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بسم اهلل الرمحن الرحيم
القانون الجنائي لسنة 1991
()1991/1/11
الباب األول
أحكام تمهيدية
الفصل األول
أحكام تمهيدية
()6

اسم القانون .

6ـ

يسمى هذا القانون " القانون الجنائي لسنة ." 6996

إلغاء .

2ـ

يلغى قانون العقوبات لسنة . 6983

تفسير وايضاحات.

3ـ

في هذا القانون  ،ما لم يقتض السياق معنى آخر  ،تكون للكلمات
والعبارات التالية المعاني واإليضاحات المبينة أمام كل منها :

()2

"إجراء قضائي "

تش ـ ــمل أي إجـ ـ ـراء يج ـ ــوز خالل ـ ــه أخ ـ ــذ البين ـ ــة وفقـ ـ ـاً

" احتمال "

يقال عن الفعل أنه يحتمل أن تكون له نتيجة معينـة

للقانون ،

أو أثر معين  ،إذا كان حدوث تلك النتيجة أو األثر
ال يستبعد عند الشخص العادي ،
"أذى جسيم "
"استفزاز شديد "

يعنـ ــى الج ـ ـراح كمـ ــا هـ ــي معرفـ ــة فـ ــي هـ ــذا الق ـ ـانون
باستثناء ما يصيب الجلد من الشجاج والجروح ،

يعن ـ ــى تس ـ ــبيب الغض ـ ــب الش ـ ــديد ال ـ ــذي يمن ـ ــع م ـ ــن
كمــال التثبــت والتــروى ويخــرج عــن حــال االعتــدال ،
وال يعتد باالستفزاز الذي :

()1
()0

نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ . 1991/0/02
قانون رقم  02لسنة  ،1990قانون رقم  11لسنة . 0229
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( أ)

يتســبب فيــه الجــاني قصــداً أو يســعى إليــه

(ب)

يحصـ ـ ــل مـ ـ ــن فعـ ـ ــل يقـ ـ ــع تنفيـ ـ ــذاً للقـ ـ ــانون

(ج )

يحصــل مــن فعــل يقــع عنــد اســتعمال حــق

ذريعة الرتكاب الجريمة ،

" إيواء "

بوساطة السلطة العامة ،

قانوني استعماالً مشروعاً ،

يقــال عــن الشــخص أنــه آوى شخص ـاً آخــر إذا أمــده

بالمـ ــأوى أو الطعـ ــام أو سـ ــاعده بـ ــأي طريقـ ــة علـ ــى

تجنب القبض عليه ،
" بالغ "

يعنــى الشــخص ال ــذي ثبــت بلوغ ــه الحل ــم باألم ــارات
الطبيعية القاطعة وكان قد أكمل الخامسة عشـر مـن

عمره  ،ويعتبر بالغاً كل من أكمل الثامنة عشر مـن
عمره ولو لم تظهر عليه أمارات البلوغ ،

"جريمة "

تشــمل كــل فعــل معاقــب عليــه بموجــب أحكــام هــذا
القانون أو أي قانون آخر ،

"جرائم الحدود " تعنـ ــي ج ـ ـرائم شـ ــرب الخمـ ــر والـ ــردة والزنـ ــا والق ـ ــذف
والحرابة والسرقة الحدية ،

"حسن نية "

يق ــال ع ــن الش ــخص أن ــه فع ــل الش ــي  ،أو اعتق ــده ،
بحس ـ ــن ني ـ ــة  ،إذا حص ـ ــل الفع ـ ــل أو االعتق ـ ــاد م ـ ــع

"خمر "

سالمة المقصد وبذل العناية والحيطة الالزمتين ،

تشــمل كــل مســكر أســكر قليلــه أم كثي ـره وس ـواء كــان
خالصاً أم مخلوطاً ،

"رجل "و"امرأة " رجل يعني الذكر البالغ و" امرأة " تعني األنثى
البالغة ،
"رضا "

يعني القبول  ،وال يعتد بالرضا الذي يصدر من :
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( أ)

شــخص تحــت تــأثير اإلك ـراه أو الخطــأ فــي
فهــم الوقــائع إذا كــان الشــخص الــذي وقــع
منه الفعـل عالمـاً بـأن الرضـا صـدر نتيجـة
اإلكراه أو الخطأ  ،أو

(ب)

شخص غير بالغ  ،أو

( ج)

شخص ال يستطيع إدراك ماهية مـا رضـى
به أو نتائجه بسبب اختالل قواه العقلية أو
النفسية ،

" سلطة عامة " تعن ـ ــي أي س ـ ــلطة مختص ـ ــة ف ـ ــي الدول ـ ــة  ،وتش ـ ــمل
الهيئات العامة وشركات القطاع العام،
"سند قانوني "

يعنى المستند الذي يكون في حقيقته أو ظاهره سـنداً
بإنشــاء حــق قــانوني أو امتــداده أو نقلــه أو تقييــده أو
انقضــائه أو اإلب ـراء منــه أو الــذي يحصــل بــه إق ـرار
بوجود الحق القانوني أو انقضائه أو إثبات أليهما ،

" سوء قصد "

يقـال عــن الشــخص أنــه فعــل شــيئاً "بســوء قصــد " إذا

فعله بقصد الحصول على كسب غير مشروع لنفسه

أو لغي ـره  ،أو بقصــد تســبيب خســارة غيــر مش ــروعة
لشخص آخر ،
وتعنى عبارة " كسب غير مشروع " الحصول على
مال أو حجزه بطريق غير مشروع  ،وتعنى عبارة

"خسارة غير مشروعة "حرمان أي شخص من ماله
أو منعه منه أو حجزه منه بطريق غير مشروع ،
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" شخص "

تشــمل الشــخص الطبيعــي وكــل شــركة أو جمعيــة أو
مجموع ـ ـ ــة م ـ ـ ــن األش ـ ـ ــخاص  ،سـ ـ ـ ـواء كان ـ ـ ــت ذات

"ضرر"

شخصية اعتبارية أم لم تكن ،

تعن ـ ـ ــى أي أذى يق ـ ـ ــع بالمخالف ـ ـ ــة للق ـ ـ ــانون يص ـ ـ ــيب
الشــخص فــي جســمه أو صــحته العقليــة أو النفســية
أو في عرضه أو ماله أو سمعته ،

"عقار ومنقول" "عق ـ ــار " يش ـ ــمل األرض وم ـ ــا يتصـ ـ ـل به ـ ــا إتص ـ ــال

قرار أو يرتبط بشيىء متصل بها كـذلك  ،ومـا عـدا
ذلك من األموال فهو منقول ،

"عقوبة تعزيرية " تعنى أي عقوبة غير الحدود والقصاص ،
"علم "

يق ــال ع ــن الش ــخص أن ــه يعل ــم ش ــيئاً إذا ك ــان ي ــدرك

"فعل "

الكلمــات التــي تــدل علــى "الفعــل" تشــمل" االمتنــاع "

الشيء أو لديه ما يحمله على االعتقاد به ،

المخالف للقانون كما تشمل األفعال المتعددة ،
" قصد "

يق ــال ع ــن الش ــخص أن ــه س ــبب األث ــر "قص ــداً " إذا

سـ ــببه باسـ ــتخدام وس ـ ــائل أراد بهـ ــا تس ـ ــبيبه أو

باس ــتخدام وس ــائل ك ــان وق ــت اس ــتخدامها يعل ــم أنه ــا
تســبب ذلــك األثــر  ،أو كــان لديــه مــا يحملــه علــى
االعتقاد بأنها يحتمل أن تسببه ،
" قصد الغش " يق ــال ع ــن الش ــخص أن ــه فع ــل ش ــيئاً "بقص ــد الغ ــش"

إذا فعله بقصد خداع غيره  ،ليتوصل بذلك الخداع
إلي الحصول على كسب أو ميزة لنفسه أو لغيـره أو

تسبيب خسارة لشخص آخر ،
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"القوات النظامية"

تشـ ــمل الق ـ ـوات المسـ ــلحة وق ـ ـوات
األم ـ ــن وقـ ـ ـوات الش ـ ــرطة وأي قـ ـ ـوات

أخرى تستحدث فيما بعد،
"ما يحمله على االعتقاد"

يقال عن الشخص أن لديه مـا يحملـه
علــى االعتقــاد إذا كانــت لديــه أســباب
لالعتق ــاد  ،أو كان ــت الظ ــروف الت ــي
وجد فيها تدعو مثله لالعتقاد،

تش ـ ــمل أي محكم ـ ــة أو هيئ ـ ــة تباش ـ ــر

"محكمة "

إج ـ ـ ـ ـ ـراءات قضـ ـ ـ ـ ــائية بمقتضـ ـ ـ ـ ــى أي
قانون،

يعن ـ ــي ،بالنس ـ ــبة للش ـ ــخص الطبيع ـ ــي

"مكلف "

الب ـ ـ ــالغ العاق ـ ـ ــل وبالنس ـ ـ ــبة للشـ ـ ـ ـخص
االعتب ــاري ،م ــن لدي ــه أهلي ــة لاللتـ ـزام
القانوني،
" موظف عام "

يعني كل شخص تعينه سلطة عامة

للقيام بوظيفة عامة سواء كان
التعيين بمقابل أم دون مقابل،
وبصفة مؤقتة أم دائمة،

" نتيجة راجحة "

يق ــال عــن الش ــيء أنــه نتيجــة راجح ــة
للفعل إذا كان الفعـل أو الوسـيلة التـي

استخدمت فيه مما يـؤدي إلـى حـدوث
تلك النتيجة في غالب األحوال،
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"األشخاص المشمولين يقصد بهم :
بالحماية "

( أ)

في النزاعات المسلحة دولياً :

األشـخاص المشــمولون بحمايــة اتفاقيــات

جنيف األربـع لسـنة  6949والبروتوكـول

اإلضـ ـ ـ ــافي األول لسـ ـ ـ ــنة  ،6977وهـ ـ ـ ــم
الجرح ـ ــى والمرض ـ ــى والغرق ـ ــى م ـ ــن أي
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوات مس ـ ـ ـ ـ ـ ــلحة وأس ـ ـ ـ ـ ـ ــرى الح ـ ـ ـ ـ ـ ــرب

والمدنيون ،وأفراد أي قوات مسـلحة القـوا
أســلحتهم أو أصــبحوا غيــر قــادرين علــى
القتال ألي سبب،
(ب) في النزاعات المسلحة غير الدولية :

األشـ ــخاص المشـ ــمولون بحمايـ ــة المـ ــادة
الثالث ــة المشـــتركة مـ ــن اتفاقي ــات جنيـ ــف

األرب ـ ـ ـ ـ ــع لس ـ ـ ـ ـ ــنة  6949والبروتوك ـ ـ ـ ـ ــول
اإلض ـ ـ ــافي الث ـ ـ ــاني لس ـ ـ ــنة  6977وه ـ ـ ــم
األشـــخاص الـ ــذين ال يشـــتركون مباش ـ ـرة
فــي األعمــال العدائيــة  ،بمــن فــيهم أف ـراد

أي قـ ـ ـ ـوات مسـ ـ ـ ــلحة القـ ـ ـ ـوا أسـ ـ ـ ــلحتهم ،
واألشخاص العاجزين عن القتـال بسـبب
المــرض أو الجــرح أو االحتجــاز أو ألي

س ــبب آخـ ــر ،وك ــذلك المس ــعفين ورج ــال
الدين .
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الفصل الثاني
سريان القانون
األثر الرجعى للقانون 4 .ـ

()6
()2

على الرغم من حكم المادة  2يطبق القانون الذي كان
معموالً به وقت ارتكاب الجريمة .

في حالة الجرائم التي لم يصدر فيها حكم نهائي تطبق أحكام

هذا القانون إذا كان هو األصلح للمتهم .
()3

يعد عدم تنفيذ أي عقوبة حدية قبل العمل بهذا القانون شبهة

مسقطة للحد  ،ويراجع تقدير العقوبة  ،لمن صدر في حقه
حكم نهائي  ،وفق أحكام هذا القانون .

()4

يراجع أي حكم نهائي بالدية صدر قبل العمل بهذا القانون
وفق أحكامه في استيفائها .

الجرائم التي ترتكب

5ـ

()6

تســرى أحكــام هــذا القــانون علــى كــل جريمــة ارتكبــت كلهــا أو
بعضها في السودان .

()3

في السودان.

()2

ألغ ـ ـراض هـ ــذا القـ ــانون يـ ــدخل فـ ــي تعريـ ــف السـ ــودان مجالـ ــه
الجــوى ومياهــه اإلقليميــة وجميــع الســفن والطــائرات الســودانية

أينما وجدت .

الجرائم التي ترتكب
خارج السودان.

1ـ

()3

حذفت .

()6

تسرى أحكام هذا القانون على كل شخص يرتكب :

(أ )

خارج السودان فعال يجعله فاعالً اصلياً أو شريكاً
في جريمة من الجرائم :

(أوالً)

(ثانياً)

()3

الموجهة ضد الدولة ،
المتعلقة بالقوات النظامية ،

قانون التعديالت المتنوعة ( القوانين المتأثرة بإنفصال جنوب السودان لسنة  )0210رقم ( )02لسنة . 0210
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(ثالثاً) المتعلقــة بتزييــف العملــة أو بتزييــف طوابــع
اإليرادات إذا وجد الجاني داخل السودان،

(ب)

داخــل الســودان فعـالً مشــتركاً فــي فعــل يرتكــب خــارج

الس ـ ـ ــودان  ،يع ـ ـ ــد جريم ـ ـ ــة ف ـ ـ ــي الس ـ ـ ــودان وجريم ـ ـ ــة
بمقتضى قانون الدولة التي وقع فيها.

()2

ال يعاقــب أي شــخص ارتكــب خــارج الســودان أي جريمــة مــن
الجرائم التي يمكن معاقبتـه عليهـا داخـل السـودان إذا ثبـت أن

ذلـك الشـخص قــد حـوكم أمـام محكمــة مختصـة خـارج الســودان
واستوفى عقوبته  ،أو برأته تلك المحكمة .
الجرائم التي يرتكبها

7ـ ـ

السوداني .

يعاقب كل سوداني ارتكب ،وهو في الخارج ،فعالً يجعله فاعالً أصلياً
أو شريكاً في جريمة بمقتضـى أحكـام هـذا القـانون إذا عـاد إلـي السـودان

وكان الفعل يشكل جريمـة بمقتضـى قـانون الدولـة التـي وقـع فيهـا  ،مـا

لـم يثبـت أنـه قـد حـوكم أمـام محكمـة مختصـة خـارج السـودان  ،واسـتوفى
عقوبته  ،أو برأته تلك المحكمة .

الباب الثاني
المسئولية الجنائية
أساس المسئولية

8ـ ـ

الجنائية.

فعل الصغير .

9ـ ـ

()6

ال مسئولية إال على الشخص المكلف المختار .

()2

ال مسئولية إال عن فعل غير مشروع يرتكب بقصد أو

يرتكب بإهمال .

ال يعد مرتكباً جريمة الصغير غير البالغ  ،على أنه يجوز تطبيق

تــدابير الرعايــة واإلصــالح ال ـواردة فــي هــذا القــانون علــى مــن بلــغ ســن

السابعة من عمره حسبما تراه المحكمة مناسباً .
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أفعال فاقد التمييز

 61ـ

ال يعد مرتكباً جريمة الشخص الذي ال يكون  ،وقت ارتكاب الفعل

المكــون للجريمــة  ،مــدركاً لماهيــة أفعالــه أو نتائجهــا أو قــاد اًر علــى

بسبب الجنون أو

السيطرة عليها بسبب :

السكر أو نحوه .

(أ )

الجنون الدائم أو المؤقت أو العاهة العقلية  ،أو

(ب)

النوم أو اإلغماء  ،أو

(ج )

تناولــه م ــادة مس ــكرة أو مخــدرة بس ــبب اإلكـ ـراه أو الض ــرورة
أو دون علمــه فــإذا كــان ذلــك باختيــاره وعلمــه وبغيــر ضــرورة

يعد مسئوالً عن فعله كما لو صدر منه الفعـل بغيـر اسـكار أو

تخدير .
أداء الواجـب

66ــ

واستعمال الحق.

ال يعد الفعل جريمة إذا وقع من شخص ملزم بالقيام به أو مخول

ل ـ ــه القي ـ ــام ب ـ ــه بحك ـ ــم الق ـ ــانون أو بموج ـ ــب أم ـ ــر مش ـ ــروع ص ـ ــادر م ـ ــن

السـ ــلطة المختصـ ــة  ،أو كـ ــان يعتقـ ــد بحسـ ــن نيـ ــة انـ ــه ملـ ــزم بـ ــه  ،أو
مخول له القيام به .
حق الدفاع

 62ـ

()6

الشرعي.

()2

ال يعـ ــد الفع ـ ــل جريمـ ــة إذا وقـ ـ ـع عنـ ــد اس ـ ــتعمال حـ ــق ال ـ ــدفاع

الشرعي استعماالً مشروعاً .

ينشــأ ح ــق ال ـدفاع الش ــرعي إذا واجــه الش ــخص خط ــر اعت ــداء
ح ــال أو وش ــيك الوق ــوع  ،عل ــى نفس ــه أو مال ــه أو عرضـ ـه أو
نفس الغير أو ماله أو عرضه  ،وكان من المتعذر عليه اتقاء
الخطــر بــاللجوء إلــي الســلطة العامــة أو بــأي طريقــة أخــرى ،

ويجـ ــوز ل ـ ـه أن يـ ــدفع الخطـ ــر بقـ ــدر مـ ــا يلـ ــزم لـ ــرده وبالوسـ ــيلة
المناسبة .
()3

ال ينش ـأ حــق الــدفاع الشــرعي فــي مواجهــة الموظــف العــام إذا
ك ــان يعم ــل ف ــي ح ــدود ســـلطة وظيفت ــه إال إذا خي ــف تسـ ــبيب
الموت أو األذى الجسيم .
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()4

ال يبلــغ حــق الــدفاع الشــرعي تعمــد تســبيب المــوت إال إذا كــان
الخطـ ــر الم ـ ـراد دفعـ ــه يخشـ ــى منـ ــه إحـ ــداث المـ ــوت أو األذى
الجسيم أو االغتصاب أو االستدراج أو الخطف أو الحرابة أو
النهــب أو اإلتــالف الجنــائي لم ــال أو مرفــق عــام أو اإلتــالف
الجنائي باإلغراق أو بإشعال النار أو باستخدام المواد الحارقـة
أو الناسفة أو السامة .

اإلكراه .

 63ـ

األفعال غير

 64ـ

()6

ال يعد مرتكباً جريمة الشخص الذي أكره على الفعل باإلجبار

أو بالتهديد بالقتـل أو بـأذى جسـيم عاجـل يصـيبه فـي نفسـه أو

أهله أو بضرر بليغ في ماله إذا غلب على ظنه وقوع ما هدد
به ولم يكن في قدرته تفادي ذلك بوسيلة أخرى .
()2

ال يب ــيح اإلكـ ـراه تس ــبيب الم ــوت أو األذى الجس ــيم أو ارتك ــاب

أي مـ ــن الج ـ ـرائم  ،الموجهـ ــة ضـ ــد الدولـ ــة  ،المعاقـ ــب عليهـ ــا
باإلعدام .

ال يع ـ ـ ــد مرتكبـ ـ ـ ـاً جريم ـ ـ ــة الش ـ ـ ــخص ال ـ ـ ــذي ل ـ ـ ــم يك ـ ـ ــن وق ـ ـ ــت إرتكابــ ـ ــه
الفعل مختا اًر وال في وسعه السيطرة على أفعاله بسبب قوة قاهرة

االختيارية .

أو مرض فجائي مما جعله عاج اًز عن تفادي ذلك الفعل .

الضرورة .

 65ـ

الحادث العرضي.

 61ـ

ال يعد مرتكباً جريمة الشخص الذي ألجأته الي الفع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل حالة ضرورة

لوقاية نفسه أو عرضـه أو مالـه أو نفـس الغيـر أو عرضـه أو مالـه مـن

خطر جسـيم محـدق لـم يتسـبب هـو فيـه قصـداً ولـم يكـن فـي قدرتـه اتقـاؤه

بوسيلة أخرى  ،بشرط أال يترتب على الفعل ضرر مثـل الضـرر المـراد
اتق ــاؤه أو أكب ــر من ــه  ،عل ــى أن ــه ال تب ــيح الض ــرورة القتـ ـل إال ف ــي أداء
الواجب .
ال يعد جريمة ما نتج عرضاً عن فعل مشروع وقع بحسن نية ونجم
عنه ضرر غير متوقع الحدوث .
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الرضا.

 67ـ

الخطأ في الوقائع.

 68ـ

تعريف الشروع.

 69ـ

العقوبة على

 21ـ ـ

()6

ال يعد الفعل جريمة إذا سبب ضر اًر لشخص في جسمه أو

()2

ال تطبق أحكام البند ( )6على األفعال التي يحتمـل أن تسـبب

ـاء علــى رضــا ص ـريح أو ضــمني مــن ذلــك
مالــه متــى كــان بنـ ً
الشخص .

الموت أو األذى الجسيم .
ال يعد مرتكباً جريمة الشخص الذي يعتقد بحسن نية  ،بسبب خطأ في
الوقائع  ،أنه مأذون له في الفعل .

الباب الثالث
الشروع واالشتراك الجنائي
الفصل األول
الشروع
الشروع هو إتيان فعل يدل داللة ظاهرة على قصد ارتكاب جريمة
إذا لم تتم الجريمة بسبب خارج عن إرادة الفاعل .
()6

مــن يشــرع فــي ارتكــاب جريمــة ،يعاقــب بمــا ال يجــاوز نصــف
الحد األقصى للعقوبة المقررة لها ،فإذا كان فعل الشروع

الشروع .

