كتاب األحكام الذررية سي األحوال الذخصية للمودويين
المادة 1
اُقطجخ ػول ٣زلن ث ٚاُقبؽجبٕ ػِ ٠إٔ ٣زيٝعب ثجؼؼٜٔب شوػبً ك ٢أعَ
َٓٔ ٠ثٜٔو ٓوله ٣زلوبٕ ػِٜ٤ب
المادة 2
اُوبطوح ٣غٞى ُٞاُلٛب إٔ ٣قطت ُٜب ٝاما ًبٗذ ٣زٔ٤خ عبى ُٞاُلرٜب أ ٝأؽل
أفٞرٜب إٔ ٣قطجٞا ُٜب
المادة 3
اُواشلح أٓوٛب ك٣ ٢لٛب  ٌُٖٝعود اُؼبكح إٔ ٝاُلٛب ٞ٘٣ة ػٜ٘ب ٓز٠
ًبٗذ اُقطجخ ثوجُٜٞب ًٔب عود اُؼبكح أ٣ؼبً إٔ اُ٤زٔ٤خ ٞ٘٣ة ػٜ٘ب ٝاُلرٜب أٝ
أؽل أفٞرٜب أ ٝأؽل أهبهثٜب
المادة 4
اُقبؽت أٓو ٙك٣ ٢لٝ ٙال ٣غٞى إٔ ٞ٘٣ة ػ٘ ٚأؽل اال ثزَ٤ًٞ
المادة 5
٣ظؼ كَـ اُقطجخ ثبهاكح االص٘ ٖ٤أ ٝاثطبُٜب ثبهاكح أؽلٔٛب
المادة 6
ال رؼل اُقطجخ شوػ٤خ اال ثبُؼٜل اُشوػ ٢أُؼوٝف ثبُو٘٤بٕ
المادة 7
٣غٞى رٞص٤ن اُقطجخ ثؼول ًزبث٣ ٢شزَٔ ػِ ٠اُو٘٤بٕ ٝػِ ٠ؿوآخ ِ٣زيّ
ثٜب ٖٓ ٣ؼلٍ ػٖ اُقطجخ ٖٓ أُزؼبهلٖ٣
المادة 8
ٗبهغ اُقطجخ ال ِ٣يٓ ٚككغ ش٢ء آفو ؿ٤و اُـوآخ أُؼوٝثخ
المادة 9

ٓٝغ مُي كبُـوآخ رَوؾ اما ٝعل ٍجت ٖٓ األٍجبة ا٥ر ٢ث٤بٜٗب:
أٝال ً ـ اما ظٜو ثؤؽل اُقبؽج ٖ٤ػ٤ت ُْ ٣ ٌٖ٣ؼِْ ث ٚاُقبؽت ا٥فو
صبٗ٤بً ـ اما ؽوأ اُؼ٤ت أ ٝؽلس ع٘ٓٝ ٕٞوع ٓؼل ثؼل اُقطجخ
صبُضبً ـ اما صجذ شوػبً ػِ ٠أؽل اُؼبئِز ٖ٤اهرٌبة اُلؾشبء
هاثؼبً ـ اما اػز٘ن هو٣ت أؽل اُؼبئِز ٖ٤ك٣بٗخ أفو ٟأٓ ٝنٛجبً آفو
فبَٓبً ـ اما ٍبء ٍِٞى اُقبؽت أ ٝأٍوف
ٍبكٍبً ـ اما ارؼؼ إٔ اُقبؽت ػل ْ٣اُزٌَت
ٍبثؼبً ـ اما ػِْ اُقبؽت إٔ أُقطٞثخ ٓبد ُٜب ىٝعبٕ
المادة 11
اما رٞك ٢أؽل اُقبؽج ٖ٤ثطِذ اُقطجخ ٝال ؿوآخ ٝهكد اُٜلا٣ب ً٘ض أُبكح
()41
المادة 11
اما هؼذ اَُِطخ اُشوػ٤خ ثبٍزؾوبم اُـوآخ ٣ ُْٝؾظَ ككؼٜب ٓٝبد
أُِيّ ثٜب ُيٓذ روًزٚ
المادة 12
ٝكبح أة أُقطٞثخ أ ٝأُزؼٜل ثبُـوآخ ال رجطَ اُؼول ثَ ٘٣لن ٝرَو١
اُـوآخ ػِ ٠اُٞهصخ
المادة 13
اما ؿ٤و أؽل اُقبؽج ٖ٤اهبٓز ٖٓ ٚثِلح اُ ٠ثِلح كال ٣غجو ا٥فو ػِ٠
االٗزوبٍ ٓؼٝ ٚرؾن ُ ٚاُـوآخ اال اما ًبٕ اَُلو اعجبه٣بً كبٕ اُـوآخ ك٢
ٛن ٙاُؾبُخ رَوؾ
المادة 14
اما أٛل ٟأؽل اُقبؽج ٖ٤ش٤ئبً اُ ٠ا٥فو ٝعت ػِ ٠أُٜل ٟاُ ٚ٤هك ٙأٝ
ككغ هٔ٤ز ٚاما أكول ٙؿ٤و إٔ اُٜل٣خ اما ًبٗذ ٖٓ أَُزٌِٜبد أٔٓ ٝب ٣زِق
ؽجؼبً ثبالٍزؼٔبٍ كوكٛب أ ٝرؼ٣ٞغ هٔ٤زٜب ؿ٤و ٝاعت

المادة 15
ُِقطجخ ٓغ مُي أؽٌبّ ٝهٞاػل ٓزجؼخ كٓ ٢ظ٘ل ٖ٤ثبُِـخ اُؼجو٣خ أؽلٔٛب
أٍٗ ٚل ٚ٤شبُ ّٞثبإلٌٍ٘له٣خٝ ،اُضبٗ ٢أٍٜٗ ٚو ٓظوا ْ٣ثٔظو ،كٌَ
فطجخ رٌٓ ٕٞقبُلخ ُزِي األؽٌبّ ٝاُوٞاػل ال ٣ظؼ اُزَٔي ثٜب أ ٝأُوبػبح
ثشؤٜٗب أٓبّ اَُِطخ اُل٤٘٣خ
المادة 16
اُيٝاط كوع ػِ ًَ ٠اٍوائ٢ِ٤
المادة 17
اُلٝ ٖ٣أُنٛت شوؽ ُظؾخ اُؼول كبما ًبٕ أؽل االص٘ ٖٓ ٖ٤ؿ٤و اُل ٖ٣أٝ
ٖٓ ٓنٛت آفو كال ٣غٞى اُؼول ثٜٔ٘٤ب ٝاال ًبٕ ثبؽال ً
المادة 18
٣ظؼ إٔ ٣ؼول ث ٖ٤اصً٘ ٖ٤بٕ أؽلٔٛب أع٘ج٤بً صْ اػز٘ن اُل ٖ٣أ ٝأُنٛت
اػز٘بهبً شوػ٤بً
المادة 19
اما اهرل اإلٍوائ ٢ِ٤صْ ريٝط شوػبً ثبٍوائ٤ِ٤خ طؼ اُؼول ًنُي اما اهرلد
اإلٍوائ٤ِ٤خ صْ ريٝعذ ثبٍوائ٢ِ٤
المادة 21
الئن ُيٝاط اُوعَ صٔبٗ٤خ ػشو ػبٓبً
المادة 23
٣غٞى اُيٝاط ثؼل ثِٞؽ اُضبُضخ ػشوح ٍ٘خ ثبَُ٘جخ ُِوعَ ٝاص٘ز ٢ػشوح
ٍ٘خ ٗٝظلب ثبَُ٘جخ ُِيٝعخ ٝثؾ٤ش إٔ ر٘جذ ػبٗزٜب  ُٞٝشؼورٖ٤
المادة 24
٣غٞى ىٝاط اُظـ٤وح ثٞال٣خ أثٜ٤ب ٓز ٠أهاك أٓ ٝز ٠أهاكد أٜٓب أ ٝأؽل أفٞرٜب
اما ًبٗذ ٣زٔ٤خ ٝهػ٤ذ
المادة 25

اُظـ٤وح أُزيٝعخ ثٞال٣خ أثٜ٤ب ال ٘٣وغ ػولٛب اال ثبُطالم  ُٞٝاكػذ إٔ
ىٝاعٜب ثـ٤و هجُٜٞب
المادة 26
ر٘وؼٝ ٢ال٣خ األة ك ٢ري٣ٝظ اُظـ٤وح ثطالهٜب أ ٝثٞكبح ىٝعٜب
المادة 27
ُِظـ٤وح اُ٤زٔ٤خ اُز ٢ىٝعزٜب أٜٓب أ ٝأؽل أفٞرٜب كَـ اُؼول
المادة 28
٣وغ اُلَـ شوػبً ثوُٜٞب أٓبّ شبٛل ٖ٣أٗب ال أهجَ كالٗبً ىٝعبً ُٝ ٢ال أه٣ل
إٔ أثو ٠ىٝعخ ُ ٚأ ٝهُٜٞب أٗ٘ ٢أكَـ ػول ىٝاع ٢أ ٝاما ىٝعذ ٗلَٜب ٖٓ
آفو
المادة 29
٣ظؼ اُلَـ ثال اشٜبك ٖٓ اُ٤زٔ٤خ اما ٝهغ ىٝاعٜب هجَ ثِٞؿٜب ثَذ
ٍٖ٘٤
المادة 31
ُؾن اُلَـ ؽل  ٞٛاُؾَٔ اما رغبٝى اإلص٘ز ٢ػشوح ٍ٘خ  ُٞٝثٓ ّٞ٤غ
ٗجذ شؼو اُؼبٗخ
المادة 31
اُلَـ ٖٓ اُظـ٤وح َ٣وؾ ؽوٜب ك ٢أُٜو كٓ ٕٝئعَ اُظلام
المادة 32
٣غَٔ ثبَُِطخ اُشوػ٤خ إٔ رٔ٘غ ىٝاط اُظـ٤وح رؾبش٤بً ٖٓ اُلَـ كٔ٤ب
ثؼل
المادة 33
اُوبطو ال ٣طِن ثَ ٣لَـ ٝاٗٔب ٣ ٞٛطِن اما هشل ٝافزِ ٠ثيٝعزٚ
المادة 34

ال ٝال٣خ ٝال ٍِطخ ألؽل ػِ ٠اُؼبهل ٖ٣ك ٢ؽبٍ ثِٞؿٜٔب ٍٖ اُوشل
أُ٘ ٙٞػ٘ ٚك ٢أُبكح 32
المادة 35
ال ٣غٞى اُؼول ػِ ٠آوأح ؿ٤و فبُ٤خ أ ٝؿ٤و صبثذ ؽالهٜب شوػبً أٝ ٝكبح
ىٝعٜب
المادة 36
أُزٞك ٠ىٝعٜب اما ُْ ٣زوى أٝالكاً ًٝبٕ ُ ٚشو٤ن أ ٝأؿ ألث ٚ٤ػلد ُٚ
ىٝعخ شوػبً ٝال رؾَ ُـ٤وٓ ٙب كاّ ؽ٤بً اال اما رجوأ ٜٓ٘ب ً٘ض أُبكح 12
المادة 37
ال ٣ظؼ اُؼول ٓغ ٝعٞك هواثخ رؾو ْ٣أٓ ٝبٗغ شوػ٢
المادة 38
هواثخ اُزؾوٞٗ ْ٣ػبٕٞٗ :ع ال ٘٣ؼول ك ٚ٤اُؼول ٝال ٣ؾزبط اُ ٠ؽالم ٝاألٝالك
ال ٣ؼل ٕٝشوػٞٗٝ ،ٖ٤٤ع  ٌٕٞ٣ك ٚ٤اُؼول ثبؽال ً ٣ٝغجو اُوعَ ػِ ٠اُطالم
ٝال ٣ؼل أٝالك ٙؿ٤و شوػٖ٤٤
المادة 39
ٓؾوٓبد اُ٘ٞع األ :ٖٛ ٍٝاألّٝ ،اُج٘ذٝ ،ث٘ذ اُج٘ذٝ ،ث٘ذ االثٖٝ ،آوأح
اُؼْ ألةٝ ،ث٘ذ اُيٝعخٝ ،ث٘ذ ث٘زٜبٝ ،ث٘ذ اثٜ٘ب ٝاُؾٔبحٝ ،أٜٓبٝ ،األفذ،
ٝاُؼٔخٝ ،اُقبُخٝ ،آوأح األةٝ ،آوأح االثٖٝ ،آوأح األؿٝ ،أفذ اُيٝعخ
المادة 41
ٓؾوٓبد اُ٘ٞع اُضبٗ :ٖٛ ٢اُغلحٝ ،آوأح اُغلٝ ،آوأح اثٖ االثٖٝ ،آوأح
اثٖ اُج٘ذٝ ،ث٘ذ ث٘ذ االثٖٝ ،ث٘ذ اثٖ االثٖٝ ،ث٘ذ ث٘ذ اُج٘ذٝ ،ث٘ذ اثٖ
اُج٘ذٝ ،ث٘ذ ث٘ذ اثٖ اُيٝعخٝ ،ث٘ذ ث٘ذ ث٘ذ اُيٝعخٝ ،علح أث ٢اُيٝعخ،
ٝعلح أّ اُيٝعخٝ ،علح اُغلٝ ،آوأح اُؼْ ألّٝ ،آوأح اُقبٍ
المادة 41
ال ه٤بً ك ٢أُؾوٓبد ث٘ٞػٜ٤ب كَٓ ٖٜزض٘٤بد ؽظواً ػِ ٕٞأٍ ٝلِٖ ٓٝب
ػلا ٖٛؽالٍ

المادة 42
٣غٞى اُزيٝط ثؤفذ اُيٝعخ اما رٞك٤ذ
المادة 43
رجوإ ٍِق اُيٝعخ أُزٞك ٠ىٝعٜب ػٖ ؿ٤و ػوت ٖٓ اُزيٝط ثٜب ٓ٘ظٞص
ػِ ٠ؽو٣وز ٚكٍ ٢لو اُزض٘٤خ ثبإلطؾبػ 32
المادة 44
٣ؾوّ اُزيٝط ثـ٤و اُشوػ ٖ٤٤مًٞهاً ٝاٗبصبً ٖٓ ٓؾوٓبد اُ٘ٞع األ ٍٝكبما ؽظَ
اُزيٝط ٓغ مُي أًو ٙاُيٝعبٕ ػِ ٠اُطالم ٝاما ُٝلا ػلد أٝالكٔٛب أ٣ؼبً ؿ٤و
شوػٖ٤٤
المادة 45
٣ؾوّ اُزيٝط ثٖٔ ًبٕ ٓوكٝك اُقظ٤ز ٖ٤أٓ ٝقظٜٔ٤ب ًِزٜٔ٤ب أ ٝأؽلٔٛب أٝ
ٓغجٞة اإلؽَِ٤
المادة 46
٣ؾوّ ػِ ٠اٌُب ٖٛاُزيٝط ثبُٔطِوخ ٓ٘ ٚأ ٖٓ ٝؿ٤وٝ ،ٙثبُياٗ٤خ ،كبما ريٝط
أعجو ػِ ٠اُطالم ٝاما أػوت ًبٕ اََُ٘ فبهعبً ػٖ اٌُٜٞ٘د ٝأُوآح ٖٓ
ٛنا اََُ٘ ال رؾَ ٌُبٖٛ
المادة 47
اُغ٘ ٕٞأُطجن ك ٢أؽل االص٘ٓ ٖ٤بٗغ ٖٓ اُيٝاط ٝاال ًبٕ ثبؽال ً
المادة 48
اٗٔب ٘٣ؼول ىٝاط األفوً أ ٝاُقوٍبء ثٞاٍطخ اَُِطخ اُشوػ٤خ
المادة 49
أُطِوخ أ ٝاألهِٓخ ال ٣غٞى اُؼول ػِٜ٤ب هجَ اٗوؼبء ػلرٜب اص٘ٝ ٖ٤رَؼٖ٤
ٓٞ٣بً ٣ؾَت ٜٓ٘ب  ّٞ٣اُطالم أ ٝاُٞكبح ،طج٤خ ًبٗذ أَ٘ٓ ٝخ ٓٝؤ٤خ ٓغ
ىٝعٜب أ ٝثٔؼيٍ ػ٘ ٚؽز٣ ُْ ُٞٝ ٠لفَ ػِٜ٤ب
المادة 51

