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احلمد هللا والصالة والسالم على سيدنا رسول اهللا ،،
 يسر قطاع الشئون القانونيـة باألمانة العامة لس التعاون أن يقدم هذا
النظام (القانون) املسـمى : وثيقة الرياض للنظـام (القانون) املوحد لإلجراءات
اجلزائيـة لدول جملس التعاون ، والذي هو أحد مشروعات التقنني يف إطار أحكام

الشريعة اإلسالمية اليت أقرها وزراء العدل بدول الس .
ويأيت هذا النظام (القانون) ضمن سلسلة األنظمة (القوانني) االسترشادية اليت
مت إجنازها يف إطار مسرية التعاون العديل والقضائي بني دول الس ، ويتكون من
(٣٥١) مادة اشتملت على مجيع قواعد اإلجـراءات اجلزائية مبا فيها أحوال رفع
الدعوى اجلزائية وانقضائها، واستقصاء اجلرائم ومجع األدلة والتحقيق فيها، وحتديد
دور السلطـات املكلفة بالتحقيق والضبط واالدعـاء، وواجبات مأموري الضبط
القضائي والنـيابة العامة (االدعـاء العام)، وكيفية القبـض على املتهم ومباشرة
التحقيق، وكيفية املعاينـة والتفتيش، وضبط األشياء ومساع الشهود وندب اخلرباء
واالستجـواب والتكليف باحلـضور، واحلبس االحتيـاطي، واألوامر والقرارات
الصادرة يف مرحلة التحقيق، واحملاكمات وما يتبع ذلك من االختصاص وإجراءات
احملاكمـة، مث إصدار احلكم وكيفية تصحيحه وطـرق الطعن فيه ومتييزه مث كيفية

تنفيذه.
وقـد وافق على هذه الوثيقة أصحـاب املعايل وزراء العدل بدول الس يف
اجتماعهم الثاين عشر الذي عقد يف الرياض بتاريخ ١٣ رجب ١٤٢١هـ املوافق
١٠ أكتـوبر ٢٠٠٠م واعتمدها الس األعلـى يف دورته احلادية والعشرين اليت
عقدت يف مملكة البحرين بتاريخ ٣٠ ـ ٣١ ديسمرب ٢٠٠٠م كقانون استرشادي
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ملـدة أربع سنوات ، مث اعتمد الس األعلى يف دورته السادسة والعشرين (ابوظيب
٨ ـ ١٩ ديسمرب ٢٠٠٥م) الـصيغة اجلديدة املعدلة بـناء على توصية أصحاب
املعايل وزراء العدل يف اجتماعهم السابع عشر الذي عقد يف مملكة البحرين بتاريخ
١٤ ـ ١٥ أكتوبر ٢٠٠٥م ، وذلك بصفه استرشادية ملدة أربع سنوات ، مث قرر
الـس األعلى يف دورته احلادية والثالثني اليت عقدت يف أبوظيب باإلمارات العربية
املتحدة (ديسمرب ٢٠١٠م) متديد العمل ذه الوثيقة بصيغتها اجلديدة املعدلة كنظام
(قانون) استرشادي ملدة أربع سنوات ، تتجدد تلقائياً حال عدم ورود مالحظات
عليها من الدول األعضاء ، وذلك بناء على توصية أصحاب املعايل وزراء العدل يف

اجتماعهم الثاين والعشرين الذي عقد بدولة الكويت بتاريخ ٢ نوفمرب ٢٠١٠م .
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بـاب متهيـدي

قواعـد عامـة

املـادة (١) 

١ ـ تطبق أحكام هذا النظام (القانون) يف شأن االجراءات املتعلقة جبرائم احلدود
والقصاص وا لدية واجلرائم التعزيرية.

٢ ـ تسـري احكام هذا النظـام (القانون) على مـا مل يكن قد فصل فيه من
الدعاوى وما مل يكن قد مت من االجراءات قبل تاريخ العمل به . ويستثىن من

ذلك :
( أ ) األحكام املعـدلة لالختصاص مىت كان تاريخ العمل ا بعد إقفال باب

املرافعة يف الدعوى.
(ب) األحكام املعدلة للمواعيد مىت كان امليعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل ا.

(ج) األحكام املنظمة لطرق الطعن بالنسبة اىل ما صدر من أحكام قبل تاريخ
العمل ا مىت كانت هـذه القوانني ملغية أو منـشئة لطريق من تلك

الطرق.
٣ ـ كل اجراء مت صحيحا يف ظل قانون معمول به يبقى صحيحا مامل ينص على

غري ذلك.
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٤ ـ ال جيري ما يـستحدث من مواعيد انقضاء الـدعوى اجلزائية أو غريها من
مواعيد االجراءات اال من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها.

٥ ـ مامل يرد فيه نص خاص يف هـذا النظام (القانون) ، تـسري أحكام نظام
(قانون) اجراءات التقاضـي أمام احملاكم املدنية ، فإذا مل يوجد نص يف نظام

(قانون) إجراءات التقاضي فريجع إىل القواعد العامة يف الشريعة االسالمية .

املـادة (٢)

الجيوز توقيع عقوبـة جزائية على اي شخص اال بعـد حماكمة جتري وفقا
للقواعد واالجراءات اليت يقررها النظام (القانون) .

املـادة (٣)

الجيوز  القبض علـى احد أو تفتيشه أو حجـزه أو حبسه اال يف االحوال
وبالشروط املنـصوص عليها يف القانون ، وال يتم احلجز أو احلبس اال يف االماكن

املخصصة لكل منهما وللمدة احملددة يف االمر الصادر من السلطة املختصة.
وحيظر ايذاء املـتهم جسمانيا أو معـنويا ، كما حيظـر تعريض اي انسان

للتعذيب أو املعاملة املاسة بالكرامة.

املـادة (٤)

الجيوز الفراد السلطة العامة الدخول يف اي حمل مسكون اال يف االحوال املبينة
يف هذا الـنظام (القانون) أو يف حالة طلب املـساعدة من الداخل أو وقوع خطر

جسيم يهدد النفس أو املال.
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املـادة (٥)

جيب ان يكون لكل متهم يف جـرمية معاقب عليها حبد أو قصاص أو دية أو
بالـقتل (االعدام) أو بالسجن املؤبد تعزيرا حمام للدفاع عنه يف مرحلة احملاكمة فاذا
مل يوكل املتهم حمامـيا عنه ندبت له احملكمة حماميـا تتحمل الدولة مقابال جلهده

وذلك على النحو املبني يف القانون.
وللمتهم يف جناية معاقب عليهـا بالسجن املؤقت ان يطلب من احملكمة ان

تندب له حماميا للدفاع عنه اذا حتققت من عدم قدرته املالية لتوكيل حمام.
واذا كان لدى احملامي املنتدب اعذارا أو موانع يريد التمسك ا فيجب عليه

ابداؤها بدون تأخري اىل رئيس احملكمة ، واذا قبلت االعذار يندب حمام آخر.

املـادة (٦)

تباشر النيـابة العامة (االدعاء العام) التحقيق واالام يف اجلرائم وفقا الحكام
هذا النظام (القانون).

املـادة (٧)

تشـرف النيابة العامة (االدعاء العام) علـى املنشآت العقابية وأماكن احلبس
االحتياطي واحلجز وحبس املدين وفقا الحكام هذا النظام (القانون).
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الكتـاب األول

الدعوى اجلزائيـة والدعوى املدنيـة التابعـة هلـا

البـاب األول

الدعوى اجلزائيـة

الفصـل األول 

أحوال رفع الدعوى اجلزائيـة

املـادة (٨) 

تقام الدعوى اجلزائية على مرتكب اجلرمية وكل من شارك أو ساهم فيها.

املـادة (٩)

ختتص النيابـة العامة (االدعاء الـعام) دون غريها برفع الـدعوى اجلزائية
ومباشرا وال ترفع من غريها اال يف االحوال املبينة يف القانون.

املـادة (١٠)

الجيوز التنازل عن الدعوى اجلزائية أو وقف أو تعطيل سريها اال يف االحوال
املبينة يف القانون.

املـادة (١١)

الجيوز ان ترفع الدعوى اجلزائية اال بناء على :
( أ ) شكوى خطية أو شفـوية من اين عليه أو ممن يقوم مقامه قانونا يف اجلرائم

التالية :
١ _ السرقة واالحتيال وخيانة األمانة واخفاء االشياء املتحصلة منها اذا كان
اين عليه زوجا للجاين أو كـان احد اصوله أو فروعه ومل تكن هذه

االشياء حمجوزا عليها قضائيا أو اداريا أو مثقلة حبق شخص آخر.
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٢ _ عدم تسليم الصغري اىل من له احلق يف طلبه ونزعه من سلطة من يتواله أو
يـكفله، واالمتناع عن أداء النفقـة أو اجرة احلضانـة أو الرضاعة أو

املسكن احملكوم ا.
٣ _ سب االشخاص وقذفهم .

٤ _ اجلرائم االخرى اليت ينص عليها القانون.
(ب) طلب مكتوب أو بعد احلصول على إذن كتايب من اجلهة املختصة يف اجلرائم

اليت يشترط فيها القانون ذلك .
وال تقبل الشكـوى بعد ستة اشهر من يوم علم اين عليه باجلرمية ومرتكبها

مامل ينص القانون على خالف ذلك.

املـادة (١٢)

تقدم الشكوى اىل النيـابة العامة (االدعاء العام) أو اىل احد مأموري الضبط
القضائي وجيوز يف حـالة التلبس باجلرمية ان تكون الشكوى اىل من يكون حاضرا

من رجال السلطة العامة.

املـادة (١٣)

اذا تعـدد اين عليهم يف اجلرائم املنصـوص عليها يف املادة (١١) فقرة (أ)
فيكفي ان تقدم الشكوى من احدهم.

واذا تعدد املتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد احدهم تعترب مقدمة ضد الباقني.

املـادة (١٤)

اذا كان اين عليه يف جرمية من اجلرائم املشار اليها يف املادة (١١) فقرة (أ) مل يتم
مخس عشرة سنة أو كان مصابا بعاهة يف عقله ، تقدم الشكوى ممن له الوالية عليه.

فاذا كانت اجلرمية واقعة على املال فتقبل الشكوى كذلك من الوصي أو القيم.
وتسري يف هاتني احلالتني مجيع االحكام املتقدمة اخلاصة بالشكوى.
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املـادة (١٥)

اذا تعارضت مصلحـة اين عليه مع مصلحة من ميثله أو مل يكن له من ميثله
تقوم النيابة العامة (االدعاء العام) مقامه.

املـادة (١٦)

يـنقضي احلق يف الشكوى يف االحوال الواردة يف املادة (١١) فقرة (أ) مبوت
اين عليه واذا حدثت الوفاة بعد تقدمي الشكوى فال اثر هلا على سري الدعوى.

املـادة (١٧)

ملن قدم الشكوى يف اجلـرائم املشار اليها يف املادة (١١) فقرة (أ) ان يتنازل
عن الشكـوى يف أي وقت قبل أن يصدر يف الدعـوى حكم بات ، وال ينقض

التنازل وال يعلق على شرط .
وتنقضي الدعوى اجلزائية بالتنازل شفاهة أو كتابة .

ويف حـالة تعدد اين عليهم ال ينتج الـتنازل أثرا اال اذا صدر من مجيع من
قدموا الشكوى.

ويف حالة تعدد املتهمني فان التنازل عن الشكوى بالنسبة الحدهم حيدث أثره
بالنسبة للباقني.

واذا تويف اين عليه بعد تقدمي الشكوى ، انتقل احلق يف التنازل اىل ورثته.

املـادة (١٨)

اذا تبـني للمحكمة أن هناك متهمني آخرين مل تـرفع عليهم الدعوى اجلزائية أو أن
هناك وقائع أخرى مل تكن قد اسندت اىل املـتهمني فيها ، أو اذا تبني هلا وقوع جناية أو
جنحة مرتبطة بالتهمة املعروضة عليها، فلها ان تقيم الدعوى اجلزائية بالنسبة هلؤالء املتهمني
أو بـالنسبة اىل هذه الوقائع أو اجلرائم وان حتقق الوقائع أو اجلرائم اجلديدة بنفسها وتفصل

فيها يئة أخرى أو أن حتيلها اىل النيابة العامة (االدعاء العام) لتحقيقها والتصرف فيها.
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املـادة (١٩)

للمحكمة اذا وقعت جرمية تعد على هيـئتها أو على احد اعضائها أو احد
العاملني ا أو كان من شأا االخالل بأوامرها أو باالحترام الواجب هلا أو التأثري
يف احد اعـضائها أو احد من الشهود فيهـا وكان ذلك يف صدد دعوى منظورة

أمامها أن حتيل املتهم للنيابة العامة (االدعاء العام) للتحقيق والتصرف فيها .

املـادة (٢٠)

اذا وقعت جنحـة أو خمالفة يف اجللسة اجرت احملكمة حتقيقا يف احلال وحتكم
على املتهم بعد مساع اقوال النيابة العامة (االدعاء العام) ودفاع املتهم ويكون احلكم
نـافذا ولو حصل استئنافه ، اما اذا كانت اجلرمية جناية تأمر احملكمة بتوقيف املتهم

وحتيله اىل النيابة العامة (االدعاء العام)  .
وال يتوقف رفع الدعوى يف هذه احلالـة على شكوى اذا كانت اجلرمية من

اجلرائم اليت يتطلب القانون لرفعها تقدمي شكوى ا.
ويف مجيع االحوال االخرى للمحكمة أن تأمر بالقبض على املتهم اذا اقتضى

احلال ذلك.

الفصـل السـادس

انقضـاء الدعوى اجلزائيـة

املـادة (٢١)

تنقضي الدعوى اجلزائية بوفاة املتهم أو مبضي املدة أو بصدور حكم بات فيها
أو بالعفو الشامل أو بالغاء النص الذي يعاقب على الفعل أو بالتنازل عن الشكوى
أو الطلب ، أو بانتهاء املدة احملددة الختبار سلوك احملكوم عليه مع وقف التنفيذ أو

وقف النطق بالعقاب ويف احلاالت االخرى اليت ينص عليها القانون.
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وال مينع ذلك من احلكم باملصادرة يف احلاالت اليت ينص عليها القانون.
وتنقـضي الدعوى يف جرائم القصاص واحلدود بوفاة املتهم أو بصدور حكم

بات وكذا بالعفو عن اجلاين يف جرائم القصاص.

املـادة (٢٢)

تنقضي الدعوى اجلزائية مبضي عشرين سنة يف اجلنايات اليت حيكم فيها بالقتل
(االعدام) أو السجن املؤبـد ، ومبضي عشر سنني يف مـواد اجلنايات األخرى ،
ومبضي ثالث سنني يف اجلنح ، وسنـة واحدة يف املخالفات ، وتبدأ هذه املدة من
يوم وقوع اجلرمية ، وبالنسبة للموظف العام فتبدأ من تاريخ تغيري صفته الوظيفية أو

انتهاء خدمته يف اجلرائم املتعلقة بوظيفته .
وال تنقضي الدعوى اجلزائية يف جرائم القصاص واحلدود والدية مبضي املدة.

املـادة (٢٣)

ال يوقف سريان املدة املبينة يف املادة السابقة الي سبب كان .

املـادة (٢٤)

ينقطع سـريان املدة باجراءات االام أو التحقيق أو احملاكمة وباالمر اجلزائي
وكذا باجراءات التحريات اليت تكـون قد اختذت يف مواجهة املتهم أو أخطر ا

بوجه رمسي.
واذا انقطعت املدة باجـراء أو أكثر ، بدأ سريان مدة جديدة من تاريخ آخر

اجراء.
وال جيوز يف أية حالة أن تطول املدة بسبب االنقطاع اىل أكثر من نصفها.

واذا تعدد املتهمون فـان انقطاع املدة بالنسبة الحدهم يترتب عليه انقطاعها
بالنسبة للباقني.
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البـاب الثانـي 

الدعوى املدنيـة التابعـة للدعوى اجلزائيـة

املـادة (٢٥)

ملن حلقـه ضرر شخصي مباشر من اجلرميـة ان يدعي باحلقوق املدنية قبل
املتهم ، والـضامن  اثناء مجع االستدالالت أو مباشرة التحقيق أو أمام احملكمة اليت
تنظر الدعوى اجلـزائية يف اية حالة كانت عليها الدعـوى واىل حني قفـل باب

املرافعة فيها وال يقبل منه ذلك امام احملكمة االستئنافية .

املـادة (٢٦)

اذا كـان من حلقه ضرر من اجلرمية غـري اهل للتقاضي ومل يكن له من ميثله
قانونا وجب على احملكمة املنظورة امامها الدعوى اجلزائية ان تعني من تلقاء نفسها

أو بناء على طلب النيابة العامة (االدعاء العام) نائبا عنه ليدعي باحلقوق املدنية.
وكذلك اذا كان املـتهم الذي اقيمت عليه الدعوى املدنية غري اهل للتقاضي
ومل يكن له من ميثله قانونا وجب علـى احملكمة ان تعني له بناء على طلب النيابة

العامة (االدعاء العام) من ميثله قانونا.

املـادة (٢٧)

اذا رأت احملكمة اجلزائية أن الفصل يف التعويضات اليت يطلبها املدعي باحلقوق
املدنية يستلزم اجراء حتقيق خـاص يترتب عليه ارجاء الفصل يف الدعوى اجلزائية

فلها إحالة الدعوى املدنية اىل احملكمة املدنية املختصة.

املـادة (٢٨)

للمدعي باحلقوق املدنية ان يترك دعواه يف اية حالة كانت عليها الدعوى واذا
ترك املـدعي باحلقوق املدنية دعواه املرفوعة امام احملكمة اجلزائية جاز له ان يرفعها

امام احملكمة املدنية.
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املـادة (٢٩)

اذا رفعت الدعوى املدنيـة امام احملكمة املدنية وجب وقف الفصل فيها حىت
يصدر حكم بات يف الدعوى اجلزائية املقامة قبل رفعها أو اثناء السري فيها على انه
اذا أوقف الفصل يف الـدعوى اجلزائية جلنون املتهـم يفصل يف الدعوى املدنية يف

مواجهة القيم عليه.
وال مينع وقف الدعوى املدنية من اختاذ االجراءات االحتياطية املستعجلة.

وتتبع االجراءات املقررة ذا القانون عند الفصل يف الدعوى املدنية اليت ترفع
امام احملكمة اجلزائية.

وينتهي وقف الدعوى املدنية امام احملكمة املدنية اذا اصدرت احملكمة اجلزائية
حكما باالدانة يف غيبة املتهم وذلك من يوم فوات ميعاد الطعن فيه من النيابة العامة

(االدعاء العام ) أو من يوم الفصل يف هذا الطعن.

املـادة (٣٠)

اذا انقضت الدعوى اجلزائية بعـد رفعها ألي سبب من االسباب ، أحالت
احملكمة اجلزائية الدعوى املدنية املرفوعة أمامها اىل احملكمة املدنية املختصة ، اال اذا

كانت الدعوى قد يأت للحكم يف موضوعها.
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الكتـاب الثانـي

استقصاء اجلرائم ومجع األدلة والتحقيق فيها

البـاب األول

السلطات املكلفة باستقصاء اجلرائم والتثبت من وقوعها والتحقيق فيها

الفصـل األول

مأمـور الضبـط القضائـي وواجباـم

املـادة  (٣١)

 يقوم مأمورو الضبط القضائي بتقصي اجلرائم والبحث عن مرتكبيها ومجع
املعلومات واالدلـة الالزمة للتحقيق واالام، ويكون مـأموري الضبط القضائي
تابعني للنائب العام (املدعي العام) وخاضعني الشرافه فيما يتعلق بأعمال وظائفهم.

املـادة (٣٢)

 يكون من مأموري الضبط القضائي يف دوائر اختصاصهم:
١. اعضاء النيابة العامة (االدعاء العام).

٢. ضباط الشرطة وصف ضباطها.
٣. املوظفون املخولون صفة مأموري الضبط القضائي مبقتضى القوانني واملراسيم

والقرارات.

املـادة (٣٣)

 جيب على مأموري الـضبط القضائي كل يف حدود اختصاصه ان يقبلوا
التبليغات والـشكاوى اليت ترد الـيهم يف شأن اجلرائـم ، وجيب عليهم وعلى
مرؤوسيهم ان حيصلـوا على االيضاحات واجراء املعـاينة الالزمة لتسهيل حتقيق
الوقائع اليت تبلغ اليهم أو اليت يعلمـون ا بأية كيفية كانت ، وعليهم ان يتخذوا

مجيع الوسائل التحفظية الالزمة للمحافظة على ادلة اجلرمية.
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املـادة (٣٤)

جيب ان تثبت مجيع االجراءات اليت يقوم ا مأمورو الضبط القضائي يف حماضر
موقع عليها منهم يبني ا وقت اختاذ االجراءات ومكان حصوهلا . وجيب أن تشمل
تلك احملاضر زيادة على ما تقدم توقيع املتهمني والشهود واخلرباء الذين سئلوا وترسل

احملاضر اىل النيابة العامة (االدعاء العام) مع االوراق واالشياء املضبوطة.

املـادة (٣٥)

على كل من شهد أو علم بوقوع جرمية مما جيوز للنيابة العامة (االدعاء العام)
رفع الدعوى عنها بغري شكوى أو طلب ان يـبلغ النيابة العامة (االدعاء العام) أو

احد مأموري الضبط القضائي عنها.

