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الباب الأول:
اأحكام عامة

املادة االأولى: 
تطبق املحاكم على الق�صايا املعرو�صة اأمامها 
عليه  دل  ملا  وفقاً  الإ�صالمية،  ال�رصيعة  اأحكام 
من  الأم��ر  ويل  ي�صدره  وما  وال�صنة،  الكتاب 
اأنظمة ل تتعار�ض مع الكتاب وال�صنة، وتتقيد 

يف اإجراءات نظرها مبا ورد يف هذا النظام.

املادة الثانية:
اإن�����س��ان،  اأي  ع��ل��ى  ال��ق��ب�����ض  ي��ج��وز  ال 
يف  اإل  �صجنه،  اأو  توقيفه،  اأو  تفتي�صه،  اأو 
ول  ن��ظ��ام��اً،  عليها  امل��ن�����ص��و���ض  الأح������وال 
الأماكن  يف  اإل  ال�صجن  اأو  التوقيف  يكون 
حتددها  التي  وللمدة  منهما  لكل   املخ�ص�صة 

ال�صلطة املخت�صة.
اأو  ج�صدياً  عليه  املقبو�ض  اإي��ذاء  وُيْحَظر 
اأو  للتعذيب  تعري�صه  كذلك  وُيْحَظر  معنوّياً، 

املعاملة املهينة للكرامة.

املادة الثالثة:
اأي  على  جزائية  عقوبة  توقيع  يجوز  ال 
حمظور  باأمر  اإدانته  ثبوت  بعد  اإل  �صخ�ض، 
وفقاً  ���رى  جُتْ حماكمة  بعد  ن��ظ��ام��اً  اأو  ���رصع��اً 

للمقت�صى ال�رصعي.

املادة الرابعة: 
بوكيل  ي�صتعني  اأن  متهم  لكل  يحق   -1
التحقيق  مرحلتي  يف  عنه  للدفاع  حم��ام  اأو 

واملحاكمة.
املتهم  حقوق  النظام  هذا  لوائح  تبني   -2

الواجب التعريف بها.

املادة اخلام�سة:
جتوز  ف��ال  حمكمة  اإل��ى  ق�صية  رفعت  اإذا 
يحق  ول  اأخ��رى  جهة  اأو  حمكمة  اإلى  اإحالتها 
لأحد �صحبها منها قبل احلكم فيها، وتعد الق�صية 

مرفوعة من تاريخ قيدها يف املحكمة.

املادة ال�ساد�سة:
تتولى املحاكم حماكمة املتهمني فيما ي�صند 
وطبقاً  ال�رصعي  للمقت�صى  وفقاً  تهم  من  اإليهم 
النظام.  هذا  عليها يف  املن�صو�ض  لالإجراءات 
وللمحكمة اأن تنظر يف وقائع غري مدعى بها من 

املدعي العام مما ل يحتاج اإلى حتقيق.

املادة ال�سابعة:
الق�صية  يف  النظر  جل�صات  يح�رص  اأن  يجب 
من  نظاماً  ال��الزم  العدد  احلكم  اإ�صدار  وجل�صة 
الق�صاة ؛ فاإن مل يتوافر العدد الالزم فيكلف رئي�ض 
املحكمة من يكمل الن�صاب من ق�صاتها، فاإن تعذر 
من  للق�صاء  الأعلى  املجل�ض  رئي�ض  فيكلف  ذلك 
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يكمل الن�صاب من الق�صاة يف هذا ال�صاأن.

املادة الثامنة:
الراأي  يتداولوا  اأن  املحكمة  اأع�ساء  على 
ا ويناق�سوا احلكم قبل اإ�سداره، واأن يبدي  �رشًّ
الأحكام  وت�صدر  ذل��ك.  يف  راأي��ه  منهم  كل 
بالإجماع اأو الأغلبية. وعلى الأقلية اأن تو�صح 
راأيها واأ�صبابه يف �صبط الق�صية، وعلى الأكرثية 
راأي  على  ال��رد  يف  نظرها  وجهة  تو�سح  اأن 

الأقلية يف ال�صبط. 
وال يجوز اأن ي�سرتك يف املداولة غري الق�ساة 

الذين ا�صتمعوا اإلى املرافعة.

املادة التا�سعة:
تكون االأحكام اجلزائية قابلة لالعرتا�ض عليها 

وفقاً لالأحكام املن�صو�ض عليها يف هذا النظام.

املادة العا�سرة:
ال�صتئناف  حمكمة  من  ال�صادرة  الأحكام 
القطع،  اأو  الرجم،  اأو  بالقتل،  منها  املوؤيدة  اأو 
ل  دون��ه��ا،  فيما  اأو  النف�ض  يف  الق�صا�ض  اأو 
 تكون نهائية اإل بعد تاأييدها من املحكمة العليا.

املادة احلادية ع�سرة:
اإذا مل توؤيد املحكمة العليا احلكم املعرو�ض 
عليها � تطبيقاً للمادة )العا�رصة( من هذا النظام 

حمكمة  اإلى  الق�صية  وتعيد  احلكم،  فتنق�ض   �
الدرجة الأولى لتحكم فيها من جديد من غري 

من نظرها.

املادة الثانية ع�سرة:
والفتيات  الأح���داث  مع  التحقيق  يكون 
املنظمة  واللوائح  لالأنظمة  وفقاً  وحماكمتهم 

لذلك.

املادة الثالثة ع�سرة:
تتولى هيئة التحقيق والدعاء العام التحقيق 

والدعاء العام طبقاً لنظامها ولئحته.

املادة الرابعة ع�سرة:
على جميع رجال ال�صلطة العامة اأن ينفذوا 
لهذا  طبقاً  ال�صادرة  الق�صائية  اجلهات  اأوام��ر 
املنا�صبة  الو�صيلة  ي�صتعملوا  اأن  ولهم  النظام، 

لتنفيذها.
الباب الثاين:

الدعوى اجلزائية

الف�سل الأول
رفع الدعوى اجلزائية

املادة اخلام�سة ع�سرة:
تخت�ض هيئة التحقيق والدعاء العام - وفقاً 
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ومبا�رشتها  اجلزائية  الدعوى  باإقامة   - لنظامها 
اأمام املحاكم املخت�صة.

املادة ال�ساد�سة ع�سرة: 
للمجني عليه - اأو َمْن ينوب عنه - ولوارثه 
من بعده، حق رفع الدعوى اجلزائية يف جميع 
ومبا�رصة  خا�ض،  حق  بها  يتعلق  التي  الق�صايا 
وعلى  املخت�صة.  املحكمة  اأمام  الدعوى  هذه 
العام  املدعي  اإب��الغ  احل��ال  ه��ذه  يف  املحكمة 

باحل�صور.

املادة ال�سابعة ع�سرة:
اإجراء  اأو  اجلزائية  الدعوى  اإقامة  جتوز  ال 
خا�ض  حق  فيها  الواجب  اجلرائم  يف  التحقيق 
بناًء على �صكوى من املجني عليه،  اإل  لالأفراد 
اأو ممَْن ينوب عنه، اأو وارثه من بعده اإلى اجلهة 
املخت�صة ؛ اإل اإذا راأت هيئة التحقيق والدعاء 
العام م�صلحة عامة يف رفع الدعوى والتحقيق 

يف هذه اجلرائم.

املادة الثامنة ع�سرة:
م�صلحة  بني  تعار�ض  للمحكمة  ظهر  اإذا 
م�صلحة  وبني  بعده  من  وارثه  اأو  عليه  املجني 
نائبه ؛ َفيُْمَنع النائب من ال�صتمرار يف املرافعة، 

ويقام نائب اآخر.

املادة التا�سعة ع�سرة:
مقامة  دع���وى  يف   - للمحكمة  تبني  اإذا 
اأقيمت  م��ن  غ��ري  متهمني  هناك  اأن   - اأمامها 
الدعوى عليهم، اأو وقائع اأخرى مرتبطة بالتهمة 
الدعوى  رف��ع  م��ن  اإب���الغ  فعليها  املعرو�صة، 
بذلك؛ ل�صتكمال الإجراءات املن�صو�ض عليها 

يف هذا النظام.

املادة الع�سرون:
�صاأنها  م��ن  اأف��ع��ال  وق��ع��ت  اإذا  للمحكمة 
لها،  الواجب  باالحرتام  اأو  باأوامرها  االإخالل 
اأو التاأثري يف اأحد اأع�صائها اأو يف اأحد اأطراف 
الدعوى اأو ال�صهود، وكان ذلك يف �صاأن دعوى 
منظورة اأمامها؛ اأن تنظر يف تلك الأفعال وحتكم 

فيها باملقت�صى ال�رصعي.

املادة احلادية والع�سرون:
والدع��اء  التحقيق  هيئة  لع�صو  يجوز  ل 
قرار  اأي  اأو ي�سدر  اأي ق�سية،  يتولى  اأن  العام 

فيها، وذلك يف احلالت الآتية:
1- اإذا وقعت اجلرمية عليه �صخ�صياً، اأو كان 
زوجاً لأحد اخل�صوم، اأو كانت تربطه باأحدهم 
الرابعة. الدرجة  اإلى  م�صاهرة  اأو  قرابة   �صلة 

اأو  اأحد اخل�صوم عداوة  بينه وبني  اإذا كان   -2
مودة يرجح تاأثريها يف م�صار التحقيق. 

3- اإذا كان قد �سبق له اأن اأدى اأي عمل يف 
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الق�صية ؛ بو�صفه خبرياً، اأو حمكماً، اأو وكياًل، 
اأو اأدى �صهادة فيها، ونحو ذلك.

الف�سل الثاين
انق�شاء الدعوى اجلزائية

املادة الثانية والع�سرون: 
تنق�سي الدعوى اجلزائية العامة يف اإحدى 

احلالت الآتية:
1- �صدور حكم نهائي.

2- عفو ويل الأمر فيما يدخله العفو.
3- ما تكون التوبة فيه ب�صوابطها ال�رصعية 

م�صقطة للعقوبة.
4- وفاة املتهم.

ول مينع ذلك من ال�صتمرار يف دعوى احلق 
اخلا�ض.

املادة الثالثة والع�سرون:
تنق�سي الدعوى اجلزائية اخلا�سة يف اإحدى 

احلالتني الآتيتني:
1- �صدور حكم نهائي

2- عفو املجني عليه اأو وارثه.
من  وارث��ه  اأو  عليه  املجني  عفو  مينع  ول 

ال�صتمرار يف دعوى احلق العام.

الباب الثالث
اإجراءات ال�شتدلل

الف�سل الأول
جمع املعلومات و�شبطها

املادة الرابعة والع�سرون:
رجال ال�صبط اجلنائي هم الأ�صخا�ض الذين 
وجمع  اجلرائم  مرتكبي  عن  بالبحث  يقومون 
وتوجيه  للتحقيق  الالزمة  والأدل��ة  املعلومات 

التهام.

املادة اخلام�سة والع�سرون:
يخ�صع رجال ال�صبط اجلنائي - فيما يتعلق 
هذا  يف  املقررة  اجلنائي  ال�صبط  يف  بوظائفهم 
والدع��اء  التحقيق  هيئة  لإ����رصاف   - النظام 
املخت�صة  اجلهة  من  تطلب  اأن  وللهيئة  العام. 
النظر يف اأمر كل من تقع منه خمالفة لواجباته 
رفع  تطلب  اأن  ول��ه��ا  عمله،  يف  تق�صري  اأو 
يف  باحلق  اإخالل  دون  عليه،  التاأديبية  الدعوى 

رفع الدعوى اجلزائية.

املادة ال�ساد�سة والع�سرون:
بح�صب   - اجلنائي  ال�صبط  باأعمال  يقوم 

املهمات املوكولة اإليه - كل من:
العام،  والدع��اء  التحقيق  هيئة  1-اأع�صاء 
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يف جمال اخت�سا�سهم.
املدن  يف  ومعاونيهم  ال�رشط  مديري   -2

واملحافظات واملراكز.
3-ال�سباط يف جميع القطاعات الع�سكرية 
يف   - اإليه  املوكولة  املهمات  بح�صب  كل   -

اجلرائم التي تقع �صمن اخت�صا�ض كل منهم.
4- حمافظي املحافظات وروؤ�ساء املراكز.

البحرية  ال�صعودية  املراكب  روؤ���ص��اء   -5
واجلوية، يف اجلرائم التي ترتكب على متنها.

باملعروف  االأم��ر  هيئة  مراكز  روؤ�ساء    -6
والنهي عن املنكر، يف حدود اخت�صا�صهم.

خولوا  الذين  والأ�صخا�ض  املوظفني   -7
اأنظمة  مبوجب  اجلنائي،  ال�صبط  �صالحيات 

خا�صة.
الذين  والأ�صخا�ض  واللجان  اجلهات   -8
به  تق�صي  م��ا  بح�صب  بالتحقيق،  يكلفون 

الأنظمة.

املادة ال�سابعة والع�سرون:
بح�صب  كل  اجلنائي  ال�صبط  رج��ال  على 
اخت�صا�صه اأن يقبلوا البالغات وال�صكاوى التي 
وعلى  وعليهم  اجلرائم،  جميع  يف  اإليهم  ترد 
مروؤو�صيهم حتت اإ�رصافهم اأن يقوموا بفح�صها 
حم�رص  يف  بها  املتعلقة  املعلومات  وج��م��ع 
وتاريخها  ملخ�صها  وي�صجلوا  عليه،  يوقعون 
التحقيق  اإبالغ هيئة  لذلك، مع  يعد  يف �صجل 

ينتقل  اأن  ويجب  فوراً.  بذلك  العام  والدعاء 
رجل ال�صبط اجلنائي بنف�صه اإلى مكان احلادث 
للمحافظة عليه، و�صبط كل ما يتعلق باجلرمية، 
بالإجراءات  والقيام  اأدلتها،  على  واملحافظة 
التي تقت�صيها احلال، وعليه اأن يثبت جميع هذه 
الإجراءات يف حم�رص خا�ض بذلك يوقع عليه 

هو ومعاونوه.

املادة الثامنة والع�سرون:
ل���رج���ال ال�����ص��ب��ط اجل��ن��ائ��ي اأث���ن���اء جمع 
لديهم  من  اأقوال  اإلى  ي�صتمعوا  اأن  املعلومات 
معلومات عن الوقائع اجلنائية ومرتكبيها، واأن 
ي�صاألوا من ن�صب اإليه ارتكابها، ويثبتوا ذلك يف 
حما�رصهم. ولهم اأن ي�صتعينوا باأهل اخلربة من 

اأطباء وغريهم ويطلبوا راأيهم كتابة.

املادة التا�سعة والع�سرون:
�رصر  اأ�صابه  ممَّ��ن  املقدمة  ال�صكوى  تعد 
ب�صبب اجلرمية مطالبة بحقه اخلا�ض، اإل اإذا قرر 
وعلى  حقه.  عن  نزوله  املحقق  اأم��ام  �رشاحة 
املحقق اإثبات ذلك يف املح�رص والإ�صهاد عليه، 
عن  نزوله  على  املخت�سة  املحكمة  ت�سديق  مع 

احلق يف الق�صا�ض وحد القذف.
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الف�سل الثاين
التلب�ض باجلرمية

املادة الثالثون:
ارتكابها،  حال  بها  متلب�صاً  اجلرمية  تكون 
اجلرمية  وتعد  قريب.  بوقت  ارتكابها  عقب  اأو 
متلب�صاً بها اإذا تبع املجني عليه �صخ�صاً، اأو تبعته 
وجد  اإذا  اأو  وقوعها،  اإثر  ال�صياح  مع  العامة 
مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاماًل اآلت، 
اأو اأ�صلحة، اأو اأمتعة، اأو اأدوات، اأو اأ�صياء اأخرى 
، ي�صتدل منها على اأنه فاعل اأو �رصيك فيها، اأو 
اأو عالمات  اآثار  اإذا وجدت به يف هذا الوقت 

تفيد ذلك.

املادة احلادية والثالثون:
يف   - اجل��ن��ائ��ي  ال�صبط  رج��ل  على  يجب 
حال التلب�ض باجلرمية - اأن ينتقل فوراً اإلى مكان 
عليها،  ويحافظ  املادية  اآثارها  ويعاين  وقوعها 
ويثبت حال الأماكن والأ�صخا�ض، وكل ما يفيد 
كان  من  اأق��وال  ي�صمع  واأن  احلقيقة،  ك�صف  يف 
حا�رصاً، اأو من ميكن احل�صول منه على معلومات 
يف �صاأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه اأن يبلغ 

هيئة التحقيق والدعاء العام فوراً بانتقاله.