يشكل جريمة مستقلة يعاقب الجاني بالعقوبة المقررة لها.
()2

إذا كانــت عقوبــة جريمــة هــي اإلعــدام أو القطــع تكــون عقوبــة

الشروع فيها السجن مدة ال تجاوز سبع سنوات .
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الفصل الثاني
االشتراك الجنائي
االشتراك تنفيذاً

 26ـ

إذا ارتكب شخصان أو أكثر جريمة تنفيذاً التفاق جنـائي بيـنهم  ،يكـون
كل واحد منهم مسئوالً عنها كما لو كان قد ارتكبها وحده  ،ويعاقب

التفاق جنائي .

بالعقوبة المقررة لها .
االشتراك دون

22ـ ـ

اتفاق جنائي .

إذا ارتكــب شخصــان أو اكثــر جريمــة دون اتفــاق جنــائي بيــنهم  ،يكــون

كل واحد منهم مسئوالً عن فعله ،ويعاقب بالعقوبة المقررة للجريمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
التي يشكلها ذلك الفعل .

األمر بارتكاب

 23ـ

جريمة واإلكراه

من يأمر شخصاً غير مكلف  ،أو حسن النية  ،بارتكاب فعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل

يشكل جريمة  ،أو يكره شخصاً على ارتكاب ذلك الفعل  ،يكون هـ ـ ـ ـو

مســئوالً عنــه  ،كمــا لــو كــان قــد ارتكبــه وحــده  ،ويعاقــب بالعقوبــة المقــررة

عليها .

لتلك الجريمة .

االتفاق الجنائي.

 24ـ

()6

االتفاق الجنائي هو اتفاق شخصين أو أكثر علـى ارتكاب

()2

فيمــا عــدا ج ـرائم القتــل العمــد والح اربــة والج ـرائم الموجهــة ضــد

جريمة .

الدولة المعاقب عليها باإلعدام ،ال يعد االتفاق الجنائي جريمة
معاقب ـاً عليهــا إال بالشــروع فــي ارتكــاب الجريمــة  ،وفــى جميــع
الحاالت ال يعد االتفاق المعدول عنه جريمة .

()3

م ــن يرتك ــب جريم ــة االتف ــاق الجن ــائي يعاق ــب بالس ــجن م ــدة ال
تجــاوز خمــس ســنوات ،وف ــى حالــة وق ــوع الجريمــة أو الش ــروع
فيها يعاقب بالعقوبة المقـررة الرتكـاب تلـك الجريمـة أو للشـروع

بحسب الحال .

()4
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()4

التحريض .

 25ـ

المعاونة.

 21ـ

()6

التحريض هو إغ ارء الشخص لغيره بارتكاب جريمة أو
أمره لشخص مكلف تحت سلطانه بارتكابها .

()2

مــع م ارعــاة عــدم تجــاوز العقوبــة المقــررة للجريمــة يعاقــب مــن

يحرض على ارتكاب جريمة وفقاً لآلتي :
(أ )

فــي حالــة عــدم وقــوع الجريمــة أوعــدم الشــروع فيهــا،

بالسجن مدة ال تجاوز خمس سنوات ،
(ب)

()5

فــي حالــة وقــوع الجريمــة أو الشــروع فيه ــا ،بالســجن

مـ ـ ـ ــدة ال تج ـ ـ ـ ــاوز عش ـ ـ ـ ــر س ـ ـ ـ ــنوات أو بالغ ارم ـ ـ ـ ــة أو
بالعقوبتين معاً  ،فإذا كانت العقوبـة المقـررة للجريمـة
الجل ـ ـ ــد  ،يعاق ـ ـ ــب بالجل ـ ـ ــد بم ـ ـ ــا ال يج ـ ـ ــاوز نص ـ ـ ــف
العقوبة .

()3

مـ ــن يحـ ــرض علـ ــى ارتك ـ ــاب جريمـ ــة ويكـ ــون حاضــ ـ اًر وق ـ ــت

()4

مــن يحــرض شخصـاً علــى ارتكــاب فعــل معــين  ،يكــون مســئوالً

وقوعها  ،يعد مرتكباً لتلك الجريمة .

عن ارتكاب أي فعل آخر يشكل جريمـة يرتكبـه ذلـك الشـخص

إذا كان الفعل اآلخر نتيجة راجحة للتحريض .
كل من يعاون على ارتكاب أي فعل  ،يشكل جريمة بقصد تسهيل
وقوعه ــا  ،تطب ــق بش ــأنه أحك ــام الم ــادة  ، 25ويعاق ــب بالعقوب ــة المق ــررة
للمحرض بحسب الحال .

()5

قانون رقم  41لسنة . 6974

38

الباب الرابع
الجزاءات
الفصل األول
العقوبات
اإلعدام .

 27ـ

القصاص.

 28ـ

شروط القصاص .

 29ـ

()6

يكون اإلعدام ،إما شنقاً أو رجماً أو بمثل ما قتل به الجاني،

()2

فيمــا عــدا جـرائم الحــدود والقصــاص ،ال يجــوز الحكــم باإلعــدام

وقد يكون حداً أو قصاصاً أو تعزي اًر وقد يكون معه الصلب .

عل ــى م ــن ل ــم يبل ــغ الثامن ــة عشـ ـرة  ،أو تج ــاوز الس ــبعين م ــن
عمره .
()3

ال يجوز الحكم باإلعدام مع الصلب إال في الحرابة .

()6

القصاص هو معاقبة الجاني المتعمد بمثل فعله .

()2

ـداء للمجنـ ــي عليـــه ثـ ــم ينتقـ ــل
يثب ــت الحـ ــق فـ ــي القصـــاص ابتـ ـ ً
ألوليائه .

()3

في حالة القتـل يكـون القصـاص باإلعـدام شـنقاً حتـى المـوت ،

()4

ويجــوز قتــل الجــاني بمثــل مــا قتــل بــه إذا رأت المحكمــة ذلــك

مناسباً .

فــي حالــة الج ـراح يكــون القصــاص وفــق أحكــام الجــدول األول
الملحق بهذا القانون .

يشترط لتطبيق القصاص في الجراح :
( أ)

تحق ــق المماثل ــة ب ــين العض ــوين م ــن حي ــث الج ــنس والس ــالمة
والمقــدار فــال يقــتص إال مــن نظيــر العضــو المجنــي عليــه وال
يؤخ ــذ الص ــحيح باألش ــل أو المعيـ ـب وال الكام ــل بالنـــاقص وال
األصلي بالزائد ويؤخذ كـل المحـل بكلـه وبعضـه ببعضـه كيفمـا

وجب القصاص  ،و
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(ب)

إمكــان اســتيفاء المثــل مــن غيــر حيــف بحيــث ال يترت ـب علــى
القصـ ـ ــاص هـ ـ ــالك الجـ ـ ــاني أو مجـ ـ ــاوزة األذى الـ ـ ــذي ألحقـ ـ ــه
بالمجني عليه .

تعدد القصاص .

 31ـ

()6

يقتل الواحد بالجماعة وتقتل الجماعة بالواحد .

()2

يتع ــدد القص ــاص ف ــي الجـ ـراح بتع ــدد األجـ ـزاء غي ــر المتماثل ــة
وي ـ ــدخل األص ـ ــغر ف ـ ــي األكب ـ ــر إال إذا قص ـ ــد الج ـ ــاني المثل ـ ــة

بالمجني عليه فيقتص منه بالقطعين األصغر ثم األكبر.
()3

إذا قط ــع الج ــاني مح ــال متماثل ــة م ــن مجن ــي عل ــيهم متع ــددين
وكانـت جميعهـا موجبـة للقصـاص عوقـب بالقصـاص إذا طلبــه
أي واحــد مــنهم دون مســاس بحــق البــاقين فــي المطالبــة بالديــة

كلها أو بعضها حسب الحال .
()4

إذا قطع الجاني ثالثة محال أو أكثر من مجني عليه واحد أو
مجني عليهم متعـددين وكانـت جميعهـا موجبـة للقصـاص جـاز
أن يقتص منه بما قطع أو يحكم عليه باإلعدام .

مسقطات القصاص 36 .ـ

يسقط القصاص في أي من الحاالت اآلتية :
( أ)

إذا كان المجني عليه أو وليه فرعاً للجاني ،

(ب)

إذا عفا المجني عليه أوبعض أوليائه بمقابل أو بدون مقابل،

(ج )

إذا وقعت الجراح برضا المجني عليه ،

(د )

باليأس من إفاقة الجاني إذا طـ أر عليـه جنـون بعـد الحكـم عليـه
بالقصاص ،

أولياء المجني عليه

 32ـ

(هـ)

بفوات محل القصاص في حالة الجراح .

()6

أولياء المجني عليـه الـذين لهـم الحـق فـي القصـاص هـم ورثتـه

الذين لهم الحق
في القصاص .

()2

وقت وفاته .

إذا كان المجني عليه غير بالغ أو مجنوناً أو معتوهاً ينوب
41

عنه وليه أو وصيه أو القيم على أمـره وللمحكمـة انتظـار بلـوغ
الصغير المراهق إذا رأت ذلك مناسباً.

()3

الدولة ولى من ال ولي له أو من كان وليه مجهول المكـان أو

()4

لــولى المجن ــي عليــه  ،ف ــي حالــة العم ــد مــن القت ــل أو الجـ ـراح

غائباً ال ترجى عودته .

المطالب ــة بالقصـ ــاص أو الديـ ــة أو المصـ ــالحة علـ ــى مـ ــال أو
العفو الشامل  ،وله في حالتي شبه العمد أو الخطـأ مـن القتـل

أو الج ارح المطالبـة بالديـة أو المصـالحة أو العفـو  ،وال يجـوز
لمن ينوب عن الصغير غير البالغ  ،ومن في حكمه أن يعفو
إال بمقابل ال ينقص عن الدية .
()5

يثبـت للـولى مجهـول المكـان أو الغائـب حقـه فـي القصـاص أو

()1

ال يجــوز الرجــوع فــي العفــو إذا كــان عفـواً صـريحاً صــاد اًر عــن

()6

يشمل السجن :

الدية أو العفو إذا حضر قبل تنفيذ القصاص أو دفع الدية .

رضا .

السجن والتغريب.

 33ـ

السجن المؤبد ومدته عشرون سنة  ،أو

( أ)

النفي وهو السجن بعيداً عن منطقة ارتكاب الجريمـة

(ب)

وعن مكان إقامة الجاني .

()2

التغريــب وهــو تحديــد إقامــة الجــاني بعيــداً ع ـن منطقــة ارتكــاب

()3

فيمــا عــدا حــد الح اربــة  ،ال يجــوز الحكــم بالســجن علــى مــن لــم

الجريمة.

يبلغ الثامنة عشر من عمره .
()4

فيمــا عــدا حــد الح اربــة ،ال يجــوز الحكــم بالســجن علــى مــن بلــغ
السبعين من عمره ،فإذا عدل عن حكـم السـجن أو سـقط لبلـوغ
عمر السبعين تسرى على الجاني عقوبة التغريب لمدة السجن

المقررة .

46

()5

عند حساب جملة مدة السجن المحكوم بها في محاكمة واحـدة
لجرائم متعددة ال تزيـد مـدة السـجن اإلجماليـة عـن مـدة السـجن

()1

المؤبد .

إذا كانت الجريمة مما يجوز أن يعاقب عليهـا بالغ ارمـة وحـدها

فال يجوز أن تزيد مدة السجن التي تقررها المحكمة بديالً عـن
دفع الغرامة على :

()1

( أ)

ش ــهرين  ،إذا كـــان مق ــدار الغ ارم ــة ال يج ــاوز واحـ ــد

(ب)

أربعـ ــة أشـ ــهر  ،إذا كـ ــان مقـ ــدار الغ ارمـ ــة ال يجـ ــاوز

جنيه ،

خمسة جنيهات .
(ج)
الغرامة  34 .ـ ـ

()6

ستة أشهر  ،في أي حالة أخرى .

تقدر المحكمة الغرامة بالنظر إلي طبيعة الجريمة المرتكبة
وقدر الكسب غير المشروع فيها ودرجة مشاركة الجاني
وحالته المالية .
()2

()3

يجوز للمحكمة أن تأمر بدفع الغرامة كلها أو بعضها
تعويضاً ألي شخص متضرر من الجريمة ما لم يحكم له

بالتعويض استقالالً .

عند الحكم بالغرامة يحكم بالسجن عقوبة بديلة عند عدم الدفع
 ،ف ــإذا دف ــع المحك ــوم عليـــه ج ــزءاً م ــن الغ ارمـــة تخف ــض م ــدة
السجن البديلة بنسبة ما دفعه إلي جملة الغرامة .

الجلد .

 35ـ

()4

تسقط الغرامة بالوفاة .

()6

فيما عدا جرائم الحدود  ،ال يحكم بالجلد عقوبة على من بلغ
الستين من عمره وال على المريض الذي يعرض الجلد حياته
للخطر أو يضاعف عليه المرض ،

()1
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إذا س ــقطت عقوب ــة الجل ــد بس ــبب العم ــر أو الم ــرض  ،يعاق ــب

()2

الجاني بعقوبة بديلة .
المصادرة واالبادة.

 31ـ

إغالق المحل .

 37ـ

العفو عن العقوبة.

 38ـ

تعيين العقـوبة

 39ـ

المصادرة هي الحكم بأيلولة المال الخاص إلي ملك الدولة

()6

بدون مقابل أو تعويض .
اإلبادة هي إتالف المال دون مقابل أو تعويض .

()2

إغالق المحل هو الحكم بحظر استعمال المحل أو مباشرة أي عمل
فيه بأي وجه مدة ال تقل عن شهر وال تزيد عن سنة واحدة .
ال يجوز إسقاط تنفيذ الحدود بالعفو .

()6

ال يجوز إسقاط تنفيذ القصاص إال بعفو مـن المجنـي عليـه أو

()2

وليه .
يجوز إسقاط العقوبة التعزيرية بالعفو من السلطة العامـة كليـاً

()3

أو جزئي ـاً وفق ـاً لقــانون اإلج ـراءات الجنائيــة لســنة 6996وذلــك
دون مساس بحقوق أي متضرر من الجريمة المعفو عنها فـي

الحصول على التعويض .

الفصل الثاني
تعيين العقوبة التعزيرية
وتقديرها والتعدد والعود
التعزيرية وتقديرها .

ت ارعـ ــي المحكمـ ــة  ،عنـ ــد تعيـ ــين العقوبـ ــة التعزيريـ ــة المناسـ ــبة وتقـ ــديرها
جميع الظروف المخففة أو المشددة وبوجه خاص درجة المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـئولية

والبواعـ ــث علـ ــى الجريمـ ــة وخط ـ ــورة الفع ـ ــل وجسـ ــامة الضـ ــرر وخط ـ ــورة
شخصية الجاني ومركزه وسوابقه الجنائيـة وسـائر الظـروف التـي اكتنفـت
الواقعة .

43

تعدد الجرائم وأثره

41ـ ـ

()6

إذا شكل الفعل الواحد أكثر من جريمة فإن العقوبات تتداخل
وتوقع عقوبة واحدة وهى العقوبة األشد .

في العقوبة.

العود .

46ـ ـ

الدية .

 42ـ

()2

إذا تع ــددت الجـ ـرائم فــان الحك ــم باإلع ــدام عــن إ ح ــداها يج ــب

()6

إذا أدين شخص في أية جريمة تجوز المعاقبة عليها بالسجن

ماعداه من عقوبات سوى المصادرة .

وكان قد سبق إدانته في مثلها مـرتين  ،تحكـم عليـه المحكمـة

بالسجن .
()2

إذا أدين شخص في أية جريمة تجوز المعاقبـة عليهـا بالسـجن
وك ــان ق ــد س ــبق الحك ــم علي ــه بالس ــجن مـ ـرتين  ،تحك ــم علي ــه
المحكمــة بالســجن مــع وجــوب إنــذاره  ،فــإذا عــاد بعــد اإلنــذار

وأدين فـي أي جريمـة  ،تجـوز المعاقبـة عليهـا بالسـجن ارتكبهـا

أثن ــاء س ــجنه أو خ ــالل س ــنة م ــن اإلفـ ـراج  ،عن ــه تحك ــم علي ــه
المحكمـ ــة بالسـ ــجن مـ ــدة ال تقـ ــل عـ ــن أقصـ ــى عقوبـ ــة السـ ــجن
المقررة لتلك الجريمة .

الفصل الثالث
التعويض
()6

الدية مائة من اإلبل أو ما يعادل قيمتها من النقـ ـ ـ ـ ــود وف ـ ـق ما
يقدره ،من حين آلخر رئيس القضاء بعد التشاور مـع الجهـات

المختصة .
()2

تقـ ــدر ال ــديات م ــن ارش الجـ ـراح والغـ ـرة وفـــق الجـــدول الثـ ــاني
الملحق بهذا القانون .

()3

تتع ــدد ال ــديات بتع ــدد المجن ــي عل ــيهم ولكنه ــا ال تتع ــدد بتع ــدد

الجناة في الجريمة الموجبة لها وانما توزع علـيهم بالتسـاوي إذا
كان اشتراكهم تنفيذاً التفاق جنائي بينهم وفيما عـدا ذلـك فعلـى
كل حسب جنايته .
44

()4

ال يجــوز مــع الديــة اقتضــاء أي تع ــويض آخــر عــن القتــل أو
الجراح .

()5

يــنقص مقــدار الديــة فــي حالــة الخطــأ مــن القتــل والج ـراح بقــدر

نسبة اشتراك المجني عليه في تسبيب الجريمة .

تحكم المحكمة بالدية وفقاً للجدول الثاني الملحق بهذا القانون في أي

الحكم بالدية .

 43ـ

من تثبت له الدية.

44ـ ـ

ابتداء للمجني عليه ثم تنتقل لورثته حسب أنصبتهم في
تثبت الدية
ً
الميراث واذا لم يكن للمجني عليه وارث تؤول إلي الدولة .

من تجب عليه الدية 45ـ ـ

تجــب الديــة علــى الجــاني وحــده فــي جـرائم العمــد مــن القتــل أو

من الحاالت اآلتية:
( أ)

في العمد من القتل والجراح  ،إذا سقط القصاص ،

(ب)

في شبه العمد من القتل والجراح ،

(ج)

في الخطأ من القتل والجراح ،

( د)

فـ ــي القتـ ــل والج ـ ـراح التـ ــي تسـ ــبب فيهـ ــا غيـ ــر البـ ــالغ أو فاقـ ــد

()6

التمييز .

الجراح .

وكيفية استيفائها منه.

()2
()3

تج ــب الدي ــة عل ــى الج ــاني والعاقل ــة ف ــي جـ ـرائم ش ــبه العم ــد أو
الخطأ من القتل أو الجراح .

العاقلـة تشــمل العصـبة مــن أقربـاء الجــاني  ،أو الجهـة المــؤمن

لديها  ،أو الجهة المتضامنة مالياً معه  ،أو الجهة التي يعمل

بها إذا كانت جنايته في سياق عمله .
()4

تجــب ديــة العمــد مــن القتــل أو الج ـراح حالــة  ،ويجــوز تأجيلهــا
أو تنجيمهــا برضــى المجنــي عليــه أو أوليائــه  ،أم ــا ديــة شــبه
العمد أو الخطأ فيجوز أن تكون حالة أو منجمة  ،وعلى من

تجب عليه الدية تقديم الكفالة الالزمة إذا طلبها المستحقون .

45

()5

تس ــتوفى الدي ــة وفقـ ـاً ألحك ــام ق ــانون اإلجـ ـراءات المدني ــة لس ــنة
.6983

رد المال أو المنفعة

تأمر المحكمة عند إدانة المتهم برد أي مال أو منفعة حصل عليها،

41ـ ـ

بناء على طلب المجني عليه أو أوليائه أن تحكم
ويجوز لها
ً
ب ــالتعويض ع ــن أي ضـــرر يترت ــب علـــى الجريمـــة وذلـــك وفقـ ـاً ألحكـــام

أو التعويض .

قانوني المعامالت المدنية واإلجراءات المدنية .

()7

الفصل الرابع
تدابير الرعاية واإلصالح
التدابير المقررة

يجوز للمحكمة تطبيق التدابير اآلتية على الحدث المتهم الذي بلغ

47ـ ـ

وقت ارتكاب الفعل الجنائي سن السابعة ولم يبلغ سن الثامنة عشرة :

لألحداث .

(أ )

(ب)

التوبيخ بحضور وليه في الجلسة ،

الجل ــد عل ــى س ــبيل التأدي ــب لم ــن بل ــغ س ــن العاشـ ـرة بم ــا ال يج ــاوز

عشرين جلدة ،

(ج )

تسـ ــليم الحـ ــدث لوالـ ــده أو أي شـ ــخص مـ ــؤتمن بعـ ــد التعهـ ــد بحسـ ــن

(د)

إلحـ ـ ـ ــاق الح ـ ـ ـ ــدث بإحـ ـ ـ ــدى مؤسس ـ ـ ـ ــات اإلصـ ـ ـ ــالح والرعاي ـ ـ ـ ــة

رعايته .

االجتماعيــة بقصــد إصــالحه وتهذيبــه لمــدة التقــل عــن ســنتين
والتزيد على خمس سنوات .
التدابير المقررة

48ـ ـ

للشيوخ.

دون مس ـ ــاس بتطبي ـ ــق العقوب ـ ــات الحدي ـ ــة واحك ـ ــام القص ـ ــاص  ،يج ـ ــوز
للمحكمة بعد اإلدانة اتخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاذ التدابير اآلتية بشأن الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيخ الذي بلغ
السبعين من عمره متى رأت ذلك مناسباً :
( أ)

تســليم الشــيخ لوليــه أو أي شــخص مــؤتمن بعــد التعهــد بحســن

رعايته ،
()7
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(ب)

تغريبه مدة ال تجاوز مدة السجن المقررة عقوبة لجريمته ،

(ج)

إيداعه إحدى مؤسسات اإلصالح والرعاية االجتماعية لمدة
ال تجاوز سنتين .

التدابير المقـررة

49ـ ـ

يجـ ــوز للمحكمـ ــة إذا ثبـ ــت لهـ ــا أن المـ ــتهم فاقـ ــد اإلدراك بسـ ــبب مـ ــرض

للمصابين بأمراض

عقلي أو نفسي  ،أن تأمر بإدخاله إحدى المؤسسـات المعدة لع ـ ـ ـ ـ ـ ـالج

عقلية .

