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قانون أصول احملاكمات اجلزائية
رقم )9( لسنة 1961 وتعديالته

املنشور على الصفحة 311 من عدد اجلريدة الرسمية رقم 1539 الصادر بتاريخ 1961/3/16

والقانون املعدل رقم 75 لسنة 1966 
املنشور على الصفحة 1824 من عدد اجلريدة الرسمية رقم 1948 الصادر بتاريخ 1966/9/15

والقانون املعدل رقم 39 لسنة 1968 
املنشور على الصفحة 640 من عدد اجلريدة الرسمية رقم 2089 الصادر بتاريخ 1968/4/16

والقانون املعدل رقم 26 لسنة 1970 
املنشور على الصفحة 1563 من عدد اجلريدة الرسمية رقم 2268 الصادر بتاريخ 1970/11/21

والقانون املعدل رقم 16 لسنة 1991 
املنشور على الصفحة 1472 من عدد اجلريدة الرسمية رقم 3775 الصادر بتاريخ 1991/9/1

والقانون املعدل رقم )16( لسنة 2001
املنشور على الصفحة 1294 من  عدد اجلريدة الرسمية رقم 4480الصادر  بتاريخ 

2001/03/18م

والقانون املعدل رقم 76 لسنة 2003
املنشور على الصفحة 3326من عدد اجلريدة الرسمية رقم 4606 الصادر بتاريخ 

2003/6/16

والقانون املعدل رقم )15( لسنة 2006م
املنشور على الصفحة 747 من عدد اجلريدة الرسمية رقم 4751 الصادر بتاريخ 

2006/03/16م

والقانون املعدل رقم )19( لسنة 2009
املنشور على الصفحة 4366 من عدد اجلريدة الرسمية رقم 4979 الصادر بتاريخ 2009/9/1

والقانون املعدل رقم )32( لسنة 2017
املنشور على الصفحة 5412 من عدد اجلريدة الرسمية رقم 5479 الصادر بتاريخ 2017/8/30



قانون أصول احملاكمات اجلزائية

- 5 -

فهرس مواد قانون أصول احملاكمات اجلزائية

رقم 9 لسنة 1961

املـــادة

أحكام أولية : دعوى احلق العام ودعوى احلق الشخصي

بطالن االجراءات

الكتاب األول

الضابطة العدلية ووظائفها

الباب األول : الضابطة العدلية

الباب الثاني : النيابة العامة

الفصل األول : النيابة العامة لدى محكمة التمييز

الفصل الثاني : النيابة العامة لدى محاكم االستئناف والبداية والصلح

الفصل الثالث : وظائف املدعي العام

الفصل الرابع : وظائف املدعي العام

1- اإلخبارات

2- اجلرم املشهود

3-  اجلرائم الواقعة داخل املساكن

4-  اجلرائم غير املشهودة

الباب الثالث : موظفو الضابطة العدلية املساعدون ووظائفهم                         

الباب الرابع

الفصل األول : معامالت التحقيق

1- الشكاوى

2- سماع الشهود

3- التفتيش وضبط املواد املتعلقة باجلرمية

6 -1

7

10 - 8

11

12

14-13

24 - 15

27 – 25

41 - 28

42

43

51 - 44

67-52

80-68

92-81



قانون أصول احملاكمات اجلزائية

- 6 -

املـــادة

4- الدخول بال مذكرة

5- مذكرات اإلبراز

6- في القبض على املشتكى عليه

7- السجون ومحال التوقيف

8- إثبات هوية اجملرمني

الفصل الثاني: مذكرات الدعوة واإلحضار والتوقيف

الفصل الثالث : تخلية السبيل

الفصل الرابع: قرارات النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق

الكتاب الثاني

احملاكمات

الباب األول - االختصاص

الفصل األول : في حفظ النظام في اجللسة واجلرائم اخمللة 

                       باالحترام الواجب للمحكمة

الباب الثاني -  تبليغ األوراق القضائية

الباب الثالث - البينات

الباب الرابع - أصول احملاكمات لدى احملاكم البدائية في القضايا اجلنحوية

الباب اخلامس :

الفصل االول – األصول املوجزة

الباب السادس : أصول احملاكمة لدى احملاكم البدائية في القضايا اجلنائية

الفصل األول - وظائف رئيس محكمة اجلنايات

الفصل الثاني - وظائف املدعي العام

الفصل الثالث - اإلجراءات

الفصل الرابع - احلكم

97-93

98

103-99

108-104

110-109

120-111

129-121

139-130

140

145-141

146

165-147

193-166

199-194

201-200

205-202

235-206

242-236



قانون أصول احملاكمات اجلزائية

- 7 -

املـــادة

الباب السابع : محاكمة املتهم الفار من وجه العدالة

الباب الثامن : الطعن في األحكام

الفصل األول - االستئناف

الفصل الثاني - أصول احملاكمات لدى احملاكم االستئنافية

الفصل الثالث - متييز األحكام

الفصل الرابع - أسـباب التمييز

الفصل اخلامس - الشرائط الشكلية

الفصل السادس - اإلجراءات لدى محكمة التمييز

الفصل السابع - آثار األحكام الصادرة عن محكمة التمييز

الفصل الثامن - متييز احلكم الصادر بعد النقض

الفصل التاسع - النقض بأمر خطي

الباب التاسع : إعادة احملاكمة

الكتاب الثالث

أصول خاصة ببعض القضايا

الباب األول : دعاوى التزوير

الباب الثاني : سماع الشهود من الرجال الرسميني

الباب الثالث : ما يتلف أو يسرق من أوراق الدعاوى واألحكام الصادرة فيها

الباب الرابع : تعيني املرجع ونقل الدعوى من محكمة الى أخرى

الفصل األول - تعيني املرجع

 الفصل الثاني - نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى

الكتاب الرابع

الباب األول : في قوة األحكام النهائية وسقوط الدعوى والعقوبة

الباب الثاني : سقوط دعوى احلق العام واحلق الشخصي

255-243

259-256

269-260

273-270

274

278-275

285-279

288-286

290-289

291

298-292

315-299

318-316

321-319

327-322

330-328

334-331

335



قانون أصول احملاكمات اجلزائية

- 8 -

املـــادة

الفصل األول - السقوط بالوفاة

الفصل الثاني - السقوط بالعفو العام

الفصل الثالث : التقادم

1- سقوط الدعوى بالتقادم

2- سقوط العقوبة بالتقادم

3- أحكام عامة

الباب الثالث :

1- تنفيذ األحكام اجلزائية

2- اإلشكال في التنفيذ

3- اعادة اإلعتبار

4- حساب الزمن

اإللغاءات

املكلفون بالتنفيذ

336

337

340-338

348-341

352-349

362-353

363

365-364

368-367

369

370



قانون أصول احملاكمات اجلزائية

- 9 -

قانون أصول احملاكمات اجلزائية
رقم )9( لسنة 1961 وتعديالته

)مت نشره في عدد اجلريدة الرسمية رقم 1539 على الصفحة 311 بتاريخ 1961/3/16(

والقانون املعدل رقم )32( لسنة 2017
نشر على الصفحة 5412 من عدد اجلريدة الرسمية رقم 5479 الصادر بتاريخ  2017/8/30

على أن يعمل به بعد مائة وثمانني يوما من تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية. 

أحكــــام أوليــــة
دعوى احلق العام ودعوى احلق الشخصي

املادة 1 :
ــمى هذا القانون )قانون أصول احملاكمات اجلزائية لسنة 1961(  يس

ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية .

املادة 2 :
ــرتها وال  ــة بإقامة دعوى احلق العام ومباش ــص النيابة العام 1- تخت

تقام من غيرها إال في األحوال املبينة في القانون .
ــه مدعياً  2-  وجتبر النيابة العامة على إقامتها إذا أقام املتضرر نفس

شخصياً وفاقاً للشروط املعينة  في القانون .
3-  وال يجوز تركها أو وقفها أو تعطيل سيرها إال في األحوال املبينة 

في القانون .

املادة 3 * :
ــا لرفع الدعوى  ــترط القانون فيه ــي جميع األحوال التي يش 1.- أ- ف
ــكوى أو إدعاء شخصي من اجملني عليه أو غيره  اجلزائية وجود ش
ــكوى أو  ــوز اتخاذ إجراء في الدعوى إال بعد وقوع هذه الش ال يج

اإلدعاء .

* هكذا اصبحت هذه املادة بعد تعديلها مبوجب القانون املعدل رقم 32 لسنة 2017
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ــنة  ــرة س ب- إذا كان اجملني عليه في اجلرمية لم يكمل خمس عش
ــكوى ممن له الوالية  ــاً بعاهة في عقله   تقدم الش أو كان مصاب
ــكوى من  ــة واقعة على املال تقبل الش ــه . وإذا كانت اجلرمي علي

الوصي أو القيم .

ــت مصلحة اجملني عليه مع مصلحة من ميثله أو لم  ج- إذا تعارض
يكن له من ميثله تقوم النيابة العامة مقامه.

د-  إذا كان اجملني عليه شخصاً معنوياً  فتقبل الشكوى أو اإلدعاء 
الشخصي بناًء على طلب خطي من املمثل القانوني للشخص 

املعنوي  أو من ينوب عنه .

 2- في الدعاوى اجلزائية الواردة في البند )أ( من الفقرة )1( من هذه املادة:

ــقط احلق في تقدمي الشكوى او االدعاء الشخصي بعد مرور  أ- يس
ثالثة أشهر من تاريخ علم اجملني عليه بوقوع اجلرمية وال أثر لهذا 

السقوط على احلقوق املدنية للمجني عليه .

ــدة  تزيد على  ــكوى م ــتكي مبتابعة هذه الش ب- اذا لم يقم املش
ــقاط دعوى احلق العام  ــهر فعلى محكمة الصلح اس ثالثة أش

تبعا لذلك . 

ــتكي  ــاوى اجلزائية الصلحية األخرى التي ترفع من املش ــي الدع 3- ف
مباشرة ، إذا لم يقم املشتكي مبتابعة شكواه مدة تزيد على ستة 

أشهر جاز للمحكمة إسقاط دعوى احلق العام .

ــاًء على طلب أو إذن ال  ــاوى التي ال يجوز مالحقتها اال بن ــي الدع 4- ف
ــا إال بعد ورود طلب  ــع الدعوى اجلزائية أو اتخاذ إجراء فيه يجوز رف

كتابي أو احلصول على إذن اجلهة اخملتصة . 

املادة 4 :
ــتكى عليه  ــق العام فهو مش ــه دعوى احل ــخص تقام علي كل ش

ويسمى ظنيناً إذا ظن فيه بجنحة ومتهماً إذا اتهم بجناية.
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* مت اضافة عبارة )وال افضلية ملرجع على آخر اال بالتاريخ األسبق في اقامة الدعوى لديه( الى 
اليها مبوجب   )4( رقم  فقرة جديدة حتت  اضافة  مت  اخلامسة كما  املادة  من   )1( الفقرة  آخر 

القانون املعدل رقم 15 لسنة 2006.
احملكمة  تكن  لم  ما  )او  باضافة عبارة  االصلي  القانون  )6( من  املادة  )3( من  الفقرة  ** عدلت 
اجلزائية قد فرغت من سماع شهود النيابة العامة( الى آخرها  مبوجب القانون املعدل رقم 

30 لسنة 2017.

املادة 5 * :
ــتكى عليه أمام املرجع القضائي  1-  تقام دعوى احلق العام على املش

ــتكى عليه أو  ــكان وقوع اجلرمية أو موطن املش ــص التابع له م اخملت

ــة ملرجع على آخر إال بالتاريخ  ــكان إلقاء القبض عليه وال أفضلي م

األسبق في إقامة الدعوى لديه .

2-  في حالة الشروع تعتبر اجلرمية أنها وقعت في كل مكان وقع فيه 

ــتمرة يعتبر  ــدء في التنفيذ، وفي اجلرائم املس ــل من أعمال الب عم

ــتمرار. وفي جرائم  ــاً للجرمية كل محل تقوم فيه حالة االس مكان

االعتياد واجلرائم املتتابعة يعتبر مكاناً للجرمية كل محل يقع فيه 

أحد األفعال الداخلة فيها .

ــري عليها أحكام  ــت في اخلارج جرمية من اجلرائم التي تس 3- إذا وقع

القانون األردني ولم يكن ملرتكبها محل إقامة معروف في اململكة 

ــمية ولم يلق القبض عليه فيها فتقام دعوى احلق  األردنية الهاش

العام عليه أمام املراجع القضائية في العاصمة .

ــتكى عليه أمام القضاء  ــوز إقامة دعوى احلق العام على املش 4-  يج

األردني إذا ارتكبت اجلرمية   بوسائل إلكترونية خارج اململكة وترتبت 

آثارها فيها، كلياً أو جزئياً، أو على أي من مواطنيها .

املادة 6 **:
ــاً لدعوى احلق العام أمام  ــخصي تبع 1-  يجوز إقامة دعوى احلق الش

ــع القضائي املقامة لديه هذه الدعوى كما جتوز إقامتها على  املرج
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حدة لدى القضاء املدني، وفي هذه احلال يتوقف النظر فيها إلى أن 

تفصل دعوى احلق العام بحكم مبرم .

2-  إذا أقام املدعي الشخصي دعواه لدى القضاء املدني فال يسوغ له 

العدول عنها وإقامتها لدى املرجع اجلزائي.

ــام جاز للمدعي  ــت النيابة العامة دعوى احلق الع ــن إذا أقام 3-  ولك

ــم يكن القضاء  ــى احملكمة اجلزائية ما ل ــخصي نقل دعواه إل الش

ــاس ، أو ما لم تكن احملكمة  املدني قد فصل فيها بحكم في األس

اجلزائية قد فرغت من سماع شهود النيابة العامة .

بطالن االجراءات

املادة 7 * :
1-  يكون اإلجراء باطالً إذا نص القانون صراحًة على بطالنه، أو شابه 

عيب جوهري لم تتحقق بسببه الغاية من اإلجراء .

ــون املتعلقة  ــاة أحكام القان ــاً لعدم مراع ــالن راجع 2- إذا كان البط

ــي الدعوى أو باختصاصها  ــكيل احملكمة أو واليتها للحكم ف بتش

ــك  ــا هو متعلق بالنظام العام جاز التمس ــي أو بغير ذلك مم النوع

ــي أي حالة كانت عليها الدعوى وتقضي به احملكمة ولو بغير  به ف

طلب .

ــرع ملصلحته صراحًة أو ضمناً،  3-  يزول البطالن إذا تنازل عنه من ش

وذلك باستثناء احلاالت التي يتعلق فيها البطالن بالنظام العام .

ــابقة له أما  ــالن اإلجراءات الس ــى بطالن اإلجراء بط ــب عل 4- ال يترت

ــت مبنية على  ــون باطلة إال إذا كان ــة به فال تك ــراءات الالحق اإلج

اإلجراء الباطل .

* مت اضافة هذه املادة مبوجب القانون املعدل رقم 16 لسنة 2001 واعيد ترقيم املادة السابعة 
في القانون االصلي لتصبح فقرة )1( من املادة )8( واملادة )8( لتصبح الفقرة 2( من هذه املادة.
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الكتاب األول

الضابطة العدلية ووظائفها

الباب األول

الضابطة العدلية

املادة  8 * :
ــتقصاء اجلرائم وجمع  ــو الضابطة العدلية مكلفون باس 1-  موظف
ــتدالالت واألدلة املادية والقبض على فاعليها وإحالتهم على  اإلس

احملاكم املوكول إليها أمر معاقبتهم .
2-  يقوم بوظائف الضابطة العدلية املدعي العام ومساعدوه ويقوم 
ــي املراكز التي ال يوجد فيها مدعي عام ،  ــه أيضاً قضاة الصلح ف ب

كل ذلك ضمن القواعد احملددة في القانون .

املادة 9 ** :
1-  يساعد املدعي العام في إجراء وظائف الضابطة العدلية:

- احلكام اإلداريون .
- مدير األمن العام .

- مديرو الشرطة .
- رؤساء املراكز األمنية .

- ضباط وأفراد الشرطة .
- املوظفون املكلفون بالتحري واملباحث اجلنائية .

- اخملاتير .
- رؤساء املراكب البحرية واجلوية .

وجميع املوظفني الذين خولوا صالحيات الضابطة العدلية مبوجب 
هذا القانون والقوانني واألنظمة ذات العالقة.

* هكذا اصبحت هذه املادة بعد تعديل الفقرة )1( منها بالغاء كلمة آأدلتها( واالستعاضة 
عنها بعبارة )االستدالالت وواألدلة املادية(  مبوجب القانون املعدل رقم 32 لسنة 2017.

** مت الغاء الفقرة )1( من هذه املادة واالستعاضة عنها بالنص الوارد اعاله مبوجب القانون 
املعدل رقم 6 لسنة 2001.



قانون أصول احملاكمات اجلزائية

- 14 -

ــوم كل من املوظفني املذكورين بوظائف الضابطة العدلية في  2- يق
ــاق الصالحيات املعطاة لهم في هذا القانون والقوانني اخلاصة  نط

بهم .

املادة 10 :
ــة  ــي مراقب ــني وموظف ــني واخلصوصي ــرى العمومي ــر الق لنواطي
ــارك ومحافظي احلراج  ــركات ومأموري الصحة ومحافظي اجلم الش
ــني واألنظمة  ــات وفقاً للقوان ــي ضبط اخملالف ــي اآلثار احلق ف ومراقب
ــع القضائي اخملتص احملاضر  ــوط بهم تطبيقها ويودعون إلى املرج املن

املنظمة بهذه اخملالفات .

الباب الثاني

النيابة العامة

املادة 11 :
ــون الصالحيات املمنوحة لهم  1-  يتولى النيابة العامة قضاة ميارس
ــلطة وتابعون إدارياً  ــل الس ــاً وهم مرتبطون بقاعدة تسلس قانون

لوزير العدلية .
ــزم موظفو النيابة العامة في معامالتهم ومطالبهم اخلطية  2-  يل
ــائهم أو من وزير  ــم من رؤس ــر اخلطية الصادرة إليه ــاع األوام بإتب

العدلية .

الفصل األول

النيابة العامة لدى محكمة التمييز

املادة 12 * :
ــاِض يدعى )رئيس  ــة العامة لدى محكمة التمييز ق ــرأس النياب 1-  ي
النيابة العامة( يعاونه مساعد أو أكثر حسبما تدعو إليه احلاجة .

ــز مطالعته  ــدى محكمة التميي ــة العامة ل ــس النياب ــدي رئي 2- يب

القانون  مبوجب  قاض  بكلمة  واستبدالها  موظف  كلمة  بالغاء  املادة  هذه  عدلت  * هكذا 
املعدل رقم 16 لسنة 2001.
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ــة ويراقب في هذه  ــة املرفوعة إلى هذه احملكم ــي الدعاوى اجلزائي ف
الدعاوى سير األعمال التي يقوم بها النواب العامون لدى محاكم 
ــه أن يبلغ هؤالء  ــون العامون ول ــاعدوهم واملدع ــتئناف ومس االس
ــائل أو  ــه من تدقيق الدعاوى املذكورة برس ــات التي تبدو ل املالحظ
ببالغات عامة. ويخضعون ملراقبته في جميع أعمالهم القضائية 

األخرى .

الفصل الثاني

النيابة العامة لدى محاكم االستئناف والبداية والصلح

املادة 13 * :
ــاِض يدعى  ــتئناف ق ــة لدى كل محكمة اس ــرأس النيابة العام ي
)النائب العام( يؤازره عدد من املساعدين ويقومون جميعاً بأعمالهم 
ــاً للقوانني  ــي منطقته وفق ــتئناف كل منهم ف ــدى محاكم االس ل
ــني العامني وجميع موظفي الضابطة  النافذة. وتخضع أعمال املدع

العدلية ملراقبته .

املادة 14 **:
ــي العام( ميارس  ــة قاِض يدعى )املدع ــدى كل محكمة بداي يعني ل
ــة ضمن دائرة  ــدى احملاكم الصلحي ــام لديها ول ــة املدعي الع وظيف

اختصاصه .

الفصل الثالث

وظائف املدعي العام

املادة 15 :
ــس الضابطة العدلية في منطقته ويخضع  1- املدعي العام هو رئي

القانون  مبوجب  قاض  بكلمة  واستبدالها  موظف  كلمة  بالغاء  املادة  هذه  عدلت  * هكذا 
املعدل رقم 16 لسنة 2001.

القانون  قاض( مبوجب  )بداية  بعبارة  عنها  واالستعاضة  )بدائية موظف(  عبارة  الغاء  مت   **
املعدل رقم 32 لسنة 2017.
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ملراقبته جميع موظفي الضابطة العدلية. 
2- أما مساعدو املدعي العام في وظائف الضابطة العدلية املعينون 
ــون ملراقبته إال فيما يقومون به من  ــي املادتني )9 و10( فال يخضع ف

األعمال املتعلقة بالوظائف املذكورة .

املادة 16 :
ــجون ودور  ــرف على الس ــير العدالة ويش ــب املدعي العام س 1- يراق
ــلطة التنفيذية لدى  ــني وميثل الس ــى تنفيذ القوان التوقيف وعل

احملاكم والدوائر القضائية ويخابر السلطات اخملتصة رأساً .
2- وهو الذي يحرك دعوى احلق العام وينفذ األحكام اجلزائية .

املادة 17 :
1- املدعي العام مكلف باستقصاء اجلرائم وتعقب مرتكبيها .

2- ويقوم بذلك على السواء املدعون العامون اخملتصون وفقاً ألحكام 
املادة )5( من هذا القانون .

املادة 18 :
ــون العقوبات يقوم  ــواد )7-13( من قان ــي امل ــي األحوال املبينة ف ف
ــابقة املدعي العام التابع له موطن  بالوظائف املذكورة في املادة الس

املشتكى عليه أو مكان إلقاء القبض عليه أو موطنه األخير .

املادة 19 :
ــة أن يطلبوا  ــة العدلي ــائر موظفي الضابط ــام وس ــي الع للمدع

مباشرة معاونة القوة املسلحة حال إجراء وظائفهم .

املادة 20 :
يتلقى املدعي العام اإلخبارات والشكاوى التي ترد إليه .

املادة 21 :
ــة حال علمهم بوقوع جرم خطير  على موظفي الضابطة العدلي
ــأن اإلجراءات  أن يخبروا فوراً املدعي العام به وأن ينفذوا تعليماته بش

القانونية .
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املادة 22 * :
ــام املوكولة إليهم  ــة العدلية في امله ــر موظفو الضابط إذا قّص
ــام تنظيم ضبط بالواقعة ورفعه الى النائب العام  فعلى املدعي الع
والذي له إحالته الى املدعي العام اخملتص أو احملكمة اخملتصة بحسب 

مقتضى احلال الجراء املقتضى القانوني .

املادة 23 :
ــأن اجلرائم التي يتصل  يجري املدعي العام املالحقات القانونية بش
ــه أو بناًء على أمر من وزير العدلية  خبرها بعلمه إما من تلقاء نفس

أو أحد رؤسائه .

املادة 24 :
ــة النيابة  ــوى التي تولى وظيف ــاِض أن يحكم بالدع ــوز لق 1-  ال يج

العامة فيها .
ــام بالتحقيق فيها  ــح النظر في دعوى ق ــا يجوز لقاضي صل 2-  وإمن

كمدعي عام، بشرط أن ال يكون اتخذ قرار ظن فيها.
الفصل الرابع

وظائف املدعي العام
1- اإلخبارات

املادة 25 :
على كل سلطة رسمية أو موظف علم أثناء إجراء وظيفته بوقوع 
جناية أو جنحة أن يبلغ األمر في احلال املدعي العام اخملتص وأن يرسل 

إليه جميع املعلومات واحملاضر واألوراق املتعلقة باجلرمية .

املادة 26 :
1-  كل من شاهد اعتداء على األمن العام أو على حياة أحد الناس أو 

على ماله يلزمه أن يعلم بذلك املدعي العام اخملتص .

* الغي نص املادة )22( من القانون االصلي واستعيض عنها بالنص احلالي مبوجب القانون 
املعدل رقم 32 لسنة 2017.
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2- كل من علم في األحوال األخرى بوقوع جرمية يلزمه أن يخبر عنها 
املدعي العام .

املادة 27 :
ــرر اإلخبار صاحبه أو وكيله أو املدعي العام إذا طلب إليه ذلك  1-  يح

ويوقع على كل صفحة من اإلخبار املدعي العام واخملبر أو وكيله .
ــتعاض عن  ــرف كتابة إمضائه فيس ــه ال يع ــر أو وكيل 2- إذا كان اخملب

إمضائه ببصمة إصبعه وإذا متنع وجبت اإلشارة إلى ذلك.

2- اجلرم املشهود

املادة 28 *:
1-  اجلرم املشهود )هو اجلرم الذي يشاهد حال ارتكابه أو عند االنتهاء 

من ارتكابه(.
2- وتلحق به أيضاً اجلرائم التي يقبض على مرتكبيها بناًء على صراخ 
ــياء أو أسلحة  الناس أو تتبعهم إثر وقوعها ، أو يضبط معهم أش
ــدت بهم آثار أو  ــم فاعلو اجلرم أو إذا وج ــتدل منها أنه أو أوراق يس

عالمات تفيد بذلك خالل اربع وعشرين ساعة من وقوع اجلرم .

املادة 29** :
ــهود يستوجب عقوبة جنائية يجب على املدعي  1-  إذا وقع جرم مش

العام أن ينتقل في احلال إلى موقع اجلرمية .
ــل أن جرمية وقعت  ــكان الذي قي ــام إلى امل ــي الع ــل املدع 2-  إذا انتق
ــب النتقاله،  ــى وقوعها أو على ما يوج ــد ما يدل عل ــه، ولم يج في
ــرة التنفيذ  من مقدم  ــطة دائ جاز للمدعي العام أن يحصل بواس
اإلخبار أو موقعه نفقات االنتقال بتمامها وله أن يقيم عليه دعوى 

االفتراء أو اختالق اجلرائم حسب مقتضيات احلال .

* هكذا اصبحت هذه املادة بعد تعديلها   مبوجب القانون املعدل رقم 32 لسنة 2017.
** عدلت هذه املادة  مبوجب القانون املعدل رقم 32 لسنة 2017.
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املادة 30 :
ــم املدعي العام محضراً باحلادثة وبكيفية وقوعها ومكانها  1-  ينظ
ــات عنها أو  ــت لديه معلوم ــاهدها ومن كان ــوال من ش ــدون أق وي

معلومات تفيد التحقيق .
2- يصادق أصحاب اإلفادات املستمعة على إفاداتهم بتوقيعها وعند 

متنعهم عن التوقيع يصرح بذلك في احملضر .

املادة 31 * :
ــخص موجود في البيت أو في املكان  1-  للمدعي العام أن مينع أي ش
ــه أو االبتعاد عنه حتى يتم  ــذي وقعت فيه اجلرمية من اخلروج من ال

حترير احملضر .
ــض عليه ثم يحال الى قاضي الصلح  ــن يخالف هذا املنع يقب 2-  وم

حملاكمته .
ــول منه على  ــخص ميكن احلص ــر في احلال كل ش ــه أن يحض 3-  ول
ــأن اجلرمية، وإذا خالف احد قرارات املدعي العام بهذا  ايضاحات بش

الشأن يدون ذلك في احملضر .

ــة التي ميكن قاضي الصلح أن يحكم بها هي احلبس  4**- إن العقوب
التكديري أو الغرامة حتى ثالثني دينارا. 

املادة 32 :
ــتعمل في  ــلحة وكل ما يظهر أنه اس 1-  يضبط املدعي العام األس
ــكاب اجلرمية أو أعد لهذا الغرض كما يضبط كل ما يرى من آثار  ارت

اجلرمية وسائر األشياء التي تساعد على إظهار احلقيقة.

بالنص  عنه  واالستعاضة  منها  و)3(   )2( الفقرتني  من  بالغاء نص كل   )31( املادة  * عدلت 
بعبارة  )ب( واالستعاضة عنها  الفقرة  الواردة في  دنانير(  الغاء عبارة )خمسة  ومت  احلالي 

)ثالثني دينارا( مبوجب القانون املعدل رقم 32 لسنة 2017.
)ورد خطأ في اجلريد الرسمية في تعديل الفقرة 4 من املادة )31( على أنه تعديل على   **

الفقرة )ب( وتضمن استبدال عبارة )خمسة دنانير( بعبارة )ثالثني دينارا (.
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ــتكى عليه عن األشياء املضبوطة  ــتجوب املدعي العام املش 2- يس
ــتكى عليه وإذا  بعد عرضها عليه ثم ينظم محضراً يوقعه واملش

متنع هذا األخير عن التوقيع صرح بذلك في احملضر.

املادة 33 :
إذا تبني من ماهية اجلرمية أن األوراق واألشياء املوجودة لدى املشتكى 
عليه ميكن أن تكون مدار استدالل على ارتكابه اجلرمية فللمدعي العام 
أو من ينيبه أن ينتقل حاالً إلى مسكن املشتكى عليه للتفتيش عن 

األشياء التي يراها مؤدية إلى إظهار احلقيقة .

املادة 34 *:
1-  إذا وجد في مسكن املشتكى عليه أوراق أو أشياء تؤيد التهمة أو 
ــون حيازته فعلى املدعي العام أن يضبطها  البراءة أو ما مينع القان

وينظم بها محضراً.
ــخاص املعينني في املادتني )36  2- ومن حق املدعي العام وحده واألش

و89( اإلطالع على األوراق قبل اتخاذ القرار بضبطها.

املادة 35 :
ــت عليها ،  ــة باحلالة التي كان ــياء املضبوط ــى بحفظ األش 1-  يعن
ــك وتختم في  ــاٍء إذا اقتضت ماهيتها ذل ــع في وع ــزم أو توض فتح

احلالتني بخامت رسمي.
ــاظ بها بالذات  ــتوجب األمر االحتف ــدت أوراق نقدية ال يس 2- إذا وج
ــني أو حقوق الغير جاز  ــتظهار احلقيقة أو حلفظ حقوق الطرف الس

للمدعي العام أن يأذن بإيداعها صندوق اخلزينة .

املادة 36 :
ــابقة بحضور  ــواد الس ــش املبينة في امل ــالت التفتي ــري معام 1- جت

املشتكى عليه موقوفاً كان أو غير موقوف.

القانون  مينع  ما  )أو  عبارة  باضافة  األصلي  القانون  من   )34( املادة  من   )1( الفقرة  عدلت   *
حيازته( بعد كلمة )البراءة( الواردة فيها مبوجب القانون املعدل رقم 32 لسنة 2017.



قانون أصول احملاكمات اجلزائية

- 21 -

ــة أمام وكيله أو  ــور أو تعذر حضوره جرت املعامل ــإن رفض احلض 2- ف
مختار محلته أو أمام اثنني من أفراد عائلته وإال فبحضور شاهدين 

يستدعيهما املدعي العام .
ــتكى عليه أو على من ينوب  ــياء املضبوطة على املش 3- تعرض األش
عنه للمصادقة والتوقيع عليها وإن امتنع صرح بذلك في احملضر .

املادة 37 *:
1- للمدعي العام في حالة اجلرم املشهود املستوجب عقوبة جنائية 
ــتدل بالقرائن  ــخص من احلضور يس ــر بالقبض على كل ش أن يأم
على أنه فاعل ذلك اجلرم أو شريكا فيه او متدخال أو محرضا عليه .

ــام أمراً بإحضاره  ــخص حاضراً أصدر املدعي الع 2- وإن لم يكن الش
واملذكرة التي تتضمن هذا األمر تسمى مذكرة إحضار.

3- يستجوب املدعي العام في احلال الشخص احملضر لديه .

املادة 38 :
ــخاص املذكورين في املادة )36(  ــع املدعي العام والكاتب واألش 1- يوق
على كل صفحة من أوراق الضبط التي ينظمها مبقتضى األحكام 

السابقة .
ــوغ للمدعي العام تنظيم  ــخاص فيس 2- وإذا تعذر وجود هؤالء األش

احملاضر مبعزل عنهم ويصرح بذلك في احملضر .

املادة 39 ** :
ــى معرفة بعض الفنون  ــة اجلرم وأحواله عل ــف متييز ماهي 1- إذا توق
ــداً أو أكثر من  ــتصحب واح ــع فعلى املدعي العام أن يس والصنائ

أرباب الفن والصنعة
2- للمحكمة اتخاذ اجراءات مستعجلة للوقوف على احلالة الصحية 
ــت من صحة التقارير الطبية  ــتكى عليه أو التثب للمصاب أو املش

املقدمة في الدعوى ، دون دعوة اخلصوم  .

* هكذا اصبحت هذه املادة بعد تعديلها   مبوجب القانون املعدل رقم 32 لسنة 2017.
** عدلت هذه املادة  مبوجب القانون املعدل رقم 32 لسنة 2017.
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املادة 40 :
ــبهة  ــباب مجهولة باعثة على الش ــخص قتالً أو بأس إذا مات ش
فيستعني املدعي العام بطبيب أو أكثر لتنظيم تقرير بأسباب الوفاة 

وبحالة جثة امليت .