املادة الثانية والثالثون:
يف   - انتقاله  عند  اجلنائي  ال�صبط  لرجل 

اأن مينع احلا�رصين من  حال التلب�ض باجلرمية - 
حتى  عنه،  البتعاد  اأو  الواقعة  مكان  مبارحة 
ي�صتدعي  اأن  بذلك. وله  الالزم  يحرر املح�رص 
يف احلال من ميكن احل�صول منه على معلومات 

يف �صاأن الواقعة.
ال�صادر  الأمر  احلا�رصين  اأحد  خالف  واإذا 
اإليه من رجل ال�صبط اجلنائي اأو امتنع اأحد ممَّن 
دعاهم عن احل�صور ؛ فيثبت ذلك يف املح�رص، 
ويحال املخالف اإلى املحكمة املخت�صة لتقرير ما 

تراه يف �صاأنه.

الف�سل الثالث
القب�ض على املتهم

املادة الثالثة والثالثون:
التلب�ض  حال  يف  اجلنائي  ال�صبط  لرجل 
الذي  احلا�رش  املتهم  على  القب�ض  باجلرمية 
ر  توجد دلئل كافية على اتهامه ؛ على اأن يحرِّ
حم�رصاً بذلك، واأن يبادر باإبالغ هيئة التحقيق 
الأح��وال  ف��وراً. ويف جميع  العام  والدع��اء 
لأكرث  موقوفاً  عليه  املقبو�ض  اإبقاء  يجوز  ل 
من  كتابي  باأمر  اإل  �صاعة  وع�رصين  اأرب��ع  من 

املحقق.
، فيجب على  فاإذا مل يكن املتهم حا�رصاً 
بالقب�ض  اأمراً  اأن ي�صدر  رجل ال�صبط اجلنائي 
 عليه واإح�صاره، واأن يبني ذلك يف املح�رص.
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املادة الرابعة والثالثون:
اأن  اجلنائي  ال�صبط  رج��ل  على  يجب 
عليه،  املقبو�ض  املتهم  اأق��وال  ف��وراً  ي�صمع 
اتهامه  على  كافية  دلئل  وجود  ترجح  واإذا 
مع  �صاعة  وع�رصين  اأرب���ع  خ��الل  فري�صله 
اأن  عليه  يجب  الذي  املحقق  اإلى  املح�رش 
ي�صتجوب املتهم املقبو�ض عليه خالل اأربع 
وع�رصين �صاعة، ثم ياأمر بتوقيفه اأو الإفراج 

عنه.

املادة اخلام�سة والثالثون:
يجوز  ل  باجلرمية،  التلب�ض  حالت  غري  يف 
من  باأمر  اإال  توقيفه  اأو  اإن�سان  اأي  على  القب�ض 

ال�صلطة املخت�صة بذلك.

املادة ال�ساد�سة والثالثون: 
يحفظ  مبا  امل��وق��وف  يعامل  اأن  يجب   -1
معنوياً  اأو  ج�صدياً  اإي���ذاوؤه  يجوز  ول  كرامته 
ويجب اإخباره باأ�صباب توقيفه ويكون له احلق 

يف الت�صال مبن يرى اإبالغه. 
املوقوف  املوظف  مرجع  اإبالغ  يجب   -2

فور �صدور اأمر املحقق با�صتمرار توقيفه. 
وا�صتجوابها  املراأة  اأقوال  �صماع  يكون   -3
فاإن  حمارمها،  اأحد  بح�صور  معها  والتحقيق 

تعذر ذلك فبما مينع اخللوة.

املادة ال�سابعة والثالثون:
ال يجوز توقيف اأي اإن�سان اأو �سجنه اإال يف 
لذلك  املخ�ص�صة  التوقيف  اأماكن  اأو  ال�صجون 
توقيف  اأو  �سجن  اأي  الإدارة  يجوز  وال  نظاماً. 
قبول اأي اإن�سان اإال مبوجب اأمر م�سبب وحمدد 
املدة وموقع عليه من ال�صلطة املخت�صة، ويجب 

األ تبقيه بعد املدة املحددة يف هذا الأمر.

املادة الثامنة والثالثون:
التحقيق  هيئة  اأع�صاء  من  املخت�صني  على 
والدعاء العام زيارة ال�صجون واأماكن التوقيف 
يف دوائر اخت�سا�سهم يف اأي وقت دون التقيد 
وجود  ع��دم  من  والتاأكد  الر�صمي،  ب��ال��دوام 
م�صجون اأو موقوف ب�صفة غري م�رصوعة، واأن 
و�صجالت  ال�صجون  �صجالت  على  لعوا  يطَّ
بامل�صجونني  يت�صلوا  واأن  التوقيف،  اأماكن 
واأن  �صكاواهم،  ي�صمعوا  واأن  وامل��وق��وف��ني، 
وعلى  ال�صاأن.  هذا  يف  يقدمونه  ما  يت�صلموا 
يقدموا  اأن  التوقيف  واأماكن  ال�سجون  مديري 
ما  كل  العام  والدع��اء  التحقيق  هيئة  لأع�صاء 

يحتاجونه لأداء مهماتهم.
  

املادة التا�سعة والثالثون:
لكل م�صجون اأو موقوف احلق يف اأن يقدم 
- يف اأي وقت - اإلى مدير ال�سجن اأو التوقيف 
اإبالغها  منه  ويطلب  �صفهية،  اأو  كتابية  �صكوى 
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اإلى ع�صو هيئة التحقيق والدعاء العام، وعلى 
املدير قبولها واإبالغها يف احلال بعد اإثباتها يف 
يثبت  مبا  مقدمها  وتزويد  لذلك،  يعد  �سجل 
التوقيف  اأو  ال�صجن  اإدارة  وعلى  ت�صلمها. 
تخ�صي�ض مكتب م�صتقل لع�صو الهيئة املخت�ض 

ملتابعة اأحوال امل�صجونني اأو املوقوفني.

املادة االأربعون:
اأو موقوف  بوجود م�صجون  لكل من علم 
ب�صفة غري م�رصوعة اأو يف مكان غري خم�ص�ض 
التحقيق  هيئة  يبلغ  اأن  التوقيف  اأو  لل�صجن 
املخت�ض  الهيئة  ع�صو  وعلى  العام.  والدع��اء 
فور علمه بذلك اأن ينتقل اإلى املكان املوجود فيه 
التحقيق،  يجري  واأن  املوقوف،  اأو  امل�سجون 
واأن ياأمر بالإفراج عنه اإذا كان �صجنه اأو توقيفه 
يحرر  اأن  وعليه  م�رصوعة،  غري  ب�صفة  ج��رى 
حم�رصاً بذلك يرفع اإلى اجلهة املخت�صة لتطبيق 
ما تق�صي به الأنظمة يف حق املت�صببني يف ذلك.

الف�سل الرابع
تفتي�س الأ�سخا�س وامل�ساكن

املادة احلادية واالأربعون:
لالأ�صخا�ض وم�صاكنهم ومكاتبهم ومراكبهم 
حتمي  ال�صخ�ض  وحرمة  �صيانتها.  جتب  حرمة 
اأمتعة.  من  معه  وم��ا  وماله  ومالب�صه  ج�صده 

اأو  م�صّور  مكان  كل  امل�صكن  حرمة  وت�صمل 
حماط باأي حاجز، اأو ُمعدٍّ ال�ستعماله ماأوى.

املادة الثانية واالأربعون:
ل يجوز لرجل ال�صبط اجلنائي الدخول اإلى 
االأحوال  يف  اإال  تفتي�سه  اأو  م�سكون  مكان  اأي 
املن�صو�ض عليها نظاماً، وباأمر م�صبب من هيئة 
امل�صاكن  ع��دا  وم��ا  العام،  والدع���اء  التحقيق 
املحقق.  من  م�صبب  باإذن  تفتي�صها  يف  فيكتفى 
متكني  �صاغله  اأو  امل�صكن  �صاحب  رف�ض  واإذا 
قاوم  اأو  الدخول  من  اجلنائي  ال�صبط  رج��ل 
يتخذ  اأن  اجلنائي  ال�صبط  لرجل  جاز  دخوله، 
امل�صكن  لدخول  امل�رصوعة  الالزمة  الو�صائل 

بح�صب ما تقت�صيه احلال.
طلب  ح��ال  يف  امل�صكن  دخ���ول  وي��ج��وز 
امل�صاعدة من الداخل، اأو حدوث هدم اأو غرق 
اأثناء  معتٍد  دخول  اأو  ذلك،  نحو  اأو  حريق  اأو 

مطاردته للقب�ض عليه.

املادة الثالثة واالأربعون:
ي��ج��وز ل��رج��ل ال�����ص��ب��ط اجل��ن��ائ��ي - يف 
القب�ض  ن��ظ��ام��اً  فيها  ي��ج��وز  ال��ت��ي  الأح����وال 
التفتي�ض  وي�صمل  يفت�صه.  اأن   - املتهم  على 
ك��ان  واإذا  واأم��ت��ع��ت��ه.  وم��الب�����ص��ه  ج�����ص��ده 
من  التفتي�ض  يكون  اأن  وج��ب  ام���راأة  املتهم 
اجلنائي. ال�صبط  رج��ل  يندبها  ام����راأة   قبل 



  العدد | 61 | ربيع الأول 1435ه�286

املادة الرابعة واالأربعون:
حال  يف  اجل��ن��ائ��ي  ال�صبط  ل��رج��ل  ي��ج��وز 
املتهم  م�صكن  يفت�ض  اأن  ب��اجل��رمي��ة  التلب�ض 
يف  تفيد  التي  املوجودات  من  فيه  ما  وي�صبط 
ك�صف احلقيقة؛ اإذا ات�صح من اأمارات قوية اأنها 

موجودة يف امل�صكن.

املادة اخلام�سة واالأربعون:
قرائن  متهم  م�صكن  تفتي�ض  اأثناء  قامت  اإذا 
�سده، اأو �سد اأي �سخ�ض موجود فيه - على 
يفيد يف ك�صف احلقيقة -  �صيئاً  اأنه يخفي معه 

جاز لرجل ال�صبط اجلنائي اأن يفت�صه.

املادة ال�ساد�سة واالأربعون:
الأ�صياء  عن  للبحث  اإل  التفتي�ض  يجوز  ل 
اخلا�سة باجلرمية اجلاري جمع املعلومات عنها، 
ظهر  اإذا  ذل��ك،  ومع  �صاأنها.  يف  التحقيق  اأو 
اأ�صياء تعد حيازتها  اأثناء التفتي�ض وجود  عر�صاً 
جرمية  يف  احلقيقة  ك�صف  يف  تفيد  اأو  جرمية، 
اجلنائي  ال�صبط  رج��ل  على  وج��ب  اأخ���رى، 

�صبطها واإثباتها يف حم�رص التفتي�ض.

املادة ال�سابعة واالأربعون:
اأو  �صاحبه  بح�صور  امل�صكن  تفتي�ض  يكون 
الأهلية  الكامل  اأ�رصته  اأف��راد  اأحد  اأو  ينيبه  َمْن 
ه��وؤلء،  اأح��د  ح�صور  تعذر  واإذا  معه.  املقيم 

بح�صور عمدة احلي  التفتي�ض  يكون  اأن  وجب 
اأو �صاهدين، ومُيَّكن �صاحب  َمْن يف حكمه  اأو 
امل�صكن اأو َمْن ينوب عنه من الطالع على اإذن 

التفتي�ض وُيْثَبت ذلك يف املح�رص.

املادة الثامنة واالأربعون:
يجب اأن يت�صمن حم�رص التفتي�ض ما ياأتي:

ووظيفته  التفتي�ض  اأج���رى  م��ن  ا�صم   -1
وتوقيعه وتاريخ التفتي�ض و�صاعته.

2- ن�ض الإذن ال�صادر باإجراء التفتي�ض، اأو 
بيان ال�رصورة امللحة التي اقت�صت التفتي�ض بغري 

اإذن.
ح�رصوا  ال��ذي��ن  الأ���ص��خ��ا���ض  اأ���ص��م��اء   -3

التفتي�ض وتوقيعاتهم.
4- و�صف املوجودات التي �صبطت و�صفاً 

دقيقاً.
5- اإثبات جميع الإجراءات التي اتخذت 
اأثناء التفتي�ض والإجراءات املتخذة بالن�صبة اإلى 

الأ�صياء امل�صبوطة.

املادة التا�سعة واالأربعون:
اجل��ن��ائ��ي يف  ال�����ص��ب��ط  رج���ل  وج���د  اإذا 
مغلقة  اأو  خمتومة  اأوراق����اً  املتهم  م�صكن 
يف�سها،  اأن  ل��ه  ي��ج��وز  ف��ال  ط��ري��ق��ة  ب����اأي 
التفتي�ض  حم�رص  يف  ذل��ك  اإث��ب��ات  وعليه 
 وع���ر����ص���ه���ا ع���ل���ى امل���ح���ق���ق امل��خ��ت�����ض.
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املادة اخلم�سون:
تو�صع  التفتي�ض  مكان  م��غ��ادرة  قبل   -1
مغلق،  حرز  يف  امل�صبوطة  والأوراق  الأ�صياء 
عليها، ويكتب  اأمكن ذلك، ويختم  اإن  وتربط 
على �رصيط داخل اخلتم تاريخ املح�رص املحرر 
ح�سل  الذي  املو�سوع  اإلى  وي�سار  ب�سبطها، 

ال�صبط من اأجله.
اأماكن  يف  املحرزة  الأ�صياء  حتفظ   -2
ال�صبط  ل���دى ج��ه��ة  ال��غ��ر���ض  ل��ه��ذا  ت��ع��د 
اإجراءات  على  حمتوية  املخت�صة،  اجلنائي 
بح�صب  حفظها  ويكون  والأمان؛  ال�صالمة 
ويو�صع  حم���رز،  ك��ل  طبيعة  تقت�صيه  م��ا 
�صجل خا�ض بهذه املحرزات يدون فيه رقم 
واأ�صماء  ونوعها،  الق�صية،  ورق��م  املحرز 
املحرز،  وو�سف  عنها،  وموجز  اأطرافها، 
وتخ�صع  �صاأنها،  يف  املتخذة  والإج��راءات 
هذه الأماكن لرقابة هيئة التحقيق والدعاء 

العام وتفتي�صها.

املادة احلادية واخلم�سون:
طبقاً   - املو�صوعة  الأختام  ف�ض  يجوز  ل 
اإل   - النظام  ه��ذا  م��ن  )اخلم�صني(  للمادة 
عنده  �صبطت  من  اأو  وكيله  اأو  املتهم  بح�صور 
هذه الأ�صياء، اأو بعد دعوتهم لذلك واإبالغهم 

بها وعدم ح�صورهم يف الوقت املحدد.

املادة الثانية واخلم�سون:
�رصوق  من  نهاراً  التفتي�ض  يكون  اأن  يجب 
التي  ال�صلطة  حدود  يف  غروبها  اإلى  ال�صم�ض 
يخولها النظام، وميكن اأن ي�صتمر التفتي�ض اإلى 
الليل ما دام اإجراوؤه مت�صاًل. ول يجوز دخول 

امل�صاكن لياًل اإل يف حال التلب�ض باجلرمية.
  

املادة الثالثة واخلم�سون:
اإذا مل يكن يف امل�صكن املراد تفتي�صه اإل املراأة 
املتهمة، وجب اأن يكون مع القائمني بالتفتي�ض 

امراأة.

املادة الرابعة واخلم�سون:
مع مراعاة حكم املادتني )الثالثة والأربعني( 
و)اخلام�صة والأربعني( من هذا النظام، اإذا كان 
يف امل�صكن ن�صاء ومل يكن الغر�ض من الدخول 
اأن يكون  تفتي�صهن، وجب  القب�ض عليهن ول 
من  ّن  مُيَكَّ واأن  ام��راأة،  بالتفتي�ض  القائمني  مع 
مُيَْنْحَن  واأن  امل�صكن،  مغادرة  اأو  الحتجاب، 
مب�صلحة  ي�رص  ل  مبا  لذلك  الالزمة  الت�صهيالت 

التفتي�ض ونتيجته.

املادة اخلام�سة واخلم�سون:
غري  م�صكن  اأو  املتهم  غري  تفتي�ض  يجوز  ل 
م�صكنه، اإل اإذا ات�صح من اأمارات قوية اأن هذا 

التفتي�ض �صيفيد يف التحقيق.



  العدد | 61 | ربيع الأول 1435ه�288

الف�سل اخلام�س
�شبط الر�شائل ومراقبة املحادثات

املادة ال�ساد�سة واخلم�سون:
واملحادثات  والربقية  الربيدية  للر�صائل 
الهاتفية وغريها من و�صائل الت�صال حرمة، فال 
يجوز الطالع عليها اأو مراقبتها اإل باأمر م�صبَّب 

وملدة حمددة، وفقاً ملا ين�ض عليه هذا النظام.

املادة ال�سابعة واخلم�سون:
اأن  العام  والدع��اء  التحقيق  هيئة  لرئي�ض 
واملطبوعات  واخلطابات  الر�صائل  ب�صبط  ياأمر 
املحادثات  مبراقبة  ي���اأذن  اأن  ول��ه  وال��ط��رود، 
يف  فائدة  لذلك  كان  متى  وت�صجيلها،  الهاتفية 
ظهور احلقيقة يف جرمية وقعت، على اأن يكون 
تزيد  ال  مبدة  وحم��دداً  م�سبَّباً  االإذن  اأو  االأم��ر 
على ع�رصة اأيام قابلة للتجديد وفقاً ملقت�صيات 

التحقيق.

