
 القاضي بتعديل قانون العقوبات السوري  1111لعام  1المرسوم رقم  

   رئيس الجوهورية
 بناء على أحكام الدستور 

 يرسن ها يلي:  

  1 الوادة 

 ٚؼذل لإٌَ انؼمٕتاخ ػهٗ انٕجّ انًثٍٛ فٙ انًٕاد انرانٛح.

 2الوادة 

انركذٚشٚح انًُظٕص ػهٛٓا فٙ لإٌَ انؼمٕتاخ انظادس ٚؼذل انذذ األدَٗ نهغشاياخ 
ٔذؼذٚالذّ، ٔفٙ عائش انُظٕص انجضائٛح  8141/ نؼاو 841سلى / تانًشعٕو انرششٚؼٙ

خًغًائح( نٛشج، ٔٚؼذل دذْا األػهٗ ٔٚظثخ )أنفٙ( نٛشج ٔذؼذل األخشٖ ٔٚظثخ )
انغشايح انركذٚشٚح انًمطٕػح فٛٓا ٔذظثخ )خًغًائح( نٛشج، يا نى ُٚض انمإٌَ فٙ أ٘ 

 يٍ انذذٍٚ انًزكٕسٍٚ أٔ انغشايح انًزكٕسج ػهٗ أكصش يٍ رنك.

 3الوادة 

ًشاس إنٛٓا فٙ انًادج ٚؼذل انذذ األدَٗ نهغشايح انجُذٛح فٙ انمٕاٍَٛ ٔانُظٕص ان
انغاتمح ٔٚظثخ )أنفٙ( نٛشج،ٔٚؼذل دذْا األػهٗ ٔٚظثخ )ػششج آالف( نٛشج، ٔذؼذل 
انغشايح انجُذٛح انًمطٕػح فٛٓا ٔذظثخ )أنفٙ( نٛشج، يا نى ُٚض انمإٌَ فٙ أ٘ يٍ 

 انذذٍٚ أٔ انغشايح انًزكٕسج ػهٗ أكصش يٍ رنك.

 4الوادة 

( 2ٚؼذل انذذ األدَٗ نهغشايح انجُائٛح فٙ انمٕاٍَٛ ٔانُظٕص انًشاس إنٛٓا فٙ انًادج )
يٍ ْزا انًشعٕو انرششٚؼٙ ٔٚظثخ )ػششج آالف( نٛشج، ٔدذْا األػهٗ )يائرٙ أنف( 

 نٛشج، يا نى ُٚض انمإٌَ فٙ أ٘ يٍ انذذٍٚ انًزكٕسٍٚ ػهٗ أكصش يٍ رنك.

 5الوادة 

 / ي2ٍٍ خًظ نٛشاخ ٔػشش نٛشاخ انٕاسدج فٙ انثُذ /ٚغرؼاع ػٍ ػثاسج )ذرشأح تٛ
 .يٍ لإٌَ انؼمٕتاخ تانؼثاسج انرانٛح، )ذرشأح تٍٛ يائح نٛشج ٔيائرٙ نٛشج( (44انًادج )

 6الوادة 

 / ي2ٍٚغرؼاع ػٍ ػثاسج )ذرشأح تٍٛ نٛشذٍٛ ٔخًظ نٛشاخ(، انٕاسدج فٙ انثُذ /
 ، )ذرشأح تٍٛ خًغٍٛ ٔيائح نٛشج(.يٍ لإٌَ انؼمٕتاخ تانؼثاسج انرانٛح (22انًادج )

 7الوادة 

 ٔٚغرؼاع ػُٓا تانُض انرانٙ:( 242ذهغٗ انًادج )
 ًح:إرا ٔجذخ فٙ لضٛح أعثاب يخففح لضد انًذك -8
. تذالً يٍ اإلػذاو، تاألشغال انشالح انًؤتذج، أٔ تاألشغال انشالح انًؤلرح يٍ خًظ  أ

 ػششج عُح إنٗ ػششٍٚ عُح.
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. ٔتذالً يٍ األشغال انشالح انًؤتذج، تاألشغال انشالح انًؤلرح ال ألم يٍ اشُرٙ  ب
 ػششج عُح.

ُ  يٍ االػرمال انًؤتذ، تاالػرمال انًؤلد ال ألم يٍ ا  شُرٙ ػششج عُح.ض. ٔتذالً
 د. ٔنٓا أٌ ذخفغ إنٗ انصهصٍٛ كم ػمٕتح جُائٛح أخشٖ.
ْـ. ٔنٓا أٚضاً فًٛا خال دانح انركشاس، أٌ ذثذل تمشاس يؼهم انذثظ عُرٍٛ ػهٗ األلم يٍ 
 أٚح ػمٕتح ال ٚجأص دذْا األدَٗ انصالز عُٕاخ.

