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تقدمي

القانونية  البنى  وتطوير  مراجعة  يف  املعهد  يبذلها  التي  اجلهود  �سمن  الكتاب  هذا  اإ�سدار  جاء 

والت�سريعية يف فل�سطني. وهو ميثل م�ساهمة من املعهد يف تطوير النظام القانوين لقطاع الأمن 

يف فل�سطني، كجزء من عملية البناء القانوين واملوؤ�س�ساتي، واملراجعة الدائمة وامل�ستمرة للقوانني 

والت�سريعات، يف ظل الواقع الت�سريعي املت�سعب واملتعدد امل�سادر والأ�سول، الهادفة اإىل تعزيز مبداأ 

�سيادة القانون واإحرتام احلقوق واحلريات وال�سعي لتحقيق الأمن ال�سخ�سي واملجتمعي.

ميثل جمع وت�سنيف الت�سريعات املتعلقة بقطاع الأمن، خ�سو�سًا ال�سادرة قبل العام 1994، وحتديد 

ال�ساري املفعول منها، واملُلغى، حتديًا كبريًا لي�س فقط ب�سبب كرثة الت�سريعات املوروثة ال�سادرة 

خالل احلقب التاريخية املتعاقبة على فل�سطني، واإمنا حل�سا�سية وخ�سو�سية الت�سريعات املتعلقة 

بالأمن، واحلاجة اإىل الدقة املتناهية يف التعامل معها ب�سبب اإختالف اجلهات التي و�سعتها واملغزى 

من و�سعها وتباين �سكل التنظيم القانوين والهيكلي الذي بلورته يف خمتلف تلك احلقب.

اإرتكزت عملية املراجعة والبحث يف الت�سريعات الناظمة لقطاع الأمن قبل العام 1994 على عدة 

اأ�س�س اأهمها: درا�سة جميع الت�سريعات من منظور مو�ّسع للمو�سوعات ذات العالقة بقطاع الأمن، 

�سواء تلك التي عنيت بتنظيم الأجهزة الأمنية اأو تتعلق بوظائف وعمل تلك الأجهزة ب�سورة مبا�سرة 

املفعول حتى  �سارية  زالت  ما  التي  الت�سريعات  اإىل حتديد  تقود  وو�سع منهجية  اأو غري مبا�سرة. 

اليوم مو�سوعيًا ومكانيًا. واإعتماد ترتيب للت�سريعات وفق ت�سنيف يجمع املو�سوعات املت�سابهة مع 

بع�سها البع�س، وبحيث يكون الت�سريع الرئي�سي وتعديالته والت�سريعات التنفيذية له مت�سل�سلة على 

نحو متتايل.

يحتوي هذ الكتاب ق�سمني رئي�سيني، هما: درا�سة حول الت�سريعات ذات العالقة بقطاع الأمن قبل 

بها،  املرتبطة  والإ�سكاليات  للت�سريعات،  الت�سنيف  معايري  وتو�سح  تر�سم  كمقدمة   ،1994 العام 

وتطور تنظيم الأجهزة الأمنية يف الفرتات التاريخية املختلفة. ون�سو�س الت�سريعات �سمن خم�سة 

ف�سول رئي�سية، هي: ال�سرطة والقوات امل�سلحة واملخابرات )الأجهزة الأمنية(، موؤ�س�سات العدالة 

اجلنائية، اأجهزة الرقابة املالية والإدارية، موؤ�س�سات اإدارية لها عالقة بالأمن )املحافظون واحلكام 

الإداريون(، وموؤ�س�سات املجتمع املدين واحلقوق واحلريات.

اإننا، واإذ نقدم هذا اجلهد لكل اجلهات املعنية، �سواء الأمنية اأو الت�سريعية اأو التنفيذية اأو موؤ�س�سات 

املجتمع املدين، لنغتنم الفر�سة لتقدمي ال�سكر والتقدير لكل من �ساهم فيه، خ�سو�سًا وزارة الداخلية 
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على دعمها لتنفيذ م�سروع امل�ساهمة يف اإ�سالح قطاع الأمن يف فل�سطني، وموؤ�س�سة امل�ستقبل لدعمها 

املايل للم�سروع واإ�سدار هذا الكتاب، ومركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات امل�سلحة الذي 

عمل طاقمه يدًا بيد مع فريق املعهد لتنفيذ اأن�سطة يف امل�سروع. واأود اأن اأ�سكر موظفي وباحثي معهد 

اأ�سهموا يف مراحل العمل املختلفة بدءًا من الفكرة وحتى خروج هذا العمل  احلقوق، وكل الذين 

اإىل حيز الوجود. ول يفوتني اأن اأ�سكر الدكتور فرا�س ملحم والدكتور معتز قفي�سة على جهدهما 

املبذول يف ذلك.

واأخريا، ميثل هذا الإ�سدار باكورة العمل البحثي من قبل املعهد يف مو�سوع القانون والأمن، والذي 

�سيتوا�سل لإعداد درا�سات تركز على اجلوانب التطبيقية والتحليلة ملختلف املو�سوعات التي تهم 

املجتمع الفل�سطيني عمومًا، وقطاع الأمن واجلهات الر�سمية على وجه اخل�سو�س.

د. غ�صان فرمند

مدير معهد احلقوق
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3

مقّدمة

ورثت ال�سلطة الفل�سطينة نظاًما قانونيًّا فريًدا؛ هو نتاج تعاقب العديد من الأنظمة ال�سيا�سّية املتباينة. 

هذا التباين الكبري يف الأنظمة ال�سيا�سية اأ�سهم يف تعقيد النظام القانوين الفل�سطيني، ب�سكل عاّم، 

وحتديد الت�سريعات ال�سارية من قائمة الت�سريعات ال�سابقة، ب�سكل خا�ّس. كما اأن عدم اإمكانية تبّني 

د وملِزم، يعالج الإ�سكالّيات التي تثور، يف معر�س حتليل الأنظمة القانونية املتعاقبة،  تف�سرٍي موحَّ

وما خّلفته من ت�سريعات، يف خمتلف املجالت؛ ي�سطر جهات البحث اإىل اللجوء، ب�سكل مو�سع اإىل 

الجتهادات، واختيار احللول التي من �ساأنها اإبقاء الباب مفتوًحا، على جمال اأو�سع من اخليارات. 

واملثال على ذلك هذه الدرا�سة، التي تتعر�س للبحث يف الت�سريعات، ذات العالقة بالأمن، والإجابة 

على �سوؤال يتعلق مبدى �سريان هذه الت�سريعات، واإمكانّيات تطبيقها.

ال�سلطة  عن  �سادرة  ت�سريعات  وجود  عدم  فهو  الت�سريعات،  هذه  يف  للبحث  املبا�سر  ال�سبب  اأما 

الفل�سطينية، تعالج العديد من املو�سوعات املبا�سرة، ذات العالقة بوظيفة الأجهزة، على الرغم 

من وجود هذه الأجهزة على اأر�س الواقع. فمثال، جهاز ال�سرطة الفل�سطينية، من الأجهزة القائمة 

على اأر�س الواقع، ومنوط به العديد من املهاّم، املتعلقة بحفظ الأمن، ومالحقة اجلرائم، اإل اأّنه مل 

ة، ويو�سح كيفّية ممار�سة  َي�سدر ت�سريع عن ال�سلطة الفل�سطينية، ينّظم هذا اجلهاز، ب�سورة خا�سّ

هذا اجلهاز للمهام املنوطة به. ومن هنا، تظهر اأهّمّية درا�سة الت�سريعات ال�سابقة، يف هذا املو�سوع؛ 

ة. لبيان الت�سريعات ال�سارية يف جمال الأمن ب�سكل عام، والأمن الداخلي ب�سورة خا�سّ

جتدر الإ�سارة اإىل اأن هذه الدرا�سة ُتعنى بالت�سريعات ذات العالقة بالأجهزة الأمنية ما قبل العام 

1994. ومن هنا، تربز اأهّمّية تو�سيح اأن هذه الت�سريعات يجب قراءتها مبا ل يتعار�س مع الت�سريعات 

ال�سادرة يف عهد ال�سلطة، التي تعالج مو�سوع الأجهزة الأمنّية، اأو تلك التي تتعلق بالأجهزة الأمنّية 

وقطاع الأمن. فقانون اخلدمة يف قوى الأمن، وقانون املخابرات العامة، ال�سادران يف العام 2005؛ 

هما ت�سريعان َذوا عالقة مبا�سرة بتنظيم الأجهزة الأمنّية، ويف املقابل ُتعّد الت�سريعات ذات العالقة 

بتنظيم ال�سلطات، و�سمان احلقوق واحلريات؛ مثاًل للت�سريعات ذات العالقة بقطاع الأمن، وبالتايل 

مة لالأجهزة الأمنية، التي تعالج مو�سوعات مل تتطّرق اإليها الت�سريعات  فاإن الت�سريعات ال�سابقة، املنظِّ

ال�سادرة عن ال�سلطة، يجب قراءتها ب�سكل ل يتعار�س مع الت�سريعات الأخرية.

وللوقوف على الت�سريعات ال�سابقة، ذات العالقة بالأمن، والظروف والتطّورات التي واكبتها، و�سوًل 

اإىل حالة من عدم الو�سوح ب�ساأنها، وب�ساأن اإمكانّيات تطبيقها؛  ُق�ّسمت هذه الدرا�سة اإىل خم�سة 

التي ي�سملها قطاع الأمن، ويو�سح العالقة فيما  يتناول حتديد املو�سوعات  الق�سم الأول  اأق�سام، 

يعر�س  كما  الأمن،  بقطاع  العالقة  ذات  والت�سريعات  الأمنية،  لالأجهزة  مة  املنظِّ الت�سريعات  بني 

هذا الق�سم للمنهجّية املتَّبعة يف حتديد الت�سريعات ذات العالقة بقطاع الأمن ما قبل العام 1994، 

مة لها يف  وت�سنيفها. اأما الق�سم الثاين فيتناول تنظيم الأجهزة الأمنية، وتطّور الت�سريعات املنظِّ
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احلقب املختلفة، بدًءا من الفرتة النتدابية، اإىل فرتة ال�سلطة الفل�سطينية. يف حني يعالج الق�سم 

الثالث مو�سوع �سريان الت�سريعات املوروثة عن الأنظمة ال�سابقة، من الناحية النظرية والعملية، 

مة لالأجهزة الأمنية، يف احلالة الفل�سطينية، واأما  ويتعر�س حتديًدا خل�سو�سّية الت�سريعات املنظِّ

الق�سم الرابع فيتناول اأهّم الإ�سكالّيات، التي ميكن اأن ترافق تطبيق ت�سريعات �سابقة لل�سلطة، يف 

حال القول ب�سريان هذه الت�سريعات من الناحية القانونية. ويف الق�سم اخلام�س من هذه الدرا�سة 

ق ملحتوى اأهم الت�سريعات ال�سابقة لل�سلطة الفل�سطينية، املتعلقة بقطاع الأمن ب�سكل عام.  مّت التطرُّ

ويف النهاية.

تندرج �سمن قطاع  التي  قبل 1994،  ال�سارية  الت�سريعات  اأن حتديد  اإىل  اأخرًيا،  الإ�سارة  وجتدر 

لة، اأو ت�سّد الفراغ بالن�سبة للم�سائل التي مل تتناولها الت�سريعات  الأمن، مبفهومه الوا�سع؛ هي مكمِّ

ال�سادرة عن ال�سلطة الفل�سطينية، يف هذه املو�سوعات. وعليه فاإنه يلزم التاأكيد اأن جميع الت�سريعات 

ال�سادرة عن ال�سلطة الفل�سطينية، بعد العام 1994 قد ا�سُتثنيت من عملية التجميع هذه، وهذا 

يقود، بالتايل، اإىل التاأكيد اأّن الت�سّور الكامل للت�سريعات، التي حتكم قطاع الأمن ب�سورة �ساملة، 

ويف جميع املو�سوعات ذات العالقة؛ يقت�سي، اأي�سا، الرجوع اإىل الت�سريعات ال�سادرة عن ال�سلطة 

الفل�سطينية يف املو�سوعات ذاتها.

ت�صنيف  ومنهجية  الأمن،  قطاع  ي�صملها  التي  املو�صوعات  اأّوًل: 

الت�صريعات، بناء على هذه املو�صوعات

لغايات ن�سر الت�سريعات ذات العالقة بقطاع الأمن؛ فاإن هذا يقت�سي الإ�سارة اإىل جمموعة املعايري، 

التي اعتمدت، لتحديد املجالت التي ي�سملها قطاع الأمن، ومن ثّم ت�سنيف الت�سريعات، وفًقا لهذه 

فاإن هذا  معها،  التعامل  ل  ت�سهِّ ب�سورة  الت�سريعات،  ت�سنيف هذه  اأهمية  اإىل  وبالنظر  املجالت. 

يقت�سي تو�سيح املعايري املو�سوعية وال�سكلية، التي اعتمدت لتجميع هذه الت�سريعات، وت�سنيفها، 

وحتديد حالتها، وفهر�ستها، وفقا ملا ياأتي:

اأ. حتديد املو�صوعات التي ي�صملها قطاع الأمن 

مبا اأن الهدف الأ�سا�سي من هذه الدرا�سة هو الوقوف على الت�سريعات ذات العالقة بالأجهزة الأمنية، 

ٍع للمو�سوعات ذات  اأو تلك التي تتعلق بوظيفة الأجهزة الأمنية؛ فقد يكون من املفيد تبّني و�سٍف مو�سَّ

، عّدوا جميع الت�سريعات، التي 
1

ه، فاإّن  املتخ�س�سني يف هذا املجال العالقة بالأمن. ووفقا لهذا التوجُّ

م الأجهزة  حتكم قطاع العدالة والأمن، ت�سريعاٍت ذاَت عالقٍة بالأمن، وت�سمل الت�سريعات التي تنظِّ

الأمنّية، ب�سورة مبا�سرة )الأمن الداخلّي واخلارجّي(، والت�سريعات التي حتكم موؤ�س�ساٍت ذاَت عالقٍة 

1  N Ball & K Fayemi (eds), Security sector governance in Africa: A hand book, Centre for Democracy and Development, Lagos, 2004.
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بالأمن، ولي�ست اأمنية ب�سورة مبا�سرة، )مثل املحافظني، واحُلّكام الإدارّيني(، كما ت�سمل الت�سريعاِت 

املتعلقَة مبوؤ�س�سات العدالة اجلنائية، والت�سريعاِت التي حتكم ال�سلطات )الإدارة(، وموقَع الأجهزة 

الأمنية �سمن هذا التنظيم )مبا ي�سمل التن�سيق والإ�سراف والرقابة والتبعية(. وُتعّد الت�سريعات 

التي تنظم اأجهزة الرقابة املالية والإدارية، والرقابة على انتهاكات حقوق الإن�سان، وتقدمي ال�سكاوى 

والعرائ�س، وت�سكيل اللجان؛ من الت�سريعات املتعلقة بقطاع الأمن، بالإ�سافة اإىل الت�سريعات ذات 

العالقة باحلقوق واحلريات، مبا ي�سمل مو�سوع الأحزاب وموؤ�س�سات املجتمع املدين. 

اأهمية الت�سريعات ذات العالقة بالأمن الجتماعي والقت�سادي، يف تدعيم الأمن  وعلى الرغم من 

غري  وعالقتها  لعمومّيتها،  وذلك  الدرا�سة؛  هذه  من  م�ستثناة  الت�سريعات  هذه  فاإّن  عامة،  ب�سورة 

املبا�سرة مبو�سوع الأمن.

- الأجهزة الأمنّية )الأمن الداخلي واخلارجي(

هذا يعني الت�سريعات التي تعالج اأحد الأجهزة الأمنية، مثل ال�سرطة، اأو اجلي�س، اأو اأي قوة م�سلحة 

تابعة للدولة، اأو تعمل حتت اإ�سرافها. وهذه الت�سريعات حتتوي عادة على م�سميات الأجهزة الأمنية 

فيما  وعالقتها  الأجهزة  لهذه  الداخلي  التنظيم  اإىل  اإ�سافة  اأو خارجية(،  )داخلية  وت�سنيفاتها 

بينها، اإ�سافة اإىل عالقتها باأجهزة الدولة الأخرى، مثل احلكومة من ناحية تبعية، اأو تن�سيق، اأو 

اإ�سراف، اأو رقابة.  

واحلّكام  املحافظني  )مثل  مبا�صرة  ب�صورة  اأمنية  ولي�صت  بالأمن،  عالقة  ذات  موؤ�ص�صات   -

الإداريني(

هذا يتعلق بالت�سريعات التي تنظم الأجهزة، اأو اجلهات التي تقوم بدوٍر اأو وظيفٍة تقوم بها الأجهزة 

الأمنية يف العادة. ومن خالل مراجعة الت�سريعات، يف املوروث القانوين الفل�سطيني، ميكن اعتبار 

بنطاق  يتعلق  فيما  الإداريني، خا�سة  واحلكام  املحافظني،  تنظم عمل  اأو  التي حتكم  الت�سريعات 

�سالحياتهم مبنع وقوع اجلرائم، واملحافظة على النظام العاّم، والآداب العاّمة، وال�سالمة العامة، 

وال�سكينة العامة؛ ميكن اعتبارها ت�سريعاٍت من هذا القبيل.

- موؤ�ص�صات العدالة اجلنائية

يف دولة القانون، تقوم الأجهزة الأمنية بوظيفتها، من خالل الأجهزة التي يدار من خاللها نظام 

العدالة اجلنائية، وهذا ي�سمل الت�سريعات التي تعالج الأفعال املجرمة )قوانني العقوبات العاّمة اأو 

ة(، وكذلك الت�سريعات التي يتم من خاللها ت�سيري مرافق العدالة اجلنائية، من اإجراءات  اخلا�سّ

جنائية، وحماكم، و�سجون.
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- ال�صلطات )الإدارة( وموقع الأجهزة الأمنية منها )مبا ي�صمل الإ�صراف والتبعية والتن�صيق والرقابة(

تكوين هذه  الدولة، من حيث  اأجهزة  لتنظيم  املرجع؛  القانون  الد�ستور  اأو  الأ�سا�سّي  القانون  ُيعّد 

الأجهزة، وعالقتها فيما بينها. اإ�سافة اإىل ذلك، فاإن هنالك العديد من الت�سريعات، التي تعالج 

اجلهاز احلكومي بالتحديد، وباعتبار الأجهزة الأمنية تتبع يف الغالب لل�سلطة التنفيذية املركزية، 

اأو  اجلهاز،  هذا  داخل  املختلفة  الأج�سام  بني  التن�سيق  مثل  جوانب،  تعالج  التي  الت�سريعات  فاإن 

الإ�سراف عليها ب�سورة مبا�سرة، اأو غري مبا�سرة، اأو تبعيتها �سواء من الناحية الفنية اأو الإدارية، 

تعترب جميعها ت�سريعات ذات عالقة بالإجهزة الأمنية.

ال�صكاوى  الإن�صان، وتقدمي  انتهاكات حقوق  والرقابة على  والإدارية،  املالية  الرقابة  اأجهزة   -

والعرائ�س، وت�صكيل اللجان

التي   اجلهة  حتديد  مثاًل  يتم  مبوجبها  و  عاّم،  ب�سكل  الت�سريعي،  النظام  تدعم  الت�سريعات  هذه 

مثالمتار�س الدور الرقابي على اأجهزة الدولة ب�سكل عاّم، اإل اإذا ن�ّس الت�سريع املعني على جهة 

اأي ج�سم، يقوم  ين�ساأ مبوجبها  التي  الت�سريعات  الفئة  الدور. كما ت�سمل هذه  لتقوم بهذا  اأخرى؛ 

بالتحقيق، ومتابعة انتهاكات حقوق الإن�سان، وجتاوزات ال�سلطة، يف الإطار الذي ر�سمه القانون. 

ا الت�سريعات املتعلقة بت�سكيل اللجان، التي تتوىل التحقيق باأّي �ساأن عاّم، من حيث  كما ت�سمل اأي�سً

ت�سكيلها، و�سالحياتها، والإطار القانوين الذي يحكم عملها.

- احلقوق واحلريات مبا ي�صمل مو�صوع الأحزاب وموؤ�ص�صات املجتمع املديّن

اإ�سافة اإىل اأهمية هذه الت�سريعات، من منظور حقوق الإن�سان، ومدى احرتام النظام ال�سيا�سي يف 

الدولة لها، فاإن هذه احلقوق متثل الأ�سا�س الذي يتم بناء عليه احلكم على �سالمة النظام ال�سيا�سي، 

واإمكانية تداول ال�سلطة فيه. واأهم ما يتعلق بهذا اجلانب هي؛ الت�سريعات املتعلقة بحرية الراأي 

والتعبري، وحرية ت�سكيل الأحزاب ال�سيا�سية؛ ذلك ملا لهما من دور يف ت�سيري النظام ال�سيا�سي يف 

الدولة، اأو حتريكه. اأما الت�سريعات املتعلقة بتنظيم املجتمع املدين ودوره، فتكمن اأهميتها يف �سقني: 

الأول، اأنها متّثل �سورة من �سور الرقابة املجتمعية، على اأداء الأجهزة الأمنية، وبخا�سة يف املجالت 

املتعلقة بحقوق الإن�سان، والثاين، اأنها ت�سكل اأداة من اأدوات املجتمع، لل�سغط والتغيري، ولهذا؛ فاإّن 

الت�سريعات ذات العالقة بتنظيم موؤ�س�سات املجتمع املدين تكون ذات عالقة بالقطاع الأمنّي.

ب- منهجية ت�صنيف الت�صريعات وحتديد حالة ال�صريان

بعد حتديد املو�سوعات التي ي�سملها قطاع الأمن فقا ملا مت بيانه اأعاله، �ستجري الإ�سارة للمنهجية 

التي مت اتباعها لتجميع وت�سنيف الت�سريعات ذات العالقة ومن ثم حتديد حالة �سريانها �سواء من 

الناحية املو�سوعية اأو املكانية، واأخريا ال�سكل الذي مت اإخراج هذه الت�سريعات وما يتعلق بها من 

تعديالت وت�سريعات تنفيذية وفقا له.
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- جتميع وت�صنيف الت�صريعات وفقا للمو�صوعات ذات العالقة

بهدف الوقوف على جميع الت�سريعات ال�سادرة ما قبل �سنة 1994 التي تندرج �سمن واحد اأو اأكرث 

من املو�سوعات ذات العالقة بقطاع الأمن، متت ال�ستعانه بقاعدة البيانات »املقتفي« اأو »منظومة 

الق�ساء والت�سريع يف فل�سطني« ب�سكل رئي�سي، اإ�سافة اإىل مراجعة �ساملة لفهار�س امل�سادر الر�سمية 

جرى  هذه،  التجميع  عملية  مع  بالتوازي  والر�سمية.  واجلريدة  الفل�سطينية  كالوقائع  للت�سريعات 

التي  الت�سريعات  ت�سنيف  مت  فمثال  العالقة،  ذات  للمو�سوعات  وفقا  الت�سريعات  هذه  ت�سنيف 

تعالج مو�سوعات، ذات عالقة باملحاكم واأنواعها واخت�سا�سها، اإ�سافة اإىل الت�سريعات التي تعالج 

مو�سوعات مثل العقوبات وال�سجون والأحداث؛ �سمن مو�سوع موؤ�س�سات العدالة اجلنائية، وهذا 

ما ينطبق على باقي الت�سريعات. وجدير باملالحظة هنا، اأّن الت�سريعات التي ميكن اأن تندرج �سمن 

اأكرث من مو�سوع، ولغايات منع تكرارها؛ فقد مت اإدراجها �سمن املو�سوع الأقرب، مثل الأمر ب�ساأن 

الع�سكرية، رقم  القوات  اأفراد  اأو م�سابهه ملا يرتديه  اأو حمل �سارات، مماثلة  اأزياء  ارتداء  حظر 

)20( ل�سنة 1948، الذي ميكن اأن يندرج �سمن مو�سوع العدالة اجلنائية، و�سمن مو�سوع تنظيم 

درج �سمن املو�سوع الأخري.
ُ
الأجهزة الأمنية، لكّنه اأ

- التحديد املو�صوعي حلالة ال�صريان

بعد جتميع الت�سريعات ذات العالقة بقطاع الأمن وت�سنيفها وفقا للمو�سوعات التي تندرج �سمنها 

جرى العمل على حتديد الت�سريعات ال�سارية من هذه القائمة من الت�سريعات؛ ويف هذا ال�ساأن فاإن 

املعايري التي مت اتباعها للو�سول اإىل قائمة الت�سريعات ال�سارية �سيتم التعر�س لها ب�سيء من التف�سيل 

لحقا عند تناول مو�سوع �سريان الت�سريعات املوروثة عن الأنظمة ال�سابقة )الق�سم الثالث من هذه 

الدرا�سة(، وعليه؛ فاإّن قائمة الت�سريعات املرفقة يف املو�سوعات كاّفة حتتوي الت�سريعات ال�سارية فقط 

من كل مو�سوع، وا�سُتثنيت جميع الت�سريعات غري ال�سارية من الن�سر، على الرغم من الإ�سارة اإليها 

يف �سياق هذه الدرا�سة، يف معر�س احلديث عن ن�ساأة الت�سريعات، ذات العالقة بالأمن، وتطّورها، 

يف احلقب املختلفة، وبخا�سة يف فرتة النتداب الربيطاين على فل�سطني. 

- ت�صنيف الت�صريعات بناء على نطاق ال�صريان

اإّن العمل على املراحل ال�سابقة وما ترّتب عليه من حتديد للت�سريعات ال�سارية، يف كلٍّ من املو�سوعات 

التي ي�سملها قطاع الأمن، ونظًرا خل�سو�سية النظام القانوين الفل�سطيني، فيما يتعلق بوجود نظامني 

قانونّيني، يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة، )وهو ما �سيتم تناوله يف الق�سم الثالث من الدرا�سة(، 

فقد ُحّددت حالة ال�سريان من الناحية املكانية اأي�سا، وهذا يعني اإمكانية وجود ت�سريعات �سارية 

يف ال�سفة الغربية فقط، واأخرى �سارية يف غزة فقط، وبناء على كل هذا، ُرّتبت الت�سريعات، �سمن 

كل مو�سوع، وفًقا لنطاق �سريانها املكاين، بحيث ُو�سعت الت�سريعات ال�سارية يف ال�سفة الغربية 

وغزة اأّوًل؛ ثّم الت�سريعات ال�سارية يف ال�سفة الغربية وحدها ثانًيا؛ واأخرًيا الت�سريعات ال�سارية يف 

غزة وحدها.
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-ت�صنيف الت�صريع وتعديالته، والت�صريعات التنفيذية ال�صادرة بناء عليه، كوحدة واحدة

هذا يعني، �سمن املو�سوع الواحد، وعند ت�سنيف الت�سريعات، وفًقا لنطاق �سريانها، �سواء املو�سوعي 

اأو املكاين؛ فاإنه مت و�سع الت�سريع الأ�سا�سي اأو الرئي�س مع جميع التعديالت التي طراأت عليه، وما 

اأو  الأ�سا�سية  الت�سريعات  ترتيب هذه  واحدة، مع  تنفيذية؛ كوحدة  ت�سريعات  بناء عليه من  �سدر 

الرئي�سة، وما �سدر بناء عليها، من تعديالت وت�سريعات تنفيذية، مرتبًة ت�ساعديًّا، وفًقا لتاريخ 

�سدورها، �سمن املو�سوع الواحد.

ا و�سفيًّا لكل ت�سريع من الت�سريعات التي  وجتدر الإ�سارة اأخرًيا، اإىل اأّن هذه الدرا�سة تقّدم ملخ�سً

ي�سملها مو�سوع الأمن، مبفهومه الذي مّتت الإ�سارة اإليه، يت�سمن هذا امللخ�س، واإن ب�سكل متفاوت 

وبح�سب اأهمية الت�سريع، الفرتة التي �سدر فيها هذا الت�سريع، واأثر ذلك على النطاق املكايّن ل�سريانه، 

ونبذة خمت�سرة عن الغر�س من الت�سريع، واأهم الأحكام التي تناولها، مع التطّرق اأحياًنا لتحليل 

ة تلك املتعلقة بال�سالحيات وال�سلطات، مع الإ�سارةـ  حيث يلزمـ  اإىل عالقة  بع�س ن�سو�سه، وبخا�سّ

ة الت�سريعات ال�سادرة عن ال�سلطة  هذه الأحكام بتلك التي ت�سّمنتها الت�سريعات الالحقة، وبخا�سّ

مة لالأجهزة الأمنية، جرى تناولها  الفل�سطينينة يف ذات الإطار. ولهذه الغاية، فاإن الت�سريعات املنظِّ

ب�سكل اأكرث تف�سياًل، لدى درا�سة تنظيم الأجهزة الأمنّية وتطّورها ما قبل العام 1994، يف الق�سم 

الثاين من هذه الدرا�سة، اأّما الت�سريعات ذات العالقة بقطاع الأمن، التي ت�سمل باقي املو�سوعات 

امل�سار اإليها، فقد ُبحثت يف الق�سم اخلام�س من هذه الدرا�سة.

ثانيا: تنظيم الأجهزة الأمنية وتطّورها ما قبل العام 1994

من خالل درا�سة الأنظمة ال�سابقة لوجود ال�سلطة، نالحظ الختالف الكبري، يف ت�سكيل ال�سلطات 

هذا  �سمن  الأمن  وت�سريعات  ودورها،  الأمنية  الأجهزة  موقع  يف  وبالتايل  وم�سدرها،  وتكوينها 

ال�سلطة،  م�سدر  اأّن  الربيطانية  ال�سلطات  اعتربت  الربيطاين،  النتداب  فرتة  التنظيم.ففي 

وال�سالحية لل�سلطة املنتدبة، هو »�سّك النتداب« على فل�سطني، هذا ال�سك يخول امللك الربيطايّن، 

اأو من ميّثله ممار�سة كافة ال�سالحيات وال�سلطات يف فل�سطني. اأّما يف الفرتة الأردنية، فاإّن م�سدر 

�سلطات النظام الأرديّن اعتمدت على قرار الوحدة اأو ال�سّم، الذي اعُترِب اأنه ميثل اإرادة اجلزء من 

فل�سطني الذي جرى �سمه اإىل اإمارة �سرق الأردن با�سم اململكة الأردنية الها�سمية، و�سرى عليه نظام 

احلكم امللكي الأردين. يف حني اأن م�سدر �سلطات الإدارة امل�سرّية، يف غزة، هو »الأهداف الأ�سا�سية 

لالأّمة العربّية، بتحرير اأر�س فل�سطني من ال�ستعمار الأجنبّي؛ ليعود اإليها اأهلها ال�سرعّيون«. وكانت 

اإدارة غزة، من ِقَبل م�سر، تقوم على فكرة الإدارة املوؤّقتة، حلني حترير فل�سطني. اأما الحتالل 

الإ�سرائيلّي فاإّن م�سدر �سلطاته اعتمد اأ�سا�ًسا على فكرة الحتالل، و�سلطة الإخ�ساع. وبناء على 

هذا التقدمي، �سيتم التعر�س للت�سريعات التي عاجلت مو�سوع الأمن يف الفرتات ال�سابقة.
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اأ. الفرتة الربيطانية

ذكر مر�سوم د�ستور فل�سطني، ل�سنة 1922، �سكل نظام احلكم الذي متت ممار�سته على فل�سطني، 

املوظف  ال�سامي،  املندوب  من  ال�سلطات  تكّونت  للمر�سوم  ووفًقا  الربيطاين،  النتداب  فرتة  يف 

الربيطايّن الأعلى، الذي يقوم باإدارة حكومة فل�سطني، ومبوجب املادة 81 فاإن »جميع موظفي جاللته 

املدنيني والع�سكريني وجميع �سكان فل�سطني مكلفون وماأمورون باإطاعة ومعاونة املندوب ال�سامي«. 

كما كانت تدار فل�سطني من خالل حكومة تت�سكل من املجل�س التنفيذي على راأ�سه املندوب ال�سامي 

وي�سم يف ع�سويته املفت�س العام للبولي�س وال�سجون والذي يعترب املن�سب الأعلى لقوات ال�سرطة اأو 

البولي�س التي كانت مكلفة بالأمن الداخلي وحتديدا منع اجلرائم واكت�سافها وتعقيبها والقب�س على 

)املادة 
 2

املجرمني وحرا�سة ال�سجناء وتوطيد الأمن العام واملحافظة على �سالمة النا�س واأموالهم«

4 من قانون البولي�س ل�سنة 1926(.

اأما القوات التي كانت تقوم بدور الدفاع عن فل�سطني من اأخطار العدّو، فقد كانت تتمثل بقوة حدود 

�سرق الأردن، التي كانت ت�سّم يف ع�سوّيتها جنوًدا و�سباًطا بريطانيني، اإ�سافة اإىل اجلنود وال�سباط 

الفل�سطينّيني، ويراأ�س هذه القوة قائد بريطاين، ي�سمى »قائد القوة« الذي يكون حتت قيادة املندوب 

ال�سامي. )املادة 4 من قانون قّوة حدود �سرق الأردن ل�سنة 1940(.

كما يجمع كلتا القوتني من�سُب القائد العام للقوات، الذي ا�سُتحدث من�سبه، مبوجب ت�سريع �سادر، 

مبقت�سى املادة 6، من مر�سوم الدفاع عن فل�سطني، ل�سنة 1937. ومن�سب القائد العام للقوات اأعلى 

من كلٍّ من املفت�س العام للبولي�س وال�سجون، وقائد قوة حدود �سرق الأردن، وبناء على هذا النظام، 

فاإن املفّت�س العاّم للبولي�س يكون خا�سًعا لرقابة القائد الأعلى للقوات واإ�سرافه )نظام رقابة البولي�س 

نا يف مر�سوم د�ستور فل�سطني ل�سنة 1922،  ل�سنة 1938(. مع العلم باأن هذا املن�سب مل يكن مت�سمَّ

بل مّت ا�ستحداثه مبوجب مر�سوم الدفاع عن فل�سطني ل�سنة 1937، )ال�سكل رقم 1(.

   تناول الت�سريع كذلك عالقة هذه القوة بالقوة التي �سبقتها، والتي كانت تقوم بهذا الدور، وهي قوة الدرك الفل�سطيني، التي 
2

اأن�سئت مبوجب قانون الدرك الفل�سطيني 1922)املادة 6(، وهذا ميكن اأن يكون مهما يف احلالة الفل�سطينية؛ وذلك للتعامل 

مع القوات التي كانت يف ال�سابق تقوم بهذا الدور اأو �ستتحول للقيام بهذا الدور مبقت�سى القوانني اجلديدة.   
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)
3
)ال�صكل رقم 1: ال�صلطات وموقع الأجهزة الأمنّية �صمنها، يف الفرتة الربيطانية

هذه هي اأهم الت�سريعات التي خّلفتها الإدارة الربيطانّية، يف مو�سوع  الأمن تنظيم والأجهزة الأمنية، 

ولحًقا لتلك الفرتة، خ�سع ما تبّقى من اأرا�سي فل�سطني اإىل نوعني من احلكم: الأّول اأردين يقوم على 

النظام امللكّي الوراثّي، والآخر م�سرّي اإدارّي، ي�سبه ـ اإىل حّد كبري ـ نظام النتداب على فل�سطني، 

وقد مار�سته م�سر يف قطاع غزة. ونظًرا للعالقة املبا�سرة، ما بني ت�سريعات الأمن ونظام احلكم، 

مت مو�سوع الأمن يف الفرتة الربيطانية مت ال�ستغناء  يف هاتني الفرتتني؛ فاإن الت�سريعات التي نظَّ

عنها بت�سريعات جديدة، �سدرت يف كلٍّ من ال�سفة الغربية وقطاع غزة.

ب. الفرتة الأردنّية

يف الفرتة الأردنية، كانت احلكومة تت�سّكل من رئي�س الوزراء والوزراء، الذين يعّينهم امللك، كما ميكن �سحب 

الثقة من احلكومة، يف حالة ت�سويت الأكرثّية املطلقة لعدد اأع�ساء جمل�س النواب على على ذلك )املاّدة 

35(، كما ميكن، من خالل اإجراءات معينة، م�ساءلة اأحد الوزراء اأو جمل�س الوزراء ككّل، وطرح الثقة 

عنه، وفًقا ملا ورد يف الد�ستور الأرديّن. ويف مو�سوع الأمن فاإّن من اأع�ساء احلكومة يف الفرتة الأردنية وزير 

الداخلية، الذي ترتبط به قوات الأمن العام، ووزير الدفاع، الذي ترتبط به القوات امل�سّلحة، اأما املخابرات 

فُتعّد جزًءا من القوات امل�سّلحة، وترتبط برئا�سة الوزراء، ويكون امللك هو القائد الأعلى جلميع القوات 

امل�سلحة، كما اأنه على راأ�س ال�سلطات الثالث، ومن خالل هذه الل�سطات يقوم امللك بتنفيذ اإرادته.

فيما يتعلق بالأجهزة الأمنية، فاإن امللك يجمع جميع هذه الأجهزة ب�سفتني: الأوىل كونه القائد 

الأعلى للقوات امل�سلحة، وفقا للد�ستور، والثانية كونه على راأ�س ال�سطة التنفيذية التي يتبع لها كلٌّ 

من جهاز الأمن العام )الداخلية(، والقوات امل�سلحة )الدفاع(. اأما املخابرات العاّمة فاإّن عالقتها 

تكون مبا�سرة مع امللك، مع اإمكانّية وجود عالقة تن�سيق مع اأجهزة احلكومة الأخرى، )ال�سكل رقم 2(.

    امل�سدر، مر�سوم د�ستور فل�سطني ل�سنة 1922 وقانون البولي�س ل�سنة1962 وقانون قوة حدود �سرق الأردن ل�سنة 1940
3

امللك

وزير امل�ستعمرات

املندوب ال�سامي

القائد العام للقوات

قائد قوة حدود �سرق الأردناملفت�س العام للبولي�س

مدير بولي�س اللواءحاكم اللواء
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)
4
)ال�صكل رقم 2: ال�صلطات وموقع الأجهزة الأمنّية �صمنها، يف الفرتة الأردنّية

يها الداخلي واخلارجي،  وفيما يتعلق بت�سريعات الأمن، فاإن التنظيم املتكامل لالأجهزة الأمنية، ب�سقَّ

)�سنة  امل�سلحة  القوات  من  لكلٍّ  مة  املنظِّ القوانني  �سدور  بعد  الفرتة، وحتديًدا  هذه  يف  تبلور  قد 

1964(، واملخابرات )�سنة 1964( والأمن العاّم  )�سنة 1965(. وقد اأعاد قانون القوات امل�سلحة 

ل�سنة 1964 تنظيم مو�سوع اجلي�س، ليطبق هذا القانون على جميع الوحدات الع�سكرية، املرتبطة 

. ومن اأهّم املو�سوعات التي تناولها 
5

بوزارة الدفاع، التي ت�سمل القوات الرّبية والبحرّية واجلّوّية

القانون، ت�سكيله يف الف�سل ال�سابع للعديد من امل�ستويات، فيما يتعلق ب�سوؤون الدفاع، مع ربط هذه 

امل�ستويات بنوع ال�سلطات وال�سالحيات يف هذا ال�ساأن؛ فوزير الدفاع يتوىّل اإدارة جميع �سوؤون وزارة 

الدفاع، اأما جمل�س الدفاع الأعلى فيتوىل و�سع ال�سيا�سات العاّمة يف مو�سوع الدفاع، كما يقوم جمل�س 

الدفاع بتنفيذ �سيا�سة الدفاع، وتقدمي مقرتحات، واقرتاح م�ساريع بهذا ال�ساأن. واأخريا فاإن القائد 

ا لأق�سام  العام )رئي�س الأركان( يقوم بالإ�سراف على القّوات امل�سّلحة. كما ي�سع القانون اإطاًرا عامًّ

القّوات امل�سّلحة وهي: العملّيات احلربّية، واملرّتب، واللوازم، واملدير املايّل. اأما التف�سيالت ب�ساأن 

هذه الأق�سام، فاإن القانون يحيل ب�ساأنها اإىل الأنظمة بهذا اخل�سو�س.

اأما مو�سوع املخابرات، فكان اأول تنظيم له يف الفرتة الأردنية، من خالل قانون املخابرات العامة 

ل�سنة 1964. ومبوجب هذا القانون، مّت اإن�ساء دائرة اأطلق عليها ا�سم »دائرة املخابرات العامة«، تقوم 

باملهاّم والعمليات ال�ستخبارّية؛ يف �سبيل اأمن اململكة الأردنية الها�سمية و�سالمتها، وتقوم بالأعمال 

واملهاّم التي يكّلفها بها رئي�س الوزراء باأوامر خّطّية، وحتمل هذه الأعمال واملهام طابع ال�سرية، 

وعلى قوات الأمن اأن ت�ساعد هذه الدائرة يف اأدائها ملهاّمها )املادة 8(. ومبوجب املادة )9/ب( فاإن 

دائرة املخابرات تخاطب وزارات الدولة، ودوائرها املختلفة مبا�سرة. ووفًقا للمادة )10(، تقوم 

الدائرة باإطالع رئي�س الوزراء على بيانات معينة، وبخا�سة تلك املعلومات التي لها م�سا�س باأمن 

الدولة و�سالمتها. كما يراأ�س دائرَة املخابرات العامة مديٌر عاٌم، ُيعني ويعزل باإرادة ملكّية �سامية، 

امل�سدر: الد�ستور الأردين ل�سنة 1952، وقانون القوات امل�سلحة ل�سنة 1964، وقانون الأمن العام ل�سنة 1965.
   4

  قانون القوات امل�سلحة ل�سنة 1964 ميكن اأن يقابل قانون اخلدمة يف قوى الأمن بالن�سبة لقوى الأمن الوطني وجي�س التحرير.
5

امللك

القائد الأعلى

جمل�س الوزراء

وزير الداخلية وزير الدفاع مدير املخابرات

املحافظون مدير الأمن العام

قوات الأمن العام املندوب ال�سامي

قائد القوات امل�سلحة

رئي�س الأركان
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بناًء على قرار من جمل�س الوزراء )املادة 4(. ومبوجب املادة 5، فاإن �سّباط املخابرات ُيعّدون من 

القوات امل�سلحة، وتطبق عليهم اأحكامها، اإل اإذا ن�س القانون على خالف ذلك، كما ينطبق عليهم 

قانون العقوبات الع�سكري، رقم )43( ل�سنة 1952. اأخرًيا جتدر الإ�سارة اإىل اأن هذا القانون حلَّ 

حمّله قانون املخابرات ل�سنة 2005، ال�سادر عن ال�سلطة الفل�سطينية.

كما هو احلال بالن�سبة للقوات امل�سلحة، فقد مّتت اأي�سًا اإعادة تنظيم قوات الأمن، مبوجب قانون 

الأمن العاّم )رقم 38( ل�سنة 1965، وهذا هو القانون ال�ساري املفعول، فيما يتعلق بتنظيم قوات 

ال�سرطة يف ال�سفة الغربية. ومن اأحكام هذا القانون اأنه ين�ّس على ت�سكيل قّوات الأمن العاّم، التي 

 وموافقة 
6

يتوىل قيادتها واإدارتها مديٌر يعنيَّ باإرادة مَلكّية �سامية، بناء عن تن�سيب وزير الداخلية

جمل�س الوزراء وي�سمى »مدير الأمن العام«، )املادة 3(.

والأمن،  النظام  على  املحافظة  فتت�سمن  القانون،  من   4 املادة  العام، مبوجب  الأمن  قوات  مهاّم  اأما 

على  والقب�س  بها،  وتعقُّ اكت�سافها  على  والعمل  اجلرائم،  ومنع  والأموال،  والأعرا�س  الأرواح  وحماية 

مرتكبيها، وتقدميهم للعدالة، واإدارة ال�سجون، وحرا�سة ال�سجناء، وتنفيذ القوانني والأنظمة والأوامر 

الر�سمية امل�سروعة، ومعاونة ال�سلطات العاّمة، يف تاأدية وظائفها، وفق اأحكام القانون، وا�ستالم اللقطات 

والأموال غري املطالب بها، والت�سرف بها وفق اأحكام القوانني والأنظمة، ومراقبة النقل على الطرق 

وتنظيمه، والإ�سراف على الجتماعات، واملواكب العاّمة يف الطرق والأماكن العاّمة، وب�سكل عام القيام 

باأية واجبات اأخرى تفر�سها الت�سريعات املرعية. كما تناول الباب الثالث من القانون مو�سوعات التعيني، 

الأحكام اخلا�سة  الرابع  الباب  والأفراد، يف حني و�سع  لل�سباط  النظامّية  والُرتب  والنقل،  والرتفيع، 

القانون،  ومبوجب  والعقوبات.  واملخالفات،  واملحظورات،  الواجبات،  حيث  من  والن�سباط،  بالنظام 

جتري حماكمة كل فرد )دون رتبة �سابط( ارتكب خمالفة، من قبل قائد وحدته، اأما ال�سّباط فتجري 

حماكمتهم من قبل املدير )املادة 38(، اأما مو�سوع الإجازات فنّظمه الباب اخلام�س، اأما الباب ال�ساد�س، 

فتناول مو�سوع انتهاء اخلدمة.

والتطّور املهّم، الذي اأدخله هذا القانون، يتعلق بالباب ال�سابع، الذي تعر�س ملو�سوع النيابة العاّمة، وحمكمة 

، واملّدعون العاّمون،  ال�سرطة. ومبوجب املادة )80/اأ( يتوىل النيابَة العامة لالأمن العاّم امل�ست�ساُر العديلُّ

وهيئات التحقيق فيها. وهوؤلء جميعا يعينهم املدير، مبوجب الفقرة )ب( من املادة )80(. يف حني ت�سكل 

هيئات التحقيق من عدد من ال�سباط، يختارهم املدير اأو من ينيبه، )املادة 81(. كما منحت املادة )85( 

من القانون، للمدير �سالحية ت�سكيل حمكمة، ت�سمى )حمكمة ال�سرطة( وتتكون من رئي�س وع�سوين على 

الأقل، على اأن ل تقّل رتبة رئي�س املحكمة عن رئي�س اأول، واأن يكون اأحد اأع�سائها جماًزا يف احلقوق.

قانون  اأحكام  العاّم  الأمن  اأفراد  على  تطبق  الأمنية،  الأجهزة  منت�سبي  لباقي  بالن�سبة  احلال  هو  وكما 

ع�سكري(  )جمل�س  وعبارتي  )اجلي�س(،  كلمة  عن  ي�ستعا�س  اأن  على  به،  املعمول  الع�سكري،  العقوبات 

  يالحظ اأن هنالك متييًزا وظيفيًّا داخل الأجهزة الأمنية يف النظام الأردين، على اأ�سا�س جهة الرتباط، فالقوات املرتبطة 
6

بوزارة الداخلية متار�س مهام الأمن الداخلي، والقوات املرتبطة بوزارة الدفاع متار�س مهام الأمن اخلارجي.
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و)رئي�س اأركان(، اأينما وردت يف القانون،  بعبارة )قوة الأمن العام( و)حمكمة ال�سرطة( و)مدير الأمن 

العام( على التوايل )املادة 87(.

اإمكانية الطعن يف الأحكام ال�سادرة عن حمكمة  اأدخلها القانون، توفري  التي  ومن التطورات الأخرى، 

ال�سرطة، لدى حمكمة التمييز )املادة 88( ، ويف هذه احلالة، يكون ت�سكيل حمكمة التمييز من اأربعة ق�ساة 

من ق�ساتها، ي�ساف اإليهم ع�سو خام�س، ينتدبه مدير الأمن العام من بني ال�سباط، على اأن ل تقل رتبته 

عن عقيد. ومبوجب الفقرة ج من املادة )88(، ُتعّد حمكمة التمييز، يف مثل هذه احلالة، حمكمة مو�سوع، 

يجوز لها اأن ت�سدق احلكم، بناًء على البيانات الواردة يف اإ�سبارة الق�سية، اأو اأن تنق�سه وتربئ املتهم 

اأو تدينه، ولها اأن حتكم مبا كان يجب على حمكمة ال�سرطة اأن حتكم به. اأخريا خّولت املادة )93( من 

القانون جمل�س الوزراء، بناء على تن�سيب الوزير، اإ�سدار اأنظمة لتنفيذ اأحكام القانون ب�سكل عاّم، وب�سكل 

خا�ّس لتحديد رواتب الأفراد، وتنظيم القوة وتدريبها وجتهيزها، وتعيني العالوات، وغري ذلك من الأمور 

التي يجدها �سرورية مل�سلحة قوة الأمن العاّم، مبا يف ذلك اإن�ساء اجلمعيات اخلريية، و�سندوق الرفاه، 

واإقامة امل�ساكن لأفراد الأمن العاّم، ودكان ال�سرطي.

من القوانني املرتبطة مبا�سرة بالأجهزة الأمنية، يف الفرتة الأردنية، اإ�سافة اإىل القوانني ال�سابقة؛ 

قانونا �سباط التعزيز، )رقم 6( ل�سنة 1950، وامل�ساحلة عن الأ�سرار التي ي�سّببها اجلي�س، )رقم 

73( ل�سنة 1953. يق�سي القانون الأول بجواز ا�ستخدام �سباط التعزيز، يف اأوقات ال�سلم، يف كاّفة 

دوائر اجلي�س، وي�سع اأحكاًما وترتيبات يف هذا اخل�سو�س، يف حني ينّظم القانون الثاين مو�سوع 

التعوي�س، بطريق امل�ساحلة، عن الأ�سرار اجل�سمانية، اأو الأ�سرار بال�سيارات وال�سكك احلديدية، 

واملمتلكات الأخرى، اأو باملزروعات والغرا�س، التي تن�ساأ عن اأي عمل قام به اجلي�س، اأو اأي فرد من 

اأفراده. اأّما ال�سلطات التي تناولها القانون، فهي: وزير الدفاع، ورئي�س الأركان، وجمل�س الوزراء.

ج. الإدارة امل�صرية

انعك�ست فكرة الإدارة املوؤقتة على طريقة احلكم، يف الفرتة امل�سرية، فقد مت ذلك تاأ�سي�ًسا وانطالًقا 

من مر�سوم د�ستور فل�سطني ل�سنة 1922، ومن خالل حتويل هذه ال�سلطات وال�سالحيات اإىل منا�سب 

مقابلة. مت هذا من خالل العديد من الأدوات القانونية، كان اآخرها الأعالن الد�ستوري لقطاع غزة 

ل�سنة 1962. وباملقاربة مع النظام الربيطاين، فاإن ال�سلطات التي كان يتمتع بها امللك الربيطاين، 

احلربية  وزير  مار�س  اجلمهورية، يف حني  رئي�س  اإىل  باآخر،  اأو  ب�سكل  ُحّولت،  باأنها  القول  ميكن 

امل�سري، ما ي�سابه �سلطات وزير امل�ستعمرات الربيطاين، واأما املندوب ال�سامي، فقابله احلاكم 

العاّم، الذي كان من�سبه اأقرب ما يكون اإىل من�سب املندوب ال�سامي يف النظام الربيطاين، كما 

ا، ي�سم يف ع�سويته مدير الداخلية والأمن العاّم. )املادة  كان احلاكم العاّم يراأ�س جمل�سا تنفيذيًّ

24(، اإ�سافة اإىل رئا�سته للمجل�س الت�سريعي، الذي �ُسّكل مبوجب الإعالن الد�ستوري املذكور. اإ�سافة 

اإىل كل ذلك، كان احلاكم ميار�س �سالحيات قا�سي الق�ساة الإدارية.
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 ووفقا لالعالن  الد�ستوري ل�سنة 1962 فقد كانت م�سوؤولية املجل�س التنفيذي هي احلكم والإدارة، 

كما هو احلال يف الفرتة الربيطانية، اإل اأّن )لكل ع�سو من اأع�ساء املجل�س الت�سريعي اأن يوجه اإىل 

اأع�ساء املجل�س التنفيذي اأ�سئلة على الوجه املبني يف الالئحة الداخلية للمجل�س، املادة 44(.

واإ�ستنادا لالإعالن الد�ستوري ل�سنة 1962. وتطبيقا لفل�سفة التواجد املوؤقت التي كانت تقوم عليها 

الإدارة امل�سرية يف قطاع غزة وهدف ذلك التواجد؛ فاإن القوات امل�سلحة املرابطة يف قطاع غزة 

كانت تخ�سع للقيادة، اأو الت�سكيل، الذي حتدده القيادة العاّمة للقوات امل�سلحة يف م�سر. )املادة 

61(. كما كان للقائد العام للقوات امل�سلحة مب�سر �سلطة اإ�سدار اأوامر، لها قوة القانون، يف كل ما 

يتعلق بالتدابري الالزمة ل�سالمة القوات، ومقت�سيات الدفاع الع�سكري، من الأخطار اخلارجية، 

الأمن  قوات  ت�سكيل  تتناول  الفرتة،  تلك  يف  ت�سريعات  اإ�سدار  عدم  يربر  ما  وهذا   ،)62 )املادة 

 .
7

الدور للقانون امل�سري، بهذا  امل�سلحة امل�سرية، وفًقا  القوات  لقيام  اخلارجي ومهامها؛ وذلك 

)ال�سكل رقم 3(

)
8
)ال�صكل رقم 3: ال�صلطات وموقع الأجهزة الأمنّية �صمنها يف الفرتة امل�صرية

ومن هنا نالحظ ، وبخالف التنظيم املتعلق بالأجهزة الأمنية يف الفرتة الأردنية، اأن ت�سريعات الأمن، 

يف فرتة الإدارة امل�سرية، كانت تقت�سر على قوات الأمن الداخلّي )ال�سرطة(، وقد ا�ستمر تطبيق 

قانون البولي�س ل�سنة 1926، ال�سادر يف فرتة النتداب الربيطاين، حلني �سدور القرار بقانون ب�ساأن 

ال�سرطة، عام 1963. ومبوجب هذا القانون، فاإن قوات الأمن الداخلّي تق�سم اإىل ال�سرطة واملباحث 

العاّمة اللتني ترتبطان مبدير الداخلية والأمن العاّم، الذي بدوره يكون حتت رئا�سة احلاكم العاّم. 

العامة، كان هنالك  املباحث  ال�سرطة، ومدير  العاّم، ومدير  والأمن  الداخلية  اإىل مدير  واإ�سافة 

    وهذا ميكن اأن يكون منطبقا على املخابرات حيث اأنه ل يوجد اأي ت�سريع يعالج مو�سوعها اأو ارتباطها يف تلك الفرتة، باملقابل 
7

فاإن قانون املخابرات العامة الأردين قد لغى ارتباط دائرة املباحث العامة مبديرية الأمن العام واأتبعها لدائرة املخابرات.

  امل�سدر: الإعالن بالنظام الد�ستوري لقطاع غزة ل�سنة 1926، والقرار بقانون ب�ساأن ال�سرطة ل�سنة 1936.
8

رئي�س اجلمهورية

وزير احلربية امل�سري

قائد القوات امل�سلحة احلاكم العام

القوات امل�سلحة

مدير الداخلية والأمن

مدير ال�سرطة

ال�سرطة

مدير املباحث

احلكام الإداريوناملباحث العامة
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.
10

، وكان هوؤلء يتمّتعون ب�سالحيات اأمنّية وا�سعة، يف جمال الأمن الداخلي
9

احلّكام الإداريون

ومبوجب املادة )3( من قانون 1963، تخت�س هيئة ال�سرطة باملحافظة على النظام والأمن العاّم، 

وعلى الأخ�س منع اجلرائم، و�سبطها، وحماية الأرواح والأعرا�س والأموال، وتنفيذ ما تفر�سه 

عليها القوانني واللوائح من تكاليف. كما تناول القانون اإن�ساء املجل�س الأعلى لل�سرطة )املادة 9(، 

الذي يوؤلَّف من مدير ال�سرطة، ومدير املباحث العامة، واأقدم حاكم اإدارّي يف القطاع، واثنني من 

�سّباط ال�سرطة ي�سدر بتعيينهما قرار من مدير الداخلية والأمن العاّم. اأما رئا�سة هذا املجل�س، 

فتكون لل�سابط الأقدم رتبة من بني هوؤلء.

وما   .)6 )املادة  ال�سالح  با�ستخدام  ال�سماح  حالت  القانون،  تناولها  التي  املهمة،  الأحكام  ومن 

يعنينا الفقرة )د( من هذه املادة، التي جتيز ا�ستخدام ال�سالح لف�ّس التجمهر اأو التظاهر، الذي 

يحدث من خم�سة اأ�سخا�س على الأقل، اإذا عّر�س الأمن العاّم للخطر، وذلك بعد اإنذار املتجمهرين 

بالتفرق، وي�سدر الأمر با�ستعمال ال�سالح، يف هذه احلالة، من رئي�س يجب طاعته. كما يراعى اأن 

يكون اإطالق النار هو الو�سيلة الوحيدة لتحقيق هذا الغر�س. وعند ا�ستخدام ال�سالح، يبداأ رجل 

ال�سرطة بالإنذار باأنه �سيطلق النار، ثم يلجاأ بعد ذلك اإىل اإطالق النار يف ال�ساقني، كما يتعني، 

بقرار من مدير الداخلية والأمن العاّم، الو�سائل التي ميكن ا�ستخدامها يف جميع احلالت، قبل 

اإطالق النار وكيفية توجيه الإنذار.

ل هذا القانون يف الف�سل الأول منه مو�سوعات  ويف تناوله لتنظيم جهاز ال�سرطة، فقد ف�سّ

تب، والرواتب، والعالوات، والرتقية، اإ�سافة اإىل النقل، والندب، والإعارة، والبعثات،  التعيني، والرُّ

وم�سروفات النتقال، التي نظمت يف الف�سل الثالث منه. اأما مو�سوع الإجازات، فجاءت يف 

الرابع، يف حني تناول الف�سل اخلام�س واجبات ال�سّباط والتزاماتهم. ويف املو�سوع  الف�سل 

الأخري، حظرت املادة )53( من القانون، العمل احلزبي وال�سيا�سي على ال�سباط. كما نّظم 

الف�سل ال�ساد�س من القانون التاأديب، واجلزاءات، و�سالحيات اإيقاعها، ويف هذا ال�سياق ن�سَّ 

القانون، يف املادة )64(، على ت�سكيل جمل�س املحاكمة التاأديبية لل�سباط، الذي يتكّون من مدير 

ومندوب عن  العام،  والأمن  الداخلية  يعينه مدير  �سرطة  و�سابط  املباحث،  ومدير  ال�سرطة، 

ال�سوؤون القانونية برئا�سة اأقدمهم رتبة، وي�ساف للمجل�س اثنان من احلكام الإداريني ب�سفة 

اإل بعد الت�سديق عليه  اأما القرار ال�سادر من جمل�س التاأديب، فال يكون نهائيًّا،  احتياطية. 

من مدير الداخلية والأمن العام، ويف هذه احلالة فاإنه ل يجوز له تخفيف احلكم اأو اإلغاوؤه. اأما 

القرار بتخفي�س الرتب اأو العزل، فيجب ت�سديق احلاكم العاّم عليه؛ ليكون القرار نهائيًّا. ويف 

جميع الأحوال، يجوز للحاكم العام ت�سديد العقوبة اأو تخفي�سها اأو اإلغاوؤها اأو اإعادة املحاكمة 

)املادة 65(.

   انتقل هذا املن�سب من النظام القانوين يف الفرتة الربيطانية  وهو يقابل املحافظ يف النظام الأردين.
9

  )املادة 4( من القرار بقانون ب�ساأن ال�سرطة ل�سنة 1963.
10
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اأما مو�سوع الإحالة اإىل الحتياط، فتناوله الف�سل ال�سابع، الذي مينح مدير الداخلية والأمن العاّم 

هذه ال�سالحية، بعد تن�سيب املجل�س الأعلى لل�سرطة. اأما الف�سل الثامن فنظم اإنهاء مّدة اخلدمة. 

كما خولت املادة )131( من القانون مدير الداخلية والأمن العام اإ�سدار القرارات الالزمة لتنفيذ 

اأحكام القانون اأو تف�سريها.

جتدر الإ�سارة اأخريا، اإىل اأن القانون، يف املادة )8( منه، قد اأجاز للحاكم العاّم، بقرار ي�سدره 

مبوافقة وزير احلربية، اأن ي�ستخدم قوات ال�سرطة، اإّبان احلرب اأو عند وقوع طوارئ اأخرى، للعمل 

ملقا�سد ع�سكرية؛ يف �سبيل الدفاع عن الأرا�سي الفل�سطينية.

ومن الت�سريعات ذات العالقة املبا�سرة بالأمن، يف فرتة الإدارة امل�سرية، الأمر ب�ساأن ارتداء اأزياء، 

ل�سنة 1948.  الع�سكرية، رقم )20(  القوات  اأفراد  اأو م�سابهة ملا يرتديه  اأو حمل �سارات مماثلة 

وهذا الت�سريع يحظر ارتداء اأزياء م�سابهة ملا يرتديه اأفراد القوات الع�سكرية، ويرّتب عقوبة على 

خمالفة اأحكام هذا الت�سريع. كذلك الإعالن ب�ساأن الطلبات اأو التظلُّمات املقدمة لاللتحاق بقوة 

البولي�س، وبالكتائب الفل�سطينية، ل�سنة 1958، ال�سادر عن مدير الداخلية والأمن العاّم، ومبوجبه 

فاإن تقدمي الطلبات والتظلُّمات، ب�ساأن اللتحاق بقوة البولي�س، يتّم عن طريق احلّكام الإدارّيني، 

اإىل مدير الداخلية والأمن  واإبداء الراأي فيها، ويرفعونها  الذين يقومون بفح�س هذه الطلبات، 

. واأخرًيا الإعالن ب�ساأن طلبات اأفراد اجلمهور، اأو تظلُّماتهم املقّدمة لاللتحاق بقّوة البولي�س، 
11

العام

والكّليات الع�سكرية، ل�سنة 1958، الذي يوؤكد بدوره ما ورد يف الإعالن ال�سابق، ب�ساأن تقدمي الطلبات 

وال�سكاوى والتظلمات، اإىل مكاتب احلّكام الإداريني، حيث يتم بحثها والتحقيق فيها، واإبداء الراأي 

اتخاذ  الأمر  اقت�سى  اإذا  العاّم،  والأمن  الداخلية  اإىل مديرية  واإحالتها  فيها،  الواردة  النقاط  يف 

الإجراءات الالزمة ب�سددها.

د. فرتة الحتالل الإ�صرائيلي لكل من ال�صفة الغربية وقطاع غزة

اأما فرتة الحتالل ال�سرائيلي لكل من ال�سفة الغربية وقطاع غزة، فُتعّد مرحلة قطع بني الأنظمة 

ال�سابقة، فيما يتعلق بالأجهزة الأمنية. مبعنى اأن جميع القوات التي �سكلت مبوجب القوانني ال�سابقة 

لالحتالل مل تُعد ذات عالقة، من الناحية العملية؛ ب�سبب حل هذه القوات، كما هو احلال بالن�سبة 

لقوات الأمن الداخلي، اأو ان�سحابها، كما هو احلال بالن�سبة للقوات امل�سلحة. ويف هذا ال�ساأن، حّلت 

قوات الحتالل الإ�سرائيلي مكان القوات ال�سابقة، وقامت بهذه الأدوار، وفًقا للقانون الإ�سرائيلي 

ب�سكل عاّم، اأو ما ي�سدر من اأوامر ع�سكرية بهذا ال�ساأن، يف املناطق التي مّت احتاللها بعد حرب 

حزيران 1967. وتطبيًقا لذلك، �سدر من�سور رقم )1( ب�ساأن تقّلد ال�سلطة من قبل جي�س الحتالل 

الإ�سرائيلي، الذي اأعلن مبوجبه دخول قوات الحتالل وتقلدها زمام احلكم »لإقرار الأمن والنظام 

العام يف املنطقة« )البند 1(. وبذلك بداأت مرحلة جديدة، مبفهوم جديد، لالأمن، يتعلق اأّوًل واأخرًيا، 

   جتدر الإ�سارة هنا اإىل اأن من�سب احلكام الإداريني اأقل من من�سب مدير االداخلية والأمن العام يف حني اأن املحافظ حاليا 
11

الذي يعادل احلاكم الإداري يف احلقبة امل�سرية هو برتبة وزير
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، الذي يخّول 
12

باأمن الحتالل وم�ساحله وقّواته. ول�سمان ذلك، �سدر املن�سور رقم )2( ل�سنة 1967 

قائد اجلي�س الإ�سرائيلي يف املنطقة )منطقة ال�سفة الغربية( �سالحيات احلكم والت�سريع والإدارة، 

وفًقا للت�سريعات التي كانت �سارية عند الحتالل، ومبا يتفق مع التغيريات التي ي�ستوجبها حكم 

اجلي�س الإ�سرائيلي. وبالطبع فاإن اأول التغيريات، التي ا�ستوجبها حكم جي�س الحتالل، هو تغيري 

مفهوم الأمن وفل�سفته، �سواء تلك املتعلقة بالأمن اخلارجي اأو الداخلي. وبهذا فاإن جميع ت�سريعات 

الأمن ال�سابقة، اأ�سبحت غري ذات عالقة. )ال�سكل رقم 4(.

)ال�صكل رقم 4: ال�صلطات وموقع الأجهزة الأمنّية �صمنها يف فرتة الحتالل الإ�صرائيلي(

هـ. ت�صريعات منظمة التحرير وال�صلطة الفل�صطينية

بعد حرب عام 1967، وفيما يتعلق بال�ساأن الفل�سطيني، اأ�سبحت فل�سفة الأمن، �سواء داخل فل�سطني 

اأو خارجها، تقوم على مقاومة الحتالل والتحّرر منه. وبتطورات معقدة داخليًّا وخارجيًّا، اأ�سبحت 

منظمة التحرير الفل�سطينية، والف�سائل الفل�سطينّية، تقوم بهذا الدور، ول�سمان ذلك ن�ساأت اأذرع 

ع�سكرية، �سواء ملنظمة التحرير اأو للف�سائل ب�سورة منف�سلة؛ لتكون املهمة الرئي�سة لها مقاومة 

الحتالل، وحترير فل�سطني، �سواء من الداخل اأو من اخلارج. ويف �ساأن مّت�سل، �سدر عن املنظمة 

العديد من الت�سريعات، التي تتعلق مبو�سوع الأجهزة الع�سكرية، واأهمها قانون العقوبات الثوري، 

وقانون الإجراءات الثوري ملنظمة التحرير، وعلى الرغم من عدم و�سوح الأ�سا�س القانوين لتطبيق 

هذه الت�سريعات، بعد عودة ال�سلطة اإىل فل�سطني عام 1994، اإل اأّن ت�سّور وجود فراغ قانوين، نظًرا 

لعدم فاعلية الت�سريعات ال�سابقة، ذات العالقة بالأمن، طوال فرتة الحتالل الإ�سرائيلي، �ساعد 

يف تقّبل اإمكانية تطبيق هذه الت�سريعات، من قبل املحاكم الع�سكرية، ب�ساأن اجلرائم التي يرتكبها 

اأفراد اجلهاز الع�سكري. 

   كما يوجد منا�سري مماثلة ملنطقة قطاع غزة.
12

وزارة الدفاع

قائد قوات جي�س الدفاع

قائد منطقة قطاع غزةقائد منطقة ال�سفة الغربية

جمل�س الوزراء
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ثالثا: �صريان الت�صريعات املوروثة عن الأنظمة ال�صابقة

ال�سوؤال الرئي�س هنا: هل املعايري املتعلقة بتحديد حالة الت�سريعات، ب�سورة عاّمة، كافية للقول بحالة 

الت�سريعات املوروثة عن الأنظمة ال�سابقة؟ ب�سورة اأدّق: هل املعايري املثالية، ذات العالقة ب�سريان 

القانون، التي تقوم على مبداأ »عدم خ�سوع القاعدة القانونية للتقادم« ميكن تطبيقها فقط عند 

احلديث عن نظام قانوين عادّي متجان�س؟ لكن، يف احلالة الفل�سطينية ُتعّد حمددات هذه القاعدة 

اأو املبداأ اأكرث تعقيًدا، وت�ستوجب احلديث عن معايري اأخرى، اأكرث خ�سو�سية، وتتالءم ب�سكل اأكرث 

واقعية مع الظروف اخلا�سة باحلالة الفل�سطينية.

اأ. �صريان الت�صريعات املوروثة عن الأنظمة ال�صابقة، من الناحية النظرية

كما هو وا�سح من الت�سريع رقم 1 ل�سنة 1994، ب�ساأن ا�ستمرار العمل بالقوانني والأنظمة والأوامر، 

التي كانت �سارية املفعول قبل تاريخ 1967/6/5 يف الأرا�سي الفل�سطينية »ال�سفة الغربية وقطاع 

غزة« حتى يتم توحيدها. يت�سمن تاأكيدا ملبداأ عدم خ�سوع القاعدة القانونية للتقادم. وهذا التاأكيد 

ميكن الدعاء بتواتره يف احلالة الفل�سطينية، يف كافة مراحل التحّول، من نظام �سيا�سي اإىل اآخر، 

فجميع الأنظمة، ال�سابقة لل�سلطة الفل�سطينية، اأعلنت ا�ستمرار �سريان الت�سريعات ال�سابقة لوجودها، 

مبا ل يتعار�س مع الت�سريعات التي �سدرت اأو �ست�سدر عنها، اأو مع التغيريات يف �سكل نظام احلكم، 

التي يقت�سيها التحّول من نظام اإىل اآخر. لكن الفريد يف الت�سريع ال�سابق هو جتاوزه لفرتة الحتالل 

الإ�سرائيلي، وبالتايل اإعادة الو�سع، من الناحية القانونية، اإىل احلالة التي كان عليها قبل �سنة 

1967، اأي عدم العرتاف اأو القبول بالتغيريات القانونية، التي اأوجدها الحتالل الإ�سرائيلي.

وب�سكل عاّم، ميكن احلديث عن قائمة من العتبارات، التي تتعلق ب�سريان الت�سريعات يف احلالة 

الفل�سطينية، ولو من الناحية النظرية على الأقل.

�سريان  ا�ستمرار  ب�ساأن  الت�سريع،  يف  الواردة  توحيدها«  يتم  »حتى  عبارة  اإن  القول  ميكن  اأّول: 

الت�سريعات ما قبل �سنة 1967، تدعم فكرة اأّن �سدور ت�سريع عن امل�سّرع الفل�سطيني، يف جمال معني 

فيه تباُين، ما بني الت�سريعات املطبقة يف ال�سفة وتلك املطبقة يف قطاع غزة، تعني وقف تطبيق 

هذه الت�سريعات يف كال املنطقتني، وتطبيق الت�سريع اجلديد، وعدم العودة اإىل الت�سريعات ال�سابقة 

يف هذا املجال، اإل اإذا ق�سد امل�سّرع خالف ذلك. وبناء على هذا املعيار، فاإنه يتّم العتماد، ب�سكل 

اأ�سا�سي، على ق�سد امل�سّرع الفل�سطيني، بحيث اإذا توفر ما يدل على اأن امل�سّرع ق�سد اإبقاء اأحكام 

ت�سريع اأو ت�سريعات �سابقة، تعالج املو�سوع نف�سه، ول تتعار�س مع الت�سريع اجلديد؛ �سارية، فاإنه 

�سيتم احلكم على �سريان ذلك الت�سريع اأو الت�سريعات، بناء على ذلك الق�سد. اأما اإذا اكتفى امل�سرع 

بالإ�سارة اإىل اإلغاء كل ما يتعار�س مع اأحكام الت�سريع، فاإن هذه الإ�سارة ُتعّد كافية لعتبار الت�سريع 

اأو الت�سريعات ال�سابقة، يف ذات املو�سوع، ملغاة �سمنيًّا.

ثانيا: يف مو�سوع عدم خ�سوع الت�سريع للتقادم، هذا املبداأ يقّيده �سكل النظام ال�سيا�سي، من حيث 
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فاإن  ال�سابق. وتطبيقا لذلك،  ال�سيا�سي  ال�سكل  باملقارنة مع  الإدارة،  طبيعة نظام احلكم، و�سكل 

الطبيعة املختلفة متاًما لالأنظمة ال�سابقة للنظام احلايل لل�سلطة الفل�سطينية، من حيث املكونات 

ال�سيا�سية لهذه الأنظمة، واملوؤ�س�سات القانونية، التي تقوم بتنفيذ جمموعة القوانني ال�سابقة، فاإن هذا 

يقت�سي اأي�سا، التعامل بحذر اأكرب، مع الت�سريعات ال�سابقة، بحيث كّلما كانت الت�سريعات ال�سابقة 

اأكرث ترابطا مع مكونات النظام ال�سابق، كان معيار القول ب�سريان هذه الت�سريعات يف اأقّل درجاته؛ 

وذلك لأّنه ل فائدة عملّية من القول ب�سريان مثل هذه الت�سريعات، وللدقة اأكرث، �سريان الأحكام التي 

تت�سمنها هذه الت�سريعات؛ لأن الت�سريع ككل طاملا مل يحّل حمله ت�سريع اآخر، فاإنه ل ميكن القول 

باأنه يخ�سع للتقادم، ب�سبب اختالف مكونات النظام القانوين اأو عنا�سره. ثم اإن القول ب�سريان هذه 

الت�سريعات يوؤدي اإىل اإثارة العديد من الإ�سكاليات القانونية، فيما يتعلق بتف�سريه، وحتديد اجلهة 

التي ميكن اأن تقوم بالأدوار فيما يتعلق بال�سالحيات املمنوحة مبوجب الت�سريع ال�سابق. وهذا ما 

�سيتم التطّرق اإليه، عند احلديث عن الإ�سكاليات التي تثور يف حالة الإقرار ب�سريان الت�سريعات 

ال�سابقة، ذات العالقة مبو�سوع الأمن، لحًقا.

ب�سريان  اأقّر  قد  الأقّل،  على  النظرية  الناحية  من  اأنه،  نالحظ  الت�سريع  هذا  وبتحليل  اأخريا، 

الت�سريعات التي كانت �سارية قبل �سنة 1967، اأي الت�سريعات التي كانت مطبقة يف كل من ال�سفة 

الغربية وغزة، قبل الحتالل الإ�سرائيلي لها. كذلك فاإن فرتة الحتالل، بناء على هذا الت�سريع، 

ميكن اعتبارها فرتة لغية، من الناحية القانونية )ميكن احلديث عن جتاوز �سلطات الحتالل 

ل�سالحياتها الت�سريعية، مبوجب القانون الدويل، اإ�سافة اإىل العتبارات الأخالقية، التي يجب اأن 

يتمتع بها القانون، حتى يتّم اعتباره قانوًنا( اأي اأنه ل جمال لالعتداد بت�سريعات الحتالل، �سواء 

تلك التي عّدلت القوانني ال�سابقة، اأو تلك التي حّلت حمّلها. وعلى الرغم من الإ�سكاليات التي ميكن 

اأن يواجهها هذا التف�سري، وذلك لعدم واقعيته يف بع�س الأحيان، نظًرا للتغيري اجلذري واملوؤ�ّس�سّي، 

الذي طال العديد من املجالت يف هذه الفرتة، اإل اأنه يبقى مقبول �سيا�سًيا؛ وذلك لعتبارات تتعلق 

ب�سلطة الحتالل، وعدم العرتاف ب�سرعّيتها من قبل موؤ�س�سات ال�سعب، الواقع حتت هذا الحتالل. 

ل، ل�سنة  وهذا اأي�سا ما توؤكده حرفّية الن�ّس الوارد يف املادة )118(، من القانون الأ�سا�سي املعدَّ

واللوائح  القوانني  �ساريًة  تظل  املعدل،  الأ�سا�سي  القانون  هذا  واأحكام  يتعار�س  ل  »فيما   :2003

ل، اأو ُتلغى، وفقًا للقانون«.  والقرارات، املعمول بها يف فل�سطني، قبل العمل بهذا القانون، اإىل اأن تعدَّ

فلفظ »القوانني واللوائح والقرارات« ل تعني »الأوامر الع�سكرية«، وهو اللفظ الذي اأطلقه ـ غالبا ـ 

الحتالل الإ�سرائيلي، على الت�سريعات ال�سادرة عنه. 

ب. خ�صو�صية الت�صريعات ذات العالقة بالأمن فيما يتعّلق مبو�صوع ال�صريان

بعد احلديث عن التطّور، اأو الظروف التي �سدرت اأو طبقت فيها الت�سريعات الأمنية، يف الفرتات 

ال�سابقة، وما انتهى اإليه حالها، باعتبارها ت�سريعات غري ذات جدوى اأو عالقة، يف فرتة الحتالل 

�سواء  الإ�سرائيلي حمّلها، ومبفهومها اخلا�ّس لالأمن،  اإحالل قوات الحتالل  ب�سبب  الإ�سرائيلي؛ 
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القاعدة  ب�ساأن مبداأ عدم خ�سوع  �سابًقا،  اإليها  امل�سار  اأو اخلارجي، وب�سبب العتبارات  الداخلي 

القانونية للتقادم، وب�سبب الظروف التي رافقت اإن�ساء قوات الأمن الفل�سطينية، �سواء تلك ال�سابقة 

لل�سلطة »اأي القوات التابعة ملنظمة التحرير«، اأو تلك التي اأ�سبحت متار�س هذا الدور، يف ظل اتفاقية 

اأو�سلو وبعدها؛ كل هذه العتبارات اأدت اإىل ت�سّور وجود فراٍغ قانوين �سابق، فيما يتعلق بالت�سريعات 

التي حتكم الأجهزة الأمنية واخت�سا�ساتها، والدور املنوط بها القيام به. ا�ستمر الو�سع على هذه 

احلالة من العمل، يف اإطار من الفراغ القانوين، قامت العتبارات العملية واملرحلية وال�سخ�سية 

مَبلئه، اإىل حني �سدور قانون اخلدمة يف قوى الأمن، وقانون املخابرات، يف العام 2005؛ لتعالج 

جوانب متعددة من هذا املو�سوع، مع الإ�سارة اإىل وجود م�ساريع قوانني، ذات عالقة بتنظيم الأجهزة 

الأمنية، يف مراحل خمتلفة من العملية الت�سريعية.

وبالإ�سارة اإىل اأهمية �سدور الت�سريعات ال�سابقة، يف تعزيز الإطار القانوين لالأجهزة الأمنية، اإل 

املبا�سرة بهذا املو�سوع، وبالتحديد  العالقة  الت�سريعات مل تغّط كامل املو�سوعات، ذات  اأّن هذه 

دور الأجهزة الأمنية يف حفظ النظام الداخلي، الذي متت معاجلته �سابًقا، من خالل قانون الأمن 

العام ل�سنة 1965، ال�ساري يف ال�سفة الغربية، وقرار بقانون ب�ساأن ال�سرطة ل�سنة 1963، ال�ساري 

يف قطاع غزة.

ج. ا�صتمرار وجود فراغ قانوين، يف جمالت معّينة ذات عالقة بالأمن

من خالل الربط بني مبداأ عدم خ�سوع القاعدة القانونية للتقادم، والعتبارات ال�سابقة املتعلقة 

ال�سابقة،  الأنظمة  عن  املوروثة  الت�سريعات  ب�سريان  يتعلق  فيما  الفل�سطينية،  احلالة  بخ�سو�سية 

واأي�سا ملا ملو�سوع الأجهزة الأمنية والت�سريعات التي حتكمه، والتطّور الذي رافق هذه الت�سريعات، 

وحتديًدا اعتبارها غري ذات مو�سوع، طوال فرتة الحتالل الإ�سرائيلي، ولحًقا عدم تعامل ال�سلطة 

ا ما تعلق بالأمن  الفل�سطينية مع هذه الت�سريعات، كاإطار قانوين يحكم عمل الأجهزة الأمنية، خ�سو�سً

الداخلي، اإىل حني �سدور الت�سريعات التي تنظم جوانب معينة من مو�سوع الأمن ب�سكل عاّم، يف 

العام 2005، ونظًرا لعدم كفاية هذه الت�سريعات لتغطية اجلوانب القانونية بالتحديد يف مو�سوع 

الأمن الداخلي، وبالربط بني جميع املبادئ واملحددات والتطورات، ميكن احلديث عن جمموعة 

من ال�ستنتاجات، تتلّخ�س فيما ياأتي: 

اأول: اإن الت�سريعات ال�سابقة لعهد ال�سلطة، التي تعالج ذات املو�سوعات التي عاجلها الت�سريع اجلديد، 

تعّد ملغاة �سمًنا، واإن مل ين�ّس امل�سّرع �سراحة على ذلك. وتطبيقا لذلك، فاإن قانون املخابرات 

العاّمة ل�سنة 1964، ُيعّد ملغًى �سمنيًّا؛ نظًرا ل�سدور قانون املخابرات العاّمة ل�سنة 2005. 

ثانيا: ُتعّد الت�سريعات التي تنظم مو�سوع الأمن اخلارجي، ذات عالقة وثيقة باملكونات والعنا�سر 

الأمنية  الت�سريعات  بني  ما  التمييز  يجدر  ولهذا  ال�سابقة،  الأنظمة  عليها  تقوم  التي  والفل�سفة 

ذات العالقة مبو�سوع الأمن اخلارجي، وتلك املتعلقة بالأمن الداخلي. فب�سبب العالقة املبا�سرة 
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للت�سريعات املتعلقة بالأمن اخلارجي بالنظام ال�سيا�سي الذي كان قائما؛ ميكن احلديث عن نوع 

من العالقة العك�سية، ما بني هذه الت�سريعات، واإمكانية مواءمتها مع النظام احلايل. وهذا بخالف 

الت�سريعات ذات العالقة بالأمن الداخلي، التي تعنى، ب�سورة مو�سوعية، بتثبيت الأمن وا�ستقراره، 

فيكون مبداأ عدم خ�سوع الت�سريع للتقادم منطبًقا على احكامها. وعلى هذا الأ�سا�س، ميكن القول 

ب�سريان الت�سريعات ذات العالقة مبو�سوع الأمن الداخلي فمثال، قانون الأمن العام ل�سنة 1965، 

والقرار بقانون ب�ساأن ال�سرطة ل�سنة 1963 هما ت�سريعان نافذان، من الناحية النظرية، لي�س هذا 

فح�سب، بل اإن عدم تطبيق هذه الت�سريعات يرتّتب عليه ا�ستمرار الأجهزة القائمة حاليًّا )واحلديث 

هنا حتديدا عن ال�سرطة( بالعمل، يف اإطار نوع من الفراغ القانوين، تغيب يف ظّله اأ�س�س ال�سفافية 

واملراقبة واملحا�سبة. 

الأمن  بقطاع  العالقة  ذات  الت�صريعات  تطبيق  اإ�صكاليات  رابعا: 

ال�صادرة قبل �صنة 1994

كما هو احلال بالن�سبة لغريها من الت�سريعات، فاإن تطبيق ت�سريعات ذات عالقة بقطاع الأمن �سابقة 

لوجود ال�سلطة الفل�سطينية، ميكن اأن يثري جمموعة من الإ�سكاليات �سيتم تناولها يف هذا الق�سم 

من الدرا�سة. اأما اأبرز هذه الإ�سكاليات فيتمثل بوجود ت�سريعات �سارية، ينح�سر نطاق تطبيقها 

يف ال�سفة الغربية، واأخرى ينح�سر نطاق تطبيقها يف غزة ، اإ�سافًة اإىل الإ�سكالية املتعلقة بقراءة 

موافقة  مدى  واأخرًيا  احلايل،  الإداري  ال�سكل  اأو  ال�سلطة،  اإطار  يف  ال�سابقة،  الت�سريعات  اأحكام 

التي يقوم عليها نظام  ال�سابقة وحمتواها، مع الأ�س�س واملبادئ املو�سوعية،  الت�سريعات  م�سمون 

احلكم اجلّيد ب�سكل عام، اأو النظام الفل�سطيني احلايل ب�سكل خا�س.

اأ. وجود ت�صريعات �صارية يف كل من ال�صفة وغزة، واأخرى يف ال�صفة وحدها، 

وثالثة يف غزة وحدها.

اإن القول ب�سريان ت�سريع، من حقبة �سابقة لل�سلطة، يعني بال�سرورة وجوب البحث، يف النطاق املكاين 

ل�سريان الت�سريع، اأي اأن هذا الت�سريع ميكن ان يكون  �ساٍر يف ال�سفة الغربية وحدها، اأو �ساٍر يف 

غزة وحدها، وهذا ينطبق على ال�سريعات التي �سدرت يف فرتة النتداب، واألغيت مبوجب ت�سريعات 

اأردنية يف ال�سفة الغربية، وا�ستمرت �سارية يف قطاع غزة؛ ب�سبب عدم اإلغائها يف فرتة اإدارة غزة 

اأو الإدارة امل�سرية، وُطّبقت يف  اأو ت�سريعات �سدرت عن كل من احلكم الأردين  من قبل م�سر. 

ال�سفة الغربية وحدها، اأو يف غزة وحدها. وتطبيًقا لذلك، ميكن القول باختالف الت�سريعات، التي 

حتكم الأمن الداخلي يف ال�سفة الغربية، عن تلك ال�سارية يف قطاع غزة. وعلى الرغم من �سعوبة 

هذه الإ�سكالية، اإل اأن هذا الأمر ل ينطبق على مو�سوع واحد، بل على معظم مو�سوعات القانون، 
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فالقوانني التي حتكم التجارة وال�سركات والإفال�س مثاًل، ما زالت تعاين من هذه الإ�سكالية، وغريها 

الكثري، وهذا ل مينع من تطبيق هذه الت�سريعات، اإىل حني توحيدها بت�سريعات ت�سدر عن ال�سلطة، 

وتطبق يف كال املنطقتني، وهذا بالتاأكيد اأوىل من القول بعدم �سريان الت�سريعات ال�سابقة لختالفها 

يف كل من ال�سفة وغزة.

ب. مواءمة الأجهزة اأو ال�صلطات ذات العالقة 

ال�سوؤال هنا يف مدى اإمكانية تطبيق ن�سو�س مو�سوعية �سابقة، من خالل جهاز قائم على هيكلية 

اإدارية خمتلفة عن تلك التي �سدر القانون يف ظلها، ولالإجابة عن هذا الت�ساوؤل، ميكن الإ�سارة 

اإىل اأّنه من الأ�س�س التي تقوم عليها القواعد القانونية، اأو البناء القانوين، تقاطع هذه القواعد، يف 

مفا�سل معّينة، واإن اختلفت القاعدة القانونية التي تتناول مو�سوًعا حمدًدا بذاته ، وعليه ميكن 

ت�سنيف القواعد القانونية من حيث مو�سوعها اإىل نوعني: الأول قواعد مو�سوعية، وهي التي تتناول 

احلقوق واللتزامات، واملحظورات، والثاين قواعد �سكلّية اأو اإجرائّية، وهي تتعلق بالإجراءات اأو 

ال�سمانات، لتطبيق القواعد املو�سوعية. والإ�سكالية فيما يتعلق بتطبيق ت�سريعات �سابقة، ل تثور 

بالن�سبة لالأحكام املو�سوعية، بل تثور غالبا بالن�سبة لالأحكام ال�سكلية اأو الإجرائية؛ وذلك لتعلقها 

بالأج�سام اأو الأجهزة، التي تقوم بالتطبيق املبا�سر لأحكام القانون، اأو الداعمة لتطبيق اأحكامه 

ب�سورة عامة، فمثاًل، الأحكام التي تخاطب اأج�ساًما، اأو منا�سب، اأو اأجهزة، مثل احلاكم الإداري 

العاّم، اأو احلّكام الإداريني، ميكن اأن تثور الإ�سكالية ب�ساأنها. ولإيجاد حل مالئم ملثل هذه الإ�سكالية؛ 

ميكن تبّني اأحد اجتاهني: الأول، وهو �سكلّي، ويق�سد به النظر اإىل املن�سب اأو املكانة التي كان 

يتبّووؤها، اأو ي�سغلها �ساحب املن�سب ال�سابق، والبحث عن النظري، اأو املقابل، لهذا املن�سب حاليًّا؛ 

والجتاه الثاين، وهو مو�سوعي، ومبوجبه فاإن ال�سالحيات التي كان ميار�سها يف ال�سابق  من�سب 

والأقدر  والأقرب  الدور،  بهذا  لتقوم  وجدت  التي  احلالية،  الوظيفة  اأو  املن�سب  ميار�سها  معني، 

ا على القيام به. ومن خالل املقارنة بني ال�سلطات وموقع الأجهزة الأمنية منها يف الفرتات  وظيفيًّ

ال�سابقة، وما عليه احلال يف فرتة ال�سلطة الفل�سطينية )ال�سكل رقم 5(، ميكن تقريب تطبيق املعيار 

املو�سوعي، الذي يتناوله الجتاه الثاين امل�سار اإليه.
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)
13

)ال�صكل رقم 5: ال�صلطات وموقع الأجهزة الأمنّية �صمنها يف فرتة ال�صلطة الوطنية

  كما اأن ما قيل بالن�سبة للمنا�سب، والهيكل الإداري القائم على تنفيذ القانون، ميكن اأن يقال ـ واإن 

باأ�سلوب خمتلف ـ عن اجلهات الداعمة لتنفيذ القانون، وهنا حتديًدا، عن جهات التحقيق ومالحقة 

اجلرائم، وكّل من اأجهزة الق�ساء والتمويل والرقابة. فهذه الأجهزة ميكن ت�سميتها بالأجهزة الداعمة 

لتنفيذ القانون؛ وذلك لأنه اذا تناول قانون حمدد هذه اجلهات، بالتنظيم من حيث تفعيل دورها ب�سكل 

حمدد، فنكون يف هذه احلالة، اأمام جهات خماطَبة باأحكام هذا القانون، اأما اإذا مل يتناولها قانون 

حمدد تف�سيال، فنكون يف هذه احلالة، اأمام اجلهات الداعمة لتنفيذ اأحكام القانون »اي قانون«.

واجلهات الداعمة لتنفيذ القانون، اإذا كان من ال�سهولة ف�سلها عن الأحكام املو�سوعية لأي قانون، 

اختالف  النظر عن  وبقطع  متكامل،  ككّل  القائم حاليًّا،  اإىل اجلهاز  اإ�سنادها  ال�سهولة  فاإنه من 

التفا�سيل يف ذلك اجلهاز، عما كان موجوًدا يف فرتة اإ�سدار الت�سريع. فمثال نظام املحاكم الع�سكرية، 

القائم حاليا يف ال�سلطة الفل�سطينية، اإذا كان  نطاقا متكامال ميكن اعتباره انه وقد حّل حمّل الأنظمة 

الق�سائية الع�سكرية ال�سابقة، وبقطع النظر عن مكوناتها اأو تفا�سيلها. فاإذا اأ�سار اأي قانون �سابق 

اإىل املحكمة املخت�سة، اأو املحاكم الع�سكرية ب�سكل عاّم، فاإن هذا يعني بب�ساطة، املحاكم الع�سكرية 

احلالّية، ووفًقا لالخت�سا�سات املحددة لها، يف الت�سريعات التي تعالج ذلك. كذلك الأمر بالن�سبة 

القائم حاليًّا، وبقطع  فاإنها تعني اجلهاز  الدعاوى،  جلهة مالحقة اجلرائم والتحقيق، وحتريك 

اأي�سا، ينطبق على اأجهزة التمويل  النظر عن النظام الذي �سدر القانون ال�سابق يف ظّله. وهذا 

والرقابة، التي حتّل حمّل النظامني ال�سابقني بهذا اخل�سو�س، طاملا اأن هذه اجلهات ميكن ف�سلها 

عن الأحكام املو�سوعية للقانون ال�سابق.

  امل�سدر: القانون الأ�سا�سي ل�سنة 2003، وقانون اخلدمة يف قوى الأمن ل�سنة 2005، وقانون املخابرات العامة ل�سنة 2005.
13

جمل�س الوزراء
الرئي�س

القائد الأعلى

وزير الداخلية
وزير الأمن 

الوطني
مدير املخابرات

مدير عام الأمن 

الداخلي
القائد العام

نائب رئي�س 

املخابرات العامة

مدير عام 

ال�سرطة

مدير عام 

الأمن الوقائي

مدير عام 

الدفاع املدين

الأمن 

الوطني

جي�س التحرير 

الوطني
املخابرات العامة

*مالحظة: متت الإ�سارة اإىل املحاكم الع�سكرية يف املواد )98، 174( من القانون، كما اأحال القانون ب�ساأن اجلرائم الع�سكرية اإىل قانون الأحكام الع�سكرية الذي يجب 

اأن يت�سمن: اجلرائم الع�سكرية والعقوبات، اخت�سا�س املحاكم الع�سكرية، اجلرائم الإن�سباطية والعقوبات، اخت�سا�س القادة والإجراءات

الأج�سام امل�سرتكة التي جتمع 

*
الأجهزة الأمنية 

جلنة ال�سباط لقوى الأمن تت�سكل من:

القائد العام رئي�سًا 1 .

نائب رئي�س املخابرات العامة 2 .

مدير عام الأمن الداخلي 3 .

مدير اإدارة �سوؤون ال�سباط 4 .

مدير عام ال�سرطة 5 .

مدير عام الأمن الوقائي 6 .

مدير عام الدفاع املدين 7 .

املفو�س العام للتوجيه الوطني 8 .

ع�سوان يعينهما الرئي�س 9 .

اإدارة �سوؤون ال�سباط لقوى الأمن
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ج. حمتوى الت�صريعات الأمنّية ال�صابقة )يخدم وجود ال�صلطة واأمنها، اأم 

يخدم مفهوم اأمن املواطن(

نظًرا للتحّولت املهمة، التي مّر بها مفهوم الأمن ب�سكل عاّم، ويف احلالة الفل�سطينية ب�سكل خا�ّس، وما 

ا�ستقر عليه املفهوم حديثا، باأنه يعني اأمن املواطن بالدرجة الأوىل، فاإن احلديث عن هكذا مفهوم، 

يف اإطار التنظيم ال�سابق لل�سلطات، اأو احلقوق واحلريات، يجب التعامل معه بنوع من احلذر، ففي 

الفرتات ال�سابقة لل�سلطة، ميكن اإرجاع فكرة الأمن اأو مفهومه، خاللها، اإىل الفكرة الأ�سا�سية من 

وجود هذه الأنظمة، وم�سدر ممار�ستها لل�سلطة. فلم يكن الفرد، اأو �سور التعبري عن الإرادة ال�سعبية، 

هي م�سدر هذه ال�سلطات، فانعك�س هذا على مفهوم الأمن؛ ليكون الأمن بالنتيجة، هو اأمن نظام 

احلكم، لتمكينه من ممار�سة ال�سلطة، على وجه يخالف حرية الفرد واأمنه، يف اأغلب احلالت. بل 

الأ�سواأ من ذلك، اأن فكرة الأمن ال�سابقة، كانت اأ�ساًل تتعار�س مع فكرة الأمن للفرد اأو مفهومه، ويف 

كثري من الأحيان، كان هذا املفهوم م�سدًرا رئي�ًسا، من م�سادر عدم ال�ستقرار، لالأنظمة ال�سابقة، 

فكانت الت�سريعات التي تتعلق مبفهوم الأمن تتعر�س، ب�سورة وا�سحة، اإىل الت�سحية باأمن الفرد، 

وباحلقوق واحلريات؛ يف �سبيل تثبيت ال�ستقرار لأمن الأنظمة، والفكرة التي تقوم عليها.

�سريان  بال�سرورة،  يعني  ل  الأمن،  جمال  يف  وحتليلها،  ال�سارية  الت�سريعات  حتديد  فاإن  وعليه، 

الأحكام املو�سوعية التي تعاجلها ب�سورة مطلقة. فكما هو معلوم، فاإن الأنظمة ال�سيا�سية، التي 

تعاقبت على فل�سطني يف ال�سابق، عانت من العديد من الإ�سكاليات، املتعلقة بتعزيز البنى ال�سلطوية، 

اأي�سا. ونظًرا  املو�سوعّية  الناحية  الأحيان، من  ال�سكلية فح�سب، بل يف كثري من  النواحي  ل من 

لكون الت�سريعات املتعلقة بالأمن، ذات عالقة وطيدة بهذه البنى، فاإن اإعادة البحث والك�سف عن 

هذه الت�سريعات اأو الأحكام، ل يعني بال�سرورة، تطبيقها يف الواقع العملي احلايل، بل اإن هذا ُيعّد 

خطوة اأّولية، يف �سبيل درا�سة اأعمق، وحتليل مبني على اأ�س�س مو�سوعية لو�سع هذه الت�سريعات، 

�سواء يف مدى اتفاقها، اأو عدم اتفاقها مع املبادئ والأ�س�س، التي يقوم عليها، اأو التي اأقّرها القانون 

الأ�سا�سي الفل�سطيني، اأو تلك التي تتعّلق مبفهوم الأمن للفرد اأو املواطن، ولي�س يف �سبيل اإعادة بعث 

البنى ال�سلطويةال�سابقة، اأو تعزيزها. ولهذا، تلزم هنا الإ�سارة اإىل اأّن هذه الدرا�سة ت�سمل، من 

الناحية النظرية، حالة وجود قانون، اأو حكم �سابق، جّيد اأو غري جيد. مما يعني اأن الوقوف على 

هذه الت�سريعات، اأو الأحكام، يعني بداية الطريق، ول يعني باأّي حاٍل نهايته.

�س و�صفّي ملحتوى الت�صريعات ال�صارية، ذات العالقة  خام�صا: ملخَّ

بقطاع الأمن، ال�صادرة قبل �صنة 1994

من اأجل الوقوف على م�سمون اأهم الت�سريعات، ذات العالقة بقطاع الأمن، ال�سارية من احلقب 

ال�سابقة، �سيتم التعر�س، يف هذا الق�سم، مللّخ�س و�سفي، يت�سّمن نطاق �سريان الت�سريع، ونبذة 

املتعلقة  تلك  ة  وبخا�سّ ن�سو�سه،  بع�س  لتحليل  اأحياًنا  التطرق  مع  اأحكامه،  اأهم  عن  خمت�سرة 
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بال�سالحيات وال�سلطات، مع الإ�سارة، حيث يلزم، اإىل عالقة هذه الأحكام بتلك التي ت�سّمنتها 

ة الت�سريعات ال�سادرة عن ال�سلطة الفل�سطينينة يف ذات الإطار. الت�سريعات الالحقة، وبخا�سّ

قانون الأ�سرار الر�سمية ]الباب )100( ل�سنة 1932

�سدر هذا القانون يف فرتة النتداب الربيطاين على فل�سطني، وهو ي�سري يف كل من ال�سفة الغربية 

وغزة، ومل يرد لحًقا اأّي ت�سريع، �سواء يف ال�سفة الغربية اأو غزة بهذا ال�ساأن. وهذا القانون يق�سي مبنع 

ا،  اإف�ساء امل�ستندات واملعلومات ال�سرية، ويرتب عقوبات على خمالة اأحكامه، كما اأّنه ُيعّد قانوًنا خا�سًّ

بالن�سبة لقانون العقوبات العاّم، �سواء يف ال�سفة الغربية اأو يف قطاع غزة. اأحكام القانون، يف معظمها، 

مو�سوعية، ول تتعر�س للنواحي الإدارية ب�سورة تف�سيلية، بحيث ميكن اأن يقوم اجلهاز الإداري القائم 

يف الدولة، من نيابة عاّمة وحماكم، بتنفيذ اأحكامه. وهذا القانون يتعر�س ملنا�سب اإدارية، هي: املندوب 

ال�سامي، نظري وزير الداخلية؛ واملفت�س العام للبولي�س وال�سجون، نظري مدير الأمن الداخلي؛ والنائب 

العام، نظري النيابة العامة بح�سب اخت�سا�سها؛ وحاكم ال�سلح نظري قا�سي ال�سلح.

قانون العقوبات امل�سرتكة ]الباب )20(  ل�سنة 1926

اأحوال  الع�سائر، يف  القرى، ومناطق  اأهايل  القانون بفر�س غرامات وعقوبات، على  يق�سي هذا 

معينة. وبالإ�سافة اإىل الأحكام املو�سوعية، فقد احتوى هذا القانون على اأحكام تتعلق بال�سلطات 

وال�سالحيات. وفكرة انطباق هذا القانون، تقوم على اأ�سا�س اإ�سدار املندوب ال�سامي اإعالًنا، يتم 

مبوجبه تطبيق هذا القانون على منطقة معينة، لكن اإذا كانت هذه املنطقة جزًءا من بلدية، فال 

ينطبق اإعالن املندوب ال�سامي، اإل مبوافقة )الوزير(، واملق�سود هنا وزير امل�ستعمرات الربيطاين، 

ل لهذا القانون ل�سنة 1936، مت تعديل ا�سرتاط املوافقة بالكتفاء بتبليغ  ولحًقا، ويف القانون املعدِّ

.
14

وزير امل�ستعمرات، مع بيان الأ�سباب الداعية لذلك

فاملندوب ال�سامي هنا، نظري وزير الداخلية، اأما وزير امل�ستعمرات فيمكن القول باأنه نظري رئي�س 

الوزراء. ووفقا للقانون، اإذا قّرر املندوب ال�سامي زيادة قوات البولي�س، يف منطقة معينة، فاإن ذلك 

يكون على نفقة اأهايل تلك املنطقة، من املكلَّفني، )املادة 4(. كما اأن حاكم اللواء) نظري املحافظ( 

له ال�سالحية يف حالت معينة، وبعد اإجرائه التحقيق، وموافقة املندوب ال�سامي، بفر�س غرامات 

م�سرتكة على اأهايل منطقة معينة، )املادة 5(. كما يجوز للمندوب ال�سامي تعيني موظفني، يخّولهم 

�سالحيات حاكم لواء، وفًقا لهذا القانون، )املادة 12(.

قانون دعاوي احلكومة ]الباب )38(  ل�سنة 1926

يتعلق هذا القانون بالدعاوي التي تقيمها احلكومة، اأو تلك التي تقام عليها. ويحوي هذه القانون، 

بالإ�سافة اإىل الأحكام املو�سوعية، اأحكاًما تتعلق باإجراءات اإقامة الدعاوى، التي من اأبرزها اإقامتها 

   قانون العقوبات امل�سرتكة )املعدل( ل�سنة 1936
14
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على النائب العام، لدى املحكمة املركزية، ووجوب احل�سول على اإذن من املندوب ال�سامي، )املادة 

الإجراءات  اأن  كما  للحكومة(  رئي�سا  ب�سفته  الوزراء،  رئي�س  نظري  هنا،  ال�سامي  )املندوب   ،)3

ا، رفع العري�سة اإىل ال�سكرتري العاّم، الذي يعر�سها على املندوب ال�سامي، )املادة 4(،  تتطلب اأي�سً

)ال�سكرتري العام نظري وزير العدل(. ويتم تنفيذ احلكم، بعد توقيعه من قبل املندوب ال�سامي، 

)املادة 6(. مع مالحظة اأّن تعديل مر�سوم د�ستور فل�سطني ل�سنة ،1939 قد األغى الفقرة الأوىل من 

املادة 50 من مر�سوم د�ستور فل�سطني ل�سنة 1922، التي تتطّلب احل�سول على اإذن املندوب ال�سامي، 

لإقامة الدعاوى على احلكومة.

قانون الأ�سغال ال�ساقة ]الباب )106(  ل�سنة 1927

ينظم هذا القانون م�ساألة ت�سغيل املحكوم عليهم باحلب�س ملدة ق�سرية يف الأ�سغال العامة خارج ال�سجن. 

اأما من ميكن اأن يوافق على هكذا طلب، فهو موظف البولي�س الأعلى يف املنطقة )مدير بولي�س اللواء وفقا 

لقانون البولي�س ل�سنة 1926، نظري مدير الأمن الداخلي حاليًّا(.

قانون الغرامات امل�سرتكة )رقم 57( ل�سنة 1936

يتعلق هذا القانون بال�سطرابات، التي ابتداأت يف فل�سطني، يف اليوم التا�سع ع�سر من �سهر ني�سان 

�سنة 1936 )املادة 2 من القانون( ومبوجب القانون، يوقف تطبيق قانون الغرامات امل�سرتكة ل�سنة 

1926، يف احلالت التي ينطبق عليها هذا القانون، وهي تقريبا احلالت ذاتها التي يطبق عليها 

قانون �سنة 1926.

قانون العقوبات )رقم 74( ل�سنة 1936

هذا القانون هو قانون العقوبات العاّم، ال�ساري يف قطاع غزة، الذي يحدد الأحكام العامة ب�ساأن 

العقوبات، كما يحدد الأفعال املجّرمة وعقوباتها. هذا القانون ا�ستعي�س عنه يف ال�سفة الغربية 

بقانون العقوبات الأردين ل�سنة 1960، الذي ي�سع اأحكاًما م�سابهة.

قانون املجرمني الأحداث )رقم 2( ل�سنة 1937

يت�سمن هذا القانون اأحكاما، خا�سة ب�ساأن حماكمة املجرمني الأحداث، والعناية بالأحداث الذين 

ة. هذه الأحكام تخاطب منا�سب هي: املندوب ال�سامي الذي يقوم بتعيني  يحتاجون اإىل معاملة خا�سّ

مراقب ال�سلوك، )هذه ال�سالحية حاليًّا من اخت�سا�س وزير ال�سوؤون الجتماعية(، واملفت�س العام 

للبولي�س وال�سجون )نظري مدير الأمن الداخلي حاليًّا(. وماأمور البولي�س )نظري اأي �سابط بولي�س 

حاليًّا(.

 كما يت�سمن القانون اأحكاًما، ب�ساأن و�سع اأ�سول من قبل قا�سي الق�ساة، وهذه ال�سالحية حاليًّا 
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منّظمة يف قانون الإجراءات اجلزائية. اأّما باقي اأحكام القانون، فيمكن و�سفها باملو�سوعية، وباأنها 

قابلة للتطبيق، اأمام املحاكم الفل�سطينية حاليًّا، وفقا للت�سكيل احلايل لها.

قانون املفرقعات )رقم 22( ل�سنة  1937

ة بالإ�سراف على اقتناء املفرقعات، والت�سّرف  ين�ّس هذا القانون على جمموعة من الأحكام اخلا�سّ

بها. ومبوجب القانون فاإّن �سلطة الرتخي�س باقتناء املفرقعات هي حاكم اللواء )نظري املحافظ(. 

كما يتحدث القانون عن �سالحياٍت ملفت�س البولي�س العام )نظري مدير الأمن الداخلي(. وبناء على 

هذا القانون ميكن التفتي�س، والتحّقق من اللتزامات التي يفر�سها القانون، من قبل ماأموري البولي�س 

)نظري �سباط البولي�س حاليا(. كما ين�س القانون على �سالحية و�سع اأنظمة من قبل املندوب ال�سامي 

)�سالحية اإ�سدار الأنظمة بوجب القانون الأ�سا�سي هي من اخت�سا�س جمل�س الوزراء(.

قانون مراقبة �سلوك املجرمني )رقم 42( ل�سنة 1944

يق�سي هذا القانون مبراقبة �سلوك املجرمني، وهو يخّول املحاكم الإفراج عن �سخ�س موجهة اإليه 

اإىل  اإ�سعار  باإر�سال  املحكمة  تقوم  كما  �سلوك.  مراقب  اإ�سراف  و�سعه حتت  ب�سرط  معينة،  تهمة 

ال�سكرتري العام للحكومة بهذا ال�ساأن )املادة 4-2(، )نظري وزير العدل(. اأما �سالحية تعيني مراقبي 

ال�سلوك، وجلنة مراقبي ال�سلوك، فيقوم بها املندوب ال�سامي )حاليا ميكن اأن يقوم بهذا الدور وزير 

العدل، اأو وزير الداخلية. كما ي�سدر املندوب ال�سامي اأنظمة ب�ساأن اأمور حمددة )�سالحية اإ�سدار 

الأنظمة مبوجب القانون الأ�سا�سي هي من اخت�سا�س جمل�س الوزراء(.

15
قانون جلان التحقيق ]الباب )21( ل�سنة 1921(

وهذا القانون �ساٍر، يف كل من ال�سفة الغربية وغزة، ويخول املندوب ال�سامي �سالحية تعيني جلان 

حتقيق، يف اأي �ساأن عاّم. كما ينظم هذا القانون ت�سكيل هذه اللجان، و�سالحياتها، والإجراءات 

املتبعة اأمامها. اأما ما ي�سدر عن هذه اللجنة، فاإنه يقدم ب�سورة تقرير اإىل املندوب ال�سامي. كما 

ين�ّس القانون على اإ�سدار ت�سريعات تنفيذية، من قبل املندوب ال�سامي.

قانون منع اجلرائم )بني الع�سائر واحلمائل( ) رقم 47( ل�سنة 1935

يق�سي هذا القانون مبنع املنازعات بني الع�سائر واحلمائل. اأما اجلهاز الإداري القائم على تطبيق 

هذه القانون، فهو حاكم اللواء )نظري املحافظ(. وهذا القانون مينح �سالحيات حلاكم اللواء على 

�سيوخ القبائل، �سواء يف حالة خمالفتهم، اأو تخلفهم عن تنفيذ اللتزامات املرتتبة عليهم مبوجب 

القانون، اأو ملنع اإراقة الدماء يف حال حدوث النزاعات. وهذه ال�سالحيات ترتاوح بني اإ�سدار اأمر 

  مالحظة: املادة )58( من القانون الأ�سا�سي املعدل ل�سنة 2003 تن�س “للمجل�س اأن يكون جلنة خا�سة، اأو يكلف اإحدى جلانه، 
15

من اأجل تق�سي احلقائق يف اأي اأمر عام، اأو يف اإحدى الإدارات العامة”.
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بالو�سع حتت املراقبة، والإجبار على توقيع تعهدات، واحلب�س يف حالت عدم تقدمي كفالة اأو خمالفة 

�سروطها. كما ميكن اأن يتم الإفراج عن املحبو�س، باأمر من املندوب ال�سامي )نظري وزير الداخلية( 

بناء على تن�سيب املفت�س العام لل�سرطة والبولي�س )نظري مدير الأمن الداخلي(.

قانون )منع( اجلرائم ]الباب )30( ل�سنة 1933

يق�سي هذا القانون بو�سع اأحكام؛ ملنع وقوع جرائم تخل بال�سلم والطماأنينة العاّمة. وبناء على ذلك، 

مينح القانون �سالحيات حلاكم اللواء )نظري املحافظ(، اأو لرئي�س املحكمة املركزية )نظري رئي�س 

حمكمة البداية: مع مالحظة اإ�سكالية مدى وجود �سالحية لرئي�س حمكمة البداية، تندرج �سمن وظيفة 

ال�سلطة التنفيذية يف النظام القانوين احلايل(. فالقانون يعطي كالًّ من حاكم اللواء ورئي�س املحكمة 

املركزية �سالحيات اإ�سدار مذكرات ح�سور اأو اإح�سار لأ�سخا�س، يف حالت معينة؛ للتوقيع على تعّهد 

بعدم الإخالل بالأمن وال�سلم والطماأنينة. كما ميكن اإ�سدار قرار، بالو�سع حتت رقابة البولي�س يف حالت 

معينة. وميكن اأن ت�سل العقوبة اإىل احلب�س، يف حال رف�س التوقيع على التعّهد، اأو الإخالل ب�سروطه، 

اأو عدم تقدمي الكفالة املطلوبة. واأخرًيا، مينح القانون املندوب ال�سامي �سالحية اإ�سدار قرار بالإفراج، 

يف حالت معينة، كما ميكن للمندوب ال�سامي اإلغاء التعّهد اأو تعديله )نظري وزير الداخلية(.

قانون حماكمة الوزراء )رقم 35( ل�سنة 1952

ت�سري اأحكام هذا القانون على اجلرائم التي ترفع ب�سورة قانونية اإىل املجل�س العايل، املن�سو�س 

عليه يف املادة )55( من الد�ستور الأردين. )مع مالحظة اأن هذا املجل�س مل ين�ّس عليه القانون 

الأ�سا�سي املعدل، ل�سنة 2003. ومبوجب القرار بقانون رقم )7( ل�سنة 2006م ، ب�ساأن قانون حمكمة 

اجلنايات الكربى، فاإن جرائم العتداء على املال العام، والأمن العام، املحالة من رئي�س ال�سلطة 

الوطنية، واملجل�س الت�سريعي، وجمل�س الوزراء، وديوان الرقابة املالية والإدارية، وهيئة الك�سب غري 

ا ما كانت العقوبة املقررة لها، وبقرار من النائب العاّم؛ تكون من اخت�سا�س حمكمة  امل�سروع، اأيًّ

اجلنايات الكربى، املن�ساأة مبوجب هذا القرار بقانون(. 

قانون املفرقعات )رقم 13( ل�سنة 1953

حّل هذا القانون حمّل قانون املفرقعات، ل�سنة 1937، يف ال�سفة الغربية. ومبوجب هذا القانون، فاإّن 

�سلطة الرتخي�س هي وزير الدفاع )يف النظام الأردين رئي�س الوزراء هو وزير الدفاع(، كما تناول 

القانون اأحكاًما، تكاد تكون مطابقة لتلك التي ت�سّمنها قانون املفرقعات، ل�سنة 1937، وت�سمنت 

اإجراءات الرتخي�س وجوب موافقة جمل�س الوزراء على الرخ�سة، واملحافظ على املحل الذي �سدرت 

الرخ�سة من اأجله. ويف �سياق تطبيق اأحكام القانون، ُمنح ماأمورو البولي�س �سالحياٍت، يف الرقابة 

على املحالت املرخ�سة. واأخرًيا فاإّن جمل�س الوزراء ي�سدر اأنظمة، مبوافقة امللك، لتنفيذ اأحكام 

هذا القانون )�سالحيات اإ�سدار الأنظمة حاليًّا، ملجل�س الوزراء(.
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قانون اإ�سالح الأحداث )رقم 16( ل�سنة 1954

حّل هذا القانون يف ال�سفة الغربية حمّل قانون املجرمني الأحداث )رقم 2( ل�سنة 1937. وهذا 

القانون يعالج ذات املو�سوعات، التي يعاجلها القانون ال�سابق. ومبوجب هذا القانون، فاإن اعتقال 

الأحداث يجب اأن يكون يف دار التوقيف والعتقال، وقد عّرفها القانون باأنها اأية موؤ�س�سة تديرها 

الرئي�سية  ال�سلطة  اأما   .)2 )املادة  ة  املخت�سّ الوزارات  من  اأو غريها  الجتماعية،  ال�سوؤون  وزارة 

املخاطبة مبوجب القانون، فهي ماأمور البولي�س )نظري �سابط البولي�س حاليًّا(. ومبوجب القانون 

تنعقد املحاكم املخت�سة ب�سفتها حمكمة اأحداث )نظري املحاكم يف النظام الق�سائي احلايّل(. اأما 

مراقب ال�سلوك، فهو موّظف من موّظفي وزارة ال�سوؤون الجتماعية، يعّينه وزير ال�سوؤون الجتماعية 

لهذه الغاية. واأخرًيا منح القانون الوزير، مبوافقة امللك، اإ�سدار اأنظمة )هذه ال�سالحية اأ�سبحت 

من اخت�سا�س جمل�س الوزراء، مبوجب القانون الأ�سا�سي(.

قانون دعاوى احلكومة )رقم 25( ل�سنة 1958

حّل هذا القانون يف ال�سفة الغربية حمّل قانون دعاوى احلكومة ل�سنة 1926، وهو يت�سّمن اأحكاًما 

اإىل الدعاوى التي يقيمها امللك،  اإ�سافة  م�سابهة لتلك الأحكام التي ت�سمنها قانون �سنة 1926، 

اأو التي ُتقام �سده )ميكن اعتبار الأحكام اخلا�سة بهذا النوع الأخري من الدعاوى غري ذات اأثر 

قانوين؛ ب�سبب اختالف نظام احلكم حاليًّا(. كما يت�سمن القانون العديد من الأحكام الإجرائية، 

ذاتها  هي  القانون  ت�سّمنها  التي  املنا�سب  فاإن  وكذلك  احلايل،  الواقع  مع  مواءمتها  ميكن  التي 

تقريًبا، يف النظام احلايل.

قانون العقوبات )رقم 16( ل�سنة 1960

حّل هذا القانون حمّل قانون العقوبات ل�سنة 1936، وبذلك فهو القانون العاّم للعقوبات يف ال�سفة 

الغربية. واأحكام هذا القانون يف معظمها مو�سوعّية، �سواء فيما يتعلق بالقواعد العامة، اأو الأفعال 

ال�سفة  يف  املحاكم  اأمام  ا،  حاليًّ مطّبق  معظمها  يف  القانون  هذا  واأحكام  وعقوباتها،  املجّرمة 

الغربية.

قانون منع اجلرائم )رقم 7( ل�سنة 1954

حّل هذا القانون يف ال�سفة الغربية حمّل قانون منع اجلرائم ل�سنة 1933، ومن خالل قراءة اأحكام 

القانون، �سواء املو�سوعية منها اأو الإجرائية، ميكن مالحظة الت�سابه، �سبه التاّم، بني اأحكام هذا 

القانون، وقانون �سنة 1933. الفرق الوحيد بني القانونني يالحظ يف اجلهاز الإداري، القائم على 

تطبيق القانون، فحاكم اللواء مت ال�ستعا�سة عنه باملحافظ، والعالقة مبوجب القانون، اأ�سبحت 

مبا�سرة ما بني املحافظ ووزير الداخلية )ل وجود ملن�سب املفت�س العام للبولي�س وال�سجون(. كما اأن 

وزير الداخلية حّل حمّل من�سب املندوب ال�سامي. وقد منح القانون جمل�س الوزراء �سالحية اإ�سدار 
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الأنظمة، مبوافقة امللك، التي كانت مبوجب قانون �سنة 1933 من اخت�سا�س املندوب ال�سامي )هذه 

ال�سالحية اأ�سبحت من اخت�سا�س جمل�س الوزراء، مبوجب القانون الأ�سا�سي(.

قانون الأحزاب ال�سيا�سية )رقم 15( ل�سنة 1955

يتناول هذا القانون مو�سوع ترخي�س الأحزاب ال�سيا�سية. وهذا الرتخي�س يتم بتقدمي طلب اإىل وزير 

الداخلية، بوا�سطة املحافظ، )املادة 5-1(. ومبوجب املادة )5( فقرة )3(، ملجل�س الوزراء اأن مينح اأو 

يرف�س الرتخي�س، ويكون قراره قطعيًّا. اأما املادة )8( من القانون، فاأوجبت حفظ �سجاّلت يف وزارة 

الداخلية. كذلك تعر�ست املادة )9( من القانون، لوجوب حفظ �سجالت، من قبل هيئة احلزب. ومن جهة 

اأخرى، منح القانون جمل�س الوزراء �سالحية حّل اأي حزب، يف حال خمالفته اأيًّا من الن�سو�س، التي اأوجب 

القانون على احلزب اللتزام بها. ويف هذا ال�سدد، فاإن القانون قد اأ�سهب يف تعداد هذه الأ�سباب، ومنها 

مثال، تلّقي احلزب اإعانات ماّدية اأو معنوية، من جهات اأجنبية )املادة 10( . اأما املادة )11( من القانون، 

فتح�سن قرارات جمل�س الوزراء، بهذا ال�ساأن، من الطعن بها، اأمام اأية جهة. اأما خمالفة اأحكام القانون، 

فيطبق ب�ساأنها قانون العقوبات، فيما يتعلق باجلرائم التي ترتكبها اجلمعيات غري امل�سروعة )املادة 13(. 

اأخرًيا، ل بد من الإ�سارة هنا، اإىل مدى اّت�ساق هذا الت�سريع، مع النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني احلايل، 

ل  وبالتحديد حرية ت�سكيل الحزاب ال�سيا�سية، املكفول مبوجب املادة )21( من القانون الأ�سا�سي املعدَّ

ل�سنة 2003، التي تن�ّس على: »للفل�سطينيني حق امل�ساركة يف احلياة ال�سيا�سية، اأفراًدا وجماعات، ولهم 

على وجه اخل�سو�س احلقوق الآتية... 1- ت�سكيل الأحزاب ال�سيا�سية، والن�سمام اإليها، وفًقا للقانون«.

 اأمر ب�ساأن عقوبة من ت�سبب اأو �سرع يف اإحداث �سرٍر اأو اإتالٍف يف مرفق 

عاّم رقم )12( ل�سنة 1948

وهذا الأمر �ساٍر يف قطاع غزة، وهو يجّرم الإ�سرار باملرافق العاّمة، ويرتب عقوبة على كل من ت�سبب 

يف اإحداث �سرر، اأو اإتالٍف يف مرفٍق عاّم.

اأمر ب�ساأن حظر جمع التربعات رقم )456( ل�سنة 1956

هذا الأمر �سادر يف قطاع غزة، وهو يحظر على الأفراد والهيئات واملنظمات جمع تربعات، باأية 

و�سيلة كانت؛ بق�سد اإنفاقها يف اأحد وجوه الرِبّ اأو النفع العاّم، اإل بعد احل�سول على ترخي�س بذلك، 

من احلاكم الإداري للمنطقة التي �سُتجمع فيها هذه التربعات. كما ين�ّس الأمر على عقوبة احلب�س، 

اأو الغرامة وامل�سادرة، يف حال خمالفة اأحكامه.
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الف�سل الأول

ال�سرطة والقوات امل�سلحة واملخابرات

)الأجهزة الأمنية(
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 اأول: الت�سريعات ال�سارية يف ال�سفة الغربية



33

 قانون �سباط التعزيز �سنة 1950

قانون رقم 6 ل�سنة 1950

 نحن عبد اهلل بن احل�صني ملك اململكة الأردنية الها�صمية

 مبقت�سى املادة )53( من الد�ستور

 وبناء على ما قرره جمل�س الوزراء بتاريخ 1950-1-9

ن�سدق - مبقت�سى املادة 25 من الد�ستور- القانون املوؤقت التايل وناأمر باإ�سداره:

مادة )1( 

ن�سره يف  تاريخ  اعتبارًا من  به  ويعمل  ل�سنة 1950(  التعزيز  املوؤقت )قانون �سابط  القانون  ي�سمى هذا 

اجلريدة الر�سمية.

مادة )2(

واإكمال مالكها من  الوطني  وقطعات احلر�س  الع�سكرية  الوحدات  اإدارة  تاأمني  القانون  الغاية من هذا 

النق�س من ال�سباط عند اإعالن حالة الطوارئ.

مادة )3( 

�سباط التعزيز ينق�سمون اإىل ق�سمني )اأ( و) ب(:

اأ - ال�سباط الذين ينف�سلون من خدمة اجلي�س لالأ�سباب التالية يعتربون منقولني اإىل ق�سم التعزيز.

1- ال�سباط الذين ا�ستقالوا من اجلي�س بعد احرازهم حق ال�ستقالة.

2- ال�سباط الذين اأكملوا املدة القانونية خلدماتهم واأحيلوا على التقاعد اأو طلبوا ذلك باإرادتهم واختيارهم 

رغم اأن حالتهم ال�سحية ل تزال ت�ساعد على ال�ستمرار باخلدمة.

احلربية  الوحدات  يف  باخلدمة  ال�ستمرار  اإمكانهم  لعدم  خدماتهم  عن  ا�ستغني  الذين  ال�سباط   -3

النظامية.

اأثبتوا  اإذا  الأقل  �سنوات على  بعد خدمة مدتها ع�سر  تركوا اخلدمة يف اجلي�س  الذين  الوكالء  ب- 1- 

جدارتهم بالفح�س عند ت�سريحهم.

2- طالبي النت�ساب الذين تتوفر بهم ال�سروط ويجتازون الفح�س املنعقد من قبل رئا�سة الأركان.

مادة )4( 

يجوز ا�ستخدام �سباط التعزيز يف اأوقات ال�سلم يف كافة دوائر اجلي�س والتجنيد وقوات احلر�س الوطني 

وامل�ستودعات واملعامل واملكاتب الع�سكرية وكافة اخلدمات ويف هذه احلالة تدفع لهم خم�س�ساتهم كاملة 

ولكنهم ل يطالبون بحق الرتفيع مع ال�سباط النظاميني.
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كيفية قبول وتدريب ال�سباطـ - ق�سم  ب

مادة )5( 

الوكالء الذين ينتهون من خدمة اجلي�س العربي بعد اإمتامهم املدة املعينة، ومت�سيتهم ع�سر �سنوات يف 

اخلدمة ميكن اعتبارهم �سباطًا يف ق�سم التعزيز على اأن تقرر اأهليتهم بعد الفح�س من قبل جلنة خا�سة 

توؤلف لهذه الغاية عند انف�سالهم من اخلدمة كما واأن تالميذ دورة املر�سحني الذين ير�سبون يف اأية مرحلة 

من مراحل الدورة ميكن قبولهم ك�سباط تعزيز بالطريقة عينها.

مادة )6( 

يجري قبول طالبي النت�ساب الذين اجتازوا الفح�س الوارد بالق�سم الثاين من الفقرة )ب( من املادة الثالثة 

كتالميذ ع�سكريني يف اأحد مراكز التدريب وبعد تدريبهم على الأعمال الع�سكرية مدة ت�سعة اأ�سهر ينال الناجحون 

منهم رتبة مالزم ثان وينقلون اإىل ق�سم التعزيز واأما الرا�سبون فينظر باأمر اإعادة تدريبهم مدة اأخرى.

مادة )7(

ميكن قبول �سباط التعزيز يف اإعداد �سباط اجلي�س العربي النظاميني اإذا اأثبتوا اأهلية وجدارة.

مادة) 8( 

�سباط التعزيز يدعون اإىل التطبيقات الع�سكرية يف كل منا�سبة ترتاأيها رئا�سة اأركان حرب اجلي�س.

مادة )9(

تبذل الت�سهيالت املقت�ساة عند دعوة هوؤلء ال�سباط مل�ساركة التطبيقات الع�سكرية توخيًا من عدم تعطيل 

اأعمالهم التجارية واأ�سغالهم اخلا�سة.

مادة )10( 

ميكن دعوة �سباط التعزيز لال�سرتاك بالدورات التعليمية يف اأوقات منا�سبة ترتاأيها رئا�سة الأركان.

مادة )11(

بنظر باأمر ترفيع �سباط التعزيز بناء على تو�سيات قوادهم وذلك عندما يكونون قائمني بالعمل وتتوفر 

فيهم �سائر ال�سروط املطلوبة لدى ال�سباط النظاميني.

مادة )12( 

ميكن ترفيع هوؤلء ال�سباط حتى رتبة رئي�س ويف حالة احلاجة املا�سة لرتبة قائد وفقًا لالأ�سول املتبعة 

ب�ساأن ال�سباط النظاميني. 

مادة )13( 

جميع �سباط التعزيز ق�سم )ب( يتقا�سون رواتبهم و�سائر خم�س�ساتهم عندما يدعون للخدمة الفعلية 

ويف غري ذلك ل ت�سرف لهم رواتب اأما �سباط التعزيز ق�سم )اأ( الوارد ذكرهم يف املادة الثالثة باأق�سامهم 

الثالثة يتقا�سون ي�ستحقون من راتب تقاعد.
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مادة )14( 

لهم  التقاعد ل ت�سرف  لقانون  وفقًا  التقاعد  يكملوا مدة  اأن  التعزيز قبل  الذين يحالون على  ال�سباط 

اأما الذين يكملون هذه املدة ويحالون على  اأية خم�س�سات عن الأوقات التي يق�سونها خارج اخلدمة، 

التعزيز فت�سرف لهم التقاعدية التي ي�ستحقونها وفقًا لقانون التقاعد.

مادة )15( 

ت�سرف ل�سباط التعزيز ق�سم )ب( التجهيزات واملالب�س الالزمة.

ال�سن املحددة ل�سباط التعزيز وال�ستغناء عنهم

مادة )16( 

يعفى �سابط التعزيز من اخلدمة الع�سكرية وي�ستغنى عنهم لالأ�سباب التالية:

اأ- عند ثبوت عدم لياقتهم �سحيًا ومبوجب قرار من اللجنة الطبية اأو عند ابتالئهم مبر�س مينعهم عن 

اخلدمة اأو عند ثبوت عجزهم عن حتمل امل�ساق الع�سكرية.

ب- عندما يتجا�سرون على ارتكاب الأفعال املوجبة للطرد ب�سرف النظر عما اإذا كان ارتكابهم اإياها 

اأثناء اخلدمة اأو خارجها.

ج- عندما ي�سل املالزمون �سن اخلام�سة والأربعني والروؤ�ساء اخلم�سني والقواد �سن اخلام�سة واخلم�سني 

وقائم املقام مع الزعماء ال�ستني واأمري اللواء اخلام�سة وال�ستني من ق�سم )اأ( و)ب( معًا.

�سباط التعزيز وطريقة دعوتهم للخدمة

مادة )17( 

قوات املناطق يف اململكة الأردنية الها�سمية مكلفون باإبالغ وتاأمني و�سول �سباط التعزيز اإىل وحداتهم وفقًا 

لأوامر رئا�سة الأركان وكافة املوظفني الإداريني مكلفون بالتعاون مع هوؤلء القوات لهذه الغاية.

مادة )18(

ميكن ل�سباط التعزيز من ق�سم )اأ( اأن يطلبوا اإعفاءهم من خدمة التعزيز يف وقت ال�سلم على �سرط اأن يكونوا 

قد اأمتوا املدة املحددة خلدماتهم يف هذا الق�سم ولكن الطلبات التي تقدم منهم اأثناء الطوارئ ل يعباأ بها.

مادة )19(

يجوز ل�سباط التعزيز اأن يرتدوا مالب�سهم الر�سمية يف وقت ال�سلم عندما يدعون للخدمة ويف املرا�سم 

والأعياد واحلفالت الر�سمية. 

مادة )20(

قواد  اإىل  ذلك  باإبالغ  مكلفون  ولكنهم  زواجهم  اأجل  من  ال�ستئذان  على  التعزيز غري جمربين  �سباط 
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مناطقهم للتاأ�سري على �سجالتهم املوجودة يف رئا�سة الأركان.

مادة )21( 

املوجودين يف دائرة  التعزيز  باأ�سماء كافة �سباط  الأردنية تنظيم جداول  اململكة  املناطق يف  على قواد 

اخت�سا�سهم وبيان النقاط الآتية يف تلك اجلداول:

اأ - ا�سم ورتبة ال�سابط.

ب - حمل اإقامته احلايل اأو املكان الذي نقل اإليه اإقامته.

ج- هل هم م�ستخدمون بوظائف ملكية اأم ل. 

د- املهن التي يتعاطونها.

هـ- �سلوكهم.

وتقدم هذه اجلداول اإىل رئا�سة الأركان يف اأول يوم من �سهر ني�سان من كل �سنة.

مادة )22( 

على �سباط التعزيز عند نقل حمالت اإقامتهم من منطقة اإىل منطقة اإعالم قائدي املنطقتني بهذا النقل.

مادة )23(

على �سباط التعزيز اإعالم قائد املنطقة املخت�س عند مبارحتهم البالد الأردنية و�سفرهم للبالد الأجنبية 

عن البلدة التي يق�سدونها واإعطائهم العناوين التي ميكن معها اإبالغهم اأوامر رئا�سة الأركان وعليهم 

اإعالم املمثلني الأردنيني يف اخلارج من حني لآخر عندما ينتقلون يف تلك البالد.

مادة )24( 

كافة املعامالت القانونية والأنظمة �سارية املفعول بحق �سباط التعزيز عندما يكونون قائمني باخلدمة.

مادة )25( 

برامج تدريب �سباط التعزيز واأ�سئلة فح�سهم تنظم من قبل رئا�سة الأركان.

مادة )26(

�سباط التعزيز الذين يتم تعيينهم وفقًا لهذا القانون اإذا تخلفوا عن تنفيذ الأوامر ال�سادرة اإليهم اأو تلبية 

الدعوة للخدمة الفعلية التي تعلن عادة دون عذر م�سروع يعاقبون وفقًا للقوانني الع�سكرية.

مادة )27(

رئي�س الوزراء ووزير الدفاع مكلفان بتنفيذ اأحكام هذا القانون.

1950-1-14

)عبد اهلل(
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 قانون موؤقت معدل لقانون �سباط التعزيز

قانون رقم )39( ل�سنة 1966

 نحن احل�صني الأول ملك اململكة الأردنية الها�صمية 

 مبقت�سى الفقرة )1( للمادة )94( من الد�ستور

 وبناء على ما قرره جمل�س الوزراء بتاريخ 1966/6/8

ن�سادق -مبقت�سى املادة )31( من الد�ستور- على القانون املوؤقت الآتي وناأمر باإ�سداره وو�سعه مو�سع 

التنفيذ املوؤقت واإ�سافته اإىل قوانني الدولة على اأ�سا�س عر�سه على جمل�س الأمة يف اأول اجتماع يعقده: 

املادة )1(

ي�سمى هذا القانون املوؤقت ) قانون معدل لقانون �سباط التعزيز ل�سنة 1966( ويقراأ مع قانون �سباط 

التعزيز رقم )6( ل�سنة 1950 امل�سار اإليه فيما يلي بالقانون الأ�سلي وما طراأ عليه من تعديل كقانون واحد 

ويعمل به من تاريخ ن�سره يف اجلريدة الر�سمية.

املادة )2( 

تعدل املادة )3( من القانون الأ�سلي باإ�سافة البند )د( التايل اإىل الفقرة )1(:

)د( الأطباء وال�سيادلة واملهند�سون والكيميائيون والبيطريون والفيزيائيون وحملة �سهادات الخت�سا�س 

يف املعادن وعلم طبقات الأر�س والنفط والال�سلكي والطريان الذين يدخلون اجلي�س ك�سباط بعقود اأو 

اأو  اإحالتهم على التقاعد  اأو  اأو غري حمدودة وينف�سلون عن اخلدمة ل�ستقالتهم  خالفها ملدد حمدودة 

انتهاء مدة العقد اأو ال�ستغناء عن خدماتهم.

املادة )3(

يلغى ما جاء يف املادة )23( من القانون الأ�سلي وي�ستعا�س عنه مبا يلي:

وزير  من  اإذن  على  احل�سول  بعد  اإل  اخلارج  اإىل  البالد  مغادرة  التعزيز  ل�سباط  يجوز  ل  )اأ(   -23

 الدفاع اأو من ينيبه ويعترب كل من يخالف ذلك فارًا ويعاقب مبقت�سى قوانني واأنظمة القوات امل�سلحة.

 )ب( على �سباط التعزيز بيان البلدة التي يق�سدونها والعناوين التي ميكن معها اإبالغهم اأوامر القيادة العامة.

)ج( على �سباط التعزيز اإعالم املمثلني الأردنيني ال�سيا�سيني اأو امللحقني الع�سكريني يف اخلارج من حني 

لآخر عندما يتنقلون يف تلك البالد.

1966/6/8

احل�صني بن طالل
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 قانون امل�ساحلة عن الأ�سرار التي ي�سببها اجلي�س

قانون رقم )73( ل�سنة 1953

 اإن هيئة النيابة 

 مبقت�سى املادة )31( من الد�ستور

وبناء على ما قرره جمل�سا الأعيان والنواب

تقرر -بالنيابة عن جاللة امللك املعظم- الت�سديق على القانون الآتي وتاأمر باإ�سداره واإ�سافته اإىل قوانني 

الدولة:

املادة )1(

ي�سمى هذا القانون )قانون امل�ساحلة عن الأ�سرار التي ي�سببه اجلي�س ل�سنة 1953( ويعمل به من تاريخ 

ن�سره يف اجلريدة الر�سمية.

املادة )2( 

يجوز لأي �سخ�س حلق به اأذى ج�سماين يزعم اأنه ين�ساأ عن اأي عمل قام به اجلي�س العربي الأردين اأو اأي 

فرد من اأفراده اأن يتقدم لوزير الدفاع بطلب التعوي�س عنه بطريق امل�ساحلة.

املادة )3( 

اإذا كان  تقوم ال�سلطات الع�سكرية املخت�سة بالتحقيق يف احلادث املطلوبة امل�ساحلة ب�ساأنه لتقرير ما 

اجلي�س يعترب م�سوؤول عنه اأم ل وتقدر قيمة التعوي�س الالئق بالن�سبة لظروف احلادث على اأن ل يتجاوز 

باأية حال مبلغ )500( دينار. 

املادة )4( 

الأ�سرار التي تلحق بال�سيارات وال�سكك احلديدية واملمتلكات الأخرى التي تثبت م�سوؤولية اجلي�س عنها يقدر 

 قيمتها خرباء اجلي�س الفنيون.   ول يجوز اأن تعتمد التقديرات الأخرى اإل بعد قبولها والت�سديق عليها من قبلهم.

املزروعات  �سيانة  قانون  مبوجب  قيمتها  تقدير  فيجري  والغرا�س  باملزروعات  تلحق  التي  الأ�سرار  اأما 

والغرا�س رقم 20 ل�سنة 1937.

املادة )5( 

يحاط طالب التعوي�س علمًا باملبلغ املقرر دفعه اإليه م�ساحلة وعليه يف خالل اأ�سبوع من تاريخ اإ�سعاره 

بذلك اأن يبني خطيًا قبوله اأو رف�سه امل�ساحلة.

املادة )6( 

يجوز لوزير الدفاع بناء على تن�سيب رئي�س الأركان -اإذا قبل طالب التعوي�س امل�ساحلة- اأن ي�سرف املبلغ 
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املقرر من الأموال العامة �سريطة احل�سول على موافقة جمل�س الوزراء اإذا جتاوز املبلغ )250( دينارًا.

املادة )7(

رئي�س الوزراء ووزير الدفاع مكلفان بتنفيذ اأحكام هذا القانون.

1953/9/7

  �صليمان عبد الرزاق طوقان    عبد احلليم النمر    ابراهيم ها�صم
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قانون القوات امل�سلحة الردنية

قانون رقم )11( ل�سنة 1964

نحن احل�صني الول ملك اململكة الردنية الها�صمية 

مبقت�سى املادة 31 من الد�ستور 

وبناء على ما قرره جمل�سا العيان والنواب

ن�سادق على القانون الآتي وناأمر با�سداره وا�سافته اىل قوانني الدولة 

املادة )1(

ي�سمى هذا القانون )قانون القوات امل�سلحة ل�سنة 1964( ويعمل به بعد مرور �سهر على تاريخ ن�سره يف 

اجلريدة الر�سمية.

الف�سل الأول

التعاريف

املادة )2(

يكون للكلمات والعبارات التالية، املعاين املخ�س�سة لها ادناه ما مل تدل القرينة على خالف ذلك:

اأ- القوات امل�سلحة الردنية 

والدوائر  واملوؤ�س�سات  واخلدمات  الوطني  واحلر�س  والبحرية  واجلوية  الربية  والوحدات  ال�سلحة  جميع 

املرتبطة بوزارة الدفاع  وذلك )مع مراعاة النظام اخلا�س بالقوات اجلوية والبحرية(.  

ب- القائد العام

ال�سابط الذي يوكل اليه القيام مبهام قيادة القوات امل�سلحة الردنية، باأمر خطي من �ساحب اجلاللة 

امللك املعظم.

ج- ال�سابط

كل من كان حائزًا على هذه الرتبة بارادة ملكية ذكرًا كان ام انثى.

د- �سابط امليدان

�سابط ا�سلحة امل�ساة والدروع واملدفعية والهند�سة والال�سلكي.

هـ- �سابط الدارة 

�سابط التموين والنقل واخلدمات الطبية وهند�سة الكهرباء وامليكانيك والعهدة وامل�ستودعات واملحا�سبة 

ومن كان حائزًا على �سهادة اخت�سا�س فني كاحلقوقيني واملهند�سني وكذلك املر�سدون و�سباط املو�سيقى 
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والثقافة والريا�سة.

و- �سابط �سف

كل فرد من افراد القوات امل�سلحة الردنية ممن لي�س ب�سابط واحلائز على رتبة لي�ست ادنى من جندي 

اول.

ز- الفرد

كل من كانت رتبته دون رتبة �سابط �سف.

ج- الفرع املخت�س 

ال�سابط الذي ينيط به القائد العام بع�سًا من �سالحياته بامر خطي ي�سدره بهذا ال�ساأن ويكون م�سوؤول 

امامه عن القيام بهذه ال�سالحيات.

ط- اللجنة الطبية العليا 

اللجنة الطبية العليا املن�سو�س عليها بتعليمات اللجان الطبية يف وزارة ال�سحة.

ى- اللجنة الطبية 

اي جلنة طبية ع�سكرية يعينها مدير اخلدمات الطبية امللكية يف القوات امل�سلحة الردنية.

الف�سل الثاين

الرتب الع�سكرية

املادة )3(

اأ- تكون الرتب لل�سباط يف القوات امل�سلحة كما يلي:

م�سري

فريق 

امري لواء 

زعيم 

عقيد 

مقدم 

رئي�س اول 

رئي�س 

مالزم اول 

مالزم ثاين

ب- تكون الرتب يف القوات امل�سلحة ملن هم دون رتبة �سابط كما يلي:
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: يكون نطاقه نطاق �سابط  مر�سح  

: يحمل �سارة مكونة من تاج واحد على ال�ساعد والنطاق نطاق �سابط وكيل  

: يحمل �سارة مكونة من ثالثة ا�سرطة وتاجًا نقيب  

: يحمل �سارة مكونة من ثالثة ا�سرطة  نائب  

: يحمل �سارة مكونه من �سريطني  عريف  

: يحمل �سارة من �سريط واحد جندي اول  

: جندي ثاين 

الف�سل الثالث

التجنيد والتعيني والت�سنيف

1- التجنيد

املادة )4(

كل اردين طلب اللتحاق بالقوات امل�سلحة برتبة �سابط �سف فما دون عليه ان يجتز فح�سًا طبيًا فاأن  اأ-  

وجد لئقًا من الناحية ال�سحية جند ملدة ثالث �سنوات ويعترب حتت التجربة يف ال�ستة ال�سهر الوىل من 

خدمته، ويرتتب عيله ان يتمرن ملدة معينة فاذا وجد يف اثنائها انه غري لئق او كفوؤ للقيام بواجباته جاز 

للقائد العام ان ياأمر برتميجه ومن ثم تنقطع عالقته بالقوات امل�سلحة ول يكون له اأي ادعاء عليه.

كل من جند مبقت�سى هذا القانون عليه ان يوقع بح�سرة �سابط على منوذج  اقرار بال�سكل الذي  ب-  

يعينه القائد العام وي�سهد ال�سابط على �سحة توقيعه.

ج-  كل من اجاب جوابًا كاذبًا عن ق�سد منه على اأي �سوؤال يف منوذج القرار يعترب مذنبًا ويجازى بعد 

ادانته من جمل�س ع�سكري باحلب�س مدة ل تتجاوز �ستة ا�سهر او بغرامة ل تتجاوز خم�سني دينارًا، 

وبالرتميج من القوات امل�سلحة.

يجوز للقائد العام ان ي�سمح لي �سابط �سف او فرد من ذوي الخالق احلميدة باأن يجدد خالل  د-  

ال�ستة ا�سهر الخرية من خدمته الوىل ملدة ثالث �سنوات اخرى تبتدىء من انتهاء مدة العقد الول 

واأن ي�سمح له اي�سًا بتجديد هذه املدة الثالث �سنوات اخرى مع مراعاة نف�س ال�سروط، وعلى كل من 

جتدد خدمته بهذه الكيفية ان ي�سرح بذلك امام �سابط على منوذج خا�س.

املادة )5(

ل يجوز لي �سابط �سف او فرد ان ي�ستقيل من القوات امل�سلحة او يتخلى عن واجباته فيها قبل انتهاء 

مدة خدمته مامل يكن قد بلغ القائد العام عن عزمه على ذلك كتابة قبل ثالثة ا�سهر فاذا عجز عن تبليغه 

يعترب انه تغيب بدون اجازة وي�سقط حقه يف الراتب امل�ستحق له عندئذ.
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2- التعيني

املادة )6(

يعني القائد العام بارادة ملكية �سامية بناء على تن�سيب وزير الدفاع وموافقة جمل�س الوزراء.  -1

يعني ال�سابط بارادة ملكية �سامية بتن�سيب من القائد العام للقوات امل�سلحة الردنية وموافقة وزير الدفاع.  -2

ل يعني يف رتبة �سابط ال من كان حائزًا على ال�سروط التالية:   -3

اردنيًا. اأ- 

قد اكمل ال�سابعة ع�سرة من عمره وتثبت ال�سن عند التعيني ب�سهادة امليالد ويف الحوال التي ل  ب- 

يتي�سر فيها احل�سول على �سهادة امليالد يقدر العمر من قبل اللجنة الطبية واذا كان يوم الولدة 

غري معروف اعترب ال�سابط من مواليد اليوم الول من �سهر كانون الثاين من �سنة ولدته.

ان يكون لئقًا للخدمة من الوجهة ال�سحية بقرار من اللجنة الطبية املخت�سة. ج- 

ان يكون ح�سن ال�سلوك وال�سمعة. د- 

متمتعا بحقوقه املدنية وغري حمكوم عليه بجناية او جنحة خملة بال�سرف. هـ- 

ان ل يكون منتميًا اىل اأي حزب �سيا�سي ح�سب قناعة �سلطة التعيني. و- 

حائزا على �سهادة الدرا�سة الثانوية الردنية او ما يعادلها من ال�سهادات املعرتف بها من وزارة  ز- 

الرتبية والتعليم ما مل يكن ذا مهنة فنية حتتاج القوات امل�سلحة خلدماته او كان حائزًا على 

ال�سهادة العدادية وراأى القائد العام ان امل�سلحة تقت�سي تعينه �سابطًا. 

املادة )7(

على كل �سابط ان يق�سم اليمني بح�سرة القائد العام او من ينتدبه وذلك قبل ممار�سته اعمال وظيفته 

بال�سيغة التالية )اق�سم باهلل العظيم ان اكون خمل�سًا للملك والد�ستور وان احافظ على القوانني والنظمة 

النافذة واعمل بها وان اقوم بجميع واجباتي الر�سمية ب�سرف وامانة واخال�س دون اأي حتيز او متييز وان 

انفذ كل ما ي�سدر ايل من الوامر القانونية من �سباطي العلني(. يوقع كل �سابط على حم�سر بالق�سم 

املذكور يحفظ يف ا�سبارته.

املادة )8(

اذا عزل �سابط ما فال يجوز ان يعاد تعيينه لرتبة �سابط ال بعد احل�سول على قرار من القائد العام 

بجواز اعادة تعيينه.

3-الت�سنيف

املادة )9(

ل يجوز ت�سنيف �سابط يف �سالح او خدمة من ال�سلحة واخلدمات التالية التي احلق بها او نقل اليها ال 

اذا اجتاز فح�س الخت�سا�س املتعلق بذلك ال�سالح او تلك اخلدمة با�ستثناء من يحمل �سهادة جامعية 
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باخت�سا�س فني كالأطباء والهند�سني واحلقوقيني.

1. امل�ساة  10. اخلدمات الطبية امللكية

11. العهدة وامل�ستودعات 2. املدفعية امللكية  

12. املحا�سبة 3. الدروع امللكية 

13. امل�ست�سار احلقوقي 4. الهند�سة امللكية 

14. الفتاء 5. الال�سلكي امللكي 

15. املو�سيقى 6. اجلو امللكي 

16. الثقافة 7. خفر ال�سواحل 

17. املظليون 8. التموين والنقل امللكية 

18. الريا�سة 9. هند�سة الكهرباء وامليكانيك امللكية 

الف�سل الرابع

الرتفيع

املادة )10(

جتري الرتفيعات على ح�ساب اقدمية ال�سباط و�سباط  ال�سف والفراد بناء على توا�سي القادة ونتائج   )1(

الفحو�س والتقارير ال�سنوية اخلا�سة بال�سلوك واملوؤهالت الع�سكرية وذلك يف حالة توفر ال�سواغر.

ل يرفع اىل رتبة �سابط من كان يف خدمات القوات امل�ساحة عند نفاذ هدا القانون مامل يتوفر فيه   )2(

احد ال�سرطني التالينب: 

اأ. ان يكون متخرجا من الكلية احلربية امللكية او من اأي كلية ع�سكرية اجنبية عليا معرتف بها.

ب. ان يكون برتبة وكيل وتتوفر فيه الكفاءة واللياقة الع�سكرية.

املادة )11(

)اأ( با�ستثناء ال�سباط احلقوقيني والطباء واملهند�سني ل يرفع ال�سباط من هم يف رتبة مقدم فما دون 

قبل م�سي املدة املبينة تاليًا على وجودهم يف رتبهم:

املـــدة  الرتبـــة     

3 �سنوت 1. من مالزم ثان اىل مالزم اول   

3 �سنوات 2. من مالزم اول  اىل رئي�س   

4 �سنوات 3. من رئي�س اىل رئي�س اول   

4 �سنوات 4. من رئي�س اول اىل مقدم   

4 �سنوات 5. من مقدم اىل عقيد    

�سنتان 6. من عقيد فما فوق    

اما ال�سابط من رتبة عقيد فما فوق فيكون ترفيعهم خا�سعًا من حيث املدة ملتطلبات اخلدمة والكفاءة.
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)ب( ل يرفع ال�سابط من رتبة رئي�س فما دون ال اذا جنح يف امتحان خا�س يعني مو�سوعه وكيفية اجرائه 

بتعلمات ي�سدرها الفرع املخت�س، وان  يكون قد ا�سرتك وجنح يف الدورات الع�سكرية املقررة لكل رتبة 

ويعفى من هذا الفح�س ال�سباط املتخرجون بنجاح من كلية الركان وكذلك ال�سباط احلا�سلون على 

�سهادة جامعية باخت�سا�س فني كاحلقوقيني والطباء واملهند�سني وق�سم الثقافه.

)ج( ليجوز ترفيع �سابط اذا احيل اىل املحاكمة امام جمل�س ع�سكري مامل ي�سدر قرار نهائي يف ق�سيته.

)د( ترفع توا�سي الرتفيع من القادة املعنيني للقائد العام يف اليوم الول من �سهر ت�سرين الثاين من كل 

عام ويجوز رفعها يف اوقات اخرى اذا اقت�ست ال�سرورة ذلك.

)هـ( يجوز لوزير الدفاع بتن�سيب من القائد العام منح رتب ع�سكرية فخرية لالردنيني املدنيني يف حالة 

الطوارىء دون التقيد بالحكام اخلا�سة بالرتفيع على ان يقرتن القرار بارادة ملكية �سامية.

املادة )12(

التى قبلها  التاريخ رجع اىل الرتبة  )اأ( تقرر القدمية على ح�سب تاريخ نيل الرتبة احلالية فان احتد 

وهكذا حتى اذا احتدت القدمية يف جميع الرتب ال�سابقة يرجع اىل اقدمية اخلدمة وعند الت�ساوي 

يف القدم ترجح الكفاءة.

)ب( حتفظ يف القيادة �سجالت عامة باقدمية ال�سباط و�سباط ال�سف والفراد.

املادة )13(

)اأ( جميع ال�سباط يخ�سعون لنظام التقارير ال�سنوية ال�سخ�سية وتعد هذه التقارير من قبل قادة الوحدات 

ح�سب الت�سل�سل وذلك يف خالل �سهر كانون الثاين من كل �سنة وتر�سل اىل دائرة الفرع املخت�س يف 

موعد ل يتاخر عن اليوم الول من �سهر اآذار.

)ب( تنظم هذه التقارير على النموذج الذي ي�سعه القائد العام وتدون فيه كفاءة ال�سابط و�سلوكه ون�ساطه. 

)ج( يلفت نظر ال�سابط الذي يقدم عنه تقرير بدرجة �سعيف اىل نواحي �سعفه بكتاب يت�سمن توجيها 

كافيا لتح�سني حالته ومعاجلة �سعفه وحتفظ ن�سخة عن هذا الكتاب يف ا�سبارته اخلا�سة.

)د( يحال امر ال�سابط الذي يقدم عنه تقريران �سنويان متتاليان بدرجة �سعيف اىل القائد العام لتخاذ 

الجراءات التي يراها �سرورية بحقه.

الف�سل اخلام�س

النقل والوكالة والندب والعاره

1- النقـل

املادة )14(

)اأ( يتم نقل ال�سباط الذين ي�سغلون منا�سب قياديه من م�ستوى كتيبة فما فوق وم�ساعديهم والركان من 

الدرجة الوىل والثانية بقرار من القائد العام اذا كان النقل من �سالح او خدمة اىل �سالح او خدمة 
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اخرى ول يكون هذا النقل ال لل�سرورة واعتبارات امل�سلحة العامة.

)ب( ينقل ال�سباط �سمن ال�سلحة واخلدمات من قبل قائد ال�سالح او اخلدمة مبوافقة القائد العام.

2- الوكالة

املادة )15(

)اأ( عند �سغور قيادة من م�ستوى كتيبة فاعلى يجوز تعيني وكيل للقيام باعبائها من بني �سباط الت�سكيلة 

او من بني �سباط القوات امل�سلحة الردنية وذلك بناء على تو�سية من القادة املعنيني وموافقة القائد 

العام.

)ب( ميار�س ال�سابط الوكيل اعمال القيادة اجلديدة التي اوكل اليه امر القيام بها وذلك بال�سافة اىل 

عمله ال�سلي ح�سبما يحدد يف امر الوكالة.

3- النـدب

املادة )16(

)اأ( يجوز ندب ال�سابط للقيام، موؤقتا، باي عمل ر�سمي خارج عن نطاق اعباء وظيفته ال�سلية.

)ب( يتم ندب ال�سابط �سمن وحدات القوات امل�سلحة الردنية باأمر من القائد العام، اما اذا كان الندب 

لداء عمل خارج وحدات القوات امل�سلحة الردنية فيكون الندب بقرار من جمل�س الوزراء بناء على 

تو�سية القائد العام.

4- العارة

املادة )17(

)اأ( يجوز اعارة اي �سابط اىل وظيفة مدنية او ع�سكرية او اىل وظيفة يف المن العام مما هي خارج 

وحدات القوات امل�سلحة الردنية وذلك مبوجب قرار من جمل�س الوزراء بناء على تو�سية القائد العام، 

ويعني جمل�س الوزراء مدة العارة و�سروطها وكيفية تادية عائدات التقاعد.

)ب( ل يتقا�سى ال�سابط املعار اأي جزء من راتبه اثناء مدة اعارته ما مل ير جمل�س الوزراء ان هناك 

ظروفًا خا�سة ت�ستدعي منحه جزءا من الراتب ح�سبما يقدره جمل�س الوزراء وذلك عالوة على ما 

ي�ستوفيه ال�سابط من اجلهة املعار اليها.

)ج( ت�ساف مدة اخلدمة التي يق�سيها ال�سابط معارا على الوجه املذكور اىل مدة خدمته املقبولة للتقاعد 

كما حت�سب هذه املدة لغرا�س ا�ستحقاق الزيادة ال�سنوية والرتفيع.

)د( عند انتهاء مدة العارة يعاد ال�سابط اىل القوات امل�سلحة برتبة معادلة للرتبة التي اكت�سبها عند انتهاء 

مدة اعارته، كما يجوز اعادته اىل اخلدمة قبل انتهاء مدة العارة اذا اقت�ست ال�سرورة ذلك.
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الف�سل ال�سابع

ال�سلطات وال�سالحيات واق�سام القوات امل�سلحة

1- وزير الدفاع

املادة )18(

يعترب وزير الدفاع املرجع الول امل�سوؤول عن ادارة �سوؤون وزارة الدفاع وعن ح�سن قيام جميع ال�سباط 

واملوظفني امللكيني التابعني لها بواجباتهم وت�سدر بام�سائه او ام�ساء من يخوله جميع المور املتعلقة 

ب�سيا�سة الدفاع العامة والوامر واملقررات التي لها �سفة اجرائية، يعاونه على القيام بذلك جمل�س الدفاع 

ويكون للوزير �سالحيات تخويل اع�ساء هذا املجل�س �سلطة العمل نيابة عنه يف ال�سوؤون التي ل يحتفظ بها 

لنف�سه وفق احكام هذا القانون.

2- جمل�س الدفاع العلى

املادة )19(

)اأ( يتاألف جمل�س الدفاع العلى على الوجه التايل: 

1. وزير الدفاع 

2. وزير املالية 

3. وزير اخلارجية 

4. وزير الداخلية 

5. القائد العام

6. �سابطان برتبة مقدم فما فوق يعينهما وزير الدفاع بتن�سيب من القائد العام 

)ب( تكون وظائف هذا املجل�س كما يلي:

1. و�سع ال�سيا�سة الدفاعية عن اململكة.

2. ا�سدار التوجيهات للجنة الهدنة الردنية.

3. ا�سدار التعليمات ملمثلي الردن الع�سكريني يف اللجنة الع�سكرية الدائمة املنبثقة عن معاهدة الدفاع 

امل�سرتك والتعاون القت�سادي بني دول اجلامعة العربية )ال�سمان اجلماعي(.

4. ال�سراف على اخلطط الع�سكرية املو�سوعة للدفاع عن اململكة.
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3- جمل�س الدفاع

املادة )20(

)اأ( يتاألف جمل�س الدفاع على الوجه التايل:

: القائد العام للقوات امل�سلحة الردنية. الرئي�س  

: م�ساعد القائد العام للقوات امل�سلحة الردنية. اع�ساء ا�سليون 

: القادة الذين يرى القائد العام �سرورة ح�سورهم.   اع�ساء ا�سافيون 

)ب( يقوم جمل�س الدفاع بالوظائف التالية: 

1. تنفيذ ال�سيا�سة الدفاعية

2. تقدمي املقرتحات للتنظيمات الع�سكرية وال�سلحة والعتاد والرتتيبات احلربية 

3. اقرتاح الت�ساريع اخلا�سة بالقوات امل�سلحة فيما يتعلق ب�سوؤون الدفاع والتجنيد 

املادة )21(

)اأ( تعقد جل�سات املجل�س العلى برئا�سة وزير الدفاع او من ينيبه وتعقد جل�سات جمل�س الدفاع برئا�سة 

القائد العام وينوب عنه عند غيابه ارفع �سابط بني الع�ساء املوجودين.

)ب( يجتمع كل من املجل�سني من حني لآخر بدعوة من رئي�سه. 

)ج( يعقد املجل�سان جل�سات م�سرتكة بدعوة من رئي�س جمل�س الدفاع العلى كلما راأى ذلك �سروريًا.

على  الخري  املجل�س  تو�سيات  وتعر�س  العلى  الدفاع  الدفاع على جمل�س  تو�سيات جمل�س  تعر�س  )د( 

جمل�س الوزراء لقرارها.  

4- القائد العام

املادة )22(

)اأ( يتوىل القائد العام للقوات امل�سلحة الردنية ال�سراف على القوات امل�سلحة وادارتها وتوزيعها وهو 

امل�سوؤول عن كافة مقت�سيات هذه القوات يف تنظيمها وتدريبها وامور ادارتها يعاونه يف ذلك �سباط 

الركان يف القيادة العامة وقادة اجلبهات وال�سلحة واخلدمات وهو املرجع ال�ست�ساري الع�سكري 

العلى يف وزارة الدفاع .

)ب( يجوز للقائد العام ان يجند يف اأي وقت ا�سخا�سا لئقني لكمال العدد املقرر للقوات امل�سلحة وان 

يجند من حني اىل اخر مبوافقة وزير الدفاع افرادا برواتب وعالوات خا�سة.

)ج( للقائد العام ان يوقف عن العمل اأي �سابط �سف او جندي وان ينزل رتبته او يعزله او يطرده من 

اخلدمة اذا ثبت له انه متهاون او غري كفوء للقيام بواجباته.

)د( للقائد العام ان ميار�س اية  �سالحيات من ال�سالحيات املنوطة به مبوجب هذا القانون او مبوجب 

اأي ت�سريع اآخر.
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املادة )23(

تكون واجبات قادة اجلبهات وال�سلحة واخلدمات ومدراء الفروع مقت�سره على ال�سوؤون التي يعهد بها 

اليهم القائد العام ويكون لهم حق التوقيع نيابة عنه يف امور معينة ي�سرح لهم بها مبوجب امر خطي كل 

كل ح�سب اخت�سا�سه.

اق�سام القوات امل�سلحة

املادة )24(

تق�سم القيادة العامة للقوات امل�سلحة الردنية اىل الق�سام الرئي�سة التالية:

1. العمليات احلربية 

وال�ستخبارات  والتدريب  والت�سليح  والتنظيم  والتخطيط  احلربية  والعمليات  اخلطط  على  وت�سرف 

واملطبوعات ومدار�س التدريب. 

2. املرتب 

وي�سرف على �سوؤون ال�سباط و�سباط ال�سف والفراد والتعبئة العامة والتجنيد والرتميج والرواتب 

والعالوات والرتفيع والإفتاء وال�سوؤون الطبية وال�سرطة الع�سكرية وال�سبط والربط والثقافة واملرا�سم 

وهيئات التحقيق واملجال�س الع�سكرية.  

3. اللوازم 

وت�سرف على م�ستودعات املالب�س واللوازم وم�ستودعات الذخرية والثاث والتموين والنقل ودكان اجلندي 

واملطبعة والعطاءات وم�سانع املالب�س والتجهيزات و�سوؤون البنية وال�سغال واملع�سكرات الثابته.

4. املدير املايل 

ي�سرف على كافة المور املالية وموازنات القوات امل�سلحة وهو م�سوؤول جتاه القائد العام.

5. واجبات هذه الق�سام واخت�سا�ساتها بالتف�سيل ت�سدر من قبل القائد العام للقوات امل�سلحة الردنية 

باوامر وتعليمات خا�سة.

الف�سل ال�سابع

الواجبات واملحظورات

1- الواجبات

املادة )25(

يجب على ال�سابط و�سابط ال�سف والفرد:

)اأ( ان يوؤدي العمل املنوط به بدقة وامانة ون�ساط وان يخ�س�س جميع اوقاته لداء واجباته الر�سمية.
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)ب( ان ينفذ الوامر والتعليمات التي ي�سدرها اليه روؤ�ساوؤه.

)ج( ان يحافظ على م�سالح الدولة وان ل يتقاع�س او يتهاون يف اداء الواجبات املوكوله اليه وان يحول 

دون وقوع اأي خمالفة للقوانني والنظمة املعمول بها او اي اهمال يف تطبيقها.

)د( ان يت�سرف باأدب وكيا�سه يف �سلته بروؤ�سائه ويف معاملته لفراد اجلمهور وان ينجز العمال املطلوبة 

منه على اكمل وجه ويف اق�سر وقت وان يحافظ على �سرف اخلدمة الع�سكرية وح�سن �سمعتها.

2- املحظورات

املادة )26(

يحظر على ال�سابط و�سابط ال�سف والفرد:

)اأ( ترك عمله الر�سمي او التوقف عنه لي �سبب من ال�سباب دون ت�سريح ر�سمي من رئي�سه.

اأية معلومة ر�سمية بن�سرها يف ال�سحف دون موافقة املراجع املخت�سة كما يحظر عليه بعد  )ب( نقل 

تركه اخلدمة اف�ساء او ن�سر اأية معلومة ر�سمية اكت�سبها اثناء وجوده يف اخلدمة ال باأذن خا�س من 

املراجع املخت�سة.

)ج( ان ينتمي اىل اأي حزب من الحزاب ال�سيا�سية اأو ان يت�سيع له اأو اأن ي�سرتك يف اأي مظاهرات او 

ا�سربات او اأية اجتماعات حزبية او �سيا�سية او اية دعايات انتخابية او ان يعقد اجتماعات لنتقاد 

الغايات  اىل  تهدف  اجراءات  ال�سور يف  من  �سوره  باأية  ي�سرتك  ان  او  ال�سيا�سية  اعمال احلكومة 

املذكورة.

ادارتها  مبا�سرة يف  او غري  مبا�سرة  ب�سورة  م�سرتكا  يكون  ان  او  دورية  ملطبوعة  يكون حمررا  ان  )د( 

با�ستثناء املجلة الع�سكرية.

)هـ( ان يوزع اأية مطبوعات �سيا�سية او ان يوقع ا�ستدعاءات تبحث يف اعمال احلكومه.

�سورة  او  الر�سمية  واملخابرات  الوراق  او  الوثائق  ورقة من  او  وثيقة  اأية  باأ�سل  لنف�سه  يحتفظ  ان  )و( 

عنها.

او اي�ساحات عن امل�سائل التي ينبغي ان تظل �سرية بطبيعتها او �سدر ب�ساأن  ان يف�سي مبعلومات  )ز( 

�سريتها تعليمات خا�سة. 

ان يتعاطى التجارة او ال�سناعة ب�سفات جتارية باأ�سمه او باأ�سماء اخرى او القيام بامل�ساربات على  )ح( 

كافة انواعها او تويل اعمال مالية مبا�سرة او غري مبا�سرة او ال�سرتاك فيها او الرتباط بعالقات 

مع اية �سركة او القيام باأي عمل اآخر يتعار�س وعمله الر�سمي او يوؤثر باأية حال من الحوال يف قيامه 

بواجباته الر�سمية ول تنطبق احكام هذه الفقرة على �سراء ال�سهم يف ال�سركات امل�ساهمة ويف جميع 

الحوال امل�سكوك يف انطباق احكام هذه الفقرة عليها يجب رفع الأمر اإىل القائد العام لعطاء قراره 

بذلك.  

)ط( قبول هدايا او اكراميات او منح من ا�سحاب امل�سالح او من ينت�سب اليهم �سواء اكان ذلك مبا�سرة 

من  �سخ�س  اأي  منة  حتت  الوقوع  او  املال  اقرتا�س  او  مالية  م�ساعدات  اية  قبول  او  بالوا�سطة  ام 
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ال�سخا�س الذين لهم اية �سركة من ال�سركات التجارية املرتبطة بعقود او ذات عالقة بالدوائر التي 

ينتمي اليها.

والمالك احلكومية  والعقارات  واملهمات  اللوازم  او  الربيدية  الطوابع  وبيع  ال�سرتاك يف م�سرتى  )ى( 

بق�سد الربح او امل�ساربة.

)ك( ان يتوىل وكالة خ�سو�سية يف اأمر من الأمور التي لها عالقة بواجباته الر�سمية.

)ل( ان يقبل اأي عمل مهما كان خارجًا عن اعماله الر�سمية بالنيابة عن او مع اأي فرد من الفراد او بيت 

من البيوتات التجارية ال بت�سريح من وزير الدفاع بناء على تن�سيب القائد العام على ان ل تن�ساأ من 

جراء ذلك عرقلة لعمال املوظف الر�سمية.

انه  العام على  القائد  )م( ان يقبل تعيينه من قبل اية حمكمة كحار�س ق�سائي او حمكم دون موافقة 

يجوز له ان يتوىل مبرتب او مكافاأة اعمال القوامة والو�ساية والوكالة عن الغائبني اذا كان امل�سمول 

بالقوامة او بالو�ساية او كان الغائب ممن تربطه به �سلة قربى او ن�سب كما يجوز له ان يتوىل مبرتب 

او مكافاأة النظاره على الوقف اذ كان م�ستحقًا فيه او كانت النظارة م�سروطه له من الواقف او ان 

يتوىل احلرا�سة على الموال التي يكون �سريكًا فيها او له م�سلحة فيها اأو مملوكة ملن تربطه به �سلة 

القربي او الن�سب.

ويف جميع هذه الأحوال يجب اختيار القائد العام وحفظ ذلك يف ملفه اخلا�س.  

)ن( كل من يخالف اأي حكم من احكام هذه املادة يحاكم امام جمل�س ع�سكري مبقت�سى الت�ساريع النافذة 

املفعول يف اململكة الردنية الها�سمية.

الف�سل الثامن

الجازات

املادة )27(

ي�ستحق ال�سابط اجازات �سنوية مبوجب املواد التالية يف هذا القانون وحت�سب الجازة ابتداء من اأول كانون 

الثاين من كل �سنة تلي تاريخ التعيني وي�ستحق ال�سابط اجازة ن�سبية عن املدة الواقعة بني تاريخ تعيينه 

واأول كانون الثاين من ال�سنة التالية، على ان تراعي مقت�سيات العمل عند اإعطاء الجازة.

املادة )28(

انواع الجازة هي:

)اأ( اجازة �سنوية

)ب( اجازة عر�سية

)ج( اجازة مر�سية

)د( اجازة امومة

)هـ( اجازة درا�سية
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)اأ( الجازة ال�سنوية

املادة )29(

ي�ستحق ال�سابط من رتبة مقدم فما فوق اجازة �سنوية مدتها �ستة وثالثون يوما عن كل �سنة.

املادة )30(

ي�ستحق ال�سابط من رتبة رئي�س اول فما دون اجازة �سنوية مدتها ثالثون يوما عن كل �سنة.

املادة )31(

يتقا�سى ال�سابط املجاز اجازة �سنوية راتبه كامال مع العالوات خالل مدة الجازة وتعترب تلك الجازة 

خدمة فعلية.

املادة )32(

ي�سمح لل�سابط يف الحوال العتيادية ان ي�ستعمل كامل مدة اجازته ال�سنوية دفعة واحدة غري انه اذا مل 

ت�سمح ظروف وظيفته يف حالت ا�ستثنائية مبنحه كامل اجازته في�سمح له عندئد باأن ي�ستعمل جزءا من 

اجازته فورا وان ي�ستعمل اجلزء الباقي يف موعد يكون اكرث مالئمة يف امل�ستقبل وحت�سب ايام العياد 

والعطل الر�سمية �سمن الجازة اذا وقعت يف خاللها ول حت�سب اذا جاءت قبل الجازة او بعدها. 

املادة )33(

ل يجوز جمع الجازات ال�سنوية لكرث من �سنتني. 

املادة )34(

)اأ( ي�ستحق ال�سابط الذي تنتهي خدمته يف القوات امل�سلحة الردنية لي �سبب كان الرواتب والعالوات 

عن مدة الجازة التي كان ي�ستحقها فيما لو بقي على راأ�س العمل، وتوؤدى هذه الرواتب والعالوات 

دفعه واحدة، عند انفكاك ال�سابط عن العمل بال�سافة اىل احلقوق التقاعدية التي ي�ستحقها ذلك 

ال�سابط، واذا اعيد اىل اخلدمة قبل انتهاء مدة الجازة املذكورة فتقطع من رواتبه املبالغ التي كان 

قد ا�ستوفاها عن املدة الباقية من الجازة. 

)ب( يعطى ال�سابط الذي تنتهي خدمته بالتقاعد راتب �سهرين مع العالوات. 

املادة )35(

)اأ( ال�سباط من رتبة مقدم فما فوق يعطون الجازات مبوافقة القائد العام للقوات امل�سلحة الردنية او من ينيبه. 

)ب( ال�سباط من رتبة رئي�س اول فما دون يعطون الجازة من قبل قادة اجلبهات وال�سلحة واخلدمات 

اذا كانت داخل اململكة الردنية الها�سمية مع اعالم دائرة الفرع املخت�س بذلك، واذا كانت خلارجها 

فتعطى مبوافقة القائد العام للقوات امل�سلحة او من ينيبه. 
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املادة )36(

اذا اراد ال�سابط ان يق�سي اجازته يف بالد غري البالد املجاورة للمملكة مبا�سرة فيجوز منحه مدة اخرى 

ل تزيد على ن�سف مدة الجازة ال�سنوية التي ا�ستحقها لغاية تاريخ تقدمي طلب تلك الجازة ويعني البالد 

املجاورة للمملكة - العراق ولبنان والعربية ال�سعودية و�سوريا وم�سر - فتعطى هذه املنحة مبوافقة القائد 

العام للقوات امل�سلحة الردنية او من ينيبه. 

املادة )37(

يجوز يف الحوال التي يكون ال�سابط قد ا�ستنفد فيها جميع الجازات ال�سنوية والعر�سية منح ذلك ال�سابط 

يف احوال خا�سة اجازة بدون راتب ملدة اق�ساها ثالثة ا�سهر وتعترب تلك الجازة خدمة فعلية. 

)ب( الجازة العر�سية

املادة )38(

مع  كامل  براتب  اجازات عر�سية  ال�سنوية  الجازة  ا�ستحقاقهم  ال�سباط يف حالة عدم  )اأ( يجوز منح 

العالوات ل تتجاوز مدتها )14( يوما يف ال�سنة وي�سرتط يف ذلك موافقة القائد العام للقوات امل�سلحة 

الردنية او من ينيبه.

للمرة الوىل  ا�سبوع يف حالة زواجه  ال�سابط اجازة ملدة  ال�سنوية يعطى  )ب( بال�سافة اىل الجازات 

ويتقا�سى راتبه كامال مع العالوات خالل مدة هذه الجازة. 

)ج( للقائد العام للقوات امل�سلحة الردنية او من ينيبه ان مينح ال�سابط الذي يريد ال�سفر اىل احلجاز 

لداء فري�سة احلج اجازة مدتها �سهر واحد براتب كامل مع العالوات بال�سافة اىل الجازة ال�سنوية 

التي ي�ستحقها ومتنح هذه الجازة مرة واحدة طيلة خدمة ال�سابط.

)ج( الجازة املر�سية

املادة )39(

ي�ستحق ال�سابط كل �سنة اجازات مر�سية متقطعة براتب كامل مع العالوات على ان ل حت�سم من اجازته 

ال�سنوية وتكون تلك الجازات بتقارير طبية معرتف بها. 

املادة )40(

اذا اعطي ال�سابط اجازة مر�سية بعد ان ا�ستنفذ جميع اجازاته ال�سنوية فال حت�سم هذه الجازات او اية 

اجزاء منها من الجازة ال�سنوية التي ي�ستحقها يف ال�سنة التالية:

تعطى الجازة املر�سية ملدة ل تزيد على ا�سبوع من قبل قادة الوحدات بناء على تو�سية الطبيب.  )اأ( 

)ب( تعطى الجازة املر�سية ملدة ل تزيد على اربعة ع�سر يوما من قبل قادة امل�ست�سفيات الع�سكرية. 

)ج( تعطى الجازة املر�سية ملدة اكرث من )14( يوما من قبل مدير اخلدمات الطبية امللكية بتو�سية من 
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اللجنة الطبية على ان ل تتجاوز مدة الجازة ثالثة اأ�سهر. 

)د( اذا كانت الجازة اكرث من ثالثة ا�سهر فتو�سي بها اللجنة الطبية املخت�سة وتعطى من قبل الفرع 

املخت�س يف القيادة العامة. 

املادة )41(

اذا مل ي�سف ال�سابط من مر�سه خالل �سهر واحد من تاريخ مر�سه فتمدد اجازته املر�سية للمدة التي 

تراها اللجنة الطبية �سرورية. 

املادة )42(

فاذا  ال�سابط من مر�سه  ل�سفاء  كافية  انها  ترى  التي  املدة  تقاريرها  ان حتدد يف  الطبية  اللجان  على 

قررت اللجنة الطبية اعادة فح�س ال�سابط بعد انق�ساء تلك املدة فال ي�سمح لل�سابط مبزاولة اعماله 

قبل اعادة ذلك الفح�س. 

املادة )43(

يتقا�سى ال�سابط املجاز اجازة مر�سية راتبه كامال مع العالوت وعالوة معي�سة العائلة عن ال�سهور ال�ستة 

با�ستثناء عالوة معي�سة  تليها  التي  ال�سهر الخرى  العالوات عن ثالثة  راتبه مع ن�سف  الوىل ون�سف 

العائلة فتدفع كاملة عن املدة التي يق�سيها يف املر�س ويعترب بدء مدة الجازة املر�سية من التاريخ الذي 

�سيتغيب فيه ال�سابط عن العمل. 

املادة )44(

)اأ( اذا مل ي�سف ال�سابط من مر�سه بعد انتهاء مدة الت�سعة ا�سهر املذكورة يف املادة ال�سابقة تعاد معاينته 

من قبل اللجنة الطبية يف غ�سون ثالثة ا�سهر من تاريخ انتهاء تلك املدة، فاذا مل يتقدم للفح�س 

اثناء مدة الثالثة ا�سهر فال ي�ستحق اية رواتب او عالوات او عالوة معي�سة عائلة مهما كانت ال�سباب 

بعد ذلك، على انه يف حالة اعادة معاينته خالل مدة الثالثة ا�سهر فانه ي�ستحق ن�سف راتبه ون�سف 

عالواته وعالوة معي�سة العائلة كامال حتى تاريخ اعادة معاينته. 

لل�سفاء فتو�سي  ثانية ان مر�سه غري قابل  لل�سابط مرة  اللجنة الطبية لدى معاينتها  )ب( اذا وجدت 

بانهاء خدماته.  

)ج( اذا وجدت اللجنة الطبية لدى معاينتها لل�سابط مرة ثانية ان مر�سه قابل لل�سفاء ولكنه لي�س قادر 

وموافقة  الردنية  امل�سلحة  للقوات  العام  القائد  تن�سيب  بناء على  بعد، فيجوز  ا�ستثناف عمله  على 

جمل�س الوزراء متديد اجازته املر�سية ملدة اخرى ل تتجاوز ثمانية ا�سهر بن�سف الراتب مع ن�سف 

العالوات وعالوة معي�سة العائلة كامال. 

املادة )45(

اذا ا�سيب ال�سابط بعاهة متنعه من اداء واجباته او باحد المرا�س التي حتتاج معاجلتها اىل مدة طويلة 

فيجب احالته على اللجنة الطبية املخت�سة لتتخذ ب�ساأنه القرار املنا�سب. 
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املادة )46(

اذا ا�سيب ال�سابط مبر�س وهو خارج اململكة يف مهمة ر�سمية او كان غائبا عنها ب�سورة ر�سمية فانه 

ي�ستحق اجازة مر�سية ملدة ل تتجاوز )14( يوما بناء على تقرير طبي من طبيب واحد وعلى ال�سابط ان 

يعلم امللحق الع�سكري اذا وجد وال فري�سل برقية اىل الفرع املخت�س يعلمه مبر�سه با�سرع وقت واأن ير�سل 

يف اول بريد التقارير الطبية التى ح�سل عليها.

املادة )47(

اذا زادت مدة مر�س ال�سابط وهو خارج اململكة على )14( يوما فعليه ان يح�سل على تقرير طبي موقع 

عليه من طبيبني احدهما طبيب حكومة وم�سدق من قن�سل اردين )اأن وجد( وعلى ال�سابط ان يعلم 

الفرع املخت�س برقيا مبر�سه وان ير�سل التقارير الطبية الالزمة بال�سرعة املمكنة.

املادة )48(

اذا قررت اللجنة الطبية ان ال�سابط ا�سيب مبر�س او بعلة اخرى او بحادث يف اثناء قيامه بواجباته دون 

اهمال منه او ل�سبب نا�سيء عن طبيعة واجباته فيمنح اجازة مر�سية براتب كامل مع العالوات وعالوة 

معي�سة العائلة طيلة املدة الالزمة ل�سفائه اىل اأن تقرر اللجنة الطبية عدم قابلية ا�سابته لل�سفاء نهائيا 

وعندها تو�سي بانهاء خدماته.

املادة )49(

يقطع راتب ال�سابط - با�ستثناء عالوة معي�سة العائلة - طيلة مدة غيابه عن العمل ملر�س نا�سىء عن 

خطئه ويعترب ال�سابط خمطئًا عند اهماله او �سوء ت�سرفه او قيامه باأعمال ل تليق ب�سرف  وظيفته كال�سكر 

واملقامرة وتعاطي املخدرات وما �سابه ذلك من �سوء ال�سلوك.

)د( اجازة الأمومة

املادة )50(

ت�ستحق ال�سابطة احلامل اجازة امومة اق�ساها �سهر واحد براتب كامل العالوات بناء على تقرير طبي م�سدق 

من اللجنة الطبية ول ت�سكل تلك الجازة جزءًا من الجازات املر�سية اما اذا تعذر عليها ا�ستئناف اعمالها 

بعد انتهاء اجازة المومة ل�سبب مر�سي فيجوز منحها اجازة مر�سية وفقًا لحكام الجازات املر�سية.

)هـ( الجازة الدرا�سية

املادة )51(

يعمل باحكام نظام املوطفني املدنيني املعمول به فيما يتعلق بالجازات الدرا�سية، اىل اأن ي�سدر نظام خا�س بها. 
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)و( احكام متفرقة يف الجازات

املادة )52(

يجب ان تكون طلبات الجازات بجميع انواعها والجوبة عليها خطية. تبداأ الجازة من يوم انفكاك ال�سابط 

عن العمل وتنتهي بنهاية اليوم ال�سابق ل�ستئناف ال�سابط للعمل.

املادة )53(

يجب ان ل يرتك ال�سابط عمله قبل ان ي�ستلم ا�سعارا خطيا باملوافقة على اجازته غري انه يف احلالت 

وال�سلحة  اجلبهات  قادة  او  الردنية  امل�سلحة  للقوات  العام  القائد  موافقة  ابالغ  يجوز  ال�سطرارية 

واخلدمات اىل ال�سابط �سفهيا قبل كتابة ال�سعار اخلطي.

املادة )54(

يبني ال�سابط يف طلب الجازة التاريخ الذي يرغب ان تبداأ اجازته فيه واملكان الذي يود ان يق�سي فيه 

اجازته وعنوانه يف اثناء الجازة واليوم الذي يرغب ان يعود فيه للعمل.

املادة )55(

حتدد املراجع املخت�سة مدة كل اجازة توافق عليها.

املادة )56(

ل يجوز تق�سري الجازة او تاأجيلها او الغاوؤها او قطعها بعد املوافقة عليها وابالغها لل�سابط ال ل�سباب 

قوية تقت�سيها حالة العمل.

املادة )57(

يجوز لل�سابط املجاز ان ينيب من ي�ساء لقب�س رواتبه التى ي�ستحقها يف اثناء وجوده يف الجازة بكتاب 

خطي ي�سدق من قائد وحدته التابع اليها.

املادة )58(

�سباط ال�سف والفراد مينحون اجازة �سنوية ل تتجاوز )14( يوما بقرار من قادة اجلبهات وال�سلحة 

واخلدمات واللوية والوحدات املعنيني.

املادة )59(

ت�سرى احكام الجازات املر�سية املن�سو�س عليها يف املواد من )39-49( من هذا الف�سل على �سباط 

ال�سف والفراد.
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الف�سل التا�سع

ال�سبط والربط الع�سكري واملحاكمة

)1( ال�سبط والربط

املادة )60(

ان عقوبة خمالفات ال�سبط والربط الع�سكري هي:

)1( ال�سجن

)2( ح�سم الراتب 

)3( تنزيل الرتبة 

)4( الرتميج

)5( تاأخري القدمية

)6( احلجز يف الثكنة

)7( التوبيخ والتوبيخ ال�سديد

)8( وظائف حرا�سة وطوابري ا�سافية

املادة )61(

املتعلقة  الحكام  �سالحيات  مدى  فيها  يعني  تعليمات  ي�سدر  ان  الردنية  امل�سلحة  للقوات  العام  للقائد 

مبخالفات ال�سبط والربط الع�سكري التى تعطى لقادة اجلبهات وال�سلحة واخلدمات واللوية والكتائب 

والوحدات الخرى.

