
 
 األول الباب

 عامـــة أحكــام

 األولى: المادة

 ابالكت عل ه دل لما وفقا   اإلساايم    الشاار ع  أحكام أمامها المعروضاا  القضااا ا على المحاكم تطبق
 إجراءات في وتتق د والساااااا    الكتاب مع تتعارض ال أ ظم  من األمر ولي  صاااااادر  وما والساااااا   

 ال ظام. هذا في ورد بما  ظرها

 الثانية: المادة

 ل هاع الم صاو  األحوال في إال ساج ه  أو توق فه  أو تفت شاه  أو إ ساان  أي على القبض  جوز ال
 تحددها التي وللمدة م هما لكل المخصااااااصاااااا  األماكن في إال السااااااجن أو التوق ف  كون وال  ظاما  
 المختص . السلط 

 لمه   ا المعامل  أو للتعذ ب تعر ضاااه كذلك و ُْحَظر مع و ّا   أو جساااد ا   عل ه المقبوض إ ذاء و ُْحَظر
 للكرام .

 الثالثة: المادة

 ا   ظام أو شااااارعا   محظور بأمر إدا ته ثبوت بعد إال شاااااخ   أي على جزائ   عقوب  توق ع  جوز ال
 الشرعي. للمقتضى وفقا   تُْجرى محاكم  بعد

     الرابعة: المادة

 والمحاكم . التحق ق مرحلتي في ع ه للدفاع محام أو بوك ل  ستع ن أن متهم لكل  حق -1

 بها. التعر ف الواجب المتهم حقوق ال ظام هذا لوائح تب ن -2

  المادة الخامسة:
 م ها سحبها ألحد  حق وال أخرى جه  أو محكم  إلى إحالتها تجوز في محكم  إلى قض   رفعت إذا

 المحكم . في ق دها تار خ من مرفوع  القض   وتعد ف ها  الحكم قبل

 السادسة: المادة

 جراءاتلإل وطبقا   الشااارعي للمقتضاااى وفقا   تهم من إل هم  سااا د ف ما المتهم ن محاكم  المحاكم تتولى
 مام العام المدعي من بها مدعى غ ر وقائع في ت ظر أن وللمحكم  ال ظام. هذا في عل ها الم صو 

 تحق ق. إلى  حتاج ال

 السابعة: المادة

 إنف القضاة؛ من  ظاما   اليزم العدد الحكم إصدار وجلس  القض   في ال ظر جلسات  حضر أن  جب
  كلفف ذلك تعذر فإن قضااااتها  من ال صااااب  كمل من المحكم  رئ س ف كلف اليزم العدد  توافر لم

 الشأن. هذا في القضاة من ال صاب  كمل من للقضاء األعلى المجلس رئ س

 الثامنة: لمادةا

ا الرأي  تداولوا أن المحكم  أعضاء على   هرأ م هم كل  بدي وأن إصدار   قبل الحكم و  اقشوا سرًّ
 بطضااا في وأسااابابه رأ ها توضاااح أن األقل   وعلى األغلب  . أو باإلجماع األحكام وتصااادر ذلك. في

 الضااااااابط. في األقل اا  رأي على الرد في  ظرهااا وجهاا  توضاااااااح أن األكثر اا  وعلى القضااااااا اا  
 المرافع . إلى استمعوا الذ ن القضاة غ ر المداول  في  شترك أن  جوز وال

 التاسعة: المادة

  ال ظام. هذا في عل ها الم صو  لألحكام وفقا   عل ها ليعتراض قابل  الجزائ   األحكام تكون

 العاشرة: المادة

 يف القصا  أو القطع  أو الرجم  أو بالقتل  م ها المؤ دة أو االستئ اف محكم  من الصادرة األحكام
 العل ا. المحكم  من تأ  دها بعد إال  هائ   تكون ال دو ها  ف ما أو ال فس

 عشرة: الحادية المادة

  قضفت ـااا ال ظام هذا من )العاشرة( للمادة تطب قا   ـااا عل ها المعروض الحكم العل ا المحكم  تؤ د لم إذا
  ظرها. من غ ر من جد د من ف ها لتحكم األولى الدرج  م محك إلى القض   وتع د الحكم 

 عشرة: الثانية المادة



 لذلك. الم ظم  واللوائح لأل ظم  وفقا   ومحاكمتهم والفت ات األحداث مع التحق ق  كون

 عشرة: الثالثة المادة

 والئحته. ل ظامها طبقا   العام واالدعاء التحق ق العام واالدعاء التحق ق ه ئ  تتولى

 عشرة: الرابعة لمادةا

 همول ال ظام  لهذا طبقا   الصااادرة القضااائ   الجهات أوامر   فذوا أن العام  الساالط  رجال جم ع على
 لت ف ذها. الم اسب  الوس ل   ستعملوا أن

  

  

 الثاني الباب

 الجزائية الدعوى

 األول الفصل

 الجزائية الدعوى رفع

 عشرة: الخامسة المادة

عام واالدعاء التحق ق ه ئ  تخت  قا   - ال قام  - ل ظامها وف مام ومباشااااااارتها الجزائ   الدعوى بإ  أ
 المختص . المحاكم

 عشرة: السادسة المادة

  االقضاااااااا جم ع في الجزائ   الدعوى رفع حق بعد   من ولوارثه - ع ه   وب َمنْ  أو - عل ه للمج ي
 هذ  في المحكم  وعلى . المختصااا  حكم الم أمام الدعوى هذ  ومباشااارة خا   حق بها  تعلق التي

 بالحضور. العام المدعي إبيغ الحال

 عشرة: السابعة المادة

قام  تجوز ال  الإ لألفراد خا  حق ف ها الواجب الجرائم في التحق ق إجراء أو الجزائ   الدعوى إ
 إال المختصااا ؛ الجه  إلى بعد  من وارثه أو ع ه    وب مَمنْ  أو عل ه  المج ي من شاااكوى على ب اء  
 الجرائم. هذ  في قوالتحق  الدعوى رفع في عام  مصلح  العام واالدعاء التحق ق ه ئ  رأت إذا

 عشرة: الثامنة المادة

  َعفَ ُمْ   ائبه؛ مصاااالح  وب ن بعد  من وارثه أو عل ه المج ي مصاااالح  ب ن تعارض للمحكم  ظهر إذا
 آخر.  ائب و قام المرافع   في االستمرار من ال ائب

 عشرة: التاسعة المادة

م  دعوى في- للمحكم  تب ن إذا قا ها م مام مت من غ ر متهم ن ه اك أن - أ لدعوى أق   أو عل هم  ا
 راءاتاإلج الستكمال ؛ بذلك الدعوى رفع من إبيغ فعل ها المعروض   بالتهم  مرتبط  أخرى وقائع

 ال ظام. هذا في عل ها الم صو 

 :العشرون المادة

 أحد في التأث ر أو لها  الواجب باالحترام أو بأوامرها اإلخيل شاااااااأ ها من أفعال وقعت إذا للمحكم 
 أن أمامها؛ م ظورة دعوى شاااااأن في ذلك وكان الشاااااهود  أو الدعوى أطراف أحد في أو أعضاااااائها

 الشرعي. بالمقتضى ف ها وتحكم األفعال تلك في ت ظر

 والعشرون: الحادية المادة

 في كوذل ف ها  قرار أي  صدر أو قض    أي  تولى أن العام واالدعاء التحق ق ه ئ  لعضو  جوز ال
 اآلت  : الحاالت

 صاال  بأحدهم تربطه كا ت أو الخصااوم  ألحد زوجا   كان أو شااخصاا ا   عل ه الجر م  وقعت إذا -1
 الرابع . الدرج  إلى مصاهرة أو قراب 

 . التحق ق مسار في تأث رها  رجح مودة أو عداوة الخصوم أحد وب ن ب  ه كان إذا -2

 أدى أو وك ي   أو محكما   أو خب را   بوصاافه ؛ القضاا   في عمل أي أدى أن له ساابق قد كان إذا -3
 ذلك. و حو ف ها  شهادة

 
 الثاني الفصل

 الجزائية الدعوى انقضاء



 والعشرون: الثانية المادة

 اآلت  : الحاالت إحدى في العام  الجزائ   الدعوى ت قضي

  هائي. حكم صدور -1

 العفو.  دخله ف ما األمر ولي عفو -2

 للعقوب . مسقط  الشرع   بضوابطها ف ه التوب  تكون ما -3

 المتهم. وفاة -4

 الخا . الحق دعوى في االستمرار من ذلك  م ع وال

 والعشرون: الثالثة المادة

 اآلت ت ن: نالحالت  إحدى في الخاص  الجزائ   الدعوى ت قضي

  هائي. حكم صدور -1

 وارثه. أو عل ه المج ي عفو -2

 العام. الحق دعوى في االستمرار من وارثه أو عل ه المج ي عفو  م ع وال

 الثالث الباب

 االستدالل إجراءات

 األول الفصل

 وضبطها المعلومات جمع

 والعشرون: الرابعة المادة

 المعلومات وجمع الجرائم مرتكبي عن بالبحث  قومون الذ ن األشااااخا  هم الج ائي الضاااابط رجال
 االتهام. وتوج ه للتحق ق اليزم  واألدل 

 والعشرون: الخامسة المادة

 - ال ظام اهذ في المقررة الج ائي الضااابط في بوظائفهم  تعلق ف ما - الج ائي الضااابط رجال  خضاااع
 نم كل أمر في ال ظر المختصااا  جه ال من تطلب أن ولله ئ  العام. واالدعاء التحق ق ه ئ  إلشاااراف

 إخيل وند عل ه  التأد ب   الدعوى رفع تطلب أن ولها عمله  في تقص ر أو لواجباته مخالف  م ه تقع
 الجزائ  . الدعوى رفع في بالحق

 والعشرون: السادسة المادة

 : من كل - إل ه الموكول  المهمات بحسب - الج ائي الضبط بأعمال  قوم

 اختصاصهم. مجال في العام  واالدعاء التحق ق ه ئ  أعضاء -1

 والمراكز. والمحافظات المدن في ومعاو  هم الشرط مد ري -2

 تقع تيال الجرائم في - إل ه الموكول  المهمات بحسب كل - العسكر   القطاعات جم ع في الضباط -3
 م هم. كل اختصا  ضمن

 المراكز. ورؤساء المحافظات محافظي -4

 مت ها. على ترتكب التي الجرائم في والجو    البحر   السعود   المراكب رؤساء -5

 اختصاصهم. حدود في الم كر  عن وال هي بالمعروف األمر ه ئ  مراكز رؤساء -6

 خاص . أ ظم  بموجب الج ائي  الضبط صيح ات خولوا الذ ن واألشخا  الموظف ن -7

 األ ظم . به تقضي ما بحسب بالتحق ق   كلفون الذ ن واألشخا  واللجان الجهات -8

 والعشرون: السابعة المادة

شكاوى البيغات  قبلوا أن اختصاصه بحسب كل الج ائي الضبط رجال على  في ل همإ ترد التي وال
 المعلومات وجمع بفحصاااااااها  قوموا أن إشااااااارافهم تحت مرؤوسااااااا هم وعلى وعل هم الجرائم  جم ع

 بيغإ مع لذلك   عد ساااجل في وتار خها ملخصاااها و ساااجلوا عل ه   وقعون محضااار في بها لمتعلق ا
 مكان إلى ب فساااااااه الج ائي الضااااااابط رجل   تقل أن و جب فورا . بذلك العام واالدعاء التحق ق ه ئ 

 ءاتاباإلجر والق ام أدلتها  على والمحافظ  بالجر م    تعلق ما كل وضاااابط عل ه  للمحافظ  الحادث
 هو هعل   وقع بذلك خا  محضاااار في اإلجراءات هذ  جم ع  ثبت أن وعل ه الحال  تضاااا هاتق التي

 ومعاو و .

 والعشرون: الثامنة المادة



 عالوقائ عن معلومات لد هم من أقوال إلى  ساااتمعوا أن المعلومات جمع أث اء الج ائي الضااابط لرجال
 أن ولهم محاضااااااارهم. في ذلك و ثبتوا تكابها ار إل ه  ساااااااب من  ساااااااألوا وأن ومرتكب ها  الج ائ  

  كتاب . رأ هم و طلبوا وغ رهم أطباء من الخبرة بأهل  ستع  وا

 والعشرون: التاسعة المادة

ن المقدم  الشااكوى تعد  صااراح  قرر إذا إال الخا   بحقه مطالب  الجر م  بساابب ضاارر أصااابه ممَّ
 تصاااااد ق مع عل ه  واإلشاااااهاد المحضااااار في ذلك إثبات المحقق وعلى حقه. عن  زوله المحقق أمام

 القذف. وحد القصا  في الحق عن  زوله على المختص  المحكم 

 

 الثاني الفصل

 بالجريمة التلبس

 الثالثون: المادة

 إذا بها ا  متلبساا الجر م  وتعد قر ب. بوقت ارتكابها عقب أو ارتكابها  حال بها متلبسااا   الجر م  تكون
 وعهاوق بعد مرتكبها وجد إذا أو وقوعها  إثر الصاا ا  مع العام  تبعته أو شااخصااا   عل ه المج ي تبع

 أ ه على م ها  سااااتدل أخرى  أشاااا اء أو أدوات  أو أمتع   أو أساااالح   أو آالت  حامي   قر ب بوقت
 ذلك. تف د عيمات أو آثار الوقت هذا في به وجدت إذا أو ف ها  شر ك أو فاعل

 والثالثون: الحادية المادة

 و عا ن هاوقوع مكان إلى فورا     تقل أن - بالجر م  التلبس ف حال - الج ائي الضبط رجل على ب ج
 وأن الحق ق   كشااف في  ف د ما وكل واألشااخا   األماكن حال و ثبت عل ها  و حافظ الماد   آثارها
 كبها.ومرت الواقع  شأن في معلومات على م ه الحصول  مكن من أو حاضرا   كان من أقوال  سمع
 با تقاله. فورا   العام واالدعاء التحق ق ه ئ   بلغ أن عل ه و جب

  المادة الثانية والثالثون:
 ح ارمب من الحاضااااااار ن  م ع أن - بالجر م  التلبس حال في - ا تقاله ع د الج ائي الضااااااابط لرجل
 من الحال في  ساااااااتدعي أن وله  بذلك اليزم المحضااااااار  حرر حتى  ع ه االبتعاد أو الواقع  مكان
 الواقع . شأن في معلومات على م ه الحصول  مكن

ن أحد امت ع أو الج ائي الضااابط رجل من إل ه الصاااادر األمر الحاضااار ن أحد خالف وإذا  دعاهم ممَّ
 في ا تر ما لتقر ر المختصاا  المحكم  إلى المخالف و حال المحضاار  في ذلك ف ثبت الحضااور؛ عن

 شأ ه.