اُؾبَٓ ٝأّ اُوػ٤غ ال ٣غٞى اُؼول ػِٜ٤ب هجَ اُٞػغ أ ٝهجَ ثِٞؽ اُوػ٤غ
أهثؼخ ٝػشو ٖ٣شٜواً كطْ أ٣ ُْ ٝلطْ
المادة 51
ٓٔ٘ٞع اُيٝاط أ٣بّ اَُجٞد ٝأ٣بّ األػ٤بك أُ٘ ٢ٜػٖ اُؼَٔ كٜ٤ب ٍٞاء
أٝائِٜب أ ٝأٝافوٛب أ ٝأٍٝبؽٜب
المادة 52
ًنُي اُزَؼخ أ٣بّ األ ٖٓ ٠ُٝشٜو آة ٝاألهثؼخ ٝػشو ٕٝاُزبُ٤خ ُؼ٤ل
اُلظؼ ٓٔ٘ٞع اُيٝاط كٜ٤ب ٝاٗٔب ٣غٞى كٜ٤ب اُزول ٌ٣ػ٘ل اُؼوٝهح
المادة 53
ػِ ٠اُيٝط إٔ ٣ؼزيٍ اُؼَٔ ٍجؼخ أ٣بّ ٖٓ  ّٞ٣ىٝاع ٌٖ٣ ُْ ُٞٝ ٚأ ٍٝىٝاط
ُٓ ٚزً ٠بٗذ اُيٝعخ ثٌواً ،كبما ًبٗذ ص٤جبً كضالصخ أ٣بّ ٝاما ًبٗذ أ ٍٝىٝعخ
كَجؼخ
المادة 54
ال ٘٣جـُِ ٢وعَ إٔ  ُٚ ٌٕٞ٣أًضو ٖٓ ىٝعخ ٝػِ ٚ٤إٔ ٣ؾِق ٘٤ٔ٣بً ػِٛ ٠نا
ؽ ٖ٤اُؼول ٝإ ًبٕ ال ؽغو ٝال ؽظو كٓ ٢زٖ اُزٞهاح
المادة 55
اما ًبٕ اُوعَ كٍ ٢ؼخ ٖٓ اُؼ٤ش ٣ٝوله إٔ ٣ؼلٍ أً ٝبٕ َُٞٓ ٚؽ
شوػ ٢عبى ُ ٚإٔ ٣زيٝط ثؤفوٟ
المادة 56
أهًبٕ اُؼول صالصخ:
األ :ٍٝرَٔ٤خ أُوآح ػِ ٠اُوعَ ٝرولَٜ٣ب ػِ ٚ٤ثوجُٜٞب  ُٞٝثقبرْ ٣ؼطٚ٤
اُٜ٤ب ٣لاً ث٤ل ثؾؼوح شبٛل ٖ٣شوػ ٖ٤٤هبئال ً ُٜب ثبُؼجو٣خ رولٍذ ُ ٢ىٝعخ
ثٜنا اُقبرْ أ ٝثٌنا إ ًبٕ ش٤ئبً آفو.
اُضبٗ :٢اُؼول شوػ٤بً ٌٓزٞثبً
اُضبُش :اُظالح اُل٤٘٣خ طالح اُجوًخ ثؾؼوح ػشوح هعبٍ ػِ ٠األهَ

المادة 57
اُيٝعخ ثال رول ٌ٣ال رؼل ىٝعخ شوػبً
المادة 58
٣غت إٔ  ٌٕٞ٣اُش٢ء ِٓي اُوعَ ٝاُقبرْ ِ٣يّ إٔ ال  ٌٕٞ٣ثؾغو  ُٞٝصٔ٘٤بً
المادة 59
اُزول ٖٓ ٌ٣اُظـ٤و ؿ٤و ٓؼزجو شوػبً
المادة 61
٣غٞى رولٝ ٌ٣اهعبء اُوً٘ ٖ٤ا٥فو ٌُٖٝ ٖ٣اُيٝعخ رورجؾ شوػبً كال رؾَ
٥فو اال ثبُطالم أ ٝاُٞكبح
المادة 61
اما ُْ ٣زٞكو اُوًٖ اُضبٗٝ ٢اُضبُش أُ٘ظٞص ػِٜ٤ب ة أُبكح  23كبُزولٌ٣
ٝؽل ٙال ٌ٣ل ٢كال ٣ؾَ ُِوعَ اُلف ٍٞػِ ٠اُيٝعخ هجَ اٍزٌٔبٍ ثبه٢
أهًبٕ اُيٝاط
المادة 62
٣غٞى ُِوعَ إٔ  ٌٕٞ٣اُ َ٤ًٞأع٘ج٤بً أ ٝأفوً أ ٝؿ٤و ثبُؾ ػبهَ هش٤ل
المادة 64
اما اكػ ٢إٔ اُزول٣ ُْ ٌ٣وغ طؾ٤ؾبً ُؼِخ ٖٓ اُؼَِ اُشوػ٤خ ًبٕ اُلظَ
ك ٢مُي َُِِطخ اُشوػ٤خ
المادة 65
ارلوذ اُوئبٍبد اُل٤٘٣خ ثبُوطو أُظو ١ػِ ٠إٔ اُزول ٌ٣ك ٚ٤اما ًبٕ
ك ٢ؿ٤و ٝهذ ػول اُيٝاط  ٌٖ٣ ُْٝثٞاٍطخ ٓؤم ٕٝشوػ ٢ػل الؿ٤بً
المادة 66
اهبٓخ اُوعَ ٓغ أُوآح ثـ٤و ًزبثخ ػول اُيٝاط اُشوػٞ٘ٔٓ ٢ع ً ُٞٝبٕ
٘ٛبى رولٌ٣

المادة 67
ػول اُيٝاط ٣ؼوف ثبُؼجو٣خ ثٌِٔخ ًزٞثب٣ٝ ٙغت إٔ ٣شزَٔ ػِ ٠مًو أُٜو
ٝؽوٞم ٝٝاعجبد اُيٝاط اُشوػ٤خ ٓٝب ٣شزوؽ ٚاُيٝعبٕ ػِ ٠ثؼؼٜٔب ٓٔب ال
٣قبُق األط ٍٞأ ٝاُشوعٓٝ ،ب  ٌٕٞ٣أفن ٙاُيٝط ٖٓ اُيٝعخ ٓٝب ٣غت ػِٚ٤
ُٜب ٖٓ ٓئعَ اُظلام
المادة 68
اُؼول ٣زجغ ٗظبّ ٝأؽٌبّ اُجِل اُن ١ؽظَ ك ٚ٤اال اما ٗض ػِٓ ٠ب ٣قبُق
مُي
المادة 69
رؾلع اُيٝعخ ػول ىٝاعٜب ػ٘ل ٗلَٜب أ ٝػ٘ل ٖٓ شبءد ٖٓ أِٜٛب ٝاما
كول ٝعت رؾو٣و ػول آفو كٞهاً ٝاال ًبٗذ اهبٓخ اُوعَ ٓؼٜب ؿ٤و ؽالٍ شوػبً
المادة 71
ٓٔ٘ٞع اُيٝاط ك ٢أص٘بء أ٣بّ اُؾلاك  ٢ٛٝصالصٓٞ٣ ٕٞبً
المادة 71
اما رٞك٤ذ اُيٝعخ كٔٔ٘ٞع اُوعَ إٔ ٣زيٝط ثؼلٛب هجَ كٞاد صالصخ أػ٤بك ال
٣ؾَت ٜٓ٘ب ػ٤ل االٍزـلبه ٝال ػ٤ل هأً اَُ٘خ
المادة 72
ٓٝغ ٛنا كَِِِطخ اُشوػ٤خ إٔ رو ٟهأٜ٣ب اما ٝعلد ػوٝهح ُِزؼغٝ َ٤ػلّ
االٗزظبه
المادة 73
ٓز ٠ىكذ اُيٝعخ اُ ٠ىٝعٜب ؽوذ ػِٜ٤ب ؽبػزٝ ٚاالٓزضبٍ ألٝآوٞٗٝ ٙاٚ٤ٛ
اُشوػ٤خ
المادة 74
ػِ ٠اُيٝعخ فلٓخ ىٝعٜب ثشقظٜب فلٓخ ال ٜ٘٤ٜ٣ب ثٜب
المادة 75

ُِوعَ اُؾن كٔ٤ب رٌزَج ٚىٝعزً ٖٓ ٚلٛب ٝكٔ٤ب رغلُ ٙو٤خ ٝك ٢صٔوح
ٓبُٜب ٝاما رٞك٤ذ ٝهصٜب
المادة 76
ًل أُوآح ً٘ب٣خ ػٖ اشزـبُٜب ثٔب ٣شزـِٖ ثَٞٗ ٚح اُجِلح ػبكح كٔب روثؾٚ
ٖٓ ًلٛب  ٖٓ ٞٛؽن اُوعَ ٓب كاّ هبئٔبً ُٜب ثٔب ػِ ٖٓ ٚ٤اُٞاعجبد
المادة 77
اما ًبٕ اُوعَ ٍٓٞواً أً ٝبٗذ اُيٝعخ كفِذ ُ ٚثٔبٍ ؿ٤و ٤َ٣و كال ِ٣يٜٓب
اُو٤بّ ثقلٓخ اُج٤ذ اال ثوله ٓب ٘٣جـ٢
المادة 78
ػِ ٠اُيٝعخ اما ًبٗذ ٝ ٢ٛىٝعٜب كو٤و ٖ٣إٔ رو ّٞث٘لَٜب ثقلٓخ اُج٤ذ
ٝثبُوػبػخ
المادة 79
اما اكػذ أُوآح َٓ٤وح اُوعَ  ٞٛٝاكػ ٠اُلوو كؼِٜ٤ب اُج٘٤خ
المادة 81
اما ٗنهد أُوآح إٔ ال روػغ ك٘نهٛب ُـ ٞال هٔ٤خ ُٚ
المادة 81
ُِوعَ ٓ٘غ ىٝعز ٖٓ ٚاهػبع ؿ٤و ُٝل ٙثؤعوٝ ،اما صٌِذ ؽلِٜب كُِٚ ٌ٤
اُيآٜب ثبهػبع أٝالك ؿ٤وٙ
المادة 82
ُُِ ٌ٤وعَ إٔ ٌ٣و ٙىٝعز ٚػِ ٠إٔ ٣وػغ ُٝلٛب ؿ٤وٛب
المادة 83
اما ػضود اُيٝعخ ثِو٤خ ك ٖٓ ٢ٜؽن ىٝعٜب ٓبكاّ هبئٔبً ثٔب ػِٖٓ ٚ٤
اُٞاعجبد
المادة 84

اما طبكف اُؼضٞه ػِ ٠اُِو٤خ ؽالهبً كبٍلاً كال َ٣زؾن اُوعَ اُِو٤خ
المادة 85
ٓٔ٘ٞػخ أُوآح ٖٓ اُزظوف ثؤٓٞاُٜب ثال امٕ ىٝعٜب
المادة 86
أٓٞاٍ أُوآح ٗٞػبٕٓ :ب هجؼ ٚاُوعَ  ٞٛٝأُؼوٝف ثبُلٝرخ ٓٝب ُْ ٣وجؼٚ
ٝاٗٔب ٘٣ ٞٛزلغ ثٚ
المادة 87
ُِيٝعخ أٓٞاُٜب ث٘ٞػٜ٤ب ػ٘ل ؽالم ىٝعٜب أٝ ٝكبرٚ
المادة 88
اما ِٛي ٓبٍ اُلٝرخ  ٞٛٝاُ٘ٞع األً ٍٝبٕ ٛالً ٚػِ ٠اُوعَ
المادة 89
األٓٞاٍ االٗزلبػ٤خ رَزِٜٔب اُيٝعخ ثؾبُزٜب اُز ٢رٌ ٕٞػِٜ٤ب ٗوظذ هٔ٤زٜب
أ ٝىاكد
المادة 91
ٓبٍ اُلٝرخ ٣وك اُ ٠اُيٝعخ ػ٘ل ؽالم ىٝعٜب أٝ ٝكبر ٚكبما ٗوظذ اُؤ٤خ
ػٖ أطِٜب ًٝبٕ اُش٢ء ؿ٤و الئن ُالٍزؼٔبٍ كِِيٝعخ اُؾن ك ٢هٔ٤زٚ
األطِ٤خ
المادة 91
اٗٔب ٣غت هك اُش٢ء ػ٘٤بً ال صٔ٘بً اال اما ؽظَ اُزواػ ٢ػِ ٠ؿ٤و مُي أٝ
طبه اُش٢ء ؿ٤و الئن ُالٗزلبع ثٚ
المادة 92
اما ًبٕ ٓبٍ اُلٝرخ ػجبهح ػٖ ش٤ئٝٝ ٖ٤هذ اُطالم أ ٝاُٞكبح طبه أؽل
اُش٤ئ ٖ٤ثؤ٤خ االص٘ ٖ٤كِِيٝعخ أفن أؽلٔٛب ٝاما شبءد أفن اُضبٗ ٢ككؼذ
هٔ٤زٚ

