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الباب األول

التعريفات

املادة الأولى:

والعب���ارات  بامل�صطلح���ات  يق�ص���د 

الآتي���ة- اأينما وردت يف ه���ذه الالئحة- 

املعاين املبينة اأمامها، ما مل يقت�ض ال�صياق 

خالف ذلك:

النظام: نظام الإجراءات اجلزائية.

الالئحة: الالئحة التنفيذية للنظام.

املجل�س: املجل�ض الأعلى للق�صاء.

الوزارة: وزارة العدل.

الهيئة: هيئة التحقيق والدعاء العام.

اجلرائم الكبرية: اجلرائم املوجبة 

للتوقيف مبوجب املادة )الثانية ع�رشة بعد 

املائة( من النظام.

الباب الثاني

الدعوى الجزائية

الفصل األول

رفع الدعوى الجزائية

املادة الثانية:
1- تبع���ث الهيئ���ة كتاباً اإل���ى املحكمة 

باأ�صماء املدعني العام���ني املفو�صني باإقامة 

الدعوى اجلزائية العامة اأمامها.

2- مبا����رشة الدعوى اجلزائي���ة العامة 

اأمام املحاك���م املخت�صة ت�صم���ل واجبات 

وم�صوؤوليات املدعي العام كتقدمي البينات 

واإح�صارها وحتمل عبء الإثبات.

املادة الثالثة:
1- الدع���وى اجلزائية امل�ص���ار اإليها يف 

امل���ادة )ال�صاد�صة ع�رشة( م���ن النظام هي 

الت���ي ت�صتمل  الدعوى اجلزائي���ة اخلا�صة 
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على حق خا�ض وحق عام.
2- ل يبل���غ املدعى علي���ه يف الدعوى 
اجلزائية اخلا�صة باحل�صور اإلى املحكمة اإل 
اإذا كانت الدعوى منتج���ة ومقبولة �صفة 

واخت�صا�صاً.
3- يكون اإبالغ املدعي العام باحل�صور 
اإلى املحكمة يف الدعوى اجلزائية اخلا�صة 
امل�ص���ار اإليها يف الفقرة )1( من هذه املادة 
مبذكرة تت�صمن ا�صم املدعي وا�صم املدعى 
عليه، وعنوانيهما، ونوع التهمة، ون�صخة 
م���ن �صحيفة الدع���وى، وموعد اجلل�صة، 
واإذا مل يح�رش املدعي العام اإلى املحكمة 
ون ذلك يف �صبط  بع���د اإبالغه بذلك؛ فيُدَّ
الدع���وى، وتف�صل املحكم���ة يف دعوى 

احلق اخلا�ض.
املادة الرابعة:

1- اجلرائم الواج���ب فيها حق خا�ض 
لالأف���راد امل�ص���ار اإليها يف امل���ادة )ال�صابعة 
ع�رشة( من النظام ه���ي ما اقت�رش ال�رشر 

فيها على املجني عليه.

2- اإذا كان هن���اك اأكرث من جمني عليه 
يف واقعة جنائي���ة واحدة؛ فتكون �صكوى 
اأحده���م كافي���ة لإقامة الدع���وى اجلزائية 

العامة.
3- اإذا كان هن���اك اأكرث م���ن متهم يف 
واقع���ة جنائية واحدة، وكان���ت ال�صكوى 
مقدمة �صد اأحدهم، فيجوز اإقامة الدعوى 

اجلزائية العامة �صد الباقني.
املادة اخلام�سة:

1- ُيق�ص���د باملجني عليه ووارثه امل�صار 
اإليهم���ا يف امل���ادة )الثامن���ة ع����رشة( من 
النظام، من كان ناق�ض الأهلية اأو فاقدها.

2- ُيدون يف �صب���ط الدعوى ما جتريه 
املحكمة التي تنظ���ر الدعوى اجلزائية يف 
�صاأن م���ا ظهر لها من تعار�ض بني م�صلحة 
املجن���ي علي���ه اأو وارث���ه من بع���ده وبني 

م�صلحة نائبه.
املادة ال�ساد�سة:

1- الدع���وى امل�ص���ار اإليه���ا يف امل���ادة 
)التا�صعة ع�رشة( من النظام هي الدعوى 
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اجلزائية العامة.
2- يك���ون اإب���الغ املحكم���ة مل���ن رفع 
الدعوى –يف احلالتني املن�صو�ض عليهما 
يف امل���ادة )التا�صعة ع����رشة( من النظام- 
م�صافهة اإذا كان حا����رشاً مع تدوين ذلك 
يف �صبط الدعوى، ف���اإن مل يكن حا�رشاً 
فيكون الإبالغ بكتاب ر�صمي موجه اإليه.

3- عل���ى م���ن رف���ع الدع���وى -عند 
ا�صتكمال ما يل���زم من اإجراءات بح�صب 
ما ن�ص���ت عليه املادة )التا�صعة ع�رشة( من 

النظام – اإفادة املحكمة مبا مت اإجراوؤه.
املادة ال�سابعة:

1- ُيق�صد بالأفعال امل�صار اإليها يف املادة 
)الع�رشي���ن( من النظام؛ م���ا كان خارج 
اجلل�صة، وتطبق فيم���ا كان داخلها اأحكام 
الف�صل )الثالث( م���ن الباب )ال�صاد�ض( 
من النظام واأحكام الف�صل )الثالث( من 

الباب )ال�صاد�ض( من الالئحة.
2- اإذا كان نظر تل���ك الأفعال يتطلب 
ع���دداً اأكرب م���ن الق�صاة فتحيله���ا الدائرة 

الق�صائية التي تنظر الدعوى اجلزائية اإلى 
دائرة ق�صائية خمت�ص���ة يتوافر فيها العدد 

املطلوب.
3- يك���ون النظر يف ه���ذه الأفعال يف 
�صبط م�صتقل، ما مل تر الدائرة نظرها يف 

�صبط الدعوى الأ�صلية.
املادة الثامنة:

1- ال ي�ص���رط لقي���ام �صل���ة امل�صاهرة 
املن�صو�ض عليها يف الفقرة )1( من املادة 
)احلادي���ة والع�رشي���ن( من النظ���ام؛ اأن 

تكون رابطة الزوجية قائمة.
2- الع���داوة التي متنع ع�صو الهيئة من 
تولى اأي ق�صية اأو اإ�صدار اأي قرار فيها هي 
العداوة النا�صئة ل�صبب ل يتعلق بالق�صية.

3- لأيٍّ م���ن اخل�ص���وم اأن يطل���ب – 
من رئي����ض ف���رع الهيئة يف املدين���ة التي 
فيه���ا ف���رع، وروؤ�صاء دوائ���ر التحقيق يف 
املحافظ���ات- رد املحقق عن التحقيق يف 
الق�صية، قبل مبا�رشة اإجراءات التحقيق، 
اأو اأثناءه���ا. ويكون ذل���ك با�صتدعاء تبني 
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فيه اأ�صباب الرد. ولرئي�ض الفرع اأو الدائرة 
قبول الطلب، اأو رف�صه م�صبباً.

املادة التا�سعة:
تع���د الق�صي���ة مرفوع���ة يف الدع���وى 
اجلزائي���ة اخلا�صة من تاري���خ قيد �صحيفة 
الدعوى املقدمة من املدعي يف املحكمة.

الفصل الثاني

انقضاء الدعوى الجزائية

املادة العا�سرة:
1- اإذا انق�صت الدعوى اجلزائية العامة 
قبل رفعه���ا اإلى املحكم���ة في�صدر رئي�ض 
دائرة التحقيق اأم���راً بحفظ الأوراق وفق 
م���ا ن�صت عليه امل���ادة )الثالثة وال�صتون( 
من النظ���ام واملادة )الثاني���ة والأربعون( 
من الالئحة، اأو بحف���ظ الدعوى وفق ما 
ن�صت عليه امل���ادة )الرابع���ة والع�رشون 
بعد املائ���ة( من النظام وامل���ادة )ال�صابعة 
الالئحة، وذلك بح�صب  والثمانون( من 

الأحوال.

2- انق�ص���اء الدع���وى اجلزائية العامة 
بوف���اة املتهم ل مين���ع جه���ة التحقيق من 

مبا�رشة التحقيق، اأو ا�صتكماله.
3- انق�صاء الدعوى اجلزائية العامة ل 
مينع ال�صري يف اإج���راءات م�صادرة ما تُعد 

حيازته حماًل للم�صادرة.
4- ل اأث���ر لنق�صاء الدع���وى اجلزائية 
العامة يف حق اأحد املتهمني – وفقاً للمادة 
)الثاني���ة والع�رشي���ن( م���ن النظام – يف 

�صريها على الباقني.
املادة احلادية ع�سرة:

1- اإذا كان هن���اك اأكرث من جمني عليه 
يف الدع���وى اجلزائية اخلا�ص���ة اأو كان له 
اأكرث من وارث؛ فال مينع عفو البع�ض من 

ا�صتمرار دعوى الباقني.
2- ُيراع���ى عند ت�صدي���ق عفو املجني 
عليه، اأو وارثه من بعده، ما جاء يف املادة 
)التا�صعة والع�رشين( م���ن النظام واملادة 

)ال�صابعة ع�رشة( من الالئحة.
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الباب الثالث

إجراءات االستدالل

الفصل األول

جمع املعلومات وضبطها والتلبس بالجريمة

املادة الثانية ع�سرة:
اجلهة املخت�ص���ة امل�صار اإليه���ا يف املادة 
)اخلام�ص���ة والع�رشي���ن( م���ن النظام هي 
اجلهة التي يتبع لها رجل ال�صبط اجلنائي.

املادة الثالثة ع�سرة:
يقوم باأعمال ال�صبط اجلنائي- وفقاً ملا 
ورد يف الفق���رة )2( من امل���ادة )ال�صاد�صة 
والع�رشي���ن( من النظ���ام- بالإ�صافة اإلى 
مدي���ري ال����رط، االأف���راد واالأ�صخا�ص 

املكلفون مبعاونتهم.
املادة الرابعة ع�سرة:

لرجل ال�صبط اجلنائي- يف �صبيل قيامه 
بواجبات���ه- اأن ي�صتعني بغ���ريه من رجال 

ال�صلطة العامة متى اقت�صى الأمر ذلك.
املادة اخلام�سة ع�سرة:

1- يقب���ل رج���ال ال�صب���ط اجلنائ���ي- 
البالغ���ات  اخت�صا�ص���ه-  بح�ص���ب  كل 
وال�ص���كاوى يف جمي���ع اجلرائ���م، �صواء 
كانت م�صافهة، اأو كتابة، معلومة امل�صدر 

اأو جمهولته.
2- اإذا ُقدم البالغ اأو ال�صكوى اإلى جهة 
�صبط غري خمت�ص���ة مكاناً فعليها ت�صجيله 

واإحالته اإلى جهة ال�صبط املخت�صة.
3- يج���ب اأن ي�صتمل �صجل البالغات 
وال�صكاوى يف جهة ال�صبط على ملخ�ض 
الب���الغ اأو ال�صك���وى وتاريخ���ه، ووقت���ه 
وا�صم مقدمه- اإن وج���د- وا�صم متلقيه، 

والإجراءات املتخذة ب�صاأنه.
املادة ال�ساد�سة ع�سرة:

1- يقوم رج���ل ال�صبط اجلنائي- عند 
النتقال اإلى مكان وقوع اجلرمية بح�صب 
املادة )ال�صابع���ة والع�رشين( من النظام- 

بتحرير حم�رش ي�صتمل على ما ياأتي:
 اأ- تاريخ اتخاذ الإجراء ووقته ومكانه.
ب- و�صف املكان واجلرمية و�صفاً بيناً.
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ج- ح�رش الأ�صياء امل�صبوطة وو�صفها.
د- توقي���ع كل من نُ�صبت اإليه اأقوال اأو 

اإفادات.
ه�- توقيع القائ���م بالإجراء من رجال 
ال�صبط اجلنائي، ومن �صاركه من معاونيه.
2- على رجل ال�صبط اجلنائي اأن يربز 
ما يثب���ت �صخ�صيته و�صفت���ه عند مبا�رشة 
اخت�صا�ص���ه وفقاً للنظ���ام والالئحة، فاإذا 
كان ع�صكري���اً مرتدي���اً لزي���ه الع�صك���ري 

فيكتفي بذلك.
3- لرجل ال�صب���ط اجلنائي- اإذا دعت 
احلاجة- مبا�رشة مهماته خارج اخت�صا�صه 
املكاين متى كان ذلك ب�صدد واقعة جتري 

مبا�رشة الإجراءات ال�صتدللية فيها.
4- يج���ب اأن يت�صم���ن اإب���الغ رج���ل 
ال�صب���ط اجلنائي للهيئة ع���ن وقوع جرمية 
عنه���ا، وزم���ان حدوثها،  موج���زاً  بيان���اً 
ومكانها، واإذا ظه���ر للهيئة تاأخر الإبالغ؛ 

فلها اأن تقوم بالبحث عن �صبب ذلك.
م���ن  اإج���راء  ب���اأي  الهيئ���ة  قي���ام   -5

اإج���راءات التحقي���ق يف اجلرمي���ة ل مينع 
رج���ل ال�صبط اجلنائي من القيام بواجباته 
وال�صتدللت،  التحري���ات،  جم���ع  يف 
الهيئة  وحت���اط  الالزم���ة،  واالإي�صاح���ات 
ر بنتائج ذلك حم�رش يبعث  بذلك، وُيحرَّ

اإلى الهيئة.

املادة ال�سابعة ع�سرة:
1- اإذا ن���زل املدعي باحلق اخلا�ض عن 
حقه ف���ال يجوز رف���ع الدع���وى اجلزائية 
العام���ة، اإل مبقت�صى ما ن�ص���ت عليه املادة 
)ال�صابع���ة ع����رشة( م���ن النظ���ام واملادة 

)الرابعة( من الالئحة.
2- يكون ت�صديق الإقرار بالنزول عن 
احلق يف الق�صا�ض وحد القذف من دائرة 

ق�صائية خمت�صة نوعاً.
3- ت���دون الدائ���رة املخت�ص���ة اإق���رار 
الن���زول ع���ن احل���ق يف الق�صا����ض يف 
ال�صب���ط، وت�ص���در به �صكاً. واأم���ا ق�صايا 
القذف فللدائ���رة الكتفاء بتدوين الإقرار 
بالن���زول عن احل���ق يف ال�صبط، وي�رشح 



الالئحة التنفيذية لنظام اإلجراءات الجزائية

 )العدل( العدد |68| ربيع الأول - ربيع الآخر 1436هـ
ـ 246 ـ

يف احلالت���ني مبوج���ب الت�صدي���ق عل���ى 
حم�رش التحقيق اإن وجد.

4- يجوز �صبط اإقرار النزول عن احلق 
يف الق�صا�ض وحد القذف وت�صديقه يف 
اأي دائ���رة خمت�ص���ة نوعا، ول���و مل تنظر 
التي  الدائرة  الدعوى الأ�صلي���ة. وعل���ى 
اأثبت���ت الن���زول بعث اأ�ص���ل ال�صك اإلى 

الدائرة التي تنظر الدعوى.
املادة الثامنة ع�سرة:

ل يجوز لرجل ال�صب���ط اجلنائي- من 
اأجل حتري���ر املح�رش وفقاً للم���ادة )الثانية 
والثالث���ني( من النظ���ام- اأن يحول دون 
اإ�صعاف امل�صابني يف مكان وقوع اجلرمية.

الفصل الثاني

القبض على املتهم

املادة التا�سعة ع�سرة:
1- الدلئ���ل الكافي���ة امل�ص���ار اإليها يف 
امل���ادة )الثالثة والثالث���ني( من النظام هي 
واأمارات  قرائن  م���ن  العالمات اخلارجية 

غ و�صع ال�صخ����ض يف دائرة  قوي���ة ت�ص���وِّ
الته���ام، ويخ�ص���ع تقدير ه���ذه الدلئل 

لرجل ال�صبط اجلنائي.
2- يكون اإب���الغ رجل ال�صبط اجلنائي 
للهيئ���ة بالقب�ض عل���ى املته���م املتلب�ض – 
امل���ادة )الثالث���ة والثالثني( من  بح�ص���ب 
النظ���ام- مبذكرة تت�صم���ن ا�صم املقبو�ض 
عليه، ون���وع اجلرمية، ومكانها، والوقت، 

والتاريخ، واأ�صباب القب�ض.
املادة الع�سرون:

تب���داأ مهمة الأرب���ع والع�رشي���ن �صاعة 
امل�صار اإليها يف امل���ادة )الرابعة والثالثني( 
من النظام بالن�صبة لرجل ال�صبط اجلنائي 
من وقت القب�ض على املتهم، وتبداأ املهلة 
بالن�صبة للمحق���ق من وقت و�صول املتهم 

اإليه.
املادة احلادية والع�سرون:

1- يج���ب اأن ي�صتم���ل اأم���ر القب����ض 
امل�صار اإلي���ه يف املادة )الثالث���ة والثالثني( 
وامل���ادة )اخلام�صة والثالث���ني( من النظام 
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عل���ى تاري���خ الأمر، وا�صم م���ن اأ�صدره، 
ووظيفته، وا�صم املته���م، ولقبه- مبا يزيل 
التبا�ص���ه بغريه- والتهمة امل�صندة اإليه، وما 
يتوافر من معلومات ع���ن مهنته، ومكان 

اإقامته، وجن�صيته.
2- لرج���ل ال�صبط اجلنائي الذي يقوم 
بتنفيذ اأمر القب�ض اأن يدخل م�صكن املتهم 
اإذا ا�صتم���ل الأمر على الدخ���ول، وله اأن 
يدخل م�صكناً اآخر له���ذا الغر�ض اإذا كان 

ذلك اأثناء مطاردة املتهم.
ا�صتن���اداً  بالقب����ض  يق���وم  مل���ن   -3
اإلى امل���ادة )الثالث���ة والثالث���ني( اأو املادة 
)اخلام�صة والثالثني( من النظام اأن يتخذ 
الإج���راءات الالزمة لتنفي���ذه، والتغلب 
عل���ى اأي مقاومة، يف حدود م���ا تقت�صيه 
ال�رشورة يف �صوء الأنظمة. وله اأن يفت�ض 
املقبو�ض عليه؛ لتجريده من اأي اأ�صلحة، 
اأو اأ�صي���اء ق���د ي�صتعمله���ا يف املقاومة اأو 
يف اإي���ذاء نف�صه اأو غ���ريه، واأن ي�صبطها، 

ن ذلك يف املح�رش. ويدوِّ

4- عل���ى رجل ال�صب���ط اجلنائي عزل 
املتهم ع���ن غريه ف���ور القب����ض عليه يف 
اجلرائم الكبرية، وذل���ك اإلى حني عر�صه 

على املحقق ليقرر ما يراه يف ذلك.

