
 

 ١الصفحة 
 

القاضي بمنح عفو عام عن  ٢٠٢١للعام  ١٣المرسوم التشريعي رقم تفصيل 
  ٢/٥/٢٠٢١الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 

  
  الجمهورية العربية السورية

  ١٣المرسوم التشريعي رقم 
  رئيس الجمهورية

  بناء على أحكام الدستور
  :يرسم ما يلي

  
  )١المادة (

وفقاً ألحكام هذا المرسوم  ٢٠٢١-٥- ٢تاريخ يُمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 
  التشريعي.

  الفصل األول
  العفو عن كامل العقوبة

  )٢المادة (
  عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات. -أ

  عن جميع تدابير اإلصالح والرعاية لألحداث. -ب
  

  )٣المادة (
عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء، يجعله 

  بحاجة إلى معونة غيره لقضاء حاجاته الشخصية.
  

  )٤(المادة 
عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمحكوم عليه بحكم مبرم الذي بلغ السبعين من 

  هذا المرسوم التشريعي.عمره بتاريخ صدور 
  

  )٥(المادة 
 ١والفقرة  ٢٨٦و ٢٨٥عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 

 ٣٠٦من المادة  ١والفقرة  ٣٠٥من المادة  ١، والفقرة ٢٩٥والمادة  ٢٩٣من المادة 
وتعديالته إذا  ١٩٤٩لعام  ١٤٨من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 

  ترفاً من سوري.كان الجرم مق
  

  )٦المادة (
إذا كان الفاعل سورياً،  ٢عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة 

  .٢٠١٢لعام  ١٩من القانون رقم  ١٠والمادة  ٨والمادة  ٧ادة من الم ٢والفقرة 
  



 

 ٢الصفحة 
 

  )٧المادة (
من المرسوم  ١عن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في المادة  -أ

  :٢٠١٣لعام  /٢٠التشريعي رقم /
إذا كان المخطوف قد تم تحريره قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي دون -١

  التسبب بأي عاهة دائمة له.
إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل أو قام بتسليمه  -٢

  إلى أي جهة مختصة خالل عشرة أيام من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
من  ٥٥٦تسري أحكام الفقرة السابقة على الجرائم المنصوص عليها في المادة  -ب

المعدلة بالمرسوم  ١٩٤٩لعام  ١٤٨رقم  قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي
  .٢٠١٢لعام  /٢١والقانون رقم / ٢٠١١لعام  /١التشريعي رقم /

  
  )٨المادة (

عن كامل العقوبة المانعة للحرية في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم 
  ، وفقاً للشروط التالية:١٩٧٤لعام  /١٣التشريعي رقم /

لعامة للجمارك ومكتب القطع أو تسديد الغرامة وإجراء التسوية مع اإلدارة ا -أ
  اإلدارة المختصة بالنسبة للدعاوى التي صدر فيها أحكام.

إجراء التسوية مع اإلدارة العامة للجمارك ومكتب القطع أو اإلدارة المختصة  -ب
  بالنسبة للدعاوى التي ما زالت منظورة أمام القضاء.

  
  )٩المادة (

ليها بالمرسوم التشريعي عن كامل العقوبة المانعة للحرية في الجرائم المنصوص ع
وتعديالته إذا سدد المدعى عليه أو المحكوم عليه التزاماته تجاه  ٢٠١٣لعام  ٥٤رقم 

  مصرف سورية المركزي، وال يشمل هذا العفو المصادرات التي يحكم بها القضاء.
  
  

  )١٠المادة (
 /٢من القانون رقم / ٤٣عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة 

  .١٩٩٣لعام 
  
  

  )١١المادة (
عن كامل العقوبة في الجرائم التالية المنصوص عليها في قانون العقوبات  -أ

  وتعديالته: ١٩٥٠لعام  /٦١العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /
  .١٠٠جريمة الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة  -١
  .١٠١جريمة الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة  -٢
  .١٠٣من المادة  ٤جريمة الفرار المنصوص عليها في الفقرة  -٣



 

 ٣الصفحة 
 

ال تشمل أحكام الفقرة أ من هذه المادة المتوارين عن األنظار والفارين عن وجه  -ب
العدالة إال إذا سلموا أنفسهم خالل ثالثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة أشهر 

  بالنسبة للفرار الخارجي.
  

  نيصل الثاالف
  عقوبةالعفو الجزئي عن ال

  
  )١٢( المادة

نحية في الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية من قانون عن ثلثي العقوبة الج
   وتعديالته: ١٩٤٩لعام  /١٤٨العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /

 ٤٥٥و ٤٥٣و ٤٥١و ٤٥٠و ٤٢٨و ٣٨٧و ٣٨٦و ٣٦١و ٣٥٥إلى  ٣٤٥و ٣٤١
  .٥٨٤و
  

  هذه المادةشمولة بد المالموا تفاصيل
   ٣٤١مادة ال

كل موظف وكل شخص ندب الى خدمة عامة سواء باالنتخاب او بالتعيين، وكل 
ئ كلف بمهمة رسمية كالحكم والخبير والسنديك التمس او قبل لنفسه او لغيره امر

هدية او وعدا او اية منفعة اخرى ليقوم بعمل شرعي من اعمال وظيفته عوقب 
  بالحبس من ثالثة اشهر الى ثالث سنوات وبغرامة اقلها ضعفا قيمة ما اخذ او قبل به.

  
   ٣٤٥مادة ال

) هدية او اية ٣٤١من عرض على شخص من االشخاص الوارد ذكرهم في المادة (
منفعة اخرى او وعده بها على سبيل اجر غير واجب ليعمل او ال يعمل عمال من 
اعمال وظيفته او ليؤخر تنفيذه عوقب اذا لم يالق العرض او الوعد قبوال بالحبس 

رامة ال تنقص عن ضعفي قيمة الشيء المعروض او ثالثة اشهر على االقل وبغ
  الموعود.