األمراض العقلية أو النفسية  ،كما يجوز لها أن تعهد برعايته إلي

وليه أو أي شخص مؤتمن بعد التعهد بحسن رعايته .

الباب الخامس
الجرائم الموجهة ضد الدولة
تقويض النظام

51ـ ـ

مـ ـ ــن يرتكـ ـ ــب أي فعـ ـ ــل بقصـ ـ ــد تقـ ـ ــويض النظـ ـ ــام الدسـ ـ ــتوري للـ ـ ــبالد أو
بقصد تعريض استقاللها أو وحدتها للخطر  ،يعاقب باإلع ـ ـدام أو

الدستوري .

السجن المؤبد أو السجن لمدة أقل مع جواز مصادرة جميع أمواله .
إثارة الحرب ضد

56ـ ـ

الدولة .

يعـ ــد مرتكبــ ـاً جريم ـ ــة إثـ ــارة الح ـ ــرب ضـ ــد الدول ـ ــة ويعاقـ ــب باإلع ـ ــدام أو
السجن المؤبد أو السجن لمدة أقل مع جواز مصادرة جميع أمواله
من :
( أ)

يثيـ ـ ـ ــر الحـ ـ ـ ــرب ضـ ـ ـ ــد الدولـ ـ ـ ــة عسـ ـ ـ ــكرياً بجمـ ـ ـ ــع األفــ ـ ـ ـراد أو

تـ ــدريبهم أو جم ـ ــع السـ ــالح أو العت ـ ــاد أو يشـ ــرع ف ـ ــي ذل ـ ــك أو
يحرض الجاني على ذلك أو يؤيده بأي وجه  ،أو

(ب)

يعمل بالخدمة العسكرية أو المدنيـة ألي دولـة فـي حالـة حـرب
مـ ــع السـ ــودان أو يباشـ ــر معهـ ــا أو مـ ــع وكالئهـ ــا أي أعمـ ــال
تجارية أو معامالت أخرى ،

()8
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()8

أو

(ج )

يقوم في داخـل السـودان دون إذن مـن الدولـة  ،بجمـع الجنـد
وتجهيـزهم لغــزو دولــة أجنبيــة أو يقــوم بعمــل عــدائي ضــد دولــة

( د)

أجنبية يكون من شأنه أن يعرض البالد لخطر الحرب  ،أو

يخــرب أو يتلــف أو يعطــل أي أســلحة أو مــؤن أو مهمــات أو
ســفن أو طــائرات أو وســائل نقــل أو اتصــال أو مبــان عامــة أو
أدوات للم ارفـ ــق العامـ ــة كالكهربـ ــاء أو المـ ــاء أو غيرهـ ــا بقصـ ــد
األضرار بمركز البالد الحربي .

التعامل مع دولة

52ـ ـ

معادية .

من يقوم دون إذن بالعمل في خدمة أي دولة يعلن الس ـ ـ ـ ـ ـودان أنها دولة

معاديـة أو بمباشـرة أي أعمـال تجاريـة أو معـامالت أخـرى معهـا أو مــع
وكالئه ــا ،يعاق ــب بالس ــجن م ــدة التجـ ـاوز عش ــر س ــنوات أو بالغ ارم ــة أو
بالعقوبتين معاً .

التجسس على البالد 53 .ـ

يعد مرتكباً جريمة التجسس ويعاقب باإلعدام أو بالسجن المؤبد أو

الســجن لمــدة أقــل مــع ج ـواز مصــادرة جميــع أموالــه مــن يتجســس علــى

البالد بأن يتصل بدولة أجنبية أو وكالئها أو يتخابر معها أو ينقل إليها
أس ـ ـ ار اًر وذلـ ــك بقصـ ــد معاونتهـ ــا فـ ــي عملياتهـ ــا الحربيـ ــة ضـ ــد الـ ــبالد أو

األض ـرار بمركــز الــبالد الحربــي  ،فــإذا لــم يكــن التجســس بــذلك القصــد

ولكن يحتمل أن يضر بالبالد سياسياً أو اقتصادياً ،يعاقـب بالسـجن مـدة
ال تجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.

السماح بهرب أسرى  54ـ
الحرب ومساعدتهم.

كل موظف عام مكلف بحراسة أحد أسري الحرب يسمح بقصد أو

يتغاضى بإهمال عن هربه وكل من يساعد عن علم أحد أسـرى

الحــرب علــى الهــرب أو يؤويـه أو يقــاوم القــبض عليــه  ،يعاقــب بالســجن
مدة ال تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة .

48

إفشـاء واسـتالم

 55ـ ـ

من يحصـل بأي طريقـة على أي أمور سـرية من معلومـات أو مستندات

المعلومات والمستندات

تتعلق بشئون الدولة دون إذن  ،ومن يفضي أو يش ـ ـ ـ ـ ـرع في اإلفضاء

الرسمية .

بتلك المعلومات أو المستندات ألي شخص دون إذن أو عذر مشروع ،

يعاقــب بالســجن م ــدة ال تجــاوز ســنتين أو بالغ ارم ــة أو بــالعقوبتين معـ ـاً،

وتكــون العقوبــة بالســجن مــدة ال تجــاوز خمــس ســنوات إذا كــان الجــاني

موظفاً عاماً .
إفشاء المعلومات

 51ـ

م ــن تك ــون لدي ــه معلوم ــات متعلق ــة بالش ــئون العس ــكرية للدول ــة ويفض ــي
بها في أي وقت إلي أي شخص وهو يعلم أن اإلفضاء بها إليه يضر

العسكرية .

بمصلحة البالد في ذلـك الوقـت  ،يعاقـب بالسـجن مـدة ال تجـاوز خمـس
سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة .
دخـول وتصوير

 57ـ

يعاقب بالسجن مدة ال تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً من :

المناطق واألعمال

( أ)

يدخل دون إذن أو عذر مشروع منطقة عسكرية  ،أو

العسكرية .

(ب)

يعم ـ ـ ــل دون إذن مش ـ ـ ــروع ص ـ ـ ــورة أو تخطيطـ ـ ـ ـاً أو رس ـ ـ ــماً أو

نموذجاً ألي منطقة أو عمل عسكري أو موقع يمكن أن يكـون
تص ــويره ب ــأي وج ــه مفي ــداً للع ــدو أو ألى ش ــخص خ ــارج عل ــى
الدولة  ،أو

(ج)

يوجد على مقربة من أي منطقـة أو عمـل عسـكري وهـو يحـوز
 ،دون إذن أو عــذر مشــروع  ،أي جهــاز مــن أجهـزة التصــوير

أو أي مادة تصلح لعمل الصور أو التخطيطات أو الرسوم أو
النماذج .
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الباب السادس
الجرائم المتعلقة بالقوات النظامية
التحريض على

 58ـ

()6

من يحرض أي فرد من أفراد القوات النظامية على التمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرد
أو الخــروج عــن الطاعــة أو التخلــي عــن واجبــه نحــو الدولــة ،

التمرد.

يعاقب بالسجن مدة ال تجاوز سـبع سـنوات كمـا تجـوز معاقبتـه
بالغرامة .

التحـريض على

59ـ ـ

()2

إذا وق ـ ــع التم ـ ــرد نتيج ـ ــة ل ـ ــذلك التحـ ـ ـريض يعاق ـ ــب المح ـ ــرض

()6

مــن يحــرض أي فــرد مــن أف ـراد الق ـوات النظاميــة علــى الهــرب

بالسجن مدة ال تجاوز أربع عشرة سنة .

الهرب من الخدمة

من الخدمة العسكرية أو يؤويه بعد هربه مع علم ـ ـ ـ ـه بأنه

العسكرية وايواء

هارب منها يعاقب بالسجن مدة ال تجاوز خمس س ـ ـ ـنوات أو

الهارب .

بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

()2

ال تنطبـق أحكــام البنــد ( )6علــى أي مــن الــزوجين أو الوالــدين
واألبناء  ،في إيواء بعضهم بعضاً.

استعم ــال الزي

 11ـ

()6

والشارات العسكرية

من يرتدى أي زي رسمي أو شارة مما تستخدمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه القوات

النظامية  ،أو أي زي أو شارة تشبه ما تستخدمه تلك القوات،

ولم يكن ذلك الشخص من أفرادها  ،قاصداً بذلك أن يظن انه

والتعامل فيها .

مــن أفرادهــا يعاقــب بالســجن مــدة ال تجــاوز ســنتين أو بالغ ارمـة
()2

أو بالعقوبتين معاً.

من يصنع أياً من األزياء أو الشارات المذكورة في البند( )6أو

يتاجر فيها أو يخصصها للعاملين معه  ،بدون إذن مشـروع ،

يعاقــب بالس ــجن م ــدة ال تجــاوز ث ــالث س ــنوات أو بالغ ارم ــة أو
بالعقوبتين معاً مع مصادرة تلك األزياء أو الشارات .
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التدريب غير

16ـ ـ

من يكون  ،من غير أفراد القوات النظامية ويمارس دون إذن مش ـ ـ ـ ـ ـ ـروع
أي تمرينات أو تحركات أو مناورات ذات طبيعة عسكرية أو يش ـ ـ ـ ـارك

المشروع.

فيها أو يحرض عليها ،يعاقب بالسجن مدة التجاوز ثالث س ـ ـنوات أو

بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
إثارة الشعور بالتذمر 12ـ

من يتسبب في إثارة شعور التذمر بين أفراد القوات النظام ـ ـ ـ ـ ـية أو

بين القوات النظامية

يحرض أحد أفرادها على االمتناع عن تأدية واجبه أو ارتكـ ـ ـ ـ ـاب

ما يخل بالنظام  ،يعاقب بالسجن مدة ال تجاوز خمس سنوات كما

والتحريض على ارتكاب

تجوز معاقبته بالغرامة .

ما يخل بالنظام.

الباب السابع
الفتنة
الدعـوة لمعارضة

 13ـ

السلطة العامة بالعنف

طريق العنف أو القوة الجنائية  ،يعاقب بالسجن مدة ال تجاوز ثالث
سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

أو القوة الجنائية .
إثارة الكراهية ضد

من يدعو أو ينشر أو يروج أي دعوة لمعارضة السلطة العامة ع ـ ـن

 14ـ

من يعمل على إثارة الكراهية أو االحتقار أو العداوة ضد أي طائفة
أو ب ــين الطوائ ــف بس ــبب اخ ــتالف الع ــرق أو الل ــون أو اللس ــان وبكيفي ــة

الطوائف أو بينها.

تعرض السـالم العـام للخطـر  ،يعاقـب بالسـجن مـدة ال تجـاوز سـنتين أو
بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
منظمات اإلجرام
واإلرهاب.

 15ـ

من ينشئ أو يدير منظمة تدبر الرتكاب أي جريمة ومن يشارك

أو يعـ ـ ــاون قصـ ـ ــداً فـ ـ ــي تلـ ـ ــك المنظمـ ـ ــة  ،س ـ ـ ـواء كانـ ـ ــت تعمـ ـ ــل داخـ ـ ــل

الس ــودان أم خارج ــه  ،يعاق ــب بالس ــجن م ــدة التج ــاوز خم ــس س ــنوات أو

بالغ ارم ـ ــة أو ب ـ ــالعقوبتين معـ ـ ـاً  ،ف ـ ــإذا كان ـ ــت الجريم ـ ــة الت ـ ــي ت ـ ــدبر له ـ ــا

المنظمـة هـي الح اربـة أو النهـب أو مــن الجـرائم المعاقـب عليهـا باإلعــدام

56

أو هــى اإلرهــاب بتهديــد الجمهــور أو الســلطة العامــة  ،يعاقــب بالســجن
مدة ال تجاوز عشر سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة .
نشر األخبار الكاذبة  11 .ـ

()9

من ينشر أو يذيع أي خبر أو إشاعة أو تقرير  ،مع علمه بعدم
صحته  ،قاصداً أن يسبب خوفاً أو ذع اًر للجمهور أو تهديداً للسالم
العام  ،أو إنتقاصاً من هيبة الدولة  ،يعاقب بالسجن مـدة ال تجـاوز

ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

الباب الثامن
الجرائم المتعلقة بالطمأنينة العامة
الشغب .

 17ـ

عقوبة الشغب .

 18ـ

يعد مرتكباً جريمة الشغب من يشارك في أي تجمهر من خمسة

أشـ ــخاص فـ ــأكثر متـ ــى اسـ ــتعرض التجمهـ ــر القـ ــوة أو اسـ ــتعمل القـ ــوة أو

اإلره ــاب أو العن ــف  ،ومت ــى ك ــان القص ــد الغال ــب في ــه تحقي ــق أي م ــن
األغراض اآلتية :
(أ )

مقاومة تنفيذ أحكام أي قانون أو إجراء قانوني ،

(ب)

ارتك ــاب جريم ــة اإلت ــالف الجن ــائي أو التع ــدي الجن ــائي أو أي

(ج)

مباش ـرة أي حــق قــائم أو مــدعى بــه بطريــق يحتمــل أن يــؤدى

جريمة أخرى ،

إلي اإلخالل بالسالم العام .
(د )

إرغام أي شـخص ليفعـل مـا ال يلزمـه بـه القـانون أو لـئال يفعـل

ما يخوله إياه القانون .

من يرتكب جريمة الشغب يعاقب بالسجن مدة ال تجاوز ستة أشهر أو
بالغرامة أو بالجلد بما ال يجاوز عشرين جلدة فإذا كان يحمل سالحاً أو

أي أداة مم ــا يحتم ــل أن يس ــبب اس ــتخدامه الم ــوت أو األذى الجس ــيم ،

يعاقب بالسجن مدة ال تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
()9
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اإلخالل بالسالم

 19ـ

من يخل بالسالم العام أو يقوم بفعل يقصد به أو يحتمل أن يؤدى إلي
اإلخالل بالسالم العام أو بالطمأنينة العامة وكان ذلك في مكان عام ،

العام .

يعاقب بالسجن مدة ال تجاوز شـه اًر أو بالغ ارمـة أو بالجلـد بمـا ال يجـاوز

عشرين جلدة .

الباب التاسع
الجرائم المتعلقة بالسالمة والصحة العامة
الفصل األول
األفعال التي تسبب خطر ًا على الحياة واألموال
تلويث موارد المياه  71 .ـ

()6

من يعرض حياة الناس أو سالمتهم للخطر بوضع مادة
ســامة أو ضــارة فــي بئــر أو خ ـزان ميــاه أو أي مــورد عــام مــن
مـوارد الميــاه  ،يعاقــب بالســجن مــدة ال تجــاوز ثــالث ســنوات ،
كما تجوز معاقبته بالغرامة .

()2

مــن يفســد أو يلــوث مــاء بئــر أو خ ـزان ميــاه أو أي مــورد عــام
مــن مـوارد الميــاه بحيــث يجعلــه أقــل صــالحية لالســتعمال فيمــا
خصـص لـه  ،يعاقــب بالسـجن مـدة ال تجــاوز ثالثـة أشــهر أو

بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
تلويث البيئة .

 76ـ

()6

من يفسد أو يلوث الهواء أو البيئة العامة بحيث يحتمل أن

يس ـ ــبب ض ـ ــر اًر بص ـ ــحة األش ـ ــخاص أو الحيـ ـ ـوان أو النب ـ ــات ،

يعاق ــب بالس ــجن م ــدة ال تج ــاوز ثالث ــة اش ــهر أو بالغ ارم ــة أو
ب ــالعقوبتين معـ ـاً  ،ف ــإذا ك ــان يحتم ــل أن يع ــرض حي ــاة الن ــاس

للخط ــر فيعاق ــب بالس ــجن م ــدة ال تج ــاوز ث ــالث س ــنوات كم ــا

تجوز معاقبته بالغرامة .
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()2

مــن يفســد أو يلــوث الميــاه اإلقليميــة الســودانية أو ميــاه أعــالي
البحــار المتاخمــة للميــاه اإلقليميــة الســودانية  ،يعاق ـب بالســجن
مدة ال تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

تعـريض طـرق

 72ـ

م ــن يعـ ــرض للخطـ ــر أي ـ ـاً مـ ــن طـــرق النقـ ــل العـ ــام أو وسـ ــائله البريـ ــة أو
البحرية أو الجوية أو يعطل سيرها بأي طريقة  ،أو يعطل أي وسيلة

ووسائل المواصالت

من وسائل االتصال العام يعاقـب بالسـجن مـدة ال تجـاوز ثـالث سـنوات

للخطر .

كما تجوز معاقبته بالغرامة .

التوقف عن الخدمة

 73ـ

الذي يسبب خط اًر
على الحياة أو
ضر اًر للجمهور .

اإلهمال الذي يسبب  74ـ
خط اًر على الناس
أو األموال .

من يؤدي عمالً من األعمال المتصلة بالصحة العامة أو السالمة
العامة أو خدمة ذات منفعة عامة ويتوقف عن العمل بوجه يحتمل

ار أو خس ــارة أو مض ــايقة
أن يس ــبب خطـ ـ اًر عل ــى حي ــاة الن ــاس أو أضـ ـر اً

شديدة للجمهور  ،يعاقب بالسجن مدة ال تجاوز ثالث سنوات أو
بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

من يرتكب بإهمال فعالً يعرض حياة الناس للخطر أو يحتمل معه

تسبيب أذى أو ضرر ألي شخص أو مال  ،أو يمتنع عن اتخاذ
التدابير الالزمة لوقاية اآلخرين من خطر أي إنسان أو حيوان أو آلة

أو مواد تحت رقابته أو في حيازته  ،يعاقب بالسجن مدة ال تجاوز
ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
االمتناع عن المساعدة  75ـ

من يكون في وسعه مساعدة إنسان أصيب بأذى أو في حالة إغماء

الضرورية .

أو أشرف على الهالك ويمتنع قصداً عن تقديم ما يمكنه من مساعدة

ال تعــرض نفســه أو غي ـره للخطــر يعاقــب بالســجن مــدة ال تجــاوز ثالثــة
أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
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اإلخالل بااللتزام

 71ـ

من يكون مكلفاً بمقتضى التزام قانوني برعاية أي شخص عاجز

القانوني تجاه

بسبب صغر سنه أو اختالل قواه العقلية أو النفسية أو مرضه أو

شخص عاجز .

ضعفه الجسمي ويمتنع قصدا عن القيام بذلك االلتزام ،يعاقب بالسجن

مدة ال تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.

الفصل الثاني

اإلزعاج العام والخمر والميسر
اإلزعاج العام .

 77ـ

شرب الخمر

78ـ

()6

يعد مرتكباً جريمة اإلزعاج العام من يقع منه فعل يحتمل
أن يسبب ضر اًر عاماً أو خط اًر أو مضايقة للجمهور أو

لمن يسكنون أو يشغلون مكاناً مجاو اًر أو لمن يباشرون حقاً

من الحقوق العامة .
()2

يجوز للمحكمة إصدار أمر للجاني بايقاف اإلزعاج وعـ ـ ـدم

تك ارره  ،إذا رأت ذلك مناسباً  ،كما يجوز لها معاقبته بالسـجن

مدة ال تجاوز ثالثة أشهر أو بالغ ارمـة أو بالعقوبتين معاً .
()6

واإلزعاج .

()2

م ـ ـن يشـ ــرب خم ـ ـ اًر أو يحوزهـ ــا أو يصـ ــنعها  ،يعاق ـ ــب بالجلـ ــد
أربعين جلدة إذا كان مسلماً .

دون مساس بأحكام البند ( )6من يشرب خمـ اًر ويقـوم باسـتفزاز

مشاعر الغيـر أو مضـايقتهم أو إزعـاجهم أو يشـربها فـي مكـان
عام أو يأتى مكاناً عاماً وهو في حالة سكر  ،يعاقب بالسـجن

مدة ال تجاوز شه اًر أو بالجلد بما ال يجاوز أربعـين جلـدة كمـا

تجوز معاقبته بالغرامة أيضاً .
التعامل في الخمر79 .ـ

من يتعامل في الخمر بالبيع أو الشراء  ،أو يقوم بصنعها أو تخزينها
أو نقلهــا أو حيازتهــا وذلــك بقصــد التعامــل فيهــا مــع الغيــر أو يقــدمها أو

يــدخلها فــي أي طع ـام أو ش ـراب أو مــادة يســتعملها الجمهــور أو يعلــن
عنهــا أو يــروج لهــا بــأي وجــه يعاقــب بالســجن مــدة ال تجــاوز ســنة كمــا
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تج ــوز معاقبت ــه بالغ ارم ــة  .وف ــى جمي ــع الح ــاالت تب ــاد الخمـ ـر موض ــوع
التعامل .
لعب الميسر أو إدارة  81ـ

()6

أماكن للعب الميسر .

من يلعب الميسر أو يدير أي لعبة أو نشاط ينطوي على
الميسر أو يدير منزالً أو مكاناً لذلك الغرض أو يحرض

علــى ش ـئ مــن ذلــك  ،يعاقــب بالســجن مــدة ال تجــاوز ســنة أو

بالغ ارمــة أو بالجل ــد بم ــا ال يج ــاوز خمســاً وعشـ ـرين جل ــدة كم ــا

يج ــوز إغ ــالق المن ــزل أو المك ــان أو مص ــادرته إذا ك ــان ملكـ ـاً
()2

للجاني أو تم استخدامه بعلم المالك .

يش ــمل الميس ــر س ــحب أوراق النص ــيب وك ــل لعب ــة م ــن ألع ــاب
الحظ .

اعتياد ارتكاب

 86ـ

من يرتكب للمرة الثالثة أياً من الجرائم المنصوص عليها في

المواد  ،79 ،78و 81يعاقب بالسجن مدة ال تجاوز ثالث سنوات

بعض الجرائم.

أو بالجلد بما ال يجاوز ثمانين جلدة أو بالعقوبتين معاً  ،مع مصادرة

وسائل النقل واألدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة إذا كان أي
منها ملكاً للجاني أو تم استخدامها بعلم المالك .

