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اسـ القانوف.

إالغاء.

يسمى ىذا القانوف " قانوف اإلجراءات الجنائية لسنة ."1991

1ػ



يمغى قانوف اإلجراءات الجنائية لسنة .1983

2ػ

تطبيؽ.

 3ػػ

مبادئ تراعى.

4ػ

تطب ػػؽ أحكػ ػػاـ ىػ ػػذا القػ ػػانوف عمػػػى إج ػ ػراءات ال ػػدعوى الجنائيػ ػػة والتحػػػرى والضػ ػػبط
والمحاكمة والجزاء ،المتعمقة بالجرائـ المنصوص عمييا فى القانوف الجنػائى لسػنة
 1991أو أى قانوف آخر ،مع مراعاة أى إجػراءات خاصػة يػنص عمييػا فػى أى
قانوف آخر.

تراعى عند تطبيؽ أحكاـ ىذا القانوف المبادئ اآلتية:
( أ)

منع إرتكاب الجريمة واجب عمى الكافة،

(ب)

ال تجريـ وال جزاء إال بنص تشريعى سابؽ،

(ج )

المػػتيـ بػػرئ حتػػى تثبػػت إدانتػػو ،ولػػو الحػػؽ فػػى أف يكػػوف

(د )

يحظ ػػر اإلعت ػػداء عم ػػى نفػ ػػس الم ػػتيـ ومال ػػو ،وال يجب ػػر

التحرى معو ومحاكمتو بوجو عادؿ وناجز،

المتيـ عمى تقديـ دليؿ ضد نفسػو ،وال توجػو إليػو اليمػيف
إال فى الجػرائـ غيػر الحديػة التػى يتعمػؽ بيػا حػؽ خػاص
(ىػ)
(و )

لمغير،

يمنع اإلضرار بالشيود بأى وجو،
ي ارع ػ ػ ػػى الرف ػ ػ ػػؽ كمم ػ ػ ػػا تيس ػ ػ ػػر ف ػ ػ ػػى إجػ ػ ػ ػراءات التح ػ ػ ػػرى
واإلس ػػتدعاء وال يمجػػػأ لممارس ػػة سػ ػػمطات الض ػػبط إال إذا
كانت الزمة،

(ز )

النيابة الجنائية ولى المجنى عميو الذى ال ولى لو،

(ح )

يجبر الضرر الخاص المترتب عمى الجريمة،

(ط )

يج ػػوز الص ػػمح أو العف ػػو ف ػػى ك ػػؿ جريم ػػة تتض ػػمف حقػ ػاً

خاصػ ػاً بمقػ ػػدار ذلػ ػػؾ الحػ ػػؽ ،مػ ػػع م ارعػ ػػاة أحكػ ػػاـ ج ػ ػرائـ
الحدود،

(ى)

تسػػتخدـ المغػػة العربيػػة فػػى جميػػع اإلج ػراءات الجنائيػػة،
ويجوز عند الضرورة إستخداـ لغة أخرى.

تفسير.

5ػ

فى ىذا القانوف ما لـ يقتض السياؽ معنى آخر:

1

" اإلدارى الشػ ػػعبى "

يقصػ ػػد ب ػ ػػو الشػ ػػخص الػ ػػذى يتػ ػػولى
الرئاسة فى أى إدارة أىمية أو شعبية
أو محميػ ػ ػػة مختصػ ػ ػػة بحفػ ػ ػػظ األمػ ػ ػػف

والنظاـ،
" التحػػرى "

يشػػمؿ جميػػع اإلج ػراءات التػػى تتخػػذ
لمكش ػ ػ ػ ػػؼ ع ػ ػ ػ ػػف الوق ػ ػ ػ ػػائع المتعمق ػ ػ ػ ػػة

" التحرى األولى "

بالدعوى الجنائية قبؿ المحاكمة،

يقصد بو التحرى الػذى يقػع قبػؿ فػتح
ال ػػدعوى الجنائي ػػة لمتأك ػػد م ػػف ص ػػحة
الشبية بجريمة،

" التيمة "
" دائرة اإلختصاص "

يقصد بيا اإلدعاء بارتكاب جريمة،

وتشمؿ أياً مف فروع التيمة المركبة،

يقصد بيا الحدود المحمية التى يباشر
فيي ػػا أى جي ػػاز جن ػػائى س ػػمطاتو ف ػػى
األحواؿ العادية،

" ال ػ ػػدعوى الجنائي ػ ػػة "

يقص ػ ػػد بي ػ ػػا مواجي ػ ػػة أى ش ػ ػػخص

بإجراءات جنائية بسبب إرتكابو فعػالً
قد يشكؿ جريمة،

" الشبية "
" الشػػرطى "

يقصد بيا الظف بارتكاب جريمة قبؿ
توجيو التيمة،

يقصػػد بػػو أى فػػرد مػػف أفػراد الشػػرطة

مف أى رتبة ،أو مف يكمؼ بميامو،
" الشػ ػ ػػكوى "

يقصػ ػ ػػد بيػ ػ ػػا اإلدعػ ػ ػػاء ،شػ ػ ػػفاىة أو
كتاب ػػة ،المق ػػدـ م ػػف ش ػػخص أرتكب ػػت
الجريمػ ػ ػػة فػ ػ ػػى حقػ ػ ػػو أو فػ ػ ػػى نطػ ػ ػػاؽ

مسئوليتو،
" الضػ ػ ػػابط المسػ ػ ػػئوؿ "

يشػ ػ ػػمؿ أى شػ ػ ػػرطى أثنػ ػ ػػاء توليػ ػ ػػو
المسئولية عف نقطة الشرطة،

" فػػتح الػػدعوى الجنائيػػة "
" القاضى "

يقصػػد بػػو تػػدويف الػػدعوى الجنائيػػة

والشروع فى التحرى فييا،

يقصد بو أى قػاض بمحكمػة جنائيػة
مختصة،

" المتحػػرى "

يقصػػد بػػو الشػػخص المكمػػؼ برصػػد

البيان ػ ػػات وت ػ ػػدوينيا وترتيبي ػ ػػا وتنفي ػ ػػذ
اإلج ػ ػ ػ ػراءات والتوجييػ ػ ػ ػػات المتعمقػ ػ ػ ػػة

بالتحرى،
يقصد بيا المحكمة الجنائية المبينػة

" المحكمة "

ف ػػى ى ػػذا الق ػػانوف ،والمنش ػػأة وفقػ ػاً

ألحكػػاـ قػػانوف الييئػػة القضػػائية لسػػنة
 ،1986أو أى قانوف آخر،
" وكالة النيابة "

يقصػد بيػا وكالػة النيابػة المنشػأة وفقػاً
ألحك ػػاـ ى ػػذا الق ػػانوف وق ػػانوف تنظ ػػيـ
و ازرة العدؿ لسنة ،1983

يقصػ ػ ػػد بػ ػ ػػو المستشػ ػ ػػار القػ ػ ػػانونى

" وكيػ ػ ػػؿ النيابػ ػ ػػة "

المكمػ ػ ػػؼ بوكالػ ػ ػػة النيابػ ػ ػػة وممارسػ ػ ػػة
سػ ػػمطات وزيػ ػػر العػ ػػدؿ فػ ػػى الشػ ػػئوف
الجنائية،

" وكيؿ النيابة األعمى "

يقصد بو وكيؿ النيابػة األعمػى درجػة
بالمحميػ ػ ػة ،ف ػ ػػإف ل ػ ػػـ يوج ػ ػػد ،فػ ػ ػرئيس
النيابة العامة بالوالية.

انببة انثبًَ
األجهضة انجُبئيت وعهغبتهب
انفظم األول
أنواع المحاكـ

6ػ

تكوف المحاكـ الجنائية مف األنواع الثمانية اآلتية:

الجنائية.

( أ)

المحكمة العميا،

(ب)

محكمة استئناؼ،

(ج )

محكمة جنائية عامة،

(د )

(ىػ)

محكمة جنائية أولى،

محكمة جنائية ثانية،

(و )

محكمة جنائية ثالثة،

(ز )

محكمة جنائية شعبية ( محكمة مدينة أو ريؼ )،

(ح )

أى محكم ػ ػػة جنائي ػ ػػة خاص ػ ػػة ينش ػ ػػئيا رئ ػ ػػيس القض ػ ػػاء

بموجب قػانوف الييئػة القضػائية لسػنة  ،1986أو تنشػأ
بموجب أى قانوف آخر.
سمطات المحاكـ

الجنائية وقضاتيا.

7ػ ( )1تكوف لممحاكـ الجنائية سمطة الفصؿ القضائى فى الدعاوى الجنائية.
( )2

يكوف لقضاة المحاكـ الجنائية السمطات اآلتية فى التحرى:
( أ)

أخذ اإلق اررات،

(ب)

تجديد الحبس ألكثر مف ثالثة أياـ،

(ج )

التفتيش العاـ،

(د )

ممارسػػة كػػؿ سػػمطات وكيػػؿ النيابػػة فػػى حالػػة غيابػػو
عػػف دائػرة االختصػػاص المعنيػػة ،وحتػػى تقػػرر النيابػػة
الجنائيػة تػولى التحػرى فػػى الػدعوى الجنائيػة أو دائػرة

االختصاص.
سمطة اإلشراؼ

8ػ

تكوف سمطة اإلشراؼ عمى القضاة فى التحرى:
( أ)

عمى القضاة فى
التحرى.

لػرئيس محكمػة االسػتئناؼ وذلػؾ عمػى القضػاة بالمحػاكـ
التى تقع فى دائرة إختصاصو،

لقاضػػى المحكمػػة الجنائيػػة العامػػة ،وذلػػؾ عمػػى قض ػػاة

(ب)

المحػػاكـ الجنائيػػة األولػػى والثانيػػة والثالثػػة التػػى تقػػع فػػى
دائرة إختصاصو،
(ج )

لقاضػػى المحكمػػة الجنائيػػة األولػػى ،وذل ػؾ عمػػى قضػػاة

المح ػ ػ ػػاكـ الجنائي ػ ػ ػػة الش ػ ػ ػػعبية الت ػ ػ ػػى تق ػ ػ ػػع ف ػ ػ ػػى دائػ ػ ػ ػرة
إختصاصو،

(د )

وفؽ ما يقرر رئيس القضاء أو القانوف فػى شػأف قضػاة
المحاكـ الجنائية الخاصة.

سمطات المحكمة

9ػ ()1

الجنائية العامة.

يجوز لممحكمة الجنائية العامة أف توقػع أى عقوبػة أو جػزاء ممػا

ينص عميو القانوف.

( )2

يكػ ػػوف لكػ ػػؿ محكمػ ػػة مػ ػػف قػ ػػاض بالمحكمػ ػػة العميػ ػػا أو بمحكمػ ػػة
اإلستئناؼ سمطة المحكمة الجنائية العامة.

سمطات المحكمة

يجوز لممحكمة الجنائية األولى ،ما لـ تنظر الدعػوى الجنائية

11ػ ()1

إيجازيػػ ػاً ،أف توقػ ػػع أى عقوبػ ػػة أو ج ػ ػزاء ممػ ػػا ي ػ ػػنص عمي ػ ػػو

الجنائية األولى.

القانوف ،سوى اإلعداـ.

( )2

يجػػوز لممحكمػػة الجنائيػػة األولػػى إذا نظػػرت الػػدعوى الجنائيػػة
إيجازياً ،أف توقع أياً مف الجزاءات اآلتية:
( أ)

(ب)

السجف مدة ال تجاوز سنة،

الغرامة بما ال يجػاوز المبمػغ الػذى يحػدده ليػا
رئيس القضاء،

(ج )

الجمد بما ال يجاوز ثمانيف جمدة،

(د )

اإلبادة،

(ىػ)
سمطات المحكمة

الجنائية الثانية.

 11ػ ػ

( )1

التعويض وتدابير الرعاية واإلصالح.

يجػ ػػوز لممحكمػ ػػة الجنائيػ ػػة الثاني ػػة ،مػ ػػا لػ ػػـ تنظػ ػػر الػ ػػدعوى
الجنائية إيجازياً ،أف توقع أياً مف الجزاءات اآلتية:
( أ)

(ب)

السجف مدة ال تجاوز سبع سنوات،

الغرامة بما ال يجػاوز المبمػغ الػذى يحػدده ليػا
رئيس القضاء،

(ج )

الجمد،

(د )

المصادرة،

(ىػ)

( )2

اإلبادة،

(و )

إغالؽ المحؿ،

(ز )

التعويض وتدابير الرعاية واإلصالح.

يج ػػوز لممحكم ػػة الجنائي ػػة الثاني ػػة ،إذا نظ ػػرت ال ػػدعوى
الجنائية إيجازياً ،أف توقع أياً مف الجزاءات اآلتية:

2

( أ)

السجف مدة ال تجاوز ستة أشير،

(ب)

الغرامة بما ال يجػاوز المبمػغ الػذى يحػدده ليػا
رئيس القضاء،

(ج )

الجمد بما ال يجاوز أربعيف جمدة،

(ىػ)

التعويض وتدابير الرعاية واإلصالح.

(د )

سمطات المحكمة

12ػ

اإلبادة،

ال تنظر المحكمة الجنائية الثالثة الدعاوى الجنائية إال إيجازياً،
ويجوز ليا أف توقع أياً مف الجزاءات اآلتية:

الجنائية الثالثة.

( أ)

(ب)

السجف مدة ال تجاوز أربعة أشير،

الغرامة بما ال يجػاوز المبمػغ الػذى يحػدده ليػا
رئيس القضاء،

(ج )

الجمد بما ال يجاوز أربعيف جمدة،

(د )

اإلبادة،

(ىػ)
سمطات المحكمة

الجنائية الشعبية.
سمطات المحكمة

الجنائية الخاصة.

السمطات القضائية

13ػ
14ػ
 15ػ ػ

تكوف لممحكمة الجنائية الشػعبية السػمطات اإليجازيػة المقػررة لممحػاكـ
الجنائية األولى أو الثانية أو الثالثة وفقاً ألمر تأسيسيا.

تكوف لممحكمة الجنائية الخاصة السمطات التى يحددىا القانوف أو
أمر تأسيسيا.

يج ػػوز لػ ػرئيس القض ػػاء أف يم ػػنح بص ػػفة مؤقت ػػة س ػػمطات محكم ػػة
جنائية ألى موظؼ عاـ أو أى شػخص يػراه أىػالً لمباشػرة األعمػاؿ

المؤقتة.

سمطات المحكمة

التعويض وتدابير الرعاية واإلصالح.

القضػػائية ،وذل ػػؾ مػػع م ارع ػػاة أحك ػػاـ ق ػػانوف الييئػػة القض ػػائية لس ػػنة

16ػ ػ

.1986

( )1

3

يجػػوز لممحكمػػة أف توقػػع جممػػة مػػف الج ػزاءات الت ػػى
تممػػؾ توقيعيػػا عمػػى أى شػػخص يػػداف فػػى محاكمػػة

فى توقيع جممة مف

واحػػدة عػػف ج ػريمتيف أو أكثػػر ،وذلػػؾ مػػع م ارعػػاة المػػادة

الجزاءات.

( )2

 )5(33مف القانوف الجنائى لسنة .1991

فػػى حالػػة الحكػػـ بالسػػجف وفق ػاً ألحكػػاـ البنػػد ( )1تسػػرى

العقوبات بالتتابع ما لـ تقرر المحكمة غير ذلؾ.

انفظم انثبًَ
انُيببت انجُبئيت وعهغبتهب
تكويف النيابة

17ػ

تتكوف النيابة الجنائية مف:

( )1

4

الجنائية.
( )2

( أ)

وزير العدؿ،

(ب)

وكالء النيابة.

يكػ ػػوف ك ػ ػػؿ م ػ ػػف وكي ػ ػػؿ و ازرة الع ػ ػػدؿ والم ػ ػػدعى الع ػ ػػاـ
ورئػػيس النيابػػة العامػػة بالواليػػة ،بحكػػـ منصػػبو ،وكيػػؿ

نيابة.
إنشاء وكاالت

18ػ

( )1

تنشأ وكػاالت النيابػة بموجػب أوامػر تأسػيس يصػدرىا
وزير العػدؿ ويحػدد مػدى اختصاصػيا المكػانى ويجػوز

النيابة وتنظيميا.

لو أف ينشػئ وكػاالت نيابػة متخصصػة ألى مػف أنػواع

الجرائـ.

5

( )2

يصػ ػػدر وزيػ ػػر العػ ػػدؿ الم ػ ػوائح الالزمػ ػػة لتنظػ ػػيـ عمػ ػػؿ
وك ػػاالت النيابػ ػػة ووض ػػع ىياكميػ ػػا ودرج ػػات أعضػ ػػائيا
وعالقاتيـ.

سمطات النيابذة

19ػ

الجنائية فى

تكوف لمنيابة الجنائية سمطة اإلشراؼ عمى سير الدعوى
الجنائية وتوجيو التحرى كما تختص بتوجيو التيمة

وبمباشرة االدعاء أماـ المحاكـ الجنائية.

اإلشراؼ عمى

6

الدعوى الجنائية.

منح سمطات وكالة

النيابة.

تأييد ق اررات وكالة

21ػ

يجوز لوزير العدؿ أف يمػنح سػمطات وكالػة النيابػة فػى التحػرى
ألى شخص أو لجنة متى قدر أف فى ذلؾ تحقيقاً لمعدالة.

7

21ػ ػ

( )1

يرفػػع وكيػػؿ النيابػػة ق ػ ارره بشػػطب الػػدعوى الجنائيػػة إلػػى
رئيسػػو المباشػػر ،فػػإذا أيػػده يرفػػع ل ػرئيس النيابػػة العامػػة

النيابة واستئنافيا.

( )2

بالوالية.

يس ػ ػػتأنؼ قػ ػ ػرار وكي ػ ػػؿ النياب ػ ػػة ب ػ ػػرفض ف ػ ػػتح ال ػ ػػدعوى

الجنائية أو برفض توجيو التيمػة وقػ ارره بتوجيػو التيمػة
أو بالضػبط المقيػػد لمحريػة فػػى الػنفس أو المػػاؿ لرئيسػػو
المباشر.

8

( )3

يسػػتأنؼ الق ػرار النيػػائى لوكالػػة النيابػػة المتعمػػؽ بحجػػز

األمواؿ لقاضى محكمة االستئناؼ.

انفظم انثبنث
ششعت انجُبيبث انؼبيت
وانششعت انقضبئيت

وششعت انغجىٌ وعهغبتهب
22ػ

تكويف قوات

تتكوف قوات الشرطة عمى الوجو الوارد فى قانوف قوات
الشرطة لسنة .1999

الشرطة.

الشرطة لقضائية.

11

 23ػ ػ ػ

( )1

9

يخص ػ ػػص وزي ػ ػػر الداخمي ػ ػػة بع ػ ػػد التش ػ ػػاور م ػ ػػع رئ ػ ػػيس
القض ػػاء ق ػػوة م ػػف الشػػػرطة لمس ػػمطة القض ػػائية يحػ ػػدد

أفرادىا ورتبيـ.
( )2

تختص الشرطة القضائية بالمسائؿ اآلتية:
( أ)

التحضير لمجمسات،

(ب)

ضبط األمف والنظاـ فى المحاكـ،

(ج )

تنفيذ العقوبات التى توكميا إلييا المحاكـ،

(د )

تنفيػ ػػذ األوامػ ػػر والتوجييػ ػػات التػ ػػى تصػ ػػدرىا
المحاكـ،

(ىػ ػػ) أى ميػ ػػاـ قانوني ػػة أخػػػرى يوكمي ػػا إلييػػػا رئ ػػيس
القضاء.

()3

تمػ ػػارس الشػ ػػرطة القضػ ػػائية إختصاصػ ػػاتيا بالبن ػ ػػد ()2
تحت إمرة رئيس القضاء.

إختصاصات شرطة

24ػ

الجنايات

تكوف لشرطة الجنايات العامة االختصاصات الجنائية اآلتية:
( أ)

تمقػ ػػى البالغػ ػػات فػ ػػى الج ػ ػرائـ المنصػ ػػوص عمييػ ػػا فػ ػػى
الجدوؿ الثانى الممحؽ بيذا القانوف،

العامة.
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(ب)

القي ػػاـ بالتحريػػػات الجنائيػ ػػة تحػػػت إشػ ػراؼ وتوجييػ ػػات
النيابة الجنائية أو القضاء بحسب الحاؿ،

(ج )

تنفيػ ػػذ األحكػ ػػاـ واألوامػ ػػر القضػ ػػائية أو أى أحكػ ػػاـ أو

قػ اررات قانونيػػة صػػادرة مػػف المحكمػػة أو النيابػػة أو أى
سمطة مختصة أخرى،

(د )

القياـ بأعماؿ البحث الجنائى الفنى.

(ىػ)

القياـ بأعماؿ السجوف ودور الرعاية والمصػحات وحفػظ

(و )

تقػ ػ ػػديـ الػ ػ ػػدعاوى الجنائي ػ ػ ػػة لممحػ ػ ػػاكـ الجنائيػ ػ ػػة وف ػ ػ ػػؽ

أمنيا ورعاية نزالئيا،

توجييات وكالة النيابة،
(ز )

سمطات شرطة
الجنايات

25ػ

اإلفػ ػراج ف ػػى الجػ ػرائـ المنص ػػوص عميي ػػا ف ػػى الج ػػدوؿ

الثالث الممحؽ بيذا القانوف.

مع مراعاة أحكاـ المادتيف  23و  24وفى سػبيؿ تنفيػذ أحكػػاـ
ىذا القانوف تكوف لشرطة الجنايات العامة السمطات اآلتية:
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( أ)

العامة.

(ب)

التحرى وفقاً ألحكاـ ىذا القانوف،

القبض وفقاً ألحكاـ ىذا القانوف،

(ج )

إغػػالؽ الطػػرؽ واألمػػاكف العامػػة وفق ػاً ألحكػػاـ المػػادة

(د )

التفتػػيش والضػػبط والتحريػػز وفػػؽ توجييػػات النيابػػة أو

،128

القضاء بحسب الحاؿ،
(ىػ)

(و )
(ز )

أخذ التعيدات والضمانات وفقاً ألحكاـ ىذا القانوف،

إصدار التكميؼ بالحضور وفقاً ألحكاـ ىذا القانوف،

طمب العوف مف أى شخص لمنع وقوع أى جريمػة أو

ضبطيا.
سمطات الضػابط

26ػ

( )1

المسئوؿ والضابط

يجوز لضابط الشػرطة الجنائيػة األعمػى فػى أى دائػرة

محمية أف يباشر ذات السمطات التى يباشرىا الضابط
المسئوؿ عف نقطة شرطة فى تمؾ الدائرة.

األعمى
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( )2

يباشػ ػػر الضػ ػػابط المس ػ ػػئوؿ س ػ ػػمطات اإلش ػ ػراؼ عم ػ ػػى
التحرى طبقاً ألحكاـ المادة  19فى حالة غياب وكيؿ
النيابػػة والقاضػػى ولػػو فػ

ذلػػؾ مباشػػرة سػػمطاتيما

المتعمقػ ػػة بف ػ ػػتح ال ػ ػػدعوى الجنائي ػ ػػة وشػ ػػطبيا وتوجي ػ ػػو
التيمة وسمطات الضبط ،ويقصػد بغيػاب وكيػؿ النيابػة
أو القاضػػى أنػػو لػػـ يػػتـ تعيػػيف وكيػػؿ نيابػػة أو قاضػػى
أصػ ػالً أو غاب ػػا غيابػ ػاً فعميػ ػاً مؤقتػ ػاً بس ػػبب االج ػػازة أو

المػػرض أو أى سػػبب آخػػر ولػػـ يػػتـ تعيػػيف بػػديؿ ألى

منيما.
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سػػػػػػػػمطات شػػػػػػػػرطة

27ػ ػ

مػػع م ارعػػاة األحكػػاـ الخاصػػة بتنفيػػذ العقوبػػات المنصػػوص عمييػػا
فى ىذا القانوف ،تختص شرطة السجوف بالمسائؿ اآلتية:

السجوف.

( أ)

تنفيػػذ عقوبػػات اإلعػػداـ والقطػػع والسػػجف ،وأى عقوبػػة

أخرى يوكؿ إلييا أمر تنفيذىا مف المحكمة،
(ب)

تنفيػػذ أوامػػر الحػػبس التػػى توكػػؿ الييػػا مػػف المحكمػػة أو
النيابة الجنائية.

تفتيش السجوف.

28ػ ػ

يجػػوز لمقاضػػى أو وكيػػؿ النيابػػة ،حسػػب االختصػػاص ،دخػػوؿ
السجف وتفتيشو والوقوؼ عمى أحواؿ النزالء.

انفظم انشابغ
دائشة االختظبص
االختصاص

 29ػ ػ

( )1

تج ػػرى التحري ػػات والمحاكم ػػة ف ػػى أى جريم ػػة أم ػػاـ

شػػرطة الجنايػػات العامػػة أو وكالػػة النيابػػة أو المحكمػػة

المكانى.

