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1ػ

*

يسمى ىذا القانوف " القانوف الجنائي لسنة ." 1991

إلغاء .

2ػ

يمغى قانوف العقوبات لسنة . 1983

3ػ

في ىذا القانوف  ،ما لـ يقتض السياؽ معنى آخر  ,تكوف لمكممات والعبػارات التاليػة المعػاني واإليضػاحات المبينػة

تفسير وايضاحات.

أماـ كؿ منيا :
"إجراء قضائي "

" إحتمػػاؿ "

تشمؿ أي إجراء يجوز خبللو أخذ البينة وفقاً لمقانوف ,

يقػػاؿ عػػف الفعػػؿ انػػو يحتمػػؿ أف تكػػوف لػػو نتيجػػة معينػػة أو أثػػر معػػيف  ,إذا كػػاف
حدوث تمؾ النتيجة أو األثر ال يستبعد عند الشخص العادي ،

"أذى جسػػيـ "

يعنػػى الج ػراح كمػػا ىػػي معرفػػة فػػي ىػػذا القػػانوف باسػػتثناء مػػا يصػػيب الجمػػد مػػف
الشجاج والجروح ،

"استفزاز شديد " يعنػى تسػبيب الغضػب الشػديد الػذي يمنػع مػف كمػاؿ التثبػت والتػروى ويخػرج عػف
حاؿ االعتداؿ  ,وال يعتد باالستفزاز الذي :
( أ)
(ب)
(ج )
" إيواء "

يتسبب فيو الجاني قصداً أو يسعى إليو ذريعة الرتكاب الجريمة ,

يحصؿ مف فعؿ يقع تنفيذاً لمقانوف بوساطة السمطة العامة ,

يحصػ ػػؿ مػ ػػف فعػ ػػؿ يقػ ػػع عنػ ػػد اسػ ػػتعماؿ حػ ػػؽ قػ ػػانوني اسػ ػػتعماالً

مشروعاً ،

يقاؿ عف الشخص انو آوى شخصاً آخر إذا أمده بالمأوى أو الطعاـ أو ساعده

بأي طريقة عمى تجنب القبض عميو ,

" بالغ "

يعنى الشخص الذي ثبت بموغو الحمـ باألمارات

الطبيعيػة القاطعػة وكػاف قػد

أكمؿ الخامسة عشرة مف عمره  ,ويعتبر بالغاً كؿ مف أكمػؿ الثامنػة عشػرة مػف

"جريمة "

عمره ولو لـ تظير عميو أمارات البموغ,

تشمؿ كؿ فعؿ معاقب عميو بموجب أحكاـ ىذا القانوف أو أي قانوف آخر ,

"جرائـ الحدود " تعنى جرائـ شرب الخمر والردة والزنا والقذؼ والحرابة والسرقة الحدية ,
"حسف نية "

يقاؿ عػف الشػخص انػو فعػؿ الشػي  ,أو اعتقػده  ,بحسػف نيػة  ,إذا حصػؿ الفعػؿ
أو االعتقاد مع سبلمة المقصد وبذؿ العناية والحيطة البلزمتيف ,

"خمر "

تشمؿ كؿ مسكر أسكر قميمو أـ كثيره وسواء كاف خالصاً أـ مخموطاً ,

"رضا "

يعنى القبوؿ  ,وال يعتد بالرضا الذي يصدر مف :

"رجؿ "و"إمرأة " رجؿ يعنى الذكر البالغ و" إمرأة " تعنى األنثى البالغة ,
( أ)

شػ ػػخص تحػ ػػت تػ ػػأثير اإلك ػ ػراه أو الخطػ ػػأ فػ ػػي فيػ ػػـ الوقػ ػػائع إذا كػ ػػاف

الشخص الذي وقع منو الفعػؿ عالمػاً بػأف الرضػا صػدر نتيجػة اإلكػراه
أو الخطأ أو

(ب)
( ج)

شخص غير بالغ  ،أو
شخص ال يستطيع إدراؾ ماىية مارضى بو أو نتائجو بسبب إخػتبلؿ
قواه العقمية أو النفسية ,

" سمطة عامة " تعنى أي سمطة مختصة في الدولػة  ,وتشػمؿ الييئػات العامػة وشػركات القطػاع
العاـ,
"سػػند قػػانوني " يعنػػى المسػػتند الػػذي يكػػوف فػػي حقيقتػػو أو ظػػاىره سػػنداً ب نشػػاء حػػؽ قػػانوني أو

امتداده أو نقمو أو تقييده أو إنقضائو أو اإلبػراء منػو أو الػذي يحصػؿ بػو إقػرار

بوجود الحؽ القانوني أو إنقضائو أو إثبات ألييما ،
" سوء قصد "

يقاؿ عف الشخص انػو فعػؿ شػيئاً "بسػوء قصػد " إذا فعمػو بقصػد الحصػوؿ عمػى

كسػػب غيػػر مشػػروع لنفسػػو أو لغي ػره  ,أو بقصػػد تسػػبيب خسػػارة غيػػر مشػػروعة
لشخص آخر ,
وتعنى عبارة " كسب غير مشروع " الحصوؿ عمى ماؿ أوحجزه بطريؽ غير

مشروع  ,وتعنى عبارة "خسارة غير مشروعة "حرماف أي شخص مف مالو أو
منعو منو أو حجزه منو بطريؽ غير مشروع ،
" شخص "
"ضػػرر"

تشمؿ الشخص الطبيعػي وكػؿ شػركة أو جمعيػة أو مجموعػة مػف األشػخاص ,
سواء كانت ذات شخصية إعتبارية أـ لـ تكف ،

تعنػػى أي أذى يقػػع بالمخالفػػة لمقػػانوف يصػػيب الشػػخص فػػي جسػػمو أو صػػحتو
العقمية أو النفسية أو في عرضو أو مالو أو سمعتو ،

"عقار ومنقػوؿ" "عقػار " يشػمؿ األرض ومػا يتصػؿ بيػا إتصػاؿ

قػ ارر أو يػرتبط بشػئ متصػؿ

بيا كذلؾ  ,وما عدا ذلؾ مف األمواؿ فيو منقوؿ ،
"عقوبة تعزيرية " تعنى أي عقوبة غير الحدود والقصاص ،

"عمـ "

يقاؿ عف الشخص انو يعمـ شيئاً إذا كاف يدرؾ الشيء أو لديو ما يحممو عمػى

"فعؿ "

الكممات التي تدؿ عمى "الفعؿ" تشمؿ" االمتناع " المخالؼ لمقػانوف كمػا تشػمؿ

االعتقاد بو ،

" قصد "

األفعاؿ المتعددة ،

يقاؿ عف الشخص انو سبب األثر "قصداً " إذا سببو باستخداـ وسائؿ أراد

بيػػا تسػػبيبو أو باسػػتخداـ وسػػائؿ كػػاف وقػػت اسػػتخداميا يعمػػـ أنيػػا تسػػبب ذلػػؾ
األثر  ,أو كاف لديو ما يحممو عمى االعتقاد بأنيا يحتمؿ أف تسببو ،
" قصد الغش " يقاؿ عف الشخص انو فعؿ شيئاً "بقصد الغش

إذا فعمو بقصد خداع غيره ,

ليتوصػػؿ بػػذلؾ الخػػداع إلػػي الحصػػوؿ عمػػى كسػػب أو مي ػزة لنفسػػو أو لغيػػره أو

تسبيب خسارة لشخص آخر .
"الق ػوات النظاميػػة" تشػػمؿ الق ػوات المسػػمحة وق ػوات األمػػف وق ػوات الشػػرطة وأي ق ػوات أخػػرى
تستحدث فيما بعد .

1

"ما يحممو عمى االعتقاد" يقاؿ عف الشخص أف لديو ما يحممو عمى االعتقاد إذا كانت لديو
أسباب لبلعتقاد  ,أو كانت الظروؼ التػي وجػد فييػا تػدعو مثمػو

لبلعتقاد ،
"محكمة "
"مكمػ ػػؼ "

تشمؿ أي محكمة أو ىيئة تباشر إجراءات قضائية بمقتضى أي
قانوف ،

يعن ػ ػػي  ،بالنس ػ ػػبة لمش ػ ػػخص الطبيع ػ ػػي الب ػ ػػالغ العاقػ ػػؿ وبالنس ػ ػػبة

لمشخص االعتباري  ،مف لديو أىمية لئللتزاـ القانوني ،
" موظؼ عاـ "

يعني كؿ شخص تعينو سمطة عامة لمقياـ بوظيفة عامة سواء
كاف التعييف بمقابؿ أـ دوف مقابؿ  ،وبصفة مؤقتة أـ دائمة .

" نتيج ػػة راجح ػػة "

يق ػػاؿ ع ػػف الش ػػيء أن ػػو نتيج ػػة راجح ػػة لمفع ػػؿ إذا ك ػػاف الفع ػػؿ أو

الوسػيمة التػػي اسػػتخدمت فيػػو ممػػا يػػؤدي إلػػى حػػدوث تمػػؾ النتيجػػة
في غالب األحواؿ .

انفصم انثبًَ
ضرٌبٌ انقبَىٌ

األثر الرجعى لمقانون.

4ػ

()1
()2

عمى الرغـ مف حكـ المادة  2يطبؽ القانوف الذي كاف معموالً بو وقت ارتكاب الجريمة .

في حالة الجرائـ التي لـ يصدر فييا حكـ نيائي تطبؽ أحكاـ ىذا القانوف إذا كاف ىو األصمح لممتيـ .

( )3يعػػد عػػدـ تنفيػػذ أي عقوبػػة حديػػة قبػػؿ العمػػؿ بيػػذا القػػانوف شػػبية مسػػقطة لمحػػد  ،وي ارجػػع تقػػدير العقوبػػة  ،لمػػف
صدر في حقو حكـ نيائي  ،وفؽ أحكاـ ىذا القانوف .
()4

يراجع أي حكـ نيائي بالدية صدر قبؿ العمؿ بيذا القانوف وفؽ أحكامو في استيفائيا .
الجرائم التي ترتكب في السودان .

5ػ

()1

تسرى أحكاـ ىذا القانوف عمى كؿ جريمة أرتكبت كميا أو بعضيا في السوداف .

()2

ألغ ػراض ىػػذا القػػانوف يػػدخؿ فػػي تعريػػؼ السػػوداف مجالػػو الجػػوى ومياىػػو اإلقميميػػة وجميػػع السػػفف والطػػائرات

()3

ال تس ػ ػػرى أحك ػ ػػاـ المػ ػ ػواد  )1( 146 ,)1(139 ،126, 85, 79, )1(78و( )2و ()1( 168 , 157 , )3

السودانية أينما وجدت .

و 171عمػػى الواليػػات الجنوبيػػة  ,إال إذا قػػررت السػػمطة التشريعي ػػة المختصػػة خػػبلؼ ذلػػؾ أو طمػػب الم ػػتيـ
تطبيقيا عميو .
الجرائم التي ترتكب خارج السودان .

6ػ

( )1تسرى أحكاـ ىذا القانوف عمى كؿ شخص يرتكب :
(أ )

خارج السوداف فعبل يجعمو فاعبلً اصمياً أو شريكاً في جريمة مف الجرائـ :
(أوال)

(ثانيا)

الموجية ضد الدولة ،

المتعمقة بالقوات النظامية ،

(ثالثػػا) المتعمقػػة بتزييػػؼ العممػػة أو بتزييػػؼ طوابػػع اإلي ػرادات إذا وجػػد الجػػاني داخػػؿ
السوداف.
(ب)
()2

داخػؿ السػػوداف فعػبلً مشػػتركاً فػػي فعػؿ يرتكػػب خػارج السػػوداف  ,يعػػد جريمػة فػي السػػوداف

وجريمة بمقتضى قانوف الدولة التي وقع فييا.

ال يعاقب أي شخص ارتكب خارج السوداف أي جريمة مف الجرائـ التي يمكف معاقبتو عمييا داخؿ السوداف
إذا ثبػػت أف ذلػػؾ الشػػخص قػػد حػػوكـ أمػػاـ محكمػػة مختصػػة خػػارج السػػوداف واسػػتوفى عقوبتػػو  ,أو ب أرتػػو تمػػؾ
المحكمة .
الجرائم التي يرتكبو االسوداني .

يعاقب كؿ سوداني ارتكب  ,وىو في الخارج  ,فعبلً يجعمو فاعبلً أصمياً أو شريكاً في جريمة بمقتضى أحكاـ ىذا

7ػ

القانوف إذا عاد إلي السوداف وكاف الفعؿ يشكؿ جريمة بمقتضى قانوف الدولة التي وقع فييا  ,ما لـ يثبت انو قد
حوكـ أماـ محكمة مختصة خارج السوداف  ,واستوفى عقوبتو  ,أو برأتو تمؾ المحكمة .
الببة الثبني
المسئىلية الجنبئية
أساس المسئوليةالجنائية.

()1

8ػ

()2

ال مسئولية إال عمى الشخص المكمؼ المختار .

ال مسئولية إال عف فعؿ غير مشروع يرتكب بقصد أو يرتكب ب ىماؿ .
فعل الصغير .

ال يعد مرتكباً جريمة الصغير غير البالغ  ,عمى انو يجوز تطبيؽ تدابير الرعاية واإلصبلح الواردة في ىذا القانوف

9ػ

عمى مف بمغ سف السابعة مف عمره حسبما تراه المحكمة مناسباً .

أفعال فاقد التمييزبسبب الجنون أوالسكر أو نحوه .

11ػ

ال يعد مرتكباً جريمة الشخص الذي ال يكوف  ,وقت ارتكاب الفعؿ المكوف لمجريمة  ,مدركاً لماىية أفعالو أو
نتائجيا أو قاد اًر عمى السيطرة عمييا بسبب :

(أ )

الجنوف الدائـ أو المؤقت أو العاىة العقمية  ,أو

(ب)

النوـ أو اإلغماء  ,أو

(ج )

تناولو مادة مسكرة أو مخدرة بسبب اإلكراه أو الضػرورة أو دوف عممػو فػ ذا كػاف ذلػؾ

باختياره وعممو وبغير ضرورة يعد مسئوالً عف فعمو كما لو صدر منػو الفعػؿ بغيػر اسػكار
أو تخدير .

أداء الواجبواستعمال الحق.

11ػ

ال يعد الفعؿ جريمة إذا وقع مف شخص ممزـ بالقياـ بو أو مخوؿ لو القياـ بو بحكـ القانوف أو بموجب أمر مشروع
صادر مف السمطة المختصة  ,أو كاف يعتقد بحسف نية انو ممزـ بو  ,أو مخوؿ لو القياـ بو .
حق الدفاع الشرعي.

ال يعد الفعؿ جريمة إذا وقع عند استعماؿ حؽ الدفاع الشرعي استعماالً مشروعاً .

12ػ ()1

ينشػػأ حػػؽ الػػدفاع الشػػرعي إذا واجػػو الشػػخص خطػػر إعتػػداء حػػاؿ أو وشػػيؾ الوقػػوع  ,عمػػى نفسػػو أو مالػػو أو

()2

عرضو أو نفس الغير أو مالو أو عرضو  ,وكاف مف المتعذر عميو اتقاء الخطر بالمجوء إلػي السػمطة العامػة

أو بأي طريقة أخرى  ,ويجوز لو أف يدفع الخطر بقدر ما يمزـ لرده وبالوسيمة المناسبة .
ال ينشأ حؽ الدفاع الشػرعي فػي مواجيػة الموظػؼ العػاـ إذا

()3

كػاف يعمػؿ فػي حػدود سػمطة وظيفتػو إال إذا

خيؼ تسبيب الموت أو األذى الجسيـ .
ال يبمغ حؽ الدفاع الشرعي تعمد تسبيب الموت إال إذا كػاف الخطػر المػراد دفعػو يخشػى منػو أحػداث المػوت أو

()4

األذى الجسػػيـ أو االغتصػػاب أو االسػػتدراج أو الخطػػؼ أو الح اربػػة أو النيػػب أو اإلتػػبلؼ الجنػػائي لمػػاؿ أو

مرفؽ عاـ أو اإلتبلؼ الجنائي باإلغراؽ أو ب شعاؿ النار أو باستخداـ المواد الحارقة أو الناسفة أو السامة .

اإلكراه .

13ػ

ال يعد مرتكباً جريمة الشخص الذي أكره عمى الفعؿ باإلجبار أو بالتيديد بالقتؿ أو بأذى جسيـ عاجؿ

()1

يصيبو فػي نفسػو أو أىمػو أو بضػرر بميػغ فػي مالػو إذا غمػب عمػى ظنػو وقػوع مػا ىػدد بػو ولػـ يكػف فػي قدرتػو

تفادى ذلؾ بوسيمة أخرى .
()2

ال يب ػػيح اإلكػ ػراه تس ػػبيب الم ػػوت أو األذى الجس ػػيـ أو ارتك ػػاب أي م ػػف الجػ ػرائـ  ,الموجي ػػة ضػ ػػد الدول ػػة ,
المعاقب عمييا باإلعداـ .

األفعال غيراالختيارية .
14ػ

ال يعد مرتكباً جريمة الشخص الذي لـ يكف وقت إرتكابو الفعؿ مختا اًر وال في وسعو السيطرة عمى أفعالو بسبب

قوة قاىرة أو مرض فجائي مما جعمو عاج اًز عف تفادى ذلؾ الفعؿ.

15ػ

الضرورة .