الفصل الثالث
األطعمة واألشربة واألدوية
بيع أطعمة ضارة

 82ـ

م ــن يق ــوم قص ــداً ب ــالبيع أو الع ــرض لص ــنف م ــن الطع ــام أو الشـ ـراب ،
يكون ضا اًر بالصحة ،أوغير صالح لألكل أو الشرب  ،يعاقب بالسجن

بالصحة .

مدة ال تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
غش األطعمة
والتعامل فيها.

83ـ ـ

()6

مــن يغــش صــنفاً مــن الطعــام أو الش ـراب بــانتزاع جــزء منــه أو
إضافة شي إليه بحيث ينقص بذلك من نوعه أو مادته أو

طبيعتــه بــأي وجــه قاصــداً بيعــه باعتبــاره ســالماً أو يبيــع أو

يعــرض للبيــع أو يقــدم صــنفاً مغشوش ـاً مــن الطعــام أو الش ـراب
51

بســوء قصــد  ،يعاقــب بالســجن مــدة ال تجــاوز ثالثــة أشــهر أو
()2

بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

من يبيع صنفاً من الطعام أو الشراب يختلف في نوعه أو

مادته أو طبيعته عما يطلبه المشتري أو عما يزعمه البائع
لذلك الصنف  ،مع علمه بذلك  ،يعاقب بالسجن مدة ال

تجاوز شه اًر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
غش األدوية

 84ـ

()6

والتعامل فيها.

اء أو مستحض ـ اًر طبي ـاً بطريقــة تقلــل مــن مفعولــه
مــن يغــش دو ً
أو تغير من تأثيره أو تجعله ضا اًر بالصحة قاصداً بيعه
باعتبــاره ســليماً  ،أو يبيــع أو يقــدم أو يع ــرض أي دواء بتل ــك

الصفة بسوء قصد  ،يعاقب بالسجن مدة ال تجاوز سـنتين أو

()2

بالغرامة أو بالعقوبتين معاً

من يقوم بسوء قصد ببيع أو العـرض لبيـع أو تقـديم أو صـرف
أي دواء أو مستحض ـ ــر طبـ ـ ـي يغ ـ ــاير ال ـ ــدواء أو المستحض ـ ــر
الطبي المطلوب  ،أو انتهت مدة صـالحيته المقـررة  ،يعاقـب
بالسجن مدة ال تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

بيع الميتة .

85ـ ـ

عرض طعام أو

 81ـ

()6

من يبيع أو يعرض للبيع أو يقدم لحم الميتة عالماً بأنه

سـ ــوف يسـ ــتعمل غـ ــذاء لإلنسـ ــان  ،يعاقـ ــب بالسـ ــجن مـ ــدة ال

()2

تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

يقصد بالميتة ميتة الحيوان البري سواء مات حتف انفه أم
ذبح بطريقة غير مشروعة .

شراب محرم .

م ــن يع ــرض عل ــى ش ــخص طعامـ ـاً أو شـ ـراباً وه ــو يعل ــم ان ــه مح ــرم ف ــي
ذاء لإلنسـ ـ ـ ـان
دينه أو دين ذلك الشخص أو يعرض على الجمهور غ ً

57

يحتــوى علــى مــادة يعلــم أنهــا محرمــة فــي دينــه أو ديــن بعضــهم دون أن
يبــين ذلــك للشــخص أو للجمهــور  ،يعاقــب بالســجن مــدة ال تجــاوز ســتة
أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

الفصل الرابع
القسوة على الحيوان
القسوة على الحيوان  87 .ـ

()6

من يعامل بقسوة ظاهرة أو يعذب أو يرهق قصداً حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيواناً أو

يحمل ـه أكثــر مم ــا يطيــق أو يشــتط ف ــي اســتخدام حي ـوان غي ــر
صــالح للعمــل بســبب ســنه أو مرضــه أو يهمــل حيوان ـاً إهمــاالً

()2

ظاه ار ًًيعاقب بالغرامة .
يجــوز للمحكمــة عن ــد اإلدانــة أن ت ــأمر بوضــع الحي ـوان تحــت

رعاية جهة مختصـة مؤقتـاً كمـا يجـوز لهـا أن تـأمر الجـاني أو

مالــك الحي ـوان بــدفع المبلــغ الــذي ت ـراه مناســباً للمحافظــة علــى

الحيوان وعالجه كما يجـوز لهـا أن تـأمر بإعـدام الحيـوان متـى

كان ذلك ضرورياً .

الباب العاشر
الجرائم المتعلقة بالموظف العام والمستخدم
()61

الرشوة .

 88ـ ـ ـ

()6

يعد مرتكباً جريمة الرشوة كل :

( أ)

ش ــخص يق ــوم بوع ــد موظ ــف عم ــومي بمزي ــة غي ــر

مســتحقة أو يعرضــها عليــه أو يمنحــه إياهــا  ،بشــكل
مباشر أو غير مباشر ،لصالح ذلك الموظف أو أي
شخص آخر  ،لكي يقـوم ذلـك الموظـف بفعـل مـا أو

يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية،

()12

قانون رقم  01لسنة . 0211
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(ب)

موظف عمومي يقوم بالتماس أو قبول بشكل مباشر
أو غير مباشر ،مزيـة غيـر مسـتحقة  ،سـواء لصـالح
الموظــف نفســه أو لصــالح شــخص آخــر لكــي يقــوم
ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنـع عـن القيـام بفعـل مـا

لدى اداء واجباته الرسمية .
(ج)

شخص يقوم بوعد موظف عمومي أجنبي أو
موظف مؤسسة دولية عمومية بمزية غير مستحقة
او عرضها عليه أو منحه إياها بشكل مباشر أو

غير مباشر سواء لصالح الموظ ـ ـ ـف نفس ـ ـ ـ ــه او
لصـ ـ ـ ـ ــالح

شـ ـ ـ ـ ــخص

آخر

لكي

يقوم

ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما

لدى أداء واجباته الرسمية  ،من أجل الحصول على
منفعة تجارية أو أي مزية غير مستحقة أخرى  ،أو
اإلحتفاظ بها فيما يتعلق بتصريف األعمال التجارية
الدولية .
( د)

موظ ــف عم ــومي أجنب ــي أو موظ ــف ف ــي مؤسس ــة

دوليــة عموميــة يقــوم بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر
بالتمــاس أو قبــول مزيــة غيــر مســتحقة س ـواء لصــالح
الموظــف نفســه او لصــالح شــخص آخــر ،لكــي يقــوم
ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما،
لدى اداء واجباته الرسمية .

(هـ ـ)

شــخص يقــوم بوعــد موظــف عمــومي أو أي شــخص
آخــر بــأي مزيــة غيــر مســتحقة أو عرضــها عليــه أو
منح ـ ــه اياهـ ـ ــا  ،بشـ ـ ــكل مباشــ ــر أو غيـ ـ ــر مباشـ ـ ــر ،
لتحريض ذلـك الموظـف العمـومي أو الشـخص علـى
إستغالل نفوذه الفعلي أو المفترض بهـدف الحصـول

مــن إدارة أو ســلطة عامــة علــى مزيــة غيــر مســتحقة

59

لص ـ ــالح المح ـ ــرض األص ـ ــلي عل ـ ــى ذل ـ ــك الفع ـ ــل أو
لصالح أي شخص آخر .
( و)

موظ ـ ـ ـ ــف عمـ ـ ـ ـ ــومي أو أي شـ ـ ـ ـ ــخص آخـ ـ ـ ـ ــر يقـ ـ ـ ـ ــوم
بشـ ــكل مباشـ ــر أو غي ـ ـر مباشـ ــر بالتمـ ــاس أو قبـ ــول
أي مزيـ ــة غيـ ــر مسـ ــتحقة لصـ ــالحه هـ ــو أو لصـ ــالح
ش ـ ـ ـ ــخص آخ ـ ـ ـ ــر لك ـ ـ ـ ــي يس ـ ـ ـ ــتغل ذل ـ ـ ـ ــك الموظ ـ ـ ـ ــف
العمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــومي أو الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخص نفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوذه الفعلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي أو
المفتـ ـ ــرض بهـ ـ ــدف الحصـ ـ ــول مـ ـ ــن إدارة أو سـ ـ ــلطة

عامة على مزية غير مستحقة.
(ز )

ش ـ ـ ـ ــخص يق ـ ـ ـ ــوم بوع ـ ـ ـ ــد أي ش ـ ـ ـ ــخص ي ـ ـ ـ ــدير أيـ ـ ـ ـ ـة
مؤسسـ ـ ـ ــة أو منشـ ـ ـ ــأة تابعـ ـ ـ ــة للقطـ ـ ـ ــاع الخـ ـ ـ ــاص أو
يعمـ ــل لـ ــديها ب ـ ــأي ص ـ ــفة بمزي ـ ــة غي ـ ــر مس ـ ــتحقة أو
عرض ـ ــها علي ـ ــه أو منح ـ ــه إياه ـ ــا بش ـ ــكل مباش ـ ــر أو
غي ـ ــر مباش ـ ــر ،س ـ ـ ـواء لصــ ــالح الش ـ ــخص نفســ ــه أو
لص ـ ــالح ش ـ ــخص آخ ـ ــر لك ـ ــي يق ـ ــوم ذل ـ ــك الش ـ ــخص
بفع ـ ــل م ـ ــا أو يمتنـ ـ ــع عــ ــن القي ـ ــام بفعـ ـ ــل م ـ ــا ،ممـ ـ ــا

(ح)

يشكل إخالالً بواجباته .

شـ ـ ــخص يـ ـ ــدير مؤسسـ ـ ــة أو منشـ ـ ــأة تابعـ ـ ــة للقطـ ـ ــاع
الخ ـ ـ ــاص أو يعم ـ ـ ــل ل ـ ـ ــديها ب ـ ـ ــأي ص ـ ـ ــفة  ،يق ـ ـ ــوم
بالتمـ ــاس أو قبـ ــول بشـ ــكل مباشـ ــر أو غيـ ــر مباشـ ــر
مزيـ ـ ـ ــة غيـ ـ ـ ــر مسـ ـ ـ ــتحقة س ـ ـ ـ ـواء لصـ ـ ـ ــالح الشـ ـ ـ ــخص

نفس ـ ــه أو لص ـ ــالح ش ـ ــخص آخ ـ ــر لك ـ ــي يق ـ ــوم ذل ـ ــك
الش ـ ـ ـ ـ ــخص بفع ـ ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ـ ـ ــا ،مم ـ ـ ـ ـ ــا يش ـ ـ ـ ـ ــكل إخ ـ ـ ـ ـ ــالالً

بواجباته .
()2

م ــن يرتك ــب جريم ــة الرشـــوة يعاقـــب بالس ــجن لم ــدة ال تج ــاوز

خمسـ ــة سـ ــنوات كمـ ــا يجـ ــوز معاقبتـ ــه بالغ ارمـ ــة  ،وفـ ــي كـ ــل
األحوال يصادر أي مال تم الحصول عليه بسبب الجريمة .

11

"إساءة إستغالل

 88أ ـ

()6

يعتبــر مرتكبـ ـاً جريم ــة إس ــاءة إســتغالل الوظ ــائف ك ــل موظ ــف
عمومي يقوم بإساءة إستغالل وظائفه أو سلطاته أو موقعه ،

()66

الوظائف .

وذلك بقيامه أو عدم قيامه بفعـل مـا لـدى اإلضـطالع بوظائفـه

بغــرض الحصــول علــى مزيــة غيــر مســتحقة لصــالحه ه ــو أو
()2

لصالح شخص آخر مما يشكل إنتهاكاً للقوانين .

مــن يرتكــب جريمــة إســاءة إســتغالل الوظــائف يعاقــب بالســجن

م ــدة ال تج ــاوز خمس ــة س ــنوات كم ــا يجـ ـ ــوز معاقبت ــه بالغ ارم ــة

وفـ ــي كـ ــل األحـ ـوال يصادر أي مال تم الحصول عليه ".
تفسير عبارات
ألغراض المادتين

 88ب ـ ـ ألغراض تفسير المادتين  88و  88أ:
( أ)

()10

 88و 88أ .

الموظف العمومي يقصد به  :ـ ـ ـ ـ

(اوالً) أي شـ ــخص يشـ ــغل منصـ ــباً تش ـ ـريعياً أو تنفيـ ــذياً أو
اداريـاً أو قضـائياً سـواء كــان معينـاً أو منتخبـاً دائمـاً أم

مؤقتـاً مــدفوع األجــر أم غيـر مدف ـ ـ ـ ــوع األجــر  ،بصــرف
النظر عن أقدمية ذلك الشخص،

(ب)

(ثانياً) الموظف العام وفقاً للتفسير الوارد في المادة . 3
الموظف العمومي األجنبي يقصد به  :ـ ـ ـ

(أوالً) أي شخص يشغل منصباً تشريعياً أو تنفيـذياً أو إداريـاً
أو قضـ ــائياً لـ ــدى بلـ ــد أجنبـ ــي ،س ـ ـواء كـ ــان معين ـ ـاً أو

منتخب ـاً ،وأي شــخص يمــارس وظيفــة عموميــة لصــالح
بل ــد أجنب ــي  ،سـ ـواء لص ــالح جه ــاز عم ــومي أو منش ــأة
عمومية،

()11
()10

قانون رقم  01لسنة . 0211
القانون نفسه .
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(ثاني ـاً) الموظــف لــدى مؤسســة دوليــة عموميــة و أي مســتخدم
مــدني دولــي أو أي شــخص تــأذن لــه مؤسســة مــن هــذا
القبيل بأن يتصرف نيابة عنها ".
الموظف العـام الذي

89ـ ـ

كــل موظ ــف ع ــام يخ ــالف مــا ي ــأمر بــه الق ــانون بش ــأن المس ــلك الواج ــب

يخالف القانون بقصد

عليه اتباعه كموظف عام أو يمتنع عن أداء واجب من واجـبات

األضرار أو الحماية .

وظيفته قاصداً بذلك أن :
( أ)

يسـ ــبب ضـ ــر اًر ألي شـ ــخص أو الجمهـ ــور أو يسـ ــبب مصـ ــلحة

(ب)

يحم ــى أي ش ــخص م ــن عقوب ــة قانوني ــة  ،أو يخف ــف منه ــا أو

غير مشروعة لشخص آخر  ،أو

(ج)

يؤخر توقيعها  ،أو

يحمى أي مـال مـن المصـادرة أو الحجـز أو مـن أي قيـد يقـرره

القانون أو يؤخر أياً من تلك اإلجراءات  ،يعاقب بالسجن مـدة

ال تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
الموظف العام الذي

 91ـ

يسيء استعمال سلطة

سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة .

أو االعتقال .

يمتنع عن القبض أو
يساعد على الهرب.

أو اعتقالهم أو إبقائهم في االعتقال  ،يقوم بأي من تلك األفعال مع
علمه بأنه يخالف القانون  ،يعاقب بالسجن مدة ال تجاوز ثالث

اإلحالة إلي المحاكمة

الموظف العام الذي

كل موظف عام يخوله القانون سلطة إحالة األفراد إلى المحاكمة

 96ـ ـ

كل موظف عام يكون من واجبه القبض على أي شخص أو حفظه أو
حراسته ويمتنع قصداً أو إهماالً عن القبض عليه أو يسمح له

قصـــداً أو إهم ــاالً بـ ــالهرب أو يســـاعده أو يتس ــبب بإهمـ ــال فـ ــي هربـ ــه

يعاقب وفقاً لألحكام اآلتية :
( أ)

إذا كان الشـخص محكومـاً عليـه باإلعـدام يعاقـب بالسـجن مـدة

ال تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة ،
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(ب)

إذا كــان الش ــخص محكومـ ـاً علي ــه بــأي عقوب ــة أخ ــرى أو ك ــان

متهمـ ـ ـاً أو عرض ـ ــه للق ـ ــبض علي ـ ــه ف ـ ــي أي جريم ـ ــة  ،يعاق ـ ــب
بالسـ ـ ـ ــجن مـ ـ ـ ــدة ال تجـ ـ ـ ــاوز خمـ ـ ـ ــس سـ ـ ـ ــنوات أو بالغ ارمـ ـ ـ ــة أو

بالعقوبتين معاً .
شراء الموظف العام

 92ـ

كل موظف عام يشتري بنفسه أو بوساطة غيره ماالً تحت والية

وظيفته العامة أو يبيعه لقريب أو شريك أو يشترك في مناقصة

أو مزايدته في مال

ألداء عمل يتصل بوظيفته  ،يعاقب بالسجن مدة ال تجاوز سنتين

بطريقة غير مشروعة.

أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
انتحال صفة الموظف  93ـ
العام .

مــن ينتحــل بســوء قصــد شخصــية موظــف عـام أو يــزعم أو يتظــاهر بأنــه

كذلك أو يتزيا بزي موظف عام  ،يعاقب بالسجن مدة ال تجاوز
سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

التخلف عن الحضور  94ـ

من يطلب منه  ،بمقتضى تكليف أو إعالن أو أمر أوبالغ عام صادر

تلبية ألمر من

مــن موظــف عــام مخــتص  ،الحضــور بنفســه أو بوكيــل عنــه فــي زمــان
ومكان معينين ويرفض أو يمتنع قصداً أو بغير أسباب معقولة عن

موظف عام.

الحضور في الزمان والمكان المعينين أو يغادر ذلك المكـان قبـل الوقـت
ال ــذي تج ــوز في ــه المغ ــادرة  ،يعاق ــب بالس ــجن م ــدة ال تج ــاوز ش ــه اًر أو

بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
منع تنفيذ التكليف
بالحضور أو نزعه .

 95ـ

من يقوم قصداً بمنع تنفيذ أي تكليف بالحضور أو إعالن أو أم ـ ـر

أو بالغ عام صادر من موظف عام مختص  ،أو بالحيلولة دون تنفيذ
أي من ذلك أو بنزعـه ،يعاقـب بالسـجن مـدة ال تجـاوز شـه اًر أو بالغ ارمـة

أو بالعقوبتين معاً .
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االمتناع عن تسليم

 91ـ

من يكون ملزماً قانوناً بتسليم أي مستند أو أي شيئ أو بتقديم أي بيان
أو معلومات إلى موظف عام ويمتنع قصداً عن تسليم ذلك أو تقديمه

مستند أو تقديم بيان.

على الوجه المقرر  ،يعاقب بالسجن مدة ال تجـاوز ستة أشه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر أو

بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
تقديم بيان كاذب.

 97ـ

من يقدم لموظف عام بياناً ،وهو يعلم بأنه بيان كاذب ،قاصداً تضليل

ذلــك الموظــف أو حملــه علــى تصــرف معــين  ،يعاقــب بالســجن مــدة ال

اإلجابة على األسئلة  98ـ

تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.

مــن يطلــب منــه موظــف عــام مخــتص اإلجابــة علــى أســئلة يكــون ملزم ـاً

قانوناً باإلجابة عليها أو التوقيع على األقوال الصادرة منه ويرفض

أو التوقيع علي األقوال.

ذلك يعاقب بالسجن مدة ال تجاوز شه اًر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

اعتراض الموظف

 99ـ

من يعترض موظفاً عاماً أو يتهجم عليه أو يستعمل معه القوة الجنائية

العام أثناء قيامه

لمنعه من القيام بواجبات وظيفته أو بسبب قيامه بتلك الواج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبات،

بوظيفته.

يعاقب بالسجن مدة ال تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.

االمتناع عن مساعدة  611ـ

من يكون ملزماً قانوناً ،بتقديم المساعدة ألي موظف عام عند قيامه

الموظف العام .

بواجباته العامة ويمتنع عن ذلك قصـداً  ،يعاقـب بالسـجن مـدة ال تجـاوز
شه اًر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

مخالفة أمر اإلقامة  616 .ـ

من يأمره موظف عام مختص باإلقامة في منطقة معينة أو يحظر
عليه اإلقامة في منطقة معينة ويخالف ذلـك األمـر أو الحظـر قصـداً ،

يعاق ــب بالس ــجن م ــدة ال تج ــاوز س ــتة أش ــهر أو بالغ ارم ــة أو ب ــالعقوبتين
معاً .
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مخالفة أمر بشأن

 612ـ

من يخالف أم اًر يقضي باتخاذ تدبير معين بشأن مال في حيازته أو

مال من موظف

تحت إدارته  ،مع علمه بان األمر صادر من موظف عام مختص ،

عام .

يعاقب بالسجن مدة ال تجاوز ستة أشهرأو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.

تهديد الموظف

 613ـ

من يوجه إلى موظف عام تهديداً باإلضرار به لحمل ذلك الموظف

على القيام بعمل يتعلق بوظيفته أو االمتناع عنه أو تأجيله  ،يعاقب

العام .

بالسجن مدة ال تجاوز سنه أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

الباب الحادي عشر
الجرائم المخلة بسير العدالة
شهادة الزور واختالق  614ـ

()6

من يشهد زو اًر بأن يدلي بأقوال كاذبة وهو يعـ ـ ـ ـ ـلم ذلك أو

يكتم أثناء أدائه للشهادة كل أو بعض ما يعلمه من وق ـ ـ ـائع

البينة الباطلة.

الدعوى بصورة تؤثر على الحكـم فيهـا  ،أو يختلـق بينـة باطلـة

أو يقدمها مع علمه ببطالنها قاصداً بذلك التأثير على الحكم

في الدعوى  ،يعاقب بالسجن مـدة ال تجـاوز خمـس سـنوات أو
()2

بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.

إذا ترتب على اإلدالء بشهادة الزور أو اختالق البينة تنفيذ

الحكــم علــي المشــهود ضــده  ،يعاقــب الجــاني بالعقوبــة المقــررة
للجريمة التي تم تنفيذ الحكم فيها .

()3

يــدخل فــي اخــتالق البينــة إعــداد مســتند يتضــمن بيانــات باطلــة
أو مغــايرة للحقيقــة أو التوقيــع عليــه أو إيج ــاد ظــرف أو حالــة
مغايرة للحقيقة .

استخدام بينة مع
العلم ببطالنها .