المادة 93
اما كفِذ اُيٝعخ ثؤؽ٤بٕ ٘٣زلغ ثٜب اُوعَ ًٝبٕ ثٜب ٝهذ ٝكبر ٚأ ٝػ٘ل
اُطالم صٔو كُِٔ ٜٞوآح ًُ ٞبٕ اُٞهذ ٝهذ اُغ٘ ٠أٓب اما ًبٕ اُضٔو ٓغ٘٤بً
كُِ ٜٞوعَ
المادة 94
اما طوف اُوعَ ػِ ٠األٓٞاٍ االٗزلبػ٤خ ٝؽِت اُطالم كبٓب إٔ  ٌٕٞ٣اٗزلغ
أٝال ً كبٕ ًبٕ اٗزلغ كال ؽن ُ ٚكٔ٤ب طوك ُٞٝ ٚىاك ػٖ أُ٘لؼخ ٝاما ُْ ٌٖ٣
اٗزلغ ٝػبك ٓب طوك ٚػِ ٠اُؼ ٖ٤ثبُزؾَ ٖ٤كِ ٚهٔ٤خ ٓب طوك ٚثؼل اُٖ٤ٔ٤
ٝاما ًبٕ أُ٘ظوف ٣وث ٞػٖ هٔ٤خ اُزؾَ ٖ٤كِ ُٚ ٌ٤اال هٔ٤خ اُزؾَ ٖ٤ال
ًَ ٓب طوف ثؼل ؽِل ٚاُ٘ٛ ٖ٤ٔ٤ب أ٣ؼبً
المادة 95
اما ًبٗذ أُوآح ٍ ٢ٛجت اُطالم كٔب  ٌٕٞ٣طوك ٚاُوعَ ػِ ٠أٓٞاُٜب
٣ؤفنٍٞ ٙاء ػبك ٓب طوك ٚػِ ٠أٓٞاُٜب ثبُٔ٘لؼخ أّ ُْ ٣ؼل ٍٞٝاء ًبٗذ
أُ٘لؼخ رٞاى ١أُ٘ظوف أّ روَ ػ٘ٚ
المادة 96
اما ًبٗذ اُيٝعخ هبطوح ٝكَقذ اُؼول ؽبٍجٜب اُوعَ ػِٓ ٠ب طوكٚ
ٝؽن ُٗ ٚظ٤و ػًِٔ ٚؤٗ ٚأع٘جٝ ٢ؽبٍجز ٢ٛ ٚػِٓ ٠ب اٗزلغ ث ٚأ ٝاما شبء
أفن ٓظبه٣ل ُٞٝ ٚاٗزلغ ثؤًضو ٜٓ٘ب
المادة 97
ُُِٔ ٌ٤وآح ٓ٘غ اُوعَ ػٖ ٗلَٜب ثـ٤و ػنه شوػٝ ٢اال ػوػذ ؽوٞهٜب
ُِؼ٤بع ًٔب ٍ٤غ٢ء
المادة 98
ػِ ٠اُيٝط إٔ ِ٣زيّ ك ٢ػول اُيٝاط ثبُٜٔو ُيٝعز٣ ُْ ُٞٝ ٚؤفن ٜٓ٘ب ش٤ئبً
المادة 99
أُٜو اُشوػُِ ٢جٌو ٓبئزب ٓؾجٞة أٍ ٝجؼخ ٝصالص ٕٞكهٔٛبً كؼخ ٗو٤خ
ُٝـ٤و اُجٌو اُ٘ظق ؿ٘٤خ ًبٗذ اُيٝعخ أّ كو٤وح
المادة 111

ٓب ٣ؤفن ٙاُيٝط ٖٓ اُيٝعخ ٣شزوؽ ُٜب ػِٓ ٚ٤ؼبػلبً أٗ ٝظق ٓؼبػق
ؽَت ػوف اُجِل
المادة 111
ٓب ُِيٝعخ ػِ ٠اُوعَ ػ٘ل اُطالم أ ٝاُٞكبح ثٔٞعت اُؼول ال ٣ؼْ اُٚ٤
أُٜو
المادة 112
٣زورت ػِ ٠ػول اُيٝاط ٓب ٣زورت ػِ ٚ٤شوػبً ٖٓ اُؾوٞم ٖٓ ؽ٤ش اُؼول
٣ ُْ ُٞٝطؤ اُوعَ أُوآح ًٝبٕ ال ٓبٗغ ٖٓ اُٞؽء
المادة 113
ػول اُوعَ ػِ ٠أُوآح ٝٝؽئ ٙا٣بٛب  ٢ٛٝكٓ ٢وع أُٞد ؽٔؼبً إ ٣وصٜب
ال ٣ؼزجوإ شوػبً اما رٞك٤ذ
المادة 114
اما ًبٕ اُوعَ أٓ٤بً أ ٝاكػ ٠ػلّ اُؼِْ ثشوٝؽ اُؼول ك ٜٞثشٜٞك ٙؽغخ
ػِٚ٤
المادة 115
ٖٓ أُزجغ ثبُوطو أُظو ١إٔ اُوعَ هجَ اُيٝاط ثؤٍجٞع ٣ؾؼو اُ٠
اَُِطخ اُشوػ٤خ ٣ٝزلن ػِ ٠اُشوٝؽ ٣ٝزؾوه ثٜب اُؼول ٝرؤفن ػِٚ٤
اَُِطخ اُو٘٤بٕ اُشوػٝ ٢كٝ ٢هذ اُيٝاط رؾِل ٚػِ ٠اُٞكبء ثشوٝؽ
اُؼول
المادة 116
ػِ ٠اُيٝط ُِيٝعخ ٜٓوٛبٓٝ،ئٗٞزٜبًَٞٝ ،رٜبٞٓٝ ،اهؼزٜب ٝرٔو٣ؼٜب اما
ٓوػذٝ ،اؽالم ٍواؽٜب اما أٍودٝ ،ككٜ٘ب ػ٘ل اُٞكبح ٝاما ٓبد ثو٤ذ ك٢
ث٤ز ٚرؤًَ ٖٓ ٓبُٓ ٚب كآذ أهِٓخ اما شبءد ٝ ٢ٛث٘برٜب اُ ٠إٔ ٣زيٝعٖ
المادة 117
ٓئٗٞخ أُوآح أًِٜب ٝشوثٜب ٓٔب ٣ؤًَ اُوعَ ٣ٝشوةٝٝ ،عت ػِ ٚ٤إٔ ٍٞ٣غ
ُٜب ثوله ٓؼ٤شخ أِٜٛب ٓزً ٠بٕ ٓوزلهاً

المادة 118
٣واػ ٠ك ٢رول٣و اُ٘لوخ ؽبُخ اُيٝعٝ ،ٖ٤اُيٓبٕٝ ،أٌُبٕ ،كبما ًبٕ اُوعَ
كو٤واً كؼِ ٚ٤اُؼوٝهٝ ١أ٣بّ اَُجذ ٝاألػ٤بك رٔزبى
المادة 119
ال ٗلوخ ُِيٝعخ ػِ ٠ىٝعٜب هجَ صالصخ شٜٞه ٖٓ اُيٝاط اما ٍبكو ػوٝهح
أٗ٣ ُْ ٚزوًٜب فبُ٤خ أ٣ ُْ ٝزوى ث٤ز ٚفب٣ٝبً كبما ٓؼذ اُضالصخ شٜٞه ُْٝ
رطِت اُيٝعخ ٗلوخ كال روله ُٜب اال ٖٓ  ّٞ٣اُطِت ٝاما ًبٕ اَُلو ٛغواً
ٝا٣ناء ؽن ُٜب رول٣و اُ٘لوخ ٖٓ ٝهذ ٍلوٙ
المادة 111
ُِيٝعخ إٔ ر٘لن ػِٗ ٠لَٜب ٖٓ ٓبٍ اُوعَ ك ٢ؿ٤بث ُٚ ٌ٤ُٝ ٚػِٜ٤ب اال
اُ ٖ٤ٔ٤اما ٗبىػٜب َُِِٝطخ اُشوػ٤خ ؽغي أٓٞاُٝ ٚث٤ؼٜب ر٘ل٤ناً ُوؼبئٜب
ػِ ٚ٤ثبُ٘لوخ
المادة 111
ٖٓ ًبٕ ٓل٘٣بً ُِيٝط أٓ ٝئرٔ٘بً ػِٝ ٠ك٣ؼخ ُُ ٚيٓ ٚإٔ ٣قوط ٓٔب ػ٘لٙ
ُ٘لوخ اُيٝعخ ٝاما أكوؽ مٓزُِ ٚوعَ ثؼل اٗناه اُيٝعخ ا٣ب ٙشوػبً ػٖٔ
المادة 112
اإلفواط ٓٔب ك ٢ك ٖ٣أُل ٖ٣أ ٝأُئرٖٔ  ٌٕٞ٣ثوله ٗلوخ ٍزخ أشٜو
كَزخ أشٜو ٌٛٝنا روجغ ٓ٘ ٚاُيٝعخ ٓب ٌ٣لٜ٤ب شٜواً كشٜواً ٣ٝغٞى ا٣لاع
اُؤ٤خ ػ٘ل أٖٓ٤
المادة 113
اما اٍزلاٗذ اُيٝعخ ٖٓ أعَ اُ٘لوخ ؽبٍ ؿ٤بة ىٝعٜب ُيٓ ٚاُلٖ٣
المادة 114
اما رطٞع أؽل ٝأٗلن ػِ ٠اُيٝعخ كال هعٞع ُ ٚػِ ٠اُيٝط ثـ٤و اهاكرٝ ٚاٗٔب
اما ًبٕ أُ٘لن كائ٘بً ُٝ ٚعجذ أُوبطخ
المادة 115

اما أٗلوذ اُيٝعخ ػِٗ ٠لَٜب ك ٢ؽبٍ ؿ٤بة اُوعَ ثج٤ؼٜب ش٤ئبً ٖٓ
ٓزبػ ٚثؾٌْ شوػ ٢أ ٝثال ؽٌْ صْ  ٞٛاكػ ٠ػ٘ل ؽؼٞه ٙأٗ ٚروى ُٜب ٓب
ٌ٣لُ ٢إلٗلبم  ٢ٛٝأٌٗود طلهذ ثٜ٘٤ٔ٤بٝ ،اما طجود اُيٝعخ ؽز٣ ٠ؼٞك
ىٝعٜب ٝؽبُجز ٚثٔب أٗلوذ ٝاكػ ٠أٗ ٚروى ُٜب ٗلوخ طلم  ٞٛثٚ٘٤ٔ٤
المادة 116
اما أٗلوذ اُيٝعخ ٖٓ ًلٛب كُِٜ ٌ٤ب ٓطبُجخ ػِ ٠اُوعَٝ ،اٗٔب ٓب ٣ل٤غ
ػٔب أٗلوذ ُٜ ٌٕٞ٣ب كٚٗٝ
المادة 117
اما ػبهػذ اُيٝعخ إٔ ر٘لن ٖٓ ًلٛب ٝأٗلوذ أًضو ٓٔب هثؾذ ٝعت ػِ٠
ىٝعٜب إٔ ُٜ ٌَٔ٣ب ٓب ٗوض
المادة 118
اما اػطود أُوآح إٔ رجؼل ٖٓ ٓ٘يٍ ىٝعٜب َُٞء ٓب ٣زو ُٚٞػٜ٘ب اُغ٤وإ
 ُْٝرطِت ٗلوخ ػل ٌٍٞرٜب روًبً ٝر٘بىال ً ثوله ٓب ٣لٞد ٖٓ اُيٖٓ
المادة 119
اما هبّ شوبم ث ٖ٤اُيٝعًٝ ٖ٤بٕ اُوعَ اَُجت كٝ ٚ٤اػطود أُوآح إٔ
رزوى ث٤زٝ ٚاٍزلاٗذ ُز٘لن ُيٓ ٚاُلٖ٣
المادة 121
ُِيٝعخ إٔ رؤفن ُ٘لَٜب ؽٌٔبً شوػ٤بً ثبُ٘لوخ اما أط٤ت ىٝعٜب ثغ٘ ٕٞأٝ
ػزٚ
المادة 121
اٌَُٞح اُشوػ٤خ ًَٞ ٢ٛح اُظ٤ق ٝاُشزبء ثؾَت ػبكح اُجِل ٓغ
ٓواػبح ؽبُخ اُيٝط ٖٓ َ٣و أ ٝػَو
المادة 122
اُؾٌْ ُِيٝعخ ثبُ٘لوخ ٝاٌَُٞح ٣ؼطُٜ ٢ب اُؾن أ٣ؼبً ك ٢ؽِت ٌَٖٓ
شوػ ٢ثٔب ِ٣يٓ ٖٓ ٚاألصبس ثوله ؽبُخ اُوعَ
المادة 123

اُقالف ث ٖ٤اُيٝع ٖ٤ك ٢أٓو اٌَُٞح ٝاألصبس ً ٞٛبُقالف ثٜٔ٘٤ب ك ٢أٓو
اُ٘لوخ كزظلم  ٢ٛثٜ٘٤ٔ٤ب أ٣ ٝظلم  ٞٛثً٘ ٚ٘٤ٔ٤ض أُبكح 09
المادة 124
ُِٔوآح ػِ ٠اُوعَ ؽن ٓجبشورٜب ٓغ ٓواػبح هٞرٝ ٚطؾزٝ ٚػِٔٚ
المادة 125
ُُِ ٌ٤يٝط ٓ٘غ ٛنا اُٞاعت ػٖ ىٝعزٝ ٚاما هظل ثبُٔ٘غ رؼن٣جٜب ػل ك٢
اُشوع ظبُٔبً ٓقبُلبً
المادة 126
ُِيٝعخ إٔ رؼل ٞاًزلبء ثُٔٞٞك ٖ٣مًو ٝأٗض٠
المادة 127
اما ٓ٘غ اُوعَ ٓوع طجود آوأرٍ ٚزخ أشٜو كبما ُْ ٣شق عبى ُٜب ؽِت
ؽالهٜب ُٜٝب ٓئعَ اُظلام
المادة 128
اما ًبٕ أُوع ٣وع ٠شلبإ ٙكَِِِطخ اُشوػ٤خ ٓل أُِٜخ
المادة 129
اما شبء اُوعَ إٔ َ٣بكو اٍزؤمٕ ىٝعزُٜٝ ٚب ٓ٘ؼ ٚاما ًبٕ اَُلو اُ٠
عٜخ ثؼ٤لح
المادة 131
اما آز٘غ اُوعَ ػٖ أُوآح ٌُواٛخ ٝاًزل ٠ثٔب ُٜب ػِ ٖٓ ٚ٤ثبه ٢اُٞاعجبد
كبٗظو اُجبة اَُبثغ ٖٓ ٛنا اٌُزبة
المادة 131
ػِ ٠اُيٝط إٔ ٘٣لن ػِ ٠ػالط ىٝعز ٚاما ٓوػذ كبما أىٖٓ ٓوػٜب ف٤وٛب
ث ٖ٤أفنٛب ؽوٞهٜب ُز٘لن ػِٗ ٠لَٜب ٝث ٖ٤اُطالم  ٌُٚ٘ٝرق٤٤و ٓٔوٞد
المادة 132

اما ع٘ذ أُوآح كال ٘ٔ٣غ ٛنا ٖٓ اإلٗلبم ػِٜ٤ب ٝػِ ٠اُوعَ إٔ ٣ؼبُغٜب
ٝاما شبء اُزيٝط ثؤفو ٟعبى َُِِطخ اُشوػ٤خ اعبثخ ؽِجٚ
المادة 133
ػِ ٠اُوعَ إٔ ٣ؼَٔ ٘٣ٝلن إلؽالم ىٝعز ٖٓ ٚاألٍو اما أٍود ُٚ ٌ٤ُٝ
إٔ ٣طِوٜب ٖٓ أعَ أٍوٛب ٝال إ ٘٣لن ٖٓ ٓبُٜب اما ًبٕ ٍٓٞواً
المادة 134
َُِِطخ اُشوػ٤خ إٔ رَزؼ ٖ٤ثٔبٍ اُوعَ كٌبًبً ألٍو ىٝعز ٚك ٢ؽبٍ
ؿ٤بثٚ
المادة 135
اما ظٜو إٔ اُيٝعخ ؿ٤و ؽَ ُيٝعٜب كال ِ٣يٓ ٚاؽالم أٍوٛب ٝاٗٔب ِ٣يٜٓب
ؽالهٜب ثـ٤و اٗزظبه هعٞػٜب ٝػِٓ ٚ٤ب ُٜب ك ٢اُؼول ٖٓ اُؾوٞم
المادة 136
ؿ٤و ٌِٓل ٖ٤شوػبً ٝهصخ اُوعَ ثبؽالم أٍو أُوآح
المادة 137
ػِ ٠اُوعَ اما ٓبرذ ىٝعز ٚإٔ ٣ؾزلَ االؽزلبٍ اُالئن ثلكٜ٘ب ٣ٝجُٜ٘ ٢ب
اُوجو أُ٘بٍت ٣ٝو ّٞثٔب ِ٣يّ ؽَت ػوف اُجِل ثٔواػبح كهعخ أِٜٛب
ٝكهعزٚ
المادة 138
اما آز٘غ اُوعَ ػٖ اُظوف ػِ ٠مُي ٝاٗجو ٟشقض آفو ٝطوف عبى ُٚ
اُوعٞع ػِ ٚ٤ثٔب طوكٝ ٚاَُِطخ اُشوػ٤خ رؼ ٚ٘٤ػِ ٠مُي
المادة 139
٣غٞى َُِِطخ اُشوػ٤خ اما ُْ  ٌٖ٣اُوعَ ؽبػواً إٔ رج٤غ ٖٓ أٓزؼز ٚثوله
ٓب ٌ٣لُٔ ٢ظبه٣ق اُلكٖ ٝأُؤرْ ثَ٘جخ ٌٓبٗزٌٓٝ ٚبٗخ أِٜٛب
المادة 141

