
 م2014( لسنة  5قانون رقم )
 م 1936( لسنة  74المعدل لقانون العقوبات رقم )

 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
 وتعديالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي لسنة 

 م وتعديالته المطبق في قطاع غزة،1936( لسنة 74وعلى قانون العقوبات الفلسطيني رقم )
 المطبق في الضفة الغربية، 1960( لسنة 64ني رقم )د ر وعلى قانون العقوبات األ

 ( منه،71وعلى النظام الداخلي للمجلس التشريعي، السيما المادة )
 ،03/04/2014التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ  وبناًء على ما أقره المجلس

 عديالته،تو  2003( من القانون األساسي لسنة 41وبعد أن أصبح القانون مصدرًا بقوة المادة )
 باسم هللا ثم باسم الشعب العربي الفلسطيني،

 صدر القانون التالي:

 (1المادة )
 م لتصبح على النحو التالي: 1936( لسنة 74( من قانون العقوبات رقم )301ُتعّدل المادة )

كل من حصل من شخص آخر على شيء قابل للسرقة أو حمل شخصًا على أن يسلم شيئًا قاباًل 
شخص آخر متوساًل إلى ذلك بأية وسيلة من وسائل النصب والغش وبقصد االحتيال،  للسرقة إلى

يعتبرررر أنررره ارتيرررب جنايرررة ويعاقرررب بالسرررجن مررردة ال تقرررل عرررن خمرررس سرررنوات وبغرامرررة ال تزيرررد عرررن 
عشرين ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا أو بكلتا العقوبتين معرًا، وفري حالرة 

 ف العقوبة.عاالعود تض

 (2المادة )
 م بالنص التالي: 1936( لسنة 74( من قانون العقوبات رقم )307ُيستبدل نص المادة )

كل من زعم بأنه يمارس أو يستعمل أي نوع من أنرواع السرحر أو الشرعوذة أو  العرافرة أو أخر   .1
بأنه يستطيع اكتشاف شريء مسرروأ أو مفقرود ومعرفرة مكران على عاتقه فتح البخت، أو زعم  

التنجررريم والسرررحر والشرررعوذة، سرررواء  ررران ذلرررك وجررروده بمرررا يملرررك مرررن مهرررارة أو معرفرررة فررري علرررم 
بمقابل أو من دون مقابل، يعاقب بالسجن لمردة ال تزيرد عرن خمسرة وعشررين سرنة، وغرامرة ال 

ملرة المتداولررة قانونررًا أو بكلتررا العقرروبتين تزيرد عررن عشرررين ألررف دينرار أردنرري أو مررا يعادلهررا بالع
 معًا.

( مررن هرر ه 1يجرروز للمحكمررة أن تحكررم علررى المررتهم باالررافة إلررى العقوبررة المقررررة فرري الفقرررة ) .2
 -المادة بأحد التدابير اآلتية:



 تحديد ااقامة في جهة معينة. -أ
 منع ااقامة في جهة معينة. -ب 
 لمقيدة للحرية المحكوم بها.منع السفر للخارج لمدة مساوية لمدة العقوبة ا -ج
 إبعاد األجنبي وعدم السماح له بالعودة إلى البالد. -د 
 حظر التردد على أماكن أو محال معينة. -ه
 الحرمان من ممارسة مهنة أو حرفة معينة. -و

 ُيعّرف السحر ألغراض ه ه المادة بما يلي: .3
للشررائع السرماوية  ُعقد مكتوبة و قراءات وطالسرم أو إعطراء أدويرة وعقراقير أو طلبرات مخالفرة

تفسرد برردن المسررحور أو عقيدترره أو عقلرره أو إرادترره أو حيرره بطريررق خفرري علررى مخالفررة الشرررائع 
السماوية يتوصل بها السراحر إلرى اسرتخدام الشرياطين  يمرا يريرد بره لررر المسرحور فري بدنره 

 أو قلبه أو عقله بشكل مباشر أو غير مباشر.
 (3المادة )

 م ه ا القانون.ايلغى  ل ما يتعارض مع أحك
 (4المادة )

تنفير  أحكرام هر ا القرانون، ويعمرل بره مرن تراريخ  - رل  يمرا يخصره -على الجهرات المختصرة  افرة
 نشره في الجريدة الرسمية.

 ميالدية 18/05/2014صدر بمدينة غزة بتاريخ: 
 هجرية 1435/ رجب/ 19الموافق:                 

 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية 
 


