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  1958 لسنة 162قانون رقن 

   بشأن حالة الطوارئ
 

؛  بعد االطالع عمى الدستور المؤقت
 المتضمن تنظيم اإلدارة 22/6/1949 الصادر في اإلقميم السوري بتاريخ 150وعمى المرسوم التشريعي رقم 

العرفية؛ 
 في شأن األحكام العرفية الصادر في اإلقميم المصري والقوانين المعدلة 1954 لسنة 533وعمى القانون رقم 

؛  لو
 : قرر القانون اآلتي

 
 هواد اإلصدار

 
 1المادة 

 .يعمل بالقانون المرافق في شأن حالة الطوارئ
 

 2المادة 
 المشار إلييما 1954 لسنة 533 والقانون رقم 22/6/1949 الصادر في 150يمغى المرسوم التشريعي رقم 

 .وكذلك كل نص يخالف أحكام ىذا القانون
 

 3المادة 
. ويعمل بو في إقميمي الجميورية من تاريخ نشره, ينشر ىذا القانون في الجريدة الرسمية

                                                 

 نسُت 12 و ، ٔانًعذل بانقإٌَ رقى 28/9/1958بتارٌخ  انصادر بشأٌ حانت انطٕارئو  1958 نسُت 162قإٌَ رقى -   

.  و2017
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 قانون حالة الطوارئ

 
 1المادة 

يجوز إعالن حالة الطوارئ كمما تعرض األمن أو النظام العام في أراضي الجميورية أو في منطقة منيا لمخطر 
سواء أكان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تيدد بوقوعيا أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة 

 .أو انتشار وباء
 

 2المادة 
نياؤىا بقرار من رئيس الجميورية ويجب أن يتضمن قرار إعالن حالة الطوارئ ما  يكون إعالن حالة الطوارئ وا 

: يأتي
. بيان الحالة التي أعمنت بسببيا (أوالًال )
. تحديد المنطقة التي تشمميا ( انياًال )
. تاريخ بدء سريانيا ومدة سريانيا ( ال اًال )

ويجب عرض قرار إعالن حالة الطوارئ عمى مجمس الشعب خالل الخمسة عشر يوماًال التالية ليقرر ما يراه 
ذا كان مجمس الشعب منحالًال يعرض األمر عمى المجمس الجديد في أول اجتماع لو. بشأنو ذا لم يعرض . وا  وا 

. القرار عمى مجمس الشعب في الميعاد المشار إليو أو عرض ولم يقره المجمس اعتبرت حالة الطوارئ منتيية
وال يجوز مد المدة التي يحددىا قرار إعالن حالة الطوارئ إال بموافقة مجمس الشعب وتعتبر حالة الطوارئ 

 .منتيية من تمقاء نفسيا إذا لم تتم ىذه الموافقة قبل نياية المدة
 

 3المادة 
لرئيس الجميورية متى أعمنت حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير المناسبة لممحافظة عمى األمن والنظام العام ولو 

: عمى وجو الخصوص
وضع قيود عمى حرية األشخاص في االجتماع واالنتقال واإلقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة  (1)

والقبض عمى المشتبو فييم أو الخطرين عمى األمن والنظام العام واعتقاليم والترخيص في تفتيش األشخاص 
.  واألماكن دون التقيد بأحكام قانون اإلجراءات الجنائية

                                                 

، يٍ تخٌٕم رئٍس انجًٕٓرٌت انتزخٍض بانقبض ٔاالعتقال’’: يٍ ْذِ انًادة (1)قضً بعذو دستٕرٌت يا تضًُّ انبُذ -  

 فً 2013 ٌٍَّٕ 2بًقتضى انحكى انصادر بجهست ‘‘ األشخاص ٔاألياكٍ دٌٔ انتقٍذ بأحكاو قإٌَ اإلجزاءاث انجُائٍت، ٔبتفتٍش

. ‘‘دستٕرٌت’’.  ق15 نسُت 17انقضٍت انًقٍذة بزقى 
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األمر بمراقبة الرسائل أياًال كان نوعيا ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة  (2)
غالق أماكن طبعيا عمى أن , وسائل التعبير والدعاية واإلعالن قبل نشرىا وضبطيا ومصادرتيا وتعطيميا وا 

تكون الرقابة عمى الصحف والمطبوعات ووسائل اإلعالم مقصورة عمى األمور التي تتصل بالسالمة العامة أو 
. أغراض األمن القومي

غالقيا وكذلك األمر بإغالق ىذه المحال كميا أو بعضيا (3) . تحديد مواعيد فتح المحال العامة وا 
تكميف أي شخص بتأدية أي عمل من األعمال واالستيالء عمى أي منقول أو عقار ويتبع في ذلك األحكام  (4)

