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)أصلينص ( العربية اللغة  

 

 328قانون رقم 
 أصول احملاكمات اجلزائية

 16/8/2001بتاريخ  359كما عدل بالقانون رقم 
 

 أحكام عامة
قانون أصول احملاكمات اجلزائية بتنظيم القضاء اجلزائي وحتديد اختصاصه واإلجراءات الواجب اتباعها يف التحقيق  يعىن :1املادة 

 .واحملاكمة لديه وأوجه الطعن يف األحكام والقرارات الصادرة عنه

 .بتنظيم الكشف على الوقائع اجلرمية واألدلة عليها توسالً لتطبيق القوانني اجلزائية كما يعىن 

 :تقسم احملاكم اجلزائية العادية إىل: 2املادة 

 ال تمثّل النيابة العامة أمامه؛. قاضٍ منفرد ينظر يف مجيع قضايا اجلنح واملخالفات عدا ما استثين منها بنص خاص .أ 

النيابة العامة لديها نائب عام  يمثّل. حمكمة استئناف تتألف كل غرفة من غرفها من رئيس ومستشارين )ب( .ب 
ايف أو أحد احملامني العامني لدى حمكمة االستئناف أو النائب العام املايل أو أحد احملامني العامني لدى استئن

 النيابة العامة املالية؛

يمثّل النيابة العامة لديها النائب العام . حمكمة متييز تتألف كل غرفة من غرفها من رئيس ومستشارين )ج( .ج 
 .دى حمكمة التمييزالتمييزي أو أحد احملامني العامني ل

 .ملا حيدده قانون القضاء العديل اتتألف دائرة التحقيق يف كل حمافظة من قاضي حتقيق أول ومن قاضي حتقيق أو أكثر وفقً :3املادة 

 .تتوىل غرفة من غرف حماكم االستئناف املدنية مهام اهليئة االامية يف كل حمافظة 

العدليني وعدد غرف حمكمة التمييز يف العاصمة وعدد غرف  ةالقضالكيفية اليت يتم ا تعيني حيدد قانون القضاء العديل ا :4املادة 
 .حمكمة االستئناف وعدد القضاة املنفردين وقضاة التحقيق واحملامني العامني يف كل من العاصمة واحملافظات واألقضية

 
 الدعوى العامة والدعوى املدنية

إن دعوى احلق العام، الرامية إىل مالحقة مرتكيب اجلرائم واملسهمني فيها وإىل تطبيق العقوبات والتدابري يف حقهم،  :5املادة 
أما دعوى احلق الشخصي بالتعويض عن الضرر الناتج عن اجلرائم فهي حق . النيابة العامة املعنيني يف هذا القانون ةبقضامنوطة 

 .لكل متضرر

 .م جبنايةاإذا  اإذا ظن فيه جبنحة ومتهم اعليه، ويسمى ظنين ىمدعوى احلق العام يسمى كل شخص تقام عليه دع 

 .وال جيوز هلا أن تتنازل عنها أو أن تصاحل عليها. تتوىل النيابة العامة مهام ممارسة دعوى احلق العام :6املادة 

كما جيوز  ¡القضائي املقامة لديه هذه الدعوىعام أمام املرجع الحلق الدعوى  اشخصي تبعالحلق اجيوز إقامة دعوى  
 .إقامتها على حدة أمام املرجع املدين

للمتضرر من اجلرمية أن يتخذ صفة االدعاء الشخصي أمام قاضي التحقيق األول يف اجلناية واجلنحة أو أمام القاضي  :7املادة 
 .حمكمة اجلناياتوله أن ينضم إىل الدعوى العامة أمام  .املنفرد يف اجلنحة واملخالفة
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وله أن يرجع عن ادعائه الشخصي أو أن يصاحل عليه . حيرك املتضرر بادعائه دعوى احلق العام إذا مل حتركها النيابة العامة 
لسقوط دعوى احلق الشخصي ادون أن يؤثر ذلك على الدعوى العامة إالّ يف األحوال اليت تسقط فيها الدعوى العامة تبع. 

م املتضرر دعواه أمام القضاء املدين املختص فال جيوز له العدول عنها وإقامتها أمام القضاء اجلزائي ما مل تكن النيابة إذا أقا :8املادة 
العامة قد حركت الدعوى العامة بتاريخ الحق الدعائه أمام القضاء املدين، شرط أن ال تكون الدعوى املدنية قد فصلت حبكم 

 .ائي

يبقى قضاء  ¡دعوى احلق العام ¡حبكم مربم ¡وقف عن النظر يف الدعوى املدنية إىل أن تفصلعلى املرجع املدين أن يت 
 .الختاذ التدابري املستعجلة ولو أقيمت دعوى احلق الشخصي أمام القضاء اجلزائي ااألمور املستعجلة صاحلً

تقام الدعوى العامة أمام املرجع اجلزائي الذي وقعت اجلرمية ضمن نطاق دائرته أو التابع له حمل إقامة املدعى عليه أو حمل  :9املادة 
 .إلقاء القبض عليه

 :تسقط دعوى احلق العام لسبب من األسباب اآلتية :10املادة 

 .بوفاة املدعى عليه .أ 

 .بالعفو العام .ب 

 .اجلناية وثالث سنوات يف اجلنحة وسنة يف املخالفةمبرور الزمن مدة عشر سنوات يف  .ج 

 .بسقوط دعوى احلق الشخصي يف احلاالت املنصوص عليها يف القانون .د 
أما يف اجلرائم املستمرة أو املتمادية أو املتعاقبة . يبدأ سريان مرور الزمن يف اجلرائم اآلنية من تاريخ وقوعها- 

 .رميةفال يبدأ إالّ من تاريخ انتهاء احلالة اجل
 .يقطع كل عمل من أعمال املالحقة أو التحقيق أو احملاكمة مرور الزمن على الدعوى العامة- 
 -غري أن . على دعوى احلق الشخصي اإن األسباب اليت تقطع مرور الزمن على الدعوى العامة تقطعه أيض

 .امةاألسباب اليت تقطعه على دعوى احلق الشخصي ال تؤدي إىل قطعه على الدعوى الع
يتوقف مرور الزمن عن السريان إذا استحال، بسبب قوة قاهرة، إجراء أي عمل من أعمال املالحقة أو - 

 .التحقيق أو احملاكمة، ويعود إىل السريان فور زواهلا
 .ال حتول أحكام مرور الزمن املار ذكرها دون مراعاة األحكام اخلاصة ببعض اجلنح واملخالفات- 
ائية الواضعة يدها على الدعوى، يف حال سقوط الدعوى العامة لسبب من األسباب تتابع احملكمة اجلز- 

وعليها أن تقضي مبصادرة األشياء املضبوطة إذا كانت . األوىل املذكورة، النظر يف دعوى احلق الشخصي
اممنوعة قانون. 

 .إن مرور الزمن على دعوى احلق الشخصي خيضع للقانون املدين- 
 .انون العقوبات على مرور الزمن على العقوبات احملكوم اتطبق أحكام ق- 

 

 القسم األول
 النيابة العامة

يتوىل مهام النيابة العامة املالية لدى . يقوم بوظائف النيابة العامة لدى حمكمة التمييز نائب عام يعاونه حمامون عامون :11املادة 
 .النيابة العامة التمييزية نائب عام يعاونه حمامون عامون
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 .يقوم بوظائف النيابة العامة لدى حمكمة االستئناف نائب عام يعاونه حمام عام أو أكثر 

م بأعمال النيابة العامة لدى احملكمة العسكرية مفوض حكومة خيضع لسلطة النائب العام التمييزي يعاونه حمام عام يقو  
 .أو أكثر

 .ع األعمال الداخلة يف اختصاصه على احملامني العامني الذين يعاونونهزيرأس كل نائب عام دائرته ويو :12املادة 
  

 الباب األول
 حمكمة التمييز مهام النائب العام لدى

  
يرأس النيابة العامة لدى حمكمة التمييز نائب عام يعين مبرسوم يتخذ يف جملس : )359/2001كما عدلت بالقانون رقم ( 13املادة 

 .يعاونه حمامون عامون. الوزراء بناًء على اقتراح وزير العدل

. العامة مبن فيهم مفوض احلكومة لدى احملكمة العسكريةتشمل سلطة النائب العام لدى حمكمة التمييز مجيع قضاة النيابة  
 .إمنا يبقى هلم حرية الكالم يف جلسات احملاكمة. وله أن يوجه إىل كل منهم تعليمات خطية أو شفهية يف تسيري دعوى احلق العام

يك دعوى احلق حييل على كل منهم، حسب اختصاصه، التقارير واحملاضر اليت ترده بصدد جرمية ما ويطلب إليه حتر 
 .العام فيها

أو  امن قانون تنظيم مهنة احملاماة ويف مجيع احلاالت اليت تقتضي فيها املالحقة اجلزائية ترخيص 79مع مراعاة أحكام املادة  
موافقة من أي مرجع غري قضائي، ويف حال اخلالف بني هذا املرجع وبني النيابة العامة االستئنافية أو النيابة العامة املالية أو مفوض 

يف هذا  األي نص عام أو خاص، أمر البت ائي ايكون للنائب العام لدى حمكمة التمييز خالفً ¡احلكومة لدى احملكمة العسكرية
 .املوضوع

لوزير العدل أن يطلب إىل النائب العام التمييزي إجراء التعقُّبات بشأن اجلرائم  ):359/2001كما عدلت بالقانون رقم ( 14ادة امل
 .اليت يتصل خربها بعمله

أفراد وهلذا األخري، عند االقتضاء، احلق بإجراء التحقيق مباشرة أو بواسطة معاونيه من قضاة النيابة العامة امللحقني به أو  
 .الضباطة العدلية التابعني له دون أن يكون له حق االدعاء

للنائب العام لدى حمكمة التمييز أن يراقب موظفي الضابطة العدلية يف نطاق األعمال اليت يقومون ا بوصفهم  :15املادة 
وأن يطلب من النائب  ¡ااملوصوفة آنفًه إىل رؤسائهم ما يراه من مالحظات يف شأن أعماهلم جله أن يو. مساعدين للنيابة العامة

االعام االستئنايف أو النائب العام املايل أو مفوض احلكومة لدى احملكمة العسكرية أن يدعي حبق من يرتكب جرم منهم يف  اجزائي
ا دون أن يطلب أذن نظر يف هذا اجلرم رغم ويكون القضاء العديل هو الصاحل لل. مبالحقته اأثناء قيامه بوظيفته أو يف معرض قيامه

 .كل نص خمالف

على كل من النائب العام االستئنايف والنائب العام املايل ومفوض احلكومة لدى احملكمة العسكرية ومدير عام قوى  :16املادة 
م اخلطرة اليت األمن الداخلي ومدير عام األمن العام ومدير عام أمن الدولة أن يبلغوا النائب العام لدى حمكمة التمييز عن اجلرائ

 .علموا ا وأن يتقيدوا بتوجيهاته يف شأا

لع على ملف التحقيق الذي يتواله أحد قضاة التحقيق وأن يطلب من النائب العام املختص إبداء املطالعة اليت له أن يطّ 
 .تتوافق مع توجيهاته اخلطية
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 له أن يوجإىل أحد قضاة النيابة العامة بسبب ما يعزوه إليه من تقصري يف عمله أو أن يقترح على هيئة التفتيش  اه تنبيه
 .القضائي إحالته أمام الس التأدييب

 :يتوىل النائب العام لدى حمكمة التمييز األعمال اآلتية :17املادة 
 .هذا القانونلألصول احملددة يف  اطلب نقض األحكام والقرارات اجلزائية وفقً .أ 
 .طلب تعيني املرجع وطلب نقل الدعوى من حمكمة إىل أخرى .ب 
 .االدعاء باجلرائم احملالة إىل الس العديل .ج 
 .أكانت ناشئة عن الوظيفة أم خارجة عنها سواءاالدعاء باجلرائم اليت يرتكبها القضاء  .د 
 .متثيل النيابة العامة لدى حمكمة التمييز والس العديل .ه 
 .استرداد ارمني وإحالتها على وزير العدل مشفوعة بتقاريرهإعداد ملفات  .و 
 .وضع تقرير مفصل يرفق مبلف احملكوم عليه باإلعدام عند إحالته على جلنة العفو اخلاص .ز 
 .سائر املهام والصالحيات الوارد ذكرها يف هذا القانون ويف غريه .ح 

  
 الباب الثاين

 مهام النيابة العامة املالية
  

 .جيري تعيني النائب العام املايل مبرسوم يتخذ يف جملس الوزراء بناًء على اقتراح وزير العدل :18املادة 

 .بالصالحيات العائدة للنائب العام التمييزي ¡حدود املهام احملددة له يف هذا القانون ، يفيتمتع النائب العام املايل 

 :جلرائم اآلتيةيتوىل النائب العام املايل مهام املالحقة يف ا :19املادة 
اجلرائم الناشئة عن خمالفة أحكام قوانني الضرائب والرسوم يف خمتلف املرافق واملؤسسات العامة والبلديات مبا فيها  .أ 

 .الضرائب األمريية والبلدية والرسوم اجلمركية ورسوم املخابرات السلكية والالسلكية
املالية والبورصة وال سيما املنصوص عليها يف قانون النقد اجلرائم الناشئة عن خمالفة القوانني املصرفية واملؤسسات  .ب 

 .والتسليف
 .اجلرائم الناشئة عن خمالفة قوانني الشركات املسامهة وجرائم الشركات املتعددة اجلنسية .ج 
يف لبنان  اأو عرفً ااجلرائم اليت تنال من مكانة الدولة املالية أو السندات املصرفية اللبنانية أو األجنبية املتداولة شرع .د 

 .سناد العامة والطوابع وأوراق الدمغةوجرائم تقليد وتزييف وترويج العملة واال
 .جرائم اختالس األموال العمومية .ه 
 .جرائم اإلفالس .و 

ال جتري املالحقة يف اجلرائم املصرفية النامجة عن خمالفة قانون النقد والتسليف إالّ بناًء على طلب خطي من حاكم  :20املادة 
 .مصرف لبنان

يف احلاالت . ال جتري املالحقة يف املخالفات املتعلقة بالرسوم اجلمركية إالّ بناًء على طلب خطي من مدير عام اجلمارك 
. تسقط دعوى احلق العام إذا جرت املصاحلة قبل صدور احلكم دعى عليهختصة أن جتري مصاحلة مع املاليت حيق فيها لإلدارة امل

 .يتوقف تنفيذ العقوبة إذا جرت املصاحلة بعده ما مل يرد نص قانوين خمالف

التمييزي، ضمن األصول  ميارس النائب العام املايل صالحياته املنصوص عليها يف هذا القانون حتت إشراف النائب العام :21املادة 
 .والقواعد اليت يطبقها النائب العام االستئنايف واحملددة يف هذا القانون ويف القوانني املالية
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وله يف هذا اال أن يطلب، بواسطة النائب العام التمييزي، من النائب . تشمل هذه الصالحيات مجيع األراضي اللبنانية 
 .ات حتريك دعوى احلق العام أمام قضاة التحقيق أو االدعاء مباشرة أمام احملاكم املختصةالعام االستئنايف يف كل احملافظ

فهم ميني اخلربة للنائب العام املايل أن يستعني باالختصاصيني يف الشؤون املصرفية والضريبية واملالية، بعد أن حيلّ :22املادة 
 .ا ما مل يكونوا من اخلرباء احمللفني القانونية، للقيام باملهام التقنية والفنية اليت يكلفهم

 أو بناًء على طلب النائب العام املايل، بواسطة وزير العدل إىل رئاسة  اللنائب العام لدى حمكمة التمييز أن يطلب تلقائي
 .جملس الوزراء، تكليف هيئة التفتيش املركزي إجراء أي حتقيق يف القضايا املالية املناط به أمر النظر فيها

بتاريخ  3094تتوىل النيابة العامة املالية مسك سجل عديل خاص يتعلق جبميع الشركات املعنية باملرسوم رقم  :23املادة 
 .، تدون فيه كل األحكام اجلزائية الصادرة يف حقها25/1/1993

أو يصدر يف حق الشركة  على رؤساء األقالم لدى احملاكم املختصة إبالغ النيابة العامة املالية عن كل حكم جزائي صدر 
 .بغية تدوينه، يف السجل العديل اخلاص بالشركات، يف خالل ثالثة أشهر من تاريخ صدوره

  
 الباب الثالث

 مهام النيابة العامة االستئنافية وإجراءاا
 يف اجلرمية املشهودة 

  
 الفصل األول

 مهام النيابة العامة االستئنافية
 :ستئنافية مكلَّفةالنيابة العامة اال: 24املادة 

 .استقصاء اجلرائم اليت هي من نوع اجلنحة أو اجلناية ومالحقة املسهمني يف ارتكاا .أ 
 .هلا أن تطلب مباشرة معاونة القوى األمنية عند إجراء مهامها 
 النائب العام لدى حمكمة التمييز وأن تنفذ تعليماته اعليها، حال علمها بوقوع جرمية خطرة، أن خترب فور. 
 حتريك دعوى احلق العام ومتابعتها؛ .ب 
 متثيل النيابة العامة لدى حماكم االستئناف واجلنايات وتنفيذ األحكام الصادرة عنها؛ .ج 
إصدار بالغ حبث وحتر، يف حال عدم العثور على الشخص املشكو منه أو املشتبه فيه أو جهل حمل إقامته،  .د 

 .يتضمن كامل هويته واجلرم املسند إليه
 بالنيابة العامة اليت أصدرته؛ ابالغ البحث والتحري يتوجب االتصال فورعند تنفيذ - 
 -بعد مرور عشرة أيام على تاريخ صدوره إالّ إذا قرر النائب العام متديده  ايسقط بالغ البحث والتحري حكم

املهلة ثالثني يوم ايسقط بعدها حكم. 
 .من قانون العقوبات 147ألحكام املادة  اإسقاط األحكام اجلزائية أو منع أو تعليق تنفيذها وفقً .ه 
 .سائر املهام املوكولة إليها يف هذا القانون ويف القوانني األخرى .و 

   .ددة يف هذا القانونللمحامي العام لدى حمكمة االستئناف أن يقوم مبهام النائب العام االستئنايف احمل
 :تطلع النيابة العامة على اجلرائم بوسيلة أو أكثر من الوسائل اآلتية :25املادة 
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 .التحقيقات اليت جتريها بنفسها .أ 
التقارير اليت تردها من السلطة الرمسية أو من موظف علم بوقوع جرمية أثناء قيامه بوظيفته أو يف معرض أو  .ب 

 .ات العامة دون احلق باالدعاءوله حق إجراء التحقيق يف اإلدارات واملؤسس. مناسبة قيامه ا
االستقصاءات األولية اليت تقوم ا الضابطة العدلية عند تكليفها بتقصي اجلرائم واحملاضر اليت تضعها عند  .ج 

 .علمها بوقوعها
 الشكاوى واألخبار اليت تردها مباشرة أو بواسطة النيابة العامة التمييزية أو مساعديها؛ .د 
   .صول على معلومات عن اجلرميةأي وسيلة مشروعة تتيح هلا احل .ه 

وهلا أن تدعي يف حق جمهول أمام قاضي التحقيق . تدعي النيابة العامة االستئنافية باجلرمية وحتدد أمساء املدعى عليهم :26املادة 
 .فتحرك بادعائها الدعوى العامة

. صدرها خمرب علم اجلرمية أو مسع عنهايقصد بالشكوى تلك اليت تصدر عن شخص متضرر أو وكيله أما األخبار فم :27املادة 
ومذيالً بتوقيع واضعه أو وكيله اوال يقبل أخبار إالّ إذا ورد خطي. 

 .كل من الشكوى أو األخبار اسم الشاكي أو املخرب، بشكل واضح وكامل، وحمل إقامته يفجيب أن يذكر  

اإلنسان أو حياته أو ملكه أن خيرب بذلك النائب العام على كل شخص شاهد اعتداء على األمن العام أو على سالمة : 28املادة 
إن امتنع دون عذر  .االستئنايف أو أحد مساعديه التابع له حمل وقوع اجلرمية أو حمل إلقاء القبض على مرتكبها أو حمل إقامته

امة حدها األدىن مايتا ألف لرية خبار فيالحق أمام القاضي املنفرد اجلزائي التابع له حمل وقوع اجلرمية ويعاقب بغرمشروع عن اال
 .واألقصى مليونا لرية
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 الفصل الثاين
 إجراءات النيابة العامة يف اجلرمية املشهودة

 
 :تعد اجلرمية مشهودة :29املادة 

 .اجلرمية اليت تشاهد عند وقوعها .أ 
 .اجلرمية اليت يقبض على فاعلها أثناء أو فور ارتكاا .ب 
 .فيه بناًء على صراخ الناس اجلرمية اليت يالحق فيها املشتبه .ج 
 .اجلرمية اليت يتم اكتشافها فور االنتهاء من ارتكاا يف وقت تدل آثارها عليها بشكل واضح .د 
اجلرمية اليت يضبط فيها مع شخص أشياء أو أسلحة أو أوراق يستدل منها على أنه مرتكبها، وذلك يف خالل  .ه 

   .األربع والعشرين ساعة من وقوعها
تنـزل منـزلة اجلرمية املشهودة تلك اليت تقع داخل بيت فيطلب صاحبه أو أحد شاغليه، يف مهلة أربع وعشرين ساعة  :30املادة 

 .أكانت جناية أو جنحة سواءمن تاريخ اكتشافها، من النيابة العامة التحقيق فيها 

ل، فور إبالغه عنها، إىل مكان وقوعها وأن حييط إذا وقعت جناية مشهودة فعلى النائب العام أو احملامي العام أن ينتق :31املادة 
اقاضي التحقيقات األول أو قاضي التحقيق املناوب علم بانتظاره ليباشر القيام ابانتقاله دون أن يكون ملزم: 

بتنظيم حمضر يثبت فيه ما شهده من آثارها ويصف مكان وقوعها وما ظهر له من دالئل على الظروف اليت  .أ 
 .حصلت فيها

األسلحة وسائر املواد اجلرمية املستعملة يف ارتكاا ومجيع األشياء اليت تساعد على كشف احلقيقة، بضبط  .ب 
 .وباستجواب املشتبه فيه عن األشياء املضبوطة بعد عرضها عليه

باالستماع إىل األشخاص الذين شاهدوا اجلرمية أو توافرت لديهم معلومات عنها بعد حتليفهم ميني الشاهد  .ج 
 .القانونية

 ع هذا األخري عن التوقيع  .عه النائب العام أو احملامي العام والكاتب والشاهدن كل إفادة يف حمضر يوقّتدوعند متن
   .يشار إىل ذلك يف احملضر

 .للنائب العام أو احملامي العام أن مينع من وجد يف مكان وقوع اجلناية من مغادرته :359/2001كما عدلت بالقانون رقم  32املادة 
 .من خيالف قرار املنع يالحق أمام القاضي املنفرد التابع له حمل وقوع اجلرمية ويعاقب بغرامة تتراوح بني ماييت ألف ومليوين لرية

على ذمة التحقيق  ابالقبض عليه ويستجوبه ويبقيه حمتجزإذا وجد بني احلضور شخص توفرت فيه شبهات قوية فيأمر  
وللمستجوب أن  .التحقيق حيتم مهلة إضافية فيقرر متديد احتجازه مدة مماثلة أن مدة ال تزيد عن مثان وأربعني ساعة ما مل ير

رضه على طبيب ملعاينته فيعين أو لوكيله أو ألي فرد من عائلته أن يطلب ع ¡وله، أثناء احتجازه .يستعني مبحام حلضور استجوابه
على الطبيب أن جيري املعاينة دون حضور أي من الضباط العدليني  .فور تقدمي الطلب إليه االنائب العام أو احملامي العام طبيب

ربع وعليه أن يرفع تقريره إىل من كلفه مبهمة املعاينة وأن يسلم املدعى عليه نسخة عنه يف مهلة ال تتجاوز األ. ومعاونيهم
 .والعشرين ساعة

 عند بدء التحقيق أصدر النائب العام أو احملامي العام  اإذا استطاع املشتبه فيه أن يتوارى عن األنظار أو مل يكن حاضر
إلصدار مذكرة اإلحضار يف حق من له  اكافي ابار سببخوال يعد اال .وعندما حيضر أمامه يستجوبه يف احلال. مذكرة بإحضاره

 .فمقام معرو
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 .املشهودة بعد انقضاء مهلة مثانية أيام على البدء ا باجلنايةتتوقف اإلجراءات املختصة  

وله أن يضبط  .ارة التحقيقنللنائب العام أن يدخل إىل منـزل املشتبه فيه للتفتيش عن املواد اليت يقدر أا تساعد على إ :33املادة 
اه بدقة وتفصيل وأن يقرر حفظ املواد املضبوطة حبسب طبيعتها وجيري التفتيش  امبا ضبطه واصفً اما جيده منها وينظم حمضرإي

عن األنظار فيجري التفتيش حبضور  اأو متنع عن احلضور أو كان متواري اعليه إن مل يكن حاضر ىاملدعحبضور املشتبه فيه أو 
 .العام وكليه أو إثنني من أفراد عائلته الراشدين أو شاهدين خيتارمها النائب

عليه أو وكيله أو من سبق  ىاملدعبعد إمتام عملية التفتيش وضبط املواد يعرض النائب العام على املشتبه فيه أو - 
 .ذكرهم املواد املضبوطة ويطلب من كل منهم التوقيع على احملضر الذي يثبتها فإن امتنع فيشري إىل ذلك يف احملضر

من املواد الناجتة عن اجلرمية أو املستعملة فيها كن تن مل إأشياء ممنوعة فيضبطها وإذا وجد النائب العام أثناء التفتيش - 
ا وينظم حمضر ا على حدة اأو املتعلقة. 

عليه حتت إشرافه ومراقبته  ىاملدعبإجراء التفتيش يف منـزل املشتبه فيه أو  اعدلي اللنائب العام أن يكلف ضابطً- 
 .لألصول اليت يتبعها النائب العام بنفسه اووفقً

 -والثامنة ليالً ما مل يوافق  اال جيوز الدخول إىل املنازل للتفتيش أو البحث عن اجلاين ال بني الساعة اخلامسة صباح
غري أن للنائب العام أو للضابط العديل املكلف أن جيري . صاحب املنـزل صراحة على ذلك خارج هذه الفترة

والبحث عن املشتبه فيه يف أي وقت يف األماكن العامة أو يف املنازل اليت اكتسبت هذا الطابع بفعل التفتيش 
 .املمارسة

ن النائب العام يإذا استلزمت طبيعة اجلرمية أو آثارها االستعانة خببري أو أكثر جلالء بعض املسائل التقنية أو الفنية فيع :34املادة 
 .بدقةاخلبري املختص وحيدد مهمته 

فيستدعى النائب العام الطبيب الشرعي أو الطبيب ريح شالتإذا كانت حالة اين عليه تستلزم املعاينة الطبية أو - 
 .املختص ويكلفه باملهمة املطلوب تنفيذها بدقة ووضوح

 .لشرفال يباشر اخلبري أو الطبيب مهمته إالّ بعد أن حيلف اليمني بأن يقوم ا وفق ما يفرضه الضمري وا- 
يذكر فيه املرجع الذي عينه واملهمة احملددة له  ابعد أن ينجزها يضع تقرير. ال حيق له أن يتجاوز املهمة احملددة له- 

 .واإلجراءات اليت قام ا والنتيجة اليت خلص إليها

عن اجلناية ولتوفري األدلة عليها  يقوم النائب العام بأي إجراءات حتقيقية أخرى يراها ضرورية جلمع املعلومات املفيدة :35املادة 
 .جيب أن تكون اإلجراءات مشروعة وغري مشوبة بعيوب اإلكراه املعنوي أو املادي. ولكشف فاعليها أو املتدخلني فيها

عليه أن يثبت يف احملاضر اليت يضعها مجيع اإلجراءات اليت قام ا وأن حيدد يف هذه احملاضر وقت بدء اإلجراء ووقت  
 .ع كل حمضر من احملاضر مع الكاتب الذي استعان بهمث يوقّ. وكل وسيلة استعملت يف تنفيذهانتهائه 

على النائب العام أن يتوقف عن متابعة حتقيقاته يف اجلرمية املشهودة عند حضور قاضي التحقيق وأن يسلمه احملاضر اليت : 36املادة 
عليه أن يدعي أمامه . لق باجلرمية واليت صار ضبطها لكوا ممنوعة بطبيعتهانظمها واملواد اليت ضبطها ما خال منها تلك اليت ال تتع

إذا انقضت مهلة احلالة املشهودة دون أن حيضر . باجلرمية املرتكبة يف حق من توافرت األدلة أو الشبهات حول إسهامه يف ارتكاا
 .إىل قاضي التحقيق مشفوعة بادعائه قاضي التحقيق فعلى النائب العام أن ينهي حتقيقاته فيها وحييل األوراق

على القاضي املنفرد، عند وقوع جرمية مشهودة ضمن نطاق دائرته، أن ينتقل إىل املكان ملباشرة التحقيق فيها، إذا مل  :37املادة 
ابعة حتقيقاته عند يتوقف عن مت. ق، وأن يتبع األصول املقررة للنائب العام يف هذا االيحيضر إليه النائب العام أو قاضي التحق

 .عندما يكمل حتقيقاته حييلها إىل النائب العام. حضور أي منهما
  



10 
 

 
)أصلينص ( العربية اللغة  

 

 القسم الثاين
 الضابطة العدلية

  
 الباب األول

 أشخاص الضابطة العدلية
 .يقوم بوظائف الضابطة العدلية، حتت إشراف النائب العام لدى حمكمة التمييز، النواب العامون واحملامون العامون :38املادة 

يساعد النيابة العامة، ويعمل حتت إشرافها يف إجراء وظائف الضابطة العدلية، كل يف حدود اختصاصه املنصوص عليه  
 :ذكرهميف هذا القانون ويف القوانني اخلاصة به، اآليت 

 احملافظون والقائمقامون؛ .1
األمن الداخلي والشرطة القضائية والرتباء العاملون يف القطاعات  ىقواألمن الداخلي وضابط  ىقومدير عام  .2

 اإلقليمية ورؤساء خمافر قوى األمن الداخلي؛
لدولة، ونائب املدير ومدير عام أمن ا. مدير عام األمن العام وضباط األمن العام ورتباء التحقيق يف األمن العام .3

 أمن الدولة ورتباء التحقيق يف أمن الدولة؛ ضباطالعام، و
 خمتارو القرى؛ .4
 .قادة السفن البحرية وقادة الطائرات واملركبات اجلوية .5

يف لنواطري القرى وموظفي املراقبة يف وزارة الصحة ومراقيب األحراج ومحاية املستهلك وللموظفني املختصني بالرقابة : 39املادة 
اجلمارك وإدارة حصر التبغ والتنباك ويف املرافئ واملطارات ويف وزارة السياحة وللحراس الليليني أن يضبطوا، كل يف حدود 

 .اختصاصه ووفق األنظمة املنوط به تطبيقها، املخالفات ويثبتوها يف حماضر منظمة أصوالً ويودعوها القاضي املنفرد املختص
  

 الباب الثاين
 بطة العدلية يف اجلرمية املشهودة وخارجهاإجراءات الضا

تقوم الضابطة العدلية يف اجلرمية املشهودة باإلجراءات اليت يقوم ا النائب العام عندما يتعذر عليه مباشرا بنفسه،  :40املادة 
 .قيق يف اجلرمية املشهودةوعلى الضابط العديل أن يراعي يف إجراءاته األصول اليت حددها القانون للنائب العام عند توليه التح

كما تقوم الضابطة العدلية، خارج اجلرمية املشهودة، بتكليف النيابة العامة، باستقصاء اجلرائم، من نوع اجلناية أو  
 .اجلنحة، موضوع الشكاوى واإلخبارات اليت حتيلها إليها النيابة العامة

  
 الفصل األول

 دةإجراءات الضابطة العدلية يف اجلرمية املشهو
وحيافظ على . غ النائب العام املختص اإىل مكان حصوهلا ويبلّ اإذا وقعت جرمية مشهودة ينتقل الضابط العديل فور :41املادة 

يضبط األسلحة واملواد املستعملة يف اجلرمية أو . اآلثار واملعامل والدالئل القابلة للزوال وعلى كل ما يساعد على جالء احلقيقة
ول اتركابه اجلرمية يقوم بالتحريات ويقبض على من تتوافر شبهات قوية ح. يستمع إىل الشهود دون حتليفهم اليمني. الناجتة عنها

. يستعني باخلربة عند االقتضاء. أو إسهامه فيها وجيري التفتيش يف منـزله ويضبط ما يعثر عليه من مواد جرمية أو أشياء ممنوعة
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إذا التزم . اإلكراه ضده وجوهله أن يستجوب املشتبه فيه شرط أن يديل بأقواله بإرادة واعية حرة ودون استعمال أي وجه من 
 .فال جيوز إكراهه على الكالمالصمت 

النائب العام املختص على جمرياته وأن يتقيد طلع يعلى الضابط العديل الذي يتوىل التحقيق يف اجلرمية املشهودة أن  
 .بتعليماته

إذا كلَّف النائب العام املختص الضابط العديل ببعض األعمال اليت تدخل ضمن صالحيته فعليه أن يتقيد مبضمون  
 .يفالتكل

إذا كانت اجلرمية املشهودة من نوع اجلناية، وكانت ضرورات التحقيق تستلزم  ):359/2001كما عدلت بالقانون رقم ( 42املادة 
ا مدة أطول، فإن متديد املهلة حىت أربعة أيام على األكثر يتم بقرار خطي معلل من النائب العام اإلبقاء على املشتبه فيه حمتجز

حيق للمشتبه فيه أو لوكيله أو ألي فرد من عائلته أن . ته من مربرات التمديدصدره بعد إطالعه على امللف وتثباالستئنايف الذي ي
وعلى النائب العام أن يعين الطبيب املختص فور تقدمي الطلب إليه وعلى . يطلب يف خالل املهلة اإلضافية تكليف طبيب ملعاينته

ضابط العديل وأن يقدم تقريره إىل النائب العام إثر ذلك يف مدة ال تتجاوز األربع الطبيب أن جيري املعاينة دون حضور ال
 .يف مطلق األحوال حتسم مدة االحتجاز من العقوبة اليت قد حيكم ا. والعشرين ساعة

وثائق أو إذا ثبت إفشاؤه مضمون ما ضبطه من . يلتزم الضابط العديل يف مجيع اإلجراءات اليت يقوم ا بالسرية التامة 
رسائل أو أي من األسرار اليت حيرص املشتبه فيه على إبقائها مكتومة فيالحق أمام القاضي املنفرد اجلزائي الذي يقع ضمن دائرته 

 .الفعل املشكو منه ويعاقب باحلبس من شهر إىل سنة وبالغرامة من ماييت ألف إىل مليوين لرية أو بإحدى هاتني العقوبتني

أو أشياء تفيد التحقيق موجودة لدى شخصلم تتوافر شبهات قوية ضده فيكون  االضابط العديل أن مثة أوراقً ىرأإذا  :43املادة 
للنائب العام أو قاضي التحقيق، دون الضابط العديل، أن جيري التفتيش يف منـزل هذا الشخص ما مل يوافق هذا األخري دون 

 .إكراه على أن يقوم الضابط العديل بالتفتيش

لألصول اليت حددها القانون للنائب العام يف اجلنائية املشهودة،  اتفتيش جتريه الضابطة العدلية يف أحد املنازل، خالفًكل  
هلذه األصول وجيري التفتيش فيه، للمالحقة باجلنحة املنصوص  ايتعرض الضابط العديل الذي يدخل املنـزل، خالفً. يكون باطالً

يف هذا الشأن يقتصر على املعاملة الباطلة وال يتعداه إىل سائر إجراءات بطال االالعقوبات غري أن من قانون  370عليها يف املادة 
 .التحقيق

. مبتابعتها اإذا حضر النائب العام أو قاضي التحقيق فيتوقف الضابط العديل عن متابعة إجراءاته ما مل يكلفه أحدمها خطي :44املادة 
 .شتبه فيهميكن أن يشمل التكليف استجواب امل

ال حيق للضابط العديل، بعد انتهاء حالة اجلرمية املشهودة، أن جيري أي حتقيق إضايف وإمنا عليه أن حييل احملاضر اليت  
 .نظمها إىل النائب العام فور انتهاء هذه احلالة مع املواد اليت ضبطها أثناء التفتيش

كانت أم جنحة تستوجب عقوبة احلبس، أن يقبض على الفاعل املتلبس لكل شخص، يف حالة اجلرمية املشهودة، جناية  :45املادة 
 .ا وحيضره إىل أقرب مركز للضابطة العدلية

للضابط العديل أن يقبض على فعقوبة احلبس سنة على األقل  تستوجبإذا كان اجلرم املشهود من نوع اجلنحة اليت  :46املادة 
 .لنائب العاماملشتبه فيه وأن حيقق يف اجلنحة حتت إشراف ا

لألصول املنصوص  اعليه باجلنحة وإحالته مباشرة أمام القاضي املنفرد حملاكمته وفقً ىاملدعللنائب العام أن يقرر توقيف  
 .عليها يف هذا القانون
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 الفصل الثاين

 إجراءات الضابطة العدلية خارج اجلرمية املشهودة
  

يتوىل الضباط العدليون، بوصفهم مساعدي النيابة العامة، املهام اليت تكلفهم  ):359/2001كما عدلت بالقانون رقم ( 47املادة 
النيابة العامة فيها استقصاء اجلرائم غري املشهودة ومجع املعلومات عنها والقيام بالتحريات الرامية إىل كشف فاعليها واملسهمني يف 

رمية وإجراء كشوفات حسية على أماكن وقوع اجلرائم ارتكاا ومجع األدلة عليهم، مبا يستلزم ذلك من ضبط املواد اجل
ودراسات علمية وتقنية على ما خلفته من آثار ومعامل ومن مساع إلفادات الشهود دون حتليفهم اليمني وألقوال املشكو منهم أو 

فيشار إىل ذلك يف احملضر وال حيق هلم إكراههم على الكالم أو استجوام حتت طائلة  الصمت امتنعوا أو التزموان إ. املشتبه فيهم
 .بطالن إفادم

عليهم أن يطلعوا النيابة العامة على ما يقومون به من إجراءات ويتقيدوا بتعليماما وال حيق هلم تفتيش منـزل أو  
حال اإلذن هلم بالتفتيش عليهم أن يراعوا األصول اليت حددها  يف. شخص إالّ بعد حصوهلم على إذن مسبق من النيابة العامة

هلذه األصول، يكون باطالً، غري أن اإلبطال يقتصر على  اكل تفتيش جيرونه، خالفً. القانون للنائب العام يف اجلرمية املشهودة
 .معاملة التفتيش وال يتعداه إىل غريها من اإلجراءات املستقلة عنها

. ز املشتبه فيه يف نظارام إالّ بقرار من النيابة العامة وضمن مدة ال تزيد على مثان وأربعني ساعةحيضر عليهم احتجا 
 .ميكن متديدها مدة مماثلة فقط بناًء على موافقة النيابة العامة

 .تحسب فترة احتجازه من مدة توقيفه 

 :قوق اآلتيةيتمتع املشتبه فيه أو املشكو منه، فور احتجازه لضرورات التحقيق، باحل

 .االتصال بأحد أفراد عائلته أو بصاحب العمل أو مبحام خيتاره أو بأحد معارفه .1
 .لألصول امقابلة حمام يعينه بتصريح يدون على احملضر دون احلاجة إىل وكالة منظمة وفقً .2
 .االستعانة مبترجم حملف إذا مل يكن حيسن اللغة العربية .3
يعني . أو أحد أفراد عائلته إىل النائب العام، بعرضه على طبيب ملعاينتهتقدمي طلب مباشر، أو بواسطة وكيله  .4

على الطبيب أن جيري املعاينة دون حضور أي من الضباط . فور تقدمي الطلب إليه االنائب العام له طبيب
العام  يبلغ النائب. العدليني، وأن يرفع تقريره إىل النائب العام يف مدة ال تتجاوز األربع والعشرين ساعة

املستدعي نسخة عن هذا التقرير فور تسلمه إياه، وللمحتجز وألي ممن سبق ذكرهم، إذا مدد احتجازه، تقدمي 
 .طلب معاينة جديدة

   .وأن تدون هذا اإلجراء يف احملضر اعلى الضابطة العدلية أن تبلغ املشتبه فيه، فور احتجازه، حبقوقه املدونة آنفً 
عليه أو املشتبه فيه فيتعرض للمالحقة جبرمية حجز احلرية  ىاملدعلضابط العديل األصول املتعلقة باحتجاز إذا خالف ا :48املادة 

أكانت اجلرمية مشهودة أم غري  سواءمن قانون العقوبات باإلضافة إىل العقوبة املسلكية  367املنصوص واملعاقب عليها يف املادة 
 .مشهودة

 .إذا فعل فيكون لوكيل املشتبه فيه أن حيضر مع موكله أثناء استجوابه. للنائب العام أن يتوىل التحقيق األويل بنفسه :49املادة 

ما خال استجواب املشتبه فيه أو املشكو منه إذا مل يتول التحقيق بنفسه فإنه يدقق يف التحقيقات األولية اليت جيريها  
 .عي ا أمام قاضي التحقيقع يف التحقيق فيدة من نوع اجلناية أو أا جنحة تستلزم التوسإذا وجد أن اجلرمي. الضابط العديل
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 اإذا كان التحقيق يف اجلنحة كافي ا أمام القاضي املنفرد املختصفيد عي. 