ال يعد مرتكباً جريمة الشخص الذي ألجأتو ألي الفعؿ حالة ضرورة لوقاية نفسو أو عرضو أو مالو أو نفس الغير أو

عرضو أو مالو مف خطر جسيـ محدؽ لـ يتسبب ىو فيو قصداً ولـ يكف فى قدرتو اتقاؤه بوسيمة أخرى  ,بشرط أال

يترتب عمى الفعؿ ضرر مثؿ الضرر المراد اتقاؤه أو أكبر منو  ,عمى أنو ال تبيح الضرورة القتؿ إال في أداء الواجب
.
الحادث العرضي .

16ػ

17ػ

()1
()2

ال يعد جريمة ما نتج عرضاً عف فعؿ مشروع وقع بحسف نية ونجـ عنو ضرر غير متوقع الحدوث .
الرضا.

ػاء عمػى رضػا صػريح أو ضػمني
ال يعد الفعؿ جريمة إذا سبب ضر اًر لشخص في جسمو أو مالو متى كاف بن ً
مف ذلؾ الشخص .
ال تطبؽ أحكاـ البند ( )1عمى األفعاؿ التي يحتمؿ أف تسبب الموت أو األذى الجسيـ .

الخطأ في الوقائع .
18ػ

ال يعد مرتكبا جريمة الشخص الذي يعتقد بحسف نية  ,بسبب خطأ في الوقائع  ,انو مأذوف لو في الفعؿ .

الباب الثالث
الشروع واالشتراك الجنائي
الفصل األول
الشروع

تعريف الشروع.
19ػ

الشروع ىو إتياف فعؿ يدؿ داللة ظاىرة عمى قصد إرتكاب جريمة إذا لـ تتـ الجريمة بسبب خارج عف إرادة الفاعؿ .
العقوبة عمى الشروع .

21ػ

()1

مف يشرع في ارتكاب جريمة  ,يعاقب بما ال يجاوز نصؼ الحد األقصى لمعقوبة المقررة ليا  ,ف ذا كاف فعؿ
الشروع يشكؿ جريمة مستقمة يعاقب الجاني بالعقوبة المقررة ليا.

()2

إذا كانت عقوبة جريمة ىي اإلعداـ أو القطع تكوف عقوبة الشروع فييا السجف مدة التجاوز سبع سنوات .

انفصم انثبًَ
االشتراك انجُبئً

االشتراك تنفيذاً التفاق جنائي .

إذا ارتكب شخصاف أو أكثر جريمة تنفيذاً التفاؽ جنائي بينيـ يكوف كؿ واحد منيـ مسئوالً عنيا كما لو كاف قد

21ػ

إرتكبيا وحده ويعاقب بالعقوبة المقررة ليا .

االشتراك دون اتفبق جنبئي .

إذا ارتكب شخصاف أو اكثر جريمة دوف اتفاؽ جنائي بينيـ يكوف كؿ واحد منيـ مسئوالً عف فعمو  ,ويعاقب بالعقوبة

22ػ

المقررة لمجريمة التي يشكميا ذلؾ الفعؿ.

األمر ببرتكبة جريمة واإلكراه عليهب .

23ػ

مف يأمر شخصاً غير مكمؼ أو حسف النية بارتكاب فعؿ يشكؿ جريمة أو يكره شخصاً عمى ارتكاب ذلؾ الفعؿ
 ،يكوف ىو مسئوالً عنو كما لو كاف قد ارتكبو وحده ويعاقب بالعقوبة المقررة لتمؾ الجريمة .
االتفاق الجنائي .

24ػ

()1
()2

االتفاؽ الجنائي ىو اتفاؽ شخصيف أو أكثر عمػى ارتكاب جريمة .
فيمػػا عػػدا جػرائـ القتػػؿ العمػػد والح اربػػة والجػرائـ الموجيػػة ضػػد الدولػػة المعاقػػب عمييػػا باإلعػػداـ ,ال يعػػد االتفػػاؽ
الجنائي جريمة معاقباً عمييا إال بالشروع في ارتكاب الجريمة  ,وفػى جميػع الحػاالت ال يعػد االتفػاؽ المعػدوؿ

عنو جريمة .
()3

مف يرتكب جريمة االتفػاؽ الجنػائي يعاقػب بالسػجف مػدة ال تجػاوز خمػس سػنوات ,وفػى حالػة وقػوع الجريمػة أو
الشروع فييا يعاقب بالعقوبة المقررة الرتكاب تمؾ الجريمة أو لمشروع بحسب الحاؿ 2 .
التحريض .

25ػ

()1

()2

التحريض ىو إغراء الشخص لغيره بارتكاب جريمة أو أمره لشخص مكمؼ تحت سمطانو بارتكابيا .
مع مراعاة عدـ تجاوز العقوبة المقررة لمجريمة يعاقب مف يحرض عمى ارتكاب جريمة وفقاً لآلتي :
(أ )

في حالة عػدـ وقػوع الجريمػة أوعػدـ الشػروع فييػا ,بالسػجف مػدة ال تجػاوز خمػس سػنوات

3.
(ب) في حالة وقػوع الجريمػة أو الشػروع فييػا ,بالسػجف مػدة ال تجػاوز عشػر سػنوات أو بالغ ارمػة
أو بػػالعقوبتيف معػ ػاً  ,ف ػ ذا كان ػػت العقوب ػػة المقػػررة لمجريم ػػة الجم ػػد  ,يعاقػػب بالجم ػػد بم ػػا ال

يجاوز نصؼ العقوبة .

()3
()4

مف يحرض عمى ارتكاب جريمة ويكوف حاض اًر وقت وقوعيا  ،يعد مرتكباً لتمؾ الجريمة .

مػػف يحػػرض شخصػاً عمػػى ارتكػػاب فعػػؿ معػػيف  ,يكػػوف مسػػئوالً عػػف ارتكػػاب أي فعػػؿ آخػػر يشػػكؿ جريمػػة يرتكبػػو
ذلؾ الشخص إذا كاف الفعؿ اآلخر نتيجة راجحة لمتحريض .
المعاونة.

26ػ

كؿ مف يعاوف عمى ارتكاب أي فعؿ  ,يشكؿ جريمة بقصد تسييؿ وقوعيا  ,تطبؽ بشأنو أحكاـ المادة  , 25ويعاقب
بالعقوبة المقررة لممحرض بحسب الحاؿ .

انجبة انراثغ
انجساءاد
انفصم األول
انؼقىثبد
اإلعدام .

27ػ

()1
()2

يكوف اإلعداـ  ،اما شنقاً أو رجمػاً أو بمثػؿ مػا قتػؿ بػو الجػاني  ،وقػد يكػوف حػداً أو قصاصػاً أو تعزيػ اًر
وقد يكوف معو الصمب .

فيمػػا عػػدا ج ػرائـ الحػػدود والقصػػاص ،ال يجػػوز الحكػػـ باإلعػػداـ عمػػى مػػف لػػـ يبمػػغ الثامنػػة عش ػرة  ،أو تجػػاوز
السبعيف مف عمره .

()3

ال يجوز الحكـ باإلعداـ مع الصمب إال في الحرابة .
القصاص.

28ػ

()1

القصاص ىو معاقبة الجاني المتعمد بمثؿ فعمو .

()2

ابتداء لممجني عميو ثـ ينتقؿ ألوليائو .
يثبت الحؽ في القصاص
ً
فػػي حالػػة القتػػؿ يكػػوف القصػػاص باإلعػػداـ شػػنقاً حتػػى المػػوت  ,ويجػػوز قتػػؿ الجػػاني بمثػػؿ مػػا قتػػؿ بػػو إذا رأت

()4

في حالة الجراح يكوف القصاص وفؽ أحكاـ الجدوؿ األوؿ الممحؽ بيذا القانوف .

()3

المحكمة ذلؾ مناسباً .

شروط القصاص .

29ػ
( أ)

يشترط لتطبيؽ القصاص في الجراح :

تحقػؽ المماثمػػة بػػيف العضػػويف مػػف حيػػث الجػنس والسػػبلمة والمقػػدار فػػبل يقػػتص إال مػػف
نظير العضو المجني عميو وال يؤخذ الصحيح باألشؿ أو المعيب وال الكامػؿ بالنػاقص وال
األصمي بالزائد ويؤخذ كؿ المحؿ بكمو وبعضو ببعضو كيفما وجب القصاص  .و

(ب)

إمكػاف اسػتيفاء المثػؿ مػف غيػر حيػػؼ بحيػث ال يترتػب عمػى القصػاص ىػبلؾ الجػػاني أو
مجاوزة األذى الذي ألحقو بالمجني عميو .
تعدد القصاص .

31ػ

()1
()2
()3

يقتؿ الواحد بالجماعة وتقتؿ الجماعة بالواحد .
يتعػػدد القصػػاص فػػي الجػراح بتعػػدد األجػزاء غيػػر المتماثمػػة ويػػدخؿ األصػػغر فػػي األكبػػر إال إذا قصػػد الجػػاني
المثمة بالمجني عميو فيقتص منو بالقطعيف األصغر ثـ األكبر.

إذا قطع الجاني محاؿ متماثمة مف مجني عمييـ متعدديف وكانت جميعيا موجبػة لمقصػاص عوقػب بالقصػاص
إذا طمبو أي واحد منيـ دوف مساس بحؽ الباقيف في المطالبة بالدية كميا أو بعضيا حسب الحاؿ .

()4

إذا قطع الجاني ثبلثة محاؿ أو أكثر مف مجني عميو واحد أو مجنػي عمػييـ متعػدديف وكانػت جميعيػا موجبػة
لمقصاص جاز أف يقتص منو بما قطع أو يحكـ عميو باإلعداـ .

مسقطات القصاص.

31ػ
(أ )

يسقط القصاص في أي مف الحاالت اآلتية :

إذا كاف المجني عميو أو وليو فرعاً لمجاني ،

(ب)

إذا عفا المجني عميو أوبعض أوليائو بمقابؿ أو بدوف مقابؿ،

(ج )

إذا وقعت الجراح برضا المجني عميو ،

(د )

(ىػ)

باليأس مف إفاقة الجاني إذا ط أر عميو جنوف بعد الحكـ عميو بالقصاص ،
بفوات محؿ القصاص في حالة الجراح .
أولياء المجني عميو الذين ليم
الحق في القصاص .

32ػ

()1
()2
()3
()4

أولياء المجني عميو الذيف ليـ الحؽ في القصاص ىـ ورثتو وقت وفاتو .
إذا ك ػػاف المجن ػػي عمي ػػو غي ػػر ب ػػالغ أو مجنونػ ػاً أو معتوىػ ػاً ين ػػوب عن ػػو ولي ػػو أو وص ػػيو أو الق ػػيـ عم ػػى أمػ ػره

ولممحكمة انتظار بموغ الصغير المراىؽ إذا رأت ذلؾ مناسباً.

الدولة ولى مف ال ولي لو أو مف كاف وليو مجيوؿ المكاف أو غائباً ال ترجى عودتو .

لولى المجني عميو  ,في حالة العمد مف القتؿ أو الجػراح المطالبػة بالقصػاص أو الديػة أو المصػالحة عمػى

م ػػاؿ أو العف ػػو الش ػػامؿ  ,ول ػػو ف ػػي ح ػػالتي ش ػػبو العم ػػد أو الخط ػػأ م ػػف القت ػػؿ أو الجػ ػراح المطالب ػػة بالدي ػػة أو
المصالحة أو العفو  ,وال يجوز لمف ينوب عف الصغير غيػر البػالغ  ,ومػف فػي حكمػو أف يعفػو إال بمقابػؿ ال
ينقص عف الدية .

()5

يثبت لمولى مجيوؿ المكاف أو الغائب حقو في القصػاص أو الديػة أو العفػو إذا حضػر قبػؿ تنفيػذ القصػاص
أو دفع الدية .

()6

33ػ

()1

ال يجوز الرجوع في العفو إذا كاف عفواً صريحاً صاد اًر عف رضا .
السجن والتغريب.

يشمؿ السجف :
( أ)

(ب)

السجف المؤبد ومدتو عشروف سنة  ,أو

لنفي وىو السجف بعيداً عف منطقة ارتكاب الجريمة وعف مكاف إقامة الجاني.

()2
()3

التغريب وىو تحديد إقامة الجاني بعيداً عف منطقة ارتكاب الجريمة.

فيما عدا حد الحرابة  ,ال يجوز الحكـ بالسجف عمى مف لـ يبمغ الثامنة عشرة مف عمره .

()4

فيما عدا حد الحرابة  ,ال يجوز الحكـ بالسجف عمى مف بمغ السبعيف مف عمره  ,ف ذا عدؿ عف حكـ السجف

()5

عند حساب جممة مدة السجف المحكوـ بيا في محاكمػة واحػدة لجػرائـ متعػددة ال تزيػد مػدة السػجف اإلجماليػة

أو سقط لبموغ عمر السبعيف تسرى عمى الجاني عقوبة التغريب لمدة السجف المقررة .
عف مدة السجف المؤبد .

()6

إذا كانػػت الجريمػػة ممػػا يجػػوز أف يعاقػػب عميػػو بالغ ارمػػة وحػػدىا فػػبل يجػػوز أف تزيػػد مػػدة السػػجف التػػي تقررىػػا
المحكمة بديبلً عف دفع الغرامة عمى 4 :
( أ)

شيريف  ،إذا كاف مقدار الغرامة ال يجاوز واحد جنيو سوداني ،

(ب)

أربعة أشير  ،إذا كاف مقدار الغرامة ال يجاوز خمس جنييات سودانية .

(ج)

ستة أشير  ،في أي حالة أخرى .
الغرامة .

34ػ

()1

تقدر المحكمة الغرامة بالنظر إلػي طبيعػة الجريمػة المرتكبػة وقػدر الكسػب غيػر المشػروع فييػا ودرجػة مشػاركة
الجاني وحالتو المالية .

()2

يجوز لممحكمة أف تأمر بدفع الغرامة كميا أو بعضيا تعويضاً ألي شخص متضرر مف الجريمة ما لـ

()3

عند الحكـ بالغ ارمػة يحكػـ بالسػجف عقوبػة بديمػة عنػد عػدـ الػدفع  ،فػ ذا دفػع المحكػوـ عميػو جػزءاً مػف الغ ارمػة

()4

تسقط الغرامة بالوفاة .

يحكـ لو بالتعويض استقبلالً .

تخفض مدة السجف البديمة بنسبة ما دفعو إلي جممة الغرامة .

الجمد .

35ػ

فيما عدا جرائـ الحدود  ،ال يحكـ بالجمد عقوبة عمى مف بمغ الستيف مف عمره وال عمى المريض الذي يعرض

()1

الجمد حياتو لمخطر أو يضاعؼ عميو المرض ,
()2

إذا سقطت عقوبة الجمد بسبب العمر أو المرض  ،يعاقب الجاني بعقوبة بديمة .
المصادرة واالبادة.

36ػ

المصادرة ىي الحكـ بأيمولة الماؿ الخاص إلي ممؾ الدولة بدوف مقابؿ أو تعويض .

()1
()2

اإلبادة ىي إتبلؼ الماؿ دوف مقابؿ أو تعويض .
إغالق المحل .

إغبلؽ المحؿ ىو الحكـ بحظر استعماؿ المحؿ أو مباشرة أي عمؿ فيو بأي وجو مدة ال تقؿ عف شير وال تزيد عف

37ػ

سنة واحدة .

38ػ

ال يجوز إسقاط تنفيذ الحدود بالعفو .

()1
()2

()3

العفو عن العقوبة.

ال يجوز إسقاط تنفيذ القصاص إال بعفو مف المجني عميو أو وليو .

يجوز إسقاط العقوبة التعزيرية بالعفو مف السمطة العامة كمياً أو جزئياً وفقاً لقانوف اإلجراءات الجنائية وذلػؾ
دوف مساس بحقوؽ أي متضرر مف الجريمة المعفو عنيا في الحصوؿ عمى التعويض .

انفصم انثبًَ
تؼٍٍٍ انؼقىثخ انتؼسٌرٌخ
وتقذٌرهب وانتؼذد وانؼىد
تعيين العقـوبة التعزيرية وتقديرىا .

39ػ

تراعى المحكمة  ,عند تعييف العقوبة التعزيرية المناسبة وتقديرىا جميع الظروؼ المخففة أو المشددة وبوجو خاص
درجة المسئولية والبواعث عمى الجريمة وخطورة الفعؿ وجسامة الضرر وخطورة شخصية الجاني ومركزه وسوابقو
الجنائية وسائر الظروؼ التي اكتنفت الواقعة .
تعدد الجرائم وأثره في العقوبة.

41ػ

()1
()2

إذا شكؿ الفعؿ الواحد أكثر مف جريمة ف ف العقوبات تتداخؿ وتوقع عقوبة واحدة وىى العقوبة األشد .
إذا تعددت الجرائـ فاف الحكـ باإلعداـ عف إ حداىا يجب ما عداه مف عقوبات سوى المصادرة .
العود .

41ػ

()1
()2

إذا أديف شخص في أية جريمػة تجػوز المعاقبػة عمييػا بالسػجف وكػاف قػد سػبؽ إدانتػو فػي مثميػا مػرتيف  ,تحكػـ
عميو المحكمة بالسجف .