  
   ٣٤٦مادة ال

) يقبل باجر غير واجب عن ٣٤١كل شخص من االشخاص المشار اليهم في المادة (
ؤه من اعمال وظيفته او مهمته يعاقب بالحبس من شهر الى سنة عمل سبق اجرا

  وبغرامة اقلها ضعفا قيمة ما قبل به.
  
   ٣٤٧مادة ال

من اخذ او التمس اجرا غير واجب او قبل الوعد به سواء كان لنفسه او لغيره بقصد 
هم وظيفة او عمال او مقاوالت او مشاريع او ارباحا نالتانالة االخرين او السعي إل

في مسلك  التأثيرغيرها او منحا من الدولة او احدى االدارات العامة او بقصد 



 

 ٤الصفحة 
 

طريقة كانت عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة اقلها  بأيةالسلطات 
  ضعفا قيمة ما اخذ او قبل به.

  
  ٣٤٨المادة 

صول على عطف قاض أو حاكم أو سنديك أو خبير إذا اقترف الفعل محام بحجة الح
في قضية عوقب بالحبس من سنة إلى ثالث سنوات ومنع من ممارسة مهنته مدى 

  الحياة
  

  ٣٤٩المادة 
كل موظف اختلس ما وكل إليه أمر إدارته أو جبايته أو صيانته بحكم الوظيفة من 

ة إلى ثالث سنوات نقود أو أشياء أخرى للدولة أو ألحد الناس عوقب بالحبس من سن
  وبغرامة أقلها قيمة ما يجب رده

  
  ٣٥٠المادة 

إذا وقع االختالس بدس كتابات غير صحيحة في الفواتير أو الدفاتر أو بتحريف أو 
إتالف الحسابات واألوراق أو غيرها من الصكوك، وعلى صورة عامة بأية حيلة 

الموقتة فضالً عن ترمي إلى منع اكتشاف االختالس قضي بعقوبة األشغال الشاقة 
  الغرامة التي تفرضها المادة السابقة

  
  ٣٥١المادة 

كل موظف أكره شخصاً من األشخاص أو حمله على أداء أو الوعد بأداء ما يعرف 
أنه غير واجب عليه أو يزيد عما يجب عليه من الضرائب و الرسوم وما سوى ذلك 

  ضعفا قيمة ما يجب رده من العوائد يعاقب بالحبس سنة على األقل وبغرامة أدناها
  

  ٣٥٢المادة 
يعاقب بالعقوبة نفسها كل موظف يمنح إعفاء من الضرائب والرسوم والغرامات 

  وسواها من العوائد من غير أن يجيز القانون ذلك
  

  ٣٥٣المادة 
من وكل إليه بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غير منقولة لحساب الدولة أو  -١

قترف غشا ما في أحد هذه األعمال أو خالف األحكام التي لحساب إدارة عامة فا
تسري عليها إما بجر مغنم ذاتي أو مراعاة لفريق إضرارا بالفريق اآلخر أو إضرارا 

  باإلدارة عوقب بالحبس سنتين على األقل وبغرامة ال تنقص عن قيمة الضرر الناجم
  هذا فضالً عما يقضى به من عقوبات الرشوة -٢
  

  ٣٥٤المادة 



 

 ٥الصفحة 
 

كل موظف حصل على منفعة شخصية من إحدى معامالت اإلدارة التي ينتمي إليها 
سواء فعل ذلك مباشرة أو على يد شخص مستعار أو باللجوء إلى صكوك صورية 

  ليرة ألفيعوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة أقلها 
  

  ٣٥٥المادة 
باة المال وممثلي اإلدارة وضباط تفرض عقوبات المادة السابقة على القضاة وج

الدرك أو الشرطة وسائر متولي السلطة العامة الذين يجري عليهم معاش الدولة إذا 
أقدموا جهاراً أو باللجوء إلى صكوك صورية مباشرة أو على يد شخص مستعار 
على االتجار في المنطقة التي يمارسون فيها السلطة بالحبوب والمواد الغذائية وسائر 

  اجات ذات الضرورة األولية غير ما أنتجته أمالكهمالح
  

  ٣٦١المادة 
كل موظف يستعمل سلطته أو نفوذه مباشرة أو غير مباشرة ليعوق أو يؤخر  -١

تطبيق القوانين أو األنظمة وجباية الرسوم أو الضرائب أو تنفيذ قرار قضائي أو 
بالحبس من ثالثة  مذكرة قضائية أو أي أمر صادر عن السلطة ذات الصالحية يعاقب

  أشهر إلى سنتين
إذا لم يكن الشخص الذي استعمل سلطته أو نفوذه موظفاً عاماً فال تتجاوز العقوبة  -٢

  السنة
  

  ٣٨٦المادة 
ً أو وثائق أودعت خزائن  -١ ً أوراقا ً أو جزئيا من أخذ أو نزع أو أتلف إتالفا تاما

سلمت إلى وديع عام بصفته المحفوظات أو دواوين المحاكم أو المستودعات العامة و
  هذه، عوقب بالحبس من سنة إلى ثالث سنوات

وإذا اقترف الفعل بواسطة فك األختام أو الخلع أو التسلق أو بواسطة أعمال  -٢
  العنف على األشخاص كانت العقوبة األشغال الشاقة الموقتة

  ٣٨٧المادة 
أحرق أو أتلف وان  يستحق عقوبات المادة السابقة بما اشتملت عليه من فوارق من

  جزئياً سجالت أو مسودات أو أصول الصكوك الخاصة بالسلطة العامة
  

  ٤٢٨المادة 
من قلد خاتماً أو ميسماً أو عالمة أو مطرقة خاصة بإدارة عامة سورية كانت أو  -١

  أجنبية أو قلد دمغة تلك األدوات
مشروع أية عالمة من العالمات الرسمية المذكورة في  ومن استعمل لغرض غير -٢

عوقب بالحبس من سنة إلى ثالث سنوات  الفقرة السابقة صحيحة كانت أو مزورة.
  سورية ليرة تي ألفمائإلى  عشرة آالفوبالغرامة من 

  
  ٤٥٠المادة 



 