املـادة (٣٦)

جيب على كل من شهد أو علم من املـوظفني العموميني أو املكلفني خبدمة
عامة اثناء تأدية عمله أو بسبب تأديتـه بوقوع جرمية من اجلرائم اليت جيوز للنيابة
العامة (االدعاء العـام) رفع الدعوى عنها بغري شكوى أو طلب ان يبلغ عنها فورا

النيابة العامة (االدعاء العام) أو اقرب مأموري الضبط القضائي.

املـادة (٣٧)

الشكوى اليت اليدعي فيها مقدمها حبقوق مدنية ، تعد من قبيل التبليغات وال
يعترب الشاكي مدعيا حبقوق مدنية اال اذا صرح بذلك يف شكواه أو يف ورقة مقدمة

منه بعد ذلك اذا طلب يف احدمها تعويضا ما .

املـادة (٣٨)

ملأموري الضبط القضـائي أثناء مجع االدلة أن يسمعـوا اقوال من تكون لديهم
معلومات عن وقائع اجلرمية ومرتكبيهـا وأن يسألوا املتهم عن ذلك ، وهلم ان يستعينوا
باالطباء وغريهم من أهـل اخلربة وال جيوز هلم حتليف الشهود أو اخلرباء اليمني ، إال إذا

خيف عدم امكان مساع الشهود فيما بعد أو اقتضت الضرورة ذلك.
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وعلى مـأموري الضبط القضائي ومرؤسيهم ورجال السلطة العامة أن يربزوا
ما يثبت شخصيام وصفام عند مباشرة أي عمل أو إجراء منصوص عليه قانونا
مىت مـا طلب منهم ذلك ، وال يترتب على خمـالفة هذا اإلجراء بطالن العمل أو

اإلجراءات وذلك دون إخالل بتوقيع اجلزاء التأدييب .

املـادة (٣٩)

ملأموري الضبط القضائي اثناء قيامهم بواجبام ، ان يستعينوا مباشرة بالقوة
العامة مىت ما اقتضى االمر ذلك.

الفصل الثانـي

يف التلبـس باجلرميـة :

املـادة (٤٠)

تكون اجلرمية متلبسا ا حال ارتكاا أو بعد ارتكاا بربهة يسرية.
وتعترب اجلرمية متلبسـا ا اذا تبع اين عليه مرتكـبها ، أو تبعته العامة مع
الصياح اثر وقوعها أو اذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حامال آالت أو
اسلحة او متاع أو اشياء يستدل منها على انه فاعل أو شريك فيها أو اذا وجدت

به يف هذا الوقت آثار أو عالمات تفيد ذلك.

املـادة (٤١)

على مأمور الضبط القضائي يف حالة التلبس جبرمية ان ينتقل فورا حملل الواقعة ويعاين
االثار املادية للجرمية وحيافظ عليهـا ويثبت حالة االماكن واالشخاص وكل ما يفيد يف
كشف احلقيـقة ويسمع اقوال من كان حاضرا أو من ميكن احلصول منه على ايضاحات

يف شأن الواقعة ومرتكبيها ، وعليه اخطار النيابة العامة (االدعاء العام) فورا بانتقاله.
وعلـى النيابة العامـة (االدعاء العام) االنتقال فـورا اىل حمل الواقعة مبجرد

اخطارها جبناية متلبس ا.
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املـادة (٤٢)

ملـأمور الضبط القضائي عند انتقاله يف جرمية متلبس ا ان مينع احلاضرين من
مبارحة حمل الواقعة أو االبتعاد عنه حىت يتم حترير احملضر وله ان يستدعي يف احلال

من ميكن احلصول منه على ايضاحات يف شأن الواقعة.
فاذا خالف احد احلاضريـن االمر الصادر اليه من مأمور الضبط القضائي أو

امتنع أحد عن احلضور ممن دعوا اليه ، يثبت ذلك يف احملضر.
وحتكم احملكمـة املختصة علـى املخالف أو املمتنع بـعد مسـاع دفـاعه

بغـرامة ال جتاوز (..............................) .

الفصـل الثالـث

القبض على املتهـم

املـادة (٤٣)

ملأمور الضبط القضائي أن يقبض على املتهم احلاضر الذي توجد دالئل كافية
على ارتكابه جرمية يف اي من االحوال االتية :

أوال : يف اجلنايات.
ثانيا : يف اجلنح املتلبس ا املعاقب عليها بغري الغرامة.

ثالثا : يف اجلنح املعاقب عليها بغري الغرامة اذا كان املتهم موضوعا حتت املراقبة أو
خيشى هروبه.

رابعا : يف جنح السرقة واالحتيـال وخيانة األمانة والتعدي الشديد ومقاومة افراد
السلطة العامة بالقوة وانتهاك حرمة االداب العامة واجلرائم املتعلقة باالسلحة

والذخائر واملسكرات والعقاقري اخلطرة.
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املـادة (٤٤)

اذا مل يكن املتهم حاضرا يف األحـوال املنصوص عليها يف املادة السابقة جاز
ملأمور الضبط القضائي ان يصدر امرا بضبطه واحضاره ويذكر ذلك يف احملضر.

وينفذ امر الضبط واالحضار بواسطة احد افراد السلطة العامة.

املـادة (٤٥)

جيب على مـأمور الضبط القضائي ان يسمع اقوال املتهم فور القبض عليه أو
ضبـطه واحضاره واذا مل يأت مبا يربئه يرسله خالل اربع وعشرين ساعة اىل النيابة

العامة املختصة (االدعاء العام).
وجيب على النيابة العامـة (االدعاء العام) ان تستجوبه خالل أربع وعشرين

ساعة مث تأمر حببسه احتياطيا أو اطالق سراحه.

املـادة (٤٦)

لكل من شاهـد اجلاين متلبسا جبنايـة أو جنحة ، ان يسلمه اىل أقرب افراد
السلطة العامة دون حاجة اىل امر بضبطه.

املـادة (٤٧)

اذا كانت اجلرمية املتلبس ا مما يتوقف رفع الدعوى اجلزائية فيها على شكوى
فال جيوز القبض على املتهم اال اذا صرح بالشكوى من ميلك تقدميها وجيوز يف هذه

احلالة ان تكون الشكوى ملن يكون حاضرا من افراد السلطة العامة.
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الفصـل الرابـع

تفتيـش األشخـاص واملنـازل

مـادة (٤٨)

ملأمور الضبط القـضائي ان يفتش املتهم يف االحوال اليت جيـوز فيها قانونا
القبض عليه وجيرى تفتـيش املتهم بالبحث عما يكون جبسمه او مالبسه او امتعته

من آثار او اشياء تتعلق باجلرمية او تكون الزمة للتحقيق فيها.

املـادة (٤٩)

اذا كان املتهم أنثى جيب أن يكون التفتـيش مبعرفة أنثى تندب لذلك مبعرفة
عضو النيابة العامـة (االدعاء العام) بعد حتليفها ميينا بـأن تؤدي اعماهلا باالمانة
والصدق اذا مل تكن مـن مأموري الضبط القضـائي . وجيوز يف حاالت التلبس

باجلرمية أن يصدر الندب من مأموري الضبط القضائي.

املـادة (٥٠)

الجيوز ملأمور الضبط القـضائي تفتيش مرتل املتهم بغري اذن كتايب من النيابة
العامة (االدعاء العام) مامل تكن اجلرمية متلبسا ا وتتوفر أمارات قوية على ان املتهم
خيفي يف مرتله اشياء او اوراقا تفيد كشف احلقيقة ويتم تفتيش مرتل املتهم وضبط

االشياء واالوراق على النحو املبني ذا القانون.
كما يتم البحث عن االشياء واالوراق املطلوب ضبطها يف مجيع اجزاء املرتل

وملحقاته وحمتوياته.

املـادة (٥١)

ملأمور الضبط القـضائي ولو يف غري حالة التلبـس باجلرمية أن يفتش منازل
األشخاص املوضوعـني بنص القانون أو حبكم القضـاء حتت املراقبة إذا وجدت

إمارات قوية تدعو لالشتباه يف ارتكام جناية أو جنحة .
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املـادة (٥٢)

الجيوز تفتـيش مرتل املتهم اال للبحث عن االشياء اخلاصة باجلرمية اليت جيري
مجع االدلـة او التحقيق بشأا ومع ذلك اذا ظهرت عرضا اثناء التفتيش اشياء تعد
حيازا جرميـة او تفيد يف كشف احلقيقة يف جرميـة اخرى ، قام مأمور الضبط

القضائي بضبطها.

املـادة (٥٣)

إذا كان يف املرتل نســاء ومل يكن الغـرض من الـدخـول ضبطهن وال
تفتيشهن، اصطحب مأمـور الضبـط القضائي أثناء التفتيش امرأة ـ أن أمكن ـ
على أن يراعي التقاليد املتبعة يف معاملتهن وان ميكنهن من االحتجاب أو مغادرة املرتل

وان مينحهن التسهيالت الالزمـة لذلك مبا ال يضر مبصلحة التفتيش ونتيجته.

املـادة (٥٤)

اذا قامت اثنـاء تفتيش مرتل املتهم قرائن قوية ضده او ضد شخص موجود فيه
على انه خيفي معه شيئا يفيد يف كشف احلقيقة جاز ملأمور الضبط القضائي ان يفتشه.

املـادة (٥٥)

اذا وجد يف مرتل املتهم اوراق خمتومة او مـغلقة بأية طريقة اخرى فال جيوز
ملأمور الضبط القضائي ان يـفضها ، وعليه اثباا يف حمضر التفتيش وعرضها على

النيابة العامة (االدعاء العام) .

املـادة (٥٦)

جيري التفتيـش حبضور املتهم أو من ينـيبه عنه كلما أمكن ذلك ، واال مت
حبضور شاهدين ويكون هذان الشاهدان بقدر االمكان من أقاربه الراشدين أو من
القـاطنني معه باملرتل او من جريانه ويثبت ذلـك باحملضر ، وإذا حصل تفتيش يف

مرتل غري املتهم يدعى صاحبه إىل احلضور بنفسه أو بواسطة من ينيبه.
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املـادة (٥٧)

ملأموري الضبط القضائي ان يضعوا االختام على االماكن واالشياء اليت يكون
فيها آثار تفيد يف كشف احلقيقة وان يقيمـوا حراسا عليها وعليهم اخطار النيابة

العامة (االدعاء العام) بذلك فورا.
ولكل ذي مـصلحة ان يتظلم من هذا االجـراء اىل احملكمة املختصة وذلك
بعريضة يقدمها اىل النيابة العامة (االدعاء العام) وعليها رفع التظلم اىل احملكمة فورا

مشفوعا برأيها.

املـادة (٥٨)

ملأموري الـضبط القضائي ان يـضبطوا االشياء الـيت حيتمل ان تكون قد
استعملت يف ارتكاب اجلرمية او نتجت عن ارتكاا او حيتمل ان تكون قد وقعت

عليها اجلرمية وكذلك كل ما يفيد يف كشف احلقيقة.
وتوصف هذه االشياء وتعرض على املتهم ، ويطلب منه ابداء مالحظاته عليها

وحيرر بذلك حمضر يوقعه املتهم او يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.
وتوضع االشياء واالوراق املضبوطة يف حرز مغلق خمتوم ويكتب على احلرز تاريخ

احملضر احملرر بضبط تلك االشياء ، ويشار اىل املوضوع الذي حصل الضبط من اجله.

املـادة (٥٩)

جيري فض االختام املوضوعـة طبقا الحكام املادتني (٥٧ ، ٥٨) على االماكن
واالشياء حبضور املتهم او وكيله ومن ضبطت عنده هذه االشياء او بعد دعوم لذلك.

املـادة (٦٠)

كل شخص اتصل بعلمه بسبب التفتيش معـلومات عن االشياء اليت تناوهلا
التفتيش وافضى ا اىل أي شخص غري ذي صفة ، او انتفع ا بأية طريقة كانت ،

يعاقب بالعقوبات املقررة جلرمية افشاء االسرار.

 _ ٢٤ _



املـادة (٦١)

اذا كان ملن ضبطت عنـده االوراق ، مصلحة عاجلة فيها ، تعطى له صورة
منها مصدق عليها من النيابة العامة (االدعاء العام) مامل يكن يف ذلك اضرار بصاحل

التحقيق.

البـاب الثانـي

حتقيق النيابـة العامـة (اإلدعـاء العـام)

الفصـل األول

مباشـرة التحقيـق

الفـرع األول

أحكـام عامـة

املـادة (٦٢)

تباشر النـيابة العامة (االدعاء العام) التحقـيق بنفسها يف اجلنايات وما ترى
التحقيق فيه من اجلنح .

املـادة (٦٣)

يصطحـب عضو النيابة العامة (االدعاء العام) يف مجيع اجراءات التحقيق اليت
يباشرها أحد كتاب النيابة العامة (االدعاء العام) وجيوز له عند الضرورة ان يكلف

غريه بذلك بعد حتليفه اليمني.
ويوقع عضو النيـابة العامة (االدعاء العـام) والكاتب على كل صفحة من

احملاضر وحتفظ هذه احملاضر مع باقي االوراق يف ادارة الكتاب.
ولعضـو النيابة العامة (االدعاء العـام) ان يثبت كل ما تقتضيه الضرورة من

اجراءات التحقيق قبل حضور الكاتب.
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املـادة (٦٤)

تعترب اجراءات التحقيق ذاا والنتائج اليت تسفر عنها من االسرار وجيب على
اعضاء النيـابة العامة (االدعاء العـام) وأعوام من الكتاب واخلرباء وغريهم ممن
يتصلون بالتحقيق او حيضرونه بسبب وظيفتهم او مهنتهم عدم افشائها ويعاقب من

خيالف ذلك بالعقوبة املقررة جلرمية افشاء االسرار.

املـادة (٦٥)

لعضو النيابة العامة (االدعاء العام) ان يكلف احد مأموري الضبط القضائي القيام
بعمل معني او اكثر من اعمال التحقيق عدا استجواب املتهم وله اذا دعت احلال الختاذ
اجراء من االجراءات يف جهة تقع خارج دائرة اختصاصه ان يندب لتنفيذه احد اعضاء
النيابة العامة (االدعاء العـام) او احد مأموري الضبط القضائي لتلك اجلهة ويف مجيع

االحوال يكون للمنتدب للتحقيق يف حدود ندبه كل سلطة خمولة ملن ندبه.

املـادة (٦٦)

على عضو النيابة العامة (االدعاء العام) يف مجيع االحوال اليت يندب فيها غريه
الجراء بعض التحقيقات ان يبني املـسائل املطلوب حتقيقها واالجراءات املطلوب
اختاذها وللمنتدب ان جيري أي عمل آخر من اعمال التحقيق وان يستجوب املتهم
يف االحوال اليت خيشى فيهـا من فوات الوقت مىت كان هذا العمل متصال والزما

لكشف احلقيقة.

املـادة (٦٧)

جيري التحقيق باللغة العربية. 
واذا كـان املتهم او اخلصوم او الشـاهد او غريهم ممن ترى النيـابة العامة
(االدعاء العام) مساع اقواهلم جيهل اللغة العـربية فعلى عضو النيابة العامة (االدعاء

العام) ان يستعني مبترجم بعد ان حيلف ميينا بأن يؤدي مهمته باالمانة والصدق.
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الفـرع الثانـي

املعاينـة والتفتيش وضبط األشياء املتعلقـة باجلرميـة

املـادة (٦٨)

ينتقل عضو النيابة العامة (االدعاء العام) اىل أي مكان ليثبت حالة االشخاص
واالماكن واالشياء املتصلة باجلرمية وكل ما يلزم اثبات حالته.

فاذا دعت احلال الختـاذ االجراء يف جهة تقع خارج دائرة اختصاصه فله ان
يطلب لتنفيذه ندب عضو النيابة العامة املختصة (االدعاء العام) .

املـادة (٦٩)

لعضو النيـابة العامة (االدعاء العام) تفتيش مرتل املتهم بناء على مة موجهة
اليه بارتكـاب جرمية او باشتراكه يف ارتكاا ، وله أن يفتش أي مكان يضبط فيه
اية اوراق او اسلحة وكل ما حيتمل انه استعمل يف ارتكاب اجلرمية او نتج منها او

وقعت عليه وكذلك كل ما يفيد يف كشف احلقيقة.

املـادة (٧٠)

يراعى يف تفتيش االنثى حكم املادتني (٤٩ و ٥٣) من هذا القانون.

املـادة (٧١)

لعضو النيابة العامة (االدعاء العام) ان يفتش املتهم وال جيوز له تفتيش غري املتهم
أو مرتل غري مرتله اال اذا اتضح من امارات قوية انه حائز الشياء تتعلق باجلرمية.

املـادة (٧٢)

جيوز لعضو النيابة العامة (االدعاء العام) مبوافقة النائب العام (املدعي العام) ان
يضبط لدى مكاتب الربيد مجيع املكاتبات والرسائل واجلرائد واملطبوعات والطرود
ولدى مكاتب الربق مجيع الربقيات وان يراقب احملادثات السلكية والالسلكية مىت

استوجبت مقتضيات التحقيق ذلك.
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املـادة (٧٣)

يطلع عضو النيابـة العامة (االدعاء العام) وحده عـلى املكاتبات والرسائل
واالوراق االخرى املضبوطه وله حـسب ما يظهر من الفحص أن يأمر بضم تلك
االوراق اىل ملف الدعوى او يردها اىل من كان حائزا هلا او من كانت مرسلة اليه.

املـادة (٧٤)

الجيوز لعضو النيابة العامة (االدعاء العام) ان يضبط لدى حمامي املتهم االوراق
واملستنـدات اليت سلمها املتهم اليه الداء املهمـة اليت عهد اليه ا وال املراسالت

املتبادلة بينهما يف الدعوى.

املـادة (٧٥)

لعضو النيـابة العامة (االدعاء العام) ان يأمر احلائز لشيء يرى ضبطه او االطالع عليه
بتقدميه وتسري على من خيالف ذلك االمر االحكام املقررة جلرمية االمتناع عن اداء الشهادة.

املـادة (٧٦)

تبلغ اىل املتهم املكاتبات والرسائل والربقيات وما يف حكمها املضبوطة او املرسلة
اليه او تعطى اليه صورة منها يف اقرب وقت اال اذا كان يف ذلك اضرار بسري التحقيق.

ولكل شـخص يدعي حقه يف االشياء املضبوطـة ان يطلب اىل عضو النيابة
العامة (االدعاء العام) تسليمها اليه.

الفرع الثالـث

رد األشياء املضبوطة والتصرف فيها

املـادة (٧٧)

جيوز رد االشياء اليت ضبطت اثنـاء التحقيق ولو كان ذلك قبل احلكم مامل
تكن الزمة للسري يف الدعوى او حمال للمصادرة.
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املـادة (٧٨)

 يكـون رد االشياء اىل من كانت يف حيـازته وقت ضبطها على انه اذا
كانت املضبوطات من االشياء اليت وقعت عليها اجلرمية او اليت نتجت عنها يكون
ردهـا اىل من فقد حيازا بـاجلرمية مامل يكن ملـن ضبطت معه حق يف حبسها

مبقتضى القانون.

املـادة (٧٩)

يصدر االمر بالـرد من النيابة العامة (االدعاء العام) وجيوز للمحكمة ان تأمر
بالرد اثناء نظر الدعوى اجلزائية.

املـادة (٨٠)

االمر بالـرد ال مينع ذوي الشأن من املطالبة امـام احملكمة املدنية مبا هلم من
حقوق وال جيوز ذلك للمتهم او املدعي باحلقـوق املدنية اذا كان االمر بالرد قد

صدر من احملكمة اجلزائية بناء على طلب ايهما يف مواجهة االخر.

املـادة (٨١)

جيوز االمر بالرد ولو بغري طلب.
وال جيوز للنيابـة العامة (االدعاء العام) ، االمر برد شيء متنازع عليه او برد
شيء يـوجد شك فيمن له احلق يف تسلمه ، ولذوي الشأن املطالبة به أمام احملكمة

املختصة .

املـادة (٨٢)

جيب عند صدور قرار باحلـفظ او بأال وجه القامة الدعوى ان يفصل عضو
النيابة العامة (االدعاء العام) يف مصري االشياء املضبوطه.

وجيب على احملكمة اجلزائية عند احلكم يف الدعوى ان تفصل يف مصري االشياء
املضبوطـة اذا حصلت املطالبة بالرد امامها وهلا ان تأمر باحالة اخلصوم اىل احملكمة
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املدنية اذا رأت موجبا لذلك ويف هذه احلـالة جيوز وضع االشياء املضبوطة حتت
احلراسة واختاذ اجراءات اخرى للمحافظة عليها.

املـادة (٨٣)

اذا كـان الشيء املضبوط ممـا يتلف مبرور الزمن او يسـتلزم بقاؤه نفقات
تستغرق قـيمته جاز االمر ببيعه بطريق املـزاد العلين اذا مسحت بذلك مقتضيات
التحقيق وحيتفظ بثمن املبيع لصاحب احلق فيه ، ويؤول إىل خزينة الدولة عند عدم

املطالبة به مبرور (.......................) من تاريخ ايداعه .