التى وقعت الجريمة فى دائرة اختصاصيا.
( )2

تعتبػػر الجريمػػة واقعػػة فػػى دائ ػرة االختصػػاص فػػى أى

مف الحاالت اآلتية:

15

( أ)

ارتك ػػاب الجريم ػػة كميػ ػاً أو جزئيػ ػاً فػػػى دائػ ػرة

(ب)

وجػػود أثػػر ظػػاىر لمجريمػػة فػػى مكػػاف داخػػؿ

(ج )

إذا كانػ ػ ػػت الجريمػ ػ ػػة متفرعػ ػ ػػة مػ ػ ػػف جريمػ ػ ػػة

االختصاص،

دائرة االختصاص،

أصمية ارتكبت داخؿ دائرة االختصاص،
كوف أى شخص ارتكبت ضده الجريمة ،أو

(د )

م ػػاؿ أرتكب ػػت بش ػػأنو الجريم ػػة ،ق ػػد نق ػػؿ إل ػػى
دائػ ػرة االختص ػػاص بوس ػػاطة الج ػػانى أو أى
شخص يعمـ بالجريمة،
وج ػػود الش ػػاكى أو الم ػػتيـ أو وج ػػود أى م ػػاؿ

(ىػ ػػ)

ارتكب ػ ػ ػ ػ ػػت بش ػ ػ ػ ػ ػػأنو الجريم ػ ػ ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػ ػ ػػى دائػ ػ ػ ػ ػ ػرة
االختص ػ ػػاص ،مت ػ ػػى ق ػ ػػدرت وكال ػ ػػة النياب ػ ػػة
المختص ػػة أف م ػػف األوفػػػؽ أال ي ػػرد التحػػػرى
لمدائرة التى وقعت فييا الجريمة.
( )3

يجػػوز ألى مستشػػار قػػانونى أف يباشػػر سػػمطات وكيػػؿ

النيابػ ػػة ،وألى قاضػ ػػى أف يباشػ ػػر السػ ػػمطات الموكولػ ػػة
لمقضاة فى التحرى والضبط وذلػؾ فػى أى مكػاف اتفػؽ
وجوده فيو ولـ يكف وكيؿ النيابة أو القاضى المختص

سمطة وكالة النيابة

31ػ

( )1

فى تحويؿ التحرى.

موجوداً.

يجوز لوكيؿ النيابة متى تمقػى عممػاً بػأى جريمػة وقػدر

أف مػػف األوف ػػؽ طبقػ ػاً ل وام ػػر المنظم ػػة لالختص ػػاص
أولتوزيع العمؿ ،إجراء التحرى فييا بوساطة أى وكالة

نيابة أخرى ،أف يحيؿ التحرى إلييا.
( )2

يجػػوز لػرئيس النيابػػة العامػػة بالواليػػة أو المػػدعى العػػاـ

أف يصػدر أمػ اًر بتحويػؿ أى تحػ كػر مػف وكالػػة نيابػة إلػػى

أخرى داخؿ دائػرة اختصاصػو ،متػى قػدر أف فػى ذلػؾ

( )3

تحقيقاً لمعدالة.

يجػػوز لػػوزير العػػدؿ تحويػػؿ أى تحػ كػر مػػف وكالػػة نيابػػة

إلى أخرى داخؿ السوداف ،متى قدرأف فى ذلػؾ تحقيقػاً
لمعدالة.
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سمطة المحكمة فى

31ػ ػ

( )1

يجػػوز لممحكمػػة مت ػػى أحيم ػػت إليي ػػا دع ػػوى جنائيػػة
لممحاكم ػػة بوس ػػاطة وكال ػػة النياب ػػة ،وق ػػدرت طبقػ ػاً

تحويؿ الدعاوى

ل وام ػػر المنظم ػػة لالختص ػػاص أو توزي ػػع العم ػػؿ أف

الجنائية.

م ػػف األوف ػػؽ أف تت ػػولى المحاكم ػػة محكم ػػة أخ ػػرى ،أف

تحيؿ الدعوى الجنائية إلييا.
( )2

يجػػوز ل ػرئيس محكمػػة االسػػتئناؼ أو قاضػػى المحكمػػة
الجنائي ػػة العام ػػة ،أف يص ػػدر أمػ ػ اًر بتحوي ػػؿ أى دع ػػوى

جنائية مف محكمة إلى أخػرى داخػؿ دائػرة اختصاصػو

( )3

متى قدر أف فى ذلؾ تحقيقاً لمعدالة.

يجػػوز ل ػرئيس القضػػاء تحويػػؿ أى دعػػوى جنائيػػة مػػف

محكمػػة إلػػى أخػػرى داخػػؿ السػػوداف متػػى قػػدر أف فػػى

عدـ بطالف

 32ػ

ذلؾ تحقيقاً لمعدالة.

ال تبطػؿ أى إجػراءات جنائيػػة أتخػذت أمػاـ وكالػة نيابػػة أو
محكمػػة لمحػػض انيػػا وفقػاً لمقواعػػد المبينػػة فػػى ىػػذا الفصػػؿ كػػاف

اإلجراءات بسبب

ينبغػػى اتخاذىػػا أمػػاـ وكالػػة نيابػػة أو محكمػػة أخػػرى متػػى أتخػػذت

االختصاص.

بحسف نية.

انببة انثبنث
انذػىي انجُبئيت وانتحشي فيهب

انفظم األول
انذػىي انجُبئيت
فتح الدعوى

 33ػ ػ

الجنائية.

حؽ رفع البالغ

ػاء عم ػػى عم ػػـ ل ػػدى ش ػػرطة الجناي ػػات
تف ػػتح ال ػػدعوى الجنائي ػػة بن ػ ً
ػاء عمػػى مػػا يرفػػع إلػػى أييمػػا مػػف
العامػػة أو وكيػػؿ النيابػػة أو بنػ ً
بالغ أو شكوى.

34ػ ػ

( )1

يرفػػع الػػبالغ مػػف أى شػػخص مكمػػؼ بحفػػظ األمػػف
والنظاـ العاـ أومف أى شخص فى الجػرائـ التػى يتعمػؽ

والشكوى.

( )2

بيا حؽ عاـ.

ترفع الشكوى مػف الشػخص الػذى أرتكبػت الجريمػة فػى

حقػػو أو فػػى نطػػاؽ مسػػئوليتو ،أو مػػف ينػػوب عنػػو ،فػػإذا
كاف الذى أرتكبػت الجريمػة فػى حقػو صػغي اًر أو مصػاباً
بعاىة عقمية ،جاز لوليو أف يرفع الشكوى نيابة عنو.

تقييد فتح الدعوى
الجنائية.

35ػ

ال يجوز فتح الدعوى الجنائية:
( أ)

17

بوسػػاطة شػػرطة الجنايػػات العامػػة إال بػػإذف مػػف وكيػػؿ
النيابة:
( أوال) فػى الجػرائـ التػػى ال يجػػوز فييػػا القػػبض بػػدوف

أمر،
(ثانيا)
(ب)

المتعمقة بموظؼ عاـ،

ػاء عمػػى إذف مػػف الجيػػة المختصػػة إذا كانػػت مػػف
إال بنػ ً
الجرائـ اآلتية:
(أوال)
(ثاني ػػا)
(ثالث ػػا)

المخمة بسير العدالة إال بإذف مف المحكمة،
الت ػػى يج ػػوز فيي ػػا التن ػػازؿ الخ ػػاص إال م ػػف
صاحب الحؽ أو مف ينوب عنو،

الت ػػى ي ػػنص أى ق ػػانوف عم ػػى اش ػػتراط اإلذف

فييا مف الجية التى يحددىا القانوف،
(ج )

ف ػػى مواجي ػػة أى ش ػػخص يتمت ػػع بحص ػػانة إجرائي ػػة أو
موضوعية إال وفقاً ألحكاـ القانوف الذى ينص عمييا.

التنازؿ الخاص.

36ػ ػ

إنقضاء الدعوى

37ػ

( )1

يجػػوز لممضػػرور أو صػػاحب المصػػمحة ،أو وليػػو إذا
كاف صغي اًر أو مصػاباً بعاىػة عقميػة ،التنػازؿ عػف حقػو

الخاص فى الدعوى الجنائية بػالعفو أو الصػمح فػى أى

وقت قبؿ أف يصدر فييا حكـ نيائى مع عدـ اإلخػالؿ
( )2

بالحؽ العاـ.

يجوز لممضرور أو وليو التنػازؿ عػف الػدعوى الجنائيػة

فى حالة الجػرائـ المدرجػة بالجػدوؿ األوؿ الممحػؽ بيػذا
( )3

الجنائية.

( )1

القانوف شريطة أف يكوف الضرر قاص اًر عميو.

تق ػ ػػوـ النياب ػ ػػة الجنائي ػ ػػة مق ػ ػػاـ المض ػ ػػرور أو ص ػ ػػاحب

المصمحة حيثما تعارضت مع مصمحة وليو.

تنقضى الدعوى الجنائية بأى مف األسباب اآلتية:
( أ)
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صػػدور ق ػرار بإنيائيػػا مػػف وكيػػؿ النيابػػة أو
ػاء عمػػى
المحكمػػة بسػػبب وفػػاة المػػتيـ أو بنػ ً
التنازؿ الخاص عف الدعوى الجنائية،

(ب)

صدور حكـ نيائى فييا بالبراءة أو باإلدانة،

(ج )

صدور قرار مسبب مف وكالة النيابػة بػرفض
توجيو التيمة ،أو بشطب الدعوى الجنائية،

(د )

صػػدور قػرار مسػػبب مػػف وزيػػر العػػدؿ بوقػػؼ

(ىػ ػ ػػ)

ص ػ ػػدور قػ ػ ػرارمف المحكم ػ ػػة بش ػ ػػطب ال ػ ػػدعوى

الدعوى الجنائية،
الجنائية،

(و )

ص ػػدور قػ ػرار م ػػف رئ ػػيس الجميوري ػػة بػ ػالعفو

العاـ الذى يشمؿ الدعوى الجنائية.
( )2

إذا انقضت الدعوى الجنائية بأى مف األسباب المػذكورة
ف ػػى البن ػػد ( ،)1ف ػػال يج ػػوز ف ػػتح دع ػػوى جنائي ػػة أخ ػػرى
مؤسس ػػة عم ػػى ذات الوق ػػائع إال ف ػػى حال ػػة ع ػػدـ توجي ػػو
التيمة أو شطب الدعوى الجنائية.

 38ػ ػ ػ

التقادـ المسقط

( )1

ال يج ػ ػػوز ف ػ ػػتح الػػ ػػدعوى الجنائي ػ ػػة ف ػ ػػى الجػ ػ ػرائـ ذات
العق ػػوبات التعزيريػػة إذا انقضػػت مػػدة التقػػادـ بػػدءاً مػػف

لمدعوى الجنائية.

تاريخ وقوع الجريمة وىى:

عش ػػر س ػػنوات ف ػػى أى جريم ػػة معاق ػػب عم ػػى

( أ)

ارتكابيػػا باإلعػػداـ أو بالسػػجف عشػػر سػػنوات
(ب)

فأكثر،

خمس سنوات فى أى جريمة معاقب عمى

ارتكابيا بالسجف أكثر مف سنة واحدة،
(ج )
( )2

سنتاف فى أى جريمة أخرى.

ينقط ػػع سػ ػرياف م ػػدة التق ػػادـ مت ػػى مػػػا فتح ػػت ال ػػدعوى
الجنائية.

انفظم انثبًَ
انتحشي

انفشع األول
أحكبو ػبيت
تولى التحرى.

19

 39ػ

( )1

يكػػوف التحػػرى بوسػػاطة شػػرطة الجنايػػات العامػػة تحػػت
إشػ ػراؼ وتوجيي ػػات وكال ػػة النياب ػػة وفقػ ػاً ألحك ػػاـ ى ػػذا

القانوف.
( )2

يجػػوز لوكيػػؿ النيابػػة أف يباشػػر التحػػرى أو يسػػتكممو
بنفسو إذا دعػت الضػرورة لػذلؾ ،وتكػوف لػو فػى ذلػؾ

مباشرة وظائؼ المتحرى وممارسة سمطاتو.

التنحى عف تولى

41ػ

أى دعوى جنائية ،يكوف ىو طرفاً فييا أو تكوف لو فييػا مصػمحة

التحرى.

خاصة.
 41ػ ػ

محضر التحرى.

ال يجوز لمضػابط المسػئوؿ أو لوكيػؿ النيابػة أف يتػولى التحػرى فػى

يك ػػوف التح ػػرى كتاب ػػة ،ويج ػػوز بموافق ػػة وكال ػػة النياب ػػة أف يك ػػوف

مسػ ػػجالً أو مصػ ػػو اًر بػ ػػأى وسػ ػػيمة ،عمػ ػػى أف تكػ ػػوف لػ ػػو خالصػ ػػة

مكتوبة.

مشتمالت محضر

42ػ

يشتمؿ محضر التحرى عمى اآلتى:

التحرى.

( أ)

أى تحريات أولية،

(ب)

أقواؿ المبمغ أو الشاكى،

(ج )

أقواؿ الشيود،

(د )

أقواؿ المتيـ،

(ىػ)

حظر التأثير عمى

43ػ ػ

التحرى،

(و )

قرار توجيو التيمة،

(ز )

أى إجراءات تتخذ فى التحرى،

(ح )

أى ق ػ ػ ػرار لوكيػ ػ ػػؿ النيابػ ػ ػػة بشػ ػ ػػطب الػ ػ ػػدعوى

(ط )
( )1

أى تقارير ليا صمة بالػدعوى الجنائيػة موضػوع

الجنائية،

خالصة التحرى وقرار الرفع لممحاكمة.

ال يمػػزـ الشػػخص الػػذى يػػدلى بأقوالػػو فػػى التحػػرى
بحمؼ اليميف ،عمى أنػو يجػوز توجيػو اليمػيف لمػف يقػدـ

التحرى.
( )2

بالغاً أو شكوى.

ال يجوز لسػمطات التحػرى أو أى شػخص آخػر التػأثير

عمػ ػػى أى طػ ػػرؼ فػ ػػى التحػ ػػرى بػ ػػاإلغراء أو اإلك ػ ػراه أو
األذى لحممػػو عمػػى اإلدالء بػػأى أق ػواؿ أو معمومػػات أو
االمتناع عف ذلؾ.

انفشع انثبًَ
إجشاءاث فتح انذػىي انجُبئيت
فتح الدعوى

 44ػ ػ ()1

يش ػػتبو ف ػػى إرتك ػػاب جريم ػػة ،يجػػػوز فيي ػػا الق ػػبض بػػػدوف

الجنائية أماـ

الشػرطة فى الجرائـ

التى يجوز فييا

القبض بدوف أمر.

إذا تػ ػوافرت ل ػػدى الض ػػابط المس ػػئوؿ أى معموم ػػات جعمت ػػو
أمر ،فعميو فتح الدعوى الجنائية.

( )2

إذا رفػػع إلػػى الضػػابط المسػػئوؿ بػػالغ أو شػػكوى عػػف
وق ػػائع تش ػػير إل ػػى ارتك ػػاب جريم ػػة يج ػػوز فيي ػػا الق ػػبض
بػػدوف أمػػر ،فمػػو أف يقػػوـ بتحػػر أولػػى لالسػػتيثاؽ مػػف
الوقػػائع أو االشػػتباه ،أو أف يفػػتح الػػدعوى الجنائيػػة ،أمػػا

إذا اقتن ػ ػػع الضػ ػ ػػابط المسػ ػ ػػئوؿ بػ ػ ػػأف وقػ ػ ػػائع الػ ػ ػػبالغ أو
الش ػػكوى ليس ػػت ص ػػحيحة أو ال تش ػػكؿ ش ػػبية بجريم ػػة
فيجػوز لػو أف يػرفض فػتح الػدعوى الجنائيػة ،عمػى أف

يخط ػػر المبم ػػغ أو الش ػػاكى بحق ػػو ف ػػى رف ػػع األم ػػر إل ػػى
وكالة النيابة.

( )3

إذا قرر الضابط المسئوؿ فتح الدعوى الجنائية ،فعميػو
قي ػ ػػد خالص ػ ػػة ال ػ ػػدعوى الجنائي ػ ػػة ف ػ ػػى دفت ػ ػػر ال ػ ػػدعاوى
الجنائيػػة وعميػػو كػػذلؾ تػػدويف حيثيػػات الػػدعوى الجنائيػػة

والتح ػػرى األول ػػى ف ػػى محض ػػر التح ػػرى وتالوت ػػو عم ػػى
المبمغ أو الشاكى ليوقع عميو.

فتح الدعوى

45ػ

( )1

الجنائية أمػاـ

إذا توافرت لػدى الضػابط المسػئوؿ أى معمومػات أو رفػع
إليو بالغ أو شكوى ،جعمتو يشتبو فػى إرتكػاب جريمػة

ال يجوز فييا القبض بدوف أمػر ،فعميػو تػدويف ممخػص

الشػرطة فى الجرائـ

ذلؾ فى تقريػر واحالتػو مػع المبمػغ أوالشػاكى إلػى وكالػة

التى ال يجوز فييا

النيابة التخاذ ما تراه مناسباً ،فإذا رفض تدويف التقريػر

القبض بدوف أمر.

واإلحالة ،فعميو أف يخطػر المبمػغ أو الشػاكى بحقػو فػى

رفع األمر إلى وكالة النيابة.
( )2

يجػوز لمضػػابط المسػػئوؿ فػػى الحالػػة المػػذكورة فػػى البنػػد
( ،)1أف يف ػ ػ ػػتح ال ػ ػ ػػدعوى الجنائي ػ ػ ػػة ويتخ ػ ػ ػػذ إجػ ػ ػ ػراءات
التح ػ ػػرى الفوري ػ ػػة باس ػ ػػتثناء الق ػ ػػبض إذا تب ػ ػػيف ل ػ ػػو م ػ ػػف

الظروؼ أف التأخير فى التحرى سػيترتب عميػو إضػرار
ب ػػالغ بس ػػير العدال ػػة ،عم ػػى أف يرس ػػؿ تقريػ ػ اًر ب ػػذلؾ إل ػػى
وكيؿ النيابة خالؿ أربع وعشريف سػاعة مبينػاً األسػباب
التى دعتو التخاذ تمؾ اإلجراءات.

رفع محضر

46ػ

( )1

عمى الضابط المسئوؿ ،بعد تدويف الػدعوى الجنائيػة
أف يرفػػع محضػػر التحػػرى لوكيػػؿ النيابػػة عػػف طريػػؽ

التحرى.

الضابط األعمى ،إف وجد.
( )2

يجوز لمضابط األعمى أف يصدر التعميمات التى يراىا

مناسػ ػػبة لمضػ ػػابط المسػ ػػئوؿ مػ ػػع تػ ػػدوينيا فػ ػػى محضػ ػػر
التحرى.

فتح الدعوى

الجنائية أماـ وكالة

النيابة.

47ػ ػ

إذا ت ػوافرت لػػدى وكيػػؿ النيابػػة أى معمومػػات جعمتػػو يشػػتبو ف ػػى
ارتك ػػاب جريم ػػة ،أو إذا رف ػػع إلي ػػو ب ػػالغ أو ش ػػكوى ع ػػف وق ػػائع
تشير إلى وقوع جريمة ،فمػو أف يقػوـ بتحػر أولػى ،لالسػتيثاؽ مػف
الوقػػائع أو االشػػتباه ،أو أف يوجػػو اليمػػيف إلػػى المبمػػغ أو الشػػاكى،

فػػإذا اقتنػػع بصػػحة الوقػػائع أو االشػػتباه ،فعميػػو أف يػػأمر الضػػابط

المسئوؿ بفتح الدعوى الجنائية وتدوينيا وقيدىا.

انفشع انثبنث
إجشاءاث انتحشي فً حبالث خبطت
إجراءات التحرى

 48ػ

( )1

عمػى الضػابط المسػػئوؿ بعػد رفػع محضػر التحػػرى أف
يتخػ ػ ػػذ اإلج ػ ػ ػراءات الفوريػ ػ ػػة التاليػ ػ ػػة إذا كانػ ػ ػػت طبيعػ ػ ػػة

الفورية.

الجريمة تقتضى ذلؾ:
( أ)

أف ينتقػ ػػؿ فػ ػػو اًر إلػ ػػى مكػ ػػاف الوقػ ػػائع ليتحػ ػػرى

(ب)

أف يتخػ ػ ػػذ الخط ػ ػ ػوات الالزمػ ػ ػػة لمبحػ ػ ػػث عػ ػ ػػف

فييا،

المشتبو فيو والقبض عميو،
(ج )

إذا كانػ ػػت الجريمػ ػػة متعمقػ ػػة بػ ػػالموت أواألذى

الجسػيـ ،أف يتخػذ مػػا يمػزـ السػتدعاء الطبيػػب
المخػػتص لفحػػص الجثػػة أو المصػػاب أو نقػػؿ
الجثػػة أو المصػػاب إلػػى أقػػرب مستشػػفى ،إذا
اسػػ ػػتدعى األمػػ ػػر ذل ػ ػػؾ ،وأف يخط ػ ػػر أوليػ ػ ػػاء
القتيػؿ أو المصػػاب ويػػدوف أى أقػواؿ ليػػـ فػػى

محضر التحرى.
( )2

ال يجوز دفف الجثة التى يتعمؽ بيا التحرى دوف تصػريح
مف وكيؿ النيابة ما لـ تدع الضرورة القصوى لذلؾ.

الفحص الطبى

 49ػ ػ

عمى المشتبو فيو.

أخذ البصمات

والصور.

الوفاة فى ظروؼ

إذا ق ػػبض عم ػػى أى ش ػػخص بن ػػاء عم ػػى ش ػػبية ب ػػأف ل ػػو عالق ػػة

بجريم ػػة ،فيج ػػوز لوكي ػػؿ النياب ػػة أو الض ػػابط المس ػػئوؿ أف يرس ػػمو
لمفح ػػص الطب ػػى أم ػػاـ طبي ػػب أو مس ػػاعد طب ػػى مت ػػى ك ػػاف ذل ػػؾ

 51ػ
 51ػ ػ ػ

ضرورياً لمتثبت مف ارتكاب الجريمة.

يجػػوز أف تؤخػػذ البصػػمات والصػػور ألى شػػخص أو أى شػػئ متػػى
كاف ذلؾ الزماً ألغراض التحرى.

( )1

إذا وردت معمومػ ػ ػػات أو ب ػ ػػالغ بػ ػ ػػالعثور عم ػ ػػى جثػ ػ ػػة
إنس ػػاف أو بانتح ػػار ش ػػخص أو موت ػػو ف ػػى ح ػػادث م ػػا،

معينة.

فعمى الضابط المسئوؿ ،ولو لـ تقـ لديو شبية بارتكاب
جريمػ ػػة ،أف يحػ ػػرر تقريػػ ػ اًر بالمعمومػ ػػات أو الػ ػػبالغ ثػ ػػـ

يقدم ػػو إل ػػى وكال ػػة النياب ػػة ،وأف ينتق ػػؿ ف ػػو اًر إل ػػى مك ػػاف

الجثػ ػػة ،ويتح ػ ػػرى ف ػ ػػى س ػ ػػبب المػ ػػوت ،وف ػ ػػؽ إجػ ػ ػراءات
التحرى فى الجرائـ المتعمقة بالموت.

( )2

عمػػى الضػػابط المسػػئوؿ عنػػد إكتمػػاؿ التحػػرى أف يقػػدـ

تقريره إلى وكالة النيابة.
( )3

عمػى وكيػؿ النيابػة متػى مػا مكنتػو حيثيػات التحػرى مػف
ذلػػؾ ،أف يتخػػذ قػ ار اًر بتوجيػػو تيمػػة ،أو قػ ار اًر مسػػبباً بػػأف

الوفاة ال تترتب عمييػا تيمػة ،وعميػو فػى ىػذه الحالػة أف

يرفػػع ق ػ ارره مشػػفوعاً بتقريػػر التحػػرى الػػى رئػػيس النيابػػة
العامة بالوالية.

التحرى بوساطة

 52ػ ػ

اإلدارى الشعبى

إذا وردت ل ػػىدارى الش ػػعبى معموم ػػات أو ب ػػالغ ب ػػالعثورعمى جث ػػة
إنساف أو بانتحػار شػخص أو موتػو فػى حػادث مػا ،فعميػو أف

يبمغ الضابط المسػئوؿ فػو اًر وأف ينتقػؿ الػى مكػاف الحػادث ويقػوـ

عف الوفاة.

فػػػى حض ػػور شػ ػػاىديف أو أكث ػػر بػ ػػإجراء التحػ ػػرى وفػػػؽ إج ػ ػراءات

التحرى فى الجػرائـ المتعمقػة بػالموت ،وأف يضػع تقريػ اًر بػإجراءات

التحػ ػػرى واألسػ ػػباب الظػ ػػاىرة لموفػ ػػاة ،ووصػ ػػؼ الجػ ػػروح والكسػ ػػور

واإلصابات بالجثػة وبيػاف حالتيػا ومػا يحػيط بيػا وذكػر أى سػالح
أو آل ػػة أس ػػتخدمت ف ػػى الظ ػػاىر إلح ػػداث الم ػػوت وأى معموم ػػات
تكشفت لو مما يتعمؽ بالوفاة ،وعميو أف يرفع تقريػره إلػى الضػابط
المسئوؿ ويستمر فى التحرى حتى يتواله الضابط المسئوؿ.

انفشع انشابغ
وظبئف انًتحشي وعهغبته
وظائؼ المتحرى.