 

 الثالث الفصل

 المتهم على القبض

 والثالثون: الثالثة المادة

 كاف   ئلدال توجد الذي الحاضاار المتهم على القبض بالجر م  التلبس حال في الج ائي الضاابط لرجل
ر أن على اتهامه؛ على  فيو فورا . العام واالدعاء التحق ق ه ئ  بإبيغ  بادر وأن بذلك  محضرا    حّرِّ

 ابيكت بأمر إال سااااع  وعشااار ن أربع من ألكثر موقوفا   عل ه المقبوض قاءإب  جوز ال األحوال جم ع
 المحقق. من

 عل ه بالقبض أمرا    صاااااااادر أن الج ائي الضااااااابط رجل على ف جب حاضااااااارا   المتهم  كن لم فإذا
 المحضر. في ذلك  ب ن وأن وإحضار  

 والثالثون: الرابعة المادة

 الئلد وجود ترجح وإذا عل ه  المقبوض المتهم أقوال فورا    سمع أن الج ائي الضبط رجل على  جب
 نأ عل ه  جب الذي المحقق إلى المحضاار مع ساااع  وعشاار ن أربع خيل ف رسااله اتهامه على كاف  

 ه.ع  اإلفراج أو بتوق فه  أمر ثم ساع   وعشر ن أربع خيل عل ه المقبوض المتهم  ستجوب

 والثالثون: الخامسة مادةال

 لط الساااااا من بأمر إال توق فه أو إ سااااااان أي على القبض  جوز ال بالجر م   التلبس حاالت غ ر في
 بذلك. المختص 

 والثالثون: السادسة المادة



 إخبار  و جب مع و ا   أو جساااااااد ا   إ ذاؤ   جوز وال كرامته  حفظ بما الموقوف  عامل أن  جب -1
 إبيغه.  رى بمن االتصال في الحق له و كون توق فه بأسباب

 توق فه. باستمرار المحقق أمر صدور فور الموقوف الموظف مرجع إبيغ  جب -2

 مافب ذلك تعذر فإن محارمها  أحد بحضور معها والتحق ق واستجوابها المرأة أقوال سماع  كون -3
 الخلوة.  م ع

 :والثالثون ةالسابع المادة

 الو  ظاما . لذلك المخصااصاا  التوق ف أماكن أو السااجون في إال سااج ه أو إ سااان أي توق ف  جوز ال
 عل ه وموقع المدة ومحدد مسااابب أمر بموجب إال إ ساااان أي قبول توق ف أو ساااجن أي إلدارة  جوز

 األمر. هذا في المحددة المدة بعد تبق ه أال و جب المختص   السلط  من

 :والثالثون ةالثامن المادة

 وائرد في التوق ف وأماكن السااجون ز ارة العام واالدعاء التحق ق ه ئ  أعضاااء من المختصاا ن على
 موقوف أو مساااجون وجود عدم من والتأكد الرسااامي  بالدوام التق د دون وقت أي في اختصااااصاااهم

  تصاالوا وأن التوق ف  أماكن وسااجيت السااجون سااجيت على  طَّلعوا وأن مشااروع   غ ر بصااف 
 وعلى الشااااأن. هذا في  قدمو ه ما  تساااالموا وأن شااااكاواهم   ساااامعوا أنو والموقوف ن  بالمسااااجو  ن

  حتاجو ه ما كل العام واالدعاء التحق ق ه ئ  ألعضاااااء  قدموا أن التوق ف وأماكن السااااجون مد ري
 مهماتهم. ألداء

  

  

 :والثالثون ةالتاسع المادة

 شاااااكوى التوق ف أو الساااااجن مد ر إلى - وقت أي في -  قدم أن في الحق موقوف أو مساااااجون لكل
 بولهاق المد ر وعلى العام  واالدعاء التحق ق ه ئ  عضااااو إلى إبيغها م ه و طلب شاااافه    أو كتاب  

 دارةإ وعلى تسااااااالمها.  ثبت بما مقدمها وتزو د لذلك   عد ساااااااجل في إثباتها بعد الحال في وإبيغها
 أو نالمساااجو   أحوال لمتابع  المخت  اله ئ  عضاااول مساااتقل مكتب تخصااا   التوق ف أو الساااجن

 الموقوف ن.

 األربعون: المادة

 أو للسجن مخص  غ ر مكان في أو مشروع  غ ر بصف  موقوف أو مسجون بوجود علم من لكل
   تقل أن بذلك علمه فور المخت  اله ئ  عضااو وعلى العام. واالدعاء التحق ق ه ئ   بلغ أن التوق ف

 انك إذا ع ه باإلفراج  أمر وأن التحق ق   جري وأن الموقوف  أو المسجون ف ه الموجود المكان إلى
 الجه  إلى  رفع بذلك محضاااااارا    حرر أن وعل ه مشااااااروع   غ ر بصااااااف  جرى توق فه أو سااااااج ه

 ذلك. في المتسبب ن حق في األ ظم  به تقضي ما لتطب ق المختص 

 الرابع الفصل

 والمساكن األشخاص تفتيش

 :واألربعون ةالحادي المادة

 جسااااد  تحمي الشااااخ  وحرم  صاااا ا تها. تجب حرم  ومراكبهم ومكاتبهم ومساااااك هم لألشااااخا 
 بأي محاط أو مساااااااّور مكان كل المساااااااكن حرم  وتشااااااامل  أمتع  من معه وما وماله وميبساااااااه

 مأوى. الستعماله ُمعدّ   أو حاجز 

  

  

 :واألربعون ةالثاني المادة

  الم صو األحوال في إال تفت شه أو مسكون مكان أي إلى الدخول الج ائي الضبط لرجل  جوز ال
 ت شاااهاتف في ف كتفى المسااااكن عدا وما العام  واالدعاء التحق ق ه ئ  من مسااابب وبأمر  ظاما   عل ها
 من الج ائي الضااابط رجل تمك ن شااااغله أو المساااكن صااااحب رفض وإذا المحقق. من مسااابب بإذن

 لدخول المشاااااروع  اليزم  الوساااااائل  تخذ أن الج ائي الضااااابط لرجل جاز دخوله  قاوم أو الدخول
 الحال. تقتض ه ما سببح المسكن



  حو أو حر ق أو غرق أو هدم حدوث أو الداخل  من المساعدة طلب حال في المسكن دخول و جوز
 عل ه. للقبض مطاردته أث اء معتد   دخول أو ذلك 

 :واألربعون ةالثالث المادة

 فتشااااه.  أن  - المتهم على القبض  ظاما   ف ها  جوز التي األحوال في - الج ائي الضاااابط لرجل  جوز
 امرأة بلق من التفت ش  كون أن وجب امرأة المتهم كان وإذا وأمتعته. وميبسه جسد  التفت ش و شمل
 الج ائي. الضبط رجل   دبها

 :واألربعون ةالرابع المادة

 من ف ه ما و ضاااابط المتهم مسااااكن  فتش أن بالجر م  التلبس حال في الج ائي الضاااابط لرجل  جوز
 المسكن. في موجودة أ ها قو   أمارات من اتضح إذا الحق ق ؛ كشف في تف د التي الموجودات

 واألربعون: ةالخامس المادة

 عهم  خفي أ ه على - ف ه موجود شخ  أي ضد أو ضد   قرائن متهم مسكن تفت ش أث اء قامت إذا
 . فتشه أن الج ائي الضبط لرجل جاز - الحق ق  كشف في  ف د ش ئا  

  

  

 واألربعون: ةالسادس المادة

 تحق قال أو ع ها  المعلومات جمع الجاري بالجر م  الخاص  األش اء عن للبحث إال التفت ش  جوز ال
 يف تف د أو جر م   ح ازتها تعد أشاااا اء وجود التفت ش أث اء عرضااااا   ظهر إذا ذلك  ومع شااااأ ها. في

 محضاااار في وإثباتها ضاااابطها الج ائي الضاااابط رجل على وجب أخرى  جر م  في الحق ق  كشااااف
 التفت ش.

 :واألربعون ةالسابع المادة

 معه. المق م   األهل الكامل أسااارته أفراد أحد أو    به َمنْ  أو صااااحبه بحضاااور المساااكن تفت ش  كون
 أو حكمه في َمنْ  أو الحي عمدة بحضاااااااور التفت ش  كون أن وجب هؤالء  أحد حضاااااااور تعذر وإذا

 يف ذلك و ُثْبَت التفت ش إذن على االطيع من ع ه   وب َمنْ  أو المسااااكن صاااااحب و َُمّكن شاااااهد ن 
 المحضر.

 واألربعون: ةالثامن المادة

  أتي: ما التفت ش محضر  تضمن أن  جب

 . وساعته التفت ش وتار خ وتوق عه ووظ فته التفت ش أجرى من اسم -1

 إذن. غ رب التفت ش اقتضت التي الملح  الضرورة ب ان أو التفت ش  بإجراء الصادر اإلذن    -2

 وتوق عاتهم. التفت ش حضروا الذ ن األشخا  أسماء -3

 دق قا . وصفا   ضبطت التي الموجودات وصف -4

 شااااااا اءاأل إلى بال ساااااااب  المتخذة واإلجراءات التفت ش أث اء اتخذت التي راءاتاإلج جم ع إثبات -5
 المضبوط .

  المادة التاسعة واألربعون:
 أن هل  جوز في طر ق  بأي مغلق  أو مختوم  أوراقا   المتهم مسكن في الج ائي الضبط رجل وجد إذا

 المخت . المحقق على وعرضها التفت ش محضر في ذلك إثبات وعل ه  فضها 

 الخمسون: المادة

 أمكن إن وتربط مغلق  حرز في المضبوط  واألوراق األش اء توضع التفت ش مكان مغادرة قبل-1
 لىإ و شااار بضاابطها  المحرر المحضاار تار خ الختم داخل شاار ط على و كتب عل ها  و ختم ذلك 

 أجله. من الضبط حصل الذي الموضوع

 تو  مح المختص   الج ائي الضبط جه  لدى الغرض لهذا تعد أماكن في المحرزة األش اء تحفظ -2
 و وضاااع محرز  كل طب ع  تقتضاااا ه ما بحسااااب حفظها و كون ؛ واألمان الساااايم  إجراءات على

   أطرافها وأساااااماء و وعها  القضااااا    ورقم المحرز رقم ف ه  دون المحرزات بهذ  خا  ساااااجل
 ه ئ  لرقاب  األماكن هذ  وتخضع شأ ها  في المتخذة واإلجراءات محرز ال ووصف ع ها  وموجز
 وتفت شها. العام واالدعاء التحق ق

 والخمسون: ةالحادي المادة



 أو المتهم بحضاااور إال - ال ظام هذا من )الخمسااا ن( للمادة طبقا   - الموضاااوع  األختام فض  جوز ال
 في حضاااااورهم وعدم بها وإبيغهم لذلك دعوتهم بعد أو األشااااا اء  هذ  ع د  ضااااابطت من أو وك له
 المحدد. الوقت

 والخمسون: ةالثاني المادة

 ظام ال   خولها التي الساالط  حدود في اغروبه إلى الشاامس شااروق من  هارا   التفت ش  كون أن  جب
 حال يف إال ل ي   المساكن دخول  جوز وال متصي . إجراؤ  دام ما الل ل إلى التفت ش  ستمر أن و مكن
 بالجر م . التلبس

  المادة الثالثة والخمسون:
 امرأة. شبالتفت  القائم ن مع  كون أن وجب المتهم   المرأة إال تفت شه المراد المسكن في  كن لم إذا

 والخمسون: ةالرابع المادة

 في كان إذا ال ظام  هذا من واألربع ن( )الخامسااااااا  و واألربع ن( الثالث ) المادت ن حكم مراعاة مع
 ائم نالق مع  كون أن وجب تفت شااهن  وال عل هن القبض الدخول من الغرض  كن ولم  ساااء المسااكن
 لكلذ اليزم  التساااه يت  ُْم َْحنَ  وأن المساااكن  مغادرة أو االحتجاب  من  َُمكَّنّ  وأن امرأة  بالتفت ش

 و ت جته. التفت ش بمصلح   ضر ال بما

 والخمسون: ةالخامس المادة

 شالتفت  هذا أن قو   أمارات من اتضااااح إذا إال مسااااك ه  غ ر مسااااكن أو المتهم غ ر تفت ش  جوز ال
 التحق ق. في س ف د

 

 الخامس الفصل

 المحادثات ومراقبة الرسائل ضبط

 والخمسون: ةالسادس المادة

 ز جو في حرم   االتصاااااااال وساااااااائل من وغ رها الهاتف   والمحادثات والبرق   البر د   للرساااااااائل
 ال ظام. هذا عل ه     لما وفقا   محددة  ولمدة مسبَّب بأمر إال مراقبتها أو عل ها االطيع

 والخمسون: ةالسابع المادة

 وله  والطرود والمطبوعات والخطابات الرسائل بضبط  أمر أن العام واالدعاء التحق ق ه ئ  لرئ س
 ر م ج في الحق ق  ظهور في فائدة لذلك كان متى وتساااااااج لها  الهاتف   لمحادثاتا بمراقب   أذن أن

