
 قانـون الجـزائـــر
  العربي االسترشادي
  لإلجراءات الجزائية

  
  مشروع

  القانون العربي الموحد لإلجراءات الجزائية
  

ادة  ا   :1الم ة، آم الجرائم التعزيري ة ب راءات المتعلق أن اإلج ي ش انون ف ذا الق ام ه ق أحك  تطب
ا ال  ة فيم ة بجرائم الحدود والقصاص والدي ق في شأن اإلجراءات المتعلق ع تطب يتعارض م

 .أحكام الشريعة اإلسالمية
  

  الكتاب األول
 الدعوى العامة والدعوى المدنية التابعة لها

  
دابير           :2المادة   ات والت  یترتب على آل جریمة الحق في إقامة دعوى عامة لتطبيق العقوب

 .الوقائية ودعوى مدنية لتعویض ما قد ینجم عن هذه الجریمة من ضرر
  

  الباب األول
 امةالدعوى الع

  
  . تقام الدعوى العامة على مرتكب الجريمة وآل من شارك أو ساهم فيها:3المادة 
 تختص النيابة العامة بإقامة الدعوى العامة ومباشرتها وال تقام من غيرها إال في              :4المادة  

  .األحوال المبينة في القانون
ل سيرها               :5المادة   ة أو وقف أو تعطي  إال في األحوال     ال يجوز التنازل عن الدعوى العام

  .المبينة في القانون
ادة  دعوى   :6الم ع ال ة برف ة العام د أعضاء النياب سه أو بواسطة أح ام بنف ب الع وم النائ  يق

  .العامة ومباشرتها على الوجه المبين في القانون
  . تقدم الشكوى إلى النيابة العامة أو إلى أحد مساعديها:7المادة 
ه، أو ممن                 ال يجوز أن تقام الدعو     :8المادة   ى العامة إال بناء على شكوى من المجني علي

ساءلة الجاني                  ينوب عنه قانونا وذلك بالنسبة إلى الجرائم التي يستلزم فيها القانون الجزائي لم
ه        ي علي م المجن وم عل ن ي هر م ة أش ضاء ثالث د انق شكوى بع ل ال ضرر، وال تقب كوى المت ش

  .الف ذلكبالجريمة ومرتكبها، ما لم ينص القانون على خ
ادة                  :9المادة   ا في الم دم      )8( إذا تعدد المجني عليهم في الجرائم المشار إليه ، فيكفي أن تق

ة ضد    . الشكوى من أحدهم أو ممن ينوب عنه قانونا  شكوى مقدم وإذا تعدد المتهمون وآانت ال
  .أحدهم فتعتبر مقدمة ضد الباقين

ادة        إذا آان المجني عليه في جريمة من الجرائم        :10المادة   تم    ) 8( المشار إليها في الم م ي ل
  .خمسة عشر سنة أو آان مصابا بعاهة في عقله، تقدم الشكوى ممن له الوالية عليه



  .فإذا آانت الجريمة واقعة على المال، فتقبل الشكوى آذلك من الوصي أو القيم
  .وتسري في هاتين الحالتين جميع األحكام المتقدمة الخاصة بالشكوى

ه من                           إذ :11المادة   م يكن ل ه أو ل ه مع مصلحة من يمثل ا تعارضت مصلحة المجني علي
  .يمثله، تقوم النيابة العامة مقامه

ادة  ادة     :12الم ي الم ا ف شار إليه رائم الم ي الج شكوى ف ي ال ق ف ضي الح وت ) 8( ينق بم
  .المجني عليه

ادة  ادة       :13الم ي الم ا ف شار إليه رائم الم ي الج شكوى ف دم ال ن ق ازل) 8( لم ن أن يتن  ع
  .الشكوى في أي وقت قبل أن يصدر في الدعوى حكم بات

  .وتنقضي الدعوى العامة بالتنازل
دموا      ن ق ع م ن جمي را إال إذا صدر م ازل أث تج التن يهم، ال ين ي عل دد المجن ة تع ي حال وف

  .الشكوى
ى                 سبة إل وفي حالة تعدد المتهمين، فإن التنازل عن الشكوى بالنسبة ألحدهم يحدث أثره بالن

  .قينالبا
ادة  دعوى  :14الم يهم ال ع عل م ترف ين آخرين ل اك متهم ة أن هن ة الجزائي ين للمحكم  إذا تب

ين                      ا وإذا تب ا والتصرف فيه ة لتحقيقه ة العام العامة آان لها أن تحيل أوراق الدعوى إلى النياب
وع                              ا وق ين له ا، أو إذا تب ين فيه ى المتهم د أسندت إل م تكن ق ائع أخرى ل للمحكمة أن هناك وق

ى                   جن دعوى إل ل أوراق ال ا أن تحي اية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، وجب عليه
  .النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها

ى أحد أعضائها أو                 :15المادة   ا أو عل ى هيئته د عل  للمحكمة الجزائية إذا وقعت جريمة تع
ب له         االحترام الواج الل ب أنها اإلخ ن ش ان م ا أو آ املين به د الع د   أح ى أح أثير عل ا أو الت

تهم                      ل الم ا أن تحي أعضائها أو أحد من الشهود فيها وآان ذلك في صدد دعوى منظورة أمامه
  .للنيابة العامة للتحقيق

ادة  اء         – 1 :16الم ة أثن ة أو مخالف ت جنح اة، إذا وقع انون المحام ام ق اة أحك ع مراع  م
تهم              ى الم م عل ة          الجلسة، أجرت المحكمة تحقيقا في الحال وتحك ة العام وال النياب د سماع أق بع

تئنافه   و حصل اس ذا ول م ناف ون الحك تهم ويك اع الم أمر  . ودف ة، ت ة جناي ت الجريم ا إذا آان أم
  .المحكمة بتوقيف المتهم وتحيله على النيابة العامة

ة من الجرائم                      – 2 ى شكوى، إذا آانت الجريم ة عل  وال يتوقف رفع الدعوى في هذه الحال
  . لرفعها تقديم شكوى بهاالتي يتطلب القانون

 وفي جميع األحوال األخرى، للمحكمة أن تأمر بالقبض على المتهم، إذا اقتضى الحال      – 3
  .ذلك

انون       :17المادة   اء الق شامل وبإلغ العفو ال ادم وب  تنقضي الدعوى العامة بموت المتهم وبالتق
  .الجنائي وبصدور حكم سابق بات

ذا          آما تسقط الدعوى العامة بإبرام مصال      ك صراحة وآ ى ذل انون ينص عل ان الق حة، إذا آ
  .في حالة التنازل إن آانت الشكوى شرطا الزما للمتابعة

ى آجال أخرى              :18المادة   وانين خاصة تنص عل اك ق  تتقادم الدعوى العامة إذا لم تكن هن
  :حسب ما يلي

  . في الجنايات بمرور عشر سنوات تبتدئ من يوم اقترافها-
  .  الث سنوات تبتدئ من يوم اقترافها في الجنح بمرور ث-



ام أو            :19المادة    تنقطع مدة تقادم الدعوى العامة بكل إجراء من إجراءات التحقيق أو اإلته
ه آخر إجراء                   المحاآمة وإذا تعددت اإلجراءات فيبتدئ أجل جديد للتقادم من اليوم الذي يقع في

ددة         دة المح ساوية للم ل م دة األج ون م دة وتك ه الم ع ب سابقة   تتقط ادة ال ي الم دد  .  ف وإذا تع
  .المتهمون، فإن انقطاع المدة بالنسبة ألحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين

انون                      :20المادة   ا من الق ام به ا إذا آانت استحالة القي ة فيم  تتوقف مدة تقادم الدعوى العام
ا بقي     ويعود التقادم إلى مجراه إبتداء من اليوم الذي ترتفع فيه ا       . نفسه ساوي م دة ت الستحالة لم

 .من أمده وقت وقوع التوقف
  

  الباب الثاني
 الدعوى المدنية

  
ة                     :21المادة   ة للمطالب يم دعواه المدني ة أن يق  يحق لكل من لحقه ضرر مباشر من الجريم

  .بالتعويض عن الضرر الناجم عنها
ا     تقام الدعوى المدنية على مرتكب الجريمة وآل من شارك أو     :22المادة   ا، آم ساهم فيه

ى األشخاص المسؤولين عن         ه المورث أو عل ا ترآ تهم في حدود م ى ورث ام عل يمكن أن تق
  .الحقوق الشخصية

 للمتضرر أن يقيم دعواه المدنية على مرتكب الجريمة وآل من شارك أو ساهم         :23المادة  
اب المراف  ل ب ل قف دعوى وقب ن مراحل ال ة م ي أي مرحل ة ف دعوى العام ا لل ا تبع ام فيه ة أم ع

  .محكمة أول درجة
ذه              :24المادة    إذا أقيمت الدعوى المدنية لدى المحكمة المدنية المختصة، يجب أن ترجئ ه

ديها                       ة ل ة المقام دعوى العام ة في ال ة الجزائي المحكمة حكمها في الدعوى إلى أن تبت المحكم
  .بحكم بات
ة الم :25المادة   ا     ال يجوز للمتضرر الذي أقام دعواه لدى المحكم ة المختصة أن يرفعه دني

  .بعد ذلك لدى المحكمة الجزائية
ل أن           ة قب ة الجزائي دى المحكم إال أنه يجوز له ذلك إذا أقامت النيابة العامة الدعوى العامة ل

  .تصدر المحكمة المدنية حكمها في الموضوع
ا، فإن  إذا آانت المحكمة الجزائية تنظر في الدعوى العامة والدعوى المدنية مع        :26المادة  

ة وتكون خاضعة الختصاص             وقوع حاالت مسقطة للدعوى العامة يبقي الدعوى المدنية قائم
  .المحكمة الجزائية

ادة  ا أو    :27الم ا آلي ة به ن المطالب ازل ع ة أو يتن واه المدني ن دع ى ع ضرر أن يتخل  للمت
  .جزئيا، دون أن يكون لذلك تأثير على سير الدعوى العامة

ادة  ادم :28الم ضع تق دني   يخ انون الم د الق ة لقواع دعوى المدني دعوى . ال قطت ال وإذا س
  .العامة ألي سبب، فال يمكن إقامة الدعوى المدنية سوى أمام المحكمة المدنية

ه                :29المادة    إذا آان المتهم الذي أقيمت عليه الدعوى المدنية غير أهل للتقاضي ولم يكن ل
 .ن يمثلهمن يمثله قانونا، وجب على المحكمة أن تعين له م

 
 
 
  



 الكتاب الثاني
 استقصاء الجرائم وجمع األدلة والتحقيق فيها

  
  الباب األول

 السلطات المكلفة باستقصاء الجرائم
 والتثبت من وقوعها والتحقيق فيها

  
ادة  ة      – 1 :30الم ع األدل رائم وجم صاء الج ام باستق ساعديها القي ة وم ة العام ى النياب  عل

  .ا القانونوالتحقيق فيها وفقا ألحكام هذ
شارك في               – 2 ا سريا وآل شخص ي ة والتحقيق فيه  يعتبر استقصاء الجرائم وجمع األدل

  .إجرائها ملزم بكتمان السر المهني وإال تعرض للعقوبات المقررة في القانون الجزائي
ه                       – 1 :31المادة   ى مال اس أو عل اة أحد الن ى حي ام أو عل  من شاهد اعتداء على األمن الع

  .يبلغ بذلك النيابة العامة أو أحد مساعديهاوجب عليه أن 
ة أو أحد                          – 2 ة العام ا النياب ر به ة أن يخب وع جريم  لكل من علم في األحوال األخرى بوق

 .مساعديها
  

  الفصل األول
  الشرطة القضائية
  الفرع األول
 مبادئ عامة

  
  . تتبع الشرطة القضائية النيابة العامة وتخضع لتوجيهها وإشرافها:32المادة 

  : یعد من أفراد الشرطة القضائية في دائرة اختصاصهم آل من:33المادة 
  . ضباط الشرطة القضائية– 1
  . مساعدي الشرطة القضائية– 2
  . الموظفين الذين يخولهم القانون مهام الشرطة القضائية– 3

ا والبحث              :34المادة   وع الجرائم وجمع أدلته ضائية بالتثبت من وق شرطة الق ى ال  يعهد إل
 . مرتكبيها آما تقوم بتنفيذ األوامر القضائية الصادرة إليهاعن

  
  الفرع الثاني

 ضباط الشرطة القضائية
  

رد               :35المادة   شكاوى التي ت ارات وال ضائية أن يتلقى اإلخب  يجب على ضابط الشرطة الق
ع                          ى جمي ه أن يحصل عل ا يجب علي ة آم ة العام ى النياب إليه بشأن الجرائم وأن يحيلها فورا إل

ى               اإل يضاحات ويجري المعاينات الالزمة وأن يقوم بكل اإلجراءات الضرورية للمحافظة عل
  .أدلة الجريمة



ادة  ي      :36الم راءات ف ن إج ه م ام ب ا ق ت م ضائية أن يثب شرطة الق ابط ال ى ض  يجب عل
 .محضر يبين فيه تاريخ ومكان اإلجراء واسم من قام به وتوقيعه

  
  الفرع الثالث

 حالة التلبس      
  

ر                 :37مادة  ال سيرة، وتعتب ة ي ا ببره  تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو بعد ارتكابه
ا أو        ر وقوعه الجريمة متلبسا بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها، أو تبعته العامة وهي تصيح أث
ستدل  ياء ي ة أو أش لحة أو أمتع ا بوقت قريب حامال آالت أو أس د وقوعه ا بع د مرتكبه إذا وج

  .لى أنه فاعل أو شريك فيها أو إذا وجدت به في هذا الوقت أثار أو عالمات تفيد ذلكمنها ع
ة                    :38المادة   ر النياب ة أن يخب بس بجريم ة التل ضائية في حال  يجب على ضابط الشرطة الق

ة                       ا ويثبت حال ة ويحافظ عليه ة للجريم ار المادي اين اآلث ة ويع العامة وينتقل فورا لمحل الواقع
ان حاضرا أو من                      األماآن واألشخ  وال من آ ستمع ألق ة وي اص وآل ما يفيد في آشف الحقيق

ال                  ة االنتق ة العام ى النياب يمكن الحصول منه على إيضاحات في شان الواقعة ومرتكبيها، وعل
  .فورا إلى محل الواقعة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها

ان الج          :39المادة   ى مك ع          لضابط الشرطة القضائية عند انتقاله إل ا أن يمن بس به ة المتل ريم
ه أن          ضر ول ر المح تم تحري ى ي ه حت اد عن ة أو االبتع ل الواقع ة مح ن مبارح رين م الحاض

  .يستدعى في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة
فإذا خالف أحد الحاضرين األمر الصادر إليه أو امتنع أحد ممن دعوا عن الحضور، يثبت                

  .ذلك في المحضر
ررة    ة المق ه بالعقوب ماع دفاع د س ع بع الف أو الممتن ى المخ صة عل ة المخت م المحكم وتحك

 .للمخالفات في آل إقليم
  

  الفصل الثاني
 القبض على المتهم

  
ذي توجد                      :40المادة   تهم الحاضر ال ى الم القبض عل أمر ب ضائية أن ي شرطة الق ضابط ال  ل

  .دالئل آافية على ارتكابه جناية أو جنحة
ادة  را       :41الم صدر أم ضائية أن ي شرطة الق ضابط ال از ل را ج تهم حاض ن الم م يك  إذا ل

  .بإحضاره ويذآر ذلك في المحضر
  .وينفذ أمر اإلحضار بواسطة أفراد الشرطة القضائية

ه أو         :42المادة    يجب على ضابط الشرطة القضائية أن يسمع أقوال المتهم فور القبض علي
  . خالل ثمان وأربعين ساعة إلى النيابة العامة المختصةإحضاره وإذا لم يأت بما يبرئه يرسله

أمر                   م ت ر ث ى األآث ع وعشرين ساعة عل ستجوبه خالل أرب ة أن ت ة العام ى النياب ويجب عل
  .بحبسه احتياطيا أو إطالق سراحه

ادة  راد     : 43الم رب أف ى أق سلمه إل ة، أن ي ة أو جنح سا بجناي صا متلب اهد شخ ن ش ل م لك
  . إلى أمر بضبطهالسلطة العامة دون حاجة



ة                  :44المادة   دعوى الجزائي ع ال  إذا آانت الجريمة المتلبس بها من الجرائم التي يتوقف رف
بها على شكوى فال يجوز القبض على المتهم إال إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز               

 .في هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضرا من أفراد السلطة العامة
  

  ثالثالفصل ال
 تفتيش األشخاص واألماآن

  
ا        : 45المادة   ا قانون تهم في األحوال التي يجوز فيه لضابط الشرطة القضائية أن يفتش الم

ار أو                     ه من آث سه أو أمتعت القبض عليه ويجري تفتيش المتهم للبحث عما يكون بجسمه أو مالب
  .أشياء تتعلق بالجريمة أو تكون الزمة للتحقيق فيها

ذلك ضابط                     إذا   :46المادة   دبها ل ة أنثى ين يش بمعرف آان المتهم أنثى، يجب أن يكون التفت
ذلك أن    ين آ صدق ويتع ة وال ا باألمان ؤدي أعماله أن ت ا ب ا يمين د تحليفه ضائية بع شرطة الق ال

  .يكون شهود التفتيش من النساء
بت  ال يجوز لضابط الشرطة القضائية تفتيش منزل المتهم أو األماآن التي ارتك  :47المادة  

ارات                     وفر إم ا وتت سا به فيها الجريمة بغير إذن آتابي من النيابة العامة ما لم تكن الجريمة متلب
قوية على أن المتهم يخفي أشياء أو أوراقا تفيد آشف الحقيقة ويتم تفتيش منزل المتهم وضبط                 

  .األشياء واألوراق على النحو المبين بهذا القانون
ه          آما يتم البحث عن األشياء واألور      زل وملحقات ع أجزاء المن اق المطلوب ضبطها في جمي

  .ومحتوياته
سادسة          ساء وال عة م ساعة التاس ين ال ا ب ازل م يش المن وز تفت وال ال يج ع األح ي جمي وف

  .صباحا
ادة   ي       :48الم ة الت ياء الخاصة بالجريم تهم إال للبحث عن األش زل الم يش من  ال يجوز تفت

إذ            شأنها ف ة أو التحقيق ب ا              يجري جمع األدل د حيازته ياء تع يش أش اء التفت ا ظهرت عرضا أثن
  .جريمة أو تفيد في آشف الحقيقة في جريمة أخرى، قام ضابط الشرطة القضائية بضبطها

شهن                   :49المادة   دخول ضبطهن وال تفتي م يكن الغرض من ال  إذا آان في المنزل نساء ول
نهن من       وجب على ضابط الشرطة القضائية أن يراعى التقاليد المتبعة في م           املتهن وأن يمك ع

ضر بمصلحة   ا ال ي ذلك بم ة ل سهيالت الالزم نحهن الت زل وأن  يم ادرة المن االحتجاب أو مغ
  .التفتيش ونتيجته

ه    :50المادة    إذا قامت أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية ضده أو ضد شخص موجود في
  .القضائية أن يفتشهعلى أنه يخفى معه شيئا يفيد في آشف الحقيقة جاز لضابط الشرطة 

 إذا وجد في منزل المتهم أوراق مختومة أو مغلقة بأية طريقة أخرى فال يجوز                :51المادة  
ة                ى النياب لضابط الشرطة القضائية أن يفضها، وعليه إثباتها في محضر التفتيش وعرضها عل