53ػ تكوف لممتحرى الوظائؼ اآلتية:

21

( أ)

إجراء التحرى األولى وفتح الدعوى الجنائية أو

التوصية بفتح الدعوى الجنائية،

(ب)

تدويف محضر التحرى وحفظو،

(ج )

مباشرة إجراءات التحرى،

(د )

رف ػ ػػع المحضػ ػ ػػر أثنػ ػ ػػاء التح ػ ػػرى لمجيػ ػ ػػات المختصػ ػ ػػة

(ى ػػ)

رفػػع المحض ػػر ف ػػور إكتم ػػاؿ التح ػػرى إلػػى وكيػػؿ النياب ػػة

والتوصية لدييا بأى إجراء،

لتمخيصو ورفعو إلى المحكمة.
سمطات المتحرى.

54ػ ػ

تكػػوف لممتحػػرى أو لممشػػرؼ عمػػى التحػػرى السػػمطات اآلتيػػة وفػػؽ
أحكاـ ىذا القانوف:

21

( أ)

طمػػب حض ػػورأى شػػخص ي ػػرى أف لػػو ص ػػمة بال ػػدعوى

الجنائية،
(ب)

أخػػذ أق ػواؿ المبمػػغ أو الشػػاكى والمشػػتبو فيػػو أو المػػتيـ
والشػيود وأى شػخص آخػر لػو صػمة بالػدعوى الجنائيػػة

واستجوابو،
(ج )
(د )

القػػبض عمػػى أى شػػخص مشػػتبو فيػػو أو مػػتيـ وحبسػػو
أو اإلفراج عنو،

االحالػ ػػة لمفحػ ػػص الطبػ ػػى وأخػ ػػذ البصػ ػػمات والصػ ػػور

والقيػ ػ ػػاـ بػ ػ ػػاإلجراءات الفنيػ ػ ػػة والتقنيػ ػ ػػة التػ ػ ػػى يقتضػ ػ ػػييا
التحرى ،وتكميؼ أى شخص مختص بذلؾ،
(ىػ)

اتخاذ إجراءات الضبط.

انفشع انخبيظ
عهغبث وكبنت انُيببت
توجيو التحػرى

 55ػ

( )1

وتوجيػ ػ ػ ػػو المتحػ ػ ػ ػػرى بوسػ ػ ػ ػػاطة الضػ ػ ػ ػػابط المسػ ػ ػ ػػئوؿ

ومباشرتو

واصػ ػ ػػدار أى توجييػ ػ ػػات تتعمػ ػ ػػؽ بسػ ػ ػػير الػ ػ ػػدعوى

واالطالع

عمى محضره.

يكػػوف لوكيػػؿ النيابػػة حػػؽ اإلشػراؼ عمػػى التحػػرى

الجنائية.
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( )2

يجػػب عمػػى الضػػابط المسػػئوؿ اطػػالع وكيػػؿ النيابػػة
عمػػى سػػير التحػػرى وعػػرض المحضػػر عميػػو حسػػب

( )3

التوجييات التى تصدر إليو بشأف التحرى.

يكػ ػػوف لػ ػػوزير العػ ػػدؿ وألى مستشػ ػػار قػ ػػانونى أعمػ ػػى

بالنياب ػ ػػة الجنائي ػ ػػة أف يطم ػ ػػب ف ػ ػػى أى وق ػ ػػت أثن ػ ػػاء
التحػ ػػرى وضػ ػػع المحضػ ػػر أمامػ ػػو ،وأف يصػ ػػدر أى
توجييات بشأنو.
توجيو التيمة.

 56ػ

شطب التيمة.

57ػ

( )1

عمػػى وكيػػؿ النيابػػة ،بعػػد فػػتح الػػدعوى الجنائيػػة
وسػماع المشػتبو فيػو ،اف أمكػف ،وفػور مػا تتػوافر لػػو
البينػ ػػات األوليػ ػػة الكافيػ ػػة لتأسػ ػػيس االدعػ ػػاء حسػ ػػب
الظ ػ ػػاىر ،أف يق ػ ػػرر توجي ػ ػػو التيم ػ ػػة بالجريم ػ ػػة ال ػ ػػى

الشػخص المعنػػى ،ويػدوف ذلػػؾ فػى محضػػر التحػػرى
وأف يبمػػغ المػػتيـ شخصػػياً إذا كػػاف حاضػ اًر ،بالتيمػػة
وبحقو فى استئناؼ القرار.

( )2

إذا اسػ ػػتؤنؼ ق ػ ػرار توجيػ ػػو التيمػ ػػة فعمػ ػػى المتحػ ػػرى
إيقاؼ إجػراءات التحػرى ،إال مػا يترتػب عمػى تػأخيره
إضػرار بػالغ بسػير العدالػػة ،فػإذا أيػد القػرار أسػػتؤنؼ

التحرى ،واذا ألغى القرار أعتبر ذلػؾ شػطباً لمػدعوى
الجنائية.

يجوز لوكيؿ النيابة فى أى وقػت بعػد توجيػو التيمػة ،إذا اتضػح

أنػػو ال توجػػد أسػػباب كافيػػة لمسػػير فػػى الػػدعوى الجنائيػػة ،أف
يقػرر شػطبيا ويػدوف بػذلؾ قػ ار اًر مسػبباً ،ويصػدر أمػ اًر بػػاإلفراج

ع ػ ػػف أى م ػ ػػتيـ والتص ػ ػػرؼ ف ػ ػػى أى محج ػ ػػوزات وف ػ ػػؽ أحك ػ ػػاـ
القانوف ،عمى أف يرفع ق ارره إلى وكيؿ النيابة األعمى.

انفشع انغبدط
عهغبث انُيببت انجُبئيت بىقف انذػىي انجُبئيت
وانىػذ بىقف تُفيز انؼقىبت
وقػؼ الدعػوى

الجنائية.

58ػ

( )1

يجوز لوزير العدؿ فػى أى وقػت بعػد اكتمػاؿ التحػرى،
وقبػػؿ صػػدور الحكػػـ اإلبتػػدائى فػػى الػػدعوى الجنائيػػة،
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أف يتخػػذ ق ػ ار اًر مسػػبباً بتوقيعػػو بوقػػؼ الػػدعوى الجنائيػػة
ضػػد أى مػػتيـ ،ويكػػوف ق ػ ارره نيائي ػاً وال يجػػوز الطعػػف

فيػ ػػو ،وعمػ ػػى المحكمػ ػػة عندئػ ػػذ أف توقػ ػػؼ اإلج ػ ػراءات

( )2

وتصدر األوامر الالزمة إلنياء الدعوى الجنائية.

ال يجػػوز صػػدور قػ ػرار وفػػؽ البن ػػد ( )1فػػى الػػدعاوى

الجنائية المتعمقة بجرائـ الحدود والقصاص أو الجرائـ
التػ ػ ػػى يجػ ػ ػػوز فييػ ػ ػػا التنػ ػ ػػازؿ الخػ ػ ػػاص عػ ػ ػػف الػ ػ ػػدعوى
( )3

الجنائية.

يجوز لوزير العدؿ ،أو مف يمثمو ،أف يطمب االطالع

عمػػى محضػػر المحاكمػػة لمنظػػر فػػى ممارسػػة سػػمطتو
فى وقؼ الدعوى الجنائيػة ،وعمػى المحكمػة عندئػذ أف
توقػػؼ الس ػػير فػػى المحاكم ػػة إل ػػى حػػيف ص ػػدور قػ ػرار
وزير العدؿ.
الوعد بوقؼ تنفيذ

59ػ

( )1

يجوز لوكيؿ النيابػة األعمػى ،فػى سػبيؿ الحصػوؿ عمػى
شيادة شخص متيـ مػع غيػره فػى جريمػة ذات عقوبػة

العقوبة.

تعزيرية ال يكوف لو فييا الدور األكبػر ،أف يتخػذ قػ ار اًر

مسػػبباً قبػػؿ المحاكمػػة يعػػد فيػػو المػػتيـ المعنػػى بوقػػؼ

تنفي ػػذ أى عقوب ػػة ق ػػد توق ػػع عمي ػػو ،شػ ػريطة أف يفش ػػى
المػتيـ بكػؿ مػػا يعممػو عػف الوقػػائع والظػروؼ المتعمقػػة

بتمؾ الجريمة ،وعف أى شخص آخر لو عالقة بيا.
( )2

يسػػتجوب المػػتيـ المػػذكور شػػاىداً فػػى المحاكمػػة ،كمػػا

يسػػتجوب فييػػا ويخاطػػب ويحػػاكـ متيم ػاً ،فػػإذا صػػدر

ق ػرار بإدانتػػو وتوقيػػع عقوبػػة عميػػو ،فعمػػى المحكمػػة أف

تتحقؽ ،فى جمسة منفصمة ،مف وفائو بجميع الشروط
التى قاـ عمييا الوعد ،فإذا ثبت أنو قد وفى فعمييا أف

تصدر أم اًر بوقػؼ تنفيػذ العقوبػة ،أمػا إذا ثبػت بأنػو لػـ
يػ ػػوؼ وذلػ ػػؾ بإخفػ ػػاء أمػ ػػر مػ ػػف األمػ ػػور الجوىريػ ػػة أو
اإلدالء بشػػيادة كاذبػػة ،فعمييػػا أف تصػػدر أم ػ اًر بتنفيػػذ
العقوبة المحكوـ بيا.

انفشع انغببغ
سمطة القاضى فى

61ػ ػ ػ

( )1

إذا أقػ ػػر أى مػ ػػتيـ أثنػ ػػاء التحػ ػػرى ،وقبػ ػػؿ المحاكمػ ػػة
بإرتك ػػاب الجريم ػػة موض ػػوع التح ػػرى ،فعم ػػى المتحػػػرى

تمقى اإلق اررات.

أخػػذه إلػػى القاضػػى لتمقػػى إق ػ ارره وتدوينػػو فػػى محضػػر

التحرى.
( )2عم ػػى القاض ػػى أف يتحق ػػؽ م ػػف أف الم ػػتيـ يق ػػر بمح ػػض
االختيار وأف يدوف اإلقرار فى حضور المتيـ ثـ يتمػوه
عميػػو ويطم ػػب من ػػو التوقي ػػع عمي ػػو ،ف ػػإذا رف ػػض الم ػػتيـ

التوقيػػع ،يقػػوـ القاضػػى بإثبػػات الػػرفض فػػى المحضػػر
وبالتوقيع عمى اإلقرار بنفسو.

انببة انشابغ
اإلحضبس وانضبظ وانضًبٌ
انفظم األول
انتكهيف ببنحضىس
أمر التكميؼ

61ػ ػ

بالحضور.

ػاء عمػػى
يجػػوز لشػػرطة الجنايػػات العامػػة مػػف تمقػػاء نفسػػيا أو بنػ ً
أم ػ ػػر م ػ ػػف وكال ػ ػػة النياب ػ ػػة أو المحكمػػ ػػة ،تكميػػ ػػؼ أى ش ػ ػػخص
بالحضػػور ليقػػدـ نفسػػو أو ليبػػرز أى محػػرر أو شػػئ آخػػر متػػى
كاف ذلؾ ضرورياً ألغراض التحرى أو المحاكمة أو التنفيذ ألى
أمر صادر مف وكالة النيابة أو المحكمة.

كيفية إعػالف

 62ػ

( )1

يػػتـ اإلعػػالف بتسػػميـ الشػػخص المكمػػؼ بالحضػػور
إحػػدى صػػورتى أمرالتكميػػؼ وعمػػى المكمػػؼ بالحضػػور

التكميؼ بالحضور.

أف يوقع عمى الصورة األخرى متى طمب منو ذلؾ.
( )2

إذا ك ػ ػػاف الش ػ ػػخص حاضػ ػ ػ اًر أم ػ ػػاـ ش ػ ػػرطة الجناي ػ ػػات

العامة أو وكالة النيابة أو المحكمة ،فيجوز ألى منيـ
أف يأمره بالحضور فػى وقػت ومكػاف معينػيف عمػى أف
يدوف ذلؾ فى المحضر.
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عدـ العثور عمى
الشخص.

 63ػ

( )1

إذا لػػـ يػػؤد البحػػث الػػالزـ إلػػى العثػػور عمػػى الشػػخص
المكمػػؼ بالحضػػور فيجػػوز إعػػالف أمػػر التكميػػؼ بتػػرؾ

صػػورة منػػو لمشػػخص المػػذكور لػػدى أى شػػخص بػػالغ
م ػػف أفػ ػراد أسػ ػرتو ،وعم ػػى الش ػػخص المس ػػتمـ أف يوق ػػع
عمى الصورة األخرى متى طمب منو ذلؾ ،كمػا يجػوز

أف يتـ اإلعالف بإلصػاؽ صػورة منػو فػى مكػاف ظػاىر
حيث يقيـ الشخص المكمؼ بالحضور.
( )2

إذا كػػاف الشػػخص المطمػػوب حضػػوره مجيػػوؿ المكػػاف
فيجػ ػػوز لوكيػ ػػؿ النيابػ ػػة أو القاضػ ػػى أف ينشػ ػػر إعالن ػ ػاً
بوسػ ػ ػػائؿ اإلعػ ػ ػػالـ المناسػ ػ ػػبة يطمػ ػ ػػب فيػ ػ ػػو مػ ػ ػػف ذلػ ػ ػػؾ
الشخص الحضور فى وقت ومكاف معينيف فى خػالؿ
مدة معقولة مف تاريخ نشر اإلعالف.

إعالف الشخصية

64ػ

االعتبارية والييئات.

إعالف التكمػيؼ

تعمف الشخصية االعتبارية والييئات بتسميـ إحدى صورتى
التكميؼ بالحضور الى المدير أو السكرتير أو أى موظؼ

مسئوؿ فى أى مف مكاتبيا.
65ػ

( )1

إذا اقتضى الحاؿ إعالف التكميؼ بالحضػور خػارج
دائرة االختصاص المحمى لشرطة الجنايات العامة أو

بالحضور خارج

وكالػػة النيابػػة أو المحكمػػة ،فيجػػب إرسػػاؿ األمػػر مػػف

دائرة االختصاص.

صورتيف إلى الجية التى يوجػد فػى دائػرة اختصاصػيا

الشخص المكمؼ بالحضور ليعمف ىناؾ.

25

( )2

إذا لػ ػػـ يك ػ ػػف الشػ ػػخص المكمػ ػػؼ بالحضػ ػػور موج ػ ػػوداً

بالس ػػوداف فيج ػػوز لوكي ػػؿ النياب ػػة أو القاض ػػى إعالن ػػو

بأى مف الطرؽ اآلتية:
( أ)

تسػػميـ أمػػر التكميػػؼ بالحضػػور عػػف طريػػؽ
سػػفارة السػػوداف أو القنصػػمية فػػى البمػػد الػػذى
يقيـ فيو،

(ب)

لصػػؽ إعػػالف التكميػػؼ بالحضػػور فػػى لوحػػة
اإلعالنات بسفارة السػوداف أو القنصػمية فػى
البمد الذى يقيـ فيو،

(ج )
(د )

النش ػ ػػر ف ػ ػػى الص ػ ػػحؼ أو وس ػ ػػائؿ اإلع ػ ػػالـ
المناسبة،

إخطػػار سػػفارة الدولػػة التػػى ينتمػػى إلييػػا أو

قنصميتيا بالسوداف.
صورة أمر التكميؼ

بالحضور.

 66ػ ػ

( )1

يك ػػوف أم ػػر التكمي ػػؼ بالحض ػػور مح ػػر اًر م ػػف ص ػػورتيف

ويتضمف سبب التكميؼ ومكاف الحضور ووقتو ويوقػع

عميػػو ويختمػػو الشػػرطى أو وكيػػؿ النيابػػة أو القاضػػى،
بحسب الحاؿ.
( )2

ينفػ ػػذ أمػ ػػر التكميػ ػػؼ بوسػ ػػاطة شػ ػػرطى أو أى موظػ ػػؼ
مختص.

انفظم انثبًَ
ضبظ األشخبص واأليبكٍ
انفشع األول
انقبض
القبض بوساطة

وكيؿ النيابة أو

67ػ

يجوز لوكيػؿ النيابػة أوالقاضػى أف يقػبض أو يصػدر أمػ اًر بػالقبض
عمى أى شخص:

القاضى.

( أ)

ارتكب فى حضوره فعالً قد يشكؿ جريمة

(ب)

أخؿ بأى أمر تكميؼ بالحضور أو تعيد أو

أو فتحت ضده دعوى بارتكاب جريمة،

كفالػ ػػة أخػ ػػذت عميػ ػػو بمقتضػ ػػى أحكػ ػػاـ ىػ ػػذا

القانوف،
(ج )
حاالت القبض
األخرى.

68ػ ػ ()1
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ألغى أمر اإلفراج عنو.

يجػػب عمػػى الش ػػرطى أو أى ش ػػخص آخ ػػر صػػدر

إليػػو أمػػر القػػبض مػػف وكيػػؿ النيابػػة أو القاضػػى ،أف

يقبض عمى الشخص المعنى.
( )2

يجػػوز لمشػػرطى أو اإلدارى الشػػعبى أف يقػػبض بػػدوف
أمر عمى أى شخص:
( أ)

مشػػتبو في ػػو أو مػػتيـ بارتك ػػاب جريمػػة يج ػػوز
القػػبض فييػػا بػػدوف أمػػر قػػبض وفقػاً لمجػػدوؿ
الثانى الممحؽ بيذا القانوف،

(ب)

وجد فى ظروؼ تدعو لمريبة ولـ يقدـ أسباباً
معقولة لوجوده أو عجز عف إعطػاء بيانػات

مقنعة فى تمؾ الظروؼ،
(ج )

وجد فى حيازتو ماؿ يشتبو فى انػو مسػروؽ
أو اشتبو ألسباب معقولة انػو أرتكػب جريمػة
تتعمػػؽ بػػو أو بوسػػاطتو عمػػى أف يبمػػغ وكيػػؿ

(د )

النيابة فو اًر بذلؾ،

أخ ػ ػ ػػؿ بتعي ػ ػ ػػده الص ػ ػ ػػادر بموج ػ ػ ػػب أحك ػ ػ ػػاـ

المادتيف  118و  121مف ىذا القانوف،
(ى ػػ)

يرتكػػب فػػى حضػػوره أو يػػتيـ بارتكػػاب جريمػػة

مف الجرائـ التى ال يجوز فييا القبض بدوف
أمر إذا رفض ىذا الشخص أف يدلى باسمو
أو عنوانو عندما يطمػب منػو ذلػؾ أو أعطػى

إسػ ػػماً أو عنوان ػ ػاً يعتقػ ػػد انػ ػػو غيػ ػػر صػ ػػحيح،

عم ػ ػػى أف يف ػ ػػرج عن ػ ػػو ف ػ ػػور إعط ػ ػػاء اإلس ػ ػػـ

والعنواف الصحيحيف،
(و )

اعت ارض ػ ػ ػػو اعت ارضػ ػ ػ ػاً فعميػ ػ ػ ػاً أثن ػ ػ ػػاء قيامػػ ػ ػػو

(ز )

ىػ ػ ػػرب أو شػ ػ ػػرع فػ ػ ػػى اليػ ػ ػػرب مػ ػ ػػف ح ارسػ ػ ػػة

بواجباتو،
قانونية.

شكؿ أمر القبض

 69ػ

( )1

ونفاذه.

يكػػوف أمػرالقبض مكتوبػاً ويتضػػمف سػػبب القػػبض وبيػػاف

التيمة الموجية ،ويوقػع عميػو ويختمػو وكيػؿ النيابػة أو

القاضى.
يسػػتمر أمػػر القػػبض سػػارى المفعػػوؿ حتػػى يػػتـ تنفيػػذه،

( )2

أو تمغيو الجية التى أصدرتو.
الجيات التى يوجو

 71ػ ػ

( )1

يوج ػػو أم ػػر الق ػػبض إل ػػى أى ش ػػرطى أو إدارى ش ػػعبى،
ويجػػوز ف ػػى حالػػة الضػػرورة توجييػػو إلػػى أى شػػخص

إلييا أمر القبض.

آخر.
يجوز ألى شرطى أف ينفذ أمر القبض الموجو ألى

()2

شرطى آخر عمى أف يدوف اسمو عميو.

()3

إذا وجو أمر القبض إلى أكثػر مػف شػخص فيجػوز ليػـ
جميعاً أو ألى منيـ تنفيذه.

إلزاـ الجميػور

71ػ

أو أى شخص آخر مخوؿ لو سمطة القبض إذا طمب منو

بالمساعدة في

مساعدة معقولة فى القبض عمى أى شخص أو منعو مف

القبض.

إبالغ مضموف أمر

اليرب.
72ػ

مقاومة القبض.

عمى مف ينفذ أمر القبض أف يبمغ مضموف األمر إلى
الشخص المطموب قبضو وأف يطمعو عميو.

القبض.

استعماؿ القوة عند

عمى كؿ شخص مساعدة الشرطى أو وكيؿ النيابة أو القاضى

73ػ

يجوز لمف خولت لو سمطة القبض عمى أى شخص

استعماؿ القوة الضرورية لتنفيذ القبض إذا قاوـ الشخص أو
حاوؿ اليرب ،عمى أنو ال يجوز تعمد تسبيب الموت باستعماؿ

تمؾ القوة.

ضبط األسمحة لدى

74ػػ

عمػػى مػػف يقػػوـ بػػالقبض أف يجػػرد الشػػخص المقبػػوض عميػػو
م ػػف أى أس ػػمحة أو أدوات خطػ ػرة توج ػػد ف ػػى حيازت ػػو وعمي ػػو أف

المقبوض عميو.

يحض ػػر جمي ػػع تم ػػؾ األس ػػمحة واألدوات إل ػػى نقط ػػة الش ػػرطة أو
وكالة النيابة أو المحكمة المطموب إحضار الشػخص المقبػوض

عميو أماميا.
اإلجراء بعد القبض.

75ػ ػ ()1

عمػػى مػػف ينفػػذ أمػػر القػػبض إحضػػار المقبػػوض عميػػو
ف ػػو اًر أم ػػاـ وكي ػػؿ النياب ػػة أو القاض ػػى ال ػػذى أص ػػدر

( )2

األمر ،التخاذ ما يراه مناسباً.

عمػػى أى شػػخص مػػف غيػػر الشػػرطة أو وكػػالء النيابػػة
أو القضاة ،يجرى قبضاً أف يسمـ المقبوض عميػو فػو اًر
إلى أقرب شرطى ،فإذا تبػيف أف المقبػوض عميػو ممػف
يجوز لمشرطة القبض عميو بدوف أمر ،فعمى الشرطى
أف يثب ػػت ذل ػػؾ ف ػػى دفت ػػر الق ػػبض ويتخػ ػػذ اإلجػ ػراءات
الالزمة ،واال فيجب اإلفراج عنو فو اًر.

( )3إذا كػ ػ ػػاف أمػ ػ ػػر القػ ػ ػػبض يتضػ ػ ػػمف ج ػ ػ ػواز اإلف ػ ػ ػراج عػ ػ ػػف
المقبػػوض عميػػو بش ػػرط ضػػماف الحض ػػور ،فعمػػى مػػف

ينفذ األمر أف يفرج عنو متى ما نفذ الشرط المذكور.
تنفيذ القبض خارج

 76ػ

( )1

ينفػػذ أمػػر القػػبض فػى أى مكػػاف داخػػؿ السػػوداف ويجػػوز
تعق ػ ػ ػػب الشػ ػ ػ ػػخص المطمػ ػ ػ ػػوب قبضػ ػ ػ ػػو خػ ػ ػ ػػارج دائ ػ ػ ػ ػرة

دائرة االختصاص.

االختصاص ،وفى تمؾ الحالة عمى مػف ينفػذ القػبض
أف يبمػػغ ش ػػرطة الجناي ػػات العام ػػة المختص ػػة ،ول ػػو أف

يأخذ المقبوض عميػو أرسػاً إلػى السػمطة التػى أصػدرت
األمر.

27

( )2

إذا اقتضػ ػ ػػى الحػ ػ ػػاؿ تنفيػ ػ ػػذ أم ػ ػ ػرالقبض خػ ػ ػػارج دائ ػ ػ ػرة

االختصػػاص ،فيجػػوز إرسػػالو ب ػػأى طريقػػة إلػػى وكيػػؿ
النيابة أو القاضى لتنفيذه فى دائرة اختصاصو.

( )3

إذا أرسػ ػػؿ أم ػ ػػر الق ػ ػػبض خػ ػػارج دائ ػ ػرة االختصػ ػػاص،
فيجب إحضار المقبوض عميو أماـ وكيؿ النيابة الذى
نفػ ػػذ األمػ ػػر فػ ػػى دائ ػ ػرة اختصاصػ ػػو ،فػ ػػإذا تحقػ ػػؽ مػ ػػف
شخصية المقبوض عميو فعميو أف:

( أ)

يأخ ػ ػ ػ ػػذ عم ػ ػ ػ ػػى المقب ػ ػ ػ ػػوض عمي ػ ػ ػ ػػو ض ػ ػ ػ ػػماناً

بالحض ػػور ويرس ػػؿ ذل ػػؾ إل ػػى الس ػػمطة الت ػػى
أصدرت األمر ،أو

(ب)

يػػأمر بترحيػػؿ المقبػػوض عميػػو تحػػت ح ارسػػة
الشرطة إلى السمطة التى أصدرت األمر.

إبالغ وكيؿ النيابة

77ػ

أو القاضى عف

إبالغ وكيؿ النيابة أو القاضى بحاالت القبض التى

تقع داخؿ دائرة اختصاصو.

حاالت القبض.