 فقا  و للتجد د قابل  أ ام عشااارة على تز د ال بمدة ومحددا   مسااابَّبا   اإلذن أو األمر  كون أن على وقعت 
 التحق ق. لمقتض ات

 والخمسون: ةالثامن المادة

 أن وله المضااابوط   األخرى واألشااا اء ألوراقوا والرساااائل الخطابات على االطيع وحد  للمحقق
 ملف إلى م ها  سااخ أو بضاامها  أمر أن - التحق ق مقتضاا ات بحسااب - وله التسااج يت  إلى  سااتمع

 إل ه. مرسل  أو لها حائزا   كان من إلى بردها  أمر أو القض   

 والخمسون: ةالتاسع المادة

 إل ه  سل المر الشخ  أو المتهم إلى المضبوط  والبرق    البر د  والرسائل الخطابات مضمون  ُبَلَّغ
 التحق ق. بس ر إضرار ذلك في كان إذا إال وقت  أقرب في م ها صورة له تعطى أو

 ن:الستو المادة

 لحا في وله إل ه  تساااال مها المخت  المحقق من  طلب أن المضاااابوط  األشاااا اء في الحق لصاااااحب
 المحقق.  تبعها تيال الدائرة رئ س لدى  تظلم أن الرفض

 والستون: ةالحادي المادة

 راقواألو األش اء عن معلومات - التفت ش بسبب - علمه إلى وصل من كل وعلى المحقق على  جب
 إال  ر  غ إلى بها  فضاااي أو كا ت طر ق  بأي بها   تفع وأال سااار تها  على  حافظ أن ؛ المضااابوط 

 ق طر  بأي بها ا تفع أو  ظامي مساااااوغ دون بها أفضاااااى فإذا . بها ال ظام  قضاااااي التي األحوال في
 مساءلته. تع  ت كا ت 

 :والستون ةالثاني المادة



 األوراق ع د  ضااااابطت لمن كان إذا ال ظام  هذا من (نوالخمسااااا  التاساااااع ) المادة حكم مراعاة مع
 المحقق. من عل ها مصدق م ها صورة له تعطى ف ها عاجل  مصلح 

  

  

 الرابع الباب

 التحقيق إجراءات

 األول الفصل

 المحقق تصرفات

 والستون: ةالثالث المادة

 تبعها  التي الدائرة ولرئ س األوراق  بحفظ  وصي أن الدعوى في للس ر وجه ال أن رأى إذا للمحقق
 بحفظها. األمر المحقق

 والستون: ةالرابع المادة

 حال وفي الخا   بالحق والمدعي عل ه المج ي إبيغ المحقق على وجب بالحفظ أمر صااااااادر إذا
 المتوفى. إقام  مكان في جم عهم لورثته اإلبيغ  كون أحدهما وفاة

 والستون: ةالخامس المادة

 في بالتحق ق  قوم أن المحقق على و جب التحق ق. لحضااااااور محام أو بوك ل االسااااااتعا   حق للمتهم
 قوم  أن الجرائم هذ  غ ر في وله ال ظام. هذا في عل ه م صااااو  هو لما وفقا   الكب رة الجرائم جم ع

 همالمت بتكل ف الادعوى  رفع أن أو ذلاك  تساااااااتلزم أهم تهاا أو ظروفهاا أن وجاد إذا ف هاا باالتحق ق
 المختص . المحكم  أمام مباشرة بالحضور

 والستون: السادسة المادة

 حق ق الت إجراءات من أكثر أو مع ن بإجراء للق ام الج ائي الضبط رجال أحد كتاب    دب أن للمحقق
 إذاو اإلجراء. هذا في للمحقق التي السلط  -  دبه حدود في - للم دوب و كون المتهم  استجواب عدا

 بذلك   دب أن فله اختصاااااااصااااااه  دائرة خارج اإلجراءات من إجراء المحقق اتخاذ إلى الحال دعت
 أن المحقق على و جب األحوال. بحساااب بها الج ائي الضااابط رجال أحد أو المختصااا  الدائرة محقق
 ذلك. التحق ق مصلح  اقتضت إذا اإلجراء بهذا للق ام ب فسه   تقل

 والستون: ةالسابع المادة

 كتاب    - ن ب  أن التحق قات بعض إلجراء غ ر  ف ها   دب التي األحوال جم ع في المحقق على  جب
 من آخر عمل أي  جري أن وللم دوب اتخاذها. المطلوب واإلجراءات تحق قها المطلوب المساااااائل -

 كذل كان متى الوقت  فوات ف ها  خشاااااااى التي األحوال في المتهم  ساااااااتجوب وأن التحق ق  أعمال
 الحق ق . كشف في والزما   له الم دوب بالعمل متصي  

 والستون: ةالثامن المادة

 نالمحقق  على  جب التي األسااااااارار من ع ها تسااااااافر التي وال تائج  فساااااااها التحق ق إجراءات تعد
 وأ وظ فتهم بساااابب  حضاااارو ه أو ق قبالتح  تصاااالون ممن وغ رهم وخبراء كتاب من - ومعاو  هم

 مساءلته. تتع ن م هم  خالف ومن إفشائها  عدم - مه تهم

 والستون: ةالتاسع المادة

 محققال و فصل الدعوى  في التحق ق أث اء الخا  بحقه  دّعي أن الجر م  من ضرر لحقه لمن -1
به ُرفِّضَ  ولمن إل ه. تقد مه تار خ من أ ام ثيث  خيل االدعاء هذا قبول مدى في   عترض أن طل

 ر بالقرا إبيغه تار خ من أسااااااابوع خيل المحقق  تبعها التي الدائرة رئ س لدى القرار هذا على
  هائ ا . التحق ق مرحل  في الدائرة رئ س قرار و كون

  حضاااااااروا أن محام ه  أو م هم كل ووك ل الخا   بالحق والمدعي عل ه  والمج ي للمتهم  -2
 ال ظام. لهذا اليزم  اللوائح تحدد  ما وفق ق قالتح إجراءات

 السبعون: المادة

 أو ل للوك ول س .همع الحاضااار محام ه أو وك له عن المتهم  عزل أن - التحق ق أث اء - للمحقق ل س
 ماذكرة للمحقق  قادم أن األحوال جم ع في ولاه المحقق  من باإذن إال التحق ق في التادخال المحاامي

  القض  . ملف إلى المذكرة هذ  ضم المحقق وعلى   بملحوظاته خط  



 والسبعون: ةالحادي المادة

 ف ه. رىتُجْ  الذي والمكان التحق ق إجراءات المحقق ف ه س باشر الذي وال وم بالساع  الخصوم  بلغ

 والسبعون: ةالثاني المادة

 جري  التي المحكم  بلدة في مكا ا    ع ن أن الخا  بالحق والمدعي عل ه المج ي من كل على  جب
  كون ذلك  فعل لم فإن البلدة  تلك في مق ما    كن لم إذا المكا ي؛ اختصااااااااصاااااااها  طاق في التحق ق
 به. إبيغه  لزم ما بكل المحكم  إدارة بإبيغ صح حا   إبيغه

 :والسبعون الثالثة المادة

 أن قالمحق وعلى   تقد مها  رون التي الطلبات المحقق إلى  قدموا أن - التحق ق أث اء - للخصاااااااوم
 إل ها. است د التي األسباب ب ان مع ف ها  فصل

 والسبعون: الرابعة المادة

   الخصااوم مواجه  في صاادرت قد  جر ه الذي التحق ق شااأن في وقراراته المحقق أوامر تكن لم إذا
 صدورها. تار خ من أ ام ثيث  خيل إ اها بلغهم  أن فعل ه

 والسبعون: الخامسة المادة

 ذلك. األمر استلزم إذا األمن برجال مباشرة  ستع ن أن بواجبه ق امه حال للمحقق

  

 الثاني الفصل

 الخبراء ندب

 والسبعون: السادسة المادة

  ه. جر الذي بالتحق ق متعلق  مسأل  أي في الرأي إلبداء مخت  بخب ر  ستع ن أن للمحقق

 والسبعون: السابعة المادة

 آخر ب را  خ به  ساااتبدل أن وللمحقق المحقق  حدد  الذي الموعد في كتاب  تقر ر   قدم أن الخب ر على
  قدم أن الخصاااااوم من واحد ولكل لذلك  مقتضاااااى َوجد أو له  المحدد الموعد في التقر ر  قدم لم إذا

 شار  .است بصف  آخر خب ر من تقر را  

 والسبعون: ةالثامن المادة

 إلى االعتراض و قدم ذلك  إلى تدعو قو   أساااااااباب وجدت إذا الخب ر على االعتراض للخصاااااااوم
 ثيث  مدة يف ف ه الفصاال المحقق وعلى االعتراض  أسااباب ف ه  ب ن أن و جب ف ه  للفصاال المحقق

 الالح اقتضاااااى إذا إال عمله في الخب ر اساااااتمرار عدم االعتراض هذا على و ترتب تقد مه. من أ ام
 باستمرار . المحقق ف أمر االستعجال

 

 الثالث الفصل

 وضبط والتفتيش والمعاينة االنتقال

 بالجريمة المتعلقة األشياء

 والسبعون: ةالتاسع المادة

 وعهاوق مكان إلى اختصاااصااه في داخل  جر م  بوقوع إبيغه فور - االقتضاااء ع د - المحقق   تقل
بل اليزم  المعا    إلجراء ها ق عاف دون ذلك  حول وال تغ  رها أو معالمها طمس أو زوال  إسااااااا

 المصاب ن.

 الثمانون: المادة

 ر م ج بارتكاب ماتها على ب اء   إال إل ه االلتجاء  جوز وال التحق ق  أعمال من عمل المساااكن تفت ش
 تدل رائنق وجدت إذا أو ارتكابها  في باشتراكه أو تفت شه  المراد المسكن في  ق م شخ  إلى موجه
 استعمل هأ   حتمل ما كل و ضبط مكان أي  فتش أن وللمحقق بالجر م . تتعلق أش اء  حوز أ ه على
  .واألساااااالح األوراق ذلك في بما الحق ق  كشااااااف في  ف د ما وكل م ها   تج أو الجر م  ارتكاب في

د أن  جب األحوال جم ع وفي   هاعل بُ ِّيَ  التي األساااااااباب  تضااااااامن التفت ش واقع  عن محضااااااارا    ُعِّ
 اما   ظ عل ها الم صو  األحوال في إال تفت شها أو المساكن دخول  جوز ال أ ه مراعاة مع و تائجه 

 العام. واالدعاء التحق ق ه ئ  من مسبب وبأمر

 والثمانون: ةالحادي المادة



 في تف د أشاا اء  خفي أ ه قو   أمارات من اتضااح إذا المتهم غ ر تفت ش وله المتهم   فتش أن للمحقق
 ال ظام. هذا من واألربع ن( )الثالث  المادة حكم التفت ش في و راعى الحق ق . كشف

 والثمانون: ةالثاني المادة

 والمحادثات والبرق ات والطرود والمطبوعات فوالصاااااح والرساااااائل الخطابات ضااااابط في  راعى
 ال ظام. هذا نم الثالث( )الباب من الخامس( )الفصل أحكام االتصال وسائل من وغ رها الهاتف  

 والثمانون: ةالثالث المادة

 ال ظام. هذا من )الخمس ن( المادة أحكام شأ ها في  تبع تضبط التي واألوراق األش اء

 :والثمانون ةالرابع المادة

 المتهم إل ه سااالمها تومسااات دا أوراق من محام ه أو المتهم وك ل لدى ما  ضااابط أن للمحقق  جوز ال
 القض  . في ب  هما المتبادل  المراسيت وال بها إل ه عهد التي المهم  ألداء

 والثمانون: ةالخامس المادة

 ف ها   حقق التي بالجر م  عيق  لها أش اء  حوز مع  ا   شخصا   أن على أدل  المحقق لدى توافرت إذا
 االطيع من  هتمك  أو المحقق  إلى األش اء تلك بتسل م  تبعها التي الدائرة رئ س من أمرا   ف ستصدر

 الحال.  قتض ه ما بحسب عل ها 

 

 الرابع الفصل

 المضبوطة األشياء في التصرف

 والثمانون: ةالسادس المادة

 الزم    كا ت إذا إال الحكم  قبل ذلك كان ولو التحق ق أث اء ضاابطت التي األشاا اء برد  ُؤمر أن  جوز
 للمصادرة. محيًّ  أو الدعوى في للس ر

 والثمانون: ةالسابع المادة

 من المضاابوطات كا ت وإذا ضاابطها  وقت ح ازته في كا ت من إلى المضاابوط  األشاا اء رد  كون
 زتهاح ا فقد من إلى ردها ف كون األشا اء  هذ  من المتحصال  أو الجر م   عل ها وقعت التي األشا اء

 حبسها. في حق معه ضبطت لمن  كن لم ما بالجر م  

 والثمانون: ةالثامن المادة

  طاق في  قع التي المختصااااا  المحكم  من أو المحقق من المضااااابوط  األشااااا اء برد األمر  صااااادر
 الدعوى.  ظر أث اء بالرد تأمر أن للمحكم  و جوز التحق ق. مكان اختصاصها

 والثمانون: ةالتاسع المادة

 من لهم بما المختصاا  المحكم  أمام المطالب  من الشااأن ذوي المضاابوط  األشاا اء برد األمر  م ع ال
 على ب اء   المحكم  من صاااااااادر قد بالرد األمر كان إذا الخا  بالحق المدعي أو المتهم إال حقوق 

 اآلخر. مواجه  في م هما أي طلب

 التسعون: المادة

 يف الحق له ف من شااك وجود ع د أو الم ازع   ع د المضاابوط  األشاا اء برد األمر للمحقق  جوز ال
 ابم لتأمر الشااااأن ذوي طلب على ب اء   المختصاااا  لمحكم ا إلى الحال هذ  في األمر و ُْرفَع تساااالمها 

 ترا .

