
 1936لسنة  74قانون العقوبات الفلسطيني رقم 
 

  :سن المندوب السامى لفلسطٌن بعد استشارة المجلس االستشاري ما ٌلً
 الباب األول 

أحكام عامة  
 الفصل االول 

مقدمة  
  1المادة 

  التسمٌة
 

".  القانونهذا "وٌشار الٌه فٌما بعد بعبارة " 1936قانون العقوبات لسنة "ٌطلق على هذا القانون اسم 

  2المادة 

  الؽاء
 

ٌبطل العمل بقانون الجزاء العثمانى فً فلسطٌن اعتبارا من تارٌخ العمل بهذا القانون، وكل ما ورد من 
االشارات فً أى قانون من القوانٌن المعمول بها فً تارٌخ نفاذ هذا القانون الى أي حكم من أحكام 

ما ٌقابلها من أحكام هذا القانون بقدر ما ٌتفق ذلك مع سٌاق  قانون الجزاء العثمانى تعتبر أنها تشٌر الى
.  النص والقرٌنة

  3المادة 

  استثناء تطبٌق
 

: ال ٌإثر أى حكم من أحكام هذا القانون
فً المسإولٌة المترتبة على أى شخص الرتكابه جرما ٌنطبق على أى قانون آخر معمول به فً (أ)

لى ذلك الجرم وفقاً ألحكام ذلك القانون،أو فلسطٌن، أو فً محاكمته أو معاقبته ع
فً تعرض أى شخص للمحاكمة أو المعاقبة عن أى جرم ارتكبه خبلفاً ألحكام أى قانون معمول به (ب)

فً فلسطٌن مما ٌتعلق باختصاص المحاكم الفلسطٌنٌة بالنسبة الى االفعال التً تقع خارج نطاق 
اختصاصها االعتٌادي، أو 

خولة الٌة محكمة لمعاقبة من ٌنتهك حرمتها، أو  فً الصبلحٌة الم(ج)
فً المسإولٌة المترتبة على أى شخص،أو فً محاكمته أو معاقبته بمقتضى أى حكم صدر أو (د)

سٌصدر بحقه فٌما بعد، عن فعل وقع أو بدئ به قبل نفاذ هذا القانون، أو 
ى حكم صدر أو سٌصدر فٌما بعد فً الصبلحٌة المخولة للمندوب السامً فٌما ٌتعلق بالعفو عن أ( هـ)

أو بتخفٌؾ ذلك الحكم أو تنزٌله، كله أو بعضه، أو إرجاء تنفٌذه، أو 
فً أي قوانٌن أو أنظمة أو مواد معمول بها إذ ذاك لتنظٌم وادارة قوى جبللته العسكرٌة أو قوة ( و)

. بولٌس فلسطٌن
 
 

 الفصل الثاني 
تعارٌؾ واصطبلحات  

  4المادة 

  تفسٌر القانون
 

ٌفسر هذا القانون على اساس المبادئ المتبعة فً تفسٌر القوانٌن فً انكلترا، وتعتبر االلفاظ والعبارات 
المستعملة فٌه بؤنها استعملت للداللة على المعنى المقصود منها فً الشرابع االنكلٌزٌة، وتفسر باالستناد 



لمواضع التً ورد فٌها نص صرٌح على إلى تلك الشرابع بقدر ما ٌتفق ذلك مع سٌاق العبارة، اال فً ا
.  خبلؾ ذلك

  5المادة 

  تعارٌؾ
 

ٌكون للعبارات وااللفاظ التالٌة الواردة فً هذا القانون المعانً المخصصة لها أدناه اال اذا دلت القرٌنة 
: على ؼٌر ذلك

ٌستوجب  كل جرم ٌستوجب عقوبة الحبس مدة ال تتجاوز االسبوع، أو كل جرم" المخالفة"ٌراد بلفظة 
. ؼرامة ال تتجاوز الخمسة جنٌهات إذا كان من االجرام التً تستوجب الؽرامة فقط

. المحكمة ذات االختصاص" المحكمة"وٌراد بلفظة 
أٌة بناٌة أو عمارة أو أى قسم من بناٌة أو عمارة اتخذه المالك او الساكن اذ " بٌت السكن"وتشمل عبارة 

. ي منهم، وال عبرة فً ذلك اذا خبل من السكان بٌن اآلونة واألخرىذاك سكناً له ولعابلته وخدمه، او ال
وتعتبر كل بناٌة أو عمارة مبلصقة لبٌت السكن أو ملحقة به قسماً من بٌت السكن ان كان بٌنهما اتصال 

مباشر او كانا متصلٌن بواسطة ممر مسقوؾ ومحّوط ٌإدى من أحدهما الى اآلخر، وتستثنى من ذلك 
. مارة ال ٌتوفر فٌها هذا الشرطكل بناٌة أو ع

. االذى الذي ٌعرض الحٌاة للخطر" االذى الخطر"وٌقصد بعبارة 
الجرم الذي ٌستوجب عقوبة االعدام أو الحبس مدة تتجاوز الثبلث سنوات دونما " الجناٌة"وٌراد بلفظة 

. حاجة الى اثبات ادانة المجرم فً السابق
ٌبلػ درجة االذى الخطر، أو ٌلحق بالصحة او الراحة البدنٌة  االذى الذي" االذى البلٌػ"وتعنً عبارة 

ضررا شدٌدا او مستدٌما، او االذى الذي من شؤنه ان ٌضر بالصحة او الراحة او ٌإدي الى تشوٌه اى 
عضو من أعضاء الجسم الخارجٌة أو الداخلٌة أو تشوٌه أحد أؼشٌة الجسم أو احدى الحواس بصورة 

. ابم او بلٌػ بؤي منهادابمة او الحاق اى اذى د
. أى أذى بدنً أو مرض أو تشوٌش، مستدٌماً كان أم مإقتا" االذى"وٌراد بلفظة 

كافة اإلجراءات التً تتخذ أو تقام أمام أٌة محكمة أو مجلس " االجراءات القضابٌة"وتشمل عبارة 
ٌن، سواء أقامت هذه قضابً أو لجنة تحقٌق أو شخص ٌجوز اداء الشهادة أمامها أو أمامه بعد حلؾ الٌم

. المحكمة أو المجلس القضابً أو اللجنة أو ذلك الشخص بسماع الشهادة بعد الٌمٌن أم دون ٌمٌن
اذا كان ذلك الشخص ٌعلم " عن علم منه"أو " وهو عالم به"وٌقال ان شخصاً تداول الشًء أو استعمله 

. بماهٌة الشًء الذي تداوله أو استعمله
القوانٌن الصادرة من البرلمان البرٌطانً والمراسٌم الصادرة من جبللة الملك " التشارٌع"وتشمل لفظة 

فً مجلسه الخاص التً سبق ان طبقت على فلسطٌن أو التً ستطبق علٌها فٌما بعد، وجمٌع االوامر 
والمراسٌم والمناشٌر واالنظمة واالصول الصادرة بمقتضى تلك القوانٌن او المراسٌم، وجمٌع االوامر 

اسٌم التً ٌصدرها المندوب السامً فً المجلس التنفٌذي والمراسٌم واالوامر والمناشٌر واالنظمة والمر
. واالصول الصادرة بمقتضى أي قانون من القوانٌن

. قوى جبللته البحرٌة والعسكرٌة والجوٌة" القوى العسكرٌة" وتشمل عبارة
. كل جرم ال ٌعد جناٌة أو مخالفة" الجنحة"وٌراد بلفظة 

ورق النقد والبنكنوت وحواالت المصارؾ والشٌكات وؼٌرها من الحواالت " النقود"مل لفظة وتش
. المالٌة والسندات المالٌة والطلبات التً تتضمن اشارة الى دفع مبلػ من النقود

الى كل هٌبة بلدٌة او مجلس محلً والى اٌة هٌبة اخرى مفوضة " السلطة البلدٌة"وتنصرؾ عبارة 
. م القانون بمباشرة سلطة البلدٌة وادارتهاحسب االصول بحك

ما بٌن الساعة السادسة والنصؾ مساء والساعة السادسة والنصؾ " لٌبلً "و " اللٌل"وٌقصد بلفظتً 
. صباحاً 

. الفعل أو المحاولة أو الترك الذي ٌستوجب العقاب بحكم القانون" الجرم"وتعنً لفظة 
ن االلفاظ لدى استعمالهما فٌما ٌتعلق بمال، الهٌبات وما ماثلهما م" مالك"و" شخص "وتشمل لفظتا 

الحكمٌة على اختبلؾ أنواعها، وكل جماعة من الناس تستطٌع امتبلك األموال،وتشمل أٌضاً جبللة 
. الملك عند استعمالها بهذا الخصوص



ي كل شخص ٌشؽل وظٌفة من الوظابؾ المشار الٌها فٌما ٌل" موظؾ فً الخدمة العامة"وٌقصد بعبارة 
:  أو ٌقوم بؤعبابها بالوكالة أو بصورة أخرى، أى

كل وظٌفة مدنٌة، بما فً ذلك منصب المندوب السامً،انٌطت صبلحٌة التعٌٌن لها أو العزل منها (أ)
بجبللة الملك أو بالمندوب السامً، أو بالمندوب السامً فً المجلس التنفٌذي، أو بؤٌة لجنة أو هٌبة 

عامة، أو  
ن أو ٌختار لها الشخص الذي ٌشؽلها، بحكم القانون، أو كل وظٌفة ٌعً( ب)
كل وظٌفة مدنٌة انٌطت صبلحٌة التعٌٌن لها أو العزل منها بؤى شخص أو جماعة من االشخاص ( ج)

ٌشؽلون وظٌفة من الوظابؾ المشار الٌها فً الفقرتٌن السابقتٌن من هذه المادة، أو 
احٌلت للتحكٌم بقرار من المحكمة أو بموافقتها أو كل حكم أو فٌصل فً أٌة إجراءات أو قضٌة ( د)

. بمقتضى أى تشرٌع من التشارٌع
: وتشمل هذه العبارة أٌضاً 

. أى عضو من أعضاء لجنة تحقٌق عٌنت بمقتضى أى تشرٌع من التشارٌع أو وفاقاً ألحكامه(1)
. الشخص المنوط به تنفٌذ إجراءات أٌة محكمة من المحاكم(2)
. ذي ٌنتسبون للقوى العسكرٌة أو لقوات بولٌس فلسطٌنجمٌع األشخاص ال(3)
. جمٌع األشخاص المستخدمٌن فً أٌة دابرة من دوابر الحكومة(4)
كل رجل من رجال الدٌن أٌاً كانت الطابفة التً ٌنتمً إلٌها، عند قٌامه بإشهار زواج مقبل أو بعقد (5)

لدفن واصدار شهادات بها، ولكن لٌس بؤٌة زواج أو بحفظ سجل بالزواج والموالٌد والعماد والوفٌات وا
. صفة اخرى

. الشخص المستخدم لدى سلطة بلدٌة(6)
. مختار القرٌة(7)

" اإلحراز"
عند ما ٌكون ذلك الشًء فً حوزته أو فً " ان الشًء فً حوزته"أو " احرز الشًء"ٌقال ان فبلناً (أ)

، أو ٌكون مالكاً سلطة التصرؾ به عهدته، أو ٌكون مالكاً سلطة التصرؾ به وهو فً عهدة شخص آخر
. وهو موجود فً اى مكان كان، سواء أكان ذلك المكان خاصته او كان ٌسكنه بنفسه، ام ال

اذا كان هنالك شخصان أو اكثر ووجد أى شًء من األشٌاء فً عهدة أو حٌازة واحد منهم أو اكثر ( ب)
. م وحوزتهم جمٌعاً منفردٌن ومجتمعٌنبمعرفة وموافقة اآلخرٌن، فٌعتبر ذلك الشًء بؤنه فً عهدته

. كل حً أو جماد ٌصح تملكه" المال"وتشمل لفظة 
الى جمٌع سكان فلسطٌن كما تنصرؾ أٌضا الى اي جماعة من " الجمهور"أو " الناس"وتنصرؾ لفظة 

 األشخاص ٌسكنون أو ٌستعملون مكانا خاصاً أو الى أى عدد منهم والى أى اناس ؼٌر معنٌٌن قد ٌتناوله
. التصرؾ الذي تستعمل هذه اللفظة بصدده

كل طرٌق عامة أو سوق أو مٌدان أو ساحة أو شارع أو جسر أو ؼٌر " الطرٌق العامة"وتشمل عبارة 
. ذلك من السبل التً ٌستعملها الناس بوجه مشروع

كل طرٌق عامة وبناٌة عامة وكل مكان أو ممر ٌكون " محل عامة"أو " مكان عام"وتشمل عبارة 
اس اذ ذاك حق المرور منه أو الدخول الٌه أو ٌكون مسموحاً لهم المرور منه والدخول الٌه، سواء للن

أكان ذلك مطلقاً من كل قٌد وشرط او مقٌداً بوجوب دفع مبلػ من النقود، وكل بناٌة او مكان ٌستعمل اذ 
.  ذاك ألي اجتماع أو حفل عمومً أو دٌنً أو كساحة مكشوفة

: بالنسبة إلى فعل وقع" عبلنٌة"وتعنً لفظة 
ان ذلك الفعل قد وقع فً مكان عام بصورة ٌمكن معها الى شخص ان ٌشاهده سواء أكان ذلك (أ)

الشخص موجودا فً مكان عام ام لم ٌكن، او 
ان ذلك الفعل قد وقع فً مكان لٌس هو بالمكان العام ؼٌر انه جرى على صورة ٌستطٌع معها ان (ب)

. ن عامٌشاهده شخص موجود فً مكا
": نشر"ولفظة 

تعنً فً حالة القول، الجهر به أو تردٌده باحدى الوسابل المٌكانٌكٌة فً مجتمع عام أو شارع عام ( أ)
أو فً أي مكان آخر مطروق من الناس، أو الجهر به أو تردٌده بطرٌقة ٌستطٌع معها أن ٌسمعه من 

. كان فً مثل ذلك الشارع أو المكان
بة او الرسوم او الصور الشمسٌة او الصور او التصاوٌر، توزٌعها على عدد تعنً فً حالة الكتا( ب)



من االشخاص او عرضها بطرٌقة ٌستطٌع معها ان ٌراها من كان فً شارع عام وفً أى مكان عام 
. مطروق، او بٌعها او عرضها او تقدٌمها للبٌع فً أى مكان

اولة استعماله أو تداوله، او محاولة اؼراء الؽٌر استعمال الشًء أو تداوله أو مح" التداول"وٌراد بلفظة 
. على استعماله او تداوله او العمل به

كل صك ٌخص شخصا وٌثبت ملكٌة ذلك الشخص الى مال أو حقه فً " صك ذي قٌمة"وتشمل عبارة 
. استرداد أو استبلم أى مال

وإٌفاء . لخارجٌةكل شرط أو قطع ٌشطر او ٌشق ؼشاء من أؼشٌة الجسم ا" الجرح"وٌراد بلفظة 
للؽرض من هذا التفسٌر، ٌعتبر الؽشاء خارجٌاً اذا كان فً االمكان لمسه دون شطر اي ؼشاء آخر او 

. شقه
 
 

 الفصل الثالث 
تطبٌق القانون المكانً  

  6المادة 

  اختصاص المحاكم
 

ٌن ومسافة إٌفاء للؽاٌة المقصودة من هذا القانون ٌتناول اختصاص محاكم فلسطٌن جمٌع انحاء فلسط
.  ثبلثة امٌال بحرٌة من شاطا فلسطٌن مقٌسة من اوطى عبلمة للجزر

  7المادة 

  االختصاص الجزبً
 

إذا ارتكب فعل، بعضه داخل نطاق اختصاص محاكم فلسطٌن وبعضه خارج نطاق اختصاصها، وكان 
اق اختصاص تلك ذلك الفعل ٌإلؾ جرماً ٌنطبق على أحكام هذا القانون فٌما لو ارتكب بؤكمله ضمن نط

المحاكم، فكل شخص ارتكب اى قسم من ذلك الفعل ضمن نطاق اختصاص محاكم فلسطٌن ٌجوز 
محاكمته ومعاقبته بمقتضى هذا القانون كما لو كان قد ارتكب ذلك الفعل بؤكمله ضمن نطاق اختصاص 

. تلك المحاكم
 
 

 الفصل الرابع 
قواعد عامة بشؤن المسإولٌة الجزابٌة  

  8المادة 

  لجهل بالقانونا
 

ال ٌعتبر جهل القانون عذراً لمن ٌرتكب اى فعل او ترك ٌكون جرما اال اذا ورد نص صرٌح بؤن 
.  معرفة القانون من قبل المجرم تعد عنصراً من عناصر الجرم

  9المادة 

  جرابم القّصر
 

. لتاسعة من عمرهٌعفى من المسإولٌة الجزابٌة المترتبة على اى فعل او ترك كل من لم ٌتم السنة ا
وٌعفى من المسإولٌة الجزابٌة المترتبة على أى فعل أو ترك كل من لم ٌتم السنة الثانٌة عشرة من 

عمره، اال اذا ثبت أنه كان فً مقدوره عند ارتكابه الفعل او الترك ان ٌعلم انه ال ٌجوز له ان ٌؤتى ذلك 
.  الفعل أو الترك



  10المادة 

  رسة حقارتكاب جرٌمة بمناسبة مما
 

ٌعفى من المسوإلٌة الجزابٌة كل من ارتكب جرماً ٌتعلق بمال اذا كان الفعل أو الترك الذي ارتكبه 
.  بشؤن ذلك المال قد جرى أثناء ممارسته حقاً صحٌحاً ٌدعً به ولم ٌكن ٌقصد االحتٌال أو اإلضرار

  11المادة 

  ارتكاب جرٌمة عرضاً 
 
من ارتكب فعلبل أو تركا اذا وقع منه ذلك الفعل او الترك فً  ٌعفى من المسإولٌة الجزابٌة كل( 1)

ظروؾ لم ٌكن فٌها مختارا او بطرٌق العرض، على ان ٌراعى فً ذلك ما نص علٌه هذا القانون 
. بصورة خاصة بشؤن افعال االهمال والترك

نص صرٌح على أن العبرة للنتٌجة التً كان القصد أن ٌإدى الٌها ارتكاب فعل او ترك اال اذا ورد (2)

نٌة الوصول الى تلك النتٌجة تإلؾ عنصراً من عناصر الجرم الذي ٌتكون كله أو بعضه من ذلك الفعل 
. أو الترك

ال عبرة للدافع الذي ٌحمل الشخص على ارتكاب فعل أو ترك أو على عقد النٌة على ارتكابه، بقدر ( 3)

.  ص صراحة على ؼٌر ذلكما ٌتعلق ذلك بالمسإولٌة الجزابٌة، اال إذا ورد الن

  12المادة 

  ارتكاب جرٌمة خطؤ
 
كل من ارتكب فعبل أو تركاً وهو ٌعتقد اعتقاداً صادقاً ومعقوال بوجود احوال خاصة وكان مخطباً ( 1)

فً اعتقاده ذلك، ال ٌكون مسإوالً جزابٌاً عن الفعل او الترك الذي ارتكبه إلى درجة تفوق المسإولٌة 
. ٌما لو كان واقع الحال مطابقاً لؤلحوال التً اعتقد بوجودهاالتً تترتب علٌه ؾ

ٌجوز ان ال ٌعمل بهذه القاعدة اذا ورد نص صرٌح او ضمنً ٌقضى بذلك فً التشرٌع الذي ٌتعلق ( 2)

.  بالموضوع

  13المادة 

  قرٌنة
 

ى ٌثبت ٌفترض فً كل انسان بؤنه سلٌم العقل وبؤنه كان سلٌم العقل فً الوقت المبحوث عنه، حت
.  العكس

  14المادة 

  جرابم المختلٌن عقلٌا
 

ٌعفى من المسإولٌة الجزابٌة كل من ارتكب فعبلً أو تركاً اذا كان حٌن ارتكابه اٌاه، عاجزا عن ادراك 
كنه افعاله او عن العلم بؤنه محظور علٌه ارتكاب ذلك الفعل او الترك بسبب اختبلل فً عقله، ؼٌر انه 

ن مسإوالً جزابٌاً عن فعل أو ترك، بالرؼم من اختبلل عقله،ان لم ٌنجم عن ذلك ٌجوز اعتبار اإلنسا
.  االختبلل نتٌجة أو أكثر من النتابج المتقدمة الذكر حٌن ارتكابه ذلك الفعل او الترك

  15المادة 

  السكر
 
. باستثناء ما نصت علٌه هذه المادة ال ٌكون السكر دفعا فً أٌة تهمة جزابٌة( 1)
بر السكر دفعا فً التهمة الجزابٌة إذا كان المتهم حٌن وقوع الفعل او الترك المعزو الٌه فً ٌعت( 2)

حالة سكر تجعله ال ٌدرك ان ذلك الفعل او الترك محظور، او كان فً حالة ال تمكنه من معرفة ما 



: ٌفعله
الشخص،  وكان سكره أٌضا ناشباً دون رضاه عن قصد سا من شخص آخر أو عن اهمال من ذلك( أ)

أو 
. كانت قوى المتهم العقلٌة عند ارتكاب الجرم مختلة بصورة مإقتة أو ؼٌر مإقتة من جراء السكر( ب)
من ( أ)متى ثبت الدفع بموجب الفقرة السابقة، ٌخلى سبٌل المتهم إذا كانت حالته تنطبق على البند ( 3)

(. ب)كانت حالته تنطبق على البند  من هذا القانون إذا 14تلك الفقرة، أو تطبق علٌه أحكام المادة 
تإخذ حالة السكر بعٌن االعتبار لتقرٌر ما اذا كان المتهم قد كون نٌة معٌنة أو ؼٌر معنٌة مما ( 4)

. ٌإدي انتفاإها الى اعتبار المتهم ؼٌر مجرم
لمخدرات شامبلً للحالة التً تنشؤ عن تعاطً ا" السكر"اٌفاء للؽاٌة المقصودة من هذه المادة ٌعتبر ( 5)

.  أو العقاقٌر

  16المادة 

  مسإولٌة الموظؾ القضابً
 

ال ٌعتبر الموظؾ القضابى، إال فً المواضع التً نص علٌها القانون صراحة، مسإوالً جزابٌاً عن اى 
فعل اتاه او اؼفل اتٌانه اثناء مباشرته مهامه القضابٌة ولو كان فً ذلك متجاوزاً حدود صبلحٌته او كان 

.  علٌه القٌام بالفعل الذي اؼفل اتٌانهمن المحتم 

  17المادة 

  ارتكاب الجرابم باإلكراه
 

ال ٌعتبر الفعل جرماً إذا ارتكبه الشخص مكرها تحت طابلة التهدٌد وكان ٌتوقع حٌن ارتكابه إٌاه، ضمن 
قتل والجرابم دابرة المعقول، الموت العاجل أو األذى البلٌػ فٌما لو لم ٌرتكبه، وتستثنى من ذلك جرابم ال

: التً تقع ضد الدولة مما ٌستوجب عقوبة اإلعدام
وٌشترط فً ذلك ان ال ٌكون الشخص الذي ارتكب مثل ذلك الفعل قد عرض نفسه لمثل هذا اإلكراه 

.  بمحض إرادته

  18المادة 

  الضرورة
 

ة اذا كان فً ٌجوز قبول المعذرة فً ارتكاب فعل او ترك ٌعتبر اتٌانه جرماً لوال وجود تلك المعذر
وسع الشخص المتهم ان ٌثبت بؤنه ارتكب ذلك الفعل او الترك درءاً لنتابج لم ٌكن فً الوسع اجتنابها 

بؽٌر ذلك والتً لو حصلت اللحقت اذى او ضررا بلٌؽا به أو بشرفه او ماله او بنفس او شرؾ 
: اشخاص آخرٌن ممن هو ملزم بحماٌتهم أو بمال موضوع فً عهدته

ذلك ان ال ٌكون قد فعل اثناء ارتكابه الفعل او الترك اال ما هو ضروري ضمن دابرة وٌشترط فً 
.  المعقول لتحقٌق تلك الؽاٌة وان ٌكون الضرر الناجم عن فعله او تركه متناسباً مع الضرر الذي تجنبه

  19المادة 

  حاالت انتفاء المسإولٌة الجزابٌة
 

فعل او ترك اذا كان قد اتى ذلك الفعل او الترك فً اي حال ال ٌعتبر االنسان مسإوالً جزابٌاً عن اي 
: من االحوال التالٌة

. تنفٌذاً للقانون( أ)
اطاعة المر صدر له من مرجع ذي اختصاص ٌوجب علٌه القانون اطاعته اال اذا كان االمر ؼٌر (ب)

. مشروع بصورة ظاهرة
.  من المسابل القانونٌة اما كون االمر مشروعا أو ؼٌر مشروع بصورة ظاهرة فهو مسبلة



  20المادة 

  مسإولٌة المرأة المتزوجة جزابٌا
 

ال تعفى المرأة المتزوجة من المسإولٌة الجزابٌة المترتبة على اى فعل او ترك لمجرد انها ارتكبت ذلك 
.  الفعل او الترك بحضور زوجها

  21المادة 

  المساءلة مرة واحدة
 

نفس الفعل او الترك سواء أكان ذلك بمقتضى احكام هذا القانون او  ال ٌإاخذ اإلنسان جزابٌا مرتٌن عن
احكام اى قانون آخر، اما فً االحوال التً ٌسفر فٌها الفعل او الترك عن وفاة انسان آخر، فٌجوز ادانة 

. الفاعل بالجرم الذي سبب الوفاة وان كان قد ادٌن بجرم آخر ناشا عن ذلك الفعل او الترك
 
 

 الفصل الخامس 
الشركاء فً الجرابم  

  22المادة 

  استثناء
 

.  الواردة فً هذا الفصل ال تشمل المخالفة" جرم"ان لفظة 

  23المادة 

  االشتراك
 
لدى ارتكاب جرم ٌعتبر كل شخص من االشخاص المشار الٌهم أدناه بؤنه قد اشترك فً ارتكاب (1)

: ذلك الجرم وانه ارتكبه وٌجوز اتهامه به
بنفسه الفعل المكون للجرم او احد االفعال المكونة للجرم او اؼفل القٌام امر او امور  كل من ارتكب(أ)

. ٌعتبر اؼفالها مكونا للجرم
. كل من ارتكب فعبل او اؼفل القٌام بفعل بقصد تمكٌن او مساعدة ؼٌره على ارتكاب الجرم( ب)
. ارتكابه ام لم ٌكن كل من ساعد شخصا آخر على ارتكاب الجرم، سواء أكان حاضراً حٌن( ج)

وٌعتبر الشخص بؤنه ساعد ؼٌره على ارتكاب الجرم اذا كان موجوداً فً المكان الذي ارتكب فٌه الجرم 
. بقصد إرهاب المقاومٌن أو تقوٌة تصمٌم الفاعل األصلً او ضمان ارتكاب الجرم المقصود

اً حٌن ارتكابه ام لم كل من حمل أو أؼرى شخصاً آخر على ارتكاب الجرم، سواء أكان حاضر( د)
. ٌكن

من هذه المادة اتهام الشخص اما بؤنه ارتكب الجرم ( د()1)ٌجوز فً الحالة المشار الٌها فً الفقرة (2)

.  بنفسه أو بانه حمل أو أؼرى ؼٌره على ارتكابه
اذا ادٌن شخص بؤنه أؼرى أو حمل ؼٌره على ارتكاب الجرم فٌتحمل فً جمٌع األحوال نفس التبعة (3)

. ما لو كان هو الفاعل االصلً لذلك الجرمك
كل من حمل شخصاً آخر على ارتكاب فعل أو ترك ٌعد ارتكابه جرماً فٌما لو فعله بنفسه، ٌعتبر (4)

فاعبل أصلٌاوٌعاقب بنفس العقوبة المقررة فٌما لو كان هو الذي ارتكب الفعل او الترك وٌجوز اتهامه 
.  ركبؤنه هو الذي ارتكب ذلك الفعل او الت

  24المادة 

  ارتكاب الجرابم تنفٌذا لؽاٌة مشتركة
 

اذا اتفق شخصان أو أكثر فٌما بٌنهم على تنفٌذ ؼاٌة ؼٌر مشروعة باالشتراك وحدث حٌن تنفٌذ تلك 



الؽاٌة أن ارتكب جرم أو أكثر كنتٌجة محتملة الوقوع لتنفٌذ تلك الؽاٌة، فٌعتبر كل من كان حاضرا من 
تكاب اى جرم من هذه الجرابم بؤنه هو الذي ارتكب ذلك الجرم او تلك هإالء االشخاص عند ار

.  الجرابم

  25المادة 

  اإلؼراء بارتكاب جرٌمة
 
اذا أؼرى شخص شخصاً آخر على ارتكاب جرم وارتكب ذلك الشخص االخر جرما بالفعل على (1)

رى على ارتكابه او اي جرم اثر هذا اإلؼراء، فسٌان فً ذلك أكان الجرم الواقع هو نفس الجرم الذي أغ
آخر،او كان الجرم قد ارتكب بالكٌفٌة التً اشٌر علٌه باتباعها أم بكٌفٌة اخرى،بشرط ان تكون الوقابع 

. التى كونت الجرم الذى ارتكب بالفعل فً اٌة حالة من هاتٌن الحالتٌن نتٌجة محتملة لئلؼراء
اؼرى الفاعل على ارتكاب الجرم الذي وقع وفً اٌة هاتٌن الحالتٌن،ٌعتبر الشخص المؽرى بؤنه (2)

: بالفعل
وٌشترط فً ذلك انه إذا كان الشخص الذي اؼرى ؼٌره او حمله بؤٌة طرٌقة اخرى على ارتكاب الجرم 

.  قد عاد فنقض اؼراءه فبل ٌإاخذ عن ذلك الجرم اذا وقع فٌما بعد

  26المادة 

  المشتركون فً الجرم بعد وقوعه
 
آخر وهو ٌعلم أنه ارتكب جرماً أو ساعده بقصد تمكٌنه من تجنب العقاب، ولم كل من آوى شخصا ( 1)

: ٌكن والد ذلك الشخص اآلخر أو أمه أو ابنه أو ابنته أو زوجه، ٌعتبر شرٌكاً فً الجرم بعد وقوعه
وٌشترط فً ذلك أن ال تعتبر الزوجة شرٌكة فً الجرم بعد وقوعه إذا آوت أو ساعدت، بحضور 

لى أمره، شخصاً آخر اشترك زوجها معه فً ارتكاب الجرم، بقصد تمكٌن ذلك الشخص زوجها وبناء ع
. من تجنب العقاب

: من هذه المادة ٌعاقب بعد ادانته( 1)كل من اعتبر مرتكباً للجرم المشار إلٌه فً الفقرة (2)

آواه أو  بالحبس مدة ال تتجاوز ثبلث سنوات، إن كان الجرم الذي ارتكبه الفاعل االصلً الذي( أ)
. ساعده ٌستوجب بعد االدانة، عقوبة االعدام او الحبس مدة تتجاوز ثبلث سنوات

بالحبس مدة ال تتجاوز نصؾ المدة التً ٌستحقها الفاعل االصلى،ان كان الجرم الذي ارتكبه ( ب)
.  الفاعل االصلً ٌستوجب بعد االدانة، عقوبة الحبس مدة ثبلث سنوات أو اقل

  27المادة 

  الشركاء وادانتهممحاكمة 
 

كل شخص ٌقضى هذا القانون باعتباره شرٌكا فً الجرم بعد وقوعه، تجوز محاكمته وادانته وفقاً لهذا 
القانون سواء أكان الفاعل األصلى الذي اشترك معه فً الجرم قد ادٌن بارتكاب ذلك الجرم ام لم ٌكن، 

قوبة التً قد ٌحكم بها علٌه عن ذلك الجرم ام لم وسواء أكان فً االمكان اتخاذ التعقٌبات بحقه وتنفٌذ الع
ٌكن، وتجوز محاكمته اما منفردا أو مع الفاعل االصلى أو مع أى أشخاص آخرٌن اشتركوا فً ارتكاب 

. الجرم
 
 

 الفصل السادس 
المحاولة والتحرٌض والتآمر  

  28المادة 

  استثناء
 

.  لفةالواردة فً هذا الفصل ال تشمل المخا" الجرم"إن لفظة 



  29المادة 

  عقوبة محاولة ارتكاب جرم
 

كل من حاول ارتكاب جرم ٌعاقب بالعقوبات التالٌة اال فً المواضع التً نص فٌها هذا القانون على 
: عقوبة خاصة

. بالحبس المإبد، اذا كان الجرم الذي حاول ارتكابه ٌستوجب بعد االدانة، عقوبة اإلعدام(أ)
بع عشرة سنة، اذا كان الجرم الذى حاول ارتكابه هو القتل عن ؼٌر بالحبس مدة ال تتجاوز ار(ب)

. قصد
بالحبس مدة ال تتجاوز عشر سنوات، اذا كان الجرم الذي حاول ارتكابه هو أى جرم آخر ٌستوجب (ج)

. عقوبة الحبس المإبد
ته، فً أٌة بالحبس مدة ال تتجاوز نصؾ الحد االقصى للعقوبة التً قد ٌعاقب بها الفاعل بعد ادان( د)

.  حالة أخرى

  30المادة 

  الشروع
 
ٌعتبر الشخص بؤنه حاول ارتكاب الجرم إذا ما شرع فً تنفٌذ نٌته على ارتكاب ذلك الجرم (1)

باستعمال وسابل تإدى الى وقوعه واظهر نٌته هذه بفعل من االفعال الظاهرة ولكنه لم ٌتمكن من تنفٌذ 
. نٌته إلى حد إٌقاع الجرم

اال فٌما ٌتعلق بالعقوبة، سواء أقام ذلك الشخص بكل ما هو ضروري التمام ارتكاب  ال عبرة،(2)

الجرم أم لم ٌقم بذلك، وسواء أحالت دون تنفٌذ نٌته بتمامها ظروؾ لم ٌكن فٌها مختارا ام عدل من تلقاء 
. نفسه عن متابعة تنفٌذ نٌته

.  عل بسبب ظروؾ كان ٌجهلها المجرمال عبرة فٌما اذا لم ٌكن فً االمكان ارتكاب الجرم بالؾ( 3)

  31المادة 

  التحرٌض
 

كل من حاول حمل ؼٌره أو حاول تحرٌضه أو تشوٌقه على ارتكاب فعل أو ترك فً فلسطٌن أو فً 
الخارج،وكان ذلك الفعل أو الترك، فٌما لو تم وقوعه، ٌعد جرماً بمقتضى شرابع فلسطٌن او الشرابع 

التً كان فً النٌة ارتكاب الفعل أو الترك فٌها، ٌعتبر مجرماً بنفس الجرم  المعمول بها اذ ذاك فً الببلد
وٌعاقب بنفس العقوبة التً ٌعاقب بها فٌما لو حاول بنفسه ارتكاب ذلك الفعل أو الترك فً فلسطٌن، 
: سواء أكان هو الذي حاول ارتكاب الفعل أو الترك أم الشخص اآلخر الذي حمله أو حرضه أو شوقه

 
فً ذلك أنه إذا كانت النٌة قد عقدت على ارتكاب الفعل او الترك فً مكان خارج فلسطٌن، فبل  وٌشترط

تتجاوز العقوبة ما هو مقرر لذلك فً الشرابع المعمول بها فً الببلد التً كان فً النٌة ارتكاب الفعل أو 
. الترك فٌها فٌما لو حاول بنفسه ارتكاب ذلك الفعل أو الترك

ال تتخذ اإلجراءات القانونٌة فً الحالة االخٌرة، اال بناء على طلب الحكومة ذات  وٌشترط أٌضاً أن
.  االختصاص فً المكان الذي كان فً النٌة ارتكاب الفعل او الترك فٌه

  32المادة 

  التمهٌد للجرٌمة
 

دة أخرى كل من صنع، او احرز عن علم منه، أٌة مواد مفرقعة او اداة أو آلة خطرة أو مهلكة أو أٌة ما
خطرة أو مهلكة مهما كان نوعها، بقصد استعمالها فً ارتكاب احدى الجرابم أو الجل تمكٌن شخص 

.  آخر من استعمالها لتلك الؽاٌة ٌعتبر أنه ارتكب جنحة وٌعاقب بالحبس مدة ثبلث سنوات



  33المادة 

  الحٌلولة دون وقوع الجرابم
 

ب جرم ٌستوجب عقوبة الحبس مدة ثبلث سنوات او كل من كان ٌعلم بؤن شخصاً آخر عزم على ارتكا
اكثر ولم ٌستعمل جمٌع الوسابل المعقولة للحٌلولة دون وقوع ذلك الجرم أو إتمامه، ٌعتبر أنه ارتكب 

.  جنحة وٌعاقب بالحبس مدة سنتٌن

  34المادة 

  التآمر فً الجناٌات
 

فعل آخر ٌعتبر جناٌة فٌما لو  كل من تآمر مع شخص آخر على أن ٌرتكب فً أي مكان جناٌة أو أى
ارتكب فً فلسطٌن وكان ذلك الفعل جرما بمقتضى الشرابع المعمول بها فً الببلد التً كان فً النٌة 

ارتكابه فٌها، ٌعتبر مجرماً وٌعاقب بالحبس مدة سبع سنوات اذا لم تكن هناك عقوبة اخرى معٌنة لذلك 
أما إذا كان الحد األقصى . لحبس مدة سبع سنوات أو أكثرالجرم وكان الحد االقصى للعقوبة المعٌنة له ا

.  للعقوبة المعٌنة لذلك الجرم الحبس مدة اقل من سبع سنوات فعندبذ ٌعاقب بتلك العقوبة

  35المادة 

  التآمر فً الجنح
 

كل من تآمر مع شخص آخر على ارتكاب جنحة او على اتٌان فعل فً مكان آخر خارج فلسطٌن وكان 
ٌشكل جنحة فٌما لو ارتكب فً فلسطٌن وٌعتبر كذلك أٌضاً بمقتضى الشرابع المعمول بها فً  ذلك الفعل

.  المكان الذي كان فً النٌة ارتكابه فٌه، ٌعتبر أنه ارتكب جنحة وٌعاقب بالحبس مدة سنتٌن

  36المادة 

  أنواع اخرى للتآمر فً الجنح
 

: كل من تآمر مع شخص آخر
أو تطبٌق أى تشرٌع من التشارٌع، أو  على منع أو إحباط تنفٌذ(أ)
على اٌقاع االذى بشخص آخر أو النٌل من سمعته أو على الحط من قٌمة مال من أمواله، أو (ب)
على منع أو إعاقة شخص آخر عن بٌع أو فراغ ماله حسب طوعه واختٌاره لقاء قٌمته العادلة (ج)

وعلى وجه مشروع،أو 
الشخاص أو بمهنة ذلك الشخص أو حرفته،أو على الحاق الضرر بتجارة شخص من ا(د)
على منع أو إعاقة شخص من األشخاص عن تعاطً تجارته أو مهنته أو حرفته حسب طوعه ( هـ)

واختٌاره وعلى وجه مشروع، بواسطة فعل أو أفعال تعتبر جرماً فٌما لو ارتكبها فرد من الناس، أو 
على تحقٌق ؼاٌة ؼٌر مشروعة، أو (و)
. ٌة مشروعة بوسابل ؼٌر مشروعةعلى تحقٌق ؼا(ز)

. ٌعتبر أنه ارتكب جنحة وٌعاقب بالحبس مدة سنتٌن
 
 

 الفصل السابع 
العقوبات  

  37المادة 

  أنواع العقوبات
 

: للمحكمة أن تحكم بؤٌة عقوبة من العقوبات التالٌة
. اإلعدام( أ)



. الحبس( ب)
. الؽرامة( ج)
. دفع التعوٌض( د)
محافظة على الطمؤنٌنة العامة وحسن السٌرة أو مثول المتهم أمام المحكمة الربط بكفالة تضمن ال( هـ)

.  للحكم علٌه

  38المادة 

  تنفٌذ اإلعدام
 

.  تنفذ عقوبة اإلعدام بشنق المجرم من رقبته حتى ٌموت

  39المادة 

  الحبس
 
. تكون عقوبة الحبس مقرونة باالشؽال الشاقة إال إذا أوعزت المحكمة بؽٌر ذلك(1)
اذا ثبت على شخص ارتكاب جرم ٌستوجب الحكم علٌه بالحبس المإبد أو الحبس لمدة اخرى فٌجوز (2)

.  للمحكمة ان تحكم علٌه بالحبس لمدة أقل من ذلك

  40المادة 

  المعاملة الخاصة
 
اذا حكم على شخص بالحبس فٌجوز للمحكمة ان تؤمر بمنحه معاملة خاصة إذا استنسبت ذلك بعد (1)

. هٌة الجرم وسوابق المجرمالنظر فً ما
اذا حكم على شخص بالحبس دون منحه معاملة خاصة، فٌجوز لقاضً القضاة على الدوام أن ٌؤمر (2)

. بمنحه معاملة خاصة بعد النظر فً ماهٌة الجرم الذي أدٌن ذلك الشخص بسببه وفً سوابق المجرم
.   1921ام قانون السجون لسنة تمنح المعاملة الخاصة وفقاً لبلنظمة الموضوعة بمقتضى أحك( 3)

  41المادة 

  الؽرامات
 

من هذا القانون، اذا فرضت ؼرامة بمقتضى أى تشرٌع من التشارٌع ولم  42مع مراعاة أحكام المادة 

: ٌكن ذلك التشرٌع ٌتضمن أحكاما صرٌحة بشؤن مقدار تلك الؽرامة، فعندبذ تتبع األحكام التالٌة
. لؽرامة معٌناً فبل تتجاوز الؽرامة التً ٌجوز الحكم بها مابتى جنٌهاذا لم ٌكن الحد األقصى ل( أ)
إذا كان الجرم ٌستوجب الؽرامة أو الحبس فللمحكمة الخٌار المطلق فً أن تحكم بالؽرامة أو ( ب)

بالحبس أو بالؽرامة والحبس معاً 
وه كما لو كان تفرض الؽرامة وتحصل وفقا الحكام قانون اإلجراء المعمول به من جمٌع الوج( ج)

.  مقدار الؽرامة قد حكم به فً دعوى حقوقٌة أقامها النابب العام فً المحكمة التً حوكم المجرم أمامها

  42المادة 

  صبلحٌة تقدٌر الحكم
 
ٌجوز الٌة محكمة من المحاكم ذات الصبلحٌة الجزابٌة، لدى ادانتها شخصاً متهماً بارتكاب جرم (1)

نون أو على أحكام أي تشرٌع آخر، أن تحكم على المجرم بؤٌة عقوبة ال ٌنطبق على أحكام هذا القا
. تتجاوز الحد األقصى المعٌن فً القانون للجرم الذي أدٌن به