نشر اإلعالف إلى

عمى الضابط المسئوؿ فى مدة أقصاىا أربع وعشريف ساعة

78ػ ػ ()1

إذا كػػاف لػػدى وكيػػؿ النيابػػة األعمػػى أو قاضػػى المحكمػػة
الجنائيػ ػ ػػة العامػ ػ ػػة ،مػ ػ ػػا يحممػ ػ ػػو عمػ ػ ػػى االعتقػ ػ ػػاد بػ ػ ػػأف

الشخص اليارب.

الشػػخص الػػذى صػػدر ضػػده أمػػر القػػبض قػػد ىػػرب أو
أخفػػى نفسػػو ليحػػوؿ دوف تنفيػػذ األمػػر ،فيجػػوز لػػو أف

ينش ػػر إعالنػ ػاً مكتوبػ ػاً يطم ػػب في ػػو م ػػف ذل ػػؾ الش ػػخص

تسػػميـ نفسػػو ألق ػػرب نقطػػة ش ػػرطة ف ػػى مػػدة ال تجػػاوز
أسبوعاً واحداً مف تاريخ نشر اإلعػالف وأف يطمػب فيػو

( )2

مف الجميور المساعدة فى القبض عميو.
ينشر اإلعالف عمى الوجو اآلتى:

( أ)

يػ ػػذاع أو ينشػ ػػرعف طريػ ػػؽ وسػ ػػائؿ اإلعػ ػػالـ
المناسبة ،أو

(ب)

يمصؽ عمى ظاىر المنزؿ الذى يسػكنو ذلػؾ
الش ػػخص أو ف ػػى مك ػػاف ظ ػػاىر بالمدين ػػة أو
القرية التى يقيـ فييا ،أو

(ج )

تمصػػؽ صػػورة منػػو فػػى ظػػاىر مبنػػى وكالػػة
النياب ػػة أو المحكمػ ػػة أو القنصػ ػػمية أو سػ ػػفارة
السوداف فى البمد الذى يقيـ فيو.

الحبس لمتحرى.

79ػ

( )1

يجوز أف يبقى المقبوض عميو لمتحرى بوساطة الشرطة
فػػػى الح ارسػ ػػة لمػ ػػدة ال تج ػػاوز أربع ػ ػاً وعش ػ ػريف سػ ػػاعة

ألغراض التحرى.
()2

يجوز لوكيؿ النيابة ،إذا اقتضى األمر ،تجديد حبس

المقبوض عميو لمدة ال تجاوز ثالثة أياـ ألغراض
التحرى.

( )3

يجػػوز لمقاضػػى بموجػػب تقريػػر وكيػػؿ النيابػػة أف يػػأمر
بحػػبس المقبػػوض عميػػو ألغ ػراض التحػػرى كػػؿ أسػػبوع
لم ػػدة ال تج ػػاوز بمجممي ػػا أس ػػبوعيف ،وعمي ػػو أف ي ػػدوف
األسباب فى محضر التحرى.

( )4

يج ػػوز لمقاض ػػى األعم ػػى ف ػػى حال ػػة المقب ػػوض عمي ػػو،
الػ ػػذى وجيػ ػػت إليػ ػػو التيمػ ػػة ،أف يػ ػػأمر بتجديػ ػػد حبسػ ػػو
ألغػراض التحػػرى كػػؿ أسػػبوعيف ،عمػػى أال تجػػاوز مػػدة
الحػبس بجممتيػا سػػتة أشػير إال بموافقػػة رئػيس الجيػػاز

القضائى المختص.
الحبس لممحاكمة.

 81ػ ػ ػ

المرور اليومى عمى

81ػ

( )1

يج ػ ػػوز لممحكم ػ ػػة أف ت ػ ػػأمر بح ػ ػػبس الم ػ ػػتيـ ألغػ ػ ػراض
المحاكمػ ػػة ،وليػ ػػا أف تجػ ػػدد حبسػ ػػو أسػ ػػبوعياً لمػ ػػدة ال

( )2

تجاوز بجممتيا شي اًر.

يجػػوز لمقاضػػى األعمػػى درجػػة أف يػػأمر بتجديػػد حػػبس

المػػتيـ الػػذى تجػػرى محاكمتػػو شػػيرياً ،عمػػى أال تجػػاوز

م ػػدة الح ػػبس بجممتي ػػا س ػػتة أش ػػير إال بموافق ػػة رئ ػػيس
الجياز القضائى المختص.

عمى وكيؿ النيابػة أف يمػر عمػى الح ارسػات يوميػاً وأف ي ارجػع

دفتػر القػبض وأف يتأكػػد مػف صػحة اإلجػراءات وااللتػزاـ بمعاممػػة

الحراسات.

المقبوض عمييـ وفقاً لمقانوف.

دفتر القبض

82ػ ػ

معاممة المقبوض

83ػ

يحفػػظ فػػى كػػؿ نقطػػة شػػرطة دفتػػر لمقػػبض بالشػػكؿ المقػػرر،

وعمى الضابط المسئوؿ أف يثبػت فيػو كػؿ حالػة قػبض فػى دائػرة

اختصاصو.
()1

يعامؿ المقبوض عميو بما يحفظ كرامة اإلنساف وال
يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً ،وتوفر لو الرعاية الطبية

عميو.

المناسبة.

()2

ال يعرض المقبوض عميو ،فى الحد مف حريتو،
ألكثر مما يمزـ لمنع ىربو.

()3

يكوف لممقبوض عميو حؽ االتصاؿ بمحاميو والحؽ

()4

يوضع المقبوض عميو فى حراسة الشرطة التى تتولى

فى مقابمة وكيؿ النيابة أو القاضى.

القبض أو التحرى وال يجوز نقمو أو وضعو فى أى
مكاف آخر إال بموافقة وكيؿ النيابة أو المحكمة.
()5

لممقبوض عميو الحؽ فى إبالغ أسرتو أو الجية التى

يتبع ليا ،واالتصاؿ بيا بموافقة وكالة النيابة أو

المحكمة ،واذا كاف المقبوض عميو حدثاً أو مصاباً

بعاىة عقمية أو أى مرض بحيث ال يستطيع

االتصاؿ بأسرتو أو الجية التى يتبع ليا ،فعمى
شرطة الجنايات العامة أو وكالة النيابة أو المحكمة
()6

مف تمقاء نفسيا إخطار األسرة أو الجية المعنية.

يكوف لمشخص المقبوض عميو الحؽ فى الحصوؿ

عمى قدر معقوؿ مف المواد الغذائية والمباسية والثقافية
عمى نفقتو الخاصة مع مراعاة الشروط المتعمقة
()7

باألمف والنظاـ العاـ.

عمى المقبوض عميو أف يمتزـ بقواعد اآلداب

العامة والسموؾ السوى وأى لوائح منظمة لمحراسات.

انفشع انثبًَ

انشقببت وانحظش
رقابة الشرطة بدالً

 84ػ

يجػػوز لوكيػػؿ النيابػػة أو القاضػػى متػػى رأى ذلػػؾ مناسػػباً أف يػػأمر
بوضػػع المقبػػوض عميػػو تحػػت مراقبػػة الشػػرطة ،بػػدالً عػػف وضػػعو

عف الحبس.

فى الح ارسػة ،عمػى أف يبػيف ذلػؾ لممقبػوض عميػو وتػدوف أسػباب

اعتراضو إف وجدت.
حظر السفر.

85ػ ػ ػ

يجػ ػػوز لوكيػ ػػؿ النيابػ ػػة أو القاضػ ػػى متػ ػػى رأى ذلػ ػػؾ ضػ ػػرورياً

ألغراض التحػرى أو المحاكمػة أو التنفيػذ أف يصػدر أمػ اًر بحظػر
السػػفر خػػارج دائ ػرة االختصػػاص ،إال بػػإذف منػػو ،عمػػى أى

شػ ػ ػػخص لػ ػ ػػو صػ ػ ػػمة بالػ ػ ػػدعوى الجنائيػ ػ ػػة موضػ ػ ػػوع التحػ ػ ػػرى أو
المحاكمة أو التنفيذ بحسب الحاؿ.

انفشع انثبنث
انتفتيش
سمطة إصدار أمر

86ػ

( )1

يجوز لوكيػؿ النيابػة أو القاضػى فػى أى وقػت مػف تمقػاء
ػاء عمػػى طمػػب مػػف الجيػػة المختصػػة فػػى أى
نفسػػو أوبنػ ً
دعوى جنائية ،أف يصدر أم اًر بإجراء التفتيش الخػاص

التفتيش.

ألى مكػػاف أو شػػخص ،متػػى رأى أف ذلػػؾ يسػػاعد فػػى
أغ ػ ػ ػراض التحػ ػ ػػرى أو المحاكمػ ػ ػػة أو التنفيػ ػ ػػذ ،بحسػ ػ ػػب

الحاؿ.
( )2

ػاء عم ػػى طم ػػب مػػػف
يج ػػوز لمقاض ػػى ف ػػى أى وق ػػت بن ػ ً
الجية المختصػة أف يصػدر أمػ اًر بػإجراء التفتػيش العػاـ

ألى أمكنة أو أشخاص ،متى رأى أف ذلػؾ يسػاعد فػى

أغراض إكتشاؼ الجريمة.
شكؿ أمر التفتيش.

87ػ ػ ػ

يكػ ػػوف أمػ ػػر التفتػ ػػيش عمػ ػػى األمكنػ ػػة مكتوب ػ ػاً ويتضػ ػػمف بيػ ػػاف

الغػ ػػرض مػ ػػف التفتػ ػػيش والمكػ ػػاف الم ػ ػراد تفتيشػ ػػو ،ويوقػ ػػع عميػ ػػو
ويختمو وكيؿ النيابة أو القاضى ،بحسب الحاؿ.
التفتيش فى حضور

 88ػ ػ

التفتػػيش ألى مكػػاف أو شػػخص يكػػوف ىػػو مختصػاً بإصػػدار أمػػر

وكيؿ النيابة أو

القاضى.

يج ػػوز لوكي ػػؿ النياب ػػة أو القاض ػػى أف ي ػػأمر ف ػػى حض ػػوره ب ػػإجراء
تفتيشو.

التفتيش الشخصى.

 89ػ ػ

الدخوؿ ألجؿ

91ػ ػ

يج ػػوز لمش ػػرطى ال ػػذى ألق ػػى الق ػػبض عم ػػى أى ش ػػخص أو
تسػ ػػمـ أى شػ ػػخص مقبػ ػػوض عمي ػ ػػو ،أف يجػ ػػرى عمي ػ ػػو التفتػ ػػيش
الشخصػػى وأف يضػػبط جميػػع األش ػػياء الموجػػودة معػػو ويحفظيػػا
فػػى مكػػاف أمػػيف وأف يح ػػرر قائم ػػة بي ػػا ويسػػمـ ص ػػورة منيػػا إل ػػى

المقبوض عميو.

المطموب القبض عميو بداخمػو ،إذا كػاف لديػو أمػر بػالقبض عميػو

التفتيش.

إستعماؿ القوة

 91ػ

إنتداب الخبراء

92ػ

التفتيش.

إذا قامت شبية معقولػة بػأف ألى شػخص موجػود فػى المكػاف
ال ػػذى يج ػػرى تفتيش ػػو أو ب ػػالقرب من ػػو ،يخف ػػى ش ػػيئاً مم ػػا يجػػػرى
التفتيش عنو ،فيجوز تفتيش ذلؾ الشخص.

93ػ

إذا كاف الشخص المراد تفتيشو إمرأة ،فعمػى الشػخص الػذى يجػرى
التفتيش انتداب إمرأة إلجراء ذلؾ.

 94ػ ػ ػ

لحضور التفتيش.
ضوابط إجراء

يجػػوز لمشػػخص المػػأذوف لػػو بالػػدخوؿ لتنفيػػذ القػػبض أو التفتػػيش
طمبو بالسماح لو بالدخوؿ.

فيو.

تفتيش المرأة.

أو إذا كاف يتعقبو فى حالة القبض بدوف أمر.

دخػػوؿ المكػػاف عنػػوة واسػػتعماؿ القػػوة المناسػػبة لػػذلؾ ،إذا رفػػض

لمدخوؿ.
تفتيش المشتبو

يجػػوز لمػػف ينفػػذ القػػبض أف يػػدخؿ أى مكػػاف يعتقػػد أف الشػػخص

يج ػ ػػوز لوكي ػ ػػؿ النياب ػ ػػة أوالقاض ػ ػػى ،بحس ػ ػػب الح ػ ػػاؿ انتػػ ػػداب أى
خبيرلحضػور التفتػػيش أو إلكتشػاؼ أى أدلػػة أو القيػاـ بػػأى عمػػؿ

آخر.
95ػ

يجرى التفتيش وفقاً لمضوابط اآلتية:
( أ)

يجرى فى حضور شاىديف يكمفاف بالحضور مف

جانػػب الشػػخص المنفػػذ ألمػػر التفتػػيش ،ويكونػػاف بقػػدر
اإلمكاف مف أقارب المتيـ أو المقيميف معو بالمنزؿ أو

الجي ػراف ،ويثب ػػت اإلجػ ػراء فػػى المحضػػر ،م ػػا لػػـ يػػأمر
وكيػ ػػؿ النيابػ ػػة أو القاضػ ػػى ،بحسػ ػػب الحػ ػػاؿ ،بخػ ػػالؼ
(ب)

ذلؾ ،نظ اًر لمطبيعة المستعجمة لمتفتيش،

يسمح لشاغؿ المكػاف المػراد تفتيشػو أو مػف ينػوب عنػو
بحضور إجراءات التفتيش،

(ج )

تضػػبط األوراؽ واألسػػمحة واآلالت وكػػؿ مػػا يحتمػػؿ أف
يكػػوف قػػد اسػػتخدـ فػػى ارتكػػاب الجريمػػة ،أو نػػت عػػف

ارتكابيػػا أو مػػا وقعػػت عميػػو الجريمػػة وكػػؿ مػػا يفيػػد فػػى
كشػػفيا ،وتعػػرض تمػػؾ المضػػبوطات عمػػى المشػػتبو فيػػو
أو المػتيـ ،ويطمػػب منػػو إبػداء مالحظاتػػو ويحػػرر بػػذلؾ
محضػػر يوقػػع عميػػو المػػتيـ أو يػػذكر فيػػو امتناعػػو عػػف

التوقيع،
(د )

توض ػػع أختػ ػػاـ عمػ ػػى األمػ ػػاكف التػ ػػى بيػ ػػا أى آثػ ػػار أو
أشػػياء تفيػػد فػػى كشػػؼ الجريمػػة وتقػػاـ الح ارسػػة عمييػػا،

(ىػػ)

متى كاف ذلؾ ضرورياً،

توضػػع األشػػياء واألوراؽ التػػى تضػػبط أثنػػاء التفتػػيش فػػى
حرز مغمؽ،

(و )

يع ػػد الش ػػخص ال ػػذى ينف ػػذ أم ػػر التفت ػػيش ،ف ػػى الح ػػاؿ،
قائمػػة باألشػػياء المضػػبوطة واألمػػاكف التػػى عثػػر فييػػا

عمى األشياء ،ويوقع عمييػا الشػيود وتسػمـ صػورة منيػا
لشاغؿ المكاف أو مف ينوب عنو،
(ز )

تع ػ ػػرض المض ػ ػػبوطات وقوائمي ػ ػػا عم ػ ػػى وكي ػ ػػؿ النياب ػ ػػة
أوالقاضػ ػػى ،بحس ػ ػػب الح ػ ػػاؿ ،إلتخ ػ ػػاذ اإلجػ ػ ػراء ال ػ ػػالزـ

بشأنيا،
(ح )

يجػ ػػوز أف تعطػ ػػى صػ ػػورة مػ ػػف األوراؽ أو المسػ ػػتندات
مص ػ ػػدقاً عميي ػ ػػا مػػ ػػف وكي ػ ػػؿ النيابػػ ػػة لمش ػ ػػخص الػػ ػػذى

(ط )

ضبطت عنده إذا كاف لو فييا مصمحة عاجمة،

تحفػػظ األشػػياء المضػػبوطة فػػى مكػػاف أمػػيف وتقيػػد فػػى

محضر التحرى أو اإلجراءات،
(ى)

إذا أسػ ػػفر التفتػ ػػيش عػ ػػف شػ ػػخص معتقػ ػػؿ بوجػ ػػو غيػ ػػر
مشروع فعمى مف يجػرى التفتػيش أف يحضػره فػو اًر أمػاـ
وكيؿ النيابة ليتخذ ما يراه مناسباً.

انفظم انثبنث
ضبظ األيىال واألشيبء
انفشع األول

انحجض
حجز المحررات

 96ػ ػ

عمػػى أى محػػرر أو مػػاؿ أو أى شػػئ عثػػر عميػػو أثنػػاء التفتػػيش

واألمواؿ واألشياء.

الحجز عمى أمواؿ

يج ػػوز لوكي ػػؿ النياب ػػة أو القاض ػػى ،بحس ػػب الح ػػاؿ ،أف يحج ػػز
أو أحضػػر أمام ػػو أو كػػاف ممموكػ ػاً ألى ش ػػخص ممػػا يك ػػوف ل ػػو

 97ػ

عالقة بالتحرى أو المحاكمة أو التنفيذ ،متى رأى ذلؾ الزماً.

يجػػوز لوكيػػؿ النيابػػة األعمػػى أو قاضػػى المحكمػػة الجنائيػػة العامػػة

فػػى أى وقػػت بعػػد نشػػر اإلعػػالف المنصػػوص عميػػو فػػى المػػادة

اليارب.

 ،78أف يأمر بالحجز عمى أى ماؿ خاص بالشػخص الصػادر
بشػػأنو اإلعػػالف ،فػػإذا لػػـ يحضػػر الشػػخص المعمػػف فػػى الميعػػاد
المحػػدد فػػى اإلعػػالف ،تصػػبح األم ػواؿ المحجػػوزة تحػػت تصػػرؼ

الجية التى أصدرت أمر الحجز ،وفؽ أحكاـ المادة .99
طريقة الحجز.

98ػ

ينفذ الحجز بالطريقة المتبعػة فػى قػانوف اإلجػراءات المدنيػة
لسنة  1983لحجز األمواؿ ،أو بأية طريقػة ي ارىػا وكيػؿ النيابػة
أو القاضى مناسبة.

انفشع انثبًَ
انتظشف فً األيىال واألشيبء
ضوابط التصرؼ فى

99ػ ػ

( )1

إذا قػػدـ أثنػػاء التحػػرى أو المحاكمػػة أى مػػاؿ يعتقػػد أف
الجريمػ ػ ػػة أرتكبػ ػ ػػت بشػ ػ ػػأنو ،فعمػ ػ ػػى وكيػ ػ ػػؿ النيابػ ػ ػػة أو

األمواؿ.

القاضػ ػػى إتخػ ػػاذ اإلج ػ ػراءات الالزمػ ػػة لتصػ ػػنيؼ ذلػ ػػؾ
( )2

الماؿ.

المواد الضارة تباد فو اًر بعػد أخػذ عينػات منيػا وتحديػد

كمياتيا وأوزانيا وأوصافيا وأضرارىا بوساطة الجيػات
الفنية المختصة.
( )3

األم ػ ػ ػواؿ القابمػ ػ ػػة لمتمػ ػ ػػؼ الطبيعػ ػ ػػى أو بانتيػ ػ ػػاء مػ ػ ػػدة

الصػ ػػالحية تب ػ ػػاع ف ػ ػػو اًر وكػ ػػذلؾ الحيوان ػ ػػات إذا تع ػ ػػذر
حفظيا ورعايتيا أو خيؼ ىالكيا.

( )4

( )5

بناء عمى طمػب مػف
إذا رأى وكيؿ النيابة أو القاضى ً
السػػمطة العامػػة المختصػػة أنػػو مػػف المناسػػب بيػػع أى
ماؿ محجوز فيجوز لو أف يأمر ببيعو وحفظ قيمتو.

األمػ ػواؿ النقدي ػػة تحفػ ػػظ بخزين ػػة الدولػ ػػة وفػػػؽ الم ػ ػوائح

المالية.
( )6

إذا ل ػػـ يحض ػػر الش ػػخص الي ػػارب ال ػػذى حج ػػز مال ػػو
بمقتض ػ ػػى الم ػ ػػادة  97فيج ػ ػػوز بي ػ ػػع مال ػ ػػو المحج ػ ػػوز
بانقضاء ثالثة أشير مف تاريخ الحجز.

( )7

إذا حضر الشخص الذى حجز مالو بمقتضػى المػادة
 97خالؿ سنة مػف تػاريخ الحجػز وكػاف مالػو ال يػزاؿ
تحت الحجز وأبدى ما يبرر غيابو أو جيمو باإلعالف
الصادر بشأنو ،فيجب أف يسمـ إليو الماؿ أو ثمػف مػا

بيع منو بعد خصـ المصروفات.
( )8

يك ػػوف الم ػػاؿ المحج ػػوز أو ثمن ػػو أمان ػػة ل ػػدى الس ػػمطة

المختصػػة التػػى أمػػرت بػػالحجز عميػػو وتكػػوف مسػػئولة
عف حفظو بالطريقة المالئمة ،وال يجوز التصرؼ فيو
قبؿ انقضاء الدعوى الجنائيػة ،وفػى تمػؾ الحالػة يجػب

أف يتض ػػمف القػ ػرار بانتي ػػاء ال ػػدعوى الجنائي ػػة طريق ػػة
التصرؼ فى الماؿ المحجوز.
اإلجراء عند ضبط

 111ػ ()1

عميػػو فػػى ظػػروؼ تػػدعو لالشػػتباه فػػى ارتكػػاب جريمػػة

الماؿ المشبوه أو

المسروؽ.

عمػػى أى شػرطى ضػػبط أى مػػاؿ مسػروؽ أو مػػاؿ عثػػر

( )2

أف يبمغ وكيؿ النيابة فو اًر بذلؾ.

إذا كػػاف الشػػخص الػػذى لػػو حػػؽ فػػى المػػاؿ المػػذكور

مجيػوالً فيجػوز الحجػز عمػى ذلػؾ المػاؿ ،وعمػى وكيػؿ
النيابػة عندئػذ أف يصػدر إعالنػاً كافيػاً بػأجيزة اإلعػالـ

العامػػة يبػػيف فيػػو مفػػردات المػػاؿ ويطمػػب ممػػف يػػدعى

فيو حقاً أف يحضر إلثبات دعواه وذلؾ فى مدى ستة
أشير مف تاريخ نشر اإلعالف.

( )3

إذا مض ػػت الس ػػتة أش ػػير دوف أف يثب ػػت أى ش ػػخص
حقػػو فػػى الم ػػاؿ ،فيج ػػوز لوكيػػؿ النيابػػة األعمػػى بيعػػو

وايداع قيمتو أمانة فى خزينة الدولة.
( )4

إذا حضر شخص الحقاً وأثبػت حقػو فػى المػاؿ فعمػى

وكيؿ النيابػة األعمػى أف يػأمر بتسػميمو ذلػؾ المػاؿ إذا
التصرؼ فى األمواؿ

111ػ ػ ػ ()1

إذا انقضػ ػػت ال ػ ػػدعوى الجنائيػ ػػة ،فيجػ ػػب أف يتضػ ػػمف
القػ ػرار أوالحك ػػـ بإنيائي ػػا أمػ ػ اًر بكيفي ػػة التص ػػرؼ ف ػػى

بعد انقضاء الدعوى
الجنائية.

كاف موجوداً أو قيمتو ،بعد دفع المصروفات.

( )2

األمواؿ المحجوزة ،يصدر وفقاً ألحكاـ ىذا القانوف.

إذا انقضت الدعوى الجنائية بانتياء المحاكمة فيجوز

أف يحػ ػػاؿ األمػ ػػر بالتصػ ػػرؼ فػ ػػى األم ػ ػواؿ المحجػ ػػوزة

لقاضى المحكمة الجنائية األعمى.
( )3

ف ػػى القػ ػ اررات واألحك ػػاـ الت ػػى يج ػػوز اس ػػتئنافيا ال ي ػػتـ
تنفي ػػذ األم ػػر بالتص ػػرؼ فػػى الم ػػاؿ المحج ػػوز إال بع ػػد
مضػى المػػدة المقػػررة لالسػػتئناؼ ،عمػى أنػػو يجػػوز فػػى
جميػػع األح ػواؿ لوكالػػة النيابػػة أو المحكمػػة أف تصػػدر

أم اًر بتسميـ الماؿ إلى الشػخص الػذى تػرى أف لػو حقػاً

فى استالمو ،إذا قدـ تعيداً بضػمانة ماليػة أو بػدونيا،
يمتزـ فيو بإعادة الماؿ فى حالة تعديؿ الحكـ.

تعويض المضرور
مف الماؿ المحجوز.

112ػ إذا أمرت المحكمة بتعويض أى شخص مضرور فى الدعوى
الجنائية فعمييا أف تعوضو مف أى ماؿ محجوز يخص

الجانى.
األمػر بإبػادة

113ػ ()1

بإبادة أى معروض أو مادة أو سمعة إذا كاف بقاؤىا

المعروضات والمواد

الضارة.

يجوز لممحكمة عند انتياء المحاكمة أف تأمر

()2

يسبب ضر اًر.

