمية والنفاذ 

ي�سمى هذا القانون )قانون العقوبات ل�سنة 1960( ويعمل به بعد مرور �سهر على ن�سره يف 
اجلريدة الر�سمية.

 املادة )2( 
التعاريف 

يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة يف هذا القانون املعاين املخ�س�سة لها اأدناه اإل اإذا 
دلت القرينة على خالف ذلك:

تعني لفظة )اململكة( اململكة الأردنية الها�سمية.
وت�سمل عبارة )الإجراءات الق�سائية( كافة الإجراءات التي تتخذ اأمام اأية حمكمة اأو قا�سي 
حتقيق اأو جمل�س ق�سائي، اأو جلنة حتقيق اأو �سخ�س يجوز اأداء ال�سهادة اأمامها اأو اأمامه 
بعد حلف اليمني �سواء قامت هذه املحكمة اأو املجل�س الق�سائي اأو اللجنة اأو ذلك ال�سخ�س 

ب�سماع ال�سهادة بعد اليمني اأو دون اليمني.
وتعني عبارة )بيت ال�سكن( املحل املخ�س�س لل�سكنى اأو اأي ق�سم من بناية اتخذه املالك اأو 
ال�ساكن اإذ ذاك م�سكنًا له ولعائلته و�سيوفه وخدمه اأو لأي منهم واإن مل يكن م�سكونًا بالفعل 
وقت ارتكاب اجلرمية، وت�سمل اأي�سًا توابعه وملحقاته املت�سلة التي ي�سمها معه �سور واحد.
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الأفعال املقرتفة قبل نفاذه، ما مل يكن قد �سدر ب�ساأن تلك الأفعال حكم مربم.
مراعاة  اأكرث  كان  اإذا  له  ال�سابقة  اجلرائم  على  يطبق  املالحقة  يعدل حق  قانون  كل   .2

للمدعى عليه.
اإذا عني القانون اجلديد مهلة ملمار�سة حق املالحقة فال جتري هذه املهلة اإل من يوم   .3
نفاذ القانون. واإذا عدل القانون مهلة مو�سوعة من قبل فهي جتري وفاقًا للقانون القدمي 

على اأن ل يتجاوز مداها املدة التي عينها القانون اجلديد حم�سوبة من يوم نفاذه.
اإذا عدل قانون ميعاد التقادم على جرم اأو عقوبة �سرى هذا امليعاد وفاقًا للقانون القدمي.   .4

على اأن ل يتجاوز مداه امليعاد الذي عينه القانون اجلديد حم�سوبًا من يوم نفاذه.

املادة )5(
وجوب الن�س على العقوبة واعتبار اجلرمية تامة 

كل قانون جديد يلغي عقوبة اأو يفر�س عقوبة اأخف يجب اأن يطبق على اجلرائم املقرتفة قبل 
نفاذه، واإذا �سدر قانون جديد بعد حكم مربم يجعل الفعل الذي حكم على فاعله من اأجله 

غري معاقب عليه يوقف تنفيذ احلكم وتنتهي اآثاره اجلنائية.

املادة  )6( 
عدم تطبيق العقوبات الأ�سد على اجلرائم ال�سابقة

كل قانون يفر�س عقوبات اأ�سد ل يطبق على اجلرائم املقرتفة قبل نفاذه.

الف�سل الثاين
الأحكام اجلزائية من حيث املكان 

املادة )7( 
ال�سالحية القليمية للقانون

اجلرائم  من  جرمية  اململكة  داخل  يرتكب  من  كل  على  القانون  هذا  اأحكام  ت�سري   .1
املن�سو�س عليها فيه.

تعد اجلرمية مرتكبة يف اململكة، اإذا مت على اأر�س هذه اململكة اأحد العنا�سر التي توؤلف   .2
اجلرمية اأو فعل من اأفعال جرمية غري متجزئة اأو فعل ا�سرتاك اأ�سلي اأو فرعي:

وت�سمل عبارة )الطريق العام( كل طريق يباح للجمهور املرور به يف كل وقت وبغري قيد، فيدخل 
يف هذا التعريف اجل�سور وكافة الطرق التي ت�سل املدن اأو البالد بع�سها ببع�س ول يدخل 
فيه الأ�سواق وامليادين وال�ساحات وال�سوارع الكائنة داخل املدن اأو البلدان اأو القرى والأنهار.
وت�سمل عبارة )مكان عام اأو حمل عام( كل طريق عام وكل مكان اأو ممر يباح للجمهور املرور 
به اأو الدخول اإليه يف كل وقت وبغري قيد اأو كان مقيدًا بدفع مبلغ من النقود وكل بناء اأو مكان 

ي�ستعمل اإذ ذاك لأي اجتماع اأو حفل عمومي اأو ديني اأو ك�ساحة مك�سوفة.
ويق�سد بلفظتي )الليل( اأو )لياًل( الفرتة التي تقع بني غروب ال�سم�س و�سروقها. ويراد بلفظة 

)اجلرح( كل �سرط اأو قطع ي�سرط اأو ي�سق غ�ساء من اأغ�سية اجل�سم اخلارجية.
واإيفاء للغر�س من هذا التف�سري، يعترب الغ�ساء خارجيًا اإذا كان يف الإمكان مل�سه دون �سطر 

اأي غ�ساء اآخر اأو �سقه.

�لكتاب �الأول 
الأحكام العامة 

الباب الأول 
يف القانون اجلزائي 

الف�سل الأول 
الأحكام اجلزائية من حيث الزمان 

املادة )3( 
عدم رجعية القانون 

ل يق�سى باأية عقوبة مل ين�س القانون عليها حني اقرتاف اجلرمية، وتعترب اجلرمية تامة 
اإذا متت اأفعال تنفيذها دون النظر اإىل وقت ح�سول النتيجة.

 املادة )4(
تعديل القوانني واملواعيد واملهل 

امل�ستكى عليه ي�سري حكمه على  التجرمي تعدياًل يف م�سلحة  كل قانون يعدل �سروط   .1
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على اجلرائم التي يرتكبها خارج اململكة اأي موظف اأردين اأثناء ممار�سته وظيفته اأو   .2
مبنا�سبة ممار�سته اإياها.

على اجلرائم التي يرتكبها خارج اململكة موظفو ال�سلك اخلارجي، والقنا�سل الأردنيون   .3
ما متتعوا باحل�سانة التي يخولهم اإياها القانون الدويل العام.

على كل اأجنبي مقيم يف اململكة الأردنية الها�سمية، فاعاًل كان اأو �سريكًا حمر�سًا اأو   .4
متدخاًل، ارتكب خارج اململكة الأردنية الها�سمية جناية اأو جنحة يعاقب عليها القانون 

الأردين. اإذا مل يكن ا�سرتداده قد طلب اأو قبل.

املادة )11(
ح�سانة موظفي ال�سلك اخلارجي والقنا�سل الجانب 

ل ت�سري اأحكام هذا القانون على اجلرائم التي يرتكبها يف اململكة موظفو ال�سلك اخلارجي 
والقنا�سل الأجانب ما متتعوا باحل�سانة التي يخولهم اإياها القانون العام.

املادة )12(
مفعول الحكام الجنبية 

فيما خال اجلنايات املن�سو�س عليها يف املادة )9( واجلرائم التي ارتكبت يف اململكة ل يالحق 
يف هذه اململكة اأردين اأو اأجنبي اإذا كان قد جرت حماكمته نهائيًا يف اخلارج، ويف حالة احلكم 

عليه اإذا كان احلكم قد نفذ فيه اأو �سقط عنه بالتقادم اأو بالعفو.

 املادة )13(
حالت ل متنع املالحقة 

ل حتول دون املالحقة يف اململكة:  .1
اأ. الأحكام ال�سادرة يف اخلارج يف اأية جرمية من اجلرائم املبينة يف املادة )9(.

ب. الأحكام ال�سادرة يف اخلارج يف جرمية اقرتفت داخل اململكة.
ويف كلتا احلالتني متتنع املالحقة يف اململكة اإذا كان حكم الق�ساء الأجنبي قد �سدر على   .2

اأثر اإخبار ر�سمي من ال�سلطات الأردنية.
اإن املدة التي يكون قد ق�ساها املحكوم عليه نتيجة حلكم نفذ فيه يف اخلارج تنزل من   .3

اأ�سل املدة التي حكم عليه بها يف اململكة.

اإىل م�سافة خم�سة  اأرا�سي اململكة طبقة الهواء التي تغطيها، والبحر الإقليمي  ت�سمل   .3
كيلومرتات من ال�ساطئ واملدى اجلوي الذي يغطي البحر الإقليمي وال�سفن واملركبات 

الهوائية الأردنية.
والأرا�سي الأجنبية التي يحتلها اجلي�س الأردين اإذا كانت اجلرمية املقرتفة تنال من   .4

�سالمة اجلي�س اأو من م�ساحله.

املادة )8(
حالت عدم �سريان القانون يف القليم الردين 

ل ي�سري القانون الأردين:
على اجلرائم املقرتفة يف الإقليم اجلوي الأردين على منت مركبة هوائية اأجنبية اإذا مل   .1
تتجاوز اجلرمية �سفري املركبة على اأن اجلرائم التي ل تتجاوز �سفري املركبة الهوائية 
املركبة  حطت  اإذا  اأو  اأردنيا  عليه  املجني  اأو  الفاعل  كان  اإذا  الأردين  للقانون  تخ�سع 

الهوائية يف اململكة الها�سمية بعد اقرتاف اجلرمية.
على اجلرائم املقرتفة يف البحر الإقليمي الأردين اأو يف املدى اجلوي الذي يغطيه على   .2
منت �سفينة اأو مركبة هوائية اأجنبية اإذا مل تتجاوز اجلرمية �سفري ال�سفينة اأو املركبة 

الهوائية.

املادة )9(
ال�سالحية الذاتية 

ت�سري اأحكام هذا القانون على كل اأردين اأو اأجنبي . فاعاًل كان اأو �سريكًا حمر�سًا اأو متدخاًل 
. ارتكب خارج اململكة جناية اأو جنحة خملة باأمن الدولة اأو قلد ختم الدولة اأو قلد نقودًا اأو زور 
اأوراق النقد اأو ال�سندات امل�سرفية الأردنية اأو الأجنبية املتداولة قانونًا اأو تعاماًل يف اململكة.

املادة )10(
ال�سالحية ال�سخ�سية 

ت�سري اأحكام هذا القانون:
على كل اأردين .فاعاًل كان اأو �سريكًا حمر�سًا اأو متدخاًل . ارتكب خارج اململكة جناية   .1
اأو جنحة يعاقب عليها القانون الأردين. كما ت�سري الأحكام املذكورة على من ذكر ولو 

فقد اجلن�سية الأردنية اأو اكت�سبها بعد ارتكاب اجلناية اأو اجلنحة.
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يف حالة ثبوت كون املراأة املحكوم عليها بهذه العقوبة حاماًل، يبدل حكم الإعدام بالأ�سغال   .2
ال�ساقة املوؤبدة.

املادة )18(
ال�سغال ال�ساقة 

الأ�سغال ال�ساقة، هي ت�سغيل املحكوم عليه يف الأ�سغال املجهدة التي تتنا�سب و�سحته و�سنه، 
�سواء يف داخل ال�سجن اأو خارجه.

املادة )19(
العتقال 

بها عليه مع منحه  املدة املحكوم  الدولة  اأحد �سجون  العتقال، هو و�سع املحكوم عليه يف 
معاملة خا�سة وعدم اإلزامه بارتداء زي ال�سجناء وعدم ت�سغيله باأي عمل داخل ال�سجن اأو 

خارجه اإل بر�ساه.

املادة )20(
احلد الدنى للعقوبات اجلنائية 

اإذا مل يرد يف هذا القانون ن�س خا�س، كان احلد الأدنى للحكم بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة 
والعتقال املوؤقت ثالث �سنوات، واحلد الأعلى خم�س ع�سرة �سنة.

املادة )21(
احلب�س

احلب�س، هو و�سع املحكوم عليه يف اأحد �سجون الدولة املدة املحكوم بها عليه وهي ترتاوح بني 
اأ�سبوع وثالث �سنوات اإل اإذا ن�س القانون على خالف ذلك.

املادة )22(
الغرامة 

الغرامة، هي اإلزام املحكوم عليه باأن يدفع اإىل خزينة احلكومة املبلغ املقدر يف احلكم، وهي 
ترتاوح بني خم�سة دنانري ومائتي دينار اإل اإذا ن�س القانون على خالف ذلك:

اإذا مل يوؤِد املحكوم عليه بالغرامة املبلغ املحكوم به عليه، يحب�س يف مقابل كل )500(   .1
فل�س اأو ك�سورها يومًا واحدًا على اأن ل تتجاوز مدة احلب�س يف هذه احلالة �سنة واحدة.

الباب الثاين 
يف الأحكام اجلزائية 

الف�سل الأول 
يف العقوبات

املادة )14(
العقوبات اجلنائية 

العقوبات اجلنائية هي:
الإعدام.  .1

الأ�سغال ال�ساقة املوؤبدة.  .2
العتقال املوؤبد.  .3

الأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة.  .4
العتقال املوؤقت.  .5

املادة )15(
العقوبات اجلنحية 

العقوبات اجلنحية هي:
احلب�س.  .1
الغرامة.  .2

الربط بكفالة.  .3

املادة )16(
العقوبات التكديرية 

العقوبات التكديرية:
2.   الغرامة. احلب�س التكديري.         .1

املادة )17(
العدام 

الإعدام، هو �سنق املحكوم عليه.  .1
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الف�سل الثاين 
التدابري الحرتازية ب�سورة عامة 

املادة )28(
التدابري الحرتازية

التدابري الحرتازية هي:
2.  امل�سادرة العينية. املانعة للحرية.    .1

4.  اإقفال املحل. الكفالة الحتياطية.     .3
وقف هيئة معنوية عن العمل اأو حلها.  .5

املادة )29(
)1( املانعة للحرية 

من ق�سي عليه باحلجز يف ماأوى احرتازي اأوقف يف م�ست�سفى خا�س ويعنى به العناية التي 
تدعو اإليها حالته.

املادة )30(
امل�سادرة العينية 

مع مراعاة حقوق الغري ذي النية احل�سنة، يجوز م�سادرة جميع الأ�سياء التي ح�سلت نتيجة 
اأما يف  كانت معدة لقرتافها  اأو  ارتكابها  ا�ستعملت يف  التي  اأو  اأو جنحة مق�سودة  جلناية 
اجلنحة غري املق�سودة اأو يف املخالفة فال يجوز م�سادرة هذه الأ�سياء اإل اإذا ورد يف القانون 

ن�س على ذلك.
املادة )31(

م�سادرة ال�سياء غري امل�سروعة 
ي�سادر من الأ�سياء ما كان �سنعه اأو اقتناوؤه اأو بيعه اأو ا�ستعماله غري م�سروع واإن مل يكن ملكًا 

للمتهم اأو مل تف�ِس املالحقة اإىل حكم.
املادة )32(

الكفالة الحتياطية 
الكفالة الحتياطية، هي اإيداع مبلغ من املال اأو �سندات عمومية اأو تقدمي كفيل مليء اأو   .1

عقد تاأمني �سمانًا حل�سن �سلوك املحكوم عليه اأو تالفيًا لأية جرمية.

عندما ت�سدر املحكمة قرارًا بفر�س غرامة ين�س يف القرار املذكور نف�سه على وجوب حب�س   .2
املحكوم عليه املدة التي تقابل الغرامة املفرو�سة بالن�سبة املقررة يف الفقرة ال�سابقة عند 

عدم تاأديتها ويف حالة عدم الن�س ت�ستبدل الغرامة بقرار خا�س ت�سدره النيابة العامة.
يح�سم من اأ�سل هذه الغرامة بالن�سبة التي حددها احلكم كما ورد يف الفقرة الأوىل من   .3

هذه املادة، كل اأداء جزئي قبل احلب�س اأو يف اأثنائه وكل مبلغ مت حت�سيله.

املادة )23(
احلب�س التكديرية 

اأربع وع�سرين �ساعة واأ�سبوع، وتنفذ يف املحكوم عليهم  ترتاوح مدة احلب�س التكديري بني 
يف اأماكن غري الأماكن املخ�س�سة باملحكوم عليهم بعقوبات جنائية اأو جنحية ما اأمكن.

املادة )24(
الغرامة التكديرية 

ترتاوح الغرامة التكديرية بني )100( فل�س وخم�سة دنانري.

املادة )25(
تطبيق احكام الغرامة على الغرامة التكديرية 

تطبق اأحكام املادة )22( من هذا القانون على الغرامة التكديرية املحكوم بها.

املادة  )26(
احلدين الدنى والأق�سى للحب�س والغرامة 

احلب�س والغرامة املن�سو�س عليهما يف بع�س مواد هذا القانون اأو اأي قانون اآخر دون اأن يبني 
حداهما الأدنى والأق�سى اأو بني احلد الأق�سى اأكرث من اأ�سبوع اأو اأكرث من خم�سة دنانري. 
يعترب احلد الأدنى للحب�س اأ�سبوعًا وللغرامة خم�سة دنانري كما يعترب احلد الأق�سى للحب�س 

ثالث �سنوات وللغرامة مائتي دينار عندما ل يعني حداهما الأق�سى.

املادة )27(
املعاملة اخلا�سة للمحبو�س 

يجوز للمحكمة اأن تاأمر مبنح املحكوم عليه باحلب�س معاملة خا�سة ح�سبما تعني يف قانون 
ال�سجون.
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املادة )36(
وقف الهيئات املعنوية عن العمل 

ميكن وقف كل نقابة وكل �سركة اأو جمعية وكل هيئة اعتبارية ما خال الإدارات العامة اإذا 
اقرتف مديروها اأو اأع�ساء اإدارتها اأو ممثلوها اأو عمالها با�سمها اأو باإحدى و�سائلها جناية 

اأو جنحة مق�سودة يعاقب عليها ب�سنتي حب�س على الأقل.

املادة )37(
حل الهيئات املعنوية 

ميكن حل الهيئات املذكورة يف احلالت التي اأ�سارت اإليها املادة ال�سابقة:
اإذا مل تتقيد مبوجبات التاأ�سي�س القانونية. اأ. 

اإذا كانت الغاية من تاأ�سي�سها خمالفة للقوانني اأو كانت ت�ستهدف يف الواقع مثل هذه  ب. 
الغايات.

اإذا خالفت الأحكام القانونية املن�سو�س عليها حتت طائلة احلل . ج. 
اإذا كانت قد وقفت مبوجب قرار مربم مل متر عليه خم�س �سنوات. د. 

املادة )38(
مقت�سيات وقف وحل الهيئات املعنوية 

يق�سي بالوقف �سهرًا على الأقل و�سنتني على الأكرث وهو يوجب وقف اأعمال الهيئة كافة   .1
واأن تبدل ال�سم واختلف املديرون اأو اأع�ساء الإدارة ويحول دون التنازل عن املحل ب�سرط 

الحتفاظ بحقوق الغري ذي النية احل�سنة.
ويوجب احلل ت�سفية اأموال الهيئة العتبارية، ويفقد املديرون اأو اأع�ساء الإدارة وكل   .2

م�سوؤول �سخ�سيًا عن اجلرمية الأهلية لتاأ�سي�س هيئة مماثلة اأو اإدارتها.

املادة )39(
جزاءات 

يعاقب على كل خمالفة لالأحكام ال�سابقة باحلب�س من �سهر اإىل �ستة اأ�سهر وبغرامة ترتاوح 
بني خم�سة دنانري ومائة دينار.

يجوز اأن تفر�س الكفالة ل�سنة على الأقل ولثالث �سنوات على الأكرث ما مل يت�سمن القانون   .2
ن�سًا خا�سًا.

تعني املحكمة يف احلكم مقدار املبلغ الواجب اإيداعه اأو مقدار املبلغ الذي يجب اأن ي�سمنه   .3
عقد التاأمني اأو الكفيل على اأن ل ينق�س عن خم�سة دنانري اأو يزيد على مائتي دينار.

املادة )33(
حالت جواز فر�س الكفالة الحتياطية 

يجوز فر�س الكفالة الحتياطية:
يف حالة احلكم من اأجل تهديد اأو تهويل.  .1

يف حالة احلكم من اأجل حتري�س على جناية مل تف�س اإىل نتيجة.  .2
اإذا كان ثمة جمال للخوف من اأن يعود املحكوم عليه اإىل اإيذاء املجني عليه اأو اأحد اأفراد   .3

اأ�سرته اأو الإ�سرار باأموالهم.

املادة )34(
الغاء وحت�سيل الكفالة 

تلغى الكفالة ويرد التاأمني ويرباأ الكفيل اإذا مل يرتكب خالل مدة التجربة الفعل الذي   .1
اأريد تالفيه.

ال�سخ�سية  بالتعوي�سات  التوايل  على  وتخ�س�س  الكفالة  حت�سل  العك�س  حالة  ويف   .2
فبالر�سوم، فبالغرامات، وي�سادر ما يقب�س مل�سلحة احلكومة.

املادة )35(
اقفال املحل 

يجوز احلكم باإقفال املحل الذي ارتكبت فيه جرمية بفعل �ساحبه اأو بر�ساه ملدة ل تقل   .1
عن �سهر ول تزيد على �سنة اإذا اأجاز القانون ذلك بن�س �سريح.

اإن اإقفال املحل املحكوم به من اأجل اأفعال جرمية خملة بالآداب ي�ستلزم منع املحكوم   .2
عليه اأو اأي من اأفراد اأ�سرته اأو اأي �سخ�س متلك املحل اأو ا�ستاأجره وهو يعلم اأمره من 

اأن يزاول فيه العمل نف�سه.
اإن هذا املنع ل يتناول مالك العقار، وجميع من لهم على املحل حق امتياز اأو دين اإذا   .3

ظلوا مبعزل عن اجلرمية.
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املادة )44(
ت�سليم املال اىل �ساحبه 

اإذا و�سل اإىل حوزة النيابة اأي مال من الأموال فيما يتعلق باأية تهمة جزائية فيجوز للنيابة 
اأثناء وجود الدعوى لديها اأو لأية حمكمة نظرت يف تلك التهمة اأن ت�سدر اإما من تلقاء نف�سها 
اأنه  لها  يلوح  الذي  ال�سخ�س  اإىل  املال  بت�سليم ذلك  باملال قرارًا  بناء على طلب املدعي  اأو 
�ساحبه، واإذا مل يكن يف ال�ستطاعة معرفة �ساحب املال فيجوز اإ�سدار القرار املنا�سب ب�ساأنه.

املادة )45(
النفقات 

النفقات التي تتكبدها اخلزينة تعود على عاتق الفريق اخلا�سر:
اإذا تعدد املحكوم عليهم وجبت النفقات عليهم اأق�سامًا مت�ساوية اإل اأن يقرر القا�سي   .1

خالف ذلك.
تبقى جميع النفقات التي ل تفيد الدعوى على عاتق من �سببها دون �سواها واإن مل يكن   .2

خا�سرًا،
على اأن ما تقدم ل مي�س اأحكام قانون التجارة اخلا�سة بدعوى الإفال�س.  .3

يحكم باإعفاء ال�ساكي اأو املدعي من النفقات اإذا كانت اجلرمية التي �سببت التحقيق   .4
قد وقعت فعاًل ولكن التحقيق مل يتمكن من معرفة فاعلها.

يف حالة وفاة املحكوم عليه اأو غيبته اأو ق�سره حت�سل النفقات مبعرفة دائرة الإجراء   .5
وفاقًا لأحكام قانون الإجراء.

املادة )46(
حالت التكافل والت�سامن يف اللزامات املدنية 

حت�سل الإلزامات املدنية بالتكافل والت�سامن من جميع الأ�سخا�س الذين حكم عليهم   .1
من اأجل جرمية واحدة.

ل ي�سمل الت�سامن اجلرائم املتالزمة اإل اإذا ارتكبت لغر�س م�سرتك.  .2
ل ي�سمل الت�سامن الإلزامات املدنية ما مل يكن املحكوم عليهم من اأجل جرمية واحدة   .3

قد حوكموا يف الدعوى نف�سها.

املادة )40(
ح�سابات العقوبات

يوم العقوبة اأربع وع�سرون �ساعة، وال�سهر ثالثون يومًا، وما جاوز ال�سهر ح�سب من يوم   .1
اإىل مثله وفاقًا للتقومي الغريغوري.

فيما خال احلالة التي يحكم بها على املوقوف ملدة اأربع وع�سرين �ساعة يطلق �سراحه   .2
قبل ظهر اليوم الأخري.

املادة )41(
احت�ساب مدة التوقيف من مدة العقوبة 

حت�سب دائمًا مدة التوقيف من مدد العقوبات املحكوم بها.

الف�سل الثالث 
يف الإلزامات املدنية 

املادة )42(
انواع اللزامات املدنية 

الإلزامات التي ميكن للمحكمة اأن حتكم بها هي:
الرد.  .1

العطل وال�سرر.  .2
امل�سادرة.  .3
النفقات.  .4

املادة )43(
الرد 

الرد عبارة عن اإعادة احلال اإىل ما كانت عليه قبل اجلرمية، وحتكم املحكمة بالرد من   .1
تلقاء نف�سها كلما كان الرد يف الإمكان.

جتري الأحكام املدنية على رد ما كان يف حيازة الغري.  .2
ت�سري الأحكام املدنية على العطل وال�سرر ويحكم به بناء على طلب الإدعاء ال�سخ�سي   .3
ويف حالة الرباءة ميكن اأن يحكم به على املدعي ال�سخ�سي بناء على طلب امل�ستكى عليه.
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املادة )50(
)2( العفو العام

ي�سدر العفو العام عن ال�سلطة الت�سريعية.  .1
يزيل العفو حالة الإجرام من اأ�سا�سها، وي�سدر بالدعوى العمومية قبل اقرتانها بحكم   .2
وبعد احلكم بها بحيث ي�سقط كل عقوبة اأ�سلية كانت اأم فرعية ولكنه ل مينع من احلكم 

للمدعي ال�سخ�سي بالإلزامات املدنية ول من اإنفاذ احلكم ال�سادر بها.
ل ترد الغرامات والر�سوم امل�ستوفاة والأ�سياء امل�سادرة.  .3

املادة )51(
)3( العفو اخلا�س 

مينح جاللة امللك العفو اخلا�س بناء على تن�سيب جمل�س الوزراء م�سفوعًا ببيان راأيه.  .1
ل ي�سدر العفو اخلا�س عمن مل يكن قد حكم عليه حكمًا مربمًا.  .2

العفو اخلا�س �سخ�سي وميكن اأن يكون باإ�سقاط العقوبة اأو اإبدالها اأو بتخفيفها كليًا اأو   .3
جزئيًا.

املادة )52(
�سفح الفريق املت�سرر 

اإن �سفح الفريق املجني عليه يوقف الدعوى وتنفيذ العقوبات املحكوم بها والتي مل تكت�سب 
الدرجة القطعية اإذا كانت اإقامة الدعوى تتوقف على اتخاذ �سفة الإدعاء ال�سخ�سي.

املادة )53(
اأحكام �سفح الفريق املت�سرر 

ال�سفح ل ينق�س، ول يعلق على �سرط.  .1
ال�سفح عن اأحد املحكوم عليهم ي�سمل الآخرين.  .2

ل يعترب ال�سفح اإذا تعدد املدعون باحلقوق ال�سخ�سية ما مل ي�سدر عنهم جميعهم.  .3

املادة )54(
التقادم اإن اأحكام التقادم املن�سو�س عليها يف قانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية حتول دون 

تنفيذ العقوبات.

يدعى امل�سوؤولون مدنيًا اإىل املحاكمة ويلزمون مت�سامنني مع فاعل اجلرمية بالردود   .4
املدعي  طلب  اإذا  املدنية  الإلزامات  ب�سائر  عليهم  ويحكم  للدولة،  املتوجبة  والنفقات 

ال�سخ�سي ذلك.

الف�سل الرابع 
يف �سقوط الأحكام اجلزائية 

املادة )47(
ا�سباب �سقوط الحكام اجلزائية او منع تنفيذها او تاأجيل �سدورها 

الأ�سباب التي ت�سقط الأحكام اجلزائية اأو متنع تنفيذها اأو توؤجل �سدورها هي:
وفاة املحكوم عليه.  .1

العفو العام.  .2
العفو اخلا�س.  .3

�سفح الفريق املت�سرر.  .4
التقادم.  .5

املادة )48(
تاأثري ا�سباب �سقوط الحكام اجلزائية على اللزامات املدنية 

اإن الأ�سباب التي ت�سقط الأحكام اجلزائية اأو متنع تنفيذها اأو تعلقها ل تاأثري لها على الإلزامات 
املدنية التي يجب اأن تظل خا�سعة لالأحكام احلقوقية.

املادة )49(
وفاة املحكوم عليه

تزول جميع النتائج اجلزائية للحكم بوفاة املحكوم عليه.  .1
حتول الوفاة دون ا�ستيفاء الغرامات املحكوم بها والر�سوم.  .2

ل تاأثري للوفاة على امل�سادرة العينية وعلى اإقفال املحل.  .3
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املادة )59(
ممار�سة احلق 

الفعل املرتكب يف ممار�سة حق دون اإ�ساءة ا�ستعماله ل يعد جرمية.

املادة )60(
ا�سكال ممار�سة احلق 

يعد ممار�سة للحق: كل فعل ق�ست به �سرورة حالية لدفع تعر�س غري حمق ول مثار عن   .1
النف�س اأو املال اأو نف�س الغري اأو ماله.

ي�ستوي يف احلماية ال�سخ�س الطبيعي وال�سخ�س املعنوي.  .2
اإذا وقع جتاوز يف الدفاع اأمكن اإعفاء فاعل اجلرمية من العقوبة يف ال�سروط املذكورة   .3

يف املادة )89(.

املادة )61(
حالت عدم امل�سوؤولية اجلزائية 

ل يعترب الإن�سان م�سوؤوًل جزائيًا عن اأي فعل اإذا كان قد اأتى ذلك الفعل يف اأي من الأحوال التالية:
تنفيذًا للقانون  .1

اإطاعة لأمر �سدر اإليه من مرجع ذي اخت�سا�س يوجب عليه القانون اإطاعته اإل اإذا كان   .2
الأمر غري م�سروع.

املادة )62(
الفعال التي جتيزها القانون 

ل يعد الفعل الذي يجيزه القانون جرمية.  .1
يجيز القانون:  .2

�سروب التاأديب التي ينزلها بالأولد اآباوؤهم على نحو ما يبيحه العرف العام. اأ. 
اأعمال العنف التي تقع اأثناء الألعاب الريا�سية اإذا روعيت قواعد اللعب. ب. 

العمليات اجلراحية والعالجات الطبية املنطبقة على اأ�سول الفن �سرط اأن جتري  ج. 
بر�سى العليل اأو ر�سى ممثليه ال�سرعيني اأو يف حالت ال�سرورة املا�سة.

الباب الثالث 
يف اجلرمية 

الف�سل الأول 
يف عن�سر اجلرمية القانوين 

املادة )55(
الو�سف القانوين للجرمية 

تكون اجلرمية جناية اأو جنحة اأو خمالفة ح�سبما يعاقب عليها بعقوبة جنائية اأو جنحية   .1
اأو خمالفة.

يعترب يف الو�سف القانوين احلد الأعلى للعقوبة الأ�سد املن�سو�س عليها قانونًا.  .2

املادة )56(
عدم تغري الو�سف القانوين بالأ�سباب املخففة 

الأخذ  عند  اأخف  بعقوبة  عليها  املن�سو�س  العقوبة  اأبدلت  اإذا  القانوين  الو�سف  يتغري  ل 
بالأ�سباب املخففة.

املادة )57(
اجتماع اجلرائم املعنوي 

اإذا كان للفعل عدة اأو�ساف ذكرت جميعها يف احلكم، فعلى املحكمة اأن حتكم بالعقوبة   .1
الأ�سد.

على اأنه اإذا انطبق على الفعل و�سف عام وو�سف خا�س اأخذ بالو�سف اخلا�س.  .2

املادة )58(
تفاقم نتيجة الفعل اجلرمي

ل يالحق الفعل الواحد اإل مرة واحدة.  .1
اأ�سد لوحق  اأنه تفاقمت نتائج الفعل اجلرمية بعد املالحقة الأوىل فاأ�سبح قاباًل  غري   .2
بهذا الو�سف، واأوقعت العقوبة الأ�سد دون �سواها فاإذا كانت العقوبة املق�سي بها �سابقًا 

قد نفذت اأ�سقطت من العقوبة اجلديدة.
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الف�سل الثالث 
يف عن�سر اجلرمية املادي 

املادة )68(
تعريف ال�سروع وعقوبته 

ال�سروع: هو البدء يف تنفيذ فعل من الأفعال الظاهرة املوؤدية اإىل ارتكاب جناية اأو جنحة، 
فاإذا مل يتمكن الفاعل من اإمتام الأفعال الالزمة حل�سول تلك اجلناية اأو اجلنحة حليلولة 

اأ�سباب ل دخل لإرادته فيها عوقب على الوجه الآتي اإل اإذا ن�س القانون على خالف ذلك:
الأ�سغال ال�ساقة املوؤبدة اأو املوؤقتة من �سبع �سنوات اإىل ع�سرين �سنة اإذا كانت عقوبة   .1
اجلناية التي �سرع فيها ت�ستلزم الإعدام، وخم�س �سنوات من ذات العقوبة على الأقل 

اإذا كانت العقوبة الأ�سغال ال�ساقة املوؤبدة اأو العتقال املوؤبد.
اأن يحط من اأية عقوبة اأخرى موؤقتة من الن�سف اإىل الثلثني.  .2

املادة )69(
احلالت التي ل تعترب �سروعا 

ل يعترب �سروعًا يف جرمية جمرد العزم على ارتكابها ول الأعمال التح�سريية، وكل من �سرع 
يف فعل ورجع باختياره عن اأفعال اجلرم الإجرائية ل يعاقب اإل على الفعل اأو الأفعال التي 

اقرتفها اإذا كانت ت�سكل يف حد ذاتها جرمية.

املادة )70(
 العقوبات عند اإمتام الفعال الالزمة للجرمية وعدم ارتكابها 

اإذا كانت الأفعال الالزمة لإمتام اجلرمية قد متت ولكن حليلولة اأ�سباب مانعة ل دخل لإرادة 
فاعلها فيها مل تتم اجلرمية املق�سودة، عوقب على الوجه التايل:

الأ�سغال ال�ساقة املوؤبدة اأو املوؤقتة من ع�سر �سنوات اإىل ع�سرين �سنة اإذا كانت عقوبة   .1
اجلناية التي �سرع فيها ت�ستلزم الإعدام، و�سبع �سنوات اإىل ع�سرين �سنة من ذات العقوبة 

اإذا كانت العقوبة الأ�سغال ال�ساقة املوؤبدة اأو العتقال املوؤبد.
اأن ينزل من اأية عقوبة اأخرى من الثلث اإىل الن�سف.  .2

تخف�س العقوبات املذكورة يف هذه املادة حتى الثلثني اإذا عدل الفاعل مبح�س اإرادته   .3
دون اإمتام اجلرمية التي اعتزمها. 

الف�سل الثاين 
يف عن�سر اجلرمية املعنوي 

املادة )63(
تعريف النية

النية: هي اإرادة ارتكاب اجلرمية على ما عرفها القانون.

املادة )64(
اجلرمية املق�سودة

تعد اجلرمية مق�سودة واإن جتاوزت النتيجة اجلرمية النا�سئة عن الفعل ق�سد الفاعل اإذا 
كان قد توقع ح�سولها فقبل باملخاطرة، ويكون اخلطاأ اإذا جنم الفعل ال�سار عن الإهمال اأو 

قلة الحرتاز اأو عدم مراعاة القوانني والأنظمة.

املادة )65(
ل عربة بالنتيجة 

ل عربة للنتيجة اإذا كان الق�سد اأن يوؤدي اإليها ارتكاب فعل اإل اإذا ورد ن�س �سريح على اأن 
اأو بع�سه  نية الو�سول اإىل تلك النتيجة توؤلف عن�سرًا من عنا�سر اجلرم الذي يتكون كله 

من ذلك الفعل.

املادة )66(
وقوع اجلرمية على غري ال�سخ�س املق�سود بها 

اإذا وقعت اجلرمية على غري ال�سخ�س املق�سود بها، عوقب الفاعل كما لو كان اقرتف الفعل 
بحق من كان يق�سد.

املادة )67(
الدافع 

الدافع: هو العلة التي حتمل الفاعل على الفعل، اأو الغاية الق�سوى التي يتوخاها.  .1
ل يكون الدافع عن�سرًا من عنا�سر التجرمي اإل يف الأحوال التي عينها القانون.  .2
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الباب الرابع 
يف امل�سوؤولية 
الق�سم الأول 

يف الأ�سخا�س امل�سوؤولني 
الف�سل الأول

يف فاعل اجلرمية 
املادة )74(

امل�سوؤولية اجلزائية للهيئات املعنوية 
ل يحكم على اأحد بعقوبة ما مل يكن قد اأقدم على الفعل عن وعي واإرادة.  .1

وممثليها  اإدارتها  واأع�ساء  مديريها  اأعمال  عن  جزائيًا  م�سوؤولة  املعنوية  الهيئات  اإن   .2
وعمالها عندما ياأتون هذه الأعمال با�سم الهيئات املذكورة اأو باإحدى و�سائلها ب�سفتها 

�سخ�سًا معنويًا.
ل يحكم على الأ�سخا�س املعنويني اإل بالغرامة وامل�سادرة.  .3

واإذا كان القانون ين�س على عقوبة اأ�سلية غري الغرامة ا�ستعي�س بالغرامة عن العقوبة   .4
املذكورة واأنزلت بالأ�سخا�س املعنويني يف احلدود املعينة يف املواد من 22 اإىل 24.

الف�سل الثاين 
يف ال�سرتاك اجلرمي 

املادة )75(
تعريف فاعل اجلرمية 

فاعل اجلرمية هو من اأبرز اإىل حني الوجود العنا�سر التي توؤلف اجلرمية اأو �ساهم مبا�سرة 
يف تنفيذها.

املادة )76(
ال�سركاء يف اجلرمية 

اإذا ارتكب عدة اأ�سخا�س متحدين جناية اأو جنحة، اأو كانت اجلناية اأو اجلنحة تتكون من 
عدة اأفعال فاأتى كل واحد منهم فعاًل اأو اأكرث من الأفعال املكونة لها وذلك بق�سد ح�سول 

املادة )71(
ال�سروع يف اجلنحة 

ل يعاقب على ال�سروع يف اجلنحة اإل يف احلالت التي ين�س عليها القانون �سراحة.

املادة )72(
)2( اجتماع العقوبات 

اإذا ثبتت عدة جنايات اأو جنح ق�سي بعقوبة لكل جرمية ونفذت العقوبة الأ�سد دون �سواها.  .1
على اأنه ميكن اجلمع بني العقوبات املحكوم بها بحيث ل يزيد جمموع العقوبات املوؤقتة   .2

على اأق�سى العقوبة املعينة للجرمية الأ�سد اإل مبقدار ن�سفها.
اإذا مل يكن قد ق�سي باإدغام العقوبات املحكوم بها اأو بجمعها اأحيل الأمر على املحكمة   .3

لتف�سله.
جتمع العقوبات التكديرية حتمًا.  .4

املادة )73(
)3( العلنية 

تعد و�سائل للعلنية:
الأعمال واحلركات اإذا ح�سلت يف حمل عام اأو مكان مباح للجمهور اأو معر�س لالأنظار   .1
اأو ح�سلت يف مكان لي�س من املحال املذكورة غري اأنها جرت على �سورة ي�ستطيع معها 

اأن ي�ساهدها اأي �سخ�س موجود يف املحال املذكور.
الكالم اأو ال�سراخ �سواء جهر بهما اأو نقال بالو�سائل الآلية بحيث ي�سمعها يف كال احلالتني   .2

من ل دخل له يف الفعل.
الكتابة والر�سوم وال�سور اليدوية وال�سم�سية والأفالم وال�سارات والت�ساوير على اختالفها   .3
اإذا عر�ست يف حمل عام اأو مكان مباح للجمهور، اأو معر�س لالأنظار اأو بيعت اأو عر�ست 

للبيع اأو وزعت على اأكرث من �سخ�س.
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من كان موجودًا يف املكان الذي ارتكب فيه اجلرم بق�سد اإرهاب املقاومني اأو تقوية  ج. 
ت�سميم الفاعل الأ�سلي اأو �سمان ارتكاب اجلرم املق�سود.

من �ساعد الفاعل على الأفعال التي هياأت اجلرمية اأو �سهلتها اأو اأمتت ارتكابها. د. 
اإخفاء  و�ساهم يف  ارتكاب اجلرمية  قبل  املتدخلني  اأو  الفاعل  مع  متفقًا  كان  من  هـ. 
معاملها اأو تخبئة اأو ت�سريف الأ�سياء احلا�سلة بارتكابها جميعها اأو بع�سها اأو اإخفاء 

�سخ�س اأو اأكرث من الذين ا�سرتكوا فيها عن وجه العدالة.
من كان عاملًا ب�سرية الأ�سرار اجلنائية الذين داأبهم قطع الطرق وارتكاب اأعمال  و. 
العنف �سد اأمن الدولة اأو ال�سالمة العامة، اأو �سد الأ�سخا�س اأو املمتلكات وقدم 

لهم طعامًا اأو ماأوى اأو خمتبئًا اأو مكانًا لالجتماع.

املادة )81(
عقوبة املحر�س او املتدخل 

يعاقب املحر�س اأو املتدخل:  .1
بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة من خم�س ع�سرة �سنة اإىل ع�سرين �سنة اإذا كانت عقوبة  اأ. 

الفاعل الإعدام.
بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة من �سبع �سنوات اإىل خم�س ع�سرة �سنة اإذا كانت عقوبة  ب. 

الفاعل الأ�سغال ال�ساقة املوؤبدة اأو العتقال املوؤبد.
يف احلالت الأخرى، يعاقب املحر�س واملتدخل بعقوبة الفاعل بعد اأن تخف�س مدتها من   .2

ال�سد�س اإىل الثلث.

املادة )82(
التحري�س على ارتكاب خمالفة والتدخل فيها 

التحري�س على ارتكاب خمالفة والتدخل فيها ل ي�ستلزم العقاب.

املادة )83(
عقوبة اخفاء ممتلكات الغري املختل�سة او التي ح�سل عليها بارتكاب جناية اأو جنحة

القانون من  املادة )80( من هذا  الفقرة )هـ( من  املن�سو�س عليها يف  فيما خال احلالة 
اأقدم وهو عامل بالأمر على اإخفاء الأ�سياء الداخلة يف ملكية الغري التي نزعت اأو اختل�ست اأو 

تلك اجلناية اأو اجلنحة اعتربوا جميعهم �سركاء فيها وعوقب كل واحد منهم بالعقوبة املعينة 
لها يف القانون، كما لو كان فاعاًل م�ستقاًل لها.

املادة )77(
�ساحب الكالم او الكتابة والنا�سر

ال�سريكان يف اجلرمية املقرتفة بالكالم املنقول بالو�سائل الآلية على ما ورد يف الفقرة الثانية 
من املادة )73( اأو يف اجلرمية املقرتفة باإحدى الو�سائل املذكورة يف الفقرة الثالثة من املادة 

نف�سها هما �ساحب الكالم اأو الكتابة والنا�سر اإل اأن يثبت الأول اأن الن�سر مت دون ر�ساه.

املادة )78(
فاعل اجلرمية املقرتفة بوا�سطة ال�سحف 

عندما تقرتف اجلرمية بوا�سطة ال�سحف يعد نا�سرًا مدير ال�سحيفة امل�سوؤول، فاإذا مل يكن 
من مدير، فاملحرر اأو رئي�س حترير ال�سحيفة.

املادة )79(
�سريان الظروف املخففة وامل�سرتدة على ال�سركاء 

الإعفاء منها  اأو  اأو تخفيفها  العقوبة  ت�سديد  �ساأنها  التي من  املادية  الأ�سباب  مفاعيل   .1
ت�سري على كل من ال�سركاء يف اجلرمية واملتدخلني فيها.

وت�سري عليهم اأي�سًا مفاعيل الظروف امل�سددة ال�سخ�سية اأو املزدوجة التي �سبب اقرتاف   .2
اجلرمية.

املادة )80(
املحر�س واملتدخل 

يعد حمر�سًا من حمل غريه على ارتكاب جرمية باإعطائه نقودًا اأو بتقدمي هدية له اأو   .1
بالتاأثري عليه بالتهديد اأو باحليلة والد�سي�سة اأو ب�سرف النقود اأو باإ�ساءة ال�ستعمال يف 

حكم الوظيفة.
يعد متدخاًل يف جناية اأو جنحة:  .2

من �ساعد على وقوع جرمية باإر�ساداته اخلادمة لوقوعها. اأ. 
من اأعطى الفاعل �سالحًا اأو اأدوات اأو اأي �سيء اآخر مما ي�ساعد على اإيقاع اجلرمية. ب. 
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الف�سل الثاين
يف القوة القاهرة 

املادة )88(
القوة الغالبة والإكراه املعنوي 

ل عقاب على من اأقدم على ارتكاب جرم مكرهًا حتت طائلة التهديد وكان يتوقع حني ارتكابه 
ذلك اجلرم �سمن دائرة املعقول املوت العاجل، اأو اأي �سرر بليغ يوؤدي اإىل ت�سويه اأو تعطيل 
اأي ع�سو من اأع�سائه ب�سورة م�ستدمية فيما لو امتنع عن ارتكاب اجلرم املكره على اقرتافه 
وت�ستثنى من ذلك جرائم القتل، كما ي�سرتط اأن ل يكون فاعل اجلرمية قد عر�س نف�سه لهذا 

الإكراه مبح�س اإرادته اأو مل ي�ستطع اإىل دفعه �سبياًل.

املادة )89(
حالة ال�سرورة 

ل يعاقب الفاعل على فعل اأجلاأته ال�سرورة اإىل اأن يدفع به يف احلال عن نف�سه اأو غريه اأو 
عن ملكه اأو ملك غريه، خطرًا ج�سيمًا حمدقًا مل يت�سبب هو فيه ق�سدًا �سرط اأن يكون الفعل 

متنا�سبًا واخلطر.

املادة )90(
حالة من ل يعترب يف حالة ال�سرورة 
ل يعترب يف حالة ال�سرورة من وجب عليه قانونًا اأن يتعر�س للخطر.

الف�سل الثالث 
يف انتفاء امل�سوؤولية ويف امل�سوؤولية الناق�سة 

املادة )91(
افرتا�س �سالمة العقل 

يفرت�س يف كل اإن�سان باأنه �سليم العقل اأو باأنه كان �سليم العقل حني ارتكاب اجلرمية حتى 
يثبت العك�س.

ح�سل عليها بارتكاب جناية اأو جنحة، عوقب باحلب�س مدة ل تزيد على �سنتني وبغرامة ل 
تتجاوز اخلم�سني دينارًا. 

املادة )84(
عقوبة اخفاء �سخ�س عن وجه العدالة 

فيما خال احلالت املن�سو�س عليها يف الفقرتني )هـ( و )و( من املادة )80( من اأقدم   .1
على اإخفاء �سخ�س يعرف اأنه اقرتف جناية اأو �ساعده على التواري عن وجه العدالة 

عوقب باحلب�س مدة ل تزيد على �سنتني.
اأ�سول اجلناة املختبئني وفروعهم واأزواجهم وزوجاتهم واأ�سقاوؤهم  يعفى من العقوبة   .2

و�سقيقاتهم.

الق�سم الثاين 
يف موانع العقاب 
الف�سل الأول

اجلهل بالقانون والوقائع 
املادة )85(

اجلهل بالقانون لي�س عذرا 
ل يعترب جهل القانون عذرًا ملن يرتكب اأي جرم.

املادة )86(
الغلط 

ل يعاقب كفاعل اأو حمر�س اأو متدخل كل من اأقدم على الفعل يف جرمية مق�سودة بعامل   .1
غلط مادي واقع على اأحد العنا�سر املكونة للجرمية.

اإذا وقع الغلط على اأحد الظروف امل�سددة ل يكون املجرم م�سوؤوًل عن هذا الظرف.  .2

املادة )87(
الغلط املانع للعقاب 

ينتج عن  اإذا مل  للعقاب  موؤلف جلرمية غري مق�سودة مانعًا  الواقع على فعل  الغلط  يكون 
خطاأ الفاعل.
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املادة )96(
اآثار العذر املحل

اإن العذر املحل يعفي املجرم من كل عقاب على اأنه يجوز اأن تنزل به عند القت�ساء تدابري 
الحرتاز كالكفالة الحتياطية مثاًل.

املادة )97(
العقوبات على اجلرائم عند توفر عذر خمفف 

عندما ين�س القانون على عذر خمفف:
اإذا كان الفعل جناية توجب الإعدام اأو الأ�سغال ال�ساقة املوؤبدة اأو العتقال املوؤبد حولت   .1

العقوبة اإىل احلب�س �سنة على الأقل.
واإذا كان الفعل يوؤلف اإحدى اجلنايات الأخرى كان احلب�س من �ستة اأ�سهر اإىل �سنتني.  .2

واإذا كان الفعل جنحة فال تتجاوز العقوبة احلب�س �ستة اأ�سهر اأو الغرامة خم�سة وع�سرين   .3
دينارًا. 

املادة )98(
امل�ستفيدون من العذر املخفف 

ي�ستفيد من العذر املخفف فاعل اجلرمية الذي اأقدم عليها ب�سورة غ�سب �سديد ناجت عن 
عمل غري حمق وعلى جانب من اخلطورة اأتاه املجني عليه.

الف�سل الثاين 
يف الأ�سباب املخففة 

املادة )99(
العقوبات على اجلرائم عند توفر ا�سباب خمففة 

اإذا وجدت يف ق�سية اأ�سباب خمففة ق�ست املحكمة:
بدًل من الإعدام بالأ�سغال ال�ساقة املوؤبدة اأو بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة من ع�سر �سنني   .1

اإىل ع�سرين �سنة.
بدًل من الأ�سغال ال�ساقة املوؤبدة بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة من خم�س �سنوات اإىل خم�س   .2

املادة )92(
اعفاء املجانني من العقاب وحجزهم يف م�ست�سفى المرا�س العقلية 

يعفى من العقاب كل من ارتكب فعاًل اأو تركًا اإذا كان حني اإياه عاجزًا عن اإدراك كنه اأفعاله   .1
اأو عاجزًا عن العلم باأنه حمظور عليه ارتكاب ذلك الفعل اأو الرتك ب�سبب اختالل يف عقله.
كل من اأعفي من العقاب مبقت�سى الفقرة ال�سابقة يحجز يف م�ست�سفى الأمرا�س العقلية   .2

اإىل اأن يثبت بتقرير جلنة طبية �سفاوؤه واأنه مل يعد خطرًا على ال�سالمة العامة.
املادة 93

ال�سكر والت�سمم باملخدرات 
ل عقاب على من يكون فاقد ال�سعور اأو الختيار يف عمله وقت ارتكاب الفعل لغيبوبة نا�سئة عن 
الكحول اأو عقاقري خمدرة اأيًا كان نوعها اإذا اأخذها من دون ر�ساه اأو على غري علم منه بها.

الف�سل الرابع 
يف ال�سن 
املادة )94(

حالت عدم املالحقة اجلزائية والعفاء من امل�سوؤولية اجلزائية 
مع مراعاة ما جاء يف قانون اإ�سالح الأحداث:

ل يالحق جزائيًا كل من مل يتم ال�سابعة من عمره.  .1
ويعفى من امل�سوؤولية اجلزائية كل من مل يتم الثانية ع�سرة من عمره، اإل اإذا ثبت اأنه   .2

كان يف مقدوره عند ارتكابه الفعل اأن يعلم اأنه ل يجوز له اأن ياأتي ذلك الفعل.

الق�سم الثالث 
الإعفاء من العقوبة والأ�سباب املخففة وامل�سددة لها

الف�سل الأول
يف الأعذار 

املادة )95(
ل عذر ال بن�س 
ل عذر على جرمية اإل يف احلالت التي عينها القانون.
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عقوبته اأو يف خالل ثالث �سنوات بعد اأن ق�ساها اأو بعد �سقوطها عنه باأحد الأ�سباب القانونية 
. جنحة مماثلة للجنحة الأوىل . حكم عليه مبدة ل تتجاوز �سعفي العقوبة التي ت�ستلزمها 

جرميته الثانية، على ل اأن يتجاوز هذا الت�سعيف خم�س �سنوات.