املادة 41 * :
1- على األطباء واخلبراء املشار إليهم في املادتني )39 و 40( أن يقسموا 
ــأن يقوموا باملهمة املوكولة إليهم  ــرتهم العمل مييناً ب قبل مباش

بصدٍق وأمانة . 
2- يحدد املدعي العام للخبير موعداً لتقدمي تقريره كتابة وإذا تخلف 
ــترداد  ــن تقدميه في املوعد احملدد يجوز للمدعي العام أن يقرر اس ع
ــتبدل بهذا  ــر، كلها أو بعضها، وأن يس ــور التي قبضها اخلبي األج

ً اخلبير خبيراً آخرا

3- اجلرائم الواقعة داخل املساكن

املادة 42 :
ــة للجرائم  ــاً لألصول املعين ــام التحقيق وفق ــي الع ــى املدع يتول
ــهودة داخل بيت  ــهودة، إذا حدثت جناية أو جنحة ولم تكن مش املش

وطلب صاحب البيت إلى املدعي العام إجراء التحقيق بشأنها .

4- اجلرائم غير املشهودة

املادة 43 ** :
إذا أطلع املدعي العام في األحوال اخلارجة عما هو مبني في املادتني 
)29، 42( بطريقة اإلخبار أو بصورة أخرى على وقوع جناية أو جنحة في 
ــزو إليه ارتكاب اجلناية أو اجلنحة  ــخص املع منطقته أو علم بأن الش
موجود في منطقته فيتولى إجراء التحقيقات والتوجه بنفسه إلى 

* هكذا عدلت هذه املادة باضافة فقرة ثانية لها واعتبار ما ورد فيها فقرة )1(  مبوجب القانون 
املعدل رقم 16 لسنة 2001.

** عدلت هذه املادة  بالغاء عبارة )طبقا ملا هر مبني في الفصل اخلاص بالتحقيق( الواردة في 
اخرها مبوجب القانون املعدل رقم 16 لسنة 2001.
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مكان احلادث إذا لزم األمر لينظم فيه احملاضر املقتضاة طبقاً إلجراءات 
التحقيق املنصوص عليها في هذا القانون .

الباب الثالث

موظفو الضابطة العدلية املساعدون ووظائفهم

املادة 44 * :
في املراكز التي ال يوجد فيها مدعي عام على رؤساء املراكز األمنية 
ــرطة أن يتلقوا اإلخبارات املتعلقة باجلرائم املرتكبة في  وضباط الش
ــون فيها وظائفهم وأن يخبروا املدعي العام حاالً  األماكن التي ميارس

باجلرائم املشهودة في حينها .

املادة 45** :
في املراكز التي ليس فيها رئيس مركز أمني أو ضابط شرطة يقدم 
اإلخبار إلى من يقوم مقام أحدهم من موظفي الضابطة العدلية .

املادة 46 :
إن موظفي الضابطة العدلية املذكورين في املادة )44( ملزمون في 
ــم صاحب البيت أن ينظموا  ــهود أو حاملا يطلبه حال وقوع جرم مش
ــروا التحريات  ــهود وأن يج ــادات الش ــتمعوا إلف ــة الضبط ويس ورق
ــالت التي هي في مثل هذه األحوال من  ــائر املعام وتفتيش املنازل وس
ــغ والقواعد املبينة في  ــف املدعي العام وذلك كله طبقاً للصي وظائ

الفصل اخلاص بإجراء وظائف املدعي العام .

املادة 47:
1-  إذا اجتمع في مكان التحقيق مدعي عام وأحد موظفي الضابطة 

* هكذا عدلت هذه املادة بالغاء عبارة )ضباط الدرك والشرطة ورؤساء مخافر الدرك( الواردة 
مبوجب  الشرطة  وضباط  االمنية  املراكز  رؤساء  )على  بعبارة  عنها  واالستعاضة  فيها 

القانون املعدل رقم 16 لسنة 2001.
** هكذا عدلت هذه املادة بالغاء عبارة )ضباط الدرك والشرطة ورؤساء مخافر الدرك( الواردة 
مبوجب  الشرطة  وضباط  االمنية  املراكز  رؤساء  )على  بعبارة  عنها  واالستعاضة  فيها 

القانون املعدل رقم 16 لسنة 2001.
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العدلية يقوم املدعي العام بأعمال الضابطة العدلية.
ــدأ بالعمل  ــن قد ب ــني املذكوري ــن املوظف ــر م ــن حض 2-  وإذا كان م
ــه أو أن يأمر من  ــي العام حينئٍذ أن يتولى التحقيق بنفس فللمدع

باشره بإمتامه .

املادة 48 * :
1-  ميكن للمدعي العام أثناء قيامه بالوظيفة في األحوال املبينة في 
املادتني )29 ، 42( أن يعهد إلى أحد موظفي الضابطة العدلية كل 
حسب اختصاصه بقسم من األعمال الداخلة في وظائفه إذا رأى 

ضرورة لذلك ما عدا استجواب املشتكى عليه .

ــادة إذا عهد  ــرة )1( من هذه امل ــوال املبينة في الفق ــي غير األح 2-  ف

ــم من  ــام إلى أي من موظفي الضابطة العدلية بقس املدعي الع

األعمال الداخلة في وظائفه وفقاً ألحكام هذا القانون وجب عليه 

ــدر مذكرة خطية بذلك تتضمن الزمان واملكان املعني إلنفاذ  أن يص

مضمونها كلما كان ذلك ممكناً .

املادة 49 :
ــاعدي املدعي العام أن يودعوا  على موظفي الضابطة العدلية مس

إلى املدعي العام بال إبطاء اإلخبارات ومحاضر الضبط التي ينظمونها 

في األحوال املرخص لهم فيها مع بقية األوراق .

املادة 50:
إذا أخبر موظفو الضابطة العدلية بجناية أو جنحة ال يكل إليهم 

ــي احلال ذلك  ــلوا ف ــرة فعليهم أن يرس ــون أمر حتقيقها مباش القان

اإلخبار إلى املدعي العام .

القانون  ثانية مبوجب  ،اضافة فقرة  املادة باعتبار ما ورد فيها فقرة )1(  * هكذا عدلت هذه 
املعدل رقم 16 لسنة 2001. 
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املادة 51 * :
ــر املدعي العام التحقيق في اجلنايات وما يرى التحقيق فيه  1- يباش
من اجلنح ، إال إذا نص القانون على وجوبه في جنحة ما أو بناء على 

طلب من النائب العام اخملتص .  
ــل املدعي العام التحقيقات  ــل أو الترك جناية ، يكم 2- إذا كان الفع
ــال أوراقها اليه موظفو الضابطة العدلية  التي أجراها أو التي أح

ويصدر قراره بحسب املقتضى .
ــل األوراق الى احملكمة  ــرك جنحة فله أن يحي ــل أو الت 3- إذا كان الفع
ــا وفقاأًلحكام هذا  ــتمر بالتحقيق فيه ــرة أو أن يس اخملتصة مباش

القانون .
4-  وفي جميع األحوال،  يُشفع اإلحالة بادعائه ويطلب ما يراه الزماً .

الباب الرابع

الفصل األول

معامالت التحقيق

1- الشكاوى

املادة 52 **:
ــخص يعد  ــكام املادة )58( من هذا القانون، لكل ش ــع مراعاة أح م
نفسه متضرراً من جراء جناية أو جنحة أن يقدم شكوى يتخذ فيها 
صفة االدعاء الشخصي إلى املدعي العام أو للمحكمة اخملتصة وفقاً 

ألحكام املادة )5( من هذا القانون.

املادة 53 :
متى قدمت الشكوى إلى املدعي العام كان مختصاً بتحقيقها.

القانون  بالنص احلالي مبوجب  القانون األصلي واستعيض عنه  )51( من  املادة  الغي نص   *
املعدل رقم 32 لسنة 2017. 

** مت اضافة عبارة )مع مراعاة احكام املادة 5( من هذا القانون( الى مطلعها  مبوجب القانون 
املعدل رقم 15 لسنة 2006.
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املادة 54 :
تسري على الشكاوى أحكام املادة )27( املتعلقة باإلخبار.

املادة 55 :
ــاء  ــة االدع ــذ صف ــخصياً إال إذا اتخ ــاً ش ــاكي مدعي ــد الش ال يع

ــكوى أو في طلب خطي الحق قبل فراغ  ــخصي صراحًة في الش الش

ــوم  ــماع بينة النيابة ودفع الرس ــة الناظرة في الدعوى من س احملكم

القانونية املترتبة على التعويضات املطالب فيها.

املادة 56 :
ــخصي من تعجيل الرسوم والنفقات إذا حصل  يعفى املدعي الش

على قرار بالتأجيل وفقاً لنظام رسوم احملاكم.

املادة 57 *:
ــخصي من نفقات ورسوم الدعوى املؤجلة  يجوز إعفاء املدعي الش

ــتكى عليه أو تبرأ أو أعلن  ــا أو بعضها إذا منعت محاكمة املش كله

عدم مسؤوليته واتضح حسن نية املدعي الشخصي من شكواه.

املادة 58 **:
للشاكي أن يتخذ صفة املدعي الشخصي ويتوجب عليه في مثل 
ــة الناظرة بالدعوى من  ــدم ادعاءه قبل فراغ احملكم ــذه احلالة أن يق ه

سماع بينة النيابة.

املادة 59:
ــز املدعي العام أن  ــخصي الذي ال يقيم في مرك ــى املدعي الش عل
يعني له مكاناً للتبليغ وإن لم يفعل فال يحق له أن يعترض على عدم 

تبليغه األوراق التي يوجب القانون إبالغه إياها.

* عدلت املادة )57( من القانون األصلي باضافة عبارة )أو اعلن عدم مسؤوليته( بعد عبارة 
)معرفة الفاعل( لواردة فيها مبوجب القانون املعدل رقم 32 لسنة 2017. 

** مت تعديل هذه املادة   مبوجب القانون املعدل رقم 15 لسنة 2006.
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املادة 60 :
ــكوى إلى مدعي عام غير مختص أودعها بقرار منه  إذا رفعت الش

إلى املدعي العام اخملتص.
املادة 61 *:

ــباب أو  ــكوى غير واضحة األس ــي العام إذا تبني له أن الش 1- للمدع
ــرزة ال تؤيدها بصورة كافية، أن  ــل مجهول أو أن األوراق املب أن الفاع
ــل أو التكييف القانوني  ــر التحقيق توصالً إلى معرفة الفاع يباش
ــخاص  ــخص أو األش ــتمع إلى الش ــه عندئٍذ أن يس ــح ول الصحي
ــي املادة )68( وما  ــكوى وفقاً لألصول املبينة ف املقصودين في الش

يليها .
2- وله أن يحفظ األوراق في أي من احلاالت الواردة في الفقرة السابقة 
ــب العام وفق  ــأن خاضعا لرقابة النائ ــراره في هذا الش ــون ق ، ويك

أحكام املادة )130( وما يليها من هذا القانون .
املادة 62 :

ــاًء على اتخاذ  ــخص معني بن ــق قد جرى بحق ش 1-  إذا كان التحقي
ــتكي صفة املدعي الشخصي وفقاً للمادة )52( وانتهى بقرار  املش
ــخص املدعي  ــه أن يطالب الش ــتكى علي ــة فللمش ــع احملاكم من

بالتعويض أمام املرجع اخملتص .
2-  وال يحول ذلك دون إقامة دعوى احلق العام بجرمية االفتراء املنصوص 

عليها في قانون العقوبات .

املادة 63 ** :
ــي العام يتثبت من هويته  ــتكى عليه أمام املدع 1- عندما ميثل املش
ــوبة إليه ويطلب جوابه عنها منبهاً إياه  ويتلو عليه التهمة املنس

* عدلت املادة )61( من القانون األصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة )1( منها واضافة عبارة 
)أو التكييف القانوني الصحيح( بعد عبارة )معرفة الفاعل( الواردة فيها مبوجب القانون 

املعدل رقم 32 لسنة 2017. 
اعاله  الوارد  بالنص  عنها  واالستعاضة   )2( الفقرة  نص  بالغاء  املادة  هذه  عدلت  هكذا   **
واضافة عبارة واذا .. الخ الى آخر املادة واضافة فقرة جديدة لها مبوجب القانون املعدل رقم 

16 لسنة 2001.
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أن من حقه أن ال يجيب عنها إال بحضور محاٍم ، ويدون هذا التنبيه 
ــه توكيل محاٍم أو  ــتكى علي في محضر التحقيق فإذا رفض املش
ــاعة يجري التحقيق  ــرين س لم يحضر محامياً في مدة أربع وعش

مبعزل عنه .
2- يجوز في حالة السرعة بسبب اخلوف من ضياع األدلة وبقرار معلل 
سؤال املشتكى عليه عن التهمة املسندة إليه قبل دعوة محاميه 

للحضور على أن يكون له بعد ذلك اإلطالع على إفادة موكله .
ــب ثم يتلوها عليه  ــتكى عليه بإفادة يدونها الكات ــى املش 3-  إذا أدل
ــي العام  ــدق عليها املدع ــه ويص ــه أو ببصمت ــا بإمضائ فيوقعه
ــا بإمضائه أو  ــن توقيعه ــتكى عليه ع ــب، وإذا امتنع املش والكات
ببصمته يدون الكاتب ذلك باحملضر مع بيان سبب االمتناع ويصادق 

عليها املدعي العام والكاتب .
4-  يترتب على عدم تقيد املدعي العام بأحكام الفقرات )1( و )2( و )3( 

من هذه املادة بطالن اإلفادة التي أدلى بها املشتكى عليه .

املادة )63( مكررة *
ــب خطياً قبل بدء  ــه أو محاميه احلق في أن يطل ــتكى علي 1- للمش
ــق ، ما عدا أقوال  ــى جميع أعمال التحقي ــتجواب االطالع عل االس

الشهود ، حتت طائلة بطالن االستجواب في حال رفض طلبه .
ــر سنوات فأكثر  2- في اجلنايات التي يبلغ احلد األدنى لعقوبتها عش
يتعني حضور محام مع املشتكى عليه في كل جلسة استجواب، 
ــام فيتخذ املدعي العام  ــتكى عليه تعيني مح وإذا تعذر على املش
اإلجراءات الالزمة لتعيني محام له وفق أحكام التشريعات النافذة.

ــرة )2( من هذه املادة ، إذا لم يحضر محام  ــع مراعاة احكام الفق 3- م
ــة استجواب موكله ، فعلى املدعي العام ان يثبت في احملضر  جلس
ــتكى عليه من االتصال مبحاميه قبل يوم على  وسيلة متكني املش

* مت تعديل القانون األصلي باضافة )املادة 63 مكررة( اليه بالنص الوارد اعاله  مبوجب القانون 
املعدل رقم 32 لسنة 2017. 



قانون أصول احملاكمات اجلزائية

- 29 -

األقل من االستجواب ما لم يكن قد مت اشعار محاميه مبوعدها في 
جلسة سابقة للتحقيق .

ــتجواب الحق لالستجواب األول أن  4- على املدعي العام قبل كل اس
ــتمرة بأن يتم  ــتكى عليه عما إذا كانت موافقته مس ــأل املش يس
ــتعانة مبحام ، وأن يثبت ذلك في  ــتجوابه دون االس ــتكمال اس اس

احملضر حتت طائلة بطالن ذلك االستجواب الالحق .
5- ال يجوز للمدعي العام ان ينهي التحقيق اال إذا استجوب املشتكى 
عليه ، ما لم يتعذر عليه ذلك لفراره أو إذا رأى ان ما جتمع لديه من 

أدلة يكفي ملنع احملاكمة عنه بصرف النظر عن االستجواب .

املادة 64 * :
ــؤول باملال واملدعي الشخصي ووكالئهم  1-  للمشتكى عليه واملس
احلق في حضور جميع إجراءات التحقيق ما عدا سماع الشهود وال 
ــكالم إال إذا أذن لهم املدعي العام ، وإذا لم يأذن وجب  ــوز لهم ال يج

تدوين ذلك في احملضر.
ــى أن يطلعوا على  ــي الفقرة األول ــخاص املذكورين ف 2-  يحق لألش

التحقيقات التي جرت في غيابهم .
ــخاص  ــق للمدعي العام أن يقرر إجراء حتقيق مبعزل عن األش 3-  ويح
ــى رأى ضرورة ذلك إلظهار  ــتعجال أو مت املذكورين وفي حالة االس
ــل املراجعة إمنا يجب عليه عند  ــأن ال يقب احلقيقة وقراره بهذا الش
ــه أن يطلع عليه ذوي  ــرر على هذا الوج ــه من التحقيق املق انتهائ

العالقة.

املادة 65 :
1- ال يسوغ لكل من املتداعني أن يستعني لدى املدعي العام إال مبحاٍم 

واحد .

* مت اضافة عبارة )وال يجوز لهم الكالم اال اذا اذن لهم املدعي العام، واذا لم يأذن وجب تدوين 
ذلك في احملضر( الى الفقرة )1( منها مبوجب القانون املعدل رقم 32 لسنة 2017. 
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2-  يحق للمحامي الكالم أثناء التحقيق بإذن احملقق .
3-  وإذا لم يأذن له احملقق بالكالم أشير إلى ذلك في احملضر ويبقى له 

احلق في تقدمي مذكرة مبالحظاته.

املادة 66 * :
1-  يحق للمدعي العام أن يقرر منع االتصال باملشتكى عليه املوقوف 

مدة ال تتجاوز عشرة أيام قابلة للتجديد .
2-  وال يشمل هذا املنع محامي املشتكى عليه الذي ميكنه أن يتصل 

به في كل وقت ومبعزل عن أي رقيب.

املادة 67 ** :
ــق بعدم  ــق بدفع يتعل ــاء التحقي ــه أثن ــتكى علي ــى املش 1-  إذا أدل
ــقوطها أو بأن الفعل ال  ــماع الدعوى أو بس االختصاص أو بعدم س
ــاً وجب على املدعي العام بعد أن  ــتوجب عقاب يؤلف جرما أو ال يس
ــخصي أن يفصل في الدفع خالل أسبوع  يستمع إلى املدعي الش

من تاريخ اإلدالء به.
ــب العام خالل  ــتئناف للنائ ــأن قابالً لالس 2-  ويكون قراره بهذا الش
ــه وال توقف هذه املراجعة  ــتكى علي ــني من تاريخ تبليغه املش يوم

سير التحقيق .

2- سماع الشهود

املادة 68 *** :
على املدعي العام أن يدعو األشخاص الواردة أسماؤهم في اإلخبار 
والشكوى وكذلك األشخاص الذين يبلغه أن لهم معلومات باجلرمية 
ــتكى عليه ، وللمدعي  ــخاص الذين يعينهم املش أو بأحوالها  واألش

* هكذا عدلت الفقرة الثانية من هذه املادة بالغاء عبارة )اال اذا رأى املدعي العام خالف ذلك( 
الواردة في اخرها مبوجب القانون املعدل رقم 16 لسنة 2001. 

** مت اضافة عبارة ) اليؤلف جرما او( بعد عبارة )بأن الفعل( الى الفقزة )1( من هذه املادة   
مبوجب القانون املعدل رقم 32 لسنة 2017.

*** هكذا اصبحت هذه املادة بعد تعديلها مبوجب القانون املعدل رقم 32 لسنة 2017.
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ــهادة أي منهم على أن يكون رفضه بقرار  ــماع ش العام أن يرفض س
مسبب .

املادة 69 :
تبلغ مذكرات الدعوة للشهود قبل اليوم املعني الستماعهم بأربع 

وعشرين ساعة على األقل.

املادة 70 * : 
1- يستمع املدعي العام بحضور كاتبه إلى كل شاهد على حدة، وله 
ــهود بعضهم ببعض أو باملشتكى عليه إذا اقتضى  أن يواجه الش

التحقيق ذلك .
ــاركة املشتكى عليه فيسري عليها حكم  2- إذا جرت مواجهة مبش

االستجواب  .

املادة 71 :
ــمه  ــأله عن اس ــاهد ثم يس ــي العام من هوية الش ــت املدع يتثب
ــهرته وعمره ومهنته وموطنه وهل هو في خدمة أحد الفريقني  وش
ــهد بواقع احلال  ــن درجة القرابة ويحلفه بأن يش ــن ذوي قرباه وع أو م

بدون زيادة أو نقصان ويدون جميع ذلك في احملضر .

املادة 72 **:
1- يجب تدوين إفادة كل شاهد في محضر يتضمن األسئلة املوجهة 
ــاهد  ــوز للمدعي العام أن  يأذن للش ــا  ، ويج ــه وأجوبته عليه إلي

باالستعانة بأوراق إذا اقتضت طبيعة الشهادة ذلك .
2-  تتلى على الشاهد إفادته فيصادق عليها ويوقع كل صفحة منها 

* عدلت هذه املادة باضافة عبارة )أو باملشتكى عليه( بعد عبارة )بعضهم ببعض(، وباعتبار 
ما ورد فيها الفقرة )1( منها واضافة الفقرة )2( اليها بالنص احلالي مبوجب القانون املعدل 

رقم 32 لسنة 2017.
* * مت الغاء نص املادة )72( من القانون االصلي واالستعاضة عنه بالنص الوارد اعاله مبوجب 

القانون املعدل رقم 32 لسنة 2017.
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ــاً وإذا متنع أو تعذر األمر  ــة إصبعه عليها إن كان أمي ــع بصم أو يض

عليه يشار إلى ذلك في احملضر .

ــاهد الذي ال قدرة له على الكالم أن  ــماح للش 3- للمدعي العام الس

يدلي بشهادته كتابة .

ــة ، أو إذا كان ال  ــم وال يعرف الكتاب ــم أو أبك ــاهد أص 4- إذا كان الش

يحسن التكلم باللغة العربية فيعني له املدعي العام مترجماً .

ــة  عدد الصفحات التي تضمنت  5-  يذكر في آخر محضر كل جلس

إفادة الشاهد ، ويوقع املدعي العام وكاتبه  على كل صفحة منها.

ــائر اإلفادات  ــأن س ــابقة بش 6- تتبع األصول الواردة في الفقرات الس

التي يدونها املدعي العام في احملضر .

ــخاص الذين مت  ــماء األش ــد انتهاء التحقيق ينظم جدول بأس 7-  عن

ــات محضر كل  ــماعهم  وعدد صفح ــم وتاريخ س ــماع أقواله س

واحد منهم ومحضر أي اجراءات أخرى والضبوطات وأي أوراق أخرى 

موجودة في امللف.

املادة 73 :
1- ال يجوز أن يحصل حك في محضر التحقيق، وال أن يتخلل سطوره 

حتشية وإذا اقتضى األمر شطب كلمة أو زيادتها وجب على املدعي 

ــوا ويصادقوا على  ــتجوب أن يوقع ــخص املس العام والكاتب والش

الشطب واإلضافة في هامش احملضر.

2- تعتبر الغية كل حتشية أو شطب أو إضافة غير مصادق عليها.

املادة 74 *:
ــخاص الذين لم يبلغوا  ــبيل اإلستدالل إفادة األش تسمع على س

واالستعاضة عنهما  )الرابعة عشرة(  وعبارة  )املعلومات(  بالغاء كلمة   )74( املادة  * عدلت 
بكلمة )االستدالل( وعبارة )اخلامسة عشرة( على التوالي مبوجب القانون املعدل رقم 32 

لسنة 2017. 
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اخلامسة عشرة من عمرهم بدون أن يحلفوا اليمني املنصوص عليها 

في املادة )71( إذا رأى املدعي العام أنهم ال يدركون كنه اليمني.

املادة 75 *  :
1-  كل من يدعى ألداء الشهادة مجبر على احلضور أمام املدعي العام 

وأداء شهادته.
ــور أن يقرر  ــاهد عن احلض ــام في حالة تخلف الش ــي الع 2-  للمدع
إحضاره ويغرمه حتى خمسني ديناراً وله أن يعفيه من الغرامة إذا 

كان تخلفه بسبب معقول.
ــاهد بغير مبرر قانوني عن أداء اليمني أو عن اإلجابة  3- إذا امتنع الش
على األسئلة التي توجه اليه فيجوز للمدعي العام أن يقرر حبسه 
ــهراً واحداً وإذا قبل أثناء مدة إيداعه احلبس وقبل  مدة ال تتجاوز ش
اختتام اإلجراءات أن يحلف اليمني ويجيب على األسئلة التي تلقى 

عليه فيفرج عنه في احلال بعد قيامه بذلك .
املادة 76 : ملغـــاة

ألغيت هذه املادة مبوجب القانون املعدل رقم 16 لسنة 2001
املادة 77 ** :

يقرر املدعي العام بناًء على طلب الشاهد النفقات التي يستحقها 
مقابل حضوره ألداء الشهادة .

املادة 78 ***:
ــام وتعذر عليه  ــة املدعي الع ــاً في منطق ــاهد مقيم إذا كان الش
ــر معقول  ــبب آخ ــت بتقرير طبي أو بس ــي املرض املثب ــور بداع احلض

فينتقل املدعي العام إلى مكان وجوده لسماع شهادته .

* عدلت هذه املادة  مبوجب القانون املعدل رقم 32 لسنة 2017. 
** هكذا عدلت هذه املادة بالغاء ما ورد فيها واالستعاضة عنه بالنص الوارد اعاله  مبوجب 

القانون املعدل رقم 16 لسنة 2001. 
*** مت الغاء كلمة )منزله(  الواردة في  هذه املادة  واالستعاضة عنها بعبارة )مكان وجوده( 

مبوجب القانون املعدل رقم 32 لسنة 2017. 
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املادة 79 * :
ــارج منطقته أن  ــاهد مقيماً خ ــي العام عندما يكون الش للمدع
ــهادته ،  ــماع ش ــاهد لس ــب املدعي العام التابع ملكان وجود الش يني

ويعني في اإلنابة الوقائع التي يجب اإلفادة عنها .

املادة 80 :
ــابقتني أن ينفذ  ــتناب وفقاً للمادتني الس ــى املدعي العام املس عل

االستنابة ويرسل محضر االستنابة إلى املدعي العام املستنيب .

3- التفتيش وضبط املواد املتعلقة باجلرمية

املادة 81 ** :
ــخص الذي يراد  ــها إال إذا كان الش ــوز دخول املنازل وتفتيش 1- ال يج
ــتبهاً فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو  ــه مش دخول منزله وتفتيش
متدخل فيه أو حائز أشياء تتعلق باجلرم أو مخٍف شخصاً مشتكى 

عليه .
2- يترتب البطالن على مخالفة أحكام الفقرة )1( من هذه املادة .

املادة 82 :
ــام أن يقوم  ــي الع ــق للمدع ــابقة يح ــكام الس ــع مراعاة األح م
ــياء أو أشخاص  بالتحريات في جميع األمكنة التي يحتمل وجود أش

فيها يساعد اكتشافها أو اكتشافهم على ظهور احلقيقة .

املادة 83 :
1-  يجري التفتيش بحضور املشتكى عليه إذا كان موقوفاً .

2-  فإن لم يكن موقوفاً وأبى احلضور أو تعذر عليه ذلك أو كان موقوفاً 
ــل التفتيش فيها أو كان غائباً  ــارج املنطقة التي يجب أن يحص خ

* عدلت املادة )79( من القانون األصلي بالغاء عبارة )ملوطن الشاهد( الواردة فيها واالستعاضة 
عنها بعبارة )ملكان وجود الشاهد( مبوجب القانون املعدل رقم 32 لسنة 2017. 

** عدلت املادة )81( من القانون االصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة )1( منها واضافة الفقرة 
)2( اليها بالنص الوارد اعاله  مبوجب القانون املعدل رقم 32 لسنة 2017. 
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ــوم مقامه أو  ــه أو من يق ــور مختار محلت ــرى التفتيش بحض يج
بحضور اثنني من أقاربه أو شاهدين يستدعيهما املدعي العام.

املادة 84 :
إذا لم يكن املشتكى عليه موقوفاً وكان موجوداً في محل التفتيش 

يدعى حلضور التفتيش وال ينبغي إعالمه به مقدماً.

املادة 85 :
ــتكى عليه  ــخص غير املش 1-  إذا وجب إجراء التفتيش في منزل ش

يدعى هذا الشخص حلضور التفتيش.
2-  فإن كان غائباً أو تعذر عليه احلضور يجري التفتيش بحضور مختار 
ــاهدين  ــام اثنني من أقاربه أو ش ــن يقوم مقامه أو أم ــه أو م محلت

يستدعيهما املدعي العام .

املادة 86 :
ــه أن يفتش غيره إذا  ــتكى عليه ول 1-  للمدعي العام أن يفتش املش
اتضح من إمارات قوية أنه يخفي أشياء تفيد في كشف احلقيقة.

2-  وإذا كان املفتش أنثى يجب أن يكون التفتيش مبعرفة أنثى تنتدب 
لذلك.

املادة 87 * :
ــر بضبط جميع  ــه ويضبط أو يأم ــي العام كاتب ــب املدع 1- يصطح
ــة وينظم بها محضراً  ــياء التي يراها ضرورية إلظهار احلقيق األش

ويعنى بحفظها وفقاً ألحكام الفقرة األولى من املادة )35(.
ــرى التفتيش من أجلها  ــياء التي ج 2- ال يجوز التفتيش إال عن األش
فإذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود ما يشكل في ذاته جرمية أو ما 

يفيد في الكشف عن جرمية أخرى وجب ضبطه أيضا .

* مت تعديل هذه املادة باعتبار ما ورد فيها الفقرة )1( منها، ومت اضافة الفقرتني )2( و)3( اليها 
بالنص الوارد اعاله مبوجب القانون املعدل رقم 32 لسنة 2017. 
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ــبباً وال يجوز  3- في جميع األحوال ، يجب أن يكون أمر التفتيش مس
تنفيذه بعد مرور سبعة أيام من تاريخ صدوره حتت طائلة البطالن .

املادة 88 :
ــة اخلطابات  ــب البريد كاف ــط لدى مكات ــام أن يضب ــي الع للمدع
ــب البرق كافة  ــات والطرود ولدى مكات ــائل واجلرائد واملطبوع والرس
ــات الهاتفية متى كان  ــائل البرقية كما يجوز له مراقبة احملادث الرس

لذلك فائدة في إظهار احلقيقة .

املادة 89 * :
ــت احلال البحث عن أوراق الدعوى فللمدعي العام وحده  1-  إذا اقتض
ــول أن يطلع  ــتناب وفقاً لألص ــة العدلية املس ــف الضابط أو ملوظ

عليها قبل ضبطها.
ــي حضور  ــا إال ف ــد ضبطه ــرز األوراق بع ــام وال تف ــض األخت 2- ال تف
املشتكى عليه أو وكيله أو في غيابهما إذا دعيا وفقاً لألصول ولم 
ــرت املعاملة عنده حلضورها، تتبع هذه  يحضرا ويدعى أيضاً من ج

األصول ما لم يكن هنالك ضرورة دعت خلالف ذلك.
3- يطلع املدعي العام وحده على الرسائل والبرقيات املضبوطة حال 
ــائل والبرقيات  ــلمه األوراق في غالفها اخملتوم فيحتفظ بالرس تس
التي يراها الزمة إلظهار احلقيقة أو التي يكون أمر اتصالها بالغير 
مضراً مبصلحة التحقيق ويسلم ما بقي منها إلى املشتكى عليه 

أو إلى األشخاص املوجهة إليهم .
4-  ينبغي أن ترسل أصول الرسائل والبرقيات املضبوطة جميعها أو 
بعضها أو صور عنها إلى املشتكى عليه أو إلى الشخص املوجهة 
إليه في أقرب مهلة مستطاعة إال إذا كان أمر اتصالها بهما مضراً 

مبصلحة التحقيق.

* عدلت الفقرة )2( من املادة )89( من القانون األصلي بالغاء عبارة )يتبع هذا( واالستعاضة 
عنها بعبارة )تتبع هذه(، وبالغاء عبارة ))بقدر اإلمكان( الواردة فيها مبوجب القانون املعدل 

رقم 32 لسنة 2017. 
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5-  أما األوراق النقدية فتطبق عليها أحكام الفقرة الثانية من املادة 
.)35(

املادة 90 :
ــي ميعاد ثالث  ــا أصحابها ف ــي ال يطلبه ــة الت ــياء املضبوط األش
ــا تصبح ملكاً للدولة  ــنوات من تاريخ انتهاء الدعوى املتعلقة به س

بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك .

املادة 91 :
ــتلزم حفظه  ــيء املضبوط مما يتلف مبرور الزمن أو يس إذا كان الش
ــام أن يأمر ببيعه بطريق  ــتغرق قيمته يجوز للمدعي الع نفقات تس
املزاد العاني متى تسمح بذلك مقتضيات التحقيق وفي هذه احلالة 
يكون لصاحب احلق فيه أن يطالب في امليعاد املبني في املادة السابقة 

بالثمن الذي بيع به .

املادة 92 :
ــوز للمدعي العام أن ينيب أحد قضاة الصلح في منطقته أو  1-  يج
مدعي عام آخر إلجراء معاملة من معامالت التحقيق في األمكنة 
ــد موظفي الضابطة  ــتناب وله أن ينيب أح التابعة للقاضي املس

العدلية ألية معاملة حتقيقية عدا استجواب املشتكى عليه .
2-  يتولى املستناب من قضاة الصلح أو موظفي الضابطة العدلية 

وظائف املدعي العام في األمور املعينة في االستنابة .