  .العامة
ادة  ك،     :52الم ن ذل ا أمك ه آلم ه عن ن ينيب تهم أو م ضور الم يش بح ري التفت م  يج  وإال ت

اطنين                      ه الراشدين أو من الق ان من أقارب در اإلمك شاهدان بق بحضور شاهدين ويكون هذان ال
  .معه بالمنزل أو من جيرانه ويثبت ذلك بالمحضر

 لضباط الشرطة القضائية أن يضعوا األختام على األماآن واألشياء التي يكون             :53المادة  
  .راسا عليها وعليهم إخطار النيابة العامة بذلكفيها آثار تفيد في آشف الحقيقة وأن يقيموا ح



ادة  د  :54الم ون ق ل أن تك ي يحتم ياء الت ضبطوا األش ضائية أن ي شرطة الق ضابط ال  ل
ا    د وقعت عليه ون ق ل أن تك ا أو يحتم ة أو نتجت عن ارتكابه اب الجريم ي ارتك تعملت ف اس

  .الجريمة وآذلك آل ما يفيد في آشف الحقيقة
ياء وت     ا ويحرر                  وتوصف هذه األش ه عليه داء مالحظات ه إب تهم، ويطلب من ى الم عرض عل

ع      ن التوقي ه ع ه امتناع ذآر في تهم أو ي ه الم ضر يوقع ذلك مح ياء واألوراق  . ب ع األش وتوض
المضبوطة في حرز مغلق مختوم بالشمع األحمر ويكتب على الحرز تاريخ المحضر بضبط               

  .جلهتلك األشياء، ويشار إلى الموضوع الذي حصل الضبط من أ
اآن                   :55المادة   ى األم سابقتين عل ادتين ال ام الم ا ألحك ام الموضوعة طبق  يجري فتح األخت

  .واألشياء بحضور المتهم أو وآيله ومن ضبطت عنده هذه األشياء أو بعد دعوتهم لذلك
ادة  ا  :56الم ي تناوله ياء الت ات عن األش يش معلوم سبب التفت ه ب صل بعلم ل شخص ات  آ

ا إل      ت، يعاقب                   التفتيش وأفضى به ة آان ة طريق ا بأي ع به ر ذي صفة، أو انتف ى أي شخص غي
  .بالعقوبات المقررة لجريمة إفشاء األسرار

 إذا آان لمن ضبطت عنده األوراق، مصلحة عاجلة فيها، تعطى له صورة منها :57المادة 
 .مصدق عليها من النيابة العامة ما لم يكن في ذلك أضرار بصالح التحقيق

 
  الباب الثاني

  تحقيق النيابة العامة
  الفصل األول
  مباشرة التحقيق
  الفرع األول
 أحكام عامة

  
  . تتولى النيابة العامة التحقيق في الجنايات وفي الجنح التي تحتاج ذلك:58المادة 
 يستصحب عضو النيابة العامة في جميع إجراءات التحقيق التي يباشرها أحد                :59المادة  

ضو النيابة عند الضرورة أن يكلف غير الكاتب بذلك بعد تحليفه          آتاب النيابة العامة ويجوز لع    
  .اليمين القانونية

ذه المحاضر                ويوقع عضو النيابة العامة والكاتب على آل صفحة من المحاضر وتحفظ ه
  .مع باقي األوراق في قلم الكتاب

ادة  ا من األسرار ويجب عل:60الم سفر عنه ي ت ائج الت ق والنت ر إجراءات التحقي ى  تعتب
التحقيق أو      صلون ب ن يت رهم مم راء وغي اب والخب ن الكت وانهم م ة وأع ة العام ضاء النياب أع
ررة                     ة المق ك بالعقوب شائها ويعاقب من يخالف ذل يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إف

  .لجريمة إفشاء األسرار
ام                :61المادة   ضائية بالقي شرطة الق راد ال ين     لعضو النيابة العامة أن يكلف أحد أف بعمل مع

ن        راء م اذ إج ال التخ ه إذا دعت الح تهم ول تجواب الم دا اس ق ع ال التحقي ن أعم ر م أو أآث
ة أو                 اإلجراءات في جهة تقع خارج دائرة اختصاصه أن يندب لتنفيذه أحد أعضاء النيابة العام
أحد أفراد الشرطة القضائية لتلك الجهة وفي جميع األحوال يكون للمندوب التحقيق في حدود                

  .ا ندب لهم
بعض               : 62المادة   ام ب على عضو النيابة العامة في جميع األحوال التي يندب فيها غيره للقي

دب                ا وللمنت وب اتخاذه اإلجراءات أن يبين المسائل المطلوب التحقيق فيها واإلجراءات المطل
ا                  أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق وأن يستجوب المتهم في األحوال التي يخشى فيه

  .ن فوات الوقت متى آان هذا العمل الزما لكشف الحقيقةم



ة سماع                  :63المادة   ة العام  إذا آان المتهم أو الخصوم أو الشاهد أو غيرهم ممن ترى النياب
د               رجم بع ستعين بمت ة أن ي أقوالهم يجهل اللغة العربية أو أبكم أو أصم فعلى عضو النيابة العام

 1.انة والصدقأن يحلفه يمينا بان يؤدي مهمته باألم
  

  الفرع الثاني
 المعاينة والتفتيش وضبط األشياء المتعلقة بالجريمة

  
ادة  اآن       :64الم خاص واألم ة األش ت حال ان ليثب ى أي مك ة إل ة العام ضو النياب ل ع  يتنق

  .واألشياء المتصلة بالجريمة وآل ما يلزم إثبات حالته
رة             ذه         فإذا دعت الحال التخاذ اإلجراء في جهة تقع خارج دائ دب لتنفي ه أن ين اختصاصه فل

  .عضو النيابة المختصة
ه بارتكاب                   :65المادة   ة إلي ة موجه ى تهم اء عل  لعضو النيابة العامة تفتيش منزل المتهم بن

لحة  ة أوراق أو أس ه أي ان ويضبط في تش أي مك ه أن يف ا، ول ي ارتكابه تراآه ف ة أو باش جريم
نتج عنها أو وقعت عليه وآذلك آل ما يفيد         وآل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو          

  .في آشف الحقيقة
ا أمكن وإال                   :66المادة   ه م  يحصل تفتيش منزل المتهم بحضوره أو حضور من ينوب عن

ى الحضور                   دعى صاحبه إل بحضور شاهدين وإذا حصل تفتيش في منزل غير منزل المتهم ي
  .بنفسه أو بوساطة من ينيبه

زل               لعضو النيابة الع   :67المادة   تهم أو من ر الم يش غي ه تفت امة أن يفتش المتهم وال يجوز ل
  .غير منزله إال إذا اتضح من إمارات قوية أنه حائز ألشياء تتعلق بالجريمة

  . من هذا القانون47، 44 يراعى في تفتيش األنثى حكم المادتين :68المادة 
دى               :69المادة   ام أن يضبط ل ة النائب الع ة بموافق ع        يجوز لعضو النياب د جمي  مكاتب البري

ات وأن         المكاتبات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق جميع البرقي
  .يراقب المحادثات السلكية والالسلكية متى استوجبت مقتضيات التحقيق ذلك

ات والرسائل واألوراق األخرى                 :70المادة   ى المكاتب ة وحده عل  يطلع عضو النيابة العام
ا             المضبوطة ائزا له  وله أن يأمر بضم تلك األوراق إلى ملف الدعوى أو بردها إلى من آان ح

  .أو من آانت مرسلة إليه
ادة  تهم األوراق :71الم امي الم دى مح ضبط ل ة أن ي ة العام ضو النياب وز لع  ال يج

ا وال المراسالت المتبادل             ه به د إلي ة التي عه ه ألداء المهم تهم إلي ة والمستندات التي سلمها الم
  .بينهما في الدعوى

 لعضو النيابة العامة أن يأمر الحائز لشئ يرى ضبطه أو اإلطالع عليه بتقديمه              :72المادة  
  .وتسري على ما يخالف ذلك األمر األحكام المقررة لجريمة االمتناع عن أداء الشهادة

ا المضبو          : 73المادة   ا في حكمه ات وم ات والرسائل والبرقي طة أو تبلغ إلى المتهم المكاتب
سير         ك أضرار ب ان في ذل ا في أقرب وقت إال إذا آ ه صورة منه ه أو تعطى إلي لة إلي المرس

  .التحقيق
سليمها             ة ت ة العام ولكل شخص يدعى حقا في األشياء المضبوطة أن يطلب إلى عضو النياب

 .إليه
  

                                                           
  .مة شرعاعبد اهللا الحديثي أن يكون التحقيق مع األنثى بحضور أحد محارمها أو إمرأة أخرى منعا للخلوه المحر.  يرى د1



  الفرع الثالث
 التصرف في األشياء المضبوطة

  
ثناء التحقيق ولو آان ذلك قبل الحكم ما لم تكن  يجوز رد األشياء التي ضبطت أ:74المادة 

  .الزمة للسير في الدعوى أو محال للمصادرة
ه                 : 75المادة   ى أن يكون رد األشياء المضبوطة إلى من آانت في حيازته وقت ضبطها عل

ا                   إذا آانت المضبوطات من األشياء التي وقعت عليها الجريمة أو التي نتجت عنها يكون رده
  .ازتها بالجريمة ما لم يكن لمن ضبطت معه حق في حبسها بمقتضى القانونإلى من فقد حي

اء نظر            :76المادة   الرد أثن  يصدر األمر بالرد من النيابة العامة ويجوز للمحكمة أن تأمر ب
  .الدعوى الجزائية

م من                    :77المادة   ا له ة بم ة المدني  األمر بالرد ال يمنع ذوي الشأن من المطالبة أمام المحكم
ة                    حقوق د صدر من المحكم  وال يجوز ذلك للمتهم أو المدعي بالحقوق المدنية إذا آان األمر ق

  .الجزائية بناء على طلب أيهما في مواجهة اآلخر
رد شئ يوجد شك                       :78المادة   ه أو ب ازع علي رد شيء متن ة األمر ب ة العام  ال يجوز للنياب

  .فيمن له الحق في تسلمه
ادة   أ     :79الم رار ب د صدور ق ة        يجب عن دعوى أن يفصل عضو النياب ة ال ن ال وجه إلقام

  .العامة في مصير األشياء المضبوطة
ياء           صير األش ي م صل ف دعوى أن تف ي ال م ف د الحك ة عن ة الجزائي ى المحكم ب عل ويج
ة       ى المحكم صوم إل ة الخ أمر بإحال ا أن ت ا وله الرد أمامه ة ب صلت المطالب ضبوطة إذا ح الم

ياء المضبوطة تحت الحراسة             المدنية إذا رأت موجبا لذلك وفي        هذه الحالة يجوز وضع األش
  .واتخاذ  اإلجراءات المناسبة للمحافظة عليها

ادة  ات      :80الم اؤه نفق ستلزم بق زمن أو ي رور ال ف بم ا يتل ضبوط مم شيء الم ان ال  إذا آ
ق  ضيات التحقي ذلك مقت ي إذا سمحت ب زاد العلن ق الم ه بطري ر ببيع از األم ه ج ستغرق قيمت ت

  .من البيع لصحاب الحق فيهويحتفظ بث
األشياء المضبوطة التي ال يطالب بها أصحاب الحق فيها خالل ثالث سنوات من : 81المادة 

 .تاريخ إنتهاء الدعوى الجزائية يجوز األمر ببيعها بطريق المزاد العلني ويحتفظ لهم بثمنها
 

  الفرع الرابع 
 الشهادة

  
ائع التي             يسمع عضو النيابة شهادة من يرى     : 82المادة   شهود عن الوق  لزوم سماعه من ال

ه أن                 ا وعلي ه منه تهم أو براءت ى الم نادها إل ا وإس ة وظروفه ى ثبوت الجريم ؤدي إل تثبت أو ت
  .يسمع شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم ما لم ير أن ال فائدة من سماعهم

ادة  ماعهم ل    :83الم رر س ذين تق شهود ال ة ال ة العام ضو النياب دعو ع طة   ي ضور بواس لح
سه   اء نف ن تلق اهد يحضر م هادة أي ش سمع ش ه أن ي ة، ول سلطة العام راد ال المحضرين أو أف

  .ويثبت ذلك في المحضر
شهود بعضهم                : 84المادة   يسمع عضو النيابة العامة آل شاهد على انفراد وله أن يواجه ال
  .ببعض



ادة  ين اسمه:85الم اهد أن يب ة من آل ش ة العام ه  يطلب عضو النياب نه ومهنت ه وس  ولقب
ة ويتثبت من                     الحقوق المدني ه والمدعي ب المتهم والمجني علي وجنسيته ومحل إقامته وصلته ب

  .شخصيته
الحق ويجوز                            شهد ب أن ي ا ب م خمس عشرة سنة أن يحلف يمين ذي أت شاهد ال ويجب على ال

  .سماع من لم يتم السن المذآورة على سبيل االستئناس بغير يمين
ديل أو              وتدون البيانات ا   ر تع لمذآورة وشهادة الشهود وإجراءات سماعها في المحضر بغي

ة                         ه عضو النياب ك إال إذا صادق علي شطب أو آشط أو تحشيه أو َإضافة وال يعتمد شئ من ذل
  .العامة والكاتب والشاهد

ادة  ذلك    :86الم شهادة، وآ ى ال ضاءه عل ب إم ة والكات ة العام ن عضو النياب ل م ضع آ  ي
ك في                   الشاهد بعد تالوت   ستطع أثبت ذل ها عليه، فإن امتنع عن وضع إمضائه أو بصمته أو لم ي

  .المحضر مع ذآر األسباب التي يبديها
ا                  :87المادة   داء مالحظاتهم عليه شاهد، يجوز للخصوم إب  عند االنتهاء من سماع أقوال ال

  .ولهم أن يطلبوا من عضو النيابة سماع أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينونها
دعوى أو يكون في                      ولعض ق بال ر متعل و النيابة دائما أن يرفض توجيه أي سؤال يكون غي

يح وآل إشارة                   . صيغته مساس بالغير   ول بالتصريح أو التلم شاهد آل ق وعليه أن يمنع عن ال
  .مما يترتب عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه
  .وال يجوز رد الشهود بأي حال من األحوال

  .ة أصول المتهم وفروعه ال يؤدي الشهاد:88المادة 
ة شهادة أن يحضر                      :89المادة   ة لتأدي ة العام ام النياب  يجب على آل من دعي للحضور أم

ة أن يصدر                      دون عذر فلعضو النياب بناء على الطلب المحرر إليه، فإذا تخلف عن الحضور ب
  .أمرا بإحضاره

سمع              :90المادة   ان     إذا آان الشاهد مريضا أو لديه ما يمنعه من الحضور ت شهادته في مك
  .وجوده

ادة  شهود المصاريف والتعويضات :91الم ى طلب ال اء عل ة بن ة العام در عضو النياب  يق
 .التي يستحقونها بسبب حضورهم ألداء الشهادة

  
  الفرع الخامس

 الخبرة
  

ادة  ضو     :92الم ان لع االت آ ن الح ة م ات حال ر إلثب تعانة بخبي ق االس ضى التحقي  إذا اقت
  .يصدر أمرا بندبه ليقدم تقريرا عن المهمة التي يكلف بهاالنيابة العامة أن 

ؤدي       ر أن ي وز للخبي ه ويج ر مهمت رة الخبي ت مباش ضر وق ة أن يح ة العام ضو النياب ولع
  .مهمته بغير حضور الخصوم

ه بالصدق                     :93المادة   ؤدي عمل أن ي ا ب ة يمين  يجب على الخبير أن يحلف أمام عضو النياب
  .من قبلواألمانة ما لم يكن قد حلف 

ه                :94المادة   ه ول ادا لتقديم  يقدم الخبير تقريره آتابة ويحدد عضو النيابة العامة للخبير ميع
 .أن يستبدل به خبيرا أخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد أو استدعى التحقيق ذلك

 
  



  الفرع السادس
 االستجواب والمواجهة

  
د        :95المادة   ة عن رة في التحقيق أن              يجب على عضو النيابة العام تهم ألول م  حضور الم

ه ويثبت في                  سوبة إلي يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته ويحيطه علما بالتهمة المن
  .المحضر ما قد يبيده في شأنها من أقوال

ى أوراق                 :96المادة   ه واإلطالع عل  يجب أن يمكن محامي المتهم من حضور التحقيق مع
 .التحقيق

  
  الفرع السابع

 لب الحضور وأمر القبض واإلحضارط
  

تهم بالحضور                  :97المادة   را بتكليف الم  لعضو النيابة العامة أن يصدر حسب األحوال أم
  .أو بالقبض عليه وإحضاره

ة                          ه والتهم سيته ومحل إقامت ه وجن ه ومهنت تهم ولقب ى إسم الم ويجب أن يشتمل آل أمر عل
ان الحضور   ان وزم ر ومك اريخ األم ه وت سوبة إلي ضائه  المن ة وإم ة العام م عضو النياب وإس

ى    القبض عل ة ب سلطة العام راد ال بض واإلحضار تكليف أف ر الق شمل أم تم الرسمي وي والخ
  .المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض طوعا الحضور في الحال
  .وتعلن األوامر إلى المتهم بواسطة أفراد السلطة العامة وتسلم له صورة منها

 إذا لم يحضر المتهم بعد طلبه للحضور دون عذر مقبول، أو إذا خيف هربه أو                :98المادة  
ة أن                   ة العام لم يكن له محل إقامة معروف، أو آانت الجريمة في حالة تلبس جاز لعضو النياب
تهم                     ا حبس الم ا ال يجوز فيه يصدر أمرا بالقبض على المتهم وإحضاره ولو آانت الواقعة مم

  .احتياطيا
ادة  اريخ      :99الم ن ت هر م تة أش ضي س د م ضار بع بض واإلح ر الق ذ أوام وز تنفي  ال يج

  .صدورها ولعضو النيابة العامة تجديدها لمدد أخرى
ذر                :100المادة   ه، وإذا تع  يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب فورا المقبوض علي

د م                      ى حين استجوابه، ويجب أال تزي اآن المخصصة للحبس إل دة إبداعه   ذلك يودع أحد األم
ان               ك المك ى إدارة ذل ائم عل ى الق دة وجب عل ذه الم إذا مضت ه على أربع وعشرين ساعة، ف

  .إرساله إلى النيابة العامة وعليها أن تستجوبه في الحال وإال أمرت بإخالء سبيله
 إذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التي يجري التحقيق فيها، يعرض   :101المادة  

ات                     على النيابة ا   ع البيان ا أن تتحقق من جمي ورا وعليه ا ف لعامة في الجهة التي قبض عليه فيه
ا عن                        ة التي يجري التحقيق فيه دائرة المحكم ة ب ة العام الخاصة بشخصه، ثم تحيله إلى النياب

 .طريق السلطات العامة بأسرع وقت
  

  الفرع الثامن
 الحبس االحتياطي

  
ادة  ة بع   :102الم ة العام ضو النياب وز لع سه     يج را بحب صدر أم تهم أن ي تجواب الم د اس

  .احتياطيا إذا آانت الدالئل آافية وآانت الواقعة جناية أو جنحة



رة               :103المادة    يجب أن يشتمل أمر الحبس االحتياطي فضال عن البيانات الواردة في الفق
ول ال          ) 102(الثانية من المادة     تهم  على تكليف القائم على إدارة المكان المخصص للحبس بقب م