املادة الثامنة واخلم�سون:
اخلطابات  على  الط��الع  وح��ده  للمحقق 
الأخ���رى  والأ���ص��ي��اء  والأوراق  وال��ر���ص��ائ��ل 
الت�صجيالت،  اإلى  ي�صتمع  اأن  وله  امل�صبوطة، 
ياأمر  اأن   - التحقيق  مقت�صيات  بح�صب   - وله 
ب�صمها اأو ن�صخ منها اإلى ملف الق�صية، اأو ياأمر 

بردها اإلى من كان حائزاً لها اأو مر�سلة اإليه.

املادة التا�سعة واخلم�سون:
الربيدية  والر�صائل  اخلطابات  م�صمون  ُيَبلَّغ 
ال�صخ�ض  اأو  املتهم  اإل��ى  امل�صبوطة  والربقية 
يف  منها  ���ص��ورة  ل��ه  تعطى  اأو  اإل��ي��ه،  املر�صلة 
اأقرب وقت، اإل اإذا كان يف ذلك اإ�رصار ب�صري 

التحقيق.

املادة ال�ستون:
اأن  امل�صبوطة  الأ�صياء  يف  احلق  ل�صاحب 
وله  اإليه،  ت�صليمها  املخت�ض  املحقق  من  يطلب 
الدائرة  يتظلم لدى رئي�ض  اأن  الرف�ض  يف حال 

التي يتبعها املحقق.

املادة احلادية وال�ستون:
و�صل  من  كل  وعلى  املحقق  على  يجب 
التفتي�ض - معلومات عن  ب�صبب  اإلى علمه - 
اأن يحافظ على  الأ�صياء والأوراق امل�صبوطة ؛ 
اأو  كانت  طريقة  ب��اأي  بها  ينتفع  واأال  �رشيتها، 
التي  الأح���وال  يف  اإل  غ��ريه،  اإل��ى  بها  يف�صي 
اأف�صى بها دون م�صوغ  فاإذا  يق�صي النظام بها. 
تعينت  كانت،  طريقة  باأي  بها  انتفع  اأو  نظامي 

م�صاءلته.

املادة الثانية وال�ستون:
مع مراعاة حكم املادة )التا�صعة واخلم�صني( 
عنده  �صبطت  ملن  ك��ان  اإذا  النظام،  ه��ذا  من 
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�صورة  له  تعطى  فيها  عاجلة  م�صلحة  الأوراق 
منها م�صدق عليها من املحقق.

الباب الرابع
اإجراءات التحقيق

الف�سل الأول
ت�شرفات املحقق

املادة الثالثة وال�ستون:
يف  لل�صري  وج��ه  ل  اأن  راأى  اإذا  للمحقق 
ولرئي�ض  الأوراق،  بحفظ  يو�صي  اأن  الدعوى 

الدائرة التي يتبعها املحقق الأمر بحفظها.

املادة الرابعة وال�ستون:
املحقق  على  وجب  باحلفظ  اأم��ر  �صدر  اإذا 
اخلا�ض،  باحلق  وامل��دع��ي  عليه  املجني  اإب��الغ 
لورثته  الإب��الغ  يكون  اأحدهما  وفاة  حال  ويف 

جميعهم يف مكان اإقامة املتوفى.

املادة اخلام�سة وال�ستون:
حمام  اأو  بوكيل  ال�صتعانة  ح��ق  للمتهم 
حل�صور التحقيق. ويجب على املحقق اأن يقوم 
بالتحقيق يف جميع اجلرائم الكبرية وفقاً ملا هو 
غري  يف  وله  النظام.  هذا  يف  عليه  من�صو�ض 
هذه اجلرائم اأن يقوم بالتحقيق فيها اإذا وجد اأن 

يرفع  اأن  اأو  ذلك،  ت�ستلزم  اأهميتها  اأو  ظروفها 
اأمام  مبا�رصة  باحل�صور  املتهم  بتكليف  الدعوى 

املحكمة املخت�صة.

املادة ال�ساد�سة وال�ستون:
رج��ال  اأح���د  ك��ت��اب��ة  ي��ن��دب  اأن  للمحقق 
ال�صبط اجلنائي للقيام باإجراء معني اأو اأكرث من 
املتهم،  ا�صتجواب  عدا  التحقيق،  اإج��راءات 
ويكون للمندوب - يف حدود ندبه - ال�صلطة 
دعت  واإذا  الإج���راء.  ه��ذا  يف  للمحقق  التي 
احلال اإلى اتخاذ املحقق اإجراء من الإجراءات 
بذلك  يندب  اأن  فله  اخت�صا�صه،  دائرة  خارج 
ال�صبط  اأحد رجال  اأو  الدائرة املخت�صة  حمقق 
على  ويجب  الأح���وال.  بح�صب  بها  اجلنائي 
املحقق اأن ينتقل بنف�صه للقيام بهذا الإجراء اإذا 

اقت�صت م�صلحة التحقيق ذلك. 

املادة ال�سابعة وال�ستون:
الأح���وال  جميع  يف  املحقق  على  يجب 
التي يندب فيها غريه لإجراء بع�ض التحقيقات 
حتقيقها  املطلوب  امل�صائل   - كتابًة   - يبني  اأن 
وللمندوب  اتخاذها.  املطلوب  والإج��راءات 
التحقيق،  اأعمال  من  اآخر  عمل  اأي  يجري  اأن 
واأن ي�صتجوب املتهم يف الأحوال التي يخ�صى 
مت�صاًل  ذل��ك  ك��ان  متى  ال��وق��ت،  ف��وات  فيها 
له ولزماً يف ك�صف احلقيقة. املندوب   بالعمل 
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املادة الثامنة وال�ستون:
والنتائج  نف�صها  التحقيق  اإج���راءات  تعد 
على  يجب  التي  الأ�رصار  من  عنها  ت�صفر  التي 
وخ��رباء  كتاب  م��ن   - ومعاونيهم  املحققني 
يح�رصونه  اأو  بالتحقيق  يت�صلون  ممن  وغريهم 
اإف�صائها،  عدم   - مهنتهم  اأو  وظيفتهم  ب�صبب 

ومن يخالف منهم تتعني م�صاءلته.

املادة التا�سعة وال�ستون:
1- ملن حلقه �رصر من اجلرمية اأن يّدعي بحقه 
ويف�صل  الدعوى،  يف  التحقيق  اأثناء  اخلا�ض 
املحقق يف مدى قبول هذا الدعاء خالل ثالثة 
اأيام من تاريخ تقدميه اإليه. وملن ُرِف�َض طلبه اأن 
الدائرة  رئي�ض  لدى  القرار  هذا  على  يعرت�ض 
تاريخ  من  اأ�صبوع  خالل  املحقق  يتبعها  التي 
الدائرة يف  رئي�ض  قرار  ويكون  بالقرار،  اإبالغه 

مرحلة التحقيق نهائياً.
وامل��دع��ي  عليه،  وامل��ج��ن��ي  للمتهم،   -2
حماميه،  اأو  منهم  كل  ووكيل  اخلا�ض،  باحلق 
التحقيق وفق ما حتدده  اإجراءات  اأن يح�رصوا 

اللوائح الالزمة لهذا النظام.

املادة ال�سبعون:
لي�ض للمحقق - اأثناء التحقيق - اأن يعزل 
املتهم عن وكيله اأو حماميه احلا�رص معه. ولي�ض 
اإل  التحقيق  يف  التدخل  املحامي  اأو  للوكيل 

اأن  الأح��وال  وله يف جميع  املحقق،  من  ب��اإذن 
يقدم للمحقق مذكرة خطية مبلحوظاته، وعلى 

املحقق �صم هذه املذكرة اإلى ملف الق�صية.

 املادة احلادية وال�سبعون:
يبلغ اخل�سوم بال�ساعة واليوم الذي �سيبا�رش 
الذي  واملكان  التحقيق  اإج��راءات  املحقق  فيه 

جُتْرى فيه.

املادة الثانية وال�سبعون:
واملدعي  عليه  املجني  من  كل  على  يجب 
املحكمة  بلدة  يف  مكاناً  يعني  اأن  اخلا�ض  باحلق 
اخت�سا�سها  نطاق  يف  التحقيق  يجري  التي 
املكاين؛ اإذا مل يكن مقيماً يف تلك البلدة، فاإن 
مل يفعل ذلك يكون اإبالغه �صحيحاً باإبالغ اإدارة 

املحكمة بكل ما يلزم اإبالغه به.

املادة الثالثة وال�سبعون:
يقدموا  اأن   - التحقيق  اأثناء   - للخ�صوم 
اإلى املحقق الطلبات التي يرون تقدميها، وعلى 
التي  الأ�صباب  بيان  مع  فيها  يف�صل  اأن  املحقق 

ا�صتند اإليها.

املادة الرابعة وال�سبعون:
اإذا مل تكن اأوامر املحقق وقراراته يف �صاأن 
الذي يجريه قد �سدرت يف مواجهة  التحقيق 
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ثالثة  خالل  اإياها  يبلغهم  اأن  فعليه   ، اخل�صوم 
اأيام من تاريخ �صدورها.

املادة اخلام�سة وال�سبعون:
ي�صتعني  اأن  بواجبه  قيامه  ح��ال  للمحقق 

مبا�رشة برجال االأمن اإذا ا�ستلزم االأمر ذلك.

الف�سل الثاين
ندب اخلرباء

املادة ال�ساد�سة وال�سبعون:
لإبداء  ي�صتعني بخبري خمت�ض  اأن  للمحقق 
الذي  بالتحقيق  متعلقة  م�ساألة  اأي  يف  ال��راأي 

يجريه.

املادة ال�سابعة وال�سبعون:
على اخلبري اأن يقدم تقريره كتابة يف املوعد 

الذي حدده املحقق. 
اإذا مل  اآخر  به خبرياً  ي�صتبدل  اأن  وللمحقق 
َوجد  اأو  له،  املحدد  املوعد  يف  التقرير  يقدم 
اأن  اخل�صوم  من  واحد  ولكل  لذلك،  مقت�صى 

يقدم تقريراً من خبري اآخر ب�صفة ا�صت�صارية.

املادة الثامنة وال�سبعون:
اإذا  اخل��ب��ري  ع��ل��ى  االع���رتا����ض  للخ�سوم 
ويقدم  ذلك،  اإلى  تدعو  قوية  اأ�صباب  وجدت 

ويجب  فيه،  للف�سل  املحقق  اإل��ى  االعرتا�ض 
املحقق  االعرتا�ض، وعلى  اأ�سباب  فيه  يبني  اأن 

الف�صل فيه يف مدة ثالثة اأيام من تقدميه. 
ويرتتب على هذا االعرتا�ض عدم ا�ستمرار 
اخلبري يف عمله اإل اإذا اقت�صى احلال ال�صتعجال 

فياأمر املحقق با�صتمراره.

الف�سل الثالث
النتقال واملعاينة والتفتي�ض و�شبط 

الأ�شياء املتعلقة باجلرمية

املادة التا�سعة وال�سبعون:
ينتقل املحقق - عند القت�صاء - فور اإبالغه 
مكان  اإلى  اخت�صا�صه  يف  داخلة  جرمية  بوقوع 
اأو  زوالها  قبل  الالزمة  املعاينة  لإجراء  وقوعها 
طم�ض معاملها اأو تغيريها، ول يحول ذلك دون 

اإ�صعاف امل�صابني.

املادة الثمانون:
التحقيق،  اأعمال  من  امل�صاكن عمل  تفتي�ض 
اتهام  على  بناًء  اإل  اإليه  اللتجاء  يجوز  ول 
يف  يقيم  �صخ�ض  اإل��ى  موجه  جرمية  بارتكاب 
امل�سكن املراد تفتي�سه، اأو با�سرتاكه يف ارتكابها، 
اأو اإذا وجدت قرائن تدل على اأنه يحوز اأ�صياء 
مكان  اأي  يفت�ض  اأن  وللمحقق  باجلرمية.  تتعلق 
وي�صبط كل ما يحتمل اأنه ا�صتعمل يف ارتكاب 
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ك�صف  يف  يفيد  ما  وكل  منها،  نتج  اأو  اجلرمية 
ويف  والأ�صلحة.  الأوراق  ذلك  يف  مبا  احلقيقة 
عن  حم�رشاً  ُيِعد  اأن  يجب  االأح���وال  جميع 
بُِنَي  التي  االأ�سباب  يت�سمن  التفتي�ض  واقعة 
يجوز دخول  اأنه ل  مراعاة  مع  ونتائجه،  عليها 
امل�صاكن اأو تفتي�صها اإل يف الأحوال املن�صو�ض 
التحقيق  هيئة  من  م�صبب  وباأمر  نظاماً  عليها 

والدعاء العام.
املادة احلادية والثمانون:

غري  تفتي�ض  وله  املتهم،  يفت�ض  اأن  للمحقق 
يخفي  اأنه  قوية  اأم��ارات  من  ات�صح  اإذا  املتهم 
يف  ويراعى  احلقيقة.  ك�صف  يف  تفيد  اأ�صياء 
من  والأربعني(  )الثالثة  امل��ادة  حكم  التفتي�ض 

هذا النظام.

املادة الثانية والثمانون:
والر�صائل  اخل��ط��اب��ات  �صبط  يف  ي��راع��ى 
والربقيات  والطرود  واملطبوعات  وال�صحف 
واملحادثات الهاتفية وغريها من و�صائل الت�صال 
اأحكام )الف�صل اخلام�ض( من )الباب الثالث( 

من هذا النظام.

املادة الثالثة والثمانون:
يف  يتبع  ت�صبط  التي  والأوراق  الأ�صياء 
 �صاأنها اأحكام املادة )اخلم�صني( من هذا النظام.

املادة الرابعة والثمانون:

اأن ي�صبط ما لدى وكيل  للمحقق  ل يجوز 
املتهم اأو حماميه من اأوراق وم�صتندات �صلمها 
ول  بها  اإليه  عهد  التي  املهمة  لأداء  املتهم  اإليه 

املرا�صالت املتبادلة بينهما يف الق�صية.

املادة اخلام�سة والثمانون:
اأن  على  اأدل���ة  املحقق  ل��دى  ت��واف��رت  اإذا 
باجلرمية  عالقة  لها  اأ�صياء  يحوز  معيناً  �صخ�صاً 
رئي�ض  من  اأم��راً  في�صت�صدر  فيها،  يحقق  التي 
اإلى  الأ�صياء  تلك  بت�صليم  يتبعها  التي  الدائرة 
اأو متكينه من الطالع عليها، بح�صب  املحقق، 

ما يقت�صيه احلال.

الف�سل الرابع
الت�شرف يف الأ�شياء امل�شبوطة

املادة ال�ساد�سة والثمانون:
�صبطت  التي  الأ�صياء  برد  ُيوؤمر  اأن  يجوز 
اإل  احلكم،  قبل  ذلك  كان  ولو  التحقيق  اأثناء 
حمالًّ  اأو  الدعوى  يف  لل�سري  الزم��ًة  كانت  اإذا 

للم�صادرة.

املادة ال�سابعة والثمانون:
من  اإل���ى  امل�صبوطة  الأ���ص��ي��اء  رد  ي��ك��ون 
كانت  واإذا  �صبطها،  وق��ت  حيازته  يف  كانت 
عليها  وقعت  التي  الأ�صياء  من  امل�صبوطات 
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اجلرمية، اأو املتح�صلة من هذه الأ�صياء، فيكون 
اإلى من فقد حيازتها باجلرمية، ما مل يكن  ردها 

ملن �صبطت معه حق يف حب�صها.

املادة الثامنة والثمانون:
من  امل�صبوطة  الأ�صياء  ب��رد  الأم��ر  ي�صدر 
يف  يقع  التي  املخت�صة  املحكمة  من  اأو  املحقق 
ويجوز  التحقيق.  مكان  اخت�صا�صها  نطاق 

للمحكمة اأن تاأمر بالرد اأثناء نظر الدعوى.

املادة التا�سعة والثمانون:
ذوي  امل�سبوطة  االأ�سياء  برد  االأم��ر  مينع  ال 
ال�صاأن من املطالبة اأمام املحكمة املخت�صة مبا لهم 
من حقوق، اإل املتهم اأو املدعي باحلق اخلا�ض 
بناًء  املحكمة  من  �صدر  قد  بالرد  الأمر  كان  اإذا 

على طلب اأي منهما يف مواجهة االآخر.