 615ـ

من يستخدم بينة مختلقة أو مؤسسة على شهادة زور على أنهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا بينة
صحيحة مع علمه بحقيقتها ،يعاقب كما لو كان قد أدلى بشهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـادة
الزور أو اختلق البينة الباطلة .
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إتالف البينة أو

 611ـ

من يخفي أو يتلف مستنداً أو أي بينة مادية قاصداً بذلك أن يحول

دون تقديمها أو استخدامها كدليل أمـام محكمـة أو فـي أي إجـراء

إخفاؤها .

قــانوني أمــام موظــف عــام  ،يعاقــب بالســجن مــدة التجــاوز ثــالث ســنوات
أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.

التستر على الجاني

أو

 617ـ

()6

مــن يــدلي ببيانــات تتعلــق بارتكــاب جريمــة وهــو يعلــم أنهــا غيــر
صحيحة أو يخفي أي معلومات أو بيانات على ارتكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاب

إيواؤه.

جريمــة مــع علمــه بوقوعهــا أو يــؤوي شخص ـاً أو يخفيــه وهــو

يعلم بأنـه الجـاني  ،قاصـداً بـذلك حمايتـه مـن العقوبـة القانونيـة
أو منـ ـع إلق ــاء الق ــبض علي ــه  ،يعاق ــب بالس ــجن م ــدة التج ــاوز

()2

خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

ال ينطبق الحكم الوارد في البند ( )6على أي من الـزوجين أو
الوالـ ــدين واألبنـ ــاء فـ ــي حالـ ــة التســـتر أو اإلي ـ ـواء مـ ــن بعضـ ــهم

لبعض .
قبول جزاء لحماية

الجاني من العقوبة .

 618ـ

()6

اء مقابل إخفاء جريمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
من يقبل أو يعطى غيره ماالً أو جز ً
أو لحماية أي شخص من المساءلة القانونية عن أي جريم ـ ـ ـ ـة
أو من توقيع العقوبة عليه يعاقب بالسجن مدة ال تجاوز

()2

مقاومـة القـبض
المشروع أو تخليص
المقبوض.

 619ـ

ثالث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.

ال تسري أحكام البند ( )6على من يجـوز لـه العفـو أو الصـلح
باستثناء الجرائم المجازى عليها بالقصاص أو الدية .

من يقاوم القبض المشروع على أي شخص أو يعطل ذلك القبض
قصداً بطريقة مخالفة للقانون ،أو يخلص قصداً أو يحاول أن يخلص

أي شخص من االعتقال أو الحراسة المودع فيها قانوناً  ،يعاق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب
بالسجن مدة ال تجاوز سبع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
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مقاومة الشخص عند  661ـ

()6

من يقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاوم القبض المش ـ ـ ـ ـ ـ ـروع عليه ،أو يعطل ذلك القبض
قصداً بطريقة مخالفة للقانون يعاقب بالسجن مـ ـ ـ ــدة ال تجاوز

القبض عليه أو تعطيل
القبض عليه أو هربه.

()2

سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.

من يهرب أو يحاول الهرب من الحراسة التي أودع فيهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
قانونـ ـاً يعاقـ ــب بالس ــجن مـ ــدة التج ــاوز سـ ــنتين أو بالغ ارمـ ــة أو

بالعقوبتين معاً .
التصرف في األموال  666ـ

()6

م ــن يق ــوم بقص ــد الغ ــش بنقـ ـل مـــال أو ح ــق متعل ــق بـ ــذلك
المـال أو بإخفائــه أو بــالتخلي عنـه أو بالتصــرف فيــه  ،قاصــداً

بطريق الغش لمنع

بذلك منع الحجز على ذلك المال أو الحق أو منع أخ ـ ـ ــذه

الحجز أو التنفيذ.

تنفيـ ــذاً لحكـ ــم أو أمـ ــر صـ ــادر أو يعلـ ــم باحتمـ ــال صـ ــدوره مـ ــن
محكمة أو سلطة عامة  ،مختصة  ،أو

()2

مـن يقبــل أي مـال أو حــق متعلـق بــه أو يتسـلمه أو يطالــب بــه
مع علمه بعدم وجود حق له فيه قاصداً بذلك منع الحجـز أو

التنفيـ ـ ـذ الم ـ ــذكور ،يعاق ـ ــب بالس ـ ــجن م ـ ــدة ال تج ـ ــاوز س ـ ــنة أو

بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
الدعاوى لحماية

 662ـ

()6

من يقبل صدور حك ـ ـم أو أمـر أو تنفيذ أو يتسبب في صدوره
وذلك بناء على دعوى صورية من شخص في مال أو حق

مدين أو حرمان الدائنين .

في مال قاصداً بـذلك حرمـان دائنيـه مـن اسـتيفاء حقـوقهم فـي

()2

ذلك المال بالطرق القانونية ،أو

ـاء
من يحصـل علـى حكـم أو أمـر أو تنفيـذ ضـد أي شـخص بن ً
على دعـوى صـورية فـي مـال أو حـق فيـه قاصـداً بـذلك حمايـة
مدين أو حرمان الدائنين مـن اسـتيفاء حقـوقهم فـي ذلـك المـال

ب ــالطرق القانونيـ ــة  ،يعاقـ ــب بالسـ ــجن مـ ــدة ال تجـ ــاوز سـ ــنة أو
بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.

17

انتحال شخصية الغير 663 .ـ

من ينتحل شخصية غيره فيدلي بإقرار أو أقوال أو يتسبب في اتخاذ
إجراء قانوني أو يصبح كفيالً أو ضامناً أو يقوم بأي عمل آخر في أي

دعوى مدنية أو جنائية  ،يعاقب بالسجن مدة ال تجاوز ثالث سنوات أو

بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
االتهام الكاذب .

 664ـ

التأثير على سير

 665ـ

من يتخذ أي إجراء جنائي ضد شخص أو يتسبب فيه أو يتهم
الشــخص كــذباً بارتك ــاب جريمــة قاص ــداً اإلضـ ـرار بــه م ــع علمــه بع ــدم

وجـ ــود أسـ ــاس معقـ ــول أو مشـ ــروع لـ ــذلك اإلج ـ ـراء أو االتهـ ــام  ،يعاقـ ــب
بالسجن مدة التجاوز ثالث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
()6

من يقوم  ،قصداً  ،بفعل من شـأنه التأثير علـى عدالـة

اإلجـ ـ ـراءات القض ـ ــائية أو أي إجـ ـ ـراءات قانوني ـ ــة متعلق ـ ــة به ـ ــا

العدالة .

يعاقـ ــب بالسـ ــجن مـ ــدة التجـ ــاوز ثالثـ ــة أشـ ــهر أو بالغ ارمـ ــة أو
()2

بالعقوبتين معاً .

كــل شــخص مــن ذوي الســلطة العامــة ،يقــوم بــأغراء أو تهديــد
أو تعــذيب ألي شــاهد أو مــتهم أو خصــم ليــدلي أو لــئال يــدلي

ب ـأي معلومــات فــي أي دعــوى يعاقــب بالســجن مــدة ال تجــاوز
ثالثة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

إساءة الموظف العام  661ـ

من يوجه قصداً إسـاءة إلى موظف عام أثناء مباشـرته إجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراءات

عنـد مباشرتـه

قضائية ،يعاقب بالسجن مدة ال تجاوز ثالثة أشهر أو بالغرامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة أو

إجراءات قضائية .

بالعقوبتين معاً .

18

الباب الثاني عشر
جرائم التزييف والتزوير
تزييف العملة .

 667ـ

تزييف طوابع

 668ـ

من يصنع بغير إذن مشروع أو يزيف عملة معـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدنية أو ورقية متداولة
في السودان أو في أي دولة أخرى  ،بقصد التعامـل بهـا  ،أو يقـوم مـع
علمه بزيف عملة بإدخالها إلى السـودان أو بإخراجهـا منـه أو بطرحهـا
للتداول أو بحيازتها بقصـد التعامـل بهـا  ،يعاقـب بالسـجن مـدة ال تجـاوز
سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة .

()13

من يصنع بغير إذن مشروع أو يزيف طوابع الدمغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة أو البريد أو أي
طوابع إيرادية أخرى بقصد التعامل بها أو يقوم عن علم بإدخالهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا

اإلي اردات .

إلــى الســودان أو بطرحهــا للتــداول أو بحيازتهــا بقصــد التعامــل بهــا  ،أو

يقــوم بســوء قصــد باســتخدام طوابــع مــع علمــه بســبق اســتعمالها  ،يعاقــب
بالسجن مدة ال تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
صـنع أدوات

 669ـ ـ م ــن يصـ ــنع أي آالت أو أدوات أو م ـ ـواد أو يحوزه ــا أو يتعامـ ــل فيهـ ــا ،

التزييف وحيازتها .

بأي وجه ،بقصد إستخدامها في صناعة غير مشروعة أو تزييف للعملة

أو طوابــع اإليـرادات  ،يعاقــب بالســجن مــدة ال تجــاوز خمــس عشـرة ســنة

أو بالغ ارمـ ــة أو بـ ــالعقوبتين مع ـ ـاً وتسـ ــلم اآلالت وأدوات التزييـ ــف لبنـ ــك
()10

السودان المركزي إلبادتها.

صنع وتزييف األختام  621ـ

من يصنع أو يزيف أو يحوز أي شعار أو عالمة رسمية أو ختم

والعالمات الرسمية .

من أختام الدولة أو األشخاص قاصداً أن يستخدم أي من ذلك فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي

ارتكاب تزوير يعاقب بالسجن مدة ال تجاوز خمس سنوات كما تجوز

معاقبته بالغرامة .

()13
()10

قانون رقم  01لسنة . 0211
القانون نفسه .
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التعامل بوحدات غير  626ـ

من يصنع أي ميزان أو وحدة غير صحيحة من وحدات الوزن

صحيحة للوزن أو

أو الكيل أو القياس أو يحوز ذلك أو يستخدمه أو يتعامل فيه بأي وجه

الكيل أو القياس .

مع علمه بأنه غير صحيح ،يعاقب بالسجن مدة ال تجاوز سنة أو

التزوير في المستندات 622 .ـ

يعد مرتكباً جريمة التزوير في المستندات من يق ـ ـ ـ ـوم بقصد الغش

بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.

باصطناع مستند أو تقليده أو إخفائه أو إتالف بعضه  ،أو إحداث

تغيير جوهري فيه وذلك الستخدامه في ترتيب آثار قانونية .
عقوبة التزوير في

 623ـ

من يرتكب جريمة التزوير في المستندات أو يستخدم أو يسلم
غيره مستنداً مزو اًر بقصد استخدامه  ،مع علمه بتزوير المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتند

المستندات .

يعاقب بالسجن

مدة ال تجاوز خمس سنوات كما تجوز معاقبته

بالغرامة فإذا وقع ذلك من موظف عام في سياق وظيفته يعاقب
بالسجن مدة ال تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة .
تحريف مسـتند

 624ـ

بوساطة موظف عام.

كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة يقوم عند تحرير مستند بتدوين

وقائع غير صحيحة أو يغفل إثبات وقائع حقيقية  ،مع علمه بذلك ،

يعاقب بالسجن مدة ال تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته
بالغرامة .

الباب الثالث عشر
الجرائم المتعلقة باألديان
إهانة العقائد الدينية 625 )65(.ـ

()6

من يسب علناً أو يهين ،بأي طريق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة أياً مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن األديان أو

شعائرها أو معتقداتها أو مقدساتها أو يعمل على إثارة شعور
االحتقار والزراية بمعتنقيها ،يعاقب بالسجن مدة ال تجاوز

ستة أشهر أو بالغرامة أو بالجلد بما ال يجاوز أربعين جلدة .

()65
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()2

مــن يس ــب علنـ ـاً أو يطعــن ف ــي س ــيدنا محمــد ص ــلى ا علي ــه

وسـ ــلم مـ ــن غيـ ــر المسـ ــلمين يعاقـ ــب بالسـ ــجن مـ ــدة ال تجـ ــاوز

()3

خمس سنوات والجلد بما ال يجاوز أربعين جلدة.

م ــن يس ــب علنـ ـاً أو يطع ــن بأيـ ـة طريق ــة ف ــي أي م ــن ص ــحابه
ســيدنا محمــد صــلى ا عليــه وســلم أو أي مــن زوجاتــه أو آل

بيته يعاقب بالسجن مدة ال تجاوز خمس سنوات والجلد بما ال
()4

يجاوز أربعين جلدة.

عن ــد اإلدان ــة بالجريم ــة الـ ـواردة ف ــي البن ــدين ( )2و ( )3للمـ ـرة

الثالثة تجب مضاعفة العقوبة " .
()61

جريمة الردة .

621ـ ـ

()6

يعد مرتكباً جريمة الردة كل مسلم  :ـ ـ
( أ)

يروج للخروج من ملة اإلسالم أو يجاهر بالخروج
عنها بقول صريح أو بفعل قاطع الداللة،

(ب)

يطعــن أو يس ــب س ــيدنا محم ــد رس ــول ا ص ــلي ا
عليه وسلم علناً بأي طريقة،

(ج)

يطعــن فــي الق ـرآن الك ـريم بالتنــاقض أو التحريــف أو

(د )

يكفّ ــر أص ــحاب س ــيدنا محم ــد رس ــول ا ص ــلي ا

غير ذلك ،

عليــه وســلم بالجملــة أو ســاداتهم أبــابكر أو عمــر أو

(هـ)

عثمان أو علي مستحالً ذلك ،

يطعن في أم المؤمنين عائشة فيمـا ب أرهـا منـه القـرآن

الكريم.
()2

يستتاب من يرتكب جريمة الردة ويمهل مدة تقررها المحكمة
فإذا أصر على ردته ولم يكن حديث عهد باإلسالم ،يعاقب

()3
()61

باإلعدام .

تسقط عقوبة الردة متى عدل المرتد قبل التنفيذ .

قانون رقم  01لسنة . 0211

76

()4

ك ــل م ــن يرتك ــب أي م ــن األفع ــال الـ ـواردة بالبن ــد (( )6ب) إذا
أسـ ــقطت عنـ ــه عقوبـ ــة الـ ــردة يعاقـ ــب بالسـ ــجن مـ ــدة ال تجـ ــاوز
خمسة سنوات وبالجلد .

تدنيس أماكن العبادة 627ـ ـ

من يخرب أو يدنس مكاناً معداً للعـبادة أو أي شيئ يعتبر مقدس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً

لدى أي طائفة من الناس ،أو يعترض أو يشوش على أي اجتماع

والتشويش عليها .

ديني دون مسوغ قانوني قاصداً بذلك إهانة ذلك الدين أو تلك الطائفة،

يعاقب بالسجن مدة ال تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
التعدي علي الموتي 628ـ ـ

من يتعدي على أي مقبرة أو ينبش قب اًر أو يذري بجثة آدمي أو
يتعرض لها بما ينافي حرمة الموت دون مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوغ ديني أو قانوني أو

والقبور.

يسبب قصداً تشويشاً ألي أشخاص اجتمعوا لتشييع جنازة يعاقب
بالسجن مدة ال تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

الباب الرابع عشر

الجرائم الواقعة على النفس والجسم
القتل وأنواعه .

629ـ ـ

القتل العمد .

631ـ ـ

القتل شبه العمد .

636ـ ـ

القتل هو تسبيب موت إنسان حي عن عمد أو شبه عمد أو خطأ .
()6

يعد القتل قتالً عمداً إذا قصده الجاني أو إذا قصد الفعل

()2

مــن يرتكــب جريمــة القتــل العمــد  ،يعاقــب باإلعــدام قصاص ـاً ،

وكان الموت نتيجة راجحة لفعله .

ف ــإذا س ــقط القص ــاص  ،يعاق ــب بالس ــجن م ــدة التج ــاوز عش ــر

سنوات دون مساس بالحق في الدية .

()6

يعد القتل قتالً شبه عمد إذا تسبب فيه الجـاني بفعل ج ـ ـ ـ ـ ـ ـنائي

على جسم اإلنسان ولم يقصد الجاني القتل  ،ولم يكـن المـوت

نتيجة راجحة لفعله .

72

()2

ب ــالرغم م ــن حك ــم الم ــادة  )6(631يع ــد القت ــل ق ــتالً ش ــبه عم ــد
في أي من الحاالت اآلتية :

( أ)

إذا تج ـ ــاوز الموظ ـ ــف الع ـ ــام أو الش ـ ــخص المكلــ ــف

بخدمــة عامــة بحســن نيــة حــدود الســلطة المخولــة لــه

قانون ـ ـ ـ ـاً وهـ ـ ـ ــو يعتقـ ـ ـ ــد بــ ـ ـ ـأن فعلـ ـ ـ ــه الـ ـ ـ ــذي س ـ ـ ـ ــبب
الموت ضروري لتأدية واجبه ،

(ب)

إذا ارتكـب الجــاني القتـل متجــاو اًز بحسـن نيــة الحــدود

(ج)

إذا ارتكب الجاني القتل تحت تأثير اإلكراه بالقتل،

(د )

إذا ارتكـ ــب الجـ ــاني القتـ ــل وهـ ــو فـ ــي حالـ ــة ضـ ــرورة

المقررة قانوناً لممارسة حق الدفاع الشرعي ،

لوقاية نفسه أو غيره من الموت،

(هـ)

ـاء عل ــى رض ــا المجن ــي
إذا ارتك ــب الج ــاني القت ــل بن ـ ً
عليه،

(و )

إذا قت ــل الج ــاني  ،ف ــي أثن ــاء فقدان ــه الس ــيطرة عل ــى
نفسـ ـ ــه السـ ـ ــتفزاز شـ ـ ــديد مفـ ـ ــاجئ ،الشـ ـ ــخص الـ ـ ــذي

( ز)

استفزه ،أو أي شخص آخر خطأ،

إذا أســرف الجــاني أو تجــاوز القــدر المــأذون لــه فيــه
من الفعل المشروع ووقع الموت نتيجة لذلك،

(ح)

إذا ارتكــب الجــاني القتــل ،دون ســبق إص ـرار ،أثنــاء
عراك مفاجئ من غير أن يستغل الظروف أو يسلك

( ط)

سلوكاً قاسياً أو غير عادي ،

إذا ارتكب الجاني القتل تحت تأثير اضطراب عقلـي

أو نفس ــي أو عص ــبي بدرج ــة ت ــؤثر ت ــأثي اًر بينـ ـاً عل ــى
قدرته في التحكم في أفعاله أو السيطرة عليها،

()3

مــن يرتكــب جريمــة القتــل شــبه العمــد ،يعاقــب بالســجن مــدة ال

تجاوز سبع سنوات دون مساس بالحق في الدية .
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القتل الخطأ .

632ـ ـ

()6

يعد القتل قتالً خطأ إذا لم يكن عمداً أو شبه عمد وتسبب فيه

()2

من يرتكب جريمة القتل الخطـأ يجـوز معاقبتـه بالسـجن مـدة ال

الجاني عن إهمال أو قلة احتراز أو فعل غير مشروع .

الشروع في

633ـ ـ

مــن يشــرع فــي االنتحــار بمحاولــة قتــل نفســه بــأي وســيلة يعاقــب بالســجن
مدة ال تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

االنتحار .
تحريض الصغير

تجاوز ثالث سنوات دون مساس بالحق في الدية .

634ـ ـ

من يحرض على االنتحار صغي اًر غير بالغ أو مجنوناً أو شخصاً في

أو المجنون على

حالة سكر أو تحت تأثير اضطراب عقلي أو نفسي  ،يعاقب بالسجن

االنتحار .

م ــدة ال تجـ ــاوز سـ ــنة فـ ــإذا ح ــدث االنتحـ ــار نتيجـ ــة للتح ـ ـريض  ،يعاقـ ــب
بالعقوبة المقررة للقتل العمد .

اإلجهاض .

635ـ ـ

الفعل المؤدي إلى

 631ـ ـ

()6

يعد مرتكباً جريمة اإلجهاض من يتسبب قصداً في إسق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاط

جن ــين المـ ـرأة  ،إال إذا ح ــدث اإلس ــقاط ف ــي أي م ــن الح ــاالت
اآلتية  ،إذا :

( أ)

(ب)

()2

(ج )

كان اإلسقاط ضرورياً للحفاظ على حياة األم،

ك ـ ــان الحمـ ـ ـل نتيج ـ ــة لجريم ـ ــة اغتص ـ ــاب ول ـ ــم يبل ـ ــغ
تسعين يوماً ورغبت المرأة في اإلسقاط،

ثبت أن الجنين كان ميتاً في بطن أمه .

مــن يرتكــب جريمــة اإلجهــاض يعاقــب بالســجن مــدة ال تجــاوز
ث ـ ــالث س ـ ــنوات أو بالغ ارم ـ ــة أو ب ـ ــالعقوبتين معـ ـ ـاً ،وذل ـ ــك دون
مساس بالحق في الدية .

اإلجهاض .

م ــن يرتك ــب فعـ ـالً ي ــؤدى إلـ ـى إجه ــاض حبل ــى وه ــو يعل ــم أنه ــا حبل ــى،
يعاقب بالسجن مدة ال تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين مع ـ ـ ـ ـ ـاً،

وذلك دون مساس بالحق في الدية .
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تسبيب موت الجنين 637 .ـ ـ

من يرتكب فعالً يؤدى إلى موت الجنين في بطن أمه أو يفضى إلى

أن يولد ميتـاً أو إلـى أن يمـوت بعـد والدتـه  ،وذلـك دون أن يكـون الفعـل

ضــرورياً إلنقــاذ حيــاة األم أو حمايتهــا مــن ضــرر جســيم يعاقــب بالســجن

مدة ال تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً  ،وذلـك دون مسـاس
بالحق في الدية .

الجراح وأنواعها .

638ـ ـ

()6

من يسبب لإلنسان ذهاب عضو في جسده أو ذهاب وظيفة
العقــل أو الحاســة أو الجارحــة أو شــجاجاً أو جرح ـاً فــي جســده

()2

عقوبة تسبيب
()67

639ـ ـ

الجراح العمد.

يكون قد سبب له جرحاً .