املادة الثانية والع�سرون:
يج���ب اأن يع���ّرف املتهم عن���د القب�ض 

عليه اأو توقيفه مبا ياأتي:
اأ- اأ�صباب القب�ض عليه اأو توقيفه.

ب- حقه يف ال�صتعانة بوكيل اأو حمام 
يف مرحلتي التحقيق واملحاكمة.

ج- حق���ة يف الت�صال مبن يرى اإبالغه 
بالقب�ض عليه اأو توقيفه.

ويوؤخ���ذ توقيع املته���م مبا يفي���د علمه 
بحقوق���ه املذك���ورة اأع���اله، ف���اإن رف�ض 

التوقيع فيحرر حم�رش بذلك.
املادة الثالثة والع�سرون:

1- مُيّكن املوقف من الت�صال مبن يرى 
اإبالغه بالطريقة التي يقدرها رجل ال�صبط 
اجلنائي اأو املحقق بح�صب حالة كل ق�صية 

ومالب�صاتها.
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املوظ���ف  مرج���ع  اإب���الغ  يك���ون   -2
املوقوف- الوارد يف الفقرة )2( من املادة 
)ال�صاد�ص���ة والثالثني( م���ن النظام- من 

ِقبل من اأ�صدر اأمر ا�صتمرار توقيفه.
املادة الرابعة والع�سرون:

1- اأ�صب���اب التوقي���ف اأثن���اء التحقيق 
هي:

م���ن اجلرائ���م  اإذا كان���ت اجلرمي���ة  اأ- 
الكبرية.

ب- اإذا ا�صتوجب���ت م�صلحة التحقيق 
توقيف املتهم.

ج- اإذا مل يعني املتهم مكاناً يوافق عليه 
املحقق.

د- اإذا ُخ�صي هرب املتهم، اأو اختفاوؤه.
ه�- اإذا مل يتعهد املتهم باحل�صور عندما 

يطلب منه ذلك.
2- اإذا كان����ت م����دة التوقيف خم�صة 
اأي����ام فاأكرث، فعلى اإدارة التوقيف اإ�صعار 
اجله����ة الت����ي اأ�ص����درت اأم����ر التوقيف 
والتن�صيق معها قب����ل انق�صاء مدته بفرة 

ل تقل عن اثنتني و�صبع����ني �صاعة. واأما 
اإذا كانت م����دة التوقيف اأقل من خم�صة 
اأيام فعل����ى اإدارة التوقيف اإ�صعار اجلهة 
التوقيف والتن�صيق  اأم����ر  اأ�صدرت  التي 
معه����ا قب����ل انق�صاء مدت����ه بوقت كاف. 
ويف كلت����ا احلالت����ني اإذا مل يرد من اجلهة 
اأم����ر بالتمدي����د وانق�صت مدت����ه فعليها 
اإخالء �صبيله ف����وراً، واإ�صعار اجلهة التي 

اأ�صدرت اأمر التوقيف بذلك.
3- تودع املراأة املقبو�ض عليها يف حال 
التلب����ض اأو يف حال �ص���دور اأمر توقيف 

لها؛ يف دار التوقيف املخ�ص�صة للن�صاء.
الأح���داث  توقي���ف  يف  يراع���ى   -4
املنظم���ة  والفتي���ات الأنظم���ُة واللوائ���ح 

لذلك.
املادة اخلام�سة والع�سرون:

1- اإذا تب���ني لع�ص���و الهيئ���ة املخت�ض 
بزيارة ال�صج���ون واأماكن التوقيف وجود 
م�صجون اأو موقوف ب�صفة غري م�رشوعة، 
فعلي���ه الرف���ع ع���ن ذل���ك لرئي����ض دائرة 
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التحقيق التي يتبعه���ا لتخاذ الالزم وفقاً 
للمادة )الأربعني( من النظام.

2- اإذا �صّل���م املوق���وف اأو امل�صج���ون 
�صكواه لأح���د اأع�صاء الهيئ���ة املخت�صني 
بزيارة ال�صجون واأماكن التوقيف؛ فيعطى 

ما ُيثبت ت�صلمها.
3- يخ�صع كل مكان خ�ص�ض للتوقيف 
اأو ال�صج���ن- وما يف حكمهم���ا – لرقابة 
وتفتي����ض الهيئة وفق ه���ذا النظام ونظام 

هيئة التحقيق والدعاء العام.
4- على اإدارة التوقيف رفع بيان يومي 
اإل���ى الهيئ���ة باأ�صماء املوقوف���ني، واأوقات 
توقيفه���م، واأ�صبابه، وامل���دة التي اأم�صاها 

كل منهم.
5- على اإدارة ال�صجن واإدارة التوقيف 
اأن ت�صمن �صج���ل ال�صجن اأو �صجل مكان 
التوقي���ف امل�ص���ار اإليه يف امل���ادة )الثامنة 
والثالثني( من النظ���ام ا�صم امل�صجون اأو 
املوق���وف- بح�صب الأح���وال- وتاريخ 
�صجن���ه اأو توقيف���ه ومدته، ورق���م احلكم 

ال�ص���ادر بح���ق املحكوم علي���ه وتاريخه، 
ورق���م اأم���ر التوقي���ف اأو تنفي���ذ ال�صجن 

وتاريخيه، واجلهة التي اأمرت به.
6- ال�صج���الت امل�صار اإليه���ا يف املادة 
)الثامن���ة والثالث���ني( من النظ���ام تكون 
ورقي���ة اأو اإلكروني���ة، ويك���ون االت�صال 
بامل�صجونني اأو املوقوفني و�صماع �صكواهم 

باأي طريقة منا�صبة حتددها الهيئة.

املادة ال�ساد�سة والع�سرون:
1- اإذا ق���دم امل�صج���ون اأو املوق���وف 
�صك���وى �صفهي���ة اإل���ى مدي���ر ال�صجن اأو 
التوقي���ف؛ فيع���د املدير حم����رشاً بذلك 
موقعاً من امل�صتك���ي يت�صمن ما ذكره من 
تظلم واأ�صبابه، ويلحق بال�صكوى ملخ�ض 
م���ن ملف ال�صجني اأو املوقوف ويبلغ اإلى 

ع�صو الهيئة املخت�ض بذلك.
2- عل���ى اأع�صاء الهيئة املخت�صني عند 
زيارة ال�صجون واأماكن التوقيف التحقق 
من وجود �صجل قيد �صكاوي امل�صجونني 
اأو املوقوفني، والط���الع عليه، والتوقيع 
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يف اآخر �صفحة مبا يفيد ذلك.
املادة ال�سابعة والع�سرون:

1- ُيقبل الإبالغ ع���ن وجود م�صجون 
اأو موق���وف ب�صف���ة غري م�رشوع���ة اأو يف 
مكان غري خم�ص�ض لل�صجن اأو التوقيف 
بح�صب م���ا ن�صت عليه املادة )الأربعون( 
من النظام؛ م�صافهة اأو كتابة، ولو مل يكن 
للمبلغ م�صلح���ة فيه، وُيعدُّ حم�رش بذلك 
للمبلغ،  ال�صخ�صية  البيانات  ي�صتمل على 

وم�صمون البالغ.
2- يكون اإبالغ الهيئة بوجود م�صجون 
اأو موقوف ب�صفة غري م�رشوعة اأو يف مكان 
غري خم�ص�ض لل�صجن اأو التوقيف باإبالغ 
رئي����ض الف���رع اأو رئي�ض الدائ���رة املعني. 
وعل���ى املبل���غ اأن يكل���ف- ف���وراً- اأحد 
اأع�صاء الهيئة بالنتق���ال اإلى املكان الذي 
فيه امل�صج���ون اأو املوقوف لتخاذ الالزم 
وفقاً مل���ا ن�صت عليه املادة )الأربعون( من 

النظام.

الفصل الثالث

تفتيش األشخاص واملساكن

املادة الثامنة والع�سرون:
1- ي�ص���در اأم���ر تفتي����ض امل�صاكن من 
رئي����ض ف���رع الهيئ���ة يف املنطق���ة اأو م���ن 

يفو�صه.
2- ي�صدر اإذن تفتي�ض غري امل�صاكن من 

حمقق خمت�ض مكاناً ونوعاً.
3- ي�ص���در الأم���ر والإذن بالتفتي����ض 
كتاب���ة، ويج���ب اأن يت�صم���ن كل منهم���ا 
ا�صم من اأ�ص���دره، وتوقيع���ه، ووظيفته، 
و�صاع���ة �ص���دوره، وتاريخ���ه، وتعيني ما 
ي���راد تفتي�صه، واأن حُت���دد فيه مدة معينة ل 
تزي���د على �صبع���ة اأيام لتنفي���ذ التفتي�ض، 
واأن يكون الأم���ر اأو الإذن م�صبباً مبا يوفر 
القناع���ة بقي���ام اجلرمية وجدي���ة التهام. 
ويكفي اأن ُيحال الت�صبيب اإلى ما ورد يف 

حم�رش رجل ال�صبط اجلنائي.
4- ل يك���ون التفتي�ض �صحيحاً، اإل اإذا 
كان ب�صدد جرمية ق���د وقعت فعاًل بدلئل 
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واأمارات كافية.
املادة التا�سعة والع�سرون:

1- لع�صو الهيئة املخت�ض بالتحقيق اأن 
يجري التفتي�ض بنف�صه، وله اأن يندب اأحد 
رجال ال�صبط اجلنائي املخت�صني لإجرائه. 
وال ُي�صرط الإ�صدار اأمر الندب اأن ي�صبقه 
حتقيق، ول اأن ُيع���نيِّ يف اأمر الندب ا�صم 
رجل ال�صبط اجلنائ���ي املنتدب لإجرائه، 
ويف ه���ذه احلال يج���وز لأي رجل �صبط 
جنائي خمت����ض اأن يق���وم باإجرائه. واإذا 
ن�ض في���ه على تعي���ني ا�صم رج���ل �صبط 

معني فال يجوز لغريه القيام به.
اأو الإذن  تنفي���ذ الأم���ر  2- ل يج���وز 

بالتفتي�ض بعد م�صي املدة املحددة فيه.
3- ل يبي���ح الأم���ر اأو الإذن ال�ص���ادر 
بالتفتي�ض اإج���راءه اإل مرة واح���دة. واإذا 
ط���راأ ما ي�صتدع���ي اإع���ادة التفتي�ض وجب 
ا�صت�ص���دار اأم���ر اأو اإذن جدي���د، وتكون 
الأ�صب���اب والتحري���ات ال�صابق���ة كافي���ة 

ومنتجة لأثرها.

4- على منفذ اأمر التفتي�ض قبل دخول 
امل�صك���ن اأن ُيعلم �صاح���ب امل�صكن- اأو 
من ينوب عنه – عن �صخ�صيته وق�صده، 
واأن يطلعه على اأمر التفتي�ض، ويجب اأن 
يكون الدخول من الب���اب ما اأمكن ذلك 

وفق تقدير منفذ الأمر.
5- ل يجوز اأن يفت�ض غري املتهم؛ ما مل 
تقم دالئل كافية عل���ى ا�صراك هذا الغري 
يف اجلرمي���ة التي بخ�صو�صه���ا �صدر اإذن 

التفتي�ض.
6- اإذا جاز- ا�صتناداً اإلى املادة )الثانية 
والأربعني( من النظ���ام- دخول امل�صكن 
لإجراء معني فال يجوز القيام باأي اإجراء 
اآخر، اإل مبوجب اأحكام النظام والالئحة.

املادة الثالثون:
1- ي�صمل تفتي����ض املتهم- وفقاً للمادة 
)الثالث���ة والأربعني( من النظام- البحث 
عما يكون يف ج�ص���ده، وما يت�صل به من 
اأ�صياء ت�صتم���د حرمتها من هذا الت�صال، 
وكذا ما يحمله من اأ�صياء منقولة، وو�صيلة 
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نقل���ه، ويدخ���ل يف ذلك كلُّ م���ا يحوزه 
املتهم، اأو يحرزه، اأو يهيمن عليه، ويكون 

التفتي�ض يدوياً، اأو اآلياً، اأو بهما معاً.
لإج���راء  املته���م  يخ�ص���ع  مل  اإذا   -2
التفتي����ض طوع���اً ج���از ملنف���ذه اأن يتخذ 

الو�صائل الالزمة امل�رشوعة لتفتي�صه.
التفتي����ض  حم����رش  يف  ي�صج���ل   -3
ا�صم امل���راأة املندوبة لتفتي����ض املراأة املتهمة 
�صخ�صي���ة  لإثب���ات  الالزم���ة  والبيان���ات 

املندوبة وعنوانها، وتوقع عليه.
4- يجب اأن يت���م تفتي�ض املتهمة بعيداً 
عن اأنظار الرجال، واإذا اأخرجت الأ�صياء 
املراد �صبطها من مالب�صها طوعاً فال حاجة 
غ  للتفتي�ض، ما مل يك���ن هناك �صبب ي�صوِّ

ذلك.
املادة احلادية والثالثون:

يج���ب وقف التفتي�ض فور العثور على 
الأ�صي���اء اخلا�ص���ة باجلرمية اجل���اري جمع 
املعلومات عنها اأو التحقيق يف �صاأنها التي 

من اأجلها اأجيز التفتي�ض.

املادة الثانية والثالثون:
1- اإن تع���ذر ح�صور �صاحب امل�صكن 
اأو م���ن ينيبه اأو اأحد اأف���راد اأ�رشته الكامل 
الأهلية املقي���م معه تفتي�ض امل�صكن؛ فعلى 
عم���دة احل���ي وم���ن يف حكم���ه ح�صور 

التفتي�ض عند طلب املفت�ض ذلك.
2- يك���ون تقدير التع���ذر وحتديد َمْن 
يف حك���م عم���دة احل���ي- ال���واردان يف 
املادة )ال�صابعة والأربع���ني( من النظام- 

للمحقق اأو ملن �صدر اإليه اأمر التفتي�ض.
املادة الثالثة والثالثون:

1- يعد حم�رش التفتي�ض – امل�صار اإليه 
يف املادة )الثامنة والأربعني( من النظام- 

ولو مل ي�صفر التفتي�ض عن �صبط �صيء.
2- ُيكت���ب حم����رش التفتي����ض باللغة 
ر ب���دون اأي �صط���ب اأو  العربي���ة، وُيح���رَّ
ك�ص���ط اأو حم���و اأو حت�صي���ة اأو حت�صري اأو 
ترك ف���راغ، واإذا وقع �صيء من ذلك وقَّع 
علي���ه من كتبه، ومن ق���ام بالتفتي�ض، واإذا 
دعت احلاجة اإلى اال�صتعانة مبرجم فيُذكر 
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ذلك يف املح�رش، ويج���ب اأن ُيوقِّع عليه 
املرجم.

حم����رش  يت�صم���ن  اأن  يج���ب   -3
التفتي�ض- بالإ�صاف���ة اإلى ما ورد يف املادة 
)الثامنة والأربعني( م���ن النظام- و�صفاً 
للم���كان ال���ذي مت تفتي�صه بدق���ة وكذلك 
و�صف���اً لالأ�صياء التي ُع���رث عليها، واأماكن 
وجوده���ا، والأح���وال الت���ي �صاحب���ت 
اكت�صاف تلك الأ�صي���اء، وكذلك اأّي اأمٍر 
م���ن الأمور التي قد تفيد يف اإثبات التهمة 

اأو نفيها.
املادة الرابعة والثالثون:

يج���ب اأن ي�صج���ل ا�صم امل���راأة املرافقة 
لي�ض  ال���ذي  امل�صكن  بتفتي����ض  للقائم���ني 
في���ه اإل امل���راأة املتهمة، وكذل���ك البيانات 
الالزمة لإثب���ات �صخ�صيتها وعنوانها يف 
حم�رش التفتي����ض. وتدون اإفادتها فيه عند 

القت�صاء.
املادة اخلام�سة والثالثون:

1- عل���ى رج���ل ال�صب���ط اجلنائي قبل 

مغادرة مكان التفتي����ض اأن ي�صع الأختام 
على الأماكن التي فيها اآثار اأو اأ�صياء تفيد 
يف ك�ص���ف احلقيقة ويتع���ذر حتريزها، اأو 
اأن ي�صعها حت���ت احلرا�صة. ويجب اإعالم 
الهيئة بذلك فوراً، ولع�صو الهيئة املخت�ض 
اإقرار ذلك الإج���راء اإذا راأى �رشورة اإلى 

ذلك.
2- ُيتَّبع يف �صاأن حتريز وحفظ الأ�صلحة 
امل�صبوطة الإج���راءات والقواعد اخلا�صة 
بالتحفظ عليه���ا، واإذا كانت امل�صبوطات 
متفج���رات،  كونه���ا  يف  ُي�صتب���ه  م���واد 
في�صتدعى خبري متفجرات لتحديد نوعها 
وحتريزها وحفظها مبعرفته. وُيتَّبع يف �صاأن 
املواد املخدرة التعليمات اخلا�صة ب�صبطها 

وحتريزها وحتليلها خمربياً.
3- اإذا كان���ت امل�صبوطات من النقود، 
فتجرد  ويبني نوعها ومقدارها وتودع لدى 
اجلهة املخت�ص���ة، واإذا كانت امل�صبوطات 
من الأ�صياء الثمينة كاملجوهرات؛ فتجرد، 
وتو�صف وت�صور، ويبني مقدراها بالكيل 
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اأو ال���وزن اأو العد، م���ع حتريزها، ويثبت 
ذل���ك يف حم����رش يوق���ع علي���ه متخ���ذ 

الإجراء، وتودع لدى اجلهة املخت�صة.
4- يجب اأن تتعدد اإجراءات التحريز 
وتتعدد الأحراز بتعدد املتهمني، اأو بتعدد 
اأن���واع امل�صبوطات اأو تع���دد اأماكنها ولو 
كان املته���م واحداً. ويج���ب اأن حترز كل 
امل�صبوطات اإذا كان بها اآثار �صموم اأو دماء 
اأو غريها، اأو كان هناك احتمال با�صتمالها 

على تلك الآثار.
5- يك����ون ت�صلي����م وت�صّل����م الأ�صياء 
املحرزة املحفوظة يف الأماكن املذكورة 
يف الفقرة )2( من املادة )اخلم�صني( من 
النظام مبوجب حم�رش ي�صتمل على عدد 
املح����رزات، وو�صف كٍل منه����ا، ورقم 
الق�صي����ة املتعلقة به����ا، ونوعها وموجز 
���م  عنها، واأ�صم����اء اأطرافها؛ يوقعه امل�صلِّ
واملت�صّلم، وي�صم هذا املح�رش اإلى ملف 
الدعوى، وتُ����ودع ن�صخة منه يف �صجل 

خا�ض لدى اإدارة جهة ال�صبط اجلنائي.