. المنصوص عمييا في قانون التعبئة العامة فيما يتعمق بالتظمم وتقدير التعويض
سحب التراخيص باألسمحة أو الذخائر أو المواد القابمة لالنفجار أو المفرقعات عمى اختالف أنواعيا  (5)

غالق مخازن األسمحة . واألمر بتسميميا وضبطيا وا 
. إخالء بعض المناطق أو عزليا وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصالت وتحديدىا بين المناطق المختمفة (6)

عمى أن يعرض ىذا القرار , ويجوز بقرار من رئيس الجميورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في الفقرة السابقة
. عمى مجمس الشعب في المواعيد وطبقاًال لألحكام المنصوص عمييا في المادة السابقة

ويشترط في الحاالت العاجمة التي تتخذ فييا التدابير المشار إلييا في ىذه المادة بمقتضى أوامر شفوية أن 
. تعزز كتابةًال خالل  مانية أيام

 
 مكرر 3المادة 

يبمغ فوراًال كتابة كل من يقبض عميو أو يعتقل وفقاًال لممادة السابقة بأسباب القبض عميو أو اعتقالو, ويكون لو 
. حق االتصال بمن يرر إبالغو بما وقع واالستعانة بمحام ويعامل المعتقل معاممة المحبوس احتياطياًال 

ولممعتقل ولغيره من ذوي الشأن أن يتظمم من القبض أو االعتقال إذا انقضى  ال ون يوماًال من تاريخ صدوره 
. دون أن يفرج عنو

. ويكون التظمم بطمب يقدم بدون رسوم إلى محكمة أمن الدولة العميا المشكمة وفقاًال ألحكام ىذا القانون
وتفصل المحكمة في التظمم بقرار مسبب خالل خمسة عشر يوماًال من تاريخ تقديم التظمم, وذلك بعد سماع 

ال تعين اإلفراج عنو فوراًال  . أقوال المقبوض عميو أو المعتقل وا 
ولوزير الداخمية في حالة صدور قرار باإلفراج أو في حالة عدم الفصل في التظمم في الموعد المنصوص عميو 

في الفقرة السابقة أن يطعن عمى قرار اإلفراج خالل خمسة عشر يوماًال من تاريخ صدور القرار أو انقضاء 
. الموعد المشار إليو

فإذا طعن وزير الداخمية عمى القرار أحيل الطعن إلى دائرة أخرر خالل خمسة عشر يوماًال من تاريخ تقديمو 
ال وجب اإلفراج عن المعتقل فوراًال ويكون قرار  عمى أن يفصل فيو خالل خمسة عشر يوماًال من تاريخ اإلحالة وا 

. المحكمة في ىذه الحالة واجب النفاذ
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وفي جميع األحوال يكون لمن رفض تظممو الحق في أن يتقدم بتظمم جديد كمما انقضى  ال ون يوماًال من تاريخ 
 .رفض التظمم

 
 مكررأ 3المادة 
 .ممغاة

 
 مكرر ب 3المادة 

لمأموري الضبط القضائي متى أعمنت حالة الطوارئ التحفظ عمى كل من توافرت في شأنو دالئل عمى ارتكابو 
جناية أو جنحة وعمى ما قد يحوزه بنفسو أو في مسكنو وكافة األماكن التي يشتبو إخفائو فييا أي مواد خطرة 

أو متفجرة أو أسمحة أو ذخائر أو أي أدلة أخرر عمى ارتكاب الجريمة, وذلك است ناء من أحكام القوانين 
.  ساعة من التحفظ24األخرر, عمى أن يتم إخطار النيابة العامة خالل 

ويجوز بعد استئذان النيابة العامة احتجازه لمدة ال تجاوز سبعة أيام الستكمال جمع االستدالالت, عمى أن يبدأ 
 .التحقيق معو خالل ىذه المدة

 
 مكرر ج 3المادة 

يجوز لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ, بناء عمى طمب النيابة العامة احتجاز من توافر في شأنو دالئل عمى 
 .خطورتو عمى األمن العام لمدة شير قابمة لمتجديد

 
 4المادة 

ذا . تتولى قوات األمن أو القوات المسمحة تنفيذ األوامر الصادرة من رئيس الجميورية أو من يقوم مقامو وا 
تولت القوات المسمحة ىذا التنفيذ يكون لضباطيا ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التي يعينيا وزير الحربية 

. سمطة تنظيم المحاضر لممخالفات التي تقع لتمك األوامر
وعمى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونيم في دائرة وظيفتو أو عممو عمى القيام بذلك ويعمل بالمحاضر 