املادة الت�سعون:
الأ���ص��ي��اء  ب���رد  الأم����ر  للمحقق  ي��ج��وز  ل 
�صك  وج��ود  عند  اأو  املنازعة،  عند  امل�صبوطة 
فيمن له احلق يف ت�صلمها، وُيْرَفع الأمر يف هذه 
طلب  على  بناًء  املخت�صة  املحكمة  اإلى  احلال 

ذوي ال�ساأن لتاأمر مبا تراه.

املادة احلادية والت�سعون:
الدعوى  بحفظ  اأمر  �صدور  عند   - يجب 

الأ�صياء  يف  الت�رصف  كيفية  يف  ل  ُيْف�صَ اأن   -
يف  احل��ك��م  عند  احل���ال  وك��ذل��ك  امل�صبوطة، 
اأم��ام  ب��رده��ا  املطالبة  ح�صلت  اإذا  ال��دع��وى 

املحكمة.

املادة الثانية والت�سعون:
اأ�صحابها  يطلبها  ل  التي  امل�صبوطة  الأ�صياء 
تودع  ا�صتعادتها -  اإبالغهم بحقهم يف  بعد   -
يف الهيئة العامة للولية على اأموال القا�رصين 

ومن يف حكمهم.
املادة الثالثة والت�سعون:

للمحكمة التي يقع يف دائرتها مكان التحقيق 
اأن تاأمر باإحالة اخل�صوم للتقا�صي اأمام املحكمة 
املخت�صة اإذا راأت موجباً لذلك. ويف هذه احلال 
احلرا�صة،  حتت  امل�صبوطة  الأ�صياء  و�صع  يجوز 

اأو اتخاذ و�صائل حتفظية اأخرى يف �صاأنها.

املادة الرابعة والت�سعون:
مبرور  يتلف  مما  امل�سبوط  ال�سيء  كان  اإذا 
الزمن، اأو ي�ستلزم حفظه نفقات كبرية ت�ستغرق 
قيمته، اأمرت املحكمة بت�صليمه اإلى �صاحبه، اأو 
اإلى الهيئة العامة للولية على اأموال القا�رصين 
متى  العلني  ب��امل��زاد  لبيعه  حكمهم  يف  وم��ن 
التحقيق. ويف هذه  مقت�صيات  بذلك  �صمحت 
بالثمن  اأن يطالب  فيه  احلال يكون ملدعي احلق 

الذي بيع به.
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الف�سل اخلام�س
ال�شتماع اإلى ال�شهود

املادة اخلام�سة والت�سعون:
على املحقق اأن ي�صتمع اإلى اأقوال ال�صهود 
الذين يطلب اخل�صوم �صماع اأقوالهم، ما مل ير 
اإلى  ي�صتمع  اأن  وله  �صماعها.  من  الفائدة  عدم 
عن  ال�سهود  من  �سماعه  لزوم  يرى  من  اأقوال 
الوقائع التي توؤدي اإلى اإثبات اجلرمية وظروفها 

واإ�صنادها اإلى املتهم اأو براءته منها.
املادة ال�ساد�سة والت�سعون:

على املحقق اأن يثبت يف املح�رص البيانات 
ال�صاهد،  ا�صم  ت�صمل  �صاهد،  كل  عن  الكاملة 
وجن�صيته،  وظيفته،  اأو  ومهنته  و�صنه،  ولقبه، 
عليه  واملجني  باملتهم  و�صلته  اإقامته،  ومكان 

واملدعي باحلق اخلا�ض.
ال�صهود  و�صهادة  البيانات  تلك  ن  وتُ���َدوَّ
واإجراءات �صماعها يف املح�رص من غري تعديل، 
اأو �صطب، اأو ك�صط، اأو حت�صري، اأو اإ�صافة. ول 
يعتمد �صيء من ذلك اإل اإذا �صّدق عليه املحقق 

والكاتب وال�صاهد.

املادة ال�سابعة والت�سعون:
توقيعه  وال��ك��ات��ب  املحقق  م��ن  ك��ل  ي�صع 
تالوتها  بعد  ال�صاهد  وكذلك  ال�صهادة،  على 
ب�صمته  اأو  توقيعه  و�صع  عن  امتنع  فاإن  عليه، 

اأو مل ي�صتطع، فيُْثَبُت ذلك يف املح�رص مع ذكر 
الأ�صباب التي يبديها.

املادة الثامنة والت�سعون:
ي�صتمع املحقق لكل �صاهد على انفراد، وله 

اأن يواجه ال�صهود بع�صهم ببع�ض وباخل�صوم.

املادة التا�سعة والت�سعون: 
اإلى  ال�صتماع  من  النتهاء  بعد  للخ�صوم 
ولهم  عليها،  ملحوظاتهم  اإبداء  ال�صاهد  اأقوال 
اأق��وال  اإل��ى  ال�صتماع  املحقق  من  يطلبوا  اأن 
ال�ساهد عن نقاط اأخرى يبينونها. وللمحقق اأن 
يرف�ض توجيه اأي �سوؤال ال يتعلق بالدعوى، اأو 

يكون يف �صيغته م�صا�ض باأحد.

املادة املائة:
اإذا كان ال�صاهد مري�صاً، اأو لديه ما مينعه من 

احل�صور فت�صمع �صهادته يف مكان وجوده.

الف�سل ال�ساد�س
ال�ستجواب واملواجهة

املادة االأولى بعد املائة:
املتهم  املحقق عند ح�صور  1- يجب على 
البيانات  جميع  ي��دون  اأن  للتحقيق  مرة  لأول 
املن�صوبة  بالتهمة  ويبلغه  به  اخلا�صة  ال�صخ�صية 
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يف  املتهم  يبديه  ما  املح�رص  يف  ويثبت  اإليه، 
بغريه  يواجهه  اأن  وللمحقق  اأقوال.  من  �صاأنها 
على  املتهم  ويوقع  ال�صهود.  اأو  املتهمني،  من 
اأقواله بعد تالوتها عليه، فاإن امتنع اأثبت املحقق 

امتناعه عن التوقيع يف املح�رص و�صببه.
2- اإذا اعرتف املتهم اأثناء التحقيق بجرمية 
يف  الق�صا�ض  اأو  القطع،  اأو  القتل،  توجب 
من  اعرتافه  في�سدق  دونها،  فيما  اأو  النف�ض 
املحكمة املخت�صة، مع تدوين ذلك يف ال�صبط 

بح�صور كاتب ال�صبط وتوقيعه.

املادة الثانية بعد املائة:
ل  حال  يف  ال�صتجواب  يكون  اأن  يجب 
اأقواله،  اإب��داء  يف  املتهم  اإرادة  على  فيها  تاأثري 
الإكراه  و�صائل  ا�صتعمال  ول  حتليفه  يجوز  ول 
�صده. ول يجوز ا�صتجواب املتهم خارج مقر 

جهة التحقيق اإل ل�رصورة يقدرها املحقق.

الف�سل ال�سابع
التكليف باحل�شور واأمر القب�ض 

والإح�شار

املادة الثالثة بعد املائة:
 - يقرر  اأن  الق�صايا  جميع  يف  للمحقق 
بح�صب الأحوال - ح�صور ال�صخ�ض املطلوب 
اإذا  بالقب�ض عليه  اأمراً  اأو ي�صدر  التحقيق معه، 

كانت ظروف التحقيق ت�ستلزم ذلك.

املادة الرابعة بعد املائة:
ا�صم  باحل�صور  اأم��ر  كل  ي�صمل  اأن  يجب 
ومهنته  وجن�صيته،  رباعياً،  املطلوب  ال�صخ�ض 
الأم��ر،  وت��اري��خ  اإقامته،  ومكان  وظيفته،  اأو 
و���ص��اع��ة احل�����ص��ور وت��اري��خ��ه، وا���ص��م املحقق 
وتوقيعه، واخلتم الر�صمي. وي�صمل اأمر القب�ض 
والإح�صار - ف�صاًل عن ذلك - تكليف رجال 
واإح�صاره  املتهم  على  بالقب�ض  العامة  ال�صلطة 
اأمام املحقق يف احلال اإذا رف�ض احل�صور طوعاً. 
ما  اإل��ى  بالإ�صافة   - التوقيف  اأم��ر  ي�صمل 
املتهم  بقبول  التوقيف  مدير  تكليف   - �صبق 
يف مكان التوقيف مع بيان التهمة املن�صوبة اإليه 

وم�صتندها.

املادة اخلام�سة بعد املائة:
يبلغ الأمر باحل�صور اإلى ال�صخ�ض املطلوب 
التحقيق معه بو�صاطة اأحد املح�رصين اأو رجال 
ال�صلطة العامة، وت�صلم اإليه �صورة منه اإن وجد، 
واإل فت�صلم اإلى اأحد اأفراد اأ�رصته الكامل الأهلية 

ال�صاكن معه.

املادة ال�ساد�سة بعد املائة:
ت����ك����ون الأوام�����������ر ال����ت����ي ي�����ص��دره��ا 
اململكة. اأن��ح��اء  جميع  يف  ن��اف��ذة   امل��ح��ق��ق 
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املادة ال�سابعة بعد املائة:
اإذا مل يح�رص املتهم - بعد تكليفه باحل�صور 
خيف  اإذا  اأو  مقبول،  عذر  غري  من   - ر�صمياً 
جاز  تلب�ض؛  حال  يف  اجلرمية  كانت  اأو  هربه، 
للمحقق اأن ي�صدر اأمراً بالقب�ض عليه واإح�صاره 
توقيف  فيها  يجوز  ل  مما  الواقعة  كانت  ول��و 

املتهم.

املادة الثامنة بعد املائة:
معروف  اإقامة  مكان  للمتهم  يكن  مل  اإذا 
جاز  واإل  املحقق،  يقبله  مكاناً  يعني  اأن  فعليه 

للمحقق اأن ي�صدر اأمراً بتوقيفه.

املادة التا�سعة بعد املائة:
املتهم  ي�صتجوب  اأن  املحقق  على  يجب 
فيودع  ذلك  تعذر  واإذا  ف��وراً،  عليه  املقبو�ض 
ويجب  ا�صتجوابه.  حني  اإلى  التوقيف  مكان 
اأال تزيد مدة اإيداعه على اأربع وع�رشين �ساعة، 
وجب  ا�صتجوابه  دون  امل��دة  هذه  م�صت  ف��اإذا 
الت�ي  الدائرة  رئي�ض  اإبالغ  التوقيف  مدير  على 
اإلى  تبادر  اأن  ال��دائ��رة  وعلى  املحقق،  يتبعها 

ا�صتجوابه حاًل، اأو تاأمر باإخالء �صبيله.

املادة العا�سرة بعد املائة:
الدائرة  نطاق  خارج  املتهم  على  قب�ض  اإذا 
دائرة  اإلى  فيَُح�رصَّ  فيها  التحقيق  يجرى  التي 

التحقيق يف اجلهة التي قب�ض عليه فيها، وعلى 
البيانات  جميع  من  تتحقق  اأن  ال��دائ��رة  ه��ذه 
املن�صوبة  بالواقعة  وتبلغه  ب�صخ�صه،  اخلا�صة 
اقت�صت  واإذا  �صاأنها،  يف  اأقواله  وت��دون  اإليه، 

احلال نقله َفيَُبلغ باجلهة التي �َصيُْنَقُل اإليها.

املادة احلادية ع�سرة بعد املائة:
اإذا اعرت�ض املتهم على نقله، اأو كانت حالته 
ال�صحية ل ت�ص�مح بالنقل، يبلغ املحقق بذلك، 

وعليه اأن ي�سدر اأمره فوراً مبا يلزم.

الف�سل الثامن
اأمر التوقيف

املادة الثانية ع�سرة بعد املائة:
تو�صية  على  بناًء   - الداخلية  وزير  يحدد 
يعد  ما   - العام  والدعاء  التحقيق  هيئة  رئي�ض 
وين�رص  للتوقيف،  املوجبة  الكبرية  اجلرائم  من 

ذلك يف اجلريدة الر�صمية.

املادة الثالثة ع�سرة بعد املائة:
اإذا تبني بعد ا�صتجواب املتهم، اأو يف حال 
كبرية،  جرمية  يف  �صده  كافية  الأدلة  اأن  هربه، 
اأو كانت م�صلحة التحقيق ت�صتوجب توقيفه ؛ 
تزيد  ال  مدة  بتوقيفه  اأمر  اإ�سدار  املحقق  فعلى 

على خم�صة اأيام من تاريخ القب�ض عليه. 
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املادة الرابعة ع�سرة بعد املائة:
اإل  اأي��ام،  خم�صة  مب�صي  التوقيف  ينتهي 
اإذا راأى املحقق متديد مدة التوقيف، فيجب 
- قبل انق�صائها - اأن يقوم بعر�ض الأوراق 
والدع��اء  التحقيق  هيئة  ف��رع  رئي�ض  على 
العام، اأو َمْن ينيبه من روؤ�صاء الدوائر الداخلة 
بالإفراج  اأمراً  لي�صدر  اخت�صا�صه،  نطاق  يف 
عن املتهم اأو متديد مدة التوقيف ملدة اأو ملدد 
على  جمموعها  يف  تزيد  اأال  على  متعاقبة، 
ويف  عليه.  القب�ض  تاريخ  من  يوماً  اأربعني 
اأطول،  مدة  التوقيف  تتطلب  التي  احلالت 
يرفع الأمر اإلى رئي�ض هيئة التحقيق والدعاء 
اأمره  لي�صدر  نوابه  من  يفو�صه  َمْن  اأو  العام 
اأي  تزيد  ال  متعاقبة  مل��دد  اأو  مل��دة  بالتمديد 
جمموعها  يزيد  وال  يوماً،  ثالثني  على  منها 
القب�ض  تاريخ  من  يوماً  وثمانني  مائة  على 
اإحالته  مبا�رصة  بعدها  يتعني  املتهم،  على 
عنه. الإف���راج  اأو  املخت�صة  املحكمة   اإل��ى 

تتطلب  ال��ت��ي  ال�صتثنائية  احل����الت  ويف 
التوقيف مدة اأطول ؛ للمحكمة املوافقة على 
متعاقبة  مل��دد  اأو  مل��دة  التوقيف  متديد  طلب 
ق�صائياً  اأم��راً  ت�صدر  واأن  ت��راه،  ما  بح�صب 

م�صبباً يف ذلك.

املادة اخلام�سة ع�سرة بعد املائة:
يجب عند توقيف املتهم اأن ُي�صّلم اأ�صل اأمر 

على  توقيعه  بعد  التوقيف  مدير  اإلى  التوقيف 
�صورة هذا الأمر بالت�صّلم.

اأم��ر  م��ن  التظلم  احتياطياً  ول��ل��م��وق��وف 
اأمر متديد التوقيف؛ وُيقدم التظلم  اأو  توقيفه، 
املحقق،  لها  التابع  التحقيق  دائ��رة  رئي�ض  اإلى 
ح�صب  الهيئة،  رئي�ض  اأو  ال��ف��رع،  رئي�ض  اأو 
من  اأي��ام  خم�صة  خ��الل  فيه  ويبت  الأح���وال. 

تاريخ تقدميه.

املادة ال�ساد�سة ع�سرة بعد املائة:
يوقف،  اأو  عليه  يقب�ض  من  كل  ف��وراً  يبلغ 
باأ�صباب القب�ض عليه اأو توقيفه، ويكون له حق 
حتت  ذلك  ويكون  لإبالغه،  يراه  مبن  الت�صال 

رقابة رجل ال�صبط اجلنائي.

املادة ال�سابعة ع�سرة بعد املائة:
الإح�صار  اأو  القب�ض  اأوامر  تنفيذ  يجوز  ل 
تاريخ  من  اأ�صهر  �صتة  م�صي  بعد  التوقيف  اأو 

�صدورها ما مل جتدد ملدة اأخرى.

املادة الثامنة ع�سرة بعد املائة:
اأن  التوقيف  اأو  ال�صجن  ملدير  يجوز  ل 
بالت�صال  العامة  ال�صلطة  رجال  لأحد  ي�صمح 
باملوقوف اإل باإذن كتابي من املحقق، وعليه اأن 
يدون يف ال�صجل اخلا�ض بذلك ا�صم ال�صخ�ض 
وتاريخ  املقابلة  ووق��ت  بذلك  له  �ُسِمح  ال��ذي 
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الإذن وم�صمونه.

املادة التا�سعة ع�سرة بعد املائة:
ياأمر  اأن   - الأح���وال  كل  يف   - للمحقق 
اأو  امل�صجونني،  من  بغريه  املتهم  ات�صال  بعدم 
على  تزيد  ال  ملدة  اأحد  يزوره  واأال  املوقوفني، 
التحقيق  م�صلحة  اقت�صت  اإذا  يوماً  )�صتني( 
الت�صال  يف  املتهم  بحق  الإخ��الل  دون  ذلك، 

بوكيله اأو حماميه.