)2( املحاكمة

املادة )62(

اذا وردت �سكوى بحق اي �سابط او �سابط �سف او فرد بتهمة من التهم املن�سو�س عليها يف قانون  )اأ( 

العقوبات الع�سكري يرفع المر اىل القائد العام الذي يامر باحالة املتهم اىل جمل�س ع�سكري ملحاكمته 

على التهمة امل�سندة اليه او ان يحاكمه بنف�سه.

)ب(يجوز للقائد العام توقيف ال�سابط او �سابط ال�سف او الفرد عن العمل اىل ان يبت يف ق�سيته اذا 

وجد ذلك منا�سيا.

املادة )63(

لكل من جرى توقيفه عن العمل احلق ان يتقا�سى ن�سبة من راتبه مع العالوات ل تزيد على الن�سف بح�سب 
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ما يقرر القائد العام وذلك عن املدة التى يوقف فيها عن العمل اىل ان ي�سدر قرار نهائي ب�ساأن ق�سيته 

واذا مل ت�سفر الجراءات املتخذه بحقه عن فر�س عقوبة العزل او الطرد فيحق له ان يتقا�سى راتبه بكامله 

مع العالوات اعتبارا من تاريخ ايقافه عن العمل بعد ح�سم ما �سبق ان تقا�ساه.

املادة )64(

ينقطع راتب من حكم عليه بالعزل او الطرد ابتداء من التاريخ الذي ي�سبح فيه احلكم نهائيا.

املادة )65(

ل ي�سمح ملن اوقف عن العمل ان يبارح اململكة الردنية الها�سمية دون ت�سريح من القائد العام واذا حاول 

ذلك دون احل�سول على اذن فيجوز للقائد العام ان ي�سدر امرا بالقب�س عليه وتوقيفه، كما يجوز اطالق 

�سراحه لقاء تقدمي كفالة مالية معتربة يقدرها القائد العام او من ينيبه. 

املادة )66(

اذا اقيمت اية دعوى او اتخذت اية اجراءات بحق اأي �سابط او �سابط �سف او فرد عن عمل قام به ب�سفته 

هذه فيحق له ان يدافع عن نف�سه بانه قام بذلك العمل مبقت�سى ال�سلطة املخولة له مبوجب مذكرة قانونية 

�سدرت اليه من مرجع خمت�س ويثبت هذا الدفاع بابراز املذكرة وذلك بقطع النظر عن اأي نق�س يف 

�سالحية ال�سلطة التي ا�سدرت املذكرة.

الف�سل العا�سر

انهاء اخلدمة

املادة )67(

تنتهي خدمات ال�سباط و�سباط ال�سف والفراد باأحد ال�سباب التالية:

)1( ال�ستقالة.

)2( الحالة على التقاعد و القوة الحتياطية.

)3( ال�ستغاء عن اخلدمة اأو الطرد.

)4( عدم اللياقة ال�سحية.

)5( الوفاء.

)1( ال�ستقالة

املادة )68(

ان ا�ستقالة ال�سباط تخ�سع لحكام قانون ا�ستقالة �سباط اجلي�س العربي الردين رقم )63( ل�سنة 953 على  )اأ( 

انه يجب على ال�سابط الذي يقدم ا�ستقالته ان ي�ستمر يف اداء واجباته اىل ان ي�ستلم ا�سعارًا خطيا بقبولها.
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)ب( ل تقبل ا�ستقالة ال�سابط اذا قدمت بحقه �سكوى واحيل ب�سببها اىل جمل�س ع�سكري ال بعد انتهاء 

الجراءات القانونية بحقه ب�سورة نهائية.

)2( الحالة على التقاعد والقوة الحتياطية

املادة )69(

الع�سكري رقم )33( ل�سنة 959 واية  التقاعد  يخ�سع ال�سباط و�سباط ال�سف والفراد لحكام قانون 

تعديالت تطراأ عليه.

)3( ال�ستغناء عن اخلدمة او الطرد

املادة )70(

ي�ستغنى عن �سابط ال�سف او الفرد بقرار من القائد العام يف احلالت التالية:

)اأ( عدم الكفاءة او عدم اللياقة.

)ب( �سوء ال�سلوك ا�ستنادا للتقارير التى ترقع بحقه.

)ج( �سدور حكم عليه باحلب�س مدة تزيد عن )89( يوما.

)د( �سدور حكم عليه بالطرد.

املادة )71(

)اأ( اذا كان قرار ال�ستغناء يتعلق ب�سابط فال ينفذ ما مل يقرتن باملوافقة امللكية  ال�سامية.

)ب( على قادة اجلبهات وال�سلحة واخلدمات عند وجود ما ي�ستلزم ال�ستغناء عن اخلدمة ان يقدموا 

التوا�سي بذلك اىل القائد العام وتن�سق هذه التوا�سي من قبل الفرع املخت�س.

)4( عدم اللياقة ال�سحية

املادة )72(

ي�ستغني عن خدمات ال�سابط او �سابط ال�سف او الفرد يف اأي وقت من الوقات اثناء مدة خدمته اذا ثبت 

بتقرير من اللجنة الطبية املخت�سة عجزه �سحيا عن القيام بواجبات و ظيفته.

الف�سل احلادي ع�سر

العادة اىل اخلدمة

املادة )73(

عند اعادة اأي �سابط اىل اخلدمة الدائمة تتبع القواعد التالية: 

)اأ( اذا كان ال�سابط قد ا�ستقال او احيل على التقاعد بناء على طلبه فيعاد برتبته وراتبه ال�سابقني وتعترب 
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اقدميته من تاريخ اعادته اىل اخلدمة. 

)ب( اذا كان ال�سابط قد انهيت خدماته دون طلب منه فيعاد برتبة وقدم زمالئه الذين كانوا يلونه يف 

القدمية اذا كانت مدة وجوده خارج اخلدمة ل تزيد على �سنتني، اما اذا زادت عن ذلك فيعاد برتبته 

ال�سابقة وتعترب اقدميته من تاريخ اعادته للخدمة.  

)ج( يف حالة تنزيل رتبة ال�سابط ي�سبح ترتيب اقدميته كاأقدم �سابط يف الرتبة التي نزل اليها.

الف�سل الثاين ع�سر

امللحقون الع�سكريون

املادة )74(

يتم تعيني امللحقني الع�سكرين وم�ساعديهم بتن�سيب من القائد العام وموافقة جاللة امللك املعظم على ان 

تتوفر ال�سروط التالية: 

)اأ( ان ل تقل رتبة امللحق الع�سكري عن مقدم. 

)ب( ان يجيد لغة اجنبية اىل جانب لغته العربية. 

)ج( ان يت�سف بدماثة الخالق واللياقه. 

)د( ان تكون له خدمة طويله وخربة ع�سكرية توؤهله لهذا املن�سب. 

املادة )75(

)اأ( ل يجوز ان تزيد مدة خدمة ال�سابط كملحق ع�سكرى او م�ساعد ملحق ع�سكري على ثالث �سنوات 

على انه يجوز متديد مدة خدمته �سنة اخرى اذا دعت ال�سروره لذلك.  

)ب( ل يجوز للملحق الع�سكري او اي م�ساعد ملحق ع�سكري ان يتزوج من اجنبية ال مبوافقة جمل�س 

الوزراء بناء على تن�سيب وزير الدفاع.

الف�سل الثالث ع�سر

احكام متفرقة

املادة )76(

يعترب كل �سابط او �سابط �سف او فرد م�سوؤول عن جميع الموال العمومية التي يف عهدته او التي تقع يف 

حوزته وما يعهد اليه من ال�سلحة والعدد احلربية واملالب�س والرزاق العمومية التي ت�سرف لت�ستعملها 

القوات امل�سلحة التي حتت امرته او ل�ستعماله اخلا�س ويكون م�سوؤول عنها جتاه القائد العام يف حالة 

فقدها او ت�سررها او اتالفها ما مل يكن ال�سرر الذي حلق بها جنم عن حادث مل يكن بالمكان اجتنابه 

او عن �سرقة مل تن�ساأ عن اهماله او عن ا�ستعمالها فعال يف اخلدمة. 
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املادة )77(

بعهدته من  ما  فورًا جميع  ي�سلم  ان  انف�سل عن اخلدمة  فرد  او  او �سابط  �سف  كل �سابط  )اأ( على 

ال�سلحة واملالب�س وغريها من احلاجيات الالزمة للقيام بواجباته، فاذا عجز عن ت�سليمها يجازى 

بعد ادانته من قبل املجل�س الع�سكري بغرامة ل تتجاوز ع�سرين دينارًا او احلب�س مدة ل تتجاوز ثالثة 

ا�سهر وي�سمن قيمتها.

)ب( كل �سابط او �سابط �سف او فرد اتلف او ا�ساع ا�سلحة او الب�سة او �سواها من الموال المريية 

يجوز احل�سم من راتبه اىل ان ي�سدد ثمنها او قيمة ا�سالحها ف�سال عن اية عقوبة ي�ستحقها مبقت�سى 

هذا القانون. 

املادة )78(

جميع الغرمات املفرو�سة على ال�سباط و�سباط ال�سف والفراد حت�سل بطريقة ال�ستقطاع من راتب 

ال�سخ�س املحكوم عليه بها وتدفع اىل �سندوق خا�س يطلق عليه ا�سم �سندوق اجلي�س العربي على ان ل 

يزيد ما يقتطع يف ال�سهر عن ن�سف الراتب. 

املادة )79(

)اأ( لي�ستحق اأي �سابط او �سابط �سف او فرد راتب اليوم الذي تغيب فيه بال اجازة. 

)ب( ل تعترب مدة التغيب يوما كاماًل ما مل تكن قد ا�ستغرقت �ست �ساعات متوالية او اكرث �سواء اكانت 

كلها يف يوم واحد ام ق�سم منها يف اليوم الواحد والآخر يف اليوم الثاين. 

)ج( اذا جتاوزت مدة التغيب �ست �ساعات متوالية ولكنها مل تتجاوز اربعة وع�سرين �ساعة فال حت�سب 

اكرث من يوم واحد. اما اذا جتاوزت املدة الربع والع�سرين �ساعة فكل اربع وع�سرين �ساعة او اأي 

ق�سم منها ما عدا الربعة وع�سرين �ساعة الوىل يعترب يوما كاماًل. 

املادة )80(

)1( لوزير الدفاع بتن�سيب من القائد العام، مبوافقة جمل�س الوزراء وت�سديق جاللة امللك املعظم ان 

ي�سدر النظمة ب�ساأن المور التالية: 

)اأ( بيان املخالفات املخلة بالن�سباط الع�سكري. 

)ب( حرا�سة الموال والرزاق العمومية املعدة ل�ستعمال القوات امل�سلحة.

)ج( اخلدمات اخلا�سة التي تقوم بها القوات امل�سلحة.

)د( اأي امر  يتعلق برفاهية وكفاءة القوات امل�سلحة.

)هـ( اأي امر من المور التي يتطلبها تنفيذ احكام هذا القانون. 

)2( للقائد العام �سالحية ا�سدار التعليمات اخلا�سة بفحو�س الرتفيع ومواعيد اجرئها.
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املادة )81(

ل يجوز لي �سابط ان يتزوج باجنبية ال مبوافقة القائد العام. 

املادة )82(

تلغى القوانني والنظمة التالية: 

1- قانون اجلي�س العربي ل�سنة 1927 وما طراأ عليه من تعديالت. 

2- قانون ادارة اجلي�س العربي الردين رقم )1( ل�سنة 1959.

3- نظام وزارة الدفاع رقم )1( ل�سنة 1948.

4- اي ت�سريع اردين او فل�سطيني اآخر اىل املدى الذي تتعار�س فيه احكامه مع احكام هذا القانون.

على ان تبقى النظمة والتعليمات ال�سابقة ال�سادرة مبقت�سى قانون اجلي�س العربي املعمول بها عند نفاذ هذا 

القانون والتي ل تتعار�س واحكامه �سارية املفعول اىل ان تعدل او ت�ستبدل بغريها مبوجب هذا القانون.

املادة )83(

رئي�س الوزراء ووزير الدفاع مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

1964/4/9

احل�صني بن طالل
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قانون معدل لقانون القوات امل�سلحة الردنية

قانون رقم )16( ل�سنة 1966

نحن احل�صني الأول ملك اململكة الأردنية الها�صمية

مبقت�سى املادة )31( من الد�ستور

وبناء على ما قرره جمل�سا العيان والنواب

ن�سادق على القانون الآتي وناأمر با�سداره وا�سافته اىل قوانني الدولة.

املادة )1(

ي�سمى هذا القانون )قانون معدل لقانون القوات امل�سلحة الردنية ل�سنة 1966( ويقراأ مع القانون رقم 

)11( ل�سنة 1964 امل�سار اليه فيما يلي بالقانون ال�سلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ ن�سره يف اجلريدة 

الر�سمية.

املادة )2(

تعدل املادة )80( من القانون ال�سلي با�سافة العبارة التالية اىل اآخر البند )د( من الفقرة )1( منها: 

»من عاملني ومتقاعدين وم�سرحني«

1966/3/8

احل�صني بن طالل
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 قانون الأمن العام املوقت

قانون رقم )38( ل�سنة 1965

�سادر مبقت�سى الفقرة الثانية من املادة127 من الد�ستور

 نحن احل�صني الأول ملك اململكة الأردنية الها�صمية 

 مبقت�سى الفقرة )1( للمادة 94 من الد�ستور

 وبناء على ما قرره جمل�س الوزراء بتاريخ 1965/8/14

ن�سادق -مبقت�سى املادة 31 من الد�ستور- على القانون املوقت الآتي وناأمر باإ�سداره وو�سعه مو�سع 

التنفيذ املوقت واإ�سافته اإىل قوانني الدولة على اأ�سا�س عر�سه على جمل�س الأمة يف اأول اجتماع يعقده:

املادة )1(

ي�سمى هذا القانون املوقت )قانون الأمن العام ل�سنة 1965( ويعمل به بعد مرور �سهر من تاريخ ن�سره 

يف اجلريدة الر�سمية.

الباب الأول 

التعاريف 

املادة )2( 

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة يف هذا القانون املعاين املخ�س�سة لها اأدناه ما مل تدل القرينة 

 على خالف ذلك.

: قوة الأمن العام امل�سكلة مبوجب هذا القانون.  1- القوة  

: وزير الداخلية.  2- الوزير  

: مدير الأمن العام.  3- املدير  

: كل من كان حائزًا على هذه الرتبة باإرادة ملكية.  4- ال�سابط 

: كل فرد من اأفراد الأمن، ممن لي�س ب�سابط واحلائز على رتبة لي�ست اأدنى من رتبة عريف. 5- �سابط �سف 

: كل من كانت رتبته دون رتبة �سابط �سف.  6- ال�سرطي 

: ال�سابط و�سابط ال�سف وال�سرطي.  7- الفرد  

: منطقة جغرافية تدار كوحدة �سرطة.  8- املنطقة 

: ال�سابط املعني لقيادة واإدارة منطقة �سرطة اأو م�ساعده يف حالة غيابه.  9- قائد املنطقة 

: اللجنة املن�سو�س عليها بتعليمات اللجان الطبية يف وزارة ال�سحة.  10- اللجنة الطبية 

: اللجنة الطبية املخت�سة املن�سو�س عليها بتعليمات وزارة ال�سحة. 11- اللجنة الطبية املخت�سة 

12- �سابط الفرع :  ال�سابط الذي ينيط به املدير بع�سًا من �سالحياته باأمر خطي ي�سدره بهذا ال�ساأن 

ويكون م�سوؤوًل اأمامه عن القيام بهذه ال�سالحيات.
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الباب الثاين 

قوة الأمن العام وت�سكيلها وواجباتها 

الف�صل الأول 

ت�سكيل القوة 

املادة )3( 

اأ- قوة الأمن العام هيئة نظامية مرتبطة بوزارة الداخلية، وتتاألف من الفئات التالية:

ال�سباط 1 .

�سباط ال�سف 2 .

ال�سرطيني 3 .

ب- يتوىل قيادة القوة واإدارتها مدير يعني باإرادة ملكية �سامية بناء عن تن�سيب الوزير وموافقة جمل�س 

الوزراء.

الف�صل الثاين 

واجبات القوة 

املادة)4( 

واجبات القوة الرئي�سية كما يلي:

املحافظة على النظام والأمن وحماية الأرواح والأعرا�س والأموال. 1 .

منع اجلرائم، والعمل على اكت�سافها وتعقيبها والقب�س على مرتكبيها وتقدميهم للعدالة. 2 .

اإدارة ال�سجون وحرا�سة ال�سجناء. 3 .

تنفيذ القوانني والأنظمة والأوامر الر�سمية امل�سروعة، ومعاونة ال�سلطات العامة بتاأدية وظائفها وفق  4 .

اأحكام القانون.

ا�ستالم اللقطات والأموال غري املطالب بها، والت�سرف بها وفق اأحكام القوانني والأنظمة. 5 .

مراقبة وتنظيم النقل على الطرق. 6 .

الإ�سراف على الجتماعات واملواكب العامة يف الطرق والأماكن العامة. 7 .

القيام باأية واجبات اأخرى تفر�سها الت�ساريع املرعية الإجراء. 8 .

املادة )5( 

يتوىل املدير امل�سوؤولية املبا�سرة لإدارة �سوؤون القوة مبختلف وحداتها وفروعها واأق�سامها وموؤ�س�ساتها وكل 

ما يتعلق بتنظيمها وتدريبها وت�سليحها وجتهيزها ومراقبة نفقاتها.
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املادة )6( 

للمدير م�ساعد اأو اأكرث حتدد واجباتهم بتعليمات خا�سة ي�سدرها املدير.

املادة )7(

يتوىل مهام املدير يف حالة غيابه ال�سابط الأقدم الذي يليه رتبة.

املادة )8(

اإيفاء لغايات هذا القانون، يعترب اأفراد القوة يف الوظيفة ب�سكل م�ستمر وحتت الطلب للعمل يف اأي وقت، 

ويرتتب على كل منهم اأن يخدم يف اأي مكان.

املادة )9(

لأفراد الأمن العام اللجوء اإىل ا�ستعمال القوة بالقدر الالزم لأداء واجباتهم ب�سرط اأن يكون ا�ستعمالها 

هو الو�سيلة الوحيدة لذلك، ويقت�سر ا�ستعمال ال�سالح على الأحوال ولالأ�سباب التالية:

اأوًل – القب�س على:

كل حمكوم عليه بعقوبة جناية اأو جنحة اأو باحلب�س مدة تزيد على ثالثة اأ�سهر اإذا قاوم اأو حاول الهرب.

كل متهم بجناية اأو متلب�س بجنحة، ل تقل عقوبتها عن �ستة اأ�سهر اإذا قاوم اأو حاول الهرب.

ثانيًا – عند حرا�سة ال�سجناء يف الأحوال وال�سروط املن�سو�س عليها يف قانون ال�سجون.

العام  الأمن  اإذا عر�س  الأقل،  اأ�سخا�س على  الذي يحدث من �سبعة  التظاهر  اأو  التجمهر  ثالثًا- لف�س 

للخطر، وي�سدر اأمر ا�ستعمال ال�سالح يف هذه احلالة من رئي�س جتب طاعته.

ويراعى يف جميع الأحوال ال�سابقة اأن يكون اإطالق النار هو الو�سيلة الوحيدة لتحقيق الأغرا�س ال�سالفة، 

ويبداأ رجل الأمن بالإنذار اإىل اأنه �سيطلق النار، ثم يلجاأ بعد ذلك اإىل اإطالق النار، ويجري الإنذار نفخًا 

بالبوق اأو ال�سفارة اأو باأية و�سيلة اأخرى من هذا النوع اأو باإطالق م�سد�س تنبعث منه اإ�سارة �سوئية.

الباب الثالث 

التعيني والرتفيع والنقل 

الف�سل الأول 

التعيني 

املادة )10( 

اأ– الرتب النظامية لل�سباط يف القوة هي:

فريق 

اأمري لواء 
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زعيم

عقيد 

مقدم 

رئي�س اأول 

رئي�س 

مالزم اأول 

مالزم ثان

ب- الرتب النظامية لالأفراد دون رتبة �سابط هي:

نطاقه نطاق �سابط. وكيل 

يحمل �سارة من ثالثة اأ�سرطة. رقيب  

يحمل �سارة من �سريطني. عريف 

�سرطي

املادة )11( 

ل يجوز تعيني اأي �سخ�س يف القوة برتبة �سابط مبا�سرة اإل اإذا كان حائزًا على �سهادة جامعية على اأن 

تتوافر فيه ال�سروط املن�سو�س عليها يف الفقرة )ب( من املادة )12( التالية بعد اأن ينهي دورة كاملة يف 

كلية ال�سرطة امللكية ووفق املنهاج وملدة ل تقل عن �ستة اأ�سهر.

املادة )12(

يعني خريج كلية ال�سرطة امللكية من التالميذ برتبة مالزم ثان حتت التجربة ملدة �سنة واحدة يف  اأ . 

خدمة فعلية وي�ستغنى عنه يف اأي وقت خالل مدة التجربة اإذا ظهرت عدم كفاءته اأو �سوء �سلوكه.

ي�سرتط فيمن يعني بقوة الأمن العام برتبة �سابط اأن تتوفر فيه ال�سروط التالية: ب. 

اأن يكون اأردنيًا.  -1

اأكمل ال�سابعة ع�سرة من عمره ومل يتجاوز ال�سابعة والع�سرين وتثبت ال�سن عند  اأن يكون قد   -2

التعيني ب�سهادة امليالد ويف الأحوال التي ل يتي�سر فيها احل�سول على هذه ال�سهادة يقدر العمر 

من قبل اللجنة الطبية اللوائية واإذا كان يوم الولدة غري معروف اعترب ال�سابط من مواليد 

اليوم الأول من �سهر كانون الثاين من �سنة ولدته.

اأن يكون لئقًا للخدمة من الوجهة ال�سحية بقرار من اللجنة الطبية املخت�سة.  -3

اأن ل يقل طوله عن )168( �سنتيمرتًا.  -4

اأن يكون حائزًا على �سهادة الدرا�سة الثانوية اأو ما يعادلها من ال�سهادات املعرتف بها من وزارة   -5

الرتبية والتعليم ما مل يكن ذا مهنة فنية، حتتاج القوة خلدماته.

اأن يكون ح�سن ال�سرية وال�سلوك.  -6
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اأن ل يكون حمكومًا بجناية اأو جنحة خملة بال�سرف والأخالق.  -7

�سلطة  قناعة  ح�سب  م�سروعة  غري  جمعية  اأو  �سيا�سية  هيئة  اأو  حزب  لأي  منت�سبًا  يكون  ل  اأن   -8

التعيني.

مدة الدرا�سة يف كلية ال�سرطة امللكية، ل تقل عن �سنتني. ج. 

املادة )13( 

يعني ال�سابط مبوافقة جمل�س الوزراء بتن�سيب من الوزير، بناء على تو�سية املدير، على اأن يقرتن ذلك 

بالإرادة امللكية.

املادة )14(

اأ– للمدير اأن يعني اأي �سخ�س برتبة �سابط �سف مبا�سرة اإذا توافرت فيه ال�سروط املبينة يف الفقرة 

)ب( من املادة )12( من هذا القانون.

ب- للمدير يعني اأي �سخ�س برتبة �سرطي اإذا توافرت فيه ال�سروط املبينة يف الفقرة )ب( من املادة )12( 

من هذا القانون، با�ستثناء البند )5( منها غري اأنه ي�سرتط اأن يكون حا�ساًل على �سهادة الدرا�سة 

الإعدادية اأو ما يعادلها.

ج- يجوز للمدير اإذا اقت�ست ال�سرورة اأن ياأمر بتعيني �سرطيني بغ�س النظر عما ورد يف الفقرة ال�سابقة 

من هذه املادة وذلك لأغرا�س البادية فقط.

د- يق�سي الأفراد املجندون على ال�سورة املبينة يف هذه املادة دورة تدريبية ل تقل عن اأربعة اأ�سهر.

املادة )15( 

على كل فرد يف القوة اأن يق�سم اليمني التالية قبل مبا�سرته اأعماله:

)اأق�سم باهلل العظيم اأن اأكون خمل�سًا للوطن وللملك وللد�ستور، واأن اأحافظ على القوانني والأنظمة واأعمل 

بها واأن اأقوم بجميع واجبات وظيفتي ب�سرف واأمانة واإخال�س دون حتيز اأو متييز واأن اأنفذ كل ما ي�سدر 

اإيل من الأوامر امل�سروعة(.

املادة )16( 

يق�سم ال�سباط اليمني املبينة اأعاله اأمام املدير، واأما اأ�سحاب الرتب الأخرى فيق�سمون هذا اليمني اأمام 

قادة وحداتهم.

املادة )17( 

على كل فرد يف القوة دون رتبة �سابط اأن يوقع على منوذج الق�سم اأمام �سابطه.

املادة )18( 

يعطى لكل فرد يف القوة �سهادة تعيني.
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املادة )19( 

يعني ال�سباط ملدة خم�س �سنوات قابلة للتجديد.

املادة )20( 

يعني �سباط ال�سف وال�سرطيون ملدة ثالث �سنوات قابلة للتجديد.

املادة )21( 

اأ– للمدير مبوافقة الوزير- تعيني كتبة وفنيني ومهنيني برواتب مقطوعة وله زيادة رواتبهم �سنويًا بالن�سب 

التي يقررها.

ب- ل ت�سمل الفقرة ال�سابقة الأفراد الذين يجندون لأعمال الال�سلكي اأو العهدة اأو املو�سيقى اأو الأبحاث 

اجلنائية اأو ال�سواقني.

ج- للمدير تعيني اأ�سخا�س بعقود وفق الأنظمة ال�سارية املفعول يف الدولة.

املادة )22(

ت�سري اأحكام هذا القانون فيما يتعلق بالنظام والن�سباط املن�سو�س عليها يف الباب الرابع من هذا القانون على 

املذكورين يف الفقرتني )اأ وج( من املادة ال�سابقة ول ت�سري عليهم اأحكام املادة )76( فقرة )1( من هذا القانون.

املادة )23(

اأ   -  تعترب خدمة الفرد جمددة تلقائيًا عند انتهاء املدة ال�سابقة ما مل يقرر املدير خالف ذلك.

ب- اإذا رغب الفرد بعدم جتديد مدة خدمته، فعليه اأن ي�سعر املدير خطيًا بذلك قبل �سهر واحد من انتهاء 

مدة خدمته على الأقل وتعترب مدة ال�سهر من تاريخ و�سول الإ�سعار اإىل مديرية الأمن العام.

الف�سل الثاين 

الرتفيع 

املادة )24( 

يجري الرتفيع مبراعاة الأ�س�س التالية بالت�سل�سل:

1- انق�ساء املدة املقررة يف هذا القانون للرتفيع.

2- الكفاءة وقابلية القيادة.

3- الأقدمية.

املادة )25( 

تقرر الكفاءة وقابلية القيادة مبا يلي:

1- التقارير ال�سنوية ال�سرية.

2- النجاح بالفح�س املقرر جلميع الرتب حتى رتبة رئي�س.
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3- الإجنازات التي حققها الفرد خالل خدمته.

4- الأحداث التي مرت بالفرد.

5- اآراء امل�سوؤولني من كبار ال�سباط.

املادة )26( 

تكون مراتب تقدير التقرير ال�سنوي هي: ممتاز، جيد، متو�سط، �سعيف. ول يرقى الفرد اإذا كان تقريره 

ال�سنوي ال�سري الأخري بدرجة �سعيف. فاإذا تكرر هذا التقرير يف العام التايل ينقل هذا الفرد للعمل حتت 

اإمرة رئي�س اآخر ويلفت نظره اإىل نواحي �سعفه بكتاب يت�سمن توجيهًا كافيًا لتح�سني حالته ومعاجلة �سعفه، 

فاإذا تكرر مثل ذلك التقرير مرة اأخرى، وجب ف�سله مع حفظ حقه يف التقاعد اأو املكافاأة.

املادة )27 (

يجري ترفيع �سباط ال�سف من رتبة وكيل اإىل رتبة �سابط بعد اجتيازهم دورة يف كلية ال�سرطة امللكية ل 

تقل مدتها عن �سنة واحدة �سريطة اأن ل يكونوا قد جتاوزوا الأربعني من عمرهم واأن يكونوا حائزين على 

�سهادة الدرا�سة الإعدادية اأو ما يعادلها.

املادة )28( 

اأ- يرفع الفرد رتبة، رتبة، واإىل اأدنى مربوط الرتبة الأعلى.

ب- ل يجوز ترفيع ال�سابط اإىل رتبة اأعلى، قبل م�سي ثالث �سنوات على وجوده يف رتبته الأخرية.

ج- ل يجوز ترفيع الوكيل اإىل �سابط اإل بعد م�سي اأربع �سنوات على وجوده يف رتبته.

د- ل يجوز ترفيع �سابط ال�سف اأو ال�سرطي قبل م�سي اأربع �سنوات يف رتبته الأخرية.

هـ- ل يرفع الفرد دون رتبة وكيل اإل بعد اجتيازه دورة الرتفيع اخلا�سة يف كلية ال�سرطة امللكية وملدة ل 

تقل عن ثالثة اأ�سهر.

و – يجوز ترفيع اأي فرد من الفئات املذكورة اأعاله بغ�س النظر عن املدد املذكورة يف هذه املادة يف حالت 

خا�سة وا�ستثنائية.

املادة )29( 

اأن يقرتن ذلك  يرفع ال�سباط مبوافقة جمل�س الوزراء بتن�سيب من الوزير بناء على تو�سية املدير على 

باإرادة ملكية. ويرفع الفرد دون رتبة �سابط باأمر من املدير.

الف�سل الثالث 

النقل والندب والإعارة 

املادة )30( 

جتري تنقالت �سباط الأمن العام مرة واحدة خالل �سهري متوز واآب من كل عام. ويجوز عند ال�سرورة 

الق�سوى اإجراء حركات التنقالت اأكرث من مرة خالل العام.
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املادة )31(

يتم نقل قادة املناطق وم�ساعديهم وقادة الوحدات وروؤ�ساء الفروع وال�سباط من وحدة اإىل اأخرى  اأ– 

باأمر من املدير.

ب- ينقل ال�سابط الآخرون �سمن املنطقة اأو الوحدة من قبل قادة املناطق اأو قادة الوحدات مبوافقة املدير.

ج- ينقل الأفراد دون رتبة �سابط من وحدة اإىل اأخرى باأمر من املدير ويجري نقلهم داخل الوحدات 

باأمر من قادة الوحدات.

املادة )32( 

اأ– يجوز ندب ال�سابط للقيام موؤقتًا باأي عمل ر�سمي خارج نطاق اأعباء وظيفته الأ�سلية.

ب- يتم ندب ال�سابط باأمر من املدير. اأما اإذا كان الندب لأداء عمل خارج نطاق القوة فيكون الندب 

مبوافقة جمل�س الوزراء بناء على تن�سيب الوزير.

املادة )33(

اأ– يجوز اإعارة اأي �سابط اإىل وظيفة مدنية اأو ع�سكرية خارج نطاق القوة. �سواء اأكان ذلك داخل البالد 

اأم خارجها. بقرار من جمل�س الوزراء بناء على تن�سيب الوزير. على اأن يعني جمل�س الوزراء مدة 

الإعارة و�سروطها.

ب- ل يتقا�سى ال�سابط املعار اأي جزء من راتبه اأثناء اإعارته. ما مل ير جمل�س الوزراء اأن هنالك ظروفًا خا�سة 

ت�ستدعي منحه راتبه اأو جزء منه وذلك عالوة على ما ي�ستوفيه ال�سابط من رواتب من اجلهة املعار اإليها.

ج- ت�ساف مدة اخلدمة التي يق�سيها ال�سابط معارًا على الوجه املذكور اإىل مدة خدمته املقبولة للتقاعد. 

كما حت�سب هذه املدة لأغرا�س ا�ستحقاق الزيادة ال�سنوية والرتفيع. ول حتول اإعارته دون ترفيعه 

خالل مدة اإعارته.

اإذا اقت�ست ال�سرورة ذلك، بقرار من  اإعادة ال�سابط اإىل اخلدمة قبل انتهاء مدة الإعارة  – يجوز  د 

جمل�س الوزراء.

هـ– عند انتهاء مدة الإعارة، يعاد ال�سابط اإىل القوة برتبة معادلة للرتبة التي اكت�سبها عند انتهاء اإعارته.

الباب الرابع 

النظام والن�سباط 

الف�سل الأول 

الواجبات 

املادة )34( 

على الفرد اأن يقيم يف البلد الذي به مقر عمله لكن يجوز لقائد وحدته ولظروف ا�ستثنائية اأن ي�سمح له 
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بالإقامة يف بلد اآخر قريب من حمل عمله.

املادة )35( 

على الفرد مراعاة اأحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه:

يتفق والحرتام  ي�سلك يف ت�سرفاته م�سلكًا  واأن  العام  للعرف  اأن يحافظ على كرامة وظيفته طبقًا   -1

الواجب لها.

واجبات  لأداء  الر�سمي  العمل  وقت  يخ�س�س  واأن  واأمانة  بدقة  بنف�سه  به  املنوط  العمل  يوؤدي  اأن   -2

وظيفته.

3- اأن يتعاون مع زمالئه يف اأداء الواجبات العاجلة الالزمة لتاأمني �سري العمل وتنفيذ اخلدمة العامة.

4- اأن ينفذ ما ي�سدر اإليه من اأوامر وتعليمات يف حدود القوانني والأنظمة املعمول بها. ويتحمل كل �سابط 

م�سوؤولية الأوامر التي ت�سدر عنه، وهو امل�سوؤول عن ح�سن �سري العمل يف حدود اخت�سا�سه.

5- اأن يت�سرف باأدب وكيا�سة ب�سلته بروؤ�سائه ويف معاملته لأفراد اجلمهور واأن يحافظ على �سرف اخلدمة 

وح�سن �سمعتها.

الف�سل الثاين 

املحظورات 

املادة )36 (

يحظر على كل فرد:

1- ترك عمله الر�سمي اأو التوقف عنه لأي �سبب من الأ�سباب دون ت�سريح ر�سمي من رئي�سه.

اأية معلومات ر�سمية دون موافقة املراجع املخت�سة كما يحظر عليه بعد تركه  اأو نقل  اأو ن�سر  2-اإف�ساء 

اخلدمة اإف�ساء اأو ن�سر اأو نقل اأية معلومات ر�سمية اكت�سبها اأثناء وجوده يف اخلدمة اإل باإذن خا�س 

من املراجع املخت�سة.

3-اأن ينتمي اإىل اأي حزب من الأحزاب ال�سيا�سية اأو اأن يت�سيع له اأو اأن ي�سرتك يف اأية مظاهرات اأو اإ�سرابات 

اإعمال  اأن يعقد اجتماعات لنتقاد  اأو  اأية دعايات انتخابية  اأو  اأو �سيا�سية  اأية اجتماعات حزبية  اأو 

احلكومة ال�سيا�سية اأو اأن ي�سرتك باأية �سورة من ال�سور يف اإجراءات تهدف اإىل الغايات املذكورة.

4-اأن يكون حمررًا ملطبوعة دورية اأو اأن يكون م�سرتكًا ب�سورة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة يف اإدارتها، با�ستثناء 

املجلة الع�سكرية.

5-اأن يوزع اأية مطبوعات �سيا�سية اأو اأن يوقع ا�ستدعاءات تبحث يف اأعمال احلكومة.

6-اأن يحتفظ لنف�سه باأ�سل اأي وثيقة اأو ورقة من الوثائق اأو الأوراق واملخابرات الر�سمية اأو �سورة عنها.

اأو �سدرت ب�ساأن  اأن تظل �سرية بطبيعتها  اإي�ساحات عن امل�سائل التي ينبغي  اأو  7-اأن يف�سي مبعلومات 

�سريتها تعليمات خا�سة.
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القيام  اأو  اأخرى  باأ�سماء  اأو  با�سمه  جتارية  ب�سفقات  وال�سرتاك  ال�سناعة  اأو  التجارة  يتعاطى  8-اأن 

اأو  اأو ال�سرتاك فيها  اأو غري مبا�سرة  اأعمال مالية مبا�سرة  اأو تويل  اأنواعها  بامل�ساربات على كافة 

الرتباط بعالقات مع اأية �سركة اأو القيام باأي عمل اآخر يتعار�س وعمله الر�سمي اأو يوؤثر باأية حال من 

الأحوال يف قيامه بواجباته الر�سمية، ول تنطبق اأحكام هذه الفقرة على �سراء الأ�سهم يف ال�سركات 

امل�ساهمة ويف جميع الأحوال امل�سكوك يف انطباق اأحكام هذه الفقرة عليها يجب رفع الأمر للمدير 

لإعطاء قراره بذلك.

9- قبول هدايا اأو اإكراميات اأو منح من اأ�سحاب امل�سالح اأو من ينت�سب اإليهم �سواء اأكان ذلك مبا�سرة 

من  �سخ�س  اأي  مّنة  حتت  الوقوع  اأو  املال  اقرتا�س  اأو  مالية  م�ساعدات  اأية  قبول  اأو  بالوا�سطة  اأم 

الأ�سخا�س الذين لهم اأية �سركة من ال�سركات التجارية املرتبطة بعقود اأو ذات عالقة بالدوائر التي 

ينتمي اإليها.

10-ال�سرتاك يف م�سرتى وبيع الطوابع الربيدية اأو اللوازم واملهمات والعقارات والأمالك احلكومية بق�سد 

الربح اأو امل�ساربة.

11-اأن يتوىل وكالة خ�سو�سية يف اأمر من الأمور التي لها عالقة بواجباته الر�سمية.

12-اأن يقبل اأي عمل مهما كان خارجًا عن اأعماله الر�سمية بالنيابة عن اأو مع اأي فرد من الأفراد اأو بيت 

من البيوتات التجارية اإل بت�سريح من الوزير بناء على تن�سيب املدير على اأن ل تن�ساأ من جراء ذلك 

عرقلة لأعمال الفرد الر�سمية.

13-اأن يقبل تعيينًا من قبل اأية حمكمة كحار�س ق�سائي اأو حمكم دون موافقة املدير على اأنه يجوز له اأن 

يتوىل مبرتب اأو مكافاأة اأعمال القوامة اأو الو�ساية والوكالة عن الغائبني اإذا كان امل�سمول بالقوامة اأو 

الو�ساية اأو كان الغائب ممن تربطه به �سلة قربى اأو ن�سب كما يجوز له اأن يتوىل مبرتب اأو مكافاأة 

يتوىل  اأن  اأو  الواقف  له من  النظارة م�سروطة  كانت  اأو  فيه  كان م�ستحقًا  اإذا  الوقف  النظارة على 

احلرا�سة على الأموال التي يكون �سريكًا اأو له م�سلحة فيها اأو مملوكة ملن تربطه به �سلة القربى اأو 

الن�سب. ويف جميع هذه الأحوال يجب اإخبار املدير وحفظ ذلك يف ملفها اخلا�س.

اأمام حمكمة ال�سرطة على الوجه املبني يف  اأحكام هذه املادة يحاكم  اأي حكم من  14- كل من يخالف 

الباب ال�سابع من هذا القانون.

الف�سل الثالث 

الن�سباط 

املادة )37( 

اإذا ارتكب اأي فرد اإحدى املخالفات التالية:

1- التغيب عن اأداء الواجب دون �سبب معقول.

2- النوم اأثناء تاأدية الواجب.

3- ال�سلوك ال�سار بح�سن النظام والنتظام.
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4- اإظهار اجلنب اأثناء تاأدية الواجب. 

5- ع�سيان اأنظمة القوة اأو اأي اأمر من اأوامرها �سواء اأكان ذلك �سفويًا اأم خطيًا.

6- التمرد.

7- تعاطي امل�سروبات الروحية اأو املخدرات.

8- الإهمال يف اأداء الواجب.

9- اإعطاء بيانات كاذبة اأثناء تاأدية الواجب.

10- ممار�سة ل�سلطة غري قانونية ن�ساأ عنها �سرر لأي �سخ�س اأو للدولة.

11- اإتالفه عمدًا اأمواًل للدولة اأو اإهماله اإياها اأو اإحلاق ال�سرر بها اأو الت�سبب يف فقدانها.

12- �سلوكه �سلوكًا �سائنًا.

يعاقب باإحدى العقوبات التالية:

1- تنزيل الرتبة.

2- ح�سم الراتب اأو احلجز ملدة ل تزيد على ثالثة اأ�سهر.

3- احلب�س اأو احلجز ملدة ل تتجاوز عن ثالثة اأ�سهر.

املادة) 38( 

ارتكب  �سابط(  رتبة  )دون  فرد  كل  يحاكم  الع�سكري  العقوبات  قانون  يف  ورد  مما  بالرغم 

فيها. املدرجة  بالعقوبات  ويعاقب  وحدته  قائد  قبل  من  ال�سابقة  املادة  يف  املبينة   املخالفات 

اأما ال�سباط فتجري حماكمتهم من قبل املدير.

املادة )39( 

للمدير اأن ي�ستغني عن خدمة الفرد دون رتبة �سابط بالإ�سافة اإىل اأية عقوبة من العقوبات التي فر�ست 

عليه مبوجب املادة ال�سابقة.

الباب اخلام�س 

الإجازات 

الف�سل الأول 

اأنواع الإجازات 

املادة)40( 

 اأنواع الإجازات هي:

 اأ- اإجازة �سنوية.
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 ب- اإجازة عر�سية.

 ج- اإجازة مر�سية.

 د- اإجازة اأمومة.

هـ- اإجازة درا�سية.

الف�سل الثاين 

الإجازة ال�سنوية 

املادة )41 (

ي�ستحق ال�سابط اإجازة �سنوية مدتها ثالثون يومًا عن كل �سنة.

املادة )42( 

تقت�سر الإجازة ال�سنوية يف ال�سنة الأوىل من خدمة ال�سابط على خم�سة ع�سر يومًا ول ي�ستحقها اإل بعد 

انق�ساء �ستة اأ�سهر من تعيينه.

املادة )43( 

يتقا�سى ال�سابط املجاز اإجازة �سنوية راتبه كاماًل مع العالوات خالل الإجازة وتعترب تلك املدة خدمة 

فعلية.

املادة )44 (

لل�سابط يف الأحوال العادية اأن ي�ستعمل كامل مدة اإجازته ال�سنوية دفعة واحدة غري اأنه اإذا مل ت�سمح ظروف 

وظيفته يف حالت ا�ستثنائية من ا�ستعمال كامل اإجازته فله عندئذ اأن ي�ستعمل ق�سمًا منها واأن ي�ستعمل املدة 

الباقية يف موعد يكون اأكرث مالئمة له، وحت�سب اأيام الأعياد والعطل الر�سمية �سمن الإجازة اإذا وقعت يف 

خاللها ول حت�سب اإذا جاءت قبل الإجازة اأو بعدها.

املادة) 45( 

ل يجوز جمع الإجازات ال�سنوية لأكرث من �سنتني.

املادة )46 (

ي�ستحق ال�سابط الذي تنتهي خدمته يف القوة لأي �سبب كان، الرواتب والعالوات عن مدة الإجازة التي 

كان ي�ستحقها فيما لو بقي على راأ�س عمله وتوؤدى هذه الرواتب والعالوات دفعة واحدة عند انتهاء خدمته. 

واإذا اأعيد اإىل اخلدمة قبل انتهاء مدة الإجازة املذكورة فتقتطع من رواتبه املبالغ التي كان قد ا�ستوفاها 

عن املدة الباقية من الإجازة.
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املادة )47(

يعطى ال�سابط الذي تنتهي خدمته بالتقاعد عالوة على ما ذكر بالفقرة ال�سابقة راتب �سهرين مع العالوات.

املادة )48(

ي�ستحق الفرد الذي تنتهي خدمته لأي �سبب كان عدا العزل وال�ستقالة مكافاأة ت�ساوي حا�سل �سرب راتبه 

ال�سهري الأخري مع كافة العالوات يف جمموع �سنوات خدمته العامة، ب�سرط اأن ل تقل مدة خدمته عن 

خم�س �سنوات واأن ل يكون خا�سعًا لأحكام قانون التقاعد.

املادة )49(

ي�ستحق ورثة الفرد املتوفى، تعوي�سًا يعادل راتبه الكامل مع عالواته عن املدة التي تكون قد انق�ست من 

العالوات عن �سهر  الكامل مع  راتبه  يعادل  تعوي�سًا  اأي�سًا  ي�ستحق  الوفاة كما  الذي ح�سلت فيه  ال�سهر 

كامل. وي�ستحق بالإ�سافة ملا ذكر تعوي�سًا يعادل راتبه الكامل مع العالوات عن مدة الإجازات ال�سنوية 

امل�ستحقة له عند الوفاة.

املادة )50( 

تعطى الإجازات لل�سباط مبوافقة املدير اأو من ينيبه.

املادة )51( 

لقادة املناطق والوحدات منح اإجازات ق�سرية ل تتجاوز الأ�سبوع داخل البالد لل�سباط الذين حتت اإمرتهم.

املادة )52( 

اإذا اأراد ال�سابط اأن يق�سي اإجازته يف اخلارج، فيجوز منحه مدة اأخرى ل تزيد على ن�سف مدة الإجازة 

ال�سنوية التي ا�ستحقها لغاية تاريخ تقدمي طلب تلك الإجازة.

املادة )53( 

يجوز يف الأحوال التي يكون ال�سابط قد ا�ستنفذ فيها جميع الإجازات ال�سنوية والعر�سية منحه يف اأحوال 

خا�سة اإجازة بدون راتب ملدة اأق�ساها ثالثة اأ�سهر.

الف�سل الثالث 

الإجازات العر�سية 

املادة )54( 

اأ   يجوز منح ال�سابط يف حالة عدم ا�ستحقاقه الإجازة ال�سنوية، اإجازة عر�سية براتب كامل مع العالوات 

ل تتجاوز مدتها اأربعة ع�سر يومًا يف ال�سنة، وي�سرتط يف ذلك موافقة املدير.

الأوىل،  للمرة  زواجه  حالة  يف  اأ�سبوع  ملدة  اإجازة  ال�سابط  يعطى  ال�سنوية،  الإجازة  اإىل  بالإ�سافة  ب- 
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ويتقا�سى راتبه كاماًل مع العالوات خالل مدة هذه الإجازة.

ج   للمدير اأن مينح الفرد لأداء فري�سة احلج اإجازة مدتها �سهر واحد براتب كامل مع العالوات بالإ�سافة 

اإىل الإجازة ال�سنوية التي ي�ستحقها، ومتنح هذه الإجازة مرة واحدة طيلة مدة اخلدمة.

الف�سل الرابع 

الإجازة املر�سية 

املادة )55( 

ي�ستحق الفرد اإجازات مر�سية متقطعة براتب كامل مع العالوات ول حت�سم من اإجازته ال�سنوية، وتعطى 

تلك الإجازات بناء على تقارير طبية ر�سمية.

املادة )56( 

اإذا ح�سل الفرد على اإجازة مر�سية بعد اأن ا�ستنفد جميع اإجازاته ال�سنوية فال حت�سم هذه الإجازات اأو 

اأي اأجزاء منها من الإجازة ال�سنوية التي ي�ستحقها يف ال�سنة التالية.

املادة )57(

 اأ– تعطى الإجازة املر�سية ملدة ل تزيد على الأ�سبوع بناء على تقرير من طبيب احلكومة.

ب- تعطى الإجازة املر�سية ملدة اأكرث من اأ�سبوع ول تتجاوز �سهرًا واحدًا من اللجان الطبية اللوائية.

املادة )58( 

على اللجان الطبية اأن حتدد يف تقريرها املدة التي ترى اأنها كافية ل�سفاء الفرد من مر�سه، فاإذا قررت 

اللجنة الطبية اإعادة فح�س الفرد بعد انق�ساء تلك املدة، فال ي�سمح له مبزاولة اأعماله قبل اإعادة ذلك 

الفح�س.

املادة )59( 

اأ- يتقا�سى الفرد املجاز اإجازة مر�سية راتبه كاماًل مع العالوات عن الأ�سهر ال�ستة الأوىل ون�سف راتبه 

فتدفع  العائلية،  املعي�سة  با�ستثناء عالوة غالء  تليها  التي  الأ�سهر  الثالثة  العالوات عن  ن�سف  مع 

كاملة عن املدة التي يق�سيها يف املر�س ويعترب بدء مدة الإجازة املر�سية من التاريخ الذي ينقطع 

فيه الفرد عن العمل.

الطبية  اللجنة  قبل  من  معاينته  تعاد  الأ�سهر،  الت�سعة  انتهاء  بعد  مر�سه  من  الفرد  ي�سف  مل  اإذا  ب- 

املخت�سة.

اأن مر�سه غري قابل  ال�سابقة  للفقرة  الفرد وفقًا  اللجنة الطبية املخت�سة لدى معاينة  اإذا وجدت  ج-   

لل�سفاء، فتو�سي باإنهاء خدماته.

د-   اإذا وجدت اللجنة الطبية املخت�سة لدى معاينتها للفرد وفقًا للفقرة )2( اأن مر�سه قابل لل�سفاء ولكنه 
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لي�س قادرًا على ا�ستئناف عمله، فللوزير بناء على تن�سيب املدير متديد اإجازته املر�سية ملدة اأخرى ل 

تتجاوز ثمانية اأ�سهر بن�سف الراتب مع ن�سف العالوات على اأن تدفع عالوة غالء املعي�سة كاملة.

هـ– بعد انق�ساء الإجازة املذكورة يف الفقرة )د( تنتهي خدمات الفرد اإذا مل يتمكن من العودة اإىل عمله 

ب�سبب عدم �سفائه.

املادة )60( 

اإذا اأ�سيب الفرد بعاهة متنعه من اأداء واجباته اأو باأحد الأمرا�س التي حتتاج معاجلتها اإىل مدة طويلة، 

فيجب اإحالته على اللجنة الطبية املخت�سة لتتخذ ب�ساأنه القرار املنا�سب.

املادة )61(

اإذا اأ�سيب الفرد مبر�س وهو خارج اململكة يف مهمة ر�سمية اأو كان غائبًا عنها ب�سورة ر�سمية فاإنه ي�ستحق 

اإجازة مر�سية ملدة ل تتجاوز )14( يومًا بناء على تقرير طبي من طبيب، وعلى الفرد اأن يربق بال�سرعة 

املمكنة، واأن ير�سل للمدير التقارير الطبية التي ح�سل عليها يف اأول بريد.

املادة )62( 

اإذا قررت اللجنة الطبية اأن الفرد قد اأ�سيب مبر�س اأو بعلة اأخرى اأو بحادث يف اأثناء قيامه بواجباته اأو 

ل�سبب نا�سئ عن طبيعة واجباته فيمنح اإجازة مر�سية براتب كامل مع العالوات طيلة املدة الالزمة ل�سفائه 

اإىل اأن تقرر اللجنة الطبية عدم قابلية اإ�سابته لل�سفاء وعندها، تو�سي باإنهاء خدماته.

املادة )63( 

ينقطع راتب الفرد با�ستثناء عالوة العائلة طيلة مدة غيابه عن العمل ملر�س نا�سئ عن خطاأ منه، ويعترب 

واملقامرة  كال�سكر  ب�سرف وظيفته  تليق  ل  باأعمال  قيامه  اأو  �سوء ت�سرفه  اأو  اإهماله  الفرد خمطئًا عند 

وتعاطي املخدرات اأو ما �سابه ذلك من �سوء ال�سلوك.

الف�سل اخلام�س 

اإجازات الأمومة 

املادة )64( 

ت�ستحق الفرد احلامل اإجازة اأمومة اأق�ساها �سهر واحد براتب كامل مع العالوات بناء على تقرير طبي م�سدق 

من اللجنة الطبية ول ت�سكل تلك الإجازة جزءًا من الإجازات املر�سية، اأما اإذا تعذر عليها ا�ستئناف اأعمالها 

بعد انتهاء اإجازة الأمومة ل�سبب مر�سي، فيجوز منحها اإجازة مر�سية وفقًا لالأحكام اخلا�سة بذلك.
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الف�سل ال�ساد�س 

الإجازة الدرا�سية 

املادة )65( 

اأن ي�سدر نظام  اإىل  الدرا�سية  بالإجازات  يتعلق  فيما  به  املعمول  املدنيني  املوظفني  باأحكام نظام  يعمل 

خا�س بها.

الف�سل ال�سابع 

اأحكام متفرقة يف الإجازات 

املادة )66(

طلبات الإجازة بجميع اأنواعها والأجوبة عليها تكون خطية وتبداأ الإجازة من يوم انفكاك ال�سابط عن 

العمل وتنتهي بنهاية اليوم ال�سابق ل�ستئنافه العمل.

املادة )67( 

1- يجب اأن ل يرتك ال�سابط عمله قبل اأن ي�ستلم اإ�سعارًا خطيًا باملوافقة على اإجازته غري اأنه يف احلالت 

ت�سدير  قبل  �سفهيا  ال�سابط  الوحدة اىل  قائد  اأو  ينيبه  اأو من  املدير  موافقة  ابالغ  يجوز  الإ�سطرارية 

املوافقة اخلطية.

2- يبني الفرد يف طلب الإجازة املدة والتاريخ الذي يرغب اأن تبداأ اإجازته فيه، واملكان الذي يود اأن يق�سي 

فيه اإجازته وعنوانه يف اأثناء الإجازة.

املادة )68(

حتدد املراجع املخت�سة مدة كل اإجازة توافق عليها.

املادة )69( 

ل يجوز تق�سري الإجازة اأو تاأجيلها اأو اإلغاوؤها اأو قطعها بعد املوافقة عليها واإبالغها للفرد، اإل لأ�سباب 

قوية تقت�سيها حالة العمل.

املادة )70( 

يجوز للفرد املجاز اأن ينيب من ي�ساء لقب�س رواتبه التي ي�ستحقها يف اأثناء وجوده يف الإجازة بتفوي�س 

خطي ي�سدق من قائد وحدته اأو ممن ميثل اململكة يف اخلارج.

املادة )71(

�سباط ال�سف وال�سرطيون مينحون اإجازة �سنوية ل تتجاوز )14( يومًا بقرار من قادة الوحدات.
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الباب ال�ساد�س 

انتهاء اخلدمة 

املادة )72( 

تعترب خدمة الفرد منتهية بعد �سدور قرار من املرجع املخت�س عماًل باأحكام هذا القانون اأو اأي ت�سريع 

 اآخر يف اأحد احلالت التالية:

 1- بلوغ ال�سن املقررة لرتك اخلدمة مبوجب قانون التقاعد الع�سكري.

 2- عدم اللياقة للخدمة �سحيًا.

 3- ال�ستقالة.

 4- ال�ستغناء اأو الإحالة على التقاعد.

 5- فقد اجلن�سية.

 6- احلكم بعقوبة جنائية اأو جنحوية خملة بال�سرف والأمانة.

7- الوفاة.

املادة )73( 

من  بقرار  ال�سابط  وي�ستغنى عن خدمة  املدير،  من  بقرار  �سابط  رتبة  دون  الفرد  ي�ستغنى عن خدمة 

جمل�س الوزراء، وتن�سيب الوزير بناء على تو�سية املدير على اأن يقرتن ذلك بالإرادة امللكية وذلك لأحد 

الأ�سباب الآتية:

 1- عدم الكفاءة اأو عدم اللياقة لأ�سباب مقنعة وعادلة.

 2- �سوء ال�سلوك، ا�ستنادًا اإىل التقارير التي ترفع بحقه.

 3- �سدور حكم عليه باحلب�س )ملدة تزيد على 89 يومًا(.

4- �سدور حكم عليه بالطرد.

املادة )74( 

ل يجوز لأي فرد اأن ي�ستقيل من اخلدمة قبل انق�ساء مدة التعيني الأوىل املقررة مبوجب هذا القانون، غري 

اأنه يجوز له اأن ي�ستقيل من اخلدمة خالل مدة التجديد �سريطة اأن يبلغ املدير ذلك خطيًا بوا�سطة مرجعه 

املخت�س وتقبل ا�ستقالة الفرد دون رتبة �سابط مبوافقة املدير. وتقبل ا�ستقالة ال�سابط بقرار من جمل�س 

الوزراء بتن�سيب الوزير بناء على تو�سية املدير على اأن يقرتن ذلك بالإرادة امللكية.

املادة )75 (

جميع  الدولة  خزانة  اإىل  يعيدوا  اأن  على  التدريب،  اأثناء  يف  واملجندين  التالميذ  ا�ستقالة  قبول  للمدير 

امل�ساريف التي اأنفقت عليهم يف اأثناء مدة التدريب بالقدر الذي يقرره املدير ما عدا الراتب.



81

املادة )76(

اأ-  يزود كل فرد بالألب�سة والأ�سلحة والعتاد والتجهيزات ال�سرورية لقيامه بواجباته.

ب-  ل ت�سري اأحكام هذه املادة على الأفراد دون رتبة �سابط من الكتبة والفنيني والعاملني يف ق�سم الأبحاث 

اجلنائية واملهنيني وغريهم من املتفرقة ممن كانوا يف خدمة القوة عند بدء العمل بهذا القانون اأو 

الذين �سيجندون بعد نفاذه.

ج- ل ي�سمل ال�ستثناء بالفقرة ال�سابقة الأفراد بالال�سلكي والعهدة واملو�سيقى وال�سواقني.

املادة )77( 

ت�سرتد املالب�س والتجهيزات والأ�سلحة وكافة ما بعهدة الأفراد من الأموال الأمريية املقرر اإعادتها عند 

انتهاء خدماتهم وفقًا لالأنظمة والتعليمات املرعية.

املادة) 78( 

عند اإعادة اأي �سابط اإىل اخلدمة ت�سري عليه الأحكام التالية:

اأ- اإذا كان قد ا�ستقال اأو اأحيل على التقاعد بناء على طلبه، فيعاد برتبته ال�سابقة على اأن تعترب اأقدميته 

من تاريخ اإعادته للخدمة.

اآخر فيعاد برتبته ال�سابقة واأقدميته بها  اأحيل على التقاعد لأي �سبب  اأو  اإذا ا�ستغنى عن خدماته  ب- 

�سريطة اأن ل تزيد مدة انف�ساله عن اخلدمة عن �سنتني. فاإذا زادت على ذلك فيعود برتبته ال�سابقة، 

وتعترب اأقدميته من تاريخ اإعادته.

املادة )79( 

يف حالة تنزيل رتبة ال�سابط اأو �سابط ال�سف يعترب الأقدم يف الرتبة التي نزل اإليها ويتقا�سى اأعلى  اأ-  

مربوط تلك الدرجة.

ل يجوز التنزيل اإل للرتبة التي دونها مبا�سرة. ب- 

الباب ال�سابع 

النيابة العامة وحمكمة ال�سرطة 

الف�سل الأول 

النيابة العامة 

املادة )80( 

يتوىل النيابة العامة للقوة امل�ست�سار العديل واملدعون العامون وهيئات التحقيق فيها. اأ- 

يعني املدير اأو من ينيبه اأع�ساء النيابة العامة املار ذكرهم. ب- 
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تقوم النيابة العامة للقوة باإقامة دعوى احلق العام ومبا�سرتها على الأفراد. ج- 

تعترب اخلدمة التي يق�سيها امل�ست�سار العديل وق�ساة حمكمة ال�سرطة اإذا كانوا جمازين من معهد  د- 

حقوقي، خدمة ق�سائية وفقًا لأحكام قانون ا�ستقالل الق�ساء ونقابة املحامني النظاميني.

املادة)81( 

ت�سكل هيئة التحقيق من عدد من ال�سباط يختارهم املدير اأو من ينيبه. اأ- 

على هيئات التحقيق اأن تودع اإىل املدير بال اإبطاء كافة الأوراق وحما�سر ال�سبط مع خال�سة وافية  ب- 

لنتيجة التحقيق.

يجوز للمدير اأو من ينيبه اأن يبت يف الق�سية اإذا كانت من اجلرائم الن�سباطية اأو اجلنح واإل فيحيلها  ج- 

اإىل امل�ست�سار العديل لبيان مطالعته على الأوراق التحقيقية.

املادة )82( 

يجوز لقائد منطقة اأو قائد وحدة امل�ستكى عليه يف جرائم املخالفات واجلنح اأن ي�سكل له هيئة حتقيق  اأ- 

على اأن تعلو رتبة رئي�س هيئة التحقيق رتبة املتهم.

يجوز لقائد املنطقة اأو الوحدة اأن يبت يف الق�سية �سمن �سالحياته القانونية. ب- 

املادة )83(

على النيابة العامة للقوة اإقامة دعوى احلق العام اإذا اأقام املت�سرر اأو من ميثله نف�سه مدعيًا �سخ�سيًا ول 

يجوز تركها اأو وقفها اأو تعطيل �سريها اإل يف الأحوال املبينة يف القانون.

املادة )84( 

اإذا ارتكبت جرمية وكان جميع اأطرافها من اأفراد القوة، فتتوىل النيابة العامة للقوة اإجراء التحقيق  اأ - 

فيها ويف حالة مبا�سرة الدعاء العام املدين التحقيق فاإن عليه اأن يودع الأوراق التي ن�سمها اإىل النيابة 

العامة للقوة عند ح�سورها.

العام املدين  اأفراد القوة يف تهمة واحدة يتوىل املدعي  اأحد  يف حالة وجود طرف من املدنيني مع  ب- 

التحقيقات املخت�سة باملدنيني وتتوىل النيابة العامة للقوة التحقيق بالن�سبة لأفراد القوة.

الف�سل الثاين 

حمكمة ال�سرطة 

املادة )85( 

للمدير ت�سكيل حمكمة ت�سمى )حمكمة ال�سرطة( من رئي�س وع�سوين على الأقل على اأن ل تقل رتبة  اأ- 

رئي�س املحكمة عن رئي�س اأول واأن يكون اأحد اأع�سائها جمازًا يف احلقوق.

يتوىل املرافعة اأمام حمكمة ال�سرطة املدعي العام. ب- 
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ج-  جترى املحاكمة اأمام حمكمة ال�سرطة وفقًا لقانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية.

املادة)86( 

يف احلالت التي يكون فيها املتهم برتبة اأعلى من رتبة رئي�س املحكمة، يعني املدير رئي�سًا اآخر يكون برتبة 

اأعلى من رتبة املتهم.

املادة )87(

اإيفاء بغايات هذا القانون، تطبق على اأفراد القوة اأحكام قانون العقوبات الع�سكري املعمول به على اأن 

ي�ستعا�س عن كلمة )اجلي�س( وعبارتي )جمل�س ع�سكري( و)رئي�س اأركان( اأينما وردت يف القانون احلايل 

اأية كلمة اأو عبارة حتل حملها بقانون لحق بعبارة )قوة الأمن العام( و)حمكمة ال�سرطة( و)مدير  اأو 

الأمن العام( على التوايل.

املادة )88( 

يحق للمتهم املحكوم عليه وللم�ست�سار العديل اأن يطلب متييز كافة الأحكام اجلنائية التي ت�سدر عن  اأ- 

حمكمة ال�سرطة خالل مدة ثالثني يومًا من تاريخ تفهيمه احلكم.

حينما توؤلف حمكمة التمييز للنظر يف التمييز املرفوع اإليها، ت�سكل من اأربعة ق�ساة من ق�ساتها ي�ساف  ب- 

اإليهم ع�سو خام�س ينتدبه مدير الأمن العام من بني ال�سباط، على اأن ل تقل رتبته عن عقيد.

تعترب حمكمة التمييز يف مثل هذه احلالة حمكمة مو�سوع يجوز لها اأن ت�سدق احلكم بناء على البينات  ج- 

الواردة يف اإ�سبارة الق�سية اأو اأن تنق�سه وتربئ املتهم اأو تدينه ولها اأن حتكم مبا كان يجب على 

حمكمة ال�سرطة اأن حتكم به.

املادة )89( 

اإذا كان حكم حمكمة ال�سرطة بالرباءة، فال يجوز ملحكمة التمييز اأن تدين املتهم اإل اإذا اأعادت �سماع  اأ - 

البينة.

اإذا تبني ملحكمة التمييز اأن هنالك خطاأ يف الإجراء اأو خمالفة جوهرية يف القانون، فيجوز لها اأن  ب- 

تنق�س احلكم وتعيده ملحكمة ال�سرطة لل�سري به وفقًا للتعليمات التي تقررها.

يف جميع الأحوال يكون قرار حمكمة التمييز قطعيًا. ج- 

الباب الثامن 

اأحكام متفرقة 

املادة )90( 

يعترب كل فرد م�سوؤوًل عن جميع الأموال العامة التي يف عهدته اأو التي تقع يف حوزته وما يعهد اإليه من 

الأ�سلحة والعدد احلربية واملالب�س والأرزاق التي ت�سرف لت�ستعملها القوة التي حتت اإمرته اأو ل�ستعمالها 
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اخلا�س، ويكون م�سوؤوًل عنها جتاه املدير يف حالة فقدها اأو ت�سررها اأو اإتالفها ما مل يكن ال�سرر الذي 

حلق بها قد جنم عن حادث مل يكن بالإمكان جتنبه اأو عن �سرقة مل تن�ساأ عن اإهماله اأو عن ا�ستعمالها 

فعاًل يف اخلدمة.

املادة )91( 

على كل فرد انف�سل عن اخلدمة اأن ي�سلم فورًا جميع ما بعهدته من الأ�سلحة واملالب�س وغريها من  اأ - 

العهدة واحلاجات الالزمة للقيام بواجباته، فاإذا عجز عن ت�سليمها يجازى بعد اإدانته من قبل حمكمة 

ال�سرطة بغرامة ل تتجاوز ع�سرين دينارًا اأو احلب�س مدة ل تتجاوز ثالثة اأ�سهر وي�سمن قيمتها.

كل فرد اأتلف اأو اأ�ساع اأ�سلحة اأو األب�سة اأو �سواها من الأموال العامة، يجوز للمدير اأن يقرر احل�سم من  ب- 

راتبه اإىل اأن ي�سدد ثمنها اأو قيمة اإ�سالحها، ف�ساًل عن اأية عقوبة ي�ستحقها مبقت�سى هذا القانون.

املادة )92(

ل ي�ستحق الفرد راتب اأي يوم تغيب فيه بال اإجازة. اأ- 

ل تعترب مدة التغيب يومًا كاماًل، ما مل تكن قد ا�ستغرقت �ست �ساعات متوالية اأو اأكرث �سواء اأكانت  ب- 

كلها يف يوم واحد اأم ق�سم منها يف اليوم الواحد والآخر يف اليوم الثاين.

اإذا جتاوزت مدة التغيب �ست �ساعات متوالية ولكنها مل تتجاوز اأربعًا وع�سرين �ساعة فال حت�سب اأكرث  ج- 

من يوم واحد. اأما اإذا جتاوزت املدة الأربع والع�سرين �ساعة فكل اأربع وع�سرين �ساعة لحقة اأو اأي 

ق�سم منها يعترب يومًا كاماًل.

املادة )93( 

ملجل�س الوزراء بناء على تن�سيب الوزير اإ�سدار اأنظمة لتنفيذ اأحكام هذا القانون ولتحديد رواتب الأفراد وتنظيم القوة 

اإن�ساء  القوة. مبا يف ذلك  التي يجدها �سرورية مل�سلحة  الأمور  العالوات وغري ذلك من  وتدريبها وجتهيزها وتعيني 

اجلمعيات اخلريية و�سندوق الرفاه واإقامة امل�ساكن لأفراد الأمن العام ودكان ال�سرطي على اأن تقرتن بالإرادة امللكية.

املادة )94( 

يلغى قانون الأمن العام رقم )29( ل�سنة 1958 وتعديالته وجميع القوانني الأخرى اإىل املدى الذي تتعار�س 

فيه اأحكامها مع اأحكام هذا القانون.

املادة )95( 

رئي�س الوزراء ووزير الداخلية مكلفان بتنفيذ اأحكام هذا القانون.

احل�صني بن طالل
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قانون الأمن العام املعدل املوؤقت

قانون رقم )50( ل�سنة 1965

 نحن احل�صني الأول ملك اململكة الأردنية الها�صمية

 مبقت�سى الفقرة )اأ( للمادة 94 من الد�ستور

ويناء على ما قرره جمل�س الوزراء بتاريخ 1965/10/18

ن�سادق -مبقت�سى املادة 31 من الد�ستور- على القانون املوقت الآتي وناأمر باإ�سداره وو�سعه مو�سع التنفيذ 

املوقت واإ�سافته اإىل قوانني الدولة على اأ�سا�س عر�سه على جمل�س الأمة يف اأول اجتماع له. 

املادة )1( 

ي�سمى هذا القانون املوؤقت )قانون الأمن العام املعدل ل�سنة 1965( ويقراأ مع قانون الأمن العام املوؤقت 

اإليه فيما يلي بالقانون الأ�سلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ العمل  رقم )38( ل�سنة 1965 امل�سار 

بالقانون الأ�سلي.

املادة )2( 

تعدل املادة )2( من القانون الأ�سلي باإ�سافة الفقرة التالية اإليها برقم )13(:

اأ�سول  وقانون  النظامية  املحاكم  تنظيم  قانون  التي ن�س عليها يف  املحكمة  التمييز- هي  13- حمكمة 

املحاكمات اجلزائية.

املادة )3( 

تعدل املادة )3( من القانون الأ�سلي باإلغاء ما جاء يف الفقرة )اأ( منها وال�ستعا�سة عنه مبا يلي:

املدير          الداخلية وميثلها  بوزارة  اعتبارية مرتبطة  العام هيئة نظامية ذات �سخ�سية  الأمن  )اأ(قوة 

وتتاألف من الفئات التالية:

1- ال�سباط

2- �سباط ال�سف

3- ال�سرطيني

املادة )4( 

تعدل املادة )10( من القانون الأ�سلي على الوجه الآتي:

 1- باإلغاء ما جاء يف الفقرة )ب( منها وال�ستعا�سة عنه مبا يلي:

)ب( الرتب النظامية لالأفراد دون رتبة �سابط هي:

1- وكيل
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2- رقيب 

3- عريف

4- �سرطي

2- باإ�سافة الفقرتني )ج ود( التاليتني اإليها:

)ج( اإ�سارات الرتب واملختلفة تبني بقرار من املدير وموافقة الوزير.

ت�سفيتها عن طريق  يتم  كما هي حتى  تبقى  القانون  هذا  نفاذ  عند  املوجودة  احلالية  الرتب  )د( 

الرتفيع اأو انتهاء اخلدمة.

املادة )5(

 تعدل املادة )12( من القانون الأ�سلي بحذف عبارة:

)ح�سب قناعة �سلطة التعيني( الواردة يف البند )8( من الفقرة )ب( منها.

املادة )6(

 تعدل املادة )22( من القانون الأ�سلي باعتبار ما جاء فيها فقرة )اأ( واإ�سافة الفقرة )ب( التالية اإليها: 

)ب( ينطبق على هوؤلء قوانني العمال فيما يتعلق باملكافاأة والإجازات وغريها.

املادة )7( 

تعدل املادة )25( من القانون الأ�سلي على الوجه التايل: 

 1- باإ�سافة اجلملة التالية اإىل اآخر الفقرة )1( منها: )الذي يكتبها قائد الوحدة ب�ساأن من هم حتت اإمرته(.

2- بحذف الفقرتني )3، 4( منها واإعادة ترقيم الفقرة )5( برقم )3(.

3- باإ�سافة العبارة التالية اإىل اآخر الفقرة 3 منها: )بحيث ل يقل عددهم عن ثالثة(.

املادة )8( 

تعدل املادة )26( من القانون الأ�سلي ب�سطب عبارة )وجب ف�سله( الواردة فيها وال�ستعا�سة عنها بعبارة 

)يجوز ف�سله(.

املادة )9( 

يلغى ما جاء يف املادة )27( من القانون الأ�سلي وي�ستعا�س عنه مبا يلي:

27- يجرى ترفيع �سباط ال�سف من رتبة وكيل اإىل رتبة �سابط بعد اجتيازهم دورة يف كلية ال�سرطة 

امللكية ل تقل مدتها عن �ستة اأ�سهر، �سريطة اأن ل يكونوا قد جتاوزوا اخلام�سة والأربعني من عمرهم واأن 

يكونوا حائزين على �سهادة الدرا�سة البتدائية على الأقل.

املادة )10(

 تعدل املادة )35( من القانون الأ�سلي بحذف عبارة:

)مراعاة اأحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه( الواردة يف م�ستهلها.
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املادة )11( 

الفقرة )14( منها. )ويعاقب  اآخر  اإىل  التالية  العبارة  باإ�سافة  الأ�سلي  القانون  املادة )36( من  تعدل 

باحلب�س ملدة ل تزيد على ثالثة اأ�سهر اأو بغرامة ل تزيد على خم�سني دينارًا(.

املادة )12( 

تعدل املادة )38( من القانون الأ�سلي كما يلي:

1- بحذف الفقرات )3 و6 و11 و12( الواردة حتت عبارة )اإذا ارتكب اأي فرد اإحدى املخالفات التالية( 

منها واإعادة ترقيم فقراتها على هذا الأ�سا�س.

التالية( منها  العقوبات  باإحدى  الواردة حتت عبارة )يعاقب  و3  و2  الفقرات )1  باإلغاء ما جاء يف   -2

وال�ستعا�سة عنه مبا يلي:

1. تنزيل الرتبة ملن هم دون رتبة وكيل.   

2. ح�سم الراتب ملدة ل تزيد على �سهرين.   

3. احلب�س اأو احلجز ملدة ل تتجاوز �سهرين.  

املادة )13(

بكلمة  عنها  وال�ستعا�سة  فيها  الواردة  )�سابط(  كلمة  ب�سطب  الأ�سلي  القانون  من   )39( املادة  تعدل 

)وكيل(.

املادة )14( 

تعدل املادة )47( من القانون الأ�سلي بحذف كلمة )بالتقاعد( الواردة فيها.

املادة )15( 

يلغى ما جاء يف املادة )48( من القانون الأ�سلي وي�ستعا�س عنه مبا يلي:

48- ي�ستحق الفرد الذي تنتهي خدمته لأي �سبب عدا ال�ستقالة اأو الإحالة على التقاعد مكافاأة ت�ساوي 

حا�سل �سرب راتبه ال�سهري الأخري مع كافة العالوات يف جمموع �سنوات خدمته العامة ب�سرط اأن ل تقل 

خدمته عن خم�س �سنوات.

املادة )16(

تعدل املادة )72( من القانون الأ�سلي كما يلي:

1- بحذف عبارة )اأو الإحالة على التقاعد( الواردة يف الفقرة )4( منها.

2- باإ�سافة عبارة )عن اخلدمة( بعد كلمة )ال�ستغناء( الواردة يف الفقرة )4( منها.

3- باإ�سافة العبارة التالية اإىل اآخر الفقرة )6( منها: )من قبل حمكمة ال�سرطة اإذا كان احلكم يزيد 

عن احلب�س ملدة 89 يومًا(.

4- باإ�سافة الفقرتني التاليتني اإليها برقم )8 و9(:
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8. الإحالة على التقاعد )وجتري اإحالة ال�سباط على التقاعد على اأ�سا�س الراتب الأ�سا�سي للرتبة 

التي تلي رتبته مبا�سرة ويف اأدنى مربوطها(.

9. الطرد من اخلدمة بحكم من قبل حمكمة ال�سرطة.

املادة )17( 

يلغى ما جاء يف املادة )73( من القانون الأ�سلي وي�ستعا�س عنه مبا يلي:

ي�ستغنى عن خدمة الفرد اإذا كانت هنالك اأ�سباب مقنعة وعادلة. 73-اأ - 

ويكون ال�ستغناء عن خدمة الفرد دون رتبة �سابط بقرار من املدير، وي�ستغنى عن خدمة ال�سابط بقرار  ب- 

من جمل�س الوزراء بتن�سيب الوزير بناء على تو�سية املدير على اأن يقرتن ذلك بالإرادة امللكية ال�سامية.

املادة )18(

تعدل املادة )81( من القانون الأ�سلي باإلغاء ما جاء يف الفقرة )ج( منها وال�ستعا�سة عنه مبا يلي:

امل�ست�سار  اإىل  فيحيلها  الأخرى  الق�سايا  اأما  واجلنح،  املخالفات  ق�سايا  يف  يبت  اأن  للمدير  يجوز  ج- 

العديل.

املادة) 19( 

تعدل املادة )82( من القانون الأ�سلي على الوجه التايل:

1- ب�سطب كلمة )املتهم( الواردة يف الفقرة )اأ( منها وال�ستعا�سة عنها بعبارة )امل�ستكى عليه(.

2- باإلغاء ما جاء يف الفقرة )ب( منها وال�ستعا�سة عنه مبا يلي:

ب- يجوز لقائد املنطقة اأو الوحدة اأن يبت يف جرائم املخالفات واجلنح التي ل تزيد العقوبة فيها 

عن احلب�س مدة �سهرين اأو الغرامة خم�سة وع�سرين دينارًا.

املادة )20( 

تعدل املادة )85( من القانون الأ�سلي باإ�سافة العبارة التالية اإىل اآخر الفقرة )ج( منها: )ل �سيما ما 

يتعلق منها بالأ�سول املتبعة لدى حماكم البداية(.

املادة )21( 

تعدل املادة )88( من القانون الأ�سلي على الوجه التايل:

1- باإلغاء ما جاء يف الفقرة )اأ( منها وال�ستعا�سة عنه مبا يلي:

يحق للمدير بوا�سطة امل�ست�سار العديل، وللمتهم املحكوم عليه اأن يطلب متييز كافة الأحكام اجلنائية التي 

ت�سدر عن حمكمة ال�سرطة خالل مدة ثالثني يومًا من تاريخ تفهمه اأو تبليغه احلكم.

2- بال�ستعا�سة عن كلمة )توؤلف( الواردة يف اأول الفقرة )ب( منها بكلمة )تنعقد(.

1965/10/18

احل�صني بن طالل
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 نظام اإ�سكان اأفراد الأمن العام

نظام رقم )5( ل�سنة 1966

�سادر مبقت�سى املادة 39 من قانون الأمن العام املوؤقت رقم)38( ل�سنة 1965

 نحن احل�صني الأول ملك اململكة الأردنية الها�صمية 

 مبقت�سى املادة )31( من الد�ستور

 وبناء على ما قرره جمل�س الوزراء بتاريخ 1966/1/5،

ناأمر بو�سع النظام الآتي: 

املادة )1(

ي�سمى هذا النظام )نظام اإ�سكان اأفراد الأمن العام ل�سنة 1966( ويعمل به من تاريخ ن�سره يف اجلريدة 

الر�سمية.

املادة )2( 

 تعني كلمة حكومة )احلكومة الأردنية الها�سمية(

 تعني كلمة مدير )مدير الأمن العام(

تعني كلمة فرد )ال�سابط و�سابط ال�سف وال�سرطي(

املادة )3( 

اأ- توؤ�س�س يف الأمن العام هيئة ت�سمى هيئة اإقامة امل�ساكن برئا�سة مدير الأمن العام اأو من ينيبه وع�سوية 

كل من: 

مدير اللوازم يف الأمن العام.  .1   

مدير املالية يف الأمن العام.  .2 

قائد منطقة يختاره املدير.  .3 

مهند�س يف الأمن العام يختاره املدير.  .4

املادة )4(

هيئة اإقامة امل�ساكن هيئة معنوية ذات �سخ�سية اعتبارية وا�ستقالل مايل ميثلها رئي�سها ولها اأن تقا�سي 

وتقا�سى بهذه ال�سفة.

املادة )5(

اأ -  جتتمع الهيئة يف املكان والزمان الذي يحدده رئي�سها اأو بطلب اثنني من اأع�سائها.

قبل  املعني من  اللجنة  �سكرتري  لدى  الأع�ساء، وحتفظ  وباأكرثية عدد  اللجنة خطية  قرارات  تكون  ب- 

املدير.
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املادة )6(

1- تقوم الهيئة بالأعمال التالية:

اقرتا�س املبالغ الالزمة ل�سراء الأرا�سي واإقامة املباين ال�سكنية من اأية جهة حكومية اأو غري  اأ. 

حكومية وذلك ب�سمان مديرية الأمن العام اأو احلكومة اأو باأي �سمان قانوين تقرره اللجنة.

�سراء الأرا�سي الالزمة لإقامة املباين �سريطة اأخذ موافقة ق�سم التنظيم يف وزارة الداخلية على  ب. 

ذلك.

�سراء املواد الالزمة للبناء، واإن�ساء الطرق وعمل الأر�سفة وخزانات املياه والكهرباء. ج. 

التعاقد مع املقاولني اأو املهند�سني اأو املتعهدين وغريهم وا�ست�سارة اخلرباء لإقامة الأبنية ح�سب  د. 

املوا�سفات والنماذج التي تقرها اللجنة.

و�سع الأرا�سي والأبنية املقامة عليها تاأمينًا مل�سلحة الهيئة. 2-   اأ . 

قبول تاأمني املباين والأرا�سي مل�سلحة الغري �سمانًا لديون عليها. ب . 

ويكون التاأمني من الدرجة الأوىل وله حق المتياز على غريه من الديون التي ت�ستحق على تلك  ج . 

املباين.

بيع الأرا�سي اأو املباين ال�سكنية لأفراد الأمن العام. د . 

و�سع ال�سمانات الالزمة ل�سرتداد اأثمان املباين. هـ . 

التكاليف  كافة  تغطية  بعد  تقررها  التي  بالأثمان  للهيئة  اململوكة  املباين  الأفراد  متليك   .1 و. 

والنفقات.

2.  يجري ت�سديد املبالغ امل�ستحقة على الأفراد نظري امتالكهم تلك املباين على دفعات واأق�ساط 

�سهرية حت�سم من رواتبهم ويجب �سداد املبالغ كاملة يف مدة ل تزيد عن خم�سة ع�سرة 

�سنة.

3. طريقة حت�سيل وت�سديد الديون وتعيني مدد الأداء مع مراعاة الفقرة )و( )1(.

املادة )7( 

يجري توزيع املباين على الأفراد وتعطى الأف�سلية على الوجه التايل:

لالأفراد الذين ل ميلكون م�ساكن وبالأخ�س املتزوجون ولهم اأولد.  .1

الذين لهم مدة خدمة اأكرث مقبولة للتقاعد.  .2

املادة )8( 

اإذا تخلف الفرد عن ت�سديد اأي ق�سط م�ستحق، فاإنه ينذر بكتاب م�سجل بوجوب الدفع خالل ثالثني  اأ . 

يومًا من تاريخ ال�ستحقاق فاإذا تخلف فتجرى املعامالت القانونية �سده.

ميكن تاأجيل �سداد الديون امل�ستحقة على الأفراد ملدة ل تزيد على �ستة اأ�سهر ب�سرط �سدور قرار  ب. 
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بذلك من الهيئة.

اإذا تويف الفرد انتقلت كافة حقوقه والتزاماته لورثته. ج. 

املادة )9(

جترى اإقامة امل�ساكن يف كافة مناطق اململكة بال�سكل الذي يوؤمن احتياجات الأفراد وبالن�سبة العددية  اأ. 

ملرتبات تلك املناطق.

يوؤخذ راأي الفرد يف املنطقة التي يرغب يف اإقامة امل�سكن فيها. ب. 

املادة )10( 

تقوم الهيئة باإيداع الأموال يف اأحد البنوك املحلية وفق ال�سروط املنا�سبة. اأ . 

واأمني  الهيئة  رئي�س  من  املالية  وال�سندات  ال�سيكات  وتوقع  الهيئة  من  بقرار  املبالغ  �سحب  يتم  ب . 

ال�سندوق.

املادة )11( 

يجري تعيني اأمينًا لل�سندوق اخلا�س بالهيئة من قبل املدير. اأ . 

يوقع اأمني ال�سندوق على كافة احلوالت وال�سندات املالية بجانب توقيع رئي�س الهيئة. ب . 

يبني اأمني ال�سندوق بح�ساب ختامي الو�سع املايل للهيئة ويقدم تقرير مف�سل اإىل الهيئة واطالع  ج . 

املدير. 

يجري تدقيق اأموال وح�سابات الهيئة من قبل ديوان املحا�سبة. د. 

1966/1/5

احل�صني بن طالل
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 نظام اللوازم لالأمن العام

نظام رقم )20( ل�سنة 1966

�سادر مبقت�سى املادة )93( من قانون الأمن العام املوؤقت رقم )38( لعام 1965

 نحن احل�صني الأول ملك اململكة الأردنية الها�صمية 

 مبقت�سى املادة )31( من الد�ستور

 وبناء على ما قرره جمل�س الوزراء بتاريخ 1966/2/19

 ناأمر بو�سع النظام الآتي: 

املادة )1( 

اجلريدة  يف  ن�سره  تاريخ  به  ويعمل   )1966 ل�سنة  العام  لالأمن  اللوازم  )نظام  النظام  هذا  ي�سمى 

الر�سمية.

املادة) 2( 

يكون للعبارات والألفاظ التالية املعاين املخ�س�سة لها فيما يلي ما مل تدل القرينة خالف ذلك:

اللوازم: كافة املهمات والأدوات والآلت والأعتدة واملالب�س وامل�ساريع والتجهيزات واأية مواد لزمة  اأ . 

ل�ستعمال قوة الأمن العام وذلك لتمكني هذه القوة من مبا�سرة اأعمالها حلفظ الأمن والنظام وكذلك 

عمليات التاأمني على هذه املواد.

الوزير: وزير الداخلية ب. 

املدير: مدير الأمن العام ويف حالة  غيابه ال�سابط الذي يليه رتبة. ج. 

الأمن العام: قوة الأمن العام امل�سكلة مبقت�سى القوانني والأنظمة وكذلك الدفاع املدين. د. 

مدير اللوازم: مدير لوازم الأمن العام. هـ. 

الف�سل الأول 

امل�سرتيات 

املادة )3( 

ملدير الأمن العام اأو من ينيبه خطيًا:

�سراء لوازم ومهمات ل تزيد قيمتها على )500( دينار على اأن يتم ال�سراء بوا�سطة جلنة من ثالثة  اأ. 

�سباط يعينهم املدير �سريطة احل�سول على ثالث مناق�سات اإذا كانت ذلك ممكنًا، وتخ�سع قرارات 

اللجنة اإىل ت�سديق املدير اأو من ينيبه.

�سراء لوازم ومهمات تزيد قيمتها على )500( دينار ول تتجاوز )1000( دينار على اأن يتم ال�سراء  ب. 
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بوا�سطة جلنة من ثالث �سباط يعينهم املدير �سريطة احل�سول على ثالث مناق�سات اإذا كان ذلك 

ممكنًا وتكون قرارات اللجنة خا�سعة لت�سديق وزير الداخلية.

يف احلالت اخلا�سة واحلالت امل�ستعجلة �سراء لوازم تزيد قيمتها على الألف دينار على اأن يتم ال�سراء  ج. 

بوا�سطة جلنة توؤلف من �سابطني يعينهم املدير على اأن ل تقل رتبة اأحدهما عن مقدم والثاين عن 

رئي�س اأو ل وع�سو ثالث من وزارة القت�ساد الوطني من ال�سنف الأول، وتكون قرارات اللجنة خا�سعة 

للت�سديق من وزيري الداخلية والقت�ساد.

�سراء لوازم ومهمات من اأو بوا�سطة اجليو�س العربية اأو الأجنبية بالأ�سعار املقررة من قبلها. د. 

يف احلالت ال�ستثنائية ولأ�سباب خا�سة للمدير اأن يطلب من رئي�س الوزراء بوا�سطة وزير الداخلية  هـ. 

املقررة  بالأ�سعار  معينة  �سركات  من  ومهمات  لوازم  �سراء  على  املوافقة  القت�ساد  وزير  وبتن�سيب 

لها.

�سراء لوازم ومهمات عن طريق وكالء التاج مبوافقة وزير القت�ساد. و. 

لديوان املحا�سبة اأن ينتدب من ميثله حل�سور اللجان املن�سو�س عليها يف الفقرتني )ب وج( من هذه  ز. 

املادة دون ال�سرتاك يف اللجنة.

على اللجان امل�سكلة مبوجب الفقرة )ج( من هذه املادة اأن تن�سر عن اللوازم املطلوبة يف ال�سحف  ح. 

اليومية واأن يتم ال�سراء بطريق الظرف املختوم.

ل يجوز جتزئة اللوازم املراد �سراوؤها يف الفقرتني ) اأ وب( املذكورتني اآنفًا اإىل �سفقات بق�سد اإدخالها  ط. 

حتت اأحكام الفقرتني امل�سار اإليهما.

يف غري احلالت املذكورة اأعاله جتري جميع املبايعات بوا�سطة جلنة العطاءات اخلا�سة مبديرية  ي. 

الأمن العام.

املادة )4( 

ت�سكل جلنة عطاءات خا�سة ملديرية الأمن العام يف عمان على الوجه التايل:

ثالثة �سباط ينتخبهم املدير ويوافق عليهم وزير الداخلية يكون اأحدهم رئي�س للجنة على اأن ل تقل  اأ . 

رتبته عن عقيد ورتبة الع�سوين عن رئي�س اأول.

ع�سو يختاره وزير القت�ساد من موظفي ال�سنف الأول من موظفي وزارته على اأن ل تقل درجته عن  ب. 

الدرجة الرابعة.

جلنة  اأية  يف  ي�سرتك  اأن  لل�سكرتري  يجوز  ول  العطاءات  للجنة  �سكرتريًا  �سابطًا  املدير  يعني  ج.  

م�سرتيات.

تكون مدة رئا�سة وع�سوية جلنة العطاءات لالأمن العام اعتياديًا اثني ع�سر �سهرًا ويحق للمدير متديد  د. 

اأو تخفي�س هذه املدة ح�سبما يراه �سروريًا.

تنتدب وزير املالية / اجلمارك مندوبًا عنه حل�سور اجتماعات جلنة العطاءات على اأن ل تقل درجته  هـ. 

عن الدرجة الرابعة اإذا كانت امل�سرتيات �سيبحث بها الر�سوم اجلمركية.

لديوان املحا�سبة اأن ينتدب من ميثله حل�سور اجتماعات هذه اللجنة دون ال�سرتاك فيها. و. 
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املادة )5( 

بعد فتح املناق�سات وبيان الأ�سعار للم�سرتيات املحلية يحق للجنة العطاءات اأن تعني جلانًا فرعية ل�سراء  اأ . 

اللوازم املطلوبة ويحق لها تعيني جلان فرعية للم�سرتيات اخلارجية ح�سب ما ترى ذلك �سروريًا.

ينح�سر عمل جلان العطاءات الفرعية فيما اأوعز اإليها به من قبل اللجنة. وعلى هذه اللجان اأن تقدم  ب. 

للجنة العطاءات ن�سخًا من مقرراتها وما تعقده من املقاولت �سريطة اأن ل تتجاوز اأ�سعار اللوازم 

الأ�سعار املعرو�سة على جلنة العطاءات.

املادة )6(

تنتدب الوحدة املخت�سة )�ساحبة الطلب( �سابطًا اأو خبريًا ت�سرت�سد اللجنة بخربته الفنية وعليه اأن يوقع 

معها على حم�سر اجلل�سة.

املادة )7( 

معززة  العطاءات  جلنة  اإىل  ترد  التي  املقاولت  اأو  واملهمات  اللوازم  �سراء  طلبات  يف  ال�سكرتري  يدقق 

بال�سروط وكافة املوا�سفات الفنية للتاأكد من اأنها م�ستوفية ال�سروط ثم يعر�سها على اللجنة التي اإما اأن 

تقرر الإعالن عنها اأو ت�سكيل جلنة فرعية من اأجلها.

ترفق اجلهة املخت�سة )مقدمة الطلب( عينة اللوازم املطلوب �سراوؤها كلما كان ذلك ممكنا.

املادة )8( 

تن�سر اللجنة اإعالنًا عن اللوازم املطلوبة يف اجلرائد ح�سبما ترى ذلك �سروريًا لتوزيع انت�ساره. اأ . 

ثالث  على  يزيد  ل  اأن  على  اأكرث  اأو  واحدة  مرة  اأكرث  اأو  يوميتني  جريدتني  يف  الإعالن  ن�سر  يجوز  ب. 

مرات.

يجوز الإعالن عن امل�سرتيات بوا�سطة الإذاعة. ج. 

�سكرتري اللجنة م�سوؤول عن التدقيق يف �سحة الإعالنات ويف مناذج دعوة العطاء ومرفقاتها والتاأكد  د. 

من عدم وجود اأخطاء مطبعية فيها وعليه اأي�سًا اأن يتاأكد من ن�سر الإعالنات يف اجلرائد قبل موعد 

فتح املناق�سات مبدة ل تقل عن اأ�سبوعني.

يقت�سر عادة يف هذه الإعالنات على و�سف موجز للوازم املطلوبة مع بيان وقت وتاريخ موعد فتح  هـ. 

املناق�سات ويذكر يف الإعالنات اأنه ميكن احل�سول على دعوة العطاء من ال�سكرتري والطالع على 

ال�سروط واملوا�سفات والعينات يف مكتبه.

يجوز للجنة العطاءات اأن توجه دعوة العطاء لدخول املناق�سات اإىل ال�سركات والتجار الذين تعهد  و. 

فيهم الكفاءة.

تر�سل جلنة العطاءات ن�سخة من دعوة كل عطاء اإىل وزارة القت�ساد. ز. 
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املادة )9( 

باأنف�سهم يف �سندوق جلنة  واأن ي�سعوها  اأن يقدموا عرو�سهم �سمن غالفات خمتومة  املناق�سني  على 

العطاءات الذي يكون ذا اأربعة مفاتيح خمتلفة يحتفظ كل من رئي�س واأع�ساء اللجنة بواحد منها.

املادة )10( 

يفتح ال�سندوق بح�سور اللجنة بكامل اأع�سائها وت�سجل العرو�س من قبل ال�سكرتري.

املادة )11( 

تدقق اللجنة يف العطاءات واجلداول الفرعية وتفح�س العينات الواردة مع العطاءات من ناحية النوع  اأ . 

واجلودة ومطابقتها لل�سروط واملوا�سفات والعينات املطلوبة.

ي�ستح�سل على ثالث مناق�سات على الأقل حينما يكون ذلك م�ستطاعًا. ب. 

يف حالة عدم ورود ثالث مناق�سات اأو يف حالة عر�س اأ�سعار اأعلى من الأ�سعار الرائجة يف الأ�سواق  ج. 

املحلية فللجنة العطاءات اأن تعمل على اإعادة طرح العطاء مرة ثانية اأو ت�سكيل جلنة فرعية.

ل ينظر يف املناق�سات املخالفة ل�سروط العطاء اإل يف الأحوال التي تكون معاجلة النق�س املوجود  د. 

فيها ممكنًا دون اأن يلحق من جراء ذلك اإجحاف باملناق�سني الآخرين اأو �سندوق الأمن العام ويجب 

ت�سحيحها قبل ت�سجيلها.

ل تقبل العطاءات الربقية اأو التي ترد متاأخرة عن الوقت املحدد لفتح العطاء. هـ. 

حيثما يكون ذلك ممكنًا يجب تقدمي عينات اللوازم املطلوبة. و. 

املادة )12( 

يقبل عادة العطاء الأقل اإذا كانت ا�سعاره معتدله وكانت اللجنة مقتنعة باأهلية مقدمه واإذا مل يقبل  اأ . 

العطاء الأقل فعلى اللجنة، اأن تدون الأ�سباب الداعية لذلك اأما اإذا ت�ساوت الأ�سعار وكانت ال�سروط 

واملوا�سفات ومواعيد الت�سليم مطابقة لدعوة العطاء عندئذ يوزع العطاء، بالت�ساوي.

للمدير اأن يطلب من الوزارات املخت�سة تزويده بقوائم تبني اأهلية التجار واملتعهدين الفنية وكفاءتهم  ب. 

املالية.

جتري اللجنة يف جميع احلالت املمكنة فحو�سًا خمربية يف خمترب واحد اأو اأكرث للتاأكد من جودة  ج. 

العينات املعرو�سة وموافقتها و�سالحيتها لالأغرا�س املطلوبة من اأجلها. يتم ذلك ب�سورة مكتومة 

على اأن تفتح وتدر�س النتائج بح�سور اللجنة باأكملها.

عندما يقبل العطاء بعد قناعة اللجنة بالنتيجة املن�سو�س عنها يف الفقرة )ج( من هذه املادة توقع  د. 

اللجنة على العينات والنماذج املقبولة كما توقع من قبل ال�سابط اأو اخلبري املنتدب ويكون ال�سكرتري 

م�سوؤوًل عن حفظها يف مكان اأمني اإىل اأن ت�سلم للجهات املخت�سة.

جلان  اإىل  اأو  الخت�سا�س  ذات  للم�ستودعات  اللجنة  من  املوقعة  املقبولة  والنماذج  العينات  ت�سلم  هـ. 

الغاية.  التي تعني لهذه  اأو املهمات مبوجبها من قبل جلان ال�ستالم  اللوازم  ليتم ت�سليم  ال�ستالم 

اأما العينات والنماذج غري املقبولة فتعاد اإىل اأ�سحابها على نفقتهم اإذا رغبوا يف ذلك وعلى جلان 
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ال�ستالم رف�س جميع اللوازم املخالفة ل�سروط وموا�سفات العطاء.

اإذا توفرت  ت�سلمها  التي ميكن فح�سها خمربيًا تفح�س قبل  واللوازم  جميع املالب�س والتجهيزات  و. 

الإمكانيات الالزمة لفح�سها.

املادة )13(

الإجراءات  ت�ستكمل  الخت�سا�س  ذات  اجلهات  قبل  من  املقبول  العطاء  قرار  على  الت�سديق  قبل  اأ . 

القانونية الالزمة ب�سورة مكتومة.

بعد الت�سديق على العطاء املقبول ل يجوز اإجراء اأي تعديل عليه وعلى �سكرتري اللجنة اأن يعلم من  ب. 

تقرر الإحالة عليهم بقبول عطاءاتهم واأن يعمل ما يجب لإجناز كافة معامالتهم الر�سمية.

توؤخذ قرارات جلنة العطاءات بالأكرثية. ج. 

املادة )14( 

ترفق مناق�سات امل�سرتيات املحلية بكفالة مالية اأو حتويل مايل م�سدق من اأحد البنوك يعادل 10  اأ. 

باملئة من قيمة املناق�سة اأو بالن�سبة التي تقرر يف دعوة العطاء واإذا ا�ستنكف اأحد املناق�سني الذي 

تتقرر الإحالة عليه قبل التوقيع على العطاء في�سادر التاأمني الذي قدمه.

اأما امل�سرتيات الأجنبية فتجرى ح�سب التفاقيات اخلا�سة بها ويجوز فتح العتماد املايل لها مقابل  ب. 

ت�سليم بوال�س ال�سحن املعززة بالوثائق التي تثبت انطباق الب�ساعة امل�سحونة على �سروط العطاء 

وعلى اأ�سا�س الفوب اأو ال�سيف، كذلك يجوز الدفع على احل�ساب �سريطة اأن تقدم اجلهة الأجنبية 

التي يتم التعاقد معها كفالة مالية اأو حتوياًل ماليًا م�سدقًا من اأحد امل�سارف يف ذلك البلد اأو اأحد 

امل�سادر  �سراوؤه من  يتم  با�ستثناء ما  املدفوعة على احل�ساب  املبالغ  تعادل قيمة  املحلية  امل�سارف 

احلكومية العربية اأو الأجنبية بوا�سطة وكالء التاج، وعلى مديري لوازم الأمن ومالية الأمن العام 

فتح �سجالت ر�سمية ملثل هذه العتمادات والتفاقيات.

يحتفظ ال�سكرتري بهذه الكفالت والتحاويل املالية اإىل اأن ينتهي العمل املطلوب بالعطاء ثم تعاد اإىل  ج. 

اأ�سحابها بعد تربئة ذمتهم.

على ال�سكرتري اأن يفتح �سجاًل خا�سًا لت�سجيل القرارات التي تتخذها جلنة العطاءات واإل�ساق الطوابع  د. 

الالزمة بذيل ال�سفحة التي ي�سجل فيها القرار اإذا كانت قيمتها ل تزيد على ع�سرة دنانري.

اإذا كانت قيمة الطوابع تزيد على ع�سرة دنانري فتوؤدى للخزينة مبوجب و�سول مقبو�سات وي�سجل  هـ. 

رقم وتاريخ قيمة الو�سول على �سجل القرارات نف�سه ويحفظ الو�سول يف اإ�سبارة العطاء.

املادة )15( 

يحتفظ ال�سكرتري بكافة معامالت العطاءات التي ترد على اللجنة كيما يرجع اإليها عند احلاجة.

املادة )16( 

تنظم قرارات جلنة عطاءات الأمن العام واللجان الفرعية مت�سمنة اأ�سماء املناق�سني والأ�سعار املعرو�سة.  اأ . 
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ل تنفذ قرارات جلنة العطاءات وقرارات اللجنة الفرعية وقرارات اللجنة املن�سو�س عنها يف الفقرة  ب. 

)ج( من املادة الثالثة من هذا النظام ما مل يوافق عليها وزيرا القت�ساد والداخلية خالل خم�سة 

ع�سر يومًا من تاريخ �سدورها وعلى هذه اللجان اأن تقدم قراراتها للوزيرين خالل خم�سة اأيام من 

تاريخ اإ�سدارها. واإذا اختلف الوزيران فريفع الأمر لرئي�س الوزراء الذي يكون قراره قطعيًا.

تقدم اللجان الفرعية املنبثقة عن جلنة العطاءات قراراتها اإىل جلنة العطاءات لرتفع من قبلها اإىل  ج. 

الوزيرين املخت�سني للت�سديق.

املادة )17( 

تل�سق الطوابع الالزمة على الن�سخة الأوىل من قرارات الإحالة املحلية التي تقرها جميع اللجان الفرعية 

وفقًا لقانون ر�سوم طوابع الواردات اإذا كانت قيمتها ل تتجاوز ع�سرة دنانري اأما اإذا زادت قيمتها على 

ع�سرة دنانري فتوؤدى اإىل �سندوق اخلزينة وي�سم و�سول املقبو�سات اإىل القرار.

املادة )18( 

يجوز للمدير اأو من ينيبه متديد مدد الت�سليم ملدة ل تزيد على )45( يومًا بعد اقتناعه بالأ�سباب املوجبة 

وبناء على تو�سية رئي�س الوحدة الذي عليه اأن ي�سهد باأن ل �سرر من التمديد.

املادة )19( 

اإذا عجز املتعهد عن تقدمي العطاء كليًا اأو اأي جزء منه اأو اأخل باأي �سرط من �سروط التعهد واملناق�سة 

للمدير اأو من ينيبه اأن ميار�س ال�سالحيات املن�سو�س عليها يف �سروط التعهد.

املادة )20( 

يجوز للمدير اأن يحرم اأي متعهد ارتكب اأكرث من خمالفة واحدة من الدخول يف مناق�سات الأمن العام 

ملدة ل تتجاوز ال�سنة الواحدة واإذا تكررت خمالفاته بعد ذلك فللمدير مبوافقة وزير الداخلية اأن يحرمه 

بتاتًا من الدخول يف تلك املناق�سات ويف كلتا احلالتني يبلغ جلان امل�سرتيات خطيًا بذلك وعلى روؤ�ساء هذه 

اللجان تنفيذ ذلك. يحتفظ يف مديرية لوازم الأمن وجلنة العطاءات ب�سجالت خا�سة لهذه الغاية.

املادة )21( 

على قادة الوحدات املخت�سة اأن يتقدموا بطلباتهم من اللوازم اإىل الفرع املخت�س يف مديرية الأمن العام 

قبل حتقق احلاجة اإليها مبدة ل تقل عن خم�سة اأ�سهر على اأن تبني يف مناذج الطلبات القيمة املقدرة لهذه 

امل�سرتيات واأن ت�سدق من املراجع املخت�سة.

املادة )22( 

ترفق جميع الطلبات بال�سروط واملوا�سفات الالزمة مبينًا فيها كمياتها ووحداتها القيا�سية اأو اأوزانها  اأ . 

وتواريخ وحمال ت�سليمها بالتف�سيل. يعترب قادة الوحدات التي تعود اإليها الطلبات م�سوؤولني عن �سحة 

ال�سروط واملوا�سفات الفنية.
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عندما يراد اأن تكون اللوازم حمزومة ب�سكل خا�س ت�سهياًل ووقايتها من الفقدان اأو من ال�سرر تدرج  ب. 

التفا�سيل املتعلقة بهذا الأمر يف ال�سروط ويف قرار الإحالة وقرارات اللجان الفرعية.

املادة )23( 

على قادة الوحدات وامل�ستودعات املخت�سة مراعاة القت�ساد ال�سديد يف م�سرتى اللوازم وا�ستعمالها واأن 

يتاأكدوا من:

اأن وحداتهم اأو م�ستودعاتهم بحاجة اإىل اللوازم اأو املهمات املطلوبة. اأ. 

اأن اأثمانها متوفرة واأن لديهم موافقة خطية بذلك. ب. 

اأن ال�سروط واملوا�سفات و�سعت من قبل جلان فنية يعينها قادة الوحدات اأو امل�ستودعات املخت�سة  ج. 

لهذا الغر�س.

املادة )24(

يجب اأن ين�س يف جميع التفاقيات التي تعقدها اللجان على �سرط جزائي يتالءم وماهية هذه التفاقيات 

�سمانًا مل�سلحة الأمن لعام واخلزينة العامة.

املادة )25( 

ل�ساحب  اأو عالمة مميزة  الفارقة  التجارية  العالمة  و�سع  على  والعقود  التفاقيات  ين�س يف  اأن  يجب 

الب�ساعة وم�سدرها لي�سهل متيزها.

املادة )26(

كافة ال�سجالت والنماذج للطلبات وامل�سرتيات من حيث �سكلها وعددها يوافق عليها املدير بتن�سيب قادة 

الوحدات.

املادة )27( 

على جلنة العطاءات وجلان امل�سرتيات املحلية مراعاة م�سلحة البالد القت�سادية يف تف�سيل امل�سنوعات 

واملنتوجات املحلية عندما يكون ذلك ممكنًا ومنا�سبًا.

الف�سل الثاين 

ا�سترياد اللوازم 

املادة )28( 

للمدير اأو من ينيبه اأن يوؤمن على جميع اللوازم التي ت�ستورد من اخلارج قبل �سحنها.
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   املادة )29( 

جميع اللوازم التي ترد من خارج اململكة لالأمن العام تعنون با�سم مديرية الأمن العام/ اللوازم اأو اإىل 

�سابط ينتدب لهذه الغاية يف امليناء الذي تنزل فيه اللوازم.

املادة )30( 

على مديرية لوازم الأمن العام اأو ال�سابط املنتدب يف مركز الو�سول معاينة وت�سليم جميع الطرود  اأ . 

التي ترد با�سم وحدات الأمن العام وعليه اأن ينظم ال�سبوطات الالزمة بال�سرتاك مع وكالء �سركات 

ال�سحن مبينًا فيها عدد الطرود واأو�سافها وعدد الطرود الناق�سة واأية اإي�ساحات اأخرى ثم يوقع على 

بوال�س ال�سحن. 

يف حالة عدم وجود وكالء ل�سركات ال�سحن يتم ال�ستالم بوا�سطة جلان ت�سكل لهذه الغاية. ب. 

املادة )31( 

الطرود التي يظهر عليها دلئل التلف اأو النق�سان اأو العطب تفتح مبعرفة جلنة ت�سكل من مديرية  اأ. 

لوازم الأمن اأو ال�سابط املنتدب وحت�سى وتدقق حمتوياتها بح�سور وكالء اأو معتمدي �سركات ال�سحن 

والتاأمني.

يجب اأن تت�سمن التقارير التي تنظم تفا�سيل الطرود وحمتوياتها. ب. 

املادة )32( 

مدراء امل�ستودعات الرئي�سية املخت�سون م�سوؤولون عن متابعة طلبات التعوي�س عن اللوازم التالفة اأو  اأ . 

الناق�سة من �سركات الت�سدير اأو ال�سحن اأو التاأمني بوا�سطة الفرع الرئي�سي املخت�س يف مديرية 

الأمن العام وعلى هذه امل�ستودعات اأن حتتفظ ب�سجالت لهذه الغاية.

تقدم املطالبات �سمن املدة املقررة تفاديًا لفقدان حق املطالبة بالتعوي�س. ب. 

املادة )33( 

ال�سابط املنتدب يف مركز الو�سول م�سوؤول عن اإمتام معاملة التخلي�س على اللوازم التي ت�سلم مل�ستودعات 

اجلمارك ويظهر فيما بعد اأنها تعود لالأمن العام اأو ل�سابط اأو لأفراد الأمن العام الذين يوفدون يف بعثات 

اأو دورات تدريبية.

املادة )34( 

اأن يعلم ال�سابط املنتدب يف مركز الو�سول  على الفرع الرئي�سي املخت�س يف مديرية الأمن العام  اأ . 

بعدد الطرود املنتظر و�سولها وبكيفية توزيعها، وعلى ال�سابط املنتدب اأن يت�سلمها وي�سحنها ح�سب 

التعليمات ال�سادرة اإليه.

ترفق جميع الإر�ساليات ببيانات �سحن مدون عليها تفا�سيل الإر�ساليات وتعلم امل�ستودعات الرئي�سية  ب. 

بتلك التفا�سيل ليجري ال�ستالم مبوجبها.
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الف�سل الثالث 

توريد اللوازم 

املادة )35( 

تقيد اللوازم عهدة يف �سجل اللوازم عند اإدخالها للم�ستودع.

املادة )36(

توؤيد نفذات الإدخالت يف �سجل اللوازم بامل�ستندات الآتية: 

اللوازم امل�سرتاة:  اأ . 

م�ستند اإدخالت )اإيراد(.  .1

فاتورة اللوازم.  .2

ن�سخة من �سبط جلنة املعاينة وال�ستالم.  .3

اللوازم املنقولة من م�ستودع رئي�س اإىل اآخر: ب. 

ن�سخة من م�ستند الإخراجات )ال�سرف( ال�سادر عن امل�ستودع الذي �سرفت منه اللوازم.  .1

ن�سخة من م�ستند الإدخالت )عالوة( للوحدة التي ت�سلمت اللوازم على اأن تر�سل ن�سخة من   .2

م�ستند الإدخالت اإىل امل�ستودع امل�سروفة منه اللوازم.

اللوازم املحولة اأو امل�سنوعة: ج. 

�سندات �سرف باللوازم امل�سروفة من م�ستودعات رئي�سية ل�سنع لوازم معينة.  .1

م�ستندات عالوة )اإيراد( تنظم من امل�ستودع باللوازم امل�سنوعة.  .2

�سبط باللوازم امل�ستهلكة التي �سنعت منها اللوازم املوردة.  .3

املادة )37( 

ل تقيد اللوازم امل�سرتاة لال�ستهالك الفوري التي ل تتجاوز قيمتها خم�سة دنانري عهدة يف �سجل اللوازم 

اإل اأنه يجب اأن يدرج على الفاتورة اخلا�سة بها �سهادة ن�سها )لوازم قابلة لال�ستهالك الفوري مل تقيد 

عهدة يف �سجل اللوازم(.

املادة )38(

تعار�س اللوازم الواردة بالفاتورة العائدة لها ويف حالة اكت�ساف تفاوت ينظم تقرير بالواقع من قبل جلنة 

ت�سكل لهذه الغاية وترفع النتيجة مع تو�سياتها اإىل اجلهات املخت�سة.

املادة )39( 

تقيد يف �سجل اللوازم كمية اللوازم الواردة من امل�سادر اخلارجية كما وردت فعال، واإذا ظهر اأي نق�س يف 

الكميات امل�سحونة فيجب اأن ينظم مبفردات النواق�س �سندات اإيراد على مناذج خا�سة مطبوعة لهذه الغاية 



101

مقابل �سندات �سطب لت�سوية النواق�س يف الكميات امل�سحونة وللمطالبة بهذه النواق�س اأو اأثمانها. 

املادة )40( 

يف جميع احلالت تنظم طلبات تعوي�س عن اللوازم الناق�سة من قبل امل�ستودع املخت�س وبعد قيدها يف  اأ . 

ال�سجل اخلا�س بطلبات التعوي�س تر�سل اإىل الفرع الرئي�سي املخت�س يف مديرية الأمن العام للمطالبة 

با�سرتداد اأثمانها. وعلى مدراء امل�ستودعات ذات العالقة متابعة هذه املطالبات، لدى الفرع الرئي�سي 

املخت�س.

تقدم املطالبات �سمن املدة املقررة كيال يفوت حق املطالبة بالتعوي�س. ب. 

املادة )41( 

اإذا وردت اأية لوازم من اخلارج وظهر فيها اأي عطب اأو تلف تقيد ب�سجل خا�س ي�سمى )�سجل الأمانات( 

ا�ستنادًا لل�سبط الذي ينظم لهذه الغاية وحتفظ ريثما تتم ت�سوية اأثمانها من قبل �سركات الت�سدير اأو 

التاأمني عندئذ ت�سلم اإىل وكيل ال�سركة التي توؤدي التعوي�س عنها اإذا طلب ذلك اأو تورد اإىل م�ستودعات 

اللوازم غري ال�ساحلة.

املادة )42( 

اللوازم التي تعود اإىل امل�ستودعات الرئي�سية من الوحدات امل�سروفة لها يجب اأن تعاين من قبل جلنة  اأ . 

يعينها مدير امل�ستودع املخت�س وعلى اللجنة اأن تقرر طريقة توريدها.

عندما ترد اإىل امل�ستودعات لوازم م�سرتاة من املتعهد اأو من م�سادر حملية اأو اأجنبية ي�سكل الفرع  ب. 

الرئي�سي املخت�س يف مديرية الأمن العام جلانًا خا�سة لت�سلمها ومقارنتها بالتفاقيات اأو التعهدات 

التي ابتيعت مبوجبها ويتحتم على هذه اللجان اأن تتقيد بدقة يف ن�سو�س ال�سروط واملوا�سفات العائدة 

لها وللجنة اأن تر�سل عينات من اللوازم اإىل املخترب لفح�سها. تنظم هذه اللجان �سبوطًا مف�سلة 

بالنتائج، واإذا ظهر تفاوت اأو خمالفة لل�سروط اأو املوا�سفات مبا يف ذلك التاأخري يف مواعيد الت�سليم 

حتاط مديرية الأمن العام/ الفرع الرئي�سي املخت�س ومدير امل�ستودعات التي تعود اإليها اللوازم علمًا 

بالتفا�سيل ول يتم ت�سليم هذه اللوازم اإل بعد �سدور موافقة املدير اأو من ينيبه خطيًا.

املادة )43(

يزود ماأمور امل�ستودعات باملقايي�س واملوازين والعيارات الالزمة ل�ستعمالها يف توريد اللوازم و�سرفها  اأ . 

وعليهم اأن يتاأكدوا بني وقت واآخر من اأنها م�سبوطة.

على �سباط امل�ستودعات التي ترد اإليها اللوازم و�سع عالمات مميزة ثابتة على جميع هذه اللوازم  ب. 

حال و�سولها اإىل امل�ستودعات.
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الف�سل الرابع 

ال�سجالت 

املادة )44( 

العام مبوافقة وزير  واأق�سام الأمن  ا�ستعمالها يف فروع ودوائر  الواجب  ال�سجالت والنماذج  يبني املدير 

القت�ساد.

املادة )45( 

على كل وحدة يف الأمن العام اأن حتتفظ ب�سجالت )اأ ع 44( لقيد ح�سابات اللوازم التي بحوزتها  اأ . 

حيث ي�سجل بها جميع �سندات الإدخالت والإخراجات وال�سطب على اختالف اأنواعها.

ال�ساحلة ورقم  والقدمية وغري  للوازم اجلديدة  اإىل حقول  ال�سجالت مق�سمة  اأن تكون هذه  يجب  ب. 

امل�ستندات وم�سدر اللوازم اأو الوحدة امل�سروفة لها العهدة وموجود امل�ستودعات.

ل يجوز ا�ستعمال �سحائف منف�سلة عن بع�سها )اأي غري جملدة( يف امل�ستودعات الرئي�سية ول ي�سمح  ج. 

با�ستعمالها )منوذج اأ ع 42( لقيد ح�سابات العهدة اإل يف الوحدات ال�سغرية.

حتتفظ حما�سبة امل�ستودعات الرئي�سية ب�سجالت لوازم منفردة لكل وحدة من وحدات الأمن التي  د. 

تتعامل معها ملراقبة قيودها.

املادة )46( 

يو�سع مع كل �سنف من املواد املوجودة يف امل�ستودع بطاقات حتتوي على املوجود من ذلك ال�سنف )بطاقة 

جرد( ويدون يف هذه البطاقات ما يجري اإدخاله اأو اإخراجه من اللوازم يف احلال على اأن يوقع امل�سوؤول 

حذاء كل نفده.

املادة )47(

اأو  الأبجدية  للحروف  وفقًا  اللوازم  اأ�سناف  بت�سجيل  وترتب  بالت�سل�سل  اللوازم  �سجالت  ترقم �سحائف 

الأرقام التي ترمز لأنواعها وموا�سفاتها يف �سجل الفهر�س الذي يجب اأن يدون فيه ا�سم ونوع وقيا�س كل 

قطعة من اللوازم التي توؤخذ للعهدة.

املادة )48(

اأنواع اللوازم مهما كان نوعها م�ستهلكة اأو غري م�ستهلكة با�ستثناء املواد التي يجري  تفتح �سجاًل لكافة 

ابتياعها بكميات قليلة لال�ستهالك الفوري ح�سبما ورد يف املادة )37(.

املادة )49( 

امل�ستودعات  يف  املحا�سبة  ق�سم  يف  ترتيبها  لقاعدة  وفقًا  العام  الأمن  وحدات  يف  ال�سجالت  ترتب 

الرئي�سية.
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املادة )50( 

اأ�سهر  الرئي�سية مرة واحدة كل �ستة  تقابل �سجالت الوحدات ب�سجالت ق�سم املحا�سبة يف امل�ستودعات 

ويعترب قادة الوحدات م�سوؤولني عن تنفيذ هذه القاعدة.

املادة )51(

تفتح �سجالت خا�سة لقيد اأثمان اللوازم يف اأق�سام املحا�سبة يف امل�ستودعات الرئي�سية وجتري معامالت 

البيع والتغرمي بالن�سبة لأحدث الأ�سعار الواردة يف ال�سجل.

املادة )52( 

مينع احلك وال�سطب اأو امل�سح عند حدوث الأغالط يف ال�سجالت اأو امل�ستندات على اختالف اأنواعها  اأ . 

وميكن اإجراء ت�سحيح الأغالط بت�سطري خط باملداد الأحمر على الأرقام اأو الكلمات املغلوطة وعلى 

امل�سوؤول اأن يوقع على كل ت�سحيح يجريه.

ل يفتح �سجل جديد ما مل ي�سبح ال�سجل القدمي منتهيًا اأو غري �سالح لال�ستعمال ويجب اأن يتم ذلك  ب. 

مبوافقة قائد الوحدة وبعد مقابلة القيود يف ق�سم املحا�سبة يف امل�ستودعات الرئي�سية.

الف�سل اخلام�س 

�سرفيات اللوازم 

املادة )53(

ي�سكل املدير اأو من ينيبه جلانًا من اخلرباء لتعيني املرتب املقرر ملا يلي، وله اأن ي�سيف اأو يلغي منه اأو 

يعدله من وقت اإىل اآخر.

مرتب ال�سباط والأفراد من مواد التموين. اأ. 

مرتب ال�سباط والأفراد من املهمات واملالب�س. ب. 

مرتب الوحدات من كافة اأنواع الأ�سلحة وال�سيارات ولوازم الأثاث واأية لوازم اأخرى. ج. 

املادة )54( 

تنظم وحدات الأمن العام طلبات باحتياجها من اللوازم على النماذج املخ�س�سة لهذه الغاية وتكون هذه 

اأن يكتب ال�سم وا�سحًا حتت التوقيع ويغلق منوذج الطلب  النماذج موقعة من ال�سابط امل�سوؤول ويجب 

بت�سطري خط م�ستقيم عند اآخر نفذه وحتفظ هذه الطلبات للرجوع اإليها يف امل�ستقبل.

املادة )55( 

تر�سل الطلبات اإىل مديرية لوازم الأمن لإجازتها اأو تعديلها ويتم ال�سرف ح�سب الكميات املتوفرة على 

اأن ل تتعدى الكميات املقررة.
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املادة )56( 

و�سوله  والفرعي حال  الرئي�سي  العهدة  لوازم  �سجل  الإخراجات )ال�سرف( يف  تقيد حمتويات م�ستند 

للوحدة من قبل املوظف امل�سوؤول.

املادة )57 (

ل يجوز �سرف لوازم جديدة من امل�ستودعات اإذا كانت هنالك لوازم قدمية و�ساحلة تفي بالغر�س.

املادة )58( 

اأنواعها مبوجب �سندات �سطب على اأن تدون يف �سجالت  ت�سرف اللوازم امل�ستهلكة على اختالف  اأ . 

خا�سة تفتح لهذه الغاية.

ت�سرف الأ�سلحة والذخائر اأو اللوازم الدفاعية مبوجب موافقة التخطيط والتنظيم على اأ�سا�س مرتب  ب . 

مقرر وتدون عهدة على الوحدة التي �سرفت اإليها.

اإن�سائي ح�سبما يقرره مدير  ت�سرف اللوازم الإن�سائية ح�سب الكميات ال�سحية الالزمة لكل عمل  ج. 

لوازم الأمن العام.

جميع اللوازم التي لي�س لها مرتب مقرر اأو التي مل تذكر بهذا النظام ت�سرف مبوافقة مدير لوازم  د. 

الأمن العام.

املادة )59( 

جميع الكميات امل�سروفة اأو املوردة اأو امل�سطوبة يجب اأن تفقط كتابة بجانب الأعداد. اأ . 

تنظم �سندات الإدخالت والإخراجات )الإيراد وال�سرف( وال�سطب بعدد الن�سخ الالزمة ويغلق ال�سند  ب . 

بت�سطري خط م�ستقيم باحلقل الأخري ويوقع ال�سابط امل�سوؤول. ويف كل احلالت يجب اأن ي�سدق من 

قائد الوحدة. تكتب اأ�سماء املوقعني بو�سوح حتت تواقيعهم.

املادة )60( 

يرى ذلك  ولغريهم ح�سبما  الع�سكرية  البعثات  لأفراد  ينيبه �سرف مالب�س مدنية  اأو من  للمدير  يجوز 

�سروريًا. اأو اأن مينح مبلغًا م�ساويًا لثمن تلك املالب�س املدنية.

الف�سل ال�ساد�س 

بيع اللوازم وال�سرفيات مقابل الثمن 

املادة )61(

ل يجوز بيع اللوازم ال�ساحلة اإىل اأ�سخا�س مدنيني اأو ع�سكريني اإل باإذن من املدير اأو من ينيبه بعد التاأكد 

من اإمكانية ال�ستغناء عن هذه اللوازم واأنها غري متوفرة يف الأ�سواق املحلية. اإذا كانت قيمتها ل تتجاوز 

)52( دينارًا واإذا زادت القيمة على ذلك فيجب حينئذ اأخذ موافقة وزير القت�ساد وي�ستويف ثمن اللوازم 
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املباعة كما يلي: 

الثمن الفعلي املدفوع لهذه اللوازم مبوجب فواتريها م�سافًا اإليها 25% مقابل نفقات ال�سحن والتاأمني  اأ. 

والرزم وخالفه والنفقات الدائرية.

الر�سوم اجلمركية واأية ر�سوم اأخرى متحققة ويجب اأن ل ت�سلم اللوازم املباعة قبل تاأدية ثمنها واأن  ب. 

ي�سار يف �سند ال�سرف اإىل رقم وتاريخ و�سول املقبو�سات التي ا�ستوفى مبوجبه الثمن.

املادة )62( 

يجوز للمدير اأو من ينيبه بيع اللوازم غري ال�ساحلة اأو الزائدة اأو التي ي�ستغنى عنها الأمن العام اإذا  اأ . 

كانت قيمتها ل تتجاوز )200( دينار مبعرفة جلنة ي�سكلها لهذه الغاية. واإذا زادت القيمة على ذلك 

فيجب اأن توؤخذ موافقة وزير القت�ساد وتباع مبعرفة جلنة يعينها وزير القت�ساد ووزير الداخلية ويف 

جميع احلالت يجري البيع اإما بطريق املزايدة العلنية واإما بطريق الظرف املختوم وعلى من تر�سو 

عليه الإحالة تاأدية جميع الر�سوم اجلمركية واأية ر�سوم اأخرى تكون متحققة.

ي�سكل مدير لوازم الأمن جلانًا خا�سة لت�سليم اللوازم املباعة للم�سرتين بعد التدقيق فيها وبعد تاأدية  ب. 

الثمن والر�سوم املتحققة.

املادة )63( 

يجوز للمدير بيع اللوازم واملواد الزائدة عن احتياج الوحدات اإىل موؤ�س�سة دكان ال�سرطي مبا يف ذلك مواد 

التموين التي يحتمل اأن تف�سد اإذا قربت نهاية املدة املحددة ل�سالحيتها لال�ستهالك بثمنها الأ�سا�سي 

معفاة من الر�سوم اجلمركية واأية ر�سوم اأخرى.

املادة )64( 

عندما ت�سرف لوازم مقابل الثمن من م�ستودع رئي�سي اإىل م�ستودع اآخر جتري ت�سوية ثمنها بال�سعر الذي 

ا�ستورد فيه م�سافًا اإليه 10% مقابل نفقات ال�سحن والتاأمني اإن لزمت.

املادة )65 (

يجوز للمدير اأو من ينيبه بيع لوازم يف الدوائر احلكومية بالثمن الفعلي لهذه اللوازم مبوجب فواتريها 

م�سافًا اإليه 25 % مقابل نفقات دائرية و�سحن وتاأمني واأية نفقات اأخرى ويف حالة تعذر معرفة الثمن يقدر 

املدير الثمن الذي يراه منا�سبًا.

املادة )66( 

يجوز �سرف اللوازم اإىل �سابط واأفراد الأمن العام مقابل الثمن عند فقدان �سيء منها مما بعهدتهم  اأ . 

وفقًا للتعليمات التي ت�سدرها مديرية الأمن العام ويجب اأن يوقعوا على م�ستندات ال�سرف مقابل 

الثمن اإ�سعارًا منهم بال�ستالم.

ي�ساف 10 % فقط من الثمن احلقيقي للوازم التي تباع ل�سابط واأفراد الأمن العام. ب. 
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املادة )67( 

تقيد اأثمان اللوازم اجلديدة املباعة اأو املفقودة التي يتقرر تغرمي اأثمانها للم�سوؤولني يف ح�ساب اأ�سنافها 

اأو املبالغ التي ت�سم اإىل الثمن احلقيقي يف ح�ساب ف�سل )الإيرادات اخلا�سة( اأما اأثمان اللوازم غري 

ال�ساحلة التي يتقرر بيعها فتقيد يف ح�ساب )الواردات اخلا�سة(.

املادة )68( 

ل يجوز ا�ستيفاء نقود ثمنًا لأية لوازم �سرفت مقابل الثمن لل�سباط اأو الأفراد بل جتري املعاملة الالزمة 

حل�سم املبالغ املطلوبة من رواتبهم اأو ا�ستحقاقهم بوا�سطة مدير مالية الأمن بالطرق الأ�سولية.

الف�سل ال�سابع 

�سطب اللوازم 

املادة )69( 

يجب اأن تت�سمن طلبات �سطب اللوازم املفقودة اأو التالفة اأو الناق�سة اأو غري ال�ساحلة لال�ستعمال اأنواع 

وكميات واأثمان تلك اللوازم واأن ت�سدق من رئي�س الفرع اأو الدائرة دللة على �سحة حمتويات الطلب.

املادة )70( 

تقدم طلبات ال�سطب اإىل مدير لوازم الأمن لدرا�ستها واأخذ موافقة اجلهات املخت�سة على ال�سطب.

املادة )71( 

عندما تقدم طلبات �سطب اللوازم املفقودة اأو الناق�سة اأو امل�ستهلكة تعزز مبا يلي: 

تقرير مف�سل يبني الظروف التي �سببت ح�سول الفقدان اأو النق�س واأن يذكر فيه ما اإذا كان ذلك  اأ . 

وليد طارئ عار�س اأو تالعب اأو اإهمال وما اإذا كان يو�سي برفع اأي جزء من امل�سوؤولية املالية عن 

عاتق امل�سوؤول.

يف اأية حالة يرغب فيها يف رفع اأي ق�سم من امل�سوؤولية املالية عن عاتق موظف ما يجب احل�سول على  ب. 

اإذن من املدير اأو من ينيبه اإذا كانت القيمة ل تتجاوز )25( دينارًا ومن وزير الداخلية اإذا كانت 

القيمة ل تتجاوز )50( دينارًا واإذا زادت على ذلك فيجب اأن توؤخذ موافقة رئي�س الوزراء بتن�سيب 

من وزير الداخلية.

عندما ت�سطب لوازم مفقودة اأو ناق�سة اأو غري �ساحلة لال�ستعمال يجب اأن ي�سار اإىل املوافقة ب�سطبها  ج. 

يف م�ستند ال�سطب.

عندما يجري اإتالف اللوازم غري ال�ساحلة لال�ستعمال يجب اأن يوؤيد �سند ال�سطب ب�سهادة تبني اأنها  د. 

اأتلفت واأن يذكر يف ال�سند املذكور رقم وتاريخ املوافقة على الإتالف.

عندما حت�سل قيمة اللوازم املفقودة اأو الناق�سة يجب اأن ي�سار يف م�ستند ال�سطب اإىل الأمر القا�سي  هـ. 

بالت�سمني واإىل رقم و�سول املقبو�سات وتاريخه وقيمته.
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املادة )72(

يحق للمدير �سطب اأية خ�سارة يف اللوازم الواردة لالأمن العام اإذا كانت ل تتجاوز خم�سني دينارًا �سريطة 

اأن ل يكون هناك اإهمال اأو اختال�س وفيما عدا ذلك ل ت�سطب اأية خ�سارة اإل بتن�سيب من وزير الداخلية 

ومبوافقة رئي�س الوزراء.

املادة)73( 

يحق ملدير الأمن العام �سطب اللوازم التي اأ�سبحت غري �ساحلة ب�سبب ال�ستعمال والتي ل يقرر بيعها اإذا 

مل تزد قيمتها الأ�سلية على )200( دينار، واإذا زادت على ذلك ومل تتجاوز )500( دينار مبوافقة وزير 

الداخلية، واإذا زادت على ذلك ت�سطب بتن�سيب وزير القت�ساد وموافقة رئي�س الوزراء.

املادة )74( 

يحق للمدير اأو من ينيبه �سطب النواق�س التي حت�سل يف املواد القابلة للجفاف والتبخر وال�سيالن �سريطة 

اأن ل يكون ذلك ناجتًا عن اإهمال اأو �سوء ا�ستعمال واأن تراعي الن�سب املئوية املقررة.

املادة )75( 

للمدير اأو من ينيبه ا�ستهالك املالب�س واملهمات واخليام غري ال�ساحلة لال�ستعمال يف تنظيف الأ�سلحة 

وال�سيارات وت�سليح اخليم اأو �سرفها جمانًا للوحدات الأخرى و�سطبها من القيود، حتت اإ�سراف جلنة 

خا�سة ي�سكلها امل�ستودع الرئي�سي املخت�س تتوىل ما يلي: 

الإ�سراف على متزيق الأ�سياء بعد اإح�سائها. اأ . 

وزن الأ�سياء املمزقة واأخذها للعهدة ب�سند عالوة ح�سب الأ�سول. ب. 

�سطب اللوازم املمزقة وتنزيلها من �سجل اللوازم ب�سند �سطب ومبوجب قرار يت�سمن البندين )اأ و  ج. 

ب( من هذه املادة.

املادة )76( 

للمدير اأو من ينيبه حق الت�سرف بالأ�سلحة والذخرية واملفرقعات امل�سادرة من الأهلني بعد �سدور قرار 

قطعي بها من املحاكم املخت�سة.

املادة )77( 

للمدير الت�سرف بالذخرية غري ال�ساحلة باإتالفها.

املادة)78( 

للمدير �سطب الذخرية امل�ستهلكة بالرماية والتدريب الع�سكري والدفاع والأمن.

املادة )79( 

ال�سارية وكذلك  بالأمرا�س  امل�سابني  الأفراد  اإتالف مالب�س  بتن�سيب من طبيب احلكومة  للمدير  يحق 
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املهمات والتجهيزات التي تكون �سببًا يف نقل العدوى.

املادة )80 (

ملدير اللوازم �سطب املواد امل�ستهلكة التي ت�سرف لوحدات الأمن على اأ�سا�س مرتب معني كاملواد الغذائية 

واملحروقات كالبنزين والزيوت وال�سحوم والوقود وال�سابون وعلف الرواحل ومواد التنظيف ولوازم الأبنية 

والإن�ساءات مبوجب ك�سوفات موقعة بكيفية ا�ستهالكها وم�سدقة من القادة امل�سوؤولني.

املادة )81( 

ملدير اللوازم �سطب املواد امل�ستهلكة من اللوازم الدفاعية �سريطة اأن تكون م�ستوفية ال�سروط التي ت�سعها 

مديرية الأمن العام وت�سدر بها تعليمات من وقت اإىل اآخر.

املادة )82(

اأجل �سيانة املن�ساآت اخلا�سة بالأمن العام  ملدير اللوازم �سالحية �سطب املواد واللوازم التي تقرر من 

وذلك مبوجب �سبوط وك�سوفات م�سدقة من اخلرباء الفنيني ترفع ملدراء امل�ستودعات املخت�سة لأخذ 

موافقة مدير لوازم الأمن على �سطبها.

املادة )83( 

ملدير اللوازم �سطب املواد التي �سنعت منها مادة اأخرى مبوجب �سند عالوة و�سبط منظم من اللجنة التي 

اأ�سرفت على تلك املادة على اأن يبني نوعها وكميتها.

املادة )84(

ملدير اللوازم �سالحية �سطب املالب�س والتجهيزات الناق�سة من عهدة ال�سهداء اأو املتوفني من �سباط 

واأفراد الأمن العام.

املادة )85( 

للمدير اأو من ينيبه بتن�سيب مدير لوازم الأمن املوافقة عن ال�سرف �سطبًا جلميع املواد امل�ستهلكة التي 

تتعذر اإعادتها غري �ساحلة. على اأن ت�سكل جلنة فنية لعمل قوائم بهذه املواد ملختلف امل�ستودعات مع بيان 

مدة ا�ستعمال كافة اأنواع اللوازم املذكورة الفنية وغري الفنية.

املادة )86 (

ال�سيا�سية  البعثات  لأفراد  ت�سرف  التي  واللوازم  والتجهيزات  واملهمات  املالب�س  �سطب  اللوازم  ملدير 

والع�سكرية اأو تقدم هدايا.

املادة )87 (

للمدير �سطب اأية لوازم اأو مواد تفقد يف عمليات املحافظة على الأمن العام على اأن ل يكون هنالك اإهمال 

اأو اختال�س ومبوجب �سبوط تنظيم من قبل جلنة تتوىل اإح�ساءها وتنظيم ك�سوفات بها ت�سدق من قائد 
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الوحدة وتر�سل اإىل مديرية الأمن العام لإعطاء املوافقة على �سطبها واإخراجها من القيود.

املادة )88( 

الزمن  ملرور  نتيجة  لال�ستعمال  �ساحلة  غري  ت�سبح  التي  اللوازم  لفرز  جلانًا  الأمن  لوازم  مدير  ي�سكل 

على ا�ستعمالها اأو ا�سرتدادها من الأفراد بالتبديل املو�سمي وعلى هذه اللجان اأن تقدم تو�سياتها بكيفية 

الت�سرف بها.

املادة )89( 

جميع مالب�س ال�سباط التي ت�سرف بح�سب املرتب املقرر يف موا�سم التبديل ت�سرف �سطبًا. اأ. 

التبديل  يف  ال�ساحلة  غري  واملهمات  املالب�س  بع�س  اإعادة  من  الأفراد  يعفي  اأن  للمدير  يجوز  ب. 

املو�سمي.

الف�سل الثامن 

مراقبة اللوازم والإ�سراف عليها 

املادة )90(

كل موظف يعهد اإليه مب�سوؤولية الحتفاظ باأية لوازم اأو مهمات اأو اأية مواد اأخرى اأو اأموال اأو اأمالك مهما 

كان نوعها تخ�س الأمن العام ووحداته يكون م�سوؤوًل �سخ�سيًا عن املحافظة عليها وعليه اأن ي�سعها يف 

مكان منا�سب ل�سيانتها واأن يعار�سها من حني اإىل اآخر بقيودها الر�سمية.

املادة )91( 

قادة الوحدات م�سوؤولني عن الإ�سراف على اأموال واأمالك ولوازم الأمن العام واأية لوازم وممتلكات اأخرى تخ�س 

الأمن العام يف وحداتهم. وهم م�سوؤولون عن �سيانتها من كل �سرر واأن يتخذوا جميع الحتياطات الالزمة 

حلفظها وجردها يف اأوقات خمتلفة ولهم اأن يعينوا جلانًا لتفتي�س امل�ستودعات العائدة لهم اأينما كانت.

املادة )92( 

مدير اللوازم م�سوؤول عن تعيني جلان من غري ذي العالقة تقوم بجولت تفتي�سية على امل�ستودعات الرئي�سية 

مرتني يف ال�سنة على اأن يتناول تفتي�س امل�ستودعات ما يلي: 

التاأكد من �سحة القيود. اأ . 

جرد امل�ستودعات ومقارنتها بالقيود. ب. 

التاأكد من �سيانة اللوازم وترتيبها يف امل�ستودعات. ج. 

�سحة املوازين واملكاييل والقبانات والوحدات القيا�سية. د. 

متانة الأبواب والنوافذ والأقفال ونقاط احلرا�سة. هـ . 
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املادة )93 (

يجوز ملدير اللوازم تعيني جلان لتفتي�س م�ستودعات املناطق والوحدات وح�ساباتها وقيودها يف اأي وقت 

ح�سبما يرى ذلك منا�سبًا.

املادة )94( 

على جلان التفتي�س اأن تقدم تقاريرها اإىل قادة الوحدات املعنيني مت�سمنة التو�سيات التي تراها �سرورية، 

وعلى هوؤلء اإر�سال ن�سخ من هذه التقارير والتوا�سي اإىل مدير اللوازم مع تف�سيل الإجراءات املتخذة من 

قبلهم.

الف�سل التا�سع 

ال�ستالم والت�سليم 

املادة )95(

عندما ينقل �سابط اأو فرد من اأفراد الأمن العام ممن بعهدتهم م�ستودعات اأو لوازم على ذلك ال�سابط 

اأو الفرد اأن يجري مقابلة قيود ح�سابات عهدته بقيود ق�سم املحا�سبة الرئي�سي بال�سرتاك مع خلفه وبعد 

ذلك ي�سدر ق�سم املحا�سبة �سهادة بنتيجة هذه املقابلة ثم يقوم امل�سلم وامل�ستلم مبقابلة الأر�سدة باملوجود 

الفعلي يف امل�ستودع ويوقع كالهما على ر�سيد كل مادة وبعد النتهاء من ذلك ينظمان �سبطًا يت�سمن الزيادة 

اأو النق�س اأو اأية مالحظات اأخرى ير�سل للمراجع املخت�سة بعد ت�سديقه من القائد امل�سوؤول.

املادة )96(

على ال�سابط اأو الفرد امل�سافر بالإجازة الطويلة اأو لأي �سبب اآخر اأن يقابل موجود م�ستودعه وما  اأ. 

بعهدته من اللوازم اأو الأموال ب�سجالتها يف ق�سم املحا�سبة بال�سرتاك مع خلفه الذي �سي�ستلم منه 

مبوجب ا�ستالم وت�سليم ر�سمي يوقع من امل�سلم وامل�ستلم وي�سدق من قائد الوحدة.

يف احلالت ال�ستثنائية اخلا�سة التي يتعذر فيها اإجراء ال�ستالم والت�سليم يقوم القائد امل�سوؤول بتعيني  ب. 

جلنة لالإ�سراف على اجلرد والت�سليم.

املادة )97(

اأية لوازم توجد يف امل�ستودعات زيادة ول تعرف اأ�سباب الزيادة تقيد مبوجب �سندات اإيراد م�ستقلة يف 

عهدة الأمن العامة وتذيل هذه ال�سندات باأ�سباب اأخذها للعهدة.

املادة )98( 

عن  امل�سوؤولني  والأفراد  لل�سباط  تغرميها  يتقرر  التي  امل�ستودعات  من  الناق�سة  اللوازم  اأثمان  ت�ستوفى 

نق�سها باعتبار تلك اللوازم جديدة ب�سرف النظر عن ا�ستعمالها وي�ساف اإىل ثمنها احلقيقي 10 باملائة 

نفقات دائرية اإل اإذا اأمر املدير بخالف ذلك.
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املادة) 99( 

يف حالة وجود لوازم زائدة ونق�س مماثل يف لوازم من نف�س ال�سنف والنوع وثبت اأن وقوع ذلك كان نتيجة 

اأخطاء غري مق�سودة عند ت�سلم اللوازم اأو �سرفها فلمدير اللوازم اأن يوافق على اإجراء الت�سوية بني الزوائد 

والنواق�س بتنظيم �سندات اإيراد و�سندات اإخراج ح�سب الأ�سول مع مالحظة ما يلي: 

اأ .  اإذا كانت اأثمان النواق�س تزيد على اأثمان الزوائد يغرم الفرد امل�سوؤول.

ب. اأما الزيادة فتوؤخذ للعهدة.

الف�سل العا�سر 

جرد امل�ستودعات 

املادة )100(

يف 31 اآذار من كل �سنة اأو يف اأي وقت عند ال�سرورة يعني رئي�س الوزراء جلانًا جلرد امل�ستودعات الرئي�سية 

يف الأمن العام من رئي�س وع�سوين.

املادة)101(

ل يجوز ملوظفي امل�ستودعات اأن يكونوا اأع�ساء يف جلان جرد م�ستودعاتهم.

املادة )102(

تبا�سر اللجنة اأعمالها يف اليوم الأول من ني�سان.

املادة )103(

على ماأموري امل�ستودعات التدقيق يف �سجالتهم ومقابلتها ب�سجل املحا�سبة الرئي�سي قبل موعد اجلرد.

املادة )104(

يجب اأن يتم جرد جميع اللوازم املوجودة يف امل�ستودع ومقارنة كمياتها بر�سيد ال�سجل.

املادة )105(

حاملا تنتهي اللجنة من اأعمالها عليها اأن ترفع تقريرًا بذلك اإىل رئي�س الوزراء ون�سخة اإىل كل من وزير 

القت�ساد وديوان املحا�سبة واملدير ون�سخة للم�ستودع املخت�س على اأن ترفق بالتقرير قائمة بالتفاوت مع 

تو�سيحات ماأمور امل�ستودع عن اأ�سباب ذلك التفاوت.

املادة )106( 

يقوم قادة الوحدات بت�سكيل جلان جرد من قبلهم جلرد امل�ستودعات الفرعية التابعة لوحداتهم يف التاريخ 

املعني يف املادة )100( اأعاله على اأن يراعوا ما ورد يف املادة )94( من هذا النظام.
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الف�سل احلادي ع�سر 

الت�سمني بدل املالب�س 

املادة )107( 

اإذا فقد اأو اأتلف فرد اأية مواد اأو لوازم مما بعهدته ب�سبب الإهمال وكان ثمن هذه املواد اأو اللوازم يزيد  اأ . 

على )25( دينارًا ت�سكل هيئة حتقيق وتقدم النتائج اإىل املدير لتخاذ الإجراءات الالزمة بخ�سو�س 

اإلزام الفرد ب�سمان ما بعهدته.

اإذا كان ثمن اللوازم املفقودة اأو التالفة اأقل من 25 دينار فتتخذ اإجراءات الت�سمني من قبل قائد  ب. 

الوحدة نف�سه با�ستثناء الأ�سلحة والذخرية واملتفجرات على اختالف اأنواعها التي يجب اأن ت�سكل هيئة 

حتقيق يف حالة وجود اأي نق�س اأو �سرر فيها لتحديد امل�سوؤولية وتقدمي الأوراق بعد ذلك اإىل املدير 

لتخاذ الإجراءات الالزمة لت�سمينه.

املادة)108(

عند ت�سمني الفرد ثمن عهدة افراديه يتم ذلك كما يلي:

ي�سمن 25 باملائة من الثمن الأ�سلي للمالب�س والتجهيزات غري ال�ساحلة. اأ. 

ي�سمن 75 باملائة من الثمن الأ�سلي للمالب�س والتجهيزات امل�ستعملة جزئيًا. ب. 

ي�سمن مائة باملائة من ثمن الأ�سلحة والأعتدة واأية لوازم اأخرى جديدة. ج. 

يف جميع حالت الت�سمني ي�ساف 10 باملائة نفقات دائرية. د. 

الف�سل الثاين ع�سر 

املتفرقة 

املادة)109( 

يراها  التي  بالطرق  الأفراد  مالب�س  ا�ستبدال  اإجراء  تكفل  التي  التعليمات  اإ�سدار  ينيبه  من  اأو  للمدير 

منا�سبة.

املادة )110( 

ملدير اللوازم اأن ي�سدر التعليمات لت�سفية ح�سابات املرجمني واإنهاء معامالتهم وطريقة ح�ساباتها.

املادة )111( 

التعليمات  ي�سع  اأن  وله  العام  الأمن  ل�سد حاجات  املطلوبة  واملواد  اللوازم  لإنتاج  اإن�ساء م�سانع  للمدير 

الالزمة لإدارة اأعمال واإنتاج هذه امل�سانع.
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املادة )112(

للمدير ا�ستئجار اأية لوازم لغايات معينة بالطرق التي يراها منا�سبة.

1966/2/19

احل�صني بن طالل
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 نظام اللوازم لالأمن العام املعدل

رقم )35( ل�سنة 1966

 نحن احل�صني الأول ملك اململكة الأردنية الها�صمية 

 مبقت�سى املادة )31( من الد�ستور

 وبناء على ما قرره جمل�س الوزراء بتاريخ 1966/4/18

ناأمر بو�سع النظام الآتي: 

املادة )1(

ي�سمى هذا النظام )نظام اللوازم لالأمن العام املعدل ل�سنة 1966( ويقراأ مع النظام رقم )20( ل�سنة 1966 

امل�سار اإليه فيما يلي بالنظام الأ�سلي كنظام واحد ويعمل به من تاريخ ن�سره يف اجلريدة الر�سمية.

املادة )2( 

تعدل املادة )33( من النظام الأ�سلي ب�سطب ما جاء بعد عبارة )تعود لالأمن العام( الواردة فيها.

1966/4/18

احل�صني بن طالل
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 نظام معدل لنظام اللوازم لالأمن العام

نظام رقم )93( ل�سنة 1966

 نحن احل�صن بن طالل نائب جاللة امللك املعظم

 مبقت�سى املادة )31( من الد�ستور 

 وبناء على قرره جمل�س الوزراء بتاريخ 1966/7/25

ناأمر بو�سع النظام الآتي:

املادة )1(

ي�سمى هذا النظام )نظام معدل لنظام اللوازم لالأمن العام ل�سنة 1966( ويقراأ مع النظام رقم )20( 

تاريخ ن�سره يف اجلريدة  بالنظام الأ�سلي كنظام واحد ويعمل به من  يلي  اإليه فيما  امل�سار  ل�سنة 1966 

الر�سمية.

املادة )2(

تعدل املادة )3( من النظام الأ�سلي باإلغاء ما جاء يف الفقرة )اأ( منها وال�ستعا�سة عنه مبا يلي:

�سراء لوازم ومهمات ل تزيد قيمتها على خم�سماية دينار على اأن يتم ال�سراء بوا�سطة جلنة يراأ�سها  اأ. 

اإىل  اللجنة  اإذا كان ذلك ممكنًا وتخ�سع قرارات  �سابط �سريطة احل�سول على ثالث مناق�سات 

ت�سديق املدير اأو من ينيبه اإذا زاد املبلغ على مائتي دينار.

املادة )3( 

تعدل املادة )3( من النظام الأ�سلي باإ�سافة الفقرتني التاليتني اإليها:

�سراء لوازم مببلغ ل يزيد على ماية دينار باإ�سراف جلنة من �سابطني يعينهما مدير الأمن العام  ك. 

�سريطة احل�سول على مناق�سات ثالث اإن كان ذلك ممكنًا.

وملدراء ال�سرطة ومدراء فروع مديرية الأمن العام �سراء لوازم من الأ�سواق املحلية لالأغرا�س الر�سمية  ل. 

دون احلاجة للح�سول على املناق�سات وت�سكيل جلنة �سراء على اأن ل تزيد قيمة هذه اللوازم على 

ع�سرة دنانري.

املادة )4(

تعدل املادة )4( من النظام الأ�سلي ب�سطب كلمة )عقيد( الواردة يف الفقرة ) ( منها وال�ستعا�سة عنها 

بكلمة )مقدم(.

املادة )5(

يلغى ما جاء يف املادة )64( من النظام الأ�سلي وي�ستعا�س عنه مبا يلي: 
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»عندما ت�سرف لوازم مقابل الثمن اإىل قيادة اجلي�س العربي الأردين اأو مديرية املخابرات العامة اأو مديرية 

الدفاع املدين جتري ت�سوية ثمنها بال�سعر الذي ا�ستوردت فيه م�سافًا اإليه )10%( مقابل نفقات ال�سحن 

والتاأمني اأو اأية نفقات اأخرى كما اأنه يجوز ملدير اللوازم اإعفاء الدائرة امل�سرتية من اإ�سافة )10%( اإذا 

وجد اأنه ل يوجد نفقات �سحن اأو تاأمني اأو غريهما.

1966/7/25

احل�صن بن طالل
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نظام اجلمعية اخلريية لفراد المن العام

نظام رقم )105( ل�سنة 1966

�سادر مبقت�سى املادة )93( من قانون المن العام رقم )38( لعام 1965

نحن احل�صن بن طالل نائب جاللة امللك املعظم

مبقت�سى املادة )31( من الد�ستور

وبناء على ما قرره جمل�س الوزراء  بتاريخ 1966/8/15

ناأمر بو�سع النظام التي:

املادة )1(

ي�سمى هذا النظام )نظام اجلمعية اخلريية لفراد المن العام ل�سنة 1966( ويعمل به من تاريخ ن�سره 

باجلريدة الر�سمية.

املادة )2(

تعني كلمة:

: مدير المن العام. مدير 

: اجلمعية اخلريية لفراد المن العام امل�سكلة مبوجب هذا النظام. اجلمعية 

: رئي�س واع�ساء اجلمعية اخلريية. اللجنة 

: ال�سابط و�سابط ال�سف وال�سرطي. فـرد 

املادة )3(

اأ - توؤ�س�س يف مديرية المن العام جمعية ت�سمى )اجلمعية اخلريية لفراد المن العام يتوىل ادارتها جلنة 

مكونة من املدير او من ينيبه رئي�سا وع�سوية اربعة �سباط يعينهم املدير.

ب- يعني املدير �سكرتري اللجنة ويكون حما�سبا وامينا لل�سندوق.

ج- للمدير حل هذه اللجنة واعادة ت�سكيلها.

املادة )4(

اجلمعية هيئة معنوية ذات �سخ�سية اعتبارية وا�ستقالل مايل وميثلها رئي�سها، ولها ان تقا�سي وتقا�سى 

بهذه ال�سفة.

املادة )5(

جتتمع اللجنة يف املكان والزمان املعينني من الرئي�س وطلب اثنني من اع�سائها. اأ- 

ت�سدر قرارات اللجنة بالكرثية املطلقة لعدد الع�ساء وتكون القرارات قطعية وحتفظ لدى �سكرتري  ب- 

اللجنة يف �سجالت خا�سة.
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املادة )6(

غايات اجلمعية هي:

تقدمي امل�ساعدات املالية للمحتاجني من الفراد يف نطاق احلدود التالية: اأ- 

1- ان تقنع اللجنة بحاجة الطالب للم�ساعدة.

2- ان ل يزيد املبلغ املمنوح للفرد على خم�سة وع�سرين دينارا.

3- يعطى الفرد الواحد م�ساعدة واحدة طيلة مدة خدمته.

ال�سروط  وفق  املتويف  الفرد  واأولد(  )زوجة  عائالت  من  للمحتاجني  املالية  امل�ساعدات  تقدمي  ب- 

التالية:

1- ان ل يزيد املبلغ عن ع�سرة دنانري �سهريا.

2- ان ل تزيد مدة منح املبلغ عن خم�س �سنوات.

3- ان يثبت للجنة احتياج العائلة للم�ساعدة.

4- على العائلة تقدمي �سهادة ا�ستمرار حالة الحتياج موقعة من مدير ال�سرطة.

تقدمي امل�ساعدة املالية للمحتاجني من الفراد الذين انتهت خدماتهم ب�سبب ا�سابتهم بعاهات او  ج- 

امرا�س متنعهم عن مزاولة العمل وذلك يف حالة عدم ح�سولهم على اية رواتب تقاعدية وذلك يف 

احلدود وال�سروط املبينة يف الفقرة ال�سابقة.

تقدمي امل�ساعدات املالية للموؤ�س�سات واجلمعيات والهيئات الجتماعية ب�سرط ان ل تزيد على خم�سماية  د- 

دينار �سنويا.

النفع منها على  يعود  والتي  العام  المن  بها مديرية  تقوم  التي  املالية لالعمال  امل�ساعدات  تقدمي  هـ- 

الفراد ب�سرط ان ل تزيد املبالغ على الف دينار يف ال�سنة.

�سراء وبيع الرا�سي والموال املنقولة وو�سعها تاأمينا للدين ورهنها وارتهانها وا�ستثمارها وتاأجريها  و- 

لالفراد وغريهم وفقا للقوانني اخلا�سة.

اقرتا�س املبالغ من اية م�سادر وتقدمي ال�سمانات الالزمة ل�سداد الديون. ز- 

املادة )7(

تتكون اموال �سندوق اجلمعية اخلريية من:

ال�سرتاكات ال�سنوية اللزامية امل�ستوفاة من الفراد بالن�سب التالية: اأ- 

دينارين  من ال�سابط 

دينار واحد من �سباط ال�سف 

500 فل�س من ال�سرطي 

التربعات التي ترد اىل اجلمعية من املوؤ�س�سات وال�سخا�س او احلكومة. ب- 
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املادة )8(

يقوم املدير املايل لالمن العام باقتطاع بدلت ال�سرتاكات من الفراد.

املادة)9(

تودع اموال اجلمعية مبوافقة اللجنة يف احد امل�سارف حل�ساب �سندوق اجلمعية وفق ال�سروط التي تراها 

منا�سبة.

املادة )10(

الرئي�س  يوقعها  �سيكات  او  حوالت  ومبوجب  اللجنة  قرارات  وفق  وايداعها  املبالغ  �سحب  يجري 

وال�سكرتري.

املادة )11(

يجوز للجنة تقدمي قرو�س لالفراد بال�سروط التي تراها منا�سبة وبفائدة ل تتجاوز 6% �سنويًا.

املادة )12(

اأ- ينظم ال�سكرتري تقريرا �سنويًا عن اعمال اجلمعية يرفعه للمدير.

ب- تن�سر اعمال اللجنة يف امر يومي لطالع الفراد.

املادة )13(

تنظيم الدفاتر اخلا�سة بال�سندوق ب�سكل يتالءم وانظمة اللوازم املعمول بها.

املادة )14(

يجري ديوان املحا�سبة تدقيق ومراجعة موجودات �سندوق اجلمعية ويقدم التقرير الالزم بذلك.

1966/8/15

احل�صن بن طالل
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قانون معلمي املوؤ�س�سات التعليمية واملعاهد يف القوات امل�سلحة

 قانون رقم )28( ل�سنة 1966

نحن احل�صني الأول ملك اململكة الأردنية الها�صمية

مبقت�سى املادة )31( من الد�ستور

وبناء على ما قرره جمل�سا العيان والنواب

ن�سادق على القانون الآتي وناأمر با�سداره وا�سافته اىل قوانني الدولة:

املادة )1(

ي�سمى هذا القانون )قانون معلمي املوؤ�س�سات التعليمية واملعاهد يف القوات امل�سلحة ل�سنة 1966( ويعمل 

به من تاريخ 1965/12/16. 

املادة )2(

ونظام  ل�سنة 1965  رقم )74(  املدنية  نظام اخلدمة  وردت يف  التالية حيثما  والعبارات  للكلمات  يكون 

املوظفني املدنيني رقم )1( ل�سنة 1958 وتعديالته او اي ت�سريع اآخر يحل حملهما، املعاين املخ�س�سة لها 

يف ادناه ما مل تدل القرينة على خالف ذلك:

تعني كلمة )الوزير(: وزير الدفاع.

وتعني عبارة )وكيل الوزارة او رئي�س الدائرة(: املدير العام للتعبئة والعالقات العامة.

وتعني كلمة )املوظف(: كل �سخ�س معني او يعني بقرار من املرجع املخت�س يف وظيفة م�سنفة او غري 

م�سنفة داخلة يف مالك معلمي املوؤ�س�سات التعليمية واملعهد يف القوات امل�سلحة وكل �سخ�س يعني بعقذ 

مبوجب احكام هذا القانون.

وتعني كلمة )امل�ستخدم(: كل �سخ�س  ي�ستخدم يف املوؤ�س�سات التعليمية واملعاهد يف القوات امل�سلحة براتب 

�سهري مقطوع .

املادة )3(

ت�سرى احكام نظام اخلدمة املدنية رقم )74( ل�سنة 1965 او اي ت�سريع اآخر يحل حمله على جميع  اأ. 

املعلمني الذين يتم حتويلهم اىل موظفني مدنيني يف املوؤ�س�سات التعليمية واملعاهد يف القوات امل�سلحة 

يف درجات م�سنفة واملعلمني الذين يجرى تعيينهم وفاقا لحكامه.

ت�سرى احكام نظام املوظفني املدنيني رقم )1( ل�سنة 1958 وتعديالته او اي ت�سريع اآخر يحل حمله  ب. 

على جميع املوظفني واملعلمني املدنيني وامل�ستخدمني الذين يعملون يف املوؤ�س�سات التعليميه واملعاهد 

يف القوات امل�سلحة.
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املادة )4(

اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون يبطل العمل بالنظام رقم )114( ل�سنة 1965 - نظام معلمي املوؤ�س�سات 

التعليمية واملعاهد يف القوات امل�سلحة- املن�سور بالعدد )1886( من اجلريدة الر�سمية ال�سادرة بتاريخ 

16 ت�سرين الثاين ل�سنة 1965.

املادة )5(

رئي�س الوزراء ووزيرا الدفاع والرتبية والتعليم مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

1966/5/10

احل�صني بن طالل
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ثانيا: الت�سريعات ال�سارية يف قطاع غزة
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اأمر بحظر ارتداء اأزياء اأو حمل �سارات مماثلة اأو م�سابهة 

ملا يرتديه اأو يحمله اأفراد»القوات الع�سكرية« ل�سنة 1948

)اأمر رقم - 20(

اللواء اأحمد �صامل با�صا مدير عام �صالح احلدود امللكى واحلاكم الع�صكرى لل�صحراء ال�صرقية وغريها 

من مناطق احلدود، واحلاكم الإدارى للمناطق التي تخ�صع لرقابة القوات امل�صرية بفل�صطني.

الدفاع  وزير  املعايل  �ساحب  ح�سرة  من  ال�سادر   )153( رقم  بالأمر  لنا  املخولة  ال�سلطة  مبقت�سى 

الوطني.

)اأمرنا مبا هو اآت(

مادة )1(

يحظر على الأفراد اأن يرتدوا اأو يحملوا عالنية مالب�س اأو اأزياء اأو �سارات مماثلة اأو م�سابهة لتلك التي 

يرتديها اأو يحملها اأفراد القوات الربية اأو البحرية اأو اجلوية حل�سرة �ساحب اجلاللة ملك م�سر اأو لإحدى 

الدول العربية الأخرى على اختالف اأ�سلحتها.

مادة )2(

يعاقب كل من يخالف اأحكام املادة ال�سابقة باحلب�س ملدة ل تتجاوز �سنة وبغرامة ل تزيد على ع�سرين 

جنيها اأو باحدى هاتني العقوبتني.

كذلك ت�سبط وت�سادر اإداريا املالب�س والأزياء وال�سارات املتقدم ذكرها.

يعاقب بنف�س العقوبة املديرون اأو امل�سئولون عن اإدارة الهيئات اأو اجلماعات التي ينتمى اإليها املخالف والتي 

تكون قد قررت اتخاذ تلك املالب�س اأو الأزياء اأو ال�سارات لأع�سائها اأو املنتمني اإليها. 

مادة )3(

يعمل بهذا الأمر من تاريخ ن�سره.

�صدر يف غزة 21 يونيو �صنة 1948
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 اإعالن

ب�ساأن الطلبات اأو التظلمات املقدمة لاللتحاق بقوة 

البولي�س وبالكتائب الفل�سطينية ل�سنة 1958

عمال على ا�ستيفاء البيانات املتعلقة باأى طلب اأو تظلم يقدم اإلينا ول�سرعة النظر فيه يجب على جميع 

الأهلني اأن يتقدموا بطلباتهم اأو تظلماتهم اإلينا عن طريق ال�سادة احلكام الإداريني يف مناطقهم لإحالتها 

اإلينا – اإذا اإقت�سى الأمر بعد فح�سها واإبداء الراأي فيها.

على اأنه يلفت انتباه الأهلني ملا يلي:

)1( لن ينظر يف الطلبات التي تقدم لاللتحاق بقوة البولي�س اأو احلر�س الأهلي اأو لتعيني يف وظائف مدنية 

حيث اأن مثل هذه الطلبات ل تقبل اإل عند الإعالن عن وجود وظائف خالية ووفقا لل�سروط التي ين�س 

عليها يف الإعالن اخلا�س.

اأنه غري م�سموح يف الوقت  )2( لن ينظر يف الطلبات التي يقدم لاللتحاق بالكتائب الفل�سطينية حيث 

احلا�سر بقبول متطوعني يف اجلي�س الفل�سطيني بالإ�سافة للعدد احلايل، و�سيعلن عن قبول متطوعني 

جدد يف حينه.

)3( كل طلب اأو التما�س يرد اإلينا عن غري طريق ال�سادة احلكام الإداريني �سيكون م�سريه احلفظ.

�صدر يف غزة بتاريخ 1958/2/2

الأمريالى/ على ح�صن احلفناوي

مدير ال�صئون الداخلية والأمن العام

اأنظر الإعالن املوؤرخ 1958/12/18
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 اإعالن 

ب�ساأن الطلبات اأو التظلمات املقدمة لاللتحاق بقوة 

البولي�س والكليات الع�سكرية ل�سنة 1958

الوقائع  وال�سبعني من  العدد احلادي  بتاريخ 1958/2/2 واملن�سور يف  بالرغم من الإعالن ال�سادر منا 

الفل�سطينية ال�سادر بتاريخ 1958/2/16 بالن�سبة لطلبات اأفراد اجلمهور اأو تظلماتهم– فما زال كثري من 

الطلبات والتظلمات تقدم لنا مبا�سرة مع اأن الأمر يق�سي با�ستيفاء بيانات �سرورية تتعلق بهذه ال�سكاوى 

من مكاتب احلكام الإداريني ولإمكان �سرعة البت يف جميع طلبات اجلمهور وتظلماتهم وا�ستيفاء البحث 

فيها نرجو مراعاة الآتي:

 )1( تقدم ال�سكاوى والتظلمات عن طريق احلكام الإداريني كل يف منطقة اخت�سا�سه حيث يتم بحثها 

والتحقيق فيها واإبداء الراأي يف النقاط الواردة فيها واإحالتها لنا اإذا اقت�سى الأمر لتخاذ الإجراءات 

الالزمة ب�سددها، وجميع ما يرد اإلينا عن غري هذا الطريق، �سيكون م�سريه احلفظ.

)2( جميع ال�سكاوى والتظلمات التي ترد بدون توقيع من مقدميها اأو دون اإي�ساح حمل اإقامتهم وعناوينهم 

�ستعترب �سكاوى جمهولة ول ينظر اإليها.

)3( يقت�سر تقدمي طلبات اللتحاق بقوة البولي�س واحلرا�سات عند الإعالن عن وجود وظائف خالية يف 

القوة وفقًا لل�سروط التي ين�س عليها الإعالن.

وطبقًا  فقط  متطوعني جدد  قبول  الإعالن عن  عند  الفل�سطينية  بالكتائب  اللتحاق  تقدم طلبات   )4(

لل�سروط التي ترد يف الإعالن.

)5( طلبات اللتحاق بالكليات الع�سكرية وكلية البولي�س �سواء يف الإقليم اجلنوبي من اجلمهورية العربية 

املتحدة اأم يف الكليات الع�سكرية يف البالد العربية الأخرى -تقدم اأي�سًا عند الإعالن مبعرفة هذه 

الإدارة، عن قبول مثل هذه الطلبات- على اأن يقت�سر الت�سال بخ�سو�س ذلك بهذه الإدارة فقط 

دون �سواها من اجلهات والإدارات الأخرى.

وبهذه املنا�سبة، نوجه نظر جميع املواطنني مبراعاة الدقة والأمانة فيما يرد يف �سكواهم وتظلماتهم من 

بيانات اأو اإي�ساحات- حيث �سيكونون عر�سة للم�سئولية القانونية بالن�سبة ملا يرد منهم من بيانات ل تثبت 

�سحتها اأو قد ت�سيء لالآخرين.

�صدر يف غزة بتاريخ 1958/12/18

عقيد/ كمال املهدي حميدة

مدير ال�صئون الداخلية والأمن العام
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 قرار بقانون ب�ساأن ال�سرطة

رقم )6( ل�سنة 1963

�سادر من املجل�س التنفيذي

املجل�س التنفيذي؛

بعد الطالع على املادة 28 من النظام الد�ستوري لقطاع غزة ال�سادر يف 1962/3/5.

وبناء على ما عر�سه مدير الداخلية والأمن العام:

قرر 

الباب الأول 

هيئة ال�سرطة وتكوينها واخت�سا�سها 

الف�سل الأول 

تكوين قوة ال�سرطة 

املادة )1( 

 ال�سرطة هيئة مدنية نظامية باإدارة احلاكم العام لقطاع غزة وهي تابعة ملديرية الداخلية والأمن العام.

وتتاألف من:

)اأ( �سباط ال�سرطة.

)ب( م�ساعدي �سابط ال�سرطة.

)ج( �سباط ال�سف وع�ساكر ال�سرطة.

املادة )2( 

تنق�سم وظائف هيئة ال�سرطة اإىل الفئات الآتية:

)اأ( عالية: وهي وظائف ال�سباط.

)ب( متو�سطة: وهي وظائف م�ساعدي ال�سباط.

)ج( �سباط �سف وع�ساكر ال�سرطة.
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الف�سل الثاين 

اخت�سا�سات هيئة ال�سرطة 

املادة )3( 

تخت�س هيئة ال�سرطة باملحافظة على النظام والأمن العام، وعلى الأخ�س منع اجلرائم و�سبطها وحماية 

الأرواح والأعرا�س والأموال، وتنفيذ ما تفر�سه عليها من القوانني واللوائح من تكاليف.

املادة)4( 

و�سباط  الإداريون  العامة واحلكام  املباحث  ومدير  ال�سرطة  ومدير  العام  والأمن  الداخلية  يتوىل مدير 

ال�سرطة -رئا�سة ال�سرطة- كل منهم يف حدود اخت�سا�سه. وذلك على الوجه املبني يف القوانني.

الف�سل الثالث 

�سلطات رجال ال�سرطة 

املادة)5(

هي  تكون  اأن  ب�سرط  واجبه  لأداء  الالزم  بالقدر  ال�سالح  ا�ستعمال  دون  القوة  ا�ستعمال  ال�سرطة  لرجل 

الو�سيلة الوحيدة لذلك.

املادة )6(

لرجل ال�سرطة ا�ستخدام ال�سالح يف الأحوال الآتية:

)اأ( القب�س على:

حمكوم عليه بعقوبة جناية اأو باحلب�س مدة تزيد على ثالثة اأ�سهر اإذا قاوم اأو حاول الهرب.  -1

متهم بجناية اأو متلب�س بجنحة ل تقل عقوبتها عن احلب�س مدة ثالثة اأ�سهر اأو متهم �سدر اأمر   -2

بالقب�س عليه اإذا قاوم اأو حاول الهرب.

)ب( للمحافظة على اأية اأموال اأو مرافق عامة عهد اإليه اأمر املحافظة عليها ملنع ال�سطو عليها اأو �سلبها 

اأو اإحراقها اأو اإتالفها.

)ج( عند حرا�سة امل�سجونني اإذا حاولوا الهرب.

العام  الأمن  عر�س  اإذا  الأقل  على  اأ�سخا�س  خم�سة  من  يحدث  الذي  التظاهر  اأو  التجمهر  لف�س  )د( 

للخطر، وذلك بعد اإنذار املتجمهرين بالتفرق وي�سدر الأمر با�ستعمال ال�سالح يف هذه احلالة من 

رئي�س يجب طاعته.

الأغرا�س  لتحقيق  الوحيدة  الو�سيلة  هو  النار  اإطالق  يكون  اأن  ال�سابقة  الأحوال  جميع  يف  ويراعى 

ال�سالفة.

ويبداأ رجل ال�سرط بالإنذار يف اأنه �سيطلق النار، ثم يلجاأ بعد ذلك اإىل اإطالق النار يف ال�ساقني.
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قبل  ا�ستخدامها يف جميع احلالت  التي ميكن  الو�سائل  العام  والأمن  الداخلية  بقرار من مدير  ويتعني 

اإطالق النار وكيفية توجيه الإنذار.

املادة )7( 

يخول رجال ال�سرطة ال�سلطات والمتيازات املن�سو�س عليها يف هذا القرار بقانون ويف غريه من القوانني 

الفل�سطينية، وذلك للقيام بجميع الواجبات وامل�سئوليات املرتتبة على وظائفهم.

املادة )8( 

للحاكم العام بقرار ي�سدره مبوافقة وزير احلربية اأن ي�ستخدم قوات ال�سرطة اإبان احلرب اأو عند وقوع 

طوارئ اأخرى للعمل ملقا�سد ع�سكرية يف �سبيل الدفاع عن الأرا�سي الفل�سطينية. وذلك طبقًا لل�سروط وللمدة 

التي ترد يف القرار ويتمتع الأفراد الذين ينطبق عليهم القرار بالإ�سافة اإىل رتب ال�سرطة املخ�س�سة لهم 

مبوجب هذا القرار بقانون »برتب ع�سكرية« مماثلة لرتبهم طبقًا ملا ورد يف نف�س القرار.

ويجوز للحاكم العام اأن ي�سدر قرارات لتنظيم اإدارة و�سبط وربط هذه القوات لدى ا�ستخدامها كقوة 

ع�سكرية، ولتنفيذ هذه املادة ب�سورة عامة.

الباب الثاين 

املجل�س الأعلى لل�سرطة واخت�سا�ساته 

املادة)9(

يوؤلف جمل�س اأعلى لل�سرطة من:

)اأ( مدير ال�سرطة.

)ب( مدير املباحث العامة. 

)ج( اأقدم حاكم اإداري بالقطاع.

)د( اثنني من �سباط ال�سرطة ي�سدر بتعيينهما قرار من مدير الداخلية والأمن العام. ويتوىل رئا�سة 

�سحيحة  املجل�س  اجتماعات  وتعترب  الرئي�س  من  بدعوة  املجل�س  وينعقد  رتبة،  اأقدمهم  املجل�س 

ال�سرطة. دائرة  كتبة  رئي�س  املجل�س  �سكرتارية  ويتوىل  الأع�ساء  ن�سف  من  اأكرث  ح�سرها   اإذا 

وي�سدر املجل�س قراراته بالأغلبية املطلقة وعند الت�ساوي يرجح اجلانب الذي منه الرئي�س.

وتكون املداولت �سرية والقرارات م�سببة، واإذا كانت اإحدى امل�سائل املعرو�سة مت�س اأحد الأع�ساء وجب 

عليه التنحي.

املادة )10( 

يخت�س املجل�س الأعلى لل�سرطة عالوة على ما هو مبني يف هذا القرار بقانون بالنظر يف امل�سائل التي يرى 

مدير الداخلية والأمن العام عر�سها عليه.
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املادة )11(

ل تعترب قرارات املجل�س الأعلى لل�سرطة نافذة اإل بعد اعتمادها من مدير الداخلية والأمن العام.

الباب الثالث 

الوظائف العالية

الف�سل الأول

التعيني

املادة )12(

الرتب النظامية ل�سباط ال�سرطة هي:

مالزم – مالزم اأول – نقيب - رائد - مقدم – عقيد – عميد – لواء

املادة)13(

يعني ال�سباط من خريجي كلية ال�سرطة لأول مرة يف رتبة )مالزم( ب�سفة موؤقتة حتت الختبار ملدة �سنة 

-نظام درا�سة الأربع �سنوات- وملدة ثالث �سنوات نظام درا�سة ال�سنتني.

ويجوز بقرار من املجل�س الأعلى لل�سرطة مد مدة الختبار بالن�سبة اإىل من مل تثبت �سالحيته مبا ل يجاوز 

�سنة اأخرى.

ويعترب تعيني من تثبت �سالحيته يف احلالتني ال�سابقتني نهائيًا، ومينح رتبة مالزم اأول فاإذا احتد تاريخ 

التعيني يف رتبة املالزم اأول بني �سابطني من خريجي كلية ال�سرطة اأحدهما بنظام الأربع �سنوات والثاين 

نظام ال�سنتني، فتعترب اأقدمية ال�سابط الأول قبل ال�سابط الثاين يف تلك الرتبة، ويف�سل من تثبت عدم 

�سالحيته للخدمة.

املادة )14(

يكون تعيني ال�سباط يف الوظائف بقرار من مدير الداخلية والأمن العام.

املادة )15(

تعترب الأقدمية يف الرتبة من تاريخ التعيني فيها اأو الرتقية اإليها، فاإذا ا�ستمل قرار على تعيني اأو ترقية 

اأكرث من �سابط يف رتبة واحدة اعتربت الأقدمية كالآتي:

)اأ( اإذا كان القرار مت�سمنًا ترقية اعتربت الأقدمية على اأ�سا�س الرتبة ال�سابقة.

)ب( اإذا كان القرار مت�سمنًا تعيينًا اعتربت الأقدمية على اأ�سا�س ترتيبه يف التخرج اأو النجاح مع مالحظة 

ما جاء باملادة )13(.
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الف�سل الثاين 

التقرير عن ال�سباط وترقياتهم وعالواتهم 

املادة )16( 

مينح ال�سابط عند التعيني اأول مربوط رتبته اأو املربوط الثابت على الوجه الوارد بجدول الرتب واملرتبات 

املرافق )جدول رقم »اأ«( وي�ستحق مرتبه من تاريخ ت�سلمه العمل.

املادة )17(

ين�ساأ لكل �سابط ملف م�ستقل يلحق مبلف اخلدمة تودع فيه الأوراق املت�سمنة بالبيانات واملعلومات اخلا�سة 

به؛ مما يكون مت�ساًل بوظيفته.

كما تودع فيه املالحظات املتعلقة بعمله والتقارير ال�سنوية املقدمة عنه.

وكذا يودع بهذا امللف كل ما يثبت جديته من ال�سكاوى املقدمة �سد ال�سابط بعد حتقيقها و�سماع اأقواله 

فيها، وموافقة املجل�س الأعلى لل�سرطة على اإيداعها.

املادة )18( 

تكتب التقارير ال�سرية ال�سنوية لل�سباط وذلك على النموذج وبح�سب الأو�ساع التي يعينها مدير الداخلية 

والأمن العام.

كان  فاإذا  العام لعتمادها،  والأمن  الداخلية  ثم على مدير  املحلي  الرئي�س  التقارير على  وتعر�س هذه 

التقرير يف غري �سالح ال�سابط اأعلن م�سمونه ليبدي مالحظاته عليه وتبحث هذه املالحظات. ثم يعر�س 

التقرير واملالحظات ونتيجة بحثها على املجل�س الأعلى لل�سرطة ليبدي فيها راأيه. وله يف �سبيل ذلك اأن 

ي�ستدعى ال�سابط ل�سماع اأقواله.

املادة )19(

تقدر كفاية ال�سابط بدرجات نهايتها الق�سوى )مائة درجة( ويعترب ال�سابط �سعيفًا اإذا مل يح�سل على 

)خم�سني درجة( على الأقل.

املادة )20( 

تكون الرتقية من رتبة اإىل الرتبة التي تليها مبا�سرة - وتكون الرتقية بالأقدمية املطلقة حتى رتبة )مقدم( 

اأما الرتقية اإىل رتبة )عقيد( فما فوق فيكون بالختيار املطلق، ومن ل ي�سمله الختيار يحال اإىل املعا�س 

برتبته، ويجوز ترقيته اإىل رتبة اأعلى واإحالته اإىل املعا�س اأو اإنهاء خدمته طبقًا للقوانني ال�سارية املفعول 

وقتئذ.

املادة )21( 

ل يجوز تخطي ال�سابط يف الرتقية عند حلول دوره اإل بقرار م�سبب من املجل�س الأعلى لل�سرطة بعد �سماع 

اأقواله اأمام املجل�س. وذلك يف كل مرة يح�سل فيها التخطي، فاإذا ا�ستمر تخطي ال�سابط مدة �سنتني، 
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فعلى املجل�س ا�ستدعاوؤه ولفت نظره، فاإذا انق�ست �سنة ثالثة وقرر املجل�س ا�ستمرار تخطيه، يجوز اإنهاء 

خدمته بعد ت�سديق احلاكم العام.

املادة )22(

مع عدم الإخالل باأحكام املادتني )75، 76( يجوز رد اأقدمية ال�سابط الذي تاأخر ب�سبب تخطيه اإذا كان 

التقريران املقدمان عنه مرة كل �ستة اأ�سهر عن ال�سنة التالية لرتقيته اإىل الرتبة التي �سبق تخطيه عند 

الرتقية اإليها بدرجة ل تقل عن )�سبعني يف املائة(.

ول ينتفع ال�سابط بهذا احلكم اإل مرة واحدة خالل مدة خدمته.

املادة )23(

ي�سدر قرار ترقية ال�سابط اإىل رتبة )مالزم اأول( من مدير الداخلية والأمن العام بعد اأخذ راأي املجل�س 

الأعلى لل�سرطة، وتعترب الرتقية نافذة من تاريخ �سدور القرار ما مل ين�س القرار على خالف ذلك.

اأما الرتقية لرتبة )نقيب( فما فوق فتكون بقرار من احلاكم العام بناء على تو�سية املجل�س الأعلى لل�سرطة 

وموافقة مدير الداخلية والأمن العام.

املادة )24( 

كل ترقية تعطي ال�سابط احلق يف بداية مربوط مرتب الرتبة التي ترقى اإليها اأو مربوطها الثابت، وذلك 

من تاريخ �سدور قرار الرتقية اإل اإذا ت�سمن قرار الرتقية خالف ذلك.

املادة )25(

اأو مكافاأة له على  العمل  اإذا اقت�سى ذلك �سالح  التالية لرتبته  الرتبة  اإىل  ال�سابط حمليًا  يجوز ترقية 

الداخلية  مدير  اقرتاح  على  بناء  العام  احلاكم  من  ي�سدر  بقرار  الرتقية  هذه  وتكون  املمتازة،  اأعماله 

والأمن العام.

ويف هذه احلالة ل يعطى ال�سابط املرقى حمليًا اأول مربوط مرتب الرتبة املرقى اإليها. ولكن يجوز اإعطاوؤه 

العالوات العادية املقررة للرتبة املرقى عليها حمليًا.

املادة)26( 

مينح ال�سابط عالوة اعتيادية طبقًا للنظام املقرر بجدول الرتب واملرتبات املرفقة )مرفق رقم اأ( بحيث 

اأول يولية التايل مل�سي الفرتة  ل يجاوز املرتب نهاية مربوط الرتبة، وت�ستحق هذه العالوة لل�سباط يف 

املقررة من تاريخ التعيني اأو منح العالوة ال�سابقة، ول تغري الرتقية موعد ا�ستحقاق العالوة، وي�سدر مبنح 

العالوات قرار من مدير الداخلية والأمن العام.

املادة )27(

ل يجوز تاأجيل العالوة العتيادية اأو احلرمان منها اإل بقرار من املجل�س الأعلى لل�سرطة، وتاأجيل العالوة 

مينع ا�ستحقاقها يف مدة التاأجيل املبينة يف القرار ال�سادر به ول يرتتب على التاأجيل تغيري موعد ا�ستحقاق 



132

العالوة التالية. اأما احلرمان من هذه العالوة في�سقط حق ال�سابط فيها.

املادة )28( 

يجوز اأن مينح ال�سابط مكافاأة عن الأعمال التي يطلب اإليه تاأديتها يف الأوقات املقررة لراحته، وي�سع 

مدير الداخلية والأمن العام بناء على اقرتاح املجل�س الأعلى لل�سرطة قواعد منح هذه املكافاأة ويحدد 

املرتبات الإ�سافية و�سروط منحها.

اأو  اأداها  مالية مقابل خدمات ممتازة  ال�سابط مكافاأة  لل�سرطة منح  الأعلى  املجل�س  بقرار من  ويجوز 

لإ�سابته اأثناء اخلدمة اأو ب�سببها.

كما يجوز للمجل�س اقرتاح منح ال�سابط اأو�سمة اأو اأنواطًا لأعمال ممتازة.

الف�سل الثالث 

النقل والندب والإعارة والبعثات وم�سروفات النتقال 

املادة )29(

جترى حركة تنقالت �سباط ال�سرطة مرة واحدة خالل �سهري يولية واأغ�سط�س من كل عام. ويجوز عند 

ال�سرورة اإجراء التنقالت اأكرث من مرة خالل العام.

املادة )30( 

اأو  وفروعها  العام  والأمن  الداخلية  مديرية  يف  اإدارية  وظيفة  بعمل  موؤقتًا  للقيام  ال�سابط  ندب  يجوز 

خارجها.