 .المنظمة في است بات مخالفات ىذا القانون إلى أن ي بت عكسيا
 

 5المادة 
مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد تنص عمييا القوانين المعمول بيا يعاقب كل من خالف األوامر الصادرة من 
رئيس الجميورية أو من يقوم مقامو بالعقوبات المنصوص عمييا في تمك األوامر عمى أال تزيد ىذه العقوبة 

. عمى السجن المشدد وال عمى غرامة قدرىا أربعة آالف جنيو أو أربعون ألف ليرة



                          سهسهت انًستحذث فً انتشزٌعاث انًصزٌت
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ذا لم تكن تمك األوامر قد بينت العقوبة عمى مخالفة أحكاميا فيعاقب عمى مخالفتيا بالحبس مدة ال تزيد عمى  وا 
 .ستة أشير وبغرامة ال تجاوز خمسين جنييا أو خمسمائة ليرة سورية أو بإحدر ىاتين العقوبتين

 
 6المادة 

يجوز القبض في الحال عمى المخالفين لألوامر التي تصدر طبقاًال ألحكام ىذا القانون والجرائم المحددة في ىذه 
. األوامر

ويكون لممقبوض عميو أن يتظمم من أمر الحبس لمحكمة أمن الدولة المختصة عمى أن يفصل في تظممو 
ال تعين اإلفراج عن المحبوس فوراًال  . خالل  ال ين يوماًال من تاريخ التظمم, وا 

ولممحكمة المختصة سواء عند نظر التظمم أو أ ناء نظر الدعور أن تصدر قراراًال باإلفراج المؤقت عن المتيم 
ويكون قرار المحكمة نافذاًال ما لم يطعن عميو وزير الداخمية خالل خمسة عشر يوماًال من تاريخ صدوره وكانت 

. التيمة المنسوبة إلى المتيم من جرائم أمن الدولة الداخمي أو الخارجي
ذا طعن وزير الداخمية عمى قرار اإلفراج في ىذه الحالة أحيل الطعن إلى دائرة أخرر خالل خمسة عشر يوماًال  وا 
ال تعين اإلفراج عن المتيم  من تاريخ تقديمو عمى أن يفصل فيو خالل خمسة عشر يوماًال من تاريخ اإلحالة وا 

. فوراًال, ويكون قرار المحكمة في ىذه الحالة واجب النفاذ
وفي جميع األحوال يكون لمن رفض تظممو أن يتقدم بتظمم جديد كمما انقضى  ال ون يوماًال من تاريخ رفض 

 .التظمم
 

 7المادة 
والعميا في الجرائم التي تقع بالمخالفة ألحكام األوامر التي يصدرىا  (البدائية)تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية 

. رئيس الجميورية أو من يقوم مقامو
وتشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة االبتدائية من أحد قضاة المحكمة وتختص بالفصل في 

وتشكل دائرة أمن الدولة العميا بمحكمة . الجرائم التي يعاقب عمييا بالحبس والغرامة أو بإحدر ىاتين العقوبتين
االستئناف من  ال ة مستشارين وتختص بالفصل في الجرائم التي يعاقب عمييا بعقوبة الجناية وبالجرائم التي 

. يعينيا رئيس الجميورية أو من يقوم مقامو أيا كانت العقوبة المقررة ليا
. ويقوم بمباشرة الدعور أمام محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامة

ويجوز است ناء لرئيس الجميورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض وا نين من ضباط 
القوات المسمحة من رتبة نقيب أو ما يعادليا عمى األقل وبتشكيل دائرة أمن الدولة العميا من  ال ة مستشارين 

. ومن ضابطين من الضباط القادة
ويعين رئيس الجميورية أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأي وزير العدل بالنسبة إلى القضاة 

 .ورأي وزير الحربية بالنسبة إلى الضباط, والمستشارين
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 8المادة 
يجوز لرئيس الجميورية في المناطق التي تخضع لنظام قضائي خاص أو بالنسبة لقضايا معينة أن يأمر 
بتشكيل دوائر أمن الدولة المنصوص عمييا في المادة السابقة من الضباط وتطبق المحكمة في ىذه الحالة 

. اإلجراءات التي ينص عمييا رئيس الجميورية في أمر تشكيميا
ويقوم أحد الضباط أو أحد أعضاء , وتشكل دائرة أمن الدولة العميا في ىذه الحالة من  ال ة من الضباط القادة

 .النيابة بوظيفة النيابة العامة
 

 9المادة 
يجوز لرئيس الجميورية أو لمن يقوم مقامو أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب عمييا القانون 