املادة )103(
اعتبار ال�سرقة والحتيال وخيانة المانة والتزوير جنحا مماثلة وال�سب 

والقدح والذم جرائم مماثلة 
التكرار، وكذلك يعترب  الأمانة والتزوير جنحًا مماثلة يف  ال�سرقة والحتيال وخيانة  تعترب 

ال�سب والقدح والذم جرائم مماثلة.

املادة )104(
ا�سا�س التكرار �سدور احلكم من املحاكم العدلية 

ل يعترب احلكم ال�سابق اأ�سا�سًا للتكرار ما مل يكن �سادرًا من املحاكم العدلية.

املادة )105(
ترتيب �سريان احكام ال�سباب امل�سرتدة او املخففة 

ت�سري اأحكام الأ�سباب امل�سددة اأو املخففة للعقوبة على الرتتيب التايل:
الأ�سباب امل�سددة املادية.  .1

الأعذار.  .2
الأ�سباب امل�سددة ال�سخ�سية.  .3

الأ�سباب املخففة.  .4

املادة )106(
ا�ستمال احلكم على مفعول ال�سباب امل�سرتدة او املخففة 

تعني املحكمة يف احلكم مفعول كل من الأ�سباب امل�سددة اأو املخف�سة على العقوبة املق�سي بها.

ع�سرة �سنة وبدًل من العتقال املوؤبد بالعتقال املوؤقت مدة ل تقل عن خم�س �سنوات.
ولها اأن تخف�س كل عقوبة جنائية اأخرى اإىل خم�س �سنوات.  .3

ولها اأي�سًا ما خال حالة التكرار، اأن تخف�س اأية عقوبة ل يتجاوز حدها الأدنى ثالث   .4
�سنوات اإىل احلب�س �سنة على الأقل.

املادة )100(
تاأثري الخذ بالأ�سباب املخففة يف حالة اجلنح. ووجوب تعليل القرار عند 

الأخذ بالأ�سباب املخففة 
اإذا اأخذت املحكمة بالأ�سباب املخففة مل�سلحة من ارتكب جنحة، فلها اأن تخف�س العقوبة   .1

اإىل حدها الأدنى املبني يف املادتني )21 و 22( على الأقل.
ولها اأن حتول احلب�س اإىل غرامة اأو اأن حتول . فيما خال حالة التكرار . العقوبة اجلنحية   .2

اإىل عقوبة املخالفة.
يجب اأن يكون القرار املانح لالأ�سباب املخففة معلاًل تعلياًل وافيًا �سواء يف اجلنايات اأو   .3

اجلنح.

الف�سل الثالث 
يف التكرار 

املادة )101( 
التكرار يف اجلنايات 

من حكم عليه باإحدى العقوبات اجلنائية حكمًا مربمًا ثم ارتكب يف اأثناء مدة عقوبته اأو يف 
خالل ع�سر �سنوات بعد اأن ق�ساها اأو بعد �سقوطها عنه باأحد الأ�سباب القانونية . جرمية 
ت�ستلزم عقوبة الأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة اأو العتقال املوؤقت . حكم عليه مدة ل تتجاوز �سعفي 

العقوبة التي ت�ستلزمها جرميته الثانية على اأن ل يتجاوز هذا الت�سعيف ع�سرين �سنة.

املادة )102(
التكرار يف اجلنح 

من حكم عليه باحلب�س حكمًا مربمًا ثم ارتكب قبل اإنفاذ هذه العقوبة فيه اأو يف اأثناء مدة 
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كل اأردين . واإن مل ينتِم اإىل جي�س معاٍد . اأقدم يف زمن احلرب على عمل عدواين �سد   .2
الدولة عوقب بالأ�سغال ال�ساقة املوؤبدة.

كل اأردين جتند باأية �سفة كانت يف جي�س معاٍد، ومل ينف�سل عنه قبل اأي عمل عدواين �سد   .3
الدولة عوقب بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة واإن يكن قد اكت�سب بتجنيده اجلن�سية الأجنبية.

املادة )111(
عقوبة دفع دولة اجنبية للعدوان بد�س الد�سائ�س 

كل اأردين د�س الد�سائ�س لدى دولة اأجنبية اأو ات�سل بها ليدفعها اإىل العدوان �سد الدولة اأو ليوفر 
الو�سائل اإىل ذلك عوقب بالأ�سغال ال�ساقة املوؤبدة واإذا اأف�سى عمله اإىل نتيجة عوقب بالإعدام.

املادة )112(
عقوبة د�س الد�سائ�س لدى العدو والت�سال به 

كل اأردين د�س الد�سائ�س لدى العدو اأو ات�سل به ليعاونه باأي وجه كان على فوز قواته على 
الدولة عوقب بالإعدام.

املادة )113(
عقوبة الإ�سرار باأي �سيء ذو طابع ع�سكري اأو معد ل�ستعمال اجلي�س بق�سد 

�سل الدفاع الوطني 
الدفاع  باأية و�سيلة كانت بق�سد �سل  اأقدم  اأردين  املوؤبدة كل  ال�ساقة  بالأ�سغال  يعاقب   .1
الوطني على الإ�سرار باملن�ساآت وامل�سانع والبواخر واملركبات الهوائية والأدوات والذخائر 
والأرزاق و�سبل املوا�سالت وب�سورة عامة باأي �سيء ذي طابع ع�سكري اأو معد ل�ستعمال 

اجلي�س اأو القوات التابعة له.
يحكم بالإعدام اإذا حدث الفعل زمن احلرب اأو عند توقع ن�سوبها اأو اأف�سى اإىل تلف نف�س.  .2

املادة )114(
عقوبة حماولة اقتطاع جزء من الرا�سي الردنية 

يعاقب بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة خم�س �سنوات على الأقل كل اأردين حاول باأعمال اأو خطب اأو 
كتابات اأو بغري ذلك اأن يقتطع جزءًا من الأرا�سي الأردنية لي�سمها اإىل دولة اأجنبية اأو اأن 

ميلكها حقًا اأو امتيازًا خا�سًا بالدولة الأردنية.

الكتاب الثاين 
اجلرائم 

الباب الأول 
يف اجلرائم التي تقع على اأمن الدولة 

املادة )107(
املوؤامرة 

املوؤامرة هي كل اتفاق مت بني �سخ�سني اأو اأكرث على ارتكاب جرمية بو�سائل معينة.
املادة )108(

ال�سروع يف العتداء على امن الدولة 
اأو  ناق�سًا  اأو  تامًا  للجرمية  املوؤلف  الفعل  اأكان  �سواء  تامًا  الدولة  اأمن  عل  العتداء  يعترب 

م�سروعًا فيه.
املادة )109(

الغدر املخفف يف جرائم امن الدولة 
يعفى من العقوبة من ا�سرتك يف موؤامرة على اأمن الدولة واأخرب ال�سلطة بها قبل البدء   .1

باأي فعل مهيئ للتنفيذ.
اإذا ارتكب فعل كهذا اأو بدء به ل يكون العذر اإل خمففًا.  .2

ي�ستفيد من العذر املخفف، املتهم الذي اأخرب ال�سلطة مبوؤامرة اأو بجرمية اأخرى على   .3
اأمن الدولة قبل اإمتامها اأو اأتاح القب�س . ولو بعد مبا�سرة املالحقات . على املتهمني 

الآخرين اأو على الذين يعرف خمتباأهم. 
ل تطبق اأحكام هذه املادة على املحر�س.  .4

الف�سل الأول 
يف اجلرائم التي تقع على اأمن الدولة اخلارجي 

املادة )110(
حمل ال�سالح والقيام باأعمال عدوانية �سد الدولة ل�سالح العدو

كل اأردين حمل ال�سالح �سد الدولة يف �سفوف العدو عوقب بالإعدام.  .1
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املادة )120(
عقوبة التجنيد للقتال مل�سلحة دولة اجنبية 

من جند يف اململكة دون موافقة احلكومة جنودًا للقتال مل�سلحة دولة اأجنبية عوقب بالعتقال 
املوؤقت.

املادة )121(
عقوبة حتري�س جنود دولة اجنبية موالية على الفرار او الع�سيان 

يعاقب باحلب�س مدة ل تتجاوز ال�سنتني وبغرامة ل تتجاوز الع�سرين دينارًا على كل حتري�س 
يقع يف اململكة اأو يقوم به اأردين باإحدى الو�سائل املذكورة يف املادة )118( حلمل جنود دولة 

اأجنبية موالية من جنود الرب اأو البحر اأو اجلو على الفرار اأو الع�سيان.

املادة )122(
عقوبة حتقري دولة اجنبية وقدح او زم او قدح رئي�سها او وزرائها او ممثليها ال�سيا�سيني 
يعاقب بالعقوبات نف�سها املبينة يف املادة ال�سابقة بناًء على �سكوى الفريق املت�سرر من اأجل 

اجلرائم التالية، اإذا ارتكبت دون مربر كاف.
حتقري دولة اأجنبية اأو جي�سها اأو علمها اأو �سعارها الوطني عالنية.  .1

القدح اأو الذم اأو التحقري الواقع عالنية على رئي�س دولة اأجنبية اأو وزرائها اأو ممثليها   .2
ال�سيا�سيني يف اململكة. ل يجوز اإثبات الفعل الذي كان مو�سوع الذم.

املادة )123( 
املعاملة باملثل

ل تطبق اأحكام املواد )119 . 122( اإل اإذا كان يف قوانني الدولة ذات ال�ساأن اأو يف التفاق 
املعقود معها اأحكام مماثلة.

املادة )124(
عقوبة الدخول اىل مكان حمظور بق�سد احل�سول على وثائق مكتومة 

من دخل اأو حاول الدخول اإىل مكان حمظور ق�سد احل�سول على اأ�سياء اأو وثائق اأو معلومات 
يجب اأن تبقى مكتومة حر�سًا على �سالمة الدولة عوقب بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة، واإذا ح�سلت 

هذه املحاولة ملنفعة دولة اأجنبية، عوقب بالأ�سغال ال�ساقة املوؤبدة.

املادة )115(
عقوبة م�ساعدة جنود العداء وجوا�سي�سهم وت�سهيل مزار ا�سرى او رعايا 

العدو املعتقلني 
كل اأردين قدم �سكنًا اأو طعامًا اأو لبا�سًا جلندي من جنود الأعداء اأو جلا�سو�س لال�ستك�ساف   .1

وهو على بينة من اأمره اأو �ساعده على الهرب عوقب بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة.
كل اأردين �سهل الفرار لأ�سري حرب اأو اأحد رعايا العدو املعتقلني عوقب بالأ�سغال ال�ساقة   .2

املوؤقتة.
املادة )116(

معاهدة حتالف �سد عدد م�سرتك 
تفر�س العقوبات املن�سو�س عليها يف املواد ال�سابقة اإذا وقع الفعل على دولة تربطها باململكة 

معاهدة حتالف �سد عدو م�سرتك.
املادة )117(

الجانب املقيمون يف الردن او لهم �سكن فعلي فيه
ينزل منزلة الأردنيني باملعنى املق�سود يف املواد )111. 116( الأجانب الذين لهم يف اململكة 

حمل اإقامة اأو �سكن فعلي.
املادة )118(

عقوبة خرق تدابري احلياد وتعكري �سالت اململكة بدولة اجنبية 
يعاقب بالعتقال املوؤقت مدة ل تقل عن خم�س �سنوات:

من خرق التدابري التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها يف احلرب.  .1
من اأقدم على اأعمال اأو كتابات اأو خطط جتزها احلكومة فعر�س اململكة خلطر اأعمال    .2
عدائية اأو عكر �سالتها بدولة اأجنبية اأو عر�س الأردنيني لأعمال ثاأرية تقع عليهم اأو 

على اأموالهم.

املادة )119(
عقوبة حماولة قلب د�ستور دولة اجنبية موالية او تغيري النظام القائم فيها 
كل من نظم اأو هياأ اأو �ساعد يف اململكة اأية حماولة لقلب د�ستور دولة اأجنبية موالية اأو تغيري 

النظام القائم فيها بالقوة يعاقب بالعتقال املوؤقت.
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املادة )130(
عقوبة العمل على اإ�سعاف ال�سعور القومي واإيقاظ الثغرات العفوية او املذهبية
من قام يف اململكة زمن احلرب اأو عند توقع ن�سوبها بدعاية ترمي اإىل اإ�سعاف ال�سعور القومي 

اأو اإيقاظ النعرات العن�سرية اأو املذهبية عوقب بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة.

املادة )131(
 عقوبة اذاعة اأنباء توجيه نف�سية المة 

اأنباء  اأذاع يف اململكة يف الأحوال عينها  ال�سابقة من  ي�ستحق العقوبة املبينة يف املادة   .1
يعرف اأنها كاذبة اأو مبالغ فيها من �ساأنها اأن توهن نف�سية الأمة.

اإذا كان الفاعل قد اأذاع هذه الأنباء وهو يعتقد �سحتها، عوقب باحلب�س مدة ل تقل عن   .2
ثالثة اأ�سهر.

املادة )132(
عقوبة اذاعة اأنباء كاذبة تنال من هيبة الدولة او امللك او ويل العهد يف اخلارج 
كل اأردين يذيع يف اخلارج وهو على بينة من الأمر اأنباء كاذبة اأو مبالغ فيها من �ساأنها اأن   .1
تنال من هيبة الدولة اأو مكانتها، يعاقب باحلب�س مدة ل تنق�س عن �ستة اأ�سهر وبغرامة 

ل تزيد على خم�سني دينارًا. 
يعاقب باحلب�س مدة ل تقل عن �سنة واحدة اإذا كان ما ذكر موجهًا �سد جاللة امللك اأو   .2

ويل العهد اأو اأحد اأو�سياء العر�س.

املادة )133(
جرائم املتعهدين

من مل ينفذ يف زمن احلرب اأو عند توقع ن�سوبها جميع املوجبات التي يفر�سها عليه   .1
عقد تعهد اأو ا�ست�سناع اأو تقدمي خدمات تتعلق بالدفاع الوطني وم�سالح الدولة العامة 
اأو متوين الآهلني فيها، يعاقب بالعتقال املوؤقت وبغرامة ترتاوح من خم�سني دينارًا اإىل 

مائتي دينار.
اإذا كان عدم التنفيذ ناجمًا عن خطاأ غري مق�سود عوقب الفاعل باحلب�س ف�ساًل عن   .2

الغرامة املعينة يف الفقرة ال�سابقة.

املادة )125(
عقوبة �سرقة او ا�ستح�سال وثائق مكتومة 

من �سرق اأ�سياء اأو وثائق اأو معلومات كالتي ذكرت يف املادة ال�سابقة اأو ا�ستح�سل عليها   .1
عوقب بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة مدة ل تقل عن ع�سر �سنوات.

اإذا اقرتفت اجلناية ملنفعة دولة اأجنبية كانت العقوبة الأ�سغال ال�ساقة املوؤبدة.  .2

املادة )126(
عقوبة اف�ساء الوثائق واملعلومات املكتومة دون �سبب م�سروع 

من كان يف حيازته بع�س الوثائق اأو املعلومات كالتي ذكرت يف املادة )124(، فاأبلغها اأو   .1
اأف�ساها دون �سبب م�سروع عوقب بالأ�سغال املوؤقتة مدة ل تقل عن ع�سر �سنوات.

2.  ويعاقب بالأ�سغال ال�ساقة املوؤبدة اإذا اأبلغ ذلك ملنفعة دولة اأجنبية.

املادة )127(
 عقوبة عقد او حماولة عقد �سفقات جتارية مع احد رعايا العدو او �سكان 

بالد العدو 
يعاقب باحلب�س مدة ل تقل عن �سنتني وبغرامة ل تنق�س عن مائة دينار اأردين، وكل �سخ�س 
�ساكن يف اململكة اأقدم اأو حاول اأن يقدم مبا�سرة اأو بوا�سطة �سخ�س م�ستعار على �سفقة جتارية 

اأو اأية �سفقة �سراء اأو بيع اأو مقاي�سة مع اأحد رعايا العدو، اأو مع �سخ�س �ساكن بالد العدو.

املادة )128(
عقوبة امل�ساهمة يف قر�س او الكتتاب مل�سلحة دولة معادية 

ي�ستحق العقاب الوارد يف املادة ال�سابقة من ذكر فيها من الأ�سخا�س اإذا �ساهموا يف قر�س 
اأو اكتتاب ملنفعة دولة معادية اأو �سهل اأعمالها املالية بو�سيلة من الو�سائل.

املادة )129(
 عقوبة اخفاء او اختال�س اموال دولة معادية او رعاياها

من اأخفى اأو اختل�س اأموال دولة معادية اأو اأموال اأحد رعاياها املعهود بها اإىل حار�س عوقب 
باحلب�س مدة ل تزيد على �سنتني اأو بغرامة ل تزيد على مائة دينار اأو بكلتا العقوبتني.



190191

املادة )138(
عقوبة العتداء بق�سد منع ال�سلطات من ممار�سة وظائفها امل�ستمدة من الد�ستور 
العتداء الذي يق�سد منه منع ال�سلطات القائمة من ممار�سة وظائفها امل�ستمدة من الد�ستور، 

يعاقب عليه بالإعدام.

املادة )139(
عقوبة التاآمر على ارتكاب جرمية على امن الدولة الداخلي 

يعاقب على املوؤامرة التي ت�ستهدف ارتكاب اأي جرم من اجلرائم املذكورة يف مواد هذا الف�سل 
بالعقوبة ذاتها املفرو�سة مبوجبها على ارتكاب اجلرم نف�سه.

املادة )140(
 عقوبة اغت�ساب �سلطة �سيا�سية او مدنية او قيادة ع�سكرية 

يعاقب بالعتقال املوؤقت �سبع �سنوات على الأقل:
من اغت�سب �سلطة �سيا�سية اأو مدنية اأو قيادة ع�سكرية.  .1

من احتفظ خالفًا لأمر احلكومة ب�سلطة مدنية اأو قيادة ع�سكرية.  .2
كل قائد ع�سكري اأبقى جنده حمت�سدًا بعد اأن �سدر الأمر بت�سريحه اأو بتفريقه.  .3

املادة )141(
عقوبة تاأليف ف�سائل م�سلحة او قيادة جند وجتهيزهم بالأ�سلحة دون 

ر�سا ال�سلطة 
يعاقب بالعتقال املوؤقت مدة ل تقل عن خم�س �سنوات، من اأقدم دون ر�سى ال�سلطة على 
اأو  اأو على جتهيزهم  اأو جتنيدهم  الع�ساكر  قيد  اأو على  تاأليف ف�سائل م�سلحة من اجلند 

مدهم بالأ�سلحة والذخائر.

املادة )142(
عقوبة ا�ستهداف اثارة حرب اأهلية او اقتتال طائفي

اأو  الأهلية  اإثارة احلرب  اإما  ي�ستهدف  الذي  العتداء  موؤبدًا على  ال�ساقة  بالأ�سغال  يعاقب 
القتتال الطائفي بت�سليح الأردنيني اأو بحملهم على الت�سلح بع�سهم �سد البع�س الآخر، واإما 

باحل�س على التقتيل والنهب يف حملة اأو حمالت ويق�سى بالإعدام اإذا مت العتداء.

يخف�س ن�سف العقوبات املن�سو�س عليها يف هذه املادة اإذا كان التنفيذ قد تاأخر فقط.  .3 
4. وتفر�س هذه العقوبات بفوارقها ال�سابقة على اأي �سخ�س اآخر كان �سببًا يف عدم 

تنفيذ العقد اأو يف تاأخري تنفيذه.

املادة )134(
عقوبة الغ�س يف تنفيذ التعهدات

كل غ�س يقرتف يف الأحوال نف�سها ب�ساأن العقود امل�سار اإليها يف املادة ال�سابقة يعاقب عليه 
بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة وبغرامة ترتاوح من مائة دينار حتى مائتي دينار اأردين.

الف�سل الثاين
يف اجلرائم الواقعة على اأمن الدولة الداخلي

املادة )135(
عقوبة العتداء على حياة امللك او امللكة او ويل العهد او احد اأو�سياء 

العر�س او حريته 
كل من اعتدى على حياة امللك اأو حريته، يعاقب بالإعدام.  .1

كل من اعتدى على جاللة امللك اعتداء ل يهدد حياته، يعاقب بالأ�سغال ال�ساقة املوؤبدة.  .2
3. يعاقب بالعقوبات نف�سها اإذا كان العتداء على جاللة امللكة اأو ويل العهد اأو اأحد اأو�سياء 

العر�س.

املادة )136(
 عقوبة العمل على تغيري الد�ستور بطرق غري م�سروعة 

يعاقب بالإعدام كل من يعمل على تغيري د�ستور الدولة بطرق غري م�سروعة.

املادة )137(
 عقوبة اثارة ع�سيان م�سلح 

الد�ستور  القائمة مبوجب  ال�سلطات  م�سلح �سد  اإثارة ع�سيان  بق�سد  يقرتف  فعل  كل   .1
يعاقب عليه بالإعدام.

اإذا ن�سب الع�سيان، عوقب املحر�س و�سائر الع�ساة بالإعدام.  .2
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اأو  الوبائية،  والعوامل  املحرقة،  اأو  ال�سامة  واملنتجات  امللتهبة  واملواد  املتفجرة،  كالأدوات 
اجلرثومية، التي من �ساأنها اأن حتدث خطرًا عامًا.

املادة )148(
 عقوبات اجلرائم الرهابية

املوؤامرة التي يق�سد منها ارتكاب عمل اأو اأعمال اإرهابية، يعاقب عليها بالأ�سغال ال�ساقة   .1
املوؤقتة.

كل عمل اإرهابي ي�ستوجب الأ�سغال ال�ساقة خلم�س �سنوات على الأقل.  .2
وهو ي�ستوجب الأ�سغال ال�ساقة املوؤبدة اإذا نتج عنه التخريب ولو جزئيًا يف بناية عامة اأو موؤ�س�سة   .3

�سناعية اأو �سفينة اأو من�ساآت اأخرى اأو التعطيل يف �سبل املخابرات واملوا�سالت والنقل.
ويق�سى بعقوبة الإعدام اإذا اأف�سى الفعل اإىل موت اإن�سان اأو هدم بنيان بع�سه اأو كله   .4

وفيه �سخ�س اأو عدة اأ�سخا�س.
ويق�سى بعقوبة الأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة على كل من �سنع اأو اأحرز عن علم منه اأية مواد   .5
مفرقعة بق�سد ا�ستعمالها يف ارتكاب اإحدى اجلرائم اأو لأجل متكني �سخ�س اآخر من 

ا�ستعمالها لتلك الغاية.

املادة )149(
 ان�ساء جمعيات بق�سد كيان الدولة القت�سادي او الجتماعي او اأو�ساع 

املجتمع ال�سيا�سية 
كل جمعية اأن�سئت بق�سد تغيري كيان الدولة القت�سادي اأو الجتماعي اأو اأو�ساع املجتمع   .1
الأ�سا�سية باإحدى الو�سائل املذكورة يف املادة )147( حتل ويق�سى على املنتمني اإليها 

بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة.
ول تنق�س عقوبة املوؤ�س�سني واملديرين عن �سبع �سنوات.  .2

مرتكبي  ي�سمل   )109( املادة  مبوجب  للمتاآمرين  املمنوح  املخفف  اأو  املحل  العذر  اإن   .3
اجلناية املحددة اأعاله.

املادة )143(
 عقوبة تروؤ�س ع�سابات م�سلحة 

يعاقب بالأ�سغال ال�ساقة موؤبدًا من راأ�س ع�سابات م�سلحة اأو توىل فيها وظيفة اأو قيادة اأيًا 
كان نوعها، اإما بق�سد اجتياح مدينة اأو حملة اأو بع�س اأمالك الدولة اأو اأمالك جماعة من 

الآهلني، واإما بق�سد مهاجمة اأو مقاومة القوة العامة العاملة �سد مرتكبي هذه اجلنايات.

املادة )144(
 عقوبة ال�سرتاك يف ع�سابات م�سلحة الفت لإثارة الفتنة 

يعاقب بالأ�سغال ال�ساقة املوؤبدة امل�سرتكون يف ع�سابات م�سلحة األفت بق�سد ارتكاب   .1
اإحدى اجلنايات املن�سو�س عليها يف املادتني ال�سابقتني.

غري اأنه يعفى من العقوبة من مل يتوَل منهم يف الع�سابة وظيفة اأو خدمة ومل يوقف يف   .2
اأماكن الفتنة وا�ست�سلم ب�سالحه دون مقاومة وقبل �سدور اأي حكم.

املادة )145(
 عقوبة �سنع او حيازة مواد متفجرة او ملتهبة او منتجات �سامة او حمرقة 

بق�سد ارتكاب جرائم فتنة 
من اأقدم بق�سد اقرتاف اأو ت�سهيل اإحدى جنايات الفتنة املذكورة اأو اأية جناية اأخرى �سد 
الدولة على �سنع اأو اقتناء اأو حيازة املواد املتفجرة اأو امللتهبة واملنتجات ال�سامة اأو املحرقة اأو 
الأجزاء التي ت�ستعمل يف تركيبها اأو �سنعها، يعاقب بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة ف�ساًل عن العقوبات 
الأ�سد التي ي�ستحقها املتدخلون يف تلك اجلنايات اإذا اقرتفت اأو �سرع فيها اأو بقيت ناق�سة.

املادة )146(
 عقوبة التاآمر على ارتكاب جرائم الفتنة 

يعاقب بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة على املوؤامرة بق�سد ارتكاب اإحدى اجلنايات املذكورة يف 
املواد ال�سابقة.

املادة )147(
 تعريف اعمال الرهاب 

يق�سد بالأعمال الإرهابية، جميع الأفعال التي ترمي اإىل اإيجاد حالة ذعر وترتكب بو�سائل 



194195

الباب الثاين
يف اجلرائم الواقعة على ال�سالمة العامة

الف�سل الأول
يف الأ�سلحة والذخائر 

املادة )154(
 تعريف الع�سابات والتجهيزات والجتماعات امل�سلحة

تعد الع�سابات والتجمهرات والجتماعات غري امل�سروعة م�سلحة باملعنى املق�سود        يف   .1
هذا القانون اإذا كان �سخ�س اأو اأكرث من الأ�سخا�س الذين تتاألف منهم حاملني    اأ�سلحة 

ظاهرة اأو خمفية.
�سائر  الأمر على  يوؤخذ هذا  اأ�سلحة غري طاهرة فال  اإذا كان بع�سهم يحمل  اأنه  على   .2

الأ�سخا�س اإذا كانوا على جهل به.

املادة )155(
تعريف ال�سالح

يعد �سالحًا لأجل تطبيق املادة ال�سابقة الأ�سلحة النارية وكل اأداة اأو اآلة قاطعة اأو ثاقبة   .1
اأو را�سة وكل اأداة خطرة على ال�سالمة العامة.

�سالحًا  تعترب  �سنتيمرتات  ع�سرة  على  ن�سلها  يزيد  التي  العادية  اجليب  �سكاكني  اإن   .2
بح�سب املعنى املحدد لها يف هذا الف�سل اإل اإذا كانت يف الأ�سل خم�س�سة ل�ستعمالها 
يف تلك احلرفة اأو املهنة اأو ال�سناعة اأو لال�ستعمال البيتي. وت�سمل لفظة )ال�سكني( كل 

اآلة غري املدية ذات ن�سل �سواء اأكانت منتهية براأ�س حاد اأم مل تكن.

املادة )156(
 عقوبة حمل ال�سالح والذخائر وحيازتها دون اجازة 

يعاقب باحلب�س مدة ل تتجاوز �ستة اأ�سهر وبغرامة اأق�ساها ع�سرة دنانري كل من حمل خارج 
منزله �سالحًا ممنوعًا من الأ�سلحة املبينة يف املادة ال�سابقة.

املادة )150(
 عقوبة اثارة النعرات او احل�س على النزاع بني الطوائف 

كل كتابة وكل خطاب اأو عمل يق�سد منه اأو ينتج عنه اإثارة النعرات املذهبية اأو العن�سرية 
اأو احل�س على النزاع بني الطوائف وخمتلف عنا�سر الأمة يعاقب عليه باحلب�س مدة �ستة 

اأ�سهر اإىل ثالث �سنوات وبغرامة ل تزيد على خم�سني دينارًا. 

املادة )151(
عقوبة النتماء اىل جمعية اأن�سئت للنيل من الوحدة الوطنية 

اإليها يف  اأن�سئت للغاية امل�سار  يتعر�س للعقوبات نف�سها كل �سخ�س ينتمي اإىل جمعية   .1
املادة ال�سابقة.

ول ينق�س احلب�س عن �سنة واحدة والغرامة عن ع�سرة دنانري اإذا كان ال�سخ�س املذكور   .2
يتوىل وظيفة عملية يف اجلمعية.

ويف كل الأحوال يحكم بحل اجلمعية وم�سادرة اأمالكها.  .3

املادة )152(
 عقوبة العمل على زعزعة الثقة يف متانة نقد الدولة او ا�سنادها بوقائع 

ملفقة او مزاعم كاذبة 
من اأذاع باإحدى الو�سائل املذكورة يف الفقرتني الثانية والثالثة من املادة )73( وقائع ملفقة اأو 
مزاعم كاذبة لإحداث التدين يف اأوراق النقد الوطنية اأو لزعزعة الثقة يف متانة نقد الدولة 
و�سنداتها وجميع الإ�سناد ذات العالقة بالثقة املالية العامة يعاقب باحلب�س من �ستة اأ�سهر 

اإىل ثالث �سنوات وبغرامة ل تزيد على مائة دينار.

املادة )153(
 عقوبة ح�س اجلمهور على �سحب الموال من امل�سارف او بيع ا�سناد الدولة

ي�ستحق العقوبات املبينة يف املادة ال�سابقة، كل �سخ�س تذرع بالو�سائل عينها حل�س اجلمهور:
اإما على �سحب الأموال املودعة يف امل�سارف وال�سناديق العامة.  .1

اأو على بيع �سندات الدولة وغريها من ال�سندات العامة اأو على الإم�ساك عن �سرائها.  .2
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تخريب اأو اإتالف اأموال احلكومة الأردنية يف اململكة ج. 
اإىل احلكومة وتخلفت عن  القانون تبليغ نظامها  النا�س يق�سي عليها  كل جماعة من   .2
ذلك اأو ا�ستمرت على عقد اجتماعاتها بعد انحاللها مبقت�سى القانون املذكور  وت�سمل 
هذه الفقرة اأي�سًا كل فرع اأو مركز اأو جلنة اأو هيئة اأو �سعبة جلمعية غري م�سروعة وكل 

موؤ�س�سة اأو مدر�سة تديرها جمعية غري م�سروعة اأو تدار حتت �سلطتها.

املادة )160(
عقوبة النت�ساب للجمعيات غري امل�سروعة 

كل من انت�سب لع�سوية جمعية غري م�سروعة اأو اأ�سغل وظيفة اأو من�سبًا يف مثل هذه اجلمعية 
اأو قام مبهمة معتمد اأو مندوب لها، يعاقب بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة يف احلالت املذكورة يف 
الفقرة )1( من املادة ال�سابقة ويعاقب باحلب�س مدة ل تزيد على �سنتني يف احلالت املذكورة 

يف الفقرة )2( من املادة ذاتها.

املادة )161(
 عقوبة الت�سجيع كتابة او خطابة على الفعال غري امل�سروعة 

كل من �سجع غريه باخلطابة اأو الكتابة، اأو باأية و�سيلة اأخرى على القيام باأي فعل من الأفعال 
القانون يعاقب باحلب�س مدة ل  التي تعترب غري م�سروعة مبقت�سى املادة )159( من هذا 

تزيد على �سنتني.

املادة )162(
 عقوبة دفع او جمع التربعات وال�سرتاكات للجمعيات غري امل�سروعة 

كل من دفع تربعات اأو ا�سرتاكات اأو اإعانات جلمعية غري م�سروعة اأو جمع تربعات اأو ا�سرتاكات 
اأو اإعانات حل�ساب مثل هذه اجلمعية، يعاقب باحلب�س مدة ل تزيد على �ستة اأ�سهر.

املادة )163(
 عقوبة الرتويج للجمعية غري امل�سروعة 

كل من طبع اأو ن�سر اأو عر�س للبيع اأو اأر�سل بالربيد كتابًا اأو ن�سرة اأو كرا�سًا اأو اإعالنًا اأو بيانًا 
اأو من�سورًا اأو جريدة جلمعية غري م�سروعة اأو ملنفعتها، اأو �سادرة منها يعاقب باحلب�س مدة 

ل تزيد على �ستة اأ�سهر اأو بغرامة ل تزيد على خم�سني دينارًا. 

الف�سل الثاين 
يف جمعيات الأ�سرار واجلمعيات غري امل�سروعة

املادة )157(
 عقوبة ان�ساء جمعية بق�سد ارتكاب اجلنايات 

اإذا اأقدم �سخ�سان اأو اأكرث على تاأليف جمعية اأو عقدا اتفاقًا بق�سد ارتكاب اجلنايات   .1
على النا�س اأو الأموال يعاقبون بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة ول تنق�س هذه العقوبة عن �سبع 

�سنوات اإذا كانت غاية املجرمني العتداء على حياة الغري.
من  لديه  واأف�سى مبا  التفاق  اأو  اجلمعية  بق�سد  باح  من  العقوبة  من  يعفى  اأنه  غري   .2

املعلومات عن �سائر املجرمني.

املادة )158(
 عقوبة الع�سابات امل�سلحة التي تقوم باأعمال ال�سلب والتعدي والل�سو�سية 

كل جماعة من ثالثة اأ�سخا�س اأو اأكرث يجوبون الطرق العامة والأرياف على �سكل ع�سابات   .1
م�سلحة بق�سد �سلب املارة والتعدي على الأ�سخا�س اأو الأموال اأو ارتكاب اأي عمل اآخر 
من اأعمال الل�سو�سية، يعاقبون بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة مدة ل تقل عن �سبع �سنوات.

ويق�سى عليهم بالأ�سغال ال�ساقة املوؤبدة اإذا اقرتفوا اأحد الأفعال ال�سابق ذكرها.  .2
ويحكم بالإعدام على من اأقدم منهم تنفيذًا للجناية على القتل اأو اأنزل باملجني عليهم   .3

التعذيب والأعمال الرببرية.

املادة )159(
 اجلمعيات غري امل�سروعة 

تعد جمعية غري م�سروعة:
كل جماعة من النا�س م�سجلة كانت اأو غري م�سجلة، حتر�س اأو ت�سجع بنظامها اأو مبا   .1

تقوم به من الدعاوى على ارتكاب اأي فعل من الأفعال غري امل�سروعة التالية:
قلب د�ستور اململكة بالثورة اأو التخريب. اأ. 

قلب احلكومة القائمة يف اململكة مبوجب الد�ستور با�ستعمال القوة والعنف. ب. 



198199

ال�سلطة الإدارية، اأو قائد ال�سرطة، اأو قائد املنطقة اأو اأي �سابط من �سباط ال�سرطة 
والدرك نفخًا بالبوق اأو ال�سفارة اأو باأية و�سيلة اأخرى من هذا النوع اأو باإطالق م�سد�س 

تنبعث منه اإ�سارة �سوئية.
بالو�سائط  اإ�سعارهم  بعد  ال�سغب  اإحداث  بق�سد  التجمهر  يف  املجتمعون  ا�ستمر  اإذا   .2
اأو حال  بالتفرق مبدة معقولة  اإليهم  الأمر  بعد �سدور  اأو  ال�سابقة  الفقرة  املذكورة يف 
املتجمهرون بالقوة دون تفرقهم جاز لأي من املذكورين يف الفقرة ال�سابقة، ولل�سرطة 
اأو اأي اأ�سخا�س يقومون مب�ساعدة اأي منهما اأن يتخذ كل ما يلزم من التدابري لتفريق 
الذين ظلوا متجمهرين على النحو املذكور اأو للقب�س على اأي منهم واإن اأبدى اأحد منهم 
مقاومة جاز لأي �سخ�س ممن تقدم ذكرهم اأن ي�ستعمل القوة ال�سرورية �سمن احلد 

املعقول للتغلب على مقاومته.

املادة )168(
عقوبة عدم تفرق املتجمهرين بالقوة 

اإذا مل يتفرق املجتمعون بغري القوة كانت العقوبة احلب�س من ثالثة اأ�سهر اإىل �سنتني.  .1
من ا�ستعمل ال�سالح منهم يعاقب باحلب�س من �ستة اأ�سهر حتى ثالث �سنوات ف�ساًل عن   .2

اأية عقوبة اأ�سد قد ي�ستحقها.

الباب الثالث
يف اجلرائم التي تقع على الإدارة العامة

املادة )169(
 تعريف املوظف لغرا�س الباب

يعد موظفًا باملعنى املق�سود يف هذا الباب كل موظف عمومي يف ال�سلك الإداري اأو الق�سائي، 
وكل �سابط من �سباط ال�سلطة املدنية اأو الع�سكرية اأو فرد من اأفرادها، وكل عامل اأو م�ستخدم 

يف الدولة اأو يف اإدارة عامة.

الف�سل الثالث 
يف التجمهر غري امل�سروع وغري ذلك من اجلرائم املخلة بالأمن العام

املادة )164(
 التجهيز غري امل�سروع وال�سغب 

اإذا جتمهر �سبعة اأ�سخا�س فاأكرث بق�سد ارتكاب جرم، اأو كانوا جمتمعني بق�سد حتقيق   .1
غاية م�سرتكة فيما بينهم، وت�سرفوا ت�سرفًا من �ساأنه اأن يحمل من يف ذلك اجلوار على 
اأن يتوقعوا . �سمن دائرة املعقول. اأنهم �سيخلون بالأمن العام اأو اأنهم بتجمهرهم هذا 
�سي�ستفزون دون �سرورة اأو �سبب معقول اأ�سخا�سًا اآخرين لالإخالل بالأمن العام اعترب 

جتمهرهم هذا جتمهرًا غري م�سروع.
اأجلها  من  اجتمعوا  التي  الغاية  م�سروع يف حتقيق  املتجمهرون جتمهرًا غري  �سرع  اإذا   .2

لالإخالل بالأمن العام ب�سورة مرعبة لالأهايل اأطلق على هذا التجمهر )�سغب(.

املادة )165(
 عقوبة ال�سرتاك يف جتهيز غري م�سروع او يف ال�سغب

كل من ا�سرتك يف جتمهر غري م�سروع، عوقب باحلب�س مدة ل تزيد على �سنة اأو بغرامة   .1
ل تزيد على خم�سة وع�سرين دينارًا اأو بكلتا العقوبتني معًا.

من ا�سرتك يف �سغب عوقب باحلب�س مدة ل تزيد على �سنة اأو بغرامة ل تزيد على خم�سني   .2
دينارًا اأو بكلتا العقوبتني معًا.

املادة )166(
 اعفاء من ميتثلون لأوامر ال�سابطة العدلية من العقوبة 

ال�سلطة  اإنذار ممثلي  الذين ين�سرفون قبل  العقوبة املفرو�سة يف املادة )165(  يعفى من 
اأو ال�سابطة العدلية اأو ميتثلون يف احلال لإنذارها دون اأن ي�ستعملوا �سالحًا اأو يرتكبوا اأية 

جناية اأو جنحة.

املادة )167(
ا�ستخدام القوة للقب�س على املتجمهرين 

اإذا جتمهر النا�س على ال�سورة املبينة يف املادة )164( اأنذرهم بالتفرق اأحد ممثلي   .1
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املادة )174(
عقوبة الختال�س

كل موظف عمومي اأدخل يف ذمته ما وكل اإليه بحكم الوظيفة اأمر اإدارته اأو جبايته اأو   .1
حفظه من نقود واأ�سياء اأخرى للدولة اأو لأحد النا�س عوقب باحلب�س من �ستة اأ�سهر اإىل 

ثالث �سنوات وبغرامة من ع�سرة دنانري اإىل مائة دينار.
اإذا وقع الفعل املبني يف الفقرة ال�سابقة بد�س كتابات غري �سحيحة يف القيود اأو الدفاتر اأو   .2
بتحريف اأو حذف اأو اإتالف احل�سابات والأوراق اأو غريها من ال�سكوك وعلى �سورة عامة 
باأية حيلة ترمي اإىل منع اكت�ساف الختال�س، عوقب بالأ�سغال املوؤقتة اأو العتقال املوؤقت.

املادة )175(
عقوبة ا�ستثمار الوظيفة

من وكل اإليه بيع اأو �سراء اأو اإدارة اأموال منقولة اأو غري منقولة حل�ساب الدولة اأو حل�ساب اإدارة 
عامة، فاقرتف غ�سًا يف اأحد هذه الأعمال اأو خالف الأحكام التي ت�سري عليها اإما جلر مغنم 
ذاتي اأو مراعاة لفريق اأو اإ�سرارًا بالفريق الآخر اأو اإ�سرارًا بالإدارة العامة عوقب باحلب�س 

من �ستة اأ�سهر اإىل ثالث �سنوات وبغرامة ل تنق�س عن قيمة ال�سرر الناجم.

املادة )176(
عقوبة احل�سول على منفعة �سخ�سية والجتار غري امل�سروع 

يعاقب من �ستة اأ�سهر اإىل �سنتني وبغرامة اأقلها ع�سرة دنانري:
كل موظف ح�سل على منفعة �سخ�سية من اإحدى معامالت الإدارة التي ينتمي اإليها   .1

�سواء اأفعل ذلك مبا�سرة اأو على يد �سخ�س م�ستعار اأو باللجوء اإىل �سكوك �سورية.
ممثلو الإدارة و�سباط ال�سرطة والدرك و�سائر متويل ال�سرطة العامة اإذا اقدموا جهارًا   .2
اأو باللجوء اإىل �سكوك �سورية مبا�سرة اأو على يد �سخ�س م�ستعار على الجتار يف املنطقة 
التي ميار�سون فيها ال�سلطة باحلبوب و�سائر احلاجات ذات ال�سرورة الأولية غري ما 

اأنتجته اأمالكهم.

املادة )177(
 حالت معينة لتخفي�س عقوبات

اإذا كان ال�سرر احلا�سل  يخف�س ن�سف العقوبات املن�سو�س عليها يف املادة )174(   .1

الف�سل الأول 
يف اجلرائم املخلة بواجبات الوظيفة

املادة )170(
قبول الر�سوة 

كل موظف عمومي وكل �سخ�س ندب اإىل خدمة عامة �سواء بالنتخاب اأو بالتعيني وكل امرئ 
كلف مبهمة ر�سمية كاملحكم واخلبري وال�سنديك طلب اأو قبل لنف�سه اأو لغريه هدية اأو وعدًا 
اأو اأية منفعة اأخرى ليقوم بعمل حق بحكم وظيفته عوقب باحلب�س من �ستة اأ�سهر اإىل �سنتني، 

وبغرامة من ع�سرة دنانري اإىل مائتي دينار.
املادة )171(

 طلب الر�سوة 
كل �سخ�س من الأ�سخا�س ال�سابق ذكرهم طلب اأو قبل لنف�سه اأو لغريه هدية اأو وعدًا اأو   .1
اأية منفعة اأخرى ليعمل عماًل غري حق اأو ليمتنع عن عمل كان يجب اأن يقوم به بحكم 
اإىل  اإىل ثالث �سنوات وبغرامة من ع�سرين دينارًا  وظيفته، عوقب باحلب�س من �سنة 

مائتي دينار.
يعاقب بالعقوبة نف�سها املحامي اإذا ارتكب هذه الأفعال.  .2

املادة )172(
 عقوبة الرا�سي والعفاء منها 

يعاقب الرا�سي اأي�سًا بالعقوبات املن�سو�س عليها يف املادتني ال�سابقتني.  .1
يعفى الرا�سي واملتدخل من العقوبة اإذا باحا بالأمر لل�سلطات املخت�سة اأو اعرتافا به   .2

قبل اإحالة الق�سية اإىل املحكمة.

املادة )173(
عر�س الر�سوة

من عر�س على �سخ�س من الأ�سخا�س الوارد ذكرهم يف املادة )170( هدية اأو منفعة اأخرى 
اأو وعده بها ليعمل عماًل غري حق اأو ليمتنع عن عمل كان يجب اأن يقوم به عوقب . اإذا مل 
يالِق العر�س اأو الوعد قبوًل . باحلب�س ل اأقل من ثالثة اأ�سهر وبغرامة من ع�سرة دنانري اإىل 

مائتي دينار.
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واإذا ارتكب املوظف الفعل ال�سابق ذكره دون اأن يراعي الأ�سول التي يفر�سها القانون   .3
يعاقب باحلب�س من �سهر اإىل �سنة وبغرامة من خم�سة دنانري اإىل ع�سرين دينارًا. 

لتجارة  كبيوت  املحال اخل�سو�سية  كونه موظفًا حماًل من  ب�سفة  يدخل  وكل موظف   .4
املخت�سة باآحاد النا�س وحمال اإدارتهم يف غري احلالت التي يجيزها القانون اأو دون 
اأن يراعي الأ�سول التي يفر�سها القانون يعاقب باحلب�س حتى �ستة اأ�سهر اأو بغرامة ل 

تزيد على خم�سني دينارًا.

املادة )182(
اعاقة تنفيذ احكام القوانني او القرارات الق�سائية او جباية الر�سوم وال�سرائب

كل موظف ي�ستعمل �سلطة وظيفته مبا�سرة اأو بطريق غري مبا�سر ليعوق اأو يوؤخر تنفيذ   .1
اأحكام القوانني، اأو الأنظمة املعمول بها اأو جباية الر�سوم وال�سرائب املقررة قانونًا اأو 
تنفيذ قرار ق�سائي اأو اأي اأمر �سادر عن �سلطة ذات �سالحية يعاقب باحلب�س من �سهر 

اإىل �سنتني.
اإذا مل يكن الذي ا�ستعمل �سلطته اأو نفوذه موظفًا عامًا، يعاقب باحلب�س من اأ�سبوع اإىل   .2

�سنة.

املادة )183(
 عقوبة التهاون يف القيام بواجبات الوظيفة 

كل موظف تهاون بال �سبب م�سروع يف القيام بواجبات وظيفته وتنفيذ اأوامر اأمره امل�ستند   .1
اأو  اإىل خم�سني دينارًا  بالغرامة من ع�سرة دنانري  القانونية يعاقب  اإىل الأحكام  فيها 

باحلب�س من اأ�سبوع واحد اإىل ثالثة اأ�سهر.
اإذا حلق �سرر مب�سالح الدولة من جراء هذا الإهمال عوقب ذلك املوظف باحلب�س من   .2

�سهر واحد اإىل �سنة و�سمن قيمة هذا ال�سرر.

املادة )184(
المتناع عن تلبية طلبات ال�سلطة الدارية او الق�سائية

كل �سابط اأو فرد من اأفراد ال�سرطة اأو الدرك امتنع عن تلبية طلب قانوين �سادر من ال�سلطة 
الق�سائية اأو الإدارية يعاقب باحلب�س من اأ�سبوع اإىل �سنة اأو بالغرامة من خم�سة دنانري اإىل 

خم�سني دينارًا اأو بكلتا العقوبتني معًا.

اأو اإذا عو�س عن ال�سرر تعوي�سًا تامًا قبل اإحالة  والنفع الذي توخاه الفاعل زهيدين 
الق�سية على املحكمة.

واإذا ح�سل الرد والتعوي�س اأثناء املحاكمة وقبل اأي حكم يف الأ�سا�س وغري مربم خف�س   .2
من العقوبة ربعها.

املادة )178(
 توقيف او حب�س ا�سخا�س ب�سكل غري قانوين

كل موظف اأوقف اأو حب�س �سخ�سًا يف غري احلالت التي ين�س عليها القانون يعاقب باحلب�س 
من ثالثة اأ�سهر اإىل �سنة.

املادة )179(
 قبول ا�سخا�س يف ال�سجون واملعاهد التاأديبية وال�سالحيات ب�سكل غري قانوين

ا�سطلع  من  وكل  الإ�سالحيات  اأو  التاأديبية  املعاهد  اأو  ال�سجون  وحرا�س  مديرو   . قبل  اإذا 
ب�سالحيتهم من املوظفني . �سخ�سًا دون مذكرة ق�سائية اأو قرار ق�سائي اأو ا�ستبقوه اإىل 

اأبعد من الأجل املحدد، يعاقبون باحلب�س من �سهر اإىل �سنة.

املادة )180(
رف�س تاأخري اح�سار املوقوفني او ال�سجناء امام املحكمة او القا�سي املخت�س

اإن املوظفني ال�سابق ذكرهم و�سباط ال�سرطة والدرك واأفرادهما واأي من املوظفني الإداريني 
الذين يرف�سون اأو يوؤخرون اإح�سار �سخ�س موقوف اأو �سجني اأمام املحكمة اأو القا�سي ذي 
ال�سالحية الذي يطلب اإليهم ذلك يعاقبون باحلب�س ملدة ل تزيد على �ستة اأ�سهر اأو بغرامة 

ل تزيد على خم�سني دينارًا.
املادة )181(

دخول امل�ساكن وحتري الماكن ب�سكل غري قانوين
اأو ملحقات م�سكنه يف غري  النا�س  اأحد  كل موظف يدخل ب�سفة كونه موظفًا م�سكن   .1
الأحوال التي يجيزها القانون، يعاقب باحلب�س من ثالثة اأ�سهر اإىل ثالث �سنني وبغرامة 

من ع�سرين دينارًا اإىل مائة دينار.
واإذا ان�سم اإىل فعله هذا حتري املكان اأو اأي عمل تع�سفي اآخر فال تنق�س العقوبة عن   .2

�ستة اأ�سهر.
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املادة )188(
 الذم والقدح

الذم: هو اإ�سناد مادة معينة اإىل �سخ�س . ولو يف معر�س ال�سك وال�ستفهام . من �ساأنها   .1
اأن تنال من �سرفه وكرامته اأو تعر�سه اإىل بع�س النا�س واحتقارهم �سواء اأكانت تلك 

املادة جرمية ت�ستلزم العقاب اأم ل.
ال�سك  معر�س  يف  ولو   . اعتباره  اأو  �سرفه  اأو  الغري  كرامة  على  العتداء  هو  القدح:   .2

وال�ستفهام .من دون بيان مادة معينة.
واإذا مل يذكر عند ارتكاب جرائم الذم والقدح ا�سم املعتدى عليه �سريحًا اأو كانت الإ�سنادات   .3
الواقعة مبهمة، ولكنه كانت هنالك قرائن ل يبقى معها تردد يف ن�سبة تلك الإ�سنادات اإىل 
املعتدى عليه ويف تعيني ماهيتها، وجب عندئذ اأن ينظر اإىل مرتكب فعل الذم اأو القدح كاأنه 

ذكر ا�سم املعتدى عليه وكاأن الذم اأو القدح كان �سريحًا من حيث املاهية.

املادة )189(
 �سور الذم والقدح املعاقب عليها

لكي ي�ستلزم الذم اأو القدح العقاب، ي�سرتط فيه اأن يقع على �سورة من ال�سور الآتية:
الذم اأو القدح الوجاهي، وي�سرتط اأن يقع:  .1

يف جمل�س مبواجهة املعتدى عليه. اأ. 
يف مكان ميكن لأ�سخا�س اآخرين اأن ي�سمعوه، قل عددهم اأو كرث. ب. 

الذم اأو القدح الغيابي، و�سرطه اأن يقع اأثناء الجتماع باأ�سخا�س كثريين جمتمعني اأو   .2
منفردين.

الذم اأو القدح اخلطي، و�سرطه اأن يقع:  .3
مبا ين�سر ويذاع بني النا�س اأو مبا يوزع على فئة منهم من الكتابات اأو الر�سوم اأو  اأ. 

ال�سور ال�ستهزائية، اأو م�سودات الر�سوم )الر�سوم قبل اأن تزين وت�سنع(.
مبا ير�سل اإىل املعتدى عليه من املكاتب املفتوحة )غري املغلقة( وبطاقات الربيد. ب. 

الذم اأو القدح بوا�سطة املطبوعات و�سرطه اأن يقع:  .4
بوا�سطة اجلرائد وال�سحف اليومية اأو املوؤقتة. اأ. 

باأي نوع كان من املطبوعات وو�سائط الن�سر. ب. 