وٌشترط فً ذلك أنه اذا كان المجرم قد ادٌن بجناٌة تستوجب عقوبة االعدام فبل ٌجوز الحكم علٌه بؽٌر 
. ؼٌر ذلك هذه العقوبة، اال اذا نص القانون صراحة على

اذا أدٌن شخص بارتكاب جرم فللمحكمة بدالً من الحكم علٌه بعقوبة الحبس أن تحكم علٌه بالحبس (2)



والؽرامة معا أو أن تحكم علٌه بؽرامة ال ٌزٌد مقدارها على المبلػ الذي من صبلحٌتها الحكم به وان 
م بها على ذلك الشخص عند تؤمر بحبسه إذا تخلؾ عن دفع الؽرامة ؼٌر أن مدة الحبس التً قد ٌحك

تقصٌره فً دفع الؽرامة ال ٌجوز أن تزٌد فً أى حال من االحوال على الحد األقصى المبٌن فً 
: الجدول التالً

وٌشترط فً ذلك أنه ٌجوز للمحكمة بدال من االمر بحبس المجرم أن تؤمر بتحصٌل الؽرامة وفقاً ألحكام 
من هذا القانون  41من المادة ( ج)الفقرة 

اذا اقتنعت المحكمة بؤن المتهم ٌنتمى الى عشٌرة اعتادت حسم خبلفاتها طبقاً للعرؾ والعادة وبؤن (3)

المصلحة العامة تقضى بفصل دعواه على الوجه المذكور، فٌجوز لها بعد الحكم على المتهم بالعقوبة 
حسب عرؾ العشابر، على المقررة فً هذا القانون أو فً أى تشرٌع آخر أن تستبدلها بالعقوبة المؤلوفة 

.  ان ال تكون تلك العقوبة مخالفة لمبادئ العدالة الطبٌعٌة أو االداب العامة

  43المادة 

  التعوٌض
 
اذا ادانت المحكمة شخصا بارتكاب جرم فٌجوز لها، بمحض إرادتها،أن تقضى علٌه حال ادانته بؤن (1)

جنٌه تعوٌضا له عما لحقه من خسارة من ٌدفع للشخص المتضرر أى مبلػ من المال ال ٌتجاوز مابة 
جراء الجرم الذي أدٌن المتهم به، سواء ادخل الشخص المتضرر فً الدعوى بصفة مدٍع شخصى أم لم 

ٌدخل وٌعتبر ذلك المبلػ بمثابة دٌن محكوم به مستحق االداء على الشخص الذى ادانته المحكمة 
. للشخص الذي قضت بدفعه إلٌه

المادة فً حق الحصول على الدٌة أو على تعوٌض بدال من الدٌة أو فً صبلحٌة  ال تإثر أحكام هذه(2)

.  المحكمة للحكم بدفع عطل وضرر ٌتجاوز المابة جنٌه لشخص دخل الدعوى بصفة مدٍع شخصً

  44المادة 

  المصارٌؾ
 
للمحكمة أن تضمن الشخص الذى تدٌنه بجرم من ؼٌر الجرابم التً تستوجب عقوبة االعدام (1)

صارٌؾ المحاكمة والنفقات الناشبة عنها مع مصارٌؾ الشهود كلها أو بعضها، وان تقضً علٌه بدفع م
وتحصل تلك المصارٌؾ أو أقساطها على نفس الوجه . هذه المصارٌؾ باقساط على الوجه الذي تقرره

. الذي تحصل فٌه الؽرامات
كانت مستندة الى أساس واٍه وكٌدي اذا برأت المحكمة شخصاً متهماً وكان من رأٌها ان مقاضاته (2)

فٌجوز لها أن تقضى على الشخص الذي أقام الدعوى، أو على الشخص الذي تعتبره مسإوالً عن 
اقامتها اذا لم ٌكن موظفا عمومٌا أقام الدعوى بصفته الرسمٌة بؤن ٌدفع للمتهم مصارٌؾ دفاعه وٌحصل 

ألحكام قانون اإلجراء المعمول به كما لو كان  المبلػ الذي تقضى المحكمة بدفعه من قبل المتهم وفقاً 
. ذلك المبلػ قد حكم به فً دعوى حقوقٌة اقٌمت فً المحكمة التً جرت محاكمته أمامها

للشخص الذي صدر بحقه قرار ٌقضً علٌه بدفع مصارٌؾ الدفاع أن ٌستؤنؾ القرار الى المحكمة (3)

.  جوز استبناؾ ذلك القرار فً ؼٌر هذه الحالالمركزٌة ان كان القرار صادرا من محكمة صلح وال ي

  45المادة 

  التعهد بالحفاظ على األمن
 
اذا أدٌن شخص بجرم من ؼٌر الجرابم التى تستوجب عقوبة االعدام فٌجوز للمحكمة، بدالمن أن (1)

ى نفسه، تحكم علٌه بالعقوبة المقررة لذلك الجرم أو باالضافة إلى تلك العقوبة،أن تكلفه بتقدٌم تعهد عل
بالمبلػ الذي تستصوبه اما بكفالة كفبلء أو دونهم، ٌتعهد فٌه بالمحافظة على الطمؤنٌنة العامة وبؤن ٌكون 

حسن السٌرة خبلل المدة التً تعٌنها وان تقرر حبسه الى أن ٌقدم هذا التعهد والكفبلء، ان كلفته بتقدٌم 
حدة بسبب عدم تقدٌمه التعهد، وال أن تتجاوز بٌد أنه ال ٌجوز أن تتجاوز مدة حبسه السنة الوا. كفبلء

. هذه المدة مع مدة الحبس المقررة، إن وجدت، اقصى مدة ٌجوز الحكم علٌه بها دون ؼرامة



للمحكمة إذا خشٌت وقوع ما ٌخل بالطمؤنٌنة العامة أن تؤمر المشتكى أو أى شاهد من الشهود فً أٌة (2)

لمبلػ الذي تستصوبه اما بكفالة كفبلء أو بدونهم، ٌتعهد فٌه قضٌة جنابٌة أن ٌقدم تعهداً على نفسه، با
بالمحافظة على الطمؤنٌنة العامة وبؤن ٌكون حسن السٌرة خبلل المدة التً تعٌنها وان تقضً بحبسه مدة 

.  ال تزٌد على ثبلثة أشهر اذا لم ٌفعل ذلك

  46المادة 

  اإلفراج بشروط
 
لى اتهام، بجرم ٌستوجب عقوبة الحبس، ورأت المحكمة اذا أدٌن شخص بصورة جزبٌة أو بناء ع(1)

بالنظر الى اخبلقه أو سوابقه أو سنه أو صحته أو حالته العقلٌة أو الى تفاهة الجرم الذي ارتكبه أو 
الظروؾ المخففة المحٌقة بارتكابه ان من المناسب االفراج عنه تحت الرقابة فللمحكمة بدال من الحكم 

االفراج عنه وفقا للشروط التً تفرضها بعد ان ٌقدم تعهداً على نفسه،اما بكفالة علٌه بالحبس، أن تقرر 
كفبلء او بدونهم، ٌتعهد فٌه بؤن ٌكون حسن السٌرة وبؤن ٌحضر أمام المحكمة للحكم علٌه متى كلؾ 

. بذلك فً أى وقت خبلل المدة التً تذكر فً القرار على أن ال تتجاوز تلك المدة ثبلث سنوات
للمحكمة على الرؼم من اصدارها مثل هذا القرار ان تحكم على المجرم بدفع عطل وضرر  ٌجوز(2)

أو تعوٌض للشخص الذى تضرر من الجرم الذي ارتكبه، تعوٌضا له عن أٌة خسارة لحقت به وأن 
. تضمنه المصارٌؾ أٌضاً 

دره فٌما ٌتعلق برد ٌكون لقرار االفراج الذي تصدره المحكمة نفس االثر والمفعول كالحكم الذي تص(3)

. االموال المسروقة أو تسلٌمها لصاحبها
ان التعهد الذي ٌعطٌه المجرم بمقتضى هذه المادة، ٌجب ان ٌتضمن اذا اشارت المحكمة بذلك، (4)

شرطاً ٌقضى بإبقابه تحت رقابة مدٌر بولٌس اللواء أو مراقب السلوك أو أى شخص آخر تسمٌه فً 
تى تعٌنها، وسابر الشروط االخرى بشؤن المكان الذي ٌقٌم فٌه، وؼٌر ذلك قرار االفراج اثناء المدة ال

. من االمور التً تستصوبها المحكمة لتؤمٌن هذه المراقبة
ٌجوز للمحكمة التً ربطت شخصا بتعهد بمقتضى هذه المادة لتؤمٌن حضوره أمامها من أجل الحكم (5)

ب مدٌر بولٌس اللواء أو مراقب السلوك أو علٌه ان تؽٌر شروط التعهد الذى أعطاه، بناء على طل
الشخص الذى عهد الٌه بمراقبته،وٌجوز لها، بعد تبلٌػ المجرم ذلك،أن تلؽى التعهد اذا اقتنعت بؤنه سلك 

. سلوكاً ٌجعل استمرار بقابه تحت الرقابة ؼٌر ضروري
وره أمامها من أجل اذا اقتنعت المحكمة التً ربطت المجرم بتعهد بمقتضى هذه المادة لتؤمٌن حض(6)

الحكم علٌه أو اقتنعت أٌة محكمة أخرى تمارس نفس الصبلحٌة، بناء على اخبار مشفوع بالٌمٌن، بؤن 
المجرم أخل بؤى شرط من شروط التعهد، فٌجوز لها أن تصدر مذكرة بالقبض علٌه وان تحكم علٌه فً 

.  ةالحال بالعقوبة المقررة لجرمه االصلً دون حاجة إلى اثباته ثانً

  47المادة 

  عقوبة الجنح
 

اذا لم ٌكن هذا القانون قد فرض عقوبة معٌنة الٌة جنحة من الجنح، فٌحكم على الشخص الذى ٌدان 
.  بارتكاب تلك الجنحة بالحبس مدة ثبلث سنوات أو بؽرامة مابة جنٌه أو بكلتا هاتٌن العقوبتٌن معاً 

  48المادة 

  ضم العقوبات
 

أدٌن بجرم آخر قبل صدور الحكم علٌه بشؤن الجرم االول أو قبل انقضاء مدة اذا أدٌن شخص بجرم ثم 
ذلك الحكم، فكل حكم، ؼٌر االعدام، ٌصدر علٌه لدى إدانته بارتكاب الجرم اآلخر، ٌنفذ بحقه بعد انتهاء 

. هالحكم االول، اال اذا أمرت المحكمة بتنفٌذ ذلك الحكم بدال من الحكم االول أو بدال من أى جزء من
 



 
 

 الباب الثاني 
الجرابم  

  

 القسم األول 
الجرابم المضرة بالنظام العام  

  

 الفصل الثامن 
الخٌانة وؼٌرها من الجرابم التً تقع على سلطة الحكومة  

  49المادة 

  الخٌانة
 
كل من أشهر حربا على جبللة الملك بؽٌة تخوٌؾ المندوب السامى أو ارهابه، ٌعتبر أنه ارتكب (1)

. انة وٌعاقب باإلعدامالخً
كل من تآمر مع شخص آخر موجود فً فلسطٌن أو فً الخارج على اشهار حرب على جبللة الملك (2)

بقصد التسبب فً اشهار حرب ٌعد اشهارها خٌانة فٌما لو ارتكبه أحد رعاٌا جبللته، ٌعتبر أنه ارتكب 
: الخٌانة وٌعاقب باإلعدام

 
وفقاً ألحكام هذه المادة وثبت ببٌنة تقنع بها المحكمة بؤنها حامل  وٌشترط فً ذلك أنه اذا ادٌنت امرأة

.  فتعاقب بالحبس المإبد

  50المادة 

  التحرٌض على اإلؼارة فً فلسطٌن
 

كل من حرض شخصا آخر على االؼارة على فلسطٌن بقوة مسلحة، ٌعتبر أنه ارتكب الخٌانة وٌعاقب 
: باإلعدام

أة وفقاً ألحكام هذه المادة وثبت ببٌنة تقنع بها المحكمة بؤنها حامل وٌشترط فً ذلك أنه اذا ادٌنت امر
.  فتعاقب بالحبس المإبد

  51المادة 

  االشتراك فً الخٌانة
 

: كل من
أصبح شرٌكا فً الخٌانة بعد وقوعها، أو (أ)
سامى كان ٌعلم أن شخصا ٌنوى ارتكاب الخٌانة ولم ٌبلػ االمر بوجه السرعة المعقولة للمندوب ال( ب)

: أو لحاكم اللواء أو ألى مؤمور من مؤمورى البولٌس، أو لم ٌبذل الجهد المعقول لمنع وقوع الجرم
.  ٌعتبر انه ارتكب جناٌة وٌعاقب بالحبس المإبد

  52المادة 

  إظهار النٌة للقٌام بعمل من قبل الخٌانة



 
: أىكل من عقد النٌة على تحقٌق أٌة ؼاٌة من الؽاٌات المذكورة فٌما ٌلً 

تجرٌد جبللة الملك من صفته أو شرفه أو لقبه الملكً بصفته ملك برٌطانٌا العظمى وارالندة الشمالٌة (أ)
والممتلكات البرٌطانٌة المستقلة ما وراء البحار أو أٌة ممتلكات أو أقطار أو ببلد أخرى، أو 

لنت بؤنها تحت حماٌته اشهار الحرب على جبللته فً قسم من ممتلكات جبللته أو فً أٌة ببلد أع( ب)
أو انتدابه قاصدا بذلك ارؼامه بالقوة أو الضؽط على تؽٌٌر تدابٌره أو خططه أو بقصد التشدٌد أو 

الضؽط على الشارع أو السلطة التشرٌعٌة فً أٌة ممتلكة من ممتلكات جبللته أو فً أٌة ببلد اعلنت 
الهٌبة أو اخافته أو اخافتها، أو  بؤنها تحت حماٌته أو انتدابه، أو ارهاب ذلك الشارع أو تلك

تحرٌض أى شخص آخر على االؼارة بالسبلح على أٌة ممتلكة من ممتلكات جبللته أو على أٌة (ج)
. ببلد اعلنت بؤنها تحت حماٌته أو انتدابه

وأظهر نٌته هذه بفعل علنى أو بنشر أٌة مادة مطبوعة أو محررة، ٌعتبر أنه ارتكب جناٌة وٌعاقب 
.  بدبالحبس المإ

  53المادة 

  الدعوة الى حرب أهلٌة أو الجرابم ضد القانون
 

: كل من
قام بحرب أو بمشروع حربى أو استعد للقٌام بحرب أو بمشروع حربً مع أٌة فبة أو عنصر أو (أ)

جماعة من الناس فً فلسطٌن، أو بالنٌابة عنها أو ضدها أو ساعد على أى فعل من هذه األفعال أو أشار 
ٌكون مفوضاً بذلك تفوٌضاً مشروعاً، أو  بها دون أن

استعد أو سعى بالقوة المسلحة، أو بؤشهار القوة المسلحة، إلٌقاع تؽٌٌر فً الحكومة أو فً التشارٌع (ب)
أو لمقاومة تنفٌذ التشارٌع أو الرؼام المندوب السامً أو أى عضو من أعضاء المجلس التنفٌذي أو 

تولى قٌادة أٌة قوة من القوات العسكرٌة أو أى مؤمور من التشرٌعى أو االستشاري أو أى شخص ي
مؤموري البولٌس على القٌام أو على االمتناع عن القٌام بفعل ذي صفة عمومٌة أو رسمٌة، ٌعتبر أنه 

.  ارتكب جناٌة وٌعاقب بالحبس المإبد

  54المادة 

  التحرٌض على التمرد والعصٌان
 

: المذكورة فٌما ٌلى وهى كل من حاول تحقٌق أٌة ؼاٌة من الؽاٌات
اؼواء أحد رجال القوى العسكرٌة أو أحد أفراد قوة البولٌس على االمتناع عن اداء وظٌفته أو على (أ)

االنصراؾ عن الوالء لجبللته أو لحكومة فلسطٌن، أو 
تشوٌق أى شخص من هإالء االشخاص على التمرد أو على ارتكاب أى فعل من أفعال الخٌانة أو (ب)

،أو التمرد
تشوٌق أى شخص من هإالء االشخاص على عقد اجتماع بقصد التمرد أو على السعى لعقد مثل (ج)

: هذا االجتماع
.  ٌعتبر أنه ارتكب جناٌة وٌعاقب بالحبس المإبد

  55المادة 

  تحرٌض الجنود على التمرد
 

: كل من
ة البولٌس على ارتكاب ساعد أو عاون أى صؾ ضابط أو نفر فً القوى العسكرٌة أو أحد افراد قو(أ)

أى فعل من افعال التمرد أو كان شرٌكا فً ذلك، أو 
شوق أى صؾ ضابط أو نفر فً القوى العسكرٌة أو احد افراد قوة البولٌس على ارتكاب الفساد أو (ب)



: على عصٌان أمر مشروع صدر له من ربٌسه أو على نبذ الطاعة
.  سنواتٌعتبر أنه ارتكب جناٌة وٌعاقب بالحبس مدة خمس 

  56المادة 

  مساعدة الجنود على الفرار
 

: كل من ارتكب فعبل من االفعال التالٌة بؤٌة طرٌقة من الطرق، مباشرة أو ؼٌر مباشرة،أى
حمل أى صؾ ضابط أو نفر فً القوى العسكرٌة أو أحد افراد قوة البولٌس على الفرار أو حرضه ( أ)

ر، أو على ذلك أو حاول حمله أو تحرٌضه على الفرا
ساعد أو عاون أى صؾ ضابط أو نفر فً القوى العسكرٌة أو أحد افراد قوة البولٌس على الفرار ( ب)

أو كان شرٌكاً فً فراره،أو 
آوى أى صؾ ضابط أو نفر فً القوى العسكرٌة أو أحد افراد قوة البولٌس أو ساعد على إخفابه مع (ج)

: وجود ما ٌحمله على االعتقاد بؤنه فار
.  ه ارتكب جنحةٌعتبر أن

  57المادة 

  مساعدة األسرى على الفرار
 
كل من ساعد،عن علم وروٌة، اجنبٌا من اعداء جبللته موجوداً فً فلسطٌن كؤسٌر،سواء أكان (1)

معتقبلً فً سجن أو فً مكان آخر، أو مفرجا عنه بناء على تعهده، على الفرار من سجنه أو من معتقله، 
ذا كان قد أفرج عنه بناء على تعهده، ٌعتبر أنه ارتكب جناٌة وٌعاقب أو على الفرار من فلسطٌن إ

. بالحبس المإبد
كل من سمح باهماله وبصورة ؼٌر مشروعة بفرار شخص من االشخاص المشار إلٌهم فً الفقرة (2)

.  السابقة، ٌعتبر أنه ارتكب جنحة

  58المادة 

  الفعل العلنً
 

أٌة ؼاٌة من الؽاٌات ٌكون عنصراً من عناصر الجرم فً حالة  اذا كان اظهار النٌة بفعل علنى لتحقٌق
ارتكاب جرم من الجرابم الوارد تعرٌفها فً هذا الفصل، فكل تآمر مع أى شخص على تحقٌق تلك 

.  الؽاٌة وكل فعل ٌقوم به أي شخص من المتآمرٌن فً سبٌل تحقٌقها، ٌعتبر فعبلً علنٌاً إلظهار تلك النٌة

  59المادة 

  بنٌة الفسادالتآمر 
 

: كل من
تآمر مع شخص آخر أو اشخاص آخرٌن على القٌام بفعل تحقٌقا لنٌة فساد مشتركة بٌنهما أو بٌنهم، (أ)

أو 
نشر الفاظاً أو مستندا بنٌة الفساد، أو (ب)
: وجد فً حوزته دون معذرة مشروعة مستند ٌنطوى على نٌة الفساد(ج)

.  ٌعتبر أنه ارتكب جنحة

  60المادة 

  لفسادنٌة ا
 
النٌة المنطوٌة على اٌجاد الكراهٌة " بنٌة الفساد"اٌفاء للؽاٌة المقصودة من المادة السابقة ٌراد (1)

االزدراء أو اٌقاظ شعور النفور من شخص جبللة الملك أو من الدولة المنتدبة أو من المندوب السامً 



سٌر العدالة، أو النٌة المنطوٌة على بصفته الرسمٌة أو من حكومة فلسطٌن القابمة بحكم القانون أو من 
تحرٌض أو تهٌٌج أهالى فلسطٌن على محاولة إٌقاع أى تؽٌٌر فً أى أمر قابم فً فلسطٌن بحكم 

القانون، بؽٌر الطرق المشروعة،أو على اٌقاظ االستٌاء أو النفور بٌن اهالى فلسطٌن، أو على اثارة 
. ٌنالبؽضاء والعداوة بٌن مختلؾ فبات الشعب فً فلسط

ان األلفاظ التً ٌحتمل أن ٌكون لها اما داللة أو تلمٌحا أو تنوٌها أو ضمنا أى أثر مما ذكر فً (2)

الفقرة األولى من هذه المادة، تدعو الى االفتراض بؤن الشخص الذي نشرها قد نشرها بنٌة الفساد، ؼٌر 
. ان ٌكون لها مثل هذا األثر أنه ٌجوز للمتهم أن ٌرد هذا االفتراض اذا اثبت انه لم ٌقصد من نشرها

ٌحق للنٌابة، بؽٌة إظهار نٌة الفساد، أن تثبت أن المدعى علٌه قد نشر فً مناسبات أخرى ألفاظاً ( 3)

تطابق األلفاظ التً ٌدعى بؤنها تنطوي على نٌة الفساد أو ؼٌرها من األلفاظ التً تنطوي على نٌة 
نشرها فً الحالة األخٌرة صراحة نفس األمر الذي  الفساد، ؼٌر أنه ٌشترط أن تتناول األلفاظ التً

. تناولته األلفاظ التً ٌدعى بؤنها تنطوي على نٌة الفساد
ال ٌقبل فً معرض الدفاع عن أٌة تهمة موجهة بمقتضى المادة السابقة اثبات صحة ما تعنٌه ( 4)

. األلفاظ التً ٌدعى بؤنها تنطوي على نٌة الفساد
: بسبلمة نٌة للداللةٌحق ألي شخص أن ٌسعى ( 5)

على أن جبللته أو حكومة فلسطٌن قد خدعا أو أخطآ فٌما اتخذاه من تدابٌر، أو ( أ)
على وجود أخطاء أو نقابض فً دستور فلسطٌن أو فً حكومة فلسطٌن القابمة بحكم القانون أو ( ب)

.  على وجود أخطاء أو نقابض فً سٌر العدالة

  61المادة 

  ة الفسادرد تهمة نشر الفاظ بنً
 

عند محاكمة أي شخص بصفته الفاعل األصلً لنشر ألفاظ بواسطة وكٌله ٌزعم أنها تنطوي على نٌة 
من هذا القانون أو لنشر أي أمر من األمور التً تعد قذفاً  60الفساد حسب المعنى المحدد لها فً المادة 

ن ٌتبرأ مما أسند إلٌه إذا مما هو مذكور فً الفصل العشرٌن من هذا القانون، ٌحق لذلك الشخص أ
: أثبت

. أن النشر وقع دون تفوضه أو موافقته أو علمه( أ)
. وأن النشر لم ٌتسبب عن قلة احترازه أو عناٌته( ب)
.  وأنه فعل كل ما فً وسعه للمساعدة على معرفة هوٌة األشخاص الذٌن كتبوا ونشروا تلك األلفاظ( ج)

  62المادة 

  نشر األكاذٌب بقصد التخوٌؾ
 
كل من نشر أو ردد قوالً أو إشاعة أو خبراً من شؤنه أن ٌسبب خوفاً أو رعباً للناس أو أن ٌكدر ( 1)

صفو الطمؤنٌنة العامة وهو عالم أو لدٌه ما ٌحمله على االعتقاد بؤن ذلك القول أو اإلشاعة أو الخبر عار 
. عن الصحة، ٌعتبر أنه ارتكب جنحة وٌعاقب بالحبس مدة ثبلث سنوات

إذا اسندت تهمة إلى شخص بمقتضى الفقرة السابقة فبل ٌقبل فً معرض الدفاع ادعاإه بؤنه لم ٌكن ( 2)

ٌعلم أو لم ٌكن لدٌه ما ٌحمله على االعتقاد بؤن القول أو اإلشاعة أو الخبر عار عن الصحة، إال إذا 
.  أو الخبر قبل النشراثبت بؤنه قد اتخذ التدابٌر المعقولة للتؤكد من صحة ذلك القول أو اإلشاعة 

  63المادة 

  تحلٌؾ الٌمٌن الرتكاب جرٌمة تستوجب اإلعدام
 

: كل من
حلؾ ؼٌره ٌمٌناً أو أخذ علٌه عهداً بمثابة قسم ٌرمً إلى إلزامه بارتكاب جرم من الجرابم التً ( أ)

على ما  تستوجب عقوبة اإلعدام وكل من كان حاضراً عند تؤدٌة هذه الٌمٌن أو إعطاء العهد ووافق
حصل، أو 



: أدى مثل هذه الٌمٌن أو أعطى مثل هذا العهد دون أن ٌكون مكرهاً على ذلك( ب)
.  ٌعتبر أنه ارتكب جناٌة وٌعاقب بالحبس المإبد

  64المادة 

  تحلٌؾ اإلٌمان ؼٌر المشروعة الرتكاب جرابم الفساد
 

: كل من
إلى إلزامه بارتكاب أحد األفعال التالٌة وكل حلؾ ؼٌره ٌمٌناً أو أخذ علٌه عهداً بمثابة قسم ٌرمً ( أ)

: من كان حاضراً عند تؤدٌة مثل هذه الٌمٌن أو إعطاء العهد ووافق على ما حصل، أي
. أن ٌشترك فً أي مشروع ٌنطوي على التمرد أو الفساد( 1)
. أن ٌرتكب أي جرم من الجرابم التً ال تستوجب عقوبة اإلعدام( 2)
. نة العامةأن ٌكدر صفو الطمؤنً( 3)
. أن ٌلتحق بؤٌة نقابة أو جمعٌة أو اتحاد ألؾ ألجل القٌام بؤي فعل من األفعال المشار إلٌها فٌما تقدم( 4)
أن ٌطٌع أوامر أو تعلٌمات أٌة لجنة أو هٌبة مإلفة بطرٌقة ؼٌر مشروعة، أو أن ٌطٌع أوامر أو ( 5)

القانون إلصدار مثل هذه األوامر أو  تعلٌمات أي زعٌم أو أمر أو شخص آخر ال ٌملك صبلحٌة بحكم
. التعلٌمات

أن ال ٌخبر عن أي شخص أو زمٌل ٌنتمً وإٌاه ألٌة نقابة أو جمعٌة أو اتحاد أو عن أي شخص ( 6)

. آخر أو أن ٌمسك عن إعطاء الشهادة ضده
أن ال ٌفشً أو ٌبوح عن وجود أٌة نقابة أو جمعٌة أو اتحاد ؼٌر مشروع أو عن أي فعل ؼٌر ( 7)

مشروع ارتكب أو ٌنوي ارتكابه أو عن ٌمٌن أو عهد ؼٌر مشروع قد أدى أمامه أو أمام ؼٌره أو له أو 
لؽٌره أو أداه هو بنفسه أو أداه ؼٌره أو عن فحوى هذه الٌمٌن أو العهد، أو  

: أدى مثل هذه الٌمٌن أو أعطى مثل هذا العهد دون أن ٌكون مكرها على ذلك( ب)
.  ة وٌعاقب بالحبس مدة سبع سنواتٌعتبر بؤنه ارتكب جناي

  65المادة 

  الدفع باإلكراه
 

كل من أدى ٌمٌناً أو أعطى عهداً على الوجه المشار إلٌه فً المادتٌن السابقتٌن ال ٌمكنه أن ٌدعً فً 
معرض الدفاع بؤنه كان مكرها على تؤدٌته أو إعطابه، إال إذا كان قد أعطى أحد مؤموري البولٌس 

لؾ الٌمٌن، أو إذا كان ٌنتسب فعبلً للقوى العسكرٌة فً فلسطٌن أو لقوة البولٌس وأعطى إخباراً بعد ح
مثل هذا اإلخبار أو أعطى قابده إخباراً عادٌاً، بجمٌع ما ٌعلمه عن األمر مع اسم أو أسماء األشخاص 

مكان وزمان الذٌن حلفوا الٌمٌن أو أخذوا علٌه العهد والذٌن أدٌت الٌمٌن أو أعطً العهد بحضورهم و
تؤدٌة الٌمٌن أو إعطاء العهد، وذلك فً ظرؾ أربعة عشر ٌوماً من حٌن تؤدٌة الٌمٌن أو إعطاء العهد أو 

فً ظرؾ أربعة عشر ٌوماً من تارٌخ زوال المانع، أن كان قد منع عن إعطاء هذا اإلخبار بالقوة 
.  الفعلٌة أو بسبب المرض

  66المادة 

  التمرٌن ؼٌر المشروع
 
: من كل( 1)

مّرن أو دّرب دون إذن المندوب السامً أي شخص آخر على استعمال السبلح أو على القٌام ( أ)
بتمارٌن أو حركات عسكرٌة أو حربٌة، أو 

كان حاضراً فً اجتماع أو حفل عقد دون إذن المندوب السامً ألجل تمرٌن أو تدرٌب أشخاص ( ب)
: ن أو حركات عسكرٌة أو حربٌةآخرٌن على استعمال السبلح أو على القٌام بتماري

. ٌعتبر أنه ارتكب جناٌة وٌعاقب بالحبس مدة سبع سنوات
كل من تمرن أو تدّرب فً أي اجتماع أو حفل عقد دون إذن المندوب السامً على استعمال ( 2)



السبلح أو على القٌام بتمارٌن أو حركات عسكرٌة أو حربٌة أو كان حاضراً فً مثل هذا االجتماع أو 
.  فل بقصد التدرٌب أو التمرن على هذا الوجه، ٌعتبر أنه ارتكب جنحةالح

  67المادة 

  التعاون لقلب الدستور
 
كل من حاول فً فلسطٌن أن ٌنظم أو ٌهٌا أو ٌعاون أو ٌسهل أٌة محاولة قابمة فً ببلد أجنبٌة ( 1)

ارتكب جناٌة وٌعاقب بالحبس مدة لقلب دستور حكومة تلك الببلد أو النظام القابم فٌها بالقوة، ٌعتبر أنه 
. عشر سنوات

كل من سعى للتشوٌق على معاداة حكومة ببلد متحابة بإلقاء خطاب فً مكان أو مجتمع عام أو ( 2)

.  بنشر أٌة مادة مكتوبة، ٌعتبر أنه ارتكب جنحة

  68المادة 

  إهانة العلم
 

: كل من
ار من شعاراتها أو ارتكب أي فعل لئلضرار به، أنزل أو أتلؾ علناً علم برٌطانٌا العظمى أو أي شع( أ)

أو 
أنزل أو أتلؾ علناً علم أي دولة متحابة أو أي شعار من شعاراتها أو ارتكب أي فعل لئلضرار به ( ب)

: قاصداً بذلك إظهار كراهٌته أو ازدرابه لتلك الدولة
. ٌعتبر أنه ارتكب جنحة

 
 

 الفصل التاسع 
ام االجتماعً الحالً  الجرابم المخلة بالدستور وبالنظ

  69المادة 

  تعرٌؾ الجمعٌات ؼٌر المشروعة
 

: الواردة فً هذا الفصل" جمعٌة ؼٌر مشروعة"ٌقصد بعبارة 
كل جماعة من الناس مسجلة كانت أو ؼٌر مسجلة، تنشط أو تحرض أو تشجع بنظامها أو بما تقوم ( أ)

: ل ؼٌر المشروعة التالٌةبه من الدعاٌة أو بؽٌر ذلك على ارتكاب أي فعل من األفعا
. قلب دستور فلسطٌن بالثورة أو بالتخرٌب( 1)
قلب الحكومة القابمة فً فلسطٌن أو حكومة أٌة ببلد متمدنة أو أٌة حكومة منظمة أخرى باستعمال ( 2)

. القوة أو العنؾ
خرى أو فً تخرٌب أو إتبلؾ األموال فً فلسطٌن أو األموال المستعملة فً التجارة مع أٌة ببلد أ( 3)

فلسطٌن نفسها، أو األموال التً تخص أو تإخذ بؤنها تخص جمعٌة ترمً إلى تنشٌط أو تشجٌع أي مبدأ 
. من المبادئ أو األمور المشار إلٌها فً هذه المادة

كل جماعة من الناس، مسجلة كانت أو ؼٌر مسجلة، تنشط أو تشجع بنظامها أو بما تقوم به من ( ب)
على ارتكاب أي فعل ٌرمً أو ٌإخذ بؤنه ٌرمً إلى تحقٌق نٌة الفساد حسب المعنى الدعاٌة أو بؽٌر ذلك 
. من هذا القانون 60المحدد لها فً المادة 

كل جماعة من الناس ٌقضً علٌها القانون المرعً اإلجراء تبلٌػ نظامها إلى الحكومة وتخلفت عن ( ج)
. القانون المذكور ذلك أو استمرت على عقد اجتماعاتها بعد انحبللها بمقتضى

وتشمل هذه العبارة أٌضاً كل فرع أو مركز أو لجنة أو هٌبة أو شعبة لجمعٌة ؼٌر مشروعة وكل 
.  مإسسة أو مدرسة تدٌرها جمعٌة ؼٌر مشروعة أو تدار تحت سلطتها



  70المادة 

  االنتساب لجمعٌة ؼٌر مشروعة
 

لعضوٌة جمعٌة ؼٌر مشروعة وكل من كل من كان متجاوزاً السنة السادسة عشرة من عمره وانتسب 
اشؽل وظٌفة أو منصباً فً مثل هذه الجمعٌة أو قام بمهمة معتمد أو مندوب لها، أو زاول مهنة التعلٌم 

فً أٌة مإسسة أو مدرسة تدٌرها جمعٌة ؼٌر مشروعة أو تدار أو ٌظهر بؤنها تدار تحت سلطتها، ٌعتبر 
.  دةأنه ارتكب جنحة وٌعاقب بالحبس مدة سنة واح

  71المادة 

  تشجٌع الجمعٌات ؼٌر المشروعة
 

كل من نشط أو شجع ؼٌره بالخطابة أو الكتابة أو بؤٌة وسٌلة أخرى، على القٌام بؤي فعل من األفعال 
.  من هذا القانون، ٌعتبر أنه ارتكب جنحة 69التً تعتبر ؼٌر مشروعة بمقتضى المادة 

  72المادة 

  اعانة الجمعٌات ؼٌر المشروعة
 

كل من أعطى أو دفع تبرعات أو اشتراكات أو إعانات لجمعٌة ؼٌر مشروعة أو جمع تبرعات أو 
اشتراكات أو إعانات بالنٌابة عن مثل هذه الجمعٌة أو لحسابها، ٌعتبر أنه ارتكب جنحة وٌعاقب بالحبس 

.  مدة ستة أشهر

  73المادة 

  الدعاٌة للجمعٌات ؼٌر المشروعة
 

اع أو عرض للبٌع أو أرسل بالبرٌد كتاباً أو نشرة أو كراساً أو إعبلناً أو بٌاناً كل من طبع أو نشر أو ب
أو منشوراً أو جرٌدة لجمعٌة ؼٌر مشروعة أو لمنفعتها أو صادرة منها، ٌعتبر أنه ارتكب جنحة وٌعاقب 

.  بالحبس مدة ستة أشهر أو بؽرامة قدرها خمسون جنٌهاً أو بكلتا هاتٌن العقوبتٌن

  74المادة 

  االضطرابات الصناعٌة
 
إذا اعتقد المندوب السامً فً أي وقت بوجود اضطراب صناعً خطر فً فلسطٌن من شؤنه أن ( 1)

ٌضر أو ٌهدد التجارة والصناعة مع أٌة ببلد أخرى أو فً فلسطٌن نفسها، فٌجوز له أن ٌصدر منشوراً 
ٌبقى هذا المنشور معموالً به إلى حٌن ٌعلن فٌه أن فلسطٌن فً حالة طوارئ، وإٌفاء لؽاٌة هذه المادة 

. الؽابه
كل من اشترك أثناء نفاذ المنشور المشار إلٌه فً الفقرة السابقة فً أي اعتصام أو اضراب، سواء ( 2)

أكان ذلك االشتراك ٌتعلق بالعمل بنقل البضابع أو الركاب أو فً التجارة مع أٌة ببلد أخرى أو فً 
ة مصلحة عامة فً فلسطٌن أو فً أٌة دابرة من دوابر حكومة فلسطٌن فلسطٌن نفسها أو بالعمل فً أي

أو أٌة سلطة بلدٌة فً فلسطٌن أو استمر على االضراب أو االؼتصاب أو حرض أو حمل ؼٌره أو حثه 
أو ساعده أو شجعه على االشتراك فً االؼتصاب أو االضراب أو على االستمرار فٌه ٌعتبر أنه ارتكب 

.  مدة سنة جنحة وٌعاقب بالحبس

  75المادة 

  عرقلة سٌر المصالح العامة
 

كل من فعل أحد األفعال التالٌة باستعمال العنؾ تجاه شخص آخر أو تجاه ماله أو بالتهدٌد أو االرهاب 
اللفظً أو الكتابً مهما كان نوعه وأٌاً كان الشخص الموجه إلٌه، أو بمقاطعة شخص آخر أو بمقاطعة 



: عته أو بمقاطعة ماله ببل سبب أو عذر مشروع أيماله أو بالتهدٌد بمقاط
عرقل أو عاق سٌر أٌة مصلحة عامة أو دابرة من دوابر الحكومة أو سلطة بلدٌة فً فلسطٌن ( أ)
أرؼم أو شوق أي شخص آخر مستخدم فً أٌة مصلحة عامة أو فً أٌة دابرة من دوابر الحكومة ( ب)

. الة أو على التنحً عن عملهأو فً أٌة سلطة بلدٌة فً فلسطٌن على االستق
منع أي شخص من عرض أو قبول االستخدام فً أٌة مصلحة عامة أو فً أٌة دابرة من دوابر ( ج)

. الحكومة أو فً أٌة سلطة بلدٌة فً فلسطٌن
. عرقل أو عاق نقل البضابع أو الركاب أثناء تعاطً التجارة مع ببلد أخرى أو فً فلسطٌن( د)
خص مستخدم فً نقل البضابع أو الركاب أثناء تعاطً التجارة مع أٌة ببلد أرؼم أو شوق أي ش( هـ)

. أخرى أو فً فلسطٌن على االستقالة أو التنحً عن عمله
منع أي شخص من عرض أو قبول االستخدام فً نقل البضابع أو الركاب أثناء تعاطً التجارة مع ( و)

: أٌة ببلد أخرى أو فً فلسطٌن
.  ٌعاقب بالحبس مدة سنتٌنٌعتبر أنه ارتكب جنحة و

  76المادة 

  اقامة الدعاوى
 

. ال تقام الدعوى بشؤن أي جرم ٌنطبق على أحكام هذا الفصل إال من قبل النابب العام أو بموافقته
 
 

 الفصل العاشر 
الجرابم التً تتناول العبلقات مع الدول األجنبٌة واألمن الخارجً  

  77المادة 

  النٌل من ذوي المقامات
 

كل من نشر شٌباً بقصد أن ٌقرأه الناس، أو نشر مرسومات مربٌة من شؤنها النٌل من مقام أو كرامة أي 
أمٌر أو حاكم أو ملك أو سلطان أو سفٌر أو شخص من ذوي المقامات فً ببلد أو حكومة أجنبٌة أو 

ه هذا فٌما لو تعرٌض ذلك الشخص للكراهٌة واالحتقار دون أن ٌكون لدٌه مبرر أو عذر كاؾ ٌبرز فعل
كان التحقٌر موجهاً ضد أحد أفراد الناس، ٌعتبر أنه ارتكب جنحة وٌعاقب بؽرامة قدرها مابة جنٌه وإذا 

كان الشًء أو المرسومات المربٌة التً نشرها من شؤنها أن تكدر أو ترمً إلى تكدٌر صفو السبلم 
.  الفاعل بؤنه ارتكب جنحةوالعبلقات الودٌة بٌن فلسطٌن وتلك الحكومة أو الببلد، فٌعتبر 

  78المادة 

  القرصنة
 

كل من ارتكب فعل القرصنة أو أٌة جرٌمة لها عبلقة أو صلة بالقرصنة أو تعد من قبٌل القرصنة ٌعتبر 
. أنه ارتكب جناٌة وٌعاقب بالحبس المإبد

 
 

 الفصل الحادي عشر 
نٌنة العامة  التجمهر ؼٌر المشروع والشؽب وؼٌر ذلك من الجرابم المخلة بالطمؤ

  79المادة 

  التجمهر ؼٌر المشروع
 
إذا تجمهر ثبلثة أشخاص أو أكثر بقصد ارتكاب جرم، أو كانوا مجتمعٌن بقصد تحقٌق ؼاٌة ( 1)

مشتركة فٌما بٌنهم وتصرفوا تصرفاً من شؤنه أن ٌحمل من فً ذلك الجوار على أن ٌتوقعوا، ضمن 



لعامة أو أنهم بتجمهرهم سٌستفزون دون ضرورة أو سبب دابرة المعقول، بؤنهم سٌكدرون الطمؤنٌنة ا
. معقول، أشخاصاً آخرٌن لتكدٌر صفو الطمؤنٌنة العامة، فٌعتبر تجمهرهم هذا تجمهراً ؼٌر مشروع

ال عبرة أكان التجمهر األصلً مشروعاً أو ؼٌر مشروع إذا كان المتجمهرون قد تصرفوا على ( 2)

. ؼاٌة مشتركة فٌما بٌنهمالوجه المشار إلٌه أعبله تحقٌقاً ل
إذا شرع األشخاص المتجمهرون تجمهراً ؼٌر مشروع فً تحقٌق الؽاٌة التً اجتمعوا من أجلها ( 3)

بتكدٌرهم صفو الطمؤنٌنة العامة بصورة مرعبة لؤلهالً فٌطلق على هذا التجمهر اسم شؽب وٌقال بؤن 
.  المتجمهرٌن قد اجتمعوا بقصد أحداث شؽب

  80المادة 

  التجمهر ؼٌر المشروع عقوبة
 

.  كل من اشترك فً تجمهر ؼٌر مشروع ٌعتبر أنه ارتكب جنحة وٌعاقب بالحبس مدة سنة واحدة