أو أن األدلة على وقوع اجلرمية للنائب العام أن يقرر حفظ أوراق التحقيق األويل إذا تبين له أن الفعل ال يؤلف جرمية  :50املادة 
 .من هذا القانون 10غري كافية أو أن الدعوى العامة قد سقطت لسبب من األسباب املنصوص عليها يف املادة 

 .يف قضية ما أن يتوىل التحقيق أو احلكم فيها ىأدعال حيق للنائب العام الذي  
  

 القسم الثالث
 قضاة التحقيق ووظائفهم

  
 الباب األول

 تنظيم دوائر التحقيق
يرأس دائرة التحقيق قاضي . يف مركز ونطاق كل حمكمة استئناف دائرة حتقيق مؤلفة من قاضي حتقيق أول وقضاة حتقيق :51املدة 

 .التحقيق األول

شرة اليت كما تقدم إليه الدعاوى املبا. حتال على قاضي التحقيق األول ورقة الطلب اليت تدعي فيها النيابة العامة باجلرائم 
 .يقدمها املتضررون من اجلرائم مشفوعة بادعاءام الشخصية

 .القضايا األخرى على قضاة التحقيق يف دائرتهع زويويتوىل قاضي التحقيق األول بنفسه التحقيق يف القضايا اهلامة  

 .يشرف على حسن سري العمل يف دائرته 

 .إمنا حيق له أن يعرض تنحيه عن النظر فيها. لدعوى أن يرفض التحقيق فيهاال جيوز لقاضي التحقيق الذي حتال إليه ا :52املادة 
 .حيق لكل من أطراف النـزاع أن يطلب رده

 .تطبق على كل من طلب التنحي والرد القواعد الواردة يف هذا الشأن يف قانون أصول احملاكمات املدنية 

 .دب الرئيس األول حملكمة االستئناف قاضيا للقيام احال مانع ما دون قيام قاضي التحقيق بوظيفته فينتإذا  

 .ال جيوز لقاضي التحقيق الذي يتوىل التحقيق يف قضية ما أن حيكم فيها أو أن يشترك يف احلكم فيها 

يتعرض كل من يفشي سرية . ما مل حتل الدعوى على قضاء احلكم باستثناء ما يتعلق بالقرار الظين ايبقى التحقيق سري :53املادة 
التحقيق للمالحقة أمام القاضي املنفرد الذي يقع ضمن دائرته الفعل املشكو منه ويعاقب باحلبس من شهر إىل سنة وبالغرامة من 

 .مئة ألف إىل مليون لرية أو بإحدى هاتني العقوبتني

تتوىل وحدها سلطة االام باجلناية ومتارس حق . تكون اهليئة االامية املرجع االستئنايف لقرارات قاضي التحقيق :54ادة امل
 .التصدي يف احلاالت املبينة يف القانون

  
 الباب الثاين

 وظائف قاضي التحقيق يف اجلرائم املشهودة
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التحقيق أن ينتقل إىل حمل وقوعها وأن يباشر التحقيق فيها دون أن ينتظر النائب إذا وقعت جناية مشهودة فعلى قاضي : 55املادة 
إمنا حيق له أن . يف القضية نفسها اموازي اإذا حضر النائب العام فال حيق له أن يشترك معه يف التحقيق أو أن جيري حتقيقً. العام

 36شر التحقيق فعليه أن يتوقف عن متابعته ويتقيد بأحكام املادة إذا كان قد سبقه إىل مكان اجلرمية وبا. يقدم ما يراه من طلبات
 .من هذا القانون

إذا استعان بكاتب من أفراد الضابطة . على قاضي التحقيق أن يصطحب، عند انتقاله إىل مكان اجلرمية، كاتب دائرته 
 .ية التحقيقالعدلية فجيب أن حيلفه اليمني بأن يقوم بعمله بأمانة وإخالص وأن حيافظ على سر

يقوم جبميع األعمال . ميارس قاضي التحقيق يف اجلنائية املشهودة، مجيع الصالحيات اليت يتمتع ا النائب العام: 56املادة 
 .من هذا القانون 35و 34و 33و 32و 31واإلجراءات اليت انيطت به واملنصوص عليها يف املواد 

اقتضاها التحقيق يف اجلناية املشهودة يودع قاضي التحقيق األوراق النائب العام الذي بعد االنتهاء من اإلجراءات اليت : 57املادة 
 .يدعي حبق املشتبه فيهم ويبدي طلباته

 .ا لألصول العاديةبعد ادعاء النيابة العامة ميارس قاضي التحقيق مهامه وفقً 

ينظر قاضي التحقيق فيها ويقرر قبوهلا . اتهحيق للنائب العام أن يطلع يف أي وقت على ملف التحقيق ويبدي خطيا طلب 
يكون هلذا األخري حق استئناف كل قرار خمالف لطلبه أمام اهليئة . إذا رفضها فيلزم باطالع النائب العام على ذلك. أو رفضها

 .يلتزم قاضي التحقيق مبا تقضي به اهليئة االامية بنتيجة االستئناف. االامية

ة مشهودة عقوبتها احلبس سنة على األقل فللنائب العام أن يطلب من قاضي التحقيق أن ينتقل إىل إذا وقعت جنح :58املادة 
امكان وقوعها إلجراء التحقيق حملي. 

 .على قاضي التحقيق أن يراعي يف التحقيق اإلجراءات املتبعة يف اجلناية املشهودة 

 

 الباب الثالث
 وظائف قاضي التحقيق يف اجلرائم غري املشهودة

  
 الفصل األول
 أحكام عامة

  
ال حيق لقاضي التحقيق أن يباشر التحقيق، خارج حالة اجلرمية املشهودة، إالّ إذا وضع يده على الدعوى العامة بناًء على  :59املادة 

رجع أو قرار ادعاء النيابة العامة أو على شكوى مباشرة يتخذ فيها املدعي املتضرر صفة االدعاء الشخصي أو على قرار تعيني امل
 .نقل الدعوى

كل مشتبه يف مدعى عليه له أن يستجوب بصفة . يضع قاضي التحقيق يده على الدعوى العامة بصورة موضوعية :60املادة 
 .دون أن يتوقف يف ذلك على ادعاء النيابة العامة اأو متدخالً أو حمرض اارتكابه اجلرمية فاعالً كان أم شريكً

به فيحيل امللف إىل النائب العام ليدعي ذه  ىاملدعغري متالزمة مع الفعل  جرميةإذا اكتشف أثناء التحقيق أفعاالً  
 .به فال يلزمه للتحقيق فيها ادعاء مسبق ىاملدعأما إذا كانت األفعال املكتشفة متالزمة مع الفعل . األفعال
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عليه . يلزم قاضي التحقيق باتباع الوسائل املشروعة أثناء قيامه جبميع اإلجراءات التحقيقية اليت تؤدي إىل كشف احلقيقة :61املادة 
كل ما جيريه منها اأن يثبت خطي. 

يعلم . معه كاتب دائرته االتحقيق إجراء كشف حسي على موقع اجلرمية فينتقل قاضي التحقيق إليه مصطحب ىاستدعإذا  
 .لألصول اب العام بانتقاله دون أن ينتظره وجيري الكشف وفقًالنائ

  
 الفصل الثاين

 ادعاء النيابة العامة االستئنافية أمام قاضي التحقيق
  

على النائب العام أن يبني يف ادعائه أمام قاضي التحقيق األول وصف اجلرمية وهوية كل من املسهمني يف ارتكاا وأن : 62املادة 
 .وقوع الفعل اجلرمي وزمانه وأن حيدد طلباتهيعني مكان 

 .يدعي حبق جمهول الإوإذا مل يتوصل إىل معرفة مجيع املسهمني يف اجلرمية فيدعي حبق من عرف منهم  
على النائب العام أن يشفع . توىل ذلك بنفسه أم قام به أحد احملامني العامني ءتتحرك بادعائه دعوى احلق العام سوا 

 .ق واحملاضر واملستندات اليت تؤيدهادعاءه باألورا
به  ىاملدعليس لقاضي التحقيق أن يرفض السري بالدعوى العامة اليت حركها ادعاء النائب العام إالّ إذا ثبت له أن الفعل  :63املادة 

اال يشكِّل جرم د استطالع رأي ال يتخذ قراره إالّ بع. أو أن الدعوى العامة فيه قد سقطت لسبب من أسباب سقوطها اجزائي
 .النائب العام

له أن يقرر التوقف عن السري بالدعوى العامة بقرار يتخذه بعد استطالع رأي النائب العام، إذا وجد أن قاضي حتقيق  
 .آخر سبق له أن وضع يده على التحقيق ذاته أو على حتقيق يف جرمية متالزمة معه

عن الدعوى إذا توافرت شروط سبق االدعاء فيها أو كان مثة تالزم للنائب العام أن يطلب من قاضي التحقيق رفع يده  
 .بينها وبني دعوى أخرى قيد التحقيق فتضم إىل هذه الدعوى

من شأنه أن جيعل وضع يده على  اليس لقاضي التحقيق أن يقرر إبطال ادعاء النيابة العامة االستئنافية إذا وجد فيه عيب :64املادة 
على النائب العام، إذا مل يصحح العيب، أن .  أن له أن يقرر االمتناع عن التحقيق لعلة هذا العيبغري. الدعوى غري صحيح

 .يستأنف قرار قاضي التحقيق أمام اهليئة االامية
لقاضي التحقيق، بعد أن يستطلع رأي النيابة العامة، أن يقرر عدم اختصاصه للنظر يف القضية إذا ثبت أا خترج عن  :65املادة 

 .إن قراره يف هذا الشأن قابل لالستئناف أمام اهليئة االامية. دعى عليهنطاق صالحيته املكانية أو النوعية أو بالنظر لصفة امل
باألفعال اليت أغفل االدعاء ا يف ادعائه األصلي ويف حق من أغفله يف هذا االدعاء أو يف  ادعي الحقًللنائب العام أن ي: 66املادة 

 .م وأن يعتد ذه الصفة يف إجراءات التحقيق كافةمدعى عليهعلى قاضي التحقيق أن يستجوب هؤالء بصفة . ادعائه الالحق
 .للدعوى العامة اليت حركها ادعاء النيابة العامة اتابع اشخصي قيق ادعاًءللمتضرر من اجلرمية أن يقدم إىل قاضي التح :67املادة 

 يف املدينة أو البلدة اليت يقع فيها مركز قاضي التحقيق ما مل يكن له يف أي منهما حمل  اعليه أن يتخذ حمل إقامة خمتار
 .اواجب إبالغه إياها قانونعدم تبليغه األوراق ال ىعلإن مل يفعل فال جيوز له االعتراض . إقامة حقيقي

 اميكن إعفاؤه كلي ن أنه مل يسئ استعمال حقه دعى عليهمن نفقات الدعوى، ولو تقرر منع حماكمة امل اأو جزئيإذا تبي ،
 .يف االدعاء

 يقفيلزم بتقدمي كفالة  اإذا كان أجنبييف دعواه ما  ميكن إعفاؤه من الكفالة إذا وجد. قاضي التحقيق مقدارها وماهيتهار د
 .يربر هذا اإلعفاء
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 الفصل الثالث

 ادعاء املتضرر مباشرة من اجلرمية
 أمام قاضي التحقيق

  
لكل متضرر من جناية أو جنحة أن يتقدم بشكوى مباشرة إىل قاضي التحقيق األول التابع له حمل وقوع اجلرمية أو مقام  :68املادة 

 .أو مكان إلقاء القبض عليه وأن يتخذ فيها صفة االدعاء الشخصي دعى عليهامل

تسجل الشكوى يف قلم قاضي التحقيق األول الذي يقرر تكليف مقدمها بدفع سلفة معجلة تتضمن الرسوم والنفقات  
، بأن يقدم كفالة ايوعالوة على ذلك يكلف الشاكي، إذا كان أجنب. القضائية على أن ال تزيد عن واحد باملائة من قيمة الدعوى

 .نقدية أو عقارية يعني يف قراره مقدارها

 .به من نوع اجلناية ىاملدعيعفى الشاكي من دفع السلفة إذا كان الفعل  

نه من إذا كان الفعل من نوع اجلنحة ميكن لقاضي التحقيق أن يعفي الشاكي من دفع السلفة إذا كان وضعه املايل ال ميكّ 
 .في الشاكي األجنيب من دفع الكفالة للسبب نفسه بقرار معللأن يع اله أيض. ذلك

الشكوى اليت يتخذ فيها الشاكي صفة االدعاء الشخصي ويدفع ما يكلف به، ما مل يعف منه، حترك دعوى احلق ن إ 
من حتريك الدعوى  اوقفًوحتال إىل النائب العام ليتخذ مخبار اإذا مل يتوافر فيها أحد هذين الشرطني فتعد مبثابة . االعام تلقائي

 .العامة

. فعل ذلك، يف خالل يومي عمل من تاريخ شكواه، فال يلزم النفقات الالحقة لرجوعهن إ. للشاكي أن يرجع عن دعواه 
ال يؤثر رجوعه على سري الدعوى العامة إالّ يف الدعاوى اليت يؤدي فيها إسقاط دعوى احلق الشخصي إىل إسقاط دعوى احلق 

 .العام

 .بالتحقيق يف الشكوى املباشرة وله أن حييلها إىل أحد قضاة التحقيق يف دائرته ايضطلع قاضي التحقيق األول شخصي :69ة املاد

غري أنه ال . يباشر القاضي الواضع يده على الشكوى املباشرة التحقيق فيها بعد أن يستطلع رأي النيابة العامة االستئنافية 
68ألحكام الفقرة الرابعة من املادة  االسري بالدعوى العامة السابق حتريكها باالدعاء الشخصي وفقًد برأيها إذا تضمن رفض يتقي 

 .قبل أربع وعشرين ساعة على األقل من استجوابه دعى عليهعليه أن يبلغ نسخة عن الشكوى ومربوطاا إىل امل. من هذا القانون

أو لوكيله أن يديل ذا  مدعى عليهلل. لشخصي لالدعاء قبل السري بالتحقيقصفة املدعي ا يفللنائب العام أن ينازع  :70املادة 
ساعة للجواب، أن يبت فيه بعد  24على قاضي التحقيق، بعد أن يبلغ املدعي الشخصي هذا الدفع وميهله . الدفع قبل االستجواب

 .استطالع رأي النيابة العامة االستئنافية

يف  ان الشكوى غري واضحة، أن يطلب إىل قاضي التحقيق مباشرة التحقيق قبل إن يتخذ موقفًللنائب العام، إذا وجد أ :71املادة 
مث حييل . م ويستمع إىل الشهودمدعى عليهيف هذه احلال يستجوب قاضي التحقيق األشخاص املعينني يف الشكوى ك. شأا

وافرت يف حق من استمعهم كشهود أدلة على إسهامهم يف من املالحقة لقاضي التحقيق، إذا ت اامللف إىل النائب العام ليتخذ موقفً
 .من هذا القانون 61م شرط أن يتقيد بأحكام املادة مدعى عليهاجلرمية أن يستجوم ك
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أن يطلب، أمام القاضي املنفرد  مدعى عليهإذا قرر قاضي التحقيق منع احملاكمة عن الشخص الذي عينه الشاكي فلل :72املادة 
على أن يقدم دعواه، حتت طائلة عدم مساعها، . وضرره بوجه املدعي الشخصي الذي جتاوز حقه يف التقاضي اجلزائي بدل عطله

 .يف مهلة ثالثة أشهر من تاريخ إبالغه قرار منع حماكمته
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 الباب الرابع
 إجراءات التحقيق

  
 الفصل األول

 الدفوع الشكلية
دعى أو لوكيله دون حضور موكله، ومن النيابة العامة أن يديل مرة واحدة قبل استجواب امل دعى عليهحيق لكل من امل :73املادة 
 :بدفع أو أكثر من الدفوع اآلتية عليه

 .الدفع بانتقاء الصالحية .1
2. االدفع بسقوط الدعوى العامة بأحد أسباب السقوط احملددة قانون. 
الدفع بكون الفعل .سري ا قبل البحث يف موضوعهاالدفع بعدم قبول الدعوى لسبب حيول دون مساعها أو ال .3 .4

ااملدعي به ال يشكل جرم عليه يف القانون امعاقب. 
 .الدفع بسبق االدعاء أو بالتالزم .5
 .الدفع بقوة القضية احملكوم ا .6
 .الدفع ببطالن إجراء أو أكثر من إجراءات التحقيق .7

ويستطلع رأي النيابة العامة، أن يبت يف الدفع خالل أسبوع على قاضي التحقيق، بعد أن يستمع إىل املدعي الشخصي  
 .من تاريخ تقدميه

 .لكل من الفرقاء يف الدعوى أن يستأنف قراره 
  

 الفصل الثاين
 دعى عليهاستجواب امل

  
فيثبت امسه ولقبه وعمره ومكان والدته وإمسي والديه وحمل  دعى عليهعلى قاضي التحقيق أن يتحقق من شخصية امل :74املادة 

لعضوي يف اله أن يستعني باالختصاصيني يف الطب النفسي كما يف الطب . وسوابقه القضائية ئليوالعاإقامته ووضعه االجتماعي 
ال حيق لقاضي التحقيق أن يرفض ا أو جسديا فإذا طلب هذا األخري أو وكيله معاينته نفسي .دعى عليهجمال التأكد من شخصية امل

 .طلبه إالّ بقرار معلل

يف دائرته إالّ إذا استحال على هذا األخري احلضور إليها بسبب املرض أو العجز  دعى عليهيستجوب قاضي التحقيق امل :75املادة 
املكان الذي يتسىن له فيه إىل  هكاتبعند حتقق املانع ينتقل قاضي التحقيق من دائرته بصحبة  .أو لعذر آخر حري بالقبول

 .الألصول املبينة الحقً اوفقً دعى عليهاستجواب امل

ص له باجلرمية املسندة إليه فيلخ اأمامه يف املرة األوىل، أن حييطه علم دعى عليهعلى قاضي التحقيق، عند مثول امل: 76املادة 
ال يلزم . القائمة ضده لكي يتمكن من تفنيدها والدفاع عن نفسهوقائعها ويطلعه على األدلة املتوافرة لديه أو على الشبهات 

 .قاضي التحقيق بأن يعطيه الوصف القانوين للوقائع

 .على قاضي التحقيق أن ينبهه إىل حقوقه ال سيما حقه يف االستعانة مبحام واحد أثناء االستجواب 
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ملا سبق بيانه، أو تنبيهه إىل حقه باالستعانة مبحام  اه، وفقًباجلرمية املسندة إلي دعى عليهإذا أغفل قاضي التحقيق إعالم امل 
 .أدى ذلك إىل بطالن االستجواب كدليل من أدلة اإلثبات

عن كل  اعلى قاضي التحقيق أن يراعي مبدأ حرية إرادة املدعى عليه أثناء استجوابه وأن يتأكد من أنه يديل بإفادته بعيد: 77املادة 
 .اأم مادي اأكان معنويتأثري خارجي عليه سواء 

 .إذا رفض املدعى عليه اإلجابة والتزم الصمت فال حيق لقاضي التحقيق أن يكرهه على الكالم 

إذا تظاهر املدعى عليه بإصابته مبرض جسدي أو نفسي أو عقلي أثناء استجوابه فيمكن االستعانة باخلربة الطبية لبيان  
 .حقيقة وضعه

ن ذلك يف احملضر حتت طائلة بطالن عى عليه االستعانة مبحام فال يلزم قاضي التحقيق بتعيني حمامٍ له ويدوإذا رفض املد: 78املادة 
 .يستجوبه دون حمامٍ ويستمر يف إجراءات التحقيق. االستجواب واإلجراءات الالحقة له

 إجراءات التحقيق إالّ بعد حضور للدفاع عنه فال جيوز لقاضي التحقيق أن يستجوبه أو أن يستمر يف  اإذا اختار حمامي
 .احملامي وإطالعه على مجيع أعمال التحقيق ما عدا إفادات الشهود وذلك حتت طائلة إبطال االستجواب واإلجراءات الالحقة له

ن له قاضي التحقيق حماميعى عليه تكليف حمامٍ فيعيع. أو يعهد بتعيينه إىل نقيب احملامني اإذا تعذّر على املدى عليه، يف أي للمد
إذا اختار هلذه الغاية عدة حمامني فيجب . وقت من أوقات التحقيق أن يبلّغ قاضي التحقيق، اسم احملامي الذي كلّفه بالدفاع عنه

 .أن يبلّغ قاضي التحقيق باسم احملامي الذي ستوجه إليه مذكرة الدعوة

وعلى كاتب قاضي التحقيق أن يثبت هذا اإلجراء . جوابيدعى احملامي مبذكرة ترسل إليه قبل يوم على األقل من االست 
إذا مل يتبلّغ احملامي مذكرة دعوته قبل موعد اجللسة فإن حضوره االستجواب، دون أن . يف احملضر مع ذكر تاريخ إرسال املذكرة

 .يعترض على إجراء تبليغه، حيول دون إبطال االستجواب

 .والً موعد اجللسة دون عذر مشروع فلقاضي التحقيق أن يتابع االستجوابإذا مل حيضر احملامي الوكيل رغم إبالغه أص 

على قاضي التحقيق، قبل كل استجواب الحق لالستجواب األول، أن يسأل املدعى عليه عما إذا كانت موافقته على : 79املادة 
هذا االستجواب واإلجراءات الالحقة أن يستجوب دون االستعانة مبحامٍ مستمرة وأن يثبت ذلك يف احملضر حتت طائلة بطالن 

 .له

ال يعتد بأي دليل ناجم . وتكون االتصاالت بينهما سرية. للمدعى عليه أن يتصل حبرية بوكيله احملامي طيلة فترة التحقيق 
 .عن خرق مبدأ السرية

من هذا القانون، جيوز لقاضي التحقيق بقرار معلّل أن يبدأ يف استجواب  79و  78استثناًء ملا نصت عليه كل من املادتني : 80املادة 
 .املدعى عليه مباشرة يف حال وجود أثر أو دليل خيشى زواله

 .جيوز له أن يستجوب املدعى عليه دون حمامٍ يف حالة اجلرمية املشهودة واجلرمية اليت تنـزل منـزلتها 

إالّ بواسطة قاضي  اخلصماالستجواب فال جيوز له طرح أي سؤال على موكّله أو  إذا حضر وكيل املدعى عليه: 81املادة 
مع أصول التحقيق يف ما يطرحه قاضي التحقيق من  االتحقيق، وله أن يبدي بعض املالحظات وأن يعترض على ما يراه متنافي

ملالحظات أو االعتراضات فعليه أن يثبت ذلك إذا مل يأذن قاضي التحقيق للمحامي بالكالم أو بطرح السؤال أو بإبداء ا. أسئلة
 .يف حمضر االستجواب

للنائب العام أو أحد معاونيه أن حيضر استجواب املدعى عليه، وله أثناء ذلك أن يطرح األسئلة ويبدي املالحظات  
 .بواسطة قاضي التحقيق
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ال يباشر مهمته إالّ بعد أن حيلف اليمني بأن  ارمجإذا كان املدعى عليه ال يحسن اللغة العربية فيعين له قاضي التحقيق مت 
 .يقوم بعمله بصدق وأمانة

إذا كان املدعى عليه أبكم أو أصم أو غري قادر على النطق فيستعني قاضي التحقيق مبن يستطيع خماطبته باإلشارة أو  
و األبكم يعرف الكتابة فيجري استجوابه إذا كان األصم أ. بغريها بعد أن حيلف اليمني بأن يراعي يف عمله الصدق واألمانة

ا على األسئلة مبحضر االستجواب. وتدوين إجابته عليها ابطريقة تدوين األسئلة خطي على أن تربط الورقة اليت جييب. 

 عى عليه أو أن يكلّف كل منهم حماميعي الشخصي واملسؤول باملال والضامن أن حيضروا استجواب املدهلذا  اللمد
 .لكل منهم أن يطرح األسئلة ويبدي املالحظات بواسطة قاضي التحقيق. الغرض

 .إذا تعدد املدعى عليهم فال يكون ألحدهم ولوكيله أن حيضر استجواب غري موكله إالّ يف حال إجراء املقابلة بينهم 

مث تبين له أن الوصف املنطبق  ة،جنحإذا كان قاضي التحقيق قد استجوب املدعى عليه حول فعل جرمي، باعتباره : 82املادة 
ن حماميهه إىل أن من حقه االستعانة مبحامٍ إن مل يكن قد عيملعاونته يف الدعوى اعليه جنائي فعليه أن يعيد استجوابه وأن ينب. 

من هذا القانون للمدعى عليه واملدعي الشخصي واملسؤول باملال والضامن  81مع مراعاة الفقرة ما قبل األخرية من املادة  
جيب إبالغ كل منهم مذكرة دعوته قبل أربع وعشرين ساعة على  .أو لوكالئهم أن حيضروا أعمال التحقيق ما عدا مساع الشهود

 .األقل من العمل احلقيقي الذي يتناوله وإالّ كان العمل اجلاري يف غيابه باطالً

 ر دعوته منهم، دون أن حيتجعلى طريقة تبليغه أو على عدم مراعاة مهلة األربع وعشرين ساعة، اعترب  إذا حضر من تقر
 .احقيقي الذي يتناوله صحيحتالعمل ال

 قيق ضمن املدينة أو البلدة اليت تقع فيها دائرة قاضي التح اعلى كل من املسؤول باملال والضامن أن يتخذ حمل إقامة خمتار
إذا مل يفعل فال جيوز له . ما مل يكن له يف أي منهما حمل إقامة حقيقي لكي يبلغ فيه ما جيب تبليغه إياه من أوراق ومذكرات

اها قانونااالعتراض على عدم تبليغه األوراق الواجب إبالغه إي. 

 إذا مل . إقامته احلقيقي أو املختار قاضي التحقيق بكل تغيري قد يطرأ على حمل اعلى كل من ذكر أعاله أن يبلّغ خطي
ايفعل فيكون إبالغه يف احملل الوارد يف ملف الدعوى صحيح. 

 .ال يشمل املنع حماميه. لقاضي التحقيق أن يقرر منع االتصال باملدعى عليه املوقوف مدة ال تزيد عن مخسة أيام: 83املادة 

 عى عليه املوقوف غيابيمذكرة توقيفه فعلى قاضي التحقيق، فور استالمه إشعار التوقيف، أن حيضر  اإذا نفذت باملد
 .يف استجوابه األصول السابق بياا ييراعاملدعى عليه املوقوف وأن يستجوبه عن األفعال املسندة إليه شرط أن 

مينعه من احلضور إىل دائرته فلقاضي ا مشروعا إذا أبدى املدعى عليه املقيم خارج نطاق دائرة قاضي التحقيق عذر: 84املادة 
. التحقيق أن يستنيب الستجوابه قاضي التحقيق التابع له حمل إقامة املدعى عليه أو القاضي املنفرد التابع له حمل إقامة املدعى عليه

 .ال جيوز أن يستنيب ضابطًا عدليا هلذا الغرض

 

ر دقأو إذا راره فجوب املدعى عليه ما مل يتعذّر عليه ذلك بسبب ال جيوز لقاضي التحقيق أن ينهي التحقيق إالّ إذا است 
 .أن ما جتمع لديه من أدلّة يف الدعوى يكفي ملنع احملاكمة عنه بصرف النظر عن االستجواب

  
 الفصل الثالث
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 يف مساع الشهود
  

رئيس جملس الوزراء فينتقل قاضي التحقيق مساع إفادة رئيس اجلمهورية أو رئيس جملس النواب أو  ىالدعوإذا اقتضت : 85املادة 
 .مع كاتبه إىل مقره ويستمع إىل إفادته

يدعو قاضي التحقيق األشخاص الواردة أمساؤهم يف الشكوى أو األخبار أو التحقيقات وكل من يرى أن لديه : 86املادة 
 .معلومات تفيد التحقيق

أما إذا رفض مساع . عليه إذا قدر أن ال جدوى من مساعهال يلزم بدعوة شاهد مساه املدعي الشخصي أو املدعى - 
ته النيابة العامة فيتخذ بذلك قرارمعلّال اشاهد مس. 

 .تبلغ ورقة الدعوة إىل الشاهد قبل أربع وعشرين ساعة على األقل من موعد اجللسة احملددة لسماعه- 
 .وزارة اخلارجيةيبلّغ رجال السلك الدبلوماسي والقنصلي أوراق دعوم بواسطة - 
 .يبلّغ العسكريون أوراق دعوم بواسطة قيادة كل منهم- 
 -يف اخلارج فيبلّغ ورقة دعوته مبوجب كتاب مضمون مع إشعار باالستالم اإذا كان الشاهد مقيم. 
 .افيجلب خمفور اإذا كان موقوفً- 

إذا حضر قبل تبليغه ورقة دعوته فال حيق له . بذلك يف احملضريربز الشاهد قبل مساعه ورقة الدعوة اليت تبلّغها ويصرح : 87املادة 
 .أن ميتنع عن اإلدالء بإفادته حبجة عدم تبليغه موعد دعوته

 .يستمع قاضي التحقيق، حبضور كاتبه، إىل كل شاهد على حدة 

أو سكنه وهل هو بعد أن يسأل قاضي التحقيق الشاهد عن امسه وشهرته وامسي والديه وعمره ومهنته وحمل إقامته  
أقسم باهللا العظيم بأن ”: متزوج من أحد الفريقني أو خادم ألحدمها أو من ذوي قرباه وعن درجة القرابة حيلّفه اليمني اآلتية

 .ويدون ذلك يف احملضر“ أشهد باحلق كل احلق وال شيء غري احلق

 وميكنه االستعانة مبستندات لتأييدهاايديل الشاهد بإفادته شفاه ،. 

 .تدون إفادة كل شاهد يف حمضر يتضمن نص األسئلة املوجهة إليه وأجوبته عليها 

إذا متنع عن التوقيع أو تعذر عليه أشري إىل ذلك يف . تتلى على الشاهد إفادته فيصادق عليها ويوقع كل صفحة منها 
 .احملضر

ع كل صفحة منها قاضي التحقيق وكاتبه، ويدون يوقِّ. يذكر يف ذيل احملضر عدد الصفحات اليت تضمنت إفادة الشاهد 
 .يف احملضر التأسيسي أمساء األشخاص املستمعني وتاريخ مساعهم

 .إذا عرض على الشاهد ما ضبط من مواد جرمية أو أشياء فيدون ذلك يف احملضر 

 .املال والضامن واخلبريتتبع األصول عينها يف مساع إفادة كل من املدعي الشخصي واملدعى عليه واملسؤول ب 

 .أن يطلب إبطال احملضر اللمتضرر فقط من خمالفة أحد األصول املبينة آنفً 

يؤدي مهمته بعد أن حيلف اليمني بأن يقوم ا  اإذا كان الشاهد ال يحسن اللغة العربية فيعين له قاضي التحقيق ترمجان: 88املادة 
افًحملَّ ابصدق وأمانة ما مل يكن ترمجان. 
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إذا جزم الشاهد بالباطل أو أنكر احلقيقة أو كتم بعض أو كل ما يعرفه من وقائع القضية اليت يسأل عنها فيحيل قاضي : 89املادة 
من  408التحقيق احملضر الذي دونت فيه إفادته إىل النيابة العامة االستئنافية لتالحقه جبرمية شهادة الزور املنصوص عليها يف املادة 

 .العقوباتقانون 

 .ال جيوز أن حيصل حك يف حمضر للتحقيق وال أن يتخلّله حتشية أو إضافة :90املادة 

إذا اقتضى األمر شطب كلمة أو زيادا وجب على قاضي التحقيق والكاتب والشاهد أن يصادقوا ويوقّعوا على الشطب  
 .والتحشية واإلضافة يف هامش احملضر

من هذا  87و إضافة غري مصادق عليها، وختضع ألحكام الفقرة األخرية من املادة تعد الغية كل حتشية أو شطب أ 
 .القانون

 .يستمع قاضي التحقيق إىل القاصرين الذين مل يتموا الثامنة عشرة من عمرهم على سبيل املعلومات: 91املادة 

تكون إفادته باطلة وال يالحق جبرمية  الإذا كان القاصر الذي جتاوز اخلامسة عشرة من عمره قد حلف اليمني القانونية ف 
 .شهادة الزور

يمنع من الشهادة أصول املدعى عليه وفروعه وأخوته وأخواته وأصهاره الذين هم من درجة األخوة وزوجه ولو بعد  
 .خباراالالطالق واملخربون الذين مينحهم القانون مكافأة مالية على 

 .من هؤالء على سبيل املعلوماتلقاضي التحقيق أن يستمع إىل إفادة كل  

 .حبفظ السر اال يعفى الشاهد من اإلدالء بإفادته إالّ إذا أثبت أنه ملزم قانون: 92املادة 

إذا رأى قاضي التحقيق أن تذرع الشاهد بسر املهنة أو بالسر املصريف يف غري حملّه القانوين فيتخذ، بعد أن يستطلع رأي  
 .للشاهد أن يستأنف القرار يف مهلة أربع وعشرين ساعة من تاريخ إبالغه إياه. عهبرد تذر معلّالً انافية، قرارالنيابة العامة االستئ

إذا مل يفعل . على كل شخص توافرت لديه معلومات تنري التحقيق أن يبادر إىل اإلدالء بشهادته أمام قاضي التحقيق 
إذا كان من . لف لرية تستوىف منه على النحو الذي تستوىف فيه األموال األمرييةفتنـزل به غرامة تتراوح بني ماية ألف وماييت أ

املعدلة  567شأن هذه املعلومات أن تثبت براءة املدعى عليه فيالحق من يتخلف عن اإلدالء ا أو تقدمي األدلة عليها مبقتضى املادة 
 .من قانون العقوبات

إذا كانت الدعوى مقامة باسم احلق العام . دل انتقاله ويلزم بدفعه من طلبه من الفرقاءيقرر قاضي التحقيق للشاهد ب: 93املادة 
 .فيصرف من صندوق اخلزينة

خارج نطاق دائرته، أن يستنيب لسماع إفادته، قاضي التحقيق أو القاضي  القاضي التحقيق، إذا كان الشاهد مقيم: 94املادة 
 .قامة الشاهداملنفرد الذي يقع ضمن نطاق دائرته حمل إ

على . على القاضي املستنيب أن حيدد للقاضي املستناب الوقائع الواجب سؤال الشاهد عنها بدقة ووضوح كافيني 
القاضي املستناب أن يستمع إىل إفادة الشاهد أصوالً بعد حتليفه اليمني وأن يرسل احملضر الذي يدون فيه إفادته يف ظرف خمتوم 

 .سرع وقت ممكنإىل القاضي املستنيب يف أ

 .كل شخص تبلّغ أصوالً وجوب احلضور أمام قاضي التحقيق لإلدالء بشهادته ملزم باملثول أمامه: 95املادة 

إذا ختلّف عن ذلك دون عذر مشروع فيكرر قاضي التحقيق دعوته إىل جلسة الحقة بعد أن ينـزل به غرامة تتراوح  
إذا ادعى الشاهد املرض وأبرز . انية عن احلضور فيصدر مذكرة إحضار يف حقهإذا ختلّف ث. وماية ألف لرية ابني مخسني ألفً
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اتقرير اطبي ايثبته تربير ن طبيبي أو أن يعين له أنه غري جدآخر أو  العدم حضوره فلقاضي التحقيق أن يرفض هذا العذر إذا تبي
 .نعه من احلضورجلنة طبية للكشف على الشاهد ولبيان ما إذا كانت حالته الصحية مت

 ن له أن التقرير كاذب فيضع حمضربذلك وحييله إىل النيابة العامة لتالحق الشاهد والطبيب الذي وضع التقرير  اإذا تبي
 .من قانون العقوبات 466مبوجب املادة 

 ن لقاضي التحقيق أنه كاذب، فينظم تقريربذلك وحييله إىل النيابة العامة لتالحق الشاهد  اإذا كان العذر غري املرض، وتبي
 .من قانون العقوبات 407مبوجب املادة 

لقاضي التحقيق، إذا استحال على الشاهد احلضور إىل مكتبه، بسبب املرض أو العجز أو لظرف قاهر، أن ينتقل إىل : 96املادة 
 .مكان وجوده لسماع إفادته حبضور كاتبه

، عند عدم وجود كاتبه أو أحد كتبة دائرة التحقيق أو النيابة العامة أو احملاكم، أن يستعني بأحد رتباء لقاضي التحقيق: 97املادة 
 .قوى األمن الداخلي لتدوين إفادة الشاهد بعد أن حيلّفه اليمني بأن يقوم بعمله بصدق وأمانة

ال يكون احملضر الذي يضعه يف هذه احلالة . إذا مل يتيسر له كاتب لتدوين احملضر فيمكنه أن يقوم ذه املهمة بنفسه 
 .األخرية باطالً

  
 الفصل الرابع

 يف االنتقال والتفتيش وضبط األدلة
  

عن  القاضي التحقيق أن ينتقل مع كاتبه إلجراء الكشف احلسي على مكان وقوع اجلرمية أو لتفتيش أحد املنازل حبثً: 98املادة 
إذا رافقه فيقوم بإجراءات الكشف والتفتيش حبضوره وإالّ . يه أن يعلم النائب العام بانتقالهعل. مواد جرمية أو أشياء تنري التحقيق

 .قام ا وحده

إذا مل حيضر أحدمها أو تعذّر عليه احلضور فيحصل . يتم الكشف أو التفتيش حبضور املدعي الشخصي واملدعى عليه 
 .تارمها قاضي التحقيقحبضور وكيله أو شاهدين من أفراد عائلته أو شاهدين خي

 الً بإجراءات الكشف أو التفتيش يوقّعه مع كاتبه ومجيع احلاضرين اينظم قاضي التحقيق حمضرإذا ضبط أثناء . مفص
عليه أن حيفظ املواد واألشياء . يبين ماهيته بدقّة كافيةومنها  كالً يصفالتفتيش مواد جرمية أو أشياء تفيد التحقيق فعليه أن 

حبسب طبيعتها وأن خيتمها خبامت دائرة التحقيق وأن يلصق عليها ورقة يذكَر فيها احملتويات املضبوطة ويوقّعها قاضي  املضبوطة
 .التحقيق مع كاتبه واحلاضرين

إذا كانت املضبوطات من الدفاتر واألوراق وكشوفات احلسابات فتوضع يف مغلفات ممهورة خبامت الدائرة وحتفظ يف  
 .عد لصق البيان مبحتوياادائرة التحقيق ب

إذا كانت املضبوطات من السبائك أو األوراق النقدية أو املالية فتوضع يف مغلفات متهر خبامت الدائرة وحتفظ يف صندوق  
 .قصر العدل بعد لصق البيان مبحتوياا

حتفظ يف مغلفات ممهورة . بهام وال يطّلع عليها سوى قاضي التحقيق وصاحإذا ضبطت أثناء التفتيش وثائق سرية فترقَّ 
 .خبامت الدائرة ويلصق عليها بيان يذكر فيه أا سرية ويشار فيه إىل عددها وأرقامها
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إذا كان يف عداد األشياء املضبوطة ما ال ميكن نقله إىل دائرة التحقق أو مستودع األمانات يف قصر العدل، بسبب : 99املادة 
حلفظه مبوجب حمضر يوقّعه مع كاتبه ومع صاحب الشيء  ايق إىل من يراه مناسبحجمه أو خطورته، فيسلمه قاضي التحق

 .املضبوط ومن استلمه

ما خال اجلرمية املشهودة، ال حيق لقاضي التحقيق، عند مالحقته حمامٍ، أن يفتش مكتبه إالّ بعد أن يعلم نقيب احملامني : 100املادة 
 .باألمر

 -املهنة عليه أن ال خيرق أثناء تفتيشه سر. 
 .للنقيب أو من ينتدبه أن حيضر أعمال التفتيش- 
 .ال جيوز اعتراض املخابرات اليت جيريها احملامي املشتبه فيه إالّ بقرار قضائي وبعد إعالم نقيب احملامني- 

اجلنحة أو اجلناية ممنوعة يشكّل اقتناؤها أو حيازا جرمية من نوع  إذا وجد قاضي التحقيق أثناء التفتيش أشياًء: 101املادة 
ا يوقّعه مع كاتبه ومع من حضر التفتيش ويرسلها مع  اوينظم حمضر, فيضبطها، ولو كانت غري متعلقة باجلرمية اليت حيقق فيها

 .احملضر إىل النيابة العامة

عليه أو وكيله والشخص الذي  ال تفَض أختام األشياء املضبوطة واحملفوظة إالّ حبضور قاضي التحقيق وكاتبه واملدعى: 102املادة 
يف حال ختلّف أي من هؤالء فتفَض يف غيابه شرط أن يكون قد تبلّغ مبوعد . جرى التفتيش يف منـزله أو مت إجراؤه حبضوره

 .حصول هذه املعاملة

 كون أمر اطالع إلظهار احلقيقة أو مبا ي القاضي التحقيق أن يطّلع على الربقيات والرسائل وحيتفظ مبا يراه منها ضروري
ال حيق له إفشاء مضمون أي برقية أو رسالة مضبوطة دون موافقة صاحب العالقة. بالتحقيق االغري عليه ضار. 