املـادة (٨٤)

االشياء املضبوطـة اليت اليطالب ا أصحاب احلق فيها خالل ثالث سنوات
من تاريخ انتهـاء الدعوى اجلزائية جيوز االمر بـبيعها بطريق املزاد العلين وحيتفظ
بثمنها الصحاب احلق فيها ، ويسقط احلق يف املطالبة بالثمن بعد مرور (.....) من

تاريخ ايداعه، ويؤول إىل خزينة الدولة .

الفـرع الرابـع

مسـاع الشهـود

املـادة (٨٥)

يسمع عضو النيابة العامة (االدعاء العام) شهادة الشهود الذين يطلب اخلصوم
مساعهم ، وله ان يسمع شهادة من يـرى لزوم مساعه من الشهود عن الوقائع اليت

تثبت او تؤدي اىل ثبوت اجلرمية وظروفها واسنادها اىل املتهم او براءته منها.

املـادة (٨٦)

يكلف عضو النيـابة العامة (االدعـاء العام) الشهود الـذين تقرر مساعهم
باحلضـور بواسطة افراد السلطة العامة ، وله ان يسمع شهادة أي شاهد حيضر من

تلقاء نفسه ويثبت ذلك يف احملضر.
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املـادة (٨٧)

يسمع عضو النيابة العامة (االدعاء العام) كل شاهد على انفراد وله ان يواجه
الشهود بعضهم ببعض.

املـادة (٨٨)

يطلب عضو النيابـة العامة (االدعاء العام) من كل شاهد ان يبني امسه ولقبه
وسنه ومهنته وجنسيته وحمل اقامته وصلته بـاملتهم واين عليه واملدعي باحلقوق

املدنية ويتثبت من شخصيته.
وجيوز حتليف الشاهد الذي أمت مخـس عشرة سنة قبل اداء الشهادة ميينا بأن
يشهد باحلق ، وجيوز مسـاع من مل يتم السن املذكورة ، وكذلك من كان مصابا
مبرض أو عاهة جتعل التفاهم معه غري ممكن إال بـواسطة من يستطيع التفاهم معه

وذلك على سبيل االستئناس بغري ميني .
وتدون البيـانات املذكورة وشهادة الشهود واجراءات مساعها يف احملضر بغري
تعـديل او شطب او كشط او حتشري او اضـافة وال يعتمد شيء من ذلك اال اذا

صدق عليه عضو النيابة العامة (االدعاء العام) والكاتب والشاهد.

املـادة (٨٩)

يضع كل من عـضو النيابة العـامة (االدعاء العام) والكـاتب توقيعه على
الشهـادة، كذلك الشاهد بعد تالوا عليه ، فان امتنع عن وضع توقيعه او بصمته

او مل يستطع اثبت ذلك يف احملضر مع ذكر االسباب اليت يبديها.

املـادة (٩٠)

جيب على كل مـن دعي للحضور أمام النيابة العـامة (االدعاء العام) لتأدية
شهادة ان حيضر بنـاء على الطلب احملرر اليه ، فاذا ختلف عن احلضور بدون عذر

فلعضو النيابة العامة (االدعاء العام) ان يصدر امرا بضبطه واحضاره.
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املـادة (٩١)

اذا كان الشاهد مريضا أو لديه ما مينعه من احلضور تسمع شهادته يف مكان
وجوده ، وإذا تبني عدم صحة العذر جاز احلكم عليه بغرامة ال جتاوز (...........) .

املـادة (٩٢)

يقدر عضو النيابة العامـة (االدعاء العام) بناء على طلب الشهود املصاريف
والتعويضات اليت يستحقوا بسبب حضورهم الداء الشهادة.

الفـرع اخلامـس

نـدب اخلبـراء

املـادة (٩٣)

اذا اقتضى التحقيق االستعانة خببري الثبات حالة من احلاالت كان لعضو النيابة
العامة (االدعاء العام) ان يصدر أمرا بندبه ليقدم تقريرا عن املهمة اليت يكلف ا.

ولعضو النيابة العامة (االدعاء العام) ان حيضر وقت مباشرة اخلبري مهمته وجيوز
للخبري ان يؤدي مهمته بغري حضور اخلصوم.

املـادة (٩٤)

اذا كان اخلبري غري مقيد امسه يف اجلدول وجـب ان حيلف امام عضو النيابة
العامة (االدعاء العام) ميينا بأن يؤدي عمله بالصدق واالمانة .

املـادة (٩٥)

يقدم اخلبري تقـريره كتابة وحيدد عضو النيـابة العامة (االدعاء العام) للخبري
ميعادا لتقدميه وله ان يـستبدل به خبريا آخر اذا مل يقدم التقرير يف امليعاد احملدد او

استدعى التحقيق ذلك.
ولعضـو النيابة العامة (االدعاء العام) منـاقشة اخلبري يف تقريره ومساع اقواله

كشاهد بشأنه.
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وللخصوم رد اخلبري إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك ، ويقدم طلب الرد
إىل عضو النيابة العامة (االدعاء العام) للفصل فيه ، وجيب أن تبني فيه اسباب الرد ،
وعلى عضو النيابـة العامة (االدعاء العام) الفـصل فيه خالل سبعة أيام من يوم
تقـدميه، ويترتب على تقـدمي الطلب عدم استمـرار اخلبري يف عمله إال يف حالة

االستعجال وبأمر من عضو النيابة العامة (االدعاء العام).

الفـرع السادس

االستجواب واملواجهـة

املـادة (٩٦)

جيب على عضو النيابة العامة (االدعاء العام) عند حضور املتهم الول مرة يف التحقيق
ان يدون مجيع البيانـات اخلاصة باثبات شخـصيته وحييطه علما بالتـهمة املنسوبة اليه
وعقوبتها ويثبت يف احملضر ما قد يبديه يف شأا من أقوال، وال جيوز حتليف املتهم اليمني.

املـادة (٩٧)

جيب ان ميكن حمامي املتهـم من حضور التحقيق معه واالطالع على أوراق
التحقيق، مامل تقتض مصلحة التحقيق غري ذلك .

الفـرع السابـع

التكليف باحلضـور وأمر القبض واإلحضـار

املـادة (٩٨)

لعضو النيابة العامـة (االدعاء العام) ان يصدر حسب االحوال أمرا بتكليف
املتهم باحلضور او بالقبض عليه واحضاره.

وجيب ان يشتمل كل امر على اسم املتهم ولقبه ومهنته وجنسيته وحمل اقامته
والتهمة املنسوبة اليه وتاريخ االمر ومكان وزمان احلضور واسم عضو النيابة العامة
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(االدعاء العام) وتوقيعه واخلتم الرمسي ويشمل امر القبض واالحضار تكليف افراد
السلطة العامة بالقبض على املتهم واحضاره امام عضو النيابة العامة (االدعاء العام)

اذا رفض طوعا احلضور يف احلال.
وتعلن االوامر اىل املتهم مبعرفة افراد السلطة العامة وتسلم له صورة منها .

املـادة (٩٩)

اذا مل حيضر املتهم بعد تكليفه باحلضور دون عذر مقبول ، او اذا خيف هربه
او مل يكن له حمل اقامة معروف ، او كانت اجلرمية يف حالة تلبس جاز لعضو النيابة
العامة (االدعاء العـام) ان يصدر امرا بالقبض علـى املتهم واحضاره ولو كانت

الواقعة مما الجيوز فيها حبس املتهم احتياطيا.

املـادة (١٠٠)

تكون االوامر اليت يصدرها عضو النيابة العامة (االدعاء العام) نافذة يف مجيع
مناطق الدولـة والجيوز تنفيذ اوامر القبض واالحضـار بعد مضي ستة أشهر من

تاريخ صدورها مامل يعتمدها عضو النيابة العامة (االدعاء العام) ملدة أخرى.

املـادة (١٠١)

جيب على عضو النيابة العامة (االدعاء العام) ان يستجوب فورا املقبوض عليه،
واذا تعذر ذلك يودع احد االماكن املخصصة للحبس اىل حني استجوابه ، وجيب
اال تزيـد مدة ايداعه على اربع وعشرين ساعة ، فاذا مضت هذه املدة وجب على
القـائم على ادارة ذلك املكان ارساله اىل النيابـة العامة (االدعاء العام) وعليها ان

تستجوبه يف احلال واال أمرت باخالء سبيله.
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الفـرع الثـامن

امـر احلبس االحتياطـي

املـادة (١٠٢)

مع مـراعاة قانون األحداث ، جيوز لعضو النـيابة العامة (االدعاء العام) بعد
استجواب املتهم ان يصدر أمرا حببسه احـتياطيا اذا كانت الدالئل كافية وكانت
الواقعة جناية او جنحة معـاقبا عليها باحلبس ملدة ال تقل عن ثالثة أشهر ، وجيوز

حبس املتهم احتياطيا إذا مل يكن له حمل إقامة ثابت ومعروف يف البالد.

املـادة (١٠٣)

جيب أن يشتمل أمر احلبس فضال عن البيـانات الواردة يف الفقرة الثانية من
املادة (٩٨) على تكليف القـائم على ادارة املكان املخصص للحبس بقبول املتهم
ووضعه فيه مع بيان مادة القانون املـنطبقة على الواقعة ، وتسري على امر احلبس

االحكام املنصوص عليها يف الفقرة االخرية من املادة (٩٨).

املـادة (١٠٤)

جيب عند ايداع املتهم املكان املخصص للحبس ان تسلم اىل القائم على ادارته
صورة من امر احلبس بعد توقيعه على االصل باالستالم.

والجيـوز للقائم على ادارة املكان املخصـص للحبس ان يسمح الحد افراد
السلطة العامة باالتصال بـاحملبوس احتياطيا داخل ذلك املكان اال باذن كتايب من
النيابة العامة (االدعاء العام) وعلـيه ان يدون يف الدفتر املعد لذلك اسم الشخص

الذي مسح له ووقت املقابلة وتاريخ ومضمون االذن.

املـادة (١٠٥)

لعضو النيـابة العامة (االدعاء العام) اذا اقتضت ضرورة اجراءات التحقيق ان
يأمـر بعدم اتصال املتهم احملبوس احتيـاطيا بغريه من احملبوسني واال يزوره احد ،

وذلك بدون اخالل حبق املتهم يف االتصال دائما باملدافع عنه على انفراد.
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املـادة (١٠٦)

االمر باحلبس الصـادر من النيابة العامة (االدعاء العام) يكون بعد استجواب
املتهم وملدة سبعة ايام جيوز جتديدها ملدة اخرى التزيد على اربعة عشر يوما.

فاذا استلزمت مصلحة التحقيق استمرار حـبس املتهم احتياطيا بعد انقضاء
املدد املشار اليها يف الفقرة السـابقة ، وجب على النيابة العامة (االدعاء العام) ان
تعرض االوراق على احد قضاة احملكمة اجلزائية املختصة ليصدر أمره بعد االطالع
على االوراق ومساع اقوال املتهم مبد احلبس ملدة الجتاوز ثالثني يوما قابلة للتجديد

او االفراج عنه بضمان او بغري ضمان.
وللـمتهم ان يتظلم اىل رئيس احملكمة من االمـر الصادر يف غيبته مبد احلبس

وذلك خالل ثالثة ايام من تاريخ ابالغه االمر او علمه به.

الفـرع التاسـع

االفـراج املؤقـت

املـادة (١٠٧)

ال جيوز االفراج عن املتهم احملبوس احتياطيا يف جرمية عقوبتها القتل (االعدام)
أو الـسجن املؤبد وجيوز االفراج عن املتهم احملبوس احتياطيا يف مة جناية من قبل

احملكمة املختصة مبحاكمته بعد اخذ رأي النيابة العامة (االدعاء العام) .
وللنيابة العامة االمر باالفراج املؤقت عن املتهم احملبوس احتياطيا يف جنحة يف
كل وقت سـواء من تلقاء نفسها او بناء علـى طلب املتهم ، مامل يكن املتهم قد
أحيل اىل احملكمة املختصة حملاكمته فيكون االفراج عنه من اختصاص هذه احملكمة.

املـادة (١٠٨)

يف غري احلاالت اليت يكون فيها االفراج املؤقت وجوبيا ، جيوز تعليق االفراج
على تقدمي ضمان شخصي او مايل ويقدر عضـو النيابة العامة (االدعاء العام) او
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القاضي حسب االحوال مبلغ الضمان املايل وخيصص هذا املبلغ ليكون جزاء كافيا
لـتخلف املتهم عن احلضور يف أي اجراء من اجـراءات التحقيق والدعوى وعدم

التهرب من تنفيذ احلكم والقيام بكل الواجبات االخرى اليت تفرض عليه.

املـادة (١٠٩)

يدفع مبلغ الضمان من املتهم أو من غريه ، ويكون ذلك بايداع املبلغ املقدر
خزانة النيابة العامة (االدعاء العام) أو احملكمة حسب األحوال ، وجيوز ان يقبل من
أي شخص ملىء التعهد بدفع املبلغ املقدر للضمان اذا أخل املتهم بشروط االفراج،
ويؤخذ التعهد بـذلك يف حمضر التحقيق او بتقـرير يف ادارة الكتاب ، ويكون

للمحضر او التقرير قوة السند التنفيذي.

املـادة (١١٠)

اذا ختلف املتهم بغري عذر مقبول عن تنفيـذ أحد االلتزامات املفروضة عليه
وفقا للمادة (١٠٨) يصبح الضمان املايل ملكا للدولة بغري حاجة اىل حكم بذلك.

ويرد مبلغ الضمان بأكمله اذا صدر يف الدعوى قرار بأن ال وجه القامتها او
حكم بالرباءة ، وجيـوز للمحكمة يف مجيع االحوال ان حتكم برد مبلغ الضمان او

أي جزء منه او تعفي الضامن من تعهده.

املـادة (١١١)

االمر الصادر باالفراج ال ميـنع عضو النيابة العامة (االدعاء العام) من اصدار
امر جديد بالقبض على املتهـم وحبسه اذا قويت االدلة ضده او أخل بالواجبات

املفروضة عليه او وجدت ظروف تستدعي اختاذ هذا االجراء.
واذا كان أمر االفراج صادرا من احملكمـة فيكون اصدار امر جديد بالقبض

على املتهم من ذات احملكمة بناء على طلب النيابة العامة (االدعاء العام) .
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املـادة (١١٢)

اذا احيل املتهم اىل احملكمة يكـون االفراج عنه ان كان حمبوسا او حبسه ان
كان مفرجا عنه من اختصاص احملكمة احملال اليها.

ويف حالة احلكم بعـدم االختصاص تكون احملكـمة اليت اصدرت احلكم هي
املختصة بالنظر يف طلب االفراج او احلبس اىل ان ترفع الدعوى اىل احملكمة املختصة.

املـادة (١١٣)

اليقبل من اين عليه او من املدعي بـاحلقوق املدنية طلب حبس املتهم وال
تسمع منه اقوال يف املناقشات املتعلقة باالفراج عنه.

الفصـل الثانـي

التصرف يف التهمة ويف الدعوى

املـادة (١١٤)

للنيابة العـامة (االدعاء العام) بعد التحقيق الذي أجرته ان تصدر أمرا بأن ال
وجه القامة الدعوى وتأمر باالفراج عن املتهم مامل يكن حمبوسا لسبب آخر.

وال يكون صدور االمر بأن ال وجه القامة الدعوى يف اجلنايات اال من رئيس
النيابة العامـة (االدعاء العام) او من يقوم مقامه ، وال يكون نافذا اال بعد مصادقة

النائب العام (املدعي العام) عليه .
ويبني باالمر اسم املتهم ولقبه وسنه وحمل ميالده وحمل اقامته ومهنته وجنسيته

وبيان الواقعة املنسوبة اليه ووصفها القانوين.
وجيب ان يـشتمل االمر على االسباب اليت بـين عليها ويعلن األمر للمدعي
باحلقوق املدنية ، واذا كان قد تويف يكون االعالن لورثته مجلة دون ذكر امسائهم

وذلك يف آخر موطن كان ملورثهم.
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املادة (١١٥)

االمر الصادر من النيابة العامة (االدعاء العام) بأن ال وجه القامة الدعوى مينع
من العودة اىل التحقيق اال اذا ظهرت ادلة جديدة.

ويعد من االدلة اجلديدة شـهادة الشهود واحملاضر واالوراق االخرى اليت مل
تعرض على النيابة العامة (االدعاء العام) ويكون من شأا تقوية االدلة اليت وجدت

غري كافية او زيادة االيضاح املؤدي اىل ظهور احلقيقة.

املادة (١١٦)

للنائب العام (املدعي الـعام) يف قضايا اجلنح ان يلغـي االمر املشار اليه يف املادة
(١١٥)خالل ثالثة االشهر التالية لصدوره بقرار مسبب مامل يكن قد سبق الطعن فيه.

املادة (١١٧)

اذا رأت النيابة العامة (االدعاء العام) ان الواقعة جنحة وأن االدلة على املتهم
كافية أحالت الدعوى اىل احملكمة اجلزائية املختصة بنظرها.

املادة (١١٨)

يقرر رئيس النيابة العامة (االدعاء العام) أو من يقوم مقامه احالة الدعوى اىل
حمكمة اجلنايات يف االحوال االتية :

١ ـ اذا رأى أن الواقعة جناية وأن االدلة على املتهم كافية.
٢ ـ اذا وجد شـكا فيما اذا كانت الواقعة جنـاية أو جنحة فيحيلها اىل حمكمة

اجلنايات بوصف اجلناية.
٣ ـ اذا كانت الواقعة قد سبق احلكم فيها ائيا من حمكمة اجلنح بعدم االختصاص

الا جناية.

املادة (١١٩)

جيب أن يشتمل أمر االحالة على البيانات االتية :
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١ ـ تعيني املتهم ببيان امسه ولقبه وجنسيته وسنه وحمل اقامته ومهنته.
٢ ـ تعيني املدعي باحلقوق املدنية واملشتكي ببيان االسم والصفة والعنوان.

٣ ـ بـيان اجلرمية موضوع الـدعوى ، بتحديد االفعال املكـونة الركاا طبقا
لنصوص التجرمي ، وذكر الوقائع املتعلقة بارتكاب اجلرمية من حيث طبيعتها ،
ومكاا ، وزماا، وكيفية ارتكاا، وآثارها ، وما يرتبط ا من اعذار ومن

ظروف مشددة أو خمففة .
٤ ـ الوصف القانوين للجرمية بذكر املواد القانونية اليت تنطبق عليها.

٥ ـ بيان االدلة على وقوع اجلرمية ، ونسبتها اىل املتهم.
٦ ـ بيان امساء شهود االثبات وشهود النفي.

٧ ـ أية بيانـات اخرى ترى النيابة العامة (االدعاء العام) ضرورة ادراجها يف أمر
االحالة.

وتعلن النيابة العامة (االدعاء العـام) اخلصوم ذا االمر خالل ثالثة أيام من
تاريخ صدوره.

املادة (١٢٠)

يفرج عـن املتهم احملبوس احتياطيا اذا مل يشـتمل االمر الصادر باالحالة اىل
احملكمة املختصة على استمرار حبسه.

املادة (١٢١)

ترسل النيابـة العامة (االدعاء العام) ملف الـقضية اىل ادارة كتاب احملكمة
املختصة فور االنتهاء من التحقيق والتصرف فيه باالحالة اىل احملكمة املختصة.

املادة (١٢٢)

اذا صدر أمـر باحالة متهم جبناية اىل حمـكمة اجلنايات يف غيبته مث حضر او
قبض عليه تنظر الدعوى من جديد حبضوره امام احملكمة .
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املادة (١٢٣)

اذا طرأ بعد صدور االمر باالحالة ما يستوجب اجراء حتقيقات تكميلية فعلى
النيابة العامة (االدعاء العام) ان تقوم باجرائها وتقدم احملضر اىل احملكمة .

الباب الثالث

استئناف االوامر والقرارات الصادرة يف مرحلة التحقيق

املادة (١٢٤)

للنيـابة العامة (االدعاء العام) ان تستأنف القرار الصادر من القاضي باالفراج
املؤقت عن املتهم احملبـوس احتياطيا وال جيوز تنفيـذ القرار الصادر باالفراج قبل
انقضاء ميعاد االستئناف وال قبل الفصل فيه اذا رفع يف هذا امليعاد ، وجيوز للمتهم

او من ينوب عنه استئناف االمر الصادر حببسه احتياطيا أمام احملكمة املختصة.

املادة (١٢٥)

للـمدعي باحلقوق املدنية استئناف القـرار الصادر من النيابة العامة (االدعاء
العـام) بان ال وجه القامة الدعوى النتفاء الـتهمة او الن الواقعة ال يعاقب عليها

القانون او الن االدلة على املتهم غري كافية.

املادة (١٢٦)

حيصل االستئناف املنصوص عليه يف املادتني السابقتني بتقرير يف ادارة كتاب
حمكمة االستئناف املختصة ويـرفع اىل احملكمة املذكورة ويكون ميعاد االستئناف
أربـعا وعشرين ساعة يف احلالة املـنصوص عليها يف املادة (١٢٤) وعشرة ايام يف

احلالة املنصوص عليها يف املادة (١٢٥).
ويبدأ املـيعاد من تاريخ صدور القرار بالنسبة اىل النيابة العامة (االدعاء العام)

ومن تاريخ اعالن االمر بالنسبة للمتهم ولباقي اخلصوم .
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املادة (١٢٧)

حتدد ادارة الكتاب للمستأنـف يف تقرير االستئناف تاريخ اجللسة ، ويكون
هـذا التاريخ يف خالل ثالثة ايام ، وتكلف النيابـة العامة (االدعاء العام) اخلصوم
االخرين باحلضـور يف اجللسة اليت حددت وترسل النيـابة العامة (االدعاء العام)

االوراق فورا اىل ادارة كتاب احملكمة.