  81المادة 

  عقوبة الشؽب
 

.  كل من اشترك فً شؽب ٌعتبر أنه ارتكب جنحة وٌعاقب بالحبس مدة سنتٌن

  82المادة 

  األمر بالتفرق
 

و حاكم صلح، أو أي ضابط من ضباط البولٌس من رتبة مفتش فما إذا رأى أي حاكم لواء أو قابمقام أ
فوق عند عدم وجود حاكم لواء أو قابمقام أو حاكم صلح، أن ثبلثة أشخاص أو أكثر قد اجتمعوا بقصد 

أحداث الشؽب أو خشً وقوع الشؽب من ثبلثة أشخاص أو أكثر مجتمعٌن على مرأى منه فٌجوز له أن 
عٌن على الوجه المذكور أن ٌتفرقوا بهدوء وسكٌنة، بعد أن ٌشعرهم بوجوده ٌؤمر المشاؼبٌن أو المجتم

نفخاً بالبوق أو الصفارة أو بؤٌة وسٌلة أخرى من هذا النوع، أو بإطبلق مسدس تنبعث منه إشارة 
".  بفاري ألٌت"ضوبٌة من الصنؾ المعروؾ 

  83المادة 

  تفرٌق المتجمهرٌن
 

ى التجمهر بقصد أحداث الشؽب بعد إشعارهم بواسطة النفخ بالبوق إذا استمر ثبلثة أشخاص أو أكثر عل
أو بعد " بفاري ألٌت"أو الصفارة أو بإطبلق مسدس تنبعث منه إشارة ضوءٌة من الصنؾ المعروؾ 

صدور األمر لهم بالتفرق بمدة معقولة أو حال المتجمهرون بالقوة دون تفرٌقهم، فٌجوز ألي شخص 
إصدار األمر بالتفرق المشار إلٌه فً المادة السابقة وألي مؤمور بولٌس مفوض بإعطاء هذا اإلشعار و

أو شخص ٌقوم بمساعدة أي منهما أن ٌتخذ كل ما ٌلزم من التدابٌر لتفرٌق الذٌن ظلوا متجمهرٌن على 
النحو المذكور أو إللقاء القبض علٌهم أو على أي منهم، وإن أبدى أحد منهم مقاومة فٌجوز ألي شخص 

م ذكرهم أن ٌستعمل القوة الضرورٌة ضمن الحد المعقول للتؽلب ضده إذا كان باستعماله القوة ممن تقد
.  قد ألحق أذى بشخص أو سبب وفاته أو ألحق ضرراً بمال

  84المادة 

  االستمرار بالتجمهر والشؽب
 

بٌة من إذا أعطً اإلشعار بواسطة النفخ بالبوق أو الصفارة أو بإطبلق مسدس تنبعث منه إشارة ضو
، وصدر األمر بالتفرق إلى األشخاص المشتركٌن فً الشؽب أو "بفاري ألٌت"الصنؾ المعروؾ 

المتجمهرٌن بقصد إحداث الشؽب فكل من اشترك أو استمر على الشؽب أو التجمهر عند إعطاء 



س اإلشعار أو صدور األمر أو بعد مرور وقت معقول على ذلك، ٌعتبر أنه ارتكب جناٌة وٌعاقب بالحب
.  مدة خمس سنوات

  85المادة 

  منع اعطاء االشعار أو تعطٌله
 

بالقوة ٌعتبر أنه ارتكب  82كل من منع أو عطل إعطاء اإلشعار أو إصدار األمر المشار إلٌه فً المادة 

وإذا كان إعطاء اإلشعار أو إصدار األمر قد منع بالقوة على . جناٌة وٌعاقب بالحبس مدة عشر سنوات
ل من اشترك أو استمر على الشؽب أو التجمهر وهو عالم بؤن إعطاء اإلشعار أو إصدار هذا النحو فك

.  األمر بالتفرق قد منع بالقوة ٌعتبر أنه ارتكب جناٌة وٌعاقب بالحبس مدة خمس سنوات

  86المادة 

 هدم المتجمهرٌن لؤلبنٌة 
 

أو سكة حدٌدٌة أو آلة إذا هدم أو أتلؾ األشخاص المتجمهرون بقصد الشؽب أي بناء أو باخرة 
مٌكانٌكٌة أو إنشاء أو خط تلؽراؾ أو كهرباء أو خط أنابٌب أو أي أنبوب من أنابٌب تورٌد المٌاه بوجه 

.  ؼٌر مشروع أو شرعوا فً ذلك، فٌعتبر كل واحد منهم أنه ارتكب جناٌة وٌعاقب بالحبس المإبد

  87المادة 

  إضرار المتجمهرٌن باألبنٌة
 

ص المتجمهرون بقصد الشؽب ضرراً بؤي شًء من األشٌاء المذكورة فً المادة السابقة إذا ألحق األشخا
.  بوجه ؼٌر مشروع، فٌعتبر كل واحد منهم أنه ارتكب جناٌة وٌعاقب بالحبس مدة سبع سنوات

  88المادة 

  اعاقة المتجمهرٌن لسفر السفن
 

وجه ؼٌر مشروع وبالقوة شحن أو إذا منع األشخاص المتجمهرون بقصد الشؽب أو عاقوا أو عطلوا ب
تفرٌػ أٌة باخرة أو اقبلعها أو مبلحتها أو صعدوا إلى ظهرها بوجه ؼٌر مشروع وبالقوة بقصد إجراء 

.  ذلك فٌعتبر أنهم ارتكبوا جنحة

  89المادة 

  حمل األسلحة
 

صادر منه كل من حمل علناً آلة مإذٌة أو سبلحاً فً مناسبة ؼٌر مشروعة ٌعتبر أنه ارتكب جنحة وت
.  اآللة أو السبلح

  90المادة 

  التعامل بالمدي
 

كل من استورد مدٌة أو صنع أو باع أو عرض للبٌع أو تقلد أو حمل مدٌة فً أي لواء أو منطقة أو 
.  مكان طبق المندوب السامً علٌه أحكام هذه المادة، ٌعتبر أنه ارتكب جنحة

  91المادة 

  التعامل بالسكاكٌن
 

و حمل سكٌناً خارج بٌته ومحله فً أي لواء أو منطقة أو مكان طبق علٌه المندوب السامً كل من تقلد أ



: أحكام هذه المادة، ٌعتبر أنه ارتكب جنحة وٌعاقب بالحبس مدة سنة واحدة
وٌشترط فً ذلك أن ال ٌعتبر أي إنسان بؤنه ارتكب جرماً ٌنطبق على هذه المادة إذا أثبت بؤنه كان ٌتقلد 

: سكٌن خارج بٌته ومحله لؽاٌة مشروعة تستوجب استعمال السكٌنأو ٌحمل ال
 

وٌشترط أٌضاً أن ٌجوز لمدٌر بولٌس اللواء الذي وجد فٌه شخص ٌحمل أو ٌتقلد سكٌناً أن ٌوصً إذا 
شاء ذلك بعدم اتخاذ اإلجراءات القانونٌة بمقتضى هذه المادة بحق ذلك الشخص، بعد مراعاة جمٌع 

.  ظروؾ القضٌة

  92 المادة

  التفتٌش والضبط
 

ٌجوز لضابط البولٌس المسإول عن أي مركز أو مخفر بولٌس أن ٌتخذ التدابٌر لتفتٌش أي شخص 
ٌشتبه بؤنه ٌحمل مدٌة أو سكٌناً خبلفاً ألحكام هذا القانون، وله أن ٌضبط المدٌة أو السكٌن التً ٌجدها 

.  لدٌه

  93المادة 

  حمل المواسً
 

ٌمنع أي إنسان من حمل موسى ال ٌزٌد طول نصلها على عشر سنتمترات،  لٌس فً هذا القانون ما
سواء أكان ذلك النصل منتهٌاً برأس حاد أم لم ٌكن، على أن ال تكون مصنوعة بحٌث ٌمكن تحوٌلها 

.  بواسطة زنبرك أو ؼٌره إلى مدٌة أو سكٌن ذات شفرة ثابتة

  94المادة 

  مصادرة المدي والسكاكٌن
 

.  أو سكٌن أدٌن أي شخص بسببها بمخالفة أحكام هذا القانونتصادر كل مدٌة 

  95المادة 

  تعارٌؾ
 

: ٌكون للعبارات واأللفاظ التالٌة الواردة فً هذا الفصل المعانً الموضحة أدناه
 

إلى ما ٌعلن المندوب السامً فً المجلس التنفٌذي تطبٌقه بؤمر " طبقة المندوب السامً"تنصرؾ عبارة 
. بع الفلسطٌنٌةٌنشر فً الوقا
كل سٌؾ أو سكٌن أو أداة أخرى ذات نصل ٌنتهً برأس حاد، لم تخصص فً " المدٌة"وتشتمل لفظة 

وٌشترط فً ذلك أن كل سٌؾ أو : األصل الستعمالها فً مهنة أو صناعة أو حرفة أو لبلستعمال البٌتً
المحدد لها فً هذا الفصل  سكٌن أو أداة أخرى كهذه ٌتقلدها أو ٌحملها شخص تعتبر مدٌة بحسب المعنى

إال إذا كانت فً األصل مخصصة الستعمالها فً مهنة أو صناعة أو حرفة ٌمارسها أو ٌتعاطاها ذلك 
الشخص أو لبلستعمال البٌتً وكان ذلك الشخص ٌتقلدها أو ٌحملها بؽٌة استعمالها فً تلك الحرفة أو 

المهنة أو الصناعة أو لبلستعمال  
. البٌتً

.  كل آلة ؼٌر المدٌة ذات نصل، سواء أكانت منتهٌة برأس حاد أم لم تكن" السكٌن"وتشمل لفظة 

  96المادة 

  الدخول عنوة
 

كل من دخل أرضاً أو بناٌة بقصد وضع ٌده علٌها بصورة مقرونة بالعنؾ سواء أكان ذلك العنؾ عبارة 



البناٌة عنوة أو حشد عدد عن استعمال القوة الفعلٌة مع شخص آخر أو استعمال التهدٌد أو دخول تلك 
". الدخول عنوة"ؼٌر مؤلوؾ من الناس، ٌعتبر أنه ارتكب جنحة ٌطلق علٌها اسم جنحة 

 
وال عبرة فً ذلك أكان لذلك الشخص حق الدخول إلى األرض أو البناٌة أو لم ٌكن، بٌد أن الشخص 

ٌعتبر أنه ارتكب جرم  الذي ٌدخل إلى أراضٌه أو ابنٌته الموضوعة تحت إشراؾ خادمه أو وكٌله، ال
.  الدخول عنوة

  97المادة 

  إبقاء الٌد عنوة
 

كل من كان واضعاً ٌده على أرض دون حق وتمسك بوضع الٌد علٌها على الرؼم من الشخص الذي 
ٌخوله القانون حق وضع ٌده علٌها، بصورة ٌحتمل أن تإدي إلى تكدٌر صفو الطمؤنٌنة العامة أو 

المعقول تكدٌر الطمؤنٌنة العامة، ٌعتبر أنه ارتكب جنحة ٌطلق علٌها  بصورة ٌخشى معها ضمن الحد
".  إبقاء الٌد عنوة"اسم جنحة 

  98المادة 

  المشاجرة
 

كل من اشترك فً مشاجرة فً محل عام على وجه ؼٌر مشروع ٌعتبر أنه ارتكب جنحة وٌعاقب 
".  المشاجرة"بالحبس مدة سنة وٌطلق على هذه الجنحة اسم 

  99المادة 

  التحدي للمبارزة
 

كل من تحدى شخصاً آخر داعٌاً إٌاه للمبارزة أو حاول استفزازه للمبارزة أو حاول استفزاز شخص 
.  لتحدي شخص آخر للمبارزة، ٌعتبر أنه ارتكب جنحة

  100المادة 

  التهدٌد باستعمال العنؾ
 

: كل من
قاصداً بذلك تخوٌؾ ذلك الشخص أو هدد شخصاً آخر بهدم مسكنه أو إٌقاع الضرر بذلك المسكن ( أ)

إزعاجه، أو 
أطلق عٌاراً نارٌاً أو ارتكب فعبلً من األفعال األخرى التً تكدر صفو الطمؤنٌنة العامة قاصداً ( ب)

بذلك إرعاب شخص ٌقٌم فً مسكن، أو 
األذى  هدد شخصاً آخر بإلحاق األذى بذاته أو بالنٌل من سمعته أو باإلضرار بماله أو هدده بإلحاق( ج)

بشخص ٌنتمً إلٌه أو النٌل من سمعته قاصداً بذلك حمله على القٌام بفعل ال ٌفرض علٌه القانون القٌام 
: به أو إؼفال القٌام بفعل ٌخوله القانون حق القٌام به

 
.  ٌعتبر أنه ارتكب جنحة

  101المادة 

  الشؽب اثناء السكر
 
تصرفاً مقروناً بالشؽب أو مخبلً بالنظام،  كل من تصرؾ فً مكان عام، وهو فً حالة السكر،( 1)

ٌعتبر أنه ارتكب جنحة وٌعاقب بالحبس مدة ثبلثة أشهر أو بؽرامة قدرها عشرة جنٌهات أو بكلتا هاتٌن 
. العقوبتٌن



كل من وجد فً حالة السكر ٌحمل سبلحاً نارٌاً محشواً أو سكٌناً أو أي سبلح قاتل آخر ٌجوز ( 2)

بض وٌعتبر أنه ارتكب جنحة وٌعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو بؽرامة القبض علٌه دون مذكرة ق
. قدرها عشرون جنٌها أو بكلتا هاتٌن العقوبتٌن

كل من قدم مسكراً لشخص فً حالة السكر أو لشخص ٌظهر من مبلمحه أنه دون الثمانً عشرة ( 3)

ي بؽرامة قدرها خمسة سنة من العمر، أو شجعه على شرب المسكر، ٌعتبر أنه ارتكب مخالفة وٌجاز
. جنٌهات

إذا كان الشخص الذي قدم المسكر أو شجع على شربه صاحب محل تباع فٌه المسكرات أو أحد ( 4)

مستخدمٌه، فٌعتبر ذلك الشخص أنه ارتكب جنحة وٌعاقب بالحبس مدة ثبلثة أشهر أو بؽرامة قدرها 
.  عشرة جنٌهات أو بكلتا هاتٌن العقوبتٌن

  102المادة 

  صفو الطمؤنٌنة العامةتكدٌر 
 
كل من أحدث بدون سبب معقول صوتاً أو ضجٌجاً فً مكان عام بصورة ٌحتمل أن تقلق راحة ( 1)

السكان أو أن تكدر صفو الطمؤنٌنة العامة، ٌعتبر أنه ارتكب جنحة وٌعاقب بالحبس مدة ثبلثة أشهر أو 
. بؽرامة قدرها خمسة جنٌهات أو بكلتا هاتٌن العقوبتٌن

من أهان شخصاً آخر فً مكان عام بصورة ٌحتمل أن تستفز أي شخص من الحاضرٌن إلى  كل( 2)

تكدٌر صفو الطمؤنٌنة العامة ٌعتبر أنه ارتكب جنحة وٌعاقب بالحبس مدة شهر واحد أو بؽرامة قدرها 
.  عشرة جنٌهات أو بكلتا هاتٌن العقوبتٌن

  103المادة 

  إتبلؾ االعبلنات
 

أتلؾ عمداً ودون تفوٌض صحٌح إعبلناً أو إذاعة أو منشوراً أو مستنداً لصق  كل من مّزق أو شّوه أو
أو أعد لئللصاق على بناٌة أو مكان عام تنفٌذاً ألحكام أي تشرٌع أو أصول محاكمات أو بؤمر شخص 
موظؾ فً الخدمة العامة، ٌعتبر أنه ارتكب جنحة وٌعاقب بالحبس مدة شهر واحد أو بؽرامة قدرها 

.  اتخمسة جنٌه

  104المادة 

  اعاقة االنتخاب بالقوة
 

كل من حاول منع أو تعطٌل أو تعكٌر أي انتخاب عام باستعمال أي نوع من أنواع القوة أو العنؾ أو 
التهدٌد أو بؤي فعل من األفعال التً تعتبر جرماً ٌستوجب العقوبة بمقتضى هذا القانون، ٌعتبر أنه 

.  ارتكب جنحة

  105المادة 

  عامالضرر ال
 

: كل من أتى فعبلً 
ٌحتمل أن ٌسبب ضرراً عاماً أو أن ٌإدي إلٌه، أو ( أ)
: ٌحتمل أن ٌكون مضراً بالجمهور( ب)

. ٌعتبر أنه ارتكب جنحة
 
 
 

 القسم الثاني 



الجرابم التً تقع ضد ممارسة السلطة المشروعة  

  

 الفصل الثاني عشر 
الرشوة وسوء استعمال الوظٌفة  

  106المادة 

  ةالرشو
 

: كل من
كان موظفاً فً الخدمة العامة ومعهودا إلٌه القٌام بؤي واجب بحكم وظٌفته وطلب أو أخذ أو قبل ماالً ( أ)

أو منفعة مهما كان نوعها على سبٌل الرشوة لنفسه أو لؽٌره لقاء فعل اداه أو امتنع عن ادابه أو لقاء 
سته لمهام وظٌفته أو وافق على أخذ أو قبول فعل سٌإدٌه أو سٌمتنع عن ادابه فً المستقبل أثناء ممار

مال أو منفعة ألٌة ؼاٌة من الؽاٌات اآلنفة الذكر أو حاول ذلك، أو 
أعطى أو منح موظفاً فً الخدمة العامة أو أي شخص آخر، أو دبر له أو وعده أو عرض علٌه ( ب)

ما كان نوعها على سبٌل الرشوة، بؤن ٌعطٌه أو ٌمنحه أو ٌدبر له أو حاول بؤن ٌدبر له ماالً أو منفعة مه
: لقاء ادابه الفعل السابق ذكره أو االمتناع عن ادابه

.  ٌعتبر أنه ارتكب جنحة

  107المادة 

  المكافآت ؼٌر المشروعة
 

كل موظؾ فً الخدمة العامة أخذ من شخص آخر مكافؤة زٌادة على راتبه القانونً أو قبل وعداً بمثل 
.  تلك الصفة، ٌعتبر أنه ارتكب جنحةهذه المكافؤة لقاء القٌام ب

  108المادة 

  اإلكراه المادي
 

كل موظؾ فً الخدمة العامة عرض شخصاً آخر الستعمال القوة أو العنؾ معه أو أمر باستعمال القوة 
والعنؾ معه لكً ٌنتزع منه أو من أي فرد من أفراد عابلته اعترافاً بجرم أو معلومات تتعلق بجرم، 

.  كب جنحةٌعتبر أنه ارت

  109المادة 

  قبول الموظؾ العام المنافع لمحاباة أصحابها
 

كل موظؾ فً الخدمة العامة قبل ماالً أو منفعة مهما كان نوعها مع العلم، صراحة أو ضمناً، بؤنه 
سٌحابً الشخص الذي أعطاه المال أو منحه المنفعة أو أي شخص ٌهم أمره ذلك الشخص، فً أٌة 

ذ أمامه أو ٌحتمل إجراإها عنده بٌن الشخص الذي أعطاه المال أو منحه المنفعة أو معاملة قابمة عندئ
الشخص اآلخر الذي ٌهمه أمره وبٌن أي موظؾ فً الخدمة العامة، ٌعتبر أنه ارتكب جنحة وٌعاقب 

.  بالحبس مدة سنتٌن أو بؽرامة قدرها مابة جنٌه أو بكلتا هاتٌن العقوبتٌن

  110المادة 

  ابؾ العامةاستؽبلل الوظ
 
كل موظؾ فً الخدمة العامة عهد إلٌه بحكم وظٌفته القٌام بواجبات قضابٌة أو ادارٌة تتعلق بؤموال ( 1)

ذات صفة خاصة أو بتعاطً صناعة أو تجارة أو شؽل له صفة خاصة وبعد أن تملك لنفسه، مباشرة أو 
، قام بتلك الواجبات فٌما ٌتعلق ؼٌر مباشرة، حصة فً تلك األموال أو الصناعة أو التجارة أو الشؽل



بتلك األموال أو الصناعة أو التجارة أو الشؽل الذي ٌملك حصة فٌه أو فٌما ٌتعلق بسلوك أي شخص 
. بشؤنه، ٌعتبر أنه ارتكب جنحة وٌعاقب بالحبس مدة سنة واحدة

.  ال تقام الدعوى بمقتضى هذه المادة إال من قبل النابب العام أو بموافقته( 2)

  111دة الما

  تقدٌم بٌانات كاذبة
 
كل موظؾ فً الخدمة العامة تقضً علٌه وظٌفته أو تمكنه من تقدٌم كشوؾ أو بٌانات تتعلق بؤي ( 1)

مبلػ من المال مستحق أو ٌدعً باستحقاقه له أو ألي شخص آخر أو تتعلق بؤٌة أمور أخرى تستوجب 
خر، ووضع كشفاً أو بٌاناً ٌتناول أي أمر من التصدٌق لدفع مبلػ من المال أو تسلٌم بضابع إلى شخص آ

هذه األمور وهو عالم بؤن ذلك الكشؾ أو البٌان ٌتضمن معلومات ؼٌر صحٌحة من حٌث أٌة تفاصٌل 
.  جوهرٌة وردت فٌه، ٌعتبر أنه ارتكب جنحة

.  ال تقام الدعوى بمقتضى هذه المادة إال من قبل النابب العام أو بموافقته( 2)

  112المادة 

  ساءة استعمال الوظابؾا
 
: كل موظؾ فً الخدمة العامة( 1)

قام أو أمر بالقٌام بؤي فعل من أفعال االستبداد ٌجحؾ بحقوق شخص آخر مسٌباً فً ذلك استعمال ( أ)
سلطة وظٌفته، أو 

دخل منزل أحد أفراد الناس رؼم إرادته فً ؼٌر األحوال التً ٌجٌزها القانون أو دون أن ٌراعً ( ب)
: ل المقررة فً القانوناألصو

. ٌعتبر أنه ارتكب جنحة وٌعاقب بالحبس مدة سنتٌن
.  ال تقام الدعوى بمقتضى هذه المادة إال من قبل النابب العام أو بموافقته( 2)

  113المادة 

  الشهادات الكاذبة
 

حقوق كل شخص ٌفوضه القانون أو ٌقضى علٌه بإعطاء شهادة بشؤن أي أمر من األمور التً قد تضر ب
شخص آخر وأعطى شهادة كاذبة من حٌث أٌة تفاصٌل جوهرٌة وردت فٌها وهو عالم بؤنها كذلك، 

.  ٌعتبر أنه ارتكب جنحة

  114المادة 

  انتحال الوظابؾ
 

: كل من
تظاهر بؤنه موظؾ قضابً دون أن ٌكون كذلك، أو ( أ)
قانونٌة أو التصدٌق على تظاهر، ببل تفوٌض، بؤنه موظؾ ٌملك صبلحٌة تحلٌؾ الٌمٌن بصورة ( ب)

أو التصارٌح المشفوعة بالٌمٌن أو القٌام بؤي عمل ذي صفة عامة ال ( اإلقرارات)البٌانات أو التؤكٌدات 
ٌمكن أن ٌقوم به إال من كان مفوضاً بذلك بحكم القانون، أو 

أي سجل  تظاهر بمظهر من كان مفوضاً قانوناً بالتوقٌع على مستند ٌشهد فٌه على صحة محتوٌات( ج)
أو قٌد محفوظ بتفوٌض مشروع أو على صحة أٌة واقعة أو حادثة ووقع ذلك المستند بصفته مفوضاً 

: بتوقٌعه دون أن ٌكون مفوضاً حقٌقة بذلك وهو عالم بؤنه لٌس مفوضاً بذلك
.  ٌعتبر أنه ارتكب جنحة

  115المادة 

  انتحال شخصٌة الموظؾ العام



 
: كل من

الخدمة العامة فً مناسبة كان فٌها ذلك الموظؾ مكلفاً بالقٌام بفعل أو  انتحل شخصٌة موظؾ فً( أ)
بالحضور إلى مكان بحكم وظٌفته، أو 

تظاهر زوراً بؤنه موظؾ فً الخدمة العامة وادعى بؤن من حقه أن ٌقوم بؤي فعل من األفعال أو ( ب)
: أن ٌحضر إلى أي مكان من األمكنة ألجل القٌام بؤي فعل بحكم وظٌفته

. عتبر أنه ارتكب جنحةي
 
 

 الفصل الثالث عشر 
الجرابم المتعلقة بسٌر العدالة  

  116المادة 

  التعارٌؾ
 

ٌكون للعبارات واأللفاظ التالٌة الواردة فً هذا الفصل المعانً الموضحة لها أدناه، إال إذا دلت القرٌنة 
: على ؼٌر ذلك
: نة، شفوٌة كانت أم تحرٌرٌة وتشملاألقوال المعطاة فً معرض البً" الشهادة"ٌقصد بلفظة 

. بٌان الرأي المعطى فً معرض البٌنة( أ)
. الترجمات التً ٌضعها المترجمون فً اإلجراءات القضابٌة( ب)
أقوال المدعً أو المدعى علٌه فً الدعوى الحقوقٌة وأقوال المدعً الشخصً فً الدعوى ( ج)

. ة بالٌمٌن التً ٌوردها المتهم فً الدعوى الجزابٌةالجزابٌة، ؼٌر أنها ال تشمل األقوال ؼٌر المشفوع
.  الشهادة ؼٌر المشفوعة بٌمٌن" اإلفادة"وٌراد بلفظة 

  117المادة 

  الشهادة الكاذبة
 
كل من أعطى فً أٌة إجراءات قضابٌة شهادة كاذبة تإثر فً أي أمر جوهري ٌتعلق بمسؤلة ( 1)

شهادة كاذبة، ٌعتبر أنه ارتكب جناٌة ٌطلق علٌها اسم تتوقؾ على تلك اإلجراءات، مع علمه بؤن تلك ال
". شهادة الزور"جناٌة 

وال عبرة فً ذلك أكانت الشهادة مشفوعة بالٌمٌن أم أدٌت بؤٌة صورة أخرى ٌجٌزها القانون أو كانت 
. من قبٌل اإلفادة فقط

لى أي وجه آخر بقول وال عبرة لؤلصول والمراسٌم التً اتبعت فً تحلٌؾ الٌمٌن أو فً الزام الشاهد ع
. الصدق إذا كان الشاهد قد وافق على تلك األصول والمراسٌم

وال عبرة أٌضاً أكانت المحكمة أو المجلس القضابً مشكلٌن على وجه صحٌح أو منعقدٌن فً المكان 
الواجب أن ٌنعقدا فٌه أم لم ٌكونا كذلك، ما داما منعقدٌن بصفة محكمة أو مجلس قضابً للنظر فً 

. اءات التً أدٌت الشهادة بصددهااإلجر
وال عبرة أكان الشخص الذي أدى الشهادة شاهداً مقبول الشهادة أم لم ٌكن، أو كانت شهادته مقبولة فً 

. تلك اإلجراءات أم لم تكن
كل من أؼرى شخصاً على تؤدٌة شهادة زور فؤدى ذلك الشخص شهادة زور بناء على ذلك ( 2)

".  اإلؼراء على تؤدٌة شهادة الزور"اٌة ٌطلق علٌها اسم جناٌة اإلؼراء، ٌعتبر أنه ارتكب جن

  118المادة 

  العقوبات
 

.  كل من أدى شهادة زور أو أؼرى ؼٌره على تؤدٌتها، ٌعاقب بالحبس مدة سبع سنوات



  119المادة 

  تضلٌل المحكمة
 

ي اإلجراءات القضابٌة كل من ارتكب أحد األفعال التالٌة قاصداً بذلك تضلٌل محكمة أو مجلس قضابً ؾ
: القابمة أمامها أو أمامه، أي

لفق بٌنة عن ؼٌر طرٌق تؤدٌة شهادة الزور أو إؼراء الؽٌر على تؤدٌة شهادة الزور، أو ( أ)
: استعمل بٌنة ملفقة مع علمه بؤنها كذلك( ب)

.  ٌعتبر أنه ارتكب جناٌة وٌعاقب بالحبس مدة خمس سنوات

  120المادة 

  الٌمٌن الكاذبة
 

كل من حلؾ عن علم منه ٌمٌناً كاذباً أو أعطى تؤكٌداً كاذباً أو إفادة كاذبة أمام شخص ٌملك صبلحٌة 
.  تحلٌؾ الٌمٌن أو أخذ اإلفادة، ٌعتبر أنه ارتكب جنحة

  121المادة 

  خداع الشهود
 

برز عبلمة أو كل من استعمل عن علم منه أٌة وسٌلة من وسابل الخداع أو الؽش أو أدى بٌاناً كاذباً أو أ
محرراً كاذباً، إلى أي شخص دعً أو فً النٌة دعوته كشاهد فً أٌة إجراءات قضابٌة، بقصد التؤثٌر 

.  على شهادته كشاهد، ٌعتبر أنه ارتكب جنحة

  122المادة 

  إتبلؾ البٌانات
 

ؼٌر قابل الحل كل من أتلؾ عمداً كتاباً أو مستنداً أو شٌباً آخر مهما كان نوعه أو جعله ؼٌر مقروء أو 
أو التفسٌر أو جعل معرفة حقٌقته ؼٌر ممكنة وهو ٌعلم بؤنه ضروري أو من المحتمل أن ٌحتاج إلٌه فً 
معرض البٌنة فً أٌة إجراءات قضابٌة، قاصداً بذلك أن ٌحول دون استعماله فً معرض البٌنة، ٌعتبر 

.  أنه ارتكب جنحة

  123المادة 

  األخبار الكاذبة
 
ى النابب العام أو أحد مؤموري البولٌس أو أي موظؾ آخر ٌملك صبلحٌة إقامة كل من أعط( 1)

الدعاوى الجزابٌة، إخباراً تحرٌرٌاً عن وقوع جرم ٌستوجب العقوبة بمقتضى القانون، وهو ٌعلم أن 
. ذلك اإلخبار ؼٌر صحٌح، ٌعتبر أنه ارتكب جنحة

. الحٌة تلقى ذلك اإلخبار أم لم ٌكنوال عبرة فً ذلك أكان المرجع الذي تلقى اإلخبار ٌملك ص
. وال عبرة أٌضاً أإتخذت اإلجراءات بناء على ذلك اإلخبار أم لم تتخذ

إذا جرت محاكمة شخص بنتٌجة إخبار كتابً كهذا وبرئ مما نسب إلٌه، ففً كل إجراءات قضابٌة ( 2)

علٌه تبعة إقامة الدلٌل على تتخذ بمقتضى هذه المادة بشؤن ذلك اإلخبار الكتابً، تقع على عاتق المدعً 
.  أنه لم ٌكن ٌعلم بؤن اإلخبار كان كاذباً 

  124المادة 

  عرقلة مجرى العدالة
 

: كل من
تآمر مع شخص آخر على اتهام شخص زوراً بارتكاب جرٌمة أو على القٌام بؤي شًء لعرقلة أو ( أ)



منع أو إحباط أو تحوٌل مجرى العدالة، أو 
ٌه القانون أن ٌحضر كشاهد لتؤدٌة الشهادة بالعدول عن الحضور لتؤدٌتها أقنع أي شخص ٌحتم عل( ب)

أو عاقه أو منعه عن ذلك أو حاول إجراء ذلك قاصداً عرقلة مجرى العدالة، أو 
عطل أو تدخل بؤي وجه من الوجوه فً تنفٌذ أي إجراء قانونً حقوقٌاً كان أم جزابٌاً أو منع تنفٌذه ( ج)

: عن علم منه
.  ارتكب جنحة ٌعتبر بؤنه

  125المادة 

  التؤثٌر على اإلجراءات القضابٌة
 

كل من وجه طلباً أو التماساً إلى قاٍض أو حاكم صلح أو مؤمور تسوٌة أو إلى أي موظؾ من موظفً 
المحكمة محاوالً بذلك أن ٌإثر بوجه ؼٌر صحٌح فً نتٌجة إجراءات قضابٌة، ٌعتبر أنه ارتكب جنحة 

.  ة أو بؽرامة قدرها خمسون جنٌهاً أو بكلتا هاتٌن العقوبتٌنوٌعاقب بالحبس مدة سن

  126المادة 

  النشر للتؤثٌر على القضاة
 

كل من نشر بإحدى وسابل النشر أخباراً أو معلومات أو انتقادات من شؤنها أن تإثر على أي قاٍض أو 
معلقة، أو من شؤنها أن  حاكم صلح أو مؤمور تسوٌة قد ٌعهد إلٌه الفصل فً دعوى أو إجراءات قضابٌة

تإثر على الشهود أو أن تمنع أي شخص من اإلفضاء بما لدٌه من المعلومات ألولً األمر، ٌعتبر أنه 
.  ارتكب جنحة وٌعاقب بالحبس مدة ستة أشهر

  127المادة 

  النشر الكاذب إلجراءات المحكمة
 

صحٌح عن اإلجراءات التً اتخذت كل من نشر بؤٌة وسٌلة من وسابل النشر وبنٌة سٌبة تقرٌراً ؼٌر 
.  أمام أٌة محكمة من المحاكم، ٌعتبر أنه ارتكب جنحة وٌعاقب بالحبس مدة ستة أشهر

  128المادة 

  االكتتاب فً الؽرامات والمصارٌؾ
 

كل من افتتح اكتتاباً أو أعلن عنه بؤٌة وسٌلة من وسابل النشر ألجل التعوٌض عن ؼرامة أو مصارٌؾ 
ت بها أٌة محكمة من المحاكم فً دعوى جزابٌة، ٌعتبر أنه ارتكب جنحة وٌعاقب أو تعوٌضات حكم

.  بالحبس مدة ستة أشهر

  129المادة 

  التسوٌة فً الجناٌات
 

كل من طلب أو قبل أو حصل من شخص آخر على مال أو منفعة مهما كان نوعها أو حاول قبولها أو 
لمتفاهم علٌه فٌما بٌنهما بؤنه سٌستعٌض عن اتخاذ الحصول علٌها لنفسه أو لؽٌره وكان المتفق أو ا

التعقٌبات فً أٌة جناٌة بؽرامة فً أحوال ال ٌجٌز فٌها القانون ذلك، أو بؤنه سٌخفً تلك الجناٌة أو بؤنه 
سٌمتنع عن اتخاذ التعقٌبات القانونٌة فٌها أو بؤنه سٌوقؾ تلك التعقٌبات أو ٌإخرها أو ٌمسك عن أداء 

.  لك الجناٌة، ٌعتبر أنه ارتكب جنحةأٌة بٌنة بشؤن ت

  130المادة 

  اإلعبلن عن المال المسروق



 
: كل من

عرض بصورة علنٌة مكافؤة لمن ٌرد له ماالً مسروقاً أو مفقوداً واستعمل فً ذلك ألفاظاً ٌستدل منها ( أ)
بؤن الشخص الذي ٌرده لن ٌسؤل عنه أو لن ٌقبض علٌه أو لن ٌتعرض له أحد، أو 

بصورة علنٌة بؤن ٌرد للشخص الذي ابتاع ماالً مسروقاً أو مفقوداً أو اسلؾ قرضاً على  عرض( ب)
حساب المال المسروق، ما دفعه من الثمن لذلك المال أو ما أسلفه علٌه من النقود أو بؤن ٌدفع له أي 

مبلػ آخر أو مكافؤة لقاء رّد ذلك المال، أو 
: طبع أو نشر إعبلناً ٌتضمن مثل هذا العرض

.  ٌعتبر بؤنه ارتكب جنحة

  131المادة 

  الطعن فً القضاة
 

: كل من
استعمل بصورة شفوٌة أو تحرٌرٌة كلمات أي قاض من قضاة المحاكم ذات الصبلحٌة الحقوقٌة أو ( أ)

الجزابٌة أو الدٌنٌة، أو أي حاكم من حكام الصلح، فٌما ٌتعلق بمنصب ذلك القاضً أو الحاكم قاصداً 
بصفته تلك، أو بذلك الطعن فٌه 

نشر طعناً فً حق قاٍض من قضاة المحاكم ذات الصبلحٌة الحقوقٌة أو الجزابٌة أو الدٌنٌة، أو ( ب)
: حاكم من حكام الصلح، قاصداً بذلك وضع العدالة فً موضع الشك واالزدراء

. ٌعتبر بؤنه ارتكب جنحة
أصدره قاض فً أٌة قضٌة  وٌشترط فً ذلك أن ال ٌعتبر البحث بإخبلص وأدب فً حٌثٌات أي قرار

.  عمومٌة أو قضٌة تهم الجمهور جرماً بمقتضى هذه المادة
تطبق أحكام هذه المادة على اإلجراءات القابمة أمام مؤمور التسوٌة عند النظر فً االدعاءات توفٌقاً ( 2)

. ألحكام قانون تسوٌة األراضً كما لو كان ذلك المؤمور ٌإلؾ محكمة
 
 

 الفصل الرابع عشر 
  132المادة 

  تهرٌب السجناء
 
: إذا هرب شخص شخصاً آخر أو حاول تهرٌبه بالقوة من الحفظ القانونً( 1)

وكان ذلك الشخص اآلخر محكوماً علٌه باإلعدام أو بالحبس المإبد أو متهماً بجرٌمة تستوجب ( أ)
. اإلعدام أو الحبس المإبد، ٌعتبر أنه ارتكب جناٌة وٌعاقب بالحبس المإبد

وإذا كان ذلك الشخص اآلخر مسجوناً بتهمة أو محكوماً علٌه بجناٌة من ؼٌر الجناٌات المشار ( ب)
. إلٌها أعبله، ٌعتبر أنه ارتكب جناٌة وٌعاقب بالحبس مدة سبع سنوات

. وفً األحوال األخرى، ٌعتبر أنه ارتكب جنحة( ج)
ناس، فٌشترط لتكوٌن الجرم أن إذا كان الشخص الذي تم تهرٌبه موجوداً تحت حفظ أحد أفراد ال( 2)

.  ٌكون المجرم عالماً بؤنه موجود تحت الحفظ

  133المادة 

  الهروب
 

: كل من كان موجوداً تحت الحفظ القانونً من أجل جرٌمة وهرب من الحفظ القانونً
. ٌعتبر أنه ارتكب جناٌة وٌعاقب بالحبس مدة سبع سنوات إذا كان متهماً أو مداناً بجناٌة( أ)
.  وٌعتبر أنه ارتكب جنحة فً األحوال األخرى( ب)



:  كل من134المادة 

  مساعدة السجناء على الفرار
 
ساعد سجٌناً على الفرار أو على محاولة الفرار من الحفظ القانونً، أو  ( أ)
: نقل أو تسبب فً نقل أي شًء إلى السجن قاصداً بذلك تسهٌل فرار سجٌن( ب)

.  بالحبس مدة سبع سنوات ٌعتبر أنه ارتكب جناٌة وٌعاقب

  135المادة 

  منع ارتكاب الجرابم
 

إذا صدر األمر إلى شخص بوجه مشروع من قبل أي موظؾ عام أو مؤمور بولٌس أو شخص آخر بؤن 
ٌساعد فً منع وقوع جرٌمة أو فً القبض على شخص أو فً منع هربه أو فراره ورفض ذلك 

.  دة ٌعتبر أنه ارتكب جنحةالشخص أو أهمل تقدٌم ما فً وسعه من المساع

  136المادة 

  عرقلة حجز األموال
 

إذا حجزت أموال أو ضبطت باالستناد إلى قرار تنفٌذ أو بتفوٌض من المحكمة، فكل من أخذ تلك 
األموال أو نقلها أو استبقاها لدٌه أو أخفاها أو تصرؾ بها عن علم منه وبقصد عرقلة أو مقاومة الحجز 

.  عتبر أنه ارتكب جنحةأو قرار التنفٌذ، ي

  137المادة 

  فض األختام
 

كل من فض قصداً ختماً وضع بؤمر من سلطة عامة أو من محكمة أو أزاله أو صٌره عدٌم الجدوى، 
: ٌعتبر أنه ارتكب جنحة وٌعاقب بالحبس مدة سنتٌن

الحبس مدة ثبلث وٌشترط فً ذلك أنه إذا كان المجرم معهوداً إلٌه أمر المحافظة على الختم، فٌعاقب ب
.  سنوات

  138المادة 

  اإلهمال فً حفظ االختام
 

كل من كان معهوداً إلٌه المحافظة على ختم وضع بؤمر من سلطة عامة أو من محكمة فسبب بإهماله 
كسر ذلك الختم أو إزالته أو صٌرورته عدٌم الجدوى، ٌعتبر أنه ارتكب جنحة وٌعاقب بالحبس مدة ستة 

.  ها خمسون جٌنهاً أشهر أو بؽرامة قدر

  139المادة 

  عرقلة تنفٌذ القرارات
 

كل من عرقل أو قاوم عن قصد شخصاً معهوداً إلٌه قانوناً تنفٌذ قرار أو مذكرة صادرة من محكمة، 
. ٌعتبر أنه ارتكب جنحة وٌعاقب بالحبس مدة سنة واحدة

 
 

 الفصل الخامس عشر 
الجرابم المختلفة التً تقع على السلطة العامة  



  140المادة 

  احتٌال الموظفٌن
 

كل موظؾ فً الخدمة العامة ارتكب أثناء قٌامه بمهام وظٌفته أحد أفعال االحتٌال أو سوء استعمال 
األمانة تجاه الجمهور، ٌعتبر أنه ارتكب جنحة، سواء أكان فعل االحتٌال أو سوء استعمال األمانة ٌعد 

.  راد الناس أم لم ٌكنجرماً جزابٌاً فً حالة ارتكابه تجاه أحد أؾ

  141المادة 

  إهمال الموظفٌن
 

كل موظؾ فً الخدمة العامة أهمل قصداً القٌام بواجب من واجبات وظٌفته التً ٌحتمها علٌه القانون، 
ٌعتبر أنه ارتكب جنحة بشرط أن ال ٌكون فً القٌام بذلك الواجب ما ٌعرضه لخطر ٌفوق ما ٌنتظر أن 

.  والنشاط العادي ٌتعرض له الرجل ذو الحزم

  142المادة 

  مخالفة التشرٌعات
 

كل من خالؾ قصداً أي تشرٌع من التشارٌع بإتٌانه فعبلً ٌحظر علٌه ذلك التشرٌع أن ٌقوم به أو بإؼفاله 
القٌام بفعل ٌقضً علٌه ذلك التشرٌع أن ٌقوم به وكان ذلك الفعل أو الترك ٌتعلق بالجمهور أو بؤي فبة 

رتكب جنحة وٌعاقب بالحبس مدة سنتٌن أو بؽرامة قدرها مابة جنٌه أو بكلتا هاتٌن منه، ٌعتبر أنه ا
.  العقوبتٌن، إال إذا ظهر من نص التشرٌع أن المقصود هو فرض عقوبة أخرى على تلك المخالفة