ام                       ى أمر الحبس األحك سرى عل ة، وت ى الواقع ة عل ووضعه فيه مع بيان مادة القانون المنطبق
  ).95(المنصوص عليها في الفقرة األخيرة من المادة 

ادة  ى :104الم ائم عل ى الق سلم إل ان المخصص للحبس أن ت تهم المك داع الم د إي  يجب عن
  .باالستالمإدارته صورة من أمر الحبس بعد توقيعه على األصل 

ة                    سلطة العام راد ال سمح ألحد أف وال يجوز للقائم على إدارة المكان المخصص للحبس أن ي
ه أن                        ة وعلي ة العام ابي من النياب إذن آت ان إال ب ك المك باالتصال بالمحبوس احتياطيا داخل ذل
اريخ ومضمون  ة وت ه ووقت المقابل ذي سمح ل م الشخص ال ذلك إس د ل دفتر المع ي ال دون ف ي

  .اإلذن
ادة  دم  :105الم أمر بع ق أن ي ة إذا اقتضت ضرورة إجراءات التحقي ة العام  لعضو النياب

دون إخالل                    ك ب زوره أحد، وذل إتصال المتهم المحبوس احتياطيا بغيره من المحبوسين وأال ي
  .بحق المتهم في االتصال دائما بالوآيل على انفراد

ة العام        :106المادة   صادر من النياب الحبس ال دة       األمر ب تهم ولم د استجواب الم ة يكون بع
  .سبعة أيام يجوز تجديدها لمدة أخرى ال تزيد على أربعة عشر يوما

دد المشار                     د انقضاء الم ا بع تهم احتياطي فإذا استلزمت مصلحة التحقيق استمرار حبس الم
ة       إليها في الفقرة السابقة، وجب على النيابة العامة أن تعرض األوراق على أحد قضاة المحكم

د الحبس                    تهم بم وال الم ى األوراق وسماع أق الجزائية المختصة ليصدر أمره بعد اإلطالع عل
  .لمدة ال تجاوز ثالثين يوما قابلة للتجديد أو اإلفراج عنه بكفالة أو بدونها

ك خالل                  د الحبس وذل وللمتهم أن يتظلم إلى رئيس المحكمة من األمر الصادر في غيبته بع
 .الغه األمر أو علمه بهثالثة أيام من تاريخ إب

  
  الفرع التاسع
 اإلفراج المؤقت

  
ادة  ا    :107الم ا فيم وس احتياطي تهم المحب ن الم ت ع اإلفراج المؤق ر ب ة األم ة العام  للنياب

ب    ى طل اء عل سها أو بن اء نف واء من تلق ل وقت س ي آ نح ف ي الج ات وف ه من جناي تختص ب
  .ختصةالمتهم، ما لم يكن المتهم قد أحيل إلى المحكمة الم

ادة  ق    :108الم وز تعلي ا، يج ت وجوبي راج المؤق ا اإلف ون فيه ي يك االت الت ر الح ي غي  ف
ة أو القاضي     ة العام در عضو النياب ة ويق ة مالي ديم ضمان شخصي أو آفال ى تق راج عل اإلف
تهم                       ا لتخلف الم غ ليكون جزاء آافي ذا المبل الي ويخصص ه حسب األحوال مبلغ الضمان الم

م          عن الحضور في أي إج   ذ الحك دعوى وعدم التهرب من تنفي راء من إجراءات التحقيق وال
  .والقيام بكل الواجبات األخرى التي تفرض عليه

در                        :109المادة   غ المق داع المبل ك بإي ره، ويكون ذل تهم أو من غي ة من الم  يدفع بدل الكفال
در للضم                         غ المق دفع المبل د ب ئ التعه ل من أي شخص مل ة ويجوز أن يقب ان إذا  خزانة المحكم

م                 ر في قل أخل المتهم بشروط اإلفراج، ويؤخذ عليه التعهد بذلك في محضر التحقيق أو بتقري
  .الكتاب، ويكون للمحضر أو التقرير قوة السند التنفيذي

ه                :110المادة    إذا تخلف المتهم بغير عذر مقبول عن تنفيذ أحد االلتزامات المفروضة علي
  .لي ملكا للدولة بغير حاجة إلى حكم بذلكيصبح الضمان الما) 108(وفقا للمادة 



م            ا أو حك ه إلقامته أن ال وج رار ب دعوى ق ي ال در ف ه إذا ص ضمان بأآمل غ ال رد مبل وي
ه أو                       غ الضمان أو أي جزء من رد مبل م ب بالبراءة، ويجوز للمحكمة في جميع األحوال أن تحك

  .تعفي الضامن من تعهده
اإلفراج ال يمن        :111المادة   صادر ب د                األمر ال ة من إصدار أمر جدي ة العام ع عضو النياب

ه أو      ات المفروضة علي ل بالواجب ده أو أخ ة ض ت األدل سه إذا قوي تهم وحب ى الم القبض عل ب
  .وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا اإلجراء

وإذا آان أمر اإلفراج صادرا من المحكمة فإن إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم يكون               
  . طلب النيابة العامةمن ذات المحكمة بناء على

سه إن               : 112المادة   إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون اإلفراج عنه إن آان محبوسا أو حب
  .آان مفرجا عنه من اختصاص المحكمة المحال إليها

صة     ي المخت م ه ي أصدرت الحك ة الت ون المحكم صاص تك دم االخت م بع ة الحك ي حال وف
  . ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصةبالنظر في طلب اإلفراج أو الحبس إلى أن

 ال يقبل من المجني عليه أو من المدعي بالحقوق المدنية طلب حبس المتهم :113المادة 
 *.وال تسمع منه أقوال في المناقشات المتعلقة باإلفراج عنه

  
  الفصل الثاني

 التصرف في التحقيق
  

ادة  ه أن ت:114الم ذي أجرت ق ال د التحقي ة بع ة العام ة  للنياب أن ال وجه إلقام را ب صدر أم
  .الدعوى وتأمر باإلفراج عن المتهم ما لم يكن محبوسا لسبب آخر

ة     يس النياب ن رئ ات إال م ي الجناي دعوى ف ة ال ه إلقام أن ال وج ر ب ون صدور األم وال يك
  .العامة أو من يقوم مقامه، وال يكون نافذا إال بعد مصادقة النائب العام عليه

ر  شتمل األم الحقوق    ويجب أن ي دعي ب رار للم ن الق ا ويعل ي عليه ي بن باب الت ى األس  عل
ر     ي آخ ك ف مائهم وذل ر أس ة دون ذآ ه جمل ون اإلعالن لورثت وفي يك د ت ان ق ة، وإذا آ المدني

  .موطن آان لمورثهم
سابقة                   :115المادة   ادة ال ه في الم رار المشار إلي  للنائب العام في قضايا الجنح أن يلغي الق

  .التالية لصدوره ما لم يكن قد سبق الطعن فيهخالل الثالثة أشهر 
ة أحالت                :116المادة   تهم آافي ى الم ة عل  إذا رأت النيابة العامة أن الواقعة جنحة وأن األدل

  .الدعوى إلى المحكمة الجزائية المختصة بنظرها
ة                    :117المادة   ة وأن األدل ة جناي ه أن الواقع وم مقام   إذا رأى رئيس النيابة العامة أو من يق

ة أو                ة جناي على المتهم آافية قرر إحالته إلى محكمة الجنايات، وإذا وجد شك في آون الواقع
  .جنحة فيحيله إلى محكمة الجنايات بوصف الجناية

ادة  دم      :118الم نح بع ة الج ن محكم ا م ا نهائي م فيه بق الحك د س ة ق ت الواقع  إذا آان
رر      ة أن تق ة العام ى النياب ب عل ة، وج ا جناي صاص ألنه ة   االخت ى محكم دعوى إل ة ال  إحال

  .الجنايات
ادة  يالده : 119الم نه ومحل م ه وس تهم ولقب م الم ى إس ة عل صادر باإلحال ر ال شتمل األم ي

ا،         ة له ا المكون ع أرآانه ه بجمي سندة إلي ة الم ين الجريم سيته ويع ه وجن ه ومهنت ل إقامت ومح
  .اد تطبيقهاواألعذار والظروف المخففة أو المشددة للعقوبة، ومواد القانون المر

                                                           
 . يرى آل من األستاذ محمد قويدر والدآتور عبد اهللا الحديثى حذف هذه المادة*



ر    ذا األم د به الحق الخاص إن وج دعي ب ه والم ي علي تهم والمجن ة الم ة العام ن النياب وتعل
  .خالل األيام الثالثة التالية لصدوره

ة واحدة من اختصاص محاآم من درجة                        :120المادة   ر من جريم  إذا شمل التحقيق أآث
ى المحكم                  ة واحد إل أمر إحال ا ب ا بإحدى        واحدة وآانت مرتبطة، تحال جميع ة المختصة مكان

  .الجرائم
ى                     ة األعل ى المحكم ة، تحال إل فإذا آانت الجرائم من اختصاص محاآم من درجات مختلف

  .درجة
ه                        :121المادة   ى أن تنظر في الحبس ساريا إل ة يبقى مفعول األمر ب  إذا صدر أمر باإلحال

  .المحكمة المختصة
حالة إلى محكمة الجنايات تكلف آال من           عندما تصدر النيابة العامة أمرا باإل      :122المادة  

ذين                      شهود ال ة بال ا في الحال قائم دم له المتهم والمدعي بالحقوق المدنية والمسؤول عنها أن يق
ائع التي يطلب من                   يطلب سماع شهادتهم أمام المحكمة مع بيان أسمائهم ومحال إقامتهم والوق

  .آل منهم أداء الشهادة عنها
  .ة بشهودها وبالشهود المشار إليهم في الفقرة السابقةوتضع النيابة العامة قائم

  .وتبلغ هذه القائمة للمتهم وللشهود المدرجين بها
ادة  ة      :123الم ي القائم ة ف ة العام درجهم النياب م ت ذين ل هوده ال صوم ش ن الخ ل م غ آ  يبل

  .بالحضور على نفقته مع إيداع مصاريف انتقالهم قلم الكتاب
اء               ترسل النيابة    :124المادة   ور اإلنته ة المختصة ف ة المحكم العامة ملف القضية إلى آتاب

  .من التحقيق باإلحالة إلى المحكمة المختصة
 إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات في غيبته ثم حضر أو                :125المادة  

  .قبض عليه تنظر الدعوى بحضوره أمام المحكمة
وم           إذا طرأ بعد صدور األمر       :126المادة   ة تق ات تكميلي باإلحالة ما يستوجب إجراء تحقيق

  .النيابة العامة بإجرائها بأمر من المحكمة وتقدم المحضر إلى المحكمة
ودة        :127المادة   ع من الع دعوى يمن ة ال  األمر الصادر من النيابة العامة بأن ال وجه إلقام

  .إلى التحقيق إال إذا ظهرت أدلة جديدة
ى            ويعد من األدلة الجديدة ش     م تعرض عل هادة الشهود والمحاضر واألوراق األخرى التي ل

ادة اإليضاح المؤدي            النيابة العامة ويكون من شأنها تقوية األدلة التي وجدت غير آافية أو زي
 .إلى ظهور الحقيقة

  
  الفصل الثالث

  استئناف األوامر والقرارات الصادرة
 في مرحلة التحقيق

  
اإلفراج المؤقت عن         للنيابة العامة أن ت :128المادة   صادر من القاضي ب رار ال ستأنف الق

اد   ضاء ميع ل إنق اإلفراج قب صادر ب رار ال ذ الق وز تنفي ا وال يج وس احتياطي تهم المحب الم
  .االستئناف وال قبل الفصل فيه إذا رفع في هذا الميعاد

ادة   ة ب     :129الم ة العام صادر من النياب رار ال تئناف الق ة اس الحقوق المدني أن ال  للمدعي ب
ى              ة عل انون أو ألن األدل ا الق ة ال يعاقب عليه وجه إلقامة الدعوى النتفاء التهمة أو ألن الواقع

  .المتهم غير آافية



ى                   :130المادة   دم إل ر يق سابقتين بتقري ادتين ال ه في الم  يحصل االستئناف المنصوص علي
اد االس  ون ميع ذآورة ويك ة الم ى المحكم ع إل تئناف ويرف ة االس ة محكم ا آتاب تئناف أربع

ادة        ي الم ا ف صوص عليه ة المن ي الحال اعة ف شرين س ة    ) 128(وع ي الحال ام ف شرة أي وع
  ).129(المنصوص عليها في المادة 

اريخ إعالن األمر                  ة ومن ت ة العام ى النياب ويبدأ الميعاد من تاريخ صدور القرار بالنسبة إل
  .بالنسبة لباقي الخصوم

ة للم     : 131المادة   سة، ويكون             تحدد أمانة المحكم اريخ الجل تئناف ت ر االس ستأنف في تقري
هذا التاريخ في خالل ثالثة أيام، وتكلف النيابة العامة الخصوم اآلخرين بالحضور في الجلسة              

  .التي حددت وترسل النيابة العامة األوراق فورا إلى آتابة المحكمة
ا    تنظر محكمة االستئناف في طلبات استئناف األوامر والق       : 132المادة   رارات المشار إليه

ر                          ا أو في غي ة النعقاده ام المعين ر األي ا في غي في هذا الباب في غير عالنية، ولها أن تنظره
  .مقر المحكمة آلما اقتضى الحال ذلك

ة                     :133المادة   أن ال وجه إلقام ا في الطعن في األمر ب  تصدر محكمة االستئناف قراراته
ا من الخصوم،           الدعوى بعد اإلطالع على األوراق وسماع اإل       زوم طلبه يضاحات التي ترى ل

ة أو أن         ات تكميلي ا من تحقيق وع أمامه ولها أن تجري ما ترى لزومه للفصل في الطعن المرف
  .تندب لذلك أحد أعضائها أو النيابة العامة

اإلفراج            :134المادة    لمحكمة االستئناف عند نظر االستئناف المرفوع عن األمر الصادر ب
س احتياطيا أن تأمر بمد حبسه وإذا لم يفصل في االستئناف خالل ثالثة أيام              عن المتهم المحبو  

 .من تاريخ التقرير به وجب تنفيذ األمر الصادر باإلفراج فورا
  

  الفصل الرابع
 بطالن إجراءات التحقيق

  
ا               :135المادة   سابقة م ام ال  يترتب البطالن على عدم مراعاة اإلجراءات المقررة في األحك
  .حقق الغاية من اإلجراءلم يتبين ت

ازل   ون التن ه ويجب أن يك رر لفائدت بطالن المق اء ال ازل عن ادع ق أن يتن ل فري يجوز لك
  .صريحا

ى             :136المادة   ع األمر إل  إذا ظهر لعضو النيابة أن إجراء من إجراءات التحقيق باطل رف
  .رئيسه إللغائه

ه واإلجراءات        ال يترتب على بطالن أي إجراء بطالن اإلجراءا          :137المادة   سابقة ل ت ال
 .الالحقة إذا لم تكن مبنية عليه

  
  الباب الثالث

  التحقيق من قبل قاضي التحقيق
  الفصل األول

 مباشرة التحقيق    
  

ا باإلعدام أو                : 138المادة   على قاضي التحقيق مباشرة التحقيق في الجرائم المعاقب عليه
  . بذلك من النيابة العامةالسجن المؤبد أو السجن ألآثر من عشر سنوات ويكلف



انون في     56 ال يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق وفقا للمادة :139المادة   ذا الق  من ه
  .جريمة معينة إال بناء على إحالتها إليه من النيابة العامة

  . متى أحيلت الدعوى إلى قاضي التحقيق آان مختصا دون غيره بتحقيقها:140المادة 
ادة  ررة  يباشر:141الم ام المق ا لألحك ا طبق ي يختص به ي الجرائم الت ق ف  قاضي التحقي

  .التحقيق بمعرفة النيابة العامة
ضائية  : 142المادة   لقاضي التحقيق أن يكلف أحد أعضاء النيابة أو أحد ضباط الشرطة الق

  .القيام بعمل معين أو أآثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم
ق، ولقاضي التحقيق إذا                ويكون للمندوب في حدود ا     سلطة التي لقاضي التحقي نتدابه آل ال

ة أو أحد                     ة الجه ه قاضي محكم دعت الحالة التخاذ إجراء خارج دائرة اختصاصه أن يكلف ب
  .أعضاء النيابة العامة أو أحد ضباط الشرطة القضائية

ة أو أحد      ة العام  ضباط  وللقاضي المندوب أن يكلف بذلك عند الضرورة أحد أعضاء النياب
  .الشرطة القضائية طبقا للفقرة األولى

صلحة       ضت م ا اقت راء آلم ذا اإلج ام به سه للقي ل بنف ق أن ينتق ى قاضي التحقي ويجب عل
  .التحقيق ذلك

ين                     :143المادة   ره أن يب ا غي دب فيه ع األحوال التي ين  يجب على قاضي التحقيق في جمي
  .المسائل المطلوب تحقيقها واإلجراءات المطلوب إتخاذها

تهم في األحوال                     ستجوب الم وللمندوب أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق أو أن ي
  .التي يخشى فيها فوات الوقت متى آان متصال بالعمل المندوب له والزما في آشف الحقيقة

  . يكون لقاضي التحقيق ما للمحكمة من اختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة:144المادة 
ع        يستصحب: 145المادة   ة يوق اب المحكم ا من آت  قاضي التحقيق في جميع إجراءاته آاتب

  .معه المحاضر، وتحفظ هذه المحاضر مع األوامر وباقي األوراق في ملف القضية
ة،                :146المادة   سرعة الالزم الهم بال ضاة التحقيق بأعم  على رئيس المحكمة مراقبة قيام ق

  .ومراعاتهم للمواعيد المقررة في القانون
ة االستعجال بعض إجراءات التحقيق في                   :147المادة    لقاضي التحقيق أن يباشر في حال

  .غيبة الخصوم
  .ولهؤالء الحق في اإلطالع على األوراق المثبتة لهذه اإلجراءات

  .وللخصوم الحق دائما في استصحاب وآالئهم في التحقيق
  .قيق وبمكانها يخطر الخصوم باليوم الذي يباشر فيه القاضي إجراءات التح:148المادة 
ا                  :149المادة   ة والمسؤول عنه الحقوق المدني  يجب على آل من المجني عليه والمدعي  ب

م يكن                             ا التحقيق إذا ل ة التي يجرى فيه ا مرآز المحكم ائن فيه دة الك أن يعين له محال في البل
  .مقيما فيها

  .ه صحيحاوإذا لم يفعل ذلك، يكون إعالنه في آتابة المحكمة بكل ما يلزم  إعالنه ب
ا جرى في                         :150المادة   ى م ى األوراق لتقف عل ة اإلطالع في أي وقت عل ة العام  للنياب

  .التحقيق، على أال يترتب على ذلك تأخير السير فيه
ات              :151المادة   دفوع والطلب  للنيابة العامة وباقي الخصوم أن يقدموا إلى قاضي التحقيق ال

  .التي يرون تقديمها أثناء التحقيق
ى                       ويجوز ل  ا إل شير فيه ذآرات ي دم م ة أن يق الحقوق المدني دعيا ب لمجني عليه ولو لم يكن م

  .أدلة اإلثبات أو يطالب بإجراءات معينة للوصول إلى الحقيقة



ا                      شأن إجراءات التحقيق فيم ا آخر ب ه حق على أن استعمال هذا الحق ال يخول المجني علي
  .عدا ما نص عليه قانونا

ات             يفصل قاضي الت  : 152المادة   دفوع والطلب حقيق في ظرف أربع وعشرين ساعة في ال
  .المقدمة إليه، ويبين األسباب التي يستند إليها