 .العام
 

 10المادة 
فيما عدا ما ىو منصوص عميو من إجراءات وقواعد في المواد التالية أو في األوامر التي يصدرىا رئيس 
الجميورية تطبق أحكام القوانين المعمول بيا عمى تحقيق القضايا التي تختص بالفصل فييا محاكم أمن 

جراءات نظرىا والحكم فييا وتنفيذ العقوبات المقضي بيا . الدولة وا 
قاضي )ويكون لمنيابة العامة عند التحقيق كافة السمطات المخولة ليا ولقاضي التحقيق ولغرفة االتيام 

 .بمقتضى ىذه القوانين (اإلحالة
 

 11المادة 
 .ال تقبل الدعور المدنية أمام محاكم أمن الدولة

 
 12المادة 

ال يجوز الطعن بأي وجو من الوجوه في األحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة وال تكون ىذه األحكام نيائية 
 .إال بعد التصديق عمييا من رئيس الجميورية

 
 13المادة 

. يجوز لرئيس الجميورية حفظ الدعور قبل تقديميا إلى المحكمة
 .كما يجوز لو األمر باإلفراج المؤقت عن المتيمين المقبوض عمييم قبل إحالة الدعور إلى محكمة أمن الدولة
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 www.seoudi-law.com  يجًٕعت سعٕدي انقإٍََت                                                                                  

 

8 

 14المادة 
يجوز لرئيس الجميورية عند عرض الحكم عميو أن يخفف العقوبة المحكوم بيا أو أن يبدل بيا عقوبة أقل 

منيا أو أن يمغي كل العقوبات أو بعضيا أيا كان نوعيا أصمية أو تكميمية أو تبعية أو أن توقف تنفيذ 
كما يجوز لو إلغاء الحكم مع حفظ الدعور أو مع األمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة , العقوبات كميا أو بعضيا

. أخرر وفي ىذه الحالة األخيرة يجب أن يكون القرار مسببا
ذا كان الحكم  فإذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة وجب التصديق عميو في جميع األحوال وا 

باإلدانة جاز لرئيس الجميورية تخفيف العقوبة أو وقف تنفيذىا أو إلغاؤىا وفق ما ىو مبين في الفقرة األولى 
 .أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعور

 
 15المادة 

يجوز لرئيس الجميورية بعد التصديق عمى الحكم باإلدانة أن يمغي الحكم مع حفظ الدعور أو أن يخفف 
وذلك كمو ما لم تكن الجريمة الصادرة فييا , العقوبة أو أن يوقف تنفيذىا وفق ما ىو مبين في المادة السابقة

 .الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فييا
 

 16المادة 
يندب رئيس الجميورية بقرار منو أحد مستشاري محكمة االستئناف أو أحد المحامين العامين, عمى أن يعاونو 
بداء  عدد كاف من القضاة والموظفين وتكون ميمتو الت بت من صحة اإلجراءات وفحص تظممات ذوي الشأن وا 

ويودع المستشار أو المحامي العام في كل جناية مذكرة مسببة برأيو ترفع إلى رئيس الجميورية قبل , الرأي
. التصديق عمى الحكم

 .وفي أحوال االستعجال يجوز لممستشار أو المحامي العام االقتصار عمى تسجيل رأيو كتابة عمى ىامش الحكم
 

 17المادة 
لرئيس الجميورية أن ينيب عنو من يقوم مقامو في اختصاصاتو المنصوص عمييا في ىذا القانون كميا أو 

 .بعضيا وفي كل أراضي الجميورية أو في منطقة أو مناطق معينة منيا
 

 18المادة 
ال يترتب عمى تنفيذ ىذا القانون اإلخالل بما يكون لقائد القوات العسكرية في حالة الحرب من الحقوق في 

 .منطقة األعمال العسكرية
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 19المادة 
عند انتياء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عمييا وتتابع نظرىا 

. وفقاًال لإلجراءات المتبعة أماميا
أما الجرائم التي ال يكون المتيمون فييا قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع في 

 .شأنيا اإلجراءات المعمول بيا أماميا
 

 20المادة 
يسري حكم الفقرة األولى من المادة السابقة عمى القضايا التي يقرر رئيس الجميورية إعادة المحاكمة فييا 

. طبقاًال ألحكام ىذا القانون
ويبقى لرئيس الجميورية كافة السمطات المقررة لو بموجب القانون المذكور بالنسبة لألحكام التي تكون قد 
صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عمييا واألحكام التي تصدر من ىذه 

 .المحاكم طبقاًال لما تقرره ىذه المادة والمادة السابقة

 