  143المادة 

  مخالفة األوامر
 

ن إحدى المحاكم أو من كل من خالؾ قراراً أو أمراً أو مذكرة أو تعلٌمات صدرت له حسب األصول م
موظؾ أو شخص ٌقوم بمهام وظٌفة عمومٌة ومفوض بذلك تفوٌضاً قانونٌاً، ٌعتبر أنه ارتكب جنحة 

وٌعاقب بالحبس مدة سنتٌن، إال إذا كانت هنالك عقوبة أخرى أو إجراءات مخصوصة مقررة صراحة 
.  بشؤن تلك المخالفة

  144المادة 

  تحقٌر الموظفٌن
 

ظؾ من موظفً الخدمة العامة أو أي قاٍض أو موظؾ فً محكمة دٌنٌة أثناء القٌام كل من حقر أي مو
بواجباته أو فٌما ٌتعلق بها سواء أكان ذلك بإٌماء أو ألفاظ أو أفعال، ٌعتبر أنه ارتكب جنحة وٌعاقب 

.  بالحبس مدة ستة أشهر أو بؽرامة قدرها عشرون جنٌهاً 

  145المادة 

  بةالتحرٌض على عدم دفع الضري
 
كل من حرض شخصاً أو جماعة من الناس على عدم دفع ضرٌبة مقررة أو على تؤجٌل دفعها ( 1)

بؤلفاظ أو كتابة أو إشارات أو رسومات مربٌة، صراحة أو تلمٌحاً، وكل من ارتكب فعبلً قاصداً به 
أو  إٌصال ألفاظ أو كتابة أو إشارات أو رسومات مربٌة تتضمن مثل هذا التحرٌض ألي شخص آخر

إلى جماعة من الناس، أو قام بذلك وهو عالم بؤن فعله هذا قد ٌإدي إلى إٌصالها إلى شخص آخر أو إلى 
جماعة من الناس على أي وجه من الوجوه، مباشرة أو ؼٌر مباشرة، ٌعتبر أنه ارتكب جنحة وٌعاقب 

. نبالحبس مدة ستة أشهر أو بؽرامة قدرها خمسون جنٌهاً أو بكلتا هاتٌن العقوبتً
 



الواردة فً هذه المادة أٌة ضرٌبة ٌقرر فرضها المندوب السامً " الضرٌبة المقررة"ٌراد بعبارة ( 2)

. فً المجلس التنفٌذي وٌعلنها بإعبلن ٌنشر فً الوقابع الفلسطٌنٌة
 
 
 

 القسم الثالث 
الجرابم المضرة بالناس على وجه العموم  

  

 الفصل السادس عشر 
ان والمقامات العمومٌة  الجرابم المتعلقة باألدي
  146المادة 

  إهانة األدٌان
 

كل من خّر ب أو أتلؾ أو دنس مكان عبادة أو مادة تقدسها جماعة من الناس قاصداً بذلك إهانة دٌن أٌة 
جماعة من الناس أو فعل ذلك مع علمه بؤن تلك الجماعة ستحمل فعله هذا على محمل اإلهانة لدٌنها، 

  .ٌعتبر أنه ارتكب جنحة

  147المادة 

  ازعاج العبادة
 

كل من أزعج قصداً جمعاً من الناس اجتمعوا ضمن حدود القانون إلقامة الشعابر الدٌنٌة، أو تعدى على 
أي شخص ٌقوم ضمن حدود القانون بالشعابر الدٌنٌة فً ذلك االجتماع أو على أي شخص آخر موجود 

ٌعتبر أنه ( وتقع تبعة إثبات ذلك علٌه)وع فً ذلك االجتماع، دون أن ٌكون له مبرر أو عذر مشر
.  ارتكب جنحة وٌعاقب بالحبس مدة شهرٌن أو بؽرامة قدرها عشرون جنٌها

  148المادة 

  انتهاك حرمة الموتى
 

كل من اعتدى على مكان عبادة أو على مكان ٌستعمل لدفن الموتى أو على مكان مخصص إلقامة 
موتى أو انتهك حرمة مٌت أو سبب إزعاجاً ألشخاص مجتمعٌن مراسم الجنازة للموتى أو لحفظ رفات ال

بقصد إقامة مراسم الجنازة، قاصداً بذلك جرح عواطؾ أي شخص أو إهانة دٌنه أو كان ٌعلم بؤن فعله 
.  هذا ٌحتمل أن ٌجرح عواطؾ أي شخص أو أن ٌإدي إلى إهانة دٌنه، ٌعتبر أنه ارتكب جنحة

  149المادة 

  إهانة الشعور الدٌنً
 

: كل من
نشر شٌباً، مطبوعاً أو مخطوطاً، أو صورة أو رسماً أو رمزاً من شؤنه أن ٌإدي إلى إهانة الشعور ( أ)

الدٌنً ألشخاص آخرٌن أو إلى إهانة معتقدهم الدٌنً، أو 
تفوه فً مكان وعلى مسمع من شخص آخر بكلمة أو بصوت من شؤنه أن ٌإدي إلى إهانة الشعور ( ب)

: ي ألشخاص آخرٌنأو المعتقد الدٌن
.  ٌعتبر أنه ارتكب جنحة وٌعاقب بالحبس مدة سنة



  150المادة 

  إتبلؾ المقامات
 

كل من هدم أو خّرب أو أتلؾ أي بناء أو مقام معد الستعمال الناس أو للزخرؾ، ٌعتبر أنه ارتكب 
. جنحة

 
 

 الفصل السابع عشر 
الجرابم التً تقع على اآلداب العامة  

  151المادة 

  البؽاءبٌت 
 

ٌراد ببٌت البؽاء فً هذا الفصل كل دار أو ؼرفة أو مجموعة من الؽرؾ فً أي دار، تقٌم فٌها أو 
.  تتردد إلٌها امرأتان أو أكثر ألجل مزاولة البؽاء

  152المادة 

  الجرابم الجنسٌة
 
: كل من( 1)

بالقتل أو بإٌقاع أذى  واقع أنثى مواقعة ؼٌر مشروعة دون رضاها وباستعمال القوة أو بتهدٌدها( أ)
جسمانً بلٌػ أو واقعها وهً فاقدة الشعور أو فً حالة أخرى تجعلها عاجزة عن المقاومة، أو 

الط بشخص دون رضاه وباستعمال القوة أو بتهدٌده بالقتل أو بإٌقاع أذى جسمانً بلٌػ أو الط به ( ب)
أو وهو فاقد الشعور أو فً حالة أخرى تجعله عاجزاً عن المقاومة، 

. واقع ولداً دون الست عشر سنة من العمر مواقعة ؼٌر مشروعة أو الط به( ج)
وإذا ارتكبت هذه الجناٌة حسب ما ورد فً . ٌعتبر أنه ارتكب جناٌة وٌعاقب بالحبس مدة أربع عشر سنة

(.  االؼتصاب)أعبله فإنها تدعى ( أ)الفقرة 
من هذه الفقرة بمواقعة ( ج)وجهة بمقتضى البند وٌشترط فً ذلك أن ٌعتبر دفاعاً كافٌاً فً التهمة الم

أنثى مواقعة ؼٌر مشروعة إذا أقٌم الدلٌل لدى المحكمة التً تنظر فً التهمة على أن المتهم كان لدٌه 
. سبب معقول ٌحمله على االعتقاد بؤن األنثى كانت قد بلؽت ست عشرة سنة من العمر أو تجاوزتها

: كل من( 2)

الفاً لنوامٌس الطبٌعة، أو واقع شخصاً آخر خ( أ)
واقع حٌواناً، أو ( ب)
سمح أو سمحت لذكر بمواقعته أو بمواقعتها خبلفاً لنوامٌس الطبٌعة ٌعتبر أنه ارتكب جناٌة وٌعاقب ( ج)

.  بالحبس مدة عشر سنوات

  153المادة 

  االؼتصاب بالخداع
 

أو واقعها برضاء منها حصل  كل من واقع أنثى مواقعة ؼٌر مشروعة وهو عالم بجنونها أو بعتهها
علٌه بتهدٌدها أو بخداعها فً ماهٌة الفعل أو فً شخصٌة الفاعل، ٌعتبر أنه ارتكب جناٌة وٌعاقب 

.  بالحبس مدة عشرة سنوات

  154المادة 

  المحاولة



 
كل من حاول ارتكاب جرم ٌنطبق على أي مادة من المادتٌن السابقتٌن، ٌعتبر أنه ارتكب جناٌة وٌعاقب 

.  لحبس مدة سبع سنواتبا

  155المادة 

  السفاح
 

كل من واقع بنتاً ؼٌر متزوجة تجاوزت السادسة عشرة من عمرها ولم تتم الحادٌة والعشرٌن مواقعة 
ؼٌر مشروعة أو ساعد أو عاون ؼٌره على مواقعتها مواقعة ؼٌر مشروعة وكانت البنت من فروعه أو 

تربٌتها أو مبلحظتها، ٌعتبر أنه ارتكب جناٌة وٌعاقب بالحبس من فروع زوجته أو كان ولٌها أو موكبلً ب
.  مدة خمس سنوات

  156المادة 

 سن الزواج 
 
: كل من كان متزوجاً من بنت لم تتم السنة الخامسة عشرة من عمرها( 1)

وواقعها مواقعة األزواج، أو ( أ)
: حاول تسهٌل هذه المواقعة بؤٌة أداة أو وسٌلة مادٌة أخرى( ب)

. ر أنه ارتكب جنحة وٌعاقب بالحبس مدة سنتٌنٌعتب
لهذه المادة ( 1)من الفقرة ( أ)تعتبر الظروؾ التالٌة دفاعاً مقبوالً عن كل تهمة تنطبق على البند ( 2)

: على الرؼم من أن البنت لم تكمل السنة الخامسة عشرة من عمرها وذلك
إذا كانت البنت بالؽة، ( أ)
تتفق مع المعنى المقصود بها فً المادة )ى تلك الصورة على شهادة واستحصل قبل مواقعتها عل( ب)

من أحد األطباء المرخص لهم بممارسة الطب بمقتضى ( 1928من قانون أطباء الصحة لسنة  12
، ٌشهد الطبٌب فٌها بؤنه لٌس من المحتمل أن ٌلحق البنت أي أذى 1928قانون أطباء الصحة لسنة 

.  وجٌةجسمانً من جراء المواقعة الز

  157المادة 

  األفعال المنافٌة للحٌاء بالقوة
 

كل من ارتكب فعبلً منافٌاً للحٌاء أو حاول ارتكاب مثل هذا الفعل مع شخص آخر بؽٌر رضاه 
وباستعمال القوة أو التهدٌد أو فعل ذلك والمجنً علٌه فاقد الشعور أو فً حالة أخرى تجعله عاجزاً عن 

شخصاً آخر بالقوة أو التهدٌد على أن ٌرتكب فعبلً منافٌاً للحٌاء أو على  المقاومة، وكذلك كل من اكره
.  أن ٌستسلم لمثل هذا الفعل، ٌعتبر أنه ارتكب جناٌة وٌعاقب بالحبس مدة خمس سنوات

  158المادة 

  األفعال المنافٌة للحٌاء
 

خر بؽٌر رضاه ولكن كل من ارتكب فعبلً منافٌاً للحٌاء أو حاول ارتكاب مثل هذا الفعل مع شخص آ
دون استعمال القوة أو التهدٌد أو برضاء منه حصل علٌه بخداعه فً ماهٌة الفعل أو فً شخصٌة 

الفاعل، أو أؼرى أو حاول إؼراء أي شخص ٌعلم بؤنه مجنون أو معتوه على أن ٌرتكب فعبلً منافٌاً 
بالحبس مدة سنتٌن أو بؽرامة للحٌاء أو أن ٌستسلم لمثل هذا الفعل، ٌعتبر أنه ارتكب جنحة وٌعاقب 

.  قدرها مابة جنٌه

  159المادة 

  األفعال المنافٌة للحٌاء مع األوالد



 
كل من ارتكب فعبلً منافٌاً للحٌاء مع شخص دون الست عشرة سنة من العمر، ٌعتبر أنه ارتكب جنحة 

.  وٌعاقب بالحبس مدة ثبلث سنوات

  160المادة 

  األفعال المنافٌة للحٌاء علناً 
 

كل من أتى فعبلً منافٌاً للحٌاء أو أبدى إشارة منافٌة للحٌاء فً مكان عام أو فً مجتمع عام أو بصورة 
ٌمكن معها لمن كان فً مكان عام أن ٌراه، ٌعتبر أنه ارتكب جنحة وٌعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو 

.  بؽرامة قدرها خمسون جنٌهاً أو بكلتا هاتٌن العقوبتٌن

  161المادة 

  ٌادة لبلخبلل باآلدابالق
 

: كل من
قاد أو حاول قٌادة أنثى دون العشرٌن سنة من العمر، لٌواقعها شخص مواقعة ؼٌر مشروعة إما فً ( أ)

فلسطٌن أو فً الخارج وكانت تلك األنثى لٌست بؽٌاً أو معروفة بفساد األخبلق، أو 
رج، أو قاد أو حاول قٌادة أنثى لتصبح بؽٌاً فً فلسطٌن أو فً الخا( ب)
قاد أو حاول قٌادة أنثى لمؽادرة فلسطٌن بقصد أن تقٌم فً بٌت بؽاء أو أن تتردد إلٌه، أو ( ج)
قاد أو حاول قٌادة شخص دون الست عشرة سنة من العمر الرتكاب فعل اللواط، أو ( د)
ٌت بؽاء، قاد أو حاول قٌادة أنثى لتؽادر مكان إقامتها العادي فً فلسطٌن ولم ٌكن ذلك المكان ب( هـ)

: بقصد أن تقٌم فً بٌت بؽاء فً فلسطٌن أو فً الخارج أو أن تتردد إلٌه ألجل مزاولة البؽاء
.  ٌعتبر أنه ارتكب جنحة

  162المادة 

  القٌادة المشوبة لبلخبلل باآلداب
 

: كل من
ن أو فً قاد أو حاول قٌادة أنثى بالتهدٌد أو التخوٌؾ الرتكاب المواقعة ؼٌر المشروعة، فً فلسطً( أ)

الخارج، أو 
قاد أنثى لٌست بؽٌاً أو معروفة بفساد األخبلق بواسطة ادعاء كاذب أو بإحدى وسابل الخداع ( ب)

لٌواقعها شخص آخر مواقعة ؼٌر مشروعة فً فلسطٌن أو فً الخارج، أو 
رها أو ناول أنثى أو أعطاها أو تسبب فً تناولها عقاراً أو مادة أو شٌباً آخر قاصداً بذلك تخدي( ج)

: التؽلب علٌها كً ٌمكن بذلك أي شخص من مواقعتها مواقعة ؼٌر مشروعة
.  ٌعتبر أنه ارتكب جنحة

  163المادة 

  إدارة بٌوت البؽاء
 

: كل من
أعد بٌتاً للبؽاء أو تولى ادارته أو اشتؽل أو ساعد فً ادارته، أو ( أ)
لك المنزل أو باستعمال أي قسم منه كبٌت كان مستؤجراً منزالً أو متولٌاً شإونه وسمح باستعمال ذ( ب)

للبؽاء أو العتٌاد البؽاء وهو عالم بذلك، أو 
كان مالكاً منزالً أو وكٌبلً لمالكه وأجر ذلك المنزل أو أي قسم منه مع علمه بؤنه سٌستعمل كبٌت ( ج)

: للبؽاء أو اشترك عن قصد فً استعماله المستمر كبٌت للبؽاء
اقب بالحبس مدة ثبلثة أشهر أو بؽرامة قدرها مابة جنٌه أو بكلتا هاتٌن ٌعتبر أنه ارتكب جنحة وٌع



العقوبتٌن، وإذا أدٌن للمرة الثانٌة أو ما ٌلٌها ٌعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو بؽرامة قدرها مابتان 
.  وخمسون جنٌهاً أو بكلتا العقوبتٌن

  164المادة 

  حقوق المإجر
 
عن علم منه باستعمال المنزل أو أي قسم منه كبٌت للبؽاء ٌرسل إذا أدٌن مستؤجر منزل لسماحه ( 1)

إشعار بهذه اإلدانة إلى المالك وعندبذ ٌحق للمالك أن ٌفسخ عقد أو مقاولة االجار فوراً دون أن ٌجحؾ 
فإذا فسخ المالك عقد أو مقاولة . هذا الفسخ بحقوق أي فرٌق فً المقاولة أو العقد نشؤت قبل وقوعه

ذا الوجه فللمحكمة التً أدانت المستؤجر صبلحٌة إصدار قرار بصورة جزبٌة تقضً فٌه االجار على ه
. بتسلٌم المنزل إلى المالك

إذا تخلؾ المالك عن مباشرة الحقوق المخولة له بموجب أحكام هذه المادة بعد إشعاره بإدانة ( 2)

أي جرم من هذه الجرابم فً نفس المستؤجر، ثم ارتكب للمرة الثانٌة أثناء مدة عقد أو مقاولة االجار 
. المنزل، فٌعتبر المالك شرٌكاً فً استمرار استعمال المنزل كبٌت للبؽاء

إذا فسخ المالك عقد أو مقاولة االجار بمقتضى الصبلحٌة المخولة له فً هذه المادة، ثم عقد مقاولة ( 3)

فً عقد االجار جمٌع الشروط  اجار ثانٌة بشؤن ذلك المنزل مع الشخص نفسه أو لمنفعته دون أن ٌدرج
المعقولة لمنع تكرر وقوع مثل هذا الجرم، فٌعتبر بؤنه تخلؾ عن مباشرة الحقوق المخولة له بمقتضى 
أحكام هذه المادة، وكل جرم كهذا ٌرتكب أثناء مدة عقد االٌجار الثانً ٌعتبر إٌفاء للؽاٌة المقصودة من 

.  ار السابقهذه المادة كؤنه ارتكب أثناء مدة عقد االٌج

  165المادة 

  إقامة األوالد فً بٌوت البؽاء
 

كل من كان معهوداً إلٌه المحافظة على ولد ٌتراوح عمره بٌن السنتٌن والست عشرة سنة أو العناٌة 
بذلك الولد وسمح له باإلقامة فً بٌت بؽاء أو بالتردد إلٌه، ٌعتبر أنه ارتكب جنحة وٌعاقب بالحبس مدة 

.  امة قدرها خمس وعشرون جنٌهاً ستة أشهر أو بؽر

  166المادة 

  التعٌش من كسب البؽاء
 
كل شخص ذكر ٌكون معوله فً معٌشته كله أو بعضه على ما تكسبه أي أنثى من البؽاء، ٌعتبر أنه ( 1)

. ارتكب جنحة
 إذا ثبت على شخص ذكر بؤنه ٌساكن بؽٌاً أو بؤنه اعتاد معاشرتها أو بؤنه ٌسٌطر أو ٌإثر على( 2)

حركاتها بصورة ٌظهر معها بؤنه ٌساعدها أو ٌعاونها أو ٌرؼمها على مزاولة البؽاء مع شخص آخر أو 
بمزاولته على وجه عام، ٌعتبر أنه ٌعول فً معٌشته على كسب البؽً وهو عالم بذلك، إال إذا ثبت 

.  للمحكمة خبلؾ ذلك

  167المادة 

  الحّث على اإلخبلل بالحٌاء علناً 
 
فً مكان عام شخصاً آخر على أمور مخلة بالحٌاء بقول أو إٌماء، ٌعتبر أنه ارتكب  كل من حثّ ( 1)

. جنحة وٌعاقب بالحبس مدة شهر واحد أو بؽرامة قدرها خمس جنٌهات
إذا ساعد أو عاون أحد الوالدٌن ولده الذي لم ٌبلػ ست عشرة سنة من العمر سواء أكان الولد ذكراً ( 2)

الولد أو عاونه ولٌه أو الوصً علٌه أو شخص آخر ٌتكفل أمر العناٌة به، على أم أنثى أو إذا ساعد ذلك 
ارتكاب الجرم المشار إلٌه فً هذه المادة، ٌعتبر أنه ارتكب جنحة وٌعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو 

.  بؽرامة قدرها خمسون جنٌهاً 



  168المادة 

  التلمٌحات المنافٌة للحٌاء
 

منافٌاً للحٌاء إلى شخص لم ٌبلػ ست عشرة سنة من العمر أو إلى أنثى،  كل من وجه إشارة أو تلمٌحاً 
.  ٌعتبر أنه ارتكب جنحة وٌعاقب بالحبس مدة شهر واحد

  169المادة 

  التنكر بزّي النساء
 

كل شخص ذكر دخل بزّي النساء إلى شقة منزل مخصصة للنساء ٌعتبر أنه ارتكب جنحة وٌعاقب 
.  بالحبس مدة سنة واحدة

  170ادة الم

  حجز النساء عنوة
 

: كل من حجز على امرأة بؽٌر رضاها
فً أي مكان لٌواقعها رجل مواقعة ؼٌر مشروعة، سواء أكان هذا الرجل شخصاً معٌناً أو ؼٌر ( أ)

معٌن، أو 
: فً بٌت للبؽاء( ب)
 

.  ٌعتبر أنه ارتكب جنحة، وٌعاقب بالحبس مدة سنتٌن

  171المادة 

  صور حجز النساء
 
إذا وجدت امرأة فً منزل لٌواقعها شخص مواقعة ؼٌر مشروعة أو وجدت فً بٌت للبؽاء، فٌعتبر ( 1)

الشخص أنه حجز علٌها فً ذلك المنزل أو بٌت البؽاء إذا امتنع عن إعطابها أي شًء من ألبستها أو 
أنه حجز علٌها مالها قاصداً بذلك إرؼامها أو حملها على البقاء فً ذلك المنزل أو بٌت البؽاء، وٌعتبر 

أٌضاً فً المنزل أو بٌت البؽاء إذا كانت تلك األلبسة معارة أو معطاة بؤي وجه آخر لتلك االمرأة منه أو 
. بناء على أمره، وهددها باتخاذ اإلجراءات القانونٌة بحقها إذا أخذت تلك األلبسة معها

أة كهذه ألخذها ما هو ضروري لها ال تتخذ اإلجراءات القانونٌة حقوقٌة كانت أو جزابٌة، بحق امر( 2)

من تلك األلبسة للتتمكن بذلك من مؽادرة ذلك المنزل أو بٌت البؽاء، أو لوجود مثل هذه األلبسة فً 
.  حٌازتها

  172المادة 

  مذكرة التحري
 
ٌجوز لحاكم الصلح أن ٌصدر مذكرة تحرٍّ تفوض الشخص المسمى فٌها بتحري أي بٌت أو منزل ( 1)

: ما ٌحمله على االعتقاد إن كان لدٌه
بؤن ذلك البٌت أو المنزل ٌستعمل ألٌة ؼاٌة تخالؾ أحكام هذا الفصل، أو ( أ)
بؤن جرماً ٌنطبق على أحكام هذا الفصل قد ارتكب أو أن فً النٌة ارتكابه تجاه أي شخص ( ب)

. محجوز علٌه أو مخبؤ أو موجود فً ذلك البٌت أو المنزل
ملك شخص ٌعتقد بؤن جرماً ٌنطبق على أحكام هذا الفصل قد ارتكب أو فً إذا وجد أثناء تحري ال( 2)

النٌة ارتكابه معه سواء أكان ذلك الشخص ذكراً أم أنثى، فٌجوز للبولٌس توقٌفه فً مكان أمٌن فً 
انتظار إجراء التحقٌقات أو تسلٌمه بؤمر حاكم الصلح إلى والدٌه أو ولٌه أو وصٌه أو معاملته بالكٌفٌة 

. تسمح بها أو تستوجبها الظروؾالتً 
من قانون إلقاء القبض على المجرمٌن والتفتٌش  22بما فٌها المادة  22إلى  18تسري أحكام المواد ( 3)



من القانون  17، على المذكرات الصادرة بموجب هذه المادة وال تسري علٌها أحكام المادة 1924لسنة 

. المذكور
ذه المادة أٌة سفٌنة أو زورق أو سكة حدٌد أو قطار أو عربة أو الواردة فً ه" منزل"تشمل لفظة ( 4)

.  أٌة مركبة أخرى
تعتبر المرأة محجوزاً علٌها على وجه ؼٌر مشروع لؽاٌات مخلة باآلداب إذا كانت الؽاٌة من ( 5)

الحجز علٌها على هذه الصورة هً أن ٌواقعها رجل مواقعة ؼٌر مشروعة سواء كان ذلك الرجل 
: اً أو ؼٌر معٌنشخصاً معٌن

 
وكانت لم تبلػ ست عشرة سنة من العمر، أو ( أ)
كانت قد أتمت السنة السادسة عشرة من عمرها ولكنها لم تزل دون تمام السنة الثامنة عشرة من ( ب)

العمر وكان الحجز علٌها على هذا الوجه بؽٌر رضاها أو بؽٌر رضاء أبٌها أو أمها أو الشخص المتكفل 
ا أو المحافظة علٌها، أو أمر العناٌة به

كانت قد بلؽت ثمانً عشرة سنة من العمر فما فوق وكان الحجز علٌها على هذا الوجه دون ( ج)
.  رضاها

  173المادة 

  اإلشراؾ على البؽاء
 

كل امرأة ٌثبت علٌها أنها ابتؽاء للكسب تراقب أو تشرؾ أو تإثر على حركات بؽً بصورة ٌظهر 
ٌن تلك المرأة أو ترؼمها على مزاولة البؽاء مع شخص آخر أو على مزاولة معها بؤنها تساعد أو تع

.  البؽاء بوجه عام، تعتبر أنها ارتكبت جنحة

  174المادة 

  التآمر على اإلؼراء
 

كل من تآمر مع شخص آخر على إؼراء أنثى بواسطة ادعاء كاذب أو ؼٌره من وسابل الخداع للسماح 
.  ر مشروعة، ٌعتبر أنه ارتكب جنحةلشخص آخر بمواقعتها مواقعة ؼً

  175المادة 

  المساعدة على االجهاض
 

كل من ناول امرأة، حامبلً كانت أو ؼٌر حامل، سماً أو مادة مإذٌة أخرى أو استعمل الشدة معها على 
أي وجه كان أو استعمل أٌة وسٌلة أخرى مهما كان نوعها بقصد اجهاضها، أو تسبب فً تناولها السم 

دة المإذٌة أو فً استعمال الشدة أو الوسٌلة األخرى معها ألجل هذا الؽرض، ٌعتبر أنه ارتكب أو الما
.  جناٌة وٌعاقب بالحبس مدة أربع عشرة سنة

  176المادة 

  محاولة االجهاض
 

كل امرأة، حامبلً كانت أو ؼٌر حامل، تناولت على وجه ؼٌر مشورع سماً أو مادة مإذٌة أخرى أو 
بؤي وجه كان أو أٌة وسٌلة مهما كان نوعها، أو سمحت لؽٌرها بؤن ٌناولها مثل هذه استعملت القوة 

المادة أو باستعمال مثل هذه القوة أو الوسٌلة معها بقصد اجهاضها، تعتبر أنها ارتكبت جناٌة وتعاقب 
.  بالحبس مدة سبع سنوات

  177المادة 

  التهٌبة لبلجهاض



 
جه ؼٌر مشروع أي شًء من األشٌاء مهما كان نوعه مع علمه كل من أعطى شخصاً آخر أو هٌؤ له بو

بؤن ذلك الشًء سٌستعمل على وجه ؼٌر مشروع فً اجهاض امرأة، سواء كانت حامبلً أو ؼٌر حامل، 
.  ٌعتبر أنه ارتكب جنحة

  178المادة 

  عدم أهمٌة سن األنثى
 

 عبرة إذا كان الشخص المتهم باستثناء المواضع التً ٌنص فٌها القانون صراحة على خبلؾ ذلك، ال
فً الجرابم التً ترتكب مع امرأة أو فتاة دون سن معٌنة ٌجهل أن المرأة أو الفتاة هً دون تلك السن أو 

.  كان ٌعتقد بؤنها لٌست دونها

  179المادة 

  النشرات البذٌبة
 

: كل من
بوعة أو مخطوطة أو أٌة صورة باع أو أحرز بقصد البٌع أو اإلعارة أو التوزٌع أٌة مادة بذٌبة مط( أ)

شمسٌة أو رسم أو نموذج أو أي شًء آخر ٌإدي إلى فساد األخبلق أو طبع أو أعاد طبع مثل هذه 
األشٌاء والمواد بؤٌة طرٌقة أخرى بقصد بٌعها أو إعارتها أو توزٌعها، أو 

ر قد عرض فً محل عام أي تصوٌر أو صورة شمسٌة أو رسم أو نموذج بذيء أو أي شًء آخ( ب)
ٌإدي إلى فساد األخبلق أو وزع مثل هذه األشٌاء لعرضها فً محل عام، أو 

أدار أو اشترك فً إدارة محل ٌتعاطى بٌع أو نشر أو عرض أشٌاء بذٌبة مطبوعة كانت أو ( ج)
مخطوطة أو صور شمسٌة أو رسوم أو نماذج أو أٌة أشٌاء أخرى قد تإدي إلى فساد األخبلق، أو 

بؤٌة وسٌلة من الوسابل أن شخصاً ٌتعاطى بٌع هذه المواد أو األشٌاء البذٌبة أو طبعها أعلن أو أذاع ( د)
أو إعادة طبعها أو عرضها أو توزٌعها أو بؤن فً اإلمكان الحصول على مادة من هذه المواد أو األشٌاء 

: البذٌبة من أي شخص مباشرة أو ؼٌر مباشرة
ثة أشهر أو بؽرامة قدرها مابة جنٌه أو بكلتا هاتٌن ٌعتبر أنه ارتكب جنحة وٌعاقب بالحبس مدة ثبل

. العقوبتٌن
 
 

 الفصل الثامن عشر 
الجرابم المتعلقة بحرمة الزوجٌة وااللتزامات العابلٌة  

  180المادة 

  إٌهام المرأة بالزواج
 

، كل من حمل قصداً وبطرٌق الخداع امرأة لٌست متزوجة منه بصورة شرعٌة على االعتقاد بؤنها كذلك
وعلى معاشرته ومواصلته مواصلة األزواج بناء على ذلك االعتقاد، ٌعتبر أنه ارتكب جناٌة وٌعاقب 

.  بالحبس مدة عشر سنوات

  181المادة 

  تعدد األزواج
 

كل شخص، ذكراً كان أو أنثى، تزوج أثناء وجود زوجه على قٌد الحٌاة، فً أي حال من األحوال التً 
 بسبب وقوعه أثناء وجود زوجه على قٌد الحٌاة، ٌعتبر أنه ارتكب جناٌة ٌعتبر فٌها زواجه هذا باطبلً 

": تعدد األزواج"وٌعاقب بالحبس مدة خمس سنوات وتعرؾ هذه الجناٌة بجناٌة 
 



: وٌشترط فً ذلك أن ٌعتبر دفاع المتهم فً القضاٌا التً تنطبق على هذه المادة دفاعاً مقبوالً إذا أثبت
قد أعلن فسخه من قبل محكمة ذات اختصاص أو سلطة دٌنٌة ذات اختصاص،  بؤن الزواج السابق( أ)

أو 
بؤن الزوج السابق أو الزوجة السابقة، حسب مقتضى الحال، قد ؼاب أو ؼابت مدة سبع سنوات ( ب)

ؼٌبة مدة سبع سنوات ؼٌبة منقطعة قبل عقد الزواج الثانً دون أن ٌعلم أو ٌرد عنه أو عنها أي نبؤ ٌإٌد 
بؤنها على قٌد الحٌاة أثناء تلك المدة، أو  بؤنه أو

بؤن قانون األحوال الشخصٌة الذي ٌسري على الزواج فً تارٌخ الزواج السابق وفً تارٌخ ( ج)
.  الزواج التالً ٌبٌح له الزواج من أكثر من زوجة واحدة

  182المادة 

  اجراء مراسٌم الزواج ؼٌر المشروع
 

: كل من
كان طرفاً فً إجراء تلك المراسٌم بصورة ال تتفق مع القانون الذي ٌنطبق أجرى مراسٌم زواج أو ( أ)

على الزوج والزوجة مع علمه بذلك، أو 
زوج فتاة، أو أجرى مراسٌم الزواج لفتاة، لم تتم السنة الخامسة عشرة من عمرها أو ساعد فً ( ب)

إجراء مراسٌم زواجها بؤٌة صفة كانت، أو 
ٌم الزواج لفتاة، لم تتم السنة الثامنة عشرة من العمر أو ساعد فً إجراء زوج فتاة، أو أجرى مراس( ج)

مراسٌم زواجها بؤٌة صفة كانت دون أن ٌتحقق مقدما بؤن والدي تلك الفتاة أو أولٌاءها قد وافقوا على 
: ذلك الزواج

.  ٌعتبر أنه ارتكب جنحة وٌعاقب بالحبس مدة ستة أشهر

  183المادة 

  الدفاع المقبول
 

من هذا القانون دفاعاً مقبوالً  182من المادة ( ب)تبر دفاع المتهم فً القضاٌا التً تنطبق على الفقرة ٌع

: إذا اثبت
 
.  بؤن الزواج قد جرى بموافقة والدي الزوجة أو أولٌابها األحٌاء( أ)
. وأن الزوجة كانت بالؽة فً وقت الزواج( ب)
من  12تتفق مع المعنى المقصود منها فً المادة ) وأنه قد استحصل فً وقت الزواج على شهادة( ج)

من أحد األطباء المرخص لهم بممارسة الطب بمقتضى قانون أطباء ( 1928قانون أطباء الصحة لسنة 
، ٌشهد الطبٌب فٌها أنه لٌس من المحتمل أن ٌلحق بالزوجة أي أذى جسمانً من 1928الصحة لسنة 

.  جراء المواقعة الزوجٌة

  184المادة 

  بذ األوالدن
 

كل من هجر أو نبذ ولداً دون السنتٌن من عمره هجراً أو نبذاً ؼٌر مشروع بصورة تإدي إلى تعرٌض 
حٌاته للخطر أو على وجه ٌحتمل أن ٌسبب ضرراً مستدٌماً لصحته، ٌعتبر أنه ارتكب جناٌة وٌعاقب 

.  بالحبس مدة خمس سنوات

  185المادة 

  االمتناع عن إعالة األوالد
 

من كان والداً أو وصٌاً أو ولٌاً لولد صؽٌر ال ٌستطٌع إعالة نفسه أو كان معهوداً إلٌه شرعاً أمر كل 
المحافظة على ذلك الولد والعناٌة به، ورفض أو أهمل تزوٌد ذلك الولد بالطعام والكساء والفراش 



الولد، ٌعتبر أنه مسبباً بعمله هذا اإلضرار بصحة ( مع استطاعته القٌام بذلك)والضرورٌات األخرى 
.  ارتكب جنحة

  186المادة 

  التخلً عن إعالة األوالد
 

كل من كان والداً أو وصٌاً أو ولٌاً لولد لم ٌتم السنة الثانٌة عشرة من عمره أو كان معهوداً إلٌه شرعاً 
لى المحافظة على ذلك الولد والعناٌة به وتخلى عنه قصداً ودون سبب مشروع أو معقول مع أنه قادر ع

.  إعالته، وتركه دون وسٌلة العالته، ٌعتبر أنه ارتكب جنحة

  187المادة 

  االمتناع عن العناٌة بالخدم
 

كل من كان مكلفاً بحكم القانون بتقدٌم الؽذاء واللباس والسكن الضروري ألجٌر أو خادم بصفته سٌده أو 
أو تسبب بقصد اإلٌذاء وبوجه سٌدته، ورفض أو اهمل تزوٌده بذلك قصداً ودون عذر مشروع أو ألحق 

ؼٌر مشروع فً إلحاق أي أذى جسمانً به بصورة عرضت حٌاة ذلك األجٌر أو الخادم للخطر، أو 
أضرت بصحته ضرراً مستدٌماً أو كان من المحتمل أن تلحق بها مثل ذلك الضرر، ٌعتبر أنه ارتكب 

.  جنحة

  188المادة 

  سرقة األوالد
 

الٌة قاصداً بذلك حرمان أحد والدي ولد لم ٌتم السنة الرابعة عشرة من عمره كل من فعل أحد األفعال الت
أو وصً ذلك الولد أو ولٌه أو الشخص المعهود إلٌه شرعاً المحافظة علٌه والعناٌة به من إبقاء ذلك 

: الولد تحت رعاٌته، أي
. أخذ الولد أو أؼواه بالقوة أو بطرٌق االحتٌال أو حجز علٌه( أ)
: ولد أو آواه وهو عالم بؤنه أخذ أو أؼوى أو حجز علٌه على الوجه المذكورقبل ال( ب)

. ٌعتبر أنه ارتكب جناٌة وٌعاقب بالحبس مدة سبع سنوات
وٌقبل فً معرض الدفاع عن أي جرم من الجرابم المبٌنة فً هذه المادة إقامة الدلٌل على أن المتهم 

. أن له حقاً بالبنوة فٌما لو كان الولد ؼٌر شرعًٌدعً بؤن له حقاً بإبقاء الولد تحت رعاٌته أو ب
 
 

 الفصل التاسع عشر 
الجرابم المخالفة لآلداب العامة والمضرة بالصحة العامة  

  189المادة 

  المكاره العامة
 

كل من أتى فعبلً ال ٌجٌزه القانون أو أؼفل القٌام بواجب ٌفرضه علٌه القانون فسبب بذلك ضرراً أو 
اماً للناس أو عاقهم أو سبب إزعاجاً لهم أثناء مباشرة حقوقهم العمومٌة، ٌعتبر أنه خطراً أو أذى ع

". المكرهة العامة"ارتكب جنحة وٌعاقب بالحبس مدة سنة واحدة وتعرؾ هذه الجنحة بجنحة 
وال عبرة فً ذلك إذا كان الفعل أو الترك المشكو منه مبلبماً ألناس ٌتفوقون بعددهم على الذٌن سبب 

جاً لهم، ؼٌر أن كون هذا الفعل أو الترك ٌسهل لجماعة من الناس حقوقهم بصورة مشروعة، ٌمكن إزعا
.  أن ٌتخذ كدلٌل على أنه ال ٌشكل مكرهة ألحد الناس

  190المادة 

  دور المقامرة



 
كل من كان ٌملك منزالً أو ؼرفة أو محبلً، أو ٌشؽله أو ٌملك حق استعماله، وفتح أو أدار أو ( 1)

مل ذلك المنزل أو الؽرفة أو المحل للمقامرة ؼٌر المشروعة، أو سمح قصداً وعن علم منه لشخص استع
آخر بفتح أو إدارة أو استعمال ذلك المنزل أو ؼرفة أو محل مفتوح أو مدار أو مستعمل للؽاٌة المذكورة 

ه، ٌعتبر أنه ٌدٌر محبلً آنفاً أو موكوالً إلٌه المساعدة فً إدارة أشؽال ذلك المحل على أي وجه من الوجو
. عمومٌاً للمقامرة

( الشدة)الواردة فً هذه المادة كل لعبة من العاب الورق " المقامرة ؼٌر المشروعة"تشمل عبارة ( 2)

التً ال تحتاج إلى مهارة وكل لعبة أخرى ال ٌإاتى الحظ فٌها جمٌع البلعبٌن على حد سوى، بما فٌهم 
أو األشخاص اآلخرٌن الذٌن ٌدٌرون اللعب أو الذٌن ٌلعب أو ٌراهن أو الشخص ( البنكٌر)حافظ المال 

البلعبون ضدهم 
. كل من أدار محبلً عمومٌاً للمقامرة، ٌعتبر أنه ارتكب جنحة( 3)
من هذه ( 1)كل من وجد فً محل عمومً للمقامرة خبلؾ األشخاص المشار إلٌهم فً الفقرة ( 4)

ٌر المشروعة إال إذا اثبت عكس ذلك، وٌعتبر أنه ارتكب جنحة المادة، ٌعد بؤنه موجود فٌه للمقامرة غ
وٌعاقب فً المرة األولى بؽرامة قدرها خمس جنٌهات، وفً المرة الثانٌة أو ما ٌلٌها بؽرامة قدرها 

. عشرة جنٌهات أو بالحبس مدة ثبلثة أشهر أو بكلتا هاتٌن العقوبتٌن
ه استعمل أو ٌراد استعماله للمقامرة ؼٌر المشروعة كل استنباط أو آلة أو شًء استعمل أو ٌلوح أن( 5)

وجد فً منزل أو ؼرفة أو محل ٌدار أو ٌدعً بؤنه ٌدار أو ٌستعمل للمقامرة ؼٌر المشروعة ٌجوز 
ضبطه من قبل أي مؤمور من مؤموري البولٌس، ولدى محاكمة أي شخص بتهمة إدارة أو استعمال ذلك 

حكام هذا القانون ٌجوز للمحكمة أن تصدر القرار الذي تقضً به المنزل أو الؽرفة أو المحل خبلفاً أل
.  العدالة بشؤن مصادرة ذلك االستنباط أو اآللة أو الشًء، أو إتبلفه أو رده

  191المادة 

  الٌانصٌب
 
. كل من فتح أو أدار أو استعمل مكاناً ألعمال الٌانصٌب مهما كان نوعها ٌعتبر أنه ارتكب جنحة( 1)
بع أو نشر أو تسبب فً طبع أو نشر أٌة إذاعة أو إعبلن آخر عن ٌانصٌب أو ما ٌتعلق كل من ط( 2)

به أو عن بٌع أٌة تذكرة أو ورقة ٌانصٌب أو حصة فً تذكرة أو ورقة ٌانصٌب أو فٌما ٌتعلق بذلك، أو 
باع أو عرض للبٌع تذكرة أو ورقة ٌانصٌب كهذه ٌعتبر أنه ارتكب جنحة وٌعاقب بؽرامة قدرها 

. ون جنٌهاً خمس
الواردة فً هذه المادة تشمل كل طرٌقة أو حٌلة تتخذ لبٌع مال أو هبته أو " ٌانصٌب"إن لفظة ( 3)

التصرؾ فٌه أو توزٌعه بواسطة القرعة أو بطرٌق الحظ، سواء أكان ذلك ٌرمً حجارة الزهر أو 
دوالب أو حٌوان مدرب  بسحب التذاكر أو أوراق الٌانصٌب أو القرعة أو األرقام أو الرسوم أو بواسطة

. أو بؤٌة طرٌقة أخرى مهما كان نوعها
. ال تقام الدعوى عن أي جرم ٌنطبق على أحكام هذه المادة إال من قبل النابب العام أو بموافقته( 4)
.  استحصل، على إذن به من المندوب السامً" ٌانصٌب"ال تسري أحكام هذه المادة على أي ( 5)

  192المادة 

  إدارة الدور
 

كل من ظهر أنه ٌشرؾ على إدارة منزل أو ؼرفة أو عدد من الؽرؾ أو محل مما ورد ذكره فً 
من هذا القانون، رجبلً كان أو امرأة، وكل من تصرؾ تصرؾ الشخص الذي  191و 190المادتٌن 