تكـ ــون الج ـ ـراح عمـ ــداً أو شـ ــبه عمـ ــد أو خطـ ــأ  ،وي ارعـ ــى فـ ــي
التمييز بينها ما يراعى في التمييز بين أنواع القتل الثالثة .

م ـ ـ ــن يرتك ـ ـ ــب جريم ـ ـ ــة تس ـ ـ ــبيب الجـ ـ ـ ـراح العم ـ ـ ــد  ،يعاق ـ ـ ــب بالقص ـ ـ ــاص
إذا توافرت شروطه  ،فإذا لم تتوافر تلـك الشـروط أو سـقط القصـاص،
يعاقب بالسجن مدة ال تجاوز ثالث سنوات أو بالغرامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة أو بالعقوبتين

معاً ،وذلك دون مساس بالحق في الدية .
عقوبة تسبيب

 641ـ

مــن يرتك ــب جريم ــة تســبيب الجـ ـراح ش ــبه العمــد ،يعاق ــب بالس ــجن م ــدة
ال تجاوز ثالث سنوات أو بالغرام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة أو بالعقوبتين مع ـ ـ ـ ـ ـاً ،وذلك دون

الجراح شبه العمد.

مساس بالحق في الدية .
عقوبة تسبيب
الجراح الخطأ .

 646ـ

من يرتكب جريمة تسبيب الجراح الخطأ ،يعاقب بالسجن مدة ال تجاوز
سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ،وذلك دون مساس بالحق ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي
الدية .

()67
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األذى .

 642ـ

القوة الجنائية .

 643ـ

اإلرهاب .

644ـ ـ

()6

يعد مرتكباً جريمة األذى كل من يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبب إلنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان ألماً أو

مرضاً ،ويعاقب بالسجن مدة ال تجاوز ستة أشـهر أو بالغ ارمـة
()2

أو بالعقوبتين معاً .

إذا ح ــدث األذى بوس ــيلة خطـ ـرة كالس ــم والعق ــاقير المخ ــدرة أو
قصــد بــاألذى إنت ـزاع إعت ـراف مــن شــخص أو إك ارهــه علــى
أداء فع ــل مخ ــالف للق ــانون  ،يعاق ــب الج ــاني بالس ــجن م ــدة ال
تجاوز سنتين كما تجوز معاقبته بالغرامة .

يعد مرتكباً جريمة استعمال القوة الجنائية من يستعمل القوة مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع أي

ش ــخص آخ ــر دون رض ــاه قاص ــداً ارتك ــاب أي جريم ــة أو يس ــبب ل ــذلك

الشــخص ضــر اًر أو خوف ـاً أو مضــايقة ،ويعاقــب بالســجن مــدة ال تجــاوز

سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

()6

يعد مرتكباً جريمة اإلرهاب من :
( أ)

يتوعد غيره باإلضرار به أو بأي شخص آخـر يهمـه
أمره قاصداً بذلك تهديده أو حمله على أن يفعل ما

(ب)

ال يلزمه قانوناً أو أال يفعل ما يجوز له قانوناً .

تصــدر منــه حركــة أو تحفــز قاصــداً بــذلك اســتعمال
الق ـوة الجنائيــة أو عالم ـاً باحتمــال أن يلق ـي ذلــك فــي

روع أي شخص حاضر أنه يوشك أن يستعمل معـه
القوة الجنائية .
()2

مــن يرتكــب جريمــة اإلرهــاب  ،يعاقــب بالســجن مــدة ال تجــاوز
ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
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الزنا.

()6

يعد مرتكباً جريمة الزنا :

( أ)

كل رجل وطئ امرأة دون رباط شرعي ،

(ب)

كـ ـ ــل ام ـ ـ ـرأة مكنـ ـ ــت رج ـ ـ ـالً مـ ـ ــن وطئهـ ـ ــا دون ربـ ـ ــاط
شرعي ،

()2

يتم الوطء بدخول الحشفة كلها أو ما يعادلها في القبل .

()6

من يرتكب جريمة الزنا يعاقب :

()3
()68

641ـ ـ

مسقطات عقوبة

647ـ ـ

عقوبة الزنا.

ال يعتبر النكاح المجمع على بطالنه رباطاً شرعياً .

(أ )

(ب)
()2

باإلعدام رجماً إذا كان محصناً ،

بالجلد مائة جلدة إذا كان غير محصن .

يجوز أن يعاقب غير المحصن الذكر  ،باإلضافة إلي الجلد
بالتغريب لمدة سنة .

()3

يقصــد باإلحصــان قيــام الزوجيــة الصــحيحة وقــت ارتكــاب الزنــا
على أن يكون قد تم فيها الدخول .

الزنا .

تسقط عقوبة الزنا بأي من السببين اآلتيين :
(أ )
(ب)

إذا رجـع الجــاني عــن إقـ ارره قبـل تنفيــذ العقوبــة وكانــت الجريمــة
ثابتة باإلقرار وحده ،

إذا رجع الشهود عن شهاداتهم بما ينقص نصاب الشهادة قبـل

تنفيذ العقوبة .
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648ـ ـ

اللواط .

()6

يعد مرتكباً جريمة اللواط كل رجل أدخل حشفته أو ما

يعادلهــا فــي دبــر امـرأة أو رجــل آخــر أو مكــن رج ـالً آخــر مــن

()2

إدخال حشفته أو ما يعادلها في دبره .

( أ)

من يرتكب جريمة اللواط يعاقب بالجلد مائة جلدة

كم ــا تج ــوز معاقبت ــه بالس ــجن م ــدة ال تج ــاوز خم ــس
سنوات ،
(ب)

إذا أديــن الجــاني للم ـرة الثانيــة  ،يعاقــب بالجلــد مائــة

(ج)

إذا أديــن الجــاني للم ـرة الثالثــة يعاقــب باإلعــدام  ،أو

جلدة وبالسجن مدة ال تجاوز خمس سنوات ،
بالسجن المؤبد .

االغتصــاب .

()69

 649ـ ـ

()6

يعــد مرتكب ـاً جريمــة اإلغتصــاب كــل شــخص يواقــع شخص ـاً

عن طريق فعل ينـتج عنـه إيـالج عضـو جنسـي أو أي أداة أو
جــزء مــن أج ـزاء الجســم فــي فتحــة فــرج المجنــي عليــه أوشــرجه
عن طريق إستخدام القوة أو التهديد بها أو اإلكراه الذي يحدثه
الخ ـ ــوف م ـ ــن إس ـ ــتخدام العنــ ــف أو التهديــ ــد أو اإلحتج ـ ــاز أو

اإلضطهاد النفسي أو اإلغراء أو إساءة إستخدام السـلطة ضـد
الش ــخص أو ش ــخص آخ ــر أو أن تك ــون الجريم ــة ق ــد أرتكب ــت
ضــد شــخص غي ــر قــادر عل ــى التعبيــر ع ــن رض ــائه ألس ــباب
()2

طبيعية أو إغوائية أو ذات الصلة بالعمر .

مـ ــن يرتكـ ــب جريمـ ــة االغتصـ ــاب يعاقـ ــب بالجلـ ــد مائـ ــة جلـ ــدة
وبالسـ ـ ــجن مـ ـ ــدة ال تجـ ـ ــاوز عشـ ـ ــر سـ ـ ــنوات  ،مـ ـ ــا لـ ـ ــم يشـ ـ ــكل
االغتصاب جريمة الزنا أو اللواط المعاقب عليها باإلعدام .

()69
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مواقعة المحارم .

651ـ ـ

األفعال الفاحشة .

656ـ ـ

()6

يعد مرتكباً جريمة مواقعة المحارم من يرتكب جريمة

الزنــا أو الل ـواط أو االغتصــاب مــع أحــد أصــوله أو فروعــه أو

أزواجهــم أو مــع أخيــه أو أختــه أو أوالدهمــا أو عمــه أو عمتــه

أو خاله أو خالته .
()2

مــن يرتكــب جريمــة مواقعــه المحــارم  ،يعاقــب بالعقوبــة المقــررة
للجريمة التي يشكلها فعله  ،ويعاقب في غير الجرائم المعاقب
عليهــا باإلعــدام  ،بعقوبــة إضــافية هــي الســجن مــدة ال تجــاوز

خمس سنوات .

()21

()6

يعد مرتكباً جريمة األفعال الفاحشة من يأتي فعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالً مخالً

بالحياء لدى شخص آخر أو يأتي ممارسة جنسية مع شخص

والتحرش الجنسى .

آخــر  ،ال تبلـغ درجــة الزنــا أو اللـواط  ،ويعاقــب بالجلــد بمــا ال
يجاوز أربعين جلدة كما تجوز معاقبتـه بالسـجن مـدة ال تجـاوز
سنة أو بالغرامة .
()2

إذا ارتكبــت جريمــة األفعــال الفاحشــة فــي مكــان عــام أو بغيــر
رضــا المجن ــي علي ــه  ،يعاق ــب الجــاني بالجل ــد بم ــا ال يج ــاوز

ثمانين جلدة كما تجوز معاقبتـه بالسـجن مـدة ال تجـاوز سـنتين
أو بالغرامة .
()3

يعد مرتكباً جريمة التحرش الجنسي كل شخص يأتي فعالً
اء أو دعوة لشخص آخر
أو قوالً أو سلوكاً يشكل إغر ً
لممارسة غير مشروعة للجنس  ،أو يأتي سلوكاً مشيناً أو
غير الئق له طبيعة جنسية يؤدي إلى إيذاء الشخص

المجني عليه نفسياً أو يعطيه إحساساً بعدم األمان؛ يعاقب
بالسجن مدة ال تتجاوز ثالث سنوات والجلد.

()21
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األفعال الفاضحة

652ـ ـ

()6

مــن يــأتي فــي مكــان عــام فعـالً أو ســلوكاً فاضــحاً أو مخ ـالً

والمخلة باآلداب

باآلداب العامة أو يتزيا بزي فاضح أو مخل باآلداب العامـ ـ ـ ـ ـة

العامة .

يس ــبب مض ــايقة للش ــعور الع ــام يعاق ــب بالجل ــد بم ــا ال يج ــاوز

أربعين جلدة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

()2

يع ــد الفع ــل مخـ ـالً ب ــاآلداب العام ــة إذا ك ــان ك ــذلك ف ــي معي ــار

()6

من يصنع أو يصور أو يحوز مـواداً مخلـة بـاآلداب العامـة أو

الدين الذي يعتنقه الفاعل أو عرف البلد الذي يقع فيه الفعل.

المواد والعـروض

653ـ ـ

يتداولها  ،يعاقب بالسجن مدة ال تجاوز شه اًر أو بالجلد بما

المخلة باآلداب العامة.

ال يجاوز أربعين جلدة كما تجوز معاقبته بالغرامة .

()2

من يتعامل في مواد مخلة باآلداب العامة أو يـدير معرضـاً أو

مســرحاً أو ملهــى أو دار عــرض أو أي مكــان عــام فيقــدم مــادة
أو عرض ـاً مخ ـالً بــاآلداب العامــة أو يســمح بتقديمــه  ،يعاقــب

بالجلــد بمــا ال يجــاوز ســتين جل ــدة أو بالســجن مــدة ال تج ــاوز

()3

ثالث سنوات أو بالعقوبتين معاً .

ف ـ ــي جمي ـ ــع الح ـ ــاالت ت ـ ــأمر المحكم ـ ــة بإب ـ ــادة المـ ـ ـواد المخل ـ ــة

بــاآلداب العامــة ومصــادرة األجه ـزة والمعــدات المســتخدمة فــي
عرضها كما يجوز الحكم بإغالق المحل .

ممارسة الدعارة.

654ـ ـ

()6

يعد مرتكباً جريمة ممارسة الدعارة  ،من يوجد في محـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل

للـ ــدعارة بحيـ ــث يحتمـ ــل أن يقـ ــوم بممارسـ ــة أفعـ ــال جنسـ ــية أو

يكتســب مــن ممارســتها  ،ويعاقــب بالجلــد بمــا ال يجــاوز مائــة
جلدة أو بالسجن مدة ال تجاوز ثالث سنوات .
()2

يقصد بمحل الدعارة  ،أي مكان معد الجتماع رجـال أو نسـاء
أو رج ــال ونس ــاء ال تق ــوم بي ــنهم عالق ــات زوجي ــة أو ص ــالت
قربى وفى ظروف يرجح فيها حدوث ممارسات جنسية .
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إدارة محل للدعارة.

655ـ ـ

اإلغواء .

651ـ ـ

القذف.

657ـ ـ

()6

من يقوم بإدارة محل للدعارة أو يؤجر محالً أو يسم ـ ـ ـ ـح

باس ــتخدامه وه ــو يعل ــم بأن ــه س ــيتخذ محـ ـالً لل ــدعارة  ،يعاق ــب

بالجل ــد بمـ ـا ال يج ــاوز مائ ــة جل ــدة وبالس ــجن م ــدة ال تج ــاوز
خمس سنوات كما يجوز الحكم بإغالق المحل أو مصادرته.

()2

من يدان للمرة الثانية بموجب أحكـام البنـد ( )6يعاقـب بالجلـد
بما ال يجاوز مائة جلدة وبالسجن مدة ال تجاوز عشـر سـنوات

()3

مع مصادرة المحل .

فـــي حال ــة إدان ــة الجـ ــاني للمـ ـرة الثالث ــة  ،يعاق ــب باإلعـ ــدام أو
السجن المؤبد مع مصادرة المحل .

()4

في جميع الحاالت ال يحكم بالمصادرة إال إذا كان الجاني هو
المالـ ـ ــك للمحـ ـ ــل أو كـ ـ ــان المالـ ـ ــك عالم ـ ـ ـاً باسـ ـ ــتخدامه لـ ـ ــذلك
الغرض .

من يغوى شخصاً بأن يغريه أو يأخذه أو يس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاعد في أخذه أو اقتياده

أو اسـ ــتئجاره الرتكـ ــاب جريمـ ــة الزنـ ــا أو الل ـ ـواط أو ممارسـ ــة الـ ــدعارة أو

األفعال الفاحشة أو الفاضـحة أو المخلـة بـاآلداب العامـة ،يعاقـب بالجلـد
بمــا ال يجــاوز مائــة جلــدة أو بالســجن مــدة ال تجــاوز خمــس ســنوات فــإذا
كان الشخص الذي تم إغواؤه غير بالغ أو مختل العقل أوكان المقصود

ممارس ــة أي م ــن تل ــك األفع ــال خ ــارج الس ــودان ،يعاق ــب بالجل ــد بم ــا ال
يجاوز مائة جلدة والسجن مدة ال تجاوز سبع سنوات .

()6

يعد مرتكباً جريمة القذف من يرم ـ ـ ـ ـ ـ ــي كذباً شخصاً عفيفاً ولو

كــان ميت ـاً  ،بــالقول ص ـراحة أو داللــة أو بالكتابــة أو باإلشــارة

الواضحة الداللة بالزنا أو اللواط أو نفي النسب .
()2

يعد الشخص عفيفاً إذا لم تسبق إدانتـه بجريمـة الزنـا أو اللـواط
أو االغتصاب أو مواقعة المحارم أو ممارسة الدعارة .
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مسقطات عقوبة

658ـ ـ

()3

يعاقب من يرتكب جريمة القذف بالجلد ثمانين جلدة .

()6

تسقط عقوبة جريمة القذف في أي من الحاالت اآلتية :

القذف .

بالتقــاذف  ،إذا ثبــت أن المقــذوف أو أن الشــاكي قــد

( أ)

رد على الجاني بمثل قوله ،
(ب)

إذا عفا المقذوف أو الشاكي قبل تنفيذ العقوبة ،

(ج)

باللعان بين الزوجين ،

( د)
()2

إذا كان المقذوف فرعاً للقاذف .

إذا سقطت عقوبة القذف ألي من األسـباب المـذكورة فـي البنـد
( )6يجوز معاقبة الجاني بالعقوبـة المقـررة علـى جريمـة اشـانة
السمعة .

إشانة السمعة .

659ـ ـ

()6

يعد مرتكباً جريمة إشانة السمعة من ينشر أو يروي أو ينقل

آلخــر بــأي وســيلة وقــائع مســندة إلــي شــخص معــين أو تقويم ـاً

()2

لسلوكه قاصداً بذلك اإلضرار بسمعته .

ال يع ـ ــد الش ـ ــخص قاص ـ ــداً اإلضـ ـ ـرار بالس ـ ــمعة ف ـ ــي أي مــ ــن
الحاالت اآلتية :
( أ)
(ب)

إذا كان فعله في سياق أي إجراءات قضائية  ،بقدر
ما تقتضيه  ،أو كان نش اًر لتلك اإلجراءات،

إذا كانت له أو لغيره شكوى مشـروعة يعبـر عنهـا أو

مص ـ ــلحة مش ـ ــروعة يحميه ـ ــا وك ـ ــان ذل ـ ــك الي ـ ــتم إال
بإسناد الوقائع أو تقويم السلوك المعين،

(ج)

إذا كــان فعلــه فــي شــأن مــن يرشــح لمنصــب عــام أو
يت ـ ـواله تقويم ـ ـاً ألهليتـ ــه أو أدائـ ــه بقـ ــدر مـ ــا يقتضـ ــيه

(د )

األمر،

إذا كــان فعلــه فــي ســياق النصــيحة لصــالح مــن يريــد

التعامل مع ذلك الشخص أو للصالح العام،
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(هـ)
(و )

إذا كان إسناد الوقائع بحسن نية لشـخص قـد اشـتهر
بذلك وغلب عليه ،أو كان مجاه اًر بما نسب إليه،

إذا كان التقويم لشخص عرض نفسه أو عملـه علـى

ال ـ ـرأي العـ ــام للحكـ ــم عليـ ــه وكـ ــان التقـ ــويم بقـ ــدر مـ ــا
يقتضي الحكم .

()3

مـ ــن يرتكـ ــب جريمـ ــة اشـ ــانة السـ ــمعة يعاقـ ــب بالسـ ــجن مـ ــدة ال
تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

اإلساءة والسباب.

611ـ ـ

االستدراج.

616ـ ـ

الخطف .

612ـ ـ

من يوجه إساءة أو سباباً لشخص بما ال يبلغ درجة القذف أو اشانة

الســمعة قاصــداً بــذلك إهانتــه  ،يعاقــب بالســجن مــدة ال تجــاوز شــه اًر أو

بالجلد بما ال يجاوز خمساً وعشرين جلدة أو بالغرامة .

الباب السادس عشر
جرائم االعتداء على الحرية الشخصية
()6

من يستدرج شخصاً غير بالغ أو مختل العقل  ،بأن يأخذه

أو يغري ــه إلبع ــاده ع ــن حف ــظ ولي ــه الشـــرعي دون رض ــا ذلـــك

الـولي ،يعاقـب بالسـجن مـدة ال تجـاوز سـبع سـنوات كمـا تجــوز
معاقبته بالغرامة .
()2

ال تنطبـق أحكــام البنــد ( )6علــى مــن يــدعى حــق الحضــانة أو
الوالية أو الوصاية أو أي سلطة مشروعة .

من يخطف شخصاً بأن يرغمه أو يغريه بأي طريقة من طرق الخ ـ ـ ـ ــداع

علــى أن يغــادر مكانـاً مــا بقصــد ارتكــاب جريمــة اعتــداء علــى نفــس ذلــك

الشــخص أو حريتــه  ،يعاقــب بالســجن مــدة ال تجــاوز عشــر ســنوات أو
بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
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السخرة .

613ـ ـ

الحجز غير

614ـ ـ

من يسخر شخصاً بأن يجبره إجبا اًر غير مشروع على العمل رغـ ـ ـ ـ ـم

إرادتـ ــه  ،يعاقـ ــب بالسـ ــجن مـ ــدة ال تجـ ــاوز سـ ــنة واحـ ــدة أو بالغ ارمـ ــة أو

بالعقوبتين معاً .
مـ ــن يحجـ ــز شخص ـ ـاً بـ ــأن يعترضـ ــه قصـ ــداً بحيـ ــث يمنعـ ــه الحركـ ــة أو
يغير من اتجاه حركته بوجه غير مشروع  ،يعاقب بالسجن مدة ال

المشروع .

تجاوز ثالثة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
االعتقال غير

615ـ ـ

()6

يع ـ ــد مرتكبـ ـ ـاً جريم ـ ــة االعتق ـ ــال غي ـ ــر المش ـ ــروع م ـ ــن يح ـ ــبس
شخصاً في مكان معين دون وجه مشروع أو يستمر في

المشروع.

حبسه مع علمه بصدور أمر باالفراج عنـه  ،ويعاقـب بالسـجن

()2

مدة ال تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

إذا حــدث االعتقــال بطريقــة س ـرية أو قصــد بــه انت ـزاع اعت ـراف
م ــن المعتق ــل أو إك ارهـ ـه عل ــى رد م ــال أو عل ــى فع ــل مخ ــالف
للقــانون أو كــان مــن شــأن االعتقــال تع ـريض حياتــه للخطــر ،
يعاقب بالسجن مدة ال تجاوز ثالث سنوات كما تجوز معاقبتـه

بالغرامة .
انتهاك الخصوصية 611 .ـ ـ

من ينتهك خصوصية شخص بأن يطلع عليه في بيته دون إذنه أو
يق ــوم دون وج ــه مش ــروع بالتص ــنت علي ــه أو ب ــاالطالع عل ــى رس ــائله أو

أسـ ـ ـ ارره  ،يعاق ـ ــب بالس ـ ــجن م ـ ــدة التج ـ ــاوز س ـ ــتة اش ـ ــهر أو بالغ ارم ـ ــة أو
بالعقوبتين معاً .
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الباب السابع عشر
الجرائم الواقعة على المال
617ـ ـ

الحرابة .

يعد مرتكباً جريمة الحرابة من يرهب العامة أو يقطع الطريق بقصد

ارتكاب جريمة على الجسم أو العرض أو المال شريطة أن يقع الفعل:

( أ)

خــارج العم ـران فــي البــر أو البحــر أو الجــو أو داخــل العم ـران
مع تعذر الغوث ،

(ب)
()26

عقوبة الحرابة .

618ـ ـ

باستخدام السالح أو أي أداة صالحة لإليذاء أو التهديد بذلك.