 ٦الصفحة 
 

ً أن يمسك سجالت خاضعة لمراقبة فدون فيها أموراً كاذبة أو  من وجب عليه قانونا
ليرة  ألفيأغفل تدوين أمور صحيحة فيها عوقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة 

  على األقل إذا كان الفعل من شأنه إيقاع السلطة في الغلط
  

  ٤٥١المادة 
ر وثيقة مقلدة أو محرفة أو منظمة على يعاقب بالعقوبة نفسها من أبرز وهو عالم باألم

وجه يخالف الحقيقة ومعدة ألن تكون أساساً إما لحساب الضرائب أو الرسوم أو غير 
ذلك من العوائد المتوجبة للدولة أو إلحدى اإلدارات العامة وإما للمراقبة القانونية 

  على أعمال المجرم المتعلقة بمهنته
  

  ٤٥٣المادة 
م إحدى تلك الوثائق على علمه بانتحال االسم أو الهوية يعاقب الموظف الذي يسل

  بالحبس من سنة إلى ثالث سنوات
  

  ٤٥٥المادة 
من أقدم حال ممارسته وظيفة عامة أو خدمة عامة أو مهنة طبية أو صحية على  -١

إعطاء مصدقة كاذبة معدة لكي تقدم إلى السلطة العامة أو من شأنها أن تجر على 
  وعة أو أن تلحق الضرر بمصالح أحد الناسالغير منفعة غير مشر

زور بواسطة التحريف مثل هذه ومن اختلق بانتحاله اسم أحد األشخاص المذكورين و
  المصدقة، عوقب بالحبس من شهر إلى سنتين

وإذا كانت المصدقة الكاذبة قد أعدت لكي تبرز أمام القضاء أو لتبرر اإلعفاء من  -٢
  ستة أشهرخدمة عامة فال ينقص الحبس عن 

  
  ٥٨٤المادة 

من أقدم قصداً على قطع سير المخابرات البرقية أو الهاتفية أو إذاعات الراديو  -١
سواء بإلحاق الضرر باآلالت أو األسالك أو بأية طريقة أخرى عوقب بالحبس حتى 

  ستة أشهر
وإذا نجم عن الفعل خطر على السالمة العامة قضي بالحبس من ثالثة أشهر إلى  -٢

  سنتين
  

  ):١٣المادة (
  نصف العقوبة الجنائية المؤقتة. عن -أ

  عن نصف العقوبة في جرائم األحداث. -ب
  ):١٤المادة (

من قانون العقوبات  /١٣٤عن نصف العقوبة في الجنح المنصوص عليها في المادة /
  وتعديالته. ١٩٥٠لعام  /٦١العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /

  



 

 ٧الصفحة 
 

  ١٣٤مادة 
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص برئ من جريمة 
الفرار ولم يرجع الحيوانات او االسلحة او اي شيء اخر من اشياء الجيش التي كانت 

  بحوزته.
  

  ):١٥المادة (
  .١٩٩٣لعام  ٢ة المؤقتة المنصوص عنها في القانون رقم عن ثلث العقوبة الجنائي

  
  اتخدرمكافحة الم نونقا

  
  ):١٦المادة (

  تُبدل عقوبة األشغال الشاقة المؤبدة من عقوبة اإلعدام. -أ
ً من عقوبة األشغال الشاقة  ٢٠تُبدل عقوبة األشغال الشاقة المؤقتة لمدة  -ب عاما

  المؤبدة.
  عقوبة االعتقال المؤبد. عاماً من ٢٠تُبدل عقوبة االعتقال المؤقت لمدة  -ج
ال تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليها في هذه المادة في الجنايات التي ينتج  -د

عنها ضرر شخصي إال إذا أسقط الفريق المتضرر حقه الشخصي، وال يعد تسديد 
مبلغ التعويض المحكوم به بحكم اإلسقاط، وفي الحاالت التي لم يتقدم فيها الفريق 

ً من تاريخ نفاذ هذا المضرور بادع اء شخصي، فله الحق بتقديمه خالل ستين يوما
المرسوم التشريعي، وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم االدعاء تطبق أحكام 

  التخفيف المنصوص عليها في هذه المادة.
  

  الفصل الثالث
  االستثناءات من شمول العفو

  ):١٧المادة (
  

  يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي:
  
جنايات تهريب األسلحة والمتفجرات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم  -أ

  .١٩٧٤لعام  ١٣والمرسوم التشريعي رقم  ٢٠٠١لعام  ٥١
  

  ة التهريبفحقانون مكا
  و

  األسلحة والذخائر نقانو
  

الجرائم المنصوص عليها في المواد اآلتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم  -ب
  وتعديالته: ١٩٤٩لعام  /١٤٨/التشريعي رقم 



 

 ٨الصفحة 
 

  
، والفقرة ٢٧٧-٢٧٦-٢٧٥-٢٧٤- ٢٧٣-٢٧٢-٢٧١-٢٦٨- ٢٦٦-٢٦٥-٢٦٤-٢٦٣

 ٣٢٦من المادة  ٣إذا أفضى الفعل إلى موت إنسان، والفقرة  ٣٠٥من المادة  ٣
 ٥٠٢إلى  ٤٩٩و ٤٩٦إلى  ٤٨٩و ٤٧٨إلى  ٤٧٦و٤٠٥-٤٠٣-٤٠٢-٣٩٨- ٣٩٧و
  .٧٣٠-٥٧٨-٥٧٧-٥٧٥- ٥٧٤-٥٧٣و ٥٢٠و
  

  هذه الفقرةفي ثناءات تفاصيل االست
   ٢٦٣المادة 

  ـ كل سوري حمل السالح على سورية في صفوف العدو عوقب باإلعدام.  ١
ـ كل سوري وإن ولم ينتم إلى جيش معاد، أقدم في زمن الحرب على أعمال  ٢

  عدوان ضد سورية عوقب باألشغال المؤبدة. 
ولم ينفصل عنه قبل أي عمل  ـ كل سوري تجند بأية صفة كانت في جيش معاد ٣

عدواني ضد سورية عوقب باألشغال الشاقة الموقتة وإن يكن قد اكتسب بتجنيده 
  الجنسية األجنبية.

