
 

  

 

 1961 السنة :

 370 عدد المواد :

 16-04-1961 تاريخ السريان :

 ( وتعديالته1961)قانون اصول المحاكمات الجزائية لسنة  1961لسنة  9قانون رقم 

 1539 رقم الجريدة

 311 الصفحة

 16-03-1961 التاريخ

 

 ( 1المادة )   

 

 

( ويعمل به بعد مرور شهر علىى 1961يسمى هذا القانون )قانون اصول المحاكمات الجزائية لسنة 

 .نشره في الجريدة الرسمية

 

 

 ( 2مادة ) ال  

 

 

تختص النيابة العامة باقامة دعوى الحق العىام ومباشىرتها وت تقىام مىن ايرهىا ات فىي اتحىوال  - 1

 . المبينة في القانون



 

وتجبر النيابة العامة على اقامتها اذا أقام المتضرر نفسه مىدعيا شخصىيا وفاقىا للشىروم المعينىة  - 2

 . في القانون

 

 . وت يجوز تركها أو وقفها أو تعميل سيرها ات في اتحوال المبينة في القانون - 3

 

 

 ( 3المادة )   

 

 

في جميع اتحوال التي يشترم القانون فيها لرفع الىدعوى الجزائيىة وجىود شىكوى او ادعىا   -أ  - 1

هىذه الشىكوى أو  شخصي من المجنى عليه أو ايره ت يجوز اتخاذ اجرا  في الدعوى ات بعد وقىو 

 . اتدعا 

 

اذا كان المجنى عليه في الجريمة لم يكمل خمى  عشىرة سىنة أو كىان مصىابا بعاهىة فىي عقلىه   -ب 

تقدم الشكوى ممن له الوتية عليه . واذا كانت الجريمة واقعة على المال تقبل الشىكوى مىن الوصىي 

 . أو القيم

 

يمثله او لىم يكىن لىه مىن يمثلىه تقىوم النيابىة  اذا تعارضت مصلحة المجنى عليه مع مصلحة من  -ج 

 . العامة مقامه

 

إذا كان المجني عليه شخصاً معنوياً فتقبل الشىكوى أو اتدعىا  الشخصىي بنىا  علىى ملىب خمىي  -د

 .من الممثل القانوني للشخص المعنوي أو من ينوب عنه

 

 : ذه المادة( من ه1في الدعاوي الجزائية الواردة في البند )أ( من الفقرة ) - 2



 

يسقم الحق في تقديم الشكوى او اتدعا  الشخصي بعد مرور ثالثة اشهر من تاريخ علم المجني  -أ 

 عليه بوقو  الجريمة وت اثر لهذا السقوم على الحقوق المدنية للمجني عليه

 

اسىقام اذا لم يقم المشتكي بمتابعة هذه الشكوى مدة تزيد على ثالثة اشهر فعلى محكمة الصلح   -ب 

 دعوى الحق العام تبعاً لذلك

 

في الىدعاوى الجزائيىة الصىلحية اىخىرى التىي ترفىع مىن المشىتكي مباشىرةي إذا لىم يقىم المشىتكي  -3

 .بمتابعة شكواه مدة تزيد على ستة أشهر جاز للمحكمة إسقام دعوى الحق العام

 

جوز رفع الدعوى الجزائية أو في الدعاوى التي ت يجوز مالحقتها إت بنا  على ملب او إذن ت ي -4

 .اتخاذ إجرا  فيها إت بعد ورود ملب كتابي أو الحصول على إذن من الجهة المختصة

 

  

 

 

 ( 4المادة )   

 

 

كل شخص تقام عليه دعوى الحق العام فهو مشتكى عليه ويسىمى ننينىا اذا نىن فيىه بجنحىة ومتهمىا 

 . اذا اتهم بجناية

 

 

 ( 5المادة )   



 

 

تقام دعوى الحق العام على المشتكى عليه أمام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقو   - 1

الجريمىىة او مىىومن المشىىتكى عليىىه او مكىىان القىىا  القىىبي عليىىه وت افضىىلية لمرجىىع علىىى اخىىر ات 

 . بالتاريخ اتسبق في اقامة الدعوى لديه

 

ي كىل مكىان وقىع فيىه عمىل مىن اعمىال البىد  فىي في حالة الشرو  تعتبر الجريمة انها وقعىت فى - 2

التنفيذي وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكانا للجريمة كل محل تقوم فيه حالىة اتسىتمرار. وفىي جىرائم 

 . اتعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكانا للجريمة كل محل يقع فيه أحد اتفعال الداخلة فيها

 

لجىرائم التىي تسىري عليهىا أحكىام القىانون اتردنىي ولىم يكىن اذا وقعت في الخارج جريمىة مىن ا - 3

لمرتكبها محل اقامة معروف في المملكة اتردنية الهاشمية ولىم يلىق القىبي عليىه فيهىا فتقىام دعىوى 

 . الحق العام عليه أمام المراجع القضائية في العاصمة

 

ردنىي اذا ارتكبىت الجريمىة يجوز اقامة دعوى الحق العىام علىى المشىتكى عليىه امىام القضىا  ات - 4

 .بوسائل الكترونية خارج المملكة وترتبت اثارها فيها ي كليا او جزئيا ي او على اي من موامنيها

 

  

 

 

 ( 6المادة )   

 

 

يجوز اقامة دعوى الحق الشخصي تبعا لدعوى الحق العام أمىام المرجىع القضىائي المقامىة لديىه  - 1

حدة لدى القضا  المدنيي وفي هذه الحال يتوقف الننر فيها الىى هذه الدعوى كما تجوز اقامتها على 

 . ان تفصل دعوى الحق العام بحكم مبرم



 

اذا أقام المدعي الشخصي دعواه لدى القضا  المىدني فىال يسىوه لىه العىدول عنهىا واقامتهىا لىدى  - 2

 . المرجع الجزائي

 

لمدعي الشخصي نقل دعواه الى المحكمىة ولكن اذا أقامت النيابة العامة دعوى الحق العام جاز ل - 3

الجزائية مالم يكن القضا  المدني قد فصل فيها بحكم في اتسا  أو ما لم تكن المحكمة الجزائيىة قىد 

 . فرات من سما  شهود النيابة العامة

 

 

 ( 7المادة )   

 

 

يكون اتجىرا  بىامال اذا نىص القىانون صىراحة علىى بمالنىه او شىابه عيىب جىوهري لىم تتحقىق  .1

 . بسببه الغاية من اتجرا 

 

اذا كان البمالن راجعا لعدم مراعاة احكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة او وتيتها للحكم في  . 2

بالننىام العىام جىاز التمسىك بىه فىي أي الدعوى او باختصاصها النوعي او بغير ذلك مما هىو متعلىق 

 . حالة كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة ولو بغير ملب

 

يزول البمالن اذا تنازل عنه من شر  لمصلحته صراحة او ضمنا وذلك باستثنا  الحاتت التي  . 3

 . يتعلق فيها البمالن بالننام العام

 

 ات السابقة له اما اتجرا ات الالحقة به فال تكون ت يترتب على بمالن اتجرا  بمالن اتجرا . 4

 . باملة ات اذا كانت مبنية على اتجرا  البامل

 



 

 ( 8المادة )   

 

 

مونفو الضابمة العدلية مكلفون باستقصا  الجرائم وجمع اتستدتتت واىدلة المادية والقىبي  - 1

 . عاقبتهمعلى فاعليها واحالتهم على المحاكم الموكول اليها أمر م

 

يقىوم بونىائف الضىابمة العدليىة المىدعي العىام ومسىاعدوه ويقىوم بهىا أيضىا قضىاة الصىلح فىي  - 2

 . المراكز التي ت يوجد فيها مدعي عامي كل ذلك ضمن القواعد المحددة في القانون

 

  

 

 

 ( 9المادة )   

 

 

 :يساعد المدعي العام في اجرا  ونائف الضابمة العدلية -1

 

 .اتداريونالحكام  -

 

 .مدير اتمن العام -

 

 .مديرو الشرمة -



 

 .رؤسا  المراكز اتمنية -

 

 .ضبام وافراد الشرمة -

 

 .المونفون المكلفون بالتحري والمباحث الجنائية -

 

 .المخاتير -

 

 .رؤسا  المراكب البحرية والجوية -

 

وجميع المونفين الذين خولوا صالحيات الضابمة العدلية بموجب هىذا القىانون والقىوانين واتننمىة 

 .ذات العالقة

 

يقوم كل من المونفين المذكورين بونائف الضابمة العدلية في نمىاق الصىالحيات المعمىاة لهىم  -2

 .في هذا القانون والقوانين الخاصة بهم

 

 

 ( 10المادة )   

 

 

رى العموميين والخصوصيين ومونفي مراقبة الشىركات ومىموموري الصىحة ومحىافني لنوامير الق

الجمىىارك ومحىىافني الحىىراج ومراقبىىي اىثىىار الحىىق فىىي ضىىبم المخالفىىات وفقىىا للقىىوانين واتننمىىة 

 . المنوم بهم تمبيقها ويودعون الى المرجع القضائي المختص المحاضر المننمة بهذه المخالفات



 

 

 ( 11المادة )   

 

 

يتولى النيابىة العامىة قضىاة يمارسىون الصىالحيات الممنوحىة لهىم قانونىا وهىم مرتبمىون بقاعىدة  - 1

 . تسلسل السلمة وتابعون اداريا لوزير العدلية

 

يلزم مونفو النيابة العامة في معامالتهم وممالبهم الخمية باتبا  اتوامر الخمية الصادرة اليهم  - 2

 . من رؤسائهم او من وزير العدلية

 

 

 ( 12المادة )   

 

 

يرأ  النيابة العامة لدى محكىة التمييىز قىاي يىدعى )رئىي  النيابىة العامىة( يعاونىه مسىاعد أو   - 1

 . الحاجة اكثر حسبما تدعو اليه

 

يبدي رئي  النيابة العامة لدى محكمة التمييز ممالعته في الدعاوي الجزائية المرفوعة الى هذه   - 2

المحكمة ويراقب في هذه الدعاوي سير اتعمال التي يقوم بها النواب العامون لدى محاكم اتستئناف 

بىدو لىه مىن تىدقيق الىدعاوى ومساعدوهم والمدعون العىامون ولىه ان يبلىؤ هىؤت  المالحنىات التىي ت

 . المذكورة برسائل او ببالاات عامة. ويخضعون لمراقبته في جميع أعمالهم القضائية اتخرى

 

 

 ( 13المادة )   



 

 

يرأ  النيابة العامة لدى كل محكمة استئناف قاي يدعى )النائب العام( يؤازره عدد من المسىاعدين 

ئناف كل منهم في منمقته وفقىا للقىوانين النافىذة. وتخضىع ويقومون جميعاً بوعمالهم لدى محاكم اتست

 . أعمال المدعين العامين وجميع مونفي الضابمة العدلية لمراقبته

 

 

 ( 14المادة )   

 

 

يعين لدى كل محكمة بدائية قاي يىدعى )المىدعي العىام( يمىار  ونيفىة المىدعي العىام لىديها ولىدى 

 . المحاكم الصلحية ضمن دائرة اختصاصه

 

 

 ( 15المادة )   

 

 

المدعي العام هو رئي  الضابمة العدلية في منمقته ويخضع لمراقبته جميىع مىونفي الضىابمة  - 1

 . العدلية

 

( فىال 10و  9اما مساعدو المدعي العىام فىي ونىائف الضىابمة العدليىة المعينىون فىي المىادتين ) - 2

 . يخضعون لمراقبته ات فيما يقومون به من اتعمال المتعلقة بالونائف المذكورة

 

 



 ( 16المادة )   

 

 

ذ القىوانين يراقب المىدعي العىام سىير العدالىة ويشىرف علىى السىجون ودور التوقيىف وعلىى تنفيى - 1

 . ويمثل السلمة التنفيذية لدى المحاكم والدوائر القضائية ويخابر السلمات المختصة رأسا

 

 . وهو الذي يحرك دعوى الحق العام وينفذ اتحكام الجزائية - 2

 

 

 ( 17المادة )   

 

 

 . المدعي العام مكلف باستقصا  الجرائم وتعقب مرتكبيها -1

 

 . ( من هذا القانون5المدعون العامون المختصون وفقا تحكام المادة )ويقوم بذلك على السوا   - 2

 

 

 ( 18المادة )   

 

 

( مىىن قىىانون العقوبىىات يقىىوم بالونىىائف المىىذكورة فىىي المىىادة 13-7فىىي اتحىىوال المبينىىة فىىي المىىواد )

 . تخيرالسابقة المدعي العام التابع له مومن المشتكى عليه او مكان القا  القبي عليه او مومنه ا

 



 

 ( 19المادة )   

 

 

للمدعي العام وسائر مونفي الضابمة العدلية ان يملبوا مباشرة معاونىة القىوة المسىلحة حىال اجىرا  

 . ونائفهم

 

 

 ( 20المادة )   

 

 

 . يتلقى المدعي العام اتخبارات والشكاوى التي ترد اليه

 

 

 ( 21المادة )   

 

 

على مونفي الضابمة العدلية حال علمهم بوقو  جرم خمير أن يخبروا فورا المدعي العىام بىه وأن 

 . ينفذوا تعليماته بشون اتجراآت القانونية

 

 

 ( 22المادة )   

 



 

إذا قصر مونفو الضابمة العدلية في المهام الموكولة إليهم فعلى المدعي العام تننيم ضبم بالواقعىة 

العام والذي لىه إحالتىه إلىى المىدعي العىام المخىتص أو المحكمىة المختصىة بحسىب  ورفعه إلى النائب

 .مقتضى الحال إلجرا  المقتضى القانوني

 

 

 ( 23المادة )   

 

 

يجري المدعي العام المالحقات القانونية بشون الجرائم التي يتصل خبرها بعلمه اما من تلقا  نفسه او 

 . د رؤسائهبنا  على أمر من وزير العدلية او أح

 

 

 ( 24المادة )   

 

 

 . ت يجوز لقاي ان يحكم بالدعوى التي تولى ونيفة النيابة العامة فيها -1

 

وانما يجوز لقاضي صلح الننر في دعوى قىام بىالتحقيق فيهىا كمىدعي عىامي بشىرم ان ت يكىون  -2

 . اتخذ قرار نن فيها

 

 

 ( 25المادة )   

 



 

على كل سلمة رسمية او مونف علم أثنا  اجرا  ونيفته بوقو  جناية او جنحة أن يبلىؤ اتمىر فىي 

الحىىال المىىدعي العىىام المخىىتص وان يرسىىل اليىىه جميىىع المعلومىىات والمحاضىىر واتوراق المتعلقىىة 

 . بالجريمة

 

 

 ( 26المادة )   

 

 

  او على مالىه يلزمىه ان يعلىم بىذلك كل من شاهد اعتدا  على اتمن العام او على حياة أحد النا -1

 . المدعي العام المختص

 

 . كل من علم في اتحوال اتخرى بوقو  جريمة يلزمه ان يخبر عنها المدعي العام -2

 

 

 ( 27المادة )   

 

 

يحرر اتخبار صاحبه أو وكيله أو المدعي العام اذا ملب اليه ذلك ويوقع كل صفحة من اتخبار  -1

 . المخبر أو وكيلهالمدعي العام و

 

اذا كان المخبىر أو وكيلىه ت يعىرف كتابىه امضىائه فيسىتعاي عىن امضىائه ببصىمة أصىبعه واذا  -2

 . تمنع وجبت اتشارة الى ذلك

 



  

 

 

 ( 28المادة )   

 

 

 . ( الجرم المشهود )هو الجرم الذي يشاهد حال ارتكابه أو عند اتنتها  من ارتكابه -1

 

وتلحىىق بىىه ايضىىاً الجىىرائم التىىي يقىىبي علىىى مرتكبيهىىا بنىىا  علىىى صىىرا  النىىا  أو تتىىبعهم اثىىر  -2

وقوعهاي أو يضبم معهم أشيا  أو أسلحة أو أوراق يستدل منها انهم فاعلو الجىرم أو إذا وجىدت بهىم 

 .آثار أو عالمات تفيد بذلك خالل أربع وعشرين ساعة من وقو  الجرم

 

 

 ( 29المادة )   

 

 

اذا وقع جرم مشهود يستوجب عقوبىة جنائيىة يجىب علىى المىدعي العىام ان ينتقىل فىي الحىال الىى  -1

 .موقع الجريمة

 

اذا انتقل المدعي العام الى المكان الذي قيل ان الجريمة وقعت فيهي ولم يجد ما يدل على وقوعها  -2

نفيىذ مىن مقىدم اتخبىار او او على ما يوجب تنتقالهي جاز للمدعي العام ان يحصل بواسمة دائىرة الت

موقعه نفقات اتنتقال بتمامها وله ان يقيم عليه دعوى اتفترا  او اخىتالق الجىرائم حسىب مقتضىيات 

 . الحال

 

 



 ( 30المادة )   

 

 

يننم المىدعي العىام محضىرا بالحادثىة وبكيفيىة وقوعهىا ومكانىه ويىدون أقىوال مىن شىاهدها ومىن  -1

 . مات تفيد التحقيقكانت لدية معلومات عنها او معلو

 

يصادق أصحاب اتفادات المستمعة على افاداتهم بتوقيعها وعند تمنعهم عن التوقيع يصرح بذلك  -2

 . في المحضر

 

 

 ( 31المادة )   

 

 

للمدعي العام ان يمنع اي شخص موجود في البيت او في المكىان الىذي وقعىت فيىه الجريمىة مىن  -1

 . تم تحرير المحضرالخروج منه او اتبتعاد عنه حتى ي

 

 .ومن يخالف هذا المنع يقبي عليه ثم يحال إلى قاضي الصلح لمحاكمته -2

 

وله أن يحضر في الحال كل شىخص يمكىن الحصىول منىه علىى إيضىاحات بشىون الجريمىةي وإذا  -3

 .خالف احد قرارات المدعي العام بهذا الشون يدون ذلك في المحضر

 

ان العقوبة التي يمكن قاضي الصلح ان يحكم بها هي الحىب  التكىديري او الغرامىة حتىى ثالثىين  -4

 .ديناراً 

 



  

 

 

 ( 32المادة )   

 

 

يضىىبم المىىدعي العىىام اتسىىلحة وكىىل مىىا ينهىىر انىىه اسىىتعمل فىىي ارتكىىاب الجريمىىة او أعىىد لهىىذا  -1

 . التي تساعد على انهار الحقيقةالغري كما يضبم كل ما يرى من آثار الجريمة وسائر اتشيا  

 

يستجوب المدعي العام المشتكى عليه عن اتشيا  المضبومة بعد عرضها عليه ثم يننم محضرا  -2

 . يوقعه والمشتكي عليه واذا تمنع هذا اتخير عن التوقيع صرح بذلك في المحضر

 

 

 ( 33المادة )   

 

 

الموجودة لدى المشتكى عليه يمكىن ان تكىون مىدار اذا تبين من ماهية الجريمة ان اتوراق واتشيا  

استدتل على ارتكابه الجريمة فللمدعي العام او مىن ينيبىه ان ينتقىل حىات الىى مسىكن المشىتكى عليىه 

 . للتفتيش عن اتشيا  التي يراها مؤدية الى انهار الحقيقة

 

 

 ( 34المادة )   

 

 



تؤيىد التهمىة او البىرا ة أو مىا يمنىع القىانون  اذا وجىد فىي مسىكن المشىتكى عليىه أوراق او أشىيا  -1

 . حيازته فعلى المدعي العام ان يضبمها ويننم بها محضرا

 

( اتمىىال  علىىى 89و  36ومىىن حىىق المىىدعي العىىام وحىىده واتشىىخاص المعينىىين فىىي المىىادتين ) -2

 . اتوراق قبل اتخاذ القرار بضبمها

 

 

 ( 35المادة )   

 

 

يعنى بحفن اتشيا  المضبومة بالحالة التي كانت عليهاي فتحزم او توضع في وعىا  اذا اقتضىت  -1

 . ماهيتها ذلك وتختم في الحالتين بخاتم رسمي

 

اذا وجدت أوراق نقدية ت يستوجب اتمر اتحتفان بها بالذات تستنهار الحقيقة او لحفن حقوق  -2

 . عام ان يوذن بايداعها صندوق الخزينةالمرفين او حقوق الغير جاز للمدعي ال

 

 

 ( 36المادة )   

 

 

تجري معامالت التفتيش المبينة في المواد السابقة بحضىور المشىتكى عليىه موقوفىا كىان او ايىر  -1

 . موقوف

 

فان رفي الحضور او تعذر حضوره جرت المعاملة أمام وكيله او مختىار محلتىه او أمىام اثنىين  -2

 . ت فبحضور شاهدين يستدعيهما المدعي العاممن أفراد عائلته وا



 

تعري اتشيا  المضبومة على المشتكى عليه او على من ينوب عنه للمصادقة والتوقيىع عليهىا  -3

 . وان امتنع صرح بذلك في المحضر

 

 

 ( 37المادة )   

 

 

ى كىىل للمىىدعي العىىام فىىي حالىىة الجىىرم المشىىهود المسىىتوجب عقوبىىة جنائيىىة ان يىىومر بىىالقبي علىى -1

شخص من الحضور يستدل بالقرائن أو شريكا فيه أو متدخال أو محرضا عليىه علىى انىه فاعىل ذلىك 

 . الجرم

 

وان لم يكن الشخص حاضىرا أصىدر المىدعي العىام أمىراً باحضىاره والمىذكرة التىي تتضىمن هىذا  -2

 . اتمر تسمى مذكرة احضار

 

 . يستجوب المدعي العام في الحال الشخص المحضر لدية -3

 

 

 ( 38المادة )   

 

 

علىى كىل صىفحة مىن أوراق  36يوقع المدعي العام والكاتب واتشخاص المذكورون فىي المىادة  -1

 . الضبم التي يننمها بمقتضى اتحكام السابقة

 



واذا تعذر وجود هؤت  اتشخاص فيسوه للمدعي العام تننيم المحاضر بمعىزل عىنهم ويصىرح  -2

 . بذلك في المحضر

 

 

 ( 39المادة )   

 

 

اذا توقف تمييز ماهية الجرم وأحواله على معرفة بعي الفنون والصنائع فعلى المدعي العام ان  -1

 . يستصحب واحدا او أكثر من أرباب الفن والصنعة

 

للمحكمة اتخاذ إجرا ات مسىتعجلة للوقىوف علىى الحالىة الصىحية للمصىاب أو المشىتكى عليىه أو  -2

 .رير المبية المقدمة في الدعوىي دون دعوة الخصومالتثبت من صحة التقا

 

 

 ( 40المادة )   

 

 

اذا مات شخص قتال او بوسباب مجهولة باعثة علىى الشىبهة فيسىتعين المىدعي العىام بمبيىب او أكثىر 

 . لتننيم تقرير بوسباب الوفاة وبحالة جثة الميت

 

 

 ( 41المادة )   

 

 



( ان يقسىموا قبىل مباشىرتهم العمىل 40و  39فىي المىادتين )على اتمبا  والخبرا  المشىار الىيهم  -1

 . يمينا بان يقوموا بالمهمة الموكولة اليهم بصدق وأمانة

 

  

 

يحدد المدعي العام للخبير موعدا لتقديم تقريره كتابة واذا تخلف عىن تقديمىه فىي الموعىد المحىدد  -2

يجوز للمدعي العام ان يقرر استرداد اتجور التي قبضىها الخبيىر كلهىا او بعضىها وان يسىتبدل بهىذا 

 . الخبير خبيرا اخر

 

  

 

 

 ( 42المادة )   

 

 

صول المعينة للجرائم المشهودةي اذا حدثت جنايىة او جنحىة ولىم يتولى المدعي العام التحقيق وفقا لال

 . تكن مشهودة داخل بيت وملب صاحب البيت الى المدعي العام اجرا  التحقيق بشونها

 

 

 ( 43المادة )   

 

 

بمريقة اتخبار او  42و  29اذا املع المدعي العام في اتحوال الخارجة عما هو مبين في المادتين 

علىى وقىو  جنايىة او جنحىة فىي منمقتىه او علىم بىان الشىخص المعىزو اليىه ارتكىاب بصورة أخىرى 



الجناية او الجنحة موجود في منمقته فيتولى اجرا  التحقيقات والتوجه بنفسىه الىى مكىان الحىادث اذا 

 . لزم اتمر ليننم فيه المحاضر المقتضاة مبقا تجرا ات التحقيق المنصوص عليها في هذا القانون

 

 

 ( 44مادة ) ال  

 

 

في المراكز التي ت يوجد فيها مدعي عام على رؤسىا  المراكىز اتمنيىة وضىبام الشىرمة والشىرمة 

ان يتلقىىوا اتخبىىارات المتعلقىىة . بىىالجرائم المرتكبىىة فىىي اتمىىاكن التىىي يمارسىىون فيهىىا ونىىائفهم وان 

 يخبروا المدعي العام حات بالجرائم المشهودة في حينها

 

 

 ( 45المادة )   

 

 

في المراكز التي لي  فيها رئي  مركز امني او ضابم شرمة يقدم اتخبار الى من يقوم مقام أحدهم 

 . من مونفي الضابمة العدلية

 

 

 ( 46المادة )   

 

 

(  ملزمىون فىي حىال وقىو  جىرم مشىهود او 44ان مونفي الضابمة العدلية المذكورين فىي المىادة )

حالما يملبهم صاحب البيت ان يننموا ورقة الضبم ويستمعوا تفادات الشهود وان يجروا التحريات 



وتفتيش المنازل وسائر المعامالت التي هي في مثل هىذه اتحىوال مىن ونىائف المىدعي العىام وذلىك 

 . كله مبقا للصيؤ والقواعد المبينه في الفصل الخاص باجرا  ونائف المدعي العام

 

 

 ( 47المادة )   

 

 

اذا اجتمىىع فىىي مكىىان التحقيىىق مىىدعي عىىام و أحىىد مىىونفي الضىىابمة العدليىىة يقىىوم المىىدعي العىىام  -1

 . بوعمال الضابمة العدلية

 

عمىىل فللمىىدعي العىىام حينئىىذ ان يتىىولى واذا كىىان مىىن حضىىر مىىن المىىونفين المىىذكورين قىىد بىىدأ بال -2

 . التحقيق بنفسه او ان يومر من باشره باتمامه

 

 

 ( 48المادة )   

 

 

( ان يعهىد 42و  29يمكن المدعي العام أثنا  قيامه بالونيفىة فىي اتحىوال المبينىة فىي المىادتين ) -1

فىي ونائفىه اذا  الى أحد مونفي الضابمة العدليىة كىل حسىب اختصاصىه بقسىم مىن اتعمىال الداخلىة

 . رأى ضرورة لذلك ما عدا استجواب المشتكى عليه

 

من هذه المىادة اذا عهىد المىدعي العىام الىى أي مىن مىونفي  1في اير اتحوال المبينة في الفقرة  -2

الضابمة العدلية بقسم من اتعمال الداخلة في ونائفه وفقا تحكام هذا القانون وجب عليه ان يصدر 

 . تتضمن الزمان والمكان المعين تنفاذ مضمونها كلما كان ذلك ممكنا مذكرة خمية بذلك

 



 

 ( 49المادة )   

 

 

علىىى مىىونفي الضىىابمة العدليىىة مسىىاعدي المىىدعي العىىام ان يودعىىوا الىىى المىىدعي العىىام بىىال ابمىىا  

 . اتخبارات ومحاضر الضبم التي يننمونها في اتحوال المرخص له فيها مع بقية اتوراق

 

 

 ( 50المادة )   

 

 

اذا أخبر مونفو الضابمة العدلية بجناية او جنحة ت يكل اليهم القانون أمر تحقيقها مباشرة فعليهم ان 

 . يرسلوا في الحال ذلك اتخبار الى المدعي العام

 

 

 ( 51المادة )   

 

 

إذا نىص القىانون  يباشر المدعي العام التحقيق في الجنايات وما يرى التحقيق فيىه مىن الجىنحي إت -1

 .على وجوبه في جنحة ما أو بنا  على ملب من النائب العام المختص

 

إذا كان الفعل أو الترك جنايةي يكمل المدعي العام التحقيقات التي أجراهىا أو التىي أحىال أوراقهىا  -2

 .إليه مونفو الضابمة العدلية ويصدر قراره بحسب المقتضى

 



فله ان يحيل اىوراق إلى المحكمة المختصة مباشرة أو أن يسىتمر  إذا كان الفعل أو الترك جنحة -3

 .بالتحقيق فيها وفقاً ىحكام هذا القانون

 

 .وفي جميع اىحوالي يشفع اإلحالة بادعائه ويملب ما يراه تزما -4

 

 

 ( 52المادة )   

 

 

ا  جنايىة او ( من هذا القانون لكل شىخص يعىد نفسىه متضىررا مىن جىر58مع مراعاة احكام المادة )