 :والتسعون ةالحادي المادة

ل أن - الدعوى بحفظ أمر صااادور ع د -  جب   المضااابوط  األشااا اء في التصااارف ك ف   في  ُْفصاااَ
 المحكم . أمام بردها المطالب  حصلت إذا الدعوى في الحكم ع د الحال وكذلك

 والتسعون: ةالثاني المادة

 له ئ ا في تودع - اساااتعادتها في بحقهم إبيغهم بعد - أصاااحابها  طلبها ال التي المضااابوط  األشااا اء
 حكمهم. في ومن القاصر ن أموال على للوال   العام 

 والتسعون: ةالثالث المادة

ها في  قع التي للمحكم  ل  تأمر أن التحق ق مكان دائرت قاضاااااااي الخصاااااااوم بإحا مام للت  المحكم  أ
س   تحت المضبوط  األش اء وضع  جوز الحال هذ  وفي لذلك. موجبا   رأت ذاإ المختص   أو الحرا

 شأ ها. في أخرى تحفظ   وسائل اتخاذ



 والتسعون: ةالرابع المادة

  مته ق تساااتغرق كب رة  فقات حفظه  ساااتلزم أو الزمن  بمرور  تلف مما المضااابوط الشااايء كان إذا
 في ومن القاصاااار ن أموال على للوال   العام  اله ئ  لىإ أو صاااااحبه  إلى بتساااال مه المحكم  أمرت

 الحق دعيلم  كون الحال هذ  وفي التحق ق. مقتض ات بذلك سمحت متى العل ي بالمزاد لب عه حكمهم
 به. ب ع الذي بالثمن  طالب أن ف ه

  

  

 الخامس الفصل

 الشهود إلى االستماع

 :والتسعون ةالخامس المادة

 دةالفائ عدم  ر لم ما أقوالهم  سااماع الخصااوم  طلب الذ ن الشااهود أقوال إلى  سااتمع أن المحقق على
ستمع أن وله سماعها. من شهود من سماعه لزوم  رى من أقوال إلى    إلى تؤدي التي الوقائع عن ال

 م ها. براءته أو المتهم إلى وإس ادها وظروفها الجر م  إثبات

 ون:والتسع ةالسادس المادة

 س ه و  ولقبه الشاهد  اسم تشمل شاهد  كل عن الكامل  الب ا ات المحضر في  ثبت أن المحقق على
 . لخاا بالحق والمدعي عل ه والمج ي بالمتهم وصلته إقامته  ومكان وج س ته  وظ فته  أو ومه ته

ن شهود وشهادة الب ا ات تلك وتُدَوَّ  أو شطب  أو تعد ل  غ ر من المحضر في سماعها وإجراءات ال
 .والشاهد والكاتب المحقق عل ه صدّق إذا إال ذلك من شيء  عتمد وال إضاف . أو تحش ر  أو كشط 

 والتسعون: ةالسابع المادة

 عن  عامت فإن عل ه  تيوتها بعد الشاااهد وكذلك الشااهادة  على توق عه والكاتب المحقق من كل  ضااع
 د ها. ب التي األسباب ذكر مع المحضر في ذلك ف ُثْبَتُ   ستطع  لم أو بصمته أو توق عه وضع

 والتسعون: ةالثامن المادة

  وبالخصوم. ببعض بعضهم الشهود  واجه أن وله ا فراد  على شاهد لكل المحقق  ستمع

 والتسعون: ةالتاسع المادة

 من  طلبوا أن ولهم عل ها  ملحوظاتهم إبداء الشاااااهد أقوال إلى االسااااتماع من اال تهاء بعد للخصااااوم
 ال ؤالس أي توج ه  رفض أن وللمحقق  ب  و ها. أخرى  قاط عن الشاهد أقوال إلى االستماع المحقق

 بأحد. مساس ص غته في  كون أو بالدعوى   تعلق

 المائة: المادة

 وجود . مكان في شهادته فتسمع الحضور من  م عه ما لد ه أو مر ضا   الشاهد كان إذا

 

 السادس الفصل

 والمواجهة االستجواب

 المائة: بعد ىاألول المادة

 الشااااخصاااا   الب ا ات جم ع  دون أن للتحق ق مرة ألول المتهم حضااااور ع د المحقق على  جب -1
 أقوال. نم شااأ ها في المتهم  بد ه ما المحضاار في و ثبت إل ه  الم سااوب  بالتهم  و بلغه به الخاصاا 
 ه عل  تيوتها بعد أقواله على المتهم و وقع الشاااااااهود. أو المتهم ن  من بغ ر   واجهه أن وللمحقق

 وسببه. المحضر في التوق ع عن امت اعه المحقق أثبت امت ع فإن

 ف ما أو ال فس في القصاااا  أو القطع  أو القتل  توجب بجر م  التحق ق أث اء المتهم اعترف إذا -2
 بطالضاا كاتب بحضااور الضاابط في ذلك تدو ن مع المختصاا   المحكم  من اعترافه ف صاادق دو ها 

 وتوق عه.

 المائة: بعد ةالثاني المادة

 حل فهت  جوز وال  أقواله إبداء في المتهم إرادة على ف ها تأث ر ال ف حال االسااااااتجواب  كون أن  جب
 لضرورة إال قالتحق  جه  مقر خارج المتهم استجواب  جوز وال ضد . اإلكرا  وسائل استعمال وال

 .المحقق  قدرها

  



 السابع الفصل

 واإلحضار القبض وأمر بالحضور التكليف

 المائة: بعد الثالثة المادة

 أو ه مع التحق ق المطلوب الشخ  حضور - األحوال بحسب -  قرر أن القضا ا جم ع في للمحقق
 . ذلك تستلزم التحق ق ظروف كا ت إذا عل ه بالقبض أمرا    صدر

 المائة: بعد ةالرابع المادة

 وظ فته  أو ومه ته  وج سااا ته رباع ا   المطلوب الشاااخ  اسااام بالحضاااور أمر كل  شااامل أن  جب
 الرساامي. والختم وتوق عه  المحقق واساام وتار خه  الحضااور وساااع  األمر  وتار خ إقامته  ومكان

 متهمال على بالقبض العام  الساالط  رجال تكل ف - ذلك عن فضااي   - واإلحضااار القبض أمر و شاامل
 التوق ف أمر و شاااااااماااال طوعااااا . الحضاااااااور رفض إذا الحااااال في المحقق أمااااام وإحضااااااااااار 

 التهم  ب ان مع التوق ف مكان في المتهم بقبول التوق ف مد ر تكل ف - سااااااابق ما إلى باإلضااااااااف  -
 . ومست دها إل ه الم سوب 

 المائة: بعد ةالخامس المادة

 لط الس رجال أو المحضر ن أحد بوساط  معه التحق ق المطلوب الشخ  إلى بالحضور األمر  بلغ
 عه.م الساكن األهل   الكامل أسرته أفراد أحد إلى فتسلم وإال وجد  إن  هم صورة إل ه وتسلم العام  

 المائة: بعد ةالسادس المادة

 المملك . أ حاء جم ع في  افذة المحقق  صدرها التي األوامر تكون

 المائة: بعد السابعة المادة

 وأ هربه  خ ف اإذ أو مقبول  عذر غ ر من - رساااام ا   بالحضااااور تكل فه بعد - المتهم  حضاااار لم إذا
 كا ت ولو وإحضاااااااار  عل ه بالقبض أمرا    صااااااادر أن للمحقق جاز ؛ تلبس حال في الجر م  كا ت

 . المتهم توق ف ف ها  جوز ال مما الواقع 

 المائة: بعد ةالثامن المادة

 صدر  أن للمحقق جاز وإال المحقق   قبله مكا ا    ع ن أن فعل ه معروف إقام  مكان للمتهم  كن لم إذا
 بتوق فه. أمرا  

 المائة: بعد ةالتاسع المادة

 إلى  فالتوق مكان ف ودع ذلك تعذر وإذا فورا   عل ه المقبوض المتهم  ستجوب أن المحقق على  جب
 دون المدة هذ  مضااات فإذا سااااع   وعشااار ن أربع على إ داعه مدة تز د أال و جب اساااتجوابه. ح ن

 تبادر أن الدائرة وعلى المحقق   تبعها التـااي الدائرة رئ س إبيغ التوق ف مد ر على وجب استجوابه
 سب له. بإخيء تأمر أو حاال   استجوابه إلى

 المائة: بعد ةالعاشر المادة

ر ف ها التحق ق  جرى التي الدائرة  طاق خارج المتهم على قبض إذا  في  قالتحق دائرة إلى ف َُحضاااااااَّ
  بشااااااخصااااااه الخاصاااااا  الب ا ات جم ع من تتحقق أن الدائرة هذ  وعلى ف ها  عل ه قبض التي الجه 
 التي الجه ب فَ ُبَلغ  قله الحال اقتضاااات وإذا شااااأ ها  في أقواله وتدون إل ه  الم سااااوب  بالواقع  وتبلغه
 إل ها. َس ُْ قَلُ 

 المائة: بعد عشرة ةالحادي المادة

 أن عل هو بذلك  المحقق  بلغ بال قل  تسـااامح ال الصح   حالته كا ت أو  قله  على المتهم اعترض إذا
  لزم. بما فورا   أمر   صدر

 

 الثامن الفصل

 التوقيف أمر

 المائة: بعد عشرة ةالثاني المادة

 ئمالجرا من  عد ما - العام واالدعاء التحق ق ه ئ  رئ س توصااااااا   على ب اء   - الداخل   وز ر  حدد
 الرسم  . الجر دة في ذلك و  شر للتوق ف  الموجب  الكب رة

 المائة: بعد عشرة ةالثالث المادة



 ا تك أو كب رة  جر م  في ضااااد  كاف   األدل  أن هربه  حال في أو المتهم  اسااااتجواب بعد تب ن إذا
 من أ ام مس خ على تز د ال مدة بتوق فه أمر إصدار المحقق فعلى توق فه؛ تستوجب التحق ق مصلح 

 عل ه. القبض تار خ

 ة:المائ بعد عشرة ةالرابع المادة

 ف جااااب التوق ف  ماااادة تمااااد ااااد المحقق رأى إذا إال أ ااااام  خمسااااااااااا  بمضاااااااي التوق ف   تهي
 نْ مَ  أو العام  واالدعاء التحق ق ه ئ  فرع رئ س على األوراق بعرض  قوم أن - ا قضاااااااائها قبل -

 مدة  دتمد أو المتهم عن باإلفراج أمرا   ل صدر اختصاصه   طاق في الداخل  الدوائر رؤساء من    به
 عل ه. القبض تار خ من  وما   أربع ن على مجموعها في تز د أال على متعاقب   لمدد أو لمدة التوق ف

 أو العام واالدعاء التحق ق ه ئ  رئ س إلى األمر  رفع أطول  مدة التوق ف تتطلب التي الحاالت وفي
نْ   ماااتاااعاااااقاااباااا  لاااماااادد أو لاااماااادة بااااالاااتااامااااد ااااد أمااار  لااا صااااااااااادر  اااوابااااه مااان  ااافاااوضاااااااااااه ماااَ

 على القبض تار خ من  وما   وثما  ن مائ  على مجموعها  ز د وال  وما   ثيث ن على م ها أي تز د ال
 ع ه. اإلفراج أو المختص  المحكم  إلى إحالته مباشرة بعدها  تع ن المتهم 

 التوق ف د دتم طلب على الموافق  للمحكم  أطول؛ مدة التوق ف تتطلب التي االستث ائ   الحاالت وفي
 ذلك. في مسببا   قضائ ا   أمرا   تصدر وأن ترا   ما بحسب متعاقب  لمدد أو لمدة

 المائة: بعد عشرة ةالخامس المادة

 هذا ورةصاا على توق عه بعد التوق ف مد ر إلى التوق ف أمر أصاال  ُساالّم أن المتهم توق ف ع د  جب
 بالتسلّم. األمر

 دائرة رئ س إلى التظلم و ُقاادم التوق ف؛ تمااد ااد أمر أو توق فااه  أمر من التظلم احت اااط ااا   وللموقوف
 خمس  يلخ ف ه و بت األحوال. حسب اله ئ   رئ س أو الفرع  رئ س أو المحقق  لها التابع التحق ق

 تقد مه. تار خ من أ ام

  المادة السادسة عشرة بعد المائة:
 بمن التصالا حق له و كون توق فه  أو عل ه القبض بأسباب  وقف  أو عل ه  قبض من كل فورا    بلغ
 الج ائي. الضبط رجل رقاب  تحت ذلك و كون إلبيغه   را 

 المائة: بعد عشرة ةالسابع المادة

 لم ام صدورها تار خ من أشهر ست  مضي بعد التوق ف أو اإلحضار أو القبض أوامر ت ف ذ  جوز ال
 أخرى. لمدة تجدد

 المائة: بعد عشرة ةالثامن المادة

 بإذن إال بالموقوف باالتصال العام  السلط  رجال ألحد  سمح أن التوق ف أو السجن لمد ر  جوز ال
ح الذي الشخ  اسم بذلك الخا  السجل في  دون أن وعل ه المحقق  من كتابي  وقتو بذلك له ُسمِّ

 ومضمو ه. اإلذن وتار خ المقابل 

 المائة: بعد عشرة ةالتاسع المادة

 أالو الموقوف ن  أو المساااجو  ن  من بغ ر  المتهم اتصاااال بعدم  أمر أن - األحوال كل في - للمحقق
 بحق اإلخيل دون ذلك  التحق ق مصااااالح  اقتضااااات إذا  وما   )سااااات ن( على تز د ال لمدة أحد  زور 
 محام ه. أو بوك له االتصال في المتهم

 

 التاسع الفصل

 المؤقت اإلفراج

 المائة: بعد نالعشرو المادة

  أمر أن - المتهم طلب على ب اء   أو  فسه تلقاء من سواء - وقت أي في القض     تولى الذي للمحقق
 ب له س إخيء من التحق ق على ضرر ال وأ ه مسوغ  له ل س توق فه أن وجد إذا المتهم عن باإلفراج

