
  قانون العقوبات
  ١٩٣٧ لسنة ٥٨القانون رقم 

  
  

  نحن فاروق االول ملك مصر
  :القانون االتى نصة وقد صدقنا علية واصدرناة)١(قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب

   - :١مادة 
  .يلغى قانون العقوبات الجارى العمل بة امام المحاآم االهلية وقانون العقوبات المرافق لهذا القانون

   -:٢مادة 
   .١٩٧٣ اآتوبر سنة ١٥على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويعمل بة من 

  .نامر ان يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وان ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ آقانون من قوانين الدولة
  ).١٩٣٧ يولية سنة ٣١ (١٣٥٦ جمادى االولى سنة ٢٣صدر بسراى عابدين فى 

  فاروق 
  جاللةبأمر حضرة صاحب ال
  رئيس مجلس الوزراء 

  مصطفى النحاس
  وزير القانية
  محمود غالب

  .١٩٧٣ اغسطس سنة ٥ فى ٧١نشر فى الوقائع المصرية العدد رقم)٥(
واب    " بعبارة ١٩٥٦ لسنة   ٢٨٣استبدل القانون رقم  (!) ارة "مجلس الشيوخ ومجلس الن ة   "عب تبدل    "مجلس االم م اس ث

  .اينما وردت فى هذا القانون"مجلس الشعب"ة عبارة بالعبارة االخير١٩٧١ لسنة ١٠٦القانون رقم 
  الكتاب االول
  احكام ابتدائية
  الباب االول 

  قواعد عمومية
   -:١مادة 

  .تسرى احكام هذا القانون على آل من يرتكب فى القطر المصرى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فية
   -:٢مادة 

  :ذآرهمتسرى احكام هذا القانون ايضا عل االشخاص االتى 
ا او بعضها فى القطر                               :اوال ة وقعت آله اعال او شريكا فى جريم ة ف آل من ارتكب فى خارج  القطر  فعال يجعل

  .المصرى
  :آل من ارتكب فى خارج القطر جريمة من الجرائم االتية:ثانيا

  .القانونجناية مخلة بامن الحكومة مما نص علية فى البابين االول والثانى من الكتاب الثانى من هذا )أ(
  . من هذا القانون ٢٠٦جناية تزوير مما نص علية فى المادة)ب(
ك    ٢٠٢جناية تقليد اوتزيف او تزوير عملة ورقية او معدنية مما نص علية فى المادة          ) ١) (ج( ة ادخال تل  او جناي

جها او حيازتها بقصد  العملة الورقية او المعدنية المقلدة او المزيفة او المزورة الى مصر او اخراجها منها او تروي  
  . بشرط ان تكون العملة متداولة قانونا فى مصر  ٢٠٣الترويج او التعامل بها مما نص علية فى المادة 

  -:٣مادة 
   آل مصرى ارتكب وهو فى خارج القطر فعال يعتبر جناية

سنة    ٦٨ استبدل بموجب القانون رقم      ٢من المادة   )ج(البند)١( انون        .١٩٥٦ ل ذا الق  يعاقب بمقتضى     او جنحة فى ه
  .احكامة اذا عاد الى القطر وآان الفعل معاقبا علية بمقتضى قانون البلد الذى ارتكبة  فية

   -:٤مادة 
  .التقام الدعوى العمومية  على مرتكب جريمة او فعل فى الخارج اال من النيابة العمومية 

ند ا                     ا اس ة مم ة برات اآم االجنبي ى من يثبت ان المح ا عل ا واستوفى             والتجوز اقامته ة نهائي ا حكمت علي ة اةو انه لي
  .عقوبتة

   -:٥مادة 
  .يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول بة وقت ارتكبها 



  .ومع هذا اذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فية نهائيا قانون اصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيرة
م            واذا صدر قانون بعد حكم نهائى يجعل الفعل الذى حك          ذ الحك م على المجرم من اجلة غير معاقب علية يوقف تنفي

  .وتنتهى اثارة الجنائية 
انون ينهى                     ا للق ع مخالف غير انة فى حالة قيام اجراءت الدعوى او صدور حكم باالدانة فيها وآان ذلك عن فعل وق

  .تنفيذ العقوبات المحكوم بهاعن ارتكبة فى فترة محدودة فان انتهاء هذة الفترة اليحول  دون السير فى الدعوى او 
  -:٦مادة 

  .اليمس الحكم بالعقوبات المنصوص عليها فى القانون مايكون واجبا للخصوم من الرد والتعويض
  -:٧مادة 

  . التخل احكام هذا القانون فى اى حال من االحوال باحقوق الشخصية المقررة فال الشريعة الغراء
   -:٨مادة 

وائح الخصوصية االاذا              تراعى احكام الكتاب االول م     وانين والل ن هذا القانون فى الجرائم المنصوص عليها فى الق
  وجد فيها نص يخالف ذلكز

  الباب الثانى
  انواع الجرائم

   -:٩مادة 
  :الجرائم ثالث انواع 

  .الجنايات :االول
  .الجنح: الثانى
  .المخالفات:الثالث
  –:١٠مادة 

  :وبات االتيةالجنايات هى الجرائم المعاقب عليها بالعق
  .االعدام 

  .االشغال الشاقة المؤبدة
  .االشغال الشاقة المؤقتة

  .السجن
  -):١ (١١مادة 

  : الجنح هى الجرائم المعاقب عليها بالغقوبات االتية
  .الحبس

  .الغرمة التى يزيد اقصى مقدارلها على مائة جنية
  -):٢ (١٢مادة

  .لتى اليذيد اقصى مقدار لها على مائة جنية المخالفات هى الجرائم  المعاقب عليها بالغرامة  ا
  .١٩٨١ لسنة ١٦٩ مستبدلتان بموجب القانون رقم ١١،١٢المادتان )٢(و)١(

  الباب الثالث
  العقوبات

  العقوبات االصلية–القسم االول 
  -:١٣مادة 

  .آل محكوم علية باالعدام يشنق
  -:١٤مادة 

ا            السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم  علية           شغيلة داخله ا وت ذلك قانون فى احد السجون المخصصة ل
ا اذا آانت مشددة                            وم به دة المحك دة او الم ة مؤب فى االعمال التى تعينها الحكومة وذلك مدة حياتة اذا  آانت العقوب
واليجوز ان تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثالث سنين وال ان تزيد على خمس عشرة سنة اال فال االحوال                        

  ).١(صوص عليها قانوناالمن
  -:١٥مادة 

ا       ساء مطلق رهم ومن الن يقضى من يحكم علية بعقوبة االشغال الشاقة من الرجال الذين جاوزوا سن الستين من عم
  .مدة عقوبتة فى احد السجون العمومية

  -:١٦مادة 
سجن او خارجة ى اال                            ة داخل ال سجون العمومي ى فى احد ال وم علي ى     عقوبتة السجن هى وضع المحك ال الت عم

ى خمس                                 د عل دة عن ثالث سنين وال ان تزي ك الم نقص تل ة واليجوز ان ت ا علي وم به تعنيها الحكومة المدة المحك
  .عشرة سنة اال فى االحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا

  -:١٧مادة 



ة را                          دعوى العمومي ا ال ة من اجله ة  المقام ات اذا اقتضت احوال الجريم واد الجناي ديل     يجوز فى م ة القضاء تب ف
  .العقوبة على عقوبة االعدام بعقوبة االشغال الشاقة المؤبدة اة المؤقتة

  .عقوبة االشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة االشغال الشاقة المؤقتة او السجن 
  .عقوبة االشغال الشاقة المؤقتة بعقوبة السجن او الحبس الذى اليجوز ان ينقص عن ستة شهور

  . الحبس التى ال يجوز ان تنقص عن ثالثة شهورعقوبة السجن بعقوبة
  -:١٨مادة 

عقوبة الحبس هى الوضع المحكوم عليى فى احد السجون المرآزية او العمومية المدة المحكوم بها علية واليجوز                  
صوصية              وال الخ ى االح نين اال ف الث س ى ث د عل اعة والان تزي شرين س ع وع ن ارب دة  ع ذة الم نقص ه ان ت

  .انونا المنصوص عليها ق
شغيلة                       ة ت ة الحبس علي ذ عقوب دال من تنفي ة شهور ان يطلب ب لكل محكوم علية الحبس البسيط لمدة التتجاوزالثالث

  .خارج السجن طبقا لما تقرر من القيود بقانون تحقيق الجنايات اال اذا نص الحكم على حرمانة من هذا الخيار
  -:١٩مادة 

  :عقوبة الحبس نوعان
  .الحبس البسيط

  . مع الشغل الحبس
  .والمحكوم عليها بالحبس مع الشغل يشتغلون داخل السجون او خارجها فى االعمال التى تعينها الحكومة

  -:٢٠مادة 
يجب على القاضى ان يحكم بالحبس مع الشغل آلما آانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فاآثر وآذلك فى االحوال                      

  .االخرى المعينة قانونا
  . االخرى يجوز الحكم بالحبس البسيط او مع الشغل آل االحوال) ١(وفى 
  -:٢١مادة 

اة                                   ذ مع مراع م الواجب التنفي ى لحك اء عل ة بن وم علي وم ان يحبس المحك ة من ي دة للحري ات المقي دة العقوب تبدء م
  .انفاصها بمقدار مدة الحبس االحتياطى 

  -) :٢ (٢٢مادة 
  .  الى خزينة الحكومة المبلغ المقدر فى الحكمالعقوبة بالغرامة هى إلزام المحكوم علية بان يدفع

ك مع عدم                                 ة وذل سمائة جني ى خم د حدها األقصى الجنح عل ة قرش وال أن يزي والتجوز أن تقل الغرامة عن مائ
  .االخالل  الحدود التى يبنها القانون لكل جريمة

  -): ٣ (٢٣مادة
وم       اذا حبس شخص  احتياطيا ولم يحكم علية إال بغرامة وجب أن ينقص              منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن آل ي

  .من ايام الحبس المذآور 
دة الحبس                   د عن م اطى تزي ى قضاها فى الحبس االحتي دة الت ا وآانت الم ة  مع الحبس وبالغرام ة ب وإذا حكم  علي

  .المحكوم بة وجب ان ينقص من الغرامة المبلغ المذآور عن آل يوم من ايام الزيادة المذآورة
   .١٩٨١ لسنة ١٦٩ بموجب القانون رقم ٢٠لفقرة الثانية من المادة الغيت ا)١(
  .١٩٨٢ لسنة ٢٩ مستبدلة بموجب القانون رقم ٢٢المادة )٢(
   .١٩٨٢ لسنة ٢٩ بموجب القانون رقم ٢٣استبدلت الفقرة االولى من المادة ) ٣(

   .١٩٩٨ /١٢ /٢٠ مكر ر فى ٥١ الجريدة الرسمية العدد ١٩٩٨ لسنة ١٧٤ثم عدلت بالقانون رقم 
  
  
  
  

  العقوبات التبعية–القسم الثانى 
  -:٢٤مادة 

  :العقوبات البعية هى
  .٢٥الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها فى المادة : اوال

  .العزل من الوظائف االميرية:ثانيا 
  .وضع المحكوم علية تحت مراقبة البوليس:ثالثا
  .المصادرة: رابعا
  -:٢٥مادة 

  :ة جناية يستلزم حتما حرمان المحكوم علية من الحقوق والمزايا االتيةآل حكم بعقوب
  .القبول فى اى خدمة فى الحكومة مباشرة او بصفة متعهد او ملتزم  ايا آانت اهمية الخدمة:اوال



  .التحلى برتبة او نشان :ثانيا 
  .الشهادة امام المحاآم مدة العقوبة اال على سبيل االستدالل : ثالثا 

ا  ة : رابع م يعين اذا ل ة ف رة المحكم ذة االدارة تق ا له ين قيم ة ويع دة اعتقال ة م ة وامالآ غالة الخاصة باموال ادارة اش
عينتة المحكمة المدنية التابع لها محل اقامتة فى غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية او ذى مصلحة فى  

 آفالة ويكون القيم الذى تقرة المحكمة او تنصبة تابعا لها فى ذلك ويجوز للمحكمة ان تلزم القيام الذى تنصبة بتقديم       
  .جميع ما يتعلق بقوامتة 

د         وام يتعه ذآورة وآل الت وال يجوز للمحكوم علية ان يتصرف فى اموالة اال بناء على اذن من المحكمة المدنية الم
راج      بة مع عدم مراعاة ماتقدم يكون ملغى من ذاتة وترد اموال المحكوم علية الية              ة او االف دة عقوبت د انقضاء م  بع

  .عنة ويقدم لة القيم حسابا عن ارادتة 
ة                    : خامسا   ديريات او مجالس البلدي بقاؤة من يوم الحكم علية نهائيا عضوا فى احد المجالس الحسبية او مجالس الم

  .او المحلية او اى لجنة عمومية 
را او شاهدا               سادسا ك صالحيتة ابدا الن يكون عضوا فى احدى الهيئات            الفقرة الخامسة او ان يكون خبي ة ب المبين

  .فى العقود اذا حكم علية نهائيا بعقوبة االشغال الشاقة 
  – :٢٦مادة 

  .العزل من وظيفة اميرية هو الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها 
ة فى         وسواء آان المحكوم علية بالعزل عامال فى وظيفتة وقت صدور الحكم علي            ا ال يجوز تعين ة او غير امل فيه

ل من                   ر من ست سنين وال اق وطيفة اميرية وال نيلة اى مرتب مدة يقدرها الحكم وهذة المدة اليجوز ان تكون اآث
  .سنة واحدة 

  - :٢٧مادة 
انى من                        اب الث آل موظف ارتكب جناية مما نص علية فى الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكت

  ا القانون عومل باالفة فحكم علية بالحبس يحكم علية ايضا بالعزل مدة التنقص عن ضعف مدة الحبس المحكومهذ
  .بها علية 

  – :٢٨مادة 
ل فى                  ود او سرقة او قت ة او تزييف نق امن الحكوم ة ب ة مخل سجن لجناي شاقة او ال ة باالشغال ال م علي آل من يحك

واد          ٢٣٤مادة االحوال المبينة فى الفقرة الثانية من ال  ا فى الم ة من المنصوص عليه انون ولجناي ذا الق  ٣٥٦ من ه
دة                                ٣٦٨و د م دون ان تزي ة ب دة عقوبت ساوية لم دة م وليس م ة الب ة حت مراقب دة عقوبت د انقضاء م  يجب وضعة بع

  .المراقبة على خمس سنين 
  .ومع ذلك يجوز للقاضى ان يخفض مدة المراقبة او ان يقضى بعدمها جملة 

  -:٢٩مادة 
ة   ك المراقب صة بتل وانين المخت ى الق ررة ف ام المق ع االحك ة بجمي وم علي زام المحك وليس ال ة الب ى مراقب يترتب عل

  .ومخالفة احكام هذة القوانين تستوجب الحكم على مرتكبها بالحبس مدة التزيد على سنة واحدة
  -:٣٠مادة 

ى من       يجوز للقاضى اذا حكم بعقوبة لجناية او جنحة ان يحكم بمصادرة اال           ى استعملت او الت ياء المضبوطة الت ش
  .سانها ان تستعمل فيها وهذا آلة بدون اخالل بحقوق الغير الحسن النية 

ة فى                    ع جريم ا او عرضها للبي ا او بيعه تعمالها او حيازته د صنعها او اس واذا آانت االشياء المذآورة من التى يع
  .تكن تللك االشياء ملكا للمتهم ذاتة وجب الحكم بالمصادرة فى جميع االحوال ولو لم 

  -:٣١مادة
ك فى                    يجوز فيما عدا االحوال السابقة الحكم بعقوبات الزل من الوظيفة االميرية ومراقبة البوليس والمصادرة وذل

  .االحوال المنصوص عليها قانونا 
   تعدد العقوبات -القسم الثالث

  - :٣٢مادة 
  .ار الخريمة التى عقوبتها اشد والحكم وعقوبتها دون غيرها اذا آون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتب

ة                 ا جريم ا آله ة وجب اعتباره ل التجزئ واذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد آانت مرتبطة ببعضها بحيث ال تقب
  .واحدة والحكم بالعقوبة المقررة الشد تلك الجرائم 

  - :٣٣مادة 
  .٣٦و٣٥ص المادتين تتعدد العقوبات المقررة للحرية اال ما استثنى بن

   –) :١ (٣٤مادة 
  اذا تنوعت العقوبات المتعددة وجب تنفيذها 

  على الترتب االتى 
  السجن المشدد : ثانيا      السجن المؤبد: اوال 



  الحبس مع الشغل: رابعا         السجن : ثالثا 
  الحبس البسيط : خامسا
  - :٣٥مادة 

م باالشغال         تجب عقوب االشغال الشاقة بمقدار مدتها آل عقوبة م         ل الحك ة وقعت قب قيدة للحرية محكوم بها لجريم
  .الشاقة المذآورة 

  - :٣٦مادة 
ة                 شاقة المؤقت اذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم علية من اجل واحدة منها وجب ان التزيد مدة االشغال ال

  .نين على عشرين سنة ولو فى حالة تعدد العقوبات وان التزيد مدة الحبس وحدة عن ست س
  - :٣٧مادة 

  .تتعدد العقوبات بالغرامة دائما 
  - :٣٨مادة 

  تتعدد عقوبات مراقبة البوليس ولكن اليجوز ان تزيد مدتها آلها على خمس سنوات 
  الباب الرابع

  اشتراك عدة اشخاص فى جريمة واحدة
   - :٣٩مادة 

  :يعد فاعال للجريمة
  .من يرتكبها وحدة او مع غيرة : اوال 

  . يدخل فى ارتكابها اذاآانت تتكون من جملة اعمال فياتى عمدا عمال من االعمال المكونة لها ثانيا ك من
ة فال يتعدى                           سبة ل ة بالن ة او العقوب ر وصف الجريم اعلين تقتضى تغي ومع ذلك اذا وجدت احوال خاصة باحد الف

  . او آيفية علمة بها اثرها الى غيرة منهم وآذلك الحال اذا تغير الوصف باعتبار قصد مرتكب الجريمة
   – :٤٠مادة 

  :يعد شريكا فى الجريمة 
  .آل من حرص على ارتكاب الفعل المكون للجريمة اذا آان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض : اوال 
  .من اتفق مع غيرة على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا االتفاق : ثانيا 
ا   من اعطى للفاعل او الفاعل:ثالثا   ة به ين سالحا اواالت او اى شىء اخر مما استعمل فى ارتكاب الجريمة مع علم

  .او ساعدهم باى طريقة اخرى فى االعمال المجهزة او المسهلة او المتممة الرتكابها 
  - :٤١مادة 

  :من اشترك فى جريمة فعلية عقوبتها اال من استثنى قانونا بنص خاص ومع هذا 
ك من االحوال الخاصة بالفاعل التى تقتضى تغيير وصف الجريمة اذا آان الشريك غير            ال تاثير على الشري   : اوال  

  .عالم بتلك االحوال 
ى     ة الت شريك بالعقوب ب ال ا يعاق ة به ة علم ا او آيفي صد الفاعل منه ى ق را ال ة نظ ر وصف الجريم اذا تغي ا آ ثاني

  .نها او علمة بها يستحقها لو آان قصد الفاعل من الجريمة او علمة بها آقصد الشريك م
   – :٤٢مادة 

ائى او الحوال اخرى               دم وجود القصد الجن سبب من االسباب االباحة او لع ر معاقب ل اذا آان فاعل الجريمة غي
  .خاصة بة وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانونا 

  - :٤٣مادة 
د ارتكابها متى آانت الجريمة التى وقعت بالفعل نتيجة من اشترك فى جريمة فعلية عقوبتها لو آانت غير التى تعم    

  .محتملة للتحريض او االتفاق او المساعدة التى حصلت 
  - :٤٤مادة 

نهم                   ى آل م ا عل م به اذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين آانوا او شرآاء فالغرامات يحك
ك               على انفرادة خالفا للغرامات النسبية فانهم يكو       ى خالف ذل نون متضامين فى االلزام بها مالم ينص فى الحكم عل

.  
  -) :١( مكررا ٤٤مادة 

د              دة التزي شغل م الحبس مع ال آل من اخفى اشياء مسروقة او متحصلة من جناية او جنحة مع علمة بذلك يعاقب ب
  .على سنتين 

  ا اشد حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذةواذا آان الجانى يعلم ان االشياء التى يخفيها متحصلة من جريمة عقوبته
  . الجريمة 

  الباب الخامس
  الشروع

  - :٤٥مادة 



  الشروع هو البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية او جنحة اذا اوقف او خاب اثرة السباب ال دخل الرادة
  .الفاعل فيها 

  .عمال التحضرية لذلك واليعتبر شروعا فى الجناية او الجنحة مجرد العزم على ارتكابها وال اال
  .باالشغال الشاقة المؤبدة اذا آانت عقوبة الجناية االعدام 

   .١٩٧٤ لسنة ٦٣ مكررا اضيفت بموجب القانون رقم ٤٤المادة   )١(
  .باالشغال الشاقة المؤقتة اذا آانت عقوبة الجناية االشغال الشاقة المؤبدة

ى نصف الحد             د عل دة التزي ة                 باالشغال الشاقة المؤقتة م ة الجناي سجن اذا آانت عقوب ا او ال رر قانون  االقصى المق
  .االشغال الشاقة المؤقتة 

  ) .١(بالسجن مدة التزيد على نصف الحد االقصى المقرر قانونا او الحبس اذا آان عقوبة الجناية السجن 
   – :٤٧مادة

  .تعين قانونا الجنح التى يعاقب على الشروع فيها آذلك عقوبة هذا الشروع 
  باب السادسال

  االتفاقات الجنائية
   - :٤٨مادة 

   قضائية٢١ لسنة ١١٤حكم بعدم دستورية هذة المادة بالقضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 
تورية ( اريخ )دس نة ٢٢بت و س ن يوني سبت ١٩٩٩ م وم ال دة ي ة المنعق سة العلني ك الجل نة ٢ وذل ة س  م ٢٠٠١ يوني

  . هـ ١٤١١بيع االول سنة الموافق العاشر من ر
  الباب السابع

  العود
  - :٤٩مادة 

  :يعتبر عائدا
ذة                : اوال اريخ انقضاء ه من حكم علية بالحبس مدة سنة او اآثر وثبت انة ارتكب جنة قبل مضى خمس سنين من ت

  .العقوبة او من تاريخ سقوطها بمضى المدة 
ة                  من حكم علية لجناية او جنحة بالحبس مدة اقل من           :ثالثا   ة ارتكب جنحة مماثل ة و ثبت ان سنة واحدة او بالغرام

  .للجريمة االولى قبل مضى خمس سنين من تاريخ الحكم المذآور 
  .وتعتبر السرقة والنصب وخيانة االمانة جنحا مماثلة فى العود 

  .وآذلك يعتبر العيب واالهانة والسب والقذف جرائم متماثلة 
   - :٥٠مادة 

ة             يجوز للقاضى فى حال الع     ا للجريم رر قانون م بالحد االقصى المق ان يحك سابقة ب ود المنصوص عنة فى المادة ال
  .بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد 

  .ومع هذا اليجوز فى حال من االحوال ان تزيد مدة االشغال الشاقة المؤقتة او السجن على عشرين سنة 
   – :٥١مادة 

ة               اذا سبق الحكم على العائد بعقوبتين ميدتين للح        دة للحري ات مقي ثالث عقوب ل او ب ى االق دة سنة عل ا لم رية آلتاهم
ر او                            ة او تزوي ة امان ياء مسروقة او نصب او خيان اء اش سرقة او اخف ك ل ر وذل دة سنة اواآث احداها على االقل لم

ر او   شروع فى هذة الجرائم ثم ثبت ارتكابه لجنحة سرقة او اخفاء اشياء مسروقة او نصب او خيانة امانة او تزو                    ي
شروع معاقب عليه فى هذه الجرائم بعد الحكمعليه باخر تلك العقوبات فللقاضى ان يحكم عليه باالشغال الشاقة من                  

  .سنتين الى خمس بدًال من تطبيق احكام المادة السابقة 
   – :٥٢مادة 

المبينة فى تلك المادة ، ان تقرر  اذا توافر العود طبقًا الحكام المادة السابقة ، جاز للمحكمة ، بدًال من توقيع العقوبة                
اعتبار العائد مجرمًا اعتاد االجرام متى تبين لها من ظروف الجريمة وبواعثها ، ومن احوال المتهم وماضية ، ان                 
ة بايداعة احدى مؤسسات                             م المحكم ة تحك ذه الحال دة وفى ه ة جدي راف جريم ى اقت هناك احتماًال جديًا القدامة عل

امر                  العمل التى يصدر بانشا    ى ان ي ك ال ئها وتنظيمها وآيفية معاملة من يودعن بها قرار من رئيس الجمهورية وذل
  .وزير العدل باالفراج عنه بناء على اقتراح ادارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة 

  .وال يجوز ان تزيد مدة االيداع فى المؤسسة على ست سنوات 
   – :٥٣مادة 

م   ٥١غال الشاقة عمًال بالمادة     اذا سبق الحكم على العائد باالش       من هذا القانون او باعتباره مجرما اعتاد االجرام ، ث
ادة ، حكمت                                ك الم ا فى تل ة من الجرائم المنصوص عليه ه جريم راج عن اريخ االف نتين من ت ارتكب فى خالل س

اء      المحكمة بايداعه احدى مؤسسات العمل المشار اليها فى المادة السابقة الى ان يامر وزير ا               ه بن لعدل باالفراج عن
  .على اقتراح ادارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة 

  .وال يجوز ان تزيد مدة االيداع فى هذه الحالة على عشر سنوات 



   – :٥٤مادة 
ادة           ة من المنصوص                     ٥١للقاضى ان يحكم بمقتضى نص الم ه جريم ه الرتكاب م علي ذى سبق الحك د ال ى العائ  عل

ثالث       ٣٦٨ و ٣٦٧ و ٣٥٦و  ٣٥٥عليها فى المواد     ل او ب ى االق دة سنة عل ا لم  بعقوبتين مقيدتين للحرية ، آلتاهم
ى    ا ف ن المنصوص عليه ة م ة جريم ت ارتكاب م ثب ر ث نة او اآث دة س ل لم ى االق داها عل ة اح دة للحري ات مقي عقوب

  . بعد اخر حكم علية بالعقوبات السالفة ٣٦٧ و ٣٥٥المادتين 
  الباب الثامن
  االحكام على شرطتعليق تنفيذ 

   – :٥٥مادة 
م                  امر فى نفس الحك ى سنة ان ت د عل دة ال تزي يجوز للمحكمة عند الحكم فى جناية او جنحة بالغرامة او بالحبس م
ا                    بايقاف تنفيذ العقوبة اذا رات من اخالق المحكوم عليه او ماضية او سنة او الظروف التى ارتكب فيها الجريمة م

  .ن يعود الى مخالفة القانون ، ويجب ان تبين فى الحكم اسباب ايقاف التفيذ يبعث على االعتقاد بانه ل
  .ويجوز ان يجعل االيقاف شامًال الية عقوبة تبعية ولجميع االثار الجنائية المترتبة على الحكم 

   – :٥٦مادة 
  .هائيًا يصدر االمر بايقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثالث سنوات تبدأ من اليوم الذى يصبح فية الحكم ن

  :ويجوز الغاؤه 
ر  -١ ل االم ة قب ل ارتكب ن شهر عن فع ر م الحبس اآث م ب دة حك ذه الم ى خالل ه ه ف وم علي  اذا صدر ضد المحك

  .بااليقاف او بعده 
رة                                  -٢ ه فى الفق م آالمنصوص علي اف حك ل االيق ه صدر ضدة قب وم علي دة ان المحك ذه الم  اذا ظهر فى خالل ه

  .لمت به السابقة ولم تكن المحكمة قد ع
   – :٥٧مادة 

ه                   وم علي د تكليف المحك يصدر الحكم بااللغاء من المحكمة التى امرت بايقاف التنفيذ على طلب النيابة العمومية بع
اء           م بااللغ ضًا ان يصدر الحك ذ جاز اي اف التنفي ا ايق بالحضور واذا آانت العقوبة التى بنى عليه االلغاء قد حكم به

  .العقوبة سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب النيابة العمومية من المحكمة التى قضت بهذه 
   – :٥٨مادة 

  .يترتب على االلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية واالثار الجنائية التى تكون قد اوقفت 
   – :٥٩مادة 

م          اذا انقضت مدة االيقاف ولم يكن صدر فى خاللها حكم بالغائة فال يمكن              ر الحك ا ويعتب وم به ة المحك ذ العقوب  تنفي
  .بها آانه لم يكن 
  الباب التاسع

  اسباب االباحة وموانع العقاب
   – :٦٠مادة 

  .ال تسرى احكام قانون العقوبات على آل فعل ارتكب بنية سليمة عمًال بحق مقرر بمقتضى الشريعة 
   – :٦١مادة 

نفس                   ال عقاب على من ارتكب جريمة الجأتة الى ارتكاب         ى ال رة من خطر جسيم عل سة او غي ة نف ا ضرورة وقاب ه
  .على وشك الوقوع به او بغيرة ولم يكن الرادتة دخل فى حلوله وال فى قدرته منعة بطريقة اخرى 

   – :٦٢مادة 
  :ال عقاب على من يكون فاقد الشعور او االختيار فى عملة وقت ارتكاب الفعل 

  .اما لجنون او عاهة فى العقل 
  .غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة ايا آان نوعها اذا اخذها قهرا عنة اوغير علم منة بها واما ل
   – :٦٣مادة 

  :الجريمة اذا وقع الفعل من موظف اميرى فى الحوال االتية 
  .اذا ارتكب الفعل تنفيذا المر صادر الية من رئيس وجبت علية اطاعتة ا اعتقد انها واجب علية :اوال

  .نت نيتة وارتكب فعال تنفيذا لما امرت بة القوانين او ما اعتقد ان اجراءة من اختصاصة اذا حس: ثاتيا 
ق           ان يعت ة آ رى وان ت والتح د التثب ل اال بع ب الفع م يرتك ة ل ت ان ى الموظف ان يثب ب عل ال يج ل ح ى آ وعل

  .مشروعيتة وان اعتقادة آان مبينا على اسباب معقولة 
  الباب العاشر

  )١(المجرمون االحداث 
   الغيت٧٣ حتى ٦٤المواد من 
  .الغيت  . ٧٣ حتى ٦٤ المواد من 

  الباب الحادى عشر



  العفو عن العقوبة والعفو الشامل
   – :٧٤مادة 

  .العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضى اسقاطها آلها او بعضها او ابدالها بعقوبة اخفت منها مقررة قانونًا 
ى         وال تسقط العقوبات التبعية وال االثار       الجنائية االخرى المترتبة على الحمن باالدانة ما لم ينص فى امر العفو عل

  .خالف ذلك 
   – :٧٥مادة 

  .اذا صدر العفو بابدال العقوبة باخف منها تبدل عقوبة االعدام بعقوبة االشغال الشاقة المؤبدة 
دة        واذا عفى عن محكوم عليه باالشغال الشاقة المؤبدة او بدلت عقوبتة وجب وضعة               وليس م ة الب حتمًا تحت مراقب

  .خمس سنين 
ا     وق والمزاي ان من الحق شمل الحرم ات ال ي ررة للجناي ات المق دالها ان آانت من العقوب ة او اب و عن العقوب والعف

  .المنصوص عنها فى الفقرات االولى والثانية والخامسة والسادسة من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون 
  .لم ينص فى العفو على خالف ذلك وهذا آله اذا 

   – :٧٦مادة 
  العفو الشامل يمنع او يوقف السير فى اجراءات الدعزى او يمحو حكم االدانة ز

  .وال يمس حقوق الغير اال اذا نص القانون الصادر بالعفو على خالل ذلك 
  الكتاب الثانى

  الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة
  العمومية وبيان عقوباتها

  
  اب االولالب

  الجنايات والجنح المضرة بامن حكومة
  من جهة الخارج

   – :٧٧مادة 
  .يعاقب باالعدام آل من ارتكب عمدًا فعال يؤدى الى المساس باستقالق البالد او وحدتها او سالمة اراضيها 

   –) :أ  ( ٧٧مادة 
  .مع مصر يعاقب باالعدام آل مصر التحق باى وجه بالقوات المسلحة لدولة فى حالة حرب 

   –) :ب (٧٧مادة 
ال                         ام باعم ون لمصلحتها للقي ا او مع احد ممن يعمل ابر معه ة او تخ ة اجنبي دى دول يعاقب باالعدام آل من سعى ل

  .عدائية ضد مصر 
   –) :جـ (٧٧مادة 

ون لمصلحتها لمعاونت              ا  يعاقب باالعدام آل من سعى لدى دولة اجنبية معادية او تخابر معها او مع احد ممن يعمل ه
  .فى عملياتها الحربية او لالضرار بالعمليات الحربية للدولة المصرية 

   –) :د  ( ٧٧مادة 
  :يعاقب بالسجن اذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم ، وباالشغال الشاقة المؤقتة اذا ارتكبت فى زمن حرب 

ا او مع-١ ابر معه ون لمصلحتها او تخ ة او احد ممن يعمل ة اجنبي دى دول ك  آل من سعى ل ان من شأن ذل ه وآ
  .االضرار بمرآز مصر الحربى او السياسى او الدبلوماسى او االقتصادى 

ة      -٢ ة او باي امن الدول ق ب ا تتعل م انه و يعل ائق وه ًا او وث تلس او زور اوراق ى او اخ دًا او اخف ف عم ن اتل ل م  آ
  .مصلحة قومية اخرى 

ى او     بالد الحرب ز ال صد االضرار بمرآ ة بق ت الجريم اذا وق صد  ف صادى او بق ى او االقت سياسى او الدبلوماس ال
دة فى                       شاقة المؤب سلم واالشغال ال ة فى زمن ال شاقة المؤقت ة االشغال ال االضرار بمصلحة قومية لها اآنت العقوب

  .زمن الحرب 
ام او                 ١٧وال يجوز تطبيق المادة      ذه الجرائم اذا وقعت من موظف ع  من هذا القانون باى حال على جريمة من ه

  . ذى صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامة شخص
   –) :هـ (٧٧مادة 