4- الدخول بال مذكرة

املادة 93 :
ــرطة أو درك أن يدخل إلى أي منزل أو مكان دون  يجوز ألي مأمور ش

مذكرة وأن يقوم بالتحري فيه :
ــا يحمله على االعتقاد بأن جناية ترتكب في ذلك  ــه م 1-  إذا كان لدي

املكان أو أنها ارتكبت فيه منذ أمد قريب .
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2-  إذا استنجد الساكن في ذلك املكان بالشرطة أو الدرك .
ــرطة أو الدرك  ــد املوجودين في ذلك املكان بالش ــتنجد أح 3-  إذا اس

وكان ثمة ما يدعو لالعتقاد بأن جرماً يرتكب فيه.
ــخصاً فر من املكان املوقوف فيه بوجه مشروع  4-  إذا كان يتعقب ش

ودخل ذلك املكان.

املادة 94 :
باستثناء احلاالت الواردة في املادة السابقة يحظر على أي ضابط أو 
ــرطة أو درك مفوض مبذكرة أو بدونها أن يدخل إلى أي مكان  مأمور ش
ــيء إال إذا كان مصحوباً مبختار  ــخص أو أي ش ويفتش فيه عن أي ش

احمللة أو بشخصني منها.

املادة 95 :
يجب على الشخص الذي يقوم بالتحري سواء مبذكرة حتٍر أو بدونها 
أن ينظم كشفاً بجميع األشياء التي ضبطها واألمكنة التي وجدها 
فيها وأن يوقع على هذا الكشف من حضر معاملة التحري أو تبصم 

ببصماتهم في حال عدم معرفتهم الكتابة .

املادة 96 :
يسمح للساكن في املكان الذي يجري فيه التحري أو ألي شخص 
ينوب عنه أن يحضر التحري ويحصل على نسخة من كشف األشياء 

التي ضبطت موقعة أو مبصومة من الشاهد أو الشهود .

املادة 97 :
1-  عند التحري والتفتيش في مكان إذا اشتبه في شخص أنه يخفي 

معه مادة يجري التحري عنها يجوز تفتيشه في احلال .
ــياء التي وجدت مع هذا الشخص  ــف باألش 2-  يجب أن ينظم كش
وضبطت منه وأن يوقع من الشهود بالصورة املبينة في املادة )95( 

ويعطى نسخة إذا طلب ذلك .
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5- مذكرات اإلبراز
املادة 98 :

ــيء له عالقة  ــتند أو أي ش إذا رأى املدعي العام ضرورة إلبراز أي مس
بالتحري أو التحقيق أو احملاكمة أو استحسن إبرازه يجوز له أن يصدر 
ــيء في  ــتند أو الش ــخص يعتقد بوجود ذلك املس ــرة إلى أي ش مذك
ــي الزمان واملكان  ــه يكلفه فيها بأن يحضر أمامه ف ــه أو عهدت حوزت

املعينني في املذكرة أو أن يبرز املستند أو الشيء .

6 - في القبض على املشتكى عليه

املادة 99 * :
ــي الضابطة العدلية أن يأمر بالقبض على  ألي موظف من موظف
ــى اتهامه في  ــد دالئل كافية عل ــر الذي توج ــتكى عليه احلاض املش

األحوال اآلتية:
1-  في اجلنايات .

ــي أحوال التلبس باجلنح إذا كان القانون يعاقب عليها ملدة تزيد  2-  ف
على ستة أشهر .

ــتكى  ــة جنحة معاقباً عليها باحلبس وكان املش ــت اجلرمي 3-  إذا كان
ــن له محل إقامة  ــرطة أو لم يك ــه موضوعاً حتت مراقبة الش علي

ثابت ومعروف في اململكة .
ــديد ومقاومة رجال  ــال والتعدي الش ــرقة واإلحتي 4-  في جنح الس
ــادة للفحش وانتهاك  ــوة أو بالعنف والقي ــلطة العامة بالق الس

حرمة اآلداب .
املادة 100  * :

ــتكى عليه وفقاً  ــم فيها القبض على املش ــي األحوال التي يت 1-  ف
ــكام املادة )99( من هذا القانون يتوجب على موظف الضابطة  ألح

* هكذا اصبحت هذه املادة بعد تعديلها مبوجب القانون املعدل رقم 32 لسنة 2017. 
** هكذا عدلت هذه املادة بالغاء ما ورد فيها ،االستعاضة عنها بالنص الوارد اعاله مبوجب 

القانون املعدل رقم 16 لسنة 2001.
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العدلية وحتت طائلة بطالن اإلجراءات القيام مبا يلي :
ــتكى عليه أو  ــم محضر خاص موقع منه  ويبلغ إلى املش أ . تنظي

إلى محاميه إن وجد ويتضمن ما يلي:
1- اسم املوظف الذي أصدر أمر القبض والذي قام بتنفيذه .

ــض عليه ومكانه  ــتكى عليه وتاريخ إلقاء القب ــم املش 2-  اس
وأسبابه .

3-  وقت إيداع املشتكى عليه وتاريخه ومكان التوقيف أو احلجز.
ــر بتنظيم احملضر واالستماع إلى  ــم الشخص الذي باش 4-  اس

أقوال املشتكى عليه.
5-  توقيع احملضر ممن ورد ذكرهم في البنود )2( و )3( و )4( من هذه 
ــة امتناعه عن التوقيع  ــتكى عليه وفي حال الفقرة ومن املش

يشار إلى ذلك في احملضر مع بيان السبب.
ــتكى عليه فور إلقاء القبض عليه وإرساله  ب . سماع أقوال املش
ــاعة إلى املدعي العام اخملتص مع احملضر  ــرون س خالل أربع وعش
ــار إليه في البند ) أ ( من هذه الفقرة ويتوجب على املدعي  املش
ــتكى  ــي احملضر التاريخ والوقت الذي مثل املش ــام أن يثبت ف الع
ــق خالل أربع  ــراءات التحقي ــر إج ــه أمامه ألول مرة ، ويباش علي

وعشرين ساعة حسب األصول.
ــادة على جميع احلاالت التي  ــري أحكام الفقرة )1( من هذه امل 2-  تس
يتم فيها إلقاء القبض على أي شخص وفقاً ألحكام هذا القانون.

املادة 101 :
ــاهد اجلاني متلبساً بجناية أو جنحة يجوز فيها قانوناً  لكل من ش
ــلمه إلى أقرب رجال السلطة العامة  التوقيف أن يقبض عليه ويس

دون احتياج إلى أمر بإلقاء القبض عليه .

املادة 102 :
إذا كانت اجلرمية املتلبس بها مما يتوقف مالحقتها على شكوى فال 
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ــكوى من ميلك  ــتكى عليه إال إذا صرّح بالش ــوز القبض على املش يج
ــكوى ملن يكون حاضراً  ــا ، ويجوز في هذه احلالة أن تكون الش تقدميه

من رجال السلطة العامة.

املادة 103 :
ــلطات  ــه إال بأمر من الس ــان أو حبس ال يجوز القبض على أي إنس

اخملتصة بذلك قانوناً.

7- السجون ومحال التوقيف

املادة 104 :
تنظم السجون ومحال التوقيف وتعني مبراسم قانونية.

املادة 105 :
ــان إال في السجون اخملصصة لذلك وال يجوز  ال يجوز حبس أي إنس
ــجن قبول أي إنسان فيه إال مبقتضى أمر موقع عليه من  ملأمور أي س

السلطة اخملتصة وال يبقيه بعد املدة احملددة بهذا األمر.

املادة 106 * :
ــاء احملاكم  ــب العام ورؤس ــة العامة والنائ ــن رئيس النياب ــكل م 1- ل
ــجون العامة ومراكز التوقيف  ــتئنافية تفقد الس البدائية واالس
املوجودة في مراكز اختصاصهم والتأكد من عدم وجود محبوس أو 
موقوف أو محتجز بصفة غير قانونية ولهم أن يطلعوا على دفاتر 
مراكز اإلصالح وعلى أوامر التوقيف واحلبس وأن يأخذوا صوراً منها 
ــمعوا منه أي شكوى يريد  وأن يتصلوا بأي موقوف أو محبوس ويس
ــجن أو مركز التوقيف  ــى مدير وموظفي الس ــا لهم وعل أن يبديه
ــى املعلومات التي  ــاعدة حلصولهم عل ــم كل مس ــوا له أن يقدم

يطلبونها .

اعاله   الوارد  بالنص  عنها  واالستعاضة  منها   )1( الفقرة  بالغاء  املادة  هذه  عدلت  هكذا   *
مبوجب القانون املعدل رقم 16 لسنة 2001.
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ــى املدعي العام أو قاضي الصلح في األمكنة التي ليس فيها  2-  عل
ــي دائرة اختصاصه في  ــجون املوجودة ف مدعي عام أن يتفقد الس

كل شهر مرة على األقل للغايات املبينة في الفقرة السابقة .
ــاة الصلح )في  ــة واملدعني العامني وقض ــم اجلزائي ــاء احملاك 3-  لرؤس
ــروا مديري التوقيف  ــا مدعي عام( أن يأم ــة التي ليس فيه األمكن
ــي يقتضيها  ــراء التدابير الت ــني حملكمتهم بإج ــجون التابع والس

التحقيق واحملاكمة.

املادة 107 :
لكل موقوف أو مسجون احلق في أن يقدم في أي وقت ملأمور السجن 
ــكوى كتابًة أو شفهياً ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة وعلى  ش
ــجل يعد لذلك  ــور قبولها وتبليغها في احلال بعد إثباتها في س املأم

في السجن.

املادة 108 :
1-  على كل من علم بوجود شخص موقوف أو مسجون بصفة غير 
ــف أو احلبس عليه أن  ــر مخصص للتوقي ــة أو في محل غي قانوني
ــر بذلك أحد أفراد هيئة النيابة العامة الذي عليه مبجرد علمه  يخب
ــجون وأن يقوم  ــل فوراً إلى احملل املوجود به املوقوف أو املس أن ينتق
ــجون بصفة  بإجراء التحقيق وأن يأمر باإلفراج عن املوقوف أو املس

غير قانونية وعليه أن يحرر محضراً بكل ذلك.
ــركاء في جرمية حجز احلرية  ــوا العمل مبا تقدم عدوا ش 2-  وإذا أهمل

الشخصية وجرت املالحقة بهذه الصفة.

8- إثبات هوية اجملرمني

املادة 109 :
ــك أن يضع أنظمة إلثبات  ــوز لوزير الداخلية مبوافقة جاللة املل يج
ــواًء بتصويرهم أو بأخذ أوصافهم اجلسمانية أو  ــجناء س هوية الس

بصمة أصابعهم وتسجيل العالمات التي تثبت هويتهم.
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املادة 110 :
ــروع  ــي على كل من أتُهم بارتكاب جرم وأوقف بوجه مش 1-  يقتض
ــة معاملة قد تعني لتأمني  ــبب تلك التهمة أن يذعن إلجراء أي بس
ــمانية أو بصمة  ــع أوصافه اجلس ــم له م ــه وأخذ رس ــات هويت إثب
ــى طلب أي  ــت هويته بناًء عل ــائر العالمات التي تثب ــه وس أصابع
ضابط شرطة أو درك مسؤول عن مركز الشرطة أو مأمور سجن .

ــة أو مانع في  ــراء معاملة إثبات الهوي ــن رفض اإلذعان إلج 2-  كل م
ــل قاضي الصلح  ــب جرماً ويعاقب من قب ــا يعتبر أنه ارتك إجرائه
ــى بذلك من واجب  ــر يوماً ولكنه ال يعف ــس حتى أربعة عش باحلب

العمل مبقتضى النظام.

الفصل الثاني

مذكرات الدعوة واإلحضار والتوقيف

املادة 111 :
ــة أن يكتفي بإصدار  ــة واجلنح ــي دعاوى اجلناي ــي العام ف 1-  للمدع
ــتكى عليه  ــتجواب املش ــى أن يبدلها بعد اس ــرة حضور عل مذك

مبذكرة توقيف إذا اقتضى التحقيق ذلك.
ــتكى عليه أو خشي فراره فللمدعي العام  2-  أما إذا لم يحضر املش

أن يصدر بحقه مذكرة إحضار .

املادة 112 :
ــتجوب املدعي العام في احلال املشتكى عليه املطلوب مبذكرة  1- يس
ــتكى عليه الذي جلب مبذكرة إحضار فيستجوبه  حضور . أما املش

خالل أربع وعشرين ساعة من وضعه في النظارة .
ــوق مأمور النظارة من  ــرين ساعة يس 2-  حال انقضاء األربع والعش

تلقاء نفسه املشتكى عليه إلى املدعي العام الستجوابه.

املادة 113 :
ــرة إحضار وظل في النظارة  ــتكى عليه مبوجب مذك إذا أوقف املش
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ــاعة دون أن يستجوبه أو يساق إلى املدعي  أكثر من أربع وعشرين س
ــفياً  ــابقة اعتبر توقيفه عمالً تعس ــام وفقاً ملا ورد في املادة الس الع
ــخصية املنصوص  ــؤول بجرمية حجز احلرية الش ولوحق املوظف املس

عليها في قانون العقوبات .

املادة 114 *:
1- إن التوقيف هو تدبير استثنائي ، وال يكون التوقيف اال إذا كان هو 
ــة اإلثبات أو املعالم املادية  ــيلة الوحيدة للمحافظة على أدل الوس
ــهود او على  ــة اإلكراه على الش ــة دون ممارس ــة او للحيلول للجرمي
ــركائه  ــتكى عليه من إجراء أي اتصال بش اجملني عليه او ملنع املش
ــي اجلرمية أو املتدخلني فيها أو احملرضني عليها أو أن يكون الغرض  ف
ــه أو وضع حد ملفعول  ــتكى عليه نفس ــن التوقيف حماية املش م
ــتكى عليه من الفرار  اجلرمية او الرغبة في اتقاء جتددها او منع املش

او جتنيب النظام العام أي خلل ناجم عن اجلرمية .
ــام أن يصدر  ــه ، يجوز للمدعي الع ــتكى علي ــتجواب املش 2- بعد اس
بحقه مذكرة توقيف وفق ما تقتضيه الفقرة )1( من هذه املادة ملدة 
ــه معاقباً عليه  ــند إلي ــبعة أيامة  إذا كان الفعل املس ال تتجاوز س
ــنتني، وملدة ال تتجاوز خمسة عشر يوما إذا  باحلبس ملدة تزيد على س
كان الفعل املسند اليه معاقبا عليه قانونا بعقوبة جنائية وتوافرت 
األدلة التي تربطه بالفعل املسند اليه ، ويجوز له متديد أي من هاتني 
ــى أن ال يتجاوز  ــة التحقيق ذلك عل ــت مصلح ــني كلما اقتض املدت
ــهر في اجلنايات املعاقب  ــهرا واحدا في اجلنح وثالثة أش التمديد ش
عليها قانونا بعقوبة مؤقتة وستة أشهر في اجلنايات األخرى ، وعلى 
ــم يتم متديد مدة التوقيف  ــتكى عليه بعدها مال أن يفرج عن املش

في حالة اجلناية وفق أحكام الفقرة ) 4( من هذه املادة . 

مبوجب  اعاله  الوارد  بالنص  عنه  واستعيض  األصلي  القانون  من   )114( املادة  نص  الغي   *
القانون املعدل رقم 32 لسنة 2017. 
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ــري أحكام التوقيف والتمديد املشار اليها في الفقرة ) 2 ( من  3- تس
ــند اليه إحدى اجلنح املعاقب  ــتكى عليه املس هذه املادة على املش
ــي أي حالة من  ــنتني ف ــا باحلبس مدة ال تزيد على س ــا قانون عليه

احلالتني التاليتني : 
ــند اليه من جنح السرقة أو اإليذاء املقصود  إذا كان الفعل املس أ- 
ــير إذا كان الفاعل  أو اإليذاء غير املقصود الناجم عن حوادث الس
مخالفا ألحكام قانون السير النافذ من حيث القيادة دون رخصة 
ــروبات الكحولية او اخملدرات او املؤثرات  ــادة حتت تأثير املش أو القي

العقلية .
ــة ثابت ومعروف في اململكة ، على  ــم يكن له محل إقام إذا ل ب- 
ــي العام يضمن  ــدم كفيال يوافق عليه املدع ــرج عنه إذا ق أن يف

حضوره كلما طلب اليه ذلك .
4-  إذا اقتضت مصلحة التحقيق في قضية جنائية قبل انتهاء املدد 
ــتكى  ــتمرار توقيف املش ــة في الفقرة )2( من هذه املادة اس املبين
ــوى على احملكمة  ــى املدعي العام عرض ملف الدع ــه وجب عل علي
ــالع على مطالعة  ــوى ، وللمحكمة بعد االط ــة بنظر الدع اخملتص
ــماع أقوال املشتكى عليه أو وكيله حول مبررات  املدعي العام وس
ــتمرار التوقيف من عدمه واالطالع على اوراق التحقيق أن تقرر  اس
قبل انتهاء تلك املدة متديد مدة التوقيف ملدة ال تتجاوز في كل مرة 
ثالثة أشهر في اجلنايات على ان ال يزيد مجموع التوقيف والتمديد 
ــب عليها قانونا  ــنة في اجلنايات املعاق ــي جميع األحوال على س ف
ــات األخرى ، أو أن  ــهرا في اجلناي ــر ش بعقوبة مؤقتة أو ثمانية عش

تقرر االفراج عن املوقوف بكفالة أو من دونها .
ــتكى عليه  ــند الى املش ــي جميع األحوال ، إذا كان الفعل املس 5- ف
ــوز أن تزيد مدة  ــال يج ــة مؤقتة ، ف ــة جنائي ــه بعقوب ــا علي معاقب
ــي التحقيق واحملاكمة على ربع احلد  التوقيف والتمديد في مرحلت

األقصى للعقوبة احملددة للجرمية .
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6- للمدعي العام أن يقرر أثناء إجراءات التحقيق في اجلرائم اجلنحية 

ــترداد مذكرة  ــة املعاقب عليها بعقوبة مؤقتة اس واجلرائم اجلنائي

ــل إقامة ثابت في  ــتكى عليه مح ــف على أن يكون للمش التوقي

ــة بالتحقيق وإنفاذ  ــع املعامالت املتعلق ــة ليبلغ فيه جمي اململك

احلكم . 

املادة 114 مكررة *:
1- في ما خال حاالت التكرار ، للمدعي العام أو للمحكمة في األحوال 

ــتعيض عن التوقيف  ــا التوقيف في اجلنح أن يس ــي يجوز فيه الت

بواحد أو أكثر من التدابير التالية :

أ- الرقابة اإللكترونية .

ب- املنع من السفر .

ــدة التي يحددها  ــزل أو املنطقة اجلغرافية للم ــة في املن ج- االقام

املدعي العام أو احملكمة وتكليف الشرطة بالتثبت من ذلك .

ــني املدعي العام أو  ــغ مالي أو تقدمي كفالة عدلية يع ــداع مبل د- اي

احملكمة مقدار كل منهما .

هـ - حظر ارتياد املشتكى عليه اماكن محددة .

2- تخضع التدابير املنصوص عليها في هذه املادة لألحكام التالية:

ــاء على طلب  ــام أو للمحكمة تلقائيا او بن ــي الع ــن للمدع أ- ميك

ــا او يعدال تدبيرا أو  ــم أن ينهيا او يضيف ــة العامة أو املته النياب

أكثر من التدابير املنصوص عليها في الفقرة السابقة .
ــتكيى عليه بأي من التدابير املترتبة عليه مبوجب  ب- إذا أخل املش
أحكام هذه املادة جاز للمدعي العام او احملكمة توقيف املشتكى 

عليه ومصادرة الكفالة ملصلحة اخلزينة .

مبوجب  اعاله  الوارد  النص  حسب  مكررة(   114 املادة  بإضافة  األصلي  القانون  تعديل  مت   *
القانون املعدل رقم 32 لسنة 2017. 
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ج- فيما خال ما ورد من أحكام خاصة في هذه الفقرة ، يسري على 
ــري على التوقيف من أحكام وطرق طعن ورد  تلك التدابير ما يس

النص عليها في هذا القانون .   

املادة 115 :
يوقع على مذكرات الدعوة واإلحضار والتوقيف املدعي العام الذي 
ــتكى عليه  ــم املش ــا بخامت دائرته ويذكر فيها اس ــا ويختمه أصدره

وشهرته وأوصافه املميزة بقدر اإلمكان ونوع التهمة.

املادة 116 :
ــتوجب إصدارها ونوعه  ــرم الذي اس ــي مذكرة التوقيف اجل يبني ف

واملادة القانونية التي تعاقب عليه ومدة التوقيف.

املادة 117 :
ــتكى عليه مذكرات احلضور واإلحضار والتوقيف ويترك  يبلغ املش

له صورةً عنها .

املادة 118 :
ــي جميع  ــار والتوقيف نافذة ف ــور واإلحض ــرات احلض ــون مذك تك

األراضي األردنية.

املادة 119 :
ــراً وإذا  ــاق جب ــرة اإلحضار أو يحاول الهرب يس ــم ميتثل ملذك من ل
ــلحة  ــاذ املذكرة بالقوة املس ــتعني املكلف بإنف ــى األمر فيس اقتض

املوجودة في أقرب مكان.

املادة 120 :
ــتصحب معه من  ــف املكلف بإنفاذ مذكرة التوقيف يس إن املوظ
ــل إنفاذ املذكرة ما  ــلحة املوجودة في أقرب موقع من مح القوة املس
ــوقه وعلى قائد هذا املوقع  ــتكى عليه وس يكفي للقبض على املش

استجابة الطلب حسبما هو مسطر فيها.
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الفصل الثالث
تخلية السبيل

املادة 121 * :
ــخص موقوف  ــبيل أي ش ــي العام أن يقرر تخلية س ــوز للمدع يج
ــك كما يجوز للمحكمة  ــتدعى ذل بجرمية جنحوية بالكفالة إذا اس
أن تقرر التخلية بالكفالة بعد إحالة القضية إليها أو أثناء احملاكمة.

املادة 122 :
يقدم طلب تخلية السبيل بالكفالة في اجلرائم اجلنحوية:

1-  إلى املدعي العام إذا كانت التحقيقات ال تزال جارية أمامه.
2-  إلى احملكمة التي يحاكم أمامها املشتكى عليه إذا كانت القضية 

قد أحيلت للمحكمة.
3-  إلى احملكمة التي أصدرت احلكم أو إلى احملكمة املستأنف إليها إذا 

كان قد صدر حكم بالقضية وقدم استئناف به .

املادة 123** :
ــندت إليه جرمية جنائية إذا  ــبيل من أس يجوز للمحكمة إخالء س
ــق واحملاكمة وال يخل باألمن  ــير التحقي وجدت أن ذلك ال يؤثر على س

العام ويقدم طلب التخلية إلى  :
ــم أمامها إذا كانت الدعوى لم حتل  ــيحاكم املته 1- احملكمة التي س

بعد إلى احملكمة.
ــم املتهم أمامها إذا كانت الدعوى قد أحيلت  2- احملكمة التي يحاك

إليها بناًء على التهمة املبحوث عنها.
ــة التي أصدرت احلكم أو إلى احملكمة اخملتصة بنظر الطعن  3- احملكم

فيه إذا كان قد صدر حكم بالدعوى ومت الطعن فيه .

* هكذا عدلت هذه املادة بالغاء الفقرة الثانية منها والرقم )1( من مطلعها مبوجب القانون 
املعدل رقم 16 لسنة 2001. 

** هكذا عدلت هذه املادة مبوجب القانون املعدل رقم 19 لسنة 2009. 
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املادة 124 * :
ــام أو قاضي الصلح  ــتئناف القرار الصادر عن املدعي الع يحوز اس
ــبيله أو تركه  ــتكى عليه او متديد توقيفه أو تخلية س بتوقيف املش
ــة البداية إلى  ــة والقرار الصادر عن محكم ــراً إلى محكمة البداي ح
محكمة االستئناف وذلك خالل ثالثة أيام تبدأ بحق النائب العام من 
ــاهدة وبحق املشتكى عليه من تاريخ  وصول األوراق إلى قلمه للمش

وقوع التبليغ إليه.

املادة 125 :
ــه تدقيقاً بعد  ــتدعاء ينظر في ــبيل باس ــدم طلب تخلية الس يق

استطالع رأي النيابة.

املادة 126 :
ــام أو لقاضي الصلح الذي قدم  ــوز للمحكمة أو للمدعي الع 1-  يج
ــبيل بكفالة أن يقرر التخلية أو أن يرفضها  إليه طلب تخلية الس

أو يعيد النظر في قراره السابق حسب مقتضى احلال.
ــبيله بالكفالة أن يقدم  ــخص تقرر تخلية س 2-  يترتب على كل ش
كفالة باملبلغ الذي يقرر قيمته املرجع الذي أصدر القرار أو أن يوقع 
ــترط في سند  ــند تعهد باملبلغ الذي يقرره املرجع املذكور، ويش س
ــتكى عليه في أي دور من  ــند التعهد أن يحضر املش الكفالة أو س
ــا طلب إليه  ــد تنفيذ احلكم وكلم ــة وعن ــق واحملاكم أدوار التحقي

احلضور.
3-  يجوز للمرجع الذي أصدر قرار تخلية السبيل بالكفالة أن يسمح 

بإيداع تأمني نقدي بدالً من الكفالة.
4- تنظم سندات الكفالة أو التعهد أمام:

* عدلت املادة )124( بالغاء عبارة )بتخلية سبيل املشتكى عليه او تركه حرا( واالستعاضة 
عنها بعبارة بتوقيف املشتكى عليه او متديد توقيفه او تخلية سبيله او تركه حرا( مبوجب 

القانون املعدل رقم 32 لسنة 2017.
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ــرار التخلية بالكفالة،  ــي الصلح، إذا كان هو الذي أصدر ق أ . قاض
على أن تصدق على مالءة الكفيل الهيئة االختيارية.

ب . الكاتب العدل إذا كان القرار صادراً عن املدعي العام أو احملكمة 
على أن يصدق الكاتب العدل على مقدرة الكفيل ومالءته لهذه 

الكفالة .
ــبيله بالكفالة يخطر  ــخص أخلي س ــب حضور ش ــا يطل 5-  عندم
ــند  ــبيله بس الكفيل بلزوم إحضار مكفوله. وإذا كان قد أخلي س
تعهد فيخطر شخصياً بلزوم احلضور ويجب أن يوقع ذلك اإلخطار 
ــة أو قاضي الصلح  ــي العام أو رئيس احملكم ــي احلالتني من املدع ف

حسب مقتضى احلال.

املادة 127 :
ــد مبقتضى هذا  ــند تعه ــخص بكفالة أو بس ــبيل ش إذا أخلي س
القانون يجوز للمحكمة أو لقاضي الصلح أو للمدعي العام الذي له 

احلق النظر في الدعوى:
أ . أن يصدر مذكرة بالقبض على ذلك الشخص إذا كان لديه ما يدعو 
إلى إعادة النظر في قرار التخلية وذلك بإلغاء ذلك القرار أو تبديله 
ــالء آخرين أو بزيادة  ــواًء أكان بزيادة قيمة الكفالة أو بتقدمي كف س

قيمة سند التعهد.
ــخص وتوقيفه إذا قرر  ــرة بالقبض على ذلك الش ــدر مذك ب . أن يص
ــخص املكفول عن مراعاة قرار  إلغاء قرار التخلية أو إذا تخلف الش
ــار إليها في البند )أ(  التخلية املعدل في أية صورة من الصور املش

من هذه املادة .

املادة 128 :
ــخص أخلي  ــند كفالة بإحضار ش ــخص أعطى س ــوز ألي ش 1- يج
ــتدعاء إلى  ــي أي وقٍت من األوقات اس ــة أن يقدم ف ــبيله بكفال س
ــند  ــي الصلح الذي أمر بأخذ س ــي العام أو قاض ــة أو املدع احملكم
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ــة إما كلها أو ما يتعلق منها  ــة ويطلب فيه إبطال الكفال الكفال
به وحده.

ــدر احملكمة أو املدعي العام  ــتدعاء املذكور تص 2- على اثر تقدمي االس
ــب مقتضى احلال  ــي الصلح مذكرة حضور أو إحضار حس أو قاض
للشخص الذي أخلي سبيله يأمر فيها بحضوره أو إحضاره أمامه، 
ــرأ الكفيل من الكفالة ما لم يحضر املكفول  وعلى كل حال ال يب

إلى اجلهة التي أصدرت مذكرة القبض.
ــى املذكرة الصادرة بحقه أو  ــخص مبقتض 3-  إذا حضر أو أحضر الش
ــلم نفسه طوعاً تبطل الكفالة إما بكاملها أو ما يتعلق منها  س
بالطالب ويكلف ذلك الشخص أن يقدم كفيالً آخر مليئاً أو كفالء 
ــة وفقاً ألحكام الفقرة )3(  ــن مليئني أو أن يودع تأمينات نقدي آخري

من املادة )126( وإذا تخلف عن ذلك يقرر توقيفه.

املادة 129 :
ــند الكفالة أو التعهد يجوز  ــرط املدرج في س 1-  إذا لم يعمل بالش
ــرط  ــي كان من املقتضى تنفيذ ذلك الش ــة اخملتصة الت للمحكم
لديها أن تصدر مذكرة إحضار بحق الشخص الذي أخرج بالكفالة 

أمامها وأن تقرر توقيفه.
ــني النقدي املدفوع  ــرر مصادرة التأم ــى احملكمة اخملتصة أن تق 2- عل
ملصلحة اخلزينة أو أن يدفع قيمة سند الكفالة أو التعهد للخزينة 

إذا لم يكن قد أودع تأمني كهذا.
ــه أعاله أو بعد  ــار إلي ــوز للمحكمة حينما تصدر القرار املش 3-  يج
ــه إلى ما دون  ــررت مصادرته أو دفع ــزل املبلغ الذي ق ــداره أن تن إص
ــرط فيما إذا حضر  ــرار دون قيد أو ش ــي ذلك الق ــف أو أن تلغ النص
ــم في الدعوى أو خالل  ــبيله أو أحضره الكفيل قبل احلك اخمللى س
ــهر من تاريخ القرار القاضي باملصادرة أو الدفع أو ألسباب  ثالثة أش

أخرى تدون في الضبط .
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ــغ للخزينة  ــادرة أو بدفع أي مبل ــذي يقضي مبص ــرار ال ــر الق 4-  يعتب
الصادر مبقتضى أحكام الفقرة )3( نافذ املفعول من جميع الوجوه 
ــه قرار صادر  ــتئنافه كأن ــه للمتضرر من هذا القرار حق اس غير أن
ــخص الذي صدر  في دعوى حقوقية أقامها النائب العام على الش

القرار ضده وتنفذ قرارات الدفع مبعرفة دوائر اإلجراء.
ــغ الكفالة تبرأ  ــتيفاء مبل ــل قبل مصادرة أو اس ــى الكفي 5-  إذا توف
ــة وعندئٍذ يجوز للجهة التي  ــه من كل التزام يتعلق بالكفال تركت
ــرة قبض بحق  ــار أو مذك ــدر مذكرة إحض ــة أن تص ــررت الكفال ق
الشخص املكفول وعند إحضاره أو حضوره يكلف بإحضار كفيل 
ــدي وفقاً ألحكام الفقرة )3( من املادة  ــر مليء أو بإيداع تأمني نق آخ

)129( وإذا تخلف عن ذلك يقرر توقيفه.

الفصل الرابع

قرارات النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق

املادة 130 *:
أ . إذا تبني للمدعي العام ، أن الفعل ال يؤلف جرماً أو أنه لم يقم دليال 
على أن املشتكى عليه هو الذي ارتكب اجلرم أو أن األدلة غير كافية 
ــقط بالتقادم أو بالوفاة أو بالعفو العام  او بإسقاط  أو أن  اجلرم س
ــخصي في القضايا املوقوفة على شكوى املتضرر فيقرر  احلق الش
ــتكى عليه وفي باقي  في احلاالت الثالث األولى منع محاكمة املش
ــقط باإلسقاط ويرسل  ــقاط الدعوى العامة  التي تس احلاالت إس

إضبارتها فوراً  إلى النائب العام.
ــب العام أن القرار في محله، وجب عليه خالل ثالثة  ــد النائ ب . إذا وج
ــن وصول إضبارة الدعوى إلى ديوانه، أن يصدر قراراً باملوافقة  أيام م
على ذلك القرار ويأمر بإطالق سراح املشتكى عليه إذا كان موقوفاً 
ــوى يأمر بإعادة  ــات أخرى في الدع ــب إجراء حتقيق ــه يج وإذا رأى أن

* الغي نص الفقرة )أ( من هذه املادة واستعيض عنه بالنص احلالي مبوجب القانون املعدل 
رقم 32 لسنة 2017.
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اإلضبارة إلى املدعي العام إلكمال تلك النواقص.
ــي غير محله، وقرر  ــام أن قرار املدعي العام ف ــد النائب الع ج . إذا وج

فسخه وسار في الدعوى على الوجه التالي:
ــتكى  ــل يؤلف جرماً، فإذا كان جنائياً، يقرر اتهام املش إذا كان الفع
ــزوم محاكمته من أجل  ــاً أو مخالفة يقرر ل ــه، وإذا كان جنحي علي
ــي العام لتقدميها إلى  ــرم ويعيد إضبارة الدعوى إلى املدع ذلك اجل

احملكمة اخملتصة حملاكمته.