الف�سل الثاين
يف اجلرائم الواقعة على ال�سلطة العامة

املادة )185(
 مقاومة املوظفني

من هاجم اأو قاوم بالعنف موظفًا يعمل على تنفيذ القوانني اأو الأنظمة املعمول بها اأو   .1
جباية الر�سوم اأو ال�سرائب املقررة قانونًا اأو تنفيذ حكم اأو اأمر ق�سائي اأو اأي اأمر �سادر 
من �سلطة ذات �سالحية يعاقب باحلب�س ل اأقل من �ستة اأ�سهر اإذا كان م�سلحًا وباحلب�س 

من ثالثة اأ�سهر اإىل �سنة اإذا كان اأعزل من ال�سالح.
وت�ساعف العقوبة اإذا كان الفاعلون ثالثة فاأكرث.  .2

املادة )186(
عقوبة املقاومة التي توقف عمال م�سروعا يقوم به املوظف

كل مقاومة فعلية كانت اأم �سلبية توقف عماًل م�سروعًا يقوم به اأحد الأ�سخا�س الذين و�سفتهم 
املادة ال�سابقة، يعاقب عليها باحلب�س من �سهر اإىل �ستة اأ�سهر اأو بالغرامة من ع�سرة دنانري 

اإىل خم�سني دينارًا.

املادة )187(
اعمال ال�سدة 

من �سرب موظفًا اأو اعتدى عليه بفعل موؤثر اآخر اأو عامله بالعنف وال�سدة اأو هدده اأو   .1
�سهر ال�سالح عليه اأثناء ممار�سته وظيفته اأو من اأجل ما اأجراه بحكم الوظيفة، يعاقب 

باحلب�س من �ستة اأ�سهر اإىل �سنتني.
واإذا وقع الفعل على قا�ٍس، كانت العقوبة من �سنة اإىل ثالث �سنوات.  .2

ت�سدد العقوبة املفرو�سة يف الفقرتني ال�سابقتني باأن ي�سم عليهما من الثلث اإىل الن�سف   .3
اإذا اقرتفت اأعمال العنف عمدًا اأو اقرتفها اأكرث من واحد اأو جنم عنها جرح اأو مر�س.

اإذا كانت اأعمال العنف اأو اجلرح اأو املر�س ت�ستوجب خلطورتها عقوبة اأ�سد من العقوبات   .4
املن�سو�س عنها بالفقرات ال�سابقة �سم اإىل العقوبة التي ي�ستحقها الفاعل مبقت�سى 

اأحكام هذا القانون من الثلث اإىل الن�سف.
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طلبه اإل اأن يكون ما عزاه متعلقًا بواجبات ذلك املوظف ويقف موقف الذام وذلك بتحويل 
عبارات القدح اإىل �سكل مادة خم�سو�سة وعندئذ يعامل معاملة الذام.

املادة )195(
امل�س بكرامة امللك او امللكة

يعاقب باحلب�س من �سنة اإىل ثالث �سنوات كل من:
ثبتت جراأته باإطالة الل�سان على جاللة امللك.  .1

اأر�سل اأو حمل غريه على اأن ير�سل اأو يوجه اإىل جاللته اأية ر�سالة خطية اأو �سفوية اأو اأية �سورة   .2
اأو ر�سم هزيل من �ساأنه امل�س بكرامة جاللته اأو اأن ي�سع تلك الر�سالة اأو ال�سورة اأو الر�سم 

ب�سكل يفيد امل�س بكرامة جاللته وكل من يذيع ما ذكر اأو يعمل على اإذاعته بني النا�س.
يعاقب بالعقوبة نف�سها اإذا كان ما ذكر موجهًا �سد جاللة امللكة اأو ويل العهد اأو اأحد   .3

اأو�سياء العر�س اأو اأحد اأع�ساء هيئة النيابة.

املادة )196(
عقوبة التحقري

يعاقب على التحقري:
باحلب�س من اأ�سبوعني اإىل �ستة اأ�سهر اأو بغرامة من خم�سة دنانري اإىل ثالثني دينارًا اأو   .1
بكلتا هاتني العقوبتني معًا اإذا كان موجهًا اإىل موظف اأثناء قيامه بوظيفته اأو من اأجل 

ما اأجراه بحكم الوظيفة.
واإذا كان املوظف املعتدى عليه بالتحقري اأثناء قيامه بوظيفته اأو من اأجل ما اأجراه بحكم    .2

الوظيفة ممن ميار�سون ال�سلطة العامة كانت العقوبة من �سهر اإىل �سنة.
واإذا وقع التحقري بالكالم اأو احلركات التهديدية على قا�ٍس يف من�سة الق�ساة كانت   .3

العقوبة من ثالثة اأ�سهر اإىل �سنتني.

املادة )197(
عقوبة حتقري العلم او ال�سعار الوطني او علم اجلامعة العربية

يعاقب باحلب�س من �ستة اأ�سهر اإىل ثالث �سنوات، كل من مزق اأو حقر العلم اأو ال�سعار الوطني 
اأو علم اجلامعة العربية عالنية.

املادة )190(
 التحقري

التحقري: هو كل حتقري اأو �سباب . غري الذم والقدح . يوجه اإىل املعتدى عليه وجهًا لوجه بالكالم 
اأو احلركات اأو بكتابة اأو ر�سم مل يجعال علنيني اأو مبخابرة برقية اأو هاتفية اأو مبعاملة غليظة.

املادة )191(
 عقوبة الذم 

يعاقب على الذم باحلب�س من ثالثة اأ�سهر اإىل �سنتني اإذا كان موجهًا اإىل جمل�س الأمة اأو اأحد 
اأع�سائه اأثناء عمله اأو ب�سبب ما اأجراه بحكم عمله اأو اإىل اإحدى الهيئات الر�سمية اأو املحاكم اأو 

الإدارات العامة اأو اجلي�س اأو اإىل اأي موظف اأثناء قيامه بوظيفته اأو ب�سبب ما اأجراه بحكمها.
املادة )192(

 الذم والفرتاء 
اإذا طلب الذام اأن ي�سمح له باإثبات �سحة ما عزاه اإىل املوظف املعتدى عليه، فال يجاب   .1
اأو يكون جرمية  اأن يكون ما عزاه متعلقًا بواجبات وظيفة ذلك املوظف  اإل  اإىل طلبه 

ت�ستلزم العقاب قانونًا.
فاإذا كان الذم يتعلق بواجبات الوظيفة فقط وثبتت �سحته فيرباأ الذام، واإل فيحكم   .2

عليه بالعقوبة املقررة للذم.
واإذا كان مو�سوع الذم جرمية وجرت مالحقة ذلك املوظف بها وثبت اأن الذام قد عزا   .3
ذلك وهو يعلم براءة املوظف املذكور انقلب الذم افرتاء ووجب عندئذ العمل باأحكام 

املواد القانونية املخت�سة بالفرتاء.
املادة )193(

عقوبة القدح 
يعاقب على القدح باحلب�س من �سهر اإىل �ستة اأ�سهر اأو بغرامة من ع�سرة دنانري اإىل خم�سني 

دينارًا اإذا كان موجهًا اإىل من ذكروا يف املادة )191(.

املادة )194(
اثبات �سحة القدح

اإذا طلب القادح اأن ي�سمح له باإثبات �سحة ما عزاه اإىل املوظف املعتدى عليه فال يجاب اإىل 
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املادة )199(
 �سالمة النية يف الذم والقدح

يكون ن�سر املو�سوع املكون للذم، والقدح م�ستثنى من املوؤاخذة ب�سرط وقوعه ب�سالمة نية اإذا 
كانت العالقة املوجودة بني النا�سر و�ساحب امل�سلحة بالن�سر من �ساأنها اأن جتعل النا�سر اإزاء 
واجب قانوين يق�سي عليه بن�سر ذلك املو�سوع ل�ساحب امل�سلحة بالن�سر اأو اإذا كان للنا�سر 
م�سلحة �سخ�سية م�سروعة يف ن�سره ذلك املو�سوع على هذا الوجه، ب�سرط اأن ل يتجاوز حد 

الن�سر وكيفيته، القدر املعقول الذي تتطلبه املنا�سبة.

املادة )200(
متزيق العالنات الر�سمية 

كل من مزق اأو �سوه اأو اأتلف ق�سدًا اإعالنًا اأو م�ستندًا األ�سق اأو على و�سك الإل�ساق على   .1
بناية اأو مكان عام تنفيذًا لأحكام اأي ت�سريع اأو باأمر �سخ�س موظف يف اخلدمة العامة، 

يعاقب بغرامة ل تزيد على ع�سرة دنانري.
اإذا ارتكب الفعل ازدراء بال�سلطة اأو احتجاجًا على اأحد اأعمالها كان عقابه احلب�س من   .2

اأ�سبوع اإىل �سهر واحد.

املادة )201(
انتحال ال�سفات

من اأقدم عالنية ودون حق على ارتداء ك�سوة ر�سمية اأو ارتدى ما هو خم�س�س لرتبة   .1
فوق رتبته، عوقب باحلب�س مدة ل تزيد على �سنة.

كل من تقلد عالنية ودون حق و�سامًا اأو �سارة اأو زيًا من اأزياء اأو اأو�سمة اأو �سارات الدولة،   .2
يعاقب بغرامة ل تتجاوز خم�سني دينارًا .

كل اأردين تقلد عالنية دون حق اأو بغري اإذن جاللة امللك و�سامًا اأجنبيًا، يعاقب كذلك   .3
بغرامة ل تتجاوز ع�سرة دنانري.

املادة )202(
انتحال الوظائف 

يعاقب باحلب�س من �سهر اإىل �سنة كل من:  .1
انتحل �سخ�سية موظف يف اخلدمة العامة مدنية كانت اأو ع�سكرية يف منا�سبة كان  اأ. 

املادة )198(
حالت م�سروعية ن�سر مواد ذم وقدح 

اإيفاء للغاية املق�سودة من هذا الق�سم، اإن ن�سر اأية مادة تكون ذمًا اأو قدحًا يعترب ن�سرًا غري 
م�سروع اإل:

اإذا كان مو�سوع الذم اأو القدح �سحيحًا ويعود ن�سره بالفائدة على امل�سلحة العامة.  .1
اإذا كان مو�سوع الذم اأو القدح م�ستثنى من املوؤاخذة بناء على اأحد الأ�سباب الآتية:  .2

اأو القدح قد ن�سر من قبل احلكومة اأو جمل�س الأمة اأو يف  اإذا كان مو�سوع الذم  اأ. 
م�ستند اأو حم�سر ر�سمي، اأو

اإذا كان مو�سوع الذم اأو القدح قد ن�سر بحق �سخ�س تابع لالن�سباط الع�سكري اأو  ب. 
لن�سباط ال�سرطة اأو الدرك وكان يتعلق ب�سلوكه ك�سخ�س تابع لذلك الن�سباط 
ووقع الن�سر من �سخ�س ذي �سلطة عليه فيما يتعلق ب�سلوكه ذالك اإىل �سخ�س اآخر 

له عليه تلك ال�سلطة نف�سها، اأو
اإذا كان مو�سوع الذم اأو القدح قد ن�سر اأثناء اإجراءات ق�سائية من قبل �سخ�س اآخر  ج. 

ا�سرتك يف تلك الإجراءات كقا�ٍس اأو حماٍم اأو �ساهد اأو فريق يف الدعوى، اأو
اإذا كان مو�سوع الذم اأو القدح هو يف الواقع بيان �سحيح لأي اأمر قيل اأو جرى اأو  د. 

اأذيع يف جمل�س الأمة، اأو
اإذا كان مو�سوع الذم اأو القدح هو يف الواقع بيان �سحيح عن اأي �سيء اأو اأمر قيل  هـ. 
اأو جرى اأو اأبرز اأثناء اإجراءات ق�سائية متخذة اأمام اأية حمكمة ب�سرط اأن ل تكون 
املحكمة قد حظرت ن�سر ما ذكر اأو املحاكمة التي متت فيها تلك الإجراءات متت 

ب�سورة �سرية، اأو
اإذا كان مو�سوع الذم اأو القدح هو ن�سخة و�سورة اأو خال�سة �سحيحة عن مادة �سبق  و. 

ن�سرها وكان ن�سر ذلك املو�سع م�ستثنى من املوؤاخذة مبقت�سى اأحكام هذه املادة.
اإذا كان الن�سر م�ستثنى من املوؤاخذة ف�سيان يف ذلك . اإيفاء للغاية املق�سودة من هذا   .3
اأو كان الن�سر قد جرى  اأو غري �سحيح  اأكان الأمر الذي وقع ن�سره �سحيحًا   . الق�سم 
ب�سالمة نية اأم خالف ذلك. وي�سرتط يف ذلك اأن ل تعفى اأحكام هذه املادة اأي �سخ�س 
اأو  اأي ف�سل اآخر من هذا القانون  اأحكام  من العقوبة التي يكون معر�سًا لها مبوجب 

اأحكام اأي ت�سريع اآخر.
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الباب الرابع 
يف اجلرائم املخلة بالإدارة الق�سائية

الف�سل الأول
يف اجلرائم املخلة ب�سري العدالة 

املادة )206(
عقوبة كتم اجلنايات باجلنح 

يعاقب باحلب�س من �سهر اإىل �سنة كل من علم باتفاق جنائي لرتكاب جرمية من اجلرائم   .1
املن�سو�س عليها يف املواد )135 و136 و137 و138 و142 و143  و145 و148( من هذا 

القانون ومل يخرب ال�سلطة العامة بوجه ال�سرعة املعقولة.
ل ي�سري حكم هذه املادة على زوج اأي �سخ�س له يد يف تلك املوؤامرة ول على اأي من   .2

اأ�سوله اأو فروعه.
املادة )207(

عقوبة كتم اجلنايات واجلنح من قبل املوظفني
كل موظف مكلف بالبحث عن اجلرائم اأو مالحقتها، اأهمل اأو اأرجاأ الإخبار عن جرمية   .1
ات�سلت بعلمه، عوقب باحلب�س من اأ�سبوع اإىل �سنة اأو بالغرامة من خم�سة دنانري اإىل 

ع�سرين دينارًا. 
كل موظف اأهمل اأو اأرجاأ اإعالم ال�سلطة ذات ال�سالحية عن جناية اأو جنحة عرف بها   .2
اأثناء قيامه بالوظيفة اأو يف معر�س قيامه بها عوقب باحلب�س من اأ�سبوع اإىل ثالثة اأ�سهر 

اأو بالغرامة من خم�سة دنانري اإىل ع�سرين دينارًا. 
كل من قام حال مزاولته اإحدى املهن ال�سحية باإ�سعاف �سخ�س يبدو اأنه وقعت عليه   .3
جناية اأو جنحة ومل يخرب بها ال�سلطة ذات ال�سالحية عوقب بالعقوبة املن�سو�س عليها 

بالفقرة الثانية.
ت�ستثنى من كل ذلك اجلرائم التي تتوقف مالحقتها على ال�سكوى.  .4

املادة )208(
انتزاع القرار واملعلومات

من �سام �سخ�سًا اأي نوع من اأنواع العنف وال�سدة التي ل يجيزها القانون بق�سد احل�سول على   .1

فيها ذلك املوظف مكلفًا بالقيام بفعل اأو باحل�سور اإىل مكان بحكم وظيفته، اأو
تظاهر دون حق باأنه موظف يف اخلدمة العامة مدنية كانت اأو ع�سكرية وادعى باأنه  ب. 
من حقه اأن يقوم باأي فعل من الأفعال اأو اأن يح�سر اإىل مكان من الأمكنة لأجل 

القيام باأي فعل بحكم وظيفته.
املذكورة يف  الأفعال  اأيًا من  اإذا اقرتف  �سنتني  اإىل  اأ�سهر  ويعاقب باحلب�س من ثالثة   .2

الفقرتني ال�سابقتني وهو مرتٍد يف اأثناء العمل زيًا اأو �سارة خا�سني باملوظفني.

املادة )203(
 ف�س الختام

من اأقدم ق�سدًا على ف�س ختم و�سع باأمر ال�سلطة العامة اأو من املحكمة اأو اإحدى دوائرها   .1
حلفظ حمل اأو نقود اأو اأ�سياء اأو اأوراق تتعلق باأية م�سلحة كانت اأو اأزاله اأو �سرّيه عدمي 

اجلدوى، عوقب باحلب�س من اأ�سبوع اإىل �سنة.
واإذا وقع الفعل مقرتنًا باأعمال العنف فال يكون احلب�س اأقل من ثالثة �سهور.  .2

ويعاقب املتجا�سر على ال�سرقة بف�س اخلتم واإزالته باجلزاء املعني ملن يج�سر على ال�سرقة بك�سر   .3
اأقفال باب املحل املحفوظ واملقفل، واإذا كان ال�سارق املوظف امل�سوؤول عوقب بنف�س العقوبة.

املادة )204(
اخذ اأو نزع اأو اإتالف حمفوظات

من اأخذ اأو نزع اأو اأتلف اإتالفًا تامًا اأو جزئيًا اأوراقًا اأو وثائق اأودعت خزائن املحفوظات   .1
اأو دواوين املحاكم اأو امل�ستودعات العامة اأو �سلمت اإىل وديع عام ب�سفته هذه، عوقب 

باحلب�س من �ستة اأ�سهر اإىل ثالث �سنوات.
واإذا اقرتف الفعل بوا�سطة فك الأختام اأو اخللع اأو الت�سلق اأو بوا�سطة اأعمال العنف   .2

على الأ�سخا�س، كانت العقوبة بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة.

املادة )205(
 اإتالف اأ�سول �سكوك ال�سلطة العامة

ي�ستحق العقوبات املبينة يف املادة ال�سابقة مبا ا�ستملت عليه من فوارق، من اأحرق اأو اتلف 
واإن جزئيًا �سجالت اأو م�سودات اأو اأ�سول ال�سكوك اخلا�سة بال�سلطة العامة.
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فذكر ا�سمًا اأو �سفة لي�ست له، اأو اأدى اإفادة كاذبة عن هويته اأو حمل اإقامته اأو �سكنه اأو عن 
هوية وحمل اإقامة و�سكن غريه عوقب باحلب�س ملدة ل تزيد على �سهر اأو بغرامة من دينار 

اإىل ع�سرة دنانري.

املادة )213(
انتحال ا�سم الغري 

من انتحل ا�سم غريه يف حتقيق ق�سائي اأو حماكمة ق�سائية عوقب باحلب�س من �سهر اإىل �سنة.

املادة )214(
�سهادة الزور 

من �سهد زورًا اأمام �سلطة ق�سائية اأو ماأمور له اأو هيئة لها �سالحية ا�ستماع ال�سهود   .1
اأو كل ما يعرفه من وقائع الق�سية التي ي�ساأل  اأو كتم بع�س  اأنكر احلقيقة  اأو  حملفني 
عنها، �سواء اأكان ال�سخ�س الذي اأدى ال�سهادة �ساهدًا مقبول ال�سهادة اأم مل يكن، اأو 
كانت �سهادته قد قبلت يف تلك الإجراءات اأم مل تقبل يعاقب باحلب�س من ثالثة اأ�سهر 

اإىل ثالث �سنوات.
واإذا وقع منه هذا الفعل يف اأثناء حتقيق جناية اأو حماكمتها، حكم عليه بالأ�سغال ال�ساقة   .2
املوؤقتة واإذا جنم عن ال�سهادة الكاذبة حكم بالإعدام اأو بعقوبة موؤبدة فال تنق�س عقوبة 

الأ�سغال ال�ساقة عن ع�سر �سنوات.
واإن وقعت ال�سهادة من دون اأن يحلف ال�ساهد اليمني، خف�س ن�سف العقوبة.  .3

املادة )215(
الرجوع عن �سهادة الزور 

يعفى من العقوبة:
ال�ساهد الذي اأدى ال�سهادة اأثناء حتقيق جزائي اإذا رجع عن الإفادة الكاذبة قبل اأن   .1

يختم التحقيق ويقدم يف حقه اإخبار.
ال�ساهد الذي �سهد يف اأية حماكمة اإذا رجع عن �سهادته الكاذبة قبل اأي حكم يف اأ�سا�س   .2

الدعوى ولو غري مربم.

اإقرار بجرمية اأو على معلومات ب�ساأنها، عوقب باحلب�س من ثالثة اأ�سهر اإىل ثالث �سنوات.
واإذا اأف�ست اأعمال العنف وال�سدة هذه اإىل مر�س اأو جرح كانت العقوبة من �ستة اأ�سهر   .2

اإىل ثالث �سنوات ما مل ت�ستلزم تلك الأعمال عقوبة اأ�سد.

املادة )209(
اختالق اجلرائم 

اأية �سلطة يجب عليها اإبالغ ال�سلطة الق�سائية عن جرمية  اأو  من اأخرب ال�سلطة الق�سائية 
يعرف اأنها مل ترتكب، ومن كان �سببًا يف مبا�سرة حتقيق متهيدي اأو ق�سائي باختالفه اأدلة 
مادية على جرمية كهذه، عوقب باحلب�س مدة ل تتجاوز �ستة اأ�سهر اأو بغرامة ل تزيد على 

ع�سرة دنانري اأو بكلتا هاتني العقوبتني.

املادة )210(
 الفرتاء 

من قدم �سكاية اأو اإخبارًا كتابيًا اإىل ال�سلطة الق�سائية اأو اأية �سلطة يجب عليها اإبالغ   .1
ال�سلطة الق�سائية، فعزا اإىل اأحد النا�س جنحة اأو خمالفة وهو يعرف براءاته منها اأو 
اختلق عليه اأدلة مادية تدل على وقوع مثل هذا اجلرم عوقب بح�سب اأهمية ذلك الإ�سناد 

باحلب�س من اأ�سبوع اإىل ثالث �سنوات.
واإذا كان الفعل املعزو يوؤلف جناية، عوقب املفرتي بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة.  .2

املادة )211(
الرجوع عن الخبار او الفرتاء

ب�سد�س  اأية مالحقة، يحكم عليه  قبل  افرتائه  املفرتي عن  اأو  اإخباره  املخرب عن  اإذا رجع 
اعرتافه  اأو  عزاه  رجوعه عما  كان  واإن  ال�سابقتني،  املادتني  عليها يف  املن�سو�س  العقوبات 
باختالق الأدلة املادية بعد املالحقات القانونية، حط عنه ثلثا العقوبات املن�سو�س عليها 

يف املادتني ال�سابقتني.

املادة )212(
 الهوية الكاذبة 

العدلية  ال�سابطة  اأي موظف من  اأو  الدرك  اأو  ال�سرطة  اأو �سابط من  ا�ست�سماه قا�ٍس  من 
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املادة )220(
حالت اعفاء اخلرباء واملرتجمني الكاذبني من العقوبة 

تطبق على اخلبري والرتجمان اأحكام املادة )216(.

املادة )221(
اليمني الكاذبة

الكاذبة يف دعوى حقوقية عوقب  اليمني  اأم مدعى عليه.  . ب�سفة كونه مدعيًا  من حلف   .1
باحلب�س من �ستة اأ�سهر اإىل ثالث �سنوات وبالغرامة من خم�سة دنانري اإىل خم�سني دينارًا. 
اأن يبت يف الدعوى التي كانت مو�سوع  اإذا رجع اإىل احلقيقة قبل  ويعفى من العقوبة   .2

اليمني بحكم ولو مل يكن مربمًا.

املادة )222(
عرقلة �سري العدالة 

كل من اأخفى اأو اأتلف ق�سدًا وثيقة اأو م�ستندًا اأو اأي �سيء اآخر مهما كان نوعه اأو �سوهه لدرجة 
جتعله غري مقروء اأو جتعل معرفة حقيقته غري ممكنة، وهو يعلم اأنه �سروري يف اأية اإجراءات 
ق�سائية قا�سدًا بعمله هذا اأن يحول دون ا�ستعماله يف معر�س البينة، يعاقب باحلب�س حتى 

�سنة واحدة اأو بالغرامة حتى خم�سني دينارا اأو بكلتا العقوبتني.

املادة )223(
حماولة التاأثري يف نتيجة الجراءات الق�سائية

كل من وجه التما�سًا اإىل قا�ٍس كتابة اأم م�سافهة حماوًل بذلك اأن يوؤثر بوجه م�سروع يف نتيجة 
اإجراءات ق�سائية عوقب باحلب�س ملدة ل تتجاوز ال�سهر اأو بغرامة ل تزيد على ع�سرة دنانري 

اأو بكلتا العقوبتني.

املادة )224(
 ن�سر اخبار من �ساأنها التاأثري على الق�ساة او ال�سهود 

كل من ن�سر اأخبارًا اأو معلومات اأو انتقادات من �ساأنها اأن توؤثر على اأي قا�س اأو �ساهد اأو متنع 
اأي �سخ�س من الإف�ساء مبا لديه من املعلومات لأويل الأمر يعاقب باحلب�س مدة ل تزيد على 

ثالثة اأ�سهر اأو بغرامة ل تتجاوز خم�سني دينارًا.

املادة )216(
 العفاء من عقوبة �سهادة الزور 

يعفى من العقوبة:  .1
له م�سا�س  فاح�س  ل�سرر   . قال احلقيقة  اإذا   . يتعر�س  اأن  الذي يحتمل  ال�ساهد  اأ. 
بحريته اأو �سرفه اأو يعر�س لهذا ال�سرر الفاح�س زوجه ولو طالقًا، اأو اأحد اأ�سوله 

اأو فروعه اأو اإخوته اأو اإخوانه اأو اأ�سهاره من الدرجات ذاتها.
ال�سخ�س الذي اأف�سى اأمام املحكمة با�سمه وكنيته و�سهرته ومل يكن من الواجب ا�ستماعه  ب. 

ك�ساهد اأو كان من الواجب اأن ينبه اإىل اأن له اأن ميتنع عن اأداء ال�سهادة اإذا �ساء.
ويف احلالتني ال�سابقتني اإذا عر�ست �سهادة الزور �سخ�سًا اآخر ملالحقة قانونية اأو حلكم   .2

خف�ست العقوبة من الن�سف اإىل الثلثني.

املادة )217(
التحري�س لأداء �سهادة الزور

يخف�س ن�سف العقوبة عن ال�سخ�س الذي اأديت �سهادة الزور بتحري�س منه اإذا كان ال�ساهد 
يعر�سه حتمًا، لو قال احلقيقة اأو يعر�س اأحد اأقاربه ل�سرر كالذي اأو�سحته الفقرة الأوىل 

من املادة ال�سابقة.

املادة )218(
تقرير اخلرباء الكاذب 

اأن اخلبري الذي تعينه ال�سلطة الق�سائية يف دعوى حقوقية اأو جزائية ويجزم باأمر مناٍف   .1
للحقيقة اأو يوؤوله تاأوياًل غري �سحيح على علمه بحقيقته يعاقب باحلب�س من ثالثة اأ�سهر 

اإىل ثالث �سنوات، ومينع من اأن يكون خبريًا فيما بعد.
ويحكم بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة اإذا كانت مهمة اخلبري تتعلق بق�سية جنائية.  .2

املادة )219(
الرتجمة الكاذبة 

يتعر�س لعقوبات املادة ال�سابقة مبا ا�ستملت عليه من فوارق، املرتجم الذي يرتجم ق�سدًا 
ترجمة غري �سحيحة يف ق�سية حقوقية اأو جزائية.
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تزيد على خم�سني دينارًا اإذا كان موقوفًا بجنحة.
اأو جنحة فهرب، ي�ساف اإىل عقوبته  وكل حمكوم عليه بعقوبة موؤقتة من اأجل جناية   .2

الأ�سلية مدة ل تزيد على ن�سفها، اإل اإذا ن�س القانون على خالف ذلك.

املادة )229(
ت�سهيل فرار ال�سجناء 

من اأتاح الفرار اأو �سهله ل�سخ�س اأوقف اأو �سجن وفاقًا للقانون عن جنحة عوقب باحلب�س   .1
حتى �ستة اأ�سهر.

واإذا كان الفار قد اأوقف اأو �سجن من اأجل جناية يعاقب عليها بعقوبة جنائية غري الإعدام   .2
والأ�سغال ال�ساقة املوؤبدة، حكم على املجرم باحلب�س من �سنة اإىل ثالث �سنوات.

لعقوبة  املجرم  تعر�س  املوؤبدة  ال�ساقة  الأ�سغال  اأو  الإعدام  كانت عقوبة اجلناية  واإذا   .3
الأ�سغال ال�ساقة مدة ل تزيد على �سبع �سنوات.

املادة )230(
 ت�سهيل فرار ال�سجناء من قبل احلرا�س 

كل من كان مكلفًا بحرا�سة �سخ�س اأوقف اأو �سجن وفاقًا للقانون، فاأتاح له الفرار اأو �سهله   .1
يعاقب باحلب�س من ثالثة اأ�سهر اإىل �سنة يف احلالة الأوىل املذكورة يف املادة ال�سابقة 
وبالأ�سغال ال�ساقة من ثالث �سنوات اإىل خم�س يف احلالة الثانية، وبالأ�سغال ال�ساقة من 

خم�س �سنوات اإىل ع�سر يف احلالة الثالثة.
اإذا ح�سل الفرار ب�سبب اإهمال احلار�س كانت عقوبته احلب�س من �سهر اإىل �سنة يف   .2
احلالة الأوىل املذكورة اآنفًا واحلب�س من �ستة اأ�سهر اإىل �سنتني يف احلالة الثانية واحلب�س 

من �سنة اإىل ثالث �سنوات يف احلالة الثالثة.

املادة )231(
ت�سهيل فرار ال�سجناء باإمدادهم باأ�سلحة 

من وكل اإليه حرا�سة موقوف اأو �سجني واأمده ت�سهياًل لفراره باأ�سلحة اأو بغريها من اآلت   .1
ت�سهل له الفرار عنوة يعاقب عن هذا الفعل وحده بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة.

واإذا كان الفاعل من غري املوكول اإليهم باحلرا�سة، يعاقب باحلب�س ل اقل من �سنتني.  .2

املادة )225(
املحظور ن�سره 

يعاقب بالغرامة من خم�سة دنانري اإىل خم�سة وع�سرين دينارًا من ين�سر:
وثيقة من وثائق التحقيق اجلنائي اأو اجلنحي قبل تالوتها يف جل�سة علنية.  .1

حماكمات اجلل�سات ال�سرية.  .2
حماكمات يف دعوى ال�سب.  .3

كل حماكمة منعت املحكمة ن�سرها.  .4

املادة )226(
فتح اكتتابات او العالن عنها 

يعاقب باحلب�س حتى ثالثة اأ�سهر اأو بغرامة حتى ع�سرة دنانري اأو بكلتا هاتني العقوبتني من 
يقدم عالنية على فتح اكتتابات اأو الإعالن عنها باأية و�سيلة من و�سائل الن�سر للتعوي�س عما 

ق�ست به حمكمة جزائية من غرامات اأو ر�سوم اأو عطل و�سرر.

الف�سل الثاين 
فيما يعرت�س نفاذ القرارات الق�سائية 

املادة )227(
اجلرائم التي مت�س قوة القرارات الق�سائية 

يعاقب باحلب�س من �سهر اإىل �سنة اأو بالغرامة من ع�سرة دنانري اإىل خم�سني دينارًا.   .1
من و�سع يده على عقار اأخرج منه ب�سورة قانونية. اأ. 

من خالف التدابري التي اتخذتها املحكمة �سيانة للملكية اأو و�سع اليد. ب. 
واإذا اقرتن الفعل بالعنف كان احلب�س من ثالثة اأ�سهر اإىل �سنتني.  .2

املادة )228(
فرار ال�سجناء 

كل من كان موقوفًا ب�سورة قانونية من اأجل جرمية، وهرب يعاقب باحلب�س ملدة ل تزيد   .1
على ثالث �سنوات اإذا كان موقوفًا بجناية، وملدة ل تزيد على �سنة واحدة اأو بغرامة ل 
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بينة من الأمر، عوقب الأ�سغال ال�ساقة �سبع �سنوات على الأقل.
من ا�ستعمل دون حق ختم الدولة اأو قلد دمغة ختمها، عوقب بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة.  .2

املادة )237(
 تقليد العالمات الر�سمية او ا�ستعمالها ا�ستعمال غري م�سروع 

من قلد ختمًا اأو مي�سمًا اأو عالمة اأو مطرقة خا�سة باإدارة عامة اأردنية اأو قلد دمغة تلك   .1
الأدوات اأو ختم اأو اإم�ساء اأو عالمة اأحد موظفي احلكومة.

ومن ا�ستعمل لغر�س غري م�سروع اأية عالمة من العالمات الر�سمية املذكورة يف الفقرة   .2
ال�سابقة �سحيحة كانت اأو مزورة عوقب باحلب�س من �سنة اإىل ثالث �سنوات وبغرامة 

من ع�سرة دنانري اإىل خم�سني دينارًا. 

املادة )238(
 العفاء من العقاب 

املادة  اأتلف  اإذا  العقاب  من  يعفى  ال�سابقتني  املادتني  عليه يف  املعاقب  التقليد  اقرتف  من 
اجلرمية قبل اأي ا�ستعمال اأو مالحقة.

املادة )239(
 تعريف البنكنوت 

ت�سمل لفظة البنكنوت الواردة يف هذا الق�سم كل بولي�سة اأ�سدرها م�سرف يف اململكة اأو اأية 
�سركة م�سجلة تتعاطى اأ�سغال ال�سرافة يف اأية جهة من جهات العامل وكل بولي�سة بنك �سادرة 
من م�سرف، واأوراق النقد الأردين ال�سادرة مبقت�سى قانونه اخلا�س وكل ورقة مالية )مهما 

كان ال�سم الذي يطلق عليها( اإذا كانت تعترب كنقد قانوين يف البالد ال�سادرة فيها.

املادة )240(
عقوبة تزوير بنكنوت وحيازة وادخال بنكنوت مزور 

يعاقب بالأ�سغال ال�ساقة مدة ل تنق�س عن خم�س �سنوات:
كل من زور ورقة بنكنوت بق�سد الحتيال اأو غري فيها اأو تداول ورقة بنكنوت يدل ظاهرها   .1

على اأنها مزورة مع علمه بذلك.
كل من اأدخل اإىل البالد الأردنية ورقة مالية مزورة اأو مغرية يدل ظاهرها على اأنها   .2

املادة )232(
 تخفي�س العقوبة 

تخف�س ن�سف العقوبة اإذا اأمن الفاعل القب�س على الفار اأو حمله على ت�سليم نف�سه خالل 
ثالثة اأ�سهر من فراره دون اأن يكون قد ارتكب جرمية اأخرى تو�سف باجلناية اأو اجلنحة.

الف�سل الثالث 
يف ا�ستيفاء احلق بالذات 

املادة )233(
ا�ستيفاء احلق بالذات 

من ا�ستوفى حقه بنف�سه وهو قادر على اأن يراجع يف احلال ال�سلطة ذات ال�سالحية عوقب 
بغرامة ل تتجاوز ع�سرة دنانري.

املادة )234(
ا�ستيفاء احلق بالذات با�ستخدام العنف 

اإذا اقرتن الفعل املذكور يف املادة ال�سابقة بالعنف، عوقب الفاعل باحلب�س مدة ل تزيد على 
�ستة اأ�سهر اأو بغرامة ل تزيد على خم�سة وع�سرين دينارًا. 

املادة )235(
وقف املالحقة على �سكوى املت�سرر 

تتوقف املالحقة على �سكوى الفريق املت�سرر اإذا مل تقرتن اجلنحة املذكورة بجرمية اأخرى 
جتوز مالحقتها بال �سكوى.

الباب اخلام�س 
يف اجلرائم املخلة بالثقة العامة 

الف�سل الأول 
يف تقليد ختم الدولة والعالمات الر�سمية والبنكنوت والطوابع 

املادة )236(
تقليد ختم الدولة اأو اإم�ساء امللك او ا�ستخدامها دون حق 

من قلد ختم الدولة اأو اإم�ساء جاللة امللك اأو ختمه اأو ا�ستعمل اخلتم املقلد وهو على   .1
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املادة )243(
ا�سدار اأوراق البنكنوت دون تفوي�س 

كل من اأ�سدر ورقة من اأوراق البنكنوت من دون تفوي�س م�سروعًا اأو كان �سريكًا يف اإ�سدارها 
يعاقب بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة مدة ل تزيد على خم�س �سنوات.

املادة )244(
 م�سادرة واإتالف اأوراق البنكنوت املزورة 

ت�سبط احلكومة كل ورقة بنكنوت يثبت اأنها مزورة اأو مقلدة دون دفع تعوي�س حلاملها وتقرر 
م�سادرتها، ويجوز اإتالفها والت�سرف بها بال�سورة التي يوعز بها وزير املالية مبوافقة رئي�س 
الوزراء، كما تتلف بال�سورة نف�سها الأداة اأو املادة املعدة ل�سنع اأو تقليد الورق امل�ستعمل للبنكنوت.

املادة )245(
تف�سري ا�سطالحات 

يف هذا الف�سل:
ت�سمل لفظة )امل�سكوكات( امل�سكوكات على اختالف اأنواعها وفئاتها امل�سنوعة من اأي �سنف 
من املعادن اأو املعادن املخلوطة، والرائجة ب�سورة م�سروعة يف اململكة اأو يف اأية بالد اأخرى.

وت�سمل لفظة )معدن( اأي مزيج اأو خليط من املعادن.
ويراد بعبارة )امل�سكوكات الزائفة( امل�سكوكات غري الأ�سلية التي حتاكي امل�سكوكات الأ�سلية 
اأو التي يلوح اأنه ق�سد منها اأن حتاكيها اأو اأن يتداولها النا�س باعتبارها م�سكوكات اأ�سلية، 
وت�سمل هذه العبارة امل�سكوكات الأ�سلية التي عوجلت بالطلي اأو بتغيري ال�سكل حتى اأ�سبحت 
اأن  اأنها عوجلت على تلك ال�سورة بق�سد  اأو التي يلوح  اأكرب منها قيمة  حتاكي م�سكوكات 
ت�سبح حماكية مل�سكوكات اأكرب منها قيمة اأو اأن يخالها النا�س كذلك وت�سمل اأي�سًا امل�سكوكات 
الأ�سلية التي قر�ست اأو �سحلت اأو انق�س حجمها اأو وزنها على اأي وجه اآخر اأو عوجلت بالطلي 
اأو بتغيري ال�سكل ب�سورة توؤدي اإىل اإخفاء اآثار القر�س اأو ال�سحل اأو الإنقا�س وت�سمل اأي�سًا 
امل�سكوكات الآنفة الذكر �سواء اأكانت يف حالة �ساحلة للتداول اأم مل تكن و�سواء اأكانت عملية 

طالئها اأو تغيريها تامة اأم مل تكن كذلك.
وت�سمل عبارة )الطلي بالذهب اأو الف�سة( بالن�سبة للم�سكوكات طليها بطالء يعطيها مظهر 

الذهب اأو الف�سة، مهما كانت الو�سيلة امل�ستعملة يف ذلك.

ورقة بنكنوت وهو عامل باأنها مزورة اأو مغرية.
كل من حاز اأية ورقة بنكنوت يدل ظاهرها باأنها مزورة اأو مغرية وهو عامل باأمرها يعاقب   .3

باحلب�س من �سهر واحد اإىل ثالث �سنوات.

املادة )241(
تقليد ورقة بنكنوت 

من قلد اأو ت�سبب يف تقليد ورقة يدل ظاهرها على اأنها ورقة بنكنوت اأو ق�سم من ورقة بنكنوت 
اأو ورقة متاثل البنكنوت على اأي وجه من الوجوه لدرجة حتمل النا�س على النخداع اأو تداولها 

مع علمه بتقليدها يعاقب بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة.

املادة )242(
اجلرائم املتعلقة بالبنكنوت 

كل من ارتكب فعاًل من الأفعال التالية دون تفوي�س من ال�سلطات املخت�سة يعاقب بالأ�سغال 
ال�ساقة املوؤقتة مدة ل تزيد على خم�س �سنوات:

�سنع اأو ا�ستعمل اأو باع اأو عر�س للبيع اأو حاز عن علم منه ورقًا ي�سبه الورق املخ�س�س   .1
وامل�ستعمل يف �سنع اأي نوع من اأوراق البنكنوت اأو ورقًا ميكن اأن يظن باأنه من ذلك الورق 

اخلا�س،
�سنع اأو ا�ستعمل اأو وجد يف عهدته اأو اأحرز عن علم منه اإطارًا اأو قالبًا اأو اأداة ت�ستعمل   .2
ل�سنع مثل ذلك الورق اأو ت�ستعمل يف اأن يدخل عليه اأية كلمة اأو رقم اأو ر�سم اأو عالمة 

فارقة خا�سة بذلك الورق وظاهرة يف مادته، 
ت�سبب يف ا�ستعمال الأ�ساليب الفنية اأو الحتيالية يف اإثبات مثل هذه الكلمات اأو الر�سوم   .3
اأو العالمات الفارقة يف مادة اأية ورقة اأو يف اإثبات اأية كلمات اأو ر�سوم اأو عالمات فارقة 

اأخرى يق�سد منها اأن تكون م�سابهة لها واأن ت�سلك بدًل منها، 
اأنه ن�س ورقة  اأو مادة ن�سًا يدل ظاهره على  اأية لوحة  اأو نق�س باأية �سورة على  حفر   .4
بنكنوت اأو ق�سم من ورقة البنكنوت، اأو اأي ا�سم اأو كلمة اأو رقم اأو ر�سم اأو حرف اأو نق�س 
ي�سبه اأي توقيع من التواقيع املوجودة على ورقة البنكنوت، 5. ا�ستعمل اأو وجد يف عهدته 
اأو اأحرز عن علم منه مثل تلك اللوحة اأو املادة اأو الأداة اأو الو�سيلة ل�سنع اأو طبع ورقة 

بنكنوت.
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الف�سة  اأو  الذهب  من  �سكل  باأي  اأو  حملولهما  اأو  الف�سة  اأو  الذهب  برتاب  اأو  ذهبية 
ا�ستح�سل عليه بوا�سطة �سحل م�سكوكات ذهبية اأو ف�سية اأو قر�سها ب�سورة اأنق�ست 

من وزنها مع علمه بحقيقة اأمر تلك الأ�سياء يعاقب باحلب�س حتى ثالث �سنوات.

املادة )249(
تداول امل�سكوكات النادرة 

كل من تداول �سكة ذهبية اأو ف�سية زائفة مع علمه باأنها زائفة، يعاقب باحلب�س مدة ل تزيد 
على �سنتني.

املادة )250(
احراز وتداول امل�سكوكات املزورة 

كل من:
تداول �سكة ذهبية اأو ف�سية زائفة وهو يعلم اأنها كذلك وكان يحرز عند تداولها م�سكوكات   .1

اأخرى ذهبية اأو ف�سية زائفة، اأو
تداول �سكة ذهبية اأو ف�سية زائفة وهو يعلم اأنها زائفة ثم عاد فتداول �سكة اأخرى ذهبية   .2

اأو ف�سية زائفة مع علمه باأنها زائفة، اإما يف اليوم ذاته اأو خالل الأيام الع�سرة التالية، 
اأحرز ثالث قطع اأو اأكرث من امل�سكوكات الذهبية اأو الف�سية الزائفة مع علمه باأنها زائفة   .3

وبنية تداول اأية قطعة منها يعاقب باحلب�س حتى ثالث �سنوات.
املادة )251(

تكرار احراز وتداول امل�سكوكات املزورة 
كل من ارتكب اإحدى اجلرائم املبينة يف املادتني ال�سابقتني الأخريتني وكان قد اأدين فيما م�سى 
بارتكاب اأي جرم من تلك اجلرائم يعاقب بالأ�سغال ال�ساقة مدة ل تزيد على خم�س �سنوات.

املادة )252(
 تزوير م�سكوكات غري الذهبية والف�سية 

كل من:
�سنع اأية �سكة معدنية غري الذهبية والف�سية، زائفة، اأو  .1

�سنع اأو �سلح عدة اأو اآلة اأو اأداة مهياأة اأو خم�س�سة لأن ت�ستعمل يف �سنع اأية �سكة معدنية   .2
غري الذهبية اأو الف�سية الزائفة، اأو اأحرزها اأو ت�سرف فيها دون تفوي�س اأو عذر م�سروع 

املادة )246(
�سنع م�سكوكات زائفه 

كل من �سنع م�سكوكات ذهبية اأو ف�سية زائفة، اأو �سرع يف �سنعها يعاقب بالأ�سغال ال�ساقة 
مدة ل تنق�س عن خم�س �سنوات.

املادة )247(
جرائم امل�سكوكات وعقوباتها 

يعاقب بالأ�سغال ال�ساقة مدة ل تنق�س عن خم�س �سنوات كل من:
طلى بالذهب اأو الف�سة اأية قطعة ذات حجم اأو �سكل ينا�سب ل�سنع امل�سكوكات منها   .1

بق�سد �سك م�سكوكات ذهبية اأو ف�سية زائفة من تلك القطعة، اأو
و�سع اأية قطعة معدنية يف حجم اأو �سكل ينا�سب لت�سهيل �سكها ك�سكة ذهبية اأو ف�سية   .2

زائفة بق�سد �سنع تلك ال�سكة الذهبية اأو الف�سية الزائفة منها، اأو
اأدخل اإىل اململكة م�سكوكات ذهبية اأو ف�سية زائفة مع علمه باأنها زائفة، اأ  .3

�سنع اأو �سلح لوحًا اأو قالبًا خم�س�سًا لال�ستعمال يف �سنع نق�س يحاكي النق�س املوجود   .4
على وجهي �سكة ذهبية 

ف�سية اأو على اأحد وجهيها اأو على اأي جزء من اأحد وجهيها، اأو  .5
�سنع اأو �سلح عدة اأو اأداة اأو اآلة معينة اأو خم�س�سة لال�ستعمال يف ر�سم دائرة اأية �سكة   .6
بعالمات اأو نقو�س ت�سبه يف ظاهرها العالمات والنقو�س املر�سومة على دائرة اأية �سكة 

ذهبية اأو ف�سية، اأو
�سنع اأو �سلح عدة اأو اأداة اأو اآلة ت�ستعمل لقطع اأقرا�س مدورة من الذهب اأو الف�سة اأو   .7

من اأي معدن اآخر لكب�سها.

املادة )248(
 انقا�س وزن امل�سكوكات 

كل من �سحل اأو قر�س اأية �سكة ذهبية اأو ف�سية ب�سورة تنق�س من وزنها بق�سد اأن تظل   .1
بعد �سحلها اأو قر�سها قابلة لل�سرف ك�سكة ذهبية اأو ف�سية يعاقب بالأ�سغال ال�ساقة 

مدة ل تنق�س عن خم�س �سنوات.
كل من اأحرز اأو ت�سرف بوجه غري م�سروع بقرا�سة اأو �سحالة ذهب اأو ف�سة اأو ب�سبائك   .2
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قلد اأو زور اأية دمغة اأو طوابع الواردات اأو طوابع الربيد املخت�سة بالدولة اأو اأية طوابع   .1
اأقرت الدولة ا�ستعمالها.

�سنع اأو اأحرز عن علم منه قالبًا اأو اأداة ميكن ا�ستعمالها لطبع الدمغة اأو الطوابع.  .2

املادة )257(
عقوبة �سنع ادوات تزوبر الدمغات والطوابع والأوراق الر�سمية 

يعاقب بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة مدة ل تتجاوز ع�سر �سنوات كل من:
�سنع اأو �سلح قالبًا اأو لوحة اأو اآلة ميكن ا�ستعمالها يف اإخراج ر�سم يحاكي الر�سم الذي   .1
يخرجه اأي قالب اأو لوحة اأو اآلة ت�ستعمل يف �سنع اأية دمغة اأو طابع من اململكة اأو يف اأية 
بالد اأجنبية، اأو �سنع اأو �سلح قالبًا اأو لوحة اأو اآلة ميكن ا�ستعمالها يف طبع اأية كلمات اأو 
خطوط اأو حروف اأو اخلطوط اأو العالمات امل�ستعملة يف اأي ورق اأعدته ال�سلطات ذات 

ال�ساأن ملثل الغايات ال�سالفة الذكر، 
اأحرز اأو ت�سرف باأية ورقة اأو مادة اأخرى مطبوع عليها ر�سم اأي قالب اأو لوحة اأو اآلة اأو   .2
اأية ورقة مر�سوم عليها مثل هذه الكلمات اأو الأرقام اأو احلروف اأو العالمات اأو اخلطوط 

امل�سار اإليها فيما تقدم وهو عامل بذلك.
املادة )258(

ا�ستعمال الطوابع املزورة او املقلدة او امل�ستعملة 
يعاقب باحلب�س مدة ل تزيد على �سنة اأو بغرامة ل تزيد على خم�سني دينارًا اأو بكلتا   .1

العقوبتني من ا�ستعمل وهو عامل بالأمر اأحد الطوابع املقلدة اأو املزورة.
ويعاقب باحلب�س مدة ل تزيد على �سهر اأو بغرامة ل تزيد على ع�سرين دينارًا اأو بكلتا   .2

العقوبتني من ا�ستعمل وهو عامل بالأمر طابعًا م�ستعماًل.

املادة )259(
العفاء من العقوبة 

يعفى من العقوبة من ا�سرتك باإحدى اجلنايات املن�سو�س عليها يف املواد )236.257(   .1
واأخرب احلكومة بها قبل اإمتامها.

اأما امل�ستكى عليه الذي يتيح القب�س . ولو بعد بدء املالحقات . على �سائر املجرمني   .2
فتخف�س عقوبته على نحو ما ن�ست عليه املادة )97( من هذا القانون.

وهو عامل بحقيقة اأمرها، اأو
ا�سرتى اأو باع اأو قب�س اأو دفع اأو ت�سرف باأية �سكة معدنية زائفة باأقل من القيمة املعينة   .3
عليها اأو باأقل من القيمة التي يلوح اأنها ق�سدت اأن تكون لها اأو عر�س نف�سه للقيام باأي 

فعل من هذه الأفعال:
يعاقب بالأ�سغال ال�ساقة مدة ل تزيد على �سبع �سنوات.

املادة )253(
 تداول واأحرز م�سكوكات معدنية غري الذهبية والف�سية 

كل من:
تداول �سكة معدنية غري الذهبية والف�سية زائفة مع علمه باأنها زائفة،   .1

اأحرز ثالث قطع اأو اأكرث من امل�سكوكات املعدنية املذكورة الزائفة بق�سد تداول اأي منها   .2
مع علمه باأنها زائفة:

يعاقب باحلب�س مدة ل تزيد على �سنة واحدة.

املادة )254(
 التعامل بح�سن نية بامل�سكوكات واأوراق البنكنوت الزائفة او املقلدة 

يعاقب بغرامة ل تتجاوز خم�سة وع�سرين دينارًا كل من:
قب�س عن نية ح�سنة اأية م�سكوكات زائفة اأو مقلدة اأو ورقة بنكنوت زائفة ومقلدة و�سرفها   .1

بعد اأن حتقق عيبها.
2. تعامل وهو عامل بالأمر باأية م�سكوكات اأو اأوراق نقد بطل التعامل بها.

املادة )255(
 رف�س قبول امل�سكوكات واأوراق النقد القانونية بقيمتها ال�سمية 

كل من رف�س قبول اأية �سكة اأو ورقة نقد من امل�سكوكات اأو اأوراق النقد التي تعترب نقدًا قانونيًا 
يف اململكة ح�سب قيمتها ال�سمية، يعاقب بغرامة ل تزيد على ع�سرة دنانري.

املادة )256(
عقوبة تزوير الطوابع او الدمغة 

يعاقب بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة مدة ل تتجاوز ع�سر �سنوات كل من:
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غري معرتف بها على اأنها معرتف بها اأو بتحريفه اأية واقعة اأخرى باإغفاله اأمرًا اأو اإيراده 
على وجه غري �سحيح.

املوظف الذي يكون يف عهدته الفعلية �سجل اأو �سبط حمفوظ بتفوي�س قانوين وي�سمح   .2
عن علم منه باإدخال قيد فيه يتعلق مب�ساألة جوهرية مع علمه بعدم �سحة ذلك القيد.

املادة )264(
املوظفون العامون 

ينزل منزلة املوظفني العامني لتطبيق املواد ال�سابقة كل من فو�س اإليه امل�سادقة على �سحة 
�سند اأو اإم�ساء اأو ختم.

املادة )265(
التزوير يف الوراق الر�سمية 

يعاقب �سائر الأ�سخا�س الذين يرتكبون تزويرًا يف الأوراق الر�سمية باإحدى الو�سائل املذكورة 
يف املواد ال�سابقة بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة اأو العتقال يف احلالت التي ل ين�س فيها القانون 

على خالف ذلك.