ُغ يٍ انذمٕق ٔكهًا أتذند انؼمٕتح انجُائٛح تانذثظ أيكٍ انذكى ػهٗ انًجشو تانً-2
 (.11( ٔ)12( ٔ)24انًذَٛح، ٔيُغ اإللايح ٔاإلخشاض يٍ انثالد ٔفالاً ألدكاو انًٕاد )

 8الوادة 

 ٔٚغرؼاع ػُٓا تانُض انرانٙ: (244ذهغٗ انًادج )
إرا أخزخ انًذكًح تاألعثاب انًخففح نًظهذح يٍ اسذكة جُذح، فهٓا أٌ ذخفغ -8

( 48دذْا األدَٗ انًثٍٛ فٙ انًادذٍٛ ) انؼمٕتح انًاَؼح نهذشٚح أٔ انًمٛذج نٓا إنٗ
(ٔ42.) 
ٔنٓا أٌ ذثذل انغشايح يٍ انذثظ، ٔيٍ اإللايح انجثشٚح، أٔ أٌ ذذٕل فًٛا خال دانح -2

 انركشاس، انؼمٕتح انجُذٛح إنٗ ػمٕتح ذكذٚشٚح تمشاس يؼهم.

 9الوادة 

 ٔٚغرؼاع ػُٓا تانُض انرانٙ: (401ذهغٗ انًادج )
إر ػمذ صٔاض طذٛخ تٍٛ يشذكة إدذٖ انجُاٚاخ انٕاسدج فٙ ْزا انفظم ٔتٍٛ انًؼرذٖ -8

/ ػهٗ أٌ ال 248ػهٛٓا ٚغرفٛذ يشذكة انفؼم يٍ انؼزس انًخفف ٔفك أدكاو انًادج /
 مم انؼمٕتح ػٍ انذثظ عُرٍٛ.ذ

ٔٚؼاد إنٗ يذاكًح انفاػم إرا اَرٓٗ انضٔاض إيا تطالق انًشأج دٌٔ عثة يششٔع، أٔ 
تانطالق انًذكٕو تّ نًظهذح انًؼرذٖ ػهٛٓا لثم اَمضاء خًظ عُٕاخ ػهٗ انضٔاض، 
 ٔذذرغة انًذج انرٙ َفزْا يٍ انؼمٕتح.

اسدج فٙ ْزا انفظم ٔتٍٛ انًؼرذٖ إرا ػمذ صٔاض طذٛخ تٍٛ يشذكة إدذٖ انجُخ انٕ-2
 ػهٛٓا أٔلفد انًالدمح، ٔإرا دكى تانمضٛح ػهك ذُفٛز انؼمٕتح.
ٔٚؼاد إنٗ انًالدمح أٔ ذُفٛز انؼمٕتح إرا اَرٓٗ انضٔاض إيا تطالق انًشأج دٌٔ عثة 
يششٔع، أٔ تانطالق انًذكٕو تّ نًظهذح انًؼرذٖ ػهٛٓا لثم اَمضاء شالز عُٕاخ ػهٗ 

 ة انًذج انرٙ َفزْا يٍ انؼمٕتح.انضٔاض. ٔذذرغ

 11الوادة 

 ، ٔٚغرؼاع ػُٓا تانُض انرانٙ:(422ذهغٗ انًادج )
 انشالح ػششٍٚ عُح.يٍ لرم إَغاَاً لظذاً، ػٕلة تاألشغال 

 11الوادة 

 ٔٚغرؼاع ػُٓا تانُض نرانٙ: (،422ذهغٗ انًادج )
تانشذج أٔ تأ٘ ػًم  يٍ عثة يٕخ إَغاٌ يٍ غٛش لظذ انمرم تانضشب أٔ تانؼُف أٔ-8

 أخش يمظٕد، ػٕلة تاألشغال انشالح عثغ عُٕاخ ػهٗ األلم.
ٔال ذُمض انؼمٕتح ػٍ ػشش عُٕاخ إرا الرشٌ انفؼم تئدذٖ انذاالخ انًُظٕص ػهٛٓا -2

 فٙ انًادذٍٛ انغاتمرٍٛ.