 ذلك. م ه طلب إذا بالحضور المتهم  تعهد أن بشرط اختفاؤ   أو هربه  ُخشى وال

 المائة: بعد والعشرون ةالحادي المادة

  وافق ا  مكا  له  ع ن أن بعد إال المتهم عن  فرج ال واجبا   ف ها اإلفراج  كون التي األحوال غ ر في
 المحقق. عل ه

 المائة: بعد والعشرون ةالثاني المادة



 قو ت اإذ توق فه أو المتهم على بالقبض جد د أمر إصدار من المحقق  م ع ال باإلفراج الصادر األمر
طَ  بما أخل أو ضد   األدل   اإلجراء. هذا اتخاذ تستدعي ظروف وجدت أو عل ه  ُشرِّ

 المائة: بعد والعشرون ةالثالث المادة

 من ع ه  مفرجا   كان إذا توق فه أو موقوفا   كان إذا ع ه اإلفراج  كون المحكم  إلى المتهم أح ل إذا
 إل ها. المحال المحكم  اختصا 

 المختصااا  هي االختصاااا  بعدم الحكم أصااادرت التي المحكم  تكون االختصاااا  بعدم حكم وإذا
 المختص . المحكم  إلى الدعوى ترفع أن إلى التوق ف  أو اإلفراج  طلب في بال ظر

 المتهم. عن اإلفراج على االعتراض حق العام للمدعي األحوال جم ع وفي

 

 العاشر الفصل

 دعوىال في والتصرف التحقيق انتهاء

 المائة: بعد والعشرون ةالرابع المادة

 ف وصاااااااي الدعوى  إلقام  وجه ال أ ه أو كاف   غ ر األدل  أن التحق ق ا تهاء بعد المحقق رأى إذا
 عدو  آخر. لسااااااابب موقوفا   كان إذا إال الموقوف  المتهم عن وباإلفراج الدعوى بحفظ الدائرة رئ س

 رئ س د قبتصااااااا إال  افذا   األمر  كون في الكب رة الجرائم في إال  افذا   ذلك بتأ  د الدائرة رئ س أمر
    به. َْمن أو العام واالدعاء التحق ق ه ئ 

 لخا  ا بالحق للمدعي األمر و بلغ عل ها  بُ ِّيَ  التي األسااباب الدعوى بحفظ األمر  شاامل أن و جب
 الاامااااادة وفااق الاامااخااتصااااااااااا  الاامااحااكااماااا  أمااااام الااخااااا  بااااالااحااق الاامااطااااالااباااا  حااق لااااه وأن

 قامته إ مكان في جم عهم لورثته التبل غ ف كون توفي قد كان وإذا ال ظام  هذا من عشااارة( )الساااادسااا 
 ورةصاااااا وتساااااالّم الدائرة  ورئ س المحقق و وقعه لذلك   عد  موذج وفق آ فا   المذكور التبل غ و كون

 إلى مهالتقد  - بالتسااالّم األصااال على التوق ع بعد - ورثته أو الخا  بالحق المدعي إلى م ه مصااادق 
 الرابع ) المادة في عل ه الم صاااااو  األوراق بحفظ األمر على ذلك و ساااااري المختصااااا   المحكم 

 ال ظام. هذا من (نوالست 

 المائة: بعد والعشرون ةالخامس المادة

 تىم أخرى مرة ف ها والتحق ق القضاااااا   ملف فتح إعادة من  م ع ال الدعوى بحفظ الصااااااادر القرار
 الشهود شهادة الجد دة األدل  من و عد عل ه. المدعى ضد االتهام تقو   شأ ها من ةجد د أدل  ظهرت

 المحقق. على عرضها  سبق لم التي األخرى واألوراق والمحاضر

 المائة: بعد والعشرون ةالسادس المادة

 لدعوىا فترفع المتهم  ضاااااد كاف   األدل  أن التحق ق ا تهاء بعد العام واالدعاء التحق ق ه ئ  رأت إذا
 ا اتالب  تشاامل الئح  وفق الدعوى وترفع أمامها. بالحضااور المتهم وتكلف المختصاا   المحكم  إلى

 اآلت  :

 و تهه ورقم وظ فته أو ومه ته إقامته ومكان وسااااا ه وج سااااا ته ولقبه اسااااامه بب ان المتهم تع  ن -1
 وأهل ته.

 . الهو   ورقم والع وان والصف  االسم بب ان - وجد إن - الخا  الحق مدعي تع  ن -2

 ظروف من بها  رتبط وما لها  المكو   األركان بتحد د   المتهم إلى الم ساااااااوب  الجر م  ب ان -3
 . مخفف  أو مشددة

 عز را  ت أوكا  حدًّا العقوب   وع وتحد د   عل ها ت طبق التي ال ظام   أو الشاارع   ال صااو  ذكر -4
. 

 . المتهم إلى و سبتها الجر م   وقوع على األدل  ب ان -5

 . وجدوا إن الشهود أسماء ب ان -6

 وتوق عه. العام واالدعاء التحق ق ه ئ  عضو اسم -7

 مس خ خيل المحكم  إلى الدعوى بإحال  الصادر باألمر الخصوم العام واالدعاء التحق ق ه ئ  وتبلغ
  .صدور تار خ من أ ام

 المائة: بعد والعشرون ةالسابع المادة



 رفعفت مرتبط   وكا ت االختصا  متماثل  محاكم اختصا  من جر م  من أكثر التحق ق شمل إذا
 محاكم اختصااااا  من الجرائم كا ت فإذا بإحداها. مكا ا   المختصاااا  المحكم  إلى واحد بأمر جم عها
 صا .اختصا األوسع المحكم  إلى فترفع االختصا   مختلف 

 

 الخامس الباب

 المحاكم

 األول الفصل

 الجزائية االختصاصات

 المائة: بعد والعشرون ةالثامن المادة

 جم ع في بالفصاااااال الجزائ   المحكم  تخت  األخرى  المحاكم باختصاااااااصااااااات اإلخيل عدم مع
 الجزائ  . القضا ا

 :المائة بعد والعشرون ةالتاسع المادة

 لم ما   الجزائ  المحكم  به تخت  بما جزائ   محكم  ف ه ل س الذي البلد في العام   المحكم تخت 
 ذلك. خيف للقضاء األعلى المجلس  قرر

 المائة: بعد نالثالثو المادة

 لم إنف المتهم  ف ه  ق م الذي المكان أو الجر م   وقوع مكان في للمحاكم المكا ي االختصااا   تحدد
 ف ه. عل ه  قبض الذي المكان في االختصا   تحدد معروف إقام  مكان له  كن

 المائة: بعد والثالثون ةالحادي المادة

 بسااابب لحصااا - به الق ام  تع ن - فعل ترك أو أفعالها  من فعل ف ه وقع مكان كل للجر م  مكا ا    عد
 جسدي. ضرر تركه

 المائة: بعد والثالثون ةالثاني المادة

 في الحكم  هاعل  توقف التي المسائل جم ع في بالفصل الجزائ   الدعوى ت ظر التي المحكم  تخت 
 ذلك. خيف على ال ظام    إذا إال أمامها  المرفوع  الجزائ   الدعوى

 المائة: بعد والثالثون الثالثة المادة

 قفو وجب أخرى  جزائ   دعوى في الفصال  ت ج  على  توقف الجزائ   الدعوى في الحكم كان إذا
 األخرى. الدعوى في الفصل  تم حتى الدعوى

 

 الثاني الفصل

 االختصاص تنازع

 المائة: بعد والثالثون ةالرابع المادة

 م همااا كاال وقررت محكمت ن  إلى مرتبطاا  جرائم عن أو واحاادة جر ماا  عن دعوى ُرفِّعاات إذا
  المحكم تع  ن طلب ف رفع ف هما؛ م حصرا   االختصا  وكان اختصاصها  عـااااااادم أو اختصاصها

 العل ا. المحكم  إلى ف ها تفصل التي

  

  

 السادس الباب

 المحاكمة إجراءات

 األول الفصل

 الخصوم إبالغ

 المائة: بعد والثالثون ةالخامس المادة

تَغ ى أمامها  بالحضااور المتهم ف كلف المحكم  إلى الدعوى ُرفِّعَت إذا  إذا وربالحضاا تكل فه عن و ُسااْ
 التهم . إل ه ووجهت الجلس  حضر

 المائة: بعد والثالثون ةالسادس المادة

 لدعوى.ا بيئح  الخصوم تبل غ تار خ من األقل على أ ام ثيث  الجزائ   الدعوى في الحضور موعد
 في  فسااه للخصاام التبل غ  حصاال أن بشاارط ساااع   إلى الموعد هذا  ق  الضاارورة حال في و جوز



 الموعد  ق  و كون المحدد. الموعد في المحكم  إلى الوصول بإمكا ه  كون وأن الموعد  ق  حال
 م بالجر  متلبساااا   عل ه المقبوض- المتهم إحضاااار و جوز الدعوى  إل ها المرفوع  المحكم  من بإذن

 فعلى دفاعه  إلعداد مهل  إعطاء  وطلب المتهم حضااااااار فإذا موعد. وبغ ر فورا   المحكم  إلى -
 كاف  . مهل  تم حه أن المحكم 

 المائة: بعد والثالثون ةالسابع المادة

  ظام يف المقررة للقواعد وفقا   إقامته  مكان في أو  فساااااه  المتهم إلى بالحضاااااور فالتكل  ورق  تُبلغ
 ف ه ق م  كان مكان آخر في التبل غ ف كون المتهم إقام  مكان معرف  تعذرت فإن الشااارع  . المرافعات

 نالمكا و عد مركز. أو محافظ  أو إمارة من المكان هذا لها التابع الجه  إلى و سااااااالم المملك   في
  ذلك. خيف  ثبت لم ما للمتهم إقام  مكان آخر الجر م  ف ه وقعت الذي

 المائة: بعد والثالثون ةالثامن المادة

 مقامهما.  قوم َمنْ  أو السجن أو التوق ف مد ر بوساط  المسجو  ن أو الموقوف ن إبيغ  كون

 

 الثاني الفصل

 الخصوم حضور

 المائة: بعد والثالثون ةالتاسع المادة

 في بحقه اإلخيل عدم مع المحكم  أمام ب فساااااااه  حضااااااار أن الكب رة الجرائم في المتهم على  جب
 من ب طل أن فله بمحام   االسااااااتعا   في المال   المقدرة لد ه  كن لم وإذا ع ه   دافع بمن االسااااااتعا  

 اليئح . تب  ه لما وفقا   الدول   فق  على ع ه للدفاع محام ا   له ت دب أن المحكم 

م قد م محام ا   أو وك ي   ع ه    ب أن له ف جوز األخرى الجرائم في اأ  لك في وللمحكم  دفاعه  لت
 أمامها. شخص ا   بحضور  تأمر أن األحوال

 المائة: بعد ناألربعو المادة

 الحضور ب التكل ف ورق  في المع ن ال وم في ال ظام بحسب بالحضور المكلف المتهم  حضر لم إذا
 ب ِّّ اتهو المدعي دعوى القاضااي ف ساامع التوك ل؛ ف ها  سااوغ التي األحوال في ع ه وك ي    رساال ولم

 إذا فهبتوق  أمرا    صدر أن وللقاضي المتهم. حضور بعد إال  حكم وال القض    ضبط في و رصدها
 مقبول. لعذر تخلفه  كن لم

 المائة: بعد واألربعون الحادية المادة

 همتكل ف رغم بعضهم وتخلف بعضهم وحضر واحدة واقع  في أشخا  عدة على الدعوى ُرفِّعَت إذا
 وال  القضاا   ضاابط في و رصاادها الجم ع  على وب ِّّ اته المدعي دعوى القاضااي ف ساامع بالحضااور 

 حضورهم. بعد إال الغائب ن على  حكم

  

  

 الثالث الفصل

 الجلسات في النظام حفظ

 المائة: بعد واألربعون ةالثاني المادة

  خل من الجلسااا  قاع  من  خرج أن ذلك ساااب ل في وله برئ ساااها  م وطان وإدارتها الجلسااا  ضااابط
 نوعشااااااار  أربع على تز د ال مدة بساااااااج ه الفور على تأمر أن للمحكم  كان  متثل لم فإن ب ظامها 

 األمر. ذلك عن رجعت أن الجلس  ا تهاء قبل ما إلى وللمحكم   هائ ا   أمرها و كون ساع  

 المائة: بعد واألربعون ةالثالث المادة

 وأ أعضاااااائها  أحد على أو ه ئتها  على تعد   جر م  ا عقادها أث اء في م ه تقع من تحاكم أن للمحكم 
 أقواله. سماع بعد يالشرع للمقتضى وفقا   عل ه وتحكم موظف ها  أحد

 :المائة بعد واألربعون ةالرابع المادة

 ثالث )ال و المائ ( بعد واألربع ن )الثا    المادت ن بحكم مشاااااامول  غ ر جر م  الجلساااااا  في وقعت إذا
 االدعاءو التحق ق ه ئ  إلى القضاا   إحال  تر لم إذا - فللمحكم  ال ظام  هذا من المائ ( بعد واألربع ن

  أقوالااااه سااااااااماااااع بعااااد يالشاااااااارع للمقتضااااااااى وفقااااا   ارتكبهااااا من على تحكم أن - العااااام
 .المحكم  تلك إلى القض   فتحال رىأخ محكم  اختصا  من الجر م  في ال ظر كان إذا إال



 المائة: بعد واألربعون ةالخامس المادة

  .العام للقواعد وفقا    ظرها  كون الحال  في المحكم  ت ظرها ولم الجلس  في تقع التي الجرائم

  

  

 الرابع الفصل

 الحكم عن وردهم القضاة تنحي

 المائة: بعد واألربعون ةالسادس المادة

 الحكم عن وردهم القضااااة ت حي شاااأن في - تطبق الباب  هذا من )الثالث( الفصااال أحكام مراعاة مع
 نم مم وعا   القاضاااي و كون الشااارع    المرافعات  ظام في الواردة األحكام - الجزائ   القضاااا ا في

 الجلسات. ا عقاد أوقات غ ر في عل ه وقعت قد الجر م  كا ت إذا الدعوى  ظر

 

 الخامس الفصل

 الخاص بالحق االدعاء

 مائة:ال بعد واألربعون ةالسابع المادة

 الم ظورة المحكم  أمام الخا  بحقه  طالب أن - بعد  من ولوارثه - الجر م  من ضاااارر لحقه لمن
 حق ق.الت أث اء طلبه  قبل لم لو حتى الدعوى  عل ها كا ت حال أي في  العام الجزائ   الدعوى أمامها

 المائة: بعد واألربعون ةالثامن المادة

 المحكم  على وجب وصاااي  أو ولي له  كن ولم األهل    اق  الجر م  من ضااارر لحقه من كان إذا
 الخا . بحقه  طالب ول ا   عل ه تق م أن الجزائ   الدعوى أمامها المرفوع 

 المائة: بعد واألربعون ةالتاسع المادة

  اق  المتهم كان إذا الوصااااااي أو الولي وعلى أهي   كان إذا المتهم على الخا  الحق دعوى ترفع
 أن الجزائ   الدعوى أمامها المرفوع  المحكم  على وجب وصاااااااي  أو ولي له  كن لم نفإ األهل  .