جنحة ان يقدم شكوى يتخذ فيها صفة اتدعا  الشخصي الى المدعي العام او للمحكمة المختصة وفقا 

 . ( من هذا القانون5تحكام المادة )

 

  

 

 

 ( 53المادة )   

 

 

 . متى قدمت الشكوى الى المدعي العام كان مختصا بتحقيقها

 

 

 ( 54المادة )   

 



 

 . ( المتعلقة باتخبار27تسري على الشكاوى أحكام المادة )

 

 

 ( 55المادة )   

 

 

ت يعد الشاكي مدعيا شخصيا ات اذا اتخذ صفة اتدعا  الشخصي صراحة في الشكوى او فىي ملىب 

خمي تحق قبل فراه المحكمة النىانرة فىي الىدعوى مىن سىما  بينىة النيابىة ودفىع الرسىوم القانونيىة 

 . لى التعويضات الممالب بهاالمترتبة ع

 

  

 

 

 ( 56المادة )   

 

 

يعفى المدعي الشخصي من تعجيل الرسوم والنفقات اذا حصل على قرار بالتوجيل وفقا لننام رسوم 

 . المحاكم

 

 

 ( 57المادة )   

 

 



يجوز اعفا  المدعي الشخصي من نفقات ورسوم الدعوى المؤجلة كلها او بعضها اذا منعت محاكمة 

 . كى عليه أو تبرأ أو أعلن عدم مسؤوليته واتضح حسن نية المدعي الشخصي من شكواهالمشت

 

 

 ( 58المادة )   

 

 

للشاكي ان يتخذ صفة المدعي الشخصي ويتوجب عليه في مثل هذه الحالة ان يقدم ادعا ه قبل فىراه 

 . المحكمة النانرة بالدعوى من سما  بينة النيابة

 

  

 

 

 ( 59المادة )   

 

 

على المدعي الشخصي الذي ت يقيم في مركز المدعي العام ان يعين له مكانا للتبليؤ وان لم يفعل فال 

 . يحق له ان يعتري على عدم تبليغه اتوراق التي يوجب القانون ابالاه اياه

 

 

 ( 60المادة )   

 

 

 . المختصاذا رفعت الشكوى الى مدعي عام اير مختص أودعها بقرار منه الى المدعي العام 



 

 

 ( 61المادة )   

 

 

للمدعي العام اذا تبين له ان الشكوى اير واضحة اتسباب او ان الفاعل مجهىول او ان اتوراق  -1

المبرزة ت تؤيدها بصورة كافيةي ان يباشر التحقيق توصال الىى معرفىة الفاعىل أو التكييىف القىانوني 

المقصىودين فىي الشىكوى وفقىا لالصىول الصحيح وله عندئىذ ان يسىتمع الىى الشىخص او اتشىخاص 

 . ( وما يليها68المبينة في المادة )

 

ولىه ان يحفىن اىوراق فىي أي مىن الحىاتت الىواردة فىي الفقىرة السىابقةي ويكىون قىراره فىي هىذا  -2

 .( وما يليها من هذا القانون130الشون خاضعاً لرقابة النائب العام وفق أحكام المادة )

 

 

 ( 62المادة )   

 

 

اذا كان التحقيق قد جرى بحق شخص معين بنىا  علىى اتخىاذ المشىتكي صىفة المىدعي الشخصىي  -1

( وانتهى بقرار منع المحاكمة فللمشتكى عليه ان يمالب الشخص المدعي بالتعويي 52وفقا للمادة )

 . أمام المرجع المختص

 

عليهىىا فىىي قىىانون وت يحىىول ذلىىك دون اقامىىة دعىىوى الحىىق العىىام بجريمىىة اتفتىىرا  المنصىىوص  -2

 . العقوبات

 

 



 ( 63المادة )   

 

 

عندما يمثل المشتكى عليه أمام المدعي العام يتثبت مىن هويتىه ويتلىو عليىه التهمىة المنسىوبة اليىه  -1

ويملب جوابه عنها منبها اياه ان من حقه ان ت يجيب عنها ات بحضور محامي ويدون هذا التنبيه في 

كى عليه توكيل محام او لم يحضر محاميا فىي مىدة أربىع وعشىرين محضر التحقيق فاذا رفي المشت

 . ساعة يجري التحقيق بمعزل عنه

 

يجوز في حالة السرعة بسبب الخوف من ضيا  اتدلة وبقىرار معلىل سىؤال المشىتكى عليىه عىن  -2

 . لهالتهمة المسندة اليه قبل دعوة محاميه للحضور على ان يكون له بعد ذلك اتمال  على افادة موك

 

اذا ادلى المشتكى عليه بافادة يدونها الكاتب ثم يتلوها عليه فيوقعها بامضائه او ببصمته ويصىدق  -3

عليها المدعي العام والكاتب واذا امتنع المشتكى عليه عن توقيعها بامضائه او ببصمته يدون الكاتب 

 . بذلك بالمحضر مع بيان سبب اتمتنا  ويصادق عليها المدعي العام والكات

 

من هذه المادة بمىالن اتفىادة التىي  3و 2و 1يترتب على عدم تقيد المدعي العام باحكام الفقرات  -4

 . ادلى بها المشتكى عليه

 

  

 

 

 نص المادة مكرر

للمشتكى عليىه أو محاميىه الحىق فىي ان يملىب خميىا قبىل بىد  اتسىتجواب اتمىال  علىى جميىع  -1

فىي  -2ي تحت مائلة بمالن اتستجواب في حال رفىي ملبىه. أعمال التحقيقي ما عدا أقوال الشهود

الجنايات التي يبلؤ الحد اىدنى لعقوبتها عشر سنوات فوكثري يتعين حضور محام مع المشىتكى عليىه 

في كل جلسة استجوابي وإذا تعذر على المشتكى عليه تعيين محام فيتخىذ المىدعي العىام اإلجىرا ات 

( مىن هىذه 2مىع مراعىاة أحكىام الفقىرة ) -3كىام التشىريعات النافىذة. الالزمة لتعيين محىام لىه وفىق أح



المادةي إذا لم يحضر محام جلسة استجواب موكلهي فعلى المدعي العام ان يثبت فىي المحضىر وسىيلة 

تمكين المشتكى عليه مىن اتتصىال بمحاميىه قبىل يىوم علىى اىقىل مىن اتسىتجواب مىا لىم يكىن قىد تىم 

علىى المىدعي العىام قبىل كىل اسىتجواب تحىق  -4جلسة سىابقة للتحقيىق. إشعار محاميه بموعدها في 

لالستجواب اىول أن يسول المشتكى عليه عما إذا كانت موافقته مستمرة بون يتم اسىتكمال اسىتجوابه 

 -5دون اتستعانة بمحامي وان يثبت ذلك في المحضر تحت مائلة بمالن ذلك اتستجواب الالحىق . 

ان ينهي التحقيق إت إذا استجوب المشتكى عليهي ما لم يتعذر عليه ذلك لفراره  ت يجوز للمدعي العام

 .أو إذا رأى ان ما تجمع لديه من أدلة يكفي لمنع المحاكمة عنه بصرف الننر عن اتستجواب

 ( 64المادة )   

 

 

 للمشتكى عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي ووكالئهم الحق في حضور جميع اجرا ات -1

التحقيق ما عدا سما  الشهود وت يجوز لهم الكالم إت إذا أذن لهم المدعي العامي وإذا لم يىوذن وجىب 

 .تدوين ذلك في المحضر

 

 . يحق لالشخاص المذكورين في الفقرة اتولى ان يملعوا على التحقيقات التي جرت في ايابهم -2

 

ويحىىق للمىىدعي العىىام ان يقىىرر اجىىرا  تحقيىىق بمعىىزل عىىن اتشىىخاص المىىذكورين فىىي حالىىة  -3

اتستعجال او متى رأى ضرورة ذلك تنهار الحقيقة وقراره بهذا الشون ت يقبل المراجعة انما يجب 

 . عليه عند انتهائه من التحقيق المقرر على هذا الوجه ان يملع عليه ذوي العالقة

 

 

 ( 65المادة )   

 

 

 . ت يسوه لكل من المتداعين ان يستعين لدى المدعي العام ات بمحام واحد -1

 



 . يحق للمحامي الكالم أثنا  التحقيق بوذن المحقق -2

 

واذا لم يىوذن لىه المحقىق بىالكالم أشىير الىى ذلىك فىي المحضىر ويبقىى لىه الحىق فىي تقىديم مىذكرة  -3

 . بمالحناته

 

 

 ( 66المادة )   

 

 

لمدعي العام ان يقرر منىع اتتصىال بالمشىتكى عليىه الموقىوف مىدة ت تتجىاوز عشىرة أيىام يحق ل -1

 . قابلة التجديد

 

وت يشمل هذ المنع محامي المشتكى عليه الذي يمكنه ان يتصل به في كل وقت وبمعزل عن أي  -2

 . رقيب

 

 

 ( 67المادة )   

 

 

بعىدم اتختصىاص او بعىدم سىما  الىدعوى او  اذا ادلى المشتكى عليىه أثنىا  التحقيىق بىدفع يتعلىق -1

بسقومها او بان الفعل ت يؤلف جرماً او ت يستوجب عقابا وجب على المىدعي العىام بعىد ان يسىتمع 

 . الى المدعي الشخصي ان يفصل في الدفع خالل اسبو  من تاريخ اتدت  به

 

ومين مىن تىاريخ تبليغىه المشىتكى ويكون قراره بهذا الشون قابال لالسىتئناف للنائىب العىام خىالل يى -2

 . عليه وت توقف هذه المراجعة سير التحقيق



 

 

 ( 68المادة )   

 

 

على المدعي العام ان يىدعو اتشىخاص الىواردة اسىماؤهم فىي اتخبىار والشىكوى وكىذلك اتشىخاص 

الذين يبلغه ان لهم معلومات بالجريمة او بوحوالها واتشخاص الذي يعينهم المشىتكى عليىه وللمىدعي 

 .العام أن يرفي سما  شهادة أي منهم على أن يكون رفضه بقرار مسبب

 

 

 ( 69المادة )   

 

 

 . لؤ مذكرات الدعوة للشهود قبل اليوم المعين تستماعهم بوربع وعشرين ساعة على اتقلتب

 

 

 ( 70المادة )   

 

 

يستمع المدعي العام بحضور كاتبه الى كل شاهد على حدة وله ان يواجه الشهود بعضهم ببعي  -1

 .أو بالمشتكى عليه اذا اقتضى التحقيق ذلك

 

 .شتكى عليه فيسري عليها حكم اتستجوابإذا جرت مواجهة بمشاركة الم -2

 



 

 ( 71المادة )   

 

 

يتثبت المدعي العام من هوية الشاهد ثم يسوله عن اسمه وشهرته وعمره ومهنتىه ومومنىه وهىل هىو 

في خدمة أحد الفريقين او من ذوي قرباه وعن درجىة القرابىة ويحلفىه بىان يشىهد بواقىع الحىال بىدون 

 . لك في المحضرزيادة او نقصان ويدون جميع ذ

 

 

 ( 72المادة )   

 

 

يجب تدوين إفادة كل شىاهد فىي محضىر يتضىمن اىسىئلة الموجهىة إليىه وأجوبتىه عليهىاي ويجىوز  -1

 .للمدعي العام ان يوذن للشاهد باتستعانة بووراق إذا اقتضت مبيعة الشهادة ذلك

 

تتلى على الشاهد إفادته فيصادق عليها ويوقع كل صفحة منها أو يضىع بصىمة إصىبعه عليهىا ان  -2

 .كان أميا وإذا تمنع أو تعذر اىمر عليه يشار إلى ذلك في المحضر

 

 .للمدعي العام السماح للشاهد الذي ت قدرة له على الكالم ان يدلى بشهادته كتابة -3

 

كم وت يعرف الكتابةي أو إذا كان ت يحسن الىتكلم باللغىة العربيىة فيعىين إذا كان الشاهد أصم أو أب -4

 .له المدعي العام مترجما

 

يذكر في آخر محضر كل جلسة عدد الصفحات التي تضمنت إفادة الشاهدي ويوقع المىدعي العىام  -5

 .وكاتبه على كل صفحة منها



 

إلفىادات التىي يىدونها المىدعي العىام فىي تتبع اىصول الىواردة فىي الفقىرات السىابقة بشىون سىائر ا -6

 .المحضر

 

عند انتها  التحقيق يننم جىدول بوسىما  اىشىخاص الىذين تىم سىما  اقىوالهم و تىاريخ سىماعهم و  -7

عدد صفحات محضر كل واحد منهم ومحضر أي اجرا ات أخرى والضبومات وأي أوراق أخىرى 

 .موجودة بالملف

 

 

 ( 73المادة )   

 

 

حصل حك فىي محضىر التحقيىق وت ان يتخلىل سىموره تحشىية واذا اقتضىى اتمىر ت يجوز ان ي -1

شمب كلمة او زيادتها وجب على المدعي العام والكاتب والشخص المستجوب ان يوقعوا ويصادقوا 

 . على الشمب واتضافة في هامش المحضر

 

 . تعتبر ت اية كل تحشية او شمب او اضافة اير مصادق عليها -2

 

 

 ( 74) المادة   

 

 

تسمع على سبيل اتسىتدتل افىادة اتشىخاص الىذين لىم يبلغىوا الخامسىة عشىرة مىن عمىرهم بىدون ان 

 . اذا رأى المدعي العام انهم ت يدركون كنة اليمين 71يحلفوا اليمين المنصوص عليها في المادة 

 



 

 ( 75المادة )   

 

 

 . كل من يدعى تدا  الشهادة مجبر على الحضور أمام المدعي العام وادا  شهادته - 1

 

للمدعي العىام فىي حالىة تخلىف الشىاهد عىن الحضىور ان يقىرر احضىاره ويغرمىه حتىى خمسىين  - 2

 . ديناراً وله ان يعفيه من الغرامة اذا كان تخلفه بسبب معقول

 

ن أدا  اليمين أو عن اإلجابة على اىسىئلة التىي توجىه إليىه اذا امتنع الشاهد بغير مبرر قانوني ع -3

فيجوز للمدعي العام أن يقرر حبسه مىدة ت تتجىاوز شىهراً واحىداً واذا قبىل أثنىا  مىدة إيداعىه الحىب  

وقبل اختتام اإلجرا ات ان يحلف اليمين ويجيب على اىسئلة التي تلقى عليه فيفىرج عنىه فىي الحىال 

 .بعد قيامه بذلك

 

 

 ( 76لمادة ) ا  

 

 

 ملممممممممممممغاة

 

  

 

 

 ( 77المادة )   



 

 

 . يقرر المدعي العام بنا  على ملب الشاهد النفقات التي يستحقها مقابل حضوره تدا  الشهادة

 

  

 

 

 ( 78المادة )   

 

 

اذا كان الشاهد مقيما في منمقة المدعي العام وتعذر عليىه الحضىور بىداعي المىري المثبىت بتقريىر 

 . مبي او بسبب آخر معقول فينتقل المدعي العام الى مكان وجوده لسما  شهادته

 

 

 ( 79المادة )   

 

 

لمكىان وجىود للمدعي العام عندما يكىون الشىاهد مقيمىا خىارج منمقتىه ان ينيىب المىدعي العىام التىابع 

 . الشاهد لسما  شهادتهي ويعين في اتنابة الوقائع التي يجب اتفادة عنها

 

 

 ( 80المادة )   

 



 

على المدعي العام المستناب وفقا للمادتين السابقتين ان ينفذ اتستنابة ويرسىل محضىر اتسىتنابة الىى 

 . المدعي العام المستنيب

 

 

 ( 81المادة )   

 

 

منازل وتفتيشها ات اذا كان الشىخص الىذي يىراد دخىول منزلىه وتفتيشىه مشىتبها ت يجوز دخول ال -1

فيه بانه فاعل جرم او شريك او متدخل فيه او حىائز أشىيا  تتعلىق بىالجرم او مخىف شخصىا مشىتكى 

 . عليه

 

 .( من هذه المادة1يترتب البمالن على مخالفة أحكام الفقرة ) -2

 

 

 ( 82المادة )   

 

 

ام السىابقة يحىق للمىدعي العىام ان يقىوم بالتحريىات فىي جميىع اتمكنىة التىي يحتمىل مع مراعاة اتحكى

 . وجود أشيا  او أشخاص فيها يساعد اكتشافها او اكتشافهم على نهور الحقيقة

 

 

 ( 83المادة )   

 



 

 . يجري التفتيش بحضور المشتكى عليه اذا كان موقوفا  - 1

 

فان لم يكن موقوفا وأبى الحضور او تعذر عليه ذلك او كان موقوفا خىارج المنمقىة التىي يجىب  - 2

ان يحصل التفتيش فيها او كان اائبىا يجىرى التفتىيش بحضىور مختىار محلتىه او مىن يقىوم مقامىه او 

 . بحضور اثنين من أقاربه او شاهدين يستدعيهما المدعي العام

 

 

 ( 84المادة )   

 

 

يكن المشتكى عليه موقوفا وكان موجودا في محل التفتيش يىدعى لحضىور التفتىيش وت ينبغىي اذا لم 

 . اعالمه به مقدما

 

 

 ( 85المادة )   

 

 

اذا وجب اجىرا  التفتىيش فىي منىزل شىخص ايىر المشىتكى عليىه يىدعى هىذا الشىخص لحضىور  - 1

 . التفتيش

 

بحضور مختار محلته او مىن يقىوم مقامىه فان كان اائبا او تعذر عليه الحضور يجري التفتيش  - 2

 . او أمام اثنين من أقاربه او شاهدين يستدعيهما المدعي العام

 



 

 ( 86المادة )   

 

 

للمدعي العام ان يفتش المشتكى عليه وله ان يفتش ايره اذا اتضح من امارات قوية انه يخفىي   - 1

 . أشيا  تفيد في كشف الحقيقة

 

 . واذا كان المفتش انثى يجب ان يكون التفتيش بمعرفة انثى تنتدب لذلك - 2

 

 

 ( 87المادة )   

 

 

يصمحب المدعي العام كاتبه ويضبم او يومر بضبم جميع اتشيا  التي يراها ضرورية تنهار  -1

 . (35الحقيقة ويننم بها محضرا ويعنى بحفنها وفقا تحكام الفقرة اتولى من المادة )

 

ت يجوز التفتيش إت عن اىشيا  التي جرى التفتىيش مىن أجلهىا فىاذا نهىر عرضىاً أثنىا  التفتىيش  -2

 .وجود ما يشكل في ذاته جريمة أو ما يفيد في الكشف عن جريمة أخرى وجب ضبمه أيضا

 

في جميع اىحوالي يجب أن يكون أمر التفتيش مسببا وت يجوز تنفيذه بعد مرور سىبعة أيىام مىن  -3

 .ريخ صدوره تحت مائلة البمالنتا

 

 

 ( 88المادة )   



 

 

للمىىدعي العىىام أن يضىىبم لىىدى مكاتىىب البريىىد كافىىة الخمابىىات والرسىىائل والجرائىىد والممبوعىىات 

والمرود ولدى مكاتب البرق كافة الرسائل البرقية كما يجوز له مراقبة المحادثات الهاتفية متى كىان 

 . لذلك فائدة في انهار الحقيقة

 

 

 ( 89المادة )   

 

 

ا ذا اقتضىىت الحىىال البحىىث عىىن أوراق فللمىىدعي العىىام وحىىده او لمونىىف الضىىابمة العدليىىة  - 1

 . المستناب وفقا لالصول ان يملع عليها قبل ضبمها

 

ت تفي اتختام وت تفرز اتوراق بعد ضبمها ات في حضىور المشىتكى عليىه او وكيلىه او فىي  - 2

ول ولم يحضرا ويدعى أيضا من جرت المعاملىة عنىده لحضىورهاي تتبىع ايابهما اذا دعيا وفقا لالص

 . هذه اتصول مالم يكن هنالك ضرورة دعت لخالف ذلك

 

يملع المدعي العام وحده على الرسائل والبرقيىات المضىبومة حىال تسىلمه اتوراق فىي االفهىا  - 3

ي االفهىا المختىوم فيحىتفن المختوم فيحىتفن بالرسىائل والبرقيىات المضىبومة حىال تسىلمه اتوراق فى

بالرسىائل والبرقيىات التىي يراهىا تزمىىة تنهىار الحقيقىة او التىي يكىىون أمىر اتصىالها بىالغير مضىىرا 

 . بمصلحة التحقيق ويسلم ما بقي منها الى المشتكى عليه او الى اتشخاص الموجهة اليهم

 

ضىها او صىور عنهىا الىى ينبغي ان ترسل اصول الرسائل والبرقيىات المضىبومة جميعهىا او بع - 4

المشتكى عليه او الى الشخص الموجهة اليه في أقرب مهلة مستماعة ات اذا كان أمىر اتصىالها بهمىا 

 . مضرا بمصلحة التحقيق

 



 . ( 35اما اتوراق النقدية فتمبق عليها أحكام الفقرة الثانية من المادة ) - 5

 

 

 ( 90المادة )   

 

 

اتشىىيا  المضىىبومة التىىي ت يملبهىىا أصىىحابها فىىي ميعىىاد ثىىالث سىىنوات مىىن تىىاريخ انتهىىا  الىىدعوى 

 . المتعلقة بها تصبح ملكا للدولة بغير حاجة الى حكم يصدر بذلك

 

 

 ( 91المادة )   

 

 

اذا كىىان الشىىي  المضىىبوم ممىىا يتلىىف بمىىرور الىىزمن او يسىىتلزم حفنىىه نفقىىات تسىىتغرق قيمتىىه يجىىوز 

م ان يىومر ببيعىىه بمريىق المىىزاد العلنىىي متىى تسىىمح بىذلك مقتضىىيات التحقيىق وفىىي هىىذه للمىدعي العىىا

 . الحالة يكون لصاحب الحق فيه ان يمالب في الميعاد المبين في المادة السابقة بالثمن الذي بيع به

 

 

 ( 92المادة )   

 

 

ر تجىرا  معاملىة يجوز للمدعي العام ان ينيب أحد قضاة الصلح فىي منمقتىه او مىدعي عىام آخى  -1

مىىن معىىامالت التحقيىىق فىىي اتمكنىىة التابعىىة للقاضىىي المسىىتناب ولىىه ان ينيىىب أحىىد مىىونفي الضىىابمة 

 . العدلية تية معاملة تحقيقية عدا استجواب المشتكى عليه



 

يتولى المستناب من قضاة الصلح او مونفي الضابمة العدلية ونائف المدعي العام في اتمىور   -2

 . ستنابهالمعينة في ات

 

 

 ( 93المادة )   

 

 

يجوز تي مومور شرمه او درك ان يدخل الىى اي منىزل او مكىان دون مىذكرة وان يقىوم بىالتحري 

 : فيه

 

اذا كان لديه ما يحمله على اتعتقاد بان جناية ترتكب في ذلك المكان او انهىا ارتكبىت فيىه منىذ   - 1

 . أمد قريب

 

 . اذا استنجد الساكن في ذلك المكان بالشرمة او الدرك  - 2

 

اذا استنجد أحد الموجودين في ذلك المكان بالشرمة او الدرك وكان ثمة ما يدعو لالعتقىاد بىان   - 3

 . جرما يرتكب فيه

 

 . اذا كان يتعقب شخصا فر من المكان الموقوف فيه بوجه مشرو  ودخل ذلك المكان  - 4

 

 

 ( 94 المادة )  

 



 

باستثنا  الحاتت الواردة في المادة السابقة يحنر على اي ضابم او مومور شىرمة او درك مفىوي 

بمىىذكرة او بىىدونها  ان يىىدخل الىىى اي مكىىان ويفىىتش فيىىه عىىن اي شىىخص او اي شىىي  ات اذا كىىان 

 . مصحوبا بمختار المحلة او بشخصين منها

 

 

 ( 95المادة )   

 

 

بالتحري سوا  بمذكرة تحر او بىدونها ان يىننم كشىفا بجميىع اتشىيا  يجب على الشخص الذي يقوم 

التي ضبمها واتمكنة التي وجدها فيهىا وان يوقىع علىى هىذا الكشىف مىن حضىر معاملىة التحىري او 

 . تبصم ببصماتهم في حالة عدم معرفتهم الكتابة

 

 

 ( 96المادة )   

 

 

ي شىخص ينىوب عنىه ان يحضىر التحىري يسمح للساكن فىي المكىان الىذي يجىري فيىه التحىري او ت

 . ويحصل على نسخة من كشف اتشيا  التي ضبمت موقعة او مبصومة من الشاهد او الشهود

 

 

 ( 97المادة )   

 

 



عند التحري والتفتيش في مكان اذا اشتبه في شخص انه يخفي معىه مىادة يجىري التحىري عنهىا  - 1

 . يجوز تفتيشه في الحال

 

يجب ان يننم كشف باتشيا  التي وجدت مع هذا الشخص وضبمت منه وان يوقع من الشهود   - 2

 . ( ويعمى نسخة اذا ملب ذلك95بالصورة المبينة في المادة )

 

 

 ( 98المادة )   

 

 

اذا رأى المدعي العام ضرورة تبراز اي مستند او شي  له عالقة بالتحري او التحقيق او المحاكمة 

ن ابرازه يجوز له ان يصدر مذكرة الىى اي شىخص يعتقىد بوجىود ذلىك المسىتند او الشىي  او استحس

في حوزته او عهدته يكلفه فيها  بان يحضر أمامه فىي الزمىان والمكىان المعينىين فىي المىذكرة او ان 

 . يبرز المستند او الشي 

 

 

 ( 99المادة )   

 

 

على المشتكي عليىه الحاضىر الىذي توجىد  تي مونف من مونفي الضابمة العدلية ان يومر بالقبي

 : دتئل كافية على اتهامه في اتحوال اآلتية

 

 . في الجنايات -1

 

 . في أحوال التلب  بالجنح اذا كان القانون يعاقب عليها لمدة تزيد على ستة أشهر -2



 

ة اذا كانىىت الجريمىىة جنحىىة معاقبىىا عليهىىا بىىالحب  وكىىان المشىىتكى عليىىه موضىىوعا تحىىت مراقبىى -3

 . الشرمة او لم يكن له محل اقامة ثابت ومعروف في المملكة

 

فىىي جىىنح السىىرقة واتحتيىىال والتعىىدي الشىىديد ومقاومىىة رجىىال السىىلمة العامىىة بىىالقوة او بىىالعنف  -4

 . والقيادة للفحش وانتهاك حرمة اآلداب

 

 

 ( 100المادة )   

 

 

مىن هىذا القىانون  99في اتحوال التي يتم فيها القىبي علىى المشىتكى عليىه وفقىا تحكىام المىادة  - 1

 : يتوجب على مونف الضابمة العدلية وتحت مائلة بمالن اتجرا ات القيام بما يلي

 

 أ . تننيم محضر خاص موقع منه ويبلؤ الى المشتكى عليه او الى محاميه ان وجد ويتضمن ما يلي

: 

 

 . اسم المونف الذي اصدر امر القبي والذي قام بتنفيذه . 1

 

 .اسم المشتكى عليه وتاريخ القا  القبي عليه ومكانه واسبابه . 2

 

 . وقت ايدا  المشتكى عليه وتاريخه ومكان التوقيف او الحجز . 3

 

 . اسم الشخص الذي باشر بتننيم المحضر واتستما  الى اقوال المشتكى عليه . 4



 

من هذه الفقىرة ومىن المشىتكى عليىه وفىي  4و 3و 2وقيع المحضر ممن ورد ذكرهم في البنود ت . 5

 . حالة امتناعه عن التوقيع يشار الى ذلك في المحضر مع بيان السبب

 

ب . سما  اقىوال المشىتكى عليىه فىور القىا  القىبي عليىه وارسىاله خىالل اربىع عشىرون سىاعة الىى 

لمشار في البند )أ( من هذه الفقرة ويتوجب علىى المىدعي العىام المدعي العام المختص مع المحضر ا

ان يثبت في المحضر التاريخ والوقت الىذي مثىل المشىتكى عليىه امامىه تول مىرة ويباشىر اجىرا ات 

 . التحقيق خالل اربع وعشرين ساعة حسب اتصول

 

لقىا  القىبي علىى أي من هذه المادة علىى جميىع الحىاتت التىي يىتم فيهىا ا 1تسري احكام الفقرة  - 2

 . شخص وفقا تحكام هذا القانون

 

 

 ( 101المادة )   

 

 

لكل من شاهد الجاني متلبسا بجناية او بجنحة يجوز فيها قانونا التوقيف ان يقبي عليه ويسىلمه الىى 

 . أقرب رجال السلمة العامة دون احتياج الى أمر بالقا  القبي عليه

 

 

 ( 102المادة )   

 

 



ريمة المتلب  بها ممىا يتوقىف مالحقتهىا علىى شىكوى فىال يجىوز القىبي علىى المشىتكى اذا كانت الج