   ٢٦٤المادة 
ـ كل سوري درس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى مباشرة  ١

  ل الشاقة المؤبدة. العدوان على سورية أو ليوفر لها الوسائل إلى ذلك عوقب باألشغا
  ـ وإذا أفضى فعله إلى نتيجة عوقب باإلعدام. ٢

   ٢٦٥المادة 
كل سوري دس الدسائس لدى العدو أو اتصل به ليعاونه بأي وجه كان على فوز 

  قواته عوقب باإلعدام.
   ٢٦٦المادة 

ـ يعاقب باألشغال الشاقة المؤبدة كل سوري أقدم بأية وسيلة كانت قصد شل الدفاع  ١
الوطني على األضرار بالمنشآت والمصانع والبواخر والمركبات الهوائية واألدوات 

والذخائر واألرزاق وسبل الموصالت وبصورة عامة كل األشياء ذات الطابع 
  ت التابعة له (أو كان سبباً في ذلك). العسكري أو المعدة الستعمال الجيش والقوا

ـ يقضى باإلعدام إذا حدث الفعل في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها أو أفضى  ٢
  إلى تلف نفس.

   ٢٦٨المادة 
ـ كل سوري قدم سكناً أو طعاماً أو لباساً لجاسوس أو جندي من جنود األعداء  ١

عوقب باألشغال الشاقة  لالستكشاف وهو على بينة من أمره أو ساعده على الهرب
  الموقتة. 

ـ كل سوري سهل فرار أسير حرب أو أحد رعايا العدو المعتقلين عوقب باالعتقال  ٢
  الموقت.

   ٢٧١المادة 



 

 ٩الصفحة 
 

من دخل أو حاول الدخول إلى مكان محظور قصد الحصول على أشياء أو وثائق أو 
س سنة على معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصاً على سالمة الدولة عوقب بالحب

  األقل وإذا سعى بقصد التجسس فباألشغال الشاقة الموقتة.
   ٢٧٢المادة 

ـ من سرق أشياء أو وثائق أو معلومات كالتي ذكرت في المادة السابقة أو  ١
  استحصل عليها عوقب باألشغال الشاقة الموقتة. 

  ة المؤبدة.ـ إذا اقترفت الجناية لمنفعة دولة أجنبية كانت العقوبة األشغال الشاق ٢
   ٢٧٣المادة 

 ٢٧١ـ من كان في حيازته بعض الوثائق أو المعلومات كالتي ذكرت في المادة  ١
  فأبلغه أو أفشاه دون سبب مشروع عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين. 

ـ ويعاقب باألشغال الشاقة الموقتة خمس سنوات على األقل إذا أبلغ ذلك لمنفعة  ٢
  دولة أجنبية. 

ن المجرم يحتفظ بما ذكر من المعلومات واألشياء بصفة كونه موظفاً أو ـ إذا كا ٣
عامالً أو مستخدماً في الدولة فعقوبته االعتقال الموقت في الحالة المنصوص عليها 

في الفقرة األولى واألشغال الشاقة المؤبدة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 
  الثانية. 

اص السابق ذكرهم إال خطأ غير مقصود كانت ـ إذا لم يؤخذ على أحد األشخ ٤
  العقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين.

   ٢٧٤المادة 
إذا اقترفت جرائم التجسس المذكورة لمصلحة دولة معادية شددت العقوبات وفاقاً 

  .٢٧٤ألحكام المادة 
   ٢٧٥المادة 

 يعاقب بالحبس سنة على األقل وبغرامة ال تنقص عن مائة ليرة كل سوري وكل
شخص ساكن في سورية أقدم أو حاول أن يقدم مباشرة أو بواسطة شخص مستعار 

على صفقة تجارية أو أية صفقة شراء أو بيع أو مقايضة مع أحد رعايا العدو أو مع 
  شخص ساكن بالد العدو.

   ٢٧٦المادة 
يستحق العقاب الوارد في المادة السابقة من ذكر فيها من األشخاص إذا ساهموا في 

  و اكتتاب لمنفعة دولة معادية أو سهل أعمالها المالية بوسيلة من الوسائل.قرض أ
   ٢٧٧المادة 

من أخفى أو اختلس أموال دولة معادية أو أموال أحد رعاياها المعهود بها إلى حارس 
  ليرة. ألفيعوقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة أقلها 

   ٣٠٥المادة 
ط وأوردت المادة بالكامل من أجل أن يتم فهم الفقرة (الفقرة الثالثة هي المستثناة فق

  الثالثة)
ـ المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل أو أعمال إرهاب يعاقب عليها باألشغال  ١

  الشاقة من عشر سنوات إلى عشرين سنة. 



 

 ١٠الصفحة 
 

ـ كل عمل إرهابي يستوجب األشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين  ٢
  سنة. 

ـ وهو يستوجب عقوبة اإلعدام إذا نتج عنه التخريب ولو جزئياً في بناية عامة أو  ٣
مؤسسة صناعية أو سفينة أو منشآت أخرى أو التعطيل في سبل المخابرات 

  والمواصالت والنقل أو إذا أفضى الفعل إلى موت إنسان
   ٣٢٦المادة 

ل من أجل أن يتم فهم الفقرة (الفقرة الثالثة هي المستثناة فقط وأوردت المادة بالكام
  الثالثة)

ـ كل جماعة من ثالثة أشخاص أو أكثر يجوبون الطرق العامة واألرياف على  ١
شكل عصابات مسلحة بقصد سلب المارة والتعدي على األشخاص أو األموال أو 
ارتكاب أي عمل آخر من أعمال اللصوصية يعاقبون باألشغال الشاقة الموقتة مدة 

  وات. أقلها سبع سن
  ـ ويقضى عليهم باألشغال الشاقة المؤبدة إذا اقترفوا أحد األفعال السابق ذكرها.  ٢
ـ ويحكم باإلعدام على من أقدم منهم تنفيذاً للجناية على القتل أو حاوله أو أنزل  ٣

  بالمجني عليهم التعذيب واألعمال البربرية.
   ٣٩٧المادة 

حبس ثالثة أشهر على األكثر فضالً عن الشاهد الذي يبدي عذراً كاذباً يعاقب بال
  الغرامة التي يقضى بها عليه بسبب تخلفه عن الحضور.