ى                   :153المادة   غ إل ة الخصوم، تبل  إذا لم تكن أوامر قاضي التحقيق قد صدرت في مواجه
  .النيابة العامة وعليها أن تعلنها لهم في ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدورها

وا                 : 154المادة   ا أن يطلب ة وللمسؤول عنه الحقوق المدني ه وللمدعي ب للمتهم وللمجني علي
على نفقتهم أثناء التحقيق صورا من األوراق أيا آان نوعها، إال إذا آان التحقيق حاصال بغير                

 .حضورهم بناء على قرار بذلك
  

  الفصل الثاني
 االستعانة بالخبراء

  
ك                للمتهم أن يستعين بخبير ا     :155المادة   ى ذل ى أال يترتب عل ه القاضي عل شاري يعين ست

  .تأخير السير في الدعوى
ى                 :156المادة   رد إل  للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك، ويقدم طلب ال

ة                      دة ثالث ه في م المحقق للفصل فيه، ويجب أن تبين فيه أسباب الرد، وعلى المحقق الفصل في
  .أيام من يوم تقديمه

أمر من                  ويترتب على  ة االستعجال ب ه إال في حال  هذا الطلب عدم استمرار الخبير في عمل
 .القاضي

  
  الفصل الثالث

 االنتقال والتفتيش وضبط األشياء المتعلقة بالجریمة
  

 على قاضي التحقيق آلما رأى ضرورة لالنتقال لألمكنة أو التفتيش أن يخطر :157المادة 
  .بذلك النيابة العامة

ادة  ن    لقا:158الم ضح م تهم إذا ات ر الم تش غي ه أن يف تهم، ول تش الم ق أن يف ضي التحقي
 .إمارات قوية أنه يخفي أشياء تفيد في آشف الحقيقة

  
  الفصل الرابع

 االستجواب والمواجهة
  

ادة  ة، ال   :159الم ن ضياع األدل سبب الخوف م سرعة ب ة ال بس وحال ة التل ر حال ي غي  ف
شهود إال              يجوز للمحقق في الجنايات أن يستجوب الم        ين أو ال ره من المتهم ه بغي تهم أو يواجه

م                      ر يكتب في قل ه بتقري بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد، وعلى المتهم أن يعلن إسم محامي
  آتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن، آما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا اإلقرار أو اإلعالن،

ه القاضي،             ك في            وال يجوز للمحامي الكالم إال إذا أذن ل ات ذل ه، وجب إثب أذن ل م ي  وإذا ل
 .المحضر

  



  الفصل الخامس
 الحبس االحتياطي

  
ة                :160المادة   وال النياب  يجب على قاضي التحقيق قبل أن يصدر أمرا بالحبس أن يسمع أق

  .العامة
  .وللنيابة العامة أن تطلب في أي وقت حبس المتهم احتياطيا

تهم،        ينتهي الحبس االحتياطي حتما ب     :161المادة   ى حبس الم ا عل مضي خمسة عشر يوم
دة                  ويجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمرا بمد الحبس م

  .أو مددا أخرى ال يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوما
 إذا رأى قاضي التحقيق مد الحبس االحتياطي زيادة على ما هو مقرر بالمادة :162المادة 
بقة وجب قبل انقضاء المدة السالفة الذآر عرض األوراق عل إحدى دوائر المحكمة السا

االبتدائية المشكلة من ثالثة قضاة لتصدر أمرها بما تراه بعد سماع أقوال النيابة العامة 
والمتهم، وللدائرة المذآورة مد الحبس مددا متعاقبة ال تزيد آل منها على خمسة وأربعين 

 . التحقيقيوما إلى أن ينتهي
 

  الفصل السادس 
 اإلفراج المؤقت

  
تهم                     :163المادة   ى طلب الم اء عل سه أو بن اء نف  لقاضي التحقيق في آل وقت سواء من تلق

ر  ذي أم ان هو ال تهم إذا آ اإلفراج المؤقت عن الم ة ب ة العام وال النياب د سماع أق أمر بع أن ي
م     بحبسه احتياطيا على شرط أن يتعهد المتهم بالحضور آلما ط     ذ الحك ر من تنفي لب وبأن ال يف

  .الذي يمكن أن يصدر ضده
ادة  ه من اختصاص :164الم ا عن ان مفرج سه إن آ وس أو حب راج عن المحب ون اإلف  يك

  .الجهة المحال إليها
  الفصل السابع

 إنتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى
  

ة              :165المادة   ى النياب ا      متى انتهى التحقيق يرسل قاضي التحقيق الملف إل ة، وعليه  العام
ا           ان مفرج ام إذا آ ا وعشرة أي تهم محبوس ان الم ام إذا آ أن تقدم له طلباتها آتابة خالل ثالثة أي

  .عنه
وال      وعليه أن يخطر الخصوم ليبدوا خالل خمسة أيام من اإلخطار ما قد يكون لديهم من أق

  .بعد اإلطالع على األوراق
ر              إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقع      :166المادة   ة غي انون أو أن األدل ا الق ة ال يعاقب عليه

اب                       ا من العق ببا مسقطا أو مانع آافية أو أن شروط السير في الدعوى غير مستوفاة أو تبين س
ن      م يك وس إذا ل تهم المحب ن الم رج ع دعوى ويف ة ال ه إلقام أن ال وج را ب صدر القاضي أم ي

  .محبوسا لسبب آخر
ادة  ة : 167الم ي أن الواقع ة      إذا رأى القاض ى المحكم تهم إل ل الم ة يحي ة أو مخالف  جنح

ياء                     ع األوراق واألش ة أن ترسل جمي رار اإلحال د صدور ق المختصة، وعلى النيابة العامة عن
المضبوطة إلى قلم آتاب المحكمة في ظرف يومين وإعالن الخصوم بالحضور أمام المحكمة             

  .في أقرب جلسة وفي المواعيد المقررة



ضي التحقيق أن الواقعة جناية يحيلها إلى محكمة الجنايات ويكلف           إذا رأى قا  : 168المادة  
  .النيابة العامة بإرسال األوراق إليها فورا

ى     ا إل را بإحالته صدر أم ات أن ي ة الجناي ى محكم ديمها إل ن تق دال م ه ب وز ل ك يج ع ذل وم
ة أو ال     ذار القانوني د االع ت بأح د اقترن ة ق ى إذا رأى أن الجناي ة األول ة الدرج روف محكم ظ

  .المخففة التي من شأنها تخفيض العقوبة إلى حدود الجنحة
ة                    ا وللمحكم ة التي بني عليه ويجب أن يشتمل األمر على بيان االعذار أو الظروف المخفف
يض        رر تخف دعوى ال تب روف ال صاص إذا رأت أن ظ دم االخت م بع ة أن تحك ذه الحال ي ه ف

  .العقوبة إلى حدود الجنح
ى     يفصل قاضي :169المادة   ة الدرجة األول التحقيق في األمر الصادر باإلحالة إلى محكم

ه                       ه أو في القبض علي راج عن ا أو اإلف تهم احتياطي أو محكمة الجنايات، في استمرار حبس الم
  .وحبسه احتياطيا إذا لم يكن قد قبض عليه أو آان قد أفرج عنه

 166،  165،  164واد   تشتمل األوراق التي يصدرها قاضي التحقيق طبقا للم        :170المادة  
على إسم ولقب وسن المتهم ومحل ميالده وسكنه ومهنته وبيان الواقعة المنسوبة إليه ووصفها     

 .القانوني آما تشتمل على وصف موجز للفعل واألسباب القانونية لألمر
  

  الفصل الثامن
 الطعن في أوامر قاضي التحقيق

  
  .حالة غير قابلة للطعن أوامر قاضي التحقيق الصادرة باإل– 1 :171المادة 

صادرة                  – 2 تئناف األوامر ال ة، اس الحقوق المدني ه وللمدعي ب  وللنيابة العامة وللمجني علي
  .من قاضي التحقيق بأ ال وجه إلقامة الدعوى

  . وللنيابة العامة الحق في استئناف أوامر قاضي التحقيق الصادرة باإلفراج عن المتهم– 3
سائل االختصاص وال يوقف           لجميع الخصوم أن     :172المادة   يستأنفوا األوامر المتعلقة بم

  .االستئناف سير التحقيق، وال يترتب على القضاء بعدم االختصاص بطالن إجراءات التحقيق
ة        :173المادة    يقدم طلب االستئناف إلى آتابة المحكمة التابع لها قاضي التحقيق خالل ثالث

  .إلعالن حسب األحوالأيام من تاريخ صدور األمر أو التبليغ أو ا
  .وتكون مدة االستئناف بالنسبة للنيابة العامة خمسة عشر يوما

ادة  ادة :174الم ي الم ا ف شار إليه ة الم ى الهيئ تئناف إل ع االس ى 177 يرف ه عل  وتفصل في
  .وجه االستعجال، ويكون الحكم الصادر منها غير قابل ألي وجه من وجوه الطعن

تئناف              ال يجوز تنفيذ األ    :175المادة   اد االس ل انقضاء ميع مر الصادر باإلفراج المؤقت قب
  . وال قبل الفصل في االستئناف إذا رفع االستئناف173المنصوص عليه في المادة 

ادة  الحقوق     :176الم دعي ب ن الم ه أو م ي علي ن المجن وع م تئناف المرف  إذا رفض االس
ن ا     ضات ع تهم بالتعوي ه للم م علي ة أن تحك از للمحكم ة ج ع   المدني ن رف ئة ع رار الناش ألض

  .االستئناف
ضاة في               : 177المادة   ة ق يكون استئناف قرارات قاضي التحقيق أمام هيئة مشكلة من ثالث

  .نفس المحكمة التي ينتمي إليها قاضي التحقيق
ادة       :178المادة   في األحوال التي يجب فيها عرض األمر على الهيئات المشار إليها في الم

ة  ل النياب سابقة ترس ديم   ال ن الخصوم لتق ة، وتعل اب المحكم م آت ى قل ورا إل ة األوراق ف العام
  .مذآراتهم والحضور في ظرف ثالثة أيام



 .متى انتهى التحقيق يخطر الخصوم لإلطالع عليه، ثم يرسل إلى النيابة العامة:179المادة 
 

  الكتاب الثالث 
 المحاآم

  
  الباب األول
  االختصاص
  الفصل األول
 د الجزائيةاالختصاص في الموا

  
  . تفصل في الجنايات والجنح المحاآم المختصة بذلك:180المادة 
ادة  د         :181الم صاصها وتعي دم اخت م بع ة تحك ة جناي نح أن الواقع ة الج ين لمحكم  إذا تب

  .األوراق إلى النيابة العامة التخاذ اإلجراءات القانونية المقررة
ادة  ة آ:182الم ات أن الواقع ة الجناي ل   إذا رأت محكم ة وقب ر اإلحال ي أم ة ف ا هي مبين م

  .تحقيقها بالجلسة تعد جنحة، فعليا أن تحكم فيها
  . يكون االختصاص للمحكمة التي وقعت الجريمة في دائرتها:183المادة 
ه عمل من                         : 184المادة   ع في د وقعت في آل محل وق ة ق ر الجريم في حالة الشروع تعتب

ة          أعمال البدء في التنفيذ، وفي الجرائم المس       ه حال وم في ة آل محل تق ا للجريم ر مكان تمرة يعتب
ه أحد                   ع في االستمرار وفي جرائم االعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكانا للجريمة آل محل يق

  .األفعال الداخلة فيها
انون الجزائي العربي           :185المادة   ام الق ا أحك سري عليه ة ت  إذا وقعت في الخارج جريم

  .الدعوى أمام المحاآم الجزائية في عاصمة دولتهالموحد تقام على مرتكبها 
إذا قدم متهم أو أآثر عن جريمة واحدة أو عن جرائم مرتبطة شملها تحقيق                   : 186المادة  

ة التي                    ى المحكم دعوى إل واحد إلى جهتين من جهات الحكم وآانت آلتاهما مختصة، تحال ال
  .قدمت إليها أوال

ا             إذا تبينت المحكمة في أية     :187المادة   ر مختصة نوعي  حالة آانت عليها الدعوى أنها غي
 .بنظرها تقضي بعدم اختصاصها ولو بغير طلب

  
  الفصل الثاني

  االختصاص بالدعوى المدنية وبالمسائل التي یتوقف
 عليها الفصل في الدعوى الجزائية

  
ا بتعويض الضرر الناشئ من          :188المادة   ا بلغت قيمته ة مهم  يجوز رفع الدعوى المدني

  .ريمة أمام المحكمة الجزائية لنظرها مع الدعوى الجزائيةالج
 تختص المحكمة الجزائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم            :189المادة  

  .في الدعوى المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون عل خالف ذلك
ادة  ى نتيجة الفص:190الم ة يتوقف عل دعوى الجزائي ي ال م ف ان الحك ل في دعوى  إذا آ

  .جزائية أخرى وجب وقف األولى حتى يتم الفصل في الثانية



سائل      :191المادة   سألة من م  إذ آان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على الفصل في م
تهم أو للمدعى                األحوال الشخصية، وجب على المحكمة الجزائية أن توقف الدعوى وتحدد للم

ة       … األحوال  حسب …بالحقوق المدنية أو للمجني عليه     ى الجه ذآورة إل سألة الم ع الم  أجال لرف
ات الضرورية أو               اذ اإلجراءات أو التحقيق دعوى من إتخ ع وقف ال ذات االختصاص وال يمن

  .المستعجلة
ة                 :192المادة   ى الجه دعوى إل  إذا انقضى األجل المشار إليه في المادة السابقة ولم ترفع ال

ظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها آما يجوز        ذات االختصاص يجوز للمحكمة أن تصرف الن      
  .أن تحدد للخصم أجال آخر إذا رأت أن هناك أسبابا تبرره

 تتبع المحاآم الجزائية في المسائل غير الجزائية التي تفصل فيها تبعا للدعوى :193المادة 
 .الجزائية طرق اإلثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل

 
  الفصل الثالث 

 االختصاصتنازع 
  

ادة  ي موضوع  :194الم دم االختصاص ف ان باالختصاص أو بع ان نهائي  إذا صدر حكم
ادتين   ا للم ة وفق ا درج ى منه ة األعل ى المحكم صة إل ة المخت ين المحكم ع طلب تعي د يرف واح

  .التاليتين
ادة  ة    :195الم ين المحكم ب تعي ديم طل دعوى تق ي ال ة والخصوم ف ة العام ن النياب ل م  لك

  .ريضة مشفوعة باألوراق المؤيدة لهذا الطلبالمختصة بع
داع           ه بإي ن تقديم اعة م شرين س ع وع الل أرب ب خ ا الطل وع إليه ة المرف أمر المحكم وت

  .األوراق قلم الكتاب
ة    ام التالي ة أي داع خالل الثالث ذا اإلي م الخصوم اآلخرين به اب أن يعل م الكت ى قل ويجب عل

  .أقواله خالل العشرة أيام التالية إلعالنه باإليداعلحصوله ليطلع آل منهم عليها ويقدم مذآرة ب
ة                     ر المحكم م ت ا ل شأنها الطلب م ويترتب على أمر اإليداع وقف السير في الدعوى المقدم ب

  .غير ذلك
ة   – بعد اإلطالع على األوراق      – تعين المحكمة المرفوع إليها الطلب       :196المادة    المحكم

ة              المختصة، وتفصل أيضا في شأن اإلجراءات       د صدرت من المحكم ام التي يكون ق  واألحك
 .األخرى التي قضت بإلغاء اختصاصها

  
  الفصل الرابع

  الجنایات والجنح المنسوبة إلى بعض
 ذوي المناصب العليا

  
ة                : 197المادة   ضاة المحكم ى قاضي من ق إذا نسب إلى عضو من أعضاء الحكومة، أو إل

لي إقليمي إداري، أو إلى رئيس محكمة استئناف، أو         العليا أو إلى النائب العام لديها، أو إلى وا        
ذي يخطر                          ام ال إن النائب الع ة أو جنحة، ف ه جناي تئناف، ارتكاب ة اس إلى نائب عام لدى محكم
بالقضية، يحيل الملف إلى النائب العام لدى المحكمة العليا الذي يحيله بدوره إلى هذه المحكمة               

  .ليا، ليجري التحقيقفيعين رئيسها أحد أعضاء هذه المحكمة الع
  .ويقوم القاضي المعين بإجراءات التحقيق وفقا ألحكام هذا القانون



  .ويمارس النائب العام لدى المحكمة العليا اختصاصات النيابة العامة
ى                   :198المادة   ه، إل ين المدعي علي  إذا آان األمر يتعلق بجنحة يحيل قاضي التحقيق المع

رة           الجهة القضائية المختصة باستثنا    ه دائ ه في ه مهام ذا المدعي علي ان يمارس ه ء تلك التي آ
  .اختصاصها

ة            :199المادة   ام محكم تهم أم ين الم  إذا آان األمر يتعلق بجناية يحيل قاضي التحقيق المع
  .الجنايات المختصة الواقعة خارج دائرة اختصاص الجهة التي آان يمارس فيها المتهم مهامه

ة                إذا آان االتهام     :200المادة   يس محكم ى رئ تئناف أو إل ة اس موجها إلى أحد قضاة محكم
ة من                      ة التدريجي ة التبعي تئناف، أرسل الملف بطريق ابتدائية، أو إلى نائب عام لدى محكمة اس

  .قبل النائب العام االستئنافي إلى النائب العام لدى المحكمة العليا
ع األمر إ             ذي          إذا قرر النائب العام أن هناك مجاال للمالحقة يرف ا ال ة العلي يس المحكم ى رئ ل

ا القاضي    ل فيه وم بالعم ي يق ة الت رة اختصاص المحكم ارج دائ ن خ ق م ين قاضيا للتحقي يع
  .المالحق

صة     ضائية المخت ة الق ام الجه تهم أم ين الم ق المع ل قاضي التحقي ق يحي ي التحقي وإذا انته
  .التابع لها مقر القاضي المحقق

ة،             إذا آان اإلتهام موجها    :201المادة   ة العام ى أحد أعضاء النياب  إلى قاضي محكمة أو إل
ة         دى محكم ام ل ب الع ى النائ ف إل ل المل دعوى، يرس اره بال رد إخط ام، بمج ب الع إن النائ ف
االستئناف التابع لنطاقها هذا القاضي، وإذا رأى النائب العام أن هنالك مجاال للمالحقة عرض              

ضاة         األمر على رئيس محكمة االستئناف الذي يأمر ب        إجراء التحقيق في القضية من قبل أحد ق
ال                تهم بأعم التحقيق ويجرى اختياره من خارج دائرة االختصاص القضائية التي يقوم فيها الم

  .وظيفته
ر قاضي         صة بمق ضائية المخت ة الق ام الجه تهم أم ل القاضي الم ق يحي ى التحقي وإذا انته

  .التحقيق
ة الفاع        :202المادة   شمل التحقيق والمحاآم ع            ي دخلين في جمي شرآاء والمت ل األصلي وال

  .الحاالت المنصوص عليها في هذا الباب
 تقبل دعوى الحق الشخصي في جميع أدوار التحقيق والمحاآمة المتعلقة بهذه            :203المادة  
 .الجرائم

  
  الباب الثاني

  إجراءات المحاآمة
  الفصل األول
  أحكام عامة
  الفرع األول
 إعالن الخصوم

  
تهم                    إذ :204المادة   ة الم ة العام ة آلفت النياب ى إحدى المحاآم الجزائي ا أحيلت الدعوى عل