عليه ات اذا صرح بالشكوى من يملك  تقديمها. ويجوز في هذه الحالة ان تكون الشىكوى لمىن يكىون 

 . حاضرا من رجال السلمة العامة

 

 

 ( 103المادة )   

 

 

 . ت يجوز القبي على اي انسان او تحبسه ات بومر من السلمات المختصة بذلك قانونا

 

 

 ( 104المادة )   

 

 

 . تننم السجون ومحال التوقيف وتعين بمراسم قانونية

 

 

 ( 105المادة )   

 

 

ت يجىوز حىىب  اي انسىان ات فىىي السىىجون المخصصىة لىىذلك وت يجىىوز لمىومور اي سىىجن قبىىول أي 

 . ه ات بمقتضى أمر موقع عليه من السلمة المختصة وات يبقيه بعد المدة المحددة بهذا اتمرانسان في

 

 



 ( 106المادة )   

 

 

لكل من رئي  النيابة العامة والنائب العام ورؤسا  المحاكم البدائيىة واتسىتئنافية تفقىد السىجون   - 1

اكد من عدم وجود محبو  او موقوف العامة ومراكز التوقيف الموجودة في مراكز اختصاصهم والت

او محتجز بصفة اير قانونية ولهىم ان يملعىوا علىى دفىاتر مراكىز اتصىالح وعلىى اوامىر التوقيىف 

والحب  وان ياخذوا صورا منها وان يتصلوا باي موقوف او محبو  ويسمعوا منه أي شكوى يريد 

دموا لهىم كىل مسىاعدة لحصىولهم ان يبديها لهم وعلى مدير ومونفي السجن او مركز التوقيف ان يقى

 . على المعلومات التي يملبونها

 

على المدعي العام او قاضي الصلح في اتمكنىة التىي لىي  فيهىا مىدعي عىام ان يتفقىد السىجون   - 2

 . الموجودة في دائرة اختصاصه في كل شهر مرة على اتقل للغايات المبينة في الفقرة السابقة

 

ئية والمدعين العامين وقضا  الصلح )في اتمكنة التي لىي  فيهىا مىدعي لرؤسا  المحاكم الجزا  - 3

عام( ان يومروا مديري التوقيف والسجون التابعين لمحكمتهم باجرا  التدابير التي يقتضىيها التحقيىق 

 . والمحاكمة

 

 

 ( 107المادة )   

 

 

لكل موقوف او مسجون الحق في ان يقدم في اي وقت لمومور السجن شكوى كتابة او شفهيا ويملب 

منه تبليغها للنيابة العامة وعلى المومور قبولها وتبليغها في الحال بعد اثباتها في سىجل يعىد لىذلك فىي 

 . السجن

 

 



 ( 108المادة )   

 

 

ايىىر قانونيىىة او فىىي محىىل ايىىر علىىى كىىل مىىن علىىم بوجىىود شىىخص موقىىوف او مسىىجون بصىىفة  -1

مخصص للتوقيف او الحب  عليىه ان يخبىر بىذلك أحىد أفىراد هيئىة النيابىة العامىة الىذي عليىه بمجىرد 

علمه ان ينتقل فورا الىى المحىل الموجىود بىه الموقىوف او المسىجون وان يقىوم بىاجرا  التحقيىق وان 

 . ه ان يحرر محضرا بكل ذلكيومر باتفراج عن الموقوف او المسجون بصفة اير قانونية وعلي

 

واذا أهملوا العمل بما تقدم عدوا شىركا  فىي جريمىة حجىز الحريىة الشخصىية وجىرت المالحقىة  - 2

 . بهذه الصفة

 

 

 ( 109المادة )   

 

 

يجوز لوزير الداخلية بموافقة جاللة الملك أن يضع أننمة تثبات هوية السجنا  سوا  بتصويرهم أو 

 . ة أو بصمة أصابعهم وتسجيل العالمات التي تثبت هويتهمبوخذ أوصافهم الجسماني

 

 

 ( 110المادة )   

 

 

يقتضىي علىى كىل مىن اتهىم بارتكىاب جىرم وأوقىف بوجىه مشىرو  بسىبب تلىك التهمىة أن يىذعن   -1

تجىىرا  أيىىة معاملىىة قىىد تعىىين لتىىومين اثبىىات هويتىىه وأخىىذ رسىىم لىىه مىىع أوصىىافه الجسىىمانية أو بصىىمة 



ات التي تثبت هويته بنىا  علىى ملىب أي ضىابم شىرمة أو درك مسىؤول عىن اصابعه وسائر العالم

 . مركز الشرمة أو مومور سجن

 

كل من رفي اتذعان تجرا  معاملة اثبات الهوية أو مانع في اجرائها يعتبر انه ارتكب جرما   -2

العمىل ويعاقب من قبل قاضي الصلح بالحب  حتى أربعة عشر يوما ولكنه ت يعفى بذلك من واجىب 

 . بمقتضى الننام

 

 

 ( 111المادة )   

 

 

للمدعي العام في دعاوى الجناية والجنحة أن يكتفي باصدار مىذكرة حضىور علىى أن يبىدلها بعىد  -1

 . استجواب المشتكى عليه بمذكرة توقيف اذا اقتضى التحقيق ذلك

 

 . أما اذا لم يحضر المشتكى عليه أو خشي فراره فللمدعي العام أن يصدر بحقه مذكرة احضار -2

 

  

 

 

 ( 112المادة )   

 

 

يستجوب المدعي العىام فىي الحىال المشىتكى عليىه المملىوب بمىذكرة حضىور امىا المشىتكى عليىه  -1

 . الننارةالذي جلب بمذكرة احضار فيستجوبه خالل اربع وعشرين ساعة من وضعه في 



 

حال انقضا  اتربع والعشرين ساعة يسىوق مىومور الننىارة مىن تلقىا  نفسىه المشىتكى عليىه الىى  -2

 . المدعي العام تستجوابه

 

 

 ( 113المادة )   

 

 

اذا أوقف المشتكى عليه بموجب مذكرة احضار ونل في الننار أكثر من أربع وعشرين ساعة دون 

لعام وفقىا لمىا ورد فىي المىادة السىابقة اعتبىر توقيفىه عمىال تعسىفيا أن يستجوبه أو يساق الى المدعي ا

 . ولوحق المونف المسؤول بجريمة حجز الحرية الشخصية المنصوص عليها في قانون العقوبات

 

 

 ( 114المادة )   

 

 

ان التوقيف هو تىدبير اسىتثنائي ي وت يكىون التوقيىف إت إذا كىان هىو الوسىيلة الوحيىدة للمحافنىة  -1

ى أدلة اإلثبات أو المعالم المادية للجريمة أو للحيلولة دون ممارسة اإلكىراه علىى الشىهود او علىى عل

المجني عليهم او لمنع المشتكى عليه من اجرا  أي اتصال بشىركائه فىي الجريمىة أو المتىدخلين فيهىا 

حىىد  أو المحرضىىين عليهىىا أو أن يكىىون الغىىري مىىن التوقيىىف حمايىىة المشىىتكى عليىىه نفسىىه أو وضىىع

لمفعول الجريمة أو الرابة في اتقا  تجددها أو منع المشتكى عليه من الفرار أو تجنيب الننىام العىام 

 . أي خلل ناجم عن الجريمة

 

بعد استجواب المشتكى عليهي يجوز للمدعي العام أن يصدر بحقه مذكرة توقيف وفق ما تقتضىيه  -2

( من هذه المادة لمدة ت تتجاوز سبعة أيىام إذا كىان الفعىل المسىند إليىه معاقبىا عليىه بىالحب  1الفقرة )

معاقبا عليه قانونا  مدة تزيد على سنتيني ولمدة ت تتجاوز خمسة عشر يوما إذا كان الفعل المسند إليه

بعقوبة جنائية وتوافرت اىدلة التي تربمه بالفعل المسند إليهي ويجوز له تمديد أي من هاتين المدتين 



كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك على أن ت يتجاوز التمديد شهرا واحدا في الجنح وثالثة أشهر في 

في الجنايات اتخرىي وعلى أن يفىرج عىن  الجنايات المعاقب عليها قانونا بعقوبة مؤقته وستة أشهر

( مىن هىذه 4المشتكى عليه بعدها ما لم يتم تمديد مىدة التوقيىف فىي حالىة الجنايىة وفىق أحكىام الفقىرة )

 .المادة

 

( مىن هىذه المىادة علىى المشىتكى عليىه 2تسري أحكام التوقيف والتمديد المشار إليهىا فىي الفقىرة ) -3

عليهىىا قانونىا بىالحب  مىىدة ت تزيىد علىى سىىنتين فىي أي حالىة مىىن  المسىند اليىه احىىدى الجىنح المعاقىب

 :الحالتين التاليتين

 

إذا كان الفعل المسند إليه من جنح السرقة أو اإليذا  المقصود أو اإليذا  اير المقصود الناجم عن  -أ

أو  حىوادث السىير إذا كىان الفاعىل مخالفىا ىحكىام قىىانون السىير النافىذ مىن حيىث القيىادة دون رخصىىة

 .القيادة تحت توثير المشروبات الكحولية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية

 

إذا لم يكن له محل إقامة ثابىت ومعىروف فىي المملكىةي علىى أن يفىرج عنىه إذا قىدم كفىيال يوافىق  -ب

 .عليه المدعي العام يضمن حضوره كلما ملب إليه ذلك

 

( مىن هىذه 2انتهىا  المىدد المبينىة فىي الفقىرة ) إذا اقتضت مصلحة التحقيق في قضىية جنائيىة قبىل -4

المادة استمرار توقيف المشتكى عليه وجب على المدعي العام عىري ملىف الىدعوى علىى المحكمىة 

المختصة بننر الدعوىي وللمحكمة بعد اتمال  على ممالعة المدعي العام وسىما  أقىوال المشىتكى 

دمىه واتمىال  علىى أوراق التحقيىق أن تقىرر عليه أو وكيله حول مبررات استمرار التوقيىف مىن ع

قبل انتها  تلك المدة تمديد مدة التوقيف لمدة ت تتجاوز في كل مرة ثالثة أشهر في الجنايات على أن 

ت يزيد مجمو  التوقيف والتمديد فىي جميىع اىحىوال علىى سىنة فىي الجنايىات المعاقىب عليهىا قانونىا 

الجنايات اىخرىي أو أن تقرر اإلفراج عىن الموقىوف بكفالىة بعقوبة مؤقتة أو ثمانية عشر شهرا في 

 . أو من دونها

 

في جميع اىحوالي إذا كان الفعل المسند إلى المشتكى عليه معاقبا عليه بعقوبة جناية مؤقتةي فىال  -5

يجوز أن تزيد مدة التوقيف و التمديد في مرحلتي التحقيق والمحاكمة على ربع الحد اىقصى للعقوبة 

 .محددة للجريمةال

 



للمدعي العام أن يقرر أثنىا  إجىرا ات التحقيىق فىي الجىرائم الجنحيىة والجىرائم الجنائيىة المعاقىب  -6

عليها قانونا بعقوبة مؤقتة استرداد مذكرة التوقيف على أن يكون للمشتكى عليه محل إقامة ثابت فىي 

 .الحكمالمملكة ليبلؤ فيه جميع المعامالت المتعلقة بالتحقيق وإنفاذ 

 

 

 نص المادة مكرر

في ما خىال حىاتت التكىراري للمىدعي العىام أو للمحكمىة فىي اىحىوال التىي  -1مكررة مم  114المادة 

 -أ -يجىىوز فيهىىا التوقيىىف فىىي الجىىنح أن يسىىتعيي عىىن التوقيىىف بواحىىد أو اكثىىر مىىن التىىدابير التاليىىة :

لمنىزل أو المنمقىة الجغرافيىة للمىدة التىي اإلقامىة فىي ا -المنع من السىفر . ج -الرقابة اإللكترونية. ب

إيىدا  مبلىؤ مىالي أو تقىديم  -يحددها المدعي العىام أو المحكمىة وتكليىف الشىرمة بالتثبىت مىن ذلىك. د

حنر ارتياد المشتكى عليىه أمىاكن  -كفالة عدلية يعين المدعي العام أو المحكمة مقدار كل منهما. هم 

يمكىن للمىدعي العىام  -أ -في هذه المادة لألحكام التاليىة: تخضع التدابير المنصوص عليها -2محددة. 

أو للمحكمة تلقائيا أو بنا  على ملىب النيابىة العامىة أو المىتهم أن ينهيىا أو يضىيفا أو يعىدت تىدبيرا أو 

اذا أخىل المشىتكى عليىه بىوي مىن التىدابير  -أكثر من التدابير المنصوص عليها في الفقرة السىابقة. ب

موجىىب أحكىىام هىىذه المىىادة جىىاز للمىىدعي العىىام او المحكمىىة توقيىىف المشىىتكى عليىىه المترتبىىة عليىىه ب

فيما خال ما ورد مىن أحكىام خاصىة فىي هىذه الفقىرةي يسىري  -ومصادرة الكفالة لمصلحة الخزينة. ج

 .على تلك التدابير ما يسري على التوقيف من أحكام ومرق معن ورد النص عليها في هذا القانون

 ( 115المادة )   

 

 

يوقع على مذكرات الدعوة واتحضار والتوقيف المدعي العام الذي أصدرها ويختمهىا بخىاتم دائرتىه 

 . ويذكر فيها اسم المشتكى عليه وشهرته وأوصافه المميزة بقدر اتمكان ونو  التهمة

 

 

 ( 116المادة )   

 

 



ونيىة التىي تعاقىب عليىه يبين في مذكرة التوقيف الجرم الذي اسىتوجب اصىدارها ونوعىه والمىادة القان

 . ومدة التوقيف

 

 

 ( 117المادة )   

 

 

 . يبلؤ المشتكى عليه مذكرات الحضور واتحضار والتوقيف ويترك له صورة عنها

 

 

 ( 118المادة )   

 

 

 . تكون مذكرات الحضور واتحضار والتوقيف نافذة في جميع اتراضي اتردنية

 

 

 ( 119المادة )   

 

 

من لم يمتثىل لمىذكرة اتحضىار أو يحىاول الهىرب يسىاق جبىرا واذا اقتضىى اتمىر فيسىتعين المكلىف 

 . بانفاذ المذكرة بالقوة المسلحة الموجودة في أقرب مكان

 

 



 ( 120المادة )   

 

 

ان المونف المكلف بانفاذ مىذكرة التوقيىف يستصىحب معىه مىن القىوة المسىلحة الموجىودة فىي أقىرب 

فىاذ المىذكرة مىا يكفىي للقىبي علىى المشىتكى عليىه وسىوقه وعلىى قائىد هىذا الموقىع موقع من محىل ان

 . استجابة الملب حسبما هو مسمر فيها

 

 

 ( 121المادة )   

 

 

يجوز للمدعي العام ان يقرر تخلية سبيل أي شىخص موقىوف بجريمىة جنحويىة بالكفالىة اذا اسىتدعى 

 . بعد احالة القضية اليها أو أثنا  المحاكمةذلك كما يجوز للمحكمة أن تقرر التخلية بالكفالة 

 

  

 

 ( 122المادة )   

 

 

 : يقدم ملب تخلية السبيل بالكفالة في الجرائم الجنحوية

 

 . الى المدعي العام اذا كانت التحقيقات ت تزال جارية أمامه -1

 

 . الى المحكمة التي يحاكم أمامها المشتكى عليه اذا كانت القضية قد احيلت للمحاكمة -2



 

الى المحكمة التي أصدرت الحكم أو الى المحكمة المستونف اليها اذا كان قد صدر حكم بالقضىية  -3

 . وقدم استئناف به

 

  

 

  

 

 

 ( 123المادة )   

 

 

ريمىة جنائيىة اذا وجىدت ان ذلىك ت يىؤثر علىى سىير يجوز للمحكمىة اخىال  سىبيل مىن اسىندت اليىه ج

 : التحقيق والمحاكمة وت يخل باتمن العام ويقدم ملب التخلية الى

 

 . المحكمة التي سيحاكم المتهم امامها اذا كانت الدعوى لم تحل بعد الى المحكمة -1

 

ا  علىى التهمىة المبحىوث المحكمة التي يحاكم المتهم امامها اذا كانت الىدعوى قىد احيلىت اليهىا بنى -2

 . عنها

 

المحكمىة التىي اصىدرت الحكىم او المحكمىة المختصىة بننىر المعىن فيىه اذا كىان قىد صىدر حكىم  -3

 . بالدعوى وتم المعن فيه

 

  



 

 

 ( 124المادة )   

 

 

يجوز استئناف القرار الصادر عن المدعي العام او قاضىي الصىلح بتوقيىف المشىتكى عليىه أو تمديىد 

توقيفىىه أو تخليىىة سىىبيله أو تركىىه حىىرا الىىى محكمىىة البدايىىة والقىىرار الصىىادر عىىن محكمىىة البدايىىة الىىى 

ه محكمىىة اتسىىتئناف وذلىىك خىىالل ثالثىىة أيىىام تبىىدأ بحىىق النائىىب العىىام مىىن وصىىول اتوراق الىىى قلمىى

 . للمشاهدة وبحق المشتكى عليه من تاريخ وقو  التبليؤ اليه

 

 

 ( 125المادة )   

 

 

 . يقدم ملب تخلية السبيل باستدعا  يننر فيه تدقيقا بعد استمال  رأي النيابة

 

 

 ( 126المادة )   

 

 

أن  يجوز للمحكمىة أو للمىدعي العىام أو لقاضىي الصىلح الىذي قىدم اليىه ملىب تخليىة السىبيل بكفالىة-1

 . يقرر التخلية أو ان يرفضها أو يعيد الننر في قراره السابق حسب مقتضى الحال

 



يترتب على كل شخص تقرر تخلية سبيله بالكفالة أن يقدم كفالة بالمبلؤ الذي يقرر قيمته المرجىع  -2

الىذي اصىدر القىرار أو ان يوقىع سىند تعهىد بىىالمبلؤ الىذي يقىرره المرجىع المىذكور ويشىترم فىي سىىند 

لكفالة أو سند التعهد أن يحضر المشتكى عليه في أي دور من أدوار التحقيق والمحاكمة وعند تنفيىذ ا

 . الحكم وكلما ملب اليه الحضور

 

يجىوز للمرجىع الىذي اصىدر قىرار تخليىة السىبيل بالكفالىة أن يسىمح بايىدا  تىومين نقىدي بىدت مىن  -3

 . الكفالة

 

 : تننم سندات الكفالة أو التعهد أمام -4

 

قاضي الصلحي اذا كان هو الذي أصدر قرار التخلية بالكفالةي على ان تصىدق علىى مىال ة الكفيىل  -أ

 . الهيئة اتختيارية

 

الكاتب العدل اذا كان القرار صادرا عن المدعي العام أو المحكمة على أن يصدق الكاتب العىدل  -ب

 . على مقدرة الكفيل ومال ته لهذه الكفالة

 

عندما يملب حضور شخص اخلي سبيله بالكفالة يخمر الكفيل بلزوم احضار مكفولىه. واذا كىان  -5

قد اخلي سبيله بسند تعهد فيخمر شخصيا بلزوم الحضور ويجب أن يوقع ذلك اتخمار في الحالتين 

 . من المدعي العام أو رئي  المحكمة أو قاضي الصلح حسب مقتضى الحال

 

 

 ( 127المادة )   

 

 

ذا اخلي سبيل شخص بكفالة أو بسند تعهد بمقتضى هذا القانون يجوز للمحكمة أو لقاضي الصلح أو ا

 : للمدعي العام الذي له الحق الننر في الدعوى



 

أن يصدر مذكرة بىالقبي علىى ذلىك الشىخص اذا كىان لديىه مىا يىدعو الىى اعىادة الننىر فىي قىرار  -أ

سىوا  أكىان بزيىادة قيمىة الكفالىة أو بتقىديم كفىال  آخىرين أو التخلية وذلك بالغا  ذلك القرار أو تبديله 

 . بزيادة قيمة سند التعهد

 

أن يصدر مذكرة بالقبي على ذلىك الشىخص وتوقيفىه اذا قىرر الغىا  قىرار التخليىة أو اذا تخلىف  -ب

الشخص المكفول عن مراعاة قرار التخلية المعدل في أية صورة من الصور المشىار اليهىا فىي البنىد 

 . من هذه المادة )أ(

 

 

 ( 128المادة )   

 

 

يجوز تي شخص اعمي سند كفالة باحضار شخص اخلي سبيله بكفالة أن يقدم في أي وقىت مىن -1

اتوقات استدعا  الى المحكمة أو المدعي العام أو قاضي الصلح الذي أمر بوخذ سند الكفالىة ويملىب 

 . حدهفيه ابمال الكفالة اما كلها أو ما يتعلق منها به و

 

علىى أثىر تقىديم اتسىتدعا  المىذكور تصىدر المحكمىة أو المىدعي العىام أو قاضىي الصىلح مىذكرة  -2

حضور أو احضار حسب مقتضى الحال للشخص الذي اخلي سبيله يومر فيها بحضوره أو احضىاره 

أمامه ي وعلى كل حال ت يبىرأ الكفيىل مىن الكفالىة مىا لىم يحضىر المكفىول الىى الجهىة التىي اصىدرت 

 . مذكرة القبي

 

اذا حضر أو احضر الشخص بمقتضى المذكرة الصادرة بحقه أو سلم نفسه موعىا تبمىل الكفالىة  -3

اما بكاملها أو ما يتعلق منها بالمالب ويكلف ذلك الشخص أن يقدم كفيال آخر مليئا أو كفىال  آخىرين 

( واذا تخلىف عىن ذلىىك 126( مىن المىادة )3مليئىين أو ان يىود  تومينىات نقديىة وفقىا تحكىام الفقىرة )

 . يقرر توقيفه

 



 

 ( 129المادة )   

 

 

اذا لم يعمىل بالشىرم المىدرج فىي سىند الكفالىة أو التعهىد يجىوز للمحكمىة المختصىة التىي كىان مىن -1

المقتضى تنفيذ ذلك الشرم لديها أن تصدر مذكرة احضار بحق الشخص الذي اخرج بالكفالة أمامهىا 

 . وأن تقرر توقيفه

 

على المحكمة المختصة أن تقرر مصادرة التومين النقدي المىدفو  لمصىلحة الخزينىة أو أن يىدفع  -2

 . قيمة سند الكفالة أو التعهد للخزينة اذا لم يكن قد اود  تومين كهذا

 

يجىىوز للمحكمىىة حينمىا تصىىدر القىىرار المشىار اليىىه أعىىاله أو بعىىد اصىداره أن تنىىزل المبلىىؤ الىىذي  -3

دفعىه الىى مىا دون النصىف أو أن تلغىي ذلىك القىرار دون قيىد أو شىرم فيمىا اذا  قىررت مصىادرته أو

حضر المخلى سبيله أو أحضره الكفيل قبل الحكم في الدعوى أو خالل ثالثة أشهر من تاريخ القرار 

 . القاضي بالمصادرة أو الدفع أو تسباب أخرى تدون في الضبم

 

( 3ع أي مبلؤ للخزينة الصادر بمقتضى أحكام الفقرة )يعتبر القرار الذي يقضي بمصادرة أو بدف  -4

نافذ المفعول من جميع الوجوه اير انه للمتضرر من هذا القرار حق استئنافه كونه قىرار صىادر فىي 

دعوى حقوقية أقامها النائب العام على الشخص الذي صدر القرار ضده وتنفذ قرارات الدفع بمعرفة 

 .دوائر اتجرا 

 

فيل قبل مصىادرة أو اسىتيفا  مبلىؤ الكفالىة تبىرأ تركتىه مىن كىل التىزام يتعلىق بالكفالىة اذا توفي الك -5

وعندئذ يجوز للجهة التىي قىررت الكفالىة أن تصىدر مىذكرة احضىار أو مىذكرة قىبي بحىق الشىخص 

المكفىىول وعنىىد احضىىاره أو حضىىوره يكلىىف باحضىىار كفيىىل آخىىر ملىىي  أو بايىىدا  تىىومين نقىىدي وفقىىا 

 . ( واذا تخلف عن ذلك يقرر توقيفه126من المادة )( 3تحكام الفقرة )

 

 



 ( 130المادة )   

 

 

اذا تبين للمدعي العامي أن الفعل ت يؤلف جرماً أو انه لم يقم دليال على ان المشتكى عليه هو الذي  -أ

إسىقام ارتكب الجرم أو أن اتدلة اير كافية او ان الجرم سقم بالتقادم أو بالوفاة أو بالعفو العىام أو ب

الحق الشخصي في القضايا الموقوفة على شكوى المتضرر فيقرر فىي الحىاتت الىثالث اىولىى منىع 

محاكمىىة المشىىتكى عليىىه وفىىي بىىاقي الحىىاتت إسىىقام الىىدعوى العامىىة التىىي تسىىقم باإلسىىقام ويرسىىل 

 .إضبارتها فوراً إلى النائب العام

 

ه خىىالل ثالثىىة أيىىام مىىن وصىىول اضىىبارة اذا وجىىد النائىىب العىىام أن القىىرار فىىي محلىىهي وجىىب عليىى -ب

الدعوى الى ديوانهي أن يصدر قرارا بالموافقة على ذلك القرار ويومر بامالق سراح المشىتكى عليىه 

اذا كان موقوفا واذا رأى انه يجىب اجىرا  تحقيقىات أخىرى فىي الىدعوى يىومر باعىادة اتضىبارة الىى 

 . المدعي العام تكمال تلك النواقص

 

لنائب العام ان قرار المدعي العام في اير محلهي قرر فسىخه وسىار فىي الىدعوى علىى اذا وجد ا -جم

 : الوجه التالي

 

اذا كان الفعل يؤلف جرما ي فاذا كان جنائياي يقرر اتهام المشتكى عليهي واذا كىان جنحيىا أو مخالفىة  

لتقىديمها الىى  يقرر لزوم محاكمته مىن أجىل ذلىك الجىرمي ويعيىد اضىبارة الىدعوى الىى المىدعي العىام

 . المحكمة المختصة

 

 

 ( 131المادة )   

 

 

اذا تبين للمدعي العام أن الفعىل يؤلىف مخالفىةي يحيىل المشىتكى عليىه الىى المحكمىة المختصىة ويىومر 

 . بامالق سراحه ان لم يكن موقوفا لسبب آخر



 

 

 ( 132المادة )   

 

 

( من هذا القانوني اذا تبين للمدعي العام أن الفعل يؤلف جرمىاً جنحويىاً 51مع مراعاة أحكام المادة )

وأن اىدلىىة كافيىىة إلحالىىة المشىىتكى عليىىه إلىىى المحكمىىة يقىىرر النىىن عليىىه بىىذلك الجىىرم ويحيىىل ملىىف 

 .الدعوى إلى المحكمة المختصة لمحاكمته

 

 

 ( 133المادة )   

 

 

لعىىام أن الفعىىل يؤلىىف جرمىىا جنائيىىاي وان اتدلىىة كافيىىة تحالىىة المشىىتكى عليىىه اذا تبىىين للمىىدعي ا-1

للمحكمىىة ي يقىىرر النىىن عليىىه بىىذلك الجىىرم علىىى أن يحىىاكم مىىن أجلىىه أمىىام المحكمىىة الجنائيىىة ذات 

 . اتختصاصي ويرسل اضبارة الدعوى الى النائب العام

 

المشتكى عليه بىذلك الجىرم ويعيىد اضىبارة اذا وجد النائب العام قرار النن في محلهي يقرر اتهام  -2

 . الدعوى الى المدعي العام ليقدمها الى المحكمة ذات اتختصاص لمحاكمته

 

اذا وجد النائب العام انه يجىب اجىرا  تحقيقىات أخىرى فىي الىدعوى يعيىد اتضىبارة الىى المىدعي  -3

 . العام للقيام بتلك التحقيقات

 

ت يؤلف جرماي أو انه لم يقم دليل علىى ان المشىتكى عليىه ارتكىب اذا وجد النائب العام ان الفعل  -4

ذلك الجرمي أو ان اتدلة اير كافيةي أو ان الجرم سقم بالتقادمي أو بالوفاة أو بالعفو العام يقرر فسىخ 



قرار المدعي العامي ويمنع محاكمة المشتكى عليه في الحاتت الثالث اتولىي وفي الحاتت اتخرى 

 . ى العامة ي ويومر باخال  سبيله اذا كان موقوفا ما لم يكن موقوفا لسبب آخريسقم الدعو

 

اذا وجد النائب العام ان الفعل ت يؤلف جرما جنائيا ي وانما يؤلف جرما جنحيا ييقرر فسخ قرار  -5

المىدعي العىىام مىن حيىىث الوصىف وينىىن علىىى المشىتكى عليىىه بالجنحىة ويعيىىد اضىبارة الىىدعوى الىىى 

 . ام لتقديمها الى المحكمة ذات اتختصاص لمحاكمتهالمدعي الع

 

 

 ( 134المادة )   

 

 