   ٣٩٨المادة 
ـ من شهد أمام سلطة قضائية أو قضاء عسكري أو إداري فجزم بالباطل أو أنكر  ١

الحق أو كتم بعض أو كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسأل عنها عوقب بالحبس 
  إلى ثالث سنوات. من ثالثة أشهر 

ـ وإذا أديت شهادة الزور أثناء تحقيق جنائي أو محاكمة جنائية قضي باألشغال  ٢
  الشاقة عشر سنوات على األكثر. 

ـ إذا نجم عن الشهادة الكاذبة حكم باإلعدام أو بعقوبة مؤبدة فال تنقص األشغال  ٣
  الشاقة عن عشر سنوات ويمكن إبالغها إلى خمس عشرة سنة. 

  إذا كان المجرم قد استمع دون أن يحلف اليمين خفض نصف العقوبة.ـ و ٤
   ٤٠٢المادة 

ـ إن الخبير الذي تعينه السلطة القضائية ويجزم بأمر مناف للحقيقة أو يؤوله تأويالً  ١
غير صحيح على علمه بحقيقته يعاقب بالحبس ثالثة أشهر على األقل وبغرامة ال 

  عن ذلك أن يكون أبداً خبيراً. ، ويمنع فضالً وريةس ليرة عشرة آالفتنقص عن 
  ـ ويقضى باألشغال الشاقة إذا كانت مهمة الخبير تتعلق بقضية جنائية. ٢

   ٤٠٣المادة 
ـ يتعرض لعقوبات المادة السابقة بما اشتملت عليه من الفوارق المترجم الذي  ١

  يترجم قصداً ترجمة غير صحيحة في قضية قضائية. 
  المنع من مزاولة الترجمة أبداً.ـ ويقضى عليه فضالً عن ذلك ب ٢

   ٤٠٥المادة 



 

 ١١الصفحة 
 

ـ من حلف اليمين الكاذبة في مادة مدنية عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثالث  ١
  . سورية ليرة ألفيسنوات وبالغرامة 

ـ ويعفى من العقاب إذا رجع عن يمينه قبل أن يبت في الدعوى التي كانت  ٢
  موضوع اليمين بحكم ولو غير مبرم.

   ٤٧٦المادة 
ـ السفاح بين األصول والفروع، شرعيين كانوا أو غير شرعيين، أو بين األشقاء  ١

والشقيقات واألخوة واألخوات ألب أو ألم أو من هم بمنزلة هؤالء جميعاً من 
  ». من سنة إلى ثالث سنوات«األصهرة، يعاقب عليه بالحبس 

فال تنقص العقوبة «ـ إذا كان ألحد المجرمين على اآلخر سلطة قانونية أو فعلية  ٢
  ». عن سنتين

  ـ يمنع المجرم من حق الوالية. ٣
   ٤٧٧المادة 

ـ يالحق السفاح الموصوف في المادة السابقة بناء على شكوى قريب أو صهر أحد  ١
  المجرمين حتى الدرجة الرابعة. 

  ـ وتباشر المالحقة بال شكوى إذا أدى األمر إلى الفضيحة. ٢
   ٤٧٨المادة 

خبأ ولداً دون السابعة من عمره أو بدل ولداً بآخر أو نسب إلى  ـ من خطف أو ١
  امرأة ولداً لم تلده، عوقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى ثالث سنوات. 

ـ وال تنقص العقوبة عن سنة إذا كان الغرض من الجريمة، أو كانت نتيجتها، إزالة  ٢
أحوال شخصية صورية أو تحريف البينة المتعلقة بأحوال الولد الشخصية أو تدوين 

  في السجالت الرسمية.
   ٤٨٩المادة 

لشاقة من أكره غير زوجه بالعنف أو بالتهديد على الجماع عوقب باألشغال ا -١
  المؤبدة.

  وتكون العقوبة اإلعدام إذا: -٢
  لم يتم المعتدى عليه الخامسة عشرة من العمر. -أ

  وقع الجرم تحت تهديد السالح. -ب
   ٤٩٠المادة 

يعاقب باألشغال الشاقة تسع سنوات من جامع شخصاً غير زوجه ال يستطيع المقاومة 
  حوه من ضروب الخداع.بسبب نقص جسدي أو نفسي أو بسبب ما استعمل ن

   ٤٩١المادة 
عوقب باألشغال الشاقة تسع » لم يتم الخامسة عشرة من عمره«ـ من جامع قاصراً  ١

  سنوات. 
ـ وال تنقص العقوبة عن خمس عشرة سنة إذا كان الولد لم يتم الثانية عشرة من  ٢

  عمره.
   ٤٩٢المادة 



 

 ١٢الصفحة 
 

ثامنة عشرة من عمره أحد ـ إذا جامع قاصراً متماً الخامسة عشرة وغير متم ال ١
أصوله شرعياً كان أو كان غير شرعي أو أحد أصهاره لجهة األصول وكل شخص 

مارس عليه سلطة شرعية أو فعلية أو أحد خدم أولئك األشخاص عوقب باألشغال 
  الشاقة تسع سنوات. 

ـ ويقضى بالعقوبة نفسها إذا كان المجرم موظفاً أو رجل دين أو كان مدير مكتب  ٢
خدام أو عامالً فيه فارتكب الفعل مسيئاً استعمال السلطة أو التسهيالت التي است

  يستمدها من وظيفته.
   ٤٩٣المادة 

ـ من أكره آخر بالعنف أو بالتهديد على تحمل أو إجراء فعل مناف للحشمة عوقب  ١
  باألشغال الشاقة مدة ال تنقص عن اثنتي عشرة سنة. 