املادة )31( 

موافقة  وي�سرتط  الدولية  الهيئات  اأو  والأجنبية  الوطنية  والهيئات  اإىل احلكومات  ال�سابط  اإعارة  يجوز 

ال�سابط عليها كتابة، ول يجوز اأن يعار ال�سابط مدة تزيد عن اأربع �سنوات.

املادة )32 (

عند اإعارة اأحد ال�سباط تبقى وظيفته خالية، ويجوز يف اأحوال ال�سرورة �سغل رتبتها بناء على اقرتاح 

املجل�س الأعلى لل�سرطة، وعند عودة ال�سابط املعار ي�سغل الوظيفة اخلالية من رتبته اأو ي�سغل الوظيفة 

الأ�سلية ب�سفة �سخ�سية على اأن ت�سوى حالته يف اأول وظيفة تخلو من رتبته.

املادة )33(

اإيفاد ال�سابط يف بعثات درا�سية للمدة التي  يجوز للحاكم العام بعد اأخذ راأي املجل�س الأعلى لل�سرطة 

يحددها.
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املادة ) 34 (

يجوز بقرار من احلاكم العام بناء على تو�سية من املجل�س الأعلى لل�سرطة منح ال�سابط اإجازة درا�سية 

مبرتب اأو بدون مرتب مدة ل تتجاوز ال�سنتني، كما يجوز �سغل الوظيفة بالتعيني ب�سفة موؤقتة مدة الإجازة 

اإذا كانت بغري مرتب على اأن تخلى عند عودة املوظف.

املادة )35 (

لل�سابط احلق يف ا�سرتداد امل�سروفات التي تكبدها يف �سبيل النتقال لتاأدية مهمة حكومية، وله احلق 

يف مرتب بدل ال�سفر مقابل النفقات ال�سرورية التي يتحملها ب�سبب تغيبه عن اجلهة التي يوجد بها مقر 

عمله الر�سمي -وت�سرف م�ساريف النتقال وبدل ال�سفر بال�سروط والفئات املعمول بها يف القطاع بالن�سبة 

للموظفني املدنيني الذين يتعادلون معه يف الدرجة.

املادة) 36( 

ي�ستحق ال�سابط م�سروفات نقل له ولعائلته ومتاعه يف الأحوال التالية:

)اأ( عند التعيني لأول مرة يف اخلدمة.

)ب( عند النقل من جهة اإىل اأخرى.

)ج( عند انتهاء اخلدمة لأ�سباب غري ال�ستقالة اأو �سوء ال�سلوك اأو الإحالة اإىل املعا�س بقرار تاأديبي اأو 

فقد اجلن�سية الفل�سطينية اأو احلكم عليه يف جناية اأو جرمية خملة بال�سرف. وت�سرف هذه امل�سروفات 

على الوجه وبال�سروط والأو�ساع املقررة ل�سائر املوظفني املدنيني.

الف�سل الرابع 

الإجازات 

املادة)37(

تنق�سم الإجازات اإىل:

)اأ( اإجازات عار�سة.

)ب( اإجازات اعتيادية.

)ج( اإجازات مر�سية.

املادة)38(

الإجازة العار�سة هي التي تكون ل�سبب طارئ ل ي�ستطيع ال�سابط معه اإبالغ روؤ�سائه مقدمًا للرتخي�س له 

بالغياب. ول ي�سح اأن يتجاوز جمموع الإجازات العار�سة �سبعة اأيام يف العام، ول تكون الإجازة العار�سة 

لأكرث من يومني يف املرة الواحدة ي�سقط احلق فيها بانق�ساء ال�سنة.

كما ل يجوز اأن تت�سل الإجازة العار�سة باإجازة من اأي نوع اآخر، ما مل يوافق مدير الداخلية والأمن العام 

على ذلك.
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املادة )39(

مينح اإجازة اعتيادية مبرتب كامل يف احلدود الآتية:

يف اخلارجيف الداخل

42 يومًا يف ال�سنة30 يومًامالزم ومالزم اأول

45 //30 //نقيب

3 اأ�سهر عن كل 21 �سهر خدمة42 //رائد فما فوق

ب�سرط اأن ي�سمح متجمد اإجازات ال�سابط بذلك.

التي  املدة  األ جتاوز  ب�سرط  اإىل بع�س  بع�سها  التي مبرتب كامل  الإجازات العتيادية  ويجوز �سم مدة 

يح�سل عليها ال�سابط يف �سنة واحدة عن ثالثة اأ�سهر يف الداخل واخلارج.

ويف حالة املر�س لل�سابط اأن ي�ستنفد متجمد اإجازاته العتيادية بجانب ما ي�ستحقه من اإجازة مر�سية 

ب�سرط األ تزيد الإجازة العتيادية عن �ستة اأ�سهر.

املادة )40( 

يحدد الرئي�س املحلي مدة الإجازة العتيادية يف احلدود املتقدمة، ول يجوز تق�سريها اأو تاأجيلها اأو اإلغائها 

اأو قطعها اإل لأ�سباب قوية تقت�سيها ظروف الأمن العام.

املادة)41(

كل �سابط ل يعود اإىل عمله بغري مربر بعد انتهاء مدة اإجازته مبا�سرة، يحرم من مرتبه عن مدة غيابه 

ابتداء من اليوم التايل لليوم الذي انتهت فيه الإجازة مع عدم الإخالل باملحاكمة التاأديبية.

ومع ذلك يجوز ملدير الداخلية والأمن العام اأن يقرر عدم حرمانه من مرتبه عن مدة التاأخري متى كانت 

هذه املدة تقل عن خم�سة ع�سر يومًا اإذا اأبدى ال�سابط اأ�سبابًا معقولة تربر هذا الغياب، وحت�سب املدة 

املتجاوز عنها من نوع الإجازة ال�سابقة وتاأخذ حكمها فيما يتعلق باملرتب ح�سب الأحوال. فاإذا كانت مدة 

غياب ال�سابط بدون مربر خم�سة ع�سر يومًا فاأكرث، جاز ف�سله من عمله بقرار من احلاكم العام.

املادة )42(

ل تدخل مدة ال�سفر ذهابًا واإيابًا لأداء فري�سة احلج من ح�ساب الإجازات التي متنح لل�سابط بحيث ل 

تزيد عن خم�سة ع�سر يومًا على األ ينتفع ال�سابط بهذه املنحة اإل مرة واحدة خالل مدة خدمته، وحت�سب 

مدة ال�سفر من يوم مغادرة القطاع حتى يوم الو�سول اإىل امليناء احلجازية وبالعك�س.

املادة )43( 

تقت�سر الإجازة العتيادية يف ال�سنة الأوىل من خدمة ال�سابط من خريجي الكلية على خم�سة ع�سر يومًا، 

ول مينحها اإل بعد �ستة اأ�سهر من تاريخ تعيينه.

ويجوز عند ال�سرورة ومبوافقة مدير الداخلية والأمن العام منح ال�سابط خالل الأ�سهر ال�ستة الأوىل من 
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خدمته اإجازة اعتيادية مدة ل تتجاوز اأ�سبوعًا على اأن تخ�سم من الإجازة امل�ستحقة له.

املادة )44(

مينح ال�سابط عن كل �سنة يق�سيها يف اخلدمة اإجازة مر�سية على الوجه الآتي:

)اأ( مدة ل تتجاوز ثالثة اأ�سهر مبرتب كامل.

)ب( مدة ل تتجاوز ثالثة اأ�سهر بن�سف مرتب.

ع�سرة  عن  مدتها  تزيد  كانت  اإذا  املخت�س  الطبي  القوم�سيون  قرار  على  بناء  املر�سية  الإجازة  ومتنح 

اأيام.

املادة )45( 

اإذا ا�ستنفد ال�سابط الذي ي�ساب مبر�س يحتاج الربء منه اإىل عالج طويل اإجازاته املر�سية ذات املرتب 

الكامل ومتوفر اإجازاته العتيادية، يجوز ملدير الداخلية والأمن العام اأن مينحه اإجازة مر�سية اإما بدون 

مرتب اأو بجزء من املرتب ل يتجاوز الن�سف للمدة التي يراها ح�سب ظروف كل حالة. ويرجع يف حتديد 

الأمرا�س التي من هذا النوع ومدة العالج اإىل القوم�سيون الطبي املخت�س.

ويف�سل ال�سابط الذي ل يعود اإىل عمله بعد انتهاء جميع اإجازاته ال�سابقة.

املادة )46( 

اإذا كان له وفر من الإجازات  لل�سابط احلق يف اأن يطلب حتويل الإجازة املر�سية اإىل اإجازة اعتيادية 

لإجازات  امتدادًا  اعتيادية  باإجازات  يرخ�س  اأن  العام  والأمن  الداخلية  وملدير  بذلك  ي�سمح  العتيادية 

مر�سية.

املادة )47(

ا�ستثناًء من الأحكام ال�سابقة يجوز للحاكم العام بعد اأخذ راأي املجل�س الأعلى لل�سرطة اأن مينح ال�سابط 

اإجازة اعتيادية مبرتب كامل اأو بن�سف مرتب اأو بدونه زيادة على ما ي�ستحقه من اإجازات مدة ل تتجاوز 

�سهرين يف ال�سنة، ولل�سابط املخالط ملري�س مبر�س معد وترى ال�سلطة الطبية منعه من مزاولة اأعمال 

وظيفته اأن ينقطع عن العمل املدة التي تقررها تلك ال�سلطة، ول حتت�سب مدة انقطاعه من اإجازته وي�سرف 

مرتبه عنها كاماًل.

املادة )48(

ال�سابط الذي ي�ساب بجرح اأو مبر�س ب�سبب اأداء وظيفته ويقرر القوم�سيون الطبي العام مدة لعالجه 

مينح اإجازة ا�ستثنائية ل جتاوز �ستة اأ�سهر يتقا�سى مرتبه عنها كاماًل، ول حت�سب من اإجازاته املر�سية 

اأو العتيادية، ويجوز بقرار من مدير الداخلية والأمن العام مد الإجازة ال�ستثنائية مدة ل جتاوز �ستة 

اأ�سهر اأخرى مبرتب كامل.

ويف هذه احلالة ترد لل�سابط م�ساريف العالج مبقت�سى امل�ستندات املعتمدة من اجلهة الطبية املخت�سة 

بعد موافقة احلاكم العام.
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املادة )49(

عند القيام باإجازة ملدة �سهر اأو اأكرث خارج القطاع يجب على ال�سابط ت�سليم العهدة اإىل خمازن ال�سرطة 

واإرفاق �سهادة اإخالء الطرف مع طلب الإجازة، ول ي�سدق على الإجازة بدون ذلك.

املادة )50(

ل يجوز لل�سابط اأن يرتدي الألب�سة الر�سمية اأثناء املدة التي يكون فيها بالإجازة �سواء يف القطاع اأو خارجه 

اإل اإذ امنح اإذنًا خطيًا بذلك من مدير الداخلية والأمن العام.

الف�سل اخلام�س 

واجبات ال�سباط والأعمال املحرمة عليهم 

املادة )51(

يحلف �سباط ال�سرطة عند بدء تعيينهم وقبل مبا�سرة اأعمال وظائفهم ميينًا اأمام مدير الداخلية والأمن 

العام اأن يوؤدوا اأعمال وظائفهم بالذمة وال�سدق.

املادة )52(

اقت�سى ذلك  اإذا  املحلي  رئي�سه  باأمر من  اإلغاوؤه  ويجوز  للراحة،  الأ�سبوع  واحدًا يف  يومًا  ال�سابط  مينح 

�سالح الأمن العام.

املادة )53(

يحظر على ال�سابط )�سواء اأكان يف اخلدمة العاملة اأم يف الحتياط( اإبداء الآراء ال�سيا�سية اأو احلزبية 

اأو ال�ستغال بال�سيا�سة اأو النتماء اإىل الأحزاب اأو الهيئات واجلمعيات اأو املنظمات ذات املبادئ اأو امليول 

ال�سيا�سية، كما يحظر عليه ال�سرتاك يف تنظيم اجتماعات حزبية اأو دعايات انتخابية ويعترب ال�سابط 

م�ستقياًل من اخلدمة اإذا ر�سح نف�سه لع�سوية اأي ت�سكيل �سيا�سي. ول ي�سرتك ال�سابط يف اأي جمعية اأو 

نادي اأو هيئة ذات ن�ساط اجتماعي اإل بعد موافقة مدير الداخلية والأمن العام على ذلك.

املادة )54(

على ال�سابط اأن يقيم يف اجلهة التي بها مقر وظيفته، ول يجوز اأن يقيم بعيدًا عنها اإل لأ�سباب �سرورية 

يقرها رئي�سه املحلي.

املادة )55(

اأو  اأو اإي�ساحات عن امل�سائل التي ينبغي اأن تظل �سرية بطبيعتها  ل يجوز لل�سابط اأن يف�سي مبعلومات 

مبقت�سى تعليمات خا�سة – ويظل اللتزام بالكتمان قائمًا ولو بعد انف�ساله من عمله.
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املادة )56(

ل يجوز لل�سابط اأن يحتفظ لنف�سه باأ�سل اأية ورقة من الأوراق الر�سمية ولو كانت خا�سة بعمل كلف به 

�سخ�سيًا.

املادة )57( 

ل يجوز لل�سابط اأن يوؤدي اأعماًل للغري مبرتب اأو مبكافاأة ولو يف غري اأوقات العمل الر�سمية على اأنه يجوز 

ملدير الداخلية والأمن العام بعد اأخذ راأي املجل�س الأعلى لل�سرطة اأن ياأذن لل�سابط يف عمل معني ب�سرط 

اأن يكون ذلك يف غري اأوقات العمل الر�سمية.

ويجوز اأن يتوىل ال�سابط مبرتب اأو مبكافاأة اأعمال القوامة والو�ساية والوكالة عن الغائبني اإذا كان امل�سمول 

بالقوامة اأو الو�ساية اأو كان الغائب ممن تربطه به �سلة قربى اأو ن�سب لغاية الدرجة الرابعة.

اأو �ساحب  اأو مبكافاأة احلرا�سة على الأموال التي يكون �سريكًا  اأن يتوىل مبرتب  وكذلك يجوز لل�سابط 

م�سلحة فيها اأو مملوكة ملن تربطه به �سلة القربى اأو الن�سب لغاية الدرجة الرابعة.

الإخطار مبلف  ويحفظ  بذلك  العام  والأمن  الداخلية  مديرية  اإخطار  ال�سابط  على  الأحوال  ويف جميع 

خدمته.

املادة )58(

يحظر على ال�سابط بالذات اأو بالوا�سطة:

)اأ( اأن يزاول اأعماًل جتارية من اأي نوع كان وبوجه خا�س اأن يكون له اأية م�سلحة يف اأعمال اأو مقاولت 

اأو مناق�سات تت�سل باأعمال وظيفته.

)ب( اأن ي�ستاأجر اأرا�سي اأو عقارات بق�سد ا�ستغاللها يف الدائرة التي يوؤدي فيها اأعمال وظيفته.

)ج( اأن ي�سرتك يف تاأ�سي�س ال�سركات اأو اأن يقبل ع�سوية جمال�س اإدارتها اأو اأي من�سب اآخر فيها اإل اأن 

يكون مندوبًا عن احلكومة.

املادة )59(

ل يجوز لل�سابط اأن يو�سط اأحدًا اأو يقبل الو�ساطة يف اأي �ساأن خا�س بوظيفته، ول يجوز له اأن يتو�سط 

ل�سابط اأو ملوظف اآخر يف اأي �ساأن من ذلك.

املادة )60(

يعترب ال�سابط دائمًا يف اخلدمة، ول يجوز ا�ستدعاوؤه للخدمة يف اأية جهة تابعة لالإدارة ويف اأي وقت.
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الف�سل ال�ساد�س 

التاأديب 

املادة )61( 

اجلزاءات التي يجوز توقيعها على ال�سباط هي:

)اأ( الإنذار.

)ب( اخل�سم من املرتب مدة ل جتاوز �سهرًا.

)ج( تاأجيل موعد ا�ستحقاق العالوة مدة ل تقل عن �ستة اأ�سهر.

)د( احلرمان من العالوة.

)هـ( تاأخري الأقدمية يف الرتبة.

)و( الوقف عن العمل بدون مرتب مدة ل جتاوز ثالثة اأ�سهر.

)ز( خف�س املرتب.

)ح( خف�س الرتبة.

)ط( خف�س املرتب والرتبة معًا.

)ي( العزل.

املادة )62(

الواحدة من  ال�سنة  الإنذار واخل�سم عن مدة ل تتجاوز خم�سة ع�سر يومًا يف  )اأ( يكون توقيع عقوبتي 

اخت�سا�س مدير الداخلية والأمن العام، وذلك بعد �سماع اأقوال ال�سابط وحتقيق دفاعه ويكون القرار 

ال�سادر يف هذا ال�ساأن م�سببًا.

)ب( وللحاكم العام �سلطة اإلغاء اأو خف�س العقوبة وذلك خالل ثالثني يومًا من تاريخ اإ�سدار القرار.

)ج( اأما العقوبات الأخرى فال يجوز توقيعها اإل بقرار من جمل�س التاأديب وذلك مع عدم الإخالل باأحكام 

املادة 73 من هذا القانون.

املادة )63( 

ي�سدر مدير الداخلية والأمن العام بعد اأخذ راأي املجل�س الأعلى لل�سرطة قرارًا يحدد فيه اجلرائم املخلة 

بح�سن نظام وان�سباط القوة التي يحاكم مرتكبها اإداريًا وقرارًا اآخر بتحديد اجلرائم العامة التي يحاكم 

مرتكبها اأمام جمل�س تاأديب ع�سكري والأ�سول التي ت�سري عليها جمال�س التاأديب.

املادة )64( 

يتوىل املحاكمة التاأديبية لل�سباط جمل�س ي�سكل من:

مدير ال�سرطة.

مدير املباحث.

�سابط �سرطة يعينه مدير الداخلية والأمن العام.
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مندوب عن ال�سئون القانونية برئا�سة اأقدمهم رتبة. وي�ساف للمجل�س اثنان من احلكام الإداريني ب�سفة 

احتياطية.

املادة)65( 

يف حالة وجود �سبب معقول من اأ�سباب التنحي يقتنع به املجل�س بالن�سبة للرئي�س اأو اأحد اأع�ساء املجل�س؛ 

يجب عليه التنحي عند نظر الدعوى التاأديبية ولل�سابط املحال اإىل املحاكمة حق طلب تنحيته، ويحل حمل 

الرئي�س املتنحي اأقدم الأع�ساء، ويحل حمل الع�سو املتنحي اأحد الع�سوين الحتياطيني.

املادة )66(

ي�سدر القرار بالإحالة اإىل املحاكمة التاأديبية مدير الداخلية والأمن العام مت�سمنًا بيانًا بالتهم املن�سوبة 

اإىل ال�سابط ويبلغ ال�سابط بهذا القرار وبتاريخ اجلل�سة املعينة ملحاكمته ويكون الإبالغ قبل التاريخ املحدد 

لنعقاد اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.

املادة )67( 

لل�سابط املحال اإىل جمل�س التاأديب اأن يطلع على التحقيقات التي اأجريت وعلى جميع الأوراق املتعلقة بها. 

وله اأن ياأخذ �سورة عنها، كما له اأن يطلب �سم التقارير ال�سنوية ال�سرية عن كفايته اأو اأي اأوراق اأخرى اإىل 

ملف الدعوى التاأديبية وله اأن يح�سر جل�سات املحاكمة واأن يقدم دفاعه �سفهيًا اأو كتابة واأن يوكل حماميًا 

عنه، وللمجل�س دائمًا احلق يف ا�ستدعاء ال�سابط ب�سخ�سه.

املادة )68( 

ملجل�س التاأديب اأن ياأمر با�ستيفاء التحقيق وله اأن يعهد بذلك اإىل اأحد اأع�سائه.

املادة )69(

ي�سدر قرار جمل�س التاأديب م�ستماًل على الأ�سباب التي بني عليها ويبلغ لل�سابط الت�سديق عليه.

املادة )70(

القرار ال�سادر من جمل�س التاأديب ل يكون نهائيًا اإل بعد الت�سديق عليه من مدير الداخلية والأمن العام، 

ول يجوز له تخفيف احلكم اأو اإلغاوؤه ويف حالة القرار بتخفي�س الرتب اأو العزل، فيجب ت�سديق احلاكم 

العام عليه ليكون القرار نهائيًا. ويف جميع الأحوال يجوز للحاكم العام ت�سديد العقوبة اأو تخفي�سها اأو 

اإلغاوؤها اأو اإعادة املحاكمة.
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املادة )71( 

ملدير الداخلية والأمن العام اأن يوقف ال�سابط عن عمله اإذا اقت�ست م�سلحة التحقيق معه ذلك، ول يجوز 

اأن تزيد مدة الإيقاف عن ثالثة اأ�سهر اإل بقرار من جمل�س التاأديب وعلى ال�سابط املوقوف العودة اإىل 

عمله مبجرد انتهاء مدة وقفه.

ويرتتب على وقف ال�سابط عن عمله وقف �سرف مرتبه ابتداء من اليوم الذي �سدر فيه قرار الوقف ما 

مل يقرر جمل�س التاأديب اأو مدير الداخلية والأمن العام -بح�سب الأحوال- �سرف املرتب كله اأو بع�سه 

ب�سفة موؤقتة اإىل اأن يتم الف�سل يف الدعوى التاأديبية اأو املحاكمة الإدارية.

واإذا مل يبني احلكم ما يتبع يف �ساأن املرتب عن مدة الوقف ا�ستحق ال�سابط مرتبه اإن حكم برباءته، ول 

ي�ستحق �سيئًا منه اإن حكم باإدانته.

املادة )72( 

كل �سابط يوقف يف ال�سجن رهن التحقيق اأو يحب�س تنفيذًا حلكم جنائي يوقف عن عمله مدة بقائه يف 

ال�سجن، ول ي�سرف له مرتبه اأثناء وقفه عن العمل، وبعد الإفراج عنه يقرر مدير الداخلية والأمن العام 

ما يتبع يف �ساأن �سرف مرتبه عن مدة الوقف عن العمل.

املادة)73(

الرتبة  يف  اأقدميته  حتديد  ال�سابط  رتبة  بتخفي�س  القا�سي  التاأديب  جمل�س  حكم  ي�ستمل  اأن  يجب 

املخف�سة.

املادة )74(

يف حالة تخفي�س رتبة ال�سابط ل يجوز النظر يف ترقيته قبل انق�ساء �سنتني من تاريخ خف�س رتبته.

املادة )75( 

يف حالة تاأجيل العالوة اأو احلرمان منها ل يجوز النظر يف ترقية ال�سابط مدة التاأجيل اأو احلرمان.

ويف حالة تاأجيل العالوة مدة ل تزيد على �سنة حتجز الرتبة لل�سابط اإن كان له حق يف الرتقية اإليها.

وعند ترقية ال�سابط حت�سب اأقدميته يف الرتبة املرقى اإليها من التاريخ الذي كانت تتم فيه الرتقية لو 

مل توؤجل العالوة.

املادة )76(

يراعى بالن�سبة اإىل ال�سابط املحال اإىل املحاكمة اأو الوقوف عن العمل ما ياأتي:

)اأ(   ل يجوز ترقيته اأثناء مدة الإحالة اأو الوقف.

)ب( اإذا ثبت عدم اإدانة ال�سابط وجب عند ترقيته ح�ساب اأقدميته يف الرتبة املرقى اإليها من التاريخ 

الذي كانت تتم فيه الرتقية لو مل يوقف اأو يحال اإىل املحاكمة التاأديبية.
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املادة )77( 

ل يرتتب على اخت�سا�س جمل�س التاأديب بنظر اأية جرمية من اجلرائم مبقت�سى هذا القانون اإخالل ب�سائر 

الأحكام والقواعد والإجراءات الأخرى املقررة يف �ساأن نظر هذه اجلرائم والف�سل فيها من قبل املحاكم 

املخت�سة، طبقا للقوانني الأخرى املعمول بها يف القطاع.

الف�سل ال�سابع 

الإحالة اإىل الحتياط 

املادة) 78 (

اإىل  ال�سابط  يحيل  اأن  لل�سرطة  الأعلى  املجل�س  راأي  اأخذ  بعد  العام  والأمن  الداخلية  ملدير  يجوز 

الحتياط:

)اأ( اإذا طلب ال�سابط ذلك لأ�سباب �سحية يقرها القوم�سيون الطبي العام.

)ب( اإذا ثبت لدى مدير الداخلية والأمن العام لأ�سباب خطرية تتعلق بال�سالح العام �سرورة ذلك، ول 

الأعلى  املجل�س  على  ال�سابط  اأمر  بعدها  يعر�س  �سنوات  الحتياط على ثالث  تزيد مدة  اأن  يجوز 

لل�سرطة ليقرر اإحالته للمعا�س اأو اإعادته للخدمة العاملة.

املادة )79( 

ل يجوز ترقية ال�سابط اأو منحه عالوات خالل مدة الحتياط.

املادة )80 (

الوجه  على  زمالئه  بني  اأقدميته  حتدد  العامة  اخلدمة  اإىل  الحتياط  اإىل  املحال  ال�سابط  اإعادة  عند 

الآتي:

)اأ( اإذا كانت الإحالة اإىل الحتياط ب�سبب من الأ�سباب املبنية يف البند »اأ« من املادة 78 يعاد ال�سابط 

اإىل اأقدميته الأ�سلية ويف الرتبة التي و�سل اإليها زمالوؤه مع عدم �سرف اأي فرق من املرتب عن مدة 

الحتياط بنتيجة الرتقية.

)ب( اإذا كانت الإحالة اإىل الحتياط ب�سبب من الأ�سباب امل�سار اإليها يف البند »ب« من املادة 78 ومل يتجاوز 

مدة اإحالته اإىل الحتياط �سنة حددت اأقدميته على الوجه املبني يف البند »اأ« عاليه.

اأما اإذا جاوزت مدة الإحالة اإىل الحتياط �سنة، فيعاد برتبته على اأن يو�سع اأمامه عدد من ال�سباط مماثل 

العدد الذي كان ي�سبقه عند اإحالته اإىل الحتياط.

املادة )81( 

ي�ستحق ال�سابط املحال اإىل الحتياط ثلثي املرتب اإذا مل يجاوز مرتبه ثالثني جنيهًا. فاإذا كان املرتب 

يزيد على ذلك ا�ستحق الن�سف بحد اأدنى قدره )ع�سرون جنيهًا �سهريًا(.

 وحت�سب مدة الحتياط من �سني اخلدمة وي�ستقطع منها احتياطي املعا�س اأو �سندوقي الدخار والتاأمني.
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ارتداء  له  اإحرازه دون ترخي�س، كما ل يجوز  اأو  ال�سالح  لل�سابط خالل مدة الحتياط حمل  ول يجوز 

الزي الر�سمي.

املادة)82(

اإذا طلب ال�سابط املحال اإىل الحتياط لأ�سباب املر�س اإنهاء خدمته وعر�س طلبه على املجل�س الأعلى لل�سرطة، 

فللمجل�س احلق يف حالة قبول الطلب اأن يقرر ت�سوية معا�سه اأو مكافاأته اأو ا�ستحقاقه يف �سندوق الدخار 

على اأ�سا�س مرتب الرتبة التالية لرتبته مع �سم املدة الباقية لبلوغه ال�سن املقررة ب�سرط األ جتاوز �سنتني.

الف�سل الثامن 

اإنهاء مدة اخلدمة

املادة) 83 (

تنتهي خدمة ال�سابط لأحد الأ�سباب الآتية:

)اأ( اإذا بلغ �سن ال�ستني.

)ب( اإذا اأم�سى يف رتبة »لواء« �سنتني من تاريخ الرتقية اإىل هذه الرتبة، ويجوز مد مدة خدمته مددًا اأخرى 

ل يزيد جمموعها على ثالث �سنوات بقرار من احلاكم العام بعد اأخذ راأي املجل�س الأعلى لل�سرطة.

)ج( الإحالة اإىل املعا�س.

)د( الف�سل من اخلدمة بقرار من املجل�س التنفيذي لأ�سباب تتعلق بال�سالح العام اأو بقرار تاأديبي.

)هـ( احلكم عليه يف جناية اأو يف جرمية خملة بال�سرف.

)و( عدم اللياقة للخدمة �سحيًا.

)ز( ال�ستقالة.

)ح( فقد اجلن�سية الفل�سطينية.

)ط( الوفاة.

املادة) 84( 

للحاكم العام ال�سلطة يف مد اخلدمة لل�سابط ملدة اأق�ساها خم�س �سنوات بعد �سن ال�ستني اإذا راأى اأن 

ال�سالح العام يقت�سي ذلك.

املادة)85 (

يثبت عدم اللياقة ال�سحية بقرار من القوم�سيون الطبي العام بناء على طلب ال�سابط اأو مدير الداخلية 

والأمن العام.

ول يجوز ف�سل ال�سابط لعدم اللياقة ال�سحية قبل نفاذ اإجازته املر�سية والعتيادية، ما مل يطلب هو 

نف�سه الإحالة اإىل املعا�س دون انتظار انتهاء اإجازته.

وللمجل�س الأعلى اأن ي�سوي معا�سه اأو مكافاأته اأو ا�ستحقاقه يف �سندوق الدخار وفقًا لأحكام املادة 82 من 

هذا القرار بقانون.
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املادة )86( 

يجوز لل�سابط اأن ي�ستقيل من الوظيفة وتكون ال�ستقالة مكتوبة وخالية من اأي قيد اأو �سرط، ول تنتهي 

خدمة ال�سابط اإل بالقرار ال�سادر بقبول ا�ستقالته، ويجب الف�سل يف الطلب خالل ثالثني يومًا من تاريخ 

تقدميه واإل اعتربت ال�ستقالة مقبولة.

ويجوز خالل هذه املدة تقرير باإرجاء قبول ال�ستقالة لأ�سباب تتعلق مب�سلحة الأمن العام اأو ب�سبب اتخاذ 

اإجراءات تاأديبية �سد ال�سابط.

ول تقبل ا�ستقالة ال�سابط املحال اإىل املحاكمة التاأديبية اأو اجلنائية اإل بعد الف�سل يف الدعوى بغري عقوبة 

العزل اأو الإحالة اإىل املعا�س.

وتعترب ال�ستقالة املقرتنة باأي قيد اأو املعلقة على اأي �سرط كاأن مل تكن.

املادة )87( 

يجب على ال�سابط اأن ي�ستمر يف عمله اإىل اأن يبلغ قرار قبول ال�ستقالة اأو ينق�سي امليعاد املبني يف املادة 

ال�سابقة. 

املادة )88( 

يعترب ال�سابط م�ستقياًل:

اإذا انقطع عن عمله بدون اإذن خم�سة ع�سر يومًا متتالية، ولو كان النقطاع عقب اإجازة مرخ�س له   -1

بها ما مل يقدم خالل اخلم�سة ع�سر يومًا التالية ما يثبت اأن انقطاعه عنه كان لعذر مقبول. ويف هذه 

احلالة يجوز ملدير الداخلية والأمن العام اأن يقرر عدم حرمانه من مرتباته عن مدة النقطاع. فاإذا 

مل يقدم ال�سابط اأ�سبابًا تربر النقطاع اأو قدم هذه الأ�سباب ورف�ست اعتربت خدمته منتهية من 

تاريخ انقطاعه عن العمل.

اإذا التحق باخلدمة يف حكومة اأجنبية بغري ترخي�س من اإدارة احلاكم العام تنتهي خدمته من تاريخ   -2

التحاقه بخدمة احلكومة الأجنبية. ول يعترب ال�سابط م�ستقياًل يف جميع الأحوال اإذا اتخذت �سده 

اإجراءات تاأديبية خالل ال�سهر التايل لرتكه العمل اأو للتحاقه باخلدمة يف حكومة اأجنبية.

املادة )89( 

يجوز اإبقاء ال�سابط بعد انتهاء مدة خدمته مدة ل جتاوز �سهرًا واحدًا لت�سليم ما يف عهدته.

ويجوز مد هذا امليعاد بقرار من مدير الداخلية والأمن العام مدة ل تتجاوز �سهرين اإذا اقت�ست ال�سرورة 

وت�سرف له عن مدة الت�سليم مكافاأة تعادل مرتبه.

املادة )90( 

اإذا حكم على ال�سابط بالف�سل اأو الإحالة اإىل املعا�س وكان موقوفًا عن عمله؛ انتهت خدمته من تاريخ 

وقفه عن العمل ما مل تقرر ال�سلطة التاأديبية خالف ذلك.
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الباب الرابع 

الوظائف املتو�سطة 

الف�سل الأول 

الرتب النظامية و�سروط اخلدمة والرتقيات والعالوات 

املادة )91(

تعترب رتبة )م�ساعد ال�سابط( من الرتب النظامية لقوة ال�سرطة ومن الوظائف املتو�سطة يتم �سغل هذه 

الرتبة اإما بطريق التعيني اأو الرتقي من بني �سف واأفراد قوة ال�سرطة وبالطريقة وال�سروط التي يعينها 

مدير الداخلية والأمن العام بقرار ي�سدره بعد اأخذ راأي املجل�س الأعلى لل�سرطة.

املادة )92( 

ت�سري على م�ساعدي ال�سباط ف�ساًل عن الأحكام الواردة يف هذا الباب اأحكام املواد:

15 »اأ« ، 17-19، 24، 26، 27، 28، 35، 40،36-42، 46، 48، 49، 50، 52، 53-60 ومن 64 –73، 76، 

77 ومن 90-85 .

املادة )93(

مينح م�ساعد ال�سابط عند التعيني اأول مربوط رتبته، والعالوات الدورية على الوجه الوارد يف اجلدول 

املرفق )مرفق رقم ب(.

املادة)94(

يرقى امل�ساعد اإىل رتبة �سابط بالطريقة وال�سروط التي يعينها مدير الداخلية والأمن العام بقرار ي�سدره 

بعد اأخذ راأي املجل�س الأعلى لل�سرطة على األ تتجاوز الرتبة التي ي�سل اإليها رتبة )مقدم(.

الف�سل الثاين 

الإجازات 

املادة )95(

مينح م�ساعد ال�سابط اإجازة اعتيادية مبرتب كامل مدة �سهر واحد يف ال�سنة تق�سى داخل القطاع وتكون ملدة 

42 يومًا يف حالة ق�سائها يف خارج القطاع. ويجوز �سم الإجازات العتيادية التي مبرتب كامل بع�سها اإىل 

بع�س ب�سرط األ تتجاوز املدة التي يح�سل عليها امل�ساعد �سهرين يف ال�سنة تق�سى يف الداخل اأو اخلارج.

كما يجوز يف حالة املر�س اأن ي�ستنفد متجمد الإجازات العتيادية بجانب ما ي�ستحقه من اإجازة مر�سية 

ب�سرط األ تزيد الإجازة عن اأربعة اأ�سهر ون�سف.
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املادة)96(

مينح م�ساعد ال�سابط يف كل �سنة يق�سيها يف اخلدمة اإجازة مر�سية على الوجه الآتي: 

مدة ل تتجاوز ثالثة اأ�سهر مبرتب كامل.  -1

مدة ل تتجاوز ثالثة اأ�سهر بن�سف مرتب.  -2

ومتنع الإجازات املر�سية بناء على قرار القوم�سيون الطبي املخت�س اإذا كانت تزيد مدتها عن ع�سرة اأيام.

املادة)97( 

اإذا ا�ستنفد م�ساعد ال�سابط الذي ي�ساب مبر�س يحتاج الربء منه اإىل عالج طويل اإجازاته املر�سية ذات 

املرتب الكامل ومتوفر اإجازاته العتيادية، يجوز ملدير الداخلية والأمن العام اأن مينحه اإجازة مر�سية اإما 

بدون مرتب اأو بجزء من املرتب ل يتجاوز الن�سف للمدة التي يراها ح�سب ظروف كل حالة. ويرجع يف 

حتديد الأمرا�س التي من هذا النوع ومدة العالج اإىل القوم�سيون الطبي العام.

ويف�سل م�ساعد ال�سابط الذي ل يعود اإىل عمله بعد انتهاء جميع اإجازاته ال�سابقة.

املادة )98(

ا�ستثناء من الأحكام املتقدمة يجوز ملدير الداخلية والأمن العام اأن مينح امل�ساعد اإجازة اعتيادية مبرتب 

كامل اأو بن�سف مرتب اأو بدونه مدة ل جتاوز �سهرًا يف ال�سنة زيادة على ما ي�ستحقه من اإجازات.

الف�سل الثالث 

التاأديب 

املادة)99( 

اجلزاءات التي يجوز توقيعها على امل�ساعدين هي:

)اأ( التوبيخ.

)ب( الإنذار.

)ج( خدمات زيادة.

)د( احلجز بالق�سالق مدة ل جتاوز اأ�سبوعًا.

)هـ( اخل�سم من املرتب مدة ل جتاوز خم�سة ع�سر يومًا.

)و( تاأجيل موعد ا�ستحقاق العالوة مدة ل جتاوز �ستة اأ�سهر اأو احلرمان منها.

)ز( خف�س املرتب.

)ح( خف�س الدرجة.

)ط( خف�س املرتب والدرجة معًا.

)ى( الف�سل من اخلدمة.

)ك( ال�سجن ملدة ل تتجاوز ال�سنتني.
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املادة )100(

تكون من �سلطة الرئي�س املحلي )احلكام الإداريني -مدير ال�سرطة- مدير املباحث( توقيع اجلزاءات 

املن�سو�س عليها يف البنود من )1-5( من املادة ال�سابقة.

اإذا وجد الرئي�س املحلي اأن التهم امل�سندة اإىل م�ساعد ال�سابط حتتاج اإىل توقيع عقوبة اأ�سد، فيحيل الأمر 

اإىل مدير الداخلية والأمن العام. وله توقيع عقوبة واحدة اأو اأكرث من العقوبات املن�سو�س عليها يف البنود 

من )1-9( من املادة ال�سابقة، وذلك بعد �سماع اأقوال م�ساعد ال�سابط وحتقيق دفاعه.

اأما العقوبات الأخرى فال يجوز توقيعها اإل بقرار من جمل�س التاأديب.

املادة )101( 

ل يجوز ترقية م�ساعد ال�سابط اإىل رتبة اأعلى اإذا كان قد جوزي بتنزيله اإىل درجة اأدنى قبل انق�ساء مدة 

�ستة اأ�سهر على الأقل من تاريخ تنزيله.

الف�سل الرابع 

اإنهاء مدة اخلدمة 

املادة )102(

تنتهي خدمة م�ساعد ال�سابط لأحد الأ�سباب الآتية: 

)اأ( بلوغ �سن ال�ستني.

)ب( الإحالة اإىل املعا�س.

)ج( الف�سل من اخلدمة بحكم اأو بقرار تاأديبي.

)د( احلكم عليه يف جناية اأو يف جرمية خملة بال�سرف.

)هـ( عدم اللياقة للخدمة �سحيًا.

)و( ال�ستقالة. 

)ز( فقد اجلن�سية الفل�سطينية.

)ح( الوفاة.

الباب اخلام�س 

�سباط ال�سف وع�ساكر ال�سرطة 

الف�سل الأول 

الدرجات النظامية والتعيني والعالوات 

املادة )103(

الرتب النظامية ل�سباط �سف وع�ساكر ال�سرطة هي:

)ع�سكري – عريف – رقيب(
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املادة )104(

ت�سري على �سباط ال�سف وع�ساكر ال�سرطة اأحكام املواد:

)17، 28، 35، 36، 41، 42، 49، 50 ومن 53 –60 ومن 69-66، 71، 72، 73، 74، 76، 77، 85 –90(.

بالإ�سافة للمواد الواردة يف هذا الباب.

املادة)105( 

ي�سرتط فيمن يعني يف رتبة ع�سكري �سرطة:

)اأ( اأن يكون عربيًا فل�سطينيًا.

)ب( اأن يح�سن القراءة والكتابة.

)ج( األ يقل �سنه عن 19 �سنة ول يزيد عن 25.

)د( األ يقل طوله عن 168 �سم وال�سدر عن 88 �سم.

)هـ( اأن يكون ح�سن ال�سري وال�سلوك وخايل من ال�سوابق.

)و( اأن يقدم طلبًا لاللتحاق بقوة ال�سرطة على النموذج الذي يعينه مدير ال�سرطة.

)ز( اأن يجتاز الك�سف الطبي مبعرفة القوم�سيون الطبي وك�سف الهيئة.

وي�سدر قرار التعيني من مدير الداخلية والأمن العام، ويجوز له الإعفاء من �سرط اأو اأكرث من ال�سروط 

املار ذكرها.

ويلحق مبدر�سة ال�سرطة لفرتة يحددها مدير ال�سرطة، فاإذا وجد خالل فرتة التدريب غري لئق للقيام بواجباته 

جاز ملدير الداخلية والأمن العام رفته، ومن ثم تنقطع عالقته بالقوة، ول يكون له اأي ادعاء عليها.

املادة )106(

ي�سرف لع�سكري ال�سرطة اأثناء فرتة التدريب يف مدر�سة ال�سرطة املرتب الذي يقرره مدير الداخلية والأمن 

العام، وعند التخرج ي�سرف املرتب الثابت، اأو اأول مربوط رتبته امل�سار اإليها يف املادة 109.

وي�ستحق مرتبه من تاريخ ا�ستالمه العمل وحتدد الأقدمية عند التعيني طبقًا لرتتيب النجاح يف المتحان 

الذي يعقد لهذا الغر�س.

املادة )107( 

يحلف �سباط �سف وع�ساكر ال�سرطة عند التعيني اليمني القانونية اأمام مدير ال�سرطة طبقًا لل�سيغة التي 

ي�سدر بها قرار من مدير الداخلية والأمن العام.

املادة )108(

يجوز مبوافقة مدير الداخلية والأمن العام اإعادة تعيني نفر اأو �سف �سابط �سرطة �سابق يف الرتبة التي 

الداخلية  مدير  يحدده  الذي  باملرتب  اأو  اخلدمة  تركه  وقت  يتقا�ساه  كان  الذي  وباملرتب  ي�سغلها،  كان 

والأمن العام.
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املادة )109(

اأول مربوط الرتبة والعالوات الدورية املو�سحة يف  اأو  مينح نفر و�سف و�سباط ال�سرطة املرتب الثابت 

اجلدول املرافق رقم )ج(.

املادة )110(

املقررة  الفرتة  مل�سي  التايل  يولية  اأول  من  ال�سرطة  وع�ساكر  �سف  ل�سباط  العتيادية  العالوة  ت�ستحق 

ل�ستحقاق العالوة العتيادية التي تبداأ من اأول ال�سنة املالية التالية لتاريخ التعيني اأو منح العالوة ال�سابقة 

بالفئات املبينة يف اجلدول امل�سار اإليه يف املادة ال�سابقة.

وي�سدر مبنح العالوات قرار من مدير الداخلية والأمن العام.

املادة )111( 

العالوة مينع  وتاأجيل موعد هذه  م�سبب  بقرار  اإل  منها  اأو احلرمان  العتيادية  العالوة  تاأجيل  يجوز  ل 

ا�ستحقاقها يف مدة التاأجيل املبينة يف القرار ال�سادر به. ول يرتتب على التاأجيل تغيري موعد ا�ستحقاق 

العالوة التالية.

الف�سل الثاين 

الرتقيات 

املادة)112(

املواد  يف  الكفاءة  عالوة  امتحان  املر�سح  اجتياز  بعد  )عريف(  رتبة  اإىل  )نفر(  رتبة  من  الرتقية  تتم 

الآتية:

1- قانون العقوبات

2- قانون البينات

3- قانون اأ�سول املحاكمات

4- املعلومات العامة واحل�ساب.

5- الأوامر الإدارية وقانون ال�سرطة.

املادة )113(

ل ير�سح اأي فرد من اأفراد ال�سرطة لدخول المتحان امل�سار اإليه يف املادة ال�سابقة اإل بعد اأن يكون قد 

م�سى على خدمته ثالث �سنوات على الأقل، واأن يكون قد ثبت يف كادر الدرجات الدائمة واأن ي�سهد له 

رئي�سه املحلي بح�سن ال�سلوك والكفاءة.

املادة )114(

متنح عالوة كفاءة للناجحني يف المتحان بواقع جنيه واحد وربع �سهريًا يف احلدود التي يت�سدق بها يف امليزانية.
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املادة )115( 

يجوز ملدير الداخلية والأمن العام منح هذه العالوة ب�سفة ا�ستثنائية لأي فرد من اأفراد القوة دون اأداء 

المتحان ب�سرط اأن يكون قد قام بعمل اأو جمهود ممتاز يف خدمة الأمن. كما يجوز له اأن يطلب ممن اجتاز 

هذا المتحان اإعادته يف اأي وقت يطلب اإليه ذلك ك�سرط، ل�ستمرار دفع هذه العالوة.

املادة )116(

ا�ستثناء من اأحكام املادتني )112، 113( يجوز ملدير الداخلية والأمن العام ترقية من يراه لرتبة )عريف( 

ب�سفة ا�ستثنائية نظري خدمات ممتازة ل�سالح الأمن.

املادة )117(

يرقى العريف اإىل رتبة رقيب ومنها اإىل م�ساعد �سابط بعد اجتياز املر�سح امتحان ترقي تو�سع �سروطه 

وقواعده بقرار من مدير الداخلية والأمن العام.

الف�سل الثالث 

الإجازات 

املادة )118(

يجوز منح �سباط �سف وع�ساكر ال�سرطة اإجازة اعتيادية مباهية كاملة مبعدل ثالثني يومًا يف ال�سنة يق�سيها 

داخل القطاع اأو خارجه. ول يجوز �سم مدة هذه الإجازة من �سنة اإىل اأخرى.

املادة )119( 

مينح �سباط ال�سف وع�ساكر ال�سرطة عن كل �سنة تق�سى يف اخلدمة اإجازة مر�سية على الوجه الآتي:

)اأ( مدة ل تتجاوز ثالثة اأ�سهر مبرتب كامل.

)ب( مدة ل تتجاوز ثالثة اأ�سهر بن�سف مرتب.

ومتنح الإجازة املر�سية بناء على قرار القوم�سيون الطبي املخت�س اإذا كانت تزيد مدتها عن ع�سرة اأيام.

املادة)120( 

يف حالة ا�ستمرار املر�س بعد انتهاء الإجازة املر�سية ذات املرتب الكامل يجوز احل�سول على ما يكون 

هناك من وفر يف الإجازات العتيادية بحد اأق�سى قدره ت�سعون يومًا. فاإذا كان املر�س يحتاج الربء منه 

القوم�سيون  يقررها  التي  الإجازة  الت�سديق على  العام  والأمن  الداخلية  ملدير  اإىل عالج طويل، فيجوز 

الطبي كاإجازة مر�سية، اإما بدون مرتب اأو بجزء من املرتب ل يتجاوز الن�سف للمدة التي يراها ح�سب 

ظروف كل حالة.

ويرجع يف حتديد الأمرا�س التي من هذا النوع ومدة العالج اإىل القوم�سيون الطبي ويف�سل من ل يعود 

اإىل عمله بعد انتهاء جميع اإجازاته ال�سابقة. 
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الف�سل الرابع 

التاأديب 

املادة )121(

اجلزاءات التي يجوز توقيعها على �سباط وع�ساكر ال�سرطة هي:

)اأ( التوبيخ.

)ب( الإنذار.

)ج( خدمات زيادة.

)د( تدريبات زيادة.

)هـ( احلجز بالق�سالق.

)و( اخل�سم من املرتب. 

)ز( تاأجيل موعد ا�ستحقاق العالوة اأو احلرمان منها.

)ح( خف�س املرتب.

)ط( خف�س الرتبة.

)ى( خف�س املرتب والرتبة معًا.

)ك( الف�سل من اخلدمة.

)ل( ال�سجن ملدة ل تتجاوز ال�سنتني.

املادة )122( 

اإذا ارتكب اأي �سف �سابط اأو �سرطي جرمًا ي�سوء نظام وان�سباط قوة ال�سرطة، فيجوز لأي ماأمور �سرطة 

اأعلى منه رتبة اأن يقب�س عليه مع مراعاة اأحكام هذا القانون، ويوقفه يف مركز �سرطة اأو يف حمل توقيف 

ريثما جترى التحقيقات بحقه.

املادة )123(

اإذا مل يكن اجلرم الذي ارتكبه املتهم خطريًا، فيجوز لأي �سابط �سرطة مفو�س اأن يحاكمه واأن يفر�س 

عليه عقوبة واحدة اأو اأكرث من العقوبات املن�سو�س عليها يف البنود من )1-6( من املادة 121 على األ تزيد 

مدة اخل�سم من املرتب اأو احلجز بالق�سالق عن �سبعة اأيام، وي�سرتط ت�سديق الرئي�س املحلي )احلاكم 

الإداري -مدير ال�سرطة- مدير املباحث(.

املادة )124( 

اإذا وجد �سابط ال�سرطة بعد التحقيق يف التهمة اأن اجلرم ي�ستوجب توقيع عقوبة اأ�سد، فعليه اإحالة املتهم 

اإىل الرئي�س املحلي الذي يجوز له اإذا راأى اأن املتهم قد ارتكب ذلك اجلرم، اأن يفر�س عليه عقوبة واحدة 

اأو اأكرث من العقوبات املن�سو�س عليها يف البنود من )1-6( من املادة 121 على األ تزيد مدة اخل�سم من 

املرتب اأو احلجز بالق�سالق عن 14 يومًا.
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املادة )125(

يجوز للرئي�س املحلي اإذا راأى اأن اجلرم ي�ستوجب عقوبة اأ�سد مما ذكر باأن يحقق يف املو�سوع ويرفع الأمر 

اإىل مدير الداخلية والأمن العام الذي له اأن يفر�س عقوبة واحدة اأو اأكرث من العقوبات املن�سو�س عليها 

يف البنود من )1-10( من املادة 121 على األ تزيد مدة اخل�سم من املرتب عن �سهر.

املادة )126(

يجوز ملدير الداخلية والأمن العام يف حالة ما اإذا كان اجلرم من اجلرائم اخلطرية التي ي�ستوجب عقابًا 

اأ�سد اأن ياأمر باإحالة املتهم اإىل املحاكمة اأمام جمل�س تاأديبي.

املادة )127(

يتوىل املحاكمة التاأديبية ل�سف وع�ساكر ال�سرطة جمل�س ي�سكل من:

 )ا(رئي�س يندبه مدير الداخلية والأمن العام، ويكون مدير ال�سرطة اأو حاكم اإداري اأي منطقة يف قطاع 

غزة اأو �سابط �سرطة ل تقل رتبته عن )رائد(.

)ب(ع�سوين ينتدبهما مدير الداخلية والأمن العام من بني �سباط ال�سرطة.

املادة )128(

اإذا ثبتت اإدانة املتهم بالتهمة املن�سوبة اإليه يجوز للمجل�س التاأديبي اأن يفر�س عليه عقوبة واحدة اأو اأكرث 

من العقوبات املن�سو�س عليها يف املادة 121 على األ تزيد مدة اخل�سم من املرتب عن ثالثة اأ�سهر.

املادة )129(

والأمن  الداخلية  الت�سديق عليه من مدير  بعد  اإل  نهائيًا  يكون  التاأديبي ل  املجل�س  ال�سادر من  القرار 

العام، ويجوز له تخفيف احلكم اأو اإلغاوؤه. اإذا كان احلكم الذي اأ�سدره املجل�س التاأديبي يق�سي بال�سجن 

مدة تزيد على الثالثة اأ�سهر فال يكون نهائيًا اإل بعد الت�سديق عليه من احلاكم العام، وله الت�سديق عليه 

اأو تخفيفه اأو اإلغاوؤه.

الف�سل اخلام�س 

اإنهاء مدة اخلدمة

املادة )130(

تنتهي مدة خدمة �سباط �سف وع�ساكر ال�سرطة لأحد الأ�سباب الآتية: 

)اأ( بلوغ �سن ال�ستني.

)ب( الإحالة اإىل املعا�س.

)ج( الف�سل من اخلدمة بحكم اأو بقرار تاأديبي.

)د( احلكم عليه يف جناية اأو جرمية خملة بال�سرف.
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)هـ( عدم اللياقة للخدمة �سحيًا.

)و( ال�ستقالة.

)ز( فقد اجلن�سية الفل�سطينية.

)ح( الوفاة.

الف�سل ال�ساد�س 

اأحكام عامة 

املادة )131 (

على املديرين -كل فيما يخ�سه- تنفيذ اأحكام هذا القرار بقانون وملدير الداخلية والأمن العام اإ�سدار 

القرارات الالزمة لتنفيذ اأو تف�سري اأحكامه مبا ل يخالف ن�سو�س مواده.

املادة )132( 

يلغى كل ما يتعار�س مع اأحكام هذا القرار بقانون.

املادة )133(

ين�سر هذا القرار بقانون يف اجلريدة الر�سمية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ ن�سره.

�صدر يف غزة 1963/4/7

فريق/ يو�صف العجرودي

احلاكم العام ورئي�س املجل�س التنفيذي
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قرار بقانون ب�ساأن تعديل )القرار بقانون رقم )6( ل�سنة 

)1963( رقم )22( ل�سنة 1966

املجل�س التنفيذي

.1962 �سنة  مار�س   5 يف  ال�سادر  غزة  لقطاع  الد�ستوري  النظام  من   28 املادة  على  الطالع   بعد 

وعلى القرار بقانون رقم 6 ل�سنة 1963 ب�ساأن ت�سكيل قوة ال�سرطة وبناء على ما عر�سه مدير الداخلية 

والأمن العام.

قرر

مادة )1( 

تعدل املادة 129 من القرار بقانون رقم 6 ل�سنة 1963 على النحو التايل:

القرار ال�سادر من املجل�س التاأديبي ل يكون نهائيًا اإل بعد الت�سديق عليه من مدير الداخلية والأمن العام، 

ويجوز له تخفيف احلكم اأو اإلغاوؤه اأو اأن ياأمر باإعادة املحاكمة من جديد. واإذا كان احلكم الذي اأ�سدره 

املجل�س التاأديبي يق�سي بال�سجن مدة تزيد على الثالثة اأ�سهر فال يكون نهائيًا اإل بعد الت�سديق عليه من 

احلاكم العام، وله الت�سديق عليه اأو تخفيفه اأو اإلغاوؤه اأو اأن ياأمر باإعادة املحاكمة من جديد. 

مادة )2( 

يعمل بهذا القرار بقانون اعتبارًا من تاريخ ن�سره يف اجلريدة الر�سمية.

�صدر بغزة يف: 1966/11/22

لواء/ عبد املنعم ح�صن ح�صني

 احلاكم العام لقطاع غزة

ورئي�س املجل�س التنفيذي
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قرار ب�ساأن الو�سائل التي ميكن ا�ستخدامها يف جميع 

احلالت قبل اإطالق النار وتوجيه الإنذارل�سنة)1963(

مدير الداخلية والأمن العام؛

بعد الطالع على املادة )6( من القرار بقانون ال�سرطة رقم 6 ل�سنة 1963 وعلى قانون ال�سجون رقم 3 

والت�سريعات  ل�سنة 1936  الفل�سطيني  العقوبات  قانون  وعلى  ال�سادرة مبقت�ساه.  والأنظمة  ل�سنة 1946 

املعدلة له: 

قرر 

مادة )1(

يف  عليها  املن�سو�س  وبال�سروط  الأحوال  يف  واملال  النف�س  عن  ال�سرعي  الدفاع  بحق  الإخالل  عدم  مع 

القانون.

لرجل ال�سرطة اأن ي�ستعمل ال�سالح يف احلالت الآتية:

اأوًل: القب�س على:

حمكوم عليه بعقوبة جناية اأو باحلب�س مدة تزيد على ثالثة اأ�سهر اإذا قاوم اأو حاول الهرب.  -1

متهم بجناية اأو متلب�س بجنحة يجوز فيها القب�س اأو متهم �سدر اأمر بالقب�س عليه اإذا قاوم اأو   -2

حاول الهرب.

ثانيًا: عند حرا�سة امل�سجونني يف الأحوال وبال�سروط املن�سو�س عليها يف قانون ال�سجون رقم 3 ل�سنة 1946 

والأنظمة ال�سادرة مبقت�ساه وعلى الأخ�س:

�سد اأي هجوم اأو اأية مقاومة م�سحوبة با�ستعمال القوة اإن مل يكن يف مقدور ال�سجانني ورجال   -1

احلفظ املكلفني بحرا�سة امل�سجونني �سدها بو�سائل اأخرى.

منع فرار م�سجون اإن مل ميكن بو�سائل اأخرى ويراعى يف جميع الأحوال ال�سابقة ما ياأتي:  -2

البندين )اأوًل  الأ�سخا�س املذكورين يف  بالقدر ال�سروري لدفع مقاومة  ال�سالح  ا�ستعمال  اأن يكون  )اأ( 

اإىل  يلجاأ  يكفي فال  ال�سرب  واإذا كان  القتل،  اإىل  يلجاأ  لذلك فال  يكفي  فاإذا كان اجلرح  وثانيًا(. 

اجلرح، وي�سرتط اأن يكون اإطالق النار هو الو�سيلة الوحيدة لدفع العتداء اأو املقاومة.

)ب( اإذا حاول امل�سار اإليهم يف البندين )اأوًل وثانيًا( الهرب طلب اإليهم اأوًل ت�سليم اأنف�سهم، فاإذا امتنعوا 

ومل تكن هناك و�سيلة اأخرى ملنعهم من الهرب غري ا�ستعمال ال�سالح فيكون اإطالق اأول عيار ناري يف 

الف�ساء كاإنذار. وذلك بطلقات الفي�سنك اإذا تي�سر ذلك، فاإذا مل يتي�سر يكون اإطالق العيار الأول يف 

الف�ساء، ويجب عندئذ الحتياط حتى ل ي�ساب بريء. فاإذا ا�ستمروا رغم ذلك يف حماولة الهرب 

فيكون اإطالق النار يف ال�ساقني.

تتخذ عند القب�س على املتهمني اأو املحكوم عليهم الحتياطات الالزمة ح�سب الظروف بالن�سبة حلالتهم  )ج( 

الإجرامية واجلهات التي يلتجئون اإليها اأو يختبئون فيها، واأن تكون القوة التي �ستقوم بال�سبط كافية 
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وم�سلحة ملواجهة كل الحتمالت مع تعيني بع�س اأفراد من القوة ملراقبة وتاأمني القوة الأ�سا�سية اأثناء 

قيامها باإجراءات القب�س.

ثالثًا: لف�س التجمهر اأو التظاهر الذي يحدث من خم�سة اأ�سخا�س على الأقل اإذا عر�س الأمن العام للخطر. 

وذلك يف احلالت الواردة يف املادة )2( خام�سًا.

مادة )2(

ويراعى عند ف�س التجمهر اأو التظاهر:

اأوًل: �سرعة اتخاذ الإجراءات الالزمة لقيام قوات ال�سرطة واحلرا�سات واحلرا�س الوطني حتت اإ�سراف 

مدير الداخلية والأمن العام اإىل اأماكن قريبة من مكان التجمهر اأو التظاهر بحيث تكون القوات 

املذكورة كافية لف�س التجمهر و�سرعة ال�سيطرة على املوقف واملحافظة على الأمن والنظام العام، 

كما ميكن ا�ستخدام القوات امل�سلحة الفل�سطينية اإذا ا�ستدعت احلالة ذلك.

ثانيًا: عند و�سول القوات ملكان جتمعها يعني جزء منها للخدمات الآتية:

)1( تاأمني القوة الأ�سا�سية التي �ستتوىل ف�س التجمهر اأو التظاهر.

)2( حرا�سة ال�سيارات اخلا�سة بالقوة.

)3( اإقفال الطرق املوؤدية اإىل مكان جتمع القوات واملتجمهرين وو�سع املوانع الالزمة لذلك.

)4( حرا�سة املن�ساآت واملرافق العامة القريبة من مكان التجمهر.

ثالثًا: اإنذار املتجمهرين واإعطائهم مهلة معقولة ح�سب احلالة للتفرق، ويكون هذا الإنذار ب�سوت م�سموع 

للمتجمهرين وميكن ا�ستعمال البوق اأو مكرب ال�سوت لهذا الغر�س على اأن يراعى:

)اأ( اأن يت�سمن الإنذار اأن القوة �ستطلق النار على املتجمهرين اأو املتظاهرين اإذا مل يتفرقوا.

)ب( واملهلة التي يجب اأن يتم التفرق خاللها.

يتفرق  فاإذا مل  اإليها،  بالن�سراف  امل�سموح  والطرق  وال�سوارع  اإليه  التفرق  املطلوب  والجتاه  )ج( 

املتجمهرون بعد انق�ساء املهلة ال�سابق تعيينها، وجه اإنذار ثاٍن باأن القوة �ستطلق النار فورًا اإذا 

مل يبداأ املتجمهرون يف التفرق يف احلال.

رابعًا: اإذا مل يبداأ املتجمهرون يف التفرق بعد اإنذارهم للمرة الثانية فلقائد القوة اأن ياأمر اأوًل با�ستعمال 

املتجمهرين  ال�سرطة ومطاردة  تكون يف حيازة  التي  اليدوية(  الغاز  الغاز )بنادق وطلقات  اأ�سلحة 

بالع�سي واأ�سلحة اجلنب )الدنك وال�سنكي(.

خام�سًا: لقائد القوة اأن ياأمر باإطالق النار يف احلالت الآتية:

)اأ( اإذا امتنع املتجمهرون عن التفرق رغم اتخاذ الإجراءات امل�سار اإليها يف البنود ال�سابقة.

)ب( اإذا وقع اعتداء على اأفراد القوة.

)ج( اإذا وقع اعتداء على النف�س اأو املال اأو املن�ساآت.

�ساد�سًا: ي�سدر الأمر باإطالق النار من ال�سابط رئي�س القوة ب�سوت م�سموع حتى يدرك املتجمهرون اأن 
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القوات جادة يف تفريقهم، ويكون اإطالق النار بطريق ال�سرب طابور باأمر لكل طلقة. وذلك لل�سيطرة على 

ال�سرب وخلروج الطلقات يف وقت واحد للح�سول على اأكرب تاأثري ممكن ووقف ال�سرب يف اأية حلظة اأو 

ال�سرب املبا�سر على الأفراد واجلماعات. ويجوز تعيني عدد حمدود من ال�ساربني املهرة لإطالق نريانهم 

على زعماء املتجمهرين، ويف جميع حالت الأمر باإطالق النار يكون الت�سويب نحو ال�ساقني.

�سابعًا: ت�ستعمل البنادق غري الآلية يف تفريق املتجمهرين. ول يجوز ا�ستعمال البنادق �سريعة الطلقات اأو 

الأ�سلحة الآلية اإل بعد اأن يتبني اأن طلقات البنادق غري الآلية مل جتِد يف �سد هجوم امل�ساغبني.

ثامنًا: مينع بتاتًا اإطالق النار يف الف�ساء اأو فوق الروؤو�س، وذلك حتى ل ي�ساب اأبرياء ل دخل لهم يف 

حالة ال�سغب القائمة.

تا�سعًا: ل يجوز اإطالقًا ا�ستعمال طلقات الفي�سنك لالإرهاب لئال ي�سعر املتجمهرون اأن القوة غري جادة 

يف تفريقهم.

للتفرق  فر�سة  املتجمهرين  لإعطاء  وذلك  لآخر.  وقت  من  النريان  اإطالق  عن  التوقف  يجب  عا�سرًا: 

والن�سراف.

حادي ع�سر: يراعى عند تفرق املتجمهرين عدم حما�سرتهم من جميع اجلهات بل يرتك لهم منفذ اأو 

اأكرث يكفي لن�سرافهم من منطقة التجمهر وال�سغب.

ثاين ع�سر: يالحظ تاأمني الطرق التي �سين�سرف منها املتجمهرون لعدم اإخاللهم بالأمن اأثناء ان�سرافهم، 

وذلك بعمل دوريات راجلة وبال�سيارات لهذا الغر�س.

ثالث ع�سر: ويف حالة تطهري املباين من امل�ساغبني الذين يلجاأون اإليها تعني القوات الالزمة حول املبنى 

القوة  باحتياجاتهم وحلرا�سة  اإمدادهم  اأو  الت�سال باخلارج  اأمكنة منا�سبة ملنعهم من  من اخلارج يف 

اإىل  اأعلى  ثم مهاجمتهم من  اأمكن.  اإن  املبنى  اأعلى  اإليهم من  الو�سول  يكون  اأن  اأثناء مهاجمتهم على 

اأ�سفل، وذلك با�ستعمال اأ�سلحة وقنابل الغاز واأ�سلحة اجلنب لهذا الغر�س، فاإذا وقع منهم اعتداء على 

اأفراد القوة اأو اعتداء على النف�س اأو املال فلقائد القوة اأن ياأمر باإطالق النريان بالأ�سلحة املو�سحة بالبند 

�سابعًا ح�سب الظروف.

ت�سليم  عند  ويالحظ  عليهم،  والتحفظ  اجلرائم  مرتكبي  على  للقب�س  الالزمة  القوة  تعني  ع�سر:  رابع 

املقبو�س عليهم اإي�ساح التهمة املن�سوبة اإىل كل منهم وكيفية �سبطه واحلالة التي كان عليها وا�سم من 

�سبطه واأ�سماء �سهود الإثبات.

املوقف. وبتطورات  خر  لآ وقت  من  باحلالة  �سائه  وؤ ر بالغ  اإ القوة  قائد  على  ع�سر:   خام�س 

�ساد�س ع�سر: توؤخذ �سورة فوتوغرافية للمتجمهرين اأثناء جتمعهم متى كان ذلك مي�سورًا لالإفادة منها 

يف التحقيق واملحاكمة.

�سابع ع�سر: تتخذ الحتياطات الالزمة لالإ�سراف على احلالة واملحافظة على النظام والأمن بعد تطهري 

املنطقة من ال�سغب.

ثامن ع�سر: تتخذ قوة ال�سرطة املحلية املجاورة ملنطقة ال�سغب الحتياطات الالزمة يف دائرة اخت�سا�سها 

ملواجهة احلالة واملحافظة على الأمن والنظام العام.
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تا�سع ع�سر: يف املناطق امل�ستخدم بها الال�سلكي توجه ال�سيارات املزودة بالال�سلكي اإىل مناطق ال�سغب 

واملناطق املجاورة ل�ستخدامها يف الت�سالت واملرور والتبليغ عن احلوادث واملحافظة على الأمن والنظام 

العام.

مادة )3(

يعمل بهذا القرار من تاريخ ن�سره يف اجلريدة الر�سمية.

�صدر يف غزة 1963/10/22

عميد )اأ. ح(/ حممد طلعت الألفي

مدير الداخلية والأمن العام
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قرار مدير الداخلية والأمن العام ب�ساأن جرائم ال�سرطة 

املخلة بح�سن نظام وان�سباط القوة ل�سنة 1964

 بناء على ال�سلطة املخولة لنا باملادة )63( من القرار بقانون ال�سرطة رقم 6 ل�سنة 1963.

وبعد اأخذ راأي املجل�س الأعلى لل�سرطة:

قرر

املادة )1( 

له  املكملة  اأو  املعدلة  القوانني  من  غريه  اأو  العقوبات  قانون  يقررها  اأ�سد  عقوبة  باأية  الإخالل  عدم  مع 

تعترب اجلرائم املبينة اأدناه اإذا ما ارتكبها اأي فرد من اأفراد قوة ال�سرطة اأنها جرائم خملة بح�سن نظام 

وان�سباط القوة:

الرتدد يف اإطاعة اأمر �سادر اإليه ممن يعلوه رتبة �سواء اأكان هذا الأمر قد �سدر �سفويًا اأم كتابة اأم   -1

باإ�سارة م�سرح بها اأثناء العر�س.

عدم احرتام من يعلوه رتبة �سواء اأكان ذلك بالقول اأو بالفعل اأو بالت�سرف.  -2

ا�ستعمال األفاظ �سائنة اأو مهينة جتاه اأي فرد يف القوة اأو الت�ساجر معه.  -3

اإبداء �سلوك ينطوي على ال�سطهاد اأو ال�ستبداد جتاه اأي فرد يف القوة دونه رتبة.  -4

اقتحام مكان حمرو�س.  -5

الت�سرف على اأي وجه من الوجوه باأية اأدوات اأو اأ�سلحة اأو مهمات اأو لوازم قيد الإ�سدار لأي فرد يف   -6

القوة اأو اأي اأموال من اأموال احلكومة معهود بها اإىل اأي فرد يف القوة اأو اإ�ساعتها اأو اإحلاق �سرر بها 

عن ق�سد اأو مبادلتها اأو التخلف عن تبليغ اأي �سرر حلق بها.

عدم النتباه اأو اإ�ساءة ال�سلوك اأثناء العر�س اأو يف ف�سل الدرا�سة.  -7

التاأخري عن ميعاد العر�س اأو الدرا�سة.  -8

ح�سور العر�س قبل الذهاب للنوبة، وهو غري نظيف البدن اأو الأ�سلحة اأو الثياب اأو املهمات اأو �سيئ   -9

الهندام.

دخول اأي مكان مرخ�س لبيع امل�سكرات اأثناء النوبة اإل اإذا كان دخوله اإىل ذلك املكان �سروريًا بحكم   -10

اأداء الواجب.

حماولة اإخفاء رقمه اأو هويته يف اأي وقت من الأوقات.  -11

التدخني اأثناء النوبة.  -12

التخلف عن اإجراء خدمته املقررة، كما يجب اأثناء وجوده يف الداورية واأثناء احلرا�سة.  -13

التلكوؤ اأو ال�سرت�سال يف القيل والقال والقعود وال�سطجاع دون ما �سبب اأو النوم اأثناء النوبة.  -14

التخلف عن تلبية اأي طلب معقول وجهه اإليه اأحد اأفراد اجلمهور اأو اإ�ساءة الأدب نحو اأي فرد من   -15
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اأفراد اجلمهور.

ترك الداورية اأو النقطة اأو املكان املعني له دون اإذن اأو دون �سبب كاف.  -16

مغادرة مكان التوقيف اأو احلب�س قبل اإطالق �سراحه من قبل ال�سلطة املخت�سة اإذا كان موقوفًا اأو   -17

حمبو�سًا.

ذلك  معاملة  اإ�ساءة  اأو  التحفظ  حتت  موجود  �سخ�س  جتاه  لها  مربر  ل  التي  ال�سدة  ا�ستعمال   -18

ال�سخ�س.

متكني �سجني من الفرار عن اإهمال.  -19

اإهمال الواجب.  -20

الإهمال عن التبليغ عن مقر جمرم؛ وهو يعلم مقره اأو التقاع�س عن بذل ال�سعي لت�سليم ذلك املجرم   -21

لل�سلطات املخت�سة.

اإهمال اإ�سداء املعونة اإىل اأي �سخ�س ت�سرر اأو اأ�سيب بعلة يف الطريق.  -22

اإغفال اإبراز اأي م�ستند اأو دفرت اأو ورقة ر�سمية لإثبات احلقيقة.  -23

ن�سر اأو تزوير اأي بيان كاذب يف اأي �سجل اأو م�ستند ر�سمي.  -24

املواربة اأمام اأية حمكمة اأو يف اأي حتقيق.  -25

الإم�ساك عن تبليغ اأي �سكوى اأو تقرير مقدم �سد اأي فرد يف القوة.  -26

اإهمال القب�س على اأي فرد يف القوة متهم بارتكاب جرم اأو رف�س امل�ساعدة يف اإلقاء القب�س عليه.  -27

حماية �سخ�س من غري اأفراد القوة من دائنيه بدعوى من اأفراد القوة اأو حماية اأي فرد من اأفراد   -28

القوة بوجه غري م�سروع.

تقدمي �سكوى بدون توقيع اأو ال�سرتاك يف تقدميها.  -29

تقدمي اأي �سكوى خمتلقة.  -30

اإقرا�س النقود لأي فرد يف القوة.  -31

ا�ستالم ر�سوة اأو قبول اأي هدية اأو تقدمة اأو تذكار ب�سورة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة بدون علم وترخي�س   -32

�سابط ال�سرطة الذي يعمل حتت اإمرته.

اإف�ساء اأي م�ساألة اأو اأمر يحتم عليه واجبه الحتفاظ به �سرًا.  -33

اإعالم اأي �سخ�س بغري الطرق ال�سحيحة �سواء مبا�سرة اأو بالوا�سطة عن اأي مذكرة ح�سور اأو قب�س   -34

�سدرت اأو تو�سك اأن ت�سدر بحقه.

الإف�ساء باأية اأمور تتعلق بالقوة اإىل اأي �سخ�س غري مفو�س دون اإذن من �سابط ال�سرطة الذي يعمل   -35

حتت اإمرته.

التغيب بدون اإجازة.  -36

التمار�س اأو التظاهر باملر�س دون ما �سبب موجب اأو اإخفاء اأي مر�س تنا�سلي اأو معد اأو �سار اأو اإهمال   -37

التبليغ عن كونه م�سابًا مبر�س كهذا اأو التخلف عن ذلك.

املقامرة يف خمافر اأو ثكنات ال�سرطة اأو ال�سماح باملقامرة فيها اأو التخلف عن التبليغ عن وقوع املقامرة فيها.  -38
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اإتيان اأي عمل من اأعمال ال�سلب اأو اإتالف الأموال بوجه غري م�سروع.  -39

اإطالق اأي عيار ناري دون �سبب مربر.  -40

رف�س اخل�سوع لتعليمات الطبيب اأثناء وجوده يف امل�ست�سفى اأو قيد املعاجلة الطبية.  -41

التخلف عن و�سع اأو تقدمي اأي تقرير اأو ك�سف يق�سي عليه الواجب بو�سعه اأو تقدميه.  -42

الإدلء باأي بيان كاذب لدى اإعطاء اأي اإقرار.  -43

الت�سرف على وجه تظهر فيه الفو�سى اأو اأية �سورة يحتمل اأن ت�سيء اإىل �سمعة القوة.  -44

املادة )2(

يجازى بجزاء اإداري اأو مبجل�س تاأديب كل فرد يف القوة ارتكب اجلرائم املن�سو�س عنها يف املادة الأوىل 

مع مالحظة:

الظروف امل�سددة واملخففة للجرمية.  -1

عدد مرات تكرار ارتكابه اجلرمية.  -2

املادة )3(

مع عدم الإخالل باأية عقوبة اأ�سد يقررها قانون العقوبات اأو غريه من القوانني املعدلة اأو املكملة له؛

يحاكم اأمام جمل�س تاأديب اأي فرد يف القوة اإذا ما ارتكب جرمًا اأو اأكرث من اجلرائم التالية:

اإذا �سرع يف اأي مترد اأو عر�س اأو �ساعد اأو ا�سرتك اأو ع�سد اأو �سجع على وقوعه.  -1

اإذا ت�سبب اأو ا�سرتك اأو حر�س اأو �ساعد اأو ع�سد اأو �سجع على وقوع اأي ف�ساد اأو ا�سطراب اأيًا كان   -2

نوعه.

اأق�سى جهده لقمعه والقب�س على املجرمني  اإذا وجد يف جتمع مييل اإىل القيام ب�سغب، ومل يبذل   -3

وامل�سجعني على القيام به.

اإذا كان يعلم بوجود اأي مترد اأو �سغب اأو ف�ساد اأو هيجان مدين اأو ع�سكري اأو بوجود نية على اإحداثه   -4

ومل يبلغ �سابطه اأو رئي�سه املبا�سر اأو اجلهات املخت�سة بذلك دون اإبطاء.

اإذا اعتدى على من يعلوه رتبة اأو على �سابطه بال�سرب اأو بالإهانة اأثناء قيامه بواجباته.  -5

اإذا رف�س اإطاعة اأمر قانوين �سادر اإليه من �سابطه الأعلى ب�سكل اأظهر فيه رف�سه ال�سلطة عمدًا.  -6

اإذا ترك اخلدمة بدون اإذن اأو عذر ر�سمي مقبول اأو حر�س اأو �سجع اأو �ساعد اأي فرد من اأفراد القوة   -7

على ذلك.

اإذا اأبدى جبنًا اأو خوفًا اأو تهاونًا لدى قيامه بواجباته.  -8

ال�سكر اأثناء النوبة.  -9

اإذا تكرر ارتكابه جلرائم خطرية من �ساأنها اأن ت�سر بح�سن النظام والن�سباط.  -10

اأي جرم يقع خالفًا حل�سن النظام والن�سباط يف القوة ويرى مدير الداخلية والأمن العام لظروف   -11

ذلك اجلرم حماكمة مرتكبه اأمام جمل�س تاأديب.
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املادة )4(

اأفراد القوة مما ن�س عليه يف املادتني الأوىل  اأي فرد من  اأو اجلرائم التي ارتكبها  اإذا كانت اجلرمية 

والثالثة من هذا القرار ت�سكل جرمًا تنطبق عليه اأحكام قانون العقوبات اأو غريه من القوانني املعدلة اأو 

املكملة له، فال يحاكم مرتكبها اإداريًا اأو اأمام جمل�س التاأديب اإل اإذا قرر النائب العام عدم رفع الدعوى 

العمومية اأمام املحاكم النظامية املخت�سة.

املادة)5( 

تكون الأ�سول التي ت�سري عليها جمال�س التاأديب لدى حماكمة اأي فرد من اأفراد القوة يحال اإليها باأمر 

ت�سكيل �سادر عن مدير الداخلية والأمن العام هي نف�س الأ�سول التي تتبعها حماكم ال�سلح يف الدعاوى 

اجلزائية من حيث ا�ستدعاء ال�سهود وحتليفهم اليمني وا�ستجوابهم ومناق�ستهم.

املادة )6(

يق�سي املحكوم عليه من قبل جمل�س التاأديب عقوبة احلب�س يف غرفة خا�سة بال�سجن اأو يف مكان اآخر يعينه 

مدير الداخلية والأمن العام، وت�سري عليه قوانني واأنظمة ال�سجون املعمول بها.

املادة )7(

كل حكم ت�سدره جمال�س التاأديب يظل غري نافذ املفعول اإىل اأن ي�سدق عليه مدير الداخلية والأمن العام 

اأو احلاكم العام ح�سب مقت�سى احلال واإىل حني اإقرار احلكم اأو تخفيفه اأو ف�سخه، يعامل ذلك املتهم من 

جميع الوجوه كما لو كان موقوفًا رهن املحاكمة، فاإذا وقع حتوير يف احلكم اأو اأفر تبداأ عقوبة احلب�س من 

تاريخ توقيع حكم جمال�س التاأديب.

املادة )8(

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ �سدوره وين�سر يف الوقائع الفل�سطينية.

�صدر يف غزة 1964/8/26

عميد )اأ. ح(/ حممد طلعت الألفي
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الف�سل الثاين

موؤ�س�سات العدالة اجلنائية 

)الق�ساء والعقوبات والأحداث وال�سجون(
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اأول: الت�سريعات ال�سارية يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة
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قانون ال�سرار الر�سمية ل�سنة 1932

قانون يق�سي مبنع اف�ساء امل�ستندات واملعلومات ال�سرية

املادة )1(

يطلق على هذا القانون قانون  ا�سم ال�سرار الر�سمية.

املادة )2(

يكون للعبارات واللفاظ التالية الواردة يف هذا القانون املعاين املخ�س�سة لها ادناه ال اذا دلت القرينة 

على غري ذلك:

ان اللفاظ والعبارات الدالة على »تبليغ« او »ا�ستالم« خمطط او خارطة او ر�سم او مادة او مذكرة او م�ستند 

او نباأ او خرب ت�سمل تبليغ او ا�ستالم املخطط او اخلارطة او الر�سم او املادة او املذكرة او امل�ستند او اخلرب 

او النباأ �سواء بجملته او جزء منه، و�سواء جرى تبليغ او ا�ستالم نف�س املخطط او اخلارطة او الر�سم او 

املادة او املذكرة او امل�ستند او اخلرب او النباأ او اخلرب او فحواه او خال�سته او و�سفه فقط. 

واللفاظ والعبارات الدالة على »تبليغ« خمطط اأو خارطة او ر�سم او مادة او مذكرة او م�ستند او خرب او 

نباأ ت�سمل نقل او حتويل املخطط او اخلارطة او الر�سم او املادة او املذكرة او امل�ستند او اخلرب او النباأ.

وت�سمل لفظ »م�ستند« كل جزء من امل�ستند.

وت�سمل لفظة »ر�سم« املثال والعينة والنموذج.

وت�سمل عبارة »العتدة احلربية« ال�سفن والغو�سات وال�سفن الهوائية وال�سيارات امل�سفحة )تنك( و�سائر 

ال�سيارات الخرى امل�سابهة لها وال�سلحة والذخائر واللغام البحرية )التوربيد( وغريها كلها او بع�سها 

التي يراد ا�ستعمالها او امل�سنوعة ل�ستعمالها يف احلرب واية مادة او �سيء او ابتكار او اخرتاع �سواء اخرج 

او ينوي اخراجه اىل حيز الوجود ويراد ا�ستعماله يف احلرب.

وت�سمل اللفاظ والعبارات الدالة على »نيل« او »ا�ستبقاء« خمطط او خارطة او ر�سم او مادة او مذكرة او 

م�ستند او خرب او نباأ ن�سخ ذالك املخطط او اخلارطة او الر�سم او املادة او املذكرة او امل�ستند او اخلرب او 

النباأ او الت�سبب يف ن�سخه �سواء كله او بع�سه.

العقوبة مبقت�سى هذا  اآخر ي�ستوجب  او امر  او ترك  القانون« كل فعل  وت�سمل عبارة »جرم خالفًا لهذا 

القانون. 

وت�سمل عبارة »وظيفة لدى جاللته« كل من�سب او وظيفة او اية دائرة من دوائر حكومة فل�سطني.

وتعني عبارة »املكان املحظور«:

)اأ( كل ان�ساء من ان�ساءات الدفاع او دار ا�سلحة )تر�سانة( او موؤ�س�سة بحرية او ع�سكرية او جوية او حمطة 

او معمل او م�سنع او حو�س بواخر او منطقة الغام او مع�سكر او باخرة او �سفينة هوائية ميلكها او 

ي�ستعملها جاللته او مملوكة او م�ستعملة بالنيابة عن جاللته وكل حمطة برقية او تلفونية او حمطة 

برقية ل�سلكية او حمطة ا�سارات او مكتب مملوك او م�ستعمل على هذا الوجه وكل مكان ميلكه او 

ي�ستعمله جاللته وي�ستعمل بالنيابة عن جاللته لن�ساء او ت�سليح او �سنع او خزن اية اعتدة حربية او 
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خمططات او خرائط او ر�سوم او م�ستندات متعلقة بذلك او ل�سنع معادن او زيوت او مواد معدنية 

مما ي�ستعمل اثناء احلرب.

)ب( كل مكان ل ميلكه جاللته وت�سنع او ت�سلح او تخزن فيه اعتدة حربية او خمططات او ر�سوم او 

او  بالنيابة عن جاللته  اخر  او مع �سخ�س  او م�ستندات مبقت�سى عقد معقود مع جاللته  خرائط 

حل�ساب جاللته.

)ج( كل مكان ميلكه جاللته او ي�ستعمل ملقا�سد جاللته واأ�سدر املندوب ال�سامي امًرا معلنا اياه اذ ذاك 

مكانا حمظورا ايفاء للغاية املق�سودة من هذا القانون لحتمال ا�ستفادة العدو من اية معلومات تتعلق 

به او �سرر يلحق به.

)د( كل �سكة حديد او طريق او ترعة او اية و�سيلة اخرى من و�سائل النقل برية كانت او بحرية )ومن ذلك 

البنية والن�ساءات التي توؤلف جزءًا منها اأو اخلا�سة بها( وكل مكان م�ستعمل لن�ساءات غازية او مائية 

او كهربائية او اية ان�ساءات اخرى م�ستعملة لغايات ذات �سفة عمومية وكل مكان تعمل او ت�سلح او 

تخزن فيه اية اعتدة حربية او خمططات او ر�سوم او خرائط او م�ستندات متعلقة بذلك لغري ح�ساب 

احلكومة واأ�سدر املندوب ال�سامي امرا معلنا اياه اذ ذاك مكانًا حمظورًا ايفاًء للغاية املق�سودة من 

هذا القانون لحتمال ا�ستفادة العدو من اية معلومات تتعلق به او من هدمه او بنائه او التدخل به.

وت�سمل لفظة »خمطط« اية �سورة �سم�سية او طريقة اخرى م�ستعملة يف اخراج ر�سم مكان او �سيء.

وت�سمل لفظة »دولة« اية بالد من ممتلكات جاللته امل�ستقلة واية بالد واقعة حتت حماية جاللته او قبل 

جاللته النتداب عليها بالنيابة عن ع�سبة المم.

املادة )3(

)1( كل من فعل احد الفعال التالية حتقيقا لغاية م�سرة ب�سالمة الدولة او مب�ساحلها، اي:

)اأ( اقرتب من اي مكان حمظور ح�سب مفاد هذا القانون او فت�سه او عاينه او اجتازه او وجد يف 

جواره او دخل اليه، 

)ب( و�سع خمططًا او خارطة او ر�سمًا او مذكرة من �ساأنها او يحتمل ان تفيد العدو او يراد بها ذلك 

اما راأ�سا او بالوا�سطة، 

)ج( احرز او جمع او دون او ن�سر او بلغ للغري كلمة »�سر« ر�سمية او كلمة مرور �سرية او خمططا او 

خارطة او ر�سما او مادة او مذكرة او اي م�ستند او نباأ او خرب اخر من �ساأنه او يحتمل ان يفيد 

العدو او يراد منه ذلك اما راأ�سًا او بالوا�سطة.

يعترب انه ارتكب جناية.

)2( لدى حماكمة �سخ�س مبقت�سى هذه املادة لي�س من ال�سروري بيان كون املتهم قد ارتكب فعال معينا 

ينطوي على غاية م�سرة ب�سالمة الدولة او مب�ساحلها ورغم عدم ثبوت ارتكابه فعال كهذا، يجوز 

ادانته اذا ظهر من ظروف الق�سية او من �سلوكه او مما عرف عن اخالقه، ان غايته كانت م�سرة 

ب�سالمة الدولة او م�ساحلها واذا كان املخطط او اخلارطة او الر�سم او املادة او املذكرة او امل�ستند او 

اخلرب او النباأ املتعلق او امل�ستعمل يف اي مكان حمظور ح�سب مفاد هذا القانون او باي �سىء يف ذلك 
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املكان او كلمة »ال�سر« الر�سمية او كلمة املرور الر�سمية قد و�سعها او احرزها او جمعها او دونها او 

ن�سرها او بلغها �سخ�س غري مفو�س بذلك قانونا فتعترب انها قد و�سعت او احرزت او جمعت او دونت 

او ن�سرت او بلغت لغاية م�سرة ب�سالمة الدولة او مب�ساحلها ال اذا ثبت عك�س ذلك.

املادة )4(

كل من وجد يف حيازته او يف عهدته اي كلمة »�سر« ر�سمية او كلمة مرور �سرية او اي خمطط او خارطة او 

ر�سم او مادة او مذكرة او م�ستند او خرب او نباأ يتعلق مبكان حمظور او ي�ستعمل فيه او يف اي �سيء يف ذلك 

املكان وكان قد و�سع او احرز خالفا لحكام هذا القانون او �سلمه اليه �سخ�س ي�سغل وظيفة لدى جاللته 

او احرزه او تو�سل اليه بحكم وظيفته او ك�سخ�س هو فريق او كان فريقا فيما م�سى بعقد مو�سوع بالنيابة 

عن جاللته او ب�سفته �سخ�سا م�ستخدما او كان م�ستخدما فيما م�سى لدى �سخ�س ي�سغل او ا�سغل فيما 

م�سى وظيفة كهذه او هو فريق او كان فريقا يف عقد كهذا وفعل احد الفعال التالية:

 )اأ( بّلغ كلمة »ال�سر« او كلمة املرور او املخطط او اخلارطة او الر�سم او املادة او املذكرة او امل�ستند او اخلرب 

او النباأ اىل �سخ�س غري مفو�س بتبليغه له او اىل �سخ�س ل تلزمه م�سلحة الدولة بتبليغه له، او 

)ب( ا�ستعمل النباأ او اخلرب الذي لديه ملنفعة دولة اجنبية او ا�ستعمله بوجه اخر م�سر ب�سالمة الدولة 

او م�ساحلها، او 

)ج( ا�ستبقى لديه املخطط او اخلارطة او الر�سم او املادة او املذكرة او امل�ستند املوجود لديه او يف عهدته 

دون ان يكون له احلق يف ا�ستبقائه لديه خالفا لواجباته او تخلف عن العمل بالتعليمات ال�سادرة 

اليه من مرجع �سرعي ب�ساأن ارجاعه او الت�سرف به، او

)د( مل يعنت اعتناء معقول باي خمطط او خارطة او ر�سم او مادة او مذكرة او م�ستند او كلمة »�سر« ر�سمية 

او كلمة مرور �سرية، او نباأ او خرب او ت�سرف ت�سرفا من �ساأنه ان يعر�س اي �سيء من هذه الأ�سياء 

للخطر، يعترب انه ارتكب جنحة.

املادة )5(

كل من وجد يف حيازته او يف عهدته اي خمطط او خارطة او ر�سم او مادة او مذكرة او م�ستند او خرب او 

نباأ يتعلق بالعتدة احلربية وبلغه، راأ�سا او بالوا�سطة، اىل دولة اجنبية او ت�سرف به باي وجه اآخر م�سر 

ب�سالمة الدولة او مب�ساحلها يعترب انه ارتكب جنحة.

املادة)6(

اذا تبلغ �سخ�س او ا�ستلم كلمة �سر ر�سمية او كلمة مرور �سرية او خمططا او خارطة او ر�سما او مادة او 

مذكرة او م�ستند او خرب او نباأ او خربا �سريا مع علمه او مع وجود ما يحمله على العتقاد انه قد تبلغ او 

ا�ستلم كلمة »ال�سر« الر�سمية او كلمة املرور ال�سرية او املخطط او اخلارطة او الر�سم او املادة او املذكرة 

او امل�ستند او النباأ او اخلرب على وجه يخالف احكام هذا القانون يعترب انه ارتكب جنحة ال اذا ثبت ان 

تبليغة او ت�سليمه كلمة »ال�سر« الر�سمية او املخطط او اخلارطة او الر�سم او املادة او املذكرة او امل�ستند او 

اخلرب او النباأ مت �سد رغبته.  
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املادة)7(

كل من فعل احد الفعال التالية ت�سهيال لدخوله او م�ساعدة لغريه على الدخول اىل اي مكان حمظور وفقا 

ملاآل هذا القانون او لأجل اية غاية م�سرة ب�سالمة الدولة او مب�ساحلها ح�سب ماآل هذا القانون:

)اأ( ا�ستعمل او ارتدى، بال تفوي�س م�سروع، بزة بحرية او ع�سكرية او بزة رجال الطريان او البولي�س او 

اية بزة اخرى ر�سمية او بزة ت�سبهها لدرجة حتمل على اخلداع، او تظاهر بانه �سخ�س يحق له حينئذ 

ا�ستعمال او ارتداء تلك البزة او انه كان يحق له ذلك فيما م�سى، او 

)ب( اعطى بيانا كاذبا او ترك امرا او تواطاأ على ذلك �سفويا او حتريريا يف اي ت�سريح او طلب، او يف 

اي م�ستند وقعه هو او وقع بالنيابة عنه، وهو عامل بذلك، 

)ج( زور او غري او حرف اي جواز �سفر او اي جواز او اذن او �سهادة او رخ�سة ر�سمية ا�سدرتها القوات 

البحرية او الع�سكرية او اجلوية او قوة البولي�س او اي م�ستند اخر من هذا القبيل )وي�سمى فيما يلي من 

هذه املادة »بامل�ستند الر�سمي«( او ا�ستعمل او احرز اي م�ستند ر�سمي مزور او مغري او حمرف، او

)د( انتحل لنف�سه �سخ�سية موظف لدى جاللته او يف خدمة موظف ي�سغل وظيفة كهذه او تظاهر زورا بانه 

�سخ�س كهذا �سدر اليه او تبلغ ح�سب ال�سول اي م�ستند ر�سمي او كلمة »�سر« او كلمة مرور �سرية او 

بانه لي�س ذلك ال�سخ�س او قدم بيانا كاذبا، مع علمه بانه كاذب، قا�سدا بذلك احراز م�ستند ر�سمي 

او كلمة »�سر« ر�سمية او كلمة مرور �سرية �سواء لنف�سه او لغريه،  

)هـ( ا�ستعمل او وجد عنده او يف عهدته، بدون تفوي�س من دائرة احلكومة املخت�سة او املرجع املخت�س، 

اي طابع او ختم او خامت عائد لحدى دوائر احلكومة او ملرجع �سيا�سي )دبلوماتيكي( او بحري او

او ا�سدرته تلك  او و�سعته  او ا�ستعملته  ع�سكري او جوي معني او مفو�س بالعمل من قبل جاللته 

الدائرة او ذلك املرجع او ا�ستعمل او وجد عنده او يف عهدته طابع او ختم او خامت مما تقدم ذكره 

من �ساأنه ان يوهم بانه تزييف او تقليد لي طابع او ختم او خامت مما ذكر او ا�ستعمل او وجد عنده 

او يف عهدته اي طابع او ختم او خامت زائف كهذا، يعترب انه ارتكب جنحة 

املادة )8(

كل من:

)اأ( ا�ستبقى لديه لية غاية م�سرة ب�سالمة الدولة او مب�ساحلها م�ستندا ر�سميا �سواء كان تاما او غري 

تام، �سدر لال�ستعمال او مل ي�سدر، دون اذن با�ستبقائه لديه او كان ا�ستبقائه خمالفا لواجباته او 

تخلف عن العمل باية تعليمات �سدرت اليه من اية دائرة من دوائر احلكومة او �سخ�س مفو�س من 

قبل تلك الدائرة فيما يتعلق باعادة ذلك امل�ستند او الت�سرف فيه، او 

)ب( �سمح لغريه با�ستبقاء م�ستند ر�سمي اعطي له كي ي�ستعمله هو دون �سواه او بلغ غريه كلمة �سر ر�سمية 

او كلمة مرور ر�سمية او احرز لديه بال تفوي�س او عذر م�سروع، م�ستندا ر�سميا او كلمة مرور ر�سمية 

�سدرت لي�ستعملها غريه او احرز م�ستندا ر�سميا �سواء بالعثور عليه او بطريقة اخرى ولكنه اهمل 

او تخلف عن اعادته اىل ال�سخ�س او املرجع الذي ا�سدره او �سدر له لجل ا�ستعماله او اىل احد 
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ماأموري البولي�س، او 

)ج( �سنع او باع طابعا او ختما او خامتا مما تقدم ذكره او وجد لديه بق�سد البيع بال تفوي�س او عذر 

م�سروع،

يعترب انه ارتكب جنحة.

املادة)9(

الدليل على وجود غاية م�سرة  اقامة  ت�ستلزم   8 املادة  او   7 املادة  القائمة مبقت�سى  املحاكمة  اذا كانت 

بالدولة فت�سري احكام الفقرة )2( من املادة 3 بنف�س ال�سورة التي ت�سري فيها على املحاكمة القائمة 

مبقت�سى املادة 30.

املادة )10(

)1( يف اية اجراءات تتخذ �سد �سخ�س لرتكابه جرما ينطبق على احكام املادة )3( من هذا القانون 

يعترب قيام ذالك ال�سخ�س باملخابرة، او حماولته القيام باملخابرة، مع ماأمور �سري اجنبي �سواء يف 

فل�سطني ام يف اخلارج بينة على انه احرز او حاول احراز انباء من �ساأنها او قد يراد منها افادة العدو 

راأ�سا او بالوا�سطة لغاية م�سرة ب�سالمة الدولة او مب�ساحلها.

)2( ايفاء للغاية املق�سودة من هذه املادة وبال اجحاف قط بالحكام ال�سابقة املطلقة:

)اأ( يعترب ال�سخ�س بانه تخابر ممع ماأمور �سري اجنبي اذا فعل احد الأفعال التالية، ال اذا ثبت 

خالف ذلك:

1. اذا زار حمل اقامة ماأمور �سري اجنبي او رافق او عا�سر ماأمورا �سريا اجنبيا �سواء اكان 

ذلك يف فل�سطني ام يف اخلارج، ا

2. اذا وجد عنده ا�سم او عنوان ماأمور �سري اجنبي او اي خرب او نباأ ب�ساأنه او اعطى غريه ا�سم 

ماأمور �سري اجنبي او عنوانه او اأي خرب او نباأ ب�ساأنه او اخذ من الغري ا�سم ماأمور �سري 

اجنبي وعنوانه او اأي خرب او نباأ ب�ساأنه �سواء اأكان ذلك يف فل�سطني اأم يف اخلارج.

)ب( ت�سمل عبارة »ماأمور �سري اجنبي« كل �سخ�س موظف او كان موظفا او ي�ستبه ا�ستباها معقول 

بانه موظف او كان موظفا لدى دولة اجنبية، راأ�سا او بالوا�سطة، لجل القيام بفعل، �سواء يف 

ا�ستبه  او  ارتكب  �سخ�س  وكل  مب�ساحلها،  او  الدولة  ب�سالمة  م�سر  اخلارج،  يف  ام  فل�سطني 

ا�ستباها معقول بانه ارتكب او حاول ارتكاب مثل هذا الفعل �سواء يف فل�سطني او يف اخلارج 

مل�سلحة دولة اأجنبية.

)ج( كل عنوان �سواء يف فل�سطني او يف اخلارج، ي�ستبه ا�ستباها معقول بانه عنوان معد لتلقى املخابرات 

املر�سلة اىل ماأمور �سري اجنبي او باأنه حمل اقامة ماأمور كهذا او املكان الذي يلجاأ اليه لعطاء 

او تلقي املخابرت او يتعاطى اي عمل فيه يعترب انه عنوان ماأمور �سري اجنبي واملخابرات املعنونة 

اليه تعترب انها خمابرات مع ماأمور �سري اجنبي.
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املادة )11(

يحظر على اي �سخ�س يف جوار مكان حمظور ان يعرقل اي ماأمور بولي�س او اي فرد من اأفراد قوات جاللته 

يقوم باحلرا�سة او الغفارة او الدورية او �سائر الواجبات من هذا القبيل يف ذلك املكان املحظور او يخدعه 

او يتعر�س له او يعوقه باي وجه اآخر وهو عامل بذلك، وكل من خالف احكام هذه املادة او ق�سر يف العمل 

مبقت�ساها يعترب انه ارتكب جنحة. 

املادة )12(

كل من اوى �سخ�سا وهو يعلم او كان لديه من ال�سباب املعقولة ما يحمله على الظن انه على و�سك ان 

يرتكب او قد ارتكب جرما خالفا لأحكام هذا القانون، او �سمح لي �سخ�س كهذا بالجتماع او التجمع 

يف مكان ي�سغله او يف عهدته وهو عامل بذلك او اغفل او رف�س ابالغ �سابط البولي�س العلى امل�سوؤول عن 

اللواء اية انباء يف و�سعه تبليغها ب�ساأن احد هوؤلء ال�سخا�س، يعترب انه ارتكب جنحة.

املادة )13(

ل تقام الدعوى ب�ساأن اي جرم ارتكب خالفا لحكام هذا القانون ال من قبل النائب العام او مبوافقته:

وي�سرتط يف ذلك ان يجوز توقيف املتهم بارتكاب جرم كهذا او ا�سدار مذكرة توقيف بحقه وتنفيذها كما 

يجوز توقيفه او اإطالق �سراحه بكفالة ولو مل توؤخذ موافقة النائب العام على اقامة دعوى ال انه ل تتخذ 

اجراءات اخرى بحقه ريثما توؤخذ تلك املوافقة. 

املادة )14(

)1( اذا اقتنع حاكم �سلح بناء على اخبار تقدم اليه م�سفوعا باليمني بوجود ا�سباب معقولة تدعو لال�ستباه 

بارتكاب او احتمال ارتكاب جرم خالفا لحكام هذا القانون فله ان ي�سدر مذكرة تفتي�س يفو�س فيها 

اي �سرطي ي�سميه يف املذكرة بالدخول يف اي وقت اىل اي عقار او مكان ذكر يف املذكرة مع ا�ستعمال 

القوة اذا دعت ال�سرورة وبتفتي�س ذلك العقار او املكان وكل من يجده فيه و�سبط كل خمطط او 

خارطة او ر�سم او مادة او مذكرة او م�ستند وغريه من هذا القبيل او كل ما يعتربه بينة على وقوع 

جرم خالفا لحكام هذا القانون �سواء اكان ذلك اجلرم قد �سبق وقوعه ام على و�سك الرتكاب، 

مما يجده يف ذلك العقار او املكان او مع ذلك ال�سخ�س وي�ستبه ا�ستباها معقول بارتكاب او احتمال 

ارتكاب جرم خالفا لحكام هذا القانون ب�سببه او فيما يتعلق به، 

 )2( اذا ظهر لأي �سابط بولي�س اعلى ان امل�ساألة ذات �سرورة ما�سة وان م�سلحة الدولة تق�سي باتخاذ 

تدابري فورية فيجوز له ان ي�سدر امرا حتريريا بتوقيعه اىل اي ماأمور بولي�س يخوله فيه نف�س ال�سالحية 

املخولة يف املذكرة ال�سادرة من حاكم �سلح مبقت�سى هذه املادة. 

املادة )15(

)1( للمندوب ال�سامي ان ي�سدر مذكرة حتريرية يكلف بها اي �سخ�س ميلك او يوجد يف عهدته اية ا�سالك 

برقية بحرية او برية او جهاز برقي ل�سلكي ي�ستعمل لر�سال الربقيات اىل اي مكان خارج فل�سطني بان 
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يربز له او ملن ي�سميه يف املذكرة ال�سور ال�سلية جلميع الربقيات او لي �سنف او نوع خم�س�س منها 

او من الربقيات املر�سلة اىل اي �سخ�س او الواردة منه او الواردة من مكان معني او املر�سلة اىل مكان 

خارج فل�سطني بوا�سطة تلك ال�سالك البحرية او الربية او اللت او ان يربز ن�سخ اية هذه الربقيات 

و�سائر الوراق املتعلقة بها، اذا ظهر للمندوب ال�سامي ان اجراء ذلك يتفق وامل�سلحة العامة.

)2( كل من كلف بابراز ال�سورة ال�سلية او ن�سخة اي هذه الربقيات امل�سار اليها فيما تقدم او الوراق 

املتعلقة بها ورف�س او اهمل ابرازها يعترب انه ارتكب جرما خالفا لحكام هذا القانون ويعاقب عن 

كل جرم كهذا باحلب�س مدة ثالثة ا�سهر او بغرامة قدرها خم�سون جنيها او بكلتا هاتني العقوبتني.

 )3( يكون للفظة »برقية« الواردة يف هذه املادة نف�س املعنى املخ�س�س لها يف قانون دائرة  الربيد ويكون 

لعبارة »تلغراف ل�سلكي« نف�س املعنى املخ�س�س لها يف قانون التلغراف الال�سلكي.

املادة )16(

 )1( كل من يتعاطى ا�ستالم التحارير والربقيات و�سائر رزم الربيد لجل ت�سليمها اىل ال�سخا�س املر�سلة 

اليهم او لر�سالها اليهم لقاء اجر �سواء اأقام بذلك كعمل خا�س ام بال�سافة اىل عمل اخر يجب 

عليه ان يبلغ املفت�س العام للبولي�س وال�سجون بال�سرعة املمكنة اعالنا بذلك مبينا فيه عنوان املكان او 

المكنة التي يتعاطى فيها عمله لجل ت�سجيله لديه، وعلى املفت�س العام للبولي�س وال�سجون ان يحفظ 

�سجال با�سماء وعناوين هوؤلء ال�سخا�س واأن ير�سل اىل كل �سخ�س بلغه مثل هذا العالن �سهادة 

بت�سجيله اذا طلب منه ذلك بعد دفع ر�سم قدره مائة مل، وعلى كل �سخ�س �سجل ا�سمه على هذا 

النحو ان يبلغ املفت�س العام للبولي�س وال�سجون من حني اىل اخر كل تغيري يقع يف عنوانه او عنوان 

املكان اجلديد الذي يتعاطى عمله فيه واية معلومات اخرى �سرورية لبقاء التفا�سيل املدرجة يف 

ال�سجل �سحيحة وم�سبوطة. 

)2( على كل من يتعاطى العمل املتقدم ذكره ان يحفظ لديه دفرتا يدون فيه التفا�سيل التي ذكرها:

)اأ( ا�سم وعنوان كل �سخ�س ي�ستلم له رزمة بريد او يكلفه بان ي�سلمه او ير�سل اليه ما يرد با�سمه 

من رزم الربيد. 

)ب( اية تعليمات يتلقاها ب�ساأن ت�سليم او ار�سال رزم الربيد.

)ج( املكان الواردة منه اية رزمة بريد، اذا كان ما ا�ستلمه رزمة بريد، وتاريخ ت�سليمها للربيد )كما 

ا�ستالمها وا�سم وعنوان املر�سل، اذا وجد على  يظهر من خامت الربيد على غالفها( وتاريخ 

غالفها، فاذا كانت الرزمة م�سجلة، فتاريخ ومكتب الت�سجيل ورقمه.

)د( تاريخ ت�سليم كل رزمة بريد وا�سم وعنوان ال�سخ�س الذي �سلمت له. 

)هـ( ال�سم والعنوان املذكورين على كل رزمة بريد ار�سلها وتاريخ ار�سالها.

ول يجوز له ان ي�سلم ر�سالة لي �سخ�س ال بعد ان يوقع ذلك ال�سخ�س و�سال با�ستالمها يف الدفرت املذكور 

اعاله ول يجوز له ان ي�سلم اية رزمة بريد لغري ال�سخ�س املعنونة با�سمه ال اذا كان هذا ال�سخ�س الخري 

قد �سبق فبلغه تعليمات حتريرية بتوقيعه ب�ساأن كيفية الت�سرف بتلك الرزمة ول ان ير�سل رزمة الربيد 

اىل عنوان اخر ال اذا كان ال�سخ�س املر�سلة اليه تلك الرزمة قد �سبق فبلغه تعليمات حتريرية بتوقيعه 
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ت�سوغ له ذلك.

)3( يباح لي ماأمور بولي�س يف جميع الوقات املعقولة الطالع على جميع الدفاتر املحفوظة بالوجه املتقدم 

ورزم الربيد التي ي�ستلمها كل من يتعاطى مثل هذا العمل وكافة التعليمات املبلغة اليه ب�ساأن توزيع او 

ار�سال رزم الربيد التي ي�ستلمها.

)4( كل من خالف اي حكم من احكام هذه املادة او تخلف عن العمل مبقت�ساها او قدم معلومات كاذبة 

او دًون قيدا كاذبا يعترب انه ارتكب جرما ويعاقب عن كل جرم ارتكبه باحلب�س مدة �سهر واحد او 

بغرامة قدرها ع�سرة جنيهات او بكلتا هاتني العقوبتني.

 )5( لي�س يف هذه املادة ما ي�سري على رزم الربيد املعنونة اىل اي مكتب تن�سر فيه �سحيفة او جملة اذا 

كانت تلك الرزم ردودا على اعالنات ن�سرت يف تلك ال�سحيفة او املجلة.

)6( لي�س يف هذه املادة ما يف�سر بانه يعطي �سفة قانونية ملا يعترب جتاوزا على المتيازات املطلقة امل�ستقرة 

يف احلكومة مبقت�سى قانون دائرة الربيد.

املادة )17(

بولي�س اعلى عينه  او اي �سابط  وال�سجون  للبولي�س  العام  املفت�س  ان من واجب كل �سخ�س، لدى طلب 

املفت�س العام للبولي�س وال�سجون لهذه الغاية او اي فرد من افراد قوة جاللته يقوم باحلرا�سة او الغفارة 

او الدورية او �سائر الواجبات الخرى من هذا القبيل، ان يعطي اية معلومات يف و�سعه اعطاوؤها ب�ساأن 

جرم ارتكب او ي�ستبه بارتكابه خالفا لحكام هـذا القانون، واذا كلف باحل�سور يف وقت معقول واىل مكان 

معني لعطاء هذه املعلومات واأمنت له م�ساريفه املعقولة وتخلف عن اعطاء هذه املعلومات او احل�سور 

كما تقدم فيعترب انه ارتكب جنحة.

املادة )18(

كل من حاول ارتكاب جرم خالفا لحكام هذا القانون، او اغرى او حر�س او حاول اغراء غريه على ارتكاب 

جرم كهذا، او �ساعد اوعاون او اتى فعال متهيديا لرتكاب جرم خالفا لحكام هذا القانون يعترب انه 

ارتكب جرما كالفاعل ال�سلي ويعاقب بنف�س العقوبة وتتخذ بحقه ذات الجراءات املتخذة بحق مرتكب 

اجلرم. 

املادة )19(

)1( كل من ارتكب جرما خالفا لحكام هذا القانون وكان اجلرم من نوع اجلناية يعاقب باحلب�س مدة 

اربع ع�سرة �سنة.

)2( كل من ارتكب جرما خالفا لحكام هذا القانون وكان اجلرم من نوع اجلنحة يعاقب باحلب�س مدة 

ثالث �سنوات او بغرامة قدرها مائتا جنيه او بكلتا هاتني العقوبتني.

)3( عند حماكمة �سخ�س لرتكابه جرما خالفا لحكام هذا القانون يعترب اجلرم انه قد ارتكب اما يف 

مكان ارتكابه بالفعل او يف املكان الذي وجد فيه املجرم يف فل�سطني.

للجمهور بح�سور  ال�سماح  امر بعدم  للمحكمة من حيث ا�سدار  اية �سلطات خمولة  )4( بال�سافة اىل 
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املحاكمة وبدون اجحاف بتلك ال�سلطات، اذا تقدم طلب من النيابة اثناء الجراءات القائمة امام 

�سخ�س  حماكمة  اثناء  او  القانون  هذا  احكام  على  ينطبق  جرما  لرتكابه  �سخ�س  بحق  املحكمة 

ا�ستئنافا لرتكابه جناية او جنحة خالفا لحكام هذا القانون مبنع النا�س بتاتا او مبنع اية فئة منهم 

من ح�سور اي ق�سم من املحاكمة ب�سبب ان ن�سر اية �سهادة او بينة قد تعطى او بيان قد يدىل به اثناء 

الجراءات ي�سر ب�سالمة الدولة او مب�ساحلها فيجوز للمحكمة ان ت�سدر امرا كهذا غري ان النطق 

باحلكم يجب ان يجري علنا على كل حال.

)5( اذا كان مرتكب اي جرم خالفا لحكام هذا القانون �سركة او جمعية فكل مدير من مديري ال�سركة 

او اجلمعية او موظف من موظفيها يعترب جمرما بنف�س اجلرم ال اذا اثبت ان الفعل او الرتك الذي 

يوؤلف اجلرم قد وقع دون علمه او موافقته. 

املادة )20(

كل من وجد يف حالة ارتكاب جرم خالفا لحكام هذا القانون او ا�ستبه ا�ستباها معقول بانه ارتكب او حاول 

ارتكاب جرم كهذا او انه على و�سك ارتكابه يجوز القاء القب�س عليه وتوقيفه بال مذكرة قب�س.
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ثانيا: الت�سريعات ال�سارية يف ال�سفة الغربية
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 قانون حماكمة الوزراء

قانون رقم)35( ل�سنة 1952

 اإن هياأة النيابة

 مبقت�سى املادة )31( من الد�ستور 

وبناًء على ما قرره جمل�سا الأعيان والنواب 

قوانني  اإىل  واإ�سافته  باإ�سداره  وتاأمر  الآتي  القانون  املعظم - على  امللك  بالنيابة عن جاللة   - ت�سادق 

الدولة:

املادة )1(

اجلريدة  يف  ن�سره  تاريخ  من  به  ويعمل   )1952 ل�سنة  الوزراء  حماكمة  )قانون  القانون  هذا  ي�سمى 

الر�سمية.

املادة )2( 

ت�سري اأحكام هذا القانون على اجلرائم التي ترفع ب�سورة قانونية اإىل املجل�س العايل املن�سو�س عليه يف 

املادة )55( من الد�ستور.

املادة )3(

يحاكم الوزراء اأمام املجل�س العايل اإذا ارتكبوا اإحدى اجلرائم الآتية الناجتة عن تاأدية وظائفهم:

1- اخليانة العظمى.

2- اإ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة.

3- الإخالل بواجب الوظيفة.

املادة )4(

تعد خيانة عظمى الأفعال الآتية:

1- اجلرائم التي تقع على اأمن الدولة اخلارجي والداخلي كما هي حمددة يف قانون العقوبات.

2- خمالفة اأحكام الفقرة الثانية من املادة )33( من الد�ستور.

املادة )5(

تعد اإ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة الأفعال الآتية:

1- جرائم الر�سوة املن�سو�س عليها يف قانون العقوبات.

2- جرائم الختال�س وا�ستثمار الوظيفة املن�سو�س عليها يف قانون العقوبات.

3- جرائم اإ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة والإخالل بواجب الوظيفة املن�سو�س عليها يف قانون العقوبات.
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4- خمالفة اأي حكم من اأحكام الد�ستور املن�سو�س عليها يف املواد9 و12و 13 و15 و 111 من الد�ستور.

5- تعري�س �سالمة الدولة اأو اأمنها خلطر نا�سئ عن اإهمال اأو خطاأ ج�سيمني.

6- املوافقة على �سرف اأموال غري داخلة يف موازنة الدولة.

املادة )6(

تعد اإخالًل بواجب الوظيفة الأفعال الآتية:

اإذا ا�سرتى اأحد الوزراء اأثناء توليه احلكم اأو ا�ستاأجر �سيئًا من اأمالك الدولة ولو باملزاد العلني.  -1

اإذا دخل يف تعهدات اأو مناق�سات تعقدها اأية اإدارة عامة اأو اأية موؤ�س�سة تابعة لإدارة عامة اأو خا�سعة   -2

ملراقبتها.

اإذا كان ع�سوًا يف جمل�س اإدارة �سركة اأو وكياًل عنها اأو تعاطي التجارة.  -3

املادة)7(

يعاقب على اجلرائم املذكورة يف املادة الرابعة من هذا القانون بالعقوبات املن�سو�س عليها يف قانون   -1

العقوبات. ويعاقب على اجلرائم املن�سو�س عليها يف الفقرة )2( من املادة نف�سها بالأ�سغال ال�ساقة 

املوقتة.

بالعقوبات  القانون  هذا  من  اخلام�سة  املادة  من   3-1 الفقرات  يف  املذكورة  اجلرائم  على  يعاقب   -2

املن�سو�س عليها يف قانون العقوبات. ويعاقب على اجلرائم املن�سو�س عليها يف الفقرتني 4 و5 من 

املادة نف�سها، واجلرائم املن�سو�س عليها يف املادة )6( من هذا القانون بعقوبة احلب�س مدة ل تتجاوز 

ال�سنة.

املادة)8(

1- ف�ساًل عن تطبيق اأحكام املادة ال�سابقة تفر�س غرامة نقدية ل تقل عن مقدار ال�سرر الذي اأ�ساب 

خزينة الدولة من جراء ارتكاب الأفعال املذكورة يف الفقرتني 4 و5 من املادة )5( من هذا القانون ول 

تتجاوز �سعفيه.

2- تعترب هذه الغرامة مبثابة التعوي�س املدين ل�سالح الدولة.

املادة )9(

الوزراء م�سوؤولون مدنيًا وفق اأحكام القانون املدين.

املادة )10( 

رئي�س الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ اأحكام هذا القانون.

1952-5-20

ابراهيم ها�صم        توفيق اأبو الهدى   عبد اهلل الكليب
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قانون املفرقعات

 قانون رقم )13( ل�سنة 1953

ان جمل�س الو�ساية مبقت�سى املادة13 من الد�ستور

وبناًء على ما قرره جمل�سا العيان والنواب

قوانني  اىل  وا�سافته  با�سدارخ  وياأمر  الآتي  القانون  على  املعظم-  امللك  جاللة  عن  بالنيابة  ي�سادق- 

الدولة

املادة )1(

ن�سره يف اجلريدة  على  �سهر  مرور  بعد  به  ويعمل  ل�سنة 1952(  املفرقعات  )قانون  القانون  ي�سمى هذا 

الر�سمية.

املادة )2( 

تعنى عبارة )�سلطة الرتخي�س( وزير الدفاع، او اأي �سخ�س ينتدبه لهذا الغر�س. 

والقنابل  والكب�سول  تفجريها  واآلت  نوعها  كان  مهما  املفرقعات  جميع  مفرقعة(  )مادة  عبارة  وت�سمل 

ومفرقعات الن�سف ونرتات البوتا�س )ملح البارود ( ونرتات ال�سودا )نرتات ال�سيلى( وكلورات البوتا�س 

ونرتات المونياك، وجميع اأنواع النرتوجلي�سرين والنرتو جلوكوز والنرتو �سلولوز والنرتو فينول.

املادة )3( 

عدا ما ن�س عليه يف املادة )3(من قانون الأ�سلحة والذخرية رقم 34 ل�سنة 1952 ل يجوز لأي �سخ�س   -1

اأن ي�ستورد اأو ينقل اأو ي�سنع اأو يقتني اأو يبيع اأو يت�سرف باأية �سورة - ما عدا ال�سراء باملفرق من 

تاجر مرخ�س له مذكور فيما يلي- باأية مادة مفرقعة اإل اإذا كان يحمل رخ�سة بذلك �سادرة له من 

�سلطة الرتخي�س ويف املحل الذي �سدرت تلك الرخ�سة من اأجله ، ول�سلطة الرتخي�س اأن متنح اأو 

ترف�س منح اأية رخ�سة دون اأن تكون مكلفة ببيان الأ�سباب. ويجوز لها اأي�سًا يف كل وقت من الأوقات 

اأن تلغى الرخ�سة املمنوحة على هذا الوجه وان تعدلها وان تعلق منحها على اأي �سرط ت�ست�سوبه على 

اأن ل ي�سمل هذا املنع ما ي�ستعمل من هذه املواد ك�سماد يف الأعمال الزراعية.

ل يجوز ل�سلطة الرتخي�س اأن متنع يف اأية حالة رخ�سة ل�سنع املفرقعات قبل اأخذ موافقة جمل�س   -2

الوزراء.

3-  يعمل بالرخ�سة للمحل الذي �سدرت من اأجله فقط وكل رخ�سة خا�سة مبحل ل ت�سدر اإل للمحل 

الذي يوافق عليه مت�سرف اللواء اأو حمافظ العا�سمة.

ينتهي اأجل الرخ�سة يف اليوم احلادي والثالثني من �سهر اآذار من كل �سنة.  -4
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املادة )4( 

على التاجر املرخ�س اأن يدون يف ال�سجل الذي يجب عليه اأن يحفظه لهذا الغر�س وفق الطريقة التي تقررها 

�سلطة الرتخي�س ، تف�سيالت بجميع املواد املفرقعة التي من �سنعه وبجميع ما ي�ستورده وما ي�سرتيه وما 

يودعه حمله وما يبيعه منها فيه ومبا يخرجه من هذه املواد من حمله.

املادة )5( 

لديه ت�سريح  لي�س  اأي �سخ�س  اإىل  املفرقعة  املواد  اأية مادة من  يبيع  اأن  املرخ�س  للتاجر  ل يجوز   -1

بال�سراء �سادر بال�سورة املن�سو�س عليها فيما يلي اأو اأن يحولها باأية �سورة.

2-  اإن املنع املبني يف الفقرة ال�سابقة ل ي�سمل ما يبيعه تاجر مرخ�س اإىل تاجر مرخ�س اآخر، ويعترب 

التاجر م�سوؤوًل عن التثبت من اأن ال�سخ�س الذي يقدم له الت�سريح هو ال�سخ�س املذكور فيه ومن 

اأن كمية املواد املفرقعة املباعة ل تزيد على الكمية املذكورة يف الت�سريح ومن اأنها من النوع املذكور 

فيه كما يجب عليه اأن يحتفظ بالت�سريح عندما ي�سلم املواد املفرقعة اإىل امل�سرتي وان يعطيه �سهادة 

تثبت انه باعه املواد املفرقعة اأو حولها اإليه مبقت�سى الت�سريح املذكور.

املادة)6(

ل يجوز لغري التاجر املرخ�س اأن ي�سرتي اأو يح�سل على اأية مادة مفرقعة اإل ب�سورة ال�سراء من تاجر   -1

مرخ�س وبت�سريح بذلك �سادر من �سلطة الرتخي�س وعليه اأن ي�سلم الت�سريح الذي بيده اإىل التاجر 

املرخ�س عندما يت�سلم املواد املفرقعة التي يتناولها الت�سريح املذكور وذلك يف مقابل �سهادة البيع 

اأو التحويل املبينة يف املادة اخلام�سة من هذا القانون . ويجوز ل�سلطة الرتخي�س اأن متنح اأو ترف�س 

منح هذا الت�سريح من دون اأن تكون مكلفة ببيان الأ�سباب ولها اأن تعدله يف كل وقت قبل ا�ستعماله 

اأو اأن تلغيه اأو اأن تعلق منحه على ال�سروط التي ت�ست�سوبها.

يجب اأن يبني يف الت�سريح املذكور ا�سم ال�سخ�س الذي اأعطى اإليه ونوع املواد املفرقعة التي يتناولها   -2

وكميتها وا�سم التاجر املرخ�س الذي ميكن اأن ت�سرتي منه هذه املواد.

اإن الت�سريح املذكور ل يكون يف اأية حال قابال للتحويل.  -3

املادة )7( 

يجوز لأي ماأمور من ماأموري ال�سرطة اأن يطلب اإىل اأي �سخ�س يف حوزته مواد مفرقعة ان يقدم الربهان 

الكايف على اأنه ح�سل عليها ب�سورة م�سروعة.

املادة )8( 

يجب اإبراز ال�سجل ل�سلطة الرتخي�س مرة واحدة على الأقل كل �ستة اأ�سهر يف اليوم املعني لذلك يف الرخ�سة، 

اأويف اليوم الذي تقرره �سلطة الرتخي�س؛ وكلما اأبرز ال�سجل على هذه ال�سورة تدرج �سلطة الرتخي�س فيه 

�سرحًا يثبت اإبرازه وتذيله بتوقيعها.
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املادة )9(

يجوز لأي ماأمور من ماأموري ال�سرطة اأن يطلب - يف جميع الأوقات املعقولة- معاينة اأي �سجل من ال�سجالت 

الواجب الحتفاظ بها مبقت�سى اأحكام املادة )4( من هذا القانون وان ياأخذ �سورة اأو خال�سة عنه ، وان 

يكلف اأي �سخ�س يقتنى مواد مفرقعة اأو يتعاطى بيعها اأو �سراءها اأو يت�سرف بها على اأي وجه اآخر اأن 

يربز اإليه الرخ�سة التي جتيز له اإجراء ذلك ويجب على هذا ال�سخ�س اأن ي�سمح اإىل ذلك املاأمور مبعاينة 

الكمية املوجودة لديه من املواد املفرقعة.

املادة )10(

لوزير الدفاع ومت�سرف اللواء وحمافظ العا�سمة ان يكلف يف اأي وقت اأي �سخ�س بنقل جميع اأو بع�س املواد 

املفرقعة املوجودة يف حمله اإىل اأي حمل يرى اأنه اأن�سب لهذه الغاية ولو كان ذلك ال�سخ�س يحمل رخ�سة 

�سادرة مبقت�سى هذا القانون جتيز له اإقتناء تلك املواد يف املحل املطلوب نقلها منه.

املادة )11(

كل من ل يعمل باأحكام املواد 3 اإىل 8 من هذا القانون، يعاقب باحلب�س مدة ل تتجاوز ال�سنتني اأو بغرامة 

ل تزيد على مائتي دينار اأو بكلتا هاتني العقوبتني.

املادة )12(

كل تاجر مرخ�س اأو اأي �سخ�س اآخر ل يعمل باأحكام اأي نظام �سدر مبوجب هذا القانون، يعاقب بغرامة 

ل تزيد على خم�سني دينارًا.

املادة )13(

ملجل�س الوزراء اأن ي�سدر مبوافقة امللك اأنظمة.

لتنفيذ اأحكام هذا القانون ب�سورة عامة.  -1

لإعفاء وزارة الأ�سغال العامة والبلديات واملجال�س املحلية وم�ستخدميها واملتعهدين الذين ي�ستغلون   -2

حتت اإ�سرافها وحتت مراقبتها من جميع اأو بع�س اأحكام هذا القانون.

لتعيني مقدار الر�سوم التي ت�ستويف عند اإ�سدار الرخ�س وجتديدها والرخ�س التي ل ي�ستويف عنها   -3

ر�سم.

املادة )14(

تلغى القوانني التالية:

قانون املفرقعات املن�سور يف العدد 586 من اجلريدة الر�سمية ال�سادر يف اأول �سباط �سنة 1938.  -1

نظام املفرقعات رقم )1( ل�سنة 938 املن�سور يف العدد 602 من اجلريدة الر�سمية ال�سادر يف 2 متوز   -2

�سنة 938.

3-  قانون املفرقعات رقم )22( ل�سنة 937 املن�سور يف العدد 711 من الوقائع الفل�سطينية ال�سادر يف 

19 اآب �سنة 937.
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كل ت�سريع اأردين اأو فل�سطيني �سادر قبل �سن هذا القانون اإىل املدى الذي تكون فيه تلك الت�ساريع   -4

مغايرة لأحكام هذا القانون.

املادة )15( 

رئي�س الوزراء ووزير الدفاع مكلفان بتنفيذ اأحكام هذا القانون.

1952-12-23

عبدالرحمن الر�صيدات     �صليمان عبد الرازق طوقان     ابراهيم ها�صم
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قانون معدل لقانون املفرقعات

 قانون رقم )6( ل�سنة 1961

 نحن احل�صني الأول ملك اململكة الأردنية الها�صمية

 مبقت�سى املادة 31 من الد�ستور،

 وبناء على ما قرره جمل�سا الأعيان والنواب،

ن�سادق على القانون الآتي وناأمر باإ�سداره واإ�سافته اإىل قوانني الدولة:

املادة )1(

ي�سمى هذا القانون )قانون معدل لقانون املفرقعات ل�سنة 1961( ويقراأ مع القانون رقم )13( ل�سنة 1953 

امل�سار اإليه فيما يلي بالقانون الأ�سلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ ن�سره يف اجلريدة الر�سمية.

املادة )2( 

يلغى ما جاء يف املادة )11( من القانون الأ�سلي وي�ستعا�س عنه مبا يلي:

املادة 11- 1- كل من يخالف اأحكام املواد من 3-8 من هذا القانون يعاقب بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة ملدة 

خم�س ع�سرة �سنة.

2- كل من وجد يف حوزته اأو نقل اأو باع اأو ا�سرتى مادة مفرقعة دون ترخي�س بق�سد ا�ستعمالها على وجه 

غري م�سروع يعاقب بالإعدام.

3- كل من ا�ستعمل مادة مفرقعة بق�سد الإرهاب اأو بق�سد اإيقاع ال�سرر يف الأرواح اأو املمتلكات �سواء نتج 

عن ذلك �سرر اأم مل ينتج يعاقب بالإعدام.

1961/1/23

احل�صني بن طالل
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قانون موقت معدل لقانون املفرقعات

قانون رقم )23( ل�سنة 1963

 نحن احل�صني الأول ملك اململكة الأردنية الها�صمية

 مبقت�سى الفقرة )1( للمادة )94( من الد�ستور،

وبناء على ما قرره جمل�س الوزراء بتاريخ 1963/5/18 

ن�سادق - مبقت�سى املادة 41 من الد�ستور - على القانون املوقت الآتي وناأمر باإ�سداره وو�سعه مو�سع التنفيذ 

املوقت واإ�سافته اإىل قوانني الدولة على اأ�سا�س عر�سه على جمل�س الأمة يف اأول اجتماع يعقده:

املادة )1( 

ي�سمى هذا القانون املوقت )قانون معدل لقانون املفرقعات ل�سنة 1963( ويقراأ مع القانون رقم 13 ل�سنة 

1953 امل�سار اإليه فيما يلي بالقانون الأ�سلي وما طراأ عليه من تعديالت كقانون واحد ويعمل به من تاريخ 

ن�سره يف اجلريدة الر�سمية.

املادة )2( 

تلغى املادة )11( من القانون الأ�سلي وي�ستعا�س عنها مبا يلي:

املادة 11- كل من وجد يف حوزته مادة ملح البارود دون رخ�سة يعاقب باحلب�س ملدة ل تتجاوز ال�سنة اأو 

بغرامة ل تزيد عن ماية دينار اأو بكلتا العقوبتني.

املادة )3( 

ت�ساف اإىل القانون الأ�سلي املادتان التاليتان بعد املادة )11( مبا�سرة وتعطيان رقم 12 و13.

املادة 12- مع مراعاة اأحكام املادة )11( كل من:

1-خالف اأحكام املواد 3-8 من هذا القانون يعاقب بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة ملدة خم�س ع�سرة �سنة.

2-وجد يف حوزته اأو نقل اأو باع اأو ا�سرتى مادة مفرقعة دون ترخي�س بق�سد ا�ستعمالها على وجه غري 

م�سروع يعاقب بالأ�سغال ال�ساقة املوؤبدة.

3-ا�ستعمل مادة مفرقعة بق�سد الإرهاب اأو بق�سد اإيقاع ال�سرر يف الأرواح اأو املمتلكات �سواء نتج عن 

ذلك �سرر اأم مل ينتج يعاقب بالإعدام.

املادة 13- يجري املدعي العام املخت�س التحقيقات الأولية يف ق�سايا ملح البارود ويحيل الأوراق اإىل النائب 

العام الذي له اأن يقرر اإما اإحالة املتهم للمحاكمة اأمام حمكمة نظامية خالفًا لأحكام املادة 11 اأو اإحالته 

للمحاكمة اأمام حمكمة اأمن الدولة خالفًا لأحكام املادة )12( من هذا القانون.
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املادة )4(

يعاد ترقيم املواد )12-15( بحيث ي�سبح )17-14(.

1963/5/18

احل�صني بن طالل
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قانون اإ�سالح الأحداث

قانون رقم )16( ل�سنة 1954

 نحن ح�صني الأول ملك اململكة الأردنية الها�صمية

 مبقت�سى املادة )31( من الد�ستور،

 وبناء على ما قرره جمل�سا الأعيان والنواب،

ن�سادق على القانون الآتي وناأمر باإ�سداره واإ�سافته اإىل قوانني الدولة:

املادة )1( 

ي�سمى هذا القانون )قانون اإ�سالح الأحداث ل�سنة 1954( ويعمل به بعد مرور �سهر على ن�سره يف اجلريدة 

الر�سمية.

املادة )2(

يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة يف هذا القانون املعاين املخ�س�سة لها اأدناه، اإل اإذا دلت القرينة 

على خالف ذلك:

تعني لفظة )حدث( كل �سخ�س اأمت التا�سعة من عمره ومل يتم الثامنة ع�سرة ذكرًا كان اأم اأنثى«.

وتعني لفظة )ولد( كل �سخ�س اأمت من العمر ت�سع �سنوات اأو يدل ظاهر حاله على اأنه اأمت التا�سعة من 

عمره غري اأنه مل يتم الثالثة ع�سرة.

وتعني لفظة )مراهق( كل �سخ�س اأمت من العمر ثالث ع�سرة �سنة اأو يدل ظاهر حاله على اأنه اأمت الثالثة 

ع�سرة من عمره غري اأنه مل يتم اخلام�سة ع�سرة.

وتعني لفظة )فتى( كل �سخ�س اأمت من العمر خم�س ع�سرة �سنة اأو يدل ظاهر حاله على اأنه اأمت اخلام�سة 

ع�سرة من عمره غري اأنه مل يتم الثامنة ع�سرة.

وت�سمل لفظة )الو�سي( كل �سخ�س تعتربه املحكمة التي تنظر يف اأية دعوى مقامة على حدث اأو يف دعوى 

له عالقة بها باأنه ال�سخ�س الذي يتوىل اآنئٍذ اأمر العناية بذلك احلدث اأو الرقابة عليه.

القانون. ال�سلوك مبقت�سى هذا  ال�سخ�س املعني رئي�سًا ملراقبي  ال�سلوك(   وتعني عبارة )رئي�س مراقبي 

وتعني عبارة )مراقب �سلوك( ال�سخ�س املعني مراقبًا لل�سلوك مبقت�سى هذا القانون.

وتعني عبارة )اأمر املراقبة( الأمر ال�سادر مبقت�سى هذا القانون القا�سي بو�سع اأي حدث حتت اإ�سراف 

اأحد مراقبي ال�سلوك.

وتعني لفظة )املحكمة( املحكمة ذات الخت�سا�س.

وتعني عبارة )اإ�سالحية الأحداث( اأية موؤ�س�سة تديرها وزارة ال�سوؤون الجتماعية لهذا الغر�س للبنني 

والبنات.

وتعني عبارة )دار التوقيف والعتقال( اأية موؤ�س�سة تديرها وزارة ال�سوؤون الجتماعية اأو غريها من الوزارات 
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املخت�سة لهذا الغر�س للبنني اأو البنات.

وتعني لفظة )�سنة( �سنة �سم�سية حيثما وردت يف هذا القانون.

املادة )3( 

اإذا قب�س مبذكرة قب�س اأو بدونها على �سخ�س يدل ظاهر حاله على اأنه دون الثامنة ع�سرة وتعذر   -1

اإح�ساره اإىل املحكمة يف احلال، فيرتتب على ماأمور ال�سرطة والدرك الذي اأتى به اإليه اأن يحقق يف 

الق�سية، واأن يفرج عنه بتعهد خطي يعطيه والده اأو الو�سي عليه اأو احلدث نف�سه اإن كان فتى اأو اأي 

�سخ�س اآخر، اإما بكفالة كفالء اأو بدون كفالء باملبلغ الذي يراه املاأمور كافيًا لتاأمني ح�سوره عند 

نظر املحكمة يف التهمة املوجهة اإليه.

ل يجوز تخلية ال�سبيل بالكفالة اأو بدونها يف احلالت الآتية:  -2

اأ- اإذا كان ذلك ال�سخ�س متهمًا بجرمية قتل اأو باأية جرمية خطرية اأخرى، اأو

ب- اإذا كانت م�سلحته تق�سي مبنعه من خمالطة اأي �سخ�س غري مرغوب يف خمالطته، اأو

ج- اإذا كان لدى ماأمور ال�سرطة ما يحمله على العتقاد باأن الإفراج عنه قد يخل ب�سري العدالة.

املادة )4(

اإذا قب�س على �سخ�س يدل ظاهر حاله على اأنه دون الثامنة ع�سرة من عمره ومل يفرج عنه وفاقًا ملا تقدم 

يف املادة ال�سابقة، يجب على ماأمور ال�سرطة اأو الدرك الذي اأتي به اإليه اأن يتخذ التدابري لعتقاله يف دار 

التوقيف والعتقال املعدة لهذه الغاية وفاقًا لن�سو�س هذا القانون اإىل اأن يت�سنى ح�سوره اأمام املحكمة 

ملحاكمته.

املادة )5(

ل يجوز تقييد احلدث باأي قيد اإل يف احلالت التي يبدي فيها من التمرد اأو ال�سرا�سة ما ي�ستوجب ذلك.

املادة )6(

يرتتب على املحكمة اأو قا�سي التحقيق عند توقيف اأو اإحالة حدث مل يفرج عنه بكفالة:

1- اأن ي�سدر قرارًا باإحالته اإىل دار التوقيف والعتقال بدًل من اإحالته اإىل ال�سجن على اأن يبقى معتقاًل 

طيلة مدة التوقيف اأو اإىل اأن يفرج عنه بحكم القانون ول يجوز توقيف اأي ولد يف ال�سجن.

2- اإذا ثبت للمحكمة اأو لقا�سي التحقيق اأن املراهق اأو الفتى متمرد لدرجة ل يوؤمتن معها اإحالته اإىل 

العتقال على هذه ال�سورة اأو اأنه فا�سد اخللق لدرجة ل ي�ستن�سب معها اعتقاله على الوجه املتقدم، 

جاز لها اأو له الأمر باعتقاله يف ال�سجن يف املكان املعد لأمثاله من ال�سجناء.

3- يجوز للمحكمة اأو لقا�سي التحقيق اإلغاء القرار ال�سادر وفاقًا للفقرة )1( من هذه املادة باعتقال 

املراهق اأو الفتى يف دار التوقيف والعتقال واإ�سدار قرار وفاقًا للفقرة )2( باعتقال ذلك املراهق اأو 

الفتى يف ال�سجن اإذا تبني لها اأو له �سرورة ذلك.
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املادة )7(

1- اإيفاء بالغاية املق�سودة من هذا القانون تعترب املحكمة التي تنظر يف التهم امل�سندة اإىل اأي حدث اأنها 

)حمكمة اأحداث( ول تعترب كذلك اإذا كان ال�سخ�س اجلارية حماكمته متهمًا بال�سرتاك مع �سخ�س 

اآخر غري حدث.

وتنعقد حمكمة الأحداث كلما اأمكن ذلك:

ا�ست�سوب  اإذا  الق�ساة  اأو يف غرفة  املحكمة العتيادية  تنعقد فيه جل�سات  الذي  املكان  اأ- يف غري 

ذلك.

ب- يف اأيام اأو اأوقات تختلف عن الأيام والأوقات التي تنعقد فيها جل�سات املحكمة العتيادية.

2-اإذا ظهر لأية حمكمة خالف حمكمة الأحداث اأثناء النظر يف الدعوى اأن املتهم دون الثامنة ع�سرة، 

يجوز لها موا�سلة النظر يف الق�سية والف�سل فيها اإذا ا�ست�سوبت عدم تاأجيلها وللمحكمة اأن توؤجل 

اإ�سدار احلكم اإىل اأن يتمكن مراقب ال�سلوك من اإنهاء التحقيق الجتماعي عن حالة احلدث وتقدمي 

تقريره للمحكمة لتتمكن من الف�سل يف الدعوى على اأح�سن وجه ي�سمن اإ�سالح احلدث.

3- تتخذ التدابري حيثما اأمكن ملنع اختالط اأي حدث جتري حماكمته اأمام حمكمة الأحداث اأثناء نقله 

من املحكمة واإليها واأثناء النتظار قبل مثوله اأمام املحكمة اأو بعده بالأ�سخا�س الذين جتاوزت  �سنهم 

الثامنة ع�سرة متهمني كانوا اأم مدانني.

4- ل ي�سمح لأحد بالدخول اإىل حمكمة الأحداث خالف مراقبي ال�سلوك ووالدي احلدث اأو و�سيه اأو من 

كان من موظفي املحكمة اأو من الأ�سخا�س الذين لهم عالقة مبا�سرة بها.

5- ل ي�سمح لأحد اأن ين�سر ا�سم احلدث املاثل اأمام حمكمة الأحداث اأو مكان اإقامته اأو ا�سم مدر�سته 

اأو بقدر ما  اإل باإذن املحكمة  اأمر قد يوؤدي اإىل معرفة هويته  اأو  اأي �سيء  اأو  اأو ر�سمه الفوتوغرايف 

تقت�سيه اأحكام هذا القانون. وكل من يخالف اأحكام هذه الفقرة يعاقب بغرامة ل تزيد على خم�سة 

وع�سرين دينارًا.

املادة )8(

اأو و�سيه باحل�سور اأمامها واأن ت�سدر ما تراه  اإذا اتهم حدث بارتكاب جرم فللمحكمة اأن تكلف والده 

�سروريا من الأوامر لتاأمني ح�سوره.

املادة )9(

1- تنظر حمكمة ال�سلح ب�سفتها حمكمة اأحداث يف اجلرائم التي ت�ستوجب احلب�س اأو الأ�سغال ال�ساقة 

املوؤقتة مبدة ل تزيد على �سبع �سنوات.

2- وتنظر املحكمة البدائية ب�سفتها حمكمة اأحداث يف اجلرائم اجلنائية الأخرى وفاقًا لالأ�سول املتبعة 

يف تلك املحكمة مع مراعاة ن�سو�س هذا القانون.
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املادة )10(

اإذا اأح�سر �سخ�س متهم بجرمية اأمام اأية حمكمة من املحاكم  وكان مظهره يدل على اأنه قد جاوز الثامنة 

ع�سرة من عمره ولكنه ادعى باأنه ما زال حدثًا وجب على املحكمة اإذا مل يكن مقيدًا يف �سجالت النفو�س 

اأن جتري حتقيقًا وافيًا للتثبت من �سنه واأن ت�سمع ما يت�سنى له من ال�سهادات عند النظر يف الدعوى واإيفاء 

بغايات هذا القانون تعترب ال�سن التي تقدرها املحكمة على ال�سورة الآنف ذكرها اأنها هي ال�سن احلقيقية 

لذلك ال�سخ�س �سواء اأكان تقديرها ي�سري اإىل اأنه حدث اأم اأنه جتاوز الثماين ع�سرة �سنة.

املادة )11( 

1- اإذا اأح�سر حدث اأمام اأية حمكمة ملحاكمته على اأي جرم وجب عليها عند البدء يف املحاكمة اأن ت�سرح 

له بلغة ب�سيطة خال�سة التهمة امل�سندة اإليه ثم ت�ساأله اإذا كان يعرتف بها اأم ل.

2- اإذا مل يعرتف بالتهمة امل�سندة اإليه ت�سرع ب�سماع �سهود الإثبات وعند النتهاء من ا�ستجواب كل �ساهد 

ت�ساأل احلدث اأو والديه اأو و�سيه -اإذا مل يكن له حمام- اإذا كان يرغب يف توجيه اأ�سئلة لل�ساهد ويكون 

من واجب املحكمة اأن توجه لل�سهود الأ�سئلة التي تراها �سرورية ويجوز لها اأن توجه ما ت�ستن�سبه من 

الأ�سئلة للحدث ل�سرح وتعليل اأي �سيء ورد يف اإفادته.

3- اإذا كانت ثمة بينة كافية تربر تكليف املتهم بتقدمي دفاعه ت�سمع املحكمة �سهادة �سهود الدفاع وي�سمح 

للحدث اأن يتقدم بدفاعه كما ي�سمح لوالده اأو و�سيه مب�ساعدته يف الدفاع عن نف�سه اإل اإذا كان له 

حمام.

4- اإذا اعرتف احلدث بالتهمة امل�سندة اإليه واقتنعت املحكمة ب�سحة اعرتافه اأو اقتنعت بثبوت التهمة 

ت�ساأله عندئذ عما اإذا كان يرغب يف الإدلء ب�سيء لتخفيف العقوبة اأو لأي اأمر اآخر وقبل البت يف 

كيفية معاملته حت�سل املحكمة من مراقب ال�سلوك على املعلومات التي متكنها من الف�سل يف الدعوى 

على خري وجه يعود مل�سلحة املتهم ب�ساأن �سريته العمومية وبيئته و�سلوكه يف املدر�سة واأحواله ال�سحية 

ويجوز لها اأن توجه اإليه ما ت�ساء من الأ�سئلة فيما يتعلق بهذه املعلومات كما يجوز لها لأجل احل�سول 

على هذه املعلومات اأن تاأمر باإجراء فح�س طبي خا�س له اأو بو�سعه حتت املالحظة الطبية واأن تفرج 

عنه من وقت لآخر بكفالة اأو اأن تعتقله يف دار التوقيف والعتقال اأو اإ�سالحية الأحداث.

املادة )12( 

1- ل يحكم على ولد باحلب�س.

2- ل يحكم بالإعدام اأو الأ�سغال ال�ساقة على حدث.

اأو الأ�سغال ال�ساقة املوؤبدة يحكم على املراهق  اأو الفتى جناية ت�ستلزم الإعدام  اإذا اقرتف املراهق   -3

بالعتقال مدة ل تنق�س عن ثالث �سنوات وعلى الفتى مدة ل تقل عن خم�س �سنوات ويكون العتقال 

الجتماعية  ال�سوؤون  وزير  قبل  الغاية من  لهذه  اأخرى معينة  موؤ�س�سة  اأي  اأو  الأحداث  اإ�سالحية  يف 

وذلك اإىل اأن يبلغ املراهق اأو الفتى التا�سعة ع�سرة من عمره فينقل بعدها اإىل ال�سجن لإكمال املدة 

املحكوم بها عليه.
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4- اإذا حكم على مراهق اأو فتى باحلب�س اأو العتقال فينبغي على قدر ما ت�سمح به الإمكانيات اأن يف�سل 

عن ال�سجناء الذين تزيد �سنهم على ثماين ع�سرة �سنة.

املادة )13(

اإذا اتهم حدث بارتكاب اأي جرم وثبت للمحكمة اإقدامه على ارتكاب اجلرم امل�سند اإليه وجب عليها اأن 

تاأخذ بعني العتبار الطريقة املقررة للف�سل يف الدعوى مبقت�سى اأحكام هذا القانون اأو اأي قانون اآخر 

يجيز لها النظر يف الدعوى ويجوز لها اأن تف�سل يف الدعوى بالوجه الآتي:

بالإفراج عن ذلك احلدث لدى اإعطائه هو اأو وليه و�سية اأو اأي �سخ�س اآخر تعهدًا، اأو   -1

باحلكم عليه بدفع غرامة اأو بدل عطل و�سرر اأو م�ساريف املحاكمة، اأو  -2

باحلكم على والده اأو و�سيه بدفع غرامة اأو بدل عطل و�سرر اأو م�ساريف حماكمة، اأو  -3

باحلكم على والده اأو و�سيه بتقدمي كفالة على ح�سن �سريته.  -4

ويجوز يف الفقرات )2و 3و4( اأن يقرتن احلكم املقرر فيها باأي حكم اآخر مما هو مذكور يف هذه املادة:

يح�سل كل مبلغ فر�سته املحكمة وقررت ا�ستيفاءه من الوالد اأو الو�سي مبقت�سى هذه املادة  اأ- 

ومقدار الكفالة التي قررت اإلزامه بدفعها بطريق احلجز على اأمواله اأو بحب�سه كما لو كان 

القرار قد �سدر يف دعوى حقوقية.

يحق للوالد اأو الو�سي اأن ي�ستاأنف كل قرار ي�سدر �سده مبقت�سى هذه املادة كما لو كان القرار  ب- 

قد �سدر على اأثر اإدانته باجلرم الذي اتهم به احلدث.

5- بو�سعه حتت اإ�سراف مراقب ال�سلوك مبقت�سى اأمر مراقبة ملدة ل تقل عن �سنة ول تزيد على ثالث 

�سنوات:

اأو منع تكرار  لتاأمني ح�سن �سلوك احلدث  اأمر املراقبة على ما تراه املحكمة �سروريًا  وين�س  اأ- 

ارتكابه اجلرم نف�سه وت�سلم املحكمة ن�سخة عن هذا الأمر اإىل مراقب ال�سلوك الذي �سيتوىل 

الإ�سراف على احلدث ون�سخة اأخرى اإىل احلدث اأو وليه اأو و�سيه ويكلف احلدث املو�سوع حتت 

املراقبة باأن يخ�سع خالل مدة املراقبة لإ�سراف مراقب ال�سلوك.

يجوز للمحكمة التي اأ�سدرت اأمر املراقبة - بناء على طلب مراقب ال�سلوك اأو احلدث اأو وليه  ب- 

اأو و�سيه- اأن تلغي اأمر املراقبة اأو اأن تعدل اأي حكم من اأحكامه و�سروطه بالتبديل اأو الإ�سافة 

بعد اأن تطلع على تقرير ومطالعة مراقب ال�سلوك يف هذا ال�ساأن.

اإذا �سدر اأمر باإلغاء املراقبة اأو باإجراء تعديل فيه يرتتب على الكاتب امل�سوؤول يف املحكمة التي  ج- 

اأ�سدرت الأمر اأن يعطي ن�سخة من القرار اإىل مراقب ال�سلوك املتويل الإ�سراف على احلدث 

املو�سوع حتت املراقبة ون�سخة اأخرى اإىل احلدث اأو وليه اأو و�سيه.

�ستة  تزيد عن  ول  �سهر  تقل عن  ل  والعتقال مدة  التوقيف  دار  فتى يف  اأو  كان مراهقًا  اإن  بو�سعه   -6

اأ�سهر.

7- باإر�ساله اإىل اإ�سالحية الأحداث اأو  اأية موؤ�س�سة اأخرى معينة لهذه الغاية من قبل وزير ال�سوؤون الجتماعية 



189

وذلك ملدة ل تقل عن ال�سنة ول تزيد على اأربع �سنوات.

املادة)14( 

يجوز ملراقب ال�سلوك مبوافقة وزير ال�سوؤون الجتماعية اأن يح�سر اأمام املحكمة البدائية اأي حدث   -1

ال�سوؤون  وزير  قبل  الغاية من  لهذه  اأخرى معينة  موؤ�س�سة  اأو  الأحداث  اإ�سالحية  اإىل  باإر�ساله  حكم 

الجتماعية واأو�سك اأن ينهي املدة املقررة يف احلكم اإذا وجد اأن ذلك احلدث �سيناله �سرر فيما لو 

اأفرج عنه عند نهاية مدة احلكم:

ب�سبب اعتياد اأحد والديه اأو و�سيه الإجرام اأو ال�سكر اأو ف�ساد اخللق، اأو اأ- 

لأنه مل يتم مدة التدريب يف احلرفة اأو املهنة التي �سرع بتدريبه عليها يف الإ�سالحية اأو املوؤ�س�سة.  ب- 

ويجوز للمحكمة البدائية ب�سفتها حمكمة اأحداث لدى اقتناعها ب�سحة ذلك اأن ت�سدر قرارًا 

باعتقال احلدث يف الإ�سالحية اأو املوؤ�س�سة اإىل اأن يبلغ التا�سعة ع�سرة من عمره اأو اإىل اأية مدة 

اأقل من ذلك.

يجوز للمحكمة بناء على طلب وزير ال�سوؤون الجتماعية اأن تفرج عن اأي حدث اأر�سل اإىل اإ�سالحية   -2

الأحداث اأو اأية موؤ�س�سة اأخرى معينة من قبله لهذا الغر�س اإذا وجدت من الأ�سباب ما يدعو اإىل ذلك 

وبح�سب ال�سروط التي تراها منا�سبة ب�سرط:

اأن ي�ستثنى من ذلك الفتى الذي ارتكب جرمية القتل عمدًا. اأ- 

اأن ل تقل املدة التي ق�ساها احلدث يف الإ�سالحية اأو املوؤ�س�سة عن �سنة. ب- 

اأن يكون احلدث من ذوي ال�سلوك احل�سن خالل اإقامته يف الإ�سالحية اأو املوؤ�س�سة. ج- 

اأن ل يكون يف الإفراج عن احلدث ما يوؤدي اإىل تعر�سه ملوؤثرات اجتماعية �سيئة يف �سكناه اأو يف  د- 

عمله.

يجوز للمحكمة بناء على طلب وزير ال�سوؤون الجتماعية اأن تاأمر باإعادة احلدث اإىل الإ�سالحية اأو   -3

املوؤ�س�سة لإكمال مدة احلكم اإذا وجدت اأن اأيًا من ال�سروط التي اأفرج عنه مبوجبها مل تنفذ اأو اإذا 

كان احلدث قد تعر�س ملوؤثرات اجتماعية �سيئة.

املادة )15(

اإذا اأدين حدث بجرم ل تعترب اإدانته من الأ�سبقيات ول ي�ستدعي ذلك ت�سديد العقوبة عليه اأو فر�س عقوبة 

اأخرى غري العقوبة التي ميكن اأن يحكم بها عند ارتكابه جرمًا ثانيًا.

املادة )16( 

1- يجوز لكل من له احلق يف ا�ستئناف اأحكام حماكم الدرجة الأوىل اأن ي�ستاأنف اأي حكم من اأحكام حمكمة 

ال�سلح اأو املحكمة البدائية ب�سفتها حمكمة اأحداث اإىل حمكمة ال�ستئناف ويكون حكمها قطعيًا.

2- مع مراعاة ما جاء يف هذا القانون، ت�سري اأحكام قانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية على ال�ستئنافات 

املقدمة مبوجب هذه املادة.
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املادة )17( 

اإذا حكمت املحكمة على حدث بدفع غرامة وكان تاأخره عن دفعها ي�ستوجب حب�سه فيما لو كان غري حدث 

اأن حت�سل  اأو  اأ�سهر  التوقيف والعتقال مدة ل تتجاوز ثالثة  تاأمر باعتقاله يف دار  اأن  فيجوز للمحكمة 

الغرامة منه وفقًا لقانون الإجراء كما لو كانت دينًا م�ستحقًا عليه للحكومة.

املادة )18( 

اأو الأمر اأو احلكم الذي يق�سي باعتقال �سخ�س يف مكان اعتقال معني مبقت�سى هذا  1- ي�سلم القرار 

القانون مع ال�سخ�س املقرر اعتقاله اإىل امل�سوؤول عن ذلك املكان ويعترب ذلك تفوي�سًا كافيًا لعتقاله 

يف ذلك املكان.

2- يعترب ال�سخ�س اأثناء اعتقاله على هذا الوجه واأثناء نقله من مكان العتقال واإليه اأنه حتت احلفظ 

القانوين فاإذا فر يجوز القب�س عليه بال مذكرة قب�س واإرجاعه اإىل املكان الذي كان معتقاًل فيه.

3- يتخذ وزير ال�سوؤون الجتماعية التدابري ملعاينة الأماكن املخ�س�سة لعتقال املذنبني الأحداث مبقت�سى 

هذا القانون وتفتي�سها ويجوز له اأن ي�سع اأنظمة يعني فيها الأماكن التي ت�ستعمل لهذه الغاية وكيفية 

معاينتها والك�سف عليها وت�سنيف الأ�سخا�س الذين يعتقلون فيها وطريقة معاملتهم وا�ستخدامهم 

وت�سغيلهم ومراقبتهم يف مكان العتقال املعد لذلك مبقت�سى هذا القانون وزيارتهم من حني اإىل اآخر 

من قبل اأ�سخا�س يعينون يف تلك الأنظمة.

املادة )19( 

اإذا اأ�سدرت اأية حمكمة اأمر املراقبة يكون لذلك الأمر ما لالإدانة من الأثر فيما يتعلق باإعادة املال امل�سروق 

ومتكني املحكمة من اإ�سدار اأوامر برد املال اإىل �ساحبه اأو دفع اأي مبلغ نقدي بهذا اخل�سو�س.

املادة )20(

1- اإن املحكمة التي ت�سدر اأمر املراقبة هي التي تختار مراقب ال�سلوك الذي �سيتوىل الإ�سراف على احلدث 

الذي يراد و�سعه حتت املراقبة واإذا تويف هذا املراقب اأو تعذر عليه ل�سبب من الأ�سباب القيام بواجباته 

اأو وجد رئي�س مراقبي ال�سلوك اأن من امل�ستح�سن اأن يتوىل الإ�سراف على ذلك احلدث مراقب �سلوك 

اآخر بدًل من الأول تختار املحكمة مراقب �سلوك اآخر.

2- اإذا تقرر و�سع اأنثى حتت اإ�سراف مراقب ال�سلوك وجب اأن يكون مراقب ال�سلوك امراأة.

املادة)21( 

1- اإذا ظهر للمحكمة بناًء على طلب النيابة اأو مراقب ال�سلوك اأن احلدث املو�سوع حتت املراقبة قد تخلف 

عن مراعاة اأي حكم من اأحكام املراقبة يجوز لها اأن ت�سدر مذكرة ح�سور يكلف فيها ذلك احلدث 

باحل�سور اإىل املكان ويف الزمان املعينني فيها اأو يجوز لها اأن ت�سدر مذكرة لإلقاء القب�س عليه وو�سعه 

يف معتقل خا�س اأو الإفراج عنه بكفالة اإىل اأن يت�سنى ح�سوره اأمام املحكمة.

2- اإذا ثبت للمحكمة اأن احلدث املو�سوع حتت املراقبة قد تخلف عن مراعاة اأي حكم من اأحكام املراقبة 
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ت�سري يف املعاملة كالآتي:

اأ- يجوز للمحكمة اأن تفر�س على ذلك احلدث غرامة ل تتجاوز ع�سرة دنانري تاأمر بتح�سيلها من 

ماله اأو مال والده، اأو 

ب- اإذا مل يكن ذلك احلدث قد اأدين باجلرم الأ�سلي الذي �سدر اأمر املراقبة ب�ساأنه يجوز للمحكمة 

اأن تدينه واأن ت�سدر اأي حكم يف و�سعها اإ�سداره فيما لو كانت قد اأدانته بذلك اجلرم، اأو

ج- اإذا كان ذلك احلدث قد اأدين باجلرم الأ�سلي الذي �سدر اأمر املراقبة ب�ساأنه يجوز للمحكمة اأن 

ت�سدر اأي حكم يف و�سعها اإ�سداره فيما لو كانت قد اأدانته بذلك اجلرم الأ�سلي.

3- اإذا اأ�سدرت املحكمة حكمها على احلدث مبوجب هذه املادة فاإن قرارها يلغي اأمر املراقبة اإل اإذا كان 

احلكم مقت�سرًا على دفع غرامة اأو عطل و�سرر اأو تعوي�س اأو م�ساريف حمكمة ففي هذه احلالة 

يجوز للمحكمة اأن تقرر ا�ستمرار اأمر املراقبة.

املادة )22(

1- اإذا ظهر للمحكمة بناء على طلب مراقب ال�سلوك اأو النيابة اأن حدثًا مو�سوعًا حتت املراقبة قد اأدين 

بارتكاب جرم خالل نفاذ اأمر املراقبة يجوز لها اأن ت�سدر مذكرة ح�سور يكلف فيها ذلك احلدث 

باحل�سور اإىل املكان ويف الزمان املعينني فيها اأو يجوز لها اأن ت�سدر مذكرة لإلقاء القب�س عليه وو�سعه 

يف دار التوقيف والعتقال اأو الإفراج عنه بكفالة اإىل اأن يت�سنى ح�سوره اأمام املحكمة.

2- اإذا ثبت للمحكمة اأن احلدث املو�سوع حتت املراقبة قد اأدين بارتكاب جرم خالل نفاذ اأمر املراقبة 

ت�سري يف املعاملة كالآتي:

اأ- اإذا مل يكن ذلك احلدث قد اأدين باجلرم الأ�سلي الذي �سدر اأمر املراقبة ب�ساأنه يجوز للمحكمة 

اأن تدينه باجلرم الأ�سلي واأن ت�سدر اأي حكم يكون يف و�سعها اإ�سداره فيما لو كانت قد اأدانته 

بذاك اجلرم الأ�سلي، اأو 

ب- اإذا كان ذلك احلدث قد اأدين باجلرم الأ�سلي الذي �سدر اأمر املراقبة ب�ساأنه يجوز للمحكمة اأن 

ت�سدر اأي حكم يف و�سعها اإ�سداره بذلك اجلرم الأ�سلي.

3- اإذا اأ�سدرت املحكمة حكمها على احلدث مبوجب هذه املادة فاإن قرارها يلغي اأمر املراقبة اإل اإذا كان 

احلكم يق�سي بدفع غرامة اأو عطل و�سرر اأو تعوي�س اأو م�ساريف حماكمة ففي هذه احلالة يجوز 

للمحكمة اأن تقرر ا�ستمرار اأمر املراقبة.

املادة )23( 

1- يجوز لكل مراقب �سلوك ينح�سر كامل عمله يف مراقبة �سلوك الأحداث وملفت�س ال�سوؤون الجتماعية اأن 

يح�سر اأمام حمكمة الأحداث اأي �سخ�س يلوح من مظهره اأنه دون اخلم�س ع�سرة �سنة من العمر:

اأ- اإذا وجده حتت عناية والد اأو و�سي غري لئق للعناية به بالنظر لعتياده الإجرام اأو اإدمانه ال�سكر 

اأو انحالله اخللقي املبني،
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ب- اإذا كان ذلك ال�سخ�س بنتًا �سرعية اأو غري �سرعية لوالد �سبق له اأن اأدين بارتكاب جرم خمل 

بالآداب ب�ساأن اأية بنت من بناته �سواء اأكانت �سرعية اأم كانت غري �سرعية، 

ج- اإذا كان يكرث من معا�سرة ل�س م�سهور اأو موم�س عمومية اأو معروفة، اأو

د- اإذا كان يقطن اأو ي�سكن بيتًا اأو ق�سمًا من بيت ت�ستعمله موم�س لتعاطي البغاء اأو يعي�س على اأي 

وجه اآخر يف احوال من �ساأنها اأن ت�سبب اإغواءه وحتمله على تعاطي البغاء ت�سجعه اأو ت�ساعده 

على ذلك.

وي�سرتط يف ذلك اأن ل يعترب الو�سف الوارد يف الفقرة )ج( منطبقًا على ذلك ال�سخ�س اإذا كانت 

املوم�س العمومية اأو املعروفة الوحيدة التي يكرث من معا�سرتها هي اأمه وكانت اأمه تلك تبا�سر 

مهام الو�ساية عليه كما يجب وتعتني العناية الالزمة لوقايته من التلوث.

من  و�سيلة  باأي  ذلك  على  ت�سرت  ولو  النا�س  من  ال�سدقات  يتناول  اأو  ي�ستجدي  وجده  اإذا  هـ- 

الو�سائل.

و- اإذا وجده هائمًا على وجهه ولي�س له بيت اأو ماأوى معروف اأو مورد رزق معلوم اأو وجده هائمًا على 

وجهه ولي�س له والد اأو و�سي اأو اأن ذلك الوالد اأو الو�سي مل يكن يبا�سر وليته اأو و�سايته عليه 

كما يجب.

الذين  من  اأنه  باعتبار  اإليها  به  اأتى  الذي  ال�سخ�س  اأن  التحقيق  بعد  الأحداث  اقتنعت حمكمة  اإذا   -2

ينطبق عليهم اأحد الأو�ساف املدرجة يف الفقرة )1( من هذه املادة يحتاج اإىل العناية واحلماية 

فيجوز لها:

اأ- اأن تاأمر والده اأو و�سيه باأن يتعهد مببا�سرة مهمة العناية به اأو الو�ساية عليه كما يجب ولها اأي�سًا 

اأن تاأمر والده اأو و�سيه بالإ�سافة اإىل ذلك اأو بدونه بدفع غرامة، اأو 

ب- اأن حتيله اإىل معهد ت�سميه يف قرارها، 

ج- اأن ت�سعه حتت رعاية �سخ�س منا�سب �سرط اأن يوافق هذا ال�سخ�س على ذلك واأن يكون له حق 

الإ�سراف عليه كوالده وذلك للمدة التي تقررها املحكمة، اأو

د- اأن ت�سدر قرارًا تق�سي فيه بو�سعه حتت اإ�سراف اأحد مراقبي ال�سلوك بالإ�سافة اإىل اأي قرار من 

القرارات الثالثة ال�سالفة الذكر اأو بدون ذلك ملدة ل تقل عن �سنة ول تزيد على ثالثة �سنوات، 

اأو

اأن  اأن حتيله اإىل موؤ�س�سة معينة من قبل وزير ال�سوؤون الجتماعية خ�سي�سًا لهذه الغاية على  هـ- 

ي�سمل ذلك املوؤ�س�سات التابعة لوزارة ال�سوؤون الجتماعية اإذا وجدت منا�سبة. وتكون مدة الإحالة 

اإىل اأي معهد اأو موؤ�س�سة حمددة مبا ل يقل عن �سنة ول يتجاوز ثالث �سنوات للمراهق وخم�س 

�سنوات لغريه.

3- كل قرار ي�سدر مبقت�سى هذه املادة يجب اأن يكون خطيًا ويجوز للمحكمة اإ�سداره يف غياب ال�سخ�س 

املعني يف القرار وتثبت موافقة املعهد الذي تكفل العناية به مبقت�سى ذلك القرار على ال�سورة التي 
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تراها املحكمة كافية لإلزامه القيام بتعهده.

4- اأ- يكون لكل موؤ�س�سة اأو معهد عهد اإليه اأمر العناية ب�سخ�س مبقت�سى هذه املادة حق الإ�سراف عليه 

كوالده ما دام قرار املحكمة نافذ املفعول ويكون م�سوؤوًل عن اإعالته مع مراعاة ما ورد يف البند )ب( 

من هذه الفقرة ب�ساأن ال�سرتاك يف نفقة الإعالة ويبقى ال�سخ�س حتت عناية ذلك املعهد اأو املوؤ�س�سة 

ولو طلب والده اأو اأي �سخ�س اآخر ا�سرتداده، وكل من:

�ساعد اأو اأغرى ال�سخ�س املعني بالقرار مبا�سرة اأو غري مبا�سرة على الفرار من عهدة املوؤ�س�سة   -1

اأو املعهد الذي  عهد اإليه اأمر العناية به وهو عامل بذلك، اأو

اآوى اأو اأخفى اأي �سخ�س معني بالقرار فر على الوجه املذكور اأو منعه من الرجوع اإىل املوؤ�س�سة   -2

اأو املعهد املتكفل اأمر العناية به اأو �ساعده على ما �سلف ذكره وهو عامل بذلك يعاقب بغرامة 

ل تزيد على ع�سرين دينارًا اأو باحلب�س مدة ل تزيد على �سهرين.

يرتتب على كل حمكمة متلك �سالحية اإحالة اأي �سخ�س اإىل موؤ�س�سة اأو معهد على الوجه املتقدم  ب- 

ذكره اإذا ظهر لها اأن والد ذلك ال�سخ�س اأو ال�سخ�س امل�سوؤول عن اإعالته يف و�سعه اأن يقدم نفقة 

امل�سوؤول  ال�سخ�س  اأو  الوالد  ذلك  فيها  تكلف  قرارات  اأو  قرارًا  ت�سدر  اأن  جزئيًا  اأو  كليًا  اإعالته 

بال�سرتاك يف نفقة اإعالة ال�سخ�س املعني بالقرار اأثناء املدة امل�سار اإليها فيما �سبق باملبلغ الذي 

ترى اأنه قادر �سمن احلد املعقول على تقدميه ويجوز لها من حني اإىل اآخر اأن تغري ما ت�سدره من 

القرارات يف هذا ال�ساأن.

يجوز اإ�سدار اأي قرار من القرارات امل�سار اإليها فيما تقدم بناء على �سكوى اأو طلب من املوؤ�س�سة  ج- 

اأو املعهد املعهود اإليه اأمر ال�سخ�س املعني بالقرار ويدفع املبلغ الذي تقرر املحكمة اإلزام الوالد اأو 

ال�سخ�س امل�سوؤول بدفعه اإىل املوؤ�س�سة اأو املعهد وينفق يف �سبيل اإعالة ال�سخ�س املعني بالقرار.

كل مبلغ م�ستحق الدفع مبقت�سى مثل هذا القرار يح�سل وفقًا لأحكام قانون الإجراء كما لو كان  د- 

ذلك املبلغ قد حكمت به املحكمة التي اأ�سدرت القرار املذكور يف دعوى حقوقية.

اإذا اأ�سدرت املحكمة قرارًا مبقت�سى هذه املادة ُتلزم به والد ال�سخ�س املعني بالقرار اأو ال�سخ�س  هـ-  

امل�سوؤول عن اإعالته بال�سرتاك يف نفقات اإعالته وجب على ذلك الوالد اأو ال�سخ�س امل�سوؤول اأن 

يبلغ املحكمة التي اأ�سدرت القرار كل تغيري يحدث يف مكان اإقامته فاإذا تخلف عن تبليغها ذلك 

دون عذر مقبول يعاقب بغرامة ل تزيد على خم�سة دنانري.

يجوز لوزير ال�سوؤون الجتماعية يف اأي وقت �ساء اأن يفرج عن اأي �سخ�س عهد به مبوجب ما تقدم  و- 

اإىل موؤ�س�سة اأو معهد وذلك بدون قيد اأو �سرط اأو وفقًا ملا قد ي�سرتطه من ال�سروط، ويجوز للوزير 

اإذا راأى ذلك منا�سبًا اأن يعيد ذلك ال�سخ�س اإىل املوؤ�س�سة اأو املعهد الذي اأحيل اإليه يف ال�سابق اأو 

اإىل معهد اأو موؤ�س�سة اأخرى اإىل اأن يكمل املدة املذكورة يف قرار املحكمة على اأن يكون له يف هذه 

احلالة نف�س ال�سالحية املبينة يف اأول هذه الفقرة.

يجوز لوزير ال�سوؤون الجتماعية اأن ي�سدر ما يراه منا�سبًا من التعليمات ب�سان الأ�سخا�س الذين  ز- 
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ير�سلون اإىل اأي معهد اأو موؤ�س�سة مبوجب هذه املادة وعلى املوؤ�س�سة اأو املعهد الذي تكفل مبثل هوؤلء 

الأ�سخا�س اأن يتقيد بهذه التعليمات.

اإذا اأفرج عن �سخ�س من اأي معهد اأو موؤ�س�سة مبوجب هذه املادة ب�سرط اأن يو�سع حتت مراقبة  ح- 

مراقب ال�سلوك وجب على والده اأو و�سيه اأن يبلغ مراقب ال�سلوك يف احلال اأي تغيري يف مكان اإقامة 

ال�سخ�س اأو وفاته ويف حالة الوفاة يجب على مراقب ال�سلوك اأن يبلغ ذلك للمحكمة التي اأ�سدرت 

القرار بالإحالة اإىل املعهد اأو املوؤ�س�سة.

يجوز ملراقب ال�سلوك مبوافقة وزير ال�سوؤون الجتماعية اأن يح�سر اأمام املحكمة البدائية اأي �سخ�س  ط- 

يو�سك اأن ينهي املدة التي حكم باأن يق�سيها يف اأي معهد اأو موؤ�س�سة مبوجب هذه املادة اإذا وجد 

باأن ذلك ال�سخ�س �سيناله �سرر فيما لو اأفرج عنه حني انتهاء مدة اعتقاله:

 1- ب�سبب اعتياد اأحد والديه اأو و�سيه الإجرام اأو ال�سكر اأو ف�ساد اخللق، 

 2- ب�سبب عدم وجود من يعنى به عناية كافية اأو عجزه عن العناية بنف�سه، 

اأو  اأو املهنة التي �سرع بتدريبه عليها يف تلك املوؤ�س�سة   3- لأنه مل يتم مدة التدريب يف احلرفة 

املعهد ويجوز للمحكمة البدائية ب�سفتها حمكمة اأحداث اإذا اقتنعت مبا �سبق اأن ت�سدر قرارًا 

بتمديد املدة التي كان قد حكم بها وذلك اإىل اأن يبلغ ذلك ال�سخ�س الثامنة ع�سرة من عمره 

اأو ملدة اأقل من ذلك.

املادة )24(

يعني موظف م�سوؤول عن ق�سم ال�سلوك يف وزارة ال�سوؤون الجتماعية يتوىل اإدارة م�سلحة ال�سلوك فيها 

ويعرف برئي�س مراقبي ال�سلوك وعدد كاف من مراقبي ال�سلوك يخ�س�س كل منهم للواء اأو منطقة يتوىل 

فيها القيام بواجباته مبقت�سى هذه القانون.

املادة )25( 

يجوز لوزير ال�سوؤون الجتماعية اأن ي�سدر مبوافقة جاللة امللك اأنظمة:

1- تقرر مهام رئي�س مراقبي ال�سلوك.

2- تقرر مهام مراقبي ال�سلوك.

3- تبني ال�سجالت التي يجب ا�ستعمالها مبقت�سى هذا القانون.

4- لتنفيذ الغايات املق�سودة من هذا القانون.

املادة )26( 

لي�س يف هذا القانون ما يوؤثر يف اأي ت�سريع اآخر يتعلق بالأحداث اإل يف الأحوال املن�سو�س عليها �سراحة 

فيه.

املادة )27(

تلغى القوانني والأ�سول التالية:
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1- قانون املجرمني الأحداث رقم )2( ل�سنة 1937، املن�سور يف العدد )667( من الوقائع الفل�سطينية 

املوؤرخ يف 18 �سباط �سنة 1937.

2- قانون املجرمني الأحداث )املعدل( رقم 31 ل�سنة 1938، املن�سور يف العدد 815 من الوقائع الفل�سطينية 

املوؤرخ يف 15 اأيلول 1938.

3- قانون مراقبة �سلوك املجرمني رقم )42( ل�سنة 1944، مع ذيوله املن�سور يف العدد 1380 من الوقائع 

الفل�سطينية املوؤرخ يف 28 كانون الأول �سنة 1944.

4- اأ�سول املجرمني الأحداث ل�سنة 1941 املن�سور يف العدد 817 من الوقائع الفل�سطينية املوؤرخ يف 22 

اأيلول �سنة 1938 )ملحق رقم 2(.

5- اأ�سول املجرمني الأحداث ل�سنة 1941 املن�سور يف العدد 1134 من الوقائع الفل�سطينية املوؤرخ يف 9 

ت�سرين الأول �سنة 1941 )ملحق رقم 2(.

6- قانون املجرمني الأحداث املوؤقت رقم 83 ل�سنة 1951.

هذا  لأحكام  مغايرة  اأحكامه  تكون  القانون  هذا  �سن  قبل  �سدر  اآخر  فل�سطيني  اأو  اأردين  ت�سريع  7-كل 

القانون .

املادة )28(

رئي�س الوزراء ووزيرا العدلية وال�سوؤون الجتماعية مكلفون بتنفيذ اأحكام هذا القانون.

1954/4/29

احل�صني بن طالل
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نظام الأ�سر البديلة

نظام رقم )70( ل�سنة 1963

�سادر مبقت�سى املادة )4( من القانون رقم 14 ل�سنة 1956 واملادة )25( من القانون رقم 16 ل�سنة 1954

 نحن احل�صني الأول ملك اململكة الأردنية الها�صمية 

مبقت�سى املادة )4( من قانون وزارة ال�سوؤون الإجتماعية والعمل رقم )14( ل�سنة 1956 واملادة )25( 

 من قانون اإ�سالح الأحداث رقم 16 ل�سنة 1954

 وبناًء على ما قرره جمل�س الوزراء بتاريخ 1963/7/20

ناأمر بو�سع النظام الآتي:-

املادة )1( 

ي�سمى هذا النظام )نظام الأ�سر البديلة ل�سنة 1963( ويعمل به من تاريخ ن�سره يف اجلريدة الر�سمية.

املادة )2(

يكون للعبارات والألفاظ التالية املعاين املخ�س�سة لها اأدناه اإل اإذا دلت القرينة على غري ذلك.

تعني لفظة )الوزير( وزير ال�سوؤون الإجتماعية والعمل.

تعني لفظة )الوزارة( وزارة ال�سوؤون الإجتماعية والعمل.

وتعني لفظة )املحكمة( املحكمة ذات الإخت�سا�س.

وت�سمل عبارة )الأ�سرة البديلة( اأية اأ�سرة منا�سبة، خالف الأ�سرة الطبيعية للطفل يعهد اإليها الوزير، اأو 

املحكمة ملدة حمدودة اأو غري حمدودة باإعالة ورعاية اأي �سخ�س يلوح من مظهره اأنه دون اخلم�س ع�سرة 

�سنة من العمر ويحتاج اإىل العناية واحلماية.

املادة )3( 

تتوىل الأ�سرة البديلة القيام بالواجبات العادية لالأ�سرة الطبيعية، حتت اإ�سراف الوزارة، من حيث العناية 

ب�سحة و�سالمة ورفاهية وتعليم ال�سخ�س الذي ي�سم اإليها، ويكون لها احلق يف الإ�سراف عليه كوالديه، 

وذلك للمدة التي يقررها الوزير اأو املحكمة.

املادة )4(

النظام على  العناية ب�سخ�س مبقت�سى هذا  التي �ستتكفل  البديلة  الأ�سرة  التحقيق من �سالحية  يجري 

ال�سورة التي يراها الوزير اأو املحكمة كافية لإلزامها بالقيام بتعهدها، وي�سرتط اأن تكون من نف�س ديانة 

اأو  للرعاية  املحتاج  ال�سخ�س  ديانة ومذهب  التثبت من  لديها، ويف حالة عدم  املودع  ال�سخ�س  ومذهب 

احل�سانة يعترب م�سلمًا.
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املادة )5(

يجوز اأن ي�سرف لالأ�سرة البديلة مبلغًا يرتاوح بني )5-10( دنانري �سهريًا، عن كل �سخ�س يودع لديها 

مبوجب هذا النظام وذلك من املبالغ املر�سودة لهذه الغاية يف موازنة وزارة ال�سوؤون الإجتماعية والعمل 

وبقرار من الوزير على �سوء تقرير كتابي يعده موظف يعينه اأو ينتدبه الوزير لهذه الغاية، عن حالة الأ�سرة 

البديلة، وتكاليف املعي�سة يف املنطقة التي تقيم فيها الأ�سرة، وحاجات ال�سخ�س املنوي �سمه اإليها، ويجوز 

للوزير من حني اإىل اآخر وبناًء على تقرير كتابي، اأن يغري ما ي�سدره من القرارات بهذا ال�ساأن، كما يجوز 

له اأن يكلف والد ذلك ال�سخ�س اأو ال�سخ�س امل�سوؤول عن اإعالته اأن ي�سرتط يف تكاليف هذه الرعاية تبعًا 

لقدرته املالية.

املادة )6(

اإذا تغريت الظروف التي اأوجبت اإيداع �سخ�س يف اأ�سرة بديلة واأ�سبح والده اأو و�سية يف حالة متكنه من 

رعايته والعناية به فيحق له املطالبة با�سرتجاعه، وللوزير اأن ي�سمح باإعادة ذلك ال�سخ�س اإىل والده اأو 

اإىل و�سيه بدون قيد اأو �سرط اأو وفقًا ملا قد ي�سعه من �سروط اإذا قنع باأن ظروف الوالد اأو الو�سي قد 

تغريت واإنها تربر تلك الإعادة.

املادة )7(

للوزير اأن ي�سدر ما يراه منا�سبًا من التعليمات ب�ساأن الأ�سخا�س الذين يودعون يف اأ�سر بديلة التي عليها 

اأن تتقيد بتلك التعليمات.

1963/7/20

احل�صني بن طالل
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قانون دعاوى احلكومة

قانون رقم )25( ل�سنة 1958

 نحن احل�صني الأول ملك اململكة الأردنية الها�صمية 

 مبقت�سى املادة )31( من الد�ستور 

 وبناًء على ما قرره جمل�سا الأعيان والنواب 

ن�سادق على القانون الآتي وناأمر باإ�سداره واإ�سافته اإىل قوانني الدولة:

املادة)1( 

اجلريدة  يف  ن�سره  تاريخ  من  به  ويعمل   )1958 ل�سنة  احلكومة  دعاوى  )قانون  القانون  هذا  ي�سمى 

الر�سمية.

املادة )2( 

غري  على  القرينة  دلت  اإذا  اإل  اأدناه،  لها  املخ�س�سة  املعاين  القانون  يف  الواردة  التالية  للكلمات  تكون 

ذلك:

اأ- تعني كلمة )الدعاوى ( الدعاوى احلقوقية.

ب- تعني كلمة )احلكومة( احلكومة الأردنية الها�سمية لو اأية دائرة من دوائرها. 

ج- تعني كلمة )حمكمة اأو حماكم( حماكم اململكة الأردنية الها�سمية على اختالف اأنواعها ودرجاتها.

املادة )3( 

اأ- يقيم النائب العام الدعاوى التي للحكومة على اأي كان.

ب- تقام الدعاوى التي �سد احلكومة على النائب العام كمدع عليه ب�سفته ممثاًل عن احلكومة.

ج- يتوىل النائب العام اأمر تقدمي اللوائح والطلبات ويقوم باملرافعة يف تلك الدعاوى اإىل اآخر درجة من 

درجات املحاكمة ويعمل على تنفيذ الأحكام ال�سادرة مل�سلحة اخلزينة فيها بوا�سطة دوائر الإجراء 

ما مل يكن هنالك ن�س يق�سي بخالف ذلك فعندئذ يجب اتباعه.

املادة )4( 

اأ- يجوز للنائب العام اأن ينتدب باأمر خطي اأحد م�ساعديه اأو اأحد املدعني العامني كل منهم �سمن مقاطعته 

للقيام بوظائفه الواردة يف الفقرتني )اأ ، ج( من املادة ال�سابقة اأو ببع�سها.

ب- بالإ�سافة اإىل ما ورد بالفقرة )اأ( يجوز للنائب العام اأن ينتدب باأمر خطي للقيام بوظائفه الواردة 

يف الفقرة )ج( من املادة ال�سابقة:

1- اأحد روؤ�ساء كتاب املحاكم اأو اأحد موظفي النيابة العامة كل منهم �سمن مقاطعته بالدعاوى التي 

ترى اأمام املحاكم ال�سلحية.
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2- اأحد موظفي دائرة الأرا�سي للقيام بها بالدعاوى التي ترى اأمام قا�سي ت�سوية الأرا�سي واملياه.

3- اأحد موظفي دائرة اجلمارك بالدعاوى اجلمركية.

4- اأحد موظفي دائرة احلراج بالدعاوى احلرجية.

ج- يجوز للنائب العام بتن�سيب من وزير املالية اأن ينتدب باأمر خطي امل�ست�سار احلقوقي يف وزارة املالية 

ليتوىل الدفاع عن احلكومة يف الدعاوى اخلا�سة بها �سواء اأكانت احلكومة مدعية اأم مدعى عليها 

يف تلك الدعاوى وبتنفيذ الأحكام ال�سادرة فيها لدى دوائر الإجراء.

املادة )5( 

ل ت�سمع املحاكم اأية دعوى �سد احلكومة اإن كانت اأ�سلية اأو متقابلة اإل اإذا كانت من اأجل:

اأ- احل�سول على اأموال منقولة اأو التعوي�س عنها مبقدار قيمتها.

ب- متلك اأموال غري منقولة اأو الت�سرف بها اأو نزع اليد عنها اأو ا�سرتدادها اأو التعوي�س عنها مبقدار 

قيمتها اأو بدل اإيجارها.

ج- احل�سول على نقود اأو تعوي�سات ن�ساأت عن عقد كانت احلكومة طرفًا فيه.

د- منع املطالبة ب�سرط اأن يدفع املدعي املبلغ املطالب به اأو يقدم كفياًل.

املادة )6( 

اأ- ل ت�سمع املحاكم اأية دعوى �سد امللك، اإن كانت اأ�سلية اأو متقابلة اإل بعد احل�سول على موافقة جاللة 

امللك اخلطية.

ب- يرفع رئي�س املحكمة اأو القا�سي ا�ستدعاء الدعوى بوا�سطة وزير العدلية اإىل رئي�س الوزراء لعر�سه 

على جاللته فاإذا وافق جاللته على اإقامة الدعوى يعاد ال�ستدعاء مرفقًا باملوافقة اإىل املحكمة التي 

رفعته لل�سري بها.