املادة 131 :
ــتكى  إذا تبني للمدعي العام أن الفعل يؤلف مخالفة، يحيل املش
ــراحه إن لم يكن موقوفاً  ــه إلى احملكمة اخملتصة ويأمر بإطالق س علي

لسبب آخر.

املادة 132 * :
ــون ، إذا تبني للمدعي  ــادة )51( من هذا القان ــع مراعاة أحكام امل م
العام أن الفعل يؤلف جرماً جنحوياً وأن األدلة كافية إلحالة املشتكى 
عليه الى احملكمة   يقرر الظن عليه بذلك اجلرم  ويحيل ملف الدعوى 

إلى احملكمة اخملتصة حملاكمته.

املادة 133 :
ــاً جنائياً، وأن األدلة  ــام أن الفعل يؤلف جرم ــني للمدعي الع 1- إذا تب

ــن عليه  ــة، يقرر الظ ــه للمحكم ــتكى علي ــة املش ــة إلحال كافي

ــة اجلنائية ذات  ــم من أجله أمام احملكم ــك اجلرم على أن يحاك بذل

االختصاص، ويرسل إضبارة الدعوى إلى النائب العام.

ــتكى  ــد النائب العام قرار الظن في محله، يقرر اتهام املش 2- إذا وج

عليه بذلك اجلرم ويعيد إضبارة الدعوى إلى املدعي العام ليقدمها 

* الغي النص األصلي من هذه املادة واستعيض عنه بالنص احلالي مبوجب القانون املعدل 
رقم 32 لسنة 2017.
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إلى احملكمة ذات االختصاص حملاكمته.
ــب إجراء حتقيقات أخرى في الدعوى  ــد النائب العام أنه يج 3-  إذا وج

يعيد اإلضبارة إلى املدعي العام للقيام بتلك التحقيقات.
4-  إذا وجد النائب العام أن الفعل ال يؤلف جرماً، أو أنه لم يقم دليل 
على أن املشتكى عليه ارتكب ذلك اجلرم، أو أن األدلة غير كافية، أو 
أن اجلرم سقط بالتقادم، أو بالوفاة أو بالعفو العام يقرر فسخ قرار 

ــي احلاالت الثالث  ــتكى عليه ف املدعي العام. ومينع محاكمة املش
ــة ويأمر بإخالء  ــقط الدعوى العام ــى. وفي احلاالت األخرى يس األول

سبيله إذا كان موقوفاً ما لم يكن موقوفاً لسبب آخر.
ــل ال يؤلف جرماً جنائياً، وإمنا يؤلف  ــد النائب العام أن الفع 5-  إذا وج
جرماً جنحياً، يقرر فسخ قرار املدعي العام من حيث الوصف ويظن 
ــارة الدعوى إلى املدعي  ــتكى عليه باجلنحة ويعيد إضب على املش

العام لتقدميها إلى احملكمة ذات االختصاص حملاكمته.

املادة 134 * :
مع مراعاة ما ورد في املادة )114( من هذا القانون :

 يبقى حكم مذكرة التوقيف الصادرة بحق املشتكى عليه سارياً إلى 
ــي الدعوى، وإذا كان قراره باالتهام أو  ــدر النائب العام قراره ف أن يص
ــى أن تنتهي محاكمته أو يخلى  ــزوم احملاكمة فيبقى حكمها إل بل

سبيله حسب األصول.

املادة 135** :
ــب العام املذكورة في  ــتمل قرارات املدعي العام والنائ يجب أن تش
ــبما تقتضي الضرورة بذلك( على اسم املشتكي،  هذا الفصل )حس

* اضيفت عبارة مع مراعاة ما ورد في املادة 114 من هذا القانون( الى مطلع هذه املادة  مبوجب القانون 
املعدل رقم 32 لسنة 2017، وكان قد مت تعديلها مبوجب القانون املعدل رقم 19 لسنة 2009.

)موطنه(  كلمة  بعد  الشخصي(  او  الوطني  ورقمه  عبارة  باضافة  املادة  هذه  تعديل  مت   **
مبوجب القانون املعدل رقم 32 لسنة 2017.
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ــم املشتكى عليه وشهرته وعمره ومحل والدته وموطنه ورقمه  واس
ــان تاريخ توقيفه، مع بيان  ــخصي وإذا كان موقوفاً بي الوطني أو الش
ــه ووصفه القانوني  ــه، وتاريخ وقوعه ونوع ــند إلي موجز للفعل املس
ــكاب ذلك اجلرم  ــتند إليها واألدلة على ارت ــادة القانونية التي اس وامل

واألسباب التي دعت إلعطاء هذا القرار.

املادة 136 :
ــتفادة من  يصدر النائب العام قراراً واحداً في اجلرائم املتالزمة املس
األوراق املعروضة عليه فإذا كان بعضها من نوع اجلناية والبعض اآلخر 
من نوع اجلنحة حتال القضية برمتها إلى احملكمة اخملتصة للنظر بها 

سويًة.

املادة 137 :
تكون اجلرائم متالزمة  :

1-  إذا ارتكبها في آن واحد عدة أشخاص مجتمعني .
ــات وأماكن مختلفة بناًء  ــخاص متعددون في أوق 2-  إذا ارتكبها أش

على اتفاق فيما بينهم .
ــا توطئة للبعض اآلخر أو متهيداً لوقوعه وإكماله  3-  إذا كان بعضه

أو لتأمني بقائه بدون عقاب .
ــي حصل عليها  ــة أو الت ــلوبة أو اخملتلس ــياء املس 4-  إذا كانت األش
ــترك عدة أشخاص في إخفائها  ــطة جناية أو جنحة قد اش بواس

كلها أو بعضها .

املادة 138 :
ــتكى عليه الذي  ــد التهمة بحق املش ــة جديدة تؤي ــرت أدل إذا ظه
ــه، لعدم وجود أدلة، أو لعدم كفايتها، فعلى املدعي  منعت محاكمت
ــام الذي أصدر قرار منع احملاكمة، إجراء حتقيق جديد، وله أن يصدر  الع
ــتكى عليه ولو كان قد  أثناء ذلك التحقيق مذكرة توقيف بحق املش

أخلي سبيله.



قانون أصول احملاكمات اجلزائية

- 56 -

املادة 139 :
ــبق ذكرهم في  ــهود الذين س ــن األدلة اجلديدة إفادات الش ــد م يع
الشكوى ولم تتمكن النيابة من إحضارهم في حينه واألوراق واحملاضر 
ــير  ــأنها تقوية األدلة أو الس ــم تكن قد بحثت إذا كان من ش ــي ل الت

بالتحقيق في وجهة تؤدي إلى ظهور احلقيقة.
الكتاب الثاني

احملاكمات
الباب األول
االختصاص

املادة 140 * :
ــا في جميع اخملالفات  ــب اختصاصه 1- تنظر محاكم الصلح بحس

واجلنح التي لم يعني القانون محكمة أخرى لنظرها .
2- تنظر محاكم البداية في كل من :

ــي القانون  ــن اختصاصها مبقتضى نص ف ــة ضم ــح الداخل أ- اجلن
والتي يحيلها اليها املدعي العام او من يقوم مقامه .

ــع اجلرائم التي هي من نوع اجلناية والتي لم يعني القانون  ب- جمي
محكمة أخرى لنظرها .

ــا مبوجب قرار  ــع اجلناية احملالة اليه ــة املتالزمة م ــم اجلنح ج- جرائ
إتهام .

املادة 140 مكررة ** :
ــوى يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى  1- إذا كان احلكم في الدع
ــبب وقف األولى حتى يتم  جزائية أخرى جاز للمحكمة وبقرار مس

الفصل في الثانية .
2- اذا كان احلكم  في الدعوى اجلزائية يتوقف على الفصل في مسألة 
ــخصية جاز للمحكمة وبقرار مسبب أن  من مسائل األحوال الش

* هكذا اصبحت املادة )140( بعد تعديلها مبوجب القانون املعدل رقم 32 لسنة 2017.
** اضيفت املادة )140 مكررة( بالنص احلالي  مبوجب القانون املعدل رقم 32 لسنة 2017.
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توقف الدعوى وحتدد للمشتكى عليه أو للمدعي باحلق الشخصي 
أو للمجني عليه أجالً لرفع املسألة املذكورة الى احملكمة اخملتصة .
3- إذا انقضى األجل املشار اليه في الفقرة السابقة ولم ترفع الدعوى 
ــة اجلزائية أن تصرف النظر عن  الى احملكمة اخملتصة جاز للمحكم
ــف الدعوى وتفصل فيها ، كما يجوز أن حتدد للخصوم أجالً آخر  وق

اذا رأت أن هناك اسباباً تبرره .
4- ال مينع وقف الدعوى وفقا لهذه املادة من اتخاذ االجراءات  والتدابير 

الضرورية أو املستعجلة كالتوقيف وإخالء السبيل .

الفصل األول
في حفظ النظام في اجللسة 

واجلرائم اخمللة باالحترام الواجب للمحكمة

املادة 141 :
1-  ضبط اجللسة وإدارتها منوطان برئيسها .

2-  إذا بدر من أحد احلاضرين أثناء انعقاد اجللسة عالمة استحسان أو 
استهجان أو حركة ضوضاء بأية صورة كانت أو أتى مبا يخل بنظام 

اجللسة أمر رئيس احملكمة أو القاضي بطرده.
ــر رئيس احملكمة أو القاضي  ــإن أبى اإلذعان، أو عاد بعد طرده، أم 3-  ف

بسجنه مدة ال تزيد على ثالثة أيام.
ــد وقع ممن يؤدي وظيفة في احملكمة كان لها أن  ــالل ق 4- وإذا كان اإلخ
ــس املصلحة توقيعه من  ــة ما لرئي توقع عليه أثناء انعقاد اجللس

اجلزاءات التأديبية.

املادة 142 :
ــخص ما  ــة من قبل ش ــة أو مخالفة في اجللس ــت جنح 1-  إذا وقع
ــر بتلك اجلرمية يجوز للمحكمة  وكان من اختصاص احملكمة النظ
ــوال ممثل النيابة  ــماع أق ــه في احلال وحتكم عليه بعد س أن حتاكم
ــتحقها ويخضع  ــخص بالعقوبة التي يس العامة ودفاع ذلك الش
حكمها هذا لسائر الطرق التي تخضع لها األحكام الصادرة عنها.
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ــت احملكمة  ــاص احملكمة، نظم ــن اختص ــرج ع ــرم يخ 2-  إذا كان اجل
ــتكى عليه موقوفاً إلى املدعي  ــلته مع املش محضراً بالواقع وأرس

العام ملالحقته.
3-  ال تتوقف محاكمة املشتكى عليه في هذه احلالة على شكوى أو 
ــخصية إذا كانت اجلرمية من اجلرائم التي يشترط القانون  دعوى ش

لرفع الدعوى فيها احلصول على مثل ذلك.

املادة 143 :
ــس احملكمة أو القاضي محضراً  ــرم الواقع جناية نظم رئي إذا كان اجل
بالواقع وأمر بتوقيف املشتكى عليه وأحاله على املدعي العام ملالحقته.

املادة 144 :
اجلرائم التي تقع في اجللسة ولم حتكم فيها احملكمة حال انعقادها 

يكون نظرها وفقاً للقواعد العادية.

املادة 145 :
ــببه  ــة وبس ــه بواجبه في اجللس ــي أثناء قيام ــن احملام ــع م إذا وق
ــاً مخالً  ــا يجوز اعتباره تشويش ــه جزائياً أو م ــتدعي مؤاخذت ما يس
ــدث وللمحكمة أن تقرر  ــة محضراً مبا ح بالنظام يحرر رئيس اجللس
ــراء التحقيق إذا كان ما وقع منه  ــة احملامي إلى املدعي العام إلج إحال
ــني إذا كان ما وقع منه  ــاً وإلى نقيب احملام ــتدعي مؤاخذته جزائي يس
ــوز أن يكون رئيس  ــني ال يج ــاً، وفي احلالت ــه تأديبي ــتدعي مؤاخذت يس
ــا عضواً في احملكمة  ــع فيها احلادث أو أحد أعضائه ــة التي وق اجللس

التي تنظر الدعوى.
الباب الثاني

تبليغ األوراق القضائية

املادة 146 * :
ــرطة أو  ــة محضر أو أحد أفراد الش ــة مبعرف ــغ األوراق القضائي تبل

* مت تعديل املادة )146( مبوجب القانون املعدل رقم 15 لسنة 2006..
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ــول احملاكمات املدنية مع  ــول املعينة في قانون أص ــدرك وفقاً لألص ال

مراعاة األحكام اخلاصة الواردة في هذا القانون.

الباب الثالث

البينــات

املادة 147 * :
1-  املتهم برئ حتى تثبت إدانته بحكم قطعي .

ــات بجميع طرق اإلثبات  ــة في اجلنايات واجلنح واخملالف ــام البين 2-  تق

ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية.

ــات وجب التقيد بهذه  ــص القانون على طريقة معينة لإلثب 3-  إذا ن

الطريقة.

ــراءة املتهم أو  ــرر القاضي ب ــة على الواقعة يق ــم تقم البين 4- إذا ل

الظنني أو املشتكى عليه من اجلرمية املسندة إليه.

املادة 148 ** :

ــوز للقاضي أن يعتمد إال البينات التي قدمت أثناء احملاكمة  1-  ال يج

وتناقش فيها اخلصوم بصورة علنية.

ــوال متهم ضد متهم آخر إذا وجدت قرينة  ــوز االعتماد على أق 2- يج

أخرى تؤيدها ويحق للمتهم اآلخر أو وكيله مناقشة املتهم املذكور.

املادة 149 :

ــة اجلزائية وجب على  ــخصي مع القضي ــد إدعاء باحلق الش إذا وج

القاضي اتباع قواعد اإلثبات اخلاصة به.

* عدلت الفقرة )1( من املادة )147( باضافة عبارة )بحكم قطعي( الى آخرها مبوجب القانون 
املعدل رقم 32 لسنة 2017..

** هكذا عدلت هذه املادة بالغاء الفقرة )1( واالستعاضة عنها بالنص الوارد اعاله مبوجب 
القانون املعدل رقم 16 لسنة 2001.
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املادة 150 * :
ــة في  ــة العدلي ــراد الضابط ــه أف ــذي ينظم ــط ال ــل بالضب يعم
ــكام القوانني اخلاصة  ــون بإثباتها مبوجب أح ــح واخملالفات املكلف اجلن

وللمشتكى عليه إثبات عكسها بجميع طرق اإلثبات.

املادة 151 :
لكي تكون للضبط قوة إثباتية يجب :

ــف وأثناء قيامه  ــدود اختصاص املوظ ــد نظم ضمن ح ــون ق أ . أن يك
مبهام وظيفته.

ب . أن يكون املوظف قد شهد الواقعة بنفسه.
ج . أن يكون الضبط صحيحاً في الشكل.

أما الضبوط األخرى فتكون جميعها كمعلومات عادية.

املادة 152 :
ــم أو الظنني أو  ــائل املتبادلة بني املته ــوز إثبات واقعة بالرس ال يج

املشتكى عليه ومحاميه.

املادة 153 ** :
ــني أو فروعه أو زوجه  ــهادة أي من أصول املتهم أو الظن ــمع ش تس
ــاء الرابطة الزوجية إال أنه يجوز لهم االمتناع عن أداء  ولو بعد انقض

الشهادة ضده أو ضد شركائه في اتهام واحد.

املادة 154 :
ــه أو زوجه ألداء  ــني أو فروع ــول املتهم أو الظن ــن أص ــي أي م إذا دع
ــهادة دفاعاً عنه فإن الشهادة املعطاة على الوجه املذكور سواء  الش
في االستجواب أو في مناقشة املدعي العام يجوز االستناد إليها في 

إثبات اجلرم املسند إلى املتهم أو الظنني.

* هكذا عدلت هذه املادة بإلغاء ما ورد فيها واالستعاضة عنه بالنص الوارد اعاله مبوجب 
القانون املعدل  رقم 16 لسنة 2001.

** هكذا عدلت هذه املادة بإلغاء ما ورد فيها واالستعاضة عنه بالنص الوارد اعاله مبوجب 
القانون املعدل  رقم 16 لسنة 2001.
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املادة 155 :
تقبل شهادة كل من األصول والفروع أو الزوج في اإلجراءات اجلزائية 
التي يقيمها أحدهم على اآلخر لضرر جسماني أو الستعمال أحدهم 

الشدة مع اآلخر أو في اإلجراءات املتعلقة بالزنا.

املادة 156 :
ــماع عن قول قيل في الوقت الذي يزعم  ــهادة على الس تقبل الش
ــده ببرهة وجيزة إذا كان يتعلق  ــوع اجلرم فيه أو قبل وقوعه أو بع بوق
ــة على أن تكون هذه  ــاس بالقضي ــرة بواقعة أو وقائع لها مس مباش

الشهادة قد نقلت عن شخص هو نفسه شاهد أيضاً .

املادة 157 :
ــهادة عن قوٍل قاله شخص يدعي بوقوع فعل تعِد  يجوز قبول الش
ــي اكتنفته إذا قاله حني  ــه ويتعلق بذلك الفعل أو بالظروف الت علي
ــنحت له الفرصة  ــد ذلك ببرهة وجيزة أو حاملا س ــوع الفعل أو بع وق
ــكوى بذلك أو إذا كان القول مرتبطاً بالفعل ارتباطاً يجعله  لرفع ش
ــرة بارتكاب اجلرم أو إذا أدي  ــماً من سياق الظروف املتعلقة مباش قس
ذلك القول من قبل املعتدى عليه حينما كان على فراش املوت أو كان 
يعتقد بأنه في دور النزع كنتيجة مباشرة للتعدي وإن كان الشخص 
الذي أدى ذلك القول لم يحضر كشاهد أو تعذر حضوره لدى احملاكمة 

لوفاته أو عجزه أو مرضه أو تغيبه عن اململكة األردنية الهاشمية.

املادة 158 * :
ــهود الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة من  ــماع الش 1- أ. يجوز س
ــتدالل إذا تبني أنهم ال يدركون  ــبيل االس دون حلف ميني على س

كنه اليمني.

* الغي نص املادة واستعيض عنه بالنص احلالي مبوجب القانون املعدل رقم 32 لسنة 
 .2017
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ب.  إن الشهادة التي تؤخذ على سبيل االستدالل ال تكفي وحدها 
لإلدانة ما لم تكن مؤيدة ببينة أخرى .

ج. مع مراعاة أحكام املادة )74( من هذا القانون والبندين )أ( و)ب( من 
ــتخدم املدعي العام واحملكمة التقنية احلديثة  هذه الفقرة ، يس
ــرة وذلك حماية  ــد )د( من هذه الفق ــب ما يقضي به البن بحس
ــهود الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من العمر عند اإلدالء  للش
ــائل ألي خصم مناقشة  ــهاداتهم وعلى أن تتيح هذه الوس بش
ــهادة بينة مقبولة في  ــاهد أثناء احملاكمة ، وتعد هذه الش الش

القضية .
ــتخدام التقنية  ــذه الفقرة ، يكون اس ــد )ج( من ه ــات البن د. لغاي
ــي عليه في جرائم  ــماع أقوال اجملن ــة وجوبياً في حالة س احلديث
ــداء على العرض إال إذا تعذر ذلك وجوازياً في جميع احلاالت  االعت

األخرى .
ــتخدام التقنيات احلديثة في  ــوز للمدعي العام أو احملكمة اس 2- يج
ــة، ومبا في  ــاس بحق املناقش إجراءات التحقيق واحملاكمة دون املس
ذلك محاكمة النزيل عن بعد من مركز اإلصالح والتأهيل املودع به 

على النحو املبني في النظام الذي يصدر لهذه الغاية .
ــا في ذلك  ــي التقنية احلديثة مب ــتخدمة ف ــع األدواات املس 3- تخض
األشرطة واألقراص املدمجة الجراءات احلماية املقررة للحفاظ على 

سريتها وخصوصية الشاهد أو النزيل.

املادة 159 :
ــتكى عليه في غير  إن اإلفادة التي يؤديها املتهم أو الظنني أو املش
ــل فقط إذا  ــا بارتكابه جرماً تقب ــام ويعترف فيه ــور املدعي الع حض
ــروف التي أديت فيها واقتنعت احملكمة  قدمت النيابة بينة على الظ

بأن املتهم أو الظنني أو املشتكى عليه أداها طوعاً واختياراً .
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املادة 160 *  :
ــه أو هوية من  ــتكى علي ــة املتهم أو الظنني أو املش ــات هوي 1-  إلثب
ــيلة  ــه عالقة باجلرم، تقبل في معرض البينة البصمات أو أي وس ل
ــراءات التحقيق إذا  ــات أو إج ــرى  أثناء احملاكم ــة معتمدة أخ علمي
ــطة الشاهد أوالشهود وكانت مؤيدة بالبينة الفنية  قدمت بواس
كما يجوز قبول الصور الشمسية في معرض البينة للتعرف على 

صاحبها .
ــاب الثالث من  ــى أحكام الب ــذه املادة تراع ــد تطبيق حكم ه 2-  عن

الكتاب الثاني من هذا القانون .

املادة 161 :
ــؤول عن  ــتدل منه بأنه صادر من املوظف املس 1-  إن التقرير الذي يس
مختبر احلكومة الكيماوي أو من محلل احلكومة الكيماوي واملوقع 
ــاوي أو التحليل الذي  ــن نتيجة الفحص الكيم بتوقيعه واملتضم
أجراه بنفسه بشأن أية مادة مشتبه فيها يقبل في معرض البينة 
في اإلجراءات اجلزائية دون أن يدعى ذلك املوظف أو احمللل كشاهد .

ــف أو احمللل أن  ــرة )1( يترتب على املوظ ــن أحكام الفق ــم م 2-  بالرغ
ــة القائمة أمام أية محكمة  ــاهد في اإلجراءات اجلزائي يحضر كش
ــة أو قاضي الصلح أن  ــة الصلح إذ رأت احملكم ــا في ذلك محكم مب

حضوره ضروري لتأمني العدالة .

املادة 162 ** :
ــماع شاهد أدلى بشهادته  في التحقيقات اإلبتدائية  1-  إذا تعذر س
ــزه أو مرضه أو غيابه عن اململكة  ــد حلف اليمني لوفاته أو عج بع
أو ألي سبب من األسباب ترى احملكمة معه عدم متكنها من سماع 

* هكذا اصبحت هذه املادة بعد تعديلها  مبوجب القانون املعدل  رقم 32 لسنة 2017.
** الغي نص الفقرة )1( من املادة )162( من القانون األصلي واستعيض عنه بالنص احلالي 

مبوجب القانون املعدل  رقم 32 لسنة 2017.
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شهادته يجوز للمحكمة أن تأمر بتالوة إفادته أثناء احملاكمة كبينة 
في الدعوى وفي اجلنح التي ال يتم إجراء حتقيق إبتدائي  فيها يجوز 
ــباب نفسها واملبينة  ــاهد لألس للمحكمة صرف النظر عن أي ش

في هذه املادة .
ــها أثناء نظر الدعوى وفي  ــة أن تأمر ولو من تلقاء نفس 2- للمحكم
أي دور من أدوار احملاكمة فيها بتقدمي أي دليل وبدعوة أي شاهد تراه 

الزماً لظهور احلقيقة .

املادة 163 * :  
ــم يحضر تصدر  ــهادة ول ــاهد مذكرة دعوة ألداء الش ــغ الش إذا أبل
ــني  احملكمة مذكرة إحضار بحقه ولها أن تقضي بتغرميه حتى خمس

ديناراً .

املادة 164:
ــه بالغرامة، إن كان أثناء احملاكمة أو  ــاهد احملكوم علي إذا حضر الش
بعدها، وأبدى عذراً مشروعاً عن غيابه فللمحكمة أن تعفيه منها .

املادة 165 :
ــي عن أداء اليمني أو عن اإلجابة  ــاهد بغير مبرر قانون إذا امتنع الش
على األسئلة التي توجهها إليه احملكمة فيجوز لها أن تودعه السجن 
ــجن وقبل  ــهراً واحداً وإذا قبل أثناء مدة إيداعه الس مدة ال تتجاوز ش
ــئلة التي تلقى  اختتام اإلجراءات أن يحلف اليمني ويجيب على األس

عليه يفرج عنه في احلال بعد قيامه بذلك .

الباب الرابع

أصول احملاكمات لدى احملاكم البدائية في القضايا اجلنحوية

املادة 166 **:
1-  ال يقدم أي شخص للمحاكمة أمام محكمة بدائية ، ما لم يصدر 

)خمسني  بعبارة  عنها  واستعيض   )163( املادة  في  الواردة  دينارا(  )عشرين  عبارة  الغيت   *
دينارا(  مبوجب القانون املعدل  رقم 32 لسنة 2017.

** هكذا اصبحت هذه املادة بعد تعديلها  مبوجب القانون املعدل  رقم 32 لسنة 2017
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بحقه املدعي العام قرار ظن من أجل محاكمته بتلك اجلرمية
ــقوط الدعوى  ــض عليه قبل س ــه أو قب ــني نفس ــلم الظن 2-  إذا س
ــبق استجوابه عن اجلنحة وجب  بالتقادم أو بالعفو العام ولم يس
ــى املدعي العام  ــرض الظنني مع ملف الدعوى عل ــى احملكمة ع عل
ــكام املادة )114( من هذا  ــأنه وفق أح الجراء املقتضى القانوني بش

القانون .
ــل النيابة العامة  ــة البدائية بحضور ممث ــات احملكم 3- تنعقد جلس

والكاتب .

املادة 167 *:
1- في احملاكمات التي جتري أمام قاضي الصلح وغيرها التي ال يفرض 
القانون متثيل النيابة العامة فيها يجوز للشاكي أو وكيله القيام 
ــمية البينة وتقدميها  ــدور ممثل النيابة العامة فيها من حيث تس ب
ــة الدفاع وطلب إجراء اخلبرة إن كان  ــتجواب الشهود ومناقش واس

لها مقتضى  .
2- في احلاالت التي تقام فيها الدعوى مباشرة أمام محكمة الصلح 

من قبل املشتكي أو وكيله يترتب مراعاة ما يلي :
أ. على املشتكي أن يقدم الئحة شكواه متضمنة اسم وعنوان كل 
ــتكي واملشتكى عليه ، وبيانا موجزاً عن الفعل املسند  من املش
ــتكى عليه وتاريخ وقوعه ومع توقيع املشتكي على تلك  للمش

الالئحة .
ب. على املشتكي أن يرفق بالئحة شكواه فور تقدميها قائمة بيناته 
التي تثبت ارتكاب املشتكى عليه الفعل املشكو منه ، متضمناً 
ــهوده ، وبيناته اخلطية التي حتت يده ، وحتديد بيناته  ــماء ش اس
ــماح له بتقدميها في  حتت يد الغير ، وذلك حتت طائلة عدم الس

أي مرحلة الحقة .

مبوجب  اعاله  الوارد  بالنص  عنه  واستعيض  األصلي  القانون  من   )167( املادة  نص  الغي   *
القانون املعدل  رقم 32 لسنة 2017.
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ــي احلاالت املبينة في الفقرة  ــخصي ف 3- إذا مت تقدمي ادعاء باحلق الش
ــخصي أو  ــابقة من هذه املادة ، فيتعني على املدعي باحلق الش الس
وكيله تقدمي بيناته املؤيدة الدعائه فور تقدميه على النحو املبني في 
ــماح له بتقدميها في أي  ــك الفقرة ، وذلك حتت طائلة عدم الس تل

مرحلة الحقة .
املادة 168 * :

ــتكى عليه وسؤاله عنها  ــة تالوة التهمة على املش ــتثناء جلس 1- باس
ــتكى عليه  ــة اخملصصة إلعطاء افادته الدفاعية، يجوز للمش واجللس
ــالً من احملامني حلضور احملاكمة بدالً  ــي دعاوى اجلنح ان ينيب عنه وكي ف

عنه  ما لم تقرر احملكمة ان حضوره بالذات ضروري لتحقيق العدالة.
ــادة اذا كان الظنني  ــا ورد في الفقرة )1( من هذه امل ــى الرغم مم 2 - عل
شخصاً معنوياً يسوغ له بالدعوى اجلنحية ان ينيب عنه وكيالً من 

احملامني ما لم تقرر احملكمة حضور ممثله بالذات.
املادة 169 :

ــاعة املعينني في  إذا لم يحضر الظنني إلى احملكمة في اليوم والس
ــول، فللمحكمة أن حتاكمه  ــب األص ــرة الدعوة املبلغة له حس مذك
ــذه احلالة األخيرة أن تصدر  ــاً، ولو كان مكفوالً، ولها في مثل ه غيابي

مذكرة قبض بحقه .
املادة 170 **0 :

ــحب  ــخصي أو الظنني احملاكمة ثم انس إذا حضر املدعي باحلق الش
منها ألي سبب كان أو إذا غاب عن احملاكمة بعد حضوره إحدى جلساتها 
ــتئناف من تاريخ تبلغه  ــر احملاكمة وجاهية بحقه وتبدأ مدة االس تعتب

احلكم وفق أحكام قانون أصول احملاكمات املدنية املعمول به .
املادة 171 :

ــراً بداعي  ــة إجراءها س ــا لم تقرر احملكم ــري احملاكمة عالنية م جت

* هكذا عدلت هذه املادة  مبوجب القانون املعدل  رقم 19 لسنة 2009. وكان قد مت تعديلها 
من قبل مبوجب القانون املعدل رقم 16 لسنة 2001 باضافة الفقرة الثانية لها.

** مت تعديل هذه املادة مبوجب القانون املعدل رقم 15 لسنة2006.
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ــة على النظام العام أو األخالق وميكن في جميع األحوال منح  احملافظ
األحداث أو فئة معينة من الناس من حضور احملاكمة .

املادة 172 *:
ــرار الظن واألوراق  ــو كاتب احملكمة ق ــدء في احملاكمة يتل ــد الب 1-  عن
ــة العامة واملدعي  ــدت، ويوضح ممثل النياب ــق األخرى إن وج والوثائ
ــخصي أو وكيله وقائع الدعوى، ثم تسأل احملكمة الظنني عن  الش

التهمة املسندة إليه .
2-  إذا اعترف الظنني بالتهمة، يأمر الرئيس بتسجيل اعترافه بكلمات 
ــتعملها في اعترافه ومن ثم  ــرب ما تكون إلى األلفاظ التي اس أق
تدينه احملكمة وحتكم عليه بالعقوبة التي تستلزمها جرميته إال إذا 

بدت لها أسباب كافية تقضي بعكس ذلك .
ــزم الصمت يعتبر أنه غير معترف  ــض الظنني اإلجابة أو الت 3-  إذا رف

بالتهمة ويأمر رئيس احملكمة بتدوين ذلك في الضبط.
4-  إذا أنكر الظنني التهمة أو رفض اإلجابة عليها أو لم تقنع احملكمة 
ــتماع البينات وفقاً ملا هو منصوص عليه  ــرع في اس باعترافه تش

فيما بعد .

املادة 173 ** :
ــهود النيابة وشهود املدعي الشخصي وتسمع  1-  تدعو احملكمة ش
ــواد اجلرمية )إن  ــرض عليهم امل ــرة وتع ــم من قبلها مباش أقواله
ــهادة التي  ــوز للمحكمة أن تأمر بتالوة الش ــدت(، على أنه يج وج
أعطيت بعد حلف اليمني في التحقيق االبتدائي إذا قبل املشتكى 

عليه أو وكيله ذلك .
ــاهد ، يجوز للظنني  ــهادة الش ــماع ش ــد فراغ احملكمة من س 2-  بع

* عدلت الفقرة )3( من هذه املادة باضافة عبارة )أو التزم الصمت( بعد كلمة )االجابة( مبوجب 
القانون املعدل  رقم 32 لسنة 2017.

اعاله مبوجب  الوارد  بالنص  عنه  واستعيض  األصلي  القانون  من   )173( املادة  الغي نص   **
القانون املعدل  رقم 32 لسنة 2017.
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ــاهد   ــؤال الى كل ش ــاطة احملكمة أي س أو محاميه أن يوجه  بوس
دعي إلثبات التهمة مبا في ذلك املشتكي إذا دعي كشاهد ، ويجوز  
ــئلة في املسائل التي أثيرت،  للنيابة العامة  توجيه مثل هذه األس
ــهود الدفاع ، وفي هذه  ــئلة الى ش كما يجوز للنيابة أن توجه اس
ــئلة بحدود املسائل  احلالة يجوز للظنني أو وكيله ايضاً توجيه أس
التي أثارتها النيابة العامة وللمدعي باحلق الشخصي مناقشة أي 

شاهد بشأن هذا االدعاء . 
ــتوضح من أي شاهد عن كل  3- في جميع األحوال للمحكمة ان تس

ما تراه الزما إلظهار احلقيقة.
ــتجواب واملناقشة مبا في  4- يدون في احملاضر جميع ما يثار أثناء االس

ذلك االعتراضات التي تثار أثناء احملاكمة .
5- اذا لم يوكل للظنني محام فللمحكمة عند استجواب كل شاهد 
ــئلة للشاهد وتدون  ــأل الظنني اذا كان يرغب في توجيه اس أن تس

في احملضر أجوبة الشاهد عليها . 