6- ل يجوز جلهات حف���ظ املحرزات 
امل�صبوطة الت�رشف يف اأيٍّ منها، اإل باإذن 
مكتوب من الهيئة. وي�صدر هذا الإذن- 
بح�صب الأحوال- من فرع الهيئة املعني 

اأو من دائرة التحقيق املخت�صة.
املادة ال�ساد�سة والثالثون:

اأح����راز  اأخت����ام  ف�����ض  يك����ون   -1
امل�صبوطات- ا�صتناداً اإلى املادة )احلادية 
مبعرف����ة  النظ����ام-  م����ن  واخلم�ص����ني( 
املحق����ق. وعلي����ه اأن يتاأكد م����ن �صالمة 
ر حم�رٌش بذلك،  اخلتم قبل ف�صه، ويحرَّ
ه والطالع على امل�صبوطات  وبعد ف�صّ
واإج����راء الالزم يع����اد حتريزها وختمها 
م����رة اأخ����رى، ويثبت املحق����ق ذلك يف 

حم�رش م�صتقل.
2- عل���ى املحقق اأن ثبت دعوة املتهم، 
اأو وكيل���ه، اأو َمْن �صبط���ت عنده الأ�صياء 
امل�صبوط���ة حل�ص���ور ف����ض خت���م حرزها 
مبح����رش يفي���د تبلغهم بذل���ك يف الوقت 

املحدد.
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الفصل الرابع

ضبط الرسائل ومراقبة املحادثات

املادة ال�سابعة والثالثون:
)ال�صاد�ص���ة  امل���ادة  حك���م  ي�صم���ل 

واخلم�صني( من النظ���ام و�صائل التوا�صل 

االإلكرونية احلديثة غري العلنية.

املادة الثامنة والثالثون:
1- يج���ب اإثبات م���ا ُي�صب���ط – وفقاً 

للمادة )ال�صابعة واخلم�صني( من النظام- 

الر�صائ���ل واخلطاب���ات واملطبوعات  م���ن 

القائ���م  يوقع���ه  والط���رود؛ يف حم����رش 

بال�صب���ط، تبني في���ه اأو�ص���اف امل�صبوط 

بدقة، ومكان �صبطه وزمانه.

2- ينته���ي �صب���ط اأو مراقب���ة و�صائل 

الت�صال بتحق���ق الغر�ض املق�صود حتى 

ل���و مل تنت���ه امل���دة املح���ددة يف الأمر اأو 

الإذن.

املادة التا�سعة والثالثون:
عند �ص���دور اأمر رئي����ض الهيئة ب�صبط 

واملطبوع���ات  واخلطاب���ات  الر�صائ���ل 

والطرود، اأو اإذنه مبراقبة املحادثات الهاتفية 

وت�صجيلها؛ فعلى اجلهات املخت�صة توفري 

جميع الإمكانات املتاحة لذلك.

املادة الأربعون:
يكون تبليغ املته���م مب�صمون اخلطابات 

والر�صائل الربيدي���ة والربقية- وفقاً للمادة 

)التا�صع���ة واخلم�صني( م���ن النظام- عن 

طريق املحقق اأو من يندبه.

املادة احلادية والأربعون:
للمت����رشر من قيام اأيِّ من امل�صار اإليهم 

يف امل���ادة )احلادية وال�صت���ني( من النظام 

باإف�صاء معلومات ع���ن الأ�صياء والأوراق 

امل�صبوط���ة دون م�صوغ نظامي؛ حق اإقامة 

الدع���وى عل���ى املت�صب���ب يف ذلك لدى 

املحكمة املخت�صة.
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الباب الرابع

إجراءات التحقيق

الفصل األول

تصرفات املحقق

املادة الثانية والأربعون:
1- يج���ب اأن يك���ون الأم���ر بحف���ظ 
امل���ادة  يف  علي���ه  املن�صو����ض  الأوراق- 
)الثالث���ة وال�صتني( من النظ���ام- مكتوباً 

وم�صبباً.
2- يكون حف���ظ الأوراق قب���ل اتخاذ 
اأي اإجراء من اإج���راءات التحقيق. ويعد 
اإج���راء اإدارياً، وللهيئ���ة اأن ترجع عنه يف 

اأي وقت.

املادة الثالثة والأربعون:
يبلُغ املحقُق املجني عليه واملدعى باحلق 

اخلا�ض، اأو ورثتهما- بح�صب الأحوال- 

باأمر حف���ظ الأوراق؛ كتابة، ويوقع املبلَّغ 

بالعلم به في�صجل خا�ض لذلك.

املادة الرابعة والأربعون:
الوارد  الن����دب-  1- ي�صرط ل�صحة 

م����ن  امل����ادة )ال�صاد�ص����ة وال�صت����ني(  يف 

النظام- اأن ي�صدر �رشيحاً ممن ميلكه، و 

اأن يكون مثبتاً بالكتاب����ة، ويبني فيه ا�صم 

اأ�صدره، ووظيفته وتوقيعه، وتاريخ  من 

الندب، وبي����ان ا�صم املته����م اأو املتهمني 

املعني����ني بالإذن، واأل ميت����د اإلى التحقيق 

يف الق�صية برمتها.

2- اإذا كان الندب امل�صار اإليه يف الفقرة 

ال�صابقة لرج���ل �صبط جنائي، فال ي�صرط 

اأن ُي�صم���ى في���ه رجل ال�صب���ط املندوب، 

الوظيفي،  بالخت�صا�ض  التحديد  ويكفي 

ويف ه���ذه احلال ميك���ن اأن يبا�رش الإجراء 

اأي رج���ل �صبط جنائي ممن يبا�رشون هذه 

���ي رج���ل ال�صبط فال  الوظيف���ة، واإذا �ُصمِّ

يج���وز اأن يبا�رشه غ���ريه، اإل اإذا كان اأمر 

الندب قد اأجاز له �رشاحة اأن يندب غريه 

يف مبا�رشة الإجراء املكلف به.
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املادة اخلام�سة والأربعون:
يك���ون تقدي���ر خ�صي���ة ف���وات الوقت 
امل�صار اإليه يف امل���ادة )ال�صابعة وال�صتني( 
من النظ���ام للمن���دوب، ويخ�ص���ع هذا 

التقدير لرقابة الهيئة.
املادة ال�ساد�سة والأربعون:

اجله���ات  ا�صتف�ص���ارات  توج���ه   -1
احلكومية ذات العالقة اإلى الهيئة، اأو اإلى 
اجلهة التي لديها الق�صية، على األ ي�صتمل 
ال�صتف�صار اأو الإجابة على ما قد يوؤثر يف 

�صري التحقيق اأو اإجراءاته.
للجه���ات  الهيئ���ة  اإف���ادة  تع���د  ل   -2
احلكومي���ة ذات العالق���ة ع���ن اإجراءات 
التحقيق ونتائجها يف �صاأن ق�صية حتقق فيها 
الهيئة؛ من قبيل اإف�صاء الأ�رشار امل�صار اإليه 

يف املادة )الثامنة وال�صتني( من النظام.
املادة ال�سابعة والأربعون:

1- اإذا قبل املحقق ادعاء املدعي باحلق 
اخلا�ض ا�صتناداً اإل���ى الفقرة )1( من املادة 
)التا�صعة وال�صتني( م���ن النظام؛ فيلحقه 

مبل���ف الدع���وى، وي�صري اإلي���ه يف لئحة 
الدعوى.

يف  املذكوري���ن  ح�ص���ور  يك���ون   -2
الفقرة )2( م���ن املادة )التا�صعة وال�صتني( 
م���ن النظ���ام لإج���راءات التحقي���ق بعد 
اإبالغه���م وفقاً لإج���راءات التبليغ املقررة 
نظاماً، وللمحقق منعه���م اأو منع بع�صهم 
من ح�صور اإج���راء اأو اأكرث من اإجراءات 
التحقي���ق متى راأى ����رشورة ذلك لإظهار 
احلقيق���ة. وعليه اأن ي���دون الأ�صباب التي 
اقت�صت ذلك يف املح�رش؛ ومبجرد انتهاء 
تلك ال����رشورة يتيح لهم الطالع على ما 

مت يف غيابهم.
3- اإذا كان للمته���م اأك���رث من وكيل اأو 
حمام فلهم ح�ص���ور التحقيق، وللمحقق 
اأن يطل���ب م���ن املته���م اختي���ار اأحدهم 
حل�صور التحقيق اإذا راأى مقت�صى لذلك.

4- على املذكورين يف الفقرة )2( من 
املادة )التا�صعة وال�صتني( من النظام عدم 

اإف�صاء اأ�رشار التحقيق.
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املادة الثامنة والأربعون:
اإدارة  اإب���الغ  يت�صم���ن  اأن  يج���ب   -1
املحكم���ة- امل�ص���ار اإليه يف امل���ادة )الثانية 
وال�صبعني( من النظام- ا�صم املجني عليه 
وا�صم املدعي باحلق اخلا�ض وا�صم املتهم، 

والتهمة املن�صوبة اإليه.
2- تتخ���ذ اإدارة املحكمة حيال الإبالغ 
امل�صار اإليه يف الفق���رة )1( من هذه املادة 
م���ا ن�ص���ت علي���ه الفق���رة )2( م���ن املادة 

)ال�صاد�صة بعد املائة( من الالئحة.
املادة التا�سعة والأربعون:

– اأثن���اء  اخل�ص���وم  طلب���ات  تق���دم 
التحقيق – مكتوبة وموؤرخة وموقعة من 
مقدمه���ا، وعلى املحق���ق اأن يف�صل فيها 
خالل خم�صة اأيام من تاريخ قيدها، ما مل 
تتعلق باأمور لها �صفة ال�صتعجال؛ فيتعني 
الف�ص���ل فيها خ���الل )اأرب���ع وع�رشين( 
�صاعة، ويف جميع الأحوال على املحقق 
اأن يثب���ت طلبات اخل�ص���وم يف حم�رش 

التحقيق.

الفصل الثاني

ندب الخرباء

املادة اخلم�سون:
1- يكون ن���دب املحقق للخبري لإبداء 

راأي���ه يف م�صاألة متعلق���ة بالتحقيق- وفقاً 

ملا ورد يف امل���ادة )ال�صاد�ص���ة وال�صبعني( 

من النظام- مكتوب���اً، ويحدد يف الندب 

املهمة املطلوبة، وامل���دة املحددة لإجنازها، 

ويخ�صع اخلبري اأثناء مبا�رشته مهمته لرقابة 

املحقق.

2- للمحق���ق متكني اخلبري من الطالع 

وامل�صتن���دات  والأوراق  الأ�صي���اء  عل���ى 

املتعلقة بطلب اخل���ربة، وت�صليمه اأ�صولها 

اأو �صوراً منها- بح�ص���ب احلال- وُيثبت 

املحقق ذلك يف حم�رش التحقيق. فاإن مل 

تكن هن���اك اأ�صياء مادي���ة؛ يف اأمر املحقق 

بتمك���ني اخلبري م���ن فح�ض م���كان وقوع 

اجلرمية، والبحث فيه عن اأي اأثر.
3- يلت���زم اخلب���ري املنت���دب باملهم���ة 
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املكلف بها، واإذا كان الندب ل�صخ�صه ل 
ل�صفت���ه فعليه القيام باملهمة بنف�صه، ولي�ض 

له اأن ينيب غريه يف ذلك.
املادة احلادية واخلم�سون:

1- يق���دم اخلب���ري عن���د اإجن���از مهمته 
املطلوب���ة من���ه- وفق���اً مل���ا ورد يف املادة 
)ال�صابعة وال�صبعني( من النظام- تقريراً 
موؤرخ���اً وموقع���اً من���ه يت�صم���ن ملخ�صاً 
للمهم���ة واإجراءات الك�ص���ف والفح�ض 
والتحاليل الفنية التي با�رشها، وم�صاهداته 
والنتائ���ج التي خل�ض اإليه���ا ب�صكل دقيق 

وم�صبب.
2- عند تعدد اخل���رباء واختالفهم يف 
ال���راأي فعليهم اأن يقدم���وا تقريراً واحداً 
يت�صمن راأي كل واحد منهم، واأ�صانيده.

3- للمحق���ق مناق�صة اخلبري يف التقرير 
الذي قدم���ه وا�صتدعاوؤه لذل���ك اإذا لزم 

الأمر.
4- للخب���ري الذي ي�صتعني ب���ه اأيٌّ من 
اخل�ص���وم اأن يطل���ب من جه���ة التحقيق 

متكينه من الطالع على الأ�صياء والأوراق 
وامل�صتن���دات املتعلق���ة بطلب اخل���ربة اأو 
يطلب �صوراً منها، ويكون الإذن يف ذلك 

من �صالحية املحقق.

5- ت�صم تقارير اخلربة وجميع مرافقاتها 

اإلى ملف الدعوى.

املادة الثانية واخلم�سون:
1- يرج���ع يف تقدي���ر الأح���وال التي 

تقت�صي ال�صتعجال- امل�صار اإليه يف املادة 

)الثامن���ة وال�صبع���ني( من النظ���ام- اإلى 

املحقق.

املحق���ق  قب���ول  ع���دم  ح���ال  2- يف 

لالعرا�ص- امل�صار اإليه يف املادة )الثامنة 

وال�صبع���ني( م���ن النظ���ام- ف���ال يقب���ل 

االعرا�ص على اخلب���ري نف�صه مرة اأخرى، 

ما مل جتد اأ�صباب توؤيد ذلك.

3- ل يح���ول ع���دم قب���ول املحق���ق 

لالعرا�ص على اخلبري من التقدم به اأمام 

املحكمة عند نظر الدعوى.
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الفصل الثالث

االنتقال واملعاينة والتفتيش وضبط 

األشياء املتعلقة بالجريمة

املادة الثالثة واخلم�سون:
1- اإذا كانت اجلرمية من اجلرائم الكبرية 

ف���ال يحول وج���ود �ص���ك يف اخت�صا�ض 

املحق���ق اأو قيام نزاع حول���ه دون انتقاله 

اإلى مكان وق���وع اجلرمية – ف���ور اإبالغه 

بها- لإجراء املعاينة.

2- اإذا تع���ذر على املحق���ق النتقال- 

وف���ق امل���ادة )التا�صع���ة وال�صبع���ون( من 

النظام- اإلى م���كان وقوع اجلرمية، فعليه 

اإب���الغ رئي����ض الدائرة التابع له���ا؛ لتخاذ 

الالزم يف هذا ال�صاأن.
املادة الرابعة واخلم�سون:

1- يبا�رش املحق���ق معاينة مكان وقوع 
اجلرمي���ة بنف�ص���ه، ول���ه ندب اأح���د رجال 
ال�صبط اجلنائ���ي ملبا�رشة تلك املعاينة، مع 

مراعاة الأحكام اخلا�صة بالندب.

2- يكلف املحقق خرباء الأدلة اجلنائية 
بالبح���ث عم���ا تركه اجلاين م���ن اآثار تفيد 
التحقي���ق كاآث���ار الأق���دام، والب�صمات، 
ال���دم، وفح����ض املالب����ض، وبقية  وبقع 
الأ�صياء، ورفع الآثار املتخلفة عن اجلرمية، 
وو�صع ر�صم تخطيطي، واأخذ �صور ملكان 
وقوع اجلرمية، وغري ذلك من الأمور ذات 

العالقة بعمل خرباء الأدلة اجلنائية.
3- للمحقق اإع���ادة املعاينة اإذا اقت�صى 

الأمر ذلك، مع ذكر الأ�صباب.
املادة اخلام�سة واخلم�سون:

1- يب����داأ املحق����ق فور و�صول����ه اإلى 
م����كان وق����وع اجلرمي����ة باإج����راء املعاينة 
الالزم����ة، واإلقاء نظ����رة فاح�صة و�صاملة 
على مكان وق����وع اجلرمية، ويثبت حالة 
الأ�صخا�����ض، والأ�صي����اء، والآثار املادية 
املتبقية ع����ن اجلرمية، وي�صتم����ع ب�صورة 
�رشيع����ة و�صفهي����ة للمعلوم����ات الأولية 
املتواف����رة ع����ن كيفية حدوثه����ا، ووقت 

ارتكابها، وهوية مرتكبها وال�صهود.
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2- للمحق���ق اأن ياأم���ر بو�صع الأختام 
على الأماكن التي وقعت فيها اجلرمية، اأو 
التي بقيت فيها اآثار للجرمية اأو اأ�صياء تفيد 

يف ك�صف احلقيقة.
3- عل���ى املحقق �صبط كل ما له عالقة 
باجلرمي���ة ويتب���ع يف حتريز م���ا ت�صفر عنه 
املعاينة من اأدلة مادية م�صبوطة الإجراءات 

املقررة يف هذا ال�صاأن.

املادة ال�ساد�سة واخلم�سون:
للمحقق فح����ض موا�ص���ع اجلناية يف 
ج�صد املجن���ي علي���ه، اإل اإذا كان املجني 
عليه رجاًل اأو حدث���اً وكان مو�صع اجلناية 
يف عورت���ه، اأو ام���راأة؛ فعل���ى املحقق اأن 

يندب من ينا�صب لذلك ح�صب احلال.

املادة ال�سابعة واخلم�سون:
اإذا راأى املحق���ق اأن هن���اك حاجة اإلى 
الطالع على م�صتن���دات تتعلق بالق�صية 
يف اإحدى اجلهات احلكومية ل ميكن نقلها 

من مكانها؛ فيب���ادر اإلى النتقال اإلى تلك 

اجله���ة، والطالع عليها، ول���ه اأخذ �صور 

منها بعد موافقة امل�صوؤول املخت�ض.

املادة الثامنة واخلم�سون:
يكون �صبط الأم���وال والأر�صدة التي 

لدى البنوك واحلجز عليها، وال�صتف�صار 

عنه���ا يف مرحلة التحقي���ق؛ بطلب موجه 

اإلى موؤ�ص�ص���ة النقد العربي ال�صعودي من 

رئي�ض فرع الهيئة يف املنطقة، اأو من �صلطة 

لها طلب ذلك.

املادة التا�سعة واخلم�سون:
للمادة  ي�صرط المتناع املحق���ق- وفقاً 

)الرابع���ة والثمان���ني( من النظ���ام- من 

�صب���ط املرا�ص���الت املتبادل���ة ب���ني املتهم 

ووكيله اأو حمامي���ه وما ي�صلمه املتهم لأي 

منهما من اأوراق اأو م�صتندات، اأن تكون 

متعلقة باأداء مهم���ة الدفاع عن املتهم يف 

الق�صية.
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الفصل الرابع

التصرف يف األشياء املضبوطة

املادة ال�ستون:
اإذا كان���ت الأ�صياء الت���ي �صبطت اأثناء 

التحقيق حماًل للم�صادرة؛ في�صدر املحقق 

اأمراً بحجزها.