ج- الدعاوى التي ترفع �سد امللك تدفع ر�سومها بعد املوافقة على اإقامتها.

املادة )7(

اأ- تقام الدعاوى التي �سد جاللة امللك على ناظر اخلا�سة امللكية ب�سفته مدعى عليه وكذلك الدعاوى 

التي جلاللته يقيمها الناظر املوماأ اإليه.

ب- يقدم ناظر اخلا�سة امللكية ال�ستدعاءات واللوائح وجميع الطلبات ويرافع يف تلك الدعاوى لآخر درجة 

من درجات املحاكمة ويعمل على تنفيذ الأحكام ال�سادرة مل�سلحة جاللته بوا�سطة دوائر الإجراء، 

وله اأن ينيب عنه بكتاب خطي النائب العام اأو اأحد موظفي النيابة العامة واأن يوكل عنه من ي�ساء 

من املحامني.

املادة )8(

على النائب العام اأن ير�سل لوزير املالية ن�سخة من لئحة كل دعوى تكون احلكومة فريقًا فيها.
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املادة )9( 

اأ- جميع اخلالفات التي حت�سل بني احلكومة وبني اأي كان والتي ل تزيد قيمتها على األف دينار ويتعذر حلها 

تر�سل اإىل وزير املالية الذي عليه اأن يحيلها اإىل امل�ست�سار احلقوقي يف وزارة املالية ليتوىل درا�ستها 

واإبداء راأيه فيها بتقرير يرفعه اإىل الوزير امل�سار اإليه.

واأن  اأن احلكومة على حق يف تلك اخلالفات  الدر�س والتدقيق  امل�ست�سار احلقوقي بنتيجة  راأى  اإذا  ب- 

النتيجة �ستكون بجانبها لو رفعت اإىل الق�ساء اأحال وزير املالية الأمر اإىل النائب العام لي�سري يف 

الدعوى وفق اأحكام هذا القانون.

ج- اإذا كان راأي امل�ست�سار خالفًا ملا ورد بالفقرة )ب( من هذه املادة اأحال الوزير الأمر اإىل جلنة مكونة 

من رئي�س النيابة العامة رئي�سًا ومن النائب العام وامل�ست�سار احلقوقي يف وزارة العدلية وامل�ست�سار 

احلقوقي يف وزارة املالية وموظف من الدائرة املعنية يف النزاع يعينه الوزير املخت�س، اأع�ساء لدرا�سة 

تلك اخلالفات وتقدمي توا�سيها اإىل وزارة املالية التي عليها اأن تعمل براأي هذه اللجنة �سواء اأكان 

قرارها بالإجماع اأم بالأكرثية.

د- يف الدعاوى التي ترفع اإىل املحاكم ويرى النائب العام يف اأي دور من اأدوار املحاكمة فيها، اأن النتيجة 

قد ل تكون يف جانب احلكومة يرفع بها تقريرًا �سريًا اإىل وزير املالية، الذي عليه اأن ير�سل هذا التقرير 

اإىل اللجنة املن�سو�س عليها يف الفقرة )ج( لتقدمي توا�سيها اإىل وزارة املالية للعمل بها.

املادة )10(

با�ستثناء ما ن�س عليه يف هذا القانون تطبق اأحكام قانون اأ�سول املحاكمات احلقوقية اأو اأي ت�سريع معدل 

له والأ�سول املتبعة يف املحاكم اخلا�سة على جميع الدعاوى والإجراءات التي يقيمها امللك اأو احلكومة اأو 

التي تقام على اأي منهما ويحكم يف هذه الدعاوى بالنفقات والر�سوم واأتعاب املحاماة بال�سورة التي يحكم 

فيها بالدعاوى التي تقام بني اأفراد النا�س بيد اأنه ل يطلب يف اأية دعوى اأو اإجراءات ترى اأمام املحاكم 

اإىل اأي �سخ�س ميثل امللك اأو احلكومة اأن يدفع اأية ر�سوم اأو نفقات اأو اأن يقدم كفالة اأو تعهدًا اأو اأي �سمان 

اآخر ت�ستلزمها الدعوى اأو الإجراءات.

املادة )11( 

عند اكت�ساب احلكم ال�سادر �سد احلكومة الدرجة القطعية ترفع �سورة م�سدقة عن احلكم النهائي اإىل 

رئي�س الوزراء الذي عليه اأن ياأمر بتنفيذه، اأما الأحكام التي ت�سدر �سد امللك فاإنها ترفع جلاللته لياأمر 

بتنفيذها ولي�س لدوائر الإجراء اأن تقوم باأية معاملة اإجرائية من اأجل تنفيذ تلك الأحكام.

املادة )12( 

ل ت�سري اأحكام هذا القانون على الدعاوى التي تقام لدى حمكمة العدل العليا مبقت�سى الفقرة )3( من 

املادة )10( من قانون ت�سكيل املحاكم النظامية ل�سنة 1953.
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املادة )13( 

يلغى قانون دعاوى احلكومة رقم )24( ل�سنة 1953 واأي ت�سريع اأردين اأو فل�سطيني اإىل املدى الذي تخالف 

اأحكامه هذا القانون.

املادة )14( 

رئي�س الوزراء ووزيرا املالية والعدلية مكلفون بتنفيذ هذا القانون.

1958/5/26

احل�صني بن طالل
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القانون املعدل لقانون دعاوى احلكومة

قانون موؤقت رقم )19( ل�سنة 1961

 نحن احل�صني الأول ملك اململكة الأردنية الها�صمية

 مبقت�سى الفقرة )1( للمادة )94( من الد�ستور ،

 وبناًء على ما قرره جمل�س الوزراء بتاريخ 1961/5/13 ،

ن�سادق - مبقت�سى املادة )31( من الد�ستور - على القانون الآتي وناأمر باإ�سداره وو�سعه مو�سع 

التنفيذ املوؤقت واإ�سافته اإىل قوانني الدولة على اأ�سا�س عر�سه على جمل�س الأمة يف اأول اجتماع يعقده.

املادة )1( 

ي�سمى هذا القانون املوؤقت )القانون املعدل لقانون دعاوى احلكومة ل�سنة 1961( ويقراأ مع قانون دعاوى 

احلكومة رقم )25( ل�سنة 1958 الذي يعرف فيما يلي بالقانون الأ�سلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ 

ن�سره يف اجلريدة الر�سمية.

املادة )2( 

ي�ستبدل ن�س الفقرة )ج( من املادة )4( من القانون الأ�سلي بالن�س التايل:

ج- لوزير املالية اأن ينتدب خطيًا امل�ست�سار احلقوقي يف وزارة املالية اأو اأي موظف من موظفي ال�سنف 

الأول فيها اأو يف الدائرة ذات العالقة ليتوىل اأمر تقدمي اللوائح والطلبات ويقوم باملدافعة واملرافعة 

عن احلكومة وتنفيذ الأحكام ال�سادرة مل�سلحتها يف كل دعوى تكون احلكومة اأحد طرفيها بدًل من 

النائب العام.

1961/5/14

احل�صني بن طالل
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قانون معدل لقانون دعاوى احلكومة

قانون رقم )38( ل�سنة 1961

 نحن احل�صني الأول ملك اململكة الأردنية الها�صمية

 مبقت�سى املادة )31( من الد�ستور ،

 وبناًء على ما قرره جمل�سا الأعيان والنواب ،

ن�سادق على القانون الآتي وناأمر باإ�سداره واإ�سافته اإىل قوانني الدولة:

املادة )1( 

ي�سمى هذا القانون )قانون معدل لقانون دعاوى احلكومة ل�سنة 1961( ويقراأ مع قانون دعاوى احلكومة 

رقم )25( ل�سنة 1958 الذي يعرف فيما يلي بالقانون الأ�سلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ ن�سره يف 

اجلريدة الر�سمية.

املادة )2( 

ي�ستبدل ن�س الفقرة )ج( من املادة )4( من القانون الأ�سلي بالن�س التايل:

ج- يجوز لوزير املالية اأن ينتدب خطيًا امل�ست�سار احلقوقي يف وزارة املالية اأو اأي موظف حقوقي من موظفي 

ال�سنف الأول فيها اأو يف الدائرة ذات العالقة ليتوىل اأمر تقدمي اللوائح والطلبات ويقوم باملدافعة 

واملرافعة عن احلكومة وتنفيذ الأحكام ال�سادرة مل�سلحتها يف كل دعوى تكون احلكومة اأحد طرفيها 

بدًل من النائب العام.

1961/12/17

احل�صني بن طالل
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قانون معدل لقانون دعاوى احلكومة

قانون رقم )40( ل�سنة 1961

 نحن احل�صني الأول ملك اململكة الأردنية الها�صمية

 مبقت�سى املادة )31( من الد�ستور ،

 وبناًء على ما قرره جمل�سا الأعيان والنواب ،

ن�سادق على القانون الآتي وناأمر باإ�سداره واإ�سافته اإىل قوانني الدولة:

املادة )1( 

القانون رقم )25(  ويقراأ مع  ل�سنة 1961(  لقانون دعاوى احلكومة  القانون )قانون معدل  ي�سمى هذا 

ل�سنة 1958 امل�سار اإليه فيما يلي بالقانون الأ�سلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ ن�سره يف اجلريدة 

الر�سمية.

املادة )2(

منها  )ج(  الفقرة  بعد  )د(  حرف  حتت  التالية  الفقرة  باإ�سافة  الأ�سلي  القانون  من   )4( املادة  تعدل 

مبا�سرة.

ال�سباط  اأحد  باأمر خطي  ينتدب  اأن  امل�سلحة  للقوات  العام  القائد  من  بتن�سيب  العام  للنائب  يجوز  د- 

امل�سلحة  بالقوات  الدعاوى اخلا�سة  الدفاع عن احلكومة يف  ليتوىل  امل�سلحة  القوات  احلقوقيني يف 

�سواء اأكانت احلكومة مدعية اأم مدعى عليها يف تلك الدعاوى وبتنفيذ الأحكام ال�سادرة فيها لدى 

دوائر الإجراء.

1961/12/16

احل�صني بن طالل
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قانون معدل لقانون دعاوى احلكومة

قانون رقم )44( ل�سنة 1963

 نحن حممد بن طالل نائب جاللة امللك املعظم

 مبقت�سى املادة )31( من الد�ستور

 وبناًء على ما قرره جمل�سا الأعيان والنواب

ن�سادق على القانون الآتي وناأمر باإ�سداره واإ�سافته اإىل قوانني الدولة:

املادة )1( 

القانون رقم )25(  ويقراأ مع  ل�سنة 1963(  لقانون دعاوى احلكومة  القانون )قانون معدل  ي�سمى هذا 

ل�سنة 1958 امل�سار اإليه فيما يلي بالقانون الأ�سلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ ن�سره يف اجلريدة 

الر�سمية.

املادة )2(

تعدل املادة )4( من القانون الأ�سلي باإ�سافة عبارة )بتن�سيب من مديرها( بعد عبارة )دائرة الأرا�سي( 

و)دائرة اجلمارك( و )دائرة احلراج( الواردة يف البنود )2 و3 و4( من الفقرة )ب( منها.

1963/12/14

حممد بن طالل
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 قانون رقم )1( ل�سنة 1995

 ب�ساأن تعديل قانوين دعاوي احلكومة 

رقمي)5( ل�سنة 1958 و)30( ل�سنة 1926

 رئي�س اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�صطينية

 رئي�س ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية

 بعد الطالع على القانون رقم )5( ل�سنة 1958، ال�ساري املفعول بال�سفة الغربية والقوانني املعدلة له،

 وعلى القانون رقم )30( ل�سنة 1926 ال�ساري املفعول بقطاع غزة والقوانني املعدلة له.

 وبناًء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة 

 وعلى ما عر�سه علينا وزير العدل

اأ�سدرنا القانون الآتي:

مادة )1( 

تلغى املواد اخلام�سة وال�ساد�سة وال�سابعة من قانون دعاوي احلكومة رقم )5( ل�سنة 1958 املعمول به 

بال�سفة الغربية.

مادة )2( 

تلغى املادتني الثالثة والرابعة من قانون دعاوي احلكومة رقم )30( ل�سنة 1926 املعمول به بقطاع غزة.

مادة )3( 

يلغى كل ما يتعار�س مع اأحكام هذا القانون.

مادة )4( 

على جميع اجلهات املخت�سة كل فيما يخ�سه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ �سدوره وين�سر يف 

اجلريدة الر�سمية.

�صدر يف غزة بتاريخ 1995/1/7

يـا�صــر عـرفــات

رئي�س اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�صطينية

رئي�س ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية
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 قانون العقوبات

رقم )16( ل�سنة 1960

 اإن هياأة النيابة 

 مبقت�سى املادة )31( من الد�ستور

وبناًء على ما قرره جمل�سا الأعيان والنواب

ت�سادق - بالنيابة عن جاللته امللك املعظم - على القانون الآتي وتاأمر باإ�سداره واإ�سافته اإىل قوانني 

الدولة:

املادة )1(

اجلريدة  يف  ن�سره  على  �سهر  مرور  بعد  به  ويعمل   )1960 ل�سنة  العقوبات  )قانون  القانون  هذا  ي�سمى 

الر�سمية.

املادة )2(

يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة يف هذا القانون املعاين املخ�س�سة لها اأدناه اإل اإذا دلت القرينة 

على خالف ذلك:

تعني لفظة )اململكة( اململكة الأردنية الها�سمية.

وت�سمل عبارة )الإجراءات الق�سائية( كافة الإجراءات التي تتخذ اأمام اأية حمكمة اأو قا�سي حتقيق اأو 

جمل�س ق�سائي، اأو جلنة حتقيق اأو �سخ�س يجوز اأداء ال�سهادة اأمامها اأو اأمامه بعد حلف اليمني �سواء 

قامت هذه املحكمة اأو املجل�س الق�سائي اأو اللجنة اأو ذلك ال�سخ�س ب�سماع ال�سهادة بعد اليمني اأو بدون 

اليمني.

وتعني عبارة )بيت ال�سكن( املحل املخ�س�س لل�سكنى اأو اأي ق�سم من بناية اتخذه املالك اأو ال�ساكن اإذ 

ذاك م�سكنًا له ولعائلته و�سيوفه وخدمه اأو لأي منهم واإن مل يكن م�سكونًا بالفعل وقت ارتكاب اجلرمية، 

وت�سمل اأي�سًا توابعه وملحقاته املت�سلة التي ي�سمها معه �سور واحد.

وت�سمل عبارة )الطريق العام( كل طريق يباح للجمهور املرور به يف كل وقت وبغري قيد فيدخل يف هذا 

التعريف اجل�سور وكافة الطرق التي ت�سل املدن اأو البالد بع�سها ببع�س ول يدخل فيه الأ�سواق وامليادين 

وال�ساحات وال�سوارع الكائنة داخل املدن اأو البلدان اأو القرى والأنهار.

وت�سمل عبارة )مكان عام اأو حمل عام( كل طريق عام وكل مكان اأو ممر يباح للجمهور املرور به اأو الدخول 

اإليه يف كل وقت وبغري قيد اأو كان مقيدًا بدفع مبلغ من النقود وكل بناء اأو مكان ي�ستعمل اإذ ذاك لأي اجتماع 

اأو حفل عمومي اأو ديني اأو ك�ساحة مك�سوفة.

ويق�سد بلفظتي )الليل( اأو )لياًل( الفرتة التي تقع بني غروب ال�سم�س و�سروقها.

اخلارجية. اجل�سم  اأغ�سية  من  غ�ساء  ي�سق  و  اأ ي�سرط  قطع  اأو  �سرط  كل  )اجلرح(  بلفظة   ويراد 
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واإيفاء للغر�س من هذا التف�سري، يعترب الغ�ساء خارجيًا اإذا كان يف الإمكان مل�سه دون �سطر اأي غ�ساء اآخر 

اأو �سقه.

الكتاب الأول 

الأحكام العامة 

الباب الأول 

يف القانون اجلزائي 

الف�سل الأول 

الأحكام اجلزائية من حيث الزمان 

املادة )3(

ل يق�سى باأية عقوبة مل ين�س القانون عليها حني اقرتاف اجلرمية، وتعترب اجلرمية تامة اإذا متت اأفعال 

تنفيذها دون النظر اإىل وقت ح�سول النتيجة.

املادة )4(

1- كل قانون يعدل �سروط التجرمي تعدياًل يف م�سلحة امل�ستكى عليه ي�سري حكمه على الأفعال املقرتفة 

قبل نفاذه، ما مل يكن قد �سدر ب�ساأن تلك الأفعال حكم مربم.

2- كل قانون يعدل حق املالحقة يطبق على اجلرائم ال�سابقة له اإذا كان اأكرث مراعاة للمدعى عليه.

3- اإذا عني القانون اجلديد مهلة ملمار�سة حق املالحقة فال جتري هذه املهلة اإل من يوم نفاذ القانون. 

واإذا عدل القانون مهلة مو�سوعة من قبل فهي جتري وفاقًا للقانون القدمي على اأن ل يتجاوز مداها 

املدة التي عينها القانون اجلديد حم�سوبة من يوم نفاذه.

4- اإذا عدل قانون ميعاد التقادم على جرم اأو عقوبة �سرى هذا امليعاد وفاقًا للقانون القدمي. على اأن ل 

يتجاوز مداه امليعاد الذي عينه القانون اجلديد حم�سوبًا من يوم نفاذه.

املادة )5(

كل قانون جديد يلغي عقوبة اأو يفر�س عقوبة اأخف يجب اأن يطبق على اجلرائم املقرتفة قبل نفاذه واإذا 

�سدر قانون جديد بعد حكم مربم يجعل الفعل الذي حكم على فاعله من اأجله غري معاقب عليه يوقف 

تنفيذ احلكم وتنتهي اآثاره اجلنائية.

املادة )6(

كل قانون يفر�س عقوبات اأ�سد ل يطبق على اجلرائم املقرتفة قبل نفاذه.
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الف�سل الثاين 

الأحكام اجلزائية من حيث املكان 

)1( ال�سالحية القليمية

املادة )7(

اأحكام هذا القانون على كل من يرتكب داخل اململكة جرمية من اجلرائم املن�سو�س عليها  1- ت�سري 

فيه.

2- تعد اجلرمية مرتكبة يف اململكة، اإذا مت على اأر�س هذه اململكة اأحد العنا�سر التي توؤلف اجلرمية اأو 

فعل من اأفعال جرمية غري متجزئة اأو فعل ا�سرتاك اأ�سلي اأو فرعي:

ا- ت�سمل اأرا�سي اململكة طبقة الهواء التي تغطيها، والبحر الإقليمي اإىل م�سافة خم�سة كيلومرتات من 

ال�ساطئ واملدى اجلوي الذي يغطي البحر الإقليمي وال�سفن واملركبات الهوائية الأردنية.

ب- والأرا�سي الأجنبية التي يحتلها اجلي�س الأردين اإذا كانت اجلرمية املقرتفة تنال من �سالمة اجلي�س 

اأو من م�ساحله.

املادة )8(

ل ي�سري القانون الأردين:

1- على اجلرائم املقرتفة يف الإقليم اجلوي الأردين على منت مركبة هوائية اأجنبية اإذا مل تتجاوز اجلرمية 

�سفري املركبة على اأن اجلرائم التي ل تتجاوز �سفري املركبة الهوائية تخ�سع للقانون الأردين اإذا كان 

الفاعل اأو املجني عليه اأردنيا اأو اإذا حطت املركبة الهوائية يف اململكة الردنية الها�سمية بعد اقرتاف 

اجلرمية.

2- على اجلرائم املقرتفة يف البحر الإقليمي الأردين اأو يف املدى اجلوي الذي يغطيه على منت �سفينة اأو 

مركبة هوائية اأجنبية اإذا مل تتجاوز اجلرمية �سفري ال�سفينة اأو املركبة الهوائية. 

)2( ال�سالحية الذاتية

املادة )9(

ت�سري اأحكام هذا القانون على كل اأردين اأو اأجنبي - فاعاًل كان اأو �سريكًا حمر�سًا اأو متدخاًل - ارتكب 

خارج اململكة جناية اأو جنحة خملة باأمن الدولة اأو قلد ختم الدولة اأو قلد نقودًا اأو زور اأوراق النقد اأو 

ال�سندات امل�سرفية الأردنية اأو الأجنبية املتداولة قانونًا اأو تعاماًل يف اململكة.
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)3( ال�سالحية ال�سخ�سية

املادة )10(

ت�سري اأحكام هذا القانون:

اأو جنحة  اململكة جناية  ارتكب خارج  اأو متدخاًل -  �سريكًا حمر�سًا  اأو  كان  اأردين -فاعاًل  1- على كل 

يعاقب عليها القانون الأردين. كما ت�سري الأحكام املذكورة على من ذكر ولو فقد اجلن�سية الأردنية 

اأو اكت�سبها بعد ارتكاب اجلناية اأو اجلنحة.

2- على اجلرائم التي يرتكبها خارج اململكة اأي موظف اأردين اأثناء ممار�سته وظيفته اأو مبنا�سبة ممار�سته اإياها.

الأردنيون ما متتعوا  والقنا�سل  ال�سلك اخلارجي،  اململكة موظفو  التي يرتكبها خارج  3- على اجلرائم 

باحل�سانة التي يخولهم اإياها القانون الدويل العام.

4- على كل اأجنبي مقيم يف اململكة الأردنية الها�سمية، فاعاًل كان اأو �سريكًا حمر�سًا اأو متدخاًل، ارتكب 

خارج اململكة الأردنية الها�سمية جناية اأو جنحة يعاقب عليها القانون الأردين. اإذا مل يكن ا�سرتداده 

قد طلب اأو قبل.

املادة )11( 

ل ت�سري اأحكام هذا القانون على اجلرائم التي يرتكبها يف اململكة موظفو ال�سلك اخلارجي والقنا�سل 

الأجانب ما متتعوا باحل�سانة التي يخولهم اإياها القانون  الدويل العام.

)4( مفعول الحكام الجنبية

املادة )12( 

فيما خال اجلنايات املن�سو�س عليها يف املادة )9( واجلرائم التي ارتكبت يف اململكة ل يالحق يف هذه 

اململكة اأردين اأو اأجنبي اإذا كان قد جرت حماكمته نهائيًا يف اخلارج، ويف حالة احلكم عليه اإذا كان احلكم 

قد نفذ فيه اأو �سقط عنه بالتقادم اأو بالعفو.

املادة )13(

1- ل حتول دون املالحقة يف اململكة:

اأ- الأحكام ال�سادرة يف اخلارج يف اأية جرمية من اجلرائم املبينة يف املادة )9(.

ب- الأحكام ال�سادرة يف اخلارج يف جرمية اقرتفت داخل اململكة.

2- ويف كلتا احلالتني متتنع املالحقة يف اململكة اإذا كان حكم الق�ساء الأجنبي قد �سدر على اأثر اإخبار 

ر�سمي من ال�سلطات الأردنية.

3- اإن املدة التي يكون قد ق�ساها املحكوم عليه نتيجة حلكم نفذ فيه يف اخلارج تنزل من اأ�سل املدة التي 

حكم عليه بها يف اململكة.
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الباب الثاين 

يف الأحكام اجلزائية 

الف�سل الأول 

يف العقوبات 

)1( يف العقوبات ب�سورة عامة

املادة )14(

العقوبات اجلنائية هي:

1- الإعدام.

2- الأ�سغال ال�ساقة املوؤبدة.

3- العتقال املوؤبد.

4- الأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة.

5- العتقال املوؤقت.

املادة )15(

العقوبات اجلنحية هي:

1- احلب�س.

2- الغرامة.

3- الربط بكفالة.

املادة )16(

العقوبات التكديرية:

1- احلب�س التكديري.

2- الغرامة.

)2( يف العقوبات اجلنائية

املادة )17(

1- الإعدام، هو �سنق املحكوم عليه.

2- يف حالة ثبوت كون املراأة املحكوم عليها بهذه العقوبة حاماًل، يبدل حكم الإعدام بالأ�سغال ال�ساقة املوؤبدة.
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املادة )18(

الأ�سغال ال�ساقة، هي ت�سغيل املحكوم عليه يف الأ�سغال املجهدة التي تتنا�سب و�سحته و�سنه، �سواء يف داخل 

ال�سجن اأو خارجه.

املادة )19(

العتقال، هو و�سع املحكوم عليه يف اأحد �سجون الدولة املدة املحكوم بها عليه مع منحه معاملة خا�سة 

وعدم اإلزامه بارتداء زي ال�سجناء وعدم ت�سغيله باأي عمل داخل ال�سجن اأو خارجه اإل بر�ساه.

املادة )20(

اإذا مل يرد يف هذا القانون ن�س خا�س، كان احلد الأدنى للحكم بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة والعتقال املوؤقت 

ثالث �سنوات، واحلد الأعلى خم�س ع�سرة �سنة.

)3( العقوبات اجلنحية

املادة )21(

احلب�س، هو و�سع املحكوم عليه يف اأحد �سجون الدولة املدة املحكوم بها عليه وهي ترتاوح بني اأ�سبوع وثالث 

�سنوات اإل اإذا ن�س القانون على خالف ذلك.

املادة )22(

الغرامة، هي اإلزام املحكوم عليه باأن يدفع اإىل خزينة احلكومة املبلغ املقدر يف احلكم، وهي ترتاوح بني 

خم�سة دنانري ومائتي دينار اإل اإذا ن�س القانون على خالف ذلك:

1- اإذا مل يوؤِد املحكوم عليه بالغرامة املبلغ املحكوم به عليه، يحب�س يف مقابل كل )500( فل�س اأو ك�سورها 

يومًا واحدًا على اأن ل تتجاوز مدة احلب�س يف هذه احلالة �سنة واحدة.

2- عندما ت�سدر املحكمة قرارًا بفر�س غرامة ين�س يف القرار املذكور نف�سه على وجوب حب�س املحكوم 

عليه املدة التي تقابل الغرامة املفرو�سة بالن�سبة املقررة يف الفقرة ال�سابقة عند عدم تاأديتها ويف 

حالة عدم الن�س ت�ستبدل الغرامة بقرار خا�س ت�سدره النيابة العامة.

3- يح�سم من اأ�سل هذه الغرامة بالن�سبة التي حددها احلكم كما ورد يف الفقرة الأوىل من هذه املادة، 

كل اأداء جزئي قبل احلب�س اأو يف اأثنائه وكل مبلغ مت حت�سيله.

)4( العقوبة التكديرية

املادة)23(

ترتاوح مدة احلب�س التكديري بني اأربع وع�سرين �ساعة واأ�سبوع، وتنفذ يف املحكوم عليهم يف اأماكن غري 
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الأماكن املخ�س�سة باملحكوم عليهم بعقوبات جنائية اأو جنحية ما اأمكن.

املادة )24(

ترتاوح الغرامة التكديرية بني )100( فل�س وخم�سة دنانري.

املادة )25(

تطبق اأحكام املادة )22( من هذا القانون على الغرامة التكديرية املحكوم بها.

احكام �ساملة

املادة )26(

احلب�س والغرامة املن�سو�س عليهما يف بع�س مواد هذا القانون اأو اأي قانون اآخر دون اأن يبني حداهما 

الأدنى  يعترب احلد  دنانري.  اأكرث من خم�سة  اأو  اأ�سبوع  اأكرث من  الأق�سى  اأو بني احلد  والأق�سى  الأدنى 

للحب�س اأ�سبوعًا وللغرامة خم�سة دنانري كما يعترب احلد الأق�سى للحب�س ثالث �سنوات وللغرامة مائتي 

دينار عندما ل يعني حداهما الأق�سى.

املادة )27(

يجوز للمحكمة اأن تاأمر مبنح املحكوم عليه باحلب�س معاملة خا�سة ح�سبما تعني يف قانون ال�سجون.

الف�سل الثاين 

التدابري الحرتازية ب�سورة عامة 

املادة )28(

التدابري الحرتازية هي:

1- املانعة للحرية.

2- امل�سادرة العينية.

3- الكفالة الحتياطية.

4- اإقفال املحل.

5- وقف هيئة معنوية عن العمل اأو حلها.

)1( املانعة للحرية

املادة )29(

من ق�سي عليه باحلجز يف ماأوى احرتازي اأوقف يف م�ست�سفى خا�س ويعنى به العناية التي تدعو اإليها 

حالته.
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)2( امل�سادر العينية

املادة )30(

مع مراعاة حقوق الغري ذي النية احل�سنة، يجوز م�سادرة جميع الأ�سياء التي ح�سلت نتيجة جلناية اأو 

جنحة مق�سودة اأو التي ا�ستعملت يف ارتكابها اأو كانت معدة لقرتافها اأما يف اجلنحة غري املق�سودة اأو 

يف املخالفة فال يجوز م�سادرة هذه الأ�سياء اإل اإذا ورد يف القانون ن�س على ذلك.

املادة )31(

ي�سادر من الأ�سياء ما كان �سنعه اأو اقتناوؤه اأو بيعه اأو ا�ستعماله غري م�سروع واإن مل يكن ملكًا للمتهم اأو 

مل تف�ِس املالحقة اإىل حكم.

)3( الكفالة الحتياطية

املادة )32(

1- الكفالة الحتياطية، هي اإيداع مبلغ من املال اأو �سندات عمومية اأو تقدمي كفيل مليء اأو عقد تاأمني 

�سمانًا حل�سن �سلوك املحكوم عليه اأو تالفيًا لأية جرمية.

ن�سًا  القانون  يت�سمن  مل  ما  الأكرث  على  �سنوات  ولثالث  الأقل  على  ل�سنة  الكفالة  تفر�س  اأن  يجوز   -2

خا�سًا.

3- تعني املحكمة يف احلكم مقدار املبلغ الواجب اإيداعه اأو مقدار املبلغ الذي يجب اأن ي�سمنه عقد التاأمني 

اأو الكفيل على اأن ل ينق�س عن خم�سة دنانري اأو يزيد على مائتي دينار.

املادة )33(

يجوز فر�س الكفالة الحتياطية:

1- يف حالة احلكم من اأجل تهديد اأو تهويل.

2- يف حالة احلكم من اأجل حتري�س على جناية مل تف�س اإىل نتيجة.

3- اإذا كان ثمة جمال للخوف من اأن يعود املحكوم عليه اإىل اإيذاء املجني عليه اأو اأحد اأفراد اأ�سرته اأو 

الإ�سرار باأموالهم.

)4( اإقفال املحل

املادة )34(

1- تلغى الكفالة ويرد التاأمني ويرباأ الكفيل اإذا مل يرتكب خالل مدة التجربة الفعل الذي اأريد تالفيه.

2- ويف حالة العك�س حت�سل الكفالة وتخ�س�س على التوايل بالتعوي�سات ال�سخ�سية فبالر�سوم، فبالغرامات، 

وي�سادر ما يقب�س مل�سلحة احلكومة.
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)5( وقف هيئة معنوية عن العمل اأو حّلها

املادة )35(

1- يجوز احلكم باإقفال املحل الذي ارتكبت فيه جرمية بفعل �ساحبه اأو بر�ساه ملدة ل تقل عن �سهر ول 

تزيد على �سنة اإذا اأجاز القانون ذلك بن�س �سريح.

2- اإن اإقفال املحل املحكوم به من اأجل اأفعال جرمية خملة بالآداب ي�ستلزم منع املحكوم عليه اأو اأي من 

اأفراد اأ�سرته اأو اأي �سخ�س متلك املحل اأو ا�ستاأجره وهو يعلم اأمره من اأن يزاول فيه العمل نف�سه.

3- اإن هذا املنع ل يتناول مالك العقار، وجميع من لهم على املحل حق امتياز اأو دين اإذا ظلوا مبعزل عن 

اجلرمية.

املادة )36(

ميكن وقف كل نقابة وكل �سركة اأو جمعية وكل هيئة اعتبارية ما خال الإدارات العامة اإذا اقرتف مديروها 

اأو اأع�ساء اإدارتها اأو ممثلوها اأو عمالها با�سمها اأو باإحدى و�سائلها جناية اأو جنحة مق�سودة يعاقب عليها 

ب�سنتي حب�س على الأقل.

املادة )37(

ميكن حل الهيئات املذكورة يف احلالت التي اأ�سارت اإليها املادة ال�سابقة:

اأ- اإذا مل تتقيد مبوجبات التاأ�سي�س القانونية.

ب- اإذا كانت الغاية من تاأ�سي�سها خمالفة للقوانني اأو كانت ت�ستهدف يف الواقع مثل هذه الغايات.

ج- اإذا خالفت الأحكام القانونية املن�سو�س عليها حتت طائلة احلل.

د- اإذا كانت قد وقفت مبوجب قرار مربم مل متر عليه خم�س �سنوات.

املادة )38( 

واأن تبدل  الهيئة كافة  اأعمال  1- يق�سي بالوقف �سهرًا على الأقل و�سنتني على الأكرث وهو يوجب وقف 

ال�سم واختلف املديرون اأو اأع�ساء الإدارة ويحول دون التنازل عن املحل ب�سرط الحتفاظ بحقوق 

الغري ذي النية احل�سنة.

2- ويوجب احلل ت�سفية اأموال الهيئة العتبارية، ويفقد املديرون اأو اأع�ساء الإدارة وكل م�سوؤول �سخ�سيًا 

عن اجلرمية الأهلية لتاأ�سي�س هيئة مماثلة اأو اإدارتها.

املادة )39( 

يعاقب على كل خمالفة لالأحكام ال�سابقة باحلب�س من �سهر اإىل �ستة اأ�سهر وبغرامة ترتاوح بني خم�سة 

دنانري ومائة دينار.
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 احكام عامة يف ح�ساب العقوبات والتدابري الحرتازية

املادة )40(

1- يوم العقوبة اأربع وع�سرون �ساعة، وال�سهر ثالثون يومًا، وما جاوز ال�سهر ح�سب من يوم اإىل مثله وفاقًا 

للتقومي الغريغوري.

2- فيما خال احلالة التي يحكم بها على املوقوف ملدة اأربع وع�سرين �ساعة يطلق �سراحه قبل ظهر اليوم 

الأخري.

املادة )41(

حت�سب دائمًا مدة التوقيف من مدد العقوبات املحكوم بها.

الف�سل الثالث 

يف الإلزامات املدنية 

)1( انواع اللزامات املدنية

املادة )42(

الإلزامات التي ميكن للمحكمة اأن حتكم بها هي:

1- الرد.

2- العطل وال�سرر.

3- امل�سادرة.

4- النفقات.

املادة )43(

1- الرد عبارة عن اإعادة احلال اإىل ما كانت عليه قبل اجلرمية، وحتكم املحكمة بالرد من تلقاء نف�سها 

كلما كان الرد يف الإمكان.

2- جتري الأحكام املدنية على رد ما كان يف حيازة الغري.

ال�سخ�سي ويف حالة  الإدعاء  بناء على طلب  به  العطل وال�سرر ويحكم  3- ت�سري الأحكام املدنية على 

الرباءة ميكن اأن يحكم به على املدعي ال�سخ�سي بناء على طلب امل�ستكى عليه.

املادة )44( 

اإذا و�سل اإىل حوزة النيابة اأي مال من الأموال فيما يتعلق باأية تهمة جزائية فيجوز للنيابة اأثناء وجود 

الدعوى لديها اأو لأية حمكمة نظرت يف تلك التهمة اأن ت�سدر اإما من تلقاء نف�سها اأو بناء على طلب املدعي 

باملال قرارًا بت�سليم ذلك املال اإىل ال�سخ�س الذي يلوح لها اأنه �ساحبه، واإذا مل يكن يف ال�ستطاعة معرفة 

�ساحب املال فيجوز اإ�سدار القرار املنا�سب ب�ساأنه.
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املادة )45( 

النفقات التي تتكبدها اخلزينة تعود على عاتق الفريق اخلا�سر:

1- اإذا تعدد املحكوم عليهم وجبت النفقات عليهم اأق�سامًا مت�ساوية اإل اأن يقرر القا�سي خالف ذلك.

2- تبقى جميع النفقات التي ل تفيد الدعوى على عاتق من �سببها دون �سواها واإن مل يكن خا�سرًا.

3- على اأن ما تقدم ل مي�س اأحكام قانون التجارة اخلا�سة بدعوى الإفال�س.

4- يحكم باإعفاء ال�ساكي اأو املدعي من النفقات اإذا كانت اجلرمية التي �سببت التحقيق قد وقعت فعاًل 

ولكن التحقيق مل يتمكن من معرفة فاعلها.

5- يف حالة وفاة املحكوم عليه اأو غيبته اأو ق�سره حت�سل النفقات مبعرفة دائرة الإجراء وفاقًا لأحكام 

قانون الإجراء.

)2( احكام عامة

املادة )46(

1- حت�سل الإلزامات املدنية بالتكافل والت�سامن من جميع الأ�سخا�س الذين حكم عليهم من اأجل جرمية 

واحدة.

2- ل ي�سمل الت�سامن اجلرائم املتالزمة اإل اإذا ارتكبت لغر�س م�سرتك.

3- ل ي�سمل الت�سامن الإلزامات املدنية ما مل يكن املحكوم عليهم من اأجل جرمية واحدة قد حوكموا يف 

الدعوى نف�سها.

4- يدعى امل�سوؤولون مدنيًا اإىل املحاكمة ويلزمون مت�سامنني مع فاعل اجلرمية بالردود والنفقات املتوجبة 

للدولة، ويحكم عليهم ب�سائر الإلزامات املدنية اإذا طلب املدعي ال�سخ�سي ذلك.

الف�سل الرابع 

يف �سقوط الأحكام اجلزائية 

احكام عامة

املادة )47(

الأ�سباب التي ت�سقط الأحكام اجلزائية اأو متنع تنفيذها اأو توؤجل �سدورها هي:

1- وفاة املحكوم عليه.

2- العفو العام.

3- العفو اخلا�س.

4- �سفح الفريق املت�سرر.

5- التقادم.
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املادة )48(

اإن الأ�سباب التي ت�سقط الأحكام اجلزائية اأو متنع تنفيذها اأو تعلقها ل تاأثري لها على الإلزامات املدنية 

التي يجب اأن تظل خا�سعة لالأحكام احلقوقية.

)1( وفاة املحكوم عليه

املادة )49(

1- تزول جميع النتائج اجلزائية للحكم بوفاة املحكوم عليه.

2- حتول الوفاة دون ا�ستيفاء الغرامات املحكوم بها والر�سوم.

3- ل تاأثري للوفاة على امل�سادرة العينية وعلى اإقفال املحل.

)2( العفو العام

املادة )50(

1- ي�سدر العفو العام عن ال�سلطة الت�سريعية.

2- يزيل العفو حالة الإجرام من اأ�سا�سها، وي�سدر بالدعوى العمومية قبل اقرتانها بحكم وبعد احلكم بها 

بحيث ي�سقط كل عقوبة اأ�سلية كانت اأم فرعية ولكنه ل مينع من احلكم للمدعي ال�سخ�سي بالإلزامات 

املدنية ول من اإنفاذ احلكم ال�سادر بها.

3- ل ترد الغرامات والر�سوم امل�ستوفاة والأ�سياء امل�سادرة.

)3( العفو اخلا�س

املادة )51(

1- مينح جاللة امللك العفو اخلا�س بناء على تن�سيب جمل�س الوزراء م�سفوعًا ببيان راأيه.

2- ل ي�سدر العفو اخلا�س عمن مل يكن قد حكم عليه حكمًا مربمًا.

3- العفو اخلا�س �سخ�سي وميكن اأن يكون باإ�سقاط العقوبة اأو اإبدالها اأو بتخفيفها كليًا اأو جزئيًا.

)4( �سفح الفريق املت�سرر

املادة )52(

اإن �سفح الفريق املجني عليه يوقف الدعوى وتنفيذ العقوبات املحكوم بها والتي مل تكت�سب الدرجة القطعية 

اإذا كانت اإقامة الدعوى تتوقف على اتخاذ �سفة الإدعاء ال�سخ�سي.
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املادة )53( 

1- ال�سفح ل ينق�س، ول يعلق على �سرط.

2- ال�سفح عن اأحد املحكوم عليهم ي�سمل الآخرين.

3- ل يعترب ال�سفح اإذا تعدد املدعون باحلقوق ال�سخ�سية ما مل ي�سدر عنهم جميعهم.

)5( التقادم

املادة )54(

اإن اأحكام التقادم املن�سو�س عليها يف قانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية حتول دون تنفيذ العقوبات.

الباب الثالث 

يف اجلرمية 

الف�سل الأول 

يف عن�سر اجلرمية القانوين 

)1( الو�سف القانوين

املادة )55(

1- تكون اجلرمية جناية اأو جنحة اأو خمالفة ح�سبما يعاقب عليها بعقوبة جنائية اأو جنحية اأو خمالفة.

2- يعترب يف الو�سف القانوين احلد الأعلى للعقوبة الأ�سد املن�سو�س عليها قانونًا.

املادة )56(

بالأ�سباب  الأخذ  عند  اأخف  بعقوبة  عليها  املن�سو�س  العقوبة  اأبدلت  اإذا  القانوين  الو�سف  يتغري  ل 

املخففة.

)2( اإجتماع اجلرائم املعنوية

املادة )57(

1- اإذا كان للفعل عدة اأو�ساف ذكرت جميعها يف احلكم، فعلى املحكمة اأن حتكم بالعقوبة الأ�سد.

2- على اأنه اإذا انطبق على الفعل و�سف عام وو�سف خا�س اأخذ بالو�سف اخلا�س.
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املادة)58(

1- ل يالحق الفعل الواحد اإل مرة واحدة.

2- غري اأنه اإذا تفاقمت نتائج الفعل اجلرمية بعد املالحقة الأوىل فاأ�سبح قاباًل لو�سف اأ�سد لوحق بهذا 

الو�سف، واأوقعت العقوبة الأ�سد دون �سواها فاإذا كانت العقوبة املق�سي بها �سابقًا قد نفذت اأ�سقطت 

من العقوبة اجلديدة. 

)3( اأ�سباب التربير

املادة )59(

الفعل املرتكب يف ممار�سة حق دون اإ�ساءة ا�ستعماله ل يعد جرمية.

املادة)60( 

1- يعد ممار�سة للحق: كل فعل ق�ست به �سرورة حالية لدفع تعر�س غري حمق ول مثار عن النف�س اأو 

املال اأو نف�س الغري اأو ماله.

2- ي�ستوي يف احلماية ال�سخ�س الطبيعي وال�سخ�س املعنوي.

املادة  يف  املذكورة  ال�سروط  يف  العقوبة  من  اجلرمية  فاعل  اإعفاء  اأمكن  الدفاع  يف  جتاوز  وقع  اإذا   -3

.)89(

املادة )61(

ل يعترب الإن�سان م�سوؤوًل جزائيًا عن اأي فعل اإذا كان قد اأتى ذلك الفعل يف اأي من الأحوال التالية:

1- تنفيذًا للقانون.

2- اإطاعة لأمر �سدر اإليه من مرجع ذي اخت�سا�س يوجب عليه القانون اإطاعته اإل اإذا كان الأمر غري 

م�سروع.

املادة )62(

1- ل يعد الفعل الذي يجيزه القانون جرمية.

2- يجيز القانون:

اأ- �سروب التاأديب التي ينزلها بالأولد اآباوؤهم على نحو ما يبيحه العرف العام.

ب- اأعمال العنف التي تقع اأثناء الألعاب الريا�سية اإذا روعيت قواعد اللعب.

ج- العمليات اجلراحية والعالجات الطبية املنطبقة على اأ�سول الفن �سرط اأن جتري بر�سى العليل 

اأو ر�سى ممثليه ال�سرعيني اأو يف حالت ال�سرورة املا�سة.
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الف�سل الثاين 

يف عن�سر اجلرمية املعنوي 

)1( النية

املادة )63(

النية: هي اإرادة ارتكاب اجلرمية على ما عرفها القانون.

املادة )64(

تعد اجلرمية مق�سودة واإن جتاوزت النتيجة اجلرمية النا�سئة عن الفعل ق�سد الفاعل اإذا كان قد توقع 

اأو عدم  الحرتاز  قلة  اأو  الإهمال  ال�سار عن  الفعل  اإذا جنم  ويكون اخلطاأ  باملخاطرة،  فقبل  ح�سولها 

مراعاة القوانني والأنظمة.

املادة )65(

ل عربة للنتيجة اإذا كان الق�سد اأن يوؤدي اإليها ارتكاب فعل اإل اإذا ورد ن�س �سريح على اأن نية الو�سول 

اإىل تلك النتيجة توؤلف عن�سرًا من عنا�سر اجلرم الذي يتكون كله اأو بع�سه من ذلك الفعل.

املادة )66(

اإذا وقعت اجلرمية على غري ال�سخ�س املق�سود بها، عوقب الفاعل كما لو كان اقرتف الفعل بحق من 

كان يق�سد.

)2( الدافع 

املادة) 67(

1- الدافع: هو العلة التي حتمل الفاعل على الفعل، اأو الغاية الق�سوى التي يتوخاها.

2- ل يكون الدافع عن�سرًا من عنا�سر التجرمي اإل يف الأحوال التي عينها القانون.

الف�سل الثالث 

يف عن�سر اجلرمية املادي 

)1( ال�سروع

املادة )68(

ال�سروع: هو البدء يف تنفيذ فعل من الأفعال الظاهرة املوؤدية اإىل ارتكاب جناية اأو جنحة، فاإذا مل يتمكن 

الفاعل من اإمتام الأفعال الالزمة حل�سول تلك اجلناية اأو اجلنحة حليلولة اأ�سباب ل دخل لإرادته فيها 
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عوقب على الوجه الآتي اإل اإذا ن�س القانون على خالف ذلك:

1- الأ�سغال ال�ساقة املوؤبدة اأو املوؤقتة من �سبع �سنوات اإىل ع�سرين �سنة اإذا كانت عقوبة اجلناية التي �سرع 

فيها ت�ستلزم الإعدام، وخم�س �سنوات من ذات العقوبة على الأقل اإذا كانت العقوبة الأ�سغال ال�ساقة 

املوؤبدة اأو العتقال املوؤبد.

2- اأن يحط من اأية عقوبة اأخرى موؤقتة من الن�سف اإىل الثلثني. 

املادة )69(

ل يعترب �سروعًا يف جرمية جمرد العزم على ارتكابها ول الأعمال التح�سريية، وكل من �سرع يف فعل ورجع 

باختياره عن اأفعال اجلرم الإجرائية ل يعاقب اإل على الفعل اأو الأفعال التي اقرتفها اإذا كانت ت�سكل يف 

حد ذاتها جرمية.

املادة )70 (

اإذا كانت الأفعال الالزمة لإمتام اجلرمية قد متت ولكن حليلولة اأ�سباب مانعة ل دخل لإرادة فاعلها فيها 

مل تتم اجلرمية املق�سودة، عوقب على الوجه التايل:

1- الأ�سغال ال�ساقة املوؤبدة اأو املوؤقتة من ع�سر �سنوات اإىل ع�سرين �سنة اإذا كانت عقوبة اجلناية التي �سرع 

فيها ت�ستلزم الإعدام، و�سبع �سنوات اإىل ع�سرين �سنة من ذات العقوبة اإذا كانت العقوبة الأ�سغال 

ال�ساقة املوؤبدة اأو العتقال املوؤبد.

2- اأن ينزل من اأية عقوبة اأخرى من الثلث اإىل الن�سف.

اإمتام  دون  اإرادته  مبح�س  الفاعل  عدل  اإذا  الثلثني  حتى  املادة  هذه  يف  املذكورة  العقوبات  تخف�س   -3

اجلرمية التي اعتزمها. 

املادة )71(

ل يعاقب على ال�سروع يف اجلنحة اإل يف احلالت التي ين�س عليها القانون �سراحة.

)2( اجتماع العقوبات

املادة )72(

اإذا ثبتت عدة جنايات اأو جنح ق�سي بعقوبة لكل جرمية ونفذت العقوبة الأ�سد دون �سواها.

2- على اأنه ميكن اجلمع بني العقوبات املحكوم بها بحيث ل يزيد جمموع العقوبات املوؤقتة على اأق�سى 

العقوبة املعينة للجرمية الأ�سد اإل مبقدار ن�سفها.

لتف�سله.  املحكمة  الأمر على  اأحيل  اأو بجمعها  بها  املحكوم  العقوبات  باإدغام  قد ق�سي  يكن  اإذا مل   -3 

جتمع العقوبات التكديرية حتمًا.
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)3( العلنية

املادة )73( 

تعد و�سائل للعلنية:

1- الأعمال واحلركات اإذا ح�سلت يف حمل عام اأو مكان مباح للجمهور اأو معر�س لالأنظار اأو ح�سلت 

يف مكان لي�س من املحال املذكورة غري اأنها جرت على �سورة ي�ستطيع معها اأن ي�ساهدها اأي �سخ�س 

موجود يف املحال املذكور.

2- الكالم اأو ال�سراخ �سواء جهر بهما اأو نقال بالو�سائل الآلية بحيث ي�سمعها يف كال احلالتني من ل دخل 

له يف الفعل.

3- الكتابة والر�سوم وال�سور اليدوية وال�سم�سية والأفالم وال�سارات والت�ساوير على اختالفها اإذا عر�ست 

يف حمل عام اأو مكان مباح للجمهور، اأو معر�س لالأنظار اأو بيعت اأو عر�ست للبيع اأو وزعت على اأكرث 

من �سخ�س.

الباب الرابع 

يف امل�سوؤولية 

الق�سم الأول 

يف الأ�سخا�س امل�سوؤولني 

الف�سل الأول 

يف فاعل اجلرمية 

املادة )74(

1- ل يحكم على اأحد بعقوبة ما مل يكن قد اأقدم على الفعل عن وعي واإرادة.

2- اإن الهيئات املعنوية م�سوؤولة جزائيًا عن اأعمال مديريها واأع�ساء اإدارتها وممثليها وعمالها عندما ياأتون 

هذه الأعمال با�سم الهيئات املذكورة اأو باإحدى و�سائلها ب�سفتها �سخ�سًا معنويًا.

3- ل يحكم على الأ�سخا�س املعنويني اإل بالغرامة وامل�سادرة.

واإذا كان القانون ين�س على عقوبة اأ�سلية غري الغرامة ا�ستعي�س بالغرامة عن العقوبة املذكورة واأنزلت 

بالأ�سخا�س املعنويني يف احلدود املعينة يف املواد من 22 اإىل 24.
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الف�سل الثاين 

يف ال�سرتاك اجلرمي 

)1( الفاعل

املادة )75(

يف  مبا�سرة  �ساهم  اأو  اجلرمية  توؤلف  التي  العنا�سر  الوجود  حني  اإىل  اأبرز  من  هو  اجلرمية  فاعل 

تنفيذها.

املادة )76( 

اأفعال  اأو اجلنحة تتكون من عدة  اأو كانت اجلناية  اأو جنحة،  اأ�سخا�س متحدين جناية  اإذا ارتكب عدة 

فاأتى كل واحد منهم فعاًل اأو اأكرث من الأفعال املكونة لها وذلك بق�سد ح�سول تلك اجلناية اأو اجلنحة 

اعتربوا جميعهم �سركاء فيها وعوقب كل واحد منهم بالعقوبة املعينة لها يف القانون، كما لو كان فاعاًل 

م�ستقاًل لها.

املادة )77(

ال�سريكان يف اجلرمية املقرتفة بالكالم املنقول بالو�سائل الآلية على ما ورد يف الفقرة الثانية من املادة 

)73( اأو يف اجلرمية املقرتفة باإحدى الو�سائل املذكورة يف الفقرة الثالثة من املادة نف�سها هما �ساحب 

الكالم اأو الكتابة والنا�سر اإل اأن يثبت الأول اأن الن�سر مت دون ر�ساه.

املادة )78(

عندما تقرتف اجلرمية بوا�سطة ال�سحف يعد نا�سرًا مدير ال�سحيفة امل�سوؤول، فاإذا مل يكن من مدير، 

فاملحرر اأو رئي�س حترير ال�سحيفة.

املادة )79(

1- مفاعيل الأ�سباب املادية التي من �ساأنها ت�سديد العقوبة اأو تخفيفها اأو الإعفاء منها ت�سري على كل من 

ال�سركاء يف اجلرمية واملتدخلني فيها.

اقرتاف  �سببت  التي  املزدوجة  اأو  ال�سخ�سية  امل�سددة  الظروف  مفاعيل  اأي�سًا  عليهم  وت�سري   -2

اجلرمية.

)2( املحر�س واملتدخل

املادة )80(

1- يعد حمر�سًا من حمل غريه على ارتكاب جرمية باإعطائه نقودًا اأو بتقدمي هدية له اأو بالتاأثري عليه 

بالتهديد اأو باحليلة والد�سي�سة اأو ب�سرف النقود اأو باإ�ساءة ال�ستعمال يف حكم الوظيفة. 

2- يعد متدخاًل يف جناية اأو جنحة:
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اأ- من �ساعد على وقوع جرمية باإر�ساداته اخلادمة لوقوعها.

ب- من اأعطى الفاعل �سالحًا اأو اأدوات اأو اأي �سيء اآخر مما ي�ساعد على اإيقاع اجلرمية.

اأو تقوية ت�سميم  اإرهاب املقاومني  ارتكب فيه اجلرم بق�سد  الذي  ج- من كان موجودًا يف املكان 

الفاعل الأ�سلي اأو �سمان ارتكاب اجلرم املق�سود.

د- من �ساعد الفاعل على الأفعال التي هياأت اجلرمية اأو �سهلتها اأو اأمتت ارتكابها.

هـ- من كان متفقًا مع الفاعل اأو املتدخلني قبل ارتكاب اجلرمية و�ساهم يف اإخفاء معاملها اأو تخبئة 

اأو ت�سريف الأ�سياء احلا�سلة بارتكابها جميعها اأو بع�سها اأو اإخفاء �سخ�س اأو اأكرث من الذين 

ا�سرتكوا فيها عن وجه العدالة.

و- من كان عاملًا ب�سرية الأ�سرار اجلنائية الذين داأبهم قطع الطرق وارتكاب اأعمال العنف �سد اأمن 

الدولة اأو ال�سالمة العامة، اأو �سد الأ�سخا�س اأو املمتلكات وقدم لهم طعامًا اأو ماأوى اأو خمتبئًا 

اأو مكانًا لالجتماع.

املادة )81 (

يعاقب املحر�س اأو املتدخل:

1- اأ- بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة من خم�س ع�سرة �سنة اإىل ع�سرين �سنة اإذا كانت عقوبة الفاعل الإعدام.

ب- بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة من �سبع �سنوات اإىل خم�س ع�سرة �سنة اإذا كانت عقوبة الفاعل الأ�سغال 

ال�ساقة املوؤبدة اأو العتقال املوؤبد.

2- يف احلالت الأخرى، يعاقب املحر�س واملتدخل بعقوبة الفاعل بعد اأن تخف�س مدتها من ال�سد�س اإىل 

الثلث.

املادة )82(

التحري�س على ارتكاب خمالفة والتدخل فيها ل ي�ستلزم العقاب.

املادة )83(

فيما خال احلالة املن�سو�س عليها يف الفقرة )هـ( من املادة )80( من هذا القانون من اأقدم وهو عامل 

بالأمر على اإخفاء الأ�سياء الداخلة يف ملكية الغري التي نزعت اأو اختل�ست اأو ح�سل عليها بارتكاب جناية 

اأو جنحة، عوقب باحلب�س مدة ل تزيد على �سنتني وبغرامة ل تتجاوز اخلم�سني دينارًا. 

املادة )84( 

1-   فيما خال احلالت املن�سو�س عليها يف الفقرتني )هـ( و )و( من املادة )80( من اأقدم على اإخفاء 

�سخ�س يعرف اأنه اقرتف جناية اأو �ساعده على التواري عن وجه العدالة عوقب باحلب�س مدة ل تزيد 

على �سنتني.
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2- يعفى من العقوبة اأ�سول اجلناة املخبئني وفروعهم واأزواجهم وزوجاتهم واأ�سقاوؤهم و�سقيقاتهم.

الق�سم الثاين 

يف موانع العقاب

الف�سل الأول 

اجلهل بالقانون والوقائع 

املادة )85(

ل يعترب جهل القانون عذرًا ملن يرتكب اأي جرم.

املادة )86(

1- ل يعاقب كفاعل اأو حمر�س اأو متدخل كل من اأقدم على الفعل يف جرمية مق�سودة بعامل غلط مادي 

واقع على اأحد العنا�سر املكونة للجرمية.

2- اإذا وقع الغلط على اأحد الظروف امل�سددة ل يكون املجرم م�سوؤوًل عن هذا الظرف.

املادة )87(

يكون الغلط الواقع على فعل موؤلف جلرمية غري مق�سودة مانعًا للعقاب اإذا مل ينتج عن خطاأ الفاعل.

الف�سل الثاين 

يف القوة القاهرة 

)1( القوة الغالبة والإكراه املعنوي

املادة )88(

ل عقاب على من اأقدم على ارتكاب جرم مكرهًا حتت طائلة التهديد وكان يتوقع حني ارتكابه ذلك اجلرم 

�سمن دائرة املعقول املوت العاجل، اأو اأي �سرر بليغ يوؤدي اإىل ت�سويه اأو تعطيل اأي ع�سو من اأع�سائه ب�سورة 

م�ستدمية فيما لو امتنع عن ارتكاب اجلرم املكره على اقرتافه وت�ستثنى من ذلك جرائم القتل، كما ي�سرتط 

اأن ل يكون فاعل اجلرمية قد عر�س نف�سه لهذا الإكراه مبح�س اإرادته اأو مل ي�ستطع اإىل دفعه �سبياًل.
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)2( حالة ال�سرورة

املادة )89( 

ل يعاقب الفاعل على فعل اأجلاأته ال�سرورة اإىل اأن يدفع به يف احلال عن نف�سه اأو غريه اأو عن ملكه اأو ملك 

غريه، خطرًا ج�سيمًا حمدقًا مل يت�سبب هو فيه ق�سدًا �سرط اأن يكون الفعل متنا�سبًا واخلطر.

املادة )90(

ل يعترب يف حالة ال�سرورة من وجب عليه قانونًا اأن يتعر�س للخطر.

الف�سل الثالث

يف انتفاء امل�سوؤولية ويف امل�سوؤولية الناق�سة 

)1( اجلنون

املادة )91( 

يفرت�س يف كل اإن�سان باأنه �سليم العقل اأو باأنه كان �سليم العقل حني ارتكاب اجلرمية حتى يثبت العك�س.

املادة )92(

1- يعفى من العقاب كل من ارتكب فعاًل اأو تركًا اإذا كان حني اإرتكابه  اإياه عاجزًا عن اإدراك كنه اأفعاله 

اأو عاجزًا عن العلم باأنه حمظور عليه ارتكاب ذلك الفعل اأو الرتك ب�سبب اختالل يف عقله.

2- كل من اأعفي من العقاب مبقت�سى الفقرة ال�سابقة يحجز يف م�ست�سفى الأمرا�س العقلية اإىل اأن يثبت 

بتقرير جلنة طبية �سفاوؤه واأنه مل يعد خطرًا على ال�سالمة العامة.

)2( ال�سكر والت�سمم باملخدرات

املادة )93(

ل عقاب على من يكون فاقد ال�سعور اأو الختيار يف عمله وقت ارتكاب الفعل لغيبوبة نا�سئة عن الكحول اأو 

عقاقري خمدرة اأيًا كان نوعها اإذا اأخذها من دون ر�ساه اأو على غري علم منه بها.

الف�سل الرابع 

يف ال�سن 

املادة )94( 

مع مراعاة ما جاء يف قانون اإ�سالح الأحداث:

1- ل يالحق جزائيًا كل من مل يتم ال�سابعة من عمره.
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2- ويعفى من امل�سوؤولية اجلزائية كل من مل يتم الثانية ع�سرة من عمره، اإل اإذا ثبت اأنه كان يف مقدوره 

عند ارتكابه الفعل اأن يعلم اأنه ل يجوز له اأن ياأتي ذلك الفعل.

الق�سم الثالث 

الإعفاء من العقوبة والأ�سباب املخففة وامل�سددة لها 

الف�سل الأول 

يف الأعذار 

)1( العذار املحلة

املادة )95(

ل عذر على جرمية اإل يف احلالت التي عينها القانون.

املادة )96(

الحرتاز  تدابري  القت�ساء  به عند  تنزل  اأن  يجوز  اأنه  املجرم من كل عقاب على  يعفي  املحل  العذر  اإن 

كالكفالة الحتياطية مثاًل.

)2( العذار املخففة

املادة )97(

عندما ين�س القانون على عذر خمفف:

1- اإذا كان الفعل جناية توجب الإعدام اأو الأ�سغال ال�ساقة املوؤبدة اأو العتقال املوؤبد حولت العقوبة اإىل 

احلب�س �سنة على الأقل.

2- واإذا كان الفعل يوؤلف اإحدى اجلنايات الأخرى كان احلب�س من �ستة اأ�سهر اإىل �سنتني.

3- واإذا كان الفعل جنحة فال تتجاوز العقوبة احلب�س �ستة اأ�سهر اأو الغرامة خم�سة وع�سرين دينارًا. 

املادة )98(

ي�ستفيد من العذر املخفف فاعل اجلرمية الذي اأقدم عليها ب�سورة غ�سب �سديد ناجت عن عمل غري حمق 

وعلى جانب من اخلطورة اأتاه املجني عليه.
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الف�سل الثاين 

يف الأ�سباب املخففة 

املادة )99(

اإذا وجدت يف ق�سية اأ�سباب خمففة ق�ست املحكمة:

اإىل ع�سرين  املوؤقتة من ع�سر �سنني  ال�ساقة  بالأ�سغال  اأو  املوؤبدة  ال�ساقة  بالأ�سغال  الإعدام  1- بدًل من 

�سنة.

2- بدًل من الأ�سغال ال�ساقة املوؤبدة بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة من خم�س �سنوات اإىل خم�س ع�سرة �سنة وبدًل 

من العتقال املوؤبد بالعتقال املوؤقت مدة ل تقل عن خم�س �سنوات.

3- ولها اأن تخف�س كل عقوبة جنائية اأخرى اإىل خم�س �سنوات.

4- ولها اأي�سًا ما خال حالة التكرار، اأن تخف�س اأية عقوبة ل يتجاوز حدها الأدنى ثالث �سنوات اإىل احلب�س 

�سنة على الأقل.

املادة )100(

1- اإذا اأخذت املحكمة بالأ�سباب املخففة مل�سلحة من ارتكب جنحة، فلها اأن تخف�س العقوبة اإىل حدها 

الأدنى املبني يف املادتني )21 و 22( على الأقل.

2- ولها اأن حتول احلب�س اإىل غرامة اأو اأن حتول - فيما خال حالة التكرار - العقوبة اجلنحية اإىل عقوبة 

املخالفة.

3- يجب اأن يكون القرار املانح لالأ�سباب املخففة معلاًل تعلياًل وافيًا �سواء يف اجلنايات اأو اجلنح.

الف�سل الثالث 

يف التكرار 

املادة )101( 

من حكم عليه باإحدى العقوبات اجلنائية حكمًا مربمًا ثم ارتكب يف اأثناء مدة عقوبته اأو يف خالل ع�سر 

�سنوات بعد اأن ق�ساها اأو بعد �سقوطها عنه باأحدى الأ�سباب القانونية - جرمية ت�ستلزم عقوبة الأ�سغال 

ال�ساقة املوؤقتة اأو العتقال املوؤقت - حكم عليه مدة ل تتجاوز �سعفي العقوبة التي ت�ستلزمها جرميته الثانية 

على اأن ل يتجاوز هذا الت�سعيف ع�سرين �سنة.

املادة )102( 

من حكم عليه باحلب�س حكمًا مربمًا ثم ارتكب قبل اإنفاذ هذه العقوبة فيه اأو يف اأثناء مدة عقوبته اأو يف 

خالل ثالث �سنوات بعد اأن ق�ساها اأو بعد �سقوطها عنه باأحد الأ�سباب القانونية - جنحة مماثلة للجنحة 

الأوىل - حكم عليه مبدة ل تتجاوز �سعفي العقوبة التي ت�ستلزمها جرميته الثانية، على اأن ل يتجاوز هذا 
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الت�سعيف خم�س �سنوات.

املادة )103(

تعترب ال�سرقة والحتيال وخيانة الأمانة والتزوير جنحًا مماثلة يف التكرار، وكذلك يعترب ال�سب والقدح 

والذم جرائم مماثلة.

املادة )104( 

ل يعترب احلكم ال�سابق اأ�سا�سًا للتكرار ما مل يكن �سادرًا من املحاكم العدلية.

احكام ت�سمل الف�سول ال�سابقة

املادة )105( 

ت�سري اأحكام الأ�سباب امل�سددة اأو املخففة للعقوبة على الرتتيب التايل:

1- الأ�سباب امل�سددة املادية.

2- الأعذار.

3- الأ�سباب امل�سددة ال�سخ�سية.

4- الأ�سباب املخففة.

املادة )106( 

تعني املحكمة يف احلكم مفعول كل من الأ�سباب امل�سددة اأو املخف�سة على العقوبة املق�سي بها.

الكتاب الثاين 

اجلرائم 

الباب الأول 

يف اجلرائم التي تقع على اأمن الدولة 

املادة )107( 

املوؤامرة هي كل اتفاق مت بني �سخ�سني اأو اأكرث على ارتكاب جرمية بو�سائل معينة.

املادة )108(

يعترب العتداء على اأمن الدولة تامًا �سواء اأكان الفعل املوؤلف للجرمية تامًا اأو ناق�سًا اأو م�سروعًا فيه.

املادة )109(

1- يعفى من العقوبة من ا�سرتك يف موؤامرة على اأمن الدولة واأخرب ال�سلطة بها قبل البدء باأي فعل مهيئ 
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للتنفيذ.

2- اإذا ارتكب فعل كهذا اأو بدء به ل يكون العذر اإل خمففًا.

3- ي�ستفيد من العذر املخفف، املتهم الذي اأخرب ال�سلطة مبوؤامرة اأو بجرمية اأخرى على اأمن الدولة قبل 

اإمتامها اأو اأتاح القب�س - ولو بعد مبا�سرة املالحقات - على املتهمني الآخرين اأو على الذين يعرف 

خمتباأهم. 

4- ل تطبق اأحكام هذه املادة على املحر�س. 

الف�سل الأول 

يف اجلرائم التي تقع على اأمن الدولة اخلارجي 

)1( اخليانة

املادة )110(

1- كل اأردين حمل ال�سالح �سد الدولة يف �سفوف العدو عوقب بالإعدام.

2- كل اأردين - واإن مل ينتِم اإىل جي�س معاٍد - اأقدم يف زمن احلرب على عمل عدواين �سد الدولة عوقب 

بالأ�سغال ال�ساقة املوؤبدة.

3- كل اأردين جتند باأية �سفة كانت يف جي�س معاٍد، ومل ينف�سل عنه قبل اأي عمل عدواين �سد الدولة 

عوقب بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة واإن يكن قد اكت�سب بتجنده اجلن�سية الأجنبية.

املادة )111(

كل اأردين د�س الد�سائ�س لدى دولة اأجنبية اأو ات�سل بها ليدفعها اإىل العدوان �سد الدولة اأو ليوفر الو�سائل 

اإىل ذلك عوقب بالأ�سغال ال�ساقة املوؤبدة واإذا اأف�سى عمله اإىل نتيجة عوقب بالإعدام.

املادة )112(

كل اأردين د�س الد�سائ�س لدى العدو اأو ات�سل به ليعاونه باأي وجه كان على فوز قواته على الدولة عوقب 

بالإعدام.

املادة )113(

1- يعاقب بالأ�سغال ال�ساقة املوؤبدة كل اأردين اأقدم باأية و�سيلة كانت بق�سد �سل الدفاع الوطني على الإ�سرار 

باملن�ساآت وامل�سانع والبواخر واملركبات الهوائية والأدوات والذخائر والأرزاق و�سبل املوا�سالت وب�سورة 

عامة باأي �سيء ذي طابع ع�سكري اأو معد ل�ستعمال اجلي�س اأو القوات التابعة له.

2- يحكم بالإعدام اإذا حدث الفعل زمن احلرب اأو عند توقع ن�سوبها اأو اأف�سى اإىل تلف نف�س.

املادة)114(

يعاقب بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة خم�س �سنوات على الأقل كل اأردين حاول باأعمال اأو خطب اأو كتابات اأو 



232

بغري ذلك اأن يقتطع جزءًا من الأرا�سي الأردنية لي�سمها اإىل دولة اأجنبية اأو اأن ميلكها حقًا اأو امتيازًا 

خا�سًا بالدولة الأردنية.

املادة )115(

1- كل اأردين قدم �سكنًا اأو طعامًا اأو لبا�سًا جلندي من جنود الأعداء اأو جلا�سو�س لال�ستك�ساف وهو على 

بينة من اأمره اأو �ساعده على الهرب عوقب بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة.

2- كل اأردين �سهل الفرار لأ�سري حرب اأو اأحد رعايا العدو املعتقلني عوقب بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة.

املادة )116(

باململكة معاهدة  الفعل على دولة تربطها  اإذا وقع  ال�سابقة  املواد  املن�سو�س عليها يف  العقوبات  تفر�س 

حتالف �سد عدو م�سرتك.

املادة )117 (

ينزل منزلة الأردنيني باملعنى املق�سود يف املواد )111- 116( الأجانب الذين لهم يف اململكة حمل اإقامة 

اأو �سكن فعلي.

)2( اجلرئم املا�سة بالقانون الدويل

املادة )118(

يعاقب بالعتقال املوؤقت مدة ل تقل عن خم�س �سنوات:

1- من خرق التدابري التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها يف احلرب.

2- من اأقدم على اأعمال اأو كتابات اأو خطط جتزها احلكومة فعر�س اململكة خلطر اأعمال عدائية اأو عكر 

�سالتها بدولة اأجنبية اأو عر�س الأردنيني لأعمال ثاأرية تقع عليهم اأو على اأموالهم.

املادة )119( 

كل من نظم اأو هياأ اأو �ساعد يف اململكة اأية حماولة لقلب د�ستور دولة اأجنبية موالية اأو تغيري النظام القائم 

فيها بالقوة يعاقب بالعتقال املوؤقت.

املادة )120 (

من جند يف اململكة دون موافقة احلكومة جنودًا للقتال مل�سلحة دولة اأجنبية عوقب بالعتقال املوؤقت.

املادة )121(

يعاقب باحلب�س مدة ل تتجاوز ال�سنتني وبغرامة ل تتجاوز الع�سرين دينارًا على كل حتري�س يقع يف اململكة 

اأو يقوم به اأردين باإحدى الو�سائل املذكورة يف املادة )118( حلمل جنود دولة اأجنبية موالية من جنود 

الرب اأو البحر اأو اجلو على الفرار اأو الع�سيان.
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املادة )122(

يعاقب بالعقوبات نف�سها املبينة يف املادة ال�سابقة بناًء على �سكوى الفريق املت�سرر من اأجل اجلرائم التالية، 

اإذا ارتكبت دون مربر كاف.

1- حتقري دولة اأجنبية اأو جي�سها اأو علمها اأو �سعارها الوطني عالنية.

2- القدح اأو الذم اأو التحقري الواقع عالنية على رئي�س دولة اأجنبية اأو وزرائها اأو ممثليها ال�سيا�سيني يف 

اململكة. ل يجوز اإثبات الفعل الذي كان مو�سوع الذم.

املادة )123(

ل تطبق اأحكام املواد )119 - 122( اإل اإذا كان يف قوانني الدولة ذات ال�ساأن اأو يف التفاق املعقود معها 

اأحكام مماثلة.

)3( التج�س�س

املادة )124(

من دخل اأو حاول الدخول اإىل مكان حمظور ق�سد احل�سول على اأ�سياء اأو وثائق اأو معلومات يجب اأن 

تبقى مكتومة حر�سًا على �سالمة الدولة عوقب بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة، واإذا ح�سلت هذه املحاولة ملنفعة 

دولة اأجنبية، عوقب بالأ�سغال ال�ساقة املوؤبدة.

املادة )125(

1- من �سرق اأ�سياء اأو وثائق اأو معلومات كالتي ذكرت يف املادة ال�سابقة اأو ا�ستح�سل عليها عوقب بالأ�سغال 

ال�ساقة املوؤقتة مدة ل تقل عن ع�سر �سنوات.

2- اإذا اقرتفت اجلناية ملنفعة دولة اأجنبية كانت العقوبة الأ�سغال ال�ساقة املوؤبدة.

املادة )126(

1- من كان يف حيازته بع�س الوثائق اأو املعلومات كالتي ذكرت يف املادة )124(، فاأبلغها اأو اأف�ساها دون 

�سبب م�سروع عوقب بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة مدة ل تقل عن ع�سر �سنوات.

2- ويعاقب بالأ�سغال ال�ساقة املوؤبدة اإذا اأبلغ ذلك ملنفعة دولة اأجنبية.

)4( الإت�سال بالعدو ملقا�سد غري م�سروعة

املادة )127( 

يعاقب باحلب�س مدة ل تقل عن �سنتني وبغرامة ل تنق�س عن مائة دينار اأردين، وكل �سخ�س �ساكن يف 

اململكة اأقدم اأو حاول اأن يقدم مبا�سرة اأو بوا�سطة �سخ�س م�ستعار على �سفقة جتارية اأو اأية �سفقة �سراء 

اأو بيع اأو مقاي�سة مع اأحد رعايا العدو، اأو مع �سخ�س �ساكن بالد العدو.
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املادة )128( 

ي�ستحق العقاب الوارد يف املادة ال�سابقة من ذكر فيها من الأ�سخا�س اإذا �ساهموا يف قر�س اأو اكتتاب ملنفعة 

دولة معادية اأو �سهل اأعمالها املالية بو�سيلة من الو�سائل.

املادة )129 (

من اأخفى اأو اختل�س اأموال دولة معادية اأو اأموال اأحد رعاياها املعهود بها اإىل حار�س عوقب باحلب�س مدة 

ل تزيد على �سنتني اأو بغرامة ل تزيد على مائة دينار اأو بكلتا العقوبتني.

)5( النيل من هيبة الدولة ومن ال�سعور القومي

املادة )130( 

من قام يف اململكة زمن احلرب اأو عند توقع ن�سوبها بدعاية ترمي اإىل اإ�سعاف ال�سعور القومي اأو اإيقاظ 

النعرات العن�سرية اأو املذهبية عوقب بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة.

املادة )131( 

1- ي�ستحق العقوبة املبينة يف املادة ال�سابقة من اأذاع يف اململكة يف الأحوال عينها اأنباء يعرف اأنها كاذبة 

اأو مبالغ فيها من �ساأنها اأن توهن نف�سية الأمة.

2- اإذا كان الفاعل قد اأذاع هذه الأنباء وهو يعتقد �سحتها، عوقب باحلب�س مدة ل تقل عن ثالثة اأ�سهر.

املادة )132(

1- كل اأردين يذيع يف اخلارج وهو على بينة من الأمر اأنباء كاذبة اأو مبالغ فيها من �ساأنها اأن تنال من 

هيبة الدولة اأو مكانتها، يعاقب باحلب�س مدة ل تنق�س عن �ستة اأ�سهر وبغرامة ل تزيد على خم�سني 

دينارًا. 

2- يعاقب باحلب�س مدة ل تقل عن �سنة واحدة اإذا كان ما ذكر موجهًا �سد جاللة امللك اأو ويل العهد اأو 

اأحد اأو�سياء العر�س.

)6( جرائم املتعهدين

املادة )133(

اأو  اأو عند توقع ن�سوبها جميع املوجبات التي يفر�سها عليه عقد تعهد  1- من مل ينفذ يف زمن احلرب 

ا�ست�سناع اأو تقدمي خدمات تتعلق بالدفاع الوطني وم�سالح الدولة العامة اأو متوين الآهلني فيها، 

يعاقب بالعتقال املوؤقت وبغرامة ترتاوح من خم�سني دينارًا اإىل مائتي دينار.

2- اإذا كان عدم التنفيذ ناجمًا عن خطاأ غري مق�سود عوقب الفاعل باحلب�س ف�ساًل عن الغرامة املعينة 

يف الفقرة ال�سابقة.

3- يخف�س ن�سف العقوبات املن�سو�س عليها يف هذه املادة اإذا كان التنفيذ قد تاأخر فقط.
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4- وتفر�س هذه العقوبات بفوارقها ال�سابقة على اأي �سخ�س اآخر كان �سببًا يف عدم تنفيذ العقد اأو يف 

تاأخري تنفيذه.

املادة )134(

كل غ�س يقرتف يف الأحوال نف�سها ب�ساأن العقود امل�سار اإليها يف املادة ال�سابقة يعاقب عليه بالأ�سغال ال�ساقة 

املوؤقتة وبغرامة ترتاوح من مائة دينار حتى مائتي دينار اأردين.

الف�سل الثاين 

يف اجلرائم الواقعة على اأمن الدولة الداخلي 

)1( اخليانات الواقعة على الد�ستور

املادة )135(

1- كل من اعتدى على حياة جاللة امللك اأو حريته، يعاقب بالإعدام.

2- كل من اعتدى على جاللة امللك اعتداء ل يهدد حياته، يعاقب بالأ�سغال ال�ساقة املوؤبدة.

3- يعاقب بالعقوبات نف�سها اإذا كان العتداء على جاللة امللكة اأو ويل العهد اأو اأحد اأو�سياء العر�س.

املادة )136(

يعاقب بالإعدام كل من يعمل على تغيري د�ستور الدولة بطرق غري م�سروعة.

املادة )137(

عليه  يعاقب  الد�ستور  مبوجب  القائمة  ال�سلطات  �سد  م�سلح  ع�سيان  اإثارة  بق�سد  يقرتف  فعل  كل   -1

بالإعدام.

2- اإذا ن�سب الع�سيان، عوقب املحر�س و�سائر الع�ساة بالإعدام.

املادة )138(

العتداء الذي يق�سد منه منع ال�سلطات القائمة من ممار�سة وظائفها امل�ستمدة من الد�ستور، يعاقب 

عليه بالإعدام.

املادة )139( 

يعاقب على املوؤامرة التي ت�ستهدف ارتكاب اأي جرم من اجلرائم املذكورة يف مواد هذا الف�سل بالعقوبة 

ذاتها املفرو�سة مبوجبها على ارتكاب اجلرم نف�سه.
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)2( اغت�ساب �سلطة �سيا�سية اأو مدنية اأو قيادة ع�سكرية 

املادة )140(

يعاقب بالعتقال املوؤقت �سبع �سنوات على الأقل:

1- من اغت�سب �سلطة �سيا�سية اأو مدنية اأو قيادة ع�سكرية.

2- من احتفظ خالفًا لأمر احلكومة ب�سلطة مدنية اأو قيادة ع�سكرية.

3- كل قائد ع�سكري اأبقى جنده حمت�سدًا بعد اأن �سدر الأمر بت�سريحه اأو بتفريقه.

املادة )141( 

يعاقب بالعتقال املوؤقت مدة ل تقل عن خم�س �سنوات، من اأقدم دون ر�سى ال�سلطة على تاأليف ف�سائل 

م�سلحة من اجلند اأو على قيد الع�ساكر اأو جتنيدهم اأو على جتهيزهم اأو مدهم بالأ�سلحة والذخائر.

)3( الفتنة

املادة )142( 

يعاقب بالأ�سغال ال�ساقة موؤبدًا على العتداء الذي ي�ستهدف اإما اإثارة احلرب الأهلية اأو القتتال الطائفي 

بت�سليح الأردنيني اأو بحملهم على الت�سلح بع�سهم �سد البع�س الآخر، واإما باحل�س على التقتيل والنهب 

يف حملة اأو حمالت ويق�سى بالإعدام اإذا مت العتداء.

املادة )143(

يعاقب بالأ�سغال ال�ساقة موؤبدًا من راأ�س ع�سابات م�سلحة اأو توىل فيها وظيفة اأو قيادة اأيًا كان نوعها، اإما 

بق�سد اجتياح مدينة اأو حملة اأو بع�س اأمالك الدولة اأو اأمالك جماعة من الآهلني، واإما بق�سد مهاجمة 

اأو مقاومة القوة العامة العاملة �سد مرتكبي هذه اجلنايات.

املادة )144(

1- يعاقب بالأ�سغال ال�ساقة املوؤبدة امل�سرتكون يف ع�سابات م�سلحة األفت بق�سد ارتكاب اإحدى اجلنايات 

املن�سو�س عليها يف املادتني ال�سابقتني.

2- غري اأنه يعفى من العقوبة من مل يتوَل منهم يف الع�سابة وظيفة اأو خدمة ومل يوقف يف اأماكن الفتنة 

وا�ست�سلم ب�سالحه دون مقاومة وقبل �سدور اأي حكم.

املادة )145(

من اأقدم بق�سد اقرتاف اأو ت�سهيل اإحدى جنايات الفتنة املذكورة اأو اأية جناية اأخرى �سد الدولة على 

�سنع اأو اقتناء اأو حيازة املواد املتفجرة اأو امللتهبة واملنتجات ال�سامة اأو املحرقة اأو الأجزاء التي ت�ستعمل 

يف تركيبها اأو �سنعها، يعاقب بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة ف�ساًل عن العقوبات الأ�سد التي ي�ستحقها املتدخلون 

يف تلك اجلنايات اإذا اقرتفت اأو �سرع فيها اأو بقيت ناق�سة.
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املادة )146(

يعاقب بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة على املوؤامرة بق�سد ارتكاب اإحدى اجلنايات املذكورة يف املواد ال�سابقة.

)4( الإرهاب

املادة )147(

كالأدوات  بو�سائل  وترتكب  اإيجاد حالة ذعر  اإىل  ترمي  التي  الأفعال  الإرهابية، جميع  بالأعمال  يق�سد 

املتفجرة، واملواد امللتهبة واملنتجات ال�سامة اأو املحرقة، والعوامل الوبائية، اأو اجلرثومية، التي من �ساأنها 

اأن حتدث خطرًا عامًا.

املادة )148(

1- املوؤامرة التي يق�سد منها ارتكاب عمل اأو اأعمال اإرهابية، يعاقب عليها بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة.

2- كل عمل اإرهابي ي�ستوجب الأ�سغال ال�ساقة خلم�س �سنوات على الأقل.

3- وهو ي�ستوجب الأ�سغال ال�ساقة املوؤبدة اإذا نتج عنه التخريب ولو جزئيًا يف بناية عامة اأو موؤ�س�سة �سناعية 

اأو �سفينة اأو من�ساآت اأخرى اأو التعطيل يف �سبل املخابرات واملوا�سالت والنقل.

4- ويق�سى بعقوبة الإعدام اإذا اأف�سى الفعل اإىل موت اإن�سان اأو هدم بنيان بع�سه اأو كله وفيه �سخ�س اأو 

عدة اأ�سخا�س.

5- ويق�سى بعقوبة الأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة على كل من �سنع اأو اأحرز عن علم منه اأية مواد مفرقعة بق�سد 

ا�ستعمالها يف ارتكاب اإحدى اجلرائم اأو لأجل متكني �سخ�س اآخر من ا�ستعمالها لتلك الغاية.

املادة) 149(

1- كل جمعية اأن�سئت بق�سد تغيري كيان الدولة القت�سادي اأو الجتماعي اأو اأو�ساع املجتمع الأ�سا�سية باإحدى 

الو�سائل املذكورة يف املادة )147( حتل ويق�سى على املنتمني اإليها بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة.

2- ول تنق�س عقوبة املوؤ�س�سني واملديرين عن �سبع �سنوات.

3- اإن العذر املحل اأو املخفف املمنوح للمتاآمرين مبوجب املادة )109( ي�سمل مرتكبي اجلناية املحددة 

اأعاله.

)5( اجلرائم التي تنال من الوحدة الوطنية اأو تعكر ال�سفاء بني عنا�سر الأمة

املادة )150(

كل كتابة وكل خطاب اأو عمل يق�سد منه اأو ينتج عنه اإثارة النعرات املذهبية اأو العن�سرية اأو احل�س على 

النزاع بني الطوائف وخمتلف عنا�سر الأمة يعاقب عليه باحلب�س مدة �ستة اأ�سهر اإىل ثالث �سنوات وبغرامة 

ل تزيد على خم�سني دينارًا. 



238

املادة )151(

1- يتعر�س للعقوبات نف�سها كل �سخ�س ينتمي اإىل جمعية اأن�سئت للغاية امل�سار اإليها يف املادة ال�سابقة.

2- ول ينق�س احلب�س عن �سنة واحدة والغرامة عن ع�سرة دنانري اإذا كان ال�سخ�س املذكور يتوىل وظيفة 

عملية يف اجلمعية.

3- ويف كل الأحوال يحكم بحل اجلمعية وم�سادرة اأمالكها.

املادة )152( 

من اأذاع باإحدى الو�سائل املذكورة يف الفقرتني الثانية والثالثة من املادة )73( وقائع ملفقة اأو مزاعم 

اأو لزعزعة الثقة يف متانة نقد الدولة و�سنداتها وجميع  اأوراق النقد الوطنية  كاذبة لإحداث التدين يف 

اأ�سهر اإىل ثالث �سنوات وبغرامة ل  الإ�سناد ذات العالقة بالثقة املالية العامة يعاقب باحلب�س من �ستة 

تزيد على مائة دينار.

)6( النيل من مكانة الدولة املالية

املادة )153( 

ي�ستحق العقوبات املبينة يف املادة ال�سابقة، كل �سخ�س تذرع بالو�سائل عينها حل�س اجلمهور:

1- اإما على �سحب الأموال املودعة يف امل�سارف وال�سناديق العامة.

2- اأو على بيع �سندات الدولة وغريها من ال�سندات العامة اأو على الإم�ساك عن �سرائها.

الباب الثاين

يف اجلرائم الواقعة على ال�سالمة العامة 

الف�سل الأول 

يف الأ�سلحة والذخائر 

)1( التعاريف

املادة )154(

1- تعد الع�سابات والتجمهرات والجتماعات غري امل�سروعة م�سلحة باملعنى املق�سود يف هذا القانون اإذا 

كان �سخ�س اأو اأكرث من الأ�سخا�س الذين تتاألف منهم حاملني اأ�سلحة ظاهرة اأو خمفية.

اأ�سلحة غري ظاهرة فال يوؤخذ هذا الأمر على �سائر الأ�سخا�س اإذا  2- على اأنه اإذا كان بع�سهم يحمل 

كانوا على جهل به.
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املادة )155( 

1- يعد �سالحًا لأجل تطبيق املادة ال�سابقة الأ�سلحة النارية وكل اأداة اأو اآلة قاطعة اأو ثاقبة اأو را�سة وكل 

اأداة خطرة على ال�سالمة العامة.

2- اإن �سكاكني اجليب العادية التي يزيد ن�سلها عن ع�سرة �سنتيمرتات تعترب �سالحًا بح�سب املعنى املحدد 

لها يف هذا الف�سل اإل اإذا كانت يف الأ�سل خم�س�سة ل�ستعمالها يف مهنة اأو �سناعة اأو حرفة ميار�سها 

اأو يتعاطاها حاملها اأو لالإ�ستعمال البيتي، وكان يحملها بغية ا�ستعمالها يف تلك احلرفة اأو املهنة اأو 

ال�سناعة اأو لال�ستعمال البيتي.

وت�سمل لفظة )ال�سكني( كل اآلة غري املدية ذات ن�سل �سواء اأكانت منتهية براأ�س حاد اأم مل تكن.

 )29 ( حمل الأ�سلحة والذخائر وحيازتها دون اإجازة

املادة )156(

يعاقب باحلب�س مدة ل تتجاوز �ستة اأ�سهر وبغرامة اأق�ساها ع�سرة دنانري كل من حمل خارج منزله �سالحًا 

ممنوعًا من الأ�سلحة املبينة يف املادة ال�سابقة.

الف�سل الثاين 

يف جمعيات الأ�سرار واجلمعيات غري امل�سروعة 

)1( جمعيات ال�سرار

املادة )157(

اإذا اأقدم �سخ�سان اأو اأكرث على تاأليف جمعية اأو عقدا اتفاقًا بق�سد ارتكاب اجلنايات على النا�س   -1

اأو الأموال يعاقبون بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة ول تنق�س هذه العقوبة عن �سبع �سنوات اإذا كانت غاية 

املجرمني العتداء على حياة الغري.

غري اأنه يعفى من العقوبة من باح بق�سد اجلمعية اأو التفاق واأف�سى مبا لديه من املعلومات عن �سائر   -2

املجرمني.

املادة )158(

كل جماعة من ثالثة اأ�سخا�س اأو اأكرث يجوبون الطرق العامة والأرياف على �سكل ع�سابات م�سلحة   -1

بق�سد �سلب املارة والتعدي على الأ�سخا�س اأو الأموال اأو ارتكاب اأي عمل اآخر من اأعمال الل�سو�سية، 

يعاقبون بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة مدة ل تقل عن �سبع �سنوات.

ويق�سى عليهم بالأ�سغال ال�ساقة املوؤبدة اإذا اقرتفوا اأحد الأفعال ال�سابق ذكرها.   -2

التعذيب  باملجني عليهم  اأنزل  اأو  القتل  للجناية على  تنفيذًا  اأقدم منهم  بالإعدام على من  ويحكم   -3

والأعمال الرببرية.
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)2( اجلمعيات غري امل�سروعة 

املادة )159(

تعد جمعية غري م�سروعة:

اأو مبا تقوم به من  اأو ت�سجع بنظامها  اأو غري م�سجلة، حتر�س  1- كل جماعة من النا�س م�سجلة كانت 

الدعاية على ارتكاب اأي فعل من الأفعال غري امل�سروعة التالية:

اأ- قلب د�ستور اململكة بالثورة اأو التخريب.

ب- قلب احلكومة القائمة يف اململكة مبوجب الد�ستور با�ستعمال القوة والعنف.

ج- تخريب اأو اإتالف اأموال احلكومة الأردنية يف اململكة.

2- كل جماعة من النا�س يق�سي عليها القانون تبليغ نظامها اإىل احلكومة وتخلفت عن ذلك اأو ا�ستمرت 

على عقد اجتماعاتها بعد انحاللها مبقت�سى القانون املذكور وت�سمل هذه الفقرة اأي�سًا كل فرع اأو 

مركز اأو جلنة اأو هيئة اأو �سعبة جلمعية غري م�سروعة وكل موؤ�س�سة اأو مدر�سة تديرها جمعية غري 

م�سروعة اأو تدار حتت �سلطتها.

املادة )160 (

كل من انت�سب لع�سوية جمعية غري م�سروعة اأو اأ�سغل وظيفة اأو من�سبًا يف مثل هذه اجلمعية اأو قام مبهمة 

معتمد اأو مندوب لها، يعاقب بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة يف احلالت املذكورة يف الفقرة )1( من املادة ال�سابقة 

ويعاقب باحلب�س مدة ل تزيد على �سنتني يف احلالت املذكورة يف الفقرة )2( من املادة ذاتها.

املادة )161( 

كل من �سجع غريه باخلطابة اأو الكتابة، اأو باأية و�سيلة اأخرى على القيام باأي فعل من الأفعال التي تعترب 

غري م�سروعة مبقت�سى املادة )159( من هذا القانون يعاقب باحلب�س مدة ل تزيد على �سنتني.

املادة)162(

كل من دفع تربعات اأو ا�سرتاكات اأو اإعانات جلمعية غري م�سروعة اأو جمع تربعات اأو ا�سرتاكات اأو اإعانات 

حل�ساب مثل هذه اجلمعية، يعاقب باحلب�س مدة ل تزيد على �ستة اأ�سهر.

املادة )163( 

كل من طبع اأو ن�سر اأو باع اإو عر�س للبيع اأو اأر�سل بالربيد كتابًا اأو ن�سرة اأو كرا�سًا اأو اإعالنًا اأو بيانًا اأو 

من�سورًا اأو جريدة جلمعية غري م�سروعة اأو ملنفعتها، اأو �سادرة منها يعاقب باحلب�س مدة ل تزيد على �ستة 

اأ�سهر اأو بغرامة ل تزيد على خم�سني دينارًا. 
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الف�سل الثالث 

يف التجمهر غري امل�سروع وغري ذلك من اجلرائم املخلة بالأمن العام 

املادة )164(

1- اإذا جتمهر �سبعة اأ�سخا�س فاأكرث بق�سد ارتكاب جرم، اأو كانوا جمتمعني بق�سد حتقيق غاية م�سرتكة 

فيما بينهم، وت�سرفوا ت�سرفًا من �ساأنه اأن يحمل من يف ذلك اجلوار على اأن يتوقعوا - �سمن دائرة 

املعقول- اأنهم �سيخلون بالأمن العام اأو اأنهم بتجمهرهم هذا �سي�ستفزون بدون �سرورة اأو �سبب معقول 

اأ�سخا�سًا اآخرين لالإخالل بالأمن العام اعترب جتمهرهم هذا جتمهرًا غري م�سروع.

2- اإذا �سرع املتجمهرون جتمهرًا غري م�سروع يف حتقيق الغاية التي اجتمعوا من اأجلها لالإخالل بالأمن 

العام ب�سورة مرعبة لالأهايل اأطلق على هذا التجمهر )�سغب(.

املادة )165(

1- كل من ا�سرتك يف جتمهر غري م�سروع، عوقب باحلب�س مدة ل تزيد على �سنة اأو بغرامة ل تزيد على 

خم�سة وع�سرين دينارًا اأو بكلتا العقوبتني معًا.

2- من ا�سرتك يف �سغب عوقب باحلب�س مدة ل تزيد على �سنة اأو بغرامة ل تزيد على خم�سني دينارًا اأو 

بكلتا العقوبتني معًا.

املادة )166( 

يعفى من العقوبة املفرو�سة يف املادة )165( الذين ين�سرفون قبل اإنذار ممثلي ال�سلطة اأو ال�سابطة العدلية 

اأو ميتثلون يف احلال لإنذارها دون اأن ي�ستعملوا �سالحًا اأو يرتكبوا اأية جناية اأو جنحة.

املادة )167( 

1- اإذا جتمهر النا�س على ال�سورة املبينة يف املادة )164( اأنذرهم بالتفرق اأحد ممثلي ال�سلطة الإدارية، 

اأو قائد ال�سرطة، اأو قائد املنطقة اأو اأي �سابط من �سباط ال�سرطة والدرك نفخًا بالبوق اأو ال�سفارة 

اأو باأية و�سيلة اأخرى من هذا النوع اأو باإطالق م�سد�س تنبعث منه اإ�سارة �سوئية.

2- اإذا ا�ستمر املجتمعون يف التجمهر بق�سد اإحداث ال�سغب بعد اإ�سعارهم بالو�سائط املذكورة يف الفقرة 

ال�سابقة اأو بعد �سدور الأمر اإليهم بالتفرق مبدة معقولة اأو حال املتجمهرون بالقوة دون تفرقهم جاز 

لأي من املذكورين يف الفقرة ال�سابقة، ولل�سرطة اأو اأي اأ�سخا�س يقومون مب�ساعدة اأي منهما اأن يتخذ 

كل ما يلزم من التدابري لتفريق الذين ظلوا متجمهرين على النحو املذكور اأو للقب�س على اأي منهم 

واإن اأبدى اأحد منهم مقاومة جاز لأي �سخ�س ممن تقدم ذكرهم اأن ي�ستعمل القوة ال�سرورية �سمن 

احلد املعقول للتغلب على مقاومته.

املادة )168(

1- اإذا مل يتفرق املجتمعون بغري القوة كانت العقوبة احلب�س من ثالثة اأ�سهر اإىل �سنتني.
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اأية عقوبة  2- من ا�ستعمل ال�سالح منهم يعاقب باحلب�س من �ستة اأ�سهر حتى ثالث �سنوات ف�ساًل عن 

اأ�سد قد ي�ستحقها.

الباب الثالث 

يف اجلرائم التي تقع على الإدارة العامة

احكام عامة

املادة)169(

يعد موظفًا باملعنى املق�سود يف هذا الباب كل موظف عمومي يف ال�سلك الإداري اأو الق�سائي، وكل �سابط 

من �سباط ال�سلطة املدنية اأو الع�سكرية اأو فرد من اأفرادها، وكل عامل اأو م�ستخدم يف الدولة اأو يف اإدارة 

عامة.

الف�سل الأول 

يف اجلرائم املخلة بواجبات الوظيفة 

)1( الر�سوة

املادة )170(

كل موظف عمومي وكل �سخ�س ندب اإىل خدمة عامة �سواء بالنتخاب اأو بالتعيني وكل امرئ كلف مبهمة 

ر�سمية كاملحكم واخلبري وال�سنديك طلب اأو قبل لنف�سه اأو لغريه هدية اأو وعدًا اأو اأية منفعة اأخرى ليقوم بعمل 

حق بحكم وظيفته عوقب باحلب�س من �ستة اأ�سهر اإىل �سنتني، وبغرامة من ع�سرة دنانري اإىل مائتي دينار.

املادة )171(

1- كل �سخ�س من الأ�سخا�س ال�سابق ذكرهم طلب اأو قبل لنف�سه اأو لغريه هدية اأو وعدًا اأو اأية منفعة 

اأخرى ليعمل عماًل غري حق اأو ليمتنع عن عمل كان يجب اأن يقوم به بحكم وظيفته، عوقب باحلب�س 

من �سنة اإىل ثالث �سنوات وبغرامة من ع�سرين دينارًا اإىل مائتي دينار.

2- يعاقب بالعقوبة نف�سها املحامي اإذا ارتكب هذه الأفعال.

املادة )172(

1- يعاقب الرا�سي اأي�سًا بالعقوبات املن�سو�س عليها يف املادتني ال�سابقتني.

2- يعفى الرا�سي واملتدخل من العقوبة اإذا باحا بالأمر لل�سلطات املخت�سة اأو اعرتافا به قبل اإحالة الق�سية 

اإىل املحكمة.
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املادة )173(

اأو وعده  اأو منفعة اأخرى  من عر�س على �سخ�س من الأ�سخا�س الوارد ذكرهم يف املادة )170( هدية 

بها ليعمل عماًل غري حق اأو ليمتنع عن عمل كان يجب اأن يقوم به عوقب - اإذا مل يالِق العر�س اأو الوعد 

قبوًل - باحلب�س ل اأقل من ثالثة اأ�سهر وبغرامة من ع�سرة دنانري اإىل مائتي دينار.

)2( الإختال�س وا�ستثمار الوظيفة

املادة )174(

1- كل موظف عمومي اأدخل يف ذمته ما وكل اإليه بحكم الوظيفة اأمر اإدارته اأو جبايته اأو حفظه من نقود 

واأ�سياء اأخرى للدولة اأو لأحد النا�س عوقب باحلب�س من �ستة اأ�سهر اإىل ثالث �سنوات وبغرامة من 

ع�سرة دنانري اإىل مائة دينار.

2- اإذا وقع الفعل املبني يف الفقرة ال�سابقة بد�س كتابات غري �سحيحة يف القيود اأو الدفاتر اأو بتحريف اأو 

حذف اأو اإتالف احل�سابات والأوراق اأو غريها من ال�سكوك وعلى �سورة عامة باأية حيلة ترمي اإىل 

منع اكت�ساف الختال�س، عوقب بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة اأو العتقال املوؤقت.

املادة)175(

من وكل اإليه بيع اأو �سراء اأو اإدارة اأموال منقولة اأو غري منقولة حل�ساب الدولة اأو حل�ساب اإدارة عامة، 

فاقرتف غ�سًا يف اأحد هذه الأعمال اأو خالف الأحكام التي ت�سري عليها اإما جلر مغنم ذاتي اأو مراعاة 

لفريق اأو اإ�سرارًا بالفريق الآخر اأو اإ�سرارًا بالإدارة العامة عوقب باحلب�س من �ستة اأ�سهر اإىل ثالث �سنوات 

وبغرامة ل تنق�س عن قيمة ال�سرر الناجم.

املادة )176(

يعاقب من �ستة اأ�سهر اإىل �سنتني وبغرامة اأقلها ع�سرة دنانري:

1- كل موظف ح�سل على منفعة �سخ�سية من اإحدى معامالت الإدارة التي ينتمي اإليها �سواء اأفعل ذلك 

مبا�سرة اأو على يد �سخ�س م�ستعار اأو باللجوء اإىل �سكوك �سورية.

2- ممثلو الإدارة و�سباط ال�سرطة والدرك و�سائر متويل ال�سرطة العامة اإذا اقدموا جهارًا اأو باللجوء 

اإىل �سكوك �سورية مبا�سرة اأو على يد �سخ�س م�ستعار على الجتار يف املنطقة التي ميار�سون فيها 

ال�سلطة باحلبوب و�سائر احلاجات ذات ال�سرورة الأولية غري ما اأنتجته اأمالكهم.

املادة) 177(

1- يخف�س ن�سف العقوبات املن�سو�س عليها يف املادة )174( اإذا كان ال�سرر احلا�سل والنفع الذي توخاه 

الفاعل زهيدين اأو اإذا عو�س عن ال�سرر تعوي�سًا تامًا قبل اإحالة الق�سية على املحكمة.

2- واإذا ح�سل الرد والتعوي�س اأثناء املحاكمة وقبل اأي حكم يف الأ�سا�س وغري مربم خف�س من العقوبة 

ربعها.
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)3( التعدي على احلرية

املادة )178( 

كل موظف اأوقف اأو حب�س �سخ�سًا يف غري احلالت التي ين�س عليها القانون يعاقب باحلب�س من ثالثة 

اأ�سهر اإىل �سنة.

املادة )179( 

اإذا قبل - مديرو وحرا�س ال�سجون اأو املعاهد التاأديبية اأو الإ�سالحيات وكل من ا�سطلع ب�سالحيتهم من 

املوظفني - �سخ�سًا دون مذكرة ق�سائية اأو قرار ق�سائي اأو ا�ستبقوه اإىل اأبعد من الأجل املحدد، يعاقبون 

باحلب�س من �سهر اإىل �سنة.

املادة )180(

اإن املوظفني ال�سابق ذكرهم و�سباط ال�سرطة والدرك واأفرادهما واأي من املوظفني الإداريني الذين يرف�سون 

اأو يوؤخرون اإح�سار �سخ�س موقوف اأو �سجني اأمام املحكمة اأو القا�سي ذي ال�سالحية الذي يطلب اإليهم 

ذلك يعاقبون باحلب�س ملدة ل تزيد على �ستة اأ�سهر اأو بغرامة ل تزيد على خم�سني دينارًا.

املادة )181(

التي  الأحوال  اأو ملحقات م�سكنه يف غري  النا�س  اأحد  كونه موظفًا م�سكن  1- كل موظف يدخل ب�سفة 

يجيزها القانون، يعاقب باحلب�س من ثالثة اأ�سهر اإىل ثالث �سنني وبغرامة من ع�سرين دينارًا اإىل 

مائة دينار.

2- واإذا ان�سم اإىل فعله هذا حتري املكان اأو اأي عمل تع�سفي اآخر فال تنق�س العقوبة عن �ستة اأ�سهر.

3- واإذا ارتكب املوظف الفعل ال�سابق ذكره دون اأن يراعي الأ�سول التي يفر�سها القانون يعاقب باحلب�س 

من �سهر اإىل �سنة وبغرامة من خم�سة دنانري اإىل ع�سرين دينارًا. 

4- وكل موظف يدخل ب�سفة كونه موظفًا حماًل من املحال اخل�سو�سية كبيوت لتجارة املخت�سة باآحاد 

النا�س وحمال اإدارتهم يف غري احلالت التي يجيزها القانون اأو دون اأن يراعي الأ�سول التي يفر�سها 

القانون يعاقب باحلب�س حتى �ستة اأ�سهر اأو بغرامة ل تزيد على خم�سني دينارًا. 

)4( اإ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة والإخالل بواجبات الوظيفة

املادة )182( 

1- كل موظف ي�ستعمل �سلطة وظيفته مبا�سرة اأو بطريق غري مبا�سر ليعوق اأو يوؤخر تنفيذ اأحكام القوانني، 

اأو الأنظمة املعمول بها اأو جباية الر�سوم وال�سرائب املقررة قانونًا اأو تنفيذ قرار ق�سائي اأو اأي اأمر 

�سادر عن �سلطة ذات �سالحية يعاقب باحلب�س من �سهر اإىل �سنتني.

2- اإذا مل يكن الذي ا�ستعمل �سلطته اأو نفوذه موظفًا عامًا، يعاقب باحلب�س من اأ�سبوع اإىل �سنة.
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املادة )183(

1- كل موظف تهاون بال �سبب م�سروع يف القيام بواجبات وظيفته وتنفيذ اأوامر اأمره امل�ستند فيها اإىل 

الأحكام القانونية يعاقب بالغرامة من ع�سرة دنانري اإىل خم�سني دينارًا اأو باحلب�س من اأ�سبوع واحد 

اإىل ثالثة اأ�سهر.

2- اإذا حلق �سرر مب�سالح الدولة من جراء هذا الإهمال عوقب ذلك املوظف باحلب�س من �سهر واحد 

اإىل �سنة و�سمن قيمة هذا ال�سرر.

املادة )184( 

كل �سابط اأو فرد من اأفراد ال�سرطة اأو الدرك امتنع عن تلبية طلب قانوين �سادر من ال�سلطة الق�سائية 

اأو الإدارية يعاقب باحلب�س من اأ�سبوع اإىل �سنة اأو بالغرامة من خم�سة دنانري اإىل خم�سني دينارًا اأو بكلتا 

العقوبتني معًا.

الف�سل الثاين 

يف اجلرائم الواقعة على ال�سلطة العامة 

)1( مقاومة املوظفني 

املادة )185( 

1- من هاجم اأو قاوم بالعنف موظفًا يعمل على تنفيذ القوانني اأو الأنظمة املعمول بها اأو جباية الر�سوم 

اأو ال�سرائب املقررة قانونًا اأو تنفيذ حكم اأو اأمر ق�سائي اأو اأي اأمر �سادر من �سلطة ذات �سالحية 

يعاقب باحلب�س ل اأقل من �ستة اأ�سهر اإذا كان م�سلحًا وباحلب�س من ثالثة اأ�سهر اإىل �سنة اإذا كان 

اأعزل من ال�سالح.

2- وت�ساعف العقوبة اإذا كان الفاعلون ثالثة فاأكرث.

املادة )186(

كل مقاومة فعلية كانت اأم �سلبية توقف عماًل م�سروعًا يقوم به اأحد الأ�سخا�س الذين و�سفتهم املادة ال�سابقة، 

يعاقب عليها باحلب�س من �سهر اإىل �ستة اأ�سهر اأو بالغرامة من ع�سرة دنانري اإىل خم�سني دينارًا. 

)2( اعمال ال�سدة

املادة )187(

1- من �سرب موظفًا اأو اعتدى عليه بفعل موؤثر اآخر اأو عامله بالعنف وال�سدة اأو هدده اأو �سهر ال�سالح 

عليه اأثناء ممار�سته وظيفته اأو من اأجل ما اأجراه بحكم الوظيفة، يعاقب باحلب�س من �ستة اأ�سهر 

اإىل �سنتني.
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2- واإذا وقع الفعل على قا�ٍس، كانت العقوبة من �سنة اإىل ثالث �سنوات.

3- ت�سدد العقوبة املفرو�سة يف الفقرتني ال�سابقتني باأن ي�سم عليهما من الثلث اإىل الن�سف اإذا اقرتفت 

اأعمال العنف عمدًا اأو اقرتفها اأكرث من واحد اأو جنم عنها جرح اأو مر�س.

4- اإذا كانت اأعمال العنف اأو اجلرح اأو املر�س ت�ستوجب خلطورتها عقوبة اأ�سد من العقوبات املن�سو�س 

عنها بالفقرات ال�سابقة �سم اإىل العقوبة التي ي�ستحقها الفاعل مبقت�سى اأحكام هذا القانون من 

الثلث اإىل الن�سف.

)3( يف الذم والقدح والتحقري

املادة )188( 

اأن تنال  اإ�سناد مادة معينة اإىل �سخ�س - ولو يف معر�س ال�سك وال�ستفهام - من �ساأنها  1- الذم: هو 

من �سرفه وكرامته اأو تعر�سه اإىل بغ�س النا�س واحتقارهم �سواء اأكانت تلك املادة جرمية ت�ستلزم 

العقاب اأم ل.

2- القدح: هو العتداء على كرامة الغري اأو �سرفه اأو اعتباره - ولو يف معر�س ال�سك وال�ستفهام -من 

دون بيان مادة معينة.

3- واإذا مل يذكر عند ارتكاب جرائم الذم والقدح ا�سم املعتدى عليه �سريحًا اأو كانت الإ�سنادات الواقعة 

مبهمة، ولكنه كانت هنالك قرائن ل يبقى معها تردد يف ن�سبة تلك الإ�سنادات اإىل املعتدى عليه ويف 

تعيني ماهيتها، وجب عندئذ اأن ينظر اإىل مرتكب فعل الذم اأو القدح كاأنه ذكر ا�سم املعتدى عليه 

وكاأن الذم اأو القدح كان �سريحًا من حيث املاهية.

املادة )189( 

لكي ي�ستلزم الذم اأو القدح العقاب، ي�سرتط فيه اأن يقع على �سورة من ال�سور الآتية:

1- الذم اأو القدح الوجاهي، وي�سرتط اأن يقع:

اأ- يف جمل�س مبواجهة املعتدى عليه.

ب- يف مكان ميكن لأ�سخا�س اآخرين اأن ي�سمعوه، قل عددهم اأو كرث.

2- الذم اأو القدح الغيابي، و�سرطه اأن يقع اأثناء الجتماع باأ�سخا�س كثريين جمتمعني اأو منفردين.

3- الذم اأو القدح اخلطي، و�سرطه اأن يقع:

اأ- مبا ين�سر ويذاع بني النا�س اأو مبا يوزع على فئة منهم من الكتابات اأو الر�سوم اأو ال�سور 

ال�ستهزائية، اأو م�سودات الر�سوم )الر�سوم قبل اأن تزين وت�سنع(.

ب- مبا ير�سل اإىل املعتدى عليه من املكاتب املفتوحة )غري املغلقة( وبطاقات الربيد.

4- الذم اأو القدح بوا�سطة املطبوعات و�سرطه اأن يقع:

اأ- بوا�سطة اجلرائد وال�سحف اليومية اأو املوؤقتة.
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ب- باأي نوع كان من املطبوعات وو�سائط الن�سر.

املادة )190(

اأو  اأو �سباب - غري الذم والقدح - يوجه اإىل املعتدى عليه وجهًا لوجه بالكالم  التحقري: هو كل حتقري 

احلركات اأو بكتابة اأو ر�سم مل يجعال علنيني اأو مبخابرة برقية اأو هاتفية اأو مبعاملة غليظة.

املادة )191( 

يعاقب على الذم باحلب�س من ثالثة اأ�سهر اإىل �سنتني اإذا كان موجهًا اإىل جمل�س الأمة اأو اأحد اأع�سائه 

اأثناء عمله اأو ب�سبب ما اأجراه بحكم عمله اأو اإىل اإحدى الهيئات الر�سمية اأو املحاكم اأو الإدارات العامة 

اأو اجلي�س اأو اإىل اأي موظف اأثناء قيامه بوظيفته اأو ب�سبب ما اأجراه بحكمها.

املادة )192( 

1- اإذا طلب الذام اأن ي�سمح له باإثبات �سحة ما عزاه اإىل املوظف املعتدى عليه، فال يجاب اإىل طلبه اإل 

اأن يكون ما عزاه متعلقًا بواجبات وظيفة ذلك املوظف اأو يكون جرمية ت�ستلزم العقاب قانونًا.

2- فاإذا كان الذم يتعلق بواجبات الوظيفة فقط وثبتت �سحته فيرباأ الذام، واإل فيحكم عليه بالعقوبة 

املقررة للذم.

الذام قد عزا ذلك وهو  اأن  بها وثبت  الذم جرمية وجرت مالحقة ذلك املوظف  واإذا كان مو�سوع   -3

يعلم براءة املوظف املذكور انقلب الذم افرتاء ووجب عندئذ العمل باأحكام املواد القانونية املخت�سة 

بالفرتاء.

املادة )193( 

يعاقب على القدح باحلب�س من �سهر اإىل �ستة اأ�سهر اأو بغرامة من ع�سرة دنانري اإىل خم�سني دينارًا اإذا 

كان موجهًا اإىل من ذكروا يف املادة )191(.

املادة )194( 

اإذا طلب القادح اأن ي�سمح له باإثبات �سحة ما عزاه اإىل املوظف املعتدى عليه فال يجاب اإىل طلبه اإل اأن 

يكون ما عزاه متعلقًا بواجبات ذلك املوظف ويقف موقف الذام وذلك بتحويل عبارات القدح اإىل �سكل 

مادة خم�سو�سة وعندئذ يعامل معاملة الذام.

املادة )195(

يعاقب باحلب�س من �سنة اإىل ثالث �سنوات كل من:

1- ثبتت جراأته باإطالة الل�سان على جاللة امللك.

2- اأر�سل اأو حمل غريه على اأن ير�سل اأو يوجه اإىل جاللته اأية ر�سالة خطية اأو �سفوية اأو اأية �سورة اأو ر�سم 

هزيل من �ساأنه امل�س بكرامة جاللته اأو اأن ي�سع تلك الر�سالة اأو ال�سورة اأو الر�سم ب�سكل يفيد امل�س 

بكرامة جاللته وكل من يذيع ما ذكر اأو يعمل على اإذاعته بني النا�س.
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3- يعاقب بالعقوبة نف�سها اإذا كان ما ذكر موجهًا �سد جاللة امللكة اأو ويل العهد اأو اأحد اأو�سياء العر�س 

اأو اأحد اأع�ساء هيئة النيابة.

املادة )196( 

يعاقب على التحقري:

بكلتا  اأو  دينارًا  ثالثني  اإىل  دنانري  خم�سة  من  بغرامة  اأو  اأ�سهر  �ستة  اإىل  اأ�سبوعني  من  باحلب�س   -1

هاتني العقوبتني معًا اإذا كان موجهًا اإىل موظف اأثناء قيامه بوظيفته اأو من اأجل ما اأجراه بحكم 

الوظيفة.

2- واإذا كان املوظف املعتدى عليه بالتحقري اأثناء قيامه بوظيفته اأو من اأجل ما اأجراه بحكم الوظيفة ممن 

ميار�سون ال�سلطة العامة كانت العقوبة من �سهر اإىل �سنة.

3- واإذا وقع التحقري بالكالم اأو احلركات التهديدية على قا�ٍس يف من�سة الق�ساء كانت العقوبة من ثالثة 

اأ�سهر اإىل �سنتني.

املادة )197(

يعاقب باحلب�س من �ستة اأ�سهر اإىل ثالث �سنوات، كل من مزق اأو حقر العلم اأو ال�سعار الوطني اأو علم 

اجلامعة العربية عالنية.

املادة )198( 

اإيفاء للغاية املق�سودة من هذا الق�سم، اإن ن�سر اأية مادة تكون ذمًا اأو قدحًا يعترب ن�سرًا غري م�سروع اإل:

1- اإذا كان مو�سوع الذم اأو القدح �سحيحًا ويعود ن�سره بالفائدة على امل�سلحة العامة.

2- اإذا كان مو�سوع الذم اأو القدح م�ستثنى من املوؤاخذة بناء على اأحد الأ�سباب الآتية:

اأ- اإذا كان مو�سوع الذم اأو القدح قد ن�سر من قبل احلكومة اأو جمل�س الأمة اأو يف م�ستند اأو حم�سر 

ر�سمي، 

اأو لن�سباط  الع�سكري  تابع لالن�سباط  القدح قد ن�سر بحق �سخ�س  اأو  الذم  اإذا كان مو�سوع  ب- 

ال�سرطة اأو الدرك وكان يتعلق ب�سلوكه ك�سخ�س تابع لذلك الن�سباط ووقع الن�سر من �سخ�س 

ذي �سلطة عليه فيما يتعلق ب�سلوكه ذاك اإىل �سخ�س اآخر له عليه تلك ال�سلطة نف�سها، 

ج- اإذا كان مو�سوع الذم اأو القدح قد ن�سر اأثناء اإجراءات ق�سائية من قبل �سخ�س اآخر ا�سرتك يف 

 اأو �ساهد اأو فريق يف الدعوى، اأو
ٍ
تلك الإجراءات كقا�ٍس اأو حمام

د- اإذا كان مو�سوع الذم اأو القدح هو يف الواقع بيان �سحيح لأي اأمر قيل اأو جرى اأو اأذيع يف جمل�س 

الأمة، اأو

هـ- اإذا كان مو�سوع الذم اأو القدح هو يف الواقع بيان �سحيح عن اأي �سيء اأو اأمر قيل اأو جرى اأو اأبرز 

اأثناء اإجراءات ق�سائية متخذة اأمام اأية حمكمة ب�سرط اأن ل تكون املحكمة قد حظرت ن�سر ما 

ذكر اأو املحاكمة التي متت فيها تلك الإجراءات متت ب�سورة �سرية، اأو
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و- اإذا كان مو�سوع الذم اأو القدح هو ن�سخة و�سورة اأو خال�سة �سحيحة عن مادة �سبق ن�سرها وكان 

ن�سر ذلك املو�سوع م�ستثنى من املوؤاخذة مبقت�سى اأحكام هذه املادة.

3- اإذا كان الن�سر م�ستثنى من املوؤاخذة ف�سيان يف ذلك - اإيفاء للغاية املق�سودة من هذا الق�سم - اأكان 

الأمر الذي وقع ن�سره �سحيحًا اأو غري �سحيح اأو كان الن�سر قد جرى ب�سالمة نية اأم خالف ذلك.

وي�سرتط يف ذلك اأن ل تعفى اأحكام هذه املادة اأي �سخ�س من العقوبة التي يكون معر�سًا لها مبوجب اأحكام 

اأي ف�سل اآخر من هذا القانون اأو اأحكام اأي ت�سريع اآخر.

املادة )199(

يكون ن�سر املو�سوع املكون للذم، والقدح م�ستثنى من املوؤاخذة ب�سرط وقوعه ب�سالمة نية اإذا كانت العالقة 

املوجودة بني النا�سر و�ساحب امل�سلحة بالن�سر من �ساأنها اأن جتعل النا�سر اإزاء واجب قانوين يق�سي عليه 

بن�سر ذلك املو�سوع ل�ساحب امل�سلحة بالن�سر اأو اإذا كان للنا�سر م�سلحة �سخ�سية م�سروعة يف ن�سره ذلك 

املو�سوع على هذا الوجه، ب�سرط اأن ل يتجاوز حد الن�سر وكيفيته، القدر املعقول الذي تتطلبه املنا�سبة.

)4( متزيق الإعالات الر�سمية 

املادة )200(

1- كل من مزق اأو �سوه اأو اأتلف ق�سدًا اإعالنًا اأو م�ستندًا األ�سق اأو على و�سك الإل�ساق على بناية اأو مكان 

عام تنفيذًا لأحكام اأي ت�سريع اأو باأمر �سخ�س موظف يف اخلدمة العامة، يعاقب بغرامة ل تزيد على 

ع�سرة دنانري.

2- اإذا ارتكب الفعل ازدراء بال�سلطة اأو احتجاجًا على اأحد اأعمالها كان عقابه احلب�س من اأ�سبوع اإىل 

�سهر واحد.

)5( اإنتحال ال�سفات اأو الوظائف 

املادة )201(

1- من اأقدم عالنية ودون حق على ارتداء ك�سوة ر�سمية اأو ارتدى ما هو خم�س�س لرتبة فوق رتبته، عوقب 

باحلب�س مدة ل تزيد على �سنة.

2- كل من تقلد عالنية ودون حق و�سامًا اأو �سارة اأو زيًا من اأزياء اأو اأو�سمة اأو �سارات الدولة، يعاقب بغرامة 

ل تتجاوز خم�سني دينارًا .

3- كل اأردين تقلد عالنية دون حق اأو بغري اإذن جاللة امللك و�سامًا اأجنبيًا، يعاقب كذلك بغرامة ل تتجاوز 

ع�سرة دنانري.

املادة )202(

1- يعاقب باحلب�س من �سهر اإىل �سنة كل من:
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اأو ع�سكرية يف منا�سبة كان فيها ذلك  العامة مدنية كانت  انتحل �سخ�سية موظف يف اخلدمة  اأ- 

املوظف مكلفًا بالقيام بفعل اأو باحل�سور اإىل مكان بحكم وظيفته، اأو

ب- تظاهر دون حق باأنه موظف يف اخلدمة العامة مدنية كانت اأو ع�سكرية وادعى باأنه من حقه 

اأن يقوم باأي فعل من الأفعال اأو اأن يح�سر اإىل مكان من الأمكنة لأجل القيام باأي فعل بحكم 

وظيفته.

2- ويعاقب باحلب�س من ثالثة اأ�سهر اإىل �سنتني اإذا اقرتف اأيًا من الأفعال املذكورة يف الفقرتني ال�سابقتني 

وهو مرتٍد يف اأثناء العمل زيًا اأو �سارة خا�سني باملوظفني.

)6( فك الأختام ونزع الوراق والوثائق

املادة )203(

1- من اأقدم ق�سدًا على ف�س ختم و�سع باأمر ال�سلطة العامة اأو من املحكمة اأو اإحدى دوائرها حلفظ 

حمل اأو نقود اأو اأ�سياء اأو اأوراق تتعلق باأية م�سلحة كانت اأو اأزاله اأو �سرّيه عدمي اجلدوى، عوقب 

باحلب�س من اأ�سبوع اإىل �سنة.

2- واإذا وقع الفعل مقرتنًا باأعمال العنف فال يكون احلب�س اأقل من ثالثة �سهور.

3- ويعاقب املتجا�سر على ال�سرقة بف�س اخلتم واإزالته باجلزاء املعني ملن يج�سر على ال�سرقة بك�سر اأقفال 

باب املحل املحفوظ واملقفل، واإذا كان ال�سارق املوظف امل�سوؤول عوقب بنف�س العقوبة.

املادة )204(

1- من اأخذ اأو نزع اأو اأتلف اإتالفًا تامًا اأو جزئيًا اأوراقًا اأو وثائق اأودعت خزائن املحفوظات اأو دواوين 

املحاكم اأو امل�ستودعات العامة اأو �سلمت اإىل وديع عام ب�سفته هذه، عوقب باحلب�س من �ستة اأ�سهر 

اإىل ثالث �سنوات.

2- واإذا اقرتف الفعل بوا�سطة فك الأختام اأو اخللع اأو الت�سلق اأو بوا�سطة اأعمال العنف على الأ�سخا�س، 

كانت العقوبة بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة.

املادة )205(

اأو اتلف واإن جزئيًا  ي�ستحق العقوبات املبينة يف املادة ال�سابقة مبا ا�ستملت عليه من فوارق، من اأحرق 

�سجالت اأو م�سودات اأو اأ�سول ال�سكوك اخلا�سة بال�سلطة العامة.
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الباب الرابع 

يف اجلرائم املخلة بالإدارة الق�سائية 

الف�سل الأول 

يف اجلرائم املخلة ب�سري العدالة 

)1( كتم اجلنايات واجلنح 

املادة )206(

1- يعاقب باحلب�س من �سهر اإىل �سنة كل من علم باتفاق جنائي لرتكاب جرمية من اجلرائم املن�سو�س 

عليها يف املواد )135 و136 و137 و138 و142 و143 و 145و148( من هذا القانون ومل يخرب ال�سلطة 

العامة بوجه ال�سرعة املعقولة.

اأو  اأ�سوله  من  اأي  على  ول  املوؤامرة  تلك  يف  يد  له  �سخ�س  اأي  زوج  على  املادة  هذه  حكم  ي�سري  ل   -2

فروعه.

املادة )207( 

1- كل موظف مكلف بالبحث عن اجلرائم اأو مالحقتها، اأهمل اأو اأرجاأ الإخبار عن جرمية ات�سلت بعلمه، 

عوقب باحلب�س من اأ�سبوع اإىل �سنة اأو بالغرامة من خم�سة دنانري اإىل ع�سرين دينارًا. 

2- كل موظف اأهمل اأو اأرجاأ اإعالم ال�سلطة ذات ال�سالحية عن جناية اأو جنحة عرف بها اأثناء قيامه 

بالوظيفة اأو يف معر�س قيامه بها عوقب باحلب�س من اأ�سبوع اإىل ثالثة اأ�سهر اأو بالغرامة من خم�سة 

دنانري اإىل ع�سرين دينارًا. 

3- كل من قام حال مزاولته اإحدى املهن ال�سحية باإ�سعاف �سخ�س يبدو اأنه وقعت عليه جناية اأو جنحة 

ومل يخرب بها ال�سلطة ذات ال�سالحية عوقب بالعقوبة املن�سو�س عليها بالفقرة الثانية.

4- ت�ستثنى من كل ذلك اجلرائم التي تتوقف مالحقتها على ال�سكوى.

)2(اإنتزاع الإقرار واملعلومات

املادة )208( 

1- من �سام �سخ�سًا اأي نوع من اأنواع العنف وال�سدة التي ل يجيزها القانون بق�سد احل�سول على اإقرار 

بجرمية اأو على معلومات ب�ساأنها، عوقب باحلب�س من ثالثة اأ�سهر اإىل ثالث �سنوات.

اأ�سهر اإىل ثالث  اأو جرح كانت العقوبة من �ستة  اأعمال العنف وال�سدة هذه اإىل مر�س  اأف�ست  2- واإذا 

�سنوات ما مل ت�ستلزم تلك الأعمال عقوبة اأ�سد.
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)3( اإختالق اجلرائم والإفرتاء

املادة )209( 

من اأخرب ال�سلطة الق�سائية اأو اأية �سلطة يجب عليها اإبالغ ال�سلطة الق�سائية عن جرمية يعرف اأنها مل 

ترتكب، ومن كان �سببًا يف مبا�سرة حتقيق متهيدي اأو ق�سائي باختالقه اأدلة مادية على جرمية كهذه، عوقب 

باحلب�س مدة ل تتجاوز �ستة اأ�سهر اأو بغرامة ل تزيد على ع�سرة دنانري اأو بكلتا هاتني العقوبتني.

املادة )210(

1- من قدم �سكاية اأو اإخبارًا كتابيًا اإىل ال�سلطة الق�سائية اأو اأية �سلطة يجب عليها اإبالغ ال�سلطة الق�سائية، 

فعزا اإىل اأحد النا�س جنحة اأو خمالفة وهو يعرف براءاته منها اأو اختلق عليه اأدلة مادية تدل على 

وقوع مثل هذا اجلرم عوقب بح�سب اأهمية ذلك الإ�سناد باحلب�س من اأ�سبوع اإىل ثالث �سنوات.

2- واإذا كان الفعل املعزو يوؤلف جناية، عوقب املفرتي بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة.

املادة )211(

اإذا رجع املخرب عن اإخباره اأو املفرتي عن افرتائه قبل اأية مالحقة، يحكم عليه ب�سد�س العقوبات املن�سو�س 

عليها يف املادتني ال�سابقتني، واإن كان رجوعه عما عزاه اأو اعرتافه باختالق الأدلة املادية بعد املالحقات 

القانونية، حط عنه ثلثا العقوبات املن�سو�س عليها يف املادتني ال�سابقتني.

)4( الهوية الكاذبة 

املادة )212(

من ا�ست�سماه قا�ٍس اأو �سابط من ال�سرطة اأو الدرك اأو اأي موظف من ال�سابطة العدلية فذكر ا�سمًا اأو 

�سفة لي�ست له، اأو اأدى اإفادة كاذبة عن هويته اأو حمل اإقامته اأو �سكنه اأو عن هوية وحمل اإقامة و�سكن 

غريه عوقب باحلب�س ملدة ل تزيد على �سهر اأو بغرامة من دينار اإىل ع�سرة دنانري.

املادة )213( 

من انتحل ا�سم غريه يف حتقيق ق�سائي اأو حماكمة ق�سائية عوقب باحلب�س من �سهر اإىل �سنة.

)5( �سهادة الزور

املادة )214(

1- من �سهد زورًا اأمام �سلطة ق�سائية اأو ماأمور له اأو هيئة لها �سالحية ا�ستماع ال�سهود حملفني اأو اأنكر 

احلقيقة اأو كتم بع�س اأو كل ما يعرفه من وقائع الق�سية التي ي�ساأل عنها، �سواء اأكان ال�سخ�س الذي 

اأدى ال�سهادة �ساهدًا مقبول ال�سهادة اأم مل يكن، اأو كانت �سهادته قد قبلت يف تلك الإجراءات اأم مل 

تقبل يعاقب باحلب�س من ثالثة اأ�سهر اإىل ثالث �سنوات.
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2- واإذا وقع منه هذا الفعل يف اأثناء حتقيق جناية اأو حماكمتها، حكم عليه بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة واإذا 

جنم عن ال�سهادة الكاذبة حكم بالإعدام اأو بعقوبة موؤبدة فال تنق�س عقوبة الأ�سغال ال�ساقة عن 

ع�سر �سنوات.

3- واإن وقعت ال�سهادة من دون اأن يحلف ال�ساهد اليمني، خف�س ن�سف العقوبة.

املادة )215(

يعفى من العقوبة:

1- ال�ساهد الذي اأدى ال�سهادة اأثناء حتقيق جزائي اإذا رجع عن الإفادة الكاذبة قبل اأن يختم التحقيق 

ويقدم يف حقه اإخبار.

2- ال�ساهد الذي �سهد يف اأية حماكمة اإذا رجع عن �سهادته الكاذبة قبل اأي حكم يف اأ�سا�س الدعوى ولو 

غري مربم.

املادة )216(

1- يعفى من العقوبة:

اأ-ال�ساهد الذي يحتمل اأن يتعر�س - اإذا قال احلقيقة - ل�سرر فاح�س له م�سا�س بحريته اأو �سرفه 

اأو يعر�س لهذا ال�سرر الفاح�س زوجه ولو طالقًا، اأو اأحد اأ�سوله اأو فروعه اأو اإخوته اأو اإخوانه اأو 

اأ�سهاره من الدرجات ذاتها.

ب- ال�سخ�س الذي اأف�سى اأمام املحكمة با�سمه وكنيته و�سهرته ومل يكن من الواجب ا�ستماعه ك�ساهد 

اأو كان من الواجب اأن ينبه اإىل اأن له اأن ميتنع عن اأداء ال�سهادة اإذا �ساء.

اأو حلكم خف�ست  قانونية  اآخر ملالحقة  �سخ�سًا  الزور  �سهادة  اإذا عر�ست  ال�سابقتني  2- ويف احلالتني 

العقوبة من الن�سف اإىل الثلثني.

املادة )217(

يخف�س ن�سف العقوبة عن ال�سخ�س الذي اأديت �سهادة الزور بتحري�س منه اإذا كان ال�ساهد يعر�سه حتمًا، 

لو قال احلقيقة اأو يعر�س اأحد اأقاربه ل�سرر كالذي اأو�سحته الفقرة الأوىل من املادة ال�سابقة.

)6( التقرير الكاذب والرتجمة الكاذبة

املادة )218(

1- اأن اخلبري الذي تعينه ال�سلطة الق�سائية يف دعوى حقوقية اأو جزائية ويجزم باأمر مناٍف للحقيقة اأو 

يوؤوله تاأوياًل غري �سحيح على علمه بحقيقته يعاقب باحلب�س من ثالثة اأ�سهر اإىل ثالث �سنوات، ومينع 

من اأن يكون خبريًا فيما بعد.

2- ويحكم بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة اإذا كانت مهمة اخلبري تتعلق بق�سية جنائية.
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املادة )219(

يتعر�س لعقوبات املادة ال�سابقة مبا ا�ستملت عليه من فوارق، املرتجم الذي يرتجم ق�سدًا ترجمة غري 

�سحيحة يف ق�سية حقوقية اأو جزائية.

املادة )220(

تطبق على اخلبري والرتجمان اأحكام املادة )216(.

)7( اليمني الكاذبة

املادة )221(

1- من حلف - ب�سفة كونه مدعيًا اأم مدعى عليه- اليمني الكاذبة يف دعوى حقوقية عوقب باحلب�س من 

�ستة اأ�سهر اإىل ثالث �سنوات وبالغرامة من خم�سة دنانري اإىل خم�سني دينارًا. 

2- ويعفى من العقوبة اإذا رجع اإىل احلقيقة قبل اأن يبت يف الدعوى التي كانت مو�سوع اليمني بحكم ولو 

مل يكن مربمًا.

)8( الأعمال التي تعرقل �سري العدالة 

املادة )222(

كل من اأخفى اأو اأتلف ق�سدًا وثيقة اأو م�ستندًا اأو اأي �سيء اآخر مهما كان نوعه اأو �سوهه لدرجة جتعله غري 

مقروء اأو جتعل معرفة حقيقته غري ممكنة، وهو يعلم اأنه �سروري يف اأية اإجراءات ق�سائية قا�سدًا بعمله 

هذا اأن يحول دون ا�ستعماله يف معر�س البينة، يعاقب باحلب�س حتى �سنة واحدة اأو بالغرامة حتى خم�سني 

دينارا اأو بكلتا العقوبتني.

املادة )223(

كل من وجه التما�سًا اإىل قا�ٍس كتابة اأم م�سافهة حماوًل بذلك اأن يوؤثر بوجه م�سروع يف نتيجة اإجراءات 

ق�سائية عوقب باحلب�س ملدة ل تتجاوز ال�سهر اأو بغرامة ل تزيد على ع�سرة دنانري اأو بكلتا العقوبتني.

املادة )224(

كل من ن�سر اأخبارًا اأو معلومات اأو انتقادات من �ساأنها اأن توؤثر على اأي قا�س اأو �ساهد اأو متنع اأي �سخ�س 

من الإف�ساء مبا لديه من املعلومات لأويل الأمر يعاقب باحلب�س مدة ل تزيد على ثالثة اأ�سهر اأو بغرامة 

ل تتجاوز خم�سني دينارًا. 
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)9( ما يحظر �سره

املادة )225(

يعاقب بالغرامة من خم�سة دنانري اإىل خم�سة وع�سرين دينارًا من ين�سر:

1- وثيقة من وثائق التحقيق اجلنائي اأو اجلنحي قبل تالوتها يف جل�سة علنية.

2- حماكمات اجلل�سات ال�سرية.

3- املحاكمات يف دعوى ال�سب.

4- كل حماكمة منعت املحكمة ن�سرها.

املادة )226(

يعاقب باحلب�س حتى ثالثة اأ�سهر اأو بغرامة حتى ع�سرة دنانري اأو بكلتا هاتني العقوبتني من يقدم عالنية 

على فتح اكتتابات اأو الإعالن عنها باأية و�سيلة من و�سائل الن�سر للتعوي�س عما ق�ست به حمكمة جزائية 

من غرامات اأو ر�سوم اأو عطل و�سرر.

الف�سل الثاين 

فيما يعرت�س نفاذ القرارات الق�سائية 

)1( اجلرائم التي مت�س قوة القرارات الق�سائية

املادة )227(

1- يعاقب باحلب�س من �سهر اإىل �سنة اأو بالغرامة من ع�سرة دنانري اإىل خم�سني دينارًا.

اأ- من و�سع يده على عقار اأخرج منه ب�سورة قانونية.

ب- من خالف التدابري التي اتخذتها املحكمة �سيانة للملكية اأو و�سع اليد.

2- واإذا اقرتن الفعل بالعنف كان احلب�س من ثالثة اأ�سهر اإىل �سنتني.

)2( فرار ال�سجناء

املادة )228( 

1- كل من كان موقوفًا ب�سورة قانونية من اأجل جرمية، وهرب يعاقب باحلب�س ملدة ل تزيد على ثالث 

�سنوات اإذا كان موقوفًا بجناية، وملدة ل تزيد على �سنة واحدة اأو بغرامة ل تزيد على خم�سني دينارًا 

اإذا كان موقوفًا بجنحة.

2- وكل حمكوم عليه بعقوبة موؤقتة من اأجل جناية اأو جنحة فهرب، ي�ساف اإىل عقوبته الأ�سلية مدة ل 

تزيد على ن�سفها، اإل اإذا ن�س القانون على خالف ذلك.
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املادة )229(

1- من اأتاح الفرار اأو �سهله ل�سخ�س اأوقف اأو �سجن وفاقًا للقانون عن جنحة عوقب باحلب�س حتى �ستة اأ�سهر.

2- واإذا كان الفار قد اأوقف اأو �سجن من اأجل جناية يعاقب عليها بعقوبة جنائية غري الإعدام والأ�سغال 

ال�ساقة املوؤبدة، حكم على املجرم باحلب�س من �سنة اإىل ثالث �سنوات.

3- واإذا كانت عقوبة اجلناية الإعدام اأو الأ�سغال ال�ساقة املوؤبدة تعر�س املجرم لعقوبة الأ�سغال ال�ساقة 

مدة ل تزيد على �سبع �سنوات.

املادة )230(

اأو �سهله يعاقب  اأو �سجن وفاقًا للقانون، فاأتاح له الفرار  اأوقف  1- كل من كان مكلفًا بحرا�سة �سخ�س 

باحلب�س من ثالثة اأ�سهر اإىل �سنة يف احلالة الأوىل املذكورة يف املادة ال�سابقة وبالأ�سغال ال�ساقة من 

ثالث �سنوات اإىل خم�س يف احلالة الثانية، وبالأ�سغال ال�ساقة من خم�س �سنوات اإىل ع�سر يف احلالة 

الثالثة.

2- اإذا ح�سل الفرار ب�سبب اإهمال احلار�س كانت عقوبته احلب�س من �سهر اإىل �سنة يف احلالة الأوىل 

املذكورة اآنفًا واحلب�س من �ستة اأ�سهر اإىل �سنتني يف احلالة الثانية واحلب�س من �سنة اإىل ثالث �سنوات 

يف احلالة الثالثة.

املادة) 231(

1- من وكل اإليه حرا�سة موقوف اأو �سجني واأمده ت�سهياًل لفراره باأ�سلحة اأو بغريها من اآلت ت�سهل له الفرار 

عنوة يعاقب عن هذا الفعل وحده بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة.

2- واإذا كان الفاعل من غري املوكول اإليهم باحلرا�سة، يعاقب باحلب�س ل اقل من �سنتني.

املادة )232(

تخف�س ن�سف العقوبة اإذا اأمن الفاعل القب�س على الفار اأو حمله على ت�سليم نف�سه خالل ثالثة اأ�سهر من 

فراره دون اأن يكون قد ارتكب جرمية اأخرى تو�سف باجلناية اأو اجلنحة.

الف�سل الثالث 

يف ا�ستيفاء احلق بالذات 

املادة )233(

ال�سالحية عوقب بغرامة ل  ال�سلطة ذات  اأن يراجع يف احلال  بنف�سه وهو قادر على  ا�ستوفى حقه  من 

تتجاوز ع�سرة دنانري.

املادة )234(

اإذا اقرتن الفعل املذكور يف املادة ال�سابقة بالعنف، عوقب الفاعل باحلب�س مدة ل تزيد على �ستة اأ�سهر اأو 

بغرامة ل تزيد على خم�سة وع�سرين دينارًا. 
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املادة )235(

تتوقف املالحقة على �سكوى الفريق املت�سرر اإذا مل تقرتن اجلنحة املذكورة بجرمية اأخرى جتوز مالحقتها 

بال �سكوى.

الباب اخلام�س 

يف اجلرائم املخلة بالثقة العامة 

الف�سل الأول 

يف تقليد ختم الدولة والعالمات الر�سمية والبنكنوت والطوابع

املادة )236(

1- من قلد ختم الدولة اأو اإم�ساء جاللة امللك اأو ختمه اأو ا�ستعمل اخلتم املقلد وهو على بينة من الأمر، 

عوقب الأ�سغال ال�ساقة �سبع �سنوات على الأقل.

2- من ا�ستعمل دون حق ختم الدولة اأو قلد دمغة ختمها، عوقب بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة.

املادة )237( 

1- من قلد ختمًا اأو مي�سمًا اأو عالمة اأو مطرقة خا�سة باإدارة عامة اأردنية اأو قلد دمغة تلك الأدوات اأو 

ختم اأو اإم�ساء اأو عالمة اأحد موظفي احلكومة.

2- ومن ا�ستعمل لغر�س غري م�سروع اأية عالمة من العالمات الر�سمية املذكورة يف الفقرة ال�سابقة �سحيحة كانت 

اأو مزورة عوقب باحلب�س من �سنة اإىل ثالث �سنوات وبغرامة من ع�سرة دنانري اإىل خم�سني دينارًا. 

املادة )238( 

من اقرتف التقليد املعاقب عليه يف املادتني ال�سابقتني يعفى من العقاب اإذا اأتلف املادة اجلرمية قبل اأي 

ا�ستعمال اأو مالحقة.

)2( تزوير البنكنوت

املادة )239(

ت�سمل لفظة البنكنوت الواردة يف هذا الق�سم كل بولي�سة اأ�سدرها م�سرف يف اململكة اأو اأية �سركة م�سجلة 

تتعاطى اأ�سغال ال�سرافة يف اأية جهة من جهات العامل وكل بولي�سة بنك �سادرة من م�سرف، واأوراق النقد 

الأردين ال�سادرة مبقت�سى قانونه اخلا�س وكل ورقة مالية )مهما كان ال�سم الذي يطلق عليها( اإذا كانت 

تعترب كنقد قانوين يف البالد ال�سادرة فيها.
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املادة )240(

يعاقب بالأ�سغال ال�ساقة مدة ل تنق�س عن خم�س �سنوات:

1- كل من زور ورقة بنكنوت بق�سد الحتيال اأو غري فيها اأو تداول ورقة بنكنوت يدل ظاهرها على اأنها 

مزورة مع علمه بذلك.

2- كل من اأدخل اإىل البالد الأردنية ورقة مالية مزورة اأو مغرية يدل ظاهرها على اأنها ورقة بنكنوت وهو 

عامل باأنها مزورة اأو مغرية.

3- كل من حاز اأية ورقة بنكنوت يدل ظاهرها باأنها مزورة اأو مغرية وهو عامل باأمرها يعاقب باحلب�س 

من �سهر واحد اإىل ثالث �سنوات.

املادة )241( 

من قلد اأو ت�سبب يف تقليد ورقة يدل ظاهرها على اأنها ورقة بنكنوت اأو ق�سم من ورقة بنكنوت اأو ورقة 

متاثل البنكنوت على اأي وجه من الوجوه لدرجة حتمل النا�س على النخداع اأو تداولها مع علمه بتقليدها 

يعاقب بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة.

املادة )242( 

كل من ارتكب فعاًل من الأفعال التالية بدون تفوي�س من ال�سلطات املخت�سة يعاقب بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة 

مدة ل تزيد على خم�س �سنوات:

1- �سنع اأو ا�ستعمل اأو باع اأو عر�س للبيع اأو حاز عن علم منه ورقًا ي�سبه الورق املخ�س�س وامل�ستعمل يف 

�سنع اأي نوع من اأوراق البنكنوت اأو ورقًا ميكن اأن يظن باأنه من ذلك الورق اخلا�س، اأو

2- �سنع اأو ا�ستعمل اأو وجد يف عهدته اأو اأحرز عن علم منه اإطارًا اأو قالبًا اأو اأداة ت�ستعمل ل�سنع مثل 

ذلك الورق اأو ت�ستعمل يف اأن يدخل عليه اأية كلمة اأو رقم اأو ر�سم اأو عالمة فارقة خا�سة بذلك الورق 

وظاهرة يف مادته، اأو

3- ت�سبب يف ا�ستعمال الأ�ساليب الفنية اأو الحتيالية يف اإثبات مثل هذه الكلمات اأو الر�سوم اأو العالمات 

الفارقة يف مادة اأية ورقة اأو يف اإثبات اأية كلمات اأو ر�سوم اأو عالمات فارقة اأخرى يق�سد منها اأن 

تكون م�سابهة لها واأن ت�سلك بدًل منها، اأو

4- حفر اأو نق�س باأية �سورة على اأية لوحة اأو مادة ن�سًا يدل ظاهره على اأنه ن�س ورقة بنكنوت اأو ق�سم 

من ورقة البنكنوت، اأو اأي ا�سم اأو كلمة اأو رقم اأو ر�سم اأو حرف اأو نق�س ي�سبه اأي توقيع من التواقيع 

املوجودة على ورقة البنكنوت، اأو

5- ا�ستعمل اأو وجد يف عهدته اأو اأحرز عن علم منه مثل تلك اللوحة اأو املادة اأو الأداة اأو الو�سيلة ل�سنع 

اأو طبع ورقة بنكنوت.

املادة)243( 

يعاقب  اإ�سدارها  �سريكًا يف  كان  اأو  م�سروعًا  تفوي�س  دون  البنكنوت من  اأوراق  من  ورقة  اأ�سدر  من  كل 

بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة مدة ل تزيد على خم�س �سنوات.
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املادة )244(

ت�سبط احلكومة كل ورقة بنكنوت يثبت اأنها مزورة اأو مقلدة بدون دفع تعوي�س حلاملها وتقرر م�سادرتها، 

ويجوز اإتالفها والت�سرف بها بال�سورة التي يوعز بها وزير املالية مبوافقة رئي�س الوزراء، كما تتلف بال�سورة 

نف�سها الأداة اأو املادة املعدة ل�سنع اأو تقليد الورق امل�ستعمل للبنكنوت.

)3( اجلرائم املت�سله بامل�سكوكات

املادة )245(

يف هذا الف�سل:

ت�سمل لفظة )امل�سكوكات( امل�سكوكات على اختالف اأنواعها وفئاتها امل�سنوعة من اأي �سنف من املعادن 

اأو املعادن املخلوطة، والرائجة ب�سورة م�سروعة يف اململكة اأو يف اأية بالد اأخرى.

وت�سمل لفظة )معدن( اأي مزيج اأو خليط من املعادن.

ويراد بعبارة )امل�سكوكات الزائفة( امل�سكوكات غري الأ�سلية التي حتاكي امل�سكوكات الأ�سلية اأو التي يلوح اأنه 

ق�سد منها اأن حتاكيها اأو اأن يتداولها النا�س باعتبارها م�سكوكات اأ�سلية، وت�سمل هذه العبارة امل�سكوكات 

الأ�سلية التي عوجلت بالطلي اأو بتغيري ال�سكل حتى اأ�سبحت حتاكي م�سكوكات اأكرب منها قيمة اأو التي 

يلوح اأنها عوجلت على تلك ال�سورة بق�سد اأن ت�سبح حماكية مل�سكوكات اأكرب منها قيمة اأو اأن يخالها 

النا�س كذلك وت�سمل اأي�سًا امل�سكوكات الأ�سلية التي قر�ست اأو �سحلت اأو انق�س حجمها اأو وزنها على اأي 

وجه اآخر اأو عوجلت بالطلي اأو بتغيري ال�سكل ب�سورة توؤدي اإىل اإخفاء اآثار القر�س اأو ال�سحل اأو الإنقا�س 

وت�سمل اأي�سًا امل�سكوكات الآنفة الذكر �سواء اأكانت يف حالة �ساحلة للتداول اأم مل تكن و�سواء اأكانت عملية 

طالئها اأو تغيريها تامة اأم مل تكن كذلك.

اأو  اأو الف�سة( بالن�سبة للم�سكوكات طليها بطالء يعطيها مظهر الذهب  وت�سمل عبارة )الطلي بالذهب 

الف�سة، مهما كانت الو�سيلة امل�ستعملة يف ذلك.

املادة )246(

كل من �سنع م�سكوكات ذهبية اأو ف�سية معدنية زائفة، اأو �سرع يف �سنعها يعاقب بالأ�سغال ال�ساقة مدة ل 

تنق�س عن خم�س �سنوات.

املادة )247(

يعاقب بالأ�سغال ال�ساقة مدة ل تنق�س عن خم�س �سنوات كل من:

�سك  بق�سد  امل�سكوكات منها  ل�سنع  ينا�سب  �سكل  اأو  اأية قطعة ذات حجم  الف�سة  اأو  بالذهب  1- طلى 

م�سكوكات ذهبية اأو ف�سية زائفة من تلك القطعة، 

2- و�سع اأية قطعة معدنية يف حجم اأو �سكل ينا�سب لت�سهيل �سكها ك�سكة ذهبية اأو ف�سية زائفة بق�سد 

�سنع تلك ال�سكة الذهبية اأو الف�سية الزائفة منها، 

3- اأدخل اإىل اململكة م�سكوكات ذهبية اأو ف�سية زائفة مع علمه باأنها زائفة، 
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4- �سنع اأو �سلح لوحًا اأو قالبًا خم�س�سًا لال�ستعمال يف �سنع نق�س يحاكي النق�س املوجود على وجهي �سكة 

ذهبية اأو ف�سية اأو على اأحد وجهيها اأو على اأي جزء من اأحد وجهيها، 

5- �سنع اأو �سلح عدة اأو اأداة اأو اآلة معينة اأو خم�س�سة لال�ستعمال يف ر�سم دائرة اأية �سكة بعالمات اأو 

نقو�س ت�سبه يف ظاهرها العالمات والنقو�س املر�سومة على دائرة اأية �سكة ذهبية اأو ف�سية، اأو

6- �سنع اأو �سلح عدة اأو اأداة اأو اآلة ت�ستعمل لقطع اأقرا�س مدورة من الذهب اأو الف�سة اأو من اأي معدن 

اآخر لكب�سها.

املادة )248(

1- كل من �سحل اأو قر�س اأية �سكة ذهبية اأو ف�سية ب�سورة تنق�س من وزنها بق�سد اأن تظل بعد �سحلها 

اأو قر�سها قابلة لل�سرف ك�سكة ذهبية اأو ف�سية يعاقب بالأ�سغال ال�ساقة مدة ل تنق�س عن خم�س 

�سنوات.

اأو  اأو ب�سبائك ذهبية  اأو ف�سة  اأو �سحالة ذهب  اأو ت�سرف بوجه غري م�سروع بقرا�سة  اأحرز  2- كل من 

برتاب الذهب اأو الف�سة اأو حملولهما اأو باأي �سكل من الذهب اأو الف�سة ا�ستح�سل عليه بوا�سطة �سحل 

م�سكوكات ذهبية اأو ف�سية اأو قر�سها ب�سورة اأنق�ست من وزنها مع علمه بحقيقة اأمر تلك الأ�سياء 

يعاقب باحلب�س حتى ثالث �سنوات.

املادة )249(

كل من تداول �سكة ذهبية اأو ف�سية زائفة مع علمه باأنها زائفة، يعاقب باحلب�س مدة ل تزيد على �سنتني.

املادة )250(

كل من:

اأخرى  اأنها كذلك وكان يحرز عند تداولها م�سكوكات  يعلم  اأو ف�سية زائفة وهو  1- تداول �سكة ذهبية 

ذهبية اأو ف�سية زائفة، اأو

2- تداول �سكة ذهبية اأو ف�سية زائفة وهو يعلم اأنها زائفة ثم عاد فتداول �سكة اأخرى ذهبية اأو ف�سية زائفة 

مع علمه باأنها زائفة، اإما يف اليوم ذاته اأو خالل الأيام الع�سرة التالية، اأو

3- اأحرز ثالث قطع اأو اأكرث من امل�سكوكات الذهبية اأو الف�سية الزائفة مع علمه باأنها زائفة وبنية تداول 

اأية قطعة منها.

يعاقب باحلب�س حتى ثالث �سنوات.

املادة )251(

كل من ارتكب اإحدى اجلرائم املبينة يف املادتني ال�سابقتني الأخريتني وكان قد اأدين فيما م�سى بارتكاب 

اأي جرم من تلك اجلرائم يعاقب بالأ�سغال ال�ساقة مدة ل تزيد على خم�س �سنوات.
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املادة)252(

كل من:

1- �سنع اأية �سكة معدنية غري الذهبية والف�سية، زائفة، 

2- �سنع اأو �سلح عدة اأو اآلة اأو اأداة مهياأة اأو خم�س�سة لأن ت�ستعمل يف �سنع اأية �سكة معدنية غري الذهبية 

بحقيقة  عامل  وهو  م�سروع  عذر  اأو  تفوي�س  بدون  فيها  ت�سرف  اأو  اأحرزها  اأو  الزائفة،  الف�سية  اأو 

اأمرها، 

3- ا�سرتى اأو باع اأو قب�س اأو دفع اأو ت�سرف باأية �سكة معدنية زائفة باأقل من القيمة املعينة عليها اأو باأقل 

من القيمة التي يلوح اأنها ق�سدت اأن تكون لها اأو عر�س نف�سه للقيام باأي فعل من هذه الأفعال  يعاقب 

بالأ�سغال ال�ساقة مدة ل تزيد على �سبع �سنوات.

املادة )253(

كل من:

1- تداول �سكة معدنية غري الذهبية والف�سية زائفة مع علمه باأنها زائفة، اأو

اأي منها مع علمه  الزائفة بق�سد تداول  اأكرث من امل�سكوكات املعدنية املذكورة  اأو  اأحرز ثالث قطع   -2

باأنها زائفة.

يعاقب باحلب�س مدة ل تزيد على �سنة واحدة.

املادة )254(

يعاقب بغرامة ل تتجاوز خم�سة وع�سرين دينارًا كل من:

اأن  اأو ورقة بنكنوت زائفة ومقلدة و�سرفها بعد  اأو مقلدة  اأية م�سكوكات زائفة  1- قب�س عن نية ح�سنة 

حتقق عيبها.

2- تعامل وهو عامل بالأمر باأية م�سكوكات اأو اأوراق نقد بطل التعامل بها.

املادة )255(

كل من رف�س قبول اأية �سكة اأو ورقة نقد من امل�سكوكات اأو اأوراق النقد التي تعترب نقدًا قانونيًا يف اململكة 

ح�سب قيمتها ال�سمية، يعاقب بغرامة ل تزيد على ع�سرة دنانري.

)4(تزوير الطوابع 

املادة )256(

يعاقب بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة مدة ل تتجاوز ع�سر �سنوات كل من:

1- قلد اأو زور اأية دمغة اأو طوابع الواردات اأو طوابع الربيد املخت�سة بالدولة اأو اأية طوابع اأقرت الدولة 

ا�ستعمالها.

2- �سنع اأو اأحرز عن علم منه قالبًا اأو اأداة ميكن ا�ستعمالها لطبع الدمغة اأو الطوابع.
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املادة )257(

يعاقب بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة مدة ل تتجاوز ع�سر �سنوات كل من:

1- �سنع اأو �سلح قالبًا اأو لوحة اأو اآلة ميكن ا�ستعمالها يف اإخراج ر�سم يحاكي الر�سم الذي يخرجه اأي 

قالب اأو لوحة اأو اآلة ت�ستعمل يف �سنع اأية دمغة اأو طابع من اململكة اأو يف اأية بالد اأجنبية، اأو �سنع اأو 

�سلح قالبًا اأو لوحة اأو اآلة ميكن ا�ستعمالها يف طبع اأية كلمات اأو خطوط اأو حروف اأو عالمات ت�سبه 

الكلمات اأو احلروف اأو اخلطوط ا اأو العالمات امل�ستعملة يف اأي ورق اأعدته ال�سلطات ذات ال�ساأن ملثل 

الغايات ال�سالفة الذكر، اأو

2- اأحرز اأو ت�سرف باأية ورقة اأو مادة اأخرى مطبوع عليها ر�سم اأي قالب اأو لوحة اأو اآلة اأو اأية ورقة مر�سوم 

عليها مثل هذه الكلمات اأو الأرقام اأو احلروف اأو العالمات اأو اخلطوط امل�سار اإليها فيما تقدم وهو 

عامل بذلك.

املادة )258(

1- يعاقب باحلب�س مدة ل تزيد على �سنة اأو بغرامة ل تزيد على خم�سني دينارًا اأو بكلتا العقوبتني من 

ا�ستعمل وهو عامل بالأمر اأحد الطوابع املقلدة اأو املزورة.

2- ويعاقب باحلب�س مدة ل تزيد على �سهر اأو بغرامة ل تزيد على ع�سرين دينارًا اأو بكلتا العقوبتني من 

ا�ستعمل وهو عامل بالأمر طابعًا م�ستعماًل.

احكام �ساملة 

املادة )259(

1- يعفى من العقوبة من ا�سرتك باإحدى اجلنايات املن�سو�س عليها يف املواد )236-257( واأخرب احلكومة 

بها قبل اإمتامها.

2- اأما امل�ستكى عليه الذي يتيح القب�س - ولو بعد بدء املالحقات - على �سائر املجرمني فتخف�س عقوبته 

على نحو ما ن�ست عليه املادة )97( من هذا القانون.

الف�سل الثاين 

يف التزوير 

املادة)260 (

التزوير، هو حتريف مفتعل للحقيقة يف الوقائع والبيانات التي يراد اثباتها ب�سك اأو خمطوط يحتج بهما 

جنم اأو ميكن اأن ينجم عنه �سرر مادي اأو معنوي اأو اجتماعي.

املادة )261(

يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نف�سها من ا�ستعمل املزور وهو عامل باأمره اإل اإذا ن�س القانون على عقوبة خا�سة.
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)1( يف التزوير اجلنائي

املادة )262( 

1- يعاقب بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة خم�س �سنوات على الأقل املوظف الذي يرتكب تزويرًا ماديًا يف اأثناء قيامه 

بالوظيفة اإما باإ�ساءة ا�ستعمال اإم�ساء اأو ختم اأو ب�سمة اأ�سبع اأو اإجماًل بتوقيعه اإم�ساء مزورًا، واإما 

ب�سنع �سك اأو خمطوط واإما مبا يرتكبه من حذف اأو اإ�سافة تغيري يف م�سمون �سك اأو خمطوط.

2- ل تنق�س العقوبة عن �سبع �سنوات اإذا كان ال�سند املزور من ال�سندات التي يعمل بها اإىل اأن يدعى تزويرها. 

3- تطبق اأحكام هذه املادة يف حال اإتالف ال�سند اإتالفًا كليًا اأو جزئيًا.

املادة )263( 

يعاقب بالعقوبة املن�سو�س عليها يف املادة ال�سابقة:

1- املوظف الذي ينظم �سندًا من اخت�سا�سه فيحدث ت�سوي�سًا يف مو�سوعه اأو ظروفه اإما باإ�ساءته ا�ستعمال 

اإم�ساء على بيا�س اوؤمتن عليه، اأو بتدوينه عقودًا اأو اأقواًل غري التي �سدرت عن املتعاقدين اأو التي 

اأملوها. اأو باإثباته وقائع كاذبة على اأنها �سحيحة اأو وقائع غري معرتف بها على اأنها معرتف بها اأو 

بتحريفه اأية واقعة اأخرى باإغفاله اأمرًا اأو اإيراده على وجه غري �سحيح.

2- املوظف الذي يكون يف عهدته الفعلية �سجل اأو �سبط حمفوظ بتفوي�س قانوين وي�سمح عن علم منه 

باإدخال قيد فيه يتعلق مب�ساألة جوهرية مع علمه بعدم �سحة ذلك القيد.

املادة )264 (

اأو  �سند  �سحة  على  امل�سادقة  اإليه  فو�س  من  كل  ال�سابقة  املواد  لتطبيق  العامني  املوظفني  منزلة  ينزل 

اإم�ساء اأو ختم.

املادة )265(

يعاقب �سائر الأ�سخا�س الذين يرتكبون تزويرًا يف الأوراق الر�سمية باإحدى الو�سائل املذكورة يف املواد 

ال�سابقة بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة اأو العتقال يف احلالت التي ل ين�س فيها القانون على خالف ذلك.

)2( امل�سدقات الكاذبة 

املادة )266(

1- من اأقدم حال ممار�سته وظيفة عامة اأو خدمة عامة اأو مهنة طبية اأو �سحية اأو اأية جهة اأخرى على 

اإعطاء م�سدقة كاذبة معدة لكي تقدم اإىل ال�سلطات العامة اأو من �ساأنها اأن جتر لنف�سه اأو اإىل غريه 

منفعة غري م�سروعة اأو تلحق ال�سرر مب�سالح اأحد النا�س، ومن اختلق بانتحاله ا�سم اأحد الأ�سخا�س 

املذكورين اآنفًا اأو زور تلك امل�سدقة اأو ا�ستعملها، يعاقب باحلب�س من �سهر اإىل �سنة.

2- واإذا كانت امل�سدقة الكاذبة قد اعدت لكي تربز امام الق�ساء اأو لتربر الإعفاء من خدمة عامة، فال 

ينق�س احلب�س عن ثالثة اأ�سهر.
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3- واذا ارتكب هذه اجلرمية اأحد النا�س خالف من ذكر فيما �سبق فيعاقب باحلب�س مدة ل تزيد عن 

�ستة اأ�سهر.

املادة )267(

اإن اأوراق التبليغ التي يحررها املح�سرون و�سائر موظفي الدولة والإدارات العامة، وكذلك املحا�سر والتقارير 

التي يحررها رجال ال�سابطة العدلية تعترب اأنها م�سدق لتطبيق القانون اجلزائي.

املادة )268(

يعاقب باحلب�س من �سهر حتى �ستة اأ�سهر كل من:

1- ا�ستعمل �سهادة ح�سن اأخالق �سادرة لغريه بق�سد احل�سول على عمل.

بق�سد  ي�ستعملها  كي  اآخر  ل�سخ�س  اأعارها  اأو  باعها  اأو  واأعطاها  اأخالق  ح�سن  �سهادة  له  �سدرت   -2

احل�سول على عمل.

)3( اإنتحال ال�سخ�سية 

املادة)269(

من تقدم اإىل �سلطة عامة بهوية كاذبة ق�سد جلب املنفعة لنف�سه اأو لغريه اأو بغية الإ�سرار بحقوق اأحد 

النا�س، عوقب باحلب�س من �سهر اإىل �سنة.

املادة )270( 

اآنفًا هوية اأحد النا�س  تفر�س العقوبة نف�سها على كل �سخ�س يعرف عن علم منه يف الأحوال املذكورة 

الكاذبة اأمام ال�سلطات العامة.

)4( التزوير يف الوراق اخلا�سة 

املادة )271(

من ارتكب التزوير يف اأوراق خا�سة باإحدى الو�سائل املحددة يف املادتني )262 و263( يعاقب باحلب�س 

من �سنة اإىل ثالث �سنوات.

املادة )272( 

يعاقب باحلب�س من �سنة اإىل ثالث �سنوات وبغرامة اأقلها خم�سون دينارًا كل من:

1- حما ت�سطري �سك اأو اأ�ساف اإليه اأو غري فيه، اأو

2- تداول �سكًا م�سطرًا وهو عامل باأن الت�سطري الذي عليه قد حمي اأو اأ�سيف اإليه اأو غري فيه.
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الباب ال�ساد�س 

يف اجلرائم التي مت�س الدين والأ�سرة 

الف�سل الأول 

يف اجلرائم التي مت�س الدين والتعدي على حرمة الأموات 

املادة )273(

ثالث  اإىل  �سنة  من  يحب�س  الأنبياء  من  ال�سرائع  اأرباب  على  علنًا  الل�سان  اإطالة  على  جراأته  ثبتت  من 

�سنوات.

املادة )274(

ع�سر  خم�سة  حتى  بالغرامة  اأو  واحد  �سهر  حتى  باحلب�س  يعاقب  علنًا  رم�سان  يف  ال�سيام  ينق�س  من 

دينارًا. 

املادة )275(

كل من خرب اأو اأتلف اأو دن�س مكان عبادة اأو �سعارًا اأو اأي �سيء تقد�سه جماعة من النا�س قا�سدًا بذلك 

اإهانة دين اأية جماعة من النا�س اأو فعل ذلك مع علمه باأن تلك اجلماعة �ستحمل فعله هذا على حممل 

الإهانة لدينها يعاقب باحلب�س من �سهر اإىل �سنتني اأو بغرامة من خم�سة دنانري اإىل خم�سني دينارًا. 

املادة )276(

اأو تعر�س  الدينية  ال�سعائر  القانون لإقامة  النا�س اجتمعوا �سمن حدود  اأزعج ق�سدًا جمعًا من  كل من 

لها بالهزء عند اإقامتها اأو اأحدث ت�سوي�سًا اأثناء ذلك اأو تعدى على اأي �سخ�س يقوم �سمن حدود القانون 

بال�سعائر الدينية يف ذلك الجتماع اأو على اأي �سخ�س اآخر موجود يف ذلك الجتماع دون اأن يكون له مربر 

اأو عذر م�سروع يعاقب باحلب�س حتى ثالثة اأ�سهر اأو بغرامة حتى ع�سرين دينارًا. 

املادة)277(

كل من اعتدى على مكان ي�ستعمل لدفن املوتى اأو على مكان خم�س�س لإقامة مرا�سيم اجلنازة للموتى اأو 

حلفظ رفات املوتى اأو اأن�ساب املوتى اأو دن�سه اأو هدمه اأو انتهك حرمة ميت اأو �سبب ازعاجًا لأ�سخا�س 

جمتمعني بق�سد اإقامة مرا�سم اجلنازة قا�سدًا بذلك جرح عواطف اأي �سخ�س اأو اإهانة دينه اأو كان يعلم 

باأن فعله هذا يحتمل اأن يجرح عواطف اأي �سخ�س اأو اأن يوؤدي اإىل اأية اإهانة دينية يعاقب باحلب�س مدة ل 

تزيد على ثالثة اأ�سهر اأو بغرامة ل تزيد على ع�سرين دينارًا. 

املادة )278( 

يعاقب باحلب�س مدة ل تزيد على ثالثة اأ�سهر اأو بغرامة ل تزيد على ع�سرين دينارًا كل من:
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1- ن�سر �سيئًا مطبوعًا اأو خمطوطًا اأو �سورة اأو ر�سمًا اأو رمزًا من �ساأنه اأن يوؤدي اإىل اإهانة ال�سعور الديني 

لأ�سخا�س اآخرين اأو اإىل اإهانة معتقدهم الديني، اأو

2- تفوه يف مكان عام وعلى م�سمع من �سخ�س اآخر بكلمة اأو ب�سوت من �ساأنه اأن يوؤدي اإىل اإهانة ال�سعور 

اأو املعتقد الديني لذلك ال�سخ�س الآخر.

الف�سل الثاين 

يف اجلرائم التي مت�س الأ�سرة 

)1( اجلرائم املتعلقة بالزواج 

املادة )279(

يعاقب باحلب�س من �سهر اإىل �ستة اأ�سهر كل من:

1- اأجرى مرا�سيم زواج اأو كان طرفًا يف اإجراء تلك املرا�سيم ب�سورة ل تتفق مع قانون حقوق العائلة اأو 

اأي قانون اآخر اأو �سريعة اأخرى ينطبق اأو تنطبق على الزوج والزوجة مع علمه بذلك، اأو

2- زوج فتاة اأو اأجرى مرا�سيم الزواج لفتاة مل تتم اخلام�سة ع�سرة من عمرها اأو �ساعد يف اإجراء مرا�سيم 

زواجها باأية �سفة كانت، اأو

3- زوج فتاة اأو اأجرى مرا�سيم الزواج لفتاة مل تتم الثامنة ع�سرة من عمرها اأو �ساعد يف اإجراء مرا�سيم 

زواجها باأية �سفة كانت دون اأن يتحقق مقدمًا باأن ويل اأمرها قد وافق على ذلك الزواج.

املادة )280(

1- كل �سخ�س ذكرًا كان اأو اأنثى، تزوج يف اأثناء وجود زوجه على قيد احلياة �سواء اأكان الزواج التايل 

باطاًل اأو ميكن ف�سخه اأو مل ميكن، يعاقب باحلب�س من �ستة اأ�سهر اإىل ثالث �سنوات اإل اإذا ثبت:

اأ- اأن الزواج ال�سابق قد اأعلنت ف�سخه حمكمة ذات اخت�سا�س اأو �سلطة دينية ذات اخت�سا�س، اأو 

ب- اأن ال�سريعة املتعلقة بالزواج التي ت�سري على الزوج - يف تاريخ الزواج ال�سابق اأو تاريخ الزواج 

التايل - تتيح له الزواج باأكرث من زوجة واحدة.

2- يعاقب بنف�س العقوبة من اأجرى مرا�سيم الزواج املذكورة يف الفقرة ال�سابقة مع علمه بذلك.

املادة )281(

من طلق زوجه ومل يراجع القا�سي اأو من ينيبه عنه خالل خم�سة ع�سر يومًا بطلب ت�سجيل هذا الطالق، 

كما يق�سي بذلك قانون حقوق العائلة يعاقب باحلب�س مدة ل تزيد على �سهر واحد اأو بغرامة ل تزيد على 

خم�سة ع�سر دينارًا. 
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)2( اجلنح املخلة باآداب الأ�سرة

املادة )282(

1- تعاقب املراأة الزانية بر�ساها باحلب�س من �ستة اأ�سهر اإىل �سنتني.

2- ويق�سى بالعقوبة نف�سها على �سريك الزانية اإذا كان متزوجًا واإل فاحلب�س من ثالثة اأ�سهر اإىل �سنة.

3- الأدلة التي تقبل وتكون حجة على �سريك الزانية هي القب�س عليهما حني تلب�سهما بالفعل اأو اعرتاف 

املتهم لدى قا�سي التحقيق اأو يف املحكمة اأو وجود مكاتيب اأو اأوراق اأخرى مكتوبة.

املادة )283(

يعاقب الزوج باحلب�س من �سهر اإىل �سنة اإذا ارتكب الزنا يف منزل الزوجية اأو اتخذ له خليلة جهارًا يف 

اأي مكان كان.

املادة )284(

1- ل يجوز مالحقة فعل الزنا اإل ب�سكوى الزوج ما دامت الزوجية قائمة بينهما وحتى نهاية اأربعة اأ�سهر 

من وقوع الطالق اأو �سكوى وليها اإذا مل يكن لها زوج ول يجوز مالحقة الزوج بفعل الزنا املن�سو�س 

عليه يف املادة ال�سابقة اإل بناء على �سكوى زوجته وت�سقط الدعوى والعقوبة بالإ�سقاط.

2- ل يالحق ال�سريك اإل والزوجة معًا.

3- ل تقبل ال�سكوى بعد مرور ثالثة اأ�سهر اعتبارًا من اليوم الذي ي�سل فيه خرب اجلرمية اإىل الزوج اأو 

الويل.

4- اإذا رد الزوج زوجته اأو تويف الزوج اأو الويل ال�ساكي اأو الزانية اأو �سريكها يف الزنا ت�سقط ال�سكوى.

املادة )285(

ال�سفاح بني الأ�سول والفروع �سرعيني كانوا اأو غري �سرعيني اأو بني الأ�سقاء وال�سقيقات والأخوة والأخوات 

لأب اأو لأم اأو من هم مبنزلة هوؤلء جميعًا من الأ�سهرة اأو اإذا كان لأحد املجرمني على الآخر �سلطة قانونية 

اأو فعلية يعاقب عليه باحلب�س من �سنتني اإىل ثالث �سنوات.

املادة )286(

يالحق ال�سفاح املو�سوف يف املادة ال�سابقة بناء على �سكوى قريب اأو �سهر اأحد املجرمني حتى الدرجة 

الرابعة.

)3( اجلرائم املتعلقة بالأطفال والعجز

املادة )287(

1- من خطف اأو خباأ ولدًا دون ال�سابعة من عمره اأو اأبدل ولدًا باآخر اأو ن�سب اإىل امراأة طفاًل مل تلده، 

عوقب باحلب�س من ثالثة اأ�سهر اإىل ثالث �سنوات.
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2- ول تنق�س العقوبة عن �ستة اأ�سهر اإذا كان الغر�س من اجلرمية اأو كانت نتيجتها اإزالة اأو حتريف البينة 

املتعلقة باأحوال الطفل ال�سخ�سية اأو تدوين اأحوال �سخ�سية �سورية يف ال�سجالت الر�سمية.

املادة )288(

من اأودع ولدًا ماأوى اللقطاء وكتم هويته حال كونه مقيدًا يف �سجالت النفو�س ولدًا غري �سرعي معرتف به 

اأو ولدًا �سرعيًا عوقب باحلب�س من �سهرين اإىل �سنتني.

املادة )289(

كل من ترك ولدًا دون ال�سنتني من عمره دون �سبب م�سروع اأو معقول توؤدي اإىل تعري�س حياته للخطر، اأو 

على وجه يحتمل اأن ي�سبب �سررًا م�ستدميًا ل�سحته يعاقب باحلب�س من �سنة اإىل ثالث �سنوات.

املادة )290(

يعاقب باحلب�س من �سهر اإىل �سنة كل من:

1- كان والدًا اأو وليًا اأو و�سيًا لولد �سغري ل ي�ستطيع اإعالة نف�سه اأو كان معهودًا اإليه �سرعًا اأمر املحافظة عليه 

والعناية به، ورف�س اأو اأهمل تزويده بالطعام والك�ساء والفرا�س وال�سروريات الأخرى مع ا�ستطاعته 

القيام بذلك، م�سببًا بعمله هذا الإ�سرار ب�سحته.

2- كان والدًا اأو وليًا اأو و�سيًا لولد مل يتم الثانية ع�سرة من عمره، اأو كان معهودًا اإليه �سرعًا املحافظة 

عليه والعناية به وتخلى عنه ق�سدًا اأو بدون �سبب م�سروع اأو معقول - مع اأنه قادر على اإعالته - وتركه 

دون و�سيلة لإعالته.

)4( التعدي على حرا�سة القا�سر

املادة )291(

1- من خطف اأو اأبعد قا�سرًا مل يكمل اخلام�سة ع�سرة من عمره ولو بر�ساه بق�سد نزعه من �سلطة من 

له عليه الولية اأو احلرا�سة، عوقب باحلب�س من �سهر اإىل ثالث �سنوات وبالغرامة من خم�سة دنانري 

اإىل خم�سة وع�سرين دينارًا. 

2- واإذا مل يكن القا�سر قد اأمت الثانية ع�سرة من عمره اأو خطف اأو اأبعد باحليلة اأو القوة كانت العقوبة 

من ثالثة اأ�سهر اإىل ثالثة �سنوات.
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الباب ال�سابع 

يف اجلرائم املخلة بالأخالق والآداب العامة 

الف�سل الأول 

يف العتداء على العر�س 

)1( الإغت�ساب

املادة )292(

1- من واقع بالإكراه اأنثى )غري زوجه( يعاقب بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة خم�س �سنوات على الأقل.

2- ول تنق�س العقوبة عن �سبع �سنوات اإذا كان املعتدى عليها مل تتم اخلام�سة ع�سرة من عمرها.

املادة)293(

اأو  يعاقب بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة من واقع اأنثى )غري زوجه( ل ت�ستطيع املقاومة ب�سبب عجز ج�سدي 

نق�س نف�سي اأو ب�سبب ما ا�ستعمل نحوها من �سروب اخلداع.

املادة )294(

1- من واقع اأنثى مل تتم اخلام�سة ع�سرة من عمرها عوقب بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة.

2- ول تنق�س العقوبة عن خم�س �سنوات اإذا كانت املعتدى عليها مل تتم الثانية ع�سرة من عمرها.

املادة )295( 

1- اإذا واقع اأنثى اأمتت اخلام�سة ع�سرة، ومل تتم الثامنة ع�سرة من عمرها اأحد اأ�سولها - �سرعيًا كان 

اأو غري �سرعي - اأو زوج اأمها اأو زوج جدتها لأبيها وكل من كان موكاًل برتبيتها اأو مالحظتها عوقب 

بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة.

2- ويق�سى بالعقوبة نف�سها اإذا كان الفاعل رجل دين اأو مدير مكتب ا�ستخدام اأو عاماًل فيه فارتكب الفعل 

م�سيئًا ا�ستعمال ال�سلطة اأو الت�سهيالت التي ي�ستمدها من هذه ال�سلطة.

)2( هتك العر�س

املادة )296(

اأربع  عن  تنق�س  ل  مدة  ال�ساقة  بالأ�سغال  عوقب  اإن�سان  عر�س  التهديد  اأو  بالعنف  هتك  من  كل   -1

�سنوات.

2- ويكون احلد الأدنى للعقوبة �سبع �سنوات اإذا كان املعتدى عليه مل يتم اخلام�سة من عمره.
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املادة )297(

يعاقب بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة من هتك عر�س اإن�سان ل ي�ستطيع املقاومة ب�سبب عجز ج�سدي اأو نق�س 

نف�سي اأو ب�سبب ما ا�ستعمل نحوه من �سروب اخلداع اأو حمله على ارتكابه.

املادة )298(

1- كل من هتك بغري عنف اأو تهديد عر�س ولد - ذكرًا كان اأو اأنثى - مل يتم اخلام�سة ع�سرة من عمره 

اأو حمله على ارتكاب فعل هتك العر�س يعاقب بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة.

2- ول تنق�س العقوبة عن خم�س �سنوات اإذا كان الولد - ذكرًا كان اأو اأنثى - مل يتم الثانية ع�سرة من 

عمره.

املادة )299(

اأنثى - اأمت اخلام�سة  كل �سخ�س من املو�سوفني يف املادة )295( يهتك عر�س �سخ�س - ذكرًا كان اأم 

ع�سرة وملا يتم الثامنة ع�سرة من عمره اأو يحمله على ارتكاب فعل هتك العر�س يعاقب بالأ�سغال ال�ساقة 

املوؤقتة.

احكام �ساملة 

املادة )300( 

ت�سدد عقوبة اجلنايات املن�سو�س عليها يف املواد )292 و293 و294 و296 و298( بحيث ي�ساف اإليها من 

ثلثها اإىل ن�سفها اإذا كان املتهم اأحد الأ�سخا�س امل�سار اإليهم يف املادة )295(.

املادة)301(

1- ت�سدد عقوبة اجلنايات املن�سو�س عليها يف النبذتني ال�سابقتني من الف�سل الأول هذا، بحيث ي�ساف 

اإليها من ثلثها اإىل ن�سفها:

اأ- اإذا اقرتفها �سخ�سان اأو اأكرث يف التغلب على مقاومة املعتدى عليه اأو تعاقبوا على اإجراء الفح�س 

به.

ب- اإذا اأ�سيب املعتدى عليه مبر�س زهري اأو كانت املعتدى عليها بكرًا فاأزيلت بكارتها.

2- اإذا اأدت اإحدى اجلنايات ال�سابق ذكرها اإىل موت املعتدى عليه ومل يكن الفاعل قد اأراد هذه النتيجة، 

فال تنق�س العقوبة عن ع�سر �سنوات اأ�سغاًل �ساقة.

)3( اخلطف

املادة )302(

كل من خطف بالتحيل اأو الإكراه �سخ�سًا - ذكرًا كان اأو اأنثى - وهرب به اإىل اإحدى اجلهات، عوقب على 
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الوجه الآتي:

1- باحلب�س من �سنتني اإىل ثالث �سنوات اإذا كان املخطوف على ال�سورة املذكورة ذكرًا مل يكن قد اأمت 

اخلام�سة ع�سرة من عمره.

2- بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة اإذا كانت املخطوفة على ال�سورة املذكورة اأنثى.

3- بالأ�سغال ال�ساقة مدة ل تنق�س عن خم�س �سنوات اإذا كانت املخطوفة ذات بعل �سواء اأكانت اأمتت 

اخلام�سة ع�سرة من عمرها اأم مل تتم.

4- بالأ�سغال ال�ساقة مدة ل تنق�س عن ع�سر �سنوات اإذا كان املخطوف ذكرًا كان اأو اأنثى، قد اعتدي عليها 

بالغت�ساب اأو هتك العر�س.

5- بالأ�سغال ال�ساقة مدة ل تنق�س عن ع�سر �سنوات اإذا كانت املخطوفة ذات بعل مل تكن قد اأمتت اخلام�سة 

ع�سرة من عمرها واعتدي عليها باملواقعة.

6- بالأ�سغال ال�ساقة مدة ل تنق�س عن �سبع �سنوات اإذا كانت املخطوفة ذات بعل جتاوزت اخلام�سة ع�سرة 

من عمرها واعتدي عليها باملواقعة.

املادة )303(

يعاقب اخلاطف باحلب�س من �سهر اإىل �سنة، اإذا ارجع من تلقاء نف�سه املخطوف يف خالل ثماٍن واأربعني 

�ساعة اإىل مكان اأمني واأعاد اإليه حريته دون اأن يقع عليه اأي اعتداء ما�س بال�سرف والعر�س اأو جرمية 

اأخرى توؤلف جناية اأو جنحة.

)4( الإغواء والتهتك وخرق حرمة الأماكن اخلا�سة بالن�ساء

املادة )304(

1- كل من خدع بكرًا جتاوزت اخلام�سة ع�سرة من عمرها بوعد الزواج فف�س بكارتها عوقب - اإذا كان 

فعله ل ي�ستوجب عقوبة اأ�سد - باحلب�س من ثالثة اأ�سهر اإىل �سنة ويلزم ب�سمان بكارتها.

2- الأدلة التي تقبل وتكون حجة على املتهم يف اخلداع بوعد الزواج هي اعرتاف املتهم لدى قا�سي التحقيق 

اأو يف املحكمة اأو وجود مكاتب اأو اأوراق اأخرى مكتوبة.

3- كل من حر�س امراأة �سواء اأكان لها زوج اأم مل يكن على ترك بيتها لتلحق برجل غريب عنها اأو اأف�سدها 

عن زوجها لإخالل الرابطة الزوجية يعاقب باحلب�س مدة ل تقل عن ثالثة اأ�سهر.

املادة )305(

يعاقب باحلب�س مدة ل تتجاوز �سنة، كل من داعب ب�سور منافية للحياء:

1- �سخ�سًا مل يتم اخلام�سة ع�سرة من عمره ذكرًا كان اأو اأنثى، اأو

2- امراأة اأو فتاة لها من العمر خم�س ع�سرة �سنة اأو اأكرث دون ر�ساهما.
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املادة)306(

من عر�س على �سبي دون اخلام�سة ع�سرة من عمره اأو على اأنثى عماًل منافيًا للحياء اأو وجه اإليهما كالمًا 

منافيًا للحياء عوقب باحلب�س مدة ل تتجاوز �ستة اأ�سهر اأو بغرامة ل تزيد على خم�سة وع�سرين دينارًا. 

املادة) 307(

كل رجل تنكر بزي امراأة فدخل مكانًا خا�سًا بالن�ساء اأو حمظورًا دخوله وقت الفعل لغري الن�ساء، عوقب 

باحلب�س مدة ل تزيد على �ستة اأ�سهر.