من يرتكب جريمة الحرابة يعاقب :
( أ)
(ب)

باإلعــدام أو باإلعــدام ثــم الصــلب إذا ترتــب علــى فعلــه القتــل
أو االغتصاب ،

بقطــع اليــد اليمنــى والرجــل اليســرى إذا ترتــب علــى فعلــه األذى
الجسيم أو سلب مال يبلغ نصـاب السرقة الحدية ،

(ج )

بالســجن مــدة ال تجــاوز ســبع ســنوات نفيــاً فــي غيــر الحــاالت

()6

تسقط عقوبة الحرابة إذا ترك الجاني باختياره ما هو عليه

الواردة في الفقرتين ( أ ) و(ب) .

سقوط عقوبة

619ـ ـ

من الحرابة وأعلن توبته قبل القدرة عليه.

الحرابة .

()2
()3

ال يخل سقوط عقوبـة الح اربـة بالتوبـة بحقـوق المجنـي عليـه أو
أوليائه في الدية أو التعويض أو رد المال .

إذا سـقطت عقوبــة الح اربــة يجــوز الحكـم علــى الجــاني بالســجن

مدة ال تجاوز خمس سنوات .

()01

قانون التعديالت المتنوعة ( القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان لسنة  ) 0210قانون رقم ( )02لسنة
. 0210
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السرقة الحدية.

 671ـ ـ

عقوبة السرقة

676ـ ـ

()6

يعد مرتكباً جريمة السرقة الحدية من يأخذ خفية بقصد

التمل ــك م ــاالً منقـ ـوالً متقومـ ـاً مملوكـ ـاً للغيـــر شـ ـريطة أن يؤخ ــذ

()2

المال من حرزه وال تقل قيمته عن النصاب .

تشــمل الخفيــة انتهــاك الحــرز اســتخفاء وأخــذ المــال مجــاهرة أو
مغالبة.

()3
()4

يشمل المال المملوك للغير المال العـام وأمـوال األوقـاف ودور
العبادة .

يقصد بالحرز المكان الذي يحفظ فيه أو الوجه الذي يحفظ به
المال المعين وأمثاله عادة أو فـي عـرف أهـل البلـد أو المهنـة

()5

المعينة  ،ويعد المال في حرز حيثما كان محروساً .

يكــون النصــاب دينــا اًر مــن الــذهب يــزن 25ر4ج ارم ـاً أو قيمت ـه

مــن النقــود وفــق مــا يقــدره مــن حــين آلخــر رئــيس القضــاء بعــد
التشاور مع الجهات المختصة .

()1

إذا اشترك في األخـذ جماعـة فيعتـد فـي النصـاب بجملـة المـال
المأخوذ ال بما أخرجه كل واحد منهم على حدة .

()6

مــن يرتكــب جريمــة الســرقة الحديــة  ،يعاقــب بقطــع اليــد اليمنــى
من مفصل الكف .

الحدية.

()2

إذا أدين الجاني مرة أخـرى  ،يعاقـب بالسـجن مـدة ال تقـل عـن
سبع سنوات .

مسقطات عقوبة الحد 672ـ ـ

تسقط عقوبة الحد في جريمة السرقة الحدية في أي مـ ـ ـ ـ ـ ـن األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوال

في السرقة الحدية.

اآلتية :
( أ)

إذا وقعــت الس ـرقة بــين األصــول والفــروع أو بــين الــزوجين أو
ذوي األرحام المحرمة،
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(ب)

إذا كان الجاني فـي حالـة ضـرورة ولـم يأخـذ مـن المـال إال بمـا
ال يجاوز النصاب فوق كفاية حاجته أو حاجة من تجب عليه

(ج)

نفقته للقوت أو العالج ،

إذا كان للجاني نصيب أو كان يعتقد بحسن نية أن لـه نصـيباً
ف ــي الم ــال المس ــروق وك ــان الم ــال المس ــروق ال يتج ــاوز ذل ــك

النصيب بما يبلغ النصاب ،
(د )

إذا كـ ــان الجـ ــاني دائن ـ ـاً للمسـ ــروق منـ ــه وكـ ــان المسـ ــروق منـ ــه

مم ــاطالً أو جاح ــداً وح ــل أج ــل الـ ـدين قب ــل الس ــرقة وك ــان م ــا
اســتولى عليــه الجــاني يســاوي حقــه أو أكثــر مــن حقــه بمــا ال

يجاوز النصاب ،
(هـ)

إذا حدث قبل تقديمـه للمحاكمـة أن رد الجـاني المـال المـدعى

سرقته وأعلن توبته أو تملك المال المدعى سرقته وكان فضالً
عــن ذلــك خــالي الصــحيفة مــن س ـوابق االتهــام أو اإلدانــة فــي

الجرائم الواقعة على المال ،
(و )
(ز)
(ح)

إذا رجع الجاني عن إق ارره قبل تنفيذ العقوبة وكانت السرقة
الحدية ثابتة باإلقرار وحده ،

إذا كان الجاني مأذوناً له في دخول الحرز ،

إذا كان القطع يعرض حياة الجاني للخطر أو كانت يده
اليسرى مقطوعة أو شالء .

عقوبة السرقة

673ـ ـ

إذا س ـ ـ ــقطت عقوب ـ ـ ــة الح ـ ـ ــد ف ـ ـ ــي جريم ـ ـ ــة السـ ـ ـ ـرقة الحدي ـ ـ ــة ب ـ ـ ــأي م ـ ـ ــن

الحدية عند

المسقطات المذكورة في المادة  672يجوز معاقبة الجاني بالسجن مدة

سقوط الحد .

ال تجاوز سبع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً  ،كما تجوز

معاقبته بالجلد بما ال يجاوز مائة جلدة .
السرقة .

674ـ ـ

()6

يعد مرتكباً جريمة السرقة من يأخذ بسوء قصد ماالً منقوالً
مملوكاً للغير من حيازة شخص دون رضاه .
87

()2

مــن يرتك ــب جريم ــة الس ــرقة  ،يعاق ــب بالس ــجن م ــدة ال تج ــاوز
س ــبع س ــنوات كم ــا تج ــوز معاقبت ــه بالغ ارم ــة أو بالجل ــد بم ــا ال
يجاوز مائة جلدة .

النهب .

675ـ ـ

االبتزاز .

671ـ ـ

خيانة األمانة.

677ـ ـ

()6

يعد مرتكباً جريمة النهب من يرتكب جريمة السرقة أو

السرقة الحدية مـع اسـتعمال القـوة الجنائيـة أو التهديـد بهـا عنـد

()2

الشروع في الجريمة أو أثنائها أو عند الهرب .

مـن يرتكـب جريمــة النهـب يعاقــب بالسـجن مــدة التجـاوز ثــالث
سنوات باإلضافة إلي أي عقوبة أخـرى مقـررة لمـا يترتـب علـى
فعله .

()6

يعد مرتكباً جريمة االبتزاز من يبعث قصداً في نف ـ ـس شخص

خــوف اإلضـرار بــه أو بــأي شــخص آخــر وبــذلك يحملــه بســوء
قصد على أن يسلم له أو لغيره أي مال أو سند قانوني .

()2
()3

م ــن يرتك ــب جريم ــة االبتـ ـزاز يعاق ــب بالس ــجن م ــدة ال تج ــاوز
سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

إذا كان ــت جريم ــة االبتـ ـزاز ق ــد ارتكب ــت ب ــالتخويف ب ــالموت أو

ب ـ ــاألذى الجس ـ ــيم أو ب ـ ــالخطف أو باالته ـ ــام بجريم ـ ــة عقوبته ـ ــا
اإلعــدام  ،يعاقــب الجــاني بالســجن مــدة ال تجــاوز ســبع ســنوات
كما تجوز معاقبته بالغرامة .

()6

يعد مرتكباً جريمة خيانة األمانة من يكون مؤتمناً على

حيــازة مــال أو إدارتــه ويقــوم بســوء قصــد بجحــد ذلــك المــال أو

امتالكــه أو تحويل ــه إلــي منفعت ــه أو منفعــة غيـ ـره أو تبدي ــده أو
التص ـ ــرف في ـ ــه بإهم ـ ــال ف ـ ــاحش يخ ـ ــالف مقتض ـ ــى األمان ـ ــة ،
ويعاقب بالسجن مدة ال تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته

بالغرامة .
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()2

إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مستخدماً لدى أي شخص

وأؤتمن على المال بتلك الصفة  ،يعاقب بالسجن مدة ال
تجاوز أربع عشرة سنة مع الغرامة أو باإلعدام .

االحتيال .

678ـ ـ

إعطاء أو تظهير .

679ـ ـ

()6

يعد مرتكباً جريمة االحتيال من يتوصل بسوء قصد إلي

خداع شخص بأي وجه ويحقق بذلك كسباً غير مشروع لنفسه

أو لغي ـره أو يســبب بــذلك للشــخص أو لغي ـره ضــر اًر أو خســارة
غير مشروعة .

()2

م ــن يرتك ــب جريم ــة االحتي ــال يعاق ــب بالس ــجن م ــدة ال تج ــاوز

()3

مــن يرتكــب للمـرة الثالثــة جريمــة االحتيــال يعاقــب بالســجن مــدة

ثالث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

ال تجاوز خمس سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة.

()6

يعــد مرتكب ـاً جريمــة إعطــاء صــك مــردود مــن يعطــى شخصــاً
وفاء اللتزام أو بمقابل ويرده المسحوب عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـليه
صكاً مصرفياً ً
ألي من الدواعي اآلتية :

صك مردود .

( أ)

عــدم وجــود حس ــاب للســاحب ل ــدى المس ــحوب عليــه

وقت تقديم الصك،
(ب)
(ج)

عــدم وجــود رصــيد للســاحب كــاف أو قابــل للســحب
مع علمه بذلك،

وق ــف الس ــاحب ص ــرف قيم ــة الص ــك ب ــأمر منـ ـه أو

ممن ينوب عنه دون سبب معقول،
( د)

تحري ــر الس ــاحب للصـــك بصـــورة غي ــر معقول ــة م ــع
علمه بذلك .

()2

م ــن يرتك ــب جريم ــة إعط ــاء ص ــك م ــردود يعاق ــب بالغ ارم ــة أو

بالسجن مدة ال تجاوز خمس سنوات أو بالعقوبتين معاً .
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()3

من يظهر صكاً مصرفياً ويسلمه لغيـره ويـرد بالوجـه الـوارد فـي

البنـ ــد ( )6وكـ ــان يعلـ ــم بمـ ــا يـ ــدعو لـ ــرده يعاقـ ــب بالغ ارم ـ ــة أو

()4

بالسجن مدة التجاوز ثالث سنوات أو بالعقوبتين معاً.

م ـ ــن يرتك ـ ــب للمـ ـ ـرة الثالث ـ ــة جريم ـ ــة إعط ـ ــاء ص ـ ــك م ـ ــردود أو

تظهيـ ـ ـره  ،يعاق ـ ــب بالس ـ ــجن م ـ ــدة ال تج ـ ــاوز س ـ ــبع س ـ ــنوات
وبالغرامة .
التملك الجنائي .

681ـ ـ

استالم المال

686ـ ـ

()6

يعد مرتكباً جريمة التملك الجنائي من يأخذ أو يعثر على

مـال مملـوك للغيــر أو يسـتعيره أو يحــوزه عـن طريــق الخطـأ ثــم

يجحد ذلك المال أو يتصرف فيه بسوء قصد .
()2

م ــن يرتك ــب جريم ــة التمل ــك الجن ــائي يعاق ــب بالس ــجن م ــدة ال

()6

يع ــد م ــاالً مس ــروقاً الم ــال ال ــذي انتقل ــت حيازت ــه إل ــي ش ــخص

المسروق .

تجاوز ثالث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

من طريق الحرابة أو السرقة أو االبتزاز أو خيانة األم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـانة
أو االحتيال أو التملك الجنائي .

()2

من يقوم بسوء قصد باسـتالم مـال مسـروق أو االحتفـاظ بـه أو
المس ــاعدة ف ــي إخفائ ــه أو التص ــرف في ــه م ــع علم ــه بأن ــه م ــال

مســروق  ،يعاقــب بالســجن مــدة ال تجــاوز خمــس ســنوات كمــا
تجوز معاقبته بالغرامة .
()3

من يرتكب للمرة الثالثة جريمـة اسـتالم المـال المسـروق يعاقـب
بالس ـ ــجن م ـ ــدة ال تج ـ ــاوز س ـ ــبع س ـ ــنوات كم ـ ــا تج ـ ــوز معاقبت ـ ــه

بالغرامة .
اإلتالف الجنائي.

682ـ ـ

()6

يعد مرتكباً جريمة اإلتالف الجنائي من يتسبب في إفس ـ ـ ـ ـاد

م ــال أو تخريب ــه أو يغي ــر في ــه أو ف ــي موقع ــه بحي ــث يتلف ــه أو

يــنقص مــن قيمتــه أو منفعتــه أو يــؤثر فيــه تــأثي اًر ضــا اًر قاصــداً
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بــذلك أن يســبب خســارة غيــر مشــروعة أو ضــر اًر للجمهــور أو
أي شــخص  ،أو مــع علمــه بأنــه يحتمــل أن يســبب ذلــك ،أو

يخــرب عملــة معدنيــة بإذابتهــا أو صــهرها أو إســتخدامها لغيــر
()00

أغراض التداول كعملة .

()2

مــن يرتكــب جريمــة اإلتــالف الجنــائي يعاقــب بالســجن مــدة ال
تجـــاوز سـ ــنتين أو بالغ ارمـ ــة أو بـ ــالعقوبتين مع ـ ـاً  ،فـ ــإذا حـ ــدث
اإلتـ ــالف بـ ــاإلغراق أو باسـ ــتعمال النـ ــار أو باسـ ــتعمال الم ـ ـواد
الحارقة أو الناسفة أو السامة  ،يعاقب بالسـجن مـدة ال تجـاوز

()3

خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

من يرتكب جريمة اإلتالف الجنائي لمال أو مرفق عام يعاقب

بالسـ ــجن مـ ــدة ال تجـ ــاوز خمـ ــس سـ ــنوات كمـ ــا تجـ ــوز معاقبتـ ــه

بالغرامة .
التعدي الجنائي .

683ـ ـ

()6

يعد مرتكباً جريمة التعدي الجنائي من يدخل عقا اًر أو منقوالً

ف ــي حي ــازة ش ــخص آخ ــر أو يبق ــى أو ي ــدخل في ــه بوج ــه غي ــر

مشــروع قاصــداً إرهــاب ذلــك الشــخص أو مضــايقته أو حرمانــه
من حقه .

()2

م ــن يرتك ــب جريم ــة التع ــدي الجن ــائي يعاق ــب بالس ــجن م ــدة ال
تجــاوز ســتة أشــهر أو بالغ ارمــة أو بــالعقوبتين معـاً ،فــإذا حــدث

التعـ ــدي بقصـ ــد ارتكـ ــاب جريمـ ــة أو باسـ ــتعمال القـ ــوة الجنائيـ ــة

يعاقب بالسجن مدة ال تجاوز ثالث سنوات كما تجوز معاقبتـه
بالغ ارمـ ــة  ،فـ ــإذا كـ ــان ذلـ ــك لـ ــيالً أو باسـ ــتعمال سـ ــالح أو أداة

صــالحة لإليــذاء يعاقــب بالســجن مــدة ال تجــاوز خمــس ســنوات

كما تجوز معاقبته بالغرامة .

()00
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التربص مع القصد

 684ـ ـ

مـ ـ ــن يضـ ـ ــبط لـ ـ ــيال متربص ـ ـ ـاً حـ ـ ــامالً عـ ـ ــدة أو أداة مالئمـ ـ ــة للسـ ـ ــرقة أو
التعدي الجنائي أو استعمال القوة الجنائية بحيث يترجح أن لديه قصداً

اإلجرامي .

إجرامي ـ ـاً  ،يعاقـ ــب بالسـ ــجن مـ ــدة ال تجـ ــاوز سـ ــنة كمـ ــا تجـ ــوز معاقبتـ ــه

بالغرامة .

صنع أداة لغرض

 685ـ ـ

من يصنع أداة أو يقلد مفتاحاً أو يدبر خطة قاصداً أن يستخـ ـ ـ ـ ــدم ذلك

في ارتكاب الجرائم الواقعة على المال ،يعاقب بالسجن مدة ال تجـ ـ ـ ـ ـاوز

إجرامي .

سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

الباب الثامن عشر

()03

الجرائم ضد اإلنسانية وجرائم اإلبادة الجماعية
والجرائم الخاصة بالحرب
الجرائم ضد اإلنسانية681 .ـ ـ

يعاقب باإلعدام أو بالسجن المؤبد أو بأي عقوبة أقل كل من يرتكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب
بنفسه أو باالشتراك مع غيره أو يشجع أو يعزز أي هجوم واسع النطـاق
أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السـكان المـدنيين وهـو علـى علـم

بذلك الهجوم و يقوم في ذات السياق بأي من األفعـال اآلتية :
( أ)
(ب)

يقتل شخصاً أو أكثر عمداً،

يتعم ــد ف ــرض أحـ ـوال معيش ــية قاس ــية بقص ــد إه ــالك ج ــزء م ــن
السكان،

(ج)

يمارس على شخص أو أكثر السلطات المتصـلة بحـق الملكيـة

أو يفــرض علــيهم حرمانـاً ممــاثالً للحريــة بمــا فــي ذلــك ممارســة

هذه السـلطات فـي سـبيل االتجـار باألشـخاص وال سـيما النسـاء
واألطفال،

()23
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( د)

يبعد أو يرحل شخصاً أو مجموعة من السـكان مـن المشـمولين
بالحمـ ــاية ،أو يـ ــنقلهم قسـ ـ اًر مـ ــن المنطقـــة التـ ــي يوج ــدون فيهـ ــا

بصــورة مشــروعة ،بطريقــة أو بــأخرى ،إلــى أى دولــة أخــرى أو

مكان آخر وذلك بالمخالفة ألحكام القانون الدولي اإلنساني،
(هـ)

يســجن شخص ـاً أو أكثــر أو يحرمــه حرمان ـاً شــديداً مــن الحريــة
البدنية بأي صورة أخرى بما يخـالف القواعـد األساسـية للقـانون

( و)

الدولي اإلنساني،

يتعم ــد إلح ــاق ألـ ــم شـ ــديد أو معان ــاة شـ ــديدة  ،بدني ــة كانـ ــت أو
نفســية ،بشــخص أو أكثــر ،يحتج ـزه المــتهم أو تحــت ســيطرته،
وال يشمل ذلك األلم أو المعاناة النـاجمين عـن عقوبـات قانونيـة

( ز)

أو يكونان جزءاً منها أو نتيجة لها،

يستخدم اإلكراه في مواقعة أنثى ،أو اللـواط مـع ذكـر ،أو يهتـك

عــرض المجنــي عليــه إذا اقتــرن بــه إيــالج بــأي صــورة كانــت،
ويعــد اإلك ـراه قائم ـاً إذا ارتكبــت األفعــال السابق ــة علــى شــخص
يعجز عن التعبير عن رضاه ،

(ح )

(ط )

يمـارس علـى شـخص أو أكثـر إحـدى السـلطات المتصـلة بحـق
الملكيــة وذلــك لحملــه علــى ارتكــاب فعــل ذي طــابع جنســي أو

يفرض عليه حرماناً مماثالً للحرية ،

يكـره شخصـاً أو أكثــر علــى ارتكــاب فعــل أو أفعــال ذات طــابع

جنســي وذلــك بنيــة الحصــول علــى أم ـوال أو فوائــد أخــري لقــاء

تلك األفعال أو لسبب مرتبط بها ،
( ى)

يحتجــز ام ـرأة أو أكثــر إلكراههــا علــى الحمــل بنيــة التــأثير فــي
التك ــوين العرق ــي ألي مجموع ــة م ــن المجموع ــات الس ــكانية أو
الرتكاب انتهاكات جسيمة أخرى للقانون الدولي اإلنساني ،

(ك)

يح ــرم شخصـ ـاً أو أكث ــر م ــن الق ــدرة البيولوجي ــة عل ــى اإلنج ــاب
وذلـ ــك دون مبـ ــرر طبـ ــي أو ع ـ ــالج يتلقـ ــاه الشـ ــخص المعن ـ ــي

وبموافقة حقيقية منه،
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( ل)

يقترف فعالً ذي طبيعـة جنسـية ضـد شـخص أو أكثـر أو يـرغم

ذل ــك الش ــخص أو أولئ ــك األش ــخاص عل ــى ممارس ــة فع ــل ذي

( م)

طبيعة جنسية وذلك باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها،

يح ـ ــرم عم ـ ــداً شخصـ ـ ـاً أو أكث ـ ــر حرمانـ ـ ـاً ش ـ ــديداً م ـ ــن حق ـ ــوقهم

األساسية بسبب انتمائهم لفئة أو جماعـة محـددة أو السـتهداف

تلك الفئة أو الجماعة بصفتها هذه  ،وذلك ألسباب سياسية أو
عرقي ــة أو قومي ــة أو إثني ــة أو ثقافي ــة أو ديني ــة أو متعلق ــة بن ــوع

الجــنس أو ألســباب أخــرى ال يقرهــا القــانون الــدولي اإلنســاني ،
متى كان ذلك الحرمـان مرتبطـاً بـأي فعـل منصـوص عليـه فـي
هذا القانون ،

( ن)

يقبض على شخص أو أكثر أو يختطفه أو يحتجزه باسم دولـة
أو منظمــة سياســية أو إذن أو دع ــم منه ــا أو لســكوتها علي ــه ،

عن علم بأن هذا الفعل سيليه في سير األحداث العادية رفض
لالعتـ ـراف م ــن قب ــل الدول ــة بحرم ــانهم م ــن الحري ــة أو إعط ــاء
معلوم ــات ع ــن مص ــيرهم أو مك ــان وجـ ـودهم ،أو ي ــرفض باس ــم
الدولــة أو المنظمــة السياســية ـ ـ ـ بعــد أو أثنــاء ذلــك ـ ـ ـ اإلعت ـراف
بهذا القبض أو االحتجاز أو االختطاف  ،وعن علم به  ،متى

كــان ذلــك بهــدف حرمــان هــذا الشــخص أو هــؤالء األشــخاص
لفترة زمنية طويلة من الحماية التي يكفلها القانون ،
(س)

يرتك ــب فعـ ـالً ال إنس ــانياً ضـــد ش ــخص أو أكث ــر  ،يماثـــل ف ــي
طبيعتــه أي ـاً مــن األفعــال الســابقة المنصــوص عليهــا فــي هــذه

المــادة  ،فــي إطــار نظــام مؤسســي قــائم علــى القمــع والســيطرة

بص ــورة منهجي ــة م ــن جان ــب جماع ــة عرقيـ ـة ض ــد جماع ــة أو
جماعات عرقية أخرى  ،وذلك بنية اإلبقاء على ذلك النظام،
(ع )

يرتكـ ــب عمـ ــداً فع ـ ـالً مـ ــن األفعـ ــال الـ ــال إنسـ ــانية األخـ ــرى ذات
الطــابع المماثــل لألفعــال الس ــابقة المنصــوص عليه ــا فــي هــذه
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المــادة  ،والــذي يلحــق بــالمجني عليــه معانــاة شــديدة أو ضــر اًر

بالغـاً بالجسم أو بالصحة النفسية .
جرائم اإلبادة الجماعية687.ـ ـ

يعاقب باإلعدام أو بالسجن المؤبد أو بأي عقوبة اقل كل مـن يرتكـب أو
يش ــرع أو يح ــرض عل ــى ارتك ــاب جريم ــة أو جـ ـرائم قت ــل ألفـ ـراد جماع ــة
قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها تلك بقصد إبادتهـا أو إهالكهـا
جزئي ـاً أو كليــاً وذل ــك فــي س ــياق ســلوك منهج ــي واســع موج ــه ضــد تل ــك
الجماعة  ،ويقوم في ذات السياق بأي من األفعال اآلتية :

( أ)

يقتل شخص أو أكثر من أفراد الجماعة ،

(ب)

يع ــذب أو يلح ــق أذى أو تشـــويه أو ض ــرر جس ــدي أو عقل ــي
جسيم بأفراد تلك الجماعة ،

(ج)

يخض ــع شخصـ ـاً أو أكث ــر م ــن أفـ ـراد الجماع ــة عم ــداً ألحـ ـوال

(د )

يفــرض أى تــدابير تســتهدف منــع شــخص أو أكثــر داخــل أفـراد

معيشية بقصد إهالكها كلياً أو جزئياً ،
الجماعة من اإلنجاب ،

جرائم الحرب ضد
األشخاص .