املادة احلادية وال�ستون:
اإذا كان���ت امل�صبوطات مم���ا مُتنع حيازته 
�رشعاً اأو نظاماً، اأو كانت حماًل للم�صادرة؛ 
فعلى املحقق اإجراء ما يلزم حيال اإتالفها 
اأو املطالب���ة مب�صادرته���ا، وذل���ك بح�صب 

الحوال.

املادة الثانية وال�ستون:
يخت����ض املحقق ب���رد امل�صبوطات قبل 

رفع الق�صي���ة اإلى املحكم���ة، وبعد رفعها 

يكون ذلك م���ن اخت�صا�ض رئي�ض الدائرة 

الق�صائية.
املادة الثالثة وال�ستون:

1- املحكمة املخت�صة الوارد ذكرها يف 

امل���ادة )الت�صعني( من النظام هي املحكمة 
املخت�ص���ة املن�صو����ض عليه���ا يف امل���ادة 

)الثامنة والثمانني( من النظام.
2- اإذا رفع الأمر اإلى املحكمة املخت�صة 
عند املنازع���ة على الأ�صي���اء امل�صبوطة اأو 
وج���ود �صك فيمن له احل���ق يف ت�صلمها- 
وفق���اً للم���ادة )الت�صع���ني( م���ن النظام- 
فتتخ���ذ ما تراه يف �صاأنه وفق���اً حلكم املادة 

)الثالثة والت�صعني( من النظام.
املادة الرابعة وال�ستون:

يكون اإبالغ اأ�صحاب الأ�صياء امل�صبوطة 
بحقهم يف ا�صتعادتها وفق الأحكام املنظمة 
لالإب���الغ ال���واردة يف النظ���ام والالئحة. 
ويج���وز- عند تع���ذر ذل���ك – اأن يكون 
الإب���الغ بالإع���الن يف اإح���دى ال�صحف 
املحلي���ة وا�صعة النت�ص���ار، اأو باأي و�صيلة 

ابالغ اأخرى يتحقق بها الغر�ض.
املادة اخلام�سة وال�ستون:

1- املحكمة التي يقع يف دائرتها مكان 
التحقيق- الوارد ذكرها يف املادة )الثالثة 
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والت�صع���ني( م���ن النظام- ه���ي املحكمة 
املخت�ص���ة املن�صو����ض عليه���ا يف امل���ادة 

)الثامنة والثمانني( من النظام.
2- اإذا رفع الأمر اإلى املحكمة املخت�صة 
عند املنازع���ة على الأ�صي���اء امل�صبوطة اأو 
وج���ود �صك فيمن ل���ه احل���ق يف ت�صلمها 
وراأت اإحالة اخل�ص���وم للتقا�صي وكانت 
غ���ري خمت�صة مكاناً فتحيلهم اإلى املحكمة 

املخت�صة مكاناً.
املادة ال�ساد�سة وال�ستون:

على اجلهة التي تتولى ال�صبط اأن تبني 
يف حما����رش امل�صبوطات ما ي����رشع اإليه 
التل���ف منها وم���ا ي�صتل���زم حفظه نفقات 

كبرية.

الفصل الخامس

االستماع إىل الشهود

املادة ال�سابعة وال�ستون:
1- يكون تبليغ ال�صاهد للح�صور ل�صماع 

اأقواله بالو�صيلة املنا�صبة التي يراها املحقق.

2- اإذا كان ال�صاهد ل يتحدث العربية 
فهمه���ا؛  ي�صع���ب  بلهج���ة  يتحدثه���ا  اأو 

في�صتعني املحقق بثقة يرجم اأقواله.
3- اإذا ظه���ر للمحق���ق نق�ٌض يف اأهلية 
ال�صاهد، في�صف ما ظهر له، وياأخذ اأقوال 

ال�صاهد، ويدونها يف حم�رش التحقيق.
4- اإذا رف����ض املحق���ق �صم���اع �صهادة 
ال�صاه���د فيتع���ني علي���ه اإثب���ات ذلك يف 

حم�رش التحقيق م�صبباً.
5- يطلب املحق���ُق من ال�صاهد الإدلء 
مبعلوماته التي لها �صلة مبو�صوع التحقيق، 
ويرك���ه ي�صر�صل يف اإجابته و�رد ما لديه 
عن ذلك، ول يقاطع���ه، ما مل يخرج عن 
املو�صوع، وذلك دون التاأثري على اإرادته 

باأي و�صيلة.
6- اإذا ف���رغ ال�صاه���د م���ن �صهادت���ه، 
ناق�ص���ه املحقق فيها بالق���در الذي يتحقق 
به م���ن �صحة ه���ذه ال�صه���ادة، ول يظهر 
اأمام ال�صاه���د مبظهر املت�صكك يف اأقواله، 
م���ن  الإم���كان-  بق���در   - وي�صتو�ص���ح 
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ال�صاهد عن وقت اجلرمية ومكانها، وكيفية 
وقوعها، والفاعل وباعثه.

املادة الثامنة وال�ستون:
ت���دون يف حم����رش التحقي���ق �صه���ادة 
ال�صاه���د واأجوبته ع���ن الأ�صئلة املطروحة 
علي���ه بن�صها كما نطق به���ا، ويثبت فيه – 
بالإ�صاف���ة اإلى البيانات ال���واردة يف املادة 
)ال�صاد�ص���ة والت�صعني( من النظام- ا�صم 
املرج���م اإن وج���د وكل م���ن ح����ر من 
ال�صهادة  الق�صية، وم���كان �صماع  اأطراف 

ويومه وتاريخه و�صاعته.
املادة التا�سعة وال�ستون:

1- للمحق���ق اتخاذ ما يراه ملنع ات�صال 
ال�صهود احلا�رشين ببع�صهم، حتى ينتهي 

من �صماع �صهادة كل منهم.
املن�صو����ض  املواجه���ة -  تك���ون   -2
عليه���ا يف املادة )الثامن���ة والت�صعني( من 
اإم���ا مبواجهة ال�صه���ود بع�صهم  النظام- 
ببع�ض، وباخل�ص���وم اأو باأن يذكر املحقق 
ل���كل �صخ�ض م���ا قاله الآخ���ر، وكالهما 

ماثل اأم���ام املحق���ق، واإذا اأ�رشكل منهما 
على قوله فعلى املحق���ق اإثبات ذلك يف 
املح����رش، واإن عدل اأحدهم���ا عن اأقواله 
وجبت مناق�صته عن هذا العدول، وُيثبت 
املحقُق جميَع ما ي�ص���در من الأ�صخا�ض 
الذين جترى بينهم املواجهة من ت�رشفات 

اأو اأقوال.
3- للمحق���ق اأن يخف���ي هوية ال�صاهد 
واأل يواجه���ه باخل�ص���وم اأو باقي ال�صهود 
متى راأى اأن م�صلحة التحقيق اأو م�صلحة 

ال�صاهد ت�صتلزم ذلك.
املادة ال�سبعون:

1- يرج���ع يف تقدير الع���ذر املانع من 
ح�ص���ور ال�صاهد- وفق م���ا ورد يف املادة 

)املائة( من النظام- اإلى املحقق.
2- اإذا كان���ت اإقام���ة ال�صاه���د خارج 
امل���كاين،  املحق���ق  اخت�صا����ض  ح���دود 
فللمحق���ق اأن يندب غريه ل�صماع �صهادته 
وفق الأحكام املن�صو�ض عليها يف النظام 
والالئح���ة، مع بيان الوقائ���ع التي يرغب 
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الفادة عنه���ا، واإن راأى ����رشورة مبا�رشة 
�صم���اع ال�صهادة بنف�صه، ج���از له ذلك بعد 
موافق���ة رئي�ض فرع الهيئ���ة يف املنطقة اأو 
رئي�ض الهيئة- بح�صب الأحوال- ويدون 

ذلك يف حم�رش التحقيق.

الفصل السادس

االستجواب واملواجهة

املادة احلادية وال�سبعون:
1- للمحق���ق – عن���د القت�ص���اء- اأن 
يثب���ت يف حم����رش خا�ض توكي���ل املتهم 

ملحاميه ملرحلة التحقيق.
2- اإذا طال التحقيق �صخ�صية اعتبارية، 

فيجري مع ممثلها النظامي.
املادة الثانية وال�سبعون:

التحقي���ق- عند  يفتت���ح حم����رش   -1
ا�صتج���واب املتهم- ببي���ان ا�صم املحقق، 
ووظيفت���ه، وا�صم الكات���ب، واملرجم – 
اإن وج���د- وكل م���ن ح�رش م���ن اأطراف 
الق�صي���ة، ومكان حتري���ر املح�رش، ويومه 

اإلى  وتاريخه و�صاعته، والتهم���ة املن�صوبة 
املته���م، وعلى املحق���ق اأن ُيثبت ا�صم من 
اأقواله، والبيانات الالزمة لإثبات  اأُخذت 
�صخ�صيت���ه، وتُرّق���م �صفح���ات املح�رش، 
وُيح���رر بخط وا�ص���ح دون اأي �صطب اأو 
ك�صط اأو حمو اأو حت�صية اأو حت�صري اأو ترك 
فراغ، واإذا اقت�صى الأمر اإ�صافة �صيء اإلى 
الأقوال فعلى الكاتب بيان ذلك يف هام�ض 
املح�رش، ويوق���ع املح�رش كل من املحقق 
والكاتب ومن اأخذت اأقواله، واملرجم اإن 
وجد، ويجوز توثي���ق اإجراءات التحقيق 

وال�صتجواب بال�صوت وال�صورة.
2- يب���داأ املحقق ب�صوؤال املتهم م�صافهة 
بعد اإحاطته بالتهم���ة املن�صوبة اإليه، ومُيلي 
على الكات���ب �صيغة ال�ص���وؤال بعيداً عن 
اأيِّ اإيه���ام اأو غمو�ص؛ فاإن اعرف املتهم 
اأخ���ذ توقيع���ه علي���ه م���ع توقي���ع املحقق 
والكاتب، ثم ي�صتجوبه تف�صياًل عن وقائع 
التهمة، ويتثبت من انطباقها على الواقع، 
ويتاأكد م���ن �صدق اأق���وال املتهم وتوافر 
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الأدلة امل�صاندة. وتُ���دون اإجابة املتهم كما 
نط���ق به���ا، واإذا ظهر للمحق���ق عدم فهم 
املتهم لل�ص���وؤال اأو كان جوابه خارجاً عن 
ال�صوؤال فعلى املحقق اإعادة ال�صوؤال عليه 
مرة اأخرى واإفهامه معناه، واإن اأ�رش املتهم 
على ذلك فُتدون اإجابته مع تعليق املحقق 
على ذلك، عل���ى اأن مُتّيز اإجابة املتهم عن 

تعليق املحقق.
3- اإذا اأنك����ر املته����م الته����م املن�صوبة 
اإلي����ه، فيتثبت املحقق من اأق����وال املتهم 
ودفوعه، ث����م يواجه����ه بالأدل����ة القائمة 
�ص����ده، ويناق�ص����ه فيه����ا، واإذا اقت�ص����ى 
املته����م  ا�صتج����واب  تك����رار  التحقي����ق 
فللمحق����ق ذلك مب����ا ل يوؤثر عل����ى اإرادة 

املتهم يف اإبداء اأقواله.
4- اإذا امتن���ع املته���م ع���ن الإجابة اأو 
امتن���ع عن التوقيع اأثب���ت املحقق امتناعه 
يف املح�رش م���ع ذكر اأ�صب���اب المتناع، 
ول مين���ع ذلك من اإ�صدار اأم���ر باإيقافه اإن 
راأى املحق���ق موجباً لذل���ك، وامل�صي يف 

اإجراءات التحقيق.
5- يوق���ع كل من املحقق والكاتب يف 
نهاية كل �صفحة م���ن �صفحات املح�رش، 
وكذلك م���ن اأخذت اأقواله بع���د تالوتها 

عليه.
املادة الثالثة وال�سبعون:

����رشورة  املحق���ق  وج���د  اإذا   -1
ل�صتج���واب املته���م خ���ارج مق���ر جهة 
التحقيق- وفق���اً للمادة )الثانية بعد املائة( 
م���ن النظ���ام – فيدون ذل���ك يف حم�رش 

التحقيق.
2- عل���ى اجلهة املوق���وف لديها املتهم 
نقله اإل���ى مكان ا�صتجوابه، وت�صهيل مهمة 
املحق���ق اإذا قرر اإج���راء ال�صتجواب يف 

مقرها.
املادة الرابعة وال�سبعون:

1- ي�ص���دق اعراف املتهم املن�صو�ص 
عليه يف الفق���رة )2( من امل���ادة )الأولى 
بعد املائة( م���ن النظام من دائ���رة ق�صائية 

خمت�صة نوعاً.
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2- ي���دون يف ال�صبط اع���راف املتهم 
عند الت�صدي���ق، وكذلك ما يظهر للدائرة 
حيال اأهليته وما يبدو عليها من عوار�ض، 

وي�رشح بذلك على حم�رش التحقيق.

الفصل السابع

التكليف بالحضور وأمر القبض واإلحضار

املادة اخلام�سة وال�سبعون:
يجب اأن يبل���غ ال�صخ�ض الذي ُيطلب 
التحقيق معه- وفق م���ا ن�صت عليه املادة 
)اخلام�صة بع���د املائة( من النظ���ام- باأمر 
احل�ص���ور قبل )اأرب���ع وع�رشي���ن( �صاعة 
عل���ى الأقل م���ن موعد التحقي���ق، ما مل 
ي�صتدع الأمر ال�صتعجال، ويوؤخذ توقيع 
من ت�صلَّم الأم���ر باحل�صور، وعند امتناعه 
ي�صار اإلى ذل���ك يف اأ�صل الأمر، ويف كل 

الأحوال يعاد اأ�صل الأمر للمحقق.
املادة ال�ساد�سة وال�سبعون:

ل يل���زم م���ن �ص���دور الأم���ر بالقب�ض 
والح�ص���ار- وفقاً للم���ادة )ال�صابعة بعد 

املائة( من النظام- توقيف املتهم.
املادة ال�سابعة وال�سبعون:

املته���م  اإي���داع  املحق���ق  ق���رر  اإذا   -1
املقبو����ض علي���ه م���كان التوقي���ف لتعذر 
ا�صتجواب���ه فور القب�ض علي���ه بح�صب ما 
ن�ص���ت عليه املادة )التا�صعة بعد املائة( من 
النظام؛ في�صِدر اأمراً بذلك، ويدون �صبب 

تعذر ا�صتجوابه يف حم�رش التحقيق.
2- اإذا كان �صب���ب تع���ذر ا�صتجواب 
املتهم املقبو�ض علي���ه يرجع اإلى املحقق؛ 
فلرئي�ض الدائرة التي يتبعها املحقق تكليف 

حمقق اآخر.
املادة الثامنة وال�سبعون:

على املحقق فور تبلغه باعرا�ص املتهم 
على نقل���ه – ا�صتناداً اإلى امل���ادة )احلادية 
ع�رشة بعد املائة( م���ن النظام اأو باأن حالته 
ال�صحية ل ت�صمح بالنقل؛ اأن ُي�صدر اأمره 
فوراً باإخالء �صبيله او ا�صتمرار توقيفه اإلى 
ح���ني انتقاله لي�صتجوب���ه يف مكان القب�ض 
عليه، وله اأن يندب املحقق املخت�ض للقيام 
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بهذا الإجراء بعد موافقة رئي�ض الهيئة، اأو 
رئي����ض فرع الهيئ���ة يف املنطقة – بح�صب 
االأحوال- اأو اأن ياأمر بنقله رغم اعرا�صه.

الفصل الثامن

أمر التوقيف

املادة التا�سعة وال�سبعون:
يجب اأن ي�صتمل اأمر التوقف- ال�صادر 
ا�صتناداً اإلى املادة )الثالثة ع�رشة بعد املائة( 

من النظام – على الآتي:
اأ- ا�ص���م ال�صخ����ض املطل���وب توقيفه 
كاماًل، وجن�صيته، ومهنته، وحمل اإقامته، 

وتاريخ اإ�صدار الأمر.
ب- ا�ص���م املحق���ق، وتوقيعه، واخلتم 

الر�صمي جلهته.
ج- حتدي���د نوع اجلرمي���ة املن�صوبة اإلى 

املتهم.
د- ت�صبيب اأمر التوقيف.

ه�- بيان تاري���خ القب�ض على املتهم اإن 
كان مقبو�صاً عليه.

و- حتديد مدة التوقيف.
ز- توجيه مدير التوقيف باإيداع املتهم 

مكان التوقيف.
املادة الثمانون:

1- على املحق���ق اأن يحفظ ن�صخة من 
اأمر التوقيف يف ملف الق�صية.

2- على جهة التوقيف متكني املوقوف 
احتياطياً من تقدمي التظلم على اأمر توقيفه 
اإل���ى املادة )اخلام�ص���ة ع�رشة بعد  ا�صتناداً 
املائة( من النظام، وت�صهي���ل و�صوله اإلى 

اجلهة املخت�صة.
3- يق���دم التظل���م اإل���ى رئي����ض دائرة 
التحقي���ق اإذا كان اأمر التوقيف �صادراً من 
املحقق، ويقدم اإلى رئي�ض الفرع اإذا كان 
متديد التوقيف �صادراً من رئي�ض الدائرة، 
ويقدم اإلى رئي����ض الهيئة اإذا كان التمديد 

�صادراً من رئي�ض الفرع.
املادة احلادية والثمانون:

يجب اإيراد �صب���ب القب�ض على املتهم 
اأو توقيفه يف حم�رش، ويوقع املتهم على 
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اإعالمه بال�صبب، فاإن رف�ض التوقيع اأثبت 
ذلك يف املح�رش.

املادة الثانية والثمانون:
1- اإذا تع���ددت الأوام���ر ال�صادرة من 
املحق���ق بعدم ات�ص���ال املته���م بغريه من 
الزيارة  اأو املوقوفني ومين���ع  امل�صجون���ني 
عنه، فال يج���وز اأن يزيد جمموع مددها 

على )�صتني( يوماً.
2- اإذا �ص���در اأم���ر من املحق���ق بعدم 
ات�ص���ال املته���م بغريه م���ن امل�صجونني اأو 
املوقوف���ني ومين���ع الزي���ارة عن���ه، فيكون 

ات�صاله بوكيله اأو حماميه بعلم املحقق.