د                          ة فتعم ة فى شان من شئون الدول ة اجنبي يعاقب باالشغال الشاقة المؤبدة آل شخص آلف بالمفاوضة مع حكوم
  .اجرائها ضد مصلحتها 

   –) :و  ( ٧٧مادة 
ام بعم                   د او ق ة بجمع الجن انه        يعاقب بالسجن آل من قام بغير اذن من الحكوم ة من ش ة اجنبي ل عدائى اخر ذد دول

  .تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب او قطع العالقات السياسية 
  .فاذا ترتب على الفعل وقوع الحرب او قطع العالقات السياسية تكون العقوبة االشغال الشاقة المؤقتة 



   – :٧٨مادة 
ودًا      آل من طلب لنفسة او لغيرة او قبل او اخذ ولو بالواسطة من د      ون لمصلحتها نق ولة اجنبية او من اد ممن يعمل

شاقة     غال ال ب باالش ة يعاف صلحة قومي ل ضار بم اب عم صد ارتك ك ب ن ذل شئ م دًا ب ة اخرى او وع ة منفع او اي
دة                           شاقة المؤب ة االشغال ال ه وتكون العقوب المؤقتة وبغرامة ال تقل عن الف جنيه وال تزيد على ما اعطى او وعد ب

عن الف جنيه وال تزيد على ما اعطى او وعد به اذا آان الجانى موظفًا عامًا او مكلفًا بخدمة عامة                 وغرامة ال تقل    
  .او ذا صفة نيابية عامة او اذا ارتكب الجريمة فى زمن حرب 

  .ويعاقب بنفس العقوبة آل ما اعطى او عرض او وعد بشئ مما ذآر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية 
  .وبة ايضًا آل من توسط فى ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة ويعاقب بنفس العق

  .واذا آان الطلب او القبول او العرض او الوعد او التوسط آتابة فان الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب 
   –) :أ  ( ٧٨مادة 

سلحة او اضعاف                     وات الم دبير لزعزعة اخالص الق ا او    يعاقب باالعدام آل من تدخل لمصلحة العدو فى ت  روحه
  .روح الشعب المعنوية او قوة المقاومة عنده 

   –) :ب (٧٨مادة 
ك          م ذل ة او سهل له ة اجنبي ة دول ة اي يعاقب باالعدام آل من حرض الجند فى زمن الحرب على االنخراط فى خدم

ك        دبير شئ من ذل اد او ت  لمصلحة  وآل من تدخل عمدًا باية آيفية فى جمع الجند او رجال او اموال او مؤن او عت
  .دولة فى حالة حرب مع مصر 

   –) :جـ (٧٨مادة 
وانئ او                          ع او م شات او مواق دنًا او حصونًا او من لمه م بالد او س دو فى ال يعاقب باالعدام آل من سهل دخول الع
ًا او  ة او مؤن ات حربي ائر او مهم ائل مواصالت او اسلحة او ذخ فنًا او طائرات او وس انات او س مخازن او ترس

  .و غير ذلك مما اعد للدفاع او مما يستعمل فى ذلك او خدمة بان تقل اليه اخبارًا او آان له مرشدًا اغذية ا
   –) :د  ( ٧٨مادة 

واد                         ا ذآر فى الم ر م يلة اخرى غي ة وس دو باي دًا الع ة آل من اعان عم دة او المؤقت شاقة المؤب يعاقب باالشغال ال
  .السابقة 

سه او لشخص                        ويعاقب بالسجن آل من ادى لقوات الع        ا لنف دة او وعد به ة او فائ ى منفع ا للحصول عل ة م دو خدم
  .عينه لذلك سواء آان ذلك بطريق مباشر او غير مباشر وسواء اآانت المنفعة او الفائدة مادية ام غير مادية 

   –) :هـ (٧٨مادة 
فنًا ا  لحة او س دًا اس ب او عطل عم ن اتلف او عي ل م دة آ شاقة المؤب غال ال ات او يعاقب باالش ائرات او مهم و ط

بالد او                    دفاع عن ال منشات او وسائل مواصالت او مرافق عامة او ذخائر او مؤنًا او ادوية او غير ذلك مما اعد لل
ًال من                  دًا عم ى عم مما يستعمل فى ذلك ويعاقب بالعقوبة ذاتها آل من اساء عمدًا صنعها او اصالحها وآل من ات

  .تًا لالنتفاع بها فيما اعدت له او ان ينشأ عنها حادث شانه ان يجعلها غير صالحة ولو مؤق
  .وتكون العقوبة االعدام اذا وقعت الجريمة فى زمن حرب 

   –) :و  ( ٧٨مادة 
  .اذا وقع احد االفعال المشار اليها فى الفقرة االولى من المادة اليابقة بسبب اهمال او تقصير تكون العقوبة السجن 

دة       فاذا وقعت الجريمة فى زمن     شاقة المؤب  حرب تكون العقوبة االشغال الشاقة المؤقتة ، وتكون العقوبة االشغال ال
  .اذا ترتب عليها تعطيل العمليات العسكرية 

   – :٧٩مادة 
ضائع او منتجات او                              د اخر بتصدير ب ق بل آل من قام فة زمن حرب بنفسة او بواسطة غيره مباشرة او عن طري

ة                 غير ذلك من المواد من مصر الى         ة وبغرام شاقة المؤقت بلد معاد او باستيراد شئ من ذلك منه يعاقب باالشغال ال
  .تعادل خمسة امثال قيمة االشياء المصدرة او المستوردة على اال تقل الغرامة عن الف جنيه 

   .ويحكم بمصادرة االشياء محل الجريمة فان لم تضبط يحكم على الجانى بغرامة اضافية تعادل قيمة هذه االشياء
   –) :أ  ( ٧٩مادة 

اًال              يعاقب بالسجن وبغرامة ال تقل عن الف جنيه وال تجاوز عشرة االف جنيه آل من باشر فى زمن الحرب اعم
امتهم               تجارية اخرى بالذات او بالواسطة مع رعايا بلد معاد او مع وآالء هذا البلد او مندوبية او ممثلية ايا آانت اق

  .او م هيئة او فرد يقيم فيها 
  .ويحكم بمصادرة االشياء محل الجريمة فان لم تضبط يحكم على الجانى بغرامة اضافية تعادل قيمة هذه االشياء 

   – :٨٠مادة 
ى                    ة صورة وعل ة باي يعاقب باالعدام آل من سلم لدولة اجنبية او الحد ممن يعملون لمصلحتها او افشى اليها او الي

دفاع ع               يلة سرا من اسرار ال ذه                      اى وجه وباية وس ى سر من ه ى الحصول عل ة ال ة طريق بالد او توصل باي ن ال
ة                       االسرار بقصد تسليمة او افشائة لدولة اجنبية او الحد ممن يعملون لمصلحتها وآذلك آل من اتلف لمصلحة دول

  .اجنبية شيئًا يعتبر سرًا من اسرار الدفاع او جعلة غير صالح الن ينتفع به 



   –) :أ  ( ٨٠مادة 
ل عن          يعاقب بالحبس    ه وال تجاوز   ١٠٠مدة ال تقل عن ستة اشهر وال تزيد على خمس سنوات وبغرامة ال تق  جني

  : جنيه ٥٠٠
شاءه                   -١ سليمه او اف م يقصد ت بالد ول دفاع عن ال ى سر من اسرار ال  آل من حصل باية وسيلة غير مشروعة عل

  .لدولة اجنبية او الحد ممن يعملون لمصلحتها 
  .سرًا من اسرار الدفاع عن البالد  آل من اذاع باية طريقة -٢
بالد او            -٣  آل من نظم او استعمل اية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من اسرار الدفاع عن ال

  .تسليمة او اذاعته وتكون العقوبة السجن اذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب 
   –) :ب (٨٠مادة 

ام او شخص ذى صفة ن            سجن آل موظف ع رًا من اسرار          يعاقب بال شى س ة اف ة عام ة او مكلف بخدم ة عام يابي
  .الدفاع عن البالد وتكون العقوبة االشغال الشاقة المؤقتة اذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب 

   –) :جـ (٨٠مادة 
ى                              د ال ة او مغرضة او عم ات او اشاعات آاذب ارًا او بيان دًا فى زمن الحرب اخب يعاقب بالسجن آل من اذاع عم

ة                      دعاية م  ات الحربي بالد او بالعملي دفاع عن ال ة لل ثيرة وآان من شان ذلك آله الحاق الضرر باالستعدادات الحربي
  .للقوات المسلحة او اثارة الفزع بين الناس او اضعاف الجلد فى االمة 

  .وتكون العقوبة االشغال الشاقة المؤقتة اذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة اجنبية 
  .لعقوبة االشغال الشاقة المؤبدة اذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة معادية وتكون ا

   –) :د  ( ٨٠مادة 
ل عن             ه وال تجاوز   ١٠٠يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سته اشهر وال تزيد على خمس سنوات وبغرامة ال تق  جني

دًا فى الخارج                ٥٠٠ ة او             جنيه او باحدى هاتين العقوبتين آل مصرى اذاع عم ات او اشاعات آاذب ارًا او بيان  اخب
ا او                            ا واعتباره ة او هيبته ة بالدول ة المالي ك اضعاف الثق مغرضة حول االوضاع الداخلية للبالد وآان من شان ذل

  .باشر باية طريقة آانت نشاطًا من شانه االضرار بالمصالح القومية للبالد 
   .وتكون العقوبة السجن اذا وقعت الجريمة فى زمن حرب

   –) :هـ (٨٠مادة 
  . جنيه او باحدى هاتين العقوبتين ٥٠٠يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تجاوز 

  . آل من طار فوق االراضى المصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة -١
سلط       -٢ ن ال صادر م ر ال الف الحظ ى خ اآن عل رائط لمواضع او ام وم او خ ذ صور او رس ام باخ ن ق ل م ة  آ

  .المختصة 
فينة               -٣ سلحة او س وات م ه ق ًا خيمت او استقرت في دفاع او معسكر او مكان شات ال  آل من دخل حصنًا او احد من

ة او     يارة حربي ائرة او س ة او ط ة او تجاري فينة حربي سلحة او س وات م ه ق تقرت في ا خيمت او اس ة او مكان حربي
ا    ترسانه او اى محل حربى او محًال او مصنعًا يباشر فيه     عمل لمصلحة الدفاع عن البالد ويكون الجمهور ممنوع

  .من دخولة 
  . آل من اقام او وجد فى المواضع واالمكان التى حظرت السلطات العسكرية االقامة او التواجد فيها -٤

ى الشخصية او    داع او الغش او التخف ائل الخ ن وس يلة م تعمال وس ن الحرب او باس ى زم ة ف اذا وقعت الجريم ف
ة              الجنسية ى خمس سنوات وغرام د عل  او املهنة او الصفة آانت العقوبة الحبس مدة ال تقل عن ستة اشهر وال زي

ذين الظرفين تكون           ٥٠٠ جنيه وال تجاوز      ١٠٠ال تقل عن     اع ه ة اجتم وبتين وفى حال اتين العق ه او احدى ه  جني
  .العقوبة السجن 

  .ئم ويعاقب بالعقوبات نفسها على الشروع فى ارتكاب هذه الجرا
   –) :و  ( ٨٠مادة 

ل عن              ة ال تق ه وال تجاوز   ١٠٠يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة اشهر و الزيد على خمس سنوات وبغرام  جني
ى          ٥٠٠  جنيه او باحدى هاتين العقوبتين آل من سلم لدولة اجنبية او الحد ممن يعملون لمصلحتها باية صورة وعل

ك       اى وجه وباية وسيلة اخبارا او معلومات ا        ر ذل و اشياء او مكاتبات او وثائق او خرائط او رسوم او صور او غي
ة   ر من الجه ام وصدر ام ع الع ة او المؤسسات ذات النق ات العام ة  او الهيئ ون خاصا بالمصالح الحكومي ا يك مم

  .المختصة بحظر نشرة او اذاعتة 
   – :٨١مادة 

 بعض االلتزامات التى يفرضها عليه عقد توريد او         يعاقب بالسجن آل من اخل عمدًا فى زمن الحرب بتنفيذ آل او           
ذ              وينهم او ارتكب اى غش فى تنفي دنيين او تم اشغال ارتبط به مع الحكومة لحاجات القوات المسلحة او لوقاية الم
ًا                       زام راجع ذ االلت ان االخل بتنفي ائعين اذا آ وآالء والب اطن وال هذا العقد ويسرى هذا الحكم على المتعاقدين من الب

  .لى فعلهم ا
  .واذا وقعت الجريمة بقصد االضرار بالدفاع عن البالد او بعمليات القوات المسلحة فتكون العقوبة االعدام 



ة او مصالحها                          اموال الحكوم ة من اضرار ب ا احدث ة م ويحكم على الجانى فى جميع االحوال بغرامة مساوية لقيم
  .على اال تقل عما دخل ذمته نتيجة االخل او الغش 

   -) :أ  ( ٨١دة ما
ال او تقصير فتكون                       سبب اهم سابقة ب ادة ال ا فى الم ذ آل او بعض االلتزامات المشار اليه اذا وقع االخل فى تنفي

  .العقوبة الحبس وغرامة ال تجاوز ثالثة االف جنيه او احدى هاتين العقوبتين 
   –) :ب (٨٢مادة 

  :ذا الباب يعاقب باعتباره شريكًا فى الجرائم المنصوص عليها فى ه
اع او                   -١ ًا لالجتم أوى او مكان سكنى او م يلة للتعيش او لل ة او وس ه اعان دم الي  آل من آان عالمًا بنيات الجانى وق

ة او                    ة او نقل غير ذلك من التسهيالت وآذلك آل من حمل رسائله او سهل له البحث عن موضوع الجريمة او اخفائ
  .ابالغة 

  .دت لالستعمال فى ارتكاب الجريمة او تحصلت منها وهو عالم بذلك  آل من اخفى اشياء استعملت او اع-٢
اب       -٣ ا او عق ة وادلته شف الجريم سهيل آ انه ت ن ش ستندًا م دًا م ر عم ى او غي تلس او اخف ف او اخ ن اتل ل م  آ

  .مرتكبيها 
ة اذ            ى الدرجة الرابع وا   ويجوز للمحكمة فى هذه االحوال ان تعفى من العقوبة اقارب الجانى واصهاره ال م يكون ا ل

  .معاقبين بنص اخر فى القانون 
   –) :أ  ( ٨٢مادة 

واد                         ا فى الم ة من الجرائم المنصوص عليه ى ارتكاب جريم  ٧٧و ) ب (٧٧و ) أ (٧٧ و ٧٧آل من حرض عل
انون    ٨٠و ) هـ  (٧٨و  ) د (٧٨و  ) جـ (٧٨و  ) ب (٧٨و  ) أ (٧٨ و   ٧٨و  ) هـ (٧٧و  ) د (٧٧و  ) جـ( ذا الق  من ه

  . تحريضه اثر يعاقب باالشغال الشاقة المؤقته او بالسجن ولم يترتب على
   –) :ب (٨٢مادة 

يعاقب باالشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة آل من اشترك فى اتفاق جنائى سواء آان الغرض منه ارتكاب الجرائم                    
واد         ا فى الم  ٧٨و ) أ( ٧٨ و   ٧٨و  ) هـ  (٧٧و  ) د (٧٧و  ) جـ  (٧٧و  ) ب (٧٧و  ) أ (٧٧ و   ٧٧المنصوص عليه

  . او اتخاذها وسيلة للوصول الى الغرض المقصود منه ٨٠و ) هـ (٧٨و ) د (٧٨و ) جـ (٧٨و ) ب(
ك                      ويعاقب باالعدام او االشغال الشاقة المؤبدة آل من حرض على االتفاق او آان له شان فى ادارة حرآته ومع ذل

ا            ة             اذا آان الغرض من االتفاق ارتكاب جريمة واحدة معينة او اتخاذه م بالعقوب ى الغرض المقصود يحك يلة ال  وس
  .المقررة لهذه الجريمة 

  .ويعاقب بالحبس آل من دعا اخر الى االنضمام الى اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوته 
   –) :جـ (٨٢مادة 

اوز   ة ال تج نه وبغرام ى س د عل دة ال تزي الحبس م ب ب هل  ٥٠٠يعاق ن س ل م وبتين آ اتين العق دى ه ه او باح  جني
واد           ب ا فى الم و ) جـ  (٧٧و ) ب (٧٧و ) أ (٧٧ و ٧٧اهماله او بتقصيرة ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليه

   .٨٠و ) هـ (٧٨و ) د (٧٨و ) جـ (٧٨و ) ب (٧٨و ) أ (٧٨ و ٧٨و ) هـ (٧٧و ) د (٧٧
ة         ة عام ف بخدم ة او مكل ة عام فة نيابي ام او شخص ذى ص ن موظف ع رب او م ن الح ى زم ك ف ع ذل اذا وق  ف

  .ضوعفت العقوبة 
   – :٨٣ماد 

واد                     ا فى الم  و  ٧٨فى الجنايات المنصوص عليها فى هذا الباب يجوز للمحكمة فى غير االحوال المنصوص عليه
  .من هذا القانون ان تحكم فضال عن العقوبات المقررة لها بغرامة ال تجاوز عشرة االف جنيه ) أ (٧٩ و ٧٩

   –) :أ  ( ٨٣مادة 
اب اذا وقعت بقصد المساس                           تكون العقوبة االع   ذا الكت انى من ه اب الث ه فى الب ا نص علي دام على اية جريمة مم

دو او االضرار    ة الع ن الحرب وبقص اعان ى زم المة اراضيها او اذا وقعت ف دتها او س بالد او وح تقالل ال باس
  .بالعمليات الحربية للقوات المسلحة وآان من شانها تحقيق الغرض المذآور 

ا                         وتكون العق  ان قصد الجانى منه ى آ اب مت ذا الب وبة االعدام ايضًا على اية جناية او جنحة منصوص عليها فى ه
  .اعانة العدو او االضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة وآان من شانها تحقيق الغرض المذآور 

   – :٨٤مادة 
ه ا               سمائة جني ة ال تجاوز خم ى سنة وبغرام د عل دة التزي م       يعاقب بالحبس م وبتين آل من عل اتين العق و باحدى ه

  .بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب ولم يسارع الى ابالغة الى السلطات المختصة 
  .وتضاعف العقوبة اذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب 

  .ويجوز للمحكمة ان تعفى من العقوبة زوج الجانى واصولة وفروعة 
   –) :أ  ( ٨٤مادة 
ة او                يع سلطات االداري قى من العقوبات المقررة للجرائم المشار اليها فى هذا الباب آل من بادر من الجناة بابالغ ال

ة اذا حصل                     اء من العقوب ة االعف ق ، ويجوز للمحكم دء فى التحقي ل الب ة وقب ذ الجريم دء فى تنفي ل الب القضائية قب



   – :٨٥مادة 
  .يعتبر سرًا من اسرار الدفاع 

م ط    -١ ى بحك صناعية الت صادية وال ية واالقت سياسية والدبلوماس ة وال ات الحربي ا اال   المعلوم ا ال يعلمه بيعته
دا هؤالء                         ى من ع بالد ان تبقى سرا عل دفاع عن ال اة لمصلحة ال االشخاص الذين لهم صفة فى ذلك ويجب مراع

  .االشخاص 
ى     -٢ ياء الت  االشياء والمكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها من االش

ى          يجب لمصلحة الدفاع عن البالد اال   رًا عل تعمالها والتى يجب ان تبقى س ا او اس م حفظه اط به يعلم بها اال من ين
  .من عداهم خشية ان تؤدى الى افشاء معلومات مما اشير الية فى الفقرة السابقة 

صفة   -٣ ا وب ا وافراده ا وتموينه ا وعتاده شكيالتها وتحرآاته سلحة وت القوات الم ة ب ات المتعلق ار والمعلوم  االخب
وات             عامة آل ما     ة للق ادة العام ابى من القي د صدر اذن آت م يكن ق شئون العسكرية واالستراتيجية ول له مساس بال

  .المسلحة بنشرة او اذاعته 
اب             -٤ ذا الب ا فى ه  االخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير واالجراءات التى تتخذ لكشف الجرائم المنصوص عليه

ك ف   ع ذل ا وم ة مرتكبيه ا او محاآم ن     او تحقيقه راه م ا ت ة م اذن باذاع ة ان ت ولى المحاآم ى تت ة الت وز للمحكم يج
  .مجرياتها 

   –) :أ  ( ٨٥مادة 
  :فى تطبيق احكام هذا الباب 

  .االراضى التى للدولة المصرية عليها سيادة او سلطان " البالد " يقصد بعبارة ) أ ( 
ة              ) ب( ًا بخدم ائق او       يعتبر موظفًا عامًا او ذا صفة نيابية عامة او مكلف ى االوراق او الوث م يحصل عل و ل ة ول عام

د حصل                               ان ق ا سواء آ ل ارتكابه صفة قب ه ال ذلك من زالت عن االسرار اثناء تادية وظيفتة او خدمته او بسببها وآ
  .على االوراق او الوثائق او االسرار اثناء قيام الصفة او بعد انتهائها 

م          ) جـ( ا                تعتبر حالة قطع العالقات السياسية فى حك ى يحدق فيه رة الت ر من زمن الحرب الفت ة الحرب وتعتب حال
  .خطر الحرب من انتهت بوقوعها فعًال 

ة   ) د (  ل معامل ة وآانت تعام صفة الدول ا مصر ب رف له م تعت ى ل سياسية الت دول الجماعات ال م ال ى حك ر ف تعتب
  .المحاربين 

ه     ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية ان تبسط احكام هذا الباب آلها ا      ا في ال المنصوص عليه و بعضها على االفع
  .حين ترتكب ضد دولة شريكة او حليفة او صديقة 

  الباب الثانى
  الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل

  القسم االول
   – :٨٦مادة 

ه الجانى    يقصد باالرهاب فى تطبيق احكام هذا القانون آل استخدام للقوة او العنف او التهديد او الترويع ،                أ الي يلج
ه للخطر           تنفيذًا لمشروع اجرامى فردى او جماعى ، بهدف االخالل بالنظام العام او تعريض سالمة المجتمع وامن
نهم للخطر ، او               ، اذا آان من شان ذلك ايذاء االشخاص او القاء الرعب بينهم او تعريض حياتهم او حرياتهم او ام

صاالت او ة او باالت ضرر بالبيئ ة او الخاصة او الحاق ال االمالك العام انى او ب االموال او بالمب  المواصالت او ب
ا ، او      م العماله احتاللها او االستيالء عليها او منع او عرقلة ممارسة السلطات العامة او دور العبادة او معاهد العل

  .تعطيل تطبيق الدستور او القوانيين او الوائح 
   –: مكررًا ٨٦مادة 

سجن آل   ة او      يعاقب بال ة او منظم ة او هيئ انون جميع ام الق ى خالف احك شأ او اسس او نظم او ادار ، عل  من ان
ع احدى              وانين او من ام الدستور او الق ل احك ى تعطي يلة ال ة وس دعوة باي جماعة او عصابة ، يكون الغرض منها ال

ى ال        داء عل ا ، او االعت واطن او    مؤسسات الدولة او احدى السلطات العامة من ممارسة اعماله ة الشخصية للم حري
سالم        ة او ال دة الوطني انون ، او االضرار بالوح تور والق ا الدس ى آلفه ة الت وق العام ات والحق ن الحري ا م غيره
ة               ة او مالي االجتماعى ويعاقب باالشغال الشاقة المؤقتة آل من تولى زعامة او قيادة ما فيها او امدها بمعونات مادي

  مع علمة بالغرض الذى تدعوا
  .اليه 

ات او المنظمات او                              ات او الهيئ ى احدى الجمعي ضم ال ويعاقب بالسجن مدة ال تزيد على خمس سنوات آل من ان
ه باغراضها                       الجماعات ، او العصابات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة ، او شارك فيها باية صورة ، مع علم

.  



ة اخرى لالغراض       ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة آل من ر         وج بالقول او الكتابة او باية طريق
ات او           ررات او مطبوع رز مح طة او اح ذات او بالواس از بال ن ح ل م ذلك آ ى ، وآ رة االول ى الفق ذآورة ف الم
ر                    ع او االطالع الغي دة للتوزي دم اذا آانت مع ا تق شئ مم ذًا ل ًا او تحبي ا ، تتضمن ترويج ان نوعه تسجيالت ، ايا آ

ن حاز او احرز اية وسيلة من وسائل الطبع او التسجيل او العالنية ، استعملت او اعدت لالستعمال    عليها ، وآل م   
  .ولو بصفة وقتية لطبع او تسجيل او اذاعة شئ مما ذآر 

   –) :أ (  مكرر ٨٦مادة 
ة المؤبدة ، اذا تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة االولى من المادة السابقة االعدام او االشغال الشاق            

آان االرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق او تنفيذ االغراض التى تدعو اليها الجمعية او الهيئة او المنظمة               
ائر او    لحة ، او ذخ دها باس ن ام ل م ة آ ذات العقوب ب ب رة ، ويعاق ذه الفق ى ه ذآورة ف صابة الم ة او الع او الجماع

  .ل او معلومات مع عمله بما تدعو الية وبوسائلها فى تحقيق او تنفيذ ذلك مفرقعات ، او مهمات او االت او اموا
ان       ة اذا آ شاقة المؤقت غال ال ة االش ادة اليابق ن الم ة م رة الثاني ى الفق ا ف صوص عليه ة المن ة الجريم ون عقوب وتك

ة او ال                  ا الجمعي ة او     االرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق او تنفيذ االغراض التى تدعو اليه ة او المنظم هيئ
شرطة        وتكون  . الجماعة او العصابة المذآورة فى هذه الفقرة ، او اذا آان الجانى من افراد القوات المسلحة ، او ال

ى عشر سنوات اذا                       د عل دة ال تزي سجن م سابقة ال ادة ال ة من الم رة الثالث عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفق
ق                  آانت الجمعية او الهيئة او المنظ      ستخدم االرهاب لتحقي سابقة ت ادة ال مة او الجماعة او العصابة المذآورة فى الم

سلحة او                       القوات الم االغراض التى تدعو اليها ، او آان الترويج او التحبيذ داخل دور العبادة او االماآن الخاصة ب
  .الشرطة او بين افرادهما 

   –) :ب( مكرر ٨٦مادة 
ات او المنظمات او الجماعات او العصابات           يعاقب باالشغال الشاقة المؤبدة      ات او الهيئ آل عضو باحدى الجمعي

ادة  ى الم ذآورة ف ن   ٨٦الم ة م ا ، او منع ى اى منه ضمام ال ى االن ار شخص عل اب الجب تعمل االره رر ، اس  مك
  .االنفصال عنها 

  .وتكون العقوبة باالعدام اذا ترتب على فعل الجانى موت المجنى عليه 
   –) :جـ( مكرر ٨٦مادة 

ة او جماعة او                         ة او منظم ة او هيئ دى جمعي ة ، او ل ة اجنبي دى دول يعاقب باالشغال الشاقة المؤبدة آل من سعى ل
ه ،                      ا او مع ابر معه عصابة يكون مقرها خارج البالد ، او باحد ممن يعملون لمصلحة اى منها ، وآذلك آل من تخ

صر ، او ضد   اب داخل م ال االره ن اعم ل م اى عم ام ب ا  للقي ا او ممثليه ساتها ، او موظفيه ا ، او مؤس  ممتلكاته
  .الدبلوماسيين ، او مواطنيها اثناء عملهم او وجودهم بالخارج ، او االشتراك فى ارتكاب شئ مما ذآر 

  .وتكون العقوبة االعدام اذا وقعت الجريمة موضوع السعى او التخابر ، او شرع فى ارتكابها 
   –) :د (  مكرر ٨٦مادة 
اون او التحق                يعاقب ة آل مصر تع شاقة المؤقت ة المختصة               – باالشغال ال ة الحكومي ابى من الجه ر اذن آت  – بغي

ا آانت                                  ة اي ة او جماعة ارهابي ة او منظم ة او هيئ اى جميع اون او التحق ب ة ، او تع ة اجنبي سلحة لدول بالقوات الم
ى            تسميتها ، يكون مقرها خارج البالد ، وتتخذ من االرهاب او التدريب            ق اغراضها ، حت  العسكرى وسائل لتحقي

  .ولو آانت اعمالها غير موجهة الى مصر 
ة                     ر الموجه وتكون العقوبة االشغال الشاقة المؤبدة اذا تلقى الجانى تدريبًا عسكرية فيها ، او شارك فى عملياتها غي

  .الى مصر 
   – :٨٧مادة 

ا الجمهورى             يعاقب باالشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة آل من حاول با          ة او نظامه ر دستور الدول لقوة قلب او تغيي
  .او شكل الحكومة 

  فاذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب باالعدام من الف العصابة وآذلك من تولى زعامتها او تولى فيها
  .قيادة ما 

   – :٨٨مادة 
ل الجوى               ائى ، معرضًا            يعاقب باالشغال الشاقة المؤقتة آل من اختطف وسيلة من وسائل النق رى ، او الم  ، او الب

ل   شأ عن الفع انى االرهاب او ن تخدم الج دة اذا اس شاقة المؤب ة االشغال ال ون العقوب ا للخطر ، وتك سالمة من به
يلة               ٢٤١ و   ٢٤٠المذآور جروح من المنصوص عليها فى المادتين         ان داخل الوس انون الى شخص آ ذا الق  من ه

انى   اوم الج ا ، او اذا ق ن     او خارجه يلة م تعادة الوس ى اس ا ف ة وظيفت اء تأدي ة اثن سلطات العام ف ال القوة او العن ب
  .سيطرته ، وتكون العقوبة االعدام اذا نشأ عن الفعل موت شخص داخل الوسيلة او خارجها 

   –: مكرر ٨٨مادة 
و    ى الق ا ف وال المصرح به ر االح ى غي ى اى شخص ، ف بض عل ن ق ل م ة آ شاقة المؤقت غال ال ب باالش انين يعاق

ا او الحصول                         ا العماله ة فى ادائه سلطات العام ى ال أثير عل ة الت ك بغي واللوائح ، او احتجزه او حبسة آرهينة وذل
  .منها على منفعة او ميزة من اى نوع 



سم                          ذا الق ا فى ه ويعاقب بذات العقوبة آل من مكن او شرع فى تمكين مقبوض عليه فى الجرائم المنصوص عليه
  .من الهرب 
ون ال صف     وتك اب ، او ات د او االره ف او التهدي وة او العن انى الق تخدم الج دة اذا اس شاقة المؤب غال ال ة االش عقوب

ا ، او اذا                 دعيًا صدوره عنه زورًا م را م بصفة آاذبة ، او تزى بدون وجه حق بزى موظفى الحكومة ، او ابرز ام
ادتين      ا فى الم شأ عن الفعل جروح من المنصوص عليه ذا ٢٤١ و ٢٤٠ن سلطات   من ه اوم ال انون ، او اذا ق  الق

  .العامة اثناء تأدية وظيفتها فى اخالء سبيل الرهينة او المقبوض عليه 
  .وتكون العقوبة االعدام اذا نجم عن الفعل موت شخص 

   –) :أ (  مكرر ٨٨مادة 
ذا     عدم االخالل باية عقوبة اشد يعاقب باالشغال الشاقة المؤقتة آل من تعدى على احد القائمين ع   ام ه ذ احك ى تنفي ل

ا فى                          ة وظيفته اء تادي القسم ، وآان ذلك بسبب هذا التنفيذ ، او قاومة بالقوة او العنف او بالتهديد باستعمالها معه اثن
  .اخالء سبيل الرهينة او المقبوض عليه 

  .وتكون العقوبة االعدام اذا نجم عن الفعل موت شخص 
   –) :أ (  مكرر ٨٨مادة 

ام         مع عدم االخالل با    ذ احك ى تنفي ائمين عل ية عقوبة اشد يعاقب باالشغال الشاقة المؤقتة آل من تعدى على احد الق
ة                           ة وظيفت اء تادي ه اثن تعمالها مع هذا القسم ، وآان ذلك بسبب هذا التنفيذ ، او قاومة بالقوة او العنف او بالتهديد باس

  .او بسببها 
شأ ع  دة اذا ن شاقة المؤب غال ال ة االش ون العقوب ل  وتك انى يحم ان الج ستديمة ، او آ ة م ة عاه دى او المقاوم ن التع

سم هو او زوجة او احد من اصولة او                                 ذا الق ام ه ذ احك ى تنفي سالحًا او قام بخطف او احتجاز اى من القائمين عل
  .فروعة 

  .وتكون العقوبة االعدام اذا نجم عن التعدى او المقاومة موت المجنى عليه 
   –) :ب( مكرر ٨٨مادة 
س واد ت ام الم ـ (٩٨ و ٩٨ و ٩٧ و ٩٦ و ٩٥ و ٨٣ و ٨٢رى احك رائم المنصوص ) ه ى الج انون عل ذا الق ن ه م

  .عليها فى هذا القسم 
  .ويراعى عند الحكم بالمصادرة عدم االخالل بحقوق الغير حسنى النية 

وزير المخ           ى راى ال ة   وتخصص االشياء المحكوم قضائيًا بمصادرتها للجهة التى قامت بالضبط مت ا الزم تص انه
  .لمباشرة نشاطها فى مكافحة االرهاب 

   –) :جـ( مكرر ٨٨مادة 
ا                  ) ١٧(ال يجوز تطبيق احكام المادة       ة من الجرائم المنصوص عليه ة فى جريم م باالدان من هذا القانون عند الحك

ة  فى هذا القسم عد االحوال التى يقرر فيها القانون عقوبة االعدام او االشغال الشاقة المؤبد             ة ، فيجوز النزول بعقوب
ى ال            ة الت شاقة المؤقت ى االشغال ال دة ال شاقة المؤب االعدام الى االشغال الشاقة المؤبدة ، والنزول بعقوبة االشغال ال

  .تقل عن عشر سنوات 
  

   –) :د( مكرر ٨٨مادة 
كم بتدبير او اآثر من      يجوز فى االحوال المنصوص عليها فى هذا القسم ، فضال عن الحكم بالعقوبة المقررة ، الح               

  -:التدابير االتية 
  . حظر االقامة فى مكان معين او فى منطقة محددة -١
  . االلزام باالقامة فى مكان معين -٢
  . حظر التردد على اماآن او مجال معينة -٣