ٓظبه٣ق ككٖ األهِٓخ ُ ٌ٤ػِٝ ٠هصخ ىٝعٜب ٝاٗٔب  ٢ٛػِٝ ٠هصزٜب ٢ٛ
ثٔٞعت ػول ىٝاعٜب
المادة 141
ُُِ ٌ٤وعَ إٔ ٣طِن ىٝعزُ ٚؼِخ اُؼِْ اما ُْ ٔ٣غ ُٜب ػشو ٍُْ٘ ٖ٤
روىم كٜ٤ب ٝاما ًبٗذ ؿ٤و ثٌو كقَٔخ
المادة 142
ُُِ ٌ٤وعَ إٔ َ٣بكو ثواً أ ٝثؾواً ثال امٕ ىٝعزٚ
المادة 143
ُُِ ٌ٤وعَ إٔ ٣زظوف ثش٢ء ٖٓ أٓٞاٍ ىٝعز ٚثـ٤و امٜٗب
المادة 144
٣ظؼ إٔ ٣ي٣ل اُوعَ ثؼل اُيٝاط ٓب شبء ػِٓ ٠ب ُيٝعز ٚك ٢اُؼول ٖٓ
اُؾوٞم
المادة 145
ٓب  ٌِٚٔ٣اُوعَ  ٌٕٞ٣ػبٓ٘بً شوػبً ُٔب ُِيٝعخ ٖٓ اُؾوٞم
المادة 146
ٓٔ٘ٞع ػوة اُوعَ آوأرٝ ٚال ٖٓ أعَ رؤك٣جٜب ثَ ػِ ٚ٤إٔ ٣ؾجٜب ٣ٝؾزوٜٓب
المادة 147
ُِيٝعخ إٔ رٜت أ ٝرج٤غ ًَ أ ٝثؼغ ٓب ُٜب ٖٓ اُؾوٞم ك ٢اُؼول كؼ٘ل
اُطالم أٝ ٝكبح اُيٝط ٣ئ ٍٝاُؾن أُٞٛٞة أ ٝأُج٤غ اُ ٠أُٞٛٞة ُ ٚأٝ
أُشزو١
المادة 148
٣ظؼ إٔ رٌ ٕٞاُٜجخ أ ٝاُج٤غ ُِيٝط ؿ٤و أٗ٣ ٚغت كٞهاً رغل٣ل ػول اُيٝاط
ثؤ٤خ أُٜو ٓزً ٠بٗذ اُٜجخ أ ٝاُج٤غ ال ك ٢ثؼغ اُؾوٞم ثَ كٜ٤ب عٔ٤ؼٜب
المادة 149

٣جطَ ر٘بىٍ أُوآح ػٖ ؽوٞهٜب اُزُٜ ٢ب ك ٢اُؼول اما ًبٕ ٗز٤غخ رلُ ٌ٤أٝ
اًواٙ
المادة 151
اما اكػ ٠اُوعَ إٔ ىٝعزَ٤ُ ٚذ ثٌواً  ٢ٛٝأٌٗود ػِ ٚ٤مُي ٝرؼنه
اإلصجبد كبُوعَ ٣ظلم ثؼل هج ُٚٞاُؾوٓبٕ اُشوػ٢
المادة 151
كػ ٟٞاٌٗبه اُجٌبهح ال روجَ اما ُْ رٌٖ ػِ ٠أصو أ ٍٝافزالء ثبُيٝعخ
المادة 152
ظٜٞه ػلّ اُجٌبهح ٣ج٤ؼ ُِوعَ اُطالم ٝػِ ٚ٤هك ٓب ك ٢اُؼول ٖٓ اُؾوٞم
ٓقظٓٞبً ٜٓ٘ب هٔ٤خ أُٜو اُشوػ ٢ثؼل ؽِق اُيٝعخ اُ ٖ٤ٔ٤ثؤٜٗب ُْ رؼوف
هعال ً هجَ ىٝعٜب
المادة 153
اما أصجذ اُيٝط أٜٗب رظوكذ ك ٢ثٌبهرٜب أ ٢ٛ ٝأهود ثنُي أ ٝأثذ إٔ رؾِق
اُ ٖ٤ٔ٤كال ؽن ُٜب اال كٓ ٢ب كفِذ ثٚ
المادة 154
اما اكػذ إٔ ٍجت ىٝاٍ اُجٌبهح ػبهػ ٢طلهذ ثؼل هجُٜٞب اُؾوٓبٕ
اُشوػ٢
المادة 155
اما رٌوه صالس ٓواد ٓزٞاُ٤بد ػوت اُيٝاط ظٜٞه كّ اُؾ٤غ ك ٢اُيٝعخ
ؽ ٖ٤افزالء اُوعَ ثٜب ؽوٓذ ػِٝٝ ٚ٤عت ػِ ٚ٤رطِ٤وٜب  ٌ٤ُٝػِ ٚ٤اال ٓب
كفِذ ثٝ ٚال ٣غٞى ػول ٙػِٜ٤ب صبٗ٤خ
المادة 156
اما ٓو أ ٍٝافزالء ثٜب ثال ظٜٞه كّ صْ رٌوه اُظٜٞه ًٔب رولّ ك ٢أُبكح
اَُبثوخ كبُطالم ٝاعت ُِٔٝوآح ًَ ٓب ُٜب ٖٓ اُؾوٞم ك ٢اُؼول
المادة 157

َُِِطخ اُشوػ٤خ اُ٘ظو ٝاُلظَ كٔ٤ب اما ًبٕ اُلّ كّ ثٌبهح أ ٝكّ ؽ٤غ
المادة 158
اما ظٜو إٔ أُوآح ٓؼ٤جخ ثؾ٤ش ال رِ٤ن ُِوعبٍ كُِٜ ٌ٤ب ػ٘ل اُطالم اال
ٓب كفِذ ث ٚكبما  ٢ٛاكػذ اُِ٤بهخ كؾظذ شوػبً ٝثو٤ذ ثال ٗلوخ ؽز٠
٣زْ اُلؾض
المادة 159
اما ظٜو ثبُيٝعخ ػ٤ت شوػ٣ ٌٖ٣ ُْ ٢ؼِْ ث ٚاُوعَ كُِٜ ٌ٤ب ػ٘ل
اُطالم اال ٓب كفِذ ث ٚثٌواً ًبٗذ أّ ص٤جبً
المادة 161
ًَ ى٣بكح أٗ ٝوض أ ٝرِق أ ٝكَبك أ ٝأ ١هائؾخ ًوٜ٣خ ك ٢أُوآح  ٞٛػ٤ت
شوػ٢
المادة 161
اما ًبٕ اُؼ٤ت ؿ٤و فل ٢أ ٝػِْ ث ٚاُوعَ ٌٍٝذ ػل هاػ٤بً ث ٚكبما هؿت
ك ٢اُطالم ٓغ مُي ُيٓز ٚؽوٞم ىٝعز ٚعٔ٤ؼٜب
المادة 162
اصجبد اُؼِْ ػِ ٠اُيٝعخ ٝػِ ٠اُوعَ اُ٘ل٢
المادة 163
ال روجَ عٜبُخ اُوعَ ثبُؼ٤ت ٜٓٔب ًبٕ فل٤بً اما كفَ ػِ ٠أُوآح ُْٝ
٣زٌِْ
المادة 164
ػوْ اُيٝعخ ػشو ٍ٘ ٖ٤أ ٝفَٔبً اما ًبٗذ ص٤جبً ٞ٣عت ػِ ٠اُوعَ شوػب ً
إٔ ٣طِوٜب ُٜٝب ٓب ُٜب ٖٓ اُؾوٞم ك ٢اُؼول ُِٝوعَ إٔ ٣زيٝط ػِٜ٤ب اما
هجِذ ًٝبٕ ما َٓ٤وح
المادة 165

٣شزوؽ ُٔلح اُؼوْ إٔ رٔؼٝ ٢اُيٝعبٕ ٓؤ٤بٕ ٓؼبً ُْ ٔ٣ز٘غ اُوعَ ػٖ
ىٝعز ٚثبهاكر ٚأ ٝثـ٤و اهاكرٝ ٚاال ٍوؾ ٖٓ أُلح ٓب َ٣وؾ
المادة 166
اما أعٜؼذ أُوآح اثزلأ ؽَبة أُلح ٖٓ  ّٞ٣اإلعٜبع
المادة 167
اما رٌوه اإلعٜبع ثؼل اُيٝاط صالس ٓواد رِ ٞثؼؼٜب عبى ُِوعَ اُطالم
ُِٝيٝعخ ٓب ُٜب ك ٢اُؼول ٖٓ اُؾوٞم
المادة 168
اما ػغي اُوعَ ػٖ ا٣لبء ٓب ُيٝعز ٖٓ ٚاُؾوٞم ك ٢ػولٛب ًٝبٕ اُطالم
ٝاعجبً أ ٝعبئياً شوػبً كَِِِطخ اُشوػ٤خ إٔ روؼ ٢ثبُطالم ٝاٗظبه اُوعَ
اَُ٤ٓ ٠وح
المادة 169
ٖٓ ٓ٘ؼذ ٗلَٜب ػٖ ىٝعٜب ٌُواٛزٜب ا٣ب ٙكُِٜ ٌ٤ب ؿ٤و ٓب ٞٓ ٞٛعٞك
ٓٔب كفِذ ثٝ ٚال ؽن ُٜب كٔ٤ب اشزواُٜ ٙب ٖٓ ٓبُ ٚأ ٝأٛلا ٙاُٜ٤ب
المادة 171
اما ًبٕ آز٘بػٜب ُٔقبطٔز٘ٓٝ ٚبىػز ٚا٣بٛب أٗنهٛب اُشوع ثؼ٤بع ؽوٞهٜب
أهثغ ٓواد ٓزٞاُ٤بد ك ًَ ٢أٍجٞع ٓوح كبما ثو٤ذ ػِ ٠آز٘بػٜب ٝأثذ
اُطالم اٗزظو ػِٜ٤ب ٍ٘خ ال رغت كٜ٤ب اُ٘لوخ كبما ٓؼذ ثال صٔوح ٣ئٓو
ثبُطالم ُٜ ٌ٤ُٝب اال ٓب  ٞٛك ٢ؽ٤بىرٜب ٓٔب كفِذ ثٚ
المادة 171
ٓب ًبٕ ك ٢ؽ٤بىح أث ٢اُيٝعخ ٓٔب كفِذ ث٣ ٚؼزجو ًٔب ُ ٞأٗ ٚك ٢ؽ٤بىرٜب
٢ٛ
المادة 172
اما ًوٛذ أُوآح اُوعَ ٝأثذ ٓ٘ ٚاُطالم أِٜٓذ ٍ٘خ كبما هؿجذ ك٢
اُظِؼ هجَ ٓؼ ٢اَُ٘خ ٝاُوعَ ٣ؤث ٠اال ؽالهٜب كؼِ ٚ٤ؽوٞهٜب ٝاما ًبٗذ
هؿجزٜب ك ٢اُظِؼ ثؼل اٗوؼبء اَُ٘خ كبُوعَ ٓق٤و كِ ٚإٔ ٣طِن ٝال ؽوٞم
ُٜب

المادة 174
اما ٓؼذ اَُ٘خ ٣ ُْٝؾظَ طِؼ ٝرٞك٤ذ اُيٝعخ كال ٣ئصو ٛنا ػِ٠
أُ٤واس أٓب اما رٞك ٢اُوعَ ًٝبٕ هل ٓؼ ٠شٜو ثؼل اَُ٘خ كؾوٞم أُوآح
ٍبهطخ شوػبً
المادة 175
اما ًبٕ ٌُِواٛخ ػ٘ل اُيٝعخ ػنه ٓوجً ٍٞؤٕ ًبٕ اُوعَ ٓوبٓواً أَٓ ٝوكب ً
أ٤ٌٍ ٝواً أٍ ٝبهؾ األفالم أٜٓ ٝلكاً ُٜب كٗ ٢لَٜب أ ٝكٓ ٢بُٜب كال رؼل
ًبهٛخ شوػبً ٝاٗٔب َُِِطخ اُشوػ٤خ اُ٘ظو ٝاُؾٌْ ك ٢شؤٜٗب
المادة 176
ال ٣غٞى ُِوعَ اُزيٝط ػِ ٠ىٝعز ٚاٌُبهٛخ هجَ ؽالهٜب شوػبً
المادة 177
رَوؾ ؽوٞم اُيٝعخ اما فبُلذ اُشوع أ ٝاألكة أ ٝىٗذ
المادة 178
رؼل اُيٝعخ ٓقبُلخ ُِشوع اما اهرلد أ ٝأؽؼٔذ ىٝعٜب ثـ٤و ػِٔ ٚش٤ئبً
ٓؾوٓبً شوػبً أ ٝرٌزٔذ اُطٔش ؽ٤ش ٣غت ػِٜ٤ب اإلفجبه ث ٚأٛ ٝلكد ىٝعٜب
ثبألمٟ
المادة 179
رؼل اُيٝعخ ٓقبُلخ ُألكة اما فوعذ ػٖ اُِ٤بهخ ٝاالؽزشبّ أ ٝرؼلد ػِ٠
ىٝعٜب أ ٝأث ٚ٣ٞثبَُت أ ٝاُشزْ
المادة 181
ػِ ٠اُوعَ إٔ ٣شٜل ػِ ٠ىٝعز ٚػ٘ل ٓقبُلزٜب األكة شبٛل ٖ٣ػلُٖ٤
٘٣ٝنهٛب أٓبٜٓٔب ثَوٞؽ ؽوٞهٜب اما ػبكد اُ ٠أُقبُلخ ٝثٜنا رَوؾ
ؽوٞهٜب ػ٘ل اُطالم ٝاال كال
المادة 181
اما صجذ شوػبً ىٗ ٠أُوآح ؽوٓذ ػِ ٠ىٝعٜب ًِٝق ثطالهٜب ثال ؽوٞم