ًّ. عل ه تق م  ول ا

 المائة: بعد نالخمسو المادة

 وإذا  .المحكم إدارة في ذلك و ُثَْبت المحكم   ف ها التي البلدة في مكا ا   الخا  بالحق المدعي  ع ن
 به. إبيغه  لزم ما بكل المحكم  ارةإد بإبيغ صح حا   إبيغه  كون ذلك  فعل لم

 المائة: بعد والخمسون ةالحادي المادة

 العام . الجزائ   الدعوى على تأث ر دعوا  الخا  بالحق المدعي لترك  كون ال

 المائة: بعد والخمسون الثانية المادة

 العام   ئ  الجزا الدعوى ت ظر التي المحكم  أمام المرفوع  دعوا  الخا  بالحق المدعي ترك إذا
 . أخرى محكم  أمام  رفعها أن له  جوز وال أمامها  دعوا  مواصل  له ف جوز

 المائة: بعد والخمسون ةالثالث المادة

 ىالدعو رفعت ثم مختص  محكم  إلى التعو ض بطلب دعوى الجر م  من ضرر أصابه من رفع إذا
 الدعوى ت ظر التي المحكم  إلى رفعها ولـاااه المحكم   تلك أمام دعوا  ترك له جاز العام   الجزائ  
 م هما. أي في المرافع  باب  قفل لم ما العام   الجزائ  

 

 السادس الفصل

 ونظامها الجلسة إجراءات

 المائة: بعد والخمسون ةالرابع المادة

 تجلساااا في بعضاااها أو كلها الدعوى ت ظر أن - اساااتث اء - للمحكم  و جوز عل     المحاكم جلساااات
 أو العام   اآلداب على محافظ  أو لألمن  مراعاة ؛ ف ها الحضااااور من مع    فئات تم ع أو   ساااار 

 الحق ق . إلظهار ضرور ا   ذلك كان

 المائة: بعد والخمسون ةالخامس المادة

سات  حضر أن  جب س  محضر تحر ر  تولى كاتب المحكم  جل  س .الجل رئ س إشراف تحت الجل
 قادا ع ومكان العام  والمدعي المحكم  له ئ  المكو  ن القضااااة أو يالقاضااا اسااام المحضااار في و ب ن



 ع هم  والمدافع ن الحاضااار ن  الخصاااوم وأساااماء  ىالدعو  ظر ومسااات د ا عقادها  ووقت الجلسااا  
 تتخذ التي اإلجراءات وجم ع وغ رها  شاااااااهادة من واألدل  مرافعاتهم  وملخ  وطلباتهم  وأقوالهم

 منو والكاتب معه المشااركون والقضااة الجلسا  رئ س و وقع ومسات د . الحكم وم طوق الجلسا   في
 عن أحدهم امت ع فإن الجلساا . محضاار على وغ رهم والشااهود ع هم والمدافع ن الخصااوم من حضاار
 المحضر. في ذلك أُثبت التوق ع

 المائة: بعد والخمسون ةالسادس المادة

 ائحلو تحددها التي الجرائم في وذلك العام  الحق في كم المح جلسات العام المدعي  حضر أن  جب
 ف ها. والفصل أقواله سماع المحكم  وعلى ال ظام هذا

 المائة: بعد والخمسون ةالسابع المادة

  جوز وال عل ه  اليزم  المحافظ  وتجرى أغيل  وال ق ود بغ ر المحكم  جلساااااات المتهم  حضااااار
 تساااااااتمر الحال هذ  وفي ذلك.  ساااااااتدعي ما م ه وقع إذا إال الدعوى  ظر أث اء الجلسااااااا  عن إبعاد 

ن إلبعاد  المقتضي السبب زال فإذا اإلجراءات   ماب تبلغه أن المحكم  وعلى الجلس . حضور من ُمّكِّ
 إجراءات. من غ بته في اتخذ

 المائة: بعد والخمسون ةالثامن المادة

ي أن وعل ها الدعوى  الئح  في الوارد بالوصااف المحكم  تتق د ال  سااتحقه  الذي الوصااف الفعل تُعطِّ
 غتبل أن المحكم  على وجب التعد ل جرى وإذا الدعوى  الئح  في الوارد للوصاااااف مخالفا   كان ولو

 بذلك. المتهم

 المائة: بعد والخمسون ةالتاسع المادة

 وقاااات أي في الاااادعوى الئحاااا  في تعااااد ي    اااادخاااال أن في العااااام للماااادعي تااااأذن أن للمحكماااا 
 اف  ك فرصااااااا  المتهم  م ح أن و جب بذلك. المتهم و ُبَلَّغ - القضااااااا   في المرافع  باب  قفل لم ما -

 لل ظام. وفقا   التعد ل هذا شأن في دفاعه إلعداد

 المائة: بعد الستون المادة

 ورةصاا و عطى له وتوضااح الدعوى الئح  عل ه وتتلى الجلساا   في المتهم إلى التهم  المحكم  توجه
 ذلك. عن الجواب المحكم  ألهتس ثم م ها 

 المائة: بعد والستون ةالحادي المادة

 وت اقشه تفص ي   أقواله تسمع أن المحكم  فعلى إل ه  الم سوب  بالتهم  وقت أي في المتهم اعترف إذا
 تكتفي أن فعل ها أخرى  أدل  إلى حاج  ال أ ه ورأت صاااااااح ح  االعتراف أن إلى اطمأ ت فإذا ف ها.
 داع ا . لذلك وجدت إذا التحق ق تستكمل أن وعل ها القض    يف وتفصل بذلك

 المائة: بعد والستون الثانية المادة

 في ال ظر في تشااارع أن المحكم  فعلى   اإلجاب  عن امت ع أو إل ه  الم ساااوب  التهم  المتهم أ كر إذا
 وما دل األ تلك شأن في تفص ي   المتهم تستجوب وأن شأ ها  في الزما   ترا  ما وتجري المقدم  األدل 

 المحكم . من بإذن وأدلته اآلخر الطرف شهود م اقش  الدعوى طرفي من ولكل الدعوى. تضم ته

 المائة: بعد والستون الثالثة المادة

 الق ام  طلب وأن أدل   من  قدمه ف ما وال ظر شااهود من  رى من سااماع  طلب أن مالخصااو من لكل
 المماطل   م ه الغرض أن رأت إذا الطلب ترفض أن وللمحكم  التحق ق. إجراءات من مع ن ءبإجرا

 طلبه. إجاب  من فائدة ال أ ه أو التضل ل  أو الك د  أو
 :المائة بعد والستون ةالرابع المادة

 ولها سااؤاله. إعادة إلى حاج  ترى أو أقواله  سااماع إلى حاج  ترى شاااهد أي تسااتدعي أن للمحكم 
  .الحق ق لكشف فائدة ذلك في أن وجدت إذا  فسه تلقاء من  حضر شخ  أي من تسمع أن كذلك

 المائة: بعد والستون ةالخامس المادة

 من بأمر الشاهادة ألداء دعي شاخ  كل على  جب بالحدود  الشاهادة في شارعا   تقرر ما مراعاة مع
 المحدد ن. والمكان الموعد في الحضور القاضي

 المائة: بعد والستون السادسة المادة

 الزور. شهادة جر م  على ف عزر صح ح   غ ر أ ها  علم بأقوال أدلى الشاهد أن ثبت إذا



 المائة: بعد والستون ةالسابع المادة

 حكم للم ولكن شهادة. أقواله تعد في شهادته  قبول من  م ع ما  هف كان أو بالغ  غ ر الشاهد كان إذا
 مما جسااا م  بعاه  أو بمرض  مصاااابا   الشااااهد كان وإذا تسااامعها. أن فائدة ساااماعها أ في وجدت إذا

 ة.شهاد ذلك  عد وال معه  التفاهم  ستط ع بمن ف ستعان ممكن  غ ر معه القاضي تفاهم تجعل

 المائة: بعد والستون ةالثامن المادة

 قتفر  االقتضاااء ع د و جوز حدة  على شاااهد كل شااهادة وتُساامع القضاااء  مجلس في الشااهادة تَُؤدَّى
 لىع للتأث ر محاول  ف ه سااؤال أي توج ه تم ع أن المحكم  وعلى ببعض. بعضااهم ومواجه  الشااهود

 بوقائع متعلقا    كن لم إذا عام ال باآلداب مخل سااااااؤال أي توج ه تم ع وأن إل ه  اإل حاء أو الشاااااااهد 
 إلى ترمي محاول  كل من الشاااااااهود تحمي أن المحكم  وعلى الدعوى. في الفصاااااااال عل ها  توقف

 الشهادة. تأد   ع د عل هم التشو ش أو إرهابهم

 المائة: بعد والستون ةالتاسع المادة

 آخر مكان أي إلى أو الجر م   ف ه ارتكبت الذي المكان إلى لي تقال مقتضاااااااى رأت إذا للمحكم 
 تقوم أن األمور؛ من أمر أي من للتحقق أو الحضاااور   ساااتط ع ال شااااهد لساااماع أو معا     إلجراء

 بذلك. قضاتها أحد تكلف أن ولها اال تقال  هذا في معها الحضور من الخصوم وتمكن بذلك

  المحاكم . إجراءات على تسري التي القواعد القاضي هذا إجراءات على يوتسر

 المائة: بعد نالسبعو المادة

 لقمتع شاايء أي بضاابط تأمر وأن ح ازته  في شاايء بتقد م شااخ  أي إلى أمرا   تصاادر أن للمحكم 
 خرآ شااايء أي أو مسااات د  لها قدم إذا وللمحكم  الحق ق . ظهور في  ف د ما ذلك في كان إذا بالقضااا  

 القض  . في  فصل أن إلى بإبقائه تأمر أن المحاكم   أث اء

 المائة: بعد والسبعون ةالحادي المادة

 إلى  رالخب و قدم بالقضااااااا  . متعلق  ف    مساااااااأل  في الرأي إلبداء أكثر أو خب را   ت دب أن للمحكم 
 ورةصاا على الحصااول وللخصااوم له. تحددها التي المدة خيل رأ ه ف ه  ب ن مكتوبا   تقر را   المحكم 

 أن المحكم  فعلى العرب    اللغ   فهم ال أحدهم أو الشاااااااهود  أو الخصاااااااوم  كان وإذا التقر ر. من
 فعلى ذب الك أو التقص ر تعمد المترجم ن أو الخبراء من أحدا   أن ثبت وإذا أكثر. أو بمترجم تستع ن

 ذلك. على بتعز ر  الحكم المحكم 

 :المائة بعد والسبعون ةالثاني المادة

 قض  .ال ملف إلى لِّ ُضم مكتوبا ؛ بالقض    تعلق مما لد ه ما المحكم  إلى  قدم أن الخصوم من لكل

 المائة: بعد والسبعون الثالثة المادة

 المدعي دعوى ثم ع ها  محام ه أو وك له  أو المتهم  جواب ثم العام المدعي دعوى المحكم  تساااامع
خا   بالحق له  أو المتهم  جواب ثم ال ها. محام ه أو وك  كل ع   التعق ب األطراف من طرف ول

 من طرف أي تم ع أن وللمحكمااا   تكلم. من رُ آخِّ  هو المتهم و كون اآلخر  الطرف أقوال على
 المحكم  تصاادر ذلك وبعد أقواله. كرر أو الدعوى  موضااوع عن خرج إذا المرافع  في االسااترسااال

 الطلب في م المحك تفصل الحالت ن كلتا وفي عل ه. العقوب  وتوق ع بإدا ته أو المتهم  إدا   بعدم حكما  
 الخا . بالحق المدعي من المقدم

  

  

 السابع الفصل

 الفرعية التزوير دعوى

 المائة: بعد والسبعون الرابعة المادة

 من  لدل أي في بالتزو ر  طع وا أن الدعوى عل ها كا ت حال أي في الخصوم ولسائر العام للمدعي
 القض  . أدل 

 المائة: بعد والسبعون ةالخامس المادة

 زو ربالت ف ه المطعون الدل ل ف ه  ع ن أن جبو  الدعوى  أمامها الم ظورة المحكم  إلى الطعن  قدم
 التزو ر. هذا على والمست د

 المائة: بعد والسبعون السادسة المادة



 هذ  إحال  فعل ها التزو ر  من التحقق في للسااااااا ر وجها   الدعوى أمامها الم ظورة المحكم  رأت إذا
 أن ىإل الدعوى توقف أن وعل ها التزو ر  قضااااا ا في بالتحق ق  ظاما   المختصاااا  الجه  إلى األوراق

 عونالمط الورق  على  توقف أمامها الم ظورة الدعوى في الفصل كان إذا التزو ر دعوى في  فصل
 ف ها.