املادة )266(
امل�سدقات الكاذبة 

من اأقدم حال ممار�سته وظيفة عامة اأو خدمة عامة اأو مهنة طبية اأو �سحية اأو اأية جهة   .1
اأخرى على اإعطاء م�سدقة كاذبة معدة لكي تقدم اإىل ال�سلطات العامة اأو من �ساأنها اأن 
جتر لنف�سه اأو اإىل غريه منفعة غري م�سروعة اأو تلحق ال�سرر مب�سالح اأحد النا�س، ومن 
اختلق بانتحاله ا�سم اأحد الأ�سخا�س املذكورين اآنفًا اأو زور تلك امل�سدقة اأو ا�ستعملها، 

يعاقب باحلب�س من �سهر اإىل �سنة.
واإذا كانت امل�سدقة الكاذبة قد اعدت لكي تربز امام الق�ساء اأو لتربر الإعفاء من خدمة   .2

عامة، فال ينق�س احلب�س عن ثالثة اأ�سهر.
واذا ارتكب هذه اجلرمية اأحد النا�س خالف من ذكر فيما �سبق فيعاقب باحلب�س مدة   .3

ل تزيد عن �ستة اأ�سهر.

الف�سل الثاين 
يف التزوير 
املادة )260(

تعريف التزوير 
التزوير، هو حتريف مفتعل للحقيقة يف الوقائع والبيانات التي يراد اثباتها ب�سك اأو خمطوط 

يحتج بهما جنم اأو ميكن اأن ينجم عنه �سرر مادي اأو معنوي اأو اجتماعي.

املادة )261(
عقوبة املزور وم�ستعمل املزور 

يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نف�سها من ا�ستعمل املزور وهو عامل باأمره اإل اإذا ن�س القانون 
على عقوبة خا�سة.

املادة )262(
التزوير املادي 

يعاقب بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة خم�س �سنوات على الأقل املوظف الذي يرتكب تزويرًا   .1
ماديًا يف اأثناء قيامه بالوظيفة اإما باإ�ساءة ا�ستعمال اإم�ساء اأو ختم اأو ب�سمة اأ�سبع اأو 
اإجماًل بتوقيعه اإم�ساء مزورًا، واإما ب�سنع �سك اأو خمطوط واإما مبا يرتكبه من حذف 

اأو اإ�سافة تغيري يف م�سمون �سك اأو خمطوط.
ل تنق�س العقوبة عن �سبع �سنوات اإذا كان ال�سند املزور من ال�سندات التي يعمل بها اإىل   .2

اأن يدعى تزويرها.
تطبق اأحكام هذه املادة يف حال اإتالف ال�سند اإتالفًا كليًا اأو جزئيًا.  .3

املادة )263(
احداث ت�سوي�س يف مو�سوع او ظروف �سند 

يعاقب بالعقوبة املن�سو�س عليها يف املادة ال�سابقة:
املوظف الذي ينظم �سندًا من اخت�سا�سه فيحدث ت�سوي�سًا يف مو�سوعه اأو ظروفه اإما   .1
باإ�ساءته ا�ستعمال اإم�ساء على بيا�س اوؤمتن عليه، اأو بتدوينه عقودًا اأو اأقواًل غري التي 
�سدرت عن املتعاقدين اأو التي اأملوها. اأو باإثباته وقائع كاذبة على اأنها �سحيحة اأو وقائع 
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حما ت�سطري �سك اأو اأ�ساف اإليه اأو غري فيه، اأو  .1
تداول �سكًا م�سطرًا وهو عامل باأن الت�سطري الذي عليه قد حمي اأو اأ�سيف اإليه اأو غري فيه.  .2

الباب ال�ساد�س 
يف اجلرائم التي مت�س الدين والأ�سرة 

الف�سل الأول 
يف اجلرائم التي مت�س الدين والتعدي على حرمة الأموات 

املادة )273(
اطالة الل�سان على ارباب ال�سرائع من النبياء 

اأرباب ال�سرائع من الأنبياء يحب�س من �سنة  من ثبتت جراأته على اإطالة الل�سان علنًا على 
اإىل ثالث �سنوات.

املادة )274(
الفطار العلني يف رم�سان 

من ينق�س ال�سيام يف رم�سان علنًا يعاقب باحلب�س حتى �سهر واحد اأو بالغرامة حتى خم�سة 
ع�سر دينارًا. 

املادة )275(
تدني�س اماكن العبادة واملوؤ�س�سات 

كل من خرب اأو اأتلف اأو دن�س مكان عبادة اأو �سعارًا اأو اأي �سيء تقد�سه جماعة من النا�س 
تلك اجلماعة  باأن  علمه  مع  ذلك  فعل  اأو  النا�س  من  اأية جماعة  دين  اإهانة  بذلك  قا�سدًا 
�ستحمل فعله هذا على حممل الإهانة لدينها يعاقب باحلب�س من �سهر اإىل �سنتني اأو بغرامة 

من خم�سة دنانري اإىل خم�سني دينارًا. 

املادة )276(
الت�سوي�س على ال�سعائر الدينية 

كل من اأزعج ق�سدًا جمعًا من النا�س اجتمعوا �سمن حدود القانون لإقامة ال�سعائر الدينية 
اأو تعر�س لها بالهزء عند اإقامتها اأو اأحدث ت�سوي�سًا اأثناء ذلك اأو تعدى على اأي �سخ�س يقوم 

املادة )267(
اعتبار اأوراق التبليغ م�سدقات 

اإن اأوراق التبليغ التي يحررها املح�سرون و�سائر موظفي الدولة والإدارات العامة، وكذلك املحا�سر 
والتقارير التي يحررها رجال ال�سابطة العدلية تعترب اأنها م�سدق لتطبيق القانون اجلزائي.

املادة )268(
ا�ساءة ا�ستعمال �سهادة ح�سن الخالق 

يعاقب باحلب�س من �سهر حتى �ستة اأ�سهر كل من:
ا�ستعمل �سهادة ح�سن اأخالق �سادرة لغريه بق�سد احل�سول على عمل.  .1

�سدرت له �سهادة ح�سن اأخالق واأعطاها اأو باعها اأو اأعارها ل�سخ�س اآخر كي ي�ستعملها   .2
بق�سد احل�سول على عمل.

املادة )269(
انتحال الهوية 

من تقدم اإىل �سلطة عامة بهوية كاذبة ق�سد جلب املنفعة لنف�سه اأو لغريه اأو بغية الإ�سرار 
بحقوق اأحد النا�س، عوقب باحلب�س من �سهر اإىل �سنة.

املادة )270(
عقوبة املعرفني بالهوية الكاذبة امام ال�سلطات العامة 

تفر�س العقوبة نف�سها على كل �سخ�س يعرف عن علم منه يف الأحوال املذكورة اآنفًا هوية 
اأحد النا�س الكاذبة اأمام ال�سلطات العامة.

املادة )271(
التزوير يف اأوراق خا�سة 

من ارتكب التزوير يف اأوراق خا�سة باإحدى الو�سائل املحددة يف املادتني )262 و263( يعاقب 
باحلب�س من �سنة اإىل ثالث �سنوات.

املادة )272(
عقوبة التزوير يف ال�سيكات 

يعاقب باحلب�س من �سنة اإىل ثالث �سنوات وبغرامة اأقلها خم�سون دينارًا كل من:
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مع علمه بذلك، 
زوج فتاة اأو اأجرى مرا�سيم الزواج لفتاة مل تتم اخلام�سة ع�سرة من عمرها اأو �ساعد   .2

يف اإجراء مرا�سيم زواجها باأية �سفة كانت، اأو
زوج فتاة اأو اأجرى مرا�سيم الزواج لفتاة مل تتم الثامنة ع�سرة من عمرها اأو �ساعد يف   .3
اإجراء مرا�سيم زواجها باأية �سفة كانت دون اأن يتحقق مقدمًا باأن ويل اأمرها قد وافق 

على ذلك الزواج.
املادة )280(
تكرار الزواج 

كل �سخ�س ذكرًا كان اأو اأنثى، تزوج يف اأثناء وجود زوجه على قيد احلياة �سواء اأكان   .1
الزواج التايل باطاًل اأو ميكن ف�سخه اأو مل ميكن، يعاقب باحلب�س من �ستة اأ�سهر اإىل 

ثالث �سنوات اإل اإذا ثبت:
اأن الزواج ال�سابق قد اأعلنت ف�سخه حمكمة ذات اخت�سا�س اأو �سلطة دينية ذات  اأ. 

اخت�سا�س، 
اأن ال�سريعة املتعلقة بالزواج التي ت�سري على الزوج . يف تاريخ الزواج ال�سابق اأو  ب. 

تاريخ الزواج التايل . تتيح له الزواج باأكرث من زوجة واحدة.
يعاقب بنف�س العقوبة من اأجرى مرا�سيم الزواج املذكورة يف الفقرة ال�سابقة مع علمه بذلك.  .2

املادة )281(
عدم ت�سجيل الطالق 

من طلق زوجه ومل يراجع القا�سي اأو من ينيبه عنه خالل خم�سة ع�سر يومًا بطلب ت�سجيل 
هذا الطالق، كما يق�سي بذلك قانون حقوق العائلة يعاقب باحلب�س مدة ل تزيد على �سهر 

واحد اأو بغرامة ل تزيد على خم�سة ع�سر دينارًا.
املادة 282

عقوبة الزانية و�سريكها 
تعاقب املراأة الزانية بر�ساها باحلب�س من �ستة اأ�سهر اإىل �سنتني.  .1

ويق�سى بالعقوبة نف�سها على �سريك الزانية اإذا كان متزوجًا واإل فاحلب�س من ثالثة   .2
اأ�سهر اإىل �سنة.

�سمن حدود القانون بال�سعائر الدينية يف ذلك الجتماع اأو على اأي �سخ�س اآخر موجود يف 
ذلك الجتماع دون اأن يكون له مربر اأو عذر م�سروع يعاقب باحلب�س ثالثة اأ�سهر اأو بغرامة 

حتى ع�سرين دينارًا.

 املادة )277(
العتداء على اماكن دفن املوتى 

كل من اعتدى على مكان ي�ستعمل لدفن املوتى اأو على مكان خم�س�س لإقامة مرا�سم اجلنازة 
للموتى اأو حلفظ رفات املوتى اأو اأن�ساب املوتى اأو دن�سه اأو هدمه اأو انتهك حرمة ميت اأو 
�سبب ازعاجًا لأ�سخا�س جمتمعني بق�سد اإقامة مرا�سم اجلنازة قا�سدًا بذلك جرح عواطف 
اأي �سخ�س اأو اإهانة دينه اأو كان يعلم باأن فعله هذا يحتمل اأن يجرح عواطف اأي �سخ�س اأو 
اأن يوؤدي اإىل اأية اإهانة دينية يعاقب باحلب�س مدة ل تزيد على ثالثة اأ�سهر اأو بغرامة ل تزيد 

على ع�سرين دينارًا. 

املادة )278(
اإهانة ال�سعور الديني 

يعاقب باحلب�س مدة ل تزيد على ثالثة اأ�سهر اأو بغرامة ل تزيد على ع�سرين دينارًا كل من:
ن�سر �سيئًا مطبوعًا اأو خمطوطًا اأو �سورة اأو ر�سمًا اأو رمزًا من �ساأنه اأن يوؤدي اإىل اإهانة   .1

ال�سعور الديني لأ�سخا�س اآخرين اأو اإىل اإهانة معتقدهم الديني، اأو
تفوه يف مكان عام وعلى م�سمع من �سخ�س اآخر بكلمة اأو ب�سوت من �ساأنه اأن يوؤدي اإىل   .2

اإهانة ال�سعور اأو املعتقد الديني لذلك ال�سخ�س الآخر.

الف�سل الثاين 
يف اجلرائم التي مت�س الأ�سرة 

املادة )279(
 جرائم متعلقة بالزواج 

يعاقب باحلب�س من �سهر اإىل �ستة اأ�سهر كل من:
اأجرى مرا�سيم زواج اأو كان طرفًا يف اإجراء تلك املرا�سيم ب�سورة ل تتفق مع قانون   .1
حقوق العائلة اأو اأي قانون اآخر اأو �سريعة اأخرى ينطبق اأو تنطبق على الزوج والزوجة 
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املادة 287
خطف الأولد او تبديلهم 

من خطف اأو خباأ ولدًا دون ال�سابعة من عمره اأو اأبدل ولدًا باآخر اأو ن�سب اإىل امراأة   .1
طفاًل مل تلده، عوقب باحلب�س من ثالثة اأ�سهر اإىل ثالث �سنوات.

ول تنق�س العقوبة عن �ستة اأ�سهر اإذا كان الغر�س من اجلرمية اأو كانت نتيجتها اإزالة   .2
اأو حتريف البينة املتعلقة باأحوال الطفل ال�سخ�سية اأو تدوين اأحوال �سخ�سية �سورية 

يف ال�سجالت الر�سمية.

املادة 288
 ايداع اأولد ماوى اللقطاء وكتم هويتهم 

من اأودع ولدًا ماأوى اللقطاء وكتم هويته حال كونه مقيدًا يف �سجالت النفو�س ولدًا غري �سرعي 
معرتف به اأو ولدًا �سرعيًا عوقب باحلب�س من �سهرين اإىل �سنتني.

املادة 289
ترك اأولد دون �سن ال�سنتني دون �سبب م�سروع 

تعري�س  اإىل  توؤدي  اأو معقول  �سبب م�سروع  ال�سنتني من عمره دون  ولدًا دون  كل من ترك 
حياته للخطر، اأو على وجه يحتمل اأن ي�سبب �سررًا م�ستدميًا ل�سحته يعاقب باحلب�س من 

�سنة اإىل ثالث �سنوات.

املادة 290
عدم املحافظة على الأولد والعناية بهم 

يعاقب باحلب�س من �سهر اإىل �سنة كل من:
كان والدًا اأو وليًا اأو و�سيًا لولد �سغري ل ي�ستطيع اإعالة نف�سه اأو كان معهودًا اإليه �سرعًا   .1
والفرا�س  والك�ساء  بالطعام  تزويده  اأهمل  اأو  ورف�س  به،  والعناية  عليه  املحافظة  اأمر 
وال�سروريات الأخرى مع ا�ستطاعته القيام بذلك، م�سببًا بعمله هذا الإ�سرار ب�سحته.
كان والدًا اأو وليًا اأو و�سيًا لولد مل يتم الثانية ع�سرة من عمره، اأو كان معهودًا اإليه �سرعًا   .2
املحافظة عليه والعناية به وتخلى عنه ق�سدًا اأو دون �سبب م�سروع اأو معقول . مع اأنه 

قادر على اإعالته . وتركه دون و�سيلة لإعالته.

الأدلة التي تقبل وتكون حجة على �سريك الزانية هي القب�س عليهما حني تلب�سهما بالفعل اأو   .3
اعرتاف املتهم لدى قا�سي التحقيق اأو يف املحكمة اأو وجود مكاتيب اأو اأوراق اأخرى مكتوبة.

املادة 283
عقوبة الزوج الزاين 

يعاقب الزوج باحلب�س من �سهر اإىل �سنة اإذا ارتكب الزنا يف منزل الزوجية اأو اتخذ له خليلة 
جهارًا يف اأي مكان كان.

املادة 284
توقف مالحقة فعل الزنا على �سكوى 

ل يجوز مالحقة فعل الزنا اإل ب�سكوى الزوج ما دامت الزوجية قائمة بينهما وحتى نهاية   .1
اأربعة اأ�سهر من وقوع الطالق اأو �سكوى وليها اإذا مل يكن لها زوج ول يجوز مالحقة الزوج 
بفعل الزنا املن�سو�س عليه يف املادة ال�سابقة اإل بناء على �سكوى زوجته وت�سقط الدعوى 

والعقوبة بالإ�سقاط.
ل يالحق ال�سريك اإل والزوجة معًا.  .2

ل تقبل ال�سكوى بعد مرور ثالثة اأ�سهر اعتبارًا من اليوم الذي ي�سل فيه خرب اجلرمية   .3
اإىل الزوج اأو الويل.

اإذا رد الزوج زوجته اأو تويف الزوج اأو الويل ال�ساكي اأو الزانية اأو �سريكها يف الزنا ت�سقط   .4
ال�سكوى.

املادة 285
عقوبة ال�سفاح 

ال�سفاح بني الأ�سول والفروع �سرعيني كانوا اأو غري �سرعيني اأو بني الأ�سقاء وال�سقيقات والأخوة 
والأخوات لأب اأو لأم اأو من هم مبنزلة هوؤلء جميعًا من الأ�سهرة اأو اإذا كان لأحد املجرمني 

على الآخر �سلطة قانونية اأو فعلية يعاقب عليه باحلب�س من �سنتني اإىل ثالث �سنوات.
املادة 286

توقف مالحقة ال�سفاح على �سكوى 
يالحق ال�سفاح املو�سوف يف املادة ال�سابقة بناء على �سكوى قريب اأو �سهر اأحد املجرمني 

حتى الدرجة الرابعة.



234235

املادة 295
عقوبة مواقعة اأنثى بني �سن 15 . 18 من احد املوكلني برعايتها 

اإذا واقع اأنثى اأمتت اخلام�سة ع�سرة، ومل تتم الثامنة ع�سرة من عمرها اأحد اأ�سولها    .1
�سرعيًا كان اأو غري �سرعي . اأو زوج اأمها اأو زوج جدتها لأبيها وكل من كان موكاًل برتبيتها 

اأو مالحظتها عوقب بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة.
ويق�سى بالعقوبة نف�سها اإذا كان الفاعل رجل دين اأو مدير مكتب ا�ستخدام اأو عاماًل فيه   .2
فارتكب الفعل م�سيئًا ا�ستعمال ال�سلطة اأو الت�سهيالت التي ي�ستمدها من هذه ال�سلطة.

املادة 296
هتك العر�س بالعنف او التهديد 

كل من هتك بالعنف اأو التهديد عر�س اإن�سان عوقب بالأ�سغال ال�ساقة مدة ل تنق�س   .1
عن اأربع �سنوات.

ويكون احلد الأدين للعقوبة �سبع �سنوات اإذا كان املعتدى عليه مل يتم اخلام�سة من عمره.  .2

املادة 297
هتك عر�س اإن�سان ل ي�ستطيع املقاومة 

يعاقب بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة من هتك عر�س اإن�سان ل ي�ستطيع املقاومة ب�سبب عجز ج�سدي 
اأو نق�س نف�سي اأو ب�سبب ما ا�ستعمل نحوه من �سروب اخلداع اأو حمله على ارتكابه.

املادة 298
هتك العر�س بدون عنف 

كل من هتك بغري عنف اأو تهديد عر�س ولد . ذكرًا كان اأو اأنثى . مل يتم اخلام�سة ع�سرة   .1
من عمره اأو حمله على ارتكاب فعل هتك العر�س يعاقب بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة.

ول تنق�س العقوبة عن خم�س �سنوات اإذا كان الولد . ذكرًا كان اأو اأنثى . مل يتم الثانية   .2
ع�سرة من عمره.

املادة 299
هتك عر�س من اأمت 15 ومل يتم 18 

كل �سخ�س من املو�سوفني يف املادة )295( يهتك عر�س �سخ�س . ذكرًا كان اأم اأنثى . اأمت 

املادة 291
التعدي على حرا�سة القا�سر 

من خطف اأو اأبعد قا�سرًا مل يكمل اخلام�سة ع�سرة من عمره ولو بر�ساه بق�سد نزعه   .1
من �سلطة من له عليه الولية اأو احلرا�سة، عوقب باحلب�س من �سهر اإىل ثالث �سنوات 

وبالغرامة من خم�سة دنانري اإىل خم�سة وع�سرين دينارًا.
واإذا مل يكن القا�سر قد اأمت الثانية ع�سرة من عمره اأو خطف اأو اأبعد باحليلة اأو القوة   .2

كانت العقوبة من ثالث اأ�سهر اإىل ثالث �سنوات.

الباب ال�سابع 
يف اجلرائم املخلة بالأخالق والآداب العامة 

الف�سل الأول 
يف العتداء على العر�س 

املادة 292
عقوبة الغت�ساب 

من واقع بالإكراه اأنثى )غري زوجه( يعاقب بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة خم�س �سنوات على   .1
الأقل.

ول تنق�س العقوبة عن �سبع �سنوات اإذا كان املعتدى عليها مل تتم اخلام�سة ع�سرة من   .2
عمرها.

املادة 293
اغت�ساب اأنثى ل ت�ستطيع املقاومة 

يعاقب بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة من واقع اأنثى )غري زوجه( ل ت�ستطيع املقاومة ب�سبب عجز 
ج�سدي اأو نق�س نف�سي اأو ب�سبب ما ا�ستعمل نحوها من �سروب اخلداع.

املادة 294
عقوبة مواقعة اأنثى دون �سن اخلام�سة ع�سر او الثانية ع�سر 

من واقع اأنثى مل تتم اخلام�سة ع�سرة من عمرها عوقب بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة.  .1
ول تنق�س العقوبة عن خم�س �سنوات اإذا كانت املعتدى عليها مل تتم الثانية ع�سرة من   .2

عمرها.
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قد اعتدي عليها بالغت�ساب اأو هتك العر�س.
بالأ�سغال ال�ساقة مدة ل تنق�س عن ع�سر �سنوات اإذا كانت املخطوفة ذات بعل مل تكن   .5

قد اأمتت اخلام�سة ع�سرة من عمرها واعتدي عليها باملواقعة.
بالأ�سغال ال�ساقة مدة ل تنق�س عن �سبع �سنوات اإذا كانت املخطوفة ذات بعل جتاوزت   .6

اخلام�سة ع�سرة من عمرها واعتدي عليها باملواقعة.

املادة 303
ارجاع املخطوف واعادة حريته 

يعاقب اخلاطف باحلب�س من �سهر اإىل �سنة، اإذا ارجع من تلقاء نف�سه املخطوف يف خالل ثماٍن 
واأربعني �ساعة اإىل مكان اأمني واأعاد اإليه حريته دون اأن يقع عليه اأي اعتداء ما�س بال�سرف 

والعر�س اأو جرمية اأخرى توؤلف جناية اأو جنحة.

املادة 304
الغواء 

كل من خدع بكرًا جتاوزت اخلام�سة ع�سرة من عمرها بوعد الزواج فف�س بكارتها عوقب   .1
. اإذا كان فعله ل ي�ستوجب عقوبة اأ�سد . باحلب�س من ثالثة اأ�سهر اإىل �سنة ويلزم ب�سمان 

بكارتها.
الأدلة التي تقبل وتكون حجة على املتهم يف اخلداع بوعد الزواج هي اعرتاف املتهم لدى   .2

قا�سي التحقيق اأو يف املحكمة اأو وجود مكاتب اأو اأوراق اأخرى مكتوبة.
كل من حر�س امراأة �سواء اأكان لها زوج اأم مل يكن على ترك بيتها لتلحق برجل غريب   .3
عنها اأو اأف�سدها عن زوجها لإخالل الرابطة الزوجية يعاقب باحلب�س مدة ل تقل عن 

ثالثة اأ�سهر.

املادة 305
املداعبة املنافية للحياء 

يعاقب باحلب�س مدة ل تتجاوز �سنة، كل من داعب ب�سور منافية للحياء:
�سخ�سًا مل يتم اخلام�سة ع�سرة من عمره ذكرًا كان اأو اأنثى، اأو  .1

امراأة اأو فتاة لها من العمر خم�س ع�سرة �سنة اأو اأكرث دون ر�ساهما.  .2

اخلام�سة ع�سرة وملا يتم الثامنة ع�سرة من عمره اأو يحمله على ارتكاب فعل هتك العر�س 
يعاقب بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة.

املادة 300
ظرف م�سدد 

ت�سدد عقوبة اجلنايات املن�سو�س عليها يف املواد )292 و293 و294 و296 و298( بحيث ي�ساف 
اإليها من ثلثها اإىل ن�سفها اإذا كان املتهم اأحد الأ�سخا�س امل�سار اإليهم يف املادة )295(.

املادة 301
ظروف م�سددة 

ت�سدد عقوبة اجلنايات املن�سو�س عليها يف النبذتني ال�سابقتني من الف�سل الأول هذا،   .1
بحيث ي�ساف اإليها من ثلثها اإىل ن�سفها:

اإذا اقرتفها �سخ�سان اأو اأكرث يف التغلب على مقاومة املعتدى عليه اأو تعاقبوا على  اأ. 
اإجراء الفح�س به.

اإذا اأ�سيب املعتدى عليه مبر�س زهري اأو كانت املعتدى عليها بكرًا فاأزيلت بكارتها. ب. 
اإذا اأدت اإحدى اجلنايات ال�سابق ذكرها اإىل موت املعتدى عليه ومل يكن الفاعل قد اأراد   .2

هذه النتيجة، فال تنق�س العقوبة عن ع�سر �سنوات اأ�سغاًل �ساقة.

املادة 302
اخلطف باحليلة والإكراه 

كل من خطف بالتحيل اأو الإكراه �سخ�سًا . ذكرًا كان اأو اأنثى . وهرب به اإىل اإحدى اجلهات، 
عوقب على الوجه الآتي:

باحلب�س من �سنتني اإىل ثالث �سنوات اإذا كان املخطوف على ال�سورة املذكورة ذكرًا مل   .1
يكن قد اأمت اخلام�سة ع�سرة من عمره.

بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة اإذا كانت املخطوفة على ال�سورة املذكورة اأنثى.  .2
بالأ�سغال ال�ساقة مدة ل تنق�س عن خم�س �سنوات اإذا كانت املخطوفة ذات بعل �سواء   .3

اأكانت اأمتت اخلام�سة ع�سرة من عمرها اأم مل تتم.
بالأ�سغال ال�ساقة مدة ل تنق�س عن ع�سر �سنوات اإذا كان املخطوف ذكرًا كان اأو اأنثى،   .4
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كل من قاد اأو حاول قيادة:
اأنثى دون الع�سرين من العمر ليواقعها �سخ�س مواقعة غري م�سروعة يف اململكة اأو يف   .1

اخلارج، وكانت تلك الأنثى لي�ست بغيًا اأو معروفة بف�ساد الأخالق، 
اأنثى لت�سبح بغيًا يف اململكة اأو يف اخلارج،   .2

اأنثى ملغادرة اململكة بق�سد اأن تقيم يف بيت بغاء اأو اأن ترتدد اإليه، اأو  .3
اأنثى لتغادر مكان اإقامتها العادي يف اململكة ومل يكن ذلك املكان بيت بغاء، بق�سد اأن   .4

تقيم يف بيت بغاء يف اململكة اأو يف اخلارج اأو اأن ترتدد اإليه اأو لأجل مزاولة البغاء، اأو
�سخ�س مل يتم اخلام�سة ع�سرة من عمره لرتكاب فعل اللواط به.  .5

املادة 311
القيادة اىل الفجور بالكره 

يعاقب باحلب�س من �سنة اإىل ثالث �سنوات كل من:
قاد اأو حاول قيادة اأنثى بالتهديد اأو التخويف لرتكاب املواقعة غري امل�سروعة يف اململكة   .1

اأو يف اخلارج.
قاد اأنثى لي�ست بغيًا اأو معروفة بف�ساد الأخالق بوا�سطة ادعاء كاذب اأو باإحدى و�سائل   .2

اخلداع ليواقعها �سخ�س اآخر مواقعة غري م�سروعة.
ناول اأنثى اأو اأعطاها اأو ت�سبب يف تناولها عقارًا اأو مادة اأو اأ�سياء قا�سدًا بذلك تخديرها   .3

اأو التغلب عليها كي ميكن بذلك اأي �سخ�س من مواقعها مواقعة غري م�سروعة.

املادة 312
عقوبة اعداد او ادارة او ملكية بيت البغاء 

يعاقب باحلب�س حتى �ستة اأ�سهر اأو بغرامة حتى مائة دينار اأو بكلتا العقوبتني كل من:
اأعد بيتًا للبغاء اأو توىل اإدارته اأو ا�ستغل اأو �ساعد يف اإدارته، اأو   .1

كان م�ستاأجرًا منزًل اأو متوليًا �سوؤونه و�سمح با�ستعمال ذلك املنزل اأو با�ستعمال اأي ق�سم   .2
منه كبيت للبغاء وهو عامل بذلك، اأو

كان مالكًا منزًل اأو وكياًل ملالكه واأجر ذلك املنزل، اأو اأي ق�سم منه مع علمه باأنه �سي�ستعمل   .3
كبيت للبغاء اأو ا�سرتك عن ق�سد يف ا�ستعماله امل�ستمر كبيت للبغاء.

املادة 306
عر�س العمال او توجيه الكالم املنايف للحياء 

من عر�س على �سبي دون اخلام�سة ع�سرة من عمره اأو على اأنثى عماًل منافيًا للحياء اأو وجه 
اإليهما كالمًا منافيًا للحياء عوقب باحلب�س مدة ل تتجاوز �ستة اأ�سهر اأو بغرامة ل تزيد على 

خم�سة وع�سرين دينارًا. 
املادة 307

دخول الماكن اخلا�سة بالن�ساء 
كل رجل تنكر بزي امراأة فدخل مكانًا خا�سًا بالن�ساء اأو حمظورًا دخوله وقت الفعل لغري 

الن�ساء، عوقب باحلب�س مدة ل تزيد على �ستة اأ�سهر.
املادة 308

 ايقاف املالحقة وا�ستعادة احلق يف املالحقة 
اإذا عقد زواج �سحيح بني مرتكب اإحدى اجلرائم الواردة يف هذا الف�سل وبني املعتدى   .1
اأوقفت املالحقة واإذا كان �سدر حكم بالق�سية علق تنفيذ العقاب الذي فر�س  عليها 

على املحكوم عليه.
ت�ستعيد النيابة العامة حقها يف مالحقة الدعوى العمومية ويف تنفيذ العقوبة قبل انق�ساء   .2
ثالث �سنوات على اجلنحة وانق�ساء خم�س �سنوات على اجلناية اإذا انتهى الزواج بطالق 

املراأة دون �سبب م�سروع.

الف�سل الثاين 
يف احل�س على الفجور والتعر�س لالأخالق والآداب العامة 

املادة 309
تعريف بيت البغاء 

يراد ببيت البغاء يف هذا الف�سل: كل دار اأو غرفة اأو جمموعة من الغرف يف اأي دار تقيم 
فيها اأو ترتدد اإليها امراأتان اأو اأكرث لأجل مزاولة البغاء.

املادة 310
احل�س على الفجور 

يعاقب باحلب�س من �سهر اإىل ثالث �سنوات وبغرامة من خم�سة دنانري اإىل خم�سني دينارًا 
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املادة 317
ارغام امراأة على البغي 

يعاقب باحلب�س مدة �سهرين اإىل �سنتني كل من ا�ستبقى امراأة بغري ر�ساها:
يف اأي مكان ليواقعها رجل مواقعة غري م�سروع �سواء اأكان هذا الرجل �سخ�سًا معينًا اأو   .1

غري معني، اأو
يف بيت البغاء.  .2

املادة 318
الرغام على ال�ستمرار يف البغي 

اإذا وجدت امراأة يف منزل ليواقعها �سخ�س مواقعة غري م�سروعة اأو وجدت يف بيت البغاء، 
يعترب ال�سخ�س اأنه ا�ستبقاها يف ذلك املنزل اأو بيت البغاء اإذا امتنع عن اإعطائها اأي �سيء 
من األب�ستها اأو مالها قا�سدًا بذلك اإرغامها اأو حملها على البقاء يف ذلك املنزل اأو بيت البغاء.

املادة 319
التعر�س لالآداب والأخالق العامة 

يعاقب باحلب�س مدة ل تزيد على ثالثة اأ�سهر اأو بغرامة ل تزيد على خم�سني دينارًا كل من:
باع اأو اأحرز بق�سد البيع اأو التوزيع اأية مادة بذيئة مطبوعة اأو خمطوطة اأو اأية �سورة   .1
�سم�سية اأو ر�سم اأو منوذج اأو اأي �سيء اآخر، يوؤدي اإىل اإف�ساد الأخالق، اأو طبع اأو اأعاد 

طبع مثل هذه الأ�سياء واملواد باأية طريقة اأخرى بق�سد بيعها اأو توزيعها.
عر�س يف حمل عام اأي ت�سوير اأو �سورة �سم�سية اأو ر�سم اأو منوذج بذيء اأو اأي �سيء   .2

اآخر قد يوؤدي اإىل اإف�ساد الأخالق، اأو وزع مثل هذه الأ�سياء لعر�سها يف حمل عام، 
اأدار اأو ا�سرتك يف اإدارة حمل يتعاطى بيع اأو ن�سر اأو عر�س اأ�سياء بذيئة مطبوعة كانت   .3
اأو خمطوطة اأو �سورة �سم�سية اأو ر�سوم اأو مناذج اأو اأية اأ�سياء اأخرى قد توؤدي اإىل اإف�ساد 

الأخالق، 
اأعلن اأو اأذاع باأية و�سيلة من الو�سائل اأن �سخ�سًا يتعاطى بيع هذه املواد والأ�سياء البذيئة   .4

اأو طبعها اأو اأعاد طبعها اأو عر�سها اأو توزيعها.

املادة 313
عقوبة مالك او م�ستاأجر منزل مهياأ للبغاء 

اإذا اأدين م�ستاأجر منزل لتهيئته بيتًا للبغاء يف ذلك املنزل اأو يف اأي ق�سم منه اأو لتوليه   .1
اإدارته اأو ل�ستغاله اأو م�ساعدته اأو ل�سماحه عن علم منه با�ستعمال املنزل اأو اأي ق�سم 
منه كبيت للبغاء، يجوز للمحكمة اأن ت�سدر قرارًا بف�سخ عقد الإجارة وتخلية املاأجور 

وت�سليمه للمالك.
واإذا اأدين مالك منزل بتهمة من التهم املذكورة يف الفقرة ال�سابقة فللمحكمة اأن تاأمر   .2

باإقفال ذلك املنزل وفقًا للمادة )35( من هذا القانون.

املادة 314
عقوبة ال�سماح لالأولد بني �سن 6 . 16 بالإقامة يف بيت البغاء 

اإليه العناية بولد يرتاوح عمره بني ال�ست �سنوات وال�ست ع�سرة �سنة،  كل من كان معهودًا 
و�سمح له بالإقامة يف بيت بغاء اأو بالرتدد عليه، يعاقب باحلب�س حتى �ستة اأ�سهر اأو بغرامة 

حتى ع�سرين دينارًا. 

املادة 315
 العالة يف املعي�سة على ك�سب البغي 

كل �سخ�س ذكر يكون معوله يف معي�سته كلها اأو بع�سها على ما تك�سبه اأي اأنثى من البغاء،   .1
يعاقب باحلب�س من �ستة اأ�سهر اإىل �سنتني.

اإذا ثبت على �سخ�س ذكر اأنه ي�ساكن بغيًا اأو اأنه اعتاد معا�سرتها اأو اأنه ي�سيطر اأو يوؤثر   .2
على حركاتها ب�سورة يظهر معها اأنه ي�ساعدها اأو يرغمها على مزاولة البغاء مع �سخ�س 
اآخر اأو على مزاولته بوجه عام، يعترب اأنه يعول يف معي�سته على ك�سب البغي وهو عامل 

بذلك، اإل اأن يثبت خالف ذلك.

املادة 316
امل�ساعدة او الرغام على مزاولة البغاء 

باأنها  اأنها ابتغاء للك�سب توؤثر على حركات بغي ب�سورة يظهر معها  كل امراأة يثبت عليها 
ت�ساعد تلك املراأة اأو ترغمها على مزاولة البغاء مع �سخ�س اآخر اأو على مزاولة البغاء بوجه 

عام، تعاقب باحلب�س حتى �سنة اأو بغرامة حتى خم�سني دينارًا. 
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املادة 324
الجها�س حمافظة على ال�سرف 

ت�ستفيد من عذر خمفف، املراأة التي جته�س نف�سها حمافظة على �سرفها وي�ستفيد كذلك من 
العذر نف�سه من ارتكب اإحدى اجلرائم املن�سو�س عليها يف املادتني )322 و323( للمحافظة 

على �سرف اإحدى فروعه اأو قريباته حتى الدرجة الثالثة.

املادة 325
ظرف م�سدد لالجها�س 

اأو  اأو �سيدليًا  اأو جراحًا  اإذا كان مرتكب اجلرائم املن�سو�س عليها يف هذا الف�سل طبيبًا 
قابلة، يزاد على العقوبة املعينة مقدار ثلثها.

الباب الثامن 
يف اجلنايات واجلنح التي تقع على الإن�سان 

الف�سل الأول 
املادة 326

القتل الق�سد 
من قتل اإن�سانًا ق�سدًا، عوقب بالأ�سغال ال�ساقة خم�س ع�سرة �سنة.

املادة 327
الظروف امل�سرتدة للقتل الق�سد 

يعاقب بالأ�سغال ال�ساقة املوؤبدة على القتل ق�سدًا اإذا ارتكب:
متهيدًا جلنحة اأو ت�سهياًل اأو تنفيذًا لها اأو ت�سهياًل لفرار املحر�سني على تلك اجلنحة اأو   .1

فاعلها اأو املتدخلني فيها، اأو للحيلولة بينهم وبني العقاب.
على موظف يف اأثناء ممار�سته وظيفته اأو من اأجل ما اأجراه بحكم الوظيفة.  .2

على اأكرث من �سخ�س.  .3
مع تعذيب املقتول ب�سرا�سة قبل قتله.  .4

املادة 320
الفعال املنافية للحياء 

كل من فعل فعاًل منافيًا للحياء اأو اأبدى اإ�سارة منافية للحياء يف مكان عام اأو يف جمتمع عام 
اأو ب�سورة ميكن معها ملن كان يف مكان عام اأن يراه يعاقب باحلب�س مدة ل تزيد على �ستة 

اأ�سهر اأو بغرامة ل تزيد على خم�سني دينارًا. 

الف�سل الثالث 
يف الإجها�س 

املادة 321
عقوبة اجها�س النف�س 

كل امراأة اأجه�ست مبا ا�ستعملته من الو�سائل اأو ر�سيت باأن ي�ستعمل لها غريها هذه الو�سائل، 
تعاقب باحلب�س من �ستة اأ�سهر اإىل ثالث �سنوات.

املادة 322
عقوبة اجها�س امراأة بر�ساها 

من اأقدم باأية و�سيلة كانت على اإجها�س امراأة بر�ساها، عوقب باحلب�س من �سنة اإىل   .1
ثالث �سنوات

واإذا اأف�سى الإجها�س اأو الو�سائل التي ا�ستعملت يف �سبيله اإىل موت املراأة عوقب الفاعل   .2
بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة مدة ل تقل عن خم�س �سنوات.

املادة 323
عقوبة اجها�س امراأة دون ر�ساها 

من ت�سبب عن ق�سد باجها�س امراأة دون ر�ساها، عوقب بالأ�سغال ال�ساقة مدة ل تزيد   .1
على ع�سر �سنوات.

ول تنق�س العقوبة عن ع�سر �سنوات اإذا اقت�سى الجها�س اأو الو�سائل امل�ستعملة اإىل   .2
موت املراأة.
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املادة 332
قتل الم وليدها من ال�سفاح ق�سدا 

تعاقب بالعتقال مدة ل تنق�س عن خم�س �سنوات، الوالدة التي ت�سببت . اتقاء العار. بفعل 
اأو ترك مق�سود يف موت وليدها من ال�سفاح عقب ولدته.

املادة 333
اليذاء املق�سود الناجم عنه تعطيل اكرث من )20( يوم 

كل من اأقدم ق�سدًا على �سرب �سخ�س اأو جرحه اأو اإيذائه باأي فعل موؤثر من و�سائل العنف 
والعتداء جنم عنه مر�س اأو تعطيل عن العمل مدة تزيد على ع�سرين يومًا، عوقب باحلب�س 

من ثالثة اأ�سهر اإىل ثالث �سنوات.

املادة 334
اليذاء املق�سود الناجم عنه تعطيل اقل من )30( يوم 

اإذا مل ينجم عن الأفعال املبينة يف املادة ال�سابقة اأي مر�س اأو تعطيل عن العمل اأو جنم   .1
عنها مر�س اأو تعطيل ولكن مدته مل تزد على الع�سرين يومًا عوقب الفاعل باحلب�س مدة 
ل تزيد على �سنة اأو بغرامة ل تزيد على خم�سة وع�سرين دينارًا اأو بكلتا هاتني العقوبتني.

اإذا مل ينجم عن الأفعال املبينة يف املادة ال�سابقة مر�س اأو تعطيل عن العمل تزيد مدته   .2
على ع�سرة اأيام، فال يجوز تعقب الدعوى دون �سكوى املت�سرر كتابة اأو �سفهيًا ويف هذه 
القطعية،  الدرجة  احلكم  يكت�سب  اأن  اإىل  �سكواه  يتنازل عن  اأن  لل�ساكي  يحق  احلالة 

وعندئذ ت�سقط دعوى احلق العام.

املادة 335
اليذاء املق�سود املوؤدي اىل البرت او التعطيل او الت�سويه 

اإذا اأدى الفعل اإىل قطع اأو ا�ستئ�سال ع�سو اأو برت اأحد الأطراف اأو اإىل تعطيلها اأو تعطيل 
اإحدى احلوا�س عن العمل، اأو ت�سبب يف اإحداث ت�سويه ج�سيم اأو اأية عاهة اأخرى دائمة اأو لها 
مظهر العاهة الدائمة، عوقب الفاعل بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة مدة ل تزيد على ع�سر �سنوات.

املادة 328
العدام 

يعاقب بالإعدام على القتل ق�سدًا:
اإذا ارتكب مع �سبق الإ�سرار، ويقال له )القتل املعمد(.  .1

اإذا ارتكب متهيدًا جلناية اأو ت�سهياًل اأو تنفيذًا لها، اأو ت�سهياًل لفرار املحر�سني على تلك   .2
اجلناية اأو فاعلها اأو املتدخلني فيها، اأو للحيلولة بينهم وبني العقاب.

اإذا ارتكبه املجرم على اأحد اأ�سوله.  .3

املادة 329 
تعريف ال�سرار ال�سابق 

الإ�سرار ال�سابق هو الق�سد امل�سمم عليه قبل الفعل لرتكاب جنحة اأو جناية يكون غر�س 
امل�سر منها اإيذاء �سخ�س معني اأو اأي �سخ�س غري معني وجده اأو �سادفة ولو كان ذلك الق�سد 

معلقًا على حدوث اأمر اأو موقوفًا على �سرط.

املادة 330
القتل غري املق�سود 

اأو اإعطاء مواد �سارة  اأن تف�سي اإىل املوت  اأحدًا باأداة لي�س من �ساأنها  اأو جرح  من �سرب 
ومل يق�سد من ذلك قتاًل قط، ولكن املعتدى عليه تويف متاأثرًا مما وقع عليه عوقب الفاعل 

بالأ�سغال ال�ساقة مدة ل تنق�س عن خم�س �سنوات.

املادة 331
قتل الم وليدها ق�سدا 

اإذا ت�سببت امراأة بفعل اأو ترك مق�سود يف قتل وليدها الذي مل يتجاوز ال�سنة من عمره على 
�سورة ت�ستلزم احلكم عليها بالإعدام، ولكن املحكمة اقتنعت باأنها حينما ت�سببت يف الوفاة 
مل تكن قد ا�ستعادت وعيها متامًا من تاأثري ولدة الولد اأو ب�سبب الر�ساعة الناجم عن ولدته، 

تبدل عقوبة الإعدام بالعتقال مدة ل تنق�س عن خم�س �سنوات.



246247

�سخ�س اآخر واأقدم على قتلهما اأو جرحهما اأو اإيذائهما كليهما اأو اإحداهما.
ي�ستفيد مرتكب القتل اأو اجلرح اأو الإيذاء من العذر املخفف اإذا فاجاأ زوجه اأو اإحدى   .2

ا�سوله اأو فروعه اأو اأخواته مع اآخر على فرا�س غري م�سروع.

املادة 341
افعال الدفاع امل�سروع 

تعد الأفعال الآتية دفاعًا م�سروعًا:
فعل من يقتل غريه اأو ي�سيبه بجراح اأو باأي فعل موؤثر دفاعًا عن نف�سه اأو عر�سه اأو نف�س   .1

غريه اأو عر�سه، ب�سرط اأن:
يقع الدفع حال وقوع العتداء. اأ. 

اأن يكون العتداء غري حمق. ب. 
اأن ل يكون يف ا�ستطاعة املعتدى عليه التخل�س من هذا العتداء اإل بالقتل اأو اجلرح  ج. 

اأو الفعل املوؤثر.
فعل من يقتل غريه اأو ي�سيبه بجراح اأو باأي فعل موؤثر دفاعًا عن ماله اأو مال غريه  د. 

الذي هو يف حفظه ب�سرط:
اأن يقع الدفاع اأثناء النهب وال�سرقة املرافقني للعنف،   .1

اأن تكون ال�سرقة موؤدية اإىل �سرر ج�سيم من �ساأنه اأن يخل باإرادة امل�سروق   .2
منه ويف�سد اختياره ولو مل يرافقها عنف.

اأن ل ميكن يف كلتا احلالتني املذكورتني اآنفًا دفع ال�سارقني والناهبني وا�سرتداد  و. 
املال بغري القتل اأو اجلرح اأو الفعل املوؤثر.

املادة 342
الدفاع امل�سروع عن البيوت وال�سكان 

يعد دفاعًا م�سروعًا كل قتل اأو اإ�سابة بجراح اأو باأي فعل موؤثر ارتكب لدفع �سخ�س دخل اأو 
حاول الدخول لياًل اإىل منزل اآهل بال�سكان اأو اإىل بيت ال�سكن، ح�سبما ورد تعريفه يف املادة 
اأو با�ستعمال مفاتيح  الثانية، بت�سلق ال�سياجات اأو اجلدران اأو املداخل اأو ثقبها اأو ك�سرها 
اإل من  اأدوات خا�سة. واإذا وقع العتداء نهارًا فال ي�ستفيد الفاعل  اأو  اأو م�سطنعة  مقلدة 

العذر املخفف عماًل باملادة )97(.

املادة 336
اليذاء املق�سود املوؤدي اىل الجها�س 

من ت�سبب باإحدى و�سائل العنف اأو العتداء املذكور يف املادة 333 باإجها�س حامل وهو على 
علم بحملها، عوقب بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة مدة ل تزيد على ع�سر �سنوات.

املادة 337
الظروف امل�سددة اليذاء املق�سود 

ت�سدد العقوبات املن�سو�س عليها يف املواد 333 و334 و335، بحيث يزيد عليها من ثلثها اإىل 
ن�سفها اإذا اقرتف الفعل باإحدى احلالت املبينة يف املادتني 327 و328.

املادة 338
امل�ساجرة 

اإذا ا�سرتك عدة اأ�سخا�س يف م�ساجرة جنم عنها قتل اأو تعطيل ع�سو اأو جرح اأو اإيذاء اأحد 
النا�س وتعذر معرفة الفاعل بالذات، عوقب كل من ا�سرتك منهم يف الأفعال الإجرائية التي 
جنم عنها املوت اأو تعطيل الع�سو اأو اجلرح اأو الإيذاء بالعقوبة املقررة قانونًا للجرمية املقرتفة 

بعد تخفي�سها حتى ن�سفها.
واإذا كانت اجلرمية املقرتفة ت�ستوجب الإعدام اأو الأ�سغال ال�ساقة املوؤبدة عوقب كل من ا�سرتك 

يف الأفعال الإجرائية املوؤدية اإليها بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة مدة تنق�س عن ع�سر �سنوات.

املادة 339
 النتحار 

من حمل اإن�سانًا على النتحار اأو �ساعده بطريقة من الطرق املذكورة يف املادة )80(  اأ. 
عوقب بالعتقال املوؤقت.

واإذا بقي النتحار يف حالة ال�سروع عوقب ذلك ال�سخ�س باحلب�س من ثالثة اأ�سهر اإىل  ب. 
�سنتني وتكون العقوبة حتى ثالث �سنوات اإذا جنم اإيذاء اأو عجز دائميني.

املادة 340
العذر يف القتل 

مع  بالزنا  التلب�س  اإحدى حمارمه حال  اأو  زوجته  فاجاأ  املحل، من  العذر  ي�ستفيد من   .1
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اأو بغرامة ل تزيد على خم�سني دينارًا، واإذا كان قد حجزه بادعائه زورًا . باأنه  على �سنة 
ي�سغل وظيفة ر�سمية اأو باأنه يحمل مذكرة قانونية بالقب�س عليه . يعاقب باحلب�س مدة �ستة 
اأ�سهر اإىل �سنتني، واإذا وقعت هذه الأفعال على موظف اأثناء وظيفته اأو ب�سبب ما اأجراه بحكم 

وظيفته كانت العقوبة من �ستة اأ�سهر اإىل ثالث �سنوات.

املادة 347
خرق حرمة املنازل 

من دخل م�سكن اآخر اأو ملحقات م�سكنه خالفًا لإرادة ذلك الآخر،وكذلك من مكث يف   .1
الأماكن املذكورة خالفًا لإرادة من له احلق يف اق�سائه عنها عوقب باحلب�س مدة ل 

تتجاوز ال�ستة اأ�سهر.
ويق�سي باحلب�س من �سهر اإىل �سنة اإذا وقع الفعل لياًل اأو بوا�سطة العنف على الأ�سخا�س   .2

اأو الك�سر اأو با�ستعمال ال�سالح اأو ارتكبه عدة اأ�سخا�س جمتمعني.
�سكوى  بناء على  اإل  الأوىل،  الفقرة  املن�سو�س عليها يف  املالحقة يف احلالة  ل جتري   .3

الفريق الآخر.

املادة 348
الت�سلل اىل اماكن تخ�س الغري 

يعاقب باحلب�س مدة ل تتجاوز الأ�سبوع اأو بغرامة ل تتجاوز الع�سرة دنانري من ت�سلل   .1
اأماكن غري املذكورة يف املادة ال�سابقة  اإىل  اأو العنف على الأ�سخا�س  بوا�سطة الك�سر 
تخ�س الغري ولي�ست مباحة للجمهور، اأو مكث فيها على الرغم من اإرادة من له احلق 

يف اإق�سائه عنها.
ول يالحق املجرم اإل بناء على �سكوى الفريق املت�سرر.  .2

املادة 349
التهديد بال�سالح 

من هدد اآخر ب�سهر ال�سالح عليه، عوقب باحلب�س مدة ل تتجاوز ال�ستة اأ�سهر.  .1
واإذا كان ال�سالح ناريًا وا�ستعمله الفاعل كانت العقوبة باحلب�س من �سهرين اإىل �سنة.   .2

املادة 343
القتل غري املق�سود 

من �سبب موت اأحد عن اإهمال اأو قلة احرتاز اأو عن عدم مراعاة القوانني والأنظمة عوقب 
باحلب�س من �ستة اأ�سهر اإىل ثالث �سنوات.

املادة 344
اليذاء غري املق�سود 

اإذا مل ينجم عن خطاأ املجرم اإل اإيذاء كالذي ن�ست عليه املادتان 333 و335 كان العقاب   .1
باحلب�س من �سهر اإىل �سنة اأو بغرامة من خم�سة دنانري اإىل خم�سني دينارًا. 

بغرامة ل  اأو  اأ�سهر  �ستة  تتجاوز  اآخر غري مق�سود، باحلب�س مدة ل  اإيذاء  يعاقب كل   .2
تتجاوز ع�سرة دنانري.

وتعلق املالحقة على �سكوى املجني عليه اإذا مل ينجم عن الإيذاء مر�س اأو تعطيل عن العمل ملدة   .3
تتجاوز الع�سرة اأيام، ويكون لتنازل ال�ساكي عن حقه نف�س املفاعيل املبينة يف املادة )334(.

املادة 345
القتل واليذاء الناجمني عن تعدد ال�سباب 

اأ�سباب متقدمة جهلها الفاعل وكانت  اأو الإيذاء املرتكبان عن ق�سد نتيجة  اإذا كان املوت 
م�ستقلة عن فعله، اأو لن�سمام �سبب منف�سل عن فعله متامًا عوقب كما ياأتي:

بالأ�سغال ال�ساقة مدة ل تقل عن ع�سر �سنوات اإذا كان فعله ي�ستلزم عقوبة الإعدام اأو   .1
الأ�سغال ال�ساقة املوؤبدة.

بتخفي�س اأية عقوبة موؤقتة اأخرى حتى ن�سفها اإذا كان فعله ي�ستلزم عقوبة غري الإعدام   .2
اأو الأ�سغال ال�ساقة املوؤبدة.