يتولى القاضى بنفسو االشراؼ عمى إبادة

المعروضات ولو أف يستعيف بأى جية فنية.
األمػر برد حيازة

114ػ ()1

األمواؿ غير

إذا أديف أى شخص فى جريمػة اقترنػت باسػتعماؿ

القػػوة الجنائيػػة أو اإلرىػػاب وكػػاف قػػد ترتػػب عمػػى ذلػػؾ

حرمػػاف أى شػػخص مػػف حيػػازة أى مػػاؿ غيػػر منقػػوؿ،

المنقولة.

فيجػ ػػوز لممحكم ػ ػػة أف ت ػ ػػأمر بػ ػػرد حي ػ ػػازة المػ ػػاؿ غي ػ ػػر
المنقػػوؿ إلػػى ذلػػؾ الشػػخص أو إلػػى مػػف لػػو الحػػؽ فػػى

الحيازة.
( )2

ال يترتب عمى األمر المذكور حرماف الشػخص الػذى
ص ػػدر ض ػػده األم ػػر م ػػف حق ػػو ف ػػى أى دع ػػوى مدني ػػة
تتعمؽ بالماؿ موضوع الدعوى الجنائية.

انفظم انشابغ
اإلفشاج ببنضًبٌ
حاالت اإلفراج

بالضماف.

115ػ يكوف اإلفراج بالضماف عف المقبوض عميو عمى النحو اآلتى:
( أ)

بتعيػ ػ ػػد المقبػ ػ ػػوض عميػ ػ ػػو شخصػ ػ ػػياً بالحضػ ػ ػػور مػ ػ ػػع

(ب)

بكفالة شخص آخر يمتزـ بإحضار المقبوض عميو مػع

ضمانة مالية مقدرة أو بدونيا،
ضمانة مالية مقدرة،
(ج )

اإلفراج فى جريمة

116ػ ()1

باإليداع مع التعيد أو الكفالة.

ال يجوز اإلفراج عف المقبوض عميػو فػى جريمػة
تكػػوف عقوبتيػػا اإلعػػداـ أو القطػػع حػػداً ،عم ػػى أف

عقوبتيا اإلعداـ أو

يعػ ػػرض محضػ ػػر التحػ ػػرى أو المحاكمػ ػػة عمػ ػػى رئػ ػػيس

القصاص أو القطع.

الجيػػاز القضػػائى المخػػتص متػػى اسػػتمر الحػػبس سػػتة

( )2

أشير ،ولو أف يأمر بما يراه مناسباً.

يج ػ ػ ػػوز لوكي ػ ػ ػػؿ النياب ػ ػ ػػة أو القاض ػ ػ ػػى أف يف ػ ػ ػػرج ع ػ ػ ػػف

المقبوض عميو بالضماف فى جرائـ القصاص إذا كاف
اإلف ػ ػ ػراج ال يشػ ػ ػػكؿ خط ػ ػ ػ اًر عميػ ػ ػػو أو إخػ ػ ػػالالً بػ ػ ػػاألمف

والطمأنين ػ ػػة العام ػ ػػة وواف ػ ػػؽ المجن ػ ػػى عمي ػ ػػو أو أولي ػ ػػاؤه

بشروط أو بدونيا.
اإلفراج باإليداع.

117ػ ()1

ال يجوز اإلفراج عف المقبوض عميو فى جريمػة تتعمػؽ

بػػأى مػػاؿ عػػاـ أو صػػؾ إال بإيػػداع مبمػػغ مػػف المػػاؿ ال
يقػػؿ عػػف المبمػػغ موض ػػوع الػػدعوى الجنائيػػة أو بتق ػػديـ
( )2

صؾ مصرفى معتمد أو خطاب ضماف مصرفى.

ال يجػ ػػوز اإلف ػ ػراج عػ ػػف المقبػ ػػوض عميػ ػػو فػ ػػى جريمػ ػػة

تسػتوجب الديػة أو التعػويض إذا قامػت فػى وجيػو بينػػة
مبدئيػػة معقولػػة ،إال بإيػػداع مبمػػغ مػػف المػػاؿ يسػػاوى مػػا
قػػد تحكػػـ بػػو عميػػو المحكمػػة أو بػػإبراز وثيقػػة تػػأميف أو
صػػؾ مصػػرفى معتمػػد أو خطػػاب ضػػماف مص ػرفى أو

برىف أو حجز عقارى.
اإلفراج فى الجرائـ

 118ػ ػ ػ ()1

م ػ ػػع م ارع ػ ػػاة أحك ػ ػػاـ الم ػ ػػادتيف  116و  117يج ػ ػػب
اإلفػ ػراج ع ػػف المقب ػػوض عمي ػػو ف ػػى أى جريم ػػة أخ ػػرى

األخرى.

متى مػا قػدـ تعيػداً أو كفػيالً ،إال إذا رأى وكيػؿ النيابػة
ػاء عمػػى توصػػية مػػف
أو القاضػػى مػػف تمقػػاء نفسػػو أو بنػ ً
الضػ ػػابط المسػ ػػئوؿ ألسػ ػػباب يػ ػػدونيا أف اإلف ػ ػراج عػ ػػف
المقب ػ ػػوض عميػ ػ ػػو قػػ ػػد يػ ػ ػػؤدى إل ػ ػػى ىروبػ ػ ػػو أو يضػ ػ ػػر
بالتحرى.
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( )2

يجػػوز لػ ػرئيس قس ػػـ الش ػػرطة اإلفػ ػراج ع ػػف الم ػػتيـ ف ػػى

الجرائـ المدرجػة بالجػدوؿ الثالػث الممحػؽ بيػذا القػانوف
فػػى حالػػة غيػػاب وكيػػؿ النيابػػة والقاضػػى وعنػػد األربػػع
وعش ػ ػريف س ػ ػػاعة لمق ػ ػػبض عمػ ػػى أف يع ػ ػػرض محض ػ ػػر
التحػػرى عمػػى وكيػػؿ النيابػػة أو القاضػػى بحسػػب الحػػاؿ

ويجوز لوكيؿ النيابة أو القاضى األمر بإعػادة القػبض
عمى المتيـ إذا رأى مقتضى لذلؾ.
( )3

ال يجػػوز ل ػرئيس قسػػـ الشػػرطة أف يفػػرج عػػف أى مػػتيـ
قػػبض أو أعيػػد القػػبض عميػػو بػػأمر صػػادر مػػف وكيػػؿ
النيابة أو القاضى أو أمر أى منيما بتجديد حبسو.

اإلفراج عف الموظؼ

119ػ ال يشترط اإليداع أو الضمانة لىفراج عف موظؼ عاـ
ارتكب بحسف نية فعالً فى سياؽ عممو الرسمى قد يشكؿ

العاـ.

شروط الضماف.

 111ػ

جريمة.
( )1

يتضػػمف التعيػػد الػػذى يؤخػػذ عمػػى المقبػػوض عميػػو إقػ ار اًر
بتنفيذ شروط الحضور التى تأمر بيػا وكالػة النيابػة أو

المحكمة ،وتحديداً لمبمغ الضمانة متى طمبت منو.

( )2

ال تقب ػػؿ الكفال ػػة إال م ػػف ش ػػخص معػػػروؼ موثػػػوؽ

( )3

يمتػػزـ الكفيػػؿ بإحضػػار المقبػػوض عميػػو متػػى طمػػب

بوفائو وكفايتو.

منػػو ،كم ػػا يمت ػػزـ عن ػػد إخاللػػو ب ػػذلؾ بػػدفع الض ػػمانة
المقدرة.
( )4

يراعى فى تقدير الضمانة المطموبة طبيعة الجريمػة

والضػ ػػرر المترتػ ػػب عمييػ ػػا ومقػ ػػدار المػ ػػاؿ موضػ ػػوع
الجريمة ،وال يجوز المبالغة فى تقديرىا.

( )5

يج ػ ػ ػػوز لوكي ػ ػ ػػؿ النياب ػ ػ ػػة أو القاض ػ ػ ػػى أف يس ػ ػ ػػتوثؽ
لمضػ ػػمانة بطمػ ػػب رىػ ػػف أو حجػ ػػز عقػ ػػارى أو وثيقػ ػػة
تأميف أو أى وسيمة ضماف أخرى يراىا.

وجوب كفالة

111ػ إذا كاف الشخص المقبوض عميو قاص اًر فال يقبؿ منو

إبراء ذمة الكفيؿ.

112ػ ػ ( )1يجػػوز لمكفيػػؿ أف يطمػػب مػػف وكيػػؿ النيابػػة أو القاضػػى

القاصر.

التعيد بالحضور وال بد مف تقديـ كفيؿ.
إلغاء الكفالة فى أى وقت.

( )2عمػػى وكيػػؿ النيابػػة أو القاضػػى عنػػد تقػػديـ الطمػػب بإلغػػاء
الكفالة أف يقبض عمى الشخص المكفوؿ ،وعند إحضاره
يجب إلغاء الكفالة عمى أف يطمب مف الشخص المكفوؿ
تقديـ كفيؿ آخر فإذا عجز عف ذلؾ يجػوز لوكيػؿ النيابػة
أو القاضى إصدار األمر المناسب بشأنو.

تعديؿ التعيػد أو

الكفالة أو الضمانة

 113ػ ػ يجػ ػػوز لوكي ػػؿ النيابػ ػػة أو القاضػ ػػى متػػػى رأى ذلػ ػػؾ مناسػ ػػباً أف

يطمػػب مػػف الشػػخص الػػذى أفػػرج عنػػو بالتعيػػد بػػدوف ضػػمانة أف
يقدـ ضمانة مناسبة أو يقدـ كفيالً ،كما يجوز لو أف يطمػب منػو
تغيير الكفيؿ أو مقدار الضمانة.

يجوز لوكيؿ النيابة أو القاضى فى أى وقت أف يأمر

إلغاء أمر اإلفراج.

114ػ

اإلجراء عند اإلخالؿ

115ػ ()1

بإلغاء أمراإلفراج واعادة القبض عمى مف أفرج عنو
بمقتضى أحكاـ ىذا الفصؿ ،عمى أف تدوف أسباب ذلؾ

ويبمغ بيا المقبوض عميو.

إذا ثبػت لممحكمػة أى إخػالؿ بالتعيػد أو الكفالػة فيجػب
تػ ػػدويف أوجػ ػػو ثبػ ػػوت اإلخػ ػػالؿ وأف تطمػ ػػب المحكمػ ػػة

بالتعيد أو الكفالة

ممف التزـ بالتعيد أو الكفالة أف يدفع الضمانة المقدرة
أو أف يبيف السبب الػذى يعفيػو مػف الػدفع ،فػإذا لػـ يبػد

أسػػباباً كافيػػة لىعفػػاء ولػػـ يقػػـ بالػػدفع فيجػػوز تحصػػيؿ

المبمػ ػػغ منػ ػػو أو مػ ػػف تركتػ ػػو إذا تػ ػػوفى وذلػ ػػؾ بػ ػػالطرؽ
المنصوص عمييا لتحصيؿ الغرامة فى ىذا القانوف.

()2

إذا لػػـ يػػدفع مػػف أخػػؿ بالتعيػػد أو الكفالػػة الضػػمانة ولػػـ
يمكف تحصيميا ،فيجوز لممحكمة توقيع عقوبة السػجف

بدالً عنيا.

استئناؼ الق اررات

116ػ

يجوز استئناؼ كؿ قرار أو أمر صادر بموجب أحكاـ ىذا
الفصؿ بطرؽ االستئناؼ المبينة فى ىذا القانوف.

واألوامر

انفظم انخبيظ
اإلجشاءاث انىقبئيت
انفشع األول
يُغ وقىع انجشيًت
واجب التبميغ عف

117ػ ()1

عمى كؿ شػرطى أو إدارى شػعبى أو أى شػخص
يخولػػو القػػانوف حفػػظ األمػػف والنظػػاـ العػػاـ أف يبػػذؿ

الجرائـ والمساعدة.

قص ػ ػػارى جي ػ ػػده لمحيمول ػ ػػة دوف وق ػ ػػوع الجريم ػ ػػة أو

استمرارىا.
( )2

عمػػى كػػؿ شػػخص أف يسػػاعد شػػرطة الجنايػػات العامػػة
أو وكيػ ػػؿ النياب ػ ػػة أو القاضػ ػػى عن ػ ػػدما تطمػ ػػب منػ ػػو
المسػػاعدة بوجػػو معقػػوؿ إيقػػاؼ أى إخػػالؿ بالسػػالـ

أو لمن ػػع أى إت ػػالؼ لمم ػػاؿ أو لمحيمول ػػة دوف وق ػػوع
أى جريمة تستعمؿ فييا القوة.
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( )3

عمػى كػؿ شػػخص أف يبمػغ أعجػػؿ مػا يتيسػػر لػو أقػػرب
وكيػػؿ نيابػػة أو ش ػػرطى أو إدارى شػػعبى متػػى عم ػػـ

بخطػ ػػر وق ػ ػػوع جريم ػ ػػة أو بحػ ػػدوثيا إذا كان ػ ػػت م ػ ػػف
الجػ ػرائـ الموجي ػػة ض ػػد الدول ػػة أو المتعمق ػػة ب ػػالقوات
النظامية أو بمعارضة السػمطة العامػة أو بمنظمػات
اإلج ػراـ واإلرىػػاب أو بالسػػالمة والصػػحة العامػػة أو

م ػػف جػ ػرائـ التزيي ػػؼ والتزوي ػػر أو القت ػػؿ بأنواع ػػو أو
اإلجي ػػاض أو االس ػػتدراج أو الخط ػػؼ أو اإلعتق ػػاؿ
غي ػ ػػر المش ػ ػػروع أو الح ارب ػ ػػة أو الني ػ ػػب أو اس ػ ػػتالـ
الماؿ المسروؽ أو اإلتالؼ الجنائى.
سمطة إصػدار

 118ػ ػ

( )1

األوامر الوقائية.

إذا ق ػػدـ تقري ػػر لوكال ػػة النياب ػػة أو المحكم ػػة ب ػػأف

شخصػ ػاً م ػػا يحتم ػػؿ أف يرتك ػػب م ػػا يخ ػػؿ بالس ػػالـ
العػاـ أو الطمأنينػة العامػة ،فيجػوز ليػا أف تصػدر
أمر تكميؼ بالحضور لذلؾ الشخص.

( )2

عمػ ػ ػػى وكالػ ػ ػػة النيابػ ػ ػػة أو المحكمػ ػ ػػة عنػ ػ ػػد إحضػ ػ ػػار
ػور وأف تج ػػرى أى
الش ػػخص أمامي ػػا أف تس ػػتجوبو ف ػ اً

تحريات تراىا الزمة.
( )3

إذا تبيف مف التحرى أف مف األرجح لممحافظػة عمػى
السػػالـ العػػاـ والطمأنينػػة العامػػة أف يوقػػع الشػػخص

تعيػػداً بضػػمانة أوبكفالػػة أوبػػدوف ذلػػؾ فعمػػى وكالػػة
( )4

النيابة أف تصدر أم اًر بذلؾ.

يجػػوز لممحكمػػة إذا قػػدـ إلييػػا تقريػػر بموجػػب البنػػد

( )1أو رفعػ ػ ػػت إلييػ ػ ػػا وكالػ ػ ػػة النيابػ ػ ػػة األمػ ػ ػػر بعػ ػ ػػد
التح ػػرى ،أف تص ػػدر أمػ ػ اًر ب ػػالقبض عم ػػى الش ػػخص

المعنػػى وحبسػػو ،أو بوضػػعو تحػػت مراقبػػة الشػػرطة،

أو بػ ػػأف يوقػ ػػع تعيػ ػػداً بضػ ػػمانة أو بكفالػ ػػة أو بػ ػػدوف

ذلؾ.
مدة التعيد ومراقبة

119ػ

( )1

ال يجوز أف تزيد مدة التعيد أومراقبة الشرطة المقػررة
عمى أى شخص بموجب أحكاـ المادة  118عف

الشرطة والحبس.

سػػنة واحػػدة ،فػػإذا كػػاف الشػػخص قػػد سػػبقت إدانتػػو

فػػى أكثػػر مػػف جريمػػة واحػػدة ،فػػال يجػػوز أف تجػػاوز
المدة سنتيف اثنتيف ،عمى أف يبػدأ سػرياف المػدة مػف
تػػاريخ صػػدور األمػػر أو فػػى أى وقػػت الحػػؽ تحػػدده
وكالة النيابة أو المحكمة ألسباب كافية.
( )2

ال يجػ ػػوز أف تزيػ ػػد مػ ػػدة الحػ ػػبس المقػ ػػررة عمػ ػػى أى

شخص بموجب أحكاـ المادة  )4(118عمى ثالثػة
أياـ.

التعيد عند اإلدانة.

121ػ يجوز لممحكمة أف تطمػب مػف أى شػخص أديػف فػى جريمػة
تخػ ػ ػػؿ بالس ػ ػػالـ العػػ ػػاـ أو الطمأنين ػ ػػة العامػػ ػػة ،أف يوق ػ ػػع تعي ػ ػػداً
بض ػػمانة أو ب ػػدونيا لممحافظ ػػة عم ػػى الس ػػالـ الع ػػاـ ،وأف يك ػػوف
حسػػف السػػيرة والسػػموؾ ألى مػػدة ال تجػػاوز ثػػالث سػػنوات ،كمػػا
يجػ ػػوز ليػ ػػا أف تضػ ػػع ذلػ ػػؾ الشػ ػػخص تحػ ػػت مراقبػ ػػة الشػ ػػرطة،
باإلضافة إلى التعيد المذكور أو بدالً عنو ،عمى أف تسرى تمؾ
التدابير بعد تنفيذ العقوبة المقررة ،إف وجدت.

اإلخالؿ بالتعيد.

121ػ ػ إذا أخػػؿ الشػػخص بتعيػػده بموجػػب أى مػػف المػػادتيف  118و
 ،121فيجػػوز لممحكمػػة أف تػػأمر بحبسػػو لمػػدة ال تجػػاوز شػػي اًر
كما يجوز ليا أف تأمر بمصادرة مبمغ الضمانة.
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مراقبة الشرطة.

 122ػ يخضػػع الشػػخص الموضػػوع تحػػت مراقبػػة الشػػرطة ألى مػػف
القيود اآلتية ،حسبما تأمر بو المحكمة.
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( أ)

اإلقامػػة فػػى حػػدود أى مدينػػة أو منطقػػة يختارىػػا تػػرى
الس ػػمطة الت ػػى أص ػػدرت القي ػػد أف تنفي ػػذ المراقب ػػة فيي ػػا
ميسور ،ويجوز إستبداؿ المدينة أو المنطقة بػأمر مػف

ػاء عم ػػى رغب ػػة الش ػػخص الم ارق ػػب أو
تم ػػؾ الس ػػمطة بن ػ ً
بموافقػػة شػػرطة الجنايػػات العامػػة أو الجيػػة التػػى يريػػد

االنتقاؿ إلييا،
(ب)

عػدـ الخػروج مػػف حػدود المدينػة أو المنطقػػة التػى يقػػيـ
فيي ػػا دوف إذف مكتػػػوب م ػػف الضػػػابط المس ػػئوؿ بتمػػػؾ

المدينة أو المنطقة،
(ج )

إخط ػػار الض ػػابط المس ػػئوؿ ف ػػى أى وق ػػت ب ػػالمنزؿ أو
المكاف الذى يسكف فيو،

(د )
إستئناؼ األوامػر

الصادرة بموجب

تقػػديـ نفسػػو إلػػى أقػػرب نقطػػة شػرطة كممػػا طمبػػت منػػو

ذلؾ سمطات شرطة الجنايات العامة.

123ػ يجوز استئناؼ األوامر الصادرة بموجب أحكاـ ىذا الفرع
بطرؽ االستئناؼ المبينة فى ىذا القانوف.

أحكاـ ىذا الفرع.

انفشع انثبًَ

يُغ انجشائى انًتؼهقت ببنغًأَيُت انؼبيت
سمطة األمػر بتفريؽ

التجمير.

 124ػ ػ يج ػػوز ألى ض ػػابط مس ػػئوؿ أو وكي ػػؿ نياب ػػة أف ي ػػأمر أى
تجمي ػػر غي ػػر

مش ػػروع أو أى تجمي ػػر يحتم ػػؿ أف يرتك ػػب

جريمة الشغب أو جريمة اإلخالؿ بالسالـ العػاـ ،أف يتفػرؽ،

وعمى أفراد ذلؾ التجمير عندئذ التفرؽ.
استعماؿ القوة

125ػ ()1

إذا لـ يتفرؽ التجمير المذكور فػى المػادة  124عنػد
صػدور األمػػر ،أو تصػػرؼ بطريقػػة مخالفػػة ل مػػر،

الضرورية فى تفريؽ

فيج ػ ػػوز لمض ػ ػػابط المس ػ ػػئوؿ أف ي ػ ػػأمر بتفري ػ ػػؽ ذل ػ ػػؾ

التجمير.

التجمير باستعماؿ أقػؿ قػوة ضػرورية ،عمػى أال يمجػأ

السػػتعماؿ السػػالح النػػارى بتفريػػؽ التجميػػر إال بػػإذف
مف وكيؿ النيابة.
( )2

يجوز لمضػابط المسػئوؿ أو لوكيػؿ النيابػة أف يطمػب

( )3

يجػػوز لشػػرطة الجنايػػات العامػػة إلقػػاء القػػبض عمػػى

مساعدة أى شخص ألغراض تفريؽ التجمير.
مف شارؾ فى التجمير المذكور.
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( )4
تدخؿ القوة العسكرية

ال يب ػػيح ح ػػؽ اس ػػتعماؿ الق ػػوة ف ػػى ى ػػذه الم ػػادة تعم ػػد

تسبيب الموت.

126ػػ إذا قػػدر أعمػػى وكيػػؿ نيابػػة أو فػػى حالػػة غيابػػو أعمػػى ضػػابط
مس ػػئوؿ ،اف اس ػػتعماؿ الق ػػوة المنص ػػوص عميي ػػا ف ػػى الم ػػادة
 125ال يكف ػ ػػى لتفري ػ ػػؽ التجمي ػ ػػر ،فيج ػ ػػوز ل ػ ػػو أف يطم ػ ػػب
مس ػػاعدة أى ضػػػابط أو ضػػػابط صػ ػػؼ عمػ ػػى رأس أي ػػة قػ ػػوة
مسػ ػػمحة لتفريػ ػػؽ التجميػ ػػر ب ػ ػػالقوة المسػ ػػمحة إلعػ ػػادة النظػ ػػاـ

والحفاظ عمى السالـ العاـ.
تنظيـ المواكب

 127ػ ػ يج ػػوز ألى واؿ أو معتم ػػد ف ػػى ح ػػدود دائػ ػرة اختصاص ػػو أف
يصػػدر أمػ اًر يحظػػر أو يقيػػد أو يػػنظـ بموجبػػو أى اجتمػػاع أو

والتجمعات.

تجمير أو موكب فى الطرؽ أو األماكف العامػة ممػا يحتمػؿ
أف يؤدى إلى اإلخالؿ بالسالـ العاـ.
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إغالؽ األماكف العامة.

 128ػ ػ ػ إذا ح ػ ػػدث ش ػ ػػغب أو إخ ػ ػػالؿ بالس ػ ػػالـ الع ػ ػػاـ ف ػ ػػى أى
منطقػ ػػة ،فيجػ ػػوز لمضػ ػػابط المس ػ ػػئوؿ أو لوكي ػ ػػؿ النياب ػ ػػة أف
يص ػ ػػدر أمػ ػ ػ اًر موقوتػ ػ ػاً ب ػ ػػإغالؽ المق ػ ػػاىى واألم ػ ػػاكف العام ػ ػػة
األخرى التى يرتادىا الجميور فى تمؾ المنطقة.

إخالء المحاؿ واغالقيا.

129ػػ يجػػوز لمػوالى أو المعتمػػد متػػى ثبػػت لػػو بعػػد إج ػراء التحػػرى
الػػالزـ أف أى منػػزؿ أو محػػؿ يػػدار لمتعامػػؿ فػػى الخمػػر أو
المخ ػػدرات أو المػ ػواد الم ػػؤثرة عم ػػى الق ػػوى العقمي ػػة أو لمع ػػب

الميسػػر أو الػػدعارة ،أف يػػأمر بإخالئػػو واغالقػػو لمػػدة ال تزيػػد
عف سنة واحدة.
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سمطة استخداـ السالح

129أ ػ ػ يك ػػوف لمض ػػابط المس ػػئوؿ ف ػػى حال ػػة غي ػػاب وكي ػػؿ النياب ػػة أو
القاض ػػى س ػػمطة األم ػػر باس ػػتخداـ الس ػػالح الن ػػارى أو أى

النارى.
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قػ ػػوة أخػ ػػرى ف ػ ػػى ح ػ ػػاالت المواجيػ ػػات المسػ ػػمحة لمكافحػ ػػة
العصػ ػػابات المسػ ػػمحة بقصػ ػػد النيػ ػػب أو السػ ػػطو أو تيريػ ػػب
البضػػائع أو المخػػدرات والمػػؤثرات العقميػػة أو تفريػػؽ تجميػػر
غير مشروع استخدـ فيو السالح النارى كمما اقتضػى الحػاؿ
ذلؾ بغرض ضبط الجناة أو منع وقوع أى جريمة.

انفشع انثبنث
منع اإلزعاج

131ػ ()1

العاـ.

