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 نظام اإلجراءات الجزائية
 األول الباب
 عامـــة أحكــام

 األولى : المادة
، أمامها أحكام الشريعة اإلسالمية المعروضةالمحاكم على القضايا  تطبق

ل لمااا لي علياااب الكتااا  والسااا ة  ظماااة   ولااا ارمااار ماا  أ يصااالر ، ومااا وفقااا
ورل فااا  اا ا  بمااا، وتتقياال فااا ءاااراراا  ظر ااا تتعااارم مااك الكتااا  والساا ة

 .ال ظام
 الثانية : المادة

أو تفتيشب، أو توقيفب، أو ساا ب  ء  فاا  ،ياوز القبم على أي ء سا   
ل، و  يكو   أو السا  ء  فا ارماك   التوقيفارحواي الم صوص عليها  ظاما

 .المختصةالمخصصة لكي م هما وللملة التا تحلل ا السلطة 
ل، ويُْحَظار كا لر تعريضاب ءي ار المقبوم عليب اويُْحَظر  ل أو مع ويااا ساليا

 .لمهي ة للكرامةأو المعاملة ا للتع ي 
 الثالثة : المادة

  ء  بعل ثبوا ءلا تب باممر شخص أيياوز توقيك عقوبة ازائية على   
ل  ل بعل محاكمة تُْارى وفقا ل أو  ظاما  الشرعا.للمقتضى محظور شرعا

  الرابعة : المادة

التحقياق  مرحلتاايحق لكي متهم أ  يستعي  بوكيي أو محام لللفاع ع ب فا  -1
 .والمحاكمة

 .بهاالواا  التعريف  متهمتبي  لوائح   ا ال ظام حقوق ال -2
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 الخامسة : المادة

 أخرىرفعا قضية ءلى محكمة فال تاوز ءحالتها ءلى محكمة أو اهة  ء ا 
، وتعال القضاية مرفوعاة ما  تااري  رحل سحبها م ها قبي الحكام فيهاا و  يحق

 .قيل ا فا المحكمة
 السادسة : المادة

ل  المتهمي المحاكم محاكمة  تتولى  للمقتضاىفيما يسا ل ءلايهم ما  تهام وفقاا
ل لءاااراراا الم صااوص  . وللمحكمااة أ  فااا  اا ا ال ظااام عليهاااالشاارعا وطبقااا

 .يحتاج ءلى تحقيق    الملعا العام مما ت ظر فا وقائك غير ملعى بها م
 السابعة : المادة

فاا القضاية والساة ءصالار الحكام العالل  ال ظارأ  يحضر الساا  يا 
ل م  القضاة ؛ فإ   الالزم لمحكماة يكلاف رئايا افيتاوافر العالل الاالزم  لام ظاما

يكلاف رئايا المالاا ارعلاى ف  لار  فاإ  تعا ر م  يكمي ال صا  م  قضاتها
 القضاة فا   ا الشم .م  يكمي ال صا  م  للقضار 

 الثامنة : المادة

ا وي اقشاااوا الحكااام قباااي  علاااى أعضاااار المحكماااة أ  يتااالاولوا الااارأي سااارق
ءصاالار ، وأ  يباالي كااي ماا هم رأيااب فااا  لاار. وتصاالر ارحكااام باإلاماااع أو 

فااا ضاابط القضااية، وعلااى  ارغلبيااة. وعلااى ارقليااة أ  توضااح رأيهااا وأساابابب
 اركثريااة أ  توضااح واهااة  ظر ااا فااا الاارل علااى رأي ارقليااة فااا الضاابط. 