الف�سل الثاين 
يف اجلرائم الواقعة على احلرية وال�سرف 

املادة 346
حرمان احلرية 

كل من قب�س على �سخ�س وحرمه حريته بوجه غري م�سروع، يعاقب باحلب�س مدة ل تزيد 
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ملن  الأ�سرار  هذه  واأباح  ر�سمية  اأ�سرار  على  الر�سمي  مركزه  اأو  وظيفته  بحكم  ح�سل   .1
لي�س له �سالحية الطالع عليها اأو اإىل من ل تتطلب طبيعة وظيفته ذلك الطالع وفقًا 

للم�سلحة العامة.
كان يقوم بوظيفة ر�سمية اأو خدمة حكومية وا�ستبقى بحيازته وثائق �سرية اأو ر�سومًا اأو   .2
خمططات اأو مناذج اأو ن�سخًا منها دون اأن يكون له حق الحتفاظ بها اأو دون اأن تق�سي 

ذلك طبيعة وظيفته.
كان بحكم مهنته على علم ب�سر واأف�ساه دون �سبب م�سروع.  .3

املادة 356
ا�ساءة ا�ستعمال الوظيفة من موظفي م�سلحة الربق والربيد وم�سلحة الهاتف 
اإىل �سنة كل �سخ�س ملحق مب�سلحة الربق والربيد ي�سيء  يعاقب باحلب�س من �سهر   .1
ا�ستعمال وظيفته هذه باأن يطلع على ر�سالة مظروفة اأو يتلف اأو يختل�س اإحدى الر�سائل 

اأو يف�سي مب�سمونها اإىل غري املر�سل اإليه.
ويعاقب باحلب�س مدة �ستة اأ�سهر اأو بالغرامة حتى ع�سرين دينارًا من كان ملحقًا مب�سلحة   .2

الهاتف واأف�سى خمابرة هاتفية اطلع عليها بحكم وظيفته اأو عمله.

املادة 357
ف�س ر�سائل الآخرين 

كل �سخ�س يتلف اأو يف�سي ق�سدًا ر�سالة اأو برقية غري مر�سلة اإليه يعاقب بغرامة ل تتجاوز 
اخلم�سة دنانري.

املادة 358
عقوبة الذم 

يعاقب كل من ذم اآخر باإحدى ال�سور املبينة يف املادة )188( باحلب�س من �سهرين اإىل �سنة.

املادة 359
عقوبة القدح 

يعاقب على القدح باأحد النا�س املقرتف باإحدى ال�سور املذكورة يف املادتني )188 و189( 
وكذلك على التحقري احلا�سل باإحدى ال�سور الواردة يف املادة )190( باحلب�س من اأ�سبوع 

املادة 350
 التوعد بجناية باإجراء عمل او امتناع عن عمل 

من توعد اآخر بجناية عقوبتها الإعدام اأو الأ�سغال ال�ساقة املوؤبدة اأو املوؤقتة خم�س ع�سرة �سنة، 
�سواء بوا�سطة كتابة مقفلة اأو بوا�سطة �سخ�س ثالث عوقب باحلب�س من �ستة اأ�سهر اإىل ثالث 

�سنوات اإذا ت�سمن الوعيد الأمر باإجراء عمل ولو م�سروعًا اأو بالمتناع عنه.

املادة 351
الوعيد بجناية 

اإذا مل يت�سمن التهديد باإحدى اجلنايات املذكورة اأعاله اأمرًا اأو ت�سمن اأمرًا اإل اأنه ح�سل 
م�سافهة دون وا�سطة �سخ�س اآخر ق�سي باحلب�س من �سهر اإىل �سنتني.

املادة 352
التهديد بجناية عقوبتها اقل من ال�سغال ال�ساقة )15( �سنة 

يعاقب باحلب�س حتى �سنة على التهديد بجناية اأخف من اجلنايات املذكورة يف املادة )350( 
اإذا ارتكب باإحدى الو�سائل املبينة يف املادة نف�سها.

املادة 353
التهديد بجنحة املت�سمن اأمرا 

التهديد بجنحة املت�سمن اأمرًا اإذا وقع كتابة اأو بوا�سطة �سخ�س ثالث يعاقب عليه باحلب�س 
مدة ل تتجاوز ال�ستة اأ�سهر.

املادة 354
التهديد باإنزال �سرر غري حمق 

كل تهديد اآخر باإنزال �سرر غري حمق، اإذا ح�سل بالقول اأو باإحدى الو�سائل املذكورة يف 
املادة )73( وكان من �ساأنها التاأثري يف نف�س املجني عليه تاأثري �سديدًا يعاقب عليه بناء على 

ال�سكوى باحلب�س حتى اأ�سبوع اأو بغرامة ل تتجاوز اخلم�سة دنانري.

املادة 355
اف�ساء ال�سرار 
يعاقب باحلب�س مدة ل تزيد على ثالث �سنوات كل من:
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املادة 365
ت�سمني الأ�سرار املادية والأ�سرار املعنوية يف الدعوى 

للمدعي ال�سخ�سي اأن يطلب بالدعوى التي اأقامها ت�سمني ما حلقه بالذم اأو القدح اأو التحقري 
من الأ�سرار املادية وما يقدره من الت�سمينات النقدية يف مقابل ما يظن اأنه حلق به من 
الأ�سرار املعنوية ، وعلى املحكمة اأن تقدر هذه الت�سمينات بح�سب ماهية اجلرمية و�سدة 

وقعها على املعتدى عليه وبالن�سبة اإىل مكانته الجتماعية ويحكم بها.

املادة 366 
اإقامة الورثة للدعوى 

اإذا وجه الذم اأو القدح اإىل ميت، يحق لورثته دون �سواهم اإقامة الدعوى.
املادة 367 

حالت رد دعوى الت�سمينات 
يف احلالت التي تثبت فيها جرمية الذم اأو القدح اأو التحقري وت�سقط العقوبة مبقت�سى املادة 

363 ترد دعوى الت�سمينات.

الباب التا�سع 
يف اجلنايات التي ت�سكل خطرًا �ساماًل 

الف�سل الأول 
يف احلريق 

املادة 368
حرق البنية ومركبات القطارات وال�سند والطائرات 

يعاقب بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة مدة ل تقل عن �سبع �سنوات كل من اأ�سرم النار ق�سدًا   .1
يف اأبنية اأو م�سانع اأو ور�س اأو خمازن اأو اأي عمارات اآهلة واقعة يف مدينة اأو قرية، اأو

يف مركبات ال�سكة احلديدية اأو عربات تقل �سخ�سًا اأو اأكرث غري املجرم اأو تابعة لقطار   .2
فيه �سخ�س اأو اأكرث من �سخ�س، 

يف �سفن ماخرة اأو را�سية يف املرافئ،   .3
يف مركبات هوائية طائرة اأو جاثمة يف مطار، �سواء اأكانت ملكة اأم ل، اأو  .4

اإىل ثالثة اأ�سهر اأو بالغرامة من خم�سة دنانري اإىل خم�سة وع�سرين دينارًا. 

املادة 360
عقوبة التحقري 

من حقر اأحد النا�س خارجًا عن الذم والقدح قوًل اأو فعاًل وجهًا لوجه اأو مبكتوب خاطبه به 
اأو ق�سد اطالعه عليه، اأو باإطالة الل�سان عليه اأو اإ�سارة خم�سو�سة اأو مبعاملة غليظة، يعاقب 

باحلب�س مدة ل تزيد على �سهر اأو بغرامة ل تزيد على ع�سرة دنانري.

املادة 361
 اإلقاء جنا�سة على �سخ�س 

كل من األقى غائطًا اأو ما هو يف حكمه من النجا�سة على �سخ�س يعاقب باحلب�س من �ستة 
اأ�سهر اإىل �سنة وبالغرامة من ع�سرين دينارًا اإىل خم�سني دينارًا.

املادة 362
مو�سوع الذم جرم 

ل ي�سمح ملرتكب الذم اأو القدح تربيرًا لنف�سه باإثبات �سحة الفعل مو�سوع الذم اأو القدح اأو 
اأو يكون مو�سوع القدح معدودًا قانونًا من  اأن يكون مو�سوع الذم جرمًا  اإل  اإثبات ا�ستهاره 
اجلرائم، ويقف القادح موقف الذام وذلك بتحويل عبارة القدح اإىل �سكل مادة خم�سو�سة 
ب�سورة التعيني والتخ�سي�س وعندئذ مل يعد يف الإمكان مالحقته بجرمية القدح بل جتري 

عليه اأحكام الذم.

املادة 363
تخفي�س العقوبة 

اإذا كان املعتدى عليه قد جلب احلقارة لنف�سه بعمله فعاًل غري حمق اأو قابل ما وقع عليه من 
حقارة مبثلها اأو ا�سرت�سي فر�سي، �ساغ للمحكمة اأن حتط من عقوبة الطرفني اأو من عقوبة 

اأحدهما لأفعال الذم والقدح والتحقري ثلثها حتى ثلثيها اأو ت�سقط العقوبة بتمامها.

املادة 364
املدعي ال�سخ�سي يف دعاوى الذم والقدح والتحقري 

تتوقف دعاوى الذم والقدح والتحقري على اتخاذ املعتدى عليه �سفة املدعي ال�سخ�سي.



254255

املادة 374
الت�سبب بحرق مال الغري عن اإهمال او قلة احرتاز 

من ت�سبب باإهماله اأو بقلة احرتازه اأو عدم مراعاته القوانني والأنظمة بحرق �سيء ميلكه 
الغري، عوقب باحلب�س حتى �سنة اأو بغرامة حتى خم�سني دينارًا. 

املادة 375
نزع او اإتالف الت اطفاء احلرائق 

اآلة  اأو بغرامة ل تزيد على خم�سني دينارًا من نزع  اإىل �سنة  اأ�سبوع  1.يعاقب باحلب�س من 
و�سعت لإطفاء احلرائق اأو غري مكانها اأو جعلها غري �ساحلة للعمل.

2. ويعاقب بالعقوبة نف�سها من كان جمربًا بحكم القانون اأو الأنظمة على اقتناء اآلة لإطفاء 
احلرائق فاأغفل تركيبها وفاقًا لالأ�سول اأو مل يبقها �ساحلة للعمل دائمًا.

الف�سل الثاين 
يف العتداء على الطرق العامة واملوا�سالت والأعمال ال�سناعية 

املادة 376
تخريب الطرق وال�سوارع واملن�ساآت العامة ت�سداأ 

من اأحدث تخريبًا عن ق�سد يف طريق عام اأو ج�سر ويف اإحدى املن�ساآت العامة اأو اأحلق بها 
�سررًا عن ق�سد، عوقب باحلب�س حتى �سنة، واإذا جنم عن فعله خطر على �سالمة ال�سري، 

عوقب باحلب�س من �سهر اإىل �سنتني.

املادة 377
تخريب اخلطوط احلديدية بق�سد احداث الت�سادم بني القطارات 

من عطل خطًا حديديًا اأو اآلت احلركة اأو الإ�سارة اأو و�سع �سيئًا يحول دون �سريها، اأو ا�ستعمل 
و�سيلة ما لإحداث الت�سادم بني القطارات اأو انحرافها عن اخلط، عوقب بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة.

املادة 378
تخريب الت ال�سارة بق�سد اغراق ال�سفن او املركبات الهوائية 

اإ�سارات  ا�ستعمل  اأو  الإ�سارة  اآلت  اأو عطل  املوؤقتة من حطم  ال�ساقة  بالأ�سغال  يعاقب   .1

يف اأبنية م�سكونة اأو معدة لل�سكن واقعة خارج الأمكنة الآهلة �سواء اأكانت ملكه اأم ل.  .5

املادة 369
 حرق الغابات واملزروعات 

يعاقب بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة كل من اأ�سرم النار ق�سدًا:
فيما لغريه من حراج اأو غابات لالحتطاب، اأو يف ب�ساتني اأو مزروعات قبل ح�سادها.  .1

يف حراج اأو غابات لالحتطاب اأو يف ب�ساتني اأو مزروعات قبل ح�سادها اإذا كانت ملكًا   .2
له و�سرى احلريق اإىل ملك غريه فاأ�سر به.

املادة 370
 حرق البنية غري امل�سكونة او املزروعات املرتوكة 

يعاقب بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة من ي�سرم النار ق�سدًا يف اأبنية غري م�سكونة ول م�ستعملة 
لل�سكنى واقعة خارج الأمكنة الآهلة اأو يف مزروعات اأو اأكدا�س من الق�س اأو يف ح�سيد مرتوك 
يف مكانه اأو يف حطب مكد�س اأو مر�سوف اأو مرتوك يف مكانه �سواء اأكان ل ميلك هذه الأ�سياء 

اأم كان ميلكها ف�سرت النار اإىل ملك الغري فاأ�سرت به.

املادة 371
احلرق بق�سد الإ�سرار 

اأو جر مغنم غري م�سروع  كل حريق غري ما ذكر اقرتف بق�سد اإحلاق �سرر مادي بالغري 
للفاعل اأو لآخر، يعاقب عليه باحلب�س والغرامة.

املادة 372
وفاة اإن�سان نتيجة احلريق 

اإذا جنم عن احلريق وفاة اإن�سان عوقب م�سرم النار بالإعدام يف احلالت التي ن�ست عليها املادتان 
)368 و369( وبالأ�سغال ال�ساقة املوؤبدة يف احلالت التي ن�ست عليها املادتان )370 و371(.

املادة 373
ا�ستخدام املواد املتفجرة 

تطبق الأحكام ال�سابقة يف ال�سروط نف�سها على من يتلف ولو جزئيًا اأحد الأ�سياء املذكورة 
فيها بفعل مادة متفجرة.
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املادة 383
اغفال و�سع الت او ا�ست�سارات منع طوارئ العمل 

كل �سناعي اأو رئي�س ور�سة اأغفل و�سع اآلت اأو اإ�سارات ملنع طوارئ العمل اأو مل يبقها دائمًا �ساحلة 
لال�ستعمال عوقب باحلب�س من �سهر اإىل �سنتني اأو بالغرامة من ع�سرة دنانري اإىل خم�سني دينارًا.

املادة 384
تعطيل ا�سارات العمال ال�سناعية عن اإهمال او قلة احرتاز او عدم مراعاة 

القوانني والأنظمة عن غري ق�سد 
من ت�سبب عن قلة احرتاز اأو اإهمال اأو عدم مراعاة القوانني اأو الأنظمة يف تعطيل الآلت 

والإ�سارات ال�سابقة الذكر، عوقب باحلب�س مدة ل تتجاوز ال�ستة اأ�سهر.

املادة 385
نزع ا�سارات العمال ال�سناعية ق�سدا 

من نزع ق�سدًا اإحدى هذه الأدوات، اأو جعلها غري �ساحلة لال�ستعمال عوقب باحلب�س   .1
من ثالثة اأ�سهر اإىل �سنتني.

ويق�سى بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة، اإذا جنم عن الفعل حادثة ج�سيمة بالأ�سغال ال�ساقة   .2
املوؤبدة اإذا اأف�سى اإىل تلف نف�س.

الف�سل الثالث 
الغ�س 

املادة 386
 الغ�س يف مواد خمت�سة بغذاء الإن�سان او احليوان وعر�سها للبيع 

يعاقب باحلب�س من �سهر اإىل �سنة وبالغرامة من خم�سة دنانري اإىل خم�سني دينارا اأو   .1
باإحدى هاتني العقوبتني:

من غ�س مواد خمت�سة بغذاء الإن�سان اأو احليوان اأو عقاقري اأو اأ�سربة اأو منتجات  اأ.  
�سناعية اأو زراعية اأو طبيعية معدة للبيع.

من عر�س اإحدى املنتجات اأو املواد ال�سابق ذكرها اأو طرحها للبيع اأو باعها وهو  ب.  
على علم باأنها مغ�سو�سة وفا�سدة.

مغلوطة اأو اأية و�سيلة خا�سة اأخرى بق�سد اإغراق �سفينة اأو اإ�سقاط مركبة هوائية.
واإذا جنم عن الفعل غرق ال�سفينة اأو �سقوط املركبة الهوائية، كانت العقوبة ع�سر �سنوات   .2

على الأقل.
املادة 379

قطع �سري املخابرات الربقية او الهاتفية او اذاعات الراديو 
من اأقدم ق�سدًا على قطع �سري املخابرات الربقية اأو الهاتفية اأو اإذاعات الراديو �سواء   .1
باإحلاق ال�سرر بالآلت اأو الأ�سالك اأو باأية طريقة اأخرى عوقب باحلب�س من ثالثة اأ�سهر 

اإىل �سنتني.
واإذا جنم عن الفعل خطر على ال�سالمة العامة، عوقب باحلب�س من �ستة اأ�سهر اإىل �سنتني.  .2

املادة 380
اإتالف اأو منع اإ�سالح خطوط الهاتف اأو الربق اأو اأجهزة الإذاعة اأثناء 

الفتنة اأو الع�سيان 
يعاقب بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة كل من:

اأتلف اأثناء فتنة اأو ع�سيان م�سلح وقع اململكة خطًا اأو اأكرث من خطوط الهاتف اأو الربق   .1
اأو عطل اأجهزة الإذاعة اأو جعلها باأية �سورة كانت غري �ساحلة لال�ستعمال اأو ا�ستوىل 
عليها عنوة اأو بطريقة اأخرى بحيث ترتب على ذلك انقطاع املخاطبات واملرا�سالت بني 

موظفي احلكومة اأو اآحاد النا�س وتعطيل الإذاعات.
منع عنوة ت�سليح خطوط الهاتف اأو الربق اأو اأجهزة الإذاعة.  .2

املادة 381
الظرف امل�سدد 

يزاد على العقوبات املذكورة يف املواد ال�سابقة ن�سفها، اإذا اأ�سيب اأحد النا�س بعاهة دائمة، 
ويق�سى بالإعدام اإذا اأدى الأمر اإىل موت اأحد النا�س.

املادة 382
الت�سبب خطاأ يف التخريب والتهدمي 

من ت�سبب خطاأ يف التخريب والتهدمي و�سائر الأفعال املذكورة يف املواد ال�سابقة عوقب باحلب�س 
مدة ل تتجاوز ال�ستة اأ�سهر اأو بغرامة ل تزيد على خم�سني دينارًا.
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ا�ستعطى اأو طلب ال�سدقة من النا�س متذرعًا اإىل ذلك بعر�س جروحه اأو عاهة فيه اأو   .2
باأية و�سيلة اأخرى، �سواء اأكان متجوًل اأو جال�سًا يف حمل عام، اأو وجد يقود ولدًا دون 

ال�ساد�سة ع�سرة من عمره للت�سول وجمع ال�سدقات اأو ي�سجعه على ذلك.
وجد متنقاًل من مكان اإىل اآخر جلمع التربعات اخلريية مهما كان نوعها بال�ستناد اإىل   .3

ادعاء كاذب.
ت�سرف يف اأي حمل عمومي ت�سرفًا يحتمل اأن يحدث اإخالًل بالطماأنينة العامة.  .4

وجد متجوًل يف اأي ملك اأو على مقربة منه اأو يف اأية طريق اأو �سارع عام اأو يف مكان   .5
حماٍذ لهما اأو يف اأي حمل عام اآخر يف وقت وظروف ي�ستنتج منه باأنه موجود لغاية غري 

م�سروعة اأو غري لئقة.
يعاقب يف املرة الأوىل باحلب�س مدة ل تزيد على ثالثة اأ�سهر اأو اأن تقرر املحكمة اإحالته على 
اأية موؤ�س�سة معينة من قبل وزير ال�سوؤون الجتماعية للعناية باملت�سولني ملدة ل تقل عن �سنة 

ول تزيد على ثالث �سنوات.
غري اأنه يجوز لوزير ال�سوؤون الجتماعية يف وقت �ساء اأن يفرج عن اأي �سخ�س عهد به اإىل 
اأية موؤ�س�سة مبقت�سى هذه املادة وفق ال�سروط التي يراها منا�سبة ،كما يجوز له اأن يعيده اإىل 
املوؤ�س�سة املذكورة لإكمال املدة املحكوم بها اإذا ما خولفت هذه ال�سروط، ويف املرة الثانية اأو 

ما يليها باحلب�س مدة ل تزيد على �سنة واحدة.

الف�سل الثاين 
يف تعاطي امل�سكرات واملخدرات 

املادة 390
التواجد يف حالة �سكر واحداث �سغب يف مكان عام 

من وجد يف حمل عام اأو مكان مباح للجمهور وهو يف حالة ال�سكر وت�سرف ت�سرفًا مقرونًا 
بال�سغب واإزعاج النا�س عوقب بغرامة ل تتجاوز ع�سرة دنانري اأو باحلب�س حتى اأ�سبوع.

املادة 391
تقدمي م�سكر ل�سكران او ملن مل يكمل )18( �سنة 

من قدم م�سكرًا ل�سخ�س يدل ظاهر حاله على اأنه يف حال �سكر، اأو ل�سخ�س مل يكمل بعد 

من عر�س منتجات من �ساأنها اإحداث الغ�س اأو طرحها للبيع اأو باعها وهو عامل  ج.  
بوجه ا�ستعمالها.

من حر�س باإحدى الو�سائل التي ن�ست عليها املادة )80( على ا�ستعمال املنتجات  د.  
اأو املواد املذكورة اآنفًا.

وعند التكرار مينع املجرم من ممار�سة العمل الذي كان وا�سطة لرتكاب اجلرم.  .2

املادة 387
املنتجات املغ�سو�سة �سارة ب�سحة الإن�سان او احليوان 

اإذا كانت املنتجات اأو املواد املغ�سو�سة اأو الفا�سدة �سارة ب�سحة الإن�سان اأو احليوان، ق�سي 
باحلب�س من ثالثة اأ�سهر اإىل �سنتني وبالغرامة من خم�سة دنانري اإىل خم�سني دينارًا. 

تطبق هذه العقوبات ولو كان ال�ساري اأو امل�ستهلك على علم بالغ�س اأو الف�ساد ال�سارين.

املادة 388
حيازة طعام او �سراب م�سرة بال�سحة 

يعاقب بغرامة ل تزيد على ع�سرة دنانري اأو باحلب�س مدة ل تزيد على ثالثة اأ�سهر اأو بكلتا 
العقوبتني من اأحرز اأو اأبقى يف حيازته يف اأي مكان دون �سبب م�سروع منتجات اأية مادة على 
اأنها طعام اأو �سراب بعد اأن اأ�سبحت م�سرة بال�سحة اأو يف حالة ل ت�سلح معها لالأكل اأو ال�سرب 
مع علمه اأو مع وجود ما يدعوه لالعتقاد باأنها م�سرة بال�سحة اأو غري �ساحلة لالأكل اأو ال�سرب.

الباب العا�سر 
يف جرائم الت�سول وال�سكر واملقامرة 

الف�سل الأول 
يف املت�سولني 

املادة 389
عقوبة الت�سول 

كل من:
ت�سرف ت�سرفًا �سائنًا اأو منافيًا لالآداب يف حمل عام.  .1
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املادة 395
التواجد يف عمل عمومي للمقامرة 

كل من وجد يف حمل عمومي للمقامرة خالف الأ�سخا�س امل�سار اإليهم يف الفقرة )1( من 
املادة )393( يعد باأنه موجود فيه للمقامرة غري امل�سروعة اإل اإذا ثبت عك�س ذلك، ويعاقب 
يف املرة الأوىل بغرامة ل تزيد على خم�سة دنانري ويف املرة الثانية اأو ما يليها بغرامة ل تزيد 

على ع�سرة دنانري اأو باحلب�س مدة ل تزيد على ثالثة اأ�سهر اأو بكلتا هاتني العقوبتني.
املادة 396

�سبط وم�سادرة الت املقامرة غري امل�سروعة 
كل اآلة اأو �سيء ا�ستعمل اأو يلوح اأنه ا�ستعمل اأو يراد ا�ستعماله للمقامرة غري امل�سروعة وجد 
يف منزل اأو غرفة اأو حمل يدار اأو ي�ستعمل للمقامرة غري امل�سروعة يجوز �سبطه من قبل اأي 
ماأمور من ماأموري ال�سرطة اأو الدرك، ولدى حماكمة اأي �سخ�س بتهمة اإدارة اأو ا�ستعمال 
ذلك املنزل اأو الغرفة اأو املحل خالفًا لأحكام هذا القانون، يجوز للمحكمة اأن ت�سدر القرار 

الذي تق�سي به العدالة ب�ساأن م�سادرة تلك الآلة اأو ذلك ال�سيء اأو اإتالفه اأو رده.
املادة 397
اليان�سيب 

كل من فتح اأو اأدار اأو ا�ستعمل مكانًا لأعمال اليان�سيب مهما كان نوعها يعاقب باحلب�س   .1
حتى �ستة اأ�سهر اأو بالغرامة حتى خم�سني دينارًا.

كل من طبع اأو ن�سر اأو ت�سبب يف طبع اأو ن�سر اأية اإذاعة اأو اإعالن عن يان�سيب اأو ما   .2
يتعلق به اأو عن بيع اأية تذكرة اأو ورقة يان�سيب اأو ح�سة يف تذكرة اأو ورقة يان�سيب اأو 
فيما يتعلق بذلك اأو باع اأو عر�س للبيع تذكرة اأو ورقة يان�سيب كهذه، يعاقب بغرامة ل 

تتجاوز خم�سني دينارًا. 
اإن لفظة )اليان�سيب( الواردة يف هذه املادة ت�سمل كل طريقة اأو حيلة تتخذ لبيع مال اأو   .3
هبته اأو الت�سرف فيه اأو توزيعه بوا�سطة القرعة اأو بطريق احلظ �سواء اأكان ذلك برمي 
حجارة الزهر اأو ب�سحب التذاكر اأو اأوراق اليان�سيب، اأو القرعة اأو الأرقام اأو الر�سوم 

اأو بوا�سطة دولب اأو حيوان مدرب اأو باأية طريق اأخرى مهما كان نوعها.
به من مرجعه  اإذن  على  ا�ستح�سل  )يان�سيب(  اأي  على  املادة  اأحكام هذه  ت�سري  ل   .4

املخت�س.

الثامنة ع�سرة من عمره، عوقب بالغرامة حتى ع�سرة دنانري.

املادة 392
تقدمي امل�سكر من قبل �ساحب احلانة او احد م�ستخدميها 

1. يعاقب باحلب�س حتى �سهر اأو بالغرامة حتى ع�سرة دنانري اإذا كان ال�سخ�س الذي قدم 
امل�سكر �ساحب احلانة اأو اأحد م�ستخدميها.

2. عند تكرار الفعل ميكن احلكم باإقفال املحل للمدة التي تراها املحكمة.

الف�سل الثالث 
يف املقامرة 

املادة 393
فتح وادارة اماكن للمقامرة غري امل�سروعة 

كل من كان ميلك منزًل اأو غرفة اأو حماًل اأو ي�سغله اأو ميلك حق ا�ستعماله وفتح اأو اأدار   .1
اأو ا�ستعمل ذلك املنزل اأو الغرفة اأو املحل للمقامرة غري امل�سروعة اأو �سمح ق�سدًا وعن 
علم منه ل�سخ�س اآخر بفتح اأو اإدارة اأو ا�ستعمال ذلك املنزل اأو الغرفة اأو املحل للغاية 
الآنف ذكرها وكل من كان معهودًا اإليه مالحظة اأو اإدارة اأعمال اأي منزل اأو غرفة اأو 
حمل مفتوح اأو مدار اأو م�ستعمل للغاية املذكورة اآنفًا اأو موكوًل اإليه امل�ساعدة يف اإدارة 

اأ�سغال ذلك املحل على اأي وجه من الوجوه يعترب اأنه يدير حماًل عموميًا للمقامرة.
ت�سمل عبارة )املقامرة غري امل�سروعة( الواردة يف هذه املادة، كل لعبة من األعاب الورق،   .2
)ال�سدة ( التي حتتاج اإىل مهارة، وكل لعبة اأخرى ل يوؤتي احلظ فيها جميع الالعبني 
على ال�سوية مبا فيهم حافظ املال )البنكري( اأو ال�سخ�س اأو الأ�سخا�س الآخرون الذين 

يديرون اللعب اأو الذين يلعب اأو يراهن الالعبون �سدهم.

املادة 394
ادارة عمل عمومي للمقامرة 

كل من اأدار حماًل عموميًا للمقامرة يعاقب باحلب�س حتى �ستة اأ�سهر وبالغرامة حتى خم�سني 
دينارًا.
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ح�سب التعريف املبني يف املادة الثانية. بهدم احلائط اأو ت�سلق اجلدار اأو بك�سر اأو خلع 
الباب اأو فتح الأقفال مبفاتيح م�سطنعة اأو اأدوات خم�سو�سة، اأو بانتحال �سفة موظف 

اأو بارتداء زيه و�ساراته، اأو بالتذرع باأمر من ال�سلطة.
اأو يتو�سل باأحد �سروب العنف على  اأو واحد منهم بال�سالح  اأن يهدد ال�سارقون كلهم   .5
الأ�سخا�س اإما لتهيئة اجلناية اأو ت�سهيلها، واإما لتاأمني هرب الفاعلني اأو ال�ستيالء على 

امل�سروق.

املادة 401
 ظروف اخرى جلرمية ال�سرقة 

يعاقب بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة خم�س �سنوات على الأقل من ارتكب ال�سرقة م�ستجمعة   .1
احلالت الآتية:

اأن تقع ال�سرقة لياًل. اأ. 
بفعل �سخ�سني اأو اأكرث. ب. 

اأن يهدد ال�سارقون كلهم اأو واحد منهم بال�سالح اأو يتو�سل باأحد �سروب العنف على  ج.  
الأ�سخا�س اإما لتهيئته اجلناية اأو ت�سهيلها اأو لتاأمني هرب الفاعلني اأو ال�ستيالء 

على امل�سروق.
ويعاقب بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة ملدة ل تقل عن ع�سر �سنوات اإذا ت�سبب عن هذا العنف   .2

ر�سو�س اأو جروح.
واحد،  �سخ�س  قبل  من  اأو  نهارًا  ال�سرقة  وقعت  اإذا  املوؤقتة  ال�ساقة  بالأ�سغال  ويعاقب   .3
بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة ملدة ل تقل عن خم�س �سنوات اإذا ت�سبب عن العنف ر�سو�س اأو 
جروح، وملدة ل تقل عن ع�سر �سنوات يف احلالة الواردة يف الفقرة الأوىل من هذه املادة.

املادة 402
ال�سلب يف الطريق العام 

يعاقب الذين يرتكبون ال�سلب يف الطريق العام على الوجه الآتي:
بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة مدة ل تنق�س عن خم�س �سنوات اإذا ح�سل فعل ال�سلب نهارًا   .1

من �سخ�سني فاأكرث با�ستعمال العنف.

املادة 398
 ادارة اماكن للمقامرة غري امل�سروعة واليان�سيب 

كل من ظهر اأنه ي�سرف على اإدارة منزل اأو غرفة اأو عدد من الغرف اأو حمل مما ورد ذكره 
يف املادتني )393 و 397( من هذا القانون، رجاًل كان اأم امراأة وكل من ت�سرف ال�سخ�س 
الذي ي�سرف على اإدارة ذلك املحل اأو ال�سخ�س املعهود اإليه اأمر تفقده والعناية به يعترب اأنه 

هو �ساحب ذلك املحل �سواء اأكان هو �ساحبه احلقيقي اأم مل يكن.

الباب احلادي ع�سر 
اجلرائم التي تقع على الأموال 

الف�سل الأول 
يف اأخذ مال الغري 

املادة 399
تعريف ال�سرقة 

ال�سرقة هي اأخذ مال الغري املنقول دون ر�ساه.  .1
اإزالة ت�سرف املالك فيه برفعه من مكانه ونقله واإذا كان  وتعني عبارة )اأخذ املال(   .2

مت�ساًل بغري منقول فبف�سله عنه ف�ساًل تامًا ونقله.
وت�سمل لفظة )مال( القوى املحرزة.  .3

املادة 400
الظروف امل�سددة جلرمية ال�سرقة 

يعاقب بالأ�سغال ال�ساقة املوؤبدة اأو املوؤقتة مدة ل تنق�س عن خم�س ع�سرة �سنة من ارتكب 
�سرقة م�ستجمعة احلالت اخلم�س الآتية:

اأن تقع ال�سرقة لياًل.  .1
بفعل �سخ�سني اأو اأكرث.  .2

اأن يكون ال�سارقون كلهم اأو واحد منهم حاماًل �سالحًا ظاهرًا اأو خمفيًا.  .3
بالدخول اإىل مكان معد ل�سكنى النا�س اأو ملحقاته اأو ما ي�سمله هذا املكان وملحقاته   .4
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املادة 406
عقوبة احوال معينة لل�سرقة 

يعاقب باحلب�س من �سنة اإىل ثالث �سنوات على ال�سرقات التي حت�سل يف حالة من الأحوال الآتية:
اأ. اأن يكون الوقت لياًل وال�سارق اثنني فاأكرث، اأو  .1

مكان  اأو يف  ماأهول  مكان  ال�سرقة يف  وتقع  واحدًا،  وال�سارق  لياًل  الوقت  يكون  اأن  ب. 
للعبادة، اأو

اأو يف  ماأهول  ال�سرقة يف مكان  وتقع  فاأكرث،  اثنني  وال�سارق  نهارًا  الوقت  يكون  اأن  ج. 
مكان للعبادة.

اأن يكون ال�سارق حاماًل �سالحًا ظاهرًا اأو خمباأ ولو مل يكن املحل الذي وقعت فيه ال�سرقة   .2
ماأهوًل اأو مل تكن ال�سرقة ح�سلت لياًل اأو مل يكن ال�سارق اأكرث من واحد.

اأتى اإىل بيت  اأو مال �سخ�س  اأن يكون ال�سارق خادمًا باأجرة وي�سرق مال خمدومه  اأ.   .3
خمدومه اأو مال �ساحب البيت الذي ذهب اإليه برفقة خمدومه، اأو

اأن يكون ال�سارق م�ستخدمًا اأو عاماًل اأو �سانعًا اأو تلميذًا يف �سناعة وي�سرق من بيت  ب. 
اأ�ستاذه اأو خمزنه اأو معلمه، اأو

اأن ي�سرق �سخ�س من املحل الذي ي�ستغل فيه ب�سورة م�ستمرة. ج. 
اأن يكون ال�سارق �ساحب خان اأو نزل اأو حوذيًا اأو نوتيًا اأو �سائق �سيارة واأمثالهم من   .4

اأ�سناف النا�س واتباعهم من اأرباب احلرف وي�سرق كل ما اأودعه اأو بع�سه.

املادة 407
ال�سرقة بالخذ او الن�سل 

كل من يقدم على ارتكاب �سرقة من غري ال�سرقات املبينة يف هذا الف�سل كالتي تقع على 
�سورة الأخذ اأو الن�سل، يعاقب باحلب�س من ثالثة اأ�سهر اإىل �سنة.

املادة 408
�سرقة اخليل والدواب واملوا�سي 

كل من ي�سرق اخليل اأو الدواب املعدة للحمل اأو اجلر اأو الركوب و�سائر املوا�سي كبرية كانت 
اإىل  اأو �سغرية من املحالت غري املحفوظة املرتوكة فيها بحكم ال�سرورة يحب�س من �سنة 

ثالث �سنوات.

بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة مدة ل تنق�س عن ع�سر �سنوات، اإذا ح�سل فعل ال�سلب لياًل   .2
من �سخ�سني فاأكرث وبا�ستعمال العنف اأو كانوا جميعهم اأو واحد منهم م�سلحًا.

بالأ�سغال ال�ساقة املوؤبدة اإذا ح�سل فعل ال�سلب بال�سورة املو�سوفة يف الفقرة الثانية   .3
وت�سبب عن العنف ر�سو�س اأو جروح.

املادة 403
 ال�سلب با�ستخدام العنف 

اإذا ح�سل فعل ال�سلب با�ستعمال العنف على الأ�سخا�س �سواء لتهيئة اجلرمية اأو ت�سهيلها،   .1
و�سواء لتاأمني هرب الفاعلني اأو ال�ستيالء على امل�سروق يعاقب الفاعل بالأ�سغال ال�ساقة 

املوؤقتة مدة ل تنق�س عن خم�س �سنوات.
الفاعل  لياًل عوقب  اأم  نهارًا  اأكان  �سواء  واحد  �سخ�س  قبل  ال�سلب من  فعل  وقع  واإذا   .2

بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة.

املادة 404
ال�سرقة باخللع والك�سر 

يعاقب بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة على ال�سرقات التي حت�سل يف حالة من احلالتني الآتيتني:
يف اأماكن مقفلة م�سانة باجلدران ماأهولة كانت اأم ل، ومت�سلة مبكان ماأهول اأم ل،   .1
وذلك بنقب حائطها اأو بت�سلقه اأو بك�سر بابها اأو �سباكها اأو بفتحها باآلة خم�سو�سة اأو 

با�ستعمال مفاتيح م�سطنعة، اأو
بك�سر اأبواب الغرف اأو ال�سناديق احلديدية اأو اخلزائن املقفلة املوجودة يف مكان ماأهول   .2
اأو غري ماأهول، اأو فتحها باآلة خم�سو�سة اأو مفتاح م�سطنع ولو مل يت�سل اإليها بنقب 

حائط اأو بت�سلق اأو بفتح الأقفال باآلة خم�سو�سة اأو مفتاح م�سطنع.

املادة 405
 ال�سرقة يف حالت الع�سيان واحلرب والنوائب 

يعاقب بالأ�سغال ال�ساقة كل من ارتكب �سرقة يف حالة الع�سيان اأو ال�سرابات اأو احلرب اأو 
احلريق اأو غرق �سفينة اأو اأية نائبة اأخرى.
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املادة 413
 العفاء من جرمية اخفاء ال�سياء امل�سروقة 

يعفى من العقوبة، كل �سخ�س ارتكب جرمية اإخفاء الأ�سياء امل�سروقة اأو جرمية تخبئة   .1
الأ�سخا�س الذين ا�سرتكوا يف ال�سرقة املن�سو�س عليها يف املادتني )83 و84( اإذا اأخرب 
ال�سلطة عن اأولئك ال�سركاء قبل اأية مالحقة، اأو اأتاح القب�س ولو بعد مبا�سرة املالحقات 

على من يعرف خمباأهم.
ل ت�سري اأحكام هذه املادة على املكررين.  .2

املادة 414
اغت�ساب تواقيع ل�ستعمالها يف �سكوك ذات قيمة 

يعاقب باحلب�س ل اأقل من ثالثة اأ�سهر بالغرامة ل اأقل من ع�سرة دنانري كل من اأقدم بالتهديد 
اأو با�ستعمال العنف لجتالب نفع غري م�سروع له اأو لغريه على:

اغت�ساب توقيع اأو اأي �سك يت�سمن تعهدًا اأو اإبراء اأو حوالة هذا ال�سك اأو تغيريه اأو اإتالفه.  .1
حترير ورقة اأو ب�سمة اأو توقيع اأو ختم اأو عالمة اأخرى على �سك كي ي�ستطاع فيما بعد   .2
حتويله اأو تغيريه اأو ا�ستعماله ك�سك ذي قيمة. وتفر�س عقوبة الأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة 

اإذا كان الفاعل حاماًل �سالحًا هدد به املجني عليه.

املادة 415
التهويل 

كل من هدد �سخ�سًا بف�سح اأمر اأو اإف�سائه اأو الإخبار عنه ،وكان من �ساأنه اأن ينال من قدر 
هذا ال�سخ�س اأو من �سرفه اأو من قدر اأحد اأقاربه اأو �سرفه لكي يحمله على جلب منفعة غري 
م�سروعة له اأو لغريه عوقب باحلب�س من اأ�سبوع اإىل �سنتني وبالغرامة من خم�سة دنانري اإىل 

خم�سني دينارًا.
 املادة 416

 )3( ا�ستعمال اأ�سياء الغري دون حق 
قا�سدًا  يكون  اأن  به �سررًا دون  تلحق  �سيئًا يخ�س غريه ب�سورة  ا�ستعمل دون حق  كل من 
اختال�س ذلك ال�سيء، عوقب باحلب�س حتى �ستة اأ�سهر، وبالغرامة حتى ع�سرين دينارًا اأو 

باإحدى هاتني العقوبتني.

املادة 409
 �سرقة الآلت الزراعية والأ�سياء املعدة للبيع 

كل من ي�سرق اآلت الزراعة واأدواتها اأو ما قطع واأعد للبيع من احلطب واخل�سب اأو الأحجار 
مقطوعة يف مقالعها اأو الأ�سماك يف اأحوا�سها، اأو النحل يف خالياه، اأو العلق يف الربك، اأو 

الطيور من القن، يعاقب باحلب�س حتى �سنة.

املادة 410
�سرقة املح�سولت 

كل من ي�سرق ما كان حم�سودًا اأو مقلوعًا من املزروعات اأو �سائر حم�سولت الأر�س   .1
التي ينتفع بها اأو �سيئًا من اأكدا�س احلبوب، يعاقب باحلب�س حتى �سنة.

واإذا كان ال�سارق اأكرث من واحد ووقعت �سرقة املح�سولت املذكورة لياًل ب�سورة النقل   .2
على الدواب اأو العربات وما ماثلها، يكون احلب�س من �ستة اأ�سهر اإىل �سنتني.

اأو مل حت�سد  تقلع  ينتفع بها مل  التي  الأر�س  اإذا كانت املزروعات و�سائر حم�سولت   .3
و�سرقت من احلقل بالزنبيل اأو الكي�س اأو ما ماثلهما من الأوعية اأو نقلت بوا�سطة الدواب 
اأو العربات وما ماثلها اأو �سرقت لياًل بفعل عدة اأ�سخا�س كانت العقوبة احلب�س حتى �ستة 

اأ�سهر.

املادة 411
حماولة ال�سرقة 

يتناول العقاب حماولة ارتكاب اجلنح املن�سو�س عليها يف هذا الق�سم.

املادة 412
 �سراء املال امل�سروق او بيعه 

كل من ا�سرتى ماًل م�سروقًا اأو باعه اأو دلل عليه اأو تو�سط يف بيعه و�سرائه وهو عامل   .1
باأمره، يعاقب باحلب�س حتى �ستة اأ�سهر.

واإن كان امل�سروق من احليوانات املعدودة يف املادة )408( فال تنق�س العقوبة عن �سهر   .2
واحد.

واإن كان امل�سروق قد ح�سل عليه بجناية وكان الفاعل يعلم بذلك، فال تنق�س العقوبة   .3
عن احلب�س �ستة اأ�سهر.
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املادة 420
اخفاء او تزوير م�ستندات ملكية 

يعاقب باحلب�س حتى �سنة كل من كان بائعًا اأو راهنًا ملال اأو حماميًا اأو وكياًل لبائع اأو راهن:
اأخفى عن ال�ساري اأو املرتهن م�ستندًا جوهريًا يتعلق مبلكية البيع اأو املرهون اأو اأي حق   .1

اأو رهن اآخر يتعلق به.
زور �سهادة تتوقف اأو يحتمل اأن تتوقف عليها امللكية.  .2

املادة 421
اعطاء �سيك دون ر�سيد 

كل من اأعطى ب�سوء نية �سيكًا ل يقابله ر�سيد قائم معد للدفع، اأو كان الر�سيد اأقل من قيمة 
ال�سك، اأو �سحب بعد اإعطاء ال�سك كل الر�سيد، اأو بع�سه بحيث ي�سبح الباقي ل يفي بقيمة 
ال�سك، يعاقب باحلب�س من �سهرين اإىل �سنتني وبالغرامة من ع�سرة دنانري اإىل خم�سني دينارًا 

اأو باإحدى هاتني العقوبتني.

الف�سل الثالث 
يف اإ�ساءة الئتمان والختال�س 

املادة 422
ا�ساءة الئتمان 

كل من �سلم اإليه على �سبيل الأمانة اأو الوكالة ولأجل الإبراز والإعادة اأو لأجل ال�ستعمال على 
�سور معينة اأو لأجل احلفظ اأو لإجراء عمل . باأجر اأو دون اأجر. ما كان لغريه من اأموال ونقود 
واأ�سياء واأي �سند يت�سمن تعهدًا اأو اإبراء وباجلملة كل من وجد يف يده �سيء من هذا القبيل 
فكتمه اأو بدله اأو ت�سرف به ت�سرف املالك اأو ا�ستهلكه اأو اأقدم على اأي فعل يعد تعديًا اأو 
امتنع عن ت�سليمه ملن يلزم ت�سليمه اإليه، ويعاقب باحلب�س من �سهرين اإىل �سنتني وبالغرامة 

من ع�سرة دنانري اإىل مئة دينار.

املادة 423
ا�ساءة الئتمان من قبل ا�سخا�س عديدين 

تلميذًا يف �سناعة  اأو  باأجرة  ال�سابقة خادمًا  املادة  املبينة يف  الأفعال  اإذا كان مرتكب   .1

الف�سل الثاين 
يف الحتيال و�سائر �سروب الغ�س 

مادة 417
 الحتيال 

كل من حمل الغري على ت�سليمه ماًل منقوًل اأو غري منقول اأو اأ�سنادًا تت�سمن تعهدًا اأو اإبراء 
فا�ستوىل عليها احتياًل:

با�ستعمال طرق احتيالية من �ساأنها اإيهام املجني عليه بوجود م�سروع كاذب اأو حادث اأو اأمر   .1
ل حقيقة له اأو اإحداث الأمل عند املجني عليه بح�سول ربح وهمي اأو بت�سديد املبلغ الذي 
اأخذ بطريق الحتيال اأو الإيهام بوجود �سند دين غري �سحيح اأو �سند خمال�سة مزور، اأو

بالت�سرف يف مال منقول اأو غري منقول وهو يعلم اأن لي�س له �سفة للت�سرف به،   .2
باتخاذ ا�سم كاذب اأو �سفة غري �سحيحة:  .3

عوقب باحلب�س من ثالثة اأ�سهر اإىل ثالث �سنوات وبالغرامة من خم�سة دنانري اإىل خم�سني   
دينارًا.

املادة 418
الحتيال على ناق�س او عدمي الأهلية 

كل من ا�ستغل احتياج �سخ�س دون الثامنة ع�سرة من عمره، اأو جمذوب اأو معتوه اأو �سعفه 
اأو هوى نف�سه فاأخذ منه ب�سورة م�سرة به �سندًا يت�سمن اقرتا�سه دراهم اأو ا�ستعارة اأ�سياء 
اأو تنازل عن اأوراق جتارية اأو غريها اأو تعهد اأو اإبراء يعاقب . اأيًا كانت طريقة الحتيال التي 

ا�ستعملها . باحلب�س من �سهرين اإىل �سنتني وبالغرامة من دينار اإىل ع�سرين دينارًا.

املادة 419
الحتيال على الدائنني 

يعاقب باحلب�س حتى �سنة كل من:
وهب اأو اأفرغ اأو رهن اأمواله اأو ت�سبب يف ذلك بق�سد الحتيال على دائنيه، اأو  .1

باع اأو نقل اأي ق�سم من اأمواله بعد �سدور حكم اأو قرار يق�سي عليه بدفع مبلغ من املال   .2
وقبل تنفيذ ذلك القرار اأو احلكم اأو خالل مدة �سهرين �سابقني لتاريخ �سدورهما قا�سدًا 

بذلك الحتيال على دائنيه.



270271

احلالت امل�سددة املن�سو�س عليها يف املادة )423(.

املادة 427
تخفي�س عقوبات 

اإىل الن�سف العقوبات اجلنحية املعينة يف املواد التي توؤلف الف�سل الأول والثاين  تخف�س 
والثالث اإذا كان ال�سرر الناجت عنها اأو النفع الذي ق�سد الفاعل اجتالبه منها تافهني اأو اإذا 

كان ال�سرر قد اأزيل كله قبل اإحالة الدعوى اإىل املحكمة.
اأما اإذا ح�سل الرد اأو اأزيل ال�سرر اأثناء الدعوى ولكن قبل اأي حكم بالأ�سا�س ولو غري مربم 

فيخف�س ربع العقوبة.

الف�سل الرابع 
الغ�س يف املعامالت 

املادة 428
ا�ستعمال املعايري واملكاييل غري القانونية او املغ�سو�سة 

كل من ا�ستعمل اأو اقتنى يف خمزنه اأو دكانه اأو يف عربات البيع اأو غريها من الأماكن املعدة 
للتجارة عيارات اأو مكاييل اأو غريها من عدد الوزن والكيل تختلف عن العيارات واملكاييل 
املعينة يف القانون اأو غري مو�سومة، يعاقب باحلب�س حتى اأ�سبوع وبالغرامة حتى خم�سة دنانري 

اأو باإحدى هاتني العقوبتني.
املادة 429

اقتناء معايري او مكاييل غري قانونية 
كل من اقتنى يف الأماكن املذكورة اأعاله عيارات اأو مكاييل اأو عدد وزن اأو كيل مغ�سو�سة اأو 

غري م�سبوطة، يعاقب باحلب�س مدة ل تتجاوز ثالثة اأ�سهر اأو بغرامة حتى ع�سرة دنانري.
املادة 430

الغ�س يف كمية الب�ساعة با�ستعمال معايري غري قانونية 
كل من اأقدم با�ستعماله عيارات اأو مكاييل اأو عدد وزن اأو وكيل مغ�سو�سة اأو غري م�سبوطة 
.وهو عامل بها. على غ�س العاقد يف كمية ال�سيء امل�سلم يعاقب باحلب�س من ثالثة اأ�سهر اإىل 

�سنتني وبالغرامة من ع�سرة دنانري اإىل خم�سني دينارًا. 

اأو كاتبًا اأو م�ستخدمًا، وكان ال�سرر النا�سئ عنها موجهًا اإىل خمدومه فال تكون مدة 
احلب�س اأقل من �سنة واحدة.

ول تكون العقوبة اأقل من ثالثة اأ�سهر اإذا كان مرتكب الأفعال املذكورة اأحد الأ�سخا�س   .2
املذكورين اأدناه:

مدير موؤ�س�سة خريية وكل �سخ�س م�سوؤول عن اأعمالها. اأ. 
و�سي القا�سر وفاقد الأهلية. ب. 
منفذ الو�سية اأو عقد الزواج. ج. 

كل حماٍم اأو كاتب عدل. د. 
كل �سخ�س م�ستناب عن ال�سلطة لإدارة اأموال تخ�س الدولة اأو الأفراد اأو حلرا�ستها. هـ. 

املادة 424
 الت�سرف او كتم منقول انتقلت حيازته بهفوة 

كل من ت�سرف ت�سرف املالك يف اأي �سيء منقول دخل يف حيازته ب�سبب هفوة ح�سلت من 
املالك وكان يعلم اأنه ح�سل عليه بتلك ال�سورة وكتمه اأو رف�س اإعادته يعاقب باحلب�س حتى 

�ستة اأ�سهر اأو بغرامة حتى خم�سني دينارًا. 
املادة 425

العفاء من العقوبة وتكرار اجلرمية 
اإذا  يعفى من العقاب مرتكبو اجلرائم املن�سو�س عليها يف الف�سول الثالثة ال�سابقة   .1
وقعت اأ�سرار باملجني عليه بني الأ�سول والفروع اأو الزوجني غري املفرتقني قانونًا، اأو 

بني الأربة والربيبات من جهة وبني الأب والأم من جهة ثانية.
اإذا عاود هذا الفاعل جرمه يف خالل ثالث �سنوات عوقب . بناء على �سكوى املت�سرر.   .2

بالعقوبة املن�سو�س عليها يف القانون خمف�سًا منها الثلثان.
املادة 426

جنح ل تالحق ال بناء على �سكوى 
اجلنح املن�سو�س عليها يف املواد 415 و416 و422 و 424 و425 ل تالحق اإل بناء على   .1

�سكوى املت�سرر ما مل يكن املت�سرر جمهوًل.
اإن اإ�ساءة الئتمان املعاقب عليها مبوجب املادة )422( تالحق عفوًا اإذا رافقتها اإحدى   .2



272273

باإذاعة وقائع خمتلفة اأو ادعاءات كاذبة، اأو  .1
بتقدمي عرو�س للبيع اأو ال�سراء ق�سد بلبلة الأ�سعار، اأو  .2

بالإقدام على اأي عمل من �ساأنه اإف�ساد قاعدة العر�س والطلب يف ال�سوق.  .3

املادة 436
رفع او تخفي�س ا�سعار املواد الغذائية 

ت�ساعف العقوبة اإذا ح�سل ارتفاع الأ�سعار اأو هبوطها، على احلبوب والطحني والوقود وال�سكر 
والزيت واللحوم اأو الذبائح اأو غري ذلك من املواد الغذائية.