 12الوادة 
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 ، ٔٚغرؼاع ػُٓا تانُض انرانٙ:(425ذهغٗ انًادج )
ذؼالة تاالػرمال انًؤلد يذج ال ذمم ػٍ خًظ عُٕاخ انٕانذج انرٙ ذمذو، اذماًء -8

 نهؼاس، ػهٗ لرم ٔنٛذْا انز٘ دثهد تّ عفاداً.
 انفؼم ػًذاً. ٔال ذُمض انؼمٕتح ػٍ عثغ عُٕاخ إرا ٔلغ-2

 13الوادة 

 ٔٚغرؼاع ػُٓا تانُض انرانٙ: (،421ذهغٗ انًادج )
َغاَاً لظذاً ٚؼالة تاالػرمال انًؤلد يٍ خًظ عُٕاخ إنٗ ػشش عُٕاخ يٍ لرم إ

 تؼايم اإلشفاق تُاًء ػهٗ انذاجح تانطة.

 14الوادة 

 ٔٚغرؼاع ػُٓا تانُض انرانٙ: (،421ذهغٗ انًادج )
ٔعٛهح كاَد ػهٗ االَرذاس، أٔ عاػذِ تطشٚمح يٍ انطشق  يٍ دًم إَغاَاً تأٚح-8

( انفمشاخ )أ، ب، د( ػهٗ لرم َفغّ، ػٕلة تاالػرمال يٍ 281انًزكٕسج فٙ انًادج )
 خًظ عُٕاخ إنٗ اشُرٙ ػششج عُح إرا ذى االَرذاس.

ٔػٕلة تانذثظ يٍ عرح أشٓش إنٗ شالز عُٕاخ فٙ دانح انششٔع فٙ االَرذاس إرا -2
 اء أٔ ػجض دائى.َجى ػُّ إٚز

ٔإرا كاٌ انشخض انًذًٕل أٔ انًغاػذ ػهٗ االَرذاس دذشاً دٌٔ انخايغح ػششج يٍ -2
 ػًشِ، أٔ يؼرْٕاً طثمد ػمٕتاخ انرذشٚغ ػهٗ انمرم أٔ انرذخم فّٛ.

 15الوادة 

 ٔٚغرؼاع ػُٓا تانُض انرانٙ: (441ذهغٗ انًادج )
ٚغرفٛذ يٍ انؼزس انًخفف يٍ فاجأ صٔجّ أٔ أدذ أطٕنّ أٔ فشٔػّ أٔ أخٕذّ فٙ جشو انضَا 
انًشٕٓد أٔ فٙ طالخ جُغٛح فذشاء يغ شخض آخش فألذو ػهٗ لرهًٓا أٔ إٚزائًٓا أٔ 

ا تغٛش ػًذ ٔذكٌٕ انؼمٕتح انذثظ يٍ خًظ عُٕاخ إنٗ عثغ ػهٗ لرم أٔ إٚزاء أدذًْ
 عُٕاخ فٙ انمرم.

 16الوادة 

 ، ٔٚغرؼاع ػُٓا تانُض انرانٙ:(442ذهغٗ انًادج )
 ػهٗ انًجشو تاألشغال انشالح انًؤلرح، ٚمضٗ

 إرا جأصخ يذج دشياٌ انذشٚح انشٓش.-أ
 إرا أَضل تًٍ دشيد دشٚرّ ذؼزٚة جغذ٘ أٔ يؼُٕ٘ أٔ طهة فذٚح.-ب
 إرا ٔلغ انجشو ػهٗ يٕظف فٙ أشُاء لٛايّ تٕظٛفرّ أٔ فٙ يؼشع لٛايّ تٓا.-ض

 17الوادة 

 ٔٚغرؼاع ػُٓا تانُض انرانٙ: (،248ذهغٗ انًادج )
ُ  أٔ غٛش يُمٕل أٔ أعُاداً ذرضًٍ ذؼٓذاً -8 كم يٍ دًم انغٛش ػهٗ ذغهًّٛ ياالً يُمٕالً
 ٔ إتشاء فاعرٕنٗ ػهٛٓا ادرٛاالً،أ

 إيا تاعرؼًال انذعائظ
 أٔ ترهفٛك أكزٔتح أٚذْا شخض شانس ٔنٕ ػٍ دغٍ َٛح
 أٔ تظشف يٓذ نّ انًجشو أٔ ظشف اعرفاد يُّ.
 أٔ ترظشفّ تأيٕال يُمٕنح أٔ غٛش يُمٕنح ْٕٔ ٚؼهى أٌ نٛظ نّ طفح نهرظشف تٓا.
 أٔ تاعرؼًانّ اعًاً يغرؼاساً أٔ طفح كارتح.