الف�سل التا�سع
الإفراج املوؤقت

املادة الع�سرون بعد املائة:
اأي  يف  الق�سية،  يتولى  ال��ذي  للمحقق 
وقت - �صواء من تلقاء نف�صه اأو بناًء على طلب 
اإذا وجد  املتهم  بالإفراج عن  ياأمر  اأن   - املتهم 
على  �رصر  ل  واأنه  م�صوغ،  له  لي�ض  توقيفه  اأن 
التحقيق من اإخالء �صبيله، ول ُيخ�صى هربه اأو 
اإذا  باحل�سور  املتهم  يتعهد  اأن  ب�رشط  اختفاوؤه، 

طلب منه ذلك.

املادة احلادية والع�سرون بعد 
املائة:

يف غري الأح��وال التي يكون الإف��راج فيها 
له  اأن يعني  بعد  اإل  املتهم  يفرج عن  واجباً، ل 

مكاناً يوافق عليه املحقق.

املادة الثانية والع�سرون بعد املائة:
املحقق  مينع  ل  ب��الإف��راج  ال�صادر  الأم���ر 
اأو  املتهم  على  بالقب�ض  جديد  اأمر  اإ�صدار  من 
َط  توقيفه اإذا قويت االأدلة �سده، اأو اأخل مبا �رُشِ
هذا  اتخاذ  ت�صتدعي  ظروف  وجدت  اأو  عليه، 

الإجراء.

املادة الثالثة والع�سرون بعد املائة:
اإذا اأحيل املتهم اإلى املحكمة يكون الإفراج 
اإذا كان مفرجاً  اأو توقيفه  اإذا كان موقوفاً،  عنه 

عنه، من اخت�صا�ض املحكمة املحال اإليها.
واإذا حكم بعدم الخت�صا�ض تكون املحكمة 
هي  الخت�صا�ض  بعدم  احلكم  اأ�صدرت  التي 
املخت�صة بالنظر يف طلب الإفراج، اأو التوقيف، 

اإلى اأن ترفع الدعوى اإلى املحكمة املخت�صة.
حق  العام  للمدعي  الأح��وال  جميع  ويف 

االعرتا�ض على االإفراج عن املتهم.

الف�سل العا�سر
انتهاء التحقيق والت�شرف يف الدعوى

املادة الرابعة والع�سرون بعد 
املائة:

اإذا راأى املحقق بعد انتهاء التحقيق اأن الأدلة 
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غري كافية اأو اأنه ل وجه لإقامة الدعوى، فيو�صي 
عن  وبالإفراج  الدعوى  بحفظ  الدائرة  رئي�ض 
ل�صبب  موقوفاً  كان  اإذا  اإل  املوقوف،  املتهم 
اآخر. ويعد اأمر رئي�ض الدائرة بتاأييد ذلك نافذاً، 
اإل يف اجلرائم الكبرية فال يكون الأمر نافذاً اإل 
بت�صديق رئي�ض هيئة التحقيق والدعاء العام اأو 

َمْن ينيبه.
الدعوى  بحفظ  الأم��ر  ي�صمل  اأن  ويجب 
االأ�سباب التي بُِنَي عليها، ويبلغ االأمر للمدعي 
باحلق اخلا�ض، واأن له حق املطالبة باحلق اخلا�ض 
)ال�صاد�صة  امل��ادة  وفق  املخت�صة  املحكمة  اأم��ام 
تويف  قد  كان  واإذا  النظام،  هذا  من  ع�رصة( 
فيكون التبليغ لورثته جميعهم يف مكان اإقامته، 
يعد  من��وذج  وفق  اآنفاً  املذكور  التبليغ  ويكون 
لذلك، ويوقعه املحقق ورئي�ض الدائرة، وت�صّلم 
�صورة م�صدقة منه اإلى املدعي باحلق اخلا�ض اأو 
 - بالت�صّلم  الأ�صل  على  التوقيع  بعد   - ورثته 
ذلك  وي�رشي  املخت�سة،  املحكمة  اإلى  لتقدميها 
على الأمر بحفظ الأوراق املن�صو�ض عليه يف 

املادة )الرابعة وال�صتني( من هذا النظام.

املادة اخلام�سة والع�سرون بعد 
املائة:

من  مينع  ل  الدعوى  بحفظ  ال�صادر  القرار 
مرة  فيها  والتحقيق  الق�صية  ملف  فتح  اإع��ادة 
اأخرى متى ظهرت اأدلة جديدة من �صاأنها تقوية 

الأدل��ة  من  ويعد  عليه.  املدعى  �صد  الت��ه��ام 
والأوراق  واملحا�رص  ال�صهود  �صهادة  اجلديدة 

الأخرى التي مل ي�صبق عر�صها على املحقق.

املادة ال�ساد�سة والع�سرون بعد 
املائة:

بعد  العام  التحقيق والدعاء  راأت هيئة  اإذا 
املتهم،  �صد  كافية  الأدل��ة  اأن  التحقيق  انتهاء 
فرتفع الدعوى اإلى املحكمة املخت�سة، وتكلف 
وفق  الدعوى  وترفع  اأمامها.  باحل�صور  املتهم 

لئحة ت�صمل البيانات الآتية:
1- تعيني املتهم ببيان ا�صمه ولقبه وجن�صيته 
ورقم  وظيفته  اأو  ومهنته  اإقامته  ومكان  و�صنه 

هويته واأهليته.
اإن وجد   - اخلا�ض  احلق  مدعي  تعيني   -2
- ببيان ال�صم وال�صفة والعنوان ورقم الهوية.

3- بيان اجلرمية املن�صوبة اإلى املتهم، بتحديد 
الأركان املكونة لها، وما يرتبط بها من ظروف 

م�صددة اأو خمففة.
النظامية  اأو  ال�رصعية  الن�صو�ض  ذكر   -4
ا  حدًّ العقوبة  نوع  وحتديد  عليها،  تنطبق  التي 

كان اأو تعزيراً.
5-  بيان الأدلة على وقوع اجلرمية، ون�صبتها 

اإلى املتهم.
6-  بيان اأ�صماء ال�صهود اإن وجدوا.

7- ا�صم ع�صو هيئة التحقيق والدعاء العام 
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وتوقيعه.
وتبلغ هيئة التحقيق والدعاء العام اخل�صوم 
املحكمة  اإل��ى  الدعوى  باإحالة  ال�صادر  بالأمر 

خالل خم�صة اأيام من تاريخ �صدوره.

املادة ال�سابعة والع�سرون بعد 
املائة:

من  ج��رمي��ة  م��ن  اأك���رث  التحقيق  �صمل  اإذا 
اخت�صا�ض حماكم متماثلة الخت�صا�ض وكانت 
مرتبطة، فرتفع جميعها باأمر واحد اإلى املحكمة 
اجلرائم  كانت  ف��اإذا  باإحداها.  مكاناً  املخت�صة 
الخت�صا�ض،  خمتلفة  حماكم  اخت�صا�ض  من 

فرتفع اإلى املحكمة االأو�سع اخت�سا�ساً.
الباب اخلام�س

املحاكم

الف�سل الأول
الخت�شا�شات اجلزائية

املادة الثامنة والع�سرون بعد 
املائة:

املحاكم  باخت�صا�صات  الإخ��الل  عدم  مع 
االأخرى، تخت�ض املحكمة اجلزائية بالف�سل يف 

جميع الق�سايا اجلزائية.

املادة التا�سعة والع�سرون بعد 
املائة:

الذي  البلد  يف  العامة  املحكمة  تخت�ض 
لي�ض فيه حمكمة جزائية مبا تخت�ض به املحكمة 
للق�ساء  االأعلى  املجل�ض  يقرر  مل  ما  اجلزائية، 

خالف ذلك.

املادة الثالثون بعد املائة:
يف  للمحاكم  املكاين  الخت�صا�ض  يتحدد 
فيه  يقيم  الذي  املكان  اأو  اجلرمية،  وقوع  مكان 
معروف  اإقامة  مكان  له  يكن  مل  ف��اإن  املتهم، 
يقب�ض  ال��ذي  املكان  يف  االخت�سا�ض  يتحدد 

عليه فيه.

املادة احلادية والثالثون بعد 
املائة:

فعل  فيه  وقع  مكان  كل  للجرمية  مكاناً  يعد 
به -  القيام  يتعني  ترك فعل -  اأو  اأفعالها،  من 

ح�سل ب�سبب تركه �رشر ج�سدي.

املادة الثانية والثالثون بعد املائة:
تخت�ض املحكمة التي تنظر الدعوى اجلزائية 
عليها  يتوقف  التي  امل�صائل  جميع  يف  بالف�صل 
احلكم يف الدعوى اجلزائية املرفوعة اأمامها، اإال 

اإذا ن�ض النظام على خالف ذلك.
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املادة الثالثة والثالثون بعد املائة:
اإذا كان احلكم يف الدعوى اجلزائية يتوقف 
اأخرى،  جزائية  دعوى  يف  الف�سل  نتيجة  على 
يف  الف�صل  يتم  حتى  ال��دع��وى  وق��ف  وج��ب 

الدعوى الأخرى.

الف�سل الثاين
تنازع الخت�سا�س

املادة الرابعة والثالثون بعد 
املائة:

اأو عن  ُرِفعت دعوى عن جرمية واحدة  اإذا 
كل  وق��ررت  حمكمتني،  اإل��ى  مرتبطة  جرائم 
اأو ع�دم اخت�صا�صها، وكان  منهما اخت�صا�صها 
الخت�صا�ض منح�رصاً فيهما؛ فريفع طلب تعيني 

املحكمة التي تف�صل فيها اإلى املحكمة العليا.

الباب ال�ساد�س
اإجراءات املحاكمة

الف�سل الأول
اإبالغ اخل�شوم

املادة اخلام�سة والثالثون بعد 
املائة:

فيكلف  املحكمة  اإلى  الدعوى  ُرِفَعت  اإذا 

تكليفه  عن  وُي�ْصَتغنى  اأمامها،  باحل�صور  املتهم 
باحل�صور اإذا ح�رص اجلل�صة ووجهت اإليه التهمة.

املادة ال�ساد�سة والثالثون بعد 
املائة:

ثالثة  اجلزائية  الدعوى  يف  احل�سور  موعد 
اأيام على الأقل من تاريخ تبليغ اخل�صوم بالئحة 
الدعوى. ويجوز يف حال ال�رصورة نق�ض هذا 
التبليغ  يح�سل  اأن  ب�رشط  �ساعة،  اإلى  املوعد 
واأن  امل��وع��د  نق�ض  ح��ال  يف  نف�صه  للخ�صم 
يكون باإمكانه الو�صول اإلى املحكمة يف املوعد 
املحدد. ويكون نق�ض املوعد باإذن من املحكمة 
املتهم  اإح�صار  الدعوى، ويجوز  اإليها  املرفوعة 
- املقبو�ض عليه متلب�صاً باجلرمية - اإلى املحكمة 
وطلب  املتهم  ح�رص  ف��اإذا  موعد.  وبغري  ف��وراً 
اأن  املحكمة  فعلى  دفاعه،  لإعداد  مهلة  اإعطاءه 

متنحه مهلة كافية.

املادة ال�سابعة والثالثون بعد 
املائة:

املتهم  اإل��ى  باحل�صور  التكليف  ورق��ة  تُبلغ 
نف�صه، اأو يف مكان اإقامته، وفقاً للقواعد املقررة 
تعذرت  ف��اإن  ال�رصعية.  املرافعات  نظام  يف 
معرفة مكان اإقامة املتهم فيكون التبليغ يف اآخر 
اإلى  وي�صلم  اململكة،  يف  فيه  يقيم  كان  مكان 
اجلهة التابع لها هذا املكان من اإمارة اأو حمافظة 
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اأو مركز. ويعد املكان الذي وقعت فيه اجلرمية 
خالف  يثبت  مل  ما  للمتهم  اإقامة  مكان  اآخ��ر 

ذلك.
  

املادة الثامنة والثالثون بعد 
املائة: 

امل�صجونني  اأو  امل��وق��وف��ني  اإب���الغ  ي��ك��ون 
بو�صاطة مدير التوقيف اأو ال�صجن اأو َمْن يقوم 

مقامهما.

الف�سل الثاين
ح�سور اخل�سوم

املادة التا�سعة والثالثون بعد 
املائة:

اأن  الكبرية  اجلرائم  يف  املتهم  على  يجب 
الإخالل  مع عدم  املحكمة  اأمام  بنف�صه  يح�رص 
بحقه يف ال�صتعانة مبن يدافع عنه، واإذا مل يكن 
لديه املقدرة املالية يف ال�صتعانة مبحاٍم، فله اأن 
يطلب من املحكمة اأن تندب له حمامياً للدفاع 

عنه على نفقة الدولة وفقاً ملا تبينه الالئحة. 
اأما يف اجلرائم الأخرى فيجوز له اأن ينيب 
عنه وكياًل اأو حمامياً لتقدمي دفاعه، وللمحكمة 
�صخ�صياً  بح�صوره  تاأمر  اأن  الأح��وال  كل  يف 

اأمامها.

املادة االأربعون بعد املائة:
باحل�صور  املكلف  املتهم  يح�رص  مل  اإذا 
ورق��ة  يف  امل��ع��ني  ال��ي��وم  يف  النظام  بح�صب 
يف  عنه  وكياًل  ير�صل  ومل  باحل�صور،  التكليف 
في�صمع  التوكيل؛  فيها  ي�صوغ  التي  الأح��وال 
يف  وير�صدها  وبيِّناته  املدعي  دعوى  القا�صي 
ح�صور  بعد  اإل  يحكم  ول  الق�صية،  �صبط 
املتهم. وللقا�صي اأن ي�صدر اأمراً بتوقيفه اإذا مل 

يكن تخلفه لعذر مقبول.

املادة احلادية واالأربعون بعد 
املائة:

اأ�سخا�ض  ع��دة  على  الدعوى  ُرِف��َع��ت  اإذا 
وتخلف  بع�صهم  وح�رص  واح���دة  واق��ع��ة  يف 
في�صمع  باحل�صور،  تكليفهم  رغ��م  بع�صهم 
ال��ق��ا���ص��ي دع����وى امل���دع���ي وب��يِّ��ن��ات��ه على 
ول  الق�صية،  �صبط  يف  وير�صدها  اجلميع، 
ح�صورهم.  بعد  اإل  الغائبني  على   يحكم 

الف�سل الثالث
حفظ النظام يف اجلل�شات

املادة الثانية واالأربعون بعد املائة:
برئي�صها،  منوطان  واإدارتها  اجلل�صة  �صبط 
اأن يخرج من قاعة اجلل�صة  وله يف �صبيل ذلك 
للمحكمة  كان  ميتثل  فاإن مل  بنظامها،  يخل  من 
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على  تزيد  ال  مدة  ب�سجنه  الفور  على  تاأمر  اأن 
نهائياً،  اأمرها  ويكون  �صاعة،  وع�رصين  اأرب��ع 
وللمحكمة اإلى ما قبل انتهاء اجلل�صة اأن ترجع 

عن ذلك الأمر.

املادة الثالثة واالأربعون بعد املائة:
اأثناء  يف  منه  تقع  من  حتاكم  اأن  للمحكمة 
اأحد  اأو على  هيئتها،  تعٍد على  انعقادها جرمية 
وفقاً  عليه  وحتكم  موظفيها،  اأحد  اأو  اأع�صائها، 

للمقت�صى ال�رصعي بعد �صماع اأقواله.

املادة الرابعة واالأربعون بعد 
املائة: 

م�صمولة  غري  جرمية  اجلل�صة  يف  وقعت  اإذا 
و  املائة(  بعد  والأربعني  )الثانية  املادتني  بحكم 
النظام،  املائة( من هذا  بعد  والأربعني  )الثالثة 
اإلى هيئة  اإحالة الق�صية  اإذا مل تر  فللمحكمة - 
من  اأن حتكم على   - العام  والدع��اء  التحقيق 
�صماع  بعد  ال�رصعي  للمقت�صى  وفقاً  ارتكبها 
من  اجل��رمي��ة  يف  النظر  ك��ان  اإذا  اإل  اأق��وال��ه، 
اإلى  الق�صية  فتحال  اأخرى  حمكمة  اخت�صا�ض 

تلك املحكمة.

املادة اخلام�سة واالأربعون بعد 
املائة:

تنظرها  ومل  اجلل�صة  يف  تقع  التي  اجلرائم 

املحكمة يف احلال، يكون نظرها وفقاً للقواعد 
العامة.

الف�سل الرابع
تنحي الق�شاة وردهم عن احلكم

املادة ال�ساد�سة واالأربعون بعد 
املائة:

مع مراعاة اأحكام الف�صل )الثالث( من هذا 
الباب، تطبق - يف �صاأن تنحي الق�صاة وردهم 
االأحكام   - اجلزائية  الق�سايا  يف  احلكم  عن 
ويكون  ال�رصعية،  املرافعات  نظام  يف  الواردة 
كانت  اإذا  الدعوى  نظر  من  ممنوعاً  القا�صي 
انعقاد  اأوق��ات  غري  يف  عليه  وقعت  قد  اجلرمية 

اجلل�صات.