املادة 174 :
ــاهد قبل سماع شهادته عن اسمه  ــأل رئيس احملكمة كل ش 1-  يس
وشهرته وعمره ومهنته وموطنه وهل هو في خدمة أحد الفريقني 
ــة القرابة ويحلفه اليمني باهلل العظيم  أو من ذوي قرباه وعن درج
ــهد احلق دون زيادة أو نقصان ويدون جميع ذلك في محضر  بأن يش

احملاكمة .
2-  تتلى على الشاهد إفادته السابقة إن وجدت ويطلب منه التوفيق 

بينهما إذا وجد تناقض فيها مع إفادته املؤداة أمام احملكمة .

املادة 175 * :
1-  بعد سماع بينة النيابة يجوز للمحكمة أن تقرر عدم وجود قضية 
ضد الظنني وأن تصدر قرارها الفاصل فيها وإال سألت الظنني عما 

* الغي نص الفقرات )2( و)3( و)4( من هذه املادة واستعيض عنه بالنص احلالي مبوجب القانون 
املعدل رقم 16 لسنة 2001.
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ــه فإذا أعطى مثل  ــي إعطاء إفادة دفاعاً عن نفس ــب ف إذا كان يرغ
هذه اإلفادة جاز ملمثل النيابة العامة مناقشته.

ــهود  ــأله احملكمة إذا كان لديه ش 2-  بعد أن يعطي الظنني إفادة تس
ــهوداً أو بينة  ــه فإذا ذكر أن لديه ش ــرى يعزز فيها دفاع ــة أخ أو بين
ــن تقدمي البينة ،  ــت طائلة اعتباره عاجزا ع ــرى وجب عليه ، وحت أخ
ــن تاريخ إعطاء تلك االفادة  ــبوعني م تقدمي قائمة ببيناته خالل اس
مبا في ذلك اسماء شهوده مع بيان محال اقامتهم ، وتقرر احملكمة 
ــهاداتهم ، اال اذا رأت ان ال عالقة لهم  ــتماع الى ش دعوتهم واالس
ــير العدالة أو تأخير غير مبرر  ــتؤدي الى اعاقة س بالدعوى وانها س

للفصل في الدعوى .

املادة 176 :
بعد استماع البينات يبدي املدعي الشخصي مطالبه وممثل النيابة 
العامة مطالعته والظنني واملسؤول باملال دفاعهما وبعد ذلك حتكم 

احملكمة في احلال أو في جلسة تالية.

املادة 177 :
ــه حتكم عليه احملكمة  ــند إلي إذا ثبت أن الظنني ارتكب اجلرم املس

بالعقوبة وتقضي في احلكم نفسه بااللزامات املدنية.

املادة 178 *  :
ــراءة عند انتفاء  ــوت الفعل وبالب ــة باإلدانة عند ثب ــي احملكم تقض
األدلة أو عدم كفايتها وبعدم املسؤولية إذا كان الفعل ال يؤلف جرما 
ــه بالزام املدعي  ــا تقضي في الوقت نفس ــتوجب عقاباً كم أو ال يس
الشخصي بناء على طلب الظنني بالتعويض اذا ظهر لها أن الدعوى 

أقيمت بصورة كيدية .

مبوجب  اعاله  الوارد  بالنص  عنه  واستعيض  األصلي  القانون  من   )178( املادة  نص  الغي   *
القانون املعدل  رقم 32 لسنة 2017.
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املادة 179 * :
1-  إذا كان الفعل من نوع اخملالفة أو اجلنحة العائد حق النظر فيها إلى 
ــاس القضية وبالتعويض  ــة الصلحية تقضي احملكمة بأس احملكم

الشخصي عند االقتضاء.
ــل مالزماً جلنحة من اختصاص احملكمة البدائية  2-  أما إذا كان الفع

تقضي احملكمة فيهما بحكم واحد.

املادة 180 :
ــة، قضت بعدم  ــكل جرمية جناي ــدت احملكمة أن الفعل يش إذا وج
ــي عند توديع  ــام على قراره الظن ــر املدعي الع ــا، وإذا أص اختصاصه
ــاص بطريقة تعيني  ــالف على االختص ــوى إليه عندئٍذ يحل اخل الدع

املرجع ويبقى لها حق إصدار مذكرة التوقيف عند احلاجة.

املادة 181 :
1-  يحكم برسوم ونفقات الدعوى وفقاً ألحكام نظام رسوم احملاكم.

ــر الدعوى من الرسوم  ــخصي الذي خس 2-  ميكن إعفاء املدعي الش
والنفقات كلها أو بعضها إذا اتضح حسن نيته.

املادة 182 ** :
ــتمل احلكم النهائي على العلل واألسباب املوجبة له  يجب أن يش
ــا الفعل وهل هو قابل  ــادة القانونية املنطبق عليه ــر فيه امل وأن تذك

للطعن أم ال.

املادة 183 :
1-  يوقع قضاة احملكمة مسودة احلكم قبل تفهيمه ويوقعها الكاتب 

غب تالوته.

* هكذا عدلت هذه املادة بالغاء عبارة ولم يطلب املدعي العام او املدعي الشخصي احالة 
الدعوى على تلك احملكمة(  مبوجب القانون املعدل  رقم 16 لسنة 2001.

** الغيت كلمة )االستئناف( الواردة في هذه املادة واستعيض عنها بكلمة )للطعن( مبوجب 
القانون املعدل  رقم 32 لسنة 2017.
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ــرة  2- وإذا كان احلكم خالياً من التوقيع غرم الكاتب بدينار حتى عش
دنانير غرامة واستهدف القاضي للشكوى من احلكام.

3- تصدر احملكمة حكمها باإلجماع أو باألكثرية.
ــة علنية ويؤرخ  ــس احملكمة أو من ينيبه احلكم في جلس 4- يتلو رئي

بتاريخ تفهمه.
ــة اخلاص ويحفظ  ــجل احملكم ــجل احلكم بعد صدوره في س 5- يس

أصل احلكم مع أوراق الدعوى العائدة إليه.

املادة 184 * :
ــة الوجاهي أن يعترض على احلكم  ــوم عليه غيابياً أو مبثاب للمحك
ــوم الذي يلي تاريخ تبلغه احلكم  ــرة أيام ابتداًء من الي في ميعاد عش
ــتدعاء يرفعه إلى احملكمة التي أصدرت احلكم إما مباشرة  وذلك باس

وإما بواسطة محكمة موطنه.

املادة 185 ** :
1-  يرد االعتراض الوارد بعد انقضاء امليعاد املبني في املادة السابقة.

ــاً لنص الفقرة  ــه غيابيا احلكم وفق ــم يبلغ احملكوم علي ــا إذا ل 2-  أم
ــادة )7( واملادة )8( من قانون أصول احملاكمات املدنية أو لم  )1( من امل
يستدل من معامالت انفاذه أن احملكوم عليه قد علم بصدوره يبقى 

اإلعتراض مقبوالً حتى سقوط العقوبة بالتقادم .
3- لغايات تطبيق أحكام الفقرة )2( من هذه املادة فانه ال يعتبر تبليغ 

الوكيل منتجاً آلثاره القانونية في األحكام الغيابية .

املادة 186 :
يرد االعتراض إذا لم يحضر احملكوم عليه اجللسة األولى للمحاكمة 

االعتراضية أو تغيب قبل أن يتقرر قبول اعتراضه شكالً.

* هكذا اصبحت املادة )184( بعد تعديلها مبوجب القانون املعدل رقم 32 لسنة 2017.
** الغي نص املادة )185( من القانون األصلي واستعيض عنه بالنص احلالي مبوجب القانون 

املعدل رقم 32 لسنة 2017.
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املادة 187 :
ــي كأنه لم يكن مع  ــكالً اعتبر احلكم الغياب ــل االعتراض ش إذا قب

ــف الصادرة عن  ــرة التوقي ــادة 180 املتعلقة مبذك ــكام امل ــاة أح مراع

احملكمة.

املادة 188 :
1-  ال يسوغ االعتراض على احلكم الغيابي القاضي برد االعتراض وإمنا 

يسوغ استئنافه وفقاً لألصول املبينة فيما بعد.

2- ويشمل هذا االستئناف احلكم الغيابي األول.

املادة 189 :
ــي االعتراض وإمنا  ــي الصادر مبثابة الوجاه ــل احلكم الغياب 1-  ال يقب

يسوغ استئنافه وفقاً لألصول املبينة فيما بعد.

ــل لالعتراض، ولم يكن كذلك،  ــن احلكم الغيابي أنه قاب 2-  إذا تضم

ــه املعترض  ــى للمحكوم علي ــراض، ويبق ــة رد االعت ــررت احملكم ق

ــة وتبتدئ من اليوم الذي يلي  ــتئناف احلكم خالل املدة القانوني اس

صدور قرار الرد، أو تبلغه إذا كان غيابياً.

املادة 190 :
ــة عشر يوماً من كل شهر ترسل احملكمة إلى  في نهاية كل خمس

النائب العام جدوالً باألحكام الصادرة خاللها.

املادة 191 * :
ــكام اجلنحوية ويجري  ــتئناف في األح ــن بطريق االس يقبل الطع
ــي في هذا القانون أو في  ــاً للقواعد واألصول املنصوص عليها ف وفق

أي قانون آخر .

عدلت هذه املادة باستبدال عبارة )في باب االستئناف( بعبارة في هذا القانون او في اي   *
قانون آخر( مبوجب القانون املعدل  رقم 32 لسنة 2017.
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املادة 192 :
ــتئناف وال قبل البت في  ــاء ميعاد االس ــذ احلكم قبل انقض ال ينف

االستئناف عند وقوعه.

املادة 193 :
إذا كان الظنني أو املشتكى عليه موقوفاً وقضت محكمة الدرجة 
ــراحه فور صدور احلكم بالرغم من استئنافه  األولى بالبراءة أطلق س

وإذا قضت بعقوبة احلبس أو بالغرامة أطلق سراحه فور إنفاذها.

الباب اخلامس

الفصل األول

األصول املوجزة

املادة 194 :
ــة والصحية والنقل  ــة القوانني واألنظمة البلدي ــري في مخالف جت

على الطرق األصول املوجزة اآلتي بيانها.

املادة 195 :
1-  عند وقوع مخالفة للقوانني واألنظمة املذكورة وكانت تستوجب 
ــة بها إلى القاضي  ــل ورقة الضبـط املنظم عقوبة تكديرية ترس
ــل قانوناً بدون  ــتوجبها الفع ــص فيحكم بالعقوبة التي يس اخملت

دعـوة املشتكى عليه.
2-  يصدر القاضي حكمه في ميعاد عشرة أيام ما لم يوجب القانون 

ميعاداً أقصر من ذلك .

املادة 196 :
ــي أوراق الضبط املوافقة  ــة الوقائع املثبتة ف ــذ القاضي بصح يأخ

ألصول تنظيمها .

املادة 197:
ــتمل القرار القاضي بالعقوبة على ذكر الفعل ووصفه واملادة  يش

القانونية املنطبقة عليه .
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املادة 198:
تخضع هذه األحكام للتبليغ ولطرق املراجعة العادية .

املادة 199 :
ــزة املنصوص عليها في هذا الفصل عندما  ال تطبق األصول املوج

يكون في الدعوى مدٍع شخصي.

الباب السادس
أصول احملاكمة لدى احملاكم البدائية في القضايا اجلنائية

الفصل األول
وظائف رئيس محكمة اجلنايات

املادة 200:
يدير رئيس محكمة اجلنايات اجللسة ويتخذ التدابير الالزمة حلسن 

سير احملاكمة .

املادة 201 :
ــلطة يكون له مبقتضاها احلق  1-  يتمتع رئيس محكمة اجلنايات بس
ــي يراها مؤدية  ــع التدابير الت ــه جمي ــي أن يتخذ من تلقاء نفس ف

لتأمني العدالة .
2-  ويكل القانون إلى ضميره وشرفه بذل غاية جهده في سبيل هذا 

األمر .
الفصل الثاني

وظائف املدعي العام
املادة 202 :

ــاعديه االدعاء  ــطة أحد مس ــه أو بواس يتولى املدعي العام بنفس
على املتهمني باجلرائم الواردة في قرار االتهام ، وال يسوغ له أن يدعي 

على املتهمني بأفعال خارجة عن منطوق قرار االتهام.
املادة 203:

يجب على املدعي العام حاملا يصله قرار االتهام أن يصرف اهتمامه 
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ــماء الشهود ويقوم بتبليغها مع  بتنظيم الئحة االتهام وقائمة بأس
قرار االتهام إلى املتهم بعد أن يودع إضبارة الدعوى إلى احملكمة، يقوم 
ــائل الالزمة إلجراء احملاكمة في  ــام املعامالت األولية واتخاذ الوس بإمت

املوعد املعني لها .

املادة 204 :
يحضر ممثل النيابة جلسات احملاكمة وتفهيم احلكم .

املادة 205 :
يطلب ممثل النيابة باسم القانون من احملكمة ما يرتئيه من املطالب، 

وعلى احملكمة أن تثبت مطالبه في محضر احملاكمة وتبت فيها .
الفصل الثالث

اإلجراءات

املادة 206
ــخص للمحاكمة في قضية جنائية إال إذا كان النائب  1-  ال يقدم ش

العام أو من يقوم مقامه قد أصدر قراراً باتهامه بتلك اجلرمية .
2-  ينبغي أن تتضمن الئحة االتهام اسم املتهم وتاريخ توقيفه ونوع 
اجلرم املسند إليه وتاريخ وقوعه وتفاصيل التهمة واملواد القانونية 

التي يستند إليها االتهام واسم الشخص الذي وقع عليه اجلرم .

املادة 207 :
ــة االتهام وقائمة  ــورة عن قرار االتهام والئح ــغ املدعي العام ص يبل
بأسماء الشهود للمتهم قبل يوم احملاكمة بسبعة أيام على األقل .

املادة 208 *:
ــغال املؤبدة أو  ــا باإلعدام أو األش ــات التي يعاقب عليه ــي اجلناي 1- ف

ــغال املؤقتة مدة عشر سنوات فأكثر يتعني  االعتقال املؤبد او األش

مبوجب  اعاله  الوارد  بالنص  عنه  واستعيض  األصلي  القانون  من   )208( املادة  نص  الغي   *
القانون املعدل  رقم 32 لسنة 2017.
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ــة وإذا قام املتهم  ــة محاكم ــور محام للمتهم في كل جلس حض
ــالم احملكمة بانتهاء عالقته مبحاميه ويتعذر عليه تعيني محام  بإع
ــة ، فيتولى رئيس هيئة احملكمة تعيني  بديل لصعوبة أحواله املادي
ــام له ، ويدفع للمحامي الذي عني مبقتضى هذه الفقرة اتعابه  مح

وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية .  
ــب احملامي الذي اختاره املتهم او الذي عينه املدعي العام أو  2- إذا تغي
ــات احملاكمة دون عذر تقبله  ــس الهيئة عن حضور إحدى جلس رئي
ــة ، فعليها تعيني محام آخر لتمثيل املتهم ملتابعة اجراءات  احملكم
ــة ، ويتم حتديد اتعاب هذا احملامي على  احملاكمة املقررة لتلك اجللس

النحو املبني في الفقرة السابقة .
ــة مدة ال تقل  ــغال املؤقت ــات التي يعاقب عليها باألش ــي اجلناي 3- ف
ــنوات يجوز للمدعي العام أو احملكمة اخملتصة في أي  ــر س عن عش
مرحلة من مراحل الدعوى اجلزائية إحالة طلب املتهم لوزير العدل 
ــاعدة القانونية له أمام  ــيق مع نقابة احملامني لتقدمي املس بالتنس

احملكمة إذا وجدت مسوغات لذلك . 
ــات املعنية أو أي  ــة او أي من املؤسس ــمية اخملتص ــات الرس 4- للجه
ــني محام تقدمي  ــر قادر على تعي ــم في اململكة غي ــن أو مقي مواط
ــة له وفق احكام  ــاعدة القانوني ــب الى وزير العدل لتوفير املس طل

التشريعات النافذة وبالتنسيق مع نقابة احملامني .
5- ينشأ في وزارة العدل صندوق يسمى )صندوق املساعدة القانونية 
ــاعدة  ــع منه أجور املس ــوزارة وتدف ــرف عليه ال ــام احملاكم( تش أم
ــون واألنظمة والتعليمات  ــتحقة مبوجب هذا القان القانونية املس

الصادرة مبوجبه .
6- تتكون املوارد املالية لصندوق املساعدة القانونية مما يلي :

أ- اخملصصات املرصودة للمساعدة القانونية ضمن املوازنة السنوية 
لوزارة العدل .
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ــتوفاة على الدعاوى والطلبات  ــبة مئوية من الرسوم املس ب- نس

ــوم احملاكم أو  واالجراءات القضائية والتنفيذية مبوجب نظام رس

أي تشريع آخر .
ج- أي مساهمة تقدمها نقابة احملامني .

د- املنح واالعانات والتبرعات وبشرط موافقة مجلس الوزراء عليها 
إذا كان مصدرها خارجياً.

ــاعدة القانونية  ــدد مبوجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية املس 7- حت

ــتحقاقها وشروطها وآلية صرفها  أما احملاكم ومعايير واسس اس

ــبة  ــائر االمور التنظيمية األخرى املتعلقة بها مبا في ذلك نس وس

االقتطاع من الرسوم القضائية وحتديد األجور املستحقة  ملن يكلف 

بتقدميها ، وكيفية اإلشراف على صندوق املساعدة القانونية .   

املادة 209:
ــه األوراق التي يرى فيها فائدة  ــخ على نفقت لوكيل املتهم أن ينس

للدفاع  .

املادة 210 *:

ــرارات اتهام  ــد أو بعضهم ق ــرم الواح ــق مرتكبي اجل ــدر بح إذا ص

ــتقلة فللمحكمة أن تقرر توحيد الدعاوى املتعلقة بهم إما من  مس

تلقاء نفسها وإما بناًء على طلب ممثل النيابة أو الدفاع  .

املادة 211 :

إذا تضمن قرار االتهام عدة جرائم غير متالزمة فللمحكمة أن تقرر 

من تلقاء نفسها أو بناًء على طلب ممثل النيابة أو الدفاع أن ال يحاكم 

املتهمون بادئ ذي بدء إال عن هذه اجلرائم دون البعض اآلخر .

 32 رقم  املعدل   القانون  آخرها مبوجب  الى  الدفاع(  )أو  عبارة  بإضافة   )210( املادة  * عدلت 
لسنة 2017.
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املادة 212 *:
1- ميثل املتهم أمام احملكمة طليقاً بغير قيود وال أغالل وإمنا جتري عليه 
احلراسة الالزمة، وال يجوز إبعاده عن اجللسة أثناء نظر الدعوى إال إذا 
وقع منه تشويش يستدعي ذلك وفي هذه احلالة تستمر اإلجراءات 
إلى أن ميكن السير فيها بحضوره، وعلى احملكمة أن توقفه على ما 

مت في غيبته من اإلجراءات .
2- إذا لم يحضر املتهم الذي مثل أمام املدعي العام، واملتبلغ موعد 
ــات  ــة أن حتاكمه غيابياً وإذا حضر إحدى اجللس احملاكمة، فللمحكم
وتخلف بعد ذلك عن احلضور فتجري احملاكمة بحقه مبثابة الوجاهي، 
ــاً لإلجراءات  ــراض وفق ــى قابالً لالعت ــي احلالة األول ــون احلكم ف ويك
ــواد من )184( إلى )189( من هذا القانون وفي  املنصوص عليها في امل
ــن املواعيد احملددة  ــتئناف ضم ــة الثانية يكون احلكم قابالً لالس احلال

لذلك .

املادة 213 :
ــأل الرئيس املتهم عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته ومحل  1-  يس
إقامته ووالدته وما إذا كان متزوجاً أو صدر بحقه حكم سابق أم ال .

ــراً بداعي  ــرر احملكمة إجراءها س ــة عالنية ما لم تق ــري احملاكم 2- جت
ــة أو كانت الدعوى  ــام أو األخالق العام ــة على النظام الع احملافظ
ــوال أن متنع فئات  ــق األح ــرض، وللمحكمة في مطل ــق بالع تتعل

معينة من الناس من حضور احملاكمة.

املادة 214:
ــدون كاتب احملكمة بأمر الرئيس جميع وقائع احملاكمة في محضر  ي

اجللسة ويوقعه مع الهيئة احلاكمة .

* مت اضافة فقرة ثانية الى هذه املادة واعتبار ما ورد فيها فقرة )1(  مبوجب القانون املعدل  
رقم 15 لسنة 2006.
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املادة 215:
ــكل ال  1- ينبه الرئيس وكيل املتهم إن وجد أن يدافع عن موكله بش

يخل بحرمة القانون .
ــيتلى عليه ويأمر  ــم أن يصغي إلى كل ما س ــه الرئيس املته 2-  ينب
كاتب احملكمة بتالوة قرار الظن وقرار االتهام والئحة االتهام وقائمة 

أسماء الشهود والضبوط والوثائق األخرى .
ــة املوجهة إليه  ــص الرئيس للمتهم مآل التهم ــد ذلك يلخ 3-  وبع

ويوعز إليه بأن ينتبه إلى األدلة التي سترد بحقه .
املادة 216 *:

ــابقة من قرارات ووثائق  ــد أن يتلو الكاتب ما ذكر في املادة الس 1-  بع
ــوى، واملدعي  ــع الدع ــة العامة وقائ ــل النياب ــح ممث ــد أن يوض وبع
ــأل الرئيس، املتهم عن التهمة  ــخصي أو وكيله شكواه، يس الش

املسندة إليه .
ــرف املتهم  ــذه املادة إذا اعت ــرة)4( من ه ــاة أحكام الفق ــع مراع 2- م
ــه بكلمات أقرب ما تكون  ــجيل اعتراف بالتهمة، يأمر الرئيس بتس
ــوز للمحكمة  ــي اعترافه ، ويج ــتعملها ف ــى األلفاظ التي اس إل
االكتفاء باعترافه ، وعندئٍذ حتكم عليه بالعقوبة التي تستلزمها 

جرميته إال إذا رأت خالف ذلك .
ــر غير معترف بالتهمة ويأمر رئيس  ــض املتهم اإلجابة يعتب 3-  إذا رف

احملكمة بتدوين ذلك في الضبط. 
ــر املتهم التهمـة أو رفض اإلجابـة أو لم تقتنـع احملكمـة  4-  إذا أنك
باعترافـه بها  أو كان اجلرم معاقباً عليه باإلعدام تشـرع – احملكمة– 

في االستماع إلى شهود اإلثبات.
املادة 217 :

ال يجوز للنيابة واملدعي الشخصي استدعاء أي شخص للشهادة 
لم يرد اسمه في قائمة أسماء الشهود ما لم يكن املتهم أو محاميه 

* هكذا اصبحت هذه املادة بعد تعديلها  مبوجب القانون املعدل  رقم 32 لسنة 2017.
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قد تبلغ إشعاراً باسم الشاهد الذي يراد استدعاؤه .

املادة 218 :
ــهود من  ــاء التدابير الالزمة ملنع الش ــد االقتض ــذ الرئيس عن يتخ

االختالط قبل أداء الشهادة .

املادة 219 *:
1- يؤدي كل شاهد شهادته منفرداً .

2-  يسأل الرئيس كل شاهد قبل استماع إفادته عن اسمه وشهرته 
ــرف املتهم قبل اجلرم  ــكنه وهل يع ــره ومهنته وموطنه أو س وعم
ــن ذوي قرباه وعن درجة  ــو في خدمة أحد من الفريقني أو م وهل ه
القرابة ويحلفه اليمني باهلل العظيم بأن ينطق باحلق دون زيادة وال 

نقصان.
ــذي لم يحلف  ــاهد ال ــهادة الش ــوز للمحكمة أن تأخذ بش 3- ال يج

اليمني أو يرفض حلفها اال على سبيل االستدالل .
ــاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى  4- إذا قرر الش

من شهادته التي أقرها في التحقيق اجلزء اخلاص بهذه الواقعة .
5-  تتلى أقوال الشاهد السابقة، ويأمر الرئيس كاتب احملكمة بتدوين 
ــان أو التغيير  ــادة والنقص ــهادته من الزي ــا يظهر بينها وبني ش م

والتباين، بعد أن يستوضح منه عن سبب ذلك . 
6- للمحكمة أن تأمر بتالوة الشهادة التي أعطيت بعد حلف اليمني 
في التحقيق االبتدائي إذا وافق املشتكى عليه أو وكيله على ذلك . 

املادة 220 :
1-  عند انتهاء الشاهد من شهادته يسأله الرئيس هل املتهم احلاضر 
ــهادته ثم يسأل املتهم عن طعنه بالشاهد وهل  هو املقصود بش

له اعتراض على شهادته.
2-  يجوز للمحكمة قبل سماع الشاهد أو أثنائها أو بعدها أن تخرج 

* هكذا اصبحت هذه املادة بعد تعديلها  مبوجب القانون املعدل  رقم 32 لسنة 2017.
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ــم من تريد  ــة احملكمة وأن تبقي منه ــني من قاع ــم أو املتهم املته
لتستوضحه منفرداً أو مجتمعاً مع غيره عن بعض وقائع الدعوى، 
ــوز أن تتابع احملاكمة قبل أن يطلع املتهم على األمور  غير أنه ال يج

التي جرت بغيابه.
3-  ملمثل النيابة العامة أن يطلب من احملكمة القيام مبثل هذا اإلجراء.

املادة 221 :
ــوز للمتهم  ــاهد، يج ــهادة الش ــماع ش 1-  بعد فراغ احملكمة من س
ــاهد  ــؤال إلى كل ش ــطة احملكمة أي س أو محاميه أن يوجه بواس
ــتكي إذا دعي كشاهد، ويجوز  دعي إلثبات التهمة مبا في ذلك املش
للنيابة أن توجه مثل هذه األسئلة في املسائل التي أثيرت، وكذلك 
ــاع، وللدفاع أيضاً  ــهود الدف ــئلة إلى ش يجوز للنيابة أن توجه أس

توجيه أسئلة في املسائل التي أثيرت أثناء املناقشة.
ــا تعتبره  ــاهد عن كل م ــتوضح الش ــاً أن تس ــة أيض 2-  وللمحكم

مساعداً على ظهور احلقيقة.
ــة  ــتجواب واملناقش ــوط جميع ما يرد أثناء االس ــدون في الضب 3-  ي

وكذلك االعتراضات التي تثار أثناء احملاكمة.

املادة 222 :
ال يبرح الشاهد قاعة احملاكمة ما لم يأذن له الرئيس بذلك .

املادة 223 * :
ــماع شهود النيابة واملدعي الشخصي يستمع إلى شهود  بعد س

املتهم ، مبا يتفق مع أحكام املادة )232( من هذا القانون .

املادة 224 :
ــوغ للمحكمة أن تخرج من تريد من  ــهود يس ــتماع الش أثناء اس

* مت تعديل هذه املادة بإضافة عبارة )مبا يتفق مع احكام املادة 223 من هذا القانون الى آخرها  
مبوجب القانون املعدل  رقم 32 لسنة 2017.
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الشهود من قاعة احملاكمة أو إدخال واحد أو أكثر ممن أخرجوا الستعادة 
ــهادته على حدة أو بحضور بعضهم بعضاً، ويسوغ ملمثل النيابة  ش

العامة أو املتهم أن يطلب من احملكمة القيام مبثل هذا اإلجراء.

املادة 225 * :
ــهادته فعلى  ــهود كاذب في ش ــن احملاكمة أن أحد الش ــني م إذا تب
احملكمة أن توقفه في احلال من تلقاء نفسها أو بناًء على طلب املدعي 
ــام للتحقيق معه، وال توقف هذه  ــام أو ممثله وحتيله للمدعي الع الع

اإلحالة إجراءات السير في الدعوى األصلية .

املادة 226 :
1-  للمحكمة أثناء النظر في الدعوى أن تستدعي من تلقاء نفسها 
ــاهد إذا رأت أن ذلك يساعد على  ــخص الستماع أقواله كش أي ش
إظهار احلقيقة، ولها إصدار مذكرة إحضار إذا دعت الضرورة لذلك، 
ــان يحضر من تلقاء نفسه  ــهادة أي إنس ــمع ش ولها أيضاً أن تس

إلبداء معلومات في الدعوى.
ــة في الدعوى على  ــهود وكل من له عالق ــع املتهم والش 2-  أن تطل
ــة باجلرم والتي ميكن أن تكون مداراً  جميع املواد املضبوطة املتعلق

لثبوته وتسأل من كل واحد منهم عن تلك املواد.

املادة 227 ** :
ــهود أو أحدهم ال يحسنون التكلم باللغة  1-  إذا كان املتهم أو الش
العربية عني رئيس احملكمة ترجماناً ال يقل عمره عن الثامنة عشرة 
وحلفه اليمني بأن يترجم فيما بينهم وبني احملكمة بصدٍق وأمانة.

2-  إذا لم تراع أحكام هذه املادة يكون اإلجراء باطال.

املادة 228 :
ــوغ للمتهم وممثل النيابة أن يطلب رد الترجمان املعني على أن  يس

* مت الغاء نص هذه املادة من القانون االصلي واستعيض عنه بالنص احلالي مبوجب القانون 
املعدل  رقم 15 لسنة 2006.

** هكذا اصبحت هذه املادة بعد تعديلها  مبوجب القانون املعدل  رقم 32 لسنة 2017.
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يبديا األسباب املوجبة لذلك وتفصل احملكمة في األمر.

املادة 229 * :
ــهود وأعضاء احملكمة الناظرة  ــوغ انتخاب الترجمان من الش ال يس

في الدعوى ولو رضي املتهم وممثل النيابة وإال كان اإلجراء باطال .

املادة 230 ** :
ــم أو ذا إعاقة أخرى وال يعرف  ــاهد أبكم أص ــم أو الش إذا كان املته
الكتابة  عني الرئيس للترجمة بينه وبني احملكمة من اعتاد مخاطبته 

أو مخاطبة أمثاله باإلشارة أو بالوسائل الفنية األخرى.

املادة 231 :
ــرف الكتابة  ــهود أو املتهمني يع ــم من الش ــم األص إذا كان األبك
ــطر كاتب احملكمة األسئلة واملالحظات ويسلمها إليه فيجيب  فيس

عليها خطياً، ويتولى الكاتب جميع ذلك في اجللسة.

املادة 232 *** :
ــماع البينات املقدمة من  ــني للمحكمة لدى االنتهاء من س 1- إذا تب
ــأله عما إذا كان يرغب  النيابة العامة وجود قضية ضد املتهم تس
في إعطاء إفادة دفاعاً عن نفسه فإذا أعطى مثل هذه اإلفادة يجوز 

للمدعي العام أو ممثله مناقشة املتهم. 
ــا إذا كان لديه  ــأله احملكمة عم ــد أن يعطي املتهم اإلفادة تس 2- بع
ــهوداً  ــإذا ذكر أن لديه ش ــزز بها دفاعه ف ــة أخرى يع ــهود أو بين ش
ــاره عاجزا عن تقدمي البينة ، أن يقدم  ــب عليه وحتت طائلة اعتب وج
ــهر من تاريخ إعطاء تلك اإلفادة ، مبا في ذلك  قائمة بيناته خالل ش

* الغيت عبارة واال كانت املعاملة باطلة( واستعيض عنها بعبارة )واال كان االجراء باطالً( 
مبوجب القانون املعدل  رقم 32 لسنة 2017.

** هكذا اصبحت املادة )230( بعد تعديلها  مبوجب القانون املعدل  رقم 32 لسنة 2017.
*** الغي نص املادة )232 واستعيض عنه بالنص احلالي (  مبوجب القانون املعدل  رقم 32 

لسنة 2017.
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ــهوده ومع بيان محال إقامتهم، وتقرر احملكمة دعوتهم  اسماء ش
ــة له بالدعوى ،  ــهاداتهم ، إال إذا رأت أن ال عالق ــتماع الى ش واالس
ــير العدالة أو تأخير غير مبرر للفصل  ــتؤدي الى إعاقة س وأنها س

في الدعوى .
ــة املتهم مالم تقرر خالف  ــهود الدفاع على نفق 3- تدعو احملكمة ش

ذلك .