ك ٌشرؾ على إدارة ذلك المحل أو الشخص المعهود إلٌه أمر تفقده والعناٌة به، ٌعتبر أنه هو صاحب ذل
.  المحل سواء أكان هو صاحبه الحقٌقً أم لم ٌكن

  193المادة 

  كسب ؼٌر مشروع



 
: كل من

. كانت بؽٌاً وتصرفت تصرفاً شابناً أو منافٌاً لآلداب فً محل عام( أ)
استعطى أو طلب الصدقة من الناس متذرعاً إلى ذلك بعرض جروحه أو عاهة فٌه أو بؤٌة وسٌلة ( ب)

 أم جالساً فً محل عام، أو وجد ٌقود ولداً دون السادسة عشرة من عمره أخرى، سواء أكان متجوالً 
. للتسول وجمع الصدقات أو ٌشجعه على ذلك

وجد متنقبلً من مكان إلى آخر لجمع الصدقات واإلحسان أو ساعٌاً لجمع التبرعات الخٌرٌة مهما ( ج)
. كان نوعها باالستناد إلى ادعاء باطل أو كاذب

. محل عمومً تصرفاً ٌحتمل أن ٌحدث إخبلالً بالطمؤنٌنة العامةتصرؾ فً أي ( د)
قربة منه أو فً أٌة طرٌق أو شارع عام أو فً مكان محاذ لهما وجد متجوالً فً أي ملك أو على م( هـ)

أو فً أي محل عام آخر فً وقت وظروؾ ٌستنتج منها بؤنه موجود هنالك لؽاٌة ؼٌر مشروعة أو ؼٌر 
: البقة

ٌعتبر أنه ارتكب جنحة وٌعاقب فً المرة األولى بالحبس مدة شهر واحد وفً المرة الثانٌة أو ما ٌلٌها 
.  سنة واحدةبالحبس مدة 

  194المادة 

  اإلستهتار بالبزة الرسمٌة
 

كل من ارتدى بزة ٌستعملها رجال القوى العسكرٌة أو تستعملها قوة البولٌس فً فلسطٌن وهو لٌس من 
رجال القوى، أو ارتدى بزة تشبه هذه البزة أو علٌها شارة أو عبلمة عسكرٌة ممٌزة أو أٌة عبلمات 

وال من شؤنها أن تإدي إلى االستهتار بها وكل من استخدم شخصاً آخر ممٌزة أخرى بصورة أو فً أح
لٌرتدي مثل هذه البزة، ٌعتبر أنه ارتكب جنحة وٌعاقب بالحبس مدة ثبلثة أشهر أو بؽرامة قدرها عشر 

.  جنٌهات

  195المادة 

  افشاء األمراض المعوٌة
 

ٌإدي إلى تفشً أي مرض خطر  كل من أتى بوجه ؼٌر مشروع أو بطرٌق اإلهمال فعبلً ٌحتمل أن
وهو ٌعلم أو لدٌه ما ٌدعوه إلى االعتقاد بؤن فعله قد ٌإدي إلى تفشً عدوى هذا المرض، ٌعتبر أنه 

.  ارتكب جنحة

  196المادة 

  بٌع المواد الفاسدة
 
كل من باع مادة على أنها طعام أو شراب، أو أحرزها بقصد أن ٌبٌعها على أنها طعام أو شراب ( 1)

أن أصبحت مضرة بالصحة أو فً حالة ال تصلح معها لؤلكل أو الشرب مع علمه أو مع وجود ما بعد 
ٌدعوه لبلعتقاد بؤنها مضرة بالصحة أو ؼٌر صالحة لؤلكل أو الشرب، ٌعتبر أنه ارتكب جنحة وٌعاقب 

. بالحبس مدة سنة واحدة
عه كطعام أو شراب أو مع علمه كل من ؼش طعاماً أو شراباً بحٌث جعله مضراً بالصحة قاصداً بً( 2)

.  بؤنه قد ٌباع على هذه الصورة، ٌعتبر أنه ارتكب جنحة وٌعاقب بالحبس مدة سنة واحدة

  197المادة 

  بٌع الطعام ؼٌر النظٌؾ
 

كل من كان ٌتعاطى بٌع المؤكوالت أو المشروبات بالمفرق أو كان صاحب فندق أو نزل أو مطعم أو 
: كوالت أو المشروباتمحل تباع وتستهلك فٌه المؤ

ولم ٌحافظ على نظافة المؤكوالت أو المشروبات التً ٌقدمها للناس، أو ( أ)



: خالؾ أي نظام أصدرته الحكومة أو سلطة بلدٌة بشؤن الصحة العامة( ب)
ٌعتبر أنه ارتكب مخالفة وٌعاقب بالحبس مدة أسبوع واحد أو بؽرامة قدرها خمسة جنٌهات، وفً المرة 

ما ٌلٌها ٌعتبر أنه ارتكب جنحة وٌعاقب بالحبس مدة خمسة عشر ٌوماً أو بؽرامة قدرها عشرة الثانٌة أو 
. جنٌهات

 
.  وٌجوز للمحكمة التً ادانت المخالؾ أن تؤمر بإتبلؾ المواد ؼٌر الصالحة لؤلكل أو الشرب

  198المادة 

  تلوٌث المٌاه
 

و صهرٌج أو مكان آخر بحٌث جعلها ؼٌر كل من لوث أو أفسد مٌاه ٌنبوع أو مجرى أو ببر أو حوض أ
صالحة للؽاٌة التً جرت العادة على استعمالها من أجلها، ٌعتبر أنه ارتكب جنحة وٌعاقب بالحبس مدة 

.  ستة أشهر

  199المادة 

  افساد الهواء
 

كل من أفسد الهواء طوعاً فً مكان بحٌث جعله مضراً بصحة األشخاص الذٌن ٌسكنون أو ٌشتؽلون فً 
ر ذلك المكان بوجه عام أو بصحة األشخاص الذٌن ٌمرون فً الشارع العام، ٌعتبر أنه ارتكب جوا

.  جنحة

  200المادة 

  الحرؾ والصناعات المضرة
 

كل من أحدث ضجٌجاً عالٌاً أو سبب انتشار روابح كرٌهة أو مضرة بالصحة أثناء تعاطٌه حرفته أو 
وؾ تإدي إلى إزعاج عدد وافر من الناس أثناء صنعته أو بؽٌر ذلك من الدواعً فً أماكن وظر

. مباشرتهم حقوقهم العادٌة، ٌعاقب كؤنه أتى مكرهة عامة
 
 

 الفصل العشرون 
القذؾ  

  201المادة 

  القدح
 
كل من نشر بواسطة الطبع أو الكتابة أو الرسم أو التصوٌر أو بؤٌة واسطة أخرى ؼٌر مجرد ( 1)

ؼٌر مشروع مادة تكون قذفا بحق شخص آخر، بقصد القذؾ بحق اإلٌماء أو اللفظ أو الصوت وبوجه 
". بالقدح"ذلك الشخص، ٌعتبر أنه ارتكب جنحة وتعرؾ تلك الجنحة 

إذا تسبب فً عرض أو تبلٌػ أو توزٌع المادة المطبوعة أو " قدحاً "ٌعتبر الشخص أنه نشر ( 2)

إلى شخصٌن أو أكثر مجتمعٌن كانوا  المحررة أو الرسم أو الصورة أو الشًء اآلخر الذي ٌكّون القذؾ،
. أو منفردٌن

 
ٌعتبر التبلٌػ بكتاب مفتوح أو ببطاقة برٌد نشراً سواء أرسل الكتاب أو البطاقة إلى المقذوؾ فً حقه أم 

.  إلى شخص آخر

  202المادة 

  الذم



 
قذؾ فً كل من نشر شفوٌاً وبوجه ؼٌر مشروع أمراً ٌكون قذفاً بحق شخص آخر قاصداً بذلك ال( 1)

وتعرؾ هذه الجنحة . حق ذلك الشخص، ٌعتبر أنه ارتكب جنحة وٌعاقب بالحبس مدة سنة واحدة
". بالذم"
إذا تلفظ بؤلفاظ الذم عبلنٌة فً حضور الشخص المعتدى علٌه أو فً " ذماً "ٌعتبر الشخص أنه نشر ( 2)

تدى علٌه بواسطة إببلغ مكان ٌمكن لؽٌره من الناس أن ٌسمعه فٌه أو فعل ذلك فً ؼٌاب الشخص المع
.  ألفاظ الذم إلى شخصٌن أو أكثر سواء أكانوا مجتمعٌن أم منفردٌن

  203المادة 

  القذؾ
 
إذا أسند فٌها إلى شخص ارتكاب جرٌمة أو سوء تصرؾ فً وظٌفة " قذفاً "تعتبر المادة مكونة ( 1)

ٌفته أو ٌعرضه إلى بؽض عامة أو أي أمر من شؤنه أن ٌسًء إلى سمعته فً مهنته أو صناعته أو وظ
. الناس أو احتقارهم أو سخرٌتهم

الواردة فً هذه المادة كل جرم ٌستوجب العقوبة بمقتضى هذا القانون وكل " جرٌمة"ٌراد بلفظة ( 2)

فعل ٌستوجب العقوبة بموجب أحكام أي تشرٌع معمول به فً فلسطٌن، وكل فعل آخر أّنى ارتكب إذا 
. ي تشرٌع معمول به فً فلسطٌن فٌما لو ارتكبه شخص ما فً فلسطٌنكان ٌستوجب العقوبة بمقتضى أ

لٌس من الضروري الثبات القدح أو الذم أن ٌكون معنى القذؾ معبراً عنه مباشرة أو بصراحة ( 3)

تامة بل ٌكفً أن ٌكون فً اإلمكان استنتاج معنى القذؾ وتطبٌقه على الشخص الذي ٌزعم بؤنه قذؾ 
.  و الذم المزعوم أو من ظروؾ خارجٌة أو بعضه من هذا وبعضه من ذاكفً حقه إما من القدح أ

  204المادة 

  نشر القدح
 

كل من نشر قدحاً بحق شخص آخر أو هدده بنشره أو هدده مباشرة أو ؼٌر مباشرة بطبع أو بنشر أي 
و أمر أو شًء ٌمس شخصه، أو عرض مباشرة أو ؼٌر مباشرة أن ٌحجم عن طبع أو نشر ذلك األمر أ
الشًء بقصد ابتزاز مبلػ من المال أو الحصول على تؤمٌن بدفع مبلػ من المال أو الحصول على أي 

شًء ذي قٌمة من ذلك الشخص أو من ؼٌره أو فعل ما تقدم ذكره بقصد إؼراء أي شخص على تعٌٌن 
أنه  شخص آخر فً وظٌفة أو مركز ذي اٌراد أو اعتماد أو بقصد إؼرابه على تدبٌر ذلك له، ٌعتبر

.  ارتكب جنحة

  205المادة 

  النشر ؼٌر المشروع
 

إٌفاء للؽاٌة المقصودة من هذا الفصل، ٌعتبر نشر أٌة مادة تكّون قذفاً بحق شخص آخر نشراً ؼٌر 
: مشروع، إال

إذا كانت مادة القذؾ صحٌحة وٌعود نشرها بالفابدة على المصلحة العامة، أو ( أ)
.  نى من المإاخذة بناء على أحد األسباب اآلتً ذكرها فً هذا الفصلإذا كان نشر تلك المادة مستث( ب)

  206المادة 

  استثناء مطلق
 
ٌكون نشر القذؾ مستثنى من المإاخذة استثناء مطلقاً وال ٌعاقب ناشره علٌه بمقتضى هذا القانون ( 1)

: فً كل حال من األحوال اآلتٌة
ن قبل المندوب السامً أو المجلس التنفٌذي أو المجلس إذا كانت المادة المكّونة للقذؾ قد نشرت م( أ)

التشرٌعً أو المجلس االستشاري فً مستند أو محضر رسمً، أو 
إذا كانت المادة المكّونة للقذؾ قد نشرت فً المجلس التنفٌذي أو المجلس التشرٌعً أو المجلس ( ب)



لس من هذه المجالس، أو االستشاري من قبل المندوب السامً أو من قبل عضو من أعضاء أي مج
إذا كانت المادة المكّونة للقذؾ قد نشرت بؤمر صدر من المندوب السامً فً المجلس التنفٌذي، أو ( ج)
إذا كانت المادة المكّونة للقذؾ قد نشرت بحق شخص تابع إذ ذاك لبلنضباط العسكري أو البحري ( د)

االنضباط ووقع النشر من شخص ذي  أو النضباط البولٌس وكان ٌتعلق بسلوكه كشخص تابع لذلك
سلطة علٌه فٌما ٌتعلق بسلوكه ذاك إلى شخص آخر له علٌه نفس تلك السلطة، أو 

إذا كانت المادة المكّونة للقذؾ قد نشرت أثناء إجراءات قضابٌة من قبل شخص اشترك فً تلك ( هـ)
و اإلجراءات كقاٍض أو حاكم صلح أو محاٍم أو شاهد أو فرٌق فً الدعوى، أ

إذا كانت المادة المنشورة هً فً الواقع بٌان صحٌح ألي أمر قٌل أو جرى أو أذٌع فً المجلس ( و)
التنفٌذي أو المجلس التشرٌعً أو المجلس االستشاري، أو 

إذا كانت المادة المنشورة هً فً الواقع بٌان صحٌح عن أي شًء أو أمر قٌل أو جرى أو أبرز ( ز)
: ة أمام أٌة محكمةأثناء إجراءات قضابٌة متخذ

 
وٌشترط فً ذلك أنه إذا حظرت المحكمة نشر أي أمر أو شًء قٌل أو أبرز أمامها بداعً أنه ٌتضمن 

فساداً أو إخبلالً باآلداب أو تجدٌفاً فبل ٌكون نشره مستثنى من المإاخذة، أو 
ها وكان إذا كانت المادة المنشورة هً نسخة أو صورة أو خبلصة صحٌحة عن مادة سبق نشر( ح)

نشر تلك المادة مستثنى أو فً اإلمكان استثناإه من المإاخذة بمقتضى أحكام هذه المادة، أو 
. إذا كان الشخص الذي نشر المادة مجبرا على نشرها بحكم القانون( ط)
إذا كان النشر مستثنى من المإاخذة استثناء مطلقاً فسٌان فً ذلك، إٌفاء للؽاٌة المقصودة من هذا ( 2)

ل، أكان األمر الذي وقع نشره صحٌحاً أم ؼٌر صحٌح أو كان النشر قد جرى بسبلمة نٌة أم الفص
: خبلؾ ذلك

وٌشترط فً ذلك أن ال تعفً أحكام هذه المادة أي شخص من العقوبة التً ٌكون معرضاً لها بموجب 
.  أحكام أي فصل آخر من هذا القانون أو أحكام أي تشرٌع آخر

  207المادة 

  ٌداستثناء مق
 

ٌكون نشر المادة المكونة للقذؾ مستثنى من المإاخذة بشرط وقوعه بسبلمة نٌة إذا كانت العبلقة 
الموجودة بٌن الناشر وصاحب المصلحة بالنشر من شؤنها أن تجعل الناشر إزاء واجب قانونً أو أدبً 

اشر مصلحة شخصٌة أو اجتماعً ٌقضً علٌه بنشر تلك المادة لصاحب المصلحة بالنشر، أو إذا كان للن
مشروعة فً نشره تلك المادة على هذا الوجه، بشرط أن ال ٌتجاوز حد النشر وكٌفٌته القدر المعقول 

: الذي تتطلبه المناسبة، وكذلك ٌكون النشر مستثنى من المإاخذة فً األحوال اآلتً بٌانها
وك شخص ٌشؽل وظٌفة إذا كانت المادة المنشورة عبارة عن إبداء الرأي بسبلمة نٌة حول سل( أ)

قضابٌة أو رسمٌة أو أٌة وظٌفة عمومٌة أخرى، أو تتعلق بؤخبلقه الشخصٌة بقدر ما ٌظهر أثر تلك 
األخبلق فً سلوكه ذاك، أو 

إذا كانت المادة المنشورة عبارة عن إبداء الرأي بسبلمة نٌة فٌما ٌتعلق بسلوك شخص فً أٌة ( ب)
ما ٌظهر أثرها فً ذلك السلوك، أو مسؤلة عمومٌة أو بؤخبلق الشخصٌة بقدر 

إذا كانت المادة المنشورة عبارة عن إبداء الرأي بسبلمة نٌة بشؤن سلوك شخص بحسب ما أظهرته ( ج)
شهادة أدٌت فً إجراءات قضابٌة علنٌة، حقوقٌة كانت أو جزابٌة، أو بشؤن سلوك أي فرٌق فً الدعوى 

أن أخبلق أي شخص بقدر ما ٌبدو أثرها فً سلوكه أو شاهد أو شخص آخر أثناء تلك اإلجراءات أو بش
فً األحوال المذكورة فً هذه الفقرة، أو 

إذا كانت المادة المنشورة عبارة عن إبداء الرأي بسبلمة نٌة بشؤن مزاٌا كتاب أو محرر أو صورة ( د)
أو رسم أو خطاب أو أي أثر آخر أو تمثٌل أو فعل نشر أو جرى علناً، أو عرضه شخص لحكم 

لجمهور، أو بشؤن أخبلق الشخص بقدر ما ٌظهر أثرها فً أي شًء من األشٌاء المذكورة فٌما تقدم، ا
أو 

إذا كانت المادة المنشورة عبارة عن انتقاد وجهة شخص بسبلمة نٌة إلى سلوك شخص آخر فً ( هـ)
لك الشخص مسؤلة ٌملك فٌها سلطة على ذلك الشخص إما بمقتضى عقد أو بؽٌره، أو وجهة إلى أخبلق ذ



بقدر ما ٌظهر أثرها فً سلوكه، أو 
إذا كانت المادة المنشورة عبارة عن شكوى أو تهمة وجهها شخص بسبلمة نٌة بحق شخص آخر ( و)

فٌما ٌتعلق بسلوكه فً أٌة مسؤلة أو بؤخبلقه بقدر ما ٌظهر أثرها فً ذلك السلوك، إلى شخص ثالث 
قد أو بؽٌر ذلك فٌما ٌتعلق بسلوكه أو بموضوع ٌملك سلطة على ذلك الشخص اآلخر إما بمقتضى ع

الشكوى أو التهمة أو ٌملك بحكم القانون سلطة تخوله التحقٌق فٌما ٌعرض علٌه من الشكاوى بشؤن مثل 
هذا السلوك أو الموضوع أو سماع تلك الشكاوى، أو 

ص الذي نشرها إذا كانت المادة قد نشرت بسبلمة نٌة ألجل المحافظة على حقوق أو مصلحة الشخ( ز)
أو حقوق أو مصلحة الشخص الذي جرى النشر من أجله أو أي شخص آخر ٌهم أمره هذا الشخص 

األخٌر  

  208المادة 

  انتفاء سبلمة النٌة
 

ال تتوفر سبلمة النٌة فً نشر المادة المكونة للقذؾ حسب المعنى المقصود من المادة السابقة فً أي 
: حال من األحوال التالٌة

ظهر أن المادة ؼٌر صحٌحة وأن الشخص الذي نشرها لم ٌكن ٌعتقد بصحتها، أو  إذا( أ)
إذا ظهر أن المادة ؼٌر صحٌحة وأن الشخص الذي نشرها لم ٌهتم االهتمام البلزم للتؤكد من ( ب)

صحتها أو عدم صحتها، أو 
رجة تفوق إذا ظهر أن الشخص الذي نشر المادة قد قصد إٌذاء الشخص المقذوؾ فً حقه إلى د( ج)

القدر المعقول الذي تتطلبه المصلحة العامة أو القدر الذي تتطلبه المحافظة على الحقوق أو المصلحة 
.  الشخصٌة التً ٌدعً الناشر أنها تخوله التمتع باالستثناء من المإاخذة

  209المادة 

  سبلمة النٌة كقرٌنة
 

المكّونة للقذؾ قد وقع فً أحوال تبرز نشرها فٌما إذا أقٌم الدلٌل بالنٌابة عن المتهم على أن نشر المادة 
لو كانت قد نشرت بسبلمة نٌة فٌإخذ ذلك كبٌنة قرٌنة على أن النشر قد وقع بسبلمة نٌة إلى أن ٌثبت 

. العكس
 
 

 الفصل الحادي والعشرون 
التخوٌؾ فً المنازعات الصناعٌة  

  210المادة 

  التعارٌؾ
 

الواردة فً هذا الفصل المعانً المخصصة لها أدناه، إال إذا دلت القرٌنة ٌكون للعبارات واأللفاظ التالٌة 
: على ؼٌر ذلك

والعمال أو بٌن العمال ( بكسر الدال)أي نزاع ٌقع بٌن المستخدمٌن " النزاع الصناعً"تعنً عبارة ( أ)
أو بشروط  أنفسهم فٌما ٌتعلق باستخدام شخص أو عدم استخدامه أو بمدة استخدامه أو بشروط استخدامه

عمله، وال ٌعتبر كنزاع صناعً كل نزاع ٌكون سببه أو أحد أسبابه اعتراض فرٌق من العمال على 
. استخدام عمال آخرٌن ٌختلفون عنهم فً العنصر أو المذهب أو اللؽة

كل شخص ٌشتؽل فً حرفة أو صناعة سٌان فً ذلك أكان مستخدماً عن " العامل"وتشمل لفظة ( ب)
. الذي جرى النزاع الصناعً معه أم لم ٌكن( الدالبكسر )المستخدم 

إلى كل جمعٌة مسجلة بمقتضى قانون الجمعٌات العثمانً المإرخ فً " الجمعٌة"وتنصرؾ لفظة ( ج)
، أو قانون الشركات لسنة 1920أو بمقتضى قانون جمعٌات التعاون لسنة  1327رجب سنة  29



ات بٌن العمال ومستخدمٌهم أو بٌن العمال أنفسهم أو ، التً ٌكون من جملة أؼراضها تنظٌم العبلق1929

.  آخرٌن( بكسر الدال)ومستخدمٌن ( بكسر الدال)بٌن مستخدمٌن 

  211المادة 

  التدخل بؽٌر حق
 

كل من فعل أحد األفعال التالٌة بوجه ؼٌر حق بؽٌة إرؼام أي شخص على القٌام بفعل ال ٌلزمه القانون 
: ن القٌام بفعل ٌخوله القانون القٌام به، أيبالقٌام به أو على االمتناع ع

استعمل العنؾ مع ذلك الشخص أو مع امرأته أو أوالده أو خوفه أو خّوؾ امرأته أو أوالده أو أوقع ( أ)
ضرراً بؤمواله، أو 

تعقب أثره من مكان إلى آخر ببل انقطاع، أو ( ب)
لتً تخصه أو التً ٌستعملها أو حرمه أخفى أٌة أدوات أو عدد أو مبلبس أو ؼٌرها من األموال ا( ج)

من استعمالها، أو صده عن ذلك، أو 
راقب أو طاؾ حول المنزل أو المكان الذي ٌقٌم أو ٌشتؽل أو ٌتعاطى حرفته فٌه أو المكان الموجود ( د)

فٌه عرضاً، أو حول الطرٌق المإدٌة إلى ذلك المنزل أو المكان، أو 
: و طرٌقتبعه بصورة مقلقة فً أي شارع أ( هـ)

ٌعتبر أنه ارتكب جنحة وٌعاقب بالحبس مدة سنة واحدة أو بؽرامة قدرها مابة جنٌه أو بكلتا هاتٌن 
العقوبتٌن 

وٌشترط فً ذلك أنه ٌحق لشخص واحد أو أكثر ٌعملون باألصالة عن أنفسهم أو بالنٌابة عن أٌة جمعٌة 
صناعً أو تروٌجه، عند المنزل  أو صاحب معمل صناعً أو محل تجاري، أن ٌقفوا بؽٌة إحداث نزاع

أو المكان الذي ٌشتؽل فٌه أي شخص أو ٌتعاطى فٌه حرفته أو بالقرب من ذلك المحل إذا كان وقوفهم 
هناك لمجرد الحصول على معلومات منه أو تبلٌؽها إلٌه أو إقناعه على العمل أو على االمتناع عن 

. العمل بصورة سلمٌة
 
 
 

 القسم الرابع 
تقع على أفراد الناس   الجرابم التً

  

 الفصل الثاني والعشرون 
القتل مع سبق اإلصرار والقتل قصداً  

  212المادة 

  القتل من ؼٌر قصد
 

من هذا القانون، كل من تسبب فً موت شخص آخر، بفعل أو ترك ؼٌر  214مع مراعاة أحكام المادة 

.  ٌر قصدمشروع ٌعتبر أنه ارتكب جناٌة وتعرؾ هذه الجناٌة بالقتل عن غ

  213المادة 

  العقوبات
 

.  كل من أدٌن بارتكاب جناٌة القتل عن ؼٌر قصد، ٌعاقب بالحبس المإبد

  214المادة 

  القتل قصدا



 
: كل من

تسبب قصداً فً موت أبٌه أو أمه أو جده أو جدته بفعل أو ترك ؼٌر مشروع، أو ( أ)
تسبب عمداً فً موت أي شخص آخر، أو ( ب)
فً موت أي شخص آخر خبلل تهٌبته األسباب الرتكاب جرم أو تسهٌبلً الرتكاب ذلك تسبب قصداً ( ج)

الجرم، أو 
تسبب عند وقوع جرم فً موت شخص قاصداً بذلك أن ٌإمن التملص أو النجاة من العقوبة ( د)

المترتبة على ذلك الجرم إما لنفسه أو ألي شخص آخر اشترك معه كفاعل أصلً أو كشرٌك فً 
: الجرمارتكاب ذلك 

.  ٌعتبر أنه ارتكب جناٌة وتعرؾ هذه الجناٌة بالقتل قصداً 

  215المادة 

  العقوبات
 

. كل من أدٌن بارتكاب جناٌة القتل قصداً ٌعاقب باإلعدام
وٌشترط فً ذلك أنه إذا ثبت للمحكمة ببٌنة مقنعة أن امرأة أدٌنت بارتكاب القتل قصداً هً حبلى فٌحكم 

.  لمإبدعلى تلك المرأة بالحبس ا

  216المادة 

  التعمد
 

: من هذا القانون ٌعتبر الشخص أنه قتل شخصاً آخر عمداً  214إٌفاء للؽاٌة المقصودة من المادة 

متى صمم على قتل ذلك الشخص أو على قتل أي فرد من أفراد عابلته أو أي فرد من أفراد العنصر ( أ)
ة الدلٌل عى أنه صمم على قتل فرد معٌن من بشرط أن ال ٌكون من الضروري إقام. الذي ٌنتمً إلٌه

. أفراد تلك العابلة أو العنصر
متى قتل ذلك الشخص بدم بارد دون استثارة آنٌة فً ظروؾ كان ٌستطٌع فٌها التفكٌر وتقدٌر ( ب)

. نتٌجة أعماله
عنصر الذي متى قتل ذلك الشخص بعد أن أعد بذاته العدة لقتله أو قتل أي فرد من أفراد عابلته أو ال( ج)

ٌنتمً إلٌه أو بعد أن أعد اآللة التً استعملت فً قتل ذلك الشخص، إن كان قد أعد آلة كهذه، 
والثبات التعمد لٌس من الضروري إقامة الدلٌل على أن الشخص المتهم كان فً حالة ذهنٌة معٌنة لمدة 

ارتكاب الجرٌمة الفعلى، أو  معلومة من الزمن أو أنه كان فً تلك الحالة خبلل مدة معٌنة من الزمن قبل
إقامة الدلٌل على أن اآللة التً استعملت فً ارتكاب الجرٌمة إن وجدت آلة كهذه، قد اعدت قبل مدة 

.  معٌنة من ارتكاب الجرٌمة الفعلى

  217المادة 

  الترك ؼٌر المشروع
 

سواء أكان ذلك الترك ؼٌر المشروع هو الترك الذي ٌبلػ درجة اإلهمال الجرمً فً القٌام بواجب 
.  الترك مقروناً بنٌة إٌقاع الموت أو الضرر الجسمانً أم لم ٌكن

  218المادة 

  التسبب فً الموت بؽٌر قصد
 

كل من تسبب فً موت شخص آخر بؽٌر قصد من جراء عمله بعدم احتراز أو حٌطة أو اكتراث عمبلً 
الحبس مدة سنتٌن أو بؽرامة قدرها ال ٌبلػ درجة اإلهمال الجرمً، ٌعتبر أنه ارتكب جنحة وٌعاقب ب

.  مابة جنٌه



  219المادة 

  حاالت التسبب فً الموت
 

ٌعتبر الشخص بؤنه تسبب فً موت شخص آخر فً كل حالة من الحاالت التالٌة، وإن كان فعله أو 
: تركه لٌس السبب المباشر أو الوحٌد الذي أفضى إلى الموت

 
استوجب إجراء عملٌة جراحٌة له أو معالجته معالجة طبٌة إذا أوقع ضرراً جسمانٌاً بشخص آخر ( أ)

أفضت إلى موته، وال عبرة فً هذه الحالة إذا كانت المعالجة صاببة أو ؼٌر صاببة ما دامت قد جرت 
بسبلمة نٌة وبخبرة وحذق عادٌٌن، أما إذا لم تتوفر سبلمة النٌة فً المعالجة التً كانت السبب المباشر 

ت أو إذا اجرٌت المعالجة دون خبرة وحذق عادٌٌن فبل ٌعتبر الشخص الذي أوقع الذى افضى إلى المو
. الضرر أنه تسبب فً الموت

إذا أوقع بشخص آخر ضرراً جسمانٌاً لٌس من شؤنه أن ٌفضً إلى الموت فٌما لو أجرى الشخص ( ب)
ما ٌتعلق بؤسلوب المتضرر المعالجة الجراحٌة أو الطبٌة البلزمة أو اتخذ االحتٌاطات المقتضاة فً

. معٌشته
اذا حمل شخصاً آخر على ارتكاب فعل ٌفضً إلى موته باستعمال العنؾ مع ذلك الشخص أو ( ج)

بتهدٌده باستعماله وكان قد تراءى للشخص المتضرر بؤن الفعل الذي أفضى إلى موته هو وسٌلة طبٌعٌة 
. الجتناب العنؾ أو التهدٌد فً تلك الظروؾ

و تركه قد عجل فً موت أي شخص مصاب بمرض أو بضرر جسمانً من شؤنه إذا كان بفعله أ( د)
. أن ٌفضً إلى موته دون ذلك الفعل أو الترك

إذا كان الفعل أو الترك ال ٌفضً إلى الموت إال إذا اقترن بفعل أو ترك من قبل الشخص المقتول ( هـ)
.  أو أشخاص آخرٌن

  220المادة 

  اعتبار الطفل شخصا
 

شخصاً ٌمكن قتله متى خلص حٌاً من بطن أمه وال عبرة فً ذلك أتنفس أم لم ٌتنفس أو ٌعتبر الطفل 
.  كانت الدورة الدموٌة مستقلة فٌه أم لم تكن أو كان حبل سرته مقطوعاً أم لم ٌكن

  221المادة 

  مدة الموت
 

ة وٌوم واحد ال ٌعتبر الشخص أنه قتل شخصاً آخر إذا لم تقع وفاة ذلك الشخص اآلخر خبلل سنة واحد
من حٌن وقوع سبب الموت، وتحسب هذه المدة اعتباراً من الٌوم الذي وقع فٌه آخر فعل ؼٌر مشروع 

.  أفضى إلى الموت وتشمل ذلك الٌوم
وإذا كان الموت مسبباً عن ترك القٌام بواجب فتحسب هذه المدة اعتباراً من الٌوم الذي توقؾ فٌه ذلك 

. الترك وتشمل ذلك الٌوم أٌضاً 
وإذا كان الموت مسبباً بعضاً عن فعل ؼٌر مشروع وبعضاً عن ترك القٌام بواجب فتحسب المدة 

اعتباراً من الٌوم الذي وقع فٌه آخر فعل ؼٌر مشروع أو من الٌوم الذي كؾ فٌه عن ارتكاب ذلك 
. الترك، أي الٌومٌن جاء بعد اآلخر، وتشمل ذلك الٌوم أٌضاً 

 
 

 الفصل الثالث والعشرون 
ابم المتعلقة بالقتل واالنتحار  الجر

  222المادة 

  محاولة القتل



 
: كل من

حاول التسبب فً موت شخص آخر بوجه ؼٌر مشروع، أو ( أ)
أتى فعبلً، أو ترك القٌام بفعل ٌحتم علٌه واجبه أن ٌقوم به وكان ذلك الفعل أو الترك مما ٌحتمل أن ( ب)

الترك أن ٌتسبب بوجه ؼٌر مشروع فً موت شخص  ٌعرض حٌاة إنسان للخطر، قاصداً بذلك الفعل أو
آخر 

.  ٌعتبر أنه ارتكب جناٌة وٌعاقب بالحبس المإبد

  223المادة 

  محاولة المحكوم علٌهم القتل
 

كل من كان محكوماً علٌه بالحبس وحاول ارتكاب القتل قصداً، ٌعتبر أنه ارتكب جناٌة وٌعاقب بالحبس 
.  المإبد

  224المادة 

  قتلالتهدٌد بال
 

كل من تسبب، مباشرة أو ؼٌر مباشرة، فً إٌصال أي محرر إلى أي شخص ٌتضمن تهدٌده بالقتل وهو 
.  عالم بمضمون ذلك المحرر ٌعتبر أنه ارتكب جناٌة وٌعاقب بالحبس مدة سبع سنوات

  225المادة 

  محاولة االنتحار والمساعدة علٌها
 
. ةكل من حاول االنتحار ٌعتبر أنه ارتكب جنح( 1)
: كل من( 2)

حمل شخصاً على االنتحار، أو ( أ)
أؼرى شخصاً على االنتحار فحمله بذلك عى أن ٌنتحر، أو ( ب)
: ساعد آخر على االنتحار( ج)

.  ٌعتبر أنه ارتكب جناٌة وٌعاقب بالحبس المإبد

  226المادة 

  قتل الطفل
 
حدٌثاً، وكانت حٌن وقوع ذلك إذا تسببت امرأة بفعل أو ترك مقصود، فً موت طفلها المولود ( 1)

الفعل أو الترك لم تبرأ بعد برءاً تاماً من تؤثٌر وضعها لذلك الطفل بحٌث كانت من جراء ذلك فً حالة 
ولو كانت الظروؾ التً وقع فٌها الجرم " قتل الطفل"عقلٌة ؼٌر متزنة، فتعتبر أنها ارتكبت جرٌمة 

وتجوز محاكمتها ومعاقبتها على ذلك الجرم . ه المادةتجعله من قبٌل القتل قصداً لوال وجود أحكام هذ
. كما لو كانت قد ارتكبت جرم القتل عن ؼٌر قصد فً ذلك الطفل

لٌس فً هذه المادة ما ٌإثر فً صبلحٌة المحكمة عند النظر بناء على اتهام بقتل طفل مولود حدٌثاً ( 2)

و بإدانتها مع اعتبارها مجنونة، أو بإدانتها قصداً، فً إصدار قرار بإدانة المتهمة بالقتل عن ؼٌر قصد أ
. بإخفاء الوالدة

إن أحكام هذا القانون المتعلقة بإخفاء الوالدة تسري فً حالة تبربة المرأة بناء على اتهام بقتل ( 3)

.  الطفل بالصورة التً تسري فٌها على تبربة امرأة من جرٌمة القتل قصداً 

  227المادة 

  اخفاء الوالدة



 
سعى إلخفاء والدة امرأة بعد وضعها بتصرفه سراً بجثة طفلها، سواء أكان الطفل قد مات قبل كل من 

. الوالدة أو أثناء الوالدة أو بعدها، ٌعتبر أنه ارتكب جنحة
 
 

 الفصل الرابع والعشرون 
الواجبات المتعلقة بالمحافظة على حٌاة الناس والصحة العامة  

  228المادة 

  شخاص آخرٌنمسإولٌة المتكفلٌن بؤ
 

ٌترتب على كل شخص عهد إلٌه أمر التكفل بشخص ال ٌستطٌع بسبب سنه أو مرضه أو اختبلل عقله 
أو حجره أو أي سبب آخر أن ٌستؽنً عن ذلك التكفل ولٌس فً وسعه أن ٌزود نفسه بؤسباب المعٌشة، 

عن فعل مشروع أو ؼٌر سواء أكان ذلك التكفل أمراً مفروضاً بموجب عقد أو بحكم القانون أو ناشباً 
مشروع أتاه الشخص المتكفل، أن ٌقدم لذلك الشخص ضرورٌات المعٌشة، وٌعتبر مسإوالً عما ٌصٌب 

.  حٌاته أو صحته بسبب تركه القٌام بذلك الواجب

  229المادة 

  مسإولٌة رب العابلة
 

بصفته رب العابلة  ٌترتب على كل شخص متكفل العناٌة بولد لم ٌتجاوز السنة الرابعة عشرة من عمره
أن ٌزود ذلك الولد بضرورٌات المعٌشة، وٌعتبر مسإوالً عما ٌصٌب حٌاة الولد أو صحته بسبب تركه 

.  القٌام بذلك الواجب سواء أكان ذلك الولد عدٌم الحٌلة أم لم ٌكن

  230المادة 

  مسإولٌة السادة
 

أو أجٌره الذي لم ٌتجاوز ست  ٌترتب على كل شخص تعهد بصفته سٌداً أو سٌدة، بؤن ٌزود خادمه
عشرة سنة من العمر بالطعام أو اللباس أو المنام البلزم، أن ٌقدم لذلك الخادم أو األجٌر ما تعهد به، 

.  وٌعتبر مسإوالً عما ٌصٌب حٌاته أو صحته بسبب تركه القٌام بذلك الواجب

  231المادة 

  مسإولٌة من ٌقومون بؤعمال خطرة
 

ذ على عهدته فً ؼٌر الحاالت االضطرارٌة إجراء عملٌة جراحٌة لشخص ٌترتب على كل شخص أخ
آخر أو معالجة طبٌة أو القٌام بؤي فعل مشروع من األفعال الخطرة أو التً ٌحتمل أن تكون خطرة على 

الحٌاة أو الصحة أن ٌكون مالكاً مقداراً معقوالً من المهارة وأن ٌعتنً العناٌة المعقولة لدى قٌامه بذلك 
.  فعل وٌعتبر مسإوالً عما ٌصٌب حٌاة أو صحة ذلك الشخص بسبب تركه القٌام بذلك الواجبال

  232المادة 

  مسإولٌة محرزي األشٌاء الخطرة
 

ٌترتب على كل شخص ٌوجد فً حوزته أو عهدته شًء حً، أو ؼٌر حً، متحرك أو ثابت، من شؤنه 
عتِن أو ٌحترس باستعماله أو إدارته، أن أن ٌعرض حٌاة أو سبلمة أو صحة أي شخص للخطر إذا لم ي

ٌتخذ الحٌطة والعناٌة الجتناب ذلك الخطر، وٌعتبر مسإوالً عما ٌصٌب حٌاة أو صحة أي شخص من 
. األشخاص بسبب تركه القٌام بذلك الواجب



 
 

 الفصل الخامس والعشرون 
الجرابم التً تعرض الحٌاة أو الصحة للخطر  

  233المادة 

  رابم بشل المقاومةتسهٌل ارتكاب الج
 

كل من جعل شخصاً آخر أو حاول أن ٌجعله ؼٌر قادر على المقاومة بؤٌة وسٌلة من الوسابل التً من 
شؤنها أن تإدي إلى خنقه أو اختناقه بقصد ارتكاب أو تسهٌل ارتكاب جناٌة أو جنحة أو تسهٌل فرار 

.  ارتكب جناٌة وٌعاقب بالحبس المإبدمجرم بعد ارتكاب أو محاولة ارتكاب جناٌة أو جنحة ٌعتبر أنه 

  234المادة 

  تسهٌل ارتكاب الجرابم بتؽٌٌب الشعور
 

كل من ناول شخصاً آخر أو حاول أن ٌناوله عقاراً أو شٌباً مخدراً أو مؽٌباً للشعور بقصد ارتكاب أو 
ة أو جنحة، تسهٌل ارتكاب جناٌة أو جنحة أو تسهٌل فرار مجرم بعد ارتكاب أو محاولة ارتكاب جناي

.  ٌعتبر أنه ارتكب جناٌة وٌعاقب بالحبس المإبد

  235المادة 

  الحاق األذى ومقاومة القبض
 

كل من أتى فعبلً من األفعال التالٌة بقصد تشوٌه أي شخص من األشخاص أو تعطٌله أو إٌقاع أذى بلٌػ 
: القانون أي به أو بقصد مقاومة أو منع القبض على نفسه أو على ؼٌره أو توقٌفه بمقتضى

جرح شخصاً آخر أو أوقع به أذى بلٌؽاً بوجه ؼٌر مشروع وبؤٌة وسٌلة من الوسابل، أو ( أ)
حاول بؤي وجه من الوجوه وبصورة ؼٌر مشروعة أن ٌرمً شخصاً آخر بؤي نوع من أنواع ( ب)

القذابؾ أو بؤن ٌضره بسكٌن أو بؤداة خطرة أو جارحة، أو 
مفرقعة بوجه ؼٌر مشروع، أو تسبب فً انفجار أٌة مادة ( ج)
أرسل إلى شخص آخر أو سلمه مادة مفرقعة أو أي شًء آخر مخطر أو مإٍذ، أو ( د)
تسبب فً أخذ أو استبلم مثل هذه المادة أو الشًء من قبل أي شخص، أو ( هـ)
وضع ساببلً كاوٌاً أو أٌة مادة مخربة أو مفرقعة فً أي مكان، أو ( و)
مشروع مثل هذا السابل أو المادة على شخص آخر أو استعمل السابل أو  ألقى أو قذؾ بوجه ؼٌر( ز)

: المادة بؤي وجه آخر على جسم أي شخص
.  ٌعتبر أنه ارتكب جناٌة وٌعاقب بالحبس المإبد

  236المادة 

  إعاقة انقاذ الؽرقى
 

: كل من
ر مركب فً منع أو عاق شخصاً آخر بوجه ؼٌر مشروع عن السعً إلنقاذ حٌاته وهو على ظه( أ)

حالة الخطر أو الؽرق أو وهو ٌحاول النجاة من ذلك المركب، أو 
منع أي شخص بوجه ؼٌر مشروع عن محاولة إنقاذ شخص آخر وهو فً مثل الحالة السابقة ( ب)

الذكر 
.  ٌعتبر أنه ارتكب جناٌة وٌعاقب بالحبس المإبد

  237المادة 

  إٌقاع الضرر بمسافري سكة الحدٌد



 
د األفعال التالٌة بقصد إٌقاع الضرر بؤي شخص مسافر فً السكة الحدٌدٌة أو تعرٌض كل من فعل أح