دبير المحك      ه  وفى جميع االحوال ال يجوز ان تزيد مدة التدبير على خمس سنوات ، ويعاقب آل من يخالف الت وم ب
  .بالحبس مدة ال تقل عن ستة اشهر 

   –) :هـ( مكرر ٨٨مادة 
ة او                      سلطات االداري يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار اليها فى هذا القسم آل من بادر من الجناه بابالغ ال

اء من العق                  ة االعف ق ، ويجوز للمحكم دء فى التحقي ل الب ة وقب ذ الجريم دء فى تنفي ل الب ة اذا حصل   القضائية قب وب
  .البالغ بعد تمام الجريمة وقبل البدء فى التحقيق 

  
ى      رين ، او عل ة االخ ى الجريم ى مرتكب بض عل ن الق سلطات م ق ال ى التحقي انى ف ن الج ك اذا مك ا ذل وز له ويج

  .مرتكبى جريمة اخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة 
   – :٨٩مادة 

ذ                 يعاقب باالعدام آل من الف عصابة هاجمت طائف        ة فى تنفي سلطة العام سالح رجال ال ة من السكان او قاومت بال
  .القوانين ، وآذلك آل من تولى زعامة عصابة من هذا القبيل او تولى فيها قيادة ما 



  
دة او                               شاقة المؤب ا قيعاقب باالشغال ال ادة م ا قي د فيه م يتقل ا ول اما من انضم الى تلك العصابة ولم يشترك فى تاليفه

  .المؤقتة 
  سم الثانىالق

   –: مكرر ٨٩مادة 
ا          ة الحدى الجهات المنصوص عليه ة او منقول واال ثابت آل من خرب عمدًا باى طريقة احدى وسائل االنتاج او ام

  . بقصد االضرار باالقتصاد القومى ، يعاقب باالشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة ١١٩فى المادة 
دة اذا ت        بالد االقتصادى او                   وتكون العقوبة االشغال الشاقة المؤب ة الحاق ضرر جسيم بمرآز ال ى الجريم رتب عل

  .بمصلحة قومية لها واذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب 
  .ويحكم على الجانى فى جميع االحوال بدفع قيمة االشياء التى خربها 

ى ارتكابه                              ر المحرضين عل ة من غي شرآاء فى الجريم ادر من ال ة آل من ب ابالغ   ويجوز ان يعفى من العقوب ا ب
  .السلطات القضائية او االدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائى فيها 

   – :٩٠مادة 
ة او مخصصة لمصالح               ًا عام انى او امالآ دًا مب يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على خمس سنوات آل من خرب عم

  .رة قانونًا ذات نفع عام حكومية او للمرافق العامة او للمؤسسات العامة او الجمعيات المعتب
داث     صد اح ة او بق اج او فتن ن هي ى زم ة ف ة اذا وقعت الجريم دة او المؤقت شاقة المؤب غال ال ة االش ون العقوب وتك

  .الرعب بين الناس او اشاعة الفوضى 
  .وتكون العقوبة االعدام اذا نجم عن الجريمة موت شخص آان موجودًا فى تلك االماآن 

  .جميع االحوال بدفع قيمة االشياء التى خربها ويحكم على الجانى فى 
ادة              "  ى من الم رة االول ررة فى الفق ة المق ذًا لغرض     ٩٠ويضاعف الحد االقصى للعقوب ة تنفي  اذا ارتكبت الجريم

  " .ارهابى 
   –: مكرر ٩٠مادة 

ة او ال              انى العام القوة احتالل شئ من المب ة آل من حاول ب مخصصة لمصالح   يعاقب باالشغال المؤبدة او المؤقت
  .حكومية او لمرافق عامة او المؤسسات ذات نفع عام 

ا      ولى فيه فاذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب باالعدام من الف العصابة ، وآذلك من تولى زعامتها او ت
  .قيادة ما 

   – :٩١مادة 
ة        يعاقب باالعدام آل من تولى لغرض اجرامى قيادة فرقة او قسم من الجيش او قسم                 فينة حربي من االسطول او س

او طائرة حربية او نقطة عسكرية او ميناء او مدينة بغير تكليف من الحكومة او بغير سبب مشروع ويعاقب آذلك         
تبقى                        وة اس يس ق ا آانت وآل رئ ادة عسكرية اي ة فى قي باالعدام آل من استمر رغم االمر الصادر له من الحكوم

  " .عد صدوره امر الحكومة بتسريحها ب" او مجتمعة " عساآره تحت السالح 
   – :٩٢مادة 

م                      يعاقب باالشغال الشاقة المؤقتة آل شخص له حق االمر فى افراد القوات المسلحة او البوليس طلب اليهم او آلفه
ذ اوامر                               ل تنفي ة تعطي ى الجريم اذا ترتب عل ك لغرض اجرامى ، ف ان ذل ة اذا آ العمل على تعطيل اوامر الحكوم

ة آان   ذين       الحكوم وادهم ال ساآر او ق ه من رؤساء الع ا من دون دة ، ام شاقة المؤب ة االعدام او االشغال ال ت العقوب
  .اطاعوه فيعاقبون باالشغال الشاقة المؤقتة 

   – :٩٣مادة 
ك بقصد اغتصاب او         ان ذل يعاقب باالعدام آل من قلد نفسه رئاسة عصابة حاملة للسالح او تولى فيها قيادة ما وآ

ة بمطاردة                  نهب االراض  وة العسكرية المكلف ة الق اس او مقاوم ة او الجماعة من الن ة للحكوم ى او االموال المملوآ
  .مرتكبى هذه الجنايات 

  .ويعاقب من عدا هؤالء من افراد العصابة باالشغال الشاقة المؤقتة 
   – :٩٤مادة 

ذآورة فى الم                    ة العصبة الم ة آل من ادار حرآ ا او        يعاقب باالشغال الشاقة المؤقت ا او اعطاه سابقة او نظمه ادة ال
ات او دخل                             ا بمؤون ك او بعث اليه م ذل جلب اليها اسلحة او مهمات او االت تستعين بها على فعل الجناية وهو يعل
ساآن او محالت                       ا م دم له ذلك آل من ق ديريها وآ فى مخابرات اجرامية باى آيفية مع رؤوساء تلك العصبة او م

  .ها وهو يعلم غايتهم وصفتهم ياوون اليها او يجتمعون في
   – :٩٥مادة 

 ٩١ مكرر و  ٩٠ و ٩٠ و ٨٩ و   ٨٧آل من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد             
 من هذا القانون يعاقب باالشغال الشاقة المؤقتة او بالسجن اذا لم يترتب على هذا التحريض اثر  ٩٤ و   ٩٣ و   ٩٢و  
.  



   – :٩٦مادة 
ب بال رائم           يعاق اب الج ه ارتك رض من ان الغ واء آ ائى س اق جن ى اتف ترك ف ن اش ل م ا آ دم ذآره ات المتق عقوب

واد        ا     ٩٤ و ٩٣ و ٩٢ و ٩١ مكرر و  ٩٠ و ٩٠ و ٨٩ و ٨٧المنصوص عليها فى الم انون او اتخاذه ذا الق  من ه
ذ                ان      وسيلة للوصول الى الغرض المقصود منه ، ويعاقب باالشغال الشاقة المؤبدة من حرض على ه اق او آ ا االتف

  .له شأن فى ادارة حرآتة 
واد                   و ٨٧ويعاقب باالشغال المؤقتة او بالسجن آل من شجع على ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها فى الم

ة         ٩٤ و ٩٣ و ٩٢ و ٩١ مكرر و  ٩٠ و   ٩٠ و   ٨٩ ة ني ة دون ان تكون لدي ة او مالي ة مادي انون بمعاون ذا الق  من ه
  .تكاب تلك الجرائم االشتراك مباشرة فى ار

   – :٩٧مادة 
ا فى                               ة من الجرائم المنصوص عليه اق يكون الغرض من ارتكاب جريم ى اتف آل من دعا اخر الى االنضمام ال

  . من هذا القانون يعاقب بالحبس اذا لم تقبل دعوته ٩٤ و ٩٣ و ٩٢ و ٩١ مكرر و ٩٠ و ٩٠ و ٨٩ و ٨٧المواد 
واد            يعاقب بالحبس آل من علم بو      – ٩٨مادة   ا فى الم جود مشروع الرتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليه
  . من هذا القانون ولم يبلغة الى السلطات المختصة ٩٤ و ٩٣ و ٩٢ و ٩١ مكرر و ٩٠ و ٩٠ و ٨٩ و ٨٧

  .وال يجرى حكم هذه المادة على زوج اى شخص له يد فى ذلك المشروع وال على اصولة وفروعة 
   –) :أ  ( ٩٨مادة 

ه                      يعاقب   باالشغال الشاقة المؤقتة مدة ال تزيد على عشر سنسن وبغرامة ال تقل عن مائة جنيه وال تجاوز الف جني
ى قلب نظم                             ة او ال ة اجتماعي ى طبق ات او منظمات ترمى عل ات او هيئ آل من أنشأ او اسس او نظم وادار جمعي

ا م           ى غيره نظم      الدولة االساسية االجتماعية او الى سيطرة طبقة اجتماعية عل ى ال ى القضاء عل ات ، او ال ن الطبق
ه                              رويج ل دم او الت ا تق ذ شئ مم ى تحبي ة ، او ال االقتصادية او الى هدم اة نظام من النظم االساسية للهيئة االجتماعي

  .متى آان استعمال القوة او االرهاب او اية وسيلة اخرى غير مشروعه ملحوظًا فى ذلك 
شأ او اسس او                      ويعاقب بنفس العقوبات ، آل اجنبى يق       ا فى الخارج اذا أن ان مقيم و آ يم فى مصر ومل مصرى ول

شأ او اسس             نظم او ادار فرعًا فى الخارج الحدى الجمعيات او الهيئات او المنظمات المذآورة ، وآذلك آل من أن
  .ارج او نظم او ادار فى مصر فرعا لمثل احدى هذه الجمعيات او الهيئات او المنظمات ولو آان مقرها فى الخ

ات                      ى احدى الجمعي ضم ال ويعاقب بالسجن وبغرامة ال تقل عن خمسين جنيهًا وال تزيد على مائتى جنيه آل من ان
  .او الهيئات او المنظمات او الفروع المذآورة فى الفقرتين السابقتين او اشترك فيها باية صورة 

ذات او با      صل بال ن ات ل م نين آ س س ى خم د عل دة ال تزي سجن م ب بال ات او  ويعاق ات او الهيئ طة بالجمعي لواس
  .المنظمات او الفروع المتقدم ذآرها الغراض غير مشروعة او شجع غيره على ذلك او سهله له 

   -:مكرر ) أ  ( ٩٨مادة 
ة او          ة او هيئ شأ او نظم او دار جميع يعاقب بالسجن وبغرامة ال تقل عن مائة جنية وال تجاوز الف جنية آل من أن

ا نظام                            منظمة او جماعة ي    وم عليه ى يق ادئ االساسية الت ى مناهضة المب يلة ال ة وس دعوة باي ا ال كون الغرض منه
ة      شعب العامل الحكم االشتراآى فى الدولة ، او الحض على آراهيتها او االزدراء بها او الدعوة ضد تحالف قوى ال

  .، او التحريض على مقاومة السلطات العامة او ترويج او تحبيذ شئ من ذلك 
ون العقوبة االشغال الشاقة المؤقتة وغرامة ال تقل عن خمسمائة جنيه وال تجاوز الفى جنيه ، اذا آان استعمال         وتك

  .القوة او العنف او االرهاب ملحوظًا فى ذلك 
ه آل             سمائة جني ًا وال تجاوز خم ويعاقب بالسجن مدة ال تزيد على خمس سنوات وغرامة ال تقل عن خمسين جنيه

ه او                        من انضم الى احد    دعو الي ذى ت الغرض ال ة ب ى هذه الجمعيات او الهيئات او المنظمات او الجماعات مع علم
  .اشترك فيها باية صورة 

ى                          ادئ االساسية الت ة لمناهضة المب ة طريق سابقة آل من روج باي ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة ال
ة ، او حرض  ى الدول تراآى ف م االش ام الحك ا نظ وم عليه ذ يق ا ، او حب ادئ او االزدراء به ذه المب ة ه ى آراهي عل

ذات او             الدعوة ضد تحالف قوى الشعب العاملة ، او حرض على مقاومة السلطات العامة ، وآذلك آل من جاز بال
ع او                               دة للتوزي دم اذا آانت مع ا تق شئ مم ذًا ل ًا او تحبي بالواسطة او احرز محررات او مطبوعات تتضمن ترويج

و                    الطالع الغير    ة مخصصة ول سجيل او العالني ع او الت يلة من وسائل الطب عليها ، وآل من حاز او احرز اية وس
  .بصفة وقتية لطبع او تسجيل او اذاعة شئ مما ذآر 

  -) :ب (٩٨مادة 
ه آل                         سمائة جني ى خم د عل يعاقب بالحبس مدة ال تتجاوز خمس سنوات وبغرامة ال تقل عن خمسين جنيهًا وال تزي

ى ال ية  من روج ف نظم االساس ية او ال تور االساس ادئ الدس ر مب ة من الطرق لتغيي ة طريق ة المصرية باي جمهوري
ة او لقلب نظم           للهيئة االجتماعية او لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات او للقضاء على طبقة اجتماعي

نظم اال     ن ال ام م دم اى نظ صادية او له ة او االقت ية االجتماعي ة االساس ان   الدول ى آ ة مت ة االجتماعي ية للهيئ ساس
  .استعمال القوة او االرهاب او اية وسيلة اخرى غير مشروعة ملحوظا فى ذلك 
  .ويعاقب بنفس العقوبات آل من حبذ باية طريقة من الطرق االفعال المذآورة 



  -:مكرر ) ب (٩٨مادة 
ة آل          يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على خمس سنوات وبغرامة ال تقل عن خمسين ج                سمائة جني ًا وال تجاوز خم نيه

ه فى                           ا نص علي شئ مم ًا ل من حاز بالذات او بالواسطة او احرز محررات او مطبوعات تتضمن تحبيذًا او ترويج
يلة من وسائل                  ١٧٤و  ) ب (٩٨المادتين   ة وس ا ، وآل من حاز باي ر عليه  اذا آانت معدة للتوزيع او الطالع الغي

ة  سجيل او العالني ع او الت ة الطب يد او دعاي داءات او اناش سجيل او اذاعة ن ع او ت ة لطب صفة وقتي و ب مخصصة ول
ادتين     ى الم ا ف صوص عليه ن االغراض المن ى غرض م ى ال ة ترم ة او منظم ة او هيئ ذهب او جمعي خاصة بم

  .المذآورتين 
  -) :جـ (٩٨مادة 

رخيص من      ر ت ات    آل من انشا او اسس او نظم او ادار فى الجمهورية المصرية من غي ات او هيئ ة جمعي الحكوم
ة ال               او انظمة من اى نوع آان ذات صفة دولية او فروعا لها يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ستة اشهر او بغرام

  .تتجاوز خمسمائة جنيه 
  .ويضاعف الحد االقصى للعقوبة اذا آان الترخيص بناء على بيانات آاذبة 

و بغرامة ال تزيد على ثالثمائة جنيه آل من انضم الى الجمعيات او      ويعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ثالثة اشهر ا        
ة صورة من           ضم او اشترك باي ة المصرية ان الهيئات او االنظمة المذآورة وآذلك آل مصرى مقيم فى الجمهوري

  .غير ترخيص من الحكومة الى تشكيالت مما ذآر يكون مقرها فى الخارج 
  -) :د  ( ٩٨مادة 

سلم او                     يعاقب بالسجن مدة ال     تزيد عل خمس سنوات وبغرامة ال تقل عن مائة جنيه وال تجاوز الف جنيه آل من ت
ة         ة فى خارج الجمهوري قبل مباشرة او بالواسطة باية طريقة امواًال او منافع من اى نوع آانت من شخص او هيئ

ا فى ال               ة من الجرائم المنصوص عليه واد  او فى داخلها متى آان ذلك فى سبيل ارتكاب جريم ) أ (٩٨و ) أ (٩٨م
  . من هذا القانون ١٧٤و ) جـ (٩٨و ) ب (٩٨مكرر و 

رائم        ن الج ة م اب جريم ى ارتك ة عل ة او المادي ساعدة المالي ق الم جع بطري ن ش ل م ا آ ات ذاته ب بالعقوب ويعاق
  .ارتكابها المنصوص عليها فى المواد المشار اليها فى الفقرة السابقة دون ان يكون قاصدًا االشتراك مباشرة فى 

  -) :هـ (٩٨مادة 
ات او    ) جـ  (٩٨مكرر و  ) أ (٩٨و ) أ (٩٨تقضى المحكمة فى االحوال المبينة فى المواد     ات او الهيئ بحل الجمعي

ة واالدوات واالوراق                    وال واالمتع ا ، ومصادرة االم ذآورة واغالق امكنته المنظمات او الجماعات او الفروع الم
ارتكاب الجريمة او اعد الستعماله فيها او يكون موجودًا فى االمكنة المخصصة      وغيرها مما يكون قد استعمل فى       

ال                     ا تقضى بمصادرة آل م روع آم ات او المنظمات او الجماعات او الف الجتماع اعضاء هذه الجمعيات او الهيئ
را                         اك ق ه اذا آانت هن وم علي ًال ضمن امالك المحك ؤدى   يكون متحصال من الجريمة او يكون فى الظاهر داخ ئن ت

ات او             ات او المنظم ات او الهيئ ى الجمعي ه عل صرف من صص لل ورد مخ ع م ى الواق و ف ال ه ذا الم ى ان ه ال
  .الجماعات او الفروع المذآورة 

  -) :و  ( ٩٨مادة 
ه وال   سمائة جني ل عن خم ة ال تق نوات او بغرام اوز خمس س تة اشهر وال تج ل عن س دة ال تق الحبس م يعاقب ب

ل م  ة آ ف جني اوز ال ار   تج يلة اخرى الفك ة وس ة او باي القول او بالكتاب ذ ب رويج او التحبي ى الت دين ف تغل ال ن اس
رار        ا او االض ة اليه ف المنتمي سماوية او الطوائ ان ال د االدي ر او ازدراء اح ة او تحقي ارة الفتن صد اث ة بق متطرف

  .بالوحدة الوطنية او السالم االجتماعى 
  - :٩٩مادة 

ر مشروعة             يعاقب باالشغال الشاقة ال    يلة اخرى غي ة وس د او اي ى العنف او التهدي أ ال ة آل من لج مؤبدة او المؤقت
شاقة                     ة االشغال ال لحمل رئيس الجمهورية على اداء عمل من خصائصة قانونًا او على االمتناع عنه وتكون العقوب

  . الشعب المؤقتة او السجن اذا وقع الفعل على وزيرًا او عل نائب وزير او على احد اعضاء مجلس
  - :١٠٠مادة 

ذا                      ام ه ا فى احك رة العصابات المنصوص عليه ان فى زم ال يحكم بعقوبة ما بسبب ارتكاب الفتنة على آل من آ
د         ة او العسكرية او بع الباب ولم يكن له فيها رئاسة وال وظيفة وانفصل عنها عند او تنبيه عليه من السلطات المدني

اتين          التنبية اذا لم يكن قبض عليه اال بع        ى ه امًال سالحًا ، فف يدًا عن اماآن االجتماع الثورى بال مقاومة ولم يكن ح
  .الحالتين ال يعاقب اال عما يكون قد ارتكبة شخصيًا من الجنايات الخاصة 

  - :١٠١مادة 
ه                        ك االغتصاب او اغرى علي يعفى من العقوبات المقررة للبغاة آل من بادر منهم باخبار الحكومة عمن اجرى ذل

ذلك يعفى من                شا اة ، وآ ة عن هؤالء البغ يش الحكوم رآة فيه قبل حصول الجناية المقصود فعلها وقبل بحث وتفت
  .تلك العقوبات آل من دل الحكومة على الوسائل الموصلة للقبض عليهم بعد بدئها فى البحث والتفتيش 

  - :١٠٢مادة 



دة            ائتى                  آل من جهر بالصياح او الغناء الثارة الفتن يعاقب بالحبس م ى م د عل ة ال تزي ى سنة او بغرام د عل  ال تزي
  .جنيه 
  -: مكرر ١٠٢مادة 

ات او            ارًا او بيان دًا اخب ه آل من اذاع عم ائتى جني يعاقب بالحبس وبغرامة ال تقل عن خمسين جنيهًا وال تجاوز م
اء الرعب بين الناس    اساعات آاذبة او مغرضة او بث دعايات مثيرة اذا آان من شان ذلك تكدير االمن العام او الق                 

  .او الحاق الضرر بالمصلحة العامة 
ن    ى زم ة ف ه اذا وقعت الجريم سمائة جني اوز خم ه وال تج ة جني ل عن مائ ة ال تق سجن وغرام ة ال ون العقوب وتك

  .الحرب 
ذات او بالواسطة او احرز محررات او            ا من حاز بال ى آ رة االول ا فى الفق ات المنصوص عليه ويعاقب بالعقوب

ا ، وآل          مطبوعات ر عليه ع او الطالع الغي دة للتوزي  تتضمن شيئًا مما نص عليه فى الفقرة المذآورة اذا آانت مع
سجيل          ع او ت ة لطب صفة وقتي و ب من حاز او احرز اية وسيلة من وسائل الطب او التسجيل او العالنية مخصصة ول

  .او اذاعة شئ مما ذآر 
  الباب الثانى مكررًا

  المفرقعات
  -) :أ  ( ١٠٢مادة 

يعاقب باالشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة آل من احرز مفرقعات او حازها او صنعها او استوردها قبل الحصول                   
  .على ترخيص بذلك 

زة            ذلك االجه ة وآ ر الداخلي ويعتبر فى حكم المفرقعات آل مادة تدخل فى ترآيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزي
  .عها او النفجارها واالالت واالدوات التى تستخدم فى صن

  -) :ب (١٠٢مادة 
ادة      ى الم ا ف صوص عليه ة المن اب الجريم ة ارتك ات بني تعمل مفرقع ن اس ل م دام آ ب باالع  او بغرض ٨٧يعاق

ام او            ع الع سات ذات النف ة او للمؤس صالح العام دة للم شات المع انى والمن ب المب ى او تخري ل سياس اب قت ارتك
  .انى او االماآن المعدة الرتياد الجمهور لالجتماعات العامة او غيرها من المب

  -) :جـ (١٠٢مادة 
  يعاقب باالشغال المؤبدة آل من استعمل او شرع فى استعمال المفرقعات استعماًال من شانه تعريض حياة الناس

  .للخطر 
  .فاذا احدث االنفجار موت شخص او اآثر آان العقاب االعدام 

   -) :د  ( ١٠٢مادة 
ر    يعاقب باالشغال ال  وال الغي انه تعريض ام تعماًال من ش ات اس ى استعمال المفرقع تعمل او شرع ف شاقة من اس

  .للخطر 
  .فاذا احدث االنفجار ضررا بتلك االموال آان العقاب االشغال الشاقة المؤبدة 

  -) :هـ (١٠٢مادة 
  الية مباشرة للعقوبة المقررة ال يجوز فى تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة الت١٧اسثناء من احكام المادة 

  .للجريمة 
  -) :و (١٠٢مادة 

  ) .أ  ( ١٠٢يعاقب بالحبس على مخالفة شروط الترخيص المشار اليها فى المادة 
  

  الباب الثالث
  الرشوة

  - :١٠٣مادة 
شيًا ويعاق             د مرت ة يع ال وظيفت ة الداء اعم دًا او عطي ب آل موظف عمومى طلب لنفسة او لغيرة او قبل او اخذ وع

  .باالشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة ال تقل عن الف جنيه وال تزيد على ما اعطى او وعد به 
  -: مكرر ١٠٣مادة 

رة                 سة او لغي يعتبر مرتشيًا ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة آل موظف عمومى طلب لنف
  .م انه من امال وظيفتة او لالمتناع عنه او قبل او اخذ وعدًا او عطية الداء عمل يعتقد خطأ او يزع

  - :١٠٤مادة 
ة او                    ال وظيقت اع عن عمل من اعم ة لالمتن دًا او عطي آل موظف عمومى طلب لنفسة او لغيرة او قبل او اخذ وع
ذآورة فى        ة الم لالخالل بواجباتها لو لمكافأته على ما وقع من ذلك يعاقب باالشغال الشاقة المؤبدة وضعف الغرام

  . من هذا القانون ١٠٣ المادة
  -: مكرر ١٠٤مادة 



آل موظف عمومى طلب لنفسة او لغيرة او قبل او اخذ وهدًا او عطية الداء عمل من اعمال وظيفتة او يعتقد خطأ              
ة الرشوة المنصوص                ة يعاقب بعقوب ات الوظيف ه او لالخالل بواجب او يزعم انه من اعمال وظيفتة او لالمتناع عن

ه او                عليها فى المواد ال    اع عن ذلك العمل او عدم االمتن ام ب ثث السابقة حسب االحوال حتى ولو آان يقصد عدم القي
  .عدم االخالل بواجبات الوظيفة 

  - :١٠٥مادة 
ا او اخل                           ع عن اداء عمل من اعماله ة او امتن آل موظف عمومى قبل من شخص ادى لع عمًال من اعمال وظيفت

ك             بواجباتها هدية او عطية بعد تمام ذلك         العمل او االمتناع عنه او االخالل بواجبات وظيفتة بقصد المكافاة على ذل
  .وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة ال تقل عن مائة جنية وال تزيد عن خمسمائة جنيه 

  -: مكرر ١٠٥مادة 
ة او اخل بواجبا                           ال وظيفت ع عن عمل من اعم ة او امتن ال وظيفت ا نتيجة    آل موظف عمومى قام بعمل من اعم ته

  .لرجاء او توصية او وساطة يعاقب بالسجن وبغرامة ال تقل عن مائتى جنيه وال تزيد على خمسمائة جنية 
  - :١٠٦مادة 

ن       ل م ائة الداء عم ة ورض م مخدوم ر عل ة بغي دًا او عطي د وع ل او اخ رة او قب سة او لغي ب لنف ستخدم طل ل م آ
ل عن                االعمال المكلف بها او لالمتناع عنه يصبح مرتشيا          ة ال تق نتين وبغرام ى س ويعاقب بالحبس مدة ال تزيد عل

  .مائتى جنية وال تزيد على خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين 
  -: مكرر ١٠٦مادة 

ة                          ى او مزعوم للحصول او لمحاول آل من طلب لنفسة او لغيرة او قبل او اخد وعدًا او عطية الستعمال نفوذ حقيق
اق         الحصول من اية سلطة عا     رخيص او اتف زام او ت رارات او نياشين او الت مة على اعمال او اوامر او احكام او ق

ة        ب بالعقوب شى ويعاق م المرت ى حك د ف وع يع ن اى ن ة م ة هوي ة او اي ة او خدم ى وظيف ة او عل د او مقاومل توري
 تقل عن مائتى جنيه  من هذا القانون ان آان موظفًا عموميًا وبالحبس وبغرامة ال   ١٠٤المنصوص عليها فى المادة     

  .وال تزيد على خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين فقط فى االحوال االخرى 
  .ويعتبر فى حكم السلطة العامة آل جهة خاضعة الشرافها 

  -) :أ (  مكرر ١٠٦مادة 
شأ                  ات المن ة او النقاب ات التعاوني ًا للقواعد    آل عضو بمجلس ادارة احدى الشرآات المساعدة او احدى الجمعي ة طبق

ستخدم فى              دير او م ذلك آل م ام ، وآ المقررة قانونًا او باحدى المؤسسات او الجمعيات المعتبرة قانونًا ذات نفع ع
ه او           ال وظيفت اع عن عمل من اعم احداها طلب لنفسة او لغيرة او قبل او اخذ وعدًا او عطية الداء عمل او لالمتن

ى           يعتقد خطأ او يزعم انه من اعمال وظي    د عل سجن مدى ال تزي شيًا ويعاقب بال د مرت ا يع ة او لالخالل بواجباته فت
ام               سبع سنين وغرامة ال تقل عن خمسمائة جنيه وال تزيد على ما اعطى او وعد به ولو آان الجانى يقصد عدم القي

  .بالعمل او عدم االمتناع عنه او عدم االخالل بواجبات وظيفته 
ه او لالخالل       ويعاقب الجانى بالعقوبات ذاتها   اع عن ا الداء العمل او لالمتن  اذا آان الطلب او القبول او االخذ الحق

  .بواجبات الوظيفة وآان يقصد المكافاة على ذلك وبغير اتفاق سابق 
  - :١٠٧مادة 

ه ووافق                                م ب ذلك او عل ه ل ذى عين شى او الشخص ال ا المرت دة يحصل عليه يكون من قبيل الوعد او العطية آل فائ
  .يا آان اسمها او نوعها وسواء اآانت هذه الفائدة مادية او غير مادية عليه ا
  -: مكرر ١٠٧مادة 

ر        ة اذا اخب ن العقوب يط م ى او الوس ى الراش ك يعف ع ذل شى وم ررة للمرت ة المق يط بالعقوب ى والوس ب الراش يعاق
  .السلطات بالجريمة او اعترف بها 

  - :١٠٨مادة 
ررة للرشوة فيعاقب              اذا آان الغرض من الرشوة ارتكاب ف          ة المق ة اشد من العقوب انون بعقوب ه الق عل يعاقب علي

ررة للرشوة ويعفى الراشى او الوسيط                       ة المق الراشى والمرتشى والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرام
   . من هذا القانون٤٨من العقوبة اذا اخبر السلطات بالجريمة طبقًا لنص الفقرة االخيرة من المادة 

  -: مكرر ١٠٨مادة 
ة                                      ك مع عمل يئًا من ذل ل ش شى او اخذ او قب ه المرت ه ووافق علي م ب دة او عل ة او الفائ آل شخص عين الخذ العطي
د توسط                               م يكن ق ك اذا ل ه وذل بسببة يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبغرامة مساوية لقيمة ما اعطى او وعد ب

  .فى الرشوة 
   الغيت- :١٠٩مادة 
  -: مكرر ١٠٩مادة 

ك              ه وذل ى الف جني د عل من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة ال تقل عن خمسمائة جنيه وال تزي
دة ال                              ة الحبس لم ام تكون العقوب ر موظف ع ان العرض حاصًال لغي اذا آ اذا آان العرض حاصًال لموظف عام ف

  .تزيد على سنتين او غرامة ال تجاوز مائتى جنيه 



  -:رر ثانيًا  مك١٠٩مادة 
ل ن                          ة ال تق الحبس وبغرام معد عدم االخالل باية عقوبة اشد يقضى بها قانون العقوبات او اى قانون اخر يعاقب ب
م           مائتى جنيه وال تزيد على خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين آل من عرض اوقبل الوساطة فى رشوة ول

  .يتعد عملة العرض او القبول 
  .١٠٤موظف عمومى فبعاقب الجانى بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة فاذا وقع ذلك من 

  . مكررا ١٠٥واذاآان بقصد الوساطة لدى موظف عمومى يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 
  - :١١٠مادة 

  .يحكم فى جميع االحوال بمصادرة ما يدفعة الراشى او الوسيط على سبيل الرشوة طبقا للمواد السابقة 
   - :١١١ادة م

  .يعد فى حكم الموظفين فى تطبيق نصوص هذا الفصل 
  . المستخدمين فى المصالح التابعة للحكومة او الموضعات تحت رقابتها -١
  . اعضاء المجالس النيابية العامة او المحلية سواء اآانوا منتخبين او معينين -٢
  .القضائيون  المحكمون او الخبراء ووآالء النيابة والمصفون والحراس -٣
  . الغى -٤
  . آل شخص مكلف بخدمة عمومية -٥
شات اذا آانت                  -٦ ات والمنظمات والمن شرآات والجمعي  اعضاء مجالس ادارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات وال

  .الدولة او احدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما باية صفة آانت 
  الباب الرابع

  علية والغدراختالس المال العام والعدوان 
  - :١١٢مادة 

شاقة     غال ال ب باالش ة يعاق سبب وظيفت ة ب ى حيازت دت ف ا وج ًا او غيره واًال او اوراق تلس ام ام اخ ل موظف ع آ
  .المؤقتة 

  :وتكون العقوبة االشغال الشاقة المؤبدة فى االحوال االتية 
ى              ) أ  (  ال       اذا آان الجانى من مامورى التحصيل او المندوبين له او االمناء عل ة الم لم الي صيارفة وس ع او ال الودائ

  .بهذه الصفة 
  .اذا ارتبطت جريمة االختالس بجريمة تزوير او استعمال محرر مزور ارتباطًا ال يقبل التجزئة ) ب(
  .اذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها اضرار بمرآز البالد االقتصادى او بمصلحة قومية لها ) جـ(

  - :١١٣مادة 
ادة      آل موظ   ، او سهل  ١١٩ف عام استولى بغير حق على مال او اوراق او غيرها الحدى الجهات المبينة فى الم

  .ذلك لغيرة باية طريقة آانت يعاقب باالشغال الشاقة المؤقتة او السجن 
ر او استعمال محرر مز          ة تزوي ة بجريم ور وتكون العقوبة االشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة اذا ارتبطت الجريم

بالد االقتصادى او         ارتباطا ال يقبل التجزئة او اذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها اضرار بمرآز ال
  .بمصلحة قومية لها 

ر                    ع الفعل غي وبتين اذا وق اتين العق ه او احدى ه سمائة جني ى خم د عل ى ال تزي وتكون العقوبة الحبس والغرامة الت
  .مصحوب بنية التمليك 

ى        ويعاقب بالع  ر حق عل ام استولى بغي قوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب االحوال آل موظف ع
ادة       ا فى الم اة     ١١٩مال خاص او اوراق او غيرها تحت يد احدى الجهات المنصوص عليه ره ب ك لغي  او سهل ذل

  طريقة
  .آانت 
  -: مكرر ١١٣مادة 

ا      آل رئيس او عضو مجلس ادارة احدى شرآات المساعمة او م           دير او عامل بها اختلس امواًال او اوراقًا او غيره
سجن                          ة آانت يعاقب بال ة طريق وجدت فى حيازته بسبب وظيفته او استولى بغير حق عليها او سهل ذلك لغيره باي

  .مدى ال تزيد على خمس سنين 
ه او احدى                 ائتى جني ى م د عل ة ال تزي نتين والغرام ى س د عل وبتين اذا   وتكون العقوبة الحبس مدة ال تزي اتين العق ه