احكام �ساملة 

املادة )308( 

1- اإذا عقد زواج �سحيح بني مرتكب اإحدى اجلرائم الواردة يف هذا الف�سل وبني املعتدى عليها اأوقفت 

املالحقة واإذا كان �سدر حكم بالق�سية علق تنفيذ العقاب الذي فر�س على املحكوم عليه.

ثالث  انق�ساء  قبل  العقوبة  تنفيذ  ويف  العمومية  الدعوى  مالحقة  يف  حقها  العامة  النيابة  ت�ستعيد   -2

�سنوات على اجلنحة وانق�ساء خم�س �سنوات على اجلناية اإذا انتهى الزواج بطالق املراأة دون �سبب 

م�سروع.

الف�سل الثاين 

يف احل�س على الفجور والتعر�س لالأخالق والآداب العامة 

)1( احل�س على الفجور

املادة )309(

يراد ببيت البغاء يف هذا الف�سل: كل دار اأو غرفة اأو جمموعة من الغرف يف اأي دار تقيم فيها اأو ترتدد 

اإليها امراأتان اأو اأكرث لأجل مزاولة البغاء.

املادة )310(

يعاقب باحلب�س من �سهر اإىل ثالث �سنوات وبغرامة من خم�سة دنانري اإىل خم�سني دينارًا كل من قاد اأو 

حاول قيادة:

1- اأنثى دون الع�سرين من العمر ليواقعها �سخ�س مواقعة غري م�سروعة يف اململكة اأو يف اخلارج، وكانت 

تلك الأنثى لي�ست بغيًا اأو معروفة بف�ساد الأخالق، اأو

2- اأنثى لت�سبح بغيًا يف اململكة اأو يف اخلارج، اأو

3- اأنثى ملغادرة اململكة بق�سد اأن تقيم يف بيت بغاء اأو اأن ترتدد اإليه، اأو

4- اأنثى لتغادر مكان اإقامتها العادي يف اململكة ومل يكن ذلك املكان بيت بغاء، بق�سد اأن تقيم يف بيت 
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بغاء يف اململكة اأو يف اخلارج اأو اأن ترتدد اإليه اأو لأجل مزاولة البغاء، اأو

5- �سخ�س مل يتم اخلام�سة ع�سرة من عمره لرتكاب فعل اللواط به.

املادة )311(

يعاقب باحلب�س من �سنة اإىل ثالث �سنوات كل من:

يف  اأو  اململكة  يف  امل�سروعة  غري  املواقعة  لرتكاب  التخويف  اأو  بالتهديد  اأنثى  قيادة  حاول  اأو  قاد   -1

اخلارج.

2- قاد اأنثى لي�ست بغيًا اأو معروفة بف�ساد الأخالق بوا�سطة ادعاء كاذب اأو باإحدى و�سائل اخلداع ليواقعها 

�سخ�س اآخر مواقعة غري م�سروعة.

3- ناول اأنثى اأو اأعطاها اأو ت�سبب يف تناولها عقارًا اأو مادة اأو اأ�سياء اأخرى  قا�سدًا بذلك تخديرها اأو 

التغلب عليها كي ميكن بذلك اأي �سخ�س من مواقعتها مواقعة غري م�سروعة.

املادة )312(

يعاقب باحلب�س حتى �ستة اأ�سهر اأو بغرامة حتى مائة دينار اأو بكلتا العقوبتني كل من:

1- اأعد بيتًا للبغاء اأو توىل اإدارته اأو ا�ستغل اأو �ساعد يف اإدارته، اأو 

2- كان م�ستاأجرًا منزًل اأو متوليًا �سوؤونه و�سمح با�ستعمال ذلك املنزل اأو با�ستعمال اأي ق�سم منه كبيت 

للبغاء وهو عامل بذلك، اأو

3- كان مالكًا منزًل اأو وكياًل ملالكه واأجر ذلك املنزل، اأو اأي ق�سم منه مع علمه باأنه �سي�ستعمل كبيت للبغاء 

اأو ا�سرتك عن ق�سد يف ا�ستعماله امل�ستمر كبيت للبغاء.

املادة )313(

1- اإذا اأدين م�ستاأجر منزل لتهيئته بيتًا للبغاء يف ذلك املنزل اأو يف اأي ق�سم منه اأو لتوليه اإدارته اأو ل�ستغاله 

اأو م�ساعدته اأو ل�سماحه عن علم منه با�ستعمال املنزل اأو اأي ق�سم منه كبيت للبغاء، يجوز للمحكمة 

اأن ت�سدر قرارًا بف�سخ عقد الإجارة وتخلية املاأجور وت�سليمه للمالك.

2- واإذا اأدين مالك منزل بتهمة من التهم املذكورة يف الفقرة ال�سابقة فللمحكمة اأن تاأمر باإقفال ذلك 

املنزل وفقًا للمادة )35( من هذا القانون.

املادة )314(

كل من كان معهودًا اإليه العناية بولد يرتاوح عمره بني ال�ست �سنوات وال�ست ع�سرة �سنة، و�سمح له بالإقامة 

يف بيت بغاء اأو بالرتدد عليه، يعاقب باحلب�س حتى �ستة اأ�سهر اأو بغرامة حتى ع�سرين دينارًا. 

املادة )315(

البغاء، يعاقب  اأنثى من  اأي  اأو بع�سها على ما تك�سبه  1- كل �سخ�س ذكر يكون معوله يف معي�سته كلها 

باحلب�س من �ستة اأ�سهر اإىل �سنتني.

2- اإذا ثبت على �سخ�س ذكر اأنه ي�ساكن بغيًا اأو اأنه اعتاد معا�سرتها اأو اأنه ي�سيطر اأو يوؤثر على حركاتها 
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ب�سورة يظهر معها اأنه ي�ساعدها اأو يرغمها على مزاولة البغاء مع �سخ�س اآخر اأو على مزاولته بوجه عام، 

يعترب اأنه يعول يف معي�سته على ك�سب البغي وهو عامل بذلك، اإل اأن يثبت خالف ذلك.

املادة )316(

كل امراأة يثبت عليها اأنها ابتغاء للك�سب توؤثر على حركات بغي ب�سورة يظهر معها باأنها ت�ساعد تلك املراأة 

اأو ترغمها على مزاولة البغاء مع �سخ�س اآخر اأو على مزاولة البغاء بوجه عام، تعاقب باحلب�س حتى �سنة 

اأو بغرامة حتى خم�سني دينارًا. 

املادة )317(

يعاقب باحلب�س مدة �سهرين اإىل �سنتني كل من ا�ستبقى امراأة بغري ر�ساها:

1- يف اأي مكان ليواقعها رجل مواقعة غري م�سروع �سواء اأكان هذا الرجل �سخ�سًا معينًا اأو غري معني، اأو

2- يف بيت البغاء.

املادة )318(

اإذا وجدت امراأة يف منزل ليواقعها �سخ�س مواقعة غري م�سروعة اأو وجدت يف بيت البغاء، يعترب ال�سخ�س 

اأنه ا�ستبقاها يف ذلك املنزل اأو بيت البغاء اإذا امتنع عن اإعطائها اأي �سيء من األب�ستها اأو مالها قا�سدًا 

بذلك اإرغامها اأو حملها على البقاء يف ذلك املنزل اأو بيت البغاء.

)2( التعر�س لالآداب والخالق العامة

املادة )319(

يعاقب باحلب�س مدة ل تزيد على ثالثة اأ�سهر اأو بغرامة ل تزيد على خم�سني دينارًا كل من:

1- باع اأو اأحرز بق�سد البيع اأو التوزيع اأية مادة بذيئة مطبوعة اأو خمطوطة اأو اأية �سورة �سم�سية اأو ر�سم 

اأو منوذج اأو اأي �سيء اآخر، يوؤدي اإىل اإف�ساد الأخالق، اأو طبع اأو اأعاد طبع مثل هذه الأ�سياء واملواد 

باأية طريقة اأخرى بق�سد بيعها اأو توزيعها.

2- عر�س يف حمل عام اأي ت�سوير اأو �سورة �سم�سية اأو ر�سم اأو منوذج بذيء اأو اأي �سيء اآخر قد يوؤدي اإىل 

اإف�ساد الأخالق، اأو وزع مثل هذه الأ�سياء لعر�سها يف حمل عام، اأو

3- اأدار اأو ا�سرتك يف اإدارة حمل يتعاطى بيع اأو ن�سر اأو عر�س اأ�سياء بذيئة مطبوعة كانت اأو خمطوطة اأو 

�سورة �سم�سية اأو ر�سوم اأو مناذج اأو اأية اأ�سياء اأخرى قد توؤدي اإىل اإف�ساد الأخالق، اأو

4- اأعلن اأو اأذاع باأية و�سيلة من الو�سائل اأن �سخ�سًا يتعاطى بيع هذه املواد والأ�سياء البذيئة اأو طبعها اأو 

اأعاد طبعها اأو عر�سها اأو توزيعها.

املادة )320(

كل من فعل فعاًل منافيًا للحياء اأو اأبدى اإ�سارة منافية للحياء يف مكان عام اأو يف جمتمع عام اأو ب�سورة 

ميكن معها ملن كان يف مكان عام اأن يراه يعاقب باحلب�س مدة ل تزيد على �ستة اأ�سهر اأو بغرامة ل تزيد 

على خم�سني دينارًا. 
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الف�سل الثالث 

يف الإجها�س 

املادة )321(

كل امراأة اأجه�ست نف�سها مبا ا�ستعملته من الو�سائل اأو ر�سيت باأن ي�ستعمل لها غريها هذه الو�سائل، تعاقب 

باحلب�س من �ستة اأ�سهر اإىل ثالث �سنوات.

املادة )322(

1- من اأقدم باأية و�سيلة كانت على اإجها�س امراأة بر�ساها، عوقب باحلب�س من �سنة اإىل ثالث �سنوات

اأو الو�سائل التي ا�ستعملت يف �سبيله اإىل موت املراأة عوقب الفاعل بالأ�سغال  2- واإذا اأف�سى الإجها�س 

ال�ساقة املوؤقتة مدة ل تقل عن خم�س �سنوات.

املادة )323(

ال�ساقة مدة ل تزيد على ع�سر  بالأ�سغال  ت�سبب عن ق�سد باجها�س امراأة دون ر�ساها، عوقب  1-من 

�سنوات.

2- ول تنق�س العقوبة عن ع�سر �سنوات اإذا اأف�سى الجها�س اأو الو�سائل امل�ستعملة اإىل موت املراأة.

املادة )324(

ت�ستفيد من عذر خمفف، املراأة التي جته�س نف�سها حمافظة على �سرفها وي�ستفيد كذلك من العذر نف�سه 

من ارتكب اإحدى اجلرائم املن�سو�س عليها يف املادتني )322 و323( للمحافظة على �سرف اإحدى فروعه 

اأو قريباته حتى الدرجة الثالثة.

املادة )325(

اإذا كان مرتكب اجلرائم املن�سو�س عليها يف هذا الف�سل طبيبًا اأو جراحًا اأو �سيدليًا اأو قابلة، يزاد على 

العقوبة املعينة مقدار ثلثها.
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الباب الثامن

يف اجلنايات واجلنح التي تقع على الإن�سان 

الف�سل الأول 

)1(القتل ق�سدًا، والقتل مع �سبق ال�سدار

املادة )326(

من قتل اإن�سانًا ق�سدًا، عوقب بالأ�سغال ال�ساقة خم�س ع�سرة �سنة.

املادة )327(

يعاقب بالأ�سغال ال�ساقة املوؤبدة على القتل ق�سدًا اإذا ارتكب:

1- متهيدًا جلنحة اأو ت�سهياًل اأو تنفيذًا لها اأو ت�سهياًل لفرار املحر�سني على تلك اجلنحة اأو فاعليها اأو 

املتدخلني فيها، اأو للحيلولة بينهم وبني العقاب.

2- على موظف يف اأثناء ممار�سته وظيفته اأو من اأجل ما اأجراه بحكم الوظيفة.

3- على اأكرث من �سخ�س.

4- مع تعذيب املقتول ب�سرا�سة قبل قتله.

املادة )328(

يعاقب بالإعدام على القتل ق�سدًا:

1- اإذا ارتكب مع �سبق الإ�سرار، ويقال له )القتل املعمد(.

2- اإذا ارتكب متهيدًا جلناية اأو ت�سهياًل اأو تنفيذًا لها، اأو ت�سهياًل لفرار املحر�سني على تلك اجلناية اأو 

فاعليها اأو املتدخلني فيها، اأو للحيلولة بينهم وبني العقاب.

3- اإذا ارتكبه املجرم على اأحد اأ�سوله.

املادة )329(

الإ�سرار ال�سابق هو الق�سد امل�سمم عليه قبل الفعل لرتكاب جنحة اأو جناية يكون غر�س امل�سر منها 

اإيذاء �سخ�س معني اأو اأي �سخ�س غري معني وجده اأو �سادفة ولو كان ذلك الق�سد معلقًا على حدوث اأمر 

اأو موقوفًا على �سرط.

املادة )330(

من �سرب اأو جرح اأحدًا باأداة لي�س من �ساأنها اأن تف�سي اإىل املوت اأو اإعطاء مواد �سارة ومل يق�سد من 

ذلك قتاًل قط، ولكن املعتدى عليه تويف متاأثرًا مما وقع عليه عوقب الفاعل بالأ�سغال ال�ساقة مدة ل تنق�س 

عن خم�س �سنوات.
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املادة )331(

اإذا ت�سببت امراأة بفعل اأو ترك مق�سود يف قتل وليدها الذي مل يتجاوز ال�سنة من عمره على �سورة ت�ستلزم 

احلكم عليها بالإعدام، ولكن املحكمة اقتنعت باأنها حينما ت�سببت يف الوفاة مل تكن قد ا�ستعادت وعيها 

متامًا من تاأثري ولدة الولد اأو ب�سبب الر�ساعة الناجم عن ولدته، تبدل عقوبة الإعدام بالعتقال مدة ل 

تنق�س عن خم�س �سنوات.

املادة )332(

تعاقب بالعتقال مدة ل تنق�س عن خم�س �سنوات، الوالدة التي ت�سببت - اتقاء العار- بفعل اأو ترك مق�سود 

يف موت وليدها من ال�سفاح عقب ولدته. 

)2( اإيذاء ال�سخا�س 

املادة )333(

كل من اأقدم ق�سدًا على �سرب �سخ�س اأو جرحه اأو اإيذائه باأي فعل موؤثر من و�سائل العنف والعتداء 

جنم عنه مر�س اأو تعطيل عن العمل مدة تزيد على ع�سرين يومًا، عوقب باحلب�س من ثالثة اأ�سهر اإىل 

ثالث �سنوات.

املادة )334(

1- اإذا مل ينجم عن الأفعال املبينة يف املادة ال�سابقة اأي مر�س اأو تعطيل عن العمل اأو جنم عنها مر�س اأو 

تعطيل ولكن مدته مل تزد على الع�سرين يومًا عوقب الفاعل باحلب�س مدة ل تزيد على �سنة اأو بغرامة 

ل تزيد على خم�سة وع�سرين دينارًا اأو بكلتا هاتني العقوبتني.

2- اإذا مل ينجم عن الأفعال املبينة يف املادة ال�سابقة مر�س اأو تعطيل عن العمل تزيد مدته على ع�سرة 

اأيام، فال يجوز تعقب الدعوى بدون �سكوى املت�سرر كتابة اأو �سفهيًا ويف هذه احلالة يحق لل�ساكي اأن 

يتنازل عن �سكواه اإىل اأن يكت�سب احلكم الدرجة القطعية، وعندئذ ت�سقط دعوى احلق العام.

املادة )335(

اإذا اأدى الفعل اإىل قطع اأو ا�ستئ�سال ع�سو اأو برت اأحد الأطراف اأو اإىل تعطيلها اأو تعطيل اإحدى احلوا�س 

عن العمل، اأو ت�سبب يف اإحداث ت�سويه ج�سيم اأو اأية عاهة اأخرى دائمة اأو لها مظهر العاهة الدائمة، عوقب 

الفاعل بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة مدة ل تزيد على ع�سر �سنوات.

املادة)336(

من ت�سبب باإحدى و�سائل العنف اأو العتداء املذكور يف املادة 333 باإجها�س حامل وهو على علم بحملها، 

عوقب بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة مدة ل تزيد على ع�سر �سنوات.
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املادة )337(

ت�سدد العقوبات املن�سو�س عليها يف املواد 333 و334 و335، بحيث يزيد عليها من ثلثها اإىل ن�سفها اإذا 

اقرتف الفعل باإحدى احلالت املبينة يف املادتني 327 و328.

املادة )338(

النا�س  اأحد  اإيذاء  اأو  جرح  اأو  ع�سو  تعطيل  اأو  قتل  عنها  جنم  م�ساجرة  يف  اأ�سخا�س  عدة  ا�سرتك  اإذا 

وتعذر معرفة الفاعل بالذات، عوقب كل من ا�سرتك منهم يف الأفعال الإجرائية التي جنم عنها املوت اأو 

 تعطيل الع�سو اأو اجلرح اأو الإيذاء بالعقوبة املقررة قانونًا للجرمية املقرتفة بعد تخفي�سها حتى ن�سفها.

واإذا كانت اجلرمية املقرتفة ت�ستوجب الإعدام اأو الأ�سغال ال�ساقة املوؤبدة عوقب كل من ا�سرتك يف الأفعال 

الإجرائية املوؤدية اإليها بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة مدة ل  تنق�س عن ع�سر �سنوات.

املادة )339(

اأ- من حمل اإن�سانًا على النتحار اأو �ساعده بطريقة من الطرق املذكورة يف املادة )80( عوقب بالعتقال 

املوؤقت. 

ب- واإذا بقي النتحار يف حالة ال�سروع عوقب ذلك ال�سخ�س باحلب�س من ثالثة اأ�سهر اإىل �سنتني وتكون 

العقوبة حتى ثالث �سنوات اإذا جنم اإيذاء اأو عجز دائميني.

)3( العذر يف القتل 

املادة )340 (

1- ي�ستفيد من العذر املحل، من فاجاأ زوجته اأو اإحدى حمارمه حال التلب�س بالزنا مع �سخ�س اآخر واأقدم 

على قتلهما اأو جرحهما اأو اإيذائهما كليهما اأو اإحداهما.

2- ي�ستفيد مرتكب القتل اأو اجلرح اأو الإيذاء من العذر املخفف اإذا فاجاأ زوجه اأو اإحدى ا�سوله اأو فروعه 

اأو اأخواته مع اآخر على فرا�س غري م�سروع.

املادة )341(

تعد الأفعال الآتية دفاعًا م�سروعًا:

اأو  اأو نف�س غريه  اأو عر�سه  اأو باأي فعل موؤثر دفاعًا عن نف�سه  اأو ي�سيبه بجراح  1- فعل من يقتل غريه 

عر�سه، ب�سرط اأن:

اأ- يقع الدفع حال وقوع العتداء.

ب- اأن يكون العتداء غري حمق.

ج- اأن ل يكون يف ا�ستطاعة املعتدى عليه التخل�س من هذا العتداء اإل بالقتل اأو اجلرح اأو الفعل 

املوؤثر.

د- فعل من يقتل غريه اأو ي�سيبه بجراح اأو باأي فعل موؤثر دفاعًا عن ماله اأو مال غريه الذي هو يف 
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حفظه ب�سرط:

ا- اأن يقع الدفاع اأثناء النهب وال�سرقة املرافقني للعنف، اأو

ب- اأن تكون ال�سرقة موؤدية اإىل �سرر ج�سيم من �ساأنه اأن يخل باإرادة امل�سروق منه ويف�سد 

اختياره ولو مل يرافقها عنف.

واأن ل ميكن يف كلتا احلالتني املذكورتني اآنفًا دفع ال�سارقني والناهبني وا�سرتداد املال بغري 

القتل اأو اجلرح اأو الفعل املوؤثر.

املادة )342(

يعد دفاعًا م�سروعًا كل قتل اأو اإ�سابة بجراح اأو باأي فعل موؤثر ارتكب لدفع �سخ�س دخل اأو حاول الدخول 

لياًل اإىل منزل اآهل بال�سكان اأو اإىل بيت ال�سكن، ح�سبما ورد تعريفه يف املادة الثانية، بت�سلق ال�سياجات 

اأو اجلدران اأو املداخل اأو ثقبها اأو ك�سرها اأو با�ستعمال مفاتيح مقلدة اأو م�سطنعة اأو اأدوات خا�سة. واإذا 

وقع العتداء نهارًا فال ي�ستفيد الفاعل اإل من العذر املخفف عماًل باملادة )97(.

)4( القتل والإيذاء من غري ق�سد 

املادة)343(

من �سبب موت اأحد عن اإهمال اأو قلة احرتاز اأو عن عدم مراعاة القوانني والأنظمة عوقب باحلب�س من 

�ستة اأ�سهر اإىل ثالث �سنوات.

املادة )344(

1- اإذا مل ينجم عن خطاأ املجرم اإل اإيذاء كالذي ن�ست عليه املادتان 333 و335 كان العقاب باحلب�س من 

�سهر اإىل �سنة اأو بغرامة من خم�سة دنانري اإىل خم�سني دينارًا. 

اأو بغرامة ل تتجاوز ع�سرة  اأ�سهر  اآخر غري مق�سود، باحلب�س مدة ل تتجاوز �ستة  اإيذاء  2- يعاقب كل 

دنانري. 

3- وتعلق املالحقة على �سكوى املجني عليه اإذا مل ينجم عن الإيذاء مر�س اأو تعطيل عن العمل ملدة تتجاوز 

الع�سرة اأيام، ويكون لتنازل ال�ساكي عن حقه نف�س املفاعيل املبينة يف املادة )334(.

)5( القتل  واليذاء الناجمني عن تعدد ال�سباب 

املادة )345(

اإذا كان املوت اأو الإيذاء املرتكبان عن ق�سد نتيجة اأ�سباب متقدمة جهلها الفاعل وكانت م�ستقلة عن فعله، 

اأو لن�سمام �سبب منف�سل عن فعله متامًا عوقب كما ياأتي:

1- بالأ�سغال ال�ساقة مدة ل تقل عن ع�سر �سنوات اإذا كان فعله ي�ستلزم عقوبة الإعدام اأو الأ�سغال ال�ساقة 

املوؤبدة.
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2- بتخفي�س اأية عقوبة موؤقتة اأخرى حتى ن�سفها اإذا كان فعله ي�ستلزم عقوبة غري الإعدام اأو الأ�سغال 

ال�ساقة املوؤبدة.

الف�سل الثاين 

يف اجلرائم الواقعة على احلرية وال�سرف 

)1( حرمان احلرية 

املادة) 346(

كل من قب�س على �سخ�س وحرمه حريته بوجه غري م�سروع، يعاقب باحلب�س مدة ل تزيد على �سنة اأو بغرامة 

ل تزيد على خمي�س دينارًا، واإذا كان قد حجزه بادعائه زورًا - باأنه ي�سغل وظيفة ر�سمية اأو باأنه يحمل 

مذكرة قانونية بالقب�س عليه - يعاقب باحلب�س مدة �ستة اأ�سهر اإىل �سنتني، واإذا وقعت هذه الأفعال على 

موظف اأثناء وظيفته اأو ب�سبب ما اأجراه بحكم وظيفته كانت العقوبة من �ستة اأ�سهر اإىل ثالث �سنوات.

)2( خرق حرمة املزل 

املادة )347(

1-من دخل م�سكن اآخر اأو ملحقات م�سكنه خالفًا لإرادة ذلك الآخر وكذلك من مكث يف الأماكن املذكورة 

خالفًا لإرادة من له احلق يف اق�سائه عنها عوقب باحلب�س مدة ل تتجاوز ال�ستة اأ�سهر.

2- ويق�سي باحلب�س من �سهر اإىل �سنة اإذا وقع الفعل لياًل اأو بوا�سطة العنف على الأ�سخا�س اأو الك�سر اأو 

با�ستعمال ال�سالح اأو ارتكبه عدة اأ�سخا�س جمتمعني.

3-ل جتري املالحقة يف احلالة املن�سو�س عليها يف الفقرة الأوىل، اإل بناء على �سكوى الفريق الآخر.

املادة )348( 

1- يعاقب باحلب�س مدة ل تتجاوز الأ�سبوع اأو بغرامة ل تتجاوز الع�سرة دنانري من ت�سلل بوا�سطة الك�سر اأو 

العنف على الأ�سخا�س اإىل اأماكن غري املذكورة يف املادة ال�سابقة تخ�س الغري ولي�ست مباحة للجمهور، 

اأو مكث فيها على الرغم من اإرادة من له احلق يف اإق�سائه عنها.

2-ول يالحق املجرم اإل بناء على �سكوى الفريق املت�سرر.

)3(التهديد

املادة )349(

1- من هدد اآخر ب�سهر ال�سالح عليه، عوقب باحلب�س مدة ل تتجاوز ال�ستة اأ�سهر.

2- واإذا كان ال�سالح ناريًا وا�ستعمله الفاعل كانت العقوبة باحلب�س من �سهرين اإىل �سنة.
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املادة )350(

من توعد اآخر بجناية عقوبتها الإعدام اأو الأ�سغال ال�ساقة املوؤبدة اأو املوؤقتة خم�س ع�سرة �سنة، �سواء بوا�سطة 

كتابة مقفلة اأو بوا�سطة �سخ�س ثالث عوقب باحلب�س من �ستة اأ�سهر اإىل ثالث �سنوات اإذا ت�سمن الوعيد 

الأمر باإجراء عمل ولو م�سروعًا اأو بالمتناع عنه.

املادة )351(

اإذا مل يت�سمن التهديد باإحدى اجلنايات املذكورة اأعاله اأمرًا اأو ت�سمن اأمرًا اإل اأنه ح�سل م�سافهة دون 

وا�سطة �سخ�س اآخر ق�سي باحلب�س من �سهر اإىل �سنتني.

املادة )352 (

يعاقب باحلب�س حتى �سنة على التهديد بجناية اأخف من اجلنايات املذكورة يف املادة )350( اإذا ارتكب 

باإحدى الو�سائل املبينة يف املادة نف�سها.

املادة )353( 

التهديد بجنحة املت�سمن اأمرًا اإذا وقع كتابة اأو بوا�سطة �سخ�س ثالث يعاقب عليه باحلب�س مدة ل تتجاوز 

ال�ستة اأ�سهر.

املادة )354(

كل تهديد اآخر باإنزال �سرر غري حمق، اإذا ح�سل بالقول اأو باإحدى الو�سائل املذكورة يف املادة )73( وكان 

من �ساأنها التاأثري يف نف�س املجني عليه تاأثري �سديدًا يعاقب عليه بناء على ال�سكوى باحلب�س حتى اأ�سبوع 

اأو بغرامة ل تتجاوز اخلم�سة دنانري.

)4( اف�ساء ال�سرار 

املادة )355(

يعاقب باحلب�س مدة ل تزيد على ثالث �سنوات كل من:

1- ح�سل بحكم وظيفته اأو مركزه الر�سمي على اأ�سرار ر�سمية واأباح هذه الأ�سرار ملن لي�س له �سالحية 

الطالع عليها اأو اإىل من ل تتطلب طبيعة وظيفته ذلك الطالع وفقًا للم�سلحة العامة.

2- كان يقوم بوظيفة ر�سمية اأو خدمة حكومية وا�ستبقى بحيازته وثائق �سرية اأو ر�سومًا اأو خمططات اأو 

مناذج اأو ن�سخًا منها دون اأن يكون له حق الحتفاظ بها اأو دون اأن تق�سي ذلك طبيعة وظيفته.

3- كان بحكم مهنته على علم ب�سر واأف�ساه دون �سبب م�سروع.

املادة )356 (

1- يعاقب باحلب�س من �سهر اإىل �سنة كل �سخ�س ملحق مب�سلحة الربق والربيد ي�سيء ا�ستعمال وظيفته هذه باأن 

يطلع على ر�سالة مظروفة اأو يتلف اأو يختل�س اإحدى الر�سائل اأو يف�سي مب�سمونها اإىل غري املر�سل اإليه.
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2- ويعاقب باحلب�س مدة �ستة اأ�سهر اأو بالغرامة حتى ع�سرين دينارًا من كان ملحقًا مب�سلحة الهاتف 

واأف�سى خمابرة هاتفية اطلع عليها بحكم وظيفته اأو عمله.

املادة )357( 

كل �سخ�س يتلف اأو يف�س ق�سدًا ر�سالة اأو برقية غري مر�سلة اإليه يعاقب بغرامة ل تتجاوز اخلم�سة دنانري.

)5( الذم والقدح والتحقري 

املادة )358(

يعاقب كل من ذم اآخر باإحدى ال�سور املبينة يف املادة )188( باحلب�س من �سهرين اإىل �سنة.

املادة )359 (

يعاقب على القدح باأحد النا�س املقرتف باإحدى ال�سور املذكورة يف املادتني )188 و189( وكذلك على 

التحقري احلا�سل باإحدى ال�سور الواردة يف املادة )190( باحلب�س من اأ�سبوع اإىل ثالثة اأ�سهر اأو بالغرامة 

من خم�سة دنانري اإىل خم�سة وع�سرين دينارًا. 

املادة )360(

من حقر اأحد النا�س خارجًا عن الذم والقدح قوًل اأو فعاًل وجهًا لوجه اأو مبكتوب خاطبه به اأو ق�سد اطالعه 

عليه، اأو باإطالة الل�سان عليه اأو اإ�سارة خم�سو�سة اأو مبعاملة غليظة، يعاقب باحلب�س مدة ل تزيد على 

�سهر اأو بغرامة ل تزيد على ع�سرة دنانري.

املادة )361(

كل من األقى غائطًا اأو ما هو يف حكمه من النجا�سة على �سخ�س يعاقب باحلب�س من �ستة اأ�سهر اإىل �سنة 

وبالغرامة من ع�سرين دينارًا اإىل خم�سني دينارًا. 

احكام عامة 

املادة )362(

ل ي�سمح ملرتكب الذم اأو القدح تربيرًا لنف�سه باإثبات �سحة الفعل مو�سوع الذم اأو القدح اأو اإثبات ا�ستهاره 

اإل اأن يكون مو�سوع الذم جرمًا اأو يكون مو�سوع القدح معدودًا قانونًا من اجلرائم، ويقف القادح موقف 

الذام وذلك بتحويل عبارة القدح اإىل �سكل مادة خم�سو�سة ب�سورة التعيني والتخ�سي�س وعندئذ مل يعد 

يف الإمكان مالحقته بجرمية القدح بل جتري عليه اأحكام الذم.

املادة )363(

اإذا كان املعتدى عليه قد جلب احلقارة لنف�سه بعمله فعاًل غري حمق اأو قابل ما وقع عليه من حقارة مبثلها 

اأو ا�سرت�سي فر�سي، �ساغ للمحكمة اأن حتط من عقوبة الطرفني اأو من عقوبة اأحدهما لأفعال الذم والقدح 
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والتحقري ثلثها حتى ثلثيها اأو ت�سقط العقوبة بتمامها.

املادة )364(

تتوقف دعاوى الذم والقدح والتحقري على اتخاذ املعتدى عليه �سفة املدعي ال�سخ�سي.

املادة )365(

للمدعي ال�سخ�سي اأن يطلب بالدعوى التي اأقامها ت�سمني ما حلقه بالذم اأو القدح اأو التحقري من الأ�سرار 

املادية وما يقدره من الت�سمينات النقدية يف مقابل ما يظن اأنه حلق به من الأ�سرار املعنوية وعلى املحكمة 

اإىل مكانته  الت�سمينات بح�سب ماهية اجلرمية و�سدة وقعها على املعتدى عليه وبالن�سبة  اأن تقدر هذه 

الجتماعية ويحكم بها.

املادة )366 (

اإذا وجه الذم اأو القدح اإىل ميت، يحق لورثته دون �سواهم اإقامة الدعوى.

املادة)367 (

يف احلالت التي تثبت فيها جرمية الذم اأو القدح اأو التحقري وت�سقط العقوبة مبقت�سى املادة 363 ترد 

دعوى الت�سمينات.

الباب التا�سع 

يف اجلنايات التي ت�سكل خطرًا �ساماًل 

الف�سل الأول 

يف احلريق 

املادة )368(

1- يعاقب بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة مدة ل تقل عن �سبع �سنوات كل من اأ�سرم النار ق�سدًا يف اأبنية اأو 

م�سانع اأو ور�س اأو خمازن اأو اأي عمارات اآهلة اأو غري اآهله واقعة يف مدينة اأو قرية، 

2- يف مركبات ال�سكة احلديدية اأو عربات تقل �سخ�سًا اأو اأكرث غري املجرم اأو تابعة لقطار فيه �سخ�س 

اأو اأكرث من �سخ�س، اأو

3- يف �سفن ماخرة اأو را�سية يف املرافئ، اأو

4- يف مركبات هوائية طائرة اأو جاثمة يف مطار، �سواء اأكانت ملكه اأم ل، 

5- يف اأبنية م�سكونة اأو معدة لل�سكن واقعة خارج الأمكنة الآهلة �سواء اأكانت ملكه اأم ل.
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املادة )369(

يعاقب بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة كل من اأ�سرم النار ق�سدًا:

1- فيما لغريه من حراج اأو غابات لالحتطاب، اأو يف ب�ساتني اأو مزروعات قبل ح�سادها.

2- يف حراج اأو غابات لالحتطاب اأو يف ب�ساتني اأو مزروعات قبل ح�سادها اإذا كانت ملكًا له و�سرى احلريق 

اإىل ملك غريه فاأ�سر به.

املادة )370( 

يعاقب بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة من ي�سرم النار ق�سدًا يف اأبنية غري م�سكونة ول م�ستعملة لل�سكنى واقعة 

اأو يف حطب  اأو يف ح�سيد مرتوك يف مكانه  اأكدا�س من الق�س  اأو  اأو يف مزروعات  خارج الأمكنة الآهلة 

مكد�س اأو مر�سوف اأو مرتوك يف مكانه �سواء اأكان ل ميلك هذه الأ�سياء اأم كان ميلكها ف�سرت النار اإىل 

ملك الغري فاأ�سرت به.

املادة )371(

كل حريق غري ما ذكر اقرتف بق�سد اإحلاق �سرر مادي بالغري اأو جر مغنم غري م�سروع للفاعل اأو لآخر، 

يعاقب عليه باحلب�س والغرامة.

املادة )372(

اإذا جنم عن احلريق وفاة اإن�سان عوقب م�سرم النار بالإعدام يف احلالت التي ن�ست عليها املادتان )368 

و369( وبالأ�سغال ال�ساقة املوؤبدة يف احلالت التي ن�ست عليها املادتان )370 و371(.

املادة )373(

تطبق الأحكام ال�سابقة يف ال�سروط نف�سها على من يتلف ولو جزئيًا اأحد الأ�سياء املذكورة فيها بفعل مادة 

متفجرة.

املادة 3)74(

من ت�سبب باإهماله اأو بقلة احرتازه اأو عدم مراعاته القوانني والأنظمة بحرق �سيء ميلكه الغري، عوقب 

باحلب�س حتى �سنة اأو بغرامة حتى خم�سني دينارًا. 

املادة 375

1- يعاقب باحلب�س من اأ�سبوع اإىل �سنة اأو بغرامة ل تزيد على خم�سني دينارًا من نزع اآلة و�سعت لإطفاء 

احلرائق اأو غري مكانها اأو جعلها غري �ساحلة للعمل.

اآلة لإطفاء احلرائق  اأو الأنظمة على اقتناء  2- ويعاقب بالعقوبة نف�سها من كان جمربًا بحكم القانون 

فاأغفل تركيبها وفاقًا لالأ�سول اأو مل يبقها �ساحلة للعمل دائمًا.
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الف�سل الثاين 

يف العتداء على الطرق العامة واملوا�سالت والأعمال ال�سناعية 

)1( طرق النقل واملوا�سالت

املادة )376(

من اأحدث تخريبًا عن ق�سد يف طريق عام اأو ج�سر ويف اإحدى املن�ساآت العامة اأو اأحلق بها �سررًا عن 

ق�سد، عوقب باحلب�س حتى �سنة، واإذا جنم عن فعله خطر على �سالمة ال�سري، عوقب باحلب�س من �سهر 

اإىل �سنتني.

املادة )377(

من عطل خطًا حديديًا اأو اآلت احلركة اأو الإ�سارة اأو و�سع �سيئًا يحول دون �سريها، اأو ا�ستعمل و�سيلة ما 

لإحداث الت�سادم بني القطارات اأو انحرافها عن اخلط، عوقب بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة.

املادة )378(

1- يعاقب بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة من حطم اأو عطل اآلت الإ�سارة اأو ا�ستعمل اإ�سارات مغلوطة اأو اأية و�سيلة 

خا�سة اأخرى بق�سد اإغراق �سفينة اأو اإ�سقاط مركبة هوائية.

2- واإذا جنم عن الفعل غرق ال�سفينة اأو �سقوط املركبة الهوائية، كانت العقوبة ع�سر �سنوات على الأقل.

املادة )379(

1- من اأقدم ق�سدًا على قطع �سري املخابرات الربقية اأو الهاتفية اأو اإذاعات الراديو �سواء باإحلاق ال�سرر 

بالآلت اأو الأ�سالك اأو باأية طريقة اأخرى عوقب باحلب�س من ثالثة اأ�سهر اإىل �سنتني.

2- واإذا جنم عن الفعل خطر على ال�سالمة العامة، عوقب باحلب�س من �ستة اأ�سهر اإىل �سنتني.

املادة )380(

يعاقب بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة كل من:

1- اأتلف اأثناء فتنة اأو ع�سيان م�سلح وقع يف  اململكة خطًا اأو اأكرث من خطوط الهاتف اأو الربق اأو عطل 

اأجهزة الإذاعة اأو جعلها باأية �سورة كانت غري �ساحلة لال�ستعمال اأو ا�ستوىل عليها عنوة اأو بطريقة 

اأخرى بحيث ترتب على ذلك انقطاع املخاطبات واملرا�سالت بني موظفي احلكومة اأو اآحاد النا�س 

وتعطيل الإذاعات.

2- منع عنوة ت�سليح خطوط الهاتف اأو الربق اأو اأجهزة الإذاعة.

املادة )381( 

ويق�سى  دائمة،  بعاهة  النا�س  اأحد  اأ�سيب  اإذا  ن�سفها،  ال�سابقة  املواد  املذكورة يف  العقوبات  على  يزاد 

بالإعدام اإذا اأدى الأمر اإىل موت اأحد النا�س.



286

املادة )382 (

من ت�سبب خطاأ يف التخريب والتهدمي و�سائر الأفعال املذكورة يف املواد ال�سابقة عوقب باحلب�س مدة ل 

تتجاوز ال�ستة اأ�سهر اأو بغرامة ل تزيد على خم�سني دينارًا. 

)2( العمال ال�سناعية 

املادة )383 (

كل �سناعي اأو رئي�س ور�سة اأغفل و�سع اآلت اأو اإ�سارات ملنع طوارئ العمل اأو مل يبقها دائمًا �ساحلة لال�ستعمال 

عوقب باحلب�س من �سهر اإىل �سنتني اأو بالغرامة من ع�سرة دنانري اإىل خم�سني دينارًا. 

املادة )384(

من ت�سبب عن قلة احرتاز اأو اإهمال اأو عدم مراعاة القوانني اأو الأنظمة يف تعطيل الآلت والإ�سارات ال�سابقة 

الذكر، عوقب باحلب�س مدة ل تتجاوز ال�ستة اأ�سهر.

املادة )385(

1-من نزع ق�سدًا اإحدى هذه الأدوات، اأو جعلها غري �ساحلة لال�ستعمال عوقب باحلب�س من ثالثة اأ�سهر 

اإىل �سنتني.

اإذا  املوؤبدة  ال�ساقة  وبالأ�سغال  الفعل حادثة ج�سيمة  اإذا جنم عن  املوؤقتة،  ال�ساقة  بالأ�سغال  2-ويق�سى 

اأف�سى اإىل تلف نف�س.

الف�سل الثالث 

الغـ�س 

املادة )386(

1- يعاقب باحلب�س من �سهر اإىل �سنة وبالغرامة من خم�سة دنانري اإىل خم�سني دينارا اأو باإحدى هاتني 

العقوبتني:

اأ- من غ�س مواد خمت�سة بغذاء الإن�سان اأو احليوان اأو عقاقري اأو اأ�سربة اأو منتجات �سناعية اأو زراعية 

اأو طبيعية معدة للبيع.

باأنها  علم  وهو على  باعها  اأو  للبيع  اأو طرحها  ال�سابق ذكرها  املواد  اأو  املنتجات  اإحدى  ب- من عر�س 

مغ�سو�سة وفا�سدة.

ج- من عر�س منتجات من �ساأنها اإحداث الغ�س اأو طرحها للبيع اأو باعها وهو عامل بوجه ا�ستعمالها.

د- من حر�س باإحدى الو�سائل التي ن�ست عليها املادة )80( على ا�ستعمال املنتجات اأو املواد املذكورة 

اآنفًا.

2- وعند التكرار مينع املجرم من ممار�سة العمل الذي كان وا�سطة لرتكاب اجلرم.
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املادة) 387(

اإذا كانت املنتجات اأو املواد املغ�سو�سة اأو الفا�سدة �سارة ب�سحة الإن�سان اأو احليوان، ق�سي باحلب�س من 

ثالثة اأ�سهر اإىل �سنتني وبالغرامة من خم�سة دنانري اإىل خم�سني دينارًا. 

تطبق هذه العقوبات ولو كان ال�ساري اأو امل�ستهلك على علم بالغ�س اأو الف�ساد ال�سارين.

املادة )388(

يعاقب بغرامة ل تزيد على ع�سرة دنانري اأو باحلب�س مدة ل تزيد على ثالثة اأ�سهر اأو بكلتا العقوبتني من 

اأحرز اأو اأبقى يف حيازته يف اأي مكان بدون �سبب م�سروع منتجات اأية مادة على اأنها طعام اأو �سراب بعد 

اأن اأ�سبحت م�سرة بال�سحة اأو يف حالة ل ت�سلح معها لالأكل اأو ال�سرب مع علمه اأو مع وجود ما يدعوه 

لالعتقاد باأنها م�سرة بال�سحة اأو غري �ساحلة لالأكل اأو ال�سرب.

الباب العا�سر 

يف جرائم الت�سول وال�سكر واملقامرة 

الف�سل الأول 

يف املت�سولني 

املادة )389(

كل من:

1- ت�سرف ت�سرفًا �سائنًا اأو منافيًا لالآداب يف حمل عام.

اأو باأية و�سيلة  اأو عاهة فيه  اأو طلب ال�سدقة من النا�س متذرعًا اإىل ذلك بعر�س جروحه  2- ا�ستعطى 

اأخرى، �سواء اأكان متجوًل اأو جال�سًا يف حمل عام، اأو وجد يقود ولدًا دون ال�ساد�سة ع�سرة من عمره 

للت�سول وجمع ال�سدقات اأو ي�سجعه على ذلك.

3- وجد متنقاًل من مكان اإىل اآخر جلمع ال�سدقة والإح�سان اأو �ساعيًا جلمع التربعات اخلريية مهما كان 

نوعها بال�ستناد اإىل ادعاء كاذب.

4- ت�سرف يف اأي حمل عمومي ت�سرفًا يحتمل اأن يحدث اإخالًل بالطماأنينة العامة.

5- وجد متجوًل يف اأي ملك اأو على مقربة منه اأو يف اأية طريق اأو �سارع عام اأو يف مكان حماٍذ لهما اأو يف 

اأي حمل عام اآخر يف وقت وظروف ي�ستنتج منها باأنه موجود لغاية غري م�سروعة اأو غري لئقة.

يعاقب يف املرة الأوىل باحلب�س مدة ل تزيد على ثالثة اأ�سهر اأو اأن تقرر املحكمة اإحالته على اأية موؤ�س�سة معينة 

من قبل وزير ال�سوؤون الجتماعية للعناية باملت�سولني ملدة ل تقل عن �سنة ول تزيد على ثالث �سنوات.

غري اأنه يجوز لوزير ال�سوؤون الجتماعية يف  اي وقت �ساء اأن يفرج عن اأي �سخ�س عهد به اإىل اأية موؤ�س�سة 

مبقت�سى هذه املادة وفق ال�سروط التي يراها منا�سبة كما يجوز له اأن يعيده اإىل املوؤ�س�سة املذكورة لإكمال 
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اأو ما يليها باحلب�س مدة ل تزيد على  اإذا ما خولفت هذه ال�سروط، ويف املرة الثانية  املدة املحكوم بها 

�سنة واحدة.

الف�سل الثاين 

يف تعاطي امل�سكرات واملخدرات 

املادة )390(

من وجد يف حمل عام اأو مكان مباح للجمهور وهو يف حالة ال�سكر وت�سرف ت�سرفًا مقرونًا بال�سغب واإزعاج 

النا�س عوقب بغرامة ل تتجاوز ع�سرة دنانري اأو باحلب�س حتى اأ�سبوع.

املادة )391(

من قدم م�سكرًا ل�سخ�س يدل ظاهر حاله على اأنه يف حال �سكر، اأو ل�سخ�س مل يكمل بعد الثامنة ع�سرة 

من عمره، عوقب بالغرامة حتى ع�سرة دنانري.

املادة )392( 

1- يعاقب باحلب�س حتى �سهر اأو بالغرامة حتى ع�سرة دنانري اإذا كان ال�سخ�س الذي قدم امل�سكر �ساحب 

احلانة اأو اأحد م�ستخدميها.

2- عند تكرار الفعل ميكن احلكم باإقفال املحل للمدة التي تراها املحكمة.

الف�سل الثالث 

يف املقامرة 

املادة )393( 

1- كل من كان ميلك منزًل اأو غرفة اأو حماًل اأو ي�سغله اأو ميلك حق ا�ستعماله وفتح اأو اأدار اأو ا�ستعمل ذلك املنزل 

اأو الغرفة اأو املحل للمقامرة غري امل�سروعة اأو �سمح ق�سدًا وعن علم منه ل�سخ�س اآخر بفتح اأو اإدارة اأو 

ا�ستعمال ذلك املنزل اأو الغرفة اأو املحل للغاية الآنف ذكرها وكل من كان معهودًا اإليه مالحظة اأو اإدارة 

اأعمال اأي منزل اأو غرفة اأو حمل مفتوح اأو مدار اأو م�ستعمل للغاية املذكورة اآنفًا اأو موكوًل اإليه امل�ساعدة 

يف اإدارة اأ�سغال ذلك املحل على اأي وجه من الوجوه يعترب اأنه يدير حماًل عموميًا للمقامرة.

2- ت�سمل عبارة )املقامرة غري امل�سروعة( الواردة يف هذه املادة، كل لعبة من األعاب الورق، )ال�سدة( 

التي ل  حتتاج اإىل مهارة، وكل لعبة اأخرى ل يوؤتي احلظ فيها جميع الالعبني على ال�سوية مبا فيهم 

حافظ املال )البنكري( اأو ال�سخ�س اأو الأ�سخا�س الآخرون الذين يديرون اللعب اأو الذين يلعب اأو 

يراهن الالعبون �سدهم.
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املادة )394(

كل من اأدار حماًل عموميًا للمقامرة يعاقب باحلب�س حتى �ستة اأ�سهر وبالغرامة حتى خم�سني دينارًا. 

املادة )395(

كل من وجد يف حمل عمومي للمقامرة خالف الأ�سخا�س امل�سار اإليهم يف الفقرة )1( من املادة )393( 

يعد باأنه موجود فيه للمقامرة غري امل�سروعة اإل اإذا ثبت عك�س ذلك، ويعاقب يف املرة الأوىل بغرامة ل 

تزيد على خم�سة دنانري ويف املرة الثانية اأو ما يليها بغرامة ل تزيد على ع�سرة دنانري اأو باحلب�س مدة ل 

تزيد على ثالثة اأ�سهر اأو بكلتا هاتني العقوبتني.

املادة )396(

كل اآلة اأو �سيء ا�ستعمل اأو يلوح اأنه ا�ستعمل اأو يراد ا�ستعماله للمقامرة غري امل�سروعة وجد يف منزل اأو غرفة 

اأو حمل يدار اأو ي�ستعمل للمقامرة غري امل�سروعة يجوز �سبطه من قبل اأي ماأمور من ماأموري ال�سرطة اأو 

الدرك، ولدى حماكمة اأي �سخ�س بتهمة اإدارة اأو ا�ستعمال ذلك املنزل اأو الغرفة اأو املحل خالفًا لأحكام 

هذا القانون، يجوز للمحكمة اأن ت�سدر القرار الذي تق�سي به العدالة ب�ساأن م�سادرة تلك الآلة اأو ذلك 

ال�سيء اأو اإتالفه اأو رده.

املادة )397 (

اأو اأدار اأو ا�ستعمل مكانًا لأعمال اليان�سيب مهما كان نوعها يعاقب باحلب�س حتى �ستة  1- كل من فتح 

اأ�سهر اأو بالغرامة حتى خم�سني دينارًا. 

2- كل من طبع اأو ن�سر اأو ت�سبب يف طبع اأو ن�سر اأية اإذاعة اأو اإعالن عن يان�سيب اأو ما يتعلق به اأو عن بيع 

اأية تذكرة اأو ورقة يان�سيب اأو ح�سة يف تذكرة اأو ورقة يان�سيب اأو فيما يتعلق بذلك اأو باع اأو عر�س 

للبيع تذكرة اأو ورقة يان�سيب كهذه، يعاقب بغرامة ل تتجاوز خم�سني دينارًا. 

اأو  اأو هبته  لبيع مال  تتخذ  اأو حيلة  ت�سمل كل طريقة  املادة  الواردة يف هذه  )اليان�سيب(  لفظة  اإن   -3

الت�سرف فيه اأو توزيعه بوا�سطة القرعة اأو بطريق احلظ �سواء اأكان ذلك برمي حجارة الزهر اأو 

اأو حيوان  اأو بوا�سطة دولب  اأو الر�سوم  اأو الأرقام  اأو القرعة  اأوراق اليان�سيب،  اأو  ب�سحب التذاكر 

مدرب اأو باأية طريق اأخرى مهما كان نوعها.

4- ل ت�سري اأحكام هذه املادة على اأي )يان�سيب( ا�ستح�سل على اإذن به من مرجعه املخت�س.

املادة )398(

كل من ظهر اأنه ي�سرف على اإدارة منزل اأو غرفة اأو عدد من الغرف اأو حمل مما ورد ذكره يف املادتني 

)393 و 397( من هذا القانون، رجاًل كان اأم امراأة وكل من ت�سرف ال�سخ�س الذي ي�سرف على اإدارة 

ذلك املحل اأو ال�سخ�س املعهود اإليه اأمر تفقده والعناية به يعترب اأنه هو �ساحب ذلك املحل �سواء اأكان هو 

�ساحبه احلقيقي اأم مل يكن.
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الباب احلادي ع�سر 

اجلرائم التي تقع على الأموال 

الف�سل الأول 

يف اأخذ مال الغري 

املاده )399(

1- ال�سرقة هي اأخذ مال الغري املنقول دون ر�ساه.

2- وتعني عبارة )اأخذ املال( اإزالة ت�سرف املالك فيه برفعه من مكانه ونقله واإذا كان مت�ساًل بغري منقول 

فبف�سله عنه ف�ساًل تامًا ونقله.

3- وت�سمل لفظة )مال( القوى املحرزة.

املادة )400(

يعاقب بالأ�سغال ال�ساقة املوؤبدة اأو املوؤقتة مدة ل تنق�س عن خم�س ع�سرة �سنة من ارتكب �سرقة م�ستجمعة 

احلالت اخلم�س الآتية:

1- اأن تقع ال�سرقة لياًل.

2- بفعل �سخ�سني اأو اأكرث.

3- اأن يكون ال�سارقون كلهم اأو واحد منهم حاماًل �سالحًا ظاهرًا اأو خمفيًا.

4- بالدخول اإىل مكان معد ل�سكنى النا�س اأو ملحقاته اأو ما ي�سمله هذا املكان وملحقاته -ح�سب التعريف 

املبني يف املادة الثانية- بهدم احلائط اأو ت�سلق اجلدار اأو بك�سر اأو خلع الباب اأو فتح الأقفال مبفاتيح 

م�سطنعة اأو اأدوات خم�سو�سة، اأو بانتحال �سفة موظف اأو بارتداء زيه و�ساراته، اأو بالتذرع باأمر 

من ال�سلطة.

5- اأن يهدد ال�سارقون كلهم اأو واحد منهم بال�سالح اأو يتو�سل باأحد �سروب العنف على الأ�سخا�س اإما 

لتهيئة اجلناية اأو ت�سهيلها، واإما لتاأمني هرب الفاعلني اأو ال�ستيالء على امل�سروق.

املادة )401(

احلالت  م�ستجمعة  ال�سرقة  ارتكب  من  الأقل  على  �سنوات  خم�س  املوؤقتة  ال�ساقة  بالأ�سغال  يعاقب   -1

الآتية:

اأ- اأن تقع ال�سرقة لياًل.

ب- بفعل �سخ�سني اأو اأكرث.

ج- اأن يهدد ال�سارقون كلهم اأو واحد منهم بال�سالح اأو يتو�سل باأحد �سروب العنف على الأ�سخا�س 

اإما لتهيئه اجلناية اأو ت�سهيلها اأو لتاأمني هرب الفاعلني اأو ال�ستيالء على امل�سروق.
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اأو  ر�سو�س  العنف  هذا  عن  ت�سبب  اإذا  �سنوات  ع�سر  عن  تقل  ل  ملدة  املوؤقتة  ال�ساقة  بالأ�سغال  ويعاقب 

جروح.

2- ويعاقب بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة اإذا وقعت ال�سرقة نهارًا اأو من قبل �سخ�س واحد، وبالأ�سغال ال�ساقة 

املوؤقتة ملدة ل تقل عن خم�س �سنوات اإذا ت�سبب عن العنف ر�سو�س اأو جروح، وملدة ل تقل عن ع�سر 

�سنوات يف احلالة الواردة يف الفقرة الأوىل من هذه املادة.

املادة )402(

يعاقب الذين يرتكبون ال�سلب يف الطريق العام على الوجه الآتي:

1- بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة مدة ل تنق�س عن خم�س �سنوات اإذا ح�سل فعل ال�سلب نهارًا من �سخ�سني 

فاأكرث وبا�ستعمال العنف.

2- بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة مدة ل تنق�س عن ع�سر �سنوات، اإذا ح�سل فعل ال�سلب لياًل من �سخ�سني 

فاأكرث وبا�ستعمال العنف اأو كانوا جميعهم اأو واحد منهم م�سلحًا.

3- بالأ�سغال ال�ساقة املوؤبدة اإذا ح�سل فعل ال�سلب بال�سورة املو�سوفة يف الفقرة الثانية وت�سبب عن العنف 

ر�سو�س اأو جروح.

املادة )403(

1- اإذا ح�سل فعل ال�سلب با�ستعمال العنف على الأ�سخا�س �سواء لتهيئة اجلرمية اأو ت�سهيلها، و�سواء لتاأمني 

هرب الفاعلني اأو ال�ستيالء على امل�سروق يعاقب الفاعل بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة مدة ل تنق�س عن 

خم�س �سنوات.

2- واإذا وقع فعل ال�سلب من قبل �سخ�س واحد �سواء اأكان نهارًا اأم لياًل عوقب الفاعل بالأ�سغال ال�ساقة 

املوؤقتة.

املادة )404(

يعاقب بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة على ال�سرقات التي حت�سل يف حالة من احلالتني الآتيتني:

1- يف اأماكن مقفلة م�سانة باجلدران ماأهولة كانت اأم ل، ومت�سلة مبكان ماأهول اأم ل، وذلك بنقب حائطها 

اأو بت�سلقه اأو بك�سر بابها اأو �سباكها اأو بفتحها باآلة خم�سو�سة اأو با�ستعمال مفاتيح م�سطنعة، اأو

2- بك�سر اأبواب الغرف اأو ال�سناديق احلديدية اأو اخلزائن املقفلة املوجودة يف مكان ماأهول اأو غري ماأهول، 

اأو فتحها باآلة خم�سو�سة اأو مفتاح م�سطنع ولو مل يت�سل اإليها بنقب حائط اأو بت�سلق اأو بفتح الأقفال 

باآلة خم�سو�سة اأو مفتاح م�سطنع.

املادة )405(

يعاقب بالأ�سغال ال�ساقة كل من ارتكب �سرقة يف حالة الع�سيان اأو ال�سرابات اأو احلرب اأو احلريق اأو 

غرق �سفينة اأو اأية نائبة اأخرى.
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املادة) 406(

يعاقب باحلب�س من �سنة اإىل ثالث �سنوات على ال�سرقات التي حت�سل يف حالة من الأحوال الآتية:

1- اأ- اأن يكون الوقت لياًل وال�سارق اثنني فاأكرث، اأو

ب- اأن يكون الوقت لياًل وال�سارق واحدًا، وتقع ال�سرقة يف مكان ماأهول اأو يف مكان للعبادة، اأو

ج- اأن يكون الوقت نهارًا وال�سارق اثنني فاأكرث، وتقع ال�سرقة يف مكان ماأهول اأو يف مكان للعبادة.

2- اأن يكون ال�سارق حاماًل �سالحًا ظاهرًا اأو خمباأ ولو مل يكن املحل الذي وقعت فيه ال�سرقة ماأهوًل اأو مل 

تكن ال�سرقة ح�سلت لياًل اأو مل يكن ال�سارق اأكرث من واحد.

3- اأ- اأن يكون ال�سارق خادمًا باأجرة وي�سرق مال خمدومه اأو مال �سخ�س اأتى اإىل بيت خمدومه اأو مال 

�ساحب البيت الذي ذهب اإليه برفقة خمدومه، اأو

ب- اأن يكون ال�سارق م�ستخدمًا اأو عاماًل اأو �سانعًا اأو تلميذًا يف �سناعة وي�سرق من بيت اأ�ستاذه اأو 

خمزنه اأو معلمه، اأو

ج- اأن ي�سرق �سخ�س من املحل الذي ي�ستغل فيه ب�سورة م�ستمرة.

4- اأن يكون ال�سارق �ساحب خان اأو نزل اأو حوذيًا اأو نوتيًا اأو �سائق �سيارة واأمثالهم من اأ�سناف النا�س 

واتباعهم من اأرباب احلرف وي�سرق كل ما اأودعه اأو بع�سه.

املادة )407( 

كل من يقدم على ارتكاب �سرقة من غري ال�سرقات املبينة يف هذا الف�سل كالتي تقع على �سورة الأخذ اأو 

الن�سل، يعاقب باحلب�س من ثالثة اأ�سهر اإىل �سنة.

املادة )408(

كل من ي�سرق اخليل اأو الدواب املعدة للحمل اأو اجلر اأو الركوب و�سائر املوا�سي كبرية كانت اأو �سغرية من 

املحالت غري املحفوظة املرتوكة فيها بحكم ال�سرورة يحب�س من �سنة اإىل ثالث �سنوات.

املادة )409(

كل من ي�سرق اآلت الزراعة واأدواتها اأو ما قطع واأعد للبيع من احلطب واخل�سب اأو الأحجار مقطوعة يف 

مقالعها اأو الأ�سماك يف اأحوا�سها، اأو النحل يف خالياه، اأو العلق يف الربك، اأو الطيور من القن، يعاقب 

باحلب�س حتى �سنة.

املادة )410(

1- كل من ي�سرق ما كان حم�سودًا اأو مقلوعًا من املزروعات اأو �سائر حم�سولت الأر�س التي ينتفع بها اأو 

�سيئًا من اأكدا�س احلبوب، يعاقب باحلب�س حتى �سنة.

2- واإذا كان ال�سارق اأكرث من واحد ووقعت �سرقة املح�سولت املذكورة لياًل ب�سورة النقل على الدواب اأو 

العربات وما ماثلها، يكون احلب�س من �ستة اأ�سهر اإىل �سنتني.

3- اإذا كانت املزروعات و�سائر حم�سولت الأر�س التي ينتفع بها مل تقلع اأو مل حت�سد و�سرقت من احلقل 
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بالزنبيل اأو الكي�س اأو ما ماثلهما من الأوعية اأو نقلت بوا�سطة الدواب اأو العربات وما ماثلها اأو �سرقت 

لياًل بفعل عدة اأ�سخا�س كانت العقوبة احلب�س حتى �ستة اأ�سهر.

املادة )411(

يتناول العقاب حماولة ارتكاب اجلنح املن�سو�س عليها يف هذا الق�سم.

املادة) 412(

1- كل من ا�سرتى ماًل م�سروقًا اأو باعه اأو دلل عليه اأو تو�سط يف بيعه و�سرائه وهو عامل باأمره، يعاقب 

باحلب�س حتى �ستة اأ�سهر.

2- واإن كان امل�سروق من احليوانات املعدودة يف املادة )408( فال تنق�س العقوبة عن �سهر واحد.

3- واإن كان امل�سروق قد ح�سل عليه بجناية وكان الفاعل يعلم بذلك، فال تنق�س العقوبة عن احلب�س 

�ستة اأ�سهر.

املادة )413(

1- يعفى من العقوبة، كل �سخ�س ارتكب جرمية اإخفاء الأ�سياء امل�سروقة اأو جرمية تخبئة الأ�سخا�س الذين 

ا�سرتكوا يف ال�سرقة املن�سو�س عليها يف املادتني )83 و84( اإذا اأخرب ال�سلطة عن اأولئك ال�سركاء قبل 

اأية مالحقة، اأو اأتاح القب�س ولو بعد مبا�سرة املالحقات على من يعرف خمباأهم.

2- ل ت�سري اأحكام هذه املادة على املكررين.

)2( الغت�ساب والتهويل 

املادة )414 (

يعاقب باحلب�س ل اأقل من ثالثة اأ�سهر وبالغرامة ل اأقل من ع�سرة دنانري كل من اأقدم بالتهديد اأو با�ستعمال 

العنف لجتالب نفع غري م�سروع له اأو لغريه على:

)1( اغت�ساب توقيع اأو اأي �سك يت�سمن تعهدًا اأو اإبراء اأو حوالة هذا ال�سك اأو تغيريه اأو اإتالفه.

)2( حترير ورقة اأو ب�سمة اأو توقيع اأو ختم اأو عالمة اأخرى على �سك كي ي�ستطاع فيما بعد حتويله اأو 

تغيريه اأو ا�ستعماله ك�سك ذي قيمة. وتفر�س عقوبة الأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة اإذا كان الفاعل حاماًل 

�سالحًا هدد به املجني عليه.

املادة )415(

كل من هدد �سخ�سًا بف�سح اأمر اأو اإف�سائه اأو الإخبار عنه وكان من �ساأنه اأن ينال من قدر هذا ال�سخ�س 

اأو من �سرفه اأو من قدر اأحد اأقاربه اأو �سرفه لكي يحمله على جلب منفعة غري م�سروعة له اأو لغريه عوقب 

باحلب�س من اأ�سبوع اإىل �سنتني وبالغرامة من خم�سة دنانري اإىل خم�سني دينارًا. 
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)3( ا�ستعمال اأ�سياء الغري دون حق

املادة )416( 

كل من ا�ستعمل دون حق �سيئًا يخ�س غريه ب�سورة تلحق به �سررًا دون اأن يكون قا�سدًا اختال�س ذلك 

ال�سيء، عوقب باحلب�س حتى �ستة اأ�سهر، وبالغرامة حتى ع�سرين دينارًا اأو باإحدى هاتني العقوبتني.

الف�سل الثاين 

يف الحتيال و�سائر �سروب الغ�س 

)1( الحتيال 

املادة )417(

كل من حمل الغري على ت�سليمه ماًل منقوًل اأو غري منقول اأو اأ�سنادًا تت�سمن تعهدًا اأو اإبراء فا�ستوىل عليها 

احتياًل:

1- با�ستعمال طرق احتيالية من �ساأنها اإيهام املجني عليه بوجود م�سروع كاذب اأو حادث اأو اأمر ل حقيقة 

له اأو اإحداث الأمل عند املجني عليه بح�سول ربح وهمي اأو بت�سديد املبلغ الذي اأخذ بطريق الحتيال 

اأو الإيهام بوجود �سند دين غري �سحيح اأو �سند خمال�سة مزور، اأو

2- بالت�سرف يف مال منقول اأو غري منقول وهو يعلم اأن لي�س له �سفة للت�سرف به، اأو

3- باتخاذ ا�سم كاذب اأو �سفة غري �سحيحة.

عوقب باحلب�س من ثالثة اأ�سهر اإىل ثالث �سنوات وبالغرامة من خم�سة دنانري اإىل خم�سني دينارًا.

املادة )418(

كل من ا�ستغل احتياج �سخ�س دون الثامنة ع�سرة من عمره، اأو جمذوب اأو معتوه اأو �سعفه اأو هوى نف�سه 

فاأخذ منه ب�سورة م�سرة به �سندًا يت�سمن اقرتا�سه دراهم اأو ا�ستعارة اأ�سياء اأو تنازل عن اأوراق جتارية 

اأو غريها اأو تعهد اأو اإبراء يعاقب - اأيًا كانت طريقة الحتيال التي ا�ستعملها - باحلب�س من �سهرين اإىل 

�سنتني وبالغرامة من دينار اإىل ع�سرين دينارًا. 

املادة )419(

يعاقب باحلب�س حتى �سنة كل من:

1- وهب اأو اأفرغ اأو رهن اأمواله اأو ت�سبب يف ذلك بق�سد الحتيال على دائنيه، اأو

2- باع اأو نقل اأي ق�سم من اأمواله بعد �سدور حكم اأو قرار يق�سي عليه بدفع مبلغ من املال وقبل تنفيذ 

ذلك القرار اأو احلكم اأو خالل مدة �سهرين �سابقني لتاريخ �سدورهما قا�سدًا بذلك الحتيال على 

دائنيه.
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املادة )420( 

يعاقب باحلب�س حتى �سنة كل من كان بائعًا اأو راهنًا ملال اأو حماميًا اأو وكياًل لبائع اأو راهن:

1- اأخفى عن ال�ساري اأو املرتهن م�ستندًا جوهريًا يتعلق مبلكية البيع اأو املرهون اأو اأي حق اأو رهن اآخر 

يتعلق به.

2- زور �سهادة تتوقف اأو يحتمل اأن تتوقف عليها امللكية.

املادة )421(

كل من اأعطى ب�سوء نية �سيكًا ل يقابله ر�سيد قائم معد للدفع، اأو كان الر�سيد اأقل من قيمة ال�سك، اأو 

�سحب بعد اإعطاء ال�سك كل الر�سيد، اأو بع�سه بحيث ي�سبح الباقي ل يفي بقيمة ال�سك، يعاقب باحلب�س 

من �سهرين اإىل �سنتني وبالغرامة من ع�سرة دنانري اإىل خم�سني دينارًا اأو باإحدى هاتني العقوبتني.

الف�سل الثالث 

يف اإ�ساءة الئتمان والختال�س 

املادة )422( 

�سورة  على  ال�ستعمال  لأجل  اأو  والإعادة  الإبراز  ولأجل  الوكالة  اأو  الأمانة  �سبيل  على  اإليه  �سلم  كل من 

معينة اأو لأجل احلفظ اأو لإجراء عمل - باأجر اأو بدون اأجر- ما كان لغريه من اأموال ونقود واأ�سياء واأي 

�سند يت�سمن تعهدًا اأو اإبراء وباجلملة كل من وجد يف يده �سيء من هذا القبيل فكتمه اأو بدله اأو ت�سرف 

به ت�سرف املالك اأو ا�ستهلكه اأو اأقدم على اأي فعل يعد تعديًا اأو امتنع عن ت�سليمه ملن يلزم ت�سليمه اإليه، 

يعاقب باحلب�س من �سهرين اإىل �سنتني وبالغرامة من ع�سرة دنانري اإىل مئة دينار.

املادة )423(

1- اإذا كان مرتكب الأفعال املبينة يف املادة ال�سابقة خادمًا باأجرة اأو تلميذًا يف �سناعة اأو كاتبًا اأو م�ستخدمًا، 

وكان ال�سرر النا�سئ عنها موجهًا اإىل خمدومه فال تكون مدة احلب�س اأقل من �سنة واحدة.

املذكورين  الأ�سخا�س  اأحد  املذكورة  الأفعال  اإذا كان مرتكب  اأ�سهر  اأقل من ثالثة  العقوبة  تكون  2- ول 

اأدناه:

اأ- مدير موؤ�س�سة خريية وكل �سخ�س م�سوؤول عن اأعمالها.

ب- و�سي القا�سر وفاقد الأهلية.

ج- منفذ الو�سية اأو عقد الزواج.

 اأو كاتب عدل.
ٍ
د- كل حمام

هـ- كل �سخ�س م�ستناب عن ال�سلطة لإدارة اأموال تخ�س الدولة اأو الأفراد اأو حلرا�ستها.

املادة )424(

كل من ت�سرف ت�سرف املالك يف اأي �سيء منقول دخل يف حيازته ب�سبب هفوة ح�سلت من املالك وكان 
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يعلم اأنه ح�سل عليه بتلك ال�سورة وكتمه اأو رف�س اإعادته يعاقب باحلب�س حتى �ستة اأ�سهر اأو بغرامة حتى 

خم�سني دينارًا. 

احكام �ساملة للف�سول الثالثة ال�سابقة

املادة )425(

اأ�سرار  اإذا وقعت  1- يعفى من العقاب مرتكبو اجلرائم املن�سو�س عليها يف الف�سول الثالثة ال�سابقة 

باملجني عليه بني الأ�سول والفروع اأو الزوجني غري املفرتقني قانونًا، اأو بني الأربة والربيبات من جهة 

وبني الأب والأم من جهة ثانية.

بالعقوبة  املت�سرر-  �سكوى  على  بناء   - �سنوات عوقب  الفاعل جرمه يف خالل ثالث  عاود هذا  اإذا   -2

املن�سو�س عليها يف القانون خمف�سًا منها الثلثان.

املادة )426( 

1- اجلنح املن�سو�س عليها يف املواد 415 و416 و422 و 424 و425 ل تالحق اإل بناء على �سكوى املت�سرر 

ما مل يكن املت�سرر جمهوًل.

2- اإن اإ�ساءة الئتمان املعاقب عليها مبوجب املادة )422( تالحق عفوًا اإذا رافقتها اإحدى احلالت امل�سددة 

املن�سو�س عليها يف املادة )423(.

املادة )427(

تخف�س اإىل الن�سف العقوبات اجلنحية املعينة يف املواد التي توؤلف الف�سل الأول والثاين والثالث اإذا كان 

ال�سرر الناجت عنها اأو النفع الذي ق�سد الفاعل اجتالبه منها تافهني اأو اإذا كان ال�سرر قد اأزيل كله قبل 

اإحالة الدعوى اإىل املحكمة.

2- اأما اإذا ح�سل الرد اأو اأزيل ال�سرر اأثناء الدعوى ولكن قبل اأي حكم بالأ�سا�س ولو غري مربم فيخف�س 

ربع العقوبة.

الف�سل الرابع 

الغ�س يف املعامالت 

)1( العيارات واملكاييل غري القانونية اأو املغ�سو�سة والغ�س يف كمية الب�ساعة

املادة )428(

كل من ا�ستعمل اأو اقتنى يف خمزنه اأو دكانه اأو يف عربات البيع اأو غريها من الأماكن املعدة للتجارة عيارات 

اأو مكاييل اأو غريها من عدد الوزن والكيل تختلف عن العيارات واملكاييل املعينة يف القانون اأو غري مو�سومة، 

يعاقب باحلب�س حتى اأ�سبوع وبالغرامة حتى خم�سة دنانري اأو باإحدى هاتني العقوبتني.
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املادة )429(

كل من اقتنى يف الأماكن املذكورة اأعاله عيارات اأو مكاييل اأو عدد وزن اأو كيل مغ�سو�سة اأو غري م�سبوطة، 

يعاقب باحلب�س مدة ل تتجاوز ثالثة اأ�سهر اأو بغرامة حتى ع�سرة دنانري.

املادة )430 (

كل من اأقدم با�ستعماله عيارات اأو مكاييل اأو عدد وزن اأو كيل مغ�سو�سة اأو غري م�سبوطة -وهو عامل بها- 

على غ�س العاقد يف كمية ال�سيء امل�سلم يعاقب باحلب�س من ثالثة اأ�سهر اإىل �سنتني وبالغرامة من ع�سرة 

دنانري اإىل خم�سني دينارًا. 

املادة )431(

كل من غ�س اآخر �سواء يف كمية ال�سيء امل�سلم اأو ماهيته اإذا كانت هذه املاهية هي ال�سبب الدافع لل�سفقة 

يعاقب باحلب�س من ثالثة اأ�سهر اإىل �سنة وبالغرامة من ع�سرة دنانري اإىل خم�سني دينارًا اأو باإحدى هاتني 

العقوبتني.

املادة )432(

التي تختلف عن  اأو  الوزن والكيل املغ�سو�سة  العيارات واملكاييل وعدد  املادة )31(  ت�سادر وفقًا لأحكام 

العيارات واملكاييل املعينة يف القانون.

)2( الغ�س يف نوع الب�ساعة

املادة )433(

كل من غ�س العاقد عن معرفة �سواء يف طبيعة الب�ساعة اأو �سفاتها اجلوهرية اأو تركيبها اأو الكمية التي 

حتتويها من العنا�سر املفيدة اأو يف نوعها اأو م�سدرها عندما يكون تعيني النوع وامل�سدر معتربًا مبوجب 

التفاق اأو العادات ال�سبب الرئي�سي للبيع يعاقب باحلب�س من �سهر اإىل �سنة وبالغرامة من خم�سة دنانري 

اإىل خم�سني دينارًا اأو باإحدى هاتني العقوبتني.

)3( عرقلة حرية البيوع باملزايدة

املادة )434(

كل من اأقدم على تعطيل اأو عرقلة حرية املزايدة العلنية املتعلقة بالبيع اأو ال�سراء اأو التاأجري، اأو اللتزامات اأو التعهد، 

وذلك بالتهديد اأو العنف اأو بالأكاذيب، اأو باإق�ساء املتزايدين اأو امللتزمني، لقاء نقود اأو هبات اأو وعود، اأو باأية 

طريقة اأخرى، عوقب باحلب�س مدة �سهر واحد حتى �ستة اأ�سهر وبغرامة من ع�سرة دنانري حتى خم�سني دينارًا. 
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)4( امل�ساربات غري امل�سروعة 

املادة )435(

يعاقب باحلب�س مدة ل تزيد على �سنة وبغرامة ل تزيد على مائة دينار كل من تو�سل بالغ�س لرفع اأو تخفي�س 

الب�سائع اأو الأ�سهم التجارية العامة اأو اخلا�سة املتداولة يف البور�سة ول �سيما:

1- باإذاعة وقائع خمتلقة اأو ادعاءات كاذبة، اأو

2- بتقدمي عرو�س للبيع اأو ال�سراء ق�سد بلبلة الأ�سعار، اأو

3- بالإقدام على اأي عمل من �ساأنه اإف�ساد قاعدة العر�س والطلب يف ال�سوق.

املادة )436( 

ت�ساعف العقوبة اإذا ح�سل ارتفاع الأ�سعار اأو هبوطها، على احلبوب والطحني والوقود وال�سكر والزيت 

واللحوم اأو الذبائح اأو غري ذلك من املواد الغذائية.

احكام عامة 

املادة )437(

يتناول العقاب، ال�سروع يف ارتكاب اجلرائم املن�سو�س عليها يف املادة )430( وما يليها من املواد الواردة 

يف الف�سل الرابع.

الف�سل اخلام�س 

)1( يف الأفال�س والغ�س اإ�سرارا بالدائن

املادة )438(

املبينة يف الأحكام اخلا�سة بالإفال�س ومن يظهر مبقت�سى الأحكام  1- املفل�سون احتياًل على ال�سورة 

املذكورة اأنهم �سركاء لهم يف التهمة يعاقبون بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة.

2- كل من اعترب مفل�سًا مق�سرًا، يعاقب باحلب�س مدة ل تتجاوز ال�سنتني.

املادة )439(

عند اإفال�س �سركة جتارية يعاقب بالعقاب املن�سو�س عليه يف الفقرة الأوىل من املادة )438( عدا ال�سركاء 

يف )الكولكتيف( وال�سركاء العاملني يف �سركات امل�ساربة، كل من:

اأ- ال�سركاء امل�ساربون الذين اعتادوا التدخل يف اأعمال ال�سركة.

ب- مديرو ال�سركة امل�ساربة بالأ�سهم وامل�سوؤولية املحددة.

املحا�سبة  ومفو�سو  املراقبة  واأع�ساء جمال�س  املفو�سون  والوكالء  الإدارة  واأع�ساء جمل�س  املديرون  ج- 

وموظفو ال�سركات املذكورة و�سركاء امل�ساهمة.
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اإذا اأقدموا بنف�سهم على ارتكاب عمل من اأعمال الإفال�س الحتيايل اأو �سهلوا اأو اأتاحوا ارتكابه عن ق�سد 

منهم اأو اإذا ن�سروا بيانات اأو موازنات غري حقيقية اأو وزعوا اأن�سبة وهمية.

املادة )440(

اإذا اأفل�ست �سركة جتارية، يعاقب بعقوبة الإفال�س التق�سريي كل من اأقدم من الأ�سخا�س املذكورين اأعاله يف اإدارة 

ال�سركة اأو العمل مل�سلحتها على ارتكاب جرم من اجلرائم املن�سو�س عليها يف الفقرة )2( من املادة )438(.

)2( الغ�س اإ�سرارا بالدائنني

املادة )441( 

اإن املدين الذي يقوم بق�سد اإ�ساعة حقوق الدائنني اأو منع التنفيذ يف اأمواله الثابتة على اإنقا�س اأمواله 

باأي �سكل كان ول �سيما بتوقيع �سندات وهمية اأو بالإقرار كذبًا بوجود موجب اأو باإلغائه كله اأو بع�سه اأو 

بكتم بع�س اأمواله اأو تهريبها اأو بيع بع�س اأمواله اأو اإتالفها اأو تعييبها.

يعاقب باحلب�س مدة �سهر واحد حتى �ستة اأ�سهر وبغرامة من خم�سة دنانري حتى خم�سني دينارًا. 

املادة )442( 

اإذا ارتكبت  اجلرمية با�سم �سركة اأو حل�سابها فاإن هذه ال�سركة ت�ستهدف للتدابري الحرتازية كما ي�ستهدف 

للعقوبات املن�سو�س عليها يف املادة ال�سابقة الأ�سخا�س امل�سوؤولون يف ال�سركة الذين ي�ساهمون يف الفعل اأو 

ي�سهلون اأو يتيحون ارتكابه عن ق�سد منهم.

الف�سل ال�ساد�س 

الأ�سرار التي تلحق باأمالك الدولة والأفراد 

)1( الهدم والتخريب 

املادة )443( 

كل من هدم اأو خرب ق�سدًا الأبنية والأن�ساب التذكارية والتماثيل اأو غريها من الإن�ساءات املعدة ملنفعة 

اجلمهور اأو للزينة العامة اأو اأي �سيء منقول اأو غري منقول له قيمته التاريخية يعاقب باحلب�س من ثالثة 

اأ�سهر اإىل ثالث �سنوات وبالغرامة من خم�سة دنانري اإىل خم�سني دينارًا. 

املادة )444(

1- كل من اأقدم ق�سدًا على هدم بناء غريه كله اأو بع�سه، يعاقب باحلب�س من ثالثة اأ�سهر اإىل �سنتني 

وبالغرامة من خم�سة دنانري اإىل خم�سة وع�سرين دينارًا. 

2- واإذا وقع الهدم ولو جزئيًا على الأكواخ واجلدر غري املطينة اأو احليطان املبنية بالدب�س دون طني، كانت 

عقوبة احلب�س حتى �ستة اأ�سهر اأو الغرامة حتى ع�سرين دينارًا. 
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املادة )445(

1- كل من احلق باختياره �سررًا مبال غريه املنقول، يعاقب بناء على �سكوى املت�سرر باحلب�س مدة ل تتجاوز 

�سنة اأو بغرامة ل تتجاوز خم�سني دينارًا اأو بكلتا العقوبتني.

2- تنازل ال�ساكي ي�سقط دعوى احلق العام.

)2(  نزع التخوم  واغت�ساب العقار 

املادة )446 (

من اأقدم ولو جزئيًا على طم حفرة اأو هدم �سور من اأي املواد بني اأو على قطع �سياج اأو نزعه اأخ�سر كان 

اأم ياب�سًا ومن هدم اأو خرب اأو نقل اأية عالمة ت�سري اإىل احلدود بني خمتلف الأمالك يعاقب باحلب�س مدة 

ل تتجاوز �ستة اأ�سهر اأو بغرامة ل تتجاوز ع�سرين دينارًا. 

املادة )447( 

اإذا ارتكب اجلرم املذكور ت�سهياًل لغ�سب اأر�س اأو بالتهديد اأو العنف الواقع على الأ�سخا�س، عوقب الفاعل 

باحلب�س من �سهر اإىل �سنة وبالغرامة من خم�سة دنانري اإىل خم�سة وع�سرين دينارًا.

املادة )448(

1- من ل يحمل �سندًا ر�سميًا بامللكية اأو الت�سرف وا�ستوىل على عقار اأو ق�سم من عقار بيد غريه دون 

ر�ساه، عوقب باحلب�س حتى �ستة اأ�سهر.

2- وتكون العقوبة من �سهر اإىل �سنة اإذا رافق اجلرم تهديدًا اأو عنف، ومن ثالثة اأ�سهر اإىل ثالث �سنوات 

اإذا ارتكبه جماعة منهم �سخ�سان على الأقل م�سلحان.

3- يتناول العقاب ال�سروع يف اجلرمية املذكورة يف الفقرة الثانية.

)3( التعدي على املزروعات واحليوانات واآلت الزراعة

املادة )449( 

اأو  الطبيعة  نبت  نابتة  �سجريات  اأو  اأ�سجار  اأو  قائمة  مزروعات  من  لغريه  كان  ما  اأتلف  اأو  قطع  من   -1

مغرو�سة، اأو غري ذلك من الأغرا�س غري املثمرة، اأو اأطلق عليها احليوانات قا�سدًا جمرد اإتالفها 

عوقب باحلب�س من اأ�سبوع واحد اإىل ثالثة اأ�سهر اأو بالغرامة من خم�سة دنانري اإىل خم�سة وع�سرين 

دينارًا اأو بكلتا العقوبتني معًا.

2- واإذا وقع فعل القطع اأو الإتالف على مطاعيم اأو اأ�سجار مثمرة اأو ف�سائلها اأو على اأية �سجرة اأخرى لها 

قيمتها من الوجهة الزراعية اأو التجارية اأو ال�سناعية، عوقب الفاعل باحلب�س من �سهر اإىل �سنتني 

وبغرامة عن كل مطعوم اأو �سجرة اأو ف�سيلة دينارًا واحدًا.
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املادة )450(

من اأطلق اأو رعى املا�سية و�سائر احليوانات يف ما كان لغريه من اأر�س م�سيجة اأو مغرو�سة بالأ�سجار، اأو 

مزروعة اأو التي فيها حم�سولت، اأو ت�سبب عن اإهمال اأو غفلة منه بدخولها اإىل مثل هذه الأماكن عوقب 

باحلب�س من اأ�سبوع واحد اإىل �سهرين اأو بغرامة من خم�سة دنانري اإىل ع�سرين دينارًا وي�سمن �ساحب 

احليوانات ما وقع من �سرر وخ�سارة، على اأن يكون له حق الرجوع على الراعي.

املادة )451(

اإذا اقت�سر اجلرم على تقليم املطاعيم اأو الأ�سجار اأو الف�سائل خف�ست العقوبة املن�سو�س عليها يف املادة 

ال�سابقة اإىل الن�سف.

املادة )452(

1- من اأقدم ق�سدًا غري م�سطر على قتل حيوان جر اأو حمل اأو ركوب اأو موا�ٍس من خمتلف الأنواع تخ�س 

غريه يعاقب على ال�سورة التالية:

اأ- اإذا وقع اجلرم يف مكان بت�سرف �ساحب احليوان اأو يف حيازته باأية �سفة كانت حب�س الفاعل 

مدة ل تتجاوز ال�سنتني.

ب- واإذا وقع اجلرم يف مكان بت�سرف الفاعل، حب�س الفاعل مدة ل تتجاوز ال�ستة اأ�سهر.

ج- واإذا وقع اجلرم يف ما �سوى ذلك من الأماكن، حب�س الفاعل مدة ل تتجاوز ال�سنة الواحدة.

د- واإذا وقع اجلرم بالت�سمم كانت العقوبة يف كل حال احلب�س من �سهرين اإىل �سنتني.

2- من اأقدم ق�سدًا غري م�سطر على قتل حيوان األيف اأو داجن يعاقب باحلب�س حتى ثالثة اأ�سهر اأو بغرامة 

ل تتجاوز خم�سني دينارًا. 

3- كل من �سرب اأو جرح ق�سدًا بال �سرورة حيوانًا من احليوانات املذكورة يف هذه املادة ب�سورة متنعه 

عن العمل اأو تلحق به �سررًا ج�سيمًا يعاقب باحلب�س حتى �سهر اأو بغرامة ل تتجاوز ع�سرين دينارًا. 

4- كل من يت�سبب يف هالك حيوان من احليوانات املذكورة اآنفًا باإطالق املجانني اأو احليوانات ال�سارية 

عليها اأو باأية �سورة اأخرى، يعاقب العقوبة املن�سو�س عليها يف الفقرة الثالثة.

املادة )453(

من اأقدم ق�سدًا على اإتالف الأدوات الزراعية اأو ك�سرها اأو تعطيلها عوقب باحلب�س مدة ل تتجاوز ال�سنة 

اأو بغرامة ل تتجاوز مائة دينار.

املادة )454(

اإذا اأقدمت علنًا ع�سبة م�سلحة ل ينق�س عدد اأفرادها عن خم�سة اأ�سخا�س على تخريب اأموال الآخرين 

واأ�سيائهم وحم�سولتهم اأو اإتالفها قوة واقتدارًا عوقب كل من الفاعلني بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة.
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الف�سل ال�سابع 

يف اجلرائم املتعلقة بنظام املياه 

املادة )455(

هاتني  باإحدى  اأو  دينارًا  وع�سرين  على خم�سة  تزيد  ل  وبغرامة  �سنة  على  تزيد  ل  مدة  باحلب�س  يعاقب 

العقوبتني من اأقدم بدون اإذن:

1- على القيام باأعمال التنقيب عن املياه الكائنة حتت الأر�س اأو املتفجرة اأو على ح�سرها ما مل يكن 

املق�سود حفر اآبار غري متفجرة يف الأمالك اخلا�سة.

2- على اإجراء حفريات تبعد عن حد �سفاف جماري املياه ومعابرها واأقنية الري والتجفيف والت�سرف 

م�سافة اأقل من عمق هذه احلفريات ويف كل حال اأقل من ثالثة اأمتار.

3- على نزع حجارة اأو تراب اأو رمل اأو اأ�سجار اأو �سجريات اأو اأع�ساب من تلك ال�سفاف اأو من اأحوا�س 

جماري املياه املوؤقتة اأو الدائمة اأو من البحريات وامل�ستنقعات والربك والغدران.

4- على التعدي باأي �سكل كان على �سفاف الينابيع وجماري املياه املوؤقتة والدائمة وامل�ستنقعات والبحريات 

والربك والغدران اأو على حدود ممرات اأقنية الري والت�سريف اأو معابر املياه اأو ق�ساطلها امل�سرح 

باإن�سائها للمنفعة العامة.

5- على منع جري املياه العمومية جريًا حرًا.

6- على القيام باأي عمل دائم اأو موؤقت من �ساأنه التاأثري على كمية املياه العمومية وجريها.

املادة )456(

يعاقب باحلب�س مدة ل تزيد على �سنة وبغرامة ل تزيد على خم�سة وع�سرين دينارًا من هدم اأو قلب اأو خرب 

كل اأو بع�س الإن�ساءات امل�سيدة لالنتفاع باملياه العمومية وحلفظها اأو يف �سبيل الحتماء من طغيان هذه 

املياه وخ�سو�سًا اجل�سور وال�سدود واملعابر واأقنية الري والتجفيف اأو الت�سريف وق�ساطل املياه الظاهرة 

اأو املطمورة �سواء اأكان قد منح باملياه امتياز اأم ل .

املادة )457(

يعاقب باحلب�س مدة ل تزيد على �سنة وبغرامة ل تزيد على ع�سرين دينارًا كل من:

1- �سيل يف املياه العمومية املمنوح بها امتياز اأم ل، اأو �سكب اأو رمى فيها �سوائل اأو مواد �سارة بال�سحة 

اأو الراحة العامة اأو مانعة من ح�سن النتفاع بهذه املياه.

2- القى اأ�سمدة حيوانية اأو و�سع اأقذارًا يف الأرا�سي الداخلة �سمن النطاق الذي حددته ال�سلطة حلماية 

نبع تنتفع منه العامة.

3- اأجرى اأي عمل من �ساأنه تلويث النبع اأو املياه التي ي�سرب منها الغري.

املادة )458(

من اأقدم ق�سدًا على تلويث نبع ماء ي�سرب منه الغري يعاقب باحلب�س من �سنة اإىل ثالث �سنوات وبغرامة 

ل تزيد على خم�سني دينارًا.
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الباب الثاين ع�سر 

يف املخالفات

 

الف�سل الأول 

يف حماية الطرق واملحالت العامة واأمالك النا�س 

املادة )459(

يعاقب باحلب�س حتى اأ�سبوع اأو بالغرامة حتى خم�سة دنانري من ت�سبب يف:

1- تخريب ال�ساحات والطرق العامة.

�سنتيمرتًا من حافة  و�سبعني  تقع �سمن م�سافة خم�سة  اأر�سًا  تفوي�س،  بدون  اأو غر�س  زرع  اأو  2- حرث 

الطريق العامة.

والعالمات  الأبنية  على  اأو  ال�سوارع  منعطفات  يف  املو�سوعة  والأرقام  اللوحات  نزع  على  اأقدم  من   -3

الكيلومرتية وال�سوى اأو تخريبها.

املادة )460(

يعاقب بالغرامة حتى خم�سة دنانري من:

1- اأقدم على تطويف الطريق العامة اأو ملك الغري برفعه م�سب مياهه عن امل�ستوى املحدد مبوجب الأنظمة 

اأو بارتكابه اأي خطاأ اآخر.

2- زحم الطريق العامة دون داع ول اإذن من ال�سلطة بو�سعه اأو تركه عليها اأي �سيء مينع حرية املرور 

و�سالمته اأو ي�سيقها، اأو اأعاق حرية املرور فيها بحفر حفر فيها.

3- اأهمل التنبيه نهارًا والتنوير لياًل اأمام احلفريات وغريها من الأ�سغال املاأذون له بو�سعها يف ال�ساحات 

وعلى الطريق العامة.

4- اأطفاأ القناديل اأو الفواني�س امل�ستعملة لتنوير الطريق العامة اأو نزعها اأو اأتلفها اأو اأزال اأو اأطفاأ �سوءًا 

و�سع للتنبيه اإىل وجود حفرة اأحدثت فيها اأو على وجود �سيء مو�سوع عليها.

4- رمى اأو و�سع اأقذارًا اأو كنا�سة اأو اأي �سيء اآخر على الطريق العامة.

5- رمى اأو اأ�سقط عن غري انتباه على اأحد النا�س اأقذارًا اأو غريها من الأ�سياء ال�سارة.

6- و�سع اإعالنات على الأن�ساب التاريخية والأبنية العامة واملقابر والأبنية املعدة للعبادة.

تنزع وتنقل الإعالنات اأو املواد التي تزحم الطريق على نفقة الفاعل.

املادة )461(

1- يعاقب بالغرامة حتى خم�سة دنانري من اأقدم يف الأماكن املاأهولة:

اأ- على اإركا�س حيوانات اجلر واحلمل والركوب وغريها من املا�سية اأو على اإطالقها.

ب- على اإطالق العيارات النارية اأو مواد مفرقعة اأخرى بدون داع.
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ج- على اإطالق اأ�سهم نارية يف اأماكن يخ�سى اأن ين�ساأ عنها وقوع خطر على الأ�سخا�س اأو الأ�سياء.

2- ت�سادر الأ�سلحة والأ�سهم امل�سبوطة.

3- وميكن يف احلالة املن�سو�س عليها يف الفقرة )ب( اأن يعاقب الفاعل بعقوبة احلب�س حتى اأ�سبوع.

املادة )462(

من اأهمل من اأ�سحاب الفنادق واحلانات والغرف املفرو�سة املعدة لالإيجار اأن مي�سك ح�سب الأ�سول دفرتًا 

يدون فيه بالت�سل�سل ا�سم كل �سخ�س نام اأو ق�سى الليل يف نزله و�سنعته وحمل ولدته وتاريخها وتاريخ 

نزوله عنده وتاريخ تركه املنزل ومن مل يربز هذا الدفرت عند كل طلب من ال�سلطة ذات الخت�سا�س يعاقب 

بالغرامة حتى خم�سة دنانري.

املادة )463(

يعاقب بالغرامة حتى خم�سة دنانري الأ�سخا�س ذوو ال�سفة امل�سار اإليها يف املادة ال�سابقة ومديرو امل�سارح 

وال�سينما وغريها من املحالت العامة اإذا اأهملوا تنظيف حمالتهم.

املادة )464(

واملعامل وغريها من  الأفران  باملواقد ومداخن  العتناء  اأهمل  بالغرامة حتى خم�سة دنانري من  يعاقب 

املحالت التي ت�ستخدم فيها النار اأو اأهمل تنظيفها وت�سليحها.

املادة )465(

يعاقب بالغرامة حتى خم�سة دنانري من اأقدم على دخول اأر�س الغري امل�سيجة اأو املزروعات اأو املهياأة للزراعة 

دون اأن يكون له حق الدخول اأو املرور فيها.

الف�سل الثاين 

يف املخالفات �سد الآداب والراحة العامة والثقة العامة 

املادة )466(

من ا�ستحم على مراأى من املارة بو�سع مغاير للح�سمة، ومن ظهر يف حمل عام اأو مباح للعامة مبثل ذلك 

الو�سع يعاقب باحلب�س مدة ل تزيد على اأ�سبوع وبالغرامة حتى خم�سة دنانري.

املادة )467(

يعاقب بالغرامة حتى خم�سة دنانري:

1- من اأحدث بال داٍع �سو�ساء اأو لغطًا على �سورة ت�سلب راحة الأهلني.

2- من رمى ق�سدًا بحجارة اأو نحوها من الأج�سام ال�سلبة اأو بالأقذار ال�سيارات والأبنية وم�ساكن الغري 

اأو اأ�سواره واجلنائن والأحوا�س.

3- من اأفلت حيوانًا موؤذيًا اأو اأطلق جمنونًا كان يف حرا�سته.
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اأذى  يحدث  مل  ولو  ذلك  عن  مي�سكه  مل  من  اأو  بهم  اللحاق  اأو  املارة  مهاجمة  على  كلبه  حث  من   -4

و�سررًا.

املادة )468(

من طبع اأو باع اأو عر�س نقو�سًا اأو �سورًا اأو ر�سومًا تعطي عن الأردنيني فكرة غري �سحيحة من �ساأنها اأن 

تنال من كرامتهم واعتبارهم، عوقب باحلب�س حتى اأ�سبوع وبالغرامة حتى خم�سة دنانري وت�سادر تلك 

النقو�س وال�سور والر�سوم.

املادة )469(

من اأقدم على بيع اأية ب�ساعة اأو اأية مادة اأخرى، اأو طلب اأجرًا مبا يزيد عن الت�سعرية املقررة من قبل 

ال�سلطة املخت�سة، يعاقب باحلب�س حتى اأ�سبوع اأو بغرامة حتى خم�سة دنانري، هذا اإذا مل يكن قد فر�س 

القانون عليه عقوبة اأ�سد.

املادة )470(

من اأبى قبول النقد الأردين بالقيمة املحددة له يعاقب باحلب�س حتى �سهر واحد اأو بغرامة حتى ع�سرة 

دنانري.

املادة )471(

اأو  اأو التنومي املغنطي�سي  1- يعاقب بالعقوبة التكديرية، كل من يتعاطى بق�سد الربح، مناجاة الأرواح 

التنجيم اأو قراءة الكف اأو قراءة ورق اللعب، وكل ما له عالقة بعلم الغيب وت�سادر الألب�سة والنقود 

والأ�سياء امل�ستعملة.

كان  اإذا  اإبعاده  وميكن  دينارًا،  ع�سرين  حتى  وبالغرامة  اأ�سهر  �ستة  حتى  باحلب�س  املكرر  يعاقب   -2

اأجنبيًا.

الف�سل الثالث 

يف اإ�ساءة معاملة احليوانات 

املادة )472(

يعاقب باحلب�س حتى اأ�سبوع وبالغرامة حتى خم�سة دنانري كل من:

1- يرتك حيوانًا داجنًا ميلكه بدون طعام اأو يهمله اإهماًل �سديدًا.

2- ي�سرب بق�سوة حيوانًا األيفًا اأو داجنًا اأو يثقل حمله اأو يعذبه.

3- ي�سغل حيوانًا غري قادر على ال�سغل ب�سبب مر�سه اأو تقدمه يف ال�سن اأو اإ�سابته بجرح اأو عاهة.
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الف�سل الرابع 

يف خمالفة التدابري ال�سادرة من ال�سلطة 

املادة )473(

1- يعاقب باحلب�س حتى اأ�سبوع اأو بالغرامة حتى خم�سة دنانري اأو بكلتا العقوبتني من امتنع عن تنفيذ اأي 

قرار ت�سدره اأية حمكمة نظامية من اأجل القيام اأو عدم القيام باأي فعل ويعاقب بالعقوبة ذاتها من 

مينع منعًا فعليًا اإقامة اأبنية قد �سدر الرتخي�س من ال�سلطات املخت�سة باإن�سائها.

2- يعاقب بالغرامة حتى خم�سة دنانري من اأهمل اأو رف�س طاعة اأوامر ال�سلطة الإدارية باإ�سالح اأو هدم 

الأبنية املتداعية.

املادة )474(

يعاقب باحلب�س حتى �سهر واحد وبالغرامة حتى خم�سة دنانري كل �سخ�س �سواء اأكان من اأ�سحاب املهن 

اأم من اأهل الفن اأم ل ميتنع بدون عذر عن الإغاثة اأو اإجراء عمل اأو خدمة عند ح�سول حادث اأو غرق 

اأو في�سان اأو حريق اأو اأية غائلة اأخرى اأو عند قطع الطريق اأو ال�سلب اأو اجلرم امل�سهود اأو ال�ستنجاد اأو 

عند تنفيذ الأحكام الق�سائية.

الإلغاءات

املادة )475(

تلغى القوانني الآتية:

1- قانون اجلزاء العثماين مع ما اأ�سيف اإليه من ذيول واأدخل عليه من تعديالت.

2- قانون بيوت البغاء املن�سور يف العدد 165 من اجلريدة الر�سمية ال�سادر بتاريخ 1 اأيلول �سنة 1927.

يف  املوؤرخ  الفل�سطينية  الوقائع  من   652 العدد  يف  املن�سور   1936 ل�سنة   74 رقم  العقوبات  قانون   -3

.1936/12/12

4- قانون العقوبات )املعدل( رقم 37 ل�سنة 1937 املن�سور يف العدد 740 من الوقائع الفل�سطينية املوؤرخ 

يف 1937/11/25.

5- قانون العقوبات )املعدل( رقم 59 ل�سنة 1939 املن�سور يف العدد 973 من الوقائع الفل�سطينية املوؤرخ 

يف 1939/12/28.

6- قانون العقوبات )املعدل( رقم 21 ل�سنة 1944 املن�سور يف العدد 1344 من الوقائع الفل�سطينية املوؤرخ 

يف 1944/6/29.

7- قانون العقوبات )املعدل( منرة )2( رقم 41 ل�سنة 1944 املن�سور يف العدد 1380 من الوقائع الفل�سطينية 

املوؤرخ يف 1944/12/28

8- قانون العقوبات )املعدل( رقم 30 ل�سنة 1945 املن�سور يف العدد 1436 من الوقائع الفل�سطينية املوؤرخ 

يف 1945/9/4.
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9- قانون العقوبات )املعدل( رقم 57 ل�سنة 1946 املن�سور يف العدد 1536 من الوقائع الفل�سطينية املوؤرخ 

يف 1946/11/20.

10- قانون العقوبات )املعدل( رقم 1 ل�سنة 1947 املن�سور يف العدد 1563 من الوقائع الفل�سطينية املوؤرخ 

يف 1947/3/15.

11- قانون انتهاك حرمة املحاكم، الباب الثالث والع�سرون من جمموعة القوانني الفل�سطينية.

12- قانون رقم 89 ل�سنة 1951 قانون معدل لتاريخ العمل بقانون العقوبات رقم 85 ل�سنة 1951 املن�سور 

يف العدد 1080 تاريخ 1951/8/1 من اجلريدة الر�سمية.

13- قانون رقم 4 ل�سنة 1954 قانون معدل لقانون العقوبات رقم 85 ل�سنة 1951 املن�سور يف العدد رقم 

1169 تاريخ 1 �سباط 1954 من اجلريدة الر�سمية.

14- قانون رقم )31( ل�سنة 1958 قانون معدل لقانون العقوبات رقم 85 ل�سنة 1951 املن�سور يف العدد 

رقم 1392 تاريخ 1958/7/22 من اجلريدة الر�سمية.

15- كل ت�سريع اأردين اأو فل�سطيني اآخر �سدر قبل �سن هذا القانون اإىل املدى الذي تكون فيه تلك الت�ساريع 

مغايره لأحكام هذا القانون.

املادة )476(

رئي�س الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ اأحكام هذا القانون.

1960/4/10

                                     �صعيد املفتي حممد علي اجلعربي علي م�صمار
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قانون العقوبات املعدل املوقت

قانون رقم )24( ل�سنة 1962

 نحن حممد بن طالل نائب جاللة امللك املعظم

 مبقت�سى الفقرة)1( للمادة )94( من الد�ستور

 وبناء على ما قرره جمل�س الوزراء1962/7/9

وو�سعه با�سداره  وناأمر  الآتي  املوؤقت  القانون  الد�ستور -على  املادة 31 من   ن�سادق مبقت�سى 

 مو�سع التنفيذ املوؤقت وا�سافته اىل قوانني الدولة على ا�سا�س عر�سه على جمل�س الأمه يف اول

اجتماع يعقده.

املادة )1(

ي�سمى هذا القانون )قانون العقوبات املعدل املوقت ل�سنة 1962( ويقراأ مع القانون رقم 16 ل�سنة 1960 

امل�سار اإليه فيما يلي بالقانون الأ�سلي كقانون واحد ويعمل به بعد ن�سره يف اجلريدة الر�سمية.

املادة )2( 

تعدل املادة )27( من القانون الأ�سلي باإ�سافة الفقرة اجلديدة اإليها حتت رقم )2( وترقم الفقرة ال�سابقة 

برقم )1(:-

2- اإذا حكم على �سخ�س باحلب�س مدة ل تزيد على �سهر يجوز لرئي�س املحكمة اأو قا�سي ال�سلح الذي 

ا�سدر احلكم اأن يّحول مدة احلب�س اإىل الغرامة على اأ�سا�س ن�سف دينار عن كل يوم وذلك اإذا اقتنع 

بان الغرامة عقوبة كافية للجرمية التي اأدين بها ذلك ال�سخ�س.

املادة )3(

يلي:- مبا  عنه  وي�ستعا�س  �سلي  الأ القانون  من   )99 ( املادة  من  الثالثة  الفقرة  ن�س   يلغى 

»ولها اأن تخف�س كل عقوبة جنائية اأخرى اإىل الن�سف«.

1962/7/9

حممد بن طالل
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قانون معدل لقانون العقوبات

قانون رقم )39( ل�سنة 1963

 نحن احل�صني الأول ملك اململكة الأردنية الها�صمية 

 مبقت�سى املادة )31( من الد�ستور

 وبناًء على ما قرره جمل�سا الأعيان والنواب

ن�سادق على القانون الآتي وناأمر باإ�سداره واإ�سافته اإىل قوانني الدولة

املادة )1(

ي�سمى هذا القانون )القانون املعدل لقانون العقوبات ل�سنة 1963( ويقراأ مع قانون العقوبات رقم )16( 

ل�سنة 1960 وما طراأ عليه من تعديالت وامل�سار اإليه فيما يلي بالقانون الأ�سلي كقانون واحد ويعمل به من 

تاريخ ن�سره باجلريدة الر�سمية.

املادة )2(

بكلمة  فيها  الواردة  )ال�سابعة(  كلمة  با�ستبدال  الأ�سلي  القانون  املادة )94( من  الأول من  البند  يعدل 

)التا�سعة(.

1963/11/25

احل�صني بن طالل
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قانون معدل لقانون العقوبات

قانون رقم )40( ل�سنة 1963

 نحن احل�صني الأول ملك اململكة الأردنية الها�صمية 

 مبقت�سى املادة )31( من الد�ستور

 وبناًء على ما قرره جمل�سا الأعيان والنواب

ن�سادق على القانون الآتي وناأمر باإ�سداره واإ�سافته اإىل قوانني الدولة:

املادة )1(

ي�سمى هذا القانون )قانون معدل لقانون العقوبات ل�سنة 1963( ويقراأ مع القانون رقم )16( ل�سنة 1960 

امل�سار اإليه فيما يلي بالقانون الأ�سلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ ن�سره يف اجلريدة الر�سمية.

املادة )2(

تعدل املادة )27( من القانون الأ�سلي باإ�سافة الفقرة اجلديدة اإليها حتت رقم )2( وترقم الفقرة ال�سابقة 

برقم )1(.

2- اإذا حكم على �سخ�س باحلب�س مدة ل تزيد على ثالثة اأ�سهر يجوز للمحكمة التي اأ�سدرت احلكم اأن 

حتول مدة احلب�س اإىل الغرامة على اأ�سا�س ن�سف دينار عن كل يوم وذلك اإذا اقتنعت باأن الغرامة 

عقوبة كافية للجرمية التي اأدين بها ذلك ال�سخ�س.

 املادة )3(

 يلغـــى نــــ�س الفقرة الثالثــــة مــــن املـــــادة )99( مـــــن القانــــون الأ�ســـلي وي�ستعـــــــا�س عنـــــه مبـــا يـــــلي:

»ولها اأن تخف�س كل عقوبة جنائية اأخرى اإىل الن�سف«.

1963/11/25

احل�صني بن طالل
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قانون موقت معدل لقانون العقوبات

قانون رقم )29( ل�سنة 1965

 نحن حممد بن طالل نائب جاللة امللك املعظم 

 مبقت�سى الفقرة )1( للمادة )94( من الد�ستور

وبناء على ما قرره جمل�س الوزراء بتاريخ 1965/6/26

ن�سادق – مبقت�سى املادة 31 من الد�ستور - على القانون املوقت الآتي وناأمر با�سداره وو�سعه مو�سع 

التنفيذ املوقت وا�سافته اىل قوانني الدولة على ا�سا�س عر�سه على جمل�س المه يف اول اجتماع يعقده:

املادة )1( 

ي�سمى هذا القانون املوقت )قانون معدل لقانون العقوبات ل�سنة 1965( ويقراأ مع قانون العقوبات رقم 16 

ل�سنة 1960 امل�سار اليه فيما يلي بالقانون ال�سلي وما طراأ عليه من تعديالت كقانون واحد ويعمل به من 

تاريخ ن�سره يف اجلريدة الر�سمية. 

املادة )2(

 ي�ساف اىل اآخر كل من املادة 120واملادة 124 و الفقرة )2( من املادة 125 و الفقرة 2 من املادة 126 العبارة التالية:-

 »واذا كانت الدولة الجنبية عدوة فتكون العقوبة العدام«.

1965/6/26

حممد بن طالل
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قانون موقت معدل لقانون العقوبات

قانون رقم )42( ل�سنة 1965

 نحن احل�صن بن طالل نائب جاللة امللك املعظم 

 مبقت�سى الفقرة )1( للمادة )94( من الد�ستور.

وبناء على ما قرره جمل�س الوزراء بتاريخ 1965/9/15.

ن�سادق – مبقت�سى املادة 31 من الد�ستور - على القانون املوقت الآتي وناأمر با�سداره وو�سعه مو�سع 

التنفيذ املوقت وا�سافته اىل قوانني الدولة على ا�سا�س عر�سه على جمل�س المه يف اول اجتماع يعقده.

املادة )1(

ي�سمى هذا القانون املوقت )قانون معدل لقانون العقوبات ل�سنة 1965( ويقراأ مع قانون العقوبات رقم 16 

ل�سنة 1960 امل�سار اليه فيما يلي بالقانون ال�سلي وما طراأ عليه من تعديالت كقانون واحد ويعمل به من 

تاريخ ن�سره يف اجلريدة الر�سمية. 

املادة )2(

يلغى ما جاء يف املادة 24 من القانون ال�سلي وي�ستعا�س عنه مبا يلي:-

24 – ترتاوح الغرامة التقديرية بني دينار وخم�سة دنانري.

1965/9/15

احل�صن بن طالل
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قانون معدل لقانون العقوبات رقم )1( ل�سنة 1966

املادة )1(

ي�سمى هذا القانون )قانون معدل لقانون العقوبات ل�سنة 1965( ويقراأ مع قانون العقوبات رقم )16( 

ل�سنة 1960 امل�سار اليه فيما يلي بالقانون ال�سلي وما طراأ عليه من تعديالت كقانون واحد ويعمل به من 

تاريخ ن�سره باجلريدة الر�سمية.

املادة )2( 

يلغى ما جاء يف املادة )24( من القانون ال�سلي وي�ستعا�س عنه مبا يلي:-

24- ترتاوح الغرامة التكديرية بني ن�سف دينار وخم�سة دنانري.
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قانون معدل لقانون العقوبات

قانون رقم )7( ل�سنة 1966

 نحن احل�صني الأول ملك اململكة الأردنية الها�صمية

 مبقت�سى املادة 31 من الد�ستور.

 وبناء على ما قرره جمل�سا العيان والنواب. 

ن�سادق على القانون الآتي وناأمر با�سداره وا�سافته اىل قوانني الدولة.-

املادة )1(

ي�سمى هذا القانون )قانون معدل لقانون العقوبات ل�سنة 1966( ويقراأ مع القانون رقم )16( ل�سنة 1960 

امل�سار اليه فيما يلي بالقانون ال�سلي وما طراأ عليه تعديالت كقانون واحد ويعمل به من تاريخ ن�سره يف 

اجلريدة الر�سمية. 

املادة )2(

يلغى ن�س املادة )421( من القانون ال�سلي وي�ستعا�س عنه بالن�س التايل:

421 – كل من اعطى ب�سوء نية �سيكًا يقابله ر�سيد قائم معد للدفع او كان الر�سيد اقل من قيمة ال�سك 

او �سحب بعد اعطاء ال�سك كل الر�سيد او بع�سه بحيث ي�سبح الباقي ل يفي بقيمة ال�سك او ا�سدر امرا 

للم�سحوب عليه بالمتناع عن الدفع يف احلالة التي ل يجيزها القانون يعاقب باحلب�س من �سنة اىل �سنتني 

وبغرامة من خم�سني دينارا اىل مائتي دينار ول يجوز تخفي�س عقوبة احلب�س عن �سهر وعقوبة الغرامة 

عن ع�سرة دنانري عند وجود ا�سباب خمففة تقديرية. 

1966/1/31

احل�صني بن طالل
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ثالثا: الت�سريعات ال�سارية يف قطاع غزة
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قانون العقوبات امل�سرتكة ل�سنة 1926

قانون يق�سي بفر�س غرامات وعقوبات اأخرى على اأهايل القرى ومناطق الع�سائر يف بع�س الأحوال 

املادة )1(

يطلق على هذا القانون ا�سم قانون العقوبات امل�سرتكة.

املادة )2(

يكون لالألفاظ التالية الواردة يف هذا القانون املعاين املخ�س�سة لها اأدناه اإل اإذا دلت القرينة على غري 

ذلك.

يق�سد بلفظة )منطقة( اأية منطقة ي�سري عليها هذا القانون.

ويراد بلفظة )املكلف( كل ذكر من اأهايل املنطقة ل يقل عمره عن ثماين ع�سرة �سنة.

املادة )3(

1. ي�سري هذا القانون على الأماكن الواقعة يف فل�سطني واملذكورة يف الذيل امللحق به وعلى اأية اأماكن 

اأخرى يعلن املندوب ال�سامي اإ�سافتها اإىل الذيل املذكور باأمر اأو مر�سوم:

وي�سرتط يف ذلك اأن ل ي�سري هذا القانون بهذه ال�سورة على اأي مكان يوؤلف جزءا من منطقة بلدية اإل 

مبوافقة الوزير.

2. يحق للمندوب ال�سامي، اإذا ما ا�ست�سوب ذلك، اأن يحذف من الذيل املذكور باأمر اأو مر�سوم ي�سدره 

ا�سم اأي مكان ورد فيه ومن ثم يبطل �سريان القانون عليه.

املادة )4( 

اإذا راأى املندوب ال�سامي اأن منطقة اأو ق�سما منها يف حالة خطر وا�سطراب فيجوز له اأن يعلنه كذلك باأمر 

اأو مر�سوم  ي�سدره واأن ياأمر بزيادة قوة البولي�س التي تقيم عادة يف تلك املنطقة اأو ذلك الق�سم اإىل احلد 

الذي يراه �سروريا وللمدة التي تعني يف الأمر اأو املر�سوم ويلزم املكلفون من �سكان تلك املنطقة اأو ذلك 

الق�سم بالنفقات النا�سئة عن تلك الزيادة.

املادة )5( 

1. اإذا اأرتكب جرم اأو احلق تلف اأو �سرر بالأموال يف اأية منطقة وكان لدى حاكم اللواء ما يحمله على 

العتقاد باأن �سكان تلك املنطقة:

اأ. ارتكبوا ذلك اجلرم اأو ت�سببوا يف اإيقاع التلف اأو ال�سرر، اأو

ب. تواطاأوا على ارتكاب ذلك اجلرم اأو على اإيقاع التلف اأو ال�سرر، اأو �ساعدوا على ارتكاب اجلرم اأو 

اإيقاع التلف وال�سرر باأي وجه من الوجوه، اأو

ج. تخلفوا عن تقدمي ما يف و�سعهم من امل�ساعدة لإظهار املجرم اأو املجرمني اأو للقب�س عليه اأو عليهم، 

اأو
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د. تواطاأوا على فرار اأو اآووا اأي جمرم اأو �سخ�س ي�ستبه باأنه ا�سرتك يف ارتكاب اجلرم اأو اإيقاع التلف اأو 

ال�سرر اأو باأن له �سلعا يف ذلك، اأو

هـ. تعاونوا على اإخفاء بينات جوهرية تتعلق بارتكاب اجلرم اأو اإيقاع التلف اأو ال�سرر.

اأن ياأمر بفر�س غرامة م�سرتكة على جميع  اإجراء التحقيق ومبوافقة املندوب ال�سامي،  فيجوز له، بعد 

املكلفني من �سكان تلك املنطقة.

2. يجوز اإ�سدار الأمر �سواء ارتكب اجلرم اأو وقع التلف اأو ال�سرر قبل اإعالن اإ�سافة املنطقة التي وقع فيها 

اجلرم اأو التلف اأو ال�سرر اإىل الذيل اأو بعد ذلك.

املادة )6( 

1. يحق حلاكم اللواء، بعد اإجراء التحقيق، اأن ياأمر بدفع تعوي�س من الغرامة املفرو�سة مبقت�سى املادة 

ال�سابقة اإىل اأي �سخ�س ت�سرر ب�سبب وقوع اجلرم اأو التلف اأو ال�سرر الذي فر�ست الغرامة ب�سببه.

2. يقدم ال�سخ�س املت�سرر اأو وكيله طلب التعوي�س حتريريا خالل �سهرين من تاريخ وقوع اجلرم اأو التلف 

اأو ال�سرر.

3. اإذا كان ال�سرر الذي يطلب التعوي�س ب�سببه يتعلق بوفاة �سخ�س فتعترب زوجة املتوفى وفروعه واأ�سوله 

الأ�سخا�س املت�سررين.

4. ل مينح تعوي�س اإذا تبني اأن طالب التعوي�س اأو املتوفى، يف حالة وقوع وفاة، قد ا�سرتك يف �سوء ال�سلوك 

اأو كان ملوما على وقوعه.

5. ل يعمل بالأمر ال�سادر مبقت�سى هذه املادة اإل بعد اقرتانه مبوافقة املندوب ال�سامي.

املادة )7(

يجري التحقيق القائم مبقت�سى هذا القانون باأقرب ما يكون اإىل املحاكمة اجلارية اأمام حاكم ال�سلح 

املخول �سالحية جزئية.

املادة )8(

يوزع حاكم اللواء الغرامة اأو التعوي�س اأو نفقات البولي�س الإ�سايف التي �سدر الأمر بدفعها مبقت�سى هذا 

القانون، على املكلفني من �سكان املنطقة اأو على اأي فئة منهم لها عالقة بذلك وحت�سل ح�سب الأ�سول 

املعينة يف القانون املعمول به لتح�سيل �سرائب احلكومة.

وي�سرتط يف ذلك اأن يجوز حلاكم اللواء اأن يعفي اأي �سخ�س اأو جماعة اأو فريق من ال�سكان من م�سوؤولية 

دفع اأي جزء من الغرامة اأو التعوي�س اأو النفقات.

املادة ) 9 (

اأو بدفع نفقات فيجوز لأي  1. اإذا �سدر اأمر مبقت�سى املادة 5 يق�سي بتغرمي اأهايل اأية منطقة بغرامة 

�سخ�س فر�س عليه دفع ق�سم من تلك الغرامة اأو النفقات اأن يقدم للمحكمة املركزية عري�سة لتعديل 

ما اأ�سابه من الغرامة خالل خم�سة ع�سر يوما من تبليغه الأمر.
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2. يعطي حاكم اللواء امل�ستدعي بناء على طلبه ن�سخة من الأمر الذي اأ�سدره بتوزيع الغرامة بال مقابل.

3. اإذا قدم للمحكمة اأكرث من عري�سة واحدة �سد الأمر ال�سادر بتوزيع الغرامة فيجوز لها اأن تاأمر بتوحيد 

جميع العرائ�س للنظر فيها يف اآن واحد.

4. ل تنظر املحكمة يف اأية عري�سة ترفع اإليها لتعديل ن�سبة الغرامة ما مل يكن امل�ستدعي قد دفع للمحكمة 

املبلغ املفرو�س عليه مبقت�سى ذلك الأمر.

5. يجوز للمحكمة عندما تنظر يف العري�سة اأن تكلف امل�ستدعي باأن يقدم بينة على تي�سر و�سائل الدفع 

لدى الأ�سخا�س الذين فر�ست عليهم الغرامة مبقت�سى الأمر.

6. اإذا راأت املحكمة اأن مقدار الغرامة املفرو�س على امل�ستدعي يتجاوز املبلغ الواجب ا�ستيفاوؤه منه فيجوز 

لها اأن تخف�سه بن�سبة تلك الزيادة.

وي�سرتط يف ذلك اأن ل جتري املحكمة اأي تخفي�س اإل اإذا تبني لها اأن مقدار الغرامة املفرو�س على امل�ستدعي 

يف الأ�سل ل يتنا�سب مطلقا مع حالته.

اأو  اإذا خف�ست املحكمة املبلغ املفرو�س على امل�ستدعي فيخ�سم املبلغ املخف�س من جمموع الغرامة   .7

التعوي�س املفرو�س ول يجري اأي تعديل يف املبالغ التي فر�ست على اأي �سخ�س اآخر غري امل�ستدعي.

8. اإذا حكمت املحكمة ل�سالح امل�ستدعي فال ت�سدر قرارا ب�ساأن م�ساريف ور�سوم املحاكمة.

املادة )10(

الأمر  بعد �سدور  ال�سرر،  اأو  التلف  اأو  القتل  �سببوا  اأو  وقعوا  الذين  الأ�سخا�س  اأو  ال�سخ�س  اكت�سف  اإذا 

مبقت�سى املادة 5، فيح�سل املبلغ املفرو�س على الأهايل من ذلك ال�سخ�س اأو اأولئك الأ�سخا�س بدعوى 

يقيمها النائب العام اأمام املحكمة ذات الخت�سا�س )�سواء اأدفع املبلغ كله اأو بع�سه اأو مل يدفع( ويرد اإىل 

الأهايل املذكورين بن�سبة ما حلق كال منهم مبقت�سى الأمر.

وي�سرتط يف ذلك اأن ل يوؤثر اكت�ساف املجرم اأو املجرمني يف م�سوؤولية اأي �سخ�س من الأهايل فيما يتعلق 

بدفع املبلغ املفرو�س عليه.

املادة )11( 

ل تعفي اأحكام هذا القانون اأي �سخ�س من اأية عقوبة اأو جزاء اأو تبعة قد يتعر�س لها فيما لو مل ي�سدر 

هذا القانون.

املادة )12(

1. يجوز للمندوب ال�سامي اأن يعني اأي موظف عام ملبا�سرة ال�سالحية املخولة حلاكم اللواء مبقت�سى هذا 

القانون وله اأن يعني اأكرث من موظف كهذا وتنفيذا للغاية املق�سودة من هذا القانون يعترب كل موظف 

يعني على هذه ال�سورة حاكم لواء ويحق له مبا�سرة ال�سالحية املخولة حلاكم اللواء مبقت�سى هذا 

القانون يف اأية منطقة ي�سري عليها هذا القانون.

هذا  اأحكام  مبقت�سى  له  املخولة  ال�سالحية  مبا�سرة  من  اللواء  حاكم  املادة  هذه  اأحكام  متنع  ل   .2

القانون.
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املادة )13(

للمندوب ال�سامي اأن ي�سع اأنظمة ب�ساأن:

اأ. الأ�سول الواجب اإتباعها يف الإجراءات التي تتخذ مبقت�سى هذا القانون.

ب. والر�سوم التي ت�ستوفى يف تلك الإجراءات.
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 قانون العقوبات امل�سرتكة )املعدل(

 رقم 39 ل�سنة 1935

وهو يق�سي بتعديل قانون العقوبات امل�سرتكة ل�سنة 1926

�صن املندوب ال�صامي لفل�صطني بعد ا�صت�صارة املجل�س ال�صت�صاري مايلي:

املادة )1(

العقوبات  قانون  ل�سنة 1935،ويعرف  )املعدل(  امل�سرتكة  العقوبات  قانون  ا�سم  القانون  على هذا  يطلق 

امل�سرتكة ل�سنة 1926، )امل�سار اليه فيما يلي بالقانون ال�سلي( وقانون العقوبات امل�سرتكة )املعدل( ل�سنة 

1928، وقانون العقوبات امل�سرتكة )املعدل( ل�سنة 1929، وهذا القانون معًا بقانون العقوبات امل�سرتكة 

ل�سنة 1926- 35

املادة) 2(

حتذف املادة اخلام�سة من القانون ال�سلي، ب�سيغتها املعدلة باملادة الثانية من قانون العقوبات امل�سرتكة 

)املعدل( ل�سنة 1929، وي�ستعا�س عنها باملادة التالية:

»املادة 5-)1( اذا اأرتكب جرم اأو اأحلق تلف اأو �سرر باموال يف اية منطقة وكان لدى حاكم اللواء ما يحمله 

على العتقاد بان �سكان تلك املنطقة:-

)اأ( ارتكبوا ذلك اجلرم اأو ت�سببوا يف ايقاع التلف اأو ال�سرر، اأو 

)ب( تواطاأوا على ارتكاب ذلك اجلرم اأو على ايقاع التلف اأو ال�سرر اأو �ساعدوا على ارتكاب 

اجلرم اأو ايقاع التلف اأو ال�سرر باي وجه من الوجوه، اأو

)ج( تخلفوا عن تقدمي ما يف و�سعهم من امل�ساعدة لظهار املجرم اأو املجرمني اأو للقب�س عليه اأو 

عليهم، اأو

)د( تواطاأوا على تهريب اأي جمرم اأو �سخ�س ي�ستبه بانه ا�سرتك يف ارتكاب اجلرم اأو ايقاع التلف 

اأو ال�سرر اأو بان له �سلعًا يف ذلك، اأو اآووا مثل ذلك ال�سخ�س، اأو

ال�سرر و  اأ التلف  ايقاع  و  اأ اجلرم  بارتكاب  تتعلق  مادية  بينات  اخفاء  على  تعاونوا   )ه( 

فيجوز له بعد اجراء التحقيق واخذ موافقة املندوب ال�سامي، ان ياأمر بفر�س غرامة م�سرتكة 

على جميع املكلفني من �سكان تلك املنطقة.
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)2( يجوز ا�سدار المر �سواٌء ارتكب اجلرم اأو وقع التلف اأو ال�سرر بالموال قبل اعالن ا�سافة املنطقة 

التي ارتكب فيها اجلرم اأو وقع فيها التلف اأو ال�سرر اىل اجلدول ام بعد ذلك«

9 ت�صرين الول �صنة 1935

القائم بادارة احلكومة

ج. هاثورن هول
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 قانون العقوبات امل�سرتكة )املعدل(

 رقم 36 ل�سنة 1936

وهو يق�سى بتعديل قانون العقوبات امل�سرتكة ل�سنة 1926

�صن املندوب ال�صامي لفل�صطني بعد ا�صت�صارة املجل�س ال�صت�صاري ما يلي:

املادة )1( 

العقوبات  قانون  ويعرف  ل�سنة 1936  )املعدل(  امل�سرتكة  العقوبات  قانون  ا�سم  القانون  على هذا  يطلق 

امل�سرتكة ل�سنة 1926 )امل�سار اليه فيما يلي بالقانون ال�سلي( وقانون العقوبات امل�سرتكة )املعدل( ل�سنة 

1928. وقانون العقوبات امل�سرتكة )املعدل( ل�سنة 1929، وقانون العقوبات امل�سرتكة )املعدل( ل�سنة 1935، 

وهذا القانون معا بقانون العقوبات امل�سرتكة ل�سنة 1936-1926.

املادة )2(

تعدل املادة الثالثة من القانون ال�سلي بالغاء الفقرة الوىل منها )ب�سيغتها املعدلة باملادة الثانية من 

قانون العقوبات امل�سرتكة )املعدل( ل�سنة 1928( وال�ستعانة عنها بالفقرة التالية:-

)1( ي�سرى هذا القانون على الماكن الواقعة يف فل�سطني واملدرجة يف اجلدول الول امللحق به وعلى اية 

اماكن اخرى قد يعلن املندوب ال�سامي يف وقت من الوقات ا�سافتها اىل اجلدول املذكور باعالن 

اأي  اأو على  القانون على منطقة بلدية  انه لدى تطبيق هذا  الفل�سطينية وي�سرتط  الوقائع  ين�سر يف 

مكان داخل يف منطقة بلدية يقوم املندوب ال�سامي يف احلال بتبليغ وزير امل�ستعمرات تطبيقه على 

تلك ال�سورة مع ال�سباب الداعية لذلك.

23 ايار �صنة 1936

املندوب ال�صامي

اأ. غ. واكوب
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 قانون العقوبات امل�سرتكة )املعدل(

رقم 6 ل�سنة 1944

وهو يق�سي بتعديل قانون العقوبات امل�سرتكة 

�صن املندوب ال�صامي لفل�صطني، بعد ا�صت�صارة املجل�س ال�صت�صاري، ما يلي:

املادة )1(

يطلق على هذا القانون ا�سم قانون العقوبات امل�سرتكة )املعدل( ل�سنة 1944، ويقراأ مع قانون العقوبات 

امل�سرتكة، امل�سار اإليه فيما يلي بالقانون الأ�سلي، كقانون واحد.

املادة )2( 

حتذف املادة الثالثة من القانون الأ�سلي وي�ستعا�س عنها باملادة التالية:

»املادة 3 ي�سري هذا القانون على �سائر اأنحاء فل�سطني:

وي�سرتط يف ذلك اأنه يف كل حالة متار�س فيها اأية �سالحية من ال�سالحيات املخولة مبقت�سى هذا القانون 

على منطقة بلدية اأو على مكان يوؤلف جزءًا من منطقة بلدية، يبلغ املندوب ال�سامي يف احلال تفا�سيل 

تلك احلالة اإىل الوزير«

املادة )3( 

تعدل املادة اخلام�سة من القانون الأ�سلي بحذف الفقرة )2( منها.

املادة )4( 

يلغى الذيل امللحق بالقانون الأ�سلي.

30 اآذار �صنة 1944

املندوب ال�صامي

هارولد مكمايكل
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قانون دعاوى احلكومة ل�سنة 1926

قانون يق�سي بو�سع اأحكام ب�ساأن الدعاوى التي تقيمها احلكومة والتي تقام عليها 

املادة )1(

يطلق على هذا القانون ا�سم قانون دعاوى احلكومة

املادة )2( 

يقيم الدعاوى التي حلكومة فل�سطني اأو لأية دائرة من دوائرها على اأفراد النا�س النائب العام اأو ممثله 

اأو اأي موظف اآخر مفو�س بحكم القانون بتعقيب مثل هذه الدعاوى بالنيابة عن احلكومة.

املادة )3( 

 )1( مع مراعاة الأحكام الواردة فيما بعد، ل تنظر اأية حمكمة يف اأي ادعاء يقام على حكومة فل�سطني اأو 

على دائرة من دوائرها �سواء اأكان الدعاء اأ�سليًا اأم متقاباًل اأو غري ذلك، اإل اإذا كان يتعلق مبطالبة 

احلكومة اأو اأية دائرة من دوائرها باأي اأمر من الأمور التالية، وي�ستثنى من ذلك التنفيذ العيني اأو 

اإ�سدار اأمر حتظريي:

)اأ( رد اأية اأموال منقولة اأو دفع تعوي�س بقيمتها، اأو 

)ب( دفع اأي مال اأو عطل و�سرر ب�ساأن َعقد ُعقد بوجه م�سروع بالنيابة عن احلكومة اأو اأية دائرة 

من دوائرها، اأو 

)ج( و�سع اليد على اأموال غري منقولة اأو ردها اأو دفع تعوي�س بقيمتها.

اإذا كان  اإل  اأي ادعاء يجوز تقدميه بوجه م�سروع على احلكومة  اأن تنظر يف  )2( ل يجوز لأية حمكمة 

امل�ستدعي قد ح�سل على اإذن خطي من املندوب ال�سامي يجيز له اإقامة دعوى. 

بق�سية حمكمة  يتعلق  كان  اإذا  اأرا�س  اإىل حمكمة  اأو  مركزية،  اإىل حمكمة  كهذا  ادعاء  كل  يقدم   )3(

الأرا�سي �سالحية الف�سل فيها ب�سورة مطلقة، عن طريق اإقامة دعوى من قبل امل�ستدعي ب�سفته 

مدعيًا على النائب العام اأو على اأي موظف اآخر يعينه املندوب ال�سامي من وقت لآخر لهذه الغاية 

ب�سفته مدعى عليه.

املادة )4 (

 )1( ي�سرع يف الدعوى بتقدمي عري�سة اإىل املحكمة املركزية اأو اإىل حمكمة الأرا�سي، ح�سب مقت�سى احلال، 

وبتبليغ ن�سخة منها ملكتب النائب العام او للموظف الآخر املعني لذلك الغر�س كما ذكر فيما تقدم ول 

ي�ستويف ر�سم حمكمة عند تقدمي هذه العري�سة اإىل املحكمة اأو تبليغها ملكتب النائب العام.

املندوب  على  تعر�س  ثم  ومن  العام  ال�سكرتري  اإىل  احلال  يف  العري�سة  املحكمة  كتبة  رئي�س  يرفع   )2(

ال�سامي، فاإذا وافق املندوب ال�سامي على اإقامة الدعوى كما ذكر اأعاله تعاد العري�سة اإىل املحكمة 

مذيلة مبوافقته، ثم ينظر يف الدعوى بعد دفع الر�سوم املعينة.
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املادة )5( 

تبلغ جميع امل�ستندات التي يقت�سي تبليغها للمدعى عليه يف مثل هذه الدعوى فيما لو كان الفريقان فيها 

من اأفراد النا�س ملكتب النائب العام اأو للموظف الآخر املفو�س كما ذكر اأعاله.

املادة )6(

اإذا اأ�سدرت املحكمة يف اأية دعوى اأقيمت مبقت�سى هذا القانون حكمًا على احلكومة فال جتري معاملة 

التنفيذ اأو احلجز اأو اأية معاملة اأخرى من هذا القبيل ا�ستنادًا اإىل ذلك احلكم بل ير�سل الفريق الذي 

يرغب يف تنفيذ احلكم ن�سخة منه اإىل املندوب ال�سامي فاإذا انتهت املدة املعينة ل�ستئناف احلكم ومل 

تقدم عري�سة ا�ستئناف على ذلك احلكم من قبل النائب العام اأو بالنيابة عنه ي�سدر املندوب ال�سامي 

اأمرًا ممهورًا بتوقيعه بدفع املبلغ املحكوم به اإذا كان احلكم يق�سي بدفع مبلغ من املال، ويتخذ التدابري 

ال�سرورية لتنفيذ احلكم يف حالة اأي حكم اآخر.

املادة )7(

ي�ستاأنف احلكم ال�سادر من املحكمة املركزية وحمكمة الأرا�سي اإىل املحكمة العليا ب�سفتها حمكمة ا�ستئناف 

بنف�س ال�سروط املتبعة يف ا�ستئناف الأحكام ال�سادرة يف الدعاوى املقامة بني اأفراد النا�س: وي�سرتط يف ذلك 

اأن يجوز للحكومة اأن تطلب تاأليف املحكمة، عند النظر يف ال�ستئناف، من اأكرثية ق�ساة بريطانيني.

املادة )8(

خال ما هو من�سو�س عليه يف هذا القانون، ت�سري وتطبق جميع اأحكام قانون اأ�سول املحاكمات احلقوقية 

العثماين اأو اأي قانون اآخر معدل له، والعادة والأ�سول املتبعة يف املحاكم النظامية، على جميع الدعاوى 

والإجراءات التي تقيمها حكومة فل�سطني اأو التي تقام عليها، ويحكم يف جميع هذه الدعاوى بدفع الر�سوم 

كما ُيحكم يف الدعاوى احلقوقية املقامة بني اأفراد النا�س:

وي�سرتط يف ذلك اأن ل يكلف ال�سخ�س الذي ميثل احلكومة اأو اأية دائرة من دوائرها يف اأية دعوى بدفع 

ر�سوم املحكمة اأو اأية ر�سوم اأخرى اأو بتقدمي تاأمني لقاء الر�سوم وامل�ساريف اأو لالإذعان لقرار املحكمة، 

اأو اأي تاأمني اآخر.

وي�سرتط يف ذلك اأي�سًا اأن يحق للحكومة اأن حت�سل على اأجرة املحاماة �سواء اأناب عنها يف املحكمة اأحد 

موظفي احلكومة اأم حمام خا�س.

املادة)9(

اإن اأحكام هذا القانون ل توؤثر يف اأي طلب يرفع اإىل املحكمة العليا مبقت�سى اأحكام املادة 6 من قانون 

املحاكم 
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 قانون دعاوى احلكومة )املعدل(

 رقم 22 ل�سنة 1941

وهو يق�سي بتعديل قانون دعاوى احلكومة 

�صّن املندوب ال�صامي لفل�صطني، بعد ا�صت�صارة املجل�س ال�صت�صاري، ما يلي:

املادة )1( 

يطلق على هذا القانون ا�سم قانون دعاوى احلكومة )املعدل( ل�سنة 1941، ويقراأ مع قانون دعاوى احلكومة، 

امل�سار اإليه فيما يلي بالقانون الأ�سلي، كقانون واحد.

املادة) 2 (

يعدل القانون الأ�سلي باإ�سافة املادة التالية اإليه، بعد املادة 1 منه، كمادة 1 مكررة )اأ(:

املادة 1 مكررة )اأ( ت�سمل كل من عبارة »حكومة فل�سطني« وعبارة »دائرة احلكومة« ولفظة »احلكومة«، 

امل�ستعملة يف هذا القانون، »قوى جاللته البحرية اأو الع�سكرية اأو اجلوية يف فل�سطني«.

30 حزيران �صنة 1941

املندوب ال�صامي

هارولد ماكمايكل
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 قانون رقم )1( ل�سنة 1995

 ب�ساأن تعديل قانوين دعاوي احلكومة 

رقمي )5( ل�سنة 1958 و)30( ل�سنة 1926

رئي�س اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�صطينية

رئي�س ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية

بعد الطالع على القانون رقم )5( ل�سنة 1958، ال�ساري املفعول بال�سفة الغربية والقوانني املعدلة له،

وعلى القانون رقم )30( ل�سنة 1926 ال�ساري املفعول بقطاع غزة والقوانني املعدلة له.

وبناًء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة 

وعلى ما عر�سه علينا وزير العدل

اأ�سدرنا القانون الآتي:

مادة)1( 

تلغى املواد اخلام�سة وال�ساد�سة وال�سابعة من قانون دعاوي احلكومة رقم )5( ل�سنة 1958 املعمول به 

بال�سفة الغربية.

مادة )2(

تلغى املادتني الثالثة والرابعة من قانون دعاوي احلكومة رقم )30( ل�سنة 1926 املعمول به بقطاع غزة.

مادة )3(

يلغى كل ما يتعار�س مع اأحكام هذا القانون.

مادة )4(

على جميع اجلهات املخت�سة كل فيما يخ�سه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ �سدوره وين�سر يف 

اجلريدة الر�سمية.

�صدر يف غزة بتاريخ 1995/1/7

يـا�صـر عـرفـات

رئي�س اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�صطينية

رئي�س ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية
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قانون الأ�سغال ال�ساقة ل�سنة 1927

قانون يق�سي بت�سغيل املحكوم عليهم باحلب�س ملدة ق�سرية يف الأ�سغال العامة خارج ال�سجن 

املادة )1(

يطلق على هذا القانون ا�سم قانون الأ�سغال ال�ساقة.

املادة )2( 

اإذا حكم على �سخ�س من قبل اأية حمكمة باحلب�س ملدة ل تتجاوز ثالثة اأ�سهر اأو وجب حب�سه لعدم   .1

دفعه غرامة اأو م�ساريف حكم بها عليه ل تتجاوز ع�سرين جنيها فيجوز له قبل اإحالته اإىل احلب�س اأو 

فورا حني اإحالته اأن يعلن للنيابة اأو ملدير ال�سجن اأو للماأمور املنوط به مكان توقيفه رغبته يف ال�ستغال 

باأ�سغال عامة خارج ال�سجن اإل اإذا كان احلكم ال�سادر بحقه مينعه من اإبداء تلك الرغبة.

ال�سخ�س يف  ت�سغيل ذلك  الو�سع ال�ستفادة من  اأن يف  الأعلى يف املنطقة  البولي�س  راأى �سابط  اإذا   .2

عمل خارج ال�سجن فال يحب�س، ويفرج عنه اإن كان حمبو�سا وي�سغل حتت اإ�سراف البولي�س بال اأجرة 

 يف اأي م�سروع عمومي يدويا كان اأو �سناعيا يعينه القائم مقام با�ست�سارة �سابط البولي�س الأعلى:

وي�سرتط يف ذلك اأن لي�س يف هذا القانون ما يجرب �سابط البولي�س الأعلى على ال�سماح لأي �سخ�س 

بال�سغل خارج ال�سجن.

يقت�سي اأن ت�ساوي املدة التي ي�ستغل اأثناءها اأي �سخ�س كهذا مدة احلب�س املحكوم بها عليه اأو التي   .3

يجب عليه اأن يق�سيها يف ال�سجن.

مراعاة مقدرته  مع  �ساعات  �ست  اإجنازه يف  ي�ستطاع  فيه مما  ي�ستخدم  الذي  اليومي  العمل  يكون   .4

اجل�سمانية.

اإذا تخلف ال�سخ�س امل�سموح له بال�سغل خارج ال�سجن عن احل�سور يف ال�ساعة املعينة اأو تغيب عن   .5

عمله اأو مل يتم عمله اليومي اأو اإذا تبني من جهة اأخرى اأن �سلوكه غري مر�س فيجوز ملدير بولي�س 

اللواء اأن ياأمر ب�سجنه يف احلال للمدة املحكوم بها عليه على اأن حت�سب من تلك املدة الأيام التي اأمت 

فيها عمله اليومي خارج ال�سجن.

املادة )3( 

يجوز للمندوب ال�سامي اأن ي�سدر اأنظمة ب�ساأن اأي اأمر من الأمور ال�سرورية لتنفيذ اأحكام هذا القانون.
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 نظام الأ�سغال ال�ساقة

ل�سنة 1927

املادة )1( 

يطلق على هذا النظام ا�سم نظام الأ�سغال ال�ساقة.

املادة )2( 

باأ�سماء جميع  اأن يقدم ك�سفا  يقت�سي على ال�سابط امل�سوؤول عن املنطقة التي يقع فيها مركز البولي�س 

الأ�سخا�س الذي اأذن لهم بالقيام باأ�سغال عمومية خارج ال�سجن يدرج فيه ا�سم كل �سخ�س و�سنه وحمل 

اإقامته ومهنته واحلكم ال�سادر بحقه.

املادة )3 (

1. يقت�سي على القائممقام اأن يتحقق من كبري موظفي كل دائرة من دوائر احلكومة الكائنة يف منطقته 

فيما اإذا كان ي�ستطيع ت�سغيل هوؤلء العمال والعدد املمكن ت�سغيله ونوع ال�سغل.

2. يقرر القائممقام بعد ا�ست�سارة �سابط البولي�س الأعلى يف منطقته كيفية توزيع العمال املوجودين لديه 

ويبلغ ذلك اإىل ممثلي دوائر احلكومة.

املادة )4(

يقت�سي على كل من اأذن له بالقيام باأ�سغال عمومية خارج ال�سجن اأن يح�سر اإىل اأقرب مركز بولي�س للمكان 

الذي كلف بال�ستغال فيه قبل ذهابه اإىل عمله اليومي وبعد فراغه منه.

املادة )5(

1. يقت�سي على املوظف امل�سوؤول عن ال�سغل املخ�س�س ملثل هوؤلء العمال من ال�سجناء اأن يقدم الأدوات 

والعدد و�سائر الأ�سياء ال�سرورية لل�سغل واأن يبلغ �سابط مركز البولي�س بال تاأخري ا�سم كل من تخلف 

عن احل�سور يف ال�ساعة املعينة اأو تغيب عن ال�سغل اأو تخلف عن القيام ب�سغله اليومي اأو �سلك �سلوكا 

غري مر�س من اأية جهة اأخرى.

2. على ال�سابط امل�سوؤول عن مركز البولي�س اأن يبلغ ال�سخ�س الذي اأذن له بالقيام باأ�سغال عمومية تاريخ 

ال�سروع يف العمل واملكان الذي يكلف بالذهاب اإليه.

املادة )6 (

ل يجوز اأن ي�ستخدم ال�سخ�س الذي اأذن له بالقيام باأ�سغال عمومية، يف اأ�سغال خ�سو�سية لأي موظف من 

موظفي احلكومة اأو لأي �سخ�س اآخر.

املادة )7 (

يجوز تخ�سي�س عمال للمجل�س البلدي مبقت�سى هذا النظام اإذا مل حتتج اإليهم اأية دائرة من دوائر احلكومة.
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اأمر ب�ساأن الأ�سغال ال�ساقة اخلارجية ل�سنة 1954

)اأمر رقم -298(

امل�صرية  القوات  لرقابة  اخلا�صعة  للمنطقة  العام  الإداري  احلاكم  رفعت  اهلل  عبد  الي  الأمري 

بفل�صطني.

 مبقت�سى املر�سوم اجلمهوري ال�سادر يف 26 يناير �سنة 1954

ومبقت�سى الأمر رقم )154( ال�سادر من وزير احلربية بتاريخ 10 فرباير �سنة 1954 وبعد الطالع على 

 قانون الأ�سغال ال�ساقة )الباب 106( من جمموعة قوانني فل�سطني.

)قرر ما هو اآت(

املادة )1(

1- اإذا حكم على �سخ�س باحلب�س ملدة تتجاوز ثالثة اأ�سهر يجوز له اأثناء مت�سية العقوبة اإذا تبقى منها 

ثالثة اأ�سهر اأن يعلن للنيابة اأو ملدير ال�سجن اأو للماأمور املنوط به مكان توقيفه عن رغبته يف ال�ستغال 

باأ�سغال عامة خارج ال�سجن اإل اإذا كان احلكم ال�سادر بحقه مينعه من اإبداء تلك الرغبة.

2- يجوز املوافقة على رغبة املحكوم عليه مبقت�سى الفقرة الأوىل من هذه املادة وت�سري عليه عندئذ اأحكام 

قانون الأ�سغال ال�ساقة )الباب 106( من جمموعة قوانني فل�سطني.

املادة )2(

لدى املوافقة على طلب املحكوم عليه بال�ستغال بالأ�سغال اخلارجية مبقت�سى املادة الثانية من قانون الأ�سغال 

ال�ساقة امل�سار اإليه ومبقت�سى املادة الأوىل من هذا الأمر يجوز للنيابة اأو ملدير ال�سجن اأو ملن ينتدبه املدير 

اأن ينظم له تعهدًا اإما بكفالة كفالء اأو بدون ذلك لحرتام ال�سروط القانونية بالإفراج بحيث ل تتجاوز 

قيمة الكفالة مبلغ خم�سني جنيهًا.

املادة )3(

يعمل بهذا الأمر من تاريخ ن�سره يف اجلريدة الر�سمية.

�صدر يف غزة بتاريخ 1954/4/4

امريالي عبد اهلل رفعت 

 احلاكم الداري
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 قانون الغرامات امل�سرتكة

 رقم 57 ل�سنة 1936

وهو يق�سي بفر�س غرامات وغريها من العقوبات على �سكان بع�س الأماكن يف بع�س احلالت 

�صّن املندوب ال�صامي لفل�صطني بعد ا�صت�صارة املجل�س ال�صت�صاري ما يلي:

املادة )1( 

يطلق على هذا القانون ا�سم قانون الغرامات امل�سرتكة ل�سنة 1936 .

املادة )2(

 )1( اإذا كان قد ارتكب جرم اأو اأحلق تلف اأو �سرر باأموال فيما م�سى، اأو اإذا ارتكب جرم اأو اأحلق تلف 

اأو �سرر باأموال من الآن ف�ساعدًا يف اأية ناحية من اأنحاء فل�سطني، وكان ذلك اجلرم اأو التلف اأو 

ال�سرر نا�سئًا اأو متعلقًا بال�سطرابات التي ابتداأت يف فل�سطني يف اليوم التا�سع ع�سر من �سهر ني�سان 

�سنة 1936، واقتنع حاكم اللواء باأن اأهايل اأية مدينة اأو حملة اأو قرية اأو خميم اأو مكان اأو باأن �سكان 

اأية دار اأو م�سكن اآخر اأو اأي �ساكن منهم:

)اأ( ارتكبوا ذلك اجلرم اأو ت�سببوا يف اإيقاع ذلك التلف اأو ال�سرر، اأو 

)ب( تواطاأوا على ارتكاب ذلك اجلرم اأو على اإيقاع ذلك التلف اأو ال�سرر، اأو �ساعدوا على ذلك 

باأي وجه من الوجوه، اأو 

)ج( تخلفوا عن تقدمي كل ما يف و�سعهم من امل�ساعدة لإظهار املجرم اأو املجرمني اأو ال�سخ�س اأو 

الأ�سخا�س الذين �سببوا التلف اأو ال�سرر اأو لإلقاء القب�س عليهم، اأو 

)د( تواطاأوا على فرار اأي جمرم اأو �سخ�س ي�ستبه باأنه ا�سرتك يف ارتكاب اجلرم اأو اإيقاع التلف اأو 

ال�سرر، اأو باأن له �سلعًا يف ذلك اأو اآووا ذلك املجرم اأو ال�سخ�س ، اأو 

)هـ( تعاونوا على اإخفاء بينة جوهرية تتعلق بارتكاب اجلرم اأو باإيقاع التلف اأو ال�سرر.

فيجوز حلاكم اللواء املذكور اأن ياأمر بفر�س غرامة م�سرتكة على اأهايل تلك املدينة اأو املحلة اأو القرية اأو 

املخيم اأو املكان اأو على �سكان تلك الدار اأو ذلك امل�سكن، اإما نقدًا اأو اأبقارًا اأو خرافًا اأو ماعزًا، اأو موا�سي 

اأخرى اأو حنطة اأو حبوبًا اأو حا�سالت اأخرى اأو ب�سائع اأو متاعًا اأو غري ذلك من الأموال املنقولة، فاإذا 

فر�ست الغرامة نقدًا فيجوز حلاكم اللواء اأو لأي موظف مفو�س بذلك من قبله، اأن يحجز يف احلال على 

اأية موا�س اأو حا�سالت اأو اأموال منقولة تاأمينًا لدفع تلك الغرامة نقدًا.

)2( يجوز حلاكم اللواء اأن يعفي اأي اأ�سخا�س اأو جماعة اأو فريق من الأهايل اأو ال�سكان من تبعة دفع اأية 

غرامة مفرو�سة مبقت�سى اأحكام هذه املادة اأو من ال�سرتاك يف دفع اأي جزء منها.
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املادة )3 (

كل غرامة نقدية تفر�س بال�ستناد اإىل املادة ال�سابقة يقرر مقدارها وتوزع وحت�سل بال�سورة التي يوافق 

عليها حاكم اللواء، وت�ستحق الدفع خالل املدة املعينة يف الأمر فاإذا مل تدفع على الوجه املذكور، فيجوز 

حت�سيلها فورًا من قبل حاكم اللواء اأو من قبل اأي موظف مفو�س بذلك من قبله ح�سب الأ�سول. وكل موا�س 

اأو حا�سالت اأو اأموال منقولة تكون حمجوزة تاأمينًا لدفع الغرامة نقدًا مبقت�سى اأحكام املادة ال�سابقة يجوز 

بيعها يف احلال اأو الت�سرف بها على وجه اآخر فاإذا مل تكن حمجوزة على هذه ال�سورة فيجوز احلجز عليها 

يف احلال وبيعها اأو الت�سرف بها على وجه اآخر بال�سورة التي يوعز بها حاكم اللواء.

املادة )4(

اإن كافة الأبقار اأو اخلراف اأو املاعز اأو املوا�سي الأخرى اأو احلنطة اأو احلبوب اأو احلا�سالت الأخرى اأو 

الب�سائع اأو املتاع اأو غري ذلك من الأموال املنقولة التي تفر�س كغرامة وفقًا لأحكام املادة الثانية من هذا 

القانون، يجوز احلجز عليها يف احلال وبيعها اأو الت�سرف بها على وجه اآخر من قبل حاكم اللواء اأو اأي 

موظف مفو�س بذلك من قبله ح�سب الأ�سول بال�سورة التي يوعز بها حاكم اللواء.

املادة)5(

ي�ستاأنف الأمر الذي ي�سدره حاكم اللواء مبقت�سى هذا القانون اإىل املندوب ال�سامي خالل اأربعة ع�سر 

يومًا من تاريخ �سدوره غري اأن هذا ال�ستئناف ل يرتتب عليه توقيف حت�سيل اأو تنفيذ اأية غرامة فر�ست 

مبقت�سى اأحكام هذا القانون ريثما ي�سدر املندوب ال�سامي قراره يف ال�ستئناف.

املادة )6(

اإذا راأى املندوب ال�سامي اأن من ال�سروري زيادة قوة البولي�س التي تقيم عادة يف اأية مدينة اأو حملة اأو 

قرية اأو خميم اأو مكان اأو يف اأي ق�سم من الأماكن املذكورة فيما تقدم ب�سبب ال�سطرابات التي ابتداأت 

يف فل�سطني يف اليوم التا�سع ع�سر من �سهر ني�سان �سنة 1936 اأو من جراء تلك ال�سطرابات فيجوز له ان 

ياأمر بزيادة تلك القوة للمدة وللحد اللذين يعتربهما �سروريني وتفر�س النفقات النا�سئة عن تلك الزيادة 

ب�سورة م�سرتكة على �سكان تلك املدينة اأو املحلة اأو القرية اأو املخيم اأو املكان اأو الق�سم املذكور وحت�سل 

منهم بنف�س ال�سورة من كافة الوجوه كاأنها غرامة م�سرتكة مفرو�سة مبقت�سى اأحكام املادة الثانية من 

هذا القانون. 

املادة )7(

اإن  القانون  الثانية من هذا  املادة  اأمر �سدر مبوجب  نقدية مبقت�سى  اأن فر�ست غرامة  بعد  اإذا حدث 

اكت�سف ال�سخ�س اأو الأ�سخا�س الذين ارتكبوا اجلرم اأو �سببوا التلف اأو ال�سرر، فيجوز حت�سيل الغرامة 

امل�ستحقة على الأهايل اأو ال�سكان )�سواء اأكان قد دفع املبلغ كله اأو بع�سه اأم مل يدفع( من ذلك ال�سخ�س اأو 

اأولئك الأ�سخا�س بدعوى يقيمها النائب العام اأمام املحكمة ذات الخت�سا�س ويرد اإىل الأهايل اأو ال�سكان 

املذكورين بن�سبة ما حلق كل منهم مبقت�سى الأمر:
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اأحد من  اأعاله يف م�سوؤولية  اإليهم  اأو الأ�سخا�س امل�سار  اأن ل يوؤثر اكت�ساف ال�سخ�س  وي�سرتط يف ذلك 

الأهايل اأو ال�سكان يف دفع مقدار الغرامة امل�ستحقة عليه.

املادة )8(

لي�س يف هذا القانون ما يعفي اأي �سخ�س من الأ�سخا�س من اأية عقوبة اأو جزاء اأو تبعة قد يتعر�س لها 

فيما لو مل ي�سدر هذا القانون.

املادة )9(

ت�سري اأحكام هذا القانون على ما وقع من اجلرائم وما اأ�ساب الأموال من التلف اأو ال�سرر �سواء وقع ذلك 

قبل نفاذ هذا القانون اأم بعده.

املادة )10( 

بالرغم من وجود نق�س كلي اأو جزئي يف �سحة املادة التا�سعة ع�سرة مكررة من نظام الطوارئ ل�سنة 1936، 

ال�سادرة اأو التي ي�ستدل على اأنها �سادرة مبقت�سى املادة الرابعة من املر�سوم امللكي للدفاع عن فل�سطني 

ل�سنة 1931، كل غرامة م�سرتكة نقدية اأو غري نقدية اأمر حاكم لواء اأو م�ساعد حاكم لواء بفر�سها قبل 

تاريخ نفاذ هذا القانون مبقت�سى اأحكام املادة املذكورة اأو بال�ستناد اإليها اأو ي�ستدل على اأنها كانت م�ستندة 

اإليها، وكل غرامة اأو تعوي�س اأو نفقات بولي�س اإ�سايف �سرت عليها اأحكام تلك املادة اأو ي�ستدل على اأنها 

ت�سري عليها، باعتبار اأنها غرامة مفرو�سة مبقت�ساها، تعترب اأنها فر�ست ب�سورة م�سروعة و�سحيحة، 

اأو نفذت ب�سورة م�سروعة و�سحيحة واإذا  اأو تفيذها، فتعترب انها ح�سلت  فاإذا كان قد �سبق حت�سيلها 

مل تكن قد ح�سلت اأو نفذت كلها اأو بع�سها فيجوز حت�سيلها اأو تنفيذها كلها اأو بع�سها، ح�سب مقت�سى 

احلال، كاأنها غرامة مفرو�سة مبقت�سى اأحكام هذا القانون.

املادة )11(

ما دام هنا القانون معموًل به، ل ت�سري اأحكام قانون العقوبات امل�سرتكة ل�سنة 1926-1936 على اأية حالة 

ت�سري عليها اأحكام هذا القانون.

املادة )12( 

للمندوب ال�سامي اأن ي�سع اأنظمة لتنفيذ اأحكام هذا القانون.

4 اآب �صنة 1936

املندوب ال�صامي

ا. غ. واكوب
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قانون العقوبات

رقم 74 ل�سنة 1936

وهو يق�سي بو�سع اأحكام �ساملة لقانون العقوبات يف فل�سطني 

�صن املندوب ال�صامى لفل�صطني بعد ا�صت�صارة املجل�س ال�صت�صاري ما يلي:

الباب الأول 

اأحكام عامة 

الف�سل الول 

مقدمة 

املادة )1(

يطلق على هذا القانون ا�سم »قانون العقوبات ل�سنة 1936« وي�سار اليه فيما بعد بعبارة »هذا القانون«.

املادة )2( 

يبطل العمل بقانون اجلزاء العثمانى يف فل�سطني اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، وكل ما ورد من 

ال�سارات يف اأى قانون من القوانني املعمول بها يف تاريخ نفاذ هذا القانون اىل اأي حكم من اأحكام قانون 

اأنها ت�سري اىل ما يقابلها من اأحكام هذا القانون بقدر ما يتفق ذلك مع �سياق  اجلزاء العثماين تعترب 

الن�س والقرينة.

املادة)3( 

ل يوؤثر اأي حكم من اأحكام هذا القانون:

)اأ( يف امل�سوؤولية املرتتبة على اأي �سخ�س لرتكابه جرما ينطبق على اأي قانون اآخر معمول به يف فل�سطني، 

اأو يف حماكمته اأو معاقبته على ذلك اجلرم وفقًا لأحكام ذلك القانون،اأو

)ب( يف تعر�س اأي �سخ�س للمحاكمة اأو املعاقبة عن اأي جرم ارتكبه خالفًا لأحكام اأي قانون معمول به 

يف فل�سطني مما يتعلق باخت�سا�س املحاكم الفل�سطينية بالن�سبة اإىل الأفعال التي تقع خارج نطاق 

اخت�سا�سها العتيادي، اأو

)ج( يف ال�سالحية املخولة لأية حمكمة ملعاقبة من ينتهك حرمتها، اأو 

)د( يف امل�سوؤولية املرتتبة على اأي �سخ�س، اأو يف حماكمته اأو معاقبته مبقت�سى اأي حكم �سدر اأو �سي�سدر 
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بحقه فيما بعد، عن فعل وقع اأو بدئ به قبل نفاذ هذا القانون، اأو

)هـ( يف ال�سالحية املخولة للمندوب ال�سامي فيما يتعلق بالعفو عن اأي حكم �سدر اأو �سي�سدر فيما بعد 

اأو بتخفيف ذلك احلكم اأو تنزيله، كله اأو بع�سه، اأو اإرجاء تنفيذه، اأو

)و( يف اأي قوانني اأو اأنظمة اأو مواد معمول بها اإذ ذاك لتنظيم واإدارة قوى جاللته الع�سكرية اأو قوة بولي�س 

فل�سطني.

الف�سل الثاين 

تعاريف وا�سطالحات 

املادة )4(

يف�سر هذا القانون على اأ�سا�س املبادئ املتبعة يف تف�سري القوانني يف انكلرتا، وتعترب الألفاظ والعبارات 

امل�ستعملة فيه باأنها ا�ستعملت للدللة على املعنى املق�سود منها يف ال�سرائع النكليزية، وتف�سر بال�ستناد 

اإىل تلك ال�سرائع بقدر ما يتفق ذلك مع �سياق العبارة، اإل يف املوا�سع التي ورد فيها ن�س �سريح على 

خالف ذلك.

املادة)5(

يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة يف هذا القانون املعاين املخ�س�سة لها اأدناه اإل اإذا دلت القرينة 

على غري ذلك:

يراد بلفظة »املخالفة« كل جرم ي�ستوجب عقوبة احلب�س مدة ل تتجاوز الأ�سبوع، اأو كل جرم ي�ستوجب غرامة 

ل تتجاوز اخلم�سة جنيهات اإذا كان من الجرام التي ت�ستوجب الغرامة فقط.

ويراد بلفظة »املحكمة« املحكمة ذات الخت�سا�س.

وت�سمل عبارة »بيت ال�سكن« اأية بناية اأو عمارة اأو اأى ق�سم من بناية اأو عمارة اتخذه املالك او ال�ساكن اذ 

ذاك �سكنًا له ولعائلته وخدمه، او لي منهم، ول عربة يف ذلك اذا خال من ال�سكان بني الآونة والأخرى.

وتعترب كل بناية اأو عمارة مال�سقة لبيت ال�سكن اأو ملحقة به ق�سمًا من بيت ال�سكن ان كان بينهما ات�سال 

مبا�سر او كانا مت�سلني بوا�سطة ممر م�سقوف وحمّوط يوؤدى من اأحدهما اىل الآخر، وت�ستثنى من ذلك 

كل بناية اأو عمارة ل يتوفر فيها هذا ال�سرط.

ويق�سد بعبارة »الذى اخلطر« الذى الذي يعر�س احلياة للخطر.

ويراد بلفظة »اجلناية« اجلرم الذي ي�ستوجب عقوبة العدام اأو احلب�س مدة تتجاوز الثالث �سنوات دومنا 

حاجة اىل اثبات ادانة املجرم يف ال�سابق.

وتعني عبارة »الذى البليغ« الذى الذي يبلغ درجة الذى اخلطر، اأو يلحق بال�سحة او الراحة البدنية 

�سررا �سديدا او م�ستدميا، او الذى الذي من �ساأنه ان ي�سر بال�سحة او الراحة او يوؤدي اىل ت�سويه اى 

ع�سو من اأع�ساء اجل�سم اخلارجية اأو الداخلية اأو ت�سويه اأحد اأغ�سية اجل�سم اأو احدى احلوا�س ب�سورة 



336

دائمة او احلاق اى اذى دائم او بليغ باأي منها.

ويراد بلفظة »الذى« اأى اأذى بدين اأو مر�س اأو ت�سوي�س، م�ستدميًا كان اأم موؤقتا.

وت�سمل عبارة »الجراءات الق�سائية« كافة الإجراءات التي تتخذ اأو تقام اأمام اأية حمكمة اأو جمل�س ق�سائي 

اأو جلنة حتقيق اأو �سخ�س يجوز اداء ال�سهادة اأمامها اأو اأمامه بعد حلف اليمني، �سواء اأقامت هذه املحكمة 

اأو املجل�س الق�سائي اأو اللجنة اأو ذلك ال�سخ�س ب�سماع ال�سهادة بعد اليمني اأم بدون ميني.

ويقال ان �سخ�سًا تداول ال�سيء اأو ا�ستعمله »وهو عامل به« اأو »عن علم منه« اذا كان ذلك ال�سخ�س يعلم 

مباهية ال�سيء الذي تداوله اأو ا�ستعمله.

وت�سمل لفظة »الت�ساريع« القوانني ال�سادرة من الربملان الربيطاين واملرا�سيم ال�سادرة من جاللة امللك يف 

جمل�سه اخلا�س التي �سبق ان طبقت على فل�سطني اأو التي �ستطبق عليها فيما بعد، وجميع الأوامر واملرا�سيم 

واملنا�سري والأنظمة والأ�سول ال�سادرة مبقت�سى تلك القوانني او املرا�سيم، وجميع الوامر واملرا�سيم التي 

ي�سدرها املندوب ال�سامي يف املجل�س التنفيذي واملرا�سيم والأوامر واملنا�سري والأنظمة والأ�سول ال�سادرة 

مبقت�سى اأي قانون من القوانني.

وت�سمل عبارة« القوى الع�سكرية« قوى جاللته البحرية والع�سكرية واجلوية.

ويراد بلفظة »اجلنحة« كل جرم ل يعد جناية اأو خمالفة.

وت�سمل لفظة »النقود« ورق النقد والبنكنوت وحوالت امل�سارف وال�سيكات وغريها من احلوالت املالية 

وال�سندات املالية والطلبات التي تت�سمن ا�سارة اىل دفع مبلغ من النقود.

وتن�سرف عبارة »ال�سلطة البلدية« اإىل كل هيئة بلدية اأو جمل�س حملي واىل اأية هيئة اأخرى مفو�سة ح�سب 

الأ�سول بحكم القانون مببا�سرة �سلطة البلدية واإدارتها.

ال�ساد�سة والن�سف  ال�ساد�سة والن�سف م�ساء وال�ساعة  ال�ساعة  ويق�سد بلفظتي »الليل« و »لياًل« ما بني 

�سباحًا.

وتعني لفظة »اجلرم« الفعل اأو املحاولة اأو الرتك الذي ي�ستوجب العقاب بحكم القانون.

وت�سمل لفظتا »�سخ�س » و«مالك« وما ماثلهما من الألفاظ لدى ا�ستعمالهما فيما يتعلق مبال، الهيئات 

احلكمية على اختالف اأنواعها، وكل جماعة من النا�س ت�ستطيع امتالك الأموال،وت�سمل اأي�سًا جاللة امللك 

عند ا�ستعمالها بهذا اخل�سو�س.

ويق�سد بعبارة »موظف يف اخلدمة العامة« كل �سخ�س ي�سغل وظيفة من الوظائف امل�سار اإليها فيما يلي اأو 

يقوم باأعبائها بالوكالة اأو ب�سورة اأخرى، اأي: 

)اأ( كل وظيفة مدنية، مبا يف ذلك من�سب املندوب ال�سامي،اأنيطت �سالحية التعيني لها اأو العزل منها 

بجاللة امللك اأو باملندوب ال�سامي، اأو باملندوب ال�سامي يف املجل�س التنفيذي، اأو باأية جلنة اأو هيئة 

عامة، اأو 

)ب( كل وظيفة يعني اأو يختار لها ال�سخ�س الذي ي�سغلها، بحكم القانون، اأو
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)ج( كل وظيفة مدنية انيطت �سالحية التعيني لها اأو العزل منها باأى �سخ�س اأو جماعة من الأ�سخا�س 

ي�سغلون وظيفة من الوظائف امل�سار اإليها يف الفقرتني ال�سابقتني من هذه املادة، اأو

اأو  اأو مبوافقتها  املحكمة  بقرار من  للتحكيم  اأحيلت  اأو ق�سية  اإجراءات  اأية  اأو في�سل يف  )د( كل حكم 

مبقت�سى اأي ت�سريع من الت�ساريع.

وت�سمل هذه العبارة اأي�سًا:

)1( اأى ع�سو من اأع�ساء جلنة حتقيق عينت مبقت�سى اأي ت�سريع من الت�ساريع اأو وفاقًا لأحكامه.

)2( ال�سخ�س املنوط به تنفيذ اإجراءات اأية حمكمة من املحاكم.

)3( جميع الأ�سخا�س الذي ينت�سبون للقوى الع�سكرية اأو لقوات بولي�س فل�سطني.

)4( جميع الأ�سخا�س امل�ستخدمني يف اأية دائرة من دوائر احلكومة.

)5( كل رجل من رجال الدين اأيًا كانت الطائفة التي ينتمي اإليها، عند قيامه باإ�سهار زواج مقبل اأو بعقد 

زواج اأو بحفظ �سجل بالزواج واملواليد والعماد والوفيات والدفن واإ�سدار �سهادات بها، ولكن لي�س 

باأية �سفة اأخرى.

)6( ال�سخ�س امل�ستخدم لدى �سلطة بلدية.

)7( خمتار القرية.

»الإحراز«

)اأ( يقال ان فالنًا »احرز ال�سيء« اأو »ان ال�سيء يف حوزته« عند ما يكون ذلك ال�سيء يف حوزته اأو يف عهدته، 

اأو يكون مالكًا �سلطة الت�سرف به وهو يف عهدة �سخ�س اآخر، اأو يكون مالكًا �سلطة الت�سرف به وهو 

موجود يف اأي مكان كان، �سواء اأكان ذلك املكان خا�سته او كان ي�سكنه بنف�سه، اأم ل.

اأو  اأو حيازة واحد منهم  الأ�سياء يف عهدة  اأي �سيء من  اأكرث ووجد  اأو  اإذا كان هنالك �سخ�سان  )ب( 

منفردين  جميعًا  وحوزتهم  عهدتهم  يف  باأنه  ال�سيء  ذلك  فيعترب  الآخرين،  وموافقة  مبعرفة  اأكرث 

وجمتمعني.

وت�سمل لفظة »املال« كل حي اأو جماد ي�سح متلكه.

وتن�سرف لفظة »النا�س« اأو »اجلمهور« اإىل جميع �سكان فل�سطني كما تن�سرف اأي�سا اإىل اأي جماعة من 

الأ�سخا�س ي�سكنون اأو ي�ستعملون مكانا خا�سًا اأو اإىل اأي عدد منهم واىل اأي اأنا�س غري معنيني قد يتناولهم 

الت�سرف الذي ت�ستعمل هذه اللفظة ب�سدده.

وت�سمل عبارة »الطريق العامة« كل طريق عامة اأو �سوق اأو ميدان اأو �ساحة اأو �سارع اأو ج�سر اأو غري ذلك 

من ال�سبل التي ي�ستعملها النا�س بوجه م�سروع.

وت�سمل عبارة »مكان عام« اأو »حمل عام« كل طريق عامة وبناية عامة وكل مكان اأو ممر يكون للنا�س اذ 

ذاك حق املرور منه اأو الدخول اليه اأو يكون م�سموحًا لهم املرور منه والدخول اليه، �سواء اأكان ذلك مطلقًا 

من كل قيد و�سرط او مقيدًا بوجوب دفع مبلغ من النقود، وكل بناية او مكان ي�ستعمل اذ ذاك لأي اجتماع 

اأو حفل عمومي اأو ديني اأو ك�ساحة مك�سوفة. 

وتعني لفظة »عالنية« بالن�سبة اإىل فعل وقع:
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اأكان ذلك  )اأ( ان ذلك الفعل قد وقع يف مكان عام ب�سورة ميكن معها لى �سخ�س ان ي�ساهده �سواء 

ال�سخ�س موجودا يف مكان عام ام مل يكن، او

)ب( ان ذلك الفعل قد وقع يف مكان لي�س هو باملكان العام غري انه جرى على �سورة ي�ستطيع معها اأن 

ي�ساهده �سخ�س موجود يف مكان عام.

ولفظة »ن�سر«:

)اأ( تعني يف حالة القول، اجلهر به اأو ترديده باإحدى الو�سائل امليكانيكية يف جمتمع عام اأو �سارع عام اأو 

يف اأي مكان اآخر مطروق من النا�س، اأو اجلهر به اأو ترديده بطريقة ي�ستطيع معها اأن ي�سمعه من كان 

يف مثل ذلك ال�سارع اأو املكان.

)ب( تعني يف حالة الكتابة اأو الر�سوم اأو ال�سور ال�سم�سية اأو ال�سور اأو الت�ساوير، توزيعها على عدد من 

اأى مكان عام  اأو يف  اأو عر�سها بطريقة ي�ستطيع معها ان يراها من كان يف �سارع عام  الأ�سخا�س 

مطروق، اأو بيعها اأو عر�سها اأو تقدميها للبيع يف اأى مكان.

ويراد بلفظة »التداول« ا�ستعمال ال�سيء اأو تداوله اأو حماولة ا�ستعماله اأو تداوله، او حماولة اغراء الغري 

على ا�ستعماله او تداوله او العمل به.

وت�سمل عبارة »�سك ذي قيمة« كل �سك يخ�س �سخ�سا ويثبت ملكية ذلك ال�سخ�س لى مال اأو حقه يف 

ا�سرتداد اأو ا�ستالم اأى مال.

ويراد بلفظة »اجلرح« كل �سرط اأو قطع ي�سطر او ي�سق غ�ساء من اأغ�سية اجل�سم اخلارجية. واإيفاء للغر�س 

من هذا التف�سري، يعترب الغ�ساء خارجيًا اذا كان يف الإمكان مل�سه دون �سطر اي غ�ساء اآخر اأو �سقه.

الف�سل الثالث 

تطبيق القانون املكاين 

املادة) 6 (

اإيفاء للغاية املق�سودة من هذا القانون يتناول اخت�سا�س حماكم فل�سطني جميع اأنحاء فل�سطني وم�سافة 

ثالثة اأميال بحرية من �ساطئ فل�سطني مقي�سة من اوطى عالمة للجزر.

املادة )7(

اإذا ارتكب فعل، بع�سه داخل نطاق اخت�سا�س حماكم فل�سطني وبع�سه خارج نطاق اخت�سا�سها، وكان 

ذلك الفعل يوؤلف جرمًا ينطبق على اأحكام هذا القانون فيما لو ارتكب باأكمله �سمن نطاق اخت�سا�س 

تلك املحاكم، فكل �سخ�س ارتكب اأي ق�سم من ذلك الفعل �سمن نطاق اخت�سا�س حماكم فل�سطني يجوز 

حماكمته ومعاقبته مبقت�سى هذا القانون كما لو كان قد ارتكب ذلك الفعل باأكمله �سمن نطاق اخت�سا�س 

تلك املحاكم.
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الف�سل الرابع 

قواعد عامة ب�ساأن امل�سوؤولية اجلزائية 

املادة )8( 

ل يعترب جهل القانون عذرًا ملن يرتكب اى فعل او ترك يكون جرما ال اذا ورد ن�س �سريح باأن معرفة 

القانون من قبل املجرم تعد عن�سرًا من عنا�سر اجلرم.

املادة )9( 

عمره. من  التا�سعة  ال�سنة  يتم  مل  من  كل  ترك  او  فعل  اى  على  املرتتبة  اجلزائية  امل�سوؤولية  من   يعفى 

ويعفى من امل�سوؤولية اجلزائية املرتتبة على اأى فعل اأو ترك كل من مل يتم ال�سنة الثانية ع�سرة من عمره، ال اذا 

ثبت اأنه كان يف مقدوره عند ارتكابه الفعل او الرتك ان يعلم انه ل يجوز له ان ياأتى ذلك الفعل اأو الرتك.

املادة )10(

يعفى من امل�سووؤلية اجلزائية كل من ارتكب جرمًا يتعلق مبال اذا كان الفعل اأو الرتك الذي ارتكبه ب�ساأن 

ذلك املال قد جرى اأثناء ممار�سته حقًا �سحيحًا يدعي به ومل يكن يق�سد الحتيال اأو الإ�سرار.

املادة )11(

)1( يعفى من امل�سوؤولية اجلزائية كل من ارتكب فعال اأو تركا اذا وقع منه ذلك الفعل او الرتك يف ظروف 

مل يكن فيها خمتارا او بطريق العر�س، على ان يراعى يف ذلك ما ن�س عليه هذا القانون ب�سورة 

خا�سة ب�ساأن افعال الهمال والرتك.

)2( لعربة للنتيجة التي كان الق�سد اأن يوؤدى اليها ارتكاب فعل او ترك ال اذا ورد ن�س �سريح على اأن 

نية الو�سول اىل تلك النتيجة توؤلف عن�سرًا من عنا�سر اجلرم الذي يتكون كله اأو بع�سه من ذلك 

الفعل اأو الرتك.

)3( ل عربة للدافع الذي يحمل ال�سخ�س على ارتكاب فعل اأو ترك اأو على عقد النية على ارتكابه، بقدر 

ما يتعلق ذلك بامل�سوؤولية اجلزائية، ال اإذا ورد الن�س �سراحة على غري ذلك.

املادة )12(

)1( كل من ارتكب فعال اأو تركًا وهو يعتقد اعتقادًا �سادقًا ومعقول بوجود احوال خا�سة وكان خمطئًا يف 

اعتقاده ذلك، ل يكون م�سوؤوًل جزائيًا عن الفعل او الرتك الذي ارتكبه اإىل درجة تفوق امل�سوؤولية التي 

ترتتب عليه فيما لو كان واقع احلال مطابقًا لالأحوال التي اعتقد بوجودها.

)2( يجوز ان ل يعمل بهذه القاعدة اإذا ورد ن�س �سريح اأو �سمني يق�سى بذلك يف الت�سريع الذي يتعلق 

باملو�سوع.

املادة )13( 

يفرت�س يف كل اإن�سان باأنه �سليم العقل وباأنه كان �سليم العقل يف الوقت املبحوث عنه، حتى يثبت العك�س.
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املادة )14( 

يعفى من امل�سوؤولية اجلزائية كل من ارتكب فعاًل اأو تركًا اذا كان حني ارتكابه اياه، عاجزا عن اإدراك كنه 

اأفعاله اأو عن العلم باأنه حمظور عليه ارتكاب ذلك الفعل او الرتك ب�سبب اختالل يف عقله، غري انه يجوز 

اعتبار الإن�سان م�سوؤوًل جزائيًا عن فعل اأو ترك، بالرغم من اختالل عقله،ان مل ينجم عن ذلك الختالل 

نتيجة اأو اأكرث من النتائج املتقدمة الذكر حني ارتكابه ذلك الفعل او الرتك.

املادة )15(

)1( با�ستثناء ما ن�ست عليه هذه املادة ل يكون ال�سكر دفعا يف اأية تهمة جزائية.

)2( يعترب ال�سكر دفعا يف التهمة اجلزائية اإذا كان املتهم حني وقوع الفعل او الرتك املعزو اليه يف حالة 

�سكر جتعله ل يدرك ان ذلك الفعل او الرتك حمظور، او كان يف حالة ل متكنه من معرفة ما يفعله:

اأو عن اهمال من ذلك  اآخر  نا�سئًا بدون ر�ساه عن ق�سد �سئ من �سخ�س  اأي�سا  )اأ( وكان �سكره 

ال�سخ�س، اأو

اأو غري موؤقتة من جراء  ارتكاب اجلرم خمتلة ب�سورة موؤقتة  العقلية عند  املتهم  )ب( كانت قوى 

ال�سكر.

)3( متى ثبت الدفع مبوجب الفقرة ال�سابقة، يخلى �سبيل املتهم اإذا كانت حالته تنطبق على البند )اأ( 

من تلك الفقرة، اأو تطبق عليه اأحكام املادة 14 من هذا القانون اإذا كانت حالته تنطبق على البند 

)ب(.

)4( توؤخذ حالة ال�سكر بعني العتبار لتقرير ما اذا كان املتهم قد كون نية معينة اأو غري معينة مما يوؤدي 

انتفاوؤها اىل اعتبار املتهم غري جمرم.

)5( ايفاء للغاية املق�سودة من هذه املادة يعترب »ال�سكر« �ساماًل للحالة التي تن�ساأ عن تعاطي املخدرات 

اأو العقاقري.

املادة )16( 

ل يعترب املوظف الق�سائى، اإل يف املوا�سع التي ن�س عليها القانون �سراحة، م�سوؤوًل جزائيًا عن اى فعل 

اتاه او اغفل اتيانه اثناء مبا�سرته مهامه الق�سائية ولو كان يف ذلك متجاوزًا حدود �سالحيته او كان من 

املحتم عليه القيام بالفعل الذي اغفل اتيانه.

املادة )17( 

ل يعترب الفعل جرمًا اإذا ارتكبه ال�سخ�س مكرها حتت طائلة التهديد وكان يتوقع حني ارتكابه اإياه، �سمن 

دائرة املعقول، املوت العاجل اأو الأذى البليغ فيما لو مل يرتكبه، وت�ستثنى من ذلك جرائم القتل واجلرائم 

التي تقع �سد الدولة مما ي�ستوجب عقوبة الإعدام:

الإكراه  نف�سه ملثل هذا  الفعل قد عر�س  ارتكب مثل ذلك  الذي  ال�سخ�س  ان ل يكون  وي�سرتط يف ذلك 

مبح�س اإرادته.
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املادة )18( 

اذا كان يف و�سع  املعذرة  لول وجود تلك  اإتيانه جرمًا  او ترك يعترب  ارتكاب فعل  املعذرة يف  يجوز قبول 

ال�سخ�س املتهم ان يثبت باأنه ارتكب ذلك الفعل او الرتك درءًا لنتائج مل يكن يف الو�سع اجتنابها بغري 

ذلك والتي لو ح�سلت لحلقت اذى او �سررا بليغا به اأو ب�سرفه او ماله او بنف�س او �سرف ا�سخا�س اآخرين 

ممن هو ملزم بحمايتهم اأو مبال مو�سوع يف عهدته:

وي�سرتط يف ذلك ان ل يكون قد فعل اثناء ارتكابه الفعل او الرتك ال ما هو �سروري �سمن دائرة املعقول 

لتحقيق تلك الغاية وان يكون ال�سرر الناجم عن فعله او تركه متنا�سبًا مع ال�سرر الذي جتنبه.

املادة )19(

ل يعترب الن�سان م�سوؤوًل جزائيًا عن اي فعل او ترك اذا كان قد اتى ذلك الفعل او الرتك يف اي حال من 

الحوال التالية:

)اأ( تنفيذًا للقانون.

)ب(اطاعة لمر �سدر له من مرجع ذي اخت�سا�س يوجب عليه القانون اطاعته ال اذا كان المر غري 

م�سروع ب�سورة ظاهرة.

اما كون المر م�سروعا اأو غري م�سروع ب�سورة ظاهرة فهو م�سئلة من امل�سائل القانونية.

املادة )20( 

ل تعفى املراأة املتزوجة من امل�سوؤولية اجلزائية املرتتبة على اى فعل او ترك ملجرد انها ارتكبت ذلك الفعل 

او الرتك بح�سور زوجها.

املادة )21( 

ل يوؤاخذ الإن�سان جزائيا مرتني عن نف�س الفعل او الرتك �سواء اأكان ذلك مبقت�سى احكام هذا القانون او 

احكام اى قانون اآخر، اما يف الحوال التي ي�سفر فيها الفعل او الرتك عن وفاة ان�سان اآخر، فيجوز ادانة 

الفاعل باجلرم الذي �سبب الوفاة وان كان قد ادين بجرم اآخر نا�سئ عن ذلك الفعل او الرتك.

الف�سل اخلام�س 

ال�سركاء يف اجلرائم 

املادة )22(

ان لفظة »جرم« الواردة يف هذا الف�سل ل ت�سمل املخالفة.

املادة )23(

)1( لدى ارتكاب جرم يعترب كل �سخ�س من ال�سخا�س امل�سار اليهم اأدناه باأنه قد ا�سرتك يف ارتكاب ذلك 

اجلرم وانه ارتكبه ويجوز اتهامه به:
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)اأ( كل من ارتكب بنف�سه الفعل املكون للجرم او احد الفعال املكونة للجرم او اغفل القيام باأي امر 

او امور يعترب اغفالها مكونا للجرم.

)ب( كل من ارتكب فعال او اغفل القيام بفعل بق�سد متكني او م�ساعدة غريه على ارتكاب اجلرم.

)ج( كل من �ساعد �سخ�سا اآخر على ارتكاب اجلرم، �سواء اأكان حا�سرًا حني ارتكابه ام مل يكن.