املادة (١٢٨)

تنظر حمكمة االستئناف يف طلبات استئناف االوامر والقرارات املشار اليها يف
هذا الباب يف غري عالنيـة ، وهلا ان تنظرها يف غري االيام املعينة النعقادها ويف غري

مقر احملكمة كلما اقتضت احلال ذلك.

املادة (١٢٩)

تـصدر حمكمة االستئنـاف قراراا يف الطعن يف االمـر بأن ال وجه القامة
الدعوى بعد االطالع علـى االوراق ومساع االيضاحات اليت ترى لزوم طلبها من
اخلصـوم ، وهلا ان جتري ما تـرى لزومه للفصل يف الطعن املـرفوع امامها من
حتقيقات تكميلية او ان تندب لذلك احد اعضائها او النيابة العامة (االدعاء العام) .

املادة (١٣٠)

حملكمة االستئناف عند نظر االستئناف املرفوع عن االمر الصادر باالفراج عن
املتهم احملبوس احتياطيا ان تأمر مبد حبسه واذا مل يفصل يف االستئناف خالل ثالثة

ايام من تاريخ التقرير به وجب تنفيذ االمر الصادر باالفراج فورا.
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الكتـاب الثالـث

احملاكمـات

البـاب االول

االختصـاص

الفصـل االول

االختصـاص يف املـواد اجلزائيـة

املـادة (١٣١)

يتعني االختصاص باملكان الـذي وقعت فيه اجلرمية أو حمل إقامة املتهم ، أو
مكان ضبطه ، وإذا تبني للمحكمة يف أية حالة كانت عليها الدعوى أا غري خمتصة
مكانيـا بنظرها تقضي بعـدم اختصاصها ولو بغري طـلب وإحالتها إىل احملكمة

املختصة.

املادة (١٣٢)

إذا وقعت يف اخلارج جرميـة من اجلرائم اليت تسري عليها أحكام هذا النظام
(القانون) ترفع على مرتكبها الدعوى أمام احملاكم اجلزائية يف العاصمة ، مامل يكن
قد حكم عليه عن هذه اجلرميـة يف اخلارج ونفذ احلكم أو سقطت العقوبة أو رد

إليه اعتباره.

املادة (١٣٣)

ختتص احملكمة االبتدائية مشكلة من ثالثة قضاة بنظر اجلنايات اليت حتيلها اليها
النيابة العامـة (االدعاء العام) ويشار اليها يف هذا القانون مبحكمة اجلنايات ، كما
ختتص مشكلة من قاض فرد بنظر مجـيع قضايا اجلنح واملخالفات ويشار اليها يف

هذا القانون مبحكمة اجلنح.
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املادة (١٣٤)

اذا تبني حملكمة اجلنح ان الواقعة جناية حتكم بعدم اختصاصها وتعيد االوراق
اىل النيابة العامة (االدعاء العام) الختاذ االجراءات القانونية املقررة.

املادة (١٣٥)

اذا رأت حمكمة اجلنايات ان الـواقعة كما هي مبيـنة يف أمر االحالة وقبل
حتقيقها باجللسة تعد جنحة ، فعليها ان حتكم بعدم االختصاص وحتيلها اىل حمكمة

اجلنح ، أما اذا تبينت حمكمة اجلنايات ذلك بعد التحقيق فعليها أن تفصل فيها.

املادة (١٣٦)

يف حالة الشروع تعترب اجلرمية قد وقعت يف كل حمل وقع فيه عمل من اعمال
البدء يف التنفيذ ، ويف اجلرائم املستمرة يعترب مكانا للجرمية كل حمل تقوم فيه حالة
االستمرار ويف جرائم االعتياد واجلرائم املتتابعة يعترب مكانا للجرمية كل حمل يقع فيه

احد االفعال الداخلة فيها.

املادة (١٣٧)

إذا قدم متهم أو اكثر عن جرمية واحـدة أو عن جرائم مرتبطة مشلها حتقيق
واحد إىل جهتني من جهات احلكـم وكانت كلتامها خمتـصة حتال الدعوى إىل
احملكمـة اليت قدمت إليها أوال ، فـإذا كانت اجلرائم من اخـتصاص حماكم من

درجات خمتلفة فتحال الدعوى إىل احملكمة األعلى درجة .
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الفصل الثاين

االختصاص بالدعوى املدنية وباملسائل اليت

يتوقف عليها الفصل يف الدعوى اجلزائية

املادة (١٣٨)

جيوز رفع الـدعوى املدنية مهما بلغت قيمتـها بتعويض الضرر الناشيء من
اجلرمية امام احملكمة اجلزائيـة لنظرها مع الدعوى اجلزائية وذلك بعد سداد الرسوم

املقررة قانونا.

املادة (١٣٩)

ختتص احملكمة اجلزائـية بالفصل يف مجيع املسائل املـدنية اليت يتوقف عليها
احلكم يف الدعوى املرفوعة أمامها مامل ينص القانون على خالف ذلك.

املادة (١٤٠)

اذا كان احلكم يف الدعـوى اجلزائية يتوقف علـى نتيجة الفصل يف دعوى
جزائية أخرى وجب وقف االوىل حىت يتم الفصل يف الثانية.

املادة (١٤١)

اذا كان احلكم يف الدعوى اجلزائية يتوقف على الفصل يف مسألة من مسائل
االحوال الشخصيـة ، جاز للمحكمة اجلزائية ان توقف الدعوى وحتدد للمتهم او
للمدعي باحلقوق املدنية او للمجين عليه ـ حسب االحوال ـ أجال لرفع املسألة
املذكورة اىل اجلهـة ذات االختصاص وال مينع وقف الدعوى من اختاذ االجراءات

او التحقيقات الضرورية او املستعجلة.

املادة (١٤٢)

اذا انقضى االجل املشار اليه يف املادة السابقة ومل ترفع الدعوى اىل اجلهة ذات
االختصاص جيوز للمحكمة ان تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها كما

جيوز ان حتدد للخصم أجال آخر اذا رأت ان هناك اسبابا تربره.
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املادة (١٤٣)

تتبع احملاكم اجلـزائية يف املسائل غري اجلزائية الـيت تفصل فيها تبعا للدعوى
اجلزائية طرق االثبات املقررة يف القانون اخلاص بتلك املسائل .

الفصل الثالث

تنازع االختصاص

املادة (١٤٤)

اذا صدر حكمان ائيان باالختصاص او بعدم االختصاص يف موضوع واحد
يرفع طلب تعيني احملكمة املختصة اىل احملكمة العليا وفقا للمادتني التاليتني.

املادة (١٤٥)

لكل من النيابة العامة (االدعاء العام) واخلصوم يف الدعوى تقدمي طلب تعيني
احملكمة املختصة بعريضة مشفوعة باالوراق املؤيدة هلذا الطلب.

وتأمر احملكـمة املرفوع اليها الطلب خـالل أربع وعشرين ساعة من تقدميه
بايداع االوراق ادارة الكتاب.

وجيب على ادارة الكتاب ان تعلن اخلصوم االخرين ذا االيداع خالل الثالثة
ايـام التالية حلصوله ليطلع كل منهم عليها ويقدم مذكرة بأقواله خالل العشرة ايام

التالية العالنه بااليداع.
ويترتب على أمر االيداع وقف السري يف الدعوى املقدم بشأا الطلب مامل تر

احملكمة غري ذلك.

املادة (١٤٦)

 تعني احملكمة املرفـوع اليها الطلب ـ بعد االطـالع على األوراق ـ
احملكمة املختصة ، وتفصل ايضا يف شأن االجراءات واالحكام اليت تكون قد صدرت

من احملكمة االخرى اليت قضت بالغاء اختصاصها.
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البـاب الثانـي

اجراءات احملاكمـة

الفصـل االول

احكـام عامـة

الفـرع االول

اعـالن اخلصـوم

املادة (١٤٧)

اذا احيلت الدعوى اىل احـدى احملاكم اجلزائية كلفت النيابة العامة (االدعاء
العام) املتهم باحلضور امام احملكمة املبينة بأمر االحالة.

املادة (١٤٨)

جيوز االستغـناء عن تكليف املتهم باحلضور امـام احملكمة اذا حضر اجللسة
ووجهت اليه التهمة من النيابة العامة (االدعاء العام)  وقبل املتهم احملاكمة.

املادة (١٤٩)

يكون تكليف اخلصوم باحلضور امام احملكمة قبل انعقاد اجللسة بثالثة أيام يف
املخالفات وبسبعة أيام على االقل يف اجلنح وبعشرة أيام يف اجلنايات.

وتذكر يف ورقة التكلـيف باحلضور التهمة ومـواد القانون اليت تنص على
العقوبة.

املادة (١٥٠)

تعلن ورقة التكليف باحلضور لشخص املتهم ، او يف حمل اقامته او حمل عمله
باالجراءات املقررة امام احملاكم املدنية.
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واذا مل يؤد البحث اىل معرفة حمل اقـامة املتهم او حمل عمله يسلم االعالن
ملركز الشرطة الذي يتبعه آخر حمل كان يقيم املتهم فيه ويعترب املكان الذي وقعت

فيه اجلرمية آخر حمل اقامة للمتهم مامل يثبت خالف ذلك.

الفـرع الثانـي

نظام اجللسة واجراءاا

املادة (١٥١)

جيب على املتهم يف جناية او جنحة معاقب عليها بغري الغرامة ان حيضر بنفسه
اما يف اجلنح االخرى ويف املخالفـات فيجوز له ان ينيب عنه وكيال لتقدمي دفاعه

وذلك كله بغري االخالل مبا للمحكمة من احلق يف ان تأمر حبضوره شخصيا.
ومع ذلك جيوز يف مجيع االحـوال ان حيضر وكيله او احد اقاربه او اصهاره
ويبدي عذر املتهم يف عدم احلضور ، فاذا رأت احملكمة ان العذر مقبول تعني ميعادا

حلضور املتهم أمامها ، وعلى النيابة العامة (االدعاء العام) تبليغه ذا امليعاد.

املادة (١٥٢)

جيب ان تكون اجللسة علنية ، وجيوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام ،
او حمافظة على االداب ، ان تأمر بسماع الدعوى كلها او بعضها يف جلسة سرية

او ان متنع فئات معينة من احلضور فيها.

املادة (١٥٣)

جيب ان حيضر أحـد اعضاء النيابة العامـة (االدعاء العام) جلسات احملاكم
اجلزائية وعلى احملكمة ان تسمع اقواله وتفصل يف طلباته .
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املادة (١٥٤)

ضبط اجللسة وادارا منوطان برئيـسها ، ومع مراعاة احكام قانون احملاماة
يكون له يف سبيل ذلك ان خيـرج من قاعة اجللسة من خيل بنظامها ، فاذا مل ميتثل
ومتـادى كان للمحكمة ان حتكم على الفور حببسه أربعا وعشرين ساعة او بغرامة

(..........)، ويكون حكمها بذلك ائيا.
 وللمحكمة اىل ما قبل انتهاء اجللسة ان ترجع عن احلكم او القرار الذي

أصدرته بناء على الفقرة السابقة.

املادة (١٥٥)

ميثل املتهم امـام احملكمة بغري قيود وال أغالل ، وامنـا جتري عليه املالحظة
الالزمـة. وال جيوز ابعاده عن اجللسة اثناء نـظر الدعوى اال اذا وقع منه تشويش
يستدعي ذلك ويف هذه احلالة تستمر االجراءات اىل ان ميكن السري فيها حبضوره ،

وعلى احملكمة ان تطلعه على ما مت يف غيبته من االجراءات.

املادة (١٥٦)

تبدأ اجللسة باملناداة على اخلـصوم والشهود ، ويسأل املتهم عن امسه ولقبه
ومهنته وجنسيـته وحمل اقامته ومولده ، وتتلى التهمة املوجهة اليه ، مث تقدم النيابة
العـامة (االدعاء العام) واملدعي باحلقوق املدنية ـ ان وجد ـ طلباما ، مث يسأل
املتهم عما اذا كـان معترفا بارتـكاب الواقعة املسنـدة اليه ، فاذا اعترف جيوز
للمحكمة االكتفاء باعترافه واحلـكم عليه بغري مساع الشهود واال فتسمع شهادة
شهود االثبات مامل تكن اجلرمية ممـا يعاقب عليها بالقتل (االعدام) فيتوجب على

احملكمة استكمال التحقيق.
ويكـون توجيه االسئلة هلؤالء الشهود من النيابة العامــة (االدعاء العام)
اوال مث من املدعي بـاحلقوق املدنيــة فيما يتعلق بـادعائه مث من املتهم مث من
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املسـئول عن احلقوق املدنيـة ، وللنيابة العامة (االدعاء العام) وللمدعي باحلقوق
املدنية ان يسأل الشهود املذكورين مرة ثانية اليضاح الوقائع اليت ادوا الشهادة عنها

يف اجوبتهم ، على ان يؤدي كل شاهد شهادته منفردا.

املادة (١٥٧)

بعد مساع شهود االثبات ، جيوز للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب
املتـهم ان تقرر عدم صحـة االام وحتكم برباءته ، واال اسـتمرت يف التحقيق
واالستماع اىل اقـوال املتهم اذا رغب يف ذلك ، وللنيابـة العامة (االدعاء العام)
مناقشته ، مث تستمع احملكمة اىل شهود النفي ويكون سؤاهلم من املتهم اوال ، مث من
املسئول عن احلقوق املدنية ، مث النيابـة العامة (االدعاء العام) مث املدعي باحلقوق
املـدنية فيما يتعلق بادعائه وللمتهم واملسئول عن احلقوق املدنية ان يوجها للشهود
املذكورين األسئـلة مرة أخرى اليضاح الوقائع اليت ادوا الشهادة عنها يف اجابام

عن االسئلة اليت وجهت اليهم.
ولكل من اخلصوم ان يطلب اعادة مساع الشهود املذكورين اليضاح او حتقيق

الوقائع اليت ادوا شهادم عنها ، او ان يطلب مساع شهود غريهم هلذا الغرض.

املادة (١٥٨)

ينادى على الشهود بأمسائهم واحدا واحدا لتأدية الشهادة امام احملكمة ، ومن
تسمع شهـادته منهم يبقى يف قاعة اجللسة اىل حني اقفال باب املرافعة مامل تأذن
له احملكمة باخلروج ، وجيوز عند االقتضـاء ان يبعد شاهد اثناء مساع شاهد آخر

كما جيوز مواجهة الشهود بعضهم ببعض.

املادة (١٥٩)

للمحكمة يف أية حالة كانت عليها الدعوى ان توجه للشهود أي سؤال ترى
لزومه لظهور احلقيقة او ان تأذن للخصوم بذلك .
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وجيب عليها منع توجيه اسئلة لـلشاهد اذا كانت غري متعلقة بالدعوى ، او
غري جائزة القبول.

وجيب عليها ان متنع عن الشاهد كل كالم بالتصريح او التلميح وكل اشارة
مما ينبين عليه اضطراب أفكاره او ختويفه.

املادة (١٦٠)

بعد مساع شهود االثبـات وشهود النفي ، جيوز للنيابة العامة (االدعاء العام)
وللمتهم ولكل مـن باقي اخلصوم يف الدعوى ان يتكلم ، ويف كل االحوال يكون

املتهم آخر من يتكلم.
وللمحكمـة ان متنع املتهم وباقي اخلصوم واملدافعني عنهم من االسترسال يف

الكالم اذا خرجوا عن موضوع الدعوى او كرروا اقواهلم.

املادة (١٦١)

اذا حضر املتهم الغائب قبل انتهاء اجللسة اليت صدر فيها احلكم وجب اعادة
نظر الدعوى يف حضوره.

املادة (١٦٢)

جيب ان حيرر حمضر مبا جيري يف جلسة احملاكمة ، ويوقع على كل صفحة منه
رئيس احملكمة وكاتبها ، كما يوقع كل من حتدث يف اجللسة من احملامني والشهود

على أقواهلم .
ويشتمل هذا احملضر على تاريخ اجللـسة ، ويبني به ما اذا كانت علنية او سرية
وامساء القضـاة وعضو النيابة العامة (االدعاء العـام) احلاضر باجللسة والكاتب وأمساء
اخلصوم واملدافعني عنهم وشهادة الشهود وأقوال اخلصوم، ويشار فيه اىل االوراق اليت
تليت وسائر االجراءات اليت متت، وتدون به الطلبات اليت قدمت اثناء نظر الدعوى وما
قضي به يف املسائل الفرعية ومنطوق االحكام الصادرة وغري ذلك مما جيري يف اجللسة.
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املادة (١٦٣)

للمحكمة أن تغري يف الوصف القانـوين للواقعة املسندة للمتهم ، وهلا تعديل
التهمة حسبما تراه وفقاً ملا يثبت هلا من التحقيق أو من املرافعة يف اجللسة .

وعلـى احملكمة أن تنبه املتهم اىل هذا التغيري ، وأن متنحه أجالً لتحضري دفاعه
بناء على الوصف أو التعديل اجلديد إذا طلب ذلك .

وللمحكمة ايضا تصحيح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو يف عبارة االام
مما يكون يف أمر االحالة أو يف ورقة التكليف باحلضور .

الفرع الثالث

الشهود واالدلة االخرى

املادة (١٦٤)

يكلف الشهود باحلضور بناء على طلب اخلصوم بواسطة مندوب االعالن او
احد افراد السلطة العامة قبل اجللسة بثالثة أيام باالضافة اىل مواعيد املسافة ، وجيوز

ان حيضر الشاهد يف اجللسة بغري اعالن بناء على طلب اخلصوم.
وللمحكـمة اثناء نظر الدعوى ان تـستدعي وتسمع اقوال أي شخص ولو
باصدار امر بالضبط واالحضـار اذا دعت الضرورة لذلك ، وهلا ان تأمر بتكليفه

باحلضور يف جلسة أخرى.

املادة (١٦٥)

اذا ختلف الشاهد عن احلضور امـام احملكمة بعد تكليفه به جاز احلكم عليه
بعد مساع اقوال النيابة العامة (االدعاء العام) بالغرامة اليت الجتاوز (..........).

 وجيـوز للمحكمة اذا رأت شهادته ضروريـة ان تؤجل الدعوى العادة

تكليفه باحلضور وهلا ان تأمر بضبطه واحضاره.

 _ ٥٢ _



واذا حضر الشاهد بعد تكليفه باحلضور مرة ثانية او من تلقاء نفسه او أبدى
عذرا مقبوال جاز اعفاؤه من الغرامة بعد مساع اقوال النيابة العامة (االدعاء العام) .

واذا مل حيضر الشاهد يف املـرة الثانية جاز احلكم عليه بغرامة الجتاوز ضعف
احلد االقصى املقرر يف الفقرة االوىل ، وللمحكـمة ان تأمر بضبطه واحضاره يف

ذات اجللسة او يف جلسة اخرى تؤجل اليها الدعوى.

املادة (١٦٦)

اذا مل حيضر الشاهد امام احملكمة حىت صدور احلكم يف الدعوى جاز له التظلم
من حكم الغرامة للمحكمة اليت اصدرت احلكم .

املادة (١٦٧)

اذا اعتذر الشاهد مبرضه او بأي عذر آخـر عن عدم امكانه احلضور لتأدية
الشهادة فللمحكمـة ان تنتقل اليه أو تندب أحد اعضائـها لسماع شهادته بعد
اخطار النيابة العامة (االدعاء العام) وباقي اخلصوم وللخصوم ان حيضروا بأنفسهم

او بواسطة وكالئهم وان يوجهوا للشاهد االسئلة اليت يرون لزوم توجيهها اليه.

املادة (١٦٨)

تطبق فيما خيص الشهود احكام املادة (٨٨) من هذا القانون.

املادة (١٦٩)

للمحكمـة ان تقرر تالوة الشهادة اليت ابـديت يف التحقيق االبتدائي او يف
حمضر مجع االستدالالت او بعد حـلف اليمني طبقا الحكام املادة (٣٨) من هذا

القانون اذا تعذر مساع الشاهد الي سبب من االسباب.

املادة (١٧٠)

اذا قرر الشاهـد انه مل يعد يذكر واقعة من الوقائع جيوز ان يتلى من شهادته اليت
ادىل ا يف التحقيق او من اقواله يف حمضر مجع االستدالالت اجلزء اخلاص ذه الواقعة.
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وكذلك احلال اذا تعارضت شهادة الشاهد اليت ادىل ا يف اجللسة مع شهادته
او اقواله السابقة.

املادة (١٧١)

للمحكمة أن تأمر ولو من تلقاء نفسها اثناء نظر الدعوى بتقدمي أي دليل تراه
الزما لظهور احلقيقة.

املادة (١٧٢)

للمحكمة سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب اخلصوم ان تعني خبريا او اكثر
يف الدعوى واذا تطلب االمر تعيني جلنة من اخلرباء وجب ان يكون عددهم وترا .