  .وقع فعل االستيالء غير مصحوب بنية التملك 
  - :١١٤مادة 

يس                    آل موظف عام له شأن فى تحصيل الضرائب او الرسوم او العوائد او الغرامات او نحوها ، طلب او اخذ ما ل
  .مستحقًا او ما يزيد على المستحق مع علمة بذلك يعاقب باالشغال الشاقة المؤقتة او السجن 

  - :١١٥مادة 



ح او                      ى رب دون حق عل ره ، ب آل موظف عام حصل او حاول ان يحصل لنفسة او حصل او حاول ان يحصل لغي
  .منفعة من عمل من اعمال وظيفته يعاقب باالشغال الشاقة المؤقتة 

  -: مكرر ١١٥مادة 
دى    رى او الح ف خي ة لوق ان مملوآ ضاء او مب ة او ارض ف ى ارض زراعي دى عل ام تع ل موظف ع ات آ  الجه

 وذلك بزراعتها او غرسها او اقامة انشاءات بها او شغلها او انتفع بها باية صورة او سهل                    ١١٩المبينة فى المادة    
ه            ذلك لغيره باية طريقة يعاقب بالسجن متى آان ذلك العقار يتبع الجهة التى يعمل بها او جهة يتصل بها بحكم عمل

او المؤقتة اذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير او استعمال محرر مزور             ، وتكون العقوبة االشغال الشاقة المؤبدة       
  ارتباطًا ال يقبل

  .التجزئة 
ه                ا يكون علي ار المغتصب بم رد العق ويحكم على الجانى فى جميع االحوال بالعزل من وظيفته او زوال صفته وي

ه من        من مبان او غراس او برده مع ازالة ما علية مت تلك االشياء على نفقته وب                اد علي ا ع ة م ساوية لقيم غرامة م
  .منفعة على اال تقل عن خمسمائة جنيه 

  - :١١٦مادة 
ا               دًا بنظام توزيعه ين فاخل عم ًا لنظام مع ا وفق ه بتوزيعه آل موظف عام آان مسئوًال عن توزيع سلعة او عهد الي

  .يعاقب بالحبس 
  .احتياجاته او اذا وقعت الجريمة فى زمن حرب وتكون العقوبة بالسجن اذا آانت السلعة متعلقة بقوت الشعب او 

  -: مكرر ١١٦مادة 
ر او                             اموال الغي ه او ب م عمل ا بحك ا او يتصل به آل موظف عام اضر عمدًا باموال او مصالح الجهة التى يعمل به

  .مصالحهم المعهود بها الى تلك الجهة يعاقب باالشغال الشاقة المؤقتة 
  .لة غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن فاذا آان الضرر الذى ترتب على فع

  -) :أ (  مكرر ١١٦مادة 
م           ا بحك ا او يتصل به ى يعمل به آل موظف عام تسبب بخطئة فى الحاق ضرر جسيم باموال او مصالح الجهة الت

ه ا                 و وظيفتة او باموال الغير او مصالحهم المعهود بها الى تلك الجهة بان آان ذلك ناشئا عن اهمال فى اداء وظيفت
ة او باحدى                       سمائة جني عن اخالل بواجباتها او عن اساءة استعمال السلطة ، يعاقب بالحبس وبغرامة ال تجاوز خم

  .هاتين العقوبتين 
وتكون العقوبة الحبس مدى ال تقل عن سنة وال تزيد على ست سنوات وغرامة ال تجاوز الف جنيه اذا ترتب على            

  .و بمصلحة قومية لها الجريمة اضرار بمرآز البالد االقتصادى ا
  -) :ب( مكرر ١١٦مادة 

دخل صيانته او استخدامة فى                    ة او ت ه الي ود ب ة معه وال العام ا من االم آل من اهمل فى صيانة او استخدام اى م
دة              الحبس م اختصاصة وذلك على نحو يعطل االنتفاع به او يعرض سالمته او سالمة االشخاص للخطر يعاقب ب

  . تجاوز خمسمائة جنية او باحدى هاتين العقوبتين ال تجاوز سنة وبغرامة ال
ق او               وع حري ال وق وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنة وال تزيد على ست سنوات اذا ترتب على هذا االهم

  .حادث اخر نشات عنه وفاة شخص او اآثر او اصابة اآثر من ثالثة اشخاص 
اج        وتكون العقوبة السجن ، اذا وقعت الجريمة المبي     يلة من وسائل االنت ى وس نة بالفقرة السابقة فى زمن حرب عل

  .المخصصة للمجهود الحربى 
  -) :جـ( مكرر ١١٦مادة 

ة    آل من اخل عمدًا بتنفيذ آل او بعض االلتزامات التى يفرضها عليه عقد او نقل او توريد او التزام او اشغال عام
 مع احدى شرآات المساهمة وترتب على ذلك ضرر جسيم ،          او ١١٩ارتبط به مع احدى الجات المبينة فى المادة         

  .او اذا ارتكب اى غش فى تنفيذ هذا العقد يعاقب بالسجن 
وتكون العقوبة االشغال الشاقة المؤبدة و المؤقتة اذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها اضرار بمرآز                

  .البالد اقتصادى او بمصلحة قومية لها 
ا          وآل منةاستعمل او    ورد بضاعة او مواد مغشوشة او فاسدة تنفيذًا الى من العقود سالفة الذآر ، ولم يثبت غشة له

الم                         ك م وبتين وذل اتين العق ه او احدى ه او عملة بغشها او افسادها يعاقب بالحبس والغرامة التى التجاوز الف جني
  .يثبت انه لم يكن فى مقدورة العلم بالغش او الفساد 

  .ى بغرامة تساوى قيمة الضرر المترتب على الجريمة ويحكم على الجان
ان االخل                           وآالء والوسطاء اذا آ اطن وال دون من الب ويعاقب بالعقوبات يالفة الذآر على حسب االحوال ، المتعاق

  .بتنفيذ االلتزام او الغش راجعًا ال فعلهم 
  - :١١٧مادة 

ادة    آل موظف عام استخدمة سخرة عماًال فى عمل الحدى الجهات ال            ة فى الم رر    ١١٩مبين ر مب  ، او احتجز بغي
  .اجورهم آلها او بعضها يعاقب باالشغال الشاقة المؤقتة 



  .وتكون العقوبة الحبس اذا لم يكن الجانى موظفا عامًا 
  -: مكرر ١١٧مادة 

ة ا                       ا للجه ة او اوراق او غيره ة او منقول وال ثابت دًا فى ام ار عم ام خرب او اتلف او وضع الن ى  آل موظف ع لت
دة                           شاقة المؤب ة يعاقب باالشغال ال يعمل بها او يتصل بها بحكم عمله ، او للغير متى آان معهودًا بها الى تلك الجه

  .او المؤقتة 
رائم              ن الج ة م اب جريم سهيل ارتك صد ت رائم بق ذه الج دى ه ت اح دة اذا ارتكب غال المؤب ة االش ون العقوب وتك

  . مكرر او الخفاء اداتها ١١٣ ، ١١٣ ، ١١٢المنصوص عليها فى فى المواد 
  .ويحكم على الجانى فى جميع االحوال بدفع قيمة االموال التى خربها او اتلفها اواحرقها 

  - :١١٨مادة 
 مكرر  ١١٣ ، فقرة اولى وثانية ورابعة و       ١١٣ ،   ١١٢فضال عن العقوبات المقررة بالجرائم المذآورة فى المواد         

ا           ١١٧مكرر و  ١١٦ و   ١١٦ و   ١١٥ و   ١١٤فقرة اولى و     ه آم زول ثقت ة او ت  فقرة اولى يعزل الجانى من وظيفت
واد             ذآورة فى الم ه فى الجرائم الم ة و     ١١٣ و ١١٢يحكم علي ة ورابع ى وثاني رة اول ى و    ١١٣ ق رة اول  مكرر فق

ى اال                       ١١٥ و   ١١٤ ة عل ال او منفع  بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلفة او استولى عليه او حصله اوطلبة من م
  .تقل عن خمسمائة جنيه 

  -: مكرر ١١٨مادة 
ا          ذا الباب ا فى ه مع عدم االخالل باحكام المادة السابقة يجوز فضًال عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليه

  :الحكم بكل او بعض التدابير االتية 
  . الحرمان من مزاولة المهنة مدة ال تزيد على ثالث سنوات -١
  .االقتصادى الذى وقعت الجريمة بمناسبته مدة ال تزيد على ثالث سنوات  حظر مزاولة النشاط -٢
  . اشهر ٦ وقف الموظف عن عملة بغير مرتب او بمرتب مخفض بمدة ال تزيد عن -٣
ضائها الى سبب اخر                         -٤  العزل مدة ال تقل عن سنه وال تزيد على ثالث سنوات تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة او انق
.  
  .لحكم الصادر باالدانة بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم عليه  نشر منطوق ا-٥

  -) :أ( مكرر ١١٨مادة 
ان                     ستها اذا آ ة ومالب يجوز للمحكمة فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب وفقًا لما تراه من ظروف الجريم

ه                 ا ال تجاوز قيمت اجم عنه ه ان تقض     ٥٠٠المال موضوع الجريمة او الضرر الن ا   جني ات    –ى فيه دًال من العقوب  ب
  . بعقوبة الحبس او بواحد او اآثر من التدابير المنصوص عليها فى المادة السابقة –المقررة  لها 

م                         ا ت ة م ساوية لقيم ة م ويجب على المحكمة ان تقضى فضًال عن ذلك بمصادرة والرد ان آان لهما محل ، وبغرام
  . تحقيقة من منفعة او ربح اختالسة او االستيالء علية من مال او ما تم

  -) :ب( مكرر ١١٨مادة 
ة من                             شرآاء فى الجريم ادر من ال ًال من ب اب آ ذا الب يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى ه

  .غير المحرضين على ارتكابها بابالغ السلطات القضائية او االدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل اآتشافها 
  . من العقوبات المذآورة اذا حصل االبالغ بعد اآتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائى فيها ويجوز االعفاء

واد                    و  ١١٣ و   ١١٢وال يجوز اعفاء المبلغ من العقوبة بقًا للفقرتين السابقتين فى الجرائم المنصوص عليها فى الم
ة ويجوز ان         ١١٣ ال موضوع الجريم ى رد الم الغ ال ؤد االب اًال         مكرر اذا لم ي اب آل من اخفى م يعفى من العق

شافها ورد آل او               ى اآت ك ال ا وادى ذل غ عنه اب اذا ابل ذا الب ا فى ه متحصال من احدى الجرائم المنصوص عليه
  .بعض المال المتحصل عنها 

  - :١١٩المادة 
ة او خاضعًا   يقصد باالموال العامة فى تطبيق احكام هذا الباب ما يكون آله او بعضه مملوآًا الحدى الجهات اال          تي

  -:الشرافها او الدارتها 
  .الدولة ووحدات االدارة المحلية ) أ ( 
  .الهيئات العامة والمؤسسات العامة وحدات القطاع العام ) ب(
  .االتحاد االشتراآى والمؤسسات التابعة له ) جـ(
  .النقابات واالتحادات ) د(
  .المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام ) هـ(
  .الجميعات التعاونية )  و (
الشرآات والجمعيات والوحدات االقتصادية والمنشات التى تساهم فيها احدى الجهات المنصوص عليها فى          ) ز  ( 

  .الفقرات السابقة 
  .اى جهة اخرى ينص القانون على اعتبار اموالها من االموال العامة ) ح ( 

  -: مكرر ١١٩مادة 



  -:ا الباب يقصد بالموظف العام فى حكم هذ
  .القائمون باعباء السلطة العامة والعاملون ةفى الدولة ووحدات االدارة المحلية ) أ ( 
انوا                 ) ب( رؤوساء واعضاء المجالس والوحدات و التنظيمات الشعبية وغيرهم  ممن لهم صفة نيابية عامة سواء آ

  .منتخبين او معينين 
  .افراد القوات المسلحة ) جـ(
  . احدى السلطات العامة فى القيام بعمل معين وذلك فى حدود العمل المفوض فيه آل من فوضته) د ( 
ة                          ) هـ( واًال عام ا ام ى اعتبرت امواله املين فى الجهات الت ائر الع ديرون وس رؤساء واعضاء مجال االدارة والم

  .طبقًا للمادة السابقة 
 صادر اليه بمقتضى القوانيين او من موظف          آل من يقوم باداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناء على تكليف          ) و  ( 

سبة للعمل                            ك بالن ررة وذل نظم المق وانيين او ال ذا التكليف بمقتضى الق ك ه ان يمل عام بحكم الفقرات السابقة متى آ
  .الذى يتم التكليف به 

  .ويستوى ان تكون الوظيفة او الخدمة دائمة او مؤقتة باجر او بغير اجر طواعية او جبرًا 
انتهاء الخدمة او زوال الصفة دون تطبيق احكام هذا الباب متى وقع العمل اثناء الخدمة او توافر الصفة             وال يحول   

.  
  الباب الخامس

  تجاوز الموظفون حدود وظائفهم وتقصيرهم
   فى اداء الواجبات المتعلقة بها

  - :١٢٠مادة 
ه سواء ب صالح احد الخصوم او اضرار ب ة ل دى قاض او محكم ر او الطلب او آل موظف توسط ل ق االم طري

  .الرجاء او التوصية يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ستة اشهر او بغرامة ال تتجاوز خمسمائة جنيه 
  - :١٢١مادة 

آل قاض امتنع عن الحكم او صدر منه حكم ثبت ان غير حق وآان ذلك بناء على سبب من االسباب المذآورة فى  
  . مكرر وبالعزل ١٠٥صوص عليها فى المادة المادة السابقة يعاقب بالعقوبة المن

  - :١٢٢مادة 
  .اذا امتنع احد القضاة فى غير االحوال المذآورة عن الحكم يعاقب بالعزل وبغرامة ال تزيد على مائتى جنيه 

ويعد ممتنعا عن الحكم آل قاض ابى او توقف عن اصدار حكم بعد تقديم طلب اليه فىقانون المرافعات فىالمواد                     
  ،ه و التجاريه ولو احتج بعدم وجود نص فى القانون او بان النص غير صريح او باى وجه اخرالمدني
  -:١٢٣ماده 

يعاقب بالحبس والعزل آل موظف عمومى استعمل سلطه وظيفته فى وقف تنفيذ االوامر الصادره من الحكومه او       
ه او من       ااحكام القوانين و اللوائح او تاخير تحصيل االموال والرسوم او وقف تن            فيذ حكم اوامر صادر من المحكم

  ،ابه جهه مختصه
ام                ه اي آذلك يعاقب بالحبس والعزل آل موظف عمومى امتنع عمدا عن تنفيذ حكم او امر مما ذآر بعد مضى ثماني

  ،من انذاره على يد محضر اذا آان تنفيذ الحكم او االمر داخال فى اختصاص الموظف
  - :١٢٤ماده 

دا                      اذا ترك ثالثه على اال     وا عم تقاله او امتنع و فى صوره االس م ول ومين عمله قل من الوظفين او المسخدمين العم
نهم                          ق غرض مشترك عوقب آل م ه تحقي ين من ك اومبتغ ى ذل ين عل تهم متفق ات وظيف عن تادبه واجب من واجب

  ،بالحبس مده ال تقل عن ثالثه اشهر وال تجاوز سنه وبغرامه ال تزبد على مائه جنيه
نهم         ويضاعف ال  حد االقصى لهذه القوبه اذا آان التلرك او االمتناع من شانه ان يجعل حياه الناس او صحتهم او ام

  ،اوآان من شانه  ان يحدث اضطرابا اوفتنه بين التاس او اضر بمصلحه عامه،فى خطر 
ه سير العمل                                  ه بقصد عرقل ال وظيفت ع عن عمل من اعم ه اوامتن رك عمل ستخدم عمومى ت او وآل موظف او م

ه                         سمائه جني ه ال تجاوز خم ده ال تجاوز سته اشهر او بغرام الحبس م وبضاعف الحد    ،االخالل بانتظامه يعاقب ب
ان                 االقصى لهذة العقوبه اذا آان التلرك او االمتناع من شانه انيجعل حياه الناس اوصحتهم او امنهم فى خطر او آ

  ،بصلحه عامهمن شانه ان يحدث اضطرابا او فتنه بين الناس او اذا اضر 
   -) :أ  ( ١٢٤ماده 

ه من الجرائم            ١٢٤يعاقب بضعف العقوبات المقرره بالماده        آل من اشترك بطريق التحريض فى ارتكاب جريم
  ،المبينه بها

ا او       ستدما عمومي ا او م جع موظف ن حرض او ش ا م ذآوره آ اده الم ن الم ى م رره االول ات المق ب بالعقوب وبعاق
ومين ستخدمين عم وظفبن او م ات  م ن واجب ه واجب م اع عن تادي ل او االمتن رك العم ى ت ه آانت عل ه طريق  باي

  .الوظيفه اذا لم يترتب على تحريضه او تشجيعه ايه نتيجه 



ادة او                    ذه الم سابقتين من ه رتين ال ا فى الفق ويعاقب بنفس العقوبة آل من حبذ جريمة من الجرائم المنصوص عليه
ة عن           ويعد عل ١٢٤الفقرة االولى من المادة      ار صحيحة او آاذب ذ اذاعة اخب ى وجه الخصوص من وسائل التحبي

   .١٧١هذه الجرائم باحدى الطرق المنصوص عليها فى المادة 
ستخدمين             وظفين او الم ن الم ة م ب الجريم ان مرتك العزل اذا آ م ب ا يحك دم ذآره ات المتق ن العقوب ضًال ع وف

  .العموميين 
  -) :ب (١٢٤مادة 

 آل من اعتدى او شرع فى االعتداء على حق الموظفين   ١٢٤نة فى الفقرة الثانية من المادة     يعاقب بالعقوبات المبي  
ر المشروعة                دابير غي د او الت وة او العنف او االرهاب او التهدي او المستخدمين العموميين فى العمل باستعمال الق

   .٣٧٥على الوجه المبين فى المادة 
  -) :جـ (١٢٤مادة 

شغلون                فيما يتعلق بتطبيق ال    ذين ي ع االجراء ال وميين جمي مواد الثالث السابقة ، يعد آالموظفين والمستخدمين العم
ة واالشخاص                  ة او القروي ة او البلدي سلطات االقليمي ة سلطة من ال ة او فى خدم ة الحكوم باية صفة آانت فى خدم

  .الذين يندبون لتأدية عمل معين من اعمال الحكومة او السلطات المذآورة 
  - :١٢٥مادة 

دات      هولة المزاي ل س ى اضرار او تعطي ق الغش ف رهم بطري ة وغي ائف العمومي اب الوظ ن ارب عى م ن س ل م آ
دل                                ة ب دفع للحكوم ان ي ة ب نتين مع الزام ى س د عل دة ال تزي الحبس م ة وب المتعلقة بالحكومة يعاقب فضًال عن عزل

  .الخسائر التى نشأت عن فعلة المذآور 
  الباب السادس
  لمعاملة من الموظفين الفراد الناساالآراه وسوء ا

  - :١٢٦مادة 
شاقة                    آل موظف او مستخدم عمومى امر بتعذيب متهم او فعل ذلك بنفسة لحملة على االعتراف يعاقب باالشغال ال

  .او السجن من ثالث سنوات الى عشر سنوات 
  .واذا مات المجنى عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدًا 

  - :١٢٧مادة 
 بالسجن آل موظف عام وآل شخص مكلف بخدمة عامة امر بعقاب المحكوم عليه او عاقبة بنفسة باشد من                 يعاقب

  .العقوبة المحكوم بها علية قانونًا او بعقوبة لم يحكم بها علية 
  - :١٢٨مادة 

ة                     ى وظيف ادًا عل زل  اذا دخل احد الموظفين او المستخدمين العموميين او اى شخص مكلف بخدمة عمومية اعتم من
ه                          ررة في اة القواعد المق دون مراع انون او ب ة فى الق دا االحوال االمبين شخص من احاد الناس بغير رضائة فيما ع

  .يعاقب بالحبس او بغرامة ال تزيد على مائتى جنيه 
  - :١٢٩مادة 

ى وظيفت     ه آل موظف او مستخدم عمومى وآل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتمادا عل
ائتى            ى م د عل بحيث انه اخل بشرفهم او احدث االما بابدانهم يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة او بغرامة ال تزي

  .جنيه 
  - :١٣٠مادة 

ًا                    ة ملك آل موظف عمومى او مستخدم عمومى وآل انسان مكلف بخدمة عمومية اشترى بناء على سطورة وظيفت
ا ذآر لشخص اخر      عقارًا آان او منقوًال قهرًا عن مالكة او     ع م  استولى على ذلك بغير حق او اآره المالك على بي

م                          ه ان ل شئ المغتصب او قيمت يعاقب بحسب درجة ذنبة بالحبس مدة ال تزيد على سنتين وبالعزل فضًال عن رد ال
  .يوجد عينًا 

  - :١٣١مادة 
ون ذلك او استخدم اشخاصًا فى   آل موظف عمومى اوجب على الناس عمًال فى غير الحاالت التى يحيز فيها القان   

م                   العزل فضًال عن الحك نتين وب ى س د عل غير االعمال التى جمعوا لها بمقتضى القانون يعاقب بالحبس مدة ال تزي
  .عليه بقيمة االجور المستحقة لمن استخدمهم بغير حق 

  - :١٣٢مادة 
اس   ن الن د م د احم ة عن ة نزول ى حال دى ف ومى تع ستخدم عم ومى او م ل موظف عم ق آ ساآنهم بطري ة م  الكائن

ة                                 ى ثالث د عل دة ال تزي الحبس م ه ب م علي ًا يحك أآوًال او علف مأموريته بان اخذ منه قهرًا بدون ثمن او بثمن بخس م
أخوذة           ياء الم ن االش رد ثم م ب ن الحك ضًال ع التين ف ى الح العزل ف ه وب ائتى جني اوز م ة ال تتج هور او بغرام ش

  .لمستحقيها 
  
  



  الباب التاسع
   الحكام وعدم االمتثال الوامرهممقاومة

  والتعدى عليهم بالسب وغيره
  - :١٣٣مادة 

ة                        ة عمومي سان مكلف بخدم ا او احد رجال الضبط او اى ان ًا عمومي د موظف ول او النهدي من اهان باالشارة او الق
  .جاوز مائتى جنيه اثناء تأدية وظيفتة او بسبب تاديتها يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ستة اشهر او بغرامة ال تت

سة                           اد الجل اء انعق ك اثن ان ذل فاذا وقعت االهانة على محكمة قضائية او ادارية او مجلس او على احد اعضائها وآ
  .تكون العقوبة الحبس مدة ال تزيد على سنة او غرامة ال تتجاوز خمسمائة جنيه 

  - :١٣٤مادة 
ة   يحكم بالعقوبة المقررة بالفقرة االولى من المادة الساب        ون او الكتاب قة اذا وجهت االهانة بواسطة التلغراف او التليف

  .او الرسم 
  - :١٣٥مادة 

اى                            ر ب ان اخب ة ب ة عمومي ين بخدم ة او االشخاص المكلف ة او الجهات االداري سلطات العام آل من ازعج احدى ال
دة ال تتج  الحبس م ا يعاقب ب وارث او حوداث او اخطار ال وجود له وع آ ة آانت عن وق ة اشهر طريق اوز ثالث

  .وبغرامة ال تزيد على مائى جنبة او باحدى هاتين العقوبتين 
  

  .وتقضى المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التى تسببت عن هذا االزعاج 
  - :١٣٦مادة 

القوة           ة ب ة او قاوم ة عمومي سان مكلف بخدم آل من تعدى على احد الموظفين العمومين او رجال الضبط او اى ان
ة ال تتجاوز                   او العنف اثناء   ى ستة شهور او بغرام د عل دة التزي الحبس م ا يعاقب ب سبب تأديته ة او ب ة وظيفت  تأدي

  .مائتى جنيه 
  - :١٣٧مادة 

نتين او                               ى س د عل دة ال تزي ة الحبس م ا جرح تكون العقوب شأ عنهم واذا حصل مع التعدى او المقاومة ضرب او ن
  .غرامة ال تتجاوز مائتى جنيه 

غ الضرب او الجرح      فاذا حصل الضرب او ا     لجرح باستعمال اية اسلحة او عصى او االت او ادوات اخرى او بل
  . تكون العقوبة الحبس ٢٤١درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة 

  -: مكرر ١٣٧مادة 
واد   ى الم ا ف رائم المنصوص عليه ى الج ات ف ى للعقوب د االدن ون الح ًا ١٣٧ و ١٣٦ و ١٣٣يك سة عشر يوم  خم

ا او                     بالنسبة ال  ًا عمومي ا موظف ه فيه ى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة الى عقوبة الغرامة اذا آان المجنى علي
ا                      اء سيرها او توقفه داء اثن ة االعت ع علي مكلفا بخدمات عامة بالسكك الحديدية او غيرها من وسائل النقل العام ووق

  .بالمحطات 
  -) :أ (  مكرر ١٣٧مادة 

ام او شخص                    يعاقب بالسجن مدة ال تزي     د على خمس سنين آل من استعمل القوة او العنف او التهديد مع موظف ع
ذلك مقصده        مكلف بخدمة عامة ليحملة بغير حق على اداء عمل من اعمال وظيفتة او على االمتناع عنه ولم يبلغ ب

  .، فاذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن مدة ال تزيد على عشر سنين 
  . السجن فى الحالتين اذا آان الجانى يحمل سالحا وتكون العقوبة

  .وتكون العقوبة االشغال الشاقة المؤقتة اذا افضى الضرب او الجرح المشار اليه فى الفقرة السابقة الى موت 
  الباب الثامن

  هرب المحبوسين واخفاء الجناه
  - :١٣٨مادة 

  . على ستة شهور او بغرامة ال تتجاوز مائتى جنيه آل انسان قبض عليه قانونًا فهرب يعاقب بالحبس مدة ال تزيد
ة اشد                   الحبس او بعقوب ه ب ًا علي ان محكوم سجن وآ ه وايداعة فى ال القبض علي تهم امر ب ى الم فاذا آان صادرًا عل

  .يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنتين او بغرامة ال تتجاوز خمسمائة جنيه مصرى 
  

  .احدى الحالتين السابقتين مصحوبًا بالقوة او بجريمة اخرى وتتعدد العقوبات اذا آان الهروب فى 
  - :١٣٩مادة 

ى                         د عل دة ال تزي الحبس م آل من آان مكلفا بحراسة مقبوض عليه او بمرافقتة او بنقلة وهرب باهمال منه يعاقب ب
ه بعقو                     ا علي ذى هرب محكوم ة    سنتين او بغرامة ال تجاوز خمسمائة جنيه مصر اذا آان المقبوض عليه ال ة جنائي ب

ة ال تجاوز            او متهما بجناية ، واما فى االحوال االخرى فتكون العقوبة الحبس مد ال تزيد على ستة اشهر او غرام
  .مائتى جنيه مصرى 



  - :١٤٠مادة 
ه يعاقب         ل عن ه او تغاف آل من آان مكلفا بحراسة مقبوض عليه او بمرافقتة او بنقلة وساعدة على هربه او سهلة ل

  :م االتية طبقًا لالحكا
  .اذا آان المقبوض عليه محكوما عليه باالعدام تكون العقوبة االشغال الشاقة المؤقتة * 
  واذا آان محكوما عليه باالشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة او آان متهما بجريمة عقوبتها االعدام تكون العقوبة* 

  .السجن 
  .وفى االحوال االخرى تكون العقوبة الحبس * 

  - :١٤١مادة 
ة                            ذلك بقصد معاونت ة ل سان ويهمل فى االجراءات الالزم ى ان القبض عل آل موظف او مستخدم عمومى مكلف ب

  .على الفرار من وجه القضاء يجازى بالعقوبات المدونة فى المادة السابقة بحسب االحوال المبينة فيها 
  - :١٤٢مادة 

ه او سهلة              ام                 آل من مكن مقبوضا عليه من الهرب او ساعده علي ًا لالحك سالفة يعاقب طبق ر االحوال ال ه فى غي  ل
  :االتية 

ى سبع                اذا آان المقبوض عليه محكوما عليه باالعدام تكون العقوبة االشغال الشاقة او السجن من ثالث سنوات ال
ا االعدام تكون ال                   ة عقوبته ا بجريم ان متهم ة او آ دة او المؤقت شاقة المؤب ة  فاذا آان محكوما عليه باالشغال ال عقوب

  .السجن من ثالث سنوات الى سبع ، واما فى االحوال االخرى فتكون العقوبة الحبس 
  - :١٤٣مادة 

  .آل من اعطى اسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب يعاقب باالشغال الشاقة من ثالث سنوات الى سبع 
  - :١٤٤مادة 

و متهمًا بجناية او جنحة او صادرا فى حقة امر          آل من اخفى بنفسة او بواسطة غيره شخصًا فر بعد القبض عليه ا            
  بالقبض عليه وآذا آل من اعانة باى طريقة آانت على الفراد من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقا لالحكام

  :االتية 
سجن           *   اذا آان من اخفى او سوعد على االختفاء او الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه باالعدام تكون العقوبة ال

  .من ثالث سنوات الى سبع 
  واذا آان محكوما علية باالشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة او آان متهما بجريمة عقوبتها االعدام تكون العقوبة* 

  .الحبس 
  .واما فى االحوال االخرى فتكون العقوبة الحبس مدة ال تزيد على سنتين * 
رار من وجه القضاء وال                 وال تسرى هذه االحكام على زوج او زوجة من اخفى           *  اء او الف ى االختف او سوعد عل

  .ابويه او اجداده او اوالدة او احفادة 
  - :١٤٥مادة 

ة آانت                            اى طريق ا واعان الجانى ب اد بوقوعه آل من علم بوقوع جناية او جنحة او آان لدية ما يحملة على االعتق
ا ب                  ذآور وام ايواء الجانى الم ا ب ق              على الفرار من وجه القضاء ام ديم معلومات تتعل ا بتق ة وام ة الجريم اء ادل اخف

  -:بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها او آان لدية ما يحملة على االعتقاد بذلك يعاقب طبقًا لالحكام االتية 
اذا آانت الجريمة التى وقعت يعاقب عليها باالشغال الشاقة او السجن تكون العقوبة بالحبس مدة ال تتجاوز سنة          * 

.  
ى آل حال ال يجوز ان تتعدى                            اما ف *  دة ال تجاوز ستة شهور وعل ى االحوال االخرى فتكون العقوبة الحبس لم

  .العقوبة الحد االقصى المقرر للجريمة نفسها 
  .وال تنطبق احكام هذه المادة على الزوج او الزوجة او اصول او فروع الجانى 

  - :١٤٦مادة 
رار من        آل من اخفى بنفسة او بواسطة غيره احد الفا         ى الف ذلك عل ة ب رين من الخدمة العسكرية او ساعدة مع علم

  .وجه القضاء يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عن سنتين و تسرى هذه االحكام على زوجة الفار من الخدمة العسكرية 
  الباب التاسع

  فك االختام وسرقة المستندات
  واالوراق الرسمية المودعة

  - :١٤٧مادة 
ى امر صادر من احدى جهات          اذا صار فك ختم من اال   اءا عل ة بن ختام الموضوعة لحفظ محل او اوراق او امتع

سمائة                 ة ال تتجاوز خم دفع غرام الهم ب ى الحراس الهم الحكومة او من احدى المحاآم فى مادة من المواد يحكم عل
  .جنيه ان آان هناك حراس 

  - :١٤٨مادة 



ع                 اذا آانت االختام موضوعة على اوراق او امتعة لمته         ة يعاقب الحارس وق ه فى جناي م فى جناية او لمحكوم علي
  .منه االهمال بالحبس مدة ال تزيد على سنة او بغرامة ال تتجاوز خمسمائة جنية 

  - :١٤٩مادة 
دة                     الحبس م سابقة يعاقب ب ادة ال آل من فك ختم من االختام الموضوعة لحفظ اوراق او امتعة من قبيل ما ذآر بالم

  .ان آان الفاعل لذلك هو الحارس نفسه يعاقب بالسجن من ثالثة الى سبع سنوات ال تزيد على سنة ف
  - :١٥٠مادة 

ى ستة                                   د عل دة ال تزي الحبس لم ا ب ا ذآر يعاقب من فكه ر م ا موضوعة المر غي اذا آانت االختام التى صار فكه
سه فيعاق                         ذلك هو الحارس نف ان الفاعل ل ه واذا آ ائتى جني ده التتجاوز     شهور او بغرامة ال تجاوز م الحبس م ب ب

  ،سنه
  -١٥١ماده 

ست او اتلفت                         ضائيه او اختل ه ق ه او اوراق مرافع ه بالحكوم اذا سرقت اوراق او سندات اوسجالت او دفاتر متعلق
ا يعاقب من آانت فى                         امور بحفظه ى شخص م سلمه ال ده لهل او م ه المع وآانت محفوظه فى المخازن العمومي

  ،لحبس مده ال تتجاوز ثالثه شهور اوبغرامه ال تزيد على ثالثمائه جنيهعهدته بسبب اهماله فى حفظها با
  -١٥٢ماده 

  ،واما من سرق او اختلس اواتلف شيئا مما ذآر فى الماده السابقه فيعاقب بالحبس
  - :١٥٣ماده 

ك باال                       افظين لهل يعاقب فاعل ذل راه الح ا مع اآ شغال  اذاحصل فك االختام اوسرقه االوراق اواختالسها اواتالفه
  ،الشاقه الموقته

  - :١٥٤ماده 
ى     سلمه ال ات الم ن التلغراف ا م ا تلغراف امور يهم ات اوم صلحه التلغراف ه او م وظفى الحكوم ن م ى م ن اخف ل م آ

  ،المصلحه المذآره او افشاه اوسهل ذلك لغيره يعاقب بالعقوبتين المذآورتين
  الباب العاشر

  اختالس االلقاب والوظائف واالتصاف بها بدون حق
  - :١٥٥ماده 

ه صفة رسمية من                              ر ان تكون ل آل من تداخل فى وظيفة من الوظائف العمومية ملكية آانت او عسكرية من غي
  .الحكومة او اذن منها بذلك او اجرى عمال من مقتضات احدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس 