 املادة 233 * :
ــتكى عليه مصاب  ــى املدعي العام إذا ظهر له أن املش ــني عل 1-  يتع
مبرض نفسي أو إعاقة عقلية أو إذا أثير هذا الدفع من وليه أو وكيله 
أن  يضعه حتت الرقابة الطبية الالزمة وذلك للتحقق من سالمته 

النفسية والعقلية وال يوقف ذلك إجراءات التحقيق ضده.
ــتكى عليه مصاب مبرض  2- يتعني على احملكمة  إذا ظهر لها أن املش
ــي أو إعاقة عقلية  او إذا دفع املشتكى عليه أو وكيله بذلك،   نفس
ــاء القطاع العام  ــراراً بوضعه حتت رقابة ثالثة من أطب ــدر ق أن  تص
ــة لتزويد  ــة للمدة االالزم ــية والعقلي ــني باألمراض النفس اخملتص

احملكمة بتقرير طبي عن وضعه املرضي.
ــي أجرتها أن  ــالل  الرقابة الطبية الت ــة من خ ــت احملكم 3-  إذا حتقق

املشاكى عليه مصاب )مبرض نفسي( وجب عليها :-
أ- إذا تبني لها انه ليس اهال للمحاكمة وال يفهم مجرياتها فتصدر 
ــفى  ــل بالدعوى يتضمن ابقاءه مبستش ــراراً إعداديا غير فاص ق
ــة وتأجيل  ــال للمحاكم ــى أن يصبح أه ــية ال ــراض النفس االم
إجراءات احملاكمة بحقه دون سواه حتى يصبح أهال للمحاكمة .

ــفاؤها فتقرر  ــي ال يؤمل ش ــا إذا كانت حالة املريض النفس ب- أم
ايداعه في مستشفى االمراض النفسية .

ــتكى عليه املريض نفسيا متى  ــرع احملكمة مبحاكمة املش ج- تش

* الغي نص املادة )233( من القانون األصلي واستعيض عنه بالنص احلالي مبوجب القانون 
املعدل  رقم 32 لسنة 2017.
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ــن احلالتني املذكورتني بالبندين  ــح أهالً للمحاكمة في أي م أصب
)أ( و)ب( من هذه الفقرة .

4- اذا تبني للمحكمة أن املريض نفسيا قد ارتكب الفعل املسند اليه 
ــذي يجعله عاجزا عن  ــه كان حني ارتكابه اياه مصابا باملرض ال وان
ــه اعماله أو انه محظور عليه إتيان العمل او الترك الذي  ادراك كن
ــؤوليته جزائيا وإعمال املادة )92(  يكون اجلرم فتقرر إعالن عدم مس
ــه وعلى أن يفرج عنه مالم يكن موقوفا  من قانون العقوبات بحق
ــفاًء  ــفاؤه من أعراض املرض )ش او محكوما لداع آخر متى ثبت ش
ــالمة العامة وذلك مبقتضى  ــا ( ولم يعد خطراً على الس اجتماعي
ــن ثالثة أطباء من القطاع العام من ذوي االختصاص  تقرير طبي م

باألمراض النفسية والعقلية .
ــي أجرتها أن  ــة الطبية الت ــن خالل الرقاب ــة م ــني للمحكم 5- إذا تب
ــوز محاكمته إال  ــة فال يج ــاب بإعاقة عقلي ــتكى عليه مص املش
ــك عينت احملكمة محاميا  ــه والية عليه وإن تعذر ذل بحضور من ل
ــند اليه قررت اعالن  للدفاع عنه ، فإن تبني لها ارتكابه الفعل املس
عدم مسؤوليته ووضعه حتت إشراف مراقب السلوك من سنة إلى 
خمس سنوات ،  على أنه ليس هناك ما مينع احملكمة قبل ذلك من 
وضعه في املركز الوطني للصحة النفسية أو أي مأوى عالجي آخر 
ــن العام التي قد  ــلوك اخلطيرة على األم ملعاجلته من مظاهر الس

ترافق تخلفه.

املادة 234 :
ــروط التي تراها عادلة  يجوز للمحكمة أن تعدل التهمة وفقاً للش
على أن ال يبنى هذا التعديل على وقائع لم تشملها البينة املقدمة. 
ــل القضية ملدة  ــد تؤج ــل يعرض املتهم لعقوبة أش وإذا كان التعدي
تراها احملكمة ضرورية لتمكني املتهم من حتضير دفاعه على التهمة 

املعدلة.
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املادة 235 :
ــام مطالعته  ــدي املدعي الع ــماع البينات يب ــد االنتهاء من س بع
ــخصي مطالبه واملتهم واملسؤول باملال دفاعهما وبعد  واملدعي الش

ذلك تختتم احملاكمة.
الفصل الرابع

احلكم
املادة 236 :

ــي احملكمة في غرفة  ــام احملاكمة تختل ــن الرئيس خت ــد أن يعل 1-  بع
ــرة وتدقق في قرار االتهام وأوراق الضبط وادعاءات ومدافعات  املذاك
ــم تتذاكر فيها وتضع  ــخصي واملتهم ث ممثل النيابة واملدعي الش

حكمها بإجماع اآلراء أو بأغلبيتها.
ــوت الفعل وبالتبرئة عند انتفاء  ــي احملكمة بالتجرمي عند ثب 2-  تقض
ــؤولية إذا كان الفعل ال يؤلف  ــدم كفايتها وبعدم املس األدلة أو ع

جرماً أو ال يستوجب عقاباً.
ــمع أقوال ممثل النيابة وأقوال املدعي  3-  إذا قررت احملكمة التجرمي تس
ــي بالعقوبة وبااللزامات  ــخصي واملتهم أو محاميه ثم تقض الش

املدنية.

املادة 237 :
ــرار االتهام  ــواردة في ق ــص الوقائع ال ــرار على ملخ ــتمل الق 1-  يش
واحملاكمة وعلى ملخص مطالب املدعي الشخصي واملدعي العام 
ــباب املوجبة للتجرمي أو عدمه، أما  ودفاع املتهم وعلى األدلة واألس
ــتمل على املادة القانونية املنطبق عليها  قرار احلكم فيجب أن يش

الفعل في حالة التجرمي وعلى حتديد العقوبة وااللزامات املدنية.
2-  يوقع القضاة احلكم قبل تفهيمه ويتلى علناً بحضور املتهم وممثل 
ــتئناف احلكم  النيابة ويفهم الرئيس احملكوم عليه بأن له احلق باس

خالل خمسة عشر يوماً بعد أن تلقى عليه النصائح الالزمة.
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املادة 238 :
ــئوليته أطلق سراحه  إذا قضت احملكمة ببراءة املتهم أو عدم مس

في احلال ما لم يكن موقوفاً لداٍع آخر.

املادة 239 :
ــه بجرم من غير  ــخص الذي تدين ــوز للمحكمة أن تُضّمن الش يج
ــوم احملاكمة  ــغال املؤبدة رس ــتوجب اإلعدام أو األش اجلرائم التي تس
ــا أو بعضها  ــهود كله ــئة عنها مع مصاريف الش ــات الناش والنفق

وحتصل الرسوم بنفس الطريقة التي حتصل بها الغرامات.

املادة 240 :
ــوم ونفقات الدعوى على املدعي الشخصي غير احملق  يحكم برس
ــن نيته  في دعواه وميكن إعفاؤه منها كلها أو بعضها إذا اتضح حس

ويكون قرار اإلعفاء مفصل األسباب.

املادة 241 :
ــند إلى املتهم ال يؤلف جناية بل  إذا اعتبرت احملكمة أن الفعل املس

جنحة أو مخالفة تبقي يدها على الدعوى وحتكم بها.

املادة 242 :
ــجل احملكمة اخلاص  ــدوره في س ــة احلكم بعد ص ــجل خالص 1- تس

باألحكام، ويحفظ أصل احلكم مع أوراق الدعوى العائدة إليه.
ــل احملكمة إلى النائب العام في نهاية كل خمسة عشر يوماً  2- ترس

من كل شهر جدوالً باألحكام التي صدرت خاللها.

املادة 242 مكررة *:
ــوز للمحكمة في  ــا ورد في أحكام هذا القانون يج ــى الرغم مم 1- عل
حالة الضرورة أو ألي أمر آخر تراه أن تعقد جلسات متتالية كل اربع 
ــاتها خارج أوقات  ــاعة ، كما يجوز لها أن تعقد جلس وعشرين س

الدوام الرسمي .

* عدل القانون األصلي بإضافة املادة )242 مكررة( اليه مبوجب القانون املعدل  رقم 32 لسنة 
.2017
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ــابقة  ــي القضايا الواردة في الفقرة الس ــدر احملكمة حكما ف 2- تص
ــن تاريخ ختام احملاكمة فيها ،  ــرة ايام م خالل مدة ال تزيد على عش

ولها تأجيل اصدار احلكم ملدة مماثلة ملرة واحدة فقط . 
الباب السابع

محاكمة املتهم الفار من وجه العدالة

املادة 243 :
ــلم  ــخص لم يقبض عليه أو لم يس 1-  إذا قرر النائب العام اتهام ش
ــذ وقبض، تتضمن منح  ــع قرار االتهام مذكرة أخ ــه، يصدر م نفس
السلطة لكل فرد من سلطات األمن إلقاء القبض عليه وتسليمه 

إلى النيابة.
2-  على املدعي العام بعد تسلمه أوراق الدعوى مبا فيها قرار االتهام، أن 
ينظم الئحة االتهام، وقائمة بأسماء الشهود ويرسلها مع صورة عن 
ــى موطن املتهم األخير، وبعد التبليغ، عليه  قرار االتهام، لتبليغها إل

أن يرسل الدعوى إلى احملكمة حملاكمته .
ــوى أن يصدر قراراً بإمهال  ــلمه إضبارة الدع 3- على الرئيس بعد تس
ــرة أيام لتسليم نفسه إلى السلطات القضائية  املتهم مدة عش
ــالل هذه املدة، ويذكر في القرار نوع اجلناية، واألمر بالقبض عليه  خ

وإن كل من يعلم مبحل وجوده عليه أن يخبر عنه .
ــر فاراً من وجه  ــه خالل هذه املدة يعتب ــلم املتهم نفس 4- إذا لم يس
العدالة وتوضع أمواله وأمالكه حتت إدارة احلكومة مادام فاراً ويحرم 
ــوى، وكل تصرف قام به أو  ــن التصرف بها ومينع من إقامة أي دع م

التزام تعهد به بعد ذلك يعتبر باطالً .

املادة 244 * :
ــة احمللية األكثر  ــدى الصحف اليومي ــرار اإلمهال في إح ــر ق 1-  ينش
ــكن األخيرللمتهم وعلى باب قاعة  ــارا ويعلق على باب الس انتش

محكمة البداية .

*الغي نص املادة )244( من القانون األصلي واستعيض عنه بالنص احلالي مبوجب القانون 
املعدل  رقم 32 لسنة 2017.
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ــور إلى اجلهات   ــرار اإلمهال  املذك ــي العام في احلال ق ــغ املدع 2-  يبل
ــم املنقولة وغير  ــوال املته ــز على أم ــارة احلج ــة لوضع إش اخملتص

املنقولة  .

املادة 245:
ــرع  ــام املعينة في املادة )243( تش ــرة أي ــد انقضاء مهلة العش بع

محكمة اجلنايات مبحاكمة املتهم غيابياً .

املادة 246 :
1-  ال يقبل وكيل عن املتهم في احملاكمة الغيابية .

2- وإذا كان املتهم خارج األراضي األردنية أو تعذر حضوره للمحاكمة 
فيحق ألقربائه وأصدقائه تقدمي معذرته وإثبات مشروعيتها .

املادة 247:
إذا قبلت احملكمة املعذرة قررت إرجاء محاكمة املتهم ووضع أمالكه 
حتت إدارة اخلزينة مدة مناسبة باعتبار ماهية املعذرة وبعد املسافة .

املادة 248:
ــابقة بعد التثبت من تبليغ  ــا خال احلالة املبينة في املادة الس 1- فيم

ونشر قرار االتهام تقرر احملكمة إجراء احملاكمة غيابياً.
ــماء الشهود  2-  يتلو الكاتب قرار االتهام والئحة االتهام وقائمة أس
ــة النيابة  ــتمع احملكمة لبين ــق األخرى ثم تس ــرار الظن والوثائ وق
ــخصي بهذا الصدد وتقضي في الدعوى على  العامة واملدعي الش

الوجه الذي تراه عادالً.
ــهود فتتلى إفادتهم السابقة وأجوبة  3-  إذا تعذر سماع بعض الش
ــراه احملكمة من تلك  ــى أيضاً ما ت ــم في اجلرمية، ويتل ــركاء املته ش

األوراق مساعداً على إظهار احلقيقة .

املادة 249:
إذا حكم على املتهم الفار تخضع أمواله، اعتباراً من صيرورة احلكم 
ــلم هذه األموال  نافذاً، لألصول املتبعة في إدارة أموال الغائب وال تس
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إليه أو إلى مستحقيها من بعده إال عند سقوط احلكم الغيابي .

املادة 250 * :
ــرة أيام  ــة احلكم الصادر على احملكوم عليه خالل عش تعلن خالص
ــرها في  ــة العامة وذلك بنش ــدور احلكم مبعرفة النياب ــن تاريخ ص م
اجلريدة الرسمية وفي إحدى الصحف اليومية احمللية األوسع انتشارا 
ــاب قاعة  ــر للمتهم  وعلى ب ــكن األخي ــى باب  الس ــا عل وبتعليقه
ــار اليها في  ــة وتبلغ أيضاً إلى اجلهات اخملتصة  املش ــة البداي محكم

املادة )244( من هذا القانون .

املادة 251 :
يصبح احلكم نافذاً من اليوم التالي لنشره في اجلريدة الرسمية.

املادة 252 :
ــبباً إلرجاء احملاكمة أو  ــد املتهمني بحد ذاته س ــون غياب أح 1-  ال يك

تأخير النظر في الدعوى بحق رفاقه من املتهمني.
ــليم  ــد محاكمة املتهمني احلاضرين تس ــة أن تقرر بع 2-  للمحكم
ــتودع األمانات إذا طلبها أصحابها  املواد اجلرمية احملفوظة في مس
ــليمها بشرط إعادتها إلى  ــتحقوها ويحق لها أن تقرر تس أو مس

احملكمة عند طلبها.
3-  ويجب على الكاتب قبل تسليم هذه املواد أن ينظم بها محضراً 

يبني فيه عددها وأوصافها.

املادة 253 :
ــب حتت يد اخلزينة تعطى زوجته  ــي مدة وجود أموال املتهم الغائ ف
ــرعاً نفقة شهرية من واردات أمالكه  وأوالده ووالداه ومن يعولهم ش
ــوز للمدعي  ــر، كما يج ــد إليها األم ــة املدنية العائ ــا احملكم تعينه
ــتيفاء مقدار  ــة ذاتها قراراً باس ــتصدر من احملكم ــخصي أن يس الش

*الغي نص املادة )250( من القانون األصلي واستعيض عنه بالنص احلالي مبوجب القانون 
املعدل  رقم 32 لسنة 2017.
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مؤقت من التعويضات احملكوم له بها في مقابل كفالة أو بدونها.

املادة 254 * :
ــة أو قبض عليه قبل  ــه إلى احلكوم ــلم املتهم الغائب نفس إذا س
سقوط العقوبة احملكوم بها بالتقادم فيعتبر احلكم وسائر املعامالت 
ــة اعتباراً من صدور مذكرة إلقاء القبض أو قرار اإلمهال، ملغاة  اجلاري
ــام ، وتعاد احملاكمة وفقاً لألصول  ــاً، بعد عرضه على املدعي الع حكم

العادية.

املادة 255 ** :
ــالمه ومحاكمته  ــم يحكم على املتهم الغائب بعد استس 1-  إذا ل
مجدداً فيسوغ للمحكمة أن تعفيه من نفقات احملاكمة الغيابية 
ــر القرار الصادر ملصلحته في اجلريدة  ــوغ لها أن تقرر نش كما يس

الرسمية.
ــن هذا القانون  ــرة )2( من املادة )212( م ــاة أحكام الفق ــع مراع 2-  م

تسري أحكام هذا الفصل على املتهم الذي يفر من السجن .
الباب الثامن

الطعن في األحكام
الفصل األول
االستئناف

املادة 256 *** :
تقبل الطعن بطريق االستئناف:

ــا اجلنائية أو  ــة محكمة بدائية بصفته ــكام الصادرة من أي 1-  األح
البدائية.

* عدلت املادة )254( من القانون األصلي بإضافة عبارة )بعد عرضه على املدعي العام( بعد 
كلمة )حكماً( الواردة فيها مبوجب القانون املعدل  رقم 32 لسنة 2017.

القانون  النص  مبوجب  املادة واستعيض عنها بهذا  الثانية من هذه  الفقرة  الغي نض   **
املعدل  رقم 15 لسنة 2006.

*هكذا اصبحت املادة )256( بعد تعديلها  مبوجب القانون املعدل  رقم 32 لسنة 2017.
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ــير في الدعوى اجلزائية ، أما القرارات  2- القرارات الصادرة بوقف الس
الصادرة برفض وقف السير فيها فال تستأنف إال مع احلكم الصادر 

في الدعوى .
3-  األحكام أو القرارات التي يرد نص خاص مبوجب أي قانون آخر على 

جواز استئنافها.

املادة 257 :
ــابقة ال يقبل  1-  فيما خال األحكام والقرارات املذكورة في املادة الس
ــة بإجراء حتقيق  ــرارات القاضي ــرارات اإلعدادية والق ــتئناف الق اس
ــير في  ــرارات القرينة وغيرها من القرارات التي تصدر أثناء الس وق

الدعوى إال بعد صدور احلكم في األساس ومع هذا احلكم.
2-  وال يعتبر إنفاذ القرارات املذكورة الطوعي رضوخاً لها.

املادة 258 :
تنظر احملكمة البدائية بصفتها االستئنافية في القضايا اجلزائية 
ــتئنافاً مبقتضى أحكام قانون  ــن اختصاصها النظر فيها اس التي م
ــم الصلح أو مبقتضى أي قانون آخر تدقيقاً إال إذا أمرت بخالف  محاك
ــة ووافقت  ــرى احملاكمة مرافع ــد الفريقني أن جت ــك أو إذا طلب أح ذل

احملكمة على ذلك ويكون حكمها قطعياً.

املادة 259 :
ــادر عن احملكمة البدائية  ــوز االعتراض على احلكم الغيابي الص يج
بصفتها االستئنافية إذا جرت احملاكمة أمامها مرافعًة وفقاً لألصول 
ــم الغيابي الصادر  ــاد املنصوص عليه لالعتراض على احلك وفي امليع

عن احملكمة البدائية.
الفصل الثاني

أصول احملاكمات لدى احملاكم االستئنافية

املادة 260 :
ــتأنف األحكام اجلنائية واجلنحية الصادرة من احملاكم البدائية  1- تس
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إلى محكمة االستئناف.
ــخصي واحملكوم  ــتئناف من حق النيابة العامة واملدعي الش 2- االس

عليه واملسؤول باملال.
ــنوات  3-  احلكم باإلعدام أو بعقوبة جنائية ملدة ال تقل عن خمس س

تابع لالستئناف ولو لم يطلب احملكوم عليه ذلك.

املادة 261 *:
1-  يرفع االستئناف مبوجب استدعاء إلى محكمة االستئناف اخملتصة 
إما مباشرةً أو بواسطة احملكمة التي أصدرت احلكم املستأنف في 
ــة عشر يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ صدوره إن كان  ميعاد خمس
ــاً أو مبثابة  ــوم عليه إن كان غيابي ــاً، وتاريخ تبليغه للمحك وجاهي

الوجاهي.
2- للنائب العام واملدعي العام أو من يقوم مقامهما استئناف القرار 
ــة  أو بالبراءة أو  ــواًء أكان باإلدان ــدره محكمة البداية س ــذي تص ال
ــؤولية أو بوقف املالحقة أو باسقاط الدعوى العامة في  بعدم املس
ــتني يوماً للنائب العام وثالثني يوماً للمدعي العام ، وتبدأ  ميعاد س

هذه املدة من تاريخ صدور القرار.
3-  ويرد االستئناف شكالً إذا قدم بعد هذا امليعاد.

ــاً أو مبثابة  ــم الصادر ضده غيابي ــوم عليه احلك ــتأنف احملك 4- إذا اس
ــتئنافه للحكم الصادر ضده مالم يثبت أن  الوجاهي فال يقبل اس

غيابه كان ملعذرة مشروعة تقبلها احملكمة  .
ــكال فتتولى  ــتئناف ش ــتئناف قبول االس ــررت محكمة االس 5- إذا ق
ــق احلكم فإن الطعن فيه  ــل فيه موضوعا ، وفي حال تصدي الفص

للمرة الثانية ال يوقف التنفيذ .
ــؤول باملال ال ميكن أن يؤدي إلى تشديد  ــتئناف احملكوم واملس 6-  إن اس

العقوبة أو زيادة التعويض.

* هكذا اصبحت املادة )261( بعد تعديلها مبوجب القانون املعدل  رقم 32 لسنة 2017.
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املادة 262 :
ــر الدعوى بجميع  ــب العام أو املدعي العام ينش ــتئناف النائ إن اس
جهاتها لدى محكمة االستئناف بحيث يكون لها حق احلكم مبا ترى 
أنه يجب على احملكمة أن حتكم به ما لم يكن وارداً على جهة معينة 

فيقتصر مفعوله على هذه اجلهة.

املادة 263  * :
ــع أوراق الدعوى إلى  ــله م ــتئناف إلى احملكمة ترس ــدم االس 1-  إذا ق
ــتئناف بواسطة  ــالها إلى محكمة االس املدعي العام ليتولى إرس

النائب العام خالل ثالثة أيام من تاريخ تقدميه.
ــها أوراق القضية حملكمة  ــة البداية من تلقاء نفس ــل محكم 2-  ترس
االستئناف بواسطة املدعي العام والنائب العام إذا كان احلكم تابعاً 

لالستئناف حتماً* على ما هو مبني في املادة 260 من هذا القانون.
ــتئناف  ــى محكمة االس ــوى إل ــام أوراق الدع ــب الع ــدم النائ 3-  يق

مشفوعة مبطالعته.

املادة 264 ** :
ــا ورد في املادة )261( من هذا القانون  جتري احملاكمات  1- مع مراعاة م
ــغال املؤبدة  ــًة إذا كان احلكم باإلعدام أو األش ــتئنافية مرافع االس
ــد ، وفيما عدا ذلك من األحكام اجلنائية واجلنحية  أو االعتقال املؤب
ــادرة عن محاكم البداية ينظر فيها تدقيقاً إال إذا رأت احملكمة  الص
ــك ووافقت على  ــًة أو طلب احملكوم عليه ذل ــراء احملاكمة مرافع إج
ــم باإلعدام  ــك وفيما عدا احلك ــب العام ذل ــب النائ ــب أو طل الطل
ــترط في املرافعة سماع  ــغال املؤبدة واالعتقال املؤبد ال يش واألش

البينات مجدداً إال إذا رأت احملكمة لزوماً لذلك.

* هكذا وردت باجلريدة الرسمية ولم يرد لها تصحيح واألرجح انها )حكماً( وليس )حتماً(.
** هكذا اصبحت املادة )264( بعد تعديلها مبوجب القانون املعدل  رقم 32 لسنة 2017.
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2- ال يجوز فسخ احلكم القاضي ببراءة املتهم أو الظنني أو املشتكى 

عليه وإدانته إال بعد إجراء احملاكمة مرافعة وسماع البينات.

املادة 265 :
ــرة من احلكم  ــتأنف إال الفق ــخصي أن يس ــوز للمدعي الش ال يج

املتعلقة بالتعويضات الشخصية.

املادة 266 :
ــابقة املتعلقة  ــتئنافية أحكام املواد الس ــي احملاكمة االس جتري ف
ــوم  بعالنية احملاكمة وإجراءاتها وبصيغة احلكم النهائي وبلزوم الرس
والنفقات وبفرض العقوبات وباالعتراض على احلكم الغيابي كما أن 
ــتئناف الصالحيات املنصوص عليها في الفصل اخلاص  حملكمة االس
ــجن، أو في حالة  مبحاكمة املتهم الفار في حالة فرار املتهم من الس
ــة، إذا كانت  ــه موعد احملاكم ــة بعد تبليغ ــوره إلى احملكم ــدم حض ع

الدعوى ترى لديها.

املادة 267 :
ــتأنف موافق لألصول  ــتئناف أن احلكم املس ــر حملكمة االس إذا ظه

والقانون قضت بتأييده.

املادة 268 :
ــبب أن الفعل ال  ــتأنف بس ــخ احلكم املس إذا قضت احملكمة بفس
ــتوجب عقاباً أو أنه ال يوجد بينة كافية للحكم  يؤلف جرماً أو ال يس
تقرر في احلالة األولى والثانية عدم مسؤولية احملكوم عليه وفي احلالة 

الثالثة براءته.

املادة 269 * :
ــكلي  ــبب آخر غير ش ــة القانون أو ألي س ــم خملالف ــخ احلك إذا فس

فتقضي احملكمة في أساس الدعوى.

* الغي نص املادة )269( من القانون األصلي واستعيض عنه بالنص احلالي  مبوجب القانون 
املعدل  رقم 32 لسنة 2017.



قانون أصول احملاكمات اجلزائية

- 96 -

الفصل الثالث
متييز األحكام

املادة 270 * :
يقبل الطعن بطريق التمييز :

1- جميع األحكام والقرارات اجلنائية الصادرة عن محكمة االستئناف
2-  قرارات منع احملاكمة الصادرة عن النائب العام في القضايا اجلنائية.

3- األحكام والقرارات الصادرة عن احملاكم األخرى التي تنص قوانينها 
على أنها تقبل الطعن بطريق التمييز .

املادة 271 :
1-  فيما خال األحكام املذكورة في املادة السابقة ال يقبل متييز القرارات 

اإلعدادية والقرارات القاضية بإجراء حتقيق وقرارات القرينة وغيرها 

ــوى إال بعد صدور  ــير في الدع ــرارات التي تصدر أثناء الس ــن الق م

احلكم في األساس ومع هذا احلكم.

2-  وال يعتبر إنفاذ القرارات املذكورة الطوعي رضوخاً لها .

املادة 272 :
ــم أو القرار قابالً لالعتراض  ــوز اتباع طريق التمييز مادام احلك ال يج

أو االستئناف .

املادة 273 :
يكون التمييز:

أ . من حق احملكوم عليه واملسؤول باملال .
ــخصي فيما يتعلق بااللزامات املدنية دون ما  ب . من حق املدعي الش

سواها .
ج . من حق النائب العام أو رئيس النيابة العامة .

احلالي   بالنص  عنه  واالستعاضة  األصلي  النص  الغاء  بعد   )270( املادة  اصبحت  هكذا   *
مبوجب القانون املعدل  رقم 32 لسنة 2017.
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الفصل الرابع
أسـباب التمييز

املادة 274 :
ال يقبل التمييز إال لألسباب التالية:

ــة اإلجراءات التي أوجب القانون مراعاتها حتت طائلة  أوالً : أ – مخالف
البطالن .

ب – مخالفة اإلجراءات األخرى إذا طلب اخلصم مراعاتها ولم تلبه 
احملكمة ولم يجر تصحيحها في أدوار احملاكمة التي تلتها .

ثـانياً : مخالفة القانون أو اخلطأ في تطبيقه أو تأويله .
ــلطاتها  ــاوز احملكمة س ــاص أو جت ــد االختص ــة قواع ــاً : مخالف ثالثـ

القانونية .
رابعـاً: الذهول عن الفصل في أحد الطلبات أو احلكم مبا يجاوز طلب 

اخلصم .
خامساً: صدور حكمني متناقضني في واقعة واحدة .

سادساً: خلو احلكم من أسبابه املوجبة أو عدم كفايتها أو غموضها.
الفصل اخلامس

الشرائط الشكلية

املادة 275 *:
ــاد التمييز لألحكام الصادرة بالدرجة األخيرة في اجلنايات ما  1-  ميع

عدا أحكام اإلعدام واألشغال املؤبدة واالعتقال املؤبد:
ــؤول باملال واملدعي  ــر يوماً للمحكوم عليه واملس ــة عش أ . خمس
ــي تاريخ صدور  ــاد من اليوم الذي يل ــخصي ويبدأ هذا امليع الش
ــخ تبليغه  للمحكوم عليه إذا  ــم إذا كان وجاهياً أو من تاري احلك
ــوم عليه او وكيله أو من  ــا أو مبثابة الوجاهي للمحك كان غيابي
تاريخ تبليغه اذا كان غيابيا وفقا لألحكام الواردة في املادة )185( 

من هذا القانون .

* هكذا اصبحت هذه املادة بعد تعديلها  مبوجب القانون املعدل  رقم 32 لسنة 2017.
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ــتون يوماً لرئيس النيابات العامة وثالثون يوماً للنائب العام  ب . س
ويبدأ هذا امليعاد من اليوم الذي يلي تاريخ صدور احلكم.

ــغال املؤبدة واالعتقال املؤبد فإنها تابعة  2- أما أحكام اإلعدام واألش
ــوم عليه وعلى رئيس قلم احملكمة أن  للتمييز بدون طلب من احملك
ــلها حملكمة  ــور صدورها للنائب العام ليرس ــدم هذه األحكام ف يق

التمييز للنظر بها.
املادة 276 :

ــجل في ديوان احملكمة التي أصدرت  ــتدعاء يس 1-  يقدم التمييز باس
احلكم املطعون فيه أو في ديوان محكمة التمييز ويؤشر عليه من 

قبل رئيس احملكمة أو رئيس القلم بتاريخ تسجليه.
ــتدعاء موقعاً من املميز بالذات أو من وكيله  2-  ويجب أن يكون االس

القانوني وأن يحتوي أسباب النقض، كل ذلك حتت طائلة الرد.
ــتدعاء أو  ــباب النقض في الئحة تقدم مع االس 3- ويجوز أن تبني أس

على حدة خالل ميعاد التمييز.
ــة التمييز غير التي  ــباب للنقض أمام محكم ــل إبداء أس 4-  ال يقب

قدمت خالل امليعاد.
املادة 277 *:

ــدرت احلكم املميز أن يبلغ إلى  ــى رئيس ديوان احملكمة التي أص 1-  عل
ــل إقامته أو الى  ــذات إن كان موقوفاً أو إلى مح ــه بال ــوم علي احملك
ــن النيابة العامة أو  ــتدعاء التمييز املقدم م ــه صورة عن اس وكيل
املدعي الشخصي في ميعاد أسبوع يبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ 

تسجيل االستدعاء.
ــرة أيام من اليوم التالي للتبليغ  2-  ويحق للمحكوم عليه خالل عش
أن يقدم الئحة جوابية على أسباب النقض بواسطة ديوان احملكمة 

مصدرة احلكم املطعون فيه.

* عدلت الفقرة )1( من هذه املادة بإضافة عبارة )أو الى وكيله( بعد عبارة )أو محل اقامته(  
مبوجب القانون املعدل  رقم 32 لسنة 2017.
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املادة 278 :
ــل رئيس ديوان احملكمة إضبارة  1-  عندما تكتمل إضبارة التمييز يرس
ــدول مصدق مبا يتضمنانه من  ــز وملف الدعوى مرفقني بج التميي
ــام األوراق برمتها إلى  ــل النائب الع ــى النائب العام ويرس األوراق إل

رئيس النيابة العامة.
ــجلها اخلاص ثم يرفعها رئيس النيابة إلى  ــجل األوراق في س 2- تس
ــبوع على  ــة التمييز مرفقة مبطالعته وذلك في ميعاد أس محكم

األكثر من وصولها إلى ديوانه.
الفصل السادس

اإلجراءات لدى محكمة التمييز
املادة 279 *:

ــتدعاء مقدم ممن  تدقق احملكمة إضبارة التمييز فإذا وجدت أن االس
ليس له حق التمييز أو أن الشرائط الشكلية ناقصة أو لم تكتمل في 
ــتدعاء شكالً. على أنه يجوز للمحكمة  امليعاد القانوني تقرر رد االس
إعادة النظر في الدعوى من جديد إذا تبني لها أنها ردت الطعن شكالً 

خالفاً للقانون.
املادة 280 :

ــدار قرار خاص  ــكالً فال حاجة إلص ــتدعاء مقبوالً ش 1-  إذا كان االس
ــض وتفصل فيها بالرد أو  ــباب النق بذلك بل تدقق احملكمة في أس

بالقبول.
2-  ويجوز لها إذا كان التمييز واقعاً من احملكوم عليه أن تنقض احلكم 
ــم املميز أنه  ــا مما هو ثابت في احلك ــها إذا تبني له ــن تلقاء نفس م
ــي على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله أو  مبن
أن احملكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون أو لم تكن 
ــدر بعد احلكم املميز قانون  ــة للفصل في الدعوى أو إذا ص مختص

* هكذا عدلت هذه املادة بإضافة عبارة على انه ... الخ الى آخر املادة مبوجب القانون املعدل  
رقم 16 لسنة 2001.
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يسري على واقعة الدعوى.

املادة 281 :
ــبباً للنقض من  ــباب النقض ولم جتد احملكمة س إذا ردت جميع أس
تلقاء نفسها عمالً باملادة السابقة ترد استدعاء التمييز في املوضوع.