 المائة: بعد والسبعون ةالسابع المادة

 ذلك.ل مقتضى رأت متى التزو ر مدعي بتعز ر المحكم  تقضي التزو ر با تفاء الحكم ف حال

 المائة: بعد والسبعون الثامنة المادة

 - حهاتصااح  أو بإلغائها  فتأمر - بعضااها أو كلها - رساام   ورق  تزو ر بثبوت المحكم  حكم ف حال
 بمقتضا . الورق  على  ؤشر محضر بذلك و حرر - األحوال بحسب

  

  

 الثامن الفصل

 الحكم

 المائة: بعد والسبعون ةالتاسع المادة

 قضااي  أن للقاضااي  جوز وال القضاا     ظر أث اء إل ها المقدم  األدل  إلى حكمها في المحكم  تساات د
 علمه.  خالف بما وال بعلمه

 المائة: بعد نالثمانو المادة

 أو  الخا  بالحق المدعي طلبات في  فصل أن  جب الجزائ   الدعوى موضوع في  صدر حكم كل
 ل هع  ترتب خا  تحق ق إجراء  ساااااتلزم باتالطل هذ  في الفصااااال أن المحكم  رأت إذا إال المتهم 
 تلك في لالفصاا وترجئ الدعوى تلك في المحكم  تفصاال فع دئذ الجزائ  ؛ الدعوى في الفصاال تأخ ر

 إجراءاتها. استكمال ح ن إلى الطلبات

 المائة: بعد والثمانون ةالحادي المادة

 يف  ظرت الدعوى كا ت ولو عل    جلساااااا  في - أصاااااادر  ممن عل ه التوق ع بعد - الحكم  ُتْلَى -1
 في اشااتركوا الذ ن القضاااة جم ع حضااور و جب الدعوى  أطراف بحضااور وذلك ساار    جلسااات
 الحضور. من ما ع ألحدهم  حدث لم ما الحكم إصدار

 وتار خ الحكم  أصاااادرت التي المحكم  اساااام على مشااااتمي   صااااكا   الحكم بعد المحكم  تصاااادر -2
 موضاااوع والجر م  الشاااهود  وأساااماء ووكيئهم  الخصاااوم  وأساااماء القضااااة  وأساااماء إصااادار  
 والحجج  األدل  من إل ه اُساااااااتُ ِّدَ  وما دفاع  أو طلبات  من الخصاااااااوم قدمه لما وملخ  الدعوى 

 ومساااات د  و صااااه الحكم أسااااباب ثم ضاااابطها  وتار خ الدعوى  ضاااابط وعدد الدعوى  وخيصاااا 
 الحكم. في اشتركوا ذ نال القضاة أو القاضي و ختمه عل ه  وقع ثم الشرعي 

  

  

 المائة: بعد والثمانون ةالثاني المادة

 حفظ  ثم ذلك  خيف للقضاء األعلى المجلس  قرر لم ما األحكام  سجل في  سجل أن  جب حكم كل
 الخا  بالحق والمدعي العام  والمدعي المتهم من لكل م ه مصدق  صورة وتسلم الدعوى  ملف في
 إبيغه. المحكم  ترى لمن رسم ا    بلغ القطع   صف  اكتسابه وبعد وجد إن

 المائة: بعد والثمانون الثالثة المادة

 األش اءب المتعلق  الخصوم طلبات في تفصل أن الموضوع في حكما   تصدر التي المحكم  على  جب
 و جوز ك.لذل ضرورة وجدت إذا المختص  المحكم  إلى شأ ها في ال زاع تح ل أن ولها المضبوط .

 الدعوى.  ظر أث اء المضبوطات في بالتصرف حكما   تصدر أن للمحكم 

 المائة: بعد والثمانون ةالرابع المادة

 )الثالث  لمادةا في المب ن ال حو على - المضبوط  األش اء في بالتصرف الصادر الحكم ت ف ذ  جوز ال
 تكن لم ما  هائي  غ ر الدعوى في درالصااااااااا الحكم كان إذا - ال ظام هذا من المائ ( بعد والثما  ن

 . كب رة  فقات حفظه  ستلزم أو التلف  إل ه  ُسرع مما المضبوط  األش اء



 عم فورا   إ اها تساالمه أن مع ن شااخ  إلى المضاابوط  األشاا اء بتساال م حكمت إذا للمحكم  و جوز
 تسااااالم يالذ الحكم  ُقض ذاإ تسااااالمها التي األشااااا اء  ع د بأن - كفال  بغ ر أو بكفال  - عل ه تعهد أخذ

 .بموجبه األش اء

 المائة: بعد والثمانون ةالخامس المادة

 تصاااارفها تحت وإبقاء   د  في هو ممن  زعه المحكم  ورأت عقار بح ازة متعلق  الجر م  كا ت إذا
 ذلك. فلها الدعوى  ظر أث اء

 من جرد شااخصااا   أن للمحكم  وظهر القوة  باسااتعمال مصااحوب  جر م  في شااخ  بإدا   حكم وإذا
 دون م ه  اغتصاااااااب من ح ازة إلى العقار بإعادة تأمر أن للمحكم  جاز القوة  هذ  بسااااااابب عقار

 العقار. هذا في غ ر  بحق اإلخيل

 المائة: بعد والثمانون ةالسادس المادة

 إ هف مع ن  متهم إلى بال ساب  اإلدا   عدم أو باإلدا    الجزائ   دعوىال موضاوع في حكم صادر متى
 التي  فسااااااها والوقائع األفعال عن المتهم هذا ضااااااد أخرى جزائ   دعوى ترفع أن ذلك بعد  جوز ال

 الحكم. شأ ها في صدر

 .ةاألخ ر الدعوى عل ها كا ت حال أي في الساااابق بالحكم ف تمساااك أخرى جزائ   دعوى رفعت وإذا
 صااورة بتقد م السااابق الحكم و ثبت الخصااوم. به  تمسااك لم ولو ذلك تراعي أن المحكم  على و جب

 بصدد . المحكم  من شهادة أو م ه  مصدق 

 

 التاسع الفصل

 البطالن أوجه

 المائة: بعد والثمانون ةالسابع المادة

 باطي .  كون م ها  المستمدة األ ظم  أو اإلسيم    الشر ع  ألحكام مخالف إجراء كل

 المائة: بعد والثمانون ةالثامن المادة

ق  األ ظم  مراعاة عدم إلى راجعا   البطين كان إذا ها ح ث من المحكم  بوال   المتعل  أو تشاااااااك ل
 لوو المحكم  به وتقضااي الدعوى  عل ها كا ت حال أي في به ف تمسااك الدعوى  ب ظر اختصاااصااها

 طلب. بغ ر

 المائة: بعد والثمانون ةالتاسع المادة

 اجعا  ر البطين كان إذا ال ظام  هذا من المائ ( بعد والثما  ن )الثام   المادة في عل ه    ما غ ر في
 ال ع ب إلى راجعا   كان وإن تصاااااااححه. أن المحكم  فعلى تصاااااااح حه   مكن اإلجراء في ع ب إلى

 ببطي ه. فتحكم تصح حه   مكن

  المادة التسعون بعد المائة:
 كنت لم إذا له اليحق  اإلجراءات وال عل ه الساااابق  اإلجراءات بطين اإلجراء بطين على  ترتب ال

 عل ه. مب   

 المائة: بعد والتسعون الحادية المادة

 بعدم حكما   تصاااااادر أن فعل ها تصااااااح حه   مكن ال جوهر ا   ع با   الدعوى في أن المحكم  وجدت إذا
 ال ظام  . الشروط توافرت إذا رفعها إعادة من الحكم هذا  م ع وال الدعوى. هذ  سماع

 

 السابع الباب

 األحكام على االعتراض طرق

 النظر وإعادة والنقض االستئناف

 األول الفصل

 االستئناف

 المائة: بعد والتسعون ةالثاني المادة

مدعي عل ه للمحكوم -1 عام ولل مدعي ال خا  بالحق ولل  األحكام تدق ق أو اساااااااتئ اف طلب ؛ ال
 الحكم تصاااادر التي المحكم  وعلى  ظاما . المقررة المدة خيل األولى الدرج  محاكم من الصااااادرة

 بالحكم. ال طق حال الحق بهذا إعيمهم



 االستئ اف. كم مح من بتدق قها  كتفى التي األحكام للقضاء األعلى المجلس  حدد -2
 الدعوىمرافع .  ظر تقرر لم ما أمامها  ترافع دون االستئ اف محكم  من الحكم  كو تدق ق-3
  

 المائة:المادة الثالثة والتسعون بعد 
 لكذ إثبات مع الحكم  صك صورة لتسلم أ ام عشرة أقصا  موعدا   بالحكم ال طق بعد المحكم  تحدد

 في تودعف الحكم صك صورة لتسلم م هم أيّ   حضر لم فإن الخصوم. توق ع وأخذ القض   ضبط في
   بدا لكلذ وفقا    تم الذي اإل داع و عد الضاااااابط  في ذلك إثبات مع  فسااااااه التار خ في الدعوى ملف

سلم الحكم. على ليعتراض المقرر للموعد سج ن الحكم صك صورة وت  مدةال خيل الموقوف أو لل
 وفقا   ل غتب بمذكرة التساال م و كون المحضاار  بوساااط  التوق ف أو السااجن مكان في لتساالمها المحددة
 امهمامق  قوم َمنْ  أو - التوق ف أو السااجن مد ر المذكرة أصاال و وقع  ظاما . المقررة التبل غ ألحكام

 ةإدار إلى الصورة وتسلم والصورة  األصل من كل على المحضر و وقع الموقوف  أو والسج ن -
 الموقوف أو الساااج ن عن المساااؤول  الجه  وعلى المحكم . إلى األصااال و عاد التوق ف أو الساااجن

 لهعدو أو ضاالعترا لتقد م المحددة المدة خيل الحكم على اعتراضااه لتقد م المحكم  إلى إحضااار 
 القض  . ضبط في ذلك على وتوق عه ع ه

 المائة:والتسعون بعد  ةالمادة الرابع
 يلخ اعتراضاااااه المعترض  قدم لم فإذا  وما . ثيثون التدق ق أو االساااااتئ اف بطلب االعتراض مدة
 وأ الرجم  أو بالقتل  صاااادرا   الحكم كان وإذا التدق ق. أو االساااتئ اف طلب في حقه ساااقط المدة هذ 

 لم لوو لتدق قه االسااااااتئ اف محكم  إلى رفعه ف جب دو ها  ف ما أو ال فس في القصااااااا  أو القطع 
 ذلك. الخصوم أحد  طلب

 المائة:والتسعون بعد  ةالمادة الخامس
 درتأص التي المحكم  إدارة لدى تودع بمذكرة التدق ق  أو االستئ اف بطلب االعتراض  حصل -1

 هاعل  بُ ِّيَ  التي واألساااااااباب وتار خه  ورقمه  عل ه  المعترض الحكم ب ان على مشاااااااتمل    الحكم
 االعتراض. مذكرة إ داع وتار خ وتوق عه  المعترض  وطلبات االعتراض 

 لىإ فور وتحال بذلك  الخا  السااجل في إ داعها  وم في االعتراض مذكرة المحكم  ةإدار تق د -2
 الحكم. أصدرت التي الدائرة

 المائة:والتسعون بعد  ةالمادة السادس
 لتيا الوجو   اح   من االعتراضااا   المذكرة في عل ه المعترض الحكم أصااادرت التي الدائرة ت ظر
ها بُ ِّيَ  ها. مقتض    ظهر لم ما مرافع   غ ر من االعتراض عل  له أو حكمها تؤكد أن وعل ها ل عدِّّ  ت

 عوجم  االعتراض ومذكرة القض   ضبط صورة مع فترفعه حكمها أكدت فإذا لها   ظهر ما بحسب
 هذ  يف عل ه وتسري للخصوم  المعدَّل الحكم ف بلغ عدَّلتـاااااه إن أما االستئ اف. محكم  إلى األوراق

 المعتادة. اإلجراءات الحال
 المائة:والتسعون بعد  ةالمادة السابع

 ف ه ال ظر رأت إذا التدق ق طلب أو االساااتئ اف طلب في لل ظر جلسااا  االساااتئ اف محكم  تحدد -1
 موقوفا   أو سااااج  ا   المتهم كان وإذا . حددت التي الجلساااا  في بالحضااااور الخصااااوم و بلغ مرافع  

 طلب في الفصاال محكم ال وعلى االسااتئ اف. محكم  إلى إحضااار  ع ه المسااؤول  الجه  على وجب
 عدب التدق ق طلب من أو المساااتأ ف  حضااار لم فإن السااارع . وجه على التدق ق طلب أو االساااتئ اف

 رالساا   طلب ولم  وما   عشاار خمساا  ومضااى - موقوفا   أو سااج  ا    كن لم إذا - الجلساا  بموعد إبيغه
 يف حقه بساااااااقوط ا فساااااااه تلقاء من المحكم  فتحكم ؛ ف ها السااااااا ر بعد  حضااااااار لم أو الدعوى في

 اهذ من المائ ( بعد والتسااااااع ن )التاسااااااع  المادة بحكم اإلخيل دون وذلك التدق ق  أو االسااااااتئ اف
 ال ظام.

 من الملف في ما إلى اساااات ادا     التدق ق طلب أو االسااااتئ اف طلب في االسااااتئ اف محكم  ت ظر -2
 في المقدم اعتراضاااااهم أساااااباب دلتأ   جد دة ب  ات أو دفوع من إل ها الخصاااااوم  قدمه وما األوراق
 رال ظ رأت إذا - التدق ق طلب أو االساااتئ اف طلب في الخصاااوم أقوال ساااماع بعد وتحكم المذكرة.