  - :١٥٦مادة 
ى            ة ال ائزا للرتب زة       آل من لبس عالنية آسورة رسمية بغير ان يكون ح ة الممي ة العالم ك او حمل عالني ة ذل  تخول
  .لعمل او لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة 

  - :١٥٧مادة 
شرف        يعاقب بغرامة ال تتجاوز مائتى جنيه آل من تقلد عالنية نشانا لم يمنحة او لقب نفسه آذلك بلقب من القاب ال

  .من غير حق او برتبة او بوظيفة او بصفة نيابية عامة 
  - :١٥٨مادة 

ا           يعاقب بغرامة ال تتجاوز مائتى جنيه آل مصرى تقلد عالنية بغير حق او بغير اذن رئيس الجمهورية نشانا اجنبي
  .او لقب نفسه آذلك بلقب شرف اجنبى او برتبة اجنبية 

  - :١٥٩مادة 
شر ملخصة       ة او بن م باآمل فى االحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة ان تامر بنشر الحك

  .فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم علية 
  الباب الحادى عشر

  الجنح المتعلقة باالديان
  - :١٦٠مادة 

  -: تزيد على خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين يعاقب بالحبس وبغرامة ال تقل عن مائة جنيه وال
  .آل من شوش على اقامة شعائر ملة او احتفال دينى خاص بها او عطلها بالعنف او التهديد : اوًال 
ة               : ثانيًا   ا حرم ياء اخرى له آل من خرب او آسر او اتلف او دنس مبانى معدة القامة شعائر دين او رموزا او اش

  . او فريق من الناس عند ابناء ملة
  .آل من انتهك حرمة القبور او الجبانات او دنسها : ثالثًا 

ا فى              "  وتكون العقوبة السجن الذى ال تزيد مدته على خمسة سنوات اذا ارتكبت اى من الجرائن المنصوص عليه
  . تنفيذا لغرض ارهابى ١٦٠المادة 
  - :١٦١مادة 



ادة     يعاقب بتلك العقوبات على آل تعد يقع باحد        ؤدى شعائرها       ١٧١ى الطرق المبينة بالم ى ت ان الت ى احد االدي  عل
  .علنا ويقع تحت احكام هذه المادة 

ذا                  : اوًال   دا نص ه ا اذا حرف عم طبع او نشر آتاب مقدس فى نظر اهل دين من االديان التى تؤدى شعائرها علن
  .الكتاب تحريفا بغير من معناه 

  .ن عمومى او مجتمع عمومى بقصد السخرية به او ليتفرج عليه الحضور تقليد احتفال دينى فى مكا: ثانيًا 
  الباب الثانى عشر

  اتالف المبانى واالثار وغيرها من االشياء العمومية
  - :١٦٢مادة 

ة ذات                     آل من هدم او اتلف عمدا شيئا من المبانى او االمالك او المنشات المعدة للنفع العام او االعمال المعدة للزين
شوارع او               القيمة ادة او فى ال دة للعب اآن المع  التذآارية او الفنية ، وآل من قطع او اتلف اشجارا مغروسة فى االم

ى                         د عل ة وال تزي ة جني فى المنتزهات او فى االسواق او فى الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة ال تقل عن مائ
  .يه بدفع قيمة االشياء التى هدمها او اتلفها او قطعها خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين فضال عن الحكم عل

  " اذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض ارهابى ١٦٢ويضاعف الحد االقصى للعقوبة المقررة فى المادة " 
  -: مكرر ١٦٢مادة 

ات او      ة او الهيئ ا الحكوم ى تملكه اء الت وط الكهرب ن خط الف خط م ى ات دا ف سبب عم ن ت ل م سجن آ ب بال يعاق
ة االسالك الموصلة                           ال ك بقطع ة وذل ة عام شائها لمنفع ا ، او ترخص فى ان مؤسسات العامة او الوحدات التابعة له

للتيار الكهربائى او الكابالت او آسر شئ من العدد او االالت او عازالت االسالك او اتالف االبراج او المحطات                  
ا         ة                او الشبكات المتصلة بالخطوط الكهربائية المذآورة او جعله اى آيفي ر صالحة لالستعمال ب ا او بعضها غي  آله

  .آانت ، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائى ولو مؤقتا 
ة الحبس                               راس فتكون العقوب ال او عدم احت سابقة نتيجة اهم رة ال ا فى الفق واذا حدث فعل من االفعال المشار اليه

  .مسمائة جنيه الذى ال يجاوز شتة اشهر او الغرامة التى ال تجاوز خ
  .وفى جميع االحوال يجب الحكم بدفع قيمة االشياء التى اتلفها المحكوم عليه او قطعها او آسرها 

  -) :اوال( مكرر ١٦٢مادة 
ام                                     سابقة او ق ادة ال ى من الم رة االول ا فى الفق ال المشار اليه ة فعال من االفع اج او فتن آل من ارتكب فى من هي

ة او         باالستيالء على احد مرافق ت    القوة الجبري ا ب رة المشار اليه ذآورة فى الفق ائى الم وليد او توصيل التيار الكهرب
ا ذآر                           را اصالح شئ مم ع قه ذا آل من من ائى وآ ار الكهرب ك انقطاع التي باية طريقة آانت بحيث ترتب على ذل

  .و قطعها او آسرها يعاقب باالشغال الشاقة المؤقتة فضال عن الحكم عليه بدفع قيمة االشياء التى اتلفها ا
  الباب الثالث عشر
  تعطيل المواصالت

  - :١٦٣مادة 
ك                      ى ذل آل من عطل المخابرات التلغرافية او اتلف شيئًا من االتها سواء باهماله او عدم اآتراسة بحيث ترتب عل

  .انقطاع المخابرات يعاقب بدفع غرامة ال تتجاوز خمسمائة جنية 
  .تكون العقوبة السجن مع عدم االخل فى آلتا الحالتين بالحكم بالتعويض وفى حالة حصول ذلك بسوء قصد ثابت 

  - :١٦٤مادة 
دد او عوازل                     يئًا من الع آل من تسبب عمدًا فى انقطاع المراسالت التلغرافية بقطعة االسالك الموصلة او آسر ش

 بالزامة بالتعويض عن الخسارة     االسالك او القوائم الرافعة لها او باى آيفية آانت يعاقب بالسجن مع عدم االخالل             
.  

  - :١٦٥مادة 
الحة        ر ص ا غي و مؤقت ا ول ر او جعله ة او اآث وط التلغرافي ن الخط ا م ة خط اج او فتن ن هي ى زم ف ف ن اتل ل م آ
ك انقطاع                      ى ذل ة اخرى بحيث ترتب عل ة او بطريق القوة االجباري ا ب ة آانت او استولى عليه لالستعمال باى آيفي

سل  ين ذوى ال ابرات ب ط     المخ صليح خ را ت ع قه ن من ذا م اس وآ اد الن ابرات اح ع توصيل مخ ة او من طة العمومي
  .تلغرافى يعاقب باالشغال الشاقة المؤقتة فضال عن الزامة بجبر الخسارة المترتبة على فعلة المذآور 

  - :١٦٦مادة 
ر    ة او ت شئها الحكوم ى تن ة الت ى الخطوط التليفوني سابقة عل ثالث ال واد ال ام الم سرى احك ة ت شائها لمنفع خص بان

  .عمومية 
  -: مكرر ١٦٦مادة 

دة ال تجاوز                  الحبس م ة يعاقب ب زة المواصالت التليفوني آل من تسبب عمدا فى ازعاج غيره باساءة استعمال اجه
  .سنة وبغرامة ال تزيد على مائة جنية او باحدى هاتين العقوبتين 

  - :١٦٧مادة 



ل ا     ائل النق المة وس دا س ر عم ن عرض للخط ل م ب    آ يرها يعاق ل س ة او عط ة او الجوي ة او المائي ة البري لعام
  .باالشغال الشاقة المؤقتة او بالسجن 

  - :١٦٨مادة 
ادة                        ا فى الم سابقة جروح من المنصوص عليه ادة ال ة  ٢٤١ او  ٢٤٠اذا نشا عن الفعل المذآور فى الم  تكونالعقوب

  .كبة باالعدام او باالشغال الشاقة المؤبدة االشغال الشاقة المؤقتة اما اذا نشا عنه موت شخص فيعاقب مرت
  - :١٦٩مادة 

انه    ن ش ة م ة او الجوي ة او المائي ة البري ل العام ائل النق ادث الحدى وس ى حصول ح د ف ر عم سبب بغي ن ت ل م آ
ه                       ائتى جني ة ال تتجاوز م تعريض االشخاص الذين بها للخطر يعاقب بالحبس مدة ال تتجاوز ستة شهور او بغرام

  . عنه موت شخص او اصابات بدنية فتكون العقوبة الحبس اما اذا نشا
  - :١٧٠مادة 

ات اخرى                           ة او في مرآب سكة الحديدي آل من نقل او شرع في نقل مفرقعات او مواد قابلة لاللتهاب في قطارات ال
الح               دة  معدة لنقل الجماعات مخالفا في ذلك لوائح البوليس الخاصة بالقطارات او المرآبات المذآوره يعاقب ب بس م

  .ال تتجاوز شهرا وبغرامة ال تزيد علي مائتى جنية او باحدى هاتين العقوبتين فقط 
ة      واد قابل ات او م ل مفرقع ي نق ل او شرع ف ن نق ل م سابقة آ رة ال ا الفق صوص عليه ة المن نفس العقوب ب ب ويعاق

  .لاللتهاب في الرسائل البريدية في غير الحاالت المصرح فيها بنقل مثل هذه االشياء 
  -: مكررا ١٧٠مادة 

ة او باحدى             ائتى جني ي م د عل يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز ستة اشهر وبغرامة ال تقل عن عشرة جنيهات وال تزي
  :هاتين العقوبتين 

ة              :اوال   آل من رآب في عربات السكك الحديدية او غيرها من وسائل النقل العام وامتنع عن دفع االجرة او الغرام
  .ي من درجة التذآرة التي يحملها وامتنع عن دفع الفرق او رآب في درجة اعل

  .آل من رآب في غير االماآن المعدة للرآوب باحدى وسائل النقل العام : ثانيا 
  الباب الرابع عشر

  الجرائم التى تقع بواسطة الصحف وغيرها
   – :١٧١مادة 

ه     آل من اغرى واحدا او اآثر بارتكاب جناية او جنحة بقول او صياح او ج     اء صدر من هر به علنا او بفعل او ايم
ة او           علنا او بكتابة او رسوم او صور او صور شمسية او رموز او اية طريقة اخرى من طرق التمثيل جعلها علني
ذا االغراء                        ي ه باية وسياة اخرى من وسائل العالنية يعد شريكا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها اذا ترتب عل

  .او الجنحة بالفعل وقوع تلك الجناية 
شروع                    ي ال اما اذا ترتبت علي االغراء مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضى االحكام القانونية في العقاب عل

.  
ام او اى                                 ل ع ة في محف دة باحدى الوسائل الميكانيكي ه او تردي ا اذا حصل الجهر ب صياح علني ول او ال ويعتبر الق

ان او               مكان اخر مطروق او اذا حصل الجهر به        او ترديدة بحيث يستطيع سماع منكان في مثل ذلك الطرق او المك
  .اذا اذيع بطريق الالسكى او باية طريقة اخرى 

  .ويكون الفعل او االيماء علنيا اذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من آان في مثل ذلك الطريق او المكان 
سية والرموز وغير          ر        وتعتبر الكتابة والرسوم والصور والصور الشم ة اذا وزعت بغي ل علني ا من طرق التمثي ه

ان   ام او اى مك ق الع ي الطري ا من يكون ف ستطيع ان بيراه اس او اذا وعرضت بحيث ي دد من الن ي ع ز عل تميي
  .مطروق او اذا بيعت او عرضت للبيع في اى مكان 

   – :١٧٢مادة 
ا                  ل او النهب او الحرق او جناي ات القت ة بواسطة     آل من حرض مباشرة علي ارتكاب جناي امن الحكوم ة ب ت مخل

  .احدى الطرق المنصوص عليها في المادة السابة ولم تترتب علي تحريضة اية نتيجة يعاقب بالحبس 
  . الغيت – ١٧٣مادة 
   – :١٧٤مادة 

ة         ي عشرة االف جني يعاقب بالسجن مدة ال تتجاوز خمس سنين وبغرامة ال تقل عن خمسة االف جنية وال تزيد عل
  -:باحدى الطرق المتقدم ذآرها فعال من االفعال االتية آل من ارتكب 

  .التحريض على قلب نظام الحكومة المقرر فى القطر المصرى او على آراهتة او االزدراء به : اوًال 
ًا  ة            : ثاني ية للهيئ نظم االساس ية او ال تور االساس ادئ الدس ر مب ى تغيي ى ال ى ترم ذاهب الت رويج الم ذ او ت تحبي

  .لقوة او باالرهاب او باية وسيلة اخرى غير مشروعة االجتماعية با
رائم         ن الج ة م اب جريم ى ارتك ة عل ة او المالي ساعدة المادي ق الم جع بطري ن ش ل م ات آ نفس العقوب ب ب ويعاق

  .المنصوص عنها فى الفقرتين السابقتين دون ان يكون قاصدًا االشتراك مباشرة فى ارتكابها 
  - :١٧٥مادة 



ا نفس العقوب ى  يعاقب ب ى الخروج عن الطاعة او عل ا عل دم ذآره د باحدى الطرق المتق ل من حرض الجن ت آ
  .التحول عن اداء واجباتهم العسكرية 

  - :١٧٦مادة 
ى  اس او عل ة او طوائف من الن ى بعض طائف ا عل دم ذآره الحبس آل من حرض باحدى الطرق المتق يعاقب ب

  .م العام االزدراء بها اذا آان من شان هذا التحريض تدير السل
  - :١٧٧مادة 

را                     يعاقب بنفس العقوبات آل من حرض غيره باحدى الطرق المتقدم ذآرها على عدم االنقياد للقوانين او حسن ام
  .من االمور التى تعد جناية او جنحة بحسب القانون 

   - :١٧٨مادة 
ه وال     "  ه     يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنتين وبغرامة ال تقل عن خمسة االف جني ى عشرة االف جني د عل تزي

رض       صق او الع ار او الل ع او االيج ار او اتلوزي صد االتج از بق نع او ح ن ص ل م وبتين آ اتين العق دى ه او باح
مطبوعات او محفوظات او رسومات او اعالنات او صورا محفورة او منقوشة او رسومات يدوية او فوتوغرافية                 

  " .لصور عام اذا آانت منافية لالداب العامة او اشارات رمزية او غير ذلك من االشياء او ا
  -: مكرر ١٧٨مادة 

ر والناشرون                      ق الصحف يكون رؤساء التحري سابقة عن طري ادة ال اذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها فى الم
  .مسئولين آفاعلين اصليين بمجرد النشر 

صفت           ب ب ة يعاق ب الجريم ة مرتك ا معرف ن فيه ى ال يمك وال الت ع االح ى جمي ابعون   وف ليين الط اعلين اص هم ف
  .والعارضون والموزعون 

دا فى ارتكاب الجنح                       اعلين اصليين اذا ساهموا عم صفتهم ف ويجوز معاقبة المستوردين والمصدرين والوسطاء ب
  .المنصوص عليها فى المادة السابقة متى وقعت بطريقة الصحافة 

  -: ثالثًا ١٧٨مادة 
انها            يعاقب بالحبس آل من صنع او حاز بقصد          االتجار او التوزيع او االيجار او اللصق او لعرض صورا من ش

ر                             ابراز مظاهر غي ر صحيح او ب ة او اعطاء وصف غي ة الحقيق ك بمخالف ان ذل االساءة الى سمعة البالد سواء اآ
  .الئقة او باية طريقة اخرى 

ذآور ، وآل     ويعاقب بهذه العقوبة آل من استورد او صدر او نقل عمدا بنفسة او بغيرة شيئاً      دم للغرض الم  مما تق
ة ،                           ر عالني من اعلن عنه او عرضة على انظار الجمهور او باعة او اجرة او عرضة للبيع او االيجار ولو فى غي
وآل من قدمة عالنية بطريقة مباشرة او غير مباشرة ولو بالمجان وفى اى صورة من الصور وآل من وزعة او          

  .سلمة للتوزيع باية وسيلة 
  .رتكبت الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة عن طريق الصحف سرى فى شانها حكم المادة السابقة فاذا ا
  - :١٧٩مادة 

  .يعاقب بالحبس آل من اهان رئيس الجمهورية بواسطة احدى الطرق المتقدم ذآرها 
   الغيت- :١٨٠مادة 
  - :١٨١مادة 

  . حق ملك او رئيس دولة اجنبية يعاقب بالحبس آل من عاب باحدى الطرق المتقدم ذآرها فى
  - :١٨٢مادة 

ه او                         "  ى عشرة االف جني د عل ه وال تزي ل عن خمس االف جني ة ال تق دة ال تجاوز سنة وبغرام يعاقب بالحبس م
د فى مصر                           ة معتم ة اجنبي ل لدول ا فى حق ممث دم ذآره باحدى هاتين العقوبتين آل من عاب باحدى الطرق المتق

  " .يفتة بسبب امور تتعلق باداء وظ
   الغيت - :١٨٣مادة 
  - :١٨٤مادة 

اتين           "  دى ه ه او باح شرة االف جني ى ع د عل ه وال تزي سة االف جني ن خم ل ع ة ال تق الحبس وبغرام ب ب بعاق
ن      رة م شورى او غي شعب او مجلس ال س ال ا مجل دم ذآره دى الطرق المتق ان او سب باح ن اه ل م وبتين آ العق

  " .م او السلطات او المصالح العامة الهيئات النظامية او الجيش او المحاآ
  - :١٨٥مادة 

ه او                                "  ى عشرة االف جني د عل ه وال تزي ل عن خمسة االف جني ة ال تق دة التجاوز سنة وبغرام الحبس م يعاقب ب
سبب اداء                           ة ب ة عام ا بخدم ة او مكلف باحدى هاتين العقوبتين آل من سب موظفا عاما او شخصا ذا صفة نيابية عام

ادة            الوظيفة او الني   ة من الم رة الثاني ق الفق اط   ٣٠٢ابة او الخدمة العامة وذلك مع عدم االخالل بتطبي  اذا وجد ارتب
  " .بين السب وجريمة قذف ارتكبها ذات المتهم ضد نفس من وقعت عليه جريمة السب 

  - :١٨٦مادة 



د                  "  ه وال تزي ه       يعاقب بالحبس مدة التجاوز ستة اشهر وبغرامة ال تقل عن خمسة االف جني ى عشرة االف جني عل
  او باحدى هاتين العقوبتين آل من اخل بطريقة من الطرق المتقدم ذآرها بمقام قاض او هيبته او سلطته فى صدد

  " .دعوى 
  - :١٨٧مادة 

يعاقب بنفس العقوبات آل من نشر باحدى الطرق المتقدم ذآرها امورا من شانها التأثير فى القضاه الذين يناط بهم                   
رهم                   الفصل فى دعو   ة او غي بالد او فى رجال القضاء او النياب ى مطروحة امام اية جهة من جهات القضاء فى ال

ك                     دعوى او فى ذل ك ال شهادة فى تل ون الداء ال د يطلب ذين ق شهود ال من الموظفين المكلفين بتحقيق او التاثير فى ال
ى االمر او             ام لمصلحة      التحقيق او امورا من شانها منع شخص من االفضاء بمعلومات الول راى الع اثير فى ال  الت

  .طرف فى الدعوى او التحقيق او ضدة 
  - :١٨٨مادة 

ه او                          "  ى عشرين الف جني د عل ه وال تزي ل عن خمسة االف جني ة ال تق يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سنة وبغرام
ات                  ارا او بيان ا اخب ة      باحدى هاتين العقوبتين آل من نشر بسوء قصد باحدى الطرق المتقدم ذآره  او اشاعات آاذب

زع                     ارة الف ام او اث سلم الع دير ال ك تك او اوراقا مصطنعة او مزورة او منسوبة آذبا الى الغير ، اذا آان من شان ذل
  " .بين الناس او الحاق الضرر بالمصلحة العامة 

   الغيت-: مكرر ١٨٨مادة 
  - :١٨٩مادة 

ل عن خمسة                "  ة ال تق ه او               يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سنة وبغرام ى عشرة االف جني د عل ه وال تزي  االف جني
ى                ة الت ة او الجنائي دعاوى المدني ا جرى فى ال ا م باحدى هاتين العقوبتين آل من نشر باحدى الطرق المتقدم ذآره
اب او فى                         ذا الب ا فى ه قررت المحاآم سماعها فى جلسة سرية او فى الدعاوى المتعلقة بالجرائم المنصوص عليه

  " الكتاب الثالث من هذا القانون الباب السابع من
ا   . وال عقاب على مجرد نشر موضوع الشكوى او على مجرد نشر الحكم     مع ذلك ففى الدعاوى التى ال يجوز فيه

ا                      ات المنصوص عليه م بالعقوب اقامة الدليل على االمور المدعى بها يعاقب على اعالن الشكوى او على نشر الحك
  .ة ما لم يكن نشر الحكم او الشكوى قد حصل بناء على طلب الشاآى او باذنة فى الفقرة االولى من هذه الماد

  - :١٩٠مادة 
دعوى ان تحظر فى سبيل                   "  ائع ال وع وق فى غير الدعاوى التى تقع فى حكم المادة السابقة يجوز للمحاآم نظرا لن

ا      ام آله ضائية او االحك ة     المحافظة على النظام العام او االداب نشر المرافعات الق  او بعضها باحدى الطرق المبين
ه وال                     ١٧١فى المادة    ل عن خمسة االف جني ة ال تق دة ال تجاوز سنة وبغرام  ، ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس م

  " .تزيد على عشرة االف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين 
  - :١٩١مادة 

شر         يعاقب بنفس العقوبات آل من نشر باحدى الطرق المتقدم ذآرها ما جرى ف             اآم او ن سرية بالمح ى المداوالت ال
  .بغير امانة وبسوء قصد ما جرى فى الجلسات العلنية بالمحاآم 

  - :١٩٢مادة 
سربة                       سات ال شات فى الجل ا جرى من المناق ا م دم ذآره شر باحدى الطرق المتق يعاقب بنفس العقوبات آل من ن

  . العلنية للمجلس المذآور لمجلس الشعب او نشر بغير امانه وبسوء قصد ما جرى فى الجلسات
  - :١٩٣مادة 

د عن عشرة االف                             "  ه وال تزي ل عن خمسة االف جني ة ال تق يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ستة شهور وبغرام
  :جنيه او باحدى هاتين العقوبتين آل من شنر باحدى الطرق المتقدم ذآرها 

ق ) أ (  لطة التحقي ت س ائم اذا آان ائى ق ق جن شان تحقي ار ب د  اخب ت ق سوم او آان ة الخ ى غيب راءة ف ررت اج د ق  ق
  .حظرت اذاعة شئ منه مراعاة للنظام العام او لالداب او لظهور الحقيقة 

  " .او اخبارا بشان التحقيقات او المرافعات فى دعاوى الطالق او التفريق او الزنا ) ب(
  - :١٩٤مادة 

ل عن خمسة                  " ة ال تق دة ال تجاوز سنة وبغرام الحبس م ه او               يعاقب ب ى عشرة االف جني د عل ه وال تزي  االف جني
باحدى هاتين العقوبتين آل من فتح اآتتابا او اعلن باحدى الطرق المتقدم ذآرها بقصد التعويض عن الغرامات او                  

  .المصاريف او التضمينات المحكوم بها قضائيًا فى جناية او جنحة 
ى               وآذلك آل من اعلن باحدى تلك الطرق قيامة او قيام اخر             ه عل ه او عزم ه او بعضة او آل بالتعويض المشار الي

  .ذلك 
  - :١٩٥مادة 

ل يعاقب             ك من طرق التمثي مع عدم االخالل بالمسئولية الجنائية بالنسبة لمؤلف الكتابة او واضع الرسم او غير ذل
يس تح                    ة رئ صفته    رئيس تحرير الجريدة او المحرر المسئول عن قسمها الذى حصل فيه النشر اذا لم يكن ثم ر ب ري

  .فاعال اصليا للجرائم التى ترتكب بواسطة صحيفته 



  :ومع ذلك يعفى من المسئولية الجنائية 
ى               -١ ساعدة عل ه من المعلومات واالوراق للم ا لدي ق آل م دء التحقي دم ب ه وق  اذا اثبت ان النشر حصل بدون علم

  .معرفة المسئول عما نشر 
سئوليتة              او اذا ارشد فى اثناء التحقيق عن مرتكب        -٢ ات م  الجريمة وقدم آل ما لدية من المعلومات واالوراق الثب

  .واثبت فوق ذلك انه لو لم يقم بالنشر لعرض نفسة لخسارة وظيفتة فى الجريدة او لضرر جسيم اخر 
  - :١٩٦مادة 

سية او الرموز او طرق التمثي                ل االخرى  فى االحوال التى تكون فيها الكتابة او الرسم او الصور او الصور الشم
ة مرتكب                       ا معرف ى ال يمكن فيه ع االحوال الت التى استعملت فى ارتكاب الجريمة قد نشرت فى الخارج وقى جمي
ون           ائعون والموزع ك فالب ذر ذل ان تع ابعون ف ستوردون والط ليين ، الم اعلين اص صفتهم ف ب ، ب ة يعاق الجريم

م يكن فى وسع                   ه ل دعوى ان ة او الرسم او           والملصقون وذلك ما لم يظهر من ظروف ال ة مشتمالت الكتاب هم معرف
  .الصور او الصور الشمسية او الرموز او طرق التمثيل االخرى 

  - :١٩٧مادة 
يم      ررًا وان يق ال يقبل من احد ، لالفالت من المسئولية الجنائية مما نص عليه فى المواد السابقة ، ان يتخذ لنفسة مب

ا نقلت         لها عذرًا من ان الكتابات او الرسوم او الص         ور او الصور الشمسية او الرموز او طرق التمثيل االخرى انم
ر          ات عن الغي او ترجمت عن نشرات صدرت فى مصر او فى الخارج او انها لم تزد على ترديد اشاعات او رواي

.  
  - :١٩٨مادة 

ات والرسوم   اذا ارتكبت جريمة باحدى الطرق المتقدم ذآرها حاز لرجال الضبطية القضائية ضبط آل آل الكتاب                  
ع او العرض او                        ع او التوزي د اعد للبي والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل مما يكون ق

ع          " الكليشهات  " يكون قد بيع او وزع او عرض فعال وآذا االصول            ا من ادوات الطب وااللواح واالحجار وغيره
  .والنقل 

ة          ويجب على من يباشر الضبط ان يبلغ النيابة ال   يس المحكم ى رئ ع االمر ال ا ان ترف ة فعليه اذا اقرت ور ف عمومية ف
ة او اسبوعية                     ان المضبوط صحيفة يومي االبتدائية او من يقوم مقاومة فى ظرف ساعتين من وقت الضبط اذا آ
ة فى                    واذا آانت الصحيفة صباحية وحصل الضبط قبل الساعة السادسة صباحا فيعرض االمر على رئيس المحكم

رارة فى الحال                           الساعة ا  ة ق يس المحكم ام ويصدر رئ ة اي لثامنة وفى باقى االحوال يكون العرض فى ظرف ثالث
ه                     ذى يجب اعالن تهم ال وال الم د سماع اق ك بع ياء المضبوطة وذل راج عن االش ة واالف بتاييد امر الضبط او بالغائ

ذه ال ى نفس ه ضة ف ة بعري رئيس المحكم ع االمر ل شأن ان يرف صاحب ال م بالحضور ول ى الحك ؤمر ف د وي مواعي
ا او  دامها آله د او اع ا بع ضبط فيم د ت ى ق ى ضبطت او الت ياء الت ة االش ة اذا اقتضى الحال بازال صادر بالعقوب ال

  .بعضها 
دران او   ى الج صاقة عل ر وال دة او اآث ى صحيفة واح ة ةف صادر بالعقوب م ال شر الحك ضا بن امر اي ة ان ت وللمحكم

  . عليه باالمرين معا على نفقة المحكوم
شر ان                          ى اى شخص اخر مسئول عن الن ا او عل فاذا ارتكبت الجريمة بواسطة جردية وجب على رئيس تحريره
ينشر فى صدر صحيفتة الحكم الصادر بالعقوبة فى تلك الجريمة فى خالل الشهر التالى لصدور الحكم ما لم تحدد                    

  . مائة جنيه وبالغاء الجريدة المحكمة ميعادًا اقصر من ذلك واال حكم عليه بغرامة ال تتجاوز
  - :١٩٩مادة 

د واستمرت                شر فى احدى الجرائ ق الن سابقة بطري واد ال ا فى الم اذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليه
ة                            شبهة فيجوز للمحكم وع ي ة او من ن ق من اجل ا يجرى التحقي وع م ادة من ن شر م ى ن ق عل اء التحقي الجريدة اثن

ى                   االبتدائية منعقدة بهيئة   دة ثالث مرات عل ل الجري امر بتعطي ة ان ت ة العمومي ى طلب النياب اء عل  اودة مشورة بن
  .االآثر 

  .ويصدر االمر بعد سماع اقوال المتهم وال يجوز الطعن فى هذا االمر باية طريقة من طرق الطعن 
ى      فاذا آانت مواالة النشر المشار اليها فى الفقرة االولى قد جرت بعد احالة القضية للح         ة الجنح او ال ى محكم م ال ك

  .محكمة الجنايات يطلب امر التعطيل من محكمة الجنح او من محكمة الجنايات على حسب االحوال 
وع                               ه او من ن ق من اجل ا يجرى التحقي وع م ادة من ن ويجوز اصدار امر التعطيل آلما عادت الجريدة الى نشر م

  .يشبه 
ا        ويبطل فعل امر التعطيل اذا صدر اثناء مدة ا       دعوى فيه ة ال ان ال وجه القام رار ب لتعطيل امر بحفظ القضية او ق

  .او حكم بالبراءة 
  - :٢٠٠مادة 

ة ارتكبت بواسطة               دة فى جناي اذا حكم على رئيس تحرير جريدة او المحرر المسئول او الناشر او صاحب الجري
ادتين                     ا فى الم ة من الجرائم المنصوص عليه ل       ٣٠٨ و   ١٧٩الجريدة المذآورة او فى جريم م بتعطي  قضى الحك
  .الجريدة لمدة شهر بالنسبة للجرائد االسبوعية ولمدة سنة فى االحوال االخرى 



رة                         ذآورة فى الفق ر الجرائم الم دة غي فاذا حكم على احد االشخاص المذآورين فى جريمة ارتكبت بواسطة الجري
  .ررة بها السابقة جاز االمر بتعطيل الجريدة لمدة ال تتجاوز نصف المدة المق

واذا حكم بالعقوبة مرة ثانية فى جريمة مما ذآر بالفقرة الثانية وقعت فى اثناء السنتين التاليتين لصدور حكم سابق      
  .جاز االمر بتعطيل الجريدة مدة تساوى مدة العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة االولى 

الفقرة الثان               ا ذآر ب ة مم م                واذا حكم بالعقوبة مرة ثالثة فى جريم اليتين لصدور الحك سنتين الت اء ال ة وقعت فى اثن ي
  .الثانى وجب تعطيل الجريدة مدة تساوى المدة المنصوص عليها فى الفقرة االولى 

  - :٢٠١مادة 
ة   ى مقال ل دين ى محف ادة او ف اآن العب ى احد ام ى ف ة الق ة وظيفت اء تأدي دين اثن ال ال ان من رج و آ آل شخص ول

ال جهات            تضمنت قدحا او ذما فى الحكوم     رار جمهورى او فى عمل من اعم انون او فى مرسوم او ق ة او فى ق
االدارة العمومية ، او اذاع او نشر بصفة نصائح او تعليمات دينية رسالة مشتملة على شئ من ذلك يعاقب بالحبس                

وبتين ، ف                    اذا استعملت  وبغرامة ال تقل عن خمسة االف جنيه وال تزيد على عشرة االف جنيه او باحدى هاتين العق
  .القوة او العنف او التهديد تكون العقوبة السجن 

   الغيت-: مكرر ٢٠١مادة 
  
  
  
  
  

  الباب الخامس عشر
  المسكوآات الزيوف والمزورة

   - :٢٠٢مادة 
ًا فى                              ة قانون ة متداول ة او معدني ة ورقي ة عمل ة آيفي يعاقب باالشغال الشاقة المؤقتة آل من قلد او زيف او زور باي

  .ى الخارج مصر او ف
  .ويعتبر تزييفًا انتقاص شئ من معدن العملة او طالؤها بطالء يجعلها شبيهة بعملة اخرى اآثر منها قيمة 

  .ويعتبر فى حكم العملة الورقية اوراق البنكوت الماذون باصدارها قانونًا 
  -: مكرر ٢٠٢مادة 

د او زور با        سابقة آل من قل ادة ال ة او فضية        يعاقب بالعقوبة المذآورة فى الم ة ذهبي ة تذآاري ة وطني ة عمل ة آيفي ي
  .ماذون باصدارها قانونا 

ة               ة المزيف ة صاحبة العمل ى آانت الدول ة مت ويعاقب بذات العقوبة آل من قلد او زيف او زور عملة تذآارية اجنبي
  .تعاقب على تزييف العملة التذمارية المصرية 

  - :٢٠٣مادة 
ة          يعاقب بالعقوبة المذآورة فى المادة     ا عمل ره فى مصر او اخرج منه سة او بواسطة غي السابقة آل من ادخل بنف

  .مقلدة او مزيفة او مزورة وآذلك آل من روجها او حازها بقصد الترويج او التعامل بها 
  -: مكرر ٢٠٣مادة 

كومة او  اذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها فى المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية او سندات الح               
  .زعزعة االئتمان فى االسواق الداخلية او الخارجية جاز الحكم باالشغال الشاقة المؤبدة 

  - :٢٠٤مادة 
د                             دة ال تزي الحبس م ا يعاقب ب ة بعيبه د علم ا بع آل من قبل بحسن نية عملة مقلدة او مزيفة او مزورة ثم تعامل به