الفصل التاسع

اإلفراج املؤقت

املادة الثالثة والثمانون:
ي�ص���رط الإ�صدار اأم���ر االإفراج املوؤقت 
ع���ن املته���م- املن�صو�ض علي���ه يف املادة 
)الع�رشي���ن بع���د املائة( م���ن النظام- األ 
تكون الأدلة كافية �صده يف جرمية كبرية.

املادة الرابعة والثمانون:
اإذا �ص���در اأم���ر م���ن املحق���ق بالإفراج 
املوؤق���ت ع���ن املته���م فيج���ب اأن يتعهد 
باحل�ص���ور اإذا ُطلب منه ذل���ك، واأن يعني 
مكان���اً- وفق م���ا ورد يف امل���ادة )احلادية 
والع�رشي���ن بع���د املائ���ة( م���ن النظام – 
يف بل���د املحكم���ة التي يج���ري التحقيق 
يف نط���اق اخت�صا�صه���ا امل���كاين؛ لتلقي 
الإبالغ���ات الالزمة، ويدون ذلك ويلحق 

مبلف الدعوى.

املادة اخلام�سة والثمانون:
ُيتَّبع يف �ص����اأن اإ�صدار اأمر جديد بالقب�ض 
على املته����م اأو توقيفه وفقاً للم����ادة )الثانية 
والع�رشين بعد املائة( من النظام، الإجراءات 
النظ����ام والالئحة،  املن�صو�����ض عليه����ا يف 
وذل����ك دون اإخالل بامل����دد املن�صو�ض عليها 
يف النظ����ام والالئحة، وذل����ك دون اإخالل 
بامل����دد املن�صو�ض عليها يف امل����ادة )الرابعة 

ع�رشة بعد املائة( من النظام.
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املادة ال�ساد�سة والثمانون:
1- اإذا راأت املحكم���ة الإف���راج ع���ن 
املتهم املوقوف- ا�صتناداً اإلى املادة )الثالثة 
والع�رشين بعد املائة( من النظام- فت�صدر 
قراراً بذلك. ولها تعليقه باأي �صمان تراه، 
ويكون اعرا�ص املدعى العام على القرار 
وفق���اً الأحكام االعرا����ص قبل احلكم يف 

املو�صوع.
2- اإذا راأت املحكم���ة توقي���ف املتهم 
املفرج عن���ه- ا�صتناداً اإلى امل���ادة )الثالثة 
والع�رشين بعد املائة( من النظام. فت�صدر 

قراراً بالتوقيف حمدد املدة وم�صبباً.
3- ت���دون املحكم���ة قرار الإف���راج اأو 
التوقيف اأو ا�صتمراره يف �صبط الدعوى.
4- يجب اأن ي�صتمل قرار الإفراج عن 
املتهم عل���ى ا�صم الدائرة الت���ي اأ�صدرته، 
ورقم قيد الق�صي���ة والإحالة وتاريخيهما، 
وا�ص���م املتهم كام���اًل، وجن�صيت���ه، ورقم 
هويت���ه، والتهم���ة امل�صندة اإلي���ه، وكذلك 
الإ�ص���ارة اإلى اأ�صباب اإ�ص���دار القرار واأنه 

مق�صور على الق�صية التي �صدر فيها.
5- تبلغ املحكم���ة الهيئة بقرار الإفراج 

عن املتهم فور �صدوره.

6- ال يرتب على اعرا�ص املدعي العام 
على قرار الإفراج عن املتهم؛ وقف تنفيذه.

الفصل العاشر

انتهاء التحقيق والتصرف يف الدعوى

املادة ال�سابعة والثمانون:
1- ي�ص���رط حلفظ الدعوى- وفق املادة 
)الرابعة والع�رشين بعد املائة( من النظام- 

اأن ي�صبقه اإجراء من اإجراءات التحقيق.
2- يح�صل تبليغ جمي���ع ورثة املدعي 
باحل���ق اخلا�ض باأم���ر احلف���ظ؛ بت�صليمهم 
�صورة م�صدقة من منوذج التبليغ يف مكان 
اإقامة املدعي باحلق اخلا�ض قبل وفاته واإن 

تعددت اأماكن اإقامتهم.
املادة الثامنة والثمانون:

1- اإذا كان يف الق�صية م�صبوطات تتعلق 
مبو�ص����وع الدعوى، فعلى املدعي العام –
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عند القت�صاء- اأن ي�صمن لئحة الدعوى- 
)ال�صاد�ص����ة  امل����ادة  اإل����ى  ا�صتن����اداً  املع����دة 
والع�رشين بعد املائة( من النظام- ما اتخذ 
يف �صاأن تلك امل�صبوط����ات، وما يطلبه من 

املحكمة يف �صاأنها.
2- اإذا ط���راأ – بعد رف���ع الدعوى اإلى 
املحكم���ة املخت�صة- م���ا ي�صتوجب اإجراء 
حتقيق تكميل���ي، فعلى جه���ة التحقيق اأن 
تقوم باإجرائه، بعد اإبالغ املحكمة املخت�صة 
بذل���ك، ثم ترف���ع حم�رشاً مب���ا مت يف هذا 
ال�ص���اأن اإل���ى املحكم���ة ل�صمه اإل���ى ملف 

الدعوى.

الباب الخامس

املحاكم

الفصل األول

االختصاصات الجزائية

املادة التا�سعة والثمانون:
1- اإذا كان اخت�صا�ض املحكمة املكاين 
بنظر الدع���وى قد حتدد بن���اًء على مكان 

�صجن اأو توقيف املتهم، فال يوؤثر الإفراج 
عن���ه بعد رفع الدع���وى اإليها يف ا�صتمرار 

اخت�صا�صها بنظر الدعوى.
2- م���ع مراعاة ما ن�ص���ت عليه الفقرة 
)1( من هذه امل���ادة، لرئي�ض الهيئة اأو من 
ينيبه الختي���ار يف اإقامة الدعوى اجلزائية 
العام���ة على املتهم املف���رج عنه يف مكان 
اإقامت���ه، اأو م���كان وق���وع اجلرمية. وذلك 
بح�ص���ب م���ا تقت�صي���ه امل�صلح���ة العامة، 
ويتح���دد الخت�صا����ض للمحكم���ة برفع 

الدعوى اإليها.
املادة الت�سعون:

تف�ص���ل املحكم���ة التي تنظ���ر الدعوى 
اجلزائي���ة يف جميع امل�صائ���ل التي يتوقف 
عليها احلكم يف الدع���وى ولو كانت غري 

خمت�صة بها نوعاً اأو مكاناً.
املادة احلادية والت�سعون:

1- ُيرج���ع يف تقدير توقف احلكم يف 
الدعوى اجلزائي���ة على نتيجة الف�صل يف 
دعوى جزائية اأخ���رى؛ اإلى املحكمة التي 
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تنظر الدعوى اجلزائية.
2- اإذا ق���ررت املحكم���ة وقف دعوى 
منظورة اأمامها يتوق���ف الف�صل فيها على 
نتيجة الف�صل يف دع���وى جزائية اأخرى؛ 
فتحي���ط املحكم���ة الت���ي تنظ���ر الدعوى 

اجلزائية الأخرى بذلك.

الفصل الثاني

تنازع االختصاص

املادة الثانية والت�سعون:
ع���دم  دائ���رة  اأو  حمكم���ة  راأت  اإذا 
اخت�صا�صها يف دعوى مرفوعة اإليها واأنها 
م���ن اخت�صا�ض حمكم���ة اأو دائرة اأخرى، 
فت�صدر قراراً بذلك، وحتيلها اإلى املحكمة 
اأو الدائرة الأخ���رى، فاإن راأت املحكمة اأو 
الدائرة الأخرى عدم اخت�صا�صها؛ فت�صدر 
قراراً بذل���ك، وترفع اإل���ى املحكمة العليا 
بطلب تعيني املحكمة اأو الدائرة املخت�صة.

املادة الثالثة والت�سعون:
اإذا رفع���ت دعوى اإل���ى حمكمتني اأو 

دائرتني وق���ررت كل منهما اخت�صا�صها؛ 
فت�صدر كل منهما ق���راراً بذلك، ويجب 
عليهم���ا اإيق���اف نظ���ر الدع���وى ورف���ع 
الأوراق اإل���ى املحكمة العلي���ا عن طريق 
املحكمة اأو الدائ���رة التي قيدت الدعوى 
لديها اأوًل لطلب تعيني املحكمة اأو الدائرة 

املخت�صة.

الباب السادس

إجراءات املحاكمة

الفصل األول

إبالغ الخصوم

املادة الرابعة والت�سعون:
يعود اإل���ى الدائرة الق�صائي���ة املخت�صة 
بنظر الدعوى تقدي���ر ال�رشورة التي جتيز 
اإنقا����ض موع���د احل�ص���ور يف الدع���وى 
اجلزائي���ة وتقدير مدة املهل���ة التي يطلب 

املتهم منحه اإياها لإعداد دفاعه.
املادة اخلام�سة والت�سعون:

اإذا تع���ذرت معرفة م���كان اإقامة املتهم 
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بعد البحث الكايف عن���ه وبعد ال�صتعانة 
باجلهات الأخ���رى ذات العالقة- لتبليغه 
باحل�ص���ور اأم���ام املحكمة وف���ق ما ق�صت 
به امل���ادة )ال�صابعة والثالث���ون بعد املائة( 
حترير حم�رش  من النظ���ام- فعلى املُح�رشِّ
مف�صل بذلك يودعه مع اأ�صل التبليغ لدى 
ين باملحكمة، وعليها ت�صليم  اإدارة املُح�رشِّ
�ص���ورة التبلي���غ م���ع املح�رش اإل���ى اجلهة 
التاب���ع لها املكان املعت���رب للتبليغ من اإمارة 
اأو حمافظة اأو مركز- بح�صب الأحوال- 
بعد اأخذ توقيعها عل���ى اأ�صل التبليغ، مع 
مراع���اة ما جاء يف امل���ادة )الع�رشين( من 

نظام املرافعات ال�رشعية.

الفصل الثاني

حضور الخصوم

املادة ال�ساد�سة والت�سعون:
1- اإذا رغب املتهم يف اجلرائم الكبرية 
ندَب حمام للدفاع عنه على نفقة الدولة- 
ا�صتن���اداً اإلى املادة )التا�صعة والثالثني بعد 

م لإدارة املحكمة  املائة( من النظام- فيُقدِّ
املرفوع���ة اأمامه���ا الدع���وى طلب���اً كتابياً 
بذلك، ي�صتم���ل على ا�صم���ه كاماًل ورقم 
هويت���ه ورقم قيد الدع���وى املقامة �صده، 
اإليه،  امل�صن���دة  التهم���ة  وتاريخ���ه، ونوع 
ويف�ص���ح يف الطل���ب عن م�ص���ادر دخله 
ومقداره، وُي�رشِّح فيه بعدم قدرته املالية 
على ال�صتعانة مبحام، واأنه اإن ثبتت قدرته 
املالي���ة فللدولة الرجوع عليه مبا تدفعه من 
اأتعاب للمحامي، ويقي���د الطلب ويحال 
فوراً اإل���ى الدائرة الق�صائية املخت�صة بنظر 

الدعوى.
2- تقوم الدائ���رة بدرا�صة طلب املتهم 
ندب حم���ام للدفاع عن���ه، والتحقق من 
ع���دم قدرته على ال�صتعان���ة مبحام، ولها 
اأن جتري ما ت�صاء م���ن التحريات الالزمة 
ع���ن مالءته، وعلى جمي���ع اجلهات ذات 

العالقة التعاون معها يف ذلك.

3- تُ�صدر الدائرة قرارها بقبول طلب 

املتهم ن���دب حم���ام، اأو برف�صه، ويكون 
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قرارها يف احلالتني م�صبباً ونهائياً، ويكتفي 

ب�صبطه يف �صبط الدعوى.

4- اإذا رف�ص���ت الدائ���رة طلب الندب 

فيبلغ املتهم بذلك م�صافهة، وت�صري الدائرة 

يف الدعوى مبواجهت���ه مبا�رشة، مع عدم 

الإخ���الل بحقه يف ال�صتعان���ة مبن يدافع 

عنه على نفقته.

5- يكون ق���رار الدائ���رة بالندب دون 

ت�صمي���ة املحام���ي، وتبعث كتاب���اً للوزارة 

حتدد في���ه موعد اجلل�ص���ة لت�صمية حمام، 

فاإن اعت���ذر املحامي بع���د ت�صميته كلفت 

الوزارة غريه.

6- اإذا ح����رش املحامي م���ع املتهم يف 

اجلل�صة فيدون توكيله يف �صبط الدعوى، 

فاإن امتنع املته���م عن التوكيل دون �صبب 

تقبله الدائ���رة، �صقط حقه يف طلب ندب 

حمام.
املادة ال�سابعة والت�سعون:

1- ت�صل���م الدائ���رة الق�صائية للمحامي 

املن���دوب �صه���ادًة ب���كل جل�ص���ة ح�رشها 
للدفاع ع���ن املتهم لتقدميه���ا اإلى الوزارة 
ل�رشف اأتعابه وف���ق التقدير الذي حددته 

الوزارة قبل الرافع.
2- ل يج���وز للمحام���ي املن���دوب اأن 
يتقا�صى من املته���م اأي مقابل عن الدفاع 

عنه.
3- تُدف���ع اأتعاب املحام���ني املندوبني 
على نفقة الدولة وفق اآلية ت�صعها الوزارة 

ل�رشف ا�صتحقاقاتهم.
املادة الثامنة والت�سعون:

1- الأحوال التي ل ي�صوغ للمتهم فيها 
اإر�ص���ال وكيل عنه للح�صور اأمام املحكمة 
من  املائة(  بعد  )الأربعني  للم���ادة  –وفقاً 

النظام- هي ق�صايا اجلرائم الكبرية.
2- اإذا ر�صدت دعوى املدعي وبيناته 
يف �صب����ط الدعوى، وتع����ذر احلكم يف 
الدع����وى لغياب املته����م؛ فيفهم املدعي 

ب����اأن ل����ه موا�صلة الدعوى عن����د ح�صور 

املتهم.
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3- يرج���ع يف قب���ول ع���ذر املتهم يف 

التخلف عن املوعد املحدد للح�صور اأمام 

املحكمة؛ اإلى من ينظر الق�صية.

4- اأمر التوقي���ف املن�صو�ض عليه يف 

املادة )الأربعني بع���د املائة( من النظام ل 

يخ�صع حلكم امل���ادة )ال�صابعة ع�رشة بعد 

املائة( من النظام.

املادة التا�سعة والت�سعون:
1- يتع���ني على املحكمة- عند اإ�صدار 

احلك���م عل���ى املتهم���ني احلا�رشي���ن وفقاً 

للمادة )احلادي���ة والأربعني بعد املائة( من 

النظام- اأن تن�ض عل���ى اأ�صماء املحكوم 

عليه���م احلا�رشي���ن واملتهم���ني الغائبني، 

وعل���ى اأنه���ا �صتوا�صل نظ���ر الدعوى يف 

مواجهة الغائبني عند ح�صورهم.

2- يكون ا�صتكمال نظر الدعوى على 

الغائب – اإذا ح�رش- يف �صبط الدعوى 

نف�صها.

الفصل الثالث

حفظ النظام يف الجلسات

املادة املائة:
1- عل���ى املحكم���ة تدوين م���ا يقع مما 
يخل بنظ���ام اجلل�صة يف حم����رش، اأو يف 

�صبط الدعوى.
2- يح���رر الأمر ال�ص���ادر ب�صجن من 
اإل���ى املادة  يخل بنظ���ام اجلل�ص���ة ا�صتناداً 
)الثانية والأربعني بعد املائة( من النظام؛ 
بكتاب ر�صمي، ويبع���ث للجهة املخت�صة 

لتنفيذه.
املادة الأولى بعد املائة:

اإذا راأت املحكم���ة حماكمة من وقعت 

من���ه اأثن���اء انعقاده���ا جرمي���ة تع���دٍّ على 

هيئته���ا اأو عل���ى اأح���د اأع�صائه���ا اأو اأحد 

موظفيه���ا فتدون ذلك يف �صبط الدعوى 

الأ�صلية، وت�صدر احلك���م ب�صكٍّ م�صتقل 

وت�رشي عليه الأحكام الواردة يف النظام 

والالئحة.
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املادة الثانية بعد املائة:
اإذا راأت املحكم���ة اأن تنظر يف جرمية- 
ا�صتن���اداً اإلى املادة )الرابعة والأربعني بعد 
املائ���ة( م���ن النظام- فرياعى م���ا ورد يف 
امل���ادة )الأول���ى بعد املائة( م���ن الالئحة. 
اأم���ا اإذا راأت اإحال���ة الق�صية اإل���ى الهيئة، 
اأو احالته���ا اإل���ى حمكم���ة اأخ���رى بحكم 
اخت�صا�صها بنظر اجلرمية؛ فتدون حم�رشاً 

مف�صاًل بذلك يلحق مبلف الدعوى.

الفصل الرابع

االدعاء بالحق الخاص

املادة الثالثة بعد املائة:
اإذا انق�صت الدعوى اجلزائية العامة قبل 
رفع دعوى احل���ق اخلا�ض لأحد الأ�صباب 
املذك���ورة يف املادة )الثاني���ة والع�رشين( 
من النظام، فيكون احلق يف املطالبة باحلق 

اخلا�ض اأمام املحكمة املخت�صة.
املادة الرابعة بعد املائة:

تقيم املحكمة ناظ���رة الدعوى اجلزائية 

الويل على ناق����ض الأهلية الذي لي�ض له 
ويل اأو و�صي وحلقه �رشر من اجلرمية ولو 
مل تك���ن خمت�صة نوعاً ومكان���اً بالولية، 
عل���ى اأن تكون اإقامة الويل حم�صورة يف 
ون يف �صبطها  الدع���وى املنظورة، واأن تُدَّ

دون اإ�صدار �صك.
املادة اخلام�سة بعد املائة:

تراع���ي املحكمة يف اإقامته���ا ولياً على 
املتهم ناق�ض الأهلية- ا�صتناداً اإلى ما ورد 
يف املادة )التا�صع���ة والأربعني بعد املائة( 
من النظام- ما تقرر يف املادة )الرابعة بعد 

املائة( من الالئحة.
املادة ال�ساد�سة بعد املائة:

1- على اإدارة املحكمة املنظورة اأمامها 
الدعوى اجلزائية، اأن تعّد لكل مّدٍع بحق 
خا�ض بيان���اً ي�صتمل عل���ى ا�صمه، وحمل 
�صكنه ووظيفته، ورقم هاتفه، واأي و�صيلة 

ات�صال اأخرى، اأو معلومة تتعلق به.
2- اإذا ورد لإدارة املحكم���ة اإبالغ ملّدٍع 
بحق خا�ض �صبق اأن عني مكاناً لإبالغه يف 
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البلدة الت���ي فيها املحكم���ة، وجب عليها 
اإعالم���ه يف ذلك املكان؛ اأم���ا اإذا مل يعني 
مكاناً، فعلى اإدارة املحكمة اإيداع الإبالغ 

يف ملف خا�ض ُيعد لذلك.