 .ال جيوز لقاضي التحقيق أن يطّلع على الرسائل املتبادلة بني املدعى عليه وبني وكيله احملامي 

املضبوطة أو ببعضها ال يفيد التحقيق فريدها إىل صاحب احلق إذا كان  إذا رأى قاضي التحقيق أن االحتفاظ باألشياء: 103املادة 
ه . من أي منازعة قضائية احقه خاليية حول حق ملكية أو حيازة الشيء املضبوط والذي ميكن ردإذا وجدت منازعة جد
 .قاضي التحقيق عملية الرد إىل ما بعد الفصل يف النـزاع فيستأخر

أو املدعى عليه استرداد شيء من األشياء املضبوطة فيبت قاضي التحقيق يف الطلب بعد أن إذا طلب املدعي الشخصي  
إن قراره يف هذا الشأن قابل لالستئناف ضمن مهلة أربع وعشرين ساعة . يستطلع موقف اخلصم يف الدعوى ورأي النيابة العامة

 .من تاريخ إبالغه إىل املتضرر منه بني أطراف النـزاع يف الدعوى

إذا رأى قاضي التحقيق إجراء تفتيش منـزل واقع خارج دائرته فيستنيب هلذا اإلجراء قاضي التحقيق الذي يقع  :104املادة 
 .املنـزل ضمن دائرته أو القاضي املنفرد يف الدائرة عينها

املواد اجلرمية أو األشياء على القاضي املستناب أن ينفّذ هذه املهمة ويتبع األصول يف ضبط . حيدد له املهمة بدقة وتفصيل 
بذلك يوقّعه مع كاتبه ومع صاحب املنـزل أو شاهدين وحييله مع املضبوط إىل القاضي املستنيب  االيت تفيد التحقيق وينظم حمضر

 .ضمن ظرف ممهور خبامت دائرته وملصق عليه بيان مبحتويات املضبوط

 .له إجراءات التحقيق املسندة إليه اتبطل تبع. يكون باطالً الألصول املبينة آنفً اكل تفتيش جيري خالفً: 105املادة 

 .إن البطالن ال حيول دون األخذ مبا توافر من معلومات تفيد التحقيق، بنتيجة التفتيش، إذا توافرت معها أدلة تؤيدها 

 .ال يبطل اإلجراء إذا وافق املتضرر عليه 
  

 الباب اخلامس
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 التحقيق خالل التحقيقالقرارات اليت يصدرها قاضي 
 

 الفصل األول
 قرارات الدعوة واإلحضار والتوقيف

  
لقاضي التحقيق أن يصدر ورقة دعوة يدعو فيها املدعي الشخصي أو املدعى عليه أو الشاهد أو املسؤول باملال أو : 106املادة 

 .الضامن إىل اجللسة اليت حيددها ويعين فيها اليوم والساعة

إذا مل حيضر، دون أن يبدي . ليه أن حيضر إىل دائرة قاضي التحقيق بعد تبليغه ورقة دعوته وأن ميثل أمامهعلى املدعى ع 
اعذر امشروعا، أو خشي قاضي التحقيق فراره فيصدر مذكرة إحضار يف حقه تتضمن أمر إىل قوى األمن لتأمني إحضاره  اخطّي

 .خالل أربع وعشرين ساعة من موعد اجللسة املقرر

 .تتوىل النيابة العامة مهام تنفيذ مذكرة اإلحضار 

أما املدعى عليه الذي أحضر مبذكرة إحضار . يستجوِب قاضي التحقيق يف احلال املدعى عليه املطلوب بورقة دعوة: 107املادة 
 .فيستجوبه خالل أربع وعشرين ساعة من وقت تنفيذ مذكرة اإلحضار يف حقه

ن ساعة حيضر رئيس النظارة، من تلقاء نفسه، املدعى عليه إىل النائب العام الذي يطلب عند انقضاء األربع والعشري- 
أو حال دون استجوابه مانع شرعي فيطلب النائب العام من  اإن أىب أو كان غائب. من قاضي التحقيق استجوابه

جوابه فيأمر النائب العام إن تعذّر است. قاضي التحقيق األول أن يستجوبه أو يعهد إىل أحد قضاة التحقيق بذلك
إذا استمر احتجازه أكثر من أربع وعشرين ساعة دون أن حيضر إىل النائب العام فيعد هذا . بإطالق سراحه يف احلال

ويالحق املوظف املسؤول عنه جبرمية حرمان احلرية الشخصية االتوقيف عمالً تعسفي. 
بتوقيفه شرط أن  اتطلع رأي النيابة العامة، ميكنه أن يصدر قراربعد أن يستجوِب قاضي التحقيق املدعى عليه، ويس- 

كم عليه قَبالً بعقوبة جنائية أو باحلبس  ايكون اجلرم املسند إليه معاقبعليه باحلبس أكثر من سنة أو أن يكون قد ح
 .أكثر من ثالثة أشهر دون وقف التنفيذ

جيب أن يكون قرار التوقيف معلّالً وأن يبين فيه قاضي التحقيق األسباب الواقعية واملادية اليت اعتمدها إلصدار قراره - 
على أن يكون التوقيف االحتياطي الوسيلة الوحيدة للمحافظة على أدلة اإلثبات أو املعامل املادية للجرمية أو للحيلولة 

على اين عليهم أو ملنع املدعى عليه من إجراء أي اتصال بشركائه يف اجلرمية دون ممارسة اإلكراه على الشهود أو 
أو املتدخلني فيها أو احملرضني عليها أو أن يكون الغرض من التوقيف محاية املدعى عليه نفسه أو وضع حد ملفعول 

 .لنظام العام أي خلل ناجم عن اجلرميةأو جتنيب ارار فالاجلرمية أو الرغبة يف اتقاء جتددها أو منع املدعى عليه من 
 -عى عليه ومذكرة إحضاره وقرار توقيفه بيانن ورقة دعوة املداجيب أن تتضم ويته  ابتاريخ صدور كل منها وبيان

 .وبوصف اجلرمية املسندة إليه وباملادة القانونية املنطبقة عليها وتوقيع قاضي التحقيق الذي أصدرها وخامت دائرته
جبرمية أخرى، عند تنفيذ أي منهما يف  ايبلغ املدعى عليه كال من مذكرة اإلحضار وقرار التوقيف، ولو كان موقوفً- 

 .حقه ويترك له صورة عن وثيقة تبليغه
ملذكرة اإلحضار وقرار التوقيف فيغزم الكاتب مببلغ مليوين لرية على األكثر بقرار  اإذا مل تراع األصول احملددة آنفً- 

 .احملكمة اليت يديل أمامها باملخالفةمن 
 .للمدعى عليه أن يستأنف القرار القاضي بتوقيفه خالل أربع وعشرين ساعة من تاريخ إبالغه إياه- 
 .استئناف القرار ال يوقف تنفيذهن إ- 
 -عى عليه متوارياإذا كان املد بتوق معلّالً اعن األنظار فلقاضي التحقيق أن يصدر يف حقه قرارايفه غيابي. 
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إذا تعذّر تنفيذ قرار التوقيف الغيايب يف حق املدعى عليه فيجري تبليغه إياه بتعليق صورة على باب سكنه األخري - 
  .حبضور خمتار احمللة أو شاهدين من اجلريان وينظم حمضر بذلك

ا بعقوبة مدا سنة على األقل، ال ما خال حالة احملكوم عليه سابقً :)26/6/2010تاريخ  111كما عدلت بالقانون رقم ( 108املادة 
 .ميكن متديدها مدة مماثلة كحد أقصى يف حالة الضرورة القصوى. جيوز أن تتعدى مدة التوقيف يف اجلنحة شهرين

0Fرهابوجرائم اإل ما خال جنايات القتل واملخدرات واالعتداء على أمن الدولة واجلنايات ذات اخلطر الشامل 

وحالة  1
املوقوف احملكوم عليه سابقًا بعقوبة جنائية، ال جيوز أن تتعدى مدة التوقيف يف اجلناية ستة أشهر، ميكن جتديدها ملرة واحدة بقرار 

 .معلّل

لقاضي التحقيق أن يقرر منع املدعى عليه من السفر مدة ال تتجاوز الشهرين يف اجلنحة والسنة يف اجلناية من تاريخ  
 .سبيله أو تركه إخالء

لقرار توقيف غيايب حيضر بال إبطاء إىل النيابة العامة يف مركز قاضي التحقيق الذي أصدر القرار  امن يقبض عليه تنفيذً: 109املادة 
باألمر افتعطي املوظف الذي نفّذ القرار إيصاالً بتسلمها املوقوف وترسله إىل حمل التوقيف وحتيط قاضي التحقيق علم. 

 .وما يليها من هذا القانون 74ألحكام املواد  اقاضي التحقيق أن يقرر إحضار املوقوف يف احلال وأن يستجوبه وفقًعلى  

املدعى ن اعلى من كلّف، من قوى األمن، بتنفيذ قرار التوقيف الغيايب أن يدخل املنـزل الذي تتوافر لديه األدلة على  
إمنا ال. قد جلأ إليه اعليه املوقوف غياب والثامنة ليالً اجيوز دخوله إالّ يف الفترة املمتدة بني اخلامسة صباح. 

 .تطبق األصول احملددة يف هذه الفقرة عند تنفيذ مذكرة اإلحضار 

لقاضي التحقيق أن يقرر، يف أثناء معامالت التحقيق، مهما كان نوع اجلرمية، استرداد مذكرة التوقيف مبوافقة النائب : 110املادة 
على أن يتخذ املدعى عليه حمل إقامة يف املدينة أو البلدة اليت يقع فيها مركز قاضي التحقيق ما مل يكن له يف أي منهما حمل . مالعا

 .غ فيه مجيع املعامالت املتعلقة بالتحقيق وبإنفاذ احلكمإقامة حقيقي ليبلَّ

النيابة العامة، أن يستعيض عن توقيف املدعى عليه لقاضي التحقيق، مهما كان نوع اجلرم، وبعد استطالع رأي : 111املادة 
 :منها. بوضعه حتت املراقبة القضائية، وبإلزامه مبوجب أو أكثر من املوجبات اليت يعتربها ضرورية إلنفاذ املراقبة

 .ومنع مبارحتها واختاذ حمل إقامة فيها قريةالتزام اإلقامة يف مدينة أو بلدة أو  .أ 
 .أماكن معينة عدم التردد على حمالت أو .ب 
 .إيداع جواز السفر لدى قلم دائرة التحقيق وإعالم املديرية العامة لألمن العام بذلك  .ج 
 .لدى مركز املراقبة االتعهد بعدم جتاوز دائرة املراقبة وإثبات الوجود دوري  .د 
 .عدم ممارسة بعض املهن اليت حيظر عليه قاضي التحقيق ممارستها طيلة مدة املراقبة  .ه 
 .يف خالل مدة يعينها قاضي التحقيق اع للفحوصات الطبية واملخربية دورياخلضو  .و 
 .تقدمي كفالة ضامنة يعين مقدارها قاضي التحقيق  .ز 

 لقاضي التحقيق أن يعدال يف موجبات الرقابة اليت فرضها كلما رأى ذلك مناسب. 

لتحقيق أن يقرر، بعد استطالع رأي النيابة العامة، إذا أخل املدعى عليه بأحد موجبات املراقبة املفروضة عليه فلقاضي ا 
 .إصدار مذكرة توقيف يف حقه ومصادرة الكفالة ملصلحة اخلزينة

                                                           
1

 .اإلرهاب جرائم لتتضمن 26/6/2010 تاريخ 111 رقم القانون مبوجب اجلزائية احملاكمات أصول من 108 املادة عدلت  
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على قاضي التحقيق أن يبت يف طلبه، بعد . للمدعى عليه املوضوع حتت املراقبة القضائية أن يطلب رفع الرقابة عنه: 112املادة 
يقبل قراره االستئناف أمام . ل ثالثة أيام على األكثر من تاريخ تسجيله يف قلم دائرة التحقيقاستطالع رأي النيابة العامة، يف خال

 .لألصول املتبعة يف استئناف قرارات قاضي التحقيق ااهليئة االامية وفقً
  

 الفصل الثاين
 قرارات إخالء السبيل

  
ا للعقوبة ال يتجاوز احلبس مدة سنتني وكان املدعى عليه لبنانيإذا كانت اجلرمية من نوع اجلنحة وكان احلد األقصى : 113املادة 

بعقوبة جرم  ايكون قد حكم عليه سابقً أالوله مقام يف لبنان فيخلى سبيله حبق بعد انقضاء مخسة أيام على تاريخ توقيفه، شرط 
 .شائن أو بعقوبة احلبس مدة سنة على األقل

 .ور مجيع معامالت التحقيق وإجراءات احملاكمة وإنفاذ احلكميتعهد املدعى عليه املُخلى سبيله حبض 

يف مجيع اجلرائم األخرى، وإذا مل تتوافر شروط ختلية السبيل حبق، ميكن لقاضي التحقيق، بعد استطالع رأي النيابة : 114املادة 
حبضور مجيع معامالت التحقيق واحملاكمة العامة، أن يقرر إخالء سبيل املدعى عليه املوقوف، إذا استدعاه وتعهد يف استدعائه 

 .وإنفاذ احلكم، لقاء كفالة أو دوا

 :تتضمن الكفالة- 
 .حضور املدعى عليه معامالت التحقيق واحملاكمة وإنفاذ احلكم .أ 
 .الغرامات والرسوم والنفقات القضائية .ب 
 .النفقات اليت عجلها املدعي الشخصي .ج 
 .من التعويضات الشخصية اجزًء .د 

ضي التحقيق مقدار الكفالة ونوعها واملبلغ املخصص لكل من أقسامها وميكنه تعديل مقدارها أو نوعها عند حيدد قا 
 .االقتضاء

 .الظنييقدم املدعى عليه أو وكيله طلب إخالء السبيل إىل قاضي التحقيق قبل إصدار القرار : 115املادة 

إقامته املختار ليبدي مالحظاته عليه يف مهلة أربع وعشرين ساعة تبلّغ نسخة عن الطلب إىل املدعي الشخصي يف حمل  
 .من تاريخ تبليغه

. يحال الطلب، بعد انقضاء مدة أربع وعشرين ساعة على تبليغ املدعي الشخصي، إىل النائب العام ليبدي موقفه منه 
 .امللف إليهله فور إعادة  الرأي النيابة العامة أو خالفً ايتخذ قاضي التحقيق قراره وفقً

للمدعي الشخصي أن يستأنف أمام اهليئة االامية قرار ختلية السبيل يف مهلة أربع وعشرين ساعة من تاريخ إبالغه : 116املادة 
 .للمدعى عليه أن يستأنف القرار برد طلب ختلية سبيله يف خالل أربع وعشرين ساعة من تاريخ إبالغه إياه. إياه

 .تستأنف القرار، يف مهلة أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدورهللنيابة العامة أن - 
 .إن استئناف القرار بتخلية السبيل يوقف تنفيذه- 
 .لتحقيقايقدم االستئناف بواسطة قاضي - 

 عى عليه املخلى سبيله بأن يتخذ حمل إقامة خمتارلزم املدما مل يف املدينة أو البلدة اليت يقع فيها مركز قاضي التحقيق  اي
 .يكن له يف أي منهما حمل إقامة حقيقي
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 .على الدولة أو مصرفية أو جتارية أو عقارية اميكن أن تكون الكفالة نقدية أو إسناد: 117املادة 

 -ا على الدولة فتودع يف صندوق قصر العدل لقاء إيصال؛إذا كانت نقدية أو إسناد 
ويذكَر على . ن املصرف الكفيل أصوالً يودع يف ملف الدعوىإذا كانت مصرفية فتتم بإبراز سند كفالة صادرة ع-

احملضر التأسيسي تاريخ وروده باليوم والساعة واسم املصرف الكفيل ومقدار املبلغ املثبت يف سند الكفالة ورقم هذا 
 السند؛

. سة أم شركةإذا كانت الكفالة جتارية فتتم بإبراز سند كفالة صادر عن املرجع التجاري شخصا كان أم مؤس- 
كما توضع يف . اسم الكفيل وعنوانه ومقدار املبلغ املثبت يف السند يسجل يف احملضر التأسيسي لدى قاضي التحقيق

 .السجل التجاري إشارة سند الكفالة يف ملف الكفيل
. لثمنهل مفص إذا كانت الكفالة عقارية فترفق بتقرير خبري حملّف يتحدد فيه رقم العقار وموقعه ومساحته وختمني- 

. حيفظ أصل سند الكفالة والتقرير يف صندوق قصر العدل. توضع إشارة هذه الكفالة على الصحيفة العينية للعقار
 .يلحظ ذكرمها يف احملضر التأسيسي

من هذا القانون، أن  116لكل من املدعي الشخصي ومن املدعى عليه، ضمن املهلة املنصوص عليها يف املادة - 
 .يستأنف الشق املتعلق مبقدار الكفالة من قرار ختلية السبيل

. إذا حضر املدعى عليه املُخلى سبيله معامالت التحقيق واحملاكمة ومثل إلنفاذ احلكم فيرد له القسم األول من الكفالة: 118املادة 
ة أومل يرضخ إلنفاذ احلكم فيصادر القسم األول من الكفالة ملصلحة أما إذا ختلّف عن حضور إحدى معامالت التحقيق أو احملاكم

 .اخلزينة

 .له الكفالة بكاملها فتردإذا صدر قرار مبنع احملاكمة عن املدعى عليه - 
 .إذا صدر قرار بسقوط دعوى احلق العام عنه بسبب الوفاة فيرد لورثته القسم األول من الكفالة- 
 .اجلرمية املسندة إليه بالعفو العام أو اخلاص فيرد له القسم األول من الكفالة إذا صدر قرار بسقوط- 
إذا نشأ نـزاع حول تطبيق هذه املادة فيفصل فيه، بناًء على استدعاء صاحب العالقة، املرجع الواضع يده على - 

 .الدعوى أو الذي حكم فيها يف غرفة املذاكرة

بواسطة دائرة التنفيذ بعد انربام ) ج ود(من الكفالة، وينفّذ القسمان ) أ وب(أمر تنفيذ القسمني تتوىل النيابة العامة : 119املادة 
 .احلكم

بتوقيفه  افلقاضي التحقيق أن يصدر قرار اإذا استجدت، بعد ختلية سبيل املدعى عليه، أسباب هامة توجب توقيفه جمدد: 120املادة 
إذا كان قرار إخالء سبيله قد صدر عن اهليئة االامية عند فسخها قرار قاضي التحقيق برد . بعد استطالع رأي النيابة العامة

. امن قراره القاضي بتوقيف املدعى عليه جمدد االطلب فعلى قاضي التحقيق أن يرفع ملف الدعوى إىل اهليئة االامية لتتخذ موقفً
 .إذا قضت اهليئة االامية بفسخ قراره فتخلي سبيل املدعى عليه. ك ال يوقف تنفيذ قرارهغري أن ذل

  
 الباب السادس

 قرارات قاضي التحقيق بعد ختام التحقيق
   

يابة العامة على الن. بعد أن ينهي قاضي التحقيق أعمال التحقيق حييل امللف إىل النيابة العامة لتبدي فيه مطالعتها النهائية: 121املادة 
 .أن تبدي مطالعتها يف خالل أسبوع على األكثر
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لقاضي . إذا طلبت النيابة العامة التوسع يف التحقيق فعليها أن حتدد النواقص واألعمال التحقيقية اليت تراها ضرورية 
إذا فسخته . ن تستأنف قرار الرفضللنيابة العامة أ. إذا رفضه فعليه أن يعلّل أسباب الرفض. التحقيق أن ينفّذ طلبها أو أن يرفضه

اهليئة االامية فلها أن تتصدى ملوضوع الطلب أو أن حتيل ملف الدعوى إىل قاضي التحقيق األول ملتابعة التحقيق أو ليودعه 
 .أما إذا صدقته فتعيد امللف إليه ليصدر قرار الظن بعد أن تبدي النيابة العامة مطالعتها النهائية. قاضي حتقيق آخر

 .إذا قرر قاضي التحقيق منع احملاكمة عن املدعى عليه فيبين قراره إما على سبب قانوين وإما على سبب واقعي :122املادة 

 عاء بالفعل،  ايكون السبب قانونيعى به ال ينطبق على أي وصف قانوين جزائي أو إذا صدر، بعد االدإذا كان الفعل املد
قانون جديد جيرده من أي وصف جرمي أو إذا كانت الصفة اجلرمية هلذا الفعل قد زالت عنه لسبب من أسباب التربير القانونية، 

 .اأسباب السقوط احملددة قانون أو إذا سقطت الدعوى العامة عن الفعل املدعى به بأحد

 عى به قد وقع فعالً أو إذا مل تتوافر األدلة على قيام صلة سببية بني  ايكون السبب واقعيإذا مل يثبت التحقيق أن اجلرم املد
ه أو إىل اجلرم املدعى به وبني املدعى عليه، أو إذا كانت الدعوى العامة قد حركت يف حق جمهوللم يتوصل التحقيق إىل كشف

 .يف هذه احلالة األخرية يقرر قاضي التحقيق تسطري مذكرة بالتحري الدائم توصالً ملعرفة الفاعل أو لكشف هويته. معرفة هويته

 عى عليه فيقرر إطالق سراحه فورال يوقف استئناف هذا . اإذا كان موقوفً اإذا قرر قاضي التحقيق منع احملاكمة عن املد
 .القرار تنفيذه

إذا قرر قاضي التحقيق أن الفعل املدعى به من نوع املخالفة أو اجلنحة اليت ال تستوجب احلبس فيطلق سراح املدعى : 123ادة امل
وحييل ملف الدعوى إىل القاضي املنفرد بواسطة النيابة العامة اإذا كان موقوفً اعليه فور. 

بقرار ظين جبنحة أو خمالفة، أن يرسل ملف الدعوى إىل القاضي املنفرد على النائب العام، يف القضية اليت اقترنت : 124املادة 
 .بقائمة مفردات تضعها دائرة التحقيق ااملختص يف خالل ثالثة أيام من إيداعه إياه مرفقً

واألدلة يعرض فيه وقائع القضية  اإذا اعترب قاضي التحقيق أن الفعل الذي حقق فيه من نوع اجلناية فيصدر قرار: 125املادة 
حييل امللف إىل النيابة العامة لتودعه اهليئة االامية بوصفها صاحبة سلطة . املتوافرة فيها والوصف القانوين الذي ينطبق عليها

 .االام

إذا قرر قاضي التحقيق أن الوصف اجلنائي املدعى به ال ينطبق على الوقائع املتوافرة يف القضية وإمنا ينطبق عليها وصف  
 .ليس للمدعي الشخصي حق استئناف هذا القرار. فللنائب العام أن يستأنف قرارهجنحي 

جيب أن يشتمل قرار قاضي التحقيق، باإلحالة على القاضي املنفرد أو باعتبار الفعل من نوع اجلناية، على اسم املدعى : 126املادة 
وحمل إقامته ومهنته وتاريخ توقيفه وختلية سبيله وعلى بيان عليه وشهرته وعمره وحمل والدته وإمسي والديه وجنسيته ورقم سجله 

 .واضح بالوقائع واألدلة والوصف القانوين

إذا بين القرار على سبب  اإذا ظهرت أدلة جديدة، بعد صدور قرار منع احملاكمة عن املدعى عليه، فيفتح التحقيق جمدد: 127املادة 
 .واقعي

لشهود واألوراق واحملاضر اليت مل توضع حتت يد قاضي التحقيق واليت من شأا أن تؤثر تعد من األدلة اجلديدة إفادات ا 
 .يف النتيجة اليت توصل إليها

إذا تبين له أا تفي . تقدم األدلة اجلديدة إىل النائب العام الذي يقدر ما إذا كانت جمدية وكافية لطلب جتديد التحقيق 
 .اتحقيق إجراء التحقيق جمددبالغرض املذكور فيطلب من قاضي ال
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 عاء . من مذكرات اعلى قاضي التحقيق أن حيقق يف األدلة اجلديدة ويصدر ما يراه ضروريعى عليه دون اديستجوب املد
 .الحق من النيابة العامة ويراعي يف أعمال التحقيق األصول املتبعة

ع عن قرار منع احملاكمة فيقرر، بعد استطالع رأي النيابة التحقيق، أن يرجعمال أإذا رأى قاضي التحقيق، بعد معاودته  
أما إذا مل يؤد التحقيق اجلديد إىل ما يوجب تعديل القرار األول مبنع . العامة، الظن يف املدعى عليه أو اعتبار فعله من نوع اجلناية

باإلبقاء عليه ااحملكمة فيصدر قرار. 

يئة االامية فتتوىل، بناًء على طلب النائب العام، جتديد التحقيق الذي جيريه إذا كان قرار منع احملاكمة قد صدر عن اهل 
 .لألصول املتبعة أمام قاضي التحقيق ارئيسها أو من ينتدبه من مستشاريه وفقً

  
 القسم الرابع
 اهليئة االامية

  
 :وهي. تتوىل غرفة مدنية لدى حمكمة االستئناف وظائف اهليئة االامية: 128املادة 

 .سلطة االام يف اجلنائية .1
 .املرجع االستئنايف لقرارات قاضي التحقيق وللقرارات الداخلة يف اختصاصها مبوجب قوانني خاصة .2
 .حق التصدي .3
 .البت يف طلبات إعادة االعتبار .4

  
 الباب األول

 اهليئة االامية كسلطة اام
 

فيحيل ملف الدعوى إىل النيابة العامة  اجلنايةي أن الفعل املدعى به من نوع إذا اعترب قاضي التحقيق يف قراره النهائ: 129املادة 
امية، فتنظم النيابة العامة يف خالل مخسة أيام تقريرني . توضح فيه مطالبها التودعه اهليئة االعي الشخصي ومن الظنلكل من املد

 .واألدلة والوصف القانوين وما خيلص إليه من مطالبأن يتقدم، خالل املهلة عينها، مبذكرة يعرض فيها وقائع القضية 

إذا . بتقريره، إىل اهليئة االامية تضع يدها بصورة موضوعية عليه ابعد أن يرفع النائب العام ملف الدعوى، مشفوع: 130املادة 
 :رأت أن الدعوى مكتملة التحقيق وأن ال جدوى من التوسع فيه فتصدر أحد القرارات اآلتية

 مبنع احملاكمة عن املدعى عليه وبإطالق سراحه إذا تبين هلا أن األدلة غري كافية الامه باجلناية، أو أنّ اقرار )أ( 
أو أن الصفة اجلرمية قد زالت عنه لسبب من أسباب التربير أو بصدور قانون جديد  االفعل املسند إليه ال يؤلف جرم

 .مة قد سقطت لسبب من أسباب السقوط احملددة يف القانونالدعوى العا يعدل القانون السابق أو أنّ

باعتبار الفعل جنحة أو خمالفة حتيل مبوجبه املدعى عليه على القاضي املنفرد اجلزائي وتطلق سراحه إذا  اقرار )ب( 
 .اعتربت الفعل خمالفة أو جنحة ال تستوجب عقوبة احلبس أكثر من سنة

باام املدعى عليه إذا تبين هلا أن الوقائع واألدلة عليها كافية الامه بعد أن تعطي الفعل املسند إليه  اقرار )ج( 
 .اجنائي اوصفً

 .تقضي يف قرارها بإحالة املتهم على حمكمة اجلنايات حملاكمته مبا ام به، وتصدر مذكرة إلقاء قبض يف حقه 
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واضحا ودقيقًا لوقائع القضية  اام أمساء أعضاء اهليئة االامية ومطالب النيابة العامة وسردجيب أن يتضمن قرار اال: 131املادة 
ا للنصوص القانونية اليت تنطبق على الوقائع وحتديد وتفنيدا لألدلة على ارتباط اجلرمية بفعل املدعى عليه ووصفًا قانونيا معلّالً

اريخ والدته وإمسي والديه ورقم سجله كما جيب أن يتضمن اسم املتهم وشهرته وتوتسطري مذكرة بإلقاء القبض على املتهم، 
 .وحمل إقامته ومهنته وجنسيته وتاريخ توقيفه وتاريخ إخالء سبيله يف حال حصوله

 .يوقّع كل من رئيس اهليئة ومستشاريها قرار االام- 
والدته وإمسي والديه وحمل إقامته ومهنته وجنسيته ونوع  جيب أن تتضمن مذكرة إلقاء القبض اسم املتهم وشهرته وتاريخ 

 .هلا ااألمن بتوقيف املتهم تنفيذً قوىاجلناية املسندة إليه والنص القانوين املنطبق عليها واألمر إىل 
ه فيمكنها إذا أصدرت اهليئة االامية قرارها بإحالة املتهم أمام حمكمة اجلنايات وأغفلت تسطري مذكرة إلقاء قبض يف حق 

   .تسطري هذه املذكرة بناًء على طلب النيابة العامة
أو يكلّف بذلك أحد  اتكميلي ايف التحقيق فيجري رئيسها حتقيقً اأو غموض اإذا وجدت اهليئة االامية نقص: 132املادة 

 .مستشاريه

 .أنتراعى يف التحقيق التكميلي األصول اليت تنظم أعمال قاضي التحقيق يف هذا الش 

. الدعوىبعد االنتهاء من التحقيق التكميلي حيال ملف الدعوى إىل النيابة العامة لتبدي مطالعتها يف ضوء ما استجد يف  
 .مث تتخذ اهليئة االامية القرار املناسب فيها

إذا كان بعضها من نوع اجلنحة فتحيل القضية برمتها . يف اجلرائم املتالزمة اواحد اامي اتصدر اهليئة االامية قرار: 133املادة 
 .على حمكمة اجلنايات

 .إذا ارتكبها عدة أشخاص جمتمعني يف آن واحد .أ 
 .التفاق بينهم اإذا ارتكبها أشخاص متعددون يف أوقات وأماكن خمتلفة تنفيذً .ب 
له أو إلخفاء نتائجه اجلرمية أو إلبقاء  الوقوعه أو تسهيالً أو تنفيذً اللبعض اآلخر أو متهيد إذا كان بعضها يئةً .ج 

 .منفّذيها دون مالحقة
 .اأو جزئي اإذا اشترك عدة أشخاص يف إخفاء األشياء الناجتة عن اجلرمية كلي .د 

ظر يف مجيع اجلنايات واجلنح للهيئة االامية، بصرف النظر عما انتهى إليه قرار قاضي التحقيق احملال إليها، أن تن: 134املادة 
ا ااملتالزمة معها، تلقائيأو بناًء على طلب النائب العام، وأن تتخذ القرار املناسب يف شأ. 

 -عي الشخصي اهلا أن جتري أي عمل حتقيقي إضايف تلقائيعى عليه أو املدأو بناًء على طلب النائب العام أو املد.   
 الباب الثاين

 كمرجع استئنايف اهليئة االامية
  

 .إن اهليئة االامية هي املرجع االستئنايف الصاحل للنظر يف الطعن الذي يوجه ضد قرارات قاضي التحقيق: 135املادة 

منها اإلدارية والتحقيقية والقضائية، والقرار  ءسوالطلبها،  اللنيابة العامة أن تستأنف مجيع قرارات التحقيق الصادرة خالفً .1
 .باسترداد قرار التوقيف لعدم توافر شروطه، وذلك ضمن مهلة أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدور القرارالقاضي 

 :للمدعى عليه أن يستأنف من قرارات قاضي التحقيق .2
 قرار رد طلب ختلية سبيله؛ .أ 
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 .من هذا القانون 73قرار رد دفع أو أكثر من الدفوع املنصوص عليها يف املادة  .ب 

 :أن يستأنف القرارات اآلتيةالشخصي  يللمدع .3
 امن هذا القانون إذا كان مضر 73القرار القاضي بقبول دفع أو أكثر من الدفوع املنصوص عليها يف املادة  .أ 

 .مبصلحته
 .القرار القاضي بترك املدعى عليه أو بإخالء سبيله حبق أو بكفالة .ب 
 .قرار منع احملاكمة عن املدعى عليه .ج 
 .املدعى به من نوع املخالفة القرار القاضي بوصف الفعل .د 
 .لألصول االقرار القاضي باسترداد مذكرة توقيف املدعى عليه إذا كان خمالفً .ه 

 .ليس للمسؤول باملال أو الضامن أن يستأنف من قرارات قاضي التحقيق سوى القرار الفاصل يف الصالحية 

واملدعى عليه واملسؤول باملال والضامن من تبدأ يف حق املدعي الشخصي . مهلة االستئناف أربع وعشرون ساعة- 
 .غه القرار يف مقامه املختار ضمن املدينة اليت تقع فيها دائرة قاضي التحقيق ما مل يكن له فيها مقام حقيقيتاريخ تبلّ

تفصل يف استئناف قرار  على اهليئة االامية أن. يقدم االستئناف مباشرة إىل اهليئة االامية أو بواسطة قاضي التحقيق: 136املادة 
 .قاضي التحقيق يف مهلة عشرة أيام على األكثر من وقت إيداعها امللف

األسباب  اضمن املهلة القانونية ومتضمن اإذا كان وارد. لالستئناف أمام اهليئة االامية مفعول ناشر يف إطار موضوعه: 137املادة 
امية قبول االستئناف يف الشكل ويف األساس تصديق القرار  االقانونية واملطالب وموقّعمن حمامٍ يف االستئناف فتقرر اهليئة اال

 .أو تعديله فسحةاملستأنف أو 

 دك الدعوى العامة جمدعى عليه حيرعي الشخصي ضد قرار منع احملاكمة عن املدوينشرها  اإن االستئناف الذي يقدمه املد
 .أمام اهليئة االامية

من هذا  72ألحكام املادة  اإذا قررت اهليئة االامية منع احملاكمة عن املدعى عليه فله أن يطلب بدل عطله وضرره وفقً 
 .القانون

إذا استأنفت النيابة العامة أو املدعي الشخصي القرار القاضي بإخالء سبيل املدعى عليه أو بتركه أو باسترداد مذكرة : 138املادة 
 .خالفة لألصول فإن االستئناف يوقف إنفاذ القرار حىت البت فيه خالل مهلة أربع وعشرين ساعةتوقيفه امل

 امية قرارها فعلى النائب العام أن يطلق سراحه حكماإذا انقضت هذه املهلة دون أن تتخذ اهليئة اال. 

 .ه فلها أن تصدر يف حقه مذكرة توقيفإذا فسخت اهليئة االامية قرار قاضي التحقيق بترك املدعى علي: 139املادة 

إذا فسخت اهليئة قرار قاضي التحقيق القاضي برد طلب ختلية سبيل املدعى عليه فعلى املخلى سبيله أن يتخذ حمل إقامة  
امية ما مل يكن له فيها حمل إقامة حقيقي اخمتاريف املدينة أو البلدة اليت يقع فيها مركز اهليئة اال. 