  .على ثالثة اشهر او بغرامة ال تتجاوز مائتى جنيه 
  -) :اوًال (  مكرر ٢٠٤ة ماد

اع او وزع او                    ه آل من صنع او ب سمائة جني ة ال تتجاوز خم يعاقب بالحبس مدة التزيد على ستة اشهر او بغرام
شابهة فى                             ا م ة او اوراق ًا معدني ة قطع ة او صناعية او تجاري ة او علمي حاز بقصد البيع او التوزيع الغراض ثقافي

ذه               مظهرها للعملة المتداولة فى مصر او      ان من شان ه ا اذا آ ى اذن بادصدارها قانون ة الت  الوراق البنكوت المالي
  .المشابهة ايقاع الجمهور فى الغلط 

ة او                       ذآورة او لالغراض الفني ويعاقب بنفس العقوبة آل من حاز او صنع صور او نشر او استعمل لالغراض الم
رخيص              لمجرد الهواية صور تمثل وجها او جزءا من وجه لعملة ورقية مت            ذلك ت ه ب م يصدر ل داولة فى مصر ما ل

  .خاص من وزير الداخلية وبالقيود التى يفرضها 
  .ويعتبر من قبيل العملة الورقة فى تطبيق احكام الفقرتين السابقتين اوراق البنكوت االجنبية 

  -) :ب( مكرر ٢٠٤مادة 



ا       يعاقب بالحبس آل من صنع او حاز بغير مسوغ ادوات او االت او معدات مم               ا يستعمل فى تقليد العملة او تزييفه
  .او توزيرها 

  -) :جـ( مكرر ٢٠٤مادة 
سعر            ع ب ا او عرضها للبي آل من حبس عن التداول عملة من العمالت المعدنية لمتداولة قانونا او صهرها او باعه

ة     اعلى من قيمتها االسمية او اجرى اى عمل فيها ينزع عنها صفة النقد المقررة يعاقب بالحبس م                 شغل وبغرام ع ال
  .تساوى عشرة امثال قيمة العملة محل الجريمة وبمصادرة العملة او المعادن المضبوطة 

  - :٢٠٥مادة 
ك               ٢٠٣ مكرر و    ٢٠٢ و   ٢٠٢يعفى من العقوبات المقررة فى المواد        ة بتل ار الحكوم اه باخب ادر من الجن  آل من ب

  .مزورة وقبل الشروع فى التحقيق الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة او المزيفة او ال
سلطات من                              ى مكن ال ق مت شروع فى التحقي د ال ار بع ة اذا حصل االخب ويجوز  للمحكمة اعفاء الجانى من العقوب

  .القبض على غيرة من مرتكبى الجريمة اة على مرتكبى جريمة اخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة 
  الباب السادس عشر

  التزوير
  - :٢٠٦مادة 
ره            يعا قب باالشغال الشاقة المؤقتة او السجن آل من قلد او زور شيئًا من االشياء االتية سواء بنفسة او بواسطة غي

  -:وآذا آل من استعمل هذه االشياء او داخلها فى البالد المصرية مع علمة بتقليدها او بتزويرها وهذه االشياء هى 
رار صادر من ال       انون او مرسوم او ق ة او     امر جمهورى او ق يس الجمهوري ة او امضاء رئ اتم الدول ة ، خ حكوم

  .ختمة 
وظفى       د م ة اح ضاء او عالم تم او ام ة خ ات الحكوم دى جه صالح او اح دى الم ات اح ات او عالم ام او تمغ اخت

  .الحكومة 
  .اوراق مرتبات او بونات او سراآى او سندات اخرى صادرة من خزينة الحكومة او فروعها 

  .تمغات الذهب او الفضة 
  -: مكرر ٢٠٦مادة 

ًا او  ا اختام ان محله سابقة اذا آ ادة ال ى الم واردة ف ى الجرائم ال نين عل ى خمس س د عل دة ال تزي سجن م يعاقب بال
ا لالوضاع                          شاة طبق ات المن ة او النقاب ات التعاوني ساهمة او احدى الجمعي شرآات الم تمغات او عالمات الحدى ال

  .جمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام المقررة قانونا او احدى المؤسسات او ال
شانها                          ى وقعت ب ام او التمغات او العالمات الت وتكون العقوبة السجن مدة ال تزيد على سبع سنين اذا آانت االخت
ة او                      احدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة او شرآة او جمعية او منظمة او منشاة اذا آانت الدول

  . العامة تساهم فى مالها بنصيب ما باية صفة آانت احدى الهيئات
  - :٢٠٧مادة 

ة او                يعاقب بالحبس آل من استحصل بغير حق على اختام او تمغات او عالمات حقيقية الحدى المصالح الحكومي
 عامة احدى جهات االدارة العمومية او احدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعماًال ضارا بمصلحة         

  .او خاصة 
  - :٢٠٨مادة 

ة              يعاقب بالحبس آل من قلد ختما او تمغة او عالمة الحدى الجهات ايا آانت او الشرآات الماذونة من قبل الحكوم
  .او احد البيون التجارية وآذا من استعمل شيئًا من االشياء المذآورة مع علمة بتقليدها 

  - :٢٠٩مادة 
ا ى االخت ر حق عل ن استحصل بغي ا آل م سالف ذآره واع ال د االن دة الح ة المع ين الحقيقي ات او النياش م او التمغ

الحبس               واستعملها استعماًال مضرا باى مصلحة عمومية او شرآة تجارية او اى ادارة من ادارات االهالى يعاقب ب
  .مدة ال تزيد على سنتين 

  - :٢١٠مادة 
س   المواد ال ذآور ب ر الم ات التزوي ون لجناي خاص المرتكب ذه   االش ة به روا الحكوم ة اذا اخب ن العقوب ون م ابقة يعف

د                          و بع يهم ول ا االخرين او سهلوا القبض عل ا بفاعليه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوه
  .الشروع فى البحث المذآور 

  - :٢١١مادة 
ام صادرة ا                      را فى احك ة تزوي ة وظيفت اء تادي ة ارتكب فى اثن ارير او محاضر او   آل صاحب وظيفة عمومي و  تق

ام                      ك بوضع امضاءات او اخت ان ذل ة سواء آ سندات واالوراق االميري وثائق او سجالت او دفاتر او غيرها من ال
خاص       ماء او صور اش ات او بوضع اس ادة آلم ضاءات او بزي ام او االم ررات او االخت ر المح زورة او بتغيي م

  .بالسجن اخرين مزورة يعاقب باالشغال الشاقة المؤقتة او 
  - :٢١٢مادة 



سابقة يعاقب باالشغال                    ادة ال ين فى الم ا هو مب را مم ة ارتكب نزوي آل شخص ليس من ارباب الوظائف العمومي
  .الشاقة المؤقتة او بالسجن مدة اآثرها عشر سنين 

  - :٢١٣مادة 
ر        ة غي ة او محكم ر   يعاقب ايضا باالشغال الشاقة المؤقتة او بالسجن آل موظف فى مصلحة عمومي  بقصد التزوي

ذى                 شان ال ى ال رار اول ر اق ك بتغيي ان ذل موضوع السندات او احوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء آ
ه                          ة صحيحة مع علم ة مزورة فى صورة واقع ه واقع ا او بجعل سندات ادراجة به ك ال ر تل آان الغرض من تحري

  .ترف بها بتزويرها او يجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة مع
  - :٢١٤مادة 

شاقة او                          ا يعاقب باالشغال ال م تزويره سابقة وهو يعل ثالث ال واد ال من استعمل االوراق المزورة المذآورة فى الم
  .بالسجن من ثالث سنين الى عشر سنين 

  -: مكرر ٢١٤مادة 
شاة   آل تزوير او استعمال يقع فى محرر الحدى الشرآات المساهمة او احدى الجمعيات التعاوني    ات المن ة او النقاب

سجن                   طبقا لالوضاع المقررة قانونا او احدى المؤسسات او الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام تكون عقوبتة ال
  .مدة ال تزيد على خمس سنين 

شرآات او                      ر او االستعمال فى محرر الحدى ال وتكون العقوبة السجن مدة ال تزيد عل عشر سنين اذا وقع التزوي
ة                   الجمعي ات العام ة او الحدى الهيئ ان للدول شاة اخرى اذا آ ة او من ات المنصوص عليها او الية مؤسسة او منظم

  .نصيب فى مالها باية صفة آانت 
  - :٢١٥مادة 

ة مزورة                    ا او استعمل ورق سابق بيانه آل شخص ارتكب تزوير فى محررات احد الناس بواسطة احدى الطرق ال
  .س مع الشغل وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحب

  - :٢١٦مادة 
ة                                  ى الورق دًا فى استحصالة عل ل اح ر اسمة الحقيقى او آف ذآر مرور باسم غي آل من تسمى فى تذآرة سفر او ت

  .المشتملة على االسم المذآور وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنتين 
ا فى         وتكون العقوبة السجن الذى ال تزيد مدته على خمس سنوات اذا ا           "  رتكبت اى من الجرائم المنصوص عليه

  " تنفيذا لغرض ارهابى ٢١٦المادة 
  - :٢١٧مادة 

ل آانت صحيحة فى االصل او               ذا القبي ة من ه آل من صنع تذآرة مرور او تذآرة سفر مزورة او زور فى ورق
  .استعمل احدى االوراق المذآورة مع عملة بتزويرها يعاقب بالحبس 

ا فى                 وتكون العقوبة السجن    "  الذى ال تزيد مدته على خمس سنوات اذا ارتكبت اى من الجرائم المنصوص عليه
  " . تنفيذا لغرض ارهابى ٢١٧المادة 
  - :٢١٨مادة 

د             ة ال تزي دة التتجاوز ستة شهور او بغرام آل من استعمل تذآرة مرور او تذآرة سفر ليست له يعاقب بالحبس م
  .على مائتى جنيه 

ادة                      وتكون العقوبة السجن  "  ا فى الم ة المنصوص عليه  الذى ال تزيد مدتة على خمس سنوات اذا ارتكبت الجريم
  " تنفيذا لغرض ارهابى ٢١٨
  - :٢١٩مادة 

رة ممن                                 ذلك آل صاحب خان او غي وة او اود او محالت مفروشة معدى لاليجار وآ دة او قه آل صاحب لوآان
الحبس    يسكنون الناس باالجرة يوميا قيد فى دفاتر االشخاص الساآ    ك يعاقب ب نين عنده باسماء مزورة وهو يعلم ذل

  .مدة ال تزيد على ثالثة شهور او بغرامة ال تتجاوز مائتى جنيه 
ادة                              ا فى الم ة المنصوص عليه ى خمس سنوات اذا ارتكبت الجريم ه عل د مدت ذى ال تزي وتكون العقوبة السجن ال

  . تنفيذا لغرض ارهابى ٢١٩
  - :٢٢٠مادة 

د              آل موظف عمومى اع    دة ال تزي الحبس م طى تذآرة سفر او تذآرة مرور باسم مزور مع علمة بالتزوير يعاقب ب
  .على سنتين او بغرامة ال تتجاوز خمسمائة جنيه فضًال عن عزلة 

ادة                        "  ا فى الم ة المنصوص عليه وتكون العقوبة السجن الذى ال تزيد مدته على خمس سنوات اذا ارتكبت الجريم
  " .ى  تنفيذا لغرض ارهاب٢٢٠
  - :٢٢١مادة 

رة باسم طبيب او                سة او لغي ة لنف وت عاه ى ثب آل شخص صنع بنفسة او بواسطة شخص اخر شهادة مزورة عل
  .جرح بقصد انه يخلص نفسه او غيره من اى خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس 

  - :٢٢٢مادة 



اة     آل طبيب او جراح او قابلة اعطى بطريق المجاملة شهادة او بيانا مزورا ب         ة او وف شان حمل او مرض او عاه
ل                           ره او قب سه او لغي اذا طلب لنف مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس او بغرامة ال تجاو خمسمائة جنيه مصرى ف
ات                   ه فعل نتيجة لرجاء او توصية او وساطة يعاقب بالعقوب ع من ك او وق او اخذ وعدا او عطية للقيام بشئ من ذل

  .المقررة فى باب الرشوة 
  .اقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ايضا ويع

  - :٢٢٣مادة 
  .العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يحكم بها ايضا اذا آانت تلك الشهادة معدة الن تقدم الى المحاآم 

  - :٢٢٤مادة 
واد  ام الم سرى احك ا  ٢١٥ ، ٢١٤ ، ٢١٣ ، ٢١٢ ، ٢١١ال ت صوص عليه ر المن وال التزوي ى اح واد  عل ى الم ف

وانين   ٢٢٢ و ٢٢١ و ٢٢٠ و ٢١٩ و ٢١٨ و ٢١ و ٢١٦ ى ق ا ف صوصو عليه ر المن وال التزوي ى اح  وال عل
  .العقوبات خاصة 

  - :٢٢٥مادة 
  .تعتبر بصمة االصبع آاالمضاء فى تطبيق احكام هذا الباب 

  - :٢٢٦مادة 
سمائة جني       ى خم د عل ة ال تزي نتين او بغرام دة ال تتجاوز س الحبس م ق    يعاقب ب ى اجراءات تتعل رر ف ه آل من ق

ائع                             ر صحيحة عن الوق واال غي سلطة المختصة باخذ االعالم اق ام ال ة ام ة والوصية الواجب بتحقيق الوفاة والوراث
  .المرغوب اثباتها وهو يجهل حقيقتها او يعلم انها غير صحيحة وذلك متى ضبط االعالم على اساس هذه االقوال 

اة             ويعاقب بالحبس مدة التتجاوز      ق الوف ا بنحقي سنتين او بغرامة ال تزيد على خمسمائة جنيه آل من استعمل اعالم
  .والوراثة والوصية الواجبة ضبط على الوجه المبين فى الفقرة االولى من هذه المادة وه عالم بذلك 

  - :٢٢٧مادة 
ى اما السلطة المختصة بقصد     يعاقب بالحبس مدة التتجاوز سنتين او بغرامة ال تزيد على ثالثمائة جنيه آل من ابد              

ا                      دم له اثبات بلوغ احد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج اقواال يعلم انها غير صحيحة او حرر او ق
  .اوراقا آذلك متى ضبط عقد الزواج على اساس هذه االقوال او االوراق 

ة       زواج وهو       ويعاقب بالحبس او بغرامة ال تزيد على خمسمائة جنيه آل شخص خول د ال انون سلطة ضبط عق الق
  .يعلم ان احد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون 

  الباب السابع عشر
  االتجار فى االشياء الممنوعة

  وتقليد عالمات اليبوستة والتلغراف
  - :٢٢٨مادة 

مل : ن العقوبتين فقط يعاقب بالحبس مدة ال تتجاوز ستة اشهر وبغرامة ال تزيد على خمسمائة جنيه او باحدى هاتي  
ا او عرضها              ا فى الطرق لبيعه ضائع او حمله ذه الب ل ه من ادخل فى بالد مصر بضائع ممنوع دخولها فيها او نق

  .للبيع او اخفاها او شرع فى ذلك ما لم ينص قانونا عن عقوبة اخرى 
  - :٢٢٩مادة 

ع مطبوعات          يعاقب بالعقوبات المدونة فى المادة السابقة من صنع او حمل فى الطر            ق للبيع او وزع او غرض للبي
ع مصلحتى البوسته والتلغراف                   ا الظاهرة عالمات وطواب شابه بهيئته ة صنعها ت او نموذجات مهما آانت الطريق
دًال من االوراق                        ا ب سهل قبوله شابهة ت د م المصرية او مصالح البوستة والتلغراف فى البالد الداخلة فى اتحاد البري

  .المقلدة 
  .حكم عالمات وطوابع مصلحة البريد قسائم المجارية الدولية البريدية يعتبر فى 

ة                    تعمالها مع علم ى سبق اس ة او الت ر متداول و آانت غي دة ول د المقل ع البري يعاقب بنفس العقوبة من استعمل طواب
  .بذلك ويسرى هذا الحكم على قسائم المجاوبة الدولية المقلدة 

  -: مكرر ٢٢٩مادة 
ررة                  آل من طبع او نش     ة المق اهج التعليمي ى آل او بعض المن وى عل ر او باع او عرض للبيع آتابا او مصنفا يحت

ى       ل الحصول عل ة قب ات االدارة المحلي دى هيئ يم او اح ا وزارة التعل شرف عليه ديرها او ت ى ت دارس الت ى الم ف
  .ب او المصنف ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة ال تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتا

  الكتاب الثالث
  الجنايات والجنح التى تحصل

  الحاد الناس
  الباب االول

  القتل والجرح والضرب
  - :٢٣٠مادة 



  .آل من قتل نفسا عمدا مع سبق االصرار على ذلك او الترصد يعاقب باالعدام 
  - :٢٣١مادة 

ل الفعل الرتكاب جنحة او جن           ه قب ذاء       االصرار السابق هو القصد المصمم علي ا اي ة يكون غرض المصر منه اي
ا                             ى حدوث امر او موقوف ا عل ك القصد معلق ان ذل شخص معين او اى شخص غير معين وجده او صادفه سواء آ

  .على شرط 
  - :٢٣٢مادة 

ى          الترصد هو تربص االنسان لشخص فى جهة او جهات آثيرة مدة من الزمن طويلة آانت او قصيرة ليتوصل ال
  .ايذائة بالضرب ونحوه قتل ذلك الشخص او الى 

  - :٢٣٣مادة 
من قتل احدا عمدا بجواهر يتسبب عنه الموت عاجًال او اجًال يعد قاتال بالسم ايا آانت آيفية استعمال تلك الجواهر                     

  .ويعاقب باالعدام 
  - :٢٣٤مادة 

  .من قتل نفسا من غير سبق اصرار وال ترصد يعاقب باالشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة 
ان                          ومع   ا اذا آ ة اخرى ، وام ا جناي ا او تلته دمتها او اقترنت به دام اذا تق ة باالع ذه الجناي ى فاعل ه م عل ذلك يحك

ى الهرب او                        ا او شرآائهم عل ا بالفعل او مساعدة مرتكبيه سهيلها او ارتكابه ا التأهب لفعل جنحة او ت القصد منه
  .ؤبدة التخلص من العقوبة فيحكم باالعدام او باالشغال الشاقة الم

  " تنفيذا لغرض ارهابى ٢٣٤وتكون العقوبة االعدام اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة " 
  - :٢٣٥مادة 

  .المشارآون فى القتل الذى يستوجب الحكم على فاعله باالعدام يعاقبون باالعدام او باالشغال الشاقة المؤبدة 
  - :٢٣٦مادة 

اه  دا او اعط ن جرح او ضرب اح ل م ب  آ ى الموت يعاق ه افضى ال تال ولكن ك ق ن ذل صد م م يق واد ضاره ول م
ة          ك اصرار او ترصد فتكون العقوب باالشغال الشاقة او السجن من ثالث سنوات الى سبع سنوات واما اذا سبق ذل

  .االشغال الشاقة المؤقتة او السجن 
ة     "  ادة     وتكون العقوبة االشغال الشاقة المؤقتة او السجن اذا ارتكبت الجريم ا فى الم ذًا  ٢٣٦ المنصوص عليه  تنفي

  " .لغرض ارهابى ، فاذا آانت مسبوقة باصرار او ترصد تكون العقوبة االشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة 
  - :٢٣٧مادة 

ررة                  ات المق دال من العقوب الحبس ب ا يعاقب ب من فاجا زوجته حال تلبسها بازنا وقتلها فى الحال هى ومن يزنى به
   .٢٣٦ و ٢٣٤ين فى المادت

  - :٢٣٨مادة 
ه                     رازه او عدم مراعات من تسبب خطا فى موت شخص اخر بان آان ذلك ناشئا عن اهمالة او رعونته او عدم احت
ه او                     ائتى جني للقوانين والقرارات واللوائح واالنظمة يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سته اشهر وبغرامة ال تجاوز م

  .باحدى هاتين العقوبتين 
ه وال تجاوز                  وتكون   ة جني ل عن مائ ة ال تق ى خمس سنين وغرام العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنة وال تزيد عل

ه                       ا تفرضة علي خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين اذا وقعت الجريمة نتيجة اخالل الجانى اخالال جسيما بم
ه الحادث         اصول وظيفتة او مهنته او حرفتة او آان متعاطيا مسكرا او مخدرات عن             ذى نجم عن ا ال ه الخط د ارتكاب

  .او نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة او عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك 
وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنة وال تزيد على سبع سنين اذا نشا عن الفعل وفاة اآثر من ثالثة اشخاص                      

د                 ، فاذا توافر ظرف اخر من الظرو       ف الواردة فى الفقرة السابقة آانت العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنة وال تزي
  .على عشر سنين 

  - :٢٣٩مادة 
بابة                              ة الموت واس ق حال ا وتحقي ل الكشف عليه ضاء وقب ار جهات االقت دون اخب آل من اخفى جثة قتيل او دفنها ب

  .يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة 
  - :٢٤٠مادة 

د            آل من احدث     ه آف البصر او فق شا عن ه او ن د منفعت ه قطع او انفصال عضو فق بغيره جرحا او ضربا نشا عن
ا                          ى خمس سنين ، ام احدى العينين او نشا عنه اى عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثالث سنين ال

يحكم باالشغال ال                 شاقة من ثالث سنين    اذا آان الضرب او الجرح صادرا عن سبق اصرار او ترصد او تربص ف
  الى عشر

  .سنين 
  . اذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض ارهابى ٢٤٠ويضاعف الحد االقصى للعقوبات المقررة بالمادة " 



ى من                          رة االول ه فى الفق وتكون العقوبة االشغال الشاقة لمدة ال تقل عن خمس سنين اذا وقع الفعل المنصوص علي
شا عن      طبيب بقصد نقل عضو او جزء منه من ا      دة اذا ن شاقة المؤب نسان حى الى اخر ، وتكون العقوبة االشغال ال

ه                 . الفعل وفاة المجنى عليه      و يشترط لتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة ان يقع الفعل المشار الي
  .فيها خلسة 

  - :٢٤١مادة 
ى عشرين           آل من احدث بغيرة جرحا او ضربا نشا عنه مرض او عجز عن االشغال                   د عل دة ال تزي الشخصية م

ه                     ة جني يوما يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عن سنتين او بغرامة ال تقل عن عشرين جنيها مصريا وال تجاوز ثالثمائ
  .مصرى 

ة اسلحة او عصى او االت او                           اما اذا صدر الضرب او الجرح عن سبق اصرار او ترصد او حصل باستعمال اي
  .لحبس ادوات اخرى فتكون العقوبة ا

ادة                            ا فى الم ى خمس سنوات فى الجرائم المنصوص عليه ه عل د مدت  اذا ٢٤١وتكون العقوبة السجن الذى ال تزي
  .ارتكبت اى منها تنفيذا لغرض ارهابى 

  - :٢٤٢مادة 
دة ال                    الحبس م اذا لم يبلغ الضرب او الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يعاقب فاعله ب

  . على سنة او بغرامة ال تقل عن عشرة جنيهات وال تجاوز مائتى جنيه مصرى تزيد
ل عن                                ة ال تق نتين او غرام ى س د عل دة ال تزي ة الحبس م فان آان صادر عن سبق اصرار او ترصد تكون العقوب

  .عشرة جنيها وال تجاوز ثالثمائة جنيه مصرى 
  .و االت او ادوات اخرى تكون العقوبة الحبس واذا حصل الضرب او الجرح باستعمال اية اسلحة او عصى ا

ادة               "  ا فى الم  اذا ٢٤٢وتكون العقوبة السجن الذى ال تزيد مدتة على خمس سنوات فى الجرائم المنصوص عليه
  " .ارتكبت اى منها تنفيذا لغرض ارهابى 

  - :٢٤٣مادة 
ادتى    ى م ذآوران ف رح الم ضرب او الج تعمال ٢٤٢ و ٢٤١اذا حصل ال طة اس لحة او عصى او االت  بواس اس

دى    ى التع وا عل ل توافق ى االق سة اشخاص عل ن خم ر مؤلف م ر ضمن عصبة او تجمه د او اآث ن واح اخرى م
  .وااليذاء فتكون العقوبة الحبس 

ادة               "  ا فى الم  اذا ٢٤٣وتكون العقوبة السجن الذى ال تزيد مدته على خمس سنوات فى الجرائم المنصوص عليه
  .ا لغرض ارهابى ارتكبت اى منها تنفيذ

  -: مكرر ٢٤٣مادة 
ى            سبة ال ا بالن يكون الحد االدنى للعقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد الثالث السابقة خمس عشر يوم
ة او                            سكك الحديدي ا عامال بال ه فيه ى علي ان المجن ة اذا آ ة الغرام ى عقوب عقوبة الحبس وعشرة جنيهات بالنسبة ال

  .العام ووقع عليه االعتداء وقت اداء عمله اثناء سيرها او توقفها بالمحطات غيرها من وسائل النقل 
  - :٢٤٤مادة 

رازة او عدم                  ة او رعونت او عدم احت ئا عن اهمال ك ناش ان ذل ان آ ة ب أ فى جرح شخص او ايذائ من تسبب خط
ى سنة وب                     د عل دة ال تزي الحبس م ة يعاقب ب وائح واالنظم ائتى       مراعاته للقوانين والقرارات والل ة ال تجاوز م غرام

  .جنيه او باحدى هاتين العقوبتين 
شا          وبتين اذا ن اتين العق ه او احدى ه ة جني وتكون العقوبة الحبس مدة ال تزيد على سنتين وغرامة ال تجاوز ثالثمائ
ه اصول                      ا تفرضة علي ة نتيجة اخالل الجانى اخالال جسيمًا بم ستديمة او اذا وقعت الجريم ة م عن االصابة عاه

ه الحادث او نكل                               وظ ذى نجم عن ا ال ه الخط د ارتكاب ا مسكرا او مخدرا عن يفتة او مهنته او حرفتة او آان متعاطي
  .وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة او عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك 

واف                ر ظرف اخر من الظروف         وتكون العقوبة الحبس اذا نشا عن الجريمة اصابة اآثر من ثالثة اشخاص ، فاذا ت
  .الواردة فى الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنة وال تزيد على خمس سنين 

  - :٢٤٥مادة 
سه او                           شرعى عن نف دفاع ال تعمالة حق ال اء اس ال عقوبة مطلقا على من قتل غيره او اصابة بجراح او ضربة اثن

رتبط         ماله او عن نفس غيره او مالة وقد بينت فى    ى ي ود الت ذا الحق والقي ا ه شا عنه ى ين المواد االتية الظروف الت
  .بها 

  - :٢٤٦مادة 
دفع                   ة ل وة الالزم د استعمال الق ة بع تثنائية المبين حق الدفاع الشرعى عن النفس يبيح للشخص اال فى االحوال االس

  .آل فعل يعتبر جريمة على النفس منصوصا عليها فى هذا القانون 
ا فى                  وحق الدفاع ا   ة من الجرائم المنصوص عليه ر جريم رد اى فعل يعتب لشرعى عن المال يبيح استعمال لقوة ل

   .٢٧٩ من المادة ٤االبواب الثانى والثامن والثالث عشر والرابع عشر من هذا الكتاب وفى الفقرة 
  - :٢٤٧مادة 



  .تماء برجال السلطة العمومية وليس لهذا الحق وجود متى آان من الممكن الرآون فى الوقت المناسب الى االح
  - :٢٤٨مادة 

ال يبيح حق الدفاع الشرعى مقاومة احد مامورى الضبط اثناء قيامه بامر بناء على واجبات وظيفته مع حسن النية                   
ببا                           ذا الخوف س ان ل ة وآ ولو تخطى هذا الماور حدود وظيفتة اال اذا خيف ان ينشا عن افعالة موت او جروح بالغ

  .معقول 
  - :٢٤٩مادة 

  -:حق الدفاع الشرعى عن النفس ال يجوز ان يبيح القتل العمد اال اذا آان مقصودا به دفع احد االمور االتية 
  .فعل يتخوف ان يحدث منه الموت او جرح بالغة اذا آان لهذا التخوف اسباب معقولة : اوًال 
  .اتيان امرأة آرها او هتك عرض انسان بالقوة : ثانيًا 
  .اف انسان اختط: ثالثا 
  - :٢٥٠مادة 

  :حق الدفاع الشرعى عن المال ال يجوز ان يبيح القتل العمد اال اذا آان مقصودا به دفع احد االمور االتية 
  .فعل من االفعال المبينة فى الباب الثانى من هذا الكتاب : اوال 
  .سرق من السرقات المعدودة من الجنايات : ثانيا 
  .زل مسكون او فى احد ملحقاتة الدخول ليال فى من: ثالثا 

  .فعل يتخوف ان يحدث من الموت او جراح بالغة اذا آان لهذا التخوف اسباب معقولة : رابعًا 
  - :٢٥١مادة 

ال يعفى من العقاب بالكلية من تعدى بنية سليمة حدود حق الدفاع الشرعى اثناء استعمالة اياه دون ان يكون قاصدا                  
ذورا اذا راى                    احداث ضرر اشد مما يستلزمة     ده م ة ان يع ان الفعل جناي  هذا الدفاع ، وع ذلك يجوز للقاضى اذا آ

  .لذلك محال وان يحكم عليه بالحبس بدال من العقوبة المقررة فى القانون 
  -: مكرر ٢٥١مادة 

ها اذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها فى هذا الفصل اثناء الحرب على الجرحى حتى من االعداء فيعاقب مرتكب  
  .بنفس العقوبات المقررة لما يرتكب من هذه الجرائم بسبق االصرار والترصد 

  
  الباب الثانى
  الحريق عمدًا

  
   - :٢٥٢مادة 

آل من وضع عمدا نارا فى مبان آائنة فى المدن او الضواحى او القرى او فى عمارات آائنة خارج سور ما ذآر                       
ه العموم فى اى محل مسكون او معد للسكنى سواء آان ذلك        او فى سفن او مراآب او معامل او مخازن وعلى وج          

ى من وضع                           ة عل ذه العقوب ضا به م اي ة ويحك دة او المؤقت شاقة المؤب مملوآًا لفاعل الجناية ام ال يعاقب باالشغال ال
  .عمدا نارا فى عربات السكك الحديدية سواء آانت محتوي على اشخاص او من ضمن قطار محتوى على ذلك 

  -:مكرر  ٢٥٢مادة 
ا فى                آل من وضع النار عمدا فى احدى وسائل االنتاج فى اموال ثابتة او منقوله الحدى الجهات المنصوص عليه

  . بقصد االضرار باالقتصاد القومى يعاقب باالشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة ١١٩المادة 
ة الحاق ضر                 ى الجريم دة اذا ترتب عل بالد االقتصادى او          وتكون العقوبة االشغال الشاقة المؤب ر جسيم بمرآز ال

  .بمصلحة قومية لها او اذا ارتكبت فى زمن حرب 
  .ويحكم على الجانى فى جميع االحوال بدفع قيمة االشياء التى احرقها 

سلطات                    ويجوز ان يعفى من العقوبة آل من بادر من الشرآاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بابالغ ال
  .رية بالجريمة يعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائى فيها القضائية او االدا

  - :٢٥٣مادة 
سكنى او فى                           دة لل آل من وضع نارا عمدا فى مبان او سفن او مراآب او معامل او مخازن ليست مسكونه وال مع

  .مزارع غير محصودة يعاقب باالشغال الشاقة مؤقتا اذا آانت تلك االشياء ليست مملوآة له 
  - :٢٥٤مادة 

شاقة                    رة يعاقب باالشغال ال سابقة ضررا لغي ادة ال ذآورة فى الم ياء الم ار فى احد االش من احداث حال وضع الن
  .المؤقتة او السجن اذا آانت تلك االشياء مملوآة له او فعل بها ذلك بامر مالكها 

  - :٢٥٥مادة 
ود او فى زرع محصود او                      اء او للوق دة للبن بن او فى            من وضع نارا عمدا فى اخشاب مع وام من قش او ت فى اآ

ة سواء                              سكك الحديدي ات ال ى جرن او فى عرب الغيط او نقلت ال زال ب مواد اخرى قابلة لالحتراق سواء آانت ال ت



ه او           اما اذا ا   ة ل ياء مملوآ ك االش حدث عمدا حال وضعه النار فى احد االشياء المذآورة اى ضرر لغيره وآانت تل
  .فعل ذلك بامر مالكها يعاقب باالشغال الشاقة المؤقتة او السجن 

  - :٢٥٦مادة 
ى      ار ف ن وضع الن ل م سابقة آ واد ال ى الم ة ف ة المبين وال المتنوع ة بحسب االح ذه القوب ب به ذلك يعاق ياء وآ اش

  .لتوصيلها للشئ المراد احراقة بدال من وضعها مباشرة فى ذلك 
  - :٢٥٧مادة 

اآن                            ان موجودا فى االم ر آ ره موت شخص او اآث سالف ذآ وفى جميع االحوال المذآورة اذا نشا عن الحريق ال
  .المحرقة وقت اشتعال النار يعاقب فاعل هذا الحريق عمدا باالعدام 

   الغيت- :٢٥٨مادة 
  - :٢٥٩مادة 

ياء           ٢٥٥فى االحوال المنصوص عليها فى الفقرة االولى من المادة           ة االش  اذا لم تستعمل مفرقعات ولم تتجاوز قيم
ياء اخرى               ى االشخاص او خطر من الحاق ضرر باش اك خطر عل المحرقة خمسة جنيهات مصرية ولم يكن هن

  .تكون العقوبة الحبس 
  
  
  
  
  
  
  

  الباب الثالث
  وبيع االشربةاسقاط الحوامل وصنع 

  او الجواهر المغشوشة المضرة بالصحة
  

  - :٢٦٠مادة 
  .آل من اسقط عمدا امرأة حبلى بضرب او نحوه من انواع االيذاءات يعاقب باالشغال الشاقة المؤقتة 

  - :٢٦١مادة 
ا سو                       دالتها عليه ك او ب ى ذل ة ال ة او باستعمال وسائل مؤدي ا ادوي ى باعطائه ان  آل من اسقط عمدا امرأة حبل اء آ

  .برضائها ام ال يعاقب بالحبس 
  - :٢٦٢مادة 

ا                ا او مكنت غيره سالف ذآره المرأة التى رضيت بتعاطى االدوية مع علمها بها او رضيت باستعمال الوسائل ال
  .من استعمال تلك الوسائل لها وتسبب االسقاط على ذلك حقيقة تعاقب بالعقوبة السابق ذآرها 

  - :٢٦٣مادة 
  . طبيبًا او جراحًا او صيدليا او قابلة يحكم عليه باالشغال الشاقة المؤقتة اذا آان المسقط