ويعترب ال�سخ�س باأنه �ساعد غريه على ارتكاب اجلرم اذا كان موجودًا يف املكان الذي ارتكب 

فيه اجلرم بق�سد اإرهاب املقاومني اأو تقوية ت�سميم الفاعل الأ�سلي او �سمان ارتكاب اجلرم 

املق�سود.

)د( كل من حمل اأو اأغرى �سخ�سًا اآخر على ارتكاب اجلرم، �سواء اأكان حا�سرًا حني ارتكابه ام مل 

يكن.

)2( يجوز يف احلالة امل�سار اليها يف الفقرة )1()د( من هذه املادة اتهام ال�سخ�س اما باأنه ارتكب اجلرم 

بنف�سه اأو بانه حمل اأو اأغرى غريه على ارتكابه. 

)3( اذا ادين �سخ�س باأنه اأغرى اأو حمل غريه على ارتكاب اجلرم فيتحمل يف جميع الأحوال نف�س التبعة 

كما لو كان هو الفاعل ال�سلي لذلك اجلرم.

)4( كل من حمل �سخ�سًا اآخر على ارتكاب فعل اأو ترك يعد ارتكابه جرمًا فيما لو فعله بنف�سه، يعترب فاعال 

اأ�سليا ويعاقب بنف�س العقوبة املقررة فيما لو كان هو الذي ارتكب الفعل او الرتك ويجوز اتهامه باأنه 

هو الذي ارتكب ذلك الفعل او الرتك.

املادة )24( 

اذا اتفق �سخ�سان اأو اأكرث فيما بينهم على تنفيذ غاية غري م�سروعة بال�سرتاك وحدث حني تنفيذ تلك 

الغاية اأن ارتكب جرم اأو اأكرث كنتيجة حمتملة الوقوع لتنفيذ تلك الغاية، فيعترب كل من كان حا�سرا من هوؤلء 

ال�سخا�س عند ارتكاب اى جرم من هذه اجلرائم باأنه هو الذي ارتكب ذلك اجلرم او تلك اجلرائم.

املادة )25(

)1( اذا اأغرى �سخ�س �سخ�سًا اآخر على ارتكاب جرم وارتكب ذلك ال�سخ�س الخر جرما بالفعل على 

اثر هذا الإغراء، ف�سيان يف ذلك اأكان اجلرم الواقع هو نف�س اجلرم الذي اأغرى على ارتكابه او اي 

جرم اآخر،او كان اجلرم قد ارتكب بالكيفية التي ا�سري عليه باتباعها اأم بكيفية اخرى، ب�سرط ان 

تكون الوقائع التى كونت اجلرم الذى ارتكب بالفعل يف اية حالة من هاتني احلالتني نتيجة حمتملة 

لالإغراء.

)2( ويف اية هاتني احلالتني، يعترب ال�سخ�س املغرى باأنه اغرى الفاعل على ارتكاب اجلرم الذي وقع 

بالفعل:

وي�سرتط يف ذلك انه اإذا كان ال�سخ�س الذي اغرى غريه او حمله باأية طريقة اخرى على ارتكاب اجلرم 

قد عاد فنق�س اغراءه فال يوؤاخذ عن ذلك اجلرم اذا وقع فيما بعد.
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املادة )26( 

)1( كل من اآوى �سخ�سا اآخر وهو يعلم اأنه ارتكب جرمًا اأو �ساعده بق�سد متكينه من جتنب العقاب، ومل 

يكن والد ذلك ال�سخ�س الآخر اأو اأمه اأو ابنه اأو ابنته اأو زوجه، يعترب �سريكًا يف اجلرم بعد وقوعه:

وي�سرتط يف ذلك اأن ل تعترب الزوجة �سريكة يف اجلرم بعد وقوعه اإذا اآوت اأو �ساعدت، بح�سور زوجها 

وبناء على اأمره، �سخ�سًا اآخر ا�سرتك زوجها معه يف ارتكاب اجلرم، بق�سد متكني ذلك ال�سخ�س من 

جتنب العقاب.

)2( كل من اعترب مرتكبًا للجرم امل�سار اإليه يف الفقرة )1( من هذه املادة يعاقب بعد ادانته:

)اأ( باحلب�س مدة ل تتجاوز ثالث �سنوات، اإن كان اجلرم الذي ارتكبه الفاعل ال�سلي الذي اآواه اأو 

�ساعده ي�ستوجب بعد الدانة، عقوبة العدام او احلب�س مدة تتجاوز ثالث �سنوات.

)ب( باحلب�س مدة ل تتجاوز ن�سف املدة التي ي�ستحقها الفاعل ال�سلى، ان كان اجلرم الذي ارتكبه 

الفاعل ال�سلي ي�ستوجب بعد الدانة، عقوبة احلب�س مدة ثالث �سنوات اأو اقل.

املادة )27( 

كل �سخ�س يق�سى هذا القانون باعتباره �سريكا يف اجلرم بعد وقوعه، جتوز حماكمته وادانته وفقًا لهذا 

القانون �سواء اأكان الفاعل الأ�سلى الذي ا�سرتك معه يف اجلرم قد ادين بارتكاب ذلك اجلرم ام مل يكن، 

و�سواء اأكان يف المكان اتخاذ التعقيبات بحقه وتنفيذ العقوبة التي قد يحكم بها عليه عن ذلك اجلرم ام 

مل يكن، وجتوز حماكمته اما منفردا اأو مع الفاعل ال�سلى اأو مع اأى اأ�سخا�س اآخرين ا�سرتكوا يف ارتكاب 

اجلرم.

الف�سل ال�ساد�س 

املحاولة والتحري�س والتاآمر 

املادة )28( 

اإن لفظة »اجلرم« الواردة يف هذا الف�سل ل ت�سمل املخالفة.

املادة )29( 

كل من حاول ارتكاب جرم يعاقب بالعقوبات التالية ال يف املوا�سع التي ن�س فيها هذا القانون على عقوبة 

خا�سة:

)اأ( باحلب�س املوؤبد، اذا كان اجلرم الذي حاول ارتكابه ي�ستوجب بعد الدانة، عقوبة الإعدام.

القتل عن غري  ارتكابه هو  اربع ع�سرة �سنة، اذا كان اجلرم الذى حاول  )ب( باحلب�س مدة ل تتجاوز 

ق�سد.

)ج( باحلب�س مدة ل تتجاوز ع�سر �سنوات، اذا كان اجلرم الذي حاول ارتكابه هو اأى جرم اآخر ي�ستوجب 

عقوبة احلب�س املوؤبد.
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)د( باحلب�س مدة ل تتجاوز ن�سف احلد الق�سى للعقوبة التي قد يعاقب بها الفاعل بعد ادانته، يف اأية 

حالة اأخرى.

املادة )30 (

)1( يعترب ال�سخ�س باأنه حاول ارتكاب اجلرم اإذا ما �سرع يف تنفيذ نيته على ارتكاب ذلك اجلرم با�ستعمال 

و�سائل توؤدى اإىل وقوعه واظهر نيته هذه بفعل من الأفعال الظاهرة ولكنه مل يتمكن من تنفيذ نيته 

اإىل حد اإيقاع اجلرم.

)2( ل عربة، ال فيما يتعلق بالعقوبة، �سواء اأقام ذلك ال�سخ�س بكل ما هو �سروري لمتام ارتكاب اجلرم 

اأم مل يقم بذلك، و�سواء اأحالت دون تنفيذ نيته بتمامها ظروف مل يكن فيها خمتارا ام عدل من تلقاء 

نف�سه عن متابعة تنفيذ نيته.

)3( ل عربة فيما اذا مل يكن يف الإمكان ارتكاب اجلرم بالفعل ب�سبب ظروف كان يجهلها املجرم.

املادة )31 (

كل من حاول حمل غريه اأو حاول حتري�سه اأو ت�سويقه على ارتكاب فعل اأو ترك يف فل�سطني اأو يف اخلارج، 

وكان ذلك الفعل اأو الرتك، فيما لو مت وقوعه، يعد جرمًا مبقت�سى �سرائع فل�سطني او ال�سرائع املعمول 

بها اذ ذاك يف البالد التي كان يف النية ارتكاب الفعل اأو الرتك فيها، يعترب جمرمًا بنف�س اجلرم ويعاقب 

بنف�س العقوبة التي يعاقب بها فيما لو حاول بنف�سه ارتكاب ذلك الفعل اأو الرتك يف فل�سطني، �سواء اأكان 

هو الذي حاول ارتكاب الفعل اأو الرتك اأم ال�سخ�س الآخر الذي حمله اأو حر�سه اأو �سوقه:

وي�سرتط يف ذلك اأنه اإذا كانت النية قد عقدت على ارتكاب الفعل او الرتك يف مكان خارج فل�سطني، فال 

تتجاوز العقوبة ما هو مقرر لذلك يف ال�سرائع املعمول بها يف البالد التي كان يف النية ارتكاب الفعل اأو 

الرتك فيها فيما لو حاول بنف�سه ارتكاب ذلك الفعل اأو الرتك.

ذات  احلكومة  على طلب  بناء  اإل  الأخرية،  احلالة  القانونية يف  الإجراءات  تتخذ  ل  اأن  اأي�سًا  وي�سرتط 

الخت�سا�س يف املكان الذي كان يف النية ارتكاب الفعل او الرتك فيه.

املادة )32(

كل من �سنع، اأو اأحرز عن علم منه، اأية مواد مفرقعة او اأداة اأو اآلة خطرة اأو مهلكة اأو اأية مادة اأخرى 

خطرة اأو مهلكة مهما كان نوعها، بق�سد ا�ستعمالها يف ارتكاب احدى اجلرائم اأو لأجل متكني �سخ�س اآخر 

من ا�ستعمالها لتلك الغاية يعترب اأنه ارتكب جنحة ويعاقب باحلب�س مدة ثالث �سنوات.

املادة )33(

كل من كان يعلم باأن �سخ�سًا اآخر عزم على ارتكاب جرم ي�ستوجب عقوبة احلب�س مدة ثالث �سنوات اأو 

اأكرث ومل ي�ستعمل جميع الو�سائل املعقولة للحيلولة دون وقوع ذلك اجلرم اأو اإمتامه، يعترب اأنه ارتكب جنحة 

ويعاقب باحلب�س مدة �سنتني.
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املادة )34 (

كل من تاآمر مع �سخ�س اآخر على اأن يرتكب يف اأي مكان جناية اأو اأى فعل اآخر يعترب جناية فيما لو ارتكب 

يف فل�سطني وكان ذلك الفعل جرما مبقت�سى ال�سرائع املعمول بها يف البالد التي كان يف النية ارتكابه 

فيها، يعترب جمرمًا ويعاقب باحلب�س مدة �سبع �سنوات اذا مل تكن هناك عقوبة اخرى معينة لذلك اجلرم 

وكان احلد الأق�سى للعقوبة املعينة له احلب�س مدة �سبع �سنوات اأو اأكرث. اأما اإذا كان احلد الأق�سى للعقوبة 

املعينة لذلك اجلرم احلب�س مدة اقل من �سبع �سنوات فعندئذ يعاقب بتلك العقوبة.

املادة )35(

كل من تاآمر مع �سخ�س اآخر على ارتكاب جنحة اأو على اإتيان فعل يف مكان اآخر خارج فل�سطني وكان ذلك 

الفعل ي�سكل جنحة فيما لو ارتكب يف فل�سطني ويعترب كذلك اأي�سًا مبقت�سى ال�سرائع املعمول بها يف املكان 

الذي كان يف النية ارتكابه فيه، يعترب اأنه ارتكب جنحة ويعاقب باحلب�س مدة �سنتني.

املادة )36(

كل من تاآمر مع �سخ�س اآخر:

)اأ( على منع اأو اإحباط تنفيذ اأو تطبيق اأى ت�سريع من الت�ساريع، اأو

)ب( على اإيقاع الأذى ب�سخ�س اآخر اأو النيل من �سمعته اأو على احلط من قيمة مال من اأمواله، اأو

)ج( على منع اأو اإعاقة �سخ�س اآخر عن بيع اأو فراغ ماله ح�سب طوعه واختياره لقاء قيمته العادلة وعلى 

وجه م�سروع،اأو

)د( على اإحلاق ال�سرر بتجارة �سخ�س من الأ�سخا�س اأو مبهنة ذلك ال�سخ�س اأو حرفته، اأو

)هـ( على منع اأو اإعاقة �سخ�س من الأ�سخا�س عن تعاطي جتارته اأو مهنته اأو حرفته ح�سب طوعه واختياره 

وعلى وجه م�سروع، بوا�سطة فعل اأو اأفعال تعترب جرمًا فيما لو ارتكبها فرد من النا�س، اأو

)و( على حتقيق غاية غري م�سروعة، اأو

)ز( على حتقيق غاية م�سروعة بو�سائل غري م�سروعة.

يعترب اأنه ارتكب جنحة ويعاقب باحلب�س مدة �سنتني.

الف�سل ال�سابع 

العقوبات 

املادة )37( 

للمحكمة اأن حتكم باأية عقوبة من العقوبات التالية:

)اأ( الإعدام.

)ب( احلب�س.

)ج( الغرامة.
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)د( دفع التعوي�س.

)هـ( الربط بكفالة ت�سمن املحافظة على الطماأنينة العامة وح�سن ال�سرية اأو مثول املتهم اأمام املحكمة 

للحكم عليه.

املادة)38(

تنفذ عقوبة الإعدام ب�سنق املجرم من رقبته حتى ميوت.

املادة )39 (

)1( تكون عقوبة احلب�س مقرونة بالأ�سغال ال�ساقة اإل اإذا اأوعزت املحكمة بغري ذلك.

)2( اإذا ثبت على �سخ�س ارتكاب جرم ي�ستوجب احلكم عليه باحلب�س املوؤبد اأو احلب�س ملدة اأخرى فيجوز 

للمحكمة اأن حتكم عليه باحلب�س ملدة اأقل من ذلك.

املادة )40( 

)1( اذا حكم على �سخ�س باحلب�س فيجوز للمحكمة ان تاأمر مبنحه معاملة خا�سة اإذا ا�ستن�سبت ذلك 

بعد النظر يف ماهية اجلرم و�سوابق املجرم.

)2( اذا حكم على �سخ�س باحلب�س بدون منحه معاملة خا�سة، فيجوز لقا�سي الق�ساة على الدوام اأن 

ياأمر مبنحه معاملة خا�سة بعد النظر يف ماهية اجلرم الذي اأدين ذلك ال�سخ�س ب�سببه ويف �سوابق 

املجرم.

)3( متنح املعاملة اخلا�سة وفقًا لالنظمة املو�سوعة مبقت�سى اأحكام قانون ال�سجون ل�سنة 1921.

املادة )41(

مع مراعاة اأحكام املادة 42 من هذا القانون، اإذا فر�ست غرامة مبقت�سى اأى ت�سريع من الت�ساريع ومل يكن 

ذلك الت�سريع يت�سمن اأحكاما �سريحة ب�ساأن مقدار تلك الغرامة، فعندئذ تتبع الأحكام التالية:

)اأ( اذا مل يكن احلد الأق�سى للغرامة معينًا فال تتجاوز الغرامة التي يجوز احلكم بها مائتى جنيه.

)ب( اإذا كان اجلرم ي�ستوجب الغرامة اأو احلب�س فللمحكمة اخليار املطلق يف اأن حتكم بالغرامة اأو باحلب�س 

اأو بالغرامة واحلب�س معًا.

)ج( تفر�س الغرامة وحت�سل وفقا لحكام قانون الإجراء املعمول به من جميع الوجوه كما لو كان مقدار 

الغرامة قد حكم به يف دعوى حقوقية اأقامها النائب العام يف املحكمة التي حوكم املجرم اأمامها.

املادة )42(

)1( يجوز لية حمكمة من املحاكم ذات ال�سالحية اجلزائية، لدى ادانتها �سخ�سًا متهمًا بارتكاب جرم 

ينطبق على اأحكام هذا القانون اأو على اأحكام اأي ت�سريع اآخر، اأن حتكم على املجرم باأية عقوبة ل 

تتجاوز احلد الأق�سى املعني يف القانون للجرم الذي اأدين به.

وي�سرتط يف ذلك اأنه اذا كان املجرم قد ادين بجناية ت�ستوجب عقوبة العدام فال يجوز احلكم عليه بغري 

هذه العقوبة، ال اذا ن�س القانون �سراحة على غري ذلك.
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)2( اذا اأدين �سخ�س بارتكاب جرم فللمحكمة بدًل من احلكم عليه بعقوبة احلب�س اأن حتكم عليه باحلب�س 

والغرامة معا اأو اأن حتكم عليه بغرامة ل يزيد مقدارها على املبلغ الذي من �سالحيتها احلكم به وان 

تاأمر بحب�سه اإذا تخلف عن دفع الغرامة غري اأن مدة احلب�س التي قد يحكم بها على ذلك ال�سخ�س 

عند تق�سريه يف دفع الغرامة ل يجوز اأن تزيد يف اأى حال من الحوال على احلد الأق�سى املبني يف 

اجلدول التايل:

احلد الق�صى ملدة احلب�س  مقدار الغرامة 

�سبعة ايام  اذا كانت الغرامة ل تزيد على 500 مل 

اربعة ع�سر يوما  اذا كانت الغرامة تزيد على  500 مل ول تتجاوز اجلنيه 

�سهر واحد اذا كانت الغرامة  تزيد على جنيه ول تتجاوز خم�سة جنيهات 

�سهران اذا كانت الغرامة تزيد على خم�سة جنيهات ول تتجاوز الع�سرين جنيها 

ثالثة ا�سهر اذا كانت الغرامة تزيد على ع�سرين جنيها 

وي�سرتط يف ذلك اأنه يجوز للمحكمة بدل من المر بحب�س املجرم اأن تاأمر بتح�سيل الغرامة وفقًا لأحكام 

الفقرة )ج( من املادة 41 من هذا القانون. 

)3( اذا اقتنعت املحكمة باأن املتهم ينتمى اىل ع�سرية اعتادت ح�سم خالفاتها طبقًا للعرف والعادة وباأن 

امل�سلحة العامة تق�سى بف�سل دعواه على الوجه املذكور، فيجوز لها بعد احلكم على املتهم بالعقوبة 

املقررة يف هذا القانون اأو يف اأى ت�سريع اآخر اأن ت�ستبدلها بالعقوبة املاألوفة ح�سب عرف الع�سائر، على 

ان ل تكون تلك العقوبة خمالفة ملبادئ العدالة الطبيعية اأو الداب العامة.

املادة )43( 

 )1( اذا ادانت املحكمة �سخ�سا بارتكاب جرم فيجوز لها، مبح�س اإرادتها،اأن تق�سى عليه حال ادانته باأن 

يدفع لل�سخ�س املت�سرر اأى مبلغ من املال ل يتجاوز مائة جنيه تعوي�سا له عما حلقه من خ�سارة من 

جراء اجلرم الذي اأدين املتهم به، �سواء ادخل ال�سخ�س املت�سرر يف الدعوى ب�سفة مدٍع �سخ�سى اأم 

مل يدخل ويعترب ذلك املبلغ مبثابة دين حمكوم به م�ستحق الداء على ال�سخ�س الذى ادانته املحكمة 

لل�سخ�س الذي ق�ست بدفعه اإليه.

)2( ل توؤثر اأحكام هذه املادة يف حق احل�سول على الدية اأو على تعوي�س بدل من الدية اأو يف �سالحية 

املحكمة للحكم بدفع عطل و�سرر يتجاوز املائة جنيه ل�سخ�س دخل الدعوى ب�سفة مدٍع �سخ�سي.

املادة )44( 

ت�ستوجب عقوبة العدام  التي  الذى تدينه بجرم من غري اجلرائم  ال�سخ�س  اأن ت�سمن  للمحكمة   )1(

م�ساريف املحاكمة والنفقات النا�سئة عنها مع م�ساريف ال�سهود كلها اأو بع�سها، وان تق�سي عليه 

بدفع هذه امل�ساريف باق�ساط على الوجه الذي تقرره. وحت�سل تلك امل�ساريف اأو اأق�ساطها على نف�س 

الوجه الذي حت�سل فيه الغرامات.



348

)2( اذا براأت املحكمة �سخ�سًا متهمًا وكان من راأيها ان مقا�ساته كانت م�ستندة اىل اأ�سا�س واٍه وكيدي 

فيجوز لها اأن تق�سى على ال�سخ�س الذي اأقام الدعوى، اأو على ال�سخ�س الذي تعتربه م�سوؤوًل عن 

اقامتها اذا مل يكن موظفا عموميا اأقام الدعوى ب�سفته الر�سمية باأن يدفع للمتهم م�ساريف دفاعه 

ويح�سل املبلغ الذي تق�سى املحكمة بدفعه من قبل املتهم وفقًا لأحكام قانون الإجراء املعمول به كما 

لو كان ذلك املبلغ قد حكم به يف دعوى حقوقية اقيمت يف املحكمة التي جرت حماكمته اأمامها.

)3( لل�سخ�س الذي �سدر بحقه قرار يق�سي عليه بدفع م�ساريف الدفاع اأن ي�ستاأنف القرار اىل املحكمة 

هذه  غري  يف  القرار  ذلك  ا�ستئناف  يجوز  ول  �سلح  حمكمة  من  �سادرا  القرار  كان  ان  املركزية 

احلال.

املادة)45(

)1( اذا اأدين �سخ�س بجرم من غري اجلرائم التى ت�ستوجب عقوبة الإعدام فيجوز للمحكمة، بدل من 

اأن حتكم عليه بالعقوبة املقررة لذلك اجلرم اأو بال�سافة اإىل تلك العقوبة،اأن تكلفه بتقدمي تعهد 

على نف�سه، باملبلغ الذي ت�ست�سوبه اما بكفالة كفالء اأو بدونهم، يتعهد فيه باملحافظة على الطماأنينة 

العامة وباأن يكون ح�سن ال�سرية خالل املدة التي تعينها وان تقرر حب�سه اىل اأن يقدم هذا التعهد 

والكفالء، ان كلفته بتقدمي كفالء. بيد اأنه ل يجوز اأن تتجاوز مدة حب�سه ال�سنة الواحدة ب�سبب عدم 

تقدميه التعهد، ول اأن تتجاوز هذه املدة مع مدة احلب�س املقررة، اإن وجدت، اأق�سى مدة يجوز احلكم 

عليه بها بدون غرامة.

)2( للمحكمة اإذا خ�سيت وقوع ما يخل بالطماأنينة العامة اأن تاأمر امل�ستكى اأو اأى �ساهد من ال�سهود يف اأية 

ق�سية جنائية اأن يقدم تعهدًا على نف�سه، باملبلغ الذي ت�ست�سوبه اما بكفالة كفالء اأو بدونهم، يتعهد 

فيه باملحافظة على الطماأنينة العامة وباأن يكون ح�سن ال�سرية خالل املدة التي تعينها وان تق�سي 

بحب�سه مدة ل تزيد على ثالثة اأ�سهر اذا مل يفعل ذلك.

املادة )46(

 )1( اذا اأدين �سخ�س ب�سورة جزئية اأو بناء على اتهام، بجرم ي�ستوجب عقوبة احلب�س، وراأت املحكمة 

بالنظر اىل اخالقه اأو �سوابقه اأو �سنه اأو �سحته اأو حالته العقلية اأو اىل تفاهة اجلرم الذي ارتكبه 

اأو الظروف املخففة املحيقة بارتكابه ان من املنا�سب الفراج عنه حتت الرقابة فللمحكمة بدل من 

اأن تقرر الفراج عنه وفقا لل�سروط التي تفر�سها بعد ان يقدم تعهدًا على  احلكم عليه باحلب�س، 

اأمام املحكمة  نف�سه،اما بكفالة كفالء او بدونهم، يتعهد فيه باأن يكون ح�سن ال�سرية وباأن يح�سر 

للحكم عليه متى كلف بذلك يف اأى وقت خالل املدة التي تذكر يف القرار على اأن ل تتجاوز تلك املدة 

ثالث �سنوات.

)2( يجوز للمحكمة على الرغم من ا�سدارها مثل هذا القرار ان حتكم على املجرم بدفع عطل و�سرر 

اأو تعوي�س لل�سخ�س الذى ت�سرر من اجلرم الذي ارتكبه، تعوي�سا له عن اأية خ�سارة حلقت به واأن 

ت�سمنه امل�ساريف اأي�سًا.
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)3( يكون لقرار الفراج الذي ت�سدره املحكمة نف�س الثر واملفعول كاحلكم الذي ت�سدره فيما يتعلق برد 

الموال امل�سروقة اأو ت�سليمها ل�ساحبها.

)4( ان التعهد الذي يعطيه املجرم مبقت�سى هذه املادة، يجب ان يت�سمن اذا ا�سارت املحكمة بذلك، �سرطًا 

يق�سى باإبقائه حتت رقابة مدير بولي�س اللواء اأو مراقب ال�سلوك اأو اأى �سخ�س اآخر ت�سميه يف قرار 

الفراج اثناء املدة التى تعينها، و�سائر ال�سروط الخرى ب�ساأن املكان الذي يقيم فيه، وغري ذلك من 

المور التي ت�ست�سوبها املحكمة لتاأمني هذه املراقبة.

)5( يجوز للمحكمة التي ربطت �سخ�سا بتعهد مبقت�سى هذه املادة لتاأمني ح�سوره اأمامها من اأجل احلكم 

عليه ان تغري �سروط التعهد الذى اأعطاه، بناء على طلب مدير بولي�س اللواء اأو مراقب ال�سلوك اأو 

ال�سخ�س الذى عهد اليه مبراقبته،ويجوز لها، بعد تبليغ املجرم ذلك،اأن تلغى التعهد اذا اقتنعت باأنه 

�سلك �سلوكًا يجعل ا�ستمرار بقائه حتت الرقابة غري �سروري.

)6( اذا اقتنعت املحكمة التي ربطت املجرم بتعهد مبقت�سى هذه املادة لتاأمني ح�سوره اأمامها من اأجل 

احلكم عليه اأو اقتنعت اأية حمكمة اأخرى متار�س نف�س ال�سالحية، بناء على اخبار م�سفوع باليمني، 

باأن املجرم اأخل باأى �سرط من �سروط التعهد، فيجوز لها اأن ت�سدر مذكرة بالقب�س عليه وان حتكم 

عليه يف احلال بالعقوبة املقررة جلرمه ال�سلي دون حاجة اإىل اثباته ثانية.

املادة )47( 

اذا مل يكن هذا القانون قد فر�س عقوبة معينة لية جنحة من اجلنح، فيحكم على ال�سخ�س الذى يدان 

بارتكاب تلك اجلنحة باحلب�س مدة ثالث �سنوات اأو بغرامة مائة جنيه اأو بكلتا هاتني العقوبتني معًا.

املادة )48( 

اذا اأدين �سخ�س بجرم ثم اأدين بجرم اآخر قبل �سدور احلكم عليه ب�ساأن اجلرم الول اأو قبل انق�ساء مدة 

ذلك احلكم، فكل حكم، غري العدام، ي�سدر عليه لدى اإدانته بارتكاب اجلرم الآخر، ينفذ بحقه بعد انتهاء 

احلكم الول، ال اذا اأمرت املحكمة بتنفيذ ذلك احلكم بدل من احلكم الول اأو بدل من اأى جزء منه.
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الباب الثاين 

اجلرائم 

الق�سم الأول 

اجلرائم امل�سرة بالنظام العام 

الف�سل الثامن 

اخليانة وغريها من اجلرائم التي تقع على �سلطة احلكومة 

املادة )49( 

)1( كل من اأ�سهر حربا على جاللة امللك بغية تخويف املندوب ال�سامي اأو اإرهابه، يعترب اأنه ارتكب اخليانة 

ويعاقب بالإعدام.

)2( كل من تاآمر مع �سخ�س اآخر موجود يف فل�سطني اأو يف اخلارج على اإ�سهار حرب على جاللة امللك 

اأنه  اأحد رعايا جاللته، يعترب  اإ�سهارها خيانة فيما لو ارتكبه  اإ�سهار حرب يعد  الت�سبب يف  بق�سد 

ارتكب اخليانة ويعاقب بالإعدام:

وي�سرتط يف ذلك اأنه اذا ادينت امراأة وفقًا لأحكام هذه املادة وثبت ببينة تقنع بها املحكمة باأنها حامل 

فتعاقب باحلب�س املوؤبد.

املادة )50( 

اأنه ارتكب اخليانة ويعاقب  كل من حر�س �سخ�سا اآخر على الإغارة على فل�سطني بقوة م�سلحة، يعترب 

بالإعدام:

وي�سرتط يف ذلك اأنه اإذا اأدينت امراأة وفقًا لأحكام هذه املادة وثبت ببينة تقنع بها املحكمة باأنها حامل 

فتعاقب باحلب�س املوؤبد.

املادة )51 (

كل من:

)اأ( اأ�سبح �سريكا يف اخليانة بعد وقوعها، اأو

)ب( كان يعلم اأن �سخ�سا ينوى ارتكاب اخليانة ومل يبلغ الأمر بوجه ال�سرعة املعقولة للمندوب ال�سامي 

اأو حلاكم اللواء اأو لأي ماأمور من ماأموري البولي�س، اأو مل يبذل اجلهد املعقول ملنع وقوع اجلرم يعترب 

انه ارتكب جناية ويعاقب باحلب�س املوؤبد.

املادة )52( 

كل من عقد النية على حتقيق اأية غاية من الغايات املذكورة فيما يلي اأى:
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)اأ( جتريد جاللة امللك من �سفته اأو �سرفه اأو لقبه امللكي ب�سفته ملك بريطانيا العظمى وارلندة ال�سمالية 

واملمتلكات الربيطانية امل�ستقلة ما وراء البحار اأو اأية ممتلكات اأو اأقطار اأو بالد اأخرى، اأو

)ب( اإ�سهار احلرب على جاللته يف اي  ق�سم من ممتلكات جاللته اأو يف اأية بالد اأعلنت باأنها حتت حمايته 

اأو انتدابه قا�سدا بذلك اإرغامه بالقوة اأو ال�سغط على تغيري تدابريه اأو خططه اأو بق�سد الت�سديد اأو 

ال�سغط على ال�سارع اأو ال�سلطة الت�سريعية يف اأية ممتلكة من ممتلكات جاللته اأو يف اأية بالد اأعلنت 

باأنها حتت حمايته اأو انتدابه، اأو اإرهاب ذلك ال�سارع اأو تلك الهيئة اأو اإخافته اأو اإخافتها، اأو

)ج( حتري�س اأي �سخ�س اآخر على الإغارة بال�سالح على اأية ممتلكة من ممتلكات جاللته اأو على اأية بالد 

اأعلنت باأنها حتت حمايته اأو انتدابه.

واأظهر نيته هذه بفعل علني اأو بن�سر اأية مادة مطبوعة اأو حمررة، يعترب اأنه ارتكب جناية ويعاقب باحلب�س 

املوؤبد.

املادة )53( 

كل من:

)اأ( قام بحرب اأو مب�سروع حربى اأو ا�ستعد للقيام بحرب اأو مب�سروع حربي مع اأية فئة اأو عن�سر اأو جماعة 

من النا�س يف فل�سطني، اأو بالنيابة عنها اأو �سدها اأو �ساعد على اأى فعل من هذه الأفعال اأو اأ�سار بها 

دون اأن يكون مفو�سًا بذلك تفوي�سًا م�سروعًا، اأو

)ب( ا�ستعد اأو �سعى بالقوة امل�سلحة، اأو باأ�سهار القوة امل�سلحة، لإيقاع تغيري يف احلكومة اأو يف الت�ساريع 

اأو ملقاومة تنفيذ الت�ساريع اأو لرغام املندوب ال�سامي اأو اأى ع�سو من اأع�ساء املجل�س التنفيذي اأو 

الت�سريعى اأو ال�ست�ساري اأو اأى �سخ�س يتوىل قيادة اأية قوة من القوات الع�سكرية اأو اأى ماأمور من 

ماأموري البولي�س على القيام اأو على المتناع عن القيام بفعل ذي �سفة عمومية اأو ر�سمية، يعترب اأنه 

ارتكب جناية ويعاقب باحلب�س املوؤبد.

املادة )54(

كل من حاول حتقيق اأية غاية من الغايات املذكورة فيما يلى وهى:

)اأ( اإغواء اأحد رجال القوى الع�سكرية اأو اأحد اأفراد قوة البولي�س على المتناع عن اأداء وظيفته اأو على 

الن�سراف عن الولء جلاللته اأو حلكومة فل�سطني، اأو

)ب( ت�سويق اأي �سخ�س من هوؤلء الأ�سخا�س على التمرد اأو على ارتكاب اأي فعل من اأفعال اخليانة اأو 

التمرد، اأو

)ج( ت�سويق اأي �سخ�س من هوؤلء الأ�سخا�س على عقد اجتماع بق�سد التمرد اأو على ال�سعي لعقد مثل 

هذا الجتماع

يعترب اأنه ارتكب جناية ويعاقب باحلب�س املوؤبد.
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املادة )55(

كل من:

)اأ( �ساعد اأو عاون اأى �سف �سابط اأو نفر يف القوى الع�سكرية اأو اأحد افراد قوة البولي�س على ارتكاب اأى 

فعل من افعال التمرد اأو كان �سريكا يف ذلك، اأو

)ب( �سوق اأى �سف �سابط اأو نفر يف القوى الع�سكرية اأو احد افراد قوة البولي�س على ارتكاب الف�ساد اأو 

على ع�سيان اأمر م�سروع �سدر له من رئي�سه اأو على نبذ الطاعة

يعترب اأنه ارتكب جناية ويعاقب باحلب�س مدة خم�س �سنوات.

املادة )56( 

كل من ارتكب فعال من الفعال التالية باأية طريقة من الطرق، مبا�سرة اأو غري مبا�سرة، اأى:

)اأ( حمل اأى �سف �سابط اأو نفر يف القوى الع�سكرية اأو اأحد افراد قوة البولي�س على الفرار اأو حر�سه على 

ذلك اأو حاول حمله اأو حتري�سه على الفرار، اأو

)ب( �ساعد اأو عاون اأى �سف �سابط اأو نفر يف القوى الع�سكرية اأو اأحد افراد قوة البولي�س على الفرار اأو 

كان �سريكًا يف فراره، اأو

)ج( اآوى اأى �سف �سابط اأو نفر يف القوى الع�سكرية اأو اأحد افراد قوة البولي�س اأو �ساعد على اإخفائه مع 

وجود ما يحمله على العتقاد باأنه فار

يعترب اأنه ارتكب جنحة.

املادة )57(

اأكان  كاأ�سري،�سواء  اأعداء جاللته موجودًا يف فل�سطني  اأجنبيا من   )1( كل من �ساعد،عن علم وروية، 

اأو من  الفرار من �سجنه  بناء على تعهده، على  اأو مفرجا عنه  اآخر،  اأو يف مكان  معتقاًل يف �سجن 

معتقله، اأو على الفرار من فل�سطني اإذا كان قد اأفرج عنه بناء على تعهده، يعترب اأنه ارتكب جناية 

ويعاقب باحلب�س املوؤبد.

)2( كل من �سمح باإهماله وب�سورة غري م�سروعة بفرار �سخ�س من الأ�سخا�س امل�سار اإليهم يف الفقرة 

ال�سابقة، يعترب اأنه ارتكب جنحة.

املادة )58( 

اإذا كان اإظهار النية بفعل علني لتحقيق اأية غاية من الغايات يكون عن�سرًا من عنا�سر اجلرم يف حالة 

ارتكاب جرم من اجلرائم الوارد تعريفها يف هذا الف�سل، فكل تاآمر مع اأي �سخ�س على حتقيق تلك الغاية 

وكل فعل يقوم به اأي �سخ�س من املتاآمرين يف �سبيل حتقيقها، يعترب فعاًل علنيًا لإظهار تلك النية.

املادة )59(

كل من:

اأو  بينهما  ف�ساد م�سرتكة  لنية  بفعل حتقيقا  القيام  اآخرين على  اأ�سخا�س  اأو  اآخر  تاآمر مع �سخ�س  )اأ( 

بينهم، اأو
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)ب( ن�سر الفاظًا اأو م�ستندا بنية الف�ساد، 

)ج( وجد يف حوزته دون معذرة م�سروعة م�ستند ينطوي على نية الف�ساد

يعترب اأنه ارتكب جنحة.

املادة )60( 

 )1( ايفاء للغاية املق�سودة من املادة ال�سابقة يراد »بنية الف�ساد« النية املنطوية على ايجاد الكراهية 

والزدراء اأو ايقاظ �سعور النفور من �سخ�س جاللة امللك اأو من الدولة املنتدبة اأو من املندوب ال�سامي 

ب�سفته الر�سمية اأو من حكومة فل�سطني القائمة بحكم القانون اأو من �سري العدالة، اأو النية املنطوية 

على حتري�س اأو تهييج اأهاىل فل�سطني على حماولة اإيقاع اأى تغيري يف اأى اأمر قائم يف فل�سطني بحكم 

القانون، بغري الطرق امل�سروعة، اأو على ايقاظ ال�ستياء اأو النفور بني اهاىل فل�سطني، اأو على اثارة 

البغ�ساء والعداوة بني خمتلف فئات ال�سعب يف فل�سطني.

)2( ان الألفاظ التي يحتمل اأن يكون لها اما دللة اأو تلميحا اأو تنويها اأو �سمنا اأى اأثر مما ذكر يف الفقرة 

الأوىل من هذه املادة، تدعو اىل الفرتا�س باأن ال�سخ�س الذي ن�سرها قد ن�سرها بنية الف�ساد، غري اأنه 

يجوز للمتهم اأن يرد هذا الفرتا�س اذا اثبت انه مل يق�سد من ن�سرها ان يكون لها مثل هذا الأثر.

)3( يحق للنيابة، بغية اإظهار نية الف�ساد، اأن تثبت اأن املدعى عليه قد ن�سر يف منا�سبات اأخرى األفاظًا 

تطابق الألفاظ التي يدعى باأنها تنطوي على نية الف�ساد اأو غريها من الألفاظ التي تنطوي على نية 

الف�ساد، غري اأنه ي�سرتط اأن تتناول الألفاظ التي ن�سرها يف احلالة الأخرية �سراحة نف�س الأمر الذي 

تناولته الألفاظ التي يدعى باأنها تنطوي على نية الف�ساد.

)4( ل يقبل يف معر�س الدفاع عن اأية تهمة موجهة مبقت�سى املادة ال�سابقة اإثبات �سحة ما تعنيه الألفاظ 

التي يدعى باأنها تنطوي على نية الف�ساد.

)5( يحق لأي �سخ�س اأن ي�سعى ب�سالمة نية للدللة:

)اأ( على اأن جاللته اأو حكومة فل�سطني قد خدعا اأو اأخطاآ فيما اتخذاه من تدابري، اأو

)ب( على وجود اأخطاء اأو نقائ�س يف د�ستور فل�سطني اأو يف حكومة فل�سطني القائمة بحكم القانون 

اأو على وجود اأخطاء اأو نقائ�س يف �سري العدالة.

املادة )61(

عند حماكمة اأي �سخ�س ب�سفته الفاعل الأ�سلي لن�سر األفاظ بوا�سطة وكيله يزعم اأنها تنطوي على نية 

الف�ساد ح�سب املعنى املحدد لها يف املادة 60 من هذا القانون اأو لن�سر اأي اأمر من الأمور التي تعد قذفًا مما 

هو مذكور يف الف�سل الع�سرين من هذا القانون، يحق لذلك ال�سخ�س اأن يترباأ مما اأ�سند اإليه اإذا اأثبت:

)اأ( اأن الن�سر وقع دون تفو�سه اأو موافقته اأو علمه.

)ب( واأن الن�سر مل يت�سبب عن قلة احرتازه اأو عنايته.

)ج( واأنه فعل كل ما يف و�سعه للم�ساعدة على معرفة هوية الأ�سخا�س الذين كتبوا ون�سروا تلك الألفاظ.
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املادة )62(

)1( كل من ن�سر اأو ردد قوًل اأو اإ�ساعة اأو خربًا من �ساأنه اأن ي�سبب خوفًا اأو رعبًا للنا�س اأو اأن يكدر �سفو 

الطماأنينة العامة وهو عامل اأو لديه ما يحمله على العتقاد باأن ذلك القول اأو الإ�ساعة اأو اخلرب عار 

عن ال�سحة، يعترب اأنه ارتكب جنحة ويعاقب باحلب�س مدة ثالث �سنوات.

)2( اإذا ا�سندت تهمة اإىل �سخ�س مبقت�سى الفقرة ال�سابقة فال يقبل يف معر�س الدفاع ادعاوؤه باأنه مل يكن 

يعلم اأو مل يكن لديه ما يحمله على العتقاد باأن القول اأو الإ�ساعة اأو اخلرب عار عن ال�سحة، اإل اإذا 

اثبت باأنه قد اتخذ التدابري املعقولة للتاأكد من �سحة ذلك القول اأو الإ�ساعة اأو اخلرب قبل الن�سر.

املادة )63( 

كل من:

)اأ( حلف غريه ميينًا اأو اأخذ عليه عهدًا مبثابة ق�سم يرمي اإىل اإلزامه بارتكاب جرم من اجلرائم التي 

ت�ستوجب عقوبة الإعدام وكل من كان حا�سرًا عند تاأدية هذه اليمني اأو اإعطاء العهد ووافق على ما 

ح�سل، اأو

)ب( اأدى مثل هذه اليمني اأو اأعطى مثل هذا العهد دون اأن يكون مكرهًا على ذلك

يعترب اأنه ارتكب جناية ويعاقب باحلب�س املوؤبد.

املادة )64( 

كل من:

)اأ( حلف غريه ميينًا اأو اأخذ عليه عهدًا مبثابة ق�سم يرمي اإىل اإلزامه بارتكاب اأحد الأفعال التالية وكل 

من كان حا�سرًا عند تاأدية مثل هذه اليمني اأو اإعطاء العهد ووافق على ما ح�سل، اأي:

)1( اأن ي�سرتك يف اأي م�سروع ينطوي على التمرد اأو الف�ساد.

)2( اأن يرتكب اأي جرم من اجلرائم التي ل ت�ستوجب عقوبة الإعدام.

)3( اأن يكدر �سفو الطماأنينة العامة.

)4( اأن يلتحق باأية نقابة اأو جمعية اأو احتاد األف لأجل القيام باأي فعل من الأفعال امل�سار اإليها فيما 

تقدم.

)5( اأن يطيع اأوامر اأو تعليمات اأية جلنة اأو هيئة موؤلفة بطريقة غري م�سروعة، اأو اأن يطيع اأوامر 

اأو تعليمات اأي زعيم اأو اأمر اأو �سخ�س اآخر ل ميلك �سالحية بحكم القانون لإ�سدار مثل هذه 

الأوامر اأو التعليمات.

)6( اأن ل يخرب عن اأي �سخ�س اأو زميل ينتمي واإياه لأية نقابة اأو جمعية اأو احتاد اأو عن اأي �سخ�س 

اآخر اأو اأن مي�سك عن اإعطاء ال�سهادة �سده.

)7( اأن ل يف�سي اأو يبوح عن وجود اأية نقابة اأو جمعية اأو احتاد غري م�سروع اأو عن اأي فعل غري م�سروع 

ارتكب اأو ينوي ارتكابه اأو عن ميني اأو عهد غري م�سروع قد اأدى اأمامه اأو اأمام غريه اأو له اأو لغريه 
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اأو اأداه هو بنف�سه اأو اأداه غريه اأو عن فحوى هذه اليمني اأو العهد، اأو 

ذلك: على  مكرها  يكون  ن  اأ دون  العهد  هذا  مثل  عطى  اأ و  اأ اليمني  هذه  مثل  دى  اأ  )ب( 

يعترب باأنه ارتكب جناية ويعاقب باحلب�س مدة �سبع �سنوات.

املادة )65( 

كل من اأدى ميينًا اأو اأعطى عهدًا على الوجه امل�سار اإليه يف املادتني ال�سابقتني ل ميكنه اأن يدعي يف معر�س 

الدفاع باأنه كان مكرها على تاأديته اأو اإعطائه، اإل اإذا كان قد اأعطى اأحد ماأموري البولي�س اإخبارًا بعد حلف 

اليمني، اأو اإذا كان ينت�سب فعاًل للقوى الع�سكرية يف فل�سطني اأو لقوة البولي�س واأعطى مثل هذا الإخبار اأو 

اأعطى قائده اإخبارًا عاديًا، بجميع ما يعلمه عن الأمر مع ا�سم اأو اأ�سماء الأ�سخا�س الذين حلفوا اليمني 

اأو اأخذوا عليه العهد والذين اأديت اليمني اأو اأعطي العهد بح�سورهم ومكان وزمان تاأدية اليمني اأو اإعطاء 

العهد، وذلك يف ظرف اأربعة ع�سر يومًا من حني تاأدية اليمني اأو اإعطاء العهد اأو يف ظرف اأربعة ع�سر يومًا 

من تاريخ زوال املانع، اأن كان قد منع عن اإعطاء هذا الإخبار بالقوة الفعلية اأو ب�سبب املر�س.

املادة )66( 

)1( كل من:

)اأ( مّرن اأو دّرب دون اإذن املندوب ال�سامي اأي �سخ�س اآخر على ا�ستعمال ال�سالح اأو على القيام 

بتمارين اأو حركات ع�سكرية اأو حربية، اأو

)ب( كان حا�سرًا يف اجتماع اأو حفل عقد دون اإذن املندوب ال�سامي لأجل مترين اأو تدريب اأ�سخا�س 

اآخرين على ا�ستعمال ال�سالح اأو على القيام بتمارين اأو حركات ع�سكرية اأو حربية

يعترب اأنه ارتكب جناية ويعاقب باحلب�س مدة �سبع �سنوات.

)2( كل من مترن اأو تدّرب يف اأي اجتماع اأو حفل عقد بدون اإذن املندوب ال�سامي على ا�ستعمال ال�سالح 

اأو على القيام بتمارين اأو حركات ع�سكرية اأو حربية اأو كان حا�سرًا يف مثل هذا الجتماع اأو احلفل 

بق�سد التدريب اأو التمرن على هذا الوجه، يعترب اأنه ارتكب جنحة.

املادة )67(

)1( كل من حاول يف فل�سطني اأن ينظم اأو يهيئ اأو يعاون اأو ي�سهل اأية حماولة قائمة يف بالد اأجنبية لقلب 

د�ستور حكومة تلك البالد اأو النظام القائم فيها بالقوة، يعترب اأنه ارتكب جناية ويعاقب باحلب�س 

مدة ع�سر �سنوات.

)2( كل من �سعى للت�سويق على معاداة حكومة بالد متحابة باإلقاء خطاب يف مكان اأو جمتمع عام اأو بن�سر 

اأية مادة مكتوبة، يعترب اأنه ارتكب جنحة.

املادة)68(

كل من:

)اأ( اأنزل اأو اأتلف علنًا علم بريطانيا العظمى اأو اأي �سعار من �سعاراتها اأو ارتكب اأي فعل لالإ�سرار به، اأو
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)ب( اأنزل اأو اأتلف علنًا علم اأي دولة متحابة اأو اأي �سعار من �سعاراتها اأو ارتكب اأي فعل لالإ�سرار به 

قا�سدًا بذلك اإظهار كراهيته اأو ازدرائه لتلك الدولة

يعترب اأنه ارتكب جنحة.

الف�سل التا�سع 

اجلرائم املخلة بالد�ستور وبالنظام الجتماعي احلايل 

املادة )69( 

يق�سد بعبارة »جمعية غري م�سروعة« الواردة يف هذا الف�سل:

)اأ( كل جماعة من النا�س م�سجلة كانت اأو غري م�سجلة، تن�سط اأو حتر�س اأو ت�سجع بنظامها اأو مبا تقوم 

به من الدعاية اأو بغري ذلك على ارتكاب اأي فعل من الأفعال غري امل�سروعة التالية:

)1( قلب د�ستور فل�سطني بالثورة اأو بالتخريب.

اأخرى  اأية حكومة منظمة  اأو  اأية بالد متمدينة  اأو حكومة  فل�سطني  القائمة يف  قلب احلكومة   )2(

با�ستعمال القوة اأو العنف.

)3( تخريب اأو اإتالف الأموال يف فل�سطني اأو الأموال امل�ستعملة يف التجارة مع اأية بالد اأخرى اأو يف 

فل�سطني نف�سها، اأو الأموال التي تخ�س اأو توؤخذ باأنها تخ�س جمعية ترمي اإىل تن�سيط اأو ت�سجيع 

اأي مبداأ من املبادئ اأو الأمور امل�سار اإليها يف هذه املادة.

)ب( كل جماعة من النا�س، م�سجلة كانت اأو غري م�سجلة، تن�سط اأو ت�سجع بنظامها اأو مبا تقوم به من 

الدعاية اأو بغري ذلك على ارتكاب اأي فعل يرمي اأو يوؤخذ باأنه يرمي اإىل حتقيق نية الف�ساد ح�سب 

املعنى املحدد لها يف املادة 60 من هذا القانون.

)ج( كل جماعة من النا�س يق�سي عليها القانون املرعي الإجراء تبليغ نظامها اإىل احلكومة وتخلفت عن 

ذلك اأو ا�ستمرت على عقد اجتماعاتها بعد انحاللها مبقت�سى القانون املذكور.

وت�سمل هذه العبارة اأي�سًا كل فرع اأو مركز اأو جلنة اأو هيئة اأو �سعبة جلمعية غري م�سروعة وكل موؤ�س�سة اأو 

مدر�سة تديرها جمعية غري م�سروعة اأو تدار حتت �سلطتها.

املادة )70(

كل من كان متجاوزًا ال�سنة ال�ساد�سة ع�سرة من عمره وانت�سب لع�سوية جمعية غري م�سروعة وكل من ا�سغل 

وظيفة اأو من�سبًا يف مثل هذه اجلمعية اأو قام مبهمة معتمد اأو مندوب لها، اأو زاول مهنة التعليم يف اأية 

موؤ�س�سة اأو مدر�سة تديرها جمعية غري م�سروعة اأو تدار اأو يظهر باأنها تدار حتت �سلطتها، يعترب اأنه ارتكب 

جنحة ويعاقب باحلب�س مدة �سنة واحدة.

املادة )71 (

كل من ن�سط اأو �سجع غريه باخلطابة اأو الكتابة اأو باأية و�سيلة اأخرى، على القيام باأي فعل من الأفعال التي 



357

تعترب غري م�سروعة مبقت�سى املادة 69 من هذا القانون، يعترب اأنه ارتكب جنحة.

املادة )72(

كل من اأعطى اأو دفع تربعات اأو ا�سرتاكات اأو اإعانات جلمعية غري م�سروعة اأو جمع تربعات اأو ا�سرتاكات 

اأو اإعانات بالنيابة عن مثل هذه اجلمعية اأو حل�سابها، يعترب اأنه ارتكب جنحة ويعاقب باحلب�س مدة �ستة 

اأ�سهر.

املادة )73(

كل من طبع اأو ن�سر اأو باع اأو عر�س للبيع اأو اأر�سل بالربيد كتابًا اأو ن�سرة اأو كرا�سًا اأو اإعالنًا اأو بيانًا اأو 

من�سورًا اأو جريدة جلمعية غري م�سروعة اأو ملنفعتها اأو �سادرة منها، يعترب اأنه ارتكب جنحة ويعاقب باحلب�س 

مدة �ستة اأ�سهر اأو بغرامة قدرها خم�سون جنيهًا اأو بكلتا هاتني العقوبتني.

املادة )74( 

)1( اإذا اعتقد املندوب ال�سامي يف اأي وقت بوجود ا�سطراب �سناعي خطر يف فل�سطني من �ساأنه اأن ي�سر 

اأو يهدد التجارة وال�سناعة مع اأية بالد اأخرى اأو يف فل�سطني نف�سها، فيجوز له اأن ي�سدر من�سورًا 

يعلن فيه اأن فل�سطني يف حالة طوارئ، واإيفاء لغاية هذه املادة يبقى هذا املن�سور معموًل به اإىل حني 

الغائه.

)2( كل من ا�سرتك اأثناء نفاذ املن�سور امل�سار اإليه يف الفقرة ال�سابقة يف اأي اعت�ساب اأو اإ�سراب، �سواء 

اأكان ذلك ال�سرتاك يتعلق بالعمل بنقل الب�سائع اأو الركاب اأو يف التجارة مع اأية بالد اأخرى اأو يف 

فل�سطني نف�سها اأو بالعمل يف اأية م�سلحة عامة يف فل�سطني اأو يف اأية دائرة من دوائر حكومة فل�سطني 

اأو اأية �سلطة بلدية يف فل�سطني اأو ا�ستمر على الإ�سراب اأو العت�ساب اأو حر�س اأو حمل غريه اأو حثه 

اأو �ساعده اأو �سجعه على ال�سرتاك يف العت�ساب اأو الإ�سراب اأو على ال�ستمرار فيه يعترب اأنه ارتكب 

جنحة ويعاقب باحلب�س مدة �سنة.

املادة )75( 

كل من فعل اأحد الأفعال التالية با�ستعمال العنف جتاه �سخ�س اآخر اأو جتاه ماله اأو بالتهديد اأو الإرهاب 

اللفظي اأو الكتابي مهما كان نوعه واأيًا كان ال�سخ�س املوجه اإليه، اأو مبقاطعة �سخ�س اآخر اأو مبقاطعة 

ماله اأو بالتهديد مبقاطعته اأو مبقاطعة ماله بال �سبب اأو عذر م�سروع اأي:

)اأ( عرقل اأو عاق �سري اأية م�سلحة عامة اأو دائرة من دوائر احلكومة اأو �سلطة بلدية يف فل�سطني.

)ب( اأرغم اأو �سوق اأي �سخ�س اآخر م�ستخدم يف اأية م�سلحة عامة اأو يف اأية دائرة من دوائر احلكومة اأو 

يف اأية �سلطة بلدية يف فل�سطني على ال�ستقالة اأو على التنحي عن عمله.

)ج( منع اأي �سخ�س من عر�س اأو قبول ال�ستخدام يف اأية م�سلحة عامة اأو يف اأية دائرة من دوائر احلكومة 

اأو يف اأية �سلطة بلدية يف فل�سطني.

)د( عرقل اأو عاق نقل الب�سائع اأو الركاب اأثناء تعاطي التجارة مع بالد اأخرى اأو يف فل�سطني.
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)هـ( اأرغم اأو �سوق اأي �سخ�س م�ستخدم يف نقل الب�سائع اأو الركاب اأثناء تعاطي التجارة مع اأية بالد 

اأخرى اأو يف فل�سطني على ال�ستقالة اأو التنحي عن عمله.

)و( منع اأي �سخ�س من عر�س اأو قبول ال�ستخدام يف نقل الب�سائع اأو الركاب اأثناء تعاطي التجارة مع 

اأية بالد اأخرى اأو يف فل�سطني

يعترب اأنه ارتكب جنحة ويعاقب باحلب�س مدة �سنتني.

املادة )76( 

ل تقام الدعوى ب�ساأن اأي جرم ينطبق على اأحكام هذا الف�سل اإل من قبل النائب العام اأو مبوافقته.

الف�سل العا�سر 

اجلرائم التي تتناول العالقات مع الدول الأجنبية والأمن اخلارجي 

املادة )77( 

كل من ن�سر �سيئًا بق�سد اأن يقراأه النا�س، اأو ن�سر مر�سومات مرئية من �ساأنها النيل من مقام اأو كرامة اأي 

اأمري اأو حاكم اأو ملك اأو �سلطان اأو �سفري اأو �سخ�س من ذوي املقامات يف بالد اأو حكومة اأجنبية اأو تعري�س 

ذلك ال�سخ�س للكراهية والحتقار دون اأن يكون لديه مربر اأو عذر كاف يربر فعله هذا فيما لو كان التحقري 

موجهًا �سد اأحد اأفراد النا�س، يعترب اأنه ارتكب جنحة ويعاقب بغرامة قدرها مائة جنيه واإذا كان ال�سيء 

اأو املر�سومات املرئية التي ن�سرها من �ساأنها اأن تكدر اأو ترمي اإىل تكدير �سفو ال�سالم والعالقات الودية 

بني فل�سطني وتلك احلكومة اأو البالد، فيعترب الفاعل باأنه ارتكب جنحة.

املادة )78( 

كل من ارتكب فعل القر�سنة اأو اأية جرمية لها عالقة اأو �سلة بالقر�سنة اأو تعد من قبيل القر�سنة يعترب 

اأنه ارتكب جناية ويعاقب باحلب�س املوؤبد.

الف�سل احلادي ع�سر 

التجمهر غري امل�سروع وال�سغب وغري ذلك من اجلرائم املخلة بالطماأنينة 

العامة 

املادة )79(

كانوا جمتمعني بق�سد حتقيق غاية  اأو  ارتكاب جرم،  اأكرث بق�سد  اأو  اأ�سخا�س  اإذا جتمهر ثالثة   )1( 

م�سرتكة فيما بينهم وت�سرفوا ت�سرفًا من �ساأنه اأن يحمل من يف ذلك اجلوار على اأن يتوقعوا، �سمن 

دائرة املعقول، باأنهم �سيكدرون الطماأنينة العامة اأو اأنهم بتجمهرهم �سي�ستفزون بدون �سرورة اأو 

�سبب معقول، اأ�سخا�سًا اآخرين لتكدير �سفو الطماأنينة العامة، فيعترب جتمهرهم هذا جتمهرًا غري 
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م�سروع.

)2( ل عربة اأكان التجمهر الأ�سلي م�سروعًا اأو غري م�سروع اإذا كان املتجمهرون قد ت�سرفوا على الوجه 

امل�سار اإليه اأعاله حتقيقًا لغاية م�سرتكة فيما بينهم.

اأجلها  من  اجتمعوا  التي  الغاية  حتقيق  يف  م�سروع  غري  جتمهرًا  املتجمهرون  الأ�سخا�س  �سرع  اإذا   )3(

بتكديرهم �سفو الطماأنينة العامة ب�سورة مرعبة لالأهايل فيطلق على هذا التجمهر ا�سم �سغب ويقال 

باأن املتجمهرين قد اجتمعوا بق�سد اأحداث �سغب.

املادة )80(

كل من ا�سرتك يف جتمهر غري م�سروع يعترب اأنه ارتكب جنحة ويعاقب باحلب�س مدة �سنة واحدة.

املادة )81( 

كل من ا�سرتك يف �سغب يعترب اأنه ارتكب جنحة ويعاقب باحلب�س مدة �سنتني.

املادة )82(

اإذا راأى اأي حاكم لواء اأو قائمقام اأو حاكم �سلح، اأو اأي �سابط من �سباط البولي�س من رتبة مفت�س فما 

فوق عند عدم وجود حاكم لواء اأو قائمقام اأو حاكم �سلح، اأن ثالثة اأ�سخا�س اأو اأكرث قد اجتمعوا بق�سد 

اأحداث ال�سغب اأو خ�سي وقوع ال�سغب من ثالثة اأ�سخا�س اأو اأكرث جمتمعني على مراأى منه فيجوز له اأن 

ياأمر امل�ساغبني اأو املجتمعني على الوجه املذكور اأن يتفرقوا بهدوء و�سكينة، بعد اأن ي�سعرهم بوجوده نفخًا 

بالبوق اأو ال�سفارة اأو باأية و�سيلة اأخرى من هذا النوع، اأو باإطالق م�سد�س تنبعث منه اإ�سارة �سوئية من 

ال�سنف املعروف »بفاري ليت«.

املادة )83( 

النفخ  بوا�سطة  اإ�سعارهم  بعد  ال�سغب  اأحداث  بق�سد  التجمهر  على  اأكرث  اأو  اأ�سخا�س  ثالثة  ا�ستمر  اإذا 

بالبوق اأو ال�سفارة اأو باإطالق م�سد�س تنبعث منه اإ�سارة �سوءية من ال�سنف املعروف »بفاري ليت« اأو 

بعد �سدور الأمر لهم بالتفرق مبدة معقولة اأو حال املتجمهرون بالقوة دون تفريقهم، فيجوز لأي �سخ�س 

مفو�س باإعطاء هذا الإ�سعار واإ�سدار الأمر بالتفرق امل�سار اإليه يف املادة ال�سابقة ولأي ماأمور بولي�س اأو 

�سخ�س يقوم مب�ساعدة اأي منهما اأن يتخذ كل ما يلزم من التدابري لتفريق الذين ظلوا متجمهرين على 

النحو املذكور اأو لإلقاء القب�س عليهم اأو على اأي منهم، واإن اأبدى اأحد منهم مقاومة فيجوز لأي �سخ�س 

ممن تقدم ذكرهم اأن ي�ستعمل القوة ال�سرورية �سمن احلد املعقول للتغلب على مقاومته ول يعترب م�سوؤوًل 

يف اأية اإجراءات جزائية اأو حقوقية تتخذ �سده اإذا كان با�ستعماله القوة قد اأحلق اأذى ب�سخ�س اأو �سبب 

وفاته اأو اأحلق �سررًا مبال.

املادة )84(

اإذا اأعطي الإ�سعار بوا�سطة النفخ بالبوق اأو ال�سفارة اأو باإطالق م�سد�س تنبعث منه اإ�سارة �سوئية من 

ال�سنف املعروف »بفاري ليت«، و�سدر الأمر بالتفرق اإىل الأ�سخا�س امل�سرتكني يف ال�سغب اأو املتجمهرين 
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بق�سد اإحداث ال�سغب فكل من ا�سرتك اأو ا�ستمر على ال�سغب اأو التجمهر عند اإعطاء الإ�سعار اأو �سدور 

الأمر اأو بعد مرور وقت معقول على ذلك، يعترب اأنه ارتكب جناية ويعاقب باحلب�س مدة خم�س �سنوات.

املادة )85( 

كل من منع اأو عطل اإعطاء الإ�سعار اأو اإ�سدار الأمر امل�سار اإليه يف املادة 82 بالقوة يعترب اأنه ارتكب جناية 

ويعاقب باحلب�س مدة ع�سر �سنوات. واإذا كان اإعطاء الإ�سعار اأو اإ�سدار الأمر قد منع بالقوة على هذا النحو 

فكل من ا�سرتك اأو ا�ستمر على ال�سغب اأو التجمهر وهو عامل باأن اإعطاء الإ�سعار اأو اإ�سدار الأمر بالتفرق 

قد منع بالقوة يعترب اأنه ارتكب جناية ويعاقب باحلب�س مدة خم�س �سنوات.

املادة )86(

اإذا هدم اأو اأتلف الأ�سخا�س املتجمهرون بق�سد ال�سغب اأي بناء اأو باخرة اأو �سكة حديدية اأو اآلة ميكانيكية 

اأو اإن�ساء اأو خط تلغراف اأو كهرباء اأو خط اأنابيب اأو اأي اأنبوب من اأنابيب توريد املياه بوجه غري م�سروع 

اأو �سرعوا يف ذلك، فيعترب كل واحد منهم اأنه ارتكب جناية ويعاقب باحلب�س املوؤبد.

املادة )87( 

اإذا اأحلق الأ�سخا�س املتجمهرون بق�سد ال�سغب �سررًا باأي �سيء من الأ�سياء املذكورة يف املادة ال�سابقة 

بوجه غري م�سروع، فيعترب كل واحد منهم اأنه ارتكب جناية ويعاقب باحلب�س مدة �سبع �سنوات.

املادة )88( 

اإذا منع الأ�سخا�س املتجمهرون بق�سد ال�سغب اأو عاقوا اأو عطلوا بوجه غري م�سروع وبالقوة �سحن اأو تفريغ 

اأية باخرة اأو اقالعها اأو مالحتها اأو �سعدوا اإىل ظهرها بوجه غري م�سروع وبالقوة بق�سد اإجراء ذلك 

فيعتربون اأنهم ارتكبوا جنحة.

املادة )89( 

كل من حمل علنًا اآلة موؤذية اأو �سالحًا يف منا�سبة غري م�سروعة يعترب اأنه ارتكب جنحة وت�سادر منه الآلة اأو ال�سالح.

املادة )90( 

كل من ا�ستورد مدية اأو �سنع اأو باع اأو عر�س للبيع اأو تقلد اأو حمل مدية يف اأي لواء اأو منطقة اأو مكان طبق 

املندوب ال�سامي عليه اأحكام هذه املادة، يعترب اأنه ارتكب جنحة.

املادة )91( 

عليه  طبق  مكان  و  اأ منطقة  و  اأ لواء  ي  اأ يف  وحمله  بيته  خارج  �سكينًا  حمل  و  اأ تقلد  من  كل 

واحدة: �سنة  مدة  باحلب�س  ويعاقب  جنحة  ارتكب  اأنه  يعترب  املادة،  هذه  اأحكام  ال�سامي   املندوب 

وي�سرتط يف ذلك اأن ل يعترب اأي اإن�سان باأنه ارتكب جرمًا ينطبق على هذه املادة اإذا اأثبت باأنه كان يتقلد 

اأو يحمل ال�سكني خارج بيته وحمله لغاية م�سروعة ت�ستوجب ا�ستعمال ال�سكني:

وي�سرتط اأي�سًا اأن يجوز ملدير بولي�س اللواء الذي وجد فيه �سخ�س يحمل اأو يتقلد �سكينًا اأن يو�سي اإذا 
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�ساء ذلك بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية مبقت�سى هذه املادة بحق ذلك ال�سخ�س، بعد مراعاة جميع 

ظروف الق�سية.

املادة )92( 

يجوز ل�سابط البولي�س امل�سوؤول عن اأي مركز اأو خمفر بولي�س اأن يتخذ التدابري لتفتي�س اأي �سخ�س ي�ستبه باأنه 

يحمل مدية اأو �سكينًا خالفًا لأحكام هذا القانون، وله اأن ي�سبط املدية اأو ال�سكني التي يجدها لديه.

املادة )93( 

لي�س يف هذا القانون ما مينع اأي اإن�سان من حمل مو�سى ل يزيد طول ن�سلها على ع�سر �سنتمرتات، �سواء 

اأكان ذلك الن�سل منتهيًا براأ�س حاد اأم مل يكن، على اأن ل تكون م�سنوعة بحيث ميكن حتويلها بوا�سطة 

زنربك اأو غريه اإىل مدية اأو �سكني ذات �سفرة ثابتة.

املادة )94( 

ت�سادر كل مدية اأو �سكني اأدين اأي �سخ�س ب�سببها مبخالفة اأحكام هذا القانون.

املادة )95( 

يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة يف هذا الف�سل املعاين املو�سحة اأدناه:

تن�سرف عبارة »طبقه املندوب ال�سامي« اإىل ما يعلن املندوب ال�سامي يف املجل�س التنفيذي تطبيقه باأمر 

ين�سر يف الوقائع الفل�سطينية.

وت�ستمل لفظة »املدية« كل �سيف اأو �سكني اأو اأداة اأخرى ذات ن�سل ينتهي براأ�س حاد، مل تخ�س�س يف الأ�سل 

ل�ستعمالها يف مهنة اأو �سناعة اأو حرفة اأو لال�ستعمال البيتي: وي�سرتط يف ذلك اأن كل �سيف اأو �سكني اأو 

اأداة اأخرى كهذه يتقلدها اأو يحملها �سخ�س تعترب مدية بح�سب املعنى املحدد لها يف هذا الف�سل اإل اإذا 

كانت يف الأ�سل خم�س�سة ل�ستعمالها يف مهنة اأو �سناعة اأو حرفة ميار�سها اأو يتعاطاها ذلك ال�سخ�س 

اأو لال�ستعمال البيتي وكان ذلك ال�سخ�س يتقلدها اأو يحملها بغية ا�ستعمالها يف تلك احلرفة اأو املهنة اأو 

ال�سناعة اأو لال�ستعمال البيتي.

وت�سمل لفظة »ال�سكني« كل اآلة غري املدية ذات ن�سل، �سواء اأكانت منتهية براأ�س حاد اأم مل تكن.

املادة )96( 

كل من دخل اأر�سًا اأو بناية بق�سد و�سع يده عليها ب�سورة مقرونة بالعنف �سواء اأكان ذلك العنف عبارة 

عن ا�ستعمال القوة الفعلية مع �سخ�س اآخر اأو ا�ستعمال التهديد اأو دخول تلك البناية عنوة اأو ح�سد عدد 

غري ماألوف من النا�س، يعترب اأنه ارتكب جنحة يطلق عليها ا�سم جنحة »الدخول عنوة«.

ول عربة يف ذلك اأكان لذلك ال�سخ�س حق الدخول اإىل الأر�س اأو البناية اأو مل يكن، بيد اأن ال�سخ�س الذي 

يدخل اإىل اأرا�سيه اأو اأبنيته املو�سوعة حتت اإ�سراف خادمه اأو وكيله، ل يعترب اأنه ارتكب جرم الدخول 

عنوة.
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املادة )97( 

كل من كان وا�سعًا يده على اأر�س بدون حق ومت�سك بو�سع اليد عليها على الرغم من ال�سخ�س الذي 

يخوله القانون حق و�سع يده عليها، ب�سورة يحتمل اأن توؤدي اإىل تكدير �سفو الطماأنينة العامة اأو ب�سورة 

يخ�سى معها �سمن احلد املعقول تكدير الطماأنينة العامة، يعترب اأنه ارتكب جنحة يطلق عليها ا�سم جنحة 

»اإبقاء اليد عنوة«.

املادة )98( 

كل من ا�سرتك يف م�ساجرة يف حمل عام على وجه غري م�سروع يعترب اأنه ارتكب جنحة ويعاقب باحلب�س 

مدة �سنة ويطلق على هذه اجلنحة ا�سم »امل�ساجرة«.

املادة )99( 

ا�ستفزاز �سخ�س  اأو حاول  للمبارزة  ا�ستفزازه  اأو حاول  للمبارزة  اإياه  اآخر داعيًا  كل من حتدى �سخ�سًا 

لتحدي �سخ�س اآخر للمبارزة، يعترب اأنه ارتكب جنحة.

املادة )100( 

كل من:

)اأ( هدد �سخ�سًا اآخر بهدم م�سكنه اأو اإيقاع ال�سرر بذلك امل�سكن قا�سدًا بذلك تخويف ذلك ال�سخ�س 

اأو اإزعاجه، اأو

)ب( اأطلق عيارًا ناريًا اأو ارتكب فعاًل من الأفعال الأخرى التي تكدر �سفو الطماأنينة العامة قا�سدًا بذلك 

اإرعاب �سخ�س يقيم يف م�سكن، اأو

)ج( هّدد �سخ�سًا اآخر باإحلاق الأذى بذاته اأو بالنيل من �سمعته اأو بالإ�سرار مباله اأو هدده باإحلاق الأذى 

ب�سخ�س ينتمي اإليه اأو النيل من �سمعته قا�سدًا بذلك حمله على القيام بفعل ل يفر�س عليه القانون 

القيام به اأو اإغفال القيام بفعل يخوله القانون حق القيام به يعترب اأنه ارتكب جنحة.

املادة )101( 

)1( كل من ت�سرف يف مكان عام، وهو يف حالة ال�سكر، ت�سرفًا مقرونًا بال�سغب اأو خماًل بالنظام، يعترب 

اأنه ارتكب جنحة ويعاقب باحلب�س مدة ثالثة اأ�سهر اأو بغرامة قدرها ع�سرة جنيهات اأو بكلتا هاتني 

العقوبتني.

)2( كل من وجد يف حالة ال�سكر يحمل �سالحًا ناريًا حم�سوًا اأو �سكينًا اأو اأي �سالح قاتل اآخر يجوز القب�س 

عليه بدون مذكرة قب�س ويعترب اأنه ارتكب جنحة ويعاقب باحلب�س مدة �ستة اأ�سهر اأو بغرامة قدرها 

ع�سرون جنيها اأو بكلتا هاتني العقوبتني.

)3( كل من قدم م�سكرًا ل�سخ�س يف حالة ال�سكر اأو ل�سخ�س يظهر من مالحمه اأنه دون الثماين ع�سرة 

�سنة من العمر، اأو �سجعه على �سرب امل�سكر، يعترب اأنه ارتكب خمالفة ويجازي بغرامة قدرها خم�سة 

جنيهات.
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اأو اأحد  اأو �سجع على �سربه �ساحب حمل تباع فيه امل�سكرات  اإذا كان ال�سخ�س الذي قدم امل�سكر   )4(

اأنه ارتكب جنحة ويعاقب باحلب�س مدة ثالثة اأ�سهر اأو بغرامة  م�ستخدميه، فيعترب ذلك ال�سخ�س 

قدرها ع�سرة جنيهات اأو بكلتا هاتني العقوبتني.

املادة )102( 

)1( كل من اأحدث بدون �سبب معقول �سوتًا اأو �سجيجًا يف مكان عام ب�سورة يحتمل اأن تقلق راحة ال�سكان 

اأو اأن تكدر �سفو الطماأنينة العامة، يعترب اأنه ارتكب جنحة ويعاقب باحلب�س مدة ثالثة اأ�سهر اأو بغرامة 

قدرها خم�سة جنيهات اأو بكلتا هاتني العقوبتني.

)2( كل من اأهان �سخ�سًا اآخر يف مكان عام ب�سورة يحتمل اأن ت�ستفز اأي �سخ�س من احلا�سرين اإىل 

اأو بغرامة  اأنه ارتكب جنحة ويعاقب باحلب�س مدة �سهر واحد  تكدير �سفو الطماأنينة العامة يعترب 

قدرها ع�سرة جنيهات اأو بكلتا هاتني العقوبتني.

املادة )103( 

كل من مّزق اأو �سّوه اأو اأتلف عمدًا وبدون تفوي�س �سحيح اإعالنًا اأو اإذاعة اأو من�سورًا اأو م�ستندًا ال�سق 

اأو اأعد لالإل�ساق على بناية اأو مكان عام تنفيذًا لأحكام اأي ت�سريع اأو اأ�سول حماكمات اأو باأمر �سخ�س 

اأو بغرامة قدرها  اأنه ارتكب جنحة ويعاقب باحلب�س مدة �سهر واحد  العامة، يعترب  موظف يف اخلدمة 

خم�سة جنيهات.

املادة )104( 

كل من حاول منع اأو تعطيل اأو تعكري اأي انتخاب عام با�ستعمال اأي نوع من اأنواع القوة اأو العنف اأو التهديد اأو 

باأي فعل من الأفعال التي تعترب جرمًا ي�ستوجب العقوبة مبقت�سى هذا القانون، يعترب اأنه ارتكب جنحة.

املادة )105( 

كل من اأتى فعاًل:

)اأ( يحتمل اأن ي�سبب �سررًا عامًا اأو اأن يوؤدي اإليه، 

)ب( يحتمل اأن يكون م�سرًا باجلمهور

يعترب اأنه ارتكب جنحة.
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الق�سم الثاين 

اجلرائم التي تقع �سد ممار�سة ال�سلطة امل�سروعة 

الف�سل الثاين ع�سر 

الر�سوة و�سوء ا�ستعمال الوظيفة 

املادة )106( 

كل من:

)اأ( كان موظفًا يف اخلدمة العامة ومعهودا اإليه القيام باأي واجب بحكم وظيفته وطلب اأو اأخذ اأو قبل ماًل 

اأو منفعة مهما كان نوعها على �سبيل الر�سوة لنف�سه اأو لغريه لقاء فعل اداه اأو امتنع عن اأدائه اأو لقاء 

فعل �سيوؤديه اأو �سيمتنع عن اأدائه يف امل�ستقبل اأثناء ممار�سته ملهام وظيفته اأو وافق على اأخذ اأو قبول 

مال اأو منفعة لأية غاية من الغايات الآنفة الذكر اأو حاول ذلك، اأو

)ب(اأعطى اأو منح موظفًا يف اخلدمة العامة اأو اأي �سخ�س اآخر، اأو دبر له اأو وعده اأو عر�س عليه باأن 

يعطيه اأو مينحه اأو يدبر له اأو حاول باأن يدبر له ماًل اأو منفعة مهما كان نوعها على �سبيل الر�سوة، 

لقاء اأدائه الفعل ال�سابق ذكره اأو المتناع عن اأدائه

يعترب اأنه ارتكب جنحة.

املادة )107( 

كل موظف يف اخلدمة العامة اأخذ من �سخ�س اآخر مكافاأة زيادة على راتبه القانوين اأو قبل وعدًا مبثل 

هذه املكافاأة لقاء القيام بواجباته بتلك ال�سفة، يعترب اأنه ارتكب جنحة.

املادة )108( 

كل موظف يف اخلدمة العامة عر�س �سخ�سًا اآخر ل�ستعمال القوة اأو العنف معه اأو اأمر با�ستعمال القوة 

والعنف معه لكي ينتزع منه اأو من اأي فرد من اأفراد عائلته اعرتافًا بجرم اأو معلومات تتعلق بجرم، يعترب 

اأنه ارتكب جنحة.

املادة )109( 

كل موظف يف اخلدمة العامة قبل ماًل اأو منفعة مهماظ كان نوعها مع العلم، �سراحة اأو �سمنًا، باأنه �سيحابي 

ال�سخ�س الذي اأعطاه املال اأو منحه املنفعة اأو اأي �سخ�س يهم اأمره ذلك ال�سخ�س، يف اأية معاملة قائمة 

عندئذ اأمامه اأو يحتمل اإجراوؤها عنده بني ال�سخ�س الذي اأعطاه املال اأو منحه املنفعة اأو ال�سخ�س الآخر 

الذي يهمه اأمره وبني اأي موظف يف اخلدمة العامة، يعترب اأنه ارتكب جنحة ويعاقب باحلب�س مدة �سنتني 

اأو بغرامة قدرها مائة جنيه اأو بكلتا هاتني العقوبتني.
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املادة )110( 

)1( كل موظف يف اخلدمة العامة عهد اإليه بحكم وظيفته القيام بواجبات ق�سائية اأو اإدارية تتعلق باأموال 

ذات �سفة خا�سة اأو بتعاطي �سناعة اأو جتارة اأو �سغل له �سفة خا�سة وبعد اأن متلك لنف�سه، مبا�سرة 

اأو غري مبا�سرة، ح�سة يف تلك الأموال اأو ال�سناعة اأو التجارة اأو ال�سغل، قام بتلك الواجبات فيما 

يتعلق بتلك الأموال اأو ال�سناعة اأو التجارة اأو ال�سغل الذي ميلك ح�سة فيه اأو فيما يتعلق ب�سلوك اأي 

�سخ�س ب�ساأنه، يعترب اأنه ارتكب جنحة ويعاقب باحلب�س مدة �سنة واحدة.

)2( ل تقام الدعوى مبقت�سى هذه املادة اإل من قبل النائب العام اأو مبوافقته.

املادة )111( 

)1( كل موظف يف اخلدمة العامة تق�سي عليه وظيفته اأو متكنه من تقدمي ك�سوف اأو بيانات تتعلق باأي 

مبلغ من املال م�ستحق اأو يدعي با�ستحقاقه له اأو لأي �سخ�س اآخر اأو تتعلق باأية اأمور اأخرى ت�ستوجب 

الت�سديق لدفع مبلغ من املال اأو ت�سليم ب�سائع اإىل �سخ�س اآخر، وو�سع ك�سفًا اأو بيانًا يتناول اأي اأمر 

من هذه الأمور وهو عامل باأن ذلك الك�سف اأو البيان يت�سمن معلومات غري �سحيحة من حيث اأية 

تفا�سيل جوهرية وردت فيه، يعترب اأنه ارتكب جنحة. 

)2( ل تقام الدعوى مبقت�سى هذه املادة اإل من قبل النائب العام اأو مبوافقته.

املادة )112( 

)1( كل موظف يف اخلدمة العامة:

)اأ( قام اأو اأمر بالقيام باأي فعل من اأفعال ال�ستبداد يجحف بحقوق �سخ�س اآخر م�سيئًا يف ذلك 

ا�ستعمال �سلطة وظيفته، اأو

)ب( دخل منزل اأحد اأفراد النا�س رغم اإرادته يف غري الأحوال التي يجيزها القانون اأو دون اأن يراعي 

الأ�سول املقررة يف القانون

يعترب اأنه ارتكب جنحة ويعاقب باحلب�س مدة �سنتني.

)2( ل تقام الدعوى مبقت�سى هذه املادة اإل من قبل النائب العام اأو مبوافقته.

املادة )113( 

كل �سخ�س يفو�سه القانون اأو يق�سى عليه باإعطاء �سهادة ب�ساأن اأي اأمر من الأمور التي قد ت�سر بحقوق 

�سخ�س اآخر واأعطى �سهادة كاذبة من حيث اأية تفا�سيل جوهرية وردت فيها وهو عامل باأنها كذلك، يعترب 

اأنه ارتكب جنحة.

املادة )114( 

كل من:

)اأ( تظاهر باأنه موظف ق�سائي دون اأن يكون كذلك، اأو

)ب( تظاهر، بال تفوي�س، باأنه موظف ميلك �سالحية حتليف اليمني ب�سورة قانونية اأو الت�سديق على 
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البيانات اأو التاأكيدات )الإقرارات( اأو الت�ساريح امل�سفوعة باليمني اأو القيام باأي عمل ذي �سفة عامة 

ل ميكن اأن يقوم به اإل من كان مفو�سًا بذلك بحكم القانون، اأو

)ج( تظاهر مبظهر من كان مفو�سًا قانونًا بالتوقيع على م�ستند ي�سهد فيه على �سحة حمتويات اأي �سجل 

اأو قيد حمفوظ بتفوي�س م�سروع اأو على �سحة اأية واقعة اأو حادثة ووقع ذلك امل�ستند ب�سفته مفو�سًا 

بتوقيعه دون اأن يكون مفو�سًا حقيقة بذلك وهو عامل باأنه لي�س مفو�سًا بذلك

يعترب اأنه ارتكب جنحة.

املادة )115( 

كل من:

)اأ( انتحل �سخ�سية موظف يف اخلدمة العامة يف منا�سبة كان فيها ذلك املوظف مكلفًا بالقيام بفعل اأو 

باحل�سور اإىل مكان بحكم وظيفته، اأو

)ب( تظاهر زورًا باأنه موظف يف اخلدمة العامة وادعى باأن من حقه اأن يقوم باأي فعل من الأفعال اأو اأن 

يح�سر اإىل اأي مكان من الأمكنة لأجل القيام باأي فعل بحكم وظيفته

يعترب اأنه ارتكب جنحة.

الف�سل الثالث ع�سر 

اجلرائم املتعلقة ب�سري العدالة 

املادة )116( 

يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة يف هذا الف�سل املعاين املو�سحة لها اأدناه، اإل اإذا دلت القرينة 

على غري ذلك:

يق�سد بلفظة »ال�سهادة« الأقوال املعطاة يف معر�س البينة، �سفوية كانت اأم حتريرية وت�سمل:

)اأ( بيان الراأي املعطى يف معر�س البينة.

)ب( الرتجمات التي ي�سعها املرتجمون يف الإجراءات الق�سائية.

)ج( اأقوال املدعي اأو املدعى عليه يف الدعوى احلقوقية واأقوال املدعي ال�سخ�سي يف الدعوى اجلزائية، 

غري اأنها ل ت�سمل الأقوال غري امل�سفوعة باليمني التي يوردها املتهم يف الدعوى اجلزائية.

ويراد بلفظة »الإفادة« ال�سهادة غري امل�سفوعة بيمني.

املادة )117( 

)1( كل من اأعطى يف اأية اإجراءات ق�سائية �سهادة كاذبة توؤثر يف اأي اأمر جوهري يتعلق مب�ساألة تتوقف 

اأنه ارتكب جناية يطلق عليها ا�سم  على تلك الإجراءات، مع علمه باأن تلك ال�سهادة كاذبة، يعترب 

جناية »�سهادة الزور«.

ول عربة يف ذلك اأكانت ال�سهادة م�سفوعة باليمني اأم اأديت باأية �سورة اأخرى يجيزها القانون اأو كانت 
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من قبيل الإفادة فقط.

ول عربة لالأ�سول واملرا�سيم التي اتبعت يف حتليف اليمني اأو يف الزام ال�ساهد على اأي وجه اآخر بقول 

ال�سدق اإذا كان ال�ساهد قد وافق على تلك الأ�سول واملرا�سيم.

ول عربة اأي�سًا اأكانت املحكمة اأو املجل�س الق�سائي م�سكلني على وجه �سحيح اأو منعقدين يف املكان الواجب 

اأن ينعقدا فيه اأم مل يكونا كذلك، ما داما منعقدين ب�سفة حمكمة اأو جمل�س ق�سائي للنظر يف الإجراءات 

التي اأديت ال�سهادة ب�سددها.

ول عربة اأكان ال�سخ�س الذي اأدى ال�سهادة �ساهدًا مقبول ال�سهادة اأم مل يكن، اأو كانت �سهادته مقبولة 

يف تلك الإجراءات اأم مل تكن.

)2( كل من اأغرى �سخ�سًا على تاأدية �سهادة زور فاأدى ذلك ال�سخ�س �سهادة زور بناء على ذلك الإغراء، 

يعترب اأنه ارتكب جناية يطلق عليها ا�سم جناية »الإغراء على تاأدية �سهادة الزور«.

املادة )118( 

كل من اأدى �سهادة زور اأو اأغرى غريه على تاأديتها، يعاقب باحلب�س مدة �سبع �سنوات.

املادة )119( 

كل من ارتكب اأحد الأفعال التالية قا�سدًا بذلك ت�سليل حمكمة اأو جمل�س ق�سائي يف الإجراءات الق�سائية 

القائمة اأمامها اأو اأمامه، اأي:

)اأ( لفق بينة عن غري طريق تاأدية �سهادة الزور اأو اإغراء الغري على تاأدية �سهادة الزور، اأو

)ب( ا�ستعمل بينة ملفقة مع علمه باأنها كذلك

يعترب اأنه ارتكب جناية ويعاقب باحلب�س مدة خم�س �سنوات.

املادة )120( 

كل من حلف عن علم منه ميينًا كاذبًا اأو اأعطى تاأكيدًا كاذبًا اأو اإفادة كاذبة اأمام �سخ�س ميلك �سالحية 

حتليف اليمني اأو اأخذ الإفادة، يعترب اأنه ارتكب جنحة.

املادة )121( 

كل من ا�ستعمل عن علم منه اأية و�سيلة من و�سائل اخلداع اأو الغ�س اأو اأدى بيانًا كاذبًا اأو اأبرز عالمة اأو 

حمررًا كاذبًا، اإىل اأي �سخ�س دعى اأو يف النية دعوته ك�ساهد يف اأية اإجراءات ق�سائية، بق�سد التاأثري 

على �سهادته ك�ساهد، يعترب اأنه ارتكب جنحة.

املادة )122( 

كل من اأتلف عمدًا كتابًا اأو م�ستندًا اأو �سيئًا اآخر مهما كان نوعه اأو جعله غري مقروء اأو غري قابل احلل 

اأو التف�سري اأو جعل معرفة حقيقته غري ممكنة وهو يعلم باأنه �سروري اأو من املحتمل اأن يحتاج اإليه يف 

معر�س البينة يف اأية اإجراءات ق�سائية، قا�سدًا بذلك اأن يحول دون ا�ستعماله يف معر�س البينة، يعترب 

اأنه ارتكب جنحة.
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املادة )123( 

)1( كل من اأعطى النائب العام اأو اأحد ماأموري البولي�س اأو اأي موظف اآخر ميلك �سالحية اإقامة الدعاوى 

اأن ذلك  يعلم  القانون، وهو  العقوبة مبقت�سى  ي�ستوجب  اإخبارًا حتريريًا عن وقوع جرم  اجلزائية، 

الإخبار غري �سحيح، يعترب اأنه ارتكب جنحة.

ول عربة يف ذلك اأكان املرجع الذي تلقى الإخبار ميلك �سالحية تلقى ذلك الإخبار اأم مل يكن.

ول عربة اأي�سًا اأاإتخذت الإجراءات بناء على ذلك الإخبار اأم مل تتخذ.

)2( اإذا جرت حماكمة �سخ�س بنتيجة اإخبار كتابي كهذا وبرئ مما ن�سب اإليه، ففي كل اإجراءات ق�سائية 

تتخذ مبقت�سى هذه املادة ب�ساأن ذلك الإخبار الكتابي، تقع على عاتق املدعي عليه تبعة اإقامة الدليل 

على اأنه مل يكن يعلم باأن الإخبار كان كاذبًا.

املادة )124( 

كل من:

)اأ( تاآمر مع �سخ�س اآخر على اتهام �سخ�س زورًا بارتكاب جرمية اأو على القيام باأي �سيء لعرقلة اأو منع 

اأو اإحباط اأو حتويل جمرى العدالة، اأو

)ب( اأقنع اأي �سخ�س يحتم عليه القانون اأن يح�سر ك�ساهد لتاأدية ال�سهادة بالعدول عن احل�سور لتاأديتها 

اأو عاقه اأو منعه عن ذلك اأو حاول اإجراء ذلك قا�سدًا عرقلة جمرى العدالة، اأو

)ج( عطل اأو تدخل باأي وجه من الوجوه يف تنفيذ اأي اإجراء قانوين حقوقيًا كان اأم جزائيًا اأو منع تنفيذه عن علم منه 

يعترب باأنه ارتكب جنحة.

املادة )125( 

كل من وجه طلبًا اأو التما�سًا اإىل قا�ٍس اأو حاكم �سلح اأو ماأمور ت�سوية اأو اإىل اأي موظف من موظفي املحكمة 

ويعاقب  ارتكب جنحة  اأنه  يعترب  اإجراءات ق�سائية،  نتيجة  يوؤثر بوجه غري �سحيح يف  اأن  حماوًل بذلك 

باحلب�س مدة �سنة اأو بغرامة قدرها خم�سون جنيهًا اأو بكلتا هاتني العقوبتني.

املادة )126( 

اأو  اأو انتقادات من �ساأنها اأن توؤثر على اأي قا�ٍس  اأو معلومات  كل من ن�سر باإحدى و�سائل الن�سر اأخبارًا 

حاكم �سلح اأو ماأمور ت�سوية قد يعهد اإليه الف�سل يف دعوى اأو اإجراءات ق�سائية معلقة، اأو من �ساأنها اأن 

توؤثر على ال�سهود اأو اأن متنع اأي �سخ�س من الإف�ساء مبا لديه من املعلومات لأويل الأمر، يعترب اأنه ارتكب 

جنحة ويعاقب باحلب�س مدة �ستة اأ�سهر.

املادة )127( 

كل من ن�سر باأية و�سيلة من و�سائل الن�سر وبنية �سيئة تقريرًا غري �سحيح عن الإجراءات التي اتخذت اأمام 

اأية حمكمة من املحاكم، يعترب اأنه ارتكب جنحة ويعاقب باحلب�س مدة �ستة اأ�سهر.



369

املادة )128( 

كل من افتتح اكتتابًا اأو اأعلن عنه باأية و�سيلة من و�سائل الن�سر لأجل التعوي�س عن غرامة اأو م�ساريف اأو 

تعوي�سات حكمت بها اأية حمكمة من املحاكم يف دعوى جزائية، يعترب اأنه ارتكب جنحة ويعاقب باحلب�س 

مدة �ستة اأ�سهر.

املادة )129( 

كل من طلب اأو قبل اأو ح�سل من �سخ�س اآخر على مال اأو منفعة مهما كان نوعها اأو حاول قبولها اأو احل�سول 

عليها لنف�سه اأو لغريه وكان املتفق اأو املتفاهم عليه فيما بينهما باأنه �سي�ستعي�س عن اتخاذ التعقيبات يف 

اأية جناية بغرامة يف اأحوال ل يجيز فيها القانون ذلك، اأو باأنه �سيخفي تلك اجلناية اأو باأنه �سيمتنع عن 

اتخاذ التعقيبات القانونية فيها اأو باأنه �سيوقف تلك التعقيبات اأو يوؤخرها اأو مي�سك عن اأداء اأية بينة ب�ساأن 

تلك اجلناية، يعترب اأنه ارتكب جنحة.

املادة )130( 

كل من:

)اأ( عر�س ب�سورة علنية مكافاأة ملن يرد له ماًل م�سروقًا اأو مفقودًا وا�ستعمل يف ذلك األفاظًا ي�ستدل منها 

باأن ال�سخ�س الذي يرده لن ي�ساأل عنه اأو لن يقب�س عليه اأو لن يتعر�س له اأحد، اأو

اأو ا�سلف قر�سًا على  اأو مفقودًا  ابتاع ماًل م�سروقًا  باأن يرد لل�سخ�س الذي  )ب( عر�س ب�سورة علنية 

ح�ساب املال امل�سروق، ما دفعه من الثمن لذلك املال اأو ما اأ�سلفه عليه من النقود اأو باأن يدفع له اأي 

مبلغ اآخر اأو مكافاأة لقاء رّد ذلك املال، اأو

)ج( طبع اأو ن�سر اإعالنًا يت�سمن مثل هذا العر�س

يعترب باأنه ارتكب جنحة.

املادة )131( 

كل من:

)اأ( ا�ستعمل ب�سورة �سفوية اأو حتريرية كلمات اأي قا�س من ق�ساة املحاكم ذات ال�سالحية احلقوقية اأو 

اجلزائية اأو الدينية، اأو اأي حاكم من حكام ال�سلح، فيما يتعلق مبن�سب ذلك القا�سي اأو احلاكم 

قا�سدًا بذلك الطعن فيه ب�سفته تلك، اأو

)ب( ن�سر طعنًا يف حق قا�ٍس من ق�ساة املحاكم ذات ال�سالحية احلقوقية اأو اجلزائية اأو الدينية، اأو حاكم 

من حكام ال�سلح، قا�سدًا بذلك و�سع العدالة يف مو�سع ال�سك والزدراء يعترب باأنه ارتكب جنحة.

وي�سرتط يف ذلك اأن ل يعترب البحث باإخال�س واأدب يف حيثيات اأي قرار اأ�سدره قا�س يف اأية ق�سية عمومية 

اأو ق�سية تهم اجلمهور جرمًا مبقت�سى هذه املادة. 

)2( تطبق اأحكام هذه املادة على الإجراءات القائمة اأمام ماأمور الت�سوية عند النظر يف الدعاءات توفيقًا 

لأحكام قانون ت�سوية الأرا�سي كما لو كان ذلك املاأمور يوؤلف حمكمة.
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الف�سل الرابع ع�سر 

تهريب ال�سجناء وفرارهم ومقاومة موظفي املحكمة

املادة )132( 

)1( اإذا هّرب �سخ�س �سخ�سًا اآخر اأو حاول تهريبه بالقوة من احلفظ القانوين:

)اأ( وكان ذلك ال�سخ�س الآخر حمكومًا عليه بالإعدام اأو باحلب�س املوؤبد اأو متهمًا بجرمية ت�ستوجب الإعدام 

اأو احلب�س املوؤبد، يعترب اأنه ارتكب جناية ويعاقب باحلب�س املوؤبد.

)ب( واإذا كان ذلك ال�سخ�س الآخر م�سجونًا بتهمة اأو حمكومًا عليه بجناية من غري اجلنايات امل�سار اإليها 

اأعاله، يعترب اأنه ارتكب جناية ويعاقب باحلب�س مدة �سبع �سنوات.

)ج( ويف الأحوال الأخرى، يعترب اأنه ارتكب جنحة.

)2( اإذا كان ال�سخ�س الذي مت تهريبه موجودًا حتت حفظ اأحد اأفراد النا�س، في�سرتط لتكوين اجلرم اأن 

يكون املجرم عاملًا باأنه موجود حتت احلفظ.

املادة )133( 

كل من كان موجودًا حتت احلفظ القانوين من اأجل جرمية وهرب من احلفظ القانوين:

)اأ( يعترب اأنه ارتكب جناية ويعاقب باحلب�س مدة �سبع �سنوات اإذا كان متهمًا اأو مدانًا بجناية.

)ب( ويعترب اأنه ارتكب جنحة يف الأحوال الأخرى.

املادة )134(

كل من: 

)اأ( �ساعد �سجينًا على الفرار اأو على حماولة الفرار من احلفظ القانوين، اأو 

)ب( نقل اأو ت�سبب يف نقل اأي �سيء اإىل ال�سجن قا�سدًا بذلك ت�سهيل فرار �سجني

يعترب اأنه ارتكب جناية ويعاقب باحلب�س مدة �سبع �سنوات.

املادة )135( 

اإذا �سدر الأمر اإىل �سخ�س بوجه م�سروع من قبل اأي موظف عام اأو ماأمور بولي�س اأو �سخ�س اآخر باأن 

ي�ساعد يف منع وقوع جرمية اأو يف القب�س على �سخ�س اأو يف منع هربه اأو فراره ورف�س ذلك ال�سخ�س اأو 

اأهمل تقدمي ما يف و�سعه من امل�ساعدة يعترب اأنه ارتكب جنحة.

املادة )136( 

اإذا حجزت اأموال اأو �سبطت بال�ستناد اإىل قرار تنفيذ اأو بتفوي�س من املحكمة، فكل من اأخذ تلك الأموال 

اأو نقلها اأو ا�ستبقاها لديه اأو اأخفاها اأو ت�سرف بها عن علم منه وبق�سد عرقلة اأو مقاومة احلجز اأو قرار 

التنفيذ، يعترب اأنه ارتكب جنحة.
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املادة )137( 

كل من ف�س ق�سدًا ختمًا و�سع باأمر من �سلطة عامة اأو من حمكمة اأو اأزاله اأو �سريه عدمي اجلدوى، يعترب 

اأنه ارتكب جنحة ويعاقب باحلب�س مدة �سنتني:

وي�سرتط يف ذلك اأنه اإذا كان املجرم معهودًا اإليه اأمر املحافظة على اخلتم، فيعاقب باحلب�س مدة ثالث 

�سنوات.

املادة )138( 

كل من كان معهودًا اإليه املحافظة على ختم و�سع باأمر من �سلطة عامة اأو من حمكمة ف�سبب باإهماله ك�سر 

ذلك اخلتم اأو اإزالته اأو �سريورته عدمي اجلدوى، يعترب اأنه ارتكب جنحة ويعاقب باحلب�س مدة �ستة اأ�سهر 

اأو بغرامة قدرها خم�سون جينهًا.

املادة )139( 

كل من عرقل اأو قاوم عن ق�سد �سخ�سًا معهودًا اإليه قانونًا تنفيذ قرار اأو مذكرة �سادرة من حمكمة، 

يعترب اأنه ارتكب جنحة ويعاقب باحلب�س مدة �سنة واحدة.

الف�سل اخلام�س ع�سر 

اجلرائم املختلفة التي تقع على ال�سلطة العامة 

املادة )140( 

كل موظف يف اخلدمة العامة ارتكب اأثناء قيامه مبهام وظيفته اأحد اأفعال الحتيال اأو �سوء ا�ستعمال الأمانة 

جتاه اجلمهور، يعترب اأنه ارتكب جنحة، �سواء اأكان فعل الحتيال اأو �سوء ا�ستعمال الأمانة يعد جرمًا جزائيًا 

يف حالة ارتكابه جتاه اأحد اأفراد النا�س اأم مل يكن.

املادة )141( 

كل موظف يف اخلدمة العامة اأهمل ق�سدًا القيام بواجب من واجبات وظيفته التي يحتمها عليه القانون، 

يعترب اأنه ارتكب جنحة ب�سرط اأن ل يكون يف القيام بذلك الواجب ما يعر�سه خلطر يفوق ما ينتظر اأن 

يتعر�س له الرجل ذو احلزم والن�ساط العادي.

املادة )142( 

كل من خالف ق�سدًا اأي ت�سريع من الت�ساريع باإتيانه فعاًل يحظر عليه ذلك الت�سريع اأن يقوم به اأو باإغفاله 

القيام بفعل يق�سي عليه ذلك الت�سريع اأن يقوم به وكان ذلك الفعل اأو الرتك يتعلق باجلمهور اأو باأي فئة منه، 

يعترب اأنه ارتكب جنحة ويعاقب باحلب�س مدة �سنتني اأو بغرامة قدرها مائة جنيه اأو بكلتا هاتني العقوبتني، 

اإل اإذا ظهر من ن�س الت�سريع اأن املق�سود هو فر�س عقوبة اأخرى على تلك املخالفة.
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املادة )143( 

اأو من  اإحدى املحاكم  اأو تعليمات �سدرت له ح�سب الأ�سول من  اأو مذكرة  اأمرًا  اأو  كل من خالف قرارًا 

اأنه ارتكب جنحة  اأو �سخ�س يقوم مبهام وظيفة عمومية ومفو�س بذلك تفوي�سًا قانونيًا، يعترب  موظف 

ويعاقب باحلب�س مدة �سنتني، اإل اإذا كانت هنالك عقوبة اأخرى اأو اإجراءات خم�سو�سة مقررة �سراحة 

ب�ساأن تلك املخالفة.

املادة )144( 

كل من حقر اأي موظف من موظفي اخلدمة العامة اأو اأي قا�ٍس اأو موظف يف حمكمة دينية اأثناء القيام 

اأنه ارتكب جنحة ويعاقب  اأو اأفعال، يعترب  األفاظ  اأو  اأو فيما يتعلق بها �سواء اأكان ذلك باإمياء  بواجباته 

باحلب�س مدة �ستة اأ�سهر اأو بغرامة قدرها ع�سرون جنيهًا.

املادة )145( 

)1( كل من حر�س �سخ�سًا اأو جماعة من النا�س على عدم دفع �سريبة مقررة اأو على تاأجيل دفعها باألفاظ 

اأو كتابة اأو اإ�سارات اأو ر�سومات مرئية، �سراحة اأو تلميحًا، وكل من ارتكب فعاًل قا�سدًا به اإي�سال 

األفاظ اأو كتابة اأو اإ�سارات اأو ر�سومات مرئية تت�سمن مثل هذا التحري�س لأي �سخ�س اآخر اأو اإىل 

جماعة من النا�س، اأو قام بذلك وهو عامل باأن فعله هذا قد يوؤدي اإىل اإي�سالها اإىل �سخ�س اآخر اأو اإىل 

جماعة من النا�س على اأي وجه من الوجوه، مبا�سرة اأو غري مبا�سرة، يعترب اأنه ارتكب جنحة ويعاقب 

باحلب�س مدة �ستة اأ�سهر اأو بغرامة قدرها خم�سون جنيهًا اأو بكلتا هاتني العقوبتني.

)2( يراد بعبارة »ال�سريبة املقررة« الواردة يف هذه املادة اأية �سريبة يقرر فر�سها املندوب ال�سامي يف 

املجل�س التنفيذي ويعلنها باإعالن ين�سر يف الوقائع الفل�سطينية.

الق�سم الثالث 

اجلرائم امل�سرة بالنا�س على وجه العموم 

الف�سل ال�ساد�س ع�سر 

اجلرائم املتعلقة بالأديان واملقامات العمومية 

املادة )146(

كل من خّر ب اأو اأتلف اأو دن�س مكان عبادة اأو مادة تقد�سها جماعة من النا�س قا�سدًا بذلك اإهانة دين اأية 

جماعة من النا�س اأو فعل ذلك مع علمه باأن تلك اجلماعة �ستحمل فعله هذا على حممل الإهانة لدينها، 

يعترب اأنه ارتكب جنحة.

املادة )147( 

كل من اأزعج ق�سدًا جمعًا من النا�س اجتمعوا �سمن حدود القانون لإقامة ال�سعائر الدينية، اأو تعدى على 
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اأي �سخ�س يقوم �سمن حدود القانون بال�سعائر الدينية يف ذلك الجتماع اأو على اأي �سخ�س اآخر موجود 

يف ذلك الجتماع، دون اأن يكون له مربر اأو عذر م�سروع )وتقع تبعة اإثبات ذلك عليه( يعترب اأنه ارتكب 

جنحة ويعاقب باحلب�س مدة �سهرين اأو بغرامة قدرها ع�سرون جنيها.

املادة )148( 

كل من اعتدى على مكان عبادة اأو على مكان ي�ستعمل لدفن املوتى اأو على مكان خم�س�س لإقامة مرا�سم 

اجلنازة للموتى اأو حلفظ رفات املوتى اأو انتهك حرمة ميت اأو �سبب اإزعاجًا لأ�سخا�س جمتمعني بق�سد 

اإقامة مرا�سم اجلنازة، قا�سدًا بذلك جرح عواطف اأي �سخ�س اأو اإهانة دينه اأو كان يعلم باأن فعله هذا 

يحتمل اأن يجرح عواطف اأي �سخ�س اأو اأن يوؤدي اإىل اإهانة دينه، يعترب اأنه ارتكب جنحة.

املادة) 149( 

كل من:

)اأ( ن�سر �سيئًا، مطبوعًا اأو خمطوطًا، اأو �سورة اأو ر�سمًا اأو رمزًا من �ساأنه اأن يوؤدي اإىل اإهانة ال�سعور الديني 

لأ�سخا�س اآخرين اأو اإىل اإهانة معتقدهم الديني، اأو

)ب( تفوه يف مكان عام وعلى م�سمع من �سخ�س اآخر بكلمة اأو ب�سوت من �ساأنه اأن يوؤدي اإىل اإهانة ال�سعور 

اأو املعتقد الديني لأ�سخا�س اآخرين

يعترب اأنه ارتكب جنحة ويعاقب باحلب�س مدة �سنة.

املادة )150(

ارتكب  اأنه  يعترب  للزخرف،  اأو  النا�س  ل�ستعمال  معد  مقام  اأو  بناء  اأي  اأتلف  اأو  خّرب  اأو  هدم  من  كل 

جنحة.

الف�سل ال�سابع ع�سر 

اجلرائم التي تقع على الآداب العامة 

املادة )151( 

يراد ببيت البغاء يف هذا الف�سل كل دار اأو غرفة اأو جمموعة من الغرف يف اأي دار، تقيم فيها اأو ترتدد 

اإليها امراأتان اأو اأكرث لأجل مزاولة البغاء.

املادة )152( 

)1( كل من:

)اأ( واقع اأنثى مواقعة غري م�سروعة بدون ر�ساها وبا�ستعمال القوة اأو بتهديدها بالقتل اأو باإيقاع اأذى 

ج�سماين بليغ اأو واقعها وهي فاقدة ال�سعور اأو يف حالة اأخرى جتعلها عاجزة عن املقاومة، اأو

)ب( لط ب�سخ�س بدون ر�ساه وبا�ستعمال القوة اأو بتهديده بالقتل اأو باإيقاع اأذى ج�سماين بليغ اأو 
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لط به وهو فاقد ال�سعور اأو يف حالة اأخرى جتعله عاجزًا عن املقاومة، اأو

)ج( واقع ولدًا دون ال�ست ع�سرة �سنة من العمر مواقعة غري م�سروعة اأو لط به.

يعترب اأنه ارتكب جناية ويعاقب باحلب�س مدة اأربع ع�سرة �سنة. واإذا ارتكبت هذه اجلناية ح�سب ما 

ورد يف الفقرة )اأ( اأعاله فاإنها تدعى )الغت�ساب(. 

وي�سرتط يف ذلك اأن يعترب دفاعًا كافيًا يف التهمة املوجهة مبقت�سى البند )ج( من هذه الفقرة مبواقعة 

اأنثى مواقعة غري م�سروعة اإذا اأقيم الدليل لدى املحكمة التي تنظر يف التهمة على اأن املتهم كان لديه �سبب 

معقول يحمله على العتقاد باأن الأنثى كانت قد بلغت �ست ع�سرة �سنة من العمر اأو جتاوزتها.

)2( كل من:

)اأ( واقع �سخ�سًا اآخر خالفًا لنوامي�س الطبيعة، اأو

)ب( واقع حيوانًا، اأو

)ج( �سمح اأو �سمحت لذكر مبواقعته اأو مبواقعتها خالفًا لنوامي�س الطبيعة يعترب اأنه ارتكب جناية 

ويعاقب باحلب�س مدة ع�سر �سنوات.

املادة )153( 

كل من واقع اأنثى مواقعة غري م�سروعة وهو عامل بجنونها اأو بعتهها اأو واقعها بر�ساء منها ح�سل عليه 

بتهديدها اأو بخداعها يف ماهية الفعل اأو يف �سخ�سية الفاعل، يعترب اأنه ارتكب جناية ويعاقب باحلب�س 

مدة ع�سر �سنوات.

املادة )154( 

كل من حاول ارتكاب جرم ينطبق على اأي مادة من املادتني ال�سابقتني، يعترب اأنه ارتكب جناية ويعاقب 

باحلب�س مدة �سبع �سنوات.

املادة )155( 

ال�ساد�سة ع�سرة من عمرها ومل تتم احلادية والع�سرين  ال�سنة  بنتًا غري متزوجة جتاوزت  كل من واقع 

مواقعة غري م�سروعة اأو �ساعد اأو عاون غريه على مواقعتها مواقعة غري م�سروعة وكانت البنت من فروعه 

اأو من فروع زوجته اأو كان وليها اأو موكاًل برتبيتها اأو مالحظتها، يعترب اأنه ارتكب جناية ويعاقب باحلب�س 

مدة خم�س �سنوات.

املادة )156( 

)1( كل من كان متزوجًا من بنت مل تتم ال�سنة اخلام�سة ع�سرة من عمرها:

)اأ( وواقعها مواقعة الأزواج، اأو

)ب( حاول ت�سهيل هذه املواقعة باأية اأداة اأو و�سيلة مادية اأخرى

يعترب اأنه ارتكب جنحة ويعاقب باحلب�س مدة �سنتني.
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)2( تعترب الظروف التالية دفاعًا مقبوًل عن كل تهمة تنطبق على البند )اأ( من الفقرة )1( لهذه املادة 

على الرغم من اأن البنت مل تكمل ال�سنة اخلام�سة ع�سرة من عمرها وذلك:

)اأ( اإذا كانت البنت بالغة،

)ب( وا�ستح�سل قبل مواقعتها على تلك ال�سورة على �سهادة )تتفق مع املعنى املق�سود بها يف املادة 

12 من قانون اأطباء ال�سحة ل�سنة 1928( من اأحد الأطباء املرخ�س لهم مبمار�سة الطب مبقت�سى 

قانون اأطباء ال�سحة ل�سنة 1928، ي�سهد الطبيب فيها باأنه لي�س من املحتمل اأن يلحق البنت اأي 

اأذى ج�سماين من جراء املواقعة الزوجية.

املادة )157( 

كل من ارتكب فعاًل منافيًا للحياء اأو حاول ارتكاب مثل هذا الفعل مع �سخ�س اآخر بغري ر�ساه وبا�ستعمال 

القوة اأو التهديد اأو فعل ذلك واملجني عليه فاقد ال�سعور اأو يف حالة اأخرى جتعله عاجزًا عن املقاومة، 

وكذلك كل من اكره �سخ�سًا اآخر بالقوة اأو التهديد على اأن يرتكب فعاًل منافيًا للحياء اأو على اأن ي�ست�سلم 

ملثل هذا الفعل، يعترب اأنه ارتكب جناية ويعاقب باحلب�س مدة خم�س �سنوات.

املادة )158( 

كل من ارتكب فعاًل منافيًا للحياء اأو حاول ارتكاب مثل هذا الفعل مع �سخ�س اآخر بغري ر�ساه ولكن بدون 

ا�ستعمال القوة اأو التهديد اأو بر�ساء منه ح�سل عليه بخداعه يف ماهية الفعل اأو يف �سخ�سية الفاعل، اأو 

اأغرى اأو حاول اإغراء اأي �سخ�س يعلم باأنه جمنون اأو معتوه على اأن يرتكب فعاًل منافيًا للحياء اأو اأن ي�ست�سلم 

ملثل هذا الفعل، يعترب اأنه ارتكب جنحة ويعاقب باحلب�س مدة �سنتني اأو بغرامة قدرها مائة جنيه.

املادة )159( 

كل من ارتكب فعاًل منافيًا للحياء مع �سخ�س دون ال�ست ع�سرة �سنة من العمر، يعترب اأنه ارتكب جنحة 

ويعاقب باحلب�س مدة ثالث �سنوات.

املادة )160( 

كل من اأتى فعاًل منافيًا للحياء اأو اأبدى اإ�سارة منافية للحياء يف مكان عام اأو يف جمتمع عام اأو ب�سورة 

ميكن معها ملن كان يف مكان عام اأن يراه، يعترب اأنه ارتكب جنحة ويعاقب باحلب�س مدة �ستة اأ�سهر اأو 

بغرامة قدرها خم�سون جنيهًا اأو بكلتا هاتني العقوبتني.

املادة )161(

كل من:

)اأ( قاد اأو حاول قيادة اأنثى دون الع�سرين �سنة من العمر، ليواقعها �سخ�س مواقعة غري م�سروعة اإما يف 

فل�سطني اأو يف اخلارج وكانت تلك الأنثى لي�ست بغيًا اأو معروفة بف�ساد الأخالق، اأو

)ب( قاد اأو حاول قيادة اأنثى لت�سبح بغيًا يف فل�سطني اأو يف اخلارج، اأو
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)ج( قاد اأو حاول قيادة اأنثى ملغادرة فل�سطني بق�سد اأن تقيم يف بيت بغاء اأو اأن ترتدد اإليه، اأو

)د( قاد اأو حاول قيادة �سخ�س دون ال�ست ع�سرة �سنة من العمر لرتكاب فعل اللواط، اأو

اأنثى لتغادر مكان اإقامتها العادي يف فل�سطني ومل يكن ذلك املكان بيت بغاء،  )هـ( قاد اأو حاول قيادة 

بق�سد اأن تقيم يف بيت بغاء يف فل�سطني اأو يف اخلارج اأو اأن ترتدد اإليه لأجل مزاولة البغاء يعترب اأنه 

ارتكب جنحة.

املادة )162( 

كل من:

اأو يف  فل�سطني  امل�سروعة، يف  املواقعة غري  التخويف لرتكاب  اأو  بالتهديد  اأنثى  قيادة  اأو حاول  قاد  )اأ( 

اخلارج، اأو

)ب( قاد اأنثى لي�ست بغيًا اأو معروفة بف�ساد الأخالق بوا�سطة ادعاء كاذب اأو باإحدى و�سائل اخلداع ليواقعها 

�سخ�س اآخر مواقعة غري م�سروعة يف فل�سطني اأو يف اخلارج، اأو

)ج( ناول اأنثى اأو اأعطاها اأو ت�سبب يف تناولها عقارًا اأو مادة اأو �سيئًا اآخر قا�سدًا بذلك تخديرها اأو التغلب 

عليها كي ميكن بذلك اأي �سخ�س من مواقعتها مواقعة غري م�سروعة

 يعترب اأنه ارتكب جنحة.

املادة )163( 

كل من:

)اأ( اأعد بيتًا للبغاء اأو توىل ادارته اأو ا�ستغل اأو �ساعد يف ادارته، اأو

)ب( كان م�ستاأجرًا منزًل اأو متوليًا �سوؤونه و�سمح با�ستعمال ذلك املنزل اأو با�ستعمال اأي ق�سم منه كبيت 

للبغاء اأو لعتياد البغاء وهو عامل بذلك، اأو

)ج( كان مالكًا منزًل اأو وكياًل ملالكه واأجر ذلك املنزل اأو اأي ق�سم منه مع علمه باأنه �سي�ستعمل كبيت للبغاء 

اأو ا�سرتك عن ق�سد يف ا�ستعماله امل�ستمر كبيت للبغاء

بكلتا هاتني  اأو  بغرامة قدرها مائة جنيه  اأو  اأ�سهر  ويعاقب باحلب�س مدة ثالثة  ارتكب جنحة  اأنه  يعترب 

العقوبتني، واإذا اأدين للمرة الثانية اأو ما يليها يعاقب باحلب�س مدة �ستة اأ�سهر اأو بغرامة قدرها مائتان 

وخم�سون جنيهًا اأو بكلتا العقوبتني.

املادة )164( 

 )1( اإذا اأدين م�ستاأجر منزل ل�سماحه عن علم منه با�ستعمال املنزل اأو اأي ق�سم منه كبيت للبغاء ير�سل 

اأن  اأو مقاولة الجار فورًا دون  اأن يف�سخ عقد  اإ�سعار بهذه الإدانة اإىل املالك وعندئذ يحق للمالك 

يجحف هذا الف�سخ بحقوق اأي فريق يف املقاولة اأو العقد ن�ساأت قبل وقوعه. فاإذا ف�سخ املالك عقد اأو 

مقاولة الجار على هذا الوجه فللمحكمة التي اأدانت امل�ستاأجر �سالحية اإ�سدار قرار ب�سورة جزئية 

تق�سي فيه بت�سليم املنزل اإىل املالك.

)2( اإذا تخلف املالك عن مبا�سرة احلقوق املخولة له مبوجب اأحكام هذه املادة بعد اإ�سعاره باإدانة امل�ستاأجر، 
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ثم ارتكب للمرة الثانية اأثناء مدة عقد اأو مقاولة الجار اأي جرم من هذه اجلرائم يف نف�س املنزل، 

فيعترب املالك �سريكًا يف ا�ستمرار ا�ستعمال املنزل كبيت للبغاء.

)3( اإذا ف�سخ املالك عقد اأو مقاولة الجار مبقت�سى ال�سالحية املخولة له يف هذه املادة، ثم عقد مقاولة 

اجار ثانية ب�ساأن ذلك املنزل مع ال�سخ�س نف�سه اأو ملنفعته دون اأن يدرج يف عقد الجار جميع ال�سروط 

املعقولة ملنع تكرر وقوع مثل هذا اجلرم، فيعترب باأنه تخلف عن مبا�سرة احلقوق املخولة له مبقت�سى 

اأحكام هذه املادة، وكل جرم كهذا يرتكب اأثناء مدة عقد اليجار الثاين يعترب اإيفاء للغاية املق�سودة 

من هذه املادة كاأنه ارتكب اأثناء مدة عقد اليجار ال�سابق.

املادة )165( 

كل من كان معهودًا اإليه املحافظة على ولد يرتاوح عمره بني ال�سنتني وال�ست ع�سرة �سنة اأو العناية بذلك 

الولد و�سمح له بالإقامة يف بيت بغاء اأو بالرتدد اإليه، يعترب اأنه ارتكب جنحة ويعاقب باحلب�س مدة �ستة 

اأ�سهر اأو بغرامة قدرها خم�س وع�سرون جنيهًا.

املادة )166( 

)1( كل �سخ�س ذكر يكون معوله يف معي�سته كله اأو بع�سه على ما تك�سبه اأي اأنثى من البغاء، يعترب اأنه 

ارتكب جنحة.

يوؤثر على  اأو  ي�سيطر  باأنه  اأو  اعتاد معا�سرتها  باأنه  اأو  بغيًا  ي�ساكن  باأنه  اإذا ثبت على �سخ�س ذكر   )2(

حركاتها ب�سورة يظهر معها باأنه ي�ساعدها اأو يعاونها اأو يرغمها على مزاولة البغاء مع �سخ�س اآخر 

اأو مبزاولته على وجه عام، يعترب اأنه يعول يف معي�سته على ك�سب البغي وهو عامل بذلك، اإل اإذا ثبت 

للمحكمة خالف ذلك.

املادة )167( 

)1( كل من حّث يف مكان عام �سخ�سًا اآخر على اأمور خملة باحلياء بقول اأو اإمياء، يعترب اأنه ارتكب جنحة 

ويعاقب باحلب�س مدة �سهر واحد اأو بغرامة قدرها خم�س جنيهات.

)2( اإذا �ساعد اأو عاون اأحد الوالدين ولده الذي مل يبلغ �ست ع�سرة �سنة من العمر �سواء اأكان الولد ذكرًا 

اأم اأنثى اأو اإذا �ساعد ذلك الولد اأو عاونه وليه اأو الو�سي عليه اأو �سخ�س اآخر يتكفل اأمر العناية به، 

على ارتكاب اجلرم امل�سار اإليه يف هذه املادة، يعترب اأنه ارتكب جنحة ويعاقب باحلب�س مدة �ستة اأ�سهر 

اأو بغرامة قدرها خم�سون جنيهًا.

املادة )168( 

كل من وجه اإ�سارة اأو تلميحًا منافيًا للحياء اإىل �سخ�س مل يبلغ �ست ع�سرة �سنة من العمر اأو اإىل اأنثى، 

يعترب اأنه ارتكب جنحة ويعاقب باحلب�س مدة �سهر واحد.

املادة )169( 

ويعاقب  ارتكب جنحة  اأنه  يعترب  للن�ساء  منزل خم�س�سة  �سقة  اإىل  الن�ساء  بزّي  دخل  ذكر  �سخ�س  كل 
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باحلب�س مدة �سنة واحدة.

املادة )170( 

كل من حجز على امراأة بغري ر�ساها:

)اأ( يف اأي مكان ليواقعها رجل مواقعة غري م�سروعة، �سواء اأكان هذا الرجل �سخ�سًا معينًا اأو غري معني، 

اأو

)ب( يف بيت للبغاء

يعترب اأنه ارتكب جنحة، ويعاقب باحلب�س مدة �سنتني.

املادة )171( 

)1( اإذا وجدت امراأة يف منزل ليواقعها �سخ�س مواقعة غري م�سروعة اأو وجدت يف بيت للبغاء، فيعترب 

ال�سخ�س اأنه حجز عليها يف ذلك املنزل اأو بيت البغاء اإذا امتنع عن اإعطائها اأي �سيء من األب�ستها 

اأو مالها قا�سدًا بذلك اإرغامها اأو حملها على البقاء يف ذلك املنزل اأو بيت البغاء، ويعترب اأنه حجز 

عليها اأي�سًا يف املنزل اأو بيت البغاء اإذا كانت تلك الألب�سة معارة اأو معطاة باأي وجه اآخر لتلك المراأة 

منه اأو بناء على اأمره، وهددها باتخاذ الإجراءات القانونية بحقها اإذا اأخذت تلك الألب�سة معها.

)2( ل تتخذ الإجراءات القانونية حقوقية كانت اأو جزائية، بحق امراأة كهذه لأخذها ما هو �سروري لها 

من تلك الألب�سة للتتمكن بذلك من مغادرة ذلك املنزل اأو بيت البغاء، اأو لوجود مثل هذه الألب�سة 

يف حيازتها.

املادة )172( 

)1( يجوز حلاكم ال�سلح اأن ي�سدر مذكرة حتٍر تفو�س ال�سخ�س امل�سمى فيها بتحري اأي بيت اأو منزل 

اإن كان لديه ما يحمله على العتقاد:

)اأ( باأن ذلك البيت اأو املنزل ي�ستعمل لأية غاية تخالف اأحكام هذا الف�سل، اأو

)ب( باأن جرمًا ينطبق على اأحكام هذا الف�سل قد ارتكب اأو اأن يف النية ارتكابه جتاه اأي �سخ�س 

حمجوز عليه اأو خمباأ اأو موجود يف ذلك البيت اأو املنزل.

)2( اإذا وجد اأثناء حتري امللك �سخ�س يعتقد باأن جرمًا ينطبق على اأحكام هذا الف�سل قد ارتكب اأو يف 

النية ارتكابه معه �سواء اأكان ذلك ال�سخ�س ذكرًا اأم اأنثى، فيجوز للبولي�س توقيفه يف مكان اأمني يف 

انتظار اإجراء التحقيقات اأو ت�سليمه باأمر من حاكم ال�سلح اإىل والديه اأو وليه اأو و�سيه اأو معاملته 

بالكيفية التي ت�سمح بها اأو ت�ستوجبها الظروف.

)3( ت�سري اأحكام املواد 18 اإىل 22 مبا فيها املادة 22 من قانون اإلقاء القب�س على املجرمني والتفتي�س 

ل�سنة 1924، على املذكرات ال�سادرة مبوجب هذه املادة ول ت�سري عليها اأحكام املادة 17 من القانون 

املذكور.

)4( ت�سمل لفظة »منزل« الواردة يف هذه املادة اأية �سفينة اأو زورق اأو �سكة حديد اأو قطار اأو عربة اأو اأية 
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مركبة اأخرى. 

)5( تعترب املراأة حمجوزًا عليها على وجه غري م�سروع لغايات خملة بالآداب اإذا كانت الغاية من احلجز 

عليها على هذه ال�سورة هي اأن يواقعها رجل مواقعة غري م�سروعة �سواء كان ذلك الرجل �سخ�سًا 

معينًا اأو غري معني:

)اأ( وكانت مل تبلغ �ست ع�سرة �سنة من العمر، اأو

)ب( كانت قد اأمتت ال�سنة ال�ساد�سة ع�سرة من عمرها ولكنها مل تزل دون متام ال�سنة الثامنة ع�سرة 

من العمر وكان احلجز عليها على هذا الوجه بغري ر�ساها اأو بغري ر�ساء اأبيها اأو اأمها اأو ال�سخ�س 

املتكفل اأمر العناية بها اأو املحافظة عليها، اأو

)ج( كانت قد بلغت ثماين ع�سرة �سنة من العمر فما فوق وكان احلجز عليها على هذا الوجه بدون ر�ساها.

املادة )173( 

كل امراأة يثبت عليها اأنها ابتغاء للك�سب تراقب اأو ت�سرف اأو توؤثر على حركات بغي ب�سورة يظهر معها 

باأنها ت�ساعد اأو تعني تلك املراأة اأو ترغمها على مزاولة البغاء مع �سخ�س اآخر اأو على مزاولة البغاء بوجه 

عام، تعترب اأنها ارتكبت جنحة.

املادة )174( 

كل من تاآمر مع �سخ�س اآخر على اإغراء اأنثى بوا�سطة ادعاء كاذب اأو غريه من و�سائل اخلداع لل�سماح 

ل�سخ�س اآخر مبواقعتها مواقعة غري م�سروعة، يعترب اأنه ارتكب جنحة.

املادة )175( 

كل من ناول امراأة، حاماًل كانت اأو غري حامل، �سمًا اأو مادة موؤذية اأخرى اأو ا�ستعمل ال�سدة معها على 

اأي وجه كان اأو ا�ستعمل اأية و�سيلة اأخرى مهما كان نوعها بق�سد اجها�سها، اأو ت�سبب يف تناولها ال�سم اأو 

املادة املوؤذية اأو يف ا�ستعمال ال�سدة اأو الو�سيلة الأخرى معها لأجل هذا الغر�س، يعترب اأنه ارتكب جناية 

ويعاقب باحلب�س مدة اأربع ع�سرة �سنة.

املادة )176( 

كل امراأة، حاماًل كانت اأو غري حامل، تناولت على وجه غري م�سروع �سمًا اأو مادة موؤذية اأخرى اأو ا�ستعملت القوة 

باأي وجه كان اأو اأية و�سيلة مهما كان نوعها، اأو �سمحت لغريها باأن يناولها مثل هذه املادة اأو با�ستعمال مثل 

هذه القوة اأو الو�سيلة معها بق�سد اجها�سها، تعترب اأنها ارتكبت جناية وتعاقب باحلب�س مدة �سبع �سنوات.

املادة )177( 

كل من اأعطى �سخ�سًا اآخر اأو هياأ له بوجه غري م�سروع اأي �سيء من الأ�سياء مهما كان نوعه مع علمه باأن 

ذلك ال�سيء �سي�ستعمل على وجه غري م�سروع يف اجها�س امراأة، �سواء كانت حاماًل اأو غري حامل، يعترب 

اأنه ارتكب جنحة.
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املادة )178( 

با�ستثناء املوا�سع التي ين�س فيها القانون �سراحة على خالف ذلك، ل عربة اإذا كان ال�سخ�س املتهم يف 

اجلرائم التي ترتكب مع امراأة اأو فتاة دون �سن معينة يجهل اأن املراأة اأو الفتاة هي دون تلك ال�سن اأو كان 

يعتقد باأنها لي�ست دونها.

املادة )179( 

كل من:

)اأ( باع اأو اأحرز بق�سد البيع اأو الإعارة اأو التوزيع اأية مادة بذيئة مطبوعة اأو خمطوطة اأو اأية �سورة �سم�سية 

اأو ر�سم اأو منوذج اأو اأي �سيء اآخر يوؤدي اإىل ف�ساد الأخالق اأو طبع اأو اأعاد طبع مثل هذه الأ�سياء 

واملواد باأية طريقة اأخرى بق�سد بيعها اأو اإعارتها اأو توزيعها، اأو

)ب( عر�س يف حمل عام اأي ت�سوير اأو �سورة �سم�سية اأو ر�سم اأو منوذج بذيء اأو اأي �سيء اآخر قد يوؤدي 

اإىل ف�ساد الأخالق اأو وزع مثل هذه الأ�سياء لعر�سها يف حمل عام، اأو

)ج( اأدار اأو ا�سرتك يف اإدارة حمل يتعاطى بيع اأو ن�سر اأو عر�س اأ�سياء بذيئة مطبوعة كانت اأو خمطوطة 

اأو �سور �سم�سية اأو ر�سوم اأو مناذج اأو اأية اأ�سياء اأخرى قد توؤدي اإىل ف�ساد الأخالق، اأو

)د( اأعلن اأو اأذاع باأية و�سيلة من الو�سائل اأن �سخ�سًا يتعاطى بيع هذه املواد اأو الأ�سياء البذيئة اأو طبعها 

اأو اإعادة طبعها اأو عر�سها اأو توزيعها اأو باأن يف الإمكان احل�سول على مادة من هذه املواد اأو الأ�سياء 

البذيئة من اأي �سخ�س مبا�سرة اأو غري مبا�سرة

بكلتا هاتني  اأو  بغرامة قدرها مائة جنيه  اأو  اأ�سهر  ويعاقب باحلب�س مدة ثالثة  ارتكب جنحة  اأنه  يعترب 

العقوبتني.

الف�سل الثامن ع�سر 

اجلرائم املتعلقة بحرمة الزوجية واللتزامات العائلية 

املادة )180( 

كل من حمل ق�سدًا وبطريق اخلداع امراأة لي�ست متزوجة منه ب�سورة �سرعية على العتقاد باأنها كذلك، 

وعلى معا�سرته وموا�سلته موا�سلة الأزواج بناء على ذلك العتقاد، يعترب اأنه ارتكب جناية ويعاقب باحلب�س 

مدة ع�سر �سنوات.

املادة )181( 

كل �سخ�س، ذكرًا كان اأو اأنثى، تزوج اأثناء وجود زوجه على قيد احلياة، يف اأي حال من الأحوال التي يعترب 

فيها زواجه هذا باطاًل ب�سبب وقوعه اأثناء وجود زوجه على قيد احلياة، يعترب اأنه ارتكب جناية ويعاقب 

باحلب�س مدة خم�س �سنوات وتعرف هذه اجلناية بجناية »تعدد الأزواج«:

وي�سرتط يف ذلك اأن يعترب دفاع املتهم يف الق�سايا التي تنطبق على هذه املادة دفاعًا مقبوًل اإذا اأثبت:
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)اأ( باأن الزواج ال�سابق قد اأعلن ف�سخه من قبل حمكمة ذات اخت�سا�س اأو �سلطة دينية ذات اخت�سا�س، 

اأو

)ب( باأن الزوج ال�سابق اأو الزوجة ال�سابقة، ح�سب مقت�سى احلال، قد غاب اأو غابت مدة �سبع �سنوات 

غيبة منقطعة قبل عقد الزواج الثاين دون اأن يعلم اأو يرد عنه اأو عنها اأي نباأ يوؤيد باأنه اأو باأنها على 

قيد احلياة اأثناء تلك املدة، اأو

)ج( باأن قانون الأحوال ال�سخ�سية الذي ي�سري على الزواج يف تاريخ الزواج ال�سابق ويف تاريخ الزواج 

التايل يبيح له الزواج من اأكرث من زوجة واحدة.

املادة )182( 

كل من:

)اأ( اأجرى مرا�سيم زواج اأو كان طرفًا يف اإجراء تلك املرا�سيم ب�سورة ل تتفق مع القانون الذي ينطبق 

على الزوج والزوجة مع علمه بذلك، اأو

)ب( زوج فتاة، اأو اأجرى مرا�سيم الزواج لفتاة، مل تتم ال�سنة اخلام�سة ع�سرة من عمرها اأو �ساعد يف 

اإجراء مرا�سيم زواجها باأية �سفة كانت، اأو

)ج( زوج فتاة، اأو اأجرى مرا�سيم الزواج لفتاة، مل تتم ال�سنة الثامنة ع�سرة من العمر اأو �ساعد يف اإجراء 

مرا�سيم زواجها باأية �سفة كانت دون اأن يتحقق مقدما باأن والدي تلك الفتاة اأو اأولياءها قد وافقوا 

على ذلك الزواج

يعترب اأنه ارتكب جنحة ويعاقب باحلب�س مدة �ستة اأ�سهر.

املادة )183( 

يعترب دفاع املتهم يف الق�سايا التي تنطبق على الفقرة )ب( من املادة 182 من هذا القانون دفاعًا مقبوًل 

اإذا اثبت:

)اأ( باأن الزواج قد جرى مبوافقة والدي الزوجة اأو اأوليائها الأحياء. 

)ب( واأن الزوجة كانت بالغة يف وقت الزواج.

)ج( واأنه قد ا�ستح�سل يف وقت الزواج على �سهادة )تتفق مع املعنى املق�سود منها يف املادة 12 من قانون 

اأطباء ال�سحة ل�سنة 1928( من اأحد الأطباء املرخ�س لهم مبمار�سة الطب مبقت�سى قانون اأطباء 

ال�سحة ل�سنة 1928، ي�سهد الطبيب فيها اأنه لي�س من املحتمل اأن يلحق بالزوجة اأي اأذى ج�سماين 

من جراء املواقعة الزوجية.

املادة )184( 

كل من هجر اأو نبذ ولدًا دون ال�سنتني من عمره هجرًا اأو نبذًا غري م�سروع ب�سورة توؤدي اإىل تعري�س حياته 

للخطر اأو على وجه يحتمل اأن ي�سبب �سررًا م�ستدميًا ل�سحته، يعترب اأنه ارتكب جناية ويعاقب باحلب�س 

مدة خم�س �سنوات.
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املادة )185( 

كل من كان والدًا اأو و�سيًا اأو وليًا لولد �سغري ل ي�ستطيع اإعالة نف�سه، اأو كان معهودًا اإليه �سرعًا اأمر املحافظة 

على ذلك الولد والعناية به، ورف�س اأو اأهمل تزويد ذلك الولد بالطعام والك�ساء والفرا�س وال�سروريات 

الأخرى )مع ا�ستطاعته القيام بذلك( م�سببًا بعمله هذا الإ�سرار ب�سحة الولد، يعترب اأنه ارتكب جنحة.

املادة )186( 

كل من كان والدًا اأو و�سيًا اأو وليًا لولد مل يتم ال�سنة الثانية ع�سرة من عمره اأو كان معهودًا اإليه �سرعًا 

املحافظة على ذلك الولد والعناية به وتخلى عنه ق�سدًا وبدون �سبب م�سروع اأو معقول مع اأنه قادر على 

اإعالته، وتركه دون و�سيلة لعالته، يعترب اأنه ارتكب جنحة.

املادة )187( 

كل من كان مكلفًا بحكم القانون بتقدمي الغذاء واللبا�س وال�سكن ال�سروري لأجري اأو خادم ب�سفته �سيده 

اأو �سيدته، ورف�س اأو اهمل تزويده بذلك ق�سدًا وبدون عذر م�سروع اأو اأحلق اأو ت�سبب بق�سد الإيذاء وبوجه 

غري م�سروع يف اإحلاق اأي اأذى ج�سماين به ب�سورة عر�ست حياة ذلك الأجري اأو اخلادم للخطر، اأو اأ�سرت 

ب�سحته �سررًا م�ستدميًا اأو كان من املحتمل اأن تلحق بها مثل ذلك ال�سرر، يعترب اأنه ارتكب جنحة.

املادة )188( 

كل من فعل اأحد الأفعال التالية قا�سدًا بذلك حرمان اأحد والدي ولد مل يتم ال�سنة الرابعة ع�سرة من 

عمره اأو و�سي ذلك الولد اأو وليه اأو ال�سخ�س املعهود اإليه �سرعًا املحافظة عليه والعناية به من اإبقاء ذلك 

الولد حتت رعايته، اأي:

)اأ( اأخذ الولد اأو اأغواه بالقوة اأو بطريق الحتيال اأو حجز عليه.

)ب( قبل الولد اأو اآواه وهو عامل باأنه اأخذ اأو اأغوى اأو حجز عليه على الوجه املذكور 

يعترب اأنه ارتكب جناية ويعاقب باحلب�س مدة �سبع �سنوات.

ويقبل يف معر�س الدفاع عن اأي جرم من اجلرائم املبينة يف هذه املادة اإقامة الدليل على اأن املتهم يدعي 

باأن له حقًا باإبقاء الولد حتت رعايته اأو باأن له حقًا بالبنوّة فيما لو كان الولد غري �سرعي.

الف�سل التا�سع ع�سر 

اجلرائم املخالفة لالآداب العامة وامل�سرة بال�سحة العامة 

املادة )189( 

�سررًا  بذلك  ف�سبب  القانون  عليه  يفر�سه  بواجب  القيام  اأغفل  اأو  القانون  يجيزه  ل  فعاًل  اأتى  من  كل 

يعترب  العمومية،  مبا�سرة حقوقهم  اأثناء  لهم  اإزعاجًا  �سبب  اأو  عاقهم  اأو  للنا�س  عامًا  اأذى  اأو  اأو خطرًا 

العامة«. »املكرهة  بجنحة  اجلنحة  هذه  وتعرف  واحدة  �سنة  مدة  باحلب�س  ويعاقب  جنحة  ارتكب   اأنه 

ول عربة يف ذلك اإذا كان الفعل اأو الرتك امل�سكو منه مالئمًا لأنا�س يتفوقون بعددهم على الذين �سبب 
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اإزعاجًا لهم، غري اأن كون هذا الفعل اأو الرتك ي�سهل جلماعة من النا�س مبا�سرة حقوقهم ب�سورة م�سروعة، 

ميكن اأن يتخذ كدليل على اأنه ل ي�سكل مكرهة لأحد النا�س.

املادة )190( 

)1( كل من كان ميلك منزًل اأو غرفة اأو حماًل، اأو ي�سغله اأو ميلك حق ا�ستعماله، وفتح اأو اأدار اأو ا�ستعمل 

ذلك املنزل اأو الغرفة اأو املحل للمقامرة غري امل�سروعة، اأو �سمح ق�سدًا وعن علم منه ل�سخ�س اآخر 

بفتح اأو اإدارة اأو ا�ستعمال ذلك املنزل اأو الغرفة اأو املحل للغاية الآنفة الذكر، وكل من كان معهودًا 

اإليه مالحظة اأو اإدارة اعمال اأي منزل اأو غرفة اأو حمل مفتوح اأو مدار اأو م�ستعمل للغاية املذكورة 

اآنفًا اأو موكوًل اإليه امل�ساعدة يف اإدارة اأ�سغال ذلك املحل على اأي وجه من الوجوه، يعترب اأنه يدير 

حماًل عموميًا للمقامرة.

)2( ت�سمل عبارة »املقامرة غري امل�سروعة« الواردة يف هذه املادة كل لعبة من العاب الورق )ال�سدة( التي 

ل حتتاج اإىل مهارة وكل لعبة اأخرى ل يوؤاتى احلظ فيها جميع الالعبني على حد �سوى، مبا فيهم 

حافظ املال )البنكري( اأو ال�سخ�س اأو الأ�سخا�س الآخرون الذين يديرون اللعب اأو الذين يلعب اأو 

يراهن الالعبون �سدهم.

)3( كل من اأدار حماًل عموميًا للمقامرة، يعترب اأنه ارتكب جنحة.

)4( كل من وجد يف حمل عمومي للمقامرة خالف الأ�سخا�س امل�سار اإليهم يف الفقرة )1( من هذه املادة، 

يعد باأنه موجود فيه للمقامرة غري امل�سروعة اإل اإذا اثبت عك�س ذلك، ويعترب اأنه ارتكب جنحة ويعاقب 

يف املرة الأوىل بغرامة قدرها خم�س جنيهات، ويف املرة الثانية اأو ما يليها بغرامة قدرها ع�سر جنيهات 

اأو باحلب�س مدة ثالثة اأ�سهر اأو بكلتا هاتني العقوبتني.

)5( كل ا�ستنباط اأو اآلة اأو �سيء ا�ستعمل اأو يلوح اأنه ا�ستعمل اأو يراد ا�ستعماله للمقامرة غري امل�سروعة وجد 

يف منزل اأو غرفة اأو حمل يدار اأو يدعى باأنه يدار اأو ي�ستعمل للمقامرة غري امل�سروعة يجوز �سبطه 

من قبل اأي ماأمور من ماأموري البولي�س، ولدى حماكمة اأي �سخ�س بتهمة اإدارة اأو ا�ستعمال ذلك 

املنزل اأو الغرفة اأو املحل خالفًا لأحكام هذا القانون يجوز للمحكمة اأن ت�سدر القرار الذي تق�سي 

به العدالة ب�ساأن م�سادرة ذلك ال�ستنباط اأو الآلة اأو ال�سيء، اأو اإتالفه اأو رده.

املادة )191( 

)1( كل من فتح اأو اأدار اأو ا�ستعمل مكانًا لأعمال اليان�سيب مهما كان نوعها يعترب اأنه ارتكب جنحة.

)2( كل من طبع اأو ن�سر اأو ت�سبب يف طبع اأو ن�سر اأية اإذاعة اأو اإعالن اآخر عن يان�سيب اأو ما يتعلق به اأو 

عن بيع اأية تذكرة اأو ورقة يان�سيب اأو ح�سة يف تذكرة اأو ورقة يان�سيب اأو فيما يتعلق بذلك، اأو باع 

اأو عر�س للبيع تذكرة اأو ورقة يان�سيب كهذه يعترب اأنه ارتكب جنحة ويعاقب بغرامة قدرها خم�سون 

جنيهًا.

)3( اإن لفظة »يان�سيب« الواردة يف هذه املادة ت�سمل كل طريقة اأو حيلة تتخذ لبيع مال اأو هبته اأو الت�سرف 

اأو ب�سحب  الزهر  اأكان ذلك برمي حجارة  �سواء  اأو بطريق احلظ،  القرعة  بوا�سطة  توزيعه  اأو  فيه 
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التذاكر اأو اأوراق اليان�سيب اأو القرعة اأو الأرقام اأو الر�سوم اأو بوا�سطة دولب اأو حيوان مدرب اأو 

باأية طريقة اأخرى مهما كان نوعها.

)4( ل تقام الدعوى عن اأي جرم ينطبق على اأحكام هذه املادة اإل من قبل النائب العام اأو مبوافقته.

)5( ل ت�سري اأحكام هذه املادة على اأي »يان�سيب« ا�ستح�سل، على اإذن به من املندوب ال�سامي.

املادة )192( 

كل من ظهر اأنه ي�سرف على اإدارة منزل اأو غرفة اأو عدد من الغرف اأو حمل مما ورد ذكره يف املادتني 

190 و191 من هذا القانون، رجاًل كان اأو امراأة، وكل من ت�سرف ت�سرف ال�سخ�س الذي ي�سرف على 

اإدارة ذلك املحل اأو ال�سخ�س املعهود اإليه اأمر تفقده والعناية به، يعترب اأنه هو �ساحب ذلك املحل �سواء 

اأكان هو �ساحبه احلقيقي اأم مل يكن.

املادة )193( 

كل من:

)اأ( كانت بغيًا وت�سرفت ت�سرفًا �سائنًا اأو منافيًا لالآداب يف حمل عام.

)ب( ا�ستعطى اأو طلب ال�سدقة من النا�س متذرعًا اإىل ذلك بعر�س جروحه اأو عاهة فيه اأو باأية و�سيلة 

اأخرى، �سواء اأكان متجوًل اأم جال�سًا يف حمل عام، اأو وجد يقود ولدًا دون ال�ساد�سة ع�سرة من عمره 

للت�سول وجمع ال�سدقات اأو ي�سجعه على ذلك.

)ج( وجد متنقاًل من مكان اإىل اآخر جلمع ال�سدقة والإح�سان اأو �ساعيًا جلمع التربعات اخلريية مهما 

كان نوعها بال�ستناد اإىل ادعاء باطل اأو كاذب.

)د( ت�سرف يف اأي حمل عمومي ت�سرفًا يحتمل اأن يحدث اإخالًل بالطماأنينة العامة.

)هـ( وجد متجوًل يف اأي ملك اأو على مقربة منه اأو يف اأية طريق اأو �سارع عام اأو يف مكان حماذ لهما اأو يف اأي 

حمل عام اآخر يف وقت وظروف ي�ستنتج منها باأنه موجود هنالك لغاية غري م�سروعة اأو غري لئقة

يعترب اأنه ارتكب جنحة ويعاقب يف املرة الأوىل باحلب�س مدة �سهر واحد ويف املرة الثانية اأو ما يليها باحلب�س 

مدة �سنة واحدة.

املادة )194( 

كل من ارتدى بزة ي�ستعملها رجال القوى الع�سكرية اأو ت�ستعملها قوة البولي�س يف فل�سطني وهو لي�س من 

رجال هذه القوى، اأو ارتدى بزة ت�سبه هذه البزة اأو عليها �سارة اأو عالمة ع�سكرية مميزة اأو اأية عالمات 

مميزة اأخرى ب�سورة اأو يف اأحوال من �ساأنها اأن توؤدي اإىل ال�ستهتار بها وكل من ا�ستخدم �سخ�سًا اآخر 

لريتدي مثل هذه البزة، يعترب اأنه ارتكب جنحة ويعاقب باحلب�س مدة ثالثة اأ�سهر اأو بغرامة قدرها ع�سر 

جنيهات.

املادة )195( 

كل من اأتى بوجه غري م�سروع اأو بطريق الإهمال فعاًل يحتمل اأن يوؤدي اإىل تف�سي اأي مر�س خطر وهو يعلم 
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اأو لديه ما يدعوه اإىل العتقاد باأن فعله قد يوؤدي اإىل تف�سي عدوى هذا املر�س، يعترب اأنه ارتكب جنحة.

املادة )196( 

)1( كل من باع مادة على اأنها طعام اأو �سراب، اأو اأحرزها بق�سد اأن يبيعها على اأنها طعام اأو �سراب 

بعد اأن اأ�سبحت م�سرة بال�سحة اأو يف حالة ل ت�سلح معها لالأكل اأو ال�سرب مع علمه اأو مع وجود 

ما يدعوه لالعتقاد باأنها م�سرة بال�سحة اأو غري �ساحلة لالأكل اأو ال�سرب، يعترب اأنه ارتكب جنحة 

ويعاقب باحلب�س مدة �سنة واحدة.

)2( كل من غ�س طعامًا اأو �سرابًا بحيث جعله م�سرًا بال�سحة قا�سدًا بيعه كطعام اأو �سراب اأو مع علمه 

باأنه قد يباع على هذه ال�سورة، يعترب اأنه ارتكب جنحة ويعاقب باحلب�س مدة �سنة واحدة.

املادة )197( 

كل من كان يتعاطى بيع املاأكولت اأو امل�سروبات باملفرق اأو كان �ساحب فندق اأو نزل اأو مطعم اأو حمل تباع 

وت�ستهلك فيه املاأكولت اأو امل�سروبات:

)اأ( ومل يحافظ على نظافة املاأكولت اأو امل�سروبات التي يقدمها للنا�س، اأو

)ب( خالف اأي نظام اأ�سدرته احلكومة اأو �سلطة بلدية ب�ساأن ال�سحة العامة يعترب اأنه ارتكب خمالفة 

ويعاقب باحلب�س مدة اأ�سبوع واحد اأو بغرامة قدرها خم�سة جنيهات، ويف املرة الثانية اأو ما يليها يعترب اأنه 

ارتكب جنحة ويعاقب باحلب�س مدة خم�سة ع�سر يومًا اأو بغرامة قدرها ع�سرة جنيهات.

ويجوز للمحكمة التي ادانت املخالف اأن تاأمر باإتالف املواد غري ال�ساحلة لالأكل اأو ال�سرب.

املادة )198( 

اآخر بحيث جعلها غري  اأو مكان  اأو �سهريج  اأو حو�س  اأو بئر  اأو جمرى  اأف�سد مياه ينبوع  اأو  كل من لوث 

�ساحلة للغاية التي جرت العادة على ا�ستعمالها من اأجلها، يعترب اأنه ارتكب جنحة ويعاقب باحلب�س مدة 

�ستة اأ�سهر.

املادة )199( 

كل من اأف�سد الهواء طوعًا يف اأي مكان بحيث جعله م�سرًا ب�سحة الأ�سخا�س الذين ي�سكنون اأو ي�ستغلون 

ارتكب  اأنه  العام، يعترب  ال�سارع  الذين ميرون يف  الأ�سخا�س  اأو ب�سحة  املكان بوجه عام  يف جوار ذلك 

جنحة.

املادة )200( 

اأو  اأثناء تعاطيه حرفته  بال�سحة  اأو م�سرة  انت�سار روائح كريهة  اأو �سبب  اأحدث �سجيجًا عاليًا  كل من 

�سنعته اأو بغري ذلك من الدواعي يف اأماكن وظروف توؤدي اإىل اإزعاج عدد وافر من النا�س اأثناء مبا�سرتهم 

حقوقهم العادية، يعاقب كاأنه اأتى مكرهة عامة.
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الف�سل الع�سرون 

القذف 

املادة )201( 

)1( كل من ن�سر بوا�سطة الطبع اأو الكتابة اأو الر�سم اأو الت�سوير اأو باأية وا�سطة اأخرى غري جمرد الإمياء 

اأو اللفظ اأو ال�سوت وبوجه غري م�سروع مادة تكّون قذفا بحق �سخ�س اآخر، بق�سد القذف بحق ذلك 

ال�سخ�س، يعترب اأنه ارتكب جنحة وتعرف تلك اجلنحة »بالقدح«.

اأو املحررة  )2( يعترب ال�سخ�س اأنه ن�سر »قدحًا« اإذا ت�سبب يف عر�س اأو تبليغ اأو توزيع املادة املطبوعة 

اأو الر�سم اأو ال�سورة اأو ال�سيء الآخر الذي يكّون القذف، اإىل �سخ�سني اأو اأكرث جمتمعني كانوا اأو 

منفردين.

يعترب التبليغ بكتاب مفتوح اأو ببطاقة بريد ن�سرًا �سواء اأر�سل الكتاب اأو البطاقة اإىل املقذوف يف حقه اأم 

اإىل �سخ�س اآخر.

املادة )202( 

)1( كل من ن�سر �سفويًا وبوجه غري م�سروع اأمرًا يكّون قذفًا بحق �سخ�س اآخر قا�سدًا بذلك القذف يف 

حق ذلك ال�سخ�س، يعترب اأنه ارتكب جنحة ويعاقب باحلب�س مدة �سنة واحدة. وتعرف هذه اجلنحة 

»بالذم«.

)2( يعترب ال�سخ�س اأنه ن�سر »ذمًا« اإذا تلفظ باألفاظ الذم عالنية يف ح�سور ال�سخ�س املعتدى عليه اأو 

يف مكان ميكن لغريه من النا�س اأن ي�سمعه فيه اأو فعل ذلك يف غياب ال�سخ�س املعتدى عليه بوا�سطة 

اإبالغ األفاظ الذم اإىل �سخ�سني اأو اأكرث �سواء اأكانوا جمتمعني اأم منفردين.

املادة )203( 

)1( تعترب املادة مكونة »قذفًا« اإذا اأ�سند فيها اإىل �سخ�س ارتكاب جرمية اأو �سوء ت�سرف يف وظيفة عامة 

اأو اأي اأمر من �ساأنه اأن ي�سيء اإىل �سمعته يف مهنته اأو �سناعته اأو وظيفته اأو يعر�سه اإىل بغ�س النا�س 

اأو احتقارهم اأو �سخريتهم.

)2( يراد بلفظة »جرمية« الواردة يف هذه املادة كل جرم ي�ستوجب العقوبة مبقت�سى هذا القانون وكل فعل 

ي�ستوجب العقوبة مبوجب اأحكام اأي ت�سريع معمول به يف فل�سطني، وكل فعل اآخر اأّنى ارتكب اإذا كان 

ي�ستوجب العقوبة مبقت�سى اأي ت�سريع معمول به يف فل�سطني فيما لو ارتكبه �سخ�س ما يف فل�سطني.

)3( لي�س من ال�سروري لثبات القدح اأو الذم اأن يكون معنى القذف معربًا عنه مبا�سرة اأو ب�سراحة تامة 

بل يكفي اأن يكون يف الإمكان ا�ستنتاج معنى القذف وتطبيقه على ال�سخ�س الذي يزعم باأنه قذف يف 

حقه اإما من القدح اأو الذم املزعوم اأو من ظروف خارجية اأو بع�سه من هذا وبع�سه من ذاك.

املادة )204( 

كل من ن�سر قدحًا بحق �سخ�س اآخر اأو هدده بن�سره اأو هدده مبا�سرة اأو غري مبا�سرة بطبع اأو بن�سر اأي اأمر 
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اأو �سيء مي�س �سخ�سه، اأو عر�س مبا�سرة اأو غري مبا�سرة اأن يحجم عن طبع اأو ن�سر ذلك الأمر اأو ال�سيء 

بق�سد ابتزاز مبلغ من املال اأو احل�سول على تاأمني بدفع مبلغ من املال اأو احل�سول على اأي �سيء ذي قيمة 

من ذلك ال�سخ�س اأو من غريه اأو فعل ما تقدم ذكره بق�سد اإغراء اأي �سخ�س على تعيني �سخ�س اآخر يف 

وظيفة اأو مركز ذي ايراد اأو اعتماد اأو بق�سد اإغرائه على تدبري ذلك له، يعترب اأنه ارتكب جنحة.

املادة )205( 

ن�سرًا غري  اآخر  �سخ�س  بحق  قذفًا  تكّون  مادة  اأية  ن�سر  يعترب  الف�سل،  املق�سودة من هذا  للغاية  اإيفاء 

م�سروع، اإل:

)اأ( اإذا كانت مادة القذف �سحيحة ويعود ن�سرها بالفائدة على امل�سلحة العامة، اأو

هذا  يف  ذكرها  الآتي  الأ�سباب  اأحد  على  بناء  املوؤاخذة  من  م�ستثنى  املادة  تلك  ن�سر  كان  اإذا  )ب( 

الف�سل.

املادة )206( 

 )1( يكون ن�سر القذف م�ستثنى من املوؤاخذة ا�ستثناء مطلقًا ول يعاقب نا�سره عليه مبقت�سى هذا القانون 

يف كل حال من الأحوال الآتية:

)اأ( اإذا كانت املادة املكّونة للقذف قد ن�سرت من قبل املندوب ال�سامي اأو املجل�س التنفيذي اأو املجل�س 

الت�سريعي اأو املجل�س ال�ست�ساري يف م�ستند اأو حم�سر ر�سمي، اأو

املجل�س  اأو  الت�سريعي  املجل�س  اأو  التنفيذي  املجل�س  يف  ن�سرت  قد  للقذف  املكّونة  املادة  كانت  اإذا  )ب( 

ال�ست�ساري من قبل املندوب ال�سامي اأو من قبل ع�سو من اأع�ساء اأي جمل�س من هذه املجال�س، اأو

)ج( اإذا كانت املادة املكّونة للقذف قد ن�سرت باأمر �سدر من املندوب ال�سامي يف املجل�س التنفيذي، اأو

)د( اإذا كانت املادة املكّونة للقذف قد ن�سرت بحق �سخ�س تابع اإذ ذاك لالن�سباط الع�سكري اأو البحري 

اأو لن�سباط البولي�س وكان يتعلق ب�سلوكه ك�سخ�س تابع لذلك الن�سباط ووقع الن�سر من �سخ�س ذي 

�سلطة عليه فيما يتعلق ب�سلوكه ذاك اإىل �سخ�س اآخر له عليه نف�س تلك ال�سلطة، اأو

)هـ( اإذا كانت املادة املكونة للقذف قد ن�سرت اأثناء اإجراءات ق�سائية من قبل �سخ�س ا�سرتك يف تلك 

 اأو �ساهد اأو فريق يف الدعوى، اأو
ٍ
الإجراءات كقا�ٍس اأو حاكم �سلح اأو حمام

)و( اإذا كانت املادة املن�سورة هي يف الواقع بيان �سحيح لأي اأمر قيل اأو جرى اأو اأذيع يف املجل�س التنفيذي 

اأو املجل�س الت�سريعي اأو املجل�س ال�ست�ساري، اأو

)ز( اإذا كانت املادة املن�سورة هي يف الواقع بيان �سحيح عن اأي �سيء اأو اأمر قيل اأو جرى اأو اأبرز اأثناء 

اإجراءات ق�سائية متخذة اأمام اأية حمكمة

وي�سرتط يف ذلك اأنه اإذا حظرت املحكمة ن�سر اأي اأمر اأو �سيء قيل اأو اأبرز اأمامها بداعي اأنه يت�سمن ف�سادًا 

اأو اإخالًل بالآداب اأو جتديفًا فال يكون ن�سره م�ستثنى من املوؤاخذة، اأو

)ح( اإذا كانت املادة املن�سورة هي ن�سخة اأو �سورة اأو خال�سة �سحيحة عن مادة �سبق ن�سرها وكان ن�سر 

تلك املادة م�ستثنى اأو يف الإمكان ا�ستثناوؤه من املوؤاخذة مبقت�سى اأحكام هذه املادة، اأو



388

)ط( اإذا كان ال�سخ�س الذي ن�سر املادة جمربا على ن�سرها بحكم القانون.

)2( اإذا كان الن�سر م�ستثنى من املوؤاخذة ا�ستثناء مطلقًا ف�سيان يف ذلك، اإيفاء للغاية املق�سودة من هذا 

الف�سل، اأكان الأمر الذي وقع ن�سره �سحيحًا اأم غري �سحيح اأو كان الن�سر قد جرى ب�سالمة نية اأم 

خالف ذلك

وي�سرتط يف ذلك اأن ل تعفي اأحكام هذه املادة اأي �سخ�س من العقوبة التي يكون معر�سًا لها مبوجب اأحكام 

اأي ف�سل اآخر من هذا القانون اأو اأحكام اأي ت�سريع اآخر.

املادة )207( 

يكون ن�سر املادة املكونة للقذف م�ستثنى من املوؤاخذة ب�سرط وقوعه ب�سالمة نية اإذا كانت العالقة املوجودة 

بني النا�سر و�ساحب امل�سلحة بالن�سر من �ساأنها اأن جتعل النا�سر اإزاء واجب قانوين اأو اأدبي اأو اجتماعي 

يق�سي عليه بن�سر تلك املادة ل�ساحب امل�سلحة بالن�سر، اأو اإذا كان للنا�سر م�سلحة �سخ�سية م�سروعة 

يف ن�سره تلك املادة على هذا الوجه، ب�سرط اأن ل يتجاوز حد الن�سر وكيفيته القدر املعقول الذي تتطلبه 

املنا�سبة، وكذلك يكون الن�سر م�ستثنى من املوؤاخذة يف الأحوال الآتي بيانها

)اأ( اإذا كانت املادة املن�سورة عبارة عن اإبداء الراأي ب�سالمة نية حول �سلوك �سخ�س ي�سغل وظيفة ق�سائية 

اأو ر�سمية اأو اأية وظيفة عمومية اأخرى، اأو تتعلق باأخالقه ال�سخ�سية بقدر ما يظهر اأثر تلك الأخالق 

يف �سلوكه ذاك، اأو

)ب( اإذا كانت املادة املن�سورة عبارة عن اإبداء الراأي ب�سالمة نية فيما يتعلق ب�سلوك �سخ�س يف اأية م�ساألة 

عمومية اأو باأخالقه ال�سخ�سية بقدر ما يظهر اأثرها يف ذلك ال�سلوك، اأو

)ج( اإذا كانت املادة املن�سورة عبارة عن اإبداء الراأي ب�سالمة نية ب�ساأن �سلوك �سخ�س بح�سب ما اأظهرته 

�سهادة اأديت يف اإجراءات ق�سائية علنية، حقوقية كانت اأو جزائية، اأو ب�ساأن �سلوك اأي فريق يف الدعوى 

اأو �ساهد اأو �سخ�س اآخر اأثناء تلك الإجراءات اأو ب�ساأن اأخالق اأي �سخ�س بقدر ما يبدو اأثرها يف 

�سلوكه يف الأحوال املذكورة يف هذه الفقرة، اأو

)د( اإذا كانت املادة املن�سورة عبارة عن اإبداء الراأي ب�سالمة نية ب�ساأن مزايا كتاب اأو حمرر اأو �سورة اأو 

ر�سم اأو خطاب اأو اأي اأثر اآخر اأو متثيل اأو فعل ن�سر اأو جرى علنًا، اأو عر�سه �سخ�س حلكم اجلمهور، 

اأو ب�ساأن اأخالق ال�سخ�س بقدر ما يظهر اأثرها يف اأي �سيء من الأ�سياء املذكورة فيما تقدم، اأو

)هـ( اإذا كانت املادة املن�سورة عبارة عن انتقاد وجهة �سخ�س ب�سالمة نية اإىل �سلوك �سخ�س اآخر يف 

م�ساألة ميلك فيها �سلطة على ذلك ال�سخ�س اإما مبقت�سى عقد اأو بغريه، اأو وجهة اإىل اأخالق ذلك 

ال�سخ�س بقدر ما يظهر اأثرها يف �سلوكه، اأو

)و( اإذا كانت املادة املن�سورة عبارة عن �سكوى اأو تهمة وجهها �سخ�س ب�سالمة نية بحق �سخ�س اآخر فيما 

اإىل �سخ�س ثالث  اأثرها يف ذلك ال�سلوك،  اأو باأخالقه بقدر ما يظهر  اأية م�ساألة  يتعلق ب�سلوكه يف 

ميلك �سلطة على ذلك ال�سخ�س الآخر اإما مبقت�سى عقد اأو بغري ذلك فيما يتعلق ب�سلوكه اأو مبو�سوع 

ال�سكوى اأو التهمة اأو ميلك بحكم القانون �سلطة تخوله التحقيق فيما يعر�س عليه من ال�سكاوى ب�ساأن 

مثل هذا ال�سلوك اأو املو�سوع اأو �سماع تلك ال�سكاوى، اأو
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)ز( اإذا كانت املادة قد ن�سرت ب�سالمة نية لأجل املحافظة على حقوق اأو م�سلحة ال�سخ�س الذي ن�سرها 

اأو حقوق اأو م�سلحة ال�سخ�س الذي جرى الن�سر من اأجله اأو اأي �سخ�س اآخر يهم اأمره هذا ال�سخ�س 

الأخري.

املادة )208( 

ل تتوفر �سالمة النية يف ن�سر املادة املكونة للقذف ح�سب املعنى املق�سود من املادة ال�سابقة يف اأي حال 

من الأحوال التالية:

)اأ( اإذا ظهر اأن املادة غري �سحيحة واأن ال�سخ�س الذي ن�سرها مل يكن يعتقد ب�سحتها، اأو

للتاأكد من  اأن املادة غري �سحيحة واأن ال�سخ�س الذي ن�سرها مل يهتم الهتمام الالزم  اإذا ظهر  )ب( 

�سحتها اأو عدم �سحتها، اأو

)ج( اإذا ظهر اأن ال�سخ�س الذي ن�سر املادة قد ق�سد اإيذاء ال�سخ�س املقذوف يف حقه اإىل درجة تفوق 

القدر املعقول الذي تتطلبه امل�سلحة العامة اأو القدر الذي تتطلبه املحافظة على احلقوق اأو امل�سلحة 

ال�سخ�سية التي يدعي النا�سر اأنها تخوله التمتع بال�ستثناء من املوؤاخذة.

املادة )209( 

اإذا اأقيم الدليل بالنيابة عن املتهم على اأن ن�سر املادة املكّونة للقذف قد وقع يف اأحوال تربر ن�سرها فيما 

لو كانت قد ن�سرت ب�سالمة نية فيوؤخذ ذلك كبينة قرينة على اأن الن�سر قد وقع ب�سالمة نية اإىل اأن يثبت 

العك�س.

الف�سل احلادي والع�سرون 

التخويف يف املنازعات ال�سناعية 

املادة )210( 

يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة يف هذا الف�سل املعاين املخ�س�سة لها اأدناه، اإل اإذا دلت القرينة 

على غري ذلك:

)اأ( تعني عبارة »النزاع ال�سناعي« اأي نزاع يقع بني امل�ستخدمني )بك�سر الدال( والعمال اأو بني العمال 

اأنف�سهم فيما يتعلق با�ستخدام �سخ�س اأو عدم ا�ستخدامه اأو مبدة ا�ستخدامه اأو ب�سروط ا�ستخدامه 

اأو ب�سروط عمله، ول يعترب كنزاع �سناعي كل نزاع يكون �سببه اأو اأحد اأ�سبابه اعرتا�س فريق من 

العمال على ا�ستخدام عمال اآخرين يختلفون عنهم يف العن�سر اأو املذهب اأو اللغة.

)ب( وت�سمل لفظة »العامل« كل �سخ�س ي�ستغل يف حرفة اأو �سناعة �سيان يف ذلك اأكان م�ستخدمًا عن 

امل�ستخدم )بك�سر الدال( الذي جرى النزاع ال�سناعي معه اأم مل يكن.

)ج( وتن�سرف لفظة »اجلمعية« اإىل كل جمعية م�سجلة مبقت�سى قانون اجلمعيات العثماين املوؤرخ يف 29 

رجب �سنة 1327 اأو مبقت�سى قانون جمعيات التعاون ل�سنة 1920، اأو قانون ال�سركات ل�سنة 1929، 
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التي يكون من جملة اأغرا�سها تنظيم العالقات بني العمال وم�ستخدميهم اأو بني العمال اأنف�سهم اأو 

بني م�ستخدمني )بك�سر الدال(وم�ستخدمني )بك�سر الدال( اآخرين.

املادة )211( 

كل من فعل اأحد الأفعال التالية بوجه غري حق بغية اإرغام اأي �سخ�س على القيام بفعل ل يلزمه القانون 

بالقيام به اأو على المتناع عن القيام بفعل يخوله القانون القيام به، اأي:

)اأ( ا�ستعمل العنف مع ذلك ال�سخ�س اأو مع امراأته اأو اأولده اأو خوفه اأو خّوف امراأته اأو اأولده اأو اأوقع 

�سررًا باأمواله، اأو

)ب( تعقب اأثره من مكان اإىل اآخر بال انقطاع، اأو

)ج( اأخفى اأية اأدوات اأو عدد اأو مالب�س اأو غريها من الأموال التي تخ�سه اأو التي ي�ستعملها اأو حرمه من 

ا�ستعمالها، اأو �سده عن ذلك، اأو

)د( راقب اأو طاف حول املنزل اأو املكان الذي يقيم اأو ي�ستغل اأو يتعاطى حرفته فيه اأو املكان املوجود فيه 

عر�سًا، اأو حول الطريق املوؤدية اإىل ذلك املنزل اأو املكان، اأو

)هـ( تبعه ب�سورة مقلقة يف اأي �سارع اأو طريق

بكلتا هاتني  اأو  مائة جنيه  بغرامة قدرها  اأو  واحدة  �سنة  باحلب�س مدة  ويعاقب  ارتكب جنحة  اأنه  يعترب 

العقوبتني

وي�سرتط يف ذلك اأنه يحق ل�سخ�س واحد اأو اأكرث يعملون بالأ�سالة عن اأنف�سهم اأو بالنيابة عن اأية جمعية 

املنزل  اأو ترويجه، عند  اإحداث نزاع �سناعي  بغية  اأن يقفوا  اأو حمل جتاري،  اأو �ساحب معمل �سناعي 

اأو املكان الذي ي�ستغل فيه اأي �سخ�س اأو يتعاطى فيه حرفته اأو بالقرب من ذلك املحل اإذا كان وقوفهم 

هناك ملجرد احل�سول على معلومات منه اأو تبليغها اإليه اأو اإقناعه على العمل اأو على المتناع عن العمل 

ب�سورة �سلمية.

الق�سم الرابع 

اجلرائم التي تقع على اأفراد النا�س 

الف�سل الثاين والع�سرون 

القتل مع �سبق الإ�سرار والقتل ق�سدًا 

املادة )212( 

مع مراعاة اأحكام املادة 214 من هذا القانون، كل من ت�سبب يف موت �سخ�س اآخر، بفعل اأو ترك غري 

م�سروع يعترب اأنه ارتكب جناية وتعرف هذه اجلناية بالقتل عن غري ق�سد.
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املادة )213( 

كل من اأدين بارتكاب جناية القتل عن غري ق�سد، يعاقب باحلب�س املوؤبد.

املادة )214( 

كل من:

)اأ( ت�سبب ق�سدًا يف موت اأبيه اأو اأمه اأو جده اأو جدته بفعل اأو ترك غري م�سروع، اأو

)ب( ت�سبب عمدًا يف موت اأي �سخ�س اآخر، اأو

)ج( ت�سبب ق�سدًا يف موت اأي �سخ�س اآخر خالل تهيئته الأ�سباب لرتكاب جرم اأو ت�سهياًل لرتكاب ذلك 

اجلرم، اأو

)د( ت�سبب عند وقوع جرم يف موت �سخ�س قا�سدًا بذلك اأن يوؤمن التمل�س اأو النجاة من العقوبة املرتتبة 

اأو ك�سريك يف ارتكاب  اأو لأي �سخ�س اآخر ا�سرتك معه كفاعل اأ�سلي  على ذلك اجلرم اإما لنف�سه 

ذلك اجلرم

يعترب اأنه ارتكب جناية وتعرف هذه اجلناية بالقتل ق�سدًا.

املادة )215( 

كل من اأدين بارتكاب جناية القتل ق�سدًا يعاقب بالإعدام.

القتل ق�سدًا هي حبلى  بارتكاب  اأدينت  امراأة  اأن  ببينة مقنعة  للمحكمة  اإذا ثبت  اأنه  وي�سرتط يف ذلك 

فيحكم على تلك املراأة باحلب�س املوؤبد.

املادة )216( 

اإيفاء للغاية املق�سودة من املادة 214 من هذا القانون يعترب ال�سخ�س اأنه قتل �سخ�سًا اآخر عمدًا :

)اأ( متى �سمم على قتل ذلك ال�سخ�س اأو على قتل اأي فرد من اأفراد عائلته اأو اأي فرد من اأفراد العن�سر 

الذي ينتمي اإليه. ب�سرط اأن ل يكون من ال�سروري اإقامة الدليل على اأنه �سمم على قتل فرد معني 

من اأفراد تلك العائلة اأو العن�سر.

)ب( متى قتل ذلك ال�سخ�س بدم بارد دون ا�ستثارة اآنية يف ظروف كان ي�ستطيع فيها التفكري وتقدير 

نتيجة اأعماله.

)ج( متى قتل ذلك ال�سخ�س بعد اأن اأعد بذاته العدة لقتله اأو قتل اأي فرد من اأفراد عائلته اأو العن�سر الذي 

ينتمي اإليه اأو بعد اأن اأعد الآلة التي ا�ستعملت يف قتل ذلك ال�سخ�س، اإن كان قد اأعد اآلة كهذه،

ولثبات التعمد لي�س من ال�سروري اإقامة الدليل على اأن ال�سخ�س املتهم كان يف حالة ذهنية معينة ملدة 

معلومة من الزمن اأو اأنه كان يف تلك احلالة خالل مدة معينة من الزمن قبل ارتكاب اجلرمية الفعلى، 

اأو اإقامة الدليل على اأن الآلة التي ا�ستعملت يف ارتكاب اجلرمية اإن وجدت اآلة كهذه، قد اعدت قبل مدة 

معينة من ارتكاب اجلرمية الفعلى.
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املادة )217( 

الرتك غري امل�سروع هو الرتك الذي يبلغ درجة الإهمال اجلرمي يف القيام بواجب �سواء اأكان ذلك الرتك 

مقرونًا بنية اإيقاع املوت اأو ال�سرر اجل�سماين اأم مل يكن.

املادة )218( 

كل من ت�سبب يف موت �سخ�س اآخر بغري ق�سد من جراء عمله بعدم احرتاز اأو حيطة اأو اكرتاث عماًل ل 

يبلغ درجة الإهمال اجلرمي، يعترب اأنه ارتكب جنحة ويعاقب باحلب�س مدة �سنتني اأو بغرامة قدرها مائة 

جنيه.

املادة )219( 

يعترب ال�سخ�س باأنه ت�سبب يف موت �سخ�س اآخر يف كل حالة من احلالت التالية، واإن كان فعله اأو تركه 

لي�س ال�سبب املبا�سر اأو الوحيد الذي اأف�سى اإىل املوت:

)اأ( اإذا اأوقع �سررًا ج�سمانيًا ب�سخ�س اآخر ا�ستوجب اإجراء عملية جراحية له اأو معاجلته معاجلة طبية 

اأف�ست اإىل موته، ول عربة يف هذه احلالة اإذا كانت املعاجلة �سائبة اأو غري �سائبة ما دامت قد جرت 

ال�سبب  التي كانت  املعاجلة  النية يف  تتوفر �سالمة  اإذا مل  اأما  نية وبخربة وحذق عاديني،  ب�سالمة 

املبا�سر الذى اف�سى اإىل املوت اأو اإذا اجريت املعاجلة بدون خربة وحذق عاديني فال يعترب ال�سخ�س 

الذي اأوقع ال�سرر اأنه ت�سبب يف املوت.

)ب( اإذا اأوقع ب�سخ�س اآخر �سررًا ج�سمانيًا لي�س من �ساأنه اأن يف�سي اإىل املوت فيما لو اأجرى ال�سخ�س 

باأ�سلوب  اأو اتخذ الحتياطات املقت�ساة فيما يتعلق  اأو الطبية الالزمة  املت�سرر املعاجلة اجلراحية 

معي�سته.

اأو  ال�سخ�س  العنف مع ذلك  با�ستعمال  اإىل موته  يف�سي  ارتكاب فعل  اآخر على  اذا حمل �سخ�سًا  )ج( 

اأف�سى اإىل موته هو و�سيلة  بتهديده با�ستعماله وكان قد تراءى لل�سخ�س املت�سرر باأن الفعل الذي 

طبيعية لجتناب العنف اأو التهديد يف تلك الظروف.

)د( اإذا كان بفعله اأو تركه قد عجل يف موت اأي �سخ�س م�ساب مبر�س اأو ب�سرر ج�سماين من �ساأنه اأن 

يف�سي اإىل موته بدون ذلك الفعل اأو الرتك.

)هـ( اإذا كان الفعل اأو الرتك ل يف�سي اإىل املوت اإل اإذا اقرتن بفعل اأو ترك من قبل ال�سخ�س املقتول اأو 

اأ�سخا�س اآخرين.

املادة )220( 

يعترب الطفل �سخ�سًا ميكن قتله متى خل�س حيًا من بطن اأمه ول عربة يف ذلك اأتنف�س اأم مل يتنف�س اأو 

كانت الدورة الدموية م�ستقلة فيه اأم مل تكن اأو كان حبل �سرته مقطوعًا اأم مل يكن.

املادة )221( 

ل يعترب ال�سخ�س اأنه قتل �سخ�سًا اآخر اإذا مل تقع وفاة ذلك ال�سخ�س الآخر خالل �سنة واحدة ويوم واحد 
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من حني وقوع �سبب املوت، وحت�سب هذه املدة اعتبارًا من اليوم الذي وقع فيه اآخر فعل غري م�سروع اأف�سى 

اإىل املوت وت�سمل ذلك اليوم. 

واإذا كان املوت م�سببًا عن ترك القيام بواجب فتح�سب هذه املدة اعتبارًا من اليوم الذي توقف فيه ذلك 

الرتك وت�سمل ذلك اليوم اأي�سًا.

واإذا كان املوت م�سببًا بع�سًا عن فعل غري م�سروع وبع�سًا عن ترك القيام بواجب فتح�سب املدة اعتبارًا من 

اليوم الذي وقع فيه اآخر فعل غري م�سروع اأو من اليوم الذي كف فيه عن ارتكاب ذلك الرتك، اأي اليومني 

جاء بعد الآخر، وت�سمل ذلك اليوم اأي�سًا.

الف�سل الثالث والع�سرون 

اجلرائم املتعلقة بالقتل والنتحار 

املادة )222( 

كل من:

)اأ( حاول الت�سبب يف موت �سخ�س اآخر بوجه غري م�سروع، اأو

)ب( اأتى فعاًل، اأو ترك القيام بفعل يحتم عليه واجبه اأن يقوم به وكان ذلك الفعل اأو الرتك مما يحتمل 

اأن يعر�س حياة اإن�سان للخطر، قا�سدًا بذلك الفعل اأو الرتك اأن يت�سبب بوجه غري م�سروع يف موت 

�سخ�س اآخر

يعترب اأنه ارتكب جناية ويعاقب باحلب�س املوؤبد.

املادة )223( 

كل من كان حمكومًا عليه باحلب�س وحاول ارتكاب القتل ق�سدًا، يعترب اأنه ارتكب جناية ويعاقب باحلب�س 

املوؤبد.

املادة )224( 

كل من ت�سبب، مبا�سرة اأو غري مبا�سرة، يف اإي�سال اأي حمرر اإىل اأي �سخ�س يت�سمن تهديده بالقتل وهو 

عامل مب�سمون ذلك املحرر يعترب اأنه ارتكب جناية ويعاقب باحلب�س مدة �سبع �سنوات.

املادة )225( 

)1( كل من حاول النتحار يعترب اأنه ارتكب جنحة.

)2( كل من:

)اأ( حمل �سخ�سًا على النتحار، اأو

)ب( اأغرى �سخ�سًا على النتحار فحمله بذلك على اأن ينتحر، اأو

)ج( �ساعد اآخر على النتحار

يعترب اأنه ارتكب جناية ويعاقب باحلب�س املوؤبد.
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املادة )226( 

)1( اإذا ت�سببت امراأة بفعل اأو ترك مق�سود، يف موت طفلها املولود حديثًا، وكانت حني وقوع ذلك الفعل 

اأو الرتك مل ترباأ بعد برءًا تامًا من تاأثري و�سعها لذلك الطفل بحيث كانت من جراء ذلك يف حالة 

عقلية غري متزنة، فتعترب اأنها ارتكبت جرمية »قتل الطفل« ولو كانت الظروف التي وقع فيها اجلرم 

اأحكام هذه املادة. وجتوز حماكمتها ومعاقبتها على ذلك  القتل ق�سدًا لول وجود  جتعله من قبيل 

اجلرم كما لو كانت قد ارتكبت جرم القتل عن غري ق�سد يف ذلك الطفل.

)2( لي�س يف هذه املادة ما يوؤثر يف �سالحية املحكمة عند النظر بناء على اتهام بقتل طفل مولود حديثًا 

اأو  باإدانتها مع اعتبارها جمنونة،  اأو  باإدانة املتهمة بالقتل عن غري ق�سد  اإ�سدار قرار  ق�سدًا، يف 

باإدانتها باإخفاء الولدة.

)3( اإن اأحكام هذا القانون املتعلقة باإخفاء الولدة ت�سري يف حالة تربئة املراأة بناء على اتهام بقتل الطفل 

بال�سورة التي ت�سري فيها على تربئة امراأة من جرمية القتل ق�سدًا.

املادة )227( 

كل من �سعى لإخفاء ولدة امراأة بعد و�سعها بت�سرفه �سرًا بجثة طفلها، �سواء اأكان الطفل قد مات قبل 

الولدة اأو اأثناء الولدة اأو بعدها، يعترب اأنه ارتكب جنحة.

الف�سل الرابع والع�سرون 

الواجبات املتعلقة باملحافظة على حياة النا�س وال�سحة العامة 

املادة )228( 

يرتتب على كل �سخ�س عهد اإليه اأمر التكفل ب�سخ�س ل ي�ستطيع ب�سبب �سنه اأو مر�سه اأو اختالل عقله اأو 

حجره اأو اأي �سبب اآخر اأن ي�ستغني عن ذلك التكفل ولي�س يف و�سعه اأن يزود نف�سه باأ�سباب املعي�سة، �سواء 

اأكان ذلك التكفل اأمرًا مفرو�سًا مبوجب عقد اأو بحكم القانون اأو نا�سئًا عن فعل م�سروع اأو غري م�سروع 

اأتاه ال�سخ�س املتكفل، اأن يقدم لذلك ال�سخ�س �سروريات املعي�سة، ويعترب م�سوؤوًل عما ي�سيب حياته اأو 

�سحته ب�سبب تركه القيام بذلك الواجب.

املادة )229( 

يرتتب على كل �سخ�س متكفل العناية بولد مل يتجاوز ال�سنة الرابعة ع�سرة من عمره ب�سفته رب العائلة اأن 

يزود ذلك الولد ب�سروريات املعي�سة، ويعترب م�سوؤوًل عما ي�سيب حياة الولد اأو �سحته ب�سبب تركه القيام 

بذلك الواجب �سواء اأكان ذلك الولد عدمي احليلة اأم مل يكن.

املادة )230( 

يرتتب على كل �سخ�س تعهد ب�سفته �سيدًا اأو �سيدة، باأن يزود خادمه اأو اأجريه الذي مل يتجاوز �ست ع�سرة 

�سنة من العمر بالطعام اأو اللبا�س اأو املنام الالزم، اأن يقدم لذلك اخلادم اأو الأجري ما تعهد به، ويعترب 
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م�سوؤوًل عما ي�سيب حياته اأو �سحته ب�سبب تركه القيام بذلك الواجب.

املادة )231( 

يرتتب على كل �سخ�س اأخذ على عهدته يف غري احلالت ال�سطرارية اإجراء عملية جراحية ل�سخ�س اآخر 

اأو معاجلته معاجلة طبية اأو القيام باأي فعل م�سروع من الأفعال اخلطرة اأو التي يحتمل اأن تكون خطرة على 

احلياة اأو ال�سحة اأن يكون مالكًا مقدارًا معقوًل من املهارة واأن يعتني العناية املعقولة لدى قيامه بذلك 

الفعل ويعترب م�سوؤوًل عما ي�سيب حياة اأو �سحة ذلك ال�سخ�س ب�سبب تركه القيام بذلك الواجب.

املادة )232( 

يرتتب على كل �سخ�س يوجد يف حوزته اأو عهدته �سيء حي، اأو غري حي، متحرك اأو ثابت، من �ساأنه اأن 

يعر�س حياة اأو �سالمة اأو �سحة اأي �سخ�س للخطر اإذا مل يعنِت اأو يحرت�س با�ستعماله اأو اإدارته، اأن يتخذ 

احليطة والعناية املعقولة لجتناب ذلك اخلطر، ويعترب م�سوؤوًل عما ي�سيب حياة اأو �سحة اأي �سخ�س من 

الأ�سخا�س ب�سبب تركه القيام بذلك الواجب.