ماني عشرة سنة إذا كان المعتدى عليه لم يتم ـ ويكون الحد األدنى للعقوبة ث ٢
  الخامسة عشرة من عمره.

   ٤٩٤المادة 
يعاقب باألشغال الشاقة حتى خمس عشرة سنة على األكثر من لجأ إلى ضروب 

الحيلة أو استفاد من علة امرىء في جسده أو نفسه فارتكب به فعالً منافياً للحشمة أو 
  حمله على ارتكابه.

   ٤٩٥المادة 
ـ من ارتكب بقاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره فعالً منافياً للحشمة أو حمله  ١

  ارتكابه عوقب باألشغال الشاقة تسع سنوات. على 
  ـ وال تنقص العقوبة عن اثنتي عشرة سنة إذا لم يتم الولد الثانية من عمره. ٢

   ٤٩٦المادة 
يرتكب بقاصر بين الخامسة  ٤٩٢كل شخص من األشخاص الموصوفين في المادة 

كابه يعاقب عشرة والثامنة عشرة من عمره فعالً منافياً للحشمة أو يحمله على ارت
  باألشغال الشاقة مدة ال تزيد على خمس عشرة سنة.

   ٤٩٩المادة 
كل موظف راود عن نفسها زوجة سجين أو موقوف أو شخص خاضع لمراقبة -١

سلطته أو راود إحدى قريبات ذلك الشخص عوقب بالحبس من تسعة أشهر إلى ثالث 
  سنوات. 

نفسها زوجة أو قريبة شخص له ـ وتنزل العقوبة نفسها بالموظف الذي يراود عن  ٢
  قضية منوط فصلها به أو برؤسائه. 

  ـ تضاعف العقوبة إذا نال المجرم إربه من إحدى النساء المذكورات آنفاً. ٣
   ٥٠٠المادة 

ـ من خطف بالخداع أو بالعنف فتاة أو امرأة بقصد الزواج عوقب بالحبس من  ١
  ثالث سنوات إلى تسع سنوات. 

  الشروع في ارتكاب هذه الجريمة.ـ يتناول العقاب  ٢
   ٥٠١المادة 



 

 ١٣الصفحة 
 

من خطف بالخداع أو العنف أحد األشخاص، ذكراً كان أو أنثى، بقصد ارتكاب 
الفجور به عوقب باألشغال الشاقة تسع سنوات. وإذا ارتكب الفعل المذكور فال تنقص 

  العقوبة عن إحدى وعشرون سنة.
   ٥٠٢المادة 

ب الفعل دون خداع أو عنف على قاصر لم يتم تفرض العقوبات السابقة إذا ارتك
  الخامسة عشرة من عمره.

   ٥٢٠المادة 
  كل مجامعة على خالف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس حتى ثالث سنوات.

  ٥٧٣المادة 
من أضرم النار قصداً في أبنية أو مصانع أو ورش أو مخازن أو أية عمارات آهلة أو 
غير آهلة واقعة في مدينة أو قرية أو أضرمها في مركبات السكة الحديدية أو عربات 

أو تابعة لقطار فيه شخص أو أكثر من شخص أو تقل شخصاً أو أكثر غير المجرم 
أضرمها في سفن ماخرة أو راسية في أحد المرافئ أو في مركبات هوائية طائرة 

وجاثمة في مطار سواء أكانت ملكه أم ال، عوقب باألشغال الشاقة الموقتة مدة ال تقل 
  عن سبع سنوات

  ٥٧٤المادة 
أبنية مسكونة أو معدة للسكن واقعة  يعاقب بالعقوبة نفسها من يضرم النار قصداً في

خارج األمكنة اآلهلة أو في أحراج أو في غابات لالحتطاب أو في بساتين أو 
  مزروعات قبل حصادها سواء أكانت ملكه أم ال

  ٥٧٥المادة 
يعاقب باألشغال الشاقة الموقتة من يضرم النار قصداً في أبنية غير مسكونة وال 

ألمكنة اآلهلة أو في مزروعات أو أكداس من القش أو مستعملة للسكنى واقعة خارج ا
في حصيد متروك في مكانه أو في حطب مكدس أو مرصوف ومتروك في مكانه 

سواء أكان ال يملك هذه األشياء أو كان يملكها فامتدت النار أو كان يمكن أن تمتد منها 
  إلى ملك الغير

   ٥٧٧المادة 
إذا نجم عن الحريق وفاة إنسان عوقب المجرم باإلعدام في الحاالت التي نصت عليها 

ل الشاقة المؤبدة في الحالة التي نصت عليها المادتان وباألشغا ٥٧٤و ٥٧٣المادتان 
ويزاد على العقوبات المذكورة في هذه المواد النصف إذا أصيب إنسان  ٥٧٦و ٥٧٥

  بعاهة دائمة.
  ٥٧٨المادة 

لى من يتلف أو يحاول أن يتلف ولو جزئياً تطبق األحكام السابقة في الشروط نفسها ع
  أحد األشياء المذكورة فيها بفعل مادة متفجرة

   ٧٣٠المادة 
إذا أقدمت عصبة مسلحة ال تنقص عن خمسة أشخاص على نهب بعض األمالك 

كل من الفاعلين باألشغال الشاقة الموصوفة أعاله أو اتالفها قوة واقتداراً عوقب 
  .سورية ليرة خمسين ألفإلى  عشرة آالفالمؤقتة وبالغرامة من 



 

 ١٤الصفحة 
 

  
  
المنصوص عليها في المواد اآلتية من قانون العقوبات العسكرية الصادر  الجرائم -ج

من المادة  ٥، والفقرة ١٠٢وتعديالته:  ١٩٥٠لعام  ٦١بالمرسوم التشريعي رقم 
  .١٦٠-١٥٩-١٥٨-١٥٧-١٥٦-١٥٥-١٥٤، والمواد ١٠٣

  
  هذه الفقرةفي ثناءات تفاصيل االست

  
   ١٠٢مادة ال
  يعاقب باالعدام كل عسكري ارتكب جريمة الفرار الى العدو. -١
حصل الفرار امام العدو فانه يعاقب باالعتقال المؤبد، واذا كان الفار ضابطا  وإذا -٢

دة ويقضى عليه فوق ذلك بعقوبة الطرد في جميع فانه يعاقب باالشغال الشاقة المؤب
  االحوال.