( مىىن هىىذا القىىانون يبقىىى حكىىم مىىذكرة التوقيىىف الصىىادرة بحىىق 114مىىع مراعىىاة مىىا ورد فىىي المىىادة )

المشتكى عليه ساريا الى ان يصدر النائب العام قراره في الدعوىي واذا كان قراره باتتهام أو بلزوم 

 . فيبقى حكمها الى ان تنتهي محاكمته أو يخلى سبيله حسب اتصول المحاكمة ي

 

 

 ( 135المادة )   

 

 

يجىىب أن تشىىتمل قىىرارات المىىدعي العىىام والنائىىب العىىام المىىذكورة فىىي هىىذا الفصىىل )حيثمىىا تقضىىي 

الضرورة بذلك( على اسم المشتكيي واسىم المشىتكى عليىه وشىهرته وعمىره ومحىل وتدتىه ومومنىه 

أو الشخصي واذا كان موقوفا بيان تاريخ توقيفهي مع بيان موجز للفعىل المسىند اليىهي  ورقمه الومني

وتاريخ وقوعه ونوعه ووصفه القانوني والمادة القانونية التي استند اليها واتدلىة علىى ارتكىاب ذلىك 

 . الجرم واتسباب التي دعت تعما  هذا القرار

 

 



 ( 136المادة )   

 

 

يصدر النائب العام قرارا واحدا فىي الجىرائم المتالزمىة المسىتفاد مىن اتوراق المعروضىة عليىه فىاذا 

كان بعضها من نىو  الجنايىة والىبعي اآلخىر مىن نىو  الجنحىة تحىال القضىية برمتهىا الىى المحكمىة 

 . المختصة للننر بها سوية

 

 

 ( 137المادة )   

 

 

 : تكون الجرائم متالزمة

 

 . ا في آن واحد عدة  أشخاص مجتمعيناذا ارتكبه -1

 

 . اذا ارتكبها أشخاص متعددون في أوقات وأماكن مختلفة بنا  على اتفاق فيما بينهم -2

 

 . اذا كان بعضها تومئة للبعي اآلخر أو تمهيدا لوقوعه واكماله أو لتومين بقائه بدون عقاب -3

 

ل عليها بواسمة جنايىة أو جنحىة قىد اشىترك اذا كانت اتشيا  المسلوبة أو المختلسة أو التي حص -4

 . عدة أشخاص في اخفائها كلها أو بعضها

 

 

 ( 138المادة )   



 

 

اذا نهرت أدلة جديدة تؤيد التهمة بحق المشىتكى عليىه الىذي منعىت محاكمتىهي لعىدم وجىود أدلىة ي أو 

جديدي وله أن يصدر  لعدم كفائتهاي فعلى المدعي العام الذي أصدر قرار منع المحاكمةي اجرا  تحقيق

 . أثنا  ذلك التحقيق مذكرة توقيف بحق المشتكى عليه ولو كان قد اخلي سبيله

 

 

 ( 139المادة )   

 

 

يعد من اتدلة الجديدة افادات الشهود الذين سبق ذكرهم في الشكوى ولم تتمكن النيابة من احضارهم 

فىىي حينىىه واتوراق والمحاضىىر التىىي لىىم تكىىن قىىد بحثىىت اذا كىىان مىىن شىىونها تقويىىة اتدلىىة أو السىىير 

 . بالتحقيق في وجهة تؤدي الى نهور الحقيقة

 

 

 ( 140المادة )   

 

 

ح بحسب اختصاصها في جميع المخالفات والجنح التي لم يعين القانون محكمة تننر محاكم الصل -1

 .أخرى لننرها

 

 -:تننر محاكم البداية في كل من -2

 

الجنح الداخلة ضمن اختصاصها بمقتضى نص في القانون والتي يحيلها إليها المدعي العام أو من  -أ

 . يقوم مقامه



 

 .ة والتي لم يعين القانون محكمة أخرى لننرهاجميع الجرائم التي هي من نو  الجناي -ب

 

 .جرائم الجنحة المتالزمة مع الجناية المحالة إليها بموجب قرار إتهام -ج

 

 

 نص المادة مكرر

اذا كان الحكم في الدعوى يتوقىف علىى نتيجىة الفصىل فىي دعىوى جزائيىة أخىرى جىاز للمحكمىة  -1

اذا كىان الحكىم فىي الىدعوى الجزائيىة  -2يىة. وبقرار مسىبب وقىف اىولىى حتىى يىتم الفصىل فىي الثان

يتوقف على الفصل في مسولة من مسائل اىحوال الشخصية جاز للمحكمة وبقىرار مسىبب أن توقىف 

الىىدعوى وتحىىدد للمشىىتكى عليىىه أو للمىىدعي بىىالحق الشخصىىي أو للمجنىىي عليىىه أجىىالً لرفىىع المسىىولة 

مشىىار إليىىه فىىي الفقىىرة السىىابقة ولىىم ترفىىع اذا انقضىىى اىجىىل ال -3المىىذكورة إلىىى المحكمىىة المختصىىة. 

الدعوى إلى المحكمة المختصة جاز للمحكمة الجزائية أن تصرف الننر عن وقف الدعوى وتفصىل 

ت يمنىىع وقىىف  -4فيهىىاي كمىىا يجىىوز أن تحىىدد للخصىىوم أجىىال آخىىر اذا رأت أن هنىىاك أسىىباباً تبىىرره. 

ير الضرورية أو المستعجلة كىالتوقيف وإخىال  الدعوى وفقاً لهذه المادة من اتخاذ اإلجرا ات و التداب

 .السبيل

 ( 141المادة )   

 

 

 . ضبم الجلسة وادارتها منومان برئيسها-1

 

اذا بدر من أحد الحاضرين أثنا  انعقاد الجلسة عالمة استحسان أو استهجان أو حركىة ضوضىا   -2

 . القاضي بمرده بوية صورة كانت أو أتى بما يخل بننام الجلسة أمر رئي  المحكمة أو

 

فان ابى اتذعاني أو عاد بعد مردهي أمىر رئىي  المحكمىة أو القاضىي بسىجنه مىدة ت تزيىد علىى  -3

 . ثالثة أيام



 

واذا كان اتخىالل قىد وقىع ممىن يىؤدي ونيفىة فىي المحكمىة كىان لهىا أن توقىع عليىه أثنىا  انعقىاد  -4

 . الجلسة ما لرئي  المصلحة توقيعه من الجزا ات التوديبية

 

 

 ( 142المادة )   

 

 

اذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة مىن قبىل شىخص مىا وكىان مىن اختصىاص المحكمىة الننىر -1

جوز للمحكمة ان تحاكمه في الحال وتحكم عليهي بعد سما  أقوال ممثل النيابة العامىة بتلك الجريمة ي

ودفىا  ذلىك الشىخصي بالعقوبىة التىىي يسىتحقها ويخضىع حكمهىا هىذا لسىىائر المىرق التىي تخضىع لهىىا 

 . اتحكام الصادرة عنها

 

لته مىع اذا كان الجرم يخرج عن اختصىاص المحكمىة ي ننمىت المحكمىة محضىرا بىالواقع وأرسى -2

 . المشتكى عليه موقوفا الى المدعي العام لمالحقته

 

ت تتوقىىف محاكمىىة المشىىتكى عليىىه فىىي هىىذه الحالىىة علىىى شىىكوى أو دعىىوى شخصىىية اذا كانىىت  -3

 . الجريمة من الجرائم التي يشترم القانون لرفع الدعوى فيها الحصول على مثل ذلك

 

 

 ( 143المادة )   

 

 

ة ننم رئي  المحكمة أو القاضي محضرا بالواقع وأمىر بتوقيىف المشىتكى اذا كان الجرم الواقع جناي

 . عليه واحاله على المدعي العام لمالحقته



 

 

 ( 144المادة )   

 

 

 . الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تحكم فيها المحكمة حال انعقادها يكون ننرها وفقا للقواعد العادية

 

 

 ( 145المادة )   

 

 

امي أثنا  قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يستدعي مؤاخذته جزائيىا أو مىا يجىوز اذا وقع من المح

اعتبىىاره تشويشىىا مخىىال بالننىىام يحىىرر رئىىي  الجلسىىة محضىىرا بمىىا حىىدث وللمحكمىىة أن تقىىرر احالىىة 

المحامي الى المدعي العام تجرا  التحقيق اذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جزائيا والىى نقيىب 

ن اذا كىىان مىىا وقىىع منىىه يسىىتدعي مؤاخذتىىه توديبيىىا. وفىىي الحىىالتين ت يجىىوز أن يكىىون رئىىي  المحىىامي

 . الجلسة التي وقع  فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوا في المحكمة التي تننر الدعوى

 

 

 ( 146المادة )   

 

 

تبلؤ اتوراق القضائية بمعرفة محضىر أو أحىد أفىراد الشىرمة أو الىدرك وفاقىا لالصىول المعينىة فىي 

 . قانون اصول المحاكمات المدنية مع مراعاة اتحكام الخاصة الواردة في هذا القانون

 



 

 ( 147المادة )   

 

 

 .المتهم بري  حتى تثبت ادانته بحكم قمعي -1

 

والجنح والمخالفات بجميىع مىرق اتثبىات ويحكىم القاضىي حسىب قناعتىه  تقام البينة في الجنايات -2

 . الشخصية

 

 . اذا نص القانون على مريقة معينة لالثبات وجب التقيد بهذه المريقة -3

 

اذا لم تقم البينة على الواقعة يقرر القاضي برا ة المتهم أو الننين أو المشتكى عليه من الجريمىة  -4

 المسندة اليه

 

 

 ( 148ادة ) الم  

 

 

ت يجوز للقاضي ان يعتمد ات البينات التي قدمت اثنا  المحاكمة وتنىاقش فيهىا الخصىوم بصىورة  -1

 . علنية

 

يجوز اتعتماد علىى اقىوال مىتهم ضىد مىتهم اخىر اذا وجىدت قرينىة اخىرى تؤيىدها ويحىق للمىتهم  -2

 . اتخر او وكيله مناقشة المتهم المذكور

 



  

 

 

 ( 149المادة )   

 

 

اذا وجىىد ادعىىا  بىىالحق الشخصىىي مىىع القضىىية الجزائيىىة وجىىب علىىى القاضىىي اتبىىا  قواعىىد اتثبىىات 

 . الخاصة به

 

 

 ( 150المادة )   

 

 

يعمل بالضبم الذي يننمه افراد الضىابمة العدليىة فىي الجىنح والمخالفىات المكلفىون باثباتهىا بموجىب 

 . يع مرق اتثباتاحكام القوانين الخاصة وللمشتكى عليه اثبات عكسها بجم

 

  

 

 

 ( 151المادة )   

 

 

 : لكي تكون للضبم قوة اثباتية يجب



 

 . أن يكون قد ننم ضمن حدود اختصاص المونف وأثنا  قيامه بمهام ونيفته -أ

 

 . أن يكون المونف قد شهد الواقعة بنفسه -ب

 

 . أن يكون الضبم صحيحا في الشكل -جم

 

 . علومات عاديةأما الضبوم اتخرى فتكون جميعها كم

 

 

 ( 152المادة )   

 

 

 . ت يجوز اثبات واقعة بالرسائل المتبادلة بين المتهم أو الننين او المشتكى عليه ومحاميه

 

  

 

 

 ( 153المادة )   

 

 

تسمع شهادة أي من اصول المتهم او الننين او فروعه او زوجه ولو بعد انقضىا  الرابمىة الزوجيىة 

 . ات انه يجوز لهم اتمتنا  عن ادا  الشهادة ضده او ضد شركا ه في اتهام واحد



 

  

 

 

 ( 154المادة )   

 

 

ا عنىه فىان الشىهادة اذ دعي أي من اصول المتهم أو الننين أو فروعىه أو زوجىه تدا  الشىهادة دفاعى

المعماة على الوجه المذكور سوا  في اتستجواب أو في مناقشة المىدعي العىام يجىوز اتسىتناد اليهىا 

 . في اثبات الجرم المسند الى المتهم أو الننين

 

 

 ( 155المادة )   

 

 

ى تقبىل شىهادة كىىل مىن اتصىىول والفىرو  او الىىزوج فىي اتجىراآت الجزائيىىة التىي يقيمهىىا احىدهم علىى

 . اآلخر لضرر جسماني أو تستعمال أحدهم الشدة مع اآلخر او في اتجرا ات المتعلقة بالزنا

 

 

 ( 156المادة )   

 

 



تقبل الشهادة على السما  عن قول قيل فىي الوقىت الىذي يىزعم بوقىو  الجىرم فيىه أو قبىل وقوعىه أو 

بعده ببرهة وجيزة اذا كان يتعلىق مباشىرة بواقعىة أو وقىائع لهىا مسىا  بالقضىية علىى أن تكىون هىذه 

 . الشهادة قد نقلت عن شخص هو نفسه شاهد ايضا

 

 

 ( 157المادة )   

 

 

ن قىىول قالىىه شىىخص يىىدعي بوقىىو  فعىىل تعىىد عليىىه ويتعلىىق بىىذلك الفعىىل أو يجىىوز قبىىول الشىىهادة عىى

بىىالنروف التىىي اكتنفتىىه اذا قالىىه حىىين وقىىو  الفعىىل أو بعىىد ذلىىك ببرهىىة وجيىىزة أو حالمىىا سىىنحت لىىه 

الفرصة لرفع شكوى بذلك أو اذا كان القول مرتبما بالفعل ارتباما يجعله قسىما مىن سىياق النىروف 

الجرم أو اذا أدى ذلك القول من قبل المعتدى عليه حينمىا كىان علىى فىراش المتعلقة مباشرة بارتكاب 

الموت أو كان يعتقد بونىه فىي دور النىز  كنتيجىة مباشىرة للتعىدي وان كىان الشىخص الىذي أدى ذلىك 

القول لم يحضر كشاهدة أو تعذر حضوره لىدى المحاكمىة لوفاتىه أو عجىزه أو مرضىه أو تغيبىه عىن 

 . ميةالمملكة اتردنية الهاش

 

 

 ( 158المادة )   

 

 

يجىىوز سىىما  الشىىهود الىىذين لىىم يبلغىىوا خمىى  عشىىرة سىىنة مىىن دون حلىىف يمىىين علىىى سىىبيل  –أ -1

 . اتستدتل اذا تبين أنهم ت يدركون كنه اليمين

 

 .ان الشهادة التي تؤخذ على سبيل اتستدتل ت تكفي وحدها لإلدانة ما لم تكن مؤيدة ببينة أخرى -ب

 



( مىىن هىىذا القىىانون والبنىىدين )أ( و )ب( مىىن هىىذه الفقىىرةي يسىىتخدم 74اة أحكىىام المىىادة )مىىع مراعىى -ج

المدعي العام والمحكمة التقنية الحديثىة بحسىب مىا يقضىي بىه البنىد )د( مىن هىذه الفقىرة وذلىك حمايىة 

ل للشهود الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من العمر عنىد اإلدت  بشىهاداتهم وعلىى ان تتىيح هىذه الوسىائ

 .ىي خصم مناقشة الشاهد أثنا  المحاكمةي وتعد هذه الشهادة بينة مقبولة في القضية

 

لغايات البنىد )ج( مىن هىذه الفقىرةي يكىون اسىتخدام التقنيىة الحديثىة وجوبيىا فىي حالىة سىما  أقىوال  -د

 .خرىالمجني عليه في جرائم اتعتدا  على العري إت اذا تعذر ذلك وجوازياً في جميع الحاتت اى

 

يجوز للمدعي العام أو المحكمة استخدام التقنيات الحديثة في إجىرا ات التحقيىق والمحاكمىة دون  -2

المسا  بحق المناقشةي وبما في ذلك محاكمة النزيل عن بعد مىن مركىز اإلصىالح والتوهيىل المىود  

 . به على النحو المبين في الننام الذي يصدر لهذه الغاية

 

سىىتخدمة فىىي التقنيىىة الحديثىىة بمىىا فىىي ذلىىك اىشىىرمة واىقىىراص المدمجىىة تخضىىع اىدوات الم -3

 .إلجرا ات الحماية المقررة للحفان على سريتها وخصوصية الشاهد أو النزيل

 

 

 ( 159المادة )   

 

 

ان اتفادة التي يؤديها المتهم أو الننين أو المشىتكى عليىه فىي ايىر حضىور المىدعي العىام ويعتىرف 

فيها بارتكابه جرما تقبل فقم اذا قدمت النيابة بينة على النروف التىي اديىت فيهىا واقتنعىت المحكمىة 

 . بون المتهم أو الننين أو المشتكى عليه أداها موعا واختيارا

 

 

 ( 160المادة )   

 



 

تثبات هوية المتهم او الننين او المشتكى عليه او هوية من له عالقة بالجرم ي تقبل في معري  .1

البينة البصمات أو أي وسيلة علمية معتمدة أخرى اثنىا  المحاكمىات او اجىرا ات التحقيىق اذا قىدمت 

شمسىية فىي معىري بواسمة الشاهد او الشهود وكانت مؤيدة بالبينة الفنية كما يجوز قبول الصىور ال

 . البينة للتعرف على صاحبها

 

 . عند تمبيق حكم هذه المادة تراعى احكام الباب الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون .2

 

 

 ( 161المادة )   

 

 

ان التقرير الذي يستدل منه بونه صادر من المونف المسؤول عن مختبر الحكومىة الكيمىاوي أو  -1

ماوي والموقع بتوقيعه والمتضىمن نتيجىة الفحىص الكيمىاوي أو التحليىل الىذي من محلل الحكومة الكي

أجراه بنفسه بشون أية مادة مشتبه فيها يقبل في معري البينة في اتجرا ات الجزائية دون أن يدعى 

 . ذلك المونف أو المحلل كشاهد

 

هد فىي اتجىرا ات ( يترتب على المونف أو المحلل أن يحضىر كشىا1بالرام من أحكام الفقرة ) -2

الجزائية القائمة أمام أية محكمة بما في ذلىك محكمىة الصىلح اذا رأت المحكمىة أو قاضىي الصىلح أن 

 . حضوره ضروري لتومين العدالة

 

 

 ( 162المادة )   

 

 



اذا تعذر سما  شاهد ادلى بشهادته في التحقيقات اتبتدائية بعد حلىف اليمىين لوفاتىه أو عجىزه أو  -1

ابه عن المملكة أو ىي سبب مىن اىسىباب تىرى المحكمىة معىه عىدم تمكنهىا مىن سىما  مرضه أو اي

شهادته يجوز للمحكمة ان تامر بتالوة إفادته أثنا  المحاكمة كبينة في الدعوى وفي الجنح التي ت يتم 

إجرا  تحقيق ابتدائي فيها يجوز للمحكمة صرف الننىر عىن أي شىاهد لألسىباب نفسىها والمبينىة فىي 

 .المادةهذه 

 

للمحكمة أن تومر ولو من تلقا  نفسها أثنا  ننر الدعوى وفىي أي دور مىن أدوار المحاكمىة فيهىا  -2

 . بتقديم أي دليل وبدعوة أي شاهد تراه تزما لنهور الحقيقة

 

  

 

 ( 163المادة )   

 

 

اذا ابلؤ الشاهد مذكرة دعوى تدا  الشهادة ولم يحضر تصدر المحكمة مذكرة احضار بحقه ولها ان 

 .تقضي بتغريمه حتى خمسين ديناراً 

 

 

 ( 164المادة )   

 

 

اذا حضر الشاهد المحكوم عليه بالغرامة ي ان كان أثنا  المحاكمىة أو بعىدهاي وأبىدى عىذرا مشىروعا 

 . منها عن ايابه فللمحكمة أن تعفيه

 

 



 ( 165المادة )   

 

 

اذا امتنع الشاهد بغير مبرر قانوني عىن ادا  اليمىين أو عىن اتجابىة علىى اتسىئلة التىي توجههىا اليىه 

المحكمة فيجوز لها أن تودعه السجن مدة ت تتجاوز شهرا واحىدا واذا قبىل أثنىا  مىدة ايداعىه السىجن 

ى اتسئلة التي تلقىى عليىه يفىرج عنىه فىي الحىال وقبل اختتام اتجرا ات أن يحلف اليمين ويجيب عل

 . بعد قيامه بذلك

 

 

 ( 166المادة )   

 

 

ت يقدم أي شخص للمحاكمة أمام محكمة بدائية ما لىم يصىدر بحقىه المىدعي العىام قىرار نىن مىن  -1

 . أجل محاكمته بتلك الجريمة

 

بىىالعفو العىىام ولىىم يسىىبق  اذا سىىلم الننىىين نفسىىه أو قىىبي عليىىه قبىىل سىىقوم الىىدعوى بالتقىىادم أو -2

اسىىتجوابه عىىن الجنحىىة وجىىب علىىى المحكمىىة عىىري الننىىين مىىع ملىىف الىىدعوى علىىى المىىدعي العىىام 

 . ( من هذا القانون114إلجرا  المقتضى القانوني بشونه وفق أحكام المادة )

 

 . تنعقد جلسات المحكمة البدائية بحضور ممثل النيابة العامة والكاتب -3

 

 

 ( 167المادة )   

 

 



فىي المحاكمىات التىي تجىري أمىام قاضىي الصىلح وايرهىا التىي ت يفىري القىانون تمثيىل النيابىة  -1

العامىىة فيهىىا يجىىوز للشىىاكي أو وكيلىىه القيىىام بىىدور ممثىىل النيابىىة العامىىة فيهىىا مىىن حيىىث تسىىمية البينىىة 

 .وتقديمها واستجواب الشهود ومناقشة الدفا  وملب إجرا  الخبرة إن كان لها من مقتضى

 

في الحاتت التي تقام فيها الدعوى مباشرة امام محكمة الصلح من قبل المشتكي أو وكيله يترتب  -2

 -:مراعاة ما يلي

 

على المشتكي أن يقدم تئحة شكواه متضمنة اسم وعنوان كل من المشتكي والمشتكى عليهي وبياناً  -أ

 . مشتكي على تلك الالئحةموجزاً عن الفعل المسند للمشتكى عليه وتاريخ وقوعه ومع توقيع ال

 

على المشتكي أن يرفق بالئحة شكواه فور تقديمها قائمة بيناته التي تثبت ارتكاب المشتكى عليىه  -ب

الفعل المشكو منهي متضمنا أسىما  شىهودهي وبيناتىه الخميىة التىي تحىت يىدهي وتحديىد بيناتىه تحىت يىد 

 . رحلة تحقةالغيري وذلك تحت مائلة عدم السماح له بتقديمها في أي م

 

إذا تم تقديم إدعا  بالحق الشخصي في الحاتت المبينة في الفقرة السابقة من هىذه المىادةي فيتعىين  -3

على المدعي بالحق الشخصي أو وكيله تقديم بيناته المؤيدة تدعائه فور تقديمه على النحو المبين في 

 .مرحلة تحقة تلك الفقرةي وذلك تحت مائلة عدم السماح له بتقديمها في أي

 

 

 ( 168المادة )   

 

 

باستثنا  جلسة تالوة التهمة على المشتكى عليه وسؤاله عنها والجلسة المخصصة إلعما  إفادته  -1

الدفاعية يجوز للمشتكى عليه في دعاوى الجنح ان ينيب عنه وكيالً من المحامين لحضور المحاكمىة 

 . ضروري لتحقيق العدالة بدتً عنه ما لم تقرر المحكمة ان حضوره بالذات

 



مىن هىذه المىادة اذا كىان الننىين شخصىا معنويىا يسىوه لىه فىي  1على الرام مما ورد في الفقىرة  -2

 . الدعوى الجنحية ان ينيب عنه وكيال من المحامين ما لم تقرر المحكمة حضور ممثله بالذات

 

  

 

 

 ( 169المادة )   

 

 

م والساعة المعينين فىي مىذكرة الىدعوى المبلغىة لىه حسىب اذا لم يحضر الننين الى المحكمة في اليو

اتصولي للمحكمة أن تحاكمه ايابياي ولو كان مكفوتي ولها في مثل هىذه الحالىة اتخيىرة ان تصىدر 

 . مذكرة قبي بحقه

 

 

 ( 170المادة )   

 

 

اذا حضر المدعي بالحق الشخصي أو الننين المحاكمة ثم انسحب منهىا ىي سىبب كىان أو اذا اىاب 

عن المحاكمة بعد حضوره احدى جلسىاتها تعتبىر المحاكمىة وجاهيىة بحقىه وتبىدأ مىدة اتسىتئناف مىن 

 . تاريخ تبلغه الحكم وفق احكام قانون اصول المحاكمات المدنية المعمول به

 

  

 

 



 ( 171المادة )   

 

 

تجري المحاكمة عالنية مىا لىم تقىرر المحكمىة اجرا هىا سىرا بىداعي المحافنىة علىى الننىام العىام أو 

 . اتخالق ويمكن في جميع اتحوال منع اتحداث أو فئة معينة من النا  من حضور المحاكمة

 

 

 ( 172المادة )   

 

 

اق والوثىائق اتخىرى أن وجىدتي عند البد  في المحاكمة يتلو كاتىب المحكمىة قىرار النىن واتور-1

ويوضح ممثل النيابة العامة والمدعي الشخصي أو وكيله وقائع الىدعوىي ثىم تسىول المحكمىة الننىين 

 . عن التهمة المسندة اليه

 

اذا اعترف الننين بالتهمةي يومر الرئي  بتسجيل اعترافه بكلمات أقرب ما تكون الى اتلفان التي -2

ثىم تدينىه المحكمىةي وتحكىم عليىه بالعقوبىة التىي تسىتلزمها جريمتىه ات اذا  استعملها في اعترافه ومىن

 . بدت لها أسباب كافية تقضي بعك  ذلك

 

اذا رفي الننين اتجابة او التزم الصمت يعتبر انه اير معترف بالتهمة ويومر رئي  المحكمىة  -3

 . بتدوين ذلك في الضبم

 

عليهاي أو لم تقنع المحكمة باعترافىه تشىر  فىي اسىتما   اذا انكر الننين التهمة أو رفي اتجابة -4

 . البينات وفقا لما هو منصوص عليه فيما بعد

 

 



 ( 173المادة )   

 

 

تدعو المحكمة شهود النيابة وشهود المدعي الشخصي وتسمع أقوالهم من قبلها مباشرة وتعىري  -1

عليهم المواد الجرمية )إن وجدت(ي على انه يجوز للمحكمة ان تومر بتالوة الشهادة التي أعميت بعد 

 .حلف اليمين في التحقيق اتبتدائي اذا قبل المشتكى عليه او وكيله ذلك

 

المحكمة من سما  شهادة الشاهدي يجوز للننين أو محاميه ان يوجه بوسامة المحكمىة بعد فراه  -2

أي سؤال إلى كل شاهد دعي ىثبات التهمىة بمىا فىي ذلىك المشىتكي اذا دعىي كشىاهدي ويجىوز للنيابىة 

العامة توجيه مثل هذه اىسئلة في المسائل التي أثيرتي كما يجوز للنيابة أن توجىه أسىئلة الىى شىهود 

فا ي وفي هذه الحالة يجوز للننين أو وكيله أيضا توجيه أسئلة بحدود المسائل التي أثارتها النيابة الد

 .العامة وللمدعي بالحق الشخصي مناقشة أي شاهد بشون هذا اتدعا 

 

 . في جميع اىحوال للمحكمة ان تستوضح من أي شاهد عن كل ما تراه تزما إلنهار الحقيقة -3

 

اضر جميع ما يثار أثنا  اتستجواب والمناقشة بما في ذلك اتعتراضات التي تثار يدون في المح -4

 . أثنا  المحاكمة

 

اذا لم يوكل للننين محام فللمحكمة عند استجواب كل شاهد ان تسال الننىين اذا كىان يراىب فىي  -5

 .توجيه أسئلة للشاهد وتدون في المحضر أجوبة الشاهد عليها

 

 

 ( 174المادة )   

 

 



يسول رئي  المحكمة كل شاهد قبل سىما  شىهادته عىن اسىمه وشىهرته وعمىره ومهنتىه ومومنىه  -1

وهل هو في خدمة أحد الفريقين أو من ذوي قرباه وعن درجة القرابة ويحلفه اليمين باّلله العنيم بون 

 . ( يشهد الحق بدون زيادة أو نقصان ويدون جميع ذلك في محضر المحاكمة

 

هد افادتىه السىابقة ان وجىدت ويملىب منىه التوفيىق بينهىا اذا وجىد تنىاقي فيهىا مىع تتلى على الشا -2

 . افادته المؤداة أمام المحكمة

 

 

 ( 175المادة )   

 

 

بعد سما  بينة النيابة يجوز للمحكمة ان تقرر عدم وجود قضية ضد الننين وان تصىدر قرارهىا  -1

ي اعما  افادة دفاعا عن نفسه فىاذا اعمىى مثىل الفاصل فيها وات سالت الننين عما اذا كان يراب ف

 . هذه اتفادة جاز لممثل النيابة العامة مناقشته

 