  - :٢٦٤مادة 
  .ال عقاب على الشروع فى االسقاط 

  - :٢٦٥مادة 
ام                               ًا الحك ى عن العمل يعاقب طبق ا مرض او عجز وقت شأ عنه ة فن آل من اعطى عمدا لشخص جواهر غير قاتل

ا او عدم              على حسب جسامة   ٢٤٢ و   ٢٤١ و   ٢٤٠المواد    ما نشأ عن الجريمة ووجود سبق االصرار على ارتكابه
  .وجودة 

   الغيت- :٢٦٦مادة 
  
  
  

  الباب الرابع
  هتك العرض وافساد االخالق

  
  - :٢٦٧مادة 



  .من واقع انثى بغير رضاها يعاقب باالشغال الشاقة المؤقتة 
ا او                  ولين تربيته ا او من المت ان           فاذا آان الفاعل من اصول المجنى عليه ا او آ م سلطة عليه ا او ممن له مالحظته

  .خادما باالجرة عندها او عند من تقدم ذآرهم يعاقب باالشغال الشاقة المؤبدة 
  - :٢٦٨مادة 

  .آل من هتك عرض انسان بالقوة او بالتهديد او شرع فى ذلك يعاقب باالشغال الشاقة من ثالث سنين الى سبع 
نهم                  واذا آان عمر من وقعت عليه الجريمة ا        ا ممن نص ع ان مرتكبه ة او آ لمذآورة لم يبلغ ست عشرة سنة آامل

  . يجوز ابالغ مدة العقوبة الى اقصى الحد المقرر لالشغال المؤقتة ٢٦٧فى الفقرة الثانية من المادة 
  .واذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم باالشغال الشاقة المؤبدة 

  - :٢٦٩مادة 
م ي               د يعاقب                   آل من هتك عرض صبى او صبية ل وة او تهدي ر ق ة بغي انى عشرة سنة آامل ا ثم غ سن آل منهم بل

بالحبس واذا آان سنة لم يبلغ سبع سنين آاملة او آان من وقعت من الجريمة ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من             
  . تكون العقوبة االشغال الشاقة المؤقتة ٢٦٧المادة 
  -: مكرر ٢٦٩مادة 

سق                يعاقب بالحبس مدة ال تزيد ع      ى الف ارة عل ان مطروق يحرض الم ام او مك ق ع لى شهر آل من وجد فى طري
ى               ة االول ه فى الجريم باشارات او اقوال فاذا عاد الجانى الى ارتكاب هذه الجريمة خالل سنة من تاريخ الحكم علي

م ب                 ستتبع الحك ًا وي ة وضع   فتكون العقوبة الحبس مدة ال تزيد على ستة اشهر وغرامة التجاوز خمسين جنيه االدان
  .المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة 

   الغيت- :٢٧٠مادة 
  الغيت : ٢٧١مادة 
   الغيت- :٢٧٢مادة 
  - :٢٧٣مادة 

المبين                  ه آ ه زوجت يم في ال تجوز محاآمة الزانية اال بناء على دعوى زوجها اال انه اذا زنى الزوج فى المسكن المق
  .سمع دعواه عليها  ال ت٢٧٧فى المادة 

  - :٢٧٤مادة 
م                       المرأة المتزوجة التى ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة ال تزيد على سنتين لكن لزوجها ان يقف تنفي هذا الحك

  .برضائة معاشرتها آما آانت 
  - :٢٧٥مادة 

  .ويعاق ايضا الزانى بتلك المرأة بنفس العقوبة 
  - :٢٧٦مادة 

 على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسة بالفعل او اعترافة او وجود مكاتيب او                االدلة التى تقبل وتكون حجة    
  .اوراق اخرى مكتوبة منه او وجوده فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم 

  - :٢٧٧مادة 
ى ستة                                د عل دة ال تزي الحبس م دعوى الزوجة يجازى ب ذا االمر ب ه ه آل زوج زنى فى منزل الزوجية وثبت علي

  .ر شهو
  - :٢٧٨مادة 

ة                    ة ال تتجاوز ثالثمائ ى سنة وغرام د عل دة ال تزي الحبس م آل من فعل عالنية فعال ناضجا مخال بالحياء يعاقب ب
  .جنيه 
  - :٢٧٩مادة 

  .يعاقب بالعقوبة السابقة آل من ارتكب مع امرأة امر مخال بالحياء ولو فى غير عالنية 
  
  
  
  
  
  

  الباب الخامس
  م بدون وجه حقالقبض على الناس وحبسه

  وسرقة االطفال وخطف البنات
  

  - :٢٨٠مادة 



ى                          ر االحوال الت ذلك وفى غي ام المختصين ب آل من قبض على اى شخص او حبسة او اجزة بدون امر احد الحك
  .تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبه يعاقب بالحبس او برغامة ال تتجاوز مائتى جنيه 

  - :٢٨١مادة 
ه               يعاق ائزين مع عمل ر الج نتين آل شخص اعار محال للحبس او الحجز غي ى س ب ايضا بالحبس مدة ال تزيد عل

  .بذلك 
  - :٢٨٢مادة 

ة او اتصف              ٢٨٠اذا حصل القبض فى الحالة المبينة بالمادة         زى مستخدمى الحكوم دون حق ب ا ب  من شخص تزي
ة            ع االحوال              بصفة آاذبة او ابرز امرا مزورا مدعيا صدوره من طرف الحكوم م فى جمي سجن ، ويحك  يعاقب بال

  .باالشغال الشاقة المؤقتة على من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل او عذبة بالتعذيبات البدنية 
  - :٢٨٣مادة 

الحبس                       ه يعاقب ب ر والدت ى غي اخر او عزاه زورا ال ة ب اء او ابدل الوالدة او اخف آل من خطف طفال حديث العهد ب
  .ت ان الطفل ولد حيا تكون العقوبة الحبس مدة ال تزيد على سنة فان لم يثب

  .اما اذا ثبت لنه لم يولد حيا فتكون العقوبة الحبس مدة ال تزيد على شهرين 
  - :٢٨٤مادة 

يعاقب بالحبس او بغرامة ال تزيد على خمسمائة جنيه آل من آان متكفال بطفل وطلبه منه من له حق فى طلبه ولم 
  .يسلمه اليه 

  - :٢٨٥مادة 
ى            ره عل ين او حمل غي ة فى محل خال من االدمي آل من عرض للخطر طفال لم يبلغ سنة سبع سنين آاملة وترآ

  .ذلك يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنتين 
  - :٢٨٦مادة 

ة اذا نشا عن تعريض الطفل للخطر وترآة فى المحل الخالى آالمبين فى المادة السابقة انفصال عضو من اعضائ            
ة                      م بالعقوب ل يحك ك موت الطف سبب عن ذل ان ت دا ، ف ررة للجرح عم ات المق او فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوب

  .المقررة للقتل عمدا 
  - :٢٨٧مادة 

سة                       ك بنف ان ذل آل من عرض للخطر طفال لم يبلغ سنة سبع سنين آاملة وترآة فى محل معمور باالدميين سواء آ
  .س مدة ال تزيد على ستة شهور او بغرامة ال تتجاوز مائتى جنيه او بواسطة غيره يعاقب بالحب

  - :٢٨٨مادة 
ره يعاقب                نفس او بواسطة غي ة ب غ سنة ست عشرة سنة آامل م تبل آل من خطف بالتحليل او االآراه طفال ذآر ل

  .بالسجن من ثالث الى عشر سنوات ، فان آان المخطوف انثى فتكون العقوبة االشغال الشاقة المؤقتة 
  .ومع ذلك يحكم على فاعل جناية خطف االنثى باالشغال الشاقة المؤبدة اذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوفة 

   الغيت- :٢٩١مادة 
   - :٢٩٢مادة 

ده                         سلم ول م ي دين او الجدين ل ه اى الوال سمائة جني ى خم د عل ة ال تزي دة ال تتجاوز سنة او بغرام الحبس م يعاقب ب
ة ،                الصغير او ولد ولده ا     شأن حضانتة او خطف ة القضاء صادر ب لى من له الحق فى طلبه بناء على قرار من جه

ق       ضاء ح ة الق ن وجه رار م ضى ق م بمقت ن له ره مم طة غي سة او بواس ه بنف دين خط دين او الج ذلك اى الوال وآ
  .حضانته او حفظه ولو آان ذلك بغير تحايل او اآراه 

  - :٢٩٣مادة 
ه او اصهاره او اجرة حضانة او رضاعة            آل من صدر عليه حكم قضائى وا       جب النفاذ بدفع نفقة لزوجة او اقارب

ى        د عل او مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثالثة شهور بعد التنبية عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة ال تزي
دعوى علي           ع ال وبتين ، وال ترف ى شكوى    سنة وبغرامة ال تتجاوز خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العق اء عل ه اال بن

د               دة ال تزي ه الحبس م ة فتكون عقوبت ذه الجريم من صاحب الشان ، واذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن ه
  .على سنة 

  .وفى جميع االحوال اذا ادى المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته او قدم آفيال يقبلة صاحب الشان فال تنفذ العقوبة 
  

  الباب السادس
   واليمين الكاذبةشهادة الزور

  
  - :٢٩٤مادة 

  .آل من شهد زورا لمتهم فى جناية او عليه يعاقب بالحبس 
  - :٢٩٥مادة 



ة او                  شاقة المؤقت ه زورا باالشغال ال تهم يعاقب من شد علي ى الم م عل شهادة الحك ذه ال ى ه ك اذا ترتب عل ومع ذل
ى من شهد              السجن اما اذا آانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هى االعدام و            ضا عل دام اي م باالع نفذت عليه يحك

  .زورا 
  - :٢٩٦مادة 

  .آل من شهد زورا على متهم بجنحة او مخالفة او شهد له زورا يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنتين 
  - :٢٩٧مادة 

  .آل من شهد زورا فى دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنين 
  - :٢٩٨مادة 

ه هو والمعطى او من وعد              اذا قبل من شهد ز  م علي ا يحك شئ م دا ب ة او وع ة عطي ة او مدني ورا فى دعوى جنائي
  .بالعقوبات المقررة للرشوة او للشهادة الزور ان آانت هذه اشد من عقوبات الرشوة 

شهادة ز                   ة الداء ال دا وعطي ل او اخذ وع رة او قب و لغي سة ل ورا واذا آان الشاهد طبيبا او جراحا او قابلة وطلب لنف
ب             اطة يعاق ية او وس اء او توص ة لرج ذلك نتيج شهادة ب ه ال ت من اة وقع ة او وق رض او عاه ل او م شأن حم ب
ة      يط بالعقوب ب الراشى والوس د ، ويعاق ا اش زور ايهم هادة ال اب ش ى ب وة او ف اب الرش ى ب ررة ف ات المق بالعقوب

  .المقررة للمرتشى ايضا 
  - :٢٩٩مادة 

ة فى دعوى                     يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة    رة او الترجم ضائية بعمل الخب  الزور آل شخص آلف من سلطة ق
  .مدنية او تجارية او جنائية فغير الحقيقة عمدا باى طريق آانت 

  - :٣٠٠مادة 
اة االحوال                    زور مع مراع من اآرة شاهدا على عدم اداء الشهادة او على الشهادة زورا يعاقب بمثل عقوبة شاهد ال

  .لسابقة المقررة فى المواد ا
  - :٣٠١مادة 

ة ال            ه غرام زداد علي الحبس ، ويجوز ان ت ه ب من الزم باليمين او ردت عليه فى مواد مدنية وحلف آاذبا يحكم علي
  .تتجاوز مائة جنيه 

  الباب السابع
  القذف والسب وافشاء االسرار

  
  - :٣٠٢مادة 

ادة                 ة بالم و آانت صادقة          ١٧١يعد قاذفا آل من اسند لغيره بواسطة احدى الطرق المبين ورا ل انون ام ذا الق  من ه
  .الجوبت عقاب من اسندت اليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا او اوجبت احتقاره عند اهل وطنه 

دخل تحت                              ه ال ي ة عام ة او مكلف بخدم ة عام ام او شخص ذى صفة نيابي ومع ذلك فالطعن فى اعمال موظف ع
ة وآ            سالمة ني شرط ان          حكم الفقرة السابقة اذا حصل ب ة وب ة العام ة او الخدم ة او النياب ال الوظيف ان ال يتعدى اعم

  .يثبت مرتكب الجريمة حقيقة آل فعل اسند اليه وال يغنى عن ذلك اعتقاده صحة هذا الفعل 
  .وال يقبل من القاذف اقامة الدليل الثبات ما قذف به اال فى الحالة المبينة فى الفقرة السابقة 

  - :٣٠٣مادة 
ى سبعة االف       يعاقب عل  ى القذف بالحبس مدة ال تجاوز سنة وبغرامة ال تقل عنةالفين وخمسمائة جنيه وال تزيد عل

ه او باحدى                          سمائة جني ى سبعة  االف خم د عل ه وال تزي وخمسمائة جنيه وال تزيد على سبعة االف وخمسمائة جني
  .هاتين العقوبتين 

سبب                 فاذا وقع القذف فى حق موظف عام او شخص ذى صفة نياب              ك ب ان ذل ة ، وآ ة عام ة او مكلف بخدم ة عام ي
ل عن خمسة                               ة ال تق نتين وغرام دة ال تجاوز س ة الحبس م اداء الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة ، آانت العقوب

  .االف جنيه وال تزيد على عشرة االف جنيه او احدى هاتين العقوبتين 
  - :٣٠٤مادة 

ر با            ى من اخب اب عل امر مستوجب                   ال يحكم بهذا العق ين ب ضائيين او االداري ام الق لصدق وعدم سوء القصد الحك
  .لعقوبة فاعلة 

  - :٣٠٥مادة 
م    واما من اخبر بامر آاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه اشاعة غير االخبار المذآور ولم تق

  .دعوى بما اخبر به 
  - :٣٠٦مادة 

ه    آل سب ال يشتمل على اسناد واقعة معين  ار يعاقب علي ه بل يتضمن باى وجه من الوجوه خدشا للشرف او االعتب
ى خمسة                        ١٧١فى االحوال المبينة بالمادة      د عل ه وال تزي ل عن الف جني ة ال تق  بالحبس مد ال تتجاوز سنة وبغرام

  .االف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين 



  -) :أ (  مكرر ٣٠٦المادة 
اتين            يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سنة   "  ه او باحدى ه ى الف جني د عل ه وال تزي ائتى جني ل عن م ة ال تق  وبغرام

  .العقوبتين آل من تعرض النثى على وجه يخدش حياءها بالقول او بالفعل فى طريق عام او مكان مطروق 
  .ويسرى حكم الفقرة السابقة اذا آان خدش حياء االنثى قد وقع عن طريق التليفون 

تكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين مرة اخرى فى   فاذا عاد الجانى الى ار    
ه وال               سمائة جني ل عن خم خالل سنة من تاريخ الحكم عليه فى الجريمة االولى تكون العقوبة الحبس وغرامة ال تق

  .تزيد على ثالثة االف جنيه او احدى هاتين العقوبتين 
   الغيت-) :ب( مكرر ٣٠٦مادة 
   - :٣٠٧مادة 

 بطريق النشر فى  ٣٠٦ و ٣٠٣ و ١٨٥ الى  ١٨٢اذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من           
ى     ذآورة ال واد الم ى الم ة ف ة المبين ة الغرام صوى لعقوب دنيا والق دود ال ات رفعت الح د او المطبوع احدى الجرائ

  .ضعفيها 
  - :٣٠٨مادة 

ادة            اذا تضمن العيب او االهانة او        ة فى الم ذى ارتكب باحدى الطرق المبين ا فى    ) ١٧١( القذف او السب ال طعن
واد               ة فى الم  و ١٧٩عرض االفراد او خدشا لسمعة العائالت تكون العقوبة الحبس والغرامة معا فى الحدود المبين

د او الم  ٣٠٧ و  ٣٠٦ و   ٣٠٣ و   ١٨٢ و   ١٨١ طبوعات عن    على اال تقل الغرامة فى حالة النشر فى احدى الجرائ
  " .نصف الحد االقصى واال يقل الحبس عن ستة شهور 

  -: مكرر ٣٠٨مادة 
   .٣٠٣آل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة 

اى                   وآل من وجه الى غيره بالطريق المشار اليه بالفقرة السابقة سبا ال يشتمل على اسناد واقعة معينة بل يتضمن ب
   .٣٠٦ه من الوجوه خدشا للشرف او االعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة وج

راد او           واذا تضمن العيب او القذف او السب الذى ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعنا فى عرض االف
   .٣٠٨خدشا لسمعة العائالت يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 

  -: ٣٠٩مادة 
شفوى او        ٣٠٨ و ٣٠٦ و ٣٠٥ و ٣٠٣ و ٣٠٢ال تسرى احكام المواد    دفاع ال سنده احد االخصام فى ال ا ي  على م

  .الكتابة امام المحاآم فان ذلك ال يترتب عليه اال المقاضاه المدنية او المحاآمة التأديبية 
  -: مكرر ٣٠٩مادة 

ان ارتكب احد         يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة آل من اعتدى على حرمة              ك ب واطن ، وذل الحياة الخاصة للم
  .االفعال االتية فى غير االحوال المصرح بها قانونا او بغير رضاء المجنى عليه 

ان خاص                        ) أ  (  ات جرت فى مك اشرف السمع او سجل او نقل عن طريق جهاز من االجهزة ايا آان نوعه محادث
  .او عن طريق التليفون 

  .ن االجهزة ايا آان نوعه صورة شخص فى مكان خاص التقط او نقل بجهاز م) ب(
ك             فاذا صدرت االفعال المشار اليها فى الفقرتين السابقتين اثناء اجتماع على سمع او مرأى من الحاضرين فى ذل

  .االجتماع ، فان رضاء هؤالء يكون مفترضا 
ك     فاذا صدرت االفعال المشار اليها فى الفقرتين السابقتين اثناء اجتماع عل            مسمع او مرأى من الحاضرين فى ذل

  .االجتماع ، فان رضاء هؤالء يكون مفترضا 
  .ويعاقب بالحبس الموظف العام الذى يرتكب احد االفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته 

ه                              د او تحصل علي د استخدم فى الجريم ا يكون ق ا مم زة وغيره ا   ويحكم فى جميع االحوال بمصادرة االجه ، آم
  .يحكم بمحو التسجيالت المتحصلة عن الجريمة او اعدامها 

  -) :أ (  مكرر ٣٠٩مادة 
ه    ستندات متحصال علي سجيال او م ة ت ر عالني ى غي و ف تعمل ول ة او اس ن اذا او سهل اذاع ل م الحبس آ يعاقب ب

  .باحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة او آان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن 
ا باحدى                  ويعاقب بال  م التحصل عليه سجن مدة التزيد على خمس سنوات آل من هدد بافشاء امر من االمور التى ت

  .الطرق المشار اليها لحمل شخص على القيام بعمل او االمتناع عنه 
  .ويعاقب بالسجن الموظف العام الذى يرتكب احد االفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته 

ا              ويحكم فى جم  ا ، آم ة او تحصل عنه د استخدم فى الجريم ا يكون ق ا مم زة وغيره يع االحوال بمصادرة االجه
  .يحكم بمحو التسجيالت المتحصلة عن الجريمة او اعدامها 

  - :٣١٠مادة 



ة                        ه بمقتضى صناعته او وظيفت ًا الي رهم مودع ل او غي آل من آان من االطباء او الجراحين او الصيادلة او القواب
ى اشتمن عليه فافشاه فى غير االحوال التى يلزمها القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة ال تزيد     سر خصوص 

  .على ستة اشهر وبغرامة ال تتجاوز خمسمائة جنيه مصرى 
واد                 المقرر فى الم ه آ شاء امور معين انون فاف ا ق م يرخص فيه ى ل وال تسرى احكام هذه المادة اال فى االحوال الت

  . من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية  ٢٠٥ و ٢٠٤ و ٢٠٣ و ٢٠٢
  

  الباب الثامن
  السرقة واالغتصاب

  
  - :٣١١مادة 

  .آل من اختلس منقوال مملوآا لغيره فهو سارق 
  - :٣١٢مادة 

ى                  ى طلب المجت اء عل ه او اصولة او فروعه اال بن ال تجوز محاآمة من يرتكب سرقة اضرار بزوجة او زوجت
آما له ان يقف تنفيذ الحكم النهائى على . ليه ، وللمجنى عليه ان يتنازل عن دعواه بذلك فى اية حالة آانت عليها            ع

  .الجانى فى اى وقت شاء 
  - :٣١٣مادة 

  :يعاقب باالشغال الشاقة مؤبدًا من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط االتية 
  .ان تكون هذه السرقة حصلت ليًال : االول 
  .ان تكون السرقة واقعة من شخصين فاآثر : الثانى 
  .ان يوجد مع السارقين او مع واحد منهم اسلحة ظاهرة او مخبأة : الثالث 
سور                            : الرابع   سكنى بواسطة ت دة لل ا مسكونة او مع زال واودة او ملحقاته وا دارا او من د دخل سارقون ق ان يكون ال

ضباط او موظف عمومى               جدار او آسر باب ونحوه او باستعمال مفات        يح مصطنعة او بواسطة التزيى بزى احد ال
  .او ابراز امر مزور مدعى صدورة من طرف الحكومة 

  .ان يفعلوا الجناية المذآورة بطريقة االآراه او التهديد باستعمال اسلحتهم : الخامس 
  - :٣١٤مادة 

شاقة        يعاقب باالشغال الشاقة المؤقتة من ارتكب سرقة باآراه فاذا ترك ا           الآراه اثر جروح تكون العقوبة االشغال ال
  .المؤبدة او المؤقتة 

  - :٣١٥مادة 
يعاقب باالشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء آانت داخل المدن او         

  :ال االتية القرى او خارجها او فى احدى وسائل النقل البرية او المائية او الجوية فى االحو
  .اذا وقعت السرقة من شخصين فاآثر وآان احدهم على االقل حامال سالحا ظاهرا او مخبأ : اوًال 
  .اذا وقعت السرقة من شخصين فاآثر بطريق االآراه : ثانيًا 
تعما                    : ثالثا   د باس راه او التهدي ل اذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سالحا وآان ذلك ليال او بطريق االآ

  .السالح 
  - :٣١٦مادة 

ل حامال              ى االق يعاقب باالشغال الشاقة المؤقتة على السرقات التى تحصل ليال من شخصين فاآثر يكون احدهم عل
  .سالحا ظاهرا او مخبا 

  -: مكرر ٣١٦مادة 
ة االش                            ه وتكون العقوب ى اسلحة الجيش او ذخيرت ع عل ى تق سرقات الت ى ال ة عل غال يعاقب باالشغال الشاقة المؤقت

ن         رف م ا ظ وافر فيه سالح او اذا ت تعمال ال د باس راه او التهدي ق االآ ة بطري ت الجريم دة اذا ارتكب شاقة المؤب ال
   .٣١٧الظروف المشددة المنصوص عليها فى المادة 

  -) :ثانيا (  مكرر ٣١٦مادة 
دة لال     ستعملة او المع ات او االدوات الم ى المهم ع عل ى تق سرقات الت ى ال سجن عل ب بال ق  يعاق ى مراف تعمال ف س

شئها                     ى تن اه او الصرف الصحى الت ائى او المي ار الكهرب د او توصيل التي لكية او تولي سلكية والالس المواصالت ال
ك اذا                     الحكومة او الهيئات او المؤسسات العامة او وحدات القطاع العام ، او المرخص فى انشائها لمنفعة عامة وذل

   .٣١٦ الى ٣١٣المشددة المنصوص عليها فى المواد من لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف 
  -) :ثالثُا (  مكرر ٣١٦مادة 

  .يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة اشهر وال تجاوز سبع سنوات 
  .على السرقات التى ترتكب فى احدىوسائل النقل البرية او المائية او الجوية : اوًال 



ان بواسطة                   على السرقات التى تحصل فى مكان مس      : ثانيًا   م دخول المك ه اذا ت سكنى او احد ملحقات كون او معد لل
ة او                           ة عام ام او التكليف بخدم ة او ادعاء القي النسور او الكسر او استعمال مفاتيح مصطنعة او انتحال صفة آاذب

  .غير ذلك من الوسائل غير المشروع 
  . او مخبا على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سالحا ظاهرا: ثالثًا 
  -) :رابعًا (  مكرر ٣١٦مادة 

  .يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع اثناء الغارات الجوية 
ا فى                        وتكون العقوبة االشغال الشاقة المؤقتة اذا توافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه

   .٣١٧المادة 
  .مال سالح تكون العقوبة االشغال المؤبدة فاذا ارتكبت الجريمة بطريق االآراه او التهديد باستع

  - :٣١٧مادة 
  :يعاقب بالحبس مع الشغل 

دة               : اوال   ه او فى احد المحالت المع سكنى او فى ملحقات د لل ان مسكون او مع ى تحصل فى مك على السرقات الت
  .للعبادة 

ادق ،    على السرقات التى تحصل فى مكان مسور بحائط او بسياج من شجر اخضر او             : ثانيًا   ابس او بخن حطب ي
  .ويكون ذلك بواسطة آسر من الخارج او تسور او باستعمال مفاتيح مصطنعة 

  .على السرقات التى تحصل بكسر االختام المنصوص عليه فى الباب التاسع من الكتاب الثانى : ثالثًا 
  .على السرقات التى تحصل ليًال : رابعًا 

  .ين فاآثر على السرقات التى تحصل من شخص: خامسًا 
  .الغيت : سادسًا 
ابعًا  صناع او   : س ستخدمين او ال ن الم دوميهم او م االجرة اضرارا بمخ دم ب ن الخ ى تحصل م سرقات الت ى ال عل

  .الصبيان فى معامل او حوانيت من استخدموهم او فى المحالت التى يشتغلون فيها عادة 
ي         : ثامنًا   ل االش ى دواب الحمل او          على السرقات التى تحصل من المحترفين بنق ات او المراآب او عل اء فى العرب

  .اى انسان اخر مكلف بنقل اشياء او احد اتباعهم اذا سلمت اليهم االشياء المذآورة بصفتهم السابقة 
  .على السرقات التى ترتكب اثناء الحرب على الجرحى حتى من االعداء : تاسعًا 
  - :٣١٨مادة 

سابق  يعاقب بالحبس مع الشغل مدة ال تتجا   وز سنتين على السرقات التى لم يتوفر فيها شئ من الظروف المشددة ال
  .ذآرها 

  .الغيت  : ٣١٩مادة 
  - :٣٢٠مادة 

نتين                     المحكوم عليهم بالحبس لسرقة يجوز فى حالة العود ان يجعلوا تحت مراقبة البوليس مدة سنة على االقل او س
  .على االآثر 

   - :٣٢١مادة 
ى ا شروع ف ى ال د االقصى  يعاقب عل اوز نصف الح دة ال تج شغل م ع ال الحبس م نح ب دودة من الج سرقات المع ل

  .المقرر فى القانون للجريمة لو تمت فعًال 
  -: مكرر ٣٢١مادة 

ة                               شرطة او جه ر ال ى مق سلمه ال م ي ك او ل سر ذل آل من عثر على شئ او حيوان فاقد ولم يرده الى صاحية من تي
  .لحبس مع الشغل مدة ال تجاوز سنتين اذا احتبسة بنية تمله االدارة خالل ثالثة ايام يعاقب با

  .اما اذا احتسبة بعد انقضاء تلك الفترة بغير نية التملك فتكون العقوبة الغرامة التى ال تجاوز مائة جنيه 
  . الغيت - :٣٢٢مادة 
  - :٣٢٣مادة 

  .لو آان حاصال من مالكها اختالس االشياء المحجوز عليها قضائيا او اداريا يعتبر فى حكم السرقة و
  . من هذا القانون المتعلقة باالعفاء من العقوبة ٣١٢وال تسرى هذه الحالة احكام المادة 

  -: مكرر ٣٢٣مادة 
  .ويعتبر فى حكم السرقة آذلك اختالس االشياء المنقولة الواقع ممن رهنها ضمانا لدين عليه او على اخر 

   من هذا القانون اذا وقع االختالس اضرارا بغير من ذآروا بالمادة٣١٢ وال تسرى فى هذه الحالة احكام المادة
  .المذآورة 

  -) :اوال (  مكرر ٣٢٣مادة 
نة   ى س د عل دة ال تزي الحبس م ره ب ة لغي يارة مملوآ ى س ك عل ة التمل دون ني ر حق وب تولى بغي ن اس ل م يعاقب آ

  . هاتين العقوبتين وبغرامة ال تقل عن مائة جنية وال تجاوز خمسمائة جنيه او باحدى
  - :٣٢٤مادة 



شغل          آل من قلد مفاتيح او غير فيها او صنع الة ما مع توقع استعمال ذلك فى ارتكاب جريمة يعاقب بالحبس مع ال
  .مدة ال تزيد على سنتين 

  .اما اذا آان الجانى محترفا بصناعة عمل المفاتيح واالقفال فيعاقب بالحبس مع الشغل 
  -: مكرر ٣٢٤مادة 
اول             يعا وبتين آل من يتن قب بالحبس مدة ال تجاوز ستة اشهر وبغرامة ال تتجاوز مائتى جنيه او باحدى هاتين العق

يارة                   تاجر س دق او نحوه او اس ر فى فن طعاما او شرابا فى محل معد لذلك ولو آان مقيما فيه او شغل غرفة او اآث
ر   معدة لاليجار مع علمه انه يستحيل عليه دفع الثمن ا االجرة   ك او ف او امتنع بغير مبرر عن دفع ما استحق من ذل

  .دون الوفاء به 
  - :٣٢٥مادة 

ة                            ة او اعتباري ة ادبي ند ذا قيم راءة او س آل من اغتصب بالقوة او التهديد سندًا مثبتا او موجدًا لدين او تصرف او ب
يد على امضاء ورقة مما تقدم او ختمها او اوراقا تثبت وجود حالة قانونية او اجتماعية او اآراه احد بالقوة او التهد            

  .يعاقب باالشغال الشاقة المؤقتة 
  - :٣٢٦مادة 

ك                           شروع فى ذل الحبس ويعاقب ال ود او اى شئ اخر يعاقب ب ا من النق ة مبلغ ى اعطائ د عل آل من حصل بالتهدي
  .بالحبس مدة ال تتجاوز سنتين 

  - :٣٢٧مادة 
نف          ة ضد ال ة بارتكاب جريم دة او        آل من هدد غيره آتاب شاقة المؤب ل او االشغال ال ا بالقت ال معاقب عليه س او الم

المؤقتة او بافشاء امور او نسبة امور مخدوشة بالشرف وآان التهديد مصحوبا بطلب او بتكليف بامر بامر يعاقب                   
  .بالسجن 

ة شخص اخر   ويعاقب بالحبس اذا لم يكم التهديد مصحوبا بطلب او بتكليف بامر وآل من هدد غيره شفهيا بواسط      
د                                 ان التهدي ه سواء اآ سمائة جني ى خم د عل ة ال تزي نتين او بغرام ى س د عل دة ال تزي بمثل ما ذآر يعاقب بالحبس م

  .مصحوبا بتكليف بامر ام ال 
ة يعاقب                              غ الجسامة المتقدم ة ال تبل فيها بواسطة شخص اخر بارتكاب جريم ة ام ش ان بالكتاب وآل تهديد سواء اآ

  .يد على ستة اشهر او بغرامة ال تزيد على مائتى جنيه عليه بالحبس مدة ال تز
  الباب التاسع

  التفالس
  

  - :٣٢٨مادة 
  :آل تاجر وقف عن دفع ديون يعتبر فى حالة تفالس بالتدليس فى االحوال االتية 

  .اذا اخفى دفاترة او اعدمها او غيرها : اوًال 
  .اذا اختلس او خبا جزء من ماله اضرارا بدائنية : ثانيا 
ًا  ئا عن  : ثالث ك ناش ان ذل ة سواء آ ه حقيق ى ذمت ست ف الغ لي دليس بمب ق الت دينا بطري سه م رف او جعل نف اذا اعت

مكتوباته او ميزانيتة او غيرهما من االوراق او عن اقرارة الشفاهى او عن امتناعة من تقديم اوراق او ايضاحات                    
  .مع علمة بما يترتب على ذلك االمتناع 

  - :٣٢٩مادة 
  .ب المتفالس بالتدليس ومن شارآة فى ذلك بالسجن من ثالث سنوات الى خمس يعاق

  - :٣٣٠مادة 
يعد متفالسا بالتقصير على وجه العموم آل تاجر اوجب خسارة دائنية بسبب عدم حزمة او تقصيرة الفاحش وعلى                  

  :الخصوص التاجر الذى يكون فى احدى االحوال االتية 
  .شخصية او مصاريف منزلة باهظة اذا رثى ان مصاريفه ال: اوًال 
ا                           : ثانيًا   الغ او اصدر اوراق ؤخر اشهار افالسة او اقترض مب ى ي اذا اشترى بضائع ليبيعها باقل من اسعارها حت

  .مالية او استعمل طرقا اخرى مما يوجب الخسائر الشديدة لحصولة على النقود حتى يؤجر اشهار افالسة 
  . التدليس اذا حصل على الصلح بطريق: رابعًا 
  - :٢٣١مادة 

  :يجوز ان يعتبر متفالسا بالتقصير آل تاجر يكون فى احدى االحوال االتية 
ة الجرد المنصوص          ١١عدم تحريرة الدفاتر المنصوص عليها فى المادة        : اوًال   انون التجارة او عدم اجرائ  من ق

وب            واذا آانت دفاتره غير آاملة او غير منتظمة بحيث ال          ١٣عليه فى المادة     ة فى المطل ه الحقيق  تعرف منها حالت
  .له والمطلوب منه وذلك آله مع عدم وجود التدليس 

ة         ١٩٨عدم اعالنه التوقف عن الدفع فى الميعاد المحدد فى المادة           : ثانيًا   ة الميزاني  من قانون التجارة او عدم تقديم
   .٢٠٠المادة  او ثبوت عدم صحة البيانات الواجب تقديمها بمقتضى ١٩٩طبقا للمادة 



ى                      : ثالثًا   ات الت ة البيان شرعية او عدم تقديم د عدم وجود االعذار ال سة عن امور التفلي ى م ه بشخصه ال عدم توجه
  .يطلبها المأمور المذآور او ظهور عدم صحة تلك البيانات 