إذا بمغ وكيؿ النيابة أف أى أفعاؿ قد تشكؿ جريمة

مػػف الج ػرائـ المتعمقػػة بالسػػالـ والصػػحة العامػػة ترتكػػب،

فيج ػػوز ل ػػو أف يص ػػدر أمػ ػ اًر يطم ػػب في ػػو م ػػف الش ػػخص

المعنػ ػػى ،فػ ػػى ميعػ ػػاد محػ ػػدد ،أف يوقػ ػػؼ ارتكػ ػػاب تمػ ػػؾ
األفعاؿ أو أف يصمح آثارىػا أو يزيميػا بالطريقػة المبينػة

( )2

فى األمر.

يػػتـ إعػػالف األمػػر المػػذكور إلػػى الشػػخص الػػذى صػػدر

ضػ ػػده بطػ ػػرؽ اإلع ػ ػػالف المنصػ ػػوص عميي ػ ػػا فػ ػػى ى ػ ػػذا
القانوف.
( )3

إذا لػػـ ينفػػذ الشػػخص المعنػػى األمػػر فػػى الحػػاؿ أو لػػـ

يتيسػػر إعالنػػو الفػػورى ،فيجػػوز لوكيػػؿ النيابػػة األعمػػى،
فى حالة الخطر الداىـ أو الضػرر عمػى الجميػور ،أف

يػأمر باتخػػاذ الوسػائؿ التػػى ي ارىػػا مالئمػة إل ازلػػة الخطػػر
أو منع الضرر ،عمى أف يكوف الشخص المعنى ممزماً
بسداد أى مصروفات الزمة.

انببة انخبيظ
انًحبكًت
انفظم األول
أحكبو ػبيت
تنحى القاضى عف

131ػ ػ ()1

ال يجػػوز لمقاضػػى أف يتػػولى المحاكمػػة فػػى أى دعػػوى
جنائية يكوف قد تحرى فييا مف قبؿ أو يكوف ىػو طرفػاً

تولى المحاكمة.

فييا أو تكوف لو فييا مصمحة خاصة.

()2

ال يجوز لمقاضى الذى أصدر الحكـ االشتراؾ فى
نظر أى طعف أو تأييد أو فحص لذلؾ الحكـ.

عدـ جواز العود

132ػ ػ ()1

لممحاكمة بعد

ال يجػػوز الع ػػود لمحاكمػػة أى شػػخص عػػف أى جريمػػة

سبؽ أف نالو فييا حكػـ نيػائى بالبراءة أو االدانة أمػػاـ
محكمػة مختصة.

البراءة أو اإلدانة.
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( )2

يجػػوز محاكمػػة أى شػػخص عػػف النتػػائ المترتبػػة عمػػى
فعم ػػو والت ػػى ل ػػـ تك ػػف معموم ػػة لممحكم ػػة عن ػػد محاكم ػػة
سابقة إذا شكمت تمؾ النتائ جريمة أخرى مسػتقمة عػف

الجريمة التى حوكـ مف أجميا.
( )3

يجػػوز الػػدفع بػػالحكـ النيػػائى فػػى ذات الجريمػػة فػػى أى
مرحمة مف مراحؿ الدعوى الجنائية ويجػب اإلفػراج عػف

عمنية الجمسات.

133ػ ػ

المحاكمة الغيابية

134ػ ػ

المتيـ متى ثبت ذلؾ.

تجػػرى المحاكمػػات بصػػورة عمنيػػة ويجػػوز لمجميػػور حضػػورىا،
عمى أنو يجوز لممحكمة حسب تقديرىا أف تأمر فى أى مرحمة
مػػف المحاكمػػة منػػع الجميػػور بصػػفة عامػػة أو أى شػػخص مػػف
الحضػ ػػور أو البقػ ػػاء فػ ػػى الجمسػ ػػة متػ ػػى اقتضػ ػػت ذلػ ػػؾ طبيعػ ػػة

إجراءات المحاكمة أو نظاميا.
( )1

يحػػاكـ المػػتيـ حض ػػورياً ،وال تجػػوز محاكمتػػو غيابيػ ػاً

إال ف الحاالت اآلتية ،إذا:
( أ)

كاف متيماً بأى مػف الجػرائـ الموجيػة ضػد

(ب)

ق ػ ػػررت المحكمػػ ػػة اعف ػ ػػاءه مػػ ػػف الحض ػ ػػور

الدولة،

بشػ ػػرط أف يقػ ػػر كتابػ ػػة بأنػ ػػو م ػ ػػذنب أو أف
يحضر عنو محاـ أو وكيؿ،

(ج )

قػػدرت المحكمػػة أف السػػير فػػى اإلج ػراءات
ف ػ ػػى غي ػ ػػاب الم ػ ػػتيـ ال يمح ػ ػػؽ أى ض ػ ػػرر

( )2

بقضية الدفاع.

فى جميع الحػاالت المنصػوص عمييػا فػى البنػد ()1
يجب اإلعالف بالحضور بالطريقة المنصوص عمييػا
فى ىذا القانوف.

حؽ المتيـ فى أف

135ػ ()1

( )2

يدافع عنو محاـ أو
مترافع.

( )3

يكوف لممتيـ الحؽ فى أف يدافع عنو محاـ أو مترافع.

يجوز لممحكمة أف تأذف ألى شػخص أف يت ارفػع أماميػا

إذا رأتو أىالً لذلؾ.

إذا ك ػػاف الم ػػتيـ بجريم ػػة معاق ػػب عميي ػػا بالس ػػجف م ػػدة

عشػػر سػػنوات أو أكثػػر أو بػػالقطع أو باإلعػػداـ معس ػ اًر،

ػاء عمػى طمػب المػتيـ أف يعػيف مػف
فعمى وزير العدؿ بن ً
37
يدافع عنو وتتحمؿ الدولة كؿ النفقات أو بعضيا.
تولى اإلدعاء

136ػ ()1

تتولى اإلدعاء وكالػة النيابػة ،أو شػرطة الجنايػات العامػة
ف حالة غيػاب وكيػؿ النيابػة ،أو أى شػخص تعينػو أو
تأذف لو النيابة الجنائية.
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( )2

يجوز لمشخص الذى أرتكبت الجريمة فى حقو أو وليو

أو وكيمػػو فػػى ج ػرائـ القصػػاص أو الج ػرائـ التػػى تتعمػػؽ
بيػػا مصػػمحة خاصػػة أف يتػػولى االدعػػاء منفػػرداً بموافقػػة
ترجمة األقػواؿ

137ػ ػ ()1

النيابة الجنائية أو أف يشارؾ فيو.

إذا قػػدمت أق ػواؿ أو بينػػة أو أتخػػذ أى إج ػراء ييػػـ المػػتيـ
بمغة ال يفيميا فيجب ترجمتيا إلى ما يفيـ.

والبينات الى المغة

( )2

التى يفيميا

إذا رأت المحكمة أف المتيـ عاجز عف فيـ اإلجراءات
لخمػػؿ فػػى حواسػػو أو ألى سػػبب آخػػر ،فيجػػوز ليػػا أف

المتيـ.

تػػأمر بمػػف يعينػػو عمػػى فيػػـ اإلج ػراءات أو أف تخاطبػػو

بالطريقة التى يفيميا أمثالو.
( )3

إذا احتاج ػ ػػت المحكم ػ ػػة الس ػ ػػتدعاء مت ػ ػػرجـ أو مع ػ ػػيف
فعمييػػا أف تسػػتدعى مترجمػاً أومعينػاً وأف تقػػوـ بػػدفع أى

ضبط الجمسة

 138ػ

( )1

ضػبط جمسػة المحكمػة وادارتيػا منوطػاف بالقاضػى

ولو أف يخرج مف قاعة الجمسة مف يخػؿ بنظاميػا وأف

وادارتيا ومعاقبة
المسئ

مصاريؼ لذلؾ.

يتخذ أى إجراء قانونى لذلؾ.
( )2

إذا ارتك ػػب ش ػػخص أى فع ػػؿ مم ػػا يعتب ػػر جريم ػػة وف ػػؽ

أحكاـ المادة  116مف القانوف الجنائى لسػنة ،1991

أثنػ ػػاء انعقػ ػػاد الجمسػ ػػة فيجػ ػػوز لممحكمػ ػػة التػ ػػى أرتكبػ ػػت

الجريمػػة أماميػػا محاكمتػػو بالغ ارمػػة أو إحالتػػو لمحكمػػة
أخرى.
( )3

ػاء عمػػى أحكػاـ البنػػد ( )2بإدانػػة
إذا قضػت المحكمػػة بن ً
الجانى ومعاقبتػو ،فيجػوز ليػا متػى أذعػف الجػانى لقػرار
المحكمػة أو قػدـ اعتػذا اًر مقبػوالً لػدييا ،أف تصػدر أمػ اًر

بالعفو عنو واسقاط العقوبة.

انفظم انثبًَ
عيش انًحبكًت
ترتيب إجراءات

139ػ ()1

تتبع المحكمة إجراءات المحاكمة بالترتيب اآلتى:
( أ)

المحاكمة.

(ب)

التحقػػؽ مػػف البينػػات األساسػػية حػػوؿ المػػتيـ
والشيود والدعوى،

سػ ػػماع خطب ػ ػػة االدع ػ ػػاء وأق ػ ػواؿ المتحػ ػػرى
والشاكى ،إف وجد ،ومناقشتيا،

(ج )

إجابة المتيـ عمى االدعاء،

(د )

بينة االتياـ ومناقشتيا،

(و )

تحري ػػر التيم ػػة بص ػػياغة ورق ػػة اإلتي ػػاـ ،اف

(ىػ)

استجواب المتيـ،

رأت المحكمة ذلؾ،
(ز )

مخاطبة المتيـ بالتيمة ورده عمييا،

(ح )

سماع بينة الدفاع ،إف وجدت ،ومناقشتيا،

(ط )

أى إجراءات فى البينة تتخذىا المحكمة،

(ى)

قب ػ ػ ػػوؿ المرافع ػ ػ ػػات الختامي ػ ػ ػػة ،إف وج ػ ػ ػػدت
لص ػػاحب الح ػػؽ الخ ػػاص ث ػػـ االدع ػػاء ث ػػـ
الدفاع،

(ؾ )

تالوة القرار باإلدانة أو البراءة،

(ؿ)

سػ ػ ػ ػػماع األسػ ػ ػ ػػباب المخففػ ػ ػ ػػة أو المشػ ػ ػ ػػددة
لمعقوبة،

( )2

(ـ )

األوامر النيائية فى الحكـ.

إذا أق ػػر الم ػػتيـ عن ػػد إجابت ػػو عمػ ػػى اإلدع ػػاء ،يجػػػوز

لممحكمة أف تحرر التيمة دوف سماع بينة اإلتياـ.
( )3

إذا أنكػػر المػػتيـ أو رأت المحكمػػة رغػػـ إقػ ارره أف مػػف
األوف ػػؽ س ػػماع البين ػػة فعمييػػػا اس ػػتدعاء بين ػػة االتيػػػاـ

والسير فى بقية اإلجراءات.
سمطة المحكمة فى

140ػ يجوز لممحكمة أف تقدـ أو تؤخر أو تعيد أياً مف إجراءات

المحاكمة فى أى مرحمة إذا قدرت أف ذلؾ الزـ لتحقيؽ

ترتيب اإلجراءات.
شطب الدعوى

العدالة.
141ػ ()1

الجنائية أثناء

إذا تبيف لممحكمة بعد سماع بينة االتياـ واسػتجواب
الم ػػتيـ

أف البين ػػة ال ت ػػؤدى إل ػػى إدانت ػػو ،فعميي ػػا أف

تصػػدر أم ػ اًر بشػػطب الػػدعوى الجنائيػػة واإلف ػراج عػػف

المحاكمة.

المتيـ ،فإذا تعمؽ بالػدعوى الجنائيػة حػؽ مػالى لمغيػر

فعمػػى المحكمػػة قبػػؿ اإلف ػراج عػػف المػػتيـ أف تمػػارس

سمطاتيا المدنية وفؽ المادة .214
( )2

ػاء عمػ ػػى
إذا كانػ ػػت الػ ػػدعوى الجنائيػ ػػة قػ ػػد اتخػ ػػذت بنػ ػ ً
شكوى ،ويجوز فييا التنازؿ الخاص ،وتغيػب الشػاكى
فى أى يوـ محػدد لسػماعيا رغػـ عممػو بػذلؾ ،فيجػوز

لممحكمػػة حسػػب تقػػديرىا أف تشػػطب الػػدعوى الجنائيػػة
وأف تفرج عف المتيـ.
إحالة الدعوى

 142ػ إذا تبيف لممحكمة بعد صياغة ورقة االتياـ فى دعوى جنائية
أف م ػػف الواج ػػب أو المناس ػػب س ػػماعيا أم ػػاـ محكم ػػة أعم ػػى

الجنائيةإلى محكمة

لسػػبب عػػدـ االختصػػاص أو لتوقيػػع عقوبػػة تتجػػاوز سػػمطاتيا

أعمى

أو ألف التع ػػويض المق ػػدر يتج ػػاوز س ػػمطة المحكم ػػة المدني ػػة
الموازية ،فعمى المحكمة إحالة الػدعوى الجنائيػة الػى محكمػة

أعمى مختصة.
تحرير التيمة.

 143ػ إذا تبيف لممحكمة بعد سماع بينة االتياـ واستجواب المتيـ،
أو ف أى مرحمة أسبؽ،أف ىناؾ أساساً التيامو بجريمة

تختص بمحاكمتيا ،فميا أف تحرر التيمة بصياغة ورقة
االتياـ بالجريمة المنسوبة لممتيـ.
رد المتيـ.

144ػ ػ

( )1

مػػع م ارعػػاة أحكػػاـ المػػادة  ،143عمػػى المحكمػػة أف
تخاطػػب المػػتيـ بالتيمػػة بتالوتيػػا عميػػو وشػػرحيا لػػو

( )2

وسؤالو عما إذا كاف مذنباً أـ بريئاً.

إذا كاف رد المتيـ أنو مذنب فعمى المحكمة أف تدوف

إق ػ ارره بالػػذنب ويجػػوز ليػػا أف تقػػرر إدانتػػو بنػػاء عمػػى
( )3

ذلؾ اإلقرار.

إذا ك ػػاف رد الم ػػتيـ أن ػػو م ػػذنب ف ػػى جريم ػػة عقوبتي ػػا

اإلعػػداـ أو القطػػع أو الجمػػد بػػأكثر مػػف أربعػػيف جمػػدة
فعمى المحكمة أف:
( أ)

(ب)

تستمع إلى أى بينة أخرى يقدميا اإلدعاء،

تنب ػ ػػو الم ػ ػػتيـ إلػ ػػى خط ػ ػػورة إق ػ ػ ارره إذا ك ػ ػػاف
اإلقرار ىو البينة الوحيدة ضده،

(ج )
( )4

تؤجػ ػػؿ ق ػ ػرار اإلدانػ ػػة لمػ ػػدة ال تجػ ػػاوز شػ ػػي اًر
واحداً.

عمػػى المحكمػػة عنػػد انعقػػاد المحاكمػػة بموجػػب أحكػػاـ

الفق ػ ػرة(ج) مػ ػػف البنػ ػػد ( )3أف تعيػ ػػد مخاطبػ ػػة المػ ػػتيـ
بالتيمػػة وأف تسػػمع رده مػرة أخػػرى ،فػػإذا كػػاف رده أنػػو

( )5

مذنب فعمييا أف تصدر ق ار اًر باإلدانة.

إذا ك ػػاف رد الم ػػتيـ أن ػػو غي ػػر م ػػذنب أو س ػػكت ع ػػف

الرد ،فيجب أف يطمب منو تقديـ دفاعو ومػا لديػو مػف
بينات لدحض التيمػة ،وعمػى المػتيـ أو ممثػؿ الػدفاع
عندئذ تقػديـ قائمػة بالشػيود وسػائر البينػات التػى يريػد
تقديميا

انفظم انثبنث
إجشاءاث االتهبو
ورقة اإلتياـ.

مف أجؿ تحرير التيمة وصياغة ورقة االتياـ

145ػ ()1

يتحقؽ القاضى مف استيفاء كؿ المكونات والشروط

التى يتطمبيا القانوف.
()2

يجب أف تبيف ورقة االتياـ الجريمة المنسوبة لممتيـ
وذلؾ بذكر عناصرىا الجوىرية واسميا والمادة أو
الحكـ فى القانوف الذى يدعى أف الجريمة قد أرتكبت

بالمخالفة لو.
()3

إذا اتضح مف طبيعة الدعوى الجنائية أف التفاصيؿ
المذكورة فى البند ( )2ال تكفى إلحاطة المتيـ عمماً

بما ىو نسوب إليو مف التيمة يجب أف تحتوى ورقة
االتياـ كذلؾ عمى التفاصيؿ الخاصة بالكيفية التى

ارتكبت بيا الجريمة المدعى بيا وبوقتيا ومكانيا
واألداة المستخدمة فييا والشخص المجنى عميو.
التجاوز عف ورقة

يجوز لممحكمة ،إذا قدرت أف التيمة التى وجييا االدعاء

146ػ

مغنية ،أف تتجاوز عف صياغة ورقة االتياـ وتخاطب المتيـ

االتياـ.

تعديؿ ورقة

مباشرة بالتيمة لمرد عمييا.

147ػ ()1

يجوز لممحكمة ،متى رأت ذلؾ مناسػباً أثنػاء المحاكمػة،

أف تعدؿ ورقة االتياـ باإلضافة أو الحذؼ أو أف تعيد

االتياـ.

( )2

صياغتيا مف جديد.

عمػ ػ ػػى المحكمػ ػ ػػة أف تتمػ ػ ػػو ورقػ ػ ػػة االتيػ ػ ػػاـ المعدلػ ػ ػػة أو

الجديدة عمى المتيـ وتأخذ رده عمييا.

( )3

يج ػػوز لممحكم ػػة عن ػػد تعػ ػػديؿ ورق ػػة اإلتيػ ػػاـ أو إعػػػادة
صياغتيا أف تأمر بمحاكمة جديدة أو تؤجػؿ المحاكمػة
لممػػدة التػػى ت ارىػػا مناسػػبة ،أو تسػػتمر فػػى المحاكمػػة إذا

ل ػػـ يك ػػف ف ػػى ذل ػػؾ إلح ػػاؽ ض ػػرر بقض ػػية اإلدع ػػاء أو
الدفاع.
( )4

مت ػ ػ ػػى ع ػ ػ ػػدلت المحكم ػ ػ ػػة ورق ػ ػ ػػة اإلتي ػ ػ ػػاـ أو أع ػ ػ ػػادت
صػ ػػياغتيا فعمييػ ػػا أف تسػ ػػمح لممثػ ػػؿ االدعػ ػػاء والمػ ػػتيـ

باسػتدعاء أى شػػاىد سػػبؽ اسػتجوابو إذا قػػدرت أف ذلػػؾ
ضرورى لتحقيؽ العدالة.
الجرائـ المتشابية.

 148ػ متى أتيـ شخص فى جرائـ متعددة ذات صفة واحدة أو
صفات متشابية ،فيجوز اتيامو ومحاكمتو فى محاكمة واحدة
عف أى عدد منيا ،فإذا قدرت المحكمة أف المتيـ قد يتعذر

عميو الدفاع عف نفسو بسبب ذلؾ اإلجراء ،أو أف ذلؾ قد يؤدى
إلى تأخير إجراءات المحاكمة ،فيجوز ليا أف تأمر بمحاكمة
منفصمة ألى مف التيـ المذكورة.
األفعاؿ المترابطة.

149ػ إذا ارتكب أى شخص عدة أفعاؿ مترابطة ترابطاً يجعميا تشكؿ
أكثر مف جريمة واحدة ،فيجوز اتيامو بأى مف تمؾ الجرائـ

ومحاكمتو عمييا جميعاً فى محاكمة واحدة.
الشؾ فى تعييف
الجريمة.

151ػ إذا كانت وقائع فعؿ واحد أو أفعاؿ متصمة مف طبيعة تػدعو الػى
الشػػؾ فػػى تعيػػيف الجريمػػة التػػى قػػد تشػػكميا تمػػؾ الوقػػائع مػػف بػػيف

ج ػرائـ مختمفػػة ،فيجػػوز أف توجػػو لمشػػخص تيمػػة ارتكػػاب جميػػع
تمؾ الجرائـ أو أى منيا ومحاكمتو عمييا معاً ،كما يجوز اتيامػو
عمى وجو التبادؿ بارتكاب أى منيا.

االدانة فى غير

151ػ ()1

الجريمة

إذا اتيـ شخص فى الحالة المذكورة فػى المػادة
 151بارتكاب جريمة معينة ثـ ظير مف األدلػة
أنو إرتكب جريمة مختمفة كاف يمكف إتيامػو بيػا طبقػاً

المتيـ بيا.

ألحكػػاـ تم ػػؾ الم ػػادة فتج ػػوز إدانتػػو عػػف الجريمػػة التػػى
ظير أنو إرتكبيا واف لـ يكف قد أتيـ بيا.

( )2

( )3

إذا أتي ػػـ ش ػػخص بارتك ػػاب أى جريم ػػة فتج ػػوز إدانت ػػو

بالشروع فى ارتكاب تمؾ الجريمػة واف لػـ يكػف قػد اتيػـ
بالشروع إتياماً منفصالً.

إذا خوط ػػب الم ػػتيـ بجريم ػػة أكب ػػر فتج ػػوز إدانت ػػو ف ػػى

جريمة أصغر إذا أدت ذات الوقػائع إلػى إثبػات التيمػة

األصغر واف لـ يكف قد خوطب بيا.

األشخاص الذيف

152ػ

يجوز أف يتيـ ويحاكـ معاً األشخاص المتيموف

()1

بارتكاب:

يجوز

( أ)

اتياميـ معاً.

جريمة واحدة أو أكثر باالشتراؾ الجنائى،

(ب) جريمة واحدة أو جرائـ متعددة إذا وقعت
نتيجة شغب أو اشتباؾ أو أى أحداث
مترابطة،
(ج ) جريمة وما يتفرع عنيا مف جرائـ.

يجوز لممحكمة فى أى مرحمة أف تأمر ،مع ذكر

()2

األسباب،

بوقؼ

إجراءات

المحاكمة

المشتركة

لممتيميف ومحاكمة أى منيـ محاكمة منفصمة.

سمطػػػة تكميػػؼ الشػػيود
بالحضورواإلدالء
بالشيادة.

انفظم انشابغ
إجشاءاث أخز انبيُبث
153ػػ ()1

عمػػى المحكمػػة أف تكمػػؼ أى شػػاىد يطمبػػو االدعػػاء
أو الػ ػ ػ ػػدفاع بالحضػ ػ ػ ػػور واإلدالء بالشػ ػ ػ ػػيادة ،إال إذا
رأت ألسباب تػدونيا أف الطمػب قصػد بػو الكيػد أو
التأخير أو تعويؽ سير العدالة.

()2

يجػ ػػوز لممحكمػ ػػة ،مػ ػػف تمقػ ػػاء نفسػ ػػيا أو بطمػ ػػب مػ ػػف
االدعػ ػػاء أو الػ ػػدفاع ،أف تكمػ ػػؼ بالحضػ ػػور فػ ػػى أى
وق ػ ػػت قب ػ ػػؿ النط ػ ػػؽ ب ػ ػػالحكـ م ػ ػػف ت ػ ػػرى أف ش ػ ػػيادتو
جوىريػػة لمفصػػؿ فػػى الػػدعوى الجنائيػػة ولػػو لػػـ يكػػف
فى قائمة الشيود ،وأف تعيد اسػتجواب أى شػاىد إذا

تحميؼ الشاىد اليميف

رأت ذلؾ الزماً.

ػاء عمػػى رغبػة المشػػيود
 154ػ يجػػوز لممحكمػة ،مػػف تمقػاء نفسػػيا أو بن ً
ضػػده ،أف تطمػػب مػػف أى شػػاىد أف يحمػػؼ اليمػػيف عمػػى قػػوؿ
الح ػػؽ كم ػػو وال ش ػػئ سػ ػواه ،ويج ػػوز تغم ػػيظ اليم ػػيف ب ػػأف يض ػػع
الشػػاىد ،عمػػى طيػػارة ،يػػده عمػػى المصػػحؼ الش ػريؼ أو عمػػى
الكتاب المقدس ،بحسب الحاؿ ،كمػا يجػوز تغميظيػا بالصػيغة
أو بالوقت أو المكاف ،حسبما ترى المحكمة.

مناقشة الشيود.

155ػ

()1

( )2

يجوز لممحكمة استجواب أى شاىد أو مناقشتو.

يجػػوز لكػػؿ طػػرؼ فػػى الػػدعوى الجنائيػػة مناقشػػة

شػ ػػيود الطػ ػػرؼ اآلخػ ػػر ،فػ ػػإذا فعػ ػػؿ ذلػ ػػؾ فيجػ ػػوز
لمطرؼ األوؿ إعادة إستجوابيـ.
حماية الشيود.

156ػ ػ عمػػى المحكمػػة أف تمنػػع توجيػػو أى أسػػئمة لمشػػيود ليسػػت

ليػ ػػا صػ ػػمة بالػ ػػدعوى الجنائي ػ ػػة ،وأف تحم ػ ػػييـ م ػ ػػف العب ػ ػػارات

والتعميق ػػات الت ػػى تخ ػػيفيـ أو ت ػػؤذييـ ،وأف تمن ػػع األس ػػئمة ذات
الطبيعػػة الفاضػػحة أو المؤذيػػة لمشػػعور إال إذا كانػػت تنص ػػب
عمى وقائع جوىرية متعمقة بالدعوى.