  .بالحضور أمام المحكمة المبينة بأمر اإلحالة
سة            :205المادة    يجوز االستغناء عن تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة إذا حضر الجل

  .ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المتهم المحاآمة
ام                :206المادة   سبعة أي سة ب اد الجل  يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعق

  .على األقل في الجنح وبخمسة عشر يوما في الجنايات



  .وتذآر في ورقة التكليف بالحضور التهمة ومواد القانون التي تنص على العقوبة
ادة  ي محل إق:207الم تهم، أو ف ة التكليف بالحضور لشخص الم غ ورق ه أو محل  تبل امت

  .عمله بالطرق المقررة في قانون اإلجراءات أمام المحاآم المدنية
م ي  ز      وإذا ل الن لمرآ سلم اإلع ه ي ل عمل تهم أو مح ة الم ل إقام ة مح ى معرف ؤد البحث إل

ة                           ه الجريم ذي وقعت في ان ال ر المك ه ويعتب تهم في يم الم ان يق الشرطة الذي يتبعه آخر محل آ
 .آآخر إقامة للمتهم ما لم يثبت خالف ذلك

  
  الفرع الثاني

 نظام الجلسة وإجراءاتها
  

ادة  ي   :208الم تهم ف ى الم ة أن     يجب عل ر الغرام ا بغي ب عليه ة يعاق ي جنح ة أو ف جناي
ه                             ك آل ديم دفاعه وذل يال لتق ه وآ ه أن ينيب عن يحضر بنفسه أما في الجنح األخرى فيجوز ل

  .بغير اإلخالل بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصيا
دي                    ه أو أصهاره ويب عذر  غير أنه يجوز في جميع األحوال أن يحضر وآيله أو أحد أقارب

تهم  ادا لحضور الم ين ميع ول تع ذر مقب ة أن الع إذا رأت المحكم دم الحضور، ف ي ع تهم ف الم
  .أمامها، وعلى النيابة العامة تبليغه هذا الميعاد

ام، أو                :209المادة    يجب أن تكون الجلسة علنية غير أنه يجوز للمحكمة مراعاة للنظام الع
دعوى آله     سماع ال أمر ب ى اآلداب، أن ت ع   محافظة عل سة سرية أو أن تمن ا أو بعضها في جل

  .فئات معينة من الحضور فيها
ى                :210المادة   ة، وعل سات المحاآم الجزائي  يجب أن يحضر أحد أعضاء النيابة العامة جل

  .المحكمة أن تسمع أقواله وتفصل في طلباته
انون المحا            :210المادة   ام ق اة   ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، ومع مراعاة أحك م

ادى،                          ل وتم م يمتث إذا ل ا، ف سة من يخل بنظامه يكون له في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجل
آان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو بغرامة ويكون حكمها بذلك             

  .نهائيا
ى                   اء عل وللمحكمة إلى ما قبل إنتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم أو القرار الذي أصدرته بن

  .الفقرة السابقة
ه المالحظة               :212المادة    يمثل المتهم أمام المحكمة بغير قيود وال أغالل، وإنما تجري علي
  .الالزمة

ك وفي            ستدعي ذل وال يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إال إذا وقع منه تشويش ي
ى المحك                 ا بحضوره، وعل سير فيه ى أن يمكن ال ه   هذه الحالة تستمر اإلجراءات إل ة أن تطلع م

  .على ما تم في غيبته من اإلجراءات
ه                  :213المادة   تهم عن اسمه ولقب سأل الم شهود، وي  تبدأ الجلسة بالمناداة على الخصوم وال

ة    ة العام دم النياب م تق ه، ث ة إلي ة الموجه ى التهم ده، وتتل ه ومول سيته ومحل إقامت ه وجن ومهنت
ثم يسأل المتهم عما إذا آان معترفا بارتكاب        طلباتهما،   – إن وجد    –والمدعي بالحقوق المدنية    

ر سماع                    ه بغي م علي ه والحك اء باعتراف الواقعة المسندة إليه، فإذا اعترف يجوز للمحكمة االآتف
ى                  الشهود وإال فتسمع شهادة اإلثبات ما لم تكن الجريمة مما يعاقب عليها باإلعدام فيتوجب عل

  .المحكمة استكمال التحقيق
ة             ويكون توجيه األسئ   لة لهؤالء الشهود من النيابة العامة أوال ثم من المدعي بالحقوق المدني

فيما يتعلق بإدعائه ثم من المتهم ثم من المسؤول عن الحقوق المدنية، وللنيابة العامة وللمدعي               



شهادة           ائع التي أدوا ال بالحقوق المدنية أن يستجوب الشهود المذآورين مرة ثانية إليضاح الوق
  .تهم، على أن يؤدي آل شاهد شهادته منفرداعنها في أجوب

ى طلب                   :214المادة   اء عل سها أو بن اء نف  بعد سماع شهود اإلثبات، يجوز للمحكمة من تلق
ق      ي التحقي تمرت ف ه، وإال اس م ببراءت تهم وتحك ضية ضد الم ود ق دم وج رر ع تهم أن تق الم

ى       لإلستماع إلى أقوال المتهم إذا رغب في ذلك، وللنيابة العامة من           ة إل اقشتة، ثم تستمع المحكم
ة                         م النياب ة، ث وق المدني م من المسؤول عن الحق تهم أوال، ث شهود النفي ويكون سؤالهم من الم
ة                  وق المدني العامة ثم المدعي بالحقوق المدنية فيما يتعلق بإدعائه وللمتهم والمسؤول عن الحق

اتهم          أن يوجها للشهود المذآورين أسئلة ثانية إليضاح الوقائع التي         ا في إجاب شهادة عنه  أدوا ال
  .عن األسئلة التي وجهت إليهم

ائع التي أدوا               ولكل من الخصوم أن يطلب إعادة الشهود المذآورين إليضاح أو تحقيق الوق
  .شهادتهم عنها، أو أن يطلب سماع شهود غيرهم لهذا الغرض

شهادة     :215المادة   ة، ومن     ينادي على الشهود بأسمائهم واحدا واحدا لتأدية ال ام المحكم  أم
ه    رخص ل م ت ا ل ة م اب المرافع ال ب ين إقف ى ح سة إل ة الجل ي قاع ى ف نهم يبق هادته م سمع ش ت
ا يجوز                 اء سماع شاهد أخر، آم د شاهد أثن د االقتضاء أن يبع المحكمة بالخروج، ويجوز عن

  .مواجهة الشهود بعضهم ببعض
دعوى أن ت            :216المادة   ا ال رى          للمحكمة في أية حالة آانت عليه شهود أي سؤال ت وجه لل

  .لزومه إلظهار الحقيقة أو أن تأذن للخصوم بذلك
ائزة       ر ج دعوى، أو غي ة بال ر متعلق ت غي شاهد إذا آان ئلة لل ه أس ع توجي ا من ويجب عليه

  .القبول
ه                  ويجب عليها أن تمنع عن الشاهد آل آالم بالتصريح أو التلميح وآل إشارة مما ينبني علي

  .هاضطراب أفكاره أو تخويف
  .ولها أن تمنع سماع شهادة شهود عن وقائع ترى أنها واضحة وضوحا آافيا

 بعد سماع شهود اإلثبات وشهود النفي، يجوز للنيابة العامة وللمتهم ولكل من      :217المادة  
  .باقي الخصوم في الدعوى أن يتكلم، وفي آل األحوال يكون المتهم آخر من يتكلم

اقي ا       دافعين عنهم من االسترسال في الكالم إذا               وللمحكمة أن تمنع المتهم وب لخصوم والم
  .خرجوا عن موضوع الدعوى أو آرروا أقوالهم

دعوى                      :218المادة   ادة النظر في ال م وجب إع ل صدور الحك  إذا حضر المتهم الغائب قب
  .بحضوره

ادة  ل    :219الم ى آ ع عل ة، ويوق سة المحاآم ي جل ري ف ا يج رر محضر بم  يجب أن يح
  .لمحكمة وآاتبهاصفحة منه رئيس ا

ة أو سرية وأسماء                        ا إذا آانت علني ه م ين ب سة، ويب اريخ الجل ويشتمل هذا المحضر على ت
دافعين عنهم                      سة والكاتب وأسماء الخصوم والم ة الحاضر بالجل ة العام القضاة وعضو النياب
ائر اإلجراءات التي                   وشهادة الشهود وأقوال الخصوم، ويشار فيه إلى األوراق التي تليت وس
ة                   سائل الفرعي ه في الم ا قضي ب دعوى وم اء نظر ال دمت أثن تمت، وتدون به الطلبات التي ق

 .ومنطوق األحكام والقرارات الصادرة وغير ذلك مما يجري في الجلسة
 
 
 
  



  الفرع الثالث
 الشهود واألدلة األخرى

  
  يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بوساطة مندوب اإلعالن أو        :220المادة  

سافة،                        د الم ى مواعي أربع وعشرين ساعة باإلضافة إل سة ب ل الجل ة قب أحد أفراد السلطة العام
  .ويحوز أن يحضر الشاهد في الجلسة بغير إعالن بناء على طلب الخصوم

ر        دار أم و بإص وال أي شخص ول سمع أق ستدعي وت دعوى أن ت ر ال اء نظ ة أثن وللمحكم
ذلك، ول   ضرورة ل ضار إذا دعت ال ضبط واإلح سة   بال ي جل ه بالحضور ف أمر بتكليف ا أن ت ه

  .أخرى
ه                    :221المادة   م علي ه جاز الحك ه ب د تكليف  إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بع

  .بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة
ويجوز للمحكمة إذا رأت شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى إلعادة تكليفه بالحضور ولها   

سه               . رهأن تأمر بضبطه وإحضا    اء نف ة أو تلق رة ثاني وإذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور م
  .أو أبدى عذرا مقبوال جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة

د   اوز ضعف الح ة ال تج ه بغرام م علي از الحك ة ج رة الثاني ي الم شاهد ف م يحضر ال وإذا ل
سة أو            وللمحكمة أن , األقصى المقرر في الفقرة األولى     أمر بضبطه وإحضاره في ذات الجل  ت

  .في جلسة أخرى تؤجل إليها الدعوى
ه                      :222المادة   دعوى جاز ل م في ال ة حتى صدور الحك  إذا لم يحضر الشاهد أمام المحكم

  .التظلم من حكم الغرامة للمحكمة التي أصدرت الحكم
ة      إذا اعتذر الـشاهد بمرضه أو بأي عذر آخر عن عدم إمكان            :223المادة   ه الحضور لتأدي

صوم      اقي الخ ة وب ة العام ار النياب د إخط هادته بع سمع ش ه وت ل إلي ة أن تنتق شهادة فللمحكم ال
رون                    ئلة التي ي شاهد األس وا لل م وأن يوجه وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بوساطة وآالئه

  .لزوم توجيهها إليه
ا   از له ذر ج دم صحة الع ه، ع ا إلي د انتقاله ة بع ين للمحكم ة وإذا تب وال النياب ماع أق د س بع
  .العامة أن تحكم عليه بالحبس مدة ال تزيد على ثالثة أشهر أو بالغرامة

  . من هذا القانون83 تطبق فيما يخص الشهود أحكام المادة :224المادة 
ادة  ي    :225الم دائي أو ف ق االبت ي التحقي ديت ف ي أب شهادة الت الوة ال رر ت ة أن تق  للمحكم

  .أو بعد حلف اليمين إذا تعذر سماع الشاهد ألي سبب من األسبابمحضر جمع االستدالالت 
ى من شهادته                   :226المادة   ائع يجوز أن يتل  إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذآر واقعة من الوق

ذه       زء الخاص به تدالالت الج ع االس ي محضر جم ه ف ن أقوال ق أو م ي التحقي ا ف ي أقره الت
  .الواقعة

هادة    ال إذا تعارضت ش ذلك الح ه     وآ هادته أو أقوال ع ش سة م ي الجل ا ف ي أداه شاهد الت ال
  .السابقة

راه                  :227المادة   ل ت ديم أي دلي  للمحكمة أن تأمر ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى بتق
  .الزما لظهور الحقيقة

را أو             :228المادة   ين خبي  للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تع
  . وإذا تطلب األمر تعيين لجنة من الخبراء وجب أن يكون عددهم وتراأآثر في الدعوى

ي     نهم ف ة م ارير المقدم ن التق سة ع ضاحات بالجل ديم إي راء لتق إعالن الخب أمر ب ا أن ت وله
  .التحقيق االبتدائي أو أمام المحكمة وعليها إجراء ذلك إذا طلبه الخصوم

  .نتقال لتحقيقهوإذا تعذر تحقيق دليل أمام المحكمة، جاز لها اال



  الفرع الرابع
 دعوى التزوير الفرعية

  
وا       :229المادة   دعوى، أن يطعن ا ال ة آانت عليه  للنيابة العامة ولسائر الخصوم في أية حال

  .بالتزوير في أية ورقة من أوراق القضية مقدمة فيها
ا   ون فيه ة المطع ه الورق ين في سة، ويجب أن يع ي محضر الجل ر ف ن بتقري ويحصل الطع

  .لتزوير واألدلة على تزويرهابا
ا                   :230المادة   ة المطعون فيه ى الورق دعوى يتوقف عل  إذا رأت المحكمة أن الفصل في ال

ة         ة العام ى النياب ل األوراق إل ا أن تحي ر فله ة التزوي ق أدل ي تحقي سير ف ا لل اك وجه وأن هن
ان ال  ا إذا آ صة، وله ة المخت ر من الجه ي التزوي ى أن يفصل ف دعوى إل ي وتوقف ال فصل ف

  .واقعة التزوير يدخل في اختصاصها أن تحقق الطعن بنفسها وتفصل في صحة الورقة
رار                  م أو ق ة صدور حك ة في حال ويجوز أن تحكم هذه المحكمة على مدعى التزوير بغرام

  .بعدم وجود تزوير
ادة  ي حكمت   :231الم ة الت أمر المحكم ضها ت ا أو بع مية آله ة رس ر ورق م بتزوي  إذا حك
التزوير  ة    ب ى الورق ر عل ذلك محضر يؤش رر ب وال، ويح صحيحها حسب األح ا أو ت بإلغائه
  .بمقتضاه

  الفرع الخامس
 المتهمون المصابون بعاهة عقلية أو مرض نفسي

  
ة أن                        :232المادة   سية يجوز للمحكم ة أو النف تهم العقلي ة الم ى فحص حال ا األمر إل  إذا دع

ا تحت                ا احتياطي ان محبوس تهم إذا آ أوى عالجي مخصص          تأمر بوضع الم المالحظة في م
ى                             ا عل د مجموعه ا وال يزي ى خمسة عشر يوم ا عل د آل منه ة بحيث ال يزي لذلك لمدد متعاقب

  .خمسة وأربعين يوما، بعد سماع أقوال النيابة العامة والدفاع
ة بوضعه تحت المالحظة في                     أمر المحكم ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوسا احتياطيا أن ت

  .أي مكان آخر
ادة ا ون أو    :233لم ة جن سبب حال سه ب ن نف دفاع ع ى ال ادر عل ر ق تهم غي ت أن الم  إذا ثب

دعوى                       ع ال ة يوقف رف وع الجريم د وق اختالل أو ضعف عقلي أو مرض نفسي جسيم طرأ بع
  .عليه أو محاآمته حتى يزول ذلك السبب

ة               ة أو المحكم ة العام أمر من النياب ا ب أوى عالجي ة م  المنظورة  ويودع المتهم في هذه الحال
  .أمامها الدعوى حسب األحوال

  .وال يحول وقف الدعوى دون إتخاذ إجراءات التحقيق التي يرى أنها مستعجلة والزمة
سابقتين              :234المادة   ادتين ال  تخصم المدة التي يقضيها المتهم في المأوى العالجي طبقا للم

  .من مدة العقوبة أو التدابير التي يحكم بها عليه
ك                        :235المادة   ان ذل تهم وآ راءة الم م بب دعوى أو حك ة ال أن ال وجه إلقام إذا صدر أمر ب

ة التي                      أمر الجه سي جسيم، ت بسبب حالة جنون أو اختالل عقلي أو ضعف عقلي أو مرض نف
 .أصدرت األمر أو الحكم بإيداع المتهم مأوى عالجيا إلى أن تقرر هذه الجهة إخالء سبيله

 
 
  



  الفرع السادس
 يهم الصغار والمعتوهينحماية المجني عل

  
ادة  تم   :236الم م ي ذي ل صغير ال ى نفس ال ع عل ة تق ل جريم ي آ ضرورة ف د ال  يجوز عن

ه والمحافظة                       د بمالحظت ؤتمن يتعه ى شخص م سليمه إل ؤمر بت ره أن ي الخامسة عشر من عم
ة حتى يفصل في                      شؤون االجتماعي عليه أو إلى جهة رعاية معترف بها من وزارة العمل وال

  .يصدر األمر بذلك من المحكمة المنظورة أمامها الدعوىالدعوى و
ا في مصحة أو         إذا وقعت الجريمة على شخص معتوه، جاز أن يصدر األمر بإيداعه مؤقت
ي            صل ف ى أن يف ك إل وال وذل سب األح ؤتمن ح خص م ى ش سليمه إل ي، أو ت أوى عالج م

 .الدعوى
  

  الفصل الثاني
 إجراءات خاصة بمحاآم الجنح

  
ادة  ي   إ:237الم ه ف يال عن م يرسل وآ انون ول ه حسب الق م تبليغ تهم رغ م يحضر الم ذا ل

  .األحوال التي يسوغ فيها ذلك، تحكم المحكمة فيه الدعوى غيابيا
ام               د حضر أم ان بعضهم ق ة واحدة، وآ ى عدة أشخاص عن واقع دعوى عل وإذا رفعت ال

دعوى إ              ة      المحكمة والبعض اآلخر لم يحضر وجب على المحكمة تأجيل نظر ال سة تالي ى جل ل
  .إلعادة تبليغ من لم يحضر من الغائبين، ويعتبر الحكم في الدعوى حضوريا في حقهم جميعا

ى              :238المادة   داء عل د الن  يعتبر الحكم حضوريا بالنسبة لكل من يحضر من الخصوم عن
سات                     الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف بدون عذر مشروع عن الحضور في الجل

  . إليها الدعوىالتي تؤجل
ة أن تنظر                    :239المادة   ى المحكم ا حضوريا، يجب عل م فيه  في األحوال التي يعتبر الحك

 .في الدعوى آما لو آان المتهم حاضرا
  

  الفصل الثالث
 إجراءات خاصة بمحاآم الجنايات

  
ى                    :240المادة   له إل ه أن يرس د وصول ملف القضية إلي ات عن  على  رئيس محكمة الجناي

ولى                     أعضاء المح  ذي يحدده لنظر القضية، وتت اليوم ال شهود ب تهم وال غ الم كمة وأن يأمر بتبلي
  .النيابة العامة تبليغهم األمر بالحضور

  .وإذا دعت أسباب لتأجيل نظر القضية فيجب أن يكون التأجيل ليوم معين
ا                   :241المادة   تهم وإحضاره وله ع األحوال بضبط الم  لمحكمة الجنايات أن تأمر في جمي

تهم    أن  ن الم دون ضمان ع الي أو ب ضمان شخصي أو م رج ب ا وأن تف سه احتياطي أمر بحب ت
  .المحبوس احتياطيا

دافع                    :242المادة   تهم ي ا للم ة محامي ين المحكم ة أن تع  يجب في آل محاآمة من أجل جناي
  .عنه إذا لم يكن له محاميا