املادة 282 :
ــتملت أسباب احلكم على خطأ في القانون أو وقع خطأ في  إذا اش
ــي صفة احملكوم عليه  ــي أو في وصف اجلرمية أو ف ــر النص القانون ذك
ــب  وكانت العقوبة احملكوم بها هي املقررة في القانون للجرمية بحس
ــم تصحح محكمة التمييز اخلطأ الذي وقع  الوقائع املثبتة في احلك

وترد التمييز بالنتيجة.

املادة 283 :
ــل احملكمة صورة طبق األصل عن احلكم برد التمييز إلى رئيس  ترس
ــا إلى النائب العام  ــبوع من صدوره فيحيله النيابة العامة خالل أس

لدى احملكمة التي أصدرت احلكم املميز.

املادة 284 :
ــبباً من أسباب النقض أو وجدت سبباً له من  إذا قبلت احملكمة س
ــم املميز وإعادة  ــادة )280( قررت نقض احلك ــها عمالً بامل ــاء نفس تلق
األوراق إلى احملكمة التي أصدرت احلكم املنقوض لتحكم في الدعوى 

من جديد.

املادة 285 :
1-  ال ينقض من احلكم إال ما كان متعلقاً باألسباب التي بني عليها 

النقض ما لم تكن التجزئة غير ممكنة.
ــم يكن التمييز مقدماً من النيابة العامة فال ينقض احلكم  2-  وإذا ل

إال بالنسبة ملن قدم التمييز.
3-  أما إذا كان مقدم التمييز أحد احملكوم عليهم وكانت األسباب 
ــن احملكوم عليهم معه في  ــي عليها النقض تتصل بغيره م التي بن
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الدعوى فيحكم بنقض احلكم بالنسبة إليهم أيضاً ولو لم مييزوه.
الفصل السابع

آثار األحكام الصادرة عن محكمة التمييز

املادة 286 :
ــتدعاء التمييز صيرورة احلكم املميز مبرماً بحق  يترتب على رد اس

مقدمه، وال يجوز له بأي حال أن مييزه مرة ثانية.

املادة 287 :
إذا نقض احلكم بناًء على متييز أحد اخلصوم غير النيابة العامة فال 

يتضرر طالب التمييز من النقض.

املادة 288 :
ــوض متضمناً  ــض إذا كان حكمها املنق ــة إتباع النق ــى احملكم عل
ــادم أو ملانع قانوني  ــقوطها بالتق رد الدعوى لعدم االختصاص أو لس

يحول دون السير بها.
الفصل الثامن

متييز احلكم الصادر بعد النقض

املادة 289 :
ــابقة إذا خالفت  ــوص عليها في املادة الس ــي غير األحوال املنص ف
ــا ورد في  ــا احلكم منقوضاً م ــتئناف التي أعيد إليه ــة االس محكم
ــها التي قبلتها  ــباب نفس ــرار النقض وميز احلكم مرة ثانية لألس ق
ــض تعيد محكمة التمييز النظر في  محكمة التمييز في قرار النق
ــباب التي أوجبت النقض  القضية فإذا قررت نقض احلكم ثانيًة لألس

األول يجوز لها:
ــة التي أصدرت احلكم فيها وعندئٍذ  ــد القضية إلى احملكم 1-  أن تعي

يترتب عليها أن متتثل لقرار النقض. أو
2-  أن تفصل محكمة التمييز نفسها في الدعوى بالوجه الذي تراه 

موافقاً للعدل والقانون.
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املادة 290 :
إذا ميز احلكم الصادر بعد النقض ألسباب غير تلك املبحوث عنها 
ــز فيه وفق أحكام الفصل  ــابقة تنظر محكمة التميي في املادة الس

الرابع من هذا الباب.
الفصل التاسع

النقض بأمر خطي

املادة 291*:
ــراً خطياً من وزير العدل بعرض  ــى رئيس النيابة العامة أم 1-  إذا تلق
ــراء فيها مخالف  ــة التمييز لوقوع إج ــارة دعوى على محكم إضب
للقانون أو لصدور حكم أو قرار فيها مخالف للقانون، وكان احلكم 
ــبق حملكمة التمييز  ــب الدرجة القطعية ولم يس أو القرار مكتس
التدقيق في اإلجراء أو احلكم أو القرار املطعون فيه فعليه أن يقدم 
ــي وأن يطلب  ــز مرفقة باألمر اخلط ــارة إلى محكمة التميي اإلضب
ــباب الواردة فيه إبطال اإلجراء أو نقض احلكم  ــتناد إلى األس باالس

أو القرار.
ــك احملكوم عليه  ــة إذا طلب منه ذل ــس النيابة العام ــق لرئي 2-  ويح
ــة الصادرة  ــكام والقرارات القطعي ــال أن مييز األح ــؤول بامل أو املس
ــباب  ــتئناف لنفس األس في القضايا اجلنحوية عن محكمة االس

والشروط املبينة في الفقرة السابقة.
ــم أو القرار أو  ــباب املذكورة تنقض احلك ــة األس ــت احملكم 3-  إذا قبل
ــة يالحق عند  ــه. وفي مثل هذه احلال ــل** اإلجراء املطعون في تبط
ــؤولون عن  ــة أو القضاة املس ــاط الضابطة العدلي ــاء ضب االقتض

مخالفة القانون.

* الغي نص الفقرة )4( من هذه املادة واستعيض عنه بالنص احلالي مبوجب القانون املعدل 
رقم 32 لسنة 2017.

** هكذا وردت باجلريدة الرسمية ولم يرد لها تصحيح واألرجح ان تكون )ان تبطل( عوضاً 
عن )أو تبطل(.
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ــادر عمالً بأحكام الفقرة )1( أو الفقرة )2(  من  ــس للنقض الص 4-  لي
هذه املادة أي أثر إال إذا وقع لصالح املسؤول باملال أو احملكوم عليه.

الباب التاسع
إعادة احملاكمة

املادة 292 *:
يجوز طلب إعادة احملاكمة في دعاوى اجلناية واجلنحة أياً كانت احملكمة 

التي حكمت بها والعقوبة التي قضت بها وذلك في األحوال التالية:
ــخص بجرمية القتل وقامت بعد ذلك أدلة كافية  أ – إذا حكم على ش

تثبت أن املدعى قتله هو حي.
ــة أو جنحة وحكم فيما بعد على  ــخص بجناي ب – إذا حكم على ش
ــه وكان احلكمان ال ميكن التوفيق بينهما  شخص آخر باجلرم نفس

وينتج عن ذلك ما يؤيد براءة أحد احملكوم عليهما.
ــهادة  ــدور احلكم قضي بالش ــخص وبعد ص ــى ش ــم عل ج – إذا حك
ــهادة  ــهد عليه باحملاكمة فال تقبل ش الكاذبة على من كان قد ش

هذا الشاهد في احملاكمة اجلديدة .
ــتندات كانت  د – إذا وقع أو ظهر بعد احلكم حدث جديد أو أبرزت مس
مجهولة حني احملاكمة وكان من شأن ذلك إثبات براءة احملكوم عليه.

هـ - إذا بني احلكم على مستندات مزورة .

املادة 293 :
يعود طلب إعادة احملاكمة:

1-  لوزير العدل
2-  للمحكوم عليه وملمثله الشرعي إذا كان عدمي األهلية .

ــاً أو ثبت غيبته  ــى له إذا كان ميت ــه وورثته وملن أوص ــه وبني 3-  لزوج
بحكم القضاء .

4- ملن عهد إليه احملكوم عليه بطلب اإلعادة صراحًة .

* هكذا اصبحت هذه املادة بعد تعديلها مبوجب القانون املعدل  رقم 16 لسنة 2001.
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املادة 294 :
1-  يقدم طلب اإلعادة لوزير العدل.

ــة التمييز وال يقرر  ــب اإلعادة على محكم ــل وزير العدل طل 2-  يحي
إحالته إذا وجده مبنياً على سبٍب واٍهِ .

املادة 295 :
ــم يكن احلكم الذي طلبت اإلعادة من أجله قد نفذ فيتوقف  1-  إذا ل
إنفاذه حتماً من تاريخ إحالة وزير العدل طلب اإلعادة على محكمة 

التمييز.
ــة أن تأمر بوقف التنفيذ في قرارها القاضي بقبول  2-  ولهذه احملكم

طلب إعادة احملاكمة.

املادة 296 :
إذا قررت محكمة التمييز قبول طلب اإلعادة أحالت القضية على 

محكمة من درجة احملكمة التي أصدرت احلكم باألساس.

املادة 297 :
ــة مرافعًة مبواجهة  ــي إجراء احملاكم ــروع من جديد ف إذا تعذر الش
ــع ذوي العالقة في الدعوى إما لوفاة احملكوم عليهم أو جنونهم  جمي
ــئوليتهم جزائياً  أو فرارهم أو غيابهم كلهم أو بعضهم أو عدم مس
ــد أن تتخذ محكمة  ــقوط الدعوى أو احلكم بالتقادم ، فبع وإما لس
ــباب املبينة آنفاً تتولى  التمييز قراراً بامتناع احملاكمة علناً ألحد األس
ــخصيني إن  ــاس بحضور املدعني الش ــة الدعوى باألس ــها رؤي بنفس
ــه إن كانوا قد توفوا  ــور وكالء تعينهم للمحكوم علي ــدوا وبحض وج

وتبطل من احلكم أو األحكام السابقة ما صدر منها بغير حق.

املادة 298 :
ــه بنتيجة إعادة احملاكمة  ــق احلكم الصادر ببراءة احملكوم علي 1-  يعل
ــدة التي صدر فيها  ــن العامة في البل ــى باب احملكمة أو األماك عل
ــم األول وفي محل وقوع اجلرم وفي موطن طالبي اإلعادة وفي  احلك
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املوطن األخير للمحكوم عليه إن كان ميتاً.
ــمية وينشر أيضاً إذا  ــر حكم البراءة حتماً في اجلريدة الرس 2-  ينش
ــني محليتني يختارهما  ــتدعى ذلك طالب اإلعادة في صحيفت اس

وتتحمل الدولة نفقات النشر.
الكتاب الثالث

أصول خاصة ببعض القضايا
الباب األول

دعاوى التزوير

املادة 299 :
ــى تزويرها إلى  ــرز الورقة املدع ــاوى التزوير وحاملا تب ــي جميع دع 1- ف
ــراً مفصالً بظاهر  ــة ينظم الكاتب محض ــي العام أو احملكم املدع
ــي أو رئيس احملكمة والكاتب  ــا يوقعه املدعي العام أو القاض حاله
ــد كما يوقع  ــه في الدعوى إذا وج ــخص الذي أبرزها وخصم والش
ــها منعاً لتبديلها وحتفظ  ــورون كل صفحة من الورقة نفس املذك

في دائرة التحقيق أو قلم احملكمة.
ــتنكفوا  2-  إذا تعذر على بعض احلاضرين توقيع الورقة واحملضر أو اس

عن توقيعها صرح بذلك في احملضر.

املادة 300 :
إذا جلبت الورقة املدعى تزويرها من إحدى الدوائر الرسمية يوقعها 

املوظف املسؤول عنها وفقاً للمادة السابقة.

املادة 301 :
ــداراً ملعامالت  ــر األوراق وإن كانت قد اتخذت م ــاء بتزوي ــوز اإلدع يج

قضائية أو غيرها من املعامالت.

املادة 302 :
1- كل موظف رسمي أو شخص عادي أودع ورقة ادعى تزويرها مجبر، 
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ــك بقرار من  ــليمها إذا كلف بذل ــاب ، على تس ــة العق ــت طائل حت
احملكمة أو املدعي العام مفصل األسباب.

ــليم ذمة الشخص املودعة لديه الورقة  2- يبرئ القرار ومحضر التس
جتاه ذوي العالقة بها.

املادة 303 :
ــابقة على األوراق املبرزة للمدعي العام أو  ــري أحكام املواد الس تس

احملكمة من أجل املقابلة واملضاهاة.

املادة 304 :
ــميون ، حتت طائلة العقاب، على تسليم ما  1-  يجبر املوظفون الرس

قد يكون لديهم من األوراق الصاحلة للمقابلة واملضاهاة.
ــأن ومحضر التسليم ذمة الشخص  2- يبرئ القرار الصادر بهذا الش

املودعة لديه الورقة جتاه ذوي العالقة بها.

املادة 305 :
ــودع لديه صورة  ــخص امل ــمي ترك للش ــند رس 1-  متى لزم جلب س
ــخص  عنه مطابقة له يصدقها رئيس احملكمة التابع له هذا الش

ويشرح الكيفية في ذيلها.
ــخة  ــمي تقوم النس ــة مودعة لدى موظف رس ــت الورق 2-  وإذا كان
ــترجاعه وميكن هذا  املصدقة املعطاة له مقام األصل إلى حني اس
ــخاً عن الصورة املصدقة مع الشرح املذيلة  املوظف أن يعطي نس

به.
ــند املطلوب مدرجاً في سجل وال ميكن نزعه منه  3-  أما إذا كان الس
يجوز للمحكمة أن تقرر جلب السجل لديها وأن تصرف النظر عن 

املعاملة املبينة آنفاً.

املادة 306 :
1-  تصلح األوراق العادية مداراً للمقابلة واملضاهاة إذا تصادق عليها 

اخلصمان .
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ــميني فال يجبر على  ــز عليها من غير املوظفني الرس ــا إذا احلائ 2- وأم
ــليمها في احلال وإن اعترف بوجودها لديه وإمنا يسوغ للمحقق  تس
ــبب امتناعه  ــليم الورقة أو بيان س ــة بعد جلبه لتس أو للمحكم
ــليم إذا اتضح لها أن امتناعه ال يستند إلى  عن ذلك تلزمه بالتس

سبب مقبول.

املادة 307:
ــف بتوقيعها إذا  ــأن ورقة مدعى بتزويرها يكل ــهد بش من استش

ظهر أن له اطالعاً عليها .

املادة 308 :
ــند هو مزوره أو متدخل  إذا ادعى اخلصم احملتج بالتزوير أن مبرز الس
ــات أن املزور أو املتدخل بالتزوير ال يزال  ــي تزويره أو تبني من التحقيق ف
ــادم فيصار إلى حتقيق دعوى  ــقط بالتق حياً وأن دعوى التزوير لم تس

التزوير جزائياً على الوجه املبني سابقاً .

املادة 309 :
ــاء بالتزوير  ــوى أن تقرر عند االدع ــة املقامة لديها الدع 1- للمحكم
ــتطالع  أمامها متابعة النظر في الدعوى أو التوقف عنها بعد اس

رأي املدعي العام .
ــخصية  ــرة على التعويضات الش ــت الدعوى مقتص ــا إذا كان 2-  أم
فتؤجل احملكمة النظر فيها إلى أن يحكم في دعوى التزوير بصورة 

نهائية .

املادة 310:
ــق أو احملاكمة في الدعوى أن  ــد اخلصمني أثناء التحقي إذا ادعى أح

الورقة املبرزة مزورة يسأل خصمه إذا كان في نيته استعماله .

املادة 311:
ــة املدعى تزويرها أو  ــتعمال الورق ــاب اخلصم أنه ال يروم اس 1-  إذا أج

سكت عن اجلواب فال يؤخذ بها في الدعوى .
2-  أما إذا أجاب باإليجاب فيصار إلى رؤية دعوى التزوير حسب القانون.
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املادة 312 :
ــتكتب الظنني أو املتهم،  يجوز للمحكمة في دعوى التزوير أن تس

لديها أو بواسطة أهل اخلبرة فإن أبى صرّح بذلك في احملضر.

املادة 313:
ــني للمحكمة جزائية كانت أم مدنية ، أثناء رؤية الدعوى ما  1-  إذا تب
ــوم رئيس احملكمة أو  ــير إلى مرتكبه يق ــح إلى وقوع تزوير ويش يلم
ــا بإحالة األوراق الالزمة إلى املدعي العام التابع  املدعي العام لديه

له محل وقوع هذا اجلرم أو محل وجود فاعله.
ــدر مذكرة توقيف  ــة أو املدعي العام لديها أن يص ــس احملكم 2-  لرئي

بحق املشتكى عليه إن كان حاضراً في الدعوى .

املادة 314 :
1-  إذا تبني أن االسناد الرسمية مزورة بكاملها أو ببعض مندرجاتها 
ــند أو  ــي احملكمة التي ترى دعوى التزوير بإبطال مفعول الس تقض
بإعادته إلى حالته األصلية بشطب ما أضيف إليه واثبات ما حذف 

منه .
2-  ويسطر في ذيل السند خالصة عن احلكم القطعي .

ــاد األوراق التي اتخذت مداراً للمقابلة واملضاهاة إلى مصادرها  3-  تع
أو إلى األشخاص الذين قدموها .

املادة 315:
ــائر  ــات بدعاوى التزوير وفقاً لألصول املتبعة في س جتري التحقيق

اجلرائم .
الباب الثاني

سماع الشهود من الرجال الرسميني

املادة 316:
ــي مذكرات الدعوة بواسطة وزارة  ــلك الديبلوماس يبلغ رجال الس

اخلارجية .
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املادة 317:
ــي اجليش يبلغ  ــدى القضاء منتظماً ف ــخص املدعو ل إذا كان الش

مذكرة الدعوة بواسطة رئيس فرقته .

املادة 318 :
فيما عدا الرجال الرسميني املذكورين في املواد السابقة يدعى جميع 

الشهود أياً كانوا ويستمع إلفادتهم لدى القضاء وفقاً لألصول املتعلقة 

بسماع الشهود من هذا القانون، إال إذا رأت احملكمة خالف ذلك .

الباب الثالث

ما يتلف أو يسرق من أوراق الدعاوى واألحكام الصادرة فيها

املادة 319 :
ــاوى اجلناية أو اجلنحة أو  ــدت أصول األحكام الصادرة في دع إذا فق

األوراق املتعلقة بتحقيقات أو محاكمات لم تقترن بنتيجة بعد أو إذا 

ــيل أو بأسباب غير عادية أو سرقت وتعذر إعادة  أُتلفت باحلريق أو الس

تنظيمها تطبق القواعد املنصوص عليها في املواد التالية .

املادة 320 * :
ــخته املصدقة او احملوسبة بصورة  1-  إذا وجدت خالصة احلكم أو نس

قانونية تعتبر مبثابة أصل احلكم وحتفظ في مكانه.

ــابقة  ــورة في الفقرة الس ــخة املذك ــة أو النس ــت اخلالص 2-  إذا كان

ــمي يأمر رئيس احملكمة  ــخص عادي أو موظف رس موجودة لدى ش

التي أصدرت احلكم بتسليمها إلى قلم تلك احملكمة .

ــخة  ــود لديه خالصة أو نس ــف املوج ــخص أو املوظ ــن الش 3-  وميك

* عدلت الفقرة )1( من هذه املادة بأضافة عبارة )أو احملوسبة( بعد عبارة )أو نسخته املصدقة( 
مبوجب القانون املعدل  رقم 32 لسنة 2017.



قانون أصول احملاكمات اجلزائية

- 110 -

ــود أن يأخذ عند  ــروق أو املفق ــم املتلف أو املس ــة عن احلك مصدق

تسليمها صورة مجانية عنها .
ــخة ذمة الشخص املوجودة  ــليم اخلالصة أو النس 4- يبرئ األمر بتس

لديه جتاه ذوي العالقة بها.

املادة 321 :
ــل احلكم ولم يعثر على صورة مصدقة عنه وإمنا عثر  ــد أص 1-  إذا فق
ــرار الظن أو االتهام فيصار إلى إجراء احملاكمة وإصدار حكم  على ق

جديد .
ــر عليهما فتعاد  ــام أو لم يعث ــة قرار ظن أو اته ــن ثم ــم يك 2-  وإن ل

املعامالت ابتداًء من القسم املفقود من األوراق .

الباب الرابع

تعيني املرجع ونقل الدعوى من محكمة إلى أخرى

الفصل األول

تعيني املرجع

املادة 322:
1- يحل اخلالف على االختصاص بطريق تعيني املرجع إذا وقعت جرمية 
ــر حتقيقها مدعيان عامان  ــرعت في رؤيتها محكمتان أو باش وش
باعتبار أن اجلرمية عائدة لكل منهما أو إذا قرر كل من املدعي العام 
أو احملكمتني عدم اختصاصه لتحقيقها أو رؤيتها أو قررت محكمة 
عدم اختصاصها لرؤية دعوى أحالها عليها املدعي العام أو النيابة 
ــأ عما ذكر خالف على االختصاص أوقف سير العدالة  العامة ونش

من جراء انبرام القرارين املتناقضني في القضية نفسها.
2-  يجري حكم هذه املادة إذا وقع اخلالف بني محكمة عادية ومحكمة 
ــتثنائيتني أو بني املدعني العامني  ــتثنائية أو بني محكمتني اس اس

لديها .
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املادة 323 :
ــتكى عليه أن  ــخصي واملش ــة العامة واملدعي الش ــوز للنياب 1-  يج

يطلبوا تعيني املرجع باستدعاء يقدمونه إلى محكمة التمييز.
2*- أما إذا كان الطلب يتعلق بخالف على االختصاص بني محكمتني 
ــتئنافية  أو مدعيني عامني أو محكمة ومدع عام تابعني حملكمة اس

واحدة فيقدم الطلب إلى هذه احملكمة .

املادة 324 :
إذا ورد طلب تعيني املرجع من املدعي الشخصي أو املشتكى عليه 
ــتئناف بإبالغ صورته إلى اخلصم  يأمر رئيس محكمة التمييز أو االس
ــن املرجعني القضائيني الواقع  ــداع النيابة العامة لدى كل كل م وبإي

بينهما اخلالف نسخة عنه إلبداء رأيه فيه وإرسال أوراق الدعوى .
املادة 325 **:

ــخصي أو املشتكى عليه اجلواب على طلب  يجب على املدعي الش
ــر من تاريخ  ــبوع على األكث ــغ إليه في ميعاد اس ــني املرجع املبل تعي
ــس النيابة أو النائب العام إبداء رأيه فيه في ميعاد  التبليغ وعلى رئي

أسبوع على األكثر من تاريخ التبليغ.
املادة 326 :

ــرر كل منهما  ــني محكمتني أو قاضيني ق ــاً ب ــالف واقع 1- إذا كان اخل
ــه لرؤية الدعوى يجب عليهما التوقف عن إصدار احلكم  اختصاص

مبجرد اطالعهما على طلب تعيني املرجع حلل اخلالف بينهما .
2-  أما التدابير املؤقتة والتحقيقات فيمكن متابعتها بانتظار صدور 

القرار بتعيني املرجع.

احلالي مبوجب  بالنص  واالستعاضة عنها  فيها  ما جاء  بالغاء  الفقرة  * هكذا عدلت هذه 
من   2089 العدد  من   640 الصفحة  في  املنشور   1968 لسنة   )39( رقم  املعدل  القانون 
اجلريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1968/4/16 الذي حل بصدوره محل القانون املؤقت املعدل 
رقم 39 لسنة 1965 املنشور في الصفحة 1444 من العدد 1873 من اجلريدة الرسمية 

الصادر بتاريخ 1968/4/16م،
** هكذا اصبحت هذه املادة بعد تعديلها  مبوجب القانون املعدل  رقم 32 لسنة 2017.
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املادة 327 :
ــع تدقيقاً بعد  ــني املرج ــي طلب تعي ــة التمييز ف ــر محكم 1-  تنظ
ــني في قرارها أي املرجعني  ــتطالع رأي رئيس النيابة العامة وتع اس
ــوى أو رؤيتها وتقضي  ــو الصالح للتحقيق في الدع القضائيني ه
ــق الذي قررت عدم  ــالت التي أجرتها احملكمة أو احملق بصحة املعام

اختصاصه .
ــتئناف تدقيقاً في الطلب املرفوع إليها وفق  2-  وتنظر محكمة االس

األصول املذكورة ويكون قرارها قطعياً.

الفصل الثاني

نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى

املادة 328 *:
حملكمة التمييز وبناًء على طلب رئيس النيابة العامة نقل الدعوى 
اجلنائية او اجلنحوية الى مدع عام آخر أو الى محكمة أخرى من درجة 
ــا رؤية الدعوى وذلك عندما يكون التحقيق في  احملكمة العائدة اليه
ــأنه  ــي العام أو احملكمة من ش ــا في منطقة املدع ــوى أو رؤيته الدع

اإلخالل باألمن العام او ملقتضيات حسن سير العدالة اجلزائية .

املادة 329 **:
ــوى تدقيقاً فإن قررت  ــة التمييز في طلب نقل الدع ــر محكم تنظ
نقلها قضت في القرار نفسه بصحة املعامالت التي أجرتها احملكمة 

أو املدعي العام الذي تقرر نقل الدعوى من لدنه .

املادة 330 :
ال مينع رد طلب نقل الدعوى من تقدمي طلب جديد بنقلها باالستناد 

إلى أسباب جديدة ظهرت بعد قرار الرد.

* الغي نص املادة )328( من القانون األصلي واستعيض عنها بالنص احلالي مبوجب القانون 
املعدل  رقم 32 لسنة 2017.

** هكذا اصبحت هذه املادة بعد تعديلها مبوجب القانون املعدل رقم 32 لسنة 2017.
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الكتاب الرابع
الباب األول

في قوة األحكام النهائية وسقوط الدعوى والعقوبة

املادة 331 :
ــبة  ــر تنقضي الدعوى اجلزائية بالنس ــن هنالك نص آخ ــا لم يك م
ــخص املرفوعة عليه والوقائع املسندة فيها إليه بصدور حكم  للش
ــقاط أو باإلدانة، وإذا  ــؤولية أو اإلس ــي فيها بالبراءة أو عدم املس نهائ
ــادة نظرها إال  ــوى اجلزائية فال يجوز إع ــدر حكم في موضوع الدع ص
ــون ما لم يرد نص  ــم بالطرق املقررة في القان ــن في هذا احلك بالطع

على خالف ذلك .

املادة 332 :
ــة في موضوع  ــن احملكمة اجلزائي ــم اجلزائي الصادر م ــون للحك يك
الدعوى اجلزائية بالبراءة أو عدم املسؤولية أو باإلسقاط أو باإلدانة قوة 
ــيء احملكوم به أمام احملاكم املدنية في الدعاوى التي لم يكن قد  الش
فصل فيها نهائياً وذلك فيما يتعلق بوقوع اجلرمية وبوصفها القانوني 
ــبتها إلى فاعلها، ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواًء بني  ونس
على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية األدلة ، وال تكون له هذه القوة 

إذا كان مبيناً على أن الفعل ال يعاقب عليه القانون .

املادة 333 :
ال تكون لألحكام الصادرة عن احملاكم املدنية قوة الشيء احملكوم به 
أمام احملاكم اجلزائية فيما يتعلق بوقوع اجلرمية ونسبتها إلى فاعلها .

املادة 334 :
تكون لألحكام الصادرة عن محاكم األحوال الشخصية في حدود 
ــيء احملكوم به أمام احملاكم اجلزائية في املسائل  اختصاصها قوة الش

التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى اجلزائية .
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الباب الثاني

سقوط دعوى احلق العام واحلق الشخصي

املادة 335 :
ــقط دعوى احلق العام بوفاة املشتكى عليه أو بالعفو العام أو  1- تس

بالتقادم .
ــخصي في األحوال املنصوص  ــقط تبعاً لسقوط احلق الش 2-  وتس

عليها في القانون .

الفصل األول

السقوط بالوفاة

املادة 336 :
ــتكى عليه سواًء  ــقط دعوى احلق العام والعقوبة بوفاة املش 1-  تس
ــة أو العقوبة اإلضافية أو  ــة تطبيق العقوبة األصلي أكان من جه

الفرعية .
ــة قانوناً بحد  ــياء املضبوطة من املواد املمنوع ــا إذا كانت األش 2- أم

ذاتها فال تعاد إلى ورثة املتوفى .
ــخصي وبالتعويض  ــى للمتضرر حق إقامة دعوى باحلق الش 3-  ويبق

على ورثة املتوفى لدى احملكمة املدنية.

الفصل الثاني

السقوط بالعفو العام

املادة 337 :
1-  تسقط دعوى احلق العام بالعفو العام .

ــة الواضعة يدها  ــن اختصاص احملكم ــى دعوى التعويض م 2-  وتبق
على دعوى احلق العام حني صدور العفو العام، وإذا لم ترفع الدعوى 

فيعود االختصاص إلى احملكمة احلقوقية اخملتصة.
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الفصل الثالث
التقادم

1- سقوط الدعوى بالتقادم

املادة 338 :
ــقط دعوى احلق العام ودعوى احلق الشخصي بانقضاء عشر  1-  تس
ــأنها خالل  ــوع اجلناية إذا لم جتر مالحقة بش ــنوات من تاريخ وق س

تلك املدة .
ــنوات على  ــر س ــقط أيضاً الدعويان املذكورتان بانقضاء عش 2- تس
آخر معاملة متت فيها إذا أقيمت الدعوى وأجريت التحقيقات ولم 

يصدر حكم بها .

املادة 339 :
ــي اجلنحة  ــخصي ف ــام ودعوى احلق الش ــوى احلق الع ــقط دع تس
ــي احلالتني املذكورتني في  ــنوات على الوجه املبني ف بانقضاء ثالث س

املادة السابقة.

املادة 340 :
ــخصي في اخملالفة  ــوى احلق الش ــوى احلق العام ودع ــقط دع 1-  تس
ــدر حكم بها من  ــى وقوعها دون أن يص ــنة كاملة عل بانقضاء س
ــنة  ــرى حتقيق خالل الس ــأنها محضر وج ــم بش ــة وإن نظ احملكم

املذكورة.
ــتؤنف تسقط  ــنة املذكورة واس 2-  أما إذا صدر حكم بها خالل الس
دعوى احلق العام ودعوى احلق الشخصي بانقضاء سنة كاملة من 

تاريخ تقدمي استدعاء االستئناف.

2- سقوط العقوبة بالتقادم

املادة 341 :
1-  التقادم يحول دون تنفيذ العقوبة وتدابير االحتراز.
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ــر االحترازية  ــى العقوبات والتدابي ــري عل ــى أن التقادم ال يس 2-  عل
املانعة من احلقوق أو على منع اإلقامة واملصادرة العينية.

املادة 342 :
ــات اجلنائية املؤبدة  ــدام والعقوب ــى عقوبة اإلع ــدة التقادم عل 1-  م

خمسة وعشرون سنة.
2-  مدة التقادم على العقوبات اجلنائية املؤقتة ضعف مدة العقوبة 
التي حكمت بها احملكمة على أن ال تتجاوز عشرين سنة أو تنقص 

عن عشر سنني.
3-  مدة التقادم على أية عقوبة جنائية أخرى عشر سنني.

املادة 343 :
ــاً، ومن يوم متلص  ــن تاريخ احلكم إذا صدر غيابي ــري التقادم م 1-  يج

احملكوم عليه من التنفيذ إذا كان احلكم وجاهياً.
2-  إذا متلص احملكوم عليه من تنفيذ عقوبة مانعة أو مقيدة للحرية 

أسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة التقادم.

املادة 344 :
ــة ضعف مدة العقوبة التي  ــدة التقادم على العقوبات اجلنحي 1-  م
ــنوات وتنقص عن  ــر س حكمت بها احملكمة على أن ال تتجاوز عش

خمس سنوات.
2-  مدة التقادم على أية عقوبة جنحية أخرى خمس سنوات .

املادة 345 *:
1-  جتري مدة التقادم :

أ . في احلكم الوجاهي من تاريخ صدوره إذا كان في الدرجة األخيرة 
ومن تاريخ إبرامه إذا كان في الدرجة األولى.

ــوم عليه أو  ــخ تبليغه إلى احملك ــم الغيابي من تاري ــي احلك ب . وف

* الغي نص البند )ب( من الفقرة )1( واستعيض عنه بالنص احلالي مبوجب القانون املعدل  
رقم 32 لسنة 2017.
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ــي محل إقامته وفقا لألحكام الواردة في املادة  وكيله بذاته أو ف
)185( من هذا القانون .

ــاً فمن يوم تفلته من التنفيذ، وفي  ــوم عليه موقوف 2-  وإذا كان احملك
ــة التي نفذت فيه من مدة  ــقط نصف مدة العقوب هذه احلالة يس

التقادم.

املادة 346 :
مدة التقادم على العقوبات للمخالفات سنتان تبدآن على نحو ما 

ذكر في املادة السابقة.

املادة 347 :
1-  مدة التقادم على التدابير االحترازية ثالث سنوات.

ــه التدبير االحترازي  ــادم إال منذ اليوم الذي أصبح في ــدأ التق 2-  ال يب
ــرط أن ال  ــة التي تالزم هذا التدبير بش ــذاً أو بعد تقادم العقوب ناف
يصدر عن القاضي قبل انقضاء سبع سنوات قرار يثبت أن احملكوم 
عليه ال يزال خطراً على السالمة العامة ، ففي هذه احلالة يأمر أن 

يسار إلى تنفيذ التدبير االحترازي.

املادة 348 :
ال ينفذ أي تدبير إصالحي أغفل تنفيذه سنة كاملة إال بقرار يصدر 

عن محكمة األحداث بناًء على طلب النيابة العامة.