وإذا كان اخلبري غري مقيد أمسه يف اجلدول وجب أن حيلف أمام هيئة احملكمة
ميينا بأن يؤدي عمله بالصدق واألمانة .

وهلا من تلقاء نفسها ان تأمر بـاعالن اخلرباء لتقدمي ايضاحات باجللسة عن
التقارير املقدمـة منهم يف التحقيق االبتدائي او امام احملكمة وعليها اجراء ذلك اذا

طلبه اخلصوم.
واذا تعذر حتقـيق دليل امام احملكمة ، جاز هلا االنتقال لتحقيقه أو ندب أحد

اعضائها لذلك .

الفرع الرابع

دعوى التزوير الفرعية

املادة (١٧٣)

للنيابـة العامة (االدعاء العام) ولـسائر اخلصوم يف اية حـالة كانت عليها
الدعوى، ان يطعنوا بالتزوير يف اية ورقة من اوراق القضية مقدمة فيها.

 _ ٥٤ _



وحيصل الطعن بتقرير يف حمـضر اجللسة ، وجيب ان يعني فيه الورقة املطعون
فيها بالتزوير واالدلة على تزويرها.

املادة (١٧٤)

اذا رأت احملكمـة املنظورة امامها الدعوى ان الفصل فيها يتوقف على الورقة
املطعون فيها وان هناك وجها للسري يف حتقيق ادلة التزوير فلها ان حتيل االوراق اىل
النيابة العامــة (االدعاء العام) وتوقف الدعوى اىل ان يفصل يف التزوير من اجلهة
املختـصة ، وهلا اذا كان الفصل يف واقعة التـزوير يدخل يف اختصاصها ان حتقق

الطعن بنفسها وتفصل يف صحة الورقة.
وجيـوز ان حتكم هذه احملكمة على مدعي التزوير بغرامة ال جتاوز (.....) يف

حالة صدور حكم او قرار بعدم وجود تزوير.

املادة (١٧٥)

اذا حكم بتـزوير ورقة رمسية كلها او بعضهـا ، تأمر احملكمة اليت حكمت
بالتزوير بالغائها او تصحـيحها حسب االحوال ، وحيرر بذلك حمضر يؤشر على

الورقة مبقتضاه.

الفرع اخلامس

املتهمون املصابون بعاهة عقلية او مرض نفسي

املادة (١٧٦)

اذا دعا االمر فحص حالة املتهم العقليـة او النفسيه جيوز للمحكمة املنظور
امـامها الدعوى ان تأمر بوضع املتهم اذا كان حمبوسا احتياطيا ، حتت املالحظة يف
مأوى عالجي خمصص لذلك ملدد متعاقبة حبيث ال يزيد كل منها على مخسة عشر
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يوما وال يزيد جمموعها على مخسـة واربعني يوما ، بعد مساع اقوال النيابة العامة
(االدعاء العام) واملدافع عن املتهم ان كان له مدافع.

وجيوز اذا مل يـكن املتهم حمبوسا احـتياطيا ان تأمـر احملكمة بوضعه حتت
املالحظة يف أي مكان آخر.

املادة (١٧٧)

اذا ثبت ان املتهم غري قـادر على الدفاع عن نفسه بـسبب حالة جنون او
اختالل او ضعف عقلي او مرض نفسي جسيم طرأ بعد وقوع اجلرمية يوقف رفع

الدعوى عليه او حماكمته حىت يزول ذلك السبب.
ويودع املتهـم يف هذه احلالة مأوى عالجيا بأمـر من النيابة العامة (االدعاء

العام) او احملكمة املنظورة امامها الدعوى حسب االحوال.
وال حيول وقف الدعوى دون اختاذ اجراءات التحقيق اليت يرى اا مستعجلة

والزمة.

املادة (١٧٨)

ختصم املدة اليت يقضيها املتهم يف املأوى العالجي طبقا للمادتني السابقتني من
مدة العقوبة او التدابري اليت حيكم ا عليه.

املادة (١٧٩)

اذا صدر أمر بـأن ال وجه القامة الدعوى او احلكم برباءة املتهم وكان ذلك
بسبب حالة جنون او اختالل عقلي او ضعف عقلي او مرض نفسي جسيم ، تأمر
اجلهة اليت اصدرت االمر او احلكم بـايداع املتهم مأوى عالجيا اىل ان تقرر هذه

اجلهة اخالء سبيله.
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الفرع السادس

محاية اين عليهم الصغار واملعتوهني

املادة (١٨٠)

جيوز عند الضرورة يف كل جرمية تقع على نفس الصغري الذي مل يتم اخلامسة
عشرة من عمره ان يؤمر بتسليمه اىل شخص مؤمتن يتعهد مبالحظته واحملافظة عليه
او اىل جهة رعاية معترف ا رمسيا حىت يفصل يف الدعوى ويصدر االمر بذلك من

احملكمة املنظورة امامها الدعوى.
واذا وقعت اجلرمية على شخص معتوه ، جاز ان يصدر االمر بايداعه مؤقتا يف
مصحة او مأوى عالجي ، او تسليمه اىل شخص مؤمتن حسب االحوال وذلك اىل

ان يفصل يف الدعوى.

الفصل الثاين

اجراءات خاصة مبحاكم اجلنح واملخالفات

املادة (١٨١)

اذا مل حيضـر اخلصم املكلف باحلضور حسب القـانون يف اليوم املبني بورقة
التـكليف باحلضور ومل يـرسل وكيال عنه يف االحوال اليت يـسوغ فيها ذلك ،

فللمحكمة أن حتكم يف الدعوى غيابيا.
واذا ختلف املتهم دون عذر مقـبول بعد اعالنه شخصيـا فلها أن تنظر يف
الدعوى يف غيبته ويعترب احلكم الذي يـصدر مبثابة احلضوري حبقه ، وإذا رفعت
الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة وحضر بعضهم وختلف البعض اآلخر
رغم تكليفهم باحلضور حسب القانون فعلى احملكمة أن تؤجل الدعوى إىل جلسة
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تالية وتأمر بإعادة إعالن من ختلف مع تنبيههم إىل أم إذا ختـلفوا عن احلضور يف
هذه اجللســة يعترب احلكم الذي يصـدر حضوريا ، فـإذا مل حيضرو أو تبني

للمحكمة أال مربر لعدم حضورهم يعترب احلكم حضوريا بالنسبة هلم.

املادة (١٨٢)

يعترب احلكم حـضوريا بالنسبة اىل كل من حيضر من اخلصوم عند النداء على
الدعوى ولو غادر اجللسة بعد ذلك او ختلف عن احلضور يف اجللسات اليت تؤجل

اليها الدعوى.

املادة (١٨٣)

يف االحوال املتقدمة اليت يعتـرب احلكم فيها حضوريا ، جيب على احملكمة ان
حتقق الدعوى امامها كما لو كان اخلصم حاضرا.

الفصل الثالث

إجراءات خاصة مبحاكم اجلنايات

املادة (١٨٤)

مع مراعاة نص املـادة (١٣٣) تشكل بكل حمكمة ابتـدائية دائرة أو اكثر
للجنايات.

املادة (١٨٥)

يشمـل إختصاص حمكمة اجلنـايات النطاق اإلقليـمي الختصاص احملكمة
اإلبتـدائية يف مقر هذه احملكمة ، وجيـوز أن تنعقد يف أي مكان آخر داخل دائرة

اختصاصها .
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املادة (١٨٦)

جيب على احملامي املنتدب أو املوكل من قبل املتهم أن يدافع عنه يف اجللسة أو
يـنيب عنه من يقوم مقـامه ، وإال حكم عليه بغرامـة ال جتاوز (....) مع عدم

اإلخالل باحملاكمة التأديبية إذا اقتضتها احلال .
وللمحكمـة إعفاؤه من الغرامة إذا ثبت هلـا أن لديه عذراً مقبوالً منعه من

احلضور يف اجللسة بنفسه أو أن ينيب عنه غريه .

املادة (١٨٧)

للمحامي املنتدب أن يطلب تقدير مقـابل جهده على اخلزانة العامة وتقدر
احملكمة هذا املقابل ، على أن تـراعي يف ذلك ما يكون قد قدر له من مقابل وال

جيوز الطعن يف هذا التقدير بأي وجه .

املادة (١٨٨)

على رئيس حمكمـة اجلنايات عند وصـول ملف القضية إليه أن يرسله اىل
أعـضاء احملكمة وأن يأمر بإعالن املتهم والشهود باليوم الذي حيدده لنظر القضية ،

وتتوىل النيابة العامة (االدعاء العام) تكليفهم باحلضور .
وإذا دعت أسباب جدية لتأجيل نظر القضية فيجب أن يكون التأجيل ليوم معني.

املادة (١٨٩)

حملكمة اجلنايات أن تأمر يف مجيع األحوال بضبط املتهم واحضاره وهلا أن تأمر
حببسه احتيـاطياً وأن تفرج بضمان شخـصي أو مايل أو بدون ضمان عن املتهم

احملبوس احتياطياً .

املادة (١٩٠)

إذا مل حيضر املتهم يف اجلناية يوم اجللسة بعد إعالنه قانوناً بأمر اإلحالة وورقة
التكليف باحلـضور ، يكون للمحكمة أن حتـكم يف غيبته ، وجيوز هلا أن تؤجل

الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه باحلضور .
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املادة (١٩١)

إذا كان املتهم مقيـماً خارج الدولة يعلن إليـه أمر اإلحالة وورقة التكليف
باحلضور مبحل اقامته إن كان معلومـاً ، وذلك قبل اجللسة احملددة لنظر الدعوى
بشهر على األقل بـاإلضافة اىل مواعيد املسـافة ، فإذا مل حيضر بعد إعالنه جيوز

احلكم يف غيبته .

املادة (١٩٢)

كل حكم يف جناية يصدر باإلدانة يف غيبة املتهم يستلزم حتما حرمانه من أن
يتصرف يف أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أي دعوى بامسه وكل تصرف أو التزام
يتعهد به احملكوم عليه يكون باطال ، وتعني احملكمة الواقع يف دائرا األموال احملكوم
عليه حارسا قضائيا الدارا بناء على طلب النيابة العامة (االدعاء العام) وكل ذي

مصلحة يف ذلك .
وللمحكمة أن تلزم احلارس الذي تعينه بتقدمي كفالة ويكون تابعا هلا يف مجيع

ما يتعلق باحلراسة وبتقدمي احلساب.
وتنتهي احلراسة بصدور حكم حضوري يف الدعوى أو مبوت املتهم حقيقة أو
حكما وفقا لقانون األحوال الشخصية ، وبعد انتهاء احلراسة يقدم احلارس حسابا

عن ادارته.

املادة (١٩٣)

يتلى يف اجللسة قرار اإلحالة مث األوراق املثبتة إلعالن املتهم الغائب ، وتبدي
النيابة العامـة (االدعاء العام)  وباقي اخلصوم أقـواهلم وطلبام وتسمع احملكمة

الشهود إذا لزم األمر مث تفصل يف الدعوى .
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املادة (١٩٤)

إذا حضر احملكوم عليه غيابيا أو قبض عليه يسقط احلكم سواء فيما يتعلق بالعقوبة
أو التدابري أو التعويـضات ويعاد نظر الدعوى امـام احملكمة وإذا كان احلكم السابق

بالتعويضات قد نفذ فيجوز للمحكمة أن تأمر برد املبالغ املتحصلة كلها أو بعضها .

املادة (١٩٥)

ينفذ من احلكم الغيايب مـن وقت صدوره كل العقوبات والتدابري اليت ميكن
تنفيذها وجيوز تنفيذه بالنسبة اىل التعويضات من وقت صدوره كذلك ، وجيب يف
هذه احلالة على املدعي باحلقوق املدنية أن يقدم ضماناً شخصياً أو مالياً ما مل ينص

احلكم على خالف ذلك ويرد الضمان املايل بعد سنتني من وقت صدور احلكم .

املادة (١٩٦)

ال يترتـب على غياب متهم تأخري احلكم يف الـدعوى بالنسبة اىل غريه من
املتهمني معه وإذا غاب املـتهم جبنحة مقدمة اىل حمكمـة اجلنايات فتتبع يف شأنه

اإلجراءات املعمول ا أمام حمكمة اجلنح .

الباب الثالث

عدم صالحية القاضي لنظر الدعوى ورده وتنحيه

املادة (١٩٧)

يـتبع يف شأن صالحيـة القاضي لنـظر الدعـوى ورده وتنحيه األحكام
واإلجراءات املتبعة أمام احملاكم املدنية مع مراعاة ما نص عليه يف املادتني اآلتيتني :

املادة (١٩٨)

مع مراعاة حكم املادة (١٥٤) ميتنع على القاضي أن يشترك يف نظر الدعوى
إذا كـانت اجلرمية قد وقعت عليه شخصيـاً أو إذا كان قد قام يف الدعوى بعمل
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مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة (االدعاء العام)  أو املدافع عن أحد
اخلصوم أو أدى فيها شهادة ، أو باشر فيها عمالً من أعمال أهل اخلربة .

وميتنع عليه كذلك أن يشترك يف احلكم يف الطعن إذا كان احلكم املطعون فيه
صادراً منه .

املادة (١٩٩)

للخصوم رد القضاة عن احلكم يف احلـاالت الواردة يف املادة السابقة ، ويف
سائر حاالت الرد أمام احملاكم املدنية .

وال جيوز رد أعضـاء النيابة العـامة (االدعاء العام) وال مـأموري الضبط
القضائي .

ويعترب اين عليه فيما يتعلق بطلب الرد خصما يف الدعوى .

الباب الرابع

احلـكم

الفصل األول

إصدار احلكم

املادة (٢٠٠)

حيكم القاضي يف الدعوى حسب القناعة اليت تكونت لديه ومع ذلك ال جيوز
له أن يبين حكمه على أي دليل مل يطرح على اخلصوم أمامه يف اجللسة .

وال تتقيد احملـكمة مبا هـو مدون يف التحقيق اإلبتـدائي ، أو يف حماضر
اإلستدالالت إال إذا وجد يف القانون نص على خالف ذلك .
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املادة (٢٠١)

ينطق رئيس اجللسة باحلكم يف جلسة علنية ولو كانت الدعوى قد نظرت يف
جلـسة سرية ، ويكـون ذلك بتالوة منطوقه . وجيب أن يكـون القضاة الذين
اشـتركوا يف احلكم حاضرين تالوته ، فـاذا حصل مانع الحدهم وجب ان يوقع
على مسودته . فاذا نطـق باحلكم عقب املرافعة ، وجب اثباته يف حمضر اجللسة ،
وتودع مسودته املشتملة على أسبابه موقعـا عليها من الرئيس والقضاة ومبينا ا
تاريخ ايـداعها ، خالل سبعة ايام من يوم النطق باحلكم . فان كان النطق باحلكم

يف جلسة أخرى غري جلسة املرافعة ، وجب أن تودع مسودته عند النطق به.

املادة (٢٠٢)

للمحكـمة أن تأمر بإختاذ الوسائل الالزمة ملنع املتهم من مغادرة قاعة اجللسة
قبل النطق باحلكم أو لضمان حضـوره يف اجللسة اليت يؤجل هلا احلكم ولو كان

ذلك بإصدار أمر حببسه إذا كانت الواقعة مما جيوز فيها احلبس االحتياطي .

املادة (٢٠٣)

يوقع رئيس اجللسة وكـاتبها على نسخة احلكم االصلية املشتملة على وقائع
الدعوى واالسـباب واملنطوق ، وحتفظ يف ملف الدعوى ، وذلك يف ظرف ثالثة
أيام من ايداع املسودة ، ويف مجـيع األحوال يبطل احلكم مبضي ثالثني يوما دون
حصول التـوقيع مامل يكن صادرا بالرباءة ، وعلى أمـانة السر أن تعطي صاحب

الشأن بناء على طلبه شهادة بعدم توقيع احلكم يف امليعاد املذكور .

املادة (٢٠٤)

اذا كانت الواقعة غري ثـابتة أو كان القانون ال يعاقب عليها ، حتكم احملكمة
برباءة املتهم ويفرج عنه اذا كان حمبوسا من أجل هذه الواقعة وحدها.
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املادة (٢٠٥)

إذا كـانت الواقعة ثابتة وتكون فعالً معاقباً عليه تقضي احملكمة بالعقوبة طبقاً
لألحكام املقررة يف القانون .

املادة (٢٠٦)

ال جيوز احلكم على املتهم عن واقعـة غري اليت وردت بأمر اإلحالة أو ورقة
التكليف باحلضور ، كما ال جيوز احلكم على غري املتهم املقامة عليه الدعوى .

املادة (٢٠٧)

حمضر اجللسة واحلكم يكمل كل منـهما اآلخر يف اثبات اجراءات احملاكمة
وبيانات ديباجة احلكم .

املادة (٢٠٨)

جيب أن يشتمل احلكم على األسبـاب اليت بين عليها ، وكل حكم باإلدانة
جيب أن يتـضمن بيان الواقعة املستوجبـة للعقوبة والظروف اليت وقعت فيها وأن

يشري اىل نص القانون الذي حكم مبوجبه .

املادة (٢٠٩)

جيب على احملكمة أن تفصل يف مجيع الطلبات وأن ترد على الدفوع اليت تقدم
هلا من اخلصوم وتبني األسباب اليت تستند اليها مامل يكن الدفع ظاهر البطالن .

املادة (٢١٠)

جيمع الرئيس اآلراء ويبدأ بأحدث القضاة فاألقدم مث يبدي رأيه وتصدر األحكام
بأغلبـية اآلراء فيما عدا األحكام الصـادرة يف جرائم احلدود والقصاص أو الصادرة
بالقتل (االعدام) تعزيرا فيجب أن تصـدر باالمجاع وعند عدم حتققه تستبدل بعقوبة
احلد أو القصاص العقـوبة البديلة املقررة شرعـا فان مل يكن هلا بديل شرعي انقلب

وصفها اىل جرمية تعزيرية وتستبدل بعقوبة القتل (االعدام) عقوبة السجن املؤبد .
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الفصل الثاين

تصحيح األحكام والقرارات

املادة (٢١١)

إذا وقع خـطأ مادي يف حكم أو يف قرار ومل يترتب عليه البطالن تتوىل اهليئة
اليت أصدرت احلكم أو القـرار تصحيح هذا اخلطأ من تلقـاء نفسها أو بناء على

طلب أحد اخلصوم بعد تكليفهم باحلضور .
ويتم التصحـيح من غري مرافعة بعد مساع أقوال اخلصوم ، ويؤشر بالتصحيح

الذي يصدر على هامش احلكم أو القرار .
ويتبع هذا اإلجراء يف تصحيح إسم املتهم ولقبه .

وجيوز الطعـن يف القرار الصادر بالتصحـيح إذا جاوزت اهليئة اليت أصدرته
سلطاـا يف التصحيح وذلك بطرق الطعن اجلـائزة يف احلكم أو القرار موضوع

التصحيح.
أما القرار الذي يصدر برفض التصحيح فال جيوز الطعن فيه على استقالل .

الباب اخلامس

البطـالن

املادة (٢١٢)

يكون اإلجراء باطالً إذا نص القانون صراحة على بطالنه أو إذا شابه عيب مل
تتحقق بسببه الغاية من اإلجراء ، ومع ذلك الحيكم بالبطالن اذا ثبت حتقيق الغاية

من الشكل أو البيان املطلوب.

املادة (٢١٣)

إذا كان البطالن راجعـاً لعدم مراعاة أحكام القانون املتعلقة بتشكيل احملكمة
أو بـواليتها للحكم يف الدعوى أو باختصاصـها من حيث نوع اجلرمية املعروضة
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عليها أو بـغري ذلك مما هو متعلق بالنظام العام جاز التمسك به يف أية حالة كانت
عليها الدعوى، وتقضي به احملكمة ولو بغري طلب .

املادة (٢١٤)

فيما عدا احلاالت اليت يتعلق فيهـا البطالن بالنظام العام ال جيوز أن يتمسك
بالبطالن اال من شرع ملصلحته ما مل يكن قد تسبب فيه .

املادة (٢١٥)

يزول البطالن إذا نزل عنه من شرع ملصلحته صراحة أو ضمناً ، وذلك فيما
عدا احلاالت اليت يتعلق فيها البطالن بالنظام العام .

املادة (٢١٦)

إذا حـضر املتهم يف اجللسة بنفسه أو بواسطة وكيل عنه فليس له أن يتمسك
ببطالن ورقة التكليف باحلضور وامنا له أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي
نقـص فيه واعطاءه ميعاداً لتـحضري دفاعه قبل البدء يف مسـاع الدعوى ، وعلى

احملكمة إجابته اىل طلبه .

املادة (٢١٧)

جيوز تصحيح اإلجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطالن ، على أن يتم ذلك
يف امليعاد املقرر قانوناً الختاذ اإلجراء ، فإذا مل يكن لإلجراء ميعاد مقرر يف القانون
حددت احملكمـة ميعاداً مناسـباً لتصحيحه ، وال يعتـد باإلجراء إال من تاريخ

التصحيح .