  
 الثالثالباب 

 حق التصدي
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اعترب مبوجبه فعل املدعى عليه من نوع اجلناية فللهيئة االامية، دومنا حاجة الدعاء  اقاضي التحقيق قرار أصدرإذا : 140املادة 
النيابة العامة، أن تنظر يف مجيع اجلرائم املستفادة من التحقيق واملتالزمة مع اجلرم األصلي وأن تتناول مجيع األشخاص الذين تتوافر 

 .يف حقهم أدلة على إسهامهم يف هذه اجلرائم

 .جلرائم غري املتالزمة مع اجلرم األصلي، فيقتضي لتحريك دعوى احلق العام فيها ادعاء النيابة العامةأما ا 

إذا وقع استئناف على قرار قاضي التحقيق الذي امتنع فيه عن اختاذ إجراء أو القيام بعمل حتقيقي، وفسخت اهليئة  
 .من قاضي التحقيق وهلا أن تتصدى ألساس الدعوىاالامية قراره، فتتوىل القيام باإلجراء أو العمل بدالً 

إذا نظرت يف استئناف قرار صادر عن قاضي التحقيق مبنع احملاكمة أو بعدم السري بالدعوى لسبب أو أكثر من األسباب  
 .فلها أن تتصدى ألساس الدعوى فسحةمن هذا القانون، وقررت  73املبينة يف املادة 

ية ألساس الدعوى فتحيل امللف إىل قاضي التحقيق األول ملتابعة التحقيق فيها أو إلحالتها إىل إذا مل تتصد اهليئة االام 
 .قاضي حتقيق آخر

إذا تصدت اهليئة االامية ألساس الدعوى فتتوىل التحقيقات وإصدار مذكرات اإلحضار أو التوقيف، حبسب مقتضى : 141املادة 
 .للقيام ذه األعمالاحلال، وهلا أن تنتدب أحد أعضائها 

ختضع التحقيقات اليت جيريها الرئيس أو املستشار املنتدب لألصول عينها اليت تنظم التحقيق لدى قاضي التحقيق، لكل  
امنهما أن يستنيب قاضي حتقيق أو قاضي لألحكام اليت تنظم اإلنابة الصادرة عن قاضي  اللقيام ببعض أعمال التحقيق وفقً امنفرد

 .التحقيق

بعد االنتهاء من التحقيقات اليت جتريها اهليئة االامية بذاا أو بواسطة أحد أعضائها تعيد ملف الدعوى إىل النيابة : 142املادة 
دمث تصدر قرارها بعد التدقيق يف الدعوى والتحقيقات اإلضافية. ا يف أساس الدعوىالعامة لتبدي مطالعتها جمد. 

 .من هذا القانون 307و 306 قرارات اهليئة االامية أمام حمكمة التمييز إالّ لألسباب املبينة يف املادتني ال ميكن الطعن يف: 143املادة 

 .من هذا القانون 307و 306ال ميكن الطعن يف قرارات اهليئة االامية أمام حمكمة التمييز إالّ لألسباب املبينة يف املادتني : 143املادة 

تبدأ يف حق النيابة العامة من تاريخ صدورها ويف حق  .اارات اهليئة االامية مخسة عشر يومإن مهلة الطعن يف قر- 
لألصول املبينة يف املادتني  اكل من املدعي الشخصي واملدعى عليه واملسؤول باملال والضامن من تاريخ تبليغه وفقً

 .إذا ثبت أنه علم ا امن هذا القانون، ويعد مبلّغ 148و 147
 

 الباب الرابع
 البت يف طلبات إعادة االعتبار

 
يصدر القرار بذلك عن اهليئة االامية التابع هلا حمل إقامة . جيوز إعادة االعتبار إىل كل حمكوم عليه جبناية أو جبنحة: 144املادة 

 .احملكوم عليه بناًء على طلبه

 :لألصول اآلتية امن قانون العقوبات وفقً 160و 159جتري إعادة االعتبار املنصوص عليها يف املادتني  

 .يقدم احملكوم عليه طَلب رد االعتبار إىل اهليئة االامية .أ 
 ال يعود تارخيه إىل أكثر من شهر من تاريخ  اجيب أن يربط به صورة عن احلكم الصادر يف حقه وسجالً عدلي
 .تقدمي الطلب 



34 
 

 
)أصلينص ( العربية اللغة  

 

 .يرفعه إىل اهليئة ااستيفاء الطلب الشروط القانونية فيضع تقريرتنتدب اهليئة االامية أحد أعضائها للتحقق من  .ب 
 .تودع اهليئة االامية الطلب مع التقرير النيابة العامة لتبدي مطالعتها 

 غ صورة مصدقة عن قرارها إىل النائب العام االستئنايف الذي يودعها دائرةإذا قررت اهليئة االامية قبول الطلب فتبلّ: 145املادة 
 .السجل العديل لتنفيذه

قبل انصرام ستة أشهر من تاريخ  اإذا قررت اهليئة االامية رد طلب إعادة االعتبار فال جيوز ملقدم الطلب تقدميه جمدد: 146املادة 
تبلغه قرار الرد. 

  
 القسم اخلامس

 أصول تبليغ األوراق والقرارات الصادرة عن القضاء
  

الدعوة واملذكرات واألحكام والقرارات الصادرة عن القضاء وتنفّذ التدابري القضائية بواسطة مفارز أمنية تبلّغ أوراق : 147املادة 
للنائب العام ولقاضي التحقيق األول ولرؤساء اهليئات واحملاكم املختصة، وتكون مسؤولة أمام رئيس  خاصة تكون تابعة مباشرةً

 .القيام بأي تبليغ أو إنفاذ أي تدبري يف حال تلكؤها عن ذلك يف املوعد احملدداهليئة القضائية الذي يوكل إليها أو يكلّفها 

غ نفسه أو زوجه أو أصوهلما أو فروعهما أو أصهارمها أو سائر أقربائهما حىت الدرجة ال حيق للقائم بالتبليغ أن يبلّ 
 .الرابعة

 التبليغ وعنوانه وتاريخ تكليفه واسم املطلوب تبليغه ذكر يف وثيقة التبليغ اسم طالب التبليغ واسم مأمور جيب أن ي
 .غ يف مركزه الرئيسيفيبلَّ امعنوي اإذا كان شخص. وعنوانه

على ما تقدم، الفعل اجلرمي موضوع املالحقة أو التحقيق أو احملاكمة والنص  جيب أن يذكر يف وثيقة التبليغ، عالوةً 
مدعٍ، مدعى عليه، مسؤول باملال، : ئي الواضع يده على الدعوى وصفة املطلوب تبليغهالقانوين الذي يعاقَب عليه واملرجع القضا

 .إخل... ضامن، شاهد

 .على املكلّف بالتبليغ أن ينفّذ ما كلّف به دون إبطاء وأن يبذل قصارى جهده لتبليغ املقصود بالذات 

إذا امتنع عن التوقيع أو كان . التبليغ ويستلم نسخة عنهاعلى املقصود بالتبليغ أن يوقع على النسخة األصلية من وثيقة  
ا عنه أو رفض استالم النسخة فيشري القائم بالتبليغ إىل ذلك على النسخة األصليةعاجز. 

إذا كان الشخص املقصود بالتبليغ غري موجود يف حمل إقامته أو سكنه فيجري تبليغه بواسطة أحد أفراد عائلته أو خدمه  
كما يشترط أن ال تكون . خر من املقيمني معه يف سكن واحد شرط أن يستدل من ظاهر حاله أنه راشدأو أي شخص آ

إن امتنع عن ذكر امسه وصلته باملقصود بالتبليغ أو عن استالم نسخة . مصلحته متعارضة مع مصلحة الشخص املطلوب إبالغه
 .بليغعنها فيثبت مأمور التبليغ امتناعه ويترك له نسخة عن وثيقة الت

 اإذا كان الشخص املطلوب تبليغه شخص فيتم تبليغه بواسطة ممثله القانوين أو املفوض بالتوقيع عنه أو أي شخص  امعنوي
 .ويترك للمبلّغ نسخة عن وثيقة التبليغ. ذي صفة للتبليغ عنه

 .يبلّغ رجال السلك الدبلوماسي والقنصلي أوراق دعوم بواسطة وزارة اخلارجية 

 .قطعهملعسكريون أوراق دعوم بواسطة قادة يبلّغ ا 
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إذا مل يكن للشخص املطلوب إبالغه حمل إقامة أو سكن، أو إذا مل جيد مأمور التبليغ من يتبلغ عنه يف حمل إقامته أو : 148املادة 
ة عنها إىل املختار سكنه، فيجري تبليغه بإلصاق نسخة عن وثيقة التبليغ على باب سكنه األخري بشكل ثابت وبتسليم نسخة ثاني

ن هذه اإلجراءات على مأمور التبليغ أن يدو. التابع له سكنه األخري وبإلصاق نسخة ثالثة على باب املرجع القضائي اآلمر بالتبليغ
 .على النسخة األصلية من الوثيقة ويردها إىل مرجعها

نسخة عن وثيقة التبليغ على باب املرجع القضائي إذا مل يكن للمطلوب إبالغه سكن أخري فيكتفي مأمور التبليغ بإلصاق  
 .اآلمر بالتبليغ

جيب أن يتم التبليغ قبل ثالث أيام على األقل من موعد مثول املبلّغ أمام املرجع القضائي اآلمر بالتبليغ ما مل يرد يف : 149املادة 
 .القانون نص خمالف

 هيتم بكتاب مضمون مع إشعار بالوصول أو بواسطة السفارة أو إىل شخص مقيم يف بلد أجنيب ف اإذا كان التبليغ موج
 .القنصلية اللبنانية يف البلد املذكور أو مبقتضى القواعد املقررة يف القانون احمللي

 148ألحكام املادة  اإذا تعذّر التبليغ جاز للمحكمة أن تعترب الشخص املوجه إليه التبليغ جمهول املقام فيجري تبليغه وفقً 
 .ذا القانونمن ه

إذا مل تراع إجراءات التبليغ، ومنها مهلة التبليغ، فعلى املرجع القضائي أن يقرر إعالن بطالن التبليغ يف حال عدم  
دإذا حضر وطلب إرجاء اجللسة إىل موعد آخر، قبل . من هذا القانون 148للمادة  اوفقً احضور املطلوب تبليغه وإعادة التبليغ جمد

أو دفاع يف الدعوى، فيقرر القاضي الواضع يده عليها إرجاءها ويبلغه موعدها، وإذا مل يطلب ذلك فيعتد  أن يديل بأي دفع
 .بتبليغه

إذا أعلن املرجع القضائي بطالن التبليغ لسبب ذي صلة بفعل مأمور التبليغ فيغرمه مببلغ يوازي نفقات التبليغ ويلزمه،  
 .ملتضررعند االقتضاء، ببدل العطل والضرر للفريق ا

إذا انتهت املهلة يوم عطلة رمسية أو خارج أوقات الدوام الرمسي . ال يدخل يف حساب مهلة التبليغ ساعة ويوم حصوله 
 .فتمدد إىل أول يوم يليه من أيام العمل
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 القسم السادس
 قضاء احلكم

 
 الباب األول

 القاضي املنفرد اجلزائي
 

 الفصل األول
 الدعوىوضع القاضي املنفرد يده على 

 
 .ال متثّل النيابة العامة لديه. ينظر القاضي املنفرد يف قضايا اجلنح واملخالفات عدا ما استثين منها بنص خاص: 150املادة 

 :يضع القاضي املنفرد يده على الدعوى بإحدى الطرق اآلتية: 151املادة 

 .ادعاء النيابة العامة .أ 

 .فيها صفة االدعاء الشخصيالدعوى املباشرة اليت يقدمها املتضرر ويتخذ  .ب 

 .القرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق أو اهليئة االامية .ج 

 .دعوى بدل العطل والضرر املبنية على قرار منع احملاكمة أو التربئة أو إبطال التعقّبات .د 

 .قرار تعيني املرجع أو نقل الدعوى .ه 

 .حالة وقوع جنحة أثناء انعقاد جلسة احملاكمة .و 

 .املثبتة يف حماضراملخالفات  .ز 

 .يدعي النائب العام لدى القاضي املنفرد باجلنحة يف حق شخص حتددت هويته: 152املادة 

للجنحة املدعى ا وملكان ارتكاا ويضم إليه التحقيقات األولية والشكوى ومجيع األوراق اليت  ايتضمن االدعاء وصفً 
يف حق الشخص الذي أغفل االدعاء عليه ما دامت الدعوى عالقة أمام القاضي  اللنائب العام أن يدعي الحقً. تربر املالحقة

 .هلذا األخري أن يلفته إىل إغفاله االدعاء يف حق شخص توافرت األدلة ضده دون أن يقيده بذلك. املنفرد

 .من تاريخ إيداعه إياه للنائب العام أن يطلب ملف الدعوى لالطالع عليه شرط أن يرده يف خالل ثالثة أيام على األكثر 

 .على النائب العام أن يوقّع على الورقة اليت حتمل ادعاءه، وال جيوز له أن يرجع أو يتنازل عن ادعائه 

ال جيوز له أن يدعي باجلرمية عينها يف حق الشخص نفسه أمام القاضي املنفرد إذا كان قد سبق له أن ادعى ا أمام  
 .قاضي التحقيق

جبنحة مشهودة تستوجب عقوبة احلبس فيتم إحضاره أمام النائب العام الذي يستجوبه  اإذا قُبض على شخص متلبس: 153املادة 
من هذا القانون،  108ويدعي عليه وحييله إىل القاضي املنفرد ليحاكم أمامه يف احلال أو يف اليوم التايل، وذلك مع مراعاة املادة 

 .ال إحالته، مذكرة توقيف تنفّذ فوروللنائب العام أن يصدر يف حقه، قب

 عى عليه أمام القاضي املنفرد ليستعني مبحامٍ فيمهله مدة ثالثة أيام على األكثر ال تقبل متديداإذا استمهل املد. 
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موعد اجللسة بواسطة  اللقاضي املنفرد أن يقرر تبليغهم شفاه. حيدد النائب العام يف اجلنحة املشهودة أمساء الشهود 
 .لضابطة العدلية أو قوى األمن أو دائرة املباشرينا

 .إذا متنع أحدهم عن احلضور فللقاضي املنفرد أن يصدر يف حقه مذكرة إحضار 

إذا رأى القاضي املنفرد أن الدعوى، يف اجلنحة املشهودة، غري جاهزة للحكم فيقرر إرجاءها إىل موعد آخر ال : 154املادة 
ا عند عدم وجود ادعاء شخصي أو بناًء على استدعاء منه، بكفالة أو خيلي سبيل املدعى عليه تلقائي له أن. يتجاوز العشرة أيام

املخلى سبيله حمل إقامة له يف البلدة أو املدينة اليت يقع  بدوا، إذا وجد أن ال ضرورة الستمرار توقيفه شرط أن يتخذ املدعى عليه
 .ميكنه، يف هذه احلالة، أن يقرر منعه من السفر إذا رأى ضرورة لذلك ملدة ال تتجاوز الشهرين. فيها مركز القاضي املنفرد

إقامته احلقيقي ضمن دائرة إذا استدعى املدعى عليه ختلية سبيله فتبلغ نسخة عن استدعائه إىل املدعي الشخصي يف حمل  
يتخذ القاضي . القاضي املنفرد أو حمل إقامته املختار فيها، فيبدي مالحظاته عليه يف مهلة أربع وعشرين ساعة من تاريخ تبليغه

 .املنفرد قراره إما بإجابة الطلب أو برفضه يف خالل مهلة مماثلة

ار القاضي املنفرد أمام حمكمة االستئناف خالل أربع لكل من املدعي الشخصي ومن املدعى عليه أن يستأنف قر 
 .للنيابة العامة أن تستأنفه يف مهلة أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره. وعشرين ساعة من تاريخ تبليغه إياه

واقع ضمن لكل متضرر من جنحة أن يتقدم بشكوى مباشرة يتخذ فيها صفة االدعاء الشخصي أمام القاضي املنفرد ال: 155املادة 
 .نطاق دائرته مكان وقوع اجلرم أو حمل إقامة املدعى عليه أو مكان إلقاء القبض عليه

تسجل الشكوى يف قلم القاضي املنفرد الذي يقرر تكليف مقدمها بدفع سلفة معجلة تتضمن الرسوم والنفقات القضائية  
، بأن يقدم كفالة يعين الك يكلّف الشاكي، إذا كان أجنبيعالوة على ذ. على أن ال تزيد عن واحد يف املئة من قيمة الدعوى

 .نوعها ومقدارها يف قراره

أن يعفي الشاكي األجنيب من  اله أيض. للقاضي أن يعفي الشاكي من دفع السلفة إذا كان وضعه املايل ال ميكّنه من الدفع 
 .دفع الكفالة للسبب عينه بقرار معلّل

لشاكي صفة االدعاء الشخصي ويدفع ما يكلف به، ما مل يعف منه، حترك دعوى احلق إن الشكوى اليت يتخذ فيها ا 
على القاضي يف هذه احلال أن يقرر إحالتها إىل النائب العام ليتخذ . إذا مل يتوافر فيها أحد هذين الشرطني فتعد مبثابة أخبار. العام
 .من حتريك الدعوى العامة اموقفً

إذا فعل ذلك يف خالل يومي عمل من تاريخ تقدميها فال يلزم بالنفقات الالحقة  .للشاكي أن يرجع عن شكواه 
ال يؤثّر رجوعه على سري الدعوى العامة إالّ يف الدعاوى اليت يؤدي فيها إسقاط دعوى احلق الشخصي إىل إسقاط . لرجوعه

 .دعوى احلق العام

 .هلا اأن يطالب حبقوقه الشخصية تبعإذا حرك الدعوى العامة ادعاء النيابة العامة فللمتضرر  

 عي الشخصي مقامايف مطلق األحوال جيب أن يتخذ املد له ضمن نطاق املدينة أو البلدة اليت يقع فيها مركز  اخمتار
ذا املقام ااحملكمة وأن يبلغ احملكمة خطي. 

 .واملدعى عليه والشهود واملسؤول باملال والضامنيعين القاضي املنفرد جلسة احملاكمة ويدعو إليها املدعي : 156املادة 

يبلّغ القاضي املنفرد املدعى عليه نسخة عن الشكوى املباشرة مع مربوطاا قبل ثالثة أيام على األقل من موعد  - 
 .اجللسة
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 :للمدعى عليه أو وكيله، دون حضور موكّله: 157املادة 

 .من ها القانون 73الدفوع املنصوص عليها يف املادة أن يديل قبل االستجواب بدفع أو أكثر من -  1

على القاضي املنفرد أن يبلغ املدعي الشخصي نسخة عن املذكرة اليت يتقدم ا املدعى عليه أو وكيله يف هذا الشأن  
 .وميهله مخسة أيام على األكثر للجواب عليها

 .بعد انصرام املهلة يبت يف الدفع املُدىل به 

 .م أن يستأنف هذا القرار يف مهلة أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدورهللنائب العا 

للمدعى عليه أو وكيله كما للمدعي الشخصي أو وكيله أن يستأنف القرار يف مهلة أربع وعشرين ساعة من تاريخ  
 .تبليغه إياه

 .حبقه حلني صدور احلكم يف الدعوىأن يطلب وقف تنفيذ مفعول مذكرة التوقيف الغيابية اليت أصدرها قاضي التحقيق -  2

 -ا، قرارعى عليه  اللقاضي أن يتخذ، لقاء كفالة أو بدود املدبوقف تنفيذ مذكرة التوقيف الغيابية شرط تعه
يف حال تغيبه عن أي من هذه اجللسات دون عذر مشروع فللقاضي أن يرجع عن . حبضور جلسات احملاكمة

 .قراره بوقف التنفيذ

 .ر القاضي بوقف التنفيذ أو بالرجوع عنه ال يقبل أي طريق من طرق املراجعةإن القرا- 

إذا قرر قاضي التحقيق الظن يف املدعى عليه جبنحة أو مبخالفة فتحيل النيابة العامة ملف الدعوى على القاضي املنفرد، : 158املادة 
 .يف خالل ثالثة أيام من إيداعها إياه، ما مل تستأنف قرار الظن

 .ما حتيل إليه خالل املهلة نفسها قرار الظن الصادر عن اهليئة االاميةك 

 .يضع القاضي املنفرد يده على الدعوى باالستناد إىل قرار الظن 

إذا قرر قاضي التحقيق منع احملاكمة، لسبب قانوين أو واقعي، عن املدعى عليه فله أن يطالب، بوجه املدعي : 159املادة 
 .من هذا القانون 72ألحكام املادة  اله وضرره أمام قاضي املنفرد اجلزائي املختص وفقًالشخصي، ببدل عط

يضع القاضي املنفرد يده على الدعوى عندما حتال إليه مبوجب قرار صادر عن الغرفة اجلزائية لدى حمكمة التمييز : 160املادة 
 .بنتيجة البت يف دعوى تعيني املرجع أو نقل الدعوى

غرفة اجلزائية لدى حمكمة التمييز إبطال قرار القاضي املنفرد بإعالن عدم اختصاصه للنظر يف الدعوى فتعيد إذا قررت ال 
 .الدعوى إليه أو إىل قاضٍ منفرد آخر ضمن الدائرة القضائية نفسها للنظر فيها

حلال يستجوب فيه الفاعل ويستمع إىل يف ا اإذا وقعت جنحة، أثناء جلسة احملاكمة لدى القاضي املنفرد، فينظم حمضر: 161املادة 
إذا قضى بعقوبة احلبس فله أن يصدر مذكرة . الشهود، إذا اقتضى األمر، ويقضي يف اجللسة عينها بالعقوبة اليت تستوجبها اجلنحة

يقبل قراره االستئناف. ابتوقيف احملكوم عليه تنفّذ فور. 

مبا حدث وحييله إىل  ابتوقيف الفاعل وينظم تقرير افيتخذ قرار إذا كان الفعل املرتكب أثناء احملاكمة ذا وصف جنائي 
 .النيابة العامة مذيالً باإلشارة إىل توقيف الفاعل

يضع القاضي املنفرد اجلزائي يده على املخالفات املثبتة يف حماضر ينظمها من أوكلت إليهم القوانني اخلاصة أمر : 162املادة 
 .ملختصةتنظيمها وإحالتها على احملكمة ا
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 الفصل الثاين

 أصول احملاكمة لدى القاضي املنفرد اجلزائي
  

ويعني القاضي موعد اجللسة مث ينظم  ابعد ورود الدعوى إىل دائرة القاضي املنفرد ينظم ا كاتب احملكمة حمضر: 163املادة 
جيب أن يتم إبالغه مذكرة . الكاتب أوراق الدعوى لكل من املدعي واملدعى عليه واملسؤول باملال والضامن ويرسلها لتبلغ منه

 .ميكن للقاضي، يف احلاالت املستعجلة، أن يقرر تقصري املهلة. دعوته قبل ثالثة أيام من بدء احملاكمة

ممن ذكر إىل احملكمة، مبجرد علمه مبوعد اجللسة، فال يسعه التذرع بعدم تبليغه مذكرة الدعوى أو بعدم إذا حضر أحد  
 .مراعاة مهلة الثالثة أيام

 .إىل احملكمة االذي أبلغ موعد اجللسة أن حيضر شخصي دعى عليهمن هذا القانون على امل 165مع مراعاة أحكام املادة  :164املادة 

 .فيحضر بشخص ممثله القانوين أو مبحام وكيل عنه امعنوي اشخص عى عليهدإذا كان امل 

عنه إذا كان احلد األقصى لعقوبة اجلرم املسند إليه ال يزيد عن  اأو أن يرسل حمامي. على املدعى عليه أن حيضر بالذات :165املادة 
 .الذات أو مل يتمثل مبحام فيحاكم غيابيإذا مل حيضر با. يف هذه احلال تعترب احملاكمة وجاهية يف حقه. سنة حبس

أمامه فيبلغه بواسطة وكيله تاريخ اجللسة املُعدة الستجوابه، على أن  اشخصي دعى عليهإذا وجد القاضي ضرورة ملثول امل 
عنها فللقاضي أن يتخذ من غيابه قرينة على صحة ما هو مسند  دعى عليهإذا غاب امل. يتضمن قراره موعد اجللسة باليوم والساعة

 .إليه

. تزيد عن احلبس سنة، ومل حيضر بالذات على رغم إبالغه موعد اجللسة دعى عليهإذا كانت عقوبة اجلرم املسند إىل امل 
افيحاكم غيابي. 

عن حضورها دون عذر مشروع، فتجري احملاكمة ، وأبلغ موعد اجللسة وثبت متنعه اموقوفً دعى عليهإذا كان امل :166املادة 
 .بالصورة الغيابية يف حقه

 .فله أن يتمثل مبحام يف احملاكمة امشمولة بالعفو العام كلي دعى عليهإذا كانت اجلرمية املسندة إىل امل :167املادة 

 .مبحاملكل من املدعي الشخصي واملسؤول باملال والضامن أن يتمثَّل يف احملاكمة  :168املادة 

 اإذا ختلف املدعي الشخصي، دون عذر مقبول عن جلسة احملاكمة ومل يتمثل مبحام رغم إبالغه أصوالً فيحاكم غياب 
 .ال يقبل احلكم الذي يصدر بنتيجة احملاكمة االعتراض منه وإمنا يقبل االستئناف. ويتابع السري بالدعوى العامة

ة، وتقدم مبطالبه فيها مث تغيب عن باقي اجللسات دون عذر مقبول، إذا حضر املدعي الشخصي إحدى جلسات احملاكم 
مبثابة الوجاهي افللمحكمة أن تقضي له بتعويضات شخصية وإن حاكمته غياب. 

 ب املسؤول باملال أو الضامن عن جلسة احملاكمة، ومل يتمثل مبحام ومل يقدم عذرمقبوالً رغم إبالغه أصوالً،  اإذا تغي
ال يقبل احلكم الصادر بنتيجة احملاكمة االعتراض إمنا يقبل االستئناف. افيحاكم غياب. 

جلسة احملاكمة مث تغيب دون عذر مقبول عن اجللسات الالحقة فتعترب احملاكمة مبثابة الوجاهي  دعى عليهإذا حضر امل :169املادة 
 .يف حقه
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ب صحي هام، وكانت مثة أسباب تربر عدم إرجاء حماكمته، احلضور إىل احملكمة لسب دعى عليهإذا تعذر على امل :170املادة 
بإجراءاته ويوقع  اينظم حمضر. فللقاضي املنفرد أن ينتقل إىل حمل وجوده بعد أربع وعشرين ساعة من تبليغه بالذات قرار استجوابه

 .على كل من صفحاته دعى عليهمع كاتبه وامل

عن احملاكمة بعد هذا االستجواب واستمر العذر الصحي فيمكنه أن يتمثَّل مبحام وإالّ حوكم مبثابة  دعى عليهإذا تغيب امل 
 .الوجاهي

 .للمدعي الشخصي أو وكيله أن حيضر هذه اإلجراءات بعد إبالغه موعدها أصوالً 
  

 الفصل الثالث
 االعتراض على احلكم الغيايب

  
ألصول التبليغ احملددة يف هذا القانون قبل إرسال خالصة هذا احلكم  امن احملكوم عليه وفقًيقتضي إبالغ احلكم الغيايب : 171املادة 
 .للتنفيذ

وما يليها من هذا  147لألصول احملددة يف املواد  اال ينفذ احلكم الغيايب الصادر يف حق احملكوم عليه إالّ إذا تبلغه وفقً 
ى احلكم الغيايب يف مهلة عشرة أيام من تاريخ تبليغه إياه وذلك باستدعاء يقدمه االعتراض عل احيق للمحكوم عليه غياب. القانون

 .إىل احملكمة اليت أصدرت احلكم الغيايب

 .إذا مل تراع يف تبليغه األحكام املذكورة فيحق له االعتراض عليه طيلة مدة مرور الزمن على العقوبة احملكوم ا 

يايب فيعد هذا احلكم آخر معاملة قضائية، وتبدأ بالسريان منذ صدوره مهلة مرور الزمن إذا مل يبلغ احملكوم عليه احلكم الغ 
 .على دعوى احلق العام

ألحكام التبليغ يف قانون أصول احملاكمات املدنية  اينربم الشق املدين من احلكم الغيايب بعد إمتام إجراءات تبليغه وفقً :172املادة 
 .لألحكام اليت تراعي تنفيذ األحكام املدنية اويستحصل احملكوم له بالتعويضات الشخصية على صورة صاحلة للتنفيذ تنفذ وفقً

ل التعقبات عنه فيحق له إذا أعلنت بنتيجة الطعن يف احلكم الغيايب بعد تنفيذ الشق املدين منه، براءة احملكوم عليه أو إبطا 
 .أن يطلب إلزام املنفذ برد ما قبضه وبالعطل والضرر

أن يعترض على احلكم الغيايب الصادر يف حقه برمته أو أن يقصر اعتراضه على االلتزامات  احيق للمحكوم عليه غياب :173املادة 
 .املدنية والتعويضات احملكوم ا

عنه إذا كانت مدة العقوبة احملكوم عليه ا ال تزيد عن  اذات أو أن يرسل حماميللمعترض أن حيضر جلسات احملاكمة بال 
ا االسنة حبس أو إذا اقتصر اعتراضه على االلتزامات املدنية والتعويضات احملكوم. 

 اإذا حضر، وكان اعتراضه مقدم الغيايب شروطه الشكلية، فيقر القاضي إسقاط احلكم  اضمن املهلة القانونية ومستوفي
 .لألصول العادية اجتري احملاكمة ثانية وفقً. واعتباره كأنه مل يكن

إذا تغيب املعترض عن حضور اجللسة األوىل دون عذر مقبول فيقر القاضي، مع مراعاة الفقرة الثانية من هذه املادة، رد  
 .كم الغيايب األولال يقبل قراره االعتراض وإمنا يقبل االستئناف الذي يطال احل. االعتراض شكالً

 .يف اعتراضه فيعفى من نفقات احملاكمة الغيابية وإالّ قضي عليه ا احمقً دعى عليهإذا كان امل :174املادة 
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 .للمحكمة، عندما تقرر رد االعتراض شكالً، أن حتكم بإلزام املعترض بغرامة تتراوح بني مخسماية ألف ومليون لرية 
  

 الفصل الرابع
 احملاكمة والتثبت من األدلةإجراءات 

 لدى القاضي املنفرد
  

ال حيق له أن يتناول غريهم ما . مدعى عليهينظر القاضي املنفرد يف الدعوى بصورة شخصية أي بالنسبة لألشخاص امل :175املادة 
م، أن ينظم عى عليهدعليه، عند توافر أدلة يف حق أشخاص غري امل. مل يرد يف حق هؤالء ادعاء الحق قبل الفصل يف الدعوى

باألمر وحييله إىل النائب العام دون تأخري اتقرير. 

له أن يتعرض . ينظر القاضي املنفرد يف الوقائع الواردة يف ادعاء النيابة العامة أو الشكوى املباشرة أو القرار الظين :176املادة 
 .ثر يف وصفهاللظروف والوقائع اليت الزمت اجلرمية املدعي ا وكان من شأا أن تؤ

 .ال يتقيد القاضي املنفرد بالوصف القانوين املعطى للفعل اجلرمي املدعى به 

 .إذا اعترب أن اجلرم املدعى به يشكِّل جناية فيعلن عدم اختصاصه للنظر يف الدعوى 

ملف الدعوى إىل النيابة  إذا أعلن القاضي املنفرد عدم اختصاصه، لكون الفعل املدعي به من نوع اجلناية، فيحيل :177املادة 
إما إذا كانت قد أُحيلت إليه . له أن يصدر مذكرة توقيف يف حق املدعى عليه إذا كانت الدعوى قد أقيمت مباشرة أمامه. العامة

لقرار ظين فيكتفي بإعالن عدم صالحيته وبإحالة الدعوى إىل النيابة العامة امبوجب ادعاء النيابة العامة أو استناد. 

بداعي احملافظة على  اجتري احملاكمة بصورة علنية وشفاهية وإالّ كانت باطلة ما مل يقرر القاضي املنفرد إجرائها سر :178 املادة
 .ميكن يف مجيع األحوال منع األحداث من حضورها. النظام العام أو األخالق العامة

ال ميكن للقاضي أن يبين حكمه إالّ على . يرد نص خمالف ميكن إثبات اجلرائم املدعى ا بطرق اإلثبات كافة ما مل :179املادة 
 .األدلة اليت توافرت لديه شرط أن تكون قد وضعت قيد املناقشة العلنية أثناء احملاكمة

 .يقدر القاضي األدلة دف ترسيخ قناعته الشخصية 

عند الشروع يف احملاكمة يتلو الكاتب ادعاء النيابة العامة أو قرار الظن أو خيلص الوقائع الواردة يف الشكوى املباشرة  :180املادة 
 .دعى عليهوما ورد من أدلة يف حق امل

حبضور وكيله احملامي إذا كان قد  دعى عليهبعدها يستجوب امل. يستمع القاضي إىل أقوال املدعي الشخصي أو وكيله 
 .ملعاونته يف الدعوى احمامي عين

اإلجابة والتزم الصمت فال حيق للقاضي أو املدعي أن يكرهه على الكالم، ال جيوز للقاضي أن  دعى عليهإذا رفض امل 
 .يتخذ من صمته قرينة ألدانته

ئدة من مساعه، ال يستمع يسموم وللقاضي املنفرد أن يدعو الشاهد الذي يرى فا الفرقاء الدعوى أن يطلبوا شهود :181املادة 
ويثبت حتليفه هذه اليمني يف . “أقسم باهللا العظيم بأن أشهد باحلق وال شيء غري احلق”: اإليه إالّ بعد حتليفه اليمني اآليت نصه

 .حمضر احملاكمة
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ه، أو وكيله أن يطرح علي مدعى عليهبعد أن ينتهي القاضي من مساع الشاهد ميكن للمدعي الشخصي أو وكيله ولل 
عليه، يف حال اإلصرار على طرحه، . اللقاضي أن يرفض طرح كل سؤال ال يراه جمدي. بواسطة القاضي، األسئلة املتعلقة بالقضية

 .أن يدون السؤال وقرار رده

 .جيب إبالغ كل شاهد ورقة دعوته قبل ثالثة أيام من موعد اجللسة 

شهادة أمامها، فال يسعه التذرع بعدم تبليغه ورقة دعوته أو بعدم إذا حضر الشاهد إىل احملكمة، مبجرد علمه أنه مدعو لل 
 .مراعاة مهلة الثالثة أيام

بعد إخراج باقي الشهود، على القاضي أن يسأل الشاهد، قبل حتليفه اليمني املنصوص عليه يف املادة السابقة، عن امسه  :182املادة 
صلة قرابة أو  دعى عليهسجله ومهنته وحمل إقامته وعما إذا كان بينه وبني املوشهرته وتاريخ والدته وامسي والديه وجنسيته ورقم 

 .خصومة

 وفروعه وأخواته وأخواته ومن هم يف درجتهم عن طريق املصاهرة والزوج  دعى عليهشهادة أصول امل اال تقبل مبدئي
وال  دعى عليهليها املدعي الشخصي أو املميكن للقاضي مساع شهادة أي من هؤالء إذا مل يعترض ع. والزوجة حىت بعد الطالق
 . غري أن اعتراض أحدمها على مساعهم ال مينع القاضي من أن يسمعهم على سبيل املعلومات. تكون باطلة شهادة هؤالء

 .ال تقبل شهادة القاضي الذي مل يتم الثامنة عشرة من عمره إالّ على سبيل املعلومات 

 .عمره إالّ على سبيل املعلومات وبقرار معللال يسمع من كان دون السابعة من  

مقبوالً فللقاضي أن يلزمه بغرامة  اإذا ختلف الشاهد عن احلضور، رغم إبالغه ورقة دعوته أصوالً، ومل يقدم عذر :183املادة 
 .تتراوح بني مائة ألف ومخسمائة ألف لرية

 .امشروع انها إذا أبدى عذرللشاهد الذي قضي عليه بالغرامة أن يطلب من القاضي إعفاءه م 

 .للقاضي أن يقرر إحضار الشاهد الذي ختلف عن احلضور للمرة الثانية بعد تبليغه وإن سبق له تغرميه 

 .أو بناًء على طلب أحد فرقاء الدعوى االستماع إىل شاهد متواجد يف قاعة احملكمة اللقاضي أن يقرر تلقائي :184املادة 
له حيلفه اليمني بأن يقوم باملهمة بصدق  االلغة العربية أو أصم أو أبكم فيعين القاضي ترمجان إذا كان الشاهد ال حيسن 

 .وأمانة
 .تقع الشهادة على وقائع اجلرمية املدعى ا وظروفها ونوع إسهام املدعى عليه فيها: 185املادة 

ملختصة بوقوع اجلرمية فيشري القاضي إىل هذا إذا كان الشاهد الذي دعي أمام القاضي املنفرد هو الذي أبلغ السلطة ا 
 .األمر قبل االستماع إليه

 أعلم باجلرمية لقاء أجر تقاضاه، فللقاضي أن يستمع إهليا على سبيل املعلوماتاإذا كان الشاهد خمرب ،. 
 .طعتهال جيوز للمدعي أو للمدعى عليه أو لوكيل كل مننهما مقا. يديل الشاهد بإفادته شفاهة :186املادة 

 للشاهد أن يستأذن القاضي باالستعانة مبستندات أو بأوراق عند تأدية شهادته؛- 
 -أو ملقابلته مع غريه من  اللقاضي أن يستبقي الشاهد خارج القاعة بعد مساعه لدعوته ثانية واالستماع إليه جمدد

 .الشهود
له عنها وله أن يتلو عليه إفادته يف التحقيق األويل أو يعرض القاضي على الشاهد املواد اجلرمية واألشياء الثبوتية ويسأ- 

 .االستنطاقي ويستوضحه عنها وعما إذا كان يؤيدها
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 .ال حيق ألي فريق يف الدعوى أن يعترض على مساع شاهد باشر اإلدالء بإفادته بعد حلفه اليمني :187املادة 
إمنا يعود تقديرها للقاضي يف . يف اإلثبات ا تشكل دليالً كافيم ضد املسهمني معه يف اجلرمية الدعى عليهإن إفادة أحد امل 

 .ضوء ما توافر له من أدلة
يرفعه إىل  اإذا تبين للقاضي أن الشاهد يديل بإفادة كاذبة فيكلف قوى األمن بوضعه يف نظارة املخفر ويضع تقرير :188املادة 

 اللنائب العام أن يالحق هذا الشاهد جبرم شهادة الزور وفقً. يف النظارةالنائب العام يف هذا الشأن ويشري فيه إىل وضع الشاهد 
 .لألصول

 .يوقَّع الشاهد على حمضر إفادته بعد أن تتلى عليه :189املادة 

إن احملاضر والتقارير املضمومة إىل ملف الدعوى ال تتمتع بالقوة الثبوتية إالّ إذا كانت صحيحة يف الشكل وكان من  :190املادة 
 .نظمها قد وضعها يف حدود وظيفته واختصاصه وأثبت فيها ما شاهده أو مسعه أو حتقق منه بنفسه

فعلى القاضي أن يأخذ به ال جيوز له أن يفسح اال إذا كان احملضر هو مما أوجب القانون اعتماده حىت ثبوت تزويره  
 .إلقامة البينة الشخصية على ما خيالفه

أن يثبت ما خيالفه بالبينة  مدعى عليهإذا كان احملضر هو مما يوليه القانون قوة ثبوتية حىت ثبوت عكس ما ورد فيه فلل 
 .اخلطية أو بالشهادة

لتأمني قناعته يستمع إىل مطالب املدعي الشخصي أو إىل مرافعة وكيله مث يستمع  اروريبعد اكتمال ما يراه القاضي ض :191املادة 
مدعى إىل املدعى عليه أو إىل مرافعة وكيله مث إىل املسؤول باملال والضامن، إن وجد، أو لوكيله على أن يبقى الكالم األخري لل

 .عليه

 .عن نفسه وحبضور وكيله اأن يترافع مدافع مدعى عليهلل 
  

 الفصل اخلامس
 القرارات اليت يصدرها القاضي املنفرد اجلزئي يف شأن التوقيف

  
 .املوقوف بعد أن يستطلع رأي النيابة العامة دعى عليهللقاضي املنفرد أن يقرر إخالء سبيل امل :192املادة 

تبلغ نسخة عنه إىل املدعي الشخصي، عند . طلب ختلية سبيله إىل القاضي املنفرد على نسختني دعى عليهيقدم امل 
 .وجوده، يف حمل إقامته املختار ما مل يكن له حمل إقامة حقيقي ضمن البلدة أو املدينة اليت يقع فيها مركز احملكمة

 له فيتم تبليغه يف قلم احملكمة اإذا مل يكن قد اختار مقام. 

