
 58مشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 

 1937لسنة 

 : رئيس الجمهورية المؤقت

بعدددال اع ددد ا دسددد؛ الالىدددنور  لدسددد؛ قددد؛ وع العاوبنننندددن؛ت  لدسددد؛ قددد؛ وع ا  ددد ا ات الج ؛ئيدددة  لدسددد؛ 

الدددالد؛رو  لبعدددال  وافادددة  جسدددس الننندددنوىرا   لب ددد؛   دسددد؛ فددد؛  دددفع   ؛ف دددة 1961لسددد ة  10الاددد؛ وع رقددد  

 . ؛ ارتآه  جسس الالللة

 ق ر الا؛ وع اآلت؛  صه

 58  ددد را  )م(  دددن قددد؛ وع العاوبددد؛ت الصددد؛ار ب؛لاددد؛ وع رقددد   306يسدددن الن بددد د المددد؛او  (المددد؛او اىللددد؛)

ة م دده  لبا ا ددة يع؛قددب بدد؛ل  س  ددالو ع تادد  دددن ىددن (  دد را )م 306المدد؛او  :الدد د اآلتدد؛ 1937لسدد ة 

ع تاددد  ددددن ال الدددة وع    يددده لع ت يدددال دسددد؛ إمسدددة وع    يددده مل بمندددال   ددد؛تين العادددوبنين  ددد   دددن 

تعددد ل لسايددد  فددد؛   ددد؛ع دددد؛و مل إددد؛أ مل  وددد لء بمتيددد؛ع م دددور مل  ي ددد؛ ات مل تسمي ددد؛ت   سدددية مل 

عت السدددس ية مل  ب؛نيدددة ىدددوا  ب؛  ددد؛رو مل بددد؛لاون مل ب؛لةعددد  بدددف  لىددديسة بمددد؛ فددد؛  لددد  لىددد؛ئ  اعتصددد؛

 .ال ىس ية

ع    يددده لع ت يدددال دسددد؛ وددددن ىددد ة لبا ا دددة ع تاددد  ددددن إمسدددة  لت دددوع العاوبدددة ال ددد س  دددالو ع تاددد 

دشددد و وع    يددده مل بمندددال   ددد؛تين العادددوبنين   ا ت ددد ر الةعددد   دددن الجددد؛ ؛  دددن إددد ن الم نادددة لالنن ددد  

 .فن؛ ناليهم؛ اىا ؛ لاىقص؛لف؛ ن؛لة العوا تض؛دف داوبن؛ ال  س لالا ا ة  .لسمج ؛ دسيه

 دد؛او  اليددالو بدد ق   1937لسدد ة  58يضدد؛   لدد؛ قدد؛ وع العاوبدد؛ت الصدد؛ار ب؛لادد؛ وع رقدد   (المدد؛او الن؛ يددة)

 :    را  )ب(  صه؛ اآلت؛ 306

  ددد را )م(  دددن  دددنا الاددد؛ وع  306يعددال ت   ددد؛   سدددي؛   ا ارت  دددت الج يمدددة الم صدددوأ دسيهدد؛ فددد؛ المددد؛او 

ج دد؛ دسيدده دسدد؛   ةعددة  ات   يعددة   سدديةا ليع؛قددب الجدد؛ ؛ بدد؛ل  س  ددالو باصددال نصددون الجدد؛ ؛  ددن الم

ع تاددد  ددددن ىددد ة لبا ا دددة ع تاددد  ددددن دشددد و وع    يددده لع ت يدددال دسددد؛ دشددد ين ملدددف   يددده مل بمندددال  

(  دددن  دددنا  267فدددم ا  ددد؛ع الجددد؛ ؛  مدددن  دددد دسددديه  فددد؛ الةاددد و الن؛ يدددة  دددن المددد؛او ) . ددد؛تين العادددوبنين

لظيةيدددة مل مىددد ية مل اراىدددية دسددد؛ المج ددد؛ دسيددده مل  ددد؛ر  دسيددده م   دددا  الاددد؛ وع مل  ددد؛ع لددده ىدددسوة 

تسددمل لدده ال دد ل  بمم؛رىددنه دسيدده مل ارت  ددت الج يمددة  ددن  نصددين فددف ن  مل  دد؛ع منددال   دسدد؛ اىقدد  

ي مددد  ىددد ن؛  ت دددوع العاوبدددة ال ددد س  دددالو ع تاددد  ددددن ىددد نين لع تجددد؛لى إمدددس ىددد ين لالا ا دددة النددد؛ ع 

 .لع ت يال دس؛ إمسين ملف   يهتا  دن دش ين ملف   يه 

يُ شددد   دددنا الاددد ار باددد؛ وع فددد؛ الج يدددالو ال ىدددميةا ليُعمددد  بددده ادن ددد؛را   دددن اليدددوو النددد؛ل؛  (المددد؛او الن؛لندددة)

  .لن؛ريننننننننخ  ش ه

 رئيس الجمهورية المؤقت

 