املادة (٢١٨)

ال يترتب على بطالن اإلجـراء بطالن اإلجراءات السابقة عليه واإلجراءات
الالحقة إذا مل تكن مبنية عليه .
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الباب السادس

الطعن يف األحكـام

الفصل األول

املعـارضة

املادة (٢١٩)

جتوز املعارضة من احملكوم عليه واملسئول عن احلق املدين يف االحكام الغيابية
الصادرة يف اجلنح واملخالفات امام احملكمة اليت اصدرت احلكم خالل سبعة ايام من
تاريخ اعالنه باحلكم ، فاذا انقضى هذا امليعاد دون أن يعارض احملكوم عليه ال يقبل
الطعـن يف احلكم اال باالستئناف يف االحوال اليت جيـوز فيها ذلك. ويترتب على

املعارضة وقف تنفيذ احلكم إذا متت يف امليعاد القانوين .

املادة (٢٢٠)

حتصل املعـارضة يف ادارة كتاب احملكمة اليت اصـدرت احلكم مبوجب تقرير
يـشتمل على موجز لبيان احلكم املعارض فـيه والدعوى اليت صدر بشأا وأسباب
املعارضة وصفة املعارض وطلباته ، مع حتـديد أقرب جلسة لنظر املعارضة ، ويوقع
التقرير من املعارض أو وكيله ومن كاتب احملكمة ويثبت به تاريخ حصول املعارضة.
وجيب على ادارة الكتاب اعالن باقي اخلصوم والشهود باحلضور للجلسة املذكورة .
واذا كان احملكوم عـليه حمبوسا ويرغب يف املعـارضة ، فعلى ادارة السجن
متكينه من احضار تقرير املعـارضة ان طلب منها ذلك والتوقيع عليه وارساله اىل
ادارة كتاب احملكمة املختصـة على وجه االستعجال واحضار املعارض يف اجللسة
اليت حتدد لنظر املعارضة اذا ظل حمبوسا ، وحيتسب ميعاد املعارضة من تاريخ التوقيع

على اعالنه باحلكم عن طريق ادارة السجن.
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مادة (٢٢١)

اذا غاب املعارض بغري عذر مقبول يف اجللـسة االوىل احملددة لنظر املعارضة
تقضي احملكمة بـاعتبار املعارضة كأن مل تكن . كـما تقضي احملكمة بعدم قبول
املعارضة لرفعها بعد امليعـاد أو النعدام صفة رافعها أو الي عيب جوهري يتعلق
بشكل املعارضة ، وهلا أن تقضي بعدم قبول املعارضة اثناء نظرها اذا مل ينكشف هلا
الـسبب اال بعد البدء يف ذلك ، واذا وجدت احملكمـة أن املعارضة مقبولة شكال
مسعت دفاع املعارض وطلباته ورد اخلـصوم واقوال من ترى مساعه من الشهود ،

وهلا أن تقوم مبا تراه الزما من اجراءات التحقيق.

املادة (٢٢٢)

للمحكمة أن تقضي بتأييد احلكم الغيايب اذا وجدت أن املعارضة ال أساس هلا
وأن احلكم صحيح شكال ومـوضوعا ، كما هلا أن تقـضي بالغاء احلكم الغيايب
وتربئة املعارض أو تعديل احلكم وختفيض العقوبة الواردة فيه ، وال جيوز بأي حال

أن يضار املعارض بناء على املعارضة املرفوعة منه .

املادة (٢٢٣)

احلكم الصادر يف املعارضة ال جتوز املعارضة فيه.

الفصل الثانـي

االستئنـاف

املادة (٢٢٤)

جيوز لكل من احملكوم عليه والـنيابة العامة (االدعاء العام) استئناف االحكام
الصادرة يف الدعوى اجلزائية من احملاكم االبتدائية.
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وال يتـرتب على استئناف احلكم وقف تنفيذه مامل تقرر احملكمة اليت أصدرته
غري ذلك وفقا للشروط اليت تراها.

ويعترب احلكم الـصادر بعقوبة القتل (االعدام) أو الـرجم أو القطع مستأنفا
حبكم القانون وموقوفا تنفيذه.

املادة (٢٢٥)

جيوز استئناف احلكم الصادر يف اجلرائم املرتبطة بعضها ببعض ارتباطا ال يقبل
التجزئة ولو مل يكن االستئناف جائزا للمستأنف اال بالنسبة لبعض اجلرائم فقط.

املادة (٢٢٦)

ال جيوز استئناف االحكام الصادرة قبل الفصل يف املوضوع اال اذا انبىن عليها
منع السري يف الدعوى .

ويتـرتب حتما على اسـتئناف احلكم الصادر يف املـوضوع استئناف هذه
االحكام ومع ذلك فجميع االحكام الصادرة بعدم االختصاص جيوز استئنافها.

وجيوز استئناف االحكـام الصادرة باالختصاص اذا مل يكن للمحكمة والية
احلكم يف الدعوى.

املادة (٢٢٧)

جيوز لكل من املدعي باحلقـوق املدنية واملسئول عنها واملؤمن لديه واحملكوم
عليه استئناف االحكام الصادرة يف الدعوى املدنية من احملكمة االبتدائية فيما خيتص
بـاحلقوق املدنية وحدها اذا كانت التعويضـات املطلوبة تزيد على النصاب الذي
حيكم فيه القاضي ائيا او اذا وقع بطالن يف احلكم او يف االجراءات اثر يف احلكم.

املادة (٢٢٨)

حيصل االستئناف بـتقرير يف ادارة كتاب حمكمة االستئناف خالل ثالثني يوما
من تاريخ النطق باحلكـم احلضوري ، واذا كان احملكوم عليه يف السجن جاز له ان
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يقدم تقرير استئنافه اىل مأمور السجن وجيب على مأمور السجن ان يرسل االستئناف
اىل حمكمة االستـئناف فورا ، وجيوز حملكمة االستئناف ان تطلق سراح احملكوم عليه

بتعهد او ضمان آخر طبقا ملا تقدره احملكمة وذلك حلني الفصل يف االستئناف.

املادة (٢٢٩)

االحكام املعتربة حضورية طبقا للمادتني (١٨١)،(١٨٢) يبدأ ميعاد استئنافها
بالنسبة للخصم الذي صدر احلكم يف غيبته من تاريخ اعالنه ا.

املادة (٢٣٠)

حتدد حمكمـة االستئناف جلسة لنظر االستئناف خالل مخسة عشر يوما على
االكثر من تاريخ التقرير باالستئنـاف وتقوم النيابة العامة (االدعاء العام) باخطار

اخلصوم باحلضور يف اجللسة اليت حددت.
واذا كان احملكوم عليه حمبوسا ، وجب على النيابة العامة (االدعاء العام) نقله
يف الوقت املناسب اىل حمكمة االستئناف ، وعلى احملكمة الفصل يف االستئناف على

وجه السرعة.

املادة (٢٣١)

تسمع احملكمة اقوال املستأنف واالوجه املستند اليها يف استئنافه مث يتكلم بعد
ذلك بـاقي اخلصوم ، ويكن احملكـوم عليه آخر من يتكلـم ، مث تصدر احملكمة

حكمها بعد اطالعها على االوراق.

املادة (٢٣٢)

تسمع حمكمـة االستئناف بنفسها ، الشهـود الذين كان جيب مساعهم امام
حمكمة أول درجة ، وتستويف كل نقص آخر يف اجراءات التحقيق.

ويسوغ هلا يف كل االحوال ان تأمر مبا ترى لزومه من استيفاء حتقيق او مساع
شهود . وال جيوز تكليف أي شاهد باحلضور اال اذا أمرت احملكمة بذلك.
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املادة (٢٣٣)

على حمكمة االستئناف اذا رأت ان الفعل احملكوم فيه باعتباره جنحة يعد من
اجلنايات ان حتكم بالغاء احلكم واعادة القضية اىل حمكمة اجلنايات املختصة للفصل

فيها.

املادة (٢٣٤)

اذا كان االستئناف مرفوعا من النيـابة العامة (االدعاء العام) فللمحكمة ان
تؤيد احلكم او تلغيه او تعدله سواء ضد احملكوم عليه او ملصلحته ، على انه الجيوز

الغاء احلكم الصادر بالرباءة اال باالمجاع.
اما اذا كان االستئناف مـرفوعا من غري النيابة العامة (االدعاء العام) ، فليس

للمحكمة اال ان تؤيد احلكم او تعدله ملصلحة رافع االستئناف.

املادة (٢٣٥)

اذا حكمت احملكمة االبتدائية يف املوضوع ، ورأت حمكمة االستئناف ان هناك
بطالنـا يف احلكم او بطالنا يف االجراءات اثر يف احلكم ، تقضي بالغائه وحتكم يف

الدعوى.
اما اذا حكمت احملكمة االبتدائية بعدم االختصاص او بقبول دفع فرعي يترتب
عليه منع السري يف الدعوى ، وحكمت حمكمة االستئناف بالغاء احلكم وباختصاص
احملكمة او بـرفض الدفع الفرعي وبنظر الدعـوى ، وجب عليها ان تعيد القضية
حملكمة اول درجـة للحكم يف موضوعها وعلى النيابة العامة (االدعاء العام) اعالن

الغائبني من اخلصوم بذلك.
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الفصل الثالث

النقض (التمييز)

املادة (٢٣٦)

لكل من النيابة العامة (االدعاء العام) واحملكوم عليه واملسئول عن احلق املدين
واملدعى به الطعن بطريق النقض (التمييز) يف االحكام والقرارات اجلزائية الصادرة

من حمكمة االستئناف يف جناية او جنحة يف االحوال االتية :ـ
١ _ اذا كان احلكم املطعون فيه مبنيا على خمالفة القانون او اخلطأ يف تطبيقه او يف

تأويله.
٢ _ اذا وقع بطالن يف احلكم او يف االجراءات اثر يف احلكم.

٣ _ اذا حكمت احملكمة يف االدعاء املدين مبا جياوز طلب اخلصم.
٤ _ اذا خال احلكم املطعون فيه من االسباب او كانت غري كافية او غامضة.

٥ _ اذا صدر حكمان متناقضان يف واقعة واحدة.
وال جيوز الطعن من املسئول عن احلق املدين واملدعى به إال فيما يتعلق ذا احلق.

وللطـاعن ان يثبت جبميع الطرق ان االجراءات قد امهلت او خولفت وذلك
اذا مل تكن مذكورة يف حمضر اجللسة وال يف احلكم املطعون فيه فاذا ذكر يف احدمها

اا اتبعت فال جيوز اثبات عدم اتباعها اال بطريق الطعن بالتزوير.
ويعترب احلكم الـصادر بعقوبة القتل (اإلعدام) أو الرجم أو القطع مطعونا فيه

بالنقض حبكم القانون وموقوفا تنفيذه .

املادة (٢٣٧)

حيصل الطعن بتقرير يشتمل على اسباب الطعن يودع ادارة كتاب احملكمة املرفوع
اليها الـطعن خالل ثالثني يوما من تاريخ صدور احلكم ، اال اذا اعترب احلكم حضوريا

فيسري امليعاد من يوم اعالنه ، ويقيد الطعن يف السجل املعد لذلك.
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واذا كان الطعن مـرفوعا من النيابة العـامة (االدعاء العام) فيجب ان يوقع
اسبابه رئيس نيابة علـى االقل واذا كان مرفوعا من غريها فيجب ان يوقع اسبابه

حمام مقبول امام احملكمة.
وتبلغ ادارة كتاب احملكمـة املطعون ضده بصورة من تقرير الطعن وذلك يف
ميعاد الجياوز مثـانية أيام من تاريخ قيد الطعن يف السجل املعد لذلك ، وللمطعون
ضده ان يودع ادارة كتـاب احملكمة مذكرة بالرد على الطعن خالل مثانية ايام من

يوم ابالغه به.

املادة (٢٣٨)

الجيوز ابداء اسباب اخرى امام احملكمة يف النقض(التمييز) غري تلك اليت سبق
بياا يف امليعاد املقرر للطعن.

ومع ذلك فللمحكمة ان تنقض احلكم ملصلحة احملكوم عليه من تلقاء نفسها اذا
تبني هلا مما هو ثابت باالوراق ان احلكم املطعون فيه مشوب بعيب يتعلق بالنظام العام
او مبين على خمالفة القـانون او على اخلطأ يف تـطبيقه او تأويله او ان احملكمة اليت
اصدرته مل تكن مشكلة وفقـا للقانون او مل تكن هلا والية الفصل يف الدعوى او اذا
صدر بعد احلكم املطعون فيه قانون اصلح للمحكوم عليه يسري على واقعة الدعوى.

املادة (٢٣٩)

علـى ادارة كتاب احملكمة طلب ضم ملف القضية املطعون يف احلكم الصادر
فيها خالل ثالثة أيام من تاريخ ايداع صحيفة الطعن بالنقض (التمييز) وعلى ادارة
كتاب احملكمة اليت اصدرت احلكم املطعون فيه ارسال ملف القضية خالل ستة ايام

على االكثر من تاريخ ورود طلب امللف.
وحتكم احملكمة بعد املداولة بغري مـرافعة وبعد تالوة التقرير الذي يعده احد
اعضائها وجيوز هلا مساع اقوال النيابة العامة (االدعاء العام) واحملامني عن اخلصوم او

اخلصوم انفسهم اذا رأت لزوما لذلك.
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املادة (٢٤٠)

اذا مل حيـصل الطعن وفقا لالوضاع املقـررة يف املادة (٢٣٧) حتكم احملكمة
بعدم قبوله.

واذا قبلت احملكمة الطعن وكـان املوضوع صاحلا للحكم فيه او كان الطعن
للمرة الثانية فاا تتصـدى للفصل فيه وهلا استيفاء االجراءات الالزمة اما يف غري
هـذه االحوال فتقضي احملكـمة بنقض احلكم كله او بـعضه وحتيل الدعوى اىل
احملكمة اليت أصدرت احلكم مامل تر دائرة النقض (التمييز) نظرها امام دائرة مشكلة
من قضاة اخرين او حتيلها اىل احملـكمة املختصة لتقضي فـيها من جديد وتلتزم

احملكمة احملال اليها الدعوى حبكم النقض (التمييز) يف النقاط اليت فصل فيها.
وتسري الفقرة الثانية من هذه املادة على االحكام املنقوضة استنادا اىل الفقرة

الثانية من املادة (٢٣٨)

املادة (٢٤١)

اذا اشتملت اسباب احلكم املطعون فيه على خطأ يف القانون او اذا وقع خطأ
يف ذكر النصوص فال جيوز نقض احلـكم مىت كانت العقوبة احملكوم ا مقررة يف

القانون للجرمية وتصحح احملكمة اخلطأ الذي وقع.

املادة (٢٤٢)

الينقض من احلكم اال ما كان متعلقا باألوجه اليت بين عليها النقض (التمييز)
مامل تكن التجزئة غري ممكنة واذا مل يكـن الطعن مقدما من النيابة العامة (االدعاء
العام) فال ينقض احلكم اال بالنسـبة اىل من قدم الطعن مامل تكن االوجه اليت بين
عليها النقض (التمييز) تـتصل بغريه من املتهمني معه ويف هذه احلالة حيكم بنقض

احلكم بالنسبة اليهم ولو مل يقدموا طعنا.
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املادة (٢٤٣)

إذا مل يكن الطعن مرفوعا من النيابة العامة (االدعاء العام) أو من احملكوم عليه
بعقوبة مقـيدة للحرية ، جيب على رافعه أن يـودع خزانة احملكمة اليت اصدرت
احلكم مبلغ (.........) على سـبيل الكفالة مامل يكن قد أعفى من ايداعها بقرار
من جلنة املساعدة القضائية ، وتعفى الدولة من هذه الكفالة وكذلك من يعفى من
الرسوم القضـائية . وحتكم احملكمة مبصادرة مـبلغ الكفالة إذا قضت بعدم جواز

الطعن أو بعدم قبوله أو برفضه .

املادة (٢٤٤)

اذا كـان احلكم املطعون فيه صـادرا بقبول دفع قانـوين مانع من السري يف
الدعوى ونقضته احملكمـة واعادت القضية اىل احملكمة اليت اصدرته لنظر املوضوع

فال جيوز هلذه احملكمة ان حتكم على خالف ما قضي به حكم النقض (التمييز).

املادة (٢٤٥)

مع عـدم االخالل باالحكام املتقـدمة يعترب احلكم الصـادر بعقوبة القتل
(االعدام) أو الرجم أو القطع مطعونا فيه بـالنقض (التمييز) وموقوفا تنفيذه حلني
الفصل يف الطعن وعلى ادارة كتاب حمكمة االستئناف اليت اصدرت احلكم ارسال
ملف الـدعوى اىل ادارة كتاب احملكمة املرفـوع اليها الطعن خالل ثالثة ايام من
تاريخ صدور احلكم ، وعلى النيابـة العامة (االدعاء العام) ان تودع ادارة كتاب
احملكمة مذكرة برأيها يف احلكم خالل عشرين يوما من تاريخ صدوره وان تندب
حماميـا للمحكوم عليه من املقبولني امام احملكمة اذا مل يكن قد وكل حماميا للدفاع
عـنه ، وحتكم احملكمة يف الطعن وفقـا الحكام الفقرة الثـانية من املادة (٢٣٨)

والفقرة الثانية من املادة (٢٤٠).
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املادة (٢٤٦)

اذا قضت احملكمة املرفوع اليها الـطعن بعدم قبول الطعن او برفضه كليا او
جزئيا او بعدم جواز نظره حكمت على رافعه باملصاريف.

املادة (٢٤٧)

اذا كان نقض احلكم حـاصال بناء على طلب احد اخلصوم غري النيابة العامة
(االدعاء العام) فال يضار بطعنه.

املادة (٢٤٨)

للنائب العام (املدعي العام) من تلقاء نفسه او بناء على طلب خطي من وزير
العدل ان يطعن بطريق الـنقض (التمييز) لصاحل القانـون يف االحكام النهائية ايا
كانت احملكمة اليت اصدرا وذلك اذا كان الطعن مبنيا على خمالفة القانون او اخلطأ

يف تطبيقه او تأويله وذلك يف احلالتني االتيتني:
١. االحكام اليت الجييز القانون للخصوم الطعن فيها.

٢. االحكام اليت فوت اخلصوم ميعاد الطعـن فيها او نزلوا فيها عن الطعن او
رفعوا طعنا فيها قضى بعدم قبوله.

ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام (املدعي العام) وتنظر احملكمة
الطعن بعد دعوة اخلصوم وال يكون للحكم الصادر يف الطعن عمال ذه املادة أي

اثر اال اذا صدر لصاحل احملكوم عليه او املسئول عن احلقوق املدنية.

الفصل الرابع

اعادة النظر

املادة (٢٤٩)

جيوز طلب اعادة النظر يف االحكام النهـائية الصادرة بالعقوبة او التدابري يف
االحوال االتية :
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١ _ اذا صدر على احملكوم عليه حكم يف جرمية قتل ، مث وجد املدعى بقتله حيا.
٢ _ اذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة مث صدر حكم على شخص آخر
من اجل الـواقعة عينها وكان بني احلكمني تـناقض حبيث يستنتج منه براءة

احد احملكوم عليهما.
٣ _ اذا حكم على احـد الشهود او اخلرباء بالعقوبة لشهادة الزور ، او اذا حكم
بتزوير ورقـة قدمت أثناء نظر الدعـوى وكان للشهادة او تقرير اخلرباء او

الورقة تأثري يف احلكم.
٤ _ اذا كان احلـكم مبنيا على حكم صادر من احـدى الدوائر املدنية او دوائر

االحوال الشخصية والغي هذا احلكم.
٥ _ اذا حدثـت او ظهرت بعد احلكم وقائع او اذا قدمت اوراق مل تكن معلومة
للمحكمة وقت احملاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع او االوراق ثبوت براءة

احملكوم عليه.

املادة (٢٥٠)

يف االحوال االربعة االوىل مـن املادة السابقة يكـون لكل من النائب العام
(املدعي العام) واحملكوم عليه او من ميثله قانونا اذا كان عدمي االهلية او مفقودا او

غائبا ، ولورثته بعد موته حق طلب اعادة النظر.
واذا كان الطالب غري النـيابة العامة (االدعاء العام) ، فعليه تقدمي الطلب اىل
النـائب العام (املدعي العام) بعريضة يبـني فيها احلكم املطلوب اعادة النظر فيه ،
والـوجه الذي يستند عليه ، ويشفعه باملستندات املؤيدة له ، مع إيداع كفالة مالية
مقدارها (....) ما مل يكن قد أعفي منها بقرار من جلنة املساعدة القضائية ، ويعفى

من هذه الكفالة من يعفى من الرسوم القضائية .
ويرفع النائب العـام (املدعي العام) الطلب سواء كان مقدما منه او من غريه
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مع التحقيقات اليت يكون اجراها اىل دائرة النقض (التمييز) اجلزائية بتقرير يبني فيه
رأيه واالسباب اليت يستند عليها.

وجيب أن يرفع الطلب اىل احملكمة خالل االشهر الثالثة التالية لتقدميه.

املادة (٢٥١)

يكون حق طلب اعادة النظر يف احلالة املنصوص عليها يف البند (٥) من املادة
(٢٤٩) للنائب العام (املدعي العام) وحده سواء من تلقاء نفسه او بناء على طلب
اصحاب الشأن ويرفعه مع التحقيقات اليت يكون قد رأى لزومها اىل دائرة النقض

(التمييز) اجلزائية وجيب ان يبني يف الطلب الواقعة او الورقة اليت يستند عليها.
وتفصل الدائرة املـذكورة يف الطلب بعد االطالع على االوراق واستيفاء ما
تـراه من التحقيق وفق االجراءات املقررة لنظر الـطعن بالنقض (التمييز) يف املواد

اجلزائية.