المادة 182
هل روٓ ٢أُوآح ٗلَٜب ثبُيٗب اثزـبء اُزقِض ٖٓ اُوعَ ٝاُزيٝط ثـ٤و ٙكال
٣ؼ ٍٞػًِ ٠الٜٓب ٝاُؾَ ٛن ٙاال اما أهوٛب اُيٝط
المادة 183
ُ ُٖٔ ٌ٤صجذ ػِٜ٤ب اُيٗب ػ٘ل اُطالم ؿ٤و ٓب ٞٓ ٞٛعٞك ٓٔب كفِذ ثٚ
كٔب كول أٍ ٝوم أ ٝرِق أ ٝث٤غ الؽن ُٜب كٚ٤
المادة 184
اما ًبٕ اُيٗب اؿزظبثبً شوػبً كال رؾوّ اُيٝعخ ٝال رَوؾ ؽوٞهٜب
المادة 185
اُيٗب اؿزظبثبً ٣ؾوّ اُيٝعخ شوػبً ػِ ٠اٌُبٞ٣ٝ ٖٛعت ؽالهٜب ٓغ ثوبء
ؽوٞهٜب
المادة 186
اما ٗظو اُوعَ آوأر ٚريٗ ٢أ ٝػِْ ٖٓ صوخ أ ٝاػزول ىٗبٛب ؽوٓذ ػِٚ٤
ٝٝعت اُطالم ٝال ؽوٞم ُٜب اال اما ؽِلذ
المادة 187
٣غٞى إٔ  ٌٕٞ٣اُياٗ ٢أؽل اُشبٛل٣ٝ ٖ٣غٞى إٔ  ٌٕٞ٣اُشبٛل ا٥فو شبٛل
ٍٔبع ٖٓ َُبٕ اُيٝعخ
المادة 188
اما ٗ ٠ٜاُوعَ آوأر ٚػٖ أؽل ٝأٗنهٛب ثؾؼوح شبٛل ٖ٣صْ صجذ افزالإٛب
ثٌٓٝ ٚضٜب ٓؼٝ ٚهزبً ٓب ؽوٓذ ػِ ٠ىٝعٜب ٝال ؽن ُٜب
المادة 189
ال َ٣وؾ ؽوٜب ٝاٗٔب رؾِق أٝال ً اما ًبٕ اٗناهٛب ال ك ٢ؽؼوح شبٛل ٖ٣أٓب
اما اػزوكذ ثبالفزالء كال ؽن ُٜب
المادة 191

رؾوّ أُقزِ٤خ ػِ ٖٓ ٠افزِذ ثٝ ٚاما ػول ػِٜ٤ب ًِق شوػبً ثطالهٜب
المادة 191
اما ؽِق اُيٝط ىٝعز ٚإٔ ال رٌِْ اَٗبٗبً ٓؼ٘٤بً ٝأٗنهٛب ثَوٞؽ ؽوٞهٜب ُْٝ
رٔزضَ ًبٗذ ٓقبُلخ شوػبً ٝػبػذ ػِٜ٤ب ؽوٞهٜب
المادة 192
اما افزِلذ عٜخ اهبٓخ اُيٝع٘٣ ُْٝ ٖ٤ض ك ٢اُؼول ػِ ٠عٜخ ٜٓ٘ٔب
ارجؼذ عٜخ اُيٝط ُِ ٌ٤ُٝيٝعخ إٔ رزٞهق ٝاال أػبػذ ٜٓوٛب ٓٝئعَ
طلاهٜب
المادة 193
اما ارؾلد عٜخ اإلهبٓخ كُِِ ٌ٤وعَ اًوا ٙىٝعز ٚػِ ٠اَُلو ٓؼٝ ٚاٗٔب
٣غٞى االٗزوبٍ ك ٢ماد اُغٜخ ٖٓ ٓل٘٣خ آُ ٠ل٘٣خ أ ٖٓ ٝهو٣خ اُ ٠هو٣خ
ثؾ٤ش  ٌٕٞ٣أُٞؽٖ أُواك االٗزوبٍ اُ ٚ٤ال أهَ عٞكح ٖٓ األٝ ٍٝال أهَ ٜٞ٣كاً
المادة 194
َُِِطخ اُشوػ٤خ ٓ٘غ اُوعَ ػٖ اَُلو ؽز٣ ٠طِن ىٝعز ٚاما ًبٗذ
اُغٜخ أُواك االٗزوبٍ اُٜ٤ب ؿ٤و ٓٞاكوخ ٜٓٔب ًبٕ اػطواهٙ
المادة 195
َُِِطخ اُشوػ٤خ اُ٘ظو ٝاُلظَ اما ًبٕ االٗزوبٍ َُجت رؼنه أُؼ٤شخ
ك ٢اُغٜخ األ٠ُٝ
المادة 196
اما اػطٜل أ َٛاُوعَ ىٝعز ٚكٌوٛذ إٔ روٓ ْ٤ؼٝ ْٜؽِجذ ُٜب ٌَٓ٘ب ً
فبطبً أع٤ت اُ ٠ؽِجٜب
المادة 197
اما رؼنه صجٞد االػطٜبك ُؼِخ إٔ ال ع٤وإ ٝعت ارقبم ٌَٖٓ آفو ؿ٤و
ٓ٘لوك
المادة 198

اما ُْ ٘ٛ ٌٖ٣بى اػطٜبك ٝأطود اُيٝعخ ػِ ٠االٍزوالٍ ػلد ًبهٛخ
شوػبً ًؾٌْ أُبكح 430
المادة 199
اما ٍجت ٓغ٢ء أ َٛاُيٝعخ اُ ٌَٚ٘ٓ ٠رٌل٣و طل ٞىٝعز ٚكِٜب ٓ٘ؼْٜ
شوػبً
المادة 211
ُُِ ٌ٤وعَ ٓ٘غ أث ١ٞىٝعز ٚػٜ٘ب ٝهذ ٓوػٜب أٝ ٝػؼٜب
المادة 211
ُُِ ٌ٤وعَ ٓ٘غ ىٝعز ٚػٖ أثٜ٣ٞب ٓوح ك ٢اُشٜو ٝك ًَ ٢ػ٤ل
المادة 212
ُِوعَ ٗوَ ًٌَٓ٘ ُٞٝ ٚبٕ ِٓي اُيٝعخ اما رؤم ٖٓ ٟاُغ٤وإ ًٝنُي
ُِيٝعخ ٛنا اُؾن
المادة 213
اما ؽوأ ػِ ٠اُوعَ ثؼل اُيٝاط ػ٤ت أ ٝػبٛخ كال َٞ٣ؽ ٛن ٙأُوآح ؽِت
ؽالهٝ ٚاما ٗشيد ٍو ٟػِٜ٤ب ؽٌْ أُبكح 430
المادة 214
اما ًبٕ اُطبهة ثوطب أٓ ٝوػب ٓؼل٣ب ًِق اُوعَ ثبُطالم ُِٝشوع إٔ ٣ؤٓو
ثبُؾُِٞ٤خ  ُٞٝأثذ اُيٝعخ ٓب ُْ رزؼٜل شوػبً أٜٗب ال رقزِ ٢ثٚ
المادة 215
اما ًبٕ أُوع طوػب ك ٢أؽل اص٘ٝ ٖ٤عت اُطالم ٝال رَوؾ ؽوٞم
اُيٝعخ ٝاما أػَو اُوعَ ك٘ظوح اَُ٤ٓ ٠وح
المادة 216
اما ًبٕ ثبُوعَ هائؾخ ًوٜ٣خ ك ٢أٗل ٚأ ٝكٔ ٚأ ٝألٗ ٚاشزـَ كثبؿبً ٓٝب
أشج ٚعبى اعبثخ ؽِت ىٝعز ٚاُطالم

المادة 217
اما ػِٔذ اُيٝعخ ثبُوائؾخ أ ٝاُؾوكخ ٝهػ٤ذ كُِٜ ٌ٤ب ؽِت اُطالم
المادة 218
ٓٝغ مُي َُِِطخ اُشوػ٤خ اُ٘ظو ٝاُلظَ ك ٢ػلّ اٍزطبػخ اُيٝعخ
رؾَٔ ىٝعٜب
المادة 219
اما ٓبد اُوعَ ػٖ ؿ٤و ػوت ًٝبٕ أفٓ ٙٞؼ٤جبً ٓضِ ٚك ٢هائؾز ٚأ ٝؽوكزٚ
كِٜب شوػبً إٔ روكغ اُيٝاط ثٝ ٚػِ ٚ٤اثواإٛب ٝال رَوؾ ؽوٞهٜب
المادة 211
اما ًبٕ اُوعَ ػ٘٘٤بً أ ٝػو ْ٤أُبء ًٝبٗذ اُيٝعخ ك ٢ػٞى اُ ٠ؿالّ عبى
ُٜب ؽِت اُطالم
المادة 211
٣غت إٔ  ٌٕٞ٣هل ٓؼ ٠ػشوح ٍ٘ ٖ٤أ ٝفَٔخ ؽَت ٗض أُبكح 431
ٓٝب ٜ٤ِ٣ب ٝإ ال  ٌٕٞ٣ؿوع اُيٝعخ اُؾظ ٍٞػِ ٠ؽوٞهٜب ٝؽ٘٤ئن ٣غٞى
اُطالم ُِٝيٝعخ ٜٓوٛب ٓٝب كفِذ ثٚ
المادة 212
٣غت أٝال ً إٔ روجَ اُيٝعخ اُؾوٓبٕ اُشوػ ٢ػِٗ ٠لَٜب ثؤٜٗب طبكهخ
ٝؽَ٘خ اُوظل
المادة 213
اما ًبٕ ػوْ اُوعَ ٓؾووبً ٝعت ػِ ٚ٤اُطالم ُِٝيٝعخ ٜٓوٛب ٓٝب كفِذ
ث ٚثال ؽوٓبٕ
المادة 214
اما ٓ٘غ اُوعَ ٗلَ ٚػٖ ىٝعز ٚثال ٓٞعت ػل ًبهٛبً ُٝيٓ ٚؽالهٜب ٓغ أكاء
ؽوٞهٜب
المادة 215

اما أػٞى اُوعَ ؽز٣ ُْ ٠ؼل كٍٝ ٢ؼ ٚاُوٞد اُؼوٝهُ ١يٓ ٚاُطالم
ٝثو٤ذ ؽوٞم اُيٝعخ ك٘٣بً ك ٢مٓزٚ
المادة 216
اما اػزبك اُوعَ اُيٗب أ ٝاػزبك ػوة ىٝعز ٚأ ٝاؽؼبٜٓب ؿ٤و اُؾالٍ عبى اعبثخ
ؽِجٜب اُطالم
المادة 217
ػوة اُيٝعخ ٓؾوّ شوػبً ٝاما اػزبك ٙاُوعَ ٝثق ٚاُشوع ٝؽِل ٚإٔ ال
٣ؼٞك كبٕ ؽ٘ش ٝػبك أٓو ثبُطالم ٝككغ اُؾوٞم
المادة 218
اما ًبٕ ُِؼوة ثبػش شوػ ٖٓ ٢عٜخ اُيٝعخ كال ٣ظؼ ُٜب ؽِت اُطالم
المادة 219
اما رؼنه ٓؼوكخ أ ١االص٘ ٖ٤أَُجت ٌُِله ُؼِخ إٔ ال ع٤وإ ٣شٜلٝ ٕٝعت
ارقبم ٌَٖٓ آفو
المادة 221
اما رٌوه ٖٓ اُيٝعخ شزْ ىٝعٜب ٝثقذ ٝأٗنهد كبما ػبكد ٍوطذ ؽوٞهٜب
المادة 221
اما رٌلهد أُؼ٤شخ َُٞء أفالم اُيٝط أُ ٝزشلك ٙك ٢اإلٗلبم عبى
ُيٝعز ٚؽِت اُطالم
المادة 222
اما روًذ اُيٝعخ أُ٘يٍ ٛوثبً ٖٓ اُؼوة ٝاػطود إٔ رَزلُ ٖ٣ز٘لن ُيّ
ىٝعٜب اُلٖ٣
المادة 223
ًَ ٓب رٌِٔ ٚاُيٝعخ ٣ئ ٍٝثٞكبرٜب ٓ٤واصبً شوػ٤بً اُ ٠ىٝعٜب ٝؽل ٙال
٣شبهً ٚك ٚ٤أهبهثٜب ٝال أٝالكٛب ٍٞاء ًبٗٞا ٓ٘ ٚأّ ٖٓ هعَ آفو

المادة 224
اما ٓبرذ اُيٝعخ صْ اٍزؾن ٝهصزٜب اهصبً ُٞكبح ٓٞهصٜب ثؼلٛب كال ٣ئ ٍٝش٢ء
ٖٓ أُٞهٝس ٘ٛب اُ ٠اُيٝط
المادة 225
أُزجغ ا ٕ٥كٓ ٢ظو ٍٞٝه٣خ إٔ اُيٝعخ اما ُْ ُٜ ٌٖ٣ب مه٣خ ٖٓ ىٝعٜب
ًٝبٕ ُٜب ٝهصخ كِٗ ْٜظق ٓب كفِذ ث ٚثؼل فظْ ٗلوبد اُغ٘بىح ٝأُلكٖ
ٝاُوواءاد ٝاإلؽَبٗبد ٝفزبّ اَُ٘خ ؽَت ػوف اُجِل
المادة 226
ٌ٣لُٞٞٓ ٢ك ٝاؽل ٞٔ٣ ُٞٝد ػِ ٠أصو ٓٞد أٓ ٚثشوؽ إٔ  ٌٕٞ٣ػٔو ٙال
أهَ ٖٓ صالصٓٞ٣ ٖ٤بً ٝثٜنا ٘ٔ٣غ ٝهصزٜب ػٖ ٓشبهًخ ىٝعٜب ك ٢اإلهس
المادة 227
ال ٣قظْ ش٢ء ٓٔب  ٌٕٞ٣أٗلو ٚاُيٝط ػِ ٠اُيٝعخ هجَ ٝكبرٜب ً ُٞٝبٕ ك٘٣بً
ػِ ٚ٤أٜٔٓ ٝب ثِـذ هٔ٤زٚ
المادة 228
٣واػ ٠ك ٢رِي اُ٘لوبد ؽَت َٗٝت اُيٝعخ اما ًبٕ أًجو
المادة 229
اما ُْ ٣ظٜو ُِيٝعخ ٝاهس ؿ٤و ىٝعٜب كِ ٚاُزوًخ صْ اما ظٜو ٝاهس ؿ٤وٙ
اهزَْ ٓؼٚ
المادة 231
٣غٞى ارلبم اُيٝع ٖ٤ك ٢اُؼول ػِ٘ٓ ٠غ ٝهصخ اُيٝعخ ٖٓ ٓشبهًخ اُيٝط
ك٤ٓ ٢واصٜب ثؼل ٝكبرٜب
المادة 231
ُُٞ ٌ٤هصخ اُيٝعخ ٓشبهًخ ىٝعٜب كٔ٤ب روًزًَ ٖٓ ٚت ًلٛب أ ٝكٔ٤ب ٞٛ
ِٓٔٞى ُٜب ٌِٓبً فبطبً ٝال كٔ٤ب كفِذ ث ٖٓ ٚأٓزؼخ ٝص٤بة ٝال كٔ٤ب اشزواٙ
ُٜب اُيٝط ٖٓ ٓبُ ٖٓ ٚاُؾِ ٢هجَ أ ٝثؼل اُيٝاط ٝال كٛ ٢لا٣ب اُقطٞثخ أٝ
اُيٝاط أ٣بً ًبٕ ٜٓلٜ٣ب