بعد انقضاء املهلة يبت . دعي الشخصي أن يعترض على الطلب يف مهلة أربع وعشرين ساعة من تاريخ تبليغه إياهللم 
فللمدعي الشخصي أن يستأنف قراره أمام حمكمة االستئناف اليت يتبع  دعى عليهإذا قرر ختلية سبيل امل. القاضي املنفرد يف الطلب

 .ساعة من تاريخ إبالغه إياه هلا القاضي املنفرد يف مهلة أربع وعشرين

 .أن يستأنف القرار من تاريخ إبالغه خالل املهلة ذاا مدعى عليهإذا قرر رد الطلب فلل 

 .للنائب العام أن يستأنف قرار القاضي املنفرد يف مهلة أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره 

 .القانونية يوقف تنفيذ القرار إن استئناف املدعي الشخصي أو النائب العام الوارد ضمن املهلة 
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أن يستأنف، ضمن املهل املذكورة أعاله، الشق املتعلق مبقدار الكفالة يف قرار  دعى عليهلكل من املدعي الشخصي أو امل 
 .ختلية السبيل

 .من هذا القانون 108تطبق يف مدة التوقيف واملنع من السفر أحكام املادة 

بعقوبة احلبس أكثر من سنة على  اإذا قضي بإدانته وجاهي دعى عليهصدر مذكرة توقيف حبق املللقاضي املنفرد أن ي: 193املادة 
 .األقل شرط أن يكون قرار التوقيف معلالً

 .تبقى مذكرة التوقيف نافذة رغم استئناف احلكم 
  

 الفصل السادس
 األحكام اليت يصدرها القاضي املنفرد

  
 .بعد ختم احملاكمة يصدر القاضي املنفرد حكمه يف آخر اجللسة أو يف جلسه الحقة :194املادة 

 اجيب أن يكون احلكم موقع امن القاضي ومن الكاتب ومذيالً بتاريخ صدوره وأن يتضمن عرض للوقائع اليت  اواضح
جبة له واملواد القانونية املنطبقة على اجلرملألدلة اليت تؤيدها ودقة كافية يف األسباب والعلل املو ااستثبتها القاضي وتنفيد. 

 .جيب أن يذكر فيه السند القانوين الذي مبوجبه وضع القاضي املنفرد يده على الدعوى 

 .على القاضي أن يبت يف الدفوع واملسائل اليت يثريها أمامه أطراف الدعوى 

للدعوى العامة أو مبوجب شكوى مباشرة،  اأقيمت تبععليه أن يبت يف الدعوى العامة ويف الدعوة املدنية، إذا كانت قد  
اوأن يصدر حكمه علن. 

 .ال جيوز له أن يتطرق يف حكمه إىل وقائع مل يدع ا أو إىل أشخاص مل يدع عليهم 

ل ملف إذا تبين للقاضي املنفرد أن الوقائع اليت استثبتها ذات وصف جنائي فيعلن عدم اختصاصه للنظر فيها وحيي :195املادة 
 .الدعوى إىل النيابة العامة

إذا تبين له أثناء التحقيق يف الدعوى جرائم مل يدع ا أو أشخاص مل يدع عليهم فيحيل ملف الدعوى إىل النيابة العامة  
الدعائها األصلي أو يف دعوى مستقلة التدعي باألفعال أو يف حق األشخاص تبع. 

فرد أن اجلنحة املدعي ا مكتملة األركان وأن األدلة كافية على توافر الصلة السببية بينها وبني إذا تبين للقاضي املن: 196املادة 
وبالعقوبة املنصوص عليها، ويقضي  دعى عليهفيثبتها وحيدد املواد القانونية املنطبقة عليها وحيكم بإدانة امل دعى عليهفعل امل

إذا كانت العقوبة احملكوم ا من . بالتعويضات واإللزامات املدنية كافة للمدعي الشخصي إذا طلبها وتوافرت شروط احلكم ا
 .انوع الغرامة أو احلبس مع وقف التنفيذ فيحكم بإطالق سراح احملكوم عليه إذا كان موقوفً

يف ارتكاب اجلنحة املدعي ا غري كافية فيحكم بإعالن براءة هذا  دعى عليهقاضي أن األدلة على إسهام املإذا تبين لل :197املادة 
أن يقضي له على املدعي الشخصي بعطل وضرر  دعى عليهعليه عند احلكم برباءة امل. اإذا كان موقوفً ااألخري ويطلق سراحة فور

 .التقاضيإذا طلبه يف حال جتاوز املدعي الشخصي حقه يف 

عن الضرر الالحق به أثناء السري يف احملاكة اجلزائية وحىت ختامها فيبقى له أن يطلبه  اتعويض دعى عليهإذا مل يطلب امل 
 .أمام املرجع نفسه يف دعوى مستقلة يف خالل مهلة ثالثة أشهر من تاريخ تبليغه حكم الرباءة أو القرار القاضي بتصديقه
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أو أنه معفى من العقاب أو غري معاقب عليه باحلبس  اجزائي اللقاضي املنفرد أن الفعل املدعي به ال يؤلف جرمإذا تبين  :198املادة 
أو أن الصفة اجلرمية زالت عنه لسبب من أسباب زواهلا أو أن الدعوى سقطت لسبب من أسباب سقوطها فيحكم بإبطال 

 . ان موقوفًإذا كا اويطلق سراحه فور دعى عليهالتعقبات يف حق امل

 .تراعي أحكام املادة السابقة يف طلب بدل العطل والضرر 

عليه أن يقرر إطالق . إذا تبين للقاضي املنفرد أن الفعل يشكِّل خمالفة فيحكم ا ويقضي للمتضرر بالتعويض إذا طلبه :199املادة 
 .اإذا كان موقوفً افور دعى عليهسراح امل

 .وى على غري احملقحيكم بنفقات الدع :200املادة 

ميكن إعفاء املدعي الشخصي من كامل النفقات أو من جزء منها إذا تبين للقاضي أنه كان حسن النية ما مل يكن قد - 
  .حرك الدعوى العامة بشكواه املباشرة

وارتفعت بالتايل يده للقاضي املنفرد أن يبت يف طلبات رد األشياء املضبوطة ولو كان قد فصل يف أساس الدعوى : 201املادة 
 .عنها ما مل يكن حكمه موضوع طعن

 .يقبل االستئناف القرار القاضي برد األشياء املضبوطة أو برفض ردها 

من التعويض احملكوم به للمدعي الشخصي معجل التنفيذ ولو كان حكه قابالً  اللقاضي املنفرد أن جيعل قسم :202املادة 
 .لالستئناف

  
 الفصل السابع

 ل املوجزةاألصو
  

 سواءعند وقوع خمالفة لألنظمة املذكورة، . تطبق األصول املوجزة على خمالفة األنظمة البلدية والصحية وأنظمة السري :203املادة 
أكانت تستوجب عقوبة تكديرية أو جنحية، يرسل حمضر الضبط الذي يثبتها إىل القاضي املنفرد الذي حيكم بالعقوبة اليت 

 .دعى عليهدون دعوة امل اانونيستوجبها الفعل ق

 .يصدر القاضي حكمه يف مهلة عشرة أيام ما مل يوجب القانون مدة أقصر 

 .تعترب الوقائع اليت يثبتها حمضر الضبط صحيحة إالّ إذا تبين أن مثة خمالفة لألصول يف تنظيمه :204املادة 

 :إالّ إذا تبين له دعى عليهعليها وينـزل العقوبة باملعلى القاضي أن يصف الوقائع وحيدد املادة القانونية املنطبقة  

 من العقاب؛ اأو معفى كلي اال يؤلف جرم دعى عليهإن الفعل املستند إىل امل .أ 
 إنه غري صاحل للنظر يف املخالفة؛ .ب 
   .إن دعوى احلق العام قد سقطت لسبب ما من أسباب سقوطها .ج 

 .إىل القاضي املنفرد املختص اإداريإذا قرر إعالن عدم صالحيته فيحيل ملف الدعوى  

ما مل يتقدم احملكوم عليه، يف مهلة عشرة  ايعترب القرار الذي يصدره القاضي املنفرد يف إحدى املخالفات املذكورة نافذً :205املادة 
 .لألصول العادية اأيام من تاريخ إبالغه إياه، باعتراض عليه وفقً

 لألصول العادية؛ اار مبهلة عشرة أيام من تاريخ صدوره وفقًللنائب العام أن يعترض على القر- 
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   .إذا قضي برد االعتراض شكالً فيحكم بزيادة العقوبة احملكوم ا مبقدار نصفها كحد أقصى- 
 .عندما يكون يف الدعوى مدع شخصي اال تطبق األصول املوجزة املنصوص عليها آنفً :206املادة 

، إما النقضاء مدة االعتراض وإما لرجوع املعترض عن اعتراضه وإما لرد االعتراض، اومربم احلكم ائيبعد أن يصبح ا :207املادة 
 .إىل النيابة العامة يف مهلة مخسة أيام من انربام احلكم“ صاحل للتنفيذ”يرسل الكاتب خالصة عن احلكم مذيلة بعبارة 

رار يصدر عن القاضي املنفرد، مببلغ يتراوح بني مائة ألف إذا مل يراع الكاتب أحكام هذه املادة فيغرم، مبوجب ق 
 .ومخسمائة ألف لرية

  
 الباب الثاين

 حمكمة االستئناف كمرجع استئنايف
 ألحكام وقرارات القاضي املنفرد

  
 الفصل األول

 ممارسة حق االستئناف
  

 .جلهة قضائية بالعقوبة أو بالتعويض سواء، احملكوم عليه، أن يستأنف احلكم البدائي، مدعى عليهلل :208املادة 

له أن يستأنف احلكم القاضي برباءته إذا ألزمه بدفع كل أو بعض النفقات القضائية واحلكم الذي قضي له بالتعويض عن  
 .جتاوز املدعي حقه يف االدعاء

املقضي بإدانته، بالتعويض على  عليهدعى للمسؤول باملال أو الضامن أن يستأنف احلكم الذي ألزمه، بالتضامن مع امل :209املادة 
 .يف هذه احلالة األخرية يستفيد وحده من استئنافه. املدعي الشخصي، له أن يستأنف وحده هذا احلكم ولو رضخ له املدعي يعليه

حلكم  ابعإذا كانت الدعوى املدنية قد ردت ت. للمدعي الشخصي أن يستأنف الشق من احلكم املتعلق بالدعوى املدنية :210املادة 
 .الرباءة فله أن يستأنف احلكم القاضي بردها ولو انربم حكم الرباءة لعدم استئناف النيابة العامة

 أو  دعى عليهمن النيابة العامة االستئنافية استئناف حكم بدائي قضي برباءة امل اللنيابة العامة التمييزية أن تطلب خطي
 .ق العام عنه أو بإعالن عدم اختصاص احملكمة للنظر يف الدعوىبإبطال التعقبات يف حقه أو بإسقاط دعوى احل

  
 الفصل الثاين

 األحكام اليت ميكن استئنافها
  

 .تقبل االستئناف األحكام الصادرة يف قضايا اجلنح :212املادة 

 :ال تقبل االستئناف األحكام الصادرة يف املخالفات إالّ إذا قضت 

 بغرامة تزيد على اخلمسماية ألف لرية؛باحلبس أو بالتوقيف التكديري أو  .أ 
 بعقوبة إضافية أو فرعية أو بتعويضات شخصية تزيد على اخلمسماية ألف لرية؛ .ب 
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 من هذا القانون؛ 73برد دفع من الدفوع املنصوص عليها يف املادة  .ج 
   .بعقوبة ملخالفة متالزمة مع جنحة .د 

 .ال جيوز استئناف القرارات غري الفاصلة يف أساس النـزاع إالّ مع احلكم النهائي :213املادة 

من هذا القانون  73تستثىن من هذا املبدأ القرارات اليت تبت يف دفع أو أكثر من الدفوع املنصوص عليها يف املادة  
 .لتعرض لألساسوقرارات إخالء السبيل والقرارات اليت ينهي ا القاضي املنفرد الدعوى دون ا

  
 الفصل الثالث

 الشروط الشكلية لقبول االستئناف
 مهلة االستئناف-  1

واملسؤول باملال والضامن أن يستأنف احلكم البدائي يف مهلة مخسة عشر  دعى عليهلكل من املدعي الشخصي ومن امل :214املادة 
ايوم امن تاريخ صدوره إذا كان وجاهي اه إذا كان مبثابة الوجاهي أو غيابياومن تاريخ تبليغه إي برد االعتراض شكالً اأو قاضي. 

 .للنائب العام االستئنايف أن يستأنف احلكم يف مهلة شهر واحد من تاريخ صدوره 

 .من هذا القانون 170حىت  165تطبق، لوصف احلكم بالغيايب أو الوجاهي، القواعد املذكورة يف املواد  

إذا مل يصدر احلكم يف املوعد الذي حدد يف اجللسة اخلتامية إلصداره فلكل من أطراف الدعوى أن يستأنفه خالل  :215املادة 
اه امخسة عشر يوممن تاريخ تبليغه إي. 

ئناف تبعي يف ، أن يتقدم باستالكل من مل يستأنف احلكم البدائي، من أطراف الدعوى، يف مهلة اخلمسة عشرة يوم :216املادة 
 .اأصلي امهلة مخسة أيام من تاريخ إبالغه موعد اجللسة االستئنافية األوىل إذا كان أحد الفرقاء يف الدعوى قد استأنفه استئنافً

 .إن رد االستئناف األصلي لسبب شكلي يستتبع رد االستئناف التبعي - 

 أصول تقدمي االستئناف-  2

ة حمام باالستئناف، إىل حمكمة االستئناف التابع هلا القاضي الذي أصدر احلكم املستأنف أو يقدم االستئناف، بواسط :217املادة 
 .جيب أن يشتمل االستئناف على األسباب اليت يديل ا مقدمه وعلى مطالبه. بواسطته

ستئناف مع ملف الدعوى إذا قدم االستئناف بواسطة القاضي املنفرد الذي أصدر احلكم املستأنف فعليه أن يرسل اال :218املادة 
 .يف مهلة ثالثة أيام من تاريخ تقدميه

إذا انقضت . فللنيابة العامة أن تأمر بنقله إىل حمل التوقيف الكائن لدى حمكمة االستئناف اإذا كان احملكوم عليه موقوفً 
امدة عقوبته قبل البت يف استئنافه فتطلق النيابة العامة سراحه فور. 

  
 الفصل الرابع

 مفاعيل االستئناف وأصول احملاكمة لدى حمكمة االستئناف
  

 .ال جيوز تنفيذ احلكم البدائي قبل انقضاء مهلة االستئناف وال قبل البت فيه عند استئنافه :219املادة 
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للمدعي غري أن ما يقرره القاضي املنفرد من سلفة مؤقتة من أصل التعويض . إن االستئناف يوقف تنفيذ احلكم املستأنف 
تبقى مذكرة . الشخصي يكون معجل التنفيذ ما مل تقرر حمكمة االستئناف خالف ذلك يف إطار النظر يف احلكم البدائي املستأنف

من هذا القانون نافذة ما مل تقرر حمكمة االستئناف ختلية سبيل املوقف 193للمادة  االتوقيف اليت أصدرها القاضي املنفرد سند. 

فيقتصر مفعوله  اتئناف النائب العام ينشر الدعوى العامة برمتها لدى حمكمة االستئناف ما مل يرد على جهة منهإن اس :220املادة 
 .عليها

 .فريبط حمكمة االستئناف يف حدود ما وقع عليه االستئناف من احلكم املستأنف دعى عليهإما االستئناف الذي يقدمه امل 

ع جديدة من شأا أن تشكل جرائم ومل تعرض على القاضي املنفرد الذي أصدر ليس حملكمة االستئناف أن تنظر يف وقائ 
 .احلكم املستأنف

، احلكم االبتدائي دون باقي األطراف فال جيوز حملكمة االستئناف أن تزيد العقوبة اليت حكم دعى عليهإذا استأنف امل :221املادة 
 .يعليه ا أو التعويضات املقضي ا لصاحل املدعي الشخص

ال جيوز حملكمة االستئناف . إن استئناف املدعي الشخصي وحده ينشر أمام حمكمة االستئناف الشق املدين من الدعوى :222املادة 
 .أن ختفض يف التعويضات احملكوم له ا

. للمحاكمة وتلتزم أمامها باألصول العادية اليت تنظم احملاكمة لدى القاضي املنفرد اتعني حمكمة االستئناف موعد :223املادة 
 .تتمثَّل النيابة العامة لديها بالنائب العام أو بأحد احملامني العامني

ل تستمع إىل مطالب املدعي الشخصي أو وكيله يف حال حضور أحدمها وإىل مرافعة ممثل النيابة العامة مث إىل مرافعة وكي 
 .نفسه إذا طلب ذلك مدعى عليهالدفاع ولل

 اية اجللسة أو تعني موعد آخر  اإذا اكتفت مبا تضمنه ملف الدعوى من وقائع وأدلة فتختم احملاكمة وتصدر احلكم يف
 .إلصداره

ربها مفيدة وتقوم ا إذا رأت احملكمة ما يوجب التوسع يف التحقيق فتدعو الشهود وتقوم بإجراءات التحقيق اليت تعت :224املادة 
 .لألصول العادية ايف جلسة علنية أو تكلف أحد أعضائها القيام بتحقيق إضايف وفقً

عند االنتهاء من التحقيق اإلضايف تضم أوراقه إىل ملف الدعوى وجلميع الفرقاء فيها أن يطلعوا عليه ويناقشوه يف جلسة  
 .علنية

يقضي بفسخ احلكم املستأنف أو بتعديله أو  اجراءات التحقيق لديها تصدر قراربعد أن تنهي حمكمة االستئناف إ :225املادة 
 .بتصديقه من حيث النتيجة اليت توصل إهليا بعد إحالل التعليل الذي تعتمده حمل التعليل الوارد فيه

ت يف حقه فتقضي يف الوقت أو بإبطال التعقبا دعى عليهإذا فسخت احملكمة احلكم املستأنف وقضت بإعالن براءة امل :226املادة 
 .وبرد الدعوى املدنية انفسه بإطالق سراحة إذا كان موقوفً

الذي قضي بإعالن براءته أو بكف التعقبات يف حقه أن يطالب املدعي الذي جتاوز حقه بالتقاضي  مدعى عليهلل 
 .من هذا القانون 197بالتعويض عن الضرر الذي أصابه وفق أحكام املادة 

إذا تبين للمحكمة أن الوقائع . إذا استأنفت النيابة العامة احلكم االبتدائي فتنشر الدعوى برمتها أمام حمكمة االستئناف :227املادة 
هلا أن تصدر مذكرة توقيف . املتوافرة يف الدعوى ينطبق عليها وصف جنائي فتقرر فسخ احلكم املستأنف وتعلن عدم اختصاصها

 .دعوى النيابة العامة لتحيله أمام قاضي التحقيقوتودع ملف ال دعى عليهيف حق امل
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 .حيل اخلالف على االختصاص، عند انربام قرارها، عن طريق تعيني املرجع 

بالنظر يف الدعوى فتكتفي  اإذا ثبت حملكمة االستئناف أن القاضي املنفرد الذي أصدر احلكم املستأنف مل يكن خمتص :228املادة 
 .بفسخ احلكم لعدم االختصاص وبإيداع ملف الدعوى النيابة العامة إلجراء املقتضي

 .إذا تبين حملكمة االستئناف أن الفعل موضوع الدعوى من نوع املخالفة فتقضي ا بعد فسخ احلكم املستأنف :229املادة 

ملستأنف ملخالفته القانون أو إلخالله بقواعد األصول اجلوهرية فتتصدى ألساس إذا فسخت حمكمة االستئناف احلكم ا :230املادة 
 .الدعوى وتفصل فيها

لألصول اليت ترعى االعتراض على احلكم  اجيوز االعتراض على احلكم الغيايب الذي تصدره حمكمة االستئناف وفقً :231املادة 
 .هاالغيايب الصادر عن القاضي املنفرد ويف خالل املهلة عين

ال خيضع قرارها ألي . املوقوف دعى عليهحملكمة االستئناف أن تقرر، بعد استطالع رأي النيابة العامة، إخالء سبيل امل :232املادة 
 .طريق من طرق املراجعة

  
 الباب الثالث

 حمكمة اجلنايات
  

 الفصل األول
 أحكام عامة

  
تضع يدها على . تنعقد حبضور النائب العام أو احملامي العام والكاتب. تتألف حمكمة اجلنايات من رئيس ومستشارين :233املادة 

 .الدعوى مبوجب قرار اام مشفوع بادعاء النيابة العامة

جرمي مل يتناوله  ال جيوز هلا أن تنظر يف أي فعل. تنظر احملكمة يف اجلرائم ذات الوصف اجلنائي ويف اجلنح املتالزمة معها 
ام أو أن حتاكم شخصام. مل يتهم فيه اقرار االر يف الوصف القانوين لألفعال موضوع قرار االهلا أن تغي. 

ال جيوز أن يشترك يف تشكيل حمكمة اجلنايات من سبق له أن مارس يف الدعوى عمالً من أعمال املالحقة أو التحقيق  :234املادة 
ام فيهايف اهل اأو كان عضوامية اليت وضعت قرار االيئة اال. 

جيب أن يدون يف حمضر احملاكمة، يف مستهل كل جلسة، أمساء كل من رئيس احملكمة ومستشاريها وممثل النيابة العامة : 235املادة 
إذا أغفل أحدهم . ل جلسةوالكاتب وساعة افتتاح اجللسة وأن يوقَّع هؤالء ما خال ممثل النيابة العامة، على احملضر يف اية ك

 .ميلي الرئيسي على الكاتب ما جيب تدوينه. تدون يف احملضر مجيع إجراءات التحقيق واحملاكمة. التوقيع كانت اجللسة باطلة
  

 الفصل الثاين
 األعمال اليت متهد للمحاكمة

 أمام حمكمة اجلنايات
  

 .يعد النائب العام قائمة بشهود احلق العام ويتوىل تبليغ املتهم صورة عنها وعن قرار االام :236املادة 
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بعد إجناز معاملة التبليغ ترسل النيابة العامة ملف الدعوى إىل حمكمة اجلنايات بعد أن تأمر بإحضار املتهم املوقوف إىل  
لتثبت من تبليغ املتهم قرار االام والئحة شهود احلق العام تكون، أن احملاكمة اليت جتري دون ا. حمل التوقيف الكائن لديها

 .واحلكم الصادر بنتيجتها، عرضة لإلبطال

 .يستجوب رئيس احملكمة، أو من يكلفه من مستشاريه، املتهم بعد إحضاره إليه وقبل جلسة احملاكمة :237املادة 

فيصدر رئيس احملكمة قرار مهل يف حقه يدعوه فيه إىل تسليم نفسه خالل أربع وعشرين ساعة  اإذا مل يكن املتهم موقوفً 
إذا امتنع عن ذلك دون . حىت صدور قرار بتخليه سبيله اإذا سلَّم نفسه، ضمن املهلة املذكورة، فيبقى موقوفً. من بدء احملاكمة

القبض الصادرة يف حقه قيد التنفيذمن وجه العدالة وتوضع مذكرة إلقاء  اعذر مقبول فيعترب فار. 

 ايتناول االستجواب التمهيدي سؤال املتهم عما إذا كان قد تبلغ قرار االام والئحة شهود احلق العام وعين حمامي :238املادة 
 .جريت فيهاملعاونته يف احملاكمة وسؤاله عن وضعه االجتماعي ومالحظاته على التهمة املسندة إليه وعلى التحقيقات اليت أُ

 ن حماميفعلى الرئيس أو املستشار املنتدب أن يطلب من نقيب احملامني تعيني حمام يتوىل الدفاع عنه يف  اإذا مل يكن قد عي
 .خالل أربع وعشرين ساعة من وقت إبالغه أو أن يتول تعيينه بنفسه

 .ملتهم والكاتبيوضع حمضر باالستجواب التمهيدي يوقعه الرئيس أو املستشار املنتدب وا 
  

 الفصل الثالث
 أعمال احملاكمة

  
 .جلميع الفرقاء أن يطلعوا على ملف الدعوى وأن يأخذوا صورة عنه :239املادة 

 .يلزم املدعي الشخصي أمام حمكمة اجلنايات بتوكيل حمام للدفاع عنه :240املادة 

درت قرارات اام مستقلة يف حق كل منهم أو إذا تعدد املسهمون يف ارتكاب جناية واحدة أو جنايات متالزمة، وص 
 .يف حق بعضهم دون اآلخر، فلرئيس احملكمة أن يقرر ضم القرارات يف دعوى واحدة

إذا تضمن قرار االام جنايات غري متالزمة فلرئيس احملكمة أن يقرر البدء مبحاكمة املتهمني عن بعض هذه اجلنايات  :241املادة 
 .اآلخرمث حماكمتهم عن البعض 

يقرر رئيس حمكمة اجلنايات حتديد موعد احملاكمة ودعوة املدعي الشخصي والشهود إليها كما يصدر قرار مهل ميهل  :242املادة 
 .مبوجبه املتهم الذي أخلى سبيله يف التحقيق االبتدائي ليسلم نفسه إىل احملكمة خالل أربع وعشرين ساعة قبل بدء احملاكمة

 .من هذا القانون 149و 148و 147ألحكام املواد  ان تاريخ تبليغه هذا القرار وفقًتسري املهلة يف حقه م 

 وتنفيذ مذكرة إلقاء القبض يف حقه اإذا سلَّم نفسه ضمن املهلة فيحاكم وجاه .ق يف  اإذا مل يفعل فيحاكم غيابوتطب
 .حقه األصول اخلاصة مبحاكمة الفار من وجه العدالة

 :تتخذ احملكمة، قبل الفصل يف موضوع الدعوى، القرارات اآلتية :243املادة 

 بتاريخ وقوع اجلناية اليت ام ا؛ اإىل أن املتهم كان قاصر االقرار الذي يبت يف الدفع بعدم الصالحية استناد .أ 
ملف  إذا قضت احملكمة بإعالن عدم صالحيتها، وكان يف الدعوى متهم آخر، فتجري معاملة التفريق وحتيل 

 .القاصر إىل النيابة العامة لتودعه حمكمة األحداث
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 القرار الذي يبت يف دفع أو أكثر من الدفوع الشكلية اليت يديل ا فرقاء الدعوى؛ .ب 
 القرار الذي يبت يف أسباب الدفاع املوضوعية؛ .ج 
احملكمة إذا كان  القرار الذي يقضي بوقف تنفيذ مذكرة إلقاء القبض إىل حني اكتمال تشكيل اخلصومة أمام )د(

 املتهم قد أخلى سبيله يف مرحلة التحقيق االبتدائي؛
 .قرار ختلية سبيل املتهم املوقوف )هـ(
 

 ايشترط لتخلية السبيل أن يتخذ املتهم مقام له ضمن البلدة أو املدينة اليت يقع فيها مركز احملكمة ليبلغ فيه أوراقها  اخمتار
الل أربع وعشرين ساعة قبل انعقاد كل جلسة وأن يدفع الكفالة اليت تقررها احملكمة على أن ومذكراا وأن يسلم نفسه إليها خ

من وجه العدالة  اإذا ختلَّف عن جلسة ما دون عذر مقبول فيعترب فار. منذ جلسة ختام احملاكمة حىت صدور احلكم ايبقى موقوفً
 .وتطبق يف حقه األصول اخلاصة مبحاكمة الفار

 تقرر منع املتهم املخلي سبيله من السفر حىت صدور احلكم وتنفيذه؛ للمحكمة أن- 
 ال جيوز للمحكمة أن تتخذ قرارها الذي يفصل يف طلب إخالء السبيل إالّ بعد أن تستطلع رأي النيابة العامة؛- 
 من هذا القانون؛ 108على احملكمة أن تراعي أحكام املادة - 
   .لية سبيل املتهم أي طريق من طرق املراجعةال يقبل القرار الذي يبت يف طلب خت- 

 .يسموم الفرقاء الدعوى، قبل البدء باحملاكمة ويف خالهلا، أن يطلبوا شهود :244املادة 

جيب إبالغ النائب العام واملدعي الشخصي الئحة بأمساء الشهود الذين يسميهم املتهم قبل أربع وعشرين ساعة على  
كما جيب إبالغ املتهم الئحة بأمساء الشهود الذين يسميهم املدعي الشخصي أو النائب العام يف املهلة . األقل من موعد مساعهم

 .عينها

 دعوة اخلرباء الذين قاموا مبهمات فنية يف الدعوى الستيضاحهم عنها والشهود الذين يرى  الرئيس احملكمة أن يقرر تلقائي
 .فائدة من مساعهم

 .املدعي الشخصي نفقات دعوة وانتقال الشهود الذين مساهم يتحمل كل من املتهم ومن 

إذا وجد رئيس احملكمة، قبل البدء يف احملاكمة، أن معطيات الدعوى غري مكتملة فيقرر إجراء حتقيق إضايف حبضور  :245املادة 
بعد االنتهاء من التحقيق اإلضايف تضم احملاضر اليت تنظم به إىل . الفرقاء يقوم به نفسه أو ينتدب أحد املستشارين هلذا الغرض

 .ملف الدعوى

على . احملكمة اإلشراف على تأمني النظام داخل قاعة احملكمة ويتخذ التدابري الالزمة حلُسن سري احملاكمة يتوىل رئيس :246املادة 
 .أفراد قوى األمن املكلفني بضبط األمن يف احملكمة أن يأمتروا بأوامره يف هذا الصدد

 .إذا أحدث أحد احلاضرين ضوضاء يف قاعة احملكمة، فللرئيس أن يأمر بإخراجه منها 

بفعله مث  ايؤلف جنحة فينظم حمضر اإذا أيت تصرفً. إذا قاوم تنفيذ األمر فللرئيس أن يأمر بتوقيفه مدة أربع وعشرين ساعة 
اتنظر احملكمة فيه فور وتقضي بإنـزال العقوبة به يف احلال اوجتري حماكمته وجاهي. 

اليت يقدرها ضرورية لكشف احلقيقة شرط أن ال تنم عن رأي يتمتع الرئيس بسلطة استنسابية ختوله اختاذ التدابري  :247املادة 
 .مسبق له يف الدعوى
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له أن يرفض كل طلب من شأنه إطالة احملاكمة  اللترتيب الذي يراه مناسب ايتوىل الرئيس إدارة اجللسة واملناقشات وفقً :248املادة 
 .دون جدوى

عترض أحد الفرقاء يف الدعوى على مساع بعضهم لسبب قانوين عليه أن يستمع إىل الشهود بعد حتليفهم اليمني ما مل ي 
فيقرر صرف النظر عنه أو مساعه على سبيل املعلومات، وله أن يقرر تغرمي الشاهد الذي يتمنع عن احلضور بعد دعوته أصوالً 

 .مببلغ يتراوح بني املائة ألف واخلمسمائة ألف لرية

 .مقبوالً امن الرئيس إعفاءه منها إذا أبدى عذرللشاهد الذي قضي عليه بالغرامة أن يطلب  

 .لرئيس احملكمة أن يقرر إحضار الشاهد الذي ختلَّف عن احلضور يف املرة الثانية بعد تبليغه وأن سبق له تغرميه 

اليت لرئيس احملكمة أن يقرر ضم األوراق واملستندات اليت يراها ضرورية إلظهار احلقيقة يتلوها مع الرسائل والوثائق  
له أن يرجع إىل التحقيق األويل أو االبتدائي ملناقشة إفادات وردت فيه، وأن يستعني باخلربة لتوضيح نقاط . حيتويها ملف الدعوى

 .فنية وأن يستنيب لسماع شاهد مقيم خارج منطقة قاضي التحقيق الذي يقع حمل إقامة الشاهد أو سكنه ضمن نطاق دائرته

على األمن أو  امة لدى حمكمة اجلنايات بصورة علنية ما مل يقرر الرئيس إجراءها بصورة سرية حفاظًجتري احملاك :249املادة 
 .األخالق العامة

 تلو اآلخر حىت الفصل يف الدعوى إالّ إذا حتم وضع الدعوى إرجاء إحدى هذه اجللسات  اتتابع جلسات احملاكمة يوم
 .فيكون ذلك إىل موعد قريب

 .بإجراءات احملاكمة توقعها هيئة احملكمة مع الكاتبتوضع حماضر  

إذا . إذا تغيب املدعي الشخصي عن احملاكمة دون عذر مشروع فيحاكم غيابا ويتابع السري بالدعوى باسم احلق العام 
 .حضر إحدى جلساا، وتقدم مبطالبه فيها، فيمكن للمحكمة أن تقضي له بتعويضات شخصية

جيب أن توضع مجيع . ميكن للرئيس أن يقرر تسجيلها بالصورة الصوتية أو البصرية. كمة بصورة شفاهيةجتري احملا :250املادة 
. األدلة اليت ستعتمد للفصل يف الدعوى قيد املناقشة العلنية بني الفرقاء وأن تعرض املواد اجلرمية وتتلى احملاضر اليت تثبت ضبطها

 .منها الكل من الفرقاء أن يتخذ موقفً

 .لفراره اميثل املتهم أمام احملكمة، يف اجللسة املُعدة حملاكمته، دون قيد، حيرسه أفراد من قوى األمن تالفي :251 املادة

يسأله الرئيس عن أمسه وشهرته وإمسي والديه وجنسيته وتاريخ وحمل والدته ورقم سجل نفوسه وحمل إقامته ونوع عمله  
وعن نوع اجلرم الذي حكم عليه به وعما إذا  اوعما إذا كان قد حكم عليه سابقً اازبومستواه العلمي وعما إذا كان متأهالً أو ع

 .للدفاع عنه اكما يسأله عما إذا كان قد كلَّف حمامي. كان قد نفذ عقوبته

 .ال جتري احملاكمة يف غياب حمامي املتهم 

 ني تكليف حمام للدفاع عن املتهم أو أن يتوىل تعيينه له فلرئيس احملكمة أن يطلب من نقيب احملام اإذا مل يعني املتهم حمامي
 .بنفسه

 .إذا أصر املتهم على رفض تكليف أي حمام للدفاع عنه فتجري حماكمته يف هذه احلال دون حمام 

 .ينبه الرئيس املتهم إىل وجوب اإلصغاء إىل الوقائع الواردة يف قرار االام :252املادة 
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ال جيوز للمدعي الشخصي أو ملمثل النيابة العامة أو . ذي يكلفه، قرار االام بصورة واضحةيتلو الرئيس، أو املستشار ال 
 .للمتهم أن يقاطع التالوة بأي مالحظة قد يبديها

بعد التالوة يلخص الرئيس للمتهم الوقائع الواردة حبقه يف قرار االام واألدلة اليت تؤيدها ووصفها القانوين، مث يكرر  
صي مآل إدعائه ويديل مبطالبه أو يتنازل عن حقوقه يف الدعوى، وبعده يوضح ممثل النيابة العامة أسباب االام املدعي الشخ

 .ايتلو كاتب احملكمة الالئحة علن. ويقدم الئحة شهود احلق العام

مساح شاهد مل يرد إمسه حيق لكل من املدعي الشخصي وممثل النيابة العامة واملتهم أن يعترض على  244مع مراعاة املادة  
 .تبت احملكمة يف االعتراض يف اجللسة نفسها أو يف اجللسة الالحقة. يف القائمة اليت تبلغها

لرئيس احملكمة أن يقرر، مبوجب سلطته االستنسابية، االستماع إىل مجيع الشهود الواردة أمساؤهم يف القوائم أو إىل  
 .شاهد أو أكثر مل يرد إمسه يف قوائم الشهودبعضهم دون البعض اآلخر، وله أن يستمع إىل 

قبل أن يستجوب رئيس احملكمة املتهم يأمر بإدخال الشهود إىل الغرفة املُعدة هلم حيث يتوىل بعض عناصر قوى األمن  :253املادة 
 .حراستهم فيها ومنعهم من اإلفصاح عما سيدلون به يف إفادام

إثر ذلك يتابع استجوابه بعد . ملتهم عما إذا كان يعترف بالتهمة املسندة إليهبعد إدخال الشهود يباشر الرئيس بسؤال ا 
 .أن يالحظ قدرته على فهم ما يطرحه عليه من أسئلة وأنه يديل بأقواله حبرية كافية

مبرض جسدي أو نفسي أو عقلي،  اإذا كان مصاب. إذا رفض املتهم اإلجابة والتزم الصمت فال جيوز إكراهه على الكالم 
على . أو بناًء على طلب أحد الفرقاء، باخلربة الطبية لبيان حقيقة وضعه اأو تظاهر بذلك أثناء استجوابه، فتستعني احملكمة، عفو

حمل املتهم ال جيوز له أن يستغل مهمته لي. الطبيب املكلَّف مبعاينته أن يثبت يف تقريره ما يتصل باحلالة املطلوب منه تشخيصها
 .على أن يفضي له مبعلومات تتعلق باجلرمية اليت حياكم ا

بعد أن يفرغ الرئيس من استجواب املتهم حيق لكل من مستشاري احملكمة واملدعي الشخصي وممثل النيابة العامة ووكيل  
 أو منتج يف كشف احلقيقةالدفاع أن يطرح عليه األسئلة بواسطة الرئيس الذي يتمتع حبق رد كل سؤال يراه غري جمد. 