الف�سل اخلام�س والع�سرون 

اجلرائم التي تعر�س احلياة اأو ال�سحة للخطر 

املادة )233( 

كل من جعل �سخ�سًا اآخر اأو حاول اأن يجعله غري قادر على املقاومة باأية و�سيلة من الو�سائل التي من �ساأنها 

اأن توؤدي اإىل خنقه اأو اختناقه بق�سد ارتكاب اأو ت�سهيل ارتكاب جناية اأو جنحة اأو ت�سهيل فرار جمرم بعد 

ارتكاب اأو حماولة ارتكاب جناية اأو جنحة يعترب اأنه ارتكب جناية ويعاقب باحلب�س املوؤبد.

املادة )234( 

كل من ناول �سخ�سًا اآخر اأو حاول اأن يناوله عقارًا اأو �سيئًا خمدرًا اأو مغيبًا لل�سعور بق�سد ارتكاب اأو ت�سهيل 

ارتكاب جناية اأو جنحة اأو ت�سهيل فرار جمرم بعد ارتكاب اأو حماولة ارتكاب جناية اأو جنحة، يعترب اأنه 

ارتكب جناية ويعاقب باحلب�س املوؤبد.

املادة )235( 

كل من اأتى فعاًل من الأفعال التالية بق�سد ت�سويه اأي �سخ�س من الأ�سخا�س اأو تعطيله اأو اإيقاع اأذى بليغ 

به اأو بق�سد مقاومة اأو منع القب�س على نف�سه اأو على غريه اأو توقيفه مبقت�سى القانون اأي:

)اأ( جرح �سخ�سًا اآخر اأو اأوقع به اأذى بليغًا بوجه غري م�سروع وباأية و�سيلة من الو�سائل، اأو

)ب( حاول باأي وجه من الوجوه وب�سورة غري م�سروعة اأن يرمي �سخ�سًا اآخر باأي نوع من اأنواع القذائف 

اأو باأن ي�سربه ب�سكني اأو باأداة خطرة اأو جارحة، اأو

)ج( ت�سبب يف انفجار اأية مادة مفرقعة بوجه غري م�سروع، اأو
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)د( اأر�سل اإىل �سخ�س اآخر اأو �سلمه مادة مفرقعة اأو اأي �سيء اآخر خمطر اأو موؤٍذ، اأو

)هـ( ت�سبب يف اأخذ اأو ا�ستالم مثل هذه املادة اأو ال�سيء من قبل اأي �سخ�س، اأو

)و( و�سع �سائاًل كاويًا اأو اأية مادة خمربة اأو مفرقعة يف اأي مكان، اأو

)ز( األقى اأو قذف بوجه غري م�سروع مثل هذا ال�سائل اأو املادة على �سخ�س اآخر اأو ا�ستعمل ال�سائل اأو 

املادة باأي وجه اآخر على ج�سم اأي �سخ�س

يعترب اأنه ارتكب جناية ويعاقب باحلب�س املوؤبد.

املادة )236( 

كل من:

)اأ( منع اأو عاق �سخ�سًا اآخر بوجه غري م�سروع عن ال�سعي لإنقاذ حياته وهو على ظهر مركب يف حالة 

اخلطر اأو الغرق اأو وهو يحاول النجاة من ذلك املركب، اأو

ال�سابقة  احلالة  مثل  يف  وهو  اآخر  �سخ�س  اإنقاذ  حماولة  عن  م�سروع  غري  بوجه  �سخ�س  اأي  منع  )ب( 

الذكر

يعترب اأنه ارتكب جناية ويعاقب باحلب�س املوؤبد.

املادة )237( 

كل من فعل اأحد الأفعال التالية بق�سد اإيقاع ال�سرر باأي �سخ�س م�سافر يف ال�سكة احلديدية اأو تعري�س 

�سالمته للخطر، �سواء اأكان هذا ال�سخ�س معينًا اأو غري معني اأي:

)اأ( و�سع اأي �سيء على ال�سكة احلديدية، اأو

)ب( عبث بال�سكة احلديدية اأو باأي �سيء موجود عليها اأو بالقرب منها ب�سورة توؤثر يف ا�ستعمالها ا�ستعماًل 

حرًا وماأمونًا اأو جتعل ا�ستعمالها يف خطر اأو توؤثر يف �سالمة ذلك ال�سخ�س اأو تعر�سها للخطر، اأو

)ج( األقى اأو قذف �سيئًا على اأي �سخ�س اأو �سيء موجود يف ال�سكة احلديدية اأو �سمنها اأو عليها اأو ت�سبب 

يف ا�سطدام اأي �سيء ب�سخ�س اأو ب�سيء اآخر يف ال�سكة احلديدية، اأو

)د( عر�س نورًا اأو اأعطى اإ�سارة اأو عبث باأي م�سباح اأو اإ�سارة موجودة على ال�سكة احلديدية اأو بجانبها، 

اأو

)هـ( ت�سبب يف تعري�س �سالمة ذلك ال�سخ�س للخطر برتكه القيام بفعل يحتم عليه واجبه اأن يقوم به 

يعترب اأنه ارتكب جناية ويعاقب باحلب�س املوؤبد.

املادة )238( 

اأنه ارتكب جناية ويعاقب باحلب�س مدة  اآخر بوجه غري م�سروع، يعترب  اأذى بليغًا ب�سخ�س  اأوقع  كل من 

�سبع �سنوات.

املادة )239( 

كل من و�سع مادة مفرقعة يف اأي مكان بوجه غري م�سروع قا�سدًا بذلك اإحلاق اأي اأذى باآخر، يعترب اأنه 
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ارتكب جناية ويعاقب باحلب�س مدة اأربع ع�سرة �سنة.

املادة )240( 

كل من ت�سبب يف اإعطاء �سخ�س اآخر اأو يف تناوله �سمًا اأو �سيئًا موؤذيًا بوجه غري م�سروع قا�سدًا اإحلاق 

ال�سرر به اأو اإزعاجه فعر�س بذلك حياته للخطر اأو اأحلق به اأذى بليغًا، يعترب اأنه ارتكب جناية ويعاقب 

باحلب�س مدة اأربع ع�سرة �سنة.

املادة)241( 

كل من:

)اأ( جرح �سخ�سًا اآخر بوجه غري م�سروع، اأو

)ب( ت�سبب يف اإعطاء �سخ�س اآخر اأو يف تناول ذلك ال�سخ�س �سمًا اأو �سيئًا موؤذيًا بوجه غري م�سروع قا�سدًا 

بذلك اإحلاق ال�سرر به اأو ازعاجه

يعترب اأنه ارتكب جنحة.

املادة )242( 

كل من كان من واجبه تقدمي �سروريات املعي�سة ل�سخ�س اآخر وتخلف عن القيام بهذا الواجب بدون عذر 

اأو اإحلاق �سرر م�ستدمي  اأو احتمال تعر�سها للخطر،  م�سروع م�سببًا بذلك تعر�س حياة ذلك ال�سخ�س 

ب�سحته اأو احتمال اإحلاق مثل هذا ال�سرر بها، يعترب اأنه ارتكب جنحة.

الف�سل ال�ساد�س والع�سرون 

التهور والإهمال اجلنائي 

املادة )243( 

كل من اأتى فعاًل من الأفعال الآتية بطي�س اأو اإهمال من �ساأنه اأن يعر�س حياة اإن�سان للخطر اأو ب�سورة 

يحتمل معها اأن يلحق �سررًا ب�سخ�س اآخر، اأي:

)اأ( �ساق مركبة اأو ركب حيوانًا على طريق عام، اأو

)ب( قاد اأو ا�سرتك يف قيادة اأو ت�سيري �سفينة، اأو

)ج( ارتكب فعاًل بوا�سطة النار اأو اأية مادة اأخرى �سريعة اللتهاب اأو اغفل اتخاذ احليطة لتاليف كل خطر 

يحتمل وقوعه من النار اأو املواد ال�سريعة اللتهاب املوجودة يف حوزته، اأو

اأو حوزته،  يف  موجود  حيوان  من  اخلطر  من  وقوعه  يحتمل  قد  ما  لتاليف  احليطة  اتخاذ  اأغفل   )د( 

)هـ( عالج �سخ�سًا اأخذ على نف�سه معاجلته معاجلة طبية اأو جراحية، اأو 

)و( �سرف اأو قدم اأو باع اأو ناول اأي �سخ�س عالجًا اأو مادة �سامة اأو خطرة، اأو

)ز( ارتكب فعاًل يتعلق باآلت عهد بها اإليه كليًا اأو جزئيًا اأو اأغفل اتخاذ احليطة الالزمة لتاليف ما قد 

ينجم عنها من الأخطار، اأو
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)ح( ارتكب فعاًل يتعلق مبواد مفرقعة موجودة يف حيازته اأو اأغفل اتخاذ احليطة الالزمة لتاليف ما قد 

ينجم عنها من الأخطار

يعترب اأنه ارتكب جنحة.

املادة )244( 

كل من ارتكب فعاًل بوجه غري م�سروع اأو ترك القيام بفعل يرتتب عليه القيام به ومل يكن ذلك الفعل اأو 

الرتك م�سموًل باأحكام املادة ال�سابقة، ف�سبب بذلك الفعل اأو الرتك اأذى ل�سخ�س اآخر، يعترب اأنه ارتكب 

جنحة ويعاقب باحلب�س مدة �ستة اأ�سهر اأو بغرامة قدرها خم�سون جنيهًا اأو بكلتا هاتني العقوبتني.

املادة )245( 

كل من عر�س نورًا كاذبًا اأو اأعطى اإ�سارة اأو األقى عوامة كاذبة قا�سدًا بذلك ت�سليل مالح، اأو فعل ذلك 

وهو يعلم باأن عمله هذا يحتمل اأن يوؤدي اإىل ت�سليل مالح، يعترب اأنه ارتكب جناية ويعاقب باحلب�س مدة 

�سبع �سنوات.

املادة )246( 

كل من نقل اأو ت�سبب عن علم منه اأو بطريق الإهمال يف نقل �سخ�س بحرًا يف �سفينة لقاء اأجرة وكانت تلك 

ال�سفينة اأو مقدار و�سقها يف حالة جتعل ال�سفر فيها غري ماأمون، يعترب اأنه ارتكب جنحة.

املادة )247( 

كل من �سبب خطرًا اأو عاقة اأو �سررًا لآخر يف الطريق العام اأو يف خط مالحة عمومي بارتكابه فعاًل من 

الأفعال اأو عدم اتخاذه العناية املعقولة فيما يتعلق باأي مال موجود يف حوزته اأو عهدته، يعترب اأنه ارتكب 

جنحة ويعاقب بغرامة قدرها خم�سون جنيهًا.

الف�سل ال�سابع والع�سرون 

العتداء 

املادة )248( 

يقال باأن �سخ�سًا اعتدى على اآخر اإذا �سربه اأو لطمه اأو دفعه اأو ا�ستعمل نحوه اأي نوع من اأنواع القوة ب�سورة 

اأخرى، �سواء اأكان ذلك مبا�سرة اأو غري مبا�سرة وبغري ر�سى املعتدى عليه اأو بر�ساه اإذا كان هذا الر�سى 

قد ا�ستح�سل عليه بطريق الغ�س والحتيال، ويعرف هذا الفعل بالعتداء. وت�سمل عبارة »ا�ستعمال القوة« 

الأحوال التي ت�ستعمل فيها احلرارة اأو النور اأو القوة الكهربائية اأو الغاز اأو الرائحة اأو اأية مادة اأخرى اأو 

�سيء اآخر مهما كان نوعه اإذا ا�ستعمل اإىل درجة ينجم عنها �سرر اأو اإزعاج �سخ�سي لآخر.

املادة )249( 

كل من اعتدى على �سخ�س اآخر بوجه غري م�سروع، يعترب اأنه ارتكب جنحة ويعاقب باحلب�س مدة �سنة 
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واحدة اأو بغرامة قدرها خم�سون جنيها اأو بكلتا هاتني العقوبتني، اإذا مل يقع العتداء يف اأحوال فر�س لها 

هذا القانون عقوبة اأ�سد مما �سبق.

املادة )250( 

كل من اعتدى على �سخ�س اآخر واحلق به بالفعل اأذى ج�سمانيًا يعترب اأنه ارتكب جنحة.

املادة )251( 

كل من:

)اأ( اعتدى على �سخ�س اآخر بق�سد ارتكاب جناية اأو بق�سد مقاومة القب�س عليه اأو توقيفه ب�سورة م�سروعة 

اأو منع ذلك اأو مقاومة اأو منع القب�س على �سخ�س اآخر اأو توقيفه ب�سبب اأي جرم، اأو

)ب( اعتدى على ماأمور من ماأموري البولي�س اأثناء تنفيذ واجباته ح�سب الأ�سول اأو قاومه اأو عاقه، اأو 

اعتدى على اأي �سخ�س يعاونه اأو قاومه اأو عاقه، اأو

)ج( اعتدى على �سخ�س اآخر تنفيذًا لتفاق اأو تاآمر غري م�سروع يرمي اإىل زيادة الأجور اأو يتعلق باأية 

حرفة اأو �سغل اأو �سناعة اأو باأي �سخ�س له عالقة بها اأو م�ستخدم فيها، اأو

)د( اعتدى على �سخ�س يقوم بتنفيذ اأي اإجراء قانوين بوجه م�سروع اأو باإجراء اأي حجز قانوين اأو قاوم 

ذلك ال�سخ�س اأو عاقه بق�سد منع تنفيذ الإجراء القانوين اأو بق�سد ا�سرتداد اأي مال اأخذ بوجه 

م�سروع مبوجب ذلك الإجراء اأو احلجز، اأو

)هـ( اعتدى على �سخ�س اآخر ب�سبب فعل قام به ذلك ال�سخ�س اأثناء تنفيذه اأي واجب من الواجبات التي 

يفر�سها عليه القانون

يعترب اأنه ارتكب جنحة ويعاقب باحلب�س مدة �سنتني.

الف�سل الثامن والع�سرون 

اجلرائم التي تقع على احلرية ال�سخ�سية 

املادة )252( 

يقال باأن �سخ�سًا خطف �سخ�سًا اآخر من فل�سطني اإذا نقله اإىل ما وراء حدود فل�سطني بغري ر�ساه اأو بغري 

ر�سى من له حق الولية عليه بحكم القانون.

املادة )253( 

كل من اأخذ اأو اأغوى �سبيًا قا�سرًا مل يبلغ اأربع ع�سرة �سنة من العمر اأو فتاة مل تبلغ �ست ع�سرة �سنة من 

العمر اأو اأي �سخ�س خمتل ال�سعور، من عهدة وليه ال�سرعي بغري ر�سى ذلك الويل يقال اأنه خطفه من 

وليه ال�سرعي.
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املادة )254( 

و�سائل اخلداع على  و�سيلة من  باأية  اأو حر�سه  بالقوة  اأرغمه  اإذا  اآخر  �سخ�سًا  اأن �سخ�سًا خطف  يقال 

مغادرة اأي مكان.

املادة )255(

كل من خطف �سخ�سًا من فل�سطني اأو من عهدة وليه ال�سرعي يعترب اأنه ارتكب جناية ويعاقب باحلب�س 

مدة �سبع �سنوات.

املادة )256( 

كل من خطف �سخ�سًا لأجل قتله اأو لأجل معاملته على وجه يعر�سه خلطر القتل، يعترب اأنه ارتكب جناية 

ويعاقب باحلب�س مدة ع�سر �سنوات.

املادة )257( 

كل من خطف �سخ�سًا اآخر قا�سدًا بذلك الت�سبب يف حجزه �سرًا وبغري حق، يعترب اأنه ارتكب جناية ويعاقب 

باحلب�س مدة �سبع �سنوات.

املادة )258( 

كل من خطف �سخ�سًا بق�سد تعري�سه لأذى بليغ اأو لأجل اأن يق�سي معه �سخ�س اآخر وطرًا غري طبيعي، 

اأو لأجل معاملته على وجه قد يعر�سه لالأذى البليغ اأو لق�ساء مثل هذا الوطر معه، اأو فعل ذلك وهو عامل 

باحتمال تعر�س ذلك ال�سخ�س ملثل هذا الأذى اأو لق�ساء ذلك الوطر معه اأو باحتمال معاملته على ذلك 

الوجه يعترب اأنه ارتكب جناية ويعاقب باحلب�س ملدة ع�سر �سنوات.

املادة )259( 

كل من اأخفى �سخ�سًا اأو حجزه بغري حق وهو عامل باأنه خمطوف يعترب اأنه ارتكب جناية ويعاقب كما لو 

كان قد خطف بنف�سه ذلك ال�سخ�س لذات املق�سد الذي خطف من اأجله ومع علمه بذلك املق�سد، اأو 

يعاقب كما لو كان قد خطف ذلك ال�سخ�س للغاية التي اخفاه اأو حجز عليه من اأجلها.

املادة )260( 

كل من خطف ولدًا دون الأربع ع�سرة �سنة من العمر بق�سد �سلبه ما يحمله من اأموال منقولة، يعترب اأنه 

ارتكب جناية ويعاقب باحلب�س ملدة �سبع �سنوات.

املادة )261( 

كل من اأجرب �سخ�سًا بوجه غري م�سروع على العمل كرهًا وبال ر�ساه، يعترب باأنه ارتكب جنحة ويعاقب 

باحلب�س مدة �سنة واحدة.
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املادة )262( 

اأنه ارتكب جنحة ويعاقب باحلب�س  اأو حجزه بوجه غري م�سروع، يعترب  اآخر  كل من قب�س على �سخ�س 

مدة �سنة اأو بغرامة قدرها خم�سون جنيهًا، واإذا كان قد اأوقع القب�س غري امل�سروع على ذلك ال�سخ�س 

بادعائه زورًا باأنه ي�سغل وظيفة ر�سمية اأو باأنه يحمل مذكرة قانونية بالقب�س عليه، يعاقب باحلب�س مدة 

ثالث �سنوات.

الق�سم اخلام�س 

اجلرائم املتعلقة بالأموال 

الف�سل التا�سع والع�سرون 

ال�سرقة 

املادة )263( 

)1( كل من اأخذ ونقل ماًل قاباًل لل�سرقة بغري ر�سى مالكه بطريق الحتيال ودون اأن يكون له حق �سحيح 

فيه قا�سدًا حني اأخذه اأن يحرم مالكه منه حرمانًا مطلقًا، يعد �سارقًا:

وي�سرتط يف ذلك اأنه يجوز اأن يعد ال�سخ�س �سارقًا لأي مال مما تقدم ذكره على الرغم من وجود ذلك 

املال يف حيازته بوجه قانوين ب�سفته وديعًا اأو �سريكًا يف ملكيته، اإذا حول ذلك املال بطريق الحتيال اإىل 

منفعته اخلا�سة اأو اإىل منفعة اأي �سخ�س اآخر خالف مالكه.

)2(-)اأ( ت�سمل لفظة »اأخذ« ال�سيء احرازه:

)1( باأية حيلة من احليل.

)2( بالتخويف.

)3( ب�سبب هفوة ح�سلت من املالك اإذا كان الأخذ يعلم باأنه ح�سل عليه بتلك ال�سورة.

)4( بطريق اللتقاط اإذا كان امللتقط يعتقد عند ايجاد اللقطة باأن يف الإمكان ايجاد مالكها 

لدى اتخاذ التدابري املعقولة لإيجاده.

)ب( وت�سمل لفظة »النقل« نقل ال�سيء من املكان املوجود فيه اأو ف�سله ف�ساًل تامًا عما قد يكون 

مت�ساًل به، اإذا كان مت�ساًل ب�سيء.

)ج( وت�سمل لفظة »املالك« كل من كان �سريكًا يف ملكية ال�سيء القابل لل�سرقة، اأو ال�سخ�س الذي 

يوجد ذلك ال�سيء يف حوزته اأو عهدته اأو ال�سخ�س الذي ميلك حق اإحرازه.

)3( كل �سيء ذي قيمة ميلكه اأي �سخ�س من الأ�سخا�س يعد قاباًل لل�سرقة واإذا كان ذلك ال�سيء مت�ساًل 

بعقار فيعد قاباًل لل�سرقة مبجرد ف�سله عنه.

املادة )264( 

)1( اإذا رهن اأو حب�س العميل اأو الوكيل ب�سائع اأو �سندًا يثبت ملكية ب�سائع عهد بها اإليه لأجل بيعها اأو 
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لأي غر�س من الأغرا�س لقاء اأي مبلغ من املال ل يزيد على املبلغ الذي كان م�ستحقًا له على موكله 

حني اإجراء الرهن اأو التاأمني بالإ�سافة اإىل قيمة اأية بولي�سة اأو �سفتجة قبلت اأو حررت من قبله اأو 

حل�ساب موكله فال يعترب ت�سرفه بالب�سائع اأو ب�سند امللكية على هذا الوجه �سرقة.

)2( اإذا اأخذ اخلادم طعامًا من حوزة �سيده خالفًا لأمره بق�سد اإعطائه اإىل حيوان يخ�س �سيده اأو يف 

حوزة �سيده فال يعترب هذا الأخذ �سرقة.

املادة )265( 

اأو  منفردًا  تلقى  اأو  مالية  �سندات  اأو  نقودًا  اآخر  �سخ�س  مع  بال�سرتاك  اأو  منفردًا  �سخ�س  ا�ستلم  اإذا 

بال�سرتاك وكالة تخوله بيع اأو رهن اأية اأموال اأو الت�سرف بها على وجه اآخر، �سواء اأكانت تلك الأموال 

قابلة لل�سرقة اأم مل تكن، وتبلغ يف كل حالة من هاتني احلالتني، تعليمات تق�سي عليه باأن ي�ستعمل تلك 

النقود اأو اأي ق�سم منها اأو اأية نقود اأخرى قد ي�ستلمها بدًل منها اأو بدًل من اأي ق�سم منها، اأو باأن ي�ستعمل 

ايراد تلك ال�سندات املالية اأو متح�سالت الرهن اأو البيع اأو الت�سرف الذي يجريه اأو اأي جزء مما �سبق 

اأو  اليراد  اأو  النقود  فتعترب  فيها  ل�سخ�س م�سمى  يدفعها  باأن  اأو  التعليمات  لغاية خم�سو�سة ذكرت يف 

متح�سالت الرهن اأو البيع اأو الت�سرف ملكًا لل�سخ�س الذي �سلم املال اأو ال�سندات املالية اأو ملكًا للموكل 

اإىل اأن يعمل بالتعليمات املذكورة.

املادة )266( 

اإذا ا�ستلم �سخ�س، منفردًا اأو بال�سرتاك مع �سخ�س ثاٍن، ماًل من �سخ�س اآخر مع �سروط تفو�سه ببيعه 

اأو بالت�سرف فيه على وجه اآخر وتكلفه باأن يدفع ايراد ذلك املال اأو اأي ق�سم منه اأو باأن يقدم ح�سابًا عنه 

اأو باأن ي�سلم اأي �سيء ياأخذه يف مقابله اإىل ال�سخ�س الذي ا�ستلمه منه اأو اإىل اأي �سخ�س اآخر، فعندئذ 

يعترب ايراد ذلك املال اأو ما ا�ستلم يف مقابله ملكًا لل�سخ�س الذي �سلم املال على الوجه املذكور اإىل اأن 

يجرى الت�سرف به ح�سب ال�سروط التي �سلم املال مبوجبها، اإل اإذا كان من جملة تلك ال�سروط اأن يدخل 

اليراد، اإن كان ثمة ايراد، يف ح�ساب جاٍر بينه وبني ال�سخ�س الذي كلف بدفع اليراد له اأو بتقدمي ح�ساب 

عنه اإليه وباأن تكون عالقته مع ذلك مع ال�سخ�س فيما يخت�س مبا �سبق عالقة دائن ومدين فقط.

املادة )267( 

اإذا ا�ستلم �سخ�س، منفردًا اأو بال�سرتاك مع �سخ�س ثاٍن، مبلغًا من املال بالنيابة عن �سخ�س اآخر فيعترب 

ذلك املبلغ ملك ال�سخ�س الأخري اإل اإذا كان قد ا�ستلم املبلغ على �سرط ادخاله يف ح�ساب جاٍر واعتبار 

العالقة بني الفريقني املخت�سني عالقة دائن ومدين فقط.

املادة )268( 

اإذا اأخذ �سخ�س �سيئًا قاباًل لل�سرقة اأو حوله ملنفعته اخلا�سة يف اأحوال يعترب فيها فعله هذا مبثابة �سرقة، 

فال عربة عندئذ اأكان له حق يف حيازة ذلك ال�سيء اأو الت�سرف فيه اأو كان هو مالك ال�سيء الذي اأخذه 

اأو  ال�سيء  اأكان هو م�ستاأجر ذلك  اأي�سًا  اأم مل يكن و�سيان  اآخر  اأو حوله ملنفعته بال�سرتاك مع �سخ�س 
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مالكه بال�سرتاك مع �سخ�س اآخر اأو اأكرث اأو كان مدير اأو اأحد موظفي ال�سركة اأو اجلمعية التي متلكه اأم 

مل يكن.

املادة )269( 

اإذا حمل �سخ�س زوجًا اأو زوجة اأثناء حياتهما الزوجية على الت�سرف ب�سيء مع علمه باأن ذلك ال�سيء 

يخ�س الزوج الآخر، على �سورة جتعل هذا الت�سرف من قبل الزوج اأو الزوجة مبثابة ال�سرقة لول قيام 

الزوجية بينهما، فيعترب ذلك ال�سخ�س اأنه �سرق ذلك ال�سيء ويجوز اتهامه بال�سرقة.

املادة )270( 

كل من �سرق �سيئًا قاباًل لل�سرقة يعترب اأنه ارتكب جرم ال�سرقة ويعاقب باحلب�س مدة �سنة واحدة اإل يف 

لنوع  اأو  ال�سرقة  التي وقعت فيها  للظروف  بالن�سبة  اأخرى  القانون على عقوبة  التي ين�س فيها  املوا�سع 

ال�سيء امل�سروق.

املادة )271( 

اإذا كان امل�سروق �سك و�سية يعترب ال�سارق اأنه ارتكب جناية ويعاقب باحلب�س مدة �سبع �سنوات �سواء اأكان 

املو�سي حيًا اأم ميتًا.

املادة )272( 

اإذا كان امل�سروق ح�سانًا اأو فر�سًا اأو كدي�سًا اأو حمارًا اأو بغاًل اأو جماًل اأو ثورًا اأو بقرة اأو جامو�سًا اأو كب�سًا اأو 

نعجة اأو عنزة اأو تي�سًا اأو خنزيرًا اأو �سغري اأي حيوان من هذه احليوانات يعترب ال�سارق اأنه ارتكب جنحة.

املادة )273( 

اإذا ارتكب �سخ�س جرم ال�سرقة يف اأي حال من الأحوال التالية، اأي:

)اأ( اإذا �سلب ال�سيء من ذات �سخ�س اآخر.

)ب( اإذا �سرق ال�سيء من بيت �سكن وكانت قيمته تتجاوز خم�سة جنيهات.

)ج( اإذا �سرق ال�سيء من �سفينة اأو مركبة مهما كان نوعها اأو من حمل اأو م�ستودع اأو عنرب ي�ستعمل لنقل 

اأو حفظ الب�سائع املارة بر�سم التو�سط )الرتانزيت( من مكان اإىل اآخر.

)د( اإذا كان ال�سيء امل�سروق مت�ساًل بال�سكة احلديدية اأو يوؤلف جزءًا منها.

)هـ( اإذا �سرق ال�سيء من �سفينة وهي يف حالة اخلطر اأو الغرق، اأو من �سفينة جانحة اإىل ال�ساطئ.

)و( اإذا �سرق ال�سيء من مكتب عمومي كان مودعًا اأو حمفوظًا فيه.

اجلرم لرتكاب  ت�سهياًل  اأخرى  اأداة  اأو  مبفتاح  اآخر  وعاًء  اأو  �سندوقًا  فتح  قد  املجرم  كان  اإذا   )ز( 

فيعترب اأنه ارتكب جنحة.

املادة )274( 

اإذا كان املجرم موظفًا يف اخلدمة العامة وكان ال�سيء امل�سروق ملكًا جلاللته اأو و�سل اإىل حيازة املجرم 
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بحكم وظيفته وكانت قيمته تتجاوز خم�سني جنيهًا فيعترب اأنه ارتكب جناية ويعاقب باحلب�س مدة ع�سر 

�سنوات.

املادة )275( 

اإذا كان املجرم كاتبًا اأو خادمًا وكان ال�سيء امل�سروق ملك م�ستخدمه )بك�سر الدال(، اأو و�سل اإىل حوزة 

املجرم حل�ساب م�ستخدمه وكانت قيمته تتجاوز خم�سني جنيهًا، اأو كان مديرًا اأو موظفًا يف هيئة م�سجلة 

اأو �سركة وكان ال�سيء امل�سروق ملك تلك الهيئة اأو ال�سركة، فيعترب اأنه ارتكب جناية ويعاقب باحلب�س مدة 

�سبع �سنوات.

املادة )276( 

اإذا كان ال�سيء امل�سروق اأحد الأ�سياء الآتية، اأي:

)اأ( ماًل ت�سلمه املجرم مع وكالة تخوله حق الت�سرف به.

اأو  اأو ي�ستعمله  اأو بال�سرتاك مع �سخ�س اآخر كي يحافظ عليه  )ب( ماًل اوؤمتن عليه املجرم اإما وحده 

ي�ستعمل اإيراده كله اأو بع�سه يف �سبيل اأية غاية من الغايات اأو كي يدفعه اأو ي�سلمه ل�سخ�س اآخر.

)ج( ماًل ت�سلمه املجرم اإما وحده اأو بال�سرتاك مع �سخ�س بالنيابة عن �سخ�س اآخر اأو حل�سابه.

)د( جميع اأو بع�س اإيراد اأية �سندات مالية ت�سلمها املجرم مع تعليمات تق�سي عليه با�ستعمال ذلك الإيراد 

لأية غاية اأو بدفعه ل�سخ�س �سمي يف تلك التعليمات.

)هـ( جميع اأو بع�س اليراد الناجم عن الت�سرف باأي مال ت�سلمه املجرم مبوجب وكالة جتيز له ذلك 

الت�سرف مع تعليمات يف الوكالة تق�سي بوجوب ا�ستعمال الإيراد يف �سبيل غاية من الغايات اأو بدفعه 

ل�سخ�س �سمي يف التعليمات

فيعترب املجرم اأنه ارتكب جناية ويعاقب باحلب�س مدة �سبع �سنوات.

املادة )277( 

اإذا كان ال�سيء امل�سروق اأمتعة اأو منقولت اأجرت للمجرم كي ي�ستعملها مع دار اأو حمل �سكن وكانت قيمتها 

تزيد على خم�سة جنيهات فيعترب ال�سارق اأنه ارتكب جنحة.

املادة )278( 

 )1( اإذا كان املجرم قد اأدين قبل ارتكابه ال�سرقة بجرم �سرقة ينطبق على اأحكام املادة 270 من هذا 

القانون، فيعاقب باحلب�س مدة ثالث �سنوات.

)2( اإذا كان املجرم قبل ارتكابه ال�سرقة مبوجب املادة 272 من هذا القانون قد اأدين بجرم �سرقة ينطبق 

على اأحكام تلك املادة، فيعترب اأنه ارتكب جناية ويعاقب باحلب�س مدة �سبع �سنوات.
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الف�سل الثالثون 

اجلرائم التي لها عالقة بال�سرقة

املادة )279( 

كل من اأخفى بق�سد الحتيال �سجاًل اأو دفرتًا ي�سمح القانون اأو يق�سي بحفظه لثبات اأو قيد امللكية اأو لقيد 

املواليد اأو املعمودية اأو عقود الزواج اأو الوفيات اأو الدفن، اأو اأخذه من املكان املحفوظ فيه اأو اأخفى �سورة 

قيد ماأخوذة عن مثل هذا الدفرت اأو ال�سجل يق�سي القانون باإر�سالها اإىل اأية دائرة عمومية اأو اأخذها من 

املكان املحفوظة فيه، فيعترب اأنه ارتكب جناية ويعاقب باحلب�س مدة �سبع �سنوات.

املادة )280( 

كل من اأخفى بق�سد الحتيال �سك و�سية، �سواء اأكان املو�سي حيًا اأم ميتًا، يعترب اأنه ارتكب جناية ويعاقب 

باحلب�س مدة �سبع �سنوات.

املادة )281( 

كل من اأخفى بق�سد الحتيال م�ستندًا يثبت ملكية اأر�س اأو ملك قائم يف اأر�س اأو اأخفى جزءًا من هذا 

امل�ستند، يعترب اأنه ارتكب جنحة.

املادة )282( 

كل من قتل حيوانًا قاباًل لل�سرقة بق�سد �سرقة جلده اأو جثته اأو اأي جزء من جلده اأو جثته، يعاقب بالعقوبة 

املقررة ل�سرقة ذلك احليوان.

املادة )283( 

كل من ف�سل �سيئًا كان مت�ساًل فيما م�سى مبال غري منقول ف�ساًل تامًا قا�سدًا بذلك �سرقته، يعاقب 

بنف�س العقوبة املقررة ل�سرقة ذلك ال�سيء بعد ف�سله.

املادة )284( 

كل من اأخذ اأو اأخفى اأو ت�سرف على وجه اآخر باأي ترب اأو معدن موجود يف منجم اأو يف جوار ذلك املنجم 

قا�سدًا بذلك الحتيال على �سخ�س اآخر، يعترب اأنه ارتكب جناية ويعاقب باحلب�س مدة خم�س �سنوات.

املادة )285( 

)1( كل من اختل�س ب�سوء نية اأو بطريق الحتيال اأية قوة كهربائية اأو ت�سبب يف �سياعها اأو �سرفها عن 

ويعاقب  ارتكب جناية  اأنه  يعترب  الحتيال،  بطريق  اأو  نية  ب�سوء  ا�ستعملها  اأو  ا�ستهلكها  اأو  جمراها 

باحلب�س مدة خم�س �سنوات.

اآخر بطريق  �سخ�س  ملنفعة  اأو  ملنفعته  اأو حولها  اآخر  �سخ�س  مياهًا جارية ميلكها  اختل�س  )2( كل من 

الحتيال، يعترب اأنه ارتكب جناية ويعاقب باحلب�س مدة خم�س �سنوات.
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الف�سل احلادي والثالثون 

التجاوز اجلنائي على امللك 

املادة )286( 

العقوبة مبقت�سى هذا  اأن يرتكب فيه جرمًا ي�ستحق  اآخر بق�سد  كل من دخل ملكًا يف ت�سرف �سخ�س 

يزعج  اأو  يهني  اأو  اأن يخيف  بق�سد  اأو  فل�سطني،  الإجراء يف  اآخر مرعي  قانون  اأي  اأو مبقت�سى  القانون 

ال�سخ�س املت�سرف يف ذلك امللك، وكل من دخل مثل هذا امللك بوجه م�سروع وبقي فيه بوجه غري م�سروع 

اأو بق�سد اأن يرتكب فيه اأي جرم ي�ستحق العقوبة  اأو اإزعاجه،  اأو اإهانته  بق�سد تخويف ذلك ال�سخ�س 

ارتكب جنحة  اأنه  يعترب  فل�سطني،  الإجراء يف  اآخر مرعي  قانون  اأي  اأو مبقت�سى  القانون  مبقت�سى هذا 

ويعاقب باحلب�س مدة �سنتني.

الف�سل الثاين والثالثون 

�سلب الأموال وابتزازها 

املادة )287(

كل من �سرق �سيئًا وا�ستعمل العنف الفعلي اأو هدد با�ستعماله اأثناء ارتكاب ال�سرقة اأو قبل اأو بعد ارتكابها 

مبا�سرة مع اأي �سخ�س اأو فيما يتعلق باأي مال بق�سد احل�سول على ال�سيء امل�سروق اأو الحتفاظ به اأو بغية 

�سد من يقاومه يف احل�سول عليه اأو الحتفاظ به اأو بق�سد التغلب على هذه املقاومة، يعترب اأنه ارتكب 

جناية تعرف بجناية »ال�سلب«.

املادة )288( 

)1( كل من ارتكب جرم ال�سلب يعاقب باحلب�س مدة اأربع ع�سرة �سنة.

فاإذا كان املجرم م�سلحًا باأداة اأو اآلة خطرة اأو جارحة، اأو م�سحوبًا ب�سخ�س واحد اأو اأكرث، اأو اإذا جرح اأي 

�سخ�س اأو �سربه اأو �سفعه اأو ا�ستعمل اأي نوع اآخر من اأعمال العنف نحو ذات ذلك ال�سخ�س اأثناء ال�سلب 

اأو قبل اأو بعد وقوعه مبا�سرة، فيعاقب باحلب�س املوؤبد. 

)2( كل من اعتدى على �سخ�س بق�سد �سرقة اأي �سيء وا�ستعمل العنف الفعلي اأو هدد با�ستعماله اأثناء 

وقوع العتداء اأو قبل اأو بعد وقوعه مبا�سرة مع اأي �سخ�س اأو فيما يتعلق باأي مال، بق�سد احل�سول 

على ال�سيء الذي يريد �سرقته اأو بغية �سد من يقاومه يف �سرقته اأو بق�سد التغلب على هذه املقاومة 

يعترب اأنه ارتكب جناية ويعاقب باحلب�س مدة �سبع �سنوات.

فاذا كان املجرم م�سلحًا باأداة اأو اآلة خطرة اأو جارحة، اأو م�سحوبًا ب�سخ�س واحد اأو اأكرث، اأو اإذا جرح 

اأي �سخ�س اأو �سربه اأو �سفعه اأو ا�ستعمل اأي نوع اآخر من اأعمال العنف نحو ذات ذلك ال�سخ�س اأثناء 

العتداء اأو قبل اأو بعد وقوعه مبا�سرة، فيعاقب باحلب�س املوؤبد.
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املادة )289( 

كل من اعتدى على �سخ�س اآخر بق�سد �سرقة اأي �سيء من الأ�سياء يعترب اأنه ارتكب جنحة.

املادة )290( 

كل من ت�سبب يف و�سول حمرر اإىل �سخ�س اآخر يكلف فيه اأي �سخ�س من الأ�سخا�س بتقدمي �سيء بغري 

�سبب معقول اأو مرجح بق�سد ابتزاز اأو اجتناء اأي �سيء منه وهو عامل مب�سمون املحرر وكان املحرر املذكور 

يت�سمن تهديدًا باإيقاع اأي نوع من الذى اأو ال�سرر باأي �سخ�س من قبل املجرم اأو من قبل اأي �سخ�س اآخر 

يف حالة عدم اإجابة الطلب، يعترب اأنه ارتكب جناية ويعاقب باحلب�س مدة اأربع ع�سرة �سنة. 

املادة )291( 

كل من اأتى فعاًل من الأفعال التالية بق�سد ابتزاز �سيء اأو اجتنائه من اأي �سخ�س من الأ�سخا�س، اأي:

)اأ( اتهم اأي �سخ�س من الأ�سخا�س اأو هدده باتهامه بارتكاب جناية اأو جنحة اأو باأنه ا�ستمال اأو هدد اأو 

�سوق �سخ�سًا اآخر على ارتكاب جناية اأو جنحة اأو على ال�سماح بارتكابها، اأو

)ب( هدد �سخ�سًا باأن اأي �سخ�س من الأ�سخا�س �سيتهم من قبل اأي �سخ�س اآخر بارتكاب جناية اأو جنحة 

اأو بارتكاب اأي فعل مما تقدم ذكره، اأو

)ج( ت�سبب يف اإي�سال حمرر يت�سمن مثل هذه التهمة اأو التهديد كما تقدم اإىل اأي �سخ�س من الأ�سخا�س 

وهو عامل مب�سمون املحرر

يعترب اأنه ارتكب جناية. واإذا كان التهام اأو التهديد بالتهام يتعلق:

)1( بجرم يجوز احلكم فيه بعقوبة الإعدام اأو احلب�س املوؤبد، اأو

)2( باأي جرم من اجلرائم املن�سو�س عليها يف الف�سل ال�سابع ع�سر اأو مبحاولة ارتكاب اأي جرم من 

تلك اجلرائم، اأو

)3( بالعتداء على �سخ�س ذكر بق�سد ارتكاب فعل اللواط اأو اأي فعل غري م�سروع اأو خمل بالآداب معه، 

اأو

)4( با�ستمالة اأو تهديد اأي �سخ�س للت�سويق على ارتكاب اأي جرم من اجلرائم الآنفة الذكر اأو ال�سماح 

بارتكابه

فيعاقب املجرم باحلب�س مدة اأربع ع�سرة �سنة.

ويف غري هذه الأحوال يعاقب باحلب�س مدة اأربع �سنوات.

ول عربة يف ذلك اأكان املتهم اأو املهدد بالتهام قد ارتكب اجلرم اأو الفعل الذي اتهم به اأو الذي هدد 

باتهامه به اأو مل يرتكبه.

املادة )292( 

كل من اأتى فعاًل من الأفعال التالية بق�سد الحتيال وبا�ستعمال العنف غري امل�سروع اأو الإكراه مع �سخ�س 

اآخر اأو بتهديد ذلك ال�سخ�س با�ستعمال العنف اأو الإكراه معه اأو باتهام �سخ�س بارتكاب جناية اأو جنحة 

اأو بتهديده باتهامه بذلك اأو بعر�سه اأمرًا على اأي �سخ�س اآخر اأو ا�ستمالته اأو تهديده لت�سويقه على ارتكاب 
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جرم اأو ال�سماح بارتكابه، من اأجل:

)اأ( اإم�ساء �سك ذي قيمة اأو حتريره اأو قبوله اأو حوالته اأو تغيريه اأو اإتالفه كله اأو بع�سه، اأو

)ب( حترير ورقة اأو رق اأو ب�سمه اأو توقيع اأي ا�سم اأو ختم اأو عالمة اأخرى عليه كي ي�ستطاع فيما بعد 

حتويله اأو تغيريه اأو ا�ستعماله ك�سك ذي قيمة

يعترب اأنه ارتكب جناية ويعاقب باحلب�س مدة اأربع ع�سرة �سنة.

املادة )293( 

كل من تو�سل بطرق تهديدية اأو بالقوة اإىل طلب �سيء ثمني من �سخ�س اآخر بق�سد �سرقة ذلك ال�سيء، 

يعترب اأنه ارتكب جناية ويعاقب باحلب�س مدة خم�س �سنوات.

الف�سل الثالث والثالثون 

ال�سرقة لياًل وال�سطو على البيوت واأمثال هذه اجلرائم 

املادة )294( 

كل من �سطا على ق�سم من بناية، داخليًا كان اأم خارجيًا، اأو فتح بابًا اأو نافذة اأو درفة اأو اأي �سيء اآخر 

يراد به اغالق اأو �سد اأي منفذ يف البناية اأو ممر ي�سل بني ق�سم واآخر منها، �سواء اأكان ذلك بفتح القفل 

اأو بك�سر الباب اأو النافذة اأو الدرفة اأو ال�سيء اأو املمر اأو ب�سحبه اأو بدفعه اأو رفعه اأو باأية طريقة اأخرى، 

يعترب اأنه �سطا على البناية.

داخل  ي�ستعملها،  التي  الآلة  من  اأو  ج�سمه  من  جزء  اأي  ي�سبح  حاملا  البناية  دخل  باأنه  ال�سخ�س  يعترب 

البناية.

كل من دخل بناية متو�ساًل اإىل ذلك بالتهديد اأو با�ستعمال احليلة اأو بالتواطوؤ مع اأي �سخ�س فيها اأو دخل 

مدخنة تلك البناية اأو كوة اأخرى فيها ترتك مفتوحة على الدوام لغاية �سرورية دون اأن يكون الق�سد منها 

ا�ستعمالها عادة كوا�سطة للدخول، يعترب اأنه �سطا على تلك البناية ودخلها.

املادة )295( 

كل من:

)اأ( �سطا على بناية اأو خيمة اأو �سفينة م�ستعملة لل�سكنى اأو بناية م�ستعملة للعبادة ودخلها بق�سد ال�سرقة 

اأو بق�سد ارتكاب جناية فيها، اأو

)ب( �سطا على بناية اأو خيمة اأو �سفينة م�ستعملة لل�سكنى اأو بناية م�ستعملة للعبادة ودخلها بق�سد ال�سرقة 

اأو بق�سد ارتكاب جناية فيها، اأو ارتكب ال�سرقة اأو اجلناية فيها ثم لذ بالفرار يعترب اأنه ارتكب جناية 

ويعاقب باحلب�س مدة �سبع �سنوات. وتعرف هذه اجلناية بجناية »ال�سطو على البيوت«

واإذا وقعت اجلناية لياًل فتعرف بجناية »ال�سرقة لياًل« ويعاقب اجلاين باحلب�س مدة اأربع ع�سرة �سنة.
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املادة )296( 

كل من دخل بناية اأو خيمة اأو �سفينة م�ستعملة لل�سكنى اأو بناية م�ستعملة للعبادة، اأو وجد يف اأي منها، 

�سنوات. خم�س  مدة  باحلب�س  ويعاقب  جناية  ارتكب  اأنه  يعترب  فيها،  جناية  اأو  �سرقة  ارتكاب   بق�سد 

فاإذا وقعت اجلناية لياًل يعاقب املجرم باحلب�س مدة �سبع �سنوات.

املادة )297( 

كل من:

)اأ( �سطا على مدر�سة اأو حانوت اأو م�ستودع اأو خمزن اأو مكتب اأو م�سرف اأو ا�سطبل اأو زريبة موا�ٍس اأو 

حا�سل اأو بناية جماورة لبيت �سكن وملحقة به ولكنها منف�سلة عنه، وارتكب �سرقة اأو جناية يف اأي 

منها، اأو

)ب( ارتكب �سرقة اأو جناية يف مدر�سة اأو حانوت اأو م�ستودع اأو خمزن اأو مكتب اأو م�سرف اأو ا�سطبل اأو 

زريبة موا�ٍس اأو حا�سل اأو يف اأية بناية اأخرى كما تقدم ثم لذ بالفرار

يعترب اأنه ارتكب جناية ويعاقب باحلب�س مدة �سبع �سنوات.

املادة )298( 

كل من �سطا على مدر�سة اأو حانوت اأو م�ستودع اأو خمزن اأو مكتب اأو م�سرف اأو ا�سطبل اأو زريبه موا�س 

اأو حا�سل اأو بناية جماورة لبيت �سكن وملحقة به ولكنها منف�سلة عنه، بق�سد ال�سرقة اأو بق�سد ارتكاب 

جناية فيها، يعترب اأنه ارتكب جناية ويعاقب باحلب�س مدة خم�س �سنوات.

املادة )299( 

كل من:

اأو  ال�سطو على بيت �سكن  اأو جارحة وكان ت�سلحه هذا بق�سد  باأداة خطرة  اأو  )اأ( وجد م�سلحًا ب�سالح 

الدخول اإليه لأجل ارتكاب �سرقة اأو جناية فيه، اأو

)ب( وجد م�سلحًا يف الليل ب�سالح اأو اأداة خطرة اأو جارحة وكان ت�سلحه هذا بق�سد ال�سطو على بناية اأو 

الدخول اإليها لأجل ارتكاب �سرقة اأو جناية فيها، اأو

)ج( وجد لياًل يحتمل اآلة من الآلت التي ت�ستعمل يف ال�سطو على البيوت، بدون عذر �سرعي )وتقع تبعة 

اإثبات ذلك العذر عليه(، اأو

)د( وجد يحمل هذه الآلة نهارًا بق�سد ارتكاب جناية، اأو

)هـ( وجد مقنعًا اأو م�سبوغ الوجه اأو متنكرًا على وجه اآخر بق�سد ارتكاب �سرقة اأو جناية، اأو

)و( وجد لياًل يف اأية بناية مهما كان نوعها بق�سد ارتكاب �سرقة اأو جناية فيها، وكان متخذًا احليطة 

لإخفاء وجوده

يعترب اأنه ارتكب جنحة.

واإذا كان املجرم قد حكم عليه فيما م�سى بجناية تتعلق مبال، فيعترب اأنه ارتكب جناية ويعاقب باحلب�س 

مدة �سبع �سنوات.
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الف�سل الرابع والثالثون 

الن�سب والغ�س 

املادة )300( 

كل بيان اأدى باللفظ اأو بالكتابة اأو ا�ستنتج من طريقة ال�سلوك عن اأمر واقعي ما�ٍس اأو حا�سر، وهو كاذب 

يف حقيقته يعترب ن�سبًا وغ�سًا اإذا كان ال�سخ�س الذي اأداه يعلم باأنه كاذب.

املادة )301( 

كل من ح�سل من �سخ�س اآخر على �سيء قابل لل�سرقة اأو حمل �سخ�سًا على اأن ي�سلم �سيئًا قاباًل لل�سرقة 

اأنه  باأية و�سيلة من و�سائل الن�سب والغ�س وبق�سد الحتيال، يعترب  اآخر متو�ساًل اإىل ذلك  اإىل �سخ�س 

ارتكب جناية ويعاقب باحلب�س مدة خم�س �سنوات.

املادة )302( 

كل من حمل �سخ�سًا اآخر على اإم�ساء �سك ذي قيمة اأو على تنظيم ذلك ال�سك اأو قبوله اأو حوالته اأو 

تغيريه اأو اإتالفه كله اأو بع�سه، اأو حمله على حترير ورقة اأو على ختمها اأو كتابة اأي ا�سم عليها اأو ب�سمها 

باأي ختم اأو عالمة اأخرى، متو�ساًل اإىل ذلك باأية و�سيلة من و�سائل الن�سب والغ�س وبق�سد الحتيال، بغية 

حتويل تلك الورقة اأو ا�ستعمالها اأو التعامل بها فيما بعد ك�سك ذي قيمة، يعترب اأنه ارتكب جناية ويعاقب 

باحلب�س مدة خم�س �سنوات.

املادة )303( 

كل من ح�سل با�ستعمال طرق احليلة اأو اخلداع من اأي �سخ�س اآخر على �سيء قابل لل�سرقة اأو حمل �سخ�سًا على 

اأن ي�سلم لآخر ماًل اأو ب�سائع اأو مبلغًا من املال اأو مقدارًا من الب�سائع تزيد قيمتها اأو مقدارها عما قد يدفعه 

اأو ي�سلمه اإىل ذلك ال�سخ�س الآخر فيما لو مل ت�ستعمل معه طرق احليلة اأو اخلداع، يعترب اأنه ارتكب جنحة.

املادة )304( 

كل من:

)اأ( ح�سل بطريق الن�سب والغ�س اأو باأية طريقة احتيالية اأخرى عند ا�ستدانته مبلغًا من املال اأو حتمله 

ذمة من الذمم على اعتماد مايل يخوله ا�ستدانة ذلك املبلغ اأو حتمل تلك الذمة، اأو

)ب( وهب اأو اأعطى اأو اأفرغ اأو رهن اأمواله اأو ت�سبب يف وقوع ذلك بق�سد الحتيال على دائنيه اأو على 

اأي منهم، اأو

)ج( باع اأو نقل اأي ق�سم من اأمواله، بعد �سدور حكم اأو قرار بحقه يق�سي عليه بدفع مبلغ من املال وقبل 

تنفيذ ذلك القرار اأو احلكم اأو خالل مدة �سهرين �سابقني لتاريخ �سدور ذلك احلكم اأو القرار قا�سدًا 

بذلك الحتيال على دائنيه

يعترب اأنه ارتكب جنحة.
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املادة )305( 

كل من تاآمر مع �سخ�س اآخر على اأن يوؤثر باإحدى طرق الحتيال على اأ�سعار اأية حاجة تباع علنًا يف الأ�سواق 

اأو على اأن يحتال على اجلمهور ب�سورة عامة اأو على �سخ�س معني اأو غري معني، اأو على اأن يبتز ماًل من 

�سخ�س اآخر، يعترب اأنه ارتكب جنحة.

املادة )306( 

كل من كان بائعًا اأو راهنًا ملال، اأو حماميًا اأو وكياًل عن البائع اأو الراهن واأتى فعاًل من الأفعال التالية 

بق�سد حمل ال�ساري اأو املرتهن على قبول امللكية املعرو�سة عليه اأو املقدمة له، اأي:

)اأ( اأخفى عن ال�ساري اأو املرتهن م�ستندًا جوهريًا يتعلق مبلكية املال املباع اأو املرهون اأو اأي حق اأو رهن 

يتعلق به، اأو

)ب( زّور �سهادة تتوقف اأو يحتمل اأن تتوقف عليها امللكية، اأو

به تتعلق  اأخفى حقيقة جوهرية  اأو  للرهن  اأو  للبيع  املعرو�س  املال  ملكية  ب�ساأن  كاذبًا  بيانًا  اأعطى  )ج( 
 

يعترب اأنه ارتكب جنحة ويعاقب باحلب�س مدة �سنتني.

املادة )307( 

كل من زعم من اأجل احل�سول على ك�سب اأو مكافاأة باأنه ميار�س اأو ي�ستعمل اأي نوع من اأنواع ال�سحر اأو 

العرافة اأو اأخذ على عاتقه فتح البخت، اأو زعم باأنه ي�ستطيع اكت�ساف �سيء م�سروق اأو مفقود ومعرفة مكان 

وجوده مبا ميلك من مهارة اأو معرفة يف علم التنجيم وال�سحر، مقابل ك�سب اأو مكافاأة، يعترب اأنه ارتكب 

جنحة ويعاقب باحلب�س مدة �سنة واحدة.

املادة )308( 

رخ�سة  اأو  ت�سجيل  اأي  على  ق�سدًا  حاول احل�سول  اأو  ق�سدًا  والغ�س  الن�سب  با�ستعمال  من ح�سل  كل 

اأو �سهادة لنف�سه اأو لغريه من النا�س مبقت�سى اأي ت�سريع من الت�ساريع، يعترب اأنه ارتكب جنحة ويعاقب 

باحلب�س مدة �سنة واحدة.

الف�سل اخلام�س والثالثون 

حيازة الأموال التي ا�ستح�سل عليها ب�سورة غري م�سروعة 

املادة )309( 

كل من ا�ستلم ق�سدًا اأو اأخذ على عاتقه ق�سدًا، بنف�سه اأو بوا�سطة وكيله، منفردًا اأو بال�سرتاك مع �سخ�س 

الت�سرف  اأو  نوعها  اأخرى مهما كان  اأموال  اأية  اأو  اأو �سك ذي قيمة  نقود  اأو  اآخر، املحافظة على �سيء 

فيها وهو عامل باأنها م�سروقة اأو م�سلوبة اأو مغ�سوبة، اأو باأنه قد ا�ستح�سل عليها اأو جرى الت�سرف فيها 

 على وجه غري م�سروع وب�سورة تكّون جناية، يعترب اأنه ارتكب جناية ويعاقب باحلب�س مدة ع�سر �سنوات:

وي�سرتط يف ذلك اأنه يجوز حماكمة كل �سخ�س يتهم بارتكاب جرم مبقت�سى هذه املادة اأمام املحكمة التي 
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متلك �سالحية حماكمة ال�سخ�س املتهم ب�سرقة الأموال اأو اأخذها اأو �سلبها اأو احل�سول عليها اأو الت�سرف 

فيها على تلك ال�سورة ويف هذه احلالة يعاقب بنف�س العقوبة التي يعاقب بها املجرم ال�سلي الذي �سرق 

الأموال اأو غ�سبها اأو ا�ستح�سل عليها اأو ت�سرف فيها ب�سورة غري م�سروعة.

املادة )310( 

كل من ا�ستلم اأو اأخذ على عاتقه بنف�سه اأو بوا�سطة وكيله، منفردًا اأو بال�سرتاك مع �سخ�س اآخر، املحافظة 

على �سيء اأو نقود اأو �سك ذي قيمة اأو اأية اأموال اأخرى مهما كان نوعها، اأو الت�سرف فيها وهو عامل باأنها 

اأخذت اأو �سلبت اأو ا�ستح�سل عليها اأو جرى حتويلها اأو الت�سرف فيها على وجه غري م�سروع وب�سورة تكّون 

جنحة، يعترب اأنه ارتكب جنحة ويعاقب بنف�س العقوبة التي يعاقب بها املجرم الأ�سلي الذي ا�ستح�سل على 

تلك الأموال اأو ت�سرف بها اأو حولها لنف�سه ب�سورة غري م�سروعة.

املادة )311( 

كل من اأحرز �سيئًا اأو نقدًا اأو �سكًا ذا قيمة اأو ماًل اآخر مهما كان نوعه مما ي�ستبه، �سمن دائرة املعقول، 

باأنه مال م�سروق، يعترب اأنه ارتكب جنحة ويعاقب باحلب�س مدة �ستة اأ�سهر اأو بغرامة قدرها خم�سون جنيهًا 

اأو بكلتا هاتني العقوبتني اإل اإذا اأثبت للمحكمة ب�سورة تقنع بها باأنه ح�سل عليها ب�سورة م�سروعة.

الف�سل ال�ساد�س والثالثون 

خيانة الأمانة وتقدمي احل�سابات الكاذبة 

املادة )312( 

كل من كان اأمينًا على مال واتلف ذلك املال بق�سد الحتيال اأو حوله بق�سد الحتيال لأي غر�س غري 

الغر�س الذي فو�س با�ستعماله من اأجله بحكم الأمانة، يعترب اأنه ارتكب جناية ويعاقب باحلب�س مدة �سبع 

�سنوات.

دون  اأدناه  الآتي ذكرهم  الأ�سخا�س  اإىل  »الأمني«  كلمة  تن�سرف  املادة  املق�سودة من هذه  للغاية  اإيفاًء 

�سواهم:

)اأ( املتولني على الأوقاف املن�ساأة �سراحة بحجة اأو بو�سية اأو ب�سك حتريري جلهة عامة اأو خا�سة اأو 

جلهة خريية.

)ب( املتولني الذي يعينون بحكم القانون لأية غاية من هذه الغايات.

)ج( الأ�سخا�س الذين تنتقل اإليهم واجبات املناظرة على اأي وقف من الأوقاف املتقدم ذكرها.

)د( منفذي الو�سايا والقيمني على الرتكات.

املادة )313( 

كل من:

)اأ( كان مديرًا لهيئة م�سجلة اأو �سركة، اأو موظفًا من موظفيها وا�ستلم اأو احرز بحكم وظيفته اأي مال من 
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اأموال الهيئة اأو ال�سركة غري خم�س�س لدفع دين اأو ا�ستحقاق �سحيح عليها واغفل بق�سد الحتيال 

قيد ذلك املال بحقيقته ومتامه يف دفاترها وح�ساباتها اأو مل يت�سبب اأو يوعز بقيده على هذا الوجه.

)ب( كان مديرًا اأو موظفًا اأو ع�سوًا يف هيئة م�سجلة اأو �سركة وارتكب اأحد الأفعال التالية بق�سد الحتيال، 

اأي:

)1( اأتلف اأو غري اأو �سوه اأو زور اأي �سجل اأو دفرت اأو م�ستند اأو �سك ذي قيمة اأو ح�ساب عائد للهيئة اأو 

ال�سركة اأو اأي قيد يف دفاترها اأو م�ستنداتها اأو ح�ساباتها اأو كان �سريكًا يف ذلك الفعل، اأو

اأو كان �سريكًا يف ذلك  اأو ح�ساباتها  اأو يف م�ستنداتها  اأو ال�سركة  )2( دّون قيدًا كاذبًا يف دفاتر الهيئة 

الفعل، اأو

)3( اأغفل تدوين قيد جوهري يف دفاتر الهيئة اأو ال�سركة اأو م�ستنداتها اأو ح�ساباتها اأو كان �سريكًا يف 

ذلك الفعل

يعترب اأنه ارتكب جناية ويعاقب باحلب�س مدة �سبع �سنوات.

املادة )314(

كل من كان موؤ�س�سًا اأو مديرًا لهيئة م�سجلة اأو �سركة موجودة اأو يف النية تاأليفها، اأو كان موظفًا فيها اأو 

فاح�سًا حل�ساباتها وو�سع اأو ن�سر اأو اأذاع اأو وافق على و�سع اأو ن�سر اأو اإذاعة اأي بيان اأو تقرير اأو ك�سف 

من  غاية  اأية  اإىل  التو�سل  بذلك  قا�سدًا  �سحيحة  غري  جوهرية  م�ساألة  يت�سمن  باأنه  عامل  وهو  ح�ساب 

الغايات التالية اأي:

)اأ( خدع اأي ع�سو من اأع�سائها اأو م�ساهم من م�ساهميها اأو دائن من دائنيها، معينًا كان اأو غري معني، 

اأو الحتيال عليه.

)ب( اإغراء اأي �سخ�س، معينًا كان اأو غري معني، على الن�سمام اإليها اأو على ت�سليفها ماًل اأو على اإعطاء 

كفالة ملنفعتها

يعترب اأنه ارتكب جناية ويعاقب باحلب�س مدة �سبع �سنوات.

املادة )315( 

كل من كان كاتبًا اأو خادمًا اأو م�ستخدمًا اأو كان يعمل ب�سفة كاتب اأو خادم وارتكب اأحد الأفعال التالية 

بق�سد الحتيال، اأي:

)اأ( اأتلف اأو غرّي اأو �سّوه اأو زّور اأي دفرت اأو م�ستند اأو �سك ذي قيمة اأو ح�ساب يخ�س م�ستخدمه اأو يف حوزة 

م�ستخدمه اأو ا�ستلمه حل�ساب م�ستخدمه اأو اأتلف اأو غرّي اأو �سوه اأو زّور اأي قيد يف دفاتر م�ستخدمه 

اأو م�ستنداته اأو ح�ساباته، اأو كان �سريكًا يف ذلك.

)ب( دّون قيدًا غري �سحيح يف اأي هذه الدفاتر اأو امل�ستندات اأو احل�سابات اأو كان �سريكًا يف ذلك الفعل، اأو

اأو كان �سريكًا يف ذلك  اأو احل�سابات  امل�ستندات  اأو  الدفاتر  اأي هذه  اأغفل تدوين قيد جوهري يف  )ج( 

الفعل

يعترب اأنه ارتكب جناية ويعاقب باحلب�س مدة �سبع �سنوات.



414

املادة )316( 

كل من كان موظفًا معهودًا اإليه ا�ستالم اأو حفظ اأو اإدارة اأي ق�سم من اليرادات اأو الأموال العامة، وقدم 

عن علم منه بيانًا اأو ك�سفًا غري �سحيح ب�ساأن نقد اأو مال ا�ستلمه اأو اوؤمتن عليه، اأو ر�سيد نقد اأو مال 

موجود يف حيازته اأو عهدته، يعترب اأنه ارتكب جنحة.

الق�سم ال�ساد�س 

الإ�سرار باملال ب�سوء نية 

الف�سل ال�سابع والثالثون 

اجلرائم التي ت�سبب الإ�سرار باملال 

املادة )317( 

كل من اأ�سرم النار ق�سدًا وبوجه غري م�سروع:

)اأ( يف اأي بناء اأو اإن�ساء مهما كان نوعه تامًا كان اأم غري تام، اأو

)ب( يف اأي مركب من املراكب تامًا كان اأم غري تام، اأو

)د( يف اأي كوم من احلا�سالت الزراعية اأو الوقود املعدنية اأو النباتية، اأو

)د( يف اأي منجم من املناجم اأو يف ا�سغال ذلك املنجم اأو جهازاته اأو اآلته

يعترب اأنه ارتكب جناية ويعاقب باحلب�س املوؤبد. ويطلق على هذه اجلناية ا�سم »احلرق اجلنائي«.

املادة )318( 

كل من:

)اأ( حاول اإ�سرام النار بوجه غري م�سروع يف اأي �سيء من الأ�سياء املذكورة يف املادة ال�سابقة، اأو

)ب( اأ�سرم النار ق�سدًا وبوجه غري م�سروع يف �سيء واقع على مقربة من اأي �سيء من الأ�سياء املذكورة 

يف املادة ال�سابقة ب�سورة يحتمل معها اأن متتد اإليها النار

يعترب اأنه ارتكب جناية ويعاقب باحلب�س مدة اأربع ع�سرة �سنة.

املادة )319( 

كل من اأ�سرم النار ق�سدًا وبوجه غري م�سروع:

)اأ( يف حا�سالت نباتية مزروعة �سواء اأكانت قائمة اأم حم�سودة، اأو

)ب( يف حم�سول من التنب اأو الع�سب �سواء اأكان من نبت الطبيعة اأم مزروعًا، وقائمًا اأم مقطوعًا، اأو

)ج( يف اأ�سجار اأو ف�سائل اأو �سجريات قيد الزراعة �سواء اأكانت من نبت الطبيعة اأم مل تكن

يعترب اأنه ارتكب جناية ويعاقب باحلب�س مدة اأربع ع�سرة �سنة.
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املادة )320( 

كل من:

)اأ( حاول اإ�سرام النار بوجه غري م�سروع يف اأي �سيء من الأ�سياء املذكورة يف املادة ال�سابقة، اأو

)ب( اأ�سرم النار ق�سدًا وبوجه غري م�سروع يف �سيء واقع على مقربة من اأي �سيء من الأ�سياء املذكورة 

يف املادة ال�سابقة ب�سورة يحتمل معها اأن متتد اإليه النار

يعترب اأنه ارتكب جناية ويعاقب باحلب�س مدة �سبع �سنوات.

املادة )321( 

كل من اأ�سرم النار ق�سدًا وبوجه غري م�سروع يف اأية مادة اأو �سيء موجود يف اأية بناية اأو عليها اأو حتتها، 

�سواء اأا�سرمت النار يف البناية نف�سها اأم مل ت�سرم، يعترب اأنه ارتكب جناية ويعاقب باحلب�س مدة اأربع 

ع�سرة �سنة.

املادة )322( 

كل من حاول بوجه غري م�سروع اإ�سرام النار يف اأية مادة اأو �سيء من الأ�سياء اأو املواد املذكورة يف املادة 

ال�سابقة، يعترب اأنه ارتكب جناية ويعاقب باحلب�س مدة �سبع �سنوات.

املادة )323( 

كل من:

)اأ( اأغرق اأو اأتلف مركبًا ق�سدًا وبوجه غري م�سروع �سواء اأكان املركب تامًا اأم غري تام، اأو

ارتكب ق�سدًا وبوجه غري م�سروع فعاًل يوؤدي اإىل اإغراق مركب واقع يف خطر اأو اإىل تلفه الفوري، اأو

)ج( عبث مب�سباح اأو منارة اأو عوامة اأو عالمة اأو اإ�سارة م�ستعملة يف املالحة اأو اأعطى نورًا كاذبًا اأو اأعطى 

اإ�سارة كاذبة بق�سد تعري�س مركب من املراكب للخطر

يعترب اأنه ارتكب جناية ويعاقب باحلب�س املوؤبد.

املادة )324( 

كل من حاول بوجه غري م�سروع اإغراق اأو اإتالف مركب تام اأو غري تام اأو حاول بوجه غري م�سروع القيام 

باأي عمل يوؤدي اإىل غرق مركب اأو اإتالفه الفوري وهو يف حالة اخلطر، يعترب اأنه ارتكب جناية ويعاقب 

باحلب�س مدة اأربع ع�سرة �سنة.

املادة )325( 

كل من قتل حيوانًا قاباًل لل�سرقة اأو اآذاه اأو جرحه اأو اأعطاه �سمًا ق�سدًا وبوجه غري م�سروع، يعترب اأنه 

ارتكب جنحة.

فاإذا كان احليوان املبحوث عنه ح�سانًا اأو فر�سًا اأو كدي�سًا اأو حمارًا اأو بغاًل اأو جماًل اأو ثورًا اأو بقرة اأو 

جامو�سًا اأو عنزة اأو تي�سًا اأو خنزيرًا اأو كب�سًا اأو نعجة اأو �سغريًا من �سغار هذه احليوانات، يعترب املجرم 

اأنه ارتكب جناية ويعاقب باحلب�س مدة ع�سر �سنوات.
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ويف اأية حال اأخرى يعترب املجرم اأنه ارتكب جنحة ويعاقب باحلب�س مدة �سنتني.

املادة )326( 

)1( كل من اأتلف اأو خرب ماًل ق�سدًا وبوجه غري م�سروع، يعترب اأنه ارتكب جنحة، اإل يف املوا�سع التي 

ين�س فيها القانون على غري ذلك.

)2( فاإذا كان املال املبحوث عنه بيدرًا اأو اآلة زراعية اأو بئرًا اأو �سدًا اأو حاجزًا اأو �سفة اأو حائطًا اأو منفذ 

ماء معمل اأو منفذ ماء بركة اأو حا�سالت نباتية مزروعة، �سواء اأكانت قائمة اأم نامية اأم مقطوعة، اأو 

اأ�سجارًا اأو �سجريات اأو ف�سائل قائمة، اأو ج�سرًا اأو قنطرة اأو قناة اأو حو�سًا، يعترب املجرم اأنه ارتكب 

جناية ويعاقب باحلب�س مدة �سبع �سنوات.

)3( واإذا كان املال املبحوث عنه دار �سكن اأو �سفينة وكان ال�سرر قد جنم عن انفجار مادة مفرقعة

)اأ( وكان يف بيت ال�سكن اأو املركب �سخ�س، اأو

ارتكب جناية  اأنه  يعترب  للخطر  �سخ�س  اأي  بالفعل حياة  يعر�س  ال�سرر مما  اأو  الإتالف  كان  )ب( 

ويعاقب باحلب�س املوؤبد.

)4( اإذا كان املال املبحوث عنه �سك و�سية، �سواء اأكان املو�سي ميتًا اأم حيًا، اأو �سجاًل ي�سمح القانون اأو 

يق�سي بحفظه لثبات ملكية مال اأو قيده اأو لت�سجيل املواليد اأو املعمودية اأو عقود الزواج اأو الوفيات 

اأو الدفن، اأو �سورة عن جزء من اأجزاء هذا ال�سجل يق�سي القانون باإر�سالها اإىل اأي موظف عام، 

فيعترب املجرم اأنه ارتكب جناية ويعاقب باحلب�س مدة اأربع ع�سرة �سنة.

املادة )327( 

كل من و�سع مواد مفرقعة يف اأي مكان مهما كان نوعه بوجه غري م�سروع وبق�سد اإتالف مال اأو الإ�سرار 

به، يعترب اأنه ارتكب جناية ويعاقب باحلب�س مدة اأربع ع�سرة �سنة.

املادة )328( 

كل من ت�سبب ق�سدًا وبوجه غري م�سروع يف نقل مر�س معٍد اإىل حيوان اأو حيوانات قابلة لل�سرقة اأو يف 

تف�سي هذا املر�س بينها اأو كان ذا عالقة يف الت�سبب اأو حاول اأن يت�سبب بنقل ذلك املر�س اإىل حيوان اأو 

حيوانات كهذه اأو تف�سيه بينها، يعترب اأنه ارتكب جناية ويعاقب باحلب�س مدة �سبع �سنوات.

املادة )329( 

كل من اأزال اأو طم�س ق�سدًا وبوجه غري م�سروع وبق�سد الحتيال اأية مادة اأو عالمة اأقيمت اأو ن�سبت 

ب�سورة قانونية للدللة على حدود اأر�س، يعترب اأنه ارتكب جنحة.

املادة )330( 

كل من:

)اأ( اأزال اأو طم�س اأو خرب ق�سدًا عالمة م�ساحة اأو عالمة حدود و�سعت اأو اأقيمت من قبل اأية دائرة 

من دوائر احلكومة اأو مبقت�سى تعليماتها اأو اإر�ساداتها اأو اأثناء امل�ساحة التي جتربها احلكومة اأو من 
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اأجل هذه امل�ساحة، اأو

)ب( كان ملزمًا ب�سيانة وتعمري عالمة حدود و�سعت اأو اأقيمت طبقًا ملا ذكر يف الفقرة ال�سابقة واأهمل 

اأو رف�س تعمريها، اأو

)ج( اأزال اأو طم�س اأو خرب ق�سدًا عالمة و�سعها اأو اأقامها �سخ�س ينوي تقدمي طلب ل�ستئجار اأر�س 

املعادن اأو  باملناجم  املتعلقة  الت�ساريع  من  ت�سريع  اأي  مبقت�سى  حق  اأو  رخ�سة  على  احل�سول   اأو 

يعترب اأنه ارتكب جنحة ويعاقب باحلب�س مدة ثالثة اأ�سهر اأو بغرامة قدرها ع�سرة جنيهات ويجوز 

للمحكمة اأن تق�سي عليه اأي�سًا بدفع م�ساريف ت�سليح عالمة امل�ساحة اأو عالمة احلدود اأو اإعادة 

و�سعها اأو م�ساريف اإجراء اأية م�ساحة ي�سبح اإجراوؤها �سروريًا من جراء فعله اأو اعماله.

املادة )331(

كل من اأر�سل اأو �سلم اأو تداول كتابًا اأو حمررًا يت�سمن تهديدًا بحرق اأو تدمري بيت اأو خمزن حبوب اأو بناية اأخرى، 

اأو كوم حبوب اأو تنب اأو ح�سي�س اأو اأية حا�سالت زراعية اأخرى، �سواء اأكانت هذه الأ�سياء موجودة �سمن بناية 

اأو حتتها اأم مل تكن كذلك، اأو اأر�سل اأو �سلم اأو تداول كتابًا اأو حمررًا يت�سمن تهديدًا بحرق �سفينة اأو مركب اأو 

تدمريه اأو بقتل ما�سية اأو اإيذائها اأو ت�سميمها اأو جرحها، اأو ت�سبب يف اإي�سال مثل هذا الكتاب اأو املحرر مبا�سرة 

اأو غري مبا�سرة، وهو عامل مب�سمونه، يعترب اأنه ارتكب جناية ويعاقب باحلب�س مدة ع�سر �سنوات.

الق�سم ال�سابع 

التزوير و�سك النقود وتزييفها وما �سابه ذلك من اجلرائم 

الف�سل الثامن والثالثون 

التزوير 

املادة )332( 

التزوير هو تنظيم م�ستند كاذب بنية الحتيال اأو اخلداع.

املادة )333( 

اإن لفظة »م�ستند« الواردة يف هذا الق�سم من القانون ل ت�سمل العالمة التجارية اأو اأية عالمة من العالمات 

الأخرى التي ت�ستعمل فيما يتعلق باملواد التجارية واإن كانت تلك العالمة حمررة اأو مطبوعة.

املادة )334(

يقال باأن ال�سخ�س و�سع م�ستندًا كاذبًا:

)اأ( اإذا و�سع م�ستندًا يدل ظاهره على غري حقيقته.

)ب( اإذا غري م�ستندًا بدون تفوي�س بحيث اإنه لو اأجيز التغيري الذي اأجراه فيه لتغري مفعول امل�ستند.

)ج( اإذا دّون يف امل�ستند بدون تفوي�س اأثناء حتريره مادة لو اأجيز تدوينها فيه لتغري مفعوله.
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)د( اإذا وقع م�ستندًا:

)1( با�سم �سخ�س اآخر بدون تفوي�سه �سواء اأكان ا�سم ذلك ال�سخ�س مطابقًا ل�سم ال�سخ�س املوقع 

اأم مل يكن، اأو

)2( با�سم �سخ�س وهمي يدعي بوجوده �سواء ادعى باأن ا�سم ال�سخ�س الوهمي هو نف�س ا�سم ال�سخ�س 

املوقع، اأم مل يدِع ذلك، اأو

)3( با�سم �سخ�س اآخر يختلف عن ا�سم ال�سخ�س املوقع بق�سد اأن يوؤخذ خطاأ على اأنه ا�سم ذلك 

ال�سخ�س، اأو

)4( با�سم ال�سخ�س الذي انتحل املوقع على امل�ستند �سخ�سيته ب�سرط اأن يكون مفعول امل�ستند متوقفًا 

على تطابق هوية ال�سخ�س املوقع وال�سخ�س الذي انتحل ا�سمه.

املادة )335( 

 )1( يقال باأن �سخ�سًا و�سع م�ستندًا كاذبًا بق�سد الحتيال اإذا كان ق�سده حمل �سخ�س اآخر على ا�ستعمال 

ذلك امل�ستند ب�سورة توؤدي اإىل الإ�سرار بذلك ال�سخ�س الآخر.

)2( يفرت�س وجود ق�سد الحتيال اإذا ظهر اأنه كان يوجد يف حني و�سع امل�ستند �سخ�س معني، معلومًا 

كان اأو غري معلوم، ميكن الحتيال عليه بذلك امل�ستند. ول يرد هذا الفرتا�س باثبات كون الفاعل 

قد اتخذ اأو عزم على اتخاذ التدابري للحيلولة دون الحتيال على ذلك ال�سخ�س بالفعل، ول بادعاء 

الفاعل باأن ال�سيء الذي يرمي اإىل ال�ستح�سال عليه بامل�ستند الكاذب هو حق من حقوقه اأو باأنه 

كان يح�سبه كذلك.

الف�سل التا�سع والثالثون 

عقوبة التزوير 

املادة )336( 

كل من زور م�ستندًا يعترب اأنه ارتكب جرمًا، ويعد هذا اجلرم جنحة اإل يف املوا�سع التي ذكر فيها غري ذلك.

املادة )337( 

كل من زور و�سية اأو �سند ملكية اأو �سجاًل ق�سائيًا اأو وكالة اأو بولي�سة اأو �سفتجة اأو م�ستندًا اآخر قابل التداول، 

اأو بولي�سة تاأمني على احلياة اأو �سكًا اأو تفوي�سًا اآخر يق�سي بدفع مبلغ من املال من قبل �سخ�س يتعاطى 

اأ�سغال ال�سرافة، يعترب اأنه ارتكب جناية ويعاقب باحلب�س املوؤبد.

املادة )338( 

كل من زور م�ستندًا ر�سميًا اأو ق�سائيًا، يعترب اأنه ارتكب جناية ويعاقب باحلب�س مدة ع�سر �سنوات.
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املادة )339( 

كل من:

)اأ( زّور طابعًا ت�ستعمله اأية حكومة من احلكومات فيما يتعلق باليرادات �سواًء اأكان ذلك الطابع ب�سورة 

دمغة اأو ب�سكل طابع ورقي، اأو

اأداة ميكن  اأو  اأحرز عن علم منه بدون عذر م�سروع )وتقع تبعة اثبات ذلك عليه( قالبًا  اأو  )ب( �سنع 

ا�ستعمالها لطبع مثل هذا الطابع، اأو

يتعلق  فيما  فل�سطني  حكومة  ت�ستعمله  طابع  اأي  الحتيال  وبطريق  كانت  �سورة  باأية  �سلخ  اأو  قطع  )ج( 

بالإيرادات، اأو ف�سله عن اأية مادة بق�سد ا�ستعماله اأو ا�ستعمال اأي ق�سم منه مرة اأخرى، اأو

)د( �سّوه بطريق الحتيال اأي طابع مما اأ�سري اإليه يف الفقرة الأخرية بق�سد ا�ستعماله مرة اأخرى، اأو

)هـ( األ�سق اأو و�سع بطريق الحتيال اأي طابع اأو ق�سم من طابع على اأية مادة اأو على اأي طابع من الطوابع 

امل�سار اإليها يف الفقرة الأخرية، �سواء اأكان الطابع املل�سق اأو املو�سوع قد قطع اأو �سلخ اأو ف�سل على 

اأي وجه اآخر من م�ستند اأو طابع اآخر و�سواء اأكان ذلك بطريق الحتيال اأم مل يكن، اأو

)و( حما اأو اأزال بطريق الحتيال عن اأي طابع موجود على اأية مادة، اأي ا�سم اأو مبلغ اأو تاريخ اأو اأي �سيء 

اآخر مهما كان نوعه مما هو حمرر عليه، اإما حموًا كليًا ظاهريًا، بق�سد ا�ستعمال ذلك الطابع مرة 

اأخرى، اأو

)ز( اأحرز طابعًا اأو ق�سمًا من طابع قطع اأو �سلخ اأو ف�سل بوجه اآخر وبطريق الحتيال عن اأية مادة، اأو 

اأو اأزيل عنه بوجه اآخر بطريق  اأية مادة حمي  طابعًا �سّوه بطريق الحتيال، اأو طابعًا موجودًا على 

الحتيال اأي ا�سم اأو مبلغ اأو تاريخ اأو �سيء اآخر حموًا كليًا اأو ظاهريًا مع علمه بذلك بدون عذر م�سروع 

)وتقع تبعة اثبات ذلك عليه(

يعترب اأنه ارتكب جناية ويعاقب باحلب�س مدة �سبع �سنوات.

املادة )340( 

كل من تداول م�ستندًا كاذبًا عن علم منه وبطريق الحتيال، يعترب كاأنه زّور ذلك امل�ستند ويعاقب بالعقوبة 

املرتتبة على ارتكاب ذلك اجلرم.

املادة )341( 

كل من تداول عن علم منه م�ستندًا �سدر اأمر من مرجع قانوين باإلغائه اأو باإبطاله اأو بتوقيف العمل به، 

اأو م�ستندًا بطل مفعوله مبرور الزمن اأو باملوت اأو بوقوع حادث اآخر، باعتبار اأنه م�ستند ل يزال معموًل به 

ونافذ املفعول، يعترب كاأنه زور ذلك امل�ستند ويعاقب بالعقوبة املرتتبة على ارتكاب ذلك اجلرم.

املادة )342( 

كل من حمل غريه على توقيع اأو اإم�ساء م�ستند متو�ساًل اإىل ذلك ببيانات كاذبة واحتيالية تتعلق ب�سفة 

اأو مفعوله، يعترب كاأنه زور ذلك امل�ستند ويعاقب بنف�س العقوبة املرتتبة على  اأو مب�سمونه  ذلك امل�ستند 

ارتكاب ذلك اجلرم.
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املادة )343( 

كل من ارتكب فعاًل من الأفعال التالية بطريق الحتيال، اأي:

)اأ( حما ت�سطري �سك اأو اأ�ساف اإليه اأو غرّي فيه، اأو

)ب( تداول �سكًا م�سطرًا وهو عامل باأن الت�سطري الذي عليه قد حمي اأو اأ�سيف اإليه اأو غرّي فيه

يعترب اأنه ارتكب جناية ويعاقب باحلب�س مدة �سبع �سنوات.

املادة )344( 

كل من ارتكب فعاًل من الأفعال التالية بطريق الحتيال، اأي:

)اأ( و�سع اأو وّقع اأو اأم�سى دون تفوي�س اأو عذر م�سروع م�ستندًا اأو حمررًا با�سم �سخ�س اآخر اأو بالنيابة 

عنه، مبقت�سى وكالة اأو بدونها، اأو

)ب( تداول م�ستندًا اأو حمررًا و�سع اأو وقع اأو اأم�سي من قبل �سخ�س اآخر على الوجه ال�سالف الذكر وهو 

عامل بذلك

يعترب اأنه ارتكب جناية ويعاقب باحلب�س مدة �سبع �سنوات.

املادة )345( 

كل من دبر ت�سليم مال اأو دفع نقد لنف�سه اأو لغريه بال�ستناد اإىل و�سية م�سدقة اأو اإىل قرار باإدارة تركة 

�سدر بناًء على و�سية مزورة، وهو عامل بتزويرها، اأو فعل ذلك بال�ستناد اإىل و�سية م�سدقة اأو اإىل قرار 

باإدارة تركة ا�ستح�سل عليه بتقدمي بينة كاذبة وهو عامل بذلك، يعترب كاأنه زور امل�ستند اأو ال�سيء الذي 

جرى الت�سليم اأو الدفع بال�ستناد اإليه ويعاقب بنف�س العقوبة املرتتبة على ارتكاب ذلك اجلرم.

املادة )346( 

كل من كان موظفًا يف اخلدمة العامة ونظم اأو اأعطى عن علم منه وبق�سد الحتيال �سخ�سًا اآخر �سندًا 

لدفع مبلغ من املال م�ستحق على اأية �سلطة عامة يزيد اأو يقل عن املبلغ امل�ستحق لل�سخ�س الذي اأعطي له 

ال�سند، يعترب اأنه ارتكب جناية ويعاقب باحلب�س مدة �سبع �سنوات.

املادة )347( 

كل من كان يف عهدته الفعلية �سجل اأو �سبط حمفوظ بتفوي�س قانوين و�سمح عن علم منه باإدخال قيد 

فيه يتعلق مب�ساألة جوهرية مع علمه بعدم �سحة ذلك القيد، يعترب اأنه ارتكب جناية ويعاقب باحلب�س مدة 

�سبع �سنوات.
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الف�سل الأربعون 

تزوير البنكنوت 

املادة )348( 

ت�سمل لفظة »البنكنوت« الواردة يف هذا الف�سل كل �سفتجة اأو بولي�سة ا�سدرها م�سرف يف فل�سطني اأو 

بنك انكلرتا اأو اأي �سخ�س اأو هيئة م�سجلة اأو �سركة تتعاطى اأ�سغال ال�سرافة يف اأية جهة من جهات العامل، 

وت�سمل اأي�سًا كل بولي�سة بنك �سادرة من م�سرف وكل بولي�سة �سادرة على بيا�س واأوراق النقد ال�سادرة 

مبقت�سى قانون اأوراق النقد ل�سنة 1927 وكل ورقة مالية )مهما كان ال�سم الذي يطلق عليها( اإذا كانت 

تعترب كنقد قانوين يف البالد ال�سادرة فيها.

املادة )349( 

)1( كل من زّور ورقة بنكنوت بق�سد الحتيال اأو غري فيها اأو تداول ورقة بنكنوت يدل ظاهرها على اأنها 

مزورة اأو مغرية مع علمه بذلك، يعترب اأنه ارتكب جناية ويعاقب باحلب�س املوؤبد.

)2( كل من اأدخل اإىل فل�سطني اأو ا�ستلم فيها بال تفوي�س اأو عذر م�سروع )وتقع تبعة اثبات ذلك عليه( 

ورقة مالية مزورة اأو مغرية يدل ظاهرها على انها ورقة بنكنوت وهو عامل باأنها مزورة، اأو ا�سرتى 

ورقة كهذه اأوقبلها من �سخ�س اآخر اأو وجدت يف عهدته اأو حيازته، يعترب اأنه ارتكب جناية ويعاقب 

باحلب�س مدة �سبع �سنوات.

املادة )350( 

 )1( كل من �سنع ورقة يدل ظاهرها على اأنها ورقة بنكنوت اأو ق�سم من ورقة بنكنوت اأو ورقة متاثل البنكنوت 

على اأي وجه من الوجوه اأو قريبة ال�سبه بها لدرجة حتمل النا�س على النخداع، اأو ت�سبب يف �سنعها 

اأو ا�ستعملها لأية غاية من الغايات اأو تداولها، يعترب اأنه ارتكب جنحة ويعاقب بغرامة قدرها �ستة 

جنيهات عن كل ورقة كهذه، وللمحكمة اأن تاأمر مب�سادرة الورقة التي ارتكب اجلرم ب�ساأنها وجميع 

ن�سخها وجميع ما قد يكون يف حيازة الفاعل من اللوحات وقوالب الطبع والأختام وخالفها من الأوراق 

التي ا�ستعملت يف طبع اأو اإعادة طبع تلك الورقة اأو التي ميكن ا�ستعمالها لتلك الغاية.

)2( اإذا ورد ا�سم �سخ�س على ورقة يعترب �سنعها جرمًا مبقت�سى هذه املادة وكان ذلك ال�سخ�س يعلم 

با�سم وعنوان ال�سخ�س الذي طبعها اأو �سنعها ورف�س الباحة با�سمه اأو عنوانه لأي ماأمور من ماأموري 

البولي�س، يعترب اأنه ارتكب جنحة ويعاقب بغرامة قدرها ع�سرة جنيهات.

)3( اإذا ظهر ا�سم �سخ�س على ورقة اتهم �سخ�س اآخر بارتكاب جرم ب�ساأنها مبقت�سى هذه املادة اأو على 

ورقة اأخرى ا�ستعملت اأو وزعت كي ت�ستعمل فيما يتعلق بتلك الورقة، فيعترب ذلك بينة اأولية على اأن 

ذلك ال�سخ�س قد ت�سبب يف �سنع تلك الورقة.

املادة )351( 

كل من ارتكب فعاًل من الأفعال التالية بدون تفوي�س اأو عذر م�سروع، وتقع تبعة اإثبات ذلك عليه، اأي:
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اأو اأحرز عن علم منه ورقًا ي�سبه الورق املخ�س�س  اأو حاز  اأو عر�س للبيع،  اأو باع  اأو ا�ستعمل  )اأ( �سنع 

وامل�ستعمل يف �سنع اأي نوع من اأوراق البنكنوت اأو ورقًا ميكن اأن يوؤخذ باأنه من ذلك الورق اخلا�س، 

اأو

)ب( �سنع اأو ا�ستعمل، اأو وجد يف عهدته اأو اأحرز عن علم منه اإطارًا اأو قالبًا اأو اأداة ت�ستعمل ل�سنع مثل 

ذلك الورق اأو ت�ستعمل يف اإدخال اأية كلمة اأو رقم اأو ر�سم اأو عالمة فارقة خا�سة بذلك الورق وظاهرة 

يف مادته عليه، اأو

)ج( ت�سبب با�ستعمال الأ�ساليب الفنية اأو الحتيالية يف اثبات مثل هذه الكلمات اأو الر�سوم اأو العالمات 

الفارقة يف مادة اأية ورقة اأو يف اثبات اأية كلمات اأو ر�سوم اأو عالمات فارقة اأخرى يق�سد منها اأن 

تكون م�سابهة لها واأن ت�سلك بدًل منها، اأو

)د( حفر اأو نق�س باأية �سورة على اأية لوحة اأو مادة ن�سًا يدل ظاهره على اأنه ن�س ورقة بنكنوت اأو ق�سم 

من ورقة بنكنوت، اأو اأي ا�سم اأو كلمة اأو منرة اأو رقم اأو ر�سم اأو حرف اأو نق�س ي�سبه اأو يق�سد منه 

ح�سب الظاهر اأن ي�سبه اأي توقيع من التواقيع املوجودة على ورقة بنكنوت، اأو

)هـ( ا�ستعمل، اأو وجد يف عهدته اأو اأحرز عن علم منه مثل تلك اللوحة اأو املادة اأو الأداة اأو الو�سيلة ل�سنع 

اأو طبع ورقة بنكنوت، اأو

اإليها  امل�سار  الأمور  اأمر من  اأي  اأو طبع عليها  ورقة و�سع  اأية  اأحرز عن علم منه  اأو  اأو حاز  تداول  )و( 

اأعاله

يعترب اأنه ارتكب جناية ويعاقب باحلب�س مدة خم�س �سنوات.

املادة )352( 

كل من اأ�سدر ورقة من اأوراق البنكنوت بدون تفوي�س م�سروع اأو كان �سريكًا يف اإ�سدارها، يعترب اأنه ارتكب 

جناية ويعاقب باحلب�س مدة خم�س �سنوات.

املادة )353( 

اأوراق  اأو �سّوه باأي وجه اآخر ورقة نقد �سادرة مبقت�سى قانون  اأو مزق اأو قطع عن ق�سد  كل من طم�س 

النقد ل�سنة 1927، يعترب اأنه ارتكب جنحة ويعاقب باحلب�س مدة ثالثة اأ�سهر اأو بغرامة قدرها مائة جنيه 

اأو بكلتا هاتني العقوبتني.

املادة )354( 

وتقرر  حلاملها  تعوي�س  دفع  بدون  مقلدة  اأو  مزورة  اأنها  يثبت  بنكنوت  ورقة  كل  املحكمة  ت�سبط   )1(

م�سادرتها.

)2( اإذا اأقيم الدليل اأمام حاكم �سلح باإخبار م�سفوع باليمني على وجود �سبب يحمل على العتقاد باأن 

�سخ�سًا من الأ�سخا�س يوجد يف عهدته اأو حيازته اأو �سبق اأن وجد يف عهدته اأو حيازته بدون تفوي�س 

اأو عذر م�سروع:

)اأ( ورقة بنكنوت مزورة اأو مقلدة، اأو
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)ب( اأية اأداة ل�سنع اأو تقليد الورق امل�ستعمل للبنكنوت، اأو

)ج( اأية مادة عليها كلمات اأو �سور اأو ر�سوم اأو حروف ي�ستطاع ا�ستعمالها يف اإخراج ر�سم ورقة بنكنوت 

اأو املق�سود منها اأن ت�ستعمل لتلك الغاية:

فيجوز حلاكم ال�سلح اأن ي�سدر مذكرة تفتي�س وحتر، للتفتي�س عما �سبق ذكره، واإذا وجد اأي �سيء مما 

اأو باأمر حاكم  اأثناء التفتي�س والتحري ي�سبط وي�سادر باأمر املحكمة التي يحاكم املجرم اأمامها،  ذكر 

ال�سلح اإن مل جتِر حماكمته.

الف�سل احلادي والأربعون 

اجلرائم املتعلقة بامل�سكوكات 

املادة )355( 

يف هذا الف�سل:

ت�سمل لفظة »امل�سكوكات« امل�سكوكات على اختالف اأنواعها وفئاتها امل�سنوعة من اأي �سنف من املعادن اأو 

املعادن املخلوطة، والرائجة ب�سورة م�سروعة يف فل�سطني اأو يف اأية بالد اأخرى.

وت�سمل لفظة »معدن« اأي مزيج اأو خليط من املعادن.

ويراد بعبارة »امل�سكوكات الزائفة« امل�سكوكات غري الأ�سلية التي حتاكي امل�سكوكات الأ�سلية اأو التي يلوح اأنه 

ق�سد منها اأن حتاكيها اأو اأن يتداولها النا�س باعتبارها م�سكوكات اأ�سلية، وت�سمل هذه العبارة امل�سكوكات 

الأ�سلية التي عوجلت بالطلي اأو بتغيري ال�سكل حتى اأ�سبحت حتاكي م�سكوكات اأكرب منها قيمة، اأو التي 

يلوح اأنها عوجلت على تلك ال�سورة بق�سد اأن ت�سبح حماكية مل�سكوكات اأكرب منها قيمة اأو اأن يخالها 

النا�س كذلك، وت�سمل اأي�سًا امل�سكوكات الأ�سلية التي قر�ست اأو �سجلت اأو اأنق�س حجمها اأو وزنها على اأي 

وجه اآخر اأو عوجلت بالطلي اأو بتغيري ال�سكل ب�سورة توؤدي اإىل اإخفاء اآثار القر�س اأو ال�سجل اأو النقا�س، 

وت�سمل اأي�سًا امل�سكوكات الآنفة الذكر �سواء اأكانت يف حالة �ساحلة للتداول اأم مل تكن و�سواء اأكانت عملية 

طالئها اأو تغيريها تامة اأو مل تكن كذلك.

وت�سمل عبارة »الطلي بالذهب اأو الف�سة« بالن�سبة للم�سكوكات طليها بطالء يعطيها مظهر الذهب اأو الف�سة 

مهما كانت الو�سيلة امل�ستعملة يف ذلك.

املادة )356( 

كل من �سنع م�سكوكات ذهبية اأو ف�سية زائفة، اأو �سرع يف �سنعها يعترب اأنه ارتكب جناية ويعاقب باحلب�س 

مدة اأربع ع�سرة �سنة.

املادة )357( 

كل من:

)اأ( طلى بالذهب اأو بالف�سة اأية قطعة معدنية ذات حجم اأو �سكل ينا�سب ل�سنع امل�سكوكات منها، بق�سد 
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�سك م�سكوكات ذهبية اأو ف�سية زائفة من تلك القطعة، اأو

)ب( و�سع اأية قطعة معدنية يف حجم اأو �سكل ينا�سب لت�سهيل �سكها ك�سكة ذهبية اأو ف�سية زائفة بق�سد 

�سنع تلك ال�سكة الذهبية اأو الف�سية الزائفة منها، اأو

)ج( فعل اأحد الأفعال املذكورة فيما يلي بدون تفوي�س اأو عذر م�سروع )وتقع تبعة اثبات ذلك عليه( اأي:

اأو ف�سية زائفة باأقل من القيمة  اأو ت�سرف مب�سكوكات ذهبية  اأو دفع  اأو قب�س  اأو باع  )1( ا�سرتى 

املعينة عليها اأو باأقل من القيمة التي يلوح اأنها ق�سد اأن تكون لها اأو عر�س نف�سه للقيام باأي 

فعل من هذه الأفعال، اأو

)2( ادخل اإىل فل�سطني اأو ت�سلم فيها م�سكوكات ذهبية اأو ف�سية زائفة مع علمه باأنها زائفة، اأو

اأو قالبًا خم�س�سًا لال�ستعمال يف �سنع نق�س يحاكي النق�س املوجود على  اأو �سلح لوحًا  )3( �سنع 

وجهي �سكة ذهبية اأو ف�سية اأو على اأحد وجهيها اأو على اأي جزء من اأحد وجهيها اأو �سرع يف 

�سنع هذا اللوح اأو القالب اأو هياأ الو�سائل ل�سنعه اأو ت�سليحه اأو اأحرزه اأو ت�سرف به مع علمه 

بحقيقته اأو بكيفية ا�ستعماله، اأو

)4( �سنع اأو �سلح عدة اأو اأداة اأو اآلة مهياأة اأو خم�س�سة لال�ستعمال يف ر�سم دائرة اأية �سكة بعالمات 

اأو نقو�س ت�سبه يف ظاهرها العالمات والنقو�س املر�سومة على دائرة اأية �سكة ذهبية اأو ف�سية 

اأو �سرع يف �سنع اأو ت�سليح اأية عدة اأو اأداة اأو اآلة كهذه اأو هياأ الو�سائل ل�سنعها اأو ت�سليحها اأو 

اأحرزها اأو ت�سرف فيها وهو عامل باأنها مهيئة اأو خم�س�سة لال�ستعمال على ال�سورة املتقدمة 

الذكر، اأو اآلة لقطع اأقرا�س مدورة من الذهب والف�سة اأو من اأي معدن اآخر، اأو �سرع يف �سنع 

اأي مكب�س اأو عدة اأو اأداة اأو اآلة كهذه اأو يف ت�سليحها اأو هياأ الو�سائل ل�سنعها اأو ت�سليحها اأو 

اأحرزها اأو ت�سرف فيها وهو عامل باأنها مهياأة اأو خم�س�سة لأن ت�ستعمل يف �سنع اأية �سكة ذهبية 

اأو ف�سية زائفة، اأو

)6( اأخرج عن علم منه من اأية دار من دور �سك النقود التابعة جلاللته، لوحًا اأو قالبًا اأو عدة اأو 

اأداة اأو اآلة اأو مكب�سًا ي�ستعمل يف �سك امل�سكوكات اأو اأي جزء نافع من اأي هذه الأ�سياء اأو اأية نقود 

اأو �سبائك اأو معادن

يعترب اأنه ارتكب جناية ويعاقب باحلب�س مدة اأربع ع�سرة �سنة.

املادة )358( 

)1( كل من �سجل اأو قر�س اأية �سكة ذهبية اأو ف�سية ب�سورة تنق�س من وزنها بق�سد اأن تظل بعد �سحلها 

اأو قر�سها قابلة لل�سرف ك�سكة ذهبية اأو ف�سية، يعترب اأنه ارتكب جناية ويعاقب باحلب�س مدة اأربع 

ع�سرة �سنة.

)2( كل من اأحرز اأو ت�سرف بوجه غري م�سروع بقرا�سة اأو �سحالة ذهب اأو ف�سة اأو ب�سبائك ذهبية اأو 

ف�سية اأو برتاب الذهب اأو الف�سة اأو حملولهما اأو باأي �سكل من الف�سة اأو الذهب ا�ستح�سل عليه 

بوا�سطة �سحل م�سكوكات ذهبية اأو ف�سية اأو قر�سها ب�سورة انق�ست من وزنها مع علمه بحقيقة اأمر 
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تلك الأ�سياء، يعترب اأنه ارتكب جناية ويعاقب باحلب�س مدة �سبع �سنوات.

املادة )359( 

كل من تداول �سكة ذهبية اأو ف�سية زائفة مع علمه باأنها زائفة يعترب اأنه ارتكب جنحة ويعاقب باحلب�س 

مدة �سنتني.

املادة )360( 

كل من:

)اأ( تداول �سكة ذهبية اأو ف�سية زائفة وهو يعلم اأنها كذلك وكان يحرز عند تداول تلك ال�سكة م�سكوكات 

اأخرى ذهبية اأو ف�سية زائفة، اأو

)ب( تداول �سكة ذهبية اأو ف�سية زائفة وهو يعلم اأنها زائفة ثم عاد فتداول �سكة اأخرى ذهبية اأو ف�سية 

زائفة مع علمه باأنها زائفة اإما يف اليوم نف�سه اأو خالل الأيام الع�سرة التالية، اأو

)ج( اأحرز ثالث قطع اأو اأكرث من امل�سكوكات الذهبية اأو الف�سية الزائفة مع علمه باأنها زائفة وبنية تداول 

اأية قطعة منها

يعترب اأنه ارتكب جنحة.

املادة )361( 

كل من ارتكب اإحدى اجلرائم املبينة يف املادتني ال�سابقتني الأخريتني وكان قد اأدين فيما م�سى بارتكاب 

اأي جرم من تلك اجلرائم، يعترب اأنه ارتكب جناية ويعاقب باحلب�س مدة اأربع ع�سرة �سنة.

املادة )362( 

كل من:

)اأ( �سنع اأية �سكة نكلية زائفة اأو �سرع يف �سنعها، اأو

اأية �سكة نكلية زائفة  اأو خم�س�سة لأن ت�ستعمل يف �سنع  اآلة مهياأة  اأو  اأداة  اأو  اأ�سلح عدة  اأو  )ب( �سنع 

اأو ت�سليحها  اأو الآلة اأو هياأ الو�سائل ل�سنعها  اأو الأداة  اأو ت�سليح مثل هذه العدة  اأو �سرع يف �سنع 

اأو اأحرزها اأو ت�سرف فيها بدون تفوي�س اأو عذر م�سروع )وتقع تبعة اثبات ذلك عليه( وهو عامل 

بحقيقة اأمرها، اأو

)ج( ا�سرتى اأو باع اأو قب�س اأو دفع اأو ت�سرف باأية �سكة نكلية زائفة باأقل من القيمة املعينة عليها اأو باأقل 

من القيمة التي يلوح اأنها ق�سدت اأن تكون لها اأو عر�س نف�سه للقيام باأي فعل من هذه الأفعال

يعترب اأنه ارتكب جناية ويعاقب باحلب�س مدة �سبع �سنوات.

املادة )363( 

كل من:

)اأ( تداول �سكة نكلية زائفة مع علمه باأنها زائفة، اأو

)ب( اأحرز ثالث قطع اأو اأكرث من امل�سكوكات النكلية الزائفة بق�سد تداول اأي منها مع علمه باأنها زائفة
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يعترب اأنه ارتكب جنحة ويعاقب باحلب�س مدة �سنة واحدة.

املادة )364( 

كل من �سّوه �سكة من امل�سكوكات باأن دمغ عليها اأي ا�سم اأو كلمة، �سواء اأنق�س وزنها من جراء ذلك اأم مل 

ينق�س، يعترب اأنه ارتكب جنحة ويعاقب باحلب�س مدة �سنة واحدة.

املادة )365( 

كل من تداول بق�سد الحتيال �سيئًا من الأ�سياء التالية على ا�سا�س اأنه �سكة ذهبية اأو ف�سية، اأي:

)اأ( تداول �سكة ل تعترب ك�سكة بح�سب املعنى املخ�س�س لها يف هذا القانون، اأو

)ب( تداول اأي معدن اأو قطعة معدنية تقل قيمتها عن قيمة ال�سكة التي جرى التداول على اأ�سا�سها، �سواء 

اأكان ذلك املعدن اأو تلك القطعة املعدنية من امل�سكوكات اأم ل

يعترب اأنه ارتكب جنحة ويعاقب باحلب�س مدة �سنة واحدة.

املادة )366( 

كل من �سدر، اأو و�سع بدون تفوي�س اأو عذر م�سروع )وتقع تبعة اثبات ذلك عليه( م�سكوكات زائفة من 

اأي نوع كانت على ظهر اأية باخرة اأو مركبة مهما كان نوعها بق�سد ت�سديرها من فل�سطني مع علمه باأنها 

زائفة، يعترب اأنه ارتكب جنحة ويعاقب باحلب�س مدة �سنتني.

املادة )367( 

)1( كل من تداول �سكة �سوهت بدمغ ا�سم اأو كلمة عليها، يعترب اأنه ارتكب خمالفة ويعاقب بغرامة قدرها 

جنيهان.

)2( اإذا دفع اأي مبلغ من املال مب�سكوكات م�سوهة على هذه ال�سورة فال يعترب الدفع قانونيًا.

)3( ل تقام الدعوى عن اأية خمالفة تنطبق على هذه املادة اإل مبوافقة النائب العام.

املادة )368( 

اإذا اأقيم الدليل اأمام حاكم �سلح باإخبار م�سفوع باليمني على وجود �سبب يحمل على العتقاد باأن �سخ�سًا من 

الأ�سخا�س يوجد يف عهدته اأو حيازته اأو �سبق اأن وجد يف عهدته اأو حيازته بدون تفوي�س اأو عذر م�سروع:

)اأ( اأية �سكة زائفة، اأو

اأية �سكة من  اأو خم�س�سة لأن ت�ستعمل يف تزييف  اآلة مهما كان نوعها مهياأة  اأو  اأداة  اأو  اأية عدة  )ب( 

امل�سكوكات، اأو

)ج( اأية قرا�سة اأو �سحالة اأو �سبائك ذهبية اأو ف�سية اأو تراب ذهب اأو ف�سة اأو حملول اأو اأي �سيء اآخر 

جنم اأو جتمع عن انقا�س اأو تخفيف وزن اأية �سكة ذهبية اأو ف�سية.

فيجوز حلاكم ال�سلح اأن ي�سدر مذكرة تفتي�س وحتر للتفتي�س عما �سبق ذكره واإذا وجد اأي �سيء مما ذكر 

اأثناء التفتي�س والتحري ي�سبط وي�سادر باأمر املحكمة التي يحاكم املجرم اأمامها اأو باأمر حاكم ال�سلح 

اإن مل جتِر حماكمته.
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املادة )369( 

يحق لأي موظف من موظفي احلكومة وملدير اأي م�سرف قب�س اأية م�سكوكات وكان لديه �سبب معقول 

يحمله على العتقاد باأنها زائفة، اأن ي�سبط تلك امل�سكوكات وير�سلها اإىل مدير املالية وملدير املالية املذكور 

اأنها زائفة.  اأو بدونه ح�سبما ي�ست�سوب اإذا كان من راأيه  اأو يتلفها بدفع تعوي�س  اأو ي�سوهها  اأن يقطعها 

ويعترب قرار مدير املالية فيما اإذا كانت اأية �سكة زائفة اأو فيما اإذا كان يقت�سى دفع تعوي�س عنها اأم ل 

نهائيًا ومربمًا. ول يحق لأي �سخ�س اأن يدعي اأو يقيم اأية دعوى عليه اأو اأن يتخذ اأية اإجراءات �سده اأو �سد 

حكومة فل�سطني ب�ساأن اأي عطل اأو خ�سارة اأ�سابته ب�سبب �سبط امل�سكوكات الزائفة وقطعها اأو ت�سويهها 

اأو اإتالفها على الوجه املذكور.

املادة )370( 

كل من رف�س قبول اأية �سكة اأو ورقة نقد من امل�سكوكات اأو اأوراق النقد التي تعترب نقدًا قانونيًا يف فل�سطني 

ح�سب قيمتها ال�سمية، يعترب اأنه ارتكب خمالفة ويعاقب بغرامة قدرها خم�سة جنيهات.

الف�سل الثاين والأربعون 

الطوابع الزائفة 

املادة )371( 

كل من ارتكب فعاًل من الأفعال املذكورة فيما يلي بدون تفوي�س اأو عذر م�سروع )وتقع تبعة اإثبات ذلك 

عليه( اأي:

)اأ( �سنع اأو �سلح قالبًا اأو لوحة اأو اآلة ميكن ا�ستعمالها يف اإخراج ر�سم يحاكي الر�سم الذي يخرجه اأي 

قالب اأو لوحة اأو اآلة ت�ستعمل يف �سنع اأية دمغة اأو طابع ورقي من طوابع الإيرادات العامة اأو اأية دمغة 

اأو طابع من طوابع دائرة الربيد والربق يف فل�سطني اأو يف اأي ق�سم من ممتلكات جاللته اأو يف اأية بالد 

تقع حتت حماية جاللته اأو انتدابه اأو يف اأية بالد اأجنبية، اأو �سنع اأو �سلح قالبًا اأو لوحة اأو اآلة ميكن 

ا�ستعمالها يف طبع اأية كلمات اأو خطوط اأو حروف اأو عالمات ت�سبه الكلمات اأو احلروف اأو اخلطوط 

اأو العالمات امل�ستعملة يف اأي ورق اأعدته ال�سلطات ذات ال�ساأن ملثل الغايات ال�سالفة الذكر، اأو �سرع 

يف �سنع اأو ت�سليح مثل تلك القوالب اأو اللوحات اأو الآلت اأو هياأ الو�سائل ل�سنعها اأو ت�سليحها، اأو 

ا�ستعملها اأو اأحرزها اأو باعها عن علم منه، اأو

)ب( اأحرز اأو ت�سرف باأية ورقة اأو مادة اأخرى مطبوع عليها ر�سم اأي قالب اأو لوحة اأو اآلة اأو اأية ورقة 

مر�سوم عليها مثل هذه الكلمات اأو الأرقام اأو احلروف اأو العالمات اأو اخلطوط امل�سار اإليها فيما 

تقدم وهو عامل بذلك

يعترب اأنه ارتكب جناية ويعاقب باحلب�س مدة �سبع �سنوات.
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املادة )372( 

كل من ارتكب فعاًل من الأفعال املذكورة فيما يلي بدون تفوي�س اأو عذر م�سروع )وتقع تبعة اإثبات ذلك 

عليه( اأي:

)اأ( �سنع اأو �سرع يف �سنع اأي طابع من الطوابع امل�ستعملة للدللة على اأجرة الربيد يف فل�سطني اأو يف اأي 

ق�سم من ممتلكات جاللته اأو يف اأية بالد واقعة حتت حماية جاللته اأو انتدابه اأو يف اأية بالد اأجنبية، 

اأو هياأ الو�سائل ل�سنع ذلك الطابع اأو ا�ستعمله لغايات الربيد، اأو اأحرز اأو ت�سرف باأية ورقة اأو مادة 

اأخرى تقلده اأو ت�سبهه، اأو

)ب( �سنع اأو �سلح اأي قالب اأو لوحة اأو اآلة اأو مادة م�ستعملة ل�سنع اأوراق مقلدة اأو �سبيهة بالطوابع امل�سار 

اأو  اأحرزها  اأو  اأو ا�ستعملها  اأو هياأ الو�سائل لذلك  اأو ت�سليحها  اأو �سرع يف �سنعها  اإليها فيما تقدم 

ت�سرف بها 

يعترب اأنه ارتكب جنحة ويعاقب باحلب�س مدة �سنة واحدة اأو بغرامة قدرها خم�سون جنيهًا وي�سادر منه 

كل ما يوجد يف حيازته من الطوابع اأو الأ�سياء الأخرى امل�سار اإليها اأعاله.

اإيفاًء للغاية املق�سودة من هذه املادة كل طابع ي�ستدل منه باأنه ي�سري اإىل اأجرة الربيد يف اأية بالد يعترب 

اأنه من طوابع الربيد امل�ستعملة يف تلك البالد اإىل اأن يثبت عك�س ذلك.

املادة )373( 

كل من ارتكب فعاًل من الأفعال املذكورة فيما يلي بدون تفوي�س اأو عذر م�سروع )وتقع تبعة اإثبات ذلك 

عليه( اأي:

)اأ( �سنع اأو �سلح لوحة اأو اآلة ميكن ا�ستعمالها يف اإخراج ر�سم يحاكي الر�سم الذي ي�سنع بوا�سطة لوحة 

اأو اأداة ت�ستعمل يف �سنع اأي ختم من الأختام، ورقيًا كان اأم دمغة، ت�ستعمله اإحدى امل�سالح العامة 

اأو اأحد خمتاري القرى اأو جمل�س من املجال�س البلدية اأو اأي موظف ميلك �سالحية الت�سديق على 

امل�ستندات، اأو اأي �سخ�س اآخر مفو�س با�ستعمال ختم بتفوي�س م�سروع ح�سب الأ�سول، اأو �سنع اأو 

�سلح اأية لوحة اأو اأداة ميكن ا�ستعمالها يف طبع اأية كلمات اأو اأرقام اأو ر�سوم اأو حروف اأو عالمات اأو 

خطوط متاثل الكلمات اأو الأرقام اأو الر�سوم اأو احلروف اأو العالمات اأو اخلطوط امل�ستعملة يف اأي ورق 

اأعدته ال�سلطات ذات ال�ساأن خ�سي�سًا ملثل الغاية الآنفة الذكر اأو �سرع يف �سنع اأو ت�سليح تلك اللوحة 

اأو الأداة اأو هياأ الو�سائل ل�سنعها اأو ت�سليحها اأو اأحرزها عن علم منه اأو ت�سرف بها، اأو

)ب( اأحرز ورقة اأو مادة اأخرى حتمل الطابع الذي تخرجه اأية لوحة اأو اأداة، اأو اأحرز اأية ورقة مر�سوم 

عليها اأو فيها مثل هذه الكلمات اأو الأرقام اأو احلروف اأو العالمات اأو اخلطوط امل�سار اإليها فيما تقدم 

اأو ت�سرف مبثل تلك الورقة، عن علم منه

يعترب اأنه ارتكب جنحة ويعاقب باحلب�س مدة �سنة واحدة اأو بغرامة قدرها خم�سون جنيهًا.



429

الف�سل الثالث والأربعون 

انتحال �سخ�سية الغري 

املادة )374( 

كل من انتحل لنف�سه كذبًا وبق�سد الحتيال على �سخ�س اآخر �سخ�سية فرد اآخر �سواء اأكان حيًا اأم ميتًا، 

يعترب اأنه ارتكب جنحة.

فاإذا انتحل املجرم لنف�سه �سخ�سية �سخ�س يحق له مبقت�سى و�سية اأو بحكم القانون اأن يح�سل على مال معني 

وارتكب اجلرم للح�سول على ذلك املال اأو لإحرازه، يعترب اأنه ارتكب جناية ويعاقب باحلب�س مدة �سبع �سنوات.

املادة )375( 

كل من اأدى بال تفوي�س اأو عذر م�سروع )وتقع تبعة اإثبات ذلك عليه( اعرتافًا بذمة مهما كان نوعها اأو 

بقبول مثل هذا  قانونًا  اأو �سخ�س مفو�س  اأية حمكمة  اأمام  اآخر  با�سم �سخ�س  اأخرى  وثيقة  اأو  مب�ستند 

العرتاف، يعترب اأنه ارتكب جنحة.

املادة )376( 

كل من تداول م�ستندًا �سدر بتفوي�س م�سروع اإىل �سخ�س اآخر و�سهد له فيه باأنه ميلك بع�س ال�سفات 

واملوؤهالت التي يعرتف بها القانون من اأجل اأية غاية من الغايات، اأو باأنه ي�سغل اأية وظيفة من الوظائف 

اأو باأن من حقه ممار�سة اأية مهنة اأو �سنعة اأو حرفة اأو عمل، اأو باأن من حقه التمتع باأي حق اأو امتياز اأو 

باأية رتبة اأو منزلة، وتظاهر كذبًا باأنه هو ال�سخ�س امل�سمى يف ذلك امل�ستند، يعترب كاأنه زور ذلك امل�ستند 

ويعاقب بنف�س العقوبة املقررة لتزويره.

املادة )377( 

كل من �سدر له بتفوي�س م�سروع م�ستند �سهد له فيه باأنه ميلك بع�س ال�سفات واملوؤهالت التي يعرتف 

بها القانون من اأجل اأية غاية من الغايات، اأو باأنه ي�سغل اأية وظيفة من الوظائف اأو باأن من حقه ممار�سة 

اأية مهنة اأو �سنعة اأو حرفة اأو عمل، اأو باأن من حقه التمتع باأي حق اأو امتياز اأو باأية رتبة اأو منزلة، وباع 

اأو اأعطى اأو اأعار ذلك امل�ستند اإىل �سخ�س اآخر بق�سد اأن يتظاهر ذلك ال�سخ�س مبوجبه باأنه ال�سخ�س 

امل�سمى يف امل�ستند، يعترب اأنه ارتكب جنحة.

املادة )378( 

كل من تداول �سهادة ح�سن اأخالق �سادرة ل�سخ�س اآخر، بق�سد احل�سول على عمل، يعترب اأنه ارتكب 

جنحة ويعاقب باحلب�س مدة �سنة واحدة.

املادة )379( 

كل من �سدرت له �سهادة كال�سهادة امل�سار اإليها يف املادة ال�سابقة واأعطاها اأو باعها اأو اأعارها ل�سخ�س 

اآخر كي يتداولها بق�سد احل�سول على عمل، يعترب اأنه ارتكب جنحة.



430

الق�سم الثامن 

اأحكام متفرقة 

الف�سل الرابع والأربعون 

املخالفات 

املادة )380( 

كل من ارتكب فعاًل من الأفعال التالية بدون عذر م�سروع، اأي:

)اأ( عاق حرية املرور يف اأية طريق عامة بو�سعه عليها اأو تركه فيها اأية مادة من املواد اأو اأي �سيء اآخر، 

اأو بو�سعه اأو �سماحه بربوز اأية مادة اأو �سيء اآخر من فوقها وكانت هذه املادة اأو ال�سيء مما يخل 

ب�سالمة اأو حرية املرور يف تلك الطريق، اأو عاق حرية املرور يف اأية طريق عامة بحفره حفريات فيها 

اأو بالتجاوز عليها باأية �سورة اأخرى.

)ب( حفر حفريات يف الطريق العامة اأو بنى عليها اأبنية اأو و�سع فيها مواد اأو اأ�سياء اأخرى ب�سورة م�سروعة 

ولكنه مل ي�سع نورًا اأو �سوءًا على كل كوم من اأكوام الرتاب اأو احلجارة اأو املواد الأخرى اأو يف جانب 

كل نفق اأو جمرور اأو حفرة اأو غريها حلماية املارة واملحافظة عليهم وتنبيههم.

)ج( اأطفاأ نورًا اأو م�سباحًا و�سع لإنارة الطريق العامة اأو اأزال اأو اأطفاأ �سوءًا و�سع للتنبيه على وجود حفرة 

اأحدثت يف الطريق العامة اأو على وجود �سيء مو�سوع عليها.

اأخرى  اأو مواد  اأ�سياء  اأية  اأو  اأو كنا�سة  اأو زبالة  اأو قمامات  اأقذارًا  اأو ترك يف الطريق العامة  )د( و�سع 

م�سرة.

)هـ( األقى يف الطريق العامة اأقذارًا اأو اأ�سياء اأخرى ب�سورة ت�سبب اأذى اأو اإزعاجًا للمارة.

)و( ترك اأو ربط حيوانًا ب�سورة ت�سبب بتعطيل ال�سري يف الطريق العامة اأو �سمح ملا�سية اأو حليوان من 

احليوانات املعّدة للجر اأو النقل اأو الركوب باأن يهيم يف الطريق العامة، اأو �سبب بقاء اأو وقوف اأية 

اأو  اأو تفريغها  مركبة ب�سورة توؤدي اإىل تعطيل الطريق العامة، زيادة على الوقت الالزم لتحميلها 

ل�سعود الركاب اإليها اأو نزولهم منها.

)ز( اأهمل ترميم اأو ت�سليح اأو هدم اأية بناية اأو عمارة خمطرة اأو اآيلة لل�سقوط اأو تخلف عن ذلك بعد اأن 

اأمرته ال�سلطة املحلية، حتريريًا بت�سليحها اأو ترميمها اأو هدمها.

)ح( اأهمل تنظيف اأو ت�سليح اأي موقد اأو مدخنة يف بيته اأو م�سنعه اأو معمله اأو تخلف عن اإجراء ذلك.

)ط( اأطلق عيارًا ناريًا داخل حدود مدينة اأو قرية اأو يف مكان ماأهول، اأو اأ�سعل يف الطريق العامة اأ�سهمًا 

نارية )�سواريخ( يف مكان يحتمل اأن ي�سبب معه �سررًا اأو اإزعاجًا.

)ي( اأحدث �سجة اأو �سو�ساء مقلقًا بذلك راحة النا�س

يعترب اأنه ارتكب خمالفة ويعاقب بغرامة قدرها خم�سة جنيهات، واإذا كانت املخالفة تنطبق على الفقرة 

)اأ( اأو )د( اأو )هـ( اأو )ط( يلزم اأي�سًا بدفع م�ساريف رفع العوائق اأو اإ�سالح ال�سرر.
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املادة )381( 

كل من رف�س تقدمي ما يف و�سعه من امل�ساعدة لدى تكليفه بذلك من قبل �سخ�س موظف يف اخلدمة العامة، 

يف جناية م�سهودة اأو عند غرق �سفينة اأو وقوع حريق اأو في�سان اأو زلزال اأو اأية كارثة عامة اأخرى، يعترب 

اأنه ارتكب خمالفة ويعاقب باحلب�س مدة �سبعة اأيام اأو بغرامة قدرها خم�سة جنيهات.

املادة )382( 

عقوبة  الت�سريع  ذلك  فر�ست يف  قد  تكن  ومل  الت�ساريع  من  ت�سريع  اأي  اأحكام  من  من خالف حكمًا  كل 

خا�سة ملخالفته تلك، يعترب اأنه ارتكب خمالفة ويعاقب باحلب�س مدة �سبعة اأيام اأو بغرامة قدرها خم�سة 

جنيهات.

املادة )383( 

اإذا تخلف �ساحب فندق اأو نزل عن و�سع نور اأو م�سباح على حمله لياًل وفقًا لأي نظام معمول به اإذ ذاك، 

اأو تخلف عن حفظ �سجل باأ�سماء الأ�سخا�س الذين يبيتون اأو ينزلون يف فندقه اأو نزله، اأو عن اإبراز هذا 

ال�سجل ملاأمور البولي�س اإذا ما كلفه بذلك لأجل الك�سف عليه، يعترب اأنه ارتكب خمالفة ويعاقب بغرامة 

قدرها خم�سة جنيهات.

املادة )384(

كل من زرع اأو غر�س اأو حرث بدون تفوي�س اأر�سًا تقع �سمن م�سافة خم�سة و�سبعني �سنتمرتًا من حافة الطريق 

العامة، يعترب اأنه ارتكب خمالفة ويعاقب باحلب�س مدة اأ�سبوع واحد اأو بغرامة قدرها خم�سة جنيهات.

واإيفاًء للغاية املق�سودة من هذه املادة تعترب الطريق العامة ممتدة اإىل احلافة اخلارجية للنفق اأو القناة 

اأو اإىل قاعدة ال�سد املركوم.

املادة )385( 

كل من:

)اأ( ت�سبب يف رعي حيوان يف اأر�س ذات زرع اأو يف ب�ستان يخ�س �سخ�سًا اآخر.

)ب( دخل اأر�سًا مهياأة للزراعة اأو اأر�سًا مزروعة اأو اأر�سًا ذات زرع اأو ب�ستانًا مما يخ�س �سخ�سًا اآخر، اأو مر من اأر�س اأو 

 ب�ستان كهذا، اأو �سمح لأي حيوان من احليوانات بالدخول اإىل مثل هذه الأر�س اأو الب�ستان اأو باملرور من اأيهما

يعترب اأنه ارتكب خمالفة ويعاقب بغرامة قدرها خم�سة جنيهات.

املادة )386( 

)1( كل من:

)اأ( �سرب بق�سوة حيوانًا األيفًا اأو داجنًا اأو وح�سًا ماأ�سورًا اأو اأثقل يف حمله اأو عّذبه اأو اأ�ساء معاملته بوجه 

اآخر اأو كان مالكًا حليوان كهذا و�سمح با�ستعمال مثل هذه ال�سدة اأو الق�سوة نحوه.

)ب( �سغل حيوانًا غري قادر على ال�سغل ب�سبب مر�سه اأو كرب �سنه اأو اأ�سابته بجرح اأو عاهة اأو ت�سبب يف 

ت�سغيله اأو كان مالكًا ملثل هذا احليوان و�سمح بت�سغيله على هذا الوجه.
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)ج( اعتقل اأو ربط اأو �سد اأو نقل حيوانًا ب�سورة ت�سبب له اآلمًا ل مربر لها اأو كان مالكًا ملثل هذا احليوان 

و�سمح بت�سبب مثل هذه الآلم له 

خم�سة  قدرها  بغرامة  اأو  واحد  اأ�سبوع  مدة  باحلب�س  الأوىل  املرة  يف  ويعاقب  خمالفة  ارتكب  اأنه  يعترب 

جنيهات. ويعترب يف املرة الثانية وما يليها اأنه ارتكب جنحة ويعاقب باحلب�س مدة �سهر واحد اأو بغرامة 

قدرها ع�سرون جنيهًا اأو بكلتا العقوبتني معًا.

)2( يجوز ملاأمور البولي�س اأو لأي �سخ�س مفو�س اأن ي�سبط ويحجز اأي حيوان ارتكبت نحوه خمالفة تنطبق 

على هذه املادة واأن ي�سوقه اإىل اأحد م�ست�سفيات احليوانات املرخ�سة، ويحق لل�سخ�س امل�سوؤول عن 

امل�ست�سفى اأن يحجز على احليوان اإىل اأن ي�سبح �ساحلًا للعمل اأو اأن يعدمه بناء على �سهادة ي�سدرها 

له ماأمور بيطري اأو طبيب بيطري جماز. وحت�سل م�ساريف اإطعام ومعاجلة احليوان اأثناء مدة حجزه 

من �ساحبه، فاذا مل يدفع �ساحبه هذه امل�ساريف يجوز بيعه باأمر املحكمة. ول يدفع اأي تعوي�س اإذا 

اأعدم احليوان بناًء على �سهادة �سادرة من املاأمور البيطري اأو الطبيب البيطري.

)3( ت�سمل لفظة »احليوان« يف هذه املادة الطيور واحليوانات املفرت�سة والأ�سماك والزواحف، وتعني لفظة 

»مفو�س« اأو »مرخ�س« الواردة فيها »مفو�س« اأو »مرخ�س« من قبل املندوب ال�سامي.

املادة )387( 

كل من اوؤمتن على معلومات �سرية بحكم مهنته اأو وظيفته )ومل تكن تلك املعلومات من الأ�سرار الر�سمية 

امل�سمولة بقانون الأ�سرار الر�سمية ل�سنة 1932( واف�سى تلك املعلومات يف غري الأحوال التي يق�سي فيها 

القانون باإف�سائها، يعترب اأنه ارتكب خمالفة ويعاقب باحلب�س مدة اأ�سبوع واحد اأو بغرامة قدرها خم�سة 

جنيهات.

رد الأموال اإىل اأ�سحابها 

املادة )388( 

)1( اإذا و�سل اإىل حوزة البولي�س اأي مال من الأموال فيما يتعلق باأية تهمة جزائية، فيجوز لأية حمكمة 

اأو لأي قا�ٍس اأو حاكم �سلح ينظر يف تلك التهمة، اأن ي�سدر، بناًء على طلب ماأمور البولي�س اأو على 

طلب املدعي باملال، قرارًا بت�سليم ذلك املال اإىل ال�سخ�س الذي يلوح للمحكمة اأو للقا�سي اأو حلاكم 

ال�سلح اأنه �ساحبه، واإذا مل يكن يف ال�ستطاعة معرفة �ساحب املال فيجوز للمحكمة اأو للقا�سي اأو 

حلاكم ال�سلح اإ�سدار القرار الذي ي�ستن�سبه ب�ساأنه.

)2( ل يوؤثر القرار ال�سادر مبقت�سى هذه املادة يف احلق الذي ميلكه اأي �سخ�س لتخاذ الطرق القانونية 

خالل �ستة اأ�سهر من تاريخ �سدور القرار �سد ال�سخ�س الذي و�سع يده على املال امل�سلم اإليه مبقت�سى 

ذلك القرار، اأما اإذا انق�ست هذه املدة في�سقط حقه يف ذلك.
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املحافظة على الأولد يف بع�س الأحوال 

املادة )389( 

)1( اإذا وجد يف عهدة �سخ�س من الأ�سخا�س اأو حتت رقابته ولد دون ال�ست ع�سرة �سنة من العمر واأدين 

ب�سدد ذلك الولد بارتكاب جرم ينطبق على الف�سلني ال�سابع ع�سر والثامن ع�سر من هذا القانون 

اأو اأحيل للمحاكمة لرتكابه مثل هذا اجلرم فيجوز للمحكمة التي اأدانته اأو التي اأحيل اإليها ملحاكمته 

اأن ت�سدر اإذا اقتنعت ب�سواب ذلك، قرارًا تق�سي فيه بت�سليم الولد اإىل اأحد اقربائه اأو اإىل �سخ�س 

من ذوى اللياقة اأو اإىل معهد يقبل العناية به ح�سبما يذكر يف القرار اإىل اأن يتم الولد ال�سنة ال�ساد�سة 

ع�سرة من عمره اأو لأية مدة اأخرى اأق�سر من ذلك. وعلى املحكمة عند اإ�سدار مثل هذا القرار اأن 

تاأخذ بعني العتبار مذهب والدي الولد.

)2( اإذا كان للولد اأب اأو اأم اأو ويل �سرعي فال ت�سدر املحكمة قرارًا مبقت�سى هذه املادة اإل اإذا كان والده 

اأو اأمه اأو وليه ال�سرعي قد اأدين بجرم اأو اأحيل للمحاكمة لرتكابه جرمًا ينطبق على الف�سلني ال�سابع 

ع�سر والثامن ع�سر من القانون، اأو ما مل يثبت لها ب�سورة تقنعها اأنه كان فريقًا اأو �سريكًا يف ارتكاب 

اجلرم اأو اأنه لي�س يف الإمكان معرفة مكان وجوده.

)3( يوؤيد قبول ال�سخ�س الذي تعهد اأمر العتناء بالولد واملحافظة عليه بال�سورة التي تراها املحكمة 

كافية لإلزامه بتعهده.

)4( اإذا �سدر قرار مبقت�سى هذه املادة ب�ساأن �سخ�س اأحيل اإىل املحاكمة ثم ترباأ من التهمة امل�سندة اإليه، 

اأو ردت التهمة عنه لعدم وجود اأدلة كافية، فيعترب القرار ملغى اإل فيما يتعلق باأي اأمر من الأمور التي 

�سبق اأن اأجريت مبقت�سى ذلك القرار بوجه م�سروع.

)5( يحق للمحكمة التي اأ�سدرت قرارًا مبقت�سى هذه املادة اأو لأية حمكمة متار�س نف�س ال�سالحية اأن جتدد 

ذلك القرار اأو اأن تعدله اأو تلغيه من حني اإىل اآخر بناء على طلب اأي �سخ�س من ذوي ال�ساأن.

الت�ساريع امللغاه وبدء العمل بالقانون

املادة )390( 

تلغى الت�ساريع املذكورة يف احلقلني الأول والثاين من ذيل هذا القانون للمدى املذكور يف احلقل الثالث 

منه.

وي�سرتط يف ذلك اأنه اإذا و�سعت طبعة القوانني املنقحة ال�سادرة مبقت�سى قانون طبعة الت�ساريع املنقحة 

ل�سنة 1934 مو�سع العمل، قبل تنفيذ هذا القانون، فكل اإ�سارة وردت يف هذا القانون اأو يف ذيله اإىل اأي 

ت�سريع من الت�ساريع تعترب اإ�سارة اإىل ما يقابل ذلك الت�سريع يف طبعة القوانني املنقحة.

املادة )391( 

الوقائع  يف  ين�سر  باإعالن  ال�سامي  املندوب  يعينه  الذي  التاريخ  من  اعتبارًا  القانون  بهذا  يعمل 

الفل�سطينية.
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وي�سرتط يف ذلك اأن ل ي�سري اأي حكم من اأحكام هذا القانون على اأي جرم ارتكب قبل و�سعه مو�سع 

العمل اأو على حماكمة اأي �سخ�س فيما يتعلق مبثل ذلك اجلرم، وتعترب اأحكام اأي ت�سريع من الت�ساريع 

التي يلغيها هذا القانون �سارية على كل جرم اأو حماكمة جمرم كهذا. 
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الذيل

رقم القانون وال�صنة 

التي �صدر فيها

مدى اللغاءا�صم القانون

املادة 7قانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية العثماين-

بكاملهقانون الرفق باحليوانات ل�سنة 1919-

املادة 1قانون منع اجلرائم ل�سنة 1920-

بكاملهقانون اذاعة الخبار الكاذبة ل�سنة 1921-

قانون ا�سول املحاكمات بناء على ال�سكايات الخبارية رقم 22 ل�سنة 1924

ل�سنة 1924

املادتان 53 

و54

الفقرة )1( قانون الغابات ل�سنة 1926رقم 5 ل�سنة 1926

من املادة 19

بكاملهالقانون املعدل لقانون اجلزاء ل�سنة 1927رقم 2 ل�سنة 1927

بكاملهقانون منع التخويف ل�سنة 1927رقم 3 ل�سنة 1927

بكاملهقانون ورق النقد ل�سنة 1927رقم 14 ل�سنة 1927

بكاملهقانون الن�سرات املخلة بالداب ل�سنة 1927رقم 22 ل�سنة 1927

بكاملهقانون تزوير ورق البنك نوط ل�سنة 1927رقم 32 ل�سنة 1927

بكاملهقانون النقد ل�سنة 1927رقم 48 ل�سنة 1927

بكاملهالقانون املعدل لقانون اجلزاء )منرة 2( ل�سنة 1927رقم 50 ل�سنة 1927

بكاملهقانون و�سع املجرمني حتت املراقبة ل�سنة 1928رقم 13 ل�سنة 1928

بكاملهقانون �سك النقود املعدل ل�سنة 1929رقم 14 ل�سنة 1929

بكاملهقانون �سهادة الزور ل�سنة 1929رقم 15 ل�سنة 1929

بكاملهقانون اجلزاء )ب�ساأن جرائم الف�ساد( ل�سنة 1929رقم 41 ل�سنة 1929

بكاملهقانون التجديف ل�سنة 1929رقم 43 ل�سنة 1929

املادة 98قانون الربيد ل�سنة 1930رقم 20 ل�سنة 1930

بكاملهقانون انتهاك حرمة املحاكم ل�سنة 1930رقم 25 ل�سنة 1930
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قانون اجلزاء )ب�ساأن جرائم الف�ساد( )املعدل( رقم 43 ل�سنة 1932

ل�سنة1932

بكامله

بكاملهقانون التحري�س غري امل�سروع ل�سنة 1933رقم 12 ل�سنة 1933 

بكاملهقانون القذف يف حق المراء ل�سنة 1934رقم 4 ل�سنة 1934

بكاملهقانون منع التخويف )املعدل( ل�سنة 1934رقم 12 ل�سنة 1934

بكاملهقانون املقامرة ل�سنة 1935رقم 45 ل�سنة 1935

بكاملهالقانون املعدل لقانون اجلزاء ل�سنة 1936رقم 21 ل�سنة 1936

قانون اجلزاء )ب�ساأن جرائم الف�ساد( )املعدل( ل�سنة رقم 23 ل�سنة 1936

1936

بكامله

بكاملهقانون املدى واخلناجر ل�سنة 1936رقم 31 ل�سنة 1936

بكاملهقانون الرفق باحليوانات )املعدل( ل�سنة 1936رقم 43 ل�سنة 1936

املواد 2 و3و4قانون معاقبة املجرمني )باحلب�س( ل�سنة 1936رقم 49 ل�سنة 1936

بكاملهقانون منع التخويف )املعدل( ل�سنة 1936رقم 67 ل�سنة 1936

14 كانون الأول �صنة 1936

املندوب ال�صامي

اأ. غ. واكوب



437

 قانون العقوبات )املعدل(

رقم 37 ل�سنة 1937

وهو يق�سي بتعديل قانون العقوبات ل�سنة 1936 

�صن املندوب ال�صامي لفل�صطني، بعد ا�صت�صارة املجل�س ال�صت�صاري، ما يلي:

املادة )1( 

يطلق على هذا القانون ا�سم قانون العقوبات )املعدل( ل�سنة 1936، ويقراأ مع قانون العقوبات ل�سنة 1936 

، )امل�سار اإليه فيما يلي بالقانون الأ�سلي(، كقانون واحد.

املادة )2( 

حتذف املادة 105 من القانون الأ�سلي وي�ستعا�س عنها باملادة التالية:

»املادة 105 كل من اأتى فعاًل يحتمل اأن ي�سبب �سررًا عامًا اأو اأن يوؤدي اإىل �سرر عام، يعترب اأنه ارتكب 

جنحة«.

24 ت�صرين الثاين �صنة 1937

القائم باإدارة احلكومة

و. د. برت�صيل
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 قانون العقوبات )املعدل(

رقم 59 ل�سنة 1939

وهو يق�سي بتعديل قانون العقوبات ل�سنة 1936

�صن املندوب ال�صامي لفل�صطني، بعد ا�صت�صارة املجل�س ال�صت�صاري، ما يلي:

املادة )1( 

يطلق على هذا القانون ا�سم قانون العقوبات )املعدل( ل�سنة 1939، ويقراأ مع قانون العقوبات ل�سنة 1936، 

امل�سار اإليه فيما يلي بالقانون الأ�سلي، كقانون واحد.

املادة )2( 

تعدل املادة اخلام�سة من القانون الأ�سلي باإ�سافة التعريفني التاليني اإليها، اأولهما بعد تعريف لفظة »الأذى« 

وثانيهما بعد تعريف عبارة »مكان عام«

»وت�سمل لفظة »ا�ستورد«:

اأ. جلب ال�سيء اإىل فل�سطني.

ب. وجلب ال�سيء اإىل مكان يقع �سمن مياه فل�سطني الداخلية، �سواء اأكان ال�سيء امل�ستورد قد اأخرج اإىل 

ال�ساحل اأم مل يخرج، و�سواء اأكان يف النية اإخراجه اإىل ال�ساحل اأم مل يكن«.

»وت�سمل لفظة »مطبوع« جميع املواد املخطوطة اأو املطبوعة، وكل �سيء يحتوي على ر�سوم مرئية، �سواء 

اأكان من نوع ي�سبه املواد املخطوطة اأو املطبوعة اأم مل يكن، اأو يوحي ب�سبب �سكله اأو هيئته اأو باأي وجه اآخر، 

بكلمات اأو اأفكار، وكل ن�سخة اأو م�ستخرج عن اأي مطبوع«.

املادة )3( 

تعدل املادة الثالثة والثالثون من القانون الأ�سلي بحذف عبارة »جرم ي�ستوجب عقوبة احلب�س مدة ثالث 

�سنوات اأو اأكرث« وال�ستعا�سة عنها بلفظة »جناية« وبحذف عبارة »ذلك اجلرم اأو اإمتامه« وال�ستعا�سة 

عنها بعبارة »تلك اجلناية اأو اإمتامها«.

املادة )4( 

تعدل املادة الثانية والأربعون من القانون الأ�سلي باإعادة ترقيم الفقرة )2( منها كفقرة )2( )اأ(، وباإ�سافة 

البند التايل اإىل نهاية تلك الفقرة كبند )ب(:

»)ب( اإذا اقت�ست حمكمة من املحاكم على �سخ�س باحلب�س مدة من الزمن من جراء تخلفه عن دفع مبلغ 

من املال حكمت عليه بدفعه يف قرار الإدانة اأو يف اأي قرار اآخر اأ�سدرته تلك املحكمة اأو اأية حمكمة 

اأخرى، ثم دفع ذلك ال�سخ�س مقدارا من املبلغ املحكوم به عليه اإىل �سخ�س مفو�س بقب�سه، فينّزل 

من اأ�سل املدة املحكوم عليه بها عدد من الأيام تكون ن�سبته اإىل جميع الأيام امل�سمولة باحلكم معادلة، 
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اأقرب ما ميكن، لن�سبة املقدار املدفوع اإىل كامل املبلغ املحكوم به:

وي�سرتط يف ذلك اأنه، لدى ح�ساب عدد الأيام التي �ستنّزل من مدة احلكم مبقت�سى هذا البند، ل يح�سب 

اليوم الأول من املدة، كما اأنه، لدى ح�ساب املبلغ الذي يوؤمن التنزيل من مدة احلكم، تغفل ك�سور املل من 

ذلك املبلغ«.

املادة )5( 

ي�ستعا�س عن املادة 59 من القانون الأ�سلي باملادة التالية:

املادة 59 – )1( كل من:

اأ. قام اأو حاول اأن يقوم بفعل بنية الف�ساد، اأو اأعد العدة للقيام بذلك الفعل، اأو تاآمر مع �سخ�س اآخر على 

القيام به، اأو

ب. اأذاع األفاظا، اأو طبع اأو ن�سر اأو اأخرج مطبوعا، ينطوي على نية الف�ساد، اأو

ج. ا�ستورد اأي مطبوع ينطوي على نية الف�ساد، اإل اإذا مل يكن لديه �سبب يحمله على العتقاد باأن ذلك 

املطبوع ينطوي على نية الف�ساد.

يعترب اأنه اأرتكب جنحة، ويعاقب لدى ارتكابه ذلك اجلرم للمرة الثانية اأو اأية مرة تليها باحلب�س مدة ثالثة 

�سنوات وي�سادر املطبوع الذي ينطوي على نية الف�ساد، حل�ساب حكومة فل�سطني.

)2( كل من وجد يف حوزته مطبوع ينطوي على نية الف�ساد، دون عذر م�سروع، يعترب اأنه ارتكب جنحة 

ويعاقب لدى ارتكابه ذلك اجلرم للمرة الأوىل باحلب�س مدة �سنة واحدة، اأو بغرامة قدرها خم�سون 

جنيها، اأو بكلتا هاتني العقوبتني، ويعاقب لدى ارتكابه اجلرم للمرة الثانية اأو اأية مرة تليها، باحلب�س 

مدة �سنتني، وي�سادر ذلك املطبوع حل�ساب حكومة فل�سطني.

اأ�سهر من تاريخ  التعقيبات القانونية ب�ساأن جرم تنطبق عليه هذه املادة، بعد م�سي �ستة  )3( ل تتخذ 

وقوعه.

)4( ل تتخذ التعقيبات بحق �سخ�س عن جرم تنطبق عليه هذه املادة، اإل باإذن خطي من النائب العام.

)5( ل يحكم باإدانة �سخ�س عن جرم تنطبق عليه هذه املادة بناء على �سهادة �ساهد فرد غري معززة 

ببينة.

املادة )6( 

تعدل املادة ال�ستون من القانون الأ�سلي، كما يلي:

اأ. حتذف لفظة »من« الواردة يف ال�سطرين الثالث والرابع من الفقرة )1( منها.

ب. تلغى الفقرة )2( من املادة املذكورة وي�ستعا�س عنها بالفقرة التالية:

»)2( لدى الف�سل فيما اإذا كانت النية املق�سودة من الفعل اأو التلفظ بالألفاظ، اأو ن�سر امل�ستند، 

منطوية على الف�ساد اأم ل، يعترب كل �سخ�س اأنه كان ينوي النتائج التي تن�ساأ بطبيعة احلال عن 

ت�سرفه يف الوقت والظروف التي ت�سرف فيها على الوجه املتقدم«.

ج. تلغى الفقرة )5( منها وي�ستعا�س عنها بالفقرة التالية:
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»)5( ل يعترب الفعل اأو اللفظ اأو املطبوع منطويا على نية الف�ساد، ملجرد كون النية املق�سودة من 

ذلك الفعل اأو اللفظ اأو املطبوع هي:

اأ. الدللة على اأن جاللته اأو حكومة فل�سطني قد خدعا اأو اأخطاأ فيما اتخذاه من تدابري، اأو

ب. بيان اأخطاء اأو نقائ�س يف د�ستور فل�سطني اأو يف حكومة فل�سطني القائمة بحكم القانون، اأو بيان اأخطاء 

اأو نقائ�س يف اأي ت�سريع، اأو يف �سري العدالة، بق�سد تاليف تلك الأخطاء اأو النقائ�س، اأو

ج. حمل رعايا جاللته اأو �سكان فل�سطني على حماولة اإحداث اأي تغيري يف اأي اأمر قائم يف فل�سطني بحكم 

القانون، بالو�سائل امل�سروعة، اأو 

د. تبيان اأية م�ساألة من امل�سائل التي توقظ �سعور ال�ستياء والعداوة بني خمتلف طبقات �سكان فل�سطني، 

اأو من �ساأنها اأن توقظ ذلك ال�سعور، بق�سد اإزالة تلك امل�سائل«.

املادة )7(

تعدل املادة 226 من القانون الأ�سلي كما يلي:

اأ.تلغى الفقرة )1( منها وي�ستعا�س عنها بالفقرة التالية: 

»اأ. اإذا ت�سببت امراأة، بفعل اأو ترك مق�سود، يف موت طفلها، وكان عمره يقل عن اثني ع�سر �سهرا، 

ولكنها كانت، حني وقوع ذلك الفعل اأو الرتك، يف حالة عقلية غري متزنة، ب�سبب عدم اإباللها 

اإبالل تاما من تاأثري و�سع ذلك الطفل اأو ب�سبب الر�ساع الناجم عن ولدته، تعترب اأنها ارتكبت 

جرمية »قتل الطفل« واإن كانت الظروف التي وقع فيها اجلرم جتعله من قبيل القتل ق�سدا، لول 

وجود اأحكام هذه املادة، وجتوز حماكمتها ومعاقبتها على ذلك اجلرم كاأنها ارتكبت جرم قتل 

ذلك الطفل عن غري ق�سد«.

ب. حتذف عبارة »طفل مولود حديثا« الواردة يف ال�سطر الثاين من الفقرة )2( منها وي�ستعا�س عنها 

بعبارة »طفل يقل عمره عن اثني ع�سر �سهرا«

املادة )8( 

املذكور«  املالية  وملدير  املالية،  اإىل مدير  »وير�سلها  الأ�سلي بحذف عبارة  القانون  املادة 369 من  تعدل 

الواردة فيها، وال�ستعا�سة عنها بالفقرة التالية:

»وي�سلمها يف احلال اإىل اأقرب مركز بولي�س، ومن ثم ير�سلها البولي�س اإىل مدير املالية بعد اتخاذ الإجراءات 

والقيام بالتحقيقات التي يراها مالئمة يف ذلك ال�ساأن«.

21 كانون الأول �صنة 1939

املندوب ال�صامي

هارولد ماكمايكل
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 قانون العقوبات )املعدل(

رقم 21 ل�سنة 1944

وهو يق�سي بتعديل قانون العقوبات ل�سنة 1936 

�صّن املندوب ال�صامي لفل�صطني، بعد ا�صت�صارة املجل�س ال�صت�صاري، ما يلي:

املادة )1( 

يطلق على هذا القانون ا�سم قانون العقوبات )املعدل( ل�سنة 1944، ويقراأ مع قانون العقوبات ل�سنة 1936، 

امل�سار اإليه فيما يلي بالقانون الأ�سلي، كقانون واحد.

املادة )2( 

التالية: بالفقرة  عنها  وي�ستعا�س  �سلي،  الأ القانون  من  الثالثة  املادة  من  )و(  الفقرة   تلغى 

واإدارة قوات جاللته  اأو مواد تكون نافذة املفعول يف ذلك احلني لتنظيم  اأنظمة  اأو  اأية قوانني  »)و( يف 

الع�سكرية اأو قوة بولي�س فل�سطني«.

املادة )3( 

يعدل القانون الأ�سلي باإ�سافة مادة جديدة اإليه كمادة 66 مكررة )اأ( بعد املادة 66 منه مبا�سرة:

»املادة 66 مكررة )اأ( كل من حمل اأو وجد يف حيازته، دون تفوي�س م�سروع اأو منا�سبة م�سروعة، وتقع 

تبعة اإثبات ذلك عليه:

اأي �سالح ناري اأو اأي جزء من �سالح ناري، اأو اأية ذخرية، اأو

اأخرى متفجرة  مادة  اأو  قذيفة  اأو  قنبلة  من  جزء  اأي  اأو  اأخرى  متفجرة  مادة  اأو  قذيفة  اأو  قنبلة   اأية 

يعترب اأنه ارتكب جناية ويعاقب باحلب�س مدة ع�سر �سنوات«.

املادة )4( 

تلغى الفقرة )ب( من املادة 315 من القانون الأ�سلي وي�ستعا�س عنها بالفقرة التالية:

»)ب( دّون قيدا غري �سحيح يف اأي من تلك الدفاتر اأو امل�ستندات اأو احل�سابات اأو كان �سريكًا يف ذلك الفعل، اأو«.

23 حزيران �صنة 1944

املندوب ال�صامي

هارولد مكمايكل
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 قانون العقوبات )املعدل( )منرة 2(

رقم 41 ل�سنة 1944

وهو يق�سي بتعديل قانون العقوبات ل�سنة 1936 

�صّن املندوب ال�صامي لفل�صطني، بعد ا�صت�صارة املجل�س ال�صت�صاري، ما يلي:

املادة )1( 

يطلق على هذا القانون ا�سم قانون العقوبات )املعدل( )منرة 2( ل�سنة 1944، ويقراأ مع قانون العقوبات 

ل�سنة 1936، امل�سار اإليه فيما يلي بالقانون الأ�سلي، كقانون واحد.

املادة )2( 

تعدل املادة اخلام�سة من القانون الأ�سلي بحذف عبارة »ويق�سد بعبارة »موظف يف اخلدمة العامة« كل 

�سخ�س« الواردة فيها، وال�ستعا�سة عنها بالعبارة التالية »ويق�سد بعبارة »موظف يف اخلدمة العامة« اأو 

»املوظف العمومي« كل �سخ�س«.

املادة )3( 

تلغى املواد 106 و 107 و108 و109 من القانون الأ�سلي، وي�ستعا�س عنها باملواد التالية:

املادة 106- كل من كان موظفًا عموميًا، اأو يتوقع اأن ي�سبح موظفًا عموميًا، وقبل من �سخ�س اآخر، لنف�سه 

اأو لغريه، اأية اإكرامية مهما كان نوعها، خالف العو�س القانوين، اأو ح�سل على اإكرامية كهذه، اأو وافق 

على قبولها اأو حاول احل�سول عليها، كحافز اأو مكافاأة لأداء فعل ر�سمي، اأو المتناع عن اأدائه، اأو لإظهار 

املحاباة اأو اجلفاء، اأو المتناع عن اإظهار املحاباة اأو اجلفاء، نحو �سخ�س ما ، خالل قيامه باأداء واجبات 

وظيفته اأو لأداء خدمة ل�سخ�س ما اأو المتناع عن اأدائها اأو ملحاولة اأداء خدمة ل�سخ�س ما اأو حماولة 

اأنه ارتكب جنحة ، ويعاقب  اأو مع موظف عمومي ب�سفته تلك، يعترب  اأدائها، مع احلكومة  المتناع عن 

باحلب�س مدة ثالث �سنوات، اأو بغرامة قدرها خم�سمائة جنيه، اأو بكلتا هاتني العقوبتني.

املادة 107- كل من قبل من �سخ�س ما، لنف�سه اأو لغريه، اأية اإكرامية مهما كان نوعها، اأو ح�سل عليها، اأو 

وافق على قبولها، اأو حاول احل�سول عليها، كحافز اأو مكافاأة لإغراء موظف عمومي عن طريق الر�سوة اأو 

بو�سائل غري م�سروعة لأداء فعل ر�سمي، اأو المتناع عن اأدائه، اأو لإظهار املحاباة اأو اجلفاء نحو �سخ�س 

ما، خالل قيام ذلك املوظف العمومي باأداء واجبات وظيفته، اأو لأداء خدمة ل�سخ�س ما، اأو المتناع عن 

ادائها، اأو ملحاولة اأداء خدمة ل�سخ�س ما اأو حماولة المتناع عن اأدائها، مع احلكومة اأو مع موظف عمومي 

ب�سفته تلك، يعترب اأنه ارتكب جنحة، ويعاقب باحلب�س مدة ثالث �سنوات، اأو بغرامة قدرها خم�سمائة 

جنيه، اأو بكلتا هاتني العقوبتني.

املادة 108- كل من قبل من �سخ�س ما، لنف�سه اأو لغريه، اأية اإكرامية مهما كان نوعها، اأو ح�سل عليها، اأو 

وافق على قبولها اأو حاول احل�سول عليها كحافز اأو مكافاأة لإغراء موظف عمومي، عن طريق ا�ستعمال 
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نفوذه ال�سخ�سي معه، لأداء فعل ر�سمي، اأو المتناع عن اأدائه، اأو لإظهار املحاباة اأو اجلفاء نحو �سخ�س 

ما، خالل قيامه باأداء واجبات وظيفته، اأو لأداء خدمة ل�سخ�س ما، اأو المتناع عن اأدائها اأو ملحاولة اأداء 

خدمة ل�سخ�س ما، اأو حماولة المتناع عن اأدائها ، مع احلكومة اأو مع موظف عمومي ب�سفته تلك، يعترب 

اأنه ارتكب جنحة، ويعاقب باحلب�س مدة �سنة، اأو بغرامة قدرها مائتا جنيه، اأو بكلتا هاتني العقوبتني.

املادة 109- اجتنابًا لل�سك ي�سرح اأن ال�سخ�س الذي يقبل اإكرامية اأو يح�سل عليها اأو يوافق على قبولها 

اأو احل�سول عليها اأو يحاول احل�سول عليها كحافز اأو مكافاأة مقابل اأدائه لفعل اأو ترك اأو لقيامه بفعل 

اأو ترك، ح�سب مقت�سى احلال، مما تنطوي عليه املادة 106 اأو 107 اأو 108 يعترب اأنه ارتكب جرمًا خالفًا 

للمادة 106 اأو 107 اأو 108، ح�سب مقت�سى احلال، بالرغم من اأنه ل ينوي اأداء الفعل اأو الرتك الذي قبل 

الإكرامية اأو ح�سل عليها اأو وافق على قبولها اأو حاول احل�سول عليها من اأجله، اأو مل يوؤده.

املادة 109- مكررة )اأ( كل من كان موظفًا عموميًا، وقبل لنف�سه اأو لغريه، اأي �سيء ذي قيمة دون عو�س، 

اأو بعو�س يعلم اأنه غري واٍف، اأو ح�سل عليه، اأو وافق على قبوله، اأو حاول احل�سول عليه من �سخ�س يعلم 

اأنه ذو عالقة يف اإجراءات اأو يف معاملة قام بها، اأو يو�سك اأن يقوم بها، اأو اأنها ذات �سلة باأعماله الر�سمية، 

اأو اأعمال اأي موظف عمومي اآخر، هو مروؤو�سه اأو رئي�سه، اأو من �سخ�س ذي عالقة، اأو يحتمل اأن يكون 

ذا عالقة، اأو من �سخ�س يعلم اأنه ذو عالقة مبن تقدم من الأ�سخا�س، يعترب اأنه ارتكب جنحة، ويعاقب 

باحلب�س مدة �سنة، اأو بغرامة قدرها مائتا جنيه، اأو بكلتا هاتني العقوبتني، ويف كل حماكمة جتري جلرم 

ارتكب خالفًا لهذه املادة يفرت�س عدم وجود العو�س اإل اإذا اثبت وجود العو�س وماهيته.

املادة 19- مكررة )ب( كل موظف عمومي:

اأخ�سع اأو اأمر باإخ�ساع اأي �سخ�س للقوة اأو للعنف بغية اأن ينتزع منه اأو من �سخ�س يهمه اأمره، اعرتافًا 

بجرم، اأو اأية معلومات تتعلق بجرم، اأو

هدد اأي �سخ�س اأو اأمر بتهديده باإحلاق اأذى به اأو باأمواله اأو باأي �سخ�س اأو اأموال اأي �سخ�س يهمه اأمره، 

بغية اأن ينتزع منه اعرتافًا بجرم اأو اأية معلومات تتعلق بجرم،

يعترب اأنه ارتكب جنحة«.

املادة )4( 

حتذف لفظة »ت�سر« الواردة يف ال�سطر الثاين من املادة 113 من القانون الأ�سلي، وي�ستعا�س عنها بلفظة »توؤثر«.

املادة )5( 

تلغى املادة املائة واخلام�سة والت�سعون من القانون الأ�سلي، وي�ستعا�س عنها باملادة التالية:

املادة 195- كل من اأتى، عن ق�سد اأو اإهمال، اأي فعل يحتمل اأن يف�سي اإىل انت�سار عدوى مر�س خطر 

على احلياة، اأو مر�س من الأمرا�س التنا�سلية، وهو يعلم، اأو كان لديه ما يدعوه اإىل العتقاد، باأن فعله 

هذا قد يف�سي اإىل تف�سي ذلك املر�س، يعترب اأنه ارتكب جنحة«.

املادة )6( 

تعدل املادة املائتان والثامنة واخلم�سون من القانون الأ�سلي، باإ�سافة عبارة »اأو ملواقعة غري م�سروعة اأو 
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مزاولة البغاء« بعد عبارة »تعري�سه لأذى بليغ« الواردة يف ال�سطر الأول منها، وبعد عبارة »لالأذى البليغ« 

يف ال�سطر الثالث منها، وباإ�سافة عبارة »اأو املواقعة غري امل�سروع، اأو مزاولة البغاء« بعد عبارة »ملثل هذا 

الأذى« يف ال�سطر الرابع منها«.

املادة )7(

التالية:- باملادة  عنها  وي�ستعا�س  الأ�سلي،  القانون  من  والثمانون  واخلام�سة  الثالثمئة  املادة   تلغى 

املادة 385-)1( كل من:

 دخل ب�ستانًا، اأو وجد يف اأي ب�ستان اأو اأر�س مهياأة للزراعة اأو اأر�س مزروعة اأو اأر�س ذات زرع قائم، اأو

ت�سبب يف اإدخال اأي حيوان اأو �سمح لأي حيوان، هو �ساحبه اأو م�سوؤول عنه يف ذلك احلني، يف اأن يدخل 

ب�ستانًا اأو اأن يكون يف ب�ستان اأو اأر�س من الأرا�سي امل�سار اإليها يف البند )اأ( من هذه الفقرة، اأو يف اأر�س 

فلحت خالل الثني ع�سر �سهرًا ال�سابقة،

اأو بكلتا  اأ�سهر،  اأو باحلب�س مدة ثالثة  اأنه ارتكب جنحة، ويعاقب بغرامة قدرها خم�سون جنيهًا،  يعترب 

هاتني العقوبتني.

)2( ت�سمل لفظة »زرع« الواردة يف هذه املادة، املزروعات الع�سبية املزروعة من اأجل رعي احليوانات وتف�سر 

لفظة »زراعة« و »مزروعة« وفقًا لذلك«.

20 كانون الأول �صنة 1944

املندوب ال�صامي

غورت
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 قانون العقوبات )املعدل(

رقم 57 ل�سنة 1946

وهو يق�سي بتعديل قانون العقوبات ل�سنة 1936 

�صّن املندوب ال�صامي لفل�صطني، بعد ا�صت�صارة املجل�س ال�صت�صاري، ما يلي:

املادة )1(

يطلق على هذا القانون ا�سم قانون العقوبات )املعدل( ل�سنة 1946 ، ويقراأ مع قانون العقوبات ل�سنة 1936، 

امل�سار اإليه فيما يلي بالقانون الأ�سلي، كقانون واحد.

املادة )2(

تلغى املادة الثالثة من القانون الأ�سلي وي�ستعا�س عنها باملادة التالية:

املادة 3- ل جتحف اأحكام هذا القانون:

)اأ( يف تعر�س اأي �سخ�س للمحاكمة والعقوبة عن اأي جرم ينطبق على اأي ت�سريع، خالف هذا القانون، 

اأو

)ب( يف تعر�س اأي �سخ�س للمحاكمة والعقوبة عن اأي جرم مبقت�سى اأي ت�سريع يتعلق باخت�سا�س املحاكم 

الفل�سطينية بالن�سبة اإىل الأفعال التي تقع خارج اخت�سا�سها العتيادي، اأو

)ج( يف ال�سالحية املخولة لأية حمكمة ملعاقبة اأي �سخ�س ينتهك حرمتها، اأو

)د( يف امل�سوؤولية املرتتبة على اأي �سخ�س اأو حماكمته اأو معاقبته مبقت�سى اأي حكم �سدر، اأو �سي�سدر 

بحقه فيما بعد، عن اأي فعل وقع اأو �سرع فيه، قبل نفاذ هذا القانون، اأو

اأو  اأو �سي�سدر فيما بعد،  اأية �سالحية للمندوب ال�سامي فيما يتعلق بالعفو عن اأي حكم �سدر  )هـ( يف 

بتخفيف ذلك احلكم اأو تنزيله، كله اأو بع�سه، اأو اإرجاء تنفيذه، اأو

)و( يف اأية قوانني، اأو اأنظمة، اأو مواد معمول بها اإذ ذاك لتنظيم و اإدارة قوى جاللته الع�سكرية اأو قوات 

بولي�س فل�سطني«.

املادة )3(

ت�ساف املادة اجلديدة التالية اىل الف�سل ال�سابع من القانون الأ�سلي قبل املادة ال�سابعة والثالثني منه 

كاملادة 36 مكررة )اأ(:

املادة 36- مكررة )اأ( ينطبق هذا الف�سل على جميع اجلرائم، اإل حيث ورد ن�س �سريح اأو �سمني بخالف 

ذلك يف هذا الف�سل اأو يف اأي ت�سريع اآخر، اأو يف هذا الف�سل مقروءًا مع اأي ت�سريع اآخر«.

املادة )4(

تعدل الفقرة )1( من املادة الثانية والأربعني من القانون الأ�سلي بحذف عبارة »ينطبق على اأحكام هذا 



446

القانون اأو على اأحكام اأي ت�سريع اآخر«.

)2( ت�ساف الفقرة اجلديدة التالية اإىل املادة الثانية والأربعني من القانون الأ�سلي، بعد الفقرة )1( 

منها كالفقرة )1( مكررة )اأ(.

»)1( مكررة )اأ( اإذا اأدين �سخ�س بارتكاب جرم، يجوز للمحكمة، بدًل من احلكم عليه بعقوبة احلب�س، 

اأن حتكم عليه باحلب�س وغرامة معًا، اأو بغرامة فقط، غري اأنه ل يجوز اأن تزيد الغرامة يف اأي حال 

من الأحوال على املبلغ الذي من �سالحيتها احلكم به«.

)3( يعدل البند )اأ( من الفقرة )2( من املادة الثانية والأربعني من القانون الأ�سلي بحذف اجلملة التي 

املبني يف اجلدول  الأق�سى  »احلد  بعبارة  وتنتهي  بارتكاب جرم«  �سخ�س  اأدين  »اإذا  بعبارة  تبتدئ 

التايل« وال�ستعا�سة عنها مبا يلي:

»اإذا حكم على �سخ�س اأدين بارتكاب جرم بغرامة، اأو باحلب�س والغرامة معًا، يجوز للمحكمة اأن تاأمر 

بحب�س ذلك ال�سخ�س اإذا تخلف عن دفع الغرامة، وتناط �سالحية اإ�سدار هذا الأمر باأية حمكمة ذات 

اخت�سا�س جزائي بقطع النظر عما اإذا كانت متلك �سالحية احلكم بعقوبة احلب�س اأم ل، و بقطع النظر 

عن مدى �سالحيتها هذه، غري اأن مدة احلب�س التي يجوز احلكم بها على اأي �سخ�س كهذا حني تخلفه عن 

دفع الغرامة ل يجوز اأن تزيد، يف اأي حال من الأحوال، على احلد الأق�سى املبني يف اجلدول التايل«.

)4( اإن كل اأمر اأ�سدرته اأية حمكمة قبل نفاذ هذا القانون مبقت�سى الفقرة )2( )اأ( من املادة الثانية 

والأربعني من القانون الأ�سلي املعمول بها مبا�سرة قبل بدء العمل بهذا القانون، يعترب اأنه �سدر ب�سورة 

قانونية فيما لو كان ي�سح اإ�سداره ب�سورة قانونية لو كان هذا القانون نافذ املفعول يف الوقت الذي 

�سدر فيه الأمر املذكور.

املادة )5(

تعدل املواد 110 و111 و112 من القانون الأ�سلي كما يلي:

)اأ( بال�ستعا�سة عن الأرقام »110 )1(« و »111)1(« و«112 )1(« بالأرقام »110« و »111« و«112«.

)ب( باإلغاء الفقرة )2( من كل مادة من املواد املذكورة.

املادة )6( 

تعدل الفقرة )2( من املادة 131 من القانون الأ�سلي بال�ستعا�سة عن عبارة »قانون ت�سوية الأرا�سي« الواردة فيها 

بعبارة »قانون )ت�سوية حقوق ملكية( الأرا�سي، وباإ�سافة عبارة »الباب 80« يف الهام�س، اإزاء ا�سم القانون.

املادة )7(

تعدل الفقرة )1( من املادة 164 من القانون الأ�سلي بحذف عبارة »اإذا اأدين م�ستاأجر منزل ل�سماحه عن 

علم منه با�ستعمال املنزل اأو اأي ق�سم منه كبيت للبغاء« الواردة فيها وال�ستعا�سة عنها بالعبارة التالية:

»اإذا اأدين م�ستاأجر منزل لتهيئته بيتًا للبغاء يف ذلك املنزل اأو يف اأي ق�سم منه اأو لتويل اإدارته اأو ل�ستغاله 

يف اإدارته اأو م�ساعدته يف اإدارته اأو ل�سماحه عن علم منه با�ستعمال املنزل اأو اأي ق�سم منه كبيت للبغاء 

اأو اعتياد البغاء فيه«.
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املادة )8(

تعدل الفقرة )اأ( من املادة 193 من القانون الأ�سلي بحذف عبارة »كانت بغيًا وت�سرفت« الواردة يف اأولها 

وال�ستعا�سة عنها بلفظة »ت�سرف«.

املادة )9(

تلغى املادة 345 من القانون الأ�سلي وي�ستعا�س عنها باملادة التالية:

املادة 345 كل من دبر لدفع مال اأو ت�سليمه لنف�سه اأو لغريه اأو ح�سل على ت�سجيل مال با�سمه اأو با�سم 

�سخ�س اآخر:

)اأ( بال�ستناد اإىل و�سية م�سدقة اأو قرار باإدارة تركة �سدر بناء على و�سية مزورة وهو عامل باأنها مزورة، 

اأو

)ب( بال�ستناد اإىل و�سية م�سدقة اأو قرار باإدارة تركة، اأو �سهادة اأو ت�سريح اأو قرار ح�سر اإرث اأ�سدرته 

اأية حمكمة بناء على بينة كاذبة، وهو عامل باأنه قد ح�سل عليه على الوجه املذكور.

يعترب اأنه ارتكب اجلرم ذاته، ويعاقب بنف�س العقوبة كاأنه هو الذي زور امل�ستند اأو ال�سيء الذي دبر مبوجبه 

الدفع اأو الت�سليم اأو الت�سجيل«.

املادة )10(

تعدل الفقرة )1( من املادة 388 من القانون الأ�سلي باإ�سافة عبارة »املنقولة« بني لفظة »الأموال« وعبارة 

»فيما يتعلق« الواردتني يف ال�سطر الأول منها.

املادة )11(

ت�ساف املادة التالية اإىل القانون الأ�سلي بعد املادة 388 منه مبا�سرة:

املادة 388 مكررة )اأ( - )1( اإذا اأدين �سخ�س بارتكاب جرم خالفًا للمادة 96 اأو املادة 286، وظهر للمحكمة 

اأنه من جراء الفعل اأو الأفعال التي توؤلف اجلرم قد رفعت يد �سخ�س من الأ�سخا�س عن اأية اأموال غري 

منقولة، يجوز للمحكمة اأن ت�سدر الأمرين التاليني، اأو اأحدهما، اإذا ما ا�ست�سوبت ذلك:

)اأ( اأن تاأمر باإخراج ال�سخ�س الذي ارتكب اجلرم من ذلك املال غري املنقول.

)ب( اأن تاأمر باإعادة و�سع يد ال�سخ�س الذي رفعت يده عن ذلك املال غري املنقول على ذلك الوجه اأو 

باإعطائه اإىل اأي �سخ�س اآخر ترى املحكمة اأن من حقه اأن ي�سع يده عليه وينفذ ذلك الأمر بنف�س 

ال�سورة التي ينفذ فيها احلكم ال�سادر يف اإجراءات حقوقية.

واإيفاء بالغايات املق�سودة من هذه الفقرة، يعترب اإدانة القرار اخلا�س باعتبار ال�سخ�س اأنه »مذنب ولكنه 

فاقد القوى العقلية« )اأو انه »مذنب ولكنه فاقد القوى العقلية ب�سبب امل�سكر«(.

)2( ل ي�ستاأنف الأمر ال�سادر مبقت�سى الفقرة )1( اإل اإذا كان ذلك يف معر�س ال�ستئناف املرفوع �سد 

الإدانة اأو فيما يتعلق بها وكان النطق بالإدانة، اإن كانت ثمة اإدانة، قد وقع يف الإجراءات امل�سار اإليها 

اأعاله، ول ي�ستاأنف رف�س املحكمة باإ�سدار اأمر مبقت�سى الفقرة )1(. وكل ا�ستئناف مبقت�سى هذه 

الإدانة. ول يعترب ال�ستئناف املرفوع  ا�ستئناف  التي تنظر يف  اأن تنظر فيه املحكمة  الفقرة ينبغي 
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مبقت�سى هذه الفقرة مبثابة توقيف تنفيذ الأمر، اإل اإذا اأوعزت املحكمة امل�ستاأنف منها اأو امل�ستاأنف 

اإليها بخالف ذلك. وتقدم الطلبات لإيقاف التنفيذ على الوجه املذكور، يف بادئ الأمر، اإىل املحكمة 

امل�ستاأنف منها.

)3( ل يوؤثر الأمر ال�سادر مبقت�سى الفقرة )1( يف اأي حق اأو ا�ستحقاق يف املال غري املنقول املخت�س، 

مما ي�ستطيع اأي �سخ�س اأن يثبته يف ق�سية حقوقية«.

20 ت�صرين الثاين �صنة 1946

املندوب ال�صامي

اأ. غ. كننجهام
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 قانون العقوبات )املعدل(

رقم 1 ل�سنة 1947

وهو يق�سي بتعديل قانون العقوبات ل�سنة 1936 

�صّن املندوب ال�صامي لفل�صطني، بعد ا�صت�صارة املجل�س ال�صت�صاري، ما يلي:-

املادة )1( 

يطلق على هذا القانون ا�سم قانون العقوبات )املعّدل( ل�سنة 1947، ويقراأ ويف�سر مع قانون العقوبات ل�سنة 

1936، امل�سار اإليه فيما يلي بالقانون الأ�سلي، كقانون واحد.

املادة )2( 

تلغى املادة 181 من القانون الأ�سلي وي�ستعا�س عنها باملادة التالية:-

املادة 181 كل �سخ�س، ذكرًا كان اأو اأنثى، تزوج يف اأثناء وجود زوجه على قيد احلياة )�سواء اأكان الزواج التايل 

 باطاًل اأو ميكن ف�سخه اأم مل يكن( يعترب اأنه ارتكب جناية تعدد الأزواج، ويعاقب باحلب�س مدة خم�س �سنوات:

وي�سرتط يف ذلك اأن يعترب دفاع املتهم يف التهمة التي تنطبق على هذه املادة دفاعًا مقبوًل اإذا اأثبت:-

)اأ( اأن الزواج ال�سابق قد اأعلنت ف�سخه حمكمة ذات اخت�سا�س، اأو �سلطة كن�سية ذات اخت�سا�س، اأو 

)ب( اأن الزواج ال�سابق اأو الزوجة ال�سابقة، ح�سب مقت�سى احلال، قد غاب، اأو غابت، غيبة غري منقطعة 

مدة �سبع �سنوات قبل عقد الزواج التايل، دون ان يعلم اأو يرد عنه، اأو عنها، اأي نباأ يوؤيد اأنه، اأو اأنها، 

على قيد احلياة يف اأثناء تلك املدة، اإل اإذا كانت ال�سريعة املتعلقة بالزواج التي تنطبق على الزوجة 

اأو الزوج، ح�سب مقت�سى احلال، عند عقد الزواج التايل، هي ال�سريعة املو�سوية، اأو

)ج( اإن ال�سريعة املتعلقة بالزواج التي تنطبق على الزوج يف تاريخ الزواج ال�سابق وتاريخ الزواج التايل 

هي غري ال�سريعة املو�سوية وتبيح له الزواج باأكرث من زوجة واحدة، اأو

)د( اإن ال�سريعة املتعلقة بالزواج التي تنطبق على الزوج يف تاريخ الزواج ال�سابق وتاريخ الزواج التايل 

هي ال�سريعة املو�سوية وا�ستح�سل قبل عقد الزواج التايل، على قرار من حمكمة الربانيني للطائفة 

اليهودية، م�سدق من رئي�سي الربانيني يف فل�سطني يجيز عقد الزواج التايل«.

1947/3/14

املندوب ال�صامي

اأ.غ. كننجهام
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اأمر ب�ساأن تعديل قانون العقوبات الفل�سطيني ل�سنة 1936

)اأمر رقم - 322(

اللواء عبد اهلل رفعت احلاكم الإداري العام للمنطقة اخلا�صعة لرقابة القوات امل�صرية بفل�صطني.

مبقت�سى املر�سوم اجلمهوري ال�سادر بتاريخ 26 يناير �سنة 1954

ومبقت�سى الأمر رقم )154( ال�سادر من وزير احلربية بتاريخ 10 فرباير �سنة 1954

وبعد الإطالع على املادة )149( من قانون العقوبات الفل�سطيني ل�سنة 1936 

)قرر ما هو اآت(

املادة )1( 

ت�ساف املادة الآتية بعد نهاية املادة )149( من قانون العقوبات الفل�سطيني ل�سنة 1936 كمادة )149( 

مكررة.

مادة )149( مكررة: كل من ا�ستغل �سعف �سخ�س اأو حاجته اأو حاول باأية و�سيلة حمله اأو اإغراءه اأو ت�سويقه 

لتغيري معتقده اأو طائفته الدينية اأو �ساعد غريه على ذلك، �سواء جنح هو اأو غريه اأو مل ينجح يعترب اأنه 

ارتكب جنحة.

فاإذا كان املجني عليه دون الثامنة ع�سرة يعترب الفعل جناية ويعاقب باحلب�س مدة �سبع �سنوات.

املادة )2( 

يعمل بهذا الأمر من تاريخ ن�سره يف اجلريدة الر�سمية.

غزة يف 1954/9/16

لواء/ عبد اهلل رفعت

احلاكم الإداري العام
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اأمر ب�ساأن تطبيق اأحكام القانون امل�سري

اخلا�س بجرمية الر�سوة ل�سنة 1953

)اأمر رقم - 272(

للمناطق  العام  الإداري  واحلاكم  امللكي  احلدود  �سالح  عام  مدير  �سالح  املنعم  عبد  الأمريالي حممد 

اخلا�سعة لرقابة القوات امل�سرية بفل�سطني. 

مبقت�سى ال�سلطة املخولة لنا بالأمر رقم )767( ال�سادر من وزير احلربية والبحرية بتاريخ 2 اأغ�سط�س 

�سنة 1952

وبعد الإطالع على مواد القانون الفل�سطيني اخلا�سة بالر�سوة، وعلى القانون امل�سري رقم )1953-69( 

باإلغاء بع�س مواد قانون العقوبات امل�سري ال�سادر بالقانون رقم )58-1937( واإ�سافة مواد  اخلا�س 

جديدة خا�سة بجرمية الر�سوة.

)قرر ما هو اآت(

املادة )1( 

تطبق اأحكام القانون امل�سري رقم )69-1953( اخلا�س بجرمية الر�سوة يف املناطق اخلا�سعة لرقابة 

القوات امل�سرية بفل�سطني.

املادة )2(

تلغى مواد القوانني الفل�سطينية والأوامر التي تتعار�س مع اأحكام هذا القانون.

املادة )3( 

يعمل بهذا الأمر بعد م�سي ثالثني يومًا من تاريخ ن�سر اأحكام القانون امل�سار اإليه يف املادة الأوىل بالوقائع 

الفل�سطينية.

 

كوبري القبة يف 1953/7/5

اأمري الي/ حممد عبد املنعم �صالح

احلاكم الإداري العام للمناطق

اخلا�صعة لرقابة القوات امل�صرية بفل�صطني 

مالحظة: األغي باملادة الأوىل عدلت بالأمر رقم 300
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اأمر ب�ساأن تعديل الأمر رقم )272( ل�سنة )1953( 

اخلا�س بجرمية الر�سوة

)اأمر رقم -300(

الأمريايل عبد اهلل رفعت احلاكم الإداري العام للمنطقة اخلا�صعة لرقابة القوات امل�صلحة امل�صرية 

بفل�صطني.

مبقت�سى املر�سوم اجلمهوري ال�سادر بتاريخ 26 يناير �سنة 1954.

ومبقت�سى الأمر رقم )154( ال�سادر من وزير احلربية بتاريخ 10 فرباير �سنة 1954.

وبعد الإطالع على الأمر رقم )272( ال�سادر بتاريخ 5 يوليو �سنة 1953.

قرر ما هو اآت

املادة )1(

تعدل املادة الأوىل من الأمر رقم )272( وتقراأ كالآتي:

امل�سري رقم )69-1953( اخلا�س بجرمية الر�سوة واختال�س الأموال الأمريية  القانون  اأحكام  “تطبق 
والغدر يف املناطق اخلا�سعة لرقابة القوات امل�سرية بفل�سطني”.

املادة )2(

يعمل بهذا الأمر بعد م�سي ثالثني يوما من تاريخ ن�سره يف اجلريدة الر�سمية.

�صدر يف غزة بتاريخ 1954/4/29

اأمريايل/ عبد اهلل رفعت

احلاكم الإداري العام
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 قانون املجرمني الأحداث

رقم 2 ل�سنة 1937

وهو قانون يت�سمن اأحكامًا خا�سة ب�ساأن حماكمة املجرمني الأحداث

 والعناية بالأحداث الذين يحتاجون اإىل حماية 

�صن املندوب ال�صامي لفل�صطني بعد ا�صت�صارة املجل�س ال�صت�صاري ما يلي:

املادة )1( 

يطلق على هذا القانون ا�سم »قانون املجرمني الأحداث ل�سنة 1937«.

املادة )2(

يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة يف هذا القانون املعاين املخ�س�سة لها اأدناه اإل اإذا دلت القرينة 

على غري ذلك:

تن�سرف عبارة »ولد« اإىل كل �سخ�س تقل �سنه عن اأربع ع�سرة �سنة، اأو يلوح للمحكمة باأن �سنه تقل عن 

اأربع ع�سرة �سنة.

اأو يلوح  اأربع ع�سرة �سنة فما فوق  اإىل كل �سخ�س )غري الولد( بلغ من العمر  وتن�سرف لفظة »حدث« 

للمحكمة باأنه بلغ الرابعة ع�سرة من عمره فما فوق، غري اأنه مل يتم ال�سنة ال�ساد�سة ع�سرة.

وتن�سرف لفظة »الفتى« اإىل كل �سخ�س )غري الولد اأو احلدث( بلغ من العمر �ست ع�سرة �سنة فما فوق اأو 

يلوح للمحكمة باأنه قد بلغ ال�ساد�سة ع�سرة من عمره فما فوق، غري اأنه مل يتم ال�سنة الثامنة ع�سرة.

وت�سمل لفظة »الو�سي« فيما يخت�س بولد اأو حدث، كل �سخ�س تعتربه املحكمة التي تنظر يف اأية دعوى 

مقامة على ذلك الولد اأو احلدث اأو يف دعوى له �سلع فيها باأنه ال�سخ�س الذي يتوىل اآنئذ اأمر العناية 

بذلك الولد اأو احلدث اأو الرقابة عليه.

وتعني عبارة »مراقب ال�سلوك« �سخ�سًا يعينه املندوب ال�سامي اأو اأية حمكمة من املحاكم مبقت�سى هذا 

القانون مراقبًا لل�سلوك.

املادة )3( 

)1( اإيفاء للغاية املق�سودة من هذا القانون، تعترب كل حمكمة لدى نظرها يف التهم امل�سندة اإىل الأولد اأو 

الأحداث اأو الفتيات، اأنها حمكمة اأحداث، اإل اإذا كان ال�سخ�س اجلارية حماكمته متهمًا بال�سرتاك 

مع �سخ�س اآخر ومل يكن �سريكه ولدًا اأو حدثًا اأو فتاة.

وتنعقد حمكمة الأحداث كلما اأمكن ذلك:

)اأ( يف بناية اأو قاعة غري البناية اأو القاعة التي تنعقد فيها جل�سات املحكمة العتيادية، اأو

)ب( يف اأيام اأو اأوقات تختلف عن الأيام اأو الأوقات التي تنعقد فيها جل�سات املحكمة العتيادية.
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)2( اإذا ظهر ملحكمة الأحداث اأثناء �سري الدعوى اأن املتهم، اأو ال�سخ�س الذي تتعلق به الدعوى، قد بلغ 

�ست ع�سرة �سنة من العمر اأو جتاوز هذه ال�سن اأو ظهر لأية حمكمة خالف حمكمة الأحداث اأثناء 

�سري الدعوى اأن املتهم اأو ال�سخ�س الذي تتعلق به الدعوى هو دون ال�ست ع�سرة �سنة من العمر فلي�س 

يف اأحكام هذه املادة ما يوؤخذ باأنه مينع املحكمة من موا�سلة النظر يف الق�سية والف�سل فيها اإذا 

ا�ست�سوبت عدم تاأجيلها.

)3( تتخذ التدابري حيثما اأمكن ملنع اختالط اأي �سخ�س يلوح من مظهره اأنه دون ال�ست ع�سرة �سنة من 

العمر، اأثناء نقله من املحكمة اأو اإليها اأو اأثناء النتظار قبل مثوله اأمام املحكمة اأو بعده، بالأ�سخا�س 

بارتكابه  اأدين  اأو  به  اتهم  اأي جرم يختلف عن اجلرم الذي  اأو املدانني بارتكاب  البالغني املتهمني 

بال�سرتاك معهم.

اأع�ساء املحكمة وموظفيها  الأحداث خالف  اأما حمكمة  القائمة  املحاكمة  ي�سمح لأحد بح�سور  )4( ل 

بذلك: املحكمة  تاأذن  مل  ما  بالدعوى،  مبا�سرة  عالقة  لهم  ممن  وغريهم  الدعوى  يف   والفرقاء 

وي�سرتط يف ذلك اأن ل مينع من ح�سور املحاكمة مندوبو ال�سحف اأو وكالت الأخبار احلقيقيون اإل 

باأمر خا�س ت�سدره املحكمة.