بعد أن يعمى الننين إفادة تسوله المحكمة اذا كان لديه شهود أو بينة أخرى يعزز فيها دفاعه فاذا  -2

يم البينىةي تقىديم ذكر ان لديه شهودا أو بينة أخرى وجب عليهي وتحت مائلة اعتباره عىاجزا عىن تقىد

قائمة ببيناته خالل أسبوعين من تاريخ إعما  تلك اإلفادة بما في ذلك أسما  شىهوده مىع بيىان محىال 

إقامتهمي وتقرر المحكمىة دعىوتهم واتسىتما  إلىى شىهاداتهمي إت إذا رأت أن ت عالقىة لهىم بالىدعوى 

 .دعوىوأنها ستؤدي إعاقة سير العدالة أو توخير اير مبرر للفصل في ال

 

  

 

 

 ( 176المادة )   

 



 

بعد استما  البينات يبدي المدعي الشخصي ممالبه وممثل النيابة العامة ممالعته والننين والمسؤول 

 . بالمال دفاعهما وبعد ذلك تحكم المحكمة في الحال أو في جلسة تالية

 

 

 ( 177المادة )   

 

 

اذا ثبت أن الننين ارتكب الجرم المسند اليه تحكم عليىه المحكمىة بالعقوبىة وتقضىي فىي الحكىم نفسىه 

 . باتلزامات المدنية

 

 

 ( 178المادة )   

 

 

تقضي المحكمة باإلدانة عند ثبوت الفعل وبالبرا ة عند انتفا  اىدلة أو عدم كفايتها و بعدم المسؤولية 

او ت يسىىتوجب عقابىىاً كمىىا تقضىىي فىىي الوقىىت نفسىىه بىىالزام المىىدعي اذا كىىان الفعىىل ت يؤلىىف جرمىىاً 

 .الشخصي بنا  على ملب الننين بالتعويي اذا نهر لها ان الدعوى أقيمت عليه بصورة كيدية

 

 

 ( 179المادة )   

 

 



اذا كان الفعل من نو  المخالفة أو الجنحة العائد حىق الننىر فيهىا الىى المحكمىة الصىلحية تقضىي  -1

 . بوسا  القضية وبالتعويي الشخصي عند اتقتضا  المحكمة

 

أما اذا كان الفعىل مالزمىا لجنحىة مىن اختصىاص المحكمىة البدائيىة تقضىي المحكمىة فيهمىا بحكىم  -2

 . واحد

 

 

 ( 180المادة )   

 

 

اذا وجدت المحكمة أن الفعل يشكل جريمة جنايةي قضت بعدم اختصاصهاي واذا أصر المىدعي العىام 

على قراره الننيي عنىد توديىع الىدعوى اليىه عندئىذ يحىل الخىالف علىى اتختصىاص بمريقىة تعيىين 

 . المرجع ويبقى لها حق اصدار مذكرة التوقيف عند الحاجة

 

 

 ( 181المادة )   

 

 

 . نفقات الدعوى وفقا تحكام ننام رسوم المحاكميحكم برسوم و -1

 

يمكىىن اعفىا  المىىدعي الشخصىي الىىذي خسىر الىدعوى مىىن الرسىوم والنفقىىات كلهىا أو بعضىىها اذا  -2

 . اتضح حسن نيته

 

 



 ( 182المادة )   

 

 

يجىىب أن يشىىتمل الحكىىم النهىىائي علىىى العلىىل واتسىىباب الموجبىىة لىىه وأن تىىذكر فيىىه المىىادة القانونيىىة 

 . بق عليها الفعل وهل هو قابل للمعن أم تالمنم

 

 

 ( 183المادة )   

 

 

 . يوقع قضاة المحكمة مسودة الحكم قبل تفهيمه ويوقعها الكاتب اب تالوته -1

 

واذا كان الحكم خاليا من التوقيع ارم الكاتب بدينار حتى عشرة دنانير ارامة واستهدف القاضي  -2

 . للشكوى من الحكام

 

 . كمة حكمها باتجما  أو باتكثريةتصدر المح -3

 

 . يتلو رئي  المحكمة أو من ينيبه الحكم في جلسة علنية ويؤر  بتاريخ تفهمه -4

 

يسجل الحكم بعىد صىدوره فىي سىجل المحكمىة الخىاص ويحفىن أصىل الحكىم مىع أوراق الىدعوى  -5

 . العائدة اليه

 

 

 ( 184المادة )   



 

 

للمحكوم عليه ايابيا أو بمثابة الوجاهي أن يعتري على الحكم في ميعاد عشرة أيام ابتدا  من اليوم 

 .الذي يلي تاريخ تبلغه الحكم وذلك باستدعا  يرفعه الى المحكمة التي أصدرت الحكم

 

 

 ( 185المادة )   

 

 

 .يرد اتعتراي الوارد بعد انقضا  الميعاد المبين في المادة السابقة -1

 

( مىن 8( والمىادة )7( مىن المىادة )1أما اذا لم يبلؤ المحكوم عليه ايابياً الحكم وفقاً لنص الفقرة ) -2

قانون أصول المحاكمات المدنية أو لم يستدل من معامالت إنفاذه ان المحكوم عليه قد علىم بصىدوره 

 .يبقى اتعتراي مقبوتً حتى سقوم العقوبة بالتقادم

 

( من هذه المادة فانه ت يعتبر تبليؤ الوكيىل منتجىاً آلثىاره القانونيىة 2كام الفقرة )لغايات تمبيق أح -3

 . في اىحكام الغيابية

 

 

 ( 186المادة )   

 

 

يرد اتعتراي اذا لم يحضر المحكوم عليه الجلسة اتولىى للمحاكمىة اتعتراضىية أو تغيىب قبىل أن 

 . يتقرر قبول اعتراضه شكال



 

 

 ( 187المادة )   

 

 

المتعلقىة  180اذا قبل اتعتراي شكال اعتبر الحكم الغيىابي كونىه لىم يكىن مىع مراعىاة أحكىام المىادة 

 . بمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة

 

 

 ( 188المادة )   

 

 

ت يسىىوه اتعتىىراي علىىى الحكىىم الغيىىابي القاضىي بىىرد اتعتىىراي وانمىىا يسىىوه اسىىتئنافه وفقىىا  -1

 . لالصول المبينة فيما بعد

 

 . ويشمل هذا اتستئناف الحكم الغيابي اتول -2

 

 

 ( 189المادة )   

 

 

لالصىول  ت يقبل الحكم الغيابي الصىادر بمثابىة الوجىاهي اتعتىراي وانمىا يسىوه اسىتئنافه وفقىا -1

 . المبينة فيما بعد

 



اذا تضمن الحكم الغيابي انه قابل لالعترايي ولم يكىن كىذلكي قىررت المحكمىة رد اتعتىرايي  -2

ويبقى للمحكوم عليه المعتري اسىتئناف الحكىم خىالل المىدة القانونيىة وتبتىدى  مىن اليىوم الىذي يلىي 

 . صدور قرار الردي أو تبلغه اذا كان ايابيا

 

 

 ( 190المادة )   

 

 

فىىي نهايىىة كىىل خمسىىة عشىىر يومىىا مىىن كىىل شىىهر ترسىىل المحكمىىة الىىى النائىىب العىىام جىىدوت باتحكىىام  

 . الصادرة خاللها

 

 

 ( 191المادة )   

 

 

يقبل المعن بمريىق اتسىتئناف فىي اتحكىام الجنحويىة ويجىري وفقىا للقواعىد واتصىول المنصىوص 

 .عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر

 

 

 ( 192المادة )   

 

 

 . ت ينفذ الحكم قبل انقضا  ميعاد اتستئناف وت قبل البت في اتستئناف عند وقوعه

 



 

 ( 193المادة )   

 

 

اذا كان الننين أو المشتكى عليه موقوفا وقضت محكمة الدرجة اتولىى بىالبرا ة املىق سىراحه فىور 

 .   أو الغرامة املق سراحه فور انفاذهاصدور الحكم بالرام من استئنافه واذا قضت بعقوبة الحب

 

 

 ( 194المادة )   

 

 

تجري في مخالفة القوانين واتننمة البلدية والصىحية والنقىل علىى المىرق اتصىول المىوجزة اآلتىي 

 . بيانها

 

 

 ( 195المادة )   

 

 

قىة عنىد وقىو  مخالفىة للقىوانين واتننمىة المىذكورة وكانىت تسىتوجب عقوبىة تكديريىة ترسىل ور -1

الضبم المننمة بها الى القاضي المختص فىيحكم بالعقوبىة التىي يسىتوجبها الفعىل قانونىا بىدون دعىوة 

 . المشتكى عليه

 

 . يصدر القاضي حكمه في ميعاد عشرة أيام ما لم يوجب القانون ميعاد أقصر من ذلك -2

 



 

 ( 196المادة )   

 

 

 .يوخذ القاضي بصحة الوقائع المثبتة في أوراق الضبم الموافقة تصول تننيمها

 

 

 ( 197المادة )   

 

 

 . يشتمل القرار القاضي بالعقوبة على ذكر الفعل ووصفه والمادة القانونية المنمبقة عليه

 

 

 ( 198المادة )   

 

 

 . تخضع هذه اتحكام للتبليؤ ولمرق المراجعة العادية

 

 

 ( 199ة ) الماد  

 

 



 ت تمبق اتصول الموجزة المنصوص عليها في هذا الفصل عندما يكون في الدعوى مد  شخصي

. 

 

 

 ( 200المادة )   

 

 

 . يدير رئي  محكمة الجنايات الجلسة ويتخذ التدابير الالزمة لحسن سير المحاكمة

 

 

 ( 201المادة )   

 

 

يتمتع رئي  محكمة الجنايات بسلمة يكون له بمقتضاها الحق في أن يتخذ من تلقىا  نفسىه جميىع  -1

 . التدابير التي يراها مؤدية لتومين العدالة

 

 .  ويكل القانون الى ضميره وشرفه بذل ااية جهده في سبيل هذا اتمر -2

 

 

 ( 202المادة )   

 

 

د مساعديه اتدعا  على المتهمين بالجرائم الواردة في قرار يتولى المدعي العام بنفسه أو بواسمة اح

 . اتتهام وت يسوه له ان يدعي على المتهمين بوفعال خارجة عن منموق قرار اتتهام



 

 

 ( 203المادة )   

 

 

يجب على المدعي العام حالما يصله قرار اتتهام أن يصرف اهتمامىه بتننىيم تئحىة اتتهىام وقائمىة 

د ويقىىوم بتبليغهىىا مىىع قىىرار اتتهىىام الىىى المىىتهم وبعىىد ان يىىود  اضىىبارة الىىدعوى الىىى بوسىىما  الشىىهو

المحكمةي يقوم باتمام المعامالت اتولية واتخاذ الوسائل الالزمة تجرا  المحاكمة في الموعد المعين 

 . له

 

 

 ( 204المادة )   

 

 

 . يحضر ممثل النيابة جلسات المحاكمة وتفهيم الحكم

 

 

 ( 205 المادة )  

 

 

يملىىب ممثىىل النيابىىة باسىىم القىىانون مىىن المحكمىىة مىىا يرتويىىه مىىن الممالىىب ي وعلىىى المحكمىىة ان تثبىىت 

 . ممالبه في محضر المحاكمة وتبت فيها

 

 



 ( 206المادة )   

 

 

ت يقدم شخص للمحاكمة في قضية جنائية ات اذا كان النائب العىام أو مىن يقىوم مقامىه قىد أصىدر  -1

 . قرارا باتهامه بتلك الجريمة

 

ينبغي أن تتضمن تئحة اتتهام اسم المتهم وتاريخ توقيفه ونو  الجرم المسند اليه وتاريخ وقوعه  -2

 . اليها اتتهام واسم الشخص الذي وقع عليه الجرموتفاصيل التهمة والمواد القانونية التي يستند 

 

 

 ( 207المادة )   

 

 

يبلؤ المدعي العام صورة عىن قىرار اتتهىام وتئحىة اتتهىام وقائمىة بوسىما  الشىهود للمىتهم قبىل يىوم 

 . المحاكمة بسبعة أيام على اتقل

 

 

 ( 208المادة )   

 

 

ىشىىغال المؤبىىدة أو اتعتقىىال المؤبىىد أو اىشىىغال فىىي الجنايىىات التىىي يعاقىىب عليهىىا باإلعىىدام أو ا -1

المؤقتة مدة عشر سنوات فوكثر يتعىين حضىور محىام للمىتهم فىي كىل جلسىة محاكمىة وإذا قىام المىتهم 

باعالم المحكمة بانتها  عالقته بمحاميه ويتعىذر تعيىين محىام بىديل لصىعوبة أحوالىه الماديىةي فيتىولى 

دفع للمحامي الذي عين بمقتضى هذه الفقرة اتعابه وفقاً لننام رئي  هيئة المحكمة تعيين محام لهي وي

 .يصدر لهذه الغاية



 

إذا تغيب المحامي الذي اختاره المتهم أو الذي عينه المىدعي العىام أو رئىي  الهيئىة عىن حضىور  -2

إحىىدى جلسىىات المحاكمىىة دون عىىذر تقبلىىه المحكمىىةي فعليهىىا تعيىىين محىىام آخىىر لتمثيىىل المىىتهم لمتابعىىة 

 ات المحاكمىة المقىررة لتلىك الجلسىةي ويىتم تحديىد أتعىاب هىذا المحىامي علىى النحىو المبىين فىي إجرا

 . الفقرة السابقة

 

في الجنايات التي يعاقب عليها باىشغال المؤقتة مدة تقل عن عشر سىنوات يجىوز للمىدعي العىام  -3

لمىتهم لىوزير العىدل أو المحكمة المختصة في أي مرحلة من مراحل الىدعوى الجزائيىة إحالىة ملىب ا

 .بالتنسيق مع نقابة المحامين لتقديم المساعدة القانونية له أمام المحكمة اذا وجدت مسواات لذلك

 

للجهات الرسمية المختصة أو أي من المؤسسات المعنية أو أي موامن أو مقيم في المملكىة ايىر  -4

ة القانونيىىة لىىه وفىىق أحكىىام قىىادر علىىى تعيىىين محىىام تقىىديم ملىىب إلىىى وزيىىر العىىدل لتىىوفير المسىىاعد

 .التشريعات النافذة وبالتنسيق مع نقابة المحامين

 

ينشو في وزارة العدل صىندوق يسىمى )صىندوق المسىاعدة القانونيىة أمىام المحىاكم( تشىرف عليىه  -5

الىوزارة وتىدفع منىه أجىور المسىاعدة القانونيىة المسىتحقة بموجىب هىذا القىانون واىننمىة والتعليمىات 

 . وجبهالصادرة بم

 

 -:تتكون الموارد المالية لصندوق المساعدة القانونية مما يلي -6

 

 . المخصصات المرصودة للمساعدة القانونية ضمن الموازنة السنوية لوزارة العدل -أ

 

نسىىبة مئويىىة مىىن الرسىىوم المسىىتوفاة علىىى الىىدعاوى والملبىىات واإلجىىرا ات القضىىائية والتنفيذيىىة  -ب

 .بموجب ننام رسوم المحاكم أو اي تشريع آخر

 

 .أي مساهمة تقدمها نقابة المحامين -ج



 

 . المنح واإلعانات والتبرعات وبشرم موافقة مجل  الوزرا  عليها اذا كان مصدرها خارجيا -د

 

دد بموجب ننام خىاص يصىدر لهىذه الغايىة المسىاعدة القانونيىة أمىام المحىاكم ومعىايير وأسى  تح -7

استحقاقها وشرومها وآلية صرفها وسائر اىمور التننيمية اىخرى المتعلقىة بهىا بمىا فىي ذلىك نسىبة 

ى اتقتما  من الرسوم القضائية وتحديد اىجور المستحقة لمن يكلف بتقديمهاي وكيفيىة اإلشىراف على

 .صندوق المساعدة القانونية

 

 

 ( 209المادة )   

 

 

 . لوكيل المتهم أن ينسخ على نفقته اتوراق التي يرى فيها فائدة للدفا 

 

 

 ( 210المادة )   

 

 

اذا صىدر بحىق مرتكبىىي الجىرم الواحىد أو بعضىىهم قىرارات اتهىام مسىىتقلة فللمحكمىة أن تقىرر توحيىىد 

 .نفسها واما بنا  على ملب ممثل النيابة أو الدفا الدعاوى المتعلقة بهم اما من تلقا  

 

 

 ( 211المادة )   

 



 

اذا تضمن قرار اتتهام عدة جىرائم ايىر متالزمىة فللمحكمىة أن تقىرر مىن تلقىا  نفسىها أو بنىا  علىى 

ملب ممثل النيابة أو الدفا  أن ت يحاكم المتهمىون بىادى  ذي بىد  ات عىن بعىي هىذه الجىرائم دون 

 . البعي اآلخر

 

 

 ( 212المادة )   

 

 

يمثل المتهم أمام المحكمة مليقا بغير قيىود وت ااىالل وانمىا تجىري عليىه الحراسىة الالزمىة. وت  -1

يجوز ابعاده عن الجلسة أثنا  ننر الدعوى ات اذا وقىع منىه تشىويش يسىتدعي ذلىك وفىي هىذه الحالىة 

في ايبتىه  تستمر اتجرا ات الى ان يمكن السير فيها بحضورهي وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم

 . من اتجرا ات

 

اذا لىىم يحضىر المىىتهم الىىذي مثىىل امىام المىىدعي العىىام ي والمتبلىؤ موعىىد المحاكمىىة ي فللمحكمىىة ان  -2

تحاكمه ايابيا واذا حضىر احىدى الجلسىات وتخلىف بعىد ذلىك عىن الحضىور فتجىري المحاكمىة بحقىه 

فقىىا لالجىىرا ات المنصىىوص بمثابىىة الوجىىاهي ي ويكىىون الحكىىم فىىي الحالىىة اتولىىى قىىابال لالعتىىراي و

( مىىن هىىذا القىىانون وفىىي الحالىىة الثانيىىة يكىىون الحكىىم قىىابال 189( الىىى )184عليهىىا فىىي المىىواد مىىن )

 . لالستئناف ضمن المواعيد المحددة لذلك

 

  

 

 

 ( 213المادة )   

 

 



يسىىول الىىرئي  المىىتهم عىىن اسىىمه وشىىهرته وعمىىره ومهنتىىه ومحىىل اقامتىىه ووتدتىىه ومىىا اذا كىىان  -1

 . جا أو صدر بحقه حكم سابق أم تمتزو

 

تجري المحاكمة عالنية ما لم تقرر المحكمة اجرا ها سرا بداعي المحافنة على الننىام العىام أو  -2

اتخالق العامة أو كانت الدعوى تتعلق بالعري ي وللمحكمة في مملق اتحوال أن تمنع فئات معينة 

 . من النا  من حضور المحاكمة

 

 

 ( 214المادة )   

 

 

يىىدون كاتىىب المحكمىىة بىىومر الىىرئي  جميىىع وقىىائع المحاكمىىة فىىي محضىىر الجلسىىة ويوقعىىه مىىع الهيئىىة 

 . الحاكمة

 

 

 ( 215المادة )   

 

 

 . ينبه الرئي  وكيل المتهم ان وجد ان يدافع عن موكله بشكل ت يخل بحرمة القانون -1

 

ينبه الرئي  المتهم ان يصغي الى كل ما سىيتلى عليىه ويىومر كاتىب المحكمىة بىتالوة قىرار النىن  -2

 . وقرار اتتهام وتئحة اتتهام وقائمة اسما  الشهود والضبوم والوثائق اتخرى

 

وبعد ذلك يلخص الرئي  للمتهم مآل التهمة الموجهة اليه ويوعز اليه بىون ينتبىه الىى اتدلىة التىي  -3

 . ترد بحقهس



 

 

 ( 216المادة )   

 

 

بعد ان يتلو الكاتب ما ذكر في المادة السابقة من قىرارات ووثىائق وبعىد أن يوضىح ممثىل النيابىة  -1

 وقائع الدعوى ي والمدعي الشخصي أو وكيله شكواهي يسول الرئي  ي المتهم عن التهمة المسندة اليه

. 

 

دة اذا اعتىرف المىتهم بالتهمىة ي يىومر الىرئي  بتسىجيل ( من هىذه المىا4مع مراعاة أحكام الفقرة ) -2

اعترافه بكلمات أقرب ما تكىون الىى اتلفىان التىي اسىتعملها فىي اعترافىهي ويجىوز للمحكمىة اتكتفىا  

 . باعترافهي وعندئذ تحكم عليه بالعقوبة التي تستلزمها جريمته ات اذا رأت خالف ذلك

 

عتىىرف بالتهمىة ويىىومر رئىي  المحكمىة بتىىدوين ذلىك فىىي اذا رفىىي المىتهم اتجابىىة يعتبىر ايىر م -3

 . الضبم

 

اذا انكر المتهم التهمة أو رفي اتجابىة عليهىا أو لىم تقنىع المحكمىة باعترافىه بهىا أو كىان الجىرم  -4

 . في اتستما  الى شهود اتثبات -المحكمة  -معاقبا عليه باإلعدام تشر  

 

 

 ( 217المادة )   

 

 

مدعي الشخصي استدعا  أي شخص للشهادة لم يرد اسمه في قائمة أسما  الشهود ت يجوز للنيابة وال

 . ما لم يكن المتهم أو محاميه قد تبلؤ اشعارا باسم الشاهد الذي يراد استدعاؤه



 

 

 ( 218المادة )   

 

 

 . يتخذ الرئي  عند اتقتضا  التدابير الالزمة لمنع الشهود من اتختالم قبل ادا  الشهادة

 

 

 ( 219المادة )   

 

 

 . يؤدي كل شاهد شهادته منفردا -1

 

يسول الرئي  كل شاهد قبل استما  افادته عن اسمه وشىهرته وعمىره ومهنتىه ومومنىه أو سىكنه  -2

وهل يعرف المتهم قبل الجرم وهل هو  في خدمة أحد الفريقين أو من ذوي قرباه وعن درجة القرابة 

 . ينمق بالحق بدون زيادة وت نقصانويحلفه اليمين باّلله العنيم بون 

 

ت يجوز للمحكمة ان توخذ بشهادة الشاهد الذي لم يحلىف اليمىين أو يىرفي حلفهىا إت علىى سىبيل  -3

 .اتستدتل

 

اذا قرر الشاهد انىه لىم يعىد يىذكر واقعىة مىن الوقىائع يجىوز ان يتلىى مىن شىهادته التىي أقرهىا فىي  -4

 . التحقيق الجز  الخاص بهذه الواقعة

 



تتلى أقوال الشاهد السابقة ي ويومر الرئي  كاتب المحكمة بتدوين ما ينهر بينها وبين شهادته من  -5

 . الزيادة والنقصان أو التغيير والتباين ي بعد أن يستوضح منه عن سبب ذلك

 

 للمحكمة أن تومر بتالوة الشهادة التىي أعميىت بعىد حلىف اليمىين فىي التحقيىق اتبتىدائي اذا وافىق -6

 .المشتكى عليه أو وكيله على ذلك

 

 

 ( 220المادة )   

 

 

عند انتها  الشاهد من شهادته يسوله الرئي  هل المتهم الحاضر هىو المقصىود بشىهادته ثىم يسىول  -1

 . المتهم عن معنه بالشاهد وهل له اعتراي على شهادته

 

رج المىتهم أو المتهمىين مىن يجوز للمحكمة قبل سىما  شىهادة الشىاهد أو أثنائهىا أو بعىدها ان تخى  -2

قاعة المحاكمة وأن تبقي منهم من تريىد لتستوضىحه منفىردا أو مجتمعىا مىع ايىره عىن بعىي وقىائع 

 . الدعوى ي اير انه ت يجوز أن تتابع المحاكمة قبل ان يملع المتهم على اتمور التي جرت بغيابه

 

 . هذا اتجرا لممثل النيابة العامة أن يملب من المحكمة القيام بمثل   -3

 

 

 ( 221المادة )   

 

 

بعد فراه المحكمة من سما  شهادة الشاهدي يجوز للمتهم أو محاميه أن يوجىه بواسىمة المحكمىة  -1

أي سؤال الى كل شاهد دعي تثبات التهمة بما في ذلك المشتكي اذا دعي كشاهدي ويجوز للنيابىة أن 



ى شىهود توجه مثل هذه اتسىئلةي فىي المسىائل التىي أثيىرتي وكىذلك يجىوز للنيابىة أن توجىه أسىئلة الى

 . الدفا ي وللدفا  أيضا توجيه أسئلة في المسائل التي أثيرت أثنا  المناقشة

 

 . وللمحكمة أيضا أن تستوضح الشاهد عن كل ما تعتبره مساعدا على نهور الحقيقة  -2

 

يدون في الضبوم جميع ما يرد أثنا  اتستجواب والمناقشة وكذلك اتعتراضات التي تثار أثنا    -3

 . المحاكمة

 

 

 ( 222المادة )   

 

 

 . ت يبرح الشاهد قاعة المحاكمة ما لم يوذن له الرئي  بذلك

 

 

 ( 223المادة )   

 

 

بعىىد سىىما  شىىهود النيابىىة والمىىدعي الشخصىىي يسىىتمع الىىى شىىهود المىىتهم بمىىا يتفىىق مىىع أحكىىام المىىادة 

 .( من هذا القانون232)

 

 

 ( 224المادة )   

 



 

محكمىة أن تخىرج مىن تريىد مىن الشىهود مىن قاعىة المحاكمىة أو ادخىال أثنا  استما  الشهود يسوه لل

واحد أو أكثر ممن اخرجوا تستعادة شىهادته علىى حىدة أو بحضىور بعضىهم بعضىاي ويسىوه لممثىل 

 . النيابة العامة أو المتهم ان يملب من المحكمة القيام بمثل هذا اتجرا 

 

 

 ( 225المادة )   

 

 

اذا تبين من المحاكمة ان احد الشهود كاذب في شهادته فعلى المحكمة ان توقفىه فىي الحىال مىن تلقىا  

نفسها او بنا  على ملب المدعي العام او ممثله وتحيله للمدعي العام للتحقيىق معىه ي وت توقىف هىذه 

 . اتحالة اجرا ات السير في الدعوى اتصلية

 

  

 

 

 ( 226المادة )   

 

 

ة أثنا  الننر في الدعوى أن تستدعي من تلقا  نفسها أي شىخص تسىتما  أقوالىه كشىاهد للمحكم -1

اذا رأت أن ذلك يساعد على انهار الحقيقة ي ولها اصدار مذكرة احضار اذا دعت الضرورة لذلك ي 

 . ولها أيضا أن تسمع شهادة أي انسان يحضر من تلقا  نفسه تبدا  معلومات في الدعوى

 

المتهم والشهود وكل من له عالقة في الدعوى علىى جميىع المىواد المضىبومة المتعلقىة أن تملع   -2

 . بالجرم والتي يمكن أن تكون مدارا لثبوته وتسول من كل واحد منهم عن تلك المواد



 

 

 ( 227المادة )   

 

 

كمىىة اذا كىىان المىىتهم أو الشىىهود أو أحىىدهم ت يحسىىنون الىىتكلم باللغىىة العربيىىة عىىين رئىىي  المح  -1

ترجمانا ت يقل عمره عن الثامنة عشرة وحلفه اليمىين بىون يتىرجم فيمىا بيىنهم وبىين المحكمىة بصىدق 

 . وأمانة

 

 . اذا لم ترا  أحكام هذه المادة يكون اإلجرا  بامال  -2

 

 

 ( 228المادة )   

 

 

جبىىة لىىذلك يسىىوه للمىىتهم وممثىىل النيابىىة أن يملبىىا رد الترجمىىان المعىىين علىىى أن يبىىديا اتسىىباب المو

 . وتفصل المحكمة في اتمر

 

 

 ( 229المادة )   

 

 

ت يسوه انتخاب الترجمان مىن الشىهود وأعضىا  المحكمىة النىانرة فىي الىدعوى ولىو رضىي المىتهم 

 .وممثل النيابة وات كان اتجرا  بامالً 



 

 

 ( 230المادة )   

 

 

اذا كان المتهم أو الشاهد ابكم أصم أو ذا إعاقة أخرى وت يعرف الكتابة عىين الىرئي  للترجمىة بينىه 

 . وبين المحكمة من اعتاد مخامبته أو مخامبة أمثاله باتشارة أو بالوسائل الفنية اتخرى

 

 

 ( 231المادة )   

 

 

مر كاتىىىب المحكمىىة اتسىىىئلة اذا كىىان اتبكىىىم اتصىىم مىىىن الشىىهود أو المتهمىىىين يعىىرف الكتابىىىة فيسىى

 . والمالحنات ويسلمها اليه فيجيب عليها خمياي ويتولى الكاتب جميع ذلك في الجلسة

 

 

 ( 232المادة )   

 

 