: سبلمته للخطر، سواء أكان هذا الشخص معٌناً أو ؼٌر معٌن أي
 
وضع أي شًء على السكة الحدٌدٌة، أو ( أ)
ا حراً عبث بالسكة الحدٌدٌة أو بؤي شًء موجود علٌها أو بالقرب منها بصورة تإثر فً استعماله( ب)

ومؤموناً أو تجعل استعمالها فً خطر أو تإثر فً سبلمة ذلك الشخص أو تعرضها للخطر، أو 
ألقى أو قذؾ شٌباً على أي شخص أو شًء موجود فً السكة الحدٌدٌة أو ضمنها أو علٌها أو ( ج)

تسبب فً اصطدام أي شًء بشخص أو بشًء آخر فً السكة الحدٌدٌة، أو 
إشارة أو عبث بؤي مصباح أو إشارة موجودة على السكة الحدٌدٌة أو عرض نوراً أو أعطى ( د)

بجانبها، أو 
: تسبب فً تعرٌض سبلمة ذلك الشخص للخطر بتركه القٌام بفعل ٌحتم علٌه واجبه أن ٌقوم به( هـ)

.  ٌعتبر أنه ارتكب جناٌة وٌعاقب بالحبس المإبد

  238المادة 

  اإلٌذاء البلٌػ
 

بشخص آخر بوجه ؼٌر مشروع، ٌعتبر أنه ارتكب جناٌة وٌعاقب بالحبس مدة كل من أوقع أذى بلٌؽاً 
.  سبع سنوات

  239المادة 

  اإلٌذاء بالمفرقعات
 

كل من وضع مادة مفرقعة فً أي مكان بوجه ؼٌر مشروع قاصداً بذلك إلحاق أي أذى بآخر، ٌعتبر أنه 
.  ارتكب جناٌة وٌعاقب بالحبس مدة أربع عشرة سنة

  240المادة 

  اإلٌذاء بالشم
 

كل من تسبب فً إعطاء شخص آخر أو فً تناوله سماً أو شٌباً مإذٌاً بوجه ؼٌر مشروع قاصداً إلحاق 
الضرر به أو إزعاجه فعرض بذلك حٌاته للخطر أو ألحق به أذى بلٌؽاً، ٌعتبر أنه ارتكب جناٌة وٌعاقب 

.  بالحبس مدة أربع عشرة سنة

  241المادة

  الجرح
 

: كل من
جرح شخصاً آخر بوجه ؼٌر مشروع، أو  (أ)
تسبب فً إعطاء شخص آخر أو فً تناول ذلك الشخص سماً أو شٌباً مإذٌاً بوجه ؼٌر مشروع ( ب)

: قاصداً بذلك إلحاق الضرر به أو ازعاجه
.  ٌعتبر أنه ارتكب جنحة

  242المادة 

  التخلؾ عن تقدٌم ضرورٌات المعٌشة
 

ت المعٌشة لشخص آخر وتخلؾ عن القٌام بهذا الواجب دون عذر كل من كان من واجبه تقدٌم ضرورٌا
مشروع مسبباً بذلك تعرض حٌاة ذلك الشخص أو احتمال تعرضها للخطر، أو إلحاق ضرر مستدٌم 



. بصحته أو احتمال إلحاق مثل هذا الضرر بها، ٌعتبر أنه ارتكب جنحة
 
 

 الفصل السادس والعشرون 
التهور واإلهمال الجنابً  

  243 المادة

  أفعال الطٌش واإلهمال
 

كل من أتى فعبلً من األفعال اآلتٌة بطٌش أو إهمال من شؤنه أن ٌعرض حٌاة إنسان للخطر أو بصورة 
: ٌحتمل معها أن ٌلحق ضرراً بشخص آخر، أي

ساق مركبة أو ركب حٌواناً على طرٌق عام، أو ( أ)
قاد أو اشترك فً قٌادة أو تسٌٌر سفٌنة، أو ( ب)
كب فعبلً بواسطة النار أو أٌة مادة أخرى سرٌعة االلتهاب أو اؼفل اتخاذ الحٌطة لتبلفً كل ارت( ج)

خطر ٌحتمل وقوعه من النار أو المواد السرٌعة االلتهاب الموجودة فً حوزته، أو 
أؼفل اتخاذ الحٌطة لتبلفً ما قد ٌحتمل وقوعه من الخطر من حٌوان موجود فً حوزته، أو ( د)
اً أخذ على نفسه معالجته معالجة طبٌة أو جراحٌة، أو  عالج شخص( هـ)
صرؾ أو قدم أو باع أو ناول أي شخص عبلجاً أو مادة سامة أو خطرة، أو ( و)
ارتكب فعبلً ٌتعلق بآالت عهد بها إلٌه كلٌاً أو جزبٌاً أو أؼفل اتخاذ الحٌطة البلزمة لتبلفً ما قد ( ز)

ٌنجم عنها من األخطار، أو 
الً ٌتعلق بمواد مفرقعة موجودة فً حٌازته أو أؼفل اتخاذ الحٌطة البلزمة لتبلفً ما قد ارتكب فع( ح)

: ٌنجم عنها من األخطار
.  ٌعتبر أنه ارتكب جنحة

  244المادة 

  أفعال األذى األخرى
 

كل من ارتكب فعبلً بوجه ؼٌر مشروع أو ترك القٌام بفعل ٌترتب علٌه القٌام به ولم ٌكن ذلك الفعل أو 
ترك مشموالً بؤحكام المادة السابقة، فسبب بذلك الفعل أو الترك أذى لشخص آخر، ٌعتبر أنه ارتكب ال

.  جنحة وٌعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو بؽرامة قدرها خمسون جنٌهاً أو بكلتا هاتٌن العقوبتٌن

  245المادة 

  تضلٌل المبلحٌن
 

ة كاذبة قاصداً بذلك تضلٌل مبلح أو فعل ذلك كل من عرض نوراً كاذباً أو أعطى إشارة أو ألقى عوام
وهو ٌعلم بؤن عمله هذا ٌحتمل أن ٌإدي إلى تضلٌل مبلح، ٌعتبر أنه ارتكب جناٌة وٌعاقب بالحبس مدة 

.  سبع سنوات

  246المادة 

  النقل فً السفن ؼٌر المؤمونة
 

ٌنة لقاء أجرة وكانت كل من نقل أو تسبب عن علم منه أو بطرٌق اإلهمال فً نقل شخص بحراً فً سؾ
.  تلك السفٌنة أو مقدار وسقها فً حالة تجعل السفر فٌها ؼٌر مؤمون، ٌعتبر أنه ارتكب جنحة

  247المادة 

  الضرر عن الطرٌق العام



 
كل من سبب خطراً أو عاقة أو ضرراً آلخر فً الطرٌق العام أو فً خط مبلحة عمومً بارتكابه فعبلً 

العناٌة المعقولة فٌما ٌتعلق بؤي مال موجود فً حوزته أو عهدته، ٌعتبر أنه من األفعال أو عدم اتخاذه 
. ارتكب جنحة وٌعاقب بؽرامة قدرها خمسون جنٌهاً 

 
 

 الفصل السابع والعشرون 
االعتداء  

  248المادة 

  االعتداء
 

اع القوة ٌقال بؤن شخصاً اعتدى على آخر إذا ضربه أو لطمه أو دفعه أو استعمل نحوه أي نوع من أنو
بصورة أخرى، سواء أكان ذلك مباشرة أو ؼٌر مباشرة وبؽٌر رضى المعتدى علٌه أو برضاه إذا كان 

وتشمل عبارة . هذا الرضى قد استحصل علٌه بطرٌق الؽش واالحتٌال، وٌعرؾ هذا الفعل باالعتداء
بٌة أو الؽاز أو الرابحة أو األحوال التً تستعمل فٌها الحرارة أو النور أو القوة الكهربا" استعمال القوة"

أٌة مادة أخرى أو شًء آخر مهما كان نوعه إذا استعمل إلى درجة ٌنجم عنها ضرر أو إزعاج شخص 
.  آلخر

  249المادة 

  العقوبة
 

كل من اعتدى على شخص آخر بوجه ؼٌر مشروع، ٌعتبر أنه ارتكب جنحة وٌعاقب بالحبس مدة سنة 
ها أو بكلتا هاتٌن العقوبتٌن، إذا لم ٌقع االعتداء فً أحوال فرض واحدة أو بؽرامة قدرها خمسون جنً

.  لها هذا القانون عقوبة أشد مما سبق

  250المادة 

  اإلٌذاء باالعتداء
 

.  كل من اعتدى على شخص آخر والحق به بالفعل أذى جسمانٌاً ٌعتبر أنه ارتكب جنحة

  251المادة 

  حاالت خاصة من االعتداء
 

: كل من
تدى على شخص آخر بقصد ارتكاب جناٌة أو بقصد مقاومة القبض علٌه أو توقٌفه بصورة اع( أ)

مشروعة أو منع ذلك أو مقاومة أو منع القبض على شخص آخر أو توقٌفه بسبب أي جرم، أو 
اعتدى على مؤمور من مؤموري البولٌس أثناء تنفٌذ واجباته حسب األصول أو قاومه أو عاقه، أو ( ب)

ي شخص ٌعاونه أو قاومه أو عاقه، أو اعتدى على أ
اعتدى على شخص آخر تنفٌذاً التفاق أو تآمر ؼٌر مشروع ٌرمً إلى زٌادة األجور أو ٌتعلق بؤٌة ( ج)

حرفة أو شؽل أو صناعة أو بؤي شخص له عبلقة بها أو مستخدم فٌها، أو 
أي حجز قانونً أو قاوم اعتدى على شخص ٌقوم بتنفٌذ أي إجراء قانونً بوجه مشروع أو بإجراء ( د)

ذلك الشخص أو عاقه بقصد منع تنفٌذ اإلجراء القانونً أو بقصد استرداد أي مال أخذ بوجه مشروع 
بموجب ذلك اإلجراء أو الحجز، أو 

اعتدى على شخص آخر بسبب فعل قام به ذلك الشخص أثناء تنفٌذه أي واجب من الواجبات التً ( هـ)
: ٌفرضها علٌه القانون

. نه ارتكب جنحة وٌعاقب بالحبس مدة سنتٌنٌعتبر أ



 
 

 الفصل الثامن والعشرون 
الجرابم التً تقع على الحرٌة الشخصٌة  

  252المادة 

  الخطؾ من فلسطٌن
 

ٌقال بؤن شخصاً خطؾ شخصاً آخر من فلسطٌن إذا نقله إلى ما وراء حدود فلسطٌن بؽٌر رضاه أو 
.  نونبؽٌر رضى من له حق الوالٌة علٌه بحكم القا

  253المادة 

  الخطؾ من الولً الشرعً
 

كل من أخذ أو أؼوى صبٌاً قاصراً لم ٌبلػ أربع عشرة سنة من العمر أو فتاة لم تبلػ ست عشرة سنة من 
العمر أو أي شخص مختل الشعور، من عهدة ولٌه الشرعً بؽٌر رضى ذلك الولً ٌقال أنه خطفه من 

.  ولٌه الشرعً

  254المادة 

  الخطؾ
 

ال أن شخصاً خطؾ شخصاً آخر إذا أرؼمه بالقوة أو حرضه بؤٌة وسٌلة من وسابل الخداع على ٌق
.  مؽادرة أي مكان

  255المادة 

  العقوبة
 

كل من خطؾ شخصاً من فلسطٌن أو من عهدة ولٌه الشرعً ٌعتبر أنه ارتكب جناٌة وٌعاقب بالحبس 
.  مدة سبع سنوات

  256المادة 

  الخطؾ للقتل
 

ؾ شخصاً ألجل قتله أو ألجل معاملته على وجه ٌعرضه لخطر القتل، ٌعتبر أنه ارتكب كل من خط
.  جناٌة وٌعاقب بالحبس مدة عشر سنوات

  257المادة 

  الخطؾ للحجز سرا
 

كل من خطؾ شخصاً آخر قاصداً بذلك التسبب فً حجزه سراً وبؽٌر حق، ٌعتبر أنه ارتكب جناٌة 
.  وٌعاقب بالحبس مدة سبع سنوات

  258المادة 

  الخطؾ لئلٌذاء
 

كل من خطؾ شخصاً بقصد تعرٌضه ألذى بلٌػ أو ألجل أن ٌقضً معه شخص آخر وطراً ؼٌر 
طبٌعً، أو ألجل معاملته على وجه قد ٌعرضه لؤلذى البلٌػ أو لقضاء مثل هذا الوطر معه، أو فعل ذلك 



الوطر معه أو باحتمال معاملته وهو عالم باحتمال تعرض ذلك الشخص لمثل هذا األذى أو لقضاء ذلك 
.  على ذلك الوجه ٌعتبر أنه ارتكب جناٌة وٌعاقب بالحبس لمدة عشر سنوات

  259المادة 

  اخفاء المخطوفٌن
 

كل من أخفى شخصاً أو حجزه بؽٌر حق وهو عالم بؤنه مخطوؾ ٌعتبر أنه ارتكب جناٌة وٌعاقب كما 
ذي خطؾ من أجله ومع علمه بذلك المقصد، أو لو كان قد خطؾ بنفسه ذلك الشخص لذات المقصد ال

.  ٌعاقب كما لو كان قد خطؾ ذلك الشخص للؽاٌة التً اخفاها أو حجز علٌه من أجلها

  260المادة 

  الخطؾ للسرقة
 

كل من خطؾ ولداً دون األربع عشرة سنة من العمر بقصد سلبه ما ٌحمله من أموال منقولة، ٌعتبر أنه 
.  حبس لمدة سبع سنواتارتكب جناٌة وٌعاقب بال

  261المادة 

  العمل باإلكراه
 

كل من أجبر شخصاً بوجه ؼٌر مشروع على العمل كرهاً وببل رضاه، ٌعتبر بؤنه ارتكب جنحة وٌعاقب 
.  بالحبس مدة سنة واحدة

  262المادة 

  القبض ؼٌر المشروع
 

نحة وٌعاقب بالحبس كل من قبض على شخص آخر أو حجزه بوجه ؼٌر مشروع، ٌعتبر أنه ارتكب ج
مدة سنة أو بؽرامة قدرها خمسون جنٌهاً، وإذا كان قد أوقع القبض ؼٌر المشروع على ذلك الشخص 
بادعابه زوراً بؤنه ٌشؽل وظٌفة رسمٌة أو بؤنه ٌحمل مذكرة قانونٌة بالقبض علٌه، ٌعاقب بالحبس مدة 

. ثبلث سنوات
 
 
 

 القسم الخامس 
الجرابم المتعلقة باألموال  

  

 الفصل التاسع والعشرون 
السرقة  

  263المادة 

  التعارٌؾ
 
كل من أخذ ونقل ماالً قاببلً للسرقة بؽٌر رضى مالكه بطرٌق االحتٌال ودون أن ٌكون له حق ( 1)

: صحٌح فٌه قاصداً حٌن أخذه أن ٌحرم مالكه منه حرماناً مطلقاً، ٌعد سارقاً 
ألي مال مما تقدم ذكره على الرؼم من وجود ذلك وٌشترط فً ذلك أنه ٌجوز أن ٌعد الشخص سارقاً 

المال فً حٌازته بوجه قانونً بصفته ودٌاً أو شرٌكاً فً ملكٌته، إذا حول ذلك المال بطرٌق االحتٌال 



. إلى منفعته الخاصة أو إلى منفعة أي شخص آخر خبلؾ مالكه
: الشًء احرازه" أخذ"تشمل لفظة ( أ) ( -2)
. بؤٌة حٌلة من الحٌل( 1)
. بالتخوٌؾ( 2)
. بسبب هفوة حصلت من المالك إذا كان األخذ ٌعلم بؤنه حصل علٌه بتلك الصورة( 3)
بطرٌق االلتقاط إذا كان الملتقط ٌعتقد عند اٌجاد اللقطة بؤن فً اإلمكان اٌجاد مالكها لدى اتخاذ ( 4)

. التدابٌر المعقولة إلٌجاده
لموجود فٌه أو فصله فصبلً تاماً عما قد ٌكون متصبلً نقل الشًء من المكان ا" النقل"وتشمل لفظة ( ب)

. به، إذا كان متصبلً بشًء
كل من كان شرٌكاً فً ملكٌة الشًء القابل للسرقة، أو الشخص الذي ٌوجد " المالك"وتشمل لفظة ( ج)

. ذلك الشًء فً حوزته أو عهدته أو الشخص الذي ٌملك حق إحرازه
ن األشخاص ٌعد قاببلً للسرقة وإذا كان ذلك الشًء متصبلً كل شًء ذي قٌمة ٌملكه أي شخص م( 3)

.  بعقار فٌعد قاببلً للسرقة بمجرد فصله عنه

  264المادة 

  استثناء
 
إذا رهن أو حبس العمٌل أو الوكٌل بضابع أو سنداً ٌثبت ملكٌة بضابع عهد بها إلٌه ألجل بٌعها أو ( 1)

ٌزٌد على المبلػ الذي كان مستحقاً له على موكله  ألي ؼرض من األؼراض لقاء أي مبلػ من المال ال
حٌن إجراء الرهن أو التؤمٌن باإلضافة إلى قٌمة أٌة بولٌصة أو سفتجة قبلت أو حررت من قبله أو 

. لحساب موكله فبل ٌعتبر تصرفه بالبضابع أو بسند الملكٌة على هذا الوجه سرقة
مره بقصد إعطابه إلى حٌوان ٌخص سٌده أو فً إذا أخذ الخادم طعاماً من حوزة سٌده خبلفاً أل( 2)

.  حوزة سٌده فبل ٌعتبر هذا األخذ سرقة

  265المادة 

  التوكٌل للتصرؾ بالمال
 

إذا استلم شخص منفرداً أو باالشتراك مع شخص آخر نقوداً أو سندات مالٌة أو تلقى منفرداً أو 
ها على وجه آخر، سواء أكانت تلك باالشتراك وكالة تخوله بٌع أو رهن أٌة أموال أو التصرؾ ب

األموال قابلة للسرقة أم لم تكن، وتبلػ فً كل حالة من هاتٌن الحالتٌن، تعلٌمات تقضً علٌه بؤن 
ٌستعمل تلك النقود أو أي قسم منها أو أٌة نقود أخرى قد ٌستلمها بدالً منها أو بدالً من أي قسم منها، أو 

ة أو متحصبلت الرهن أو البٌع أو التصرؾ الذي ٌجرٌه أو أي بؤن ٌستعمل اٌراد تلك السندات المالً
جزء مما سبق فتعتبر النقود أو االٌراد أو متحصبلت الرهن أو البٌع أو التصرؾ ملكاً للشخص الذي 

.  سلم المال أو السندات المالٌة أو ملكاً للموكل إلى أن ٌعمل بالتعلٌمات المذكورة

  266المادة 

  التوكٌل لبٌع المال
 

إذا استلم شخص، منفرداً أو باالشتراك مع شخص ثاٍن، ماالً من شخص آخر مع شروط تفوضه ببٌعه 
أو بالتصرؾ فٌه على وجه آخر وتكلفه بؤن ٌدفع اٌراد ذلك المال أو أي قسم منه أو بؤن ٌقدم حساباً عنه 

ص آخر، فعندبذ أو بؤن ٌسلم أي شًء ٌؤخذه فً مقابله إلى الشخص الذي استلمه منه أو إلى أي شخ
ٌعتبر اٌراد ذلك المال أو ما استلم فً مقابله ملكاً للشخص الذي سلم المال على الوجه المذكور إلى أن 

ٌجرى التصرؾ به حسب الشروط التً سلم المال على الوجه المذكور إلى أن ٌجرى التصرؾ به 
أن ٌدخل االٌراد، إن كان  حسب الشروط التً سلم المال بموجبها، إال إذا كان من جملة تلك الشروط

ثمة اٌراد، فً حساب جاٍر بٌنه وبٌن الشخص الذي كلؾ بدفع االٌراد له أو بتقدٌم حساب عنه إلٌه وبؤن 
.  تكون عبلقته مع الشخص فٌما ٌختص بما سبق عبلقة دابن ومدٌن فقط



  267المادة 

  تسلم المال بالنٌابة
 

ص ثاٍن، مبلؽاً من المال بالنٌابة عن شخص آخر فٌعتبر إذا استلم شخص، منفرداً أو باالشتراك مع شخ
ذلك المبلػ ملك الشخص األخٌر إال إذا كان قد استلم المبلػ على شرط ادخاله فً حساب جاٍر واعتبار 

.  العبلقة بٌن الفرٌقٌن المختصٌن عبلقة دابن ومدٌن فقط

  268المادة 

  حكم خاص بالسرقة
 

ة أو حوله لمنفعته الخاصة فً أحوال ٌعتبر فٌها فعله هذا بمثابة سرقة، إذا أخذ شخص شٌباً قاببلً للسرق
فبل عبرة عندبذ أكان له حق فً حٌازة ذلك الشًء أو التصرؾ فٌه أو كان هو مالك الشًء الذي أخذه 

أو حوله لمنفعته باالشتراك مع شخص آخر أم لم ٌكن وسٌان أٌضاً أكان هو مستؤجر ذلك الشًء أو 
راك مع شخص آخر أو أكثر أو كان مدٌر أو أحد موظفً الشركة أو الجمعٌة التً تملكه أم مالكه باالشت

.  لم ٌكن

  269المادة 

  السرقة من األزواج
 

إذا حمل شخص زوجاً أو زوجة أثناء حٌاتهما الزوجٌة على التصرؾ بشًء مع علمه بؤن ذلك الشًء 
الزوج أو الزوجة بمثابة السرقة لوال قٌام ٌخص الزوج اآلخر، على صورة تجعل هذا التصرؾ من قبل 

.  الزوجٌة بٌنهما، فٌعتبر ذلك الشخص أنه سرق ذلك الشًء وٌجوز اتهامه بالسرقة

  270المادة 

  العقوبات
 

كل من سرق شٌباً قاببلً للسرقة ٌعتبر أنه ارتكب جرم السرقة وٌعاقب بالحبس مدة سنة واحدة إال فً 
ون على عقوبة أخرى بالنسبة للظروؾ التً وقعت فٌها السرقة أو لنوع المواضع التً ٌنص فٌها القان

.  الشًء المسروق

  271المادة 

  سرقة صكوك الوصاٌا
 

إذا كان المسروق صك وصٌة ٌعتبر السارق أنه ارتكب جناٌة وٌعاقب بالحبس مدة سبع سنوات سواء 
.  أكان الموصً حٌاً أم مٌتاً 

  272المادة 

  سرقة المواشً
 

كان المسروق حصاناً أو فرساً أو كدٌشاً أو حماراً أو بؽبلً أو جمبلً أو ثوراً أو بقرة أو جاموساً أو إذا 
كبشاً أو نعجة أو عنزة أو تٌساً أو خنزٌراً أو صؽٌر أي حٌوان من هذه الحٌوانات ٌعتبر السارق أنه 

.  ارتكب جنحة

  273المادة 

  السرقة من األشخاص واألماكن
 

: ص جرم السرقة فً أي حال من األحوال التالٌة، أيإذا ارتكب شخ



. إذا سلب الشًء من ذات شخص آخر( أ)
. إذا سرق الشًء من بٌت سكن وكانت قٌمته تتجاوز خمسة جنٌهات( ب)
إذا سرق الشًء من سفٌنة أو مركبة مهما كان نوعها أو من محل أو مستودع أو عنبر ٌستعمل ( ج)

. من مكان إلى آخر( الترانزٌت)رسم التوسط لنقل أو حفظ البضابع المارة ب
. إذا كان الشًء المسروق متصبلً بالسكة الحدٌدٌة أو ٌإلؾ جزءاً منها( د)
. إذا سرق الشًء من سفٌنة وهً فً حالة الخطر أو الؽرق، أو من سفٌنة جانحة إلى الشاطا( هـ)
. إذا سرق الشًء من مكتب عمومً كان مودعاً أو محفوظاً فٌه( و)
: إذا كان المجرم قد فتح صندوقاً أو وعاًء آخر بمفتاح أو أداة أخرى تسهٌبلً الرتكاب الجرم( ز)

.  فٌعتبر أنه ارتكب جنحة

  274المادة 

  الموظؾ السارق
 

إذا كان المجرم موظفاً فً الخدمة العامة وكان الشًء المسروق ملكاً لجبللته أو وصل إلى حٌازة 
مته تتجاوز خمسٌن جنٌهاً فٌعتبر أنه ارتكب جناٌة وٌعاقب بالحبس مدة المجرم بحكم وظٌفته وكانت قً

.  عشر سنوات

  275المادة 

  الكاتب أو الخادم السارق
 

، أو وصل إلى حوزة (بكسر الدال)إذا كان المجرم كاتباً أو خادماً وكان الشًء المسروق ملك مستخدمه 
ٌهاً، أو كان مدٌراً أو موظفاً فً هٌبة مسجلة المجرم لحساب مستخدمه وكانت قٌمته تتجاوز خمسٌن جن

أو شركة وكان الشًء المسروق ملك تلك الهٌبة أو الشركة، فٌعتبر أنه ارتكب جناٌة وٌعاقب بالحبس 
.  مدة سبع سنوات

  276المادة 

  الوكبلء السارقون
 

: إذا كان الشًء المسروق أحد األشٌاء اآلتٌة، أي
. لة تخوله حق التصرؾ بهماالً تسلمه المجرم مع وكا( أ)
ماالً اإتمن علٌه المجرم إما وحده أو باالشتراك مع شخص آخر كً ٌحافظ علٌه أو ٌستعمله أو ( ب)

. ٌستعمل إٌراده كله أو بعضه فً سبٌل أٌة ؼاٌة من الؽاٌات أو كً ٌدفعه أو ٌسلمه لشخص آخر
. ة عن شخص آخر أو لحسابهماالً تسلمه المجرم إما وحده أو باالشتراك مع شخص بالنٌاب( ج)
جمٌع أو بعض إٌراد أٌة سندات مالٌة تسلمها المجرم مع تعلٌمات تقضً علٌه باستعمال ذلك اإلٌراد ( د)

. ألٌة ؼاٌة أو بدفعه لشخص سمً فً تلك التعلٌمات
جمٌع أو بعض االٌراد الناجم عن التصرؾ بؤي مال تسلمه المجرم بموجب وكالة تجٌز له ذلك ( هـ)

ؾ مع تعلٌمات فً الوكالة تقضً بوجوب استعمال اإلٌراد فً سبٌل ؼاٌة من الؽابات أو بدفعه التصر
: لشخص سمً فً التعلٌمات

.  فٌعتبر المجرم أنه ارتكب جناٌة وٌعاقب بالحبس مدة سبع سنوات

  277المادة 

  سرقة المستؤجر لؤلموال المإجرة
 

لمجرم كً ٌستعملها مع دار أو محل سكن وكانت إذا كان الشًء المسروق أمتعة أو منقوالت أجرت ل
.  قٌمتها تزٌد على خمسة جنٌهات فٌعتبر السارق أنه ارتكب جنحة



  278المادة 

  العود فً السرقة
 
من هذا  270إذا كان المجرم قد أدٌن قبل ارتكابه السرقة بجرم سرقة ٌنطبق على أحكام المادة ( 1)

. اتالقانون، فٌعاقب بالحبس مدة ثبلث سنو
من هذا القانون قد أدٌن بجرم سرقة ٌنطبق  272إذا كان المجرم قبل ارتكابه السرقة بموجب المادة ( 2)

. على أحكام تلك المادة، فٌعتبر أنه ارتكب جناٌة وٌعاقب بالحبس مدة سبع سنوات
 
 

 الفصل الثالثون 
  279المادة 

 اخفاء السجبلت والدفاتر 
 

أو دفتراً ٌسمح القانون أو ٌقضً بحفظه الثبات أو قٌد الملكٌة أو  كل من أخفى بقصد االحتٌال سجبلً 
لقٌد الموالٌد أو المعمودٌة أو عقود الزواج أو الوفٌات أو الدفن، أو أخذه من المكان المحفوظ فٌه أو 

أخفى صورة قٌد مؤخوذ عن مثل هذا الدفتر أو السجل ٌقضً القانون بإرسالها إلى أٌة دابرة عمومٌة أو 
.  ها من المكان المحفوظ فٌه، فٌعتبر أنه ارتكب جناٌة وٌعاقب بالحبس مدة سبع سنواتأخذ

  280المادة 

  اخفاء صكوك الوصاٌا
 

كل من أخفى بقصد االحتٌال صك وصٌة، سواء أكان الموصً حٌاً أم مٌتاً، ٌعتبر أنه ارتكب جناٌة 
.  وٌعاقب بالحبس مدة سبع سنوات

  281المادة 

  الملكٌةاخفاء مستندات 
 

كل من أخفى بقصد االحتٌال مستنداً ٌثبت أرض أو ملك قابم فً أرض أو أخفى جزءاً من هذا المستند، 
.  ٌعتبر أنه ارتكب جنحة

  282المادة 

  قتل الحٌوانات لسرقتها
 

 كل من قتل حٌواناً قاببلً للسرقة بقصد سرقة جلده أو جثته أو أي جزء من جلده أو جثته، ٌعاقب بالعقوبة
.  المقررة لسرقة ذلك الحٌوان

  283المادة 

  فصل األشٌاء لسرقتها
 

كل من فصل شٌباً كان متصبلً فٌما مضى بمال ؼٌر منقول فصبلً تاماً قاصداً بذلك سرقته، ٌعاقب بنفس 
.  العقوبة المقررة لسرقة ذلك الشًء بعد فصله

  284المادة 

  التصرؾ بمعادن المناجم احتٌاال
 

أخفى أو تصرؾ على وجه آخر بؤي تبر أو معدن موجود فً منجم أو فً جوار ذلك كل من أخذ أو 



المنجم قاصداً بذلك االحتٌال على شخص آخر، ٌعتبر أنه ارتكب جناٌة وٌعاقب بالحبس مدة خمس 
.  سنوات

  285المادة 

  اختبلس الماء والكهرباء
 
بٌة أو تسبب فً ضٌاعها أو صرفها عن كل من اختلس بسوء نٌة أو بطرٌق االحتٌال أٌة قوة كهربا( 1)

مجراها أو استهلكها أو استعملها بسوء نٌة أو بطرٌق االحتٌال، ٌعتبر أنه ارتكب جناٌة وٌعاقب بالحبس 
. مدة خمس سنوات

كل من اختلس مٌاهاً جارٌة ٌملكها شخص آخر أو حولها لمنفعة أو لمنفعة شخص آخر بطرٌق ( 2)

. اٌة وٌعاقب بالحبس مدة خمس سنواتاالحتٌال، ٌعتبر أنه ارتكب جن
 
 

 الفصل الحادي والثالثون 
التجاوز الجنابً على الملك  

  286المادة 

  الدخول الى ملك الؽٌر الرتكاب جرم
 

كل من دخل ملكاً فً تصرؾ شخص آخر بقصد أن ٌرتكب فٌه جرماً ٌستحق العقوبة بمقتضى هذا 
ء فً فلسطٌن، أو بقصد أن ٌخٌؾ أو ٌهٌن أو ٌزعج القانون أو بمقتضى أي قانون آخر مرعً اإلجرا

الشخص المتصرؾ فً ذلك الملك، وكل من دخل مثل هذا الملك بوجه مشروع وبقً فٌه بوجه ؼٌر 
مشروع بقصد تخوٌؾ ذلك الشخص أو إهانته أو إزعاجه، أو بقصد أن ٌرتكب فٌه أي جرم ٌستحق 

خر مرعً اإلجراء فً فلسطٌن، ٌعتبر أنه ارتكب العقوبة بمقتضى هذا القانون أو بمقتضى أي قانون آ
. جنحة وٌعاقب بالحبس مدة سنتٌن

 
 

 الفصل الثاني والثالثون 
سلب األموال وابتزازها  

  287المادة 

  السلب
 

كل من سرق شٌباً واستعمل العنؾ الفعلً أو هدد باستعماله أثناء ارتكابه السرقة أو قبل أو بعد ارتكابها 
أو فٌما ٌتعلق بؤي مال بقصد الحصول على الشًء المسروق أو االحتفاظ به أو  مباشرة مع أي شخص

بؽٌة صد من ٌقاومه فً الحصول علٌه أو االحتفاظ به أو بقصد التؽلب على هذه المقاومة، ٌعتبر أنه 
".  السلب"ارتكب جناٌة تعرؾ بجناٌة 

  288المادة 

  العقوبات
 
. س مدة أربع عشرة سنةكل من ارتكب جرم السلب ٌعاقب بالحب( 1)

فإذا كان المجرم مسلحاً بؤداة أو آلة خطرة أو جارحة، أو مصحوباً بشخص واحد أو أكثر، أو إذا جرح 
أي شخص أو ضره أو صفعه أو استعمل أي نوع آخر من أعمال العنؾ نحو ذات ذلك الشخص أثناء 

.  السلب أو قبل أو بعد وقوعه مباشرة، فٌعاقب بالحبس المإبد
 
كل من اعتدى على شخص بقصد سرقة أي شًء واستعمل العنؾ الفعلً أو هدد باستعماله أثناء  (2)



وقوع االعتداء أو قبل أو بعد وقوعه مباشرة مع أي شخص أو فٌما ٌتعلق بؤي مال، بقصد الحصول 
على الشًء الذي ٌرٌد سرقته أو بؽٌة صد من ٌقاومه فً سرقته أو بقصد التؽلب على هذه المقاومة 

. ٌعتبر أنه ارتكب جناٌة وٌعاقب بالحبس مدة سبع سنوات
فاذا كان المجرم مسلحاً بؤداة أو آلة خطرة أو جارحة، أو مصحوباً بشخص واحد أو أكثر، أو إذا جرح 
أي شخص أو ضره أو صفعه أو استعمل أي نوع آخر من أعمال العنؾ نحو ذات ذلك الشخص أثناء 

.  اشرة، فٌعاقب بالحبس المإبداالعتداء أو قبل أو بعد وقوعه مب

  289المادة 

  االعتداء للسرقة
 

.  كل من اعتدى على شخص آخر بقصد سرقة أي شًء من األشٌاء ٌعتبر أنه ارتكب جنحة

  290المادة 

  اٌصال محررات التهدٌد لبلبتزاز
 

 كل من تسبب فً وصول محرر إلى شخص آخر ٌكلؾ فٌه أي شخص من األشخاص بتقدٌم شًء بؽٌر
سبب معقول أو مرجح بقصد ابتزاز أو اجتناء أي شًء منه وهو عالم بمضمون المحرر وكان المحرر 
المذكور ٌتضمن تهدٌداً بإٌقاع أي نوع من االذى أو الضرر بؤي شخص من قبل المجرم أو من قبل أي 

.  رة سنةشخص آخر فً حالة عدم إجابة الطلب، ٌعتبر أنه ارتكب جناٌة وٌعاقب بالحبس مدة أربع عش

  291المادة 

  االبتزاز بالتهدٌد
 

: كل من أتى فعبلً من األفعال التالٌة بقصد ابتزاز شًء أو اجتنابه من أي شخص من األشخاص، أي
اتهم أي شخص من األشخاص أو هدده باتهامه بارتكاب جناٌة أو جنحة أو بؤنه استمال أو هدد أو ( أ)

ة أو على السماح بارتكابها، أو شوق شخصاً آخر على ارتكاب جناٌة أو جنح
هدد شخصاً بؤن أي شخص من األشخاص سٌتهم من قبل أي شخص آخر بارتكاب جناٌة أو جنحة ( ب)

أو بارتكاب أي فعل مما تقدم ذكره، أو 
تسبب فً إٌصال محرر ٌتضمن مثل هذه التهمة أو التهدٌد كما تقدم إلى أي شخص من األشخاص ( ج)

: وهو عالم بمضمون المحرر
: وإذا كان االتهام أو التهدٌد باالتهام ٌتعلق. ٌعتبر أنه ارتكب جناٌة

بجرم ٌجوز الحكم فٌه بعقوبة اإلعدام أو الحبس المإبد، أو ( 1)
بؤي جرم من الجرابم المنصوص علٌها فً الفصل السابع عشر أو بمحاولة ارتكاب أي جرم من ( 2)

تلك الجرابم، أو 
قصد ارتكاب فعل اللواط أو أي فعل ؼٌر مشروع أو مخل باآلداب باالعتداء على شخص ذكر ب( 3)

معه، أو 
باستمالة أو تهدٌد أي شخص للتشوٌق على ارتكاب أي جرم من الجرابم اآلنفة الذكر أو السماح ( 4)

بارتكابه 
. فٌعاقب المجرم بالحبس مدة أربع عشرة سنة( 5)

. وفً ؼٌر هذه األحوال ٌعاقب بالحبس مدة أربع سنوات
وال عبرة فً ذلك أكان المتهم أو المهدد باالتهام قد ارتكب الجرم أو الفعل الذي اتهم به أو الذي هدد 

.  باتهامه به أو لم ٌرتكبه

  292المادة 

  اإلكراه الرتكاب بعض الجرابم
 

كل من أتى فعبلً من األفعال التالٌة بقصد االحتٌال وباستعمال العنؾ ؼٌر المشروع أو اإلكراه مع 



خص آخر أو بتهدٌد ذلك الشخص باستعمال العنؾ أو اإلكراه معه أو باتهام شخص بارتكاب جناٌة أو ش
جنحة أو بتهدٌده باتهامه بذلك أو بعرضه أمراً على أي شخص آخر أو استمالته أو تهدٌده لتشوٌقه على 

: ارتكاب جرم أو السماح بارتكابه، من أجل
وله أو حوالته أو تؽٌٌره أو إتبلفه كله أو بعضه، أو إمضاء صك ذي قٌمة أو تحرٌره أو قب( أ)
تحرٌر ورقة أو رق بصمه أو توقٌع أي اسم أو ختم أو عبلمة أخرى علٌه كً ٌستطاع فٌما بعد ( ب)

: تحوٌله أو تؽٌٌره أو استعماله كصك ذي قٌمة
.  ٌعتبر أنه ارتكب جناٌة وٌعاقب بالحبس مدة أربع عشرة سنة

  293المادة 

  ت التهدٌدالسرقة تح
 

كل من توسل بطرق تهدٌدٌة أو بالقوة إلى طلب شًء ثمٌن من شخص آخر بقصد آخر بقصد سرقة 
. ذلك الشًء، ٌعتبر أنه ارتكب جناٌة وٌعاقب بالحبس مدة خمس سنوات

 
 

 الفصل الثالث والثالثون 
السرقة لٌبلً والسطو على البٌوت وأمثال هذه الجرابم  

  294المادة 

  السطو
 

ن سطا على قسم من بناٌة، داخلٌاً كان أم خارجٌاً، أو فتح باباً أو نافذة أو درفة أو أي شًء آخر كل م
منها، سواء أكان ذلك بفتح القفل أو بكسر الباب أو النافذة أو الدرفة أو الشًء أو الممر أو بسحبه أو 

. بدفعه أو رفعه أو بؤٌة طرٌقة أخرى، ٌعتبر أنه سطا على البناٌة
لشخص بؤنه دخل البناٌة حالما ٌصبح أي جزء من جسمه أو من اآللة التً ٌستعملها، داخل ٌعتبر ا
. البناٌة

كل من دخل بناٌة متوسبلً إلى ذلك بالتهدٌد أو باستعمال الحٌلة أو بالتواطإ مع أي شخص فٌها أو دخل 
ن أن ٌكون القصد مدخنة تلك البناٌة أو كوة أخرى فٌها تترك مفتوحة على الدوام لؽاٌة ضرورٌة دو

.  منها استعمالها عادة كواسطة للدخول، ٌعتبر أنه سطا على تلك البناٌة ودخلها

  295المادة 

  السطو على البٌوت
 

: كل من
سطا على بناٌة أو خٌمة أو سفٌنة مستعملة للسكنى أو بناٌة مستعملة للعبادة ودخلها بقصد السرقة أو ( أ)

بقصد ارتكاب جناٌة فٌها، أو 
سطا على بناٌة أو خٌمة أو سفٌنة مستعملة للسكنى أو بناٌة مستعملة للعبادة ودخلها بقصد السرقة ( ب)

: أو بقصد ارتكاب جناٌة فٌها، أو ارتكب السرقة أو الجناٌة فٌها ثم الذ بالفرار
السطو على "وتعرؾ هذه الجناٌة بجناٌة . ٌعتبر أنه ارتكب جناٌة وٌعاقب بالحبس مدة سبع سنوات

" وتالبً
.  وٌعاقب الجانً بالحبس مدة أربع عشرة سنة" السرقة لٌبلً "وإذا وقعت الجناٌة لٌبلً فتعرؾ بجناٌة 

  296المادة 

  محاولة السطو على البٌوت
 

كل من دخل بناٌة أو خٌمة أو سفٌنة مستعملة للسكنى أو بناٌة مستعملة للعبادة، أو وجد فً أي منها، 
. ها، ٌعتبر أنه ارتكب جناٌة وٌعاقب بالحبس مدة خمس سنواتبقصد ارتكاب سرقة أو جناٌة فً



 
.  فإذا وقعت الجناٌة لٌبلً ٌعاقب المجرم بالحبس مدة سبع سنوات

  297المادة 

  السطو على البناٌات
 

: كل من
سطا على مدرسة أو حانوت أو مستودع أو مخزن أو مكتب أو مصرؾ أو اسطبل أو زرٌبة مواٍش ( أ)

ة مجاورة لبٌت سكن وملحقة به ولكنها منفصلة عنه، وارتكب سرقة أو جناٌة فً أي أو حاصل أو بناي
منها، أو 

ارتكب سرقة أو جناٌة فً مدرسة أو حانوت أو مستودع أو مخزن أو مكتب أو مصرؾ أو ( ب)
: اسطبل أو زرٌبة مواٍش أو حاصل أو فً أٌة بناٌة أخرى كما تقدم ثم الذ بالفرار

:  ٌة وٌعاقب بالحبس مدة سبع سنواتٌعتبر أنه ارتكب جنا

  298المادة 

 محاولة السطو على البناٌات 
 

كل من سطا على مدرسة أو حانوت أو مستودع أو مخزن أو مكتب أو مصرؾ أو اسطبل أو زرٌبه 
مواش أو حاصل أو بناٌة مجاورة لبٌت سكن وملحقة به ولكنها منفصلة عنه، بقصد السرقة أو بقصد 

.  ها، ٌعتبر أنه ارتكب جناٌة وٌعاقب بالحبس مدة خمس سنواتارتكاب جناٌة فً

  299المادة 

  السطو بالسبلح
 

: كل من
وجد مسلحاً بسبلح أو بؤداة خطرة أو جارحة وكان تسلحه هذا بقصد السطو على بٌت سكن أو ( أ)