املادة 437
 ال�سروع يف الغ�س يف املعامالت 

يتناول العقاب، ال�سروع يف ارتكاب اجلرائم املن�سو�س عليها يف املادة )430( وما يليها من 
املواد الواردة يف الف�سل الرابع.

الف�سل اخلام�س 
املادة 438

الفال�س الحتيايل 
املفل�سون احتياًل على ال�سورة املبينة يف الأحكام اخلا�سة بالإفال�س ومن يظهر مبقت�سى   .1

الأحكام املذكورة اأنهم �سركاء لهم يف التهمة يعاقبون بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة.
كل من اعترب مفل�سًا مق�سرًا، يعاقب باحلب�س مدة ل تتجاوز ال�سنتني.  .2

املادة 439
افال�س ال�سركات التجارية 

عند اإفال�س �سركة جتارية يعاقب بالعقاب املن�سو�س عليه يف الفقرة الأوىل من املادة )438( 
عدا ال�سركاء يف )الكولكتيف( وال�سركاء العاملني يف �سركات امل�ساربة، كل من:

ال�سركاء امل�ساربون الذين اعتادوا التدخل يف اأعمال ال�سركة. اأ. 
مديرو ال�سركة امل�ساربة بالأ�سهم وامل�سوؤولية املحددة. ب. 

املادة 431
 الغ�س يف ال�سبب الدافع لل�سفقة 

كل من غ�س اآخر �سواء يف كمية ال�سيء امل�سلم اأو ماهيته اإذا كانت هذه املاهية هي ال�سبب 
الدافع لل�سفقة يعاقب باحلب�س من ثالثة اأ�سهر اإىل �سنة وبالغرامة من ع�سرة دنانري اإىل 

خم�سني دينارًا اأو باإحدى هاتني العقوبتني.

املادة 432
م�سادرة املعايري واملكاييل وعدة الوزن املغ�سو�سة 

ت�سادر وفقًا لأحكام املادة )31( العيارات واملكاييل وعدد الوزن املغ�سو�سة اأو التي تختلف 
عن العيارات واملكاييل املعينة يف القانون.

املادة 433
)2( الغ�س يف نوع الب�ساعة 

كل من غ�س العاقد عن معرفة �سواء يف طبيعة الب�ساعة اأو �سفاتها اجلوهرية اأو تركيبها اأو 
الكمية التي حتتويها من العنا�سر املفيدة اأو يف نوعها اأو م�سدرها عندما يكون تعيني النوع 
وامل�سدر معتربًا مبوجب التفاق اأو العادات ال�سبب الرئي�سي للبيع يعاقب باحلب�س من �سهر 

اإىل �سنة وبالغرامة من خم�سة دنانري اإىل خم�سني دينارًا اأو باإحدى هاتني العقوبتني.

املادة 434
)3( عرقلة حرية البيوع باملزايدة 

كل من اأقدم على تعطيل اأو عرقلة حرية املزايدة العلنية املتعلقة بالبيع اأو ال�سراء اأو التاأجري، 
اأو اللتزامات اأو التعهد، وذلك بالتهديد اأو العنف اأو بالأكاذيب، اأو باإق�ساء املتزايدين اأو 
امللتزمني، لقاء نقود اأو هبات اأو وعود، اأو باأية طريقة اأخرى، عوقب باحلب�س مدة �سهر واحد 

حتى �ستة اأ�سهر وبغرامة من ع�سرة دنانري حتى خم�سني دينارًا. 

املادة 435
رفع او تخفي�س الب�سائع او ال�سهم بالغ�س 

يعاقب باحلب�س مدة ل تزيد على �سنة وبغرامة ل تزيد على مائة دينار كل من تو�سل بالغ�س 
لرفع اأو تخفي�س الب�سائع اأو الأ�سهم التجارية العامة اأو اخلا�سة املتداولة يف البور�سة ول �سيما:
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ملنفعة اجلمهور اأو للزينة العامة اأو اأي �سيء منقول اأو غري منقول له قيمته التاريخية يعاقب باحلب�س 
من ثالثة اأ�سهر اإىل ثالث �سنوات وبالغرامة من خم�سة دنانري اإىل خم�سني دينارًا.

املادة 444
هدم بناء الغري 

كل من اأقدم ق�سدًا على هدم بناء غريه كله اأو بع�سه، يعاقب باحلب�س من ثالثة اأ�سهر   .1
اإىل �سنتني وبالغرامة من خم�سة دنانري اإىل خم�سة وع�سرين دينارًا.

واإذا وقع الهدم ولو جزئيًا على الأكواخ واجلدر غري املطينة اأو احليطان املبنية بالدب�س   .2
دون طني، كانت عقوبة احلب�س حتى �ستة اأ�سهر اأو الغرامة حتى ع�سرين دينارًا. 

املادة 445
 احلاق ال�سرر مبال الغري 

كل من احلق باختياره �سررًا مبال غريه املنقول، يعاقب بناء على �سكوى املت�سرر باحلب�س   .1
مدة ل تتجاوز �سنة اأو بغرامة ل تتجاوز خم�سني دينارًا اأو بكلتا العقوبتني.

تنازل ال�ساكي ي�سقط دعوى احلق العام.  .2

املادة 446
نزع التخوم واحلدود 

من اأقدم ولو جزئيًا على طم حفرة اأو هدم �سور من اأي املواد بني اأو على قطع �سياج اأو نزعه 
اأو نقل اأية عالمة ت�سري اإىل احلدود بني خمتلف  اأخ�سر كان اأم ياب�سًا ومن هدم اأو خرب 

الأمالك يعاقب باحلب�س مدة ل تتجاوز �ستة اأ�سهر اأو بغرامة ل تتجاوز ع�سرين دينارًا. 

املادة 447
 نزع التخوم ت�سهيال لغ�سب ار�س او بالتهديد 

اإذا ارتكب اجلرم املذكور ت�سهياًل لغ�سب اأر�س اأو بالتهديد اأو العنف الواقع على الأ�سخا�س، 
عوقب الفاعل باحلب�س من �سهر اإىل �سنة وبالغرامة من خم�سة دنانري اإىل خم�سة وع�سرين دينارًا.

املادة 448
 اغت�ساب العقارات 

من ل يحمل �سندًا ر�سميًا بامللكية اأو الت�سرف وا�ستوىل على عقار اأو ق�سم من عقار بيد   .1

املديرون واأع�ساء جمل�س الإدارة والوكالء املفو�سون واأع�ساء جمال�س املراقبة ومفو�سو  ج. 
املحا�سبة وموظفو ال�سركات املذكورة و�سركاء امل�ساهمة.

اأتاحوا  اأو  �سهلوا  اأو  الحتيايل  الإفال�س  اأعمال  ارتكاب عمل من  على  بنف�سهم  اأقدموا  اإذا 
ارتكابه عن ق�سد منهم اأو اإذا ن�سروا بيانات اأو موازنات غري حقيقية اأو وزعوا اأن�سبة وهمية.

املادة 440
الفال�س التق�سريي 

اإذا اأفل�ست �سركة جتارية، يعاقب بعقوبة الإفال�س التق�سريي كل من اأقدم من الأ�سخا�س 
املذكورين اأعاله يف اإدارة ال�سركة اأو العمل مل�سلحتها على ارتكاب جرم من اجلرائم املن�سو�س 

عليها يف الفقرة )2( من املادة )438(.

املادة 441
الغ�س اإ�سرارًا بالدائنني 

الثابتة على  اأمواله  التنفيذ يف  اأو منع  الدائنني  اإ�ساعة حقوق  اإن املدين الذي يقوم بق�سد 
اإنقا�س اأمواله باأي �سكل كان ول �سيما بتوقيع �سندات وهمية اأو بالإقرار كذبًا بوجود موجب اأو 
 باإلغائه كله اأو بع�سه اأو بكتم بع�س اأمواله اأو تهريبها اأو بيع بع�س اأمواله اأو اإتالفها اأو تعييبها.
يعاقب باحلب�س مدة �سهر واحد حتى �ستة اأ�سهر وبغرامة من خم�سة دنانري حتى خم�سني دينارًا. 

املادة 442
الإ�سرار بالدائنني با�سم �سركة او حما�سبها 

اإذا ارتكب اجلرمية با�سم �سركة اأو حل�سابها فاإن هذه ال�سركة ت�ستهدف للتدابري الحرتازية 
كما ي�ستهدف للعقوبات املن�سو�س عليها يف املادة ال�سابقة الأ�سخا�س امل�سوؤولون يف ال�سركة 

الذين ي�ساهمون يف الفعل اأو ي�سهلون اأو يتيحون ارتكابه عن ق�سد منهم.

الف�سل ال�ساد�س 
الإ�سرار التي تلحق باأمالك الدولة والأفراد 

املادة 443
الهدم والتخريب للمال العام 

كل من هدم اأو خرب ق�سدًا الأبنية والأن�ساب التذكارية والتماثيل اأو غريها من الإن�ساءات املعدة 
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املادة 452
قتل حيوانات الغري ق�سدا 

من اأقدم ق�سدًا غري م�سطر على قتل حيوان جر اأو حمل اأو ركوب اأو موا�ٍس من خمتلف   .1
الأنواع تخ�س غريه يعاقب على ال�سور التالية:

اإذا وقع اجلرم يف مكان بت�سرف �ساحب احليوان اأو يف حيازته باأية �سفة كانت  اأ. 
حب�س الفاعل مدة ل تتجاوز ال�سنتني.

واإذا وقع اجلرم يف مكان بت�سرف الفاعل، حب�س الفاعل مدة ل تتجاوز ال�ستة اأ�سهر. ب. 

واإذا وقع اجلرم يف ما �سوى ذلك من الأماكن، حب�س الفاعل مدة ل تتجاوز ال�سنة الواحدة. ج. 

واإذا وقع اجلرم بالت�سمم كانت العقوبة يف كل حال احلب�س من �سهرين اإىل �سنتني. د. 
من اأقدم ق�سدًا غري م�سطر على قتل حيوان األيف اأو داجن يعاقب باحلب�س حتى ثالثة   .2

اأ�سهر اأو بغرامة ل تتجاوز خم�سني دينارًا.
كل من �سرب اأو جرح ق�سدًا بال �سرورة حيوانًا من احليوانات املذكورة يف هذه املادة   .3
ب�سورة متنعه عن العمل اأو تلحق به �سررًا ج�سيمًا يعاقب باحلب�س حتى �سهر اأو بغرامة 

ل تتجاوز ع�سرين دينارًا.
كل من يت�سبب يف هالك حيوان من احليوانات املذكورة اآنفًا باإطالق املجانني اأو احليوانات   .4
ال�سارية عليها اأو باأية �سورة اأخرى، يعاقب العقوبة املن�سو�س عليها يف الفقرة الثالثة.  

املادة 453
اإتالف الأدوات الزراعية ق�سدا 

من اأقدم ق�سدًا على اإتالف الأدوات الزراعية اأو ك�سرها اأو تعطيلها عوقب باحلب�س مدة ل 
تتجاوز ال�سنة اأو بغرامة ل تتجاوز مائة دينار.

املادة 454
الع�سابات امل�سلحة 

اإذا اأقدمت علنًا ع�سبة م�سلحة ل ينق�س عدد اأفرادها عن خم�سة اأ�سخا�س على تخريب 
الفاعلني  من  كل  عوقب  واقتدارًا  قوة  اإتالفها  اأو  واأ�سيائهم وحم�سولتهم  الآخرين  اأموال 

بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة.

غريه دون ر�ساه، عوقب باحلب�س حتى �ستة اأ�سهر.
وتكون العقوبة من �سهر اإىل �سنة اإذا رافق اجلرم تهديدًا اأو عنف، ومن ثالثة اأ�سهر اإىل   .2

ثالث �سنوات اإذا ارتكبه جماعة منهم �سخ�سان على الأقل م�سلحان.
يتناول العقاب ال�سروع يف اجلرمية املذكورة يف الفقرة الثانية.  .3

املادة 449
التعدي على املزروعات بالقطع او الإتالف

من قطع اأو اأتلف ما كان لغريه من مزروعات قائمة اأو اأ�سجار اأو �سجريات نابتة نبت   .1 
الطبيعة اأو مغرو�سة، اأو غري ذلك من الأغرا�س غري املثمرة، اأو اأطلق عليها احليوانات 
قا�سدًا جمرد اإتالفها عوقب باحلب�س من اأ�سبوع واحد اإىل ثالثة اأ�سهر اأو بالغرامة من 

خم�سة دنانري اإىل خم�سة وع�سرين دينارًا اأو بكلتا العقوبتني معًا.
واإذا وقع فعل القطع اأو الإتالف على مطاعيم اأو اأ�سجار مثمرة اأو ف�سائلها اأو على اأية   .2
�سجرة اأخرى لها قيمتها من الوجهة الزراعية اأو التجارية اأو ال�سناعية، عوقب الفاعل 
باحلب�س من �سهر اإىل �سنتني وبغرامة عن كل مطعوم اأو �سجرة اأو ف�سيلة دينارًا واحدًا.

املادة 450
التعدي على املزروعات باإطالق احليوانات 

من اأطلق اأو رعى املا�سية و�سائر احليوانات يف ما كان لغريه من اأر�س م�سيجة اأو مغرو�سة 
بالأ�سجار، اأو مزروعة اأو التي فيها حم�سولت، اأو ت�سبب عن اإهمال اأو غفلة منه بدخولها اإىل 
مثل هذه الأماكن عوقب باحلب�س من اأ�سبوع واحد اإىل �سهرين اأو بغرامة من خم�سة دنانري 
اإىل ع�سرين دينارًا وي�سمن �ساحب احليوانات ما وقع من �سرر وخ�سارة، على اأن يكون له 

حق الرجوع على الراعي.

املادة 451
تقليم املطاعيم او الأ�سجار او الف�سائل 

اإذا اقت�سر اجلرم على تقليم املطاعيم اأو الأ�سجار اأو الف�سائل خف�ست العقوبة املن�سو�س 
عليها يف املادة ال�سابقة اإىل الن�سف.
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�سيل يف املياه العمومية املمنوح بها امتياز اأم ل، اأو �سكب اأو رمى فيها �سوائل اأو مواد   .1
�سارة بال�سحة اأو الراحة العامة اأو مانعة من ح�سن النتفاع بهذه املياه.

القى اأ�سمدة حيوانية اأو و�سع اأقذارًا يف الأرا�سي الداخلة �سمن النطاق الذي حددته   .2
ال�سلطة حلماية نبع تنتفع منه العامة.

اأجرى اأي عمل من �ساأنه تلويث النبع اأو املياه التي ي�سرب منها الغري.  .3
املادة 458

تلويث مياه ال�سرب 
من اأقدم ق�سدًا على تلويث نبع ماء ي�سرب منه الغري يعاقب باحلب�س من �سنة اإىل ثالث 

�سنوات وبغرامة ل تزيد على خم�سني دينارًا.

الباب الثاين ع�سر 
يف املخالفات 
الف�سل الأول 

يف حماية الطرق واملحالت العامة واأمالك النا�س 
املادة 459

تخريب الطرق العامة 
يعاقب باحلب�س حتى اأ�سبوع اأو بالغرامة حتى خم�سة دنانري من ت�سبب يف:

تخريب ال�ساحات والطرق العامة.  .1
حرث اأو زرع اأو غر�س دون تفوي�س، اأر�سًا تقع �سمن م�سافة خم�سة و�سبعني �سنتيمرتًا   .2

من حافة الطريق العامة.
اأو على الأبنية  من اأقدم على نزع اللوحات والأرقام املو�سوعة يف منعطفات ال�سوارع   .3

والعالمات الكيلومرتية �سوى اأو تخريبها.

املادة 460
ازحام الطرق 

يعاقب بالغرامة حتى خم�سة دنانري من:
اأقدم على تطويف الطريق العامة اأو ملك الغري برفعه م�سب مياهه عن امل�ستوى املحدد   .1

الف�سل ال�سابع 
يف اجلرائم املتعلقة بنظام املياه 

املادة 455
التاأثري على كمية املياه العمومية وجريانها 

يعاقب باحلب�س مدة ل تزيد على �سنة وبغرامة ل تزيد على خم�سة وع�سرين دينارًا اأو باإحدى 
هاتني العقوبتني من اأقدم دون اإذن:

على القيام باأعمال التنقيب عن املياه الكائنة حتت الأر�س اأو املتفجرة اأو على ح�سرها   .1
ما مل يكن املق�سود حفر اآبار غري متفجرة يف الأمالك اخلا�سة.

على اإجراء حفريات تبعد عن حد �سفاف جماري املياه ومعابرها واأقنية الري والتجفيف   .2
والت�سرف م�سافة اأقل من عمق هذه احلفريات ويف كل حال اأقل من ثالثة اأمتار.

على نزع حجارة اأو تراب اأو رمل اأو اأ�سجار اأو �سجريات اأو اأع�ساب من تلك ال�سفاف اأو من   .3
اأحوا�س جماري املياه املوؤقتة اأو الدائمة اأو من البحريات وامل�ستنقعات والربك والغدران.

والدائمة  املوؤقتة  املياه  وجماري  الينابيع  �سفاف  على  كان  �سكل  باأي  التعدي  على   .4
وامل�ستنقعات والبحريات والربك والغدران اأو على حدود ممرات اأقنية الري والت�سريف 

اأو معابر املياه اأو ق�ساطلها امل�سرح باإن�سائها للمنفعة العامة.
على منع جري املياه العمومية جريًا حرًا.  .5

على القيام باأي عمل دائم اأو موؤقت من �ساأنه التاأثري على كمية املياه العمومية وجريها.  .6

املادة 456
هدم او تخريب ان�ساءات النتفاع باملياه العمومية 

يعاقب باحلب�س مدة ل تزيد على �سنة وبغرامة ل تزيد على خم�سة وع�سرين دينارًا من هدم 
اأو قلب اأو خرب كل اأو بع�س الإن�ساءات امل�سيدة لالنتفاع باملياه العمومية وحلفظها اأو يف �سبيل 
الحتماء من طغيان هذه املياه وخ�سو�سًا اجل�سور وال�سدود واملعابر واأقنية الري والتجفيف 

اأو الت�سريف وق�ساطل املياه الظاهرة اأو املطمورة �سواء اأكان قد منح باملياه امتياز اأم ل.

املادة 457
تلويث املياه العمومية 

يعاقب باحلب�س مدة ل تزيد على �سنة وبغرامة ل تزيد على ع�سرين دينارًا كل من:
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ولدته وتاريخها وتاريخ نزوله عنده وتاريخ تركه املنزل ومن مل يربز هذا الدفرت عند كل طلب 
من ال�سلطة ذات الخت�سا�س يعاقب بالغرامة حتى خم�سة دنانري.

املادة 463
اإهمال تنظيف املحالت 

اإليها يف املادة ال�سابقة  يعاقب بالغرامة حتى خم�سة دنانري الأ�سخا�س ذوو ال�سفة امل�سار 
ومديرو امل�سارح وال�سينما وغريها من املحالت العامة اإذا اأهملوا تنظيف حمالتهم.

املادة 464
اإهمال الأغبار باملواقد واملداخن واملعامل 

يعاقب بالغرامة حتى خم�سة دنانري من اأهمل العتناء باملواقد ومداخن الأفران واملعامل 
وغريها من املحالت التي ت�ستخدم فيها النار اأو اأهمل تنظيفها وت�سليحها.

املادة 465
دخول ارا�سي الغري امل�سيجة 

يعاقب بالغرامة حتى خم�سة دنانري من اأقدم على دخول اأر�س الغري امل�سيجة اأو املزروعات 
اأو املهياأة للزراعة دون اأن يكون له حق الدخول اأو املرور فيها.

الف�سل الثاين
يف املخالفات �سد الآداب والراحة العامة والثقة العامة 

املادة 466
الظهور بو�سع مغاير للح�سمة 

من ا�ستحم على مراأى من املارة بو�سع مغاير للح�سمة، ومن ظهر يف حمل عام اأو مباح للعامة 
مبثل ذلك الو�سع يعاقب باحلب�س مدة ل تزيد على اأ�سبوع وبالغرامة حتى خم�سة دنانري.

املادة 467
�سلب راحة الأهلية 

يعاقب بالغرامة حتى خم�سة دنانري:
من اأحدث بال داٍع �سو�ساء اأو لغطًا على �سورة ت�سلب راحة الأهلني.  .1

مبوجب الأنظمة اأو بارتكابه اأي خطاأ اآخر.
زحم الطريق العامة دون داع ول اإذن من ال�سلطة بو�سعه اأو تركه عليها اأي �سيء مينع   .2

حرية املرور و�سالمته اأو ي�سيقها، اأو اأعاق حرية املرور فيها بحفر حفر فيها.
اأهمل التنبيه نهارًا والتنوير لياًل اأمام احلفريات وغريها من الأ�سغال املاأذون له بو�سعها   .3

يف ال�ساحات وعلى الطريق العامة
اأطفاأ القناديل اأو الفواني�س امل�ستعملة لتنوير الطريق العامة اأو نزعها اأو اأتلفها اأو اأزال اأو   .4

اأطفاأ �سوءًا و�سع للتنبيه اإىل وجود حفرة اأحدثت فيها اأو على وجود �سيء مو�سوع عليها.
رمى اأو و�سع اأقذارًا اأو كنا�سة اأو اأي �سيء اآخر على الطريق العامة.  .4

رمى اأو اأ�سقط عن غري انتباه على اأحد النا�س اأقذارًا اأو غريها من الأ�سياء ال�سارة.  .5
و�سع اإعالنات على الأن�ساب التاريخية والأبنية العامة واملقابر والأبنية املعدة للعبادة.   .6

تنزع وتنقل الإعالنات اأو املواد التي تزحم الطريق على نفقة الفاعل.  .7

املادة 461
اطالق احليوانات والعيارات النارية يف الماكن املاأهولة 

يعاقب بالغرامة حتى خم�سة دنانري من اأقدم يف الأماكن املاأهولة:  .1
على اإركا�س حيوانات اجلر واحلمل والركوب وغريها من املا�سية اأو على اإطالقها. اأ. 

على اإطالق العيارات النارية اأو مواد مفرقعة اأخرى دون داع. ب. 
على اإطالق اأ�سهم نارية يف اأماكن يخ�سى اأن ين�ساأ عنها وقوع خطر على الأ�سخا�س  ج. 

اأو الأ�سياء
ت�سادر الأ�سلحة والأ�سهم امل�سبوطة.  .3

وميكن يف احلالة املن�سو�س عليها يف الفقرة )ب( اأن يعاقب الفاعل بعقوبة احلب�س   .4
حتى اأ�سبوع.

املادة 462
اإهمال م�سك الدفاتر يف الفنادق واحلانات وغرف اليجار 

من اأهمل من اأ�سحاب الفنادق واحلانات والغرف املفرو�سة املعدة لالإيجار اأن مي�سك ح�سب 
الأ�سول دفرتًا يدون فيه بالت�سل�سل ا�سم كل �سخ�س نام اأو ق�سى الليل يف نزله و�سنعته وحمل 
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الف�سل الثالث 
يف اإ�ساءة معاملة احليوانات 

املادة 472
ا�ساءة معاملة احليوانات الليفة والداجنة 

يعاقب باحلب�س حتى اأ�سبوع وبالغرامة حتى خم�سة دنانري كل من:
يرتك حيوانًا داجنًا ميلكه دون طعام اأو يهمله اإهماًل �سديدًا.  .1
ي�سرب بق�سوة حيوانًا األيفًا اأو داجنًا اأو يثقل حمله اأو يعذبة.  .2

ي�سغل حيوانًا غري قادر على ال�سغل ب�سبب مر�سه اأو تقدمه يف ال�سن اأو اإ�سابته بجرح اأو   .3
عاهة.

الف�سل الرابع
يف خمالفة التدابري ال�سادرة من ال�سلطة 

املادة 473
المتناع عن تنفيذ القرارات الق�سائية وعن الغاثة 

يعاقب باحلب�س حتى اأ�سبوع اأو بالغرامة حتى خم�سة دنانري اأو بكلتا العقوبتني من امتنع   .1
عن تنفيذ اأي قرار ت�سدره اأية حمكمة نظامية من اأجل القيام اأو عدم القيام باأي فعل 
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من مينع منعًا فعليًا اإقامة اأبنية قد �سدر الرتخي�س من ال�سلطات 

املخت�سة باإن�سائها.
اأوامر ال�سلطة الإدارية  اأو رف�س طاعة  يعاقب بالغرامة حتى خم�سة دنانري من اأهمل   .2

باإ�سالح اأو هدم الأبنية املتداعية.

املادة 474 
عقوبة المتناع عن تقدمي امل�ساعدة او الغاثة يف احوال معينة 

يعاقب باحلب�س حتى �سهر واحد وبالغرامة حتى خم�سة دنانري كل �سخ�س �سواء اأكان من 
اأ�سحاب املهن اأم من اأهل الفن اأم ل ميتنع دون عذر عن الإغاثة اأو اإجراء عمل اأو خدمة عند 
ح�سول حادث اأو غرق اأو في�سان اأو حريق اأو اأية غائلة اأخرى اأو عند قطع الطريق اأو ال�سلب 

اأو اجلرم امل�سهود اأو ال�ستنجاد اأو عند تنفيذ الأحكام الق�سائية.

من رمى ق�سدًا بحجارة اأو نحوها من الأج�سام ال�سلبة اأو بالأقذار ال�سيارات والأبنية   .2
وم�ساكن الغري اأو اأ�سواره واجلنائن والأحوا�س.

من اأفلت حيوانًا موؤذيًا اأو اأطلق جمنونًا كان يف حرا�سته.  .3
من حث كلبه على مهاجمة املارة اأو اللحاق بهم اأو من مل مي�سكه عن ذلك ولو مل يحدث   .4

اأذى و�سررًا.
املادة 468

النيل من كرامة واعتبار الردنيني
من طبع اأو باع اأو عر�س نقو�سًا اأو �سورًا اأو ر�سومًا تعطي عن الأردنيني فكرة غري �سحيحة من 
�ساأنها اأن تنال من كرامتهم واعتبارهم، عوقب باحلب�س حتى اأ�سبوع وبالغرامة حتى خم�سة 

دنانري وت�سادر تلك النقو�س وال�سور والر�سوم.
املادة 469

خمالفة الت�سعرية 
من اأقدم على بيع اأية ب�ساعة اأو اأية مادة اأخرى، اأو طلب اأجرًا مبا تزيد عن الت�سعرية املقررة 
من قبل ال�سلطة املخت�سة، يعاقب باحلب�س حتى اأ�سبوع اأو بغرامة حتى خم�سة دنانري، هذا 

اإذا مل يكن قد فر�س القانون عليه عقوبة اأ�سد.
املادة 470

رف�س قبول النقد الردين بقيمته
من اأبى قبول النقد الأردين بالقيمة املحددة له يعاقب باحلب�س حتى �سهر واحد اأو بغرامة 

حتى ع�سرة دنانري.

املادة 471
تعاطي التنجيم بق�سد الربح 

اأو التنومي  يعاقب بالعقوبة التكديرية، كل من يتعاطى بق�سد الربح، مناجاة الأرواح   .1
املغنطي�سي اأو التنجيم اأو قراءة الكف اأو قراءة ورق اللعب، وكل ما له عالقة بعلم الغيب 

وت�سادر الألب�سة والنقود والأ�سياء امل�ستعملة
يعاقب املكرر باحلب�س حتى �ستة اأ�سهر وبالغرامة حتى ع�سرين دينارًا، وميكن اإبعاده   .2

اإذا كان اأجنبيًا.
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13. قانون رقم 4 ل�سنة 1954 قانون معدل لقانون العقوبات رقم 85 ل�سنة 1951 املن�سور يف 
العدد رقم 1169 تاريخ 1 �سباط 1954 من اجلريدة الر�سمية.

14. قانون رقم )31( ل�سنة 1958 قانون معدل لقانون العقوبات رقم 85 ل�سنة 1951 املن�سور 
يف العدد رقم 1392 تاريخ 1958/7/22 من اجلريدة الر�سمية.

15. كل ت�سريع اأردين اأو فل�سطيني اآخر �سدر قبل �سن هذا القانون اإىل املدى الذي تكون فيه 
تلك الت�ساريع مغايره لأحكام هذا القانون.

املادة 476
التنفيذ

رئي�س الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ اأحكام هذا القانون.

1960/4/10
علي م�صمار  حممد علي �جلعربي  �صعيد �ملفتي

وزير �لعدلية   رئي�س �لوزر�ء
�أنور �لن�صا�صيبي                     هز�ع �ملجايل

املادة 475
الإلغاءات

تلغى القوانني الآتية:
قانون اجلزاء العثماين مع ما اأ�سيف اإليه من ذيول واأدخل عليه من تعديالت.  .1

2. قانون بيوت البغاء املن�سور يف العدد 165 من اجلريدة الر�سمية ال�سادرة بتاريخ 1 اأيلول 
�سنة 1927.

3. قانون العقوبات رقم 74 ل�سنة 1936 املن�سور يف العدد 652 من الوقائع الفل�سطينية املوؤرخ 
يف 1936/12/12.

4. قانون العقوبات )املعدل( رقم 37 ل�سنة 1937 املن�سور يف العدد 740 من الوقائع الفل�سطينية 
املوؤرخ يف 1937/11/25.

5. قانون العقوبات )املعدل( رقم 59 ل�سنة 1939 املن�سور يف العدد 973 من الوقائع الفل�سطينية 
املوؤرخ يف 1939/12/28.

الوقائع  من   1344 العدد  يف  املن�سور   1944 ل�سنة   21 رقم  )املعدل(  العقوبات  قانون   .6
الفل�سطينية املوؤرخ يف 1944/6/29.

7. قانون العقوبات )املعدل( منرة )2( رقم 41 ل�سنة 1944 املن�سور يف العدد 1380 من 
الوقائع الفل�سطينية املوؤرخ يف 1944/12/28

الوقائع  من   1436 العدد  يف  املن�سور   1945 ل�سنة   30 رقم  )املعدل(  العقوبات  قانون   .8
الفل�سطينية املوؤرخ يف 1945/9/4.

الوقائع  من   1536 العدد  يف  املن�سور   1946 ل�سنة   57 رقم  )املعدل(  العقوبات  قانون   .9
الفل�سطينية املوؤرخ يف 1946/11/20.

الوقائع  من   1563 العدد  يف  املن�سور   1947 ل�سنة   1 رقم  )املعدل(  العقوبات  قانون   .10
الفل�سطينية املوؤرخ يف 1947/3/15.

11. قانون انتهاك حرمة املحاكم، الباب الثالث والع�سرون من جمموعة القوانني الفل�سطينية.
12. قانون رقم 89 ل�سنة 1951 قانون معدل لتاريخ العمل بقانون العقوبات رقم 85 ل�سنة 

1951 املن�سور يف العدد 1080 تاريخ 1951/8/1 من اجلريدة الر�سمية.
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 قانون رقم )39( ل�سنة 1963
قانون معدل لقانون العقوبات

نحن احل�سني الأول ملك اململكة الأردنية الها�سمية
مبقت�سى املادة )31( من الد�ستور

وبناًء على ما قرره جمل�سا الأعيان والنواب
ن�سادق على القانون الآتي وناأمر باإ�سداره واإ�سافته اإىل قوانني الدولة

املادة )1(
الت�سمية والنفاذ

ي�سمى هذا القانون )القانون املعدل لقانون العقوبات ل�سنة 1963( ويقراأ مع قانون العقوبات 
رقم )16( ل�سنة 1960 وما طراأ عليه من تعديالت وامل�سار اإليه فيما يلي بالقانون الأ�سلي 

كقانون واحد ويعمل به من تاريخ ن�سره باجلريدة الر�سمية.

املادة )2(
تعديل املادة 94 )حالت عمد املالحقة اجلزائية والإعفاء من امل�سوؤولية 

اجلزائية( 
يعدل البند الأول من املادة )94( من القانون الأ�سلي با�ستبدال كلمة )ال�سابعة( الواردة 

فيها بكلمة )التا�سعة(.

1963/11/25
�حل�صني بن طالل

وزير �لعدلية رئي�س �لوزر�ء
ح�صن �لكايد ح�صني بن نا�صر

 قانون رقم )24( ل�سنة 1962
قانون العقوبات املعدل املوؤقت

املادة )1(
الت�سمية والنفاذ 

رقم  القانون  مع  ويقراأ  ل�سنة 1962(  املوقت  املعدل  العقوبات  )قانون  القانون  هذا  ي�سمى 
16 ل�سنة 1960 امل�سار اإليه فيما يلي بالقانون الأ�سلي كقانون واحد ويعمل به بعد ن�سره يف 

اجلريدة الر�سمية.

املادة )2(
تعديل املادة 27 )املعاملة اخلا�سة للمحبو�س(

تعدل املادة )27( من القانون الأ�سلي باإ�سافة الفقرة اجلديدة اإليها حتت رقم )2(   .1
وترقم الفقرة ال�سابقة برقم )1(:

اإذا حكم على �سخ�س باحلب�س مدة ل تزيد على �سهر يجوز لرئي�س املحكمة اأو قا�سي ال�سلح   .2
الذي ا�سدر احلكم اأن يّحول مدة احلب�س اإىل الغرامة على اأ�سا�س ن�سف دينار عن كل يوم 

وذلك اإذا اقتنع بان الغرامة عقوبة كافية للجرمية التي اأدين بها ذلك ال�سخ�س.

املادة )3(
تعديل املادة 99 ) العقوبات على اجلرائم عند توفر اأ�سباب خمففة (
يلغى ن�س الفقرة الثالثة من املادة )99( من القانون الأ�سلي وي�ستعا�س عنه مبا يلي:.

»ولها اأن تخف�س كل عقوبة جنائية اأخرى اإىل الن�سف«.

1962/7/9
حممد بن طالل

وزير �لعدلية رئي�س �لوزر�ء
حنا خلف و�صفي �لتل
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 قانون رقم )29( ل�سنة 1965
قانون موؤقت معدل لقانون العقوبات 

نحن حممد بن طالل نائب جاللة امللك املعظم 
مبقت�سى الفقرة )1( للمادة )94( من الد�ستور

وبناء على ما قرره جمل�س الوزراء بتاريخ 1965/6/26
ن�سادق – مبقت�سى املادة 31 من الد�ستور . على القانون املوقت الآتي وناأمر با�سدارهوو�سعه 
مو�سع التنفيذ املوقت وا�سافته اىل قوانني الدولة على ا�سا�س عر�سه على جمل�س المه يف اول 

اجتماع يعقده:.

املادة )1( 
الت�سمية 

ي�سمى هذا القانون املوقت )قانون معدل لقانون العقوبات ل�سنة 1965( ويقراأ مع قانون 
العقوبات رقم 16 ل�سنة 1960 امل�سار اليه فيما يلي بالقانون ال�سلي وما طراأ عليه من 

تعديالت كقانون واحد ويعمل به من تاريخ ن�سره يف اجلريدة الر�سمية. 

�ملادة )2(
اإ�سافة عبارة جديدة للمواد )120،124(

ي�ساف اىل اآخر كل من املادة 120واملادة 124 و الفقرة )2( من املادة 125 و الفقرة 2 من 
املادة 126 العبارة التالية:.

»واذا كانت الدولة الجنبية عدوة فتكون العقوبة العدام«.

1965/6/26
حممد بن طالل

وزير �لعدلية عبد �لرحيم �لو�كد
رئي�س �لوزر�ء بالوكالة عز �لدين �ملفتي 

 قانون رقم )40( ل�سنة 1963
قانون معدل لقانون العقوبات 

نحن احل�سني الأول ملك اململكة الأردنية الها�سمية 
مبقت�سى املادة )31( من الد�ستور

وبناًء على ما قرره جمل�سا الأعيان والنواب
ن�سادق على القانون الآتي وناأمر باإ�سداره واإ�سافته اإىل قوانني الدولة:

املادة 1
الت�سمية والنفاذ

ي�سمى هذا القانون )قانون معدل لقانون العقوبات ل�سنة 1963( ويقراأ مع القانون رقم )16( 
ل�سنة 1960 امل�سار اإليه فيما يلي بالقانون الأ�سلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ ن�سره 

يف اجلريدة الر�سمية.

املادة 2
تعديل املادة 27 ) املعاملة اخلا�سة للمحبو�س ( 

تعدل املادة )27( من القانون الأ�سلي باإ�سافة الفقرة اجلديدة اإليها حتت رقم )2( وترقم 
الفقرة ال�سابقة برقم )1(.

2. اإذا حكم على �سخ�س باحلب�س مدة ل تزيد على ثالثة اأ�سهر يجوز للمحكمة التي اأ�سدرت 
احلكم اأن حتول مدة احلب�س اإىل الغرامة على اأ�سا�س ن�سف دينار عن كل يوم وذلك اإذا 

اقتنعت باأن الغرامة عقوبة كافية للجرمية التي اأدين بها ذلك ال�سخ�س.

املادة 3
تعديل املادة 99 ) العقوبات على اجلرائم عند توفر اأ�سباب خمففة (

يلي: مبا  عنه  وي�ستعا�س  الأ�سلي  القانون  من   )99( املادة  من  الثالثة  الفقرة  ن�س   يلغى 
»ولها اأن تخف�س كل عقوبة جنائية اأخرى اإىل الن�سف«.

1963/11/25



290291

قانون رقم )7( ل�صنة 1966
قانون معدل لقانون �لعقوبات

نحن احل�سني الأول ملك اململكة الأردنية الها�سمية
مبقت�سى املادة 31 من الد�ستور.

وبناء على ما قرره جمل�سا العيان والنواب. 
ن�سادق على القانون الآتي وناأمر با�سداره وا�سافته اىل قوانني الدولة:.

املادة )1( 
الت�سمية 

ي�سمى هذا القانون )قانون معدل لقانون العقوبات ل�سنة 1966( ويقراأ مع القانون رقم )16( 
ل�سنة 1960 امل�سار اليه فيما يلي بالقانون ال�سلي وما طراأ عليه تعديالت كقانون واحد ويعمل 

به من تاريخ ن�سره يف اجلريدة الر�سمية. 

املادة )2( 
تعديل املادة )421( »اإعطاء �سيك دون ر�سيد« 

يلغى ن�س املادة )421( من القانون ال�سلي وي�ستعا�س عنه بالن�س التايل:
421 – كل من اعطى ب�سوء نية �سيكا ل يقابله ر�سيد قائم معد للدفع او كان الر�سيد اقل من قيمة 
ال�سك او �سحب بعد اعطاء ال�سك كل الر�سيد او بع�سه بحيث ي�سبح الباقي ل يفي بقيمة ال�سك او 
ا�سدر امرا للم�سحوب عليه بالمتناع عن الدفع يف احلالة التي ل يجيزها القانون يعاقب باحلب�س 
من �سنة اىل �سنتني وبغرامة من خم�سني دينارا اىل مائتي دينار ول يجوز تخفي�س عقوبة احلب�س 

عن �سهر وعقوبة الغرامة عن ع�سرة دنانري عند وجود ا�سباب خمففة تقديرية. 

1966/1/31
�حل�صني بن طالل

وزير �لعدلية جري�س حد�دين
وزير �لوزر�ء و�صفي �لتل 

 قانون رقم )42( ل�صنة 1965
قانون موقت معدل لقانون �لعقوبات

نحن احل�سني بن طالل نائب جاللة امللك املعظم 
مبقت�سى الفقرة )1( للمادة )94( من الد�ستور.

وبناء على ما قرره جمل�س الوزراء بتاريخ 1965/9/15.
ن�سادق – مبقت�سى املادة 31 من الد�ستور . على القانون املوقت الآتي وناأمر با�سداره وو�سعه مو�سع 
التنفيذ املوقت وا�سافته اىل قوانني الدولة على ا�سا�س عر�سه على جمل�س المه يف اول اجتماع يعقده.

املادة )1( 
الت�سمية 

قانون  مع  ويقراأ  ل�سنة 1965(  العقوبات  لقانون  املوقت )قانون معدل  القانون  ي�سمى هذا 
العقوبات رقم 16 ل�سنة 1960 امل�سار اليه فيما يلي بالقانون ال�سلي وما طراأ عليه من تعديالت 

كقانون واحد ويعمل به من تاريخ ن�سره يف اجلريدة الر�سمية. 

املادة )2( 
تعديل املادة )24( 

يلغى ما جاء يف املادة 24 من القانون ال�سلي وي�ستعا�س عنه مبا يلي:.
24 – ترتاوح الغرامة التقديرية بني دينار وخم�سة دنانري.

1965/9/15
�حل�صني بن طالل 

وزير �لعدلية جري�س حد�دين
رئي�س �لوزر�ء بالوكالة �صمعان د�ود
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قانون التنفيذ رقم 23  لسنة 
2005 وتعديالته

قانون معدل لقانون �لعقوبات رقم )1( ل�صنة 1966

املادة )1( 
الت�سمية 

ي�سمى هذا القانون )قانون معدل لقانون العقوبات ل�سنة 1965( ويقراأ مع قانون العقوبات 
رقم )16( ل�سنة 1960 امل�سار اليه فيما يلي بالقانون ال�سلي وما طراأ عليه من تعديالت 

كقانون واحد ويعمل به من تاريخ ن�سره باجلريدة الر�سمية.

املادة )2(
 تعديل املادة )24( 

يلغى ما جاء يف املادة )24( من القانون ال�سلي وي�ستعا�س عنه مبا يلي:.
24. ترتاوح الغرامة التكديرية بني ن�سف دينار وخم�سة دنانري.

�حل�صني بن طالل
وزير �لعدلية    رئي�س �لوزر�ء

ح�صن �لكايد  ح�صني بن نا�صر
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قانون التنفيذ رقم )23( لسنة 2005م 

رئي�س اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية
رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية

الع على القانون الأ�سا�سي املعدل ل�سنة 2003م وتعديالته، بعد الَطّ
وعلى قانون الإجراء العثماين ال�سادر بتاريخ 15 جماد الآخر �سنة 1332 هجري،

وعلى قانون تبادل تنفيذ الأحكام رقم )22( ل�سنة 1922م،
اأ�سول تبادل تنفيذ الأحكام ل�سنة 1926م وعلى قانون الأحكام )تبادل تنفيذها مع  وعلى 

م�سر( رقم )16( ل�سنة 1929م،
وعلى قانون الديون )حب�س املدين( الفل�سطيني ال�سادر بتاريخ 31 ت�سرين اأول �سنة 1931م، 

وعلى قانون الإجراء املعدل رقم )38( ل�سنة 1936م، 
وعلى قانون كاتب العدل املوؤقت العثماين ال�سادر يف 27 ذي القعدة ل�سنة 1331، 

وعلى قانون كتبة العدل )الوثائق الأجنبية( رقم )31( ل�سنة 1921، املعمول بها يف حمافظات 
غزة، 

وعلى قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم )8( ل�سنة 1952، 
وعلى قانون الإجراء الأردين رقم )31( ل�سنة 1952، وعلى قانون ذيل قانون الإجراء الأردين 

رقم )25( ل�سنة 1965م، 
وعلى قانون كاتب العدل الأردين رقم )11( ل�سنة 1952م، املعمول بها يف حمافظات ال�سفة، 

وعلى م�سروع القانون املقدم من جمل�س الوزراء، 
وبناًء على ما اأقره املجل�س الت�سريعي يف جل�سته املنعقدة بتاريخ 2005/11/23م، 

وبا�سم ال�سعب العربي الفل�سطيني، اأ�سدرنا القانون التايل: 
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مادة )4( 
ينعقد الخت�سا�س لدائرة التنفيذ التي:  .1

يوجد يف نطاق اخت�سا�سها املال املنقول حمل التنفيذ. اأ( 
يقيم فيها املحجوز لديه اإذا تعلق بحجز املال لدى �سخ�س ثالث. ب( 

يقع �سمن دائرة اخت�سا�سها املال غري املنقول املراد حجزه اأو بيعه. ج( 
اإذا تعددت الأموال حمل التنفيذ ووقعت يف نطاق دوائر تنفيذ متعددة، كان الخت�سا�س   .2
لإحداها، بحيث تنيب الدائرة التي ينعقد لها لخت�سا�س الدوائر الأخرى باإجراء احلجز 
واملزايدة بالن�سبة لالأموال التي تقع يف نطاقها، وتكمل الدائرة املنيبة معاملة التنفيذ 

بتوزيع ح�سيلة التنفيذ و�سداد م�ستحقات الدائنني. 

مادة )5( 
ت�ستاأنف الأحكام ال�سادرة من قا�سي التنفيذ اإىل حمكمة ال�ستئناف التي تقع يف نطاقها   .1

دائرة التنفيذ اإذا تعلق بالأمور التالية:
اخت�سا�س دائرة التنفيذ يف تنفيذ حكم ما. اأ( 

كون الأموال املحجوزة من الأموال التي يجوز حجزها اأو بيعها. ب( 
حق ا�سرتاك اأي �سخ�س اآخر يف احلجز اأو عدم ا�سرتاكه. ج( 

حق الرجحان بني املحكوم لهم. د( 
تاأجيل تنفيذ احلكم ل�سبب ما. هـ( 

ما اإذا كان يجوز اأو ل يجوز حب�س من يتخلف عن دفع املبلغ املحكوم به. و( 
اأية ت�سوية يتقدم ببيانها املحكوم عليه لت�سديد املبلغ املحكوم به. ز( 

ت�ستاأنف الأحكام ال�سادرة من قا�سي التنفيذ اإىل حمكمة ال�ستئناف التي تقع يف نطاقها   .2
دائرة التنفيذ.

يكون ميعاد الطعن بال�ستئناف �سبعة اأيام يف الأمور امل�ستعجلة، وخم�سة ع�سر يومًا بالن�سبة   .3
لباقي الأمور.

ي�سري امليعاد اعتبارًا من تاريخ �سدور احلكم اأو القرار اأو الأمر طبقًا لالأ�سول املقررة   .4

 الباب الأول 
اأحكام عامة 

 الف�سل الأول 
دائرة التنفيذ.قا�سي التنفيذ 

مادة )1( 
يراأ�سها قا�س  للتنفيذ  لها دائرة  التابعة  املنطقة  الأوىل يف  الدرجة  تن�ساأ وترتبط مبحكمة 
ُينَدب لذلك، ويعاونه ماأمور للتنفيذ وعدد كاف من املوظفني، وعند تعدد الق�ساة يراأ�سها 

من توكل اإليه هذه املهمة. 

مادة )2( 
كل تنفيذ يجري بوا�سطة دائرة التنفيذ وحتت اإ�سراف وتوجيه قا�سي التنفيذ بناء على   .1
طلب ذي ال�ساأن مرفقًا بال�سند التنفيذي، وعلى املخت�سني بالدائرة املبادرة اإىل التنفيذ 

فور تقدمي الطلب وت�سليم ال�سند التنفيذي وا�ستيفاء �سروط التنفيذ.
التنفيذ كان ل�ساحب  اإجراءات  اإجراء من  باأي  القيام  بالتنفيذ عن  القائم  امتنع  اإذا   .2

ال�ساأن اأن يرفع الأمر بطلب اإىل قا�سي التنفيذ.
للقائم بالتنفيذ اأن يتخذ الو�سائل التحفظية وله اأن يطلب بعد مراجعة قا�سي التنفيذ   .3

معونة ال�سرطة.
يعاقب بالعقوبة املقررة يف القوانني اجلزائية من يقوم مبمانعة القائم بالتنفيذ باملقاومة   .4

والتعدي وكذلك رجال ال�سرطة الذين ل يقومون بواجبهم اإذا طلب منهم. 

مادة )3( 
يخت�س قا�سي التنفيذ بالف�سل يف جميع منازعات واإ�سكالت التنفيذ وباإ�سدار القرارات   .1
والأوامر املتعلقة به، واإلغاء احلجز وفكه على اأموال املدين وبيع الأموال املحجوزة، كما 
يخت�س باإ�سدار الأمر بالقب�س على املنفذ �سده وحب�سه وفقًا ملا هو مقرر يف هذا القانون.
تتبع امام قا�سي التنفيذ الإجراءات املقررة يف اأ�سول املحاكمات املدنية والتجارية ما   .2

مل يرد يف القانون ما يخالف ذلك. 
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مادة )9( 
يجب اأن ي�سبق التنفيذ تبليغ املدين ب�سورة من ال�سند التنفيذي، وذلك بورقة تبليغ توقع   .1
من ماأمور التنفيذ وتختم بخامت دائرة التنفيذ. 2. ت�ستمل ورقة التبليغ بالإ�سافة اإىل 
�سورة ال�سند التنفيذي اأ�سماء الأطراف ومواطنهم وحمال اإقامتهم وعلى تكليف املدين 
بالوفاء بالتزامه خالل �سبعة اأيام من تاريخ التبليغ اإل اأن يكون ال�سند التنفيذي كت�سليم 

الأ�سياء التي يخ�سى من تلفها و�سياعها فيكون امليعاد يومًا واحدًا.
ليجوز لدائرة التنفيذ مبا�سرة اإجراءات التنفيذ اجلربي اإل بعد انق�ساء املواعيد املذكورة   .3
يف البند )2( اأعاله ما مل يبادر املدين بالتنفيذ اختيارًا، ومع ذلك اإذا قامت خ�سية من 
تلف اأو �سياع اأو تهريب اأموال املدين اأو غري ذلك من العوار�س التي تعدم حمل التنفيذ 
اأو تنتق�س منه، فاإنه يجوز لدائرة التنفيذ وبقرار من قا�سي التنفيذ احلجز على اأموال 

املدين املنقولة وغري املنقولة قبل انق�ساء هذه املواعيد. 

مادة )10( 
بتبليغه  التنفيذ  ياأمر قا�سي  التنفيذي جمهول حمل الإقامة  ال�سند  اإذا كان املدين يف   .1
اأخرى يف  اإقامته الأخري، ون�سخه  بورقة تبليغ تعلق ن�سخة منها يف موقع بارز يف حمل 

ديوان دائرة التنفيذ، وتن�سر الن�سخة الثالثة يف اإحدى ال�سحف املحلية.
تت�سمن ورقة التبليغ بالإ�سافة اإىل البيانات املذكورة يف املادة )9( اإخطار املدين باحل�سور   .2
اإىل دائرة التنفيذ يف غ�سون اأ�سبوعني، واإذا مل يح�سر خالل املدة املذكورة، فاإن دائرة 

التنفيذ �ستبا�سر اإجراءات التنفيذ.
اإذا مل يح�سر املدين خالل املدة املذكورة اإىل الدائرة، يعد ممتنعًا عن التنفيذ وتبا�سر   .3

دائر التنفيذ اإجراءات التنفيذ اجلربي.
يجوز توقيع احلجز على اأموال املدين يف ال�سند التنفيذي املنقولة وغري املنقولة يف غ�سون   .4
مدة التبليغ املذكورة، ولكن ل يجوز بيعها قبل انق�ساء املهلة اإل اإذا كان يخ�سى من تلفها اأو 

�سياعها مع مراعاة املواعيد والإجراءات والقواعد املن�سو�س عليها يف القانون. 

مادة )11( 
على دائرة التنفيذ، اإذا عر�س عليها �سداد الدين عند مبا�سرتها لإجراءات التنفيذ، اأن   .1

تقب�سه مع اإعطاء خمال�سة وذلك دون احلاجة اإىل تفوي�س خا�س.

يف قانون اأ�سول املحاكمات املدنية والتجارية.
ال�ستئناف يوؤخر التنفيذ اإىل اأن تبت حمكمة ال�ستئناف فيه، على اأنه اإذا كان ال�ستئناف   .5
اأن يقدم كفيال يوافق عليه  يتعلق بتاأجيل تنفيذ احلكم باحلب�س، يجب على امل�ستاأنف 

قا�سي التنفيذ.
يعترب ال�ستئناف مبقت�سى هذه املادة من الأمور امل�ستعجلة وينظر فيه تدقيقًا اإل اإذا راأت   .6

املحكمة خالف ذلك. 

مادة )6( 
يعد بالدائرة جدول خا�س تقيد فيه طلبات التنفيذ بالت�سل�سل الذي وردت به، وي�سمل   .1
القيد البيانات املتعلقة ب�سند التنفيذ من حيث تاريخ وجهة اإ�سداره وم�سمونه، والبيانات 

املتعلقة بطالب التنفيذ واملنفذ �سده والأموال املطلوب التنفيذ عليها.
ين�ساأ لكل طلب ملف تودع فيه جميع الأوراق املتعلقة به، ويعر�س امللف على قا�سي التنفيذ   .2

قبل وعقب كل اإجراء ويثبت به ما ي�سدره من اأوامر وقرارات واأحكام. 