)5( ل ي�سمح لأحد باأن ين�سر ا�سم الولد اأو احلدث املاثل اأمام حمكمة الأحداث اأو باأن ين�سر مكان اإقامته 

اأو ا�سم مدر�سته اأو ر�سمه الفوتوغرايف اأو اأي �سيء اأو اأمر قد يوؤدي اإىل معرفة هويته اإل باإذن املحكمة 

اأو بقدر ما تقت�سيه اأحكام هذا القانون وكل من خالف حكم هذه الفقرة يعاقب بغرامة ل تزيد على 

خم�سة وع�سرين جنيهًا.

املادة )4( 

اإذا قب�س على �سخ�س يلوح من مظهره اأنه دون الثماين ع�سرة �سنة من العمر مبذكرة قب�س اأو بدونها 

وتعذر اإح�ساره اأمام املحكمة يف احلال فيرتتب على ماأمور البولي�س الذي اأتي به اإليه اأن يحقق يف الق�سية 

ويجوز له يف كل حال اأن يفرج عنه بناء على تعهد يعطيه هو اأو والده اأو الو�سي عليه اأو اأي �سخ�س اآخر 

من ذوي امل�سوؤولية اأما بكفالة كفالء اأو بدونهم، باملبلغ الذي يراه هذا املاأمور كافيًا لتاأمني ح�سوره عند 

النظر يف التهمة املوجهة اإليه اإل يف احلالت الآتية:

)اأ( اإذا كان ذلك ال�سخ�س متهمًا بجرمية القتل اأو باأية جرمية خطرية اأخرى، اأو

)ب( اإذا كانت م�سلحته تق�سي مبنعه من الختالط باأي �سخ�س غري مرغوب فيه، اأو

)ج( اإذا كان من راأي ماأمور البولي�س اأن الإفراج عنه قد يحبط �سري العدالة.

املادة )5( 

اإذا قب�س على �سخ�س يلوح من مظهره اأنه دون الثماين ع�سرة �سنة من العمر ومل يفرج عنه وفقًا ملا تقدم 

فيجب على ماأمور البولي�س الذي اأتي به اإليه اأن يتخذ التدابري لعتقاله يف املعتقل املعد لذلك مبقت�سى 

هذا القانون اإىل اأن يت�سنى اإح�ساره اأمام املحكمة ملحاكمته، اإل اإذا �سهد هذا املاأمور:

)اأ( اإن من املتعذر اعتقاله على هذا الوجه، اأو
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)ب( اأنه متمرد اأو فا�سد اخللق لدرجة ل ميكن معها اعتقاله ب�سورة اأمنية على الوجه املذكور، اأو

)ج( اأنه لي�س من املنا�سب اعتقاله بالنظر لعتالل �سحته اأو حلالته اجل�سدية اأو العقلية.

وينبغي اإبراز هذه ال�سهادة اإىل املحكمة التي يوؤتى بهذا ال�سخ�س اأمامها ملحاكمته.

املادة )6( 

اإن من واجب املفت�س العام للبولي�س وال�سجون اأن يتخذ ما ميكنه من التدابري ملنع اختالط اأي ولد اأو حدث 

اأثناء اعتقاله يف املعتقل املعد لذلك مبقت�سى اأحكام هذا القانون باأي �سخ�س بالغ متهم بارتكاب جرم، 

من غري اأقربائه.

املادة )7(

 )1( يرتتب على املحكمة عند توقيفها اأو اإحالتها للمحاكمة ولدًا اأو حدثًا اأو فتى مل يفرج عنه بكفالة اأن 

ت�سدر قرارًا باإحالته اإىل املعتقل املعد لذلك مبقت�سى هذا القانون وامل�سمى يف قرار الإحالة بدًل 

من اإحالته اإىل ال�سجن على اأن يبقى معتقاًل يف ذلك املعتقل طيلة مدة التوقيف اأو اإىل اأن يخرج منه 

بحكم القانون:

وي�سرتط يف ذلك اأنه اإذا كان مو�سوع البحث حدثًا اأو فتى فال تكون املحكمة جمربة على اإحالته اإىل املعتقل  

على هذا الوجه اإذا �سهدت باأنه متمرد لدرجة ل يوؤمتن معها اإحالته اإىل الإعتقال على هذه ال�سورة اأو اأنه 

فا�سد اخللق لدرجة ل ي�ستن�سب معها اعتقاله على الوجه املتقدم.

)2( يجوز تغيري قرار الإحالة اإىل املعتقل ال�سادر مبوجب هذه املادة اأو بف�سخ القرار ال�سادر بحق اأي 

حدث اأو فتى اإذا ثبت باأن ذلك احلدث اأو الفتى متمرد لدرجة ل يوؤمتن معها اعتقاله اأو اأنه فا�سد 

اأي حمكمة ذات اخت�سا�س يف املكان  اخللق لدرجة ل ي�ستن�سب معها اعتقاله كما �سلف، من قبل 

الذي انعقدت فيه املحكمة التي اأ�سدرت القرار واإذا ف�سخ هذا القرار فيجوز اإحالة احلدث اأو الفتى 

اإىل ال�سجن.

املادة )8( 

)1( اإذا اأح�سر، ولد اأو حدث اأو فتاة اأمام اأية حمكمة ملحاكمته على اأي جرم فيرتتب على املحكمة اأن 

ت�سرح له يف احلال وبلغة ب�سيطة خال�سة اجلرم املن�سوب اإليه.

التي  اجلرائم  من  جرم  اأي  على  ملحاكمته  اأحداث  حمكمة  اأمام  فتاة  اأو  حدث  اأو  ولد  اأح�سر  اإذا   )2(

ت�ستوجب عقوبة احلب�س ملدة ل تزيد على خم�س �سنوات فتف�سل تلك املحكمة الدعوى ب�سورة نهائية 

اأو الفتاة  بال حاجة لال�ستف�سار من الوالد عما اإذا كان يوافق على حماكمة ذلك الولد اأو احلدث 

اأمام حمكمة اأحداث.

)3( اإذا اأح�سر ولد اأو حدث اأو فتاة اأمام حمكمة اأحداث ملحاكمته على اأي جرم من اجلرائم التي ت�ستوجب 

عقوبة احلب�س ملدة تزيد على خم�س �سنوات واقتنعت املحكمة يف اأي وقت من الأوقات اأثناء �سماع 

الدعوى باأنه من املنا�سب الف�سل يف الدعوى ب�سورة جزئية فاإنها توجه للمتهم ال�سوؤال التايل اأو ما 

مياثله وتعلمه اأن من اجلائز له اأن ي�ست�سري والده اأو و�سيه قبل الإجابة على ال�سوؤال:
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» هل تريد اأن حتاكم اأمام هذه املحكمة اأو اأمام حمكمة مركزية ؟ اأو اأمام حمكمة اجلنايات )اإذا كان 

اجلرم ي�ستوجب املحاكمة اأمام حمكمة جنايات«؟(.

وعلى املحكمة اأن ت�سرح للولد اأو احلدث اأو الفتاة ولوالده اأو و�سية ما يرتتب على حماكمته على الوجه 

املذكور من النتائج واأن تعني له املكان الذي �ستجري فيه املحاكمة.

اإذا كان يعرتف  اأو الفتاة  اأو احلدث  اأن ت�سرح املحكمة خال�سة اجلرم املدعى به ت�ساأل الولد  )4( بعد 

باجلرم.

)5( اإذا مل يعرتف الولد اأو احلدث اأو الفتاة باجلرم ت�سرع املحكمة ب�سماع �سهود الإثبات. وعند النتهاء 

من �سماع ال�سهادة الرئي�سية لكل �ساهد ت�ساأل املحكمة الولد اأو احلدث اأو الفتاة، اأو ت�ساأل الوالد اأو 

الو�سي اإذا ا�ست�سوبت ذلك، عما اإذا كان يرغب يف توجيه اأي �سوؤال لل�ساهد.

وي�سمح للولد اأو احلدث اأو الفتاة باإعطاء اإفادة بدًل من توجيه اأ�سئلة لل�ساهد اإذا اأراد ذلك ويكون من 

واجب املحكمة اأن توجه لل�سهود الأ�سئلة التي تراها �سرورية ويجوز لها اأي�سًا اأن توجه ما ت�ستن�سبه من 

الأ�سئلة للولد اأو للحدث اأو للفتاة ل�سرح وتعليل اأي �سيء ورد يف اإفادته اأو اإفادتها.

)6( اإذا تبني للمحكمة وجود ق�سية بح�سب الظاهر فاإنها ت�سمع �سهادة �سهود الدفاع. وي�سمح للولد اأو 

للحدث اأو للفتاة اأن يقدم ال�سهادة اأو اأن يعطي اأي بيان.

)7( اإذا اعرتف الولد اأو احلدث اأو الفتاة باجلرم اأو اإذا اقتنعت املحكمة بثبوت اجلرم، في�ساأل املجرم 

عندئذ عما اإذا كان يرغب يف الإدلء ب�سيء لتخفي�س اأو تخفيف العقوبة اأو خلالف ذلك، وقبل البت 

يف كيفية معاملته ت�ستح�سل املحكمة على املعلومات التي متكنها من الف�سل يف الدعوى على خري 

وجه يعود مل�سلحة املجرم ب�ساأن �سريته العمومية، وبيئته، و�سريته يف املدر�سة، واأحواله ال�سحية، 

ويجوز للمحكمة اأن توجه اإليه ما ت�ساء من الأ�سئلة فيما يتعلق بهذه املعلومات، ويجوز للمحكمة من 

اأجل احل�سول على هذه املعلومات اأو اإجراء فح�س طبي خا�س له اأو و�سعه حتت املالحظة الطبية 

اأن تفرج عنه من وقت لآخر بكفالة اأو اأن تعتقله يف معتقل.

)8( اإذا اعرتف الولد اأو احلدث اأو الفتاة بارتكاب اجلرم اأو اإذا اقتنعت املحكمة بثبوت اجلرم، وقررت 

وجوب توقيفه من اأجل اإجراء التحقيق اأو املالحظة فيجوز لها اأن ت�سجل يف �سبط املحاكمة اأن التهمة 

قد ثبتت واأن املجرم قد اأوقف. ويجوز للمحكمة التي يوؤتى اأمامها باملجرم املوقوف على الوجه املذكور 

اأن ت�سدر بحقه اأي قرار كان يف و�سع املحكمة التي اأوقفته اأن ت�سدره، دون حاجة اإىل بينة اأخرى 

لإثبات ارتكابه اجلرم.

املادة )9( 

)1( يجوز للمندوب ال�سامي باإعالن ين�سر يف الوقائع الفل�سطينية اأن يعني يف كل لواء �سخ�سًا واحدًا اأو 

اأكرث من ذوي اللياقة ذكرًا كان اأم اأنثى مراقبًا اأو مراقبني لل�سلوك اأما بذكر اأ�سمائهم اأو بالإ�سارة 

اإىل الوظائف التي ي�سغلونها اإذ ذاك ويجوز له من حني لآخر اأن »يعني نائبًا ملراقب ال�سلوك يف اأي 

لواء كي ينوب عنه اأثناء غيابه ومر�سه اأو عجزه، ويقوم هذا النائب بجميع وظائف مراقب ال�سلوك 

اأو باأي منها يف اأي جهة من اللواء وفقًا لالإ�سارات والتعليمات التي يتلقاها من املراقب.
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يكون مراقب ال�سلوك عند قيامه بوظيفته وفقًا لقرار املراقبة تابعًا لإ�سراف املحاكم الكائنة يف اللواء 

الذي عني مراقبًا فيه.

)2( اإذا اتهم ولد اأو حدث اأو فتى بارتكاب جرم، غري جرم القتل واقتنعت املحكمة بثبوت اجلرم عليه، 

فيجوز لها دون اأن تت�سدى لإدانته اأن ت�سدر قرارًا بالإفراج عنه ب�سرط اأن يقدم تعهدًا على نف�سه، 

بكفالة كفالء اأو بدونهم، يتعهد فيه باأن يح�سن �سريته واأن يح�سر ل�سماع احلكم عندما يدعى اإىل 

ذلك يف اأي وقت خالل املدة املذكورة يف القرار على اأن ل تزيد تلك املدة على ثالث �سنوات، وكل 

تعهد اأعطي مبقت�سى هذه املادة ينبغي اإذا اأمرت املحكمة بذلك اأن يت�سمن �سرطًا يق�سي باأن يكون 

املجرم حتت مراقبة �سخ�س ي�سمى يف القرار اأثناء املدة املعينة فيه واأن يت�سمن اأي�سًا ما قد تعينه 

املحكمة من ال�سروط الأخرى يف القرار لتاأمني هذه املراقبة. وي�سار يف هذا القانون اإىل القرار الذي 

ت�سرتط فيه املحكمة اإدراج مثل هذه ال�سروط يف التعهد »بقرار املراقبة«.

يجوز اأن ي�ستمل قرار املراقبة على �سرط يتعلق مبكان الإقامة على اأن هذا ال�سرط يجب اأن ل يق�سي 

على اأي ولد اأو حدث بالإقامة يف موؤ�س�سة غري خا�سعة لتفتي�س احلكومة اإل اإذا ق�سي عليه اأن ي�ستخدم 

اأو اأن يبحث عن ال�ستخدام خارج هذه املوؤ�س�سة اأثناء اإقامته فيها.

)3( يكون ال�سخ�س امل�سمى يف »قرار املراقبة«:

) اأ ( اإما مراقب ال�سلوك املعني من قبل املندوب ال�سامي للمنطقة امل�سمولة باخت�سا�س املحكمة،اأو

)ب( مراقب ال�سلوك املعني من قبل املندوب ال�سامي لأية منطقة اأخرى اإذا ا�ستن�سبت املحكمة ذلك 

بالنظر ملكان اإقامة املجرم اأو لأي �سبب خا�س اآخر، اأو

)ج( اأي �سخ�س اآخر مل يعني مراقبًا لل�سلوك، اإذا راأت املحكمة اأن ظروف الق�سية ت�ستوجب ذلك اأو 

اإذا مل يكن قد عني مراقب لل�سلوك لتلك املنطقة.

اأداء مهمة املراقبة فاإذا  اأن ي�ستقيل يف اأي وقت �ساء من  )4( يجوز لل�سخ�س امل�سمى يف قرار املراقبة 

ا�ستقال اأو تويف فيجوز للمحكمة التي قيدت املجرم بتعهد يق�سي عليه باحل�سور اأمامها لإدانته اأو 

احلكم عليه ان تعني خلفًا له.

)5( يرتتب على مراقب ال�سلوك مع مراعاة ما قد ت�سدره له املحكمة من التعليمات:

) اأ ( اأن يزور ال�سخ�س املو�سوع حتت املراقبة اأو ي�ستف�سر منه عن اأحواله يف الأوقات املعينة يف قرار 

املراقبة اأو يف الأوقات التي ي�ستن�سبها املراقب على اأن يراعى يف ذلك الأوقات املعينة يف قرار 

املراقبة.

)ب( اأن يالحظ مراعاته ل�سروط التعهد.

)ج( اأن يقدم للمحكمة تقارير عن �سلوكه و�سريته.

) د ( اأن ي�سدي له الن�سيحة ويقدم له امل�ساعدة واملعونة، واأن يتودد اإليه وي�سعى لإيجاد عمل لئق 

له عند ال�سرورة.

)6( يجوز للمحكمة التي تعهد �سخ�س باحل�سور اأمامها لإدانته اأو للحكم عليه مبقت�سى هذا القانون:
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) اأ ( اأن تغري �سروط التعهد بناء على طلب مراقب ال�سلوك وبعد اإ�سعار املجرم بذلك.

)ب( اأن تف�سخ التعهد اإذا اقتنعت اأن �سريته و�سلوكه ل ي�ستلزمان ا�ستمرار بقائه حتت املراقبة.

)7(- ) اأ ( اإذا اقتنعت املحكمة التي تعهد املجرم باحل�سور اأمامها لإدانته اأو للحكم عليه اأو اأية حمكمة 

اأن  التعهد، فيجوز لها  باأي �سرط من �سروط  اأخل  باأن املجرم قد  باإخبار م�سفوع باليمني،  اأخرى، 

ت�سدر مذكرة قب�س بحق املجرم اأو اأن ت�سدر اإذا ا�ستن�سبت ذلك مذكرة ح�سور اإليه واإىل كفالئه، 

اإن كان مكفوًل، تكلفهم فيها باحل�سور اأمام املحكمة التي تعينها ويف الوقت الذي تعينه، بدًل من 

اإ�سدار مذكرة القب�س يف بادئ الأمر.

)ب( عندما يقب�س على املجرم، يوؤتى به اأمام اأية حمكمة من املحاكم اإذا تعذر اأخذه يف احلال اإىل 

املحكمة التي تعهد باحل�سور اأمامها لإدانته اأو احلكم عليه.

)ج( اإذا مل تكن املحكمة التي اأح�سر اأمامها املجرم بعد القب�س عليه، اأو التي ح�سر اأمامها بناء على 

مذكرة ح�سور كما �سلف ذكره، هي املحكمة التي تعهد باحل�سور اأمامها لإدانته اأو للحكم عليه، 

فيجوز لها اأن توقفه اأو تفرج عنه بالكفالة اإىل اأن يت�سنى اإح�ساره اأمام املحكمة الأخرية.

)د( يجوز للمحكمة التي تعهد �سخ�س باحل�سور اأمامها لإدانته اأو للحكم عليه، لدى اقتناعها باأنه قد 

اأخل باأي �سرط من �سروط التعهد، اأن حتكم عليه فورًا مبا ي�ستوجبه اجلرم الأ�سلي من العقوبة 

بدون حاجة اإىل بينة اأخرى لإثباته.

)8( اإذا اأ�سدرت اأية حمكمة من املحاكم قرارًا مبقت�سى هذه املادة فيكون لقرارها ذاك نف�س ما لقرار 

الإدانة من الأثر فيما يتعلق باإعادة الأموال امل�سروقة ومتكني املحكمة من اإ�سدار الأوامر القا�سية 

باإعادة هذه الأموال ل�ساحبها اأو ت�سليمها اإليه وبدفع اأي مبلغ من املال فيما يتعلق باإعادة تلك الأموال 

اأو ت�سليمها.

املادة )10( 

اإذا اتهم ولد اأو حدث بارتكاب جرم فيجوز للمحكمة، مبح�س اإرادتها، اأن تكلف والده اأو و�سيه باحل�سور 

اأمامها واأن ت�سدر ما تراه �سروريًا من الأوامر لتاأمني ح�سوره.

املادة )11(

)1( اإذا اتهم ولد اأو حدث اأمام اأية حمكمة من املحاكم بارتكاب جرم ي�ستوجب فر�س غرامة اأو دفع عطل 

و�سرر اأو م�ساريف وراأت املحكمة اأن خري طريقة للف�سل يف الدعوى هي فر�س غرامة اأو احلكم 

بدفع عطل و�سرر اأو م�ساريف �سواء اأكان ذلك مقرونًا باأية عقوبة اأخرى اأو بدونها فيجوز لها يف 

جميع احلالت، ويرتتب عليها اإذا كان املجرم ولدًا، اأن تقرر وجوب دفع الغرامة اأو العطل وال�سرر 

اأو امل�ساريف التي حتكم بها من قبل والد الولد اأو احلدث اأو و�سيه، اإل اإذا اقتنعت باأن من املتعذر 

اإيجاد ذلك الوالد اأو الو�سي، اأو اأنه مل ي�ساعد على ارتكاب اجلرم باإهماله العناية الالزمة بالولد 

اأو احلدث.

اأو و�سيه بتقدمي كفالة على  اأن تق�سي على والده  اأو حدث بارتكاب جرم فللمحكمة  اإذا اتهم ولد   )2(
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ح�سن �سريته.

)3( اإذا ثبتت للمحكمة �سحة التهمة امل�سندة للولد اأو احلدث فيجوز لها اأن ت�سدر قرارًا مبقت�سى هذه 

املادة تق�سي فيه على والده اأو و�سيه بدفع العطل وال�سرر اأو امل�ساريف اأو بتقدمي كفالة على ح�سن 

�سرية الولد اأو احلدث دون اأن تقرر اإدانته.

)4( يجوز اإ�سدار قرار مبقت�سى هذه املادة �سد الوالد اأو الو�سي الذي يتخلف عن احل�سور بعد تكليفه 

اأو الو�سي فر�سة ل�سماع  بذلك، ومع مراعاة ما تقدم ل ي�سدر مثل هذا القرار ما مل يعط الوالد 

اأقواله من قبل املحكمة.

)5( يح�سل كل مبلغ فر�سته املحكمة وقررت ا�ستيفاءه من الوالد اأو الو�سي مبقت�سى هذه املادة، ومقدار 

الكفالة التي قد تقرر اإلزامه بدفعها كما �سبق، بطريق احلجز على اأمواله اأو بحب�سه كما لو كان القرار 

قد �سدر على اأثر اإدانته باجلرم الذي اتهم به الولد اأو احلدث.

)6( يحق للوالد اأو الو�سي اأن ي�ستاأنف كل قرار ي�سدر �سده مبقت�سى هذه املادة كما لو كان ذلك القرار 

قد �سدر �سده على اأثر اإدانته باجلرم الذي اتهم به الولد اأو احلدث.

املادة )12( 

)1( ل يحكم على ولد باحلب�س.

)2( ل يحكم على حدث باحلب�س اإذا كان يف الإمكان معاملته باأية طريقة اأخرى كو�سعه حتت املراقبة اأو 

تغرميه اأو جلده اأو و�سعه يف معتقل اأو يف مدر�سة اإ�سالحية، اأو باأي وجه اآخر.

بالختالط مع  له  ي�سمح  اأن ل  ال�ستطاعة  فينبغي على قدر  باحلب�س  فتى  اأو  اإذا حكم على حدث   )3(

ال�سجناء البالغني.

املادة )13( 

ل يحكم بعقوبة الإعدام ول ي�سجل مثل هذا احلكم على ولد اأو حدث اأو فتى على اأنه يرتتب على املحكمة 

بدًل من احلكم عليه بهذه العقوبة اأن حتكم باعتقاله للمدة التي يقررها املندوب ال�سامي وعند �سدور 

مثل هذا احلكم يعتقل املجرم يف املكان الذي ي�سري به املندوب ال�سامي وفقًا لل�سروط التي يقررها بالرغم 

عما ورد بخالف ذلك يف املواد الأخرى من هذا القانون، ويعترب املجرم طيلة مدة اعتقاله يف ذلك املكان 

باأنه حتت احلفظ القانوين.

املادة )14( 

يجوز للمحكمة، اإذا ثبتت لها اإدانة ولد اأو حدث مبحاولة القتل ق�سدًا اأو القتل عن غري ق�سد اأو بجرح 

�سخ�س اآخر بق�سد اإحلاق اأذى ج�سماين بليغ به، اأن حتكم باعتقاله للمدة التي تعينها يف احلكم الذي 

ت�سدره بالرغم عما ورد بخالف ذلك يف هذا القانون ولدى �سدور مثل هذا احلكم يعتقل الولد اأو احلدث 

للمدة املعينة يف احلكم يف املكان الذي ي�سري به املندوب ال�سامي ووفقًا لل�سروط التي يقررها بالرغم عما 

ورد بخالف ذلك يف املواد الأخرى من هذا القانون ويعترب املجرم طيلة مدة اعتقاله يف ذلك املكان باأنه 

حتت احلفظ القانوين. 
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املادة )15( 

اإذا اتهم ولد اأو حدث بارتكاب جرمية ت�ستوجب عقوبة الأ�سغال ال�ساقة اأو احلب�س فيما لو كان مرتكبها 

بالغًا، اأو اإذا تاأخر عن دفع غرامة اأو العطل وال�سرر اأو م�ساريف املحاكمة وكان تاأخره عن دفعها ي�ستوجب 

حب�سه فيما لو كان بالغًا فيجوز للمحكمة اإذا مل ت�ستن�سب اأية طريقة من الطرق القانونية الأخرى ملعاملته 

مبوجبها اأن تاأمر باعتقاله يف مكان العتقال مدة ل تتجاوز ال�ستة اأ�سهر.

املادة )16( 

)1( يجوز لكل مراقب �سلوك ينح�سر كامل عمله يف مراقبة �سلوك الأحداث وملفت�سة ال�سوؤون الجتماعية 

اأن يح�سر اأمام حمكمة الأحداث كل �سخ�س يلوح من مظهره اأنه دون ال�ست ع�سرة �سنة من العمر:

) اأ ( اإذا وجده ي�ستجدي اأو يتناول ال�سدقات من النا�س )�سواء اأكان يتو�سل اإىل ذلك بالغناء اأو اللعب 

اأو التمثيل اأو عر�س اأ�سياء للبيع وغري ذلك من الو�سائل اأم مل يكن( اأو اإذا وجده يف اأي �سارع اأو 

عمارة اأو مكان بق�سد الت�سول اأو تناول ال�سدقات من النا�س على نحو ما �سلف، اأو 

)ب( اإذا وجده هائمًا على وجهه ولي�س له بيت اأو ماأوى معروف اأو مورد رزق معلوم اأو وجده هائمًا 

على وجهه ولي�س له والد اأو و�سي اأو كان له والد اأو و�سي غري اأن ذلك الوالد اأو الو�سي مل يكن 

يبا�سر وليته اأو و�سايته عليه كما يجب، اأو

)ج( اإذا وجده معوزًا وهو غري يتيم وكان والداه اأو الوالد الباقي منهما على قيد احلياة، اأو اأمه اإذا 

كان ولدًا غري �سرعي، موجودًا اأو موجودة يف ال�سجن، اأو

اإدمانه  اأو  الإجرام  بالنظر لعتياده  به  للعناية  اأو و�سي غري لئق  والد  اإذا وجده حتت عناية  )د( 

ال�سكر، اأو

)هـ( اإذا كان ذلك ال�سخ�س بنتًا �سرعية اأو غري �سرعية لوالد �سبق له اأن اأدين بارتكاب جرم ينطبق 

على الفقرة )1( )ج( من املادة 152 من قانون العقوبات اأو اأدين بارتكاب جرم ينطبق على املادة 

154 من ذلك القانون ملحاولته ارتكاب مثل ذلك اجلرم، اأو اأدين بارتكاب جرم ينطبق على املادة 

159 من ذلك القانون، ب�ساأن اأية بنت من بناته �سواء اأكانت �سرعية اأم غري �سرعية، اأو

)و( اإذا كان يكرث من معا�سرة ل�س م�سهور اأو موم�س عمومية اأو معروفة، اأو

)ز( اإذا كان يقطن اأو ي�سكن بيتًا اأو ق�سمًا من بيت ت�ستعمله موم�س لتعاطي البغاء اأو يعي�س على اأي 

وجه اآخر يف اأحوال من �ساأنها اأن ت�سبب اإغواء ذلك الولد اأو احلدث اأو حتمله على تعاطي البغاء 

اأو ت�سجعه اأو ت�ساعده على ذلك:

وي�سرتط يف ذلك اأن ل يعترب الو�سف الوارد يف الفقرة )و( منطبقًا على الولد اأو احلدث اإذا كانت املوم�س 

العمومية اأو املعروفة الوحيدة التي يكرث ذلك الولد اأو احلدث من معا�سرتها هي اأمه وكانت اأمه تلك تبا�سر 

مهام الو�ساية عليه كما يجب و تعتني العناية الالزمة لوقايته من التلوث.

اأنه من الذين  اإليها باعتبار  اأتي به  اأن ال�سخ�س الذي  اإذا اقتنعت حمكمة الأحداث بعد التحقيق   )2(

اإىل  اأو حدث يحتاج  ولد  املادة هو  الفقرة )1( من هذه  املدرجة يف  الأو�ساف  اأحد  ينطبق عليهم 
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العناية واحلماية فيجوز لها:

) اأ ( اأن حتيله اإىل عناية �سخ�س من ذوي اللياقة يرغب يف تويل اأمر العناية به �سواء اأكان ذلك 

ال�سخ�س من ذوي قرباه اأم مل يكن، اأو

)ب( اأن تاأمر والده اأو و�سيه باأن يتعهد مببا�سرة مهمة العناية به اأو الو�ساية عليه كما يجب، اأو

)ج( اأن حتيله اإىل معهد ت�سميه تلك املحكمة، اأو

)د( اأن ت�سدر قرارًا تق�سي فيه بو�سع الولد اأو احلدث حتت اإ�سراف اأحد مراقبي ال�سلوك بالإ�سافة 

اإىل اأي قرار من القرارات الثالثة ال�سالفة الذكر اأو بدون ذلك، اأو

)هـ( اأن حتيله اإىل موؤ�س�سة معينة من قبل املندوب ال�سامي خ�سي�سًا لهذه الغاية.

وتكون اإحالة الولد اأو احلدث مبوجب هذه الفقرة حمددة بزمن معني، ويكون ذلك الزمن اإما ثالث �سنوات 

اأو اإىل اأن يبلغ الولد اأو احلدث �ست ع�سرة �سنة من العمر، واإذا كان ال�سخ�س املبحوث عنه اأنثى تنطبق 

عليها اأحكام البنود )هـ(، )و(، )ز( من الفقرة )1( لهذه املادة فتمتد تلك املدة اإىل احلني الذي تبلغ 

فيه ثماين ع�سرة �سنة من العمر، اأو اإىل اأية مدة اأخرى اأق�سر من ذلك.

)3( كل قرار ي�سدر مبقت�سى هذه املادة يجب اأن يكون خطيًا ويجوز للمحكمة اإ�سداره يف غياب الولد اأو 

احلدث وتوؤيد موافقة ال�سخ�س اأو املعهد الذي تكفل العناية به مبقت�سى ذلك القرار على ال�سورة 

التي تراها املحكمة كافية لإلزامه القيام بتعهده.

)4( ) اأ ( يكون لكل �سخ�س اأو معهد ُعهد اإليه اأمر العناية بولد اأو حدث مبقت�سى هذه املادة حق الإ�سراف 

اإعالتـــه مع مراعــاة ما ورد يف  املفعول ويكون م�سوؤوًل عن  نافذ  عليه كوالده ما دام قرار املحكمة 

البند )ب( من هذه الفقرة ب�ساأن ال�سرتاك يف نفقة الإعالة ويبقى الولد اأو احلدث حتت عناية ذلك 

ال�سخ�س اأو املعهد ولو طلب والده اأو اأي �سخ�س اآخر ا�سرتداده، وكل من:

)اأوًل(: �ساعد اأو اأغرى ولدًا اأو حدثًا، مبا�سرة اأو غري مبا�سرة على الفرار من عهدة ال�سخ�س اأو املعهد 

الذي ُعهد اإليه اأمر العناية به وهو عامل بذلك، اأو

)ثانيًا(: اآوى اأو اأخفى اأي ولد اأو حدث فّر على الوجه املذكور اأو منعه من الرجوع اإىل ال�سخ�س اأو املعهد 

املتكفل اأمر العناية به اأو �ساعد على ما �سلف ذكره، وهو عامل بذلك.

يعاقب بغرامة ل تزيد على ع�سرين جنيهًا اأو باحلب�س مدة ل تزيد على �سهرين.

اأو معهد على الوجه  اأو حدث اإىل �سخ�س  اإحالة ولد  )ب( يرتتب على كل حمكمة متلك �سالحية 

املتقدم ذكره اإذا لح لها اأن والد ذلك الولد اأو احلدث اأو ال�سخ�س امل�سوؤول عن اإعالته يف و�سعه 

اأن يقدم نفقة اإعالته كليًا اأو جزئيًا، اأن ت�سدر قرار اأو قرارات تكلف فيها ذلك الوالد اأو ال�سخ�س 

بال�سرتاك يف نفقة اإعالة الولد اأو احلدث اأثناء املدة امل�سار اإليها فيما �سبق باملبلغ الذي ترى 

اأنه قادر �سمن احلد املعقول على تقدميه ويجوز لها من حني اإىل اآخر اأن تغري ما ت�سدره من 

القرارات يف هذا ال�ساأن.

)ج( يجوز اإ�سدار اأي قرار من القرارات امل�سار اإليها فيما تقدم بناًء على �سكوى اأو طلب ال�سخ�س اأو 
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املعهد املعهود اإليه اأمر العناية بالولد اأو احلدث اأو بناًء على �سكوى اأو طلب املفت�س العام للبولي�س 

وال�سجون اإذا كان الولد اأو احلدث قد اأحيل اإىل موؤ�س�سة معينة لهذه الغاية ويجري ذلك حني 

�سدور قرار املحكمة بت�سليم الولد اأو احلدث اأو بعد هذا التاريخ يدفع املبلغ الذي تقرر املحكمة 

اإلزام الوالد اأو ال�سخ�س الآخر بدفعه اإىل ال�سخ�س اأو املعهد اأو املوؤ�س�سة املعينة وينفق يف �سبيل 

اإعالة الولد اأو احلدث.

) د ( كل مبلغ م�ستحق الدفع مبقت�سى مثل هذا القرار يفر�س ويح�سل من جميع الوجوه وفقًا لأحكام 

القانون املعمول به ب�ساأن تنفيذ الأحكام كما لو كان ذلك املبلغ قد حكمت به املحكمة التي اأ�سدرت 

القرار املذكور يف دعوى حقوقية.

)هـ( اإذا اأ�سدرت املحكمة قرارًا مبقت�سى هذه املادة تلزم به والد ولد اأو حدث اأو اأي �سخ�س اآخر 

بال�سرتاك يف نفقات اإعالة ذلك الولد اأو احلدث وجب عليه اأن يبلغ املحكمة التي اأ�سدرت القرار 

كل تغيري يحدث يف مكان اإقامته فاإذا تخلف عن تبليغها ذلك بدون عذر معقول يعاقب بغرامة 

ل تزيد على خم�سة جنيهات.

)و( يجوز للمندوب ال�سامي يف اأي وقت �ساء ومبطلق اختياره اأن يفرج عن اأي ولد اأو حدث من املوؤ�س�سة 

التي اأحيل اإليها اأو اأن يحله من عهدة ال�سخ�س اأو املعهد الذي �سلم له مبقت�سى املادة، دون قيد اأو 

�سرط اأو وفقًا ملا قد ي�سرتطه من ال�سروط، ويجوز له اأن ي�سع يف املجل�س التنفيذي ما ي�ست�سوبه 

من الأنظمة ب�ساأن الأولد اأو الأحداث الذين يعهد بهم لعناية مثل هوؤلء الأ�سخا�س اأو املعاهد 

وب�ساأن الواجبات املرتتبة عليهم نحو هوؤلء الأولد اأو الأحداث وما يدفع لهم من املكافاآت. 

)ز( اإذا تويف �سخ�س اأفرج عنه حتت التجريب اأو غري مكان اإقامته اأو تغيب بال تفوي�س وجب على 

والده اأو و�سيه اأو م�ستخدمه اأن يبلغ الأمر ملراقب ال�سلوك يف احلال وعلى املراقب اأن يبلغ ذلك 

للمحكمة التي اأ�سدرت القرار.

املادة )17( 

يجوز ملدير بولي�س اللواء اأن يح�سر اأمام املحكمة املركزية اأي ولد اأو حدث يو�سك اأن ينهي مدة العتقال 

التي حكم عليه بق�سائها يف موؤ�س�سة عينها املندوب ال�سامي لهذه الغاية اإذا راأى اأن ذلك الولد اأو احلدث 

�سيناله �سرر فيما لو اأفرج عنه من املوؤ�س�سة حني انتهاء مدة اعتقاله:

) اأ ( ب�سبب اعتياد اأحد والديه اأو و�سيه الإجرام اأو ال�سكر اأو ف�ساد اخللق، اأو

)ب( لأنه مل يتم مدة التدريب يف احلرفة اأو املهنة التي �سرع بتدريبه عليها يف تلك املوؤ�س�سة.

ويجوز للمحكمة املركزية التي يوؤتى بهذا الولد اأو احلدث اأمامها ب�سفتها حمكمة اأحداث، لدى اقتناعها 

بعد التحقيق ب�سحة ما �سبق، اأن ت�سدر قرارًا باعتقال، الولد اأو احلدث يف تلك املوؤ�س�سة اإىل اأن يبلغ �ست 

ع�سرة �سنة من العمر اأو اإىل اأية مدة اأقل من ذلك.

املادة )18( 

اإذا حوكم ولد اأو حدث متهم بارتكاب جرم اأمام اأية حمكمة واقتنعت املحكمة بثبوت ارتكابه للجرم امل�سند 
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اإليه وجب عليها اأن تاأخذ بعني العتبار الطريقة املقررة للف�سل يف الدعوى مبقت�سى اأحكام هذا القانون 

اأو مبقت�سى اأي قانون اآخر يجيز لها النظر يف الدعوى ويجوز لها اأن تف�سل يف الدعوى:

) اأ ( اإما برد التهمة، اأو

)ب( بالإفراج عن املجرم لدى اإعطائه تعهدًا على نف�سه، اأو

)ج( بالإفراج عن املجرم بتعهد وو�سعه حتت اإ�سراف مراقب ال�سلوك، اأو 

)د( بالإفراج عن املجرم بتعهد وو�سعه حتت اإ�سراف اأحد اأقربائه اأو حتت اإ�سراف �سخ�س اآخر من ذوي 

اللياقة، اأو

)هـ( باإر�سال املجرم اإىل مدر�سة اإ�سالحية اأو موؤ�س�سة اأخرى معينة لهذه الغاية من قبل املندوب ال�سامي 

ملدة ل تقل عن �سنة، اأو

)و( باحلكم على املجرم باجللد، اأو

)ز( باحلكم على املجرم بدفع غرامة اأو عطل و�سرر اأو م�ساريف املحكمة، اأو

)ح( باحلكم على والد املجرم اأو و�سيه بدفع غرامة اأو عطل و�سرر اأو م�ساريف املحاكمة، اأو

)ط( باحلكم على والد املجرم اأو و�سيه بتقدمي كفالة على ح�سن �سريته، اأو 

)ي( باحلكم على املجرم باحلب�س اإن كان حدثًا، اأو

)ك( بالف�سل يف الدعوى على اأي وجه اآخر يتفق مع القانون.

اأية  اإىل  اأو  الإ�سالحية  املدر�سة  اإىل  املجرم  اإر�سال  املحكمة يف  �سلطة  اأن يجوز مبا�سرة  اأي�سًا  وي�سرتط 

موؤ�س�سة اأخرى بحق اأية بنت مل تبلغ ثماين ع�سرة �سنة من العمر.

وي�سرتط يف ذلك اأن ل يعتقل جمرم يف موؤ�س�سة كهذه يف اأي حال من الأحوال بعد بلوغه �سن الع�سرين.

وي�سرتط اأي�سًا اأن ل يف�سر ن�س هذه املادة باأنه يجيز للمحكمة اأن تف�سل يف اأية دعوى على وجه ل يحق 

لها اأن تف�سل فيها مبوجبه بقطع النظر عن هذه املادة.

املادة )19( 

)1( يحق للمرجع اأو ال�سخ�س امل�سوؤول عن اإدارة اأية موؤ�س�سة، غري ال�سجن �سواء اأكانت تلك املوؤ�س�سة تدار 

باأموال اخلزينة العامة اأو بوا�سطة الإعانات والتربعات اأن يتفق مع املفت�س العام للبولي�س وال�سجون 

على ا�ستعمال املوؤ�س�سة اأو اأي ق�سم منها لعتقال املجرمني الأحداث وفقًا لل�سروط التي يتم التفاق 

عليها بينه وبني املفت�س العام، ب�سرط اأن توؤخذ موافقة املندوب ال�سامي على ذلك اإذا كانت املوؤ�س�سة 

تدار باأموال اخلزينة العامة.

)2( يجب على املحكمة اأو ماأمور البولي�س اأن ياأخذ بعني العتبار حيثما اأمكن، املذهب الذي يدين به الولد 

اأو احلدث عند اختيار مكان لعتقاله.

املادة )20(

)1( ي�سلم القرار اأو الأمر اأو احلكم الذي يق�سي باعتقال �سخ�س يف مكان العتقال املعني مبقت�سى هذا 

القانون اإىل ال�سخ�س امل�سوؤول عن ذلك املكان حني ت�سليم ال�سخ�س اإليه ويعترب تفوي�سًا كافيًا لعتقاله 
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يف ذلك املكان وفقًا لن�سه وحكمه.

)2( يعترب ال�سخ�س اأثناء اعتقاله على هذا الوجه واأثناء نقله من مكان العتقال واإليه باأنه حتت احلفظ 

القانوين ويجوز القب�س عليه اإذا فر بال مذكرة قب�س واإرجاعه اإىل املكان الذي كان معتقاًل فيه.

الأحداث  املجرمني  لعتقال  املخ�س�سة  الأماكن  وتفتي�س  ملعاينة  التدابري  ال�سامي  املندوب  يتخذ   )3(

مبقت�سى هذا القانون ويجوز له اأن ي�سع اأنظمة يعني فيها الأماكن التي ت�ستعمل لهذه الغاية وكيفية 

معاينتها والك�سف عليها وت�سنيف الأ�سخا�س الذين يعتقلون فيها وطريقة معاملتهم وا�ستخدامهم 

وت�سغيلهم ومراقبتهم يف مكان العتقال املعد لذلك مبقت�سى هذا القانون وزيارتهم من حني اإىل اآخر 

من قبل اأ�سخا�س يعينون يف تلك الأنظمة.

املادة )21( 

تدفع من اخلزينة العامة النفقات التي ينفقها املفت�س العام للبولي�س وال�سجون على اأي مكان خ�س�سته 

ال�سلطة لعتقال املجرمني الأحداث مبا يف ذلك نفقات اإعالة اأي ولد اأو حدث اأو فتى يعتقل يف ذلك املكان 

�سواء عند القب�س عليه اأو لدى اإحالته اإىل التوقيف باأمر من املحكمة اأو عند اإحالته للمحاكمة اأو بدًل من 

حب�سه اأو لتخلفه عن دفع اأية غرامة اأو عطل و�سرر اأو م�ساريف.

املادة )22( 

اأية حمكمة من املحاكم �سواء اأكان متهمًا بارتكاب جرم اأم مل يكن، ومل يكن  اإذا اأح�سر �سخ�س اأمام 

اإح�ساره من اأجل تاأدية ال�سهادة، وظهر للمحكمة اأنه مل يتم ال�سنة الثامنة ع�سرة من عمره، فيجب على 

املحكمة اأن جتري حتقيقًا وافيًا للتثبت من �سنه اأو ت�سمع لهذه الغاية ما يت�سنى لها �سماعه من ال�سهادات 

عند النظر يف الدعوى غري اأن كل حكم اأو قرار ت�سدره املحكمة ل يف�سخ اأو يعترب باطاًل اإذا ثبت بعدئذ 

اأن �سن ذلك ال�سخ�س مل تذكر على حقيقتها اأمامها واإيفاء لغايات هذا القانون تعترب ال�سن التي تقدرها 

املحكمة لأي �سخ�س اأح�سر اأمامها على ال�سورة الآنفة الذكر اأو ال�سن التي تعلن اأنها �سنه باأنها هي ال�سن 

احلقيقية لذلك ال�سخ�س. واإذا ظهر للمحكمة اأن ال�سخ�س الذي اأح�سر اأمامها قد بلغ ثماين ع�سرة �سنة 

فما فوق، فال يعترب ذلك ال�سخ�س ولدًا اأو حدثًا اأو فتى اإيفاء للغاية املق�سودة من هذا القانون.

املادة )23(

يجوز لقا�سي الق�ساة مبوافقة املندوب ال�سامي، اأن ي�سع الأ�سول الالزمة لو�سع هذا القانون مو�سع العمل 

وب�سورة خا�سة لتعيني الأمور املتعلقة بواجبات مراقبي ال�سلوك والتقارير التي ي�سعونها وتعوي�سهم عما 

ت�ستوجب ال�سرورة اأن ينفقوه من جيوبهم اخلا�سة، دون اأن مي�س ذلك بال�سلطة الآنفة الذكر على وجه 

عام.

املادة )24( 

لي�س يف هذا القانون ما يوؤثر يف اأي ت�سريع اآخر يتعلق بالأولد والأحداث والفتيان اإل يف الأحوال املن�سو�س 

عليها �سراحة فيه.
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املادة )25( 

يلغى قانون املجرمني الأحداث.

املادة )26(

يعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم الذي يعينه املندوب ال�سامي باإعالن ين�سر يف الوقائع الفل�سطينية.

18 �صباط �صنة 1937

القائم باإدارة احلكومة

ج. هاثورن هول
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اأ�سول املجرمني الأحداث ل�سنة 1938

اأ�سول حماكمات و�سعها قا�سي الق�ساة مبوافقة املندوب ال�سامي مبقت�سى املادة الثالثة والع�سرين

املادة )1( 

يطلق على هذه الأ�سول ا�سم اأ�سول املجرمني الأحداث ل�سنة 1938 ويعمل بها اعتبارًا من تاريخ العمل 

بالقانون.

املادة )2(

يكون لالألفاظ والعبارات التالية الواردة يف هذه الأ�سول املعاين املخ�س�سة لها اأدناه اإل اإذا دلت القرينة 

على غري ذلك:

تن�سرف عبارة »حمكمة الأحداث« اإىل املحكمة املوؤلفة وفقًا لأحكام القانون.

وتعني لفظة »حدث« الولد اأو الفتى اأو اليافع ح�سب املعنى املخ�س�س لها يف القانون.

وت�سمل عبارة »مراقب ال�سلوك«:

) اأ ( رئي�س مراقبي ال�سلوك املعني من قبل احلكومة لالإ�سراف على املكتب الرئي�سي ملراقبة ال�سلوك يف 

القد�س، ولالإ�سراف ب�سفته تلك، على اأعمال كافة مراقبي ال�سلوك الآخرين.

)ب( مراقبي ال�سلوك  الذين يخ�س�سون جميع اأوقاتهم ملراقبة الأحداث وما تقوم به املحاكم من الأعمال 

املتعلقة بهم، والذين يعينهم املندوب ال�سامي مراقبي �سلوك مبقت�سى املادة التا�سعة من القانون.

لأعمال  وقتهم  الذين يخ�س�سون جزءًا من  �سلوك  املعينني كمراقبي  الإ�سافيني  ال�سلوك  )ج( مراقبي 

املراقبة ويتناولون راتبًا لقاء خدماتهم.

)د( مراقبي ال�سلوك الفخريني املعينني كمراقبي �سلوك الذين يقومون بعملهم ب�سفة اختيارية.

وتن�سرف لفظة »املراقب« )بفتح القاف(، اإىل اأي �سخ�س �سدر بحقه اأمر اأو قرار يق�سي بو�سعه حتت 

مراقبة اأحد مراقبي ال�سلوك.

الف�سل الأول 

املجرمون الأحداث والعتناء بهم وحمايتهم 

املادة )3( 

ت�سري هذه الأ�سول على الق�سايا التي يجلب فيها املجرمون الأحداث اأمام حماكم الأحداث ملحاكمتهم 

على جرائم اأ�سندت اإليهم، وعلى الق�سايا التي يجلب فيها اأمام املحكمة اأحداث هم بحاجة اإىل العناية 

واحلماية.

املادة )4( 

اإذا كانت املحكمة يراأ�سها حاكم �سلح، فيجوز لذلك احلاكم، مع مراعاة اأحكام الفقرة )4( من املادة 
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الثالثة من القانون، اأن ينظر يف اأية ق�سية من الق�سايا الآنفة الذكر، يف غرفته، اإذا ا�ست�سوب ذلك.

املادة )5( 

الأ�سبوع ويف �ساعة ل يجري  اأيام  يوم معني من  ال�سلح يف  يراأ�سها حكام  التي  الأحداث  تنعقد حماكم 

اأنه  به الظروف. غري  الذي ت�سمح  بالقدر  البالغني،  الق�سايا اجلزائية املرفوعة على  النظر يف  خاللها 

يجوز للمحكمة، بناء على �سبب وجيه ت�سجله يف �سبط الدعوى، اأن تعقد جل�ستها يف اأي يوم اأو وقت اآخر 

ي�ستن�سبه حاكم ال�سلح الذي يراأ�س املحكمة على اأن ينظر بعني العتبار اإىل راحة حاكم ال�سلح والبولي�س 

ومراقبي ال�سلوك.

املادة )6( 

ت�سمح املحكمة للوالد اأو الو�سي مب�ساعدة احلدث يف الدفاع عن نف�سه اإل اإذا كان للحدث وكيل قانوين، 

ويجوز للمحكمة اأي�سًا اأن ت�ستنري براأي والد احلدث اأو و�سيه، وبراأي مراقب ال�سلوك فيما يتعلق ب�سالح 

احلدث.

املادة )7( 

ن تفا�سيل جميع الق�سايا التي ترفع اإىل املحكمة يف �سجل الق�سايا اجلزائية ح�سب الأ�سول العتيادية،  تدوَّ

ويخ�س�س رقم مللف الق�سية باعتبارها ق�سية جزائية غري اأنه ينبغي على كاتب املحكمة اأن يكتب عبارة 

»ق�سية حدث« على وجه ملف الق�سية واأن يدون يف ال�سجل �سن املجرم احلدث احلقيقية ح�سبما قدرتها 

املحكمة.

املادة )8( 

اإذا قدم مراقب ال�سلوك تقريرًا للمحكمة بنتيجة التحقيقات التي قام بها مبقت�سى املادة الثانية ع�سرة 

من هذه الأ�سول فيعترب تقريره من الأمور املربزة يف الدعوى ويكتب عليه ما يفيد ذلك ويحفظ يف ملف 

الق�سية.

املادة )9( 

اإذا رغب مراقب ال�سلوك اأو مفت�سة ال�سوؤون الجتماعية يف اإح�سار �سخ�س تقل �سنه عن �ست ع�سرة �سنة 

اأمام املحكمة ملعاملته وفقًا لأحكام املادة ال�ساد�سة ع�سرة من القانون، فيرتتب على مراقب ال�سلوك اأو 

مفت�سة ال�سوؤون الجتماعية اأن ي�سلم والد ذلك ال�سخ�س اأو و�سيه اإ�سعارًا حتريريًا مفرغًا يف �سيغة النموذج 

)1( امللحق بذيل هذه الأ�سول، واأن يثبت �سهادة ت�سعر بقيامه بذلك على الن�سخة الثانية من الإ�سعار التي 

تودع يف ملف الق�سية.

املادة )10( 

ميكن ا�ستعمال النماذج امللحقة بذيل هذه الأ�سول، اأو اأية مناذج م�سابهة لها مع اإدخال التعديالت التي 

تتطلبها الظروف، يف كافة الدعاوى املعرو�سة على حماكم الأحداث �سواء اأكان ذلك فيما يتعلق مبحاكمة 
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املجرمني الأحداث اأم الأولد والفتيان الذين هم بحاجة اإىل العناية واحلماية. بيد اأنه يف احلالت التي 

مل تعّد لها مناذج خا�سة ت�ستعمل النماذج التي تكون اإذ ذاك م�ستعملة يف حماكم اجلنايات مع اإجراء 

التغيريات ال�سرورية فيها غري اأنه يقت�سي دومًا اأن ي�ساف اإىل ا�سم املحكمة املذكورة على هذه النماذج 

عبارة »ب�سفتها حمكمة اأحداث«.

الف�سل الثاين 

الواجبات املرتتبة على مراقبي ال�سلوك 

املادة )11( 

مع مراعاة اأحكام املادة التا�سعة من القانون، ل يجوز لأي حاكم �سلح اأو ماأمور بولي�س اأو موظف حمكمة 

اأن يقوم مبهام مراقب ال�سلوك.

املادة )12( 

يرتتب على مراقب ال�سلوك اأن يجري التحقيقات الأولية ب�ساأن املجرم احلدث وبيئته، وفقًا للفقرة )7( 

من املادة الثامنة من القانون. ويرتتب على مراقب ال�سلوك اأي�سًا اأن يجري التحقيقات الأولية التي توعز 

املحكمة اإليه باإجرائها ب�ساأن اأي جمرم قد ي�ستوجب الأمر البحث يف اإ�سدار قرار بو�سعه حتت املراقبة.

املادة )13( 

يرتتب على مراقب ال�سلوك اأن يتحقق اأن املراقب )بفتح القاف( قد تفهم �سروط تعهده، واأن يحاول عن 

طريق الإنذار والإقناع حمله على مراعاة ذلك التعهد. فاإذا نكل املراقب عن مراعاة اأي �سرط من �سروط 

التعهد فيرتتب على مراقب ال�سلوك اأن يقدم تقريرًا بذلك طبقًا ملا هو مبني فيما يلي من هذا النظام.

املادة )14( 

 )1( يرتتب على مراقب ال�سلوك اأن يقدم اإىل املحكمة التقارير التي تاأمره بتقدميها يف قرار املراقبة اأو 

ب�سورة اأخرى.

)2( يرتتب على مراقب ال�سلوك اأن يقدم اإىل رئي�س مراقبي ال�سلوك تقريرًا عن �سلوك املراقب وطراز 

معي�سته وعن كيفية �سريه بوجه عام.

)3( اإذا تخلف املراقب عن مراعاة اأي �سرط من �سروط تعهده، فيرتتب على مراقب ال�سلوك اأن يقدم 

تقريرًا بهذا ال�ساأن اإىل املحكمة واإىل رئي�س مراقبي ال�سلوك.

)4( تقدم التقارير الدورية اإىل املحكمة يف املواعيد التي تاأمر بها املحكمة ووفقًا للكيفية التي توعز بها 

ول يجوز تقدميها يف جل�سة علنية اأو ن�سرها.

)5( يجوز لرئي�س مراقبي ال�سلوك اأن يطلب اإىل مراقبي ال�سلوك تزويده بالتقارير الدورية والك�سوف وفقًا 

للتعليمات التي ي�سدرها اإليهم.
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املادة )15( 

يرتتب على مراقب ال�سلوك اأن يحفظ �سجاًل لكل ق�سية عهد له بالإ�سراف عليها، وفقًا لل�سيغة والكيفية 

اللتني يوعز بهما رئي�س مراقبي ال�سلوك.

املادة )16( 

لدى انتهاء مدة املراقبة، يرفع رئي�س مراقبي ال�سلوك اإىل املحكمة التي حاكمت املجرم خال�سة موجزة 

عن القيد املحفوظ لديه ب�ساأن ذلك املجرم وتودع تلك اخلال�سة يف ملف الق�سية اخلا�س يف املحكمة.

املادة )17( 

اإذا �سمي يف قرار املراقبة �سخ�س لي�س من مراقبي ال�سلوك للقيام مبهمة املراقبة، اأو اإذا اأح�سر �سخ�س 

اأن يراعي  ال�سخ�س  اأن يقوم مبهمة املراقبة، فيرتتب على ذلك  له  اأمام املحكمة وكان قد �سرح  حدثًا 

بالقدر املمكن ما �سلف ذكره من الأحكام فيما يتعلق بالواجبات املرتتبة على مراقبي ال�سلوك وتقدمي 

التقارير وحفظ ال�سجالت.



470

الذيل

النموذج رقم 1

اإ�سعار اإىل الوالد اأو الو�سي

العناية باحلدث وحمايته

املادة )9(

لدى حمكمة الأحداث املنعقدة يف ..........................الق�سية اجلزائية )اأحداث ( رقم ......................

ح�سرة.....................................و..............................................من .......................

)والد...................اأو الو�سى عليه( 

الرجاء اأن حتيط علما باأن اأ........................................   ب.............................................

)ب�سفته ولدًا اأو فتى اأو يافعا ح�سب مقت�سى احلال ( �سيح�سر اأمام املحكمة الأحداث املنعقدة يف .................

يف اليوم .....................................من �سهر ..............................................�سنة         19 ، 

ا�ستنادا اإىل املادة ال�ساد�سة ع�سرة من قانون املجرمني الأحداث ل�سنة 1937 لالأ�سباب التالية )اذكر الأ�سباب(

واإننا ننذرك بهذا الإ�سعار بوجوب ح�سورك اإىل املحكمة املذكورة يف جميع اأدوار الإجراءات املتخذة �سده 

حتريرا يف هذا اليوم .....................من �سهر ................................�سنة       19

                                                                                                                      مراقب ال�سلوك 

_______________                            

مالحظة:- تر�سل ن�سخة من هذا الإ�سعار اإىل حمكمة الأحداث 
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النموذج رقم 2

مذكرة ح�سور اإىل املجرم احلدث )واىل والده اأو الو�سى عليه (

اجلرم امل�سند اإليه. )ا�سم الدعوى(

ح�سرة اأ..............................   ب......................................  )وهـ...............................

م...........................( من ..............................

لقد تقدمت اإىل هذه املحكمة �سكوى من

 ج............................                        د..............................

ماآلها اأن الولد اأو الفتى اأو اليافع، ) ح�سب مقت�سى احلال ( اأ.............................................

ب...........................................

قد ارتكب جرم ) اأذكر اجلرم امل�سند اإليه ( يف اليوم.....................................

من �سهر ........................

�سنة      19، خالفا لأحكام.........................................

ومبا اأن ج........................................................        د..........................................

قد اأفاد اأنك اأنت هـ...........................................و.........................................

والد )اأوو�سى( اأ.........................................ب.....................................املذكور

لذالك نكلفكما )كليكما( باحل�سور اأمام هذه املحكمة يف اليوم...................

من �سهر ..............................�سنة      19 ال�ساعة ..........................................�سباحا /

 بعد الظهر للرد على الإفادة املذكور

                                                                                                             حاكم ال�سلح

____________                                                      



472

النموذج رقم 3

مذكرة التوقيف

)ا�سم الدعوى(

جلميع ماأموري البولي�س

مبا اأن الولد اأو الفتى اأو احلدث )ح�سب مقت�سى احلال( اأ...........................................................

ب......................................................) امل�سار اإليه فيما بعد باملدعى عليه ( قد اأح�سر اأمام هذه 

املحكمة واتهم ب ) اذكر اجلرم امل�سند اإليه ( 

ومبا اأن تلك الق�سية قد تاأجلت لذلك اأنتم ، ماأمورو البولي�س ، مكلفون باأخذ املدعى عليه............................

املذكور اإىل ..................................................وت�سليمه/ت�سليمها اإىل ال�سخ�س املوكول اإليه اأمر ذلك 

اأمر.....................................................  اإليه  املوكول  ال�سخ�س  اأيها  واأنت  املذكرة،  هذه  مع  املكان 

............ �سهر  اليوم.................................من  لغاية  حرا�ستك،  حتت  /بو�سعها  بو�سعه  مكلف  املذكور 

........................  ل�سنة      19 ويف ذلك اليوم اأنتم ماأمورو البولي�س، امل�سار اإليهم اأعاله مكلفون باإح�ساره/ 

باإح�سارها اأمام هذه املحكمة لأجل موا�سلة حماكمته/ حماكمتها وفقا للقانون، اإل اإذا �سدر اأثناء ذلك قرار يق�سى 

بخالف ذلك

حتريرا يف هذا اليوم ...........................من �سهر ...........................ل�سنة       19

حاكم ال�سلح

تظهري

ت�سهد هذه املحكمة اأنه يجوز اإخالء �سبيل املدعى عليه لدى تقدميه �سند تعهد على نف�سه مببلغ ......جنيها وكفالة 

مببلغ .....جنيها ل�سمان مثوله اأمامها يف اليوم .........من �سهر ...... ل�سنة      19 )ويف كل وقت ومكان يوؤجل اإليه 

من وقت لأخر �سماع الدعوى القائمة �سد املدعى عليه( وت�سهد اأن املدعى عليه قد قدم )مل يقدم( �سند التعهد على 

نف�سه

حاكم ال�سلح

__________
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النموذج رقم 4

اأمر باحالة احلدث موؤقتا اإىل مكان اأمني

)للعناية باأمره اأو حمايته(

)ا�سم الدعوى (

جلميع ماأموري البولي�س 

ومل�سغل ............................................ الذي يعترب مكانا اأمينا

مبا اأن الولد اأو الفتى )ح�سب مقت�سى احلال( اأ...................................ب.................................

قد اأح�سر اأمام هذه املحكمة بناء على الأ�سباب التالية )يذكر هنا ال�سكوى املن�سوبة اإليه( ومبا اأن الدعوى قد تاأجلت 

لذلك انتم ماأموري البولي�س مكلفون باأخذ الولد اأو الفتى املذكور اإىل املكان الأمني املبني اأعاله وت�سليمه مع هذا الأمر 

اإىل ال�سخ�س الذي ي�سغل ذلك املكان ، واأنت يا م�سغل ذلك املكان مكلف باإبقائه اإىل ........................... ويف 

ذلك اليوم اأنتم، ماأمورو البولي�س، مكلفون بجلبه اإىل هذه املحكمة يف

اليوم..................................من �سهر .........................................�سنة       19

حتريرا يف هذا اليوم ......................................... من �سهر ..................................�سنة      19

حاكم ال�سلح 

________
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النموذج رقم 5

مذكرة التوقيف لدى الحالة للمحاكمة

) ا�سم الدعوى(

اإىل جميع ماأموري البولي�س، اأو 

الولد  اأن  ..................................... مبا  اأمر.................................يف  يتوىل  الذي  ال�سخ�س  اإىل 

)اأو الفتى ( اأ..........................ب...........................)امل�سار اإليه فيما يلي باملدعي عليه( قد اأح�سر 

اأمام هذه املحكمة واأ�سندت اإليه تهمة ) يذكر هنا اجلرم ( خالفا للمادة.................................. 

ومبا اأن املدعى عليه قد اأحيل للمحاكمة 

لذلك اأنتم ماأموري البولي�س مكلفون بنقل املدعى عليه اإىل مكان التوقيف وت�سليمه اإىل ال�سخ�س املوكول اإليه ذلك 

املكان مع هذه التذكرة ، واأنت اأيها ال�سخ�س املوكول اإليه اأمر مكان التوقيف مكلف باأخذه وو�سعه حتت ا�سرافك حلني 

انعقاد اجلل�سة التالية للمحكمة يف ......................... )ل اإذا اأطلق �سراحه خالل هذه املدة ب�سورة قانونية (. 

ويف ذلك اليوم انتم ماأمورو البولي�س مكلفون بنقله واإح�ساره اإىل هذه املحكمة ملحاكمته وفقا للقانون 

حتريرا يف هذا اليوم .......................... من �سهر .......................... �سنة      19 

حاكم ال�سلح  

تظهري

ت�سهد هذه املحكمة اأنه يجوز اإخالء �سبيل املدعى لدى تقدميه �سند تعهد على نف�سه مببلغ............................

....جنيها وكفالة مببلغ ..................... جنيها ل�سمان مثولة اأمامها واملدافعة عن التهمة امل�سندة اإليه وحماكمته 

وعدم مغادرته املحكمة بدون اإذن

حاكم ال�سلح  

________                      
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النموذج رقم )6(

قرار بو�سع احلدث حتت املناظرة للعناية به اأو حمايته

)ا�سم الدعوى(

اأنو  للمحكمة  يرتاءى  ب..................................الذي  اأ......................................  اأن  مبا 

�سهر  من   .............................. اليوم  يف  ولد  قد  وانه  عمره(  من  �سنة  ع�سرة  ال�سابعة  دون  فتى  )اأو  ولد 

..........................�سنة     19 بقدر ما تو�سل اإليه علم املحكمة قد اأح�سر اأمام هذه املحكمة من اأجل العتناء 

به اأو حمايته باعتباره ولدًا )اأو فتى(

ومبا اأن املحكمة قد اقتنعت باأن الولد )اأو الفتى ( املذكور هو يف حاجة اإىل العناية اأو احلماية لنطباق الأو�ساف 

املذكورة اآنفا عليه

لذلك قررت املحكمة و�سع الولد )اأو الفتى ( املذكور حتت مناظرة مراقب ال�سلوك ملدة تنتهي يف اليوم..............

.............. من �سهر ..............................�سنة    19 

حاكم ال�سلح 

________

�سدرت بتوقيعي يف هذا اليوم الرابع ع�سر من �سهر اأيلول �سنة 1938

قا�صي الق�صاة 

ه.ه.تر�صتد

اقرتنت مبوافقتي يف هذا اليوم التا�سع ع�سر من �سهر اأيلول ل�سنة 1938

املندوب ال�صامي 

هارولد مكمايكل 
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اأ�سول حماكمات املجرمني الأحداث ل�سنة 1941 

اأ�سدرها قا�سي الق�ساة مبوافقة املندوب ال�سامي

مبقت�سى املادة الثالثة والع�سرين من قانون املجرمني الحداث 1937

املادة )1(

يطلق على هذه ال�سول ا�سم اأ�سول حماكمات املجرمني الحداث ل�سنة 1941.

املادة )2(

تنفذ عقوبة اجللد بق�سيب من اخل�سب اأو خيزرانة، وينبغي اأن يح�سر طبيب ال�سحة يف كل حالة تبلغ 

فيها عدد اجللدات اثنى ع�سرة جلدة.

�سدرت بتوقيعى يف هذا اليوم الثالثني من �سهر اأيلول �سنة 1941

 قا�صي الق�صاة

هادي تر�صتد

اقرتنت مبوافقتى يف هذا اليوم الثاين من �سهر ت�سرين الول �سنة 1941

املندوب ال�صامي

هارولد مكمايكل
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 قرار احلاكم الإداري العام

رقم )53( ل�سنة 1961

 احلاكم الإداري العام؛

 بعد الإطالع على القانون رقم 255 ل�سنة 1955 باإ�سدار القانون الأ�سا�سي لقطاع غزة.

 وعلى قانون املجرمني الأحداث ل�سنة 1937 وتعديالته

 وعلى قانون ال�سجون ل�سنة 1946 والأنظمة ال�سادرة مبقت�ساه.

 وبناء على ما عر�سه مدير ال�سئون الجتماعية والالجئني:

قرر

مادة )1( 

يخول ملدير ال�سئون الجتماعية والالجئني جميع ال�سلطات والخت�سا�سات املنوطة باملفت�س العام لل�سرطة 

طبقًا لقانون املجرمني الأحداث ل�سنة 1927 وتعديالته، وقانون ال�سجون ل�سنة 1946 والأنظمة ال�سادرة 

مبقت�ساها بالن�سبة للمجرمني الأحداث.

مادة )2( 

على مدير ال�سئون الجتماعية والالجئني تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ �سدوره وين�سر يف اجلريدة 

الر�سمية.

�صدر يف غزة 1961/12/21

فريق/ يو�صف العجرودي
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 قانون املفرقعات

رقم 22 ل�سنة 1937

وهو يق�سي بالإ�سراف على اقتناء املفرقعات والت�سرف بها 

�صن املندوب ال�صامي لفل�صطني بعد ا�صت�صارة املجل�س ال�صت�صاري ما يلي:

املادة )1( 

يطلق على هذا القانون ا�سم قانون املفرقعات ل�سنة 1937.

املادة )2( 

يكون للعبارتني التاليتني الواردتني يف هذا القانون املعنيان املخ�س�سان لهما اأدناه:

تن�سرف عبارة »�سلطة الرتخي�س« اإىل اأي حاكم من حكام الألوية.

وت�سمل عبارة »مادة مفرقعة« جميع املفرقعات ومفرقعات الن�سف ونرتات البوتا�س )ملح البارود( ونرتات 

ال�سودا )نرتات ال�سيلي( وكلورات البوتا�س ونرتات المونيا، وت�سمل اأي�سًا جميع اأنواع النرتو الغلي�سرين 

والنرتو غلوكوز والنرتو �سلولوز والنرتو فينول.

املادة )3( 

)1( ل يجوز لأي �سخ�س اأن يقتني من اأجل البيع اأو اأن يبيع اأو اأن يت�سرف على اأي وجه اآخر باأية مادة 

مفرقعة اإل اإذا كان يحمل رخ�سة بذلك �سادرة له من �سلطة الرتخي�س ويف املحل الذي �سدرت تلك 

الرخ�سة ب�ساأنه ويجوز ل�سلطة الرتخي�س مبح�س اإرادتها بدون بيان الأ�سباب اأن متنح اأو ترف�س منح 

اأية رخ�سة كهذه ويجوز لها اأي�سًا يف كل وقت من الأوقات اأن تعدل اأو تلغي الرخ�سة املمنوحة على 

هذا الوجه واأن تعلق منح الرخ�سة على ال�سروط والقيود التي ت�ست�سوبها.

)2( ت�سدر الرخ�سة ح�سب ال�سيغة والنموذج اللذين تقررهما �سلطة الرتخي�س، وتكتب باللغتني الإنكليزية 

والعربية اأو الإنكليزية والعربية.

)3( يعمل بالرخ�سة للمحل الذي �سدرت من اأجله فقط.

)4( ينتهي اأجل الرخ�سة يف اليوم احلادي والثالثني من �سهر كانون الأول من ال�سنة التي �سدرت فيها.

)5( ل يجوز منح الرخ�سة اإل للمحل الذي يوافق عليه مهند�س اللواء لتلك الغاية.

املادة )4( 

)1( يقت�سى على كل �سخ�س يحمل رخ�سة مبقت�سى هذا القانون اأن يدون جميع ما يبيعه اأو ي�سرتيه يف 

حمله من املواد املفرقعة وجميع ما يودعه منها يف ذلك املحل اأو يخرجه منه، يف �سجل يحفظ لتلك 

الغاية وفقًا للطريقة التي يقررها مفت�س البولي�س العام.

)2( يذكر يف كل قيد تاريخ البيع اأو ال�سراء اأو الإيداع اأو الإخراج وا�سم وحمل اإقامة ال�سخ�س الذي قام 
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بالبيع اأو ال�سراء اأو الإيداع اأو الإخراج.

)3( يوؤيد كل قيد باإدراج اإ�سارة اإىل امل�ستند الر�سمي الذي يجيز البيع اأو ال�سراء اأو الإيداع اأو الإخراج 

الذي جرى.

املادة )5( 

لذلك يف  املعني  اليوم  اأ�سهر يف  �ستة  كل  الأقل  واحدة على  الرتخي�س مرة  ل�سلطة  ال�سجل  اإبراز  ينبغي 

الرخ�سة، اأو يف اليوم الذي تقرره �سلطة الرتخي�س، وكلما ابرز ال�سجل على هذه ال�سورة تدرج �سلطة 

الرتخي�س فيه �سرحًا يثبت اإبرازه وتذيل ال�سرح بتوقيعها.

املادة )6( 

يجوز لأي ماأمور من ماأموري البولي�س يف جميع الأوقات املعقولة اأن يطلب معاينة اأي �سجل من ال�سجالت 

املحفوظة مبقت�سى اأحكام املادة الرابعة من هذا القانون واأن ياأخذ اأية �سورة اأو خال�سة عنه، ويجوز له 

اأي�سًا اأن يكلف كل �سخ�س يقتني مواد مفرقعة اأو يتعاطى بيعها اأو �سراءها اأو يت�سرف بها على اأي وجه 

اآخر باأن يربز له رخ�سته التي جتيز له اإجراء ذلك واأن ي�سمح له مبعاينة الكمية املوجودة لديه من املواد 

املفرقعة.

املادة )7( 

يجوز ملفت�س البولي�س العام اأو لنائب مفت�س البولي�س العام اأو لأي �سابط بولي�س اأعلى م�سوؤول عن لواء اأن 

يكلف اأي �سخ�س من الأ�سخا�س يف اأي وقت �ساء بنقل جميع اأو بع�س املواد املفرقعة املوجودة يف حمل 

ذلك ال�سخ�س من ذلك املحل اإىل اأي حمل اأو مكان اآخر يوافق عليه ماأمور البولي�س املذكور بالرغم من 

كون ذلك ال�سخ�س يحمل رخ�سة �سادرة له مبقت�سى هذا القانون جتيز له اقتناء املواد املفرقعة يف املحل 

امل�سار اإليه.

املادة )8( 

)1( كل من اقتنى مواد مفرقعة من اأجل البيع اأو باعها اأو ت�سرف بها على اأي وجه اآخر بدون رخ�سة 

�سادرة له مبقت�سى اأحكام املادة الثالثة من هذا القانون جتيز له ذلك اأو فعل ما �سبق يف حمل غري 

املحل املعني يف تلك الرخ�سة يعترب اأنه ارتكب جرمًا ويعاقب لدى اإدانته بغرامة ل تزيد على خم�سني 

جنيهًا اأو باحلب�س مدة ل تتجاوز �ستة اأ�سهر اأو بكلتا هاتني العقوبتني.

)2( كل من كان حاماًل رخ�سة �سدرت له مبقت�سى هذا القانون:

)اأ( وتخلف عن العمل باأحكام املادتني الرابعة اأو اخلام�سة من هذا القانون، اأو

)ب( رف�س اإبراز رخ�سته اإىل اأي ماأمور بولي�س مفو�س باإجراء املعاينة والتفتي�س مبقت�سى املادة 

ال�ساد�سة من هذا القانون اأو رف�س ال�سماح لذلك املاأمور باإجراء املعاينة والتفتي�س اأو عاقه عن 

اإجراء ذلك، اأو

)ج( رف�س اأو اأهمل عمدًا تنفيذ اأمر �سدر اإليه ب�سورة قانونية وفقًا للمادة ال�سابعة من هذا القانون 
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يق�سي بنقل مادة من املواد املفرقعة.

يعترب اأنه ارتكب جرمًا ويعاقب لدى اإدانته بغرامة ل تزيد على خم�سني جنيهًا.

املادة )9( 

للمندوب ال�سامي اأن ي�سع اأنظمة لتنفيذ اأحكام هذا القانون بوجه عام.

19 اآب �صنة 1937

املندوب ال�صامي

اأ.غ. واكوب
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 قانون مراقبة �سلوك املجرمني

رقم 42 ل�سنة 1944

وهو يق�سي بتعديل وتوحيد الت�ساريع املتعلقة مبراقبة �سلوك املجرمني وبيان الأغرا�س املتوخاة منه 

�صّن املندوب ال�صامي لفل�صطني، بعد ا�صت�صارة املجل�س ال�صت�صاري، ما يلي:

املادة )1( 

يطلق على هذا القانون ا�سم قانون مراقبة �سلوك املجرمني ل�سنة 1944 ، ويعمل به اعتبارًا من التاريخ 

الذي يعينه املندوب ال�سامي يف اإعالن ين�سر يف الوقائع الفل�سطينية.

املادة )2(

يكون لالألفاظ والعبارات التالية الواردة يف هذا القانون املعاين املخ�س�سة لها اأدناه، اإل اإذا دلت القرينة 

على غري ذلك:

يكون للفظة »ولد« نف�س املعنى املخ�س�س لها يف قانون املجرمني الأحداث ل�سنة 1937.

وتعني لفظة »املحكمة« املحكمة ذات الخت�سا�س.

وتعني لفظة »قا�ٍس« قا�سيًا يف حمكمة مركزية.

وتعني عبارة »مراقب ال�سلوك الأول« ال�سخ�س املعني مراقبًا اأوًل لل�سلوك مبقت�سى هذا القانون.

حتت  ال�سلوك  مراقبي  اأحد  ي�سعه  الذي  ال�سخ�س  املراقبة«  حتت  املو�سوع  »ال�سخ�س  عبارة  وتفيد 

املراقبة.

وتطلق عبارة »جلنة مراقبة ال�سلوك« على اللجنة املعينة جلنة ملراقبة ال�سلوك مبقت�سى هذا القانون.

اأحد  اإ�سراف  �سخ�س حتت  اأي  لو�سع  القانون  ال�سادر مبقت�سى هذا  الأمر  املراقبة«  اأمر  عبارة  وتعني 

مراقبي ال�سلوك.

وتعني عبارة »مراقب ال�سلوك« ال�سخ�س املعني مراقبًا لل�سلوك مبقت�سى هذا القانون.

ويكون للفظة »احلدث« نف�س املعنى املخ�س�س لها يف قانون املجرمني الأحداث ل�سنة 1937.

املادة )3( 

)1( اإذا وجهت تهمة ل�سخ�س بارتكاب جرم يف �سياق حماكمة جزئية واقتنعت املحكمة بثبوت اجلرم 

لكنها راأت اأن من املالئم الإفراج عن املجرم وو�سعه حتت املراقبة، ناظرة بعني العتبار اإىل ظروف 

الق�سية، مبا يف ذلك اأخالق املجرم و�سوابقه وعمره وبيئته البيتية وحالته ال�سحية اأو العقلية وماهية 

اجلرم واأية ظروف خمففة ارتكب اجلرم فيها، يجوز للمحكمة:

)اأ( اأن تدين املجرم واأن ت�سدر اأمرًا بو�سعه حتت املراقبة، اأو

)ب( اأن ت�سدر اأمرًا بو�سعه حتت املراقبة دون اأن تت�سدى لإدانته:



482

ح املحكمة للمجرم، قبل اإ�سدار اأمر بو�سعه حتت املراقبة، الأثر املرتتب على  وي�سرتط يف ذلك اأن تو�سّ

الأمر بلغة ب�سيطة واأن تفهمه اأنه اإذا تخلف عن مراعاة اأحكام الأمر باأي وجه من الوجوه اأو ارتكب جرمًا 

اآخر، يعر�س نف�سه للحكم عليه، اأو لإدانته واحلكم عليه باجلرم الأ�سلي، ول ت�سدر املحكمة اأمر املراقبة 

اإل اإذا اأعرب املجرم عن رغبته يف مراعاة اأحكامه.

)2( اإذا اأدين �سخ�س يف �سياق حماكمة بناء على اتهام بارتكاب جرم ي�ستوجب عقوبة احلب�س اأو الغرامة، 

وراأت املحكمة اأن من املالئم الإفراج عن املجرم وو�سعه حتت املراقبة، بعد النظر بعني العتبار اإىل 

ظروف الق�سية، مبا يف ذلك اأخالق املجرم اأو �سوابقه اأو عمره اأو بيئته البيتية وحالته ال�سحية اأو 

العقلية وماهية اجلرم واأية ظروف خمففة ارتكب اجلرم فيها، يجوز للمحكمة اأن ت�سدر اأمرًا بو�سعه 

حتت املراقبة بدًل من احلكم عليه:

وي�سرتط يف ذلك اأن تو�سح املحكمة للمجرم، قبل اإ�سدار اأمر بو�سعه حتت املراقبة، الأثر املرتتب على 

الأمر بلغة ب�سيطة واأن تفهمه اأنه اإذا تخلف عن مراعاة اأحكام الأمر باأي وجه من الوجوه اأو ارتكب جرمًا 

اآخر، يعر�س نف�سه للحكم عليه، اأو لإدانته واحلكم عليه باجلرم الأ�سلي، ول ت�سدر املحكمة اأمر املراقبة 

اإل اإذا اأعرب املجرم عن رغبته يف مراعاة اأحكامه.

املادة )4( 

)1( ي�سري مفعول اأمر املراقبة خالل مدة ل تقل عن �سنة ول تتجاوز ثالث �سنوات اعتبارًا من تاريخ �سدوره 

وفقًا ملا يقرر فيه، ويكلف ال�سخ�س املو�سوع حتت املراقبة باأن يخ�سع، خالل تلك املدة، لإ�سراف مراقب 

ال�سلوك املعني اأو املخ�س�س للواء اأو املنطقة التي �سيقيم فيها بعد �سدور اأمر املراقبة، ويت�سمن الأمر 

ما تراه املحكمة �سروريًا من الأحكام لتاأمني الإ�سراف على املجرم واأية �سروط اإ�سافية تتعلق مبحل 

الإقامة واأية م�سائل اأخرى )مبا يف ذلك اإخ�ساع ال�سخ�س املو�سوع حتت املراقبة للمعاجلة الطبية( 

اأو  اأو منع تكرار ارتكابه للجرم نف�سه،  وفقًا ملا تراه املحكمة �سروريًا لتاأمني ح�سن �سلوك املجرم، 

ارتكاب جرائم اأخرى، بعد نظرها بعني العتبار اإىل جميع ظروف الق�سية.

)2( اإذا ت�سمن اأمر املراقبة ن�سًا يتعلق مبحل الإقامة وجب اأن يذكر يف الأمر حمل الإقامة بالتخ�سي�س 

واملدة التي ينبغي على املجرم اأن يق�سيها فيه، واإذا كان الن�س يق�سي باأن يقيم ال�سخ�س املو�سوع 

حتت املراقبة يف معهد، فال يجوز اأن تتجاوز املدة التي يكلف بق�سائها يف املعهد، اثني ع�سر �سهرًا 

اعتبارًا من تاريخ اأمر املراقبة، ويرتتب على املحكمة اأن تر�سل يف احلال اإ�سعارًا اإىل ال�سكرتري العام 

تعلمه فيه ب�سروط الأمر الذي اأ�سدرته:

وي�سرتط يف ذلك اأن الن�س املتعلق مبحل الإقامة الوارد يف اأمر املراقبة ل يجوز اأن يكلف اأي ولد اأو حدث 

اأن ي�سعى  اأو  اإذا كان الأمر يق�سي عليه باأن يعمل،  اإل  بالإقامة يف معهد غري خا�سع لتفتي�س احلكومة، 

لإيجاد عمل له خارج املعهد، خالل اإقامته فيه.

)3( ينبغي على املحكمة التي اأ�سدرت اأمر مراقبة اأن تعطي ن�سخة من الأمر اإىل ال�سخ�س املو�سوع حتت 

املراقبة ون�سخة اأخرى اإىل مراقب ال�سلوك الذي و�سع ذلك ال�سخ�س حتت اإ�سرافه.
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املادة )5( 

اإذا اأ�سدرت اأية حمكمة اأمر مراقبة يكون لذلك الأمر ما لالإدانة من الأثر فيما يتعلق باإعادة ورد املال 

امل�سروق ومتكني املحكمة من اإ�سدار اأوامر برد املال اأو ت�سليمه اإىل �ساحبه ودفع اأي مبلغ من املال اإليه 

عند رد املال امل�سروق اأو ت�سليمه اأو فيما يخت�س بذلك.

املادة )6( 

)1( اإذا و�سع �سخ�س باأمر مراقبة حتت اإ�سراف مراقب ال�سلوك، يجوز للمحكمة، اإذا ا�ست�سوبت، دون 

اإجحاف بال�سالحية املخولة لها يف الفقرة )3( بت�سمني املجرم امل�ساريف، اأن تاأمر املجرم، حال 

اإ�سدار اأمر املراقبة، )بقطع النظر عما اإذا كانت املحكمة قد اأدانته باجلرم الذي �سدر اأمر املراقبة 

فيما يتعلق به اأو مل تدنه( باأن يدفع اأي مبلغ من املال ل يتجاوز املائة جنيه على �سبيل ال�سداد اأو 

التعوي�س عن اأية خ�سارة ن�ساأت عن ذلك اجلرم اإىل اأي �سخ�س ت�سرر منه، �سواء اأكان ذلك ال�سخ�س 

قد دخل يف الدعوى ك�سخ�س ثالث اأم مل يدخل.

يعترب املبلغ املحكوم به على هذا الوجه دينًا م�ستحقًا على املجرم لل�سخ�س الذي �سدر ل�ساحله وي�ستوفى 

منه طبقًا لذلك.

)2( لي�س يف الفقرة )1( ما يوؤثر يف حقوق الدية، اأو التعوي�س بدًل من الدية، اأو يف �سالحية املحكمة 

يف احلكم بالعطل وال�سرر مببلغ يتجاوز مائة جنيه اإىل اأي �سخ�س قد دخل يف الدعوى ك�سخ�س 

ثالث.

)3( اإذا و�سع �سخ�س حتت اإ�سراف مراقب �سلوك باأمر مراقبة، يجوز للمحكمة اأن تاأمر املجرم بدفع 

توعز  التي  بالأق�ساط  ال�سهود،  بع�سها، مع م�ساريف  اأو  كلها  يتفرع عنها،  وما  املحكمة  م�ساريف 

بها.

وتعترب هذه امل�ساريف اأو اأي ق�سط منها دينًا م�ستحقًا على املجرم مبقت�سى حكم، وت�ستوفى منه طبقًا 

لذلك.

الفقرة  مبقت�سى  �سخ�س،  لأي  ودفعها  امل�ساريف  املجرم  بت�سمني  اأمرًا  املحكمة  اأ�سدرت  اإذا   )4(

)3(،بالإ�سافة اإىل اإ�سدارها اأمرًا اآخر بدفع تعوي�س اإىل ذلك ال�سخ�س مبقت�سى الفقرة )1(، يجوز 

تنفيذ الأمر املتعلق بدفع التعوي�س والأمر املتعلق بدفع امل�ساريف كاأنهما يوؤلفان اأمرًا واحدًا.

املادة )7( 

)1( اإذا ظهر لأي قا�ٍس اأو حاكم �سلح، اأن �سخ�سًا مو�سوعًا حتت املراقبة، قد اأدين بارتكاب جرم خالل 

نفاذ اأمر املراقبة، يجوز له اأن ي�سدر مذكرة ح�سور يكلف فيها ذلك ال�سخ�س باحل�سور اإىل املكان 

ويف الزمان املعينني فيها، اأو يجوز له اأن ي�سدر مذكرة لإلقاء القب�س عليه:

وي�سرتط يف ذلك اأنه ل ي�سدر حاكم �سلح مذكرة ح�سور اأو مذكرة قب�س اإل بناًء على اتهام حتريري 

م�سفوع باليمني.

)2( اإن مذكرة احل�سور اأو القب�س ال�سادرة مبقت�سى هذه املادة يجب اأن تت�سمن اإيعازًا اإىل ال�سخ�س 
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املو�سوع حتت املراقبة باحل�سور اإىل املحكمة التي اأ�سدرت اأمر املراقبة، اأو اإيعازًا باإح�ساره اإليها.

)3( اإذا اأدان حاكم �سلح �سخ�سًا مو�سوعًا حتت املراقبة لرتكابه جرمًا خالل نفاذ اأمر املراقبة، يجوز 

حلاكم ال�سلح اأن ياأمر اإما بو�سعه حتت احلفظ اأو بالإفراج عنه بكفالة كفالء اأو بدونهم، اإىل اأن 

يت�سنى اإح�ساره اأو ح�سوره اأمام املحكمة التي اأ�سدرت اأمر املراقبة.

)4( اإذا ثبت للمحكمة التي اأ�سدرت اأمر املراقبة ب�سورة تقنعها اأن ال�سخ�س املو�سوع حتت املراقبة قد 

اأدين بارتكاب جرم خالل نفاذ اأمر املراقبة، ففي هذه احلالة:

)اأ( اإذا مل يكن ال�سخ�س املو�سوع حتت املراقبة قد اأدين باجلرم الأ�سلي الذي �سدر قرار املراقبة 

ب�ساأنه، يجوز للمحكمة اأن تدينه باجلرم الأ�سلي واأن ت�سدر اأي حكم يف و�سعها اإ�سداره فيما لو 

كانت قد اأدانت ال�سخ�س املو�سوع حتت املراقبة بذلك اجلرم الأ�سلي، اأو

اأمر املراقبة  اأدين باجلرم الأ�سلي الذي �سدر  ال�سخ�س املو�سوع حتت املراقبة قد  اإذا كان  )ب( 

ب�ساأنه، يجوز للمحكمة اأن ت�سدر اأي حكم يف و�سعها اإ�سداره فيما لو اأدانت ال�سخ�س املو�سوع 

حتت املراقبة بذلك اجلرم الأ�سلي.

)5( اإذا حدث اأن اأدانت حمكمة مركزية اأو حمكمة اجلنايات ال�سخ�س املو�سوع حتت املراقبة باأمر مراقبة 

اأ�سدره حاكم �سلح لرتكابه جرمًا خالل نفاذ اأمر املراقبة، ففي هذه احلالة:

)اأ( اإذا مل يكن ال�سخ�س املو�سوع حتت املراقبة قد اأدين باجلرم الأ�سلي الذي �سدر اأمر املراقبة 

اأن تدينه بذلك  اأو حمكمة اجلنايات )ح�سبما تكون احلال(  للمحكمة املركزية  ب�ساأنه، يجوز 

اجلرم، ويجوز لها اأن ت�سدر اأي حكم يكون يف و�سع املحكمة التي اأ�سدرت اأمر املراقبة اإ�سداره، 

فيما لو كان ال�سخ�س املو�سوع حتت املراقبة قد اأدانته تلك املحكمة بذلك اجلرم، اأو

اأمر املراقبة  اأدين باجلرم الأ�سلي الذي �سدر  ال�سخ�س املو�سوع حتت املراقبة قد  اإذا كان  )ب( 

ب�ساأنه، يجوز للمحكمة املركزية اأو حمكمة اجلنايات )ح�سبما تكون احلال( اأن ت�سدر اأي حكم 

يكون يف و�سع املحكمة التي اأ�سدرت اأمر املراقبة اإ�سداره، فيما لو كان ال�سخ�س املو�سوع حتت 

املراقبة قد اأدانته تلك املحكمة بذلك اجلرم.

املادة )8( 

)1( اإذا ظهر لقا�ٍس اأو حاكم �سلح اأن ال�سخ�س املو�سوع حتت املراقبة قد تخلف عن مراعاة اأي حكم 

من اأحكام اأمر املراقبة، يجوز له اأن ي�سدر مذكرة ح�سور يكلف فيها ذلك ال�سخ�س باحل�سور اإىل 

املكان ويف الزمان املعينني فيها، اأو يجوز له اأن ي�سدر مذكرة لإلقاء القب�س عليه:

وي�سرتط يف ذلك اأنه ل ي�سدر حاكم �سلح مذكرة ح�سور اأو مذكرة قب�س اإل بناء على اتهام حتريري 

م�سفوع باليمني.

)2( -)اأ( اإن مذكرة احل�سور اأو القب�س ال�سادرة مبقت�سى هذه املادة يجب اأن تت�سمن اإيعازًا اإىل ال�سخ�س 

املو�سوع حتت املراقبة باحل�سور اإىل املحكمة التي اأ�سدرت اأمر املراقبة، اأو اإيعازًا باإح�ساره اإليها.

)ب( يجوز للقا�سي اأو حاكم ال�سلح، لدى اإ�سداره مذكرة قب�س مبقت�سى هذه املادة، اأن يوعز، اإذا 
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ا�ست�سوب، بتظهري يدرج على مذكرة القب�س، بالإفراج عن ال�سخ�س املو�سوع حتت املراقبة 

امل�سمى فيها الذي يراد اإلقاء القب�س عليه، لدى اإعطائه �سند تعهد، بكفالة كفالء اأو بدونهم، 

للح�سور اإىل املحكمة كما هو معني يف التظهري، ويت�سمن التظهري املبلغ الذي يتعهد ال�سخ�س 

املكفول بدفعه ومقدار كفالة الكفالء )اإن كان ثمة كفالء(.

)ج( اإذا جرى مثل هذا التظهري، يرتتب على املاأمور امل�سوؤول عن اأي مركز بولي�س يجلب اإليه ال�سخ�س 

املو�سوع حتت احلفظ امل�سمى يف املذكرة، اأن يفرج عنه لدى اإعطائه �سند تعهد يوافق عليه املاأمور 

املذكور، بكفالة كفالء اأو بدونهم، وفقًا ملا جاء يف التظهري، يتعهد فيه باحل�سور اإىل املحكمة يف 

الزمان واإىل املكان املعينني يف �سند التعهد.

)3( اإذا ثبت للمحكمة التي اأ�سدرت اأمر املراقبة ب�سورة تقنعها اأن ال�سخ�س املو�سوع حتت املراقبة قد 

تخلف عن مراعاة اأي حكم من اأحكام اأمر املراقبة ففي هذه احلالة:

)اأ( يجوز للمحكمة اأن تفر�س على ال�سخ�س املو�سوع حتت املراقبة غرامة ل تتجاوز ع�سرة جنيهات، 

دون م�سا�س با�ستمرار اأمر املراقبة، اأو

)ب(- )1( اإذا مل ُيدن ال�سخ�س املو�سوع حتت املراقبة باجلرم الأ�سلي الذي �سدر اأمر املراقبة 

ب�ساأنه، يجوز للمحكمة اأن تدينه واأن ت�سدر اأي حكم يف و�سعها اإ�سداره فيما لو كان ال�سخ�س 

املو�سوع حتت املراقبة قد اأدانته تلك املحكمة بذلك اجلرم، اأو

)2( اإذا كان ال�سخ�س املو�سوع حتت املراقبة قد اأدين باجلرم الأ�سلي الذي �سدر اأمر املراقبة 

ب�ساأنه، يجوز للمحكمة اأن ت�سدر اأي حكم يكون يف و�سعها اإ�سداره فيما لو كان ال�سخ�س املو�سوع 

حتت املراقبة قد اأدانته تلك املحكمة بذلك اجلرم:

اإذا فر�ست املحكمة غرامة على ال�سخ�س املو�سوع حتت املراقبة مبقت�سى البند  اأنه  وي�سرتط يف ذلك 

)اأ( من هذه الفقرة، فعندئذ توؤخذ الغرامة املفرو�سة بعني العتبار عند اإ�سدار اأي حكم بحقه فيما بعد 

مبقت�سى اأحكام املادة ال�سابقة اأو اأحكام هذه املادة.

املادة )9( 

بالغايات  اإيفاء  اجلرم  بذلك  اإدانته  تعترب  ل  مراقبة،  باأمر  عنه  واأفرج  بجرم  �سخ�س  اأدين  اإذا   )1(

املق�سودة من اأي ت�سريع يفر�س على الأ�سخا�س الذين تدينهم املحاكم فقدان الأهلية القانونية اأو 

يق�سي بعقوبة تختلف عن هذه العقوبة عند ارتكاب جرم ثاٍن اأو جرم تاٍل اأو عند ارتكاب جرم بعد 

الإدانة ال�سابقة:

وي�سرتط يف ذلك اأنه اإذا حكم على ال�سخ�س املو�سوع حتت املراقبة فيما بعد باجلرم الأ�سلي فال تطبق 

اأحكام هذه املادة على ذلك اجلرم، ويعترب، اإيفاء بالغاية املق�سودة من اأي ت�سريع كهذا يق�سي بفقدان 

الأهلية القانونية، اأنه قد اأدين يف تاريخ اإ�سدار احلكم.

)2( اإذا اأفرج عن �سخ�س حتت املراقبة دون اأن تت�سدى املحكمة لإدانته ثم اأدين فيما بعد وحكم عليه 

باجلرم الأ�سلي، يعترب اأنه قد اأدين يف تاريخ اإ�سدار احلكم والإدانة، اإيفاء بالغاية املق�سودة من 
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اأي ت�سريع يق�سي بفقدان الأهلية القانونية ويفر�س على الأ�سخا�س الذين تدينهم املحاكم فقدان 

الأهلية القانونية اأو يق�سي بعقوبة تختلف عن هذه العقوبة عند ارتكاب جرم ثاٍن اأو جرم تاٍل اأو عند 

ارتكاب جرم بعد الإدانة ال�سابقة.

املادة )10( 

اإذا اأحال حاكم �سلح �سخ�سًا مو�سوعًا حتت املراقبة اإىل احلفظ اأو اأفرج عنه بكفالة ريثما يجلب اأو يح�سر 

)بفتح الياء( اإىل املحكمة التي اأ�سدرت اأمر املراقبة، ير�سل حاكم ال�سلح اإىل املحكمة املذكورة جميع ما 

يراه مالئمًا من التفا�سيل املتعلقة بالق�سية واإذا كان ال�سخ�س املو�سوع حتت احلفظ قد اأدانه حاكم �سلح 

بارتكاب جرم، ير�سل حاكم ال�سلح اإىل املحكمة املذكورة �سهادة موقعة باإم�سائه ت�سعر بذلك، وتعترب هذه 

ال�سهادة، اإذا ا�ستدل منها على اأنها موقعة على الوجه املذكور، من اأجل الإجراءات القائمة يف املحكمة 

التي اأر�سلت اإليها، بينة على الإدانة.

املادة )11( 

)1( مع مراعاة اأحكام هذه املادة، اإذا اقتنعت املحكمة التي اأ�سدرت اأمر املراقبة بوجوب تغيري اأحكامه 

اأو باإ�سافة اأي حكم اإليه اأو اإلغاء اأي حكم منه، بناء على طلب ال�سخ�س املو�سوع حتت املراقبة اأو 

مراقب ال�سلوك املتويل الإ�سراف عليه، يجوز لها اأن ت�سدر اأمرًا بتعديل اأمر املراقبة وفقًا لذلك:
 

اأو  املراقبة  باأمر  العمل  لتخفي�س مدة  املادة  اأمر مبقت�سى هذه  اأي  اأن ل ي�سدر  وي�سرتط يف ذلك 

متديدها زيادة على ثالث �سنوات اعتبارًا من تاريخ اأمر املراقبة.

)2( يجوز اأن يت�سمن الأمر ال�سادر مبقت�سى الفقرة ال�سابقة ن�سًا يكلف فيه ال�سخ�س املو�سوع حتت 

املراقبة بالإقامة يف معهد مدة ل تزيد على اثني ع�سر �سهرًا اعتبارًا من تاريخ اأمر املراقبة، اإذا كان 

جمموع املدة التي ينبغي اأن يقيم فيها يف معهد اأو معاهد مبقت�سى اأمر املراقبة ل يتجاوز اثني ع�سر 

�سهرًا:

وي�سرتط يف ذلك اأن ل يكلف الأمر الذي �سدر مبقت�سى الفقرة الآنفة الذكر اأي ولد اأو حدث بالإقامة يف 

معهد غري خا�سع لتفتي�س احلكومة، اإل اإذا كان الأمر يق�سي عليه باأن يعمل، اأو ي�سعى لإيجاد عمل له، 

خارج املعهد، خالل اإقامته فيه.

)3( يرتتب على املحكمة، اإذا اقتنعت، بناء على طلب مراقب ال�سلوك املتويل الإ�سراف على ال�سخ�س 

املو�سوع حتت املراقبة، باأنه قد غرّي مكان اإقامته اأو يو�سك اأن يغري مكان اإقامته من اللواء اأو املنطقة 

املذكورة يف الأمر اإىل لواء اأو منطقة اأخرى، اأن تغري اأمر املراقبة باأمر ت�سدره، تق�سي فيه بال�ستعا�سة 

عن الإ�سارة اإىل اللواء اأو املنطقة املذكورة فيه باإ�سارة اإىل اللواء اأو املنطقة التي يقيم فيها، اأو اإىل 

اللواء اأو املنطقة التي �سوف يقيم فيها، واأن حتول اإىل حمكمة اللواء اجلديد اأو املنطقة اجلديدة 

جميع امل�ستندات واملعلومات املتعلقة بالق�سية، وبناء على ذلك تعترب املحكمة املذكورة اآخرًا، اإيفاء 

بجميع الغايات املق�سودة من هذا القانون، اأنها املحكمة التي اأ�سدرت اأمر املراقبة.

)4( يجوز اإ�سدار اأمر مبقت�سى هذه املادة باإلغاء اأي حكم من اأحكام اأمر املراقبة اأو بال�ستعا�سة عن 
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اأي لواء اأو منطقة مذكورة فيه بلواء اأو منطقة جديدة دون ح�سور ال�سخ�س املو�سوع حتت املراقبة، 

ولكن ل يجوز اإ�سدار اأي اأمر اآخر مبقت�سى هذه املادة اإل بناء على طلب ال�سخ�س املو�سوع حتت 

املراقبة اأو بح�سوره.

)5( اإذا �سدر اأمر مبقت�سى هذه املادة بتغيري اأي حكم يكلف مبوجبه ال�سخ�س املو�سوع حتت املراقبة 

بالإقامة يف معهد، اأو باإ�سافة اأي حكم كهذا اأو باإلغائه، يرتتب على املحكمة اأن تر�سل يف احلال اإ�سعارًا 

اإىل ال�سكرتري العام تعلمه فيه ب�سروط الأمر الذي اأ�سدرته.

املادة )12( 

)1( يجوز للمحكمة التي اأ�سدرت اأمر املراقبة، بناء على طلب ال�سخ�س املو�سوع حتت املراقبة، اأو مراقب 

ال�سلوك املتويل الإ�سراف عليه، اأن تلغي اأمر املراقبة، واإذا كان الطلب مقدمًا من مراقب ال�سلوك، 

يجوز للمحكمة اأن تنظر فيه دون ح�سور ال�سخ�س املو�سوع حتت املراقبة.

)2( اإذا حدث اأن �سدر اأمر مراقبة ب�ساأن جمرم ثم حكم على ذلك املجرم فيما بعد باجلرم الذي �سدر 

ب�ساأنه اأمر املراقبة، يبطل مفعول اأمر املراقبة.

املادة )13( 

اإذا �سدر اأمر بتعديل اأمر املراقبة اأو باإلغائه، يرتتب على الكاتب امل�سوؤول عن قلم ت�سجيل املحكمة التي 

اأ�سدرت الأمر اأن يعطي مراقب ال�سلوك املتويل الإ�سراف على ال�سخ�س املو�سوع حتت املراقبة ن�سختني 

من الأمر، اأو اإذا كان الأمر يق�سي باإلغاء اأمر املراقبة، تر�سل الن�سختان اإىل مراقب ال�سلوك الذي كان 

يتوىل الإ�سراف على ال�سخ�س املو�سوع حتت املراقبة قبل �سدور الأمر، وتعطى ن�سخة منه اإىل ال�سخ�س 

املو�سوع حتت املراقبة.

املادة )14( 

)1( اإن املحكمة التي ت�سدر اأمر املراقبة هي التي تختار مراقب ال�سلوك الذي �سيتوىل الإ�سراف على 

املحكمة على  اختارته  الذي  ال�سلوك  تويف مراقب  واإذا  املراقبة،  يراد و�سعه حتت  الذي  ال�سخ�س 

اإذا وجدت  اأو  اأ�سبح من املتعذر عليه ل�سبب من الأ�سباب القيام بواجباته،  اأو  الوجه الآنف الذكر 

جلنة املراقبة اأن من امل�ستح�سن اأن يتوىل الإ�سراف على ذلك ال�سخ�س مراقب �سلوك اآخر بدًل من 

الأول، تختار املحكمة مراقب �سلوك اآخر.

)2( اإذا و�سعت امراأة اأو فتاة حتت اإ�سراف مراقب ال�سلوك، وجب اأن يكون مراقب ال�سلوك امراأة.

املادة )15( 

يجوز دفع تربعات لإن�ساء و�سيانة بيوت ومنازل لإيواء الأ�سخا�س املو�سوعني حتت اإ�سراف مراقبي ال�سلوك، 

بال�سورة التي يوافق عليها املندوب ال�سامي.
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املادة )16( 

يعني املندوب ال�سامي:

)اأ( مراقب �سلوك اأوًل تكون مهمته تنظيم م�سلحة مراقبة ال�سلوك يف فل�سطني والإ�سراف عليها، وفقًا 

لالأنظمة ال�سادرة مبقت�سى هذا القانون.

)ب( عددًا كافيًا من مراقبي ال�سلوك، من ذوي اللياقة من حيث الأخالق واخلربة، ي�سطلعون بالواجبات 

املن�سو�س عليها يف الأنظمة ال�سادرة مبقت�سى هذا القانون.

تكون  ال�سامي،  املندوب  ي�ست�سوبهم  الذين  الأ�سخا�س  تتاألف من  اأو جلان مراقبة،  )ج( جلنة مراقبي 

مهامها النظر يف اأعمال مراقبي ال�سلوك يف الق�سايا املختلفة، وال�سطالع بالواجبات الأخرى املتعلقة 

مبراقبة ال�سلوك املن�سو�س عليها يف الأنظمة ال�سادرة مبقت�سى هذا القانون.

املادة )17( 

يجوز للمندوب ال�سامي يف املجل�س اأن ي�سدر اأنظمة :

)اأ( تقرر مهام مراقب ال�سلوك الأول.

)ب( تقرر مهام مراقبي ال�سلوك. 

)ج( تن�س على تاأليف جلنة مراقبة اأو جلان مراقبة، وتعني مهامها.

)د( تبني ال�سجالت التي يجب حفظها مبقت�سى هذا القانون.

)هـ( تعني ماهية كل �سخ�س يعني للقيام باأية مهام مبقت�سى هذا القانون، والر�سوم والأجور التي تدفع 

لقاء اأي عمل اأو م�ساألة اأو اأمر يجري اأو يوؤدى مبقت�سى هذا القانون.

)و( تنفيذ الغايات املق�سودة من هذا القانون بوجه عام:

وي�سرتط يف ذلك اأن يعمل بالنظام املدرج يف الذيل الأول اإىل اأن يغري اأو يلغى بنظام اآخر. 

املادة )18( 

تعدل القوانني والأنظمة املبينة يف احلقل الأول من الذيل الثاين اأدناه اإىل املدى املبني يف احلقل الثاين 

منه.
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الذيل الول

)املادة 17(

ا�سم النظام

املادة )1(

يطلق على هذا النظام ا�سم نظام مراقبة �سلوك املجرمني ل�سنة 1944.

تف�سري ا�سطالحات

املادة )2(

يكون لاللفاظ والعبارات التالية الواردة يف هذا النظام املعانى املخ�س�سة لها اأدناه، ال اذا دلت القرينة 

على غري ذلك:-

تعنى لفظة »مدير« مدير دائرة ال�سوؤون الجتماعية.

اأو حدثا ح�سب التعريف املخ�س�س لهذه اللفاظ يف قانون املجرمني  اأو فتى  وتعنى لفظة »حدث« ولدا 

الحداث ل�سنة 1937.

وتعنى عبارة »ق�سية خارجية« ق�سية يعني فيها مراقب ال�سلوك مبقت�سى اأمر مراقبة اأو يكلف فيها القيام 

بال�سراف على �سخ�س و�سع حتت املراقبة من حمكمة خالف املحكمة التي تنعقد يف اللواء او املنطقة 

املعني فيها مراقب ال�سلوك اأو خالف املحكمة املركزية اأو حمكمة اجلنايات التي اأحال اليها قا�سي التحقيق 

يف ذلك اللواء اأو تلك املنطقة ال�سخ�س املو�سوع حتت املراقبة للمحاكمة.

وتعنى لفظة »القانون« قانون مراقبة �سلوك املجرمني ل�سنة 1944

تعيني مراقبي ال�سلوك

املادة )3(

)1( ين�سر ال�سكرتري العام يف الوقائع الفل�سطينية العالنات املتعلقة بتعيني مراقبي ال�سلوك او انتهاء 

عملهم.

)2( يزود كل مراقب من مراقبى ال�سلوك لدى تعيينه ب�سهادة تعيني موقعة بام�ساء ال�سكرتري العام.
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املادة )4(

يخ�سع كل مراقب من مراقبي ال�سلوك لدى ا�سطالعه بعمل مبقت�سى اأمر املراقبة اىل مراقبة املحاكم 

املنعقدة يف اللواء اأو املنطقة املخ�س�س لها.

واجبات مراقب ال�سلوك الول

املادة )5(

)1( ي�سطلع مراقب ال�سلوك الول بال�سراف على اأعمال مراقبي ال�سلوك، ويخ�س�س كل مراقب منهم 

للواء اأو منطقة يتوىل فيها القيام بواجباته، ويرتتب على مراقب ال�سلوك الول اأن يكون على ات�سال 

وثيق بروؤ�ساء املحاكم املركزية وحكام ال�سلح وجلان مراقبة ال�سلوك تاأمينا حل�سن ادارة م�سلحة 

مراقبة ال�سلوك.

)2( يعترب مراقب ال�سلوك الول الرئي�س املنفذ لق�سم ال�سلوك يف دائرة ال�سوؤون الجتاعية، ويكون م�سوؤول 

اأمام املدير عن ح�سن ادارة م�سلحة مراقبة ال�سلوك.

)3( يرتتب على مراقب ال�سلوك الول اأن يرفع تقريرا عن م�سلحة مراقبة ال�سلوك يت�سمن ك�سفا باأ�سماء 

ال�سخا�س الذين عوجلت ق�ساياهم مبقت�سى القانون، وبال�سيغة التي يوافق عليها املدير. على اأن 

يقدم ها الك�سف مرة على القل يف ال�سنة، وكلما كلفه املدير بذلك.

واجبات مراقبي ال�سلوك

املادة )6(

)1( يجرى مراقب ال�سلوك التحقيقات الولية فيما يتعلق بالبيئة التي يعي�س فيها املجرم احلدث مبقت�سى 

اأحكام الفقرة )7( من املادة الثامنة من قانون املجرمني الحداث ل�سنة 1937.

)2( يجرى مراقب ال�سلوك اأي�سا التحقيقات الولية التي توعز بها املحكمة ب�ساأن كل جمرم قد تثار عند 

النظر يف ق�سيته م�ساألة ا�سدار اأمر مراقبة بحقه.

املادة )7(

يتوىل مراقب ال�سلوك، اذ ما كلف بذلك باأمر مراقبة، ال�سراف على اأى جمرم عوجلت ق�سيته مبقت�سى 

القانون من قبل اأية حمكمة منعقدة يف اللواء اأو املنطقة املخ�س�س لها، او من قبل املحكمة املركزية اأو 

حمكمة اجلنايات التي اأحال اليها قا�سي التحقيق يف ذلك اللواء او تلك املنطقة املجرم للمحاكمة، كما 

يتوىل ال�سراف اأي�سا على اأية ق�سية خارجية.
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املادة )8(

يرتتب على مراقب ال�سلوك، مع مراعاة اأية تعليمات اأ�سدرتها املحكمة )يف اأمر املراقبة او ب�سورة اأخرى(، 

اأو على مراقب ال�سلوك الول او جلنة مراقبة ال�سلوك املخت�سة زيارة بيت ال�سخ�س املو�سوع حتت املراقبة، 

واجراء التحقيقات الالزمة ب�ساأن �سلوكه واأ�سلوب معي�سته وعمله، ويرتتب على مراقب ال�سلوك اأن يكون 

على ات�سال وثيق بال�سخ�س املو�سوع حتت املراقبة.

املادة )9(

يرتتب على مراقب ال�سلوك اأن يتاأكد من اأن ال�سخ�س املو�سوع حتت املراقبة ملم بال�سروط املدرجة يف 

ال�سخ�س  واذا تخلف  والقناع.  النذار  يبذل جهده حلمله على مراعاتها عن طريق  واأن  املراقبة،  اأمر 

املو�سوع حتت املراقبة عن اطاعة اأي �سرط من تلك ال�سروط يرفع مراقب ال�سلوك تقريرا بذلك على 

النحو املقرر فيما يلي.

املادة )10(

اأن ي�سدي الن�سح اىل ال�سخ�س املو�سوع حتت املراقبة، واأن ي�ساعده  )1( يرتتب على مراقب ال�سلوك 

وي�سادقه واأن يحاول لدى ال�سروة ايجاد عمل له. ويرتتب عليه تاأمينا لتنفيذ هذه الغرا�س، اأن يبذل 

جهده للح�سول على م�ساعدة ومعونة ال�سخا�س والهيئات العاملة يف ال�سوؤون الجتماعية.

)2( اذا كان ال�سخ�س من املجرمني الحداث، يرتتب على مراقب ال�سلوك اأن يبذل جهده جلعل املجرم 

احلدث ذا �سلة باأية منظمة تتوىل العناية بالحداث ووقايتهم ورعايتهم.

املادة )11(

يرتتب على مراقب ال�سلوك اأن يتفهم اأحكام قانون العقوبات ل�سنة 1936، وقانون املجرمني الحداث ل�سنة 

1937، والنظمة ال�سادرة مبقت�ساه، وقانون مراقبة �سلوك املجرمني ل�سنة 1944، وهذا النظام. ويعطى 

من اأجل ذلك ن�سخة من هذه القوانني والنظمة عند تعيينه.

التقارير التي يقدمها مراقبو ال�سلوك

املادة )12(

)1( يرفع مراقب ال�سلوك اىل املحكمة التقارير التي اأوعزت اليه بتقدميها يف اأمر املراقبة اأو باأية �سورة اأخرى.

)2( يقدم مراقب ال�سلوك تقريرا عن �سلوك ال�سخ�س املو�سوع حتت املراقبة وكيفية معي�سته ومدى تقدمه 

اىل مراقب ال�سلوك الول وجلنة مراقبة ال�سلوك املخت�سة.

)3( اذا تخلف ال�سخ�س املو�سوع حتت املراقبة عن مراعاة اأي �سرط من �سروط اأمر املراقبة يقدم مراقب 
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ال�سلوك تقريرا بالمر اىل مراقب ال�سلوك الول وجلنة مراقبة ال�سلوك املخت�سة.

املادة )13(

تقدم التقارير يف الفرتات وبالطريقة التي يوعز بها، ول جتوز تالوتها علنا يف املحكمة اأو ن�سرها.

املادة )14(

يف  به  يوعز  ملا  وفقا  ال�سلوك  مراقبى  من  دورية  وك�سوفا  تقارير  يطلب  اأن  الول  ال�سلوك  ملراقب  يجوز 

تعليمات الدائرة.

ال�سجالت

املادة )15(

هذا  يف  املقررتني  وال�سورة  بالطريقة  ا�سرافه  حتت  تو�سع  ق�سية  بكل  �سبطا  ال�سلوك  مراقب  يحفظ 

النظام.

املادة )16(

يدون مراقب ال�سلوك التفا�سيل التي توؤلف �سبط كل ق�سية على منوذج يوافق عليه مراقب ال�سلوك الول 

وبحفظ ال�سبط يف ملف )ا�سبارة( يكتب عليه من اخلارج ال�سم الكامل لل�سخ�س املو�سوع حتت املراقبة 

وتاريخ انتهاء العمل باأمر املراقبة.

املادة )17(

اذا اأحيل اأمر ال�سراف على �سخ�س من مراقب �سلوك اىل اآخر ملحق مبحكمة يف منطقة اأخرى، يرتتب على 

مراقب ال�سلوك امل�سار اليه اأول اأن ير�سل ال�سبط مع جميع امل�ستندات واملعلومات املتعلقة بالق�سية اىل مراقب 

ال�سلوك الول كي يتوىل ار�سالها اىل مراقب ال�سلوك الذي اأحيل اليه اأمر ال�سراف على ذلك ال�سخ�س.

املادة )18(

يرتتب على مراقب ال�سلوك اأو ال�سخ�س املخت�س اأن يدّون ما ينبغي تدوينه يف ال�سبط، بني وقت واأخر، 

دون اأدنى تاأخري، ويكون من واجب ال�سخ�س الذي يتوىل حفظ القيود اأن يتاأكد من تدوينها يف اأوقاتها 

ح�سب ال�سول وعلى الفور، خا�سعا ذلك ل�سراف مراقب ال�سلوك الول من الوجهة العامة.

املادة )19(

حتفظ القيود مدة ل تقل عن ع�سر �سنوات اعتبارا من تاريخ انتهاء العمل باأوامر املراقبة املتعلقة بها.

املادة )20(

عند انتهاء مدة املراقبة، ير�سل مراقب ال�سلوك الول خال�سة عن ال�سبط املحفوظ اىل املحكمة التي 
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اأ�سدرت اأمر املراقبة، وحتفظ هذه اخلال�سة يف ملف الق�سيه يف املحكمة.

جلنة مراقبة ال�سلوك

املادة )21(

توؤلف جلنة مراقبة يف كل منطقة توجد فيها حمكمة مركزية.

املادة )22(

اأحد  اأن يكون  اأربعة ول يتجاوز الت�سعة، وينبغى  تتاألف جلنة املراقبة من عدد من الع�ساء ل يقل عن 

الع�ساء على القل حاكم �سلح، وهو الذي يتوىل راآ�سة اللجنة.

املادة )23(

يعني اأع�ساء اللجنة ملدة �سنتني، غري اأنه جتوز اعادة تعيني اأى ع�سو عند انتهاء مدة ع�سويته.

املادة )24(

كل ع�سو من اأع�ساء جلنة املراقبة يتغيب عن ح�سور اجلل�سات مدة �ستة اأ�سهر متوالية )با�ستثناء حالت 

املر�س( تبطل ع�سويته يف اللجنة وت�سبح �ساغرة.

املادة )25(

يجوز لى ع�سو من اأع�ساء جلنة املراقبة اأن ي�ستقيل من ع�سويته بتقدمي ا�سعار بذلك اىل املندوب ال�سامي 

قبل ثالثة اأ�سهر على القل من التاريخ ايل يريد فيه ال�ستقالة.

املادة )26(

اذا �سغرت ع�سوية يف جلنة املراقبة بوفاة ع�سو من اأع�سائها، اأو فقدان اأهليته، اأو ا�ستقالته، يعني املندوب 

ال�سامى ع�سوا مكانه ويبقى هذا الع�سو يف اللجنة للمدة الباقية لل�سخ�س الذي حل حمله.

املادة )27(

اذا تغيب رئي�س جلنة املراقبة عن اأية جل�سة يف الوقت املقرر لنعقادها، ينتخب الع�ساء احلا�سرون من 

بينهم ع�سوا يرتاأ�س تلك اجلل�سة.

املادة )28(

تنعقد جلنة املراقبة يف الوقات والماكن التي ت�ست�سوبها، وتتخذ التدابري لدارة اأعمالها و�سوؤونها بالطريقة 

التي تراها مالئمة مع مراعاة اأحكام هذا النظام.
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املادة )29(

ل يجوز للجنة املراقبة اأن تبا�سر اأعمالها ال اذا ح�سر اجلل�سة ثالثة اأع�ساء اأو اأكرث.

املادة )30(

يف�سل يف كل م�ساألة تطرح للبحث يف اجلل�سة باأغلبية اأ�سوات الع�ساء الذين طرحت تلك امل�ساألة للبحث 

اأمامهم.

املادة )31(

اذا ت�ساوت ال�سوات، يكون للرئي�س �سوت ثان، اأو �سوت مرجح.

املادة )32(

ان الجراءات التي تتخذها جلنة املراقبة ل تعترب باطلة لوجود ع�سوية �ساغرة فيها، اأو لنق�س يف طريقة 

تعيينها، اأو يف تعيني ع�سو من اأع�سائها.

املادة )33(

اأية  اأو ال�سفهية من مراقب ال�سلوك وتنظر فيها وتوجه للمحكمة  تتلقى جلنة املراقبة التقارير الكتابية 

ر�سالة تراها �سرورية اأو توعز بتوجيهها اليها.

املادة )34(

تبحث جلنة املراقبة، بني وقت واآخر، مع مراقب ال�سلوك يف مدى التقدم الذي اأحرزه ال�سخا�س املو�سوعون 

حتت ا�سرافه، وتقدم له كل م�ساعدة ون�سح بالقدر الذي ت�ستطيعه للقيام بالواجبات املرتتبة عليه.

املادة )35(

يرتتب على جلنة املراقبة اأن تقتنع بالطريقة التي ينفذ بها مراقب ال�سلوك الواجبات املرتتبة عليه وتنظر 

وتبحث يف كل �سكوى على املراقب ترفع اليها فيما يتعلق بتنفيذه الواجبات املنوطة به اأو خالف ذلك، 

وترفع توا�سيها بهذا ال�سدد اىل مراقب ال�سلوك الول بالطريقة التي ت�ست�سوبها.
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الذيل الثاين

)املادة 18(

احلقل الول

ا�سم القانون اأو النظام

 احلقل الثاين

التعديالت

 قانون العقوبات ل�سنةرقم 74 ل�سنة 1936

1936

عليه«. للحكم  املحكمة  اأمام  املتهم  مثول  »اأو  عبارة   حتذف 

 الواردة يف الفقرة )هـ( من املادة 37، وت�ساف الفقرة التالية

بعد الفقرة )هـ( املذكورة:-

مراقب ا�سراف  حتت  مراقبة  اأمر  مبقت�سى  يو�سع   »)و( 

ال�سلوك«

تلغى املادة 46

 قانون املجرمني الحداثرقم 2 ل�سنة 1937

ل�سنة 1937

 »يحذف تعريف عبارة »مراقب ال�سلوك« الواردة يف املادة 2

وي�ستعا�س عنه بالتعريف التايل:-

مراقبا املعني  ال�سخ�س  ال�سلوك«  »مراقب  عبارة   وتعنى 

ل�سنة املجرمني  �سلوك  مراقبة  قانون  مبقت�سى   لل�سلوك 

-:1994

تلغى املادة 9

 ي�ستعا�س عن الفقرتني )ج( و )د( من املادة 18 بالفقرتني

التاليتني:-

 »)ج( بالفراج عن املجرم وو�سعه حتت ا�سراف اأحد اأقربائه

اأو �سخ�س اآخر من ذوي اللياقة، اأو

 )د( بو�سع املجرم حتت ا�سراف ماأمور �سلوك مبقت�سى اأمر

مراقبة، اأو«

 حتذف اجلملة الواردة يف املادة 23 ابتداء من عبارة »وب�سورة

 خا�سة لتعيني المور املتعلقة الخ..« اىل اآخر املادة
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عدد 38/9/22

�سفحة 1513

 اأ�سول املجرمني الحداث

ل�سنة 1938

 يحذف تعريف عبارة » مراقب ال�سلوك« وتعريف لفظة

»املراقب« الواردان يف املادة 2

 ي�ستعا�س عن عبارة »مبقت�سى املادة الثانية ع�سرة من هذه

 ال�سول« الواردة يف املادة الثامنة بعبارة »مبقت�سى املادة

ال�ساد�سة من نظام مراقبة �سلوك املجرمني ل�سنة 1944«

يلغى الف�سل الثاين

20 كانون الول �صنة 1944

املندوب ال�صامي

غورت
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اأمر ب�ساأن عقوبة من ت�سبب اأو �سرع يف اإحداث �سرر اأو 

اإتالف يف مرفق عام ل�سنة 1948

)اأمر رقم - 12(

نحن البكبا�صي م�صطفى ال�صواف نائب احلاكم الإداري للمناطق التي تخ�صع لرقابة القوات امل�صرية 

بفل�صطني.

يف  الوطني  الدفاع  وزير  املعايل  �ساحب  ح�سرة  من  ال�سادر   1948/153 رقم  الأمر  مبقت�سى 

.1948/5/26

ال�سعادة احلاكم  ال�سادر من ح�سرة �ساحب  الأمر رقم )1(  لنا مبقت�سى  املخولة  ال�سلطة  وبناء على 

الإداري للمناطق التي تخ�سع لرقابة القوات امل�سرية بفل�سطني.

)اأمرنا مبا هو اآت(

كل من ت�سبب اأو �سرع يف اإحداث �سرر اأو اإتالف اأي مبنى حكومي اأو اأي مرفق من املرافق العامة كال�سكك 

احلديدية اأو ما يف حكمها والكبارى واجل�سور وخطوط التليفونات والتلغرافات وحمطات توليد الكهرباء 

والآبار اأو مهمات اجليو�س املحاربة يعاقب بال�سجن مدة ل تزيد على �سبع �سنوات وبغرامة 500 جنيه اأو 

باحدى هاتني العقوبتني.

يعمل بهذا الأمر من تاريخ ن�صره 1948/6/12
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الف�سل الثالث

اأجهزة الرقابة املالية والإدارية

والرقابة على انتهاكات حقوق الإن�سان وتقدمي ال�سكاوى 

والعرائ�س وت�سكيل اللجان



500

الت�سريعات ال�سارية يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة
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قانون جلان التحقيق ل�سنة 1921

قانون يخول املندوب ال�سامي �سالحية تعيني جلان حتقيق

)15 كانون الثاين �سنة 1921(

املادة )1(

يطلق على هذا القانون ا�سم قانون جلان التحقيق.

املادة )2(

1. للمندوب ال�سامي �سلطة:

)اأ( تعيني جلنة حتقيق بامر او مر�سوم ي�سدره للنظر يف امل�سائل التي يحيلها اليها ولتقدمي تقرير 

له ب�ساأنها.

)ب( تخويل اللجنة ال�سلطات املن�سو�س عليها يف هذا القانون.

2. ين�سر كل امر او مر�سوم ي�سدر مبقت�سى هذه املادة يف الوقائع الفل�سطينية.

املادة )3(

يت�سمن كل امر او مر�سوم ي�سدر مبقت�سى املادة ال�سابقة:

)اأ( ا�سماء اع�ساء اللجنة

)ب( ا�سم رئي�س اللجنة

)ج( اخت�سا�س اللجنة

)د( ا�سماء ال�سخا�س الذين قد يكلفهم املندوب ال�سامي ليكونوا مميزين مع اللجنة بالنظر خلربتهم يف 

املو�سوع الذي يجري التحقيق فيه او لغري ذلك.

)هـ( ال�سلطات املخولة للجنة مبقت�سى احكام هذا القانون.

املادة )4(

تكون وظائف املميزين ا�ست�سارية فقط ويحق لهم ح�سور جميع جل�سات اللجنة ولكنهم ل يوقعون تقريرها.

املادة )5(

تبا�سر اللجنة املعينة مبقت�سى احكام هذا القانون اية �سلطة من ال�سلطات التالية التى يخولها اياها المر 

او املر�سوم ال�سادر بتعيينها مبقت�سى املادة 2.

 )اأ( ال�ستح�سال على جميع البينات �سواء اكانت خطية ام �سفوية وا�ستجواب ال�سهود ح�سبما ترى �سروريا 

او مرغوبا فيه.

)ب( تكليف ال�ساهد بتاأدية ال�سهادة )خطية كانت ام �سفوية( بعد اليمني او التاكيد على ان يكون اليمني 

او التاكيد من قبيل ما يكلف ال�ساهد بادائه عند تادية ال�سهادة امام حمكمة نظامية.
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)ج( ا�سدار مذكرة ح�سور اىل اي �سخ�س يقيم يف فل�سطني حل�سور اية جل�سة تعقدها لتاأدية ال�سهادة او 

لبراز اأي م�ستند يف حيازته وا�ستجوابه ب�سفته �ساهًدا او تكليفه بابراز اأي م�ستند يف حيازته، على 

ان تراعى يف ذلك جميع ال�ستثناءات العادلة.

)د( ا�سدار مذكرة اح�سار اىل اي �سخ�س قد تبلغ مذكرة ح�سور ولكنه تخلف عن احل�سور ومل يبد عذرًا 

مقبول للجنة لتخلفه والزامه بدفع جميع امل�ساريف التى جنمت عن اجباره على احل�سور عدم اذعانه 

ملذكرة احل�سور وتغرميه اي�سا بغرامة ل تزيد على خم�سة جنيهات.

)هـ( تغرمي اأي �سخ�س كلفته بتاأدية ال�سهادة بعد اليمني او التاكيد او بابراز اأي م�ستند وتخلف عن ذلك 

دون ان يبدي عذرا مقبول للجنة بغرامة ل تزيد على خم�سة جنيهات:

وي�سرتط يف ذلك دائمًا انه اذا رف�س اأي �ساهد الجابة على اي �سوؤال وادعى ان ذلك يوؤدي اىل جترميه 

فال يكلف بالجابة على ال�سوؤال ول يتعر�س للعقوبة لرف�سه ذلك. 

)و( قبول اأي بينة، خطية كانت ام �سفوية، وان تكن من غري اجلائز قبولها يف املحاكمات احلقوقية او 

اجلزائية.

)ز( ال�سماح للجمهور بح�سور اأية جل�سة تعقدها او رف�س ذلك.

)ح( ال�سماح لل�سحفيني بح�سور اية جل�سة تعقدها او رف�س ذلك.

)ط( احلكم لي �سخ�س ح�سر احدى جل�ساتها باأي مبلغ او مبالغ ترى انه حتملها ب�سبب ح�سوره.

املادة )6(

يحق ملن يجري التحقيق يف �سلوكه وت�سرفاته مبقت�سى هذا القانون او ملن له �سلع او �سلة يف امل�ساألة 

التي يجري التحقيق فيها ان يوكل عنه طيلة التحقيق اما حماميًا او �سخ�سًا اآخر تاأذن له اللجنة بتوكيله 

مبح�س ارادتها، ويجوز لكل �سخ�س اآخر يرغب يف توكيل حمام او �سخ�س اآخر عنه اثناء التحقيق ان 

يوكل عنه من ي�ساء باذن اللجنة.

املادة )7(

تدفع من خزينة فل�سطني العامة:

)اأ( املبالغ التي حتكم بها اللجنة مبقت�سى الفقرة )ط( من املادة 5. 

)ب( املكافاآت التي يقرر املندوب ال�سامي دفعها لع�ساء اللجنة ومميزيها.

املادة )8(

ال�سرتاك يف  اآخر من  اي عذر  او  منعه مر�سه  او  احد مميزيها  او  اللجنة  اع�ساء  احد  تويف  اذا   )1(

التحقيق الذي تقوم به اللجنة فيجوز للمندوب ال�سامي ان يعني �سخ�سًا اآخر مكانه بامر ي�سدره 

وفقا للمادة 2.

)2( ت�ستمر اللجنة يف ال�سري يف حتقيقها على الرغم من �سغور املركز امل�سار اليه، واذا عني ع�سو او مميز 

يف املركز ال�ساغر فال تعيد اللجنة النظر فيما اجنزته من التحقيقات قبل تعيينه ول تلخ�سه.
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املادة )9(

الغرامات  فيها  التي حت�سل  ال�سورة  القانون ح�سب  احكام هذا  املفرو�سة مبقت�سى  الغرامات  حت�سل 

املفرو�سة من قبل املحكمة. 

املادة )10(

يحق للمندوب ال�سامي ان ي�سع انظمة:

)اأ( لتنظيم ال�سول التي تتبعها اللجان املعينة مبقت�سى احكام هذا القانون. 

)ب( لتعني وحتديد الر�سوم التي تدفع فيما يتعلق بذلك.

)ج( لتنفيذ احكام هذا القانون بوجه عام. 
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 قانون جلان التحقيق )املعدل(

رقم 22 ل�سنة 1945

وهو يق�سى بتعديل قانون جلان التحقيق

�صّن املندوب ال�صامي لفل�صطني، بعد ا�صت�صارة املجل�س ال�صت�صاري، ما يلي:

املادة )1(

يطلق على هذا القانون ا�سم قانون جلان التحقيق )املعدل( ل�سنة 1945، ويقراأ مع قانون جلان التحقيق، 

امل�سار اليه فيما يلي بالقانون ال�سلى، كقانون واحد.

املادة )2(

تعدل املادة الثانية من القانون ال�سلي با�سافة عبارة »تتاألف من �سخ�س واحد اأو اأكرث« بني عبارة »تعيني 

جلنة حتقيق« وعبارة »باأمر اأو مر�سوم« الواردتني يف ال�سطر الول من البند )1( من الفقرة )اأ( منها.

املادة )3(

تعدل املادة الثالثة من القانون ال�سلي بحذف البندين )اأ( و )ب( منها، وال�ستعا�سة عنهما بالبندين 

التاليني:

)اأ( ا�سم ال�سخ�س الذي تتاألف منه اللجنة، اأو اأ�سماء ال�سخا�س الذين تتاألف منهم.

)ب( تعيني رئي�س اللجنة، اذا كانت اللجنة موؤلفة من �سخ�سني اأو اأكرث.

املادة )4(

تلغي املادة الثامنة من القانون ال�سلي، وي�ستعا�س عنها باملادة التالية:

»املادة 8-)1( اذا تويف ال�سخ�س الذي تتاألف منه اللجنة، اأو اأي �سخ�س من ال�سخا�س الذين تتاألف 

التحقيق  اآخر دون قيامه مبهام  اأي عذر  اأو  املر�س  اأو حال  اللجنة،  اأو احد مميزي  اللجنة،  منهم 

املنوطة باللجنة، اأو ا�سرتاكه فيه يجوز للمندوب ال�سامي اأن ميالأ املن�سب ال�ساغر على هذا الوجه، 

باأمر تعيني ي�سدره وفقا للمادة الثانية.
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)2(-)اأ( اذا كانت اللجنة موؤلفة من �سخ�س واحد، وملئ املن�سب ال�ساغر وفقا ملا تقدم، فان التحقيقات 

التي اأجريت قبل �سغور املن�سب ل يجوز فتحها ثانية اأو تكرارها، كليا اأو جزئيا، ال اذا اأوعز املندوب 

ال�سامي بخالف ذلك.

)ب( اذا كانت اللجنة موؤلفة من �سخ�سني اأو اأكرث، ت�ستمر يف حتقيقها بالرغم من �سغور املن�سب 

املذكور، واذا ملئ ذلك املن�سب فان التحقيقات التي اأجريت قبل �سغوره، ل يجوز فتحها ثانية اأو 

تكرارها، كليا اأو جزئيا، ال اذا اأوعز املندوب ال�سامي بخالف ذلك«.

10 متوز �صنة 1945

 القائم بادارة احلكومة

 ج. ف. و. �صو
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الف�سل الرابع

موؤ�س�سات ذات عالقة بالأمن ولي�ست اأمنية ب�سورة مبا�سرة 

)املحافظون واحلكام الإدايون(
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اأول: الت�سريعات ال�سارية يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة
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قانون منع اجلرائم )بني الع�سائر واحلمائل(

 رقم 47 ل�سنة 1935

وهو قانون يق�سي مبنع املنازعات بني الع�سائر واحلمائل 

�صن املندوب ال�صامي لفل�صطني بعد اإ�صت�صارة املجل�س الإ�صت�صاري ما يلي:

املادة )1( 

يطلق على هذا القانون ا�سم قانون منع اجلرائم )بني الع�سائر واحلمائل( ل�سنة 1935.

املادة )2( 

1. يقت�سي على كل �سيخ قبيلة او ع�سرية:

اأ. اأن يخرب حاكم اللواء بكل جرمية تقع يف منطقة قبيلته او ع�سريته حاملا ميكنه ذلك بعد اأن يعلم بوقوعها.

ب. اأن يقوم لدى تكليف حاكم اللواء:

1. بالقب�س على اأي جمرم يف منطقة قبيلته او ع�سريته.

2. بت�سليم اأي �سخ�س من قبيلته اأو ع�سريته متهم بجرم.

2. يجوز حلاكم اللواء اأن ياأمر بو�سع اأي �سيخ تخلف عن العمل باأحكام البند )اأ( من الفقرة )1( من 

هذه املادة، او باأي طلب وجهه اليه حاكم اللواء مبقت�سى البند )ب( من الفقرة )1( من هذه املادة، 

حتت رقابة البولي�س ملدة ل تزيد على �سنة واحدة.

املادة )3( 

ت�سري على ال�سيخ الذي يو�سع حتت رقابة البولي�س مبقت�سى املادة الثانية من هذا القانون جميع القيود 

التالية اأو بع�سها ح�سبما يقرره حاكم اللواء:

اأ. يكلف بان يقيم �سمن حدود اأي ق�ساء اأو قرية يف فل�سطني يعينها حاكم اللواء.

ب. ل ي�سمح له بنقل حمل اإقامته اإىل ق�ساء اآخر اأو قرية اأخرى بدون تفوي�س من مدير بولي�س اللواء، 

وي�سرتط يف ذلك ان ل ي�سمح له بنقل حمل لإقامته اإىل اأية منطقة بولي�س اأخرى ال بعد ان يح�سل 

على تفوي�س خطي بذلك من املفت�س العام للبولي�س وال�سجون.

ج. يحظر عليه مغادرة الق�ساء الذي يقيم فيه او القرية التي يقيم فيها ال بعد ان يح�سل على تفوي�س 

خطي من مدير بولي�س اللواء.

د. يقت�سي عليه ان يعلم على الدوام مدير بولي�س اللواء الذي يقيم فيه عن املكان الذي ي�سكنه.

هـ. يقت�سي عليه ان يح�سر اإىل اقرب مركز بولي�س كلما كلفه بذلك ماأمور البولي�س امل�سوؤول عن الق�ساء 

او القرية التي يقيم فيها.

و. يقت�سي عليه ان يبقى داخل م�سكنه بعد غروب ال�سم�س ب�ساعة واحدة لغاية �سروقها ويجوز ل�سلطة 

البولي�س اأن تتفقده يف م�سكنه يف اأي وقت �ساءت.
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املادة )4(

كل �سيخ و�سع حتت رقابة البولي�س وتخلف عن مراعاة احد القيود املفرو�سة عليه من قبل حاكم اللواء 

مبقت�سى املادة 3 من هذا القانون، يعاقب لدى اإدانته باحلب�س مدة ل تزيد على �ستة اأ�سهر اأو بغرامة ل 

تزيد على خم�سني جنيهًا اأو بكلتا هاتني العقوبتني معًا.

املادة )5( 

اذا كان بني عائلتني اأو حمولتني ثاأر او اأي �سبب اخر من من ا�سباب الإ�سطراب من �سانه ان يوؤدي اإىل اراقة 

الدماء فيجوز حلاكم اللواء، بعد اإجراء التحقيق، اأن ياأمر اأع�ساء العائلتني اأو احلمولتني افرادًا واجماًل، 

اأو اع�ساء اأية عائلة او حمولة منها، بتنظيم �سند تعهد باملبلغ الذي يقرره حاكم اللواء مع تقدمي كفالء او 

بدونهم، ح�سب ال�سيغة املدرجة يف ذيل هذا القانون، يتعهدون فيه باملحافظة على ال�سلم واجتناب ما من 

�سانه ان يكدر الطماأنينة العامة، ملدة ل تزيد على �سنة واحدة وفقًا ملا ي�ست�سوبه حاكم اللواء.

املادة )6( 

اذا نظم �سخ�س �سند تعهد على نف�سه باملحافظة على ال�سلم او اجتناب ما من �سانه ان يكدر الطماأنينة 

العامة، مبقت�سى اأحكام هذا القانون ب�سفته ا�سياًل او كفياًل فيجوز حلاكم اللواء اذا ثبت لديه ان فردًا 

من افراد العائلتني او احلمولتني قد اغتيل او حاول اغتياله، اأن يحكم مب�سادرة مبلغ الكفالة املنظمة 

من قبل اأع�ساء العائلة او احلمولة الأخرى اإجماًل واأفرادًا، ومن قبل كفالئهم، اإن كان لهم كفالء، ما 

مل يثبت بوجه يقتنع به اأن الإغتيال اأو حماولة الإغتيال مل يرتكبها اأي فرد من اأفراد العائلة او احلمولة 

الأخرى او لي�ست ناجتة عن اإغرائه.

املادة )7( 

حلاكم اللواء ان يرف�س قبول اأي كفيل يعتربه غري لئق بناًء على ا�سباب يدونها يف ال�سبط.

املادة )8(

اذا تخلف اأي فرد من اأفراد اية عائلة او حمولة عن تقدمي كفالة كلف بتقدميها مبقت�سى املادة اخلام�سة 

كان  وان  ال�سجن،  قبله فيحال اىل  اأو  للكفالة  املعينة  املدة  فيه  تبداأ  الذي  التاريخ  القانون، يف  من هذا 

املطلوبة  الكفالة  ان يقدم  او اىل  املدة  تلك  تنق�سي  اأن  اإىل  يبقى معتقاًل فيه  فاإنه  ال�سجن،  موجودًا يف 

خالل تلك املدة.

املادة )9( 

المكان  ان يف  او غري ذلك  اللواء  بيان من حاكم  بناء على  وال�سجون  للبولي�س  العام  املفت�س  اقتنع  اذا 

الفراج عن اأي فرد من افراد اية عائلة او حمولة �سجن لتخلفه عن تقدمي الكفالة مبقت�سى هذا القانون، 

دون ان يتعر�س افراد العائلة او احلمولة الخرى، اإجماًل وافرادًا، لأي خطر من جراء الفراج عنه، فاإنه 

يرفع تقريرًا فوريًا بذلك اإىل املندوب ال�سامي وللمندوب ال�سامي اأن ياأمر بالإفراج عن ال�سخ�س املذكور 

اذا ا�ست�سوب ذلك.
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املادة )10( 

 )1( يجوز لي كفيل كفل فردًا من اأفراد اأية عائلة او حمولة بان يكون ح�سن ال�سلوك او الت�سرف ان 

يقدم اىل حاكم اللواء طلبًا باإلغاء الكفالة التي نظمها، ويف هذه احلالة ي�سدر حاكم اللواء مذكرة 

كفالة جديدة عن  بتقدمي  وياأمره  الكفالة  يلغي  لديه  وعند ح�سوره  املكفول،  ال�سخ�س  اىل  ح�سور 

املدة الباقية، فاذا مل يقدم هذه الكفالة يحال اىل ال�سجن حتى تنق�سي مدة الكفالة اأو اإىل ان يقدم 

الكفالة املطلوبة اثناء تلك املدة.

)2( اذا راأى حاكم اللواء ان الكفيل الذي كفل فردا من افراد اية عائلة او حمولة باأن يكون ح�سن ال�سلوك 

او الت�سرف قد اأ�سبح غري اأهل لبقائه كفيال اأثناء مدة الكفالة، فيجوز له ان يكلف ال�سخ�س املكفول 

بان يقدم كفيال اآخر بدًل من ذلك الكفيل بالكيفية نف�سها ومع مراعاة ال�سروط ذاتها، او اأن يلغي 

الكفالة ال�سابقة.

املادة )11( 

اذا قدم اأي فرد من افراد اية عائلة او حمولة �سند تعهد مبقت�سى احكام هذا القانون او ٌحب�س لتخلفه 

عن تقدمي كفالة فيجوز حلاكم اللواء، لدى اإنتهاء املدة التي طلبت الكفالة عنها، ان يكلف ذلك ال�سخ�س 

بتقدمي كفالة ملدة اإ�سافية رغبة يف حقن الدماء، ويجوز له ان يبني هذا الطلب على الفعال التي بنى عليها 

الأمر الأ�سلي ب�ساأن تقدمي الكفالة ول حاجة لإثبات وقائع جديدة لتربير ا�سدار اأمر بتقدمي كفالة للمدة 

الإ�سافية ويكون لهذا المر نف�س مفعول الأمر الأ�سلي وينفذ بنف�س الطريقة التي نفذ بها ذلك الأمر:

وي�سرتط يف ذلك ان ل يجوز حب�س اأي �سخ�س تخلف عن تقدمي كفالة مبقت�سى هذه املادة حب�سًا متوا�ساًل 

ملدة تتجاوز �سنة واحدة.

18 كانون الأول �صنة 1935

املندوب ال�صامي

اأ.غ. واكوب
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 الذيل

�سند التعهد

مبا اين )اذكر ال�سم( من �سكان )اذكر املكان( قد كلفت باعطاء تعهد لـ

 _____________________ ملدة )اذكر املدة( 

لذلك فاين اتعهد بان___________________ طيلة 

املدة املذكورة واذا تخلفت عن ذلك فاين اتعهد بان ادفع حلكومة فل�سطني مبلغًا قدره ____جنيه

حتريرا يف اليوم ______من �سهر______19

)التوقيع(        

)واذا اقت�سى تقدمي كفالء ي�ساف اىل ما تقدم(

نفًا  اآ نكفل___________________املذكور   

بان______________________طيلة 

املدة املذكورة واذا تخلف عن ذلك نتعهد مت�سامنني ومنفردين بان ندفع حلكومة فل�سطني مبلغًا قدره  ___جنيه 

حتريرًا يف اليوم _____________________

من �سهر________19

)التوقيع(        
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ثانيا: الت�سريعات ال�سارية يف ال�سفة الغربية
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قانون منع اجلرائم

قانون رقم )7( ل�سنة 1954

 نحن احل�صني الأول ملك اململكة الأردنية الها�صمية 

 مبقت�سى املادة )31( من الد�ستور

 وبناًء على ما قرره جمل�سا الأعيان والنواب

ن�سادق على القانون الآتي وناأمر باإ�سداره واإ�سافته اإىل قوانني الدولة:

املادة )1( 

ي�سمى هذا القانون )قانون منع اجلرائم ل�سنة 1954( ويعمل به بعد مرور �سهر على ن�سره يف اجلريدة 

الر�سمية.

املادة )2( 

ت�سمل لفظة )املت�سرف( حمافظ العا�سمة.

املادة )3( 

اإذا ات�سل باملت�سرف اأو كان لديه ما يحمله على العتقاد بوجود �سخ�س يف منطقة اخت�سا�سه ينت�سب 

لأي �سنف من الأ�سناف املذكورة اأدناه وراأى اأن هنالك اأ�سبابًا كافية لتخاذ الإجراءات، فيجوز له اأن 

ي�سدر اإىل ال�سخ�س املذكور مذكرة ح�سور بال�سيغة املدرجة يف الذيل الأول لهذا القانون، يكلفه فيها 

اإما بكفالة كفالء واإما بدون ذلك،  اأ�سباب متنع من ربطه بتعهد،  اإذا كان لديه  اأمامه ليبني  باحل�سور 

ح�سب ال�سيغة املدرجة يف الذيل الثاين لهذا القانون يتعهد فيه باأن يكون ح�سن ال�سرية خالل املدة التي 

ي�ست�سوب املت�سرف حتديدها، على اأن ل تتجاوز �سنة واحدة.

1- كل من وجد يف مكان عام اأو خا�س يف ظروف تقنع املت�سرف باأنه كان على و�سك ارتكاب اأي جرم اأو 

امل�ساعدة على ارتكابه.

2- كل من اعتاد الل�سو�سية اأو ال�سرقة اأو حيازة الأموال امل�سروقة اأو اعتاد حماية الل�سو�س اأو اإيواءهم 

اأو امل�ساعدة على اإخفاء الأموال امل�سروقة اأو الت�سرف فيها.

3- كل من كان يف حالة جتعل وجوده طليقًا بال كفالة خطرًا على النا�س.

املادة )4( 

اإذا بلغ اأي �سخ�س من املذكورين يف املادة الثالثة مذكرة للح�سور اأمام املت�سرف ومل ميثل اأمامه خالل 

مدة معقولة فيجوز للمت�سرف اأن ي�سدر مذكرة للقب�س على ذلك ال�سخ�س على اأن جتري حماكمته خالل 

اأ�سبوع من تاريخ اإلقاء القب�س عليه.
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املادة )5( 

1- لدى ح�سور اأو اإح�سار �سخ�س اأمام املت�سرف ي�سرع بالتحقيق يف �سحة الأخبار الذي اتخذت الإجراءات 

بال�ستناد اإليه وي�سمع اأية بينات اأخرى يرى �سرورة ل�سماعها.

2- اإذا ظهر للمت�سرف بعد التحقيق اأن هنالك اأ�سبابًا كافية تدعوه لتكليف ذلك ال�سخ�س اأن يقدم تعهدًا 

ي�سدر قرارًا بذلك على �سريطة اأن ل يختلف هذا التعهد عن املو�سوع املذكور يف مذكرة احل�سور اأو 

القب�س واأن ل يزيد مقداره اأو مدته عن املبلغ اأو املدة املذكورين يف اأي منهما.

3- اإذا مل ير املت�سرف بعد التحقيق اأن هنالك �سرورة لتكليف ذلك ال�سخ�س اأن يقدم تعهدًا فيدون �سرحًا 

بذلك يف ال�سبط ويفرج عنه اإن كان موقوفًا لأجل التحقيق فقط.

4- تتبع يف الإجراءات التي جتري مبقت�سى هذا القانون فيما يتعلق باأخذ ال�سهادة بعد اليمني وا�ستجواب 

ال�سهود ومناق�ستهم وح�سور املحامني وتبليغ الأوامر ومذكرات احل�سور و�سائر امل�ستندات والعرتا�س 

على الأحكام وتنفيذ القرارات الأ�سول نف�سها املتبعة يف الإجراءات اجلزائية لدى املحاكم البدائية 

وي�سرتط يف ذلك:

اأ- اأن ل توجه تهمة تختلف عن التهمة املذكورة يف الإخبار امل�سار اإليه يف مذكرة احل�سور.

ب- لي�س من ال�سروري يف الإجراءات التي تتخذ مبقت�سى هذا القانون باإثبات اأن املتهم ارتكب فعاًل 

معينًا اأو اأفعاًل معينة.

ج- اأن ل يزيد التعهد باإلزامه على املحافظة على الأمن اأو المتناع عن القيام باأفعال من �ساأنها اأن 

تكدر �سفو الطماأنينة العامة اأو اأن يكون ح�سن ال�سرية.

املادة )6( 

اأو كفياًل وفاقًا لقرار املت�سرف وكان قد ا�سرتط عليه فيه اأن  اإذا اأعطى �سخ�س تعهدًا ب�سفته اأ�سياًل 

يحافظ على الأمن اأو اأن ميتنع عن القيام باأفعال من �ساأنها اأن تكدر �سفو الطماأنينة العامة اأو اأن يلتزم 

ال�سرية احل�سنة فيجوز للمت�سرف اإذا ما ثبتت اإدانة ال�سخ�س املكفول بارتكاب جرم يعترب بحكم القانون 

اإخالًل ب�سروط التعهد اأن يقرر م�سادرة مبلغ التعهد اأو اأن يكلف املكفول اأو الكفالء اأو اأي منهم اأن يدفع 

املبلغ الذي تعهد به، ويعترب القرار الذي اأ�سدره بهذا ال�ساأن نهائيًا وينفذ وفق القانون املرعي الإجراء اإذ 

ذاك ب�ساأن تنفيذ الأحكام احلقوقية.

املادة )7( 

يجوز للمت�سرف اأن يرف�س قبول اأي كفيل ل ير�سى عن كفالته لأ�سباب يدونها يف ال�سبط.

املادة )8( 

اإذا تخلف ال�سخ�س الذي �سدر قرار بتكليفه اأن يعطي تعهدًا مبقت�سى الفقرة )2( من املادة )5( عن 

تقدمي التعهد يف التاريخ الذي تبداأ فيه املدة امل�سمولة بقرار اإعطاء التعهد ي�سجن، واإن كان م�سجونًا يبقى 

اإىل اأن يقدم التعهد املطلوب اأو تنق�سي املدة امل�سروبة يف قرار اإعطاء التعهد.
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املادة )9( 

اإذا اقتنع املت�سرف باأن يف الإمكان الإفراج عن ال�سخ�س امل�سجون لتخلفه عن تقدمي التعهد مبقت�سى هذا 

القانون دون اأن يعر�س اجلمهور اأو اأي �سخ�س اآخر للخطر من جراء ذلك فاإنه يرفع على الفور تقريرًا 

بالأمر اإىل وزير الداخلية الذي يجوز له اأن ياأمر بالإفراج عنه.

املادة )10( 

يجوز لوزير الداخلية يف اأي وقت �ساء اأن يلغي اأي تعهد اأعطي مبقت�سى هذا القانون اأو اأن يعدله مل�سلحة 

ال�سخ�س الذي اأعطاه.

املادة )11( 

1- يجوز لأي كفيل كفل اآخر ليحافظ على الأمن اأو ليكون ح�سن ال�سرية اأن يقدم طلبًا اإىل املت�سرف لإلغاء 

الكفالة التي اأعطاها وعندئذ ي�سدر املت�سرف مذكرة ح�سور اأو مذكرة قب�س اإىل ال�سخ�س املكفول 

حتى اإذا ما مثل اأمامه يلغي تلك الكفالة وياأمره بتقدمي كفالة جديدة عن املدة الباقية فاإذا مل يقدم 

هذه الكفالة ي�سجن اإىل اأن يقدمها اأو تنق�سي مدة الكفالة.

الأمن  على  ليحافظ  اأو  ال�سرية  ليكون ح�سن  اآخر  �سخ�سًا  كفل  الذي  الكفيل  اأن  املت�سرف  راأى  اإذا   -2

قد ا�سبح غري اأهل للكفالة فيجوز له اأن يكلف ال�سخ�س املكفول اأن يقدم كفياًل اآخر بدًل من ذلك 

الكفيل بال�سورة نف�سها ومع مراعاة ال�سروط عينها واأن يلغي الكفالة ال�سابقة اإذا مل يقم املكفول 

بذلك خالل املدة امل�سروبة.

املادة )12( 

اإذا ح�سر �سخ�س اأو اأح�سر اأمام املت�سرف مبقت�سى اأحكام املادة )4( وارتاأى املت�سرف وجوب تكليفه 

اأن يقدم تعهدًا على ح�سن ال�سرية ح�سب مفاد هذا القانون فيجوز له اأن ياأمر بو�سعه حتت رقابة ال�سرطة 

اأو الدرك مدة ل تزيد على �سنة واحدة بدًل من تقدمي تعهد اأو بكليهما.

املادة )13( 

ت�سري على ال�سخ�س الذي يو�سع حتت رقابة ال�سرطة اأو الدرك القيود التالية جميعها اأو بع�سها ح�سبما 

يقرر املت�سرف:

1- اأن يقيم �سمن حدود اأي ق�ساء اأو مدينة اأو قرية مغمورة يف اململكة واأن ل ينقل مكان اإقامته اإىل اأي 

ق�ساء اأو مدينة اأو قرية اأخرى بدون تفوي�س خطي من قائد املنطقة.

قائد  تفوي�س خطي من  بدون  فيها  يقيم  التي  القرية  اأو  املدينة  اأو  الق�ساء  مغادرة  عليه  يحظر  اأن   -2

املنطقة.

3- اأن يعلم قائد املنطقة التي يقيم فيها عن تغيري منزله اأو م�سكنه.

4- اأن يح�سر اإىل اأقرب مركز لل�سرطة كلما كلفه بذلك ماأمور ال�سرطة امل�سوؤول عن الق�ساء اأو املدينة 

التي يقيم فيها.
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5- اأن يبقى داخل م�سكنه من بعد غروب ال�سم�س ب�ساعة واحدة لغاية �سروقها ويجوز لل�سرطة اأو الدرك 

اأن تزوره يف اأي وقت للتاأكد من ذلك.

املادة )14( 

اأو الدرك وتخلف عن مراعاة اأحد ال�سروط املبينة يف القرار يعاقب  كل من و�سع حتت رقابة ال�سرطة 

باحلب�س مدة اأق�ساها �ستة اأ�سهر اأو بغرامة ل تزيد عن خم�سني دينارًا اأو بكلتا هاتني العقوبتني.

املادة )15( 

ملجل�س الوزراء مبوافقة امللك اأن ي�سدر اأنظمة لتنفيذ اأحكام هذا القانون.

املادة )16( 

يلغى قانون منع اجلرائم ل�سنة 1927 )اأردين( وقانون منع اجلرائم ل�سنة 1933 )فل�سطيني( وما اأدخل 

عليهما من تعديل وما �سدر مبوجبهما من نظام.

املادة )17( 

رئي�س الوزراء ووزيرا العدلية والداخلية مكلفون بتنفيذ اأحكام هذا القانون.

1954/1/28

احل�صني بن طالل
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الذيول

الذيل الول

مذكرة احل�صور عند تقدمي اخبار باحتمال وقوع ما يخل بالأمن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مبا اأنه قد ثبت يل من اأخبار  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من  ح�سرة 

موثوق به بان )اذكر هنا خال�سة الخبار( وباأنه من املحتمل انك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  لذلك يقت�سي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ �سنة        19  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  من �سهرـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يف اليومـ  عليك احل�سور بالذات اىلـ 

ال�ساعة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  لتبني ال�سباب التي متنع ربطك بتعهد مببلغ دينار )واذا اقت�سى تقدمي كفالء 

ا�سف( وتقدمي كفالة كفيل واحد )اأو كفيلني ح�سب مقت�سى احلال( مببلغ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  دينار 

)كل منهما اذا كانا اأكرث من واحد( كي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ملدة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  �سدرت بتوقيعي 

يف اليوم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من �سهر ـــــــــــــــــــــــــــــــــ �سنة         19

)التوقيع(

الذيل الثاين

�صند تعهد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ملدة )اذكر املدة(  مبا اين )اذكر ال�سم( من �سكان )اذكر املكان( قد كلفت باعطاء تعهدـ 

لذلك فاين اتعهد بان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  طيلة املدة املذكورة واذا تخلفت عن ذلك فاين اتعهد بان اأدفع 

للحكومة مبلغًا قدره ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دينار حتريرًا يف اليوم من �سهر ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  �سنة       19 

)التوقيع(

)واذا اقت�سى تقدمي كفالء ي�ساف اىل ما تقدم(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طيلة املدة املذكورة وان تخلف عن  اآنفًا باأن  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  املذكور  ونحن نكفل 

ذلك نتعهد مت�سامنني ومنفردين بان ندفع للحكومة مبلغًا قدره ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دينار حتريرًا 

يف اليوم ـــــــــــــــــــــــــــــــــ من �سهر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �سنة      19

)التوقيع( 
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ثالثا: الت�سريعات ال�سارية يف قطاع غزة
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قانون )منع( اجلرائم ل�سنة 1933

قانون يق�سي بو�سع اأحكام اأوفى ملنع اجلرائم

املادة )1(

يطلق على هذا القانون ا�سم قانون )منع( اجلرائم.

املادة )2( 

اإذا ات�سل بحاكم لواء اأو برئي�س حمكمة مركزية، اأو كان لديه ما يحمله على العتقاد، باأنه يحتمل اأن 

يرتكب اأي �سخ�س ما يخل بال�سلم اأو ما يكدر �سفو الطماأنينة العامة وراأى اأن هنالك اأ�سبابًا كافية لتخاذ 

الإجراءات فيجوز له اأن ي�سدر اإىل ال�سخ�س املذكور مذكرة ح�سور بال�سيغة املدرجة يف الذيل الأول لهذا 

القانون، يكلفه فيها باحل�سور اأمامه ليبني اإذا كان لديه اأ�سباب متنع ربطه بتعهد باملبلغ الذي يقرره، اإما 

بكفالة كفالء اأو بدون ذلك، ح�سب ال�سيغة املدرجة يف الذيل الثاين لهذا القانون، يتعهد فيه باملحافظة 

على ال�سلم اأو بالمتناع عن القيام باأية اأفعال من �ساأنها اأن تكدر �سفو الطماأنينة العامة خالل املدة التي 

ي�ست�سوب حاكم اللواء اأو رئي�س املحكمة املركزية جتديدها على اأن ل تتجاوز �سنة واحدة.

املادة )3( 

اإذا ات�سل بحاكم لواء اأو برئي�س حمكمة مركزية، اأو كان لديه ما يحمله على العتقاد، بوجود �سخ�س يف 

منطقة اخت�سا�سه ينت�سب لأي �سنف من الأ�سناف املذكورة اأدناه، وراأى اأن هنالك اأ�سبابًا كافية لتخاذ 

الإجراءات، فيجوز له اأن ي�سدر اإىل ال�سخ�س املذكور مذكرة ح�سور بال�سيغة املدرجة يف الذيل الأول لهذا 

القانون، يكلفه فيها باحل�سور اأمامه ليبني اإذا كان لديه اأ�سباب متنع ربطه بتعهد، اإما بكفالة كفالء اأو بدون 

ذلك، ح�سب ال�سيغة املدرجة يف الذيل الثاين لهذا القانون، يتعهد فيه باأن يكون ح�سن ال�سرية خالل املدة 

التي ي�ست�سوب حاكم اللواء اأو رئي�س املحكمة املركزية جتديدها، على اأن ل تتجاوز �سنة واحدة:

)اأ( كل من وجد يف اأي مكان، عامًا كان اأو خا�سًا، يف ظروف تقنع حاكم اللواء اأو رئي�س املحكمة املركزية 

باأنه كان على و�سك ارتكاب اأي جرم اأو امل�ساعدة على ارتكابه.

)ب( كل من اعتاد الل�سو�سية اأو ال�سرقة اأو حيازة الأموال امل�سروقة اأو اعتاد حماية الل�سو�س اأو اإيواءهم 

اأو امل�ساعدة على اإخفاء الأموال امل�سروقة والت�سرف فيها.

)ج( كل من كان يائ�سًا اأو خطرًا لدرجة جتعل وجوده طليقًا بال كفالة خطرًا على النا�س.

املادة )4( 

اآخر  اإخبار  اأي  اأو  بولي�س  بناًء على تقرير ماأمور  لرئي�س حمكمة مركزية  اأو  لواء  اإذا ظهر حلاكم   )اأ( 

)وعلى حاكم اللواء اأو رئي�س املحكمة املركزية اأن يدون خال�سة هذا التقرير اأو الإخبار( اأن هنالك 

الإمكان  لي�س يف  واأنه  العامة  الطماأنينة  تكدير �سفو  اأو  بال�سلم  اإخالل  ُيخ�سى معها حدوث  اأ�سبابًا 

احليلولة دون وقوع هذا الإخالل بال�سلم اأو تكدير �سفو الطماأنينة العامة اإل باإلقاء القب�س الفوري 

على �سخ�س ما، اأو
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)ب( اإذا ُبلغ اأي �سخ�س مذكرة للح�سور اأمام حاكم لواء اأو رئي�س حمكمة مركزية مبقت�سى اأحكام املادة 

2 اأو 3 ومل يح�سر اأمامه بعد تبليغه تلك املذكرة مبدة معقولة،

فيجوز حلاكم اللواء اأو لرئي�س املحكمة املركزية اأن ي�سدر مذكرة للقب�س على ذلك ال�سخ�س.

املادة )5( 

 )1( لدى ح�سور اأو اإح�سار �سخ�س اأمام حاكم لواء اأو رئي�س حمكمة مركزية اإما بناًء على مذكرة ح�سور 

�سدرت له مبقت�سى املادة 2 اأو 3 اأو بناًء على مذكرة قب�س �سدرت مبقت�سى املادة 4، ي�سرع حاكم 

اللواء اأو رئي�س املحكمة املركزية بالتحقيق يف �سحة الأخبار التي تتخذ الإجراءات بال�ستناد اإليه 

وي�سمع اأية بينات اأخرى يرى �سرورة ل�سماعها.

)2( اإذا ثبت بعد التحقيق وجوب تكليف ال�سخ�س بتقدمي تعهد في�سدر حاكم اللواء اأو رئي�س املحكمة 

املركزية قرارًا بذلك:

وي�سرتط يف ذلك اأن ل ي�سدر اأمر اأو قرار بتكليف اأي �سخ�س بتقدمي تعهد يختلف يف نوعه عن التعهد 

املذكور يف مذكرة احل�سور اأو مذكرة القب�س اأو يزيد مقداره اأو مدته عن املبلغ اأو املدة املذكورين يف اأي 

منهما.

)3( اإذا مل يثبت، بعد التحقيق، �سرورة تكليف ذلك ال�سخ�س بتقدمي تعهد، فيدّون حاكم اللواء اأو رئي�س 

املحكمة املركزية �سرحًا بذلك يف ال�سبط ويفرج عنه اإن كان موقوفًا لأجل التحقيق فقط، اأو يربئه 

اإن كان غري موقوف.

)4( تتبع يف الإجراءات القائمة مبقت�سى هذا القانون فيما يتعلق باأخذ ال�سهادة بعد اليمني وا�ستجواب 

ال�سهود ومناق�ستهم وح�سور املحامني وتبليغ الأوامر ومذكرات احل�سور وغريها من امل�ستندات وتنفيذ 

القرارات وما �سابه ذلك من الأمور الأخرى نف�س الأ�سول املتبعة اإذ ذاك يف الإجراءات اجلزائية 

القائمة اأمام حاكم ال�سلح:

وي�سرتط يف ذلك:

)اأ( اأن ل توجه تهمة تختلف عن التهمة املذكورة يف الإخبار امل�سار اإليه يف مذكرة احل�سور.

اأن املتهم ارتكب فعاًل  اإثبات  )ب( لي�س من ال�سروري يف الإجراءات التي تتخذ مبقت�سى هذا القانون 

معينًا اأو اأفعاًل معينة من �ساأنها اأن تظهر غايته اأو تنم عن نيته اأو اأخالقه ويجوز اإ�سدار قرار بحقه 

اإذا ثبت حلاكم اللواء اأو لرئي�س املحكمة املركزية من ظروف الق�سية اأو من اأخالقه املعروفة وجوب 

اإ�سدار قرار بحقه.

)ج( ل ي�ستاأنف القرار الذي ي�سدره حاكم اللواء اأو رئي�س املحكمة املركزية مبقت�سى هذا القانون.

املادة )6( 

 )1( اإن التعهد الذي يعطيه اأي �سخ�س مبقت�سى هذا القانون يلزمه باملحافظة على ال�سلم اأو بالمتناع 

عن القيام باأفعال من �ساأنها اأن تكدر �سفو الطماأنينة العامة اأو باأن يكون ح�سن ال�سرية.

)2( اإذا اأعطى ال�سخ�س تعهدًا مبقت�سى اأحكام هذا القانون وفقًا لقرار حاكم لواء اأو رئي�س حمكمة مركزية 
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اأو مبقت�سى قرار �سادر من اأية حمكمة مبقت�سى املادة 15 وكان قد ا�سرتط يف ذلك التعهد املحافظة 

على ال�سلم اأو المتناع عن القيام باأفعال من �ساأنها اأن تكدر �سفو الطماأنينة العامة اأو مراعاة ال�سرية 

احل�سنة، اإما ب�سفته اأ�سياًل اأو كفياًل، فيجوز حلاكم اللواء اأو رئي�س املحكمة املركزية، اأو للمحكمة 

اإذا ما ثبتت اإدانة ال�سخ�س املكفول بارتكاب جرم يعترب بحكم القانون اإخالًل ب�سروط التعهد، احلكم 

مب�سادرة مبلغ التعهد اأو بتكليف املكفول اأو الكفالء اأو اأي منهم بدفع املبلغ الذي تعهد به كل منهم 

مبقت�سى تعهده اأو كفالته ويكون ذلك القرار نهائيًا وينفذ مبقت�سى القانون املرعي الإجراء اإذ ذاك 

ب�ساأن تنفيذ الأحكام احلقوقية.

املادة )7(

يجوز حلاكم اللواء اأو لرئي�س املحكمة املركزية اأن يرف�س قبول اأي كفيل يعتربه غري لئق لأ�سباب يدونها يف ال�سبط.

املادة 8 

اإذا تخلف ال�سخ�س الذي �سدر قرار بتكليفه باإعطاء تعهد مبقت�سى الفقرة )2( من املادة 5 عن تقدمي 

التعهد يف التاريخ الذي تبداأ فيه املدة امل�سمولة بالتعهد اأو قبله فيحال اإىل ال�سجن، واإن كان م�سجونًا يبقى 

معتقاًل اإىل اأن تنق�سي تلك املدة اأو اإىل اأن يقدم التعهد املطلوب خالل تلك املدة.

املادة )9( 

اإذا اقتنع املفت�س العام للبولي�س وال�سجون، بناًء على طلب حاكم اللواء اأو لغري ذلك، باأن يف الإمكان الإفراج 

اأو اأي  عن ال�سخ�س امل�سجون لتخلفه عن تقدمي التعهد مبقت�سى هذا القانون دون اأن يعر�س اجلمهور 

�سخ�س اآخر للخطر من جراء ذلك، فاإنه يرفع على الفور تقريرًا بالأمر اإىل املندوب ال�سامي، الذي يجوز 

له اأن ياأمر بالإفراج عن ال�سخ�س املذكور اإذا ما ا�ست�سوب ذلك.

املادة )10( 

يجوز للمندوب ال�سامي يف اأي وقت �ساء اأن يلغي اأي تعهد نظم مبقت�سى هذا القانون اأو اأن يعدله.

املادة )11( 

 )1( يجوز لأي كفيل كفل �سخ�سًا اآخر ليحافظ على ال�سلم اأو ليكون ح�سن ال�سرية، اأن يقدم طلبًا اإىل 

حاكم اللواء اأو اإىل رئي�س املحكمة املركزية لإلغاء الكفالة التي نظمها، وعندئذ ي�سدر حاكم اللواء 

اأو رئي�س املحكمة املركزية مذكرة ح�سور اأو مذكرة قب�س اإىل ال�سخ�س املكفول ومتى ح�سر اأمامه 

يلغي تلك الكفالة وياأمره بتقدمي كفالة جديدة عن املدة الباقية، فاإذا مل يقدم هذه الكفالة ُيحل اإىل 

ال�سجن حتى تنق�سي مدة الكفالة اأو اإىل اأن يقدم الكفالة املطلوبة خالل تلك املدة.

)2( اإذا راأى حاكم اللواء اأو رئي�س املحكمة املركزية اأن الكفيل الذي كفل �سخ�سًا اآخر ليكون ح�سن ال�سرية 

اأو ليحافظ على ال�سلم قد اأ�سبح غري اأهل لبقائه كفياًل اأثناء مدة الكفالة، فيجوز له اأن يكلف ال�سخ�س 

املكفول باأن يقدم كفياًل اآخر بدًل من هذا الكفيل بنف�س ال�سورة ومع مراعاة نف�س ال�سروط اأو اأن 

ُيلغي الكفالة ال�سابقة.
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املادة )12( 

اإذا اأح�سر �سخ�س اأمام حاكم اللواء اأو رئي�س املحكمة املركزية مبقت�سى اأحكام املادة 2 اأو بناًء على اتهامه 

باأنه من الأ�سخا�س امل�ستبه بهم ح�سب مفاد املادة 3 وارتاأى حاكم اللواء اأو رئي�س املحكمة املركزية وجوب 

تكليف ذلك ال�سخ�س بتقدمي تعهد على ح�سن ال�سرية ح�سب مفاد هذا القانون، فيجوز له اأن ياأمر بو�سعه 

حتت رقابة البولي�س مدة ل تزيد على �سنة واحدة بدًل من تكليفه بتقدمي تعهد اأو بالإ�سافة اإىل ذلك.

املادة )13( 

ت�سري على ال�سخ�س الذي يو�سع حتت رقابة البولي�س القيود التالية جميعها اأو بع�سها ح�سبما يقرر حاكم 

اللواء اأو رئي�س املحكمة املركزية:

اأو رئي�س  اأو قرية يعينها يف فل�سطني حاكم اللواء  اأو مدينة  )اأ( يكلف باأن يقيم �سمن حدود اأي ق�ساء 

املحكمة املركزية يف القرار.

)ب( يحظر عليه نقل مكان اإقامته اإىل اأي ق�ساء اأو مدينة اأو قرية اأخرى بدون تفوي�س خطي من مدير 

بولي�س اللواء:

وي�سرتط يف ذلك اأن يحظر عليه نقل مكان اإقامته اإىل اأية منطقة بولي�س اأخرى بدون تفوي�س خطي من 

املفت�س العام للبولي�س وال�سجون.

)ج( يحظر عليه مغادرة الق�ساء اأو املدينة اأو القرية التي يقيم فيها بدون تفوي�س خطي من مدير بولي�س 

اللواء.

)د( يقت�سي عليه اأن ُيعلم على الدوام مدير بولي�س اللواء الذي يقيم فيه عن منزله اأو م�سكنه.

)هـ( يقت�سي عليه اأن يح�سر اإىل اأقرب مركز للبولي�س كلما كلفه بذلك ماأمور البولي�س امل�سوؤول عن الق�ساء 

اأو املدينة التي يقيم فيها.

)و( يقت�سي عليه اأن يبقى داخل م�سكنه من بعد غروب ال�سم�س ب�ساعة واحدة لغاية �سروقها ويجوز للبولي�س 

اأن يزوره يف م�سكنه يف اأي وقت �ساء.

املادة )14( 

كل من و�سع حتت رقابة البولي�س وتخلف عن مراعاة اأحد ال�سروط املبينة يف القرار، يعترب اأنه ارتكب جرمًا 

ويعاقب باحلب�س مدة �ستة اأ�سهر اأو بغرامة قدرها خم�سون جنيهًا اأو بكلتا هاتني العقوبتني.

املادة )15( 

 )1( اإذا اأدانت املحكمة �سخ�سًا بجرم ينطوي على الإخالل بال�سلم اأو قد ينطوي على الإخالل بال�سلم 

فيما لو ارتكب فيجوز لها حني اإ�سدار احلكم اأن تاأمر بتنظيم تعهد ح�سب ال�سيغة املدرجة يف الذيل 

الثاين لهذا القانون مببلغ يتنا�سب مع مقدرته املالية، اإما بكفالة كفالء اأو بدون ذلك، للمحافظة على 

ال�سلم خالل مدة ل تزيد على ثالث �سنني من حني انتهاء مدة احلكم.

)2( ي�سبح التعهد باطاًل اإذا ما ف�سخ حكم الإدانة يف ال�ستئناف بغري ذلك.
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الذيل الول

)املادتان 2 و3( 

مذكرة احل�سور عند تقدمي اخبار باحتمال وقوع ما يخل بال�سلم الخ

ح�سرة_______________________  

مـــــن _______________________ 

انك  املحقق  من  وبانه  الخبار(  خال�سة  هنا  )اذكر  بان  به  موثوق  اخبار  من  يل  ثبت  قد  انه  مبا 

________________ لذلك يقت�سي عليك احل�سور بالذات 

اإىل _________ يف ______ من �سهر ______ 

مببلغ  بتعهد  ربطك  متنع  التي  ال�سباب  لتبيني   ______ ال�ساعة   19 �سنة    

____________ جنيه )واذا اقت�سى تقدمي كفالء ا�سف:( وتقدمي كفالة 

كفيل واحد )او كفيلني، ح�سب مقت�سى احلال( مببلغ __________ جنيه )كل 

منهما ان كانا اكرث من واحد( كي ________ ملدة ______�سدرت 

بتوقيعي يف اليوم _______ من �سهر ___________ 

�سنة       19 

)التوقيع( 

)املواد 2 و3 و15( 
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 الذيل الثاين

)املادتان 2 و3 و15( 

�صند تعهد

مبا اأين )اذكر ال�سم( من �سكان )اذكر املكان( قد كلفت باعطاء تعهد لـ _______ 

ملدة )اذكر املدة( لذلك فاين اتعهد بان ______________ طيلة 

املدة املذكورة واذا تخلفت عن ذلك فاين اتعهد بان ادفع حلكومة فل�سطني مبلغًا قدره _____ 

جنيه حتريرًا يف اليوم ____ من �سهر _________ �سنة     19

)التوقيع(

)واذا اقت�سى تقدمي كفالء ي�ساف اىل ما تقدم: ( ونحن نكفل ___________ 

املذكور اآنفًا بان _____________ طيلة املدة املذكورة وان تخلف عن 

ذلك نتعهد مت�سامنني ومنفردين بان ندفع حلكومة فل�سطني مبلغًا قدره _______ 

جنيه حتريرًا يف اليوم _________________ من �سهر 

___________ �سنة        19 

)التواقيع(
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الف�سل اخلام�س

احلقوق واحلريات

)الأحزاب وموؤ�س�سات املجتمع املدين والطوارئ(
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اأول: الت�سريعات ال�سارية يف ال�سفة الغربية
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 قانون الأحزاب ال�سيا�سية

قانون رقم )15( ل�سنة 1955

 نحن احل�صني الأول ملك اململكة الأردنية الها�صمية

 مبقت�سى املادة )31( من الد�ستور، 

 وبناء على ما قرره جمل�سا الأعيان والنواب، 

ن�سادق على القانون الآتي وناأمر باإ�سداره واإ�سافته اإىل قوانني الدولة:

املادة )1(

ن�سره يف  على  �سهر  مرور  بعد  به  ويعمل   )1955 ل�سنة  ال�سيا�سية  الأحزاب  )قانون  القانون  هذا  ي�سمى 

اجلريدة الر�سمية.

املادة )2(

يكون لالألفاظ والعبارات التالية الواردة يف هذا القانون املعاين املخ�س�سة لها اأدناه اإل اإذا دلت القرينة 

على غري ذلك:

تعني لفظة )وزير( وزير الداخلية.

وت�سمل لفظة )مت�سرف( املحافظ.

وتوحيد  تنظيم  غر�سها  فاأكرث  اأ�سخا�س  ع�سرة  من  موؤلفة  هيئة  اأية  ال�سيا�سي(  )احلزب  عبارة  وتعنى 

م�ساعيها يف امل�سمار ال�سيا�سي وفقًا لأحكام هذا القانون.

املادة )3(

لالأردنيني حق تاأليف الأحزاب ال�سيا�سية على اأن تكون غاياتها م�سروعة وو�سائلها �سلمية وذات نظم ل 

تخالف اأحكام الد�ستور.

املادة )4(

يعترب احلزب ال�سيا�سي بعد ت�سجيله �سخ�سية معنوية تخوله حق الإدعاء والدفاع با�سمه والقيام باأي عمل 

اآخر يجيزه نظامه الأ�سا�سي.

املادة )5( 

1- يقدم طلب الرتخي�س بتاأليف حزب �سيا�سي اإىل الوزير بوا�سطة مت�سرف اللواء الذي �سيكون فيه 

مركز اأعماله الرئي�سي. ويرفق به اأربع ن�سخ من النظام الأ�سا�سي للحزب املنوي تاأليفه ويعني فيه 

حمل التبليغ وعنوانه.

2- على املت�سرف اأن يرفع الطلب اإىل الوزير مبينًا راأيه خالل خم�سة ع�سر يومًا من تاريخ ا�ستالمه وعلى 
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الوزير اأن يرفعه م�سفوعًا بتو�سياته اإىل رئي�س الوزراء خالل خم�سة ع�سر يومًا من تاريخ و�سوله اإليه 

لعر�سه على جمل�س الوزراء.

3- ملجل�س الوزراء اأن مينح اأو يرف�س الرتخي�س ويكون قراره قطعيًا.

املادة )6(

ل يجوز لأي حزب �سيا�سي قدم طلبًا وفق املادة اخلام�سة من هذا القانون اأن ميار�س اأعماله قبل اأن يت�سلم 

اإ�سعارًا باملوافقة على ت�سجيله.

املادة )7(

يجب اأن يكون لكل حزب �سيا�سي نظام اأ�سا�سي يت�سمن البيانات التالية:

1- ا�سم احلزب ومركز اأعماله الرئي�سي وفروعه.

2- اأ�سماء الأع�ساء املوؤ�س�سني فيه على اأن ل يقل عددهم عن ع�سرة اأ�سخا�س. واأل يقل عمر الواحد منهم 

عن اإحدى وع�سرين �سنة، واأن ل يكون حمكومًا بجناية اأو جنحة اأخالقية.

3- الأغرا�س التي اأن�سئ احلزب من اأجلها.

4- �سروط اللتحاق باحلزب وقيمة ا�سرتاكات الأع�ساء فيه وكيفية اإ�سقاط ع�سويتهم.

وبيان  �سوؤونه  على  والإ�سراف  احلزب  اأعمال  اإدارة  تتوىل  التي  التنفيذية  الهيئة  اختيار  طريقة   -5

اخت�سا�ساتها.

6- ميعاد انعقاد اجلمعية العمومية للحزب.

7- موارد احلزب املالية.

8- كيفية حل احلزب.

9- كيفية الت�سرف باأموال احلزب عند حله.

املادة )8( 

يحتفظ الوزير اأو املوظف الذي ينتدبه الوزير لهذه الغاية ب�سجل تدون فيه اأ�سماء جميع الأحزاب ال�سيا�سية 

امل�سجلة ومركز ن�ساطها واأهدافها واأية معلومات اأخرى يراها الوزير �سرورية.

املادة )9(

على الهيئة التنفيذية للحزب يف املركز الرئي�سي اأن:

1. حتتفظ ب�سجل خا�س تدون فيه املعلومات التالية:

اأ- نظام احلزب الأ�سا�سي واأ�سماء املوؤ�س�سني واأع�ساء الهيئة التنفيذية.

ب- اأ�سماء اأع�ساء احلزب.

ج- �سجل مقررات الهيئة التنفيذية.

د- �سجل واردات احلزب وم�سروفاته بوجه التف�سيل م�سدقًا عليها من فاح�س ح�سابات قانوين.

يحق للوزير اأو من ينيبه عنه لهذا الغر�س اأن يطلع يف جميع الأوقات على هذا ال�سجل.  .2
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يجب اأن تبلغ الهيئة التفيذية الوزير خطيًا بوا�سطة املت�سرف باأي تبديل اأو تعديل يطراأ على مركز   .3

احلزب اأو فروعه اأو نظامه الأ�سا�سي اأو اأع�ساء هيئته التنفيذية يف غ�سون خم�سة ع�سر يومًا من تاريخ 

وقوع هذا التبديل اأو التعديل.

املادة )10(

يجوز ملجل�س الوزراء بناء على تن�سب الوزير اأن يقرر حل احلزب اإذا اقتنع:

اأن غايته مل تعد م�سروعة اأو اأن و�سائله مل تعد �سلمية اأو اأن اأنظمته اأ�سبحت تخالف اأحكام الد�ستور، اأو  .1

اأنه خالف نظامه الأ�سا�سي، اأو  .2

اأنه قدم للمراجع الر�سمية املخت�سة مبوجب هذا القانون بيانات غري �سحيحة، اأو  .3

اأنه تلقى اأو يتلقى اأية اإعانات مادية اأو معنوية من اأية جهة اأجنبية، اأو   .4

اأنه خالف اأي حكم من اأحكام هذا القانون.  .5

املادة )11( 

قرارات جمل�س الوزراء مبوجب هذا القانون نهائية وغري خا�سعة للطعن لدى اأي مرجع اآخر.

املادة )12(

تعترب جميع الأحزاب ال�سيا�سية التي تعمل يف اململكة عند نفاذ هذا القانون قائمة وت�ستمر يف ن�ساطها 

احلزبي وفق هذا القانون.

املادة )13( 

كل من خالف مبفرده اأو مع اأي �سخ�س اآخر اأو هيئة معنوية اأحكام هذا القانون يعاقب بعد اإدانته بالعقوبة 

املفرو�سة على اجلمعيات غري امل�سروعة املن�سو�س عليها يف قانون العقوبات.

املادة )14(

يبطل العمل بكل ت�سريع اأردين اأو فل�سطيني يتعلق بتنظيم الأحزاب ال�سيا�سية �سابق لهذا القانون.

املادة )15( 

رئي�س الوزراء ووزيرا الداخلية والعدلية مكلفون بتنفيذ اأحكام هذا القانون.

1955/3/30

احل�صني بن طالل
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ثانيا: الت�سريعات ال�سارية يف قطاع غزة
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اأمر ب�ساأن حظر جمع التربعات ل�سنة 1956

)اأمر رقم  - 456(

 اللواء حممد فوؤاد الدجوي احلاكم الإداري العام لقطاع غزة 

 مبقت�سى قرار جمل�س الوزراء ال�سادر بتاريخ 16 مايو �سنة 1956 

 ومبقت�سى ال�سلطة املخولة لنا بالقرار الوزاري رقم )789( ال�سادر بتاريخ 17 يونيو �سنة 1956 

قرر الآتي 

مادة )1( 

يحظر على جميع الهيئات واملنظمات والأفراد بقطاع غزة جمع التربعات باأي و�سيلة كانت بق�سد اإنفاقها 

يف اأحد وجوه الرب اأو النفع العام، اإل بعد احل�سول على ترخي�س �سابق بذلك من حاكم اإداري املنطقة 

التي �ستجمع فيها هذه التربعات. 

مادة )2( 

يعاقب كل من يخالف اأحكام هذا الأمر بغرامة ل تتجاوز ع�سرين جنيهًا وباحلب�س مدة ل تزيد على ثالثة 

اأ�سهر اأو باإحدى هاتني العقوبتني، هذا ف�ساًل عن م�سادرة جميع الأموال التي جتمع بغري اإذن �سابق. 

مادة )3( 

يعمل بهذا الأمر اعتبارًا من تاريخ ن�سره يف الوقائع الفل�سطينية. 

 �صدر يف غزة بتاريخ 1956/7/1

 

  لواء/ حممد فوؤاد الدجوي

احلاكم الإداري العام
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