الفصل الخامس

إجراءات الجلسة ونظامها

املادة ال�سابعة بعد املائة:
اإذا قدم اأح���د اخل�صوم مرافعته مبذكرة 
�صب���ط  يف  ملخ�صه���ا  في���دون  مكتوب���ة 
الدعوى، وتلحق مبل���ف الدعوى وي�صار 
اإلى ذل���ك يف ال�صب���ط ما مل ت���ر الدائرة 

تدوين ن�ض املذكرة.
املادة الثامنة بعد املائة:

الع���ام  املدع���ي  يك���ون ح�ص���ور   -1
جل�صات املحكم���ة يف دعاوى احلق العام 
وجوبياً- وفقاً للمادة )ال�صاد�صة واخلم�صني 
بعد املائة( من النظام- يف اجلرائم الآتية:

اأ- اجلرائ���م التي ُيطالب فيه���ا بعقوبة 
القتل اأو الرجم اأو القطع.

ب- اجلرائ���م التي تطلب فيها املحكمة 
ح�صوره.

ويف جميع الأحوال، ل يخل ما ورد يف 
املادة )ال�صاد�ص���ة واخلام�صة بعد املائة( من 
النظام وما ورد يف هذه املادة بحق املدعي 
الع���ام يف ح�صور جل�ص���ات املحكمة يف 

احلق العام يف اجلرائم الأخرى.
2- تبلغ املحكم���ة الهيئة مبوعد اجلل�صة 
الأول���ى يف احلالت املذك���ورة يف الفقرة 
)1( م���ن هذه امل���ادة، وبعد ذل���ك يلزم 
املدع���ي الع���ام متابعة مواعي���د جل�صات 

املحكمة.
3- يتحقق تنفيذ حكم املادة )ال�صاد�صة 
واخلم�صني بعد املائة( من النظام؛ بح�صور 
اأيِّ مّدٍع عامٍّ مكل���ف من الهيئة جل�صات 
املحكمة، حت���ى واإن مل يكن هو من اأعد 

لئحة الدعوى اجلزائية العامة.

املادة التا�سعة بعد املائة:
اإذا راأت املحكم���ة اإبع���اد املته���م ع���ن 
جل�ص���ة املحكمة اأثناء نظر الدعوى- وفقاً 
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للمادة )ال�صابعة واخلم�صني بعد املائة( من 
النظام- فتدون ذلك يف �صبط الدعوى، 
وت�صبب له، وعند متكينه من احل�صور بعد 

اإبعاده ُيدون ذلك يف ال�صبط.
املادة العا�سرة بعد املائة:

الدع���وى ال���واردة يف امل���ادة )الثامنة 
واخلم�ص���ني بعد املائ���ة( م���ن النظام هي 

الدعوى اجلزائية العامة.
املادة احلادية ع�سرة بعد املائة:

1- يكون طلب املدع���ي العام تعديل 
لئحة دعواه- ا�صتناداً اإلى املادة )التا�صعة 
واخلم�صني بعد املائة( من النظام- بكتاب 

اإحلاقي، اأو م�صافهة اأثناء جل�صة املحكمة.
2- يرج���ع للمحكم���ة تقدي���ر الفر�صة 
الكافي���ة للمته���م لإعداد دفاع���ه يف �صاأن 

تعديل املدعي العام لئحة دعواه.
املادة الثانية ع�سرة بعد املائة:

1- اإذا مل يك���ن املته���م يفه���م اللغ���ة 
العربي���ة، فتتلى عليه لئح���ة الدعوى يف 

جل�صة املحكمة بلغته.

2- ُي���دون يف ال�صبط م���ا يفيد ت�صلم 
املتهم �صورة من لئحة الدعوى.

املادة الثالثة ع�سرة بعد املائة:
1- اإذا اأج���اب املته���م املحكمة- عند 
�صوؤالها اإياه ع���ن التهمة املن�صوبة اإليه وفق 
امل���ادة )ال�صت���ني بعد املائة( م���ن النظام- 
باإجاب���ة غري مالقي���ة، فيعام���ل معاملة من 
امتنع ع���ن الجابة بح�صب ما ن�صت عليه 
امل���ادة )الثاني���ة وال�صتني بع���د املائة( من 

النظام.
2- يراع���ى يف مناق�صة طريف الدعوى 
لل�صه���ود- وفق ما ورد يف امل���ادة )الثانية 
وال�صتني بعد املائة( من النظام- ما ن�صت 
عليه املادة )الثامنة وال�صتني بعد املائة( من 

النظام.
املادة الرابعة ع�سرة بعد املائة:

ُيدون ما يطلبه اأي من اخل�صوم – وفق 
وم���ا ورد يف املادة )الثالث���ة وال�صتني بعد 
املائ���ة( من النظ���ام- يف �صبط الدعوى، 
ويف ح���ال رف�صت املحكمة الطلب تدون 
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ذلك يف ال�صبط مع ذكر اأ�صباب الرف�ض.
املادة اخلام�سة ع�سرة بعد املائة:

يك���ون ا�صتدع���اء ال�صاه���د – ا�صتناداً 
اإلى امل���ادة )الرابعة وال�صت���ني بعد املائة( 
من النظ���ام- يف الدعوى اجلزائية العامة 
ع���ن طريق املدعي العام مت���ى ا�صتند اإلى 
�صهادته، وللمحكمة –عند القت�صاء- اأن 

ت�صتدعيه بالطريقة التي تراها منا�صبة.
املادة ال�ساد�سة ع�سرة بعد املائة:

1- اإذا تخل���ف من دعي لأداء ال�صهادة 
عن احل�صور يف املوعد واملكان املحددين 
بغري ع���ذر تقبل���ه املحكمة، فله���ا تكليفه 
باحل�ص���ور بالطريقة التي تراها منا�صبة ومبا 

ل ي�صار به.
 2- اإذا كان م���ن دع���ي لأداء ال�صهادة 
موظفاً يف جهة عامة وكان حتمله لل�صهادة 
ج���زءاً من عمل���ه، وامتنع ع���ن احل�صور 
للمحكمة لأدائها، فعل���ى املحكمة الكتابة 
اإلى تلك اجلهة لإلزامه باحل�صور وم�صاءلته 

بح�صب الأنظمة.

املادة ال�سابعة ع�سرة بعد املائة:
يراعى عند تعزي���ز �صاهد اأدلى باأقوال 
يعل���م اأنه���ا غ���ري �صحيح���ة وفق���اً للمادة 
)ال�صاد�صة وال�صتني بعد املائة( من النظام؛ 
م���ا ورد يف املادة )الرابع���ة والأربعني بعد 
املائة( من النظام واملادة )الثانية بعد املائة( 

من الالئحة.
املادة الثامنة ع�سرة بعد املائة:

1- اإذا مل ت���ر املحكمة فائدة من �صماع 
ال�صه���ادة يف اأي من احلالت���ني املن�صو�ض 
عليهم���ا يف املادة )ال�صابع���ة وال�صتني بعد 
املائة( من النظام؛ فتدون ذلك و�صببه يف 

�صبط الدعوى.
2- للمحكم���ة عن���د القت�ص���اء طلب 

تقرير طبي عن حالة ال�صاهد.
املادة التا�سعة ع�سرة بعد املائة:

ُيعام���ل من �ص���درت من���ه اأي حماولة 
ترمي اإلى اإرهاب ال�صه���ود اأو الت�صوي�ض 
عليهم عن���د تاأدية ال�صهادة وفق ما جاء يف 
املادة )الثاني���ة والأربعني بع���د املائة( من 
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النظام واملادة )املائة( من الالئحة.
املادة الع�سرون بعد املائة:

اإذا اقت�ص���ى الأمر النتق���ال اإلى املكان 
الذي ارتكبت فيه اجلرمية اأو اإلى اأي مكان 
اآخ���ر لإجراء معاينة اأو ل�صم���اع �صهادة اأو 
للتحق���ق من اأي اأمر م���ن الأمور؛ فيحرر 
ذلك يف حم�رش توقع���ه الدائرة الق�صائية 
اأو من تكلفه والكاتب واملعاين ومن ح�رش 
من ال�صه���ود واخل�صوم واخل���رباء وُينقل 
ن�صه يف �صبط الدعوى وُيودع اأ�صله يف 

ملف الدعوى.
املادة احلادية والع�سرون بعد املائة:

1- ي���دون اأي اأمر ت�ص���دره املحكمة- 
وفق���اً للم���ادة )ال�صبع���ني بع���د املائة( من 
النظ���ام- واأ�صباب���ه يف �صب���ط الدعوى، 

وي�صدر به كتاب ر�صمي.
���ن الكت���اب الر�صم���ي الذي  2- ُي�صمَّ
ت�ص���دره املحكم���ة ل�صبط �ص���يء متعلق 
بالق�صية ت�صمي���ه اجلهة التي تراها املحكمة 

للقيام بال�صبط.

اإبقاء امل�صبوطات امل�صار  3- للمحكمة 
اإليه���ا يف املادة )ال�صبعني بع���د املائة( من 
النظ���ام لديه���ا، اأو لدى اإح���دى اجلهات 

املخت�صة.
4- اإذا راأت املحكم���ة اإبق���اء م�صتند اأو 
اأي �ص���يء اآخر قدم اإليه���ا اأثناء املحاكمة، 

فُت�صلم َمْن قدمه �صنداً بذلك اإذا طلبه.
5- تكون اإجراءات حتريز ورّد ما �صبط 
ا�صتناداً اإل���ى املادة )ال�صبع���ني بعد املائة( 
من النظ���ام؛ وفقاً لالأح���كام ذات ال�صلة 

املن�صو�ض عليها يف النظام والالئحة.
املادة الثانية والع�سرون بعد املائة:

اإذا اقت�ص����ى نظر املحكم����ة يف ق�صية 
اأو  خب����ري،  راأي  اأخ����ذ  اإليه����ا  مرفوع����ة 
اإف����ادة جه����ة خمت�ص����ة، اأو نح����و ذلك، 
فتبعث املحكمة اإلى اجله����ة املعنية كتاباً 
باملطل����وب، ترافقه �صور مم����ا حتتاج اإليه 

اجلهة من اأوراق.
املادة الثالثة والع�سرون بعد املائة:

الدائ���رة  اإل���ى  اخل�ص���وم  يق���دم   -1
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الق�صائية املخت�ص���ة اأو اإلى ادارة املحكمة 
م���ا يريدون �صم���ه اإلى مل���ف الدعوى؛ 

موؤرخاً وموقعاً.
2- اإذا ظهرت للمدعي العام اأثناء نظر 
الدعوى اأدلة نفي موؤكدة، فعليه فور علمه 

بها اأن يحيط الدائرة كتابة بذلك.
املادة الرابعة والع�سرون بعد املائة:

اإذا مل يطال���ب املدع���ى باحل���ق اخلا�ض 
بحقه اأم���ام املحكمة الت���ي تنظر الدعوى 
اجلزائي���ة، اأو طال���ب ب���ه ثم تغي���ب؛ فال 
يحول ذل���ك دون ا�صتم���رار املحكمة يف 
نظر الق�صي���ة والف�صل يف طلبات املدعي 

العام.

الفصل السادس

دعوى التزوير الفرعية

املادة اخلام�سة والع�سرون بعد املائة:
م الطع���ن بالتزوير يف اأي دليل من  ُيقدَّ
اأدل���ة الق�صية م�صافه���ة اأثن���اء اجلل�صة، اأو 

كتابة، ويدون يف �صبط الدعوى.

املادة ال�ساد�سة والع�سرون بعد املائة:
1- اإذا ق���ررت املحكمة وقف الدعوى 
املنظورة اأمامها- ا�صتن���اداً اإلى ما ورد يف 
امل���ادة )ال�صاد�صة وال�صبعني بعد املائة( من 
النظ���ام- فتدون ذل���ك يف ال�صبط وتبني 

�صببه.
2- اإذا راأت املحكم���ة اإحال���ة الأوراق 
املطعون فيها بالتزوير اإلى اجلهة املخت�صة 
نظاماً بالتحقي���ق يف التزوير، فتبعثها اإلى 

تلك اجلهة حمرزة.
3- اإذا مل ت���ر املحكمة وجهاً لل�صري يف 
التحقي���ق من التزوي���ر، اأو اأن الف�صل يف 
الدعوى املنظ���ورة اأمامها ل يتوقف على 
الورق���ة املطع���ون فيه���ا بالتزوي���ر؛ فتبني 
�صبب ذلك يف �صب���ط الدعوى، ويكون 
االعرا�ص على ذلك مع االعرا�ص على 

احلكم يف الق�صية.
4- يكون نظ���ر دعوى التزوير الفرعية 
من قبل املحكمة املنظورة اأمامها الدعوى، 
فاإن كانت غ���ري خمت�صة بالنظر يف ق�صايا 
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التزوير، فتحيلها اإلى املحكمة املخت�صة.
املادة ال�سابعة والع�سرون بعد املائة:

ي�صم���ن املح�رش املعد يف �ص���اأن حكم 
املحكم���ة بثب���وت تزوي���ر ورق���ة ر�صمية 
)كله���ا اأو بع�صها(- وفق م���ا ن�صت عليه 
امل���ادة )الثامنة وال�صبع���ون بعد املائة( من 

النظام- يف �صبط الدعوى.

الفصل السابع

الحكم

املادة الثامنة والع�سرون بعد املائة:
اإذا امتنع على القا�صي احلكم يف ق�صية 
لتوجه احلكم فيها مبا يخالف علمه؛ فعليه 
اأن يدون ذل���ك يف �صبط الدعوى ويخرب 
مرجع���ه املبا�رش بذل���ك لتخاذ م���ا يلزم 

نظاماً.
املادة التا�سعة والع�سرون بعد املائة:

1- اإذا ق���ررت املحكمة اإرجاء الف�صل 
يف طلبات املدعى باحلق اخلا�ض اأو املتهم 
املائة(  بعد  املادة )الثمانني  اإلى  – ا�صتناداً 

من النظام- يف �صمن ذلك مع اأ�صبابه يف 
احلكم ال�صادر يف الدعوى اجلزائية.

2- اإذا ع���ادت املحكم���ة لنظر طلبات 
املدع���ي باحلق اخلا����ض اأو املته���م، التي 
اأرج���اأت الف�صل فيه���ا؛ فيكون نظرها يف 
�صب���ط الدع���وى اجلزائية، وي�ص���در بها 

�صك م�صتقل.
ال�ص���ادر يف  احلك���م  ت�صم���ن  اإذا   -3
الف�ص���ل يف طلبات  الدع���وى اجلزائي���ة 
املدع���ي باحل���ق اخلا�ض اأو املته���م؛ فعلى 
املحكم���ة اأن تب���ني يف احلكم م���ا يخ�ض 
الدع���وى اجلزائي���ة وم���ا يخ����ض طلبات 

املدعي باحلق اخلا�ض اأو املتهم.
املادة الثالثون بعد املائة:

1- يجب اأن حت���رر م�صودة احلكم قبل 
النطق به، واأن ت�صتمل على رقم الدعوى، 
واأ�صباب���ه،  احلك���م،  ون����ض  وتاريخه���ا، 
واأ�صم���اء الق�ص���اة الذي���ن ا�صرك���وا يف 

اإ�صداره، وتوقيعاتهم موؤرخاً.
2- اإذا تخل���ف اأحد الق�صاة امل�صاركني 
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يف نظ���ر الق�صية عن ح�صور جل�صة تالوة 
احلكم؛ في���دون ذلك يف �صبط الدعوى، 

واأنه وقع على م�صودة احلكم.
3- يتحق���ق ا�ص���راط ح�ص���ور املتهم 
جلل�ص���ة ت���الوة احلك���م يف غ���ري اجلرائم 
الكبرية بح�صور وكيل���ه اأو حماميه، ما مل 

تاأمر املحكمة بح�صور املتهم �صخ�صياً.
4- عل���ى املحكم���ة حتدي���د الو�صف 
اجلرم���ي يف احلكم ال�ص���ادر يف الدعوى 

اجلزائية قبل تقرير العقوبة.
5- يتلى احلكم بع���د التوقيع عليه ممن 
اأ�ص���دره، �ص���واء مت التوقي���ع يف م�صودة 

احلكم اأو يف �صبط الدعوى.
6- يك���ون ال�ص���ك خمت����رشاً حاوياً 
مل���ا اأ�ص���ري اإليه يف الفق���رة )2( م���ن املادة 
)احلادية والثمانني بعد املائة( من النظام، 
م���ع حذف احل�صو واجلمل املكررة التي ل 

عالقة لها باحلكم ول تاأثري لها فيه.
7- اإذا كان �صب���ط الدع���وى اإلكرونياً 
فاإن قي���د الق�صية يقوم مق���ام عدد �صبط 

الدعوى.
املادة احلادية والثالثون بعد املائة:

1- ال�ص���ورة امل�صدق���ة – امل�ص���ار اإليه 
يف امل���ادة )الثانية والثمانني بعد املائة( من 
النظام- هي �صورة احلكم املختوم عليها 
بخ���امت الت�صدي���ق املت�صم���ن اأن ال�صورة 
طبق الأ�ص���ل، اأو التي وق���ع عليها رئي�ض 
الدائرة الق�صائية- اأو َمْن ينيبه- مبطابقتها 

لأ�صلها.
2- يراع���ى يف وق���ت ت�صلي���م �صورة 
احلك���م امل�صدقة ما ورد يف امل���ادة )الثالثة 

والت�صعني بعد املائة( من النظام.
3- يك���ون التبلي���غ باحلك���م املكت�صب 
ل�صفة القطعية ر�صمي���اً اإذا �صدر به كتاب 
من املحكم���ة وتُ�صّلمه م���ن راأت املحكمة 

اإبالغه.
4- تبل���غ املحكم���ة الهيئ���ة بالأح���كام 
املكت�صب���ة ل�صف���ة القطعي���ة ال�ص���ادرة يف 
الدعاوى اجلزائية العامة، ما مل تر املحكمة 

خالف ذلك.
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5- ل يخ���ل ما ورد يف هذه املادة بحق 
املدع���ي باحل���ق اخلا�ض واملحك���وم عليه 
بالعلم ب�ص���ريورة احلكم نهائي���اً ومكت�صباً 

ل�صفة القطعية.
املادة الثانية والثالثون بعد املائة:

1- يك���ون نظ���ر املحكم���ة يف طلبات 
اخل�ص���وم املتعلقة بالأ�صي���اء امل�صبوطة – 
وفقاً للمادة )الثالث���ة والثمانني بعد املائة( 
من النظام- يف �صبط الدعوى اجلزائية.

