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15المادة رقم   

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب على الجرائم التالية بالعقوبات 

 .المقررة لها

 

 

16المادة رقم   

قوبتين كل من نظم أو عقد اجتماعا يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنتين وبغرامه ال تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين الع

عاما أو موكبا أو مظاهرة أو تجمعا دون ترخيص، وكل من دعي إلى ذلك. ويعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال 

تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعلن أو نشر بأية وسيلة من وسائل النشر دعوة الجتماع عام أو 

أو مظاهرة أو تجمع دون أن يكون مرخصا فيه. ويعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ثالثة أشهر وبغرامة ال تتجاوز مائتي موكب 

 .دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اشترك في اجتماع عام أو موكب أو مظاهرة أو تجمع غير مرخص فيه
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17المادة رقم   

امة ال تتجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين منظمو االجتماع أو الموكب أو يعاقب بالحبس مدة ال تزيد علي شهر وبغر

من هذا القانون. ويعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ستة  9و  7و  5المظاهرة أو التجمع المرخص فيه، إذا خالفوا أحكام المواد 

عضاء لجنة تنظيم االجتماع أو الموكب أو المظاهرة أو أشهر وبغرامة ال تتجاوز ثلثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين أ

من هذا القانون 10التجمع المرخص فيه، إذا خالفوا أحكام المادة  . 

 

 

18المادة رقم   

من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على شهر وبغرامة ال تتجاوز مائة )ج( بند  2مع عدم اإلخالل بما تقضي به المادة 

بإحدى هاتين العقوبتين أعضاء مجلس إدارة أي نقابة أو جمعية ذات نفع عام أو جمعية تعاونية أو اتحاداتها إذا أذنوا دينار أو 

بعقد اجتماع عام بمقرها دون أن يكون مرخصا فيه، أو إذا عقد اجتماع عام غير مرخص فيه بمقرها دون أن يطلبوا من رجال 

واز الحكم بحلها وتصفيتها طبقا للقوانين المنظمة إلنشائها ولنظامها األساسيالشرطة فضه بمجرد علمهم بانعقاده. مع ج . 

 

 

19المادة رقم   

 8يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنتين وبغرامة ال تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة 

 .من هذا القانون

 

 

20المادة رقم   

تزيد على ستة أشهر وبغرامة ال تتجاوز ثالثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ال يستجيب يعاقب بالحبس مدة ال 

لألمر الصادر بفض االجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة أو التجمع. ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة 

جمع وكل من لم يستجيب لألمر الصادر بتعديل خط سيره. وتكون كل من سار في غير خط السير للموكب أو المظاهرة أو الت

العقوبة بالحبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كانت عدم االستجابة 

حبس مدة ال تزيد على سنتين لألمر مصحوبة باستعمال القوة، فإذا كان الفاعل يحمل سالحا ظاهرا أو مخبأ كانت العقوبة ال

 .وبغرامة ال تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين

 

 

21المادة رقم   

المشار إليه 1963لسنة  13يلغى القانون رقم  . 

 

 

22المادة رقم   



تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية -على الوزراء كل فيما يخصه  . 

 

 