الدخول إلٌه ألجل ارتكاب سرقة أو جناٌة فٌه، أو 
داة خطرة أو جارحة وكان تسلحه هذا بقصد السطو على بناٌة أو وجد مسلحاً فً اللٌل بسبلح أو أ( ب)

الدخول إلٌها ألجل ارتكاب سرقة أو جناٌة فٌها، أو 
وتقع تبعة )وجد لٌبلً ٌحتمل آلة من اآلالت التً تستعمل فً السطو على البٌوت، دون عذر شرعً ( ج)

، أو (ذلك العذر علٌه
ب جناٌة، أو وجد ٌحمل هذه اآللة نهاراً بقصد ارتكا( د)
وجد مقنعاً أو مصبوغ الوجه أو متنكراً على وجه آخر بقصد ارتكاب سرقة أو جناٌة، أو ( هـ)
وجد لٌبلً فً أٌة بناٌة مهما كان نوعها بقصد ارتكاب سرقة أو جناٌة فٌها، وكان متخذاً الحٌطة ( و)

: إلخفاء وجوده
. ٌعتبر أنه ارتكب جنحة

 
ما مضى بجناٌة تتعلق بمال، فٌعتبر أنه ارتكب جناٌة وٌعاقب بالحبس وإذا كان المجرم قد حكم علٌه فً

. مدة سبع سنوات
 
 

 الفصل الرابع والثالثون 
النصب والؽش  

  300المادة 

  النصب والؽش



 
كل بٌان أدى باللفظ أو بالكتابة أو استنتج من طرٌقة السلوك عن أمر واقعً ماٍض أو حاضر، وهو 

.  وؼشاً إذا كان الشخص الذي أداه ٌعلم بؤنه كاذب كاذب فً حقٌقته ٌعتبر نصباً 

  301المادة 

  الحصول على األموال بالنصب
 

كل من حصل من شخص آخر على شًء قابل للسرقة أو حمل شخصاً على أن ٌسلم شٌباً قاببلً للسرقة 
أنه  إلى شخص آخر متوسبلً إلى ذلك بؤٌة وسٌلة من وسابل النصب والؽش وبقصد االحتٌال، ٌعتبر

.  ارتكب جناٌة وٌعاقب بالحبس مدة خمس سنوات

  302المادة 

  الحصول على توقٌعات بالنصب
 

كل من حمل شخصاً آخر على إمضاء صك ذي قٌمة أو على تنظٌم ذلك الصك أو قبوله أو حوالته أو 
ٌها أو تؽٌٌره أو إتبلفه كله أو بعضه، أو حمله على تحرٌر ورقة أو على ختمها أو كتابة أي اسم عل

بصمها بؤي ختم أو عبلمة أخرى، متوسبلً إلى ذلك بؤٌة وسٌلة من وسابل النصب والؽش وبقصد 
االحتٌال، بؽٌة تحوٌل تلك الورقة أو استعمالها أو التعامل بها فٌما بعد كصك ذي قٌمة، ٌعتبر أنه 

.  ارتكب جناٌة وٌعاقب بالحبس مدة خمس سنوات

  303المادة 

  المبادلة بالخداع
 

ل من حصل باستعمال طرق الحٌلة أو الخداع من أي شخص آخر على شًء قابل للسرقة أو حمل ك
شخصاً على أن ٌسلم آلخر ماالً أو بضابع أو مبلؽاً من المال أو مقداراً من البضابع تزٌد قٌمتها أو 

أو الخداع،  مقدارها عما قد ٌدفعه أو ٌسلمه إلى ذلك الشخص اآلخر فٌما لو لم تستعمل معه طرق الحٌلة
.  ٌعتبر أنه ارتكب جنحة

  304المادة 

  التصرؾ باألموال بالنصب
 

: كل من
حصل بطرٌق النصب والؽش أو بؤٌة طرٌقة احتٌالٌة أخرى عند استدانته مبلؽاً من المال أو تحمله ( أ)

ذمة من الذمم على اعتماد مالً ٌخوله استدانة ذلك المبلػ أو تحمل تلك الذمة، أو 
و أعطى أو أفرغ أو رهن أمواله أو تسبب فً وقوع ذلك بقصد االحتٌال على دابنٌه أو وهب أ( ب)

على أي منهم، أو 
باع أو نقل أي قسم من أمواله، بعد صدور حكم أو قرار بحقه ٌقضً علٌه بدفع مبلػ من المال ( ج)

كم أو القرار قاصداً وقبل تنفٌذ ذلك القرار أو الحكم أو خبلل مدة شهرٌن سابقٌن لتارٌخ صدور ذلك الح
: بذلك االحتٌال على دابنٌه

.  ٌعتبر أنه ارتكب جنحة

  305المادة 

  التآمر على االحتٌال
 

كل من تآمر مع شخص آخر على أن ٌإثر بإحدى طرق االحتٌال على أسعار أٌة حاجة تباع علناً فً 
ٌر معٌن، أو على أن األسواق أو على أن ٌحتال على الجمهور بصورة عامة أو على شخص معٌن أو غ

.  ٌبتز ماالً من شخص آخر، ٌعتبر أنه ارتكب جنحة



  306المادة 

  االحتٌال فً بٌع األموال ورهنها
 

كل من كان بابعاً أو راهناً لمال، أو محامٌاً أو وكٌبلً عن البابع أو الراهن وأتى فعبلً من األفعال التالٌة 
: ة المعروضة علٌه أو المقدمة له، أي بقصد حمل الشاري أو المرتهن على قبول الملكً

أخفى عن الشاري أو المرتهن مستنداً جوهرٌاً ٌتعلق بملكٌة المال المباع أو المرهون أو أي حق أو ( أ)
رهن ٌتعلق به، أو 

زّور شهادة تتوقؾ أو ٌحتمل أن تتوقؾ علٌها الملكٌة، أو ( ب)
ٌع أو للرهن أو أخفى حقٌقة جوهرٌة تتعلق به أعطى بٌاناً كاذباً بشؤن ملكٌة المال المعروض للب( ج)

.  ٌعتبر أنه ارتكب جنحة وٌعاقب بالحبس مدة سنتٌن

  307المادة 

  االدعاء بالتنجٌم والسحر
 

كل من زعم من أجل الحصول على كسب أو مكافؤة بؤنه ٌمارس أو ٌستعمل أي نوع من أنواع السحر 
م بؤنه ٌستطٌع اكتشاؾ شًء مسروق أو مفقود أو العرافة أو أخذ على عاتقه فتح البخت، أو زع

ومعرفة مكان وجوده بما ٌملك من مهارة أو معرفة فً علم التنجٌم والسحر، مقابل كسب أو مكافؤة، 
.  ٌعتبر أنه ارتكب جنحة وٌعاقب بالحبس مدة سنة واحدة

  308المادة 

  التوصل للمقاصد بالنصب
 

حاول الحصول قصداً على أي تسجٌل أو رخصة أو كل من حصل باستعمال النصب والؽش قصداً أو 
شهادة لنفسه أو لؽٌره من الناس بمقتضى أي تشرٌع من التشارٌع، ٌعتبر أنه ارتكب جنحة وٌعاقب 

. بالحبس مدة سنة واحدة
 
 

 الفصل الخامس والثالثون 
حٌازة األموال التً استحصل علٌها بصورة ؼٌر مشروعة  

  309المادة 

  سروقةحٌازة األموال الم
 

كل من استلم قصداً أو أخذ على عاتقه قصداً، بنفسه أو بواسطة وكٌله، منفرداً أو باالشتراك مع شخص 
آخر، المحافظة على شًء أو نقود أو صك ذي قٌمة أو أٌة أموال أخرى مهما كان نوعها أو التصرؾ 

ٌها أو جرى التصرؾ فٌها فٌها وهو عالم بؤنها مسروقة أو مسلوبة أو مؽصوبة، أو بؤنه قد استحصل عل
على وجه ؼٌر مشروع وبصورة تكّون جناٌة، ٌعتبر أنه ارتكب جناٌة وٌعاقب بالحبس مدة عشر 

: سنوات
وٌشترط فً ذلك أنه ٌجوز محاكمة كل شخص ٌتهم بارتكاب جرم بمقتضى هذه المادة أمام المحكمة 

أو سلبها أو الحصول علٌها أو  التً تملك صبلحٌة محاكمة الشخص المتهم بسرقة األموال أو أخذها
التصرؾ فٌها على تلك الصورة وفً هذه الحالة ٌعاقب بنفس العقوبة التً ٌعاقب بها المجرم االصلً 

.  الذي سرق األموال أو ؼصبها أو استحصل علٌها أو تصرؾ فٌها بصورة ؼٌر مشروعة

  310المادة 

  حٌازة األموال المحصلة بالنصب
 

لى عاتقه بنفسه أو بواسطة وكٌله، منفرداً أو باالشتراك مع شخص آخر، كل من استلم أو أخذ ع



المحافظة على شًء أو نقود أو صك ذي قٌمة أو أٌة أموال أخرى مهما كان نوعها، أو التصرؾ فٌها 
وهو عالم بؤنها أخذت أو سلبت أو استحصل علٌها أو جرى تحوٌلها أو التصرؾ فٌها على وجه ؼٌر 

ن جنحة، ٌعتبر أنه ارتكب جنحة وٌعاقب بنفس العقوبة التً ٌعاقب بها المجرم مشروع وبصورة تكوّ 
.  األصلً الذي استحصل على تلك األموال أو تصرؾ بها أو حولها لنفسه بصورة ؼٌر مشروعة

  311المادة 

  احراز األموال بصورة ؼٌر مشروعة
 

كان نوعه مما ٌشتبه، ضمن دابرة  كل من أحرز شٌباً أو نقداً أو صكاً ذا قٌمة أو ماالً آخر مهما
المعقول، بؤنه مال مسروق، ٌعتبر أنه ارتكب جنحة وٌعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو بؽرامة قدرها 

خمسون جنٌهاً أو بكلتا هاتٌن العقوبتٌن إال إذا أثبت للمحكمة بصورة تقنع بها بؤنه حصل علٌها بصورة 
. مشروعة

 
 

 الفصل السادس والثالثون 
ألمانة وتقدٌم الحسابات الكاذبة  خٌانة ا

  312المادة 

  اساءة االبتمان
 

كل من كان أمٌناً على مال واتلؾ ذلك المال بقصد االحتٌال أو حوله بقصد االحتٌال ألي ؼرض ؼٌر 
الؽرض الذي فوض باستعماله من أجله بحكم األمانة، ٌعتبر أنه ارتكب جناٌة وٌعاقب بالحبس مدة سبع 

. سنوات
إلى األشخاص اآلتً ذكرهم أدناه دون " األمٌن"لؽاٌة المقصودة من هذه المادة تنصرؾ كلمة إٌفاًء ل
: سواهم

المتولٌن على األوقاؾ المنشؤة صراحة بحجة أو بوصٌة أو بصك تحرٌري لجهة عامة أو خاصة أو ( أ)
. لجهة خٌرٌة

. المتولٌن الذي ٌعٌنون بحكم القانون ألٌة ؼاٌة من هذه الؽاٌات( ب)
. األشخاص الذٌن تنتقل إلٌهم واجبات المناظرة على أي وقؾ من األوقاؾ المتقدم ذكرها( ج)
.  منفذي الوصاٌا والقٌمٌن على التركات( د)

  313المادة 

  التبلعب فً دفاتر وحسابات الهٌبات
 

: كل من
فته أي مال من كان مدٌراً لهٌبة مسجلة أو شركة، أو موظفاً من موظفٌها واستلم أو احرز بحكم وظً( أ)

أموال الهٌبة أو الشركة ؼٌر مخصص لدفع دٌن أو استحقاق صحٌح علٌها واؼفل بقصد االحتٌال قٌد 
. ذلك المال بحقٌقته وتمامه فً دفاترها وحساباتها أو لم ٌتسبب أو ٌوعز بقٌده على هذا الوجه

ألفعال التالٌة بقصد كان مدٌراً أو موظفاً أو عضواً فً هٌبة مسجلة أو شركة وارتكب أحد ا( ب)
: االحتٌال، أي

أتلؾ أو ؼٌر أو شوه أو زور أي سجل أو دفتر أو مستند أو صك ذي قٌمة أو حساب عابد للهٌبة ( 1)

أو الشركة أو أي قٌد فً دفاترها أو مستنداتها أو حساباتها أو كان شرٌكاً فً ذلك الفعل، أو 
أو فً مستنداتها أو حساباتها أو كان شرٌكاً فً ذلك  دّون قٌداً كاذباً فً دفاتر الهٌبة أو الشركة( 2)

الفعل، أو 
أؼفل تدوٌن قٌد جوهري فً دفاتر الهٌبة أو الشركة أو مستنداتها أو حساباتها أو كان شرٌكاً فً ( 3)



: ذلك الفعل
.  ٌعتبر أنه ارتكب جناٌة وٌعاقب بالحبس مدة سبع سنوات

  314المادة 

  نشر بٌانات كاذبة
 

مإسساً أو مدٌراً لهٌبة مسجلة أو شركة موجودة أو فً النٌة تؤلٌفها، أو كان موظفاً فٌها أو  كل من كان
فاحصاً لحساباتها ووضع أو نشر أو أذاع أو وافق على وضع أو نشر أو إذاعة أي بٌان أو تقرٌر أو 

ؼاٌة كشؾ حساب وهو عالم بؤنه ٌتضمن مسؤلة جوهرٌة ؼٌر صحٌحة قاصداً بذلك التوصل إلى أٌة 
: من الؽاٌات التالٌة أي

خدع أي عضو من أعضابها أو مساهم من مساهمٌها أو دابن من دابنٌها، معٌناً كان أو ؼٌر معٌن، ( أ)
. أو االحتٌال علٌه

إؼراء أي شخص، معٌناً كان أو ؼٌر معٌن، على االنضمام إلٌها أو على تسلٌفها ماالً أو على ( ب)
: إعطاء كفالة لمنفعتها

.  ه ارتكب جناٌة وٌعاقب بالحبس مدة سبع سنواتٌعتبر أن

  315المادة 

  التبلعب فً حسابات أصحاب العمل
 

كل من كان كاتباً أو خادماً أو مستخدماً أو كان ٌعمل بصفة كاتب أو خادم وارتكب أحد األفعال التالٌة 
: بقصد االحتٌال، أي

 
ٌّر أو شّوه أو زّور أي دفتر أو مستند أو( أ) صك ذي قٌمة أو حساب ٌخص مستخدمه أو فً  أتلؾ أو ؼ

ٌّر أو شوه زّور أي قٌد فً دفاتر مستخدمه  حوزة مستخدمه أو استلمه لحساب مستخدمه أو أتلؾ أو ؼ
. أو مستنداته أو حساباته، أو كان شرٌكاً فً ذلك

ذلك الفعل،  دّون قٌداً ؼٌر صحٌح فً أي هذه الدفاتر أو المستندات أو الحسابات أو كان شرٌكاً فً( ب)
أو 

أؼفل تدوٌن قٌد جوهري فً أي هذه الدفاتر أو المستندات أو الحسابات أو كان شرٌكاً فً ذلك ( ج)
: الفعل

 
.  ٌعتبر أنه ارتكب جناٌة وٌعاقب بالحبس مدة سبع سنوات

  316المادة 

  تبلعب الموظؾ العام بالحسابات
 

ارة أي قسم من االٌرادات أو األموال العامة، وقدم كل من كان موظفاً معهوداً إلٌه استبلم أو حفظ أو إد
عن علم منه بٌاناً أو كشفاً ؼٌر صحٌح بشؤن نقد أو مال استلمه أو اإتمن علٌه، أو رصٌد نقد أو مال 

. موجود فً حٌازته أو عهدته، ٌعتبر أنه ارتكب جنحة
 
 
 

 القسم السادس 
اإلضرار بالمال بسوء نٌة  

  



 الفصل السابع والثالثون 
الجرابم التً تسبب اإلضرار بالمال  

  317المادة 

  اضرام النار قصدا
 

: كل من أضرم النار قصداً وبوجه ؼٌر مشروع
فً أي بناء أو إنشاء مهما كان نوعه تاماً كان أم ؼٌر تام، أو ( أ)
فً أي مركب من المراكب تاماً كان أم ؼٌر تام، أو ( ب)
و الوقود المعدنٌة أو النباتٌة، أو فً أي كوم من الحاصبلت الزراعٌة أ( د)
: فً أي منجم من المناجم أو فً اشؽال ذلك المنجم أو جهازاته أو آالته( د)

".  الحرق الجنابً"وٌطلق على هذه الجناٌة اسم . ٌعتبر أنه ارتكب جناٌة وٌعاقب بالحبس المإبد

  318المادة 

  محاولة اضرام النار
 

: كل من
ه ؼٌر مشروع فً أي شًء من األشٌاء المذكورة فً المادة السابقة، أو حاول إضرام النار بوج( أ)
أضرم النار قصداً وبوجه ؼٌر مشروع فً شًء واقع على مقربة من أي شًء من األشٌاء ( ب)

: المذكورة فً المادة السابقة بصورة ٌحتمل معها أن تمتد إلٌها النار
.  رة سنةٌعتبر أنه ارتكب جناٌة وٌعاقب بالحبس مدة أربع عش

  319المادة 

  اضرام النار فً البناٌات
 

: كل من أضرم النار قصداً وبوجه ؼٌر مشروع
فً حاصبلت نباتٌة مزروعة سواء أكانت قابمة أم محصودة، أو ( أ)
فً محصول من التبن أو العشب سواء أكان من نبت الطبٌعة أم مزروعاً، وقابماً أم مقطوعاً، أو ( ب)
: بل أو شجٌرات قٌد الزراعة سواء أكانت من نبت الطبٌعة أم لم تكنفً أشجار أو فسا( ج)

.  ٌعتبر أنه ارتكب جناٌة وٌعاقب بالحبس مدة أربع عشرة سنة

  320المادة 

  محاولة اضرام النار بالبناٌات
 

: كل من
حاول إضرام النار بوجه ؼٌر مشروع فً أي شًء من األشٌاء المذكورة فً المادة السابقة، أو ( أ)
أضرم النار قصداً وبوجه ؼٌر مشروع فً شًء واقع على مقربة من أي شًء من األشٌاء ( ب)

: المذكورة فً المادة السابقة بصورة ٌحتمل معها أن تمتد إلٌه النار
.  ٌعتبر أنه ارتكب جناٌة وٌعاقب بالحبس مدة سبع سنوات

  321المادة 

  اضرام النار فً موجودات البناٌات
 

ار قصداً وبوجه ؼٌر مشروع فً أٌة مادة أو شًء موجود فً أٌة بناٌة أو علٌها أو كل من أضرم الن
تحتها، سواء أاضرمت النار فً البناٌة نفسها أم لم تضرم، ٌعتبر أنه ارتكب جناٌة وٌعاقب بالحبس مدة 

.  أربع عشرة سنة



  322المادة 

  محاولة اضرام النار فً موجودات البناٌات
 

ر مشروع إضرام النار فً أٌة مادة أو شًء من األشٌاء أو المواد المذكورة فً كل من حاول بوجه ؼً
.  المادة السابقة، ٌعتبر أنه ارتكب جناٌة وٌعاقب بالحبس مدة سبع سنوات

  323المادة 

  إؼراق المراكب وإتبلفها
 

: كل من
ؼٌر تام، أو أؼرق أو أتلؾ مركباً قصداً وبوجه ؼٌر مشروع سواء أكان المركب تاماً أم ( أ)

ارتكب قصداً وبوجه ؼٌر مشروع فعبلً ٌإدي إلى إؼراق مركب واقع فً خطر أو إلى تلفه الفوري، أو 
عبث بمصباح أو منارة أو عوامة أو عبلمة أو إشارة مستعملة فً المبلحة أو أعطى نوراً كاذباً أو ( ج)

: أعطى إشارة كاذبة بقصد تعرٌض مركب من المراكب للخطر
.  ارتكب جناٌة وٌعاقب بالحبس المإبدٌعتبر أنه 

  324المادة 

  محاولة االؼراق
 

كل من حاول بوجه ؼٌر مشروع إؼراق أو إتبلؾ مركب تام أو ؼٌر تام أو حاول بوجه ؼٌر مشروع 
القٌام بؤي عمل ٌإدي إلى ؼرق مركب أو إتبلفه الفوري وهو فً حالة الخطر، ٌعتبر أنه ارتكب جناٌة 

.  أربع عشرة سنة وٌعاقب بالحبس مدة

  325المادة 

  إٌذاء الحٌوانات
 

كل من قتل حٌواناً قاببلً للسرقة أو آذاه أو جرحه أو أعطاه سماً قصداً وبوجه ؼٌر مشروع، ٌعتبر أنه 
. ارتكب جنحة

 فإذا كان الحٌوان المبحوث عنه حصاناً أو فرساً أو كدٌشاً أو حماراً أو بؽبلً أو جمبلً أو ثوراً أو بقرة أو
جاموساً أو عنزة أو تٌساً أو خنزٌراً أو كبشاً أو نعجة أو صؽٌراً من صؽار هذه الحٌوانات، ٌعتبر 

. المجرم أنه ارتكب جناٌة وٌعاقب بالحبس مدة عشر سنوات
.  وفً أٌة حال أخرى ٌعتبر المجرم أنه ارتكب جنحة وٌعاقب بالحبس مدة سنتٌن

  326المادة 

  تخرٌب األموال قصدا
 
من أتلؾ أو خرب ماالً قصداً وبوجه ؼٌر مشروع، ٌعتبر أنه ارتكب جنحة، إال فً المواضع كل ( 1)

. التً ٌنص فٌها القانون على ؼٌر ذلك
فإذا كان المال المبحوث عنه بٌدراً أو آلة زراعٌة أو ببراً أو سداً أو حاجزاً أو ضفة أو حابطاً أو ( أ)

نباتٌة مزروعة، سواء أكانت قابمة أم نامٌة أم مقطوعة، منفذ ماء معمل أو منفذ ماء بركة أو حاصبلت 
أو أشجاراً أو شجٌرات أو فسابل قابمة، أو جسراً أو قنطرة أو قناة أو حوضاً، ٌعتبر المجرم أنه ارتكب 

. جناٌة وٌعاقب بالحبس مدة سبع سنوات
: ار مادة مفرقعةوإذا كان المال المبحوث عنه دار سكن أو سفٌنة وكان الضرر قد نجم عن انفج( ب)
وكان فً بٌت السكن أو المركب شخص، أو ( ج)
كان اإلتبلؾ أو الضرر مما ٌعرض بالفعل حٌاة أي شخص للخطر ٌعتبر أنه ارتكب جناٌة وٌعاقب ( د)

. بالحبس المإبد
إذا كان المال المبحوث عنه صك وصٌة، سواء أكان الموصً مٌتاً أم حٌاً، أو سجبلً ٌسمح القانون ( 4)



قضً بحفظه الثبات ملكٌة مال أو قٌده أو لتسجٌل الموالٌد أو المعمودٌة أو عقود الزواج أو الوفٌات أو ي
أو الدفن، أو صورة عن جزء من أجزاء هذا السجل ٌقضً القانون بإرسالها إلى أي موظؾ عام، 

.  فٌعتبر المجرم أنه ارتكب جناٌة وٌعاقب بالحبس مدة أربع عشرة سنة

  327المادة 

  ؾ األموال بالمفرقعاتإتبل
 

كل من وضع مواد مفرقعة فً أي مكان مهما كان نوعه بوجه ؼٌر مشروع وبقصد إتبلؾ مال أو 
.  اإلضرار به، ٌعتبر أنه ارتكب جناٌة وٌعاقب بالحبس مدة أربع عشرة سنة

  328المادة 

  نقل األمراض المعدٌة للحٌوانات قصدا
 

نقل مرض معٍد إلى حٌوان أو حٌوانات قابلة للسرقة أو فً  كل من تسبب قصداً وبوجه ؼٌر مشروع فً
تفشً هذا المرض بٌنها أو كان ذا عبلقة فً التسبب أو حاول أن ٌتسبب بنقل ذلك المرض إلى حٌوان 

.  أو حٌوانات كهذه أو تفشٌه بٌنها، ٌعتبر أنه ارتكب جناٌة وٌعاقب بالحبس مدة سبع سنوات

  329المادة 

  ود قصداإزالة عبلمات الحد
 

كل من أزال أو طمس قصداً وبوجه ؼٌر مشروع وبقصد االحتٌال أٌة مادة أو عبلمة أقٌمت أو نصبت 
.  بصورة قانونٌة للداللة على حدود أرض، ٌعتبر أنه ارتكب جنحة

  330المادة 

  اإلضرار بعبلمات المساحة والحدود
 

: كل من
مة حدود وضعت أو أقٌمت من قبل أٌة دابرة أزال أو طمس أو خرب قصداً عبلمة مساحة أو عبل( أ)

من دوابر الحكومة أو بمقتضى تعلٌماتها أو إرشاداتها أو أثناء المساحة التً تجربها الحكومة أو من 
أجل هذه المساحة، أو 

كان ملزماً بصٌانة وتعمٌر عبلمة حدود وضعت أو أقٌمت طبقاً لما ذكر فً الفقرة السابقة وأهمل ( ب)
ها، أو أو رفض تعمٌر

أزال أو طمس أو خرب قصداً عبلمة وضعها أو أقامها شخص ٌنوي تقدٌم طلب الستبجار أرض ( ج)
: أو الحصول على رخصة أو حق بمقتضى أي تشرٌع من التشارٌع المتعلقة بالمناجم أو المعادن

 ٌعتبر أنه ارتكب جنحة وٌعاقب بالحبس مدة ثبلثة أشهر أو بؽرامة قدرها عشرة جنٌهات وٌجوز
للمحكمة أن تقضً علٌه أٌضاً بدفع مصارٌؾ تصلٌح عبلمة المساحة أو عبلمة الحدود أو إعادة 

.  وضعها أو مصارٌؾ إجراء أٌة مساحة ٌصبح إجراإها ضرورٌاً من جراء فعله أو إهماله

  331المادة 

  تداول محررات التهدٌد بالتخرٌب
 

تهدٌداً بحرق أو تدمٌر بٌت أو مخزن حبوب أو  كل من أرسل أو سلم أو تداول كتاباً أو محرراً ٌتضمن
بناٌة أخرى، أو كوم حبوب أو تبن أو حشٌش أو أٌة حاصبلت زراعٌة أخرى، سواء أكانت هذه األشٌاء 
موجودة ضمن بناٌة أو تحتها أم لم تكن كذلك، أو أرسل أو سلم أو تداول كتاباً أو محرراً ٌتضمن تهدٌداً 

ه أو بقتل ماشٌة أو إٌذابها أو تسمٌمها أو جرحها، أو تسبب فً إٌصال بحرق سفٌنة أو مركب أو تدمٌر
مثل هذا الكتاب أو المحرر مباشرة أو ؼٌر مباشرة، وهو عالم بمضمونه، ٌعتبر أنه ارتكب جناٌة 

. وٌعاقب بالحبس مدة عشر سنوات



 
 
 

 القسم السابع 
التزوٌر وسك النقود وتزٌٌفها وما شابه ذلك من الجرابم  

  

 صل الثامن والثالثون الف
التزوٌر  

  332المادة 

  التزوٌر
 

.  التزوٌر هو تنظٌم مستند كاذب بنٌة االحتٌال أو الخداع

  333المادة 

  المستندات
 

الواردة فً هذا القسم من القانون ال تشمل العبلمة التجارٌة أو أٌة عبلمة من العبلمات " مستند"إن لفظة 
.  ق بالمواد التجارٌة وإن كانت تلك العبلمة محررة أو مطبوعةاألخرى التً تستعمل فٌما ٌتعل

  334المادة 

  المستندات الكاذبة
 

: ٌقال بؤن الشخص وضع مستنداً كاذباً 
. إذا وضع مستنداً ٌدل ظاهره على ؼٌر حقٌقته( أ)
. ستندإذا ؼٌر مستنداً دون تفوٌض بحٌث إنه لو أجٌز التؽٌٌر الذي أجراه فٌه لتؽٌر مفعول الم( ب)
. إذا دّون فً المستند دون تفوٌض أثناء تحرٌره مادة لو أجٌز تدوٌنها فٌه لتؽٌر مفعوله( ج)
: إذا وقع مستنداً ( د)
باسم شخص آخر بدون تفوٌضه سواء أكان اسم ذلك الشخص مطابقاً السم الشخص الموقع أم لم ( 1)

ٌكن، أو 
شخص الوهمً هو نفس اسم الشخص باسم شخص وهمً ٌدعً بوجوده سواء ادعى بؤن اسم ال( 2)

الموقع، أم لم ٌدِع ذلك، أو 
باسم شخص آخر ٌختلؾ عن اسم الشخص الموقع بقصد أن ٌإخذ خطؤ على أنه اسم ذلك الشخص، ( 3)

أو 
باسم الشخص الذي انتحل الموقع على المستند شخصٌته بشرط أن ٌكون مفعول المستند متوقفاً ( 4)

.  والشخص الذي انتحل اسمهعلى تطابق هوٌة الشخص الموقع 

  335المادة 

  المستندات الكاذبة بقصد االحتٌال
 
ٌقال بؤن شخصاً وضع مستنداً كاذباً بقصد االحتٌال إذا كان قصده حمل شخص آخر على استعمال ( 1)

. ذلك المستند بصورة تإدي إلى اإلضرار بذلك الشخص اآلخر
ٌوجد فً حٌن وضع المستند شخص معٌن، معلوماً  ٌفترض وجود قصد االحتٌال إذا ظهر أنه كان( 2)

وال ٌرد هذا االفتراض باثبات كون الفاعل قد . كان أو ؼٌر معلوم، ٌمكن االحتٌال علٌه بذلك المستند
اتخذ أو عزم على اتخاذ التدابٌر للحٌلولة دون االحتٌال على ذلك الشخص بالفعل، وال بادعاء الفاعل 



ستحصال علٌه بالمستند الكاذب هو حق من حقوقه أو بؤنه كان ٌحسبه بؤن الشًء الذي ٌرمً إلى اال
. كذلك

 
 

 الفصل التاسع والثالثون 
عقوبة التزوٌر  

  336المادة 

  عقوبة تزوٌر المستندات
 

كل من زور مستنداً ٌعتبر أنه ارتكب جرماً، وٌعد هذا الجرم جنحة إال فً المواضع التً ذكر فٌها ؼٌر 
.  ذلك

  337المادة 

  عقوبة تزوٌر مستدات خاصة
 

كل من زور وصٌة أو سند ملكٌة أو سجبلً قضابٌاً أو وكالة أو بولٌسة أو سفتجة أو مستنداً آخر قابل 
التداول، أو بولٌسة تؤمٌن على الحٌاة أو شكاً أو تفوٌضاً آخر ٌقضً بدفع مبلػ من المال من قبل شخص 

.  وٌعاقب بالحبس المإبد ٌتعاطى أشؽال الصرافة، ٌعتبر أنه ارتكب جناٌة

  338المادة 

  عقوبة تزوٌر المستندات الرسمٌة
 

.  كل من زور مستنداً رسمٌاً أو قضابٌاً، ٌعتبر أنه ارتكب جناٌة وٌعاقب بالحبس مدة عشر سنوات

  339المادة 

  تزوٌر الطوابع
 

: كل من
دات سواًء أكان ذلك الطابع بصورة زّور طابعاً تستعمله أٌة حكومة من الحكومات فٌما ٌتعلق باالٌرا( أ)

دمؽة أو بشكل طابع ورقً، أو 
قالباً أو أداة ٌمكن ( وتقع تبعة اثبات ذلك علٌه)صنع أو أحرز عن علم منه ودون عذر مشروع ( ب)

استعمالها لطبع مثل هذا الطابع، أو 
فٌما ٌتعلق  قطع أو سلخ بؤٌة صورة كانت وبطرٌق االحتٌال أي طابع تستعمله حكومة فلسطٌن( ج)

باإلٌرادات، أو فصله عن أٌة مادة بقصد استعماله أو استعمال أي قسم منه مرة أخرى، أو 
شّوه بطرٌق االحتٌال أي طابع مما أشٌر إلٌه فً الفقرة األخٌرة بقصد استعماله مرة أخرى، أو ( د)
لى أي طابع من ألصق أو وضع بطرٌق االحتٌال أي طابع أو قسم من طابع على أٌة مادة أو ع( هـ)

الطوابع المشار إلٌها فً الفقرة األخٌرة، سواء أكان الطابع الملصق أو الموضوع قد قطع أو سلخ أو 
فصل على أي وجه آخر من مستند أو طابع آخر وسواء أكان ذلك بطرٌق االحتٌال أم لم ٌكن، أو 

سم أو مبلػ أو تارٌخ أو أي محا أو أزال بطرٌق االحتٌال عن أي طابع موجود على أٌة مادة، أي ا( و)
شًء آخر مهما كان نوعه مما هو محرر علٌه، إما محواً كلٌاً ظاهرٌاً، بقصد استعمال ذلك الطابع مرة 

أخرى، أو 
أحرز طابعاً أو قسماً من طابع قطع أو سلخ أو فصل بوجه آخر وبطرٌق االحتٌال عن أٌة مادة، أو ( ز)

موجوداً على أٌة مادة محً أو أزٌل عنه بوجه آخر بطرٌق  طابعاً شّوه بطرٌق االحتٌال، أو طابعاً 
االحتٌال أي اسم أو مبلػ أو تارٌخ أو شًء آخر محواً كلٌاً أو ظاهرٌاً مع علمه بذلك ودون عذر 

(: وتقع تبعة اثبات ذلك علٌه) مشروع 
.  ٌعتبر أنه ارتكب جناٌة وٌعاقب بالحبس مدة سبع سنوات



  340المادة 

  ت الكاذبةتداول المستندا
 

كل من تداول مستنداً كاذباً عن علم منه وبطرٌق االحتٌال، ٌعتبر كانه زّور ذلك المستند وٌعاقب 
.  بالعقوبة المترتبة على ارتكاب ذلك الجرم

  341المادة 

  تداول المستندات الملؽاة
 

بتوقٌؾ العمل به،  كل من تداول عن علم منه مستنداً صدر أمر من مرجع قانونً بإلؽابه أو بإبطاله أو
أو مستنداً بطل مفعوله بمرور الزمن أو بالموت أو بوقوع حادث آخر، باعتبار أنه مستند ال ٌزال 

.  معموالً به ونافذ المفعول، ٌعتبر كؤنه زور المستند وٌعاقب بالعقوبة المترتبة على ارتكاب ذلك الجرم

  342المادة 

  حمل الؽٌر احتٌاال على توقٌع سندات
 

ن حمل ؼٌره على توقٌع أو إمضاء مستند متوسبلً إلى ذلك ببٌانات كاذبة واحتٌالٌة تتعلق بصفة كل م
ذلك المستند أو بمضمونه أو مفعوله، ٌعتبر كؤنه زور ذلك المستند وٌعاقب بنفس العقوبة المترتبة على 

.  ارتكاب ذلك الجرم

  343المادة 

  التبلعب بتسطٌر الشٌكات
 

: ن األفعال التالٌة بطرٌق االحتٌال، أيكل من ارتكب فعبلً م
ٌّر فٌه، أو ( أ) محا تسطٌر شك أو أضاؾ إلٌه أو ؼ
ٌّر فٌه( ب) : تداول شكاً مسطراً وهو عالم بؤن التسطٌر الذي علٌه قد محً أو أضٌؾ إلٌه أو ؼ

.  ٌعتبر أنه ارتكب جناٌة وٌعاقب بالحبس مدة سبع سنوات

  344المادة 

  وٌضتنظٌم المستندات ببل تؾ
 

: كل من ارتكب فعبلً من األفعال التالٌة بطرٌق االحتٌال، أي
وضع أو وّقع أو أمضى دون تفوٌض أو عذر مشروع مستنداً أو محرراً باسم شخص آخر أو ( أ)

بالنٌابة عنه، بمقتضى وكالة أو دونها، أو 
السالؾ الذكر تداول مستنداً أو محرراً وضع أو وقع أو أمضً من قبل شخص آخر على الوجه ( ب)

: وهو عالم بذلك
.  ٌعتبر أنه ارتكب جناٌة وٌعاقب بالحبس مدة سبع سنوات

  345المادة 

  المطالبات المبنٌة على مستندات مزورة
 

كل من دبر تسلٌم مال أو دفع نقد لنفسه أو لؽٌره باالستناد إلى وصٌة مصدقة أو إلى قرار بإدارة تركة 
الم بتزوٌرها، أو فعل ذلك باالستناد إلى وصٌة مصدقة أو إلى صدر بناًء على وصٌة مزورة، وهو ع

قرار بإدارة تركة استحصل علٌه بتقدٌم بٌنة كاذبة وهو عالم بذلك، ٌعتبر كؤنه زور المستند أو الشًء 
.  الذي جرى التسلٌم أو الدفع باالستناد إلٌه وٌعاقب بنفس العقوبة المترتبة على ارتكاب ذلك الجرم



  346المادة 

  تنظٌم الموظؾ العام سندات احتٌالٌة
 

كل من كان موظفاً فً الخدمة العامة ونظم أو أعطى عن علم منه وبقصد االحتٌال شخصاً آخر سنداً 
لدفع مبلػ من المال مستحق على أٌة سلطة عامة ٌزٌد أو ٌقل عن المبلػ المستحق للشخص الذي أعطً 

.  حبس مدة سبع سنواتله السند، ٌعتبر أنه ارتكب جناٌة وٌعاقب بال

  347المادة 

  التبلعب بالسجبلت
 

كل من كان فً عهدته الفعلٌة سجل أو ضبط محفوظ بتفوٌض قانونً وسمح عن علم منه بإدخال قٌد 
فٌه ٌتعلق بمسؤلة جوهرٌة مع علمه بعدم صحة ذلك القٌد، ٌعتبر أنه ارتكب جناٌة وٌعاقب بالحبس مدة 

. سبع سنوات
 
 

 الفصل األربعون 
تزوٌر البنكنوت  

  348المادة 

  البنكنوت
 

الواردة فً هذا الفصل كل سفتجة أو بولٌسة اصدرها مصرؾ فً فلسطٌن أو " البنكنوت"تشمل لفظة 
بنك انكلترا أو أي شخص أو هٌبة مسجلة أو شركة تتعاطى أشؽال الصرافة فً أٌة جهة من جهات 

ؾ وكل بولٌسة صادرة على بٌاض وأوراق النقد العالم، وتشمل أٌضاً كل بولٌسة بنك صادرة من مصر
( مهما كان االسم الذي ٌطلق علٌها)وكل ورقة مالٌة  1927الصادرة بمقتضى قانون أوراق النقد لسنة 

.  إذا كانت تعتبر كنقد قانونً فً الببلد الصادرة فٌها

  349المادة 

  تزوٌر البنكنوت
 
ؼٌر فٌها أو تداول ورقة بنكنوت ٌدل ظاهرها على  كل من زّور ورقة بنكنوت بقصد االحتٌال أو( 1)

. أنها مزورة أو مؽٌرة مع علمه بذلك، ٌعتبر أنه ارتكب جناٌة وٌعاقب بالحبس المإبد
( وتقع تبعة اثبات ذلك علٌه)كل من أدخل إلى فلسطٌن أو استلم فٌها ببل تفوٌض أو عذر مشروع ( 2)

.  تبر أنه ارتكب جناٌة وٌعاقب بالحبس المإبدورقة مالٌة مزورة أو مؽٌرة مع علمه بذلك، ٌع

  350المادة 

  تقلٌد البنكنوت
 
كل من صنع ورقة ٌدل ظاهرها على أنها ورقة بنكنوت أو قسم من ورقة بنكنوت أو ورقة تماثل ( 1)

البنكنوت على أي وجه من الوجوه أو قرٌبة الشبه بها لدرجة تحمل الناس على االنخداع، أو تسبب فً 
أو استعملها ألٌة ؼاٌة من الؽاٌات أو تداولها، ٌعتبر أنه ارتكب جنحة وٌعاقب بؽرامة قدرها صنعها 

ستة جنٌهات عن كل ورقة كهذه، وللمحكمة أن تؤمر بمصادرة الورقة التً ارتكب الجرم بشؤنها وجمٌع 
من األوراق نسخها وجمٌع ما قد ٌكون فً حٌازة الفاعل من اللوحات وقوالب الطبع واألختام وخبلفها 

. التً استعملت فً طبع أو إعادة تلك الورقة أو التً ٌمكن استعمالها لتلك الؽاٌة
إذا ورد اسم شخص على ورقة ٌعتبر صنعها جرماً بمقتضى هذه المادة وكان ذلك الشخص ٌعلم ( 2)

ري باسم وعنوان الشخص الذي طبعها أو صنعها ورفض االباحة باسمه أو عنوانه ألي مؤمور من مؤمو
. البولٌس، ٌعتبر أنه ارتكب جنحة وٌعاقب بؽرامة قدرها عشرة جنٌهات



إذا ظهر اسم شخص على ورقة اتهم شخص آخر بارتكاب جرم بشؤنها بمقتضى هذه المادة أو على ( 3)

ورقة أخرى استعملت أو وزعت كً تستعمل فٌما ٌتعلق بتلك الورقة، فٌعتبر ذلك بٌنة أولٌة على أن 
.  بب فً صنع تلك الورقةذلك الشخص قد تس

  351المادة 

  التعامل بؤدوات تزوٌر البنكنوت
 

: كل من ارتكب فعبلً من األفعال التالٌة دون تفوٌض أو عذر مشروع، وتقع تبعة إثبات ذلك علٌه، أي
صنع أو استعمل أو باع أو عرض للبٌع، أو حاز أو أحرز عن علم منه ورقاً ٌشبه الورق ( أ)

فً صنع أي نوع من أوراق البنكنوت أو ورقاً ٌمكن أن ٌإخذ بؤنه من ذلك  المخصص والمستعمل
الورق الخاص، أو 

صنع أو استعمل، أو وجد فً عهدته أو أحرز عن علم منه إطاراً أو قالباً أو أداة تستعمل لصنع ( ب)
لورق مثل ذلك الورق أو تستعمل فً إدخال أٌة كلمة أو رقم أو رسم أو عبلمة فارقة خاصة بذلك ا

وظاهرة فً مادته علٌه، أو 
تسبب باستعمال األسالٌب الفنٌة أو االحتٌالٌة فً اثبات مثل هذه الكلمات أو الرسوم أو العبلمات ( ج)

الفارقة فً مادة أٌة ورقة أو فً اثبات أٌة كلمات أو رسوم أو عبلمات فارقة أخرى ٌقصد منها أن 
تكون مشابهة لها وأن تسلك بدالً منها، أو 

حفر أو نقش بؤٌة صورة على أٌة لوحة أو مادة نصاً ٌدل ظاهره على أنه نص ورقة بنكنوت أو ( د)
قسم من ورقة بنكنوت، أو أي اسم أو كلمة أو نمرة أو رقم أو رسم أو حرؾ أو نقش ٌشبه أو ٌقصد منه 