 .و  ياوز أ  يشترر فا الملاولة غير القضاة ال ي  استمعوا ءلى المرافعة
 التاسعة : المادة

ل لححكاام الم صاوص  لالعترامارحكام الازائية قابلة  تكو  عليها وفقاا
 ال ظام.   اعليها فا 
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 العاشرة : المادة
أو المؤيااالة م هاااا بالقتاااي، أو  ا ساااتئ افالصاااالرة مااا  محكماااة  ارحكاااام

بعل  ،   تكو   هائية ء لو ها، أو القطك، أو القصاص فا ال فا أو فيما الرام
 .تمييل ا م  المحكمة العليا

 الحادية عشرة : المادة

ل لااام تؤيااال المحكماااة العلياااا الحكااام المعاااروم عليهاااا    ء ا للماااالة  تطبيقاااا
 اللرااة، وتعيال القضاية ءلاى محكماة رة( م    ا ال ظام   فتا قم الحكام)العاش

 ارولى لتحكم فيها م  اليل م  غير م   ظر ا.
 الثانية عشرة : المادة

ل لح ظماة واللاوائح  والفتياااالتحقيق مك ارحالا   يكو  ومحااكمتهم وفقاا
 الم ظمة ل لر.

 الثالثة عشرة : المادة

ل ل ظامهاا  العام يئة التحقيق وا لعار  تتولى التحقيق وا لعار العاام طبقاا
 و ئحتب.

 الرابعة عشرة : المادة

ضااائية ي فاا وا أواماار الاهاااا الق أ اميااك رااااي الساالطة العامااة  علااى
ل له ا ال ظام  الم اسبة لت في  ا . الوسيلة، ولهم أ  يستعملوا الصالرة طبقا
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 الثاني الباب
 الجزائية الدعوى
 األول الفصل

 الدعوى الجزائية رفع
 الخامسة عشرة : المادة

ل ل ظامهااا  -التحقيااق وا لعااار العااام   يئااة تخااتص بإقامااة الاالعوى  -وفقااا
 المحاكم المختصة. أمامالازائية ومباشرتها 

 السادسة عشرة :  المادة
ولوارثب م  بعال ، حاق رفاك الالعوى  - ع بأو َمْ  ي و   -عليب  للما ا

خااص، ومباشارة  ا   الالعوى  حاقالازائية فا اميك القضايا التا يتعلق بها 
العاام  المالعاأمام المحكمة المختصاة . وعلاى المحكماة فاا  ا   الحااي ءباال  

 بالحضور .
 السابعة عشرة : المادة

ئم الوااا  أو ءاارار التحقياق فاا الاارا الازائيةتاوز ءقامة اللعوى   
َماْ  ي او  مما  الما اا علياب  أو  شكوىفيها حق خاص لحفرال ء  ب ارل على 

ء ا رأا  يئااة التحقيااق  ء ع ااب  أو وارثااب ماا  بعاال  ءلااى الاهااة المختصااة ؛ 
 .الارائم    فا  لتحقيقوا وا لعار العام مصلحة عامة فا رفك اللعوى

 الثامنة عشرة : المادة
الما ا علياب أو وارثاب ما  بعال   مصلحةي  ظهر للمحكمة تعارم ب ء ا

فااا المرافعااة  ويقااام  ائاا   ا سااتمرار ائبااب ؛ فَيُْم َااك ال ائاا  ما   وباي  مصاالحة
 .آخر

 التاسعة عشرة : المادة
أ    اار متهماي  غيار ما   -أمامها  مقامةفا لعوى  -تبي  للمحكمة  ء ا
المعروضااة، فعليهااا  بالتهمااةالاالعوى علاايهم، أو وقااائك أخاارى مرتبطااة  أقيمااا

فا  ا ا  عليهاالم صوص  رارااءبال  م  رفك اللعوى ب لر ؛  ستكماي اإلا
 ال ظام.
 العشرون : المادة

موامر ااا أو بااا حترام اإلخااالي ب شاام هاء ا وقعااا أفعاااي ماا   للمحكمااة
أحاال أطااراف الاالعوى أو  فاااأو التاامثير فااا أحاال أعضااائها أو  ،الواااا  لهااا
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ارفعااي  تلارالشهول، وكا   لر فا شم  لعوى م ظورة أمامها؛ أ  ت ظار فاا 
 .الشرعا بالمقتضىوتحكم فيها 

 الحادية والعشرون : المادة

العااام أ  يتااولى أي قضااية، أو  وا لعااارياااوز لعضااو  يئااة التحقيااق   
 فا الحا ا اآلتية :، و لر ر أي قرار فيهاصلي
ل ء ا وقعا الاريمة عليب  -1 ل رحال الخصاومشخصايا ، أو كا اا ، أو كاا  زوااا