املادة (٢٥٢)

تعلن النيابة العامة (االدعاء العام) اخلصوم باجللسة اليت حتدد لنظر الطلب امام
دائرة النقض (التمييز) اجلزائية قبل انعقادها بسبعة أيام على االقل.

املادة (٢٥٣)

تفصل دائرة النقض (التمييز) اجلزائية يف الطلب بعد مساع أقوال النيابة العامة
(االدعاء العـام) واخلصوم ، وبعد اجراء ما تـراه الزما من التحقيق بنفسها وفق
االجـراءات املقررة للطعن بالنقض (التميـيز) واذا رأت قبول الطلب حتكم بالغاء
احلكم وتقضي برباءة املتهم اذا كانت الرباءة ظاهرة واال فتحيل الدعوى اىل احملكمة
اليت اصدرت احلكم مامل تر دائرة النقض (التمييز) اجلزائية نظرها امام دائرة مشكلة
من قضاة آخرين او حتيلهـا اىل احملكمة املختصة لتقضي فـيها من جديد وتلتزم

احملكمة احملال اليها الدعوى حبكم النقض (التمييز) يف النقاط اليت فصل فيها.
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ومع ذلك اذا كـان من غري املمكن اعادة احملـاكمة كما يف حـالة انقضاء
الدعوى اجلزائية بوفاة احملكوم عليه او اصابته باجلنون او اختالل او ضعف عقلي او

مرض نفسي جسيم ، تنظر دائرة النقض (التمييز) اجلزائية الدعوى.
وال تلغي الدائرة املذكورة من احلكم اال ما يظهر هلا خطؤه.

املادة (٢٥٤)

ال يترتب على طلـب اعادة النظر ايقاف تـنفيذ احلكم اال اذا كان صادرا
بعقوبة بدنية من قصاص أو حـد أو تعزير ويف غري ذلك جيوز للمحكمة ان تامر

بوقف التنفيذ يف قرارها القاضي بقبول طلب اعادة النظر.

املادة (٢٥٥)

كل حكم صادر بالرباءة بناء على اعادة النظر ، جيب نشره على نفقة الدولة
يف اجلريدة الرمسية، ويف جريدتني حمليتني يعينهما صاحب الشأن إذا رغب يف ذلك.

املادة (٢٥٦)

يترتب علـى الغاء احلكم املطعون فيه سقوط احلكم بالتعويضات ، ووجوب
رد ما نفذ به منه.

املادة (٢٥٧)

اذا طلب احملكوم عليه تعويضه عن الضرر الذي اصابه من جراء احلكم الذي
قضى بالغائه جاز للمحكمة ان حتكم له به يف احلكم الصادر بالرباءة.

واذا كان احملكوم عليه ميتا عند اعادة النظر يف احلكم الصادر عليه كان طلب
التعويض املنصوص عليه يف الفقرة السابقة من حق من يرثه شرعا.

وجيوز طلب التعويض يف أي مرحلة من مراحل اعادة احملاكمة.
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املادة (٢٥٨)

االحكام اليت تصدر يف موضوع الدعوى بناء على اعادة النظر من غري دائرة
النقض (التمييز) اجلزائية ، جيوز الطعن فيها جبميع الطرق املقررة يف القانون.

وال جيوز ان يقضى على املتهم بأشد من العقوبة أو التدابري السابق احلكم ا عليه.

املادة (٢٥٩)

اذا رفض طلب اعادة النظر فـال جيوز جتديده بناء على ذات الوقائع اليت بين
عليها.

الباب السابع

قوة االحكام الباتة

املادة (٢٦٠)

تنقضي الدعوى اجلزائية بالنـسبة للمتهم املرفوعة عليه والوقائع املسندة فيها
اليه بصدور حكم بات فيها بالرباءة أو االدانة.

واذا صدر حكم يف موضوع الدعوى اجلـزائية . فال جيوز اعادة نظرها اال
بالطعن يف هذا احلكم بالطرق املقررة يف القانون.

املادة (٢٦١)

يكون للحكم اجلزائي البات الصادر يف موضوع الدعوى اجلزائية بالرباءة أو
باالدانة حجية تلتزم ا احملاكم املدنية يف الدعاوى اليت مل يكن قد فصل فيها حبكم
بات فيما يتعلق بوقوع اجلرمية وبوصفها القانوين ونسبتها اىل فاعلها ويكون للحكم
بالرباءة هذه الـقوة سواء بين على انتفاء التهمـة أو على عدم كفاية االدلة ، وال

تكون له هذه القوة اذا كان مبنيا على ان الواقعة ال يعاقب عليها القانون.
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املادة (٢٦٢)

ال يكون لالحكام الصادرة يف املواد املـدنية حجية امام احملاكم اجلزائية فيما
يتعلق بوقوع اجلرمية ونسبتها اىل فاعلها.

املادة (٢٦٣)

تكون لالحكام الصـادرة يف مواد االحوال الشخصية قوة االمر املقضي امام
احملاكم اجلزائية يف املسائل اليت يتوقف عليها الفصل يف الدعوى اجلزائية.

الكتاب الرابع

التنفيـذ

الباب االول

احكام عامة

الفصل االول

االحكام الواجبة التنفيذ

املادة (٢٦٤)

تتوىل الـنيابة العامة (االدعاء العام) تنفيذ االحكام الصادرة يف مجيع الدعاوى
اجلزائية اليت ترفعها امام احملاكم وهلا عند اللزوم ان تستعني بالسلطة العامة مباشرة.

املادة (٢٦٥)

ال جيـوز تنفيذ االحكام الصادرة بعقوبة بـدنية من قصاص أو حد أو تعزير
تنفيذا معجال.

املادة (٢٦٦)

يفرج يف احلال عن املتهم احملبوس احتياطيا اذا كان احلكم صادرا بالرباءة ، أو
بتدبري غري مقيد للحرية أو بعقـوبة ال يقتضي تنفيذها احلبس ، أو اذا أمر باحلكم
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بوقف تنفيذ العقـوبة أو اذا كان املتهم قد قضى يف احلبس االحتياطي مدة العقوبة
أو مدة التدابري احملكوم ا.

الفصل الثاين

اشكاالت التنفيذ

املادة (٢٦٧)

يرفع ما يعرض من اشـكاالت يف تنفيذ االحكام اجلـزائية اىل احملكمة اليت
اصدرت احلكم.

املادة (٢٦٨)

حيصل االشكال بتقرير يف ادارة كتـاب احملكمة اليت جيري التنفيذ يف دائرا
وحيدد فيه اليوم الذي ينظر فيه االشكـال امام احملكمة املختصة مبا ال جياوز سبعة
ايام من تاريخ التقريـر به ، وينبه على املقرر باحلضور يف هذا اليوم وتكلف النيابة

العامة (االدعاء العام) اخلصوم باحلضور يف اليوم املذكور.

املادة (٢٦٩)

اذا كان االشكال يف تنفـيذ حكم القتل (االعدام) جاز التقرير به امام القائم
على ادارة املنشأة أو املكان الذي جيري فـيه التنفيذ ، وعليه رفعه فورا اىل النيابة
العامة (االدعاء العام) لتحـديد اليوم الذي ينظر فيه وتكليف اخلصوم باحلضور يف

اليوم املذكور.

املادة (٢٧٠)

ال يترتب على التقرير باالشكال وقف تنفيذ احلكم املستشكل يف تنفيذه مامل
يكن احلكم صادرا بعقوبة بدنية من قصاص أو حد أو تعزير ، ويف غري ذلك جيوز

للمحكمة ان تأمر بوقف التنفيذ حىت يفصل يف االشكال.
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املادة (٢٧١)

جيوز للمستشكل يف مجيع االحوال ان ينيب عنه وكيال لتقدمي دفاعه ، وذلك
مع عدم االخالل مبا للمحكمة من احلق يف ان تأمر حبضوره شخصيا.

املادة (٢٧٢)

يفصل يف االشكال بعد مساع النيابـة العامة (االدعاء العام) وذوي الشأن ،
وللمحكمة ان جتري التحقيقات اليت تـرى لزومها وحتكم يف موضوع االشكال
بعـدم جواز التنفيذ أو برفض االشكال أو االستمرار يف التنفيذ ويكون حكمها يف

االشكال غري قابل للطعن.

الباب الثاين

تنفيذ االحكام

الفصل االول

تنفيذ احلكم بالقتل (االعدام) أو بالقتل (االعدام) مع الصلب أو الرجم حىت
املوت

املادة (٢٧٣)

كل حكم بالقتل (االعـدام) قصاصا أو حدا أو بالقتل (االعدام) مع الصلب
حدا أو الرجم حىت املوت الجيوز تنفيذه اال بعد مصادقة رئيس الدولة عليه وله يف
جرائم القتل قصاصا العفـو عن احملكوم عليه اىل الدية ان مل يكن للقتيل وارث ،

ويوضع احملكوم عليه يف السجن اىل ان يصدر قراره.
 وكل حكم بالقتل (االعدام) تعزيرا الجيوز تنفيذه اال بعد مصادقة رئيس
الدولة عـليه ويوضع احملكوم عليه بـالسجن اىل أن يصدر رئيـس الدولة قراره

باملصادقة أو ختفيف العقوبة أو العفو وفقا للمقرر قانونا.
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فاذا صادق رئيس الدولة على احلكم ينفذ وفق املقرر باملواد الواردة يف هذا الفصل:

املادة (٢٧٤)

ينفذ القتل (االعدام) قصاصا أو حدا أو تعزيرا مبراعاة االيت :ـ
١ ـ يكون التنفيذ حبضور أحد اعضاء النيابة العامة (االدعاء العام) وطبيب خمتص.

٢ ـ ال جيوز التنفيذ يف االعياد الرمسية ، أو االعياد اخلاصة لديانة احملكوم عليه .
٣ ـ يوقف التنفيـذ على الوالدة املرضع اىل متام ارضاع وليدها أو انقضاء حولني

كاملني أيهما اقرب.
٤ ـ يوقف التنفيذ على املرأة احلامـل اىل شهرين من وضعها فان كانت ترضع
وليـدها طبقت احكام الفقرة السابقة ، ويف احكام القتل تعزيرا يعرض االمر
على احملكـمة اليت أصدرت احلكم وهلا أن ختفف العقوبة من القتل (االعدام)

اىل السجن املؤبد أو االمر بتنفيذ احلكم بالقتل (االعدام) .
٥ ـ يوقف التـنفيذ على انون أو من به عاهة بالعقل اىل أن يعود اليه رشده اذا
قرر االطباء امـكان ذلك فان مل يعد إليه رشـده خالل سنة أودع مصحة

عقلية، فإن عاد إليه رشده نفذ احلكم .

املادة (٢٧٥)

تنفذ عقوبة القتل (االعدام) حدا أو قـصاصا أو تعزيرا بالسيف اال اذا نص
احلكم على تنفيذه بطريقة أخرى.

ويصلب احملكوم عليه بالقتل (االعدام) مع الصلب حدا يف جرمية احلرابة املدة
اليت حيددها احلكم على اال جتاوز ثالثة أيام يف مكان عام وذلك بعد قتله.

املادة (٢٧٦)

ينفذ حد الرجم حىت املوت علنا بالرمي حبجارة متوسطة واذا كان احلد ثابتا
بالبينة مل ميكن من يقام عليه احلد من الفرار ، اما اذا كان احلد ثابتا باالقرار وحده
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وحاول من يقام عليه احلد الفرار مكن منه ، وتقوم النيابة بعرض االمر على احملكمة
اليت أصدرت احلكم بالرجم الثبات فرار احملكوم عليه والنظر يف احلكم بعدوله عن

اقراره.

املادة (٢٧٧)

الولياء الدم يف القتل (االعدام) قـصاصا حق حضور اجراءات التنفيذ وعلى
النيابة العامة (االدعاء العام) اعالم بذلك قبل املوعد احملدد للتنفيذ بثالثني يوما .

وهلم مجيعـا أو الحدهم حىت متام التنفيـذ حق العفو عن اجلاين اىل الدية أو
بدوا أو الـصلح على مال فاذا تعدد اجلنـاة جاز العفو عن البعض دون البعض
االخر، فاذا عفي عنهم اىل الدية قسـمت عليهم بالتساوي فان عفي عن بعضهم

فعلى املعفو عنه قسطه من الدية.
واذا كان أحد أولياء الدم صـغريا أو سفيها أو ذا غفلة أو عاجزا عن التعبري
عن ارادته أو مفقودا أو غائبا انتقل احلق يف العفـو اىل الدية أو الصلح على املال
فقط اىل الـويل على نفسه مع باقي أوليـاء الدم ويعود احلق للصغري اذا بلغ وقت

التنفيذ.
واذا كان معتوها أو جمنونا جنونا مطبقا التنتظر افاقته ينتقل احلق على النحو
املقرر بالفقرة السابقة اىل الويل نفسه فان كـان يفيق احيانا فتنتظر افاقته حسبما

تقرر ذلك اجلهة الطبية يف كافة االحوال.
واذا مل يكن للقتيل وارث انتقل حق العفو عن اجلاين اىل الدية لويل األمر .

املادة (٢٧٨)

اذا حصل العفو أو الصلح قبل متام التنفيذ حررت النيابة العامة (االدعاء العام)
حمضرا بذلك وأوقفت الـتنفيذ وعرضت االمر على احملكمة اليت اصدرت احلكم ،
لتقضي بامتناع القصاص وبعقوبة الدية أو الصلح مع ما تراه من العقوبات التعزيرية

املقررة قانونا.
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ويعـود احلق يف القصاص بعدم دفع الدية أو ما صوحل عليه اجلاين بانتهاء االجل
احملدد لذلك ان كـان قد اتفق على الدفع مؤجال ، وعلى النيابة العامة ان حتقق ذلك
عرض االمر على احملكمة املختصة للعدول عن حكمها االخري واالمر بتنفيذ القصاص.

املادة (٢٧٩)

يودع احملكوم عليه بالقتل (االعدام) أو بالقتل (االعدام) مع الصلب أو الرجم
حىت املوت يف السجن بناء على أمر النيابة العامة اىل أن ينفذ فيه احلكم.

املادة (٢٨٠)

القارب احملكوم عليه بـالقتل (االعدام) أن يقابلوه يف اليوم الذي يعني لتنفيذ
احلكم على ان يكون بعيدا عن حمل التنفيذ.

واذا طلـب احملكوم عليه مقابلة واعظ قبل الـتنفيذ وجب اجراء التسهيالت
الالزمة لتمكينه من ذلك.

املادة (٢٨١)

تنفذ عقوبة القتل (االعـدام) داخل املنشأة العقابية أو يف أي مكان آخر بناء
على طلب كتايب من الـنائب العام (املدعي العـام) يبني فيه استيفاء االجراءات

املنصوص عليها يف املادة (٢٧٣) .

املادة (٢٨٢)

يتلو القائم على ادارة املنشأة العقابية منطوق احلكم الصادر بالقتل (االعدام)
والتهمة احملكوم مـن اجلها على احملكوم عليه ، وذلك يف مكان التنفيذ مبسمع من
احلاضرين واذا رغب احملكوم عليه يف ابداء اقوال حرر عضو النيابة العامة (االدعاء

العام) حمضرا ا.
وعند متام التنفيذ حيرر عضو النيابة العامة (االدعاء العام) حمضرا بذلك ويثبت

فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصوهلا.
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املادة (٢٨٣)

تسلم جثة احملكوم عليه بعد التنفيذ إىل ذويه إذا طلبوا ذلك ، وأال قامت إدارة
املنشأة العقابية بدفنها .

الفصل الثاين

تنفيذ احلكم بالقطع أو اجلرح

املادة (٢٨٤)

جيب أن يسبق تنفيذ عقوبة القطع أو اجلرح الكشف الطيب على احملكوم عليه
بواسطة جلنـة من االطباء املختصني الثقات العدول للتحقق من انتفاء اخلطورة من
التنفيذ ، ويؤجل القـطع أو اجلرح كلما كان فيه خـطورة على احملكوم عليه ،
ويكون ذلك بقرار من النيابة العامة (االدعـاء العام) بعد أخذ رأي اللجنة الطبية

املختصة ، ويظل حمبوسا حىت يزول سبب التأجيل.
فاذا قررت اللجنة الطبية ان القطع أو اجلرح يؤدي اىل االضرار بعضو آخر أو
هالك احملكوم عليه ترفع النيابة العامة (االدعاء العام) االمر اىل احملكمة اليت أصدرت
احلكم للنـظر يف توقيع العقوبة البديلة ان أمكن أو احلكم بالعقوبة التعزيرية املقررة

يف القانون.

املادة (٢٨٥)

ينفذ حكم القطع أو اجلرح حبضور أحد أعضاء النيابة العامة (االدعاء العام) ،
وذلك بواسطة طبيب خمتص.

املادة (٢٨٦)

يكـون قطع اليد من مفصل الكف ، وقطـع الرجل من منتصف القدم حدا
ويقطع ما عدا ذلك من اعضاء اجلسم قصاصا وفقا لالحكام املبينة يف قانون اجلزاء
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وتكون عقوبـة اجلرح فيما ميكن ضبط القصـاص فيه من الشجاج وجيوز ختدير
احملكوم عليه عند تنفيذ القطع أو اجلرح مبوافقة احملكوم له أو وارثه من بعده كتابة ،

ويظل ـ بعد التنفيذ ـ حتت الرعاية الطبية املدة اليت حيددها الطبيب.

الفصل الثالث

تنفيذ احلكم باجللد

املادة (٢٨٧)

ينفذ اجللد بعد الكشف الطيب على احملكوم عليه والتحقق من انتفاء اخلطورة
من التنفيـذ ويوقف اجللد اذا كان يف امتامه خـطر على احملكوم عليه أو جن قبل
التنفيذ أو أثناءه أو أصيب بعاهة يف عقله مث يقام عليه احلد أو يستكمل تنفيذه عند
زوال اخلـطر عنه أو عودة رشده اليه ، ويكون ذلك كله بقـرار من النيابة العامة

(االدعاء العام) بعد أخذ رأي اللجنة الطبية املختصة .

املادة (٢٨٨)

يكون تنفيذ اجللد حبضــور أحــد أعضاء النيابة العامـة (االدعــاء
العـام) وطبيب خمتص ، ويف حالة تنفيذ حـد اجللد يف جرمية الزنا حيضر التنفيذ

طائفة من املؤمنني.

املادة (٢٨٩)

جيلد الرجل قائما بال مـد ، واملرأة قاعدة وتشد عليها ثياا ومتسك يداها ،
ويرتع عنهما من لباسهما ما مينع وصول االمل اىل اجلسد كالفرو واحلشو وحنومها ،
ويكون الضرب وسطا ال ميـزق جلدا وال يقطع حلما ويفرق على أعضاء احملكوم

عليه وجسده باستثناء الوجه والرأس واملواقع املهلكه.
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املادة (٢٩٠)

ينفذ اجللد بسوط وحنوه متوسط الطول خال من العقد غري متعدد االطراف.

املادة (٢٩١)

اذا كان احملكوم عليه باجللد مريضا ال يرجى برؤه ضرب بعرجون أو مثله فيه
مائة فرع ضربة واحدة.

الفصل الرابع

تنفيذ العقوبات املقيدة للحرية

املادة (٢٩٢)

تنفذ االحكام الصادرة بالعقوبـات املقيدة للحرية يف املنشآت العقابية املعدة
لذلك مبقتضى أمر يصدر من النيابة العامة (االدعاء العام) .

املادة (٢٩٣)

حيسب اليـوم الذي يبدأ فيه التنفيذ على احملكوم عليه من مدة العقوبة ويفرج
عنه يف اليوم التايل ليوم انتهاء العقوبة يف الوقت احملدد لالفراج عن احملبوسني.

املادة (٢٩٤)

تبدأ مدة العقوبة املقيدة للحريـة من يوم القبض على احملكوم عليه بناء على
احلكم الواجب التنفـيذ مع مراعاة انقاصها مبقـدار مدة احلبس االحتياطي ومدة

القبض.

املادة (٢٩٥)

اذا حكم برباءة املتـهم من اجلرمية اليت حبس احتياطيا من اجلها أو صدر أمر
بأن ال وجه القامة الدعوى فيها ختصم مدة احلبس االحتياطي من املدة احملكوم ا

يف اية جرمية يكون قد ارتكبها اثناء احلبس االحتياطي أو قبله.
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املادة (٢٩٦)

عند تعدد العقوبات املقيدة للحرية احملكوم ا على املتهم تسترتل مدة احلبس
االحتياطي ومدة القبض من العقوبة االخف أوال.

املادة (٢٩٧)

اذا كانت احملكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حامال جاز تأجيل التنفيذ عليها
حىت تضع محلها ومتضي مدة ثالثة أشهر على الوضع.

املادة (٢٩٨)

اذا كان احملكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابا مبرض يهدد بذاته أو بسبب
التنفيذ حياته للخطر جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه.

املادة (٢٩٩)

اذا أصيب احملكوم عـليه بعقوبة مقيدة لـلحرية جبنون أو اختالل أو ضعف
عقلي أو مرض نفـسي جسيم افقده القدرة على التحكم يف تصرفاته بصفة مطلقة
وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حىت يربأ ، ويودع يف مأوى عالجي على ان ختصم املدة

اليت يقضيها فيه من مدة العقوبة احملكوم ا.