 .تدون األسئلة واألجوبة يف حمضر احملاكمة بدقة ووضوح كافيني 

إذا كان املتهم أبكم أو أصم فيستعني رئيس احملكمة مبن يستطيع خماطبته باإلشارة أو بغريها بعد أن حيلفه اليمني بأن  :254املادة 
وتدوين  ابكم يعرف الكتابة فيجري استجوابه بطريقة تدوين األسئلة خطيإذا كان األصم أو األ. يراعي يف عمله الصدق واألمانة

 . اإلجابة عليها

 اإذا كان املتهم ال يفهم اللغة العربية فيعني له رئيس احملكمة مترمج وحيلفه اليمني القانونية بأن يقوم بعمله بصدق  اكفؤ
 .وأمانة

فيؤيدها أو يبدي مالحظات حوهلا عند االقتضاء فتدون على حمضر بعد استجواب املتهم تتلى عليه إفادته بشكل واضح  
 .احملاكمة

يسأل الشاهد . بعد االنتهاء من استجواب املتهم يستدعي الرئيس كالً من الشهود ليؤدي شهادته مبعزل عن الباقني :255املادة 
بكل من املتهم ومن املدعي الشخصي وعما إذا  عن إمسه وإمسي والديه وحمل إقامته أو سكنه وعمره وعن مدى معرفته أو عالقته

 :مث حيلفه اليمني اآلتية. كان تربطه بإحدامها قرابة ويف حال إلجياب درجتها

بعدها يؤدي شهادته شفاهة فيدوا الكاتب يف . “أقسم باهللا العظيم بأن أشهد باحلق كل احلق وال شيء غري احلق” 
 .حمضر احملاكمة
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مني بالصيغة احملددة أعاله فتكون إفادته باطلة ما مل يعفه الرئيس من حلف اليمني بعد ثبوت إذا مل حيلف الشاهد الي 
 .انتمائه إىل مذهب مينع عليه أداء اليمني

 :تستمع احملكمة على سبيل املعلومات إىل كل من :256املادة 

 أصول املتهم وفروعه؛ .أ 
 ة الذين هم يف الدرجة عينها؛أشقائه وشقيقاته أو أخوته وأخواته أو ذوي قرباه باملصاهر .ب 
 زوج املتهم ولو بعد الطالق؛ .ج 
 املدعي الشخصي؛ .د 
 .القاصر دون الثامنة عشرة من العمر .ه 

للمحكمة أن تستمع إىل شهادة كل من هؤالء بعد حتليفه اليمني القانونية إذا مل يعترض أحد فرقاء الدعوى على  
   .ذلك

ينبغي هلذا الغرض أن يبني . لطة املختصة باجلرمية دون أجر أو مكافأة على أخبارهتقبل شهادة املخرب الذي أعلم الس :257املادة 
 .النائب العام صفة املخرب قبل مساعه

 يبقى . عن أخباره أو مكافأة ما فالً تقبل شهادته إذا اعترض عليها أحد فرقاء الدعوى اإذا كان املخرب قد تقاضى أجر
 .لرئيس احملكمة أن يستمع إليه على سبيل املعلومات

 .حيظر على الضابط العديل عندما يديل بإفادته أن يذكر اسم املخرب 

من األسرار املؤمتن على  اكان موضوع الشهادة يكشف سر بسر املهنة إذا اال جيرب على أداء الشهادة من كان ملزم :258املادة 
 .كتمها

إذا احتج الشاهد بسر املهنة وثارت منازعة حول تذرعه به فتفصل احملكمة يف النـزاع يف ضوء القانون الذي ينظم  
 .مهنته وطبيعة عمله فيها

 .يف إحدى قوائم الشهود املقرر استماعهم اللمحكمة أن تستمع إىل شاهد حضر دون دعوته إذا كان إمسه وارد :259املادة 

 .ال جتوز مقاطعة الشاهد أثناء أدالئه بشهادته :260املادة 

لكل من املدعي الشخصي وممثل النيابة العامة ومستشاري احملكمة واملتهم أن يطرح أسئلة على الشاهد بواسطة - 
 الرئيس؛

   .إظهار احلقيقة لرئيس احملكمة أن يقرر رفض طرح كل سؤال ال يفيد يف- 
. عند انتهاء الشاهد من اإلدالء بأقواله يسأله الرئيس عما إذا كان املتهم املاثل يف ققص االام هو الذي قصده بشهادته 

 .له أن جيري كل مقابلة يعتربها ضرورية بني املتهم والشاهد إلظهار احلقيقة. مث يسأل املتهم عن موقفه من إفادة الشاهد

 .فيؤيدها االشاهد علنتتلى إفادة  

 .ال جيوز للشاهد بعد اإلدالء بشهادته أن يغادر القاعة ما مل يأذن له الرئيس بذلك 

إذا ظهر تباين أو تغيري بني شهادة الشاهد وبني أقواله يف التحقيق األويل أو االبتدائي فيأمر الرئيس كاتب احملكمة  :261املادة 
 .بتدوين ذلك
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 .ي وممثل النيابة العامة واملتهم أن يطلب تدوين ذلك التباين أو التغيري يف حمضر احملاكمةلكل من املدعي الشخص 

إذا كان هذا التباين أو التغيري يف إفادة الشاهد حيمل على االعتقاد أن الشاهد كاذب يف إفادته فلرئيس احملكمة أن يأمر،  
أو بناًء على طلب من سبق ذكرهم، بتوقيفه اتلقائي. 

على األثر يقوم رئيس . يتم إثبات هذا االدعاء يف حمضر احملاكمة. ممثل النيابة العامة اإلدعاء عليه بشهادة الزور يتوىل 
 .ا دعى عليهاحملكمة أو من ينتدبه من مستشاريها بالتحقيق مع الشاهد يف جرمية شهادة الزور امل

لى اجلرمية املدعي ا دون أن يبدي رأيه يف التحقيق الذي وجيمع األدلة ع دعى عليهيستجوب املوجل بالتحقيق الشاهد امل 
هلذه اهليئة أن تصدر القرار . بعد أن خيتم حتقيقه حييله على النيابة العامة اليت تبدي فيه مطالعتها وترفعه إىل اهليئة االامية. أجراه

 .احملكمة فيها قبل أو مع الدعوى األصليةإذا قررت اام الشاهد جبناية شهادة الزور فتفصل . يف شأن االام أو عدمه

   .يقبل قرار اهليئة االامية النقض أمام حمكمة التمييز- 
عند االدعاء بشهادة الزور، على الوجه املبين يف املادة السابقة، يكون لكل من ممثل النيابة العامة واملدعي الشخصي  :262املادة 

كما يعود . تبت احملكمة يف الطلب. ى األصلية إىل حني الفصل يف دعوى شهادة الزورواملتهم أن يطلب إرجاء اجللسة يف الدعو
 .هلا أن تقرر ذلك من تلقاء نفسها

أو بناًء على طلب ممثل النيابة العامة أو املتهم أو  ابعد أن يؤدي الشاهد شهادته يعود لرئيس احملكمة أن يأمر، عفو :263املادة 
بشهادته على  ااملدعي الشخصي، بإخراج من يريد من الشهود من قاعة احملكمة مث بإدخال واحد أو أكثر ممن خرجوا ليديل جمدد

 .يهم ومناقشتها مع املتهمحدة أو حبضور اآلخرين أو حبضور بعضهم وإلجراء املقابلة بينهم ولعرض املواد اجلرمية املضبوطة عل

ليستوضح الشاهد وحده أو  الرئيس احملكمة، قبل مساع شاهد أو أثناء مساعه، أن خيرج املتهم من قاعة احملكمة موقت :264املادة 
مع غريه اجمتمع .دة أما إذا خرج الوكيل فال يؤدي خروجه إىل إبطال اإلفا. معاملة استيضاح الشاهد ايبقى وكيل املتهم حاضر

غري أنه ال جيوز للمحكمة أن تتابع احملاكمة إالّ بعد إعادة املتهم إىل قاعة احملكمة وإطالعه على اإلفادة اليت . اليت متت يف غيابه
 .جرت يف غيابه

 يف قاعة احملكمة فينبهه رئيس احملكمة إىل وضع  اإذا أحدث املتهم، أثناء مساع شاهد أو خالل احملاكمة، جلبة أو اضطراب
 .إن استمر به فيأمر بإخراجه من احملكمة وإبقائه خارجها ويتابع احملاكمة يف غيابه. د لفعلهح

 .بعد انتهاء اجللسة يأمر رئيس احملكمة بإبالغ املتهم باإلجراءات اليت متت بعد إخراجه ويثبت إبالغه يف حمضر احملاكمة 

تقدر احملكمة العذر الذي يبديه وتبت يف االعتراض . مام احملكمةللشاهد الذي صدر قرار بتغرميه أن يعترض عليه أ :265املادة 
 .بقرار غري قابل ألي طريق من طرق الطعن

   .تنفيذ الغرامة املقررة على النحو الذي تنفذ فيه األحكام القاضية بالغرامات- 
ة الدعوة أصوالً فتتلو إفادته األولية أو إذا قررت احملكمة صرف النظر عن تكرار دعوة شاهد مل يسعها إبالغه مذكر :266املادة 

وتضعها قيد املناقشة ااالبتدائية علن. 

إذا تبين أن الشاهد مل حيلف اليمني قبل أن يديل بشهادته فلرئيس احملكمة أن يستدعيه ثانية وحيلفه اليمني يف - 
حكمة حينذاك أن تعتمدها يف إن أيدها فيكون للم. جلسة علنية ويسأله عما إذا كان يؤيد شهادته السابقة

   .حكمها
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 .من هذا القانون 254إذا كان الشاهد أصم أو أبكم أو كان ال حيسن اللغة العربية فتطبق يف مساع إفادته أحكام املادة  :267املادة 

إذا مل حيضر . يف الدعوى تبلغه من مجيع الفرقاء اإذا قررت احملكمة االنتقال إىل مكان وقوع اجلرمية فتحدد موعد :268املادة 
 .أحدهم يف املوعد احملَّدد فتجري الكشف يف غيابه وله أن يطلع عليه يف ملف الدعوى

يف الدعوى املوجودة حتت يد احملكمة وأن ينظم  اإضافي الرئيس احملكمة أو ملن يكلفه من مستشاريه أن جيري حتقيقً :269املادة 
ا املساعدة على كشف احلقيقة أو أن يستمع إىل إفادة شاهد مشرف على  احمضربالكشف على آثار معرضة للزوال من شأ
ينظم املكلف بالتحقيق حماضر تثبت ما ضبطه أو استمع إليه من معلومات ويرسلها إىل احملكمة فتضعها قيد املناقشة . املوت
 .العلنية

االستماع إىل الشهود ومجع األدلة ووضعها قيد املناقشة تعطي الكالم للمدعي الشخصي  بعد أن تنتهي احملكمة من :270املادة 
بعدها يتوىل وكيل الدفاع . مث يترافع ممثل النيابة العامة ويديل مبا يراه من أدلة وحجج وينتهي إىل حتديد مطالبه. فيبدي مطالبه

ىل الكالم األخري للمتهم وتقرر ختم احملاكمةمث تستمع احملكمة إ. ااملرافعة عن موكله وحيدد مطالبه أيض. 

بعد أن يديل  الكل من املدعي الشخصي وممثل النيابة العامة واملتهم أن يطلب، بعد ختام احملاكمة، فتحها جمدد :271املادة 
هامة تستوجب  اأسباببالقبول أو أنه يتضمن  اوحري اتقرر احملكمة إجابة الطلب إذا بدأ هلا جدي. ,باألسباب اليت تؤيد طلبه

ااملناقشة جمدد. 

بعد أن يعلن رئيس احملكمة ختام احملاكمة خيتلي ومستشاريه فقط يف غرفة املداولة ويتداولون يف الدعوى ويدققون يف : 272املادة 
مطالب املدعي  قرار االام ويف التحقيق النهائي الذي أجرته احملكمة ويف األوراق واحملاضر املضمومة إىل ملف الدعوى ويف

مث تتذاكر احملكمة يف كل ما دققت فيه وتصدر . الشخصي ومرافعة ممثل النيابة العامة ومرافعة وكيل املتهم والكالم األخري للمتهم
من الرئيس واملستشارين والكاتب احكمها يف اليوم عينه أو يف مهلة أقصاها عشرة أيام بإمجاع اآلراء أو بغالبيتها موقع. 

 ل أحد أعضاء احملكمة التوقيع على احلكم يعرضه لإلبطال؛إن إغفا- 
   .إذا خالف احلكم أحد أعضاء احملكمة فيدون خمالفته ويوقعها- 

إذا ثبت للمحكمة وقوع الفعل وحتقق فيه الوصف اجلزائي وتوافرت األدلة على نسبته للمتهم فتقضي بتجرميه  :273املادة 
حتكم مبصادرة األشياء املضبوطة أو بردها . كما حتكم بتعويضات للمدعي الشخصي إذا طلبها. وبتحديد العقوبة اليت تنـزهلا به

بتدبري أو أكثر من التدابري االحترازية وبعقوبة أو أكثر من العقوبات الفرعية  اأيضميكنها أن تقضي . إن مل يتوافر سبب ملصادرا
 .أو اإلضافية

 .من قانون العقوبات 205للمحكمة أن تقضي بإدغام العقوبات األصلية عمالً بأحكام املادة  

إذا وجدت أن . ملتهم فتقضي بإعالن براءتهإذا وحدت احملكمة أن األدلة املتوافرة يف ملف الدعوى ال تكفي لتجرمي ا: 274املادة 
فتقضي بكف التعقبات عنه االفعل املسند إىل املتهم ال يؤلف جرمية أو ال يستوجب عقاب. 

إذا وحدت أن عناصر اجلناية املستندة للمتهم غري مكتملة وأن الفعل يشكِّل جنحة فتعدل يف الوصف الوارد يف قرار  
 .املتهم وتنـزل به عقوبتهااالام وحتكم باجلنحة يف حق 

 :جيب أن يشتمل حكم حمكمة اجلنايات على ما يأيت 

 اذكر قرار االام الذي مبوجبه وضعت احملكمة يدها على الدعوى واإلشارة إىل ادعاء النيابة العامة أمامها وفقً .أ 
 لقرار االام؛
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مة ووكيل املتهم وإشارة إىل ما قاله تلخيص واضح ملطالب املدعي الشخصي وملرافعة كل من ممثل النيابة العا .ب 
 املتهم يف كالمه األخري؛

 تلخيص واضح للوقائع املستخلصة من قرار االام ومن إجراءات احملاكمة؛ .ج 
 تفنيد لألدلة واألسباب املوجبة للتجرمي أو لعدمه؛ .د 
 .تثبتهبيان ماهية اجلرمية وحتديد الوصف القانوين املنطبق عليها وذكر املادة القانونية اليت  .ه 
 حتديد العقوبة إثر التجرمي؛ .و 
 تعيني مقدار التعويضات الشخصية؛ .ز 
   .اإللزام برسوم الدعوى وبنفقاا القانونية .ح 

 .على احملكمة أن تبني يف حكمها األسباب املشددة املادية مث األعذار مث األسباب املشددة الشخصية مث األسباب املخفَّفة 

ل املتهم سبب من أسباب التربير، أن تتأكد من حتققه قبل أن تقرر انتفاء الصفة اجلرمية عن على احملكمة، إذا توافر يف فع 
 .هذا الفعل وبالتايل عدم مسؤولية املتهم

عليها، يف مطلق األحوال، أن تبت يف كل دفع سبق هلا ضمه لألساس ويف كل سبب من أسباب الدفاع ويف كل طلب  
 .من طلبات فرقاء الدعوى

 .ال لبس فيه وال غموض وال تناقض اكون حكمها معلالً تعليالً كافيجيب أن ي 

يتلو رئيس احملكمة أو من يكلفه من مستشاريه احلكم يف جلسة علنية حيضرها ممثل النيابة العامة واملتهم واملدعي  :275املادة 
مث . اتب احملكمة على احلكم بعد تالوتهيوقع ك. إذا مل حيضرها املتهم أو املدعي الشخصي فتجري التالوة يف غيابه. الشخصي

ميليه عليه الرئيس، ميكن أن يذكر فيه خالصة احلكم. بتالوة احلكم اينظم حمضر. 

 .يوقِّع الرئيس واملستشاران والكاتب على هذا احملضر 

 فيأمر الرئيس بإخراجه من القاعة ويتابع  اإذا أحدث املتهم احملكوم عليه، عند تالوة احلكم، جلبة أو ضوضاء أو اضطراب
 .تالوة احلكم يف غيابه

 اإذا شكَّل ما أحدثه املتهم احملكوم عليه فعالً جرمي بذلك وتنظر احملكمة يف الفعل  امن نوع اجلنحة فينظم الرئيس حمضر
 .اليت ارتكبها له أن يدافع عن نفسه عند حماكمته باجلنحة. اجلنحي وتقضي عليه بعقوبة اجلرم يف احلال

. لداع آخر اإن مل يكن موقوفً اإذا قضت احملكمة برباءة املتهم أو بكف التعقبات يف حقه فتحكم بإطالق سراحة فور :276املادة 
 .آخر اال جيوز بعدها مالحقته بالفعل ذاته وإن أعطي وصفً

¡ ايشملها قرار االام فعليها أن تقضي بإرساله موقوفًإذا تبين للمحكمة، يف سياق احملاكمة، أن املتهم ارتكب جرمية مل  
 .إذا كان الفعل من نوع اجلناية، إىل النيابة العامة لتالحقه به وحتيله على املرجع القضائي املختص

 به حتيله إىل النيابة العامة اإذا كان الفعل من نوع اجلنحة فتنظم تقرير. 

اُسند للمتهم شخص آخر فتقرر، بعد أن حتكم بإعالن براءة املتهم، إرسال ملف  إذا تبين هلا أن من ارتكب الفعل الذي 
 .الدعوى إىل النيابة العامة لتالحق املشتبه فيه وحتيله أمام املرجع القضائي املختص
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اه حدود للمتهم أن يطالب، حىت إعالن ختام احملاكمة، بتعويض عن ضرره يف وجه املدعي الشخصي لتجاوزه يف دعو :277املادة 
تقضي له حمكمة اجلنايات بتعويض كاف عن ضرره . حسن النية أو إلساءته استعمال حق االدعاء أو الرتكابه خطأ يف ممارسته

بإعالن براءته أو بكف التعقبات عنه اعندما تصدر حكم. 

ك فللمدعي الشخصي أن يطالبه أمام إذا بين احلكم بإعالن براءة املتهم على عدم الدليل أو على عدم كفايته أو للش: 278املادة 
 .حمكمة اجلنايات بالتعويض عن الضرر احلاصل خبطاه واملستفاد من األفعال الواردة يف قرار االام

 .ألحكام املادة السابقة اإذا أُغفل املطالبة بالتعويض أثناء احملاكمة وحىت ختامها فيبقى له أن يطالب به وفقً 

كمة أن الفعل املسند إىل املتهم ال يؤلف جناية بل جنحة أو خمالفة أو إذا عدل النص القانوين حبيث إذا اعتربت احمل :279املادة 
 .أصبح وصف الفعل من نوع اجلنحة أو املخالفة فتبقى احملكمة يدها على الدعوى وحتكم ا

ميكن . ءة املتهم أو بكف التعقبات عنهحيكم برسوم الدعوى وبنفقاا على املدعي الشخصي عند احلكم بإعالن برا :280املادة 
اإعفاءه منها كلي أما إذا حرك املدعي . إذا تبني أنه كان حسن النية وأن النيابة العامة هي اليت حركت الدعوى العامة اأو جزئي

د عجل يف إدعائه إذا كان ق. الشخصي دعوى احلق العام بشكواه املباشرة اليت اختذ فيها صفة االدعاء الشخصي فال جيوز إعفاؤه
ا االشخصي مبلغمن املال فريد له املقدار الذي يزيد عن رسوم الدعوى ونفقا. 

حيفظ أصل احلكم يف ملف الدعوى وتوقعه . يسجل احلكم الصادر عن حمكمة اجلنايات يف سجل خاص باألحكام :281املادة 
 .تباهليئة اليت أصدرته يف ذيل تسجيله يف السجل باإلضافة إىل الكا

  
 الفصل الرابع

 األصول اخلاصة مبحاكمة املتهم الفار من وجه العدالة
  

 .إذا قررت اهليئة االامية اام شخص فتصدر مذكرة إلقاء قبض يف حقه :282املادة 

القبض تتوىل النيابة العامة مهام تبليغ املتهم صورة عن مضبطة االام وعن قائمة شهود احلق العام وعن مذكرة إلقاء  
 ابادعائها وفقً امن هذا القانون وحتيل ملف الدعوى إىل حمكمة اجلنايات مشفوع 149و 148و 147لألصول املبينة يف املواد  اوفقً

 .ال جيوز االدعاء مبا خيالف ما ورد يف فقرة االام. لقرار االام

يصدر قرار مهل يدعو مبوجبه املتهم لتسليم نفسه إىل . يهافور ورود امللف إىل احملكمة يعين رئيسها جلسة للنظر ف :283املادة 
 اإذا تبلغ هذا القرار ومتنع عن تسليم نفسه فتقرر احملكمة حماكمته غياب. احملكمة خالل أربع وعشرين ساعة قبل بدء احملاكمة

اواعتباره فار ضي بتجريده من حقوقه املدنية ومبنعه بإنفاذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة يف حقه وتق امن وجه العدالة وتصدر أمر
من التصرف بأمواله ومن إقامة أي دعوى ال تتعلق بأحواله الشخصية طيلة مدة فراره وبتعيني قيم إلدارة أموال الفار طيلة هذه 

 .املدة

 .ال حيق للقيم التصرف بأموال احملكوم عليه إالّ بإذن خاص من حمكمة اجلنايات 

على الصحائف العينية لعقارات  اقرار احملكمة بذلك إىل أمانة السجل العقاري لوضع إشارته عفو تبلغ النيابة العامة 
 .املتهم

يبلغ قرار املهل إىل املتهم بنشره وتعليقه مدة عشرة أيام على باب سكنه األخري ويف ساحة بلدته وعلى باب قاعة  :284املادة 
 .احملكمة
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عروف يف لبنان فيتبلغ استثناًء عن طريق نشر القرار على نفقة الدولة يف جريدتني إذا مل يكن له حمل إقامة أو مسكن م 
 .حمليتني تعينهما احملكمة ويف اجلريدة الرمسية، كما ينشر بتعليقه على باب قلم حمكمة اجلنايات

عن موكله بعد أن  ابيد أن هلذا الوكيل أن يقدم اعتذار. ال حيق للمتهم الفار أن يتمثل يف احملاكمة الغيابية بوكيل عنه :385املادة 
إذا مل يسلّم املتهم نفسه . إذا قبلت احملكمة االعتذار، بعد حتققها من صحته، فترجئ احملاكمة إىل موعد آخر. يثبت وكالته عنه

 .بل املوعد اجلديد إىل احملكمة فتتابع احملاكمة الغيابية يف حقهخالل أربع وعشرين ساعة ق

بعد أن تقرر احملكمة حماكمة املتهم بالصورة الغيابية يأمر الرئيس بتالوة قرار االام وسند تبليغ قرار املهل واحملضر  :286املادة 
 .لنيابة العامة وختتم احملاكمةمث تستمع ألقوال املدعي الشخصي وملرافعة ممثل ا. الذي يثبت نشره وتعليقه

حتكم احملكمة، بعد تكوين قناعتها، إما بتربئة املتهم أو بتجرميه وبإنـزال العقوبة به وبتأكيد وضع أمواله الثابتة  :287املادة 
ننه إن مل يكن معيم الذي تعيإلقاء القبض يف حقه أثناء احملاكمة وتؤكد فيه إصرارها على تنفيذ مذكرة اواملنقولة بإدارة القي. 

 ا مبرور الزمن أو تسليم  ايبقى املتهم حمروم من حقوقه املدنية منذ تاريخ صدور احلكم وحىت سقوط العقوبة احملكوم
 .نفسه أو وفاته

نية أيام من تتوىل النيابة العامة نشر خالصة احلكم يف اجلريدة الرمسية ويف إحدى الصحف اليومية احمللية يف خالل مثا :288املادة 
تعلق صورة عنها على باب سكن املتهم األخري وأخرى يف ساحة بلدته وثالثة على باب قاعة حمكمة اجلنايات . تاريخ صدوره

 .كما تبلغ هذه اخلالصة إىل أمني السجل العقاري

 .من اليوم التايل لنشره يف اجلريدة الرمسية ايصبح احلكم نافذً 

أن يتقدموا باستدعاء  احملكوم عليه الفار بإدارة القيم حيق لزوجته وأوالده ووالديه ومن يعيلهم شرعطيلة وجود أموال ا :289املادة 
بوجه القيم إىل قاضي األمور املستعجلة، الواقع مركزه ضمن دائرة حمكمة اجلنايات اليت أصدرت احلكم، يطلبون فيه نفقة شهرية 

د فيه مقدار هذه امن أمواله فيصدر قراريف اعتباره وضع كل من املستدعني ومدى حاجته إليها االنفقة آخذً حيد. 

 مينحه فيه سلفة مؤقتة من  احيق للمدعي الشخصي أن يستصدر من قاضي األمور املستعجلة ذاته بوجه القيم، قرار
 .التعويضات احملكوم له ا

 .واملنقولةينفذ القرار بواسطة دائرة التنفيذ على أموال احملكوم عليه الثابتة  

 اإذا وجدت احملكمة أن التحقيقات غري كافية لتجرمي املتهم الفار فتنتدب أحد أعضائها للقيام بتحقيق إضايف وفقً :290املادة 
يف القضية الألصول العادية، يضم إىل ملف الدعوى مث تصدر حكم. 

ف التعقبات عنه إذا رأت أن الفعل الذي ام به ال إذا تبين هلا أن األدلة غري كافية يف حقه فتحكم بإعالن براءته أو بك 
أو بعدم مسؤوليته إذا تأكدت من أنه يستفيد من سبب من أسباب التربيرايؤلف جرمية أو ال يستوجب عقاب ، .أن تعدل  اهلا أيض

 .يف وصف الفعل، موضوع قرار االام، فتعتربه جنحة وتفصل يف الدعوى وتقضي عليه بعقوبة جنحية

 .إن احلكم القاضي بتجرمي املتهم الفار جبناية ال يقبل االعتراض وال الطعن فيه أمام حمكمة التمييز: 291دة املا

 ام بأنه جنحة فيحق للمحكوم عليه غيابأن يعترض على هذا  اإذا وصفت حمكمة اجلنايات الفعل الوارد يف قرار اال
 .تطبق على هذا االعتراض األصول املتبعة أمام حمكمة استئناف اجلنح. احلكم أمامها

إذا قضت احملكمة بإعفاء احملكوم عليه من العقاب يف جناية وبإلزامه بتعويض شخصي فيحق له االعتراض على احلكم  
اهمن تاريخ إبال الناحية إلزامه بالتعويض ضمن مخسة عشر يومغه إي. 
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 لسقوط دعوى احلق العام يف اجلناية مبرور الزمن  اإذا مل تسقط الدعوى املدنية، لسبب ما من أسباب سقوطها، تبع
االعشري، فيحق للمحكوم عليه بتعويض شخصي أن يعترض على احلكم، بوجه املدعي الشخصي، ضمن مهلة مخسة عشر يوم 

 .من تاريخ إبالغه إياه
االت اليت يعترض فيها على مقدار التعويض الشخصي احملكوم به أن تراعي احملكمة أُسس تقدير جيب يف مجيع احل 

 .من قانون املوجبات والعقود 134و 133التعويض املنصوص عليه يف املادتني 
 .دنيةلألحكام املعمول ا يف األصول امل اينربم الشق املدين من احلكم الغيايب، بعد إمتام إجراءات تبليغه وفقً 
 .لألصول اليت ترعي تنفيذ احلكام املدنية ايستحصل احملكوم له بالتعويضات الشخصية على صورة صاحلة للتنفيذ وفقً 
 يف احلكم اجلنائي أو أبطلت التعقبات يف حقه فله أن يعود على املنفذ بدعوى اإلثراء  اإذا أُعلنت براءة احملكوم عليه غياب

 .بال سبب
م احملكوم عليه الفار نفسه أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة احملكوم ا مبرور الزمن فتقرر احملكمة إعالن سقوط إذا سلَّ :292املادة 

ا اعتباركما تقرر حماكمة املتهم . من تاريخ وضع يدها على الدعوى ااحلكم الغيايب الصادر يف حقه وسائر املعامالت اليت أجر
 .هلذه األصول ايصدر احلكم يف الدعوى وفقً. وما يليها من هذا القانون 236ها يف املواد لألصول العادية املنصوص علي اوفقً

 ا علنيل أو االبتدائي بعد تالوم يف التحقيق األوووضعها قيد  اإذا تعذَّر مساع بعض الشهود أمام احملكمة فيكتفي بإفادا
 .املناقشة
 .إلرجاء احملاكمة أو لتأخري النظر يف الدعوى مبواجهة باقي املتهمني اني سببال جيوز أن يكون فرار أحد املتهم :293املادة 
إذا قبض على املتهم احملكوم عليه الفار من وجه العدالة وأنكر هويته فتتوىل حمكمة اجلنايات اليت أصدرت احلكم يف  :294املادة 

 .حقه أمر التحقق من هويته
  

 الباب الرابع
 حمكمة التمييز

  
 األولالفصل 

 صالحية حمكمة التمييز
  

 :تنظر حمكمة التمييز يف ما يأيت :295املادة 

طلبات متييز األحكام الصادرة عن حماكم اجلنايات والقرارات الصادرة عن حماكم االستئناف اجلزائية وعن اهليئة  .أ 
 االامية؛

 طلبات النقض األخرى الداخلة يف اختصاصها مبوجب القوانني اخلاصة؛ .ب 
 إعادة احملاكمة يف الدعاوى اجلزائية؛طلبات  .ج 
 طلبات تعيني املرجع؛ .د 
 طلبات نقل الدعوى؛ .ه 
   .جرائم القضاة .و 

 الفصل الثاين
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 أسباب متييز األحكام الصادرة يف القضايا اجلنائية
  

 :إن األحكام اليت تصدرها حماكم اجلنايات تقبل التمييز لسبب من األسباب اآلتية :296املادة 

 ألحكام القانون؛ اهيئة مل تشكل وفقًصدور احلكم عن  .أ 
 خمالفة القانون أو اخلطأ يف تفسريه أو يف تطبيقه؛ .ب 
 خمالفة قواعد االختصاص؛ .ج 
 إغفال األصول املفروضة حتت طائلة اإلبطال أو اإلخالل بالقواعد اجلوهرية يف احملاكمة؛ .د 
 احلكم بفعل جرمي مل يتناوله قرار االام أو يف حق شخص مل يتهم فيه؛ .ه 
 عدم البت يف دفع أو سبب دفاع أو طلب تقدم به أحد فرقاء الدعوى أو احلكم بأكثر مما طلب؛ .و 
 عدم تعليل احلكم أو التناقض بني تعليله وبني الفقرة احلكمية أو التناقض يف الفقرة احلكمية ذاا؛ .ز 
 تشويه الوقائع أو املضمون الواضح للمستندات املربزة يف ملف الدعوى؛ .ح 
 القانوين؛فقدان األساس  .ط 
 .األحكام القاضية باإلعدام .ي 

 .ال حيق لفريق يف الدعوى أن يطعن يف احلكم لعلة خمالفة قاعدة قانونية مقرره ملصلحة غريه :297املادة 

 296لكل من النيابة العامة ومن احملكوم عليه أن يطلب نقض احلكم لسبب أو أكثر من أسباب التمييز الواردة يف املادة  :298املادة 
إذا نقض بناًء على طلب أحدمها فتنشر الدعوى العامة أمام حمكمة التمييز اليت تتبع يف احملاكمة األصول املعتمدة . هذا القانون من

ينحصر مفعول طلب النقص املقدم من املدعي الشخصي بالشق املدين من . لدى حمكمة اجلنايات وختلص إىل الفصل يف الدعوى
 .احلكم أو القرار املطعون فيه

أمام حمكمة  اإذا قضي احلكم املطعون فيه برباءة املتهم أو بإبطال التعقبات يف حقه أو بعدم مسؤوليته فال حياكم موقوفً 
 .من هذا القانون 108على أن تراعي أحكام املادة . التمييز ما مل تقرر توقيفه بقرار معلل

مع مراعاة  ات النيابة العامة نقض احلكم، فيحاكم موقوفًإذا قضي احلكم املطعون فيه بتجرمي أو بإدانة املتهم، واستدع 
 .من هذا القانون 108أحكام املادة 

ال جيوز حملكمة التمييز أن . أو نفذ العقوبة املقضي ا ايقبل طلب التمييز من احملكوم عليه بعقوبة جنائية إذا كان موقوفً :299املادة 
 .احلكم املطعون فيه ختلي سبيل احملكوم عليه املوقوف قبل أن تنقض

إذا كانت العقوبة الواردة يف احلكم املطعون فيه هي اليت عينها القانون للجرمية فال يسوغ للمحكوم عليه أن يطلب  :300املادة 
 .نقضه بسبب وقوع خطأ يف ذكر املادة القانونية املطبقة

 .للمدعي الشخصي أن يطعن مبا قضي به احلكم من تعويضات شخصية تقل عما طلبه :301املادة 
  

 الفصل الثالث
 أسباب التمييز يف قضايا اجلنح واملخالفات

  
للقانون والقرارات املتعلقة بالصالحية وبسقوط احلق العام مبرور  اما خال حالة صدور احلكم عن هيئة مل تشكل وفقً: 302املادة 

الزمن أو بالعفو العام أو يف امتناع االدعاء يف القضية احملكمة، ال يقبل النقض يف قضايا اجلنح إالّ ألحد األسباب املنصوص عليها 
 .ل بني قضاة الدرجة األوىل وقضاة الدرجة الثانيةمن هذا القانون بشرط توافر االختالف يف الوصف القانوين للفع 296يف املادة 
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مع مراعاة أحكام املادة السابقة، للنيابة العامة وحدها أن تطلب متييز القرارات الصادرة عن حمكمة االستئناف يف  :303املادة 
 .املخالفات جلهة الوصف القانوين املعطى هلا إذا اعتربت أا ذات وصف جنحي

ن يطعن يف قرار استئنايف يف أن يديل بأسباب خترج عن مضمون هذا القرار أو عن نطاق احملاكمة اليت أفضت ال حيق مل :304املادة 
 .إىل صدوره

 .ال جيوز حملكمة التمييز أن تقرر وقف تنفيذ قرار قاض بعقوبة جنحية أو مبخالفة إالّ إذا نقضته :305املادة 
  

 الفصل الرابع
 ن اهليئة االاميةأسباب متييز القرارات الصادرة ع

  
للقانون والقرارات املتعلقة بالصالحية وبسقوط احلق العام مبرور  اما خال القرارات الصادرة عن هيئة مل تشكل وفقً :306املادة 

شرط  الزمن أو بالعفو العام أو بامتناع االدعاء لقوة القضية احملكوم ا، ال تقبل قرارات اهليئة االامية النهائية النقض ما مل يتوافر
 :مية وألحد األسباب اآلتيةاالختالف يف الوصف القانوين للفعل بني قاضي التحقيق واهليئة االا

 خمالفة القانون أو اخلطأ يف تفسريه أو يف تطبيقه؛ .1
 إغفال األصول املفروضة حتت طائلة اإلبطال أو اإلخالل بالقواعد اجلوهرية يف التحقيق؛ .2
 تشويه الوقائع أو املضمون الواضح للمستندات املربزة يف ملف الدعوى؛ .3
 اع أو يف طلب تقدم به أحد الفرقاء يف الدعوى؛عدم البت يف دفع أو سبب من أسباب الدف .4
   .فقدان األساس القانوين أو النقص يف التعديل .5

 : دون التقيد بأسباب التمييز الواردة يف املادة السابقة حيق :307املادة 
 لالدعاء؛للمدعي الشخصي أن يطعن يف القرار االامي القاضي بعدم قبول دعواه الشخصية لعلة انتقاء صفته  .أ 
   .دعى عليهلكل من املدعي الشخصي ومن النيابة العامة أن يطعن يف القرارات القاضية مبنع احملاكم عن امل .ب 

 .ال حيق للمتهم الفار من وجه العدالة أن يطعن يف قرار االام أمام حمكمة التمييز إالّ إذا سلَّم نفسه :308املادة 

النقض فتقضي مبصادرة مبلغ التأمني، وهلا أن تلزم مقدم الطلب بغرامة تتراوح بني ماية  إذا ردت حمكمة التمييز طلب: 309املادة 
 .ألف ومخسماية ألف لرية إذا تبين هلا أنه أساء استعمال حقه يف التقاضي

 .االختصاص بإحالة املتهم على حمكمة اجلنايات فإنه يوليها اوقاضي اومربم اعندما يصبح قرار االام ائي :310املادة 
  

 الفصل اخلامس
 اإلجراءات والشروط املتعلقة بطلب التمييز

 أحكام مشتركة -

 .ال جيوز، يف مجيع القضايا، طلب متييز القرارات التمهيدية أو السابقة للقرار أو للحكم النهائي إالّ بعد صدوره ومعه :311املادة 

من هذا  73يستثىن من ذلك القرارات أو األحكام اليت تفصل يف دفع أو أكثر من الدفوع املنصوص عليها يف املادة  
 .القانون
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على حمكمة التمييز اجلزائية أن تتحقَّق مما إذا كان يف القرار أو احلكم املطعون فيه ما من شأنه وقف السري يف التحقيق أو  
لكبذ ااحملاكمة وأن تتخذ قرار. 

جيب أن يكون لطالب التمييز صفة . يف دعوى أن يطلب نقض احلكم أو القرار الصادر فيها اال حيق ملن مل يكن فريقً :312املادة 
 .ومصلحة يف طلبه حتت طائلة عدم قبوله

املالية وللمدعي الشخصي  يعود حق طلب التمييز للنيابة العامة التمييزية وللنيابة العامة االستئنافية وللنيابة العامة :313املادة 
 .وللمحكوم عليه وللمسؤول باملال وللضامن

جيب أن ينصب طعن النيابة العامة على الشق املتعلق بالدعوى العامة من احلكم وأن يتناول طعن احملكوم عليه ما قضي به  
حلكم املتعلق بالدعوى احلكم عليه من عقوبة وتعويضات شخصية ونفقات وأن ينحصر طعن املدعي الشخصي بالشق من ا

 .املدنية

 .لكل من املسؤول باملال والضامن أن يطعن يف احلكم أو القرار الذي ألزمه بتعويضات شخصية 

إذا طلب أحد احملكوم عليهم نقض احلكم أو القرار دون باقي الفرقاء فال جيوز حملكمة التمييز أن تزيد العقوبة احملكوم  :314املادة 
 .ضات املقضي ا عليهعليه ا أو التعوي

 .لكل فريق يف الدعوى أن حيصر طعنه يف جهة من احلكم أو القرار مستقلة عن جهاته األخرى :315املادة 

لكل من احملكوم عليه واملدعي الشخصي واملسؤول باملال والضامن أن يطلب نقض احلكم الوجاهي الصادر عن  :316املادة 
من تاريخ صدوره احمكمة اجلنايات والقرار الوجاهي الصادر عن حمكمة استئناف اجلنح خالل مخسة عشر يوم. 

احلكم أو القرار الوجاهي خالل مهلة شهر من تاريخ  لكل من النيابة العامة املالية أو االستئنافية أن تطلب نقض كل من 
 .للنيابة العامة التمييزية أن تطلب نقضه خالل مهلة شهرين من تاريخ صدوره. صدوره

 .ال يقبل النقض احلكم الغيايب الصادر يف حق املتهم الفار من وجه العدالة 

ناف اجلنح بنتيجة االعتراض ضمن املهل احملددة حيق لكل من فرقاء الدعوى طلب نقض القرار الصادر عن حمكمة استئ 
 .يف الفقرتني األوىل والثانية من هذه املادة

تسري املهلة يف حق كل من احملكوم عليه ومن املدعي الشخصي ومن املسؤول باملال ومن الضامن من تاريخ تبليغه  
نيابة العامة االستئنافية ومن النيابة العامة التمييزية من تسري يف حق كل من ال. ااحلكم الصادر بنتيجة االعتراض إن مل يكن وجاهي

 .تاريخ صدوره

 .يقدم طلب التمييز إىل قلم حمكمة التمييز أو إىل قلم احملكمة اليت أصدرت احلكم املطعون فيه :317املادة 

 .امة التمييزيةإذا قدم طلب النقض إىل حمكمة التمييز مباشرة فتطلب إيداعها امللف بواسطة النيابة الع 

من هذا القانون جيب أن تتوافر يف طلب التمييز، حتت طائلة رده  316مع مراعاة املهلة املنصوص عليها يف املادة  :318املادة 
 :شكالً، الشروط اآلتية جمتمعة

 إن يتضمن أمساء املتداعني واسم احملكمة اليت أصدرت احلكم واحلكم املطلوب نقضه وأسباب التمييز؛ .أ 
يوقعه حمام يف االستئناف ويربط به وكالته أو صورة مصدقة عنها وصورة مصدقة عن احلكم أو القرار أن  .ب 

ألف لرية اقدره مايت ااملطلوب متييزه معفاة من الرسم النسيب وإيصاالً بإيداع صندوق اخلزينة تأمين.   
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 .ومن دفع رسم التأمني والرسوم القضائيةتستثىن النيابة العامة من إبراز صورة احلكم املطعون فيه مع استدعائها  

. لطالب التمييز أن يقدم، خالل مخسة أيام من انقضاء مهلة النقض، مذكرة يفصل فيها أسباب النقض اليت أدىل ا :319املادة 
جديدة اوال حيق له أن يضمنها أسباب. 