ه                :243المادة   د تبليغ سة بع وم الجل ة ي تهم في الجناي ة     إذا لم يحضر الم أمر اإلحال ا ب  قانون
أمر                       دعوى وت ه، أو أن تؤجل ال م في غيبت ة أن تحك وورقة التكليف بالحضور، يكون للمحكم

  .بإعادة تكليفه بالحضور



ادة  ف     :244الم ة التكلي ة وورق ر اإلحال ه أم غ إلي ة يبل ارج الدول ا خ تهم مقيم ان الم  إذا آ
سة الم           ى          بالحضور بمحل إقامته إن آان معروفا وذلك قبل الجل شهر عل دعوى ب حددة لنظر ال

  .األقل باإلضافة إلى مواعيد المسافة، فإذا لم يحضر بعد إعالنه يجوز الحكم في غيبته
ه من أن يتصرف في                      :245المادة   ا حرمان ستلزم حتم تهم ي ة الم  آل حكم باإلدانة في غيب

ه                    د ب زام يتعه وم   أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أي دعوى باسمه، وآل تصرف أو الت  المحك
  .عليه يكون باطال

ى طلب                        اء عل ا بن ا إلدارته ه حارس وم علي وال المحك ا أم وتعين المحكمة الواقع في دائرته
ة          ديم آفال النيابة العامة أو آل ذي مصلحة في ذلك وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتق

  .ويكون تابعا لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وبتقديم الحساب
دي                 :246المادة   ب، وتب تهم الغائ غ الم ة لتبلي  يتلى في الجلسة قرار اإلحالة واألوراق المثبت

م تفصل في               زم األمر ث شهود إذا ل ة ال سمع المحكم اتهم وت اقي الخصوم طلب ة وب ة العام النياب
  .الدعوى

ذها          :247المادة    ينفذ من الحكم الغيابي بعد صدوره آل العقوبات والتدابير التي يمكن تنفي
ى المدعي         ويجوز ة عل ذه الحال  تنفيذه بالنسبة إلى التعويضات من وقت صدوره ويجب في ه

رد                             ك وي ى خالف ذل م عل م ينص الحك ا ل ا م دم ضمانا شخصيا أو مالي بالحقوق المدنية أن يق
  .الضمان المالي بعد سنتين من وقت صدور الحكم

ق      إذا حضر المحكوم عليه غيابيا أو قبض عليه، يسقط الح          :248المادة   ا يتعل م سواء فيم ك
سابق                  م ال ان الحك بالعقوبة أو التدابير أو التعويضات، ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة وإذا آ

  .بالتعويضات قد نفذ، فيجوز للمحكمة أن تأمر برد المبالغ المتحصلة آلها أو بعضها
ره                    : 249المادة   ى غي سبة إل دعوى بالن م في ال أخير الحك تهم ت اب م  من   ال يترتب على غي

أنه اإلجراءات                     ع في ش ات تتب ة الجناي المتهمين معه وإذا غاب المتهم بجنحة مقدمة إلى محكم
 .المعمول بها أمام محكمة الجنح

  
  الباب الثالث

  عدم صالحية القاضي
 لنظر الدعوى ورده وتنحيه

  
ادة  ام     :250الم ه األحك دعوى ورده وتنحي ر ال ي لنظ الحية القاض أن ص ي ش ع ف  يتب

ا نص              واإلجراءات ا  لمنصوص عليها في قانون اإلجراءات أمام المحاآم المدنية مع مراعاة م
  .عليه في المادتين اآلتيتين

دعوى إذا              ) 16( مع مراعاة المادة     :251المادة   شترك في نظر ال يمتنع على القاضي أن ي
أمور الضبط                              دعوى بعمل م ام في ال د ق ان ق ه شخصيا أو إذا آ د وقعت علي ة ق آانت الجريم

ا                    القضا ئي أو بوظيفة النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المدافع عن أحد الخصوم أو أدى فيه
  .شهادة، أو باشر فيها عمال من أعمال أهل الخبرة

ه صادرا               م المطعون في ان الحك م في الطعن إذا آ شترك في الحك ذلك أن ي ه آ ع علي ويمتن
  .عنه

ة العا         :252المادة   ضاة وأعضاء النياب ادة             للخصوم رد الق واردة في الم ة في الحاالت ال م
  .السابقة، وفي سائر حاالت الرد المبينة في قانون اإلجراءات أمام المحاآم المدنية



  الباب الرابع
  الحكم

  الفصل األول
 إصدار الحكم

  
ادة  ر          :253الم ي محاض دائي، أو ف ق االبت ي التحقي دون ف و م ا ه ة بم د المحكم  ال تتقي

  .انون على خالف ذلكاالستدالالت إال إذا نص الق
  . يحكم القاضي في الدعوى حسب القناعة التي تكونت لديه:254المادة 

  .ال يجوز للقاضي أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة
ادة  سة سرية :255الم ي جل دعوى نظرت ف و آانت ال ة ول سة علني ي جل م ف صدر الحك  ي

  .المحكمةويجب إثباته في محضر للجلسة يوقعه رئيس 
ل                         سة قب ادرة قاعة الجل تهم من مغ ع الم ة لمن اذ اإلجراءات الالزم أمر باتخ وللمحكمة أن ت
النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل لها الحكم ولو آان ذلك بإصدار أمر                 

  .بحبسه إذا آانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس االحتياطي
ر     :256المادة   ة                  إذا آانت الواقعة غي م المحكم ا، تحك انون ال يعاقب عليه ان الق ة أو آ  ثابت

  .ببراءة المتهم ويفرج عنه ما لم يكن محبوسا لسبب آخر
ا                  :257المادة   ة طبق ة بالعقوب م المحكم ه تحك  إذا آانت الواقعة ثابتة وتكون فعال معاقبا علي

  .لألحكام المقررة في القانون
ة          ال يجوز الحكم على المتهم عن و       :258المادة   اقعة غير التي وردت بأمر اإلحالة أو ورق

  .التكليف بالحضور آما ال يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى
ا         :259المادة   تهم، وله سندة للم ة الم انوني للواقع ا الوصف الق  للمحكمة أن تغير في حكمه

  .تعديل التهمة وفقا لما يثبت لها من المحاآمة
ا يكون في أمر                    وللمحكمة تصحيح آل خطأ    ام مم ارة االته  مادي وتدارك آل سهو في عب

  .اإلحالة أو في ورقة التكليف بالحضور
ة                :260المادة   ات إجراءات المحاآم  محضر الجلسة والحكم يكمل آل منهما اآلخر في إثب

  .وبيانات ديباجة الحكم
اإلدانة يجب    يجب أن يشتمل الحكم على األسباب التي بني عليها، وآل حكم ب            :261المادة  

ى نص                      شير إل ا وأن ي ة والظروف التي وقعت فيه أن يتضمن بيان الواقعة المستوحية للعقوب
  .القانون الذي حكم بموجبه

ين         :262المادة   ا من الخصوم وتب دم له  يجب على المحكمة أن تفصل في الطلبات التي تق
  .األسباب التي تستند إليها

ادة  دأ  :263الم رئيس اآلراء ويب ع ال صدر    يجم ه وت دي رأي م يب دم ث ضاة فاألق دث الق بأح
صدر         ب أن ت دام فيج صادرة باإلع ام ال دا األحك ا ع ا فيم اع اآلراء أو بغالبيته ام بإجم األحك

  .بإجماع اآلراء
ة مسودته                 : 264المادة   اب المحكم م آت ودع قل الحكم أن ت يجب على المحكمة عند النطق ب

م األصلية في    المشتملة على أسبابه موقعا عليها من الرئيس    والقضاة، ويوقع على نسخة الحك
 .أقرب وقت رئيس المحكمة وآاتبها

 
  



  الفصل الثاني
 تصحيح األحكام والقرارات

  
ادة  ولى  :265الم بطالن تت ه ال م يترتب علي رار ول ي ق م أو ف ي حك ادي ف أ م ع خط  إذا وق

سها أو           اء نف أ من تلق ذا الخط رار تصحيح ه ى طلب    الهيئة التي أصدرت الحكم أو الق اء عل بن
  .أحد الخصوم بعد تكليفهم بالحضور

ذي يصدر                ويتم التصحيح من غير مرافعة بعد سماع أقوال الخصوم، ويؤشر بالتصحيح ال
  .على هامش الحكم أو القرار

  .ويتبع هذا اإلجراء في تصحيح اسم المتهم ولقبه
ه سلطاتها في     ويجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا جاوزت الهيئة التي أصدرت           
  .التصحيح وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم أو القرار موضوع التصحيح
 .أما القرار الذي يصدر برفض التصحيح فال يجوز الطعن فيه على استقالل

  
  الباب الخامس
 البطالن

  
  . يترتب البطالن على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري:266المادة 
ابه عيب              :267المادة   ه أو إذا ش  يكون اإلجراء باطال إذا نص القانون صراحة على بطالن

  .لم تحقق بسببه الغاية من اإلجراء
ة               : 268المادة   شكيل المحكم ة بت انون المتعلق إذا آان البطالن راجعا لعدم مراعاة أحكام الق

ة المعروض                    وع الجريم دعوى أو باختصاصها من حيث ن ا أو    أو بواليتها للحكم في ال ة عليه
دعوى،             ا ال ة آانت عليه ة حال ه في أي ام جاز التمسك ب ق بالنظام الع ا هو متعل ك مم ر ذل بغي

  .وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب
ام ال يجوز أن يتمسك                    :269المادة   بطالن بالنظام الع ا ال  فيما عدا الحاالت التي يتعلق فيه

  . قصدبالبطالن إال من شرع لمصلحته ما لم يكن تسبب فيه عن
ان           :270المادة   شكل أو البي  ال يحكم بالبطالن رغم النص عليه إذا ثبت تحقيق الغاية من ال
  .المطلوب
ك                :271المادة    ال يترتب البطالن إذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمنا، وذل

  .فيما عدا الحاالت التي يتعلق فيها البطالن بالنظام العام
ا أن         إذا حضر المتهم   :272المادة   يس ألي منهم ه فل ل عن سه أو حضر وآي  في الجلسة بنف

تيفاء أي                        ه أن يطلب تصحيح التكليف أو اس ا ل ة التكليف بالحضور وإنم يتمسك ببطالن ورق
نقص فيه وإعطاءه ميعادا لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى، وعلى المحكمة إجابته              

  .إلى طلبه
ادة  ى بطالن اإل:273الم ه واإلجراءات  ال يترتب عل سابقة ل جراء بطالن اإلجراءات ال

 .الالحقة إذا لم تكن مبنية عليه
 
 
  



  الباب السادس
  الطعن في األحكام
  الفصل األول
 االعتراض

  
ام من        :274المادة   م خالل سبعة أي ى الحك  للمحكوم عليه غيابيا في الجنح أن يعترض عل

  .كمتاريخ تبليغه بطلب يقدم إلى المحكمة التي أصدرت الح
ية أو      ة االعتراض ى للمحكم سة األول ه الجل وم علي م يحضر المحك راض إذا ل رد االعت وي
أن                 تغيب قبل أن يتقرر قبول اعتراضه شكال وإذا قبل االعتراض شكال اعتبر الحكم الغيابي آ

  .لم يكن وتستمر المحكمة في محاآمة المتهم مجددا وفق أحكام هذا القانون
ى الحك       تئنافه               وال يسوغ االعتراض عل سوغ اس ا ي راض وإنم رد االعت ابي القاضي ب م الغي

 .وفقا لألحكام المبينة في الفصل التالي ويشمل هذا االستئناف الحكم الغيابي األول
  

  الفصل الثاني
 االستئناف

  
ات                :275المادة   صادرة في الجناي ام ال  يجوز لكل من المتهم والنيابة العامة استئناف األحك
  .والجنح

ا                      يترتب على اس   ك وفق ر ذل ة التي أصدرته غي رر المحكم م تق ا ل تئناف الحكم عدم تنفيذه م
  .للشروط التي تراها

ا          :276المادة   بعض ارتباط  يجوز استئناف الحكم الصادر في الجرائم المرتبطة بعضها ب
  .ال يقبل التجزئة ولو لم يكن االستئناف جائزا للمستأنف إال بالنسبة لبعض الجرائم فقط

ل الفصل في الموضوع إال إذا انبنى            :277المادة   صادرة قب ام ال تئناف األحك  ال يجوز اس
  .عليها منع السير في الدعوى

ك           ام ومع ذل ذه األحك تئناف ه ويترتب حتما على استئناف الحكم الصادر في الموضوع اس
  .فجميع األحكام الصادرة بعدم االختصاص يجوز استئنافها

صادرة باال   ام ال تئناف األحك وز اس ي     ويج م ف ة الحك ة والي ن للمحكم م يك صاص إذا ل خت
  .الدعوى

ادة  ه        :278الم ؤمن لدي ا والم سؤول عنه ة والم الحقوق المدني دعى ب ن الم ل م وز لك  يج
  .والمتهم استئناف الشق المتعلق بالحقوق المدنية

 يحصل االستئناف بتقرير في قلم آتاب محكمة االستئناف خالل خمسة عشر              :279المادة  
  .يخ النطق بالحكم الحضوري أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضةيوما من تار

سجن      أمور ال ى م تئنافه إل ر اس دم تقري ه أن يق از ل سجن ج ي ال ه ف وم علي ان المحك وإذا آ
  .ويجب على مأمور السجن أن يرسل االستئناف إلى محكمة االستئناف فورا

د أو ضمان   وإذا آان المحكوم عليه مكفوال يجوز لمحكمة االستئناف أ  ن تطلق سراحه بتعه
  .آخر طبقا لما تقدره المحكمة وذلك لحين الفصل في االستئناف

  .وللنيابة العامة أن تستأنف خالل ثالثين يوما من تاريخ صدور الحكم
ادة  ادتين  :280الم ا للم رة حضورية طبق ام المعتب ـئنافها 238، 237 األحك دأ أجل است  يب

  .في غيبته من تاريخ تبليغهبالنسبة للخصم الذي صدر الحكم 



ا من                 :281المادة    تحدد محكمة االستئناف جلسة لنظر االستئناف  خالل خمسة عشر يوم
سة التي                      ة بإخطار الخصوم بالحضور في الجل ة العام وم النياب تاريخ التقرير باالستئناف وتق

  .حددت
ي الوقت المنا  ه ف ة نقل ة العام ى النياب ا، وجب عل تهم محبوس ان الم شأة إذا آ ى المن سب إل

  .العقابية الموجودة بها محكمة االستئناف
  .وعلى محكمة االستئناف الفصل في االستئناف على وجه السرعة

تكلم                    :282المادة   م ي تئنافه ث ا في اس ستند إليه ستأنف واألوجه الم  تسمع المحكمة أقوال الم
ا      بعد ذلك باقي الخصوم، ويكون المتهم آخر من يتكلم، ثم تصدر المحكمة            د إطالعه  حكمها بع

  .على األوراق
ادة  ام       : 283الم ماعهم أم ب س ان يج ذين آ شهود ال سها، ال تئناف بنف ة االس سمع محكم ت

  .محكمة أول درجة، وتستوفي آل نقص آخر في إجراءات التحقيق
تيفاء تحقيق أو سماع شهود،                  ه من اس رى لزوم ا ت ويسوغ لها في آل األحوال أن تأمر بم

  .شاهد بالحضور إال إذا أمرت المحكمة بذلكوال يجوز تكليف أي 
د              :284المادة   اره جنحة يع ه باعتب وم في تئناف إذا رأت أن الفعل المحك ة االس ى محكم  عل

ات المختصة للفصل  ة الجناي ى محكم ضية إل ادة الق م وإع اء الحك م بإلغ ات أن تحك من الجناي
  .فيها

ادة  ة الع:285الم ن النياب ا م تئناف مرفوع ان االس م أو  إذا آ د الحك ة أن تؤي ة، فللمحكم ام
البراءة                       صادر ب م ال اء الحك ه ال يجوز إلغ تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته على أن

  .إال باإلجماع
م أو                    د الحك ة إال أن تؤي أما إذا آان االستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة، فليس للمحكم

  .تعدله لمصلحة المستأنف
بين أن االستئناف مقبول في شكله وموضوعه، تقضي محكمة االستئناف     إذا ت  :286المادة  

  .بإلغاء الحكم المستأنف وتحكم في الدعوى
إذا ألغى الحكم الصادر بالتعويضات، وآان قد نفذ بها تنفيذا مؤقتا ترد بناء على : 287المادة 

 .حكم اإللغاء
 

  الفصل الثالث 
 النقض

  
ادة  ة:288الم ة العام ن النياب ل م ة  لك وق المدني ن الحق سؤول ع ه والم وم علي  والمحك

صادرة عن    ام ال ي األحك نقض ف ق ال ن بطري ه الطع ؤمن لدي ة والم الحقوق المدني دعي ب والم
  :محاآم االستئناف الجنائية ومحاآم االستئناف في األحوال اآلتية

ه أو    – 1 ي تطبيق أ ف انون أو الخط ة الق ى مخاف ا عل ه مبني ون في م المطع ان الحك ي  إذا آ ف
  .تأويله
  . إذا وقع بطالن في الحكم أو في اإلجراءات أثر في الحكم– 2
  . إذا حكمت المحكمة في االدعاء المدني بما يجاوز طلب الخصم– 3
  . إذا خال الحكم المطعون فيه من األسباب أو آانت هذه غير آافية أو غامضة– 4
  . إذا صدر حكمان متناقضان في واقعة واحدة– 5



م تطن  وللطاعن أن ي ك إذا ل د أهملت أو خولفت وذل ع الطرق أن اإلجراءات ق ثبت بجمي
ا اتبعت فال                        إذا ذآر في أحدهما أنه مذآورة في محضر الجلسة وال في الحكم المطعون فيه ف

  .يجوز إثبات عدم اتباعها إال بطريق الطعن بالتزوير
ادة  ة        :289الم ودع آتاب ن ي باب الطع ى أس شتمل عل ر ي ن بتقري صل الطع ة  يح المحكم

المرفوع إليها الطعن خالل ثالثين يوما من تاريخ صدور الحكم إال إذا اعتبر الحكم حضوريا                
  .فيسري الميعاد من يوم تبليغه، ويقيد تقرير الطعن في السجل المعد لذلك

ان  ة وإذا آ يس النياب بابه رئ ع أس ة يجب أن يوق ة العام ا من النياب ان الطعن مرفوع وإذا آ
  . فيجب أن يوقع أسبابه محام مقبول أمام المحكمةمرفوعا من غيرها

ام                     ة أي ا ال يجاوز ثماني وتبلغ آتابة المحكمة األطراف صورة من تقرير الطعن وذلك في م
ة  ة المحكم ودع آتاب ذلك، ولكل من األطراف أن ي د ل سجل المع ي ال د الطعن ف اريخ قي من ت

  .غه بهمذآرة بالرد على الطعن خالل خمسة عشر يوما من يوم إبال
ك التي سبق                         :290المادة   ر تل نقض غي ة في ال ام المحكم داء أسباب أخرى أم  ال يجوز إب

  .بيانها في المدة المقررة للطعن
ت       و ثاب ا ه ا مم ين له سها إذا تب اء نف ن تلق تهم م صلحة الم م لم نقض الحك ة أن ت وللمحكم

ام أو مب    ام الع ق بالنظ ب يتعل شوب بعي ه م ون في م المطع األوراق أن الحك ة  ب ى مخالف ي عل ن
ا                         م تكن مشكلة وفق ة التي أصدرته ل القانون أو على الخطأ في تطبيقه أو تأويله أو أن المحكم
انون                           ه ق م المطعون في د الحك دعوى أو إذا صدر بع للقانون أو لم تكن لها والية الفصل في ال