سماع الشيادة

157ػ ػ ػ ػ ()1

تؤخػ ػ ػػذ الشػ ػ ػػيادة فػ ػ ػػى حضػ ػ ػػور ممثمػ ػ ػػى اإلدعػ ػ ػػاء

والػ ػػدفاع ،وفػ ػػى حضػ ػػور المػ ػػتيـ إال إذا نػ ػػص ىػ ػػذا

وتدوينيا

القانوف عمى خالؼ ذلؾ.

39

( )2
( )3

تدوف وقائع شيادة كؿ شاىد فى المحضر.

يحػػرر المحضػػر فػػى صػػورة سػػرد لوقػػائع الشػػيادة أو
تدويف ل سئمة واألجوبة بالنص الكامؿ.

( )4

عمػ ػػى المحكمػ ػػة تػ ػػالوة شػ ػػيادة الشػ ػػاىد المدونػ ػػة فػ ػػى
المحضػػر إذا طمػػب ذلػػؾ المػػتيـ أو الشػػاىد أو ممثػػؿ

االدعػػاء ،فػػإذا اعتػػرض أى مػػنيـ عمػػى مػػاىو مػػدوف
فيج ػػب تص ػػحيح المحض ػػر إف وج ػػد خط ػػأ أو ت ػػدويف
ممحوظة باالعتراض.
المعاينة.

158ػ ػ ػ ()1

يجػ ػػوز لمقاضػ ػػى أثنػ ػػاء المحاكمػ ػػة أف يقػ ػػوـ بمعاينػ ػػة
المكاف الذى أدعى إرتكاب الجريمة فيػو أو معاينػة
أى مكػ ػػاف آخػ ػػر إذا ق ػ ػػدر أف ذلػ ػػؾ الزـ الس ػ ػػتكماؿ

البينة.
( )2

تجػػرى المعاينػػة فػػى حضػػور المػػتيـ والشػػيود الػػذيف
ي ػ ػ ػػرى القاض ػ ػ ػػى حض ػ ػ ػػورىـ ،وتؤخ ػ ػ ػػذ أى أقػ ػ ػ ػواؿ أو
إيضػػاحات يػػدلى بيػػا المػػتيـ أو الشػػيود فػػى المكػػاف

المعػػايف ،ويجػػوز لممثمػػى اإلدعػػاء والػػدفاع الحضػػور
عند إجراء المعاينة
إحالة سماع الشيادة

159ػ ػ ػ ()1

يجػ ػػوز لممحكمػ ػػة أف تسػ ػػتغنى عػ ػػف حضػ ػػور أى
شػػاىد بإحالػػة سػػماع شػػيادتو إلػػى أى قػػاض آخػػر
يقػػيـ الشػػاىد فػػى دائ ػرة اختصاصػػو،وذلؾ إذا قػػدرت
المحكمػة أف حضػور الشػاىد ال يتيسػر دوف تػأخير
أو مشقة أو تكبد مصروفات باىظة.

( )2

يجوز لممحكمة التى تحيؿ سماع الشيادة أف ترسػؿ

إل ػ ػػى القاض ػ ػػى اآلخ ػ ػػر أى أس ػ ػػئمة مكتوب ػ ػػة متعمقػػ ػػة
بالمسػػائؿ المطروحػػة أماميػػا يقػػدميا ممثػػؿ االدعػػاء
أو الدفاع أو تعدىا ىى لتوجو إلى الشاىد.

( )3
أخذ الشيادة خارج

يجوز لممثؿ االدعاء والمػتيـ ووكيمػو الحضػور أمػاـ

القاضى اآلخر واستجواب الشاىد ومناقشتو.

 161ػ ػ ػ إذا تع ػ ػػذر حض ػ ػػور ش ػ ػػاىد موج ػ ػػود خ ػ ػػارج الس ػ ػػوداف أمػػ ػػاـ

السوداف

المحكمػ ػ ػ ػػة ،أو رأت المحكمػ ػ ػ ػػة ألسػ ػ ػ ػػباب جوىريػ ػ ػ ػػة أف مػ ػ ػ ػػف
غيرالمناسػػب تكميفػػو بالحضػػور ،فيجػػوز ليػػا بعػػد سػػماع ممثمػػى
االدع ػػاء وال ػػدفاع أف تس ػػتغنى ع ػػف حض ػػور ذل ػػؾ الش ػػاىد وأف

ترس ػػؿ ب ػػدالً ع ػػف ذل ػػؾ أس ػػئمة مكتوب ػػة ليجي ػػب عميي ػػا ،وعم ػػى

الشػ ػػاىد أف يجيػ ػػب عمػ ػػى األسػ ػػئمة بالطريقػ ػػة التػ ػػى تػ ػػأمر بيػ ػػا

المحكمة.
إعادة محضر

الشياداة

 161ػ بعػد تنفيػذ اإلجػراء الصػادر بمقتضػى أحكػاـ المػػادتيف 159

و  161يرس ػػؿ أى محض ػػر أو إقػ ػرار بش ػػيادة الشػػػاىد الػ ػػذى
اس ػػتجوب إل ػػى المحكم ػػة وعميي ػػا أف تس ػػمح لممثم ػػى اإلدعػػػاء
وال ػ ػػدفاع ب ػ ػػاإلطالع عمي ػ ػػو ،وأف تعتبػ ػ ػره ج ػ ػػزءاً م ػ ػػف محضػػ ػػر
المحاكمة مع مراعاة أى اعتراض معقوؿ.

شيادة الطبيب
والخبير.

162ػ ()1

( )2

يجوز لممحكمة تكميؼ أى طبيب أو خبير عممػى أو
فنى بالحضورأماميا شاىداً متى رأت ذلؾ مناسباً

بجػوز لممحكمػػة فػػى أى إجػراء أو دعػػوى جنائيػػة أف

تأخذ بينة أى تقرير أو مستند صادر مػف طبيػب أو
خبيػ ػػر ،وعمييػػػا أف تتم ػػو تمػ ػػؾ البين ػػة أمػ ػػاـ اإلدعػ ػػاء

والػػدفاع وأف تػػدوف أى اعت ػراض عمييػػا ،ويجػػوز ليػػا
وفػػؽ

تقػػديرىا اإلسػػتغناء عػػف حضػػور الطبيػػب أو

الخبيػ ػػر أمامي ػ ػػا مػ ػػا ل ػ ػػـ يطمػ ػػب اإلدعػ ػػاء أو الػ ػػدفاع
استدعاءه ألسباب تراىا عادلة.

تدويف الشيادة
الختفاء المتيـ.

 163ػ ػ إذا ثب ػػت لممحكم ػػة أف الم ػػتيـ ق ػػد اختف ػػى وأف الق ػػبض عمي ػػو
متعذر فيجوز ليا أف تستوجب فى غيابو أى شيود اتيػاـ وأف
تػػدوف ش ػػياداتيـ ف ػػى المحض ػػر ،ويج ػػوز تق ػػديـ تم ػػؾ الش ػػيادة
بينة ضد المتيـ عند القبض عميو إذا توفى الشػاىد أو عجػز
عف أداء الشيادة أو تعذر حضوره لممحكمة.

تدويف الشيادة إذا
كاف المتيـ مجيوالً.

 164ػ ػ ػ إذا ك ػ ػػاف الم ػ ػػتيـ بارتك ػ ػػاب جريم ػ ػػة مجيػ ػ ػوالً ،فيج ػ ػػوز

لمقاض ػػى أف يس ػػتوجب أى ش ػػاىد ي ػػدلى ببين ػػة عني ػػا ،ويج ػػوز
قبػ ػػوؿ تمػ ػػؾ الشػ ػػيادة بينػ ػػة ضػ ػػد أى شػ ػػخص يػ ػػتيـ فيمػ ػػا بعػ ػػد
بارتكاب الجريمة إذا توفى الشاىد أو عجػز عػف أداء الشػيادة

أو تعذر حضوره لممحكمة.
مصاريؼ الشيود.

165ػ يجوز لممحكمة أف تأمر بدفع المصاريؼ المعقولة التى
يقتض ػ ػػييا حضػ ػ ػػور الشػ ػ ػػاىد أم ػ ػػاـ المحكمػ ػ ػػة فػ ػ ػػى أى إج ػ ػ ػراء
بمقتض ػػى أحكػ ػػاـ ىػ ػػذا القػ ػػانوف وذلػ ػػؾ مػ ػػع م ارعػ ػػاة أى قواعػ ػػد

يضعيا رئيس القضاء.

انفظم انخبيظ
انحكى
صورة صدور الحكـ

166ػ

والمرافعات ،ويكوف النطؽ بو فى جمسة عمنية وفى حضور

وموعده.
مشتمالت الحكـ.

يكوف إصدار الحكـ فى أنجز موعد بعد انتياء السماع
المتيـ إال فى المحاكمة الغيابية.

 167ػ

()1

يشتمؿ الحكـ عمى التيمة وقرار الفصؿ

فييا وحيثياتو

واألوامر النيائية ،ويؤرخ الحكـ

ويوقع بإمضاء القاضى عند النطؽ بو.
() 2

إذا كاف الحكـ باإلدانة فيجب أف تعيف فيو الجريمة
التى أديف فييا المتيـ والمادة مف القانوف التى حوكـ

بموجبيا والعقوبة المحكوـ بيا.
() 3

إذا كاف الحكـ باإلدانة بأكثر مف جريمة ووقعت عنيا
عقوبات بالسجف ،فعمى المحكمة أف تبيف فى الحكـ
كيفية سريانيا بالتطابؽ أو التتابع.

()4

إذا كاف الحكـ بالبراءة فعمى المحكمة أف تذكر فيو

)(5

ميما كاف الحكـ فيجب أف يشتمؿ عمى أى أوامر

التيمة التى برئ منيا المتيـ وأف تأمر باإلفراج عنو.
أخرى الزمةإلنياء الدعوى الجنائية.

ذكر أسباب الحكـ

168ػ إذا أديف المتيـ فى جريمة معاقب عمييا باإلعداـ أو
بالقصاص أو بالجمد وقضت المحكمة عمى المتيـ بأى

بعقوبة بديمة فى

جرائـ

عقوبة بديمة فعمييا أف تذكر فى الحكـ األسباب التى مف

معينة.

الحكم باإلعداـ.
الحكـ بالسجف مع

أجميا أصدرت تمؾ العقوبة.
169ػ

إذا حكـ عمى المتيـ باإلعداـ فعمى المحكمة أف توضح
فى الحكـ كيفية اإلعداـ المحكوـ بو.

 171ػ ػ ػ ػ ػ ()1

يج ػ ػ ػ ػػوز لممحكم ػ ػ ػ ػػة عن ػ ػ ػ ػػد إص ػ ػ ػ ػػدارعقوبة ،ف ػ ػ ػ ػػى غي ػ ػ ػ ػػر
ج ػ ػ ػرائـ الحػ ػ ػػدود والقصػ ػ ػػاص والج ػ ػ ػرائـ المعاقػ ػ ػػب عمييػ ػ ػػا

إيقاؼ التنفيذ.

باإلعداـ أو السػجف ألكثػر مػف خمػس سػنوات ،أف تػأمر

بوقػػؼ تنفيػػذ العقوبػػة واإلف ػراج عػػف المحكػػوـ عميػػو لمػػدة
اختبار تحػددىا ال تتجػاوز خمػس سػنوات بالشػروط التػى
تقدر أنيػا مناسػبة لحسػف السػيرة والسػموؾ ،وذلػؾ م ارعػاة
لس ػػف المحك ػػوـ عمي ػػو وخمق ػػو وسػ ػوابقو وطبيع ػػة الجريم ػػة

وظروفيا.
() 2

فى حالة إخالؿ المحكوـ عميو بالشروط أثناء مدة

اإلختبار ،تأمرالمحكمة بالقبض عميو وتنفيذ العقوبة
المحكوـ بيا عميو.
إبالغ المتيـ بحقو

فى االستئناؼ

171ػ

إذا صدر الحكـ باإلدانة وكاف الحكـ مما يجوز استئنافو،

فعمى.المحكمة إبالغ المتيـ وذوى الشأف بأف ليـ حؽ
االستئناؼ،

وبالمدة

التى

يجوز

خالليا

تقديـ

االستئناؼ.
عدـ جواز الرجوع فى

الحكـ.

إعطاء المتيـ صورة
مف الحكـ.

إرفاؽ نسخة الحكـ
بالمحضر.

172ػ متى صدر الحكـ موقعاً عميو ،فال يجوز لممحكمة مف تمقاء

نفسيا أف ترجع فيو بإعادة النظر أو التغيير ،إال تصحيحاً
لخطأ فى الكتابة أو الحساب.

 - 173إذا طمب المتيـ صورة مف الحكـ فيجب أف تعطى لو ،واذا
رغب فى ترجمتيا إلى لغتو وكاف ذلؾ ممكناً فيجب أف يجاب
طمبو.

174ػ ترفؽ نسخة الحكـ األصمية بمحضر المحاكمة.

انفظم انغبدط
انًحبكًت اإليجبصيت
الجرائـ التى تجػوز
المحاكمة فييا

إيجازياً.

175ػ تجوز المحاكمة اإليجازية فى أى جريمة:
( أ)

معاقب عمى ارتكابيا بالسػجف أو بالجمػد أو بالغ ارمػة بمػا

ال يجاوز السمطة اإليجازية لممحكمة المعنية،

(ب)

تػػرى المحكمػػة محاكمتيػػا إيجازيػاً بسػػبب وضػػوح بيناتيػػا

(ج )

تـ فييا صمح أو عفو ،ما عدا الجرائـ المعاقب عمى

وبساطتيا،

إرتكابيا باإلعداـ.

اإلجراءات فى
المحاكمة

اإليجازية.

176ػ ( )1عمى المحكمة فى المحاكمة اإليجازية أف تتبع
اإلجراءات.اآلتية:
( أ)

سماع أقواؿ المدعى والشاكى،

(ب)

سماع رد المتيـ،

(ج )

سماع أقواؿ شيود االدعاء والدفاع،

(د )

إصدار القرار باإلدانة أو البراءة مع بياف
موجز بحيثياتو،

(ىػ)

إصدار األوامر النيائية فى الحكـ.

( )2تراعى المحكمة إجراءات المحاكمة المنصوص عمييا
فى ىذا القانوف بوجو ال يخؿ بالطبيعة اإليجازية
لممحاكمة.

البيانات المدونة

فى المحاكمة
اإليجازية.

 177ػ ال تتطمػػب المحاكمػػة اإليجازيػػة تػػدويف البينػػة وال تحريػػر التيمػػة
ولكف عمى المحكمة تػدويف البيانػات اآلتيػة عمػى األنمػوذج المعػد
لذلؾ:

( أ)

الرقـ المسمسؿ،

(ب)

اس ػ ػػـ الم ػ ػػتيـ وجنس ػ ػػيتو ومح ػ ػػؿ إقامت ػ ػػو ومينت ػ ػػو
وسنو،

(ج ) اسػػـ الشػػاكى ،إف وجػػد ،وجنسػػيتو ومحػػؿ إقامت ػػو
ومينتو وسنو،

(د )

الجريمػ ػػة موضػ ػػوع الشػ ػػكوى وقيمػ ػػة المػ ػػاؿ الػ ػػذى
ارتكبت بشأنو الجريمة،

(ىػ)

تاريخ ارتكاب الجريمة ومكانيا وتاريخ القبض،

(و )

تاريخ فتح الدعوى الجنائية،

(ز )

خالصة أقواؿ المدعى والشاكى ورد المتيـ،

(ح )

أسػػماء شػػيود االتيػػاـ وشػػيود الػػدفاع وممخػػص
أقواؿ كؿ متيـ،

(ط )

القرار مع بياف موجز بحيثياتو،

(ؾ )

التاريخ الذى انتيت فيو اإلجراءات،

(ؿ)

اسـ القاضى ومحكمتو وتوقيعو.

(ى)

إحالة اإلجػراءات

اإليجازية إلى

إجراءات غير

إيجازية

أى أمر نيائى فى الحكـ،

178ػ ػ ػ إذا تبػ ػػيف أثنػ ػػاء المحاكمػ ػػة اإليجازي ػ ػػة أف الجريم ػ ػػة موضػ ػػوع

الػبالغ مػػف الجػرائـ التػػى ال تجػوز المحاكمػػة فييػا إيجازيػاً أو أف

العقوبػػة اإليجازيػػة لػػف تكػػوف مناسػػبة ،فعمػػى القاضػػى أف يحيػػؿ

ال ػ ػ ػػدعوى الجنائي ػ ػ ػػة إلػ ػ ػ ػى جي ػ ػ ػػة االختص ػ ػ ػػاص أو يس ػ ػ ػػير ف ػ ػ ػػى
المحاكمة بطريقة غير إيجازية إف كاف ىو مختصاً.

انفظم انغببغ
عشق انغؼٍ وانتأييذ وانتُفيز
انفشع األول
االعتئُبف وانتأييذ وانُقض وانفحض
التدابير القضائية

التى يجوز
استئنافيا.

179ػ يجوز استئناؼ التدابير القضائية اآلتية:
( أ) األحكػػاـ االبتدائيػػة واألحكػػاـ التػػى لػػـ تسػػتوؼ كػػؿ
مراحؿ االستئناؼ،

(ب) األوامر المقيدة لحريػات المسػتأنؼ فػى نفسػو أو مالػو،
عمى أف يدوف كؿ أمر مسػتأنؼ فػى محضػر منفصػؿ
ويرسػ ػ ػػؿ المحضػ ػ ػػر لممحكمػ ػ ػػة المسػ ػ ػػتأنؼ لػ ػ ػػدييا دوف

إيقاؼ لسير الدعوى الجنائية،
(ج ) الق اررات المتعمقة بمسائؿ االختصاص.
طرؽ االستئناؼ.

181ػ تستأنؼ التدابير القضائية عمى الوجو اآلتى:
( أ)

تػ ػػدابير المحكمػ ػػة الجنائيػ ػػة الشػ ػػعبية ،أمػ ػػاـ المحكمػ ػػة

الجنائيػػة التػػى تسػػتأنؼ أماميػػا تػػدابير المحكمػػة التػػى
منحت سمطاتيا ،ويكوف حكميا نيائياً،

(ب) ت ػػدابير المحكم ػػة الجنائي ػػة الثالث ػػة والمحكم ػػة الجنائي ػػة
الثانيػػة ،أمػػاـ المحكمػػة الجنائيػػة العامػػة ويكػػوف حكميػػا

نيائياً.

(ج ) ت ػػدابير المحكم ػػة الجنائي ػػة األول ػػى والمحكم ػػة الجنائي ػػة
العام ػ ػ ػػة الص ػ ػ ػػادرة بص ػ ػ ػػفة ابتدائي ػ ػ ػػة ،أم ػ ػ ػػاـ محكم ػ ػ ػػة

االستئناؼ ويكوف حكميا نيائياً.
تأييد األحكاـ

النقض.

 181ػ ػ ػ يرف ػ ػػع ك ػ ػػؿ حك ػ ػػـ باإلع ػ ػػداـ أو ب ػ ػػالقطع أو بالس ػ ػػجف المؤب ػ ػػد
لممحكمة العميا متى صار نيائياً ،وذلؾ بقصد التأييد.
182ػ تختص المحكمة العميا بالنظر فى نقض التدابير القضائية
الصادرة مف محكمة االستئناؼ المختصة إذا كاف التدبير

القضائى المطعوف فيو مبنياً عمى مخالفة القانوف أو خطأ
فى تطبيقو أو تفسيره.

مف لو حؽ الطعف

183ػ يشترط لقبوؿ الطعف باالستئناؼ أو بالنقض ،أف يكوف مقدماً

ميعاد الطعف.

184ػ يرفع الطعف باالستئناؼ أو بالنقض فى مدة ال تجاوز

مف أحدالخصوـ أو مف أى شخص ذى مصمحة.

خمسة عشر يوماً مف تاريخ إعالف التدبير القضائى
المطعوف فيو.

سمطة المحكمة

األعمى.

185ػ يجوز لممحكمة األعمى عند نظر التأييد أو الطعف

باالستئناؼ أو بالنقض أف تباشر أياً مف السمطات اآلتية:

( أ)

(ب)

تأييد الحكـ جميعاً،

تأييد قرار اإلدانة وتغيير العقوبة بإسقاطيا أو
تخفيضيا أو االستعاضة عنيا بأى عقوبة أخرى

(ج )

يخوليا القانوف،

تغيير قرار اإلدانة فى جريمة إلى قرار باإلدانة فى

بناء
جريمة أخرى كاف يمكف إدانة المتيـ بارتكابيا ً

عمى التيمة أو البينة ،بشرط أف تكوف الجريمة
األخرى غير معاقب عمى إرتكابيا بعقوبة أشد،
(د )

وتغيير العقوبة تبعاً لذلؾ،

إعادة الحكـ الى محكمة الموضوع لمراجعتو وفؽ ما

يصدر مف توجييات ،عمى أال يجوز لمحكمة
الموضوع قبوؿ أى بينة إضافية دوف إذف المحكمة
(ىػ)

األعمى،

إلغاء الحكـ وابطاؿ اإلجراءات المترتبة عميو ،ويعد
ذلؾ شطباً لمدعوى الجنائية ،إال إذا أمرت المحكمة
األعمى بإعادة المحاكمة،

(و )

جواز إصدار أمر
وقتى

إلغاء أى أمر فرعى أو تعديمو.

186ػ ػ ػ ػ يجػ ػ ػػوز لممحكمػ ػ ػػة المختصػ ػ ػػة بالتأييػ ػ ػػد أو باالسػ ػ ػػتئناؼ أو
بالنقض ،أف تصدر أمػ اًر بػاإلفراج عػف أى شػخص يكػوف

محبوساً فى الدعوى الجنائية المعروضػة أماميػا بالتعيػد أو
بالكفالة ،أو أف تصدر أى أوامر أخرى مناسبة لحيف إصػدار

قرارىػػا النيػػائى متػػى رأت ذلػػؾ عػػادالً ،كمػػا يجػػوز ليػػا إصػػدار

أمػ ػػر وقتػ ػػى بػ ػػالقبض عم ػ ػػى م ػ ػػف قضػ ػػت محكم ػ ػػة الموضػ ػػوع

باإلفراج عنو.
سماع المتيـ عند

االستئناؼ.

سمطة الفحص.

187ػ ػ يجػػوز لممحكمػػة المختصػػة بالتأييػػد أو االسػػتئناؼ أو الػػنقض
أف تس ػػتمع إل ػػى الم ػػتيـ أو ممث ػػؿ اإلدع ػػاء أو الش ػػاكى مت ػػى
رأت ذلؾ ضرورياً ،عمى أف يتـ ذلؾ فى حضور الخصوـ.

188ػ ػ ػ يجػ ػػوز لممحكمػ ػػة العميػ ػػا أو محكمػ ػػة االسػ ػػتئناؼ ،مػ ػػف تمقػ ػػاء
نفسيا أو بناء عمى التماس ،أف تطمب وتفحص محضر أى
دعوى جنائية صدر فييػا تػدبير قضػائى أمػاـ أى محكمػة فػى
دائػ ػ ػ ػرة اختصاص ػ ػ ػػيا ،وذل ػ ػ ػػؾ بغ ػ ػ ػػرض التأك ػ ػ ػػد م ػ ػ ػػف س ػ ػ ػػالمة

المراجعة.
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اإلجراءات وتحقيؽ العدالة وأف تأمر بما تراه مناسباً.

188أػ ( )1يجوز لرئيس القضاء أف يشكؿ دائػرة مػف خمسػة قضػاة
مػف المحكمػة العميػا لمراجعػة أى حكػـ صػادر منيػا إذا
تب ػػيف ل ػػو أف ذل ػػؾ

الحك ػػـ ربم ػػا انط ػػوى عم ػػى مخالف ػػة

ألحكػ ػػاـ الش ػ ػريعة اإلسػ ػػالمية أو خطػ ػػأ فػ ػػى القػ ػػانوف أو

تطبيقػ ػػو أو تأويم ػ ػػو ويص ػ ػػدر ق ػ ػرار ال ػ ػػدائرة

بأغمبي ػ ػػة

األعضاء.
( )2تش ػػكؿ دائ ػ ػرة المراجعػ ػػة مػ ػػف قضػ ػػاة أغمبيػ ػػتيـ ممػ ػػف لػ ػػـ
يشاركوا فى إصدار الحكـ موضوع المراجعة.

( )3ميع ػػاد المراجع ػػة س ػػتوف يومػ ػاً تس ػػرى م ػػف الي ػػوـ الت ػػالى

إلعالف الحكـ أو إبالغ طالب المراجعة بو إذا لػـ يكػف
حاض اًر جمسة الحكـ

انفشع انثبًَ
انتُفيز
عمنية التنفيذ.

 -189تنفػػذ أحكػػاـ الجمػػد والحػػدود والقصػػاص واإلعػػداـ بطريقػػة
عمني ػػة بحي ػػث يش ػػيدىا قاض ػػى محكم ػػة الموض ػػوع أو م ػػف
يخمفو وعدد مف الحضور.

اإلسراع فى تنفيذ
األحكاـ.

191ػ ػ ػ ( )1تنفػ ػػذ األحكػ ػػاـ فػ ػػى أسػ ػػرع وقػ ػػت ممكػ ػػف ،وال يضػ ػػار
المحكوـ عميو باالنتظار أو بإطالة أجؿ التنفيذ.
( )2ينفػ ػػذ الحكػ ػػـ فػ ػػو اًر رغػ ػػـ اسػ ػػتئنافو ،فيمػ ػػا عػ ػػدا أحكػ ػػاـ
اإلعداـ والقصاص والحدود والجمد.