2- ي���دون راأي املحكمة باإحالة النزاع 
يف �صاأن الأ�صي���اء امل�صبوطة اإلى املحكمة 

املخت�صة؛ يف �صبط الدعوى م�صبباً.
املادة الثالثة والثالثون بعد املائة:

1- على اجله���ة التي تتولى ال�صبط اأن 
تب���ني يف حما����رش الأ�صي���اء امل�صبوطة ما 
ي�رشع اإلي���ه التلف، وم���ا ي�صتلزم حفظه 

نفقات كبرية.
يف  بالت����رشف  احلك���م  كان  اإذا   -2
الأ�صي���اء امل�صبوطة مما يج���ري فيه التنفيذ 
املعجل وفقاً للمادة )الرابعة والثمانني بعد 

املائة( من النظام، فعل���ى املحكمة الن�ض 
عليه يف احلكم.

3- اإذا كان���ت الأ�صياء امل�صبوطة حماًل 
للن���زاع وراأت املحكم���ة تنفي���ذ احلك���م 
ال�ص���ادر يف �ص���اأن الت����رشف فيه���ا قبل 
اكت�ص���اب احلك���م ال�ص���ادر يف الدعوى 
ل�صفة القطعية؛ فعل���ى اجلهة التي تتولى 
ت�صليمه���ا اإعداد حم����رش يت�صمن و�صف 

الأ�صياء امل�صبوطة، وتقدير قيمتها.
امل�صبوط���ة  الأ�صي���اء  كان���ت  اإذا   -4
ل���دى املحكم���ة فُتجري التنفي���ذ املعجل 
بت�صليمه���ا، واإذا كانت ل���دى جهة اأخرى 
فتزودها املحكم���ة بكتاب ر�صمي بذلك، 
وعل���ى هذه اجله���ة مبا����رشة تنفيذه، مع 
اأخ���ذ التعهد امل�صار اإليه يف املادة )الرابعة 
والثمان���ني بعد املائة( من النظام. ويرجع 
اإل���ى املحكم���ة تقدي���ر اأخ���ذ الكفالة من 

عدمه.
املادة الرابعة والثالثون بعد املائة:

اإذا راأت املحكم���ة ن���زع العقار ممن هو 
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يف ي���ده واإبقاءه حت���ت ت�رشفه���ا- وفقاً 
للم���ادة )اخلام�صة والثمانني بعد املائة( من 
النظ���ام- فتاأمر بذلك وت���دون اأمرها يف 
�صب���ط الدعوي، وت�صدر ب���ه كتاباً ر�صمياً 

اإلى جهة التنفيذ.
املادة اخلام�سة والثالثون بعد املائة:
1- الدع���وى اجلزائية الواردة يف املادة 
)ال�صاد�صة والثمانني بعد املائة( من النظام 

هي الدعوى اجلزائية العامة.
2- تع���د �ص���ورة احلك���م الت���ي يثبت 
به���ا احلك���م ال�صابق يف الدع���وى – وفق 
امل���ادة )ال�صاد�ص���ة والثمان���ني بع���د املائة( 
من النظام- م�صدق���ة؛ اإذا ختمت باخلامت 
الر�صمي للمحكمة، وتك���ون ال�صهادة من 
املحكمة ب�ص���دد احلك���م ال�صابق مبوجب 

كتاب ر�صمي خمتوم منها.
املادة ال�ساد�سة والثالثون بعد املائة:

تتواف���ر الأغلبي���ة الالزم���ة  اإذا مل   -1
لإ�صدار احلك���م- بح�صب ما ن�صت عليه 
امل���ادة )الثامنة( من النظ���ام- فرياعى ما 

ن�صت عليه امل���ادة )الثاني���ة وال�صتني بعد 
املائة( من نظام املرافعات ال�رشعية.

2- اإذا ج���رى تكلي���ف اأح���د الق�ص���اة 
باإكمال ن�صاب الدائرة التي تنظر الق�صية؛ 
فيتل���ى عليه ما مت �صبطه، ث���م ي�صرك مع 

باقي الأع�صاء يف املداولة.

الفصل الثامن

أوجه البطالن

املادة ال�سابعة والثالثون بعد املائة:
يق�ص���د بت�صكيل املحكم���ة- الوارد 
يف امل���ادة )الثامنة والثمانني بعد املائة( 
من النظام- الع���دد املعترب من الق�صاة 
ل�صماع الدع���وى املرفوعة بح�صب ما 
ن�صت عليه املادة )الع�رشون( من نظام 

الق�صاء.
املادة الثامنة والثالثون بعد املائة:

1- ي���دون يف �صبط الدع���وى احلكم 
ال�صادر- وفق���اً للمادة )احلادية والت�صعني 
بع���د املائ���ة( من النظ���ام- بع���دم �صماع 
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الدع���وى التي ُوِجد فيه���ا عيب جوهري 
ل ميك���ن ت�صحيح���ه، وي�ص���در ب���ه �صك 
ويخ�صع الأح���كام االعرا�ص املن�صو�ص 

عليها يف النظام والالئحة.
2- اإذا حكم بعدم �صماع الدعوى، ثم 
�صح���ح املدعي دع���واه، فتنظرها الدائرة 
الق�صائية الت���ي نظرتها �صابقاً ويف حم�رش 

�صبط الدعوى نف�صه.

الباب السابع

طرق االعرتاض على األحكام

الفصل األول

االستئناف

املادة التا�سعة والثالثون بعد املائة:
1- ي���دون يف �صبط الدع���وى اإعالم 
اأط���راف الدعوى بحقه���م يف االعرا�ص 
على احلك���م، واملدة املحددة لتقدميه، واأن 
احلك���م �صيكت�صب ل�صف���ة القطعية مب�صي 
تلك املدة دون تق���دمي مذكرة االعرا�ص، 

ما مل يكن احلكم واجب التدقيق.

2- دون اإخ���الل مبا ن�ص���ت عليه املادة 
)ال�صابع���ة وال�صبعون بعد املائة( من نظام 
املرافع���ات ال�رشعية، للمدع���ي العام اأو 
املدعي باحلق اخلا����ص حق االعرا�ص اإذا 
كانت مطالبته باإيق���اع عقوبة تعزيرية غري 

مقدرة على املتهم.
املادة الأربعون بعد املائة:

لي����ص لع���دول املعر�ص عل���ى احلكم 
عن اعرا�صه اأث���ر يف نق�ص املدة املحددة 
لتقدمي االعرا����ص وال ي�صقط حقه فيه ما 

مل تنق�ض تلك املدة.
املادة احلادية والأربعون بعد املائة:

1- اإذا كان احلكم غري واجب التدقيق، 
ومل يقدم املعر����ص اعرا�صه خالل املدة 
املحددة لالعرا����ص �صقط حقه يف طلب 
ال�صتئناف، اأو التدقيق، واكت�صب احلكم 
�صفة القطعي���ة، وعلى الدائ���رة املخت�صة 
التهمي����ض بذلك عل���ى �صب���ط الدعوى 

و�صك احلكم و�صجله.
2- اإذا كان احلك���م واج���ب التدقيق، 
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ومل يقدم املعر����ص عليه اعرا�صه خالل 
امل���دة املحددة لالعرا����ص �صقط حقه يف 
تق���دمي مذكرة االعرا����ص، وعلى الدائرة 
املخت�ص���ة التهمي����ض بذلك عل���ى �صبط 

الدعوى و�صك احلكم و�صجله.
املادة الثانية والأربعون بعد املائة:

1- ال يقب���ل االعرا����ص عل���ى احلكم 
اإل مبذك���رة م�صتملة على م���ا ن�صت عليه 
الفقرة )1( من املادة )اخلام�صة والت�صعني 
بع���د املائة( من النظ���ام، وللمدعي العام 
بعثها بكتاب ر�صمي، وت���ودع لدى اإدارة 
املحكمة التي اأ�صدرت احلكم خالل املدة 

املحددة لالعرا�ص.
2- للمعر�ص اأن يودع اأكرث من مذكرة 
اعرا�صية على احلكم نف�صه لدى املحكمة 
التي اأ�صدرت احلك���م، ب�رط اأن يودعها 
خالل املدة املحددة لالعرا�ص، وقبل رفع 

الق�صية اإلى حمكمة ال�صتئناف.
املادة الثالثة والأربعون بعد املائة:

اأ�ص���درت  الت���ي  الدائ���رة  ت���دون 

احلكم املعر����ص عليه ما يفيد اطالعها 
على املذك���رة االعرا�صي���ة يف �صبط 

الدعوى.
املادة الرابعة والأربعون بعد املائة:

تهم����ض حمكمة ال�صتئن���اف مب�صمون 
اأحكامه���ا وقراراته���ا النهائي���ة ال�ص���ادرة 
بخ�صو�ض اأحكام حماكم الدرجة الأولى 
على تلك الأحكام، وت�صعرها مبا اأ�صدرته 
لنق���ل ذل���ك يف �صبط الدع���وى و�صجل 

ال�صك.

الفصل الثاني

النقض وإعادة النظر

املادة اخلام�سة والأربعون بعد املائة:
1- يك���ون تاأيي���د الأح���كام اأو نق�صها 
من الدائرة املخت�ص���ة يف املحكمة العليا؛ 

بالإجماع اأو بالأغلبية.
2- اإذا اأعي����دت الق�صية اإلى املحكمة 
بعد نق�ض احلك����م من املحكم����ة العليا، 
ومل يكن يف املحكمة دائرة خمت�صة غري 
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من نظره����ا، فتحال الق�صي����ة اإلى اأقرب 
حمكم����ة خمت�ص����ة يف املنطق����ة، وذلك 
دون اإخ����الل مبا ي�صدره املجل�ض يف هذا 

ال�صاأن.
املادة ال�ساد�سة والأربعون بعد املائة:

يك���ون نظر املحكمة العلي���ا فيما يلحق 
بالأح���كام ال�صادرة بالقت���ل اأو الرجم، اأو 
القط���ع، اأو الق�صا����ض يف النف�ض اأو فيما 
دونها؛ من خالل دوائر توؤلف كل منها من 

خم�صة ق�صاة.
املادة ال�سابعة والأربعون بعد املائة:

اإذا نق�صت املحكمة العليا حكماً �صادراً 
بالقتل اأو الرجم اأو القطع اأو الق�صا�ض يف 
النف�ض اأو فيم���ا دونها وحكم يف الدعوى 
من جديد، ثم رفعت اإلى املحكمة العليا؛ 
فيك���ون نظرها من الدائرة الت���ي �صبق اأن 

نظرتها.
املادة الثامنة والأربعون بعد املائة:

اإذا نق�ص���ت املحكمة العليا حكماً للمرة 
الثاني���ة- وفق املادة )الثاني���ة بعد املائتني( 

من النظ���ام- فيكون للدائ���رة التي تنظر 
االعرا����ص تقدي���ر اأن املو�ص���وع بحالته 

�صالٌح للحكم فيه.
املادة التا�سعة والأربعون بعد املائة:

1- يح����ق لأيٍّ م����ن اخل�ص����وم طلب 
اإعادة النظر يف احلك����م النهائي ال�صادر 
بالعقوب����ة ولو بع����د تنفي����ذه، اأو �صقوط 
اأو وف����اة  ال�صل����ح  اأو  بالعف����و  العقوب����ة 

املحكوم عليه.
2- ُي�صرط لتحقي���ق التناق�ص املذكور 
يف الفق���رة )2( م���ن امل���ادة )الرابعة بعد 
املائتني( م���ن النظام اأن يك���ون احلكمان 

نهائيني.
املادة اخلم�سون بعد املائة:

اإذا �صدر اأمر اإيق���اف تنفيذ احلكم- 
وفقا للمادة )ال�صاد�صة بعد املائتني( من 
النظ���ام- فيدون يف �صب���ط الدعوى، 
ويبل���غ ف���وراً اإلى جه���ة التنفيذ بكتاب 

ر�صمي.
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الباب الثامن

األحكام الواجبة التنفيذ 

وإجراءات تنفيذها وضوابطه

املادة احلادية واخلم�سون بعد املائة:
اإذا �ص���در احلكم يف دع���وى ا�صتملت 
على ح���ق عام وح���ق خا����ض واكت�صب 
اأحدهم���ا  يف  القطعي���ة  ال�صف���ة  احلك���م 
دون الآخ���ر، اأو �ص���در احلكم يف دعوى 
واكت�ص���ب �صفة القطعي���ة يف بع�صه دون 
بع�ض، فُتبع���ُث ن�صخة م�صدقة من احلكم 
اإلى جه���ة التنفيذ لتنفيذ م���ا اكت�صب منه 

�صفة القطعية.
املادة الثانية واخلم�سون بعد املائة:

تبلغ املحكمُة كتاب���ًة اإدارَة التوقيف 
اأ�صدرته يف  ال���ذي  مب�صمون احلك���م 
احل���الت املن�صو�ض عليه���ا يف املادة 
)الثالثة ع�رشة بعد املائتني( من النظام 
لالإف���راج ع���ن املته���م املوق���وف يف 

احلال.

املادة الثالثة واخلم�سون بعد املائة:
1- اإذا ن����ض يف احلك���م على وقف 
تنفي���ذ عقوب���ة ال�صج���ن التعزيرية يف 
احل���ق العام، وارتك���ب املحكوم عليه 
جرمي���ة خ���الل امل���دة امل�ص���ار اإليها يف 
الفق���رة )2( من امل���ادة )الرابعة ع�رشة 
بع���د املائتني( من النظ���ام وحكم عليه 
يف احلق العام بالإدان���ة وتوقيع عقوبة 
ال�صجن عليه، واألغت الدائرة الق�صائية 
وقف تنفي���ذ العقوبة الأول���ى واأمرت 
باإنفاذها؛ فيك���ون تنفيذ عقوبة ال�صجن 
الأخرية من تاريخ انتهاء عقوبة ال�صجن 

الأولى.
2- يق���دم طل���ب اإلغ���اء وق���ف تنفيذ 
اإل���ى الدائرة  باإنفاذه���ا  العقوب���ة والأم���ر 

م�صدرة احلكم املوقوف تنفيذه.
اأن تن����ض يف  3- للدائ���رة الق�صائي���ة 
حكمها على وق���ف تنفيذ جزء من عقوبة 
ال�صجن التعزيرية يف احلق العام بح�صب 

ما تراه حمققاً للم�صلحة.
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املادة الرابعة واخلم�سون بعد املائة:
فيما ع���دا الأحكام اجلزائية التي يكون 
تنفيذها بعد �ص���دور اأمر من امللك اأو ممن 
ينيبه، ي�ص���در اأمر تنفيذ الأحكام اجلزائية 

من احلاكم الإداري.
املادة اخلام�سة واخلم�سون بعد املائة:

1- يتولى احلاك���م الإداري حتديد من 
يبا����رش تنفيذ الأحكام ال�صادرة بالقتل، اأو 
القطع، اأو الرجم، اأو اجللد، اأو الق�صا�ض 

يف النف�ض اأو فيما دونها.
2- ي�صرط فيمن يبا�ر تنفيذ االأحكام 
امل�ص���ار اإليها يف الفقرة )1( من هذه املادة 
العدال���ة واملعرف���ة بكيفية تنفيذه���ا، واأل 
يكون م���ن من�صوب���ي اإدارة ال�صجن، واأل 
يك���ون بين���ه وبني املنف���ذ في���ه قرابة حتى 

الدرجة الرابعة، اأو عداوة.
املادة ال�ساد�سة واخلم�سون بعد املائة:

1- ت�ص���كل يف كل مدين���ة وحمافظ���ة 
جلنة من مندوب���ني ميثلون احلاكم الإداري 
واملحكمة وهيئة الأم���ر باملعروف والنهي 

عن املنكر وال�رشطة لت�صهد تنفيذ الأحكام 
ال�صادرة بالقتل، اأو القطع، اأو الرجم، اأو 
اجلل���د، اأو الق�صا�ض يف النف����ض اأو فيما 
دونه���ا، ويعني رئي�صها احلاك���ُم الإداري، 
وله-عند القت�ص���اء- ت�صكيل جلنة اأخرى 

اأو اأكرث.
2- ت�صمى كل من اجلهات امل�صار اإليها 
يف الفقرة )1( من هذه املادة من ميثلها يف 
اللجنة، على اأن يكون عارفاً بكيفية تنفيذ 

العقوبات.
تنفي���ذ  عن���د  يح����رش  اأن  يج���ب   -3
الأحكام ال�صادرة بالقت���ل، اأو القطع، اأو 
الرج���م، اأو الق�صا����ض يف النف�ض اأو فيما 
دونها -بالإ�صافة اإلى اللجنة – ع�صو من 

الهيئة وطبيب خمت�ض.
املادة ال�سابعة واخلم�سون بعد املائة:

باإجراء  1- يتول���ى طبي���ب خمت����ض 
ك�صف طبي للتحقي���ق من احلالة ال�صحية 
للمحكوم عليه قبل تنفي���ذ عقوبة القتل، 
اأو  اجلل���د،  اأو  الرج���م،  اأو  القط���ع،  اأو 
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الق�صا�ض يف النف����ض اأو فيما دونها، واإذا 
كان املحك���وم علي���ه ذك���راً فيت���م التنفيذ 
دون ك�صف طب���ي اإذا كانت العقوبة املراد 
تنفيذه���ا هي القتل اأو الرجم اأو الق�صا�ض 

يف النف�ض.
 2- اإذا تب���ني من الك�ص���ف الطبي، اأن 
����رشراً يتجاوز الآث���ار الطبيعي���ة للعقوبة 
�صيلحق املحكوم علي���ه من تنفيذ احلكم، 
فيُع���د الطبي���ب املخت�ض تقري���راً مف�صاًل 
يت�صم���ن و�صف احلالة، وه���ل هي موؤقتة 
اأم دائم���ة، وما يراه م���ن التاأجيل ومدته، 
اأو التخفي���ف، اأو عدم تنفي���ذ العقوبة اأو 
بع�صه���ا، ويبعث���ه- م�صفوع���اً براأيه- اإلى 
جه���ة التنفيذ لعر�صه ف���وراً على املحكمة 
التي اأ�صدرت احلك���م- اإذا كان ي�صتلزم 
تعدياًل لذلك احلكم- لتقرر ما تراه، ويف 
ح���ال تعديل���ه يخ�صع التعدي���ل لأحكام 
االعرا����ص املن�صو�ص عليه���ا يف النظام 