   ١٠٣مادة ال
  يعد فرارا بمؤامرة، كل فرار يحصل من عسكريين فاكثر بعد اتفاقهم عليه. -١
د باالعتقال المؤقت مدة ال تقل يعاقب رئيس المؤامرة على الفرار الى خارج البال -٢

عن خمس سنوات واذا كان ضابطا فيعاقب باالشغال الشاقة المؤقتة مدة ال تقل عن 
  خمس سنوات.

يعاقب رئيس المؤامرة على الفرار داخل البالد باالعتقال من ثالث الى عشر  -٣
  سنوات.

ر داخل يعاقب سائر الفارين بالحبس من سنة الى خمس سنوات اذا كان الفرا -٤
  البالد واذا كان الى خارج البالد فيعاقب الفارون بعقوبة الفرار الى خارج البالد.

  زمن الحرب يعاقب باالعدام: -٥
  الذي يفر بمؤامرة امام العدو. -ا

  رئيس المؤامرة على الفرار الى الخارج. -ب
عليه  اذا كان الفار ضابطا فعالوة على العقوبة المنصوص عليها في المادة يقضي -٦

  بعقوبة الطرد وان لم تشتمل العقوبة المحكوم بها على التجريد العسكري.
العسكري الذي اشتبك مع العدو او الذي يوشك ان يشتبك معه » امام العدو«يعتبر  -٧

  او الذي هو عرضة لهجماته.
ل من أجل أن يتم فهم الفقرة هي المستثناة فقط وأوردت المادة بالكام الخامسة(الفقرة 
  )الخامسة

  ١٥٤ة الماد
يعاقب باإلعدام كل عسكري سوري او في خدمة سورية يحمل السالح على  -١

  سورية. 
  يعاقب باإلعدام كل اسير اخذ من جديد وقد نقض العهد وحمل السالح. -٢



 

 ١٥الصفحة 
 

يعاقب باالعتقال المؤقت مدة ال تزيد عن الخمس سنوات كل عسكري سوري او -٣
في خدمة سورية وقع في قبضة العدو واستعاد منه حريته بشرط ان ال يحمل عليه 

  ق ذلك بعقوبة العزل. السالح بعد ذلك. وإذا كان الفاعل ضابطا فانه يعاقب فو
   ١٥٥المادة 

  يعاقب باإلعدام: 
كل عسكري يسلم للعدو او في مصلحة العدو الجند الذي في إمرته او في الموقع -١

الموكول اليه او سالح الجيش او ذخيرته او مؤونته او خرائط المواقع الحربية 
ة والحمالت والمعامل والمرافئ واالحواض او كلمة السر او سر االعمال العسكري

  والمفاوضات. 
  كل عسكري يتصل بالعدو لكي يسهل اعماله. -٢
كل عسكري يشترك في المؤامرات التي يراد بها الضغط على مقررات الرئيس -٣

  العسكري المسؤول. 
   ١٥٦المادة 

يعاقب باإلعدام كل من ارتكب احدى الجرائم التالية في اثناء الحرب او في منطقة 
العرفية بقصد معاونة العدو او االضرار بالجيش او قوات  اعلنت فبها االحكام

  الحكومات المتحالفة. 
كل من أفشى كلمة السر او االشارة الخاصة او التنبيهات او الوسائط السرية -آ

  المختصة بالخفراء والمخافر. 
  تحريف االخبار، او االوامر المختصة بالخدمة وذلك عند مجابهة العدو. -ب
على اماكن قوات الجيش او الدول الحليفة او داللة القوات المذكورة داللة العدو -ج

  للسير على طريق غير صحيحة. 
التسبب في ايقاع الذعر في احدى القوات السورية او في قيامها بحركات او اعمال -د

  خاطئة او لعرقلة جمع الجند المشتتين. 
   ١٥٧المادة 

بار بالجرائم المذكورة بهذا الفصل يحكم باالعتقال المؤقت كل من تقاعس عن االخ
  قبل وقوعها وهو عالم باألمر. 

   ١٥٨المادة 
  يعد جاسوسا ويعاقب باإلعدام: -١
كل عسكري يدخل الى موقع حربي او الى مركز عسكري او مؤسسة عسكرية او -آ

الى ورشة عسكرية او الى معسكر او مخيم او اي محل من محالت الجيش لكي 
و معلومات تعود بالمنفعة على العدو او يحسب بانها تعود يستحصل على وثائق ا

  بالمنفعة عليه. 
كل عسكري يعطي العدو وثائق او معلومات من شأنها ان تضر االعمال -ب

العسكرية او ان تمس سالمة المواقع والمراكز وسائر المؤسسات العسكرية او 
  يحسب ان من شأنها ذلك. 

غيره او على بينة من االمر الجواسيس او كل عسكري يخبئ بنفسه او بواسطة -ج
  االعداء. 



 

 ١٦الصفحة 
 

   ١٥٩المادة 
  يعاقب باإلعدام كل عدو يدخل متنكرا الى االماكن المبينة في المادة السابقة. 

   ١٦٠المادة 
يعد مجندا لصالح العدو ويعاقب باإلعدام كل شخص يحرض العسكريين على -١

لهم الوسائل لذلك وهو على بينة من االنضمام الى العدو او الى المتمردين او يسهل 
  االمر، او يجند نفسه او غيره لصالح دولة هي في حالة حرب مع سورية.

  
  .٢٠١٨لعام  ٦من القانون رقم  ٢٩الجريمة المنصوص عليها في المادة  -د
  
  قانون الحراج -  ٢٠١٨) لعام ٦قانون رقم ( - ٢٩مادة ال
يعاقب باألشغال الشاقة المؤقتة مدة ال تقل عن سبع سنوات كل من يضرم النار  -أ

قصدا بأي وسيلة كانت في الحراج أو األراضي الحراجية أو المحميات الحراجية أو 
  مناطق الوقاية.