اء او ا                    : رابعًا   اقى الغرم زه اضرارا بب ة او تميي وب احد دائني دفع مطل ة    تأديته عمدا بعد توقف ال ه بمزي ذا سمح ل
  .خصوصية بقصد الحصول على قبوله الصلح 

  .اذا حكم بافالسة قبل ان يقوم بالتعهدات المترتبة على صلح سابق : خامسًا 
  - :٣٣٢مادة 

ررة    ات المق ديريها بالعقوب ا وم ى اعضاء مجلس ادارته يحكم عل رآة حصص ف ساهمة او ش رآة م ست ش اذا افل
انون او   ٣٢٨ انهم ارتكبوا امرا من االمور المنصوص عليها فى المادة        للتفالس بالتدليس اذا ثبت عليهم     ذا الق  من ه

اذا فعلوا ما يترتب عليه افالس الشرآة بطريق الغش او من هذا القانون او اذا فعلوا ما يترتب عليه افالس الشرآة         
دفع سواء                       شرآة عن ال ى توقف ال ا يخالف      بطريق الغش او التدليس وعلى الخصوص اذا ساعدوا عل اعالنهم م ب

د                       ا يزي ق الغش م سهم بطري الحقيقة عن راس المال المكتتب او المدفوع او بتوزيعهم ارباحا وهمية او باخذهم النف
  .عن المرخص لهم به فى عقد الشرآة 

  - :٣٣٣مادة 
  .لتقصير ويحكم فى تلك الحالة على اعضاء مجلس االدارة والمديرين المذآورين بالعقوبات المقررة للتفالس با

   -:اوًال 
ادة                           ة من الم ة والثالث التين الثاني ا فى الح  وفى   ٣٣٠اذا ثبت عليهم انهم ارتكبوا امرا من االمور المنصوص عليه

  . من هذه القانون ٣٣١االحوال االولى والثانية والثالثة والرابعة من المادة 
  .ى نص عليها القانون اذا اهملوا بطريق الغش فى نشر عقد الشرآة بالكيفية الت: ثانيًا 
  .اذا اشترآوا فى اعمال مغايرة لما فى قانون نظام الشرآة وصادقوا عليها : ثالثًا 
  - :٣٣٤مادة 

  .يعاقب المتفالس بالتقصير بالحبس مدى ى تتجاوز سنتين 
  - :٣٣٥مادة 

ة                     الحبس وبغرام ا ب ة قانون دا احوال االشتراك المبين سمائة       يعاقب االشخاص االتى بيانهم فيما ع ى خم د عل ال تزي
  .جنيه مصرى او باحدى هاتين العقوبتين فقط 

ك                                : اوًال   ان ذل و آ ارات ول والت او العق وال المفلس من المنق ا آل او بعض ام آل شخص سرق او اخفى او خب
  .الشخص زوج المفلس او من فروعه او من اصوله او انسبائه الذين فى درجة الفروع واالصول 

ًا  ق من ال يكس: ثاني وت بطري دمون او يثب ق الغش او يق صلح بطري داوالت ال ى م شترآون ف دائنين وي بون من ال
  .الغش فى تفلسة يندات ديون صورية باسمهم او باسم غيرهم 

ًا  ا          : ثالث ره مزاي س او غي ع المفل سهم م شترطون ال نف ش او ي ق الغ ونهم بطري ة دي دون قيم ذين يزي دائنون ال ال
وتهم   اء ص ر اعط ى نظي شارطة    خصوصية ف دون م ة او يعق د باعطائ سة او الوع صلح او التفلي داوالت ال ى م  ف

  .خصوصية لنفعهم واضرار بباقى الغرماء 
ا يجب                        : رابعًا   سه فيم اء نف ضا ومن تلق م القاضى اي وآالء الدائنين الذين يختلسون شيئا اثناء تادية وظيفتهم ويحك

  . اقتضى الحال وذلك ولو فى حالة الحكم بالبراءة رده الى الغرماء وفى التعويضات التى تطلب باسمهم اذا
  

  الباب العاشر
  النصب وخيانة االمانة

  
  - :٣٣٦مادة 

اع          يعاقب بالحبس آل من توصل الى االستيالء على نقودا او عروض او سندات دين او سندات مخالصة او اى مت
ا باستعمال              ر او بعضها ام روة الغي اس       منقول وآان ذلك باالحتيال لسلب آل ث ام الن انها ايه ة من ش  طرق احتيالي

ق                             ذى اخذ بطري غ ال سديد المبل ح وهمى او ت بوجود مشروع آاذب او واقعة مزورة او احداث االمل بحصول رب
ول                         ال ثابت او منق ا بالتصرف فى م االحتيال او ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح او سند مخالصة مزور وام

م       ليس ملكا له وال له حق التصرف فيه         واما باتخاذ اسم آاذب او صفة غير صحيحة اما من شروع فى النصب ول
  .يتممه فيعاقب بالحبس مدى ال تتجاوز سنة 

  .ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت مالحظة البوليس مدة سنة على األقل وسنتين على األآثر 
   :٣٣٧مادة 

ل         يحكم بهذة العقوبات على آل من أعطى بسوء نيه شيكا ال يق            ان الرصيد أق سحب أو آ ل ولل ائم وقاب ابله رصيد ق
ه أمر المسحوب             من قيمه الشيك أو سحب بعد اعطاء الشيك آل الرصيد أو بعضه بحيث يصبح الباقى ال يفى بقيم

  .عليه الشيك بعدم الدفع 
   :٣٣٨مادة 



ن                         ة والعشرين  س غ سنه الحادي م تبل م   آل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص ل ة أو حك ة آامل
تم سندات تمسك أو                 ة أو خ ى آتاب ه عل ه اضرارا ب بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات االختصاص وتحصل من
ة أو                            ازل عن أوراق تجاري ى تن والت أو عل مخالصة متعلقة باقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شئ من المنق

ى   غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا آانت ط  ريقة االحتيال التى استعملها بالحبس مدة ال تزيد عن عل
ة أو بالوصاية                             أمورا بالوالي ان الخائن م ه مصرى واذا آ ة جني سنتين ويجوز أن يزاد عليه غرامة ال تتجاوز مائ

  .على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثالث سنسن الى سبع 
   :٣٣٩مادة 

س شخص وأقرضه نقودا بأى طريقة آانت تزيد عن الحد األقصى المقرر            آل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نف       
  . للفوائد الممكن االتفاق عليها قانونا يعاقب بغرامة ال تزيد على مائتى جنيه 

ة الحبس                       م األول تكون العقوب ة للحك فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة األولى فى الخمس سنوات التالي
  . أو غرامة ال تتجاوز الخمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط لمدة ال تتجاوز سنتين

ا                                 اق عليه دة الممكن االتف د عن الحد األقصى للفائ دة تزي ة آانت بفائ أى طريق ود ب وآل من اعتاد على اقراض نق
  .قانونا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة الساقة 

   :٣٤٠مادة 
ة ممضاه أو مخت  ى ورق تمن عل تم أو  آل من ائ وق الخ ذى ف ى البياض ال ة وآتب ف ى بياض فخان األمان ة عل وم

ر                          صة أو غي ا حصول مخال ى يترتب عليه اإلمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات الت
ه عوقبت                         تم أو لمال اس صاحب اإلمضاء أو الخ ذلك من السندات والتمسكات التى يترتب عليها حصول ضرر لن

ة الممضاه أو                          بالحبس ويم  م تكن الورق ة اذا ل ا مصريا وفى حال كن أن يزداد عليه غرامة ال تتجاوز خمسين جنيه
ة           د مزورا ويعاقب بعقوب ه يع ة آانت فإن المختومة على بياض مسلمة الى الخائن وانما استحصل عليها بأى طريق

  .التزوير 
   : ٣٤١مادة 

ى تمسك    آل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو    شتمله عل بضائع أو نقودا أو تذاآر أو آتابات أخرى م
ه إال             أو مخالصة أو غير ذلك أضارا بمالكيها أو أصخابها أو واضعى اليد عليها وآانت األشياء المذآورة لم تسلم ل
يال  ه وآ صفة آون ه ب رهن أو آانت سلمت ل تعمال أو ال ة االس بيل عاري ى س ارة أو عل ة أو اإلج ى وجه الوديع عل
الحبس                              ه ب م علي ه بحك ا أو غي ك له ه المال ين لمنفع ع أو اسعمالها فى أمر مع بأجحره أو مجانا بقصد عرضها للبي

  .ويجوز أن يزاد عليه غرامة ال تتجاوز مائة جنيه مصرى 
   :٣٤٢مادة 

  . شيئا منها يحكم بالعقوبات السابقة على المالك المعين حارسا أشيائه المحكوز عليها قضائيا أو اداريا اذا اختلس
   : ٣٤٣مادة 

ة آانت يعاقب                     أى طريق ك ب م سرق ذل ا ث ة م ند أو ورق ا س ق قضية به اء تحقي آل من قدم أو سلم للمحكمة فى أثن
  .بالحبس مدة ال تتجاوز ستة شهور 

  
  
  
  
  

  الباب الحادى عشر
  تعطيل المزادات والغش الذى يحصل

  فى المعامالت التجارية
   :٣٤٤مادة

ة                     آل من عطل بواسطة ت     وال منقول أجير أو ام هديد أو إآراه أو تطاول باليد أو نحوه مزادا معلقا ببيع أو شراء أو ت
أو ثابته أو متعلقا بتعهد مقاولة أو توريد أو استغالل شئ أو نحو  ذلك يعاقب بالحبس مدة ال تزيد لعى ثالثة شهور        

  .وبغرامة ال تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط 
   :٣٤٥مادة 

ة                          داول عن القيم ة للت ات أو سندات مالي األشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غالل أو بضائع أو بون
راه أو باعطاءهم           ات مزورة أو مغت ارا أو اعالن اس أخب ين الن دا ب المقررة لها فى المعامالت التجارية بنشرهم عم

ى عدم                    للبائع ثمنا أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مش          ائنين لصنف واحد من بضاعة أو غالل عل اهير التجار الخ
اقبون                               ة أخرى يع ة احتيالي أى طريق نهم أو ب ا  بي ه فيم ثمن المتفق علي بيعه أصال أو على منع بيعه بثمن أقل من ال

  .بالحبسش مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تتجاوز خمسمائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط 
   :٣٤٦مادة 



ق             يضاعف الحد األقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها فى المادة السابقة اذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعل
  .بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية 

  أغيت  : ٣٤٧مادة 
  .ألغيت  : ٣٤٨مادة 
  .ألغيت  : ٣٤٩مادة 
  .ألغيت  : ٣٥٠مادة 
  .ألغيت  : ٣٥١ة ماد

  الباب الثانى عشر
  ألعاب القمار والنصيب والبيع والشراء

  بالنمرة والمعروف باللوتيرى
   :٣٥٢مادة 

ة ال                   الحبس وبغرام آل من أعد مكانا أللعاب القمار وهيأه لدخول الناس فيع يعاقب هو وصيارف المحل المذآور ب
  .ت الجارى فيها األلعاب المذآورة ويحكم بمصادرتها تجاوز الف جنيه وتضبط جميع النود واألمتعة فى المحال

   :٣٥٣مادة 
ضا                    اللوتيرى اذن الحكومةوتضبط أي ة ب رة المرعوف يئا فى النم ويعاقب بهذه العقوبات أيضا آل من وضع للبيع ش

  .لجانب الحكومة جميع النقود واألمتعة الموضوعة فى النمرة 
  
  

  الباب الثالث عشر
  تالفالتخرييب والتعييب واإل

   :٣٥٤مادة 
دة ال                         الحبس م راء يعاقب ب آل من آسر أو خرب لغيره شيئا من االت الزراعة أو زرائب المواشى أو عشش الخف

  .تزيد على سنة أو بغرامة ال تتجاوز مائتى جنيه 
   :٣٥٥مادة 

  .يعاقب بالحبس مع الشغل 
ر أ  : أوال  وب أو الج ن دواب الرآ ا م تض حيوان دون مق دا ب ل عم ن قت ل م واع  آ ن أن وع م ن أى ن ل أو م و الحم

  .المواشى أو أضر به ضررا آبيرا 
آل من سم حيوانا من الحيوانات المذآورة بالفقرة السابقة أو سمكا من األسماك الموجودة فى نهر أو ترعة    : ثانيا  

  .أو غدير أو مستنقع أو حوض 
  .لى األآثر ويجوز جعل الجانين تحت مالحظة البوليس مدة سنة على األقل وسنتين ع

ة ال تتجاوز                  ى سنة أو بغرام د عل دة ال تزي وآل شروع فى الجرائم السالفة الذآر يعاقب عليه بالحبس مع الشغل م
  .مائتى جنى 

   :٣٥٦مادة 
ى                      سجن من ثالث ال شاقة أو ال اذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة ليال تكون العقوبة الشغال ال

  .سبع سنين 
   :٣٥٧مادة 

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ستة أشهر أو بغرامة ال تتجاوز مائتى جنيه آل من قتل عمدا بدون مقتض أو سم                 
  . أو أضر به ضررا آبيرا ٣٥٥حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذآورة فى المادة 

   :٣٥٨مادة 
اوز مائتى جنيه من أتلف آل أو بعض محيط          يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ثالث شهور أو بدفع غرامة ال تتج            

ة أو                               دا أآالك مختلف ة ح دا أو عالمات مجعول ل أو أزال ح ك ومن نق متخذ من أشجار خضراء أو ياسة أو غير ذل
  .هات مستغلة ومن ردم آل أو بعض خندق من الخنادق المجعولة حدا ألمالك أو جهات مستغلة 

دة     واذا ارتكب شئ من األفعال المنصوص عليها ف    ة الحبس م ى الفقرة السابقة بقصد اغتصاب أرض تكون العقوب
  .ال تتجاوز سنتين 

   : ٣٥٩مادة
شاقة                         ه باألشغال ال م علي م بحك آل من تسبب عمدا بقطع جسر من الجسور أو بكيفية أخرى فى حصول غرق يحك

  .المؤقتة أو باألشغال الشاقة المؤبدة 
   :٣٦٠مادة 

ترميم األفران أو المداخن أو المحالت األخرى التى توقد فيها النار أو من النار  الحريق الناشئ من عدم تنظيف أو       
ذا                  ابس وآ بن أو حشيش ي ان ت القرب من آيم ساتين ب الموقدة فى بيوت أو مبان أو غابات أو آروم أو غيطان أو ب



از الطبيعى أو                       فإذا وقع الحريق من الدخين أو من نار موقدة فى محطات لخدمة وتموين السيارات أو محطات للغ
واد            ى م شتملة عل ود أو أى  مراآز لبيع اسطوانات البوتجازات أو مستودعات للمنتجات البترولية أو مخازن م الوق

ه أو          مواد أخرى قابلة لالشتعال تكون العقوبة الحبس والغرامة التى ال تقل عن خمسمائة جنيه وال تجاوز ألفى جني
  .احدى هاتين العقوبتين 

   :٣٦١: مادة 
ة آل منخرب أو أتلف عمدا أمواال ثابتة أو منقولة ال يمتلكها أو جعلها غير صالحة لالستعمال أو عطلها بأية طريق                   

  .يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ستة أشهر وبغرامة ال تتجاوز ثالثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين 
نتين          دة ال تجاوز س ة الحبس م ر آانت العقوب ا أو أآث الى قيمتهى  خمسون جنيه ى الفعل ضرر م إذا ترتب عل ف

  .وغرامة ال تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين 
شأ             وتكون   ه اذا ن ه وال تجاوز ألف جني ة جني ل عن مائ العقوبة السجن مدة ال تزيد على خمس سنين وغرامة ال تق

اس أو صحتهم أو                 اة الن ه جعل حي ة أو اذا ترتب علي ه عام ال مصلحة ذات منفع ل أو توقيف أعم عن الفعل تعطي
  .أمنهم فى خطر 

  .ا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض ارهابى  اذ٣٦١ويضاعف الحد القصى للعقوبات المقررة فى المادة " 
  :  مكررا ٣٦١مادة 

اج بعاقب               آل من عطل عمدا باى طريقة آانت وسيلة من وسائل خدمات امرافق العامة أو وسيلة من وسائل االنت
  .بالسجن 

  .فق عام وتكون العقوبة األشغال الشاقة المؤقتة اذا وقعت الجريمة بقصد اإلضرار باالنتاج أو اإلخالل بسير مر
   :٣٦٢مادة 

ل عالمات                               دم أو أتلف أو نق ه آل من ه ة جني يعاقب بالحبس مدة ال تتجاوز سنتين أو بغرامة ال تزيد على ثالثمائ
  .جيود يزيه أو طبوغرافية أو طودات محاداة أو أوتاد حدود أو طودات ميزانية 

  الغيت  : ٣٦٣مادة 
   :٣٦٤مادة 

ه من األشغال               آل من تعرض بدون اقتضاء بواسطة ضرب          ة بإجرائ ا أمرت أو صرحت الحكوم ع م ونحوه لمن
  .العمومية يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة أو بغرامة ال تزيد على ثالثمائة جنيه 

   :٣٦٥مادة 
ا من                              سجالت أو نحوه دفاتر أو المضابط األصلية أو ال يئا من ال ة آانت ش أى طرق آل من أحرق أو أتلف عمدا ب

سبب عن                   أوراق المصالح ا   ى يت ألميرية أو الكمبياالت أو الوراق التجارية أو صيرفية أو غير ذلك من السندات الت
  .اتالفها ضرر للغير يعاقب بالحبس وبغرامة ال تتجاوز خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين فقط 

   :٣٦٦مادة 
ة أو عصابة بالقوة افججبارية يكون      آل نهب أو إتالف شء من البضائع أو األمتعة أو المحصوالت وقع من جماع             

  .عقابة األشغال الشاقة المؤقتة أو السجن 
   :٣٦٧مادة  

  .يعاقب بالحبس مع الشغل 
  آل من قطع أو أتلف زرعا غير محصودا أوشجرا نابتا أو مغروسا أو غير ذلك من النبات ز: أوال 
  .ضرا آل من اتلف غيطا مبذورا أو بث فى غيط حشيشا أو نباتا م: ثانيا 
  :ثالثا 

  .آل من اقتلع شجرة أو أآثر أو أى نبات أخر أو قطع منها قشرها ليميتها وآل من أتلف طعمه فى شجر 
  .ويجوز جعل الجانين تحت مالحظة البوليس مدة سنة على األقل وسنتين على األآثر 

   :٣٦٨مادة 
ى            اذا ارتكبت الجرائم المنصوص  عليها فى الفقرتين األولى والثانية من           ة اشخاص عل  المادة السابقة ليال من ثالث

القل أو من شخص أو اثنين وآان واحد منهما على القل حامال لسالح وتكون العقوبة األشغال الشاقة أو السجن من           
  .ثالث سنوات الى سبع 

  الباب الرابع عشر
  انتهاك حرمة ملك الغير

  
   : ٣٦٩مادة 



ه بوجه            آل من دخل عقارا فى حيازة أخر بقصد منع حيا          د دخل ان ق ه أو آ ة في القوة أو بقصد ارتكاب جريم ه ب زت
ه          ة جني قانونى وبقى فيه بقصد ارتكاب شئ مما ذآر يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سنة أو بغرامة ال تجاوز ثالثمائ

  .مصرى 
اص واذا وقعت وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أآثر وآان أحدهم على األقل حامال سالحا أو من عشرة أشخ         

ه    سمائة جني اوز خم ة ال تج نتين أو غرام اوز س دة ال تج ة الحبس م ون عقوب م سالح تك ن معه م يك ل ول ى الق عل
  .مصرى 

   :٣٧٠مادة 
ال وآانت            د لحفظ الم آل من دخل بيتا مسكونا أو معد للسكن أو فى أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو فى محل مع

دة ال  هذه األشياء فى حيازة أخر قاصدا من ذلك منع       حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو آان يعاقب بالحبس م
  .تزيد على سنتين أو بغرامة ال تجاوز ثالثمائة جنيه مصرى 

   :٣٧١مادة 
م الحق فى اخراجه                               ا عن أعين من له سابقة مختفي ادة ال ا فى الم آل من وجد فى إحدى المحالت المنوص عليه

  .اشهر أو بغرامة ال تتجاوز مائتى جنيه يعاقب بالحبس مدة ال تتجاوز ثالثة 
   :٣٧٢مادة 

  .واذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها فى المادتين السابقتين ليال تكون العقوبة الحبس مدة ال تتجاوز سنتين 
  مكررا  : ٣٧٢: مادة 

ة                       ة أو أحد األشخاص االعتباري ة للدول ة أو   آل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أومبان مملوآ العام
لوقف خيرى أو الحدى اقطاع العام أو ألية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من األموال العامة وذلك            
ة ال  الحبس وبغرام ة صورة  يعاقب ب ا بأي اع به غلها أو االنتف ا او ش شاءات عليه ة ان ها أو إقام ا أو غرس بزراعته

ا      تجاوز ألفين أو شغلها أو االنتفاع بها بأية ص    اع به ا أو شغلها أو االنتف شاءات عليه ورة يعاقب بالحبس أو إاقمة ان
ى الجانى                        م عل وبتين ويحك اتين العق بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة ال تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى ه

ياء ع                             ك األش ه من تل ا علي ة م رده مع ازال ه    برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبانى أو غراس أو ب ى نفقت ل
  .فضال عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة 

ة      ذلك تكون العقوب فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو اإلدالء ببيانات غير صحيحة مع العلم ب
ى خمسة االف                           د عل الحبس مدة ال تقل عن سنة وال تزيد على خمس سنوات وغرامة ال تقل عن ألف جنيه وال تزي

  .أو بإحدى هاتين العقوبتين جنيه 
  .وتضاعف العقوبة تالمنصو عليها فى الفقترين السابقتين فى حالة العود 

   :٣٧٣مادة 
فينة مسكونة          ه أو س آل من دخا ارضا زراعية أو فضاء أو مبانى او بيتا مسكونا أو معد للسكن أو فى أحد ملحقات

دة ال تجاوز             أو فى محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناء على تكل            الحبس لم يفة ممن لهم الحق فى ذلك يعاقب ب
  .ستة أشهر أو بغرامة ال تجاوز مائتى جنيه 

  .أغيت :  مكررًا ٣٧٣مادة 
  الباب الخامس عشر

  التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة
  واالعتداء على حرية العمل

   : ٣٧٤مادة 
سد حاجة                    يحظر على المستخدمين واألجراء الذين يقومون      ة أو بعمل ي ة فى المرافق العام ة أو الخدم  بخدمة عام

  .عامة ولم لم يكن موضوعا لها نظام خاص أن يترآوا عملهم أو يمتنعوا عنه عمدا 
  ) .أ (١٢٤ ، و١٢٤وتجرى فى شأن ذلك جميع األحكام المبينة فى المادتين 

ستخدمين وا    ؤالء الم ى ه ا عل ا فيهم صوص عليه ات المن ق العقوب شجعين   وتطب ى المحرضين والم راء وعل ألج
  .والمذيعين على حسب األحوال 

  :  مكرراً  ٣٧٤مادة 
وا                    سابقة أن يوقف ادة ال ا فى الم يحظر على المتعاهدين وآل من يدير مرفقا أو عمال من األعمال العامة المشار اليه

  .العمل آيفية يتعطل معها أداء الخدمة العامة وانتظامها 
ى ا     ادتين                   وتطبق عليهم وعل ا فى الم ات المنوص عليه ذيعين العقوب ذين والم  ١٢٤لمحرضين والمشجعين والمحب

  .على حسب األحوال ) أ  (١٢٤و
   :٣٧٥مادة 

يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سنتين وبغرامة ال تزيد عن مائة جنيه آل من استعمل القوة أو العنف أو اإلرهاب أو                    
  .اء أو الشروع فى اإعتداء على حق من الحقوق االتية التهديد أو تدابير غير مشروعة فى اإلعتد

  .حق الغير فى العمل : أوال 



  .حق الغير فى أن يستخدم أو يمتنع عن استخدام شخص اخر : ثانيا 
  .حق الغير فى أن يشترك فى جمعية من الجمعيات : ثالثا 

دا                 وة أو العنف أو اإلرهاب أو الت ر السشروعة مع زوج الشخص          ويطبق حكم هذه المادة ولو استعملت الق بير غي
  .المقصود أو مع أوالده 

  .وتعد من التدابير الغير مشروعة األفعال االتية على األخص 
ة أو        : أوال   القرب من منزل د ب تتبع الشخص المقصود بطريقة مستمرة فى غدوة ورواحة أو الوقوف موقف التهدي

  .بالقرب من اى مكان اخر يقطنه أو يشتغل فيها 
  .منعه من مزاولة عمله باخفاء أدزاته أو مالبسه أو أى شخص أخر مما يستعمله أو بأى طريقة أخرى  : ثانيا

ة من الجرائم المنصو          ويعاقب بنفس العقوبة السالف ذآرها آل من يحرض الغير بأية طريقة على ارتكاب جريم
  .عليها فى هذه المادة 
  الباب السادس عشر
  الترويع والتخويف

  البلطجة 
  : مكررًا ٣٧٥دة ما

سة أو                             ام بنف معى عدم االخالل بأية عقوبة أشد واردة فى نص أخر ، يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة آل من ق
ه أو مع                         العنف مع وة أو ب بواسطة غيرة باستعراض اقوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام الق

ة                  زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه أو التهدي            التعرض لحرم شينه أو ب ا ي نهم بم ى أحد م ه أو عل االفتراء علي د ب
ك   ا أو هت دنيا او معنوي ه ب ه بالحاق األذى ب ه أو تخويف ة علي ع المجن ك لتروي نهم الخاصة وذل ا م اة أي ه او حي حيات

أمر  عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعه منه أو التأثير فى ايرادته لفرض السطوة عليه أو الرغامة على الق           يام ب
ذ    ة تنفي وائح أو مقاوم وانين أو الل ل الق شروع  أو لتعطي ل م اع عن عم ى االمتن ه عل انون أو لحمل ه الق ه ب ال يلزم
اء                د الق ك الفعل أو التهدي ان من شأن ذل األحكام أو الوامر أو االجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ متى آ

أمنه أو سكينته أو طمئنينته أو تعريض حياته أو سالمته للخطر أو الحاق              الرعب فى نفس المجنى عليه أو التكدير        
  .الضرر بشئ من ممتلكاته أومصلحته أو المساس بحريته الشخصية أو شرفة أو اعتباره أو بسالمة ارادته 

ع باصطحاب   اآثر أو وق د من شخصين ف ع الفعل او التهدي نتين اذا وق ل عن س دة ال تق ة الحبس م ون العقوب وتك
ة         ة أو آاوي ادة حارق حيوان يثير الذعر أو بحمل سالح أو ألة حادة أو عصا أو أى جسم صلب أو أداة آهربائة أو م

  .أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أى مادة اخرى ضارة 
ى                      ى أو عل ى أنث د عل ع الفعل أو التهدي وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنتين وال تجاوز خمس سنين اذا وق

  .بلغ ثمانى عشر سنة ميالدية آاملة من ي
  .ويقضى فى جميع الحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه 

  ) :أ( مكررًا ٣٧٥مادة 
ة المنصوص            ى ارتكاب الجريم اء عل ع بن يضاعف آل من الحدين األدنى واألقصى المكررة ألية جنحة أخرى تق

ه                  عليها ف  ى عشرين سنة ألي ه ال سجن واألشغال السشاقة المؤقت وبتى ال ع الحد األقصى لعق سابقة ويرف ادة ال ى الم
  .جناية اخرى تقع بناءا على ارتكابها 

ضارة                    واد ال ة الجرح أو الضرب أو اعطاء الم وتكون العقوبة األشغال الشاقة المؤقتة أو السجن أذا  ارتكبت جناي
ا   المفضى الى موت المنصوص عل     ادة     . يه ادة                 ٢٣٦فى الم ا فى الم ة المنصوص عليه ى ارتكاب الجريم اء عل  بن

  .السابقة فإذا آانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة األشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة 
  .وتكون العقوبة آاألعدام اذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة 

   .٢٣٤او تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة األولى من المادة أو اقترنت أو ارتبطت بها 
دة               ساوية لم ادة م شرطة م ة ال ة تحت مراقب دة للحري ة مقي ه بعقوب وم علي ع الحوال بوضع المحك ويقضى فى جمي

  .العقوبة المحكوم بها عليه بحيث ال تقل عن سنة وال تجاوز خمس سنين 
  الكتاب الرابع
  المخالفات

  المتعلقة بالطرق العمومية
  

  المخالفات المتعلقة بالطرق العمومية 
   :٣٧٦مادة 

انون                          ات أو فى أى ق انون العقوب تلغى عقوبة الحبس الذى ال يزيد أقصى مدتها على أسبوع فى آل نص ورد فى ق
داره عشر                          ى مق ذه النصوص بحد أدن ررة بكل من ه ة المق ا  اخر وفى هذه األحوال تضاعف عقوبة الغرام ة جنيه

  .وبحد أقصة مقداره مائة جنيه 
  المخالفات المتعلقة باالمن العام أو الراحة العمومية



   :٣٧٧مادة 
  :يعاقب بغرامة التجاوز مائة جنيه آل من ارتكب فعال من األفعال االتية 

  .من ألقى فى الطريق بغير احتياط اشياء من شأنها جرح المارين أو تلويثهم اذا سقطت عليهم   -١
  .من اهمل فى تنظيف أو اصالح المداخن أو الفران أو المعامل التى تستعمل فيها النار   -٢
ة                      -٣ ات المؤذي من آان موآال بالتحفظ على مجنون فى حالة هياج فأطلقة او آان موآال بحيوان من الحيوان

  .أو المفترسة فأفلته 
سبب عن       من حرش آلبا واثبا على مار أو مقتفيا أثره أو لم يرده عنه        -٤ م يت م ل  إذا آان الكلب فى حفظة ول

  .ذلك أذى أو ضرر 
  .من ألهب بغير اذن صواريخ أو نحوه فى الجهات التى يمكن أن ينشأ عن الهابها فيها اتالف أو إخطار   -٥
  .طلق فى داخل القرى أو المدن سالحال ناريا أو ألهب فيها أعيرة نارية أو مواد اخرى مفرقعة \من أ  -٦
ة                    من امت   -٧ ك من جه د طلب ذل ا عن ادرا عليه ان ق ذل مساعدة وآ ال مصلحة أو ب نع أو أهمل فى أداء أعم

ق أو                       ع الطري ة طق ذا فى حال ك وآ ح ذل ق أو ن االقتدار فى حالة حصول حادث أوهياج أو غرق أو فيضان أو حري
  .النهب أو التلبس بجريمة أو حالة تنفيذ أمر أوحكم قضائى 

  .البالد أو مسكوآتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة أو مغشوشهة من امتنع عن قبول عملة   -٨
  .من وقعت منه مشاجرة أو تعدى أو إيذاء خفيف ولم يحصل ضرب وجرح   -٩

   :٣٧٨مادة 
  :يعاقب بغرامة ال تجازو خمسون جنيها آل من رتكب فعال من االفعال االتية 

اذور    -١ رى صعبة أو ق ياء أخ ارا او أش ى أحج ن رم ان أو  م وت أو مب يارات أو بي ات أو س ى عرب ات عل
  .محوطات ملك غيره أو على بساتين او حظائر 

ياء أخرى يمكن                       -٢ اه األخرى أدوات أو أش من رمى فى النيل  او الترع أو المصارف أو المجارى أو المي
  .أن تعوق المالحة أو تزحم مجرى تلك المياه 

لمخصصة فى المنفعة العامة أو نزع األتربة منها أو األحجار أو           من قطع الخضرة النباتية فى المحالت ا        -٣
  .مواد أخرى ولم يكن مأذونا بذلك 

  .من أتلف أو خلع أو نقل الصفائح أو النمر أو األلواح الموضوعة على الشوارع أو األبنية   -٤
ذا من أتلف                     -٥ يئا       من أطفئ نور الغاز أو المصابيح أو الفوانيس المعدة النارة الطرق وآ ل ش ع او نق أو خل

  .منها أو من أدواتها 
  .من تسبب بإهماله فى اتالف شئ من منقوالت الغير   -٦
  .من تسبب فى موت أو جرح بهائم أو دواب الغير بعدم تبصرة أو بإهماله أو عدم مراعاة اللوائح   -٧
ذلك لألخ      -٨ صابات   من ترك اوالده حديثى السجن أو مجانين موآلين لحفظة يهيمون وعرضهم ب طار أو اف
.  
  .من ابتدر انسانا بسبب غير علنى   -٩

   :٣٧٩مادة 
  :يعاقب بغرامة ال تجاوز خمسة وعشرين جنيها آل من ارتكب فعال من األفعال االتية 

  .من رآض فى الجهات المسؤلة خيال أو دواب أخرى أو ترآها ترآض فيها   -١
  .السكان من حصل منه فى الليل لغط أو ضجيج مما يكدر راحة   -٢
ائم أو             -٣ ائم او روث البه من ضع فى المدن سطح أو حيطان مسكنه مواد مرآبة من فضالت أو روث البه

ا                ا زرع أو حصول أو مر فيه ذور فيه زرع أو مب ة لل غيرها مما يضر بالصحة العمومية من دخل فى أرض مهيئ
رك                 دة للجر أو للحمل أو الرآوب أو ت ا أو ترعى       بمفرده أو ببهائمه أو دوابه المع دواب تمر فيه ائم أو ال ذه البه  ه

  فيها بغير حق 
   :٣٨٠مادة 

من خالف أحكام اللوائح العامة أو المحلية الصادرة من جهات االدارة العامة او المحلية يجازى بالعقوبات المقررة                 
دة                          وائح زائ ررة فى الل ة المق إن آانت العقوب ا ف ذه الحدود    فى تلك اللوائح بشرط اال تزيد عن خمسين جنيه  عن ه

  .وجب حتما انزالها اليها 
ى خمسة وعشرين                           د عل ة ال تزي دفع غرام فإذا آانت الالئحة ال تنص على عقوبة ما يجازى من يخالف أحكامها ب

  .جنيها 
  . ملغاة – ٣٩٥ الى ٣٨١المواد من 

  



 