املادة (٣٠٠)

اذا كان حمكوما على الرجل وزوجته بعقوبة مقيدة للحرية جاز تأجيل تنفيذ
العقوبة على احدمها حىت يـفرج عن االخر وذلك اذا كانا يكفالن صغريا مل يتم

مخس عشرة سنة وكان هلما حمل اقامة معروف يف الدولة.

املادة (٣٠١)

يكون تأجيل تنفيذ العقوبة املقيدة للحرية طبقا للمواد السابقة بأمر من رئيس
النيابة العامة (االدعاء العام) سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن ،

وله ان يأمر باختاذ ما يراه من االحتياطات الكفيلة مبنع احملكوم عليه من اهلرب.
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وفيما عدا احلاالت الواردة يف املواد الـسابقة الجيوز تأجيل التنفيذ اال بقرار من
النائب العام (املدعي العام) وذلك يف احلاالت اليت تستوجبها احكام الشريعة االسالمية،

ويبني بالقرار مدة التأجيل واالحتياطات الكفيلة مبنع احملكوم عليه من اهلرب.

املادة (٣٠٢)

اذا تنوعت العقوبات املقيدة للحرية وجب تنفيذ العقوبة االشد أوال.

املادة (٣٠٣)

الجيوز يف غري االحوال املبينة يف القانون اخالء سبيل احملبوس احملكوم عليه قبل
ان يستويف مدة العقوبة.

املادة (٣٠٤)

جيـوز االفراج حتت شرط عن كل حمكـوم عليه بعقوبة مـقيدة للحرية اذا
توافرت يف حقه الشروط املنصوص عليها يف قانون املنشآت العقابية.

وخيـضع املفرج عنه حتت شرط خالل باقي املـدة احملكوم ا عليه للشروط
املبينة يف القانون املشار اليه.

وجيوز بناء علـى طلب النيابة العامة (االدعاء العام) الغاء االفراج حتت شرط
اذا أخل املفرج عنه بالقيود املشار اليها يف الفقرة السابقة.

الباب الثالث

تنفيذ التدابري

املادة (٣٠٥)

تنفذ االحـكام الصادرة بااليداع يف احـدى مؤسسات العمل أو يف مأوى
عالجي يف االماكن املعدة لذلك.
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ويكون ايداع احملكوم عليه مبقتضى امر يصدر من النيابة العامة (االدعاء العام).
ويسري على االيداع يف املأوى العالجي حكم املادة (٢٩٩).

وتسري على االيداع يف احـدى مؤسسات العمل احكام املادتني (٢٩٧)و
(٢٩٨) واملواد من (٣٠١) اىل (٣٠٦) .

املادة (٣٠٦)

ال تنفذ التدابري اال بعد تنفيذ العقوبات املقيدة للحرية.
واستثناء من حكم الفقرة الـسابقة ينفذ تدبري االيداع يف مأوى عالجي قبل
تنفيذ أي عقوبة أو تدبري آخر وتنفذ التدابري املادية فورا ، وذلك كله مامل ينص على

خالفه.

الباب الرابع

تسوية املبالغ احملكوم ا

املادة (٣٠٧)

عند تسوية املبالغ املستحقة للحكومة عن الغرامة وما جيب رده والتعويضات
جيب على النيابة العامة (االدعاء الـعام) قبل التنفيذ ا اعالن احملكوم عليه مبقدار

هذه املبالغ مامل تكن مقدرة يف احلكم.

املادة (٣٠٨)

اذا حكم بالغرامة وما جيب رده وبالتعويضات ، وكانت اموال احملكوم عليه
ال تفي بذلك كله وجب توزيع ما يتحـصل منها بني ذوي احلقوق على حسب

الترتيب االيت :
أوال : الغرامات وغريها من العقوبات املالية.
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ثانيا : املبالغ املستحقة للحكومة من رد وتعويض.
ثالثا : املبالغ املستحقة للمدعي باحلقوق املدنية.

 واذا كانت اجلرائم احملكوم فـيها خمتلفة ختصم املبـالغ املدفوعة أو اليت
حتـصلت بطريق التنفيذ على ممتلكـات احملكوم عليه اوال من املبالغ احملكوم ا يف

اجلنايات مث يف اجلنح مث يف املخالفات.

املادة (٣٠٩)

اذا حبـس شخص احتياطيا ومل حيكم عليه اال بالغرامة وجب ان ينقص منها
عند التنفيذ مبلغ (.…) عن كل يـوم من ايام احلبس املذكور ، واذا حكم عليه
باحلبس والغرامة معا وكانت املدة اليت قضاها يف احلبس االحتياطي تزيد على مدة
احلبس احملكوم بـه وجب ان ينقص من الغرامة املبلغ املذكور عن كل يوم من ايام

الزيادة املذكورة.

املادة (٣١٠)

للنيابة العامة (االدعاء العام) ان متنع احملكوم عليه عند االقتضاء وبناء على طلبه
أجال لدفع املبالغ املستحقة للحـكومة ، أو ان تأذن له بدفعها على اقساط بشرط
اال تزيد املـدة على سنتني ، واذا تأخر احملكوم عليه يف دفع قسط بغري عذر مقبول

حلت باقي االقساط .
وجيوز للنيابة العامة (االدعاء العام) الرجوع يف االمر الصادر منها اذا وجد ما

يدعو لذلك.

املادة (٣١١)

جيوز االكراه البدين لتحصيل الغـرامات وغريها من العقوبات املالية ويكون
هذا االكراه حببس احملكوم عليه ، وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل (..…)

وال جيوز ان تزيد مدة االكراه عن ستة أشهر.
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املادة (٣١٢)

تسري احكام املواد (٢٩٤) اىل (٢٩٩) على التنفيذ بطريق االكراه البدين.

املادة (٣١٣)

اذا تعددت االحكام يكون التـنفيذ باعتبار جمموع املبالغ احملكوم ا على اال
تزيد مدة االكراه على سنة.

املادة (٣١٤)

يكون تنفيـذ االكراه البدين بأمر يصدر من الـنيابة العامة (االدعاء العام) ،
ويشرع فيه يف أي وقت كان بعد اعالن احملـكوم عليه وبعد أن يكون قد امضى

مجيع مدد العقوبات املقيدة للحرية احملكوم ا.

املادة (٣١٥)

ينتهي االكراه البدين اذا صار املبلغ املوازي للمدة اليت قضاها احملكوم عليه يف
االكراه حمبوسا على مقتضى املواد السابقة مساويا للمبلغ املطلوب اصال بعد خصم

ما يكون احملكوم عليه قد دفعه أو حتصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.

املادة (٣١٦)

تربأ ذمـة احملكوم عليه من الغرامة والعقوبـات املالية االخرى بتنفيذ االكراه
البدين عليه.

 _ ٩٤ _



الباب اخلامس

سقوط العقوبة مبضي املدة ووفاة احملكوم عليه

املادة (٣١٧)

فيما عدا جرائم احلدود والقصاص والدية تسقط العقوبة احملكوم ا يف جناية
مبضي عشـرين سنة ميالدية اال عقوبة القتل (االعـدام) تعزيرا فاا تسقط مبضي

ثالثني سنة .
وتسقط العقوبة احملكوم ا يف جنحة مبضي مخس سنني وتسقط العقوبة احملكوم ا
يف خمالفة مبضي سنتني وتبـدأ املدة من وقت صريورة احلكم ائيا اال اذا كانت العقوبة

حمكوما ا غيابيا من حمكمة اجلنايات يف جناية فتبدأ املدة من يوم صدور احلكم.

املادة (٣١٨)

تنقطع املدة بالقبض على احملكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل اجراء من
اجراءات التنفيذ اليت تتخذ يف مواجهته أو تصل اىل علمه.

كما تنقـطع املدة ايضا اذا ارتكب احملكوم علـيه يف خالهلا جرمية من نوع
اجلرمية احملكوم عليه من اجلها أو مماثلة هلا.

املادة (٣١٩)

يوقف سريـان املدة كل مانع حيول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو
ماديا.

املادة (٣٢٠)

تتبع االحكـام املقررة ملضي املدة يف قـانون املعامالت املدنـية فيما خيتص
بالتعويضات وما جيب رده واملصاريف احملكوم ا ومع ذلك فال جيوز التنفيذ بطريق

االكراه البدين بعد مضي املدة املقررة لسقوط العقوبة.
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املادة (٣٢١)

اذا تويف احملكوم عليه بعد احلكم عليه ائيا ، تنفذ التعويضات وما جيب رده
واملصاريف يف تركته.

الباب السادس

رد االعتبار

املادة (٣٢٢)

يرد االعتبار لكل حمكوم علـيه يف جناية أو جنحة خملة بالشرف أو األمانة ،
وفقا ألحكام هذه الباب .

املادة (٣٢٣)

يرد االعتبار حبكم القانون إذا مل يصدر خالل اآلجال التالية على احملكوم عليه
حكم بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة مما حيفظ بصحيفة احلالة اجلنائية :ـ

أوال : إذا كان احلكم بعقوبة جنـاية ومضت مخس سنوات على تنفيذ العقوبة أو
العفو عنها أو سقوطها مبضي املدة.

ثانيا : إذا كـان احلكم بعقوبة جنحة ومضت ثالث سنوات على تنفيذ العقوبة أو
العفو عنها أو سقوطها مبضي املدة .

املادة (٣٢٤)

إذا صدرت ضد احملكوم عليه عدة أحكام ، فال يرد اعتباره إليه حبكم القانون
إال إذا حتققت بالنسبة لكل منها الشروط املنصوص عليها يف املادة السابقة.

على أن يراعى يف حساب املدة إسنادها إىل أحدث األحكام.
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املادة (٣٢٥)

جيب لرد االعتبار القضائي :
أوال : أن تكـون العقوبة يف جناية أو يف جنحة خمـلة بالشرف أو األمانة ونفذت

تنفيذا كامـال ، أو صدر عنها عفو أو سقطت مبضي املدة .
ثانيا : أن تكون قد مضت من تاريخ انتهاء التنفيذ أو صدور العفو مدة سنتني إذا

كانت عقوبة جناية ، أو سنة واحدة إذا كانت عقوبة جنحة.

 املادة (٣٢٦)

يصدر احلكم برد االعتبار من احملكمة املختصة التابع هلا حمل إقامة احملكوم عليه وذلك
بناء على طلبه، وجيوز الطعن يف احلكم خالل املدة احملددة قانونا وفقا للقواعد العامة.

املادة (٣٢٧)

استثناء من أحكام املـادة (٣٢٣) واملادة (٣٢٥) ، إذا كانت العقوبة قد قضي
معها بتدبري وقائي فتبدأ املدة من اليوم الذي ينتهي فيه التدبري أو يسقط فيه مبضي املدة.
وإذا كـان قد أفرج عن احملكوم عليه حتت شـرط ، فيبدأ احتساب مدة رد

االعتبار من تاريخ هذا اإلفراج.

املادة (٣٢٨)

جيب للحكـم برد االعتبار أن يويف احملكـوم عليه كل ما حكم عليه به من
التـزامات مالية للدولة أو لألفراد مـامل تكن هذه االلتزامات قد انقضت أو أثبت

احملكوم عليه أنه يف حالة ال يستطيع معها الوفاء.

املادة (٣٢٩)

إذا صدرت ضد الطالب عـدة أحكام فال حيكم برد االعتبار إال إذا حتققت
الشروط املنصوص عليها يف املواد السـابقة بالنسبة إىل كل حكم منها ، على أن

يراعى يف حساب املدة إسنادها إىل أحدث األحكام .
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املادة (٣٣٠)

يقدم طلب رد االعتـبار بعريضة إىل النيابـة العامة (االدعاء العام) أو اجلهة
املختصة الـتابع هلا حمل إقامة الطالب وجيب أن يـشتمل طلب الرد على البيانات
الالزمة لتعيني شخـصيته ، وان يبني فيها تاريخ احلكم الصادر عليه واألماكن اليت

أقام فيها منذ ذلك احلني.

املادة (٣٣١)

جتري اجلهة اليت يقدم هلا طلب رد االعتبار حتقيقا بشأنه لألستيثاق من تاريخ
إقامة الطالب يف كل مكان نزله من وقت احلكم عليه ومدة تلك اإلقامة وللوقوف
على سلوكه ومصادر ارتزاقه وبوجه عام تتقصى كل ما تراه الزما من املعلومات ،
وتـضم التحقيق إىل الطلب وترفعه إىل احملكمة خالل الشـهر التايل لتقدميه بتقرير

تدون فيه رأيها وتبني األسباب اليت بين عليها ، ويرفق بالطلب:
١ ـ صورة احلكم الصادر على الطالب.

٢ ـ صحيفة احلالة اجلنائية.
٣ ـ تقرير عن سلوكه خالل فترة التنفيذ.

٤ ـ تقرير عن أحواله من الشرطة يف األماكن اليت أقام فيها بعد التنفيذ.

املادة (٣٣٢)

للمحكمة عند نظر طلب رد االعتبار مساع أقوال النيابة العامة (االدعاء العام)
أو اجلهة املختصة والطالب ، كما جيوز استيفاء كل ما تراه الزما من املعلومات .

ويكون إعالن الطالب باحلضور قبل اجللسة بثمانية أيام على األقل.

املادة (٣٣٣)

مـىت توافرت شروط رد االعتبار حتكم احملكمة به إذا رأت أن سلوك الطالب
منذ صدور احلكم عليه يدعو إىل الثقة بتقومي نفسه.
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املادة (٣٣٤)

ترسل الـنيابة العامة (االدعاء العـام) أو اجلهة املختصة صورة من حكم رد
االعتـبار إىل احملاكم اليت صدر منهـا احلكم بالعقوبة أو التـدبري للتأشري به على

هوامشه ، وتأمر بأن يؤشر به يف السجالت املعدة هلذا الغرض.

املادة (٣٣٥)

إذا رفض طلب رد االعتبار بسبـب راجع إىل سلوك احملكوم عليه فال جيوز
جتديده إال بعـد مضي ستة اشهر ، أما يف األحـوال األخرى فيجوز جتديده مىت

توافرت الشروط الالزم توافرها.

املادة (٣٣٦)

جيوز إلغاء احلكم الصـادر برد االعتبار إذا ظهر أن احملكوم عليه قد صدرت
ضـده أحكام أخرى مل تكن احملكـمة قد علمت ـا أو إذا حكم عليه بعد رد

االعتبار يف جرمية وقعت قبله.
ويصدر احلكم يف هذه احلالة من احملكمة اليت حكمت برد االعتبار بناء على

طلب النيابة العامة (االدعاء العام) أو اجلهة املختصة .

املادة (٣٣٧)

يترتب على رد االعتبار حمو احلكم القاضي باإلدانة بالنسبة للمستقبل وزوال
ما يترتب عليه من انعدام األهلية واحلرمان من احلقوق وسائر اآلثار اجلنائية.

املادة (٣٣٨)

ال جيوز االحتجاج برد االعتبار على الغري فيما يتعلق باحلقوق اليت تترتب هلم
على احلكم باإلدانة وعلى األخص فيما يتعلق بالرد والتعويضات.

املادة (٣٣٩)

ال تعترب األحكام الصادرة يف اجلرائم التالية سوابق يقتضي معها رد االعتبار:
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١ ـ السابقة األوىل يف اجلنايات واجلنح .
٢ ـ اجلرائم اليت تنص القوانني اخلاصة ا على عدم اعتبارها من السوابق اجلرمية.
٣ ـ اجلرائم اليت تكون عقوبتها املقررة يف القانون أو العقوبة احملكوم ا تعزيرا غري

مقيدة للحرية مامل تكن اجلرمية خملة بالشرف أو األمانة .
٤ ـ جرائم األحداث.

وال تعترب األحكام الصادرة بوقف التنفيذ سابقة تقتضي رد االعتبار.

الكتاب اخلامس

احكام متنوعه

الباب االول

االشراف القضائي على املنشآت العقابية

املادة (٣٤٠)

العضاء النيابة العامة (االدعاء العـام) حق دخول املنشآة العقابية الكائنة يف
دوائر اختصاص احملاكم اليت يعملون ـا ، وذلك للتأكد من عدم وجود حمبوس
بصفة غري قانونية وهلم ان يطلعوا على السجالت وعلى أوامر القبض واحلبس وان
يأخذوا صورا منها وان يتـصلوا بأي حمبوس ويسمعوا منه شكوى يريد ان يبديها

هلم وجيب ان تقدم هلم كل مساعدة حلصوهلم على املعلومات اليت يطلبوا.

املادة (٣٤١)

لكل حمـبوس يف احدى االماكن املشار اليهـا يف املادة السابقة ان يقدم يف أي
وقت للقائم على ادارته شكوى كتابيـة أو شفهية، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة
(االدعاء العام)، وعلـى القائم على ادارة املكان قبوهلـا وتبليغها يف احلال اىل النيابة

العامة (االدعاء العام) بعد اثباا يف سجل يعد لذلك.
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ولكل من علم بوجود حمبـوس بصفة غري قانـونية أو يف حمل غري خمصص
للحبس ان خيـطر احد اعضاء النيابة العامة (االدعاء العام) ، وعليه مبجرد علمه ان
ينتقل فـورا اىل احملل املوجود به احملبوس ويقوم باجراء التحقيق ويأمر باالفراج عن
احملبوس بصفة غري قانونية وعليه ان حيرر حمضرا بذلك ، واختاذ اإلجراءات القانونية

ضد املسئول عن ذلك احلبس .

البـاب الثانـي

فقد االوراق وحساب املواعيد باملدد

الفصـل االول

فقـد االوراق

املادة (٣٤٢)

اذا فقدت النسخة االصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت اوراق التحقيق كلها
أو بعضها قبل صدور قرار فيه ، تتبع االجراءات املقررة يف املواد االتية.

املادة (٣٤٣)

اذا وجدت صورة رمسيـة من احلكم قامت مقام النسخة االصلية واذا كانت
الصورة حتت يد شخص أو جهة مـا ، تستصدر النيابة العامة (االدعاء العام) امرا

من رئيس احملكمة اليت اصدرت احلكم بتسليمها.

املادة (٣٤٤)

ال يتـرتب على فقد نسخة احلكم االصليـة اعادة احملاكمة مىت كانت طرق
الطعن يف احلكم قد استنفدت .

 _ ١٠١ _



املادة (٣٤٥)

اذا كانت القضية منظـورة امام دائرة النقض (التمييـز) اجلزائية ومل يتيسر
احلصول على صورة من احلكم تقضي احملكمـة باعادة احملاكمة مىت كانت مجيع

االجراءات املقررة للطعن قد استوفيت.

املادة (٣٤٦)

اذا فقدت اوراق الـتحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه يعاد التحقيق
فيما فقدت اوراقه ، واذا كانت القضيـة مرفوعة امام احملكمة تتوىل هي اجراء ما

تراه من التحقيق.

املادة (٣٤٧)

اذا فقـدت اوراق التحقيق كلها أو بعضها وكـان احلكم موجودا والقضية
منظورة امام دائرة النقض (التمييز) اجلزائية فال تعاد االجراءات اال اذا رأت احملكمة

حمال لذلك.

الفصل الثاين

حساب املواعيد واملدد

املادة (٣٤٨)

الجيوز اجراء أي اعالن قبل الساعة السابعة صباحا وال بعد الساعة السادسة
مساء كما الجيوز اجراؤه يف ايام العطالت الرمسية اال باذن من القاضي املختص يف

حاالت الضرورة ويثبت هذا االذن يف اصل االعالن.

املادة (٣٤٩)

اذا عني القانون للحضور أو حلصول االجراء ميعادا مقدرا بااليام أو بالشهور
أو بالسنني فال حيسب منه يوم االعالن أو حدوث االمر املعترب يف نظر القانون جمريا

للميعاد وينقضي امليعاد بانقضاء الدوام الرمسي يف يوم العمل االخري .
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واذا كان امليعاد مقدرا بـالساعات كان حساب الساعة اليت يبدأ منها امليعاد
واليت ينتهي ا على الوجه املتقدم.

اما اذا كان امليعاد مما جيب انقضاؤه قبل االجراء فال جيوز حدوث االجراء اال
بعد انقضاء اليوم االخري من امليعاد.

وتنتهي املواعيد املقدرة بالـشهر أو السنة يف اليوم الذي يقابله من الشهر أو
السنة التالية.

ويف مجيع االحوال اذا صادف آخر امليعاد عطلة رمسية امتد امليعاد اىل أول يوم
عمل بعدها.

املادة (٣٥٠)

تضاف اىل املواعيد املبينـة يف هذا القانون مواعيد مسافة مقدارها عشرة ايام
ملن يكون موطنهـم خارج دائرة احملكمة ، وستون يوما ملن يكون موطنهم خارج
الدولة . وجيـوز تبعا لسهولة املواصالت وظروف االستعجال انقاص هذه املواعيد

بامر من القاضي املختص ويعلن هذا االمر مع الورقة املراد اعالا.

املادة (٣٥١)

حتسب املواعيـد واملدد املبينة يف هذا القانون بالتقومي (.....) مامل ينص على
خالف ذلك .
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مطبعة األمانة العامة لس التعاون لدول اخلليج العربية