الف�سل اخلام�س
الدعاء باحلق اخلا�س

املادة ال�سابعة واالأربعون بعد 
املائة:

مل��ن حل��ق��ه ����رصر م��ن اجل��رمي��ة - ول��وارث��ه 
اأم��ام  اخل��ا���ض  بحقه  يطالب  اأن   - بعده  م��ن 
اجلزائية  ال��دع��وى  اأمامها  املنظورة  املحكمة 
ال��دع��وى،  عليها  كانت  ح��ال  اأي  يف  العامة 
التحقيق. اأث���ن���اء  ط��ل��ب��ه  ي��ق��ب��ل  مل  ل��و   ح��ت��ى 
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املادة الثامنة واالأربعون بعد املائة:
ناق�ض  اجلرمية  من  �رصر  حلقه  من  كان  اإذا 
الأهلية ومل يكن له ويل اأو و�صي، وجب على 
اأن  اجلزائية  الدعوى  اأمامها  املرفوعة  املحكمة 

تقيم عليه ولياً يطالب بحقه اخلا�ض.

املادة التا�سعة واالأربعون بعد 
املائة: 

اإذا  املتهم  على  اخلا�ض  احلق  دعوى  ترفع 
كان  اإذا  الو�صي  اأو  ال��ويل  وعلى  اأه��اًل،  كان 
اأو  ويل  له  يكن  مل  فاإن  الأهلية.  ناق�ض  املتهم 
اأمامها  املرفوعة  املحكمة  على  وجب  و�صي، 

الدعوى اجلزائية اأن تقيم عليه ولياًّ.

املادة اخلم�سون بعد املائة:
يعني املدعي باحلق اخلا�ض مكاناً يف البلدة 
اإدارة  يف  ذل��ك  وُي��ْث��َب��ت  املحكمة،  فيها  التي 
اإبالغه  يكون  ذل��ك  يفعل  مل  واإذا  املحكمة. 
يلزم  ما  بكل  املحكمة  اإدارة  باإبالغ  �سحيحاً 

اإبالغه به.

املادة احلادية واخلم�سون بعد 
املائة:

ال يكون لرتك املدعي باحلق اخلا�ض دعواه 
تاأثري على الدعوى اجلزائية العامة.

املادة الثانية واخلم�سون بعد 
املائة:

ب��احل��ق اخل��ا���ض دع��واه  امل��دع��ي  ت��رك  اإذا 
الدعوى  تنظر  التي  املحكمة  اأم��ام  املرفوعة 
دع��واه  موا�سلة  له  فيجوز  العامة،  اجلزائية 
حمكمة  اأمام  يرفعها  اأن  له  يجوز  ول  اأمامها، 

اأخرى.

املادة الثالثة واخلم�سون بعد 
املائة:

اأ�صابه �رصر من اجلرمية دعوى  اإذا رفع من 
ثم  خمت�صة  حمكمة  اإل��ى  التعوي�ض  بطلب 
ترك  له  جاز  العامة،  اجلزائية  الدعوى  رفعت 
اإلى  رفعها  ول�ه  املحكمة،  تلك  اأم��ام  دع��واه 
املحكمة التي تنظر الدعوى اجلزائية العامة، ما 

مل يقفل باب املرافعة يف اأي منهما.

الف�سل ال�ساد�س
اإجراءات اجلل�شة ونظامها

املادة الرابعة واخلم�سون بعد 
املائة:

للمحكمة  ويجوز  علنية،  املحاكم  جل�صات 
اأو بع�صها  الدعوى كلها  تنظر  اأن  ا�صتثناء -   -
من  معينة  فئات  متنع  اأو  �رصية،  جل�صات  يف 
احل�صور فيها؛ مراعاة لالأمن، اأو حمافظة على 
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لإظهار  �رصورياً  ذلك  كان  اأو  العامة،  الآداب 
احلقيقة.

املادة اخلام�سة واخلم�سون بعد 
املائة:

كاتب  املحكمة  جل�صات  يح�رص  اأن  يجب 
اإ���رصاف  حت��ت  اجلل�صة  حم�رص  حترير  يتولى 
رئي�ض اجلل�صة. ويبني يف املح�رص ا�صم القا�صي 
واملدعي  املحكمة  لهيئة  املكونني  الق�صاة  اأو 
العام، ومكان انعقاد اجلل�صة، ووقت انعقادها، 
اخل�صوم  واأ���ص��م��اء  ال��دع��وى،  نظر  وم�صتند 
واأق��وال��ه��م  عنهم،  وامل��داف��ع��ني  احل��ا���رصي��ن، 
من  والأدل��ة  مرافعاتهم،  وملخ�ض  وطلباتهم، 
التي  الإج����راءات  وجميع  وغ��ريه��ا،  �صهادة 
اجلل�صة، ومنطوق احلكم وم�صتنده.  تتخذ يف 
معه  امل�صاركون  والق�صاة  اجلل�صة  رئي�ض  ويوقع 
واملدافعني  اخل�صوم  من  ح�رص  ومن  والكاتب 
عنهم وال�صهود وغريهم على حم�رص اجلل�صة. 
ذلك يف  اأُثبت  التوقيع  اأحدهم عن  امتنع  فاإن 

املح�رص.
املادة ال�ساد�سة واخلم�سون بعد 

املائة:
جل�صات  العام  املدعي  يح�رص  اأن  يجب 
اجلرائم  يف  وذل��ك  العام،  احل��ق  يف  املحكمة 
ال��ت��ي حت��دده��ا ل��وائ��ح ه���ذا ال��ن��ظ��ام، وعلى 
فيها. وال��ف�����ص��ل  اأق���وال���ه  ���ص��م��اع   امل��ح��ك��م��ة 

بعد  واخلــمــ�ــســون  ال�سابعة  املــــادة 
املائة:

قيود  بغري  املحكمة  جل�صات  املتهم  يح�رص 
ول اأغالل، وجترى املحافظة الالزمة عليه، ول 
الدعوى  نظر  اأثناء  اجلل�صة  عن  اإبعاده  يجوز 
هذه  ويف  ذلك.  ي�صتدعي  ما  منه  وقع  اإذا  اإل 
ال�صبب  زال  ف��اإذا  الإج���راءات،  ت�صتمر  احل��ال 
اجلل�صة.  ح�صور  من  ن  ُمكِّ لإبعاده  املقت�صي 
اأن تبلغه مبا اتخذ يف غيبته من  وعلى املحكمة 

اإجراءات.

املادة الثامنة واخلم�سون بعد 
املائة:

ل تتقيد املحكمة بالو�صف الوارد يف لئحة 
الو�سف  الفعل  تُعِطي  اأن  وعليها  الدعوى، 
الذي ي�ستحقه ولو كان خمالفاً للو�سف الوارد 
يف لئحة الدعوى، واإذا جرى التعديل وجب 

على املحكمة اأن تبلغ املتهم بذلك.

املادة التا�سعة واخلم�سون بعد 
املائة:

اأن  يف  العام  للمدعي  ت��اأذن  اأن  للمحكمة 
اأي وقت  الدعوى يف  تعدياًل يف الئحة  يدخل 
- ما مل يقفل باب املرافعة يف الق�صية - وُيَبلَّغ 
املتهم بذلك. ويجب اأن مينح املتهم فر�صة كافية 
 لإعداد دفاعه يف �صاأن هذا التعديل وفقاً للنظام.
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املادة ال�ستون بعد املائة:
توجه املحكمة التهمة اإلى املتهم يف اجلل�صة، 
ويعطى  له  وتو�صح  الدعوى  لئحة  عليه  وتتلى 
�صورة منها، ثم ت�صاأله املحكمة اجلواب عن ذلك.

املادة احلادية وال�ستون بعد املائة: 
بالتهمة  وق��ت  اأي  يف  املتهم  اع��رتف  اإذا 
اأقواله  ت�صمع  اأن  املحكمة  فعلى  اإليه،  املن�صوبة 
اأن  اإل��ى  اطماأنت  ف��اإذا  فيها.  وتناق�صه  تف�صياًل 
اإلى  حاجة  ال  اأن��ه  وراأت  �سحيح،  االع��رتاف 
وتف�صل  بذلك  تكتفي  اأن  فعليها  اأخ��رى،  اأدلة 
اإذا  التحقيق  ت�صتكمل  اأن  وعليها  الق�صية،  يف 

وجدت لذلك داعياً.

املادة الثانية وال�ستون بعد املائة:
اأو  اإليه،  املن�صوبة  التهمة  املتهم  اأنكر  اإذا 
امتنع عن الإجابة ، فعلى املحكمة اأن ت�رصع يف 
النظر يف االأدلة املقدمة وجتري ما تراه الزماً يف 
�صاأن  املتهم تف�صياًل يف  ت�صتجوب  �صاأنها، واأن 
من  ولكل  الدعوى.  ت�صمنته  وما  الأدل��ة  تلك 
الآخر  الطرف  �صهود  مناق�صة  الدعوى  طريف 

واأدلته باإذن من املحكمة.

املادة الثالثة وال�ستون بعد املائة:
من  �صماع  يطلب  اأن  اخل�صوم  من  لكل 
اأدل��ة،  من  يقدمه  فيما  والنظر  �صهود  من  يرى 

اإجراءات  من  معني  باإجراء  القيام  يطلب  واأن 
التحقيق. وللمحكمة اأن ترف�ض الطلب اإذا راأت 
اأن الغر�ض منه املماطلة، اأو الكيد، اأو الت�صليل، 

اأو اأنه ل فائدة من اإجابة طلبه.

املادة الرابعة وال�ستون بعد املائة:
للمحكمة اأن ت�ستدعي اأي �ساهد ترى حاجة 
اإع��ادة  اإل��ى  حاجة  ترى  اأو  اأقواله،  �صماع  اإل��ى 
اأي �سخ�ض  ت�سمع من  اأن  �سوؤاله. ولها كذلك 
يح�رص من تلقاء نف�صه اإذا وجدت اأن يف ذلك 

فائدة لك�صف احلقيقة.

املادة اخلام�سة وال�ستون بعد 
املائة:

ال�صهادة  يف  ���رصع��اً  ت��ق��رر  م��ا  م��راع��اة  م��ع 
لأداء  دعي  �صخ�ض  كل  على  يجب  باحلدود، 
املوعد  يف  احل�صور  القا�صي  من  باأمر  ال�صهادة 

واملكان املحددين.

املادة ال�ساد�سة وال�ستون بعد 
املائة:

اأنها  باأقوال يعلم  اأدلى  ال�صاهد  اأن  اإذا ثبت 
غري �سحيحة، فيعزر على جرمية �سهادة الزور.

املادة ال�سابعة وال�ستون بعد املائة:
اإذا كان ال�صاهد غري بالغ، اأو كان فيه ما مينع 
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من قبول �صهادته، فال تعد اأقواله �صهادة. ولكن 
اأن  فائدة  �صماعها  اأن يف  اإذا وجدت  للمحكمة 
اأو  مبر�ض،  م�صاباً  ال�صاهد  كان  واإذا  ت�صمعها. 
بعاهة ج�صيمة مما جتعل تفاهم القا�صي معه غري 
التفاهم معه، ول  ي�صتطيع  في�صتعان مبن  ممكن، 

يعد ذلك �صهادة.

املادة الثامنة وال�ستون بعد املائة:
ى ال�سهادة يف جمل�ض الق�ساء، وتُ�سمع  تُوؤَدَّ
عند  وي��ج��وز  ح��دة،  على  �صاهد  ك��ل  �صهادة 
بع�صهم  ومواجهة  ال�صهود  تفريق  القت�صاء 
ببع�ض. وعلى املحكمة اأن متنع توجيه اأي �سوؤال 
الإيحاء  اأو  ال�صاهد،  على  للتاأثري  حماولة  فيه 
اإليه، واأن متنع توجيه اأي �سوؤال خمل باالآداب 
بوقائع يتوقف عليها  اإذا مل يكن متعلقاً  العامة 
اأن حتمي  الف�صل يف الدعوى. وعلى املحكمة 
اأو  اإرهابهم  اإلى  ال�صهود من كل حماولة ترمي 

الت�صوي�ض عليهم عند تاأدية ال�صهادة.

املادة التا�سعة وال�ستون بعد املائة:
اإلى  لالنتقال  مقت�صى  راأت  اإذا  للمحكمة 
اإل��ى  اأو  اجل��رمي��ة،  فيه  ارتكبت  ال��ذي  امل��ك��ان 
ل�سماع  اأو  معاينة،  الإج���راء  اآخ��ر  مكان  اأي 
للتحقق  اأو  احل�����ص��ور،  ي�صتطيع  ل  ���ص��اه��د 
بذلك  ت��ق��وم  اأن  ؛  االأم����ور  م��ن  اأم���ر  اأي  م��ن 
هذا  يف  معها  احل�صور  من  اخل�صوم  ومتكن 

بذلك. ق�صاتها  اأحد  تكلف  اأن  ولها   النتقال، 
القواعد  القا�سي  هذا  اإجراءات  على  وت�رشي 

التي ت�رشي على اإجراءات املحاكمة.
  

املادة ال�سبعون بعد املائة:
�سخ�ض  اأي  اإلى  اأمراً  ت�سدر  اأن  للمحكمة 
اأي  ب�سبط  تاأمر  واأن  حيازته،  يف  �سيء  بتقدمي 
اإذا كان يف ذلك ما يفيد  �صيء متعلق بالق�صية 
لها  ق��دم  اإذا  وللمحكمة  احلقيقة.  ظهور  يف 
اأن  املحاكمة،  اأثناء  اآخر  �سيء  اأي  اأو  م�ستند، 

تاأمر باإبقائه اإلى اأن يف�صل يف الق�صية.

املادة احلادية وال�سبعون بعد املائة:
لإبداء  اأكرث  اأو  خبرياً  تندب  اأن  للمحكمة 
ويقدم  بالق�سية.  متعلقة  فنية  م�ساألة  الراأي يف 
فيه  يبني  مكتوباً  تقريراً  املحكمة  اإل��ى  اخلبري 
وللخ�صوم  له.  حتددها  التي  املدة  خالل  راأي��ه 
كان  واإذا  التقرير.  من  �صورة  على  احل�صول 
اخل�صوم، اأو ال�صهود، اأو اأحدهم ل يفهم اللغة 
مبرتجم  ت�ستعني  اأن  املحكمة  فعلى  العربية، 
اأو  اخل��رباء  من  اأح��داً  اأن  ثبت  واإذا  اأك��رث.  اأو 
فعلى  الكذب،  اأو  التق�سري  تعمد  املرتجمني 

املحكمة احلكم بتعزيره على ذلك.

املادة الثانية وال�سبعون بعد املائة:
لكل من اخل�صوم اأن يقدم اإلى املحكمة ما 
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لديه مما يتعلق بالق�سية مكتوباً ؛ ِليُ�سم اإلى ملف 
الق�صية.

املادة الثالثة وال�سبعون بعد املائة:
ثم  العام  املدعي  دع��وى  املحكمة  ت�صمع 
ثم  اأو حماميه عنها،  اأو وكيله،  املتهم،  جواب 
دعوى املدعي باحلق اخلا�ض، ثم جواب املتهم، 
من  طرف  ولكل  عنها.  حماميه  اأو  وكيله،  اأو 
اأقوال الطرف الآخر،  التعقيب على  الأطراف 
وللمحكمة  يتكلم.  من  اآِخُر  هو  املتهم  ويكون 
اأن متنع اأي طرف من اال�سرت�سال يف املرافعة اإذا 
اأقواله.  كرر  اأو  الدعوى،  مو�صوع  عن  خرج 
اإدانة  بعدم  حكماً  املحكمة  ت�صدر  ذلك  وبعد 
ويف  عليه.  العقوبة  وتوقيع  باإدانته  اأو  املتهم، 
كلتا احلالتني تف�صل املحكمة يف الطلب املقدم 

من املدعي باحلق اخلا�ض.
  

الف�سل ال�سابع
دعوى التزوير الفرعية

املادة الرابعة وال�سبعون بعد 
املائة:

للمدعي العام ول�سائر اخل�سوم يف اأي حال 
كانت عليها الدعوى اأن يطعنوا بالتزوير يف اأي 

دليل من اأدلة الق�صية.

املادة اخلام�سة وال�سبعون بعد 
املائة:

اأمامها  املنظورة  املحكمة  اإلى  الطعن  يقدم 
املطعون  الدليل  فيه  اأن يعني  الدعوى، ويجب 

فيه بالتزوير وامل�ستند على هذا التزوير.

املادة ال�ساد�سة وال�سبعون بعد 
املائة:

الدعوى  اأمامها  املنظورة  املحكمة  راأت  اإذا 
فعليها  التزوير،  من  التحقق  يف  لل�سري  وجهاً 
نظاماً  املخت�صة  اجلهة  اإلى  الأوراق  هذه  اإحالة 
بالتحقيق يف ق�سايا التزوير، وعليها اأن توقف 
اإذا  التزوير  يف�سل يف دعوى  اأن  اإلى  الدعوى 
كان الف�صل يف الدعوى املنظورة اأمامها يتوقف 

على الورقة املطعون فيها.