موافقة رئيس
الجميورية عمى تنفيذ

االعداـ.
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حبس المحكوـ عميو

 )1( -191ال ينفذ حكـ اإلعداـ إال بعد موافقة رئيس الجميوريػة،
فيما عدا جرائـ الحدود والقصاص.
( )2يجوز لرئيس الجميورية متى رفػض الموافقػة عمػى
حكػ ػػـ اإلعػ ػػداـ أف يبدلػ ػػو بػ ػػأى عقوبػ ػػة أخػ ػػرى يجيزىػ ػػا
 192ػ ػ ()1

القانوف.

إذا حك ػػـ عم ػػى شػ ػػخص باإلع ػػداـ أو القطػػػع ،فعم ػػى
المحكمة أف تصدر أم اًر بحبسػو إلػى أف يؤيػد الحكػـ

انتظا ارً لمتنفيذ.

م ػػف قب ػػؿ المحكم ػػة العمي ػػا ف ػػإذا أي ػػد الحك ػػـ أو ع ػػدؿ
فعمى المحكمة العميا أف تصدر األمر الػالزـ لمتنفيػذ

بعد موافقة رئيس الجميورية اف دعا الحاؿ.
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( )2

إذا حكػػـ عمػػى شػػخص بالقصػػاص فػػى الجػ ػراح أو
بالغرامة أو الجمد ،فيجوز لممحكمػة أف تػأمر بحبسػو

إيقاؼ تنفيذ عقوبة

193ػ()1

أو اإلفراج عنو بالتعيد مع الضمانة أو الكفالة.

إذا تبيف لمدير السجف أف المحكوـ عميو باإلعداـ
فى غير جرائـ الحدود والقصاص قد بمغ السبعيف

اإلعداـ عمى المسف

مف عمره قبؿ .تنفيذ الحكـ ،فعميو إيقاؼ التنفيذ

والحبمى والمرضع

وابالغ ذلؾ فو اًر إلى رئيس القضاء لعرضو عمى
( )2

المحكمة العميا لمنظرفى تبديؿ العقوبة.

إذا تبيف لمدير السجف قبؿ تنفيذ عقوبة اإلعػداـ أف
المحكوـ عمييا حبمى أو مرضع ،فعميػو إيقػاؼ تنفيػذ
العقوبػ ػػة وابػ ػػالغ ذلػ ػػؾ إلػ ػػى رئػ ػػيس القضػ ػػاء إلرجػ ػػاء
التنفيػػذ إلػػى مػػا بعػػد الػوالدة أو إنقضػػاء عػػاميف عمػػى

الرضاعة إذا كاف الجنيف حياً.

مراعاة الحالة الصحية

ي ارعػ ػػى ف ػ ػػى تنفيػ ػػذ األحكػ ػػاـ الحديػ ػػة والقصػ ػػاص

194ػ ػ ػ ()1

والجمػ ػػد الحال ػ ػػة الص ػ ػػحية لممحكػ ػػوـ عمي ػ ػػو والوق ػ ػػت

لممحكوـ عميو

المناسػػب لمتنفيػػذ ،بحيػػث ال يضػػار المحكػػوـ عميػػو

بأكثر مما ىو مقصود مف العقوبة.

يسػ ػػبؽ تنفيػ ػػذ كػ ػػؿ حكػ ػػـ بػ ػػالقطع حػ ػػداً أو قصاص ػ ػاً

( )2

كشػػؼ طبػػى عمػػى المحكػػوـ عميػػو بوسػػاطة طبيػػب،
وي ػ ػػتـ التنفيػ ػ ػػذ بوسػ ػ ػػاطة شػ ػ ػػخص مخػ ػ ػػتص ،ويظػ ػ ػػؿ
المقطوع تحت الرعاية الطبية عمى نفقة الدولة حتى

يبرأ.
( )3إذا تعػ ػ ػػذر تنفيػ ػ ػػذ الحكػ ػ ػػـ بسػ ػ ػػبب الحالػ ػ ػػة الصػ ػ ػػحية
لممحكوـ عميو فيجب رفػع األمػر إلػى المحكمػة التػى

وقؼ تنفيذ الحكـ
بالقصاص.

195ػ ػ ػ ()1

أصدرت الحكـ التخاذ ما تراه مناسباً.

يعمػ ػػف أوليػ ػػاء القتيػ ػػؿ أو المجنػ ػػى عميػ ػػو بالموعػ ػػد
المحدد لتنفيذ الحكـ بالقصاص ،فإذا طمبوا فػى أى
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وقػ ػ ػػت قبػ ػ ػػؿ إج ػ ػ ػراء التنفيػ ػ ػػذ إيقافػ ػ ػػو فعمػ ػ ػػى السػ ػ ػػمطة
( )2

المختصة وقؼ تنفيذه.

يقػػدـ الطمػػب بإيقػػاؼ التنفيػػذ شػػفاىة أو كتابػػة إلػػى

المحكمػ ػػة المختصػ ػػة أو ضػ ػػابط السػ ػػجف المسػ ػػئوؿ،
وفى تمؾ الحالػة عمػى الضػابط عػرض الطمػب عمػى
تنفيذ عقوبة السجف

196

ػ ( )1

المحكمة المختصة.

يرسػػؿ المحكػػوـ عميػػو بالسػػجف فػػو اًر إلػػى السػػجف

المع ػػيف ،ف ػػإذا تع ػػذر ذل ػػؾ ف ػػيحفظ ف ػػى ح ارس ػػة

أو التغريب.

الشػ ػ ػ ػػرطة لحػ ػ ػ ػػيف تس ػ ػ ػ ػػميمو لض ػ ػ ػ ػػابط الس ػ ػ ػ ػػجف
المسئوؿ.
( )2

يب ػػدأ سػ ػرياف عقوب ػػة الس ػػجف بع ػػد ب ػػدء تنفي ػػذىا

الفعمى وبعد استيفاء أى عقوبة سػجف اسػتحقت
فى محاكمة سالفة.

( )3

تنفذ عقوبة التغريب فػى المكػاف الػذى تػأمر بػو
المحكمػػة ،بضػوابط المراقبػػة المنصػػوص عمييػػا

فى ىذا القانوف.
تنفيذ الجمد.

 197ػ ػ ينفػ ػػذ الجم ػػد وفػ ػػؽ الشػ ػػروط اآلتي ػػة ،مػ ػػع م ارعػ ػػاة أحكػ ػػاـ ىػ ػػذا
القانوف:
( أ)

يجمد الرجؿ بصفة عامة قائماً بال قيػد وال شػد،

وتجمػػد المػرأة قاعػػدة ،ويجػػرى التنفيػػذ فػػى الوقػػت
والمكاف المذيف تحددىما المحكمة،

يك ػػوف الجمػػػد دفع ػػة واح ػػدة معت ػػدالً ،وسػػػطاً ،ال

(ب)

يشؽ وال يكسر ،مفرقاً عمى غير الوجو والػرأس

والمواضػ ػػع الميمكػ ػػة ،بسػ ػػوط متوسػ ػػط ،ويجػ ػػوز
استعماؿ أى أداة مماثمة،

إذا تب ػػيف لمقاض ػػى أو م ػػف يخمف ػػو ،أثن ػػاء تنفي ػػذ

(ج )

عقوبة الجمد ،أف حالة الجانى الصػحية لػـ تعػد
تتحمؿ مػا بقػى مػف العقوبػة فعميػو إيقػاؼ الجمػد

ورفع األمر لممحكمة المختصة.
األمر بتحصػيؿ الغرامة

 198ػ ػ ( )1إذا حك ػػـ بغ ارم ػػة أو تع ػػويض فعم ػػى المحكم ػػة الت ػػى
أص ػػدرت الحك ػػـ أف ت ػػأمر بطريق ػػة األداء ،وعميي ػػا ف ػػى

والتعويض.

حالة عدـ األداء أف تصػدر أمػ اًر بتحصػيؿ المبمػغ بػأى

مف الطرؽ اآلتية:
( أ)

االس ػ ػػتيالء عم ػ ػػى أى م ػ ػػاؿ منق ػ ػػوؿ يممك ػ ػػو
الجانى وبيعو،

(ب)
(ج )

الحجػ ػػز عمػ ػػى أى ديػ ػػف مسػ ػػتحؽ لمجػ ػػانى
واستيفائو،

الحجػ ػػز عمػ ػػى أى عقػ ػػار مممػ ػػوؾ لمجػ ػػانى

وبيعو.
( )2
( )3

يبم ػػغ األمػ ػػر باالسػ ػػتيالء وبي ػػع المػ ػػاؿ المنقػ ػػوؿ الػ ػػى
القاضى الذى يقع التنفيذ فى دائرة إختصاصو.

فى حالة التنفيػذ بطريػؽ الحجػز عمػى الػديف والعقػار

تتب ػ ػػع المحكم ػ ػػة إجػ ػ ػراءات التنفي ػ ػػذ المدني ػ ػػة وت ػ ػػؤدى
مصروفات التنفيذ مف المبالغ المحصمة.
( )4

إذا تع ػػذر تحص ػػيؿ مبم ػػغ الغ ارمػػة ب ػػالطرؽ المتقدم ػػة
فيجػػوز لممحكمػػة أف تػػأمر بتنفيػػذ عقوبػػة سػػجف بديمػػة
أو باإلفراج عف المحكوـ عميو فى أى وقػت بالتعيػد

أو الكفالة.
( )5

إذا تعػ ػ ػػذر تحصػ ػ ػػيؿ التعػ ػ ػػويض بػ ػ ػػالطرؽ المتقدمػ ػ ػػة
فيجوز لممحكمة اتباع اإلجراءات المدنية فى ذلؾ.

أمر تنفيذ األحكاـ.

 199ػ ػػ()1

عمػ ػػى المحكمػ ػػة أف تتأكػ ػػد مػ ػػف تنفيػ ػػذ األحكػ ػػاـ التػ ػػى
أصدرتيا متى صارت نيائية.

( )2

يص ػػدر أم ػػر التنفيػ ػػذ م ػػف المحكمػ ػػة الت ػػى أصػ ػػدرت
الحكـ أو مف أى قاض مختص ،فإذا تعػذر ذلػؾ أو

خش ػ ػػى م ػ ػػف الت ػ ػػأخير أو المش ػ ػػقة فيج ػ ػػوز لممحكم ػ ػػة

الجنائية العامة إصدار أمر التنفيذ.
إعادة األمر بعد

تنفيذه.

211ػ متى نفذ الحكـ كامالً فعمى الموظؼ الذى باشر تنفيػذه

إعادة أمر التنفيذ بعد توقيعو الى المحكمػة التػى أصػدرتو،
مع بياف الطريقة التى نفذ بيا الحكـ.

انفظم انثبيٍ
أحكبو يتُىػت
تأجيؿ

المحاكمة أو
إيقافيا.

إيقاؼ المحاكمة

بسبب العاىة

العقمية.

211ػ يجوز لممحكمة أف تػأمر بتأجيػؿ أى محاكمػة أو إيقافيػا ألى
سػ ػػبب جػ ػػوىرى ،وعمييػ ػػا فػ ػػى تمػ ػػؾ الحالػ ػػة أف تػ ػػدوف السػ ػػبب فػ ػػى
المحضر وأف تأمر بتجديد حبس المتيـ إف لزـ.

212ػ إذا بدأ أثناء المحاكمة أف المتيـ يعانى مف عاىػة عقميػة تجعمػو
غيػر قػادر عمػى الػدفاع عػػف نفسػو ،فعمييػا وقػؼ المحاكمػة واحالػػة

المػتيـ إلػػى الفحػػص الطبػػى ،فػإذا ثبتػػت عاىتػػو العقميػػة ،فعمييػػا أف

تؤج ػػؿ المحاكم ػػة حت ػػى يس ػػترد الم ػػتيـ ص ػػحتو العقمي ػػة وأف تػػػأمر
بحفظو وفؽ أحكاـ القانوف الجنائى لسنة .1991

خالفة القاضى.

 213ػ ػ ()1

يب ػػدأ القاضػ ػػى ال ػػذى يخمػػػؼ قاضػػػياً كػػػاف يباشػػػر

إج ػ ػراءات المحاكمػ ػػة مػ ػػف حيػ ػػث انتيػ ػػى سػ ػػمفو ،وال

يج ػ ػػوز لػ ػ ػػو ب ػ ػػدء اإلج ػ ػ ػراءات مػػ ػػف أوليػ ػ ػػا إال ألسػ ػ ػػباب
ضرورية يدونيا فى المحضر.
( )2

إذا كانػػت المحكمػػة التػػى تباشػػر اإلج ػراءات مكونػػة مػػف
أكثػػر مػػف عضػػو فػػإف تبػػديؿ أى مػػف أعضػػائيا ال يبطػػؿ

اإلجراءات السابقة
السمطة المدنية

لممحكمة.

 214ػ ػ عن ػػد ممارس ػػة المحكم ػػة لس ػػمطاتيا ف ػػى الحك ػػـ ب ػػالتعويض ،ودوف
إخالؿ بأحكاـ الدية ،تراعى المحكمة اآلتى:
( أ)

ال يج ػ ػ ػػوز لمضػػ ػ ػػرور ،أق ػ ػ ػػاـ دع ػ ػ ػػوى مدني ػ ػ ػػة
بػػالتعويض عػػف ضػػرر مترتػػب عمػػى الجريمػػة،
المطالب ػػة ب ػػالتعويض ع ػػف ذات الض ػػرر أم ػػاـ

المحكمة ما لـ يتنازؿ عف تمؾ الدعوى،
(ب)

ػاء عمػى
عمى المحكمػة ،مػف تمقػاء نفسػيا أو بن ً
طمب المضرور أو المػتيـ أو أى شػخص ذى
مصػ ػػمحة ،أف تضػ ػػـ لمػ ػػدعوى أى شػ ػػخص لػ ػػو

مصمحة أو عميو التزاـ فى دعوى التعويض،
(ج )

عم ػ ػػى المحكم ػ ػػة أف تس ػ ػػمع البينػ ػػات المتعمق ػ ػػة
باثبػػات الضػػرر المترتػػب عمػػى الفعػػؿ الجنػػائى

وبتقدير التعويض،
إذا رأت المحكمػ ػ ػ ػ ػ ػػة سػ ػ ػ ػ ػ ػػبباً لقيػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ دعػ ػ ػ ػ ػ ػػوى

(د )

التع ػ ػػويض ،فيج ػ ػػب أف تش ػ ػػمؿ ورق ػ ػػة االتي ػ ػػاـ

إدعاء بذلؾ وتسمع رد المتيـ،

يجػػوز لممػػتيـ أو أى شػػخص ذى مصػػمحة ،فػػى

(ىػػ)

مرحم ػ ػػة ال ػ ػػدفاع ،تق ػ ػػديـ البين ػ ػػات الت ػ ػػى ي ارى ػ ػػا
(و )

ضرورية لدحض دعوى التعويض أو تقديره،

إذا قػػررت المحكمػػة الحكػػـ بػػالتعويض فيجػػب
أف يحػػدد الحكػػـ مقػػدار التعػػويض ،س ػواء كػػاف
ذلؾ مستقالً أو جزءاً مف أى غرامة تحكػـ بيػا

المحكم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة.

ك
قاض:
215ػ إذا كانت المحكمة مشكمة مف أكثر مف

تداوؿ

(أ)

المحكمة.

يتداوؿ أعضاء المحكمة فى المسائؿ
المطروحة لمفصؿ ،ويؤخذ برأى األغمبية عند

(ب)

االختالؼ،

عمى كؿ عضو أف يدلى ب أريػو فػى كػؿ مسػألة
عمى أف يبدأ أدناىـ درجة بابػداء الػرأى فالػذى
يميو،

(ج)
عدـ تأثير
األخطاء

يػ ػ ػػدوف كػ ػ ػػؿ رأى معػ ػ ػػارض مػ ػ ػػع حيثياتػ ػ ػػو فػ ػ ػػى
المحضر وال يذكر ذلؾ فى الحكـ.

 216ػ ػ ال يكػ ػػوف الخط ػػأ فػ ػػى قبػ ػػوؿ البين ػػة أو وجػ ػػود عي ػػب شػ ػػكمى فػ ػػى
اإلجػراءات سػػبباً فػػى إلغػػاء أى تػػدبير قضػػائى إذا كػػاف فػػى جػػوىره

والعيوب

سميماً ولـ يترتب عميو ضرر مقدر بأى مف الخصوـ.

الشكمية.

اإلبالغ بتأخير

الفصؿ فى
القضايا.

217ػ يجب إرساؿ تقرير عاجؿ بأسباب تأخير كؿ دعوى جنائية ابتدائيػة
أو استئنافية يتأخر صدور الحكـ فييا ألكثر مف ستة أشير وذلؾ
لرئيس الجياز القضػائى أو رئػيس القضػاء ،بحسػب الحػاؿ ،ليتخػذ
ما يراه مناسباً.

انببة انغبدط
سمطة رئيس

الجميورية فى

اإلسقاط.
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العفو وسقوط اإلدانة والعقوبة
218ػ ()1

( )2

يكوف لرئيس الجميورية سمطة إسقاط اإلدانة أو
العقوبة ف غير جرائـ الحدود.

عمػػى الػػرغـ مػػف أحكػػاـ البنػػد ( )1ال يجػػوز ل ػرئيس

الجميوريػػة إصػػدار أمػػر بإسػػقاط اإلدانػػة أو العقوبػػة
فػ ػػى ج ػ ػرائـ القص ػ ػػاص والج ػ ػرائـ الت ػ ػػى يجػ ػػوز فييػ ػػا
التن ػػازؿ الخ ػػاص ع ػػف ال ػػدعوى الجنائي ػػة إال بموافق ػػة

المضػ ػ ػ ػػرور أو أوليائػ ػ ػ ػػو ،أو بعػ ػ ػ ػػد اسػ ػ ػ ػػتيفاء الحػ ػ ػ ػػؽ
المحكوـ بو.
219ػ ػ ()1

إجراءات

يكػػوف إسػػقاط اإلدانػػة أو العقوبػػة بقػ ػرار مػػف رئػػيس
الجميورية يصدر بشروط أو بدونيا:

اإلسقاط.

45

( أ)

بعد مشاورة وزير العدؿ ،أو

(ب)

بنػػػاء عمػ ػػى طمػ ػػب م ػػف المحكػػػوـ عميػ ػػو أو
ذويو يقدـ إلى وزير العدؿ لمتوصية بشأنو

( )2

بعد التشاور مع رئيس القضاء.

إذا أخػ ػػؿ المحكػ ػػوـ عميػ ػػو ب ػ ػػأى شػ ػػرط م ػ ػػف شػ ػػروط
اإلس ػػقاط أو إذا تخم ػػؼ ش ػػرط ك ػػاف ق ػػد واف ػػؽ عمي ػػو،
فيج ػ ػػوز لػ ػ ػرئيس الجميوري ػ ػػة أف ي ػ ػػأمر بإلغ ػ ػػاء قػ ػ ػرار
اإلسقاط وباستبقاء أى عقوبة متبقية.

سقوذط اإلدانة

بالتقادـ.

211ػ تسقط اإلدانة تمقائياً بعد مضى:
(أ )

خمس سنوات مف تاريخ انقضػاء العقوبػة،

إذا كانػػت العقوبػػة بالسػػجف مػػدة ال تجػػاوز
سػنة أو أى عقوبػة أخػرى غيػر القطػع ،مػػا
لـ يكػف المحكػوـ عميػو قػد أديػف الحقػاً فػى
أى جريمة خالؿ تمؾ المدة،

(ب)

سبع سنوات مف تػاريخ انقضػاء أى عقوبػة
أخرى ،ما لـ يكػف المحكػوـ عميػو قػد أديػف

سمطة رئيس

 211ػ ػ ()1

الجميورية فى

العفو العاـ.

الحقاً فى أى جريمة خالؿ تمؾ المدة.

يك ػػوف لػ ػرئيس الجميوري ػػة ف ػػى غي ػػر جػ ػرائـ الح ػػدود

سػ ػػمطة العفػ ػػو العػ ػػاـ ،بشػ ػػروط أو بػ ػػدونيا ،عػ ػػف أى
حػػاالت اشػػتباه أو اتيػػاـ بج ػرائـ لػػـ يصػػدر بشػػأنيا
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حكـ نيائى.
( )2

تم ػػارس س ػػمطة العفػ ػو بقػ ػرار م ػػف رئ ػػيس الجميوري ػػة

( )3

ال يجػوز فػػتح دعػػوى جنائيػة فػػى أى شػػبية أو تيمػػة

يصدر بعد مشاورة وزير العدؿ.

يكوف قد شمميا عفو عاـ واستوفيت شروطو.

انببة انغببغ
انتششيؼبث انفشػيت وانًُبرج

إصدار القواعد

212ػ ػ يجػػوز ل ػرئيس القضػػاء فػػى المسػػائؿ القضػػائية ووزيػػر العػػدؿ
فيما سوى ذلػؾ ،أف يصػدر مػف وقػت آلخػر قواعػد أو يضػع

ووضع النماذج.
الموائح المنظمة

نماذج وذلؾ لتنفيذ أحكاـ ىذا القانوف.
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 213ػ ػ يج ػػوز ل ػػوزير الداخمي ػػة بالتش ػػاور م ػػع وزي ػػر الع ػػدؿ إص ػػدار
المػ ػوائح التػ ػػى ت ػػنظـ الح ارسػ ػػات وتحػ ػػدد واجبػ ػػات المنتظ ػ ػريف

لمحراسات.

وحقوقيـ واإلجراءات التأديبية بشأنيـ.
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الجدول األول

الجرائم التى يجوز فيها التنازل الخاص
عن الدعوى الجنائية

(أنظر المادة ) )2(36
الجرائـ المعاقب عمييا بموجب أحكاـ القانوف الجنائى لسنة  1991والتى يجوز فييا التنازؿ الخػاص عػف الػدعوى

الجنائية ىى كما يمى:
( أ)

الباب التاسع

المادتاف  75و .76

(ب)

الباب الحادى عشر

المواد  114 ،112 ،111و .116

(ج )

الباب الرابع عشر

المواد  143 ،)1(142 ،141 ،141 ،139و .144

(ىػ)

الباب السادس عشر

(و )

الباب السابع عشر

(د )

الباب الخامس عشر

المواد  159 ،157و .161

المواد  165 ،164 ،163و .166
المواد  ( 177باستثناء الموظؼ العاـ )،179 ،178 ،
 ( )1( 182 ،181إذا كان ػػت الخس ػػارة أو الض ػػرر لغي ػػر الجمي ػػور183 ،
(.)1
49

الجدول الثانى

الجرائم التى يجوز فيها القبض بدون أمر
( أنظر المادة  ( )2( 66أ) )
الجرائـ المعاقب عمييا بموجب أحكاـ القانوف الجنائى لسنة  1991والتى يجوز فييا القػبض بػدوف أمػر مػف وكالػة

النيابة أو المحكمة ىى كما يمى:
( أ)

الباب الخامس

المادتاف  55و .57

(ب)

الباب السادس

كؿ المواد.

(ج )

الباب السابع

المواد  64 ،63و .65

(د )

الباب الثامف

كؿ المواد.

(ىػ)

الباب التاسع

الفصؿ األوؿ

كؿ المواد عدا المادة .73

الفصؿ الثانى

كؿ المواد عدا المادة .81

الفصؿ الثالث

كؿ المواد.

الفصؿ الرابع

المادة .87

المواد ،111 ،111 ،99 ،96 ،95 ،94 ،93

(و )

الباب العاشر

(ز )

(ح )

الباب الحادى عشر
الباب الثانى عشر

المواد  111 ،119 ،118 ،117 ،116و .113

(ط )

الباب الثالث عشر

المواد  127 ،125و .128

(ى )

الباب الرابع عشر

كؿ المواد.

(ؾ )

الباب الخامس عشر

المواد ،152،153 ،151 ،151 ،149 ،148 ،145

(ؿ )

الباب السادس عشر

كؿ المواد عدا المادة .166

(ـ )

الباب السابع عشر

المواد ،181 ،176 ،175 ،174 ،171 ،167

 112و .113
المواد  121 ،119 ،118 ،117و .121

 155 ،154و .156

 )2(182و ( )2(183 ،)3و .184

انجذول انثبنث

51

انجشائى انتً يجىص فيهب نهضببظ انًغئىل اإلفشاج

ػٍ انًتهى ببنضًبٌ أو انكفبنت
( أنظر المادة ) 116
المواد فى القانوف الجنائى لسنة 1991

(أ )

الباب الثامف

المادتيف  68و .69

(ب)

الباب التاسع

المواد ،83 ،82 ،81 ،77 ،76 ،75 ،74 ،)2(71

(ج )

الباب العاشر

المواد  111 ،98 ،97 ،95 ،94 ،93و .111

(د )

الباب الحادى عشر

المادة .111

(ىػ) الباب الثالث عشر

 86 ،85و .87

المادتاف  125و .127

المواد  143 ،133و .144

(و )

الباب الرابع عشر

(ز )

الباب الخامس عشر

المادتاف  159و .161

(ح )

الباب السادس عشر

المادة .163

(ط )

الباب السابع عشر

المادتاف  184و .185

نشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ .1991/11/12
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