  .أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى
ادة  ب ملف ا:291الم ة طل ة المحكم ى آتاب ا   عل صادر فيه م ال ي الحك ون ف ضية المطع لق

م                 خالل ثالثة أيام من تاريخ إيداع الطعن بالنقض وعلى قلم آتاب المحكمة التي أصدرت الحك
  .المطعون فيه إرسال ملف القضية خالل ثمانية أيام على األآثر من تاريخ ورود طلب الملف

ا سماع          وتحكم المحكمة بعد المداولة وبعد تالوة التقرير الذي يعده           أحد أعضائها يجوز له
  .أقوال النيابة العامة والمحامين عن الخصوم أو الخصوم أنفسهم إذا رأت لزوما لذلك

ادة             :292المادة   ة    ) 289( إذا لم يحصل الطعن وفقا للشروط المقررة في الم م المحكم تحك
  .بعدم قبوله

ان ا                ه أو آ م في ة      وإذا قبلت المحكمة الطعن وآان الموضوع صالحا للحك رة الثاني لطعن للم
  .فإنها تتصدى للفصل فيه ولها استيفاء اإلجراءات الالزمة

ى          دعوى إل ل ال أما في غير هذه األحوال فتقضي المحكمة بنقض الحكم آله أو بعضه وتحي
المحكمة التي أصدرته ما لم تر محكمة النقض نظرها أمام محكمة مشكلة من قضاة آخرين أو    

  .ة لتقضي فيها من جديدتحيلها إلى المحكمة المختص
  .وتلتزم المحكمة المحالة إليها الدعوى بما أقرته محكمة النقض

ة من                     رة الثاني ى الفق تنادا إل وتسري الفقرة الثانية من هذه المادة على األحكام المنقوضة اس
  ).290(المادة 

أ   إذا اشتملت أسباب الحكم المطعون فيه على خطأ في القانون أو إذا وق              :293المادة   ع خط
انون                     ررة في الق ا مق وم به في ذآر النصوص فال يجوز نقض الحكم متى آانت العقوبة المحك

  .للجريمة وتصحح المحكمة الخطأ الذي وقع
م          :294المادة   ا ل نقض م ا ال ا باألوجه التي بني عليه ان متعلق  ال ينقض من الحكم إال ما آ

ن ال  دما م ن مق ن الطع م يك ة وإذا ل ر ممكن ة غي ن التجزئ م إال تك نقض الحك ال ي ة ف ة العام نياب
بالنسبة إلى من قدم الطعن ما لم تكن األوجه التي بني عليها النقض تتصل بغيره من المتهمين                 

  .معه وفي هذه الحالة يحكم بنقض الحكم بالنسبة إليهم ولو لم يقدموا طعنا



انع من                 :295المادة   انوني وم ع ق ول دف سير في      إذا آان الحكم المطعون فيه صادرا بقب  ال
ة التي أصدرته لنظر الموضوع فال                     ى المحكم الدعوى ونقضته المحكمة وأعادت القضية إل

  .يجوز لهذه المحكمة أن تحكم على خالف ما قضى به حكم النقض
يعتبر الحكم الصادر بعقوبة اإلعدام مطعونا فيه بالنقض وموقوفا تنفيذه لحين           : 296المادة  

دعوى           الفصل في الطعن وعلى آتابة الم      حكمة االستئنافية التي أصدرت الحكم إرسال ملف ال
ى               م، وعل اريخ صدور الحك ام من ت ة أي ا الطعن خالل ثماني وع إليه ة المرف إلى آتابة المحكم
اريخ            ا من ت م خالل عشرين يوم النيابة العامة أن تودع آتابة المحكمة مذآرة برأيها في الحك

ن ال   ه م وم علي ا للمحك دب محامي ل   صدوره وأن تن د وآ ن ق م يك ة إذا ل ام المحكم ولين أم مقب
ادة                        ة من الم رة الثاني ام الفق ا ألحك ة في الطعن وفق ) 288(محاميا للدفاع عنه، وتحكم المحكم

  ).290(والمادة 
ا أو     :297المادة    إذا قضت المحكمة المرفوع إليها الطعن بعدم قبول الطعن أو برفضه آلي

  .جزئيا حكمت على رافعه بالمصاريف
ة         :298دة  الما ة العام  إذا آان نقض الحكم حاصال بناء على طعن أحد األطراف غير النياب

  .فال يضار الطاعن بطعنه
ادة  دل أن   :299الم ر الع ن وزي ب خطي م ى طل اء عل سه أو بن اء نف ن تلق ام م ب الع  للنائ

ة التي أصدرتها                        ا آانت المحكم ة أي ام النهائي انون في األحك صالح الق يطعن بطريق النقض ل
ي        ك ف ه وذل ه أو تأويل ي تطبيق أ ف انون أو الخط ة الق ى مخالف ا عل ن مبني ان الطع ك إذا آ وذل

  :الحالتين اآلتيتين
  . األحكام التي ال يجيز القانون للخصوم الطعن فيها– 1
وا                  – 2 ا عن الطعن أو رفع ازلوا فيه ا أو تن اد الطعن فيه  األحكام التي فوت الخصوم ميع

  .طعنا فيها قضي بعدم قبوله
د دعوة الخصوم                 ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام وتنظر المحكمة الطعن بع
وم                           صالح المحك ر إال إذا صدر ل ادة أي أث ذه الم صادر في الطعن عمال به وال يكون للحكم ال

 .عليه أو المسؤول عن الحقوق المدنية
  

  الفصل الرابع
 إعادة النظر

  
في األحكام النهائية الصادرة بالعقوبة أو التدابير في        يجوز طلب إعادة النظر      :300المادة  

  :األحوال اآلتية
  . إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وجد المدعى قتله حيا– 1
ى شخص آخر من أجل                       – 2 م عل  إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ثم صدر حك

  .د المحكوم عليهماالواقعة عينها وآان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أح
ة   – 3  إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور، أو إذا حكم بتزوير ورق

  .قدمت أثناء نظر الدعوى وآان للشهادة أو تقرير الخبراء أو الورقة تأثير في الحكم
وا  – 4 ر األح ة أو دوائ دوائر المدني ن إحدى ال م صادر م ى حك ا عل م مبني ان الحك ل  إذا آ

  .الشخصية وألغي هذا الحكم
ة  – 5 ة للمحكم م تكن معلوم دمت أوراق ل ائع أو إذا ق م وق د الحك  إذا حدثت أو ظهرت بع

  .وقت المحاآمة، وآان من شأن هذه الوقائع أو األوراق ثبوت براءة المحكوم عليه



وم   في األحوال المذآورة في المادة السابقة يكون لكل من النائب العام وال            :301المادة   محك
ه حق                     د موت ه أو زوجه بع ودا أو ألقارب ة أو مفق ان عديم األهلي ا إذا آ ه قانون عليه أو من يمثل

  .طلب إعادة النظر
ا                  ين فيه وإذا آان الطالب غير النيابة العامة، فعليه تقديم الطلب إلى النائب العام بعريضة يب

  .عه بالمستندات المؤيدة لهالحكم المطلوب إعادة النظر فيه، والوجه الذي يستند عليه، ويشف
ون   ي يك ات الت ع التحقيق ره م ه أو من غي دما من ان مق واء آ ام الطلب س ع النائب الع ويرف

  .أجراها إلى دائرة النقض الجزائية بتقرير يبين فيه رأيه واألسباب التي يستند عليها
  .ويجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة خالل األشهر الثالثة التالية لتقديمه

رة                :302دة  الما ام دائ  تبلغ النيابة العامة الخصوم بتاريخ الجلسة التي تحدد لنظر الطلب أم
  .النقض الجزائية قبل انعقادها بثمانية أيام على األقل

دائرة النقض الجزائية في الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة  تفصل :303المادة 
ا من التحقي             راه الزم ا ت ررة للطعن           والخصوم، وبعد إجراء م سها وفق اإلجراءات المق ق بنف

راءة   تهم إذا آانت الب راءة الم م وتقضي بب اء الحك م بإلغ ول الطلب تحك النقض وإذا رأت قب ب
ة                    نقض الجزائي رة ال ظاهرة وإال فتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ما لم تر دائ

ا من          نظرها أمام دائرة مشكلة من قضاة آخرين أو تحيلها إلى الم           ة المختصة لتقضي فيه حكم
  .جديد وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بحكم النقض في النقاط التي فصل فيها

ة                   نقض الجزائي رة ال وإذا آان من غير الممكن إعادة المحاآمة لسبب من األسباب تنظر دائ
  .في الدعوى وال تلغي من الحكم إال ما يظهر لها خطؤه

ادة  ب عل :304الم ادرا      ال يترت ان ص م إال إذا آ ذ الحك اف تنفي ر إيق ادة النظ ب إع ى طل
ول طلب                   باإلعدام وفي غير ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ في قرارها القاضي بقب

  .إعادة النظر
ة في                 :305المادة   ة الحكوم ى نفق  آل حكم صادر بالبراءة بناء على النظر، يجب نشره عل

  .عينهما صاحب الشأنالجريدة الرسمية وفي جريدتين ي
م بالتعويضات، ووجوب                  :306المادة   ه سقوط الحك م المطعون في  يترتب على إلغاء الحك

  .رد ما نفذ منه
م                     :307المادة   ذي أصابه من جراء الحك  إذا طلب المحكوم عليه تعويضه عن الضرر ال

  .الذي قضي بإلغائه جاز للمحكمة أن تحكم له به في الحكم الصادر بالبراءة
ان طلب التعويض                   وإذا ه آ  آان المحكوم عليه ميتا عند إعادة النظر في الحكم الصادر علي

  .المنصوص عليه في الفقرة السابقة من حق من يرثه شرعا
  .ويجوز طلب التعويض في أي دور من أدوار إعادة المحاآمة

ر              :308المادة   ادة النظر من غي ى إع اء عل دعوى بن  األحكام التي تصدر في موضوع ال
  .ئرة النقض الجزائية، يجوز الطعن فيها بجميع الطرق المقررة في القانوندا

  .وال يجوز أن يقضي على المتهم بأشد من العقوبة أو التدابير السابق الحكم بها عليه
 إذا رفض طلب إعادة النظر فال يجوز تجديده بناء على ذات الوقائع التي بني             :309المادة  

 .عليها
 
 
 
  



  الباب السابع
  األحكام الباتةقوة

  
البراءة أو                    :310المادة   ا ب ات فيه م ب تهم بصدور حك سبة للم ة بالن  تنقضي الدعوى الجزائي
  .اإلدانة

ذا                  وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية، فال يجوز إعادة نظرها إال بالطعن في ه
  .الحكم بالطرق المقررة في القانون

البراءة       يكون للحكم الجزائي البات ال :311المادة   ة ب دعوى الجزائي صادر في موضوع ال
ات                       م ب ا بحك د فصل فيه أو باإلدانة حجية تلتزم بها المحاآم المدنية في الدعاوى التي لم يكن ق
ذه                   البراءة ه م ب ا ويكون للحك فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعله

ى عدم              ة أو عل ان                القوة سواء بني على انتقاء التهم وة إذ آ ذه الق ه ه ة، وال تكون ل ة األدل آفاي
  .مبنيا على أن الواقعة ال يعاقب عليها القانون

 ال يكون لألحكام الصادرة في المواد المدنية حجية أمام المحاآم الجزائية فيما             :312المادة  
  .يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها

ام          تكون لألحكام الصادرة في مواد ا      :313المادة   ألحوال الشخصية قوة األمر المقضي أم
 .المحاآم الجزائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجزائية

  
  الكتاب الرابع

 التنفيذ
  

  الباب األول
  أحكام عامة
  الفصل األول

 األحكام الواجبة التنفيذ
  

ة     ال يجوز تنفيذ األحكام الجزائية إال بعد اآتسابها صفة         :314المادة   ولى النياب ة وتت القطعي
ة                         سلطة العام ستعين بال ا أن ت ة وله دعاوى الجزائي ع ال صادرة في جمي ام ال ذ األحك العامة تنفي

  .مباشرة
 يفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا إذا آان الحكم صادرا بالبراءة أو :315المادة 

 وإذا أمر بالحكم بوقف تنفيذ .بتدبير غير مقيد للحرية أو بعقوبة ال يقتضي تنفيذها الحبس
العقوبة أو إذا آان المتهم قد قضى في الحبس االحتياطي مدة العقوبة أو مدة التدابير المحكوم 

 .بها
 

  الفصل الثاني
 إشكاالت التنفيذ

  
ة التي أصدرت                    :316المادة   ى المحكم ام إل ذ األحك  يرفع ما يعرض من إشكاالت في تنفي

  .الحكم



كال في تقرير لكتابة المحكمة التي يجري التنفيذ في دائرتها وتحدد            تدون األش  :317المادة  
ه، وتكلف                      ر ب اريخ التقري المحكمة اليوم الذي تنظر فيه األشكال بما ال يجاوز سبعة أيام من ت

  .النيابة العامة األطراف بالحضور في اليوم المذآور
شأة        إذا آان األشكال متعلقا بتنفيذ حكم اإلعدام وجب            :318المادة   ى إدارة المن عرضه عل

ذي  وم ال د الي ة لتحدي ة العام ى النياب ورا إل ه ف ا رفع ذ، وعليه ه التنفي ذي يجري في ان ال أو المك
  .ينظر فيه وتكليف الخصوم بالحضور في اليوم المذآور

م                 :319المادة   ا ل ذه م  ال يترتب على التقرير باألشكال وقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفي
ذ حتى يفصل                يكن الحكم صادر   ا باإلعدام، وفي غير ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفي

  .في األشكال
ك                  :320المادة   ديم دفاعه، وذل يال لتق ه وآ  يجوز للمستشكل في جميع األحوال أن ينيب عن

  .مع عدم اإلخالل بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصيا
وي الشأن والنيابة العامة وللمحكمة أن تجري        يفصل في األشكال بعد سماع ذ      :321المادة  

 .التحقيقات التي ترى لزومها وتحكم في موضوع األشكال بحكم غير قابل للطعن
  

  الباب الثاني
 تنفيذ عقوبة اإلعدام

  
ادة  ر      :322الم ى أم اء عل ة بن شآت العقابي دى المن ي إح دام ف ه باإلع وم علي ودع المحك  ي

  . فيه الحكمتصدره النيابة العامة إلى أن ينفذ
ة    :323المادة   يس الدول ى رئ  إذا صار الحكم باإلعدام باتا وجب رفع ملف الدعوى فورا إل

  .بواسطة وزير العدل للتصديق عليه
م              : 324المادة   ذ الحك ين لتنفي ذي يع وم ال ابلوه في الي ه باإلعدام أن يق ألقارب المحكوم علي

  .على أن يكون بعيدا عن محل التنفيذ
ذ وجب                 وإذا طلب المحك   ل التنفي ه قب وم عليه مقابلة واعظ المنشأة العقابية أو أحد رجال دين

  .إجراء التسهيالت الالزمة لتمكينه من ذلك
ادة  ى : 325الم اء عل ان آخر بن ي أي مك ة أو ف شأة العقابي دام داخل المن ة اإلع ذ عقوب تنفي

ادة     طلب آتابي من النائب العام يبين فيه وجوب استيفاء اإلجراءات المنصوص            ا في الم  عليه
)320.(  

م واحد أعضاء     :326المادة    يكون التنفيذ بحضور أحد قضاة المحكمة التي أصدرت الحك
النيابة العامة ومندوب من وزارة الداخلية والقائم على إدارة المنشأة العقابية وطبيبها أو طبيب              

  .آخر تندبه النيابة العامة وأولياء الدم
ا   وال يجوز لغير من ذآروا أن       يحضر التنفيذ إال بإذن خاص من النيابة العامة، ويجب دائم

  .أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور
ة             :327المادة    يتلو القائم على إدارة المنشأة العقابية منطوق الحكم الصادر باإلعدام والتهم

ذ بمسمع من الحاضري                    ان التنفي ك في مك ه، وذل وم علي ى المحك ا عل ن وإذا المحكوم من أجله
  .رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال حرر عضو النيابة العامة محضرا بها

يهم      وعند تمام التنفيذ يحرر عضو النيابة العامة محضرا بذلك يوقعه الحاضرون المشار إل
  .في المادة السابقة بذلك ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها

ادة  دام :328الم ة اإلع ذ عقوب ة   ال تنف اد الخاصة بديان مية أو األعي اد الرس ام األعي ي أي ف
  .المحكوم عليه



 يؤجل تنفيذ عقوبة اإلعدام في المرأة الحامل إلى أن تضع حملها وتتم رضاعته :329المادة 
 .في عامين آاملين وتحبس حتى يحين وقت التنفيذ

 
  الباب الثالث 

 تنفيذ العقوبات السالبة للحرية
  

ادة  ذ األ:330الم ذلك  تنف دة ل ة المع شآت العقابي ي المن سالبة ف ات ال صادرة بالعقوب ام ال حك
  .بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة

رج                  :331المادة   ة ويف دة العقوب  يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ على المحكوم عليه من م
  .نعنه في اليوم التالي ليوم إنتهاء العقوبة في الوقت المحدد لإلفراج عن المحبوسي

ى             :332المادة   اء عل ه بن وم علي  تبدأ مدة العقوبة السالبة للحرية من يوم القبض على المحك
  .الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار الحبس االحتياطي ومدة القبض

ا أو صدر              :333المادة   ا من أجله ة التي حبس احتياطي تهم من الجريم  إذا حكم ببراءة الم
ا في      أمر بأن ال وجه إل   وم به دة المحك قامة الدعوى فيها تخصم مدة الحبس االحتياطي من الم

  .أية جريمة يكون قد ارتكبها أثناء الحبس االحتياطي أو قبله
 عند تعدد العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها على المتهم تخصم مدة :334المادة 

  .الحبس االحتياطي ومدة القبض من العقوبة األخف أوال
ا                :335 المادة ذ عليه ل التنفي  إذا آانت المحكوم عليها بعقوبة سالبة للحرية حامال جاز تأجي

  .حتى تضع حملها وتمضي مدى ثالثة أشهر على الوضع
ادة  ه أو   : 336الم دد بذات صابا بمرض يه ة م البة للحري ة س ه بعقوب وم علي ان المحك إذا آ

  .بسبب التنفيذ حياته للخطر جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه
ون أو اختالل أو ضعف          :337المادة   ة بجن البة للحري ة س ه بعقوب وم علي  إذا أصيب المحك

ل                   ة وجب تأجي عقلي أو مرض نفسي جسيم أفقده القدرة على التحكم في تصرفاته بصفة مطلق
ه من                    ضيها في دة التي يق تنفيذ العقوبة حتى يبرأ، ويودع في مأوى عالجي على أن تخصم الم

  .م بهامدة العقوبة المحكو
ة                  : 338المادة   ذ العقوب ل تنفي ة جاز تأجي دة للحري إذا حكم على الرجل وزوجته بعقوبة مقي

تم خمس عشرة سنة                           م ي ا يكفالن صغيرا ل ك إذا آان رج عن اآلخر وذل على أحدهما حتى يف
  .وآان لهما محل إقامة معروف في الدولة

ادة  و    :339الم ا للم ة طبق سالبة للحري ة ال ذ العقوب ل تنفي يس    يؤج ن رئ أمر م سابقة ب اد ال
ة                     راه من االحتياطات الكفيل ا ي اذ م المحكمة التي أصدرت الحكم ولرئيس النيابة أن يأمر باتخ