المادة 232
ٓب ػلّ أ ٝرِق أٍ ٝوم أ ٝكول أ ٝث٤غ ٓٔب كفِذ ث ٚاُيٝعخ ال ؽن ُِٞهصخ
إٔ ٣طبُجٞا اُيٝط ثشؤٗٚ
المادة 233
اما ُْ ٣ظلم اُٞهصخ اُيٝط ؽِق ُ ْٜاُ ٖ٤ٔ٤شوػبً
المادة 234
اما ثبع اُوعَ ش٤ئبً ٖٓ ٓبٍ اُيٝعخ ٝاشزـَ ثضٔ٘ ٚأ ٝأفن ث ٚش٤ئبً آفو
ًٝبٕ اُضٖٔ أ ٝاُجلٍ ٓٞعٞكاً ُْ ٣يٍ كِٞهصخ اُيٝعخ ٓشبهًخ اُوعَ كٚ٤
المادة 235
اما أثلٍ اُيٝط ش٤ئبً ُيٝعز ٚثآفو أصٖٔ ٓ٘ ٚكٔشبهًخ اُٞهصخ ُ ٚال رٌ ٕٞك٢
اُي٣بكح ػٖ اُؤ٤خ األطِ٤خ
المادة 236
اما اؽزَٔ اُش٢ء إٔ َ٘٣ت ُِيٝط ًبٕ  ٞٛأ ٠ُٝث ٚشوػبً ػوٝهح إٔ
اُش٢ء ك ٢ؽٞىرٝ ٚأٗ ٚاُٞاهس اُٞؽ٤ل ُٞال ػلّ ٝعٞك مه٣خ ُ ٖٓ ٚىٝعزٚ
المادة 237
ٓب ُِ ٌٕٞ٣يٝعخ ػِ ٠ىٝعٜب ٖٓ اُؾوٞم ثٔوزؼ ٠اُؼول ٣ؼزجو ك٘٣بً ُٜب ك٢
مٓزَ٣ ٚزؾن ػ٘ل اُطالم أ ٝاُٞكبح
المادة 238
ُألهِٓخ إٔ رؼ٤ش ٖٓ ٓبٍ اُوعَ  ُٞٝأٝط ٠ثـ٤و مُي ُِٞ ٌ٤ُٝهصخ ٓ٘ؼٜب
ثبػطبئٜب ٓب ُٜب ٖٓ اُؾوٞم ك ٢اُؼول اما ًبٕ اُؼول أ ٝاُؼوف ٣قبُق مُي
المادة 239
اما ًبٕ ٖٓ ػوف اُجِل أٓ ٖٓ ٝوزؼ ٠اُؼول إٔ ال ٗلوخ ُألهِٓخ ثؼل ٝكبح
ىٝعٜب ثـ٤و هػب اُٞهصخ كِٜب ٗلوخ صالصخ أشٜو ٖٓ ربه٣ـ اُٞكبح
المادة 241

رَوؾ ٗلوخ األهِٓخ اما ؽبُجذ شوػبً ثٔب ُٜب ٖٓ اُؾوٞم ثٔوزؼ ٠اُؼول
٣ ُْ ُٞٝجبكه اُٞهصخ اُ ٠اُٞكبء اال اما ًبٗذ أُطبُجخ ٗبشئخ ػٖ ٓؼب٣وزْٜ
ا٣بٛب أ ٝػٖ ؿشُٜ ْٜب
ًنُي اما  ٢ٛفطجذ أ ٝرولٍذ رَوؾ ٗلوزٜب
المادة 241
اما ًبٗذ أُطبُجخ هبطوح ػِٓ ٠غوك ٓب ككؼز ٚكٝرخ اُ ٠اُوعَ كال رَوؾ
ٗلوزٜب  ُٞٝؽظِذ ػِٓ ٠طِٞثٜب
المادة 242
ال رَوؾ ٗلوخ األهِٓخ اال اما  ٢ٛؽِجذ ٖٓ اُٞهصخ ٓجبشوح ٓب ُٜب ٖٓ
اُؾوٞم ك ٢اُؼول ٝأثٞا إٔ ٣لكؼٞا اُٜ٤ب أ ٝىػٔٞا إٔ ُ ٌ٤ػ٘لٓ ْٛب ٌ٣ل٢
المادة 243
اما رظوكذ اُيٝعخ ك ٢ؽوٞهٜب ك ٢ؽبٍ ؽ٤بح ىٝعٜب أ ٝثؼل ٝكبرٍ ٚوطذ
ٗلوزٜب هجَ اُٞهصخ
المادة 244
ُُ ٌ٤ألهِٓخ ٗلوخ اما ًبٗذ ر٘بىُذ ػٔب ُٜب ٖٓ اُؾوٞم ك ٢ػول ىٝاعٜب
اُ ٠اُوعَ  ٌُٖٝاما ًبٕ رظوكٜب هبطواً ػِ ٠اُجؼغ ك ٕٝاٌَُ ؽن ُِٞهصخ إٔ
٣وكٝا اُٜ٤ب ثبهٓ ٢ب ُٜب َُ٤وطٞا ٗلوزٜب
المادة 245
اما ٌٍزذ األهِٓخ ٍ٘ز ٖ٤ػٖ ؽِت ٗلوزٜب أ ٝصالصخ ٍ٘ ٖ٤اما ًبٗذ
ٍٓٞوح ػل ٛنا ر٘بىال ً ػٜ٘ب أُلح أُبػ٤خ اال اما ًبٕ ك ٢ؽٞىرٜب ٓبٍ اُوعَ
ر٘لن ٓ٘ ٚأ ٝاٍزلاٗذ ُز٘لن
المادة 246
اما ؽبُجذ األهِٓخ اُٞهصخ ثبُ٘لوخ ٝاكػٞا أٗ ْٜهبٓٞا ثٜب كبٕ ًبٗذ ريٝعذ
كؼِٜ٤ب اُج٘٤خ أ ٝطلهٞا ثٝ ْٜ٘٤ٔ٤اال كبُج٘٤خ ػِ ْٛ ْٜ٤أ ٢ٛ ٝرظلم
ثٜ٘٤ٔ٤ب
المادة 247

اما فظض اُوعَ ُِٔوآح ػوبهاً ر٘لن ٖٓ ه٣ؼ ٚثؼل ٝكبرٝ ٚأهث ٠اُو٣غ ػٖ
اُ٘لوخ كبُلبئغ ُٜب ٝاما ٗوض اُو٣غ ًِٔذ ُ٘لَٜب ٖٓ ٓبٍ اُزوًخ اال اما
ًبٕ اُـوع ٖٓ رقظ٤ض اُؼوبه إٔ  ٌٕٞ٣ه٣ؼ ٚكٓ ٢وبثَ اُ٘لوخ ٝهجِذ
أُوآح مُي
المادة 248
٣شزوؽ ك ٢اُؼوبه إٔ ال ٓ ٌٕٞ٣زؼِوبً ث ٚؽن ُِـ٤و ٘ٔ٣غ ٖٓ اٍزـالٍ
اُ٘لوخ ٓ٘ٚ
المادة 249
اما رظوف اُوعَ أٝ ٝهصز ٚك ٢اُؼوبه ثؼل اُزقظ٤ض ٗلن اُزظوف ػِ٠
أُوآح ٝثوُٜ ٢ب ؽوٜب اُشوػ ٢ك ٢اُ٘لوخ ٝاٗٔب ٣غٞى ُٜب إٔ رؾزظ ٝرؼبهع
ك ٢اُزظوف هجَ ؽظُٚٞ
المادة 251
اما ًبٕ رظوف اُوعَ ٛجخ كال رظؼ اال اما ًبٕ ؽظُٜٞب ك ٢ؽبٍ طؾزٚ
ٍٝالٓخ ػوِٚ
المادة 251
اما ًبٕ اُزظوف ٝط٤خ كال َ٣و ١ػِ ٠أُوآح
المادة 252
اما رـ٤ت اُيٝعبٕ صْ  ٢ٛهعؼذ ٝؽلٛب ُٞكبح ىٝعٜب ؽن ُٜب ؽِت اُ٘لوخ
أٓ ٝب ُٜب ك ٢اُؼول ٖٓ اُؾوٞم ٝاُق٤به ُٜب ٝاما اكػذ أٗ ٚؽِوٜب ػبشذ ٖٓ
ٓبٍ اُزوًخ ثوله ٓب ُٜب ك ٢اُؼول ٖٓ اُؾوٞم اُ ٠إٔ رَزٞكبٛب ٓوبطخ
المادة 253
اما روى اُوعَ ٓبال ً ٓ٘وٞال ً ًٝبٕ ك ٢ؿ٤و ؽٞىح أُوآح كُِٜ ٌ٤ب ٓ٘ؼ ٚػٖ
اُٞهصخ ثؾغخ إٔ ُٜب ٗلوخ رقش ٠ػِٜ٤ب ً ُٞٝبٕ اُوعَ ٓٞط٤بً ُٜب ثبُٔبٍ
ُ٘لوزٜب
ٝاما ؽبىد أُوآح أُبٍ ًٝبٕ ؿ٤و ىائل ػٖ اُؾل أُؼوُِ٘ ٍٞلوخ كؼِٜ٤ب إٔ
رَِْ ثوله اُي٣بكح ٝال رؼل أُوآح ؽبئيح اما ُْ رٌٖ ؽبىد ماد اُش٢ء
ٝثشقظٜب

المادة 254
اما ٓبد اُوعَ ػٖ أًضو ٖٓ ىٝعخ كال ػجوح ُألهلٓ٤خ ك ٢هٔ٤خ اُ٘لوخ ثَ
ًٍِٞ ٖٜاء
المادة 255
اما ؽِجذ األهِٓخ ٗلوخ ثؼل اُن ١اٍزؾٞمد ػِٓ ٖٓ ٚ٤بٍ اُزوًخ ثؾغخ أٗٚ
ُْ ٌ٣لٜب كؼِٜ٤ب اُ ٖ٤ٔ٤شوػبً ثؤٕ ٓب اٍزؾٞمد ػٌِ٣ ُْ ٚ٤لٜب ثو٘٤ب ٓب كبد
ٖٓ اُيٖٓ
المادة 256
َُِِطخ اُشوػ٤خ إٔ رج٤غ ٖٓ ٓبٍ اُزوًخ ألعَ اُ٘لوخ ٝال ٣غٞى ُألهِٓخ إٔ
رج٤غ ث٘لَٜب اال ثؾؼوح صالصخ شٜٞك ػلٝ ٍٝاٗٔب ٣غٞى ُٜب إٔ روٓ ٖٛجبشوح
المادة 257
ال ٣غٞى اُج٤غ اال ثوله ٓب ٌ٣لٗ ٢لوخ ٓلح ٍزخ أشٜو كَزخ أشٜو ٌٛٝنا
ػ٘ل اُِيٝ ّٝال ٣ؼط ٖٓ ٠اُضٖٔ اُ ٠األهِٓخ ٓؼغال ً اال هله ٓب ٌ٣لٜ٤ب شٜوا ً
كشٜو ٌٛٝنا ٝاما ُْ ٣جن ٖٓ اُزوًخ اال هله ٓب ٌ٣ل ٢اُؾوٞم اُزُٜ ٢ب ك٢
اُؼول كِٜب أفنٛب
المادة 258
اما ًبٕ اُش٢ء اُالىّ ث٤ؼ ٖٓ ٚاُزوًخ ٣ي٣ل صٔ٘ ٚػٖ ٓولاه اُ٘لوخ اُالىٓخ
ُٔلح اَُزخ أشٜو عبى َُِِطخ اُشوػ٤خ ث٤ؼٓ ٚغ مُي
المادة 259
رلكغ اُ٘لوخ ٓؼغال ً ٝشٜواً كشٜو ال أهَ
المادة 261
ُألهِٓخ اٌَُٞح شوػبً ٝاما ُْ ٣وم ُٜب إٔ رو ْ٤ك٘ٓ ٢يٍ اُٞهصخ ؽن ُٜب
ٌَٖٓ شوػٝ ٢ػبشذ ًٔب ًبٗذ رؼ٤ش ٓغ ىٝعٜب
المادة 261

اما أهاكد األهِٓخ إٔ رو ْ٤ال ك ٌَٖٓ ٢شوػ ٢ثَ ػ٘ل أثٜ٣ٞب أ ٝأهوثبئٜب
ٝؽِجذ ٗلوخ ؽن ُِٞهصخ ٓؼبهػزٜب ثؾغخ إٔ اهبٓزٜب ٓؼ ْٜف٤و ُٜب  ُْٜٝاال
اما ًبٕ ٘ٛبى أٍجبة شوػ٤خ رَٞؽ ُٜب مُي االٗزوبٍ
المادة 262
اُٞهصخ ؿ٤و ٌِٓل ٖ٤شوػبً ثلي أٍو األهِٓخ اما أٍود ٝال ٗلوخ ككٜ٘ب
ٓٝؤرٜٔب ٝال ثٔؼبُغزٜب اما ٓوػذ ٓوػبً ؿ٤و ػبك ١كُٜ ٢ٜب ؽوٞم ثٔوزؼ٠
اُؼول ٘٣لن ٜٓ٘ب ػِ ٠مُي
المادة 263
ٓب رٌَج ٚاألهِٓخ ٖٓ ًلٛب ُِٞ ٞٛهصخ ٓبكآٞا هبئٔ ٖ٤ث٘لوزٜب ُٜٝب إٔ ال
روجَ ًَت ًلٛب ٗظ٤و اُ٘لوخ
المادة 264
ُألهِٓخ أعو ػِ ٠اُوػبػخ ٓب ُْ ُٜ ٌٖ٣ب ٗلوخ هبئٔخ شوػبً
المادة 265
ال ر٘وض فلٓخ األهِٓخ اُج٤ذ اال ثٔولاه فلٓزٜب ىٝعٜب
المادة 266
اما ػضود األهِٓخ ثِو٤خ كُ٘ ٢ٜلَٜب ٝاما اهزظلد ٖٓ اُ٘لوخ كبُلبئغ
ُِٞهصخ  ُْٜ ٌ٤ُٝإٔ ٘٣زلؼٞا ًٔٞهص ْٜثؤٓٞاُٜب اُقبطخ ثٜب
المادة 267
ػِ ٠األهِٓخ اُ ٖ٤ٔ٤شوػبً أٜٗب ُْ رقزٌِ ٝال أفلذ ش٤ئبً ٖٓ ٓبٍ اُوعَ
ٝثؼل ٛنا ُٜب اٍزالّ ؽوٞهٜب
المادة 268
ال رغت اُ ٖ٤ٔ٤شوػبً اما ًبٗذ أُطبُجخ ثٔب ككؼز ٚاُيٝعخ ال ثٌَ ؽوٞهٜب
ك ٢اُؼول أ ٝثؤٓٞاُٜب اُقبطخ ثٜب أ ٝثبُش٢ء أُقظض ُ٘لوزٜب
المادة 269
اما ًبٕ ٓب رطبُت ث ٚاُيٝعخ ؿ٤و ٓٞعٞك ثؼ ٚ٘٤كبُٝ ٖ٤ٔ٤اعجخ

المادة 271
اُ٘لوخ ال رزٞهق ػِ ٠ؽِق اُ ٖ٤ٔ٤أُ٘ ٙٞػٜ٘ب
المادة 271
اما ُْ رؾِق األهِٓخ آُٝ ٖ٤ٔ٤برذ ٓبد ؽوٜب ام ال اهس كٓ ٢بٍ ٣غت ُٚ
اُ ٖ٤ٔ٤شوػبً اال ثبُؾِق
المادة 272
ال رؾِق األهِٓخ اُ ٖ٤ٔ٤اال اما ًبٕ اُوعَ فظض ُٜب ػوبهاً ر٘زلغ ٓ٘ ٚثوله
ٓب ُٜب ٖٓ اُؾوٞم
المادة 273
ال ٣ولػ كٛ ٢نا اُزقظ٤ض اما عبء ث٤بٕ ؽلٝك اُؼوبه هبطواً ثؼؼٜب كٕٝ
ثؼغ
المادة 274
ُُ ٌ٤ألهِٓخ آٜبُٜب ك ٢رؤك٣خ اُ ٖ٤ٔ٤ه٣ضٔب ٣وشل أٝالكٛب هعبء إٔ ٣ؼلٛٞب
المادة 275
٣ظؼ اػلبء اُوعَ آوأر ٖٓ ٚآُ ٞٛٝ ٖ٤ٔ٤و٣غ ٍٞاء ًبٕ اإلػلبء شل٤ٜبً
أً ٝزبثخ ٝاٗٔب َُِِطخ اُشوػ٤خ اُ٘ظو ك ٢ػجبهح اإلػلبء
المادة 276
ُِٞهصخ اُؾن إٔ ٣قظٔٞا ٖٓ ؽوٞم اُيٝعخ هٔ٤خ ٓب اشزواُٜ ٙب اُوعَ ٖٓ
ٓبُ ٖٓ ٚاُض٤بة
المادة 277
أُطِوخ ثال ٍجت شوػ ٢ال ٣قظْ ٖٓ ؽوٜب ٖٓ صٖٔ اُض٤بة ٍٓ ٟٞب
ًبٕ ألعَ أ٣بّ اَُجٞد ٝاألػ٤بك
المادة 278
ُألهِٓخ اُؾن كٓ ٢ب ٛٝجُٜ ٚب ىٝعٜب ال رقظْ هٔ٤زٔٓ ٚب ُٜب ٖٓ اُؾوٞم