3- أحكام عامة

املادة 349 :
1-  يحسب التقادم من يوم إلى مثله من دون اليوم األول.

ــف التقادم كل حائل قانوني أو مادي حال دون تنفيذ العقوبة  2-  يوق
أو التدبير ولم ينشأ عن إرادة احملكوم عليه .

3-  يقطع التقادم:
ــلطة  ــوى الصادرة من الس ــراءات الدع ــق وإج ــراءات التحقي أ . إج
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اخملتصة باجلرمية ذاتها.
ب . أي عمل جتريه السلطة بغية التنفيذ .

ــي أوجبت  ــة للجرمية الت ــة أخرى معادل ــوم جرمي ــكاب احملك ج . ارت
العقوبة أو التدبير أو جرمية أهم منها، على أنه ال ميكن أن تطول 

مدة التقادم في كل حال إلى أكثر من ضعفها .

املادة 350 :
ال حتول املواد السابقة دون مراعاة أحكام التقادم الواردة في القوانني 

اخلاصة ببعض اجلنايات واجلنح واخملالفات.

املادة 351:
إذا حكم على شخص بالوجه الغيابي وسقطت بالتقادم العقوبة 
ــوال أن يطلب من  ــي مطلق األح ــوغ له ف ــوم بها عليه فال يس احملك

احملكمة إبطال محاكمته الغيابية ورؤية الدعوى بحقه مجدداً .

املادة 352:
ــي الدعاوى  ــا بصورة قطعية ف ــات احملكوم به ــقط التعويض 1- تس

اجلزائية بالتقادم املنصوص عليه لألحكام املدنية.
ــقط  ــوم بها ملصلحة اخلزينة فتس ــوم والنفقات احملك ــا الرس 2-  أم
ــأنها وجود  ــوال العامة ويوقف التقادم بش ــادم املتعلق باألم بالتق

احملكوم عليه في السجن إنفاذاً ألي حكم.

الباب الثالث

1- تنفيذ األحكام اجلزائية

املادة 353 * :
ــب العام من بني  ــرار من النائ ــي تنفيذ العقوبة بق ــمى قاض 1-  يس

املدعني العامني في كل محكمة بداية . 

* مت الغاء نص هذه املادة واالستعاضة عنه بالنص احلالي مبوجب القانون املعدل  رقم 32 
لسنة 2017.
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2-  يقوم قاضي الصلح مقام قاضي تنفيذ  العقوبة في املراكز التي 
ال يوجد بها مدع عام .

3- يتولى قاضي تنفيذ العقوبة :
أ. إنفاذ األحكام اجلزائية وفقا ألحكام هذا القانون .

ــة وأي عقوبات  ــات اجلزائي ــذ العقوب ــروعية تنفي ــة مش ب. مراقب
مجتمعية مقررة في التشريعات النافذة.

ــة في وزارة  ــن خالل املديرية اخملتص ــق العقوبات اجملتمعية م 4- تطب
العدل حتت اشراف قاضي تنفيذ العقوبة .

املادة 354:
ــات املدنية احملكوم بها وفقاً ملا هو  ــوم دائرة اإلجراء بإنفاذ االلزام تق

مقرر إلنفاذ األحكام احلقوقية .

املادة 355 * :
ــوم وأظهر رغبته وهو  إذا حبس احملكوم عليه إيفاًء للغرامة والرس
في السجن في أن يدفعها إلى اخلزينة يأمر املدعي العام أو من يقوم 
مقامه بإخراجه من السجن وإحضاره إليه لدفع األموال املترتبة بعد 
ــي احلبس، باعتبار عن كل  ــم ما يوازي منها املدة التي قضاها ف حس
ــمائة فلس أو أي جزء منها إن كانت من الغرامة، أو كانت  يوم خمس

من الرسوم .

املادة 356 :
ــه بكامله يخلى  ــدى توقيفه املبلغ املطلوب من ــوم ل 1-  إذا أدى احملك
ــوم باحلبس  ــبيله في احلال ويصبح القرار بإبدال الغرامة والرس س

الغياً .
ــوم  ــراً حتصل الغرامة والرس ــوم، أو كونه قاص ــال غيبة احملك 2-  بح

* مالحظة: عدلت الفقرة )2( من املادة )27( من قانون العقوبات املعدل رقم )9( لسنة 1988 
بالغاء عبارة )نصف دينار( الواردة فيها ،االستعاضة عنها بعبارة )دينارين( وعليه اقتضى 

التنويه.
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ــة، مبعرفة وزارة  ــا لصالح اخلزين ــة احملكوم به ــات القضائي والنفق
املالية مبقتضى قانون حتصيل األموال العامة .

3-  وحتصل بالطريقة نفسها النفقات في حال وفاة احملكوم عليه.

املادة 357 :
ــى وزير العدلية  ــدام يرفع رئيس النيابة إل ــد صدور حكم باإلع 1- عن
ــن وقائع القضية  ــر يضمنه موجزاً ع ــوى مرفقة بتقري أوراق الدع
واألدلة املستند إليها في صدور احلكم وعن األسباب املوجبة إلنفاذ 

عقوبة اإلعدام أو إلبدالها بغيرها.
ــر إلى رئيس مجلس  ــة أوراق الدعوى مع التقري ــع وزير العدلي 2-  يرف

الوزراء الحالتها على اجمللس .
3- ينظر مجلس الوزراء في األوراق املذكورة وتقرير رئيس النيابة ويبدي 
ــه في وجوب إنفاذ عقوبة اإلعدام أو إبدالها بغيرها ويرفع القرار  رأي

الذي يتخذه في هذا الشأن مشفوعاً ببيان رأيه إلى جاللة امللك.

املادة 358 :
ــنق احملكوم  ــم اإلعدام يش ــى إنفاذ حك ــة امللك عل ــق جالل إذا واف
ــجن أو في محل آخر إذا عني مثل هذا احملل في  عليه داخل بناية الس
ــة، وال يجوز تنفيذ عقوبة اإلعدام هذه في احملكوم عليه  اإلرادة امللكي
ــي األعيــاد األهلية  ــن أيام األعياد اخلاصة بديانته أو ف ــا في يوم م به
ــرأة احلامل إال بعد  ــوز تنفيذ حكم اإلعدام باإلم ــــمية وال يج والرس

وضعها بثالثة أشهر .

املادة 359 :
ــة وزارة الداخلية بناًء على طلب  ــري إنفاذ عقوبة اإلعدام مبعرف يج
ــراءات املنصوص  ــتيفاء اإلج ــب العام مبيناً فيه اس ــي من النائ خط

عليها في املادة السابقة وبحضور األشخاص اآلتي ذكرهم:
1-  النائب العام أو أحد مساعديه .

2-  كاتب احملكمة التي أصدرت احلكم .
3- طبيب السجن أو طبيب املركز .
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4- أحد رجال الدين من الطائفة التي ينتمي إليها احملكوم عليه .
5- مدير السجن أو نائبه.

6- قائد الشرطة في العاصمة، أو قائد املنطقة في امللحقات .

املادة 360 :
يسأل النائب العام أو مساعدوه احملكوم عليه إذا كان لديه ما يريد 
ــي محضر خاص يوقعه النائب العام أو  بيانه ويدون أقواله الكاتب ف

مساعده والكاتب واحلاضرون .

املادة 361 :
ــه مع النائب  ــاذ اإلعدام يوقع ــب احملكمة محضراً بإنف ــم كات ينظ
العام أو مساعده واحلاضرون ويحفظ في إضبارته اخلاصة عند املدعي 

العام .

املادة 362 :
ــدام عند عدم وجود ورثة له  ــن احلكومة جثة من نفذ فيه اإلع تدف

يقومون بدفنها، ويجب أن يكون الدفن بدون احتفال.

2- اإلشكال في التنفيذ

املادة 363:
ــع إلى احملكمة التي  ــن محكوم عليه في التنفيذ يرف ــزاع م 1-  كل ن

أصدرت احلكم .
2- يقدم النزاع إلى احملكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة 
ــل احملكمة  ــدد لنظره. وتفص ــة التي حت ــأن باجللس ــم ذوو الش ويعل
ــأن وللمحكمة أن جتري  ــة العامة وذوي الش ــماع النياب فيه بعد س
ــوال أن تأمر بوقف  ــرى لزومها ولها في كل األح ــات التي ت التحقيق
التنفيذ حتى يفصل في النزاع وللنيابة العامة عند االقتضاء وقبل 

تقدمي النزاع إلى احملكمة أن توقف تنفيذ احلكم مؤقتاً .
3-  إذا حصل نزاع في شخصية احملكوم عليه فيفصل في ذلك النزاع 

بالكيفية واألوضاع املقررة في الفقرتني السابقتني.
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4-  يكون القرار الذي تصدره احملكمة بالنزاع املشار إليه نهائياً .

3- إعادة االعتبار *

املادة 364 ** :
1-  باستثناء احملكومني بجرائم اخليانة والتجسس ومع مراعاة أحكام 
الفقرة )3( من هذه املادة يجوز إعادة االعتبار إلى كل محكوم عليه 

بجناية أو جنحة بقرار قضائي إذا توافرت الشروط التالية :
ــذاً كامالً أو صدر  ــه قد نفذت تنفي ــة احملكوم ب ــون العقوب أ . أن تك

عنها عفو أو سقطت بالتقادم .
ــاء تنفيذ العقوبة احملكوم  ــون قد انقضى من تاريخ انته ب . أن يك
ــنوات إذا كانت العقوبة  ــدور العفو عنها مدة ثالث س بها أو ص
ــنة واحدة إذا كانت العقوبة جنحية، ويؤخذ مبثلي  جنائية أو س
هذه املدة إلعادة االعتبار في احلالتني إذا كان احملكوم عليه مكرراً 

باملعنى القانوني .
ج . أن تكون االلزامات املدنية التي انطوى عليه احلكم قد مت الوفاء 
ــقطت أو جرى عليها التقادم أو أن يثبت احملكوم عليه  بها أو أس
ــا الوفاء بتلك  ــار لم يتمكن معه ــه كان والزال في حالة إعس أن
ــم باإلفالس أن يثبت املفلس  ــترط في حالة احلك االلزامات، ويش

أنه قضى الدين أو أبرئ منه.
د . أن يتبني للمحكمة أنه كان حسن السلوك وأن يثبت التحقيق 

في سيرته بعد اإلفراج عنه أنه قد صلح فعالً .

* اضيفت املادتان 364و 365 حتت عنوان )اعادة االعتبار( مبوجب القانون املعدل لقانون اصول 
اجلريدة  عدد  من   1472 الصفحة  على  املنشور   1991 لسنة   16 رقم  اجلزائية  احملاكمات 
الرسمية رقم 3775 الصادر بتاريخ 1991/9/1 وعدلت ارقام املواد من 364 و365 و366 و367 

من القانون السابق الى 366 و367 و368 و369.
** عدلت املادة )364( بالغاء عبارة )ست سنوات( وعبارة )ثالث سنوات( الواردة في البند )ب( 
من الفقرة )1( منها واالستعاضة عنهما بعبارة )ثالث سنوات( و)سنة واحدة( على التوالي، 
كما الغيت عبارة )خمس سنوات( الواردة في البند )أ( من الفقرة )3( منها واالستعاضة 

عنها بعبارة )ثالث سنوات( مبوجب القانون املعدل رقم 32 لسنة 2017.



قانون أصول احملاكمات اجلزائية

- 123 -

ــب إعادة االعتبار قد صدر بحقه أكثر من حكم واحد  2-  إذا كان طال
ــروط املنصوص  ــه إال إذا حتققت الش ــم بإعادة االعتبار ل فال يحك
عليها في الفقرة )1( من هذه املادة في كل حكم من تلك األحكام، 
ــار للمحكوم عليه في  ــدة الالزمة إلعادة االعتب ــب امل على أن حُتس
هذه احلالة بانقضاء املدة املنصوص عليها في البند )ب( من الفقرة 
ــخ انتهاء تنفيذ العقوبة احملكوم بها في  ــن هذه املادة من تاري )1( م

احلكم األخير من تلك األحكام .
ــه بعقوبة جنحية باحلبس يعود اعتباره إليه  ــوم علي 3-  أ . كل محك
ــنوات من تاريخ انتهاء  ــاً إذا لم يحكم عليه خالل ثالث س حكم
تنفيذ هذه العقوبة فيه بعقوبة أخرى باحلبس أو بعقوبة أشد .

ــوم عليه بالغرامة اجلنحية يعود اعتباره إليه حكماً  ب . كل محك
إذا لم يحكم عليه خالل ثالث سنوات بعقوبة جنحية أو بعقوبة 
ــد من تاريخ تنفيذه لعقوبة الغرامة تلك أو من تاريخ انتهاء  أش

مدة عقوبة احلبس التي استعيض عنها بالغرامة .
ــني أن احملكوم عليه  ــادة االعتبار إذا تب ــم الصادر بإع ــى احلك 4- أ . يلغ
كانت قد صدرت ضده أحكام أخرى لم تعلم احملكمة بها عندما 
ــه بعد إعادة  ــار أو إذا حكم علي ــا بإعادة االعتب ــدرت حكمه أص

االعتبار في جرمية وقعت قبل إعادته.
ــار من احملكمة التي كانت قد  ــدر احلكم بإلغاء اعادة االعتب ب . يص

حكمت بإعادته وذلك بناًء طلب النيابة العامة .

املادة 365 *:
ــى املدعي العام في محكمة  ــدم طلب إعادة االعتبار خطياً إل 1-  يق
ــات املتعلقة  ــاً البيان ــكان اقامته متضمن ــا م ــة التابع له البداي

بشخصية الطالب ومكان إقامته وأن يرفق بالطلب ما يلي :

*هكذا اصبحت هذه املادة بعد تعديلها  مبوجب القانون املعدل  رقم 32 لسنة 2017.
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أ . صورة مصدقة عن احلكم الصادر بحقه .

ــة تتضمن األحكام الصادرة  ــهادة من اجلهات األمنية اخملتص ب. ش

بحقه وسوابقه القضائية.

ج . تقرير عن سلوكه أثناء وجوده في مركز االصالح والتأهيل .

ــات املرفقة إلى  ــع األوراق والبيان ــام الطلب م ــي الع ــدم املدع 2-  يق

ــهر من  ــة البداية اخملتصة خالل مدة ال تزيد على ثالثة أش محكم

تقدمي الطلب إليه مشفوعاً برأيه منه .

ــر احملكمة في الطلب وتفصل فيه تدقيقاً على أنه يجوز لها  3-  تنظ

ــبة وأن تطلب أي معلومات  ــخص تراها مناس ــماع أقوال أي ش س

ــون قرارها في الطلب  ــن أي جهة من اجلهات ويك ــا ضرورية م تراه

ــدى محكمة التمييز خلطأ في تطبيق القانون  قابالً للطعن فيه ل

أو تأويله ويخضع هذا الطعن للمواعيد واإلجراءات املقررة للطعن 

في األحكام بطريق التمييز .

ــلوك احملكوم  ــبب يرجع إلى س ــض طلب إعادة االعتبار لس 4-  إذا رف

ــنة على صدور القرار وأما  ــه فال يجوز جتديده إال بعد مضي س علي

ــت متى توافرت  ــوز جتديده في أي وق ــبب آخر فيج ــض ألي س إذا رف

الشروط القانونية لذلك.

ــبة  ــم القاضي باإلدانة بالنس ــى رد االعتبار محو احلك ــب عل 5- يترت

للمستقبل وزوال كل ما ترتب عليه من آثار جزائية ، وبصفة خاصة 

حاالت انعدام األهلية واحلرمان من احلقوق واملزايا .

6-  أن ال يتولى أي شخص أعيد اعتباره وكان محكوماً في أي اجلرائم 
التالية:

ــم اخمللة )باألخالق  ــوء االئتمان وجميع اجلرائ ــوة وس االختالس والرش
واآلداب والثقة العامة( أياً من الوظائف التالية:

القضاء أو عضوية مجلس األمة أو الوزارات .
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املادة 366 *:
ــتئناف بالنظر في جميع  ــتمر محاكم البداية ومحاكم االس تس
الدعاوى والطعون املقدمة لديها قبل تاريخ نفاذ هذا القانون املعدل .

4- حساب الزمن

املادة 367 :
ــاب الزمن  ــات املقصودة من هذا القانون تتبع في حس إيفاًء للغاي

القاعدة التالية:
ــن وقوع حادثة أو القيام  ــار إليها بعدد األيام ابتداًء م 1- إن املدة املش
بعمل أو شيء فيما يتعلق مبهل االعتراض واالستئناف والتمييز أو 
املهل األخرى تعتبر غير شاملة لليوم الذي وقع فيه احلادث أو جرى 

فيه ذلك العمل أو الشيء .
2-  ال حتسب أيّام العطل عن املدة املقررة فيما يتعلق مبهل االعتراض 

واالستئناف والتمييز أو املهل األخرى إذا جاءت في نهاية املدة .

املادة 368 :
جميع املدد املبينة في هذا القانون حتسب بالتقومي امليالدي .

اإللغاءات

املادة 369 :
تلغى القوانني واألنظمة التالية:

1-  قانون أصول احملاكمات اجلزائية العثماني مع جميع تعديالته .
ــنة 1946  ــات اجلزائية رقم )37( لس ــول احملاكم ــون تعديل أص 2- قان
ــادر بتاريخ  ــمية الص ــن اجلريدة الرس ــي العدد )880( م ــور ف املنش

1946/12/25 مع ما أدخل عليه من تعديالت .

* مت اضافة املادة )366( الى هذا القانون بالنص الوارد اعاله  مبوجب القانون املعدل  رقم 32 
لسنة 2017. ومت اعادة ترقيم املواد 366 و367 و368 و369 الواردة فيها لتصبح املواد 367 

و368 و369 و370 منه على التوالي.
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ــور في العدد  ــش األماكن املنش ــخاص وتفتي ــون تعقيب األش 3- قان
)157( من اجلريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1927/06/01م .

ــض والتحري( الباب الثالث  ــون أصول احملاكمات اجلزائية )القب 4-  قان
والثالثون من مجموعة القوانني الفلسطينية.

ــنة 1942  ــة املعدل رقم )11( لس ــول احملاكمات اجلزائي ــون اص 5 - قان
ــطينية املؤرخ في  ــن الوقائع الفلس ــي العدد )1204( م ــور ف املنش

1942/06/25م .
6-  قانون أصول احملاكمات اجلزائية )البينات( الباب الرابع والثالثون من 

مجموعة القوانني الفلسطينية.
ــنة  ــون أصول احملاكمات اجلزائية )البينات( املعدل رقم )22( لس 7- قان
ــطينية املؤرخ  ــور في العدد )1368( من الوقائع الفلس 1944 املنش

في 1944/10/27م .
ــاريع  ــول احملاكمات اجلزائية )البينات( املعدل بقانون تش 8- قانون أص
الدفاع إدماجها في بعض القوانني رقم )30( لسنة 1945 املنشور في 
العدد )1436( من الوقائع الفلسطينية املؤرخ في  1945/09/04م.

ــور في العدد  ــنة 1944 املنش 9- قانون اإلفراج بالكفالة رقم )28( لس
)1359( من الوقائع الفلسـطينيـة املؤرخ في 1944/09/14م .

10-  قانون اإلفراج بالكفالة املعدل رقم )52( لسنة 1946 املنشور في 
العدد )1525( من الوقائع الفلسطينية املؤرخ في 1946/09/30م .

ــم املركزية رقم )70(  ــول احملاكمات اجلزائية لدى احملاك 11-  قانون أص
ــور في العدد )1543( من الوقائع الفلسطينية   لسنة 1946 املنش

املؤرخ في 1946/12/21م .
ــات االتهامية( الباب  ــة )احملاكم ــول احملاكمات اجلزائي ــون أص 12-  قان

السادس والثالثون من مجموعة القوانني الفلسطينية.
ــات االتهامية( املعدل  ــات اجلزائية ) احملاكم ــون أصول احملاكم 13-  قان
ــور في قانون )إعادة تنقيح( طبعة التشاريع املنقحة لسنة  املنش
ــطينية  ــنة 1937 عدد )660( من الوقائع الفلس 1937 رقم )1( لس

املؤرخ في 1937/01/22م .
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14-  قانون أصول احملاكمات اجلزائية ) احملاكمات االتهامية( املعدل رقم 
)44( لسنة 1939 املنشور في العدد )164( من الوقائع الفلسطينية 

املؤرخ في 1939/12/23م.
ــات االتهامية( املعدل  ــات اجلزائية )احملاكم ــون أصول احملاكم 15-  قان
ــن الوقائع  ــدد )1368( م ــور في الع ــنة 1944 املنش ــم )31( لس رق

الفلسطينية املؤرخ في 1944/10/27م .
ــات االتهامية( املعدل  ــات اجلزائية )احملاكم ــون أصول احملاكم 16-  قان
ــن الوقائع  ــدد )1485( م ــور في الع ــنة 1946 املنش ــم )22( لس رق

الفلسطينية املؤرخ في 1946/03/31م .
ــات االتهامية( املعدل  ــة )احملاكم ــول احملاكمات اجلزائي ــون أص 17- قان
ــن الوقائع  ــدد )1608( م ــور في الع ــنة 1947 املنش ــم )40( لس رق

الفلسطينية املؤرخ في 1947/08/26م .
ــور في اجمللد  18-  نظام أصول احملاكمات اجلزائية )إثبات الهوية( املنش
الثالث من مجموعة القوانني الفلسطينية على صفحة )1956( .

19-  أصول احملاكمات اجلزائية في احملاكم املركزية لسنة 1938 املنشور 
في العدد )757( من الوقائع الفلسطينية املؤرخ في 1938/02/10م.

ــنة 1951 وما طرأ  ــة اجلزائية رقم )76( لس ــون أصول احملاكم 20-  قان
عليه من تعديالت.

21-  كل ما يتعارض مع هذا القانون من قانون انتهاك حرمة احملاكم 
ــخ 1959/02/14م من  ــي العدد )1413( تاري ــور ف رقم 1959/9 املنش

اجلريدة الرسمية .
ــريع أردني أو فلسطيني صادر قبل سن هذا القانون إلى  22-  كل تش

املدى الذي تكون فيه تلك املشاريع مغايرة ألحكام هذا القانون .

املادة 370 :
ــة والدفاع مكلفون بتنفيذ  ــوزراء ووزراء العدلية والداخلي رئيس ال

أحكام هذا القانون .
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قانون محكمة اجلنايات الكبرى* 

رقم 19 لسنة 1986

* اعلن عن بطالن القانون املؤقت رقم 13 لسنة 2010 قانون معدل لقانون محكمة اجلنايات 
الكبرى في عدد اجلريدة الرسمية رقم 5090 الصادر بتاريخ 2011/5/2.
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قانون محكمة اجلنايات الكبرى
رقم 19 لسنة 1986 وتعديالته*

والقانون املعدل رقم 24 لسنة 2017*

املادة 1
يسمى هذا القانون ) قانون محكمة اجلنايات الكبرى لسنة 1986( 

ويعمل به من تاريخ 1976/2/16.
املادة 2 تعريفات :

ــون املعاني  ــي هذا القان ــا وردت ف ــات التالية حيثم ــون للكلم يك
اخملصصة لها ادناه اال اذا دلت القرينة على خالف ذلك:

محكمة اجلنايات الكبرى املشكلة مبوجب هذا القانون . احملكمـــــة:  
النائب العام:  النائب العام لدى محكمة اجلنايات الكبرى .
املدعي العام:  املدعي العام لدى محكمة اجلنايات الكبرى .

املادة 3 تشكيل احملكمة :
أ- تشكل محكمة خاصة تسمى ) محكمة اجلنايات الكبرى ( تكون 
ــاض ال تقل درجته عن  ــة ق ضمن مالك وزارة العدل وتنعقد برئاس

الثانية وعضوية قاضيني ال تقل درجة كل منهما عن الثالثة .
ــة العامة لديها هيئة خاصة تتألف من نائب  ب- تتولى اعمال النياب

عام ومساعدين له ومدعني عامني حسب احلاجة .
ج- يخضع القضاة في احملكمة واعضاء النيابة العامة لديها لالحكام 

واالوضاع القانونية التي تنطبق على القضاة النظاميني .

* مت نشر هذا القانون على الصفحة 457 من عدد اجلريدة الرسمية رقم 3380 الصادر بتاريخ 
الصفحة  املنشور على  رقم 33 لسنة 1976  املؤقت  القانون  1986/3/16 وقد حل محل 

1296 من عدد اجلريدة الرسمية رقم 2629 الصادر بتاريخ 1976/6/1م.
الرسمية رقم 5474 الصادر  القانون على الصفحة 4620 من عدد اجلريدة  ** مت نشر هذا 

بتاريخ 2017/8/1 ويعمل به بعد مرور ستني يوماً من تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية.
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املادة 4 * اختصاص احملكمة :
ــا وقعت في  ــم التالية حيثم ــر في اجلرائ ــة بالنظ ــص احملكم أ - تخت

اململكة:
ــم القتل املنصوص عليها في املواد 326 ، 327 ، 328 ، 330  1 - جرائ

، 338 من قانون العقوبات املعمول به .
ــف اجلنائي املنصوص  ــاب وهتك العرض واخلط ــم االغتص 2 - جرائ
ــن قانون العقوبات املعمول  ــا في املواد من 292 الى 302 م عليه

به .
ــن ) 1 ( و ) 2 ( من هذه  ــة في البندي ــي اجلرائم املبين ــروع ف 3 - الش

الفقرة.
ب- ال يقبل االدعاء باحلق الشخصي امام احملكمة وللمتضرر احلق في 

اللجوء الى احملكمة النظامية اخملتصة.
ــخصي  ــر في دعاوى االدعاء باحلق الش ــتمر احملكمة في النظ ج- تس

املنظورة لديها قبل نفاذ أحكام هذا القانون املعدل.
املادة 5 اختصاصات احملكمة :

ــة و النيابة العامة لديها االختصاصات والصالحيات  متارس احملكم
واالعمال املنوطة بهما وفقا لقانون العقوبات وقانون اصول احملاكمات 
ــا ال يتعارض مع احكام هذا  ــة والقوانني االخرى املعمول بها مب اجلزائي
ــف الضابطة العدلية  ــون اخملولون بوظائ ــون كما يقوم املوظف القان
ــاعدة املدعي العام لدى احملكمة  ــى القوانني املعمول بها مبس مبقتض

في اجراء وظيفته .

املادة 6 انعقاد احملكمة :
ــر في اململكة يعينه  ــد احملكمة في عمان او في أي مكان اخ تنعق

* مت تعديل املادة )4( باعتبار ما ورد فيها الفقرة )أ( منها واعتبار الفقرات )أ( و )ب( و )ج( منها 
البنود )1( و )2( و )3( من الفقرة وإلغاء عبارة )الفقرتني )أ( و )ب( من هذه املادة( الواردة في 
آخر الفقرة )ج( منها واالستعاضة عنها بعبارة )البندين )1( و )2( من هذه الفقرة(. واضافة 

الفقرتني )ب( و )ج( اليها بالنص احلالي مبوجب القانون املعدل رقم 24 لسنة 2017.
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رئيس احملكمة وتطبق على جلساتها وكيفية اتخاذ قراراتها االحكام 
واالجراءات اخلاصة باحملاكم النظامية .

املادة 7 املدعي العام :
ــة مختصا بالتحقق في اية جرمية  ــر املدعي العام لدى احملكم أ- يعتب
ــون والقيام باالجراءات  ــم املنصوص عليها في هذا القان من اجلرائ

القانونية الالزمة لذلك في اي مكان في اململكة .
ــذا القانون يقوم  ــا احكام ه ــة جرمية تنطبق عليه ــد وقوع أي ب- عن
ــت اجلرمية في  ــة التي وقع ــة النظامي ــدى احملكم ــي العام ل املدع
ــرة التحقيق الفوري فيها على ان يبلغ  منطقة اختصاصها مبباش
عنها املدعي العام لدى احملكمة ليتسلم التحقيق فيها بالسرعة 

املمكنة .
ــدى احملاكم  ــي عام اخر ل ــب عنه أي مدع ــام ان يني ــي الع ج- للمدع
ــتثناء اصدار قرار الظن بحق  النظامية للقيام بأي من وظائفه باس
ــم ويكون املدعي العام املناب مقيدا في اجراءاته باحكام هذا  املته

القانون .

املادة 8 اجراءات التحقيق :
ــر النيابة العامة والضابطة العدلية اجراءات التحقيق التي  تباش
ــتعجال وذلك حتت طائلة  ــام بها على وجه االس ــب عليها القي يتوج
ــؤولية القانونية عند وقوع اي تأخير او تباطؤ ال مبرر له في تلك  املس

االجراءات .

املادة 9 
ــام ان يصدر قرار الظن بحق املتهم في أية قضية  ــى املدعي الع أ- عل
ــبعة  ــق عليها احكام هذا القانون خالل مدة ال تزيد على س تنطب
ــق فيها وان يودعها لدى النائب العام  ايام من تاريخ اقفال التحقي

خالل ثالثة أيام من اصداره لقرار الظن .
ــة ويعيدها للمدعي  ــدر النائب العام قرار االتهام في القضي ب- يص
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ــبعة أيام من تاريخ ايداع قرار الظن  العام خالل مدة ال تزيد على س
لديه ، وعلى املدعي العام ان يقدم املتهم الى احملكمة بالئحة اتهام 

خالل ثالثة ايام من اعادة القضية اليه .

املادة 10 النظر في القضية :
تبدأ احملكمة بالنظر في أية قضية ترد اليها خالل مدة ال تزيد على 
عشرة أيام من تاريخ تقدميها وتعقد جلساتها لهذا  الغرض في ايام 
ــاعة اال  ــوز تأجيل احملاكمة الكثر من ثمان واربعني س ــة وال يج متتالي

عند الضرورة والسباب تذكرها في قرار التأجيل .

املادة 11
اذا تخلف الشاهد املبلغ عن املثول أمام احملكمة فيعاقب بغرامة ال 
تقل عن خمسني دينارا وال تزيد على مائة دينار وللمحكمة ان تعفيه 

منها كليا او جزئيا اذا ثبت ان تخلفه كان ملعذرة مشروعة .

املادة 12 قرار احملكمة :
تصدر احملكمة قرارها في أية قضية ختمت احملاكمة فيها بالسرعة 
ــرة أيام من تاريخ ختام احملاكمة  املمكنة وخالل مدة ال تزيد على عش
وللمحكمة تأجيلها لذلك الغرض مرة واحدة فقط وملدة ال تزيد على 

سبعة أيام .

املادة 13 الطعن في قرارات احملكمة :
ــادة تكون قرارات  ــني)ب ، ج ( من هذه امل ــاة أحكام الفقرت ــع مراع أ- م
ــر  ــة عش احملكمة قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خالل خمس
ــا اذا كانت وجاهية ومن تاريخ تبليغها اذا  يوما من تاريخ تفهيمه
كانت غيابية وذلك بالنسبة للنائب العام واحملكوم عليه واملسؤول 

باملال واملدعي الشخصي .
ــرارات احملكمة خالل ثالثني  ــس النيابات العامة الطعن في ق ب- لرئي

يوما من تاريخ صدورها .
ــنوات تابع  ج- احلكم باالعدام او بعقوبة جنائية ال تقل عن خمس س
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للتمييز ولو لم يطلب احملكوم عليه ذلك ، ويترتب على النائب العام 
في هذه احلالة ان يرفع ملف القضية حملكمة التمييز خالل خمسة 
ــه ، ويجوز  ــم مع مطالعته علي ــن تاريخ صدور احلك ــر يوما م عش

حملكمة التمييز في هذه احلالة ان تنظر في القضية موضوعا .

املادة 14 االحالة الى احملكمة او املدعي العام :
أ- حتال الى احملكمة او املدعي العام لديها:-

ــا التي تنظرها احملاكم النظامية البدائية واصبحت من  1- القضاي
ــة اجلنايات الكبرى ( بعد صدوره هذا القانون  اختصاص) محكم

شريطة ان ال يكون قد صدر فيها قرار نهائي من احملكمة .
ــي تنظرها النيابة العامة لدى احملاكم  2- القضايا التحقيقية الت
ــي العام لدى احملكمة  ــة واصبحت من اختصاص املدع النظامي

بعد صدور هذا القانون .
ــتمر في النظر او في  ــة العامة لديها ان تس ــة او النياب ب- للمحكم
ــت اليها مبقتضى احكام الفقرة  التحقيق في القضايا التي احيل
)أ( من هذه املادة من النقطة التي وصلت اليها او ان تعيد النظر او 
التحقيق فيها من جديد، وذلك وفقا ملقتضيات القضية وظروفها.

املادة 15 االلغاءات :
ــون تعتبر جميع االحكام  ــا للغايات املقصودة من هذا القان حتقيق
ــة الى املدى الذي  ــريع اخر ملغاة أو معدل ــواردة في اي قانون او تش ال

تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون .

املادة 16 املكلفون بتنفيذ احكام القانون :
ــون بتنفيذ  ــب اختصاصه مكلف ــوزراء والوزرتءكل حس ــس ال رئي

أحكام هذا القانون .