اذا تبين للمحكمة لىدى اتنتهىا  مىن سىما  البينىات المقدمىة مىن النيابىة العامىة وجىود قضىية ضىد  -1

فاعا عن نفسه فاذا أعمىى مثىل هىذه اإلفىادة يجىوز المتهم تسوله عما اذا كان يراب في إعما  إفادة د

 .للمدعي العام او ممثله مناقشة المتهم

 



بعىد ان يعمىي المىتهم اإلفىادة تسىوله المحكمىة عمىا اذا كىان لديىه شىهود او بينىه أخىرى يعىزز بهىا  -2

م دفاعه فاذا ذكر ان لديه شهودا وجىب عليىه وتحىت مائلىة اعتبىاره عىاجزا عىن تقىديم البينىةي ان يقىد

قائمة بيناته خالل شهر من تاريخ إعمىا  تلىك اإلفىادةي بمىا فىي ذلىك أسىما  شىهوده ومىع بيىان محىال 

إقامتهمي وتقرر المحكمىة دعىوتهم واتسىتما  إلىى شىهاداتهمي إت إذا رأت أن ت عالقىة لىه بالىدعوىي 

 . وأنها ستؤدي إلى إعاقة سير العدالة أو توخير اير مبرر للفصل في الدعوى

 

 .و المحكمة شهود الدفا  على نفقة المتهم ما لم تقرر خالف ذلكتدع -3

 

 

 ( 233المادة )   

 

 

يتعين على المدعي العام إذا نهر له أن المشتكى عليه مصاب بمري نفسىي أو إعاقىة عقليىة أو  -1

إذا أثير هذا الدفع من وليه أو وكيله أن يضعه تحت الرقابة المبية الالزمة وذلك للتحقق من سىالمته 

 .النفسية والعقلية وت يوقف ذلك إجرا ات التحقيق ضده

 

نهر لها أن المشتكى عليه مصاب بمىري نفسىي أو إعاقىة عقليىة أو اذا يتعين على المحكمة اذا  -2

دفع المشتكى عليه أو وكيله بذلكي أن تصدر قراراً بوضعه تحت رقابة ثالثة من أمبا  القما  العام 

المختصىىين بىىاىمراي النفسىىية والعقليىىة للمىىدة الالزمىىة لتزويىىد المحكمىىة بتقريىىر مبىىي عىىن وضىىعه 

 .المرضي

 

المحكمىة مىن خىالل الرقابىة المبيىة التىي أجرتهىا ان المشىتكى عليىه مصىاب )بمىري  اذا تحققت -3

 -:نفسي( وجب عليها

 

إذا تبين لها انه لي  أهال للمحاكمة وت يفهم مجرياتها فتصدر قرارا إعدادياً اير فاصل بالىدعوى  -أ

را ات المحاكمىة يتضمن إبقا ه بمستشفى اىمراي النفسية إلى أن يصبح اهال للمحاكمة وتوجيىل إجى

 .بحقه دون سواه حتى يصبح اهال للمحاكمة



 

أمىىا اذا كانىىت حالىىة المىىريي النفسىىي ت يؤمىىل شىىفاؤها فتقىىرر إيداعىىه فىىي مستشىىفى اىمىىراي  -ب

 .النفسية

 

تشر  المحكمة بمحاكمة المشىتكى عليىه المىريي نفسىياً متىى اصىبح اهىال للمحاكمىة فىي أي مىن  -ج

 .)أ( و)ب( من هذه الفقرة الحالتين المذكورتين بالبندين

 

اذا تبىين للمحكمىة ان المىريي نفسىياً قىد ارتكىب الفعىل المسىند إليىه وانىه كىان حىين ارتكابىه إيىاه  -4

مصاباً بالمري الذي يجعله عاجزاً عن ادراك كنه أعماله او أنه محنور عليه إتيان العمل او الترك 

( من قانون العقوبات بحقه 92وأعمال المادة )الذي يكون الجرم فتقرر إعالن عدم مسؤوليته جزائياً 

وعلى ان يفرج عنه ما لم يكن موقوفاً او محكوماً لدا  آخر متىى ثبىت شىفاؤه مىن أعىراي المىري 

)شفا  اجتماعياً( ولم يعد خمراً على السالمة العامة وذلك بمقتضى تقرير مبي من ثالثة أمبىا  مىن 

 .نفسية والعقليةالقما  العام من ذوي اتختصاص باىمراي ال

 

اذا تبين للمحكمة من خالل الرقابة المبية التي أجرتها ان المشتكى عليه مصاب باعاقة عقلية فال  -5

يجوز محاكمته إت بحضور من له وتية عليه وإن تعذر ذلك عينت المحكمة محامياً للدفا  عنهي فان 

ته ووضىىعه تحىىت إشىىراف مراقىىب تبىىين لهىىا ارتكابىىه الفعىىل المسىىند إليىىه قىىررت إعىىالن عىىدم مسىىؤولي

السلوك من سنة إلى خم  سنواتي على أنه لي  هناك مىا يمنىع المحكمىة قبىل ذلىك مىن وضىعه فىي 

المركز الومني للصىحة النفسىية أو أي مىووى عالجىي آخىر لمعالجتىه مىن منىاهر السىلوك الخميىرة 

 .على اىمن العام التي قد ترافق تخلفه

 

 

 ( 234المادة )   

 

 

مة أن تعدل التهمىة وفقىا للشىروم التىي تراهىا عادلىة علىى أن ت يبنىى هىذا التعىديل علىى يجوز للمحك

وقائع لم تشملها البينة المقدمة واذا كان التعديل يعري المتهم لعقوبة أشد تؤجل القضىية لمىدة تراهىا 

 . المحكمة ضرورية لتمكين المتهم من تحضير دفاعه على التهمة المعدلة



 

 

 ( 235المادة )   

 

 

بعىىد اتنتهىىا  مىىن سىىما  البينىىات يبىىدي المىىدعي العىىام ممالعتىىه والمىىدعي الشخصىىي ممالبىىه والمىىتهم 

 . والمسؤول بالمال دفاعهما وبعد ذلك تختتم المحاكمة

 

 

 ( 236المادة )   

 

 

بعد ان يعلن الرئي  ختام المحاكمة تختلي المحكمة في ارفىة المىذاكرة وتىدقق فىي قىرار اتتهىام  -1

وأوراق الضبم وادعا ات ومدافعات ممثل النيابة والمدعي الشخصي والمتهم ثم تتذاكر فيها وتضىع 

 .حكمها باجما  اترا  أو بوالبيتها

 

برئىة عنىد انتفىا  اتدلىة أو عىدم كفايتهىا وبعىدم تقضىي المحكمىة بىالتجريم عنىد ثبىوت الفعىل وبالت -2

 .المسؤولية اذا كان الفعل ت يؤلف جرما أو ت يستوجب عقابا

 

اذا قىىررت المحكمىىة التجىىريم تسىىمع أقىىوال ممثىىل النيابىىة وأقىىوال المىىدعي الشخصىىي والمىىتهم أو  -3

 .محاميه ثم تقضي بالعقوبة وباتلزامات المدنية

 

 

 ( 237المادة )   



 

 

شتمل القرار عىن ملخىص الوقىائع الىواردة فىي قىرار اتتهىام والمحاكمىة وعلىى ملخىص ممالىب ي -1

المدعي الشخصي والمدعي العام ودفا  المتهم وعلى اتدلة واتسباب الموجبة للتجريم أو عدمهي أما 

تحديد قرار الحكم فيجب أن يشتمل على المادة القانونية المنمبق عليها الفعل في حالة التجريم وعلى 

 . العقوبة واتلزامات المدنية

 

يوقع القضاة الحكم قبل تفهيمه ويتلى علنا بحضور المتهم وممثل النيابة ويفهىم الىرئي  المحكىوم  -2

 . عليه بون له الحق باستئناف الحكم خالل خمسة عشر يوما بعد أن تلقى عليه النصائح الالزمة

 

 

 ( 238المادة )   

 

 

المتهم أو عدم مسؤوليته املق سراحه فىي الحىال مىا لىم يكىن موقوفىا لىدا   اذا قضت المحكمة ببرا ة

 . آخر

 

  

 

 

 ( 239المادة )   

 

 



يجىوز للمحكمىة أن تضىمن الشىىخص الىذي تدينىه بجىىرم مىن ايىر الجىىرائم التىي تسىتوجب اتعىىدام أو 

اتشغال الشاقة المؤبدة رسوم المحاكمة والنفقات الناشئة عنها مع مصاريف الشهود كلهىا أو بعضىها 

 . وتحصل الرسوم بنف  المريقة التي تحصل بها الغرامات

 

 

 ( 240المادة )   

 

 

فقات الدعوى على المدعي الشخصي اير المحق في دعواه ويمكن اعفاؤه منها كلها يحكم برسوم ون

 . أو بعضها اذا اتضح حسن نيته ويكون قرار اتعفا  مفصل اتسباب

 

 

 ( 241المادة )   

 

 

اذا اعتبرت المحكمة أن الفعل المسند الى المتهم ت يؤلف جناية بل جنحة أو مخالفة تبقىي يىدها علىى 

 . كم بهاالدعوى وتح

 

 

 ( 242المادة )   

 

 

تسجل خالصة الحكم بعد صدوره في سجل المحكمة الخاص باتحكام. ويحفن أصل الحكىم مىع   -1

 . أوراق الدعوى العائدة اليه



 

ترسل المحكمة الى النائب العام في نهاية كل خمسىة عشىر يومىا مىن كىل شىهر جىدوت باتحكىام   -2

 . التي صدرت خاللها

 

 

 مكررنص المادة 

علىىي الىىرام ممىىا ورد فىىي أحكىىام هىىذا القىىانون يجىىوز للمحكمىىة فىىي حالىىة  -1 -مكىىررة  242المىىادة 

الضرورة أو تي امر اخر تراه ان تعقد جلسات متتالية كل أربع وعشرين ساعةي كما يجوز لهىا أن 

الفقىرة تصدر المحكمة حكما في القضايا الىواردة فىي  -2تعقد جلساتها خارج أوقات الدوام الرسمي. 

السابقة خالل مدة ت تزيد على عشرة أيام من تاريخ ختام المحاكمة فيهاي ولهىا توجيىل إصىدار الحكىم 

 . لمدة مماثلة لمرة واحدة فقم

 ( 243المادة )   

 

 

اذا قرر النائب اتهام شخص لم يقبي عليه أو لم يسلم نفسهي يصدر مع قرار اتتهام مذكرة أخذ  - 1

 . مة لكل فرد من سلمات اتمن القا  القبي عليه وتسليمه الى النيابةوقبيي تتضمن منح السل

 

علىى المىدعي العىام بعىد تسىلمه أوراق الىدعوى بمىا فيهىا قىرار اتتهىامي ان يىننم تئحىة اتتهىام  - 2

وقائمة بوسما  الشهود ويرسلها مع صىورة عىن قىرار اتتهىام ي لتبليغهىا الىى مىومن المىتهم اتخيىري 

 . وبعد التبليؤي عليه أن يرسل الدعوى الى المحكمة لمحاكمته

 

لمه اضبارة الدعوى أن يصدر قرارا بامهال المىتهم مىدة عشىرة أيىام لتسىليم على الرئي  بعد تس - 3

نفسه الى السلمات القضائية خالل هذه المدة. ويذكر في القىرار نىو  الجنايىة. واتمىر بىالقبي عليىه 

 . وان كل من يعلم بمحل وجوده عليه أن يخبر عنه

 



ا مىن وجىه العدالىة وتوضىع أموالىه وأمالكىه اذا لم يسلم المتهم نفسه خالل هذه المىدة يعتبىر فىار  - 4

تحت ادارة الحكومة ما دام فارا ويحرم من التصرف بها ويمنع من اقامة أية دعىوىي وكىل تصىرف 

 . قام به أو التزام تعهد به بعد ذلك يعتبر بامال

 

 

 ( 244المادة )   

 

 

ويعلىق علىى بىاب السىكن ينشر قرار اإلمهال في إحدى الصحف اليومية المحليىة اىكثىر انتشىارا  -1

 . اىخير للمتهم وعلى باب قاعة محكمة البداية

 

يبلؤ المدعي العام في الحال قرار اإلمهال المذكور إلى الجهىات المختصىة لوضىع إشىارة الحجىز  -2

 .على أموال المتهم المنقولة واير المنقولة

 

 

 ( 245المادة )   

 

 

 تشر  محكمة الجنايات بمحاكمة المتهم ايابيا 243لمادة بعد انقضا  مهلة العشرة اتيام المعينة في ا

. 

 

 

 ( 246المادة )   

 



 

 . ت يقبل وكيل عن المتهم في المحاكمة الغيابية -1

 

واذا كان المتهم خارج اتراضي اتردنية أو تعذر حضوره للمحاكمة فيحق تقربائىه وأصىدقائه   -2

 . تقديم معذرته واثبات مشروعيتها

 

  

 

 

 ( 247المادة )   

 

 

اذا قبلىىت المحكمىىة المعىىذرة قىىررت ارجىىا  محاكمىىة المىىتهم ووضىىع أمالكىىه تحىىت ادارة الخزينىىة مىىدة 

 . مناسبة باعتبار ماهية المعذرة وبعد المسافة

 

 

 ( 248المادة )   

 

 

المحكمىة  فيما خال الحالة المبينة في المادة السابقة بعد التثبت من تبليؤ ونشر قرار اتتهام تقىرر - 1

 . اجرا  المحاكمة ايابيا

 



يتلو الكاتب قرار اتتهام وتئحة اتتهام وقائمة أسما  الشهود وقرار النن والوثائق اتخرى ثم   - 2

تستمع المحكمة لبينة النيابة العامة والمدعي الشخصي بهذا الصدد وتقضي في الىدعوى علىى الوجىه 

 الذي تراه عادت

 

الشهود فتتلى افاداتهم السابقة وأجوبة شركا  المتهم في الجريمىةي ويتلىى اذا تعذر سما  بعي   - 3

 . أيضا ما تراه المحكمة من تلك اتوراق مساعدا على انهار الحقيقة

 

  

 

 

 ( 249المادة )   

 

 

اذا حكم على المتهم الفار تخضع أمواله ي اعتبارا من صىيرورة الحكىم نافىذا ي لالصىول المتبعىة فىي 

 الغائب وت تسلم هذه اتموال اليه أو الى مستحقيها من بعده ات عند سقوم الحكم الغيابيادارة أموال 

. 

 

 

 ( 250المادة )   

 

 

تعلن خالصة الحكم الصادر على المحكوم عليه خالل عشرة أيىام مىن تىاريخ صىدور الحكىم بمعرفىة 

النيابة العامة وذلك بنشرها في الجريدة الرسمية وفي احدى الصحف اليومية المحلية اىوسع انتشارا 

الجهىات  وبتعليقها على باب السكن اىخير للمىتهم وعلىى بىاب قاعىة محكمىة البدايىة وتبلىؤ أيضىاً إلىى

 .( من هذا القانون244المختصة المشار إليها في المادة )



 

 

 ( 251المادة )   

 

 

 . يصبح الحكم نافذا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية

 

 

 ( 252المادة )   

 

 

ت يكون اياب أحد المتهمين بحد ذاته سببا ترجا  المحاكمة أو توخير الننر فىي الىدعوى بحىق   -1

 . ه من المتهمينرفاق

 

للمحكمة أن تقرر بعد محاكمة المتهمين الحاضرين تسليم المواد الجرمية المحفونة في مستود    -2

اتمانات اذا ملبها أصحابها أو مستحقوها ويحق لها أن تقىرر تسىليمها بشىرم اعادتهىا الىى المحكمىة 

 . عند ملبها

 

  بها محضرا يبين فيه عددها وأوصافها ويجب على الكاتب قبل تسليم هذه المواد أن يننم  -3

 

 

 ( 253المادة )   

 

 



في مىدة وجىود أمىوال المىتهم الغائىب تحىت يىد الخزينىة تعمىى زوجتىه وأوتده ووالىداه ومىن يعىولهم 

شرعا نفقة شهرية من واردات أمالكه تعينها المحكمة المدنية العائد اليها اتمىر. كمىا يجىوز للمىدعي 

محكمة ذاتها قرارا باستيفا  مقىدار موقىت مىن التعويضىات المحكىوم لىه الشخصي أن يستصدر من ال

 . بها في مقابل كفالة أو بدونها

 

 

 ( 254المادة )   

 

 

اذا سىىلم المىىتهم الغائىىب نفسىىه الىىى الحكومىىة أو قىىبي عليىىه قبىىل سىىقوم العقوبىىة المحكىىوم بهىىا بالتقىىادم 

فيعتبر الحكم وسائر المعامالت الجاريةي اعتبارا من صدور مذكرة القىا  القىبي أو قىرار اتمهىال ي 

 . ملغاة حكما بعد عرضه على المدعي العامي وتعاد المحاكمة وفقا لالصول العادية

 

 

 ( 255المادة )   

 

 

اذا لم يحكم على المتهم الغائب بعىد استسىالمه ومحاكمتىه مجىددا فيسىوه للمحكمىة أن تعفيىه مىن  - 1

 . نفقات المحاكمة الغيابية كما يسوه لها ان تقرر نشر القرار الصادر لمصلحته في الجريدة الرسمية

 

انون تسىري احكىام هىذا الفصىل علىى مىن هىذا القى 212( من المادة 2مع مراعاة احكام الفقرة )  - 2

 . المتهم الذي يفر من السجن

 

  

 



 

 ( 256المادة )   

 

 

 : تقبل المعن بمريق اتستئناف

 

 . اتحكام الصادرة من أية محكمة بدائية بصفتها الجنائية أو البدائية -1

 

ي وقف السير القرارات الصادرة بوقف السير في الدعوى الجزائيةي اما القرارات الصادرة برف -2

 .فيها فال تستونف إت مع الحكم الصادر في الدعوى

 

 . اتحكام أو القرارات التي يرد نص خاص بموجب أي قانون آخر على جواز استئنافها -3

 

 

 ( 257المادة )   

 

 

في ما خال اتحكام والقرارات المذكورة في المادة السىابقة ت يقبىل اسىتئناف القىرارات اتعداديىة  -1

قرارات القاضية بإجرا  تحقيق وقرارات القرينة وايرها من القىرارات التىي تصىدر أثنىا  السىير وال

 . في الدعوى ات بعد صدور الحكم في اتسا  ومع هذا الحكم

 

 . وت يعتبر انفاذ القرارات المذكورة الموعى رضوخا لها -2

 

 



 ( 258المادة )   

 

 

تننىر المحكمىىة البدائيىة بصىىفتها اتسىتئنافية فىىي القضىايا الجزائيىىة التىي مىىن اختصاصىها الننىىر فيهىىا 

استئنافا بمقتضى أحكام قانون محاكم الصلح أو بمقتضى أي قانون آخر تىدقيقا ات اذا أمىرت بخىالف 

ون حكمهىا ذلك أو اذا ملب أحد الفريقين أن تجري المحاكمة مرافعة ووافقت المحكمة على ذلك ويك

 . قمعيا

 

 

 ( 259المادة )   

 

 

يجوز اتعتىراي علىى الحكىم الغيىابي الصىادر عىن المحكمىة البدائيىة بصىفتها اتسىتئنافية اذا جىرت 

المحاكمة أمامها مرافعة وفقا لالصول وفي الميعاد المنصوص عليه لالعتراي على الحكىم الغيىابي 

 . الصادر عن المحكمة البدائية

 

 

 ( 260المادة )   

 

 

 . تستونف اتحكام الجنائية والجنحية الصادرة من المحاكم البدائية الى محكمة اتستئناف -1

 

 . اتستئناف من حق النيابة العامة والمدعي الشخصي والمحكوم عليه والمسؤول بالمال  -2

 



م يملىب الحكم باتعدام أو بعقوبة جنائية لمدة ت تقل عىن خمى  سىنوات تىابع لالسىتئناف ولىو لى  -3

 . المحكوم عليه ذلك

 

 

 ( 261المادة )   

 

 

يرفىع اتسىتئناف بموجىب اسىتدعا  الىى محكمىة اتسىتئناف المختصىة امىا مباشىرة أو بواسىمة  - 1

المحكمىىة التىىي أصىىدرت الحكىىم المسىىتانف فىىي ميعىىاد خمسىىة عشىىر يومىىا مىىن اليىىوم الىىذي يلىىي تىىاريخ 

 . صدوره ان كان وجاهياي وتاريخ تبليغه للمحكوم عليه ان كان ايابيا أو بمثابة الوجاهي

 

العىام والمىدعي العىام أو مىن يقىوم مقامهمىا اسىتئناف القىرار الىذي تصىدره محكمىة البدايىة للنائب  -2

سوا  أكان باإلدانة أو بالبرا ة أو بعدم المسؤولية او بوقىف المالحقىة أو باسىقام الىدعوى العامىة فىي 

 .دور القرارميعاد ستين يوماً للنائب العام وثالثين يوماً للمدعي العامي وتبدأ هذه المدة من تاريخ ص

 

 . ويرد اتستئناف شكال اذا قدم بعد هذا الميعاد - 3

 

اذا استونف المحكوم عليه الحكم الصادر ضده ايابيا أو بمثابة الوجاهيي فال يقبل استئنافه للحكم  -4

 .الصادر ضده ما لم يثبت ان ايابه كان لمعذرة مشروعة تقبلها المحكمة

 

اتسىتئناف شىكال فتتىولى الفصىل فيىه موضىوعاي وفىي حىال  إذا قىررت محكمىة اتسىتئناف قبىول -5

 .تصديق الحكم فإن المعن فيه للمرة الثانية ت يوقف التنفيذ

 

 . ان استئناف المحكوم والمسؤول بالمال ت يمكن أن يؤدي الى تشديد العقوبة أو زيادة التعويي -6

 



 

 ( 262المادة )   

 

 

ام ينشر الدعوى بجميع جهاتها لدى محكمة اتسىتئناف بحيىث ان استئناف النائب العام أو المدعي الع

يكون لها حق الحكم بما ترى أنه يجب على المحكمة أن تحكم به ما لم يكن واردا على جهة معينة ي 

 . فيقتصر مفعوله على هذه الجهة

 

 

 ( 263المادة )   

 

 

عي العىام ليتىولى ارسىالها الىى اذا قدم اتستئناف الى المحكمة ترسله مع أوراق الدعوى الى المد -1

 . محكمة اتستئناف بواسمة النائب العام خالل ثالثة أيام من تاريخ تقديمه

 

ترسل محكمة البداية من تلقا  نفسىها أوراق القضىية لمحكمىة اتسىتئناف بواسىمة المىدعي العىام   -2

 . من هذا القانون 260مادة والنائب العام اذا كان الحكم تابعا لالستئناف حتما على ما هو مبين في ال

 

 . يقدم النائب العام أوراق الدعوى الى محكمة اتستئناف مشفوعة بممالعته  -3

 

 

 ( 264المادة )   

 

 



( من هىذا القىانون تجىري المحاكمىات اتسىتئنافية مرافعىة اذا 261مع مراعاة ما ورد في المادة ) -1

كىىان الحكىىم باتعىىدام أو اتشىىغال الشىىاقة المؤبىىدة أو اتعتقىىال المؤبىىدي وفيمىىا عىىدا ذلىىك مىىن اتحكىىام 

مة اجرا  المحاكمىة الجنائية والجنحية الصادرة عن محاكم البداية يننر فيها تدقيقا ات اذا رأت المحك

مرافعة أو ملب المحكوم عليه ذلك ووافقت على الملب او ملب النائب العام ذلىك وفيمىا عىدا الحكىم 

باتعدام واتشغال الشاقة المؤبدة واتعتقال المؤبد ت يشترم فىي المرافعىة سىما  البينىات مجىددا ات 

 . اذا رأت المحكمة لزوما لذلك

 

ئي ببىرا ة المىتهم أو الننىين أوالمشىتكى عليىه وادانتىه ات بعىد اجىرا  ت يجوز فسخ الحكىم القضىا -2

 . المحاكمة مرافعة وسما  البينات

 

 

 ( 265المادة )   

 

 

 . ت يجوز للمدعي الشخصي أن يستونف ات الفقرة من الحكم المتعلقة بالتعويضات الشخصية

 

 

 ( 266المادة )   

 

 

المواد السابقة المتعلقة بعالنية المحاكمة واجرا اتها وبصىيغة تجري في المحاكمة اتستئنافية أحكام  

الحكم النهائي وبلزوم الرسوم والنفقات وبفري العقوبات وباتعتراي على الحكم الغيىابي. كمىا ان 

لمحكمة اتستئناف الصالحيات المنصوص عليها في الفصل الخاص بمحاكمة المتهم الفار فىي حالىة 

و في حالة عدم حضوره الى المحكمة بعد تبليغه موعد المحاكمةي اذا كانت فرار المتهم من السجني أ

 . الدعوى ترى لديها

 



 

 ( 267المادة )   

 

 

 . اذا نهر لمحكمة اتستئناف أن الحكم المستونف موافق لالصول والقانون قضت بتوييده

 

 

 ( 268المادة )   

 

 

اذا قضت المحكمة بفسخ الحكم المستونف بسبب ان الفعل ت يؤلف جرما أو ت يستوجب عقابا أو انه 

ت يوجد بينة كافية للحكم  تقرر في الحالة اتولى والثانية عىدم مسىؤولية المحكىوم عليىه وفىي الحالىة 

 .  الثالثة برا ته

 

 

 ( 269المادة )   

 

 

 .ي سبب آخر اير شكلي فتقضي المحكمة في أسا  الدعوىاذا فسخ الحكم لمخالفة القانون أو ى

 

 

 ( 270المادة )   

 



 

 -:يقبل المعن بمريق التمييز

 

 .جميع اىحكام والقرارات الجنائية الصادرة عن محكمة اتستئناف -1

 

 .قرارات منع المحاكمة الصادرة عن النائب العام في القضايا الجنائية -2

 

درة عىن المحىاكم اىخىرى التىي تىنص قوانينهىا علىى أنهىا تقبىل المعىن اىحكىام والقىرارات الصىا -3

 .بمريق التمييز

 

 

 ( 271المادة )   

 

 

فيمىىا خىىال اتحكىىام المىىذكورة فىىي المىىادة السىىابقة ت يقبىىل تمييىىز القىىرارات اتعداديىىة والقىىرارات  -1

  السىير فىي الىدعوى القاضية باجرا  تحقيق وقرارات القرينة وايرها من القرارات التي تصدر أثنا

 . ات بعد صدور الحكم في اتسا  ومع هذا الحكم

 

 . وت يعتبر انفاذ القرارات المذكورة الموعى رضوخا لها - 2

 

 

 ( 272المادة )   

 

 



 . ت يجوز اتبا  مريق التمييز ما دام الحكم أو القرار قابال لالعتراي أو اتستئناف

 

 

 ( 273المادة )   

 

 

 : يكون التمييز

 

 . من حق المحكوم عليه والمسؤول بالمال  -أ 

 

 . من حق المدعي الشخصي فيما يتعلق باتلزامات المدنية دون ما سواها  -ب 

 

 . من حق النائب العام أو رئي  النيابة العامة  -جم 

 

 

 ( 274المادة )   

 

 

 : ت يقبل التمييز ات لالسباب التالية

 

 . ة اتجرا ات التي أوجب القانون مراعاتها تحت مائلة البمالنمخالف  -أوت : أ

 



مخالفة اتجرا ات اتخرى اذا ملب الخصم مراعاتها ولم تلبه المحكمة ولم يجر تصحيحها في   -ب

 . أدوار المحاكمة التي تلتها

 

 . ثانيا:  مخالفة القانون أو الخمو في تمبيقه أو توويله

 

 . ثالثا:  مخالفة قواعد اتختصاص أو تجاوز المحكمة سلمتها القانونية

 

 . رابعا: الذهول عن الفصل في أحد الملبات أو الحكم بما يجاوز ملب الخصم

 

 . خامسا: صدور حكمين متناقضين في واقعة واحدة

 

 . سادسا: خلو الحكم من أسبابه الموجبة أو عدم كفايتها أو اموضها

 

 

 ( 275 المادة )  

 

 

ميعاد التمييز لالحكام الصادرة بالدرجة اتخيىرة فىي الجنايىات مىا عىدا أحكىام اتعىدام واتشىغال  -1

 : الشاقة المؤبدة واتعتقال المؤبد

 

خمسة عشر يوما للمحكوم عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي ويبدأ هذا الميعاد من اليوم  -أ 

ن وجاهيا أو من تىاريخ تبليغىه للمحكىوم عليىه اذا كىان ايابيىا أو الذي يلي تاريخ صدور الحكم اذا كا

بمثابة الوجاهي للمحكوم عليه او وكيله أو من تاريخ تبليغه اذا كان ايابياً وفقىاً لألحكىام الىواردة فىي 

 .( من هذا القانون185المادة )



 

ا الميعىاد مىن اليىوم الىذي ستون يوما لرئي  النيابات العامة وثالثون يوما للنائب العام ويبىدأ هىذ -ب 