مفاعيله إذا  اكل تبليغ جيري يف هذا املكتب يكون منتج. يف مكتب وكيله احمل إقامة خمتار ايعترب مستدعي التمييز متخذً 
 .روعيت فيه األصول الشكلية

 .لكل فريق يف الدعوى أن يطلع عليه وأن يأخذ صورة طبق األصل عنه. يسجل طلب التمييز يف سجل خاص 

ه ويصادر ملصلحة اخلزينة إذا تقرر رد طلب يرد التأمني إىل مقدم الطلب إذا قبل طلبه أو إذا رجع عنه قبل البت في 
 .النقض

كما يعفى منه يف القضايا اجلنحية إذا قدم . يعفى احملكوم عليه أو املدعي الشخصي من رسم التأمني يف القضايا اجلنائية 
 .شهادة فقر حال

 .تعفي النيابة العامة من دفع مجيع رسوم ونفقات تقدمي طلب التمييز 

ن يبلغ املطلوب النقض ضده صورة عن الطلب ومربوطاته وصورة عن املذكرة التوضيحية يف خالل ثالثة أيام جيب أ :320املادة 
 .من تاريخ تقدمي كل منهما وله أن يقدم مالحظاته وطلباته يف مهلة عشرة أيام من تاريخ تبليغه

سائر  اضمن املهلة القانونية ومستوفي اقدمإن وجدت الطلب م. تدقِّق احملكمة يف طلب التمييز ويف ملف الدعوى :321املادة 
 اإذا نقضت القرار املطعون فيه تقرر إجراء احملاكمة جمدد. مث تدرس أسباب الطعن الواردة فيه. الشروط الشكلية فتقبله يف الشكل

ليت أصدرت احلكم تتبع يف احملاكمة األصول املعتمدة لدى احملكمة ا. يف جلسة علنية للنظر يف الدعوى واحلكم يف أساسها
 .تصدر قرارها يف الدعوى. املطعون فيه

إذا ردت الطعن فتقضي بإبرام احلكم أو القرار املطعون فيه ومبصادرة مبلغ التأمني وبإلزام مقدم الطلب بغرامة تتراوح  
 .بني مأييت ألف ومليون لرية إذا تبين هلا أنه أساء استعمال حقه يف التقاضي

ال جيوز . دم املدعي الشخصي طلب التمييز وحدة فيؤدي ذلك إىل نشر الدعوى املدنية وحدها أمام احملكمةإذا ق :322املادة 
 .حملكمة التمييز أن ختفض التعويضات املقضي ا

اعتربت ، واإذا ورد طلب التمييز من أحد احملكوم عليهم يف اجلرمية الواحدة، وقبلت حمكمة التمييز طعنه شكالً وأساس :323املادة 
 .أن عناصر اجلرمية يف الفعل الذي قضي به احلكم املطعون فيه غري متوافرة، فيفيد من نتيجة احلكم املنقوض سائر احملكوم عليهم

 .تسترد النيابة العامة التمييزية يف هذه احلال خالصة احلكم الصادرة يف حق كل من هؤالء 

من هذا القانون عند توافر  277و 276أو القرار املطعون فيه أحكام املادتني تطبق حمكمة التمييز بعد نقضها احلكم  :324املادة 
 .احلاالت املنصوص عليها يف أي منهما

فينظم كاتب احملكمة خالصة هذا القرار ويوقعها رئيس  اإذا قضيت حمكمة التمييز برد طلب النقض شكالً أو أساس :325املادة 
تاريخ صدوره، على النيابة العامة التمييزية اليت تودعها النيابة العامة االستئنافية لدى احملكمة احملكمة وجييلها، خالل ثالثة أيام من 

 .اليت أصدرت احلكم املطعون فيه لتنفيذها

وما يليها من قانون أصول احملاكمات املدنية،  741مع مراعاة األحكام املتعلقة بإعادة احملاكمة أو تلك الواردة يف املواد  :326املادة 
 .ال تقبل قرارات حمكمة التمييز أي طريقة من طرق املراجعة
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 الفصل السادس
 النقض ملصلحة القانون

  
النقضاء مهلة النقض،  اإذا صدر حكم عن حمكمة اجلنايات أو قرار عن حمكمة االستئناف وأصبح كل منهما مربم :327املادة 

. أو بناًء على طلب وزير العدل أن يطلب نقضه ملنفعة القانون فقط خالل مهلة سنة من صدوره االعام التمييزي إما عفوفللنائب 
يبقى . إذا قضت حمكمة التمييز بإبطال احلكم أو القرار املطعون فيه فيستفيد احملكوم عليه من هذا اإلبطال دون أن يتضرر منه

صلحة املدعي الشخصييف مجيع األحوال مل ااحلكم قائم. 
  

 الفصل السابع
 طلب إعادة احملاكمة

  
 . إن حمكمة التمييز هي املرجع املختص بالنظر يف طلبات إعادة احملاكمة :328املادة 

 :جيوز طلب إعادة احملاكمة، يف القضايا اجلنائية واجلنحية، يف احلاالت اآلتية -
 ºاكافية على أن املدعي قتله ما زال حي إذا حكم على شخص جبرمية قتل وظهرت بعد ذلك أدلة .أ 
إذا حكم على شخص جبناية أو جبنحة مث حكم فيما بعد على شخص آخر باجلرم ذاته وبالصفة نفسها شرط أن  .ب 

 ينتج عن ذلك دليل على براءة أحد احملكوم عليهما؛
 ºإذا حكم على شخص باالستناد إىل شهادة شخص آخر ثبت فيها بعد أا كاذبة حبكم مربم .ج 
إذا وقع أو ظهر بعد احلكم فعل جديد أو مستندات كانت جمهولة أثناء احملاكمة وكان من شأا أن تشكِّل دليالً  .د 

 .على براءة احملكوم عليه
 .إن سقوط العقوبة احملكوم ا مربور الزمن ال حيول دون مساع طلب إعادة احملاكمة 

 .يقدم احملكوم عليه الطلب إىل الغرفة اجلزائية لدى حمكمة التمييز بواسطة النائب العام التمييزي :329املادة 

ميكن أن يقدمه ممثله الشرعي إذا كان فاقد األهلية أو إذا كانت غيبته ثابتة حبكم قضائي أو أحد ورثته أو أحد - 
 املوصى م يف حال وفاته؛

صل مصدقة معفاة من الرسم عن احلكم املطلوب إعادة احملاكمة ضده وعن جيب أن يرفق بالطلب صورة طبق األ- 
ع به وصورة عن وكالة احملامي الذي وقع الطلب وإيصاالً ماليبدفع تأمني قدره مأيتا ألف لرية؛ االدليل الذي يتذر 

مبطالعته خالل مدة  افوعحييل النائب العام التمييزي الطلب إىل الغرفة اجلزائية املختصة لدى حمكمة التمييز مش- 
 .أسبوع

 .هلا أن تقوم بإجراء حتقيق إضايف عند االقتضاء. عندا تقبل حمكمة التمييز طلب اإلعادة شكالً تنظر يف أساس الدعوى :330املادة 

بب زوال الصفة إذا أبطلت احملكمة الناظرة يف طلب اإلعادة احلكم املطعون فيه يف حق احد احملكوم عليهم األحياء بس :331املادة 
 .اجلرمية عن الفعل احملكوم به أو لكون احملكوم عليه معفى من العقاب فتكتفي ذا اإلبطال

 على زوال الصفة اجلرمية عن الفعل فيستفيد منه سائر احملكوم عليهم اإذا كان اإلبطال مبني. 

من هذا  329ه، بواسطة أحد األشخاص املذكورين يف املادة إذا قدم طلب اإلعادة بعد وفاة احملكوم عليه أو فقده أهليت :332املادة 
إذا قضت بإبطال احلكم املطعون فيه وبإعالن براءة احملكوم عليه أو بإبطال التعقبات يف حقه . القانون، فتنظر احملكمة يف الطلب
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عليه ويف اجلريدة الرمسية ويف  فتقضي بنشر حكمها على لوحة إعالنات احملكمة ويف حمل وقوع اجلرمية ويف حمل إقامة احملكوم
 .تتحمل الدولة نفقات النشر. صحيفتني يوميتني حمليتني

إذا قضي برباءة احملكوم عليه أو بإبطال التعقبات يف حقه فيكون للحكم مفعول رجعي تلغي مبوجبه مجيع مفاعيل  :333املادة 
 .احلكم السابق ما خال منها احلقوق املكتسبة عن حسن نية

 .ة أن تقضي، بناًء على طلب مستدعي اإلعادة، بالتعويض عليه عن الضرر الذي حلق به من احلكم السابقللمحكم 

 .إذا تويف احملكوم عليه فينتقل احلق بطلب التعويض إىل ورثته أو املوصى هلم 

 .للقواعد املنصوص عليها يف قانون املوجبات والعقود اتقدر احملكمة التعويض وفقً 

 .هلا أن ترجع به على كل من كان السبب يف صدور احلكم السابق. دولة التعويض احملكوم بهتتحمل ال 

 .أما النفقات الالحقة فتدفعها الدولة. يعجل طالب اإلعادة نفقات الدعوى حىت صدور البت بطلبه :334املادة 
  

 الفصل الثامن
 طلب تعيني املرجع

  
تتوىل الغرفة اجلزائية لدى حمكمة التمييز مهمة تعيني املرجع املختص عند االختالف على االختصاص بني املراجع  :335املادة 

 .القضائية
 اإذا وقعت جرمية وباشر التحقيق فيها حمققان أو شرع يف رؤيتها حمكمتان بعدما اعترب كل مرجع منهما نفسه خمتص 

حملكمتني عدم اختصاصه للنظر فيها أو إذا قررت حمكمة عدم اختصاصها للنظر يف دعوى للنظر فيها أو قرر كل من احملققني أو ا
أحيلت إليها مبوجب قرار صادر عن قاضي التحقيق أو اهليئة االامية، وجنم عن اخلالف حول االختصاص وقف لسري العدالة من 

 .اخلالف عن طريق تعيني املرجع املختص جراء انربام القرارين املتناقضني يف القضية عينها، فيصار إىل حل هذا
 .جيري حكم هذه املادة إذا وقع خالف بني حمكمة عادية وحمكمة استثنائية 

أن يطلب تعيني املرجع مبوجب استدعاء يقدمه إىل حمكمة  دعى عليهلكل من النيابة العامة واملدعي الشخصي وامل :336املادة 
 .عن األوراق العائدة للدعوى لدى املرجعني القضائيني الواقع بينهما اخلالف اداعها نسخالتمييز اليت تطلب من النيابة العامة إي

جيب تبليغ كل من الفرقاء يف الدعوى نسخة عن طلب تعيني املرجع ولكل منهم أن جييب عليه يف خالل عشرة أيام من  
 .إبالغه إياه

 .ا اخلالف طلب تعيني املرجع يتوقفان عن إصدار قرار ائي يف الدعوىعندما يتبلغ املرجعان القضائيان الواقع بينهم :337املادة 
 .إما التدابري املؤقتة والتحقيقات فيمكن متابعتها حىت صدور القرار القاضي بتعيني املرجع املختص 

 .تنظر الغرفة اجلزائية لدى حمكمة التمييز يف طلب تعيني املرجع بعد انصرام مهلة العشرة أيام :338املادة 
 يف غرفة املذاكرة بتعيني املرجع القضائي املختص خالل مهلة ال تتعدى الشهر اتتخذ قرار. 
 .هلا أن تبطل يف الوقت نفسه اإلجراءات واألعمال اليت قام ا املرجع القضائي الذي رفعت يده عن الدعوى 
 .ال يقبل قرارها أي طريقة من طرق املراجعة 
 .الواقع بينهما اخلالف التقيد بالقراريلزم املرجعان القضائيان  
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يف طلبه فيغرم مببلغ يتراوح بني مأييت ألف ومليون لرية وبتعويض  احمقً دعى عليهإذا مل يكن املدعي الشخصي أو امل :339املادة 
 .خلصمه إذا طلبه

  
 الفصل التاسع

 طلب نقل الدعوى
  

تتوىل إحدى الغرف اجلزائية لدى حمكمة التمييز مهمة الفصل يف طلب نقل الدعوى من مرجع قضائي إىل مرجع  :340املادة 
تقرر رفع يد مرجع قضائي، يف التحقيق أو احلكم، عن الدعوى وحتيلها إىل مرجع آخر من الدرجة نفسها ملتابعة . قضائي آخر

و لوقف سري التحقيق أو احملاكمة أو للمحافظة على السالمة العامة أو لداعي النظر فيها إما لتعذر تشكيل املرجع املختص أصالً أ
 .احلرص على حسن سري العدالة أو لسبب االرتياب املشروع

 .للنائب العام التمييزي وحده أن يطلب نقل الدعوى لسبب احملافظة على السالمة العامة 

إحدى غرف التمييز اجلزائية فتبت اهليئة العامة حملكمة التمييز  إذا كان املرجع القضائي املطلوب رفع يده عن الدعوى هو 
 .يف الطلب

 أو بناًء على طلب النائب العام االستئنايف أو النائب العام املايل أو  اللنائب العام التمييزي أن يستدعي نقل الدعوى عفو
 .األوىل أو وزير العدل لألسباب الواردة يف الفقرة دعى عليهاملدعي الشخصي أو امل

 .لكل منهم أن جييب عليه خالل عشرة أيام من إبالغه إياه. جيب أن يبلغ طلب النقل إىل مجيع فرقاء الدعوى 

 .ال يوقف تقدمي االستدعاء السري يف الدعوى إالّ إذا قررت حمكمة التمييز خالف ذلك 

زمة فلقاضي التحقيق األول أن يسمي أحدمها ملتابعة حتقيق يف دائرة واحدة يديهما على جرائم متال اإذا وضع قاضي :341املادة 
 .السري بالتحقيق

 التحقيق تابعني لدائرتني خمتلفتني فتعني الغرفة اجلزائية املختصة لدى حمكمة التمييز، بناًء على طلب النائب  اإذا كان قاضي
 .العام التمييزي، قاضي التحقيق الذي سيتابع النظر يف الدعوى

ال يقبل قرارها . كل قرار تصدره حمكمة التمييز بنقل الدعوى يبلغ بواسطة النيابة العامة التمييزية إىل فرقاء الدعوى :342املادة 
 .أي طريق من طرق املراجعة

إذا قضيت حمكمة التمييز برد الطلب فال حيول قرارها دون تقدمي طلب آخر لسبب بتعلق بوقائع ظهرت بتاريخ الحق  
 .للطلب األول

طلب نقل الدعوى، وقضت حمكمة التمييز برده، فلها أن تلزم مقدمه بغرامة  دعى عليهإذا قدم املدعي الشخصي أو امل: 343دة املا
 .تتراوح بني مأييت ألف ومليون لرية وأن تقضي للخصم بتعويض إذا طلبه

 .يف مجيع هذه األحوال ال يقبل قرار حمكمة التمييز أي طريقة من طريق املراجعة 
  

 الفصل العاشر
 جرائم القضاة
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أكانت خارجة عن وظائفهم أم ناشئة عنها أو  سواءختتص حمكمة التمييز بالنظر يف اجلرائم اليت يرتكبها القضاة  :344املادة 
 .مبناسبتها

إذا ارتكب أحد قضاة حماكم الدرجة األوىل أو أحد قضاة التحقيق أو أحد احملامني العامني لدى النيابة العامة  :345املادة 
االستئنافية أو املالية أو العسكرية أو أحد مستشاري حماكم االستئناف أو أحد مستشاري احملاكم اإلدارية أو ديوان احملاسبة أو 

من نوع اجلنحة فتالحقه النيابة العامة التمييزية  اشورى الدولة، خارج وظيفته فعالً جرميأحد املستشارين املعاونني لدى جملس 
تقام الدعوى أمام اهليئة العامة حملكمة التمييز. أو بناًء على شكوى املتضرر اتلقائي. 

إذا أسندت اجلنحة إىل أحد رؤساء غرف االستئناف أو إىل النائب العام لدى حمكمة االستئناف أو النائب العام املايل  :346املادة 
أو مفوض احلكومة أو إىل أحد قضاة حمكمة التمييز أو أحد أعضاء النيابة العامة لديها أو إىل قاضي التحقيق األول فتالحقه النيابة 

أو بناًء على شكوى املتضرر، وتقام الدعوى أمام اهليئة العامة حملكمة التمييز االعامة التمييزية، تلقائي. 

من  اكانت درجته، من نوع اجلنائية فيعني الرئيس األول حملكمة التمييز قاضي اإذا كان الفعل املسند إىل القاضي، أي :347املادة 
 . على األقل ليقوم بالتحقيق معه دعى عليهدرجة امل

 .نائب العام التمييزي وظيفة االدعاء العام واستعمال الدعوى العامةيتوىل ال 

. إذا اقتضى األمر توقيف القاضي املدعى عليه جبناية فيصدر القاضي املكلَّف بالتحقيق معه مذكرة التوقيف يف حقه :348املادة 
 .غري أا ال تكون نافذة إالّ بعد موافقة الرئيس األول لدى حمكمة التمييز عليها

 .يتم توقيف القاضي يف مكان خاص حيدده النائب العام التمييزي 

جيب على القاضي املوجل بالتحقيق أن يستطلع رأي النائب العام التمييزي يف مجيع احلاالت اليت يوجب فيها القانون  :349املادة 
 .على قاضي التحقيق أن يستطلع رأي النيابة العامة االستئنافية

بتدابري مراقبة من شأا تقييد حريته يف التنقل أو  دعى عليهالتحقيق أن يستعيض عن توقيف القاضي املللقاضي املكلَّف ب 
 .من هذا القانون 348ألحكام املادة  اإذا أخل بأحدها أو إذا وجد احملقق أا غري جمدية فيصدر مذكرة بتوقيفه وفقً. السفر

ى قاضي التحقيق يف القضايا اجلنائية تستأنف قرارات القاضي املوجل يطبق القاضي املوجل بالتحقيق األصول املتبعة لد 
 .لألصول املتبعة يف استئناف قرارات قاضي التحقيق امن هذا القانون وفقً 350بالتحقيق أمام اهليئة املنصوص عليها يف املادة 

يعينهم جملس القضاء . على األقل ى عليهدعترفع التحقيقات إىل هيئة مؤلفة من ثالثة قضاة من درجة القاضي امل :350املادة 
 .يترأس اهليئة أعلى القضاة درجة أو من يكلفه الرئيس األول حملكمة التمييز بترؤسها. األعلى

حتيل يف قرارها القاضي املتهم على إحدى الغرف اجلزائية لدى حمكمة التمييز إذا كان . تضطلع اهليئة مبهام اهليئة االامية 
من هذا القانون وعلى اهليئة العامة لدى حمكمة التمييز إذا كان يف عداد القضاة  345املذكورين يف املادة يف عداد القضاة 

 .من هذا القانون 346املذكورين يف املادة 

دعى إذا وجدت اهليئة أن األدلة غري كافية لالام أو أن العناصر اجلرمية غري متوافرة فتقرر منع احملاكمة عن القاضي امل 
 .عليه

 .مجيع القرارات اليت تصدرها اهليئة غري قابلة ألي طريقة من طرق املراجعة 

 .من هذا القانون اضمن 350إىل  344تطبق يف جرائم القضاة الناشئة عن وظائفهم أحكام املواد من  :351املادة 
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 .اة املتقاعدين يف منصب الشرفتطبق مجيع هذه األحكام على قضاة جملس شورى الدولة وقضاة ديوان احملاسبة والقض 

 .للدعوى العامة اللمتضرر من فعل جرمي مسند إىل قاض أن يطلب التعويض عليه تبع :352املادة 

 ال حيق له أن يتقدم بادعاء مباشر حيرك مبوجبه دعوى احلق العام 

 .دعى عليهء بالتعويض ضد القاضي املإذا كان الفعل اجلرمي املرتكب غري ناشئ عن الوظيفة أو مبناسبتها فيقدم االدعا 

 .عن الوظيفة أو مبناسبتها فللمتضرر أن يقدم دعواه يوجه الدولة والقاضي أو ضد أي منهما اإما إذا كان ناشئً 

جبنحة أو جناية، ناشئة عن الوظيفة أو خارجة عنها، شريك أو متدخل أو حمرض أو  دعى عليهإذا كان للقاضي امل :353املادة 
 .فإن املالحقة والتحقيق واحملاكمة تشملهماخمبئ 

إذا مل يتوصل التحقيق إىل معرفة هوية الشريك أو املتدخل أو احملرض أو املخبئ أو تعذرت حمالقته أو تأخرت فال يؤثر  
 .ذلك يف مالحقة القاضي والنظر يف دعواه

الدولة والنائب العام التمييزي ورئيس ديوان  إذا ارتكب أي من رئيس جملس القضاء األعلى ورئيس جملس شورى :354املادة 
احملاسبة ورئيس هيئة التفتيش القضائي جرمية، من نوع اجلنحة أو اجلناية خارج وظيفته أو أثناء قيامه ا أو مبناسبتها فيحاكم أمام 

 .دلهيئة قضائية مؤلفة من مخسة قضاة تعني مبرسوم يتخذ يف جملس الوزراء بناًء على اقتراح وزير الع

جيري اختيار أعضاء اهليئة من القضاة العاملني أو من املتقاعدين يف منصب الشرف على أن ال تقل درجة أي منهم عن  
 .السابعة عشرة

يتوىل النائب العام التمييزي بنفسه املالحقة ما مل يكن ممن ارتكب اجلرمية أو أسهم فيها، عندها يعني مبرسوم يتخذ يف  
 .تقل درجته عن السابعة عشرة للقيام مبهام النائب العام التمييزي لتويل املالحقة يف اجلرمية فقط جملس الوزراء قاضٍ ال

يعني وزير العدل بعد موافقة جملس القضاء األعلى القاضي الذي سيوجل بالتحقيق يف اجلرمية من درجة ال تقل عن درجة  
 .القاضي احملال أمامه

 .وما يليها يف مالحقة وحماكمة من سبق ذكرهم 345ملواد تطبق األصول املنصوص عليها يف ا 

 .دعى عليهيتوىل رئيس اهليئة القضائية املعينة مهام الرئيس األول حملكمة التمييز يف جمال املوافقة على توقيف القاضي امل 
  

 الباب اخلامس
 الس العديل

  
 .حتال الدعاوى على الس العديل بناًء على مرسوم يتخذ يف جملس الوزراء :355املادة 

 :ينظر الس العديل يف اجلرائم اآلتية :356املادة 

 من قانون العقوبات؛ اضمن 336وما يليها وحىت املادة  270اجلرائم املنصوص عليها يف املواد  .أ 
 11/1/1958ºاجلرائم املنصوص عليها يف قانون  .ب 
رائم الناجتة عن صفقات األسلحة واألعتدة اليت عقدا أو تعقدها وزارة الدفاع الوطين واجلرائم املرتبطة مجيع اجل .ج 

 376من قانون العقوبات ويف املواد  اضمن 366حىت  351ا أو املتفرعة عنها وال سيما املنصوص عليها يف املواد 
   .من قانون القضاء العسكري 141و 138ويف املادتني . منه اضمن 472حىت  453منه ويف املواد  378و 377و
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حتال الدعاوى املتعلقة ذه اجلرائم واليت هي قيد النظر أمام القضائيني العسكري والعادي إىل الس العديل الذي تشمل  
 .ملرسوم اإلحالة اصالحياته املدنيني والعسكريني على السواء إنفاذً

ومن أربعة قضاة من حمكمة التمييز أعضاء يعينون مبرسوم  االعديل من الرئيس األول حملكمة التمييز رئيس يؤلف الس :357املادة 
 .يتخذ يف جملس الوزراء بناًء على اقتراح وزير العدل وموافقة جملس القضاء األعلى

 .أو انتهاء خدمته يعني يف املرسوم قاضٍ إضايف أو أكثر ليحل حمل األصيل يف حال وفاته أو تنحيته أو رده 

 .ميثل النيابة العامة لدى الس العديل النائب العام التمييزي أو من ينيبه عنه من معاونيه 

 .إذا تعذَّر على الرئيس األول حملكمة التمييز أن يترأس هيئة الس فيتوىل رئاسته العضو املعين األعلى رتبة :358املادة 

ينعقد الس العديل يف قصر العدل يف بريوت أو يف مكان وقوع اجلرمية عند االقتضاء أو يف أي مكان آخر حيدده  :359املادة 
 . رئيسه إذا تعذَّر انعقاده يف قصر العدل يف بريوت

ة مهام حتريك الدعوى العامة يتوىل النائب العام التمييزي أو من ينيبه عنه من احملامني العامني لدى النيابة العامة التمييزي :360املادة 
 .واستعماهلا

 .يتوىل التحقيق قاضٍ يعينه وزير العدل بناًء على موافقة جملس القضاء األعلى 

 .يدعي النائب العام التمييزي لدى احملقق العديل باجلرمية وحييل إليه ملف التحقيقات :361املادة 

أن قراراته يف هذا . للمحقق العديل أن يصدر مجيع املذكرات اليت يقتضيها التحقيق دون طلب من النيابة العامة :362املادة 
 .اخلصوص ال تقبل أي طريقة من طرق املراجعة

ولو مل  مدعى عليهإن أظهر التحقيق وجود مسهم يف اجلرمية فيستجوبه بصفة . يضع يده على الدعوى بصورة موضوعية 
 .يف عداد من ادعت عليهم النيابة العامةيرد إمسه 

 .مدعى عليهيف حق شخص أغفلته يف ادعائها األصلي وعلى احملقق أن يستجوبه بصفة  اللنيابة العامة أن تدعي الحقً 

توقيف مع مراعاة أحكام املادة السابقة يطبق احملقق العديل األصول املتبعة أمام قاضي التحقيق ما خال منها مدة ال :363املادة 
للنائب العام التمييز أن يطلع على ملف الدعوى وأن يبدي ما يراه من مطالعة أو . من هذا القانون 108املنصوص عليها يف املادة 

للدعوى العامة اطلب للمتضرر أن يقيم دعواه الشخصية تبع. 

ساس يقرر احملقق العديل، بنتيجة تدقيقه يف بعد اكتمال التحقيقات تبدي النيابة العامة التمييزية املطالعة يف األ :364املادة 
 .وإما اامه وإحالته على الس العديل دعى عليهالتحقيقات وأوراق الدعوى، إما منع احملاكمة عن امل

 .تراعي يف قرار االام الصادر عن احملقق العديل األصول اليت تنظم وضع مضبوطة االام من قبل اهليئة االامية 

أن أغفل إصدارها فعليه، بناًء على طلب النائب العام . قق العديل أن يصدر مذكرة إلقاء قبض يف حق املتهمعلى احمل 
 .التمييزي، أن يصدرها ولو بعد رفع يده عن الدعوى

إذا كان قد توىف أو تعذَّر عليه ذلك فعلى رئيس الس العديل أن يصدر مذكرة إلقاء قبض يف حق املتهم عند البدء  
 .اكمتهمبح

تبلغ النيابة العامة التمييزية، قبل موعد اجللسة خبمسة أيام، كالً من املتهمني صورة عن قرار االام وعن قائمة شهود  :365املادة 
للمدعي الشخصي أن . يبلغ املتهمون النائب العام التمييزي، قبل مخسة أيام من موعد اجللسة، قائمة شهود النفي. احلق العام
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دة نفسها الئحة بشهوده يبلغ نسخة عنها من كل من النيابة العامة التمييزية ومن املتهم قبل مخسة أيام من موعد يقدم ضمن امل
 .اجللسة

يصدر . ألصول احملاكمة لدى حمكمة اجلنايات اجتري احملاكمة أمام الس العديل، وجاهية كانت أم غيابية، وفقً :366املادة 
 .الألصول ذا االس حكمه وفقً

 .ال تقبل أحكام الس العديل أي طريقة من طرق املرجعة العادية وغري العادية 

يف الدعوى بكامل هيئته أو  اإضافي ا، أن جيري حتقيقًاللمجلس العديل، بناًء على طلب النيابة العامة التمييزية أو عفو :367املادة 
 .بواسطة من ينتدبه من أعضائه هلذا الغرض

  
 السابعالقسم 

 املسائل االعتراضية
  

يدخل يف اختصاص القاضي اجلزائي الواضع يده على الدعوى العامة أمر البت يف كل دفع يثار أمامه ما مل يشكل  :368املادة 
 .مسألة معترضة أو ينص القانون على خالف ذلك

 :تعترب مسائل اعتراضية مستأخرة: 369املادة 
 العينية العقارية األخرى؛قضايا امللكية العقارية واحلقوق  .أ 
 قضايا اجلنسية؛ .ب 
 قضايا األحوال الشخصية ما خال حتديد السن؛ .ج 
 القضايا اإلدارية؛ .د 
القضايا املدنية اليت يؤثر البت فيها على مدى حتقيق عناصر اجلرمية املدعي ا شرط أن تكون عالقة أمام املرجع  .ه 

 املدين قبل حتريك الدعوى العامة؛
   . يتوقف على البت فيها التحقق من مدى توافر عناصر اجلرميةالقضايا اجلزائية اليت .و 

على القاضي اجلزائي، عندما يديل أماه مبسألة اعتراضية، أن يتأكد قبل أن يستأخر النظر يف الدعوى الواضع يده عليها  :370املادة 
امما إذا كانت جدية ومما إذا كان الفصل فيها ضروري زائيةللفصل يف الدعوى اجل اوالزم. 

إذا تقيد من أدىل بالدفع . إذا قرر القاضي اجلزائي قبول الدفع باملسألة االعتراضية فيحدد مهلة ملراجعة القضاء املختص 
 .إذا مل يفعل فيتابع السري يف الدعوى. املهلة احملددة له فيستأخر القاضي اجلزائي النظر يف الدعوى حىت البت يف املسألة املعترضة

 .النظر يف الدعوى ال مينع القاضي اجلزائي من اختاذ اإلجراءات والتحقيقات الضرورية أو املستعجلةإن استئخار  
 

 القسم الثامن
 دعوى التزوير

  
 الباب األول

 دعوى التزوير األصلية
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عندما يعلم النائب العام بوجود مستند يف إحدى الدوائر الرمسية، يشتبه يف أنه مزور، ينتقل بنفسه أو ينتدب أحد  :371املادة 
 .كما ميكنه أن يأمر بنقل املستندات املشتبه فيها إىل دائرته. معاونيه إلجراء املعامالت الالزمة ملعاينته وللتحقيق من تزويره

 .سهمني معه أمام قاضي التحقيقيدعى على مرتكب التزوير وامل

مفصالً يصف فيه املستند املشتبه يف  اعندما يضع قاضي التحقيق يده على الدعوى يوعز إىل كاتبه أن ينظم حمضر: 372املادة 
 .تزويره

 .“ال يبدل”يوقّع احملضر قاضي التحقيق والكاتب كما يوقّعان على املستند حتت عبارة 

 .ه واحملضر يف دائرة التحقيقحيفظ املستند املشتبه في 

إذا كان املستند املدعى تزويره يف إحدى الدوائر الرمسية فيوقعه رئيس الدائرة املسؤول فيها قبل نقله إىل دائرة : 373املادة 
 اه مصحوببإحضار اإذا امتنع عن ذلك فيصدر قاضي التحقيق قرار. ويلتزم بتسليمه إليها فور إبالغه قرار قاضي التحقيق. التحقيق
 .باملستند

إذا تبين لقاضي التحقيق أن ليس مثة سبب مشروع المتناعه عن تسليم املستند فيقضي بتغرميه مببلغ يتراوح بني ماييت  
 .ألف ومليون لرية

 .يطبق حكم هذه املادة على الشخص العادي الذي حيوز املستند املشتبه يف تزويره 

 .يترك للشخص املودع لديه صورة عنه مطابقة له يصدقها قاضي التحقيق وكاتبه عند جلب املستند الرمسي: 374املادة 

 ه إليه اإذا كان املستند مودعميكن هلذا املوظف . لدى موظف رمسي فتقوم الصورة املطابقة له مقام األصل إىل حني رد
قة مع اإلشارة إىل أن أصلها مودع لدى قاضي التحقيق لغرض التحقق من تزويره اأن يعطي نسخعن الصورة املصد. 

 .إذا كان املستند ورقة يف سجل ال ميكن نـزعها منه فلقاضي التحقيق أن يقرر جلب السجل إىل دائرته 

 .قضائية أو إدارية أو غريها من املعامالتجيوز إدعاء تزوير املستندات وإن كانت قد استعملت يف معامالت : 375املاد 

 .من تذرع مبستند مشتبه يف تزويره ملزم بأن يوقّع عليه 

 .“ال يبدل”يودع هذا املستند يف صندوق األمانات لدى احملكمة مذيالً بعبارة  

املستند املشتبه يف تزويره مع ما ميكن لقاضي التحقيق أن يستعني باخلربة الفنية ملطابقة اخلط والتوقيع الواردين يف : 376املادة 
له أن يستكتب املدعى عليه مباشرة أو بواسطة أهل اخلربة فإن أىب فيدون ذلك يف . توافره من تواقيعات أو كتابات صحيحة

 .حمضر استجوابه

 .عي واملدعى عليهللمقابلة واملطابقة واملقارنة إذا توافق عليها املد اإن األوراق العادية تصلح مدار: 377املادة 

 .من هذا القانون 373إذا كان حائزها من غري املوظفني الرمسيني فتطبق يف إلزامه على تسليمها أحكام املادة  

لكل من النائب العام ومن قاضي التحقيق . لألصول املتبعة يف سائر اجلرائم اجتري التحقيقات يف دعاوى التزوير وفقً: 378املادة 
ألشخاص الذين يشتبه فيهم بأم يقلّدون أختام الدولة الرمسية ويزورون مسكوكاا وأوراقها النقدية أن يدخل مساكن ا

وطوابعها األمريية أو يدخلون مثل هذه األشياء املقلّدة أو املزورة إىل األراضي اللبنانية أو يتوسطون يف تداوهلا حىت ولو كانت 
 .همساكن هؤالء األشخاص خارجة عن نطاق صالحيت

  



)أصلينص ( العربية اللغة   
 

 الباب الثاين
 دعوى التزوير الطارئة أو الفرعية

  
 .أن يطعنوا بتزوير مستند أبرز يف القضية. للنيابة العامة ولسائر الفرقاء، يف أي مرحلة من مراحل الدعوى: 379املادة 

املدعي املستند الذي يدعى تزويره جيب أن حيدد . يقدم االدعاء الطارئ بالتزوير إىل قلم احملكمة الناظرة يف الدعوى: 380املادة 
 .واألدلة على ذلك

حتيل احملكمة الناظرة يف الدعوى االدعاء الطارئ إىل النيابة العامة إلبداء مطالعتها وهلا أن تستأخر النظر يف الدعوى : 381املادة 
على  افصل يف الدعوى األصلية متوقفًاألصلية إىل أن يفصل املرجع القضائي املختص يف دعوى التزوير الطارئة شرط أن يكون ال

 .ما ستؤول إليه الدعوى الطارئة

إذا كانت الدعوى األصلية املساقة أمامها مقتصرة على التعويضات الشخصية فتؤجل النظر فيها إىل أن حيكم يف دعوى  
 .التزوير

نظر يف الدعوى األصلية بسبب ادعاء التزوير إذا صدر قرار مربم بعدم وجود التزوير فعلى احملكمة اليت استأخرت ال: 382املادة 
 .الطارئ أن تقضي على مدعي التزوير بغرامة تتراوح بني مخسماية ألف ومليون لرية إضافة إىل العطل والضرر

 أو كامالً اإذا حكم بتزوير مستند رمسي تزوير. إذا حكم بتزوير مستند عادي فعلى احملكمة أن تقضي بإبطاله وبإتالفه: 383املادة 
فعلى احملكمة اليت تبت يف دعوى التزوير أن تقضي بإبطال مفعول املستند أو بإعادته إىل حاله األصلية بشطب ما أضيف  اجزئي

 .إليه أو بإثبات ما حذف منه

 .رهاللمقابلة واملطابقة إىل مصاد اتعاد األوراق اليت اختذت مدار. يذيل املستند يف هذه احلال خبالصة عن حكم احملكمة 

 .تطبق يف دعوى التزوير الطارئة األصول نفسها اليت تطبق يف دعوى التزوير األصلية: 384املادة 
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 القسم التاسع
 اإلجراءات الواجب اتباعها

 يف حال فقدان أوراق الدعوى أو األحكام الصادرة فيها
  

تنفيذه أو أوراق الدعوى أو التحقيق كلها أو بعضها قبل إذا سرقت أو فقدت أو تلفت النسخة األصلية للحكم قبل : 385املادة 
 .صدور قرار فيها فتتبع اإلجراءات املقررة يف املواد اآلتية

 .إذا وجدت صورة رمسية مصدقة أصوالً عن احلكم أو القرار فتقوم مقام النسخة األصلية وحتفظ يف مكاا: 386املادة 

ظف رمسي أو أي شخص آخر فيقرر رئيس احملكمة اليت أصدرت احلكم أو إذا كانت الصورة املصدقة موجودة لدى مو 
ملن أخذت منه الصورة املصدقة أن . من هذا القانون 373إن أىب فتطبق حبقه أحكام املادة . القرار إلزامه بتسليمها إىل قلم احملكمة

 .يطلب تسليمه صورة مطابقة بدون أن يتحمل أي نفقات

على فقدان النسخة األصلية من احلكم أو القرار إجراء حماكمة جديدة مىت كانت طرق الطعن فيه قد ال يترتب : 387املادة 
 .يكتفي خبالصة القرار أن مل يتيسر احلصول على صورة رمسية مصدقة عنه. استنفدت

 .اأو جزئي اكليإذا فقدت أوراق الدعوى أو التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيها فيعاد التحقيق : 388املادة 

 .إذا كانت الدعوى قيد النظر أمام احملكمة فتتوىل إجراء ما تراه من التحقيق فيها 

 .لألصول اإذا فقدت الدعوى بكاملها فيعاد تكوين امللف وفقً 

دقة عنها إذ فقد أصل احلكم أو القرار ومل يعثر على صورة رمسية مصدقة عنه وال على خالصته أو على صورة مص: 389املادة 
إذا مل يكن يف ملف الدعوى قرار . وإمنا عثر على قرار الظن أو قرار االام فيصار إىل إجراء حماكمة وإىل إصدار حكم جديد

 .من القسم املفقود من األوراق االظن أو االام ومل يعثر على صورة رمسية مصدقة عن كل منهما فتعاد املعامالت بدًء

وراق الدعوى أو التحقيق كلها أو بعضها وكانت النسخة األصلية عن احلكم أو القرار املطعون فيه إذا فقدت أ: 390املادة 
موجودة أو كان مثة صورة رمسية مصدقة عن كل منهما، وكانت الدعوى قيد النظر أمام حمكمة التمييز، فال تعاد اإلجراءات إالّ 

 .إذا تناول الطعن إجراءات احملاكمة

 .ر تطبق األصول العادية املنصوص عليها يف املواد السابقةيف حال نقض القرا 
  

 القسم العاشر
 يف أصول العفو اخلاص

  
تناط مبجلس القضاء األعلى صالحية النظر يف طلبات العفو اخلاص اليت يقدمها احملكوم عليهم بعقوبة اإلعدام حبكم  :391املادة 

 .مربم أو اليت حتيلها إليه املراجع املختصة

يرفع طلب العفو اخلاص عن عقوبة اإلعدام إىل رئيس اجلمهورية مباشرة أو بواسطة وزير العدل مبوجب استدعاء : 392املادة 
 .يوقعه احملكوم عليه أو وكيله أو أحد أفراد عائلته

 .يعفى االستدعاء من رسم الطابع ومن الرسم القضائي 
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بتقرير النائب العام التمييزي على جملس القضاء  العدل ملف الدعوى مشفوععند انربام حكم باإلعدام حييل وزير ا: 393املادة 
 .األعلى الذي يبدي رأيه يف إنفاذ العقوبة أو إبداهلا بغريها يف خالل عشرة أيام على األكثر

وعن األدلة اليت عن وقائع القضية  اموجز ايضع رئيس جملس القضاء األعلى أو من ينتدبه من أعضاء الس تقرير: 394املادة 
 .استند إليها احلكم وعن أسباب طلب العفو وعن رأيه يف الطلب

ينظر جملس القضاء األعلى، بعد مساع بيان مقرره وإطالعه على األوراق، يف التهمة اليت أسندت إىل احملكوم عليه ويف : 395املادة 
يف رد  اوبة اإلعدام أو إبداهلا بغريها ويبدي رأيه سراألدلة اليت ارتكز عليها احلكم ويف أسباب طلب العفو أو مقتضيات عق

يرفعه إىل وزير العدل االطلب أو قبوله مع اقتراح إبدال عقوبة اإلعدام بغريها ويضع تقرير. 