املادة ال�سابعة وال�سبعون بعد 
املائة:

تق�سي  ال��ت��زوي��ر  بانتفاء  احلكم  ح��ال  يف 
راأت  متى  التزوير  مدعي  بتعزير  املحكمة 

مقت�صى لذلك.

املادة الثامنة وال�سبعون بعد املائة:
يف حال حكم املحكمة بثبوت تزوير ورقة 
اأو  باإلغائها،  فتاأمر   - بع�صها  اأو  كلها   - ر�صمية 
ت�صحيحها - بح�صب الأحوال - ويحرر بذلك 
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حم�رص يوؤ�رص على الورقة مبقت�صاه. 

الف�سل الثامن
احلكم

املادة التا�سعة وال�سبعون بعد 
املائة:

ت�صتند املحكمة يف حكمها اإلى الأدلة املقدمة 
اأن  اأثناء نظر الق�صية، ول يجوز للقا�صي  اإليها 

يق�صي بعلمه ول مبا يخالف علمه.
املادة الثمانون بعد املائة:

الدعوى  مو�صوع  يف  ي�صدر  حكم  ك��ل 
املدعي  طلبات  يف  يف�سل  اأن  يجب  اجلزائية 
اإذا راأت املحكمة  اإل  اأو املتهم،  باحلق اخلا�ض، 
اإجراء  ي�ستلزم  الطلبات  هذه  يف  الف�سل  اأن 
يف  الف�سل  تاأخري  عليه  يرتتب  خا�ض  حتقيق 
الدعوى اجلزائية ؛ فعندئذ تف�سل املحكمة يف 
تلك الدعوى وترجئ الف�صل يف تلك الطلبات 

اإلى حني ا�صتكمال اإجراءاتها.

املادة احلادية والثمانون بعد 
املائة:

ممن  عليه  التوقيع  بعد   - احلكم  ُيْتَلى   -1
اأ�صدره - يف جل�صة علنية ولو كانت الدعوى 
بح�صور  وذل��ك  �رصية،  جل�صات  يف  نظرت 

اأطراف الدعوى، ويجب ح�صور جميع الق�صاة 
الذين ا�سرتكوا يف اإ�سدار احلكم ما مل يحدث 

لأحدهم مانع من احل�صور.
2- ت�صدر املحكمة بعد احلكم �صكاً م�صتماًل 
احلكم،  اأ���ص��درت  التي  املحكمة  ا�صم  على 
واأ�صماء  الق�صاة،  واأ�صماء  اإ���ص��داره،  وتاريخ 
ال�صهود،  واأ���ص��م��اء  ووك��الئ��ه��م،  اخل�����ص��وم، 
واجلرمية مو�صوع الدعوى، وملخ�ض ملا قدمه 
اإليه  اخل�سوم من طلبات، اأو دفاع، وما اُ�سُتِنَد 
من الأدلة واحلجج، وخال�صة الدعوى، وعدد 
اأ�صباب  ثم  �صبطها،  وتاريخ  الدعوى،  �صبط 
احلكم ون�صه وم�صتنده ال�رصعي، ثم يوقع عليه 
ويختمه القا�سي اأو الق�ساة الذين ا�سرتكوا يف 

احلكم.

املادة الثانية والثمانون بعد املائة:
�صجل  يف  ي�صجل  اأن  ي��ج��ب  ح��ك��م  ك��ل 
للق�صاء  الأعلى  املجل�ض  يقرر  ما مل  الأحكام، 
الدعوى،  ملف  يف  يحفظ  ثم  ذل��ك،  خ��الف 
املتهم  م��ن  لكل  منه  م�صدقة  ���ص��ورة  وت�صلم 
اإن  اخلا�ض  باحلق  وامل��دع��ي  ال��ع��ام،  وامل��دع��ي 
يبلغ ر�صمياً  القطعية  اكت�صابه �صفة  وجد، وبعد 

ملن ترى املحكمة اإبالغه.

املادة الثالثة والثمانون بعد املائة:
حكماً  ت�صدر  التي  املحكمة  على  يجب 
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اخل�صوم  طلبات  يف  تف�صل  اأن  املو�صوع  يف 
حتيل  اأن  ولها  امل�صبوطة.  بالأ�صياء  املتعلقة 
اإذا  املخت�سة  املحكمة  اإل��ى  �ساأنها  يف  النزاع 
اأن  للمحكمة  ويجوز  لذلك.  �رصورة  وجدت 
اأثناء  امل�صبوطات  يف  بالت�رصف  حكماً  ت�صدر 

نظر الدعوى.

املادة الرابعة والثمانون بعد املائة:
ل يجوز تنفيذ احلكم ال�صادر بالت�رصف يف 
الأ�صياء امل�صبوطة - على النحو املبني يف املادة 
)الثالثة والثمانني بعد املائة( من هذا النظام - 
اإذا كان احلكم ال�صادر يف الدعوى غري نهائي، 
اإليه  ُي�رصع  مما  امل�صبوطة  الأ�صياء  تكن  مل  ما 

التلف، اأو ي�ستلزم حفظه نفقات كبرية.
بت�صليم  حكمت  اإذا  للمحكمة  وي��ج��وز 
الأ�صياء امل�صبوطة اإلى �صخ�ض معني اأن ت�صلمه 
اإياها فوراً، مع اأخذ تعهد عليه - بكفالة اأو بغري 
كفالة - باأن يعيد الأ�صياء التي ت�صلمها اإذا نُق�ض 

احلكم الذي ت�سلم االأ�سياء مبوجبه.

املادة اخلام�سة والثمانون بعد املائة:
اإذا كانت اجلرمية متعلقة بحيازة عقار وراأت 
حتت  واإب��ق��اءه  يده  يف  هو  ممن  نزعه  املحكمة 

ت�رصفها اأثناء نظر الدعوى، فلها ذلك.
جرمية  يف  �صخ�ض  ب���اإدان���ة  ح��ك��م  واإذا 
م�صحوبة با�صتعمال القوة، وظهر للمحكمة اأن 

�صخ�صاً جرد من عقار ب�صبب هذه القوة، جاز 
من  اإلى حيازة  العقار  باإعادة  تاأمر  اأن  للمحكمة 
اغت�صب منه، دون الإخالل بحق غريه يف هذا 

العقار.

املادة ال�ساد�سة والثمانون بعد املائة:
الدعوى  مو�صوع  يف  حكم  �صدر  متى 
اإلى  بالن�سبة  االإدانة  عدم  اأو  باالإدانة،  اجلزائية 
ترفع  اأن  ذلك  بعد  يجوز  ل  فاإنه  معني،  متهم 
عن  املتهم  ه��ذا  �سد  اأخ���رى  جزائية  دع��وى 
�صاأنها  يف  �صدر  التي  نف�صها  والوقائع  الأفعال 

احلكم.
فيتم�سك  اأخرى  واإذا رفعت دعوى جزائية 
باحلكم ال�سابق يف اأي حال كانت عليها الدعوى 
الأخرية. ويجب على املحكمة اأن تراعي ذلك 
احلكم  ويثبت  اخل�صوم.  به  يتم�صك  مل  ول��و 
ال�صابق بتقدمي �صورة م�صدقة منه، اأو �صهادة من 

املحكمة ب�صدده.

الف�سل التا�سع
اأوجه البطالن

 املادة ال�سابعة والثمانون بعد املائة:
كل اإجراء خمالف لأحكام ال�رصيعة 

الإ�صالمية، اأو الأنظمة امل�صتمدة منها، يكون 
 باطاًل.
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املادة الثامنة والثمانون بعد املائة: 
مراعاة  عدم  اإل��ى  راجعاً  البطالن  كان  اإذا 
حيث  م��ن  املحكمة  ب��ولي��ة  املتعلقة  الأنظمة 
ال��دع��وى،  بنظر  اخت�صا�صها  اأو  ت�صكيلها 
فيتم�سك به يف اأي حال كانت عليها الدعوى، 

وتق�صي به املحكمة ولو بغري طلب.

املادة التا�سعة والثمانون بعد 
املائة:

)الثامنة  امل���ادة  يف  عليه  ن�ض  م��ا  غ��ري  يف 
كان  اإذا  النظام،  هذا  من  املائة(  بعد  والثمانني 
ميكن  الإج��راء  يف  عيب  اإل��ى  راجعاً  البطالن 
واإن  ت�صححه.  اأن  املحكمة  فعلى   ، ت�صحيحه 
 ، ت�صحيحه  ميكن  ل  عيب  اإل��ى  راج��ع��اً  ك��ان 

فتحكم ببطالنه.
  

املادة الت�سعون بعد املائة:
بطالن  االإج����راء  ب��ط��الن  على  ي��رتت��ب  ال 
الإج���راءات  ول  عليه  ال�صابقة  الإج����راءات 

الالحقة له اإذا مل تكن مبنية عليه.

املادة احلادية والت�سعون بعد 
املائة:

عيباً  الدعوى  يف  اأن  املحكمة  وجدت  اإذا 
ت�صدر  اأن  فعليها  ت�صحيحه،  ميكن  ل  جوهرياً 
حكماً بعدم �صماع هذه الدعوى. ول مينع هذا 

ال�رشوط  توافرت  اإذا  رفعها  اإع��ادة  من  احلكم 
النظامية.

الباب ال�سابع
طرق العرتا�ض على الأحكام 

ال�شتئناف والنق�ض واإعادة النظر

الف�سل الأول
ال�شتئناف

املادة الثانية والت�سعون بعد املائة:
ال��ع��ام  ول��ل��م��دع��ي  عليه  للمحكوم   -1
اأو  ا�صتئناف  طلب  ؛  اخلا�ض  باحلق  وللمدعي 
الدرجة  حماكم  من  ال�صادرة  الأحكام  تدقيق 
الأول����ى خ��الل امل���دة امل��ق��ررة ن��ظ��ام��اً. وعلى 
املحكمة التي ت�صدر احلكم اإعالمهم بهذا احلق 

حال النطق باحلكم.
2- يحدد املجل�ض الأعلى للق�صاء الأحكام 

التي يكتفى بتدقيقها من حمكمة ال�صتئناف.
حمكمة  م��ن  احل��ك��م  ت��دق��ي��ق  ي��ك��ون   -3
نظر  تقرر  ما مل  اأمامها،  ترافع  دون  ال�صتئناف 

الدعوى مرافعة.
  

املادة الثالثة والت�سعون بعد املائة:
موعداً  باحلكم  النطق  بعد  املحكمة  حت��دد 
اأيام لت�صلم �صورة �صك احلكم،  اأق�صاه ع�رصة 
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مع اإثبات ذلك يف �صبط الق�صية واأخذ توقيع 
اخل�سوم. فاإن مل يح�رش اأّي منهم لت�سلم �سورة 
يف  ال��دع��وى  ملف  يف  ف��ت��ودع  احل��ك��م  �صك 
التاريخ نف�صه مع اإثبات ذلك يف ال�صبط، ويعد 
للموعد  بداية  لذلك  وفقاً  يتم  الذي  االإي��داع 
�سورة  وت�سلم  احلكم.  على  لالعرتا�ض  املقرر 
املدة  خالل  املوقوف  اأو  لل�صجني  احلكم  �صك 
املحددة لت�صلمها يف مكان ال�صجن اأو التوقيف 
بو�صاطة املح�رص، ويكون الت�صليم مبذكرة تبليغ 
وفقاً لأحكام التبليغ املقررة نظاماً. ويوقع اأ�صل 
َمْن  اأو   - التوقيف  اأو  ال�صجن  مدير  املذكرة 
يقوم مقامهما - وال�صجني اأو املوقوف، ويوقع 
املح�رص على كل من الأ�صل وال�صورة، وت�صلم 
ويعاد  التوقيف  اأو  ال�صجن  اإدارة  اإلى  ال�صورة 
امل�صوؤولة  اجلهة  وعلى  املحكمة.  اإلى  الأ�صل 
عن ال�صجني اأو املوقوف اإح�صاره اإلى املحكمة 
لتقدمي اعرتا�سه على احلكم خالل املدة املحددة 
على  وتوقيعه  عنه  عدوله  اأو  االعرتا�ض  لتقدمي 

ذلك يف �صبط الق�صية.

املادة الرابعة والت�سعون بعد 
املائة:

اأو  اال���س��ت��ئ��ن��اف  بطلب  االع���رتا����ض  م���دة 
املعرت�ض  يقدم  مل  فاإذا  يوماً.  ثالثون  التدقيق 
اعرتا�سه خالل هذه املدة �سقط حقه يف طلب 
ال�صتئناف اأو التدقيق. واإذا كان احلكم �صادراً 

بالقتل، اأو الرجم، اأو القطع، اأو الق�صا�ض يف 
النف�ض اأو فيما دونها، فيجب رفعه اإلى حمكمة 
ال�صتئناف لتدقيقه ولو مل يطلب اأحد اخل�صوم 

ذلك. 

املادة اخلام�سة والت�سعون بعد 
املائة:

1- يح�سل االعرتا�ض بطلب اال�ستئناف اأو 
التدقيق، مبذكرة تودع لدى اإدارة املحكمة التي 
احلكم  بيان  على  م�صتملة   ، احلكم  اأ�صدرت 
واالأ�سباب  وتاريخه،  ورقمه،  عليه،  املعرت�ض 
التي بُِنَي عليها االعرتا�ض، وطلبات املعرت�ض، 

وتوقيعه، وتاريخ اإيداع مذكرة االعرتا�ض.
االعرتا�ض  مذكرة  املحكمة  اإدارة  تقيد   -2
بذلك،  اخلا�ض  ال�صجل  يف  اإيداعها  يوم  يف 

وحتال فوراً اإلى الدائرة التي اأ�صدرت احلكم.

املادة ال�ساد�سة والت�سعون بعد 
املائة:

تنظر الدائرة التي اأ�سدرت احلكم املعرت�ض 
عليه يف املذكرة االعرتا�سية من ناحية الوجوه 
ما  مرافعة،  االعرتا�ض من غري  عليها  بُِنَي  التي 
حكمها  توؤكد  اأن  وعليها  لها.  مقت�ٍض  يظهر  مل 
اأك��دت  ف��اإذا  لها،  يظهر  ما  بح�صب  له  تعدِّ اأو 
الق�سية  �سبط  ���س��ورة  م��ع  فرتفعه  حكمها 
اإل��ى  االأوراق  وجميع  االع��رتا���ض  وم��ذك��رة 



313 العدد | 61 | ربيع الأول 1435ه�    

لت�ه فيبلغ احلكم  حمكمة ال�صتئناف. اأما اإن عدَّ
ل للخ�سوم، وت�رشي عليه يف هذه احلال  املعدَّ

الإجراءات املعتادة.

املادة ال�سابعة والت�سعون بعد 
املائة:

للنظر  ال�صتئناف جل�صة  1- حتدد حمكمة 
يف طلب ال�صتئناف اأو طلب التدقيق اإذا راأت 
باحل�صور  اخل�صوم  ويبلغ  مرافعة،  فيه  النظر 
املتهم  ك��ان  واإذا  ح���ددت.  التي  اجلل�صة  يف 
اأو موقوفاً، وجب على اجلهة امل�صوؤولة  �صجيناً 
وعلى  ال�صتئناف.  حمكمة  اإلى  اإح�صاره  عنه 
املحكمة الف�صل يف طلب ال�صتئناف اأو طلب 
يح�رص  مل  ف��اإن  ال�رصعة.  وج��ه  على  التدقيق 
اإبالغه  بعد  التدقيق  طلب  من  اأو  امل�صتاأنف 
اأو موقوفاً  اإذا مل يكن �صجيناً  مبوعد اجلل�صة - 
ال�صري  - وم�صى خم�صة ع�رص يوماً ومل يطلب 
؛  فيها  ال�صري  بعد  يح�رص  مل  اأو  الدعوى  يف 
ب�سقوط حقه  نف�سها  تلقاء  املحكمة من  فتحكم 
يف ال�صتئناف اأو التدقيق، وذلك دون الإخالل 
بحكم املادة )التا�صعة والت�صعني بعد املائة( من 

هذا النظام.
طلب  يف  ال�صتئناف  حمكمة  تنظر   -2
ال�صتئناف اأو طلب التدقيق، ا�صتناداً اإلى ما يف 
امللف من الأوراق وما يقدمه اخل�صوم اإليها من 
دفوع اأو بينات جديدة لتاأييد اأ�سباب اعرتا�سهم 

اأقوال  �صماع  بعد  وحتكم  املذكرة.  يف  املقدم 
اخل�صوم يف طلب ال�صتئناف اأو طلب التدقيق 
- اإذا راأت النظر فيه مرافعة - بتاأييد احلكم اأو 

نق�سه كلياً اأو جزئياً وحتكم فيما نُق�ض.