إذا أديػف شػخص فػػي أيػة جريمػة تجػػوز المعاقبػة عمييػػا بالسػجف وكػاف قػػد سػبؽ الحكػـ عميػػو بالسػجف مػرتيف ,
تحكـ عميو المحكمة بالسجف مع وجوب إنذاره  ,ف ذا عاد بعد اإلنػذار وأديػف فػي أي جريمػة  ,تجػوز المعاقبػة
عمييا بالسجف ارتكبيا أثناء سجنو أو خػبلؿ سػنة مػف اإلفػراج عنػو تحكػـ عميػو المحكمػة بالسػجف مػدة ال تقػؿ

عف أقصى عقوبة السجف المقررة لتمؾ الجريمة .

انفصم انثبنث
انتؼىٌط
الدية .

 42ػ

()1

الديػػة مائػػة مػػف اإلبػػؿ أو مػػا يعػػادؿ قيمتيػػا مػػف النقػػود وفػػؽ مػػا يقػػدره  ,مػػف حػػيف آلخػػر  ,رئػػيس القضػػاء بعػػد
التشاور مع الجيات المختصة .

()2

تقدر الديات مف ارش الجراح والغرة وفؽ الجدوؿ الثاني الممحؽ بيذا القانوف .

()3

تتعػػدد الػػديات بتعػػدد المجنػػي عمػػييـ ولكنيػػا ال تتعػػدد بتعػػدد الجنػػاة فػػي الجريمػػة الموجبػػة ليػػا وانمػػا تػػوزع عمػػييـ

()4

ال يجوز مع الدية اقتضاء أي تعويض آخر عف القتؿ أو الجراح .

()5

بالتساوي إذا كاف اشتراكيـ تنفيذا التفاؽ جنائي بينيـ وفيما عدا ذلؾ فعمى كؿ حسب جنايتو .

ينقص مقدار الدية في حالة الخطأ مف القتؿ والجراح بقدر نسبة اشتراؾ المجني عميو في تسبيب الجريمة .

الحكم بالدية .

43ػ

(أ )

(ب)

تحكـ المحكمة بالدية وفقاً لمجدوؿ الثاني الممحؽ بيذا القانوف في أي مف الحاالت اآلتية:
في العمد مف القتؿ والجراح إذا سقط القصاص ,
في شبو العمد مف القتؿ والجراح ،

(ج)

في الخطأ مف القتؿ والجراح ,

( د)

في القتؿ والجراح التي تسبب فييا غير البالغ أو فاقد التمييز .

من تثبت لو الدية .

ابتداء لممجني عميو ثـ تنتقؿ لورثتو حسب أنصبتيـ في الميراث واذا لـ يكف لممجني عميو وارث تؤوؿ
تثبت الدية
ً
إلي الدولة .

44ػ

من تجب عميو الدية وكيفية استيفائيا منو.

45ػ

()1

تجب الدية عمى الجاني وحده في جرائـ العمد مف القتؿ أوالجراح .

()2

تجب الدية عمى الجاني والعاقمة في جرائـ شبو العمد أو الخطأ مف القتؿ أو الجراح .

()3

العاقمة تشمؿ العصبة مف أقرباء الجاني أو الجيػة المػؤمف لػدييا  ,أو الجيػة المتضػامنة ماليػاً معػو أو الجيػة

()4

التي يعمؿ بيا إذا كانت جنايتو في سياؽ عممو .

تجب دية العمد مف القتؿ أو الجراح حالة  ,ويجػوز تأجيميػا أو تنجيميػا برضػى المجنػي عميػو أو أوليائػو  ,أمػا
دية شبو العمد أو الخطأ فيجوز أف تكوف حالة أو منجمة وعمى مػف تجػب عميػو الديػة تقػديـ الكفالػة البلزمػة
إذا طمبيا المستحقوف .

()5

تستوفى الدية وفقاً ألحكاـ قانوف اإلجراءات المدنية لسنة . 1983
رد المال أو المنفعة أو التعويض .

46ػ

تأمر المحكمة عند إدانة المتيـ برد أي ماؿ أو منفعة حصؿ عمييا ويجوز ليا بناء عمى طمب المجني عميو
أو أوليائو أف تحكـ بالتعويض عف أي ضرر يترتب عمى الجريمة وذلؾ وفقاً ألحكاـ قانوني المعامبلت المدنية
واإلجراءات المدنية 5 .

انفصم انراثغ
تذاثٍر انرػبٌخ واإلصالح
التدابير المقررة لألحداث .

47ػ

يجوز لممحكمة تطبيؽ التدابير اآلتية عمى الحدث المتيـ الذي بمغ وقت ارتكاب الفعؿ الجنائي سف السابعة ولـ يبمغ
سف الثامنة عشرة :
(أ )

التوبيخ بحضور وليو في الجمسة ،

(ب)

الجمد عمى سبيؿ التأديب لمف بمغ سف العاشرة بما ال يجاوز عشريف جمدة ,

(ج )

تسميـ الحدث لوالده أو أي شخص مؤتمف بعد التعيد بحسف رعايتو .

(د)

إلحاؽ الحدث ب حدى مؤسسػات اإلصػبلح والرعايػة االجتماعيػة بقصػد إصػبلحو وتيذيبػو
لمدة التقؿ عف سنتيف والتزيد عمى خمس سنوات .

التدابير المقررة لمشيوخ.

48ػ

دوف مساس بتطبيؽ العقوبات الحدية واحكاـ القصاص  ,يجوز لممحكمة بعد اإلدانة اتخاذ التدابيراآلتية بشأف الشيخ
الذي بمغ السبعيف مف عمره متى رأت ذلؾ مناسباً :

(أ )

تسميـ الشيخ لوليو أو أي شخص مؤتمف بعد التعيد بحسف رعايتو ،

(ب)

تغريبو مدة ال تجاوز مدة السجف المقررة عقوبة لجريمتو ،

(ج )

إيداعو إحدى مؤسسات اإلصبلح والرعاية االجتماعية لمدة ال تجاوز سنتيف .
التدابير المقـررة لممصابين بأمراض عقمية .

49ػ

يجوز لممحكمة إذا ثبت ليا أف المتيـ فاقد اإلدراؾ بسبب مرض عقمي أو نفسي  ,أف تأمر ب دخالو إحدى المؤسسػات
المعدة لعبلج األمراض العقمية أو النفسية  ,كما يجوز ليا أف تعيد برعايتو إلي وليو أو أي شخص مؤتمف بعد
التعيد بحسف رعايتو .

انجبة انخبيص
انجرائى انًىجهخ ظذ انذونخ
تقويض النظام الدستوري .

51ػ

مف يرتكب أي فعؿ بقصد تقويض النظاـ الدستوري لمببلد أو بقصد تعريض استقبلليا أو وحدتيا لمخطر  ،يعاقب

باإلعداـ أو السجف المؤبد أو السجف لمدة أقؿ مع جواز مصادرة جميع أموالو .
إثارة الحرب ضد الدولة .

51ػ

يعد مرتكباً جريمة إثارة الحرب ضد الدولة ويعاقب باإلعداـ أو السجف المؤبد أو السجف لمدة أقؿ مع جواز مصادرة
جميع أموالو مف :

(أ )

يثيػر الحػػرب ضػػد الدولػػة عسػػكرياً بجمػع األفػراد أو تػػدريبيـ أو جمػػع السػػبلح أو العتػػاد أو

يشرع في ذلؾ أو يحرض الجاني عمى ذلؾ أو يؤيده بأي وجو  ،أو

(ب)

يعمػػؿ بالخدمػػة العسػػكرية أو المدنيػػة ألي دولػػة فػػي حالػػة حػػرب مػػع السػػوداف أو يباشػػر
معيا أو مع وكبلئيا أي أعماؿ تجارية أو معامبلت أخرى  6 ,أو

(ج )

يقػػوـ فػػي داخػػؿ السػػوداف  ،دوف إذف مػػف الدولػػة  ،بجمػػع الجنػػد وتجييػػزىـ لغػػزو دولػػة

أجنبيػة أو يقػػوـ بعمػػؿ عػػدائي ضػػد دولػػة أجنبيػة يكػػوف مػػف شػػأنو أف يعػػرض الػػببلد لخطػػر
الحرب  ,أو

( د)

يخػػرب أو يتمػػؼ أو يعطػػؿ أي أسػػمحة أو مػػؤف أو ميمػػات أو سػػفف أو طػػائرات أو وسػػائؿ
نق ػػؿ أو اتص ػػاؿ أو مب ػػاف عام ػػة أو أدوات لمم ارف ػػؽ العام ػػة كالكيرب ػػاء أو الم ػػاء أو غيرى ػػا
بقصد األضرار بمركز الببلد الحربي .
التعامل مع دولة معادية .

52ػ

مف يقوـ دوف إذف بالعمؿ في خدمة أي دولة يعمف السوداف أنيا دولة معادية أو بمباشرة أي أعماؿ تجارية أو معامبلت
أخرى معيا  ،أو مع وكبلئيا ,يعاقب بالسجف مدة التجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتيف معاً .

53ػ

التجسس عمى البالد.

يعد مرتكباً جريمة التجسس ويعاقب باإلعداـ أو بالسجف المؤبد أو السجف لمدة أقؿ مع جواز مصادرة جميع أموالو

مف يتجسس عمى الببلد بأف يتصؿ بدولة أجنبية أو وكبلئيا أو يتخابر معيا أو ينقؿ إلييا أس ار اًر وذلؾ بقصد معاونتيا

في عممياتيا الحربية ضد الببلد أو األضرار بمركز الببلد الحربي  ,ف ذا لـ يكف التجسس بذلؾ القصد ولكف يحتمؿ أف
يضر بالببلد سياسياً أو اقتصادياً ,يعاقب بالسجف مدة ال تجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتيف معاً.
السماح بيرب أسرى الحرب ومساعدتيم.

54ػ

كؿ موظؼ عاـ مكمؼ بحراسة أحد أسري الحرب يسمح بقصد أويتغاضى ب ىماؿ عف ىربو وكؿ مف يساعد عف
عمـ أحد أسػرى الحرب عمى اليرب أو يؤويو أو يقاوـ القبض عميو ,يعاقب بالسجف مدة ال تجاوز سبع سنوات كما
تجوز معاقبتو بالغرامة .
إفشـاء واسـتالم المعمومات والمستندات الرسمية .

55ػ

مف يحصػؿ بأي طريقػة عمى أي أمور سػرية مف معمومػات أو مستندات تتعمؽ بشئوف الدولة دوف إذف  ,ومف يفضي
أو يشرع في اإلفضاء بتمؾ المعمومات أو المستندات ألي شخص دوف إذف أو عذر مشروع  ,يعاقب بالسجف مدة
التجاوز سنتيف أو بالغرامة أو بالعقوبتيف معاً ,وتكوف العقوبة بالسجف مدة ال تجاوز خمس سنوات إذا كاف الجاني
موظفاً عاماً .

إفشاء المعمومات العسكرية .

56ػ

مف تكوف لديو معمومات متعمقة بالشئوف العسكرية لمدولة ويفضي بيا في أي وقت إلي أي شخص وىو يعمـ أف
اإلفضاء بيا إليو يضر بمصمحة الببلد في ذلؾ الوقت  ,يعاقب بالسجف مدة ال تجاوز خمس سنوات كما تجوز
معاقبتو بالغرامة .
دخـول وتصويرالمناطق واألعمال العسكرية .

57ػ
(أ )
(ب)

يعاقب بالسجف مدة ال تجاوز سنة أو الغرامة أو بالعقوبتيف معاً مف :

يدخؿ دوف إذف أو عذر مشروع منطقة عسكرية  ,أو

يعمػ ػػؿ دوف إذف مشػ ػػروع صػ ػػورة أو تخطيط ػ ػاً أو رسػ ػػماً أو نموذج ػ ػاً ألي

منطقة أو عمؿ عسكري أو موقع يمكف أف يكوف تصويره بأي وجػو مفيػداً لمعػدو أو ألى

شخص خارج عمى الدولة  ،أو
(ج)

يوجػػد عمػػى مقربػػة مػػف أي منطقػػة أو عمػػؿ عسػػكري وىػػو يحػػوز  ،دوف

إذف أو عذر مشروع  ,أي جياز مف أجيزة التصوير أو أي مادة تصمح لعمؿ الصور أو
التخطيطات أو الرسوـ أو النماذج .

الباب السادس

الجرائم المتعمقة بالقوات النظامية
التحريض عمى التمرد.

58ػ

()1

مف يحرض أي فرد مف أفراد القوات النظامية عمى التمرد أو الخروج عف الطاعػة أو التخمػي عػف واجبػو نحػو
الدولة  ,يعاقب بالسجف مدة ال تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبتو بالغرامة .

()2

إذا وقع التمرد نتيجة لذلؾ التحريض يعاقب المحرض بالسجف مدة ال تجاوز أربع عشرة سنة .
التحريض عمى اليرب من الخدمة العسكرية وايواءاليارب .

59ػ

()1
()2

مف يحرض أي فردمف أفراد القوات النظامية عمى اليرب مف الخدمػة العسػكرية أو يؤويػو بعػد ىربػو مػع عممػو
بأنو منيا يعاقب بالسجف مدة ال تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أوبالعقوبتيف معاً .

ال تنطبؽ أحكاـ البند ( )1عمى أي مف الزوجيف أو الوالديف واألبناء  ,في إيواء بعضيـ بعضاً.

61ػ

استعمـال الزي والشارات العسكرية والتعامل فييا .

مف يرتدى أي زي رسمي أو شارة مما تستخدمو القوات النظامية أو أي زي أو شارة تشبو ما تسػتخدمو تمػؾ

()1

القوات ولـ يكػف ذلػؾ الشػخص مػف أفرادىػا  ,قاصػداً بػذلؾ أف يظػف انػو مػف أفرادىػا  ,يعاقػب بالسػجف مػدة ال

()2

تجاوز سنتيف أو بالغرامة أو بالعقوبتيف معاً.

مػػف يصػػنع أي ػاً مػػف األزيػػاء أو الشػػارات المػػذكورة فػػي البنػػد( )1أو يتػػاجر فييػػا أو يخصصػػيا لمعػػامميف معػػو ,
بدوف إذف مشػروع  ,يعاقػب بالسػجف مػدة ال تجػاوز ثػبلث سػنوات أو بالغ ارمػة أو بػالعقوبتيف معػاً مػع مصػادرة
تمؾ األزياء أو الشارات .

التدريب غير المشروع .

61ػ

مف يكوف مف غير أفراد القوات النظامية ويمارس دوف إذف مشروع أي تمرينات أو تحركات أو مناورات ذات طبيعة
عسكرية أو يشارؾ فييا أو يحرض عمييا ,يعاقب بالسجف مدة التجاوز ثبلث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتيف معاً
.

إثارة الشعور بالتذمربين القوات النظامية والتحريض
عمى ارتكاب ما يخل بالنظام.

62ػ

مف يتسبب في إثارة شعور التذمر بيف أفراد القوات النظامية أويحرض أحد أفرادىا عمى االمتناع عف تأدية
واجبو أو ارتكاب ما يخؿ بالنظاـ  ,يعاقب بالسجف مدة ال تجاوز خمس سنوات كما تجوز معاقبتو بالغرامة .

انجبة انطبثغ
انفتُخ
الدعـوة لمعارضةالسمطة العامة بالعنف
أو القوة الجنائية .

63ػ

مف يدعو أو ينشر أو يروج أي دعوة لمعارضة السمطة العامة عف طريؽ العنؼ أو القوة الجنائية  ،يعاقب بالسجف
مدة ال تجاوز ثبلثسنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتيف معاً .
إثارة الكراىية ضد الطوائف أو بينيا.

64ػ

مف يعمؿ عمى إثارة الكراىية أو االحتقار أو العداوة ضد أي طائفة أو بيف الطوائؼ بسبب اختبلؼ العرؽ أو الموف أو
المساف وبكيفية تعرض السبلـ العاـ لمخطر  ،يعاقب بالسجف مدة ال تجاوز سنتيف أو بالغرامة أو بالعقوبتيف معاً.

منظمات اإلجرام واإلرىاب.

مف ينشئ أو يدير منظمة تدبر الرتكاب أي جريمة ومف يشارؾ أو يعاوف قصداً في تمؾ المنظمة  ،سواء كانت

65ػ

تعمؿ داخؿ السوداف أـ خارجو  ،يعاقب بالسجف مدة التجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتيف معاً  ،ف ذا

كانت الجريمة التي تدبر ليا المنظمة ىي الحرابة أو النيب أو مف الجرائـ المعاقب عمييا باإلعداـ أو اإلرىاب بتيديد
الجميور أو السمطة العامة  ،يعاقب بالسجف مدة ال تجاوز عشر سنوات كما تجوز معاقبتو بالغرامة 7 .
نشر األخبار الكاذبة .

66ػ

مف ينشر أو يذيع أي خبر أو إشاعة أو تقرير  ،مع عممو بعدـ صحتو قاصداً أف يسبب خوفاً أو ذع اًر

لمجميور أو تيديداً لمسبلـ العاـ  ،أو إنتقاصاً مف ىيبة الدولة  ،يعاقب بالسجف مدة ال تجاوز ستة أشير أو

بالغرامة أو بالعقوبتيف معاً .

انجبة انثبيٍ
انجرائى انًتؼهقخ ثبنطًأٍَُخ انؼبيخ
الشغب .

67ػ

يعد مرتكباً جريمة الشغب مف يشارؾ في أي تجمير مف خمسة أشخاص فأكثر متى استعرض التجمير القوة أو
استعمؿ القوة أو اإلرىاب أو العنؼ  ،ومتى كاف القصد الغالب فيو تحقيؽ أي مف األغراض اآلتية :
مقاومة تنفيذ أحكاـ أي قانوف أو إجراء قانوني ،

(أ )

(ب)
(ج)

ارتكاب جريمة اإلتبلؼ الجنائي أو التعدي الجنائي أو أي جريمة أخرى ،

مباشػرة أي حػػؽ قػػائـ أو مػػدعى بػػو بطريػػؽ يحتمػػؿ أف يػػؤدى إلػػي اإلخػػبلؿ بالسػػبلـ العػػاـ
.

(د )

68ػ

إرغاـ أي شخص ليفعؿ ما ال يمزمو بو القانوف أو لئبل يفعؿ ما يخولو إياه القانوف .
عقوبة الشغب .

مف يرتكب جريمة الشغب يعاقب بالسجف مدة ال تجاوز ستة أشير أوبالغرامة أو بالجمد بما ال يجاوز عشريف جمدة ف ذا
كاف يحمؿ سبلحاً أو أي أداة مما يحتمؿ أف يسبب استخدامو الموت أو األذى الجسيـ  ،يعاقب بالسجف مدة ال

تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتيف معاً.

اإلخالل بالسالم العام .

69ػ

مف يخؿ بالسبلـ العاـ أو يقوـ بفعؿ يقصد بو أو يحتمؿ أف يؤدى إلي اإلخبلؿ بالسبلـ العاـ أو بالطمأنينة العامة وكاف
ذلؾ في مكاف عاـ  ،يعاقب بالسجف مدة ال تجاوز شي اًر أو بالغرامة أو بالجمد بما ال يجاوز عشريف جمدة .

انجبة انتبضغ
انجرائى انًتؼهقخ ثبنطاليخ
وانصحخ انؼبيخ
انفصم األول
ً ػهى
األفؼبل انتً تطجت خطر ا
انحٍبح واأليىال
 71ػ

تمويث موارد المياه .

مػػف يعػػرض حيػاة النػػاس أو سػػبلمتيـ لمخطػر بوضػػع مػػادة سػامة أو ضػػارة فػػي بئػر أو خػزاف ميػػاه أو أي

()1

مورد عاـ مف موارد المياه  ،يعاقب بالسجف مدة ال تجاوز ثبلث سنوات  ،كما تجوز معا قبتو بالغرامة .
()2

مػػف يفسػػد أو يمػػوث مػػاء بئػػر أو خ ػزاف ميػػاه أو أي مػػورد عػػاـ مػػف م ػوارد الميػػاه بحيػػث يجعمػػو أقػػؿ صػػبلحية
لبلستعماؿ فيما خصص لو  ،يعاقب بالسجف مدة ال تجاوز ثبلثة أشير أو بالغرامة أو بالعقوبتيف معاً .
تمويث البيئة .

71ػ

مف يفسد أو يموث اليواء أو البيئة العامة بحيث يحتمؿ أف يسبب ضر اًر بصحة األشػخاص أو الحيػواف أو

()1

النبػػات  ،يعاقػػب بالسػػجف مػػدة ال تجػػاوز ثبلثػػة اشػػير أو بالغ ارمػػة أو بػػالعقوبتيف مع ػاً  ،فػ ذا كػػاف يحتمػػؿ أف
يعرض حياة الناس لمخطر فيعاقب بالسجف مدة ال تجاوز ثبلث سنوات كما تجوز معاقبتو بالغرامة .

()2

مف يفسػد أو يمػوث الميػاه اإلقميميػة السػودانية أو ميػاه أعػالي البحػار المتاخمػة لمميػاه اإلقميميػة السػودانية ،
يعاقب بالسجف مدة ال تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتيف معاً .
تعـريض طـرق ووسائل المواصالت لمخطر .

72ػ

مف يعرض لمخطر أياً مف طرؽ النقؿ العاـ أو وسائمو البرية أو البحرية أو الجوية أو يعطؿ سيرىا بأي طريقة  ،أو

يعطؿ أي وسيمة مف وسائؿ االتصاؿ العاـ يعاقب بالسجف مدة ال تجاوز ثبلث سنوات كما تجوز معاقبتو بالغرامة .
التوقف عن الخدمة الذي يسبب خطراً عمى
الحياة أوضرراً لمجميور .

73ػ

مف يؤدي عمبلً مف األعماؿ المتصمة بالصحة العامة أو السبلمة العامة أو خدمة ذات منفعة عامة ويتوقؼ عف

العمؿ بوجو يحتمؿ أف يسبب خط اًر عمى حياة الناس أو أض ار اًر أو خسارة أو مضايقة شديدة لمجميور  ،يعاقب
بالسجف مدة ال تجاوز ثبلث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتيف معاً .

اإلىمال الذي يسبب خطراً عمى
الناس أو األموال .

مف يرتكب ب ىماؿ فعبلً يعرض حياة الناس لمخطر أو يحتمؿ معو تسبيب أذى أو ضرر ألي شخص أو ماؿ ،

74ػ

أو يمتنع عف اتخاذ التدابير البلزمة لوقاية اآلخريف مف خطر أي إنساف أو حيواف أو آلة أو مواد تحت رقابتو أو
في حيازتو  ,يعاقب بالسجف مدة ال تجاوز ستة أشير أو بالغرامة أو بالعقوبتيف معاً .
االمتناع عن المساعدة الضرورية .

مف يكوف في وسعو مساعدة إنساف أصيب بأذى أو في حالة إغماء أو أشرؼ عمى اليبلؾ ويمتنع قصداً عف

75ػ

تقديـ ما يمكنو مف مساعدة ال تعرض نفسو أو غيره لمخطر يعاقب بالسجف مدة ال تجاوز ثبلثة أشير أو بالغرامة أو
بالعقوبتيف معاً .
اإلخال ل بااللتزام القانوني تجاه شخص عاجز .

76ػ

مف يكوف مكمفاً بمقتضى التزاـ قانوني برعاية أي شخص عاجز بسبب صغر سنو أو اختبلؿ قواه العقمية أو
النفسية أو مرضو أو ضعفو الجسمي ويمتنع قصدا عف القياـ بذلؾ االلتزاـ ،يعاقب بالسجنمدة ال تجاوز ستة أشير
أو بالغرامة أو بالعقوبتيف معاً.

انفصم انثبًَ
اإلزػبج انؼبو وانخًر وانًٍطر

اإلزعاج العام .

77ػ ػ

()1
()2

يعػػد مرتكب ػاً جريمػػة اإلزعػػاج العػػاـ مػػف يقػػع منػػو فعػػؿ يحتمػػؿ أف يسػػبب ضػػر اًر عام ػاً أو خط ػ اًر أو مضػػايقة
لمجميور أو لمف يسكنوف أو يشغموف مكاناً مجاو اًر أو لمف يباشروف حقاً مف الحقوؽ العامة .

يجوز لممحكمة إصدار أمػر لمجػاني ب يقػاؼ اإلزعػاج وعػدـ تكػ ارره  ،إذا رأت ذلػؾ مناسػباً  ،كمػا يجػوز ليػا

معاقبتو بالسجف مدة ال تجاوز ثبلثة أشير أو بالغ ارمػة أو بالعقوبتيف معاً .
شرب الخمر واإلزعاج .

78ػ

مف يشرب خم اًر أو يحوزىا أو يصنعيا  ،يعاقب بالجمد أربعيف جمدة إذا كاف مسمماً .

()1

دوف مساس بأحكػاـ البنػد ( )1مػف يشػرب خمػ اًر ويقػوـ باسػتفزاز مشػاعر الغيػر ا و مضػايقتيـ أو إزعػاجيـ أو

()2

يشربيا في مكاف عاـ أو يأتى مكاناً عاماً وىو في حالة سػكر يعاقػب بالسػجف مػدة ال تجػاوز شػي اًر أو بالجمػد
بما ال يجاوز أربعيف جمدة كما تجوز معاقبتو بالغرامة أيضاً .

79ػ

التعامل في الخمر.

مف يتعامؿ في الخمر بالبيع أو الشراء  ،أو يقوـ بصنعيا أو تخزينيا أو نقميا أو حيازتيا وذلؾ بقصد التعامؿ فييا مع
الغير أو يقدميا أو يدخميا في أي طعاـ أو شراب أو مادة يستعمميا الجميور أو يعمف عنيا أو يروج ليا بأي وجو
يعاقب بالسجف مدة ال تجاوز سنة كما تجوز معاقبتو بالغرامة  .وفى جميع الحاالت تباد الخمر موضوع التعامؿ .

لعب الميسر أو إدارة أماكن لمعب الميسر .

81ػ

مف يمعب الميسر أو يدير أي لعبة أو نشاط ينطوي عمى الميسر أو يدير منزالً أو مكاناً لذلؾ الغرض

()1

أو يحػػرض عمػػى شػػي مػػف ذلػػؾ  ،يعاقػػب بالسػػجف مػػدة ال تجػػاوز سػػنة أو بالغ ارمػػة أو بالجمػػد بمػػا ال يجػػاوز

خمساً وعشريف جمدة كما يجوز إغبلؽ المنزؿ أو المكاف أو مصادرتو إذا كاف ممكاً لمجاني أو تـ استخدامو

بعمـ المالؾ .
()2

يشمؿ الميسر سحب أوراؽ النصيب وكؿ لعبة مف ألعاب الحظ .
اعتياد ارتكاب بعض الجرائم.

81ػ

مف يرتكب لممرة الثالثة أياً مف الجرائـ المنصوص عمييا في المواد  ,79 ,78و 81يعاقب بالسجف مدة ال

تجاوز ثبلث سنوات أو بالجمد بما ال يجاوز ثمانيف جمدة أو بالعقوبتيف معاً  ،مع مصادرة وسائؿ النقؿ واألدوات
المستخدمة في ارتكاب الجريمة إذا كاف أي منيا ممكاً لمجاني أو تـ استخداميا بعمـ المالؾ .

انفصم انثبنث
األطؼًخ واألشرثخ واألدوٌخ
بيع أطعمة ضارة بالصحة .

82ػ

مف يقوـ قصداً بالبيع أو العرض لصنؼ مف الطعاـ أو الشراب  ،يكوف ضا اًر بالصحة ،أوغير صالح لؤلكؿ أو الشرب
يعاقب بالسجف مدة ال تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتيف معاً .

غش األطعمة والتعامل فييا.

83ػ

مف يغش صنفاً مف الطعاـ أو الشراب بانتزاع جزء منو أو إضافة شي إليو بحيث يػنقص بػذلؾ مػف نوعػو أو

()1

مادتػػو أو طبيعتػػو بػػأي وجػػو قاصػػداً بيعػػو باعتبػػاره سػػالماً أو يبيػػع أو يعػػرض لمبيػػع أو يقػػدـ صػػنفاً مغشوشػاً

()2

مف الطعاـ أو الشراب بسوء قصد يعاقب بالسجف مدة ال تجاوز ثبلثة أشير أو بالغرامة أو بالعقوبتيف معاً .

مف يبيع صػنفاً مػف الطعػاـ أو الشػراب يختمػؼ فػي نوعػو أو مادتػو أو طبيعتػو عمػا يطمبػو المشػتري أو عمػا
يزعمػو البػػائع لػػذلؾ الصػػنؼ  ،مػػع عممػػو بػػذلؾ  ،يعاقػػب بالسػػجف مػػدة ال تجػػاوز شػػي اًر أو بالغ ارمػػة أو

بالعقوبتيف معاً .

غش األدوية والتعامل فييا.

84ػ ػ

()1

مػػف يغػػش دواء أو مستحض ػ اًر طبي ػاً بطريقػػة تقمػػؿ مػػف مفعولػػو أو تغيػػر مػػف تػػأثيره أو تجعمػػو ضػػا اًر بالصػػحة
قاصػػداً بيعػػو باعتبػػاره سػػميماً  ،أو يبيػػع أو يقػػدـ أو يعػػرض أي دواء بتمػػؾ الصػػفة بسػػوء قصػػد  ،يعاقػػب

()2

بالسجف مدة ال تجاوز سنتيف أو بالغرامة أو بالعقوبتيف معاً

مف يقوـ بسوء قصد بالبيع أو العػرض لبيػع أو التقػديـ أو الصػرؼ ألي دواء أو مستحضػر طبػي يغػاير الػدواء
أو المستحضر الطبي المطموب  ،أو انتيت مدة صبلحيتو المقررة  ،يعاقب بالسػجف مػدة ال تجػاوز سػنة أو
بالغرامة أو بالعقوبتيف معاً .
بيع الميتة .

85ػ

مف يبيع أو يعرض لمبيع أو يقدـ لحـ الميتة عالماً بأنو سوؼ يستعمؿ غذاء لئلنساف  ،يعاقػب بالسػجف

()1
()2

مدة ال تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتيف معاً .

يقصد بالميتة ميتة الحيواف البري سواء مات حتؼ انفو أـ ذبح بطريقة غير مشروعة .
عرض طعام أو شراب محرم .

86ػ

مف يعرض عمى شخص طعاماً أو شراباً وىو يعمـ انو محرـ في دينو أو ديف ذلؾ الشخص أو يعرض عمى الجميور
غذاء لئلنساف يحتوى عمى مادة يعمـ أنيا محرمة في دينو أو ديف بعضيـ دوف أف يبيف ذلؾ لمشخص أو لمجميور ،
ً
يعاقب بالسجف مدة ال تجاوز ستة أشير أو بالغرامة أو بالعقوبتيف معاً .

انفصم انراثغ
انقطىح ػهى انحٍىاٌ

87ػ ػ

()1

القسوة عمى الحيوان .

مػػف يعامػػؿ بقسػػوة ظػػاىرة أو يعػػذب أو يرىػػؽ قصػػداً حيوان ػاً أو يحممػػو أكثػػر ممػػا يطيػػؽ أو يشػػتط فػػي اسػػتخداـ
حيواف غير صالح لمعمؿ بسبب سنو أو مرضو أو ييمؿ حيواناً إىماالً ظاى ارً يعاقب بالغرامة .

()2

يجوز لممحكمة عند اإلدانة أف تأمر بوضع الحيواف تحت رعاية جية مختصة مؤقتػاً كمػا يجػوز ليػا أف تػأمر

الجػػاني أو مالػػؾ الحيػواف بػػدفع المبمػػغ الػػذي تػراه مناسػػباً لممحافظػػة عمػػى الحيػواف وعبلجػػو كمػػا يجػػوز ليػػا أف

تأمر ب عداـ الحيواف متى كاف ذلؾ ضرورياً .

انجبة انؼبشر
انجرائى انًتؼهقخ ثبنًىظف انؼبو
وانًطتخذو

الرشوة .

88ػ ()1

يعد مرتكباً جريمة الرشوة :
( أ)

مف يعطى موظفاً عاماً أو مستخدماً لدى شخص آخر أو وكيبلً عنو أو يعػرض عميػو

أي جزاء مف أي نوع  ،لحممو عمى أداء خدمة لو مصمحة فييا أو إلحاؽ أي ضػرر بػأي
شػخص آخػػر بمػػا يخػػؿ بواجبػػات وظيفتػػو  ،أو أي عطيػة أو مزيػػة فػػي ظػػروؼ يكػػوف فييػػا

ذلؾ التأثير  ،عمى الموظؼ العاـ أو المستخدـ أو الوكيؿ  ،نتيجة راجحة ,
(ب)

الموظػػؼ العػػاـ أو المسػػتخدـ أو الوكيػػؿ الػػذي يقبػػؿ أو يطمػػب لنفسػػو أو لغيػره جػزاء عمػػى
الوجو المبيف في الفقرة (أ ) ,

(ج )

مػػف يسػػعى فػػي إعطػػاء أي جػزاء عمػػى النحػػو المبػػيف فػػي الفقػرتيف (أ) و(ب) أو قبولػػو أو

(د )

مف ينتفع مف أي جزاء أو خدمػة أومنفعػة مػع عممػو بػأف الحصػوؿ عمػى ذلػؾ قػد تػـ بػأي

يعاوف في ذلؾ,

مف الوجوه المبينة في ىذه المادة .
()2

مػػف يرتكػػب جريمػػة الرشػػوة  ،يعاقػػب بالسػػجف مػػدة ال تجػػاوز سػػنتيف كمػػا تج ػػوز معاقبتػػو بالغ ارمػػة وفػػي ك ػػؿ
األحواؿ يصادر أي ماؿ تـ الحصوؿ عميو بسبب الجريمة .
الموظف العـام الذي يخالف القانون بقصد
األضرار أو الحماية .

89ػ

كؿ موظؼ عاـ يخالؼ ما يأمر بو القانوف بشأف المسمؾ الواجب عميو اتباعو كموظؼ عاـ أو يمتنع عف أداء واجب
مف واجػب وظيفتو قاصداً بذلؾ أف :

(أ )

يسبب ضر اًر ألي شخص أو الجميور أو يسبب مصمحة غيػر مشػروعة لشػخص آخػر ،

(ب)

يحمى أي شخص مف عقوبة قانونية  ،أو يخفؼ منيا أو يؤخر توقيعيا  ،أو

أو

(ج)

يحمػػى أي مػػاؿ مػػف المصػػادرة أو الحجػػز أو مػػف أي قيػػد يقػػرره القػػانوف أو يػػؤخر أيػاً مػػف

تمؾ اإلجراءات  ,يعاقب بالسجف مدة ال تجاوز سنتيف أو بالغرامة أو بالعقوبتيف معاً.
الموظف العام الذي يسيء استعمال سمطة
اإلحالة إلي المحاكمةأو االعتقال .

كؿ موظؼ عاـ يخولو القانوف سمطة إحالة األفراد إلى المحاكمة أو اعتقاليـ أو إبقائيـ في االعتقاؿ  ،يقوـ بأي

91ػ

مف تمؾ األفعاؿ مع عممو بأنو يخالؼ القانوف  ،يعاقب بالسجف مدة ال تجاوز ثبلث سنوات كما تجوز
معاقبتو بالغرامة .
الموظف العام الذي يمتنع عن القبض
أويساعد عمى اليرب.

91ػ

كؿ موظؼ عاـ يكوف مف واجبو القبض عمى أي شخص أو حفظو أو حراستو ويمتنع قصداً أو إىماالً عف

القبض عميو أو يسمح لو قصداً أو إىماالً باليرب أو يساعده أو يتسبب ب ىماؿ في ىربو يعاقب وفقاً لؤلحكاـ
اآلتية :

( أ)

إذا كاف الشخص محكوماً عميو باإلعداـ يعاقب بالسجف مدة ال تجاوز سبع سنوات كمػا

(ب)

إذا كاف الشخص محكوماً عميو بأي عقوبة أخرى أو كاف متيمػاً أو عرضػو لمقػبض عميػو

تجوز معاقبتو بالغرامة ،

فػػي أي جريمػػة  ،يعاقػػب بالسػػجف مػػدة ال تجػػاوز خمػػس سػػنوات أو بالغ ارمػػة أو بػػالعقوبتيف

معاً .

شراء الموظف العام أو مزايدتو في
مال بطريقة غير مشروعة.

92ػ

كؿ موظؼ عاـ يشتري بنفسو أو بوساطة غيره ماالً تحت والية وظيفتو العامة أو يبيعو لقريب أو شريؾ أو
يشترؾ في مناقصة ألداء عمؿ يتصؿ بوظيفتو  ،يعاقب بالسجف مدة ال تجاوز سنتيف أو بالغرامة أو
بالعقوبتيف معاً .

انتحال صفة الموظف العام .

93ػ

مف ينتحؿ بسوء قصد شخصية موظؼ عاـ أو يزعـ أو يتظاىر بأنو كذلؾ أو يتزيا بزي موظؼ عاـ  ,يعاقب
بالسجف مدة ال تجاوز سنتيف أو بالغرامة أو بالعقوبتيف معاً .

التخمف عن الحضورتمبية

94ػ

ألمر من موظف عام.

مف يطمب منو  ،بمقتضى تكميؼ أو إعبلف أو أمر أوببلغ عاـ صادر مف موظؼ عاـ مختص  ،الحضور بنفسو أو
بوكيؿ عنو في زماف ومكاف معينيف ويرفض أو يمتنع قصداً أو بغير أسباب معقولة عف الحضور في الزماف

والمكاف المعينيف أو يغادر ذلؾ المكاف قبؿ الوقت الذي تجوز فيو المغادرة  ،يعاقب بالسجف مدة ال تجاوز شي اًر أو
بالغرامة أو بالعقوبتيف معاً .

منع تنفيذ التكميف بالحضور أو نزعو .

95ػ

مف يقوـ قصداً بمنع تنفيذ أي تكميؼ بالحضور أو إعبلف أو أمر أو ببلغ عاـ صادر مف موظؼ عاـ مختص ،أو

بالحيمولة دوف تنفيذ أي مف ذلؾ أو بنزعو ،يعاقب بالسجف مدة التجاوز شي اًر أو بالغرامة أو بالعقوبتيف معاً .
االمتناع عن تسميم مستند أو تقديم بيان.

96ػ

مف يكوف ممزماً قانوناً بتسميـ أي مستند أو أي شئ أو بتقديـ أي بياف أو معمومات إلى موظؼ عاـ ويمتنع قصداً عف

تسميـ ذلؾ أو تقديمو عمي الوجو المقرر  ،يعاقب بالسجف مدة ال تجػاوز ستة أشيػر أو بالغرامة أو بالعقوبتيف معاً
.

تقديم بيان كاذب.

97ػ

مف يقدـ لموظؼ عاـ بياناً  ،وىو يعمـ بأنو بياف كاذب  ،قاصداً تضميؿ ذلؾ الموظؼ أو حممو عمى تصرؼ معيف ،
يعاقب بالسجف مدة ال تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتيف معاً.

اإلجابة عمى األسئمة أو التوقيع عمي األقوال.

98ػ

مف يطمب منو موظؼ عاـ مختص اإلجابة عمى أسئمة يكوف ممزماً قانوناً باإلجابة عمييا أو التوقيع عمى األقواؿ
الصادرة منو ويرفض ذلؾ يعاقب بالسجف مدة ال تجاوز شي اًر أو بالغرامة أو بالعقوبتيف معاً .
اعتراض الموظف العام أثناء
قيامو بوظيفتو.

99ػ

مف يعترض موظفاً عاماً أو يتيجـ عميو أو يستعمؿ معو القوة الجنائية لمنعو مف القياـ بواجبات وظيفتو أو بسبب قيامو
بتمؾ الواجبات  ،يعاقب بالسجف مدة ال تجاوز ستة أشيرأو بالغرامة أو بالعقوبتيف معاً.

االمتناع عن مساعدة الموظف العام .

111ػ مف يكوف ممزما قانوناً  ،بتقديـ المساعدة ألي موظؼ عاـ عند قيامو بواجباتو العامة ويمتنع عف ذلؾ قصداً  ،يعاقب
بالسجف مدة ال تجاوز شي اًر أو بالغرامة أو بالعقوبتيف معاً .

مخالفة أمر اإلقامة .

111ػ مف يأمره موظؼ عاـ مختص باإلقامة في منطقة معينة أو يحظر عميو اإلقامة في منطقة معينة ويخالؼ ذلؾ
األمر أو الحظر قصداً  ،يعاقب بالسجف مدة ال تجاوز ستة أشير أو بالغرامة أو بالعقوبتيف معاً .
مخالفة أمر بشأن مال من
موظف عام .

112ػ مف يخالؼ أم اًر يقضى باتخاذ تدبير معيف بشأف ماؿ في حيازتو أو تحت إدارتو  ،مع عممو باف األمر صادر مف

موظؼ عاـ مختص ،يعاقب بالسجف مدة ال تجاوز ستة أشيرأو بالغرامة أو بالعقوبتيف معاً.
تيديد الموظف العام .

113ػ مف يوجو إلى موظؼ عاـ تيديداً باألضرار بو لحمؿ ذلؾ الموظؼ عمى القياـ بعمؿ يتعمؽ بوظيفتو أو االمتناع عنو

أو تأجيمو  ،يعاقب بالسجف مدة ال تجاوز سنو أو بالغرامة أو بالعقوبتيف معاً .

انجبة انحبدي ػشر
انجرائى انًخهخ ثطٍر انؼذانخ

114ػ ػ ()1

شيادة الزور واختالق البينة الباطمة.

مػػف يشػػيد زو اًر بػػأف يػػدلى بػػأقواؿ كاذبػػة وىػػو يعمػػـ ذلػػؾ أو يكػػتـ أثنػػاء أدائػػو لمشػػيادة كػػؿ أو بعػػض مػػا

يعمم ػػو م ػػف وق ػػائع ال ػػدعوى بص ػػورة ت ػػؤثر عم ػػى الحك ػػـ فيي ػػا  ،أو يختم ػػؽ بين ػػة باطم ػػة أو يق ػػدميا م ػػع عمم ػػو
ببطبلنيػػا قاصػػداً بػػذلؾ التػػأثير عمػػى الحكػػـ فػػي الػػدعوى  ،يعاقػػب بالسػػجف مػػدة ال تجػػاوز خمػػس سػػنوات أو
()2

بالغرامة أو بالعقوبتيف معاً.

إذا ترتب عمػى اإلدالء بشػيادة الػزور أو اخػتبلؽ البينػة تنفيػذ الحكػـ عمػي المشػيود ضػده  ،يعاقػب الجػاني

بالعقوبة المقررة لمجريمة التي تـ تنفيذ الحكـ فييا .

()3

يػػد خؿ فػػي اخػػتبلؽ البينػػة أعػػداد مسػػتند يتضػػمف بيانػػات باطمػػة أو مغػػايرة لمحقيقػػة أو التوقيػػع عميػػو أو إيجػػاد
ظرؼ أو حالة مغايرة لمحقيقة .

استخدام بينة مع العمم ببطالنيا .

115ػ مف يستخدـ بينة مختمقة أو مؤسسة عمى شيادة زور عمى أنيا بينة صحيحة مع عممو بحقيقتيا  ،يعاقب كما لو
كاف قد أدلي بشيادة الزور أو اختمؽ البينة الباطمة .

إتالف البينة أواخفاؤىا .

116ػ مف يخفى أو يتمؼ مستنداً أو أي بينة مادية قاصداً بذلؾ أف يحوؿ دوف تقديميا أو استخداميا كدليؿ أماـ محكمة
أو في أي إجراء قانوني أماـ موظؼ عاـ  ،يعاقب بالسجف مدة التجاوز ثبلث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتيف معاً.

التستر عمى الجاني إيواؤه.

117ػ ()1

مف يدلي ببيانات تتعمؽ بارتكػاب جريمػة وىػو يعمػـ أنيػا غيػر أو صػحيحة أو يخفػي أي معمومػات أو بيانػات
عمى ارتكػاب جريمة مع عممو بوقوعيا أو يؤوي شخصػاً أو يخفيػو وىػو يعمػـ بأنػو الجػاني  ،قاصػداً بػذلؾ

حمايت ػػو م ػػف العقوب ػػة القانوني ػػة أو من ػػع إلق ػػاء الق ػػبض عمي ػػو  ،يعاق ػػب بالس ػػجف م ػػدة التج ػػاوزخمس س ػػنوات أو
()2

بالغرامة أو بالعقوبتيف معاً .

ال ينطبؽ الحكـ الوارد في البند ( )1عمى أي مف الزوجيف أو الوالديف واألبناء في حالة التستر أو اإليػواء

مف بعضيـ لبعض .
قبول جزاء لحماية الجاني

من العقوبة .
118ػ ()1

()2

اء مقابؿ إخفاء جريمة أو لحمايػة أي شػخص مػف المسػاءلة القانونيػة عػف
مف يقبؿ أو يعطى غيره ماالً أو جز ً
أي جريمةأو مف توقيع العقوبة عميو يعاقب بالسجف مدة ال تجاوز ثبلث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتيف
معاً.

ال تسري أحكاـ البند ( )1عمى مف يجوز لو العفو أو الصمح باستثناء الجرائـ المجازى عمييا بالقصػاص أو

الدية .
مقاومـة القـبض المشروع

أو تخميص المقبوض.

119ػ مف يقاوـ القبض المشروع عمى أي شخص أو يعطؿ ذلؾ القبض قصداً بطريقة مخالفة لمقانوف  ،أو يخمص قصداً
أو يحاوؿ أف يخمص أي شخص مف االعتقاؿ أو الحراسة المودع فييا قانوناً  ،يعاقب بالسجف مدة ال تجاوز
سبع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتيف معاً.

مقاومة الشخص عند القبض عميو أو تعطيل
القبض عميو أو ىربو.

111ػ ()1
()2

مف يقاوـ القبض المشروع عميو  ،أو يعطػؿ ذلػؾ القػبض قصػداً بطريقػة مخالفػة لمقػانوف يعاقػب بالسػجف
مدة ال تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتيف معاً.

مف ييرب أو يحاوؿ اليرب مػف الح ارسػة التػي أودع فييػا قانونػاً يعاقػب بالسػجف مػدة التجػاوز سػنتيف أو

بالغرامة أو بالعقوبتيف معاً .

التصرف في األموال بطريق الغش أولمنع الحجز أو التنفيذ .

111ػ مف :
( أ)

يقوـ بقصد الغش بنقؿ مػاؿ أو حػؽ متعمػؽ بػذلؾ المػاؿ أو ب خفائػو أو بػالتخمي عنػو

أو بالتصرؼ فيو  ،قاصداً بذلؾ منع الحجز عمى ذلؾ الماؿ أو الحؽ أو منػع أخػذه

تنفي ػػذاً لحك ػػـ أو أم ػػر ص ػػادر أو يعم ػػـ باحتم ػػاؿ ص ػػدوره م ػػف محكم ػػة أو س ػػمطة عام ػػة ،

مختصة  ,أو
(ب)

قبؿ أي ماؿ أو حؽ متعمؽ بو أو يتسممو أو يطالب بو مع عممو بعدـ وجود حؽ لو

فيو قاصداً بذلؾ منع الحجػز أو التنفيذ المذكور  ،يعاقب بالسجف مدة ال تجاوز سنة أو

بالغرامة أو بالعقوبتيف معاً .

الدعاوى لحماية مدين أو حرمان الدائنين .

112ػ مف :
(أ )

يقب ػػؿ صػ ػدور حك ػػـ أو أم ػػر أو تنفي ػػذ أو يتس ػػبب ف ػػي ص ػػدوره وذل ػػؾ بن ػػاء عم ػػى دع ػػوى
صورية مف شخص في ماؿ أو حؽ في ماؿ قاصداً بذلؾ حرماف دائنيػو مػف اسػتيفاء

حقوقيـ في ذلؾ الماؿ بالطرؽ القانونية  ،أو

(ب)

بناء عمى دعوى صورية في ماؿ أو
يحصؿ عمى حكـ أو أمر أو تنفيذ ضد أي شخص ً
حؽ فيو قاصداً بذلؾ حماية مديف أو حرماف الدائنيف مف استيفاء حقوقيـ في ذلؾ الماؿ

بالطرؽ القانونية ،

يعاقب بالسجف مدة التجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتيف معاً.
انتحال شخصية الغير.

113ػ مف ينتحؿ شخصية غيره فيدلى ب قرار أو أقواؿ أو يتسبب في اتخاذ إجراء قانوني أو يصبح كفيبلً أو ضامناً أو يقوـ

بأي عمؿ آخر في أي دعوى مدنية أو جنائية  ،يعاقب بالسجف مدة ال تجاوز ثبلث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتيف
معاً .
االتيام الكاذب .

114ػ مف يتخذ أي إجراء جنائي ضد شخص أو يتسبب فيو أو يتيـ الشخص كذباً بارتكاب جريمة قاصداً
األضرار بو مع عممو بعدـ وجود أساس معقوؿ أو مشروع لذلؾ اإلجراء أو االتياـ  ،يعاقب بالسجف مدة التجاوز
ثبلث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتيف معاً .
التأثير عمى سير العدالة .

115ػ ػ ()1

مػػف يقػػوـ  ،قصػػداً  ،بفعػػؿ مػػف ش ػػأنو التػػأثير عم ػػى عدال ػػة اإلج ػراءات القضػػائية أو أي إج ػراءات قانونيػػة

()2

كػػؿ شػػخص مػػف ذوى السػػمطة العامػػة  ،يقػػوـ بػػأغراء أو تيديػػد أو تعػػذيب ألي شػػاىد أو مػػتيـ أو خصػػـ

متعمقة بيا يعاقب بالسجف مدة التجاوز ثبلثة أشير أو بالغرامة أو بالعقوبتيف معاً .

ليػػدلى أو لػػئبل يػػدلى بػػأي معمومػػات فػػي أي دعػػوى يعاقػػب بالسػػجف مػػدة التجػػاوز ثبلثػػة أشػػير أو بالغ ارمػػة أو
بالعقوبتيف معاً .
إساءة الموظف العام عنـد مباشرتـو
إجراءات قضائية .

116ػ مف يوجو قصداً إسػاءة إلى موظؼ عاـ أثناء مباشػرتو إجػراءات قضائية  ،يعاقب بالسجف مدة ال تجاوز ثبلثة أشير
أو بالغرامة أوبالعقوبتيف معاً .

انجبة انثبًَ ػشر
جرائى انتسٌٍف وانتسوٌر
تزييف العممة .

117ػ مف يصنع بغير إذف مشروع أو يزيؼ عممة معدنية أو ورقية متداولة في السوداف أو في أي دولة أخرى  ،بقصد
التعامؿ بيا  ،أو يقوـ مع عممو بزيؼ عممة ب دخاليا إلى السوداف أو ب خراجيا منو أو بطرحيا لمتداوؿ أو بحيازتيا
بقصد التعامؿ بيا  ،يعاقب بالسجف مدة التجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبتو بالغرامة .
تزييف طوابع اإليرادات .

118ػ مف يصنع بغير إذف مشروع أو يزيؼ طوابع الدمغة أو البريد أو أي طوابع إيرادية أخرى بقصد التعامؿ بيا أو
يقوـ عف عمـ ب دخاليا إلى السوداف أو بطرحيا لمتداوؿ أو بحيازتيا بقصد التعامؿ بيا  ،أو يقوـ بسوء قصد
باستخداـ طوابع مع عممو بسبؽ استعماليا  ،يعاقب بالسجف مدة ال تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتيف
معاً.

صـنع أدوات التزييف وحيازتيا .

119ػ مف يصنع أي آالت أو أدوات أو مواد أو يحوزىا أو يتعامؿ فييا  ،بأي وجو  ،بقصد استخداميا في صناعة غير
مأذونة أو تزييؼ لمعممة أو طوابع اإليرادات  ،يعاقب بالسجف مدة ال تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتيف
معاً .
صنع وتزييف األختام والعالمات الرسمية .

121ػ مف يصنع أو يزيؼ أو يحوز أي شعار أو عبلمة رسمية أو ختـ مف أختاـ الدولة أو األشخاص قاصداً أف يستخدـ
أي مف ذلؾ في ارتكاب تزوير يعاقب بالسجف مدة التجاوز خمس سنوات كما تجوز معاقبتو بالغرامة .
التعامل بوحدات غير صحيحة لموزن

أو الكيل أو القياس .
121ػ مف يصنع أي ميزاف أو وحدة غير صحيحة مف وحدات الوزف أو الكيؿ أو القياس أو يحوز ذلؾ أو يستخدمو أو
يتعامؿ فيو بأي وجو مع عممو بأنو غير صحيح  ،يعاقب بالسجف مدة ال تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتيف
معاً.
التزوير في المستندات.

 122ػ يعد مرتكباً جريمة التزوير في المستندات مف يقوـ بقصد الغش باصطناع مستند أو تقميده أو إخفائو أو إتبلؼ
بعضو  ،أو إحداث تغيير جوىري فيو وذلؾ الستخدامو في ترتيب آثار قانونية .

عقوبة التزوير في المستندات .

123ػ مف يرتكب جريمة التزوير في المستندات أو يستخدـ أو يسمـ غيره مستنداً مزو اًر بقصد استخدامو  ,مع عممو بتزوير
المسػتند يعاقب بالسجف مدة ال تجاوز خمس سنوات كما تجوز معاقبتو بالغرامة ف ذا وقع ذلؾ مف موظؼ عاـ في
سياؽ وظيفتو يعاقب بالسجف مدة ال تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبتو بالغرامة .
تحريف مسـتند بوساطة موظف عام.

124ػ كؿ موظؼ عاـ أو مكمؼ بخدمة عامة يقوـ عند تحرير مستند بتدويف وقائع غير صحيحة أو يغفؿ إثبات وقائع
حقيقية  ،مع عممو بذلؾ  ،يعاقب بالسجف مدة ال تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبتو بالغرامة .

انجبة انثبنث ػشر
انجرائى انًتؼهقخ ثبألدٌبٌ
إىانة العقائد الدينية.

125ػ مف يسب عمناً أو يييف  ،بأي طريقة أياً مف األدياف أو شعائرىا أومعتقداتيا أو مقدساتيا أو يعمؿ عمى إثارة

شعور االحتقار والزراية بمعتنقييا  ،يعاقب بالسجف مدة ال تجاوز ستة أشير أو بالغرامة أو بالجمد بما ال يجاوز
أربعيف جمدة .

الردة .

126ػ ()1
()2

يعد مرتكباً جريمة الردة كػؿ مسػمـ يػروج لمخػروج مػف ممػة اإلسػبلـ أو يجػاىر بػالخروج عنيػا بقػوؿ صػريح

أو بفعؿ قاطع الداللة .

يسػػتتاب مػػف يرتكػػب جريمػػة الػػردة ويميػػؿ مػػدة تقررىػػا المحكمػػة ف ػ ذا أصػػرعمى ردتػػو ولػػـ يكػػف حػػديث عيػػد

باإلسبلـ ،يعاقب باإلعداـ .
()3

تسقط عقوبة الردة متى عدؿ المرتد قبؿ التنفيذ .
تدنيس أماكن العبادة
والتشويش عمييا .

127ػ مف يخرب أو يدنس مكاناً معداً لمعػبادة أو أي شئ يعتبر مقدسػاً لدي أي طائفة مف الناس  ،أو يعترض أو
يشوش عمى أي اجتماع ديني دوف مسوغ قانوني قاصداً بذلؾ إىانة ذلؾ الديف أو تمؾ الطائفة ،يعاقب بالسجف مدة ال
تجاوز سنة أو بالغرامة أوبالعقوبتيف معاً .

التعدي عمي الموتي والقبور.

128ػ مف يتعدي عمي أي مقبرة أو ينبش قب اًر أو يذري بجثة آدمي أو يتعرض ليا بما ينافي حرمة الموت دوف مسوغ ديني
أو قانوني أو يسبب قصداً تشويشاً ألي أشخاص اجتمعوا لتشييع جنازة يعاقب بالسجف مدة ال تجاوز سنة أو
بالغرامة أو بالعقوبتيف معاً .

انجبة انراثغ ػشر
انجرائى انىاقؼخ ػهى انُفص وانجطى
القتل وأنواعو .

129ػ القتؿ ىو تسبيب موت إنساف حي عف عمد أو شبو عمد أو خطأ .
القتل العمد .

131ػ ()1
()2

يعد القتؿ قتبلً عمداً إذا قصده الجاني أو إذا قصد الفعؿ وكاف الموت نتيجة راجحة لفعمو .

مػػف يرتكػػب جريمػػة القتػػؿ العمػػد  ،يعاقػػب باإلعػػداـ قصاصػاً  ،ف ػ ذا سػػقط القصػػاص  ،يعاقػػب بالسػػجف مػػدة

التجاوز عشر سنوات دوف مساس بالحؽ في الدية .
القتل شبو العمد .

131ػ ()1
()2

يعد القتؿ قتبلً شبو عمد إذا تسبب فيو الجػاني بفعؿ جنائي عمى جسـ اإلنساف ولـ يقصد الجاني القتؿ ،

ولـ يكف الموت نتيجة راجحة لفعمو .

بالرغـ مف حكـ المادة  )1( 131يعد القتؿ قتبلً شبو عمد في أي مف الحاالت اآلتية :
(أ )

(ب)

إذا تجػػاوز الموظػػؼ العػػاـ أو الشػػخص المكمػػؼ بخدمػػة عامػػة بحسػػف نيػػة حػػدود السػػمطة

المخولة لو قانوناً وىو يعتقد بأف فعمو الذي سبب الموت ضروري لتأدية واجبو ,

إذا ارتكػػب الجػػاني القتػػؿ متجػػاو اًز بحسػػف نيػػة الحػػدود المقػػررة قانونػاً لممارسػػة حػػؽ الػػدفاع
الشرعي ,

(ج)

إذا ارتكب الجاني القتؿ تحت تأثير اإلك اره بالقتؿ,

(د )

إذا ارتكب الجاني القتؿ وىو في حالة ضرورة لوقاية نفسو أو غيره مف الموت ,

(و )

بناء عمى رضا المجني عميو ,
ذا ارتكب الجاني القتؿ ً
ذا قتؿ الجاني  ،في أثناء فقدانو السيطرة عمػى نفسػو السػتفزاز شػديد مفػاجئ  ،الشػخص

(ىػ)

( ز)

إذا أسػػرؼ الجػػاني أو تجػػاوز القػػدر المػػأذوف لػػو فيػػو مػػف الفعػػؿ المشػػروع ووقػػع المػػوت

الذي إستفزه  ،أو أي شخص آخر خطأ ,

نتيجة لذلؾ,

(ح)
( ط)
()3

إذا ارتكب الجاني القتػؿ  ،دوف سػبؽ إصػرار  ،أثنػاء عػراؾ مفػاجئ مػف غيػر أف يسػتغؿ
الظروؼ أو يسمؾ سموكاً قاسياً أو غير عادى ,

إذا ارتكػػب الجػػاني القتػػؿ تحػػت تػػأثير اضػػطراب عقمػػي أو نفسػػي أو عصػػبي بدرجػػة تػػؤثر

تأثي اًر بيناً عمى قدرتو في التحكـ في أفعالو أوالسيطرة عمييا,

مػػف يرتكػػب جريمػػة القتػػؿ شػػبو العمػػد  ،يعاقػػب بالسػػجف مػػدة ال تجػػاوز سػػبع سػػنوات دوف مسػػاس بػػالحؽ
في الدية .
القتل الخطأ .

132ػ ()1

يعد القتؿ قتبلً خطأ إذا لـ يكف عمداً أو شبو عمد وتسبب فيو الجاني عف إىماؿ أو قمة احتراز أو فعؿ

غير مشروع .
()2

مف يرتكب جريمة القتؿ الخطأ يجوز معاقبتو بالسجف مدة ال تجاوز ثبلث سنوات دوف مساس بػالحؽ

في الدية .

الشروع في االنتحار .

133ػ مف يشرع في االنتحار بمحاولة قتؿ نفسو بأي وسيمة يعاقب بالسجف مدة ال تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتيف
معاً .
تحريض الصغيرأو المجنون عمى االنتحار .

134ػ مف يحرض عمى االنتحار صغي اًر غير بالغ أو مجنوناً أو شخصاً في حالة سكر أو تحت تأثير اضطراب عقمي أو
نفسي  ،يعاقب بالسجف مدة ال تجاوز سنة ف ذا حدث االنتحار نتيجة لمتحريض  ،يعاقب بالعقوبة المقررة لمقتؿ العمد .
اإلجياض .

135ػ ()1

يعد مرتكباً جريمة اإلجياض مف يتسبب قصداً في إسقاط جنػيف المػرأة  ،إال إذا حػدث اإلسػقاط فػي أي

مف الحاالت اآلتية  ،إذا :

كاف اإلسقاط ضرورياً لمحفاظ عمى حياة األـ ،

(أ )

(ب)
،
(ج )
()2

كاف الحبؿ نتيجة لجريمة اغتصاب ولـ يبمغ تسعيف يوماً ورغبت المػرأة فػي اإلسػقاط

ثبت أف الجنيف كاف ميتاً في بطف أمو .

مف يرتكب جريمة اإلجياض يعاقب بالسجف مدة ال تجاوز ثبلث سػنوات أو بالغ ارمػة أو بػالعقوبتيف معػا،

وذلؾ دوف مساس بالحؽ في الدية .

الفعل المؤدى إلى اإلجياض .

136ػ مف يرتكب فعبلً يؤدى إلى إجياض حبمى وىو يعمـ أنيا حبمى  ،يعاقب بالسجف مدة ال تجاوز سنة أو بالغرامة
أو بالعقوبتيف معاً ،وذلؾ دوف مساس بالحؽ في الدية .

تسبيب موت الجنين .

137ػ مف يرتكب فعبلً يؤدى إلى موت الجنيف في بطف أمو أو يفضى إلى أف يولد ميتاً أو إلى أف يموت بعد والدتو ،
وذلؾ دوف أف يكوف الفعؿ ضرورياً إلنقاذ حياة األـ أو حمايتيا مف ضرر جسيـ يعاقب بالسجف مدة ال تجاوز سنتيف
أو بالغرامة أو بالعقوبتيف معاً  ،وذلؾ دوف مساس بالحؽ في الدية .

الجراح وأنواعيا .

 138ػ ()1
()2

مػػف يسػػبب لئلنسػػاف ذىػػاب عضػػو فػػي جسػػده أو ذىػػاب وظيفػػة العقػػؿ أو الحاسػػة أو الجارحػػة أو شػػجاجاً أو

جرحاً في جسده يكوف قد سبب لو جرحاً .

تكوف الجراح عمداً أو شبو عمد أو خطأ  ،ويراعى في التمييز بينيا ما يراعى في التمييز بيف أنواع القتؿ

الثبلثة .

عقوبة تسبيب الجراح العمد.
139ػ ػ ()1

مػػف يرتكػػب جريمػػة تسػػبيب الج ػراح العمػػد  ،يعاقػػب بالقصػػاص إذا ت ػوافرت شػػروطو  ،ف ػ ذا لػػـ تت ػوافر تمػػؾ
الشػػروط أو سػػقط القصػػاص  ،يعاقػػب بالسػػجف مػػدة ال تجػػاوز ثػػبلث سػػنوات أو بالغ ارمػػة أو بػػالعقوبتيف معػاً ،

()2

وذلؾ دوف مساس بالحؽ في الدية .

مػػف يرتكػػب جريمػػة تسػػبيب الج ػراح العمػػد فػػي الواليػػات الجنوبيػػة  ،يعاقػػب بالسػػجف مػػدة ال تجػػاوز خمػػس

سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتيف معاً  ،وذلؾ دوف مساس بالحؽ في الدية .
عقوبة تسبيب الجراح شبو العمد.

141ػ مف يرتكب جريمة تسبيب الجراح شبو العمد  ،يعاقب بالسجف مدة ال تجاوز ثبلث سنوات أو بالغرامة أو
بالعقوبتيف معاً  ،وذلؾ دوف مساس بالحؽ في الدية .

عقوبة تسبيب الجراح الخطأ .

141ػ مف يرتكب جريمة تسبيب الجراح الخطأ  ،يعاقب بالسجف مدة ال تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتيف معاً ،
وذلؾ دوف مساس بالحؽ في الدية .

األذى .

142ػ ػ ()1
()2

يعػػد مرتكب ػاً جريمػػة األذى كػػؿ مػػف يسػػبب إلنسػػاف ألم ػاً أومرض ػاً  ،ويعاقػػب بالسػػجف مػػدة التجػػاوز سػػتة

أشير أو بالغرامة أو بالعقوبتيف معاً .

إذا حػػدث األذى بوسػػيمة خط ػرة كالسػػـ والعقػػاقير المخػػدرة أو قصػػد بػػاألذى إنت ػزاع إعت ػراؼ مػػف شػػخص أو

إك ارىػػو عمػػى أداء فعػػؿ مخػػالؼ لمقػػانوف  ،يعاقػػب الجػػاني بالسػػجف مػػدة ال تجػػاوز سػػنتيف كمػػا تجػػوز معاقبتػػو

بالغرامة .

القوة الجنائية .

143ػ يعد مرتكباً جريمة استعماؿ القوة الجنائية مف يستعمؿ القوة مع أي شخص آخر دوف رضاه قاصداً ارتكاب أي
جريمة أو ليسبب لذلؾ الشخص ضر اًر أو خوفاً أو مضايقة  ،ويعاقب بالسجف مدة ال تجاوز سنة أو بالغرامة أو
بالعقوبتيف معاً .

اإلرىاب .

144ػ ()1

يعد مرتكباً جريمة اإلرىاب مف :
(أ )

يتوعد غيره باألضرار بػو أو بػأي شػخص آخػر ييمػو أمػره قاصػداً بػذلؾ تيديػده أو حممػو

(ب)

تصػػدر منػػو حركػػة أو تحفػػز قاصػػداً بػػذلؾ اسػػتعماؿ القػػوة الجنائيػػة أو عالم ػاً باحتمػػاؿ أف

عمى أف يفعؿ ما ال يمزمو قانوناً أو اال يفعؿ ما يجوز لو قانوناً .

يمقى ذلؾ في روع أي شخص حاضر أنو يوشؾ أف يستعمؿ معو القوة الجنائية .

()2

مف يرتكب جريمة اإلرىاب  ،يعاقب بالسجف مدة ال تجاوز ستة أشير أو بالغرامة أو بالعقوبتيف معاً .

انجبة انخبيص ػشر
جرائى انؼرض
واَداة انؼبيخ وانطًؼخ
الزنا.

145ػ ()1

يعد مرتكباً جريمة الزنا :

()2
()3

(أ )

كؿ رجؿ وطئ امرأة دوف رباط شرعي ،

(ب)

كؿ امرأة مكنت رجبلً مف وطئيا دوف رباط شرعي ،

يتـ الوطء بدخوؿ الحشفة كميا أو ما يعادليا في القبؿ .

ال يعتبر النكاح المجمع عمى بطبلنو رباطاً شرعياً .
عقوبة الزنا.

مف يرتكب جريمة الزنا يعاقب :

146ػ ()1

(أ )
()2
()3
()4

(ب)

باإلعداـ رجماً إذا كاف محصناً ,

بالجمد مائة جمدة إذا كاف غير محصف .

يجوز أف يعاقب غير المحصف الذكر  ،باإلضافة إلي الجمد بالتغريب لمدة سنة .
يقصد باإلحصاف قياـ الزوجية الصحيحة وقت ارتكاب الزنا عمى أف يكوف قد تـ فييا الدخوؿ .
مػػف يرتكػػب جريمػػة الزنػػا فػػي الواليػػات الجنوبيػػة  ,يعاقػػب بالسػػجف مػػدة ال تجػػاوز سػػنة أو بالغ ارمػػة أو بػػالعقوبتيف
معاً  ,ف ذا كاف الجاني متزوجاً فبالسجف مدة ال تجاوز ثبلث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتيف معاً .
مسقطات عقوبة الزنا .

147ػ تسقط عقوبة الزنا بأي مف السببيف اآلتييف :
(أ )

(ب)

إذا رجع الجاني عف إق ارره قبؿ تنفيذ العقوبة وكانت الجريمة ثابتة باإلقرار وحده ،

إذا رجع الشيود عف شياداتيـ بما ينقص نصاب الشيادة قبؿ تنفيذ العقوبة .
المواط .

148ػ ()1

يعد مرتكباً جريمة المواط كؿ رجؿ أدخؿ حشفتو أو ما يعادليا في دبر امرأة أو رجؿ آخر أو مكف رجبلً
آخر مف إدخاؿ حشفتو أو ما يعادليا في دبره .

()2

(أ )

مػف يرتكػػب جريمػػة المػواط يعاقػػب بالجمػػد مائػػة جمػػدة كمػػا تجػػوز معاقبتػػو بالسػػجف مػػدة ال

تجاوز خمس سنوات ،
(ب)

إذا أديف الجػاني لممػرة الثانيػة  ,يعاقػب بالجمػد مائػة جمػدة وبالسػجف مػدة التجػاوز خمػس

(ج)

إذا أديف الجاني لممرة الثالثة يعاقب باإلعداـ  ,أو بالسجف المؤبد .

سنوات ,

االغتصاب .

149ػ ()1
()2

يعد مرتكباً جريمة االغتصاب مف يواقع شخصاً زناً أو لواطاً دوف رضاه .
ال يعتد بالرضا إذا كاف الجاني ذا قوامة أو سمطة عمى المجني عميو .

()3

مف يرتكب جريمة االغتصاب يعاقب بالجمد مائة جمدة وبالسػجف مػدة ال تجػاوز عشػر سػنوات  ،مػا لػـ يشػكؿ
االغتصاب جريمة الزنا أو المواط المعاقب عمييا باإلعداـ .
مواقعة المحارم .

151ػ ()1
()2

يعد مرتكباً جريمة مواقعة المحارـ مف يرتكب جريمة الزنا أو المػواط أو االغتصػاب مػع أحػد أصػولو أو
فروعو أو أزواجيـ أو مع أخيو أو أختو أو أوالدىما أو عمو أو عمتو أو خالو أو خالتو .

مف يرتكب جريمة مواقعو المحػارـ  ،يعاقػب بالعقوبػة المقػررة لمجريمػة التػي يشػكميا فعمػو  ،ويعاقػب فػي غيػر
الجرائـ المعاقب عمييا باإلعداـ  ،بعقوبة إضافية ىي السجف مدة ال تجاوز خمس سنوات .
األفعال الفاحشة .

151ػ ػ ()1

يعػػد مرتكب ػاً جريمػػة األفعػػاؿ الفاحشػػة مػػف يػػأتى فع ػبلً مخ ػبلً بالحيػػاء لػػدى شػػخص آخػػر أو يػػأتى ممارسػػة

جنسػػية مػػع شػػخص آخػػر  ،ال تبمػػغ درجػػة الزنػػا أو الم ػواط  ،ويعاقػػب بالجمػػد بمػػا ال يجػػاوز أربعػػيف جمػػدة كمػػا

تجوز معاقبتو بالسجف مدة ال تجاوز سنة أو بالغرامة .
()2

إذا ارتكبت جريمة األفعاؿ الفاحشة في مكػاف عػاـ أو بغيػر رضػا المجنػي عميػو  ،يعاقػب الجػاني بالجمػد بمػا
ال يجاوز ثمانيف جمدة كما تجوز معاقبتو بالسجف مدة ال تجاوز سنتيف أو بالغرامة .
األفعال الفاضحة والمخمة باآلداب العامة .

 152ػ ()1

مػػف يػػأتى فػػي مكػػاف عػػاـ فعػبلً أو سػػموكاً فاضػػحاً أو مخػبلً بػػاآلداب العامػػة أو يتزيػػا بػػزي فاضػػح أو مخػػؿ
بػػاآلداب العامػػة يسػػبب مضػػايقة لمشػػعور العػػاـ يعاقػػب بالجمػػد بمػػا ال يجػػاوز أربعػػيف جمػػدة أو بالغ ارمػػة أو

()2

بالعقوبتيف معاً .

يعد الفعؿ مخبلً باآلداب العامة إذا كاف كذلؾ في معيار الديف الػذي يعتنقػو الفاعػؿ أو عػرؼ البمػد الػذي يقػع
فيو الفعؿ.

المواد والعـروض المخمة
باآلداب العامة.

153ػ ()1
()2

مف يصنع أو يصور أو يحوز مواداً مخمة باآلداب العامة أو يتداوليا  ،يعاقب بالسجف مدة ال تجاوز شي اًر أو
بالجمد بما ال يجاوز أربعيف جمدة كما تجوز معاقبتو بالغرامة .

مف يتعامؿ في مواد مخمػة بػاآلداب العامػة أو يػدير معرضػاً أو مسػرحاً أو مميػى أو دار عػرض أو أي مكػاف

عاـ فيقدـ مادة أو عرضاً مخبلً باآلداب العامػة أو يسػمح بتقديمػو  ،يعاقػب بالجمػد بمػا ال يجػاوز سػتيف جمػدة

أو بالسجف مدة ال تجاوز ثبلث سنوات أو بالعقوبتيف معاً .

()3

ف ػػي جمي ػػع الح ػػاالت ت ػػأمر المحكم ػػة ب ب ػػادة المػ ػواد المخم ػػة ب ػػاآلداب العام ػػة ومص ػػادرة األجيػ ػزة والمع ػػدات
المستخدمة في عرضيا كما يجوز الحكـ ب غبلؽ المحؿ .
ممارسة الدعارة.

154ػ ػ ()1

يعػػد مرتكبػاً جريمػػة ممارسػػة الػػدعارة  ،مػػف يوجػػد فػػي محػػؿ لمػػدعارة بحيػػث يحتمػػؿ أف يقػػوـ بممارسػػة أفعػػاؿ
جنسػػية أو يكتسػػب مػػف ممارسػػتيا  ،يعاقػػب بالجمػػد بمػػا ال يجػػاوز مائػػة جمػػدة أو بالسػػجف مػػدة ال تجػػاوز ثػػبلث

سنوات .
()2

يقصد بمحؿ الدعارة  ،أي مكاف معد الجتماع رجاؿ أو نساء أو رجاؿ ونساء ال تقوـ بينيـ عبلقػات زوجيػة

أو صبلت قربى وفى ظروؼ يرجح فييا حدوث ممارسات جنسية .
إدارة محل الدعارة.

155ػ ()1

مف يقوـ ب دارة محؿ لمدعارة أو يؤجر محبلً أو يسمح باستخدامو وىػو يعمػـ بأنػو سػيتخذ محػبلً لمػدعارة

 ،يعاقب بالجمد بما ال يجاوز مائة جمدة وبالسجف مدة ال تجػاوز خمػس سػنوات كمػا يجػوز الحكػـ بػ غبلؽ
المحؿ أو مصادرتو.

()2

مػػف يػػداف لمم ػرة الثانيػػة بموجػػب أحكػػاـ البنػػد ( )1يعاقػػب بالجمػػد بمػػا ال يجػػاوز مائػػة جمػػدة وبالسػػجف مػػدة ال
تجاوز عشر سنوات مع مصادرة المحؿ .

()3

في حالة إدانة الجاني لممرة الثالثة  ،يعاقب باإلعداـ أو السجف المؤبد مع مصادرة المحؿ .

()4

ف ػػي جمي ػػع الح ػػاالت ال يحك ػػـ بالمص ػػادرة أال إذا ك ػػاف الجػػػاني ى ػػو المالػ ػػؾ لممح ػػؿ أو ك ػػاف المالػػػؾ عالم ػػا
باستخدامو لذلؾ الغرض .
اإلغواء .

156ػ مف يغوى شخصاً باف يغريو أو يأخذه أو يساعد في أخذه أو اقتياده أو استئجاره الرتكاب جريمة الزنا أو المواط أو
ممارسة الدعارة أو األفعاؿ الفاحشة أو الفاضحة أو المخمة باآلداب العامة  ،يعاقب بالجمد بما ال يجاوز مائة جمدة أو
بالسجف مدة ال تجاوز خمس سنوات ف ذا كاف الشخص الذي تـ إغواؤه غير بالغ أو مختؿ العقؿ أوكاف المقصود

ممارسة أي مف تمؾ األفعاؿ خارج السوداف  ،يعاقب بالجمد بما ال يجاوز مائة جمدة والسجف مدة ال تجاوز سبع
سنوات .
القذف.

157ػ ()1

يعد مرتكباً جريمة القذؼ مف يرمى كذباً شخصاً عفيفػاً ولػو كػاف ميتػاً  ،بػالقوؿ صػراحة أو داللػة أو بالكتابػة
أو باإلشارة الواضحة الداللة بالزنا أو المواط أو نفى النسب .

()2

يعد الشخص عفيفاً إذا لـ تسبؽ إدانتو بجريمة الزنا أو المواط أو االغتصػاب أو مواقعػة المحػارـ أو ممارسػة

الدعارة .

()3

يعاقب مف يرتكب جريمة القذؼ بالجمد ثمانيف جمدة .
مسقطات عقوبة القذف .

158ػ ()1

تسقط عقوبة جريمة القذؼ في أي مف الحاالت اآلتية :
(أ )
(ب)

إذا عفا المقذوؼ أو الشاكي قبؿ تنفيذ العقوبة ،

(د)

إذا كاف المقذوؼ فرعاً لمقاذؼ .

(ج)
()2

بالتقاذؼ  ،إذا ثبت أف المقذوؼ أو أف الشاكي قد رد عمى الجاني بمثؿ قولو ,
بالمعاف بيف الزوجيف ,

إذا سقطت عقوبة القذؼ ألي مف األسباب المذكورة في البند ( )1يجوز معاقبة الجاني بالعقوبة المقررة عمى
جريمة اشانة السمعة .
اشانة السمعة .

159ػ ()1
()2

يعد مرتكباً جريمة اشانة السمعة مف ينشر أو يروى أو ينقؿ آلخر بأي وسيمة وقائع مسندة إلػي شػخص معػيف
أو تقويماً لسموكو قاصداً بذلؾ األضرار بسمعتو .

ال يعد الشخص قاصداً األضرار بالسمعة في أي مف الحاالت اآلتية :
( أ)

إذا كػػاف فعمػػو فػػي سػػياؽ أي إج ػراءات قضػػائية  ،بقػػدر مػػا تقتضػػيو  ،أو كػػاف نش ػ اًر لتمػػؾ

(ب)

إذا كانت لو أو لغيره شكوى مشروعة يعبر عنيا أو مصمحة مشػروعة يحمييػا وكػاف ذلػؾ

اإلجراءات ,

اليتـ إال ب سناد الوقائع أو تقويـ السموؾ المعيف ،
(ج)

إذا كاف فعمو في شػأف مػف يرشػح لمنصػب عػاـ أو يتػواله تقويمػاً ألىميتػو أو أدائػو بقػدر مػا

(د )

إذا كاف فعمو في سياؽ النصيحة لصالح مف يريد التعامؿ مع ذلػؾ الشػخص أو لمصػالح

يقتضيو األمر ،
العاـ ،

(ىػ)

إذا كاف إسناد الوقائع بحسف نية لشخص قد اشتير بذلؾ وغمب عميو  ،أو كاف مجاى اًر بما

(و )

إذا كاف التقويـ لشخص عرض نفسو أو عممو عمى الرأي العاـ لمحكـ عميو وكػاف التقػويـ

نسب إليو,

بقدر ما يقتضي الحكـ .
()3

مف يرتكب جريمة اشانة السمعة يعاقب بالسجف مدة ال تجاوز ستة أشير أو بالغرامة أو بالعقوبتيف معاً .
اإلساءة والسباب.

161ػ مف يوجو إساءة أو سباباً لشخص بما ال يبمغ درجة القذؼ أو اشانة السمعة قاصداً بذلؾ إىانتو  ,يعاقب بالسجف مدة
ال تجاوز شي اًر أو بالجمد بما ال يجاوز خمساً وعشريف جمدة أو بالغرامة .

انجبة انطبدش ػشر
جرائى االػتذاء ػهى انحرٌخ انشخصٍخ
االستدراج.

 161ػ ()1

مػف يسػتدرج شخصػاً غيػر بػػالغ أو مختػؿ العقػؿ  ,بػأف يأخػذه أو يغريػػو إلبعػاده عػف حفػظ وليػو الشػػرعي دوف
رضا ذلؾ الولي  ,يعاقب بالسجف مدة ال تجاوز السبع سنوات كما تجوز معاقبتو بالغرامة .

()2

ال تنطبؽ أحكاـ البند ( )1عمى مف يدعى حؽ الحضانة أو الوالية أو الوصاية أو أي سمطة مشروعة .
الخطف .

162ػ مف يخطؼ شخصاً بأف يرغمو أو يغريو بأي طريقة مف طرؽ الخداع عمى أف يغادر مكاناً ما بقصد ارتكاب
جريمة إعتداء عمى نفس ذلؾ الشخص أو حريتو  ,يعاقب بالسجف مدة ال تجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو
بالعقوبتيف معاً .

السخرة.

163ػ مف يسخر شخصاً بأف يجبره إجبا اًر غير مشروع عمى العمؿ رغـ إرادتو  ,يعاقب بالسجف مدة ال تجاوز سنة واحدة
أو بالغرامة أو بالعقوبتيف معاً .

الحجز غير المشروع .

164ػ مف يحجز شخصاً بأف يعترضو قصداً بحيث يمنعو الحركة أو يغير مف اتجاه حركتو بوجو غير مشروع  ،يعاقب
بالسجف مدة ال تجاوز ثبلثة أشير أو بالغرامة أو بالعقوبتيف معاً .

االعتقال غير المشروع.

165ػ ()1

()2

يعد مرتكباً جريمة االعتقاؿ غير المشروع مف يحبس شخصاً في مكاف معيف دوف وجو مشروع أو يسػتمر

ف ػػي حبس ػػو م ػػع عمم ػػو بص ػػدورأمر ب ػػاال فػ ػراج عن ػػو ,ويعاق ػػب بالس ػػجف م ػػدة ال تج ػػاوز س ػػنة أو بالغ ارم ػػة أو

بالعقوبتيف معاً .

إذا حدث االعتقاؿ بطريقة سرية أو قصد بو انتزاع اعتراؼ مف المعتقػؿ أو إك ارىػو عمػى رد مػاؿ اوعمػى فعػؿ
مخػػالؼ لمقػػانوف أو كػػاف مػػف شػػأف االعتقػػاؿ تع ػريض حياتػػو لمخطػػر  ,يعاقػػب بالسػػجف مػػدة التجػػاوز ثػػبلث
سنوات كما تجوز معاقبتو بالغرامة .

انتياك الخصوصية .

166ػ مف ينتيؾ خصوصية شخص بأف يطمع عميو في بيتو دوف إذنو أو يقوـ دوف وجو مشروع بالتصنت عميو أو
باالطبلع عمى رسائمو أو أس ارره  ,يعاقب بالسجف مدة التجاوز ستة اشير أو بالغرامة أو بالعقوبتيف معاً .

انجبة انطبثغ ػشر
انجرائى انىاقؼخ ػهى
انًبل
الحرابة .

167ػ يعد مرتكباً جريمة الحرابة مف يرىب العامة أو يقطع الطريؽ بقصد ارتكاب جريمة عمى الجسـ أو العرض أو الماؿ
شريطة أف يقع الفعؿ:

(أ )
(ب)

خارج العمراف في البر أو البحر أو الجو أو داخؿ العمراف مع تعذر الغوث ,
باستخداـ السبلح أو أي أداة صالحة لئليذاء أو التيديد بذلؾ.
عقوبة الحرابة .

168ػ ()1

مف يرتكب جريمة الحرابة يعاقب :
(أ )

باإلعداـ أو باإلعداـ ثـ الصمب إذا ترتب عمى فعمو القتؿ أو االغتصاب ،

(ب)

بقطع اليد اليمنى والرجؿ اليسرى إذا ترتب عمى فعمػو األذى الجسػيـ أو سػمب مػاؿ يبمػغ

(ج )

نصػاب السرقة الحدية ،

بالسػػجف مػػدة ال تجػػاوز س ػبع سػػنوات نفي ػاً فػػي غيػػر الحػػاالت ال ػواردة فػػي الفق ػرتيف ( أ )

و(ب) .
()2

مف يرتكب جريمة الحرابة في الواليات الجنوبية يعاقب :
(أ )

باإلعداـ إذا ترتب عمى الفعؿ القتؿ ,

(ب)

بالسجف المؤبد إذا ترتب عمى فعمو ارتكاب جريمة االغتصاب ,

(ج)

(د )

بالسجف مدة ال تجاوز عشر سنوات إذا ترتب عمى فعمو األذى الجسيـ أو سمب الماؿ ,
بالسػػجف مػػدة ال تجػػاوز سػػبع سػػنوات فػػي غيػػر الحػػاالت ال ػواردة فػػي الفق ػرات ( أ ) ( ,ب)
و(ج) .
سقوط عقوبة الحرابة .

169ػ ()1

()2

تسقط عقوبة الحرابة إذا ترؾ الجاني باختياره ما ىو عميو مف الحرابة وأعمف توبتو قبؿ القدرة عميو.

ال يخؿ سقوط عقوبة الحرابة بالتوبة بحقوؽ المجني عميو أو أوليائو في الدية أو التعويض أو رد الماؿ .

()3

إذا سقطت عقوبة الحرابة يجوز الحكـ عمى الجاني بالسجف مدة ال تجاوز خمس سنوات .
السرقة الحدية.

171ػ ()1

يعد مرتكباً جريمػة السػرقة الحديػة مػف يأخػذ خفيػة بقصػد التممػؾ مػاالً منقػوالً متقومػاً ممموكػاً لمغيػر شػريطة
أف يؤخذ الماؿ مف حرزه وال تقؿ قيمتو عف النصاب .

()2

تشمؿ الخفية انتياؾ الحرز استخفاء واخذ الماؿ مجاىرة أو مغالبة.

()4

يقصػػد بػػالحرز المكػػاف الػػذي يحفػػظ فيػػو أو الوجػػو الػػذي يحفػػظ بػػو المػػاؿ المعػػيف وأمثالػػو عػػادة أو فػػي عػػرؼ

()3

يشمؿ الماؿ الممموؾ لمغير الماؿ العاـ وأمواؿ األوقاؼ ودور العبادة .

أىؿ البمد أو المينة المعينة  ,ويعد الماؿ في حرز حيثما كاف محروساً .

()5

يكوف النصاب دينا اًر مف الذىب يػزف 25ر4ج ارمػاً أو قيمتػو مػف النقػود وفػؽ مػا يقػدره مػف حػيف آلخػر رئػيس

()6

إذا اشػػترؾ فػػي األخػػذ جماعػػة فيعتػػد فػػي النصػػاب بجممػػة المػػاؿ المػأخوذ ال بمػػا أخرجػػو كػػؿ واحػػد مػػنيـ عمػػى

القضاء بعد التشاور مع الجيات المختصة .
حدة .

عقوبة السرقة الحدية.

171ػ ()1

()2

مف يرتكب جريمة السرقة الحدية  ,يعاقب بقطع اليد اليمنى مف مفصؿ الكؼ .
إذا أديف الجاني مرة أخرى  ,يعاقب بالسجف مدة ال تقؿ عف سبع سنوات .

مسقطات عقوبة الحد في السرقة الحدية.

172ػ تسقط عقوبة الحد في جريمة السرقة الحدية في أي مف األحواؿ اآلتية :
(أ )

إذا وقعت السرقة بيف األصوؿ والفروع أو بيف الزوجيف أو ذوى األرحاـ المحرمة ,

(ب)

إذا كػػاف الجػػاني فػػي حالػػة ضػػرورة ولػػـ يأخػػذ مػػف المػػاؿ إال بمػػا ال يجػػاوز النصػػاب فػػوؽ

(ج)

إذا كاف لمجاني نصيب أو كاف يعتقد بحسف نية أف لو نصػيباً فػي المػاؿ المسػروؽ وكػاف

(د )

إذا كػػاف الجػػاني دائن ػاً لممسػػروؽ منػػو وكػػاف المسػػروؽ منػػو ممػػاطبلً أو جاحػػداً وحػػؿ اجػػؿ

كفاية حاجتو أو حاجة مف تجب عميو نفقتو لمقوت أو العبلج ,
الماؿ المسروؽ ال يتجاوز ذلؾ النصيب بما يبمغ النصاب ,

الػػديف قبػػؿ الس ػرقة وكػػاف مػػا اسػػتولى عميػػو الجػػاني يسػػاوى حقػػو أو أكثػػر مػػف حقػػو بمػػا ال

يجاوز النصاب ,

(ىػ)

إذا حدث قبؿ تقديمو لممحاكمة أف رد الجػاني المػاؿ المػدعى سػرقتو وأعمػف توبتػو أو تممػؾ
الماؿ المدعى سرقتو وكاف فضبلً عف ذلؾ خالي الصحيفة مػف سػوابؽ االتيػاـ أو اإلدانػة

(و )
(ز)
(ح)

في الجرائـ الواقعة عمى الماؿ ,

إذا رجع الجاني عف إق ارره قبؿ تنفيذ العقوبة وكانت السرقة الحدية ثابتة باإلقرار وحده ,
إذا كاف الجاني مأذوناً لو في دخوؿ الحرز ,

إذا كاف القطع يعرض حياة الجاني لمخطر أو كانت يده اليسرى مقطوعة أو شبلء .
عقوبة السرقة الحدية عند سقوط الحد .

173ػ إذا سقطت عقوبة الحد في جريمة السرقة الحدية بأي مف المسقطات المذكورة في المادة  172يجوز معاقبة الجاني

بالسجف مدة ال تجاوز سبع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتيف معاً  ،كما تجوز معاقبتو بالجمد بما ال يجاوز مائة
جمدة .

السرقة .

174ػ ()1
()2

يعد مرتكباً جريمة السرقة مف يأخذ بسوء قصد ماالً منقوالً ممموكاً لمغير مف حيازة شخص دوف رضاه .

مف يرتكب جريمة السرقة  ،يعاقب بالسجف مدة ال تجاوز سبع سػنوات كمػا تجػوز معاقبتػو بالغ ارمػة أو بالجمػد
بما ال يجاوز مائة جمدة .
النيب .

175ػ ()1

يعد مرتكباً جريمة النيب مف يرتكب جريمة السرقة أوالسرقة الحدية مع استعماؿ القوة الجنائية أو التيديػد
بيا عند الشروع في الجريمة أو أثنائيا أو عند اليرب .

()2

مف يرتكب جريمة النيب يعاقب بالسجف مدة التجاوز ثبلث سػنوات باإلضػافة إلػي أي عقوبػة أخػرى مقػررة
لما يترتب عمى فعمو .
االبتزاز .

176ػ ()1
()2
()3

يعد مرتكباً جريمة االبتزاز مف يبعث قصداً في نفػس شػخص خػوؼ األضػرار بػو أو بػأي شػخص آخػر
وبذلؾ يحممو بسوء قصد عمى أف يسمـ لو أو لغيره أي ماؿ أو سند قانوني .

مف يرتكب جريمة االبتزاز يعاقب بالسجف مدة ال تجاوز سنتيف أو بالغرامة أو بالعقوبتيف معاً .

إذا كانػػت جريمػػة االبت ػزاز قػػد ارتكبػػت بػػالتخويؼ بػػالموت أو بػػاألذى الجسػػيـ أو بػػالخطؼ أو باالتيػػاـ بجريمػػة
عقوبتيا اإلعداـ  ,يعاقب الجاني بالسجف مدة ال تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبتو بالغرامة .

خيانة األمانة.

177ػ ()1

يعد مرتكباً جريمة خيانة األمانة مف يكوف مؤتمناً عمى حيازة ماؿ أو إدارتو ويقوـ بسوء قصد بجحد ذلػؾ
المػػاؿ أو امتبلكػػو أو تحويمػػو إلػػي منفعتػػو أو منفعػػة غي ػره أو تبديػػده أو التصػػرؼ فيػػو ب ىمػػاؿ فػػاحش يخػػالؼ

مقتضى األمانة  ,ويعاقب بالسجف مدة ال تجاوز سبع سنوات كما يجوز معاقبتو بالغرامة .
()2

إذا كاف الجاني موظفاً عاماً أو مسػتخدماً لػدى أي شػخص أؤتمػف عمػى المػاؿ بتمػؾ الصػفة  ,يعاقػب بالسػجف
مدة ال تجاوز أربع عشرة سنة مع الغرامة أو باإلعداـ .
االحتيال .

178ػ ()1
()2
()3

يعد مرتكباً جريمة االحتياؿ مف يتوصؿ بسوء قصد إلي خػداع شػخص بػأي وجػو ويحقػؽ بػذلؾ كسػباً غيػر
مشروع لنفسو أو لغيره أو يسبب بذلؾ لمشخص أو لغيره ضر اًر أو خسارة غير مشروعة .

مف يرتكب جريمة االحتياؿ يعاقب بالسجف مدة ال تجاوز ثبلث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتيف معاً .

مػػف يرتكػػب لمم ػرة الثالثػػة جريمػػة االحتيػػاؿ يعاقػػب بالسػػجف مػػدة ال تجػػاوز خمػػس سػػنوات كمػػا تجػػوز معاقبتػػو
بالغرامة.
إعطاء أو تظيير صك مردود .

179ػ ػ ()1

ػاء اللت ػزاـ أو بمقابػػؿ ويػػرده
يعػػد مرتكب ػاً جريمػػة إعطػػاء صػػؾ مػػردود مػػف يعطػػى شخصػػاً صػػكاً مصػػرفياً وفػ ً
المسحوب عميو ألي مف الدواعي اآلتية :
(أ )
(ب)

عدـ وجود رصيد لمساحب كاؼ أو قابؿ لمسحب مع عممو بذلؾ ,

(د)

حرير الساحب لمصؾ بصورة غير معقولة مع عممو بذلؾ .

(ج)
()2

عدـ وجود حساب لمساحب لدى المسحوب عميو وقت تقديـ الصؾ ,
وقؼ الساحب صرؼ قيمة الصؾ بأمر منو أو ممف ينوب عنو دوف سبب معقوؿ ,

م ػػف يرتكػ ػػب جريمػ ػػة إعط ػػاء صػ ػػؾ مػ ػػردود يعاق ػػب بالغ ارمػ ػػة أو بالسػ ػػجف م ػػدة ال تجػ ػػاوز خمػ ػػس سػ ػػنوات أو
بالعقوبتيف معاً .

()3

مػف يظيػر صػػكاً مصػرفياً ويسػػممو لغيػره ويػػرد بالوجػو الػوارد فػي البنػػد ( )1وكػاف يعمػػـ بمػا يػػدعو لػرده يعاقػػب

()4

مف يرتكب لممرة الثالثة جريمة إعطاء صؾ مردود أو تظييره  ,يعاقب بالسجف مدة ال تجاوز سبع سػنوات

بالغرامة أو بالسجف مدة التجاوز ثبلث سنوات أو بالعقوبتيف معاً.
وبالغرامة .
التممك الجنائي .

181ػ ػ ()1

يعػػد مرتكب ػاً جريمػػة التممػػؾ الجنػػائي مػػف يأخػػذ أو يعثػػر عمػػى مػػاؿ مممػػوؾ لمغيػػر أو يسػػتعيره أو يحػػوزه عػػف

()2

مف يرتكب جريمة التممؾ الجنائي يعاقب بالسجف مػدة ال تجػاوز ثػبلث سػنوات أو بالغ ارمػة أو بػالعقوبتيف معػاً

طريؽ الخطأ ثـ يجحد ذلؾ الماؿ أو يتصرؼ فيو بسوء قصد .

181ػ ()1

.

استالم المال المسروق .

يعد ماالً مسروقاً المػاؿ الػذي انتقمػت حيازتػو إلػي شػخص عػف طريػؽ الح اربػة أو السػرقة أو االبتػزاز أو خيانػة
األمانةأو االحتياؿ و التممؾ الجنائي .

()2
()3

مف يقوـ بسوء قصد باستبلـ ماؿ مسروؽ أو االحتفاظ بو أو المساعدة في إخفائو أو التصرؼ فيو مػع عممػو
بأنو ماؿ مسروؽ  ،يعاقب بالسجف مدة ال تجاوز خمس سنوات كما تجوز معاقبتو بالغرامة .

مف يرتكب لممرة الثالثة جريمة استبلـ الماؿ المسػروؽ يعاقػب بالسػجف مػدة ال تجػاوز سػبع سػنوات كمػا تجػوز
معاقبتو بالغرامة .
اإلتالف الجنائي .

182ػ ()1

يعد مرتكباً جريمة اإلتبلؼ الجنائي مف يتسبب في إفساد ماؿ أو تخريبو أو يغيػر فيػو أو فػي موقعػو بحيػث
يتمفو أو ينقص مف قيمتو أو منفعتو أو يؤثر فيو تأثي اًر ضا اًر قاصداً بذلؾ أف يسبب خسػارة غيػر مشػروعة أو

()2

()3

ضر اًر لمجميور أو أي شخص  ،أو مع عممو بأنو يحتمؿ أف يسبب ذلؾ .

مف يرتكب جريمة اإلتبلؼ الجنائي يعاقب بالسجف مدة ال تجاوز سنتيف أو بالغ ارمػة أو بػالعقوبتيف معػاً فػ ذا

ح ػػدث اإلت ػػبلؼ ب ػػاإلغراؽ أو باس ػػتعماؿ الن ػػار أو باس ػػتعماؿ المػ ػواد الحارق ػػة أو الناس ػػفة أو الس ػػامة  ،يعاق ػػب
بالسجف مدة ال تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتيف معاً .

مػػف يرتكػػب جريمػػة اإلتػػبلؼ الجنػػائي لمػػاؿ أو مرفػػؽ عػػاـ يعاقػػب بالسػػجف مػػدة ال تجػػاوز خمػػس سػػنوات كمػػا

تجوز معاقبتو بالغرامة .

التعدى الجنائي .

183ػ ()1
()2

يعد مرتكباً جريمة التعدى الجنائي مف يػدخؿ عقػا اًر أو منقػوالً فػي حيػازة شػخص آخػر أو يبقػى أو يػدخؿ
فيو بوجو غير مشروع قاصداً إرىاب ذلؾ الشخص أو مضايقتو أو حرمانو مف حقو .

مف يرتكب جريمة التعدى الجنػائي يعاقػب بالسػجف مػدة ال تجػاوز سػتة أشػير أو بالغ ارمػة أو بػالعقوبتيف معػاً،

ف ػ ذا حػػدث التعػػدى بقصػػد ارتكػػاب جريمػػة أو باسػػتعماؿ القػػوة الجنائيػػة يعاقػػب بالسػػجف مػػدة ال تجػػاوز ثػػبلث

سنوات كما تجػوز معاقبتػو بالغ ارمػة  ،فػ ذا كػاف ذلػؾ لػيبلً أو باسػتعماؿ سػبلح أو أداة صػالحة لئليػذاء يعاقػب
بالسجف مدة ال تجاوز خمس سنوات كما تجوز معاقبتو بالغرامة .
التربص مع القصد اإلجرامي .

184ػ مف يضبط ليبل متربصا حامبلً عدة أو أداة مبلئمة لمسرقة أوالتعدي الجنائي أو استعماؿ القوة الجنائية بحيث يترجح أف
لديو قصداً إجرامياً  ،يعاقب بالسجف مدة ال تجاوز سنة كما تجوز معاقبتو بالغرامة .
صنع أداة لغرض إجرامي .

185ػ مف يصنع أداة أو يقمد مفتاحا أو يدبر خطة قاصداً أف يستخدـ ذلؾ في ارتكاب الجرائـ الواقعة عمى الماؿ يعاقب،
بالسجف مدة ال تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتيف معاً .

انجذول األول
األطراف وانجراح انتً ٌكىٌ فٍهب
انقصبص
()1

العيف المبصرة إذا قمعت بكامميا .

()2

األنؼ إلي حد المارف .

()3

اإلذف السميمة وال عبرة بالسمع .

()4

الشفة إذا قطعت كميا والعبرة في بعضيا .

()5

السف إذا قررت الجية الطبية المختصة انو ال يرجى ظيور بدؿ ليا .

()6

المساف إذا استوعبو القطع .
اليد إذا كاف القطع مف مفصؿ  ،ولممجني عميو دية الجزء الزائد عمى المفصؿ في حالة الزيادة .

()7
()8

الرجؿ وتطبؽ في شأنيا أحكاـ اليد .

()9

األنامؿ واألصابع لميديف والرجميف إذا كاف القطع مف مفصؿ .

()11

الذكر إذا استوعبو القطع أو كاف القطع مف الحشفة .

()11
()12

االنثياف وتؤخذ الواحدة بنظيرتيا بشرط ضماف سبلمة األخرى .
الموضحة وىى الجراح التي تنتيي إلي عظـ .

انجذول انثبًَ
انذٌخ
()1

تكوف الدية في القتؿ كاممة .

()2

تكوف الدية في الجراح كاممة في الحاالت اآلتية :
(أ)

عند قطع عضو مف األعضاء الفردية في الجسـ .

(ب)
(ج)
( د)

(ىػ)
()3

عند قطع عضويف مف األعضاء الزوجية أو أحدىما إذا ترتب عمى ذلؾ ذىاب وظيفتيما .
أصابع اليديف أو أصابع الرجميف جميعاً .

عند ذىاب وظائؼ العقؿ والحواس والجوارح .

عند ذىاب األسناف جميعاً .

تكوف الدية في الجراح نصفاً (  ) 1في الحاالت اآلتية :
2
(أ )

(ب)
()4

عند ذىاب واحد مف األعضاء الزوجية ،

عند ذىاب الوظيفة لواحد مف األعضاء الزوجية .
ذىاب أنممػة أصػبع اإلبيػاـ

تكوف الدية في الجراح عش اًر (  ) 1عند ذىاب األصبع  ،ونصؼ عشر (  ) 1عند

 ،وثم ػ ػ ػ ػ ػ ػػث عش ػ ػ ػ ػ ػ ػػر (  ) 1عن ػ ػ ػ ػ ػ ػػد ذى ػ ػ ػ ػ ػ ػػاب واح ػ ػ ػ ػ ػ ػػدة م ػ ػ ػ ػ ػ ػػف أنام ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ األص ػ ػ ػ ػ ػ ػػابع األخػػ ػ ػ ػ ػ ػػرى .
11

21

()5

31

تكوف الدية في الجراح عند ذىاب السف نصؼ عشر ( ) 1
21
تكوف الدية في جراح الجسد كما يمي :

()6

(أ )

الجائفة ,التي ينشأ عنيا جرح نافذ إلي التجويؼ الصدري أو البطني ,ثمثاً (،) 1
3

(ب)

إذا نفذت الجائفة مف الجانب اآلخر أعتبرت جائفتيف وفييما ثمثاف ( . ) 2

3
تكوف الدية في الشجاج كما يمى :

()7

(أ )

دية األمة  ,التي تصؿ إلي أـ الدماغ  ,ثمثاً ( , ) 1
3

(ب)

دية الدامغة  ,التي تصؿ إلي الدماغ  ,ثمثاً ( , ) 1

3
(ج )

دية المنقمة  ,التي تنقؿ العظـ  ,ثبلثة أعشار ( , ) 3
11

(د )

دية اليامشة  ,التي تيشـ عظمة الرأس أو الوجو  ,عش اًر ( , ) 1

11
(ىػ)

دية الموضحة  ,التي توضح العظـ  ,نصؼ عشر ( . ) 1

21
()8

(أ )

تكوف دية الجنيف إذا سقط فمات  ,كاممة ،

(ب)

تكوف دية الجنيف إذا سقط ميتا  ،الغرة نصؼ عشر ( , ) 1

21
(ج)

*

تعدد الدية بتعدد األجنة .
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