المادة 279
ػ٘ل اُ٘ياع رلظَ اَُِطخ اُشوػ٤خ ك ٢اُٜلا٣ب أُٜلاح ثَجت اُيٝاط ُٖٔ
ًِٜ ٢ٛب أ ٝثؼؼٜب
المادة 281
ُألهِٓخ ٓب ُٜب ٖٓ اُؾوٞم ك ٢ػول ىٝاعٜب ٍٞاء ًبٗذ كٗ ٢لوخ اُٞهصخ أّ
ُْ رٌٖ ٝأهِٓخ ُْ ريٍ أّ رؤِٛذ
المادة 281
اما ُْ  ٌٖ٣اُؼول ث٤لٛب ٞٗٝىػذ كال ثل ُٜب ٖٓ ؽٌْ شوػ ٢ثٔب رلػ ٢ثٚ
ٖٓ اُؾوٞم
المادة 282
ٓظبه٣ق ع٘بىح اُوعَ ٝكك٘ٓ ٚلؼِخ ػٖ ؽوٞم أُوآح ٣ ُْ ُٞٝلغ ُٜب
ش٢ء
المادة 283
ُألهِٓخ إٔ رؾظَ ػِ ًَ ٠أ ٝثؼغ ٓب ُٜب ٖٓ اُؾوٞم ك ٢اُؼول ثج٤ؼٜب
ك٘ٓ ٢وٞالد اُزوًخ ثؼل ؽِلٜب اُ ٖ٤ٔ٤أُ٘ ٙٞػ٘ ٚة أُبكح (ٝ )332ال ٣غٞى
ُٜب اُج٤غ ك ٢اُؼوبه اال ثؾؼوح صالصخ ٖٓ أ ٢ُٝاُقجوح ٝأُؼوكخ
المادة  284زير موجودة
المادة 285
ال ٣غٞى ُٜب إٔ رؤفن اُؼوبه كٗ ٢ظ٤و ؽوٞهٜب ٓب ُْ رؤمٕ ُٜب اَُِطخ
اُشوػ٤خ
المادة 286
اما ًبٕ اُج٤غ ثٞاٍطخ اَُِطخ اُشوػ٤خ ٝعت إٔ  ٌٕٞ٣ػِ٘٤بً ثؼل اإلػالٕ
ػ٘ ٚصالصٓٞ٣ ٖ٤بً ٓزٞاُ٤خ أٓ ٝور ٖ٤ك ٢األٍجٞع ٓلح ٍزٓٞ٣ ٖ٤بً ٣ٝغت ث٤بٕ
اُؼوبه ٝؽلٝكٝ ٙاُـوع ٖٓ ث٤ؼٚ
المادة 287

ُِج٘بد شوػبً اما ٓبد أث ٖٛٞإٔ ٣زؼ٤شٖ ٖٓ روًز ٚاُ ٠إٔ ٣زؤ ِٖٛأٝ
٣وشلٕ
المادة  288إلى  321تطبق بذأنها أحكام القانون العام
المادة 321
ال ٣وكغ ه٤ل اُيٝاط اال ثبُطالم
المادة 322
ىٝاط اُ٤زٔ٤خ اُوبطوح ٣وكغ ثبُلَـ ٓز ٠أهاكد ثؾَت أؽٌبّ أُبكح 32
ٓٝب ثؼلٛب
المادة 323
اما اػز٘ن أؽل أُزؼبهلِٓ ٖ٣خ أفو ٟكال ٣ياٍ ػولٔٛب هبئٔبً ؽز٣ ٠ؾظَ
اُطالم
المادة 324
اُطالم ك٣ ٢ل اُوعَ
المادة 325
هج ٍٞأُوآح اُطالم ُ ٌ٤شوؽبً
المادة 326
ال ٣ؼِن اُطالم ػِ ٠ككغ اُوعَ ؽوٞم أُوآح اما ًبٕ ٓؼَواً
المادة 327
٣غٞى رَ٣ٞق أٓو اُطالم ٍ٘خ أ ٝأهَ ٣لوم كٜ٤ب ث ٖ٤اُيٝع ٖ٤ك ٢ؽبٍ
ًواٛخ اُيٝعخ ا٣ب ٙأ ٝك ٢ؽبٍ أُوع
المادة 328
ال ٤ِ٣ن ثبُوعَ إٔ ٣طِن أ ٍٝىٝعخ ُ ٚثـ٤و ٓوزغ
المادة 329

٣غَٔ ك ٢اُوعَ إٔ ٣طِن آوأر ٚاما ًبٕ ال ٣ظِؼ َُِ٘بء ٝهل ػبُظ ٗلَٚ
صالصخ ٍ٘٘٣ ُْٝ ٖ٤غؼ ك ٢ػالط
المادة 331
اما ٍبءد أفالم أُوآح أ ٝفوعذ ػٖ اُؾشٔخ كق٤و ُيٝعٜب إٔ ٣قِ٢
ٍجِٜ٤ب ٓغ رؤك٣خ ؽوٞهٜب ً ُٞٝبٗذ أ ٍٝىٝعخ ُٚ
المادة 331
٣غٞى ؽالم اُظـ٤وح أُٔ٤يح
المادة 332
٣غٞى ؽالم اُقوٍبء اما ًبٕ اُقوً ؽبهئبً
المادة 333
ال ٣غٞى ؽالم أُغ٘ٗٞخ هجَ شلبئٜب ٝاٗٔب ُِوعَ إٔ ٣زيٝط ػِٜ٤ب ثؾ٤ش ال
٣ؼو ٛنا ثٔئٗضٜب ٝػالعٜب
المادة 334
أ٣بّ اَُجذ ٝاألػ٤بك اُل٤٘٣خ ال ٣غٞى اُطالم كٜ٤ب
المادة 335
ال ٣غٞى اُطالم  ّٞ٣اُغٔؼخ ػوٝهح كف ّٞ٣ ٍٞاَُجذ ٝال إٔ ٣ؾظَ ُ٤ال ً اال
اما كػذ اُؼوٝهح اُ ٠مُي
المادة 336
ال ٣ظؼ اُطالم شوػبً اال أٓبّ اَُِطخ اُشوػ٤خ ثٞص٤وخ ثؾؼوح شبٛلٖ٣
المادة 337
ًَ ؽالم ٖٓ ٍِطخ أع٘ج٤خ ال ٣ؼزجو شوػبً
المادة 338

ٓظبه٣ق ٝهٍ ّٞاُطالم ػِ ٠اُوعَ ٣ٝغت أكاإٛب ٓؼغال ً أ ٝػِ ٠أُوآح
اما شبءد
المادة 339
٣غت اُزؾون شوػبً هجَ اُطالم ٖٓ إٔ االص٘ٔٛ ٖ٤ب ٗلٌ اُيٝعٖ٤
المادة 341
٣شزوؽ ػ٘ل اُطالم إٔ  ٌٕٞ٣اُوعَ ثؼوِٝ ٚطؾٙٞ
المادة 341
أُوع ال ٘ٔ٣غ ٖٓ اُطالم ٓب ُْ ٓ ٌٖ٣ئصواً ػِ ٠اُو ٟٞاُؼوِ٤خ ً ُٞٝبٕ
ٓوع أُٞد
المادة 342
اما ًبٕ أُوع أػو ثبُ٘طن ٝأٌٖٓ ك ْٜاهاكح اُطالم ثبإلشبهح كال ٓبٗغ ٖٓ
اُطالم
المادة 343
ال ٣وجَ اُطالم ٖٓ األفوً ثبشبهر ٚاما ًبٕ اُقوً ؽبهئبً
المادة 344
ال ِٔ٣ي أُطِن رؾو ْ٣أُوآح ػِ ٠أؽل كٌَ شوؽ ك ٢اُطالم ٖٓ ٛنا
اُوج َ٤ثبؽَ ٝاٗٔب ُِوعَ ػ٘ل اُطالم إٔ ٣قجو ػٖٔ رَجت كَُِِٝ ٚ٤طخ
اُشوػ٤خ ٓ٘غ ىٝاع ٚثبُٔطِوخ رؾؤ٣بً ُٜب ػِٚ٤
المادة 345
٣وؼ ٠ثبُطالم ٓغ ؽوٞم أُوآح ك ٢األؽٞاٍ أُ٘ظٞص ػِٜ٤ب ثبُٔٞاك
342ٝ 341ٝ 390ٝ 393ٝ 392ٝ 481ٝ 423ٝ 432ٝ 431ٝ 434ٝ 423ٝ 423
المادة 346
٣وؼ ٠ثبُطالم ثال ؽوٞم أُوآح ك ٢األؽٞاٍ أُ٘ظٞص ػِٜ٤ب ك ٢أُٞاك
404ٝ 483ٝ 482ٝ 489ٝ 422ٝ 422ٝ 430ٝ 438ٝ 420ٝ 428ٝ 422ٝ 422
339ٝ 392ٝ 408ٝ 403ٝ

المادة 347
ٌِ٣ق اُوعَ شوػبً ثطالم آوأر ُٞٝ ٚهىهذ ٓ٘ ٚاما ًبٕ  ٞٛاَُجت ك٢
ؽالهٜب ٖٓ ؿ٤و ٙثيٗبٓ ٙؼٜب ٝال ِ٣يّ ثٔب ُٜب ٖٓ اُؾوٞم
المادة 348
ٌِ٣ق اُوعَ أُزيٝط ثٔؾوٓخ إٔ ٣طِوٜب كبما رٞهق عبى ُِشوع ػيُٚ
ٝؽوٓبٗ ٖٓ ٚاُشؼبئو ٝاُؾوٞم أُبُ٤خ ؽز٣ ٠طِن
المادة 349
ٖٓ فبَُ ٓؾوٓخ ًِق ثزوًٜب كبما أث ٠ػيٍ ٝؽوّ ًبُٔبكح اَُبثوخ
المادة 351
ال َٞ٣ؽ ثؼل اُطالم اهبٓخ أُوآح ٓغ اُوعَ
المادة 351
اما ًبٕ أٌَُٖ ُالص٘ ٖ٤عٔ٤ؼبً ًِلذ أُوآح ثبالٗزوبٍ اُ ٌَٖٓ ٠آفو
كبما ًبٕ أُِي ُٜب أ ٝألثٜ٣ٞب كبٌُِٔق ثبالٗزوبٍ اُوعَ
المادة 352
ُِٔطِوخ إٔ ر ًَٞػٜ٘ب ُٔطبُجخ اُوعَ ثٔب ُٜب ٖٓ اُؾوٞم
المادة 353
٣غٞى ُِٔطِن اػبُخ ٓطِوز ٚثشوؽ إٔ ال ٞ٣عت ٛنا افزالؽ ٚثٜب ٝاال ٝعت
إٔ ٤٘٣ت ػ٘ٚ
المادة 354
 َِْ٣اُوعَ ث٤لٝ ٙص٤وخ اُطالم اُ٣ ٠ل ٓطِوز ٚهبئال ً ُٜب ((اٍزِٔ٢
ٝص٤وخ ؽالهي كؤٗذ ؽبُن ٝطود ؽال ً ُـ٤و))١
المادة 355
٣غٞى ُِوعَ ً ُٞٝبٕ ؿ٤و ؿبئت ػٖ اُجِل إٔ  ًَٞ٣ػ٘ ٚك ٢رَِٝ ْ٤ص٤وخ
اُطالم ٓٝشبكٜخ أُطِوخ ٝال ٣زْ اُطالم شوػبً اال ثؼل اُزَِ ْ٤اُٜ٤ب

المادة 356
٣قبؽت اُ٘بئت أُطِوخ ثٔب ٗظٛ( ٚنٝ ٙص٤وخ ؽالهي ٖٓ ٓطِوي كالٕ
أٍِٜٔب اُ٤ي ػ٘ ٚك ٜٞؽِوي ٝطود ؽال ً ُـ٤و)ٙ
المادة 357
٣ؾظَ اُز َ٤ًٞأٓبّ اَُِطخ اُشوػ٤خ ٝهذ اُطالم
المادة 358
ػِ ٠اُوعَ ٓئٗخ أُوآح ًبُٔؼزبك ؽز٣ ٠ئك ١اُ َ٤ًٞهٍبُزٚ
المادة 359
اما ٓبد اُوعَ هجَ رؤك٣خ اُوٍبُخ كبُطالم ُْ ٌَٔ٣
المادة 361
ُِٔوآح إٔ ر ًَٞػٜ٘ب ُوج ٍٞاُطالم ٝث٣ ٚزْ
المادة 361
٣قبؽت اُوعَ  َ٤ًٝأُطِوخ ثٔب ٗظٛ( ٚنٝ ٙص٤وخ ؽاله ٢كالٗخ ث٘ذ كالٕ
أٍزِٜٔب ػٜ٘ب كول ؽِوزٜب ٝطبهد ؽال ً ُـ٤و)١
المادة 362
٣غت إٔ  ٌٕٞ٣اُز َ٤ًٞشوػ٤بً ثؾؼوح شبٛلٖ٣
المادة 363
ػ٘ل ؽظ ٍٞاُطالم كٝ ٢ع َ٤ًٝ ٚاُيٝعخ رؾوه اَُِطخ اُشوػ٤خ ٓؾؼواً
ثٚ
المادة 364
٣غت اُزؾون أٝال ً ٖٓ إٔ أًُِٞخ ػٜ٘ب ك ٢هج ٍٞاُطالم َُ٤ذ هبطوح أٝ
ؿ٤و ٓٔ٤يح
المادة 365