 .يلي تاريخ صدور الحكم

 

أما أحكام اتعدام واتشغال الشاقة المؤبدة واتعتقال المؤبد فانها تابعة للتمييىز بىدون ملىب مىن  - 2

المحكوم عليه وعلى رئي  قلىم المحكمىة أن يقىدم هىذه اتحكىام فىور صىدورها للنائىب العىام ليرسىلها 

 .لمحكمة التمييز للننر بها

 

 

 ( 276المادة )   

 

 

يقدم التمييز باستدعا  يسجل في ديوان المحكمة التي اصدرت الحكم الممعون فيه أو فىي ديىوان  -1

 . محكمة التمييز ويؤشر عليه من قبل رئي  المحكمة أو رئي  القلم بتاريخ تسجيله

 

أن يحتىوي أسىباب ويجب أن يكون اتستدعا  موقعا من المميز بالذات أو مىن وكيلىه القىانوني و - 2

 . النقيي كل ذلك تحت مائلة الرد

 

 . ويجوز أن تبين أسباب النقي في تئحة تقدم مع اتستدعا  أو على حدة خالل ميعاد التمييز - 3

 

 . ت يقبل ابدا  أسباب للنقي أمام محكمة التمييز اير التي قدمت خالل الميعاد - 4

 

 

 ( 277المادة )   



 

 

على رئي  ديوان المحكمة التي اصدرت الحكم المميز أن يبلؤ الى المحكوم عليه بالذات ان كان  -1

موقوفا أو الى محىل اقامتىه أو إلىى وكيلىه صىورة عىن اسىتدعا  التمييىز المقىدم مىن النيابىة العامىة أو 

 . المدعي الشخصي في ميعاد اسبو  يبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تسجيل اتستدعا 

 

ويحق للمحكوم عليه خالل عشرة أيام من اليوم التالي للتبليؤ أن يقدم تئحة جوابية على أسىباب  - 2

 . النقي بواسمة ديوان المحكمة مصدرة الحكم الممعون فيه

 

 

 ( 278المادة )   

 

 

عنىىدما تكتمىىل اضىىبارة التمييىىز يرسىىل رئىىي  ديىىوان المحكمىىة اضىىبارة التمييىىز وملىىف الىىدعوى  -1 

جىدول مصىدق بمىا يتضىمنانه مىن اتوراق الىى النائىب العىام ويرسىل النائىب العىام اتوراق مرفقين ب

 . برمتها الى رئي  النيابة العامة

 

تسجل اتوراق في سجلها الخاص ثم يرفعها رئي  النيابة الى محكمىة التمييىز مرفقىة بممالعتىه   -2

 . وذلك في ميعاد اسبو  على اتكثر من وصولها الى ديوانه

 

 

 ( 279المادة )   

 

 



تىىدقق المحكمىىة اضىىبارة التمييىىز فىىاذا وجىىدت ان اتسىىتدعا  مقىىدم ممىىن لىىي  لىىه حىىق التمييىىز أو أن 

الشرائم الشكلية ناقصة أو لم تكمل فىي الميعىاد القىانوني تقىرر رد اتسىتدعا  شىكال علىى انىه يجىوز 

 . ن شكال خالفا للقانونللمحكمة اعادة الننر في الدعوى من جديد اذا تبين لها انها ردت المع

 

  

 

 

 ( 280المادة )   

 

 

اذا كان اتستدعا  مقبوت شكال فال حاجة تصدار قرار خاص بذلك بل تدقق المحكمة في أسباب  -1

 . النقي وتفصل فيها بالرد أو بالقبول

 

ويجوز لها اذا كان التمييز واقعا من المحكوم عليه ان تنقي الحكم من تلقا  نفسها اذا تبين لهىا  - 2

مما هو ثابت في الحكم المميز انه مبني على مخالفة للقانون أو على خمو في تمبيقه أو توويله أو ان 

ي الىدعوى أو اذا المحكمة التىي أصىدرته لىم تكىن مشىكلة وفقىا للقىانون أو لىم تكىن مختصىة للفصىل فى

 . صدر بعد الحكم المميز قانون يسري على واقعة الدعوى

 

  

 

 

 ( 281المادة )   

 

 



اذا ردت جميع أسباب النقي ولم تجد المحكمة سببا للنقي من تلقا  نفسها عمال بالمادة السابقة ترد 

 . استدعا  التمييز في الموضو 

 

 

 ( 282المادة )   

 

 

على خمو في القانون أو وقع خمو في ذكىر الىنص القىانوني أو فىي وصىف اذا اشتملت أسباب الحكم 

الجريمة أو في صفة المحكوم عليه وكانىت العقوبىة المحكىوم بهىا هىي المقىررة فىي القىانون للجريمىة 

 . بحسب الوقائع المثبتة في الحكم تصحح محكمة التمييز الخمو الذي وقع وترد التمييز بالنتيجة

 

 

 ( 283المادة )   

 

 

ترسل المحكمة صورة مبق اتصل عن الحكم برد التمييز الى رئي  النيابة العامة خالل اسبو  من 

 . صدوره فيحيلها الى النائب العام لدى المحكمة التي أصدرت الحكم المميز

 

 

 ( 284المادة )   

 

 

 280اذا قبلىىت المحكمىىة سىىببا مىىن أسىىباب الىىنقي أو وجىىدت سىىببا لىىه مىىن تلقىىا  نفسىىها عمىىال بالمىىادة 

قررت نقي الحكم المميز واعادة اتوراق الىى المحكمىة التىي اصىدرت الحكىم المنقىوي لىتحكم فىي 

 . الدعوى من جديد



 

 

 ( 285المادة )   

 

 

ي بني عليهىا الىنقي مىا لىم تكىن التجزئىة ايىر ت ينقي من الحكم ات ما كان متعلقا باتسباب الت -1

 . ممكنة

 

 . واذا لم يكن التمييز مقدما من النيابة العامة فال ينقي الحكم ات بالنسبة لمن قدم التمييز  -2

 

أما اذا كىان مقىدم التمييىز أحىد المحكىوم علىيهم وكانىت اتسىباب التىي بنىي عليهىا الىنقي تتصىل   -3

 . في الدعوى فيحكم بنقي الحكم بالنسبة اليهم أيضا ولو لم يميزوه بغيره من المحكوم عليهم معه

 

 

 ( 286المادة )   

 

 

يترتب على رد استدعا  التمييز صيرورة الحكم مبرما بحق مقدمه. وت يجوز له بوي حال أن يميزه 

 . مرة ثانية

 

 

 ( 287المادة )   

 

 



العامىىة فىىال يتضىىرر مالىىب التمييىىز مىىن  اذا نقىىي الحكىىم بنىىا  علىىى تمييىىز أحىىد الخصىىوم ايىىر النيابىىة

 . النقي

 

 

 ( 288المادة )   

 

 

علىىى المحكمىىة اتبىىا  الىىنقي اذا كىىان حكمهىىا المنقىىوي متضىىمنا رد الىىدعوى لعىىدم اتختصىىاص أو 

 . لسقومها بالتقادم أو لمانع قانوني يحيل دون السير بها

 

 

 ( 289المادة )   

 

 

في اير اتحوال المنصوص عليها في المادة السىابقة اذا خالفىت محكمىة اتسىتئناف التىي اعيىد اليهىا 

الحكم منقوضا ما ورد في قرار الىنقي وميىز الحكىم مىرة ثانيىة لالسىباب نفسىها التىي قبلتهىا محكمىة 

ية لالسباب التمييز في قرار النقي تعيد محكمة التمييز الننر في القضية فاذا قررت نقي الحكم ثان

 : التي أوجبت النقي اتول يجوز لها

 

ان تعيد القضية الىى المحكمىة التىي اصىدرت الحكىم فيهىا وعندئىذ يترتىب عليهىا أن تمتثىل لقىرار   -1

 . النقيي أو

 

 . ان تفصل محكمة التمييز نفسها في الدعوى بالوجه الذي تراه موافقا للعدل والقانون  -2

 

 



 ( 290المادة )   

 

 

ز الحكم الصادر بعد النقي تسباب اير تلك المبحوث عنها فىي المىادة السىابقة تننىر محكمىة اذا مي

 . التمييز فيه وفق أحكام الفصل الرابع من هذا الباب

 

 

 ( 291المادة )   

 

 

اذا تلقى رئي  النيابة العامة أمرا خميا من وزيىر العىدل بعىري اضىبارة دعىوى علىى محكمىة  - 1

فيهىىا مخىىالف للقىىانون أو لصىىدور حكىىم أو قىىرار فيهىىا مخىىالف للقىىانون ي وكىىان  التمييىز لوقىىو  اجىىرا 

الحكم أو القرار مكتسب الدرجة القمعية ولم يسبق لمحكمة التمييز التدقيق فىي اتجىرا  أو الحكىم أو 

القرار الممعون فيه فعليه أن يقىدم اتضىبارة الىى محكمىة التمييىز مرفقىة بىاتمر الخمىي وأن يملىب 

 . الى اتسباب الواردة فيه ابمال اتجرا  أو نقي الحكم أو القرار باتستناد

 

ويحق لرئي  النيابة العامة اذا ملب منه ذلك المحكوم عليه أو المسؤول بالمال أن يميز اتحكام  - 2

والقرارات القمعية الصادرة في القضايا الجنحوية عن محكمىة اتسىتئناف لىنف  اتسىباب والشىروم 

 . لفقرة السابقةالمبينة في ا

 

اذا قبلت المحكمة اتسىباب المىذكورة تىنقي الحكىم أو القىرار أو تبمىل اتجىرا  الممعىون فيىهي  - 3

وفىىي مثىىل هىىذه الحالىىة يالحقىىى عنىىد اتقتضىىا  ضىىابم الضىىابمة العدليىىة أو القضىىاة المسىىؤولون عىىن 

 . مخالفة القانون

 

( مىن هىذه المىادة أي أثىر إت اذا وقىع 2رة )( أو الفقى1لي  للنقي الصادر عمىال بوحكىام الفقىرة ) -4

 .لصالح المسؤول بالمال أو المحكوم عليه



 

  

 

 

 ( 292المادة )   

 

 

يجوز ملب اعادة المحاكمة في دعاوى الجناية والجنحة ايا كانت المحكمة التي حكمت بها والعقوبىة 

 : التي قضت بها وذلك في اتحوال التالية

 

 . اذا حكم على شخص بجريمة القتل وقامت بعد ذلك أدلة كافية تثبت أن المدعى قتله هو حي -أ 

 

اذا حكم علىى شىخص بجنايىة أو جنحىة وحكىم فيمىا بعىد علىى شىخص آخىر بىالجرم نفسىه وكىان  -ب 

 . الحكمان ت يمكن التوفيق بينهما وينتج عن ذلك ما يؤيد برا ة أحد المحكوم عليهما

 

كم على شخص وبعد صدور الحكم قضىي بالشىهادة الكاذبىة علىى مىن كىان قىد شىهد عليىه اذا ح  -جم 

 . بالمحاكمة فال تقبل شهادة هذا الشاهد في المحاكمة الجديدة

 

اذا وقع أو نهر بعد الحكم حدث جديد أو ابرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمىة وكىان   -د 

 .  من شون ذلك اثبات برا ة المحكوم عليه

 

 .اذا بني الحكم على مستندات مزورة -هم

 

 



 ( 293المادة )   

 

 

 : يعود ملب اعادة المحاكمة

 

 . لوزير العدل -1

 

 . للمحكوم عليه ولممثله الشرعي اذا كان عديم اتهلية  -2

 

 . لزوجه وبنيه وورثته ولمن أوصى له اذا كان ميتا أو ثبت ايبته بحكم القضا   - 3

 

 . لمن عهد اليه المحكوم عليه بملب اتعادة صراحة  -4

 

 

 ( 294المادة )   

 

 

 . يقدم ملب اتعادة لوزير العدل  -1

 

يحيل وزير العدل ملب اتعادة على محكمة التمييز وت يقرر احالته اذا وجده مبنيىا علىى سىبب   -2

 . واه

 

 



 ( 295المادة )   

 

 

تعادة من أجله قد نفذ فيتوقف انفاذه حتما من تاريخ احالىة وزيىر اذا لم يكن الحكم الذي ملبت ا - 1

 . العدل ملب اتعادة على محكمة التمييز

 

 . ولهذه المحكمة أن تومر بوقف التنفيذ في قرارها القاضي بقبول ملب اعادة المحاكمة  - 2

 

 

 ( 296المادة )   

 

 

ة علىى محكمىة مىن درجىة المحكمىة التىي اذا قررت محكمة التمييز قبول ملب اتعادة أحالىت القضىي

 . أصدرت الحكم باتسا 

 

 

 ( 297المادة )   

 

 

اذا تعذر الشرو  من جديد في اجرا  المحاكمة مرافعة بمواجهة جميع ذوي العالقة في الىدعوى امىا 

لوفاة المحكوم عليهم أو جنونهم أو فرارهم أو ايابهم كلهم أو بعضهم أو عدم مسؤوليتهم جزائيا واما 

محاكمىة علنىا تحىد لسقوم الدعوى أو الحكم بالتقادمي فبعد أن تتخىذ محكمىة التمييىز قىرارا بامتنىا  ال

اتسباب المبينة آنفا تتولى بنفسها رؤية الىدعوى باتسىا  بحضىور المىدعين الشخصىيين ان وجىدوا 

وبحضور وكال  تعينهم للمحكوم عليهم ان كانوا قد توفىوا وتبمىل مىن الحكىم أو اتحكىام السىابقة مىا 

 . صدر منها بغير حق



 

 

 ( 298المادة )   

 

 

ا ة المحكوم عليه بنتيجة اعادة المحاكمة علىى بىاب المحكمىة أو اتمىاكن يعلق الحكم الصادر ببر -1

العامة في البلدة التي صدر فيها الحكم اتول وفي محل وقو  الجرم وفي مومن مالبي اتعادة وفي 

 . المومن اتخير للمحكوم عليه ان كان ميتا

 

اسىتدعى ذلىك مالىب اتعىادة فىي  ينشر حكم البرا ة حتما في الجريدة الرسىمية وينشىر أيضىا اذا - 2

 . صحيفتين محليتين يختارهما وتتحمل الدولة نفقات النشر

 

 

 ( 299المادة )   

 

 

في جميع دعاوى التزوير وحالما تبرز الورقة المدعى تزويرها الىى المىدعي العىام أو المحكمىة  - 1

و رئىىي  المحكمىىة يىىننم الكاتىىب محضىىرا مفصىىال بنىىاهر حالهىىا يوقعىىه المىىدعي العىىام أو القاضىىي أ

والكاتب والشخص الذي ابرزها وخصمه في الدعوى اذا وجد كما يوقع المذكورون كىل صىفحة مىن 

 . الورقة نفسها منعا لتبديلها وتحفن في دائرة التحقيق أو قلم المحكمة

 

اذا تعذر على بعي الحاضرين توقيع الورقة والمحضر أو استنكفوا عن توقيعهما صرح بىذلك  - 2

 . رفي المحض

 

 



 ( 300المادة )   

 

 

اذا جلبت الورقة المدعى تزويرها من احدى الدوائر الرسمية يوقعهىا المونىف المسىؤول عنهىا وفقىا 

 . للمادة السابقة

 

 

 ( 301المادة )   

 

 

يجىىوز اتدعىىىا  بتزويىىر اتوراق وان كانىىىت قىىىد اتخىىذت مىىىدارا لمعىىىامالت قضىىائية أو ايرهىىىا مىىىن 

 . المعامالت

 

 

 ( 302المادة )   

 

 

كل مونف رسمي أو شخص عادي أود  ورقة ادعى تزويرهىا مجبىر ي تحىت مائلىة العقىاب ي   -1

 . على تسليمها اذا كلف ذلك بقرار من المحكمة أو المدعي العام مفصل اتسباب

 

 . يبرى  القرار ومحضر التسليم ذمة الشخص المودعة لديه الورقة تجاه ذوي العالقة بها  -2

 

 

 ( 303المادة )   



 

 

تسىىري أحكىىام المىىواد السىىابقة علىىى اتوراق المبىىرزة للمىىدعي العىىام أو المحكمىىة مىىن أجىىل المقابلىىة  

 . والمضاهاة

 

 

 ( 304المادة )   

 

 

يجبىر المونفىون الرسىميوني تحىت مائلىة العقىابي علىى تسىليم مىا قىد يكىون لىديهم مىن اتوراق  -1

 . الصالحة للمقابلة والمضاهاة

 

برى  القرار الصادر بهذا الشون ومحضر التسليم ذمة الشخص المودعة لديه الورقة تجىاه ذوي ي -2

 . العالقة بها

 

 

 ( 305المادة )   

 

 

متى لزم جلب سند رسمي تىرك للشىخص المىود  لديىه صىورة عنىه ممابقىة لىه يصىدقها رئىي    -1

 . المحكمة التابع له هذا الشخص ويشرح الكيفية في ذيلها

 

واذا كانت الورقة مودعة لدى مونف رسمي تقوم النسخة المصدقة المعماة له مقام اتصل الى   -2

 . حين استرجاعه ويمكن هذا المونف أن يعمي نسخا عن الصورة المصدقة مع الشرح المذيلة به



 

 أما اذا كان السند المملوب مدرجا في سجل وت يمكن نزعه منه يجوز للمحكمة أن تقىرر جلىب  -3

 . السجل لديها وأن تصرف الننر عن المعاملة المبينة آنفا

 

 

 ( 306المادة )   

 

 

 . تصلح اتوراق العادية مدارا للمقابلة والمضاهاة اذا تصادق عليها الخصمان -1

 

وأما اذا كان الحائز عليها من اير المىونفين الرسىميين فىال يجبىر علىى تسىليمها فىي الحىال وان  -2

يه وانما يسوه للمحقق أو للمحكمة بعد جلبه لتسليم الورقة أو بيان سبب امتناعىه اعترف بوجودها لد

 . عن ذلك ان تلزمه بالتسليم اذا اتضح لها ان امتناعه ت يستند الى سبب مقبول

 

 

 ( 307المادة )   

 

 

 . من استشهد بشون ورقة مدعى بتزويرها يكلف بتوقيعها اذا نهر أن له امالعا عليها

 

 

 ( 308ة ) الماد  

 

 



اذا ادعى الخصىم المحىتج بىالتزوير أن مبىرز السىند هىو مىزوره أو متىدخل فىي تزويىره أو تبىين مىن 

التحقيقات أن المزور أو المتدخل بالتزوير ت يزال حيا وان دعوى التزوير لم تسقم بالتقادم فيصىار 

 . الى تحقيق دعوى التزوير جزائيا على الوجه المبين سابقا

 

 

 ( 309المادة )   

 

 

للمحكمة المقامة لديها الدعوى أن تقرر عند اتدعا  بالتزوير أمامها متابعة الننر في الىدعوى   - 1

 . أو التوقف عنها بعد استمال  رأي المدعي العام

 

أما اذا كانت الدعوى مقتصرة على التعويضات الشخصية فتؤجل المحكمة الننىر فيهىا الىى ان   - 2

 . يحكم في دعوى التزوير بصورة نهائية

 

 

 ( 310المادة )   

 

 

اذا ادعىى أحىد الخصىىمين أثنىا  التحقيىىق أو المحاكمىة فىي الىىدعوى ان الورقىة المبىىرزة مىزورة يسىىول 

 . لهاخصمه اذا كان في نيته استعما

 

 

 ( 311المادة )   

 



 

اذا أجاب الخصم انه ت يروم استعمال الورقة المدعى تزويرها أو سكت عىن الجىواب فىال يؤخىذ  -1

 . بها في الدعوى

 

 . أما اذا أجاب باتيجاب فيصار الى رؤية دعوى التزوير حسب القانون -2

 

 

 ( 312المادة )   

 

 

الننين أو المتهم ي لديها او بواسمة أهىل الخبىرة فىان  يجوز للمحكمة في دعوى التزوير أن تستكتب

 . ابى صرح بذلك في المحضر

 

 

 ( 313المادة )   

 

 

اذا تبين للمحكمة جزائية كانت أم مدنيةي أثنا  رؤية الدعوى ما يلمىح الىى وقىو  تزويىر ويشىير  - 1

زمىة الىى المىدعي العىام الى مرتكبه يقوم رئي  المحكمىة أو المىدعي العىام لىديها باحالىة اتوراق الال

 . التابع له محل وقو  هذا الجرم أو محل وجود فاعله

 

لرئي  المحكمىة أو المىدعي العىام لىديها أن يصىدر مىذكرة توقيىف بحىق المشىتكى عليىه ان كىان  - 2

 . حاضرا في الدعوى

 



 

 ( 314المادة )   

 

 

اذا تبين أن اتسناد الرسمية مىزورة بكاملهىا أو بىبعي منىدرجاتها تقضىي المحكمىة التىي تىرى   - 1

دعوى التزوير بابمال مفعول السند أو باعادته الى حالته اتصلية بشمب ما اضيف اليه أو اثبات ما 

 . حذف منه

 

 . ويسمر في ذيل السند خالصة عن الحكم القمعي  - 2

 

التىي اتخىذت مىدارا للمقابلىة والمضىاهاة الىى مصىادرها أو الىى اتشىخاص الىذين تعاد اتوراق   - 3

 . قدموها

 

 

 ( 315المادة )   

 

 

 . تجري التحقيقات بدعاوى التزوير وفقا لالصول المتبعة في سائر الجرائم

 

 

 ( 316المادة )   

 

 

 . يبلؤ رجال السلك الدبلوماسي مذكرات الدعوة بواسمة وزارة الخارجية



 

 

 ( 317المادة )   

 

 

 . اذا كان الشخص المدعو لدى القضا  منتنما في الجيش يبلؤ مذكرة الدعوة بواسمة رئي  فرقته

 

 

 ( 318المادة )   

 

 

فيمىىا عىىدا الرجىىال الرسىىميين المىىذكورين فىىي المىىواد السىىابقة يىىدعى جميىىع الشىىهود ايىىا كىىانوا ويسىىتمع 

تفادتهم لدى القضا  وفقىا لالصىول المتعلقىة بسىما  الشىهود مىن هىذا القىانوني ات اذا رأت المحكمىة 

 . خالف ذلك

 

 

 ( 319المادة )   

 

 

أو الجنحىة أو اتوراق المتعلقىة بتحقيقىات أو اذا فقدت اصول اتحكىام الصىادرة فىي دعىاوى الجنايىة 

محاكمىىات لىىم تقتىىرن بنتيجىىة بعىىد أو اذا اتلفىىت بىىالحريق أو السىىيل أو بوسىىباب ايىىر عاديىىة أو سىىرقت 

 . وتعذر اعادة تننيمها تمبق القواعد المنصوص عليها في المواد التالية

 

 



 ( 320المادة )   

 

 

ة أو المحوسىبة بصىورة قانونيىة تعتبىر بمثابىة أصىل اذا وجدت خالصة الحكم أو نسخته المصدق - 1

 . الحكم وتحفن في مكانه

 

اذا كانت الخالصة أو النسخة المذكورة في الفقرة السابقة موجودة لدى شخص عادي أو مونف  - 2

 . رسمي يومر رئي  المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها الى قلم تلك المحكمة

 

وجىود لديىه خالصىة أو نسىخة مصىدقة عىن الحكىم المتلىف أو ويمكىن الشىخص أو المونىف الم - 3

 .  المسروق أو المفقود أن يوخذ عند تسليمها صورة مجانية عنها

 

 . يبرى  اتمر بتسليم الخالصة أو النسخة ذمة الشخص الموجود لديه تجاه ذوي العالقة بها - 4

 

 

 ( 321المادة )   

 

 

اذا فقد أصل الحكم ولم يعثر على صورة مصدقة عنىه وانمىا عثىر علىى قىرار النىن أو اتتهىام   - 1

 . فيصار الى اجرا  المحاكمة واصدارحكم جديد

 

وان لم يكن ثمة قرار نن أو اتهام أو لم يعثر عليهما فتعاد المعامالت ابتدا  من القسىم المفقىود   - 2

 . من اتوراق

 



 

 ( 322المادة )   

 

 

يحل الخالف على اتختصاص بمريىق تعيىين المرجىع اذا وقعىت جريمىة وشىرعت فىي رؤيتهىا   -1

محكمتان أو باشر تحقيقها مدعيان عامان باعتبار ان الجريمة عائىدة لكىل منهمىا أو اذا قىرر كىل مىن 

المدعي العام أو المحكمتين عدم اختصاصه لتحقيقها أو رؤيتهىا أو قىررت محكمىة عىدم اختصاصىها 

ية دعوى احالها عليها المدعي العام أو النيابىة العامىة ونشىو عمىا ذكىر خىالف علىى اتختصىاص لرؤ

 . أوقف سير العدالة من جرا  انبرام القرارين المتناقضين في القضية نفسها

 

يجري حكم هذه المادة اذا وقع الخالف بىين محكمىة عاديىة ومحكمىة اسىتثنائية أو بىين محكمتىين   -2

 . بين المدعين العامين لديهااستثنائيتين أو 

 

 

 ( 323المادة )   

 

 

يجىىوز للنيابىىة العامىىة والمىىدعي الشخصىىي والمشىىتكى عليىىه أن يملبىىوا تعيىىين المرجىىع باسىىتدعا   -1

 . يقدمونه الى محكمة التمييز

 

اما اذا كان الملب يتعلق بخالف على اتختصىاص بىين محكمتىين او مىدعيين عىامين او محكمىة  -2

 . بعين لمحكمة استئنافية واحدة فيقدم الملب الى هذه المحكمةومد  عام تا

 

 

 ( 324المادة )   



 

 

اذا ورد ملب تعيين المرجع من المدعي الشخصي أو المشتكى عليه يومر رئي  محكمة التمييىز أو  

 اتستئناف باباله صورته الى الخصم وبايدا  النيابة العامة لدى كل من المرجعين القضائيين الواقع

 . بينهما الخالف نسخة عنه تبدا  رأيه فيه وارسال أوراق الدعوى

 

 

 ( 325المادة )   

 

 

يجب على المىدعي الشخصىي أو المشىتكى عليىه الجىواب علىى ملىب تعيىين المرجىع المبلىؤ اليىه فىي 

ميعاد أسبو  على اتكثر من تاريخ التبليىؤ وعلىى رئىي  النيابىة أو النائىب العىام ابىدا  رأيىه فيىه فىي 

 . ميعاد اسبو  على اتكثر من تاريخ التبليؤ

 

 

 ( 326المادة )   

 

 

اقعا بين محكمتين أو قاضيين قرر كل منهما اختصاصه لرؤية الدعوى يجىب اذا كان الخالف و - 1

 . عليهما التوقف عن اصدار الحكم بمجرد امالعهما على ملب تعيين المرجع لحل الخالف بينهما

 

 . أما التدابير المؤقتة والتحقيقات فيمكن متابعتها بانتنار صدور القرار بتعيين المرجع  - 2

 

 



 ( 327المادة )   

 

 

تننر محكمة التمييىز فىي ملىب تعيىين المرجىع تىدقيقا بعىد اسىتمال  رأي رئىي  النيابىة العامىة  - 1 

وتعىىين فىىي قرارهىىا أي المىىرجعين القضىىائيين هىىو الصىىالح للتحقيىىق فىىي الىىدعوى أو رؤيتهىىا وتقضىىي 

 . بصحة المعامالت التي اجرتها المحكمة أو المحقق الذي قررت عدم اختصاصه

 

مة اتستئناف تدقيقا في الملب المرفو  اليها وفق اتصول المذكورة ويكون قرارها وتننر محك - 2

 . قمعيا

 

 

 ( 328المادة )   

 

 

لمحكمة التمييز وبنا  على ملب رئي  النيابة العامة نقل الدعوى الجنائية أو الجنحوية إلى مد  عام 

لدعوى وذلك عندما يكىون التحقيىق آخر أو إلى محكمة أخرى من درجة المحكمة العائدة إليها رؤية ا

فىىي الىىدعوى أو رؤيتهىىا فىىي منمقىىة المىىدعي العىىام أو المحكمىىة مىىن شىىانه اإلخىىالل بىىاتمن العىىام أو 

 .لمقتضيات حسن سير العدالة الجزائية

 

 

 ( 329المادة )   

 

 

تننر محكمة التمييز في ملب نقل الدعوى تىدقيقا فىان قىررت نقلهىا قضىت فىي القىرار نفسىه بصىحة 

 . المعامالت التي اجرتها المحكمة أو المدعي العام الذي تقرر نقل الدعوى من لدنه



 

 

 ( 330المادة )   

 

 

ة نهىرت بعىد ت يمنع رد ملب نقل الدعوى من تقىديم ملىب جديىد بنقلهىا باتسىتناد الىى أسىباب جديىد

 . قرار الرد

 

 

 ( 331المادة )   

 

 

ما لىم يكىن هنالىك نىص آخىر تنقضىي الىدعوى الجزائيىة بالنسىبة للشىخص المرفوعىة عليىه والوقىائع  

المسندة فيها اليه بصىدور حكىم نهىائي فيهىا بىالبرا ة أو عىدم المسىؤولية أو اتسىقام أو باتدانىة. واذا 

  يجوز اعادةصدر حكم في موضو  الدعوى الجزائية فال

 

 . ننرها ات بالمعن في هذا الحكم بالمرق المقررة في القانون ما لم يرد نص على خالف ذلك

 

 

 ( 332المادة )   

 

 



يكون للحكم الجزائي الصادر من المحكمة الجزائية في موضو  الدعوى الجزائية بىالبرا ة أو عىدم  

وم به أمام المحاكم المدنية فىي الىدعاوى التىي لىم المسؤولية أو باتسقام أو باتدانة قوة الشي  المحك

 يكن قد فصل فيها نهائيا وذلك فيما يتعلق

 

بوقو  الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها الى فاعلها. ويكون للحكىم بىالبرا ة هىذه القىوة سىوا  بنىي 

علىى ان الفعىل ت على انتفا  التهمة أو على عدم كفاية اتدلة. وت تكون لىه هىذه القىوة اذا كىان مبنيىا 

 . يعاقب عليه القانون

 

 

 ( 333المادة )   

 

 

ت تكون لالحكام الصادرة عن المحاكم المدنية قوة الشىي  المحكىوم بىه أمىام المحىاكم الجزائيىة فيمىا  

 . يتعلق بوقو  الجريمة ونسبتها الى فاعلها

 

 

 ( 334المادة )   

 

 

تكون لالحكام الصادرة عن محاكم اتحوال الشخصية في حدود اختصاصها قوة الشي  المحكوم به  

 . أمام المحاكم الجزائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجزائية

 

 

 ( 335المادة )   

 



 

 . تسقم دعوى الحق العام بوفاة المشتكى عليه أو بالعفو العام أو بالتقادم  - 1

 

 . وتسقم تبعا لسقوم الحق الشخصي في اتحوال المنصوص عليها في القانون  -2

 

 

 ( 336المادة )   

 

 

تسىىقم دعىىوى الحىىق العىىام والعقوبىىة بوفىىاة المشىىتكى عليىىه سىىوا  أكىىان مىىن جهىىة تمبيىىق العقوبىىة  -1

 . اتصلية أو العقوبة اتضافية أو الفرعية

 

 المواد الممنوعة قانونا بحد ذاتها فال تعاد الى ورثة المتوفىأما اذا كانت اتشيا  المضبومة من  -2

. 