حسب الظاهر أن ٌشبه أي توقٌع من التواقٌع الموجودة على ورقة بنكنوت، أو 
، أو وجد فً عهدته أو أحرز عن علم منه مثل تلك اللوحة أو المادة أو األداة أو الوسٌلة استعمل( هـ)

لصنع أو طبع ورقة بنكنوت، أو 
تداول أو حاز أو أحرز عن علم منه أٌة ورقة وضع أو طبع علٌها أي أمر من األمور المشار إلٌها ( و)

أعبله 
.  اتٌعتبر أنه ارتكب جناٌة وٌعاقب بالحبس مدة خمس سنو

  352المادة 

  اصدار البنكنوت ببل تفوٌض
 

كل من أصدر ورقة من أوراق البنكنوت دون تفوٌض مشروع أو كان شرٌكاً فً إصدارها، ٌعتبر أنه 
.  ارتكب جناٌة وٌعاقب بالحبس مدة خمس سنوات

  353المادة 

  تشوٌه األوراق النقدٌة
 

خر ورقة نقد صادرة بمقتضى قانون أوراق كل من طمس أو مزق أو قطع عن قصد أو شّوه بؤي وجه آ
، ٌعتبر أنه ارتكب جنحة وٌعاقب بالحبس مدة ثبلث أشهر أو بؽرامة قدرها مابة جنٌه 1927النقد لسنة 

.  أو بكلتا هاتٌن العقوبتٌن

  354المادة 

  ضبط أوراق البنكنوت المزورة ولوازم التزوٌر
 
ورة أو مقلدة دون دفع تعوٌض لحاملها وتقرر تضبط المحكمة كل ورقة بنكنوت ٌثبت أنها مز( 1)

. مصادرتها
إذا أقٌم الدلٌل أمام حاكم صلح بإخبار مشفوع بالٌمٌن على وجود سبب ٌحمل على االعتقاد بؤن ( 2)

شخصاً من األشخاص ٌوجد فً عهدته أو حٌازته أو سبق أن وجد فً عهدته أو حٌازته دون تفوٌض 
: أو عذر مشروع



زورة أو مقلدة، أو ورقة بنكنوت م( أ)
أٌة أداة لصنع أو تقلٌد الورق المستعمل للبنكنوت، أو ( ب)
أٌة مادة علٌها كلمات أو صوراً أو رسوم أو حروؾ ٌستطاع استعمالها فً إخراج رسم ورقة ( ج)

: بنكنوت أو المقصود منها أن تستعمل لتلك الؽاٌة
عما سبق ذكره، وإذا وجد أي شًء مما فٌجوز لحاكم الصلح أن ٌصدر مذكرة تفتٌش وتحر، للتفتٌش 

ذكر أثناء التفتٌش والتحري بضبط وٌصادر بؤمر المحكمة التً ٌحاكم المجرم أمامها، أو بؤمر حاكم 
. الصلح إن لم تجِر محاكمته

 
 

 الفصل الحادي واألربعون 
الجرابم المتعلقة بالمسكوكات  

  355المادة 

  تعارٌؾ
 

: فً هذا الفصل
المسكوكات على اختبلؾ أنواعها وفباتها المصنوعة من أي صنؾ من " وكاتالمسك"تشمل لفظة 

. المعادن أو المعادن المخلوطة، والرابجة بصورة مشروعة فً فلسطٌن أو فً أٌة ببلد أخرى
. أي مزٌج أو خلٌط من المعادن" معدن"وتشمل لفظة 
كً المسكوكات األصلٌة أو التً المسكوكات ؼٌر األصلٌة التً تحا" المسكوكات الزابفة"وٌراد بعبارة 

ٌلوح أنه قصد منها أن تحاكٌها أو أن ٌتداولها الناس باعتبارها مسكوكات أصلٌة، وتشمل هذه العبارة 
المسكوكات األصلٌة التً عولجت بالطلً أو بتؽٌٌر الشكل حتى أصبحت تحاكً مسكوكات أكبر منها 

د أن تصبح محاكٌة لمسكوكات أكبر منها قٌمة قٌمة، أو التً ٌلوح أنها عولجت على تلك الصورة بقص
أو أن ٌخالها الناس كذلك، وتشمل أٌضاً المسكوكات األصلٌة التً قرضت أو سجلت أو أنقص حجمها 
أو وزنها على أي وجه آخر أو عولجت بالطلً أو بتؽٌٌر الشكل بصورة تإدي إلى إخفاء آثار القرض 

ات اآلنفة الذكر سواء أكانت فً حالة صالحة للتداول أم أو السجل أو االنقاص، وتشمل أٌضاً المسكوك
. لم تكن وسواء أكانت عملٌة طبلبها أو تؽٌٌرها تامة أو لم تكن كذلك

 
بالنسبة للمسكوكات طلٌها بطبلء ٌعطٌها مظهر الذهب أو " الطلً بالذهب أو الفضة"وتشمل عبارة 

.  الفضة مهما كانت الوسٌلة المستعملة فً ذلك

  356المادة 

  تزٌٌؾ المسكوكات الذهبٌة والفضٌة
 

كل من صنع مسكوكات ذهبٌة أو فضٌة زابفة، أو شرع فً صنعها ٌعتبر أنه ارتكب جناٌة وٌعاقب 
.  بالحبس مدة أربع عشرة سنة

  357المادة 

 التهٌبة لتزٌٌؾ المسكوكات 
 

: كل من
لصنع المسكوكات منها، بقصد طلً بالذهب أو بالفضة أٌة قطعة معدنٌة ذات حجم أو شكل ٌناسب ( أ)

سك مسكوكات ذهبٌة أو فضٌة زابفة من تلك القطعة، أو 
وضع أٌة قطعة معدنٌة فً حجم أو شكل ٌناسب لتسهٌل سكها كسكة ذهبٌة أو فضٌة زابفة بقصد ( ب)

صنع تلك السكة الذهبٌة أو الفضٌة الزابفة منها، أو 
: أي( وتقع تبعة اثبات ذلك علٌه)ض أو عذر مشروع فعل أحد األفعال المذكورة فٌما ٌلً دون تفوي( ج)



اشترى أو باع أو قبض أو دفع أو تصرؾ بمسكوكات ذهبٌة أو فضٌة زابفة بؤقل من القٌمة المعٌنة ( 1)

علٌها أو بؤقل من القٌمة التً ٌلوح أنها قصد أن تكون لها أو عرض نفسه للقٌام بؤي فعل من هذه 
األفعال، أو 

ن أو تسلم فٌها مسكوكات ذهبٌة أو فضٌة زابفة مع علمه بؤنها زابفة، أو ادخل إلى فلسطً( 2)
صنع أو صلح لوحاً أو قالباً مخصصاً لبلستعمال فً صنع نقش ٌحاكً النقش الموجود على وجهً ( 3)

سكة ذهبٌة أو فضٌة أو على أحد وجهٌها أو على أي جزء من أحد وجهٌها أو شرع فً صنع هذا اللوح 
هٌؤ الوسابل لصنعه أو تصلٌحه أو أحرزه أو تصرؾ به مع علمه بحقٌقته أو بكٌفٌة أو القالب أو 
استعماله، أو 

صنع أو صلح عدة أو أداة أو آلة مهٌؤة أو مخصصة لبلستعمال فً رسم دابرة أٌة سكة بعبلمات أو ( 4)

أو شرع فً نقوش تشبه فً ظاهرها العبلمات والنقوش المرسومة على دابرة أٌة سكة ذهبٌة أو فضٌة 
صنع أو تصلٌح أٌة عدة أو أداة أو آلة كهذه أو هٌؤ الوسابل لصنعها أو تصلٌحها أو أحرزها أو تصرؾ 
فٌها وهو عالم بؤنها مهٌبة أو مخصصة لبلستعمال على الصورة المتقدمة الذكر، أو آلة لقطع أقراص 

و عدة أو أداة أو آلة مدورة من الذهب والفضة أو من أي معدن آخر، أو شرع فً صنع أي مكبس أ
كهذه أو فً تصلٌحها أو هٌؤ الوسابل لصنعها أو تصلٌحها أو أحرزها أو تصرؾ فٌها وهو عالم بؤنها 

مهٌؤة أو مخصصة ألن تستعمل فً صنع أٌة سكة ذهبٌة أو فضٌة زابفة، أو 
أو عدة أو أداة أو  أخرج عن علم منه من أٌة دار من دور سك النقود التابعة لجبللته، لوحاً أو قالباً ( 6)

آلة أو مكبساً ٌستعمل فً سك المسكوكات أو أي جزء نافع من أي هذه األشٌاء أو أٌة نقود أو سبابك أو 
معادن 

.  ٌعتبر أنه ارتكب جناٌة وٌعاقب بالحبس مدة أربع عشرة سنة

  358المادة 

  سجل المسكوكات وفرضها
 
رة تنقض من وزنها بقصد أن تظل بعد كل من سجل أو قرض أٌة سكة ذهبٌة أو فضٌة بصو( 1)

سحلها أو قرضها قابلة للصرؾ كسكة ذهبٌة أو فضٌة، ٌعتبر أنه ارتكب جناٌة وٌعاقب بالحبس مدة 
. أربع عشرة سنة

كل من أحرز أو تصرؾ بوجه ؼٌر مشروع بقراضة أو سحالة ذهب أو فضة أو بسبابك ذهبٌة أو ( 2)

هما أو بؤي شكل من الفضة أو الذهب استحصل علٌه فضٌة أو بتراب الذهب أو الفضة أو محلول
بواسطة سحل مسكوكات ذهبٌة أو فضٌة أو قرضها بصورة انقصت من وزنها مع علمه بحقٌقة أمر 

.  تلك األشٌاء، ٌعتبر أنه ارتكب جناٌة وٌعاقب بالحبس مدة سبع سنوات

  359المادة 

  تداول المسكوكات الزابفة
 

ضٌة زابفة مع علمه بؤنها زابفة ٌعتبر أنه ارتكب جنحة وٌعاقب بالحبس كل من تداول سكة ذهبٌة أو ؾ
.  مدة سنتٌن

  360المادة 

  تداول المسكوكات الزابة العود او بكثرة
 

: كل من
تداول سكة ذهبٌة أو فضٌة زابفة وهو ٌعلم أنها كذلك وكان ٌحرز عند تداول تلك السكة مسكوكات ( أ)

أخرى ذهبٌة أو فضٌة زابفة، أو 
تداول سكة ذهبٌة أو فضٌة زابفة وهو ٌعلم أنها زابفة ثم عاد فتداول سكة أخرى ذهبٌة أو فضٌة ( ب)

زابفة مع علمه بؤنها زابفة إما فً الٌوم نفسه أو خبلل األٌام العشرة التالٌة، أو 
نٌة أحرز ثبلث قطع أو أكثر من المسكوكات الذهبٌة أو الفضٌة الزابفة مع علمه بؤنها زابفة وب( ج)



: تداول أٌة قطعة منها
.  ٌعتبر أنه ارتكب جنحة

  361المادة 

  عقوبة العود
 

كل من ارتكب إحدى الجرابم المبٌنة فً المادتٌن السابقتٌن األخٌرتٌن وكان قد أدٌن فٌما مضى بارتكاب 
.  أي جرم من تلك الجرابم، ٌعتبر أنه ارتكب جناٌة وٌعاقب بالحبس مدة أربع عشرة سنة

  362المادة 

  تزٌٌؾ المسكوكات النكلٌة
 

: كل من
صنع أٌة سكة نكلٌة زابفة أو شرع فً صنعها، أو ( أ)
صنع أو أصلح عدة أو أداة أو آلة مهٌؤة أو مخصصة ألن تستعمل فً صنع أٌة سكة نكلٌة زابفة أو ( ب)

لٌحها أو شرع فً صنع أو تصلٌح مثل هذه العدة أو األداة أو اآللة أو هٌؤ الوسابل لصنعها أو تص
وهو عالم بحقٌقة ( وتقع تبعة اثبات ذلك علٌه)أحرزها أو تصرؾ فٌها دون تفوٌض أو عذر مشروع 

أمرها، أو 
اشترى أو باع أو قبض أو دفع أو تصرؾ بؤٌة سكة نكلٌة زابفة بؤقل من القٌمة المعٌنة علٌها أو ( ج)

: للقٌام بؤي فعل من هذه األفعالبؤقل من القٌمة التً ٌلوح أنها قصدت أن تكون لها أو عرض نفسه 
.  ٌعتبر أنه ارتكب جناٌة وٌعاقب بالحبس مدة سبع سنوات

  363المادة 

  تداول المسكوكات النكلٌة الزابفة
 

: كل من
تداول سكة نكلٌة زابفة مع علمه بؤنها زابفة، أو ( أ)
نها مع علمه بؤنها زابفة أحرز ثبلث قطع أو أكثر من المسكوكات النكلٌة الزابفة بقصد تداول أي م( ب)

.  ٌعتبر أنه ارتكب جنحة وٌعاقب بالحبس مدة سنة واحدة

  364المادة 

  تشوٌه المسكوكات
 

كل من شّوه سكة من المسكوكات بؤن دمػ علٌها أي اسم أو كلمة، سواء أنقص وزنها من جراء ذلك أم 
.  لم ٌنقص، ٌعتبر أنه ارتكب جنحة وٌعاقب بالحبس مدة سنة واحدة

  365مادة ال

  تداول المعادن كمسكوكات احتٌاال
 

: كل من تداول بقصد االحتٌال شٌباً من األشٌاء التالٌة على اساس أنه سكة ذهبٌة أو فضٌة، أي
تداول سكة ال تعتبر كسكة بحسب المعنى المخصص لها فً هذا القانون، أو ( أ)
ة التً جرى التداول على أساسها، سواء تداول أي معدن أو قطعة معدنٌة تقل قٌمتها عن قٌمة السك( ب)

: أكان ذلك المعدن أو تلك القطعة المعدنٌة من المسكوكات أم ال
.  ٌعتبر أنه ارتكب جنحة وٌعاقب بالحبس مدة سنة واحدة

  366المادة 

  تصدٌر المسكوكات الزابفة



 
كات زابفة من مسكو( وتقع تبعة اثبات ذلك علٌه)كل من صدر، أو وضع دون تفوٌض أو عذر مشروع 

أي نوع كانت على ظهر أٌة باخرة أو مركبة مهما كان نوعها بقصد تصدٌرها من فلسطٌن مع علمه 
.  بؤنها زابفة، ٌعتبر أنه ارتكب جنحة وٌعاقب بالحبس مدة سنتٌن

  367المادة 

  تداول المسكوكات المشوهة
 
رتكب مخالفة وٌعاقب بؽرامة قدرها كل من تداول سكة شوهت بدمػ اسم أو كلمة علٌها، ٌعتبر أنه ا( 1)

. جنٌهان
. إذا دفع أي مبلػ من المال بمسكوكات مشوهة على هذه الصورة فبل ٌعتبر الدفع قانونٌاً ( 2)
.  ال تقام الدعوى عن أٌة مخالفة تنطبق على هذه المادة إال بموافقة النابب العام( 3)

  368المادة 

  ضبط المسكوكات المزٌفة ولوازم التزٌٌؾ
 

إذا أقٌم الدلٌل أمام حاكم صلح بإخبار مشفوع بالٌمٌن على وجود سبب ٌحمل على االعتقاد بؤن شخصاً 
من األشخاص ٌوجد فً عهدته أو حٌازته أو سبق أن وجد فً عهدته أو حٌازته دون تفوٌض أو عذر 

: مشروع
أٌة سكة زابفة، أو ( أ)
و مخصصة ألن تستعمل فً تزٌٌؾ أٌة سكة من أٌة عدة أو أداة أو آلة مهما كان نوعها مهٌؤة أ( ب)

المسكوكات، أو 
أٌة قراضة أو سحالة أو سبابك ذهبٌة أو فضٌة أو تراب ذهب أو فضة أو محلول أو أي شًء آخر ( ج)

. نجم أو تجمع عن انقاص أو تخفٌؾ وزن أٌة سكة ذهبٌة أو فضٌة
ذكره وإذا وجد أي شًء مما ذكر  فٌجوز لحاكم الصلح أن ٌصدر مذكرة تفتٌش وتحر للتفتٌش عما سبق

أثناء التفتٌش والتحري ٌضبط وٌصادر بؤمر المحكمة التً ٌحاكم المجرم أمامها أو بؤمر حاكم الصلح 
.  إن لم تجِر محاكمته

  369المادة 

  صبلحٌة قبض المسكوكات
 

ل ٌحق ألي موظؾ من موظفً الحكومة ولمدٌر أي مصرؾ قبض أٌة مسكوكات وكان لدٌه سبب معقو
ٌحمله على االعتقاد بؤنها زابفة، أن ٌضبط تلك المسكوكات وٌرسلها إلى مدٌر المالٌة ولمدٌر المالٌة 

المذكور أن ٌقطعها أو ٌشوهها أو ٌتلفها بدفع تعوٌض أو دونه حسبما ٌستصوب إذا كان من رأٌه أنها 
ذا كان ٌقتضى دفع تعوٌض عنها وٌعتبر قرار مدٌر المالٌة فٌما إذا كانت أٌة سكة زابفة أو فٌما إ. زابفة

وال ٌحق ألي شخص أن ٌدعً أو ٌقٌم أٌة دعوى علٌه أو أن ٌتخذ أٌة إجراءات . أم ال نهابٌاً ومبرماً 
ضده أو ضد حكومة فلسطٌن بشؤن أي عطل أو خسارة أصابته بسبب المسكوكات الزابفة وقطعها أو 

.  تشوٌهها أو إتبلفها على الوجه المذكور

  370المادة 

  فض قبول المسكوكات واالوراق النقدٌة بقٌمها اإلسمٌةر
 

كل من رفض قبول أٌة سكة أو ورقة نقد من المسكوكات أو أوراق النقد التً تعتبر نقداً قانونٌاً فً 
. فلسطٌن حسب قٌمتها االسمٌة، ٌعتبر أنه ارتكب مخالفة وٌعاقب بؽرامة قدرها خمسة جنٌهات

 
 



 الفصل الثاني واألربعون 
وابع الزابفة  الط

  371المادة 

  حٌازة معدات صنع الطوابع المزٌفة
 

وتقع تبعة إثبات ذلك )كل من ارتكب فعبلً من األفعال المذكورة فٌما ٌلً دون تفوٌض أو عذر مشروع 
: أي( علٌه

صنع أو صلح قالباً أو لوحة أو آلة ٌمكن استعمالها فً إخراج رسم ٌحاكً الرسم الذي ٌخرجه أي ( أ)
أو لوحة أو آلة تستعمل فً صنع أٌة دمؽة أو طابع ورقً من طوابع اإلٌرادات العامة أو أٌة دمؽة  قالب

أو طابع من طوابع دابرة البرٌد والبرق فً فلسطٌن أو فً أي قسم من ممتلكات جبللته أو فً أٌة ببلد 
اً أو لوحة أو آلة ٌمكن تقع تحت حماٌة جبللته أو انتدابه أو فً أٌة ببلد أجنبٌة، أو صنع أو صلح قالب

استعمالها فً طبع أٌة كلمات أو خطوط أو حروؾ أو عبلمات تشبه الكلمات أو الحروؾ أو الخطوط 
أو العبلمات المستعملة فً أي ورق أعدته السلطات ذات الشؤن لمثل الؽاٌات السالفة الذكر، أو شرع فً 

هٌؤ الوسابل لصنعها أو تصلٌحها، أو صنع أو تصلٌح مثل تلك القوالب أو اللوحات أو اآلالت أو 
استعملها أو أحرزها أو باعها عن علم منه، أو 

أحرز أو تصرؾ بؤٌة ورقة أو مادة أخرى مطبوع علٌها رسم أي قالب أو لوحة أو آلة أو أٌة ( ب)
 ورقة مرسوم علٌها مثل هذه الكلمات أو األرقام أو الحروؾ أو العبلمات أو الخطوط المشار إلٌها فٌما

: تقدم وهو عالم بذلك
.  ٌعتبر أنه ارتكب جناٌة وٌعاقب بالحبس مدة سبع سنوات

  372المادة 

  صنع الطوابع المزٌفة أو قوالبها
 

وتقع تبعة إثبات ذلك )كل من ارتكب فعبلً من األفعال المذكورة فٌما ٌلً دون تفوٌض أو عذر مشروع 
: أي( علٌه

ابع المستعملة للداللة على أجرة البرٌد فً فلسطٌن أو فً صنع أو شرع فً صنع أي طابع من الطو( أ)
أي قسم من ممتلكات جبللته أو فً أٌة ببلد واقعة تحت حماٌة جبللته أو انتدابه أو فً أٌة ببلد أجنبٌة، 

أو هٌؤ الوسابل لصنع ذلك الطابع أو استعمله لؽاٌات البرٌد، أو أحرز أو تصرؾ بؤٌة ورقة أو مادة 
تشبهه، أو أخرى تقلده أو 

صنع أو صلح أي قالب أو لوحة أو آلة أو مادة مستعملة لصنع أوراق مقلدة أو شبٌهة بالطوابع ( ب)
المشار إلٌها فٌما تقدم أو شرع فً صنعها أو تصلٌحها أو هٌؤ الوسابل لذلك أو استعملها أو أحرزها أو 

تصرؾ بها  
بؽرامة قدرها خمسون جنٌهاً وٌصادر منه ٌعتبر أنه ارتكب جنحة وٌعاقب بالحبس مدة سنة واحدة أو 

. كل ما ٌوجد فً حٌازته من الطوابع أو األشٌاء األخرى المشار إلٌها أعبله
 

إٌفاًء للؽاٌة المقصودة من هذه المادة كل طابع ٌستدل منه بؤنه ٌشٌر إلى أجرة البرٌد فً أٌة ببلد ٌعتبر 
.  ن ٌثبت عكس ذلكأنه من طوابع البرٌد المستعملة فً تلك الببلد إلى أ

  373المادة 

  صنع أو حٌازة أدوات صناعة األختام
 

وتقع تبعة إثبات ذلك )كل من ارتكب فعبلً من األفعال المذكورة فٌما ٌلً دون تفوٌض أو عذر مشروع 
: أي( علٌه

صنع أو صلح لوحة أو آلة ٌمكن استعمالها فً إخراج رسم ٌحاكً الرسم الذي ٌصنع بواسطة لوحة ( أ)
أداة تستعمل فً صنع أي ختم من األختام، ورقٌاً كان أم دمؽة، تستعمله إحدى المصالح العامة أو  أو

أحد مختاري القرى أو مجلس من المجالس البلدٌة أو أي موظؾ ٌملك صبلحٌة التصدٌق على 



المستندات، أو أي شخص آخر مفوض باستعمال ختم بتفوٌض مشروع حسب األصول، أو صنع أو 
وحة أو أداة ٌمكن استعمالها فً طبع أٌة كلمات أو أرقام أو رسوم أو حروؾ أو عبلمات أو صلح أٌة ل

خطوط تماثل الكلمات أو األرقام أو الرسوم أو الحروؾ أو العبلمات أو الخطوط المستعملة فً أي 
 ورق أعدته السلطات ذات الشؤن خصٌصاً لمثل الؽاٌة اآلنفة الذكر أو شرع فً صنع أو تصلٌح تلك

اللوحة أو األداة أو هٌؤ الوسابل لصنعها أو تصلٌحها أو أحرزها عن علم منه أو تصرؾ بها، أو 
أحرز ورقة أو مادة أخرى تحمل الطابع الذي تخرجه أٌة لوحة أو أداة، أو أحرز أٌة ورقة مرسوم ( ب)

ار إلٌها فٌما تقدم أو علٌها أو فٌها مثل هذه الكلمات أو األرقام أو الحروؾ أو العبلمات أو الخطوط المش
: تصرؾ بمثل تلك الورقة، عن علم منه

. ٌعتبر أنه ارتكب جنحة وٌعاقب بالحبس مدة سنة واحدة أو بؽرامة قدرها خمسون جنٌهاً 
 
 

 الفصل الثالث واألربعون 
انتحال شخصٌة الؽٌر  

  374المادة 

  انتحال الشخصٌات
 

ص آخر شخصٌة فرد آخر سواء أكان حٌاً أم مٌتاً، كل من انتحل لنفسه كذباً وبقصد االحتٌال على شخ
. ٌعتبر أنه ارتكب جنحة

 
فإذا انتحل المجرم لنفسه شخصٌة شخص ٌحق له بمقتضى وصٌة أو بحكم القانون أن ٌحصل على مال 
معٌن وارتكب الجرم للحصول على ذلك المال أو إلحرازه، ٌعتبر أنه ارتكب جناٌة وٌعاقب بالحبس مدة 

.  سبع سنوات

  375المادة 

  االعتراؾ باسم الؽٌر بمستندات ببل تفوٌض
 

اعترافاً بذمة مهما كان نوعها أو ( وتقع تبعة إثبات ذلك علٌه)كل من أدى ببل تفوٌض أو عذر مشروع 
بمستند أو وثٌقة أخرى باسم شخص آخر أمام أٌة محكمة أو شخص مفوض قانوناً بقبول مثل هذا 

.  حةاالعتراؾ، ٌعتبر أنه ارتكب جن

  376المادة 

  انتحال شخصٌة مسماة فً شهادة
 

كل من تداول مستنداً صدر بتفوٌض مشروع إلى شخص آخر وشهد له فٌه بؤنه ٌملك بعض الصفات 
والمإهبلت التً ٌعترؾ بها القانون من أجل أٌة ؼاٌة من الؽاٌات، أو بؤنه ٌشؽل أٌة وظٌفة من 

صنعة أو حرفة أو عمل، أو بؤن من حقه التمتع بؤي حق  الوظابؾ أو بؤن من حقه ممارسة أٌة مهنة أو
أو امتٌاز أو بؤٌة رتبة أو منزلة، وتظاهر كذباً بؤنه هو الشخص المسمى فً ذلك المستند، ٌعتبر كؤنه 

.  زور ذلك المستند وٌعاقب بنفس العقوبة المقررة لتزوٌره

  377المادة 

  تداول المستندات لؽاٌات ؼٌر مشروعة
 

له بتفوٌض مشروع مستند شهد له فٌه بؤنه ٌملك بعض الصفات والمإهبلت التً ٌعترؾ كل من صدر 
بها القانون من أجل أٌة ؼاٌة من الؽاٌات، أو بؤنه ٌشؽل أٌة وظٌفة من الوظابؾ أو بؤن من حقه 

 ممارسة أٌة مهنة أو صنعة أو حرفة أو عمل، أو بؤن من حقه التمتع بؤي حق أو امتٌاز أو بؤٌة رتبة أو



منزلة، وباع أو أعطى أو أعار ذلك المستند إلى شخص آخر بقصد أن ٌتظاهر ذلك الشخص بموجبه 
.  بؤنه الشخص المسمى فً المستند، ٌعتبر أنه ارتكب جنحة

  378المادة 

  تداول شهادة حسن األخبلق الخاصة بالؽٌر
 

عتبر أنه ارتكب كل من تداول شهادة حسن أخبلق صادرة لشخص آخر، بقصد الحصول على عمل، ي
.  جنحة وٌعاقب بالحبس مدة سنة واحدة

  379المادة 

  بٌع الشهادة أو اعارتها
 

كل من صدرت له شهادة كالشهادة المشار إلٌها فً المادة السابقة وأعطاها أو باعها أو أعارها لشخص 
. آخر كً ٌتداولها بقصد الحصول على عمل، ٌعتبر أنه ارتكب جنحة

 
 
 

 القسم الثامن 
حكام متفرقة  أ

  

 الفصل الرابع واألربعون 
المخالفات  

  380المادة 

  مخالفات متعلقة بالشوارع
 

: كل من ارتكب فعبلً من األفعال التالٌة دون عذر مشروع، أي
عاق حرٌة المرور فً أٌة طرٌق عامة بوضعه علٌها أو تركه فٌها أٌة مادة من المواد أو أي شًء ( أ)

ه ببروز أٌة مادة أو شًء آخر من فوقها وكانت هذه المادة أو الشًء مما آخر، أو بوضعه أو سماح
ٌخل بسبلمة أو حرٌة المرور فً تلك الطرٌق، أو عاق حرٌة المرور فً أٌة طرٌق عامة بحفره 

. حفرٌات فٌها أو بالتجاوز علٌها بؤٌة صورة أخرى
ها مواد أو أشٌاء أخرى بصورة حفر حفرٌات فً الطرٌق العامة أو بنى علٌها أبنٌة أو وضع فً( ب)

مشروعة ولكنه لم ٌضع نوراً أو ضوءاً على كل كوم من أكوام التراب أو الحجارة أو المواد األخرى أو 
. فً جانب كل نفق أو مجرور أو حفرة أو ؼٌرها لحماٌة المارة والمحافظة علٌهم وتنبٌههم

أزال أو أطفؤ ضوءاً وضع للتنبٌه على وجود أطفؤ نوراً أو مصباحاً وضع إلنارة الطرٌق العامة أو ( ج)
. حفرة أحدثت فً الطرٌق العامة أو على وجود شًء موضوع علٌها

وضع أو ترك فً الطرٌق العامة أقذاراً أو قمامات أو زبالة أو كناسة أو أٌة أشٌاء أو مواد أخرى ( د)
. مضرة

. أذى أو إزعاجاً للمارة ألقى فً الطرٌق العامة أقذاراً أو أشٌاء أخرى بصورة تسبب( هـ)
ترك أو ربط حٌواناً تسبب بتعطٌل السٌر فً الطرٌق العامة أو سمح لماشٌة أو لحٌوان من ( و)

الحٌوانات المعّدة للجر أو النقل أو الركوب بؤن ٌهٌم فً الطرٌق العامة، أو سبب بقاء أو وقوؾ أٌة 
وقت البلزم لتحمٌلها أو تفرٌؽها أو مركبة بصورة تإدي إلى تعطٌل الطرٌق العامة، زٌادة على ال

. لصعود الركاب إلٌها أو نزولهم منها
أهمل ترمٌم أو تصلٌح أو هدم أٌة بناٌة أو عمارة مخطرة أو آٌلة للسقوط أو تخلؾ عن ذلك بعد أن ( ز)

. أمرته السلطة المحلٌة، تحرٌرٌاً بتصلٌحها أو ترمٌمها أو هدمها



. و مدخنة فً بٌته أو مصنعه أو معمله أو تخلؾ عن إجراء ذلكأهمل تنظٌؾ أو تصلٌح أي موقد أ( ح)
أطلق عٌاراً نارٌاً داخل حدود مدٌنة أو قرٌة أو فً مكان مؤهول، أو أشعل فً الطرٌق العامة ( ط)

. فً مكان ٌحتمل أن ٌسبب معه ضرراً أو إزعاجاً ( صوارٌخ)أسهماً نارٌة 
: أحدث ضجة أو ضوضاء مقلقاً بذلك راحة الناس( ي)

ٌعتبر أنه ارتكب مخالفة وٌعاقب بؽرامة قدرها خمسة جنٌهات، وإذا كانت المخالفة تنطبق على الفقرة 
.  ٌلزم أٌضاً بدفع مصارٌؾ رفع العوابق أو إصبلح الضرر( ط)أو ( هـ)أو ( د)أو ( أ)

  381المادة 

  رفض المساعدة فً بعض الحاالت
 

تكلٌفه بذلك من قبل شخص موظؾ فً الخدمة  كل من رفض تقدٌم ما فً وسعه من المساعدة لدى
العامة، فً جناٌة مشهودة أو عند ؼرق سفٌنة أو وقوع حرٌق أو فٌضان أو زلزال أو أٌة كارثة عامة 

.  أخرى، ٌعتبر أنه ارتكب مخالفة وٌعاقب بالحبس مدة سبعة أٌام أو بؽرامة قدرها خمسة جنٌهات

  382المادة 

  ة بعقوبةمخالفة التشرٌعات ؼٌر المقرون
 

كل من خالؾ حكماً من أحكام أي تشرٌع من التشارٌع ولم تكن قد فرضت فً ذلك التشرٌع عقوبة 
خاصة لمخالفته تلك، ٌعتبر أنه ارتكب مخالفة وٌعاقب بالحبس مدة سبعة أٌام أو بؽرامة قدرها خمسة 

.  جنٌهات

  383المادة 

  مخالفات أصحاب الفنادق
 

عن وضع نور أو مصباح على محله لٌبلً وفقاً ألي نظام معمول به إذ  إذا تخلؾ صاحب فندق أو نزل
ذاك، أو تخلؾ عن حفظ سجل بؤسماء األشخاص الذٌن ٌبٌتون أو ٌنزلون فً فندقه أو نزله، أو عن 

إبراز هذا السجل لمؤمور البوالس إذا ما كلفه بذلك ألجل الكشؾ علٌه، ٌعتبر أنه ارتكب مخالفة وٌعاقب 
.  خمسة جنٌهات بؽرامة قدرها

  384المادة 

  زراعة األراضً المتاخمة للطرق العامة
 

كل من زرع أو ؼرس أو حرث دون تفوٌض أرضاً تقع ضمن مسافة خمسة وسبعٌن سنتمتراً من حافة 
الطرٌق العامة، ٌعتبر أنه ارتكب مخالفة وٌعاقب بالحبس مدة أسبوع واحد أو بؽرامة قدرها خمسة 

. جنٌهات
ٌة المقصودة من هذه المادة تعتبر الطرٌق ممتدة إلى الحافة الخارجٌة للنفق أو القناة أو إلى وإٌفاًء للؽا

.  قاعدة السد المركوم

  385المادة 

  دخول أراضً الؽٌر أو الرعً فٌها
 

: كل من
. تسبب فً رعً حٌوان فً أرض ذات زرع أو فً بستان ٌخص شخصاً آخر( أ)
أرضاً مزروعة أو أرضاً ذات زرع أو بستاناً مما ٌخص شخصاً دخل أرضاً مهٌؤة للزراعة أو ( ب)

آخر، أو مر من أرض أو بستان كهذا، أو سمح ألي حٌوان من الحٌوانات بالدخول إلى مثل هذه 
: األرض أو البستان أو بالمرور من أٌهما

.  ٌعتبر أنه ارتكب مخالفة وٌعاقب بؽرامة قدرها خمسة جنٌهات



  386المادة 

  الحٌواناتالقسوة على 
 
: كل من( 1)

ضرب بقسوة حٌواناً ألٌفاً أو داجناً أو وحشاً مؤسوراً أو أثقل فً حمله أو عّذبه أو أساء معاملته ( أ)
. بوجه آخر أو كان مالكاً لحٌوان كهذا وسمح باستعمال مثل هذه الشدة أو القسوة نحوه

و أصابته بجرح أو عاهة أو تسبب شؽل حٌواناً ؼٌر قادر على الشؽل بسبب مرضه أو كبر سنه أ( ب)
. فً تشؽٌله أو كان مالكاً لمثل هذا الحٌوان وسمح بتشؽٌله على هذا الوجه

اعتقل أو ربط أو شد أو نقل حٌواناً بصورة تسبب له آالماً ال مبرر لها أو كان مالكاً لمثل هذا ( ج)
:  الحٌوان وسمح بتسبب مثل هذه اآلالم له

ٌعاقب فً المرة األولى بالحبس مدة أسبوع واحد أو بؽرامة قدرها خمسة ٌعتبر أنه ارتكب مخالفة و
وٌعتبر فً المرة الثانٌة وما ٌلٌها أنه ارتكب جنحة وٌعاقب بالحبس مدة شهر واحد أو بؽرامة . جنٌهات

. قدرها عشرون جنٌهاً أو بكلتا العقوبتٌن معاً 
أي حٌوان ارتكبت نحوه مخالفة  ٌجوز لمؤمور البولٌس أو ألي شخص مفوض أن ٌضبط وٌحجز( 2)

تنطبق على هذه المادة وأن ٌسوقه إلى أحد مستشفٌات الحٌوانات المرخصة، وٌحق للشخص المسإول 
عن المستشفى أن ٌحجز على الحٌوان إلى أن ٌصبح صالحاً للعمل أو أن ٌعدمه بناء على شهادة 

عام ومعالجة الحٌوان أثناء وتحصل مصارٌؾ إط. ٌصدرها له مؤمور بٌطري أو طبٌب بٌطري مجاز
وال ٌدفع أي . مدة حجزه من صاحبه، فاذا لم ٌدفع صاحبه هذه المصارٌؾ ٌجوز بٌعه بؤمر المحكمة

. تعوٌض إذا أعدم الحٌوان بناًء على شهادة صادرة من المؤمور البٌطري أو الطبٌب البٌطري
ترسة واألسماك والزواحؾ، وتعنً فً هذه المادة الطٌور والحٌوانات المؾ" الحٌوان"تشمل لفظة ( 3)

.  من قبل المندوب السامً" مرخص"أو " مفوض"الواردة فٌها" مرخص"أو " مفوض"لفظة 

  387المادة 

  افشاء األسرار
 

ولم تكن تلك المعلومات من األسرار )كل من اإتمن على معلومات سرٌة بحكم مهنته أو وظٌفته 
وافشى تلك المعلومات فً ؼٌر األحوال التً ( 1932لسنة  الرسمٌة المشمولة بقانون األسرار الرسمٌة

ٌقضً فٌها القانون بإفشابها، ٌعتبر أنه ارتكب مخالفة وٌعاقب بالحبس مدة أسبوع واحد أو بؽرامة 
.  قدرها خمسة جنٌهات

  388المادة 

رد األموال إلى أصحابها  
 
بؤٌة تهمة جزابٌة، فٌجوز ألٌة محكمة  إذا وصل إلى حوزة البولٌس أي مال من األموال فٌما ٌتعلق( 1)

أو ألي قاٍض أو حاكم صلح ٌنظر فً تلك التهمة، أن ٌصدر، بناًء على طلب مؤمور البولٌس أو على 
طلب المدعً بالمال، قراراً بتسلٌم ذلك المال إلى الشخص الذي ٌلوح للمحكمة أو للقاضً أو لحاكم 

معرفة صاحب المال فٌجوز للمحكمة أو للقاضً أو الصلح أنه صاحبه، وإذا لم ٌكن فً االستطاعة 
. لحاكم الصلح إصدار القرار الذي ٌستنسبه بشؤنه

ال ٌإثر القرار الصادر بمقتضى هذه المادة فً الحق الذي ٌملكه أي شخص التخاذ الطرق القانونٌة ( 2)

إلٌه بمقتضى خبلل ستة أشهر من تارٌخ صدور القرار ضد الشخص الذي وضع ٌده على المال المسلم 
.  ذلك القرار، أما إذا انقضت هذه المدة فٌسقط حقه فً ذلك

  389المادة 

المحافظة على األوالد فً بعض األحوال  
 
إذا وجد فً عهدة شخص من األشخاص أو تحت رقابته ولد دون الست عشرة سنة من العمر ( 1)



شر والثامن عشر من هذا القانون وأدٌن بصدد ذلك الولد بارتكاب جرم ٌنطبق على الفصلٌن السابع ع
أو أحٌل للمحاكمة الرتكابه مثل هذا الجرم فٌجوز للمحكمة التً أدانته أو التً أحٌل إلٌها لمحاكمته أن 
تصدر إذا اقتنعت بصواب ذلك، قراراً تقضً فٌه بتسلٌم الولد إلى أحد اقربابه أو إلى شخص من ذوى 

ما ٌذكر فً القرار إلى أن ٌتم الولد السنة السادسة عشرة من اللٌاقة أو إلى معهد ٌقبل العناٌة به حسب
وعلى المحكمة عند إصدار مثل هذا القرار أن تؤخذ بعٌن . عمره أو ألٌة مدة أخرى أقصر من ذلك

. االعتبار مذهب والدي الولد
ذا كان إذا كان للولد أب أو أم أو ولً شرعً فبل تصدر المحكمة قراراً بمقتضى هذه المادة إال إ( 2)

والده أو أمه أو ولٌه الشرعً قد أدٌن بجرم أو أحٌل للمحاكمة الرتكابه جرماً ٌنطبق على الفصلٌن 
السابع عشر والثامن عشر من القانون، أو ما لم ٌثبت لها بصورة تقنعها أنه كان فرٌقاً أو شرٌكاً فً 

. ارتكاب الجرم أو أنه لٌس فً اإلمكان معرفة مكان وجوده
ول الشخص الذي تعهد أمر االعتناء بالولد والمحافظة علٌه بالصورة التً تراها المحكمة ٌإٌد قب( 3)

. كافٌة إللزامه بتعهده
إذا صدر قرار بمقتضى هذه المادة بشؤن شخص أحٌل إلى المحاكمة ثم تبرأ من التهمة المسندة ( 4)

إال فٌما ٌتعلق بؤي أمر من األمور إلٌه، أو ردت التهمة عنه لعدم وجود أدلة كافٌة، فٌعتبر القرار ملؽى 
. التً سبق أن أجرٌت بمقتضى ذلك القرار بوجه مشروع

ٌحق للمحكمة التً أصدرت قراراً بمقتضى هذه المادة أو ألٌة محكمة تمارس نفس الصبلحٌة أن ( 5)

.  تجدد ذلك القرار أو أن تعدله أو تلؽٌه من حٌن إلى آخر بناء على طلب أي شخص من ذوي الشؤن

  390المادة 

  الؽاءات
 

تلؽى التشارٌع المذكورة فً الحقلٌن األول والثانً من ذٌل هذا القانون للمدى المذكور فً الحقل الثالث 
. منه

وٌشترط فً ذلك أنه إذا وضعت طبعة القوانٌن المنقحة الصادرة بمقتضى قانون طبعة التشارٌع المنقحة 
نون، فكل إشارة وردت فً هذا القانون أو فً ذٌله إلى أي موضع العمل، قبل تنفٌذ هذا القا 1934لسنة 

.  تشرٌع من التشارٌع تعتبر إشارة إلى ما ٌقابل ذلك التشرٌع فً طبعة القوانٌن المنقحة

  391المادة 

  النفاذ
 

. ٌعمل بهذا القانون اعتباراً من التارٌخ الذي ٌعٌنه المندوب السامً بإعبلن ٌنشر فً الوقابع الفلسطٌنٌة
ٌشترط فً ذلك أن ال ٌسري أي حكم من أحكام هذا القانون على أي جرم ارتكب قبل وضعه موضع و

العمل أو على محاكمة أي شخص فٌما ٌتعلق بمثل ذلك الجرم، وتعتبر أحكام أي تشرٌع من التشارٌع 
.  التً ٌلؽٌها هذا القانون سارٌة على كل جرم أو محاكمة مجرم كهذا

الذيول  

  

الذٌل  
 

 
 
 
 

  مذي االلغاء  الماوىن اسم  الماوىن والسىت الخي صذس فيها سلم
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