مادة )7( 
يقدم طلب التنفيذ من �ساحب احلق املحدد يف ال�سند التنفيذي اأو ممن يقوم مقامه قانونًا.  .1

تتوىل النيابة العامة تعقب معاملة التنفيذ التي تعود للدوائر احلكومية.   .2

 الف�سل الثاين 
ال�سند التنفيذي وما يت�سل به 

مادة )8( 
ل يجوز التنفيذ اجلربي اإل ب�سند تنفيذي اقت�ساء حلقوق موؤكدة يف وجودها وحمددة   .1

يف اأطرافها ومعينة يف مقدارها وحالة الأداء.
وال�سرعية  والنظامية  الق�سائية  والأوامر  والقرارات  الأحكام  هي  التنفيذية  الأ�سناد   .2
التي ت�سدق عليها املحاكم النظامية وال�سرعية  الت�سوية الف�سائية وال�سلح  وحما�سر 
واأحكام املحكمني القابلة للتنفيذ وال�سندات الر�سمية والعرفية وغريها من الأ�سناد التي 

يعطيها القانون هذه ال�سفة. 
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مادة )16( 
ل يجوز للغري اأن يوؤدي املطلوب مبوجب ال�سند التنفيذي ول اأن يجرب على اأدائه اإل بعد اإخطار 

املدين بالعزم على التنفيذ قبل وقوعه ب�سبعة اأيام على الأقل. 

مادة )17( 
للمحكمة قبل �سدور احلكم يف الأمور امل�ستعجلة اأو يف الأحوال التي يكون فيها التاأخري �سارًا بالدائن 
اأن تاأمر )بناء على طلب خطي من الدائن( بتنفيذ احلكم مبوجب م�سودته بغري تبليغه ويف هذه 

احلالة ي�سلم الكاتب امل�سودة لدائرة التنفيذ التي تلتزم باإعادتها فور النتهاء من التنفيذ. 

مادة )18( 
يرتتب على �سدور احلكم باإلغاء اأو نق�س اأو اإبطال اأو ف�سخ ال�سند التنفيذي )باأي من   .1
ذلك  اإىل  ا�ستنادًا  التي متت  التنفيذ  اأعمال  رد جميع  القانون(  يعتمدها  التي  الطرق 

ال�سند، واإعادة احلال اإىل ما كان عليه.
وفقًا لأحكام البند )1( اأعاله يكون ملن مت التنفيذ �سده احلق يف ا�سرتداد الأموال التي   .2
مت التنفيذ عليها وملحقاتها وما تكبده من م�ساريف دون حاجة اإىل �سدور حكم جديد 

بذلك، واإذا كان الإلغاء جزئيًا، اقت�سر الرد على ما تعلق به الإلغاء من اأموال. 
ل�ساحب احلق يف الرد مطالبة طالب التنفيذ بالتعوي�سات عن ال�سرر الذي حلقه نتيجة   .3

التنفيذ الباطل؛ اإن كان لها مقت�سى.

 الف�سل الثالث 
تنفيذ الأ�سناد التنفيذية 

مادة )19( 
ل يجوز التنفيذ اجلربي لالأحكام والقرارات والأوامر الق�سائية واأحكام املحكمني بعد   .1
ت�سديقها من املحكمة املخت�سة ما دام الطعن فيها بال�ستئناف جائزًا اإل اإذا كان التنفيذ 

املعجل من�سو�سًا عليه يف القانون اأو م�سموًل يف احلكم اأو القرار الق�سائي.
يجوز مع ذلك اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية والحتياطية مبقت�ساها.   .2

مادة )20( 
التنفيذ املعجل واجب بقوة القانون لالأحكام ال�سادرة يف الأمور امل�ستعجلة اأيا كانت املحكمة 

تطبق اأحكام البند )1( اأعاله يف حالة الوفاء اجلزئي، على اأن مت�سي الدائرة يف مبا�سرة   .2
اإجراءات التنفيذ ا�ستيفاء لباقي الدين.

ل يقبل الوفاء ب�سيكات اأو �سكوك اأو اأوراق بنكية اإل اإذا كانت مقبولة الدفع.   .3

مادة )12( 
من حل قانونًا اأو اتفاقًا حمل الدائن يف حقه حل حمله فيما اتخذ من اإجراءات التنفيذ.  .1
يطبق احلكم املن�سو�س عليه يف البند )1( اأعاله على جميع احلالت التي يطراأ فيها   .2
عار�س يحول بني الدائن وبني ال�ستمرار يف متابعة الإجراءات كالغيبة وزوال الأهلية 

وزوال �سفة من كان ميثله. 

مادة )13( 
يبا�سر التنفيذ �سد املدين، بالأداء الذي يحدده ال�سند التنفيذي وتتخذ اإجراءات التنفيذ   .1
يف مواجهة هذا املدين وفقًا للقانون، فاإن مل تكن للمدين الأهلية القانونية فاإن اإجراءات 

التنفيذ تتخذ يف مواجهة من يقوم مقامه قانونًا.
اإذا كان املدين �سخ�سًا معنويًا، فاإن اإجراءات التنفيذ تبا�سر يف مواجهة من يقوم مقامه   .2

قانونًا. 

مادة )14( 
اإذا فقد املدين اأهليته اأو تويف، يبا�سر التنفيذ �سد من يقوم مقامه قانونًا اأو ورثته بعد   .1

ع�سرة اأيام من تبليغهم بالأوراق املتعلقة بالتنفيذ.
يجوز تبليغ ورثة املدين جملة يف اآخر موطن كان ملورثهم بغري بيان اأ�سمائهم ال�سخ�سية   .2

و�سفاتهم.
يكون التنفيذ بقدر الأموال التي تركها املورث.  .3

مادة )15( 
اإذا اأنكر الورثة اأثناء التنفيذ و�سع يدهم على الرتكة اأو جزء منها ومل يكن ممكنًا اإثبات 
ذلك ب�سندات ر�سمية ومل يكن للمتوفى اأموال ظاهرة، وجب على الدائن اأن يثبت يف املحكمة 

املخت�سة و�سع يد الورثة على الرتكة ويح�سل على قرار ق�سائي بذلك. 
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اأن تقيد التنفيذ بتقدمي كفالة حال عدم تقدميها لدى  حقوق املحكوم له. يجوز للمحكمة 
حمكمة الدرجة الأوىل. يجوز للمحكمة عندما تاأمر بوقف التنفيذ ان توجب تقدمي كفالة اأو 

تاأمر مبا تراه كفياًل بحماية حق املحكوم له. 

مادة )27( 
للدائن بدين من النقود )اإذا كان دينه حال الأداء ومعني املقدار وثابتًا بالكتابة ب�سند عريف اأو 
ب�سند م�سدق لدى كاتب عدل اأو بورقة من الأوراق التجارية القابلة للتظهري( اأن يراجع دائرة 
التنفيذ لتقوم بتح�سيل الدين بعد تقدميه طلبًا اإليها بذلك مقرونًا باإيداع �سند الدين الأ�سلي. 

مادة )28( 
يجوز للدائن اأن يطلب من دائرة التنفيذ حت�سيل دينه من املظهرين والكفالء خالل خم�سة 

ع�سر يومًا من تاريخ الحتجاج اإذا كان هذا الحتجاج يتطلبه القانون. 

مادة )29( 
ينقطع التقادم بتقدمي طلب التنفيذ واإيداع �سند الدين لدى دائرة التنفيذ. 

مادة )30( 
تبلغ دائرة التنفيذ املدين بورقة اإخطار موقعة من ماأمور التنفيذ وخمتومة بختم الدائرة   .1

ومرفقًا بها �سورة من ال�سند املطلوب تنفيذه.
ت�ستمل ورقة الإخطار على تكليف املدين بالوفاء بالدين اأو اإبداء ما قد يكون لديه من   .2
وجوه العرتا�س، وذلك خالل �سبعة اأيام من تاريخ التبليغ مع اإنذاره باأن الدائرة �ستبادر 

اإىل التنفيذ بعد انق�ساء هذا امليعاد دون الوفاء اأو العرتا�س. 

مادة )31( 
اإذا اأقر املدين بالدين اأو بق�سم منه، يدون الإقرار يف حم�سر التنفيذ ويوقع عليه من املدين 

وقا�سي التنفيذ، وتقوم دائرة التنفيذ بتنفيذ ما جرى الإقرار به. 

مادة )32( 
اإذا اعرت�س املدين يف امليعاد املحدد واأنكر الدين اأو بع�سه اأو اأنكر ا�ستمرار قيامه يف   .1
ذمته، كلف الدائن مبراجعة املحكمة املخت�سة لإثبات ما وقع الإنكار عليه، وتقام الدعوى 

بالإجراءات املخت�سرة وفقًا لأحكام قانون اأ�سول املحاكمات املدنية والتجارية. 

التي اأ�سدرتها ما مل ين�س يف احلكم على تقدمي كفالة. 

مادة )21( 
التنفيذ املعجل بغري كفالة واجب بقوة القانون لالأحكام ال�سادرة بت�سليم ال�سغري اأو روؤيته، 
اأو باأجرة احل�سانة اأو الر�ساع، اأو امل�سكن للزوجة، اأو النفقة للمطلقة اأو لالأبناء اأو للوالدين. 

مادة )22( 
التنفيذ املعجل واجب بقوة القانون لالأحكام ال�سادرة يف املواد التجارية ب�سرط تقدمي كفالة. 

مادة )23( 
يجوز للمحكمة بناء على طلب من ذي ال�ساأن اأن تاأمر ب�سمول حكمها بالتنفيذ املعجل بكفالة 
اأو بغري كفالة اإذا قدرت رجحان حق املحكوم له وكان يخ�سى من تاأخري التنفيذ وقوع اأ�سرار 

ج�سيمة مب�ساحله. 

مادة )24( 
يف الأحوال التي ل يجوز فيها تنفيذ احلكم اإل بكفالة تتوىل املحكمة حتديد نوع ومقدار   .1
الكفالة، على اأن تراعي كفايتها لإزالة اآثار التنفيذ املعجل واإعادة احلال اإىل ما كان عليه 

اإذا تبني فيما بعد عدم الأحقية فيه واألغت حمكمة ال�ستئناف احلكم حمل التنفيذ.
ل يجوز يف هذه الأحوال البدء يف التنفيذ املعجل اإل بعد تقدمي الكفالة املاأمور بها.  .2

مادة )25( 
اإذا كانت الكفالة املاأمور بها يف احلكم هي اإلزام املحكوم له بتقدمي كفيل مقتدر، فاإن   .1
�سند  الكفالة مبثابة  على هذه  امل�ستمل  املح�سر  ويكون  الكفالة،  بتحرير  يلتزم  الكفيل 

تنفيذي قبل الكفيل.
اإذا كانت الكفالة هي ت�سليم ال�سيء املاأمور بت�سليمه يف احلكم اإىل حار�س مقتدر، فاإن   .2

احلار�س يلتزم باأن يحرر يف قلم املحكمة تعهدًا بقبول احلرا�سة واللتزام بواجباته. 

مادة )26( 
يجوز للمحكمة املرفوع اإليها ال�ستئناف اأن تقرر بناء على طلب املحكوم عليه وقف التنفيذ 
املعجل اإذا كان يخ�سى وقوع �سرر ج�سيم من التنفيذ، بال�سروط التي تراها كافية ل�سمان 
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مادة )37( 
ل يجوز الأمر بالتنفيذ اإل بعد التحقق من الآتي:

فيها  �سدر  التي  املنازعة  يف  بالف�سل  وحدها  خمت�سة  غري  فل�سطني  دولة  حماكم  اأن   .1
احلكم اأو القرار اأو الأمر، واأن املحاكم الأجنبية التي اأ�سدرته خمت�سة بها طبقًا لقواعد 

الخت�سا�س الق�سائي الدويل املقررة يف قانونها.
اأن احلكم اأو القرار اأو الأمر حاز قوة الأمر املق�سي به طبقًا لقانون املحكمة التي اأ�سدرته.  .2
اأن احلكم اأو القرار اأو الأمر ل يتعار�س مع حكم اأو قرار اأو اأمر �سبق �سدوره من حمكمة   .3

فل�سطينية، واأنه ل يت�سمن ما يخالف النظام العام اأو الآداب العامة يف فل�سطني. 

مادة )38( 
ت�سري اأحكام املادتني )36( و)37( على اأحكام املحكمني ال�سادرة يف بلد اأجنبي، �سريطة اأن 
يكون احلكم �سادرًا يف م�ساألة يجوز فيها التحكيم طبقًا لأحكام قانون التحكيم الفل�سطيني 

املعمول به. 

مادة )39( 
ال�سندات الر�سمية القابلة للتنفيذ واملحررة يف بلد اأجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنف�س ال�سروط   .1

املقررة يف قانون ذلك البلد لتنفيذ ال�سندات الر�سمية القابلة للتنفيذ املحررة يف فل�سطني.
يقدم طلب الأمر بالتنفيذ اإىل رئي�س حمكمة البداية التي يراد التنفيذ يف دائرة اخت�سا�سها.  .2

ل يجوز الأمر بالتنفيذ اإل بعد التحقق من توافر ال�سروط املطلوبة كر�سمية ال�سند وقابليته   .3
للتنفيذ وفقًا لقانون البلد الذي مت فيه ومن خلوه مما يخالف النظام العام اأو الآداب يف 

فل�سطني. 

 الف�سل الرابع 
حمل التنفيذ 

مادة )40( 
التنفيذ ل يرد اإل على اأموال املدين ويف احلدود التي يقررها القانون.  .1

اأموال املدين جميعها �سامنة للوفاء بديونه، وجميع الدائنني مت�ساوون يف هذا ال�سمان   .2
اإل من كان له منهم حق التقدم طبقًا للقانون. 

اإذا كان الدين حمل العرتا�س ثابتًا ب�سند عريف يكون لالعرتا�س اأثر مانع من التنفيذ اإىل اأن يتم   .2
الف�سل يف دعوى الدائن ما مل ي�سدر من املحكمة التي تنظر الدعوى قرار بال�ستمرار فيه.

اإذا كان الدين حمل العرتا�س ثابتًا ب�سند م�سدق لدى كاتب العدل اأو بورقة من الأوراق   .3
التجارية القابلة للتظهري، ل يوؤثر العرتا�س يف التنفيذ الذي يجب اأن تبادر اإليه الدائرة 

ما مل ي�سدر قرار من املحكمة املرفوع اإليها الدعوى بوقفه. 

مادة )33( 
اإذا مل ينكر املدين الدين ولكنه اأدعى الوفاء بجزء منه، فاإن دائرة التنفيذ توا�سل التنفيذ 

يف حدود ما اأقر به وعلى املدين مراجعة املحكمة املخت�سة لإثبات ما يدعيه. 

مادة )34( 
اإذا مل يقدم املدين العرتا�س يف امليعاد املحدد، تبادر دائرة التنفيذ اإىل اتخاذ اإجراءات   .1

التنفيذ وفقًا ملا هو من�سو�س عليه يف القانون.
لقا�سي التنفيذ قبول العرتا�س الذي يقدم بعد امليعاد يف حالة ثبوت وجود اأعذار للتاأخري،   .2

ويف هذه احلالة تطبق القواعد املن�سو�س عليها يف املواد ال�سابقة. 

مادة )35( 
اتخذت  التي  التنفيذ  اإجراءات  جميع  اإلغاء  الدين  ثبوت  بعدم  احلكم  �سدور  على  يرتتب 
لقت�سائه، ويكون احلكم �سندًا تنفيذيًا لإعادة احلال اإىل ما كان عليه قبل التنفيذ امللغى، 
كما يكون للمحكوم له يف هذا احلكم احلق يف رفع دعوى للمطالبة بالتعوي�سات عما يكون 

قد حلقه من ا�سرار ناجمة عن اأعمال التنفيذ التي اتخذت �سده دون حق. 

مادة )36( 
الأحكام والقرارات والأوامر ال�سادرة يف بلد اأجنبي يجوز الأمر بتنفيذها يف فل�سطني   .1
بنف�س ال�سروط املقررة يف ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر الفل�سطينية 
فيه، على األ تتناق�س مع القوانني الفل�سطينية اأو تلحق �سررًا بامل�سلحة الوطنية العليا.
يطلب الأمر بتنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر ال�سادرة يف بلد اأجنبي بدعوى تقدم   .2
اأمام حمكمة البداية التي يراد التنفيذ يف دائرتها، على اأن تكون تلك الأحكام والقرارات 

والأوامر م�سدقة من اجلهات املخت�سة ح�سب الأ�سول. 
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مادة )46( 
ل يجوز حجز البوال�س وال�سيكات و�سندات الأمر، اإل اإذا كان اأُجري عليها الحتجاج ب�سبب 

عدم تاأديتها اأو اأعلن اإفال�س حاملها اأو اأ�سبحت يف اأي حال غري قابلة لالنتقال. 

مادة )47( 
ل يجوز احلجز على ما يلزم املدين واأفراد اأ�سرته امللزم بالإنفاق عليهم واملقيمني معه من   .1
الفرا�س والثياب والأدوات ال�سرورية للمعي�سة: كاأدوات الطبخ والنظافة وحفظ الطعام، 

وكذلك ما يلزمهم من الغذاء ملدة �سهر.
ل يجوز احلجز على الدار اململوكة للمدين والتي ي�سكنها مع اأ�سرته، ول على الأر�س التي   .2
ميلكها وذلك بالقدر ال�سروري والالزم ملعي�سته هو واأ�سرته ما مل تكن الدار اأو الر�س 

�سببًا للمديونية.
يعود تقدير اللزوم يف احلالتني لقا�سي التنفيذ.   .3

مادة )48( 
ل يجوز احلجز على الأ�سياء الآتية اإل لقت�ساء ثمنها اأو م�ساريف �سيانتها اأو نفقة مقررة: 

ما يلزم املدين من كتب واأدوات ومهمات ملزاولة مهنته اأو حرفته بنف�سه.  .1
اإناث املا�سية الالزمة لنتفاع املدين يف معي�سته هو واأ�سرته، وما يلزم لغذاء هذه املا�سية   .2

ملدة مو�سم زراعي واحد.
املعدات والآلت واملا�سية الالزمة لزراعة املدين لأر�سه اإذا كان مزارعًا، وكذلك ما يلزم   .3

لغذاء هذه املا�سية ملدة مو�سم زراعي واحد.
مقدار البذور والأ�سمدة التي تكفي لزراعة املدين لأر�سه التي اعتاد زراعتها اإذا كان   .4

مزارعًا، وذلك ملدة مو�سم زراعي واحد. 

مادة )49( 
ل يجوز احلجز على ما يحكم به الق�ساء من املبالغ املقررة اأو املرتبة موؤقتًا للنفقة اأو ال�سرف 
منها يف غر�س معني، ول على الأموال املوهوبة اأو املو�سى بها لتكون نفقة اإل مبقدار الربع 

وفاء لدين نفقة مقررة. 

مادة )41( 
يبداأ التنفيذ على ما ميلكه املدين من نقود �سائلة وعلى ما له من حقوق لدى الغري، ويف حالة 

عدم كفايتها يجري احلجز على اأمواله املنقولة وغري املنقولة. 

مادة )42( 
يجوز يف اأي حالة كانت عليها الإجراءات قبل اإيقاع البيع اإيداع مبلغ من النقود م�ساو   .1
للديون املحجوز من اأجلها وامل�ساريف، يخ�س�س للوفاء بها دون غريها، ويرتتب على 

هذا الإيداع زوال احلجز عن الأموال املحجوزة وانتقاله اإىل املبلغ املودع.
اإذا وقعت بعد ذلك حجوز جديدة على املبلغ املودع، فال يكون لها من اأثر يف حق من   .2

خ�س�س لهم املبلغ. 

مادة )43( 
 اإذا كانت قيمة احلق املحجوز من اأجله تقل عن قيمة الأموال املحجوز عليها، جاز للمدين 
اأن يطلب من قا�سي التنفيذ احلكم ب�سفة م�ستعجلة بق�سر احلجز على بع�س هذه الأموال، 
ويكون ذلك باإجراءات التكليف باحل�سور، يخت�سم فيها جميع الدائنني احلاجزين ول يكون 
احلكم ال�سادر قابال للطعن باأي طريق.  يف هذه احلالة يكون للدائنني احلاجزين حق الأولوية 

يف ا�ستيفاء حقوقهم من الأموال التي يق�سر احلجز عليها. 

مادة )44( 
وغري  املنقولة  العامة  الأموال  على  اأخرى  تنفيذ  اإجراءات  اتخاذ  ول  احلجز  يجوز  ل   .1
املنقولة التي للدولة اأو لالأ�سخا�س العتباريني العامة اأو الهيئات املحلية اأو اأموال الأوقاف 

املخ�س�سة لأداء اأعمالها.
ت�سمل الأموال العامة جميع اأموال الدولة التي تكون خم�س�سة ملنفعة عامة بالفعل اأو   .2

مبقت�سى قانون اأو مر�سوم اأو قرار من جمل�س الوزراء. 

مادة )45( 
ل يجوز احلجز ول اتخاذ اإجراءات تنفيذ اأخرى على املن�ساآت والأدوات واملهمات املخ�س�سة 

لإدارة املرافق العامة اأو لتقدمي خدمة عمومية للجمهور. 
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اأن تكون م�ستعملة فيما خ�س�ست له.
خاليا النحل والآلت والأدوات واحليوانات وغريها من الأ�سياء الالزمة لعمل املزارع   .2

واملعامل.
التاأمينات العينية وحقوق الرتفاق.   .3

مادة )55( 
يجب على الدائن اأن يدفع �سلفًا جميع النفقات وامل�ساريف الالزمة ملبا�سرة التنفيذ على اأن 

حت�سل فيما بعد من املدين. 

مادة )56( 
ل يجوز للق�ساة ول املوظفني الذين با�سروا اإجراءات التنفيذ اأو نظروا فيها اأو يف امل�سائل 
املتفرعة عنها اأو �ساركوا يف �سيء من ذلك باأي وجه من وجوه امل�ساركة. اأن يتقدموا للمزايدة 

باأنف�سهم اأو بطريق غريهم واإل كان البيع باطاًل. 

مادة )57( 
ل يجوز للمحامني الذين با�سروا اإجراءات التنفيذ مل�سلحة موكليهم واملوكلني عن املدين اأن 

يتقدموا للمزايدة باأنف�سهم اأو بطريق غريهم واإل كان البيع باطال. 

 الف�سل اخلام�س 
منازعات التنفيذ واإ�سكالته 

مادة )58( 
يق�سد مبنازعات التنفيذ الإ�سكالت املتعلقة بالتنفيذ ذاته دون الدخول يف اأ�سا�س ال�سيء   .1
املنفذ عليه، ويف�سل فيها قا�سي التنفيذ مبوجب ن�س يف القانون، ويرتتب على الف�سل 

فيها اأن ي�سبح التنفيذ جائزًا اأو غري جائز، �سحيحًا اأو باطاًل.
يف�سل قا�سي التنفيذ يف منازعات التنفيذ امل�ستعجلة باعتباره قا�سيًا لالأمور امل�ستعجلة،   .2 
ويرتتب على رفع املنازعة امل�ستعجلة وقف اإجراءات التنفيذ التي رفعت بخ�سو�سها الدعوى 
اىل اأن يتم الف�سل فيها، ويجب اخت�سام املدين يف ال�سند التنفيذي يف الدعوى اإذا كانت 
مرفوعة من غريه، فاإذا مل يخت�سم، وجب على القا�سي اأن يكلف املدعي باخت�سامه يف 

ميعاد يحدده له، فاذا مل ينفذ ما اأمر به القا�سي جاز احلكم بعدم قبول الدعوى.

مادة )50( 
الأموال املوهوبة اأو املو�سى بها مع ا�سرتاط عدم جواز احلجز عليها ل يجوز حجزها من 
دائني املوهوب له اأو املو�سى له، الذين ن�ساأ دينهم قبل الهبة اأو الو�سية. اإل لدين نفقة مقررة 

ومبقدار الربع. 

مادة )51( 
ل يجوز احلجز على الأجور والرواتب واملكافاآت وملحقاتها عن عالوات وبدلت وما ي�ستحق 
من معا�سات ومكافاآت اأو ما يقوم مقامها )وفقًا لقانون التقاعد العام( اإل مبقدار الربع، 

ويف حالة تزاحم الديون تكون لديون النفقة املقررة اأولوية يف ال�ستيفاء. 

مادة )52( 
يجب على املوظف املخت�س بدفع الرواتب والأجور واملكافاآت وما يف حكمها )ب�سفته   .1
�سخ�سًا ثالثا( اأن يخطر دائرة التنفيذ خالل اأ�سبوع من تبليغها له بتوقيع احلجز بقيامه 
باإجراء احلجز، واأن يبني مقدار الراتب املخ�س�س للمدين، ويعلمها بكل تبدل يطراأ على 

وظيفة املدين وراتبه.
فاإذا مل يقتطع من الراتب ما هو مقرر حجزه قانونًا اأو اقتطعه ناق�سًا، حت�سل دائرة   .2
التنفيذ من راتب ذلك املاأمور اأو من اأمواله الأخرى املبلغ الذي ق�سر يف قطعه وتوقيفه 
دون اأن تكون م�سطرة للح�سول على حكم عليه بذلك، وللماأمور احلق يف الرجوع على 

املدين مبا ح�سل منه. 

مادة )53( 
ن�سخ  الن�سف على  واإمنا يجوز احلجز مبا ل يتجاوز  املوؤلف  ل يجوز احلجز على حق   .1

امل�سنف الذي مت ن�سره اأو على ثمنها حتت يد الغري.
ل يجوز احلجز على امل�سنفات التي ميوت �ساحبها قبل ن�سرها، ما مل يثبت ب�سفة قاطعة   .2

اأنه ا�ستهدف ن�سرها. 

مادة )54( 
ل يجوز حجز وبيع الأ�سياء الآتية م�ستقلة عن املال غري املنقول واإمنا حتجز وتباع معه:

املنقولت املت�سلة باملال غري املنقول وامل�ستقرة فيه واملر�سودة خلدمته وا�ستغالله ب�سرط   .1
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مادة )62( 
ل يرتتب على العر�س احلقيقي وقف التنفيذ اإذا كان العر�س حمل نزاع، ما مل ياأمر قا�سي 

التنفيذ بوقف التنفيذ موؤقتًا مع اإيداع املعرو�س اأو املبلغ الذي يرتئيه. 

 الباب الثاين 
طرق واإجراءات التنفيذ 

 الف�سل الأول 
التنفيذ املبا�سر 

مادة )63( 
ل يجوز تنفيذ اللتزامات التي ل يكون حملها مبلغًا من النقود جربًا اإل اإذا كان ذلك ممكنًا 

قانونًا. 
مادة )64( 

اإذا مل يذعن املدين يف ال�سند التنفيذي وي�سلم بر�ساه ال�سيء املعني واجب الت�سليم ومل   .1
يكن ذلك ال�سيء ظاهرًا للعيان، وعجز املدين عن تقدمي اأدلة كافية على تلفه اأو هالكه 

اأو �سياعه، يجوز حب�سه وفقًا لإجراءات احلب�س املن�سو�س عليها يف هذا القانون.
ل تطبق اأحكام البند )1( اأعاله اإذا كان عدم الت�سليم نا�سئًا عن �سبب ل يد للمدين فيه.   .2

مادة )65( 
يف اللتزام بعمل �سيء معني اإذا امتنع املدين عن العمل، تقوم دائرة التنفيذ بتنفيذ هذا   .1

العمل على نفقة املدين.
ي�سدد الدائن نفقات العمل املطلوب تنفيذه �سلفًا اإذا كانت طبيعة اللتزام ت�سمح بذلك،   .2
على اأن حت�سل هذه النفقات من املدين بعد التنفيذ وترد للدائن، فاإذا امتنع الدائن عن 
اأداء هذه النفقات، تقدرها دائرة التنفيذ بوا�سطة خرباء تنتدبهم لهذا الغر�س وتتوىل 

حت�سيلها من املدين بحجز اأمواله وبيعها وفقًا لأحكام القانون. 

مادة )66( 
اإذا اأخل املدين بالتزامه بالمتناع عن عمل مبوجب �سند تنفيذي نافذ يف مواجهته ورف�س 
اإزالة ما وقع منه خمالفًا للتزامه، تقوم دائرة التنفيذ باإزالة ما وقع خمالفًا على نفقة املدين، 

يجب الف�سل يف منازعات التنفيذ امل�ستعجلة يف اجلل�سة الأوىل املحددة لنظرها، فاإذا   .3
وجد ما ي�ستوجب التاأجيل، فاإن على القا�سي اأن يقرر وبح�سب ظروف احلالة املعرو�سة: 
اإما ال�ستمرار يف وقف التنفيذ، اأو متابعة ال�سري يف اإجراءات التنفيذ بكفالة اأو بدون 
كفالة. ويف جميع الأحوال فاإنه يجب الف�سل يف املنازعة خالل �سهرين على الأكرث من 

تاريخ رفعها. 
ل يرتتب على رفع اأي دعوى م�ستعجلة اأخرى وقف التنفيذ ما مل يحكم قا�سي التنفيذ بالوقف.  .4

اأول منازعة تنفيذ م�ستعجلة تقام من املدين يف  ل ي�سري حكم البند )4( اأعاله على   .5
ال�سند التنفيذي اإذا مل يكن قد اخت�سم يف املنازعة ال�سابقة. 

مادة )59( 
يرتتب على القرار ال�سادر ب�سطب دعوى التنفيذ امل�ستعجلة لغياب اخل�سوم وعلى احلكم 
ببطالن اإجراءاتها اأو بعدم قبولها اأو باأي حكم اآخر ينهي خ�سومتها دون الف�سل فيها. زوال 

الأثر املوقف للتنفيذ املرتتب على رفعها. 

مادة )60( 
اإذا خ�سر املدعي يف دعاوى التنفيذ امل�ستعجلة دعواه، جاز لقا�سي التنفيذ اأن يحكم عليه 

بالر�سوم وامل�ساريف واأتعاب املحاماة. 

مادة )61( 
اإ�سكال بطلب  التنفيذ يف هيئة  امل�ستعجلة عند مبا�سرة  التنفيذ  تبداأ منازعة  اأن  يجوز   .1
اإجراء وقتي بطلب وقف اإجراء م�ستعجل، ويكون على القائم بالتنفيذ يف هذه احلالة اأن 
يوقف التنفيذ اأو اأن مي�سي فيه على �سبيل الحتياط دون اأن يتمه، مع تكليف اخل�سوم 
يف احلالتني احل�سور اأمام قا�سي التنفيذ ولو مبيعاد �ساعة ويف منزله عند ال�سرورة، 

ويكفي اإثبات ح�سول هذا التكليف يف املح�سر فيما يتعلق برافع الطلب.
على القائم بالتنفيذ اأن يحرر �سورًا من حم�سره بقدر عدد اخل�سوم و�سورة لدائرة   .2
التنفيذ يرفق بها اأوراق التنفيذ وامل�ستندات التي يقدمها اإليه الطالب، وعلى قلم دائرة 

التنفيذ قيد الطلب يوم ت�سليم ال�سورة يف ال�سجل اخلا�س بذلك.
يطبق على الطلب جميع القواعد املن�سو�س عليها يف املواد ال�سابقة ب�ساأن دعاوى منازعات   .3

التنفيذ امل�ستعجلة. 
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مادة )71( 
اأموال املدين املنقولة وغري املنقولة كما يجوز حجز اأجرته عن  يجوز حجز بدل اإيجار   .1
الأعمال واخلدمات اخل�سو�سية التي يكون م�ستخدمًا بها على األ يحجز اأكرث من ربعها.
ل ي�سمع ادعاء امل�ستاأجر باأنه دفع بدل الإيجار اإذا كان الدفع وقع ب�سورة خمالفة لل�سروط   .2
املدرجة يف عقد الإيجار امل�سدق اأو ب�سورة خمالفة لعرف البلدة وعاداتها اإل اإذا ثبت 

الدفع على حدة. 

مادة )72( 
عندما تكون الأموال املطلوب حجزها يف يد �سخ�س ثالث يجري احلجز باإخطاره ورقة   .1

حجز تبلغ اإليه بذاته موقعة من ماأمور التنفيذ وت�ستمل على البيانات الآتية:
�سورة من ال�سند التنفيذي الذي يوقع احلجز مبقت�ساه.  اأ. 
بيان اأ�سل املبلغ املحجوز من اأجله وفوائده وامل�ساريف. ب. 

منع ال�سخ�س الثالث املحجوز لديه عن الوفاء مبا يف يده اإىل املدين املحجوز عليه  ج. 
اأو ت�سليمه اإياه مع تعيني املحجوز عليه تعيينًا نافيًا للجهالة.

تكليف املحجوز لديه بالتقرير مبا يف ذمته خالل ع�سرة اأيام. د. 
ل يجوز لدائرة التنفيذ تبليغ ورقة احلجز اإل اإذا اأودع طالب احلجز خزانة الدائرة مبلغًا   .2
كافيًا لأداء ر�سم حم�سر التقرير مبا يف الذمة ويوؤ�سر بالإيداع على اأ�سل التبليغ و�سورته. 

مادة )73( 
ميتنع على ال�سخ�س الثالث مبجرد تبليغه باحلجز اأن ي�سلم للمدين ما حتت يده له من   .1
اأموال اأو اأن يفي له مبا يف ذمته من ديون، فاإذا اأخل بذلك قام التزامه يف مواجهة احلاجز 
باأن يوؤدي اإليه ما اأداه من اأموال للمدين اأو ما يعادل قيمتها، وتقوم دائرة التنفيذ بتنفيذ 

هذا اللتزام جربًا بالطرق والإجراءات املن�سو�س عليها يف هذا القانون.
مع ذلك فاإنه يجب على ال�سخ�س الثالث رغم احلجز اأن يفي للمدين املحجوز عليه، واأن   .2
ي�سلمه الأموال التي مينع القانون احلجز عليها اأو ما يزيد من الأموال التي يف ذمته عن 

احلقوق املحجوز من اأجلها بغري حاجة اإىل حكم بذلك. 

وتطبق بالن�سبة لنفقات الإزالة الأحكام املن�سو�س عليها يف املادة )65(.

 مادة )67( 
ال�سند  به  املتعلق  التنفيذية، فاملحل  يوؤثر يف املعامالت  الذي يقع بعد احلكم ل  اليد  تبدل 
التنفيذي يخلى وي�سرتد من اأي يد كانت، واإذا وجد اأ�سخا�س اآخرون غري املحكوم عليه مقيمني 
يف املحل الواجب اإخالوؤه وراجعوا دائرة التنفيذ مدعني اأن اإقامتهم لي�ست تبعًا للمحكوم عليه 
ول هي باإعارة اأو اإيجار منه واأبرزوا اأوراقًا تثبت ا�ستقاللهم بالإقامة عنه، ميهلون مدة منا�سبة 
يوقف فيها التنفيذ لرياجعوا املحكمة املخت�سة للح�سول منها على �سند بذلك، وتتم املعاملة 

التنفيذية بح�سب ما يت�سمنه قرار املحكمة املذكورة. 

مادة )68( 
اأمر  وكان  ا�ستالمها  ورف�س  �سده  املنفذ  تخ�س  اأموال  اإخالوؤه  الذي مت  املحل  كان يف  اإذا 
دائرة  مراجعة  ب�سرورة  الأ�سول  تبليغه ح�سب  يجري  فاإنه  نفقة،  ي�ستلزم  عليها  املحافظة 
التنفيذ خالل مهلة معينة ل�ستالمها، فاإذا مل يلتزم بذلك، تباع باملزايدة وتقتطع من اأثمانها 

قبل كل �سيء نفقات املحافظة واملزايدة ويحفظ الباقي اأمانه له. 

مادة )69( 
اإذا اأخلت دائرة التنفيذ حماًل و�سلمته اإىل طالب التنفيذ ثم اأعاد املنفذ �سده و�سع يده على 
ذلك املحل دون اأن يكون هناك �سبب قانوين كالتملك من جديد، نتيجة لعقد مع طالب التنفيذ 
اأو كالإرث منه اأو اأي �سبب قانوين اآخر، تقوم دائرة التنفيذ باملعامالت التنفيذية ثانية ويكون 

املنفذ �سده عر�سة للعقوبة مبقت�سى اأحكام قانون العقوبات. 

 الف�سل الثاين 
التنفيذ بطريق احلجز 

مادة )70( 
يجوز لكل دائن بيده �سند تنفيذي اأن يطلب من دائرة التنفيذ حجز ما يكون ملدينه من   .1

نقود واأموال وديون لدى �سخ�س ثالث.
يتناول احلجز كل دين ين�ساأ للمدين يف ذمة املحجوز لديه اإىل وقت التقرير مبا يف ذمته   .2

ما مل يكن موقعًا على دين بذاته. 
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مادة )78( 
يجب على ال�سخ�س الثالث بعد �سبعة اأيام من تاريخ اإقراره اأن ي�سلم اإىل دائرة التنفيذ   .1

الأموال والديون التي اأقر بها اأو ما يفي منها بحق احلاجز.
بعد  املرتتب يف ذمته  الدين  اأنفقها من  التي  امل�ساريف  الثالث خ�سم  لل�سخ�س  يحق   .2

اإقرارها من قا�سي التنفيذ.
اإن كان املال مما يخ�سى تلفه اأو هالكه، فيتم ت�سليمه لدائرة التنفيذ خالل يوم واحد   .3
وتقوم دائرة التنفيذ خالل ثالثة اأيام بحد اأق�سى ببيعه مبزاد علني، ويودع الثمن لدى 

دائرة التنفيذ. 

مادة )79( 
اإذا مل ي�سلم ال�سخ�س الثالث الأموال التي اأقر بها يف امليعاد املحدد يف املادة )78(، يكون على 
دائرة التنفيذ اأن حتجز هذه الأموال اأو ما يعادل قيمتها من اأموال ال�سخ�س الثالث، وتبا�سر 
بيعها بالطرق والإجراءات املن�سو�س عليها يف هذا القانون لقت�ساء حقوق الدائن احلاجز. 

مادة )80( 
يف التنفيذ بحجز اأموال املدين املنقولة يعني ماأمور التنفيذ اأحد املعاونني اأو الكتبة يف دائرة 

التنفيذ لتنفيذ معاملة احلجز. 
مادة )81( 

ينتقل ماأمور احلجز املعني مبوجب املادة )80( وحده اأو مع كاتب التنفيذ والقائم بالتنفيذ   .1
اإىل املكان الذي توجد فيه الأموال املطلوب حجزها، ويوقع احلجز على هذه الأموال طبقًا 
لقرار قا�سي التنفيذ مبوجب حم�سر يجري حتريره يف مكان توقيعه بح�سور �ساهدين 

اثنني.
ي�ستمل املح�سر ف�ساًل عن البيانات الواجب ذكرها يف اأوراق القائمني بالتنفيذ على ما   .2

ياأتي:
ذكر ال�سند التنفيذي الذي يتم احلجز مبقت�ساه. اأ. 

عقبات  من  لقيه  وما  اإجراءات  من  احلجز  ماأمور  به  قام  وما  احلجز  مكان  ب. 
واعرتا�سات اأثناء احلجز وما اتخذه يف �ساأنها.

مادة )74( 
يكون اإبالغ احلجز اإىل املدين بورقة تبليغ تبلغ اإليه بح�سب الأ�سول، وت�ستمل على �سورة   .1

من ورقة احلجز املبلغة اإىل ال�سخ�س الثالث املحجوز لديه.
على دائرة التنفيذ تبليغ احلجز اإىل املدين خالل ال�سبعة اأيام التالية لتبليغه اإىل ال�سخ�س   .2
الثالث  ال�سخ�س  اإىل  التبليغ على �سورة من ورقة احلجز املبلغة  الثالث وت�ستمل ورقة 

املحجوز لديه. 

مادة )75( 
يجوز للمدين املحجوز على اأمواله اأن يرفع الدعوى بطلب رفع احلجز اأما قا�سي التنفيذ   .1

الذي يتبعه ول يحتج على ال�سخ�س الثالث برفع هذه الدعوى اإل اإذا اأبلغت اإليه.
يرتتب على اإبالغ ال�سخ�س الثالث بالدعوى منعه من الوفاء للحاجز اإل بعد الف�سل فيها.   .2

مادة )76( 
يجب على ال�سخ�س الثالث اأن يقر مبا يف حيازته من اأموال املدين ومبا يف ذمته له من   .1
ديون مبقت�سى حم�سر يجري حتريره يف دائرة التنفيذ خالل الع�سرة اأيام التالية لتبليغه 
باحلجز، ويذكر باملح�سر بيانًا مف�ساًل بالأموال التي حتت يده وبالديون التي يف ذمته 
مو�سحًا مقدارها و�سندها واأ�سباب انق�سائها اإن كانت قد انق�ست )كما يبني( جميع 
احلجوزات املوقعة حتت يده، ويودع الأوراق املوؤيدة لتقريره اأو �سورًا منها م�سدقًا عليها.
ل يعفي ال�سخ�س الثالث من واجب اإقراره اأن يكون غري مدين للمدين املحجوز عليه.   .2

مادة )77( 
اإذا مل يقر ال�سخ�س الثالث مبا يف ذمته على الوجه ويف امليعاد املبينني يف املادة )76( اأو   .1
اقر غري احلقيقة اأو اأخفي الأوراق عليه اإيداعها لتاأييد الإقرار، جاز احلكم عليه للدائن 
احلاجز باملبلغ املحجوز من اأجله، وذلك بدعوى ترفع يف مواجهته وبالأو�ساع املعتادة 

للتقا�سي اأمام قا�سي التنفيذ الذي يتبعه.
يجب يف جميع الأحوال اإلزام ال�سخ�س الثالث مب�ساريف الدعوى ومبا يطلب وي�ستحق   .2

من التعوي�سات املرتتبة على تق�سريه اأو تاأخريه. 
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ولو كان املحل املطلوب حجز الأموال فيه لي�س مبحل اإقامته اأو كان اآخرون من غري اأفراد 
عائلته يقيمون معه فيه.

اإذا ظهر ملاأمور احلجز اأن تلك الأموال هي ل�سخ�س اآخر غري املطلوب التنفيذ �سده، فيجب   .2
عليه األ يتعر�س حلجزها واأن ينظم حم�سرًا بواقع احلال يجري عر�سه على قا�سي التنفيذ، 
ولقا�سي التنفيذ بعد فح�س الأمر اأن يقرر عدم التنفيذ على هذه الأموال، اأو التنفيذ عليها 
اإذا كان الظاهر يرجح اأنها مملوكة للمدين. ويكون لالآخرين احلق يف مراجعة الق�ساء واتخاذ 

الإجراءات القانونية الالزمة لإثبات حقوقهم يف الأ�سياء املحجوزة.
يجب اأن ترفع دعوى ال�سرتداد على احلاجز اأو جميع احلاجزين )اإذا تعددوا( واملحجوز   .3
عليه، واأن ت�سمل لئحة الدعوى على بيان واٍف لأدلة امللكية، ويرفق بها امل�ستندات املوؤيدة لها.

يرتتب على رفع دعوى ال�سرتداد الأوىل وقف البيع.   .4

مادة )86( 
الأموال التي ي�سع )املطلوب التنفيذ �سده( يده عليها يف حمل اإقامته، تعد.بح�سب الأ�سل. 
مملوكة له، فيتم حجزها دون اللتفات اإىل ما يورده هو اأو اأي �سخ�س ثالث من العرتا�سات 
لأجل ا�ستبعادها كلها اأو بع�سها من احلجز ما مل يربز حكمًا اأو قرارًا �سادرًا من حمكمة اأو 

وثيقة اإ�سعار بتاأخري التنفيذ منظمة قبل تاريخ احلكم ب�سند التنفيذ. 

مادة )87( 
اإذا ح�سل احلجز بح�سور املطلوب التنفيذ �سده ت�سلم له �سورة من حم�سر احلجز، فاإن 

كان احلجز يف غيبته وجب تبليغه باملح�سر خالل ثالثة اأيام على الأكرث. 

مادة )88( 
يف الأحوال التي تقت�سي تعيني حار�س على الأموال املحجوزة وفقًا ملا هو حمدد يف املادة   .1
)89(، يعني ماأمور احلجز احلار�س املذكور ويقوم باختياره اإذا مل ياأت احلاجز اأو املحجوز 
�سده ب�سخ�س مقتدر، ويجب تعيني املحجوز عليه اإذا طلب ذلك اإل اإذا خيف التبديد 

وكان لذلك اأ�سباب معقولة تذكر يف املح�سر.
ل يجوز اأن يكون احلار�س ممن يعملون يف خدمة احلاجز اأو ماأمور احلجز ول اأن يكون   .2

زوجًا اأو قريبًا اأو �سهرًا لأيهما اإىل الدرجة الرابعة. 

اأو  بيان الأموال املحجوز بالتف�سيل، مع ذكر نوعها واأو�سافها ومقدارها ووزنها  ج. 
مقا�سها، وبيان قيمتها بالتقريب. 

مادة )82( 
اإذا كان احلجز على م�سوغات اأو �سبائك من ذهب اأو ف�سة اأو معدن نفي�س اأو احجار كرمية   .1

اأو اأي جموهرات اأخرى، فيجب اأن توزن وتبني اأو�سافها بالدقة يف حم�سر احلجز.
تقيم هذه الأ�سياء مبعرفة خبري يعينه قا�سي التنفيذ بناء على طلب ماأمور احلجز.   .2

يجوز بهذه الطريقة تقييم الأ�سياء الفنية الأخرى كاللوحات والتحف والر�سومات الفنية   .3
واملقتنيات الأثرية بناء على طلب ماأمور احلجز اأو احلاجز اأو املحجوز عليه.

يرفق يف جميع الأحوال تقرير اخلبري مبح�سر احلجز.  .4
اإذا اقت�سى احلال نقل الأ�سياء الواردة يف البندين )1( و)3( اأعاله لوزنها اأو تقييمها،   .5

فيجب اأن تو�سع يف حرز خمتوم واأن يذكر ذلك يف املح�سر مع و�سف الأختام. 

مادة )83( 
يجوز حجز الثمار والفواكه واخل�سروات النا�سجة و�سائر املحا�سيل الزراعية بعد اإدراكها اأو 
جنيها ولو مل تنقل من البيادر حلفظها يف املخازن، اإذا كانت الأ�سياء املحجوزة مما يخ�سى 
تلفها اأو كانت قيمتها ل تتحمل نفقات املحافظة عليها، فلقا�سي التنفيذ ان يقرر بيعها يف 

احلال �سيانة مل�سلحة الطرفني. 

مادة )84( 
اإذا مل يتم احلجز يف يوم واحد، جاز اإمتامه يف يوم اأو اأيام متتالية وعلى ماأمور احلجز   .1
اأن يتخذ ما يلزم للمحافظة على الأموال املحجوزة واملطلوب حجزها اإىل اأن يتم احلجز، 

ويجب التوقيع على املح�سر كلما توقفت اإجراءات احلجز. 
لقا�سي التنفيذ اإذا اقت�سى احلال اأن ياأذن ملاأمور احلجز بال�ستمرار يف اإجراءات احلجز   .2

بعد �ساعات العمل القانونية اأو يف اأيام العطل الر�سمية اإىل اأن يتم احلجز. 

مادة )85( 
يقوم ماأمور احلجز بحجز اأموال املطلوب التنفيذ �سده اأينما وجدها متى حتقق اأنها له   .1
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مادة )94( 
اأموال املدين املحجوزة من قبل دائنني متعددين ل يفك حجزها اإل بر�ساء جميع احلاجزين 
وموافقتهم، واإذا اأهمل احلاجز الأول تعقب معامالت التنفيذ واإي�سالها وانتهائها يف مدتها 

القانونية جاز لأي حاجز اآخر اأن يطلب املثابرة عليها. 

مادة )95( 
زوائد الأموال املحجوزة احلا�سلة بعد احلجز تعترب تابعة لها حكمًا. 

مادة )96( 
يعترب احلجز كاأن مل يكن اإذا مل يتم البيع خالل �سهرين من تاريخ توقيعه اإل اإذا كان   .1

البيع قد اأوقف مبقت�سى القانون اأو بحكم املحكمة اأو باتفاق اخل�سوم.
ل يجوز التفاق على تاأجيل البيع ملدة تزيد على �سهرين من تاريخ التفاق.  .2

اأي�سًا  ياأمر مبد امليعاد ملدة تزيد على �سهرين، وله  اأن  التنفيذ عند القت�ساء  لقا�سي   .3
اإذا كانت الأموال املحجوزة مما يخ�سى تلفها اأو كانت قيمتها ل تتحمل نفقات املحافظة 
عليها اأن ياأمر ببيعها يف احلال مل�سلحة الطرفني دون التقييد بامليعاد املن�سو�س عليه 

يف البند )1( اأعاله وبامليعاد املقرر يف املادة التالية. 

مادة )97( 
ل يجوز اإجراء البيع اإل بعد م�سي �سبعة اأيام على الأقل من تاريخ ت�سليم �سورة حم�سر احلجز 
للمدين اأو تبليغه به، ول يجوز اإجراوؤه اإل بعد م�سي يوم على الأقل من تاريخ اإمتام اإجراءات 

الإعالن والن�سر عن البيع املن�سو�س عليها يف هذا القانون. 

مادة )98( 
عند مبا�سرة بيع اأموال املطلوب التنفيذ �سده املحجوزة ين�سر اأمر البيع يف �سحيفة يومية   .1
اإذا كانت قيمة الأموال ل تتحمل  اإل  اأ�سبوعني  اأو اأكرث ويف ديوان دائرة التنفيذ خالل 
نفقات الن�سر اأو مل يكن يف حمل البيع �سحف فيكفي عندئذ تعليق اإعالن عن البيع يف 

ديوان دائرة التنفيذ ويف حمل وجود الأموال. 
يدرج يف الإعالن جن�س ونوع الأموال التي �ستباع وو�سفها بالإجمال ومكان املزايدة ووقتها.   .2

مادة )89( 
اإذا مل يجد ماأمور احلجز يف مكان احلجز من يقبل احلرا�سة يختاره احلاجز وماأمور احلجز 
وكان املدين حا�سرًا كلفه باحلرا�سة ول يعتد برف�سه اإياها، اأما اإذا مل يكن حا�سرًا وجب 
عليه اأن يختم على الأموال املحجوزة يف حملها اإن كان ذلك مالئمًا اأو ينقلها اأو يودعها عند 
�سخ�س عدل يقبل احلرا�سة يختاره احلاجز اأو ماأمور احلجز، واإن تعذر ذلك وجب عليه اأن 

يرفع الأمر اإىل قا�سي التنفيذ لتخاذ الإجراء املنا�سب. 
مادة )90( 

اأو رف�س  التوقيع  فاإن امتنع عن  له �سورة منه،  يوقع احلار�س على حم�سر احلجز وت�سلم 
ا�ستالم ال�سورة وجب على ماأمور احلجز اأن يرفع الأمر يف اليوم ذاته اإىل قا�سي التنفيذ 
لياأمر بتبليغه باملح�سر باإجراءات التبليغ القانونية خالل اأربع وع�سرين �ساعة، وعلى ماأمور 

احلجز اإثبات كل ذلك يف املح�سر. 
مادة )91( 

ي�ستحق احلار�س غري املدين اأجرًا عن حرا�سته ويكون لهذا الأجر امتياز على الأموال   .1
املحجوز عليها.

يقدر اأجر احلار�س باأمر ي�سدره قا�سي التنفيذ بناء على عري�سة تقدم اإليه.   .2
مادة )92( 

اإذا وجد ماأمور احلجز اأن الأموال املطلوب حجزها قد �سبق احلجز عليها وجب عليه   .1
اأن يجرد هذه الأموال ويثبتها يف حم�سر ويحجز على ما مل ي�سبق حجزه ويجعل حار�س 

احلجز الأول حار�سًا عليها اإن كانت يف نف�س املحل.
واملدين  الأول  اإىل احلاجز  الأكرث  التايل على  اليوم  املحررة يف  املحا�سر  تبليغ  يجري   .2

واحلار�س اإذا مل يكن حا�سرًا ودائرة التنفيذ التي اأوقعت احلجز الأول.
يرتتب على الإبالغ اأن تكون الأموال ال�سابق حجزها حمجوزة لأجل الدينني معًا ويبقى   .3

احلجز قائمًا مل�سلحة احلاجز الثاين ولو نزل عنه احلاجز الأول. 