 

ويبقى للمتضرر حق اقامة دعوى بالحق الشخصي وبالتعويي على ورثة المتوفى لدى المحكمة  -3

 . المدنية

 

 

 ( 337المادة )   

 

 

 . تسقم دعوى الحق العام بالعفو العام - 1

 



وتبقى دعوى التعويي مىن اختصىاص المحكمىة الواضىعة يىدها علىى دعىوى الحىق العىام حىين  - 2

 . صدور العفو العامي واذا لم ترفع الدعوى فيعود اتختصاص الى المحكمة الحقوقية المختصة

 

 

 ( 338المادة )   

 

 

  الجناية تسقم دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضا  عشر سنوات من تاريخ وقو - 1

 . اذا لم تجر مالحقة بشونها خالل تلك المدة

 

وتسقم أيضا الدعويان المذكورتان بانقضا  عشر سنوات على آخر معاملة تمت فيها اذا اقيمىت  - 2

 . الدعوى واجريت التحقيقات ولم يصدر حكم بها

 

 

 ( 339المادة )   

 

 

قضىا  ثىالث سىنوات علىى الوجىه تسقم دعوى الحىق العىام ودعىوى الحىق الشخصىي فىي الجنحىة بان

 . المبين في الحالتين المذكورتين في المادة السابقة

 

 

 ( 340المادة )   

 

 



تسقم دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في المخالفة بانقضا  سنة كاملة على وقوعها  - 1 

 . لمذكورةدون أن يصدر حكم بها من المحكمة وان ننم بشونها محضر وجرى تحقيق خالل السنة ا

 

أما اذا صدر حكم بها خالل السنة المذكورة واستؤنف تسىقم دعىوى الحىق العىام ودعىوى الحىق  - 2

 . الشخصي بانقضا  سنة كاملة من تاريخ تقديم استدعا  اتستئناف

 

 

 ( 341المادة )   

 

 

 . التقادم يحول دون تنفيذ العقوبة وتدابير اتحتراز - 1

 

على ان التقادم ت يسري على العقوبات والتدابير اتحترازيىة المانعىة مىن الحقىوق أو علىى منىع  - 2

 . اتقامة والمصادرة العينية

 

 

 ( 342المادة )   

 

 

 . مدة التقادم على عقوبة اتعدام والعقوبات الجنائية المؤبدة خمسة وعشرون سنة  - 1

 

ية المؤقتة ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة على أن مدة التقادم على العقوبات الجنائ  - 2

 . ت تتجاوز عشرين سنة أو تنقص عن عشر سنين

 



 . مدة التقادم على أية عقوبة جنائية أخرى عشر سنين  - 3

 

 

 ( 343المادة )   

 

 

يىذ اذا يجري التقادم من تاريخ الحكم اذا صدر اياباي ومىن يىوم تملىص المحكىوم عليىه مىن التنف  - 1

 . كان الحكم وجاهيا

 

اذا تملص المحكوم عليه من تنفيذ عقوبة مانعة أو مقيدة للحرية اسقم نصف مىدة العقوبىة التىي   - 2

 . نفذت فيه من مدة التقادم

 

 

 ( 344المادة )   

 

 

مدة التقادم علىى العقوبىات الجنحيىة ضىعف مىدة العقوبىة التىي حكمىت بهىا المحكمىة علىى ان ت   - 1

 . عشر سنوات وتنقص عن خم  سنوات تتجاوز

 

 . مدة التقادم على أية عقوبة جنحية أخرى خم  سنوات - 2

 

 

 ( 345المادة )   

 



 

 : تجري مدة التقادم - 1

 

في الحكم الوجاهي من تاريخ صدوره اذا كان في الدرجة اتخيرة ي ومن تىاريخ ابرامىه اذا كىان  -أ 

 . في الدرجة اتولى

 

وفي الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه إلى المحكىوم عليىه أو وكيلىه بذاتىه او فىي محىل إقامتىه وفقىاً  -ب

 .( من هذا القانون185لألحكام الواردة في المادة )

 

واذا كان المحكوم عليىه موقوفىا فمىن يىوم تفلتىه مىن التنفيىذي وفىي هىذه الحالىة يسىقم نصىف مىدة  - 2

 . التقادم العقوبة التي نفذت فيه من مدة

 

 

 ( 346المادة )   

 

 

 . مدة التقادم على العقوبات للمخالفات سنتان تبدآن على نحو ما ذكر في المادة السابقة

 

 

 ( 347المادة )   

 

 

 . مدة التقادم على التدابير اتحترازية ثالث سنوات  - 1

 



نافىذا أو بعىد تقىادم العقوبىة التىي ت يبدأ التقادم ات منذ اليوم الذي أصبح فيىه التىدبير اتحتىرازي  - 2

تالزم هذا التدبير بشرم أن ت يصدر عن القاضي قبل انقضا  سبع سنوات قىرار يثبىت أن المحكىوم 

 عليه ت يزال خمرا على السالمة العامةي ففي هذه الحالة يومر بون يسار الى تنفيذ التدبير اتحترازي

. 

 

 

 ( 348المادة )   

 

 

ت ينفذ أي تدبير اصالحي اافل تنفيذه سنة كاملىة ات بقىرار يصىدر عىن محكمىة اتحىداث بنىا  علىى 

 . ملب النيابة العامة

 

 

 ( 349المادة )   

 

 

 . يحسب التقادم من يوم الى مثله من دون اليوم اتول  - 1

 

ير ولىم ينشىو عىن ارادة يوقف التقادم كل حائل قانوني أو مادي حال دون تنفيىذ العقوبىة أو التىدب  - 2

 . المحكوم عليه

 

 : يقمع التقادم  - 3

 

 . اجرا ات التحقيق واجرا ات الدعوى الصادرة من السلمة المختصة بالجريمة ذاتها  -أ 



 

 . أي عمل تجريه السلمة بغية التنفيذ -ب 

 

جريمىة أهىم  ارتكاب المحكوم جريمة أخرى معادلة للجريمىة التىي أوجبىت العقوبىة أو التىدبير أو -جم

 . منهاي على انه ت يمكن أن تمول مدة التقادم في كل حال الى أكثر من ضعفها

 

 

 ( 350المادة )   

 

 

ت تحول المىواد السىابقة دون مراعىاة أحكىام التقىادم الىواردة فىي القىوانين الخاصىة بىبعي الجنايىات  

 . والجنح والمخالفات

 

 

 ( 351المادة )   

 

 

اذا حكم على شخص بالوجه الغيابي وسقمت بالتقادم العقوبىة المحكىوم بهىا عليىه فىال يسىوه لىه فىي  

 . مملق اتحوال أن يملب من المحكمة ابمال محاكمته الغيابية ورؤية الدعوى بحقه مجددا

 

 

 ( 352المادة )   

 

 



ادم المنصىوص عليىه تسقم التعويضات المحكوم بها بصورة قمعيىة فىي الىدعاوى الجزائيىة بالتقى -1

 . لالحكام المدنية

 

أما الرسوم والنفقات المحكوم بهىا لمصىلحة الخزينىة فتسىقم بالتقىادم المتعلىق بىاتموال اتميريىةي  -2

 . ويوقف التقادم بشونها وجود المحكوم عليه في السجن انفاذا تي حكم

 

 

 ( 353المادة )   

 

 

 .العام من بين المدعين العامين في كل محكمة بداية يسمى قاضي تنفيذ العقوبة بقرار من النائب -1

 

 .يقوم قاضي الصلح مقام قاضي تنفيذ العقوبة في المراكز التي ت يوجد بها مد  عام -2

 

 :يتولى قاضي تنفيذ العقوبة -3

 

 .إنفاذ اىحكام الجزائية وفقاً ىحكام هذا القانون -أ

 

 .وأي عقوبات مجتمعية مقررة في التشريعات النافذةمراقبة مشروعية تنفيذ العقوبات الجزائية  -ب

 

تمبق العقوبات المجتمعية من خالل المديريىة المختصىة فىي وزارة العىدل تحىت إشىراف قاضىي  -4

 .تنفيذ العقوبة

 

 



 ( 354المادة )   

 

 

 . تقوم دائرة اتجرا  بانفاذ اتلزامات المدنية المحكوم بها وفقا لما هو مقرر تنفاذ اتحكام الحقوقية 

 

 

 ( 355المادة )   

 

 

اذا حب  المحكوم عليه ايفا  للغرامة والرسىوم وأنهىر رابتىه وهىو فىي السىجن فىي أن يىدفعها الىى  

ه مىىن السىجن واحضىىاره اليىىه لىىدفع اتمىىوال الخزينىة يىىومر المىىدعي العىىام أو مىن يقىىوم مقامىىه باخراجىى

 المترتبة بعد حسم ما يوازي منها المدة التي قضاها في

 

الحب  ي باعتبار عن كل يوم خمسماية فل  أو أي جز  منها ان كانىت مىن الغرامىة ي أو كانىت مىن 

 . الرسوم

 

 

 ( 356المادة )   

 

 

كامله يخلى سبيله في الحىال ويصىبح القىرار اذا ادى المحكوم لدى توقيفه المبلؤ المملوب منه ب  - 1

 . بابدال الغرامة والرسوم بالحب  تايا

 



بحال ايبة المحكومي أو كونه قاصرا تحصل الغرامة والرسوم والنفقات القضائية المحكوم بهىا   - 2

 .لصالح الخزينةي بمعرفة وزارة المالية بمقتضى قانون تحصيل اتموال العامة

 

 . قة نفسها النفقات في حالة وفاة المحكوم عليهوتحصل بالمري  - 3

 

 

 ( 357المادة )   

 

 

عند صدور حكم باتعىدام يرفىع رئىي  النيابىة الىى وزيىر العدليىة أوراق الىدعوى مرفقىة بتقريىر - 1

يضمنه موجزا عىن وقىائع القضىية واتدلىة المسىتند اليهىا فىي صىدور الحكىم وعىن اتسىباب الموجبىة 

 . أو تبدالها بغيرها تنفاذ عقوبة اتعدام

 

 يرفع وزير العدلية أوراق الدعوى مع التقرير الى رئي  مجل  الوزرا  تحالتها على المجل  - 2

. 

 

يننر مجل  الوزرا  في اتوراق المذكورة وتقرير رئي  النيابة ويبدي رأيه فىي وجىوب انفىاذ  - 3

عقوبة اتعدام أو ابدالها بغيرها ويرفىع القىرار الىذي يتخىذه فىي هىذا الشىون مشىفوعا ببيىان رأيىه الىى 

 . جاللة الملك

 

 

 ( 358المادة )   

 

 



يشنق المحكوم عليه داخل بناية السجن أو في محل آخر اذا وافق جاللة الملك على انفاذ حكم اتعدام 

اذا عين مثل هذا المحل في اترادة الملكية ي وت يجوز تنفيذ عقوبىة اتعىدام هىذه فىي المحكىوم عليىه 

بها في يوم من أيام اتعياد الخاصة بديانته أو في أيام اتعياد اتهلية والرسمية وت يجوز تنفيذ حكم 

 . لحامل ات بعد وضعها بثالثة أشهراتعدام باتمرأة ا

 

 

 ( 359المادة )   

 

 

يجري انفاذ عقوبة اتعدام بمعرفة وزارة الداخلية بنا  على ملب خمي من النائىب العىام مبينىا فيىه  

 : استيفا  اتجرا ات المنصوص عليها في المادة السابقة وبحضور اتشخاص اآلتي ذكرهم

 

 . هالنائب العام أو أحد مساعدي - 1

 

 . كاتب المحكمة التي اصدرت الحكم - 2

 

 . مبيب السجن أو مبيب المركز  - 3

 

 . أحد رجال الدين من المائفة التي ينتمي اليها المحكوم عليه  - 4

 

 . مدير السجن أو نائبه - 5

 

 . قائد الشرمة في العاصمة ي أو قائد المنمقة في الملحقات - 6

 



 

 ( 360المادة )   

 

 

يسول النائب العام أو مسىاعده المحكىوم عليىه اذا كىان لديىه مىا يريىد بيانىه ويىدون أقوالىه الكاتىب فىي  

 . محضر خاص يوقعه النائب العام أو مساعده والكاتب والحاضرون

 

 

 ( 361المادة )   

 

 

فىن يننم كاتب المحكمة محضرا بانفاذ اتعدام يوقعه مع النائب العام أو مسىاعده والحاضىرون ويح 

 . في اضبارته الخاصة عند المدعي العام

 

 

 ( 362المادة )   

 

 

تدفن الحكومة جثة من نفذ فيه اتعىدام عنىد عىدم وجىود ورثىة لىه يقومىون بىدفنهاي ويجىب أن يكىون  

 . الدفن بدون احتفال

 

 

 ( 363المادة )   

 



 

 . كمكل نزا  من محكوم عليه في التنفيذ يرفع الى المحكمة التي اصدرت الح - 1

 

يقدم النزا  الى المحكمة بواسمة النيابىة العامىة علىى وجىه السىرعة ويعلىن ذوو الشىون بالجلسىة  - 2

التي تحدد لننره. وتفصل المحكمة فيه بعىد سىما  النيابىة العامىة وذوي الشىون وللمحكمىة أن تجىري 

 التحقيقات التي ترى لزومها ولها في كل اتحوال أن

 

ل فىىي النىىزا . وللنيابىىة العامىىة عنىىد اتقتضىىا  وقبىىل تقىىديم النىىزا  الىىى تىىومر بوقىىف التنفيىىذ حتىىى يفصىى

 . المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا

 

اذا حصل نزا  في شخصية المحكوم عليه فيفصل في ذلك النزا  بالكيفيىة واتوضىا  المقىررة  - 3

 . في الفقرتين السابقتين

 

 . يكون القرار الذي تصدره المحكمة بالنزا  المشار اليه نهائيا - 4

 

 

 ( 364المادة )   

 

 

( مىن هىذه المىادة 3باسىتثنا  المحكىومين بجىرائم الخيانىة والتجسى  ومىع مراعىاة احكىام الفقىرة ) -1

 لتاليةيجوز اعادة اتعتبار الى كل محكوم عليه بجناية او جنحة بقرار قضائي اذا توافرت الشروم ا

: 

 

 . أ . ان تكون العقوبة المحكوم بها قد نفذت تنفيذاً كامالً او صدر عنها عفو او سقمت بالتقادم

 



ب . ان يكون قد انقضى من تاريخ انتها  تنفيذ العقوبة المحكوم بها او صدور العفو عنها مدة ثىالث 

ة ويؤخىىذ بمثلىىي هىىذه المىىدة سىىنوات اذا كانىىت العقوبىىة جنائيىىة او سىىنة واحىىدة اذا كانىىت العقوبىىة جنحيىى

 . تعادة اتعتبار في الحالتين اذا كان المحكوم عليه مكرراً بالمعنى القانوني

 

ج. ان تكون اتلزامات المدنية التي انموى عليها الحكم قد تم الوفا  بها او اسىقمت او جىرى عليهىا 

يىىتمكن معهىىا الوفىىا  بتلىىك التقىىادم او ان يثبىىت المحكىىوم عليىىه انىىه كىىان وت زال فىىي حالىىة اعسىىار لىىم 

 . اتلزامات ويشترم في حالة الحكم باتفال  ان يثبت المفل  انه قضى الدين او ابرى  منه

 

د . ان يتبين للمحكمة انه كان حسن السلوك وان يثبت التحقيىق فىي سىيرته بعىد اتفىراج عنىه انىه قىد 

 . صلح فعالً 

 

ر من حكم واحد فال يحكم باعادة اتعتبىار لىه ات اذا كان مالب اعادة اتعتبار قد صدر بحقه اكث -2

( من هذه المادة فىي كىل حكىم مىن تلىك اتحكىام ي 1اذا تحققت الشروم المنصوص عليها في الفقرة )

علىىىى ان تحسىىىب المىىىدة الالزمىىىة تعىىىادة اتعتبىىىار للمحكىىىوم عليىىىه فىىىي هىىىذه الحالىىىة بانقضىىىا  المىىىدة 

من هذه المادة من تاريخ انتها  تنفيذ العقوبة المحكوم ( 1المنصوص عليها في البند )ب( من الفقرة )

 . بها في الحكم اتخير من تلك اتحكام

 

أ . كل محكوم عليه بعقوبة جنحية بالحب  يعود اعتباره اليه حكماً اذا لم يحكم عليه خالل ثىالث  -3

 . اشدسنوات من تاريخ انتها  تنفيذه هذه العقوبة فيه بعقوبة اخرى بالحب  او بعقوبة 

 

ب. كل محكوم عليه بالغرامة الجنحية يعود اعتباره اليه حكماً اذا لم يحكم عليه خالل ثىالث سىنوات 

بعقوبة جنحية او بعقوبة اشد من تاريخ تنفيىذه لعقوبىة الغرامىة تلىك او مىن تىاريخ انتهىا  مىدة عقوبىة 

 . الحب  التي استعيي عنها بالغرامة

 

اتعتبار اذا تبين ان المحكوم عليه كانت قد صىدرت ضىده احكىام أ . يلغى الحكم الصادر باعادة  -4

اخىىرى لىىم تعلىىم المحكمىىة بهىىا عنىىدما اصىىدرت حكمهىىا باعىىادة اتعتبىىار او اذا حكىىم عليىىه بعىىد اعىىادة 

 . اتعتبار في جريمة وقعت قبل اعادته

 



ك بنىا  علىى ب . يصدر الحكم بالغا  اعادة اتعتبار من المحكمة التي كانت قىد حكمىت باعادتىه وذلى

 . ملب النيابة العامة

 

 

 ( 365المادة )   

 

 

يقىدم ملىب اعىىادة اتعتبىار خميىىاً الىى المىىدعي العىام فىىي محكمىة البدايىىة التىابع لهىىا مكىان إقامتىىه  .1

 : متضمناً البيانات المتعلقة بشخصية المالب ومكان اقامته وان يرفق بالملب ما يلي

 

 أ . صورة مصدقة عن الحكم الصادر بحقه

 . ب. شهادة من الجهات المختصة تتضمن اتحكام الصادرة بحقه وسوابقه القضائية

 .ج. تقرير عن سلوكه اثنا  وجوده في مركز اإلصالح والتوهيل

  

دة يقدم المدعي العام الملب مع اتوراق والبيانات المرفقة الى محكمة البداية المختصة خىالل مى . 2

 . ت تزيد على ثالثة اشهر من تقديم الملب اليه مشفوعاً برايه فيه

  

تننر المحكمة في الملب وتفصل فيه تدقيقاً على انىه يجىوز لهىا سىما  اقىوال اي شىخص تراهىا  . 3

مناسبة وان تملب اي معلومات تراها ضرورية من اي جهة من الجهات ويكون قرارها فىي الملىب 

محكمة التمييز لخما في تمبيق القانون او تاويله ويخضع هذا المعىن للمواعيىد قابالً للمعن فيه لدى 

 . واتجرا ات المقررة للمعن في اتحكام بمريق التمييز

  

اذا رفي ملب اعادة اتعتبار لسبب يرجع الى سلوك المحكوم عليىه فىال يجىوز تجديىده ات بعىد  . 4

اخىىر فيجىىوز تجديىىده فىىي اي وقىىت متىىى  مضىىي سىىنة علىىى صىىدور القىىرار وامىىا اذا رفىىي تي سىىبب

 . توافرت الشروم القانونية لذلك



يترتب على رد اتعتبار محو الحكم القاضي باإلدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما ترتب عليىه  -5

 .من آثار جزائيةي وبصفة خاصه حاتت انعدام اىهلية والحرمان من الحقوق والمزايا

  

 : يد اعتباره وكان محكوماً في اي من الجرائم التاليةان ت يتولى اي شخص اع .6

  

اتختال  و الرشوة و سو  اتئتمان وجميع الجرائم المخلة ) بىاتخالق واتداب والثقىة العامىة ( ايىاً 

 : من الونائف التالية

 . القضا  او عضوية مجل  اتمة او الوزارات

  

 

 

 ( 366المادة )   

 

 

كم اتستئناف بالننر في جميع الدعاوى والمعون المقدمة لديها قبل تاريخ تستمر محاكم البداية ومحا

 .نفاذ هذا القانون المعدل

 

 

 ( 367المادة )   

 

 

 : ايفا  للغايات المقصودة من هذا القانون تتبع في حساب الزمن القاعدة التالية

 



ان المدة المشار اليها بعدد اتيام ابتىدا  مىن وقىو  حادثىة أو القيىام بعمىل أو شىي  أو فيمىا يتعلىق  -1

بمهل اتعتراي واتستئناف والتمييز أو المهل اتخرى تعتبر اير شىاملة لليىوم الىذي وقىع الحىادث 

 . أو جرى فيه ذلك العمل أو الشي 

 

مىا يتعلىق بمهىل اتعتىراي واتسىتئناف والتمييىز أو ت تحسب أيىام العمىل مىن المىدة المقىررة في -2

 . المهل اتخرى اذا جا ت في نهاية المدة

 

 

 ( 368المادة )   

 

 

 . جميع المدد المبينة في هذا القانون تحسب بالتقويم الميالدي

 

 

 ( 369المادة )   

 

 

 : تلغى القوانين واتننمة التالية

 

 . عثماني مع جميع تعديالتهقانون اصول المحاكمات الجزائية ال - 1

 

المنشىور فىي العىدد  1946( لسىنة 37قىانون تعىديل قىانون اصىول المحاكمىات الجزائيىة رقىم )  - 2

 . مع ما ادخل عليه من تعديالت 1946/ 12/ 25( من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 880)

 



الجريىىدة الرسىىمية  ( مىىن157قىىانون تعقيىىب اتشىىخاص وتفتىىيش اتمىىاكن المنشىىور فىىي العىىدد ) - 3

 .1927/   6/ 1الصادر بتاريخ 

 

قىانون أصىول المحاكمىات الجزائيىة )القىبي والتحىري( البىاب الثالىث والثالثىون مىن مجموعىة  - 4

 . القوانين الفلسمينية

 

المنشىور  1942( لسىنة 11قانون اصول المحاكمات الجزائية )القبي والتحري( المعدل رقىم ) - 5

 .1942/ 6/ 25قائع الفلسمينية المؤر  في من الو 1204في العدد 

 

قىانون اصىول المحاكمىات الجزائيىىة )البينىات( البىاب الرابىع والثالثىىون مىن مجموعىة القىىوانين  - 6

 . الفلسمينية

 

المنشىور فىي العىدد  1944لسنة  22قانون اصول المحاكمات الجزائية )البينات( )المعدل( رقم  - 7

 .1944/ 10/ 27من الوقائع الفلسمينية المؤر  في  1368

 

قانون اصول المحاكمات الجزائية )البينات( )المعدل( بقانون تشاريع الدفا  ادماجها في بعي   - 8

/ 9/ 4مىىن الوقىىائع الفلسىىمينية المىىؤر   1436لمنشىىور فىىي العىىدد ا 1945لسىىنة  30القىىوانين رقىىم 

1945. 

 

مىن الوقىائع الفلسىمينية  1359المنشور في العىدد  1944لسنة  28قانون اتفراج بالكفالة رقم   - 9

 .1944/ 9/ 14المؤر  في 

 

لوقىائع مىن ا 1525المنشىور فىي العىدد  1946لسنة  52قانون اتفراج بالكفالة )المعدل( رقم  - 10

 . 30/9/1946الفلسمينية المؤر  في 

 



لسىنة  70قانون اصول المحاكمات الجزائية )المحاكمات الجزائية لدى المحاكم المركزية رقم  - 11

 .1946/ 12/ 21من الوقائع الفلسمينية المؤر  في  1543( المنشور في العدد1946

 

ة( البىىاب السىىاد  والثالثىىون مىىن قىىانون اصىىول المحاكمىىات الجزائيىىة )المحاكمىىات اتتهاميىى -12

 .مجموعة القوانين الفلسمينية

 

قانون اصول المحاكمات الجزائية )المحاكمات اتتهامية( )المعدل ( المنشور في قانون )اعىادة  -13

مىن الوقىائع الفلسىمينية  660عىدد  1937لسىنة  1رقىم  1937تنقيح( مبعة التشاريع المنقحىة لسىنة 

 .1937/ 1/ 22المؤر  في 

 

 1939لسىىنة  44قىىانون اصىىول المحاكمىىات الجزائيىىة )المحاكمىىات اتتهاميىىة( )المعىىدل( رقىىم  -14

 .1939/ 12/ 23من الوقائع الفلسمينية المؤر  في  164المنشور في العدد 

 

 1944لسىىنة  31قىىانون اصىىول المحاكمىىات الجزائيىىة )المحاكمىىات اتتهاميىىة( )المعىىدل( رقىىم  -15

 .1944/ 10/ 27ن الوقائع الفلسمينية المؤر  في م 1368المنشور في العدد 

 

 1946لسىنة  22قىانون اصىول المحاكمىات الجزائيىة )المحاكمىات اتتهاميىة( )المعىدل( رقىم   - 16

 .1946/ 3/ 31من الوقائع الفلسمينية المؤر  في  1485المنشور في العدد 

 

 1947لسىنة  40)المعىدل( رقىم  قانون اصول المحاكمىات الجزائيىة ) المحاكمىات اتتهاميىة(  - 17

 .1947/ 8/ 26من الوقائع الفلسمينية المؤر  في  1608المنشور في العدد 

 

ننام أصول المحاكمىات الجزائيىة )اثبىات الهويىة( المنشىور فىي المجلىد الثالىث مىن مجموعىة   - 18

 . 1956القوانين الفلسمينية على صفحة 

 



من  757المنشور في العدد  1938اكم المركزية لسنة اصول )المحاكمات الجزائية( في المح  - 19

 .1938/ 2/ 10الوقائع الفلسمينية المؤر  في 

 

 .وما مرأ عليه من تعديالت 1951لسنة  76قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم   - 20

 

المنشىور فىي  959/ 9كل ما يتعاري مع هذا القانون من قانون انتهاك حرمة المحىاكم رقىم   - 21

 .من الجريدة الرسمية 59/ 2/ 14تاريخ  1413العدد 

 

كل تشريع اردني أو فلسميني صىادر قبىل سىن هىذا القىانون الىى المىدى الىذي تكىون فيىه تلىك   - 22

 .التشاريع مغايرة تحكام هذا القانون

 

 

 ( 370المادة )   

 

 

 . رئي  الوزرا  ووزرا  العدلية والداخلية والدفا  مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون 

 

  1961/2/28 

 

 