http://127.0.0.1:7000/www.damascusbar.org/arabic/law_lib1/Syr_law/penal_group/penal_18.htm#537
http://127.0.0.1:7000/www.damascusbar.org/arabic/law_lib1/Syr_law/penal_group/penal_18.htm#538
http://127.0.0.1:7000/www.damascusbar.org/arabic/law_lib1/Syr_law/penal_group/penal_18.htm#539
http://127.0.0.1:7000/www.damascusbar.org/arabic/law_lib1/Syr_law/penal_group/penal_18.htm#548
http://127.0.0.1:7000/www.damascusbar.org/arabic/law_lib1/Syr_law/penal_group/penal_18.htm#556
http://127.0.0.1:7000/www.damascusbar.org/arabic/law_lib1/Syr_law/penal_group/penal_18.htm#641


ػٕلة تانذثظ يٍ شالز عُٕاخ إنٗ خًظ عُٕاخ ٔتانغشايح يٍ ػششج آالف نٛشج إنٗ 
خًغٍٛ أنف نٛشج، ٔال ٚغرفٛذ انًذكٕو يٍ األعثاب انًخففح انرمذٚشٚح أٔ ٔلف انرُفٛز 
 أٔ ٔلف انذكى انُافز إال فٙ دانح إصانح انضشس.

 ٚطثك انؼماب َفغّ فٙ يذأنح اسذكاب ْزا انجشو.-2

 18الوادة 

 ٔٚغرؼاع ػُٓا تانُض انرانٙ: (،242ذهغٗ انًادج )
كم يٍ ألذو لظذاً ػهٗ كرى أٔ اخرالط أٔ إذالف أٔ ذًضٚك عُذ ٚرضًٍ ذؼٓذاً أٔ إتشاء، 

ء يُمٕل آخش عهى إنّٛ ػهٗ ٔجّ انٕدٚؼح أٔ انٕكانح أٔ اإلجاسج أٔ ػهٗ عثٛم أٔ شٙ
انؼاسٚح أٔ انشٍْ، أٔ إلجشاء ػًم نماء أجشج أٔ تذٌٔ أجشج ششط أٌ ٚؼٛذِ أٔ ٚمذيّ أٔ 
ٚغرؼًهّ فٙ أيش يؼٍٛ ٚؼالة تانذثظ يٍ عرح أشٓش إنٗ شالز عُٕاخ ٔتغشايح 

 ضشس ٔتٍٛ َظفٓا ػهٗ أٌ ال ذُمض ػٍ أنفٙ نٛشج.ذرشأح تٍٛ ستغ لًٛح انشدٔد ٔانؼطم ٔان

 19الوادة 

 ٔٚغرؼاع ػُٓا تانُض انرانٙ: (،245ذهغٗ انًادج )
تأشٛاء أخشٖ يٍ انًصهٛاخ عهًد إنّٛ نؼًم يؼٍٛ  كم يٍ ذظشف تًثهغ يٍ انًال أٔ

ْٕٔ ٚؼهى أٔ كاٌ ٚجة أٌ ٚؼهى أَّ ال ًٚكُّ إػادج يصهٓا ٔشى ٚثشا ريرّ سغى اإلَزاس، 
ٚؼالة تانذثظ يٍ شالشح أشٓش إنٗ عُرٍٛ ٔتانغشايح درٗ ستغ لًٛح انشدٔد ٔانؼطم 

 ٔانضشس ػهٗ أٌ ال ذُمض انغشايح ػٍ أنفٙ نٛشج.

 21الوادة 

 ٔٚغرؼاع ػُٓا تانُض انرانٙ: (،241ذهغٗ انًادج )
كم يٍ أعرًهك أٔ اخرهظ أٔ سفغ أٌ ٚشد أٔ كرى نمطح أٔ أ٘ شٙء يُمٕل دخم فٙ -8

أٔ تظٕسج طاسئح أٔ تمٕج لاْشج، ٚؼالة تانذثظ يٍ شالشح أشٓش إنٗ عُرٍٛ  دٛاصذّ غهطاً 
 ٔتانغشايح درٗ ستغ لًٛح انشدٔد ٔانؼطم ٔانضشس ػهٗ أٌ ال ذمم انغشايح ػٍ أنفٙ نٛشج.

 ذغش٘ أدكاو ْزِ انًادج ػهٗ يٍ أطاب كُضاً تًا ٚرؼهك تانُظٛة انؼائذ نغٛشِ.-2

 21الوادة 

 ٙ فٙ انجشٚذج انشعًٛح.ُٚشش ْزا انًشعٕو انرششٚؼ
 يٛالد٘ 2/8/2088ْجش٘ انًٕافك نـ  21/8/8422ديشك فٙ 

 
 سئٛظ انجًٕٓسٚح

 
 تشاس األعذ
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