لألصول  اللجنة، وفقً. يؤلّف جملس القضاء األعلى جلنة من ثالثة من أعضائه للنظر يف باقي طلبات العفو اخلاص: 396املادة 
 .سابق بياا، أن تبت يف طلب العفو عن األحكام القضائية بعقوبات جنائية غري اإلعدام أو بعقوبات جنحيةال

يتوقّف، عند تقدمي طلب العفو، إنفاذ احلكم املربم إذا كان قاضيا بالغرامة أو باحلبس أقل من سنة إذا مل يكن احملكوم : 397املادة 
 .يرسله رئيس اللجنة إىل النائب العام التمييزي بورود طلب العفو عليهاوذلك بناًء على إشعار  اعليه موقوفً

إذا رد رئيس اجلمهورية طلب العفو فال جيوز للمحكوم عليه باألشغال الشاقة املؤبدة أو ملدة عشر سنوات على األقل : 398املادة 
 .الثانية على إبالغه قرار الردأن جيدد طلبه قبل انقضاء ثالث سنوات يف احلالة األوىل وسنتني يف احلالة 

 .جيوز له جتديد طلب العفو بع انقضاء سنة يف األحوال األخرى 

 غري أن ذلك ال حيول دون استعمال . بالغرامة أو باحلبس سنة أو أقل اال جيوز له التماس العفو ثانية إذا كان احلكم قاضي
 .اللجنة رئيس اجلمهورية حقه يف األمر بعرض طلب العفو اجلديد على

 .يف هذا الشأن اإذا استجاب رئيس اجلمهورية لطلب العفو فيصدر مرسوم: 399املادة 
  

 القسم احلادي عشر
 يف الرقابة القضائية على أماكن التوقيف والسجون

 ويف محاية احلرية الشخصية من التوقيف غري املشروع
  

حيبس احملكوم عليهم وتنفّذ األحكام . توقيفهم يف أماكن التوقيف تنفّذ القرارات القاضية بالتوقيف بوضع املقرر: 400املادة 
 .الصادرة يف حقهم بوضعهم يف السجون

 .حتدد وتنظم أماكن التوقيف والسجون مبرسوم يتخذ يف جملس الوزراء: 401املادة 
رد اجلزائي، مرة واحدة يف الشهر، يتفقّد كل من النائب العام االستئنايف أو املايل وقاضي التحقيق والقاضي املنف: 402املادة 

 .األشخاص املوجودين يف أماكن التوقيف والسجون التابعة لدوائرهم
لكل من هؤالء أن يأمر املسؤولني عن أماكن التوقيف والسجون التابعني لدائرة عمله بإجراء التدابري اليت يقتضيها - 

 .التحقيق واحملاكمة
الستئنايف أو املايل ومن القاضي املنفرد اجلزائي، كل ضمن حدود اختصاصه، عندما يبلغه على كل من النائب العام ا: 403املادة 

إذا تبين ألي . خرب توقيف أحد األشخاص بصورة غري مشروعة، أن يطلق سراحه بعد أن يتحقق من عدم مشروعية احتجازه
امنهم أن هناك سبب امشروع للتوقيف فريسل املوقوف يف احلال إىل ا اموجبإذا . بالواقع املرجع القضائي املختص وينظم حمضر

م فيالحق مسلكياأمهل أي منه العمل مبا تقد. 
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يقوم بإنفاذ األحكام اجلزائية املربمة الصادرة عن حماكم اجلنايات واالستئناف والتمييز النائب العام لدى احملكمة اليت : 404املادة 
 .أصدرت احلكم

 .ي بإنفاذ األحكام الصادرة عنهيقوم القاضي املنفرد اجلزائ 
 .يؤمن تنفيذ خالصات األحكام مبوجب تكليف خطّي لقوى األمن الداخلي 

منه يف تنفيذ  اضمن 117حىت  112من قانون العقوبات واملواد  اضن 65وما يليها حىت املادة  53تطبق أحكام املواد : 405املادة 
 .األحكام اجلزائية

 .يطلق سراح احملكوم عليه يف اليوم الذي تنتهي فيه مد العقوبة. الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبةحيسب اليوم : 406املادة 
 .إذا كانت مدة عقوبة احلبس احملكوم ا أربع وعشرين ساعة فينتهي تنفيذها يف اليوم التايل لبدء التنفيذ - 
للحكم الصادر يف حقه  اوم القبض على احملكوم عليه إنفاذًيبتدئ تنفيذ مدة العقوبة املانعة أو املقيدة للحرية من ي - 

 .حتسم منها مدة توقيفه
إذا حكم برباءة املتهم أو املدعى عليه من اجلرمية اليت أوقف من أجلها فيجب حسم مدة التوقيف من املدة اليت حيكم : 407املادة 

 .هعليه ا يف أي جرمية أخرى يكون قد ارتكبها قبل أو أثناء توقيف
يكون حسم مدة التوقيف عند تعدد العقوبات املانعة أو املقيدة للحرية واحملكوم ا على املدعى عليه أو املتهم من : 408املادة 

 .العقوبة األخف أوالً
 .إذا كانت احملكوم عليها حبلى فيؤجل تنفيذ عقوبتها حىت انقضاء مدة عشرة أسابيع على الوضع: 409املادة 
مبرض يهدد حياته باخلطر فيمكن تنفيذ عقوبته يف مستشفى  اذا كان احملكوم عليه بعقوبة مانعة أو مقيدة للحرية مصابإ: 410املادة 

 .السجن
إذا أصيب باجلنون أو مبرض عقلي خطري احملكوم عليه بعقوبة مانعة أو مقيدة للحرية فللنيابة العامة أن تأمر بوضعه يف : 411املادة 

 .حتسم املدة اليت يقضيها يف املستشفى من مدة العقوبة احملكوم عليه ا. عدة لألمراض العقليةأحد املستشفيات امل

 .إذا استمر مرضه فتطبق يف حقه أحكام القانون املتعلّق باملرضى العقليني 

يقتضي تنفيذها احلبس أو عند يطلق سراح املوقوف عند صدور حكم بإعالن الرباءة أو بإبطال التعقّبات أو بعقوبة ال : 412املادة 
 .صدور حكم بوقف تنفيذ العقوبة أو إذا كان املوقوف قد أمضى يف توقيفه االحتياطي مدة العقوبة احملكوم عليه ا

إذا حكم بالتعويضات الشخصية وبالنفقات القضائية وبالغرامة، وكانت أموال احملكوم عليه ال تفي بذلك كله، : 413املادة 
 .ولوية اآلتية يف التنفيذفيجب اتباع األ

 التعويضات الشخصية؛ .أ 
 النفقات القضائية؛ .ب 
 .الغرامة .ج 

تنفّذ، بناًء على طلب املدعي الشخصي، التعويضات الشخصية احملكوم ا وما عجله من رسوم ومصاريف قانونية : 414املادة 
 .ألحكام قانون أصول احملاكمات املدنية اوفقً

بالنفقات القضائية أن يدفعها إىل صندوق خزينة الدولة يف مدة عشرة أيام من تاريخ إنذاره بعد أن  على احملكوم عليه: 415املادة 
ال جيوز . إذا ختلّف عن الدفع فيقرر النائب العام حبسه مدة أربع وعشرين ساعة عن كل عشرة آالف لرية. ايصبح احلكم مربم

 .عند ارتكاب اجلرمية اعليه بدالً من النفقات القضائية إذا كان قاصر أن جتاوز مدة احلبس ستة أشهر كما ال جيوز حبس احملكوم
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إذا جتاوزت مدة توقيف املدعى عليه عقوبة احلبس احملكوم عليه ا فيحسم ما يعادهلا من الغرامة والنفقات القضائية  
 .للبدل املشار إليه أعاله ااحملكوم ا وفقً

 .من قانون العقوبات على النفقات القضائية 53ينة يف املادة تطبق قاعدة التقسيم املب: 416املادة 

 .إذا نفّذ احملكوم عليه مدة احلبس اليت استبدلت من الغرامة والنفقات القضائية فيتالشى دين اخلزينة: 417املادة 

يف أن يفي دينه جتاه الدولة، أمر إذا حبس احملكوم عليه إيفاًء للغرامة والنفقات القضائية وأظهر رغبته وهو يف السجن : 418املادة 
النائب العام أو من يقوم مقامه بإخراجه من السجن وإحضاره إليه لدفع األموال املترتبة بعد حسم القيمة اليت توازي املدة اليت 

 .قضاها يف احلبس

رار باستبدال احلبس بالغرامة إذا أدى احملكوم عليه لدى توقيفه املبلغ املطلوب منه بكامله أخلي سبيله يف احلال وأصبح الق 
اوالنفقات القضائية الغي. 

عند وفاة احملكوم عليه أو فراره أو فقدانه األهلية حتصل النفقات القضائية والغرامة مبعرفة وزارة املال كما حتصل : 419املادة 
 .األموال األمريية

 .لعفو وموافقة رئيس اجلمهوريةال ينفّذ احلكم باإلعدام إالّ بعد استطالع رأي جلنة ا: 420املادة 

 .ينفّذ احلكم مبوجب مرسوم حيدد مكان ووسيلة التنفيذ 

 .حيظر إنفاذ حكم اإلعدام أيام اآلحاد واجلُمع واألعياد الوطنية والدينية 

 .ال ينفّذ حكم اإلعدام باحلامل إالّ بعد انصرام مدة عشرة أسابيع على وضع محلها 

 :كم باإلعدام حبضور األشخاص اآليت ذكرهمجيري إنفاذ احل: 421املادة 
 هلذا الغرض؛ اعند تعذّر حضوره يكلّف الرئيس األول حملكمة التمييز قاضي. رئيس اهليئة اليت أصدرت احلكم .أ 
 النائب العام لدى احملكمة اليت أصدرت احلكم أو أحد معاونيه؛ .ب 
 .قاضٍ من حمكمة الدرجة األوىل املدنية التابع هلا مكان التنفيذ .ج 
 .كاتب احملكمة اليت أصدرت احلكم .د 
 حمامي احملكوم عليه؛ .ه 
 .أحد رجال الدين من الطائفة اليت ينتمي إليها احملكوم عليه .و 
 مدير السجن؛ .ز 
 .قائد الشرطة القضائية يف بريوت أو من ينتدبه أو قائد سرية الدرك التابع له مكان التنفيذ أو من ينتدبه .ح 
 .املنطقةطبيب السجن أو الطبيب الشرعي يف  .ط 

من املادة السابقة، احملكوم عليه عما إذا كان لديه ما يريد قوله أو بيانه ) ج(يسأل القاضي املدين، املشار إليه يف الفقرة : 422املادة 
 .يدون ذلك يف حمضر خاص يوقّعه مع كاتبه. قبل إنفاذ احلكم به

من ) د(و ) ب(و ) أ(اذ اإلعدام يوقّعه من ذكروا يف الفقرات بإنف اينظم كاتب احملكمة اليت أصدرت احلكم حمضر: 423املادة 
 .من هذا القانون يف املكان الذي مت فيه التنفيذ 421املادة 

 .تعلّق صورة عن هذا احملضر مدة أربع وعشرين ساعة يف مكان تنفيذ احلكم 
 .ينسخ الكاتب حمضر إنفاذ احلكم يف ذيل أصل احلكم احملفوظ لدى احملكمة 
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كل خمالفة هلذا احلظر . حيظر نشر أي بيان يف الصحف يتعلق بتنفيذ اإلعدام ما عدا احملضر املشار إليه يف املادة السابقة: 424 املادة
 .من قانون العقوبات 420يعرض مرتكبها للعقوبة املنصوص عليها يف املادة 

  
 القسم الثاين عشر

 إشكاالت تنفيذ األحكام اجلزائية
  

 .يد احملكمة عن الدعوى عندما تصدر حكمها فيها ترتفع: 425املادة 
¡ اأم حسابي اإذا وقع يف احلكم أو يف القرار الصادر عن أحد املراجع القضائية خطأ مادي حبت سواء أكان كتابي: 426املادة 

 .فيمكن هلذا املرجع أن يصحح اخلطأ من تلقاء نفسه أو بناًء على طلب أحد فرقاء الدعوى
 .يف غرفة املذاكرة ويدون التصحيح الذي يصدر على هامش احلكم أو القرار يقضي بالتصحيح 

 .تقضي به بعد استطالع رأي النيابة العامة. ختتص احملكمة اليت أصدرت احلكم بالنظر يف طلب تفسريه: 427املادة 
  

 القسم الثالث عشر
 أحكام انتقالية

  
وتعديالته، كما تلغى مجيع األحكام والنصوص التشريعية  18/9/1948الصادر يف يلغى قانون أصول احملاكمات اجلزائية : 428املادة 

 .املخالفة أو املتعارضة مع هذا القانون
(يعمل ذا القانون بعد مرور ثالثة أشهر على نشره يف اجلريدة الرمسية: 429املادة 

1F

2( 
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 اجلزائيةمشروع قانون أصول احملاكمات 
 األسباب املوجبة

 
 أهم املبادئ اليت كرسها املشروع

 يف الدعوى العامة ودعوى احلق الشخصي .أ 
 - ق بني الدعوى العامة وبني دعوى احلق الشخصي وألغى مبدأ التضامن وأرسى حدودواضحة بينهما،  افر

 .على حق املتضرر امع تطور التشريع العاملي وحفاظً اسيما جلهة مرور الزمن عليهما، انسجام وال
 .حدد أسباب انقطاع ووقف مرور الزمن يف كل من الدعويني - 

 صالحيات النيابة العامة والضابطة العدلية .ب 
 - ي الذي يصدره النائب العام وحتديد مدته منعإلساءة استعماله اتنظيم العمل ببالغ البحث والتحر. 
تجاز املشتبه فيه، يف اجلرمية املشهودة، بأربع وعشرين ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة، ملدة مماثلة حتديد مدة اح - 

 .إذا استلزمها التحقيق
عدم جواز االستماع إىل شخص بصفة شاهد إذا كانت الشبهات يف حقه قوية حبيث ترجح إسهامه يف ارتكاب  - 

 .للتحايل على القانون اوذلك حتاشي. اجلرمية
 .تنظيم دور الضابطة العدلية يف استقصاء اجلرائم غري املشهودة - 
إلزام النائب العام ومساعده الضابط العديل بأن حيدد، يف كل حمضر يثبت فيه إجراء ما، وقت بدء اإلجراء  - 

إرادة على معرفة ما إذا كان من شأنه التأثري على  اوذلك حرص. ووقت انتهائه وكل وسيلة استعملت يف تنفيذه
 .املشتبه فيه أو ما إذا كان فيه جتاوز على حقوق الدفاع

 .منع احتجاز املشتبه فيه أو املشكو منه إالّ إذا كانت عقوبة اجلرمية سنة حبس على األقل - 
من قانون العقوبات إذا  367النص على مالحقة الضابط العديل جبرمية حجز احلرية املنصوص عليها يف املادة  - 

مما يشكّل وسيلة ناجعة يف احملافظة على حق . خالف األصول املتعلقة باحتجاز املشكو منه أو املشتبه فيه
 .اإلنسان يف احلرية

 .وجواز مساع أقواله شرط أن يديل ا بإرادة حرة. منع الضابط العديل من استجواب املشتبه فيه أو املشكو منه - 
فإذا ثبت أنه أفشى سر ما . أن يلتزم الضابط العديل، يف مجيع اإلجراءات اليت يقوم ا، بالسرية التامة النص على - 

ضبطه من وثائق أو رسائل أو أي سر من األسرار اليت حيرص املشتبه فيه أو املشكو منه على إبقائها مكتومة 
 .فيتعرض للمالحقة

لألصول اليت حيددها القانون للنائب العام  اديل يف أحد املنازل، خالفًالنص على أن كل تفتيش جيريه الضابط الع - 
 .يف اجلناية املشهودة يكون باطالً

والنص على حتديد مهامه باستقصاء املعلومات يف . منعه بعد انتهاء احلالة املشهودة من أن جيري أي حتقيق إضايف - 
 .الشكاوى واإلخبارات اليت حييلها إليه النائب العام

وملا كان ما ورد يف البنود األربعة األخرية ينبئ بالرغبة يف وضع حد للضجة الناشئة عن التصرفات اليت أتيها  - 
 .رجال الضابطة العدلية يف تعاطيهم بالتحقيق

 قضاء التحقيق .ج 
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 دة، خصوصعى ع املا كانت صالحيات قاضي التحقيق يف القانون املعمول به غري مقيليه، إالّ بتقديره لناحية توقيف املد
 .وبقناعته الشخصية

. لقرينة براءته ألنه مسند إىل جمرد اشتباه ال يرقى إىل مستوى اليقني اوملا كان توقيف املدعى عليه يشكّل حبد ذاته خرقً 
رة من الزمن، يف لذا وجب مراعاة هذه املسألة من جهة وأخذ مصلحة اهليئة االجتماعية، مبا تستلزمه من إبعاد املشتبه فيه عنها فت

يف ضوء ذلك استحدث املشروع . وال يتحقق ذلك إالّ بالتوفيق بني مصلحة الفرد ومصلحة اتمع. عني االعتبار من جهة ثانية
 .املبادئ التالية

 .تكريس ما استقر عليه الفقه واالجتهاد حول كيفية وضع قاضي التحقيق يده على الدعوى - 
 اخمتار اول به بتحديد املقصود مبركز قاضي التحقيق، بالنسبة الختاذ املدعى عليه مقامسد النقص يف القانون املعم - 

املدينة أو البلدة اليت يقع فيها مركز قاضي التحقيق ما مل يكن له يف أي منهما حمل إقامة : له فيه، كما يلي
 .حقيقي

قاضي التحقيق قبل استجوابه واإلجازة لوكيله توضيح الدفوع الشكلية اليت حيق للمدعى عليه أن يديل ا أمام  - 
 .بأن يديل ا عنه يف حضوره أو يف غيابه

 .يف الدعوى اأصلي ااإلجازة للنائب العام بأن حيضر جلسة استجواب املدعى عليه لكونه فريقً - 
 .النص على جزاء خمالفة إجراءات التفتيش - 
اجلنحة واجلناية بدقة كافية استلزمها التوفيق بني مبادئ حقوق حتديد مدة التوقيف االحتياطي يف كل من  - 

 .اإلنسان واحلرص على كشف اجلرائم واملسهمني يف ارتكاا
اإلجازة لقاضي التحقيق بأن يستعيض عن توقيف املدعى عليه بوضعه حتت الرعاية املراقبة وتعيني وسائلها  - 

 .وجزاء خمالفة تدابريها
تتضمنها الكفالة وأنواعها وأصول تقدمي كل منها وحتديد أنواع الكفالة بدقة كافية وتعيني فصل األقسام اليت  - 

 .أصول تقدمي كل نوع منه

 اهليئة االامية .د 

 امية مرجعاملا كانت اهليئة اال ع يف حتديد  ااستئنافيام يف اجلنايات فقد اهتم املشرلقرارات قاضي التحقيق وسلطة ا
 .كما أبرز دورها كمرجع للبت يف طلبات إعادة االعتبار. مهامها يف كال االني بدقة ووضوح كافيني

لذلك . قص وغموضوملا كان االجتهاد قد تباين حول بعض احللول القانونية جراء ما اعترى القانون املعمول به من ن 
 :أوضح املشروع املسائل املختلف عليها كما يلي

أجاز للهيئة االامية أن تصدر مذكرة إلقاء قبض يف حق املتهم، بناًء على طلب النيابة العامة، إذا كانت قد  - 
ام اأغفلت ذلك سهوعند وضعها قرار اال. 

 - عي الشخصي ومن املسؤول باملال فصل بدقة ال جمال للتأويل فيها ما حيق لكل من املدعى عليه ومن املد
 .والضامن استئنافه من قرارات قاضي التحقيق

 - س اجتهادعى عليه عندما تفسخ  اكرامية إصدار مذكرة توقيف يف حق املدحملكمة التمييز أوجب على اهليئة اال
 . التركعلى استقالله يف تقدير حقه يف اوذلك حرص. قرار قاضي التحقيق بتركه

 .حدد احلاالت اليت تستعمل فيها اهليئة حقها يف التصدي وبين مىت تكون ملزمة به ومىت تكون خميرة - 

 قضاة احلكم .ه 

 القاضي املنفرد - 
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 .للجرائم اليت خيتص القاضي املنفرد بالنظر فيها ا، حتديد149و  148ملا كان القانون املعمول به قد تضمن، يف املادتني  

ا كانت التعديالت اليت طرأت على قانون العقوبات قد ألغت بعضها أو أدخلتها ضمن نصوص أخرى أو عدلت يف ومل 
 .أرقام املواد املشار إليها يف املادتني املذكورتني

 .وملا كان من شأن ما تقدم، إضافة إىل عدم اجلدوى، أن يؤدي إىل وجوب إلغائهما 

األمر الذي جعلها . صول احملاكمة أمام القاضي املنفرد مشوبة ببعض النقص والغموضوملا كانت املواد اليت تنص على أ 
 .مدار خالف يف الفقه واالجتهاد

وملا كان هذا املشروع قد حرص، من جهة أوىل، على إيضاح ما غمض وعلى سد ما نقص يف النصوص وعمل، من  
 :سان ومما استحدثه يف هذا االجهة ثانية، على حتديثها لتتالءم مع مقتضيات شرعة حقوق اإلن

النص على أنه ال جيوز للنائب العام أن يدعي باجلرمية عينها يف حق الشخص نفسه أمام القاضي املنفرد إذا كان  - 
قد سبق له أن ادعى ا أمام قاضي التحقيق وعلى أنه ال يسوغ له أن يدعي أمام القاضي املنفرد جبرمية يستدل 

 .ألولية اجلارية فيها على أا ذات وصف جنائيمن التحقيقات ا
اإلجازة لوكيل املدعى عليه بأن يديل، يف حضور موكله أو غيابه بدفع أو أكثر من الدفوع املنصوص عليها يف  - 

 .74املادة 
 .اإلجازة للشخص املعنوي بأن يتمثل يف احملاكمة مبديره العام أو بوكيله القانوين - 
عنه إذا كان احلد األقصى لعقوبة اجلرم املسند  المدعى عليه أن حيضر بالذات أو أن يرسل حماميالنص على أن ل - 

 .إليه ال تزيد عن سنة حبس وعلى أن احملاكمة يف هذه احلال تعد وجاهية يف حقه
السريان منذ النص على احلكم الغيايب الذي ال يبلغ من احملكوم عليه يعترب آخر معاملة قضائية حبيث تبدأ ب - 

 .صدوره مهلة مرور الزمن على الدعوى العامة
النص على أن القاضي املنفرد، عندما يعلن عدم صالحيته، لكون الفعل املدعى به من نوع اجلناية، حييل ملف  - 

وله أن يصدر مذكرة توقيف يف حق املدعى عليه إذا كانت الدعوى قد أقيمت . الدعوى إىل النيابة العامة
لقرار ظني فيكتفي بإعالن  اأما إذا كانت قد أحيلت إليه مبوجب ادعاء النيابة العامة أو استناد. أمامه مباشرة

 .عدم صالحيته وبإحالة الدعوى إىل النيابة العامة
النص على أن للمدعى عليه أن يلتزم الصمت عند استجوابه وعلى أنه ال حيق للقاضي املنفرد أن جيربه على  - 

 .الكالم
 .النص على عدم قبول شهادة القاصر الذي مل يتم الثامنة عشرة من عمره إالّ على سبيل املعلومات - 
النص على أن للقاضي املنفرد أن يبت يف طلب رد األشياء املضبوطة ولو فصل يف الدعوى وارتفعت بالتايل يده  - 

 .عنها

 حمكمة االستئناف 

، على استئناف األحكام الصادرة عن حاكم اضمن 181حىت املادة  173ملا كان القانون املعمول به قد نص، من املادة  
 .، على استئناف األحكام الصادرة عن حمكمة البدايةاضمن1 210إىل املادة  192كما نص، من املادة . الصلح

 اقد ألغى حمكمة البداية وأحلّ حملها القاضي املنفرد وخوله أيض 10/5/1950ملا كان قانون التنظيم القضائي الصادر يف  
غري أن ذلك كله مل يؤد الغاية املتوخاة إذ . 16/10/1961مث أكّد ذلك قانون التنظيم القضائي الصادر يف . صالحيات حاكم الصلح
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ينها من جهة ومشوبة بالتكرار وبشيء من بقيت النصوص املعدة أصالً لكل من حاكم الصلح وحمكمة البداية غري منسجمة فيما ب
 .التنافر من جهة أخرى

ملا كان واضعو املشروع قد تنبهوا إىل هذه الظاهرة فسعوا إىل تأمني االنسجام بني النصوص ملنع كل تباين أو تنافر بينها  
ن الفعل جناية فإن احملكمة حتيل إذا كا”: الذي ورد فيه 205منها على سبيل املثال نص املادة . وإلزالة ما تضمنته من شوائب

 .يف حني أن هذه اإلحالة خمالفة ألحكام األصول اجلزائية. “املدعى عليه على قاضي التحقيق العائدة إليه الدعوى

 ا تسهيل مهام املتقاضني ورجال القانون اوملا كان املشروع استحدث نصوصيف عدادها. من شأ: 
إذا مل يصدر احلكم يف املوعد الذي حدد يف اجللسة اخلتامية : التايل تكريس اجتهاد مستقر مبوجب النص - 

اه اإلصداره فلكل من فرقاء الدعوى أن يستأنفه خالل مخسة عشر يوممع العلم بأن مهلة . من تاريخ تبليغه إي
يف املشروع بدالً من عشرة أيام ااالستئناف حددت خبمسة عشر يوم. 

 .األصلي لسبب شكلي يستتبع رد االستئناف التبعي النص على أن رد االستئناف - 
 .املنع على حمكمة االستئناف أن تنظر يف وقائع جديدة مل تعرض على القاضي املنفرد الذي أصدر احلكم - 
 .النص على احلاالت اليت تستعمل فيها حمكمة االستئناف حق التصدي - 

 حمكمة اجلنايات 

د حوى قواعد دقيقة وواضحة يف البابني الثامن والتاسع املعدين ألصول احملاكمة أمام ملا كان القانون الساري املفعول ق 
مثالً نص . غري أن بعضها تضمن شكليات غري جمدية كما أن البعض اآلخر مل يعد يتالءم مع التطبيق العملي. حمكمة اجلنايات

بيد أن تطبيق هذه القاعدة يفترض أن تبقى احملكمة يف . اموقوفًمن قانون التنظيم القضائي اليت أوجبت أن حياكم املتهم  115املادة 
 .أمام حماكم اجلنايات ااألمر غري املطبق عملي. حالة انعقاد حىت تصدر حكمها

 ية مكتفيبإصدار قرار مهل يف حق املتهم املخلى سبيله خالل التحقيق أو  اوملا كان املشروع قد ألغى الشكليات غري اجلد
عما عدا ذلك من  ااحلضور يف طور التحقيق سواء أصدرت يف حقه آنذاك مذكرة توقيف غيابية أم ال ومتخلي املتخلف عن

ضمن املدينة اليت يقع فيها مركز احملكمة ليبلغ فيه  اشكليات وأجاز ختلية سبيل املتهم يف أثناء احملاكمة بشرط أن يتخذ له مقام
. أوراقها ومذكراا وأن يسلِّم نفسه إليها خالل أربع وعشرين ساعة من انعقاد كل جلسة وأن يدفع الكفالة اليت تقررها احملكمة

من وجه  امقبول فيعترب فار إذا تغيب عن جلسة ما دون عذر. منذ جلسة ختام احملاكمة وحىت صدور احلكم اعلى أن يبقى موقوفً
 .العدالة وتطبق يف حقه األصول اخلاصة مبحاكمة الفار

وملا كان القانون املعمول به قد نص على وضع أموال احملكوم عليه الفار من وجه العدالة حتت يد احلكومة لتديرها على  
لذا كان ال بد من االسترشاد . د التطبيق العملي مفعولهغري أن هذا التدبري مل ينتج على صعي. النحو الذي تدير به أموال الغائب

بالقانون املدين وإعطاء املدعي الشخصي احلق بتنفيذ ما حكم له به، بواسطة دائرة التنفيذ، على أموال احملكوم عليه الفار من وجه 
 .العدالة

حملكمة أن الفعل املسند إىل املتهم ال يؤلف إذا اعتربت ا”: من القانون النافذ قد نصت على ما يلي 333وملا كانت املادة  
لكن هذا النص مل حيدد ما إذا كان حيق للمتهم الفار، يف حال . “جناية بل جنحة أو خمالفة تبقى يدها على الدعوى وحتكم ا

نقص إذ نص على وقد تالىف واضعو املشروع هذا ال. اعتبار فعله جنحة أو خمالفة، أن يعترض على احلكم الغيايب الصادر يف حقه
أما إذا وصفت حمكمة اجلنايات الفعل الوارد يف . أن احلكم القاضي بتجرمي املتهم جبناية ال يقبل االعتراض عليه أو طلب نقضه

ام جبنحة فيحق للمحكوم عليه غيابق على هذا االعتراض األصول املتبعة أمام . أن يعترض على هذا احلكم أمامها اقرار االتطب
. وإذا قضت بإعفاء احملكوم عليه من العقاب يف جناية وبإلزامه بتعويض شخصي فيحق له االعتراض عليه. ستئناف اجلنححمكمة ا
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لسقوط دعوى احلق العام يف اجلناية مبرور الزمن فيحق للمحكوم عليه بتعويض شخصي أن  اوإذا مل تسقط الدعوى املدنية تبع
 .يعترض على احلكم بوجه املدعي الشخصي

وملا كان القانون املعمول به قد أوجب حضور احملامي الوكيل مع املتهم عند استجوابه وطيلة احملاكمة لكنه مل يعاجل  
وقد برزت هذه املعضلة ملا رفض املتهم الدكتور مسري جعجع . احلالة اليت يصر فيها املتهم على رفض تكليف أي حمامٍ للدفاع عنه

لذلك نص املشروع  اتالفي. بعدما انسحب وكالؤه من جلسات احملاكمة أمام الس العديلقبول أي وكيل مكلّف للدفاع عنه 
إذا أصر املتهم على عدم تعيني حمامٍ للدفاع عنه أو على رفض تكليف أي حمامٍ ملعاونته يف الدعوى فتجري حماكمته : على ما يلي

 .مما حيول دون عرقلة سري احملاكمة. دون حمامٍ

 يزحمكمة التمي 

من قانون التنظيم القضائي املنفّذ يف املواد اجلزائية، مث كان الجتهاد حمكمة التمييز  اضمن 142حىت  112ملا كانت املواد  
 .دور يف إجالء ما اعترى هذه النصوص من نقص أو غموض

أن األحكام : وجه التايلمن القانون املذكور على ال 113قد عدل املادة  21/3/1994بتاريخ  303وملا كان القانون رقم  
الصادرة يف القضايا اجلنائية تكون قابلة للنقض إذا كان يف القرار أو يف التحقيقات اجلارية أمام احملكمة أو يف احملاكمات ذهول 

 .عن القانون أو خمالفة له أو إغفال يف إحدى املعامالت املفروضة حتت طائلة اإلبطال

 .من أسباب النقض ااعتبار خمالفة املعامالت اجلوهرية سببوملا كان التعديل اقتصر على عدم  

وملا كان ما ورد يف أسباب النقض ال يكفي لتحقيق الغرض من إعطاء حمكمة التمييز دور مراقبة األحكام اليت تصدر عن  
 .حماكم اجلنايات واالستئناف رغبة يف التوصل إىل حتديد االجتهاد عن طريق تفسري القانون وتطبيقه

قد جددت أصول النقض  16/10/1961بتاريخ  7855باملرسوم رقم  املا كان حتقيق هذا الغرض يستلزم توسيع أسبابو 
 .ليتسىن حملكمة التمييز أن متارس دورها الرئيسي بشكل تتأمن به الغاية من وجودها

بشكل دقيق ال جمال ألي وملا كان املشروع قد حقق هذا الغرض يف املواد اليت نصت على أسباب النقض وأوضحتها  
 .تأويل فيه

 .وملا كانت الغرفة املدنية لدى حمكمة التمييز تتوىل البت يف طلبات تعيني املرجع ونقل الدعوى 

وملا كانت الغاية املستهدفة من إيالء الغرفة املدنية هذه الصالحية مل تتحقق من جراء اعتبارها إضافية فقد رأى واضعو  
 .إحدى الغرف اجلزائية لدى حمكمة التمييز الفصل يف هذه الطلباتاملشروع أن تتوىل 

 الس العديل 

 لس، جلهة البت يف دفع انتفاء صالحيته للنظر يف الدعوى، مل يكن موحداملا كان اجتهاد ا يف أغلب  ابل جاء متناقض
 .للخالف يف الرأي انص يضع حدلذا مست احلاجة إىل وضع . األحيان لعدم وضوح النص يف القانون املعمول به

وملا كان الس العديل يضع يده على الدعوى مبوجب قرار االام احملال إليه من احملقق العديل فقد ألزمه املشروع  
وعلى هذا األساس . بالتثبت من صالحيته يف ضوء النصوص القانونية اليت حتدد بدقة كافية اجلرائم اليت حتال على الس العديل

 .به اصبح البت يف انتفاء الصالحية منوطًأ

 أصول تبليغ األوراق واألحكام والقرارات الصادرة عن القضاء 
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ملا كانت أصول التبليغ يف القانون النافذ ختلو من الدقة والوضوح وكان من شأا عدم مراعاة حق الدفاع فقد وضعت  
التحقق من تأدية التبليغات يف القضايا اجلزائية هدفها املنشود يف املشروع نصوص جديدة مقتبسة عن القانون الفرنسي تؤمن 

لكل تأويل اوتسد النقص يف القانون احلايل وتضع حد. 
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 جدول توضيحي
 للمهل الواردة يف قانون أصول احملاكمات اجلزائية اجلديد

 
 أمام قاضي التحقيق: أوالً 

 املوضوع املهلة صاحب العالقة

 ساعة 24 - 1 املدعي الشخصي .أ 
 ساعة 24 - 2

 )115املادة (االعتراض على طلب إخالء السبيل 
استئناف قرار إخالء السبيل أو الترك أو الكفالة أو منع 
احملاكمة أو وصف الفعل خمالفة أو استرداد مذكرة 

 ).135املادة (للتوقيف 

 :املسؤول باملال أو الضامن .ب 
 :املدعى عليه .ج 
 :النيابة العامة .د 

 ساعة 24
 ساعة 24
 ساعة 24

 )135املادة (استئناف القرار الفاصل يف الصالحية 
 استئناف قرار رد إخالء السبيل أو رد الدفع الشكلي

استئناف مجيع قرارات قاضي التحقيق اإلدارية والتحقيقية 
 ).135املادة (والقضائية 

أمام القاضي املنفرد: اثاني 

 املوضوع املهلة صاحب العالقة

 املدعي الشخصي .أ 
 

 

 ساعة 24 - 1
 ساعة 24 - 2
3 - 15 ايوم 

 )192املادة (االعتراض على طلب إخالء السبيل 
 )192املادة (استئناف قرار إخالء السبيل 
 )214املادة (استئناف القرارات النهائية 

 )214املادة (استئناف القرارات النهائية  ايوم 15 املسؤول باملال والضامن .ب 

 أيام 10 - 1 :املدعى عليه .ج 
مدة مرور الزمن على - 2

 دعوى احلق العام
 ساعة 24 - 3
4 - 15 ايوم 

 )171املادة (االعتراض على احلكم الغيايب املبلغ 
 

 )171املادة (االعتراض على احلكم الغيايب غري املبلغ 
 )192املادة (استئناف رد طلب إخالء السبيل 

 )214املادة (استئناف القرارات النهائية 

 ساعة 24 - 1 النيابة العامة .د 

 شهر واحد - 2

 )192املادة (استئناف قرار إخالء السبيل 
 )214املادة (استئناف القرار النهائي 

 )216املادة (على االستئناف األصلي  ااستئناف تبعي رد أيام 5 جلميع األطراف .ه 
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 قرارات األصول املوجزة: اثالثً

 املوضوع املهلة صاحب العالقة

 احملكوم عليه .أ 
 النائب العام .ب 

 أيام 10
 أيام 10

 )205املادة (االعتراض على احلكم النهائي 
 )205املادة (االعتراض على القرار النهائي 

امية: ارابعمتييز قرارات اهليئة اال 

 املوضوع املهلة صاحب العالقة

 املدعي الشخصي .أ 
 املدعى عليه )ب( .ب 
 املسؤول باملال أو الضامن .ج 
 العامة النيابة .د 

 
 يوما منذ التبليغ 15
 

15 منذ الصدور  ايوم 

 
 )143املادة (استئناف قرارات اهليئة االامية 

 
 )143املادة (استئناف قرار اهليئة االامية 

متييز األحكام اجلنائية: اخامس 

 املوضوع املهلة صاحب العالقة

 املدعي الشخصي .أ 
 املسؤول باملال أو الضامن .ب 
 املدعى عليه .ج 

 
15 ايوم 

-  امتييز احلكم اجلنائي منذ صدوره وجاهي 
 )316املادة (ومنذ تبليغه إذا صدر مبثابة الوجاهي   -

 )316املادة (متييز احلكم اجلنائي منذ صدروه   - شهر واحد النيابة العامة االستئنافية أو املالية .د 

 )316املادة (متييز احلكم اجلنائي منذ صدوره  شهران النيابة العامة التمييزية .ه 

متييز األحكام الصادرة يف اجلنحة: اسادس 

 املوضوع املهلة صاحب العالقة

 املدعي الشخصي .أ 

 املسؤول باملال أو الضامن .ب 
 املدعى عليه .ج 

 
15 ايوم 

-  امتييز احلكم االستئنايف منذ صدوره وجاهي 
 )316املادة (ومنذ تبليغه إذا صدر مبثابة الوجاهي   -

 )316املادة (متييز احلكم االستئنايف منذ صدوره  شهر واحد النيابة العامة االستئنافية أو املالية .د 

 )316املادة (متييز احلكم االستئنايف منذ صدوره  شهران النيابة العامة التمييزية .ه 
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