مادة )93( 
نف�س  على  الالحقة  احلجوزات  على  ذلك  يوؤثر  فال  باطاًل  املنقولت  على  احلجز  وقع  اإذا 

املنقولت اإذا وقعت �سحيحة يف ذاتها. 
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مادة )103( 
اإذا كانت الأموال املراد بيعها متعددة وبيع منها ما يكفي ل�سداد الدين وفائدته والنفقات 

يجب توقيف املزايدة ورد الأ�سياء الباقية ل�ساحبها. 

مادة )104( 
يجوز بيع الأموال املحجوزة لأجل دين عادي ولو كانت حمجوزة لأجل دين ممتاز ويف هذه   .1
احلالة ي�ستويف اوًل اأ�سحاب الديون املمتازة حقوقهم ثم يدفع الباقي لأ�سحاب الديون 

العادية.
اإذا تبني اأن قيمتها تزيد على الدين املوؤمن،  يجوز بيع الأموال املو�سوعة تاأمينًا لدين   .2
وطلب �ساحب الدين العادي بيعها وي�سرتط يف ذلك: اأ( األ تفتح املزايدة عليها مببلغ 
اأقل من الدين املوؤمن. ب(اأن يدفع عند متام البيع اإىل اأ�سحاب الديون املمتازة حقوقهم 

ثم يدفع الباقي اإىل �ساحب الدين العادي. 

مادة )105( 
يجب على دائرة التنفيذ اأن مت�سي يف البيع بناء على طلب احلاجز اإذا قررت املحكمة اإ�سقاط 
دعوى ال�سرتداد اأو ردها طبقًا لقانون اأ�سول املحاكمات املدنية والتجارية اأو اإذا اعتربت كاأن 
مل تكن اأو حكم بعدم قبولها اأو بطالن لئحتها اأو �سقوط اخل�سومة فيها اأو قبول تركها اأو اأي 
حكم اآخر ينهي خ�سومتها دون الف�سل يف مو�سوعها ولو كان هذا احلكم قاباًل لال�ستئناف. 

مادة )106( 
اأو كان قد �سبق رفعها من امل�سرتد نف�سه  اإذا رفعت دعوى ا�سرتداد ثانية من م�سرتد اآخر 
اأو  واعتربت كاأن مل تكن، اأو حكم باإ�سقاطها، اأو بعدم قبولها اأو بعدم اخت�سا�س املحكمة 
ببطالن لئحتها اأو ب�سقوط اخل�سومة فيها اأو بقبول تركها فال يوقف البيع اإل اإذا قرر قا�سي 

التنفيذ وقفه لأ�سباب هامة. 

مادة )107( 
الأ�سهم وال�سندات واحلوالت املوجودة يف حوزة املدين يكون حجزها بالأو�ساع املقررة حلجز 
املنقول، اإذا كانت حلاملها اأو قابلة للتداول بطريق التحويل اأو التظهري، اأو ما �سابه ذلك من 

الطرق والو�سائل الفنية التي يعتمدها القانون لتداول الأوراق املالية. 

يحفظ يف ملف التنفيذ ن�سخة من ال�سحيفة ومن ورقة الإعالن واملحا�سر املحررة ب�ساأنه.  .3
4. يوؤخذ من كل من ي�سرتك يف املزايدة تاأمينًا مبعدل ع�سرة باملائة. 

مادة )99( 
جتري املزايدة يف الأموال املحجوزة يف اأقرب �سوق للمحل الذي حجزت فيه ولدائرة التنفيذ 

اأن تختار حماًل اآخر للبيع تقت�سيه ماهية تلك الأموال. 

مادة )100( 
يف الوقت املعني بالإعالن للبيع باملزايدة العلنية ل يبداأ ماأمور احلجز الإجراءات اإل بعد   .1

اأن يجرد الأموال املحجوزة ويحرر حم�سرًا بذلك ويبني فيه ما يكون قد نق�س منها.
عدم ح�سور احلاجز واملحجوز عليه ل مينع املزايدة ول يت�سبب يف تاأخريها.  .2

باأن ي�سع ماأمور احلجز الأموال املحجوزة ويعلن عنها بوا�سطة  البيع باملزايدة  يجري   .3
يوقعه  بذلك  ويحرر حم�سرًا  املقرر  البدل  طالبها يف  اإىل  وي�سلمها  يبيعها  ثم  املنادي 
واحلا�سرون ذوو العالقة ويذكر فيه جميع اإجراءات البيع وما لقيه اأثناءها من اعرتا�سات 
وعقبات وما اتخذه يف �ساأنها وح�سور احلاجز واملحجوز عليه وغيابهم والثمن الذي مت 

به البيع وا�سم امل�سرتي وتوقيعه. 

مادة )101( 
اإذا مل يدفع امل�سرتي الثمن فورًا تطرح الأموال املحجوزة جمددًا للبيع على عهدته، وجتري 
املزايدة يف احلال اإذا كان الأمر م�ستطاعًا، ول ي�ستفيد امل�سرتي الناكل من الزيادة يف الثمن 
ولكنه يتحمل الفرق بني الثمن الذي عر�سه والثمن املدفوع اأخريًا مع النفقات الإ�سافية التي 
ت�سبب فيها ويعترب حم�سر البيع �سندًا تنفيذيًا بالن�سبة اإليه بفرق الثمن وبالنفقات املذكورة. 

مادة )102( 
اإذا مل يح�سل البيع باملزايدة يف اليوم املعني يف حم�سر احلجز ويف الإعالن يرجاأ ليوم   .1
اآخر وتعاد اإجراءات الإعالن على الوجه املبني يف املواد ال�سابقة، ويبلغ املحجوز عليه 

بال�سهادة املثبتة لالإعالن قبل البيع بيوم واحد على الأقل.
اإذا كان اإرجاء البيع باملزايدة راجعًا اإىل عدم تقدم اأحد لل�سراء تباع الأموال املحجوزة   .2
يف املزايدة اجلديدة ملن يتقدم ل�سرائها ولو بثمن اأقل مما قدرت به يف اأوراق احلجز. 



322323

مادة )111( 
يجوز حجز وبيع اأموال املدين غري املنقولة اجلائز حجزها قانونًا وفاًء لدين حمكوم به،   .1
اأو مربوط ب�سند واجب التنفيذ ولو مل تكن م�سجلة يف دوائر الت�سجيل على اأن تراعى 

ال�سروط الآتية:
اأن يطلب الدائن اإىل دائرة الأرا�سي ت�سجيل الأموال غري املنقولة با�سم املدين. اأ. 

اأن تقيد دائرة ت�سجيل الأرا�سي الطلب يف �سجل خا�س بعد اأن يقدم لها الدائن  ب. 
�سورة م�سدقة من احلكم اأو ال�سند الذي بيده واأي اأوراق اأو �سندات اأخرى يطلبها 

مدير الأرا�سي مع دفع الر�سوم الواجبة.
يف  املحدد  الوجه  على  عليه  التنفيذ  املراد  املدين  ت�سرفات  يف  التحقيق  يجري  ج. 

القوانني والأنظمة املتعلقة مبعامالت الت�سجيل اجلديدة. 
املن�سو�س عليها يف هذا  الأموال وفقًا لالإجراءات  التنفيذ على هذه  يبا�سر بعد ذلك   .2
القانون وتخ�سم دائرة التنفيذ من ثمنها ما اأنفقه الدائن على معامالت الت�سجيل وتقوم 

ب�سداده له. 

مادة )112( 
تبلغ دائرة التنفيذ املدين بورقة اإخبار باملعامالت الواقعة ا�ستنادًا اإىل املادتني ال�سابقتني 
وتخطره باأنه اإذا مل يبادر اإىل �سداد دينه خالل �سهر من تاريخ تبليغه بورقة الإخطار، فاإنها 

�ستبا�سر بالتنفيذ لبيع اأموال غري املنقولة املحددة بورقة الإخطار. 

مادة )113( 
بانق�ساء امليعاد امل�سار اإليه يف املادة ال�سابقة دون اأن يقوم املدين ب�سداد دينه تقوم، دائرة   .1
التنفيذ مبعاملة و�سع اليد بانتقال ماأمور احلجز اإىل املحل املوجود فيه املال غري املنقول 
وحدوده  واأو�سافه  عليه  املحجوز  نوع  فيه  ويبني  وال�سهود،  هو  عليه  يوقع  وينظم حم�سرًا 
املزورعات  وحالة  ورقمه  القرية  اأو  فيه  الكائن  وا�سم احلي  م�ساحته  ومقدار  وم�ستمالته 
وزمن اإداركها والأ�سخا�س ال�ساكنني فيه، وماهية الوثائق التي ي�ستندون اإليها يف اإقامتهم 

والقيمة املقدرة للمال املحجوز بح�سب تقدير ماأمور احلجز مع خبري اأو اأكرث.
ت�سلم �سورة من حم�سر و�سع اليد اإىل املدين املنفذ �سده اإذا كان حا�سرًا، ويبلغ به يف   .2

اليوم التايل على الأكرث اإذا مت و�سع اليد يف غيبته. 

مادة )108( 
الأ�سهم وال�سندات املوجودة يف حوزة املدين واملحررة لال�سم اأو امل�سروطة حلاملها، وكذلك   .1
الإيرادات املرتبة وح�س�س الأرباح امل�ستحقة يف ذمة اأي من الأ�سخا�س املعنويني وحقوق 

املو�سني يف ال�سركات حتجز بالأو�ساع املقررة حلجز الأموال يف يد �سخ�س ثالث.
تلتزم اجلهة التي اأ�سدرت الأ�سهم وال�سندات املحررة لال�سم واجلهة امل�سوؤولة عن �سداد   .2
الإيرادات وح�س�س الأرباح وحقوق املو�سني، �سركة كانت اأو اأي �سخ�س معنوي اآخر، 
ومبجرد تبليغها باحلجز ب�سفتها �سخ�سًا ثالثًا باأن ت�سع �سرحًا على قيد هذه الأوراق 

يق�سي بعدم نقلها ل�سم اآخر.
يرتتب على حجز احلقوق امل�سار اإليها يف البنج )1( اأعاله حجز ريعها وما ا�ستحق منها   .3

اإىل يوم البيع. 

مادة )109( 
تباع الأ�سهم وال�سندات وغريها مما ن�س عليه يف املادتني ال�سابقتني بوا�سطة اإحدى اجلهات 
املتخ�س�سة قانونًا التي يعينها قا�سي التنفيذ بناء على طلب يقدمه اإليه طالب احلجز ويبني 

قا�سي التنفيذ يف قراره ما يلزم اتخاذه من اإجراءات الإعالن. 

مادة )110( 
يكون التنفيذ على اأموال املدين غري املنقولة بناًء على طلب من الدائن مقدم لقا�سي   .1

التنفيذ املخت�س.
يجب اأن يت�سمن طلب الدائن بيان نوع ال�سند التنفيذي وتاريخه ومقدار الدين املطلوب   .2
الوفاء به وتاريخ تبليغ ال�سند للمدين، وبيان و�سف الأموال غري املنقولة املراد حجزها 
بذكر موقعها وم�ساحتها وحدودها واأرقامها وغري ذلك مما يفيد يف تعيينها وفقا للقوانني 

ال�سارية.
للدائن احلق يف ا�ست�سدار قرار من قا�سي التنفيذ للبحث والتحري عن اأية اأموال غري   .3

منقولة ميلكها الدائن لدى اجلهات املخت�سة.
يبداأ التنفيذ بناًء على قرار ي�سدر عن قا�سي التنفيذ.  .4

تخطر دائرة التنفيذ اجلهة ذات ال�ساأن بهذا القرار لت�سع اإ�سارة على قيد تلك الأموال   .5
منعًا من اإفراغها لآخر ولتو�سح يف جوابها ما هية القيود التملكية املتعلقة بتلك الأموال. 
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املنقولة مع مراعاة جميع ظروف الق�سية يوقعه يف �سيق غري منا�سب فعلى قا�سي التنفيذ 
اأقوالهما فاإذا اقتنع ب�سحة ادعاء املدين اأ�سدر قرارًا بتاأخري  اأن يدعو الفريقني وي�سمع 
البيع ملدة اأق�ساها �ستة اأ�سهر اأو بدفع الدين املحجوزة من اأجله اأق�ساطًا خالل املدة التي 

تقررها املحكمة مع بقاء احلجز على تلك الأموال اإىل اأن يتم وفاء الدين كاماًل. 

مادة )117( 
يجوز لقا�سي التنفيذ بقرار ي�سدره اأن ياأذن للمدين باأن يبيع اأو يفرغ لالآخرين اأمواله غري 
املنقولة املحجوزة ب�سرط اأن يقتطع من ثمنها حني البيع اأو الفراغ قيمة الدين املحكوم به 

مع الر�سوم والنفقات. 

مادة )118( 
اأ�سحاب الديون الذين مل توؤمن ديونهم باملال غري املنقول الذي و�سع تاأمينًا لدين �سخ�س 
اآخر، يجوز لهم اأن يحجزوا عليه ويبيعوه، ولو مل يكن قد حل اأجل الدين املوؤمن باملال غري 
املنقول املذكور، ويف حالة بيعه يدفع اأوًل الدين املوؤمن عليه باملال غري املنقول وفقًا ل�سند 

التاأمني، وما زاد عن ذلك يدفع للحاجزين الآخرين وفقًا لهذا القانون. 

مادة )119( 
تنظم دائرة التنفيذ خالل ثالثني يومًا من تاريخ و�سع اليد قائمة ب�سروط بيع الأموال   .1

غري املنقولة املحجوزة.
يجب اأن ت�سمل هذه القائمة على البيانات الآتية:  .2

بيان ال�سند التنفيذي الذي ح�سل و�سع اليد مبقت�ساه. اأ. 
تاريخ اإخطار املدين بقرار احلجز وتاريخ و�سع اليد واإخطار املدين به. ب. 

تعيني الأموال غري املنقولة املحجوزة يف حم�سر و�سع اليد مع بيان نوعها واأو�سافها  ج. 
وموقعها وحدودها وم�ساحتها.

�سروط البيع والثمن الأ�سا�سي املحدد يف حم�سر و�سع اليد. د. 
جتزئة الأموال غري املنقولة املحجوزة اإىل �سفات اإن كان لذلك حمل مع ذكر الثمن  هـ. 

الأ�سا�سي لكل �سفقة.
بيان تاريخ جل�ستة العرتا�سات وتاريخ املزايدة.  و. 

مادة )114( 
تلحق بالأموال غري املنقولة ثمارها واإيراداتها عن املدة التالية لو�سع اليد عليها.  .1

لقا�سي التفنيذ �سواء من تلقاء نف�سه اأو بناء على طلب من الدائن احلاجز اأن يكلف   .2
اأحدًا من ماأموري احلجز اأو غريهم من موظفي دائرة التنفيذ ح�ساد املح�سولت وجني 

الثمار وبيعها، 
تباع الثمار واملح�سولت باملزايدة اأو باأي طريقة اأخرى ياأذن بها قا�سي التنفيذ ويودع   .3

الثمن يف خزينة دائرة التنفيذ.
على دائرة التنفيذ األ تعيق الو�سل اإىل الأموال غري املنقولة من قبل امل�ستاأجر اأو الدائن   .4
امل�سمون بحقوق على املح�سول يف املال غري املنقول لأهداف رعاية اأو ح�ساد املح�سول. 

مادة )115( 
اإذا مل يكن املال غري املنقول موؤجرًا اعترب املدين حار�سًا عليه اإىل اأن يتم بيعه ما مل   .1

يقرر قا�سي التنفيذ عزله من احلرا�سة اأو حتديد �سلطاته عليها.
للمدين ال�ساكن يف العقار املحجوز اأن يبقى �ساكنًا فيه دون اأجرة اإىل اأن يتم البيع وعليه   .2

اإخالوؤه فور متام البيع.
اإذا كان املال غري املنقول املحجوز موؤجرًا اعتربت الأجرة امل�ستحقة عن املدة التالية لو�سع   .3
اليد حمجوزة حتت يد امل�ستاأجر وذلك مبجرد تكليفه من دائرة التنفيذ بعدم دفعها للمدين. 

مادة )116( 
اأموال املدين غري املنقولة يف �سنة واحدة يفي بحقوق الدائن  اإذا كان �سايف ما تغله   .1
قا�سي  ي�سدر  املذكورة،  املحا�سيل  على  ال�ستيالء  اأمر  الدائن  لهذا  وفو�س  احلاجز 
لقاء دين  املذكورة  املحا�سيل  فاإذا حجز على  الأموال،  بيع هذه  بتاأخري  اأمرًا  التنفيذ 
ممتاز وتعذر على الدائن احلاجز اأن ي�ستويف دينه منها ب�سورة منظمة اأو طراأ بعد هذا 
التفوي�س اأي حادث منعه من ا�ستيفاء حقوقه، فيجوز له اأن يطلب بيع الأموال جمددًا 
ول يوؤدي تاأخري البيع بال�سورة املذكورة اإىل رفع احلجز على الأموال املذكورة بل تبقى 

حمجوزة اإىل اأن يتم وفاء الدين املحجوزة من اأجله كاماًل
اإذا ادعى املدين اأن لديه اأمواًل ميكن اأن يوفرها لدفع الدين اإذا اأمهل، وان بيع اأمواله غري   .2
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مادة )123( 
تعلن دائرة التنفيذ عن تنظيم القائمة بالن�سر يف اإحدى ال�سحف املحلية اليومية وبالتعليق   .1
يف اللوحة املعدة لالإعالنات بديوان الدائرة وذلك خالل الأيام ال�سبعة التالية للتبليغات 
امل�سار اإليها يف املادة )121(، ويودع حم�سر التعليق ون�سخة من ال�سحيفة ملف التنفيذ 

يف ال�سبعة اأيام التالية لالإعالن املذكور.
يكون لكل �سخ�س حق الطالع على قائمة �سروط البيع بدائرة التنفيذ.   .2

مادة )124( 
اأخرى معنية وامل�سار اليهم يف املادة )121(  اأطراف  يجب على املدين والدائنني واأي   .1
العرتا�سات  لنظر  املحدد  اجلل�سة  على  ال�سابقة  الإجراءات  يف  البطالن  اأوجه  اإبداء 
واإبداء جميع املالحظات على �سروط البيع بطريق العرتا�س على قائمة �سروط البيع 
لدى دائرة التنفيذ قبل اجلل�سة املحددة لنظرها بثالثة اأيام على الأقل واإل �سقط حقهم 

يف التم�سك بها.
اأوجه  من  لديه  ما  اإبداء  اعاله   )1( البند  ذكرهم يف  ورد  من  لكل ذي م�سلحة غري   .2
البطالن اأو من املالحظات بطريق العرتا�س على القائمة اأو بطريق التدخل عند نظر 

العرتا�س. 

مادة )125( 
مع مراعاة ما تقرره املادة )4( تتوىل دائرة التنفيذ التي يقع العقار يف نطاقها اإجراء   .1

املزايدة عليه. 
يحدد قا�سي التنفيذ بالدائرة تاريخ جل�سة املزايدة بناء على طلب اأي من الدائنني واأي   .2
اأطراف معنية اأخرى امل�سار اإليهم يف املدة )121(، ول ي�سدر اأمر بذلك اإل بعد التحقق 

من الف�سل يف جميع العرتا�سات املقدمة على القائمة يف امليعاد باأحكام واجبة النفاذ.
املزايدة  بتاريخ  املدة )121(  الوارد ذكرهم يف  الأ�سخا�س  بتبليغ  التنفيذ  تقوم دائرة   .3

ومكانها وذلك قبل التاريخ املحدد لذلك ب�سبعة اأيام على الأقل. 

مادة )126( 
ل عربة لأي نوع من التفاقات التي قد يتفق عليها الطرفان لإجراء املزايدة خالفًا لل�سروط 

مادة )120( 
ترفق بقائمة �سروط البيع امل�ستندات الآتية:

�سهادة بيان ال�سرائب والر�سوم املقررة على الأموال غري املنقولة املحجوزة.  .1
ال�سند الذي يبا�سر التنفيذ مبقت�ساه.  .2

قرار قا�سي التنفيذ بتوقيع احلجز واإخطار املدين به.  .3
حم�سر و�سع اليد واإخطار املدين به.  .4

�سهادة من الدائرة املخت�سة بالقيود التملكية املتعلقة بهذه الأموال.   .5

مادة )121( 
على دائرة التنفيذ خالل الأيام الثالثة التالية لتنظيم قائمة �سروط البيع اأن تبلغ به املدين   .1
املحجوز عليه والدائن احلاجز وجميع الدائنني الذي و�سع املال املحجوز تاأمينا لديونهم 

قبل �سدور قرار احلجز والتاأ�سري به طبقًا ملا هو من�سو�س عليه يف املادة )110(.
ت�ستمل ورقة الإخبار على البيانات الآتية: اأ. تاريخ تنظيم قائمة �سروط البيع. ب. تعيني   .2 
الأموال غري املنقولة املجوزة على وجه الإجمال وبيان ثمنها الأ�سا�سي. ج. تاريخ اجلل�سة 
املحددة للنظر فيما يحتمل تقدميه من العرتا�سات على القائمة وبيان �ساعة انعقادها 

وتاريخ املزايدة و�ساعة انعقادها يف حالة عدم تقدمي اعرتا�سات على القائمة. 
يجري اإخطار املعلن اإليه بالطالع على القائمة واإبداء ما قد يكون لديه من اأوجه البطالن   .3
اأو املالحظات بطريق العرتا�س عليها قبل اجلل�سة امل�سار اإليها يف البند )2( اأعاله بثالثة 

اأيام على الأقل واإل �سقط احلق فيها. 

مادة )122( 
يحدد يف قائمة �سروط البيع جل�سة نظر العرتا�سات على القائمة اأمام قا�سي التنفيذ على 
اأن تكون بعد انق�ساء ثالثني يومًا من تاريخ انق�ساء امليعاد امل�سار اإليه يف املادة )121( ول 
تقل املدة بني هذه اجلل�سة وجل�سة املزايدة عن ثالثني يومًا ول تزيد على �ستني يومًا، فاإذا 
اإجراءات  واتخذت  يكن  كاأن مل  اجلل�ستني  هاتني  اأوىل  اعترب حتديد  اعرتا�سات  تقدم  مل 

الإعالن عن املزايدة. 
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ويودع هذا القرار مبلف التنفيذ. 

مادة )130( 
اإخبار مبا و�سلت  بورقة  املدين  يبلغ  القطعية  بالإحالة  القرار  التايل ل�سدور  اليوم  يف   .1
اإليه املزايدات الأخرية وبقرار الإحالة القطعية، ويخطر باأنه يرتتب عليه اأن يدفع اأو اأن 
يح�سر اإىل دائرة الت�سجيل لتقرير البيع والفراغ يف ح�سور املاأمور املخت�س وذلك خالل 
خم�سة ع�سر يومًا من تاريخ الإخبار، فاإذا انق�ست هذه املهلة ومل ي�سدد املدين دينه ومل 
يقم بر�ساه مبعاملة تقرير البيع اأو الفراغ للم�سرتي يكتب لدائرة الت�سجيل بلزوم اإجراء 

معاملة البيع اأو الفراغ للم�سرتي.
اإذا دفع املدين دينه بالإ�سافة اإىل م�سروفات التنفيذ قبل اإمتام معاملة الت�سجيل يلغى   .2

الأمر ال�سادر بالت�سجيل ويعترب كاأن مل يكن.
بعد متام معاملة الت�سجيل على الوجه املذكور ل يبطل حكم البيع اأو الفراغ فيما لو رغب   .3

املدين يف اأداء دينه. 
مادة )131( 

ثمنها  فاح�سًا عن  نق�سًا  ينق�س  للبيع  املعرو�سة  املنقولة  الأموال غري  مزاد  بدل  كان  اإذا 
الأ�سا�سي املحدد يف قائمة املزايدة، يجب على قا�سي التنفيذ اأن ميدد معاملة املزايدة ملدة 
ل تتجاوز خم�سة واأربعني يومًا وي�سبح اإمتام معاملة البيع والفراغ بالبدل الذي يتقرر بنتيجة 

هذه املزايدة اأمرًا حمتومًا. 
مادة )132( 

اإذا ا�ستنكف الطالب الذي اأحيل العقار لعهدته اإحالة قطعية عن قبول الفراغ وتاأدية بدل املزايدة 
يعر�س العقار على الطالب الثاين الذي كّف يده قبله بالبدل الذي كان را�سيًا به، فاإن اأخذه هذا 
الطالب ت�سمن دائرة التنفيذ ذلك امل�ستنكف الفرق بني البدلني من تاأمينه املدفوع واإن مل يكف 
فمن اأمواله الأخرى، واإن اأ�سر الطالب الثاين هذا على كف يده يو�سع العقار جمددًا باملزايدة 

ملدة خم�سة ع�سر يومًا وتغرم دائرة التنفيذ امل�ستنكف الفرق بني املزايدتني. 

مادة )133( 
تبليغه  الواجب  الأخري  الإخطار  على  املهلة  انق�ساء  وقبل  القطعية  الإحالة  بعد  تقدم  اإذا 
اأن يقبل هذا  اأكرث، فيجب  اأو  للمدين وفقًا لن�س املادة )130( طالب و�سم ع�سرة باملائة 

اأنه  القانونية التي ن�س عليها يف هذا القانون، وكل اتفاق من هذا القبيل يعد باطاًل على 
يجوز للمدين اأن ي�سرف النظر عن التبليغات التي منحه اإياها القانون. 

مادة )127( 
تعلن دائرة التنفيذ بالن�سر والتعليق عن املزايدة قبل اليوم املحدد لإجرائها بثالثني يومًا.  .1

يف املحال التي ي�سدر فيها اأكرث من جريدة تن�سر الإعالنات يف جريدة واحدة اأو اأكرث   .2
العقار  باب  وعلى  التنفيذ  دائرة  ديوان  يف  منها  ن�سخ  وتعلق  احلال،  مقت�سيات  ح�سب 
املحجوز ويف اأي حمل يزدحم فيه النا�س، اأما اإذا كان املال غري املنقول املعرو�س للبيع 

ذا قيمة كبرية فلدائرة التنفيذ الإعالن عن ذلك بطرق اإ�سافية اأخرى،
يجب اأن يت�سمن الإعالن بيان جميع اأو�ساف املال غري املنقول وحالته املحققة عند و�سع   .3
اليد مع بيان اأ�سماء الطرفني و�سهرتهما والوقت املعني للمزايدة و�سروط ال�سرتاك بها. 
4. بعد تنظيم قائمة املزايدة واإعالن الأمر يجب اأن ينادي املنادي اأو ماأمور احلجز للقيام 
بهذا العمل ثالث مرات على الأقل يف املحال التي يزدحم فيها النا�س ويف املحل الكائن 

فيه العقار ثم تدرج الكيفية على ظهر القائمة. 

مادة )128( 
يعترب افتتاح املزايدة من تاريخ الإعالن عنها وعلى كل من يرغب الدخول فيها اأن يدفع تاأمينًا 
بقيمة ع�سرة يف املئة من الثمن الأ�سا�سي املحدد يف القائمة، وبانق�ساء الثالثني يومًا يحال 
املبيع اإحالة موؤقتة اإىل الطالب منهم بالبدل الأكرث ويدرج ذلك يف قائمة املزايدة وي�سدق 

عليه ماأمور التنفيذ. 

مادة )129( 
بعد الإحالة املوؤقتة تعلن الكيفية مرة ثانية ويت�سمن هذا الإعالن بيانًا باإمتام اإجراء   .1
العلنية  اإجراء املزايدة  املوؤقتة وبيان قيمة بدل املزايدة الأخرية وتاريخ ووقت  الإحالة 
الأخرية، واعتبارًا من تاريخ هذا الإعالن الثاين يعترب اأن املزايدة افتتحت للمرة الثانية 
ملدة خم�سة ع�سر يومًا ويلتزم من يرغب الدخول فيها باأن يدفع تاأمينًا يبلغ خم�سة يف 

املئة من البدل املقرر يف الإحالة املوؤقتة.
يف التاريخ املحدد بالإعالن الثاين جترى املزايدة العلنية بني الطرفني املوجودين، ويقرر   .2
قا�سي التنفيذ الإحالة القطعية للم�سرتي الذي طلب املال غري املنقول بالبدل الأكرث، 
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املذكور من يد �ساحبه ما مل يدفع امل�سرتي �سلفًا القيمة التي قدرها اخلرباء. 

مادة )137( 
1. اإذا تاأخرت املزايدة لأ�سباب قانونية اأو لعدم تعقب الدائن لها يجب اإعادة املزايدة بعد 

مرور خم�سة ع�سر يومًا.
 2. اإذا تركت املزايدة زيادة عن �سنة تلغى املهل ال�سابقة ويبداأ بها من جديد. 

مادة )138( 
اإذا رغب من يدعي الت�سرف يف مال غري منقول طرح للمزايدة يف تاأخري معاملة املزايدة فال 
يلتفت اإىل ادعائه اإل اإذا تقدم به قبل �سدور القرار بالإحالة القطعية وقدم كفياًل مقتدرًا 
ي�سمن للدائن كل عطل و�سرر قد يلحق به من جراء التاأخري، وعندئذ مينحه قا�سي التنفيذ 
مهلة خم�سة ع�سر يومًا لرياجع املحكمة املخت�سة ويح�سل منها على قرار بتاأخري املزايدة 

واإل ا�ستمرت يف املعاملة. 

مادة )139( 
اإذا اأقيمت دعوى ال�ستحقاق بق�سم من العقار املحجوز وقررت املحكمة تاأخري املحكمة تاأخري 

املزايدة جاز اأن تبا�سر املزايدة من جديد على الأق�سام الباقية. 

مادة )140( 
اإذا لزم رفع احلجز عن مال غري منقول اأوقعته دائرة التنفيذ ب�سبب تاأدية الدين اأو ل�سبب 
اآخر وكانت دائرة تنفيذ اأخرى قد اأبلغت هذه الدائرة لزوم اإفراد ح�سة من ثمن املال عند 
بيعه، وجب على الدائرة الأوىل قبل اأن ترفع احلجز اأن تبلغ دائرة التنفيذ بالأمر الواقع واإذا 

مر خم�سة ع�سر يومًا ومل يرد منها جواب بحجز جديد تقرر رفع احلجز املذكور. 

مادة )141( 
اإذا مل يتابع الدائن بال عذر م�سروع املعاملة مدة �سنة من تاريخ و�سع احلجز وطلب املحجوز 
على ماله غري املنقول رفع احلجز، وجب على دائرة التنفيذ اأن تخطر احلاجز بالأمر حتى اإذا 
مر �سهر على اإخطاره اأو الإعالن اإذا كان جمهول حمل الإقامة دون متابعة الدائن للمعاملة، 

فلقا�سي التنفيذ اأن يقرر رفع احلجز اإذا راأى اأن يف ذلك حتقيقًا للعدالة. 

ال�سم وعندئذ جتري املزايدة من جديد بني هذا الطالب وغريه من الطالبني وبني ال�سخ�س 
الذي اأحيل املال غري املنقول لعهدته اإحالة قطعية ملدة ثالثة اأيام ثم جتري الإحالة القطعية 

على الطالب الأخري منهم. 
مادة )134( 

على دائرة التنفيذ اإيفاء معاملة فراغ العقارات التي اأجريت اإحالتها القطعية باحلال،   .1
واإذا مل ميكن اإيفاء هذه املعاملة يف مدة �سهر فللم�سرتي اأن يف�سخ املزايدة عقب معاملة 
الفراغ، وتبلغ دائرة التنفيذ ورقة اإخطار اإىل الأ�سخا�س الذين ي�سغلون العقار تخطرهم 
فيه بلزوم اإخالئه وت�سليمه يف مهلة خم�سة ع�سر يومًا، ويف نهاية هذه املدة تقوم دائرة 

التنفيذ مبعاملة ت�سليمه للم�سرتي.
التنفيذ  دائرة  بوا�سطة  جرت  عقارية  اأموال  فراغ  اأو  بيع  معاملة  على  �سنة  مرور  بعد   .2
اأخطاء  وقوع  بحجة  الفراغ  اأو  البيع  ذلك  بف�سخ  ادعاء  باأي  ي�سمح  ل  العلنية  باملزايدة 

�سكلية يف املعامالت التنفيذية، ول ي�سمل هذا احلكم القا�سر والغائب وفاقد الأهلية.
ل يعترب وقوع احتيال اأو تزوير يف التبليغات التنفيذية من الأخطاء ال�سكلية.   .3

مادة )135( 
املمكن حدوثها حيال  املنازعات  امل�سرتي ويف حل  اإىل  املنقولة  الأموال غري  ت�سليم  يف   .1
�سخ�س ثالث يوؤخذ بعني العتبار احلالة التي كان عليها ذلك املال عندما قامت دائرة 

التنفيذ بو�سع اليد عليه متهيدًا لبيعه يف املزاد.
مع مراعاة حكم املادة )115( تبقى عقود الإيجار و�سائر العقود املتعلقة بالنتفاع باملال   .2
املحجوز واملربمة بعد و�سع اليد نافذة املفعول اإىل اليوم الذي يتم فيه الت�سليم، وبعد 

ذلك يجب ت�سليم ذلك املال اإىل م�سرتيه بدون حاجة اإىل حكم اآخر.
تعترب الزوائد التي ح�سلت يف املبيع بعد و�سع اليد داخلة فيه من دون ذكر لها ولي�س   .3

للمنفذ �سده اأن يفرق هذه الزوائد عن البيع. 

مادة )136( 
اإذا مل يتفق الطرفان على قيمة اخل�سروات و�سائر املحا�سيل الأر�سية الثابتة يف مال غري 
منقول كالب�ستان واحلقل غري الداخلة يف البيع، يدعي الطرفان ويعني كل منهما خبريًا مع 
خبري ثالث يعينه قا�سي التنفيذ ليقوموا بتقدير قيمتها قائمة، ول ينزع املال غري املنقول 
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الثاين �سند احلجز الثاين واأ�سا�سه قد �سدر بناء على اإقرار �سفهي اأو نكول عن اليمني اأو على 
اإقرار خطي مل يثبت ر�سميًا اأن تاريخه كان �سابقًا على تاريخ الأ�سباب القانونية التي ا�ستند 
اإليها احلكم الأول، فلي�س للمحكوم له يف احلكم الثاين اأن ي�سارك املحكوم له يف احلكم الأول 

يف الأموال املحجوزة واإمنا له اأن ي�ستوفى ماله من بقية اأموال املدين. 

مادة )147( 
املبالغ التي حت�سل من املدين بال�ستناد اإىل حكم �سادر من املحاكم اأو اإىل ال�سند التنفيذي 
تقيد يف حم�سر ودفرت اليومية حل�ساب الدائن، وبعد اإجراء معاملة القيد على الوجه املذكور 

ل يجوز حجز هذه املبالغ اقت�ساء لأي دين يطلب من املدين.

الباب الرابع 
اأحكام متنوعة 

 الف�سل الأول 
حق المتياز ودرجاته 

مادة )148( 
يكون حق المتياز عامًا اإذا كان �ساماًل اأموال املدين كلها، وخا�سا اإذا تعلق بق�سم منها.  .1

ي�ستويف اأ�سحاب الديون الذين لهم حق المتياز العام ديونهم من اأموال املدين جميعها   .2
ترجيحًا على غريهم من الدائنني مبا ل يتعار�س مع اأ�سحاب الديون اخلا�سة.

ي�ستويف اأ�سحاب الديون الذين لهم حق المتياز اخلا�س ديونهم من اأموال املدين الذي   .3
تعلق بها حق المتياز ولي�س لهم حق امتياز على غريها من اأموال املدين. 

مادة )149( 
الديون املمتازة امتيازًا عامًا هي:   .1

نفقة الزوجة والأولد والوالدين املحكوم بها. اأ( 
ال�سرائب والر�سوم التي جتبيها احلكومة مهما كان نوعها �سواء اأكانت من الأموال  ب( 

التي جتبي مبا�سرة اأو بالوا�سطة.

 الباب الثالث 
توزيع ح�سيلة التنفيذ 

مادة )142( 
املبالغ التي جرى حت�سيلها من املدين مع اأثمان الأموال التي مت بيعها عن طريق دائرة التنفيذ 
تق�سم بني الدائنني الذين تقدموا باملطالبة بديونهم، وذلك بعد اأن تفرز دائرة التنفيذ لأ�سحاب 

الديون املمتازة ما يخ�سهم وحتتفظ لهم به واإن مل يقدموا طلبًا بدفع ما لهم من ديون. 

مادة )143( 
الدائنني  ديون  لت�سديد جميع  كافية  املادة )142( غري  املح�سلة ح�سب  الأموال  اإذا كانت 

فتوزع عليهم ح�سب الرتتيب الآتي:
اأ�سحاب الديون املمتازة ح�سب ترتيبهم يف المتياز والرجحان.  .1

اإذا كان اأ�سحاب الديون يف مرتبة واحدة من المتياز، وكانت الأموال املوجودة غري كافية   .2
لت�سديد جميع هذه الديون، فاإنها توزع بينهم بن�سبة دين كل منهما اإىل الدين الإجمايل 

املمتاز.
اإذا زادت الأموال املوجودة على الديون املمتازة يوزع ما زاد منها بني اأ�سحاب الديون   .3

العادية بن�سبتها املئوية اإىل جممل ديون الدائنني. 

مادة )144( 
اأوًل م�ساريف التنفيذ التي اأنفقها الدائن  املبالغ اخلا�سعة للتوزيع الن�سبي، يخ�سم منها 

احلاجز يف �سبيل حت�سيل تلك املبالغ. 

مادة )145( 
اإذا تبني لدائرة التنفيذ اأنها ا�ستوفت من املدين مبالغ اأكرث من الواجب عليه اأداوؤها ودفعها 
اإىل الدائن، وجب عليها اأن تتوىل اأمر ا�سرتدادها من الدائن ودفعها اإىل دفعها اإىل املدين بناء 
على قرار من قا�سي التنفيذ دون حاجة اإىل مراجعة املحاكم واحل�سول منها على حكم بذلك. 

مادة )146( 
الأ�سبقية يف احلجز ل تعطي �ساحبها اأي امتياز بالنظر لبقية احلاجزين، ولكن اإذا كان احلكم 
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مادة )154( 
ت�سري على مامل يرد به ن�س يف هذا الف�سل القواعد املن�سو�س عليها بالن�سبة حلقوق المتياز 

يف القانون املدين والقوانني اخلا�سة الأخرى املعمول بها. 

 الف�سل الثاين 
حب�س املدين 

مادة )155( 
يجب على املدين بعد تبليغه اإخطار التنفيذ اأن يراجع دائرة التنفيذ ويعر�س عليها ت�سوية   .1
تتنا�سب مع مقدرته املالية ومقدار الدين لدفع ما هو م�ستحق يف ذمته من املبالغ املحكوم 
بها عليه، فاإذا مل يتقدم بت�سوية منا�سبة اأو عر�س تاأمينات وطلب تق�سيط الدين ملدد مل 
يوافق عليها املحكوم له فعلى قا�سي التنفيذ اأن ياأمر مبثول الطرفني جلل�سة يحددها 

ل�سماع اأقوالهما.
يف اجلل�سة املعينة لذلك يبا�سر قا�سي التنفيذ وبح�سور املحكوم له حتقيقًا مع املدين   .2
للتاأكيد من مقدرته على دفع املبالغ املحكوم بها ومعرفة اأمواله واكت�ساف ت�سرفاته التي 
قام اأو التي ينوي القيام بها بغر�س تهريبها من وجه الدائن للحيلولة دون متكينه من 

ا�ستيفاء الدين اأو ب�ساأن عزمه على الفرار.
لقا�سي التنفيذ ا�ستجواب الدائن و�سماع ال�سهود اإذا راأى �سرورة ل�سماع �سهادتهم مع   .3 

اليمني اأو بدونها ل�ستجالء حقيقة الأمور وذلك �سواء ح�سر املدين اأو مل يح�سر. 

مادة )156( 
يجوز لقا�سي التنفيذ بناًء على طلب املحكوم له اأن ياأمر بالقب�س على املحكوم عليه وحب�سه 

يف الأحوال الآتية: 
اإذا مل يراجع دائرة التنفيذ ويعر�س ت�سوية لوفاء دينه خالل املدة املحددة لذلك يف ورقة   .1

الإخطار امل�سار اليها يف املادة ال�سابقة. 
اإذا تبني لقا�سي التنفيذ بناًء على بينة �سفهية اأو خطية ونتيجة ملا با�سره من حتقيقات   .2

وفقًا للمادة )155(.
اأن املدين كان ميلك اأو اأنه و�سل ليده منذ �سدور احلكم ما يكفي لتمكينه من دفع  اأ( 
املبالغ املحكوم بها عليه اأو ما تبقى منها بال دفع اأو من دفع ق�سط من دين م�ستحق 

ت�ستويف جميع الديون املذكورة يف البند )1( اأعاله من اأموال املدين املنقولة وغري املنقولة   .2
مقدمًا بع�سها على بع�س ح�سب درجاتها املعينة يف القوانني والأوامر ال�سادرة يف هذا 

ال�ساأن، اأما الديون الأخرى التي تطلب للحكومة من الأ�سخا�س فال تكون ممتازة. 

مادة )150( 
الديون املمتازة امتيازًا خا�سًا هي:

الر�سوم وال�سرائب املفرو�سة للدولة على الأموال املنقولة وغري املنقولة املحجوزة نف�سها   .1
وت�سمل الر�سوم وال�سرائب واملكو�س و�سريبة الأمالك والأرا�سي وغريها من ال�سرائب، 

وهي ت�ستوفى من اأثمان تلك الأموال ب�سورة ممتازة امتيازًا خا�سًا.
بدل اإيجار العقار املوثق بعقد اإيجار ي�ستوفى على وجه المتياز من اأثمان الأموال القابلة   .2

للحجز واملو�سوعة يف ذلك العقار.
بدل اإيجار الأرا�سي املنتجة كاملزرعة واحلقل والب�ستان املوثق ب�سند ي�ستوفى من حما�سيل   .3
تلك الأرا�سي مرجحًا على غريه من الديون با�ستثناء ما مت ذكره يف البند )2( اأعاله، 

ويتم حت�سيله من حما�سيل تلك الأرا�سي. 
4.  الأجرة امل�ستحقة ل�ساحب الفندق ت�ستوفى من اأثمان اأموال املدين املو�سوعة يف ذلك 

الفندق قبل اأن يوفى غريها من الديون. 

مادة )151( 
حق المتياز النا�سئ عن و�سع الأموال غري املنقولة تاأمينًا للدين يخ�سع يف تقريره وتنظيمه 

ملا تن�س عليه القوانني والأنظمة اخلا�سة بذلك احلق. 

مادة )152( 
اأ�سحاب حق المتياز اخلا�س يتقدمون يف ا�ستيفاء ديونهم على اأ�سحاب حق المتياز العام. 

مادة )153( 
ل يثبت حق المتياز ما مل تكن طبيعة الدين ونوعه ثابتة ب�سورة �سريحة وجازمة يف ال�سند 
التنفيذي، ول يلتفت اإىل الدعاءات التي تقدم اإىل دائرة التنفيذ خالفًا لن�سو�سه اأو التي 

حتدث جمددًا. 
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مادة )161( 
ل حاجة لطلب اإثبات اقتدار الأ�سخا�س املذكورين اأدناه، عند طلب حب�سهم:

الذين �سدق كاتب العدل على اقتدارهم والذين كفلوا املدين يف دائرة التنفيذ.  .1
املحكوم عليه باحلقوق ال�سخ�سية النا�سئة عن جرم دون حاجة لإثبات اقتداره.  .2

املحكوم عليه بنفقة للزوجة اأو الأ�سول اأو الفروع اأو الأقارب اإذا امتنع عن دفعها دون   .3
حاجة لإثبات اقتداره.

املدين بدين نا�سئ عما له مقابل ما يف حوزة املدين كثمن البيع اأو التاأمني فال حاجة   .4
لإثبات اقتداره. 

مادة )162( 
ل يكلف الدائن بالتحري عن اأموال املدين الكافية لدينه ليحق له طلب حب�سه ولكن للمدين 

اأن يطلب �سحب قرار احلب�س بك�سف واإظهار اأمواله التي تكفي لوفاء دينه. 

مادة )163( 
ل ي�سدر قرار باحلب�س مبقت�سى هذا القانون على:

من ل يكون م�سوؤوًل ب�سخ�سه عن الدين كالوارث غري وا�سع اليد على الرتكة والويل   .1
والو�سي.

املدين الذي مل يبلغ الثامنة ع�سرة من عمره واملعتوه واملجنون.  .2
املدين املحكوم بدينه بني الزوج وزوجته اأو لأجل دين حمكوم به للفروع على الأ�سول.   .3

مادة )164( 
اإذا دفع املحكوم عليه الذي �سدر بحقه اأمر حب�س الق�سط امل�ستحق من الدين اأو عمل مبوجب 
املقدار  اأو  به عليه،  الدين املحكوم  لوفاء  له تكفي  اأموال  اأو ك�سف عن  التنفيذ  اأمر قا�سي 
الباقي منه بال دفع يجوز لقا�سي التنفيذ اأن يلغي بناء على طلب املحكوم عليه اأمر احلب�س 

وياأمر بالإفراج عنه. 

الأداء مبقت�سى ما تعهد به يف الإجراء وباأنه رف�س اأو اأهمل الدفع.
اأن املدين وهب اأو نقل اأو �سلم للغري �سيئًا من اأمواله اأو �سمح لغريه باإجراء ذلك اأو  ب( 
و�سع �سيئًا من اأمواله تاأمينًا لدين اأو اأخفاه مما اأدى اإىل منع الدائن من ا�ستيفاء 

ما حكم له به كليًا اأو جزئيًا.
اأن املدين ينوي الفرار يف حني اأنه مل يك�سف عن اأمواٍل له واقعة �سمن اخت�سا�س  ج( 

حماكم البالد تكفي لوفاء الدين املحكوم به اأو مل يعط كفالة على دفعه. 
مادة )157( 

ل يجوز اأن تتجاوز مدة احلب�س تنفيذًا لأي قرار ي�سدره قا�سي التنفيذ عن )91( يومًا،   .1
واأن ل يتجاوز جمموع مدد احلب�س عن )91( يومًا يف ال�سنة الواحدة مهما بلغ الدين اأو 

تعددت الديون.
يتجاوز  ل  به  املحكوم  املبلغ  كان  اإذا  يومًا  احلب�س عن )21(  مدة  تتجاوز  اأن  يجوز  ل   .2 
خم�سمائة دينار، واإذا تقرر تق�سيط الدين املحكوم به فال يجوز اأن تتجاوز مدة احلب�س 

)21( يومًا عن كل ق�سط يتخلف املدين عن دفعه. 

مادة )158( 
ل يجوز حب�س املدين ثانية من اأجل نف�س الدين بعد الإفراج عنه �سواء مبوافقة املحكوم   .1

له اأو لنتهاء مدة احلب�س املحكوم بها عليه.
مع الأخذ بعني العتبار ما جاء يف املادة ال�سابقة يجوز لقا�سي التنفيذ اإذا كان قد �سدر   .2
قرار من املحكمة اأو قا�سي التنفيذ بتق�سيط الدين املحكوم به اأن يعترب كل ق�سط من 

 . هذه الأق�ساط دينا م�ستقاًلً

مادة )159( 
لقا�سي التنفيذ اأن يقرر تاأجيل حب�س املدين اإىل اأجل اآخر اإذا ثبت لديه تقرير طبي �سادر 
عن جلنة طبية ر�سمية خمت�سة اأن املدين الذي تقرر حب�سه لعدم الوفاء بالدين املحكوم 

عليه ل يتحمل معه ال�سجن ب�سبب مر�سه. 

مادة )160( 
اأموال  من  دينه  ا�ستيفاء  له يف  املحكوم  عنه يف حق  والإفراج  عليه  املحكوم  يوؤثر حب�س  ل 

املحكوم عليه. 
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مادة )170( 
ل يخل تطبيق اأحكام هذا القانون مبا هو مقرر لل�سلطات وللجهات الإدارية من حق يف   .1
اقت�ساء حقوقها جربًا بالطرق والإجراءات املن�سو�س عليها يف القوانني املنظمة لذلك.
فيما عدا ما ن�س عليه يف البند )1( اأعاله ت�سري اأحكام هذا القانون على التنفيذ الذي   .2

تقوم به جهات الإدارة مبا ل يتعار�س مع الأحكام الواردة يف قوانينها.

مادة )171( 
يلغى العمل بالقوانني الآتية املعمول بها يف حمافظات ال�سفة الغربية وقطاع غزة:

قانون الإجراء العثماين ال�سادر بتاريخ 15 جماد الآخرة �سنة 1332هـ.  .1
قانون تبادل تنفيذ الأحكام رقم 22 ل�سنة 1922م.  .2

اأ�سول تبادل تنفيذ الأحكام ل�سنة 1926.  .3
قانون الأحكام )تبادل تنفيذها مع م�سر( رقم 16 ل�سنة 1929.  .4

قانون الديون )حب�س املدين( الفل�سطيني ال�سادر بتاريخ 31 ت�سرين اأول �سنة 1931م.  .5
قانون الإجراء املعدل رقم 38 ل�سنة 1936م.  .6

قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم )8( ل�سنة 1952م.  .7
قانون الإجراء الأردين رقم 31 ل�سنة 1952م.  .8

قانون ذيل قانون الإجراء الأردين رقم 25 ل�سنة 1965م.  .9
جميع الن�سو�س التي تتعار�س مع اأحكام هذا القانون والتي وردت يف اأي قوانني اأخرى   .10

كانت �سارية قبل نفاذه. 

مادة )172( 
ه. تنفيذ اأحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثالثني  على اجلهات املخت�سة كاّفة. كّل فيما يخ�سّ

يومًا من تاريخ ن�سره يف اجلريدة الر�سمية. 

�صدر يف مدينة ر�م �هلل بتاريخ 2005/12/22 ميالدية.
�ملو�فق: 20/ ذو �لقعدة/1426 هجرية. 

حممود عبا�س
رئي�س �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية

رئي�س �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية

الف�سل الثالث
م�سائل متنوعة 

مادة )165( 
الأ�سناد التنفيذية املودعة بدائرة التنفيذ لأجل التنفيذ اإذا تركها اأ�سحابها دون تعقب �ستة 
اأ�سهر متوالية اعتبارًا من اآخر معاملة متت ب�ساأنها يوقف تنفيذها حتى يقدم طلب التنفيذ. 

مادة )166( 
تكون الأحكام قابلة للتنفيذ خالل خم�س ع�سرة �سنة من اليوم الذي �سدرت فيه.   .1

تكون الأ�سناد التنفيذية الأخرى قابلة للتنفيذ اإذا مل تتقادم اللتزامات املثبتة فيها وفقًا   .2
للقوانني اخلا�سة بذلك. 

مادة )167( 
الأمانات النقدية والعينية التي اأودعت يف �سندوق التنفيذ اأو ح�سلتها الدائرة اأو ا�سرتدتها 
من املحكوم عليهم بطلب اأ�سحابها، اإذا مل يراجع م�ستحقها دائرة التنفيذ لأخذها يف مدة 
خم�س �سنوات اعتبارًا من تبليغ ورقة الإخطار اأو من تاريخ اإعالنها يف ال�سحف ح�سب الأ�سول 

ملجهويل الإقامة ي�سقط حق املطالبة بها وتقيد اإيرادًا للخزينة العامة. 

مادة )168( 
الأعذار ال�سرعية التي تقطع مرور الزمن ت�سري على املادتني ال�سابقتني ولكن الدعاءات التي 

هي من نف�س القبيل يجب اأن حتل بطريق التقا�سي لدى املحكمة املخت�سة. 

مادة )169( 
يطبق هذا القانون على جميع الإجراءات واملعامالت التنفيذية التي تتخذ بعد نفاذه ما   .1

مل يرد ن�س بخالف ذلك.
تعترب كل اإجراءات تنفيذية بدئ فيها اأو كانت معلقة حني ابتداء العمل بهذا القانون اأنها   .2
جرت ح�سب الأ�سول املقت�ساة اإذا كانت قد اأقيمت وفق اأي قوانني كانت �سارية املفعول 

قبل تاريخ العمل بهذا القانون
مع مراعاة اأحكام البند )2( اأعاله ت�سري اأحكام هذا القانون بالقدر الذي يراه قا�سي   .3

التنفيذ ممكنًا على جميع اإجراءات التنفيذ املعلقة من املرحلة التي انتهت اإليها. 
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