الف�سل الثاين
النق�س

املادة الثامنة والت�سعون بعد املائة:
وللمدعي  العام  وللمدعي  عليه  للمحكوم 
اأمام  النق�ض  بطلب  االعرتا�ض  اخلا�ض؛  باحلق 
التي  والقرارات  الأحكام  على  العليا  املحكمة 
متى  ال�صتئناف،  حماكم  توؤيدها  اأو  ت�صدرها 

كان حمل االعرتا�ض على احلكم ما يلي:
1- خمالفة اأحكام ال�رصيعة الإ�صالمية وما 
ي�صدره ويل الأمر من اأنظمة ل تتعار�ض معها. 
2- �صدور احلكم من حمكمة غري م�صكلة 

ت�صكياًل �صليماً طبقاً ملا نُ�ض عليه نظاماً.
3- �صدور احلكم من حمكمة اأو دائرة غري 

خمت�صة.
و�صفها  اأو  الواقعة،  تكييف  يف  اخلطاأ   -4

و�صفاً غري �صليم.

املادة التا�سعة والت�سعون بعد 
املائة:

مدة االعرتا�ض بطلب النق�ض ثالثون يوماً. 
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هذه  خالل  اعرتا�سه  املعرت�ض  ي��ودع  مل  ف��اإذا 
املدة، �صقط حقه يف طلب النق�ض. ويجب رفع 
احلكم ال�صادر من حمكمة ال�صتئناف اأو املوؤيد 
منها بالقتل، اأو الرجم، اأو القطع، اأو الق�صا�ض 
يف النف�ض اأو فيما دونها، اإلى املحكمة العليا  - 
ولو مل يطلب اأحد اخل�صوم ذلك - فور انتهاء 

املدة املذكورة اآنفاً.

املادة املائتني:
النق�ض،  بطلب  االع��رتا���ض  يح�سل   -1
مبذكرة تودع لدى اإدارة حمكمة ال�صتئناف التي 
ت�صتمل  اأن  ويجب  اأيدته.  اأو  احلكم  اأ�صدرت 
مذكرة االعرتا�ض على البيانات املتعلقة باأ�سماء 
احلكم  وبيان  منهم،  كل  وع��ن��وان  اخل�صوم، 
واالأ�سباب  وتاريخه،  ورقمه،  عليه،  املعرت�ض 
التي بُِنَي عليها االعرتا�ض، وطلبات املعرت�ض، 

وتوقيعه، وتاريخ اإيداع مذكرة االعرتا�ض.
مذكرة  ال�صتئناف  حمكمة  اإدارة  تقيد   -2
االعرتا�ض يف يوم اإيداعها يف ال�سجل اخلا�ض 
الق�صية  �صبط  ���ص��ورة  م��ع  وترفعها  ب��ذل��ك، 
وجميع الأوراق اإلى املحكمة العليا خالل مدة 
مدة  انتهاء  تاريخ  من  اأي��ام  ثالثة  على  تزيد  ال 

االعرتا�ض.
املادة االأولى بعد املائتني:

با�صتثناء ق�صايا القتل، اأو الرجم، اأو القطع، 
تنظر  دونها،  فيما  اأو  النف�ض  يف  الق�صا�ض  اأو 

املحكمة العليا ال�رشوط ال�سكلية يف االعرتا�ض، 
الفقرة  يف  عليها  املن�صو�ض  بالبيانات  املتعلقة 
وما  النظام،  هذا  من  )املائتني(  املادة  من   )1(
ثم  النق�ض،  طلب  حق  له  ممن  �صادراً  كان  اإذا 
تقرر قبول االعرتا�ض اأو عدم قبوله �سكاًل. فاإذا 
ال�سكل،  كان االعرتا�ض غري مقبول من حيث 

فت�صدر قراراً م�صتقاًل بذلك.

املادة الثانية بعد املائتني:
املادتان  عليه  ن�صت  مبا  الإخ��الل  عدم  مع 
النظام،  هذا  من  ع�رصة(  و)احلادية  )العا�رصة( 
 ، �سكاًل  االعرتا�ض  العليا  املحكمة  قبلت  اإذا 
فتف�سل يف مو�سوع االعرتا�ض ا�ستناداً اإلى ما 
وقائع  تتناول  اأن  دون  الأوراق،  من  امللف  يف 
بُِنَي  التي  باالأ�سباب  تقتنع  مل  ف��اإن  الق�سية. 
نق�ست  واإال  احلكم،  اأي��دت  االعرتا�ض  عليها 
مع   - احل��ال  بح�صب   - بع�صه  اأو  كله  احلكم 
التي  اإلى املحكمة  الق�صية  امل�صتند، وتعيد  ذكر 
اأ�صدرت احلكم لتحكم فيها من جديد من غري 
 - الثانية  للمرة  النق�ض  كان  ف��اإن  نظرها.  من 
وكان املو�صوع بحالته �صاحلاً للحكم - وجب 

عليها اأن حتكم يف املو�صوع.

املادة الثالثة بعد املائتني:
العليا  املحكمة  اأم���ام  التم�صك  يجوز  ل 
ب�سبب مل يرد يف مذكرة االعرتا�ض، ما مل يكن 
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ال�صبب متعلقاً بالنظام العام؛ فتاأخذ به املحكمة 
من تلقاء نف�صها.

الف�سل الثالث
اإعادة النظر

املادة الرابعة بعد املائتني:
اإع��ادة  يطلب  اأن  اخل�سوم  من  الأي  يحق 
النظر يف الأحكام النهائية ال�صادرة بالعقوبة يف 

الأحوال الآتية:
1- اإذا حكم على املتهم يف جرمية قتل ثم 

َعى قتله حيًّا. ُوِجد املُدَّ
اأجل  اإذا �صدر حكم على �صخ�ض من   -2
من  اآخر  �صخ�ض  على  حكم  �صدر  ثم  واقعة، 
اأجل الواقعة نف�صها، وكان بني احلكمني تناق�ض 

ُيْفَهم منه عدم اإدانة اأحد املحكوم عليهما.
3- اإذا كان احلكم قد بُِنَي على اأوراق ظهر 
بعد احلكم تزويرها، اأو بُِنَي على �سهادة ق�سي 
- من اجلهة املخت�صة بعد احلكم - باأنها �صهادة 

زور.
اإذا كان احلكم مبنيًّا على حكم �سادر    -4

من اإحدى املحاكم ثم األِغَي هذا احلكم.
وقائع  اأو  بيِّنات  احلكم  بعد  ظهر  اإذا   -5
مل ت��ك��ن م��ع��ل��وم��ة وق���ت امل��ح��اك��م��ة، وك��ان 
م��ن ���ص��اأن ه���ذه ال��ب��يِّ��ن��ات اأو ال��وق��ائ��ع ع��دم 
العقوبة. تخفيف  اأو  عليه،  املحكوم   اإدان���ة 

املادة اخلام�سة بعد املائتني: 
تودع  ب�صحيفة  النظر  اإع��ادة  طلب  يرفع 
ويجب  احلكم،  اأ�صدرت  التي  املحكمة  لدى 
اأن ت�صتمل ال�صحيفة على بيان احلكم املطلوب 
واأ�صباب  وتاريخه  ورق��م��ه  فيه  النظر  اإع���ادة 
يف  ال�صحيفة  املحكمة  اإدارة  وتقيد  الطلب، 
واإن  بذلك.  اخلا�ض  ال�صجل  يف  اإيداعها  يوم 
من  اأو  العليا  املحكمة  من  موؤيداً  احلكم  كان 
التي  املحكمة  فرتفع  اال�ستئناف،  حمكمة 
اأ�صدرت احلكم �صحيفة طلب اإعادة النظر اإلى 
اأيدت احلكم للنظر يف الطلب.  املحكمة التي 
وعلى املحكمة  - بح�صب الأحوال - اأن تعد 
قبلته  فاإن  قبوله،  اأو عدم  الطلب  بقبول  قراراً 
اأ�صدرت  التي  املحكمة  الدعوى  يف  فتنظر 
الدعوى بذلك.  اأطراف  اإبالغ  احلكم، وعليها 
النظر االعرتا�ض  اإعادة  تقبله، فلطالب  واإن مل 
املقررة  ل��الإج��راءات  وفقاً  القبول  عدم  على 
ال��ق��رار ���س��ادراً من  ل��الع��رتا���ض، م��ا مل يكن 

املحكمة العليا.

املادة ال�ساد�سة بعد املائتني:
اإعادة  طلب  املحكمة  قبول  على  يرتتب  ال 
�صادراً  كان  اإذا  اإل  احلكم  تنفيذ  وقف  النظر 
تعزير،  اأو  اأو حد  ق�سا�ض  بعقوبة ج�سدية من 
بوقف  تاأمر  اأن  للمحكمة  ويف غري ذلك يجوز 
النظر. اإع��ادة  طلب  بقبول  قرارها  يف   التنفيذ 
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املادة ال�سابعة بعد املائتني:
بناًء على  الإدان��ة -  بعدم  كل حكم �صادر 
طلب اإعادة النظر - يجب اأن يت�صمن تعوي�صاً 
من  اأ�سابه  ملا  عليه  للمحكوم  وم��اديًّ��ا  معنويًّا 

�رصر، اإذا طلب ذلك.

املادة الثامنة بعد املائتني:
يجوز  فال  النظر،  اإع��ادة  طلب  ُرِف�َض  اإذا 
جتديده بناًء على الوقائع نف�سها التي بُِنَي عليها.

املادة التا�سعة بعد املائتني:
الأحكام التي ت�صدر يف مو�صوع الدعوى 
من غري املحكمة العليا - بناًء على طلب اإعادة 
النظر - يجوز االعرتا�ض عليها بطلب ا�ستئنافها 

اأو بطلب نق�صها، بح�صب الأحوال.

الباب الثامن
قوة الأحكام النهائية

املادة العا�سرة بعد املائتني:
املكت�صبة  الأحكام  هي  النهائية  الأحكام 
خالل  عليها  االعرتا�ض  بعدم  اإما  للقطعية؛ 
من  احلكم  بتاأييد  اأو  نظاماً،  امل��ح��ددة  امل��دة 
وذل��ك  منها،  ���ص��دوره  اأو  العليا  املحكمة 
)الرابعة  املادتني  بحكم  الإخ��الل  ع��دم  مع 
والت�صعني  و)التا�صعة  املائة(  بعد  والت�صعني 

بعد املائة( من هذا النظام.
  

املادة احلادية ع�سرة بعد املائتني:
ال��دع��وى  م��و���ص��وع  يف  حكم  ���ص��در  اإذا 
اجلزائية ، فال يجوز اإعادة نظرها اإال باالعرتا�ض 
هذا  يف  مقرر  ه��و  مل��ا  وف��ق��اً  احلكم  ه��ذا  على 

النظام.

الباب التا�سع
الأحكام الواجبة التنفيذ

املادة الثانية ع�سرة بعد املائتني:
اإذا  اإال  تنفيذها  يجوز  ال  اجلزائية  االأحكام 

اأ�صبحت نهائية.

املادة الثالثة ع�سرة بعد املائتني:
اإذا  املوقوف  املتهم  عن  احلال  يف  ُيْفَرُج 
بعقوبة  اأو  الإدانة،  بعدم  كان احلكم �صادراً 
ل يقت�صي تنفيذها ال�صجن، اأو اإذا كان املتهم 
اأثناء  بها  املحكوم  العقوبة  م��دة  ق�صى  قد 

توقيفه.

املادة الرابعة ع�سرة بعد املائتني:
احلكم  اأ���ص��درت  ال��ت��ي  للمحكمة   -1
بالإدانة وتوقيع العقوبة اأن تاأمر بتاأجيل تنفيذ 
تو�سحها  جوهرية  الأ�سباب  اجلزائي  احلكم 
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مدة  حت��دد  اأن  على  حكمها،  اأ���ص��ب��اب  يف 
التاأجيل يف منطوق احلكم.

اأن  ال��دع��وى  تنظر  التي  للمحكمة   -2
عقوبة  تنفيذ  وق��ف  على  حكمها  يف  تن�ض 
اإذا  ال��ع��ام،  احل��ق  يف  التعزيرية  ال�سجن 
ما�صيه  اأو  عليه  املحكوم  اأخ��الق  من  راأت 
الظروف  اأو  ال�صخ�صية  ظروفه  اأو  �صنه  اأو 
ما  ذل��ك  غري  اأو  اجلرمية  فيها  ارتكبت  التي 
واإذا  التنفيذ.  بوقف  القناعة  على  يبعث 
اأي جرمية خالل مدة  املحكوم عليه  ارتكب 
فيه  اأ�سبح  الذي  التاريخ  من  �سنوات  ثالث 
احلق  عليه يف  وحكم  نهائياً  املوقوف  احلكم 
عليه،  ال�صجن  عقوبة  وتوقيع  بالإدانة  العام 
العام  املدعي  طلب  على  بناًء   - فللمحكمة 
باإنفاذها  العقوبة والأمر  تنفيذ  اإلغاء وقف   -
دون الإخالل بالعقوبة املحكوم بتوقيعها يف 

اجلرمية اجلديدة.

املادة اخلام�سة ع�سرة بعد 
املائتني:

ال�صجن  بعقوبة  عليه  املحكوم  كان  اإذا 
التي  الق�صية  اأم�صى مدة موقوفاً ب�صبب  قد 
مدة  احت�صاب  وج��ب  فيها،  احلكم  �صدر 
التوقيف من مدة ال�صجن املحكوم بها عند 

تنفيذها.
نتيجة   - ����رصر  اأ���ص��اب��ه  م���ن  ول��ك��ل 

�صجنه  م��دة  اإطالة  نتيجة  اأو  كيداً،  اتهامه 
احلق   - امل��ق��ررة  امل��دة  من  اأك��رث  توقيفه  اأو 
املحكمة  اأم�����ام  ال��ت��ع��وي�����ض  ط��ل��ب  يف 
الأ�صلية. ال��دع��وى  اإل��ي��ه��ا  رف��ع��ت   ال��ت��ي 

ــرة بعد  ــة عــ�ــس ــاد�ــس ــ�ــس ال ـــــادة  امل
املائتني:

اجل��زائ��ي  احل��ك��م  املحكمة  رئي�ض  ير�سل 
اإلى  املحكمة  من  ال�صادر  التنفيذ  ال��واج��ب 
تنفيذه.  اإج���راءات  التخاذ  االإداري  احلاكم 
االإج����راءات  ات��خ��اذ  االإداري  احل��اك��م  وعلى 

الالزمة لتنفيذ احلكم فوراً.

املادة ال�سابعة ع�سرة بعد 
املائتني:

اأو  بالقتل،  ال�صادرة  الأح��ك��ام  تنفذ   -1
اأو  النف�ض  الق�صا�ض يف  اأو  الرجم،  اأو  القطع، 
مِمَّن  اأو  امللك  من  اأمر  �سدور  بعد  دونها،  فيما 

ينيبه.
2- ي�سهد مندوبو احلاكم االإداري واملحكمة 
املنكر  ع��ن  وال��ن��ه��ي  ب��امل��ع��روف  الأم���ر  وهيئة 
اأو  بالقتل،  ال�صادرة  الأحكام  تنفيذ  وال�رصطة 
الق�صا�ض يف  اأو  اأو اجللد،  الرجم،  اأو  القطع، 
النف�ض اأو فيما دونها، وحتدد لوائح هذا النظام 

اإجراءات عملهم.
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الباب العا�سر
اأحكام ختامية

املادة الثامنة ع�سرة بعد املائتني:
املرافعات  نظام  الواردة يف  الأحكام  تطبق 
النظام  هذا  فيه حكم يف  يرد  فيما مل  ال�رصعية 

وفيما ال يتعار�ض مع طبيعة الق�سايا اجلزائية.

املادة التا�سعة ع�سرة بعد املائتني:
تنفيذ  اإج���راءات  النظام  هذا  لوائح  حتدد 

االأحكام اجلزائية و�سوابطه.

املادة الع�سرون بعد املائتني:
التنفيذية  الالئحة  ال��وزراء  جمل�ض  ُي�سدر 
وزارة  من  اإع��داده��ا  بعد  وذل��ك  النظام،  لهذا 
الأعلى  واملجل�ض  الداخلية،  ووزارة  العدل، 

للق�صاء، وهيئة التحقيق والدعاء العام يف مدة 
بهذا  العمل  تاريخ  من  يوماً  ت�صعني  تتجاوز  ل 

النظام.

املادة احلادية والع�سرون بعد 

املائتني:
الإج��راءات  نظام  حمل  النظام  هذا  يحل 
اجل��زائ��ي��ة، ال�����س��ادر ب��امل��ر���س��وم امل��ل��ك��ي رق��م 
)م/39( وتاريخ 1422/7/28ه�، ويلغي ما 

يتعار�ض معه من اأحكام.

املادة الثانية والع�سرون بعد 

املائتني:
يف  ن�رصه  ت��اري��خ  م��ن  النظام  بهذا  يعمل 

اجلريدة الر�صمية.