688ـ ـ

(هـ)

ينق ــل طفـ ـالً أو أكث ــر م ــن أطف ــال الجماع ــة عن ــوة إل ــى أطف ــال

()6

يعاقب باإلعدام أو بالسجن المؤبد أو بأي عقوبة أقـل كـل مـن

جماعة أخرى .

يرتكب في سياق نزاع مسلح دولي أو غير دولي ومرتبطاً

به  ،مع علمه بذلك  ،ويقوم في ذات السياق بأي من األفعال

اآلتية :
( أ)
(ب)

يقتل عمداً شخصاً أو أكثر من المشمولين بالحماية،

يعــذب شخصـاً أو أكثــر مــن المشــمولين بالحمايــة أو

يعاملـ ــه معامل ـ ــة ال إنسـ ــانية  ،بإيقـ ــاع أل ـ ــم بـ ــدني أو
نفســي جســيم عليــه بقصــد الحصــول علــى معلومــات
أو اعتـ ـراف من ــه  ،أو لغ ــرض عقاب ــه أو تخويف ــه أو
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إك ارهــه أو ألي ســبب آخــر يقــوم علــى أي نــوع مــن
أنواع التمييز ،
(ج)

يعــرض شخص ـاً أو أكثــر إلحــداث عاهــة مســتديمة،
أو عجــز دائــم أو بتــر لعضــو أو طــرف مــن الجســد،

بمــا يــؤدي إلــى الوفــاة أو تع ـريض الصــحة الجســدية
أو النفسية لخطر شديد ،
(د )

ينتهـ ــك الك ارم ـ ــة الشخصـ ــية لشـ ــخص أو أكثـ ــر مـ ــن
المش ـ ــمولين بالحماي ـ ــة وبص ـ ــفة خاص ـ ــة م ـ ــن خ ـ ــالل

معاملته بصورة مهينة ومحطة من قدره ،
(هـ)

يعتقــل شخص ـاً أو أكثــر مــن المشــمولين بالحمايــة أو

يحتج ـزه أو يأخــذه كرهينــة بأيــة طريقــة  ،مــع التهديــد

بقتــل أو إصــابة أو مواصــلة احتجــاز هــذا الشــخص
أو أولئــك األشــخاص بقصــد إجبــار دولــة أو منظمــة
دولية أو شـخص طبيعـي أو اعتبـاري  ،أو مجموعـة
أش ــخاص عل ــى القي ــام بفع ــل أو االمتن ــاع ع ــن فع ــل
كشــرط ص ـريح أو ضــمني لســالمة هــذا الشــخص أو

لإلفراج عنه ،
( و)

يسـ ــتخدم اإلك ـ ـراه فـ ــي مواقعـ ــة أنثـ ــى ،أو الل ـ ـواط مـ ــع
ذكر ،أو يهتك عرض المجنـي عليـه إذا اقتـرن بـذلك
إيـ ــالج بـ ــأي صـ ــورة كانـ ــت ،ويعـ ــد اإلك ـ ـراه قائم ـ ـاً إذا

ارتكب ــت األفع ــال الس ــابقة عل ــى ش ــخص يعج ــز ع ــن
التعبير عن رضاه،

( ز)

يكره شخصـاً أو أكثـر مـن المشـمولين بالحمايـة علـى

ارتكــاب فعــل أو أفعــال ذات طــابع جنســي باســتعمال

القــوة أو التهديــد باســتعمالها وذل ــك بقصــد الحصــول

عل ــى أمـ ـوال أو فوائ ــد أخـــرى لقـ ـاء تل ــك األفعـــال أو

لسبب مرتبط به،
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(ح)

يحــرم شخصـاً أو أكثــر مــن المشــمولين بالحمايــة مــن

الق ــدرة البيولوجيـ ـة عل ــى اإلنج ــاب وذل ــك دون مب ــرر
طب ـ ــي أو ع ـ ــالج يتلق ـ ــاه الش ـ ــخص المعن ـ ــي بموافق ـ ــة

حقيقية منه ،
(ط)

يحتج ـ ــز امـ ـ ـرأة أو أكث ـ ــر م ـ ــن المش ـ ــمولين بالحماي ـ ــة
أكرهـ ــت علـ ــى الحمـ ــل بقصـ ــد التـ ــأثير فـ ــي التكـ ــوين

( ى)

العرقي ألي مجموعة من السكان ،

يجن ــد م ــن ه ــو دون الثامن ــة عش ــر م ــن العم ــر ف ــي
القـ ـوات المس ــلحة أو مجموع ــة مس ــلحة  ،أو يض ــمه
إليهـ ــا  ،أو يسـ ــتخدمه للمشـ ــاركة بصـ ــورة فعليـ ــة فـ ــي

( ك)

األعمال الحربية ،

يبعـ ــد أو يرحـ ــل شخص ـ ـاً أو مجموعـ ــة مـ ــن السـ ــكان
المشـ ــمولين بالحمايـ ــة أو يـ ــنقلهم قس ـ ـ اًر مـ ــن المنطقـ ــة

الت ــي يوج ــدون فيه ــا بص ــورة مش ــروعة  ،بطريق ــة أو

بـ ــأخرى  ،إلـ ــى دولـ ــة أخـ ــرى أو مكـ ــان آخـ ــر وذلـ ــك
بالمخالفة للقانون الدولي اإلنساني ،

( ل)

يحجـــز شخصـ ـاً أو أكث ــر م ــن المشـــمولين بالحمايـ ــة

( م)

يصــدر حكم ـاً أو ينفــذ عقوبــة اإلعــدام علــى شــخص

بطريق غير مشروع ،

أو أكث ــر م ــن المش ــمولين بالحماي ــة  ،دون محاكم ــة

مس ــبقة م ــن محكمـ ـة مختص ــة ت ارعـ ــي أمامهـ ــا كاف ــة
الضــمانات القضــائية واإلجرائيــة التــي يكفلهــا القــانون
الدولي اإلنساني ،
( ن)

يخض ــع شخصـ ـاً أو أكث ــر م ــن المش ــمولين بالحماي ــة

ألي ن ــوع م ــن التج ــارب البيولوجي ــة الت ــي ال يبرره ــا
العــالج الطب ــي  ،وال يــتم االض ــطالع به ــا لمص ــلحة
ذلــك الشــخص أو أولئــك األشــخاص والتــي قــد تــؤدي
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إل ــى الم ــوت أو تع ــرض الص ــحة البدني ــة أو النفس ــية
لخطر جسيم ،
( س)

يعـ ـ ــرض حيـ ـ ــاة شـ ـ ــخص أو أكثـ ـ ــر مـ ـ ــن المشـ ـ ــمولين
بالحمايــة الخاضــعين لس ــلطة طــرف مع ــاد للوف ــاة أو

اإلصــابة بإض ـرار صــحية جســيمة مــن خــالل إج ـراء
أي نـ ــوع مـ ــن التجـ ــارب الطبيـ ــة أو العلميـ ــة التـ ــي ال
تبرره ـ ــا المعالجــ ــة الطبي ـ ــة أو معالجــ ــة األس ـ ــنان أو
المعالجــة فــي المستشــفى للشــخص المعنــي والتــي ال

تجرى لصالحه ،
(ع)

يقتل أو يصيب مقـاتالً القـى سـالحه أو لـم تعــد لديـه
وسـ ــيلة للـ ــدفاع  ،بعـ ــد أن يستسـ ــلم مختـ ــا اًر أو يكـ ــون

()2

موجوداً خارج نطاق العمليات القتالية .

يعاقب بالسجن لمـدة ال تقـل عـن عشـرين سـنة كـل مـن يرتكـب
في سياق نزاع مسلح دولي أي من األفعال اآلتية :
( أ)

يتعمــد حرمــان أســير حــرب أو أي شــخص آخــر مــن
المشـ ــمولين بالحماي ـ ــة م ـ ــن محاكمت ـ ــه أمـ ــام محكم ـ ــة

مختص ــة ت ارع ــي أمامه ــا كاف ــة الض ــمانات القض ــائية
واإلجرائية التي يكفلها القانون،
(ب)

يـ ـ ـ ــرغم أي أسـ ـ ـ ــير حـ ـ ـ ــرب أو شـ ـ ـ ــخص آخـ ـ ـ ــر مـ ـ ـ ــن
المشمولين بالحماية على الخدمـة فـي صـفوف قـوات

دولة معادية ،
(ج)

ي ــرغم شخصـ ـاً أو أكث ــر م ــن رعاي ــا الدول ــة المعادي ــة

على االشتراك في العمليات العسكرية الموجهـة ضـد

دولة ذلك الشخص أو قواته المسلحة .
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يعاقب بالسجن لمدة ال تقل عن عشرين سـنة كـل مـن يرتكـب فـي سـياق
نـزاع مســلح دولــي أو غيــر دولــي فعـالً ضــد ممتلكــات مشــمولة بالحمايــة

الممتلكات والحقوق

بموجـب أحكام القانون الدولي اإلنسـاني المطبقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة على النزاعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات

األخرى .

المس ــلحة ،م ــع علم ــه ب ــذلك ويق ــوم ف ــي ذات الس ــياق ب ــأي م ــن األفع ــال

اآلتية :
( أ)
(ب)

ينهب أية ممتلكات مملوكة للطرف المعادي بقصد االسـتعمال
الشخصي أو التملك،

يلحـ ــق تـ ــدمي اًر واسـ ــع النطـ ــاق بممتلكـ ــات الطـ ــرف المعـ ــادي أو

يستولي عليها أو يصادرها بطريقة غير مشروعة وتعسفية بمـا
ال تقتضيه األعمال العسكرية،
(ج)

يحرم رعايا الطرف المعادي من حقوقهم القانونية في االلتجاء
إل ـ ــى المح ـ ــاكم وذل ـ ــك بإلغائه ـ ــا أو تعليقه ـ ــا أو إنه ـ ــاء مقبولي ـ ــة

دعاويهم أمامها .
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العمليات اإلنسانية.

يعاقب بالسـجن لمـدة ال تقـل عـن عشـرين سـنة كـل مـن يرتكـب فعـالً فـي

سياق نزاع مسلح دولي أو غير دولي ومرتبطاً به ،مع علم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه بذلك،

متعم ــداً ش ــن هج ــوم ض ــد أش ــخاص أو منش ــحت أو مـ ـواد أو وح ــدات أو

وســائل نقــل مســتخدمة فــي مهــام المســاعدة اإلنســانية ،أو حفــظ الس ــالم

وفق ـاً ألحكــام ميثــاق األمــم المتحــدة ،ومشــمولة بالحمايــة بموجــب أحكــام
القانون الـدولي اإلنساني المطبقة على النزاعات المسلحة .
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يعاقــب باإلعــدام أو بالســجن المؤبــد أو بــأي عقوبــة أقــل كــل مــن يرتكــب

بأساليب القتال

ف ــي س ــياق نـ ـزاع مسـ ـلح دول ــي أو غي ــر دول ــي ومرتبطـ ـاً ب ــه ،م ــع علم ــه

المحظورة.

بذلك ويقوم في ذات السياق بأي من األفعال اآلتية :

( أ)

يتعم ــد توجي ــه هج ــوم ض ــد الس ــكان الم ــدنيين بص ــفتهم ه ــذه أو
ضد أفراد مدنيين ال يشاركون مباشرة في األعمال العسكرية،
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(ب)

يتعمد توجيه هجـوم ضـد مواقـع مدنيـة أو أعيـان أخـري محميـة
ال تشكل أهدافاً عسكرية ،وبصفة خاصـة المبـاني المخصصـة
لألغـراض الدينيــة أو التعليميــة أو العلميــة أو الخيريــة ،واآلثــار
التاريخيـ ـ ــة واألعم ـ ـ ــال الفنيـ ـ ــة ،والمستش ـ ـ ـفيات وأمـ ـ ــاكن تجمـ ـ ــع

المرضى والجرحى،
(ج)
( د)

يتعمـ ــد مهاجمـ ــة أو قصـ ــف المـ ــدن أو القـ ــرى أو المسـ ــاكن أو
المباني غير المحمية ،والتي ال تشكل أهدافاً عسكرية،

يتعمد شن هجوم من شأنه أن يسفر عـن خسـائر عرضـية فـي

األرواح أو إصــابات بــين المــدنيين ،أو يلحــق إض ـ ار اًر بأعيــان

ـرر واســع النطــاق وطويــل األجــل وشــديداً
مدنيــة ،أو يلحــق ضـ اً
بالبيئ ــة الطبيعي ــة يك ــون إف ارط ــه واض ــحاً بالقي ــاس إل ــى مجم ــل
الميزة العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة،

(هـ)

ينقل ،أو يستغل وجود شخص مـدني أو أكثـر مـن األشخــاص
المحميــين ،إلضــفاء الحمايــة علــى نقــاط أو منــاطق أو وحــدات
عسكرية معينة من العمليات العسكرية ،

( و)

يتعمد تجويـع المـدنيين كأسـلوب مـن أسـاليب الحـرب بحرمـانهم

مــن م ـواد اإلعاشــة التــي ال غنــي لهــم عنهــا لبقــائهم علــى قيــد
الحيــاة أو عرقلــة إمــدادات اإلغاثــة بالمخالفــة ألحكــام الق ــانون
الدولي اإلنساني ،

( ز)

يقتل أو يصيب شخصاً أو خصماً مقاتالً أو أكثر منتمين إلى
دولة أو جيش معـاد غـد اًر ،بعـد حملهـم علـى الثقـة أو االعتقـاد
بــأن مــن حقهــم الحمايــة أو مــن واجــبهم مــنح الحمايــة بموجــب
أحك ـ ــام الق ـ ــانون ال ـ ــدولي اإلنس ـ ــاني المطبق ـ ــة عل ـ ــى الن ازع ـ ــات
المسلحة،

(ح)

يــأمر بتش ـريد الســكان المــدنيين ،دون أن يكــون لهــذا األمــر مــا
يبرره لتوفير األمن للمدنيين المعنيين أو لضرورة عسكرية .
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يعاقـب باإلعـدام أو بالسـجن المؤبـد أو بـأي عقوبـة أقـل كـل مـن يرتكــب

باستخـدام وس ـائل

فعالً ،في سياق نزاع مسلح دولي أو غير دولـي ومرتبطـاً بـه ،مـع علمـه

وأسلحة محظورة.

بذلك ،ويقوم في ذات السياق بأي من األفعال اآلتية :
( أ)

يســتخدم ســماً أو ســالحاً يــؤدي اســتخدامه إلــى إطــالق أو نفــث

مــادة مســممة ممــا يتســبب فــي إحــداث المــوت أو يلحــق ضــر اًر

جســيماً بالصــحة فــي األحـوال العاديــة  ،مــن جـراء خصائصــها
(ب)

المسممة ،
ِّ

يســتخدم غــا اًز أو ســائالً أو أي مــادة أو أي وســيلة أخــرى ممــا
يتسبب في إحداث الموت أو يلحق ضر اًر جسيماً بالصحة في

(ج)

المسممة ،
األحوال العادية  ،من جراء خصائصه الخانقة أو
ِّ

يستخدم رصاصاً محظو اًر من النـوع الـذي يتمـدد أو يتسـطح بسـهولة
في الجسم البشري والذي يضاعف األلم أو الجرح الناجم عنه بـدون
جدوى  ،وبصفة خاصة الرصاصـات ذات الغطـاء الصـلب الـذي ال

( د)

يحيط إحاطة كاملة بجسم الطلقة  ،أو الطلقات محززة الحواف ،

يستخدم أسلحة أو قذائف أو مواد أو أساليب حربية تسبب بطبيعتها
إض ـ ـ ار اًر ازئـ ــدة أو آالم ـ ـاً ال لـ ــزوم لهـ ــا أو تكـ ــون عش ـ ـوائية بطبيعتهـ ــا
بالمخالفة ألحكام القانون الدولي اإلنسـاني المطبقـة علـى المنازعـات

المسلحة .
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الجدول األول
األطراف والجراح التي يكون فيها القصاص
()6

العين المبصرة إذا قلعت بكاملها .

()3

اإلذن السليمة وال عبرة بالسمع .

()4

الشفة إذا قطعت كلها وال عبرة في بعضها .

()5

السن إذا قررت الجهة الطبية المختصة انه ال يرجى ظهور بدل لها .

()1

اللسان إذا استوعبه القطع .

()2

()7

األنف إلي حد المارن .

اليد إذا كان القطع مـن مفصـل  ،وللمجنـي عليـه ديـة الجـزء ال ازئـد علـى المفصـل فـي حالـة
الزيادة .

()8

الرجل وتطبق في شأنها أحكام اليد .

()9

األنامل واألصابع لليدين والرجلين إذا كان القطع من مفصل .

()61
()66
()62

الذكر إذا استوعبه القطع أو كان القطع من الحشفة .

االنثيان وتؤخذ الواحدة بنظيرتها بشرط ضمان سالمة األخرى .
الموضحة وهي الجراح التي تنتهي إلي عظم .
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الجدول الثاني
الدية
()6

تكون الدية في القتل كاملة .

()2

تكون الدية في الجراح كاملة في الحاالت اآلتية :
(أ)

عند قطع عضو من األعضاء الفردية في الجسم .

(ب)

عند قطـع عضـوين مـن األعضـاء الزوجيـة أو أحـدهما إذا ترتـب علـى ذلـك ذهـاب

(ج)

()3

وظيفتهما .

عند قطع أصابع اليدين أو أصابع الرجلين جميعاً .

( د)

عند ذهاب وظائف العقل والحواس والجوارح .

(هـ)

عند ذهاب األسنان جميعاً .

(ب)

عند ذهاب الوظيفة لواحد من األعضاء الزوجية .

تكون الدية في الجراح نصفاً (  ) 6في الحاالت اآلتية :
2
عند ذهاب واحد من األعضاء الزوجية ،
(أ )

()4

تكون الدية في الجراح عش اًر (  ) 6عند ذهاب األصبع  ،ونصف عشر (  ) 6عند
21
61
ذهاب أنملة أصبع اإلبهام  ،وثلث عشر (  ) 6عند ذهاب واحدة من أنامل األصابع
31
األخرى .

()5

تكون الدية في الجراح عند ذهاب السن نصف عشر ( ) 6
21
تكون الدية في جراح الجسد كما يلي :

()1

(أ)
(ب)

()7

الجائفة ،التي ينشأ عنها جرح نافذ إلي التجويف الصدري أو البطني ،ثلثاً (،) 6
3
إذا نفذت الجائفة من الجانب اآلخر اعتبرت جائفتين وفيهما ثلثان ( . ) 2
3

تكون الدية في الشجاج كما يلى :
( أ)

دية اآلمة  ،التي تصل إلي أم الدماغ  ،ثلثاً ( ، ) 6
613

(ب)
(ج)
(د )
(هـ)
()8

( أ)
(ب)
(ج)

()24

3
دية الدامغة  ،التي تصل إلي الدماغ  ،ثلثاً ( ، ) 6
3
دية المنقلة  ،التي تنقل العظم  ،ثالثة أعشار ( ، ) 3
61
دية الهاشمة  ،التي تهشم عظمة الرأس أو الوجه  ،عش اًر ( ، ) 6
61
دية الموضحة  ،التي توضح العظم  ،نصف عشر ( . ) 6
21
()24
تكون دية الجنين إذا سقط حياً فمات  ،كاملة ،

تكون دية الجنين إذا سقط ميتاً  ،الغرة نصف عشر ( ، ) 6
21
تعدد الدية بتعدد األجنة .
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