والالئحة.
3- اإذا ظه����ر م����ن الك�ص����ف الطب����ي 

اأن املحك����وم عليها حام����ل اأو نف�صاء اأو 
مر�صع، فيوؤج����ل تنفيذ عقوب����ة القتل، 
اأو القط����ع، اأو الرج����م، اأو اجلل����د، اأو 
الق�صا�ض يف النف�ض اأو فيما دونها حتى 
ت�ص����ع حملها، وتنته����ي م����دة نفا�صها، 

وتفطم وليدها.
املادة الثامنة واخلم�سون بعد املائة:

اإثبات و�صي���ة املحك���وم عليه  يك���ون 
بالقت���ل اأو الرج���م، م���ن قب���ل حمكم���ة 
الأحوال ال�صخ�صية، ولها اأن تكلف اأحد 

ق�صاتها بالنتقال لإثبات ذلك.
املادة التا�سعة واخلم�سون بعد املائة:

1- يكلف احلاكم الإداري اجلهة الأمنية 
باتخ���اذ الإج���راءات الالزم���ة للمحافظة 
على اأم���ن م���كان تنفيذ احلك���م، واملنفذ 
فيه، واملعنيني بالتنفيذ، ومن يح�رشه من 
النا�ض، ومنع اإح���داث الفو�صى اأو اإعاقة 

التنفيذ.
2- اإذا ت�صم���ن احلك���م حتدي���داً ملكان 
تنفي���ذه، وتب���ني وج���ود حماذي���ر جراء 
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التنفي���ذ يف امل���كان املح���دد يف احلك���م؛ 
فيعر�ض الأمر على املحكمة التي اأ�صدرته 
للنظر يف تنفيذه يف مكان اآخر يراعى فيه 

حتقق الغر�ض املق�صود.
3- يحظر على غ���ري اجلهات املخت�صة 

الت�صوير اأثناء تنفيذ الأحكام.
املادة ال�ستون بعد املائة:

1- يح����رش املحكوم علي���ه اإلى مكان 
تنفيذ العقوبة بال عنف، اأو اأي اأذى نف�صي 

اأو ج�صدي.
2- عل���ى اللجنة التي ت�صه���د التنفيذ 
التثب���ت م���ن �صخ�صي���ة املحك���وم عليه 
قب���ل التنفيذ عن طري���ق الوثائق الر�صمية 
املتاح���ة، ويل���زم يف الأح���كام ال�صادرة 
بالقتل، اأو القطع، اأو الرجم، اأو الق�صا�ض 
يف النف�ض اأو فيم���ا دونها التاأكد اأي�صاً من 
�صخ�صيته مب�صاهاة الب�صم���ة، اأو ما يقوم 

مقامها.
3- يج���ب – عند تنفي���ذ احلكم- اأن 
يتل���ى بي���ان باجلرمي���ة وم�صم���ون احلكم 

ال�ص���ادر بالعقوبة وكذل���ك الأمر ال�صادر 
بتنفيذها ب�صوت م�صموع.

املادة احلادية وال�ستون بعد املائة:
1- اإذا كان احلكم يت�صمن  ق�صا�صاً يف 
النف����ض اأو فيما دونها، فعلى جهة التنفيذ 
اأن تُبلغ كتابًة من له احلق يف الق�صا�ض- 
بح�صب احلال- مبوع���د التنفيذ ومكانه، 
ول ينف���ذ اإل بح�ص���وره، اأو م���ن ينوب 

عنه.
2- يتولى تنفيذ القتل ق�صا�صاً من ُعنيِّ 
له���ذا الغر����ض، ما مل ين����ض احلكم على 
خالف ذلك مراعاة ملا تق�صى به ال�صوابط 

ال�رشعية يف هذا ال�صاأن.
املادة الثانية وال�ستون بعد املائة:

يراعى عن���د تنفيذ الأح���كام ال�صادرة 
بالقتل، اأو القطع، اأو الرجم، اأو الق�صا�ض 
يف النف����ض اأو فيم���ا دونه���ا، يف اأكرث من 
�صخ�ض عدم اإنزالهم اإل���ى مكان التنفيذ 
دفعة واحدة، واأل يتم التنفيذ يف اأحدهم 

على مراأى من الباقني.
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املادة الثالثة وال�ستون بعد املائة:
1- يك���ون تنفيذ اأح���كام القتل بالأداة 
التي ن�ض عليه���ا احلكم؛ فاإن مل ين�ض فيه 
على �صيء فباأي اأداة يتحقق بها الإح�صان 

يف القتل.
2- ل ينق���ل املنفذ فيه حك���م القتل اأو 
الرجم من �صاحة التنفيذ؛ اإلى بعد مفارقته 
احلياة واإثبات وفات���ه، بناء على تقرير من 

الطبيب املخت�ض.
3- تق���وم اجله���ة املخت�صة بع���د تنفيذ 
عقوب���ة القت���ل اأو الرج���م بتجهي���ز امليت 

ودفنه.
املادة الرابعة وال�ستون بعد املائة:

1- يجوز ا�صتعم���ال املخدر عند تنفيذ 
القطع حداً، وكذلك عند تنفيذ الق�صا�ض 
فيما دون النف�ص ب�رط موافقة من له احلق 

يف الق�صا�ض كتابًة.
2- عل����ى الطبي����ب املخت�����ض- بعد 
اأح����كام القطع ح����داً والق�صا�ض  تنفيذ 
فيما دون النف�ض –عالج النزيف ومنع 

�رشيان اجلرح.
3- ل جت���وز اإع���ادة الع�ص���و املقطوع 
حداً، ويدفن مبعرف���ة اجلهة املخت�صة، اأما 
الع�ص���و املقطوع ق�صا�ص���اً فتجوز اإعادته 
ب�رط موافقة م���ن له احلق يف الق�صا�ص 

كتابًة.
املادة اخلام�سة وال�ستون بعد املائة:

1- ُيبلغ املحكوم له بجلد خ�صمه حلٍق 
خا�ٍض مبوعد تنفيذ اجللد ومكانه.

2- ل يجوز اإع���الن ا�صم من تنفذ فيه 
عقوب���ة اجلل���د اإل اإذا ن����ض احلكم على 

ذلك.
3- ل يج���رد املنف���ذ فيه عقوب���ة اجللد 
من مالب�ص���ه، ويرك عليه م���ا ي�صره من 
اللبا�ض ع���ادة ول مينع و�ص���ول اأمل اجللد 

اإلى ج�صمه.
4- ل يج���وز رب���ط املنفذ في���ه عقوبة 
ول الإم�ص���اك ب���ه وق���ت تنفيذ ح���د الزنا 
اأو امل�صك���ر؛ اإذا ثبت احل���د بالإقرار. فاإن 
َع���َدل عن اإقراره، اأو هرب، وجب وقف 
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اإجراءات التنفيذ، وعر�ض الأوراق على 
املحكم���ة التي اأ�ص���درت احلكم لتقرير ما 

تراه.
5- يجلد الرجل قائم���اً واملراأة قاعدة، 
وتُ�ص���د عليها ثيابها حتى ل ينك�صف �صيء 
م���ن ج�صمه���ا، وذل���ك بطريق���ة ل تعوق 

حركتها.
6- ينف���ذ اجللد بخي���زران، اأو ب�صوط 
متو�ص���ط ل جدي���د يج���رح ول َخِل���ق ل 
ي���وؤمل، وبطريقة ت�صم���ن اأداء الغر�ض منه 
وه���و اإيالم اجل���اين وانزج���اره، ويكون 

جلد ال�صائم لياًل.
7- يف���رق اجَلْلد على ب���دن املنفذ فيه، 
ويتق���ى الوجه والراأ����ض والفرج والعظم 

واملقاتل.
8- اإذا ظهر لع�صو الهيئة امل�رشف على 
التنفي���ذ، اأو لأغلبية اأع�ص���اء اللجنة التي 
ت�صهد التنفيذ؛ عدم منا�صبة اجللد �صدَة اأو 
�صعفاً؛ فيوقف التنفيذ، وينبه منفذ اجللد 
اإلى اأدائه بح�صب ال�صفة املقررة اأو يكلف 

غريه بذل���ك، مع احت�صاب ما م�صى منه، 
وملن له وجهة نظر من الأع�صاء اأن يدونها 
مف�صل���ة يف حم�رش التنفي���ذ، ويكتب بها 

ملرجعه.

املادة ال�ساد�سة وال�ستون بعد املائة:
اإذا اأم�ص���ى ال�صج���ني عقوب���ة ال�صجن 
املحكوم به���ا قبل ا�صتيف���اء عقوبة اجللد 
التعزيزية؛ فيُفرح عنه، ثم ينفذ فيه اجللد 
بح�صب م���ا ورد يف احلك���م، واإذا طلب 
تعجي���ل تنفيذ اجللد قب���ل موعده املحدد 
يف احلك���م فيوؤخ���ذ راأي املحكم���ة التي 

اأ�صدرته.
املادة ال�سابعة وال�ستون بعد املائة:

1- اإذا مل ين����ض احلك���م عل���ى مكان 
تغري���ب املحك���وم عليه، فيك���ون تغريبه 
يف غري البل���د الذي يقيم فيه على األ تقل 
ب  امل�صافة بني ذلك البلد والبلد الذي ُيغرَّ

اإليه عن ثمانني كياًل.
التغري���ب  مب���كان  ُي�صتب���دل  ل   -2
املن�صو�ض علي���ه يف احلكم مكان اآخر، 
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اإل ب���اإذن م���ن املحكمة الت���ي اأ�صدرت 
احلكم.

3- حٌت�ص���ب م���دة التغري���ب بالتاريخ 

ب  الهجري، وتبداأ م���ن يوم خروج املغرَّ

ب اإليه، فاإن عاد قبل نهاية  اإلى البل���د املغرَّ

امل���دة، فيعاد اإلى م���كان تغريبه، وحت�صب 

املدة التي اأم�صاها �صابقاً.

4- اإذا كان املحك���وم علي���ه بالتغريب 

امراأة، ولي�ض لها حمرم ير�صى مبرافقتها، 

اأو تع���ذرت مرافقته له���ا، فيدون حم�رش 

الت���ي  اإل���ى املحكم���ة  بذل���ك، ويبع���ث 

اأ�صدرت احلكم؛ لتقرر ما تراه، فاإن راأت 

تعدي���ل احلكم، فيخ�صع التعديل لأحكام 

االعرا����ص املن�صو�ص عليه���ا يف النظام 

والالئحة.

5- على اجلهات املعني���ة بتنفيذ عقوبة 

الو�صائ���ل  ا�صتخ���دام جمي���ع  التغري���ب 

ال�صامنة لبقاء املغرب يف مكان التغريب 

طوال مدة التغريب.

املادة الثامنة وال�ستون بعد املائة:
1- اإذا مت تنفيذ العقوبة فيحرر حم�رش 

بذلك ي�صتمل على ما ياأتي:
بالعقوب���ة  ال�ص���ادر  احلك���م  رق���م  اأ- 

وتاريخه وم�صمونه.
بالتنفي���ذ  ال�ص���ادر  الأم���ر  رق���م  ب- 

وتاريخه.
ج- ا�صم املنفذ فيه وبياناته ال�صخ�صية.

د- مكان التنفيذ ووقته وتاريخه.
ه�- اإي�صاح ما يدل على تنفيذ احلكم، 

كله اأو بع�صه.
الت���ي  اللجن���ة  اأع�ص���اء  اأ�صم���اء  و- 
�صه���دت التنفيذ، وع�ص���و الهيئة امل�رشف 
عل���ى التنفي���ذ والطبي���ب املخت����ض )اإن 
وجدا(، ومن با�رش التنفيذ، وتوقيعاتهم، 
وملحوظ���ات اأي منهم عل���ى التنفيذ اإن 

وجدت.
2- يرف���ع رئي�ض اللجن���ة التي �صهدت 
التنفيذ اأ�صل املح�رش اإلى احلاكم الإداري، 
ويزود اأع�صاء اللجنة وع�صو الهيئة بن�صخ 
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من املح�رش.
املادة التا�سعة وال�ستون بعد املائة:

بع����د تنفي����ذ احلك����م يبع����ث �صك 
احلك����م اإلى املحكم����ة للتهمي�ض عليه 
بالتنفيذ م����ن الدائ����رة الق�صائية التي 
اأ�صدرته، وعل����ى املحكمة اإعادته اإلى 
اجلهة ال����وارد منه����ا لإرفاقه يف ملف 

الدعوى.
املادة ال�سبعون بعد املائة:

ذات  والتعليم���ات  ال�صواب���ط  تطب���ق 
ال�صل���ة بتنفيذ الأح���كام اجلزائية، وذلك 
فيم���ا مل ي���رد به ن����ض خا����ض يف النظام 

والالئحة.
املادة احلادية وال�سبعون بعد املائة:

يف  ال���واردة  الأح���كام  تخ���ل  ل 
ه���ذا الب���اب باخت�صا�ص���ات الهيئة يف 
تنفيذ الأحكام اجلزائية  الإ�رشاف على 
وفق���اً  لنظ���ام هيئة التحقي���ق والدعاء 

العام.

الباب التاسع

أحكام عامة وختامية

املادة الثانية وال�سبعون بعد املائة:
الأوام���ر ال���واردة يف امل���ادة )الرابع���ة 

ع�رشة( من النظام ه���ي الأوامر ال�صادرة 

من اجله���ات الق�صائي���ة باأ�صمائها املختلفة 

ومن الهيئة.

املادة الثالثة وال�سبعون بعد املائة:
يق�ص���د بعب���ارة »اجلرائ���م الكبرية« 

اأينم���ا وردت يف النظ���ام؛ »اجلرائ���م 

الواردة  للتوقي���ف«  املوجب���ة  الكبرية 

يف املادة )الثانية ع�رشة بعد املائة( من 

النظام.

املادة الرابعة وال�سبعون بعد املائة:
1- اإذا وردت ق�صي���ة اإلى حمكمة عن 

طريق اخلط���اأ فال يحول م���ا ورد يف املادة 

)اخلام�ص���ة( من النظ���ام دون اإحالتها اإلى 

املحكمة اأو اجلهة املعنية.
2- اإذا طلبت جه���ة خمت�صة الطالع 
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عل���ى اأوراق مرفوع���ة اإل���ى املحكمة، اأو 
ن�صخ �ص���يء منها، فللجه���ة اأن تبعث من 
يتول���ى ذلك بع���د اإذن املحكم���ة، وحتت 

اإ�رشافها.
3- اإذا �صدر عفو عام اأثناء نظر املحكمة 
لدعوى م�صمولة بهذا العفو فعليها اتخاذ 
الإجراءات الالزمة وفقاً لالأحكام املنظمة 

لذلك.
املادة اخلام�سة وال�سبعون بعد املائة:

اإذا اأوقف �صخ�ض غري �صعودي لتهامه 
بارتكاب جرمية من اجلرائم الكبرية، فتبلغ 
وزارة اخلارجي���ة للنظ���ر يف اإحاطة ممثلية 

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

ال�صف���ارات  دور  تفتي����ض  يراع���ى يف 
الدولية  واملنظم���ات  والهيئات  الأجنبي���ة 
القن�صلي���ة والدبلوما�صية  ذات احل�صان���ة 
ما تق�صى به الأنظم���ة والقواعد ال�صادرة 
يف هذا ال�صاأن، والأع���راف والتفاقيات 

الدولية.

املادة ال�سابعة وال�سبعون بعد املائة:
1- اإذا كان م���ن ُي���راد ال�صتم���اع اإلى 
اأقواله اأبكم ي�صتطيع الكتابة فيّدون اأقواله 
ي�صتطيع  ال���ذي  الأ�صم  كتاب���ة، وي�ص���األ 
القراءة عن طريق كتاب���ة الأ�صئلة له، واإذا 
كان الأبكم اأو الأ�صم اأمي���اً فتدون اأقواله 

بو�صاطة خبري.
2- يك���ون توقيع الأم���ي فيما ي�صتلزم 

ذلك بو�صع ب�صمة اإ�صبعه.
املادة الثامنة وال�سبعون بعد املائة:

يكون اإجراء التبلي���غ �صحيحاً متى بُّلغ 
ال�صخ����ض املطل���وب عن طري���ق عنوانه 
املعتم���د من اجله���ة املخت�ص���ة اأو ما يقوم 
مقام���ه نظاماً وذل���ك فيما مل ي���رد به ن�ض 

خا�ض.
املادة التا�سعة وال�سبعون بعد املائة:

1- ل يجوز بغري اإذن من امللك القب�ض 
على الوزير اأو من ي�صغ���ل مرتبة وزير اأو 
من �صبق له اأن ُعني وزي���راً اأو �صغل مرتبة 
وزي���ر، ول توقيفه، ول اتخ���اذ اأي اإجراء 
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من اإجراءات التحقيق معه اأو رفع دعوى 
جزائي���ة �صده؛ وذلك م���ا مل يكن متلب�صاً 
بجرمي���ة، ويف هذه احلال���ة يجوز التحفظ 
عليه، على اأن يرف���ع وزير الداخلية اأمره 
اإلى امللك خالل اأربع وع�رشين �صاعة من 

وقت التحفظ عليه.
2- يرفع طلب الإذن يف رفع الدعوى 
اجلزائي���ة العامة على اأي م���ن املذكورين 
يف الفقرة )1( م���ن هذه املادة من الهيئة، 
وفى الدعوى اجلزائية اخلا�صة من املدعي 

باحلق اخلا�ض.
3- ل يج���وز النظر يف وقائع ل تدخل 

يف م�صمول اإذن امللك.
4- يكون توقيف املذكورين يف الفقرة 
)1( من هذه امل���ادة اأو التحفظ عليهم يف 

اأماكن م�صتقلة.
5- ل يخل احلكم املتعلق بعدم �صماع 
الدع���وى عل���ى اأي م���ن املذكورين يف 
الفق���رة )1( من هذه امل���ادة بعد )�صتني( 
يوماً م���ن تاريخ ن�صوء احل���ق املدعى به؛ 
باحلق يف اإقامة دعاوى احلدود والق�صا�ض 

عليهم.
املادة الثمانون بعد املائة:

الإج���راءات اجلزائي���ة اخلا�صة  تراعى 
اأو  باأنظم���ة خا�ص���ة  امل�صمول���ة  بالفئ���ات 

باتفاقيات دولية.
املادة احلادية والثمانون بعد املائة:

اجلري���دة  يف  الالئح���ة  ه���ذه  تن����رش 
الر�صمية، ويعمل بها بعد م�صي )ثالثني( 

يوماً من تاريخ ن�رشها.