  ام النار إصابة إنسان بعاهة دائمة.تشدد العقوبة بمقدار النصف إذا نجم عن إضر -ب
  تشدد العقوبة إلى اإلعدام إذا نجم عن إضرام النار وفاة إنسان. -ج
  
، والمرسوم التشريعي ٢٠١٥لعام  ١٤م المنصوص عليها في القانون رقم الجرائ -ـ ه

  .٢٠٢١لعام  ٨رقم 
  

دي للجميع ومنع االحتكار وحماية حقوق ضمان ممارسة النشاط االقتصا قانون
  المستهلك

  و
  حماية المستهلك الجديد نقانو

  
  وتعديالته. ٢٠١٢لعام  ٤٠الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم  -و
  

  ومخالفات البناء قانون إزالة األبنية المخالفة
  
من  ٦من المادة  ٣، والفقرة ٥من المادة  ٢الجرائم المنصوص عليها في الفقرة  -ز

  .٢٠١٢لعام  /١٩القانون رقم /
  

  ٥المادة 
  وسائل اإلرهاب:

يعاقب باألشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين وبالغرامة ضعفي قيمة  -١
المضبوطات كل من قام بتهريب أو تصنيع أو حيازة أو سرقة أو اختالس األسلحة أو 

  المتفجرات مهما كان نوعها بقصد استخدامها في تنفيذ عمل إرهابي.الذخائر أو 
  وتكون العقوبة اإلعدام إذا رافق هذه األفعال قتل شخص أو إحداث عجز به. -٢



 

 ١٧الصفحة 
 

ل من أجل أن يتم فهم الفقرة هي المستثناة فقط وأوردت المادة بالكام الثانية(الفقرة 
  )الثانية
  ٦المادة 

  التهديد بعمل إرهابي:
يعاقب باألشغال الشاقة المؤقتة من هدد الحكومة بالقيام بعمل إرهابي بهدف حملها  -١

  ما أو االمتناع عنه.على القيام بعمل 
وتكون العقوبة األشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين إذا رافق التهديد  -٢

خطف إحدى وسائل النقل الجوي أو البحري أو البري العامة أو الخاصة أو االستيالء 
  على عقار مهما كان نوعه أو االستيالء على األشياء العسكرية أو خطف شخص ما.

  وبة اإلعدام إذا أدى الفعل إلى موت الشخص.وتكون العق -٣
ل من أجل أن يتم فهم الفقرة هي المستثناة فقط وأوردت المادة بالكام ثالثةال(الفقرة 

  )الثةالث
  
  .١٩٥٣لعام  /٦٨الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم / -ح

  
  قانون منع نقل البضائع من بالد العدو

  
  .١٩٥٦لعام  /٢٨٦الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم / -ط
  

  امل مع اسرائيلالتعقانون منع نقل 
  
  .١٩٨٠لعام  /٤٩الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /-ي
  

 اإلعداميفرض عقوبة و كل منتسب لجماعة اإلخوان المسلمين الذي يجرم قانونال
  بحقه

  
  ):١٨(المادة 

  ال تشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي:
غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والصرافة والتبغ والتنباك  -أ

  وضابطة البناء والكهرباء والطوابع.
كافة الغرامات المنصوص عليها في القوانين والتي تحمل طابع التعويض  -ب

  المدني.
  

  الفصل الرابع
  أحكام عامة وختامية

  ):١٩مادة (ال
  من هذا المرسوم التشريعي يشترط لالستفادة من أحكامه: ١٦مع مراعاة أحكام المادة 



 

 ١٨الصفحة 
 

المحكوم بها  تاواإللزامتسديد المحكوم عليه بحكم مبرم للمبالغ والتعويضات  -أ
  لصالح الجهة المدعية وفقاً لألصول المعمول بها، أو تقديم إسقاط حق شخصي.

من  ٦٥٩وحتى  ٦٢٨والجنح المنصوص عليها في المواد بالنسبة للجنايات،  -ب
قانون العقوبات وتعديالته، إذا كانت الدعوى العامة لم يتم تحريكها أو كانت في طور 
المحاكمة ال تتم االستفادة من العفو إال بوجود إسقاط حق شخصي، وللمضرور دفع 

ً من نفاذ هذا المرسوم التشري عي، وإذا انقضت هذه سلفة االدعاء خالل ثالثين يوما
المدة ولم يتم تقديم االدعاء تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي، وفي حال صدور 
حكم مبرم يستفيد المحكوم عليه من أحكام هذا المرسوم التشريعي بقيامه بتسديد 

  المحكوم بها حيث يقوم تسديدها مقام إسقاط الحق الشخصي. تااإللزام
  

  ):٢٠المادة (
هذا العفو المتوارون عن األنظار والفارون عن وجه العدالة في  ال يستفيد من

الجنايات المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي إال إذا سلموا أنفسهم خالل ستة 
  أشهر من تاريخ صدوره الى السلطات المختصة.

  
  ):٢١المادة (

يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية الالزمة لفحص  -أ
من هذا المرسوم التشريعي بناء على طلب يتقدم به  ٣المستفيدين من أحكام المادة 

  المستفيد خالل مدة أقصاها شهر من تاريخ صدوره.
ل فيما تصدر تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل أو وزير الدفاع ك -ب

  يخصه.
  

  ):٢٢المادة (
ال يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص 
المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام، وللمضرور في جميع األحوال أن 
يقيم دعواه امام المحكمة الجزائية خالل مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا 

حقه في إقامتها بعد هذه المدة امام هذه المحكمة ويبقى له  المرسوم التشريعي ويسقط
  الحق في إقامتها امام المحكمة المدنية المختصة.

  
  ):٢٣المادة (

  ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.
  

  ميالدي ٢٠٢١-٥- ٢هجري الموافق لـ  ١٤٤٢-٩-٢٠ دمشق في
  

  ريةرئيس الجمهو
  بشار األسد