  ُقض. ف ما وتحكم جزئ ا   أو كل ا    قضه أو الحكم بتأ  د - مرافع  ف ه
 



 
 الفصل الثاني

 النقض
 المائة:والتسعون بعد  ةالمادة الثامن

 المحكما  أمااام ال قض بطلااب االعتراض الخااا ؛ بااالحق وللماادعي العااام وللماادعي عل ااه للمحكوم
 محل كاان متى االساااااااتئ ااف  محااكم تؤ ادهاا أو تصاااااااادرهاا التي والقرارات األحكاام على العل اا

  لي: ما الحكم على االعتراض
 معها. عارضتت ال أ ظم  من األمر ولي  صدر  وما اإلسيم   الشر ع  أحكام مخالف  -1
  ظاما . عل ه  ُ  لما طبقا   سل ما   تشك ي   مشكل  غ ر محكم  من الحكم صدور -2
 مختص . غ ر دائرة أو محكم  من الحكم صدور -3
 سل م. غ ر وصفا   وصفها أو الواقع   تك  ف في الخطأ -4

 المائة:والتسعون بعد  ةالمادة التاسع
 قطس المدة  هذ  خيل اعتراضه المعترض  ودع لم فإذا  وما . ثيثون ال قض بطلب ضاالعترا مدة
 وأ بالقتل  م ها المؤ د أو االسااااتئ اف محكم  من الصااااادر الحكم رفع و جب ال قض. طلب في حقه

 الااعاالاا ااااا الاامااحااكااماااا  إلااى دو ااهااااا  فاا اامااااا أو الاا اافااس فااي الااقصاااااااااااا  أو الااقااطااع  أو الاارجاام 
 آ فا . المذكورة المدة ا تهاء فور - لكذ الخصوم أحد  طلب لم ولو -

 :نالمادة المائتي
 أصااادرت التي االساااتئ اف محكم  إدارة لدى تودع بمذكرة ال قض  بطلب االعتراض  حصااال  -1

   الخصااااااوم بأسااااااماء المتعلق  تالب ا ا على االعتراض مذكرة تشااااااتمل أن و جب . أ دته أو الحكم
 اعل ه بُ ِّيَ  التي واألساااااااباب   وتار خه   ورقمه   ل هع المعترض الحكم وب ان   م هم كل وع وان

 االعتراض. مذكرة إ داع وتار خ   وتوق عه   المعترض وطلبات   االعتراض
 بذلك  الخا  الساااااااجل في إ داعها  وم في االعتراض مذكرة االساااااااتئ اف محكم  إدارة تق د  -2

 يث ث على تز د ال مدة خيل ل االع المحكم  إلى األوراق وجم ع القض   ضبط صورة مع وترفعها
 االعتراض. مدة ا تهاء تار خ من أ ام

 المائتين:بعد  ىالمادة األول
 لمحكم ا ت ظر دو ها  ف ما أو ال فس في القصاااا  أو القطع  أو الرجم  أو القتل  اقضاااا  باساااتث اء

 المادة من (1) فقرةال في عل ها الم صو  بالب ا ات المتعلق  االعتراض  في الشكل   الشروط العل ا
 االعتراض قبول تقرر ثم ال قض طلب حق له ممن صاااااادرا   كان إذا وما ال ظام  هذا من )المائت ن(

 ذلك.ب مستقي   قرارا   فتصدر الشكل  ح ث من مقبول غ ر االعتراض كان فإذا شكي . قبوله عدم أو
 المائتين:بعد  ةالمادة الثاني

 قبلت إذا ال ظام  هذا من عشاااارة( )الحاد   و )العاشاااارة( المادتان عل ه  صاااات بما اإلخيل عدم مع
 نم الملف في ما إلى اسااات ادا   االعتراض موضاااوع في فتفصااال   شاااكي   االعتراض العل ا المحكم 

 أ دت ضااالعتر ل هاع َبُ ِّي التي باألساااااباب تقت ع لم فإن . القضااااا   وقائع تت اول أن دون األوراق 
 ىإل القضاااا   وتع د المساااات د  ذكر مع - الحال بحسااااب - بعضااااه أو كله الحكم  قضاااات وإال الحكم 

 ثا   ال للمرة ال قض كان فإن  ظرها. من غ ر من جد د من ف ها لتحكم الحكم أصدرت التي المحكم 
 الموضوع. في تحكم أن عل ها وجب - للحكم صالحا   بحالته الموضوع وكان -

 المائتين:بعد  ةثالثالمادة ال
 تعلقا  م الساابب  كن لم ما االعتراض  مذكرة في  رد لم بساابب العل ا المحكم  أمام التمسااك  جوز ال

  فسها. تلقاء من المحكم  به فتأخذ العام؛ بال ظام
  
  

 الفصل الثالث
 إعادة النظر
 المائتين:بعد  ةالمادة الرابع

 األحوال في بالعقوب  الصاااااادرة ال هائ   األحكام في ال ظر إعادة  طلب أن الخصاااااوم من ألي  حق
 اآلت  :



د ثم قتل جر م  في المتهم على حكم إذا -1  . ح ًّا قتله الُمدََّعى ُوجِّ
 الواقع  أجل من آخر شاااخ  على حكم صااادر ثم واقع   أجل من شاااخ  على حكم صااادر إذا -2

 . عل هما المحكوم أحد إدا   عدم م ه  ُْفَهم ت اقض الحكم ن ب ن وكان  فسها 
 قضاااااااي شاااااااهااادة على بُ ِّيَ  أو تزو رهااا  الحكم بعااد ظهر أوراق على بُ ِّيَ  قااد الحكم كااان إذا -3
 . زور شهادة بأ ها - الحكم بعد المختص  الجه  من - 
يَ  ثم المحاكم إحدى من صادر حكم على مب  ًّا الحكم كان إذا -4  . الحكم هذا ألغِّ
 الب ِّّ ات هذ  شااااااأن من وكان المحاكم   وقت معلوم  تكن لم وقائع أو ب ِّّ ات الحكم بعد ظهر إذا -5
 . العقوب  تخف ف أو عل ه  المحكوم إدا   عدم الوقائع أو

 المائتين:بعد  ةالمادة الخامس
 تشاااااااتمل أن و جب الحكم  أصااااااادرت التي المحكم  لدى تودع بصاااااااح ف  ال ظر إعادة طلب  رفع

 دارةإ وتق د الطلب  وأسااااباب وتار خه ورقمه ف ه ال ظر إعادة المطلوب الحكم ب ان على الصااااح ف 
 لمحكم ا من مؤ دا   الحكم كان وإن بذلك. الخا  الساااااااجل في إ داعها  وم في الصاااااااح ف  المحكم 

 إلى ال ظر إعادة طلب صااح ف  الحكم أصاادرت التي المحكم  فترفع االسااتئ اف محكم  من أو العل ا
 الاااامااااحااااكااااماااا  وعاااالااااى الااااطاااالااااب. فااااي لاااالاااا ااااظاااار الااااحااااكاااام أ اااادت الااااتااااي الاااامااااحااااكااااماااا 

 لمحكم ا الدعوى في فت ظر قبلته فإن قبوله  عدم أو الطلب بقبول قرارا   تعد أن - األحوال بحسب -
هاو الحكم  أصاااااااادرت التي لدعوى أطراف إبيغ عل  لك. ا له  لم وإن بذ لب تقب طا عادة فل  ال ظر إ

 من صااااااااادرا   القرار  كن لم ما ليعتراض  المقررة لإلجراءات وفقا   القبول عدم على االعتراض
 العل ا. المحكم 

 المائتين:بعد  ةالمادة السادس
 سد  ج بعقوب  صادرا   كان إذا إال الحكم ت ف ذ وقف ال ظر إعادة طلب المحكم  قبول على  ترتب ال

 قبولب قرارها في الت ف ذ بوقف تأمر أن للمحكم   جوز ذلك غ ر وفي تعز ر  أو حد أو قصا  من
 ال ظر. إعادة طلب

 المائتين:بعد  ةالمادة السابع
 اد ًّاوم مع و ًّا تعو ضا    تضمن أن  جب - ال ظر إعادة طلب ىعل ب اء  - اإلدا   بعدم صادر حكم كل

 . ذلك طلب إذا ضرر  من أصابه لما عل ه للمحكوم
 المائتين:بعد  ةالمادة الثامن

 عل ها. بُ ِّيَ  التي  فسها الوقائع على ب اء   تجد د   جوز في ال ظر  إعادة طلب ُرفِّضَ  إذا
 المائتين:بعد  ةالمادة التاسع

 - ال ظر إعادة طلب على ب اء   - العل ا المحكم  غ ر من الدعوى موضاااوع في تصااادر التي األحكام
 . األحوال بحسب  قضها  بطلب أو استئ افها بطلب عل ها االعتراض  جوز

 
 الباب الثامن

 قوة األحكام النهائية
 :المائتينبعد  ةالمادة العاشر

ب  األحكام هي ال هائ   األحكام  المحددة المدة خيل عل ها االعتراض بعدم إما للقطع  ؛ المكتسااااااا
 المادت ن بحكم اإلخيل عدم مع وذلك م ها  صااااااادور  أو العل ا المحكم  من الحكم بتأ  د أو  ظاما  

 ال ظام. هذا من المائ ( بعد والتسع ن )التاسع  و المائ ( بعد والتسع ن )الرابع 
 

 المائتين: بعد عشرة ةالحادي المادة

 هذا على باالعتراض إال  ظرها إعادة  جوز في الجزائ    الدعوى موضاااااااوع في حكم صااااااادر إذا
 ال ظام. هذا في مقرر هو لما وفقا   الحكم

 

 التاسع الباب

 التنفيذ الواجبة األحكام

 المائتين: بعد عشرة ةالثاني المادة



  هائ  . أصبحت إذا إال ت ف ذها  جوز ال الجزائ   األحكام

 المائتين: بعد عشرة ةالثالث المادة

 بعقوباااا  أو اإلدا اااا   بعاااادم صاااااااااااادرا   الحكم كااااان إذا الموقوف المتهم عن الحااااال في ُ ْفَرجُ 
 .توق فه أث اء بها المحكوم العقوب  مدة قضى قد المتهم كان إذا أو السجن  ت ف ذها  قتضي ال

 المائتين: بعد عشرة ةالرابع المادة

تأج ل تأمر أن العقوب  وتوق ع باإلدا   الحكم أصاااااااادرت التي للمحكم  -1  جزائيال الحكم ت ف ذ ب
 الحكم. م طوق في التأج ل مدة تحدد أن على حكمها  أسباب في توضحها جوهر   ألسباب

 في  التعز ر  الساااااااجن عقوب  ت ف ذ وقف على حكمها في ت   أن الدعوى ت ظر التي للمحكم  -2
 الظروف أو الشخص   ظروفه أو س ه أو ماض ه أو عل ه المحكوم أخيق من رأت إذا العام  الحق
 لمحكوما ارتكب وإذا الت ف ذ. بوقف الق اع  على  بعث ما ذلك غ ر أو الجر م  ف ها ارتكبت التي
 موحك  هائ ا   الموقوف الحكم ف ه أصاااابح الذي التار خ من ساااا وات ثيث مدة خيل جر م  أي عل ه
سجن عقوب  وتوق ع باإلدا   عامال الحق في عل ه  - العام المدعي طلب على ب اء   - فللمحكم  عل ه  ال

 ر ماا الج في بتوق عهااا المحكوم بااالعقوباا  اإلخيل دون بااإ فاااذهااا واألمر العقوباا  ت ف ااذ وقف إلغاااء
 . الجد دة

 المائتين: بعد عشرة ةالخامس المادة

  ها ف الحكم صااادر التي القضااا   بسااابب موقوفا   مدة أمضاااى قد الساااجن بعقوب  عل ه المحكوم كان إذا
 ت ف ذها. ع د بها المحكوم السجن مدة من التوق ف مدة احتساب وجب

 المدة من أكثر توق فه أو ساااااج ه مدة إطال   ت ج  أو   ك دا   اتهامه  ت ج  - ضااااارر أصاااااابه من ولكل
 األصل  . ىالدعو إل ها رفعت التي المحكم  أمام التعو ض طلب في الحق - المقررة

 المائتين: بعد عشرة ةالسادس المادة

 تخاذال اإلداري الحاكم إلى المحكم  من الصادر الت ف ذ الواجب الجزائي الحكم المحكم  رئ س  رسل
 فورا . الحكم لت ف ذ اليزم  اإلجراءات اتخاذ اإلداري الحاكم وعلى ت ف ذ . إجراءات

 المائتين: بعد عشرة ةالسابع المادة

 بعد دو ها  ف ما أو ال فس في القصاااااا  أو الرجم  أو القطع  أو بالقتل  الصاااااادرة األحكام ذت ف -1
ن أو الملك من أمر صدور مَّ     به. مِّ

 والشاااارط  الم كر عن وال هي بالمعروف األمر وه ئ  والمحكم  اإلداري الحاكم م دوبو  شااااهد -2
 ال فس في القصاااااااااا  أو الجلاااد  أو الرجم  أو القطع  أو باااالقتااال  الصاااااااااادرة األحكاااام ت ف اااذ

 عملهم. إجراءات ال ظام هذا لوائح وتحدد دو ها  ف ما أو

  

  

 العاشر الباب

 ختامية أحكام

 المائتين: بعد عشرة ةالثامن المادة

 االم وفي ال ظام هذا في حكم ف ه  رد لم اف م الشااااااارع   المرافعات  ظام في الواردة األحكام تطبق
 الجزائ  . القضا ا طب ع  مع  تعارض

 المائتين: بعد عشرة ةالتاسع المادة

 وضوابطه. الجزائ   األحكام ت ف ذ إجراءات ال ظام هذا لوائح تحدد       

 المائتين: بعد العشرون المادة

 ووزارة العدل وزارة من إعدادها بعد وذلك ال ظام  لهذا الت ف ذ   اليئح  الوزراء مجلس  ُصااااااادر
 من وما    تسع ن تتجاوز ال مدة في العام واالدعاء التحق ق وه ئ  للقضاء  األعلى والمجلس الداخل   

 ال ظام. بهذا العمل تار خ

 :المائتي بعد والعشرون ةالحادي المادة

 وتار خ (39)م/ رقم الملكي بالمرساااااااوم الصاااااااادر الجزائ    اإلجراءات  ظام محل ال ظام هذا  حل
 أحكام. من معه  تعارض ما و لغي هـ 28/7/1422

 المائتين: بعد والعشرون ةالثاني المادة



  .الرسم  الجر دة في  شر  تار خ من ال ظام بهذا  عمل
 