اُز ٖٓ َ٤ًٞاُظـ٤وح ؿ٤و عبئي ٝاٗٔب ألثٜ٤ب إٔ ٣وُٜ ْ٤ب ٤ًٝال ً ُوج ٍٞاُطالم
اما ُْ  ٌٖ٣اال ٓغوك رولٌ٣
المادة 366
َُِِطخ اُشوػ٤خ إٔ رو ُٖٔ ْ٤اػز٘وذ ِٓخ أفو٤ًٝ ٟال ً ٣وجَ ػٜ٘ب
اُطالم اما آز٘ؼذ
المادة 367
اما فوط اُيٝط ػٖ أُِخ ٝأهاك إٔ ٣طِن ك ٢ؿ٤بة اُيٝعخ أهبّ ُٜب ٤ًٝال ً
٣لكغ اُٝ ٚ٤ص٤وخ اُطالم هبئال ً ُ ٚأ٣ؼبً (ري َّ
ى ثوج ٍٞاُطالم ػٜ٘ب)
المادة 368
اما كغود أُوآح ٝرٞهلذ ػٖ اُؾؼٞه أهبٓذ ُٜب اَُِطخ ٤ًٝال ً ٣وجَ ػٜ٘ب
هبئال ً ُ ٚاُوعَ أ٣ؼبً رِي اُغِٔخ أُنًٞهح ثبُٔبكح اَُبثوخ
المادة 369
ثؼل إٔ رَِْ ٝص٤وخ اُطالم اُ٣ ٠ل أُطِوخ أِٜ٤ًٝ ٝب روك ٜٓ٘ب ك ٢اُؾبٍ
ُزؾلع ثلاه اَُِطخ اُشوػ٤خ اُٝ ٠هذ اُِيّٝ
المادة 371
ٖٓ أُزجغ إٔ اُٞص٤وخ ػ٘ل اٍزؼبكرٜب رشوؽ اَُِطخ ٜٓ٘ب عبٗجبً ػالٓخ
رَِٜٔ٤ب اُ ٠أُطِوخ أِٜ٤ًٝ ٝب
المادة 371
٣غٞى اػطبء شٜبكح هٍٔ٤خ ثبُطالم ثلٍ اُٞص٤وخ اما شبءد أُطِوخ إٔ
رَبكو أ ٝرَزلٍ
المادة 373
رغل٣ل اُطالم ال ِ٣يّ اما ًبٕ ػٖ ٓغوك رولٓ ٌ٣ب ُْ ُٔ ٌٖ٣ضَ مُي
االؽزٔبٍ ٓؾَ
المادة 374

اما رؤًل اُٞهبع ثؼل اُطالم كال كوم ث ٖ٤اُيٝاط ٓٝغوك اُزول ٌ٣كٝ ٢عٞة
اُزغل٣ل
المادة 375
اما ًبٕ ٘ٛبى ٓؾَ ُِزغل٣ل ٝهجَ ؽظ ُٚٞرولٍذ أُوآح ػِ ٠شقض آفو
كٓ ٢ٜؾوٓخ ػِ ٠االص٘ٝٝ ٖ٤عت اُزغل٣ل ٖٓ األٝ ٍٝاُطالم ٖٓ اُضبٗ٢
المادة 376
ال ٣غٞى اُؼول ػِ ٠أُطِوخ أ ٝاألهِٓخ هجَ اٗوؼبء ػلرٜب اُشوػ٤خ رَؼٖ٤
ٓٞ٣بً ال ٣ؾَت ٜٓ٘ب  ّٞ٣اُطالم أ ٝاُٞكبح ٝال  ّٞ٣اُؼول
المادة 377
ال ثل ٖٓ اُؼلح ك ٢عٔ٤غ األؽٞاٍ ؽز ٌٖ٣ ُْ ُٞ ٠ؿ٤و اُزول ٌ٣أً ٝبٕ
اُوعَ ػ٘٘٤بً أٓ ٝغجٞثبً أٓ ٝو٣ؼبً أ ٝؿبئجبً أَٓ ٝغٗٞبً أً ٝبٗذ اُيٝعخ طـ٤وح أٝ
ػبهواً أ ٝػغٞىاً
المادة 378
اما ًبٗذ أُطِوخ أ ٝاألهِٓخ ؽبٓال ً كال ٣غٞى اُؼول ػِٜ٤ب هجَ اُٞػغ ٝاما
ًبٕ ٓؼٜب طـ٤و روثظذ ؽز ٌَٔ٣ ٠اَُ٘زٖ٤
المادة 379
اما ٓبد اُظـ٤و ىاُذ اُؼلح
المادة 381
ر٘وؼ ٢اُؼلح أ٣ؼبً ك ٢ؽ٤بح األة ثبُلطبّ أ ٝثوػبع اُظـ٤و ٖٓ ؿ٤و أٓٚ
صالصخ أشٜو  ُْٝروػؼ ٚكٜ٤ب أٓ ٚأً ٝبٗذ ال ُجٖ ُٜب
المادة 381
ُِوعَ إٔ ٣ؼٞك آُ ٠طِوز٣ ٚؼول ػِٜ٤ب ٝال رؼزل
المادة 382
رؾوّ أُطِوخ ػِٓ ٠طِوٜب اما ريٝعذ ؿ٤و ٙأ ٝرولٍذ

المادة 383
اما افزِذ أُطِوخ ثـ٤و ٓطِوٜب ػٖ ؿ٤و ػول شوػ ٢عبى ُٔطِوٜب
اُوعٞع اُٜ٤ب
المادة 384
اما فبُِذ أُوآح هعال ً صْ ريٝعذ ثآفو ٝؽِوٜب عبى ُقِِٜ٤ب إٔ ٣ؼول ػِٜ٤ب
المادة 385
أُطِوخ ٖٓ ىٝعٜب ثزٜٔخ اُيٗب ال رغٞى ُ ٚثؼل
المادة 386
أُطِوخ ُؼِخ ظٜٞه كّ اُؾ٤غ ً٘ض أُبكح  422ال رغٞى ُٔطِوٜب ُٞٝ
ىاُذ اُؼِخ
المادة 387
ػِ ٠اَُِطخ اُشوػ٤خ ػ٘ل اُطالم ُؼِخ كّ اُؾ٤غ أَُ ٝجت رٜٔخ اُيٗب
إٔ رقجو اُوعَ ثزؾو ْ٣أُطِوخ ػِ ٚ٤أثلاً
المادة 388
ُِٔطِوخ ُٜٝب هػ٤غ إٔ روكغ اهػبػ ٚأ ٝرطِت ػِ ٚ٤أعواً أُبكح
المادة 389
ُُ ٌ٤ألّ إٔ روكغ اهػبع اُوػ٤غ اما ٣ ُْ ٞٛوجَ صل ١ؿ٤وٛب
المادة 391
األعو ػِ ٠اُوػبػخ ال ٣ـ٘ ٢ػٖ ٗلوخ اُوػ٤غ
المادة 391
األّ أ ٠ُٝثؾؼبٗخ اُُٞل ؽزٍ ٌَٔ٣ ٠ذ ٍ٘ٝ ٖ٤ثبُج٘ذ ؽز ٠رزيٝط
المادة 392

ر٘زوَ األ٣ُٞٝخ اُ ٠اُوعَ اما ًبٕ ٖٓ ؽبُخ األّ ٓب ٣لػ ٞاُ ٠مُي
المادة 393
ٓغوك ىٝاط األّ ال ٣غؼَ ُألة ؽن األ٣ُٞٝخ
المادة 394
ُُ ٌ٤ألّ إٔ ر٘زوَ ثبُٔؾؼ ٖٓ ٕٞثِل أثٝ ٚ٤اال ًبٕ أ ٠ُٝثٚ
المادة 395
اما ًبٗذ أُؾؼٗٞخ ث٘زبً كَِِِطخ اُشوػ٤خ إٔ رؤمٕ ثبالٗزوبٍ اما رواءُٜ ٟب
المادة 396
اما روًذ األّ ؽوٜب ك ٢اُؾؼبٗخ عبى اُوعٞع اُٜ٤ب
المادة 397
اما ُْ ٣وؿت اال إٔ ٣وٓ ْ٤غ أٓ ٚثؼل ٓلح ؽؼبٗز ٚكِ ٌ٤ألث ٚ٤أفن ٙثبُوٞح
ٝال ٘ٔ٣غ ٛنا ٖٓ ه٤بٓ ٚثشئٚٗٝ
المادة 398
اما شبءد اُج٘ذ إٔ روٓ ْ٤غ أثٜ٤ب أٓ ٝغ أفٞرٜب اما ٓبد األة كال ٓبٗغ
المادة 399
ال ٣غٞى ُألهِٓخ إٔ ر٘زوَ ثبُوػ٤غ ٖٓ ٓٞؽٖ أ ِٚٛثـ٤و هػبٓ ْٛب ُْ رؤمٕ
ُٜب اَُِطخ اُشوػ٤خ
المادة 411
ُِٔطِوخ هكغ اُؾؼبٗخ ٓز ٠شبءد
المادة 411
ٗلوخ اُؾؼبٗخ ػِ ٠األة ثوله َٓ٤ور٘ٓٝ ٚيُز ٚث ٖ٤اُ٘بً
المادة 412

اما رٞك٤ذ األّ كال ر٘زوَ اُؾؼبٗخ ثؼلٛب اُ ٠أٜٓب ٝاٗٔب اُ ٠أّ األة
المادة 413
َُِِطخ اُشوػ٤خ إٔ رؤمٕ ثبُؾؼبٗخ اُ ٠أّ األّ اما ًبٗذ ؽؼبٗخ األة ؿ٤و
ٓٞاكوخ
المادة 415
اما اٗوؼذ ؽؼبٗخ اُُٞل ثجِٞؿ ٚاَُذ ٍ٘ ٖ٤ؽن ألث ٚ٤أفن ٙكبما أث٠
اُُٞل ٓلبههخ أٓ ٚكال ِ٣يّ أث ٙٞث٘لوزٚ
المادة 416
٘٣زوَ ؽن أفن اُُٞل ثؼل ٝكبح األة اُ ٠أة األة كبما ُْ  ٌٖ٣ثو ٢اُُٞل
ك ٢ؽؼبٗخ أٓ ُٞٝ ٚأٝط ٠األة ثـ٤و مُي كبما ٓبرذ اٗزوَ ؽن األفن اُ٠
أٜٓب
المادة 417
اما رؼِن اُُٞل ثؤٓ ٚثؼل اٗوؼبء ٓلح ؽؼبٗز ٚكُِٞ ٌ٤ط٤خ أفنٜ٘ٓ ٙب
المادة 418
٣ؾن ُألّ ثؼل اُلطبّ إٔ رزقِ ٠ػٖ اُؾؼبٗخ كبما ًبٕ األة ؿبئجبً أ٤ٓ ٝزب ً
كَِِِطخ اُشوػ٤خ اُ٘ظو ك٣ ٖٔ٤ز ٠ُٞأٓو األٝالك
المادة 419
اُؾؼبٗخ ال أعو ُٜب ٝاٗٔب ُِوػ٤غ ٝأُؾؼ ٕٞاُ٘لوخ شوػبً
المادة 411
َُِِطخ اُشوػ٤خ ك ٢عٔ٤غ األؽٞاٍ إٔ رو ٟهأٜ٣ب أُ٘بٍت ُزوظ٢
األؽٞاٍ ك ٌٕٞ٣ ٖٔ٤أطِؼ ُِؾؼبٗخ ٖٓ ؿ٤وٙ
المادة 411
اما اؽز َ٤ػِ ٠ثٌو َٓٝذ ثٌبهرٜب ؿوّ أُؾزبٍ فَٔ ٖ٤ه٣بال ً ُٝيٓٚ
رؼ٣ٞغ شوف اُج٘ذ ثوله كهعزٝ ٚكهعزٜب صْ رؼ٣ٞغ ٓب ٗبُٜب ٖٓ اُؼوه
ثَجت اُلؼَ ثوله هٔ٤زٜب

المادة 412
اما ػول ػِٜ٤ب أػل ٖٓ ٢اُـوّ اُشوػ ٢ك ٕٝاُزؼ٣ٞؼ ٖ٤ا٥فوٖ٣
المادة 413
اما ٝهغ اُلؼَ ثبُوٞح ى٣لد اُغياءاد رؼ٣ٞؼبً هاثؼبً  ٞٛرؼ٣ٞغ ػوه اُوٞح
المادة 414
اما ؽِت ٖٓ اُلبػَ ٘ٛب ػول ٙػِ ٠اُج٘ذ ُيٓز ٚشوػبً اما ًبٗذ ؽال ُٚ
ً ُٞٝبٗذ ٓؼ٤جخ ُٜٝب ٓ٘غ اُطالم اال اما ىٗذ
المادة 415
اما ُْ ٔ٣زضَ اُلبػَ ك ٢اُؾبُزُ ٖ٤زِي األؽٌبّ عٞى ١ثبُؾوٓبٕ اُشوػ٢
ؽزٔ٣ ٠زضَ أ٣ ٝواػ ٢اُج٘ذ ٝأِٜٛب
المادة 416
اُـوآخ اُشوػ٤خ ال رِيّ اما ًبٗذ اُج٘ذ ثبُـخ اال اما ًبٕ اُلؼَ اؿزظبثبً
المادة 417
اما ًبٕ اُلؼَ اؽز٤بال ً ٝاُج٘ذ ثبُـخ كال ؿوآخ ٝال رؼ٣ٞغ
المادة 418
اُزؼ٣ٞؼبد ٖٓ ؽن أة اُج٘ذ ك ٢ؽبٍ اُوظو كبما ُْ  ٌٖ٣ػِ ٠ه٤ل اُؾ٤بح
كُِ ٢ٜج٘ذ
المادة 419
ال ٣ؼل اُلؼَ ؿظجبً اما ٝهغ ؿ٤و ثؼ٤ل ػٖ اُؼٔبه ٓب ُْ روْ اُج٘٤خ ػِ٠
طلم كػ ٟٞاُـظت ًٔب أٗ ٚهل ٣وغ ك ٢اُؼٔبه  ٌٕٞ٣ٝؿظجبً ثبُلَُ٤
المادة 421
٣شزوؽ ُِـوآخ اُشوػ٤خ ؿ٤و اإلهواه ثبالؽز٤بٍ أ ٝاُـظت شبٛلإ ػِ٠
اُلؼَ ٝال ِ٣يّ ٛنا اُشوؽ ك ٢ثبه ٢اُزؼ٣ٞؼبد

المادة 421
اما افزِق االص٘بٕ كبكػذ اُج٘ذ اُـظت ٣ ُْ ٞٛٝوو ثـ٤و االؽز٤بٍ طلم
ثٚ٘٤ٔ٤
المادة 422
٣ؼزجو اُـظت ؿظجبً  ُٞٝاٗز ٠ٜثبالؽز٤بٍ
المادة 423
اما ًبٕ ُِـبطت ىٝعخ ًٝبٕ ٖٓ ػوف اُجِل اُزيٝط ػِٜ٤ب ُيٓ ٚاهػبء
أُـظٞثخ ثٔب ٌ٣لٜ٤ب ٜٓواً ُِيٝاط ثـ٤وٙ
المادة 424
ال ٘٣جـ ٢إٔ  ٌٕٞ٣األة  ٞٛاُجبػش ػِٓ ٠ب ٞ٣عت رِي اُغياءاد ٝاال ًبٕ ال
ٓؾَ ُٜب
المادة 425
اما ًبٗذ أُـظٞثخ ٓغ٘ٗٞخ أ ٝفوٍبء ًبٕ اُغياء رؼ٣ٞغ ػوه اُوٞح كٕٝ
ؿ٤وٙ
المادة 426
اما اكػُِ ٢ـظت أ ٝاالؽز٤بٍ ثال ث٘٤خ طلم أُز ْٜثٚ٘٤ٔ٤
المادة 427
اما اكػذ اُج٘ذ إٔ اُوعَ ٝػلٛب ثش٢ء ٗظ٤و اُلؼَ ٌ٘٣ ٞٛٝو طلم
ثٚ٘٤ٔ٤
المادة 428
اما ؽِٔذ اُج٘ذ ٝأهو اُلبػَ ثبُلؼَ ُيٓ ٚأُُٞٞك كبما أٌٗو عبى َُِِطخ
اُشوػ٤خ رؾِ٤لٚ
المادة 429

اما ًبٕ االؽز٤بٍ ٝػلاً ثبُيٝاط كال ِ٣يّ اُلبػَ ٝاٗٔب َُِِطخ اُشوػ٤خ
رـوَٓ ٚٔ٣بػلح ُيٝاط اُج٘ذ ثـ٤وٙ