 .اللراة الرابعة ءلىتربطب بمحل م صلة قرابة أو مصا رة 
عالاوة أو ماولة ياراح تمثير اا فاا مساار  الخصاومء ا كا  بي ب وباي  أحال  -2

 التحقيق . 
، أو فااا القضااية ؛ بوصاافب خبياارال  عماايأ  ألى أي لااب ء ا كااا  قاال ساابق  -3

ل   . لر و حو، شهالة فيها ى، أو وكيالل، أو ألمحكما
 الثاني الفصل

 الدعوى الجزائية انقضاء
 الثانية والعشرون :  المادة

 الحا ا اآلتية: ءحلى فا العامةاللعوى الازائية  ت قضا
 .صلور حكم  هائا -1
 .العفوعفو ولا ارمر فيما يلخلب  -2
 مسقطة للعقوبة. الشرعيةما تكو  التوبة فيب بضوابطها  -3
 .وفاة المتهم -4

 لعوى الحق الخاص. فايم ك  لر م  ا ستمرار  و 
 الثالثة والعشرون : المادة

 الحالتي  اآلتيتي  : ءحلىفا  الخاصةاللعوى الازائية  ت قضا
  .صلور حكم  هائا -1
 .عفو الما ا عليب أو وارثب -2

ماا  ا سااتمرار فااا لعااوى الحااق  وارثاابأو  يم ااك عفااو الما ااا عليااب و 
 العام.

 الثالث الباب
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 االستدالل إجراءات
 األول الفصل

 المعلومات وضبطها جمع
 الرابعة والعشرون : المادة

ال ي  يقومو  بالبح  عا  مرتكباا  ارشخاصالضبط الا ائا  م  رااي
 .وتوايب ا تهام للتحقيقالارائم وامك المعلوماا وارللة الالزمة 

 الخامسة والعشرون : المادة

يتعلق بوظائفهم فا الضابط الا اائا  فيما -رااي الضبط الا ائا  يخضك
. وللهيئااة أ  وا لعااار العااام التحقيااقإلشااراف  يئااة  -المقااررة فااا  اا ا ال ظااام 

م اب مخالفاة لوااباتاب أو  تقاكتطل  م  الاهة المختصة ال ظر فا أمر كي ما  
ي لو  ءخااال عليااب،التمليبيااة  وىتقصااير فااا عملااب، ولهااا أ  تطلاا  رفااك الاالع

 .بالحق فا رفك اللعوى الازائية
 السادسة والعشرون : المادة

 كي م  : -بحس  المهماا الموكولة ءليب  -بمعماي الضبط الا ائا  يقوم
 .اختصاصهم  فا مااي ضار  يئة التحقيق وا لعار العامأع -1
 .والمراكزالمحافظاا المل  ومليري الشرط ومعاو يهم فا  -2
 ءليب الموكولةكي بحس  المهماا  -الضباط فا اميك القطاعاا العسكرية  -3

 فا الارائم التا تقك ضم  اختصاص كي م هم. -
 .محافظا المحافظاا ورؤسار المراكز -4
ترتك  علاى  التارؤسار المراك  السعولية البحرية والاوية، فا الارائم  -5

 .مت ها
حاالول  فااامراكااز  يئااة ارماار بااالمعروف وال هااا عاا  الم كاار،  رؤسااار -6

 اختصاصهم.
بموااا   ،المااوظفي  وارشااخاص الاا ي  خولااوا صااالحياا الضاابط الا ااائا -7

 أ ظمة خاصة.
ماا تقضاا باب  بحسا الاهاا واللاا  وارشخاص ال ي  يكلفو  بالتحقيق،  -8

 ار ظمة.
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 السابعة والعشرون : المادة

أ  يقبلاوا البالغااا  اختصاصابراااي الضابط الا اائا كاي بحسا   على
مرؤوسايهم تحاا  وعلاى، وعلايهم التا ترل ءليهم فا امياك الاارائم والشكاوى

ءشرافهم أ  يقوموا بفحصها وامك المعلوماا المتعلقة بها فا محضر يوