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ان نشــر الوعــي القانونــي بيــن اوســاط المجتمــع، ينطلــق مــن شــقين، 
ــي  ــك الت ــة تل ــون، وخاص ــواد القان ــوص وم ــر نص ــق االول نش الش
متعلقــة بقضايــا ذات عالقــة بحيــاة الفــرد، والشــق االخــر كيــف ننشــر 
ــاس،   ــن الن ــريحة م ــر ش ــى اكب ــه عل ــون، ونعمم ــرام القان ــة احت ثقاف
ــم  ــي يت ــة الت ــي الكيفي ــا ه ــاده، م ــن ســؤال مف ــى الذه ــادر ال ــا يتب وهن
بموجبهــا تعزيــز ثقافــة احتــرام القانــون، واآلليــات المتبعــة فــي نشــر 
ــزام المواطــن  ــن أفــراد المجتمــع، ومــدى تطبيــق والت ــة بي هــذه الثقاف
بهــذه القوانيــن، ومــن خــالل مــا تقــدم نســتطيع ان نقــول بــأن هنالــك 
نقصــا كبيــرا فــي الثقافــة القانونيــة لــدى بعــض شــرائح المجتمــع، ولــذا 
ــى  ــدى كل مواطــن الحــد األدن ــه مــن الضــروري ان يكــون ل نجــد ان
مــن هــذه الثقافــة، التــي تجعلــه علــى بينــة وبصيــرة بحقوقــه وواجباتــه 
ــم  ــن المفاهي ــط بي ــذا الخل ــب ه ــم تجن ــي يت ــك لك ــن، وذل ــو اآلخري نح
والــرؤى، وانطالقــا كمــا قلنــا مــن اهميــة نشــر الثقافــة القانونيــة بيــن 
اوســاط المواطنيــن والمقيميــن، فأننــا فــي جمعيــة االمــارات للمحاميــن 
والقانونييــن، اطلقنــا مبــادرة باســم )اقــراء قانــون(، وتهــدف هــذه 
الحملــة الــى نشــر الكتــاب القانونــي، بشــكل ميســر وســهل الوصــول 
االدراك  مســاحة  توســيع  هــي  فالغايــة  التكلفــة،  وبســعر  للقــارئ 
القانونــي بيــن افــراد المجتمــع، حتــى نصــل الــى اعلــى مســتوى مــن 

ــة اإلمــارات. ــة فــي مجتمــع دول ــة القانوني الثقاف



كلمة المكتبة
تعتبــر المكتبــة األكاديميــة بدبــي مــن أكبــر المكتبــات القانونيــة فــي 
ــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة المتخصصــة باالكتــب والمراجــع  دول
القانونيــة . فقــد تأسســت المكتبــة األكاديميــة ســنة 2001 و منــذُ 
ــي وكل مــا يهــم  ــدة وســباقه فــي المجــال القانون تأسيســها كانــت رائ
القانونيــن وأعضــاء الســلك القضائــي فــي الدولــة، و قــد تركــز 
إهتمامهــا علــى نشــر المعرفــة القانونيــة لكافــة أفــراد المجتمــع 
ــع  ــر م ــا المباش ــق إتصاله ــن طري ــك ع ــن وذل ــاً القانوني و خصوص
الحكوميــة  والجهــات  والشــركات  والــوزارات  المحامــاه  مكاتــب 
لتذويدهــم بالكتــب والمراجــع القانونيــة مــن خــالل موقعهــا المتميــز 
فــي محاكــم دبــي أو عــن طريــق فريــق العمــل المتكامــل الــذي 
يغطــي جميــع إمــارات الدولــة لتوفيــر الوقــت والجهــد علــى الســادة 
القانونييــن ومراجعتهــم الدوريــة عــن كل جديــد فــي وتزويدهــم بــكل 
مايحتاجونــه مــن نصــوص المــواد القانونيــة والمذكــرات اإليضاحيــة 
الخاصــة بذلــك مــن أجــل دعــم التطــور الثقافــي القانونــي والنهــوض 

ــة , ــي الســاحة القانوني ــه ف ب
المدير العام : األستاذ/ احمد نزار عرواني 
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مقدمة

قان���ون العقوبات ه���و مجموعة م���ن األح���كام القانونية تحدد 
األفع���ال التي تع���د جرائم وتب���ني العقوبات املق���ررة لها. ويض���م قانون 
العقوب���ات نوع���ني م���ن القواع���د: )األول( أح���كام عامة تس���ري على 
كل الجرائ���م أو أغلبها، وعل���ى كل العقوبات أو أغلبها. ومثال ذلك، 
األحكام ذات الصلة بسريان قانون العقوبات من حيث الزمان وسريان 
قان���ون العقوبات من حي���ث املكان وأس���باب اإلباحة وموان���ع العقاب 
وموان���ع املس���ئولية، وأن���واع الجرائم والعقوب���ات. )الثان���ي( األحكام 
الخاصة بكل جريمة على ح���دة، والتي تبني أركانها وتحدد العقوبة 

املقررة لها.

ووفق���ًا للمادة )121( من دس���تور دولة اإلم���ارات العربية املتحدة 
لسنة 1971م، ينفرد االتحاد بالتش���ريع يف شأن »التشريعات الكبرى 
املتعلق���ة بقوان���ني الجزاء«. وامل���راد بقوانني الجزاء �� على م���ا يبدو �� هو 
قان���ون العقوب���ات والقوان���ني العقابية الخاص���ة. واس���تنادًا لهذا النص 
الدس���توري، أصدر املش���رع االتحادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة 
قانون العقوبات بموجب القانون االتحادي رقم )3( لسنة 1987م )صدر 
ه���ذا القان���ون يف الثامن من ديس���مبر س���نة 1987م، ونش���ر بالجريدة 
الرس���مية يف العش���رين من ديس���مبر س���نة 1987م، وتم العم���ل به بعد 
ثالث���ة أش���هر من تاريخ النش���ر(. وقد احت���وى هذا القان���ون على )434( 
م���ادة، موزعة عل���ى كتابني: الكتاب األول، يحت���وي على األحكام 
العامة، وينقس���م بدوره إلى تس���عة أب���واب: )األول( أح���كام تمهيدية. 
)الثان���ي( نطاق تطبي���ق قانون العقوب���ات. )الثالث( الجريم���ة. )الرابع( 
املس���ؤولية الجنائية وموانعها. ) الخامس( العقوبة. )السادس( األعذار 
القانونية والظ���روف التقديرية املخففة واملش���ددة. )الس���ابع( التدابير 



قانون العقوبات اإلتحادي

-  10  -

الجنائية. )الثامن( الدفاع االجتماعي. )التاس���ع( العفو الش���امل والعفو 
ع���ن العقوبة والعفو القضائي. أما الكتاب الثاني، فيتضمن »الجرائم 
وعقوباتها«، وينقس���م إلى ثمانية أبواب: )األول( الجرائم املاس���ة بأمن 
الدولة ومصالحها. )الثاني( الجرائم املتعلقة بالوظيفة العامة. )الثالث( 
الجرائ���م املخلة بس���ير العدال���ة. )الراب���ع( الجرائم ذات الخط���ر العام. 
)الخام���س( الجرائ���م املاس���ة بالعقائد والش���عائر الدينية. )الس���ادس( 
الجرائم املاس���ة باألس���رة. )الس���ابع( الجرائم الواقعة على األشخاص. 

)الثامن( الجرائم الواقعة على املال.

وبحسب املادة األولى من قانون العقوبات االتحادي، »تسري يف 
ش���أن جرائم الحدود والقصاص والدية أحكام الش���ريعة اإلسالمية، 
وتح���دد الجرائ���م والعقوب���ات التعزيري���ة وفق أح���كام ه���ذا القانون 
والقوان���ني العقابي���ة األخرى«. وهك���ذا، أحال املش���رع االتحادي إلى 
أحكام الش���ريعة اإلس���المية فيما يتعلق بجرائم الح���دود والقصاص 
والدي���ة. وبالتال���ي، اقتص���ر قان���ون العقوب���ات االتحادي عل���ى تحديد 

الجرائم والعقوبات التعزيرية. 

ويتس���ق ذلك مع منهج الشرع اإلسالمي يف التجريم والعقاب. إذ 
يعرف التش���ريع الجنائي اإلسالمي نوعني من الجرائم: جرائم الحدود 
والقصاص والدية، وهي التي ورد بش���أنها ن���ص يف القرآن الكريم أو 
الس���نة النبوية. وجرائم التعزير، وهي التي لم يرد بش���أنها نص خاص. 
وتتميز جرائم الحدود والقصاص والدية بأن العقوبة فيها ثابتة ال تتغير. 
وقد وردت هذه الجرائم على س���بيل الحصر. وفيما يتعلق بهذه الطائفة 
م���ن الجرائم، ال يجوز لولي األم���ر العفو عن مرتكب الجريمة، كما 
ال يج���وز للقاضي أن يحكم بغير العقوب���ة املنصوص عليها. أما جرائم 
التعزي���ر، وهي التي لم يرد بش���أنها نص، فهي غي���ر محددة. ومن ثم، 
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يكون لولي األمر حق التدخل ملواجهة األفعال التي تنطوي على انتهاك 
للقي���م االجتماعي���ة أو اعتداء على أنظم���ة املجتمع املتغي���رة يف الزمان 
وامل���كان، وتقرير العقوبة املناس���بة لها. ويك���ون لولي األمر كذلك 
حق العفو عن هذه العقوبة. وجرائم التعازير ليست مذكورة على سبيل 

الحصر، وإنما تخضع لظروف املجتمع وتطوره.   

وعل���ى ه���ذا النح���و، ج���اء قان���ون العقوب���ات االتح���ادي لدولة 
اإلم���ارات العربي���ة املتح���دة متس���قًا يف مضمونه وفحواه م���ع أحكام 
الش���رع اإلس���المي يف التجري���م والعق���اب، بحيث أحال إل���ى أحكام 
الشريعة اإلسالمية بشأن جرائم الحدود والقصاص والدية، بينما لجأ 
إل���ى تقنني الجرائم التعزيرية ووضعه���ا يف نصوص صريحة وواضحة، 
بحي���ث يس���هل للمخاطب���ني بقان���ون العقوب���ات الوقوف عل���ى األفعال 

املجرمة، ومعرفة العقوبة الجنائية املقررة لها. 

وألن التش���ريع ينبغ���ي أن يتط���ور مع تط���ور املجتم���ع، وحتى ال 
تتصادم أحكامه مع حرك���ة املجتمع وتطوره، كان من الطبيعي أن 
يخض���ع قانون العقوب���ات االتحادي لبعض التعدي���الت. حيث تم تعديل 
بع���ض أحكام���ه، بموجب القان���ون االتحادي رقم )34( لس���نة 2005م 
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات االتحادي )صدر هذا القانون يف 
الثاني والعش���رين من ذي القعدة سنة 1426 ه� املوافق الرابع والعشرين 
م���ن ديس���مبر س���نة 2005م، ونش���ر بالجري���دة الرس���مية يف التاس���ع 
والعش���رين من ذي القعدة س���نة 1426 ه� املوافق الح���ادي والثالثني من 
ديس���مبر س���نة 2005م، وتم العمل به اعتبارًا من تاريخ نشره(. ثم خضع 
قان���ون العقوبات االتحادي للتعديل م���رة أخرى، وذلك بموجب القانون 
االتحادي رقم )52( لسنة 2006م بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات 
)صدر هذا القانون يف الخامس والعش���رين من ذي القعدة سنة 1427 ه� 
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املوافق الرابع عشر من ديسمبر سنة 2006م، ونشر بالجريدة الرسمية 
يف الثام���ن م���ن ذي الحجة س���نة 1427 ه� املوافق الثامن والعش���رين من 

ديسمبر سنة 2006م، وتم العمل به اعتبارًا من تاريخ نشره(.

جمعیة اإلمارات للمحامین 



قانون إتحادي رقم )3( لسنة 1987
بإصدار قانون العقوبات





قانون العقوبات اإلتحادي

-  15  -

 قانون احتادي رقم )3( ل�ضنة 1987م
باإ�ضدار قانون العقوبات 

نحن خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة،

بعد اإلطالع على الدستور املؤقت،

وعل���ى القان���ون االتح���ادي رق���م )1( لس���نة 1972م، يف ش���أن 
اختصاصات الوزارات وصالحيات الوزراء، والقوانني املعدلة له،

وعلى القانون االتحادي رقم )9( لس���نة 1976 يف ش���أن األحداث 
الجانحني واملشردين.

وبن���اًء على م���ا عرضه وزير الع���دل، وموافقة مجل���س الوزراء، 
واملجلس الوطني االتحادي وتصديق املجلس األعلى لالتحاد،

اأ�ضدرنا القانون الآتي:

الـمادة )1(

يعمل بالقانون املرافق يف ش���أن الجرائ���م والعقوبات ويلغى كل 
نص يخالف أحكامه.
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الـمادة )2(

على الوزراء والس���لطات املختصة يف اإلمارات كل فيما يخصه 
تنفيذ هذا القانون.

الـمادة )3(

ينش���ر هذا القان���ون يف الجريدة الرس���مية ويعمل ب���ه بعد ثالثة 
أشهر من تاريخ نشره.

زايد بن �ضلطان اآل نهيان
رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة

صدر عنا يف قصر الرئاسة بأبوظيب:

بتاري������خ: 1408/4/17 ه�

املواف�����ق: 1987/12/8 م

الكتاب الأول
الأحكام العامة



الكتاب األول
األحكام العامة
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 الكتاب الأول
الأحكام العامة

 الباب الأول
اأحكام متهيدية

الـمادة )1(

تس���ري يف ش���أن جرائم الح���دود والقص���اص والدي���ة أحكام 
الشريعة اإلسالمية، وتحدد الجرائم والعقوبات التعزيرية وفق أحكام 

هذا القانون والقوانني العقابية األخرى.

الـمادة )2(

ال يؤخذ إنس���ان بجريمة غي���ره . واملتهم بريء حت���ى تثبت إدانته 
وفقًا للقانون.

الـمادة )3(

تس���ري أحكام الكت���اب األول من هذا القان���ون على الجرائم 
املنصوص عليها يف القوان���ني العقابية األخرى ما لم يرد نص فيها على 

خالف ذلك.

الـمادة )4(

ال يف���رض تدبير جنائ���ي إال يف األحوال وبالش���روط املنصوص 
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عليها يف القانون،وتس���ري عل���ى التدابير الجنائية األح���كام املتعلقة 
بالعقوبات ما لم يوجد نص على خالف ذلك.

الـمادة )5()1)

يعتبر موظفًا عامًا يف حكم هذا القانون:
القائم���ون بأعباء الس���لطة العامة والعاملون يف ال���وزارات والدوائر   .1

الحكومية.
منتسبو القوات املسلحة.  .2

رؤساء املجالس التشريعية واالستشارية والبلدية وأعضاؤها.  .3
كل من فوضته إحدى السلطات العامة القيام بعمل معني وذلك يف   .4

حدود العمل املفوض فيه .
رؤس���اء مجالس اإلدارات وأعضاؤها واملديرون وسائر العاملني يف   .5

الهيئات واملؤسسات العامة.
رؤس���اء مجال���س اإلدارة وأعضاؤها واملديرون وس���ائر العاملني يف   .6

)1)  هذه امل���ادة معدلة بموجب القانون االتحادي رقم 34 لس���نة 2005م، وكان نص 

امل���ادة قب���ل التعديل يجري عل���ى النحو التال���ي: » يعتبر موظفًا عام���ًا يف حكم 
ه���ذا القان���ون: 1- القائم���ون بأعب���اء الس���لطة العام���ة والعاملون يف ال���وزارات 
والدوائر الحكومية. 2- أفراد القوات املس���لحة. 3- رؤساء املجالس التشريعية 
واالستش���ارية والبلدية وأعضاؤها. 4- كل من فوضته إحدى السلطات العامة 
القيام بعمل معني، وذلك يف حدود العمل املفوض فيه. 5- رؤساء مجالس اإلدارة 
وأعضاؤها واملديرون وسائر العاملني يف الهيئات واملؤسسات العامة. 6- رؤساء 
مجالس اإلدارة وأعضاؤها واملديرون وسائر العاملني يف الجمعيات واملؤسسات 

ذات النفع العام. 
ويع���د مكلفًا بخدمة عامة يف حكم هذا القان���ون كل من ال يدخل يف الفئات 
املنصوص عليها يف البنود السابقة، ويقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناء 
على تكليف صادر إليه من موظف عام يملك هذا التكليف بمقتضى القوانني 

أو النظم املقررة وذلك بالنسبة إلى العمل املكلف به«.
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الجمعيات واملؤسسات ذات النفع العام.

ويع���د مكلفًا بخدم���ة عامة يف حكم ه���ذا القانون كل من ال 
يدخ���ل يف الفئات املنصوص عليها يف البنود الس���ابقة ويقوم بأداء عمل 
يتص���ل بالخدمة العامة بن���اًء على تكليف صادر إلي���ه من موظف عام 
يملك هذا التكليف بمقتضى القوانني أو النظم املقررة وذلك بالنس���بة 

إلى العمل املكلف به .

الـمادة )6(

يف تطبيق أحكام املادة الس���ابقة يستوي أن تكون الوظيفة أو 
العمل أو الخدمة دائمة أو مؤقتة، بأجر أو بغير أجر، طواعية أو جبرا.

  وال يحول إنهاء الوظيفة أو العمل أو الخدمة دون تطبيق أحكام 
املادة السابقة متى وقعت الجريمة يف أثناء توفر الصفة.

الـمادة )7(

تش���مل كلم���ة الحكومة ال���واردة يف هذا القان���ون الحكومة 
االتحادية وحكومات اإلمارات األعضاء يف االتحاد ما لم يقتض سياق 

النص غير ذلك.
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الـمادة )8()1)

تس���ري األحكام ال���واردة يف ه���ذا القان���ون يف ش���أن الجرائم 
ض���د رئيس الدولة على الجرائم الت���ي ترتكب ضد نائب رئيس الدولة 

وأعضاء املجلس األعلى لالتحاد وأولياء عهودهم ونوابهم.

الـمادة )9(

تعد طرقا للعالنية يف حكم هذا القانون :
الق���ول أو الصي���اح إذا حصل الجه���ر به أو ترديده بإحدى الوس���ائل   .1
اآللي���ة يف جمع عام أو يف طريق عام أو يف مكان مباح أو مطروق أو 

إذا أذيع بأية وسيلة أخرى.
األعمال أو اإلشارات أو الحركات إذا وقعت يف مكان مما ذكر   .2
أو نقلت إلى من كان يف هذه األماكن بطريقة من الطرق اآللية أو 

بأية طريقة أخرى.
الكتابة والرس���وم والص���ور واألف���الم والرموز وغيره���ا من طرق   .3
التعبي���ر إذا عرضت يف م���كان مما ذكر أو وزع���ت بغير تمييز أو 

بيعت إلى الناس أو عرضت عليهم للبيع يف أي مكان.

)1)  هذه امل���ادة معدلة بموجب القانون االتحادي رقم 34 لس���نة 2005م، وكان نص 

املادة قب���ل التعديل يجري على النحو التالي: » تس���ري األحكام الواردة يف هذا 
القانون يف شأن الجرائم ضد رئيس الدولة على الجرائم التي ترتكب ضد نائب 

رئيس الدولة وأعضاء املجلس األعلى لالتحاد«.
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الـمادة )10(

تحسب املدد واملواعيد املنصوص عليها يف هذا القانون بالتقويم 
الشمسي ما لم ينص القانون على غير ذلك.

الـمادة )11(

ال تخل أح���كام هذا القانون بأية حال بم���ا يكون للخصوم أو 
لغيره���م من الح���ق يف االس���ترداد أو التضمين���ات أو املصروفات أو أية 

حقوق أخرى.



قانون العقوبات اإلتحادي

-  24  -

 الباب الثاين
نطاق تطبيق قانون العقوبات

 الف�ضل الأول
�ضريان القانون من حيث الزمان

الـمادة )12(

يعاق���ب على الجريم���ة طبق���ا للقان���ون النافذ وق���ت ارتكابها 
والعب���رة يف تحدي���ده بالوقت الذي تمت فيه أفع���ال تنفيذها دون النظر 

إلى وقت تحقق نتيجتها.

الـمادة )13(

إذا ص���در بعد وق���وع الجريمة وقب���ل الفصل فيه���ا بحكم بات 
قانون أصلح للمتهم فهو الذي يطبق دون غيره.

وإذا صدر بعد صيرورة الحكم باتا قانون يجعل الفعل أو الترك 
الذي حكم على املتهم من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم 

وتنتهي آثاره الجنائية ما لم ينص القانون الجديد على خالف ذلك .

فإذا كان القانون الجديد خمففا للعقوبة فحسب فللمحكمة 
التي أصدرت الحكم البات � بناًء على طلب النيابة العامة أو املحكوم 
علي���ه � إعادة النظر يف العقوبة املحكوم به���ا يف ضوء أحكام القانون 

الجديد.
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الـمادة )14(

اس���تثناًء من أحكام املادة السابقة إذا صدر قانون بتجريم فعل 
أو ترك أو بتش���ديد العقوبة املقررة ل���ه وكان ذلك مؤقتًا بفترة محددة 
أو كانت قد دعت لصدوره ظروف اس���تثنائية طارئة فإن انتهاء الفترة 
املحددة لسريانه أو زوال الظروف االستثنائية الطارئة ال يمنع من إقامة 
الدع���وى الجنائي���ة على ما وقع من جرائم خالله���ا وال يحول دون تنفيذ 

العقوبة التي يكون قد حكم بها على أساس ذلك القانون.

الـمادة )15(

يس���ري القان���ون الجديد عل���ى ما وقع قب���ل نفاذه م���ن الجرائم 
املستمرة أو املتتابعة أو جرائم العادة التي يستمر على ارتكابها يف ظله.

وإذا ع���دل القانون الجدي���د األحكام الخاص���ة بالعود أو تعدد 
الجرائ���م أو العقوب���ات فإن���ه يس���رى عل���ى كل جريمة تخض���ع املتهم 
ألح���كام التعدد أو يصبح بمقتضاها يف حالة عود ولو كانت الجرائم 

األخرى قد وقعت قبل نفاذة.

 الف�ضل الثاين
�ضريان القانون من حيث املكان والأ�ضخا�س

الـمادة )16(

تس���ري أحكام ه���ذا القانون عل���ى كل من يرتك���ب جريمة 
يف إقلي���م الدولة . ويش���مل إقليم الدولة أراضيه���ا وكل مكان يخضع 
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لسيادتها بما يف ذلك املياه اإلقليمية والفضاء الجوي الذي يعلوها .

وتعتب���ر الجريمة مرتكبة يف إقلي���م الدولة إذا وقع فيها فعل من 
األفعال املكونة لها أو إذا تحققت فيها نتيجتها أو كان يراد أن تتحقق 

فيها.

الـمادة )17()1)

تس���ري أحكام ه���ذا القانون على الجرائ���م التي ترتكب على 
ظهر السفن والطائرات الحربية التي تحمل علم الدولة أينما وجدت. 

وينطبق الحكم املتقدم على الس���فن والطائ���رات غير الحربية 
التي تملكها الدولة أو تديرها ألغراض غير تجارية وكذلك الس���فن 

والطائرات التجارية التي تحمل علم الدولة.

)1)  هذه امل���ادة معدلة بموجب القانون االتحادي رقم 34 لس���نة 2005م، وكان نص 

امل���ادة قبل التعديل يجري على النحو التالي: »تس���ري أحكام هذا القانون على 
الجرائ���م التي ترتكب على ظهر الس���فن والطائرات الحربي���ة التي تحمل علم 
الدول���ة أينم���ا وجدت. وينطب���ق الحكم املتق���دم على الس���فن الحكومية غير 

الحربية التي تملكها الدولة أو تديرها ألغراض حكومية غير تجارية«.
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الـمادة )18()1)

مع عدم اإلخ���الل باالتفاقيات واملعاهدات الت���ي تكون الدولة 
طرفا فيها ، ال تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي ترتكب 
على ظهر السفن األجنبية يف إحدى موانئ الدولة أو يف بحرها اإلقليمي 

إال يف إحدى الحاالت اآلتية: 
إذا امتدت آثار الجريمة إلى الدولة.   .1

إذا كان���ت الجريم���ة بطبيعتها تم���س أمن الدولة أو تعكر الس���لم   .2
فيه���ا أو تخل باآلداب العامة أو حس���ن النظ���ام يف موانيها أو بحرها 

اإلقليمي. 
إذا طلب ربان السفينة أو قنصل الدولة التي تحمل علمها املعونة من   .3

السلطات املحلية. 
إذا كان الجاني أو املجني عليه من مواطني الدولة.   .4

إذا كانت السفينة تحمل مواد أو أشياء محظور تداولها أو حيازتها   .5
أو االتجار فيها دولياً.

)1)  هذه املادة معدلة بموجب القانون االتحادي رقم 34 لسنة 2005م، وكان نص املادة 

قبل التعديل يجري على النحو التالي: »مع عدم اإلخالل باالتفاقيات واملعاهدات 
التي تكون الدولة طرفًا فيها، ال تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي 
ترتكب على ظهر السفن األجنبية يف إحدى موانئ الدولة أو يف بحرها اإلقليمي 
إال يف إحدى الحاالت اآلتية: 1-إذا امتدت آثار الجريمة إلى الدولة. 2- إذا كانت 
الجريمة بطبيعتها تعكر السلم يف الدولة أو تخل باآلداب العامة أو حسن النظام 
يف موانيه���ا أو بحرها اإلقليمي. 3- إذا طلب ربان الس���فينة أو قنصل الدولة التي 
تحمل عملها املعونة من السلطات املحلية. 4- إذا كان الجاني أو املجني عليه من 
رعايا الدولة. وبالنسبة إلى الجرائم التي ترتكب على ظهر الطائرات األجنبية يف 
إقليم الدولة الجوي فال تسري عليها أحكام هذا القانون إال إذا حطت الطائرة 
يف إح���دى مطاراتها بعد ارتكاب الجريمة أو كانت الجريمة بطبيعتها تعكر 
السلم يف الدولة أو تخل بنظامها العام أو طلب ربان الطائرة املعونة من السلطات 

املحلية أو كان الجاني أو املجني عليه من رعايا الدولة«.
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و بالنس���بة إل���ى الجرائم الت���ي ترتك���ب على ظه���ر الطائرات 
األجنبية يف إقليم الدولة الجوي فال تس���ري عليها أحكام هذا القانون 
إال إذا حط���ت الطائرة يف إحدى مطاراتها بع���د ارتكاب الجريمة، أو 
كانت الجريمة بطبيعتها تعكر السلم يف الدولة أو تخل بنظامها العام 
أو إذا ش���كلت الجريمة خمالف���ة للوائح واألح���كام املنظمة لحركة 
املالح���ة يف الدولة، أو طلب ربان الطائرة املعونة من الس���لطات املحلية 

أو كان الجاني أو املجني عليه من مواطني الدولة.

الـمادة )19(

يس���ري هذا القانون عل���ى كل من ارتكب فعاًل خ���ارج الدولة 
يجعله فاعاًل أو شريكًا يف جريمة وقعت كلها أو بعضها داخل الدولة.

الـمادة )20(

يس���ري هذا القانون عل���ى كل من ارتكب فعاًل خ���ارج الدولة 
يجعله فاعاًل أو شريكًا يف جريمة من الجرائم اآلتية:

جريمة ماس���ة بأم���ن الدولة الخارج���ي أو الداخل���ي أو ضد نظامها   .1
الدس���توري أو س���نداتها املالية املأذون بإصدارها قانونا أو طوابعها 

أو جريمة تزوير أو تقليد محرراتها أو أختامها الرسمية.
جريم���ة تزوير أو تقليد أو تزييف عملة الدولة أو ترويجها أو حيازتها   .2

بقصد ترويجها سواء تمت تلك األفعال داخل الدولة أو خارجها.
جريمة تزوير أو تقليد أو تزييف عملة ورقية أو مسكوكات معدنية   .3
متداولة قانون���ا يف الدولة أو ترويج تلك العمالت و املس���كوكات 

فيها أو حيازتها بقصد ترويجها. 
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الـمادة )21()1)

يسري هذا القانون على كل من وجد يف الدولة بعد أن ارتكب 
يف الخارج بوصفه فاعاًل أو ش���ريكًا جريمة تخريب أو تعطيل وس���ائل 
االتصال الدولية أو جرائم االتجار يف املخدرات أو يف النساء أو الصغار 
أو الرقيق أو جرائم القرصنة واإلرهاب الدولي أو جرائم غسل األموال.

الـمادة )22(

كل مواط���ن ارتك���ب وه���و خ���ارج الدولة فع���اًل يع���د جريمة 
بمقتضى أحكام هذا القانون س���واًء بوصفه فاعاًل أو شريكًا يعاقب 
طبق���ًا ألحكامه إذا ع���اد إلى الب���الد وكان ذلك الفع���ل معاقبًا عليه 

بمقتضى قانون البلد الذي وقع فيه .

ويس���ري هذا الحك���م على من يكتس���ب جنس���ية الدولة بعد 
ارتكاب الفعل، ويف تطبيق هذه املادة يعتبر من ال جنسية له يف حكم 

املواطن إذا كان مقيما يف الدولة إقامة معتادة.

الـمادة )23(

ال تقام الدعوى الجنائية على مرتكب جريمة يف الخارج إال من 
النائب العام. 

)1)  هذه امل���ادة معدلة بموجب القانون االتحادي رقم 34 لس���نة 2005م، وكان نص 

امل���ادة قبل التعديل يجري على النحو التالي: »يس���ري هذا القانون على كل من 
وج���د يف الدولة بع���د أن ارتكب يف الخ���ارج بوصفه فاعاًل أو ش���ريكًا جريمة 
تخريب أو تعطيل وس���ائل االتصال الدولية أو جرائ���م االتجار يف املخدرات أو يف 

النساء أو الصغار أو الرقيق أو جرائم القرصنة واإلرهاب الدولي«.
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وال يج���وز إقامتها على من يثب���ت أن املحاكم األجنبية أصدرت 
حكم���ًا نهائياً ببراءته أو إدانته واس���توفى العقوب���ة أو كانت الدعوى 
الجنائي���ة أو العقوب���ة املحك���وم به���ا س���قطت عن���ه قانون���ًا أو حفظت 

السلطات املختصة بتلك الدولة التحقيق .

ويرجع يف تقدير نهائية الحكم وس���قوط الدعوى أو العقوبة أو 
حفظ التحقيق إلى قانون البلد الذي صدر فيه الحكم.

فإذا كانت العقوبة املحكوم بها لم تنفذ كاملة وجب استيفاء 
مدته���ا . أما إذا كان الحكم بالبراءة صادرًا يف جريمة مما نص عليه 
يف املادت���ني )20( و )21( وكان مبنيًا على أن قانون ذلك البلد ال يعاقب 
عليها جازت إقامة الدعوى الجنائية عليه أمام محاكم الدولة وتكون 

املحكمة الكائنة بمقر عاصمة االتحاد هي املختصة بنظر الدعوى.

الـمادة )24(

تحسب للمحكوم عليه عند تنفيذ العقوبة التي يقضى عليه بها 
امل���دة التي قضاها يف الحجز أو الحبس االحتياطي أو تنفيذ العقوبة يف 

الخارج عن الجريمة التي حكم عليه من أجلها.
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الـمادة )25(

مع عدم اإلخالل بحكم الفقرة األولى من املادة )1(، ال يس���ري 
ه���ذا القان���ون عل���ى األش���خاص املتمتعني بحصان���ة مق���ررة بمقتضى 
االتفاقي���ات الدولي���ة أو القانون الدول���ي أو القان���ون الداخلي وذلك يف 

إقليم دولة اإلمارات العربية املتحدة.
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 الباب الثالث
اجلرمية

 الف�ضل الأول
اأنواع اجلرائم

الـمادة )26(

تنقسم الجرائم إلى:
جرائم حدود.  .1

جرائم قصاص ودية.  .2
جرائم تعزيرية .  .3

والجرائم ثالثة أنواع : جنايات وجنح وخمالفات .

ويحدد ن���وع الجريمة بنوع العقوبة املقررة له���ا يف القانون، وإذا 
كانت الجريمة معاقبًا عليها بالغرامة أو الدية مع عقوبة أخرى يتحدد 

نوعها بحسب العقوبة األخرى.

الـمادة )27(

ال يتغير نوع الجريمة إذا اس���تبدلت املحكم���ة بالعقوبة املقررة 
له���ا عقوبة من نوع أخف س���واء أكان ذلك ألع���ذار قانونية أم لظروف 

تقديرية خمففة ما لم ينص القانون على خالف ذلك.
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الـمادة )28(

الجناية هي الجريمة املعاقب عليها بإحدى العقوبات اآلتية:
أية عقوبة من عقوبات الحدود أو القصاص فيما عدا حدي الشرب   .1

والقذف.
اإلعدام.  .2

السجن املؤبد.  .3
السجن املؤقت.  .4

الـمادة )29()1)

الجنح���ة ه���ي الجريم���ة املعاق���ب عليه���ا بعقوب���ة أو أكث���ر من 
العقوبات اآلتية:

الحبس.  .1
الغرامة التي تزيد على ألف درهم.  .2

الدية.  .3

الـمادة )30(

تع���د خمالف���ة كل فع���ل أو امتناع معاق���ب علي���ه يف القوانني أو 
اللوائح بالعقوبتني التاليتني أو بإحداهما: 

)1)  خضع���ت هذه املادة للتعديل مرتني: )األولى( بموج���ب القانون االتحادي رقم 34 

لسنة 2005م، والذي أضاف عقوبة الجلد إلى العقوبات املقررة للجنحة. )الثانية( 
بموج���ب القانون االتحادي رقم 52 لس���نة 2006م، والذي حذف عقوبة الجلد من 
قائم���ة العقوبات املقررة للجنح���ة، وبحيث أعاد الوضع إلى م���ا كان عليه قبل 

صدور القانون االتحادي رقم 34 لسنة 2005م.
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الحجز مدة ال تقل عن أربع وعشرين ساعة وال تزيد على عشرة أيام   .1
ويكون الحجز بوضع املحكوم عليه يف أماكن تخصص لذلك .

الغرامة التي ال تزيد على ألف درهم.  .2

 الف�ضل الثاين
اأركان اجلرمية

 الفرع الأول
الركن املادي

1- اجلرمية التامة

الـمادة )31(

يتكون الركن املادي للجريمة من نش���اط إجرامي بارتكاب 
فعل أو االمتناع ع���ن فعل متى كان هذا االرتكاب أو االمتناع مجرمًا 

قانونًا.

الـمادة )32(

ال يسأل الشخص عن جريمة لم تكن نتيجة لنشاطه اإلجرامي، 
غير أنه يس���أل عن الجريمة ولو كان قد أس���هم  مع نشاطه اإلجرامي 
يف إحداثها س���بب آخر سابق أو معاصر أو الحق متى كان هذا السبب 

متوقعًا أو محتماًل وفقًا للسير العادي لألمور.

أما إذا كان ذلك السبب وحده كافيًا ألحداث نتيجة الجريمة 
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فال يسأل الشخص يف هذه الحالة إال عن الفعل الذي أرتكبه.

الـمادة )33(

الجريم���ة الوقتية هي التي يكون فيه���ا الفعل املعاقب عليه مما 
يقع وينتهي بطبيعته بمجرد ارتكابه.

وتعتب���ر جريمة وقتي���ة مجموعة األفعال املتتابع���ة التي ترتكب 
تنفيذًا ملشروع إجرامي واحد مسلط على حق واحد دون أن يقطع بينها 

فارق زمني يفصم اتصال بعضها ببعض.

أما إذا كون الفعل حالة مس���تمرة تقتض���ي تدخاًل متجددًا من 
الجاني فترة من الزمن كانت الجريمة مس���تمرة، وال عبرة باس���تمرار 
آث���ار الجريمة بعد ارتكابها إلس���باغ صفة االس���تمرار عليها إذا بقيت 

تلك اآلثار بغير تدخل الجاني.

2- ال�ضروع

الـمادة )34(

الش���روع هو الب���دء يف تنفيذ فع���ل بقصد ارت���كاب جريمة إذا 
أوقف أو خاب أثره ألسباب ال دخل إلرادة الجاني فيها.

ويع���د ب���دءًا يف التنفي���ذ ارتكاب فع���ل يعتبر يف ذات���ه جزءًا من 
األجزاء املكونة للركن املادي للجريمة أو يؤدي إليه حااًل ومباشرة.
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وال يعتب���ر ش���روعًا يف الجريمة مجرد العزم عل���ى ارتكابها وال 
األعمال التحضيرية لها ما لم ينص القانون على خالف ذلك.

الـمادة )35(

يعاقب على الشروع يف ارتكاب الجناية بالعقوبات التالية ما لم 
ينص القانون على خالف ذلك: 

السجن املؤبد إذا كانت العقوبة املقررة للجريمة اإلعدام.   .1
السجن املؤقت إذا كانت العقوبة املقررة للجريمة السجن املؤبد.   .2

الس���جن مدة ال تزيد عل���ى نصف الحد األقصى املق���رر للجريمة أو   .3
الحبس إذا كانت العقوبة السجن املؤقت.

الـمادة )36(

يح���دد القانون الجن���ح التي يعاقب على الش���روع فيها وكذلك 
عقوبة هذا الشروع.

الـمادة )37(

تس���ري على الش���روع األحكام الخاص���ة بالعقوب���ات الفرعية 
والتدابير الجنائية املقررة للجريمة التامة.



قانون العقوبات اإلتحادي

-  37  -

 الفرع الثاين
الركن املعنوي

الـمادة )38(

يتكون الركن املعنوي للجريمة من العمد أو الخطأ. 

ويتوفر العمد باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب فعل أو االمتناع 
ع���ن فعل مت���ى كان هذا االرت���كاب أو االمتناع مجرم���ًا قانونًا وذلك 
بقصد إحداث نتيجة مباش���رة أو أية نتيجة أخرى مجرمة قانونًا يكون 

الجاني قد توقعها .

ويتوفر الخطأ إذا وقعت النتيجة اإلجرامية بس���بب خطأ الفاعل 
س���واء أكان هذا الخطأ إهمااًل أم عدم انتباه أم عدم احتياط أو طيشًا 

أو رعونة أم عدم مراعاة القوانني أو اللوائح أو األنظمة أو األوامر.

الـمادة )39(

إذا ارتكب الفعل تحت تأثير غلط يف الوقائع تحددت مسئولية 
الجان���ي على أس���اس الوقائع التي اعتقد وجودها إذا كان من ش���أنها 
أن تنفي مس���ئوليته أو أن تخففها بش���رط أن يكون اعتقاده قائمًا على 

أسباب معقولة وعلى أساس من البحث والتحري .

وإذا كان الغلط الذي جعل الجاني يعتقد عدم مسئوليته ناشئًا 
ع���ن إهماله أو عدم احتياطه س���ئل ع���ن جريمة غير عمدي���ة إذا كان 

القانون يعاقب على الفعل باعتباره كذلك.
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الـمادة )40(

ال يعتد بالباعث على ارتكاب الجريمة ما لم ينص القانون على 
خالف ذلك.

الـمادة )41(

إذا جهل الجاني وجود ظرف مشدد يغير من وصف الجريمة فال 
يسأل عنه، ولكنه يستفيد من العذر ولو كان يجهل وجوده .

الـمادة )42(

ال يعتبر الجهل بأحكام هذا القانون عذرًا.

الـمادة )43(

يسأل الجاني عن الجريمة س���واء ارتكبها عمدًا أم خطأ ما لم 
يشترط القانون العمد صراحة.
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 الف�ضل الثالث
امل�ضاركة الإجرامية

الـمادة )44(

يع���د فاع���اًل للجريمة م���ن ارتكبها وح���ده أو كان ش���ريكًا 
مباشرًا فيها ويكون الشريك مباشرًا يف الحاالت اآلتية:

اأوًل: إذا ارتكبها مع غيره .

ثانيًا: اذا اشترك يف ارتكابها وكانت تتكون من جملة أفعال فأتى 
عمدًا عماًل من األعمال املكونة لها .

ثالثًا: إذا سخر غيره بأية وسيلة لتنفيذ الفعل املكون للجريمة وكان 
هذا الشخص األخير غير مسئول عنها جنائيًا ألي سبب .

الـمادة )45(

يعد شريكًا بالتسبب يف الجريمة: 
اأوًل: من حرض على ارتكابها فوقعت بناًء على هذا التحريض.

ثانيًا: من اتفق مع غيره على ارتكابها فوقعت بناًء على هذا االتفاق .

ثالثــًا: من أعطى الفاعل س���الحًا أو آالت أو أي ش���يء أخر اس���تعمله 
يف ارت���كاب الجريمة مع علمه بها أو س���اعد الفاعل عمدًا بأي طريقة 
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أخرى يف األعمال املجهزة أو املسهلة أو املتممة الرتكاب الجريمة.

وتتوفر مسئولية الش���ريك سواء أكان اتصاله بالفاعل مباشرة 
أم بالواسطة .

الـمادة )46(

يعد يف حكم الش���ريك املباشر كل ش���ريك بالتسبب وجد يف 
مكان الجريمة بقصد ارتكابها إذا لم يرتكبها غيره.

الـمادة )47(

من اشترك يف جريمة بوصفه شريكاً مباشرًا أو متسببًا عوقب 
بعقوبتها ما لم ينص القانون على خالف ذلك.

الـمادة )48(

إذا كان أحد الش���ركاء غير معاقب لسبب من أسباب اإلباحة 
أو النتف���اء القصد الجنائي لديه أو ألح���وال أخرى خاصة به، فال يفيد 

من ذلك بقية الشركاء.

الـمادة )49(

إذا توفرت يف الجريمة ظروف مادية الصقة بها أو مكونة لفعل 
م���ن أفعالها من ش���أنها تش���ديد العقوبة أو تخفيفها س���رت آثارها على 
كل من اشترك يف ارتكابها باملباشرة أو التسبب علم بها أو لم يعلم. 
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فإذا توفرت ظروف ش���خصية مشددة سهلت ارتكاب الجريمة 
فال تسري على غير صاحبها إال إذا كان عاملًا بها.

أما ما عدا ذلك من الظروف فال يتعدى أثرها شخص من تعلقت 
به سواء أكانت ظروفًا مشددة أم خمففة.

الـمادة )50(

إذا توفرت أعذار شخصية معفية من العقاب أو خمففة له يف حق 
أحد الشركاء يف الجريمة مباش���رًا كان أو متسببًا فال يتعدى أثرها 

إلى غير من تعلقت به .

وتس���رى األعذار املادية املعفية م���ن العقاب أو املخففة له يف حق 
كل من اشترك يف ارتكاب الجريمة باملباشرة أو التسبب .

الـمادة )51(

يعاق���ب الش���ريك يف الجريمة مباش���رًا كان أو متس���ببًا بعقوبة 
الجريم���ة التي وقع���ت فعاًل ولو كانت غير التي قص���د ارتكابها متى 

كانت الجريمة التي وقعت نتيجة محتملة للمشاركة التي حصلت.

الـمادة )52(

إذا تغي���ر وص���ف الجريمة أو العقوب���ة باعتبار قص���د مرتكب 
الجريم���ة أو علم���ه بظروفها عوقب الش���ركاء يف الجريمة مباش���رين 

كانوا أو متسببني كل منهم بحسب قصده أو علمه.
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 الف�ضل الرابع
اأ�ضباب الإباحة وجتاوز حدودها

 الفرع الأول
اأ�ضباب الإباحة

1- ا�ضتعمال احلق

الـمادة )53(

ال جريمة إذا وقع الفعل بنية سليمة استعمااًل لحق مقرر بمقتضى 
القانون، ويف نطاق هذا الحق.

ويعتبر استعمااًل للحق :
تأديب الزوج لزوجته وتأديب اآلباء ومن يف حكمهم لألوالد القصر   .1

يف حدود ما هو مقرر شرعًا أو قانونًا .
الجراحة الطبية وأعمال التطبي���ب طبقًا لألصول العلمية املتعارف   .2
عليه���ا يف املهن الطبي���ة املرخص به���ا متى تمت برض���اء املريض أو 
النائ���ب عن���ه قانون���ًا صراح���ة أو ضمن���ًا، أو كان التدخ���ل الطيب 

ضروريًا يف الحاالت العاجلة التي تقتضي ذلك .

أعم���ال العنف الت���ي تقع يف أثن���اء ممارس���ة األلع���اب الرياضية يف   .3
الحدود املقررة للعب مع مراعاة قواعد الحذر والحيطة .

أعم���ال العنف التي تقع على من ارتكب جريمة متلبس���ًا بها بقصد   .4
ضبطه وذلك بالقدر الالزم لهذا الغرض .
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ما يقع من الخصوم من طعن يف بعضهم يف أثناء الدفاع الش���فوي أو   .5
الكتابي أمام جهات التحقيق والقضاء يف الحدود التي يس���تلزمها 
ذلك الدفاع وبش���رط أن يكون الفاعل حس���ن الني���ة معتقدًا صحة 
األمور املس���ندة إلى خصمه وأن يكون اعتقاده مبنيًا على أس���باب 

معقولة.

2- اأداء الواجب

الـمادة )54(

ال جريمة إذا وقع الفعل قيامًا بواجب تأمر به الشريعة أو القانون 
إذا كان من وقع منه الفعل خمواًل بذلك قانونًا.

الـمادة )55(

ال جريم���ة إذا وق���ع الفع���ل من موظ���ف عام أو ش���خص مكلف 
لخدمة عامة يف أي من الحالتني اآلتيتني:

اأوًل: إذا ارتكب الفعل تنفيذًا ألمر صادر إليه من رئيس خمول قانونًا 
بإصدار هذا األمر وتجب عليه طاعته .

ثانيًا: إذا ارتكب بحسن نية فعاًل تنفيذًا ملا أمرت به القوانني.
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 3- حق الدفاع ال�ضرعي

الـمادة )56(

ال جريمة إذا وقع الفعل استعمااًل لحق الدفاع الشرعي.

ويقوم حق الدفاع الشرعي إذا توفرت الشروط اآلتية:
اأوًل: إذا واج���ه املداف���ع خطرًا ح���ااًل من جريمة على نفس���ه أو ماله أو 
نفس غيره أو ماله أو اعتقد قيام هذا الخطر وكان اعتقاده مبنيًا على 

أسباب معقولة .

ثانيــًا: أن يتع���ذر على املداف���ع االلتجاء إل���ى الس���لطات العامة التقاء 
الخطر يف الوقت املناسب.

ثالثًا: أال يكون أمام املدافع وسيلة أخرى لدفع هذا الخطر .

رابعًا: أن يكون الدفاع الزمًا لدفع االعتداء متناسبًا معه.

الـمادة )57(

ال يبيح حق الدفاع الش���رعي القتل عمدًا إال إذا أريد به دفع أحد 
األمور اآلتية: 

فع���ل يتخ���وف أن يحدث عن���ه املوت أو ج���راح بالغ���ة إذا كان لهذا   .1
التخوف أسباب معقولة.
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مواقعة أنثى كرها أو هتك عرض أي شخص بالقوة .  .2
اختطاف إنسان .  .3

جنايات الحريق أو اإلتالف أو السرقة.  .4
الدخول لياًل يف منزل مسكون أو يف أحد ملحقاته .  .5

الـمادة )58(

ال يبيح حق الدفاع الش���رعي مقاومة أحد أفراد الس���لطة العامة 
يف أثن���اء قيامه بعمل تنفي���ذًا لواجبات وظيفته وضم���ن حدودها إال إذا 
خيف أن ينش���أ عن فعله موت أو جراح بالغة وكان لهذا التخوف سبب 

معقول.

 الفرع الثاين
جتاوز حدود الإباحة

الـمادة )59(

يعد تجاوز حدود اإلباحة بحسن نية عذرًا خمففًا ويجوز الحكم 
بالعفو إذا رأى القاضي محاًل لذلك.
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 الباب الرابع
امل�ضئولية اجلنائية وموانعها

 الف�ضل الأول
م�ضئولية الأ�ضخا�س الطبيعيني

 الفرع الأول
فقد الإدراك اأو الإرادة

الـمادة )60(

ال يسأل جنائيًا من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقدًا اإلدراك 
أو اإلرادة لجنون أو عاهة يف العقل أو غيبوبة ناشئة عن عقاقير أو مواد 
خمدرة أو مسكرة أيًا كان نوعها أعطيت له قسرًا عنه أو تناولها بغير 

علم منه بها أو ألي سبب آخر يقرر العلم أنه يفقد اإلدراك أو اإلرادة.

أم���ا إذا لم يترت���ب على الجنون أو العاهة العقلي���ة أو العقاقير أو 
املواد املخدرة أو املس���كرة أو غيرها س���وى نقص أو ضعف يف اإلدراك 

أو اإلرادة وقت ارتكاب الجريمة، عد ذلك عذراً خمففًا.

الـمادة )61(

إذا كان فق���د اإلدراك أو اإلرادة ناتج���ًا ع���ن عقاقي���ر أو م���واد 
خمدرة أو مسكرة تناولها الجاني باختياره وعلمه عوقب على الجريمة 
التي وقعت ولو كانت تتطلب قصدًا جنائيًا خاصا كما لو كانت قد 

وقعت بغير تخدير أو سكر .
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ف���إذا كان الجان���ي ق���د تن���اول العقاقي���ر أو املواد املخ���درة أو 
املس���كرة عمدًا بغية ارتكاب الجريمة التي وقعت منه عد ذلك ظرفًا 

مشددًا للعقوبة.

 الفرع الثاين
فقد التمييز

الـمادة )62(

ال تق���ام الدع���وى الجنائي���ة عل���ى من ل���م يكن وق���ت ارتكاب 
الجريم���ة قد أتم الس���ابعة م���ن عمره وتثبت الس���ن بوثيقة رس���مية فإن 
تع���ذر ذلك ندبت جهة التحقيق أو املحاكم���ة طبيبًا خمتصًا لتقديرها 

بالوسائل الفنية . 

وم���ع ذلك يجوز لجه���ات التحقيق ومحاكم األح���داث أن تأمر 
باتخاذ اإلجراءات التربوية أو العالجية املناس���بة لحالة هذا الحدث إذا 

رأت ضرورة لذلك.

 الفرع الثالث
�ضغر ال�ضن

الـمادة )63(

تس���ري يف ش���أن من أت���م الس���ابعة ولم يتم ثماني عش���رة س���نة 
األحكام املنصوص عليها يف قانون األحداث الجانحني واملشردين.
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 الفرع الرابع
ال�ضرورة والإكراه

الـمادة )64(

ال يس���أل جنائيًا من ارتكب جريم���ة ألجأته إليها ضرورة وقاية 
نفس���ه أو ماله أو نفس غيره أو ماله من خطر جس���يم على وشك الوقوع 

ولم يكن إلرادته دخل يف حلوله .

كم���ا ال يس���أل جنائيًا من ألج���ئ إلى ارتكاب جريمة بس���بب 
إكراه مادي أو معنوي .

ويش���ترط يف الحالتني املنصوص عليهما يف الفقرتني السابقتني 
أال يك���ون يف ق���درة مرتكب الجريمة منع الخطر بوس���يلة أخرى وأن 

تكون الجريمة بالقدر الضروري لدفعه ومتناسبة معه.

 الف�ضل الثاين
م�ضوؤولية الأ�ضخا�س العتبارية

الـمادة )65(

األش���خاص االعتبارية فيما عدا مصال���ح الحكومة ودوائرها 
الرس���مية والهيئات واملؤسس���ات العامة، مس���ؤولة جنائيًا عن الجرائم 
التي يرتكبها ممثلوها أو مديروها أو وكالؤها لحسابها أو باسمها. 

وال يج���وز الحك���م عليها بغي���ر الغرام���ة واملص���ادرة والتدابير 
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الجنائية املقررة للجريمة قانونًا فإذا كان القانون يقرر للجريمة عقوبة 
أصلي���ة غير الغرامة اقتصرت العقوب���ة على الغرامة التي ال يزيد حدها 
األقصى على خمس���ني أل���ف درهم وال يمنع ذلك م���ن معاقبة مرتكب 

الجريمة شخصيًا بالعقوبات املقررة لها يف القانون
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 الباب اخلام�س
العقوبة

 الف�ضل الأول
العقوبات الأ�ضلية

الـمادة )66()1)

العقوبات األصلية هي: 
عقوبات الحدود والقصاص والدية.  أ. 

عقوبات تعزيرية وهي:  ب. 
اإلعدام.  .1

السجن املؤبد.   .2
السجن املؤقت.   .3

الحبس.   .4
الحجز.  .5
الغرامة.  .6

ويجب على املحكمة أن تقضي بالعقوبات التعزيزية املنصوص 
عليها يف هذا القانون إذا لم تتوافر الشروط الشرعية للحكم بعقوبات 

الحدود والقصاص والدية.

)1)  خضع���ت هذه املادة للتعديل مرتني: )األولى( بموج���ب القانون االتحادي رقم 34 

لس���نة 2005م، والذي أض���اف الجلد إلى العقوبات األصلي���ة. )الثانية( بمقتضى 
القانون االتحادي رقم 52 لس���نة 2006م، والذي حذف الجلد من قائمة العقوبات 
األصلية، وبحيث أعاد الوضع إلى م���ا كان عليه قبل صدور القانون االتحادي 

رقم 34 لسنة 2005م.
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الـمادة )67(

ال يجوز تنفيذ الحكم باإلع���دام الصادر من محكمة اتحادية 
إال بعد مصادقة رئيس الدولة عليه.

الـمادة )68(

الس���جن هو وضع املحكوم علي���ه يف إحدى املنش���آت العقابية 
املخصص���ة قانونًا له���ذا الغرض وذلك م���دى الحياة إن كان الس���جن 

مؤبدًا أو املدة املحكوم بها إن كان مؤقتًا .

وال يج���وز أن تقل مدة الس���جن املؤقت عن ثالث س���نوات وال أن 
تزيد على خمس عشرة سنة ما لم ينص القانون على خالف ذلك.

الـمادة )69(

الحبس ه���و وضع املحكوم علي���ه يف إحدى املنش���آت العقابية 
املخصصة قانونًا لهذا الغرض وذلك للمدة املحكوم بها .

وال يجوز أن يقل الحد األدنى للحبس عن ش���هر وال أن يزيد حده 
األقصى على ثالث سنوات ما لم ينص القانون على خالف ذلك.

الـمادة )70(

كل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية يكلف بأداء األعمال 
املقررة يف املنشآت العقابية مع مراعاة ظروفه بقصد تقويمه وتأهيله، 
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ومقاب���ل أجر مناس���ب، وتوضع عن���ه تقارير دورية ملالحظة مس���لكه 
وتصرفاته، وذلك كله طبقًا للقانون املنظم للمنشآت العقابية.

الـمادة )70( مكررًا

) ه���ذه امل���ادة ملغ���اة بموج���ب القان���ون االتحادي رقم 52 لس���نة 
2006م())).

الـمادة )71(

عقوبة الغرامة هي إل���زام املحكوم عليه أن يدفع للخزينة املبلغ 
املحكوم به، وال يجوز أن تقل الغرامة عن مائة درهم وال أن يزيد حدها 
األقصى على مائة ألف درهم يف الجنايات وثالثني ألف درهم يف الجنح 

وذلك كله ما لم ينص القانون على خالفه.

الـمادة )72(

إذا حك���م بالغرام���ة على عدة متهم���ني بحكم واحد يف جريمة واحدة س���واء 
أكانوا فاعلني أم شركاء وقعت املحكمة الغرامة على كل منهم على انفراد 
ما لم تكن الغرامة املحكوم بها غرامة نس���بية فيكون املتهمون ملتزمني بها 

على وجه التضامن إال إذا نص القانون على غير ذلك.

)1)  تجدر اإلش���ارة إلى أن املادة 70 مكررًا قد أضيفت إلى قانون العقوبات بموجب 

القانون االتحادي رقم 34 لسنة 2005م، وكانت تنص على أن : »الجلد هو ضرب 
املحكوم عليه بالس���وط. وال يجوز أن تقل عقوبة الجلد تعزيزًا عن عشر جلدات 
وال أن تزي���د على أربعني جلدة ما لم ينص القانون على خالف ذلك. وللمحكمة 
عند الحكم يف جريمة بالحبس الذي ال تزيد مدته على ثالثة أشهر أو بالغرامة 

التي ال تزيد على عشرة آالف درهم أن تستبدل الجلد بتلك العقوبة«.
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 الف�ضل الثاين
العقوبات الفرعية

 الفرع الأول
العقوبات التبعية

الـمادة )73(

العقوبات التبعية هي:
الحرمان من بعض الحقوق واملزايا .  .1

مراقبة الشرطة .  .2

وتلح���ق هذه العقوبة املحكوم عليه بقوة القانون دون حاجة إلى 
النص يف الحكم و ذلك على النحو املبني يف هذا الفرع.

الـمادة )74(

كل حك���م صادر بعقوب���ة اإلعدام يس���تتبع بق���وة القانون من 
يوم صدوره وحتى يتم تنفي���ذه حرمان املحكوم عليه من كل الحقوق 
واملزاي���ا املنصوص عليها يف املادة التالية وبطالن كل أعمال التصرف 

واإلدارة التي تصدر عنه عدا الوصية .

وتعني املحكمة املختصة قيم���اً على أموال املحكوم عليه تتبع 
يف اج���راءات تعيين���ه وتحديد س���لطاته األحكام املعمول بها يف ش���أن 

القوامة على املحجور عليهم.
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الـمادة )75(

الحكم بالسجن املؤبد أو املؤقت يستتبع بقوة القانون من وقت 
صدوره حرمان املحكوم عليه من كل الحقوق واملزايا اآلتية:

أن يكون ناخبًا أو عضوًا يف املجالس التشريعية أو االستشارية .  .1
أن يكون عض���وًا يف املجالس البلدي���ة أو يف مجالس إدارة الهيئات   .2
أو املؤسس���ات العامة أو الجمعيات أو املؤسسات ذات النفع العام أو 

شركات املساهمة أو مديرًا لها .
أن يكون وصيًا أو قيمًا أو وكياًل .  .3

أن يحمل أوسمة وطنية أو أجنبية .  .4
أن يحمل السالح .  .5

وال يج���وز أن تزي���د مدة الحرم���ان على ثالث س���نوات من تاريخ 
االنتهاء من تنفيذ العقوبة.

الـمادة )76(

ال يج���وز للمحك���وم عليه بعقوبة الس���جن املؤب���د أو املؤقت أن 
يتص���رف يف أمواله خالل مدة س���جنه إال بإذن م���ن املحكمة املدنية أو 
الش���رعية املختص���ة التابع لها مح���ل إقامته ويقع باط���اًل كل تصرف 

يبرمه املحكوم عليه باملخالفة لحكم الفقرة السابقة.

الـمادة )77(

يختار املحكوم عليه إلدارة أمواله خالل مدة س���جنه قيمًا تقره 
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املحكمة املدنية أو الش���رعية املختصة التابع لها محل إقامته، فإذا لم 
يتم هذا االختيار خالل ش���هر من بدء تنفيذ عقوبة السجن، عينت تلك 

املحكمة قيمًا عليه بناًء على طلب النيابة العامة أو أي ذي مصلحة .

ويج���وز للمحكمة أن تل���زم القيم الذي تنصب���ه بتقديم كفالة 
ويك���ون القي���م يف جمي���ع األحوال تابع���ًا للمحكمة يف كل املس���ائل 
املتعلق���ة بقوامت���ه وترد إل���ى املحكوم علي���ه أمواله بع���د انقضاء مدة 

عقوبته أو اإلفراج عنه ويقدم له القيم حسابًا عن إدارته.

الـمادة )78(

إذا كان املحكوم عليه بعقوبة السجن املؤبد أو املؤقت موظفًا 
عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة ترتب على الحكم عزله منها.

الـمادة )79(

م���ن حكم علي���ه بالس���جن املؤب���د أو املؤقت يف جريمة ماس���ة 
بأم���ن الدولة الخارج���ي أو الداخلي أو جريمة تزيي���ف نقود أو تزويرها 
أو تقليده���ا أو تزوير طوابع أو مس���تندات مالي���ة حكومية أو محررات 
رس���مية أو يف جريمة رش���وة أو اختالس أو س���رقة أو قت���ل عمد مقترن 
بظرف مش���دد يوضع بحك���م القانون بعد انقضاء م���دة عقوبته تحت 
مراقبة الشرطة وفقًا للقواعد التي يحددها وزير الداخلية مدة مساوية 

ملدة العقوبة على أن ال تزيد على خمس سنوات.

 ومع ذلك يجوز للمحكم���ة يف حكمها أن تخفف مدة املراقبة 
أو أن تأمر بإعفاء املحكوم عليه منها أو أن تخفف قيودها .
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ويعاق���ب املحكوم عليه الذي يخالف ش���روط املراقبة بالحبس 
مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تزيد على خمسة آالف درهم أو بإحدى 

هاتني العقوبتني.

 الفرع الثاين
العقوبات التكميلية

الـمادة )80(

للمحكم���ة عند الحك���م يف جناية بالحب���س أن تأمر بحرمان 
املحك���وم عليه من حق أو مزية أو أكثر مما ن���ص عليه يف املادة )75( 
وذل���ك ملدة ال تقل عن س���نة وال تزيد على ثالث س���نوات تب���دأ من نهاية 

تنفيذ العقوبة أو انقضائها آلي سبب أخر.

الـمادة )81(

يجوز عند الحكم على موظف عام بالحبس يف إحدى الجرائم 
الت���ي يش���ترط أن يك���ون الجاني فيها موظف���ًا عام���ًا أن يحكم عليه 

بالعزل مدة ال تقل عن سنة وال تزيد على ثالث سنوات.

الـمادة )82(

للمحكمة عند الحك���م باإلدانة يف جناية أو جنحة أن تحكم 
بمصادرة األشياء املضبوطة التي تحصلت من الجريمة أو التي استعملت 
فيها أو التي كان من ش���أنها أن تستعمل فيها، وذلك كله دون إخالل 

بحقوق اآلخرين حسني النية.
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وإذا كانت األشياء املذكورة من التي يعد صنعها أو استعمالها 
أو حيازته���ا أو بيعه���ا أو عرضه���ا للبي���ع جريمة يف ذات���ه وجب الحكم 

باملصادرة يف جميع األحوال ولو لم تكن األشياء ملكًا للمتهم.

 الف�ضل الثالث
وقف تنفيذ العقوبة

الـمادة )83()1)

للمحكم���ة عند الحكم يف جريم���ة بالغرامة غير النس���بية أو 
بالحبس مدة ال تزيد على سنة أن تأمر يف الحكم بوقف تنفيذ العقوبة 
إذا رأت م���ن أخالق املحكوم عليه أو ماضيه أو س���نه أو الظروف التي 
ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على االعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب 

جريمة جديدة .  

وللمحكمة أن تجعل وقف التنفيذ شاماًل أية عقوبة فرعية عدا 
املصادرة.  

ويف الجن���ح املنصوص عليها يف امل���واد 328، 329، 330، 339، 372، 373 
 )405 ،404 ،403  ،395 ،394 ،374،

ويف الس���رقة واالحتيال وخيانة األمانة وإخفاء األش���ياء املتحصلة منها 
إذا كان املجن���ي علي���ه زوجًا للجاني أو كان أح���د أصوله أو فروعه، 
توقف النيابة العامة تنفيذ العقوبة املقيدة للحرية املقضي بها متى تنازل 

املجني عليه أو تصالح مع املحكوم عليه.

)1)  خضع���ت هذه املادة للتعديل مرتني: )األولى( بموج���ب القانون االتحادي رقم 34 

لسنة 2005م، )والثانية( بموجب القانون االتحادي رقم 52 لسنة 2006م.
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الـمادة )84(

يكون وقف تنفيذ العقوبة ملدة ثالث سنوات تبدأ من اليوم الذي 
يصبح فيه الحكم نهائيا.

الـمادة )85()1)

يجوز الحك���م بإلغاء أمر وقف التنفيذ يف أية حالة من الحاالت 
اآلتية:

اأوًل: إذا ارتكب املحكوم عليه خالل الفترة املبينة يف املادة السابقة 
جريم���ة عمدية حكم علي���ه فيها بحكم ب���ات بعقوبة مقي���دة للحرية 
ألكثر من ش���هرين س���واء صدر الحك���م باإلدانة أثناء الفت���رة أم بعد 

انقضائها بشرط أن تكون الدعوى الجزائية قد حركت خاللها .

ثانيًا: إذا ظهر خالل الفترة املبينة يف املادة السابقة أن املحكوم عليه 
كان قد صدر ض���ده قبل األمر بوقف تنفي���ذ العقوبة حكم مما نص 
عليه يف الفقرة الس���ابقة ولم تكن املحكم���ة قد علمت به حني أمرت 

بوقف التنفيذ.

 ويص���در الحك���م باإللغاء م���ن املحكم���ة التي أم���رت بوقف 
التنفي���ذ، بناًء عل���ى طلب النياب���ة العامة بعد تكلي���ف املحكوم عليه 

بالحضور.

)1)  ت���م تعديل املادة)85) مرت���ان )األولى( بموجب القانون االتحادي رقم)34( لس���نة 

2005م و)الثانية( بموجب القانون االتحادي رقم 52  لسنة 2006. 
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وإذا كان���ت العقوب���ة التي بني عليها اإللغاء ق���د حكم بها بعد 
األمر بوقف التنفيذ جاز أيضًا أن يصدر الحكم باإللغاء من املحكمة 
التي قضت بهذه العقوبة س���واء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة 

العامة، وذلك كله دون اإلخالل بدرجات التقاضي .

ويترتب على الحكم باإللغ���اء تنفيذ العقوبة التي كان قد أمر 
بوقف تنفيذها.

الـمادة )86(

إذا انقض���ت الفترة املبينة يف املادة )84( دون أن يتوفر س���بب من 
أسباب إلغاء وقف التنفيذ أعتبر الحكم كأن لم يكن.

 الف�ضل الرابع
تعدد اجلرائم والعقوبات

الـمادة )87(

إذا ك���ون الفعل الواح���د جرائم متعددة وج���ب اعتبار الجريمة 
التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها.

الـمادة )88(

إذا وقع���ت عدة جرائ���م لغرض واحد وكان���ت مرتبطة ببعضها 
ارتباط���ًا ال يقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم 

بالعقوبة املقررة ألشد تلك الجرائم.
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الـمادة )89(

ال يخ���ل الحك���م بالعقوبة املق���ررة للجريمة األش���د يف املادتني 
الس���ابقتني بتوقيع العقوبات الفرعية املقررة بحكم القانون بالنس���بة 

إلى الجرائم األخرى.

الـمادة )90(

إذا كان الجان���ي يف الحالة املنصوص عليه���ا يف املادة )88( قد 
حوك���م عن الجريمة ذات العقوبة األخ���ف وجبت محاكمته بعد ذلك 
عن الجريمة ذات العقوبة األشد ويف هذه الحالة تأمر املحكمة بتنفيذ 
العقوب���ة املقضي بها يف الحكم األخير مع اس���تنزال م���ا نفذ فعاًل من 

الحكم السابق.

الـمادة )91()1)

إذا ارتكب ش���خص عدة جرائم قب���ل الحكم عليه يف إحداها 
ولم تتوفر يف هذه الجرائم الش���روط املنص���وص عليها يف املادتني )87( 
و)88( حك���م علي���ه بالعقوب���ة املقررة ل���كل منها ونف���ذت عليه جميع 
العقوب���ات املحكوم به���ا بالتعاقب على أال يزيد مجموع مدد الس���جن 
وحده أو مجموع مدد السجن والحبس معًا على عشرين سنة، وأال تزيد 

مدة الحبس وحده على عشر سنوات.

 وإذا تنوعت العقوبات وجب تنفيذ عقوبة السجن ثم عقوبة الحبس.

)1)  خضع���ت هذه املادة للتعديل مرتني: )األولى( بموج���ب القانون االتحادي رقم 34 

لسنة 2005م، )الثانية( بموجب القانون االتحادي رقم 52 لسنة 2006م.
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الـمادة )92(

تجب عقوب���ة اإلعدام جمي���ع العقوبات التعزيري���ة األخرى عدا 
عقوبتي الغرامة النسبية واملصادرة وتجب عقوبة السجن بمقدار مدتها 
الحب���س املحك���وم بها لجريم���ة وقعت قب���ل الحكم بعقوبة الس���جن 

املذكورة.

الـمادة )93()1)

تنفذ جميع العقوبات التالية مهما تعددت:
عقوبة الغرامة والعقوبات الفرعية.   .1

التدابير الجنائي���ة على أال يزيد مجموع مدد مراقبة الش���رطة على   .2
خمس سنوات.

)1)  خضع���ت هذه املادة للتعديل مرتني: )األولى( بموج���ب القانون االتحادي رقم 34 

لسنة 2005م، )الثانية( بموجب القانون االتحادي رقم 52 لسنة 2006م.
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 الباب ال�ضاد�س
الأعذار القانونية والظروف
 التقديرية املخففة وامل�ضددة

الف�ضل الأول
 الأعذار القانونية 

والظروف التقديرية املخففة

الـمادة )94(

األعذار أما أن تكون معفية من العقاب أو خمففة له. 

 وال عذر إال يف األحوال التي يعينها القانون.

الـمادة )95(

العذر املعفي يمنع من الحكم بأية عقوبة أو تدبير عدا املصادرة.

الـمادة )96(

يعد من األعذار املخففة حداثة سن املجرم أو ارتكاب الجريمة 
لبواعث غير ش���ريرة أو بناًء على استفزاز خطير صدر من املجني عليه 

بغير حق.
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الـمادة )97(

إذا توف���ر عذر خمفف يف جناية عقوبتها اإلع���دام نزلت العقوبة 
إلى السجن املؤبد أو املؤقت أو إلى الحبس الذي ال تقل مدته عن سنة، 
فإن كانت عقوبتها الس���جن املؤبد أو املؤقت نزلت إلى عقوبة الحبس 
ال���ذي ال يق���ل عن ثالثة أش���هر، وذلك كله م���ا لم ين���ص القانون على 

خالفه.

الـمادة )98(

إذا رأت املحكم���ة يف جناي���ة أن ظ���روف الجريم���ة أو املج���رم 
تس���تدعي الرأفة جاز لها أن تخفف العقوب���ة املقررة للجناية على الوجه 

اآلتي:
إذا كان���ت العقوب���ة املقررة للجناية ه���ي اإلعدام ج���از إنزالها إلى  أ. 

السجن املؤبد أو املؤقت .
إذا كان���ت العقوب���ة املقررة للجناية هي الس���جن املؤبد جاز إنزالها  ب. 

إلى السجن املؤقت أو الحبس الذي ال تقل مدته عن ستة أشهر .
إذا كان���ت العقوبة املقررة للجناية هي الس���جن املؤقت جاز إنزالها  ج. 

إلى الحبس الذي ال تقل مدته عن ثالثة أشهر .

الـمادة )99(

إذا توف���ر يف الجنحة ع���ذر خمفف كان التخفي���ف على الوجه 
اآلتي:

إذا كان للعقوب���ة حد أدنى خاص فال تتقيد به املحكمة يف تقدير  أ. 
العقوبة .
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وإذا كان���ت العقوب���ة الحب���س والغرام���ة معا حكم���ت املحكمة  ب. 
بإحدى العقوبتني فقط .

وإذا كان���ت العقوب���ة الحب���س غي���ر املقي���د بحد أدنى خ���اص جاز  ج. 
للمحكمة الحكم بالغرامة بداًل منه.

الـمادة )100(

إذا رأت املحكم���ة يف جنح���ة أن ظ���روف الجريم���ة أو املج���رم 
تس���تدعي الرأفة ج���از لها تخفي���ف العقوبة على النحو املب���ني يف املادة 

السابقة.

الـمادة )101(

إذا اجتمع يف الجنحة ظ���رف خمفف وعذر خمفف فللمحكمة 
أن تحكم بالعفو القضائي عن املتهم.

 الف�ضل الثاين
الظروف امل�ضددة

الـمادة )102(

م���ع مراع���اة األحوال الت���ي يب���ني فيها القان���ون أس���بابًا خاصة 
للتشديد يعتبر من الظروف املشددة ما يلي:

ارتكاب الجريمة بباعث دنيء . أ. 
ارت���كاب الجريم���ة بانته���از فرصة ضع���ف إدراك املجن���ي عليه أو  ب. 

عجزه عن املقاومة أو يف ظروف ال تمكن غيره من الدفاع عنه .
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ارتكاب الجريمة باستعمال طرق وحشية أو التمثيل باملجني عليه. ج. 
وقوع الجريمة من موظف عام استغالاًل لسلطة وظيفته أو لصفته ما  د. 

لم يقرر القانون عقابًا خاصًا اعتبارًا لهذه الصفة.

الـمادة )103()1)

إذا توافر يف الجريمة ظرف مشدد جاز للمحكمة توقيع العقوبة 
على الوجه اآلتي:

إذا كانت العقوبة املقررة أصاًل للجريمة هي الغرامة جاز مضاعفة  أ. 
حدها األقصى أو الحكم بالحبس.

إذا كانت العقوبة املقررة أصاًل للجريمة هي الحبس جاز مضاعفة  ب. 
حدها األقصى .

إذا كانت العقوبة املقررة أصاًل للجريمة هي الس���جن املؤقت الذي  ج. 
يقل حده األقصى عن خمس عش���رة سنة جاز الوصول بالعقوبة إلى 

هذا الحد.
إذا كانت العقوبة املقررة أصاًل للجريمة هي الس���جن املؤقت الذي  د. 

يصل إلى حده األقصى جاز أن يستبدل بها السجن املؤبد .

الـمادة )104(

إذا ارتكبت بدافع الكسب جريمة غير معاقب عليها بالغرامة 
ج���از الحكم عل���ى املجرم فضاًل ع���ن العقوبة املقررة أص���اًل للجريمة 
بغرام���ة ال تجاوز قيمة الكس���ب الذي حققه ما لم ين���ص القانون على 

)1)  خضع���ت هذه املادة للتعديل مرتني: )األولى( بموج���ب القانون االتحادي رقم 34 

لسنة 2005م، )الثانية( بموجب القانون االتحادي رقم 52 لسنة 2006م.
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خالف ذلك.

الـمادة )105(

إذا اجتمع���ت ظروف مش���ددة مع أع���ذار أو ظ���روف خمففة يف 
جريم���ة واح���دة طبقت املحكم���ة أواًل الظ���روف املش���ددة، فاألعذار 

املخففة ثم الظروف املخففة.

ومع ذلك فللمحكمة إذا تفاوتت الظروف املشددة واألعذار يف 
أثرها أن تغلب أقواها.

 الف�ضل الثالث
العـــــــــــــــود

الـمادة )106()1)

يعتبر عائدًا:
اأوًل: م���ن حكم عليه بحك���م بات بعقوبة جناية ث���م ارتكب جريمة 

بعد ذلك .

)1)  هذه املادة معدلة بموجب القانون االتحادي رقم 34 لس���نة 2005م، وكان نصها 

قبل التعديل يجري على النحو التالي: » يعتبر عائدًا: أواًل: من حكم عليه بحكم 
بات بعقوبة جناية ثم ارتكب جريمة بعد ذلك. ثانيًا: من حكم عليه بحكم بات 
بالحبس مدة س���تة أشهر أو أكثر ثم ارتكب جنحة قبل مضي خمس سنني من 
تاري���خ انقضاء هذه العقوبة. وال تقوم حالة العود إال يف نطاق الجرائم املتحدة من 
حيث العمد والخطأ. وللمحكمة أن تعتبر العود يف هذه الحاالت ظرفًا مشددًا«.
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ثانيًا: من حكم عليه بحكم بات بالحبس مدة ستة أشهر أو أكثر ثم 
ارتكب جنحة قبل مضي ثالث سنوات من تاريخ انقضاء هذه العقوبة .

وال تقوم حالة العود إال يف نطاق الجرائم املتحدة من حيث العمد 
والخطأ .

وللمحكمة أال تعتبر العود يف هذه الحاالت ظرفاً مشددًا.

الـمادة )107(

إذا س���بق الحك���م عل���ى العائ���د بعقوبت���ني مقيدت���ني للحري���ة 
كلتيهما ملدة س���نة على األقل أو بثالث عقوبات مقيدة للحرية إحداها 
على األقل ملدة سنة وذلك يف سرقة أو احتيال أو خيانة أمانة أو تزوير أو 
إخفاء أش���ياء متحصلة من هذه الجرائم أو يف شروع فيها، ثم ارتكب 
جنحة مما ذكر أو ش���روعًا معاقبًا علي���ه فيها وذلك بعد الحكم عليه 
بآخر تلك العقوبات فللمحكمة أن تحكم عليه بالس���جن املؤقت مدة 

ال تزيد على خمس سنني بداًل من تطبيق أحكام املادة السابقة.

الـمادة )108(

للمحكم���ة أن تحك���م بمقتضى ن���ص املادة الس���ابقة على من 
يرتك���ب جنحة مما ذكر فيها بعد س���بق الحكم عليه يف جريمة من 
الجرائ���م املنصوص عليها يف امل���واد )305، 424، 426، 428( بعقوبتني 
مقيدتني للحرية كلتيهما ملدة سنة على األقل أو بثالث عقوبات مقيدة 

للحرية إحداها على األقل ملدة سنة.
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الباب ال�ضابع
التدابري اجلنائية

الف�ضل الأول
اأنواع التدابري اجلنائية

الـمادة )109(

التدابير الجنائية إما مقيدة للحرية أو سالبة للحقوق أو مادية.

الفرع الأول
التدابري املقيدة للحرية

الـمادة )110(

التدابير املقيدة للحرية هي:
حظر ارتياد بعض املحال العامة .  .1

منع اإلقامة يف مكان معني .  .2
املراقبة .  .3

اإللزام بالعمل .  .4
اإلبعاد عن الدولة.  .5
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الـمادة )111(

للمحكم���ة أن تحظر على املحكوم علي���ه ارتياد املحال العامة 
الت���ي تحدده���ا إذا كانت الجريمة ق���د وقعت تحت تأثير مس���كر أو 
خمدر وكذل���ك يف الحاالت األخرى التي ينص عليها القانون ويكون 

الحظر ملدة ال تقل عن سنة و ال تزيد على خمس سنوات.

الـمادة )112(

من���ع اإلقامة يف م���كان معني هو حرم���ان املحك���وم عليه من 
أن يقي���م أو يرت���اد بعد اإلفراج عنه هذا امل���كان أو األمكنة املعينة يف 

الحكم ملدة ال تقل عن سنة وال تزيد على خمس سنوات.

الـمادة )113(

إذا حكم على ش���خص باإلعدام أو الس���جن املؤبد وصدر عفو 
خاص بإس���قاط هذه العقوبة كلها أو بعضها أو بأن يستبدل بها عقوبة 
أخف وج���ب على النياب���ة العامة أن تع���رض أمره عل���ى املحكمة التي 
أص���درت الحكم لتقرر منعه م���ن اإلقامة يف املكان أو األمكنة التي 
تحددها مدة خمس سنوات ما لم ينص يف قرار العفو على خالف ذلك. 

وللمحكم���ة عند الحكم بعقوبة الس���جن املؤق���ت أن تحكم 
بمن���ع إقامة املحك���وم عليه يف م���كان أو أمكنة معينة ملدة تس���اوي 
مدة العقوب���ة املحكوم بها على أن ال تجاوز خمس س���نوات فإذا كان 
الحك���م يف الجناية صادرًا بالحبس ج���از للمحكمة أن تحكم بمنع 

اإلقامة مدة ال تزيد على سنتني.
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الـمادة )114(

للمحكم���ة التي أصدرت الحكم أن تنق���ص املدة املقضي بها 
طبقًا للمواد الس���ابقة أو أن تعف���ي املحكوم عليه من املدة الباقية أو أن 
تع���دل يف األماك���ن التي ينفذ فيها التدبير وذل���ك كله بناًء على طلب 

النيابة العامة أو املحكوم عليه.

الـمادة )115(

املراقبة هي إلزام املحكوم عليه بالقيود التالية كلها أو بعضها 
وفقًا ملا يقرره الحكم:

أن ال يغي���ر محل إقامته إال بعد موافقة الجهة اإلدارية املختصة فإذا   .1
لم يكن له محل إقامة عينت له هذه الجهة محاًل .

أن يقدم نفسه إلى الجهة اإلدارية املختصة يف الفترات الدورية التي   .2
تحددها.

أن ال يرتاد األماكن التي حددها الحكم .  .3
أن ال يبرح مسكنه لياًل إال بإذن من الجهة اإلدارية املختصة .  .4

الـمادة )116(

إذا حكم على ش���خص باإلعدام أو بالسجن املؤبد وصدر عفو 
خاص بإسقاط العقوبة كلها أو بعضها أو بأن يستبدل بها عقوبة أخف 
خض���ع املحكوم عليه بقوة القانون لقي���ود املراقبة املنصوص عليها يف 
البنود )1، 2، 4( من املادة السابقة وذلك ملدة خمس سنوات ما لم ينص 

قرار العفو على خالف ذلك.
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الـمادة )117(

إذا حكم على ش���خص بالس���جن املؤبد أو املؤقت لجناية ماسة 
بأم���ن الدولة الخارجي أو الداخلي تع���ني الحكم باملراقبة مدة ال تزيد 
على خمس س���نوات، وللمحكمة عند الحكم يف جناية بعقوبة سالبة 
للحري���ة م���دة تزيد على س���نة أن تحكم باملراقبة م���دة ال تجاوز خمس 

سنوات وال تزيد على مدة العقوبة.

الـمادة )118(

تبدأ م���دة املراقبة من التاريخ املح���دد يف الحكم لتنفيذها و ال 
يمد التاريخ املقرر النقضائها إذا تعذر تنفيذها.

الـمادة )119(

تش���رف املحكمة عل���ى تنفيذ املراقب���ة بناءً عل���ى تقارير دورية 
تقدم إليها من الجهة اإلدارية املختصة عن مس���لك املحكوم عليه كل 
ثالثة أش���هر على األقل ولها أن تعدل من قيودها أو أن تعفي منها كلها 

أو بعضها.

الـمادة )120(

اإللزام بالعمل هو تكليف املحكوم عليه أداء العمل املناس���ب 
يف إحدى املؤسس���ات أو املنش���آت الحكومية التي يص���در بتحديدها 
قرار م���ن وزير الع���دل باالتفاق مع وزي���ري الداخلية والعمل والش���ئون 

االجتماعية على أن يمنح ربع األجر املقرر .
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وال يك���ون اإللزام بالعمل إال يف م���واد الجنح وبدياًل عن عقوبة 
الحبس أو الغرامة على أال تقل مدة اإللزام عن عشرة أيام وال تزيد على 

سنة.

الـمادة )121()1)

إذا حك���م على أجنيب بعقوبة مقي���دة للحرية يف جناية أو جنحة 
ج���از للمحكمة أن تأم���ر يف حكمها بإبعاده ع���ن الدولة ويجب األمر 

باإلبعاد يف الجرائم الواقعة على العرض .

ويج���وز للمحكم���ة يف مواد الجن���ح الحكم باإلبع���اد بداًل من 
الحكم عليه بالعقوبة املقيدة للحرية املقررة للجنحة .

 الفرع الثاين
التدابري ال�ضالبة للحقوق والتدابري املادية

الـمادة )122(

التدابير السالبة للحقوق والتدابير املادية هي:
إسقاط الوالية أو الوصاية أو القوامة أو الوكالة عن الغائب .  .1

حظر ممارسة عمل معني .  .2

)1)  هذه املادة معدلة بموجب القانون االتحادي رقم 34 لس���نة 2005م، وكان نصها 

قب���ل التعدي���ل يجري على النحو التال���ي: » إذا حكم على أجن���يب بعقوبة مقيدة 
للحرية يف جناية أو جنحة جاز للمحكمة أن تأمر يف حكمها بإبعاده عن الدولة 
ويجب األمر باألبعاد يف الجنايات الواقعة على العرض. ويجوز للمحكمة يف مواد 
الجنح الحك���م باإلبعاد بداًل من الحكم عليه بالعقوب���ة املقيدة للحرية املقررة 

للجنحة«.
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سحب ترخيص القيادة .  .3
إغالق املحل .  .4

الـمادة )123(

إسقاط الوالية أو الوصاية أو القوامة أو الوكالة عن الغائب هو 
حرمان املحكوم عليه من ممارس���ة هذه الس���لطة سواء تعلقت بالنفس 

أو املال. 

ويكون اإلسقاط للمدة التي تحددها املحكمة .

وللمحكمة أن تجعل اإلس���قاط مقصورًا على بعض الس���لطات 
املترتبة على الوالية أو الوصاية أو القوامة أو الوكالة عن الغائب.

الـمادة )124(

إذا حك���م على الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل عن الغائب 
لجريم���ة ارتكبه���ا إخالاًل بواجبات س���لطته جاز للمحكم���ة أن تأمر 

بإسقاط واليته أو وصايته أو قوامته أو وكالته عن الغائب.

ويكون األمر باإلس���قاط وجوبيًا إذا ارتكب أية جريمة تفقده 
الصالحية ألن يكون وليًا أو وصيًا أو قيمًا أو وكياًل عن الغائب .
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الـمادة )125(

الحظر عن ممارس���ة عمل هو الحرمان من ح���ق مزاولة مهنة أو 
حرفة أو نش���اط صناعي أو تجاري تتوق���ف مزاولته على الحصول على 

ترخيص من السلطة العامة.

الـمادة )126(

إذا ارتكب ش���خص جريم���ة إخالاًل بواجبات مهنت���ه أو حرفته 
أو نش���اطه الصناعي أو التجاري وحكم عليه من أجلها بعقوبة مقيدة 
للحري���ة ال تقل مدتها عن س���تة أش���هر ج���از للمحكمة عن���د الحكم 
باإلدانة أن تحظر عليه ممارس���ة عمله مدة ال تزيد على سنتني فإذا عاد 
إل���ى مثل جريمته خالل الس���نوات الخمس التالي���ة لصدور حكم بات 
بالحظر وجب على املحكمة أن تأمر بالحظر مدة ال تقل عن س���نة و ال 

تزيد على خمس سنوات . 

ويب���دأ س���ريان مدة الحظر م���ن تاريخ انته���اء تنفي���ذ العقوبة أو 
انقضائها ألي سبب .

ويجوز االكتفاء بهذا التدبير بداًل من الحكم بالعقوبة األصلية 
املقررة للجريمة.

الـمادة )127(

يترتب على س���حب ترخي���ص القيادة إيقاف مفع���ول الترخيص 
الصادر للمحكوم عليه خالل امل���دة التي تحددها املحكمة بحيث ال 
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تقل عن ثالثة أشهر وال تزيد على سنتني.

ويج���وز األمر به���ذا التدبير عند الحكم بعقوبة س���البة للحرية 
يف جريمة ارتكبت عن طريق وس���يلة نقل آلية إخالاًل بااللتزامات التي 

يفرضها القانون.

الـمادة )128(

فيما عدا الحاالت الخاصة التي ينص فيها القانون على اإلغالق 
يج���وز للمحكمة عند الحكم بمنع ش���خص من ممارس���ة عمله وفقا 
للم���ادة )126( أن تأمر بإغالق املحل الذي يمارس فيه هذا العمل وذلك 

ملدة ال تقل عن شهر وال تزيد على سنة .

و يس���تتبع اإلغالق حظر مباش���رة العمل أو التجارة أو الصناعة 
نفس���ها يف املحل ذاته سواء أكان ذلك بواسطة املحكوم عليه أم أحد 
أفراد أسرته أم أي شخص آخر يكون املحكوم عليه قد أجر له املحل 
أو تنازل له عنه بعد وقوع الجريمة، وال يتناول الحظر مالك املحل أو أي 

شخص يكون له حق عيني عليه إذا لم تكن له صلة بالجريمة.

 الف�ضل الثاين
اأحكام عامة

الـمادة )129(

ال يج���وز أن توقع التدابي���ر املنصوص عليها يف ه���ذا الباب على 
شخص دون أن يثبت ارتكابه لفعل يعده القانون جريمة وكانت حالته 
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تستدعي تطبيق هذا اإلجراء حفاظًا على سالمة املجتمع .

وتعتبر حال���ة املجرم خطرة على املجتم���ع إذا تبني من أحواله أو 
ماضيه أو س���لوكه أو من ظروف الجريم���ة وبواعثها أن هناك احتمااًل 

جديًا إلقدامه على ارتكاب جريمة أخرى.

الـمادة )130(

يعاقب على كل خمالفة ألحكام التدبير الجنائي املحكوم به 
بالحبس مدة ال تزيد على سنة أو بغرامة ال تجاوز خمسة آالف درهم .

وللمحكمة ب���داًل من توقيع العقوبة املقررة يف الفقرة الس���ابقة 
أن تأم���ر بإطالة التدبير مدة ال تزيد عل���ى نصف املدة املحكوم بها وال 
تجاوز يف أية حال ثالث س���نوات أو أن تس���تبدل به تدبيرًا آخر مما نص 

عليه يف الفصل السابق.

الـمادة )131(

ال يج���وز األم���ر بوقف تنفي���ذ التدابير املنص���وص عليها يف هذا 
الباب.

الـمادة )132(

للمحكم���ة فيما ع���دا تدبي���ر اإلبع���اد أن تأمر بن���اًء على طلب 
صاح���ب الش���أن أو النياب���ة العامة بإنه���اء تدبير أمرت به م���ن التدابير 
املنصوص عليها يف املواد الس���ابقة أو بتعديل نطاقه ويجوز لها أن تلغي 
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هذا األمر يف كل وقت بناًء على طلب النيابة العامة .

وإذا رف���ض الطل���ب املش���ار إليه يف الفق���رة الس���ابقة فال يجوز 
تجديده إال بعد مرور ثالثة أشهر على األقل من تاريخ رفضه.
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 الباب الثامن
الدفاع الجتماعي

 الف�ضل الأول
حالت الدفاع اجلماعي

 الفرع الأول
املر�س العقلي اأو النف�ضي

الـمادة )133(

إذا وق���ع الفعل املكون للجريمة من ش���خص تح���ت تأثير حالة 
جن���ون أو عاهة يف العقل أو مرض نفس���ي افق���ده القدرة على التحكم 
يف تصرفات���ه بصفة مطلقة حكمت املحكم���ة بإيداعه مأوى عالجيًا 
وفق���ًا لألوضاع التي يصدر بها ق���رار من وزير العدل بعد أخذ رأي وزير 

الصحة.

ويتخذ التدبير ذاته بالنسبة إلى من يصاب بإحدى هذه الحاالت 
بعد صدور الحكم.
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 الفرع الثاين
اعتياد الإجرام

الـمادة )134(

إذا توفر العود طبقًا إلحدى املادتني )107 أو 108( جاز للمحكمة 
بداًل من توقيع العقوبة املقررة فيهما أن تقرر اعتبار العائد مجرمًا اعتاد 
اإلج���رام ويف هذه الحالة تحكم املحكمة بإيداعه إحدى مؤسس���ات 
العمل التي يصدر بإنش���ائها وتنظيمها وكيفية معاملة من يودعون بها 

قرار من وزير العمل والشئون االجتماعية .

وإذا س���بق الحكم على العائد بالعقوبة املقررة بإحدى املادتني 
)107 أو 108( ث���م ارتكب جناية جاز للمحكمة بداًل من توقيع العقوبة 
الت���ي يس���تحقها الجاني أن تقرر أن���ه مجرم اعتاد اإلج���رام، وتحكم 

بإيداعه إحدى مؤسسات العمل.

 الفرع الثالث
اخلطورة الجتماعية

الـمادة )135(

تتوفر الخطورة االجتماعية يف الشخص إذا كان مصابًا بجنون 
أو عاه���ة يف العقل أو بمرض نفس���ي يفق���ده القدرة عل���ى التحكم يف 
تصرفاته بحيث يخشى على سالمته شخصيًا أو على سالمة غيره ويف 
ه���ذه الحالة يودع املصاب مأوى عالجيًا بق���رار من املحكمة املختصة 

بناًء على طلب النيابة العامة.
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 الف�ضل الثاين
تدابري الدفاع الجتماعي

الـمادة )136(

تدابير الدفاع االجتماعي هي: 
اإليداع يف مأوى عالجي .  .1

اإليداع يف إحدى مؤسسات العمل .  .2
املراقبة .  .3

اإللزام باإلقامة يف املوطن األصلي.  .4

الـمادة )137(

يرس���ل املحك���وم بإيداعه م���أوى عالجي���ًا إلى منش���أة صحية 
خمصصة لهذا الغرض حيث يلقى العناية التي تدعو إليها حالته .

ويصدر بتحديد املنشأت الصحية قرار من وزير الصحة باالتفاق 
مع وزير العدل .

وإذا حك���م باإلي���داع يف مأوى عالج���ي وج���ب أن تعرض على 
املحكمة املختصة تقارير األطباء ع���ن حالة املحكوم عليه يف فترات 
دورية ال يجوز أن تزيد أي فترة منها على س���تة أش���هر وللمحكمة بعد 
أخذ رأي النيابة العامة أن تأمر بإخالء س���بيله إذا تبني أن حالته تسمح 

بذلك.
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الـمادة )138(

يف األحوال التي يقرر فيها القانون اإليداع يف إحدى مؤسس���ات 
العمل تحكم املحكمة بذلك دون أن تحدد مدة اإليداع يف حكمها.

وعلى القائمني بإدارة املؤسسة أن يرفعوا إلى املحكمة املختصة 
عن طريق النيابة العامة تقارير دورية عن حالة املحكوم عليه يف فترات 
ال تزي���د كل منها على س���تة أش���هر وللمحكمة بعد أخ���ذ رأي النيابة 

العامة أن تأمر بإخالء سبيله إذا تبني لها صالح حاله.

وال يجوز أن تزيد مدة اإليداع بالنس���بة إلى معتادي اإلجرام على 
خمس سنوات يف الجنح وعشر سنوات يف الجنايات.

الـمادة )139(

تسرى على املراقبة املنصوص عليها يف هذا الباب أحكام املادة 
)115( وال يجوز أن تزيد مدة املراقبة على ثالث سنوات.

الـمادة )140(

اإلل���زام باإلقام���ة يف املوط���ن األصلي ه���و إعادة الش���خص إلى 
موطن���ه الذي كان يقي���م به قبل انتقال���ه إلى املكان ال���ذي تثبت فيه 
خطورته االجتماعية، وذلك ملدة ال تقل عن س���تة أش���هر و ال تزيد على 

ثالث سنوات .
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الـمادة )141(

يجوز للمحكمة عند خمالف���ة أحكام التدابير املقررة يف هذا 
الباب أن تأمر بإطالة التدبير مدة ال تجاوز نصف املدة املحكوم بها.

الـمادة )142(

ال يجوز األمر بوقف تنفيذ تدابير الدفاع االجتماعي.
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الباب التا�ضع
العفو ال�ضامل والعفو عن
العقوبة والعفو الق�ضائي

الـمادة )143(

العفو الش���امل عن جريمة أو جرائم معينة يصدر بقانون ويترتب 
علي���ه انقضاء الدع���وى الجنائية أو مح���و حكم اإلدان���ة الصادر فيها 
واعتبار ه���ذه الجرائم أو تلك الجريمة كأن لم تكن وس���قوط جميع 
العقوب���ات األصلية والفرعية والتدابي���ر الجنائية وال يكون له أثر على 

ما سبق تنفيذه من العقوبات والتدابير الجنائية .

الـمادة )144(

إذا صدر قانون بالعفو الش���امل عن جزء من العقوبات املحكوم 
بها اعتبر يف حكم العفو الخاص وسرت عليه أحكامه.

الـمادة )145(

العفو الخاص يصدر بمرسوم يتضمن إسقاط العقوبة املحكوم 
به���ا من جه���ة قضائية اتحادية كله���ا أو بعضها أو يس���تبدل بها عقوبة 

أخف منها مقررة قانونًا.

وال يترتب على العفو الخاص سقوط العقوبات الفرعية وال اآلثار 
الجنائية األخرى وال التدابير الجنائية ما لم ينص املرس���وم على خالف 

ذلك.و ال يكون للعفو الخاص أثر على ما سبق تنفيذه من العقوبات.
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الـمادة )146(

س���قوط العقوب���ة أو التدبير الجنائ���ي بالعفو الخ���اص يعتبر يف 
حكم تنفيذه.

الـمادة )147()1)

فضاًل عن الحاالت التي ورد بش���أنها نص خاص يجوز للقاضي 
أن يعفو عن الجاني يف الجنح وذلك يف أي من الحاالت اآلتية:

إذا ل���م يك���ن الجاني قد أتم إحدى وعش���رين س���نة وقت ارتكاب  أ. 
الجريمة ولم يكن قد سبق الحكم عليه يف جريمة أخرى.

إذا كان���ت الجنحة من جرائم الس���ب أو الض���رب وكان االعتداء  ب. 
متب���اداًل أو كان االعت���داء بس���يطًا وتن���ازل املجني علي���ه عن حقه 

الشخصي.

وعلى القاضي يف حالة العفو أن يوجه إلى الجاني ما يراه مناسبًا 
من نصح وإرشاد وأن ينذره بأنه لن يستفيد يف املستقبل من عفو جديد.

)1)  هذه املادة معدلة بموجب القانون االتحادي رقم 34 لس���نة 2005م، وكان نصها 

قبل التعديل يجري على النحو التالي: » فضاًل عن الحاالت التي ورد بشأنها نص 
خ���اص يج���وز للقاضي أن يعفو عن الجان���ي يف الجنح وذل���ك يف أي من الحاالت 
اآلتية: أ- إذا لم يكن الجاني قد أتم إحدى وعشرين سنة وقت ارتكاب الجريمة 
ولم يكن قد س���بق الحكم عليه يف جريمة أخ���رى. ب- إذا كانت الجنحة من 
جرائم السب أو الضرب وكان االعتداء متباداًل. وعلى القاضي يف حالة العفو أن 
يوجه إلى الجاني ما يراه مناس���بًا من نصح وإرشاد وأن ينذره بأنه لن يستفيد يف 

املستقبل من عفو جديد «.
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الـمادة )148(

ال يخ���ل العفو أيًا كان نوعه بما يكون للخصوم أو لغيرهم من 
حقوق.





الكتاب الثاني
الجرائم وعقوبتها
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 الكتاب الثاين
اجلرائم وعقوباتها

 الباب الأول
اجلرائم املا�ضة باأمن الدولة وم�ضاحلها

 الف�ضل الأول
اجلرائم املا�ضة بالأمن اخلارجي للدولة

الـمادة )149(

يعاقب باإلعدام كل مواطن التحق بأي وجه بالقوات املس���لحة 
لدولة يف حالة حرب مع الدولة أو بقوة مسلحة لجماعة معادية للدولة.

الـمادة )149( مكررًا )1()1)

يعاقب بالس���جن املؤبد أو املؤقت كل م���ن ارتكب عمدًا فعاًل 
يؤدي إلى املس���اس بس���يادة الدولة أو اس���تقاللها أو وحدتها أو س���المة 

أراضيها.

الـمادة )149( مكررًا )2()2)

يعاق���ب بالس���جن املؤب���د أو املؤقت كل من حمل الس���الح ضد 
الدولة أو شرع يف ذلك أو حرض عليه.

)1)  هذه املادة مضافة بموجب القانون االتحادي رقم 34 لسنة 2005م.

)2)  هذه املادة مضافة بموجب القانون االتحادي رقم 34 لسنة 2005م.
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الـمادة )150(

يعاقب باإلعدام:
كل م���ن تدخل ملصلح���ة العدو يف تدبير لزعزع���ة إخالص القوات  أ. 

املسلحة أو إضعاف روحها املعنوية أو قوة املقاومة عندها.
كل م���ن حرض الجند يف زمن الحرب على االنخراط يف خدمة أي  ب  

دولة أجنبية أو سهل لهم ذلك.
ج.  كل م���ن تدخل عمدًا بأي كيفية كانت يف جمع جند أو رجال أو 
أموال أو مؤن أو عتاد أو تدبير ش���يء من ذلك ملصلحة دولة يف حالة 

حرب مع الدولة أو ملصلحة جماعة معادية للبالد.

الـمادة )151()1)

يعاق���ب باإلعدام أو الس���جن  املؤبد كل من س���هل للعدو دخول 
إقليم الدولة أو س���لمه جزءًا من أراضيه���ا أو مدنها أو موانيها أو حصنًا 
أو منش���أة أو موقعًا أو خمزنًا أو مصنعًا أو سفينة أو طائرة أو أية وسيلة 
للمواص���الت أو س���الحًا أو ذخي���رة أو متفج���رات أو عت���ادًا أو مهمات 

حربية، مما أعد للدفاع أو مما يستعمل يف ذلك.

وتكون العقوبة الس���جن املؤقت إذا سلم العدو مؤنًا أو أغذية أو 
نحو ذلك مما أعد للدفاع أو مما يستعمل يف ذلك.

)1)  هذه امل���ادة معدلة بموجب القانون االتحادي رقم 34 لس���نة 2005م، وكان نص 

املادة قبل التعديل يجري على النحو التالي: »يعاقب باإلعدام كل من سهل للعدو 
دخول إقليم الدولة أو س���لمه جزءًا من أراضيه���ا أو مدنها أو موانيها أو حصنًا أو 
منشأة أو موقعًا أو خمزنًا أو مصنعًا أو سفينة أو طائرة أو أي وسيلة للمواصالت 
أو س���الحًا أو ذخيرة أو عتادًا أو مهمات حربية أو مؤنًا أو أغذية أو غير ذلك مما 

أعد للدفاع أو مما يستعمل يف ذلك«.
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الـمادة )152()1)

يعاقب بالس���جن املؤبد أو املؤقت كل من أعان العدو عمدًا بأن 
نقل إليه أخبارًا أو كان له مرشدًا .

ويعاقب بالس���جن املؤق���ت كل من أدى لقوات الع���دو خدمة ما 
للحصول على منفعة أو فائدة أو وعد بها لنفس���ه أو لشخص عينه لذلك 
س���واء أكان ذلك بطريق مباش���ر أو غير مباشر وسواء أكانت املنفعة 

أو الفائدة مادية أم غير مادية .

ويحكم يف جميع األحوال بغرامة ال تقل عن مائة ألف درهم وال 
تجاوز ضعف املنفعة أو الفائدة.

الـمادة )153()2)

يعاقب بالس���جن املؤقت كل من س���اعد أو أع���ان عن علم أحد 

)1)  هذه امل���ادة معدلة بموجب القانون االتحادي رقم 34 لس���نة 2005م، وكان نص 

املادة قبل التعديل يجري على النحو التالي: »يعاقب بالسجن املؤبد أو املؤقت كل 
من أعان العدو عمدًا بأن نقل إليه أخبارًا أو كان له مرش���دًا. ويعاقب بالس���جن 
مدة ال تزيد على عشر سنوات كل من أدى لقوات العدو خدمة ما للحصول على 
منفعة أو فائدة أو وعد بها لنفسه أو لشخص عينه لذلك سواء أكان ذلك بطريق 

مباشر أو غير مباشر وسواء أكانت املنفعة أم الفائدة مادية أو غير مادية«.

)2)  هذه امل���ادة معدلة بموجب القانون االتحادي رقم 34 لس���نة 2005م، وكان نص 

امل���ادة قبل التعدي���ل يجري على النحو التالي: »يعاقب بالس���جن ملدة ال تزيد على 
عش���ر س���نوات كل من س���هل فرار أس���ير حرب أو أحد رعايا الع���دو املعتقلني. 
ويعاقب بالسجن مدة ال تزيد على خمس سنوات كل من قدم مسكنًا أو طعامًا 
أو لباسًا أو غير ذلك من صور املساعدة لجندي من جنود العدو أو ألحد عمالئه 

أو ساعده على الهرب وهو على بينة من أمره«.
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أس���رى الحرب أو جنود العدو أو رعاياه أو عمالئه املعتقلني، أو آوى أيًا 
منه���م أو زوده بالطعام أو املالبس أو بوس���يلة نق���ل أو غير ذلك من صور 

املساعدة أو أخفاه بعد هربه من معتقله.

وتك���ون العقوب���ة الس���جن املؤبد إذا ق���اوم املس���اعد أو املعاون 
الس���لطات للقبض ثانية على أي ممن ذكروا وتكون العقوبة اإلعدام 

إذا نجم عن املقاومة موت شخص.

الـمادة )153( مكررًا)1)

يعاقب بالس���جن املؤبد كل موظف عام مكلف بحراسة أسير 
حرب أو أحد رعايا العدو أو عمالئه املعتقلني سهل له عمدًا الهروب من 

محل اعتقاله.

وتكون العقوبة السجن مدة ال تزيد على خمس سنوات إذا وقع 
الفعل نتيجة اإلهمال أو التقصير يف الحراسة.

الـمادة )154(

يعاقب باإلعدام من س���عى لدى دولة أجنبية معادية أو أحد ممن 
يعملون ملصلحتها أو تخابر مع أي منها ملعاونتها يف عملياتها الحربية أو 

لإلضرار بالعمليات الحربية للدولة .

ويعاقب بالسجن املؤبد من س���عى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن 
يعملون ملصلحتها أو تخابر مع أي منها للقيام بأعمال عدائية ضد الدولة.

)1)  هذه املادة مضافة بموجب القانون االتحادي رقم 34 لسنة 2005م.
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الـمادة )155()1)

يعاقب بالس���جن مدة ال تزيد على عش���ر س���نوات إذا وقع أي من 
األفعال التالية يف زمن السلم وبالسجن مدة ال تقل عن عشر سنوات إذا 

وقع أي من األفعال التالية يف زمن الحرب:
من س���عى لدى دولة أجنبي���ة أو لدى أحد ممن يعمل���ون ملصلحتها أو   .1
تخابر مع أي منهما وكان من ش���أن ذل���ك اإلضرار بمركز الدولة 

العسكري أو السياسي أو االقتصادي .
من أتلف عمدًا أو أخف���ى أو اختلس أو زور أوراقًا أو وثائق وهو يعلم   .2

أنها متعلقة بأمن الدولة أو بأية مصلحة وطنية أخرى .

فإذا وقعت الجريمة بقصد اإلضرار بمركز الدولة العسكري 
أو السياس���ي أو االقتصادي أو بقصد اإلض���رار بمصلحة وطنية لها أو 
إذا وقع���ت الجريمة م���ن موظف عام أو مكلف بخدم���ة عامة عد ذلك 

ظرفًا مشددًا.

)1)  هذه امل���ادة معدلة بموجب القانون االتحادي رقم 34 لس���نة 2005م، وكان نص 

املادة قب���ل التعديل يجري على النحو التالي: »يعاقب بالس���جن مدة ال تزيد على 
خمس س���نني إذا وقعت الجريمة يف زمن الس���لم وبالسجن مدة ال تقل عن خمس 
س���نني إذا وقعت الجريمة يف زمن الحرب: 1- من س���عى لدى دولة أجنبية أو أحد 
ممن يعملون ملصلحتها أو تخابر مع أي منها وكان من شأن ذلك اإلضرار بمركز 
الدولة الحربي أو السياسي أو االقتصادي. 2- من أتلف عمدًا أو أخفى أو اختلس 
أو زور أوراق���ًا أو وثائ���ق وهو يعلم أنها متعلقة بأم���ن الدولة أو بأية مصلحة وطنية 
أخرى. فإذا وقعت الجريمة بقصد اإلضرار بمركز الدولة الحربي أو السياسي 
أو االقتص���ادي أو بقصد اإلضرار بمصلحة وطنية له���ا أو إذا وقعت الجريمة من 

موظف عام أو مكلف بخدمة عامة عد ذلك ظرفًا مشددًا«.
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الـمادة )156(

يعاق���ب بالس���جن املؤب���د كل ش���خص يكل���ف باملفاوضة مع 
حكوم���ة أجنبي���ة أو منظمة دولية يف ش���أن من ش���ئون الدول���ة فتعمد 

إجراءها ضد مصلحتها.

الـمادة )157()1)

كل من طلب أو قبل أو أخذ لنفس���ه أو لغيره ولو بالوس���اطة من 
دول���ة أجنبية أو من أحد مم���ن يعملون ملصلحتها عطي���ة أو مزية من أي 
نوع أو وعد بش���يء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة وطنية 
يعاق���ب بالس���جن املؤقت وبغرام���ة ال تقل عن مائة أل���ف درهم وال تزيد 
على ضعف ما طلب أو قبل أو أخذ أو وعد به، وتكون العقوبة السجن 
املؤب���د والغرامة املذك���ورة إذا كان الجاني موظفًا عام���ًا أو مكلفًا 
بخدمة عامة أو إذا ارتكبت أي من الجرائم املذكورة يف زمن الحرب.

)1)  هذه امل���ادة معدلة بموجب القانون االتحادي رقم 34 لس���نة 2005م، وكان نص 

املادة قبل التعديل يجري على النحو التالي: »كل من طلب أو قبل أو أخذ لنفسه 
أو لغيره ولو بالوس���اطة من دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون ملصلحتها عطية 
أو مزية من أي نوع أو وعد بش���يء م���ن ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة 
وطنية يعاقب بالسجن املؤقت وغرامة ال تقل عن عشرة آالف درهم وال تزيد على 
م���ا طلب أو قبل أو أخذ أو وعد به وتكون العقوبة الس���جن املؤبد والغرامة التي 
ال تقل عن عش���رة آالف درهم وال تزيد على ما طلب أو قبل أو أخذ أو وعد به إذا 
كان الجان���ي موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عام���ة أو إذا ارتكب الجريمة يف 
زمن الحرب. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أعطى أو وعد أو عرض ش���يئًا مما 
ذك���ر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة وطنية ولو ل���م يقبل عطاؤه أو وعده 
أو عرض���ه. كما يعاقب بذات العقوبة كل من توس���ط يف ارتكاب جريمة من 
الجرائ���م الس���ابقة. وإذا كان الطلب أو القبول أو الوعد أو العرض أو التوس���ط 

كتابة فإن الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب«.
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ويعاقب بالس���جن املؤقت وغرام���ة ال تقل عن مائة ألف درهم وال 
تزي���د عل���ى ضعف ما طلب أو قبل أو أخذ أو وع���د به كل من أعطى أو 
وعد أو عرض ش���يئًا مم���ا ذكر بقصد ارتكاب عم���ل ضار بمصلحة 

وطنية ولو لم يقبل عطاؤه أو وعده أو عرضه.

كما يعاقب بذات العقوبة كل من توس���ط يف ارتكاب جريمة 
من الجرائم الواردة بهذه املادة.

وإذا كان الطل���ب أو القب���ول أو الوع���د أو العرض أو التوس���ط 
كتابة فإن الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب أو إرساله بأية وسيلة 

أخرى.

الـمادة )158(

يعاقب باإلعدام أو الس���جن املؤبد كل من س���لم أو أفش���ى على 
أي وجه وبأية وسيلة إلى دولة أجنبية أو إلى أحد ممن يعملون ملصلحتها 
س���رًا من أس���رار الدفاع عن الدولة أو توصل بأية طريقة للحصول على 
س���ر من هذه األس���رار بقصد تسليمه أو إفش���ائه لدولة أجنبية أو ألحد 
مم���ن يعملون ملصلحتها، وكذلك كل من أتل���ف ملصلحة دولة أجنبية 

شيئًا يعد سرًا من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح ألن ينتفع به.
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الـمادة )159()1)

يعاق���ب بالس���جن املؤقت كل موظ���ف عام أو مكل���ف بخدمة 
عامة أفشى سرًا أؤتمن عليه من أسرار الدفاع عن الدولة.

وتكون العقوبة السجن املؤبد إذا وقعت الجريمة يف زمن الحرب.

الـمادة )160()2)

يعاقب بالسجن املؤقت:
كل م���ن س���عى للحصول بأية وس���يلة غير مش���روعة على س���ر من   .1
أسرار الدفاع عن الدولة ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية 

أو ألحد ممن يعملون ملصلحتها.
كل من أذاع بأي طريقة سرًا من أسرار الدفاع عن الدولة .  .2

)1)   ه���ذه املادة معدلة بموجب القانون االتحادي رقم 34 لس���نة 2005م، وكان نص 

املادة قب���ل التعديل يجري على النحو التالي: »يعاقب بالس���جن مدة ال تزيد على 
س���نني كل موظ���ف عام أو مكلف بخدمة عامة أفش���ى س���رًا أؤتم���ن عليه من 
أس���رار الدفاع عن الدولة. وتكون العقوبة السجن مدة ال تقل عن خمس سنوات 

إذا وقعت الجريمة يف زمن الحرب«.

)2)  هذه امل���ادة معدلة بموجب القانون االتحادي رقم 34 لس���نة 2005م، وكان نص 

املادة قبل التعديل يجري على النحو التالي: »يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة 
أش���هر وال تزيد على ثالث س���نوات: 1- كل من حصل بأية وسيلة غير مشروعة 
على سر من أسرار الدفاع عن الدولة ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية 
أو ألح���د مم���ن يعملون ملصلحتها. 2- كل من أذاع بأي طريقة س���رًا من أس���رار 
الدفاع عن الدولة. 3- كل من نظم أو اس���تعمل أي وس���يلة من وس���ائل االتصال 
بقصد الحصول على س���ر من أس���رار الدفاع ع���ن الدولة أو تس���ليمه أو إذاعته. 
وتكون العقوبة السجن مدة ال تزيد على عشر سنوات إذا وقعت الجريمة يف زمن 

الحرب«.
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كل من نظم أو اس���تعمل أية وس���يلة من وس���ائل االتص���ال أو تقنية   .3
املعلومات بقصد الحصول على س���ر من أسرار الدفاع عن الدولة أو 

تسليمه أو إذاعته .

وتك���ون العقوب���ة الس���جن املؤب���د إذا وقعت الجريم���ة يف زمن 
الحرب.

الـمادة )161(

يعاق���ب بالس���جن املؤب���د أو املؤق���ت كل م���ن أتل���ف أو عيب أو 
عطل عمدًا س���الحًا أو س���فينة أو طائرة أو مهمات أو منش���أة أو وسيلة 
مواصالت أو مرفق عام أو ذخيرة أو مؤنًا أو أدوية أو غير ذلك مما أعد 

للدفاع عن الدولة أو مما يستعمل يف ذلك .

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أساء عمدًا صنع أو إصالح شيء 
مم���ا ذكر يف الفقرة الس���ابقة وكذلك كل من أتى عم���دًا عماًل من 
ش���أنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتًا لالنتف���اع بها فيما أعدت له أو 

أن ينشأ عنها ضرر .

وتكون العقوبة اإلعدام أو السجن املؤبد إذا وقعت الجريمة يف 
زمن الحرب .
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الـمادة )162()1)

كل من قام بالذات أو بالوس���اطة يف زمن الحرب سواء مباشرة 
أو ع���ن طريق بلد آخ���ر بتصدير بضائع أو منتج���ات أو غيرها من املواد 
من الدولة إلى بلد معاد أو باس���تيراد ش���يء من تلك املواد من هذا البلد 
يعاقب بالس���جن املؤقت وبغرامة ال تجاوز ضعف قيمة األشياء املصدرة 

أو املستوردة على أال تقل عن مائة ألف درهم .

ويحكم بمصادرة األشياء محل الجريمة فإن لم تضبط حكم 
على الجاني بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه األشياء.

)1)  هذه امل���ادة معدلة بموجب القانون االتحادي رقم 34 لس���نة 2005م، وكان نص 

امل���ادة قبل التعديل يجري على النحو التالي: »كل من قام بالذات أو بالوس���اطة 
يف زمن الحرب سواء مباشرة أو عن طريق بلد آخر بتصدير بضائع أو منتجات أو 
غيرها من املواد من الدولة إلى بلد معاد أو باستيراد شيء من تلك املواد من هذا 
البلد يعاقب بالس���جن املؤقت وبغرامة ال تجاوز ضعف قيمة األش���ياء املصدرة أو 
املس���توردة على أال تقل عن عش���رة آالف درهم. ويحكم بمصادرة األشياء محل 
الجريم���ة فإن ل���م تضبط حكم على الجان���ي بغرامة إضافية تع���ادل قيمة هذه 

األشياء«.



قانون العقوبات اإلتحادي

-  99  -

الـمادة )163()1)

يعاقب بالس���جن املؤقت وبغرامة تعادل ضعف قيمة العمل محل 
الجريم���ة وال تق���ل عن مائة أل���ف درهم كل من باش���ر يف زمن الحرب 
بالذات أو بالوس���اطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة عماًل من األعمال 
التجاري���ة التي لم تذكر يف املادة )162( من ه���ذا الفصل مع رعايا بلد 
معاد ويحكم بمصادرة األش���ياء مح���ل الجريمة فإن لم تضبط حكم 

على الجاني بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه األشياء.

الـمادة )164()2)

يعاقب بالس���جن املؤق���ت كل من أخ���ل عمدًا يف زم���ن الحرب 
بتنفي���ذ كل أو بع���ض االلتزامات الت���ي يفرضها عليه عق���د مقاولة أو 

)1)  هذه امل���ادة معدلة بموجب القانون االتحادي رقم 34 لس���نة 2005م، وكان نص 

امل���ادة قبل التعدي���ل يجري على النحو التالي: »يعاقب بالس���جن ملدة ال تزيد على 
عش���ر س���نوات وبغرامة ال تقل عن عش���رة آالف درهم وال تجاوز مائة ألف درهم 
كل من باش���ر يف زمن الحرب بالذات أو بالوس���اطة عماًل من األعمال التجارية 
التي لم تذكر يف املادة الس���ابقة مع رعايا بلد معاد. ويحكم بمصادرة األش���ياء 
محل الجريمة فإن لم تضبط حكم على الجاني بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه 

األشياء«.

)2)  هذه امل���ادة معدلة بموجب القانون االتحادي رقم 34 لس���نة 2005م، وكان نص 

املادة قبل التعديل يجري على النحو التالي: »يعاقب بالسجن املؤقت كل من أخل 
عم���دًا يف زمن الحرب بتنفيذ كل أو بع���ض االلتزامات التي يفرضها عليه عقد 
مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة ارتبط به مع الحكومة لحاجات 
القوات املس���لحة أو لوقاية املدنيني أو لتموينه���م أو ارتكب أي غش يف تنفيذها. 
ف���إذا وقع���ت الجريمة بقصد اإلض���رار بالدفاع ع���ن الدولة أو بعملي���ات القوات 
املس���لحة كانت العقوبة اإلعدام أو الس���جن املؤبد. وبس���ري حك���م الفقرتني 
الس���ابقتني على املتعاقدين من الباطن والوكالء والوس���طاء إذا كان اإلخالل 

بتنفيذ االلتزام أو الغش يف التنفيذ راجعًا إلى فعلهم«.
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نقل أو توريد أو التزام أو أش���غال عامة أو أية عقود اخرى ارتبط بها مع 
الحكومة لحاجات القوات املس���لحة أو لوقاي���ة املدنيني أو لتموينهم أو 

ارتكب أي غش يف تنفيذها .

ف���إذا وقع���ت الجريمة بقص���د اإلض���رار بالدفاع ع���ن الدولة أو 
بعمليات القوات املسلحة كانت العقوبة اإلعدام أو السجن املؤبد .

ويس���ري حكم الفقرتني السابقتني على املتعاقدين من الباطن 
وال���وكالء والوس���طاء إذا كان اإلخالل بتنفيذ االلت���زام أو الغش يف 

التنفيذ راجعًا إلى فعلهم.

ويحكم على الجاني يف جميع األحوال بغرامة مساوية لقيمة ما 
أحدثه من أضرار بأم���وال الدولة أو بمصالحها على أال تقل عن ضعف 

ما دخل ذمته نتيجة اإلخالل أو الغش.

الـمادة )165()1)

إذا وقع أحد األفعال املنصوص عليها يف املادتني )164،161( من 
هذا الفصل بس���بب إهمال أو تقصير كانت العقوبة الحبس والغرامة 
الت���ي ال تقل عن مائة أل���ف درهم وال تجاوز قيمة م���ا أحدثه اإلهمال أو 

التقصير من أضرار بأموال الدولة أو بمصالحها.

)1)  هذه امل���ادة معدلة بموجب القانون االتحادي رقم 34 لس���نة 2005م، وكان نص 

امل���ادة قبل التعديل يجري على النحو التال���ي: »إذا وقع اإلخالل يف تنفيذ كل أو 
بعض االلتزامات املش���ار إليها يف املادة الس���ابقة بسبب إهمال أو تقصير كانت 
العقوبة الحبس والغرامة التي ال تجاوز مائة ألف درهم أو إحدى هاتني العقوبتني«.
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الـمادة )166()1)

يعاقب بالس���جن املؤق���ت كل من قام بغي���ر إذن من الحكومة 
بجمع الجند أو بأي عمل عدائي آخر ضد دولة أجنبية من شأنه اإلساءة 
للعالقات السياسية أو تعريض مواطني الدولة أو موظفيها أو أموالها أو 

مصالحها لخطر أعمال انتقامية.

ف���إذا ترتب على الفعل وقوع ش���يء مما ذكر يف ه���ذه املادة عد 
ذلك ظرفًا مشددًا.

الـمادة )167()2)

يعاق���ب بالس���جن املؤق���ت كل م���ن أذاع عمدًا يف زم���ن الحرب 
أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة 

)1)  هذه امل���ادة معدلة بموجب القانون االتحادي رقم 34 لس���نة 2005م، وكان نص 

املادة قب���ل التعديل يجري على النحو التالي: »يعاقب بالس���جن مدة ال تزيد على 
عش���ر س���نوات كل من قام بغير إذن م���ن الحكومة بجمع الجن���د أو بأي عمل 
عدائ���ي آخر ض���د دولة أجنبية من ش���أنه تعريض البالد لخط���ر الحرب أو قطع 
العالق���ات السياس���ية. فإذا ترتب عل���ى الفعل وق���وع الحرب أو قط���ع العالقات 

السياسية عد ذلك ظرفًا مشددًا«.

)2)  هذه امل���ادة معدلة بموجب القانون االتحادي رقم 34 لس���نة 2005م، وكان نص 

املادة قب���ل التعديل يجري على النحو التالي: »يعاقب بالس���جن مدة ال تزيد على 
عش���ر س���نوات كل من أذاع عمدًا يف زمن الحرب أخبارًا أو بيانات أو إش���اعات 
كاذب���ة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من ش���أن ذلك إلحاق الضرر 
باالس���تعدادات الحربية للدفاع عن الدولة أو بالعمليات الحربية للقوات املسلحة 
أو إث���ارة الفزع بني الن���اس أو إضعاف الروح املعنوي���ة يف الدولة. وتكون العقوبة 
الس���جن إذا ارتكب���ت الجريمة نتيج���ة التخابر مع دولة أجنبي���ة. فإذا ارتكبت 

الجريمة التخابر مع دولة معادية كانت العقوبة السجن املؤبد«.
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وكان من ش���أن ذلك إلحاق الضرر باالستعدادات الحربية للدفاع عن 
الدول���ة أو بالعمليات الحربية للقوات املس���لحة أو إثارة الفزع بني الناس 

أو إضعاف الروح املعنوية يف الدولة .

وتك���ون العقوبة الس���جن م���دة ال تقل ع���ن خمس س���نوات إذا 
ارتكب���ت الجريم���ة نتيج���ة الس���عي أو التخابر م���ع دولة أجنبي���ة فإذا 
ارتكب���ت الجريم���ة نتيجة الس���عي أو التخابر مع دول���ة معادية كانت 

العقوبة السجن املؤبد.

الـمادة )168()1)

يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتني العقوبتني:
كل م���ن طار ف���وق مناطق م���ن إقلي���م الدولة على خ���الف الحظر   .1

الصادر من السلطات املختصة.

)1)  هذه امل���ادة معدلة بموجب القانون االتحادي رقم 34 لس���نة 2005م، وكان نص 

املادة قبل التعديل يجري على النحو التالي: »يعاقب بالحبس أو الغرامة أو بإحدى 
هات���ني العقوبت���ني: 1- كل من طار فوق مناط���ق من إقليم الدول���ة على خالف 
الحظر الصادر من الس���لطات املختصة. 2- كل من قام بأخذ صور أو رسوم أو 
خرائط ملواضع أو أماكن على خالف الحظر الصادر من الس���لطات املختصة. 
3- كل من دخل بغير ترخيص من الس���لطات املختصة حصنًا أو إحدى منشآت 

الدفاع أو معس���كرًا أو مكانًا خيمت أو اس���تقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة 
حربية أو تجارية أو طائرة أو س���يارة حربية أو أي محل حربي أو محاًل أو مصنعًا 
يباشر فيه عمل ملصلحة الدفاع عن الوطن ويكون الجمهور ممنوعًا من دخوله. 
4- كل من وجد يف أماكن حظرت الس���لطات العس���كرية اإلقامة أو الوجود 

فيه. فإذا وقعت الجريمة يف زمن الحرب أو باس���تعمال وسيلة من وسائل الخداع 
أو الغش أو التخفي أو إخفاء الش���خصية أو الجنس���ية أو املهنة أو الصفة كانت 
العقوبة الس���جن مدة ال تزيد على خمس سنني ويف حالة اجتماع هذين الظرفني 
تكون العقوبة الس���جن املؤقت. ويعاقب على الشروع يف الجنح املنصوص عليها 

يف هذه املادة بالحبس أو بالغرامة«.
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كل من قام بأخذ صور أو رسوم أو خرائط أو إحداثيات ملواضع أو   .2
أماكن على خالف الحظر الصادر من السلطات املختصة .

كل من دخل بغير ترخيص من السلطات املختصة حصنًا أو إحدى   .3
منش���آت الدفاع أو معسكرًا أو منش���أة نفطية أو مكانًا خيمت أو 
اس���تقرت فيه قوات مس���لحة أو س���فينة حربية أو تجاري���ة أو طائرة 
أو س���يارة حربية أو أي محل عس���كري أو محاًل أو مصنعًا يباش���ر 
في���ه عمل ملصلحة الدفاع عن الوطن ويك���ون الجمهور ممنوعا من 

دخوله.
كل من وجد يف أماكن حظرت الس���لطات العسكرية اإلقامة أو   .4

الوجود فيها .

ف���إذا وقعت الجريم���ة يف زمن الحرب أو باس���تعمال وس���يلة من 
وس���ائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الش���خصية أو الجنسية أو 
املهنة أو الصفة كانت العقوبة الس���جن مدة ال تزيد على خمس سنوات 

ويف حالة اجتماع هذين الظرفني تكون العقوبة السجن املؤقت .

ويعاق���ب على الش���روع يف الجنح املنصوص عليه���ا يف هذه املادة 
بالحبس أو بالغرامة.
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الـمادة )169()1)

يعاقب بالس���جن املؤقت من نش���ر أو أذاع أو س���لم لدولة أجنبية 
أو ألح���د ممن يعملون ملصلحتها بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وس���يلة 
كانت أخبارًا أو معلومات أو أشياء أو مكاتبات أو وثائق أو خرائط أو 
رس���ومًا أو صورًا أو إحداثيات أو غي���ر ذلك مما يكون خاصًا بالدوائر 
الحكومي���ة أو إحدى الجهات التي ورد ذكره���ا يف املادة )5( من هذا 

القانون وكان محظورًا من الجهة املختصة نشره أو إذاعته.

)1)  هذه امل���ادة معدلة بموجب القانون االتحادي رقم 34 لس���نة 2005م، وكان نص 

املادة قبل التعديل يجري على النحو التالي: »يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى 
هات���ني العقوبتني من نش���ر أو أذاع أو س���لم لدول���ة أجنبية أو ألح���د ممن يعملون 
ملصلحته���ا بأي���ة صورة وعل���ى أي وجه وبأية وس���يلة كانت أخب���ارًا أو معلومات 
أو أش���ياء أو مكاتبات أو وثائق أو خرائط أو رس���ومًا أو ص���ورًا أو غير ذلك مما 
يكون خاصًا بالدوائر الحكومية أو إحدى الجهات التي ورد ذكرها يف املادة 

)5( وكان محظورًا من الجهة املختصة نشره أو إذاعته«.
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الـمادة )170()1)

يعتبر سرًا من أسرار الدفاع عن الدولة:
املعلومات العسكرية والسياسية واالقتصادية والصناعية والعلمية   .1
واألمنية الت���ي ال يعلمها بحكم طبيعتها إال األش���خاص الذين لهم 
صفة يف ذل���ك والتي تقتضي مصلحة الدولة أن تبقى س���رًا على من 

عداهم .
املكاتبات واملحررات والوثائق والرس���وم والخرائط والتصميمات   .2
والصور واإلحداثيات وغيرها من األش���ياء التي قد يؤدي كش���فها 
إلى إفشاء معلومات مما أشير إليه يف الفقرة السابقة والتي تقتضي 
مصلح���ة الدول���ة أن تبقى س���رًا على غي���ر من يناط به���م حفظها أو 

استعمالها.
األخب���ار واملعلوم���ات املتعلق���ة بالق���وات املس���لحة ووزارة الداخلي���ة   .3
واألجه���زة األمني���ة وتش���كيالتها وتحركاتها وعتاده���ا وتموينها 
وأفرادها وغير ذلك مما له مس���اس بالشئون العسكرية والخطط 
)1)  هذه امل���ادة معدلة بموجب القانون االتحادي رقم 34 لس���نة 2005م، وكان نص 

امل���ادة قبل التعديل يجري على النحو التالي: »يعتبر س���رًا من أس���رار الدفاع عن 
الدول���ة: 1-املعلومات الحربية والسياس���ية واالقتصادي���ة التي ال يعلمها بحكم 
طبيعتها إال األشخاص الذين لهم صفة يف ذلك والتي تقتضي مصلحة الدفاع عن 
البالد أن تبقى سرًا على من عداهم. 2-املكاتبات واملحررات والوثائق والرسوم 
والخرائط والتصميمات والصور وغيرها من األشياء التي قد يؤدي كشفها إلى 
إفش���اء معلومات مما أشير إليه يف الفقرة السابقة والتي تقتضي مصلحة الدفاع 
عن البالد أن تبقى سرًا على غير من يناط بهم حفظها أو استعمالها. 3-األخبار 
واملعلومات املتعلقة بالقوات املسلحة وتشكيالتها وتحركاتها وعتادها وتموينها 
وأفرادها وغير ذلك مما له مساس بالشئون العسكرية والخطط الحربية ما لم 
يكن قد صدر إذن كتابي من السلطات العسكرية بنشره أو إذاعته. 4-األخبار 
واملعلومات املتعلقة بالتدابير واإلجراءات التي تتخذ لكشف الجرائم املنصوص 
عليها يف هذا الفصل وضبط الجناة وكذلك األخبار واملعلومات الخاصة بسير 
التحقيق واملحاكمة إذا حظرت سلطة التحقيق أو املحكمة املختصة إذاعتها«.
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الحربي���ة واألمني���ة ما لم يكن ق���د صدر إذن كتابي من الس���لطة 
املختصة بنشره أو إذاعته .

األخب���ار واملعلوم���ات املتعلق���ة بالتدابي���ر واإلج���راءات الت���ي تتخذ   .4
لكش���ف الجرائم املنصوص عليها يف ه���ذا الفصل وضبط الجناة 
وكذل���ك األخبار واملعلومات الخاصة بس���ير التحقيق واملحاكمة 

إذا حظرت سلطة التحقيق أو املحكمة املختصة إذاعتها .

الـمادة )170( مكررًا)1)

إذا ارتكب الجاني جريمة من الجرائم املنصوص عليها يف املواد 
)154، 155 فق���رة )1( بند )1( وفقرة )2(، 157، 158، 167، 169( من 
هذا الفصل مع جماعة أو منظمة أجنبية أو غيرها أيًا كانت تسميتها، 

أو أحد ممن يعملون ملصلحتها يعاقب بالعقوبة املقررة لهذه الجريمة.

الـمادة )171()2)

يعاقب باعتباره ش���ريكًا بالتسبب يف الجرائم املنصوص عليها 

)1)  هذه املادة مضافة بموجب القانون االتحادي رقم 34 لسنة 2005م.

)2)  هذه امل���ادة معدلة بموجب القانون االتحادي رقم 34 لس���نة 2005م، وكان نص 

املادة قبل التعديل يجري على النحو التالي: »يعاقب باعتباره ش���ريكًا بالتسبب 
يف الجرائ���م املنص���وص عليه���ا يف هذا الفص���ل: 1- كل م���ن كان عاملًا بنيات 
الجاني وقدم إليه إعانة أو وسيلة للتعيش أو سكنًا أو مأوى أو مكانًا لالجتماع 
أو غير ذلك من التسهيالت وكذلك كل من حمل رسائله أو سهل له البحث عن 
موضوع الجريمة أو إخفائه أو نقله أو إبالغه. 2- كل من أخفى أشياء استعملت 
أو أعدت لالستعمال يف ارتكاب الجريمة أو تحصلت منها وهو عالم بذلك. 3- 
كل من أتلف أو اختلس أو أخفى أو غير عمدًا مستندًا من شأنه تسهيل كشف 

الجريمة أو أدلتها أو عقاب مرتكبها«.
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يف الفصلني األول والثاني من هذا الباب:
كل من كان عاملًا بنيات الجاني وقدم إليه إعانة أو وسيلة للتعيش   .1
أو س���كنًا أو مأوى أو مكانًا لالجتماع أو غير ذلك من التسهيالت 
وكذل���ك كل م���ن حمل رس���ائله أو س���هل له البحث ع���ن موضوع 

الجريمة أو إخفائه أو نقله أو إبالغه .
كل من أخفى أش���ياء اس���تعملت أو أعدت لالستعمال يف ارتكاب   .2

الجريمة أو تحصلت منها وهو يعلم بذلك .
كل من أتلف أو اختلس أو أخفى أو غير عمدًا مس���تندًا من ش���أنه   .3

تسهيل كشف الجريمة أو أدلتها أو عقاب مرتكبها.

ويج���وز للمحكم���ة يف األحوال الس���ابقة أن تعفي م���ن العقوبة 
أق���ارب الجاني وأصهاره إل���ى الدرجة الرابعة إذا ل���م يكونوا معاقبني 

بنص آخر يف القانون.

الـمادة )172(

يعاقب بالس���جن املؤق���ت أو بالحبس كل من اش���ترك يف اتفاق 
جنائي سواء كان الغرض منه ارتكاب جرائم من املنصوص عليها يف 
هذا الفصل أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض املقصود من االتفاق 

الجنائي.

ويعاق���ب بالس���جن املؤق���ت كل من ح���رض عل���ى االتفاق أو    
كان له ش���أن يف إدارة حركته ومع ذلك إذا كان الغرض من االتفاق 
ارتكاب جريمة واحدة معينه أو اتخاذها وس���يلة إلى الغرض املقصود 

حكم بالعقوبة املقررة لهذه الجريمة.
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ويعاقب بالحبس كل من دعا آخر لالنضمام إلى اتفاق من هذا 
القبيل ولم تقبل دعوته.

الـمادة )173(

يعفى من العقوبات املق���ررة للجرائم املبينة يف هذا الفصل كل 
من بادر من الجناة بإبالغ السلطات القضائية أو اإلدارية بما يعلمه عنها 

قبل البدء يف ارتكاب الجريمة وقبل البدء يف التحقيق .

ويج���وز للمحكم���ة اإلعفاء م���ن العقوبة إذا حص���ل البالغ بعد 
تنفيذ الجريمة وقبل البدء يف التحقيق . كما يجوز للمحكمة تخفيف 
العقوبة إذا سهل الجاني للسلطات املختصة أثناء التحقيق أو املحاكمة 

القبض على أحد من مرتكيب الجريمة.

 الف�ضل الثاين
 اجلرائم املا�ضة

بالأمن الداخلي للدولة

الـمادة )174()1)

يعاق���ب باإلع���دام كل من حاول أو ش���رع بالق���وة يف قلب نظام 
الحكم أو االستيالء عليه.

)1)  هذه امل���ادة معدلة بموجب القانون االتحادي رقم 34 لس���نة 2005م، وكان نص 

املادة قبل التعديل يجري على النحو التالي: »يعاقب باإلعدام كل من شرع بالقوة 
يف قلب نظام الحكم أو االستيالء عليه«.
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الـمادة )175()1)

يعاقب بالسجن املؤبد كل من حاول االعتداء على سالمة رئيس 
الدول���ة أو حريت���ه أو تعمد تعري���ض حياته أو حريت���ه للخطر، وتكون 

العقوبة اإلعدام إذا وقعت الجريمة أو شرع يف ارتكابها.

الـمادة )176()2)

يعاق���ب بالحبس مدة ال تزيد على خمس س���نوات كل من أهان 
بإحدى طرق العالنية رئيس الدولة أو علمها أو شعارها الوطني.

الـمادة )177(

يعاقب بالس���جن املؤقت أو املؤبد م���ن لجأ إلى العنف أو التهديد 
أو أي وسيلة أخرى غير مشروعة لحمل رئيس الدولة على أداء عمل من 

اختصاصه قانونًا أو على االمتناع عنه .

)1)  هذه امل���ادة معدلة بموجب القانون االتحادي رقم 34 لس���نة 2005م، وكان نص 

امل���ادة قبل التعدي���ل يجري على النحو التالي: »يعاق���ب باإلعدام كل من اعتدى 
على سالمة رئيس الدولة أو على حريته أو تعمد تعريض حياته أو حريته للخطر، 
ويسري هذا الحكم على نفس الجرائم إذا ارتكبت ضد نائب رئيس الدولة أو 

أعضاء املجلس األعلى لالتحاد«.

)2)  هذه امل���ادة معدلة بموجب القانون االتحادي رقم 34 لس���نة 2005م، وكان نص 

املادة قب���ل التعديل يجري على النحو التالي: »يعاق���ب بالحبس من أهان بإحدى 
طرق العالنية رئيس الدولة أو علمها أو شعارها الوطني«.
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الـمادة )178(

يعاق���ب بالس���جن مدة ال تزيد على عش���ر س���نوات م���ن لجأ إلى 
العنف أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة لحمل رئيس الوزراء 
أو نائب���ه أو أحد ال���وزراء أو رئي���س املجلس الوطني االتح���ادي أو أحد 

أعضائه على أداء عمل من اختصاصه قانونًا أو على االمتناع عنه.

الـمادة )179()1)

يعاقب بالسجن املؤبد كل من حاول االعتداء على سالمة رئيس 
دولة أجنبية أو حريته، وتك���ون العقوبة اإلعدام إذا وقعت الجريمة أو 
ش���رع يف ارتكابها، وال ترفع الدع���وى يف الجرائم املنصوص عليها يف 

هذه املادة إال من النائب العام.

)1)  هذه امل���ادة معدلة بموجب القانون االتحادي رقم 34 لس���نة 2005م، وكان نص 

املادة قبل التعديل يجري على النحو التالي: »يعاقب باإلعدام كل من اعتدى على 
سالمة رئيس دولة أجنبية أو على حريته أو تعمد تعريض حياته أو حريته للخطر، 

وال ترفع الدعوى يف الجرائم املنصوص عليها يف هذه املادة إال من النائب العام«.
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الـمادة )180()1)

يعاق���ب بالس���جن املؤق���ت كل من أنش���اء أو أس���س أو نظم أو 
أدار جمعي���ة أو هيئة أو منظمة أو تنظيم���ًا أو جماعة أو عصابة أو فرعًا 
إلحداها أيًا كانت تسميتها أو شكلها، تهدف أو تدعو إلى قلب نظام 
الحكم يف الدولة أو االستيالء عليه أو إلى تعطيل أحكام الدستور أو 
القوان���ني أو مناهضة املبادئ األساس���ية التي يقوم عليها نظام الحكم 
يف الدول���ة أو منع إحدى مؤسس���ات الدولة أو إحدى الس���لطات العامة 
من ممارس���ة أعمالها أو االعتداء على الحرية الشخصية للمواطنني أو 
غيره���ا من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدس���تور أو القانون 

أو اإلضرار بالوحدة الوطنية أو السلم االجتماعي.

ويعاقب بالس���جن مدة ال تزيد على عشر س���نوات من انضم إلى 
إح���دى الجمعي���ات أو الهيئات أو املنظم���ات أو التنظيم���ات املنصوص 
عليها يف الفقرة األولى من هذه املادة أو تعاون معها أو ش���ارك فيها بأية 

صورة أو أمدها بمعونات مالية أو مادية مع علمه بأغراضها.

)1)  هذه امل���ادة معدلة بموجب القانون االتحادي رقم 34 لس���نة 2005م، وكان نص 

امل���ادة قبل التعديل يج���ري على النحو التالي: »يعاقب بالس���جن املؤقت كل من 
أنشأ أو أسس أو نظم أدار جمعية أو هيئة أو منظمة أو فرعًا إلحداها تهدف إلى 
قلب نظام الحكم يف الدولة أو إلى الترويج له متى كان استعمال القوة ملحوظًا 
يف ذلك. ويعاقب بالس���جن م���دة ال تزيد على خمس س���نوات كل من انضم إلى 
جمعية أو هيئة أو منظمة أو فرعًا إلحداها أو اش���ترك فيها مع علمه بأغراضها. 
ويعاق���ب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من تس���لم أو حصل 
مباش���رة أو بالوس���اطة بأية طريقة كانت أموااًل من أي نوع كان من شخص أو 
هيئ���ة من خ���ارج الدولة متى كان ذلك يف س���بيل الترويج لش���يء مما نص خارج 

الدولة متى كان ذلك يف سبيل الترويج لشيء مما نص عليه يف هذه املادة«.
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الـمادة )180( مكررًا)1)

يعاق���ب بالس���جن مدة ال تزيد على عش���ر س���نوات كل من روج 
بالق���ول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى ألي م���ن األفعال أو األغراض 

املنصوص عليها يف املادة )180( من هذا الفصل.

ويعاق���ب بذات العقوب���ة كل من ح���از بالذات أو بالوس���اطة أو 
أح���رز أي���ة مح���ررات أو مطبوع���ات أو تس���جيالت تتضم���ن ترويجًا أو 
تحبيذًا لش���يء مما نص عليه يف الفقرة األولى إذا كانت معدة للتوزيع 
أو إلط���الع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وس���يلة من وس���ائل 
الطبع أو التسجيل أو العالنية استعملت أو أعدت لالستعمال ولو بصفة 

وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.

الـمادة )181(

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على س���تة أشهر أو بالغرامة التي ال 
تجاوز ثالثة آالف درهم كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار يف الدولة 
بغير ترخيص من الحكومة جمعية أو هيئة أو تنظيمًا من أي نوع كان 

ذا صفة دولية أو فرعًا ألي منها .

ويضاعف الح���د األقصى للعقوبة إذا حصل الترخيص بناًء على 
بيانات كاذبة .

ويعاق���ب بالحبس مدة ال تزيد على ثالثة أش���هر أو بالغرامة التي 
ال تزي���د على ألفي درهم كل من انضم إلى جمعية أو هيئة أو تنظيم أو 

)1)  هذه املادة مضافة بموجب القانون االتحادي رقم 34 لسنة 2005م.
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فرع مما ذكر يف الفقرة األولى.

الـمادة )181( مكررًا)1)

يعاقب بالحب���س والغرامة أو بإحدى هات���ني العقوبتني كل من 
أنش���أ أو أس���س أو نظ���م أو أدار يف الدولة بغير ترخيص من الس���لطات 

املختصة دارًا للعبادة أو للتعليم الديني.

الـمادة )182()2)

تحك���م املحكم���ة يف األح���وال املبين���ة يف امل���واد )180 و 180 
مك���ررًا و181 و181 مكررًا(م���ن ه���ذا القان���ون بح���ل الجمعي���ات أو 

الهيئات أو التنظيمات أو الفروع املذكورة فيها وإغالق أمكنتها .

وتحك���م املحكمة يف جميع األحوال بمصادرة النقود واألمتعة 
واألوراق واألدوات وغيرها مما يكون قد استعمل يف ارتكاب الجريمة 
أو يك���ون موجودًا يف األمكنة املخصص���ة الجتماع هذه الجمعيات أو 

)1)  هذه املادة مضافة بموجب القانون االتحادي رقم 34 لسنة 2005م.

)2)  هذه امل���ادة معدلة بموجب القانون االتحادي رقم 34 لس���نة 2005م، وكان نص 

امل���ادة قبل التعديل يج���ري على النحو التالي: »تحك���م املحكمة يف األحكام 
املبين���ة يف املادت���ني )180، 181( بح���ل الجمعي���ات أو الهيئ���ات أو التنظيم���ات أو 
الف���روع املذك���ورة فيهم���ا وإغ���الق أمكنتها. وتحك���م املحكم���ة يف جميع 
األحوال املذكورة يف الفقرة السابقة بمصادرة النقود واألمتعة واألوراق وغيرها 
مم���ا يكون قد اس���تعمل يف ارتكاب الجريمة أو يك���ون موجودًا يف األمكنة 
املخصص���ة الجتماع هذه الجمعي���ات أو الهيئات أو التنظيم���ات أو الفروع كما 
تحك���م بمصادرة كل مال يكون داخاًل ضمن أمالك املحكوم عليه إذا ثبت 
أن هذا املال هو يف الواقع مورد خمصص للصرف منه على الجمعيات أو الهيئات 

أو التنظيمات أو الفروع املذكورة«.
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الهيئات أو التنظيمات أو الفروع.

 كم���ا تحك���م بمصادرة كل م���ال يك���ون يف الظاهر داخاًل 
ضمن أمالك املحكوم علي���ه إذا كانت هناك قرائن أو دالئل كافية 
عل���ى أن ه���ذا املال ه���و يف الواق���ع مورد خمص���ص للص���رف منه على 

الجمعيات أو الهيئات أو التنظيمات أو الفروع املذكورة.

الـمادة )182( مكررًا )1()1)

يعاقب بالس���جن مدة ال تزيد على عشر سنوات كل من استغل 
الدي���ن يف الترويج بالقول أو الكتابة أو بأية وس���يلة أخرى ألفكار من 

شأنها إثارة الفتنة أو اإلضرار بالوحدة الوطنية أو السلم االجتماعي.

الـمادة )182( مكررًا )2()2)

يعاق���ب بالحب���س كل من عل���م بارتكاب جريمة م���ن الجرائم 
املنص���وص عليها يف الفصل���ني األول و الثاني من هذا الب���اب ولم يبادر 
بإب���الغ الس���لطات املختصة ويج���وز للمحكم���ة أن تعفي م���ن العقوبة 

أقارب الجاني و أصهاره إلى الدرجة الرابعة.

الـمادة )183(

يعاق���ب بالس���جن املؤب���د كل من تول���ى لغرض إجرام���ي قيادة 
فرق���ة أو قس���م من الجيش أو قس���م من األس���طول أو س���فينة حربية أو 

)1)  هذه املادة مضافة بموجب القانون االتحادي رقم 34 لسنة 2005م.

)2)  هذه املادة مضافة بموجب القانون االتحادي رقم 34 لسنة 2005م.
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طائ���رة حربية أو نقطة عس���كرية أو ميناء أو مدين���ة بغير تكليف من 
الحكومة أو بغير سبب مشروع .

ويعاق���ب بالعقوبة ذاتها من اس���تمر رغم األمر الص���ادر إليه من 
الحكومة يف قيادة عس���كرية أيًا كانت وكل رئيس قوة عسكرية 

استبقاها بعد صدور أمر الحكومة بتسريحها.

الـمادة )184()1)

يعاق���ب بالس���جن املؤقت كل ش���خص ل���ه حق األم���ر يف أفراد 
الق���وات املس���لحة أو وزارة الداخلي���ة أو األجهزة األمنية طل���ب إليهم أو 
كلفه���م العمل عل���ى تعطيل أوام���ر الحكوم���ة إذا كان ذلك لغرض 

إجرامي .

فإذا ترت���ب على الجريمة تعطيل تنفيذ أوامر الحكومة كانت 
العقوبة اإلعدام أو السجن املؤبد، أما من دونه من رؤساء العساكر أو 
قادتهم الذين أطاعوه مع علمهم بنيته اإلجرامية فيعاقبون بالسجن مدة 

ال تقل عن عشر سنوات.

)1)  ه���ذه امل���ادة معدلة بموجب القان���ون االتحادي رق���م )34( لس���نة 2005م، وكان 

ن���ص املادة قبل التعديل يجري على النحو التالي: »يعاقب بالس���جن املؤقت كل 
ش���خص له حق األمر يف أفراد القوات املسلحة أو الشرطة طلب إليهم أو كلفهم 
العمل عل���ى تعطيل أوامر الحكومة إذا كان ذلك لغ���رض إجرامي. فإذا ترتب 
على الجريمة تعطيل تنفيذ أوامر الحكومة كانت العقوبة اإلعدام أو الس���جن 
املؤبد أما من دونه من رؤساء العساكر أو قادتهم الذين أطاعوه مع علمهم بنيته 

اإلجرامية فيعاقبون بالسجن املؤقت«.
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الـمادة )185(

يعاقب بالس���جن مدة ال تزيد على عش���ر سنني من حرض الجند 
على الخروج عن الطاعة أو على التحول عن أداء واجباتهم العسكرية.

الـمادة )186(

يعاقب باإلعدام أو السجن املؤبد كل من ألف عصابة هاجمت 
طائفة من السكان أو قاومت بالسالح رجال السلطة العامة ملنع تنفيذ 
القوان���ني وكذلك من تولى زعامة عصابة من هذا القبيل أو تولى فيها 

قيادة ما .

أما من انضم إلى تلك العصابة ولم يشترك يف تأليفها ولم يتقلد 
فيها قيادة ما فيعاقب بالسجن املؤبد أو املؤقت.

الـمادة )187(

يعاق���ب باإلعدام أو الس���جن املؤبد كل من قلد نفس���ه رياس���ة 
عصابة حاملة للسالح أو تولى فيها قيادة ما أو أدار حركتها أو نظمها 
وكان ذل���ك بقص���د اغتصاب أو نه���ب األراضي أو األم���وال اململوكة 
للدول���ة أو لجماع���ة م���ن الناس أو مقاوم���ة القوة العس���كرية املكلفة 
بمط���اردة مرتك���يب ه���ذه الجرائم ويعاقب م���ن عدا هؤالء م���ن أفراد 

العصابة بالسجن املؤقت.
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الـمادة )188(

يعاق���ب بالس���جن املؤبد أو املؤق���ت كل من جلب إل���ى العصابة 
املذكورة يف املادة السابقة أو أعطاها أسلحة أو مهمات أو آالت تستعني 
به���ا على تحقيق غرضها وهو يعلم ذل���ك أو بعث إليها باملؤن أو جمع لها 
أمواال أو دخل يف خمابرات إجرامية بأية كيفية كانت مع رؤساء تلك 
العصاب���ة أو مديريها وكذلك من قدم لهم مس���اكن أو محالت يأوون 

إليها أو يجتمعون فيها وهو يعلم غايتهم وصفتهم.

الـمادة )189(

يعاقب بالسجن املؤبد أو املؤقت كل من شرع بالقوة يف احتالل 
أح���د املباني العامة أو املخصصة لدوائ���ر حكومية أو إلحدى الجهات 

التي ورد ذكرها يف املادة )5(.

فإذا وقع���ت الجريمة م���ن عصابة مس���لحة يعاق���ب باإلعدام أو 
الس���جن املؤب���د من ألف العصاب���ة وكذلك من تول���ى زعامتها أو تولى 

فيها قيادة ما.

الـمادة )190(

يعاق����ب بالحب����س كل م����ن أتلف عم����دًا مبان����ي أو أم����الكًا عامة أو 
خمصصة لدوائر حكومية أو إلحدى الجهات التي ورد ذكرها يف املادة )5(.

وتكون العقوبة الس���جن مدة ال تزيد على خمس سنني إذا نشأ 
ع���ن الجريمة تعطيل مرفق عام أو أعم���ال ذات منفعة عامة أو إذا ترتب 
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عليها جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم يف خطر .

وتكون العقوبة الس���جن املؤبد أو املؤقت إذا وقعت الجريمة يف 
زمن هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بني الناس أو إشاعة الفوضى.

ويس���ري حك���م هذه امل���ادة عل���ى ه���دم أو إتالف املنش���آت أو 
الوحدات الصحية املتنقلة أو امل���واد أو األدوات املوجودة فيها أو تعطيل 
ش���يء فيه���ا أو جعله غير صالح لالس���تعمال ويحكم عل���ى الجاني يف 

جميع األحوال بدفع قيمة الشيء الذي أتلفه.

الـمادة )191()1)

كل م���ن حرض عل���ى ارتكاب جريمة م���ن الجرائم املنصوص 
 ،187  ،186  ،184  ،183  ،178  ،177  ،175 امل���واد )174،  عليه���ا يف 
188، 189، والفق���رة الثالثة من امل���ادة )190، 193، 194، 195، 196( 

يعاقب بالس���جن مدة ال تزيد على خمس سنوات إذا لم يترتب على هذا 
التحريض أثر.

)1)  هذه امل���ادة معدلة بموجب القانون االتحادي رقم 34 لس���نة 2005م، وكان نص 

امل���ادة قبل التعدي���ل يجري على النح���و التالي: »كل من ح���رض على ارتكاب 
جريمة م���ن الجرائم املنصوص عليه���ا يف امل���واد )174، 175، 177، 178، 183، 
184، 186، 187( والفقرة الثالثة من املادة )190( يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على 

خمس سنني إذا لم يترتب على هذا التحريض أثر«.
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الـمادة )192()1)

يعاقب بالسجن ملدة ال تزيد على خمس سنوات كل من اشترك 
يف اتف���اق كان الغرض من���ه ارتكاب جريمة م���ن الجرائم املنصوص 
عليها يف املواد املش���ار إليها يف امل���ادة )191( من هذا القانون أو اتخذها 

وسيلة للوصول إلى الغرض املقصود منه .

ويعاقب بالسجن املؤقت كل من حرض على االتفاق أو كان له 
شأن يف إدارة حركته .

وم���ع ذلك إذا كان الغرض من االتف���اق ارتكاب جريمة معينة 
أواتخاذه���ا وس���يلة إلى الغرض املقص���ود وكانت عقوبته���ا أخف مما 
نصت عليه الفقرتان السابقتان فال توقع عقوبة أشد من العقوبة املقررة 

لتلك الجريمة .

ويعف���ى من العقوبات املقررة يف الفقرات الثالث األولى كل من 
بادر من الجناة بإبالغ السلطات املختصة بقيام االتفاق ومن اشتركوا 

)1)  هذه امل���ادة معدلة بموجب القانون االتحادي رقم 34 لس���نة 2005م، وكان نص 

امل���ادة قبل التعدي���ل يجري على النحو التالي: »يعاقب بالس���جن ملدة ال تزيد على 
خمس س���نوات كل من اشترك يف اتفاق كان الغرض منه ارتكاب جريمة من 
الجرائم املنصوص عليها يف املواد املشار إليها يف املادة السابقة أو اتخذها وسيلة 
للوصول إلى الغرض املقصود منه. ويعاقب بالسجن املؤقت كل من حرض على 
االتفاق أو كان له شأن يف إدارة حركته. ومع ذلك إذا كان الغرض من االتفاق 
ارتكاب جريمة معينة أو اتخاذها وسيلة إلى الغرض املقصود وكانت عقوبتها 
أخف مم���ا نصت عليه الفقرتان الس���ابقتان ف���ال توقع عقوبة أش���د من العقوبة 
املق���ررة لتلك الجريمة. ويعفى م���ن العقوبات املقررة يف الفق���رات الثالث األولى 
كل من بادر من الجناة بإبالغ السلطات القضائية أو اإلدارية بقيام االتفاق ومن 

اشتركوا فيه قبل البدء يف ارتكاب أية جريمة من الجرائم املنصوص عليها«.
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فيه قبل البدء يف ارتكاب أية جريمة من الجرائم املنصوص عليها.

الـمادة )193(

يعاق���ب بالس���جن املؤب���د أو املؤق���ت كل م���ن صنع أو أس���تورد 
متفجرات دون الحصول على ترخيص بذلك .

ويعاقب بالس���جن املؤقت كل من ح���از أو أحرز متفجرات دون 
ترخيص بذلك.

ويعتب���ر يف الحكم املتفج���رات كل مادة تدخ���ل يف تركيبها 
ويصدر بتحديدها ق���رار من الوزير املختص وكذلك األجهزة واآلالت 

واألدوات التي تستخدم يف صنعها أو تفجيرها.

الـمادة )194(

يعاقب باإلعدام كل من استعمل متفجرات يف ارتكاب أي من 
الجرائم املنصوص عليها يف املادتني )189 و 190(.

الـمادة )195(

يعاق���ب بالس���جن املؤق���ت كل من اس���تعمل عمدًا أو ش���رع يف 
استعمال املتفجرات استعمااًل من شأنه تعريض حياة الناس للخطر.
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الـمادة )196(

يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على عشر سنوات كل من استعمل 
املتفج���رات عم���دًا أو ش���رع يف ذلك وكان من ش���أن هذا االس���تعمال 

تعريض أموال الغير للخطر .

فإذا أحدث االنفجار ضررًا جسيمًا بتلك األموال كانت العقوبة 
السجن املؤقت.

الـمادة )196( مكررًا )1()1)

يعاقب بالحب���س كل من دعا إلى االنضم���ام إلى اتفاق يكون 
الغرض من���ه ارتكاب جريمة م���ن الجرائم املنص���وص عليها يف املواد 

املشار إليها يف املادة )191( من هذا القانون إذا لم تقبل دعوته.

الـمادة )196( مكررًا )2()2)

يعاق���ب بالحبس كل من علم بوجود مش���روع الرتكاب إحدى 
الجرائم املنصوص عليها يف املواد املش���ار إليها يف املادة )191( من هذا 

القانون ولم يبلغه للسلطات املختصة.

ويعف���ى من ه���ذه العقوب���ة إذا كان من امتنع ع���ن اإلبالغ زوجًا 
للجاني أو من أصوله أو من فروعه حتى الدرجة الرابعة.

)1)  هذه املادة مضافة بموجب القانون االتحادي رقم 34 لسنة 2005م.

)2)  هذه املادة مضافة بموجب القانون االتحادي رقم 34 لسنة 2005م.
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الـمادة )197(

يعاقب بالحبس كل من حرض غيره بإحدى طرق العالنية على 
عدم االنقياد للقوانني أو حسن أمرًا يعد جريمة.

الـمادة )197( مكررًا )1()1)

يعاق���ب بالحبس أو بالغرامة كل من اش���ترك يف تجمهر ملنع أو 
تعطيل تنفيذ القوانني واللوائح وكان من شأنه أن يجعل السلم العام يف 
خطر وأمر رجال الش���رطة املتجمهرين بالتفرق فعلموا باألمر ورفضوا 

إطاعته أو لم يعملوا به.

وتك���ون العقوبة الس���جن م���دة ال تزيد على خمس س���نوات إذا 
كان الغرض من التجمهر ارتكاب جريمة ما.

وتكون العقوبة السجن مدة ال تقل عن خمس سنوات إذا كان 
شخص أو أكثر من الذين يتألف منهم التجمهر حاملني أسلحة ظاهرة 

أو خمبأة ولو كان مرخص بحملها.

ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على ارتكاب جريمة من 
الجرائم املنصوص عليها يف هذه املادة.

)1)  هذه املادة مضافة بموجب القانون االتحادي رقم 34 لسنة 2005م.
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الـمادة )197( مكررًا )2()1)

يعاقب بالحبس وبالغرامة كل من استعمل أية وسيلة من وسائل 
االتصال أو وسائل تقنية املعلومات أو أية وسيلة أخرى يف نشر معلومات 
أو أخبار أو التحريض على أفعال من شأنها تعريض أمن الدولة للخطر 

أو املساس بالنظام العام.

الـمادة )198(

يعاق���ب بالحبس مدة ال تزيد على س���نة وبالغرامة التي ال تجاوز 
خمس���ة آالف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من حرض بطريقة 
من ط���رق العالنية على بغض طائفة من الناس أو عل���ى االزدراء بها إذا 

كان من شأن هذا التحريض اضطراب األمن العام.

الـمادة )198( مكررًا)2)

يعاقب بالحبس كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات 
كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير 
األمن العام أو إلقاء الرعب بني الناس أو إلحاق الضرر باملصلحة العامة.

ويعاقب بذات العقوبة كل من حاز بالذات أو بالوساطة أو أحرز 
محررات أو مطبوعات أو تس���جيالت أيًا كان نوعها تتضمن شيئًا مما 
ن���ص عليه يف الفقرة األول���ى إذا كانت معدة للتوزي���ع أو إلطالع الغير 
عليها وكل من حاز أو أحرز أية وس���يلة من وس���ائل الطبع أو التسجيل 

)1)  هذه املادة مضافة بموجب القانون االتحادي رقم 34 لسنة 2005م.

)2)  هذه املادة مضافة بموجب القانون االتحادي رقم 34 لسنة 2005م.
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أو العالني���ة اس���تعملت أو أعدت لالس���تعمال ولو بصف���ة وقتية لطبع أو 
تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.

وتك���ون العقوبة الس���جن املؤقت إذا كان الجان���ي من القوات 
املس���لحة أو وزارة الداخلي���ة أو األجهزة األمني���ة أو إذا تحققت األفعال 
املنص���وص عليه���ا يف الفقرت���ني الس���ابقتني داخ���ل دور العب���ادة أو يف 
األماك���ن الخاص���ة بالق���وات املس���لحة أو وزارة الداخلي���ة أو األجهزة 

األمنية.

الـمادة )199(

للمحكم���ة أن تحك���م بعقوبة اإلعدام يف أي���ة جناية منصوص 
عليها يف ه���ذا الفصل إذا وقعت يف زمن الح���رب بقصد إعانة العدو أو 
اإلضرار بالعمليات الحربية للقوات املس���لحة وكان من شأنها تحقيق 

الغرض املنشود .

الـمادة )200(

ال يحك���م بعقوب���ة م���ا عل���ى م���ن كان يف زم���رة العصابات أو 
الجمعي���ات أو الهيئ���ات أو التنظيمات املنص���وص عليها يف هذا الفصل 
ول���م يكن له فيها رياس���ة أو قيادة ما وانفصل عنه���ا عند أول تنبيه من 
الس���لطات املدنية أو العسكرية، أو بعد التنبيه إذا لم يكن قد قبض 
علي���ه إال بعيدا عن أماكن االجتماع وبال مقاومة، ويف هاتني الحالتني 

ال يعاقب إال على ما يكون قد ارتكبه شخصيًا من جرائم.



قانون العقوبات اإلتحادي

-  125  -

الـمادة )201(

يعفى من العقوبة من بادر من الجناة يف إحدى الجرائم املنصوص 
عليها يف هذا الفصل بإبالغ الس���لطات القضائي���ة أو اإلدارية عن وقوع 
الجريم���ة قبل الكش���ف عنها، فإذا حصل اإلبالغ بعد الكش���ف عن 
الجريمة جاز للمحكمة إعفاؤه من العقاب متى أدى اإلبالغ إلى ضبط 

باقي الجناة.

 الف�ضل الثالث
اجلرائم املا�ضة بالقت�ضاد الوطني

الـمادة )202(

يعاق���ب بالس���جن املؤقت من خرب بأية وس���يلة مصنع���ًا أو أحد 
ملحقات���ه أو مرافقه أو مس���تودعًا للمواد األولية أو املنتجات أو الس���لع 
االس���تهالكية أو غير ذلك من األموال الثابت���ة أو املنقولة املعدة لتنفيذ 

خطة التنمية .

الـمادة )203(

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على س���نة م���ن حرض بإحدى طرق 
العالنية على سحب األموال املودعة يف املصارف أو الصناديق العامة أو 
على بيع س���ندات الدولة وغيرها من الس���ندات العامة أو على اإلمساك 

عن شرائها.
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 الف�ضل الرابع
 تزيف العملة و ال�ضندات 

املالية احلكومية

الـمادة )204(

يعاقب بالس���جن املؤبد أو املؤقت وبالغرامة كل من قلد أو زيف 
أو زور بأية كيفية كانت س���واء بنفس���ه أو بوس���اطة غيره عملة ورقية 
أو معدني���ة متداول���ة قانونًا يف الدول���ة أو يف دولة أخرى أو س���ندًا ماليًا 

حكوميًا .

ويعتب���ر تزييف���ًا يف العملة املعدنية إنقاص ش���يء م���ن معدنها أو 
طالؤها بطالء يجعلها شبيهة بعمله أخرى أكثر منها قيمة.

الـمادة )205(

يعاق���ب بالعقوب���ة املذك���ورة يف امل���ادة الس���ابقة كل من أدخل 
بنفس���ه أو بوس���اطة غي���ره يف الدولة أو أخ���رج منها عملة أو س���ندًا مما 
ذكر يف املادة الس���ابقة متى كانت العملة أو الس���ند مقلدًا أو مزورًا، 
وكذلك كل من روج شيئًا من ذلك أو تعامل به أو حازه بقصد الترويج 

أو التعامل وهو يف كل ذلك على علم بالتقليد أو التزييف أو التزوير.

الـمادة )206(

إذا ترتب عل���ى الجرائم املنصوص عليها يف املادتني الس���ابقتني 
هبوط س���عر العملة الوطنية أو الس���ندات املالية الحكومية أو زعزعة 
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الثقة املالية يف األس���واق الداخلية أو الخارجية تكون العقوبة الس���جن 
املؤبد .

الـمادة )207(

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على س���نة أو بالغرامة التي ال تجاوز 
خمسة آالف درهم كل من روج عملة معدنية أو ورقية بطل العمل بها أو 

أعادها إلى التعامل أو أدخلها يف البالد مع علمه بذلك .

الـمادة )208(

يعاق���ب بالحبس م���دة ال تزيد على ثالثة أش���هر أو بالغرامة التي 
ال تجاوز ألفي درهم كل من قبل بحس���ن ني���ة عملة معدنية أو ورقية أو 
س���ندًا ماليًا حكوميًا مقل���دًا أو مزيفًا ثم تعامل يف ش���يء من ذلك بعد 

علمه بالتقليد أو التزييف أو التزوير .

ويعاق���ب بالعقوب���ة ذاتها م���ن أبى قب���ول عملة وطني���ة صحيحة 
بالقيمة املحددة لها قانونًا.

الـمادة )209(

يعاق���ب بالحبس م���دة ال تزيد على خمس س���نني كل من صنع 
آالت أو أدوات أو أشياء غير ذلك مما خصص لتقليد أو تزييف أو تزوير 
ش���يء مما ذكر يف امل���ادة )204( أو حصل عليه بقصد اس���تعماله لهذا 

الغرض . 
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ويعاقب بالحبس كل من حاز تلك اآلالت أو األدوات أو األشياء 
مع علمه بأمرها.

الـمادة )210(

يعف���ى م���ن العقوبة كل م���ن بادر م���ن الجناة بإبالغ الس���لطات 
القضائية أو اإلدارية قبل اس���تعمال العملة أو السند املقلد أو املزيف أو 
املزور وقبل الكش���ف عن الجريمة، فإذا حصل اإلبالغ بعد الكشف 
عن الجريم���ة جاز للمحكمة إعفاؤه من العق���اب متى أدى اإلبالغ إلى 

ضبط باقي الجناة.
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 الف�ضل اخلام�س
التزوير

الفرع الأول
تزوير وتقليد الأختام
والعالمات والطوابــع

الـمادة )211()1)

يعاقب بالس���جن املؤقت كل من قلد أو زور بنفس���ه أو بوساطة 
غي���ره خات���م الدولة أو خات���م أو إمضاء رئيس الدول���ة أو أي من حكام 
اإلم���ارات وأولياء عهودهم ونوابهم  أو أحد األختام أو الطوابع البريدية 
أو املالية أو عالمات الحكوم���ة ودوائرها أو إدارتها أو أحدى الجهات 
الت���ي ورد ذكره���ا يف املادة )5( من هذا القان���ون  أو خاتم أو إمضاء أو 
عالم���ات أحد موظفيه���ا أو الدمغات الحكومية للذه���ب أو الفضة أو 

غيرها من املعادن الثمينة أو األحجار الكريمة.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استعمل شيئًا مما تقدم أو أدخله 
يف الدولة مع علمه بتقليده أو تزويره.

)1)  هذه امل���ادة معدلة بموجب القانون االتحادي رقم 34 لس���نة 2005م، وكان نص 

املادة قبل التعديل يجري على النحو التالي: »يعاقب بالسجن املؤقت كل من قلد 
أو زور بنفسه أو بوساطة غيره خاتم الدولة أو خاتم أو إمضاء رئيس الدولة أو أي 
من حكام اإلم���ارات أو أحد أختام أو دمغات أو عالم���ات الحكومة ودوائرها 
أو إداراته���ا أو أحد الجهات التي ورد ذكرها يف امل���ادة )5( أو خاتم أو إمضاء أو 
عالم���ة أحد موظفيه���ا أو الدمغات الحكومية للذهب أو الفض���ة أو غيرها من 
املعادن الثقيلة أو الثمينة. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استعمل شيئًا مما تقدم 

أو أدخله يف البالد مع علمه بتقليده أو تزويره«.
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الـمادة )212()1)

إذا كان���ت األخت���ام أو الطوابع البريدي���ة أو املالية أو العالمات 
التي وقعت يف ش���أنها الجرائم املبينة يف املادة الس���ابقة خاصة بشخص 

اعتباري غير ما ذكر بها كانت العقوبة الحبس.

الـمادة )213()2)

يعاقب بالحبس كل من اس���تعمل بغير حق خاتم الدولة أو خاتم 
رئي���س الدولة أو خاتم أحد حكام اإلم���ارات وأولياء عهودهم ونوابهم  
أو أح���د األخت���ام  أو الطوابع البريدية أو املالي���ة أو عالمات الحكومة 
أو دوائرها أو إدارته���ا أو أحدى الجهات التي ورد ذكرها يف املادة )5( 
م���ن هذا القانون أو خاتم أحد موظفيها وكان من ش���أن ذلك اإلضرار 

بمصلحة عامة أو خاصة.

)1)  هذه امل���ادة معدلة بموجب القانون االتحادي رقم 34 لس���نة 2005م، وكان نص 

امل���ادة قبل التعديل يجري على النحو التال���ي: »إذا كانت األختام أو الدمغات أو 
العالمات التي وقعت يف ش���أنها الجرائم املبينة يف املادة السابقة خاصة بشخص 

اعتباري غير ما ذكر بها كانت العقوبة الحبس«.

)2)  هذه امل���ادة معدلة بموجب القانون االتحادي رقم 34 لس���نة 2005م، وكان نص 

امل���ادة قبل التعديل يجري على النحو التالي: »يعاقب بالحبس كل من اس���تعمل 
بغير حق خاتم الدولة أو خاتم رئيس الدولة أو خاتم أحد حكام اإلمارات أو أحد 
أختام أو دمغات أو عالمات الحكومة أو دوائرها أو إداراتها أو أحد الجهات التي 
ورد ذكره���ا يف املادة )5( أو خاتم أحد موظفيها وكان من ش���أن ذلك اإلضرار 

بمصلحة عامة أو خاصة«.
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الـمادة )214(

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على س���نة أو بالغرامة التي ال تجاوز 
خمس���ة آالف درهم كل من قلد أو زور اللوح���ات املعدنية أو العالمات 
األخرى التي تصدر عن اإلدارات الحكومية تنفيذًا للقوانني أو اللوائح 

أو األنظمة. 

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من اس���تعمل شيئًا من ذلك مع علمه 
بتقليده أو بتزويره. وكذلك كل من اس���تعمل لوحة أو عالمة صحيحة 

مما ذكر ال حق له يف استعمالها.

الـمادة )215()1)

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على س���تة أشهر أو بالغرامة التي ال 
تجاوز عشرة آالف درهم كل من صنع أو وزع أو عرض للبيع مطبوعات 
أو نماذج مهما كانت طريقة صنعها تش���ابه بهيئتها الظاهرة العالمات 
أو الطواب���ع الحكومي���ة البريدي���ة أو املالي���ة أو الخاص���ة باملواصالت 
الس���لكية والالس���لكية أو التي تص���در يف إحدى ال���دول الداخلة يف 
اتح���اد البريد الدولي، ويعتبر يف حكم العالمات والطوابع املذكورة 

قسائم املجاوبة الدولية البريدية.

)1)  هذه امل���ادة معدلة بموجب القانون االتحادي رقم 34 لس���نة 2005م، وكان نص 

املادة قبل التعديل يجري على النحو التالي: »يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ستة 
أش���هر أو بالغرامة التي ال تجاوز ثالثة آالف درهم كل من صنع أو وزع أو عرض 
للبيع مطبوعات أو نماذج مهما كانت طريقة صنعها – تش���ابه بهيئتها الظاهرة 
العالم���ات أو الطوابع الحكومية الخاصة بالبريد أو املواصالت الس���لكية أو 
الالس���لكية أو التي تصدر يف إحدى البالد الداخل���ة يف اتحاد البريد الدولي – 
ويعتبر يف حكم العالمات والطوابع املذكورة قسائم املجاوبة الدولية البريدية«.
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 الفرع الثاين
تزوير املحررات

الـمادة )216(

تزوير املحرر هو تغيير الحقيقة في���ه بإحدى الطرق املبينة فيما 
بعد تغييرًا من شأنه إحداث ضرر وبنية استعماله كمحرر صحيح .

و يعد من طرق التزوير:
إدخال تغيير على محرر موجود سواء باإلضافة أو الحذف أو التغيير   .1

يف كتابة املحرر أو األرقام أو العالمات أو الصور املوجودة فيه.
وضع إمضاء أو ختم مزور أو تغيير إمضاء أو ختم أو بصمة صحيحة.  .2

الحص���ول بطري���ق املباغتة أو الغ���ش على إمضاء أو خت���م أو بصمة   .3
لشخص دون علم بمحتويات املحرر أو دون رضاء صحيح به .

اصطناع محرر أو تقليده ونسبته إلى الغير .  .4
ملء ورق���ة ممضاة أو خمتومة أو مبصومة عل���ى بياض بغير موافقة   .5

صاحب اإلمضاء أو الختم أو البصمة .
انتحال الشخصية أو استبدالها يف محرر أعد إلثباتها .  .6

تحريف الحقيقة يف محرر حال تحريره فيما أعد إلثباته.  .7

الـمادة )217(

يعاقب عل التزوير يف محرر رس���مي بالس���جن مدة ال تزيد على 
عشر سنوات ويعاقب على التزوير يف محرر غير رسمي بالحبس .

وذلك كله ما لم ينص عليه غيره.
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الـمادة )217( مكررًا)1)

يعاقب بالس���جن م���دة ال تزيد على خمس س���نوات كل من زور 
صورة محرر رسمي وتم استعمال تلك الصورة.

كما يعاقب بذات العقوبة كل من استعمل صورة محرر رسمي 
مع علمه بتزويره.

الـمادة )218(

املحرر الرس���مي هو الذي يختص موظف عام بمقتضى وظيفته 
بتحري���ره أو بالتدخ���ل يف تحري���ره عل���ى أية ص���ورة أو إعطائ���ه الصفة 

الرسمية .

أما ما عدا ذلك من املحررات فهو محرر غير رسمي.

الـمادة )219(

يعاقب بالس���جن مدة ال تزيد على خمس س���نوات كل طبيب أو 
قابل���ة أصدر ش���هادة أو بيانًا مزورًا يف ش���أن حم���ل أو والدة أو مرض أو 
عاه���ة أو وف���اة أو غير ذلك مما يتص���ل بمهنته مع علم���ه بذلك ولو وقع 

الفعل نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة.

)1)  هذه املادة مضافة بموجب القانون االتحادي رقم 34 لسنة 2005م.
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الـمادة )220(

يعاق���ب بالحب���س م���دة ال تزيد على س���نتني أو بالغرام���ة التي ال 
تجاوز عش���رة آالف درهم من قرر يف إج���راءات تتعلق بتحقيق الوفاة أو 
الوراثة أو الوصية الواجبة أمام السلطة املختصة بإصدار اإلعالم أقوال 
غي���ر صحيحة عن الوقائع املرغوب إثباته���ا وهو يجهل حقيقتها أو يعلم 

أنها غير صحيحة وذلك متى ضبط اإلعالم على أساس هذه األقوال.

الـمادة )221(

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنتني أو بالغرامة التي ال تجاوز 
عشرة آالف درهم من أعطى بيانًا كاذبًا عن محل إقامته وكذلك من 

انتحل اسمًا غير اسمه يف تحقيق قضائي أو إداري.

الـمادة )222(

يعاق���ب بالعقوب���ة املقررة لجريم���ة التزوير بحس���ب األحوال من 
استعمل املحرر املزور مع علمه بتزويره . 

ويعاق���ب بالعقوبة ذاتها بحس���ب األح���وال من اس���تعمل محررًا 
صحيحًا باسم شخص غيره أو انتفع به بغير حق.

الـمادة )223(

ال تس���ري أحكام ه���ذا الفرع عل���ى أحوال التزوي���ر املنصوص 
عليها يف قوانني عقابية خاصة.
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 الف�ضل ال�ضاد�س
الختال�س والإ�ضرار باملال العام

الـمادة )224()1)

يعاق���ب بالس���جن املؤقت كل موظ���ف عام أو مكل���ف بخدمة 
عامة اختلس مااًل وجد يف حيازته بسبب وظيفته أو تكليفه.

وتك���ون العقوبة الس���جن م���دة ال تقل ع���ن خمس س���نوات إذا 
اقترنت أو ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو اس���تعمال محرر مزور أو 

صورة مزورة ملحرر رسمي ارتباطًا ال يقبل التجزئة.

الـمادة )225(

يعاق���ب بالس���جن املؤقت كل موظ���ف عام أو مكل���ف بخدمة 
عامة اس���تغل وظيفته فاس���تولى بغير ح���ق على مال للدول���ة أو إلحدى 

الجهات التي ورد ذكرها يف املادة )5( أو سهل ذلك لغيره.

الـمادة )226(

يعاقب بالس���جن م���دة ال تزيد على خمس س���نوات كل موظف 
عام أو مكلف بخدمة عامة له ش���أن يف تحصيل الضرائب أو الرس���وم 

)1)  هذه امل���ادة معدلة بموجب القانون االتحادي رقم 34 لس���نة 2005م، وكان نص 

املادة قبل التعديل يجري على النحو التالي: »يعاقب بالسجن املؤقت كل موظف 
ع���ام أو مكل���ف بخدمة عام���ة اختلس مااًل وج���د يف حيازته بس���بب وظيفته أو 

تكليفه«.
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أو الغرام���ات أو نحوه���ا طل���ب أخذ ما ليس مس���تحقًا أو م���ا يزيد على 
املستحق مع علمه بذلك.

الـمادة )227(

يعاق���ب بالس���جن املؤقت كل موظ���ف عام أو مكل���ف بخدمة 
عامة عهد إليه باملحافظ���ة على مصلحة للدولة أو إلحدى الجهات التي 
ورد ذكرها يف املادة )5( يف صفقة أو عملية أو قضية وأضر عمدًا بهذه 

املصلحة ليحصل على ربح لنفسه أو لغيره.

الـمادة )228(

يعاقب بالسجن املؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة 
له ش���أن يف إعداد أو إدارة أو تنفيذ املقاوالت أو التوريدات أو األش���غال 
أو التعه���دات املتعلق���ة بالدولة أو بإحدى الجه���ات التي ورد ذكرها يف 
املادة )5( انتفع مباشرة أو بالوساطة من عمل من األعمال املذكورة أو 

حصل لنفسه أو لغيره على عمولة بمناسبة أي شيء من شئونها .

الـمادة )229(

يعاقب بالس���جن مدة ال تزي���د على خمس س���نوات من ارتكب 
عمدا غش���ا يف تنفيذ كل أو بعض االلتزامات الت���ي يفرضها عليه عقد 
مقاول���ة أو توريد أو غيره م���ن العقود اإلدارية ارتبط بها مع الحكومة أو إحدى 
الجهات املنصوص عليها يف املادة )5( وتكون العقوبة السجن املؤقت إذا ترتب 
عل���ى الجريمة ضرر جس���يم، أو إذا كان الغرض من العق���د الوفاء بمتطلبات 

الدفاع واألمن متى كان الجاني عاملًا بهذا الغرض .
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ويعاقب ب���أي من العقوبتني  �� حس���ب األحوال ����� املتعاقدون من 
الباطن والوكالء والوسطاء إذا كان الغش راجعًا إلى فعلهم.

الـمادة )230(

فض���اًل عن العقوب���ات املق���ررة للجرائم ال���واردة يف هذا الفصل 
يحكم على الجاني بالرد وبغرامة مساوية لقيمة املال موضوع الجريمة 

أو املتحصل منها.

 الف�ضل ال�ضابع
الإ�ضراب والإخالل ب�ضري العمل

الـمادة )231(

إذا ت���رك ثالثة على األقل من املوظفني العامني عملهم أو امتنعوا 
عمدًا عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقني على ذلك أو مبتغني 
منه تحقيق غرض غير مشروع عوقب كل منهم بالحبس مدة ال تجاوز 

سنة.

وتكون العقوبة الحبس إذا كان الترك أو االمتناع من شأنه أن 
يجع���ل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم يف خطر أو كان من ش���أنه أن 
يح���دث اضطرابًا أو فتنة بني الناس أو إذا عطل مصلحة عامة أخرى أو 

كان الجاني محرضًا.
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الـمادة )232(

يعاق���ب بالحبس كل من اعتدى على ح���ق املوظفني العامني يف 
العمل وذلك باستعمال القوة أو التهديد أو أية وسيلة غير مشروعة.

الـمادة )233(

يعاقب بالحبس أو الغرامة كل من يوقف العمل من املتعهدين أو 
م���ن القائمني بإدارة مرفق عام مت���ى كان ذلك بدون مبرر وترتب عليه 

تعطيل أداء الخدمة العامة أو انتظامها.

 الباب الثاين
اجلرائم املتعلقة بالوظيفة العامة

 الف�ضل الأول
الر�ضوة

الـمادة )234(

يعاق���ب بالس���جن املؤقت كل موظ���ف عام أو مكل���ف بخدمة 
عام���ة طلب أو قبل لنفس���ه أو لغيره عطي���ة أو مزية م���ن أي نوع أو وعد 
بشيء من ذلك ألداء عمل أو االمتناع عن عمل إخالاًل بواجبات وظيفته .

ف���إذا كان أداء العم���ل أو االمتن���اع عنه واجبًا تك���ون العقوبة 
السجن مدة ال تجاوز عشرة سنوات .
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ويس���ري حكم ه���ذه املادة ولو كان املوظ���ف العام أو املكلف 
بخدمة عامة يقصد عدم أداء العمل أو عدم االمتناع عنه.

الـمادة )235(

يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على عشر سنوات كل موظف عام 
أو مكل���ف بخدم���ة عامة طلب أو قبل لنفس���ه أو لغيره عطي���ة أو مزية 
 م���ن أي نوع عقب تمام العم���ل أو االمتناع عنه إخالاًل بواجبات وظيفته .

فإذا كان أداء العمل أو االمتناع عنه واجبًا تكون العقوبة الحبس.

الـمادة )236(

يعاقب بالس���جن مدة ال تجاوز خمس س���نني كل موظف عام أو 
مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو مزية من أي 
نوع أو وعدا بش���يء من ذلك ألداء عمل أو لالمتناع عن عمل ال يدخل يف 

أعمال وظيفته.

الـمادة )236( مكررًا)1)

يعاقب بالس���جن م���دة ال تزيد عل���ى خمس س���نوات كل عضو 
بمجلس إدارة إحدى الش���ركات أو املؤسس���ات الخاصة أو الجمعيات 
التعاوني���ة أو الجمعي���ات ذات النف���ع العام،وكذل���ك كل مدي���ر أو 
مس���تخدم يف إحداه���ا طلب لنفس���ه أو لغي���ره أو قبل أو أخ���ذ وعدا أو 
عطي���ة ألداء عمل أو لالمتناع عن عمل من أعم���ال وظيفته أو لإلخالل 
بواجباتها ويعد الجاني مرتش���يا ولو كان يقصد عدم القيام بالعمل أو 

)1)  هذه املادة مضافة بموجب القانون االتحادي رقم 34 لسنة 2005م.
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عدم اإلخالل بواجبات الوظيفة .

ويعاق���ب الجان���ي بالعقوبات ذاتها إذ كان الطل���ب أو القبول أو 
األخذ ال حقا ألداء العمل أو لالمتناع عنه أو لإلخالل بواجبات الوظيفة 

وكان يقصد املكافأة على ذلك بغير اتفاق سابق.

الـمادة )237()1)

يعاقب بالس���جن مدة ال تزيد على خمس سنوات كل من عرض 
على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة ولو لم يقبل منه عرضه عطية 
أو مزي���ة من أي نوع أو وعد بش���يء من ذلك ألداء عم���ل أو لالمتناع عن 

عمل إخالاًل بواجبات الوظيفة.

ويعاقب بذات العقوبة كل من توس���ط لدي الراشي أو املرتشي 
لعرض رشوة أو لطلبها أو لقبولها أو ألخذها أو الوعد بها.

الـمادة )237( مكررًا)2)

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن س���نة وبغرامة ال تقل عن عش���رة 
آالف درهم كل ش���خص طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو مزية أو 

)1)  هذه امل���ادة معدلة بموجب القانون االتحادي رقم 34 لس���نة 2005م، وكان نص 

املادة قبل التعديل يجري على النحو التالي: »يعاقب بالحبس كل من عرض على 
موظ���ف عام أو مكلف بخدمة عامة ولو لم يقبل من���ه عرضه عطية أو مزية من 
أي نوع أو وعدًا بش���يء من ذلك ألداء عمل أو لالمتناع عن عمل إخالاًل بواجبات 
الوظيفة. ويعاقب بذات العقوبة كل من توس���ط لدى الراشي أو املرتشي لعرض 

رشوة أو لطلبها أو لقبولها أو ألخذها أو الوعد بها«.

)2)  هذه املادة مضافة بموجب القانون االتحادي رقم 34 لسنة 2005م.
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منفعة من أي نوع لقاء تدخله أو اس���تغالل نفوذه لدى موظف عام للقيام 
بعمل أو لالمتناع عن عمل أو لإلخالل بواجبات وظيفته.

الـمادة )238(

يحكم على الجاني يف جميع األحوال املبينة يف املواد الس���ابقة 
من هذا الفصل بغرامة تس���اوي ما طلب أو قبل به على أال تقل عن ألف 
دره���م . كم���ا يحكم بمص���ادرة العطية الت���ي قبلها املوظ���ف العام أو 

املكلف بخدمة عامة أو التي عرضت عليه.

الـمادة )239()1)

يعفى الراش���ي أو الوسيط إذا بادر بإبالغ السلطات القضائية أو 
اإلدارية عن الجريمة قبل الكشف عنها.

 الف�ضل الثاين
ا�ضتغالل الوظيفة واإ�ضاءة ا�ضتعمال ال�ضلطة

الـمادة )240(

يعاقب بالحبس كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة قبض 
على شخص أو حبسه أو حجزه يف غير األحوال التي ينص عليها القانون.
)1)  هذه امل���ادة معدلة بموجب القانون االتحادي رقم 34 لس���نة 2005م، وكان نص 

املادة قبل التعديل يجري على النحو التالي: »يعفى الراش���ي أو الوس���يط إذا بادر 
بإبالغ الس���لطات القضائي���ة أو اإلدارية عن الجريمة أو اعت���رف بها قبل اتصال 
املحكم���ة بالدعوى. فإذا حصل االعتراف بعد اتص���ال املحكمة بالدعوى عد 

ذلك عذرًا خمففًا«.
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الـمادة )241(

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة كل موظف عام أو مكلف 
بخدمة عامة أجرى تفتيش شخص أو مسكنة أو محله يف غير األحوال 
الت���ي ينص عليه���ا القانون أو دون مراعاة الش���روط املبينة فيه مع علمه 

بذلك .

الـمادة )242(

يعاقب بالس���جن املؤق���ت كل موظف عام اس���تعمل التعذيب أو 
الق���وة أو التهديد بنفس���ه أو بوس���اطة غيره مع متهم أو ش���اهد أو خبير 
لحمل���ه على االعتراف بجريم���ة أو على اإلدالء بأق���وال أو معلومات يف 

شأنها أو لكتمان أمر من األمور.

الـمادة )243(

يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على خمس سنوات كل موظف عام 
عاقب أو أمر بعقاب املحكوم عليه بأش���د من العقوبة املحكوم بها أو 

بعقوبة لم يحكم بها عليه.

الـمادة )244(

يعاق���ب بالحبس مدة ال تقل عن س���نة و ال تجاوز خمس س���نوات 
كل موظف عام له ش���أن يف إدارة أو حراس���ة إحدى املنش���آت العقابية 
أو غيرها من املنشآت أو املؤسس���ات املعدة لتنفيذ التدابير الجنائية أو 
تدابير الدفاع االجتماعي إذا قبل إيداع ش���خص يف املنشأة أو املؤسسة 
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بغير أمر من الس���لطة املختصة أو اس���تبقاءه بعد امل���دة املحددة يف هذا 
األمر أو امتنع عن تنفيذ األمر بإطالق سراحه.

الـمادة )245(

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن س���نة وبغرامة ال تقل عن عش���رة 
آالف دره���م أو بإحدى هات���ني العقوبتني كل موظف ع���ام أو مكلف 
بخدمة عامة أس���تعمل القس���وة مع أحد من الناس اعتمادًا على س���لطة 

وظيفته فأخل بشرفه أو أحدث آالمًا ببدنه.

الـمادة )246(

يعاقب بالحبس كل موظف عام استغل سلطة وظيفته يف وقف 
أو تعطي���ل تنفيذ أحكام القوان���ني أو اللوائح أو األنظم���ة أو القرارات 
أو األوام���ر الصادرة من الحكوم���ة أو أي حكم أو أمر صادر من جهة 
قضائية خمتصة أو يف تأخير تحصيل األموال أو الضرائب أو الرس���وم 

املقررة للحكومة.

الـمادة )247(

يعاق���ب بالحب���س أو بالغرام���ة كل موظف يف دوائ���ر البريد أو 
الب���رق أو الهات���ف ، وكل موظف عام أو مكل���ف بخدمة عامة فتح أو 
أتلف أو أخفى رس���الة أو برقية أودعت أو س���لمت للدوائر املذكورة أو 
س���هل ذلك لغيره أو أفشى س���را تضمنته الرسالة أو البرقية أو املكاملة 

الهاتفية .
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 الف�ضل الثالث
التعدي على املوظفني

الـمادة )248(

يعاق���ب بالحبس أو الغرامة كل من اس���تعمل القوة أو العنف أو 
التهدي���د مع موظف ع���ام أو مكلف بخدمة عامة بني���ة حمله بغير حق 
عل���ى أداء عمل م���ن أعمال وظيفته أو على االمتن���اع عنه ولم يبلغ بذلك 
مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنة.

 وتك���ون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن س���تة أش���هر إذا وقعت 
الجريم���ة مع س���بق اإلص���رار أو من أكثر من ش���خص يحمل س���الحًا 

ظاهرًا أو إذا صاحب الجريمة ضرب.

الـمادة )249(

يعاق���ب بالحب���س م���دة ال تزيد على س���نتني أو بغرام���ة ال تجاوز 
عش���رين ألف درهم من تعدى على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة 
أو قاوم���ه بالق���وة أو بالعن���ف، وذلك أثناء أو بس���بب تأدي���ة وظيفته أو 
خدمته، وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن س���تة أشهر إذا حصل 

مع التعدي أو املقاومة ضرب .

ويعد ظرفًا مشددًا وقوع إحدى الجرائم املنصوص عليها يف هذه 
املادة مع س���بق اإلصرار أو من أكثر من ش���خص أو من شخص يحمل 

سالحًا ظاهرًا.
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 الف�ضل الرابع
انتحال الوظائف وال�ضفات

الـمادة )250()1)

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على خمس س���نوات كل من انتحل 
وظيفة من الوظائف العامة، ويعاقب بذات العقوبة من تدخل يف وظيفة 
أو خدم���ة عامة، أو أجرى عماًل من أعماله���ا أو من مقتضياتها دون أن 
يك���ون خمتص���ًا أو مكلف���ًا به وذل���ك لتحقيق غرض غير مش���روع أو 

للحصول لنفسه أو لغيره على مزية من أي نوع.

الـمادة )251(

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على س���نة أو بالغرامة التي ال تجاوز 
عش���رة آالف درهم كل من ارتدى علنًا وبغير حق زيًا رسميًا أو كسوة 
يخص به���ا القانون فئة من الناس أو ارتدى كس���وة خاصة برتبة أعلى 
من رتبته. وكذلك كل من حمل نيش���انًا أو وس���امًا أو إشارة أو عالمة 
لوظيف���ة أو انتحل لقبًا م���ن األلقاب العلمي���ة أو الجامعي���ة املعترف بها 
رسميًا أو رتبة من الرتب العسكرية أو صفة نيابية عامة، ويسري هذا 
الحكم كذلك إذا كان الزي أو الوس���ام أو غيرهما مما ذكر لدولة 

أجنبية.

)1)  هذه امل���ادة معدلة بموجب القانون االتحادي رقم 34 لس���نة 2005م، وكان نص 

املادة قبل التعديل يجري على النحو التالي: »يعاقب بالس���جن املؤقت أو بالحبس 
كل م���ن انتحل وظيفة من الوظائ���ف العامة، ويعاقب ب���ذات العقوبة من تدخل 
يف وظيف���ة أو خدم���ة عامة، أو أج���رى عماًل من أعمالها أو م���ن مقتضياتها دون 
أن يكون خمتصًا أو مكلفًا به وذلك لتحقيق غرض غير مش���روع أو للحصول 

لنفسه أو لغيره على مزية من أي نوع«.
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الـمادة )252(

يج���وز للمحكم���ة يف األح���وال املنص���وص عليه���ا يف املادت���ني 
الس���ابقتني أن تأمر بنش���ر الحكم أو خالصته بالوسيلة املناسبة على 

نفقة املحكوم عليه.

 الباب الثالث
اجلرائم املخلة ب�ضري العدالة

 الف�ضل الأول
ال�ضهادة الزور واليمني الكاذبة

والمتنـــاع عــــن اأداء ال�ضهــــــــادة

الـمادة )253(

من شهد زورًا أمام س���لطة قضائية أو هيئة لها صالحية استماع 
الش���هود بعد حلف اليمني أو أنكر الحقيق���ة أو كتم بعض أو كل ما 
يعرفه عن وقائع القضية التي يس���أل عنها س���واء أكان الشخص الذي 
أدى الش���هادة ش���اهدًا مقبول الش���هادة أم لم يكن، أو كانت شهادته 
ق���د قبلت يف تلك اإلجراءات أم ل���م تقبل يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن 

ثالثة أشهر .

وإذا وقع منه هذا الفعل يف أثناء تحقيق جناية أو املحاكمة عنها 
حكم عليه بالس���جن املؤقت ، وإذا نجم عن الشهادة الكاذبة حكم 

باإلعدام أو بعقوبة السجن املؤبد عوقب شاهد الزور بذات العقوبة.
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الـمادة )254(

يعفى من العقوبة: 
الش���اهد ال���ذي أدى الش���هادة يف أثن���اء تحقيق جنائ���ي إذا رجع عن  أ. 

الشهادة الكاذبة قبل أن يختم التحقيق، وقبل أن يبلغ عنه.

الش���اهد الذي شهد يف أية محاكمة إذا رجع عن شهادته الكاذبة  ب. 
قبل أي حكم يف أساس الدعوى ولو غير نهائي.

الـمادة )255(

يعفى من العقوبة: 
الش���اهد الذي يحتمل أن يتعرض  �� إذا قال الحقيقة �� لضرر فاحش   -
له مس���اس بحريته أو ش���رفه أو يعرض لهذا الضرر الفاحش زوجه 
ولو طالقا ، أو أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته أو أصهاره 

من الدرجات ذاتها. 
الش���اهد الذي أفضى أمام املحكمة باس���مه وكنيته وشهرته ولم   -
يكن من الواجب اس���تماعه كشاهد أو كان من الواجب أن ينبه 

إلى أن له أن يمتنع عن الشهادة إذا شاء.
ويف الحالت���ني الس���ابقتني إذا عرض���ت ش���هادة الزور ش���خصا آخر   -
ملالحق���ة قانوني���ة أو لحك���م عوق���ب بالحبس ملدة ال تقل عن س���تة 

أشهر.
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الـمادة )256(

تخف���ض العقوبة إلى النصف عن الش���خص الذي أديت ش���هادة 
ال���زور بتحريض منه إذا كان الش���اهد يعرضه حتما ل���و قال الحقيقة 
أو يعرض أحد أقارب���ه لضرر كالذي أوضحته الفقرة األولى من املادة 

السابقة.

الـمادة )257(

الخبير الذي تعينه السلطة القضائية يف دعوى مدنية أو جنائية و 
يجزم بأمر مناف للحقيقة ويؤوله تأوياًل غير صحيح مع علمه بحقيقته 
يعاق���ب بالحبس مدة ال تقل عن س���نة، ويمنع من أن يكون خبيرًا فيما 

بعد. 

ويحكم بالسجن املؤقت إذا كانت مهمة الخبير تتعلق بجناية.

وتطبق أحكام الفقرتني الس���ابقتني على املترجم الذي يترجم 
عمداً ترجمة غير صحيحة يف قضية مدنية أو جنائية.

و تطبق على الخبير واملترجم أحكام املادة )255(.

الـمادة )258(

يعاقب بالس���جن م���دة ال تزيد على خمس س���نني كل طبيب أو 
قابل���ة طلب أو قبل لنفس���ه أو لغي���ره عطية أو مزية م���ن أي نوع أو وعدا 
بشيء من ذلك نظير أدائه الشهادة زورا يف شأن حمل أو والدة أو مرض 
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أو عاهة أو وفاة أو أدى الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة.

 ويسري يف هذه الحالة حكم الفقرة الثانية من املادة )253(.

الـمادة )259(

م���ع عدم اإلخالل بحكم امل���ادة )243( يعاق���ب بالحبس مدة ال 
تزيد على س���نة و بالغرام���ة التي ال تجاوز خمس���ة آالف درهم كل من 
اس���تعمل التعذيب أو القوة أو التهدي���د، أو عرض عطية أو مزية من أي 
نوع أو وعدا بش���يء من ذلك لحمل آخر عل���ى كتمان أمر من األمور أو 

اإلدالء بأقوال أو معلومات غير صحيحة أمام أية جهة قضائية .

الـمادة )260(

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنتني أو بالغرامة التي ال تجاوز 
عش���رة آالف درهم كل من ألزم من الخص���وم يف مادة مدنية اليمني أو 

ردت عليه فحلف كذبًا .

ويعف���ى الجاني من العقوبة إذا رجع إلى الح���ق بعد أدائه اليمني 
الكاذب���ة وقبل صدور حك���م يف موضوع الدعوى الت���ي أديت اليمني 

فيها.

الـمادة )261(

يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سنة وبغرامة ال تجاوز خمسة آالف 
دره���م أو بإحدى هات���ني العقوبتني كل من كلف بأداء الش���هادة أمام 
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إح���دى الجهات القضائية فامتنع عن حلف اليمني أو عن أداء الش���هادة 
ما لم يكن االمتناع عن أدائها لعذر مقبول .

ويعف���ى الجاني م���ن العقوبة إذا ع���دل عن امتناع���ه قبل صدور 
الحكم يف موضوع الدعوى.

 الف�ضل الثاين
التاأثري يف الق�ضاء والإ�ضاءة اإىل �ضمعته

الـمادة )262(

يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز س���نة وبالغرام���ة التي ال تزيد على 
عشرة آالف درهم أوباحدى هاتني العقوبتني كل من أخل بإحدى طرق 
العالنية بمقام قاض أو أحد أعضاء النيابة العامة يف ش���أن أية دعوى أو 

بمناسبتها.

الـمادة )263(

يعاق���ب بالحب���س أو بالغرام���ة كل م���ن نش���ر بإح���دى طرق   
العالني���ة أمورا بقص���د التأثير يف القض���اة الذين نيط به���م الفصل يف 
دع���وى مطروح���ة عليهم أو يف أعض���اء النيابة العام���ة أو يف غيرهم من 
املكلفني بالتحقيق أو بأعمال الخبرة أو يف الش���هود الذين قد يطلبون 
ألداء الشهادة يف دعوى أو تحقيق، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من نشر 
بإحدى طرق العالنية أمورا بقصد منع ش���خص من اإلفضاء بمعلومات 
لجهات االختصاص أو التأثير يف الرأي العام ملصلحة طرف يف الدعوى 

أو يف التحقيق أو ضده.
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وإذا كانت األمور املنش���ورة كاذبة عوق���ب الجاني بالحبس   
والغرامة.

الـمادة )264(

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة أو بالغرامة التي ال تجاوز   
عشرة آالف درهم من نشر بإحدى طرق العالنية:

أخب���ارا يف ش���أن تحقي���ق قائ���م يف جريم���ة أو وثيقة م���ن وثائق هذا   .1
التحقيق إذا كانت سلطة التحقيق قد حظرت إذاعة شيء منه .

أخبارًا بشأن التحقيقات أو اإلجراءات يف دعاوى النسب أو الزوجية   .2
أو الحضان���ة أو الط���الق أو النفقة أو التفريق أو الزن���ا أو القذف أو 

إفشاء األسرار .
أسماء أو صور املتهمني األحداث .  .3

أسماء أو صور املجني عليهم يف جرائم االعتداء على العرض .  .4
أسماء أو صور املحكوم عليهم مع وقف تنفيذ العقوبة .  .5

مداوالت املحاكم .  .6
أخب���ارًا يف ش���أن الدعاوى الت���ي قررت املحاكم نظرها يف جلس���ة   .7

سرية أو منعت نشرها .

الـمادة )265(

يعاقب بالعقوبة املتقدم ذكرها من نشر بإحدى طرق العالنية   
بغير أمانة وبسوء نية ما جرى يف جلسات املحاكم العلنية.



قانون العقوبات اإلتحادي

-  152  -

 الف�ضل الثالث
تعطيل الإجراءات الق�ضائية

الـمادة )266(

يعاق���ب بالحب���س كل من غي���ر بقصد تضلي���ل القضاء حالة   
األش���خاص أو األماك���ن أو األش���ياء أو أخف���ى أدلة الجريم���ة أو قدم 

معلومات كاذبة تتعلق بها وهو يعلم عدم صحتها.

الـمادة )267(

يعاق���ب بالحب���س م���دة ال تزيد على س���نة أو بالغرام���ة التي ال   
تجاوز خمسة آالف درهم كل من أخفى أو أتلف أو استولى على محرر 
أو س���ند أو على أي ش���يء آخر مقدم إلى إحدى سلطات التحقيق أو يف 
دعوى أم���ام إحدى جهات القضاء ، وكان ذلك بقصد تضليل القضاء 

أو سلطة التحقيق .

ويس���ري هذا الحكم ولو كان املحرر أو السند أو الشيء قد   
ترك تحت يد من قدمه لحني طلبه.

الـمادة )268(

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي ال   
تجاوز خمس���ة آالف درهم كل من كل���ف طبقا للقانون بتقديم محرر 
أو أي ش���يء آخر يفيد يف إثبات واقعة معروضة على القضاء فامتنع يف 

غير الحاالت التي يجيز له القانون فيها ذلك .
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الـمادة )269()1)

يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز س���نتني وبغرامة ال تجاوز مائة ألف 
دره���م أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من ارتكب بس���وء نية فعاًل من 
ش���أنه عرقلة إج���راءات التنفيذ عل���ى مال محجوز عليه قضائيًا س���واء 

بنقله أو بإخفائه أو بالتصرف فيه أو بإتالفه أو بتغيير معامله.

وتوقع العقوبة الس���ابقة ولو وقع الفعل من مالك املال أو الحارس 
عليه.

الـمادة )270(

يعاق���ب بالعقوبة املقررة يف املادة الس���ابقة كل موظف عام أو   
مكل���ف بخدمة عام���ة امتنع عمدا وبغير حق ع���ن تنفيذ حكم أو أمر 
ص���ادر من إحدى املحاك���م بعد مضي ثماني���ة أيام من إنذاره رس���ميا 

بالتنفيذ متى كان تنفيذ الحكم أو األمر داخال يف اختصاصه.

)1)  هذه امل���ادة معدلة بموجب القانون االتحادي رقم 34 لس���نة 2005م، وكان نص 

املادة قبل التعديل يجري على النحو التالي: »يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سنتني 
وبغرامة ال تجاوز عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من ارتكب 
بسوء نية فعاًل من شأنه عرقلة إجراءات التنفيذ على مال محجوز عليه بناء على 
حكم قضائي سواء بنقله أو بإخفائه أو بالتصرف فيه أو بإتالفه أو بتغيير معامله. 

وتوقع العقوبة السابقة ولو وقع الفعل من مالك املال أو الحارس عليه«.
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الـمادة )271()1)

يعاقب بالس���جن املؤقت كل من أخفى جثة شخص تويف نتيجة 
ح���ادث ويعاقب بالحبس من دفن هذه الجثة قب���ل التصريح بالدفن من 

الجهات املختصة.

ويعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ثالثة أش���هر أو بالغرامة كل 
من دفن جثة شخص تويف وفاة طبيعية، دون إذن من الجهات املختصة.

 الف�ضل الرابع
المتناع عن التبليغ عن اجلرائم

الـمادة )272(

يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل موظف عام مكلف بالبحث   
عن الجرائم أو ضبطها أهمل أو أرجأ اإلخبار عن جريمة اتصلت بعلمه.

ويعاق���ب بالغرام���ة كل موظ���ف غي���ر مكل���ف بالبحث عن   
الجرائم أو ضبطها أهمل أو أرجأ إبالغ الس���لطة املختصة بجريمة علم 

بها يف أثناء أو بسبب تأديته وظيفته .

)1)  هذه املادة معدلة بموجب القانون االتحادي رقم )34( لسنة 2005م، وكان نص 

املادة قبل التعديل يجري على النحو التالي: »يعاقب بالسجن كل من أخفى جثة 
ش���خص مات نتيجة ح���ادث ويعاقب بالحبس من دفن ه���ذه الجثة قبل التصريح 

بالدفن من الجهات املختصة«.
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وال عق���اب إذا كان رفع الدعوى يف الحالتني املنصوص عليهما 
يف الفقرتني السابقتني معلقا على شكوى .

ويج���وز اإلعفاء من العقوب���ة املنصوص عليه���ا يف الفقرة الثانية 
م���ن هذه املادة إذا كان املوظ���ف زوجا ملرتكب الجريمة أو من أصوله 
أو فروع���ه أو إخوت���ه أو أخواته أو ممن هم يف منزل���ة هؤالء من األقرباء 

بحكم املصاهرة.

الـمادة )273(

يعاقب بالحبس ملدة ال تقل عن س���نة وبالغرامة التي ال تقل عن   
عش���رين أل���ف درهم أو بإحدى هات���ني العقوبتني كل من ق���ام يف أثناء 
مزاولته مهنة طبية أو صحية بالكشف على شخص متوفى أو بإسعاف 
مصاب إصابة جسيمة وجدت به عالمات تشير إلى أن وفاته أو إصابته 
م���ن جريم���ة أو إذا توفرت ظروف أخرى تدعو إلى االش���تباه يف س���بب 

الوفاة أو اإلصابة ولم يبلغ السلطات بذلك .

الـمادة )274(

يعاقب بغرام���ة ال تجاوز ألف درهم كل م���ن علم بوقوع جريمة 
وامتنع عن إبالغ ذلك إلى السلطات املختصة .

ويج���وز اإلعفاء من هذه العقوب���ة إذا كان من امتنع عن اإلبالغ 
زوج���ا ملرتكب الجريمة أو م���ن أصوله أو فروعه أو أخوته أو إخوانه أو 

من هم يف منزلة هؤالء من األقرباء بحكم املصاهرة.
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 الف�ضل اخلام�س
البالغ الكاذب

الـمادة )275(

يعاق���ب بالحبس م���دة ال تزيد على س���تة أش���هر وبالغرامة التي 
ال تج���اوز ثالث���ة آالف درهم أو بإح���دى هاتني العقوبت���ني كل من أبلغ 
السلطة القضائية أو الجهات اإلدارية عن حوادث أو أخطار ال وجود لها 

أو عن جريمة يعلم أنها لم ترتكب.

الـمادة )276(

يعاقب بالحبس و بالغرام���ة أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من 
أبلغ كذبا وبس���وء نية السلطة القضائية أو الجهات اإلدارية بارتكاب 
ش���خص أمرا يس���توجب عقوبته جنائيا أو مجازاته إداريا ولو لم يترتب 
عل���ى ذلك إقامة الدعوى الجنائية أو التأديبية وكذلك كل من اختلق 
أدلة مادية على ارتكاب ش���خص ما لجريمة خالفا للواقع أو تسبب يف 

اتخاذ إجراءات قانونية ضد شخص يعلم براءته .

وتك���ون العقوب���ة الحب���س والغرام���ة يف الحالت���ني إذا كانت 
الجريم���ة املفتراة جناي���ة ، فإذا أفض���ى االفتراء إلى الحك���م بعقوبة 

جناية عوقب املفتري بذات العقوبة املحكوم بها.
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 الف�ضل ال�ضاد�س
ف�س الأختام والعبث بالأ�ضياء املحفوظة

الـمادة )277(

يعاق���ب بالحبس مدة ال تزيد على س���نة و بالغرامة التي ال تجاوز 
عش���رة آالف درهم أو بإحدى هاتني العقوبت���ني كل من نزع أو فض أو 
أتلف ختما من األختام املوضوعة بناء على أمر من السلطة القضائية أو 
الجهات اإلدارية على محل أو أوراق أو أش���ياء أخرى أو فوت بأي وسيلة 

الغرض من وضع هذا الختم 

وتكون العقوبة الحبس إذا كان الجاني هو الحارس .

وإذا اس���تعان الجاني يف ارت���كاب الجريمة بأعمال العنف على 
األشخاص عد ذلك ظرفا مشددًا.

الـمادة )278()1)

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على خمس س���نوات كل من نزع أو 

)1)  هذه امل���ادة معدلة بموجب القانون االتحادي رقم 34 لس���نة 2005م، وكان نص 

املادة قب���ل التعديل يجري على النحو التالي: »يعاق���ب بالحبس مدة ال تزيد على 
خمس سنوات كل من نزع أو أتلف أو استولى بغير حق على أوراق أو مستندات أو 
أشياء محجوز عليها قضائيًا أو إداريًا، أو مودعة بناًء على حكم أو أمر قضائي 
أو إداري يف األماكن املعدة لحفظها أو مس���لمة إلى ش���خص كلف باملحافظة 
عليها. وتكون العقوبة السجن املؤقت إذا كان الجاني هو الحارس أو املكلف 
بحفظ هذه األش���ياء. وإذا اس���تعان الجاني يف ارتكاب الجريمة بأعمال العنف 

على األشخاص عد ذلك ظرفًا مشددًا«.
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أتلف أو اس���تولى بغير حق على أوراق أو مستندات أو أشياء مودعة بناًء 
عل���ى حك���م أو أمر قضائ���ي أو إداري يف األماكن املع���دة لحفظها أو 
ُمسلمة إلى ش���خص كلف باملحافظة عليها، وتكون العقوبة السجن 

املؤقت إذا كان الجاني هو الحارس أو املكلف بحفظ هذه األشياء.

وإذا اس���تعان الجاني يف ارت���كاب الجريمة بأعمال العنف على 
األشخاص عد ذلك ظرفًا مشددًا.

الـمادة )279(

يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز ستة أشهر وبغرامة ال تجاوز خمسة 
آالف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من عهد إليه املحافظة على 
ختم وضع بناًء على حكم أو أمر قضائي أو إداري وتس���بب بإهماله يف 

وقوع إحدى الجرائم املنصوص عليها يف املادتني السابقتني.

 الف�ضل ال�ضابع
فرار املتهمني واملحكوم عليهم

الـمادة )280(

يعاق���ب بالحبس م���دة ال تزيد على س���نتني كل م���ن هرب بعد 
القبض عليه أو حجزه أو حبسه احتياطيا بمقتضى القانون .

وتك���ون العقوب���ة الحب���س إذا وقع���ت الجريم���ة من ش���خصني 
فأكثر أو بالتهديد أو بالعنف على األشخاص أو األشياء .
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وتكون العقوبة السجن مدة ال تزيد على خمس سنني إذا وقعت 
الجريمة باستعمال السالح أو بالتهديد باستعماله .

الـمادة )281(

م���ن كان مكلف���ا بحراس���ة مقب���وض علي���ه أو بمراقبته أو   
بنقل���ه أو بمرافقته وهرب بإهمال منه يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على 
س���نتني أو بالغرامة التي ال تجاوز عش���رين ألف درهم إذا كان الهارب 
محكوما عليه بعقوبة جناية أو متهما يف جناية أما يف األحوال األخرى 
فتكون العقوبة الحبس مدة ال تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي ال 

تجاوز خمسة آالف درهم .

الـمادة )282(

من كان مكلفا بحراس���ة مقبوض علي���ه أو بمراقبته أو بنقله 
أو بمرافقته وس���اعده على الهرب أو سهله له أو تغافل عنه يعاقب طبقا 

لألحكام اآلتية: 
1. إذا كان اله���ارب محكومًا عليه باإلعدام كانت العقوبة الس���جن 

املؤقت مدة ال تقل عن خمس سنوات .
2. وإذا كان الهارب محكومًا عليه بالسجن املؤبد أو املؤقت أو كان 
متهم���ا يف جريمة عقوبته���ا االعدام كانت العقوبة الس���جن مدة ال 
تزيد على سبع سنوات ويف األحوال األخرى تكون العقوبة الحبس.
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الـمادة )283(

كل موظ���ف عام أو مكلف بخدم���ة عامة كلف بالقبض على 
ش���خص فأهمل يف تنفيذ ه���ذا األمر بقص���د معاونته عل���ى الفرار من 
العدال���ة يعاقب بالعقوبات املنصوص عليها يف املادة الس���ابقة بحس���ب 

األحوال املبينة فيها .

الـمادة )284(

من مكن مقبوضا عليه من الهرب أو س���اعده عليه أو سهله له يف 
غي���ر األحوال املنصوص عليها يف املواد الس���ابقة يعاقب طبقًا لألحكام 

اآلتية:
إذا كان الهارب محكوما عليه باإلعدام كانت العقوبة الس���جن   -

مدة ال تقل عن خمس سنوات.
وإذا كان اله���ارب محكوم���ا عليه بالس���جن املؤب���د أو املؤقت أو   -
كان متهم���ا يف جريمة عقوبته���ا اإلعدام كانت العقوبة الس���جن 

مدة ال تزيد على خمس سنوات.
ويف األح���وال األخرى تكون العقوبة الحبس مدة ال تزيد على ثالثة   -

أشهر .
وإذا وقعت الجريمة من ش���خصني فأكثر بالتهديد أو بالعنف على   -
األشخاص أو األشياء أو باس���تعمال السالح أو بالتهديد باستعماله 
عد ذلك ظرفا مشددا على أنه ال يجوز بحال أن تتعدى العقوبة الحد 

األقصى املقرر للجريمة التي ارتكبها الهارب .
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الـمادة )285(

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على خمس س���نوات كل من أمد   
مقبوضا عليه بأسلحة أو بآالت لالستعانة بها على الهرب.

الـمادة )286(

من أخفى أو آوى بنفسه أو بوساطة غيره شخصا فر بعد القبض 
عليه أو متهما يف جريمة أو صادرا يف حقه أمر بالقبض عليه، وكذلك 
كل من أعانه بأية طريقة كانت على الفرار من وجه العدالة مع علمه 

بذلك يعاقب طبقًا لألحكام اآلتية: 
-  إذا كان من أخفى أو س���وعد باإليواء أو أعني على الفرار من وجه 
العدال���ة محكوما عليه باإلع���دام كانت العقوبة الس���جن مدة ال 
تزيد على سبع سنوات فإذا كان محكوما عليه بالسجن املؤبد أو 
املؤقت أو كان متهما يف جريمة عقوبتها اإلعدام ، كانت العقوبة 

السجن مدة ال تزيد على خمس سنوات .
ويف األح���وال األخ���رى تكون العقوب���ة الحبس مدة ال تزي���د على ثالثة 

أشهر .
وإذا وقعت الجريمة من ش���خصني فأكثر بالتهديد أو بالعنف على   -
األشخاص أو األشياء أو باس���تعمال السالح أو بالتهديد باستعماله 

عد ذلك ظرفا مشددًا.
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الـمادة )287(

م���ن علم بوق���وع جريمة وأع���ان مرتكبها على الف���رار من وجه 
العدال���ة بإخف���اء دلي���ل م���ن أدلة الجريم���ة أو بتقدي���م معلوم���ات تتعلق 
به���ا، وهو يعلم عدم صحته���ا أو أعانه بأية طريقة أخ���رى يعاقب طبقا 

لألحكام اآلتية: 
-  إذا كان م���ن فر من وجه العدال���ة متهما يف جناية عقوبتها اإلعدام 

تكون العقوبة الحبس .

ويف األحوال األخرى تكون العقوبة الحبس أو الغرامة .
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 الباب الرابع
اجلرائم ذات اخلطر العام

الف�ضل الأول
العتداء على و�ضائل املوا�ضالت واملرافق العامة

الـمادة )288(

يعاق���ب بالس���جن املؤبد كل من هاجم طائرة أو س���فينة بقصد 
االس���تيالء عليها أو على كل أو بع���ض البضائع التي تحملها أو بقصد 
إيذاء واحد أو أكثر ممن فيها أو بقصد تحويل مسارها بغير مقتضى.

ويحك���م ب���ذات العقوب���ة إذا وق���ع الفعل من ش���خص على منت 
الطائرة أو الس���فينة ، وإذا قام الجاني بإعادة الطائرة أو الس���فينة بعد 
االس���تيالء عليها مباش���رة ولم يكن قد ترتب على فعله األضرار بها أو 
بالبضائع التي تحملها أو إيذاء األشخاص املوجودين عليها إلى قائدها 
الش���رعي أو إلى من له الحق يف حيازتها قانونا كانت العقوبة السجن 

مدة ال تجاوز خمس سنوات .

الـمادة )289(

يعاقب بالسجن املؤقت كل من عرض عمدا للخطر بأية طريقة 
كانت سالمة سفينة أو طائرة أو أية وسيلة من وسائل النقل العام .

وتكون العقوبة السجن املؤبد إذا نجم عن الفعل حدوث كارثة 
لشيء مما ذكر .
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الـمادة )290(

يعاق���ب بالحب���س وبالغرامة كل م���ن أحدث تخريب���ا أو إتالفا 
بطريق عام أو مطار أو قنطرة أو مجرى مياه صالح للمالحة.

وتك���ون العقوبة الس���جن املؤبد أو املؤقت إذا اس���تعمل الجاني 
املفرقعات أو املتفجرات يف ارتكاب الجريمة .

الـمادة )291(

يعاقب بالس���جن مدة ال تزيد على س���بع س���نوات كل من عطل 
عمدا سير إحدى وسائل املواصالت العامة البرية أو املائية أو الجوية.

الـمادة )292(

يعاق���ب بالحب���س وبالغرام���ة أو بإح���دى هات���ني العقوبتني كل 
من تس���بب بخطئه يف حصول حادث إلحدى وس���ائل املواصالت العامة 
املائية أو الجوية أو البرية من شأنه تعطيل سيرها أو تعريض األشخاص 

للخطر .

وتكون العقوبة السجن إذا نجم عن الفعل حدوث كارثة.

الـمادة )293(

يعاقب بالحبس كل من عرض لخطر عمدا س���المة وسيلة من 
وسائل النقل الخاص بأية طريقة كانت.
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الـمادة )294(

يعاق���ب بالحبس كل من نزع عمدا إحدى اآلالت أو اإلش���ارات 
الالزم���ة ملنع الح���وادث أو كس���رها أو أتلفه���ا أو جعلها غي���ر صالحة 

لالستعمال أو عطلها بأية كيفية كانت .

وتكون العقوبة السجن املؤقت إذا نشأ عن الجريمة كارثة .

الـمادة )295(

إذا انتهز الجان���ي الرتكاب إحدى الجرائم املنصوص عليها يف 
هذا الفصل زمن هياج أو فتنة أو ارتكب الجريمة بالقوة أو التهديد عد 

ذلك ظرفًا مشددًا .

الـمادة )296(

يعاق���ب بالحب���س وبالغرام���ة التي ال تج���اوز ثالث���ني ألف درهم 
أو بإح���دى هات���ني العقوبتني كل من نقل أو ش���رع يف نقل مفرقعات أو 
متفجرات أو مواد قابلة لاللتهاب يف وسيلة من وسائل املواصالت البرية 
أو املائية أو الجوية أو يف الوس���ائل أو الطرود البريدية خمالفا القوانني 

أو اللوائح أو األنظمة الخاصة بذلك .
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الـمادة )297()1)

يعاقب بالس���جن مدة ال تزيد على خمس س���نوات كل من عطل 
عمدًا وس���يلة من وس���ائل االتصال الس���لكية والالس���لكية أو غيرها 
من الخدمات األخرى املخصصة ملنفعة عامة أو قطع أو أتلف ش���يئًا من 

أسالكها أو أجهزتها أو حال عمدًا دون إصالحها.

وتك���ون العقوبة الس���جن م���دة ال تقل ع���ن خمس س���نوات إذا 
ارتك���ب الجريمة يف وق���ت حرب أو فتن���ة أو هياج أو باس���تعمال مواد 

مفرقعة أو متفجرة.

الـمادة )298(

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على س���نة أو بالغرامة التي ال تجاوز 
عش���رة آالف دره���م كل من تس���بب عم���دًا يف إزعاج غيره باس���تعمال 

أجهزة املواصالت السلكية والالسلكية .

الـمادة )299(

يعاق���ب بالس���جن املؤبد أو املؤق���ت كل من عرض عم���دًا حياة 

)1)  ه���ذه امل���ادة معدلة بموج���ب القانون االتح���ادي رق���م 34 لس���نة 2005م، وكان 

نص املادة قب���ل التعديل يجري على النحو التالي: »يعاقب بالس���جن مدة ال تزيد 
على عش���ر س���نوات كل من عطل عمدًا وسيلة من وس���ائل االتصال السلكية 
والالس���لكية املخصص���ة ملنفعة عامة أو قطع أو أتلف ش���يئًا من أس���الكها أو 
أجهزته���ا أو حال عمدًا دون إصالحها. وتكون العقوبة الس���جن مدة ال تقل عن 
خمس س���نوات إذا ارتكب الجريمة يف وقت حرب أو فتنة أو هياج أو باس���تعمال 

مواد مفرقعة أو متفجرة«.
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الناس أو س���المتهم للخطر بوضعه مواد أو جراثيم أو أش���ياء أخرى من 
ش���أنها أن يتسبب عنها املوت أو ضرر جس���يم بالصحة العامة يف بئر أو 

خزان مياه أو أي شيء من هذا القبيل معد الستعمال الجمهور .

الـمادة )300(

يعاقب بالحبس وبالغرامة كل من أفس���د مياه بئر أو خزان مياه 
أو أي مستودع عام للمياه أو أي شيء آخر من هذا القبيل معد الستعمال 

الجمهور بحيث جعلها غير صالحة لالستعمال.

الـمادة )301(

يعاقب بالس���جن مدة ال تزيد على عشر سنوات كل من أحدث 
عم���دا كس���را أو إتالفا أو نحو ذل���ك يف اآلالت أو األنابيب أو األجهزة 
الخاص���ة بمرفق املياه أو الكهرباء أو الغ���از أو البترول ، أو غيرها من 

املرافق العامة إذا كان من شأن ذلك تعطيل املرفق.

الـمادة )302()1)

يعاقب بالس���جن مدة ال تزيد على خمس س���نوات كل من هدم 
أو خرب أو أتلف أو أضر عمدًا باملنش���آت والوحدات الصحية الخاصة 
الثابت���ة واملتنقلة أو املواد أو األدوات املوجودة فيها أو عطل عمدًا ش���يئًا 
)1)  هذه امل���ادة معدلة بموجب القانون االتحادي رقم 34 لس���نة 2005م، وكان نص 

امل���ادة قبل التعديل يجري عل���ى النحو التالي: »يعاقب بالس���جن مدة ال تزيد عن 
عش���ر س���نوات كل من هدم أو خرب أو أتلف أو أضر عمدًا املنش���آت الصحية 
الثابت���ة أو الوح���دات الصحية املتنقلة أو امل���واد أو األدوات املوجودة فيها أو عطل 

عمدًا شيئًا منها أو جعلها غير صالحة لالستعمال«.
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منها أو جعلها غير صالحة لالستعمال.

الـمادة )303(

يعاق���ب بالحبس كل م���ن عطل عمدًا على أية ص���ورة جهازًا أو 
آلة أو غيرها من األش���ياء املعدة لإلس���عاف أو إلطفاء الحريق أو إلنقاذ 

الغرقى أو لتوقي غير ذلك من الحوادث .

 الف�ضل الثاين
احلريق

الـمادة )304(

يعاقب بالس���جن م���دة ال تقل عن س���بع س���نوات كل من أضرم 
الن���ار عمدًا يف أبنية أو مصان���ع أو ورش أو خمازن أو أي عمارات آهلة أو 
غي���ر آهلة واقعة يف مدينة أو قرية ، أو يف مركبات الس���كة الحديدية 
أو عرب���ات تقل ش���خصًا أو أكثر أو تابعة لقطار فيه ش���خص أو أكثر 
من ش���خص أو سفن ماخرة أو راس���ية يف إحدى املرافئ أو يف مركبات 
هوائية طائرة أو جاثمة يف مطار، أو يف أبنية مكونة أو معدة للس���كن 
واقعة خارج األمكنة اآلهلة سواء أكان ذلك كله ملكًا للجاني أم ال .

الـمادة )305(

يعاقب بالسجن املؤقت كل من أضرم النار عمدًا:
فيما لغيره من حراج أو غابات لالحتطاب أو يف بساتني أو مزروعات   .1

قبل حصادها.
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يف ح���راج أو غاب���ات لالحتط���اب أو يف بس���اتني أو مزروع���ات قبل   .2
حصادها إذا كانت ملكًا له وس���رى الحريق إلى ملك غيره فأضر 

به.

الـمادة )306(

يعاق���ب بالس���جن املؤقت م���ن يضرم الن���ار عم���دًا يف أبنية غير 
مسكونة وال مس���تعملة للس���كنى واقعة خارج األمكنة اآلهلة أو يف 
مزروع���ات أو أكداس من القش أو يف حصيد متروك يف مكانه أو يف 
حطب مكدس أو مرصوص أو متروك يف مكانه سواء أكان ال يملك 
هذه األشياء أم كان يملكها فسرت النار إلى ملك الغير فأضرت به.

الـمادة )307(

كل حري���ق غي���ر ما ذك���ر اقترف بقص���د إلحاق ض���رر مادي 
بالغير أو جر مغنم غير مش���روع للجاني أو آلخر، يعاقب عليه بالحبس 

والغرامة.

الـمادة )308(

إذا نجم عن الحريق وفاة إنس���ان عوقب مض��رم الن���ار باإلع��دام 
يف الح��االت الت��ي نص�ت عليه�ا املادت�ان )304 ، 305(  وبالس���جن املؤبد 

يف الحاالت التي نصت عليها املادتان )306 ، 307(.
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الـمادة )309(

تطبق األحكام الس���ابقة بالش���روط نفسها على من يتلف ولو   
جزئيا أحد األشياء املذكورة فيها بفعل مادة متفجرة.

الـمادة )310(

من تس���بب بخطئه يف حرق شيء يملكه الغير،عوقب بالحبس 
مدة ال تزيد على سنة أو بغرامة ال تزيد على عشرة آالف درهم .

الـمادة )311(

يعاق���ب بالحبس بم���ا ال يزيد على س���نة أو بغرام���ة ال تزيد على 
عش���رة آالف درهم من نزع آلة وضعت إلطفاء الحرائق أو غير مكانها 

أو جعلها غير صالحة لالستعمال .

ويعاقب بالعقوبة نفس���ها من كان مس���ؤوال بحكم القانون أو 
األنظمة على اقتناء آلة الطفاء الحرائق فأغفل تركيبها وفقا لألصول 

أو لم يبقها صالحة للعمل دائمًا .
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 الباب اخلام�س
اجلرائم املا�ضة بالعقائد وال�ضعائر الدينية

الـمادة )312(

يعاق���ب بالحبس وبالغرامة أو بإح���دى هاتني العقوبتني كل من 
ارتكب جريمة من الجرائم اآلتية:

اإلساءة إلى أحد املقدسات أو الشعائر اإلسالمية .  .1
سب أحد األديان السماوية املعترف بها .  .2

تحس���ني املعصية أو الحض عليها أو الترويج لها أو إتيان أي أمر من   .3
شأنه اإلغراء على ارتكابها .

أكل املسلم لحم الخنزير مع علمه بذلك .  .4

ف���إن وقعت إحدى ه���ذه الجرائ���م علنا كان���ت العقوبة الحبس 
الذي ال يقل عن سنة أو الغرامة.

الـمادة )313(

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على شهر أو بالغرامة التي ال تجاوز 
ألفي درهم: 

كل م���ن جاهر يف م���كان عام بتناول األطعمة أو األش���ربة أو غير  أ. 
ذلك من املواد املفطرة يف نهار رمضان .

كل من أجبر أو حرض أو س���اعد على تلك املجاهرة، ويجوز أيضا  ب. 
إغالق املحل العام الذي يستخدم لهذا الغرض مدة ال تجاوز شهرًا.
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الـمادة )313( مكررًا)1)

ال يقام حد شرب الخمر على غير املسلم.  .1
م���ع مراعاة األح���وال املصرح به���ا لغير املس���لمني، يعاقب كل من   .2
ش���رب الخمر بالحبس مدة ال تقل عن شهر وال تزيد على ستة أشهر 
وبغرام���ة ال تقل عن ألف درهم وال تزيد عل���ى ألفي درهم أو بإحدى 

هاتني العقوبتني.

الـمادة )314(

يصدر وزير الداخلية بالتنس���يق مع البلدي���ات املختصة قرارات 
بإغ���الق ما ي���رى إغالقه من املحال العامة يف نه���ار رمضان تحقيقا ملنع 

املجاهرة املشار إليها يف املادة السابقة .

ويعاقب املس���ئول عن إدارة املحل الع���ام إذا خالف قرار اإلغالق 
بالعقوبة املنصوص عليها يف املادة السابقة.

الـمادة )315(

يعاق���ب بالحب���س وبالغرام���ة أو بإح���دى هات���ني العقوبتني كل 
من أس���اء إلى إحدى املقدس���ات أو الش���عائر املقررة يف األديان األخرى 
متى كانت هذه املقدس���ات والش���عائر مصونة وفقا ألحكام الشريعة 

اإلسالمية .

هذه املادة مضافة بموجب القانون االتحادي رقم 52 لسنة 2006م.  (1(
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الـمادة )316(

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على س���نة أو بالغرامة التي ال تجاوز 
عش���رة آالف دره���م كل من انته���ك أو دنس حرمة م���كان معد لدفن 
املوتى أو لحفظ رفاتهم أو انتهك حرمة جثة أو رفات آدمي أو دنسها مع 

علمه بداللة فعله .

الـمادة )317(

كل من أنش���أ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة أو منظمة 
أو فرعا إلحداها تهدف إلى مناهضة أو تجريح األسس أو التعاليم التي 
يق���وم عليها الدين اإلس���المي أو ما علم منه بالضرورة أو إلى التبش���ير 
بغي���ر هذا الدي���ن أو تدعو إلى مذهب أو فكرة تنطوي على ش���يء مما 
تقدم أو إلى تحبيذ ذلك أو الترويج له، يعاقب بالس���جن مدة ال تقل عن 

خمس سنوات وال تزيد على عشر سنوات.

الـمادة )318(

كل م���ن إنضم إل���ى جمعية أو غيره���ا مما نص علي���ه يف املادة 
الس���ابقة أو اش���ترك فيها أو أعانه���ا بأية صورة مع علم���ه بأغراضها، 

يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على سبع سنوات .
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الـمادة )319(

كل م���ن ناه���ض أو جرح األس���س أو التعاليم الت���ي يقوم عليها 
الدين اإلس���المي أو ما علم منه بالضرورة أو نال من هذا الدين أو بشر 
بغيره أو دعا إلى مذهب أو فكرة تنطوي على ش���يء مما تقدم أو حبذ 

ذلك أو روج له يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على خمس سنوات.

الـمادة )320(

يحظ���ر عقد أي مؤتمر أو اجتماع يف أي م���كان بالدولة من أية 
جماع���ة أو هيئة أو منظمة إذا كانت هذه الجماعة أو الهيئة أو املنظمة 
ته���دف من ه���ذا االجتماع س���واء بصورة مباش���رة أو غير مباش���رة إلى 
مناهضة أو تجريح األسس أو التعاليم التي يقوم عليها الدين اإلسالمي 
أو ما علم منه بالضرورة أو إلى التبشير بغير هذا الدين وللسلطة العامة 

فض مثل هذا املؤتمر أو االجتماع مع استعمال القوة عند االقتضاء .

ويعاقب كل من شارك يف اإلعداد ملثل هذا املؤتمر أو االجتماع 
أو اش���ترك فيه بالس���جن مدة ال تق���ل عن خمس س���نوات وال تزيد على 

عشر سنوات.

الـمادة )321(

إذا وقعت أي من الجرائم املنصوص عليها يف املادتني )320،318( 
من هذا القانون باس���تعمال القوة أو التهديد أو كان استعمال القوة أو 
التهدي���د ملحوظا يف ارتكابها عوقب الجاني بالس���جن مدة ال تقل عن 

سبع سنوات.
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الـمادة )322(

كل م���ن أح���رز مح���ررات أو مطبوعات أو تس���جيالت تتضمن 
تحبيذا أو ترويجا لش���يء مم���ا نص عليه يف امل���ادة )320( وكانت تلك 
املحررات أو املطبوعات أو التس���جيالت مع���دة للتوزيع أو إلطالع الغير 
عليه���ا، يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن س���نة وبالغرامة التي ال تقل عن 

خمسة آالف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني.

ويعاق���ب بالعقوب���ة املنص���وص عليه���ا يف الفقرة الس���ابقة كل 
شخص حاز أي وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العالنية تكون 
ق���د اس���تعملت لطبع أو تس���جيل أو إذاعة ن���داءات أو أناش���يد أو دعاية 
ملذه���ب أو جمعي���ة أو هيئ���ة أو منظم���ة ترمى إلى غرض م���ن األغراض 

املنصوص عليها يف املادة )320(.

الـمادة )323(

يعاق���ب بالعقوبة املنص���وص عليه���ا يف املادة الس���ابقة كل من 
حصل أو تس���لم أمواال بطريق مباشر أو غير مباشر من شخص أو هيئة 
داخل الدولة أو خارجها متى كان ذلك يف سبيل القيام بشيء مما نص 

عليه يف املادة )320(.

الـمادة )324(

تكون العقوبة على الشروع يف الجرائم املنصوص عليها يف هذا 
الفصل يف حدود نصف الحدين األدنى واألقصى للعقوبة املقررة لكل 

منها .
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الـمادة )325(

م���ع عدم اإلخالل بالعقوبات املنصوص عليها يف املواد الس���ابقة 
تحك���م املحكمة يف األحوال املبينة يف املادة )318( بحل الجمعيات أو 

الهيئات أو التنظيمات أو الفروع املذكورة وإغالق أمكنتها . 

ويجوز لها أن تحكم بإغالق األمكنة التي وقعت فيها الجرائم 
املنصوص عليها يف املادتني)320 ، 323(.

كم���ا تحك���م املحكمة يف جمي���ع األح���وال املش���ار إليها يف 
الفقرت���ني الس���ابقتني بمصادرة النق���ود واألمتعة وغيره���ا مما يكون 
قد اس���تعمل يف ارتكاب الجريم���ة أو أعد الس���تعماله فيها أو يكون 
موجودا يف األمكنة املخصصة الجتماع هذه الجمعيات أو التنظيمات 

أو الفروع .

وتحك���م املحكمة بإبعاد املته���م غير املواطن ع���ن البالد بعد 
تنفيذ العقوبة املحكوم بها عليه.

الـمادة )326(

يعف���ى م���ن العقوبة كل من ب���ادر من الجناة يف إح���دى الجرائم 
املنص���وص عليه���ا يف امل���واد م���ن )317( إل���ى )324( بإبالغ الس���لطات 
القضائي���ة أو اإلداري���ة ع���ن الجريمة قبل الكش���ف عنها ف���إذا حصل 
اإلبالغ بعد الكش���ف عن الجريمة جاز للمحكمة إعفاؤه من العقوبة 

متى أدى اإلبالغ إلى ضبط باقي الجناة.
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 الباب ال�ضاد�س
اجلرائم املا�ضة بالأ�ضرة

الـمادة )327(

يعاق���ب بالس���جن كل من أبعد طف���ال حديث ال���والدة عمن له 
س���لطة ش���رعية عليه، أو أخفاه أو أبدل به آخر أو نس���به زورا إلى غير 

والديه.

وإذا ثب���ت أنه ولد ميتا فتكون العقوبة الحبس مدة ال تزيد على 
شهرين والغرامة التي ال تزيد على ألف درهم أو إحدى هاتني العقوبتني.

الـمادة )328(

يعاقب بالحبس أو بالغرامة من كان متكفال بطفل وطلبه منه 
م���ن له الحق يف طلبه بمقتضى قرار أو حك���م من جهة القضاء وامتنع 

عن تسليمه إليه.

الـمادة )329(

يعاقب بالعقوبة املنصوص عليها يف املادة السابقة أي من الوالدين 
أو الجدين خطف ولده الصغير أو ولد ولده، بنفس���ه أو بوس���اطة غيره 
ول���و بغير تحايل أو إكراه ممن له الحق يف حضانته أو حفظه بمقتضى 

قرار أو حكم من جهة القضاء .
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الـمادة )330(

يعاق���ب بالحبس مدة ال تزيد على س���نة والغرام���ة التي ال تجاوز 
عش���رة آالف دره���م أو بإح���دى هات���ني العقوبتني كل من ص���در عليه 
حكم قضائي واجب النفاذ بأداء نفقة لزوجة أو ألحد من أقاربه أو ألي 
ش���خص آخر يجب عليه قانونا إعالت���ه أو بأداء أجرة حضانة أو رضاعة 
أو س���كن وامتنع ع���ن األداء مع قدرته على ذلك مدة ثالثة أش���هر بعد 

التنبيه عليه بالدفع .

وال يجوز رفع الدعوى إال بناء على شكوى من صاحب الشأن.

وإذا أدى املحك���وم عليه ما تجمد يف ذمته أو قدم كفيال يقبله 
صاحب الشأن فال تنفذ العقوبة.
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 الباب ال�ضابع
اجلرائم الواقعة على الأ�ضخا�س

 الف�ضل الأول
امل�ضا�س بحياة الإن�ضان و�ضالمة بدنه

الـمادة )331(

مع عدم اإلخالل بالحق يف الدية املس���تحقة ش���رعا ، يعاقب من 
ارتكب جريمة من الجرائم املنصوص عليها يف هذا الفصل بالعقوبات 

املبينة بها ، وذلك يف الحاالت التي يمتنع فيها توقيع عقوبة القصاص.

الـمادة )332()1)

من قتل نفسًا عمدًا يعاقب بالسجن املؤبد أو املؤقت.  .1
وتك���ون العقوب���ة اإلع���دام إذا وقع القت���ل مع الترصد أو مس���بوقًا   .2
بإص���رار، أو مقترنًا أو مرتبطًا بجريم���ة أخرى أو إذا وقع على أحد 
أصول الجاني أو على موظف عام أو على مكلف بخدمة عامة أثناء 
أو بس���بب أو بمناس���بة تأديته وظيفته أو خدمته أو إذا استعملت فيه 

مادة سامة أو مفرقعة.
وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنة إذا عفا أولياء الدم عن   .3

)1)  هذه امل���ادة معدلة بموجب القانون االتحادي رقم 34 لس���نة 2005م، وكان نص 

املادة قبل التعديل يجري على النحو التالي: »من قتل نفسًا عمدًا يعاقب بالسجن 
املؤب���د أو املؤقت. وتكون العقوبة اإلعدام إذا وقع القتل مع الترصد أو مس���بوقًا 
بإصرار، أو مقترنًا أو مرتبطًا بجريمة أخرى أو إذا وقع على أحد أصول الجاني 
أو عل���ى موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بس���بب أو بمناس���بة تأديته 

وظيفته أو خدمته، أو إذا استعملت فيه مادة سامة أو مفرقعة«.
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حقه���م يف القصاص يف أية مرحلة من مراح���ل الدعوى أو قبل تمام 
التنفيذ.

الـمادة )333(

اإلصرار الس���ابق هو القصد املصمم عليه قبل الفعل الرتكاب 
جريمة ضد أي ش���خص وتدبير الوس���ائل الالزمة لتنفي���ذ الفعل تدبيرا 

دقيقًا.

والترصد هو تربص اإلنس���ان لشخص يف جهة أو جهات كثيرة 
مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص 

أو االعتداء عليه بعمل من أعمال العنف.

الـمادة )334(

يعاقب بالس���جن املؤقت من فوجئ بمش���اهدة زوجته أو ابنته أو 
أخته حال تلبس���ها بجريمة الزنا فقتلها يف الحال أو قتل من يزني بها أو 
قتلها مع���ا، ويعاقب بالحبس إذا اعتدى عليها أو عليهما اعتداء أفضى 

إلى موت أو عاهة .

وتعاقب بالس���جن املؤقت الزوجة التي فوجئت بمشاهدة زوجها 
حال تلبس���ه بجريمة الزنا يف مسكن الزوجية فقتلته يف الحال أو قتلت 
م���ن يزني به���ا أو قتلتهم���ا معا ، وتعاق���ب بالحبس إذا اعت���دت عليه أو 

عليهما اعتداء أفضى الى موت أو عاهة.
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وال يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي ضد من يستفيد 

من هذا العذر .

الـمادة )335()1)

يعاق���ب بالحبس مدة ال تزيد على س���تة أش���هر أو بالغرامة التي 
ال تجاوز خمس���ة آالف درهم أو بالعقوبتني معًا كل ش���خص يش���رع يف 
االنتحار، ويعاقب بالحبس كل من حرض آخر أو س���اعده بأية وسيلة 

على االنتحار إذا تم االنتحار بناًء على ذلك.

وإذا كان املنتحر لم يتم الثامنة عشرة أو كان ناقص اإلرادة أو 
اإلدراك عد ذلك ظرفًا مشددًا.

ويعاق���ب املرح���ض بعقوبة القتل عمدًا أو الش���روع فيه بحس���ب 
األح���وال إذا كان املنتح���ر أو من ش���رع يف االنتحار فاق���د االختيار أو 

اإلدراك.

)1)  هذه امل���ادة معدلة بموجب القانون االتحادي رقم 34 لس���نة 2005م، وكان نص 

املادة قب���ل التعديل يجري على النحو التالي: »يعاق���ب بالحبس مدة ال تزيد على 
خمس س���نني من حرض آخر أو س���اعده بأية وسيلة على االنتحار إذا تم االنتحار 
بناء على ذلك. وإذا كان املنتحر لم يتم الثامنة عش���رة أو كان ناقص اإلرادة أو 
اإلدراك عد ذلك ظرفًا مش���ددًا. ويعاقب الجاني بعقوبة القتل عمدًا أو الش���روع 
فيه بحس���ب األحوال إذا كان املنتحر أو من ش���رع يف االنتحار فاقد االختيار أو 

اإلدراك«.
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الـمادة )336(

يعاقب بالس���جن مدة ال تزيد على عش���ر س���نني من اعتدى على 
سالمة جس���م غيره بأية وسيلة ولم يقصد من ذلك قتال ولكنه أفضى 

إلى املوت.

وإذا توف���ر أحد الظروف املبينة يف الفقرة الثانية من املادة )332( 
عد ذلك ظرفًا مشددًا .

ويعد ظرفًا مش���ددًا كذلك وق���وع الفعل من الجاني تحت تأثير 
حال���ة س���كر أو تخدي���ر ، وذلك م���ع ع���دم اإلخالل بحك���م املادتني 

.)61،60(

الـمادة )337(

يعاقب بالس���جن مدة ال تزيد على س���بع س���نني من أحدث بغيره 
عمدا عاهة مستديمة.

وإذا توف���ر أحد الظروف املبينة يف الفقرة الثانية من املادة )332( 
عد ذلك ظرفًا مشددًا.

وتتوفر العاهة املس���تديمة إذا أدت اإلصابة إلى قطع أو انفصال 
عض���و أو بتر جزء منه أو فقد منفعته أو نقصها أو تعطيل وظيفة إحدى 

الحواس تعطيال كليًا أو جزئيًا بصورة دائمة .

ويعتبر يف حكم العاهة كل تشويه جسيم ال يحتمل زواله.
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الـمادة )338(

يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على خمس سنوات من اعتدى على   
س���المة جس���م غيره بأية وس���يلة وأفضى االعتداء إلى عاهة مستديمة 
دون أن يقصد إحداثها وتكون العقوبة الس���جن مدة ال تزيد على عشر 
سنوات إذا توفر أحد الظروف املبينة يف الفقرة الثانية من املادة )332(، 
أو كان الجان���ي تح���ت تأثير حالة س���كر أو تخدي���ر ، وذلك مع عدم 

اإلخالل بحكم املادتني )60، 61(.

الـمادة )339(

يعاقب بالحبس و بالغرامة من اعتدى على س���المة جس���م غيره 
بأية وسيلة وأفضى االعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصية 

مدة تزيد على عشرين يومًا .

وتكون العقوبة الحبس مدة ال تزيد على س���نة والغرامة التي ال 
تجاوز عشرة آالف درهم إذا لم تصل نتيجة االعتداء إلى درجة الجسامة 

املذكورة يف الفقرة السابقة .

وإذا نش���أ ع���ن االعت���داء على حبل���ى إجهاضا، عد ذل���ك ظرفًا 
مشددًا .
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الـمادة )340()1)

تعاقب بالحبس مدة ال تزيد على س���نة أو بالغرامة التي ال تجاوز 
عش���رة آالف درهم أو بالعقوبتني معًا كل حبلى أجهضت نفسها عمدًا 

بأية وسيلة كانت.

كم���ا يعاقب بالحبس م���دة ال تقل عن س���نتني أو بالغرامة التي 
ال تق���ل عن عش���رة آالف درهم من أجهضها عمدًا برضاها بأية وس���يلة 

كانت.

فإذا كان من أجهضها طبيبًا أو جراحًا أو صيدالنيًا أو قابلة أو 
أحد الفنيني كانت العقوبة الس���جن مدة ال تزيد على خمس س���نوات، 

وذلك دون اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

ويعاقب بالسجن مدة ال تزيد على سبع سنوات من أجهض عمدًا 
حبلى بغير رضاها.

ويعاقب على الشروع يف ارتكاب أحد األفعال املنصوص عليها 
يف هذه املادة بنصف العقوبات املقررة فيها.

)1)  هذه امل���ادة معدلة بموجب القانون االتحادي رقم 34 لس���نة 2005م، وكان نص 

املادة قب���ل التعديل يجري على النحو التالي: »يعاقب بالس���جن مدة ال تزيد على 
خمس سنوات من أجهض امرأة حبلى عمدًا بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل 
مؤدية إلى ذلك. وتكون العقوبة السجن مدة ال تزيد على سبع سنوات إذا وقعت 

الجريمة بغير رضائها«.
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الـمادة )341(

إذا وقع االعت���داء املنصوص عليه يف امل���واد )336 ،337 ،338، 
339) والفقرة الثانية من املادة السابقة باستعمال سالح أو عصا أو أية آلة 

أخرى من واحد أو أكثر ضمن عصبة مؤلفة من خمسة أشخاص على 
األقل توافق���وا على التعدي واإليذاء ، تكون العقوبة الحبس والغرامة 
لكل منهم وذلك مع عدم اإلخالل بالعقوبة األش���د التي يس���تحقها من 

ساهم يف االعتداء أو أية عقوبة أخرى ينص عليها القانون .

وإذا ارتكبت الجرائم املنصوص عليها يف املواد الس���ابقة أثناء 
الحرب على الجرحى ولو من األعداء عد ذلك ظرفًا مشددًا.

الـمادة )342(

يعاقب بالحبس و بالغرامة أو بإحدى هاتني العقوبتني من تسبب 
بخطئه يف موت ش���خص. وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن س���نة 
والغرام���ة إذا وقع���ت الجريمة نتيج���ة إخالل الجاني بم���ا تفرضه عليه 
أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان تحت تأثير سكر أو تخدير 
عند وقوع الحادث أو امتنع حينئذ عن مساعدة املجني عليه أو عن طلب 

املساعدة له مع استطاعته ذلك.

وتك���ون العقوبة الحبس م���دة ال تقل عن س���نتني وال تزيد على 
خم���س س���نوات والغرام���ة إذا نش���أ ع���ن الفعل وف���اة أكثر م���ن ثالثة 
أشخاص، فإذا توفر ظرف آخر من الظروف الواردة يف الفقرة السابقة 
تكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن ثالث س���نوات وال تزيد على سبع 

سنوات و الغرامة.
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الـمادة )343(

يعاق���ب بالحبس مدة ال تزيد على س���نة وبالغرامة التي ال تجاوز 
عش���رة آالف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني ، من تس���بب بخطئه يف 
املساس بسالمة جسم غيره ، وتكون العقوبة الحبس مدة ال تزيد على 
س���نتني والغرامة أو بإحدى هاتني العقوبتني إذا نشأ عن الجريمة عاهة 
مس���تديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخالل الجاني بما تفرضه عليه 
أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان الجاني تحت تأثير سكر أو 
تخدير عند وقوع الحادث أو امتنع عن مساعدة املجني عليه أو عن طلب 

املساعدة له مع استطاعته ذلك .

وتكون العقوبة الحبس والغرامة إذا نش���أ عن الجريمة املساس 
بس���المة أكثر من ثالثة أش���خاص فإذا توافر ظرف آخر من الظروف 
الواردة يف الفقرة الس���ابقة تكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن س���تة 

أشهر وال تزيد على خمس سنني والغرامة.

 الف�ضل الثاين
العتداء على احلرية

الـمادة )344(

يعاق���ب بالس���جن املؤقت من خطف ش���خصًا أو قب���ض عليه أو 
حجزه أو حرمه من حريته بأية وس���يلة بغير وجه قانوني ، سواء أكان 
ذلك بنفس���ه أو بوس���اطة غي���ره ، وتك���ون العقوبة الس���جن املؤبد يف 

األحوال اآلتية: 
إذا حصل الفع���ل بانتحال صفة عامة أو ادع���اء القيام أو التكليف   .1
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بخدمة عامة أو االتصال بصفة كاذبة .
إذا ارتك���ب الفع���ل بطري���ق الحيل���ة أو صحب���ة اس���تعمال القوة أو   .2
التهديد بالقتل أو باألذى الجسيم أو أعمال تعذيب بدنية أو نفسية .

إذا وقع الفعل من شخصني فأكثر أو من شخص يحمل سالحًا .  .3
إذا زادت م���دة الخطف أو القبض أو الحجز أو الحرمان من الحرية   .4

على شهر .
إذا كان املجني عليه أنثى أو حدثًا أو مجنونًا أو معتوهًا.  .5

إذا كان الغرض من الفعل الكسب أو االنتقام أو اغتصاب املجني   .6
عليه أو االعتداء على عرضه أو إلحاق أذى به أو حمله على ارتكاب 

جريمة .
إذا وقع الفعل على موظف عام أثناء تأديته وظيفته أو بسبب ذلك .  .7

وإذا أفضى الفعل إلى موت املجني عليه كانت العقوبة اإلعدام 
أو الس���جن املؤب���د ويعاقب بالعقوب���ة املقررة للفاع���ل األصلي كل من 
توسط يف ارتكاب أية جريمة من الجرائم املشار إليها يف هذه املادة،و 

كذلك كل من أخفى شخصا خمطوفا مع علمه بذلك.

الـمادة )345(

يعف���ى الجاني من العقاب يف الجرائ���م املنصوص عليها يف املادة 
الس���ابقة إذا تق���دم خمتارا إل���ى الس���لطات القضائي���ة أو اإلدارية قبل 
اكتش���افها مكان وجود املخطوف وأرش���د عن ه���ذا املكان وعرف 

بالجناة اآلخرين وترتب على ذلك إنقاذ املخطوف .
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الـمادة )346(

يعاقب بالس���جن املؤقت من أدخل يف البالد أو أخرج منها إنسانا 
بقصد حيازته أو التصرف فيه وكل من حاز أو اشترى أو باع أو عرض 

للبيع أو تصرف على أي نحو يف إنسان على اعتبار أنه رقيق.

الـمادة )347(

يعاقب الحبس مدة ال تجاوز س���نة وبغرامة ال تجاوز عشرة آالف 
درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني من أرغم ش���خصا على العمل بأجر أو 
بغير أجر ملصلحة خاصة يف غير األحوال التي يجيز فيها القانون ذلك.

 الف�ضل الثالث
التعري�س للخطر

الـمادة )348(

يعاق���ب بالحب���س وبالغرام���ة أو بإح���دى هات���ني العقوبت���ني من 
ارتكب عمدا فعال من ش���أنه تعريض حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم 

أو حرياتهم للخطر .

وتك���ون العقوبة الحبس إذا ترتب عل���ى الفعل حدوث ضرر أيا 
كان مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد يقررها القانون .
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الـمادة )349(

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنتني من عرض للخطر سواء 
بنفسه أو بوساطة غيره حدثا لم يتم خمس عشرة سنة أو شخصا عاجزا 
عن حماية نفسه بسبب حالته الصحية أو العقلية أو النفسية ، وتكون 
العقوبة الحب���س إذا وقعت الجريمة بطريق ت���رك الحدث أو العاجز يف 
م���كان خال من الناس أو وقعت من قبل أحد من أصول املجني عليه أو 
من هو مكلف بحفظه أو رعايته ، فإذا نش���أ عن ذلك عاهة مستديمة 
باملجني عليه أو موته دون أن يكون الجاني قاصدا ذلك عوقب بالعقوبة 
املقررة لجريمة االعتداء املفضي إلى عاهة مستديمة أو بعقوبة االعتداء 
املفضي إلى املوت بحس���ب األحوال ، ويعاق���ب بالعقوبة ذاتها إذا كان 
التعريض للخطر بحرمان الحدث أو العاجز عمدا من التغذية أو العناية 

التي تقتضيها حالته متى كان الجاني ملتزما شرعا بتقديمها .

الـمادة )350(

يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي ال تزيد على عش���رة آالف درهم 
م���ن عرض للخطر طفال لم يتم س���بع س���نوات وكان ذل���ك يف مكان 

معمور بالناس سواء أكان ذلك بنفسه أم بوساطة غيره .

 الف�ضل الرابع
التهديد

الـمادة )351(

يعاقب بالس���جن مدة ال تزيد على س���بع س���نوات م���ن هدد آخر 
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كتابة أو ش���فاهة بارتكاب جناية ضد نفس���ه أو ماله أو ضد نفس أو 
مال غيره أو بإس���ناد أمور خادش���ة بالشرف أو إفش���ائها ، وكان ذلك 
مصحوب���ًا بطل���ب أو بتكليف بأمر أو االمتناع عن فع���ل أو مقصودًا به 

ذلك.

الـمادة )352(

يعاقب بالحبس من هدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله 
أو ضد نفس أو مال غيره أو بإس���ناد أمور خادشة للشرف أو االعتبار أو 

إفشائها يف غير الحاالت املبينة يف املادة السابقة .

الـمادة )353(

كل من هدد آخر بالقول أو بالفعل أو باإلشارة كتابة أو شفاهة 
أو بوس���اطة ش���خص آخر يف غير الحاالت املبينة يف املادتني السابقتني 
يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة أو بغرامة ال تزيد على عشرة آالف 

درهم.
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 الف�ضل اخلام�س
اجلرائم الواقعة على العر�س

 الفرع الأول
الغت�ضاب وهتك العر�س

الـمادة )354(

الجانح���ني  األح���داث  قان���ون  بأح���كام  اإلخ���الل  ع���دم  م���ع 
واملشردين، يعاقب باإلعدام كل شخص استخدم اإلكراه يف مواقعة 
أنث���ى أو اللواط مع ذكر ، كما يعتبر اإلك���راه قائما إذا كان عمر 

املجني عليه أقل من أربعة عشر عاما وقت ارتكاب الجريمة .

الـمادة )355(

يعاقب على الش���روع يف ارتكاب الجرائ���م املنصوص عليها يف 
املادة السابقة بالسجن املؤبد.

الـمادة )356(

مع عدم اإلخالل باملادتني السابقتني ، يعاقب على جريمة هتك 
الع���رض بالرض���ا بالحبس مدة ال تقل عن س���نة ، ف���إذا وقعت الجريمة 
على شخص ذكرا كان أم أنثى تقل سنة عن أربعة عشر عامًا ، أو إذا 

وقعت الجريمة باإلكراه كانت العقوبة السجن املؤقت .
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الـمادة )357(

إذا أفضت إحدى الجرائم املنصوص عليها يف املواد السابقة إلى 
موت املجني عليه كانت العقوبة اإلعدام.

 الفرع الثاين
الفعل الفا�ضح واملخل باحلياء

الـمادة )358(

يعاق���ب بالحبس مدة ال تقل عن س���تة أش���هر من أت���ى علنا فعال 
فاضح���ا خم���ال بالحي���اء ،ويعاق���ب بالحبس م���دة ال تقل عن س���نة من 
ارتك���ب فعال خمال بالحياء مع أنثى أو صيب لم يتم الخامس���ة عش���رة 

ولو يف غير عالنية .

الـمادة )359()1)

يعاق���ب بالحب���س م���دة ال تزيد على س���نة وبغرام���ة ال تزيد على 
عش���رة آالف درهم أو بإحدى هات���ني العقوبتني من تع���رض ألنثى على 

وجه يخدش حياءها بالقول أو الفعل يف طريق عام أو مكان مطروق.

)1)  هذه امل���ادة معدلة بموجب القانون االتحادي رقم 34 لس���نة 2005م، وكان نص 

املادة قب���ل التعديل يجري على النحو التالي: »يعاق���ب بالحبس مدة ال تزيد على 
سنة وبغرامة ال تزيد على عشرة آالف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني من تعرض 
ألنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو الفعل يف طريق عام أو مكان مطروق. 
كم���ا يعاقب بذات العقوب���ة كل رجل تنكر بزي امرأة ودخ���ل مكانًا خاصًا 
بالنس���اء أو محظورًا دخوله آنذاك لغير النساء، فإذا ارتكب الرجل جريمة يف 

هذه الحالة عد ذلك ظرفًا مشددًا«.
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كم���ا يعاقب بذات العقوبة كل رجل تنكر بزي امرأة أو دخل 
متنكرًا مكانًا خاصًا بالنساء أو محظورًا دخوله آنذاك لغير النساء، 

فإذا ارتكب الرجل جريمة يف هذه الحالة عد ذلك ظرفًا مشددًا.

 الفرع الثالث
التحري�س على الفجور والدعارة

الـمادة )360(

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر من وجد يف طريق عام 
أو مكان مطروق يحرض املارة على الفسق بالقول أو اإلشارة .

الـمادة )361(

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ستة أشهر وبغرامة ال تزيد على 
خمس���ة آالف درهم أو بإح���دى هاتني العقوبتني كل م���ن جهر عالنية 
بن���داء أو أغان أو صدر عن���ه صياح أو خطاب خمالف لآلداب وكل من 

أغرى غيره عالنية بالفجور بأية وسيلة كانت .

الـمادة )362(

يعاقب بالعقوبة املنصوص عليها يف املادة السابقة كل من صنع 
أو اس���تورد أو صدر أو حاز أو أحرز أو نقل بقصد االستغالل أو التوزيع 
أو العرض على الغير كتابات أو رس���ومات أو صورا أو أفالما أو رموزا 

أو غير ذلك من األشياء إذا كانت خملة باآلداب العامة .
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ويعاق���ب بالعقوب���ة ذاته���ا كل من أعلن عن ش���يء من األش���ياء 
املذكورة .

الـمادة )363(

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبالغرامة من حرض ذكرا 
أو أنث���ى أو اس���تدرجه أو أغ���واه بأية وس���يلة على ارت���كاب الفجور أو 

الدعارة أو ساعده على ذلك .

ف���إذا كانت س���ن املجن���ي عليه تقل ع���ن الثامنة عش���رة عوقب 
بالحبس مدة ال تقل عن سنتني وبالغرامة .

الـمادة )364(

يعاقب بالس���جن مدة ال تزيد على عشر سنوات كل من حرض 
ذك���را أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة عن طريق اإلكراه أو 

التهديد أو الحيلة .

وتك���ون العقوبة الس���جن م���دة ال تقل عن عش���رة س���نوات إذا 
كانت س���ن من وقعت علي���ه الجريمة تقل عن الثامنة عش���رة ويحكم 
بالعقوبات الس���ابقة حسب األحوال على كل من استبقى شخصا بغير 
رض���اه عن طريق اإلكراه أو التهديد أو الحيلة يف مكان بقصد حمله 

على ارتكاب فعل أو أكثر من أفعال الفجور أو الدعارة.
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الـمادة )365(

يعاقب بالس���جن املؤقت كل من أنش���أ أو أدار محال للفجور أو 
الدعارة أو لتيس���ير أسباب ممارستها أو عاون بأية طريقة يف إنشائه أو 

إدارته .

ويحك���م يف جميع الحاالت بإغالق املح���ل وال يصرح بفتحه إال 
إذا أعد لغرض مشروع وبعد موافقة النيابة العامة.

الـمادة )366(

يعاقب بالس���جن مدة ال تزيد على خمس سنوات كل من استغل 
بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره.

الـمادة )367(

إذا كان الجان���ي يف الجرائ���م املنصوص عليه���ا يف املواد )363، 
364 ،366( م���ن أصول املجني عليه أو من محارمه أو من املتولني تربيته 

أو مالحظته أو ممن لهم س���لطة عليه أو خادما عنده أو عند أحدًا ممن 
تقدم ذكرهم عد ذلك ظرفًا مشددًا.

الـمادة )368(

يعاق���ب بالس���جن املؤقت كل م���ن اعت���اد ممارس���ة الفجور أو 
الدعارة.
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الـمادة )369(

يف حال���ة الحكم باإلدانة يف إحدى الجرائم املنصوص عليها يف 
هذا الفرع بعقوبة مقيدة للحرية ملدة سنة فأكثر يوضع املحكوم عليه 

تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية ملدة العقوبة املحكوم بها.

الـمادة )370(

يفترض علم الجاني بسن املجني عليه يف املواد املنصوص عليها 
يف هذا الفصل.

 الف�ضل ال�ضاد�س
اجلرائم الواقعة على ال�ضمعة
القذف وال�ضب واإف�ضاء الأ�ضرار

الـمادة )371(

مع ع���دم اإلخالل ب���أركان وش���رائط جريمة الق���ذف املعاقب 
عليها حدا، يعاقب من امتنع توقيع حد القذف يف ش���أنه بحسب وصف 

الجريمة وفقا ألحكام املواد التالية.

الـمادة )372(

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنتني أو بالغرامة التي ال تجاوز 
عشرين ألف درهم من أس���ند إلى غيره بإحدى طرق العالنية واقعة من 

شأنها أن تجعله محال للعقاب أو لالزدراء .
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وتك���ون العقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتني العقوبتني إذا 
وقع القذف يف حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بس���بب 
أو بمناس���بة تأدية الوظيفة أو الخدمة العامة، أو كان ماس���ا بالعرض 
أو خادش���ًا لس���معة العائالت أو كان ملحوظا في���ه تحقيق غرض غير 

مشروع .

وإذا وقع القذف بطريق النشر يف إحدى الصحف أو املطبوعات 
عد ذلك ظرفًا مشددًا .

الـمادة )373(

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على س���نة أو بالغرامة التي ال تجاوز 
عش���رة آالف درهم من رم���ى غيره بإح���دى طرق العالني���ة بما يخدش 

شرفه أو اعتباره دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة .

وتكون العقوبة الحبس مدة ال تزيد على س���نتني والغرامة التي 
ال تجاوز عشرين ألف درهم يف الحالتني ، أو إحدى هاتني العقوبتني إذا 
وقع الس���ب يف حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بس���بب 
أو بمناس���بة تأدية الوظيف���ة أو الخدمة العامة أو كان ماس���ا بالعرض 
أو خادش���ا لس���معة العائالت أو كان ملحوظا في���ه تحقيق غرض غير 

مشروع .

وإذا وقع الس���ب بطريق النشر يف إحدى الصحف أو املطبوعات 
عد ذلك ظرفًا مشددًا .
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الـمادة )374()1)

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على س���تة أشهر أو بالغرامة التي ال 
تجاوز خمس���ة آالف درهم إذا وقع القذف أو الس���ب بطريق الهاتف، أو 

يف مواجهة املجني عليه وبحضور غيره.

وتك���ون العقوب���ة الغرامة التي ال تجاوز خمس���ة آالف درهم إذا 
وقع القذف أو الس���ب يف مواجهة املجني عليه يف غير حضور أحد أو يف 

رسالة بعث بها إليه بأية وسيلة كانت.

ويعد ظرفًا مش���ددًا إذا وقع القذف أو الس���ب يف الحاالت املبينة 
يف الفقرت���ني الس���ابقتني يف ح���ق موظف عام أو مكل���ف بخدمة عامة 
أثناء أو بس���بب أو بمناس���بة تأدي���ة الوظيفة أو الخدم���ة العامة أو كان 
ماسًا بالعرض أو خادشًا لسمعة العائالت أو كان ملحوظًا فيه تحقيق 

غرض غير مشروع.

)1)  هذه املادة معدلة بموجب القانون االتحادي رقم 34 لس���نة 2005م، وكان نص 

املادة قبل التعدي���ل يجري على النحو التالي: »يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على 
ستة أشهر أو بالغرامة التي ال تجاوز خمسة آالف درهم إذا وقع القذف أو السب 
بطري���ق الهات���ف، أو يف مواجهة املجني عليه وبحضور غي���ره. وتكون العقوبة 
الغرامة التي ال تجاوز خمس���ة آالف درهم إذا وقع القذف أو الس���ب يف مواجهة 
املجني عليه يف غير حضور أحد. ويعد ظرفًا مش���ددًا إذا وقع القذف أو الس���ب 
يف الحاالت املبينة يف الفقرتني السابقتني يف حق موظف عام أو مكلف بخدمة 
العامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيفة أو الخدمة العامة أو كان ماسًا 
بالعرض أو خادش���ًا لس���معة العائالت أو كان ملحوظًا فيه تحقيق غرض غير 

مشروع«.
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الـمادة )375(

تنتف���ي الجريم���ة إذا أثبت الجان���ي صحة الواقعة املس���ندة متى 
كان إسنادها موجها إلى موظف عام أو مكلف بخدمة عامة وكانت 

الواقعة متصلة بالوظيفة أو الخدمة .

ويجوز يف هذه الحالة كذلك إثبات الس���ب إذا كان صادرا من 
الجاني نفسه ومرتبطا بواقعة القذف .

وال يجوز اإلثب���ات إذا كانت الواقعة قد مضى عليها أكثر من 
خمس س���نوات أو كانت الجريمة قد انقضت بأحد أس���باب االنقضاء 

أو كان الحكم الصادر فيها قد سقط.

الـمادة )376(

ال جريمة فيما يتضمنه دفاع الخصوم الشفوي أو الكتابي أمام 
املحاكم أو جهات التحقيق من قذف أو سب يف حدود حق الدفاع.

الـمادة )377(

ال جريم���ة يف إبالغ الس���لطات القضائية أو اإلدارية بحس���ن نية 
بأمر يستوجب مسئولية فاعلة.
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الـمادة )378()1)

يعاق���ب بالحب���س والغرامة كل م���ن اعتدى عل���ى حرمة الحياة 
الخاص���ة أو العائلية لألفراد وذلك بأن ارتك���ب أحد األفعال اآلتية يف 

غير األحوال املصرح بها قانونًا أو بغير رضاء املجني عليه:
استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من األجهزة أيًا كان  أ. 
نوع���ه محادثات جرت يف مكان خ���اص أو عن طريق الهاتف أو أي 

جهاز آخر.
التقط أو نقل بجهاز أيًا كان نوعه صورة شخص يف مكان خاص. ب. 

فإذا صدرت األفعال املش���ار إليها يف الحالتني الس���ابقتني أثناء 
اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين يف ذلك االجتماع فإن رضاء 

هؤالء يكون مفترضًا.

كما يعاقب بذات العقوبة من نشر بإحدى طرق العالنية أخبارًا 
أو صورًا أو تعليقات تتصل بأس���رار الحياة الخاصة أو العائلية لألفراد 

ولو كانت صحيحة.

ويعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سبع سنوات وبالغرامة املوظف 
العام الذي يرتكب أحد األفعال املبينة بهذه املادة اعتمادًا على س���لطة 

وظيفته.

)1)  هذه امل���ادة معدلة بموجب القانون االتحادي رقم 34 لس���نة 2005م، وكان نص 

املادة قبل التعديل يجري على النحو التالي: »يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة 
والغرامة التي ال تجاوز عشرة آالف درهم يف الحالتني أو بإحدى هاتني العقوبتني 
من نش���ر بإحدى طرق العالنية أخبارًا أو صورًا أو تعليقات تتصل بأسرار الحياة 

الخاصة أو العائلية لألفراد ولو كانت صحيحة«.
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ويحك���م يف جمي���ع األح���وال بمص���ادرة األجه���زة وغيرها مما 
يك���ون قد اس���تخدم يف الجريم���ة، كما يحكم بمحو التس���جيالت 

املتحصلة عنها أو إعدامها.

الـمادة )379(

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن س���نة وبالغرام���ة التي ال تقل عن 
عش���رين ألف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني من كان بحكم مهنته 
أو حرفته أو وضعه أو فنه مستودع سر فأفشاه يف غير األحوال املصرح 
بها قانونا أو اس���تعمله ملنفعته الخاصة أو ملنفعة شخص آخر، وذلك ما 

لم يأذن صاحب الشأن يف السر بإفشائه أو استعماله.

وتكون العقوبة السجن مدة ال تزيد على خمس سنني إذا كان 
الجان���ي موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة واس���تودع الس���ر أثناء أو 

بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته أو خدمته.

الـمادة )380(

يعاقب بالغرامة التي ال تقل عن ثالثة آالف درهم من فض رسالة 
أو برقية بغير رضاء من أرسلت إليه أو استرق السمع يف مكاملة هاتفية.

و يعاقب الجاني بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر أو بالغرامة 
الت���ي ال تقل عن خمس���ة آالف درهم إذا أفش���ى الرس���الة أو البرقية أو 
املكاملة لغير من وجهت إليه ودون إذنه متى كان من شأن ذلك إلحاق 

الضرر بالغير.
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 الباب الثامن
اجلرائم الواقعة على املال

 الف�ضل الأول
ال�ضرقة

الـمادة )381(

إذا امتنع توقيع حد السرقة عوقب الجاني تعزيرا بحسب وصف 
الجريمة وفقا ألحكام هذا القانون.

الـمادة )382(

تق���ع الس���رقة التعزيري���ة باخت���الس مال منق���ول ممل���وك لغير 
الجاني، وتسري يف شأنها أحكام املواد التالية.

الـمادة )383(

يعاقب بالس���جن املؤبد كل من ارتكب جريمة سرقة اجتمعت 
فيها الظروف اآلتية:

أن تقع لياًل .  .1
أن تقع من شخصني فأكثر .  .2

أن يكون أحد الجناة حاماًل سالحًا .  .3
أن تق���ع يف مكان مس���كون أو معد للس���كنى أو أح���د ملحقاته   .4
إذا كان دخوله بوس���اطة التس���ور أو الكسر أو اس���تعمال مفاتيح 
مصطنع���ه أو انتح���ال صف���ة عام���ة أو كاذب���ة أو ادع���اء القيام أو 
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التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير املشروعة.
أن تقع بطريق اإلكراه أو التهديد باستعمال سالح.  .5

الـمادة )384(

يعاقب بالسجن املؤبد أو املؤقت كل من ارتكب جريمة سرقة 
يف الطريق العام أو يف إحدى وس���ائل النقل البرية أو املائية أو الجوية يف 

إحدى األحوال اآلتية:
إذا وقعت الس���رقة من ش���خصني فأكث���ر وكان أحده���م حاماًل   .1

سالحًا .
إذا وقعت السرقة من شخصني فأكثر وبطريق اإلكراه .  .2

إذا وقعت السرقة من شخص يحمل سالحا وكان ذلك ليال .  .3
إذا وقع���ت الس���رقة من ش���خص يحمل س���الحا وكان ذلك بطريق   .4

اإلكراه أو التهديد باستعمال السالح .

الـمادة )385(

يعاقب بالسجن املؤقت كل من ارتكب جريمة سرقة إذا وقعت 
بطريق اإلكراه أو التهديد باس���تعمال السالح سواء كان الغرض من 

ذلك الحصول على املسروق أو االحتفاظ به أو الفرار به .

الـمادة )386(

يعاق���ب بالس���جن املؤقت م���ن ارتكب جريمة س���رقة إذا وقعت 
الجريمة لياًل من شخصني فأكثر يكون أحدهم حاماًل سالحًا .
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ويعاق���ب بالعقوب���ة ذاتها على الس���رقة التي تقع لي���اًل ويف محل 
مسكون من فاعل واحد يحمل سالحًا .

الـمادة )387()1)

يعاق���ب بالس���جن املؤقت كل م���ن ارتكب جريمة س���رقة على 
أس���لحة الق���وات املس���لحة أو الش���رطة أو ذخيرتها، وتك���ون العقوبة 
الس���جن املؤب���د إذا توافر فيها ظرف من الظ���روف املنصوص عليها يف 

املادة )384( من هذا القانون.

وتك���ون العقوب���ة الحب���س م���دة ال تقل ع���ن س���نة وال تزيد على 
خم���س س���نوات إذا وقعت الس���رقة على مهم���ات أو أدوات مس���تعملة أو 
معدة لالس���تعمال يف املواصالت الس���لكية والالسلكية أو غيرها من 
الخدمات األخرى التي تنش���ئها الحكومة أو ترخص يف إنش���ائها ملنفعة 

عامة.

)1)  هذه امل���ادة معدلة بموجب القانون االتحادي رقم 34 لس���نة 2005م، وكان نص 

امل���ادة قبل التعديل يج���ري على النحو التالي: »يعاقب بالس���جن املؤقت كل من 
ارتكب جريمة س���رقة على أس���لحة القوات املس���لحة أو الش���رطة أو ذخيرتها، 
وتكون العقوبة السجن املؤبد إذا توفر فيها ظرف من الظروف املنصوص عليها 
يف املادة )384(. وتكون العقوبة الحبس ملدة ال تقل عن سنة وال تزيد على خمس 
س���نوات إذا وقعت الس���رقة على مهمات أو أدوات مس���تعملة أو معدة لالستعمال 
يف املواصالت الس���لكية أو الالسلكية التي تنش���ئها الحكومة أو ترخص يف 

إنشائها ملنفعة عامة«.
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الـمادة )388(

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنتني وال تزيد على سبع سنوات 
إذا وقعت السرقة يف أي من الحالتني اآلتيتني:

لياًل .  .1
من شخص يحمل سالحًا .  .2

ويعاقب بالس���جن م���دة ال تقل عن خمس س���نوات وال تزيد على 
سبع سنوات إذا وقعت السرقة من أحد العاملني يف املكان الذي يعمل 

به أو إضرارًا بمتبوعه.

الـمادة )389(

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن س���نة إذا وقعت السرقة يف أي من 
األحوال اآلتية:

يف أحد األمكنة املعدة للعبادة .  .1
يف أحد األمكنة املسكونة أو املعدة للسكنى أو يف أحد ملحقاتها.  .2

يف أحد وسائل النقل أو يف محطة أو ميناء أو مطار .  .3
بطري���ق التس���ور أو الكس���ر م���ن الخ���ارج ، أو باس���تعمال مفاتيح   .4

مصطنعة أو صحيحة بغير موافقة صاحبها .
من شخص انتحل صفة عامة أو كاذبة أو ادعى أنه قائم أو مكلف   .5

بخدمة عامة .
من شخصني فأكثر .  .6

أثناء الحرب على الجرحى .  .7
على مال مملوك إلحدى الجهات التي ورد ذكرها يف املادة )5(.  .8

على ماشية أو دابة من دواب الركوب أو الحمل .  .9
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الـمادة )390(

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن س���تة أش���هر أو بالغرامة كل من 
ارتك���ب جريمة س���رقة ولم يتوف���ر فيها ظرف من الظ���روف املبينة يف 

املواد السابقة من هذا الفصل.

الـمادة )391(

يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من اختلس بأية صورة الخدمة 
الهاتفية أو خدمة أخرى من خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية 
أو غيره���ا م���ن الخدم���ات الحكومية األخ���رى أو قام بغي���ر وجه حق 
باس���تغالل أو استعمال أو بتحويل أو تفريغ أية خدمة من هذه الخدمات 

أو أي تيار أو خالفه مما يستعمل لتوصيل أو نقل هذه الخدمات.

الـمادة )392(

يعاقب على الش���روع يف جنحة الس���رقة بنص���ف العقوبة املقررة 
للجريمة التامة.

الـمادة )393(

للمحكمة عند الحكم بالحبس مدة س���نة فأكثر لس���رقة أو 
ش���روع فيها أن تحكم يف حالة العود باملراقبة مدة ال تزيد على س���نتني 

وال تجاوز مدة العقوبة املحكوم بها.
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الـمادة )394(

يعاق���ب بالحبس مدة ال تزيد على س���نة وبالغرامة التي ال تجاوز 
عش���رة آالف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من اس���تعمل سيارة 
أو دراج���ة بخارية أو م���ا يف حكمهما بغي���ر إذن أو موافقة مالكها أو 

صاحب الحق يف استعمالها.

الـمادة )395(

يعاق���ب بالحبس مدة ال تزيد على س���تة أش���هر وبالغرامة التي ال 
تجاوز خمس���ة آالف دره���م أو بإحدى هاتني العقوبت���ني كل من تناول 
طعاما أو ش���رابا يف مح���ل معد لذلك ولو كان مقيم���ا فيه ، وكذلك 
كل من ش���غل غرفة أو أكثر من فندق أو نحوه أو أستأجر عربة معدة 
لإليجار وامتنع لغير مبرر عن دفع ما استحق عليه أو فر دون الوفاء به.

الـمادة )396(

إذا انته���ز الجاني الرت���كاب إحدى الجرائ���م املنصوص عليها 
يف املواد الس���ابقة م���ن هذا الفصل فرصة هياج أو فتن���ة أو حريق أو أية 

كارثة أخرى عد ذلك ظرفًا مشددًا .

الـمادة )397(

يعاقب بالحبس املؤقت كل من حص���ل بالقوة أو بالتهديد على 
سند أو على التوقيع عليه أو التعديل فيه أو على إلغائه أو إتالفه.
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الـمادة )398(

يعاق���ب بالحبس والغرام���ة كل من حمل آخ���ر بطريق التهديد 
على تسليم نقود أو أشياء أخرى غير ما ذكر يف املادة السابقة.

وإذا كان التهديد بإفش���اء أو إس���ناد أمور خادش���ة للشرف عد 
ذلك ظرفًا مشددًا .

ويعاقب على الشروع بنصف العقوبة املقررة للجريمة التامة.

 الف�ضل الثاين
الحتيال

الـمادة )399(

يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من توصل إلى االستيالء لنفسه 
أو لغيره على مال منقول أو س���ند أو توقيع هذا الس���ند أو إلى إلغائه أو 
إتالف���ه أو تعديله ، وذلك باالس���تعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اس���م 
كاذب أو صف���ة غي���ر صحيحة متى كان من ش���أن ذلك خداع املجني 
علي���ه وحمل���ه عل���ى التس���ليم ، ويعاق���ب بالعقوب���ة ذاته���ا كل من قام 
بالتص���رف يف عق���ار أو منقول يعلم أن���ه غير مملوك ل���ه أو ليس له حق 
التصرف فيه أو تصرف يف شيء من ذلك مع علمه بسبق تصرفه فيه أو 

التعاقد عليه وكان من شأن ذلك اإلضرار بغيره.

وإذا كان محل الجريمة ماال أو سندا للدولة أو إلحدى الجهات 
التي ورد ذكرها يف املادة )5( عد ذلك ظرفًا مشددًا.
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ويعاقب على الش���روع بالحبس مدة ال تجاوز س���نتني أو بالغرامة 
التي ال تزيد على عش���رين ألف درهم ويج���وز عند الحكم على العائد 
بالحبس مدة س���نة فأكثر أن يحكم باملراقبة مدة ال تزيد على سنتني 

وال تجاوز مدة العقوبة املحكوم بها.

الـمادة )400(

يعاق���ب بالحب���س أو بالغرام���ة كل م���ن انتهز حاج���ة قاصر أو 
محك���وم باس���تمرار الوصاية أو الوالية عليه أو اس���تغل ه���واه أو عدم 
خبرت���ه وحصل الجاني من���ه إضرارا بمصلحت���ه أو بمصلحة غيره على 
مال أو على س���ند أو على التوقيع علي���ه أو التعديل فيه أو على إلغائه أو 
إتالف���ه . ويعتبر يف حك���م القاصر املجنون و املعت���وه واملحجور عليه ، 
ف���إذا وقعت الجريمة من الولي أو الوص���ي أو القيم على املجني عليه أو 
م���ن ذي س���لطة عليه أو مم���ن كان مكلفا برعاي���ة مصالحه عد ذلك 

ظرفًا مشددًا .

الـمادة )401()1)

يعاقب بالحبس أو بالغرامة من أعطى بسوء نية صكًا )شيكًا( 

)1)  هذه امل���ادة معدلة بموجب القانون االتحادي رقم 34 لس���نة 2005م، وكان نص 

امل���ادة قب���ل التعديل يجري على النح���و التالي: »يعاقب بالحب���س أو بالغرامة من 
أعطى بسوء نية صكًا )شيكًا( ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب، 
أو اس���ترد بعد إعطائه الصك كل املقاب���ل أو بعضه بحيث ال يفي الباقي بقيمة 
الصك أو أمر املس���حوب عليه بعدم صرفه أو كان ق���د تعمد تحريره أو توقيعه 
بصورة تمن���ع من صرفه. ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره أو س���لمه صكًا 
لحامل���ه وه���و يعلم أن الصك لي���س له مقابل قائ���م يفي بقيمته أو أن���ه غير قابل 

للسحب«.



قانون العقوبات اإلتحادي

-  210  -

ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للس���حب أو اس���ترد بعد إعطائه 
الصك كل املقاب���ل أو بعضه بحيث ال يفي الباقي بقيمة الصك أو أمر 
املسحوب عليه بعدم صرفه أو كان قد تعمد تحريره أو توقيعه بصورة 

تمنع من صرفه. 

ويعاقب بالعقوب���ة ذاتها من ظهر لغيره أو س���لمه صكًا لحامله 
وه���و يعل���م أن الصك ليس له مقاب���ل قائم يفي بقيمت���ه أو أنه غير قابل 

للسحب. 

وتنقضي الدع���وى الجزائية إذا تم الس���داد أو التنازل بعد وقوع 
الجريم���ة وقبل الفصل فيها بحكم بات، وإذا حدث ذلك بعد صيرورة 

الحكم باتًا يوقف تنفيذه.

وإذا أم���رت املحكمة بس���حب دفتر الش���يكات من املحكوم 
علي���ه ومنع إعطائ���ه دفاتر جديدة طبق���ًا لنص امل���ادة )643( من قانون 
املعام���الت التجارية تتولى النيابة العامة إب���الغ هذا األمر إلى املصرف 

املركزي لتعميمه على جميع البنوك.

ويف حال���ة خمالفة أي بن���ك لألمر املذكور، يل���زم بدفع غرامة 
مقدارها )100.000( مائة ألف درهم.

الـمادة )402(

يعاق���ب بالحب���س أو الغرامة املس���حوب عليه إذا قرر بس���وء نية 
وجود مقابل أقل من الرصيد املوجود لديه للسحب والقابل للسحب .
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الـمادة )403(

تس���ري أحكام املادتني الس���ابقتني على أذون الخصم البريدية 
)الشيكات البريدية(.

 الف�ضل الثالث
خيانة الأمانة وما يت�ضل بها

الـمادة )404(

يعاق���ب بالحبس أو بالغرامة كل من اختلس أو اس���تعمل أو بدد 
مبالغ أو س���ندات أو أي م���ال آخر منقول إضرار بأصح���اب الحق عليه 
متى كان قد س���لم إليه على وجه الوديعة أو اإلجارة أو الرهن أو عارية 

االستعمال أو الوكالة .

ويف تطبيق ه���ذا النص يعتبر يف حكم الوكيل الش���ريك على 
املال املش���ترك والفضولي على مال صاحب الش���أن ومن تس���لم ش���يئا 

الستعماله يف أمر معني ملنفعة صاحبه أو غيره .

الـمادة )405(

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنتني أو بالغرامة التي ال تجاوز 
عشرين ألف درهم كل من استولى بنية التملك على مال ضائع مملوك 

لغيره أو على مال وقع يف حيازته خطأ أو بقوة قاهرة مع علمه بذلك .
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الـمادة )406(

يعاق���ب بالعقوب���ة املقررة يف املادة الس���ابقة كل م���ن اختلس أو 
شرع يف اختالس منقول كان قد رهنه ضمانا لدين عليه أو على آخر.

ويعاق���ب بالعقوب���ة ذاته���ا املال���ك املعني حارس���ًا عل���ى منقوالته 
املحجوز عليها قضائيًا أو إداريًا إذا اختلس شيئًا منها.

 الف�ضل الرابع
اإخفاء الأ�ضياء املتح�ضلة من جرمية

الـمادة )407(

من حاز أو أخفى أشياء متحصلة من جريمة مع علمه بذلك ودون 
أن يك���ون قد اش���ترك يف ارتكابها يعاقب بالعقوب���ة املقررة للجريمة 

التي يعلم أنها قد تحصلت منها .

وإذا كان الجاني ال يعلم أن األشياء تحصلت من جريمة ولكنه 
حصل عليها يف ظروف تحمل على االعتقاد بعدم مش���روعية مصدرها 
تك���ون العقوبة الحبس مدة ال تزيد على س���تة أش���هر والغرامة التي ال 

تجاوز خمسة آالف درهم أو إحدى هاتني العقوبتني .

الـمادة )408(

يعفى الجاني يف حكم املادة الس���ابقة م���ن العقوبة إذا بادر إلى 
إبالغ الس���لطات القضائية أو اإلدارية بالجريمة التي تحصلت األش���ياء 
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منها وبمرتكبيها قبل الكشف عنها .

فإذا حصل اإلبالغ بعد الكش���ف عن الجريمة جاز للمحكمة 
إعفائه من العقوبة متى أدى اإلبالغ إلى ضبط الجناة.

 الف�ضل اخلام�س
الربـــــــــــا

الـمادة )409(

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وبالغرامة التي ال تقل 
عن ألفي درهم كل شخص طبيعي تعامل مع شخص طبيعي آخر بربا 
النس���يئة يف أي نوع م���ن أنواع املعامالت املدني���ة والتجارية ، ويدخل يف 

ذلك كل شرط ينطوي على فائدة ربوية صريحة أو مستترة.

وتعتبر من قبيل الفائدة املس���تترة كل عمولة أو منفعة أيا كان 
نوعه���ا يش���ترطها الدائن إذا ثبت أن ه���ذه العمولة أو املنفع���ة ال تقابلها 

منفعة أو خدمة حقيقية مشروعة يكون الدائن قد أداها .

ويج���وز إثب���ات حقيقة أص���ل الدين والفائ���دة املس���تترة بجميع 
الوسائل .

الـمادة )410(

يعاق���ب بالعقوبة املنص���وص عليه���ا يف املادة الس���ابقة كل من 
تقاض���ى الفوائد الربوي���ة الناتجة ع���ن معامالت مدني���ة أو تجارية بني 
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األشخاص الطبيعيني واملس���تحقة قبل تاريخ العمل بهذا القانون والتي 
لم يتم أداؤها بعد ولو كان قد صدر بها حكم بات.

الـمادة )411(

إذا اس���تغل الجان���ي حاج���ة املدي���ن أو ضعف���ه أو ه���وى نفس���ه 
الرت���كاب أي من الجريمتني املنصوص عليهما يف املادتني الس���ابقتني 

عد ذلك ظرفًا مشددًا.

الـمادة )412(

يعاقب كل شخص طبيعي اعتاد اإلقراض بالربا بالسجن مدة 
ال تزيد على خمس سنوات.

 الف�ضل ال�ضاد�س
األعاب القمار

الـمادة )413(

ألعاب القمار هي األلعاب التي يتفق كل طرف فيها بأن يؤدي � 
إذا خسر اللعبة � إلى الطرف الذي كسبها مبلغا من النقود أو أي شيء 

آخر اتفق عليه .

الـمادة )414(

كل من لعب القمار يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على س���نتني أو 
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بالغرامة التي ال تجاوز عشرين ألف درهم .

وتكون العقوبة الحبس أو الغرامة إذا وقعت الجريمة يف مكان 
عام أو مفتوح للجمهور أو يف محل أو منزل أعد للعب القمار.

الـمادة )415(

يعاقب بالس���جن مدة ال تزيد على عش���ر سنوات كل من فتح أو 
أدار محال للعب القمار وأعده لدخول الناس وكذلك كل من نظم أية 
لعبة م���ن ألعاب القمار يف مكان عام أو مفتوح للجمهور أو يف أي محل 

أو منزل أعد لهذا الغرض.

الـمادة )416(

يف جميع األحوال تضبط النقود واألدوات التي استعملت يف لعب 
القم���ار ويحكم بمصادرته���ا كما يحكم بإغالق املح���ل أو املكان 
ال���ذي أعد للع���ب القمار، وال يصرح بفتحه إال إذا أعد لغرض مش���روع 

وبعد موافقة النيابة العامة.

 الف�ضل ال�ضابع
الإفال�س

الـمادة )417(

يعتبر مفلسا بالتدليس ويعاقب بالسجن مدة ال تزيد على خمس 
س���نني كل تاج���ر ص���در ضده حك���م بات بش���هر إفالس���ه يف إحدى 
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الحاالت اآلتية: 
إذا أخفى دفاتره أو أعدمها أو غيرها.  .1

2.  إذا اختلس أو أخفى جزءا من ماله إضرارًا بدائنه .
إذا اعت���رف بديون صورية أو جعل نفس���ه مدينا بش���يء منها س���واء   .3
أكان ذلك يف دفاتره أم ميزانيته أم غيرها من األوراق أم يف إقراره 
الش���فهي أم بامتناعه عن تقدي���م أوراق أو إيضاح���ات مع علمه بما 

يترتب على ذلك االمتناع.

الـمادة )418(

يعد مفلس���ًا بالتقصير ويعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنتني 
أو بالغرام���ة التي ال تجاوز عش���رين ألف دره���م كل تاجر صدر ضده 
حكم بات بش���هر إفالس���ه يك���ون قد تس���بب بتقصيره الجس���يم يف 

خسارة دائنيه يف إحدى الحاالت اآلتية: 
إذا أنف���ق مبالغ جس���يمة يف القمار أو أعمال النص���ب أو املضاربات   .1

الوهمية .
إذا اش���ترى بضائ���ع لبيعها بأقل من أس���عارها أو اقت���رض مبالغ أو   .2
أص���در أوراق���ًا مالية أو اس���تعمل طرقًا أخرى متى تس���بب عن ذلك 
خس���ارة كبي���رة وكان قص���ده الحص���ول على املال ليؤخر ش���هر 

إفالسه .
إذا أق���دم بعد التوقف ع���ن الدفع على الوفاء لدائن إضرارًا بس���ائر   .3

الدائنني اآلخرين.

الـمادة )419(

يجوز أن يعد مفلسًا بالتقصير ويعاقب بالحبس مدة ال تزيد على 
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سنة أو بالغرامة التي ال تجاوز عشرة آالف درهم كل تاجر صدر ضده 
حكم بات بشهر إفالسه يف إحدى الحاالت اآلتية:

إذا عق���د ملصلحة غيره بدون عوض تعهدات جس���يمة بالنس���بة إلى   .1
حالته املالية عندما تعهد بها .

إذا لم يمس���ك دفات���ر تجارية أو كانت دفاتره غي���ر كاملة أو غير   .2
منظم���ة بحي���ث ال يعرف منها حقيق���ة املطلوب منه أو ل���ه أو لم يقم 

بالجرد املفروض طبقا للقانون.
إذا لم يتقيد بالقواعد املتعلقة بتنظيم السجل التجاري .  .3

إذا ل���م يقدم إق���رارا بتوقفه عن الدف���ع يف امليعاد املح���دد لذلك يف   .4
القان���ون أو لم يقدم امليزانية أو ثبت عدم صحة البيانات املقدمة منه 

بعد توقفه عن الدفع .
إذا امتنع عن تقديم البيانات التي تطلبها منه املحكمة املختصة أو   .5

إذا ظهر عدم صحة تلك البيانات .
إذا س���مح بعد توقفه عن الدفع بمزية خاص���ة ألحد الدائنني بقصد   .6

الحصول على قبول الصلح.
إذا تكرر إفالسه قبل أن يفي بالتعهدات املترتبة على صلح سابق.  .7

الـمادة )420(

إذا أفلس���ت ش���ركة تجاري���ة يحك���م عل���ى مجل���س إدارته���ا 
ومديريها بالعقوبات املقررة لإلفالس بالتدليس إذا ثبت أنهم ارتكبوا 
أمرا م���ن األمور املنصوص عليه���ا يف املادة )417( أو إذا س���اعدوا على 
توقف الشركة عن الدفع سواء بإعالنهم ما يخالف الحقيقة عن رأس 
املال املكتتب أو املدفوع أو بنشرهم ميزانية غير صحيحة أو بتوزيعهم 
أرباحا وهمية أو بأخذهم ألنفسهم بطريق الغش ما يزيد على املرخص 

لهم به يف عقد الشركة .
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وال تطب���ق العقوب���ة املنص���وص عليه���ا يف هذه امل���ادة على عضو 
مجل���س اإلدارة أو املدي���ر ال���ذي يثبت ع���دم اش���تراكه يف الفعل محل 

الجريمة أو تحفظه على القرار الصادر يف شأنه.

الـمادة )421(

مع ع���دم اإلخالل بأية عقوبة أش���د ينص عليه���ا القانون يعاقب 
بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتني العقوبتني:

من اختلس أو أخفى كل أموال املفلس أو بعضها ولو كان زوجا له   .1
أو من أصوله أو فروعه .

من تدخل من غير الدائنني يف مداوالت الصلح بطريق الغش أو قدم   .2
أو أثبت بطريق الغش يف تفليسه دينا صوريا باسمه أو باسم غيره.

الدائ���ن ال���ذي يؤيد قيمة دينه بطريق الغش أو يش���ترط لنفس���ه مع   .3
املفل���س أو مع غيره مزايا خاصة يف نظير إعطاء صوته يف مداوالت 
الصلح أو التفليس���ة أو الوعد بإعطائه أو ال���ذي يعقد اتفاقًا خاصًا 

ملنفعة نفسه وإضرارًا بباقي الغرماء .

الـمادة )422(

للمحكم���ة أن تأم���ر بنش���ر أي حك���م باإلدانة يص���در يف أي 
جريمة من الجرائم املبينة يف هذا الفصل بالوس���يلة املناسبة وعلى نفقة 

املحكوم عليه.
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 الف�ضل الثامن
الغ�س يف املعامالت التجارية

الـمادة )423(

م���ع عدم اإلخ���الل بأية عقوبة أش���د يعاقب بالحب���س والغرامة أو 
بإح���دى هاتني العقوبت���ني كل من غش متعاقدا مع���ه يف حقيقة بضاعة 
أو طبيعته���ا أو صفاتها الجوهرية أو العناصر الداخلة يف تركيبها أو نوع 
البضاعة أو مصدرها يف األحوال التي يعتبر فيها ذلك س���ببا أساس���يا يف 
التعاقد أو يف عدد البضاعة أو مقدارها أو قياس���ها أو كيلها أو وزنها أو 
طاقتها أو يف ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 

ويعاقب بذات العقوبة من استورد أو اشترى أو روج هذه البضاعة 
بقصد االتجار فيها وهو يعلم حقيقتها.

 الف�ضل التا�ضع
اإتالف املال والتعدي على احليوان

الـمادة )424(

يعاق���ب بالحبس مدة ال تزيد على س���نة وبالغرامة التي ال تجاوز 
عش���رة آالف درهم أو بإح���دى هاتني العقوبتني كل م���ن هدم أو أتلف 
م���اال مملوكا للغير ثابتا كان أو منقوال جعله غير صالح لالس���تعمال 

أو عطله بأية طريقة .

وتكون العقوبة الحبس إذا نش���أ عن الجريمة تعطيل مرفق عام 
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أو منش���أة ذات نفع عام أو إذا ترتب عليها جعل حياة الناس أو أمنهم أو 
صحتهم يف خطر .

وتك���ون العقوبة الس���جن م���دة ال تزيد على خمس س���نوات إذا 
وقعت الجريمة من عصابة مؤلفة من ثالثة أشخاص على األقل.

الـمادة )425(

يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتني العقوبتني: 
كل من قطع أو اقتلع أو أتلف ش���جرة أو طعمه يف شجرة أو قشرها   .1

بكيفية تميتها .
كل م���ن أتلف زرعا قائم���ا أو أي نبات أو حقال مب���ذورا أو بث فيه   .2

مادة أو نباتًا ضارًا .
كل م���ن أتلف آل���ة زراعية أو أداة م���ن أدوات الزراعة أو جعلها غير   .3

صالحة لالستعمال بأية طريقة .
وذلك إذا كانت األش���ياء املتلف���ة الواردة يف الفقرات الس���ابقة 

مملوكًا للغير .

وتك���ون العقوبة الس���جن م���دة ال تزيد على خمس س���نوات إذا 
وقع���ت الجريم���ة من ثالثة أش���خاص فأكث���ر أو من ش���خصني يحمل 

أحدهما سالحًا.

الـمادة )426(

يعاقب بالعقوبة املبينة يف املادة السابقة: 
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كل من قتل عمدا وبدون مقتضى دابة من دواب الركوب أو الجر   .1
أو الحمل أو ماشية أو أضر بها ضررًا جسيمًا .

كل من أعدم أو سم سمكا من األسماك املوجودة يف مورد ماء أو   .2
يف حوض .

الـمادة )427(

يعاقب على الشروع يف إحدى الجنح املنصوص عليها يف املادتني 
السابقتني بنصف العقوبة املقررة للجريمة التامة.

الـمادة )428(

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على س���نة أو بالغرامة التي ال تجاوز 
عش���رة آالف دره���م كل م���ن أتل���ف أو نق���ل أو أزال محيط���ا أو عالمة 
معدة لضبط املس���احات أو لتس���وية األراضي أو لتعيني الحدود للفصل 
بني األم���الك وتكون العقوبة الحب���س إذا ارتكب���ت الجريمة بقصد 

اغتصاب أرض من األراضي املشار إليها.

الـمادة )429(

إذا وقعت إحدى الجرائم املنصوص عليها يف املواد الس���ابقة من 
ه���ذا الفصل لي���اًل أو بطريق العن���ف على األش���خاص أو كان الجاني 
يحمل سالحا أو انتهز الجاني الرتكاب الجريمة فرصة قيام اضطراب 

أو فتنة أو كارثة عامة عد ذلك ظرفًا مشددًا.
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الـمادة )430(

للمحكم���ة عند الحك���م على العائ���د بالحبس س���نة فأكثر 
يف إحدى الجرائ���م املنصوص عليها يف املواد الس���ابقة من هذا الفصل 
أن تحك���م باملراقب���ة مدة ال تزيد على س���نتني وال تجاوز م���دة العقوبة 

املحكوم بها.

الـمادة )431(

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على س���نة أو بالغرامة التي ال تجاوز 
عش���رة آالف درهم كل من قتل أو س���م عمدًا وب���دون مقتض داجنًا أو 
حيوان���ًا مستأنس���ًا من غير م���ا ورد يف امل���ادة )426( أو أض���ر به ضررًا 

جسيمًا .

الـمادة )432(

يعاقب بغرامة ال تجاوز ألف درهم كل من أرهق أو عذب حيوانا 
أليفا أو مستأنسا أو أساء معاملته ، وكذلك كل من امتنع عن العناية 

به متى كان أمره موكواًل إليه أو كانت رعايته واجبة عليه.

الـمادة )433(

يعاق���ب بغرامة ال تج���اوز ألف درهم كل من تس���بب بخطئه يف 
جرح دابة أو ماش���ية مملوكة للغير ف���إذا أدى خطؤه إلى موتها كانت 

العقوبة الغرامة التي ال تجاوز ألفي درهم .
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 الف�ضل العا�ضر
انتهاك حرمة ملك الغري

الـمادة )434(

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على س���نة أو بالغرامة التي ال تجاوز 
خمس���ة آالف درهم كل من دخل مكانا مسكونا أو معدا للسكني 
أو أح���د ملحقات���ه أو محال مع���دا لحفظ امل���ال أو عق���ارا خالفا إلرادة 
صاحب الش���أن ويف غي���ر األحوال املبينة يف القان���ون وكذلك من بقي 
فيه خالف���ا الرادة من له الحق يف اخراجه أو وجد متخفيا عن أعني من 

له هذا الحق.

وتك���ون العقوب���ة الحب���س مدة ال تزي���د على س���نتني إذا وقعت 
الجريمة ليال أو بوساطة العنف على األشخاص أو األشياء أو باستعمال 

سالح أو من شخصني فأكثر أو بانتحال صفة كاذبة.

وإذا كان القص���د من الدخول أو البقاء من���ع الحيازة بالقوة أو 
ارتكاب جريمة عد ذلك ظرفًا مشددًا .





الفهـــرس
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