  .بمنع المحكوم عليه من الهرب
  . إذا تنوعت العقوبات السالبة للحرية وجب تنفيذ العقوبة األشد أوال:240المادة 
وم         ال يجوز في غير األحوال المبينة        :341المادة   في القانون إخالء سبيل المحبوس المحك

 .عليه قبل أن يستوفي مدة العقوبة
 
 
 
  



  الباب الرابع
 تنفيذ التدابير

  
ادة  أوى       : 342الم ي م ل أو ف سات العم دى مؤس ي إح داع ف صادرة باإلي ام ال ذ األحك تنف

  .عالجي في األماآن المعدة لذلك
  .بة العامةويكون إيداع المحكوم عليه بمقتضى أمر يصدر من النيا

  ).337(ويسري على اإليداع في المأوى العالجي حكم المادة 
ادتين                ام الم واد  ) 336(و) 335(وتسري على اإليداع في إحدى مؤسسات العمل أحك والم

  ).342 – 339(من 
  . ال تنفذ التدابير إال بعد تنفيذ العقوبات السالبة للحرية:343المادة 

نفذ تدبير اإليداع في مأوى عالجي قبل تنفيذ أي عقوبة أو واستثناء من حكم الفقرة السابقة ي
 .تدبير آخر وتنفذ التدابير المادية فورا وذلك آله ما لم ينص على خالفه

 
  الباب الخامس 

  سقوط العقوبة بمضي المدة
 ووفاة المحكوم عليه

  
ادة  ا ف :344الم وم به ة المحك سقط العقوب ة ت دود والقصاص والدي رائم الح دا ج ا ع ي  فيم

  .جناية بمضي عشرين سنة آاملة
دة من وقت صيرورة              دأ الم وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين وتب
وم                        دة من ي دأ الم ات فتب ة الجناي الحكم نهائيا إال إذا آانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكم

  .صدور الحكم
ى المحك           :345المادة   القبض عل ة ب ة          تنقطع مدة سقوط العقوب البة للحري ة س ه بعقوب وم علي

  .وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ أو البحث التي يتم اتخاذها في مواجهته أو تصل على علمه
آما تنقطع المدة أيضا إذا ارتكب المحكوم عليه جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من              

  .أجلها أو أشد منها
ا أو             يوقف سريان المدة آل مانع يحول دو       :346المادة   ان قانوني ذ سواء آ ن مباشرة التنفي

  .ماديا
ادة  ص         :347الم ا يخ دني فيم انون الم ي الق دة ف ضي الم ررة لم ام المق ع األحك  تتب

ق    ذ بطري وز التنفي ال يج ك ف ع ذل ا وم وم به صاريف المحك ا يجب رده والم ضات وم بالتعوي
  .اإلآراه البدني بعد مضي المدة المقررة لسقوط العقوبة

ادة  ي   إ:348الم ا يجب رده والمصاريف ف ضات وم ذ التعوي ه، تنف وم علي وفي المحك ذا ت
  .ترآته



  الكتاب الخامس
 أحكام متنوعة

  
  الباب األول

 اإلشراف القضائي على المنشآت العقابية
  

ر                     : 349المادة   ة في دوائ ة الكائن شآت العقابي ارة المن ة زي ة العام ى أعضاء النياب يجب عل
ة           اختصاص المحاآم التي يعملون      ر قانوني بها، وذلك للتأآد من عدم وجود محبوس بصفة غي

ا وأن                         ى أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صورا منه سجالت وعل ى ال وا عل ولهم أن يطلع
ساعدة                     م آل م دم لع يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه شكوى يريد أن يبديها لهم ويجب أن تق

  .و يأمروا بكل إجراء يرونه مفيدالحصولهم على المعلومات التي يطلبونها وأن يقوموا أ
ائم                 :350المادة   دم للق سابقة أن يق ادة ال ا في الم اآن المشار إليه  لكل محبوس في أحد األم

ائم عل إدارة                  على إدارته شكوى آتابية أو شفهية، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة، وعلى الق
  .د إثباتها في سجل يعد لذلكالمكان قبولها وتبليغها في الحال إلى النيابة العامة بع

ر مخصص للحبس أن                         ة أو في محل غي ر قانوني ولكل من علم بوجود محبوس بصفة غي
ه                       ى المحل الموجود ب ورا إل ل ف ه أن ينتق يخطر أحد أعضاء النيابة العامة، وعليه بمجرد علم

ه                 ة وعلي ر قانوني  أن  المحبوس ويقوم بإجراء التحقيق ويأمر باإلفراج عن المحبوس بصفة غي
  .يحرر محضرا بذلك

  الباب الثاني
  فقدان األوراق وحساب المواعيد بالمدد

  الفصل األول
 فقد األوراق

  
ا أو                     : 351المادة   دت أوراق التحقيق آله ذه أو فق ل تنفي م قب سخة األصلية لحك إذا فقدت الن

  .بضعها قبل صدور قرار فيه، تتبع اإلجراءات المقررة في المواد اآلتية
سخة األصلية وإذا آانت                      إ :352المادة   ام الن م قامت مق ذا وجدت صورة رسمية من احك

ة التي                  يس المحكم را من رئ ة أم ة العام ا، تستصدر النياب ة م الصورة تحت يد شخص أو جه
  .أصدرت الحكم بتسليمها

ة متى آانت طرق      :353المادة   ادة المحاآم  ال يترتب على فقدان نسخة الحكم األصلية إع
  . استنفذتالطعن في الحكم قد

سر الحصول              :354المادة    إذا آانت القضية معروضة عل محكمة النقض الجزائية ولم يتي
ررة                على صورة من الحكم تقضي المحكمة بإعادة المحاآمة متى آانت جميع اإلجراءات المق

  .للطعن قد استوفيت
اد ا         :355المادة   ه يع رار في ل صدور ق لتحقيق   إذا فقدت أوراق التحقيق آلها أو بعضها قب

راه من                           ا ت ولى هي إجراء م ة تت ام المحكم فيما فقدت أوراقه، وإذا آانت القضية مرفوعة أم
  .التحقيق

ادة  ضية        :356الم ودا والق م موج ان الحك ضها وآ ا أو بع ق آله دت أوراق التحقي  إذا فق
 .منظورة أمام دائرة النقض الجزائية فال تعاد اإلجراءات إال إذا رأت المحكمة محل ذلك

 
  



  لباب الثالثا
 حساب المواعيد والمدد

  
سادسة               :357المادة    ال يجوز إجراء أي تبليغ قبل الساعة السابعة صباحا وال بعد الساعة ال

مساء آما ال يجوز إجراؤه في أيام العطل الرسمية إال بإذن من القاضي المختص في حاالت         
  .الضرورة ويثبت هذا اإلذن في أصل مذآرة التبليغ

م ينص           :358المادة   ا ل يالدي م التقويم الم تحسب المواعيد والمدد المبينة في هذا القانون ب
  .على خالف ذلك

ادة  ام أو  : 359الم درا باألي ادا مق راء ميع صول اإلج ضور أو لح انون للح ين الق إذا ع
انون     ي نظر الق ر ف ر المعتب دوث األم غ أو ح وم التبلي ه ي ال يحسب من سنين ف شهور أو بال بال

  .، وينقضي الميعاد بانقضاء الدوام الرسمي في يوم العمل األخيرمجريا للميعاد
اد والتي ينتهي                       ا الميع دأ منه ساعة التي يب وإذا آان الميعاد مقدرا بالساعات آان حساب ال

  .بها على الوجه المتقدم
د      راء إال بع دوث اإلج وز ح ال يج راء ف ل اإلج ضاؤه قب ا يجب انق اد مم ان الميع ا إذا آ أم

  . األخير من الميعادانقضاء اليوم
  .وتنتهي المواعيد المقدرة بالشهر أو السنة في اليوم الذي يقابله من الشهر أو السنة التالية

وم عمل                       ى أول ي اد إل د الميع ة رسمية امت وفي جميع األحوال إذا صادف آخر الميعاد عطل
  .بعدها

سا               :360المادة   د م انون مواعي ذا الق ة في ه د المبين دارها عشرة    تضاف إلى المواعي فة مق
ة،                 أيام لمن يكون موطنهم خارج دائرة المحكمة، وستون يوما لمن يكون موطنهم خارج الدول
أمر من القاضي                ويجوز تبعا لسهولة المواصالت وظروف االستعجال إنقاص هذه المواعيد ب

 .المختص ويدون هذا األمر في مذآرة التبليغ
  

  الباب الرابع
 2اإلفراج المقيد بشروط 

  
ه                  :361مادة  ال ة يمكن البة للحري ة س سجون عقوب ا  – آل محكوم عليه يقضي في أحد ال  فيم

ى تحسن سيرته              افي عل دليل الك يأتي من            –إذا أعطى ال ا س ا لم د طبق اإلفراج المقي ع ب  أن ينتف
  .المقتضيات
 ال يجوز ألحد أن ينتفع باإلفراج المقيد ما لم يقض في السجن مدة تعادل على                :362المادة  

  .ل نصف العقوبة المحكوم بها عليه على أن ال تقل عن ثالثة أشهراألق
ل                       ى أن ال تق ا عل وم به ة المحك وفي حالة العود يتعين أن يقضي في السجن ثلثي مدة العقوب

  .عن ستة أشهر
  . إذا وجب تنفيذ عدة عقوبات بالتوالي جمعت مددها:363المادة 

درت و ق ق العف د خفضت عن طري ة ق إذا آانت العقوب ة ف دة العقوب ار م سجن باعتب دة ال  م
  .المخفضة

                                                           
شروط   " يرى األستاذ محمد قويدر التحفظ على الفصل المتضمن          2 ع             " اإلفراج المقيد ب ه غي مقن وم علي ذي يق ألن األساس ال

 .فذبوقف الحكم النا" حسن السلوك"بحسبان أن قوانين العقوبات تناولت موضوع 



ت    و آان ى ول ضاؤها حت م ق ي ت ة الت دة العقوب ر م أخرى تعتب ة ب تبدال العقوب ة اس ي حال وف
  .العقوبة الجديدة تبتدئ من تاريخ صدور قرار العفو

راج                :364المادة    يعد رئيس السجن الذي يقضي فيه المحكوم عليه عقوبته ملف طلب اإلف
  .ما بطلب من المحكوم عليه أو من عائلتهإما تلقائيا وإ

  :يجب أن يحتوي هذا الملف على ما يلي
  . شهادة إيواء أو شهادة صاحب عمل يتكفل بتوفير عمل للسجين بمجرد اإلفراج عنه-
  . بيان شخصي يوضح فيه سلوك السجين ورأي رئيس السجن-

  : مشفوعا بما يأتي3صة يرفع رئيس السجن الملف إلى الجهة القضائية المخت:365المادة 
ذا                     – 1 ين أن يتضمن ه ة ويتع ة التي أصدرت العقوب  رأي يبديه رئيس النيابة لدى المحكم

ابرة                    سلوك والمث ى حسن ال الرأي عرضا للوقائع التي آانت السبب في العقوبة وأن يرتكز عل
ى خطور   ازه عل ن ارتك ر م اء سجنه أآث ه أثن وم علي ا المحك رهن عليهم ذين ب ل الل ي العم ة ف

  .الوقائع المشار إليها
ا،          – 2 ة فيه ه اإلقام وم علي وي المحك ي ين ة الت ن الجه سؤول اإلداري ع ه الم  رأي يبدي

  .مالءمة مقام المفرج عنه في اإلقليم
ادة  سجين  :366الم نح ال رار القاضي بم و الق ة العف ن لجن اقتراح م دل ب ر الع صدر وزي  ي

  .اإلفراج المقيد بشروط
ه            ويجب أن يحتوي القرار عل     ى بيان اسم السجين الذي سيفرج عنه والسجن الذي تقضي في

ه                 رج عن العقوبة وتاريخ ابتداء اإلفراج المقيد الممنوح والمكان الذي يتعين على الشخص المف
ين                      سلطات التي يتع ان ال ان وبي ذا المك أن يقيم فيه موطنه واألجل المضروب له للتوجه إلى ه

لمكان والشروط التي يمكنه بمقتضاها إما التنقل مؤقتا وإما         عليه أن يتقدم إليها بمجرد حلوله با      
  .تغيير محل إقامته

ادة  ذي يحرر  :367الم سجن ال دير ال ستفيد بواسطة م م الم د لعل راج المقي رار اإلف غ ق  يبل
  .محضرا في شانه وتسلم له نسخة من قرار اإلفراج عنه

  .لعقوبة المحكوم بها ال يصبح اإلفراج ساريا إال عند انتهاء مدة ا:368المادة 
ة المختصة                      :369المادة   راج من الجه رار اإلف ه ألغي ق رج عن  وإذا ثبت سوء سلوك المف

  .ويعاد المحكوم عليه إلى السجن
 يبتدئ مفعول إلغاء اإلفراج من يوم صدور األمر بالقبض من جديد، ويترتب   :370المادة  

  .قوبة في تاريخ اإلفراج المفيدعن اإلعادة إلى السجن قضاء آامل المدة الباقية من الع
ادة  م      :371الم ار بحك رد االعتب ة وي ة أو جنح ي جناي ه ف وم علي ل محك ار لك رد االعتب  ي

  .القانون أو بحكم قضائي
  رد االعتبار بحكم القانون

وم            :372المادة   ى المحك ة عل م يصدر خالل اآلجال التالي انون إذا ل  يرد االعتبار بحكم الق
  :ة أو جنحةعليه حكم بعقوبة جناي

ا            :أوال و عنه ة أو العف ذ العقوب ى تنفي  إذا آان الحكم بعقوبة جناية ومضت خمس سنوات عل
  .4أو سقوطها بمضي المدة

                                                           
 . رأى األستاذ محمد عبد المحسن آاظم وجوب تحديد الجهة القضائية المختصة3
 ).العفو(بعد آلمة ) الخاص( يرى األستاذ محمد قويدر إضافة آلمة 4



ا          : ثانيا و عنه ة أو العف ذ العقوب  إذا آان الحكم بعقوبة جنحة ومضت ثالث سنوات على تنفي
دة      إال إذا آان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه فيها عائدا أو آانت ا         د سقطت بمضي الم ة ق لعقوب

  .فتكون المدة خمس سنوات
  رد االعتبار بحكم القضاء

 يصدر الحكم برد االعتبار من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم :373المادة  
  .عليه وذلك بناء على طلبه أو من ينوب عنه

  :يجب لرد االعتبار: 374المادة 
 أو جنحة ونفذت تنفيذا آامال، أو صد عنها عفو أو سقطت             أن تكون العقوبة في جناية     :أوال

  .بمضي المدة
نتين إذا آانت                  :ثانيا دة س و م ذ أو صدور العف اء التنفي اريخ انته  وأن تكون قد مضت من ت

  .عقوبة جناية، أو سنة واحدة إذا آانت عقوبة جنحة
  .وتضاعف هذه المدة في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة

ه                  : 375لمادة  ا ذي ينتهي في وم ال دة من الي دأ الم إذا آانت العقوبة قد مضي معها بتدبير فتب
  .التدبير أو يسقط فيه بمضي المدة

ذي                              اريخ ال دة إال من الت دئ الم ه تحت شرط، فال تبت وم علي رج عن المحك د أف وإذا آان ق
  .يصبح فيه اإلفراج نهائيا

ة             ذ العقوب م مع وقف تنفي اريخ صدور             أما إذا آان الحك دة خمس سنوات من ت ، فتكون الم
  .الحكم

ه من                           :376المادة   ه ب م علي ا حك ه آل م وم علي وفي المحك ار أن ي رد االعتب م ب  يجب للحك
ه                  وم علي التزامات مالية للدولة أو لألفراد ما لم تكن هذه االلتزامات قد انقضت أو اثبت المحك

  .أنه في حالة ال يستطيع معها الوفاء
ة الطالب ويجب          :377المادة    يقدم طلب رد االعتبار إلى النيابة العامة التابع لها محل إقام

م     اريخ الحك ا ت ين فيه ين شخصيته، وأن يب ة لتعي ات الالزم ى البيان رد عل ب ال شتمل طل أن ي
  .الصادر عليه واألماآن التي أقام فيها منذ ذلك الحين

شأن الطلب ل    :378المادة   ا ب ة الطالب في        تجري النيابة العامة تحقيق اريخ إقام د من ت تتأآ
ه                 آل مكان نزله من وقت الحكم عليه ومدة تلك اإلقامة وللوقوف على سلوآه ومصادر ارتزاق
ى                   ه إل وبوجه عام تنقضي آل ما تراه الزما من المعلومات، وتضم التحقيق إلى الطلب وترفع

ين ا              ا وتب ه رأيه دون في ا،     المحكمة خالل الشهر التالي لتقديمه بتقرير ت ألسباب التي بني عليه
  :ويرفق بالطلب

  . صورة الحكم الصادر على الطالب– 1
  . صحيفة الحالة الجنائية– 2
  . تقرير عن سلوآه خالل فترة التنفيذ– 3
  . تقرير عن أحواله من الشرطة في األماآن التي أقام فيها بعد التنفيذ– 4

وال النيابة العامة والطالب، آما      للمحكمة عند نظر طلب رد االعتبار سماع أق        :379المادة  
  .يجوز استيفاء آل ما تراه الزما من المعلومات

  .ويجب تبليغ الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على األقل
  . تحكم المحكمة برد االعتبار متى توافرت شروطه:380المادة 



ى الم                  :381المادة   ار إل م رد االعتب ة صورة من حك ة العام حاآم التي صدر       ترسل النياب
سجالت                           ه في ال أن يؤشر ب أمر ب ى هوامشه، وت ه عل منها الحكم بالعقوبة أو التدبير للتأشير ب

  .المعدة لهذا الغرض
 إذا رفض طلب رد االعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه فال يجوز                :382المادة  

ده متى                    ا في األحوال األخرى فيجوز تجدي نتين أم شروط     تجديده إال بعد مضي س وافرت ال  ت
  .الالزم توافرها

ادة  د         :383الم ه ق وم علي ر أن المحك ار إذا ظه رد االعتب صادر ب م ال اء الحك وز إلغ  يج
صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة قد علمت بها أو إذا حكم عليه بعد رد االعتبار في     

  .جريمة وقعت قبله
ة        ويصدر الحكم في هذه الحالة من المحكمة التي حكمت برد           االعتبار بناء على طلب النياب

  .العامة
ادة  ستقبل        : 384الم سبة للم ة بالن ي باإلدان م القاض و الحك ار مح ى رد االعتب ب عل يترت

  .وزوال ما يترتب عليه من انعدام األهلية والحرمان من الحقوق وسائر اآلثار الجنائية
الحقوق التي تترتب         ال يجوز االحتجاج برد االعتبار على الغير فيما يتع         :385المادة   ق ب ل

  .لهم على الحكم باإلدانة وعلى األخص فيما يتعلق بالرد والتعويضات
ا طلب رد                   :386المادة   ة سوابق يقتضي معه  ال تعتبر األحكام الصادرة في الجرائم التالي
  :االعتبار

  . الجرائم التي تنص القوانين الخاصة بها على عدم اعتبارها من السوابق الجرمية– 1
ر                    – 2 زا غي ا تعزي وم به ة المحك انون أو العقوب  الجرائم التي تكون عقوبتها المقررة في الق

  .مقيدة للحرية ما لم تكن الجريمة مخلة بالشرف أو األمانة
  . جرائم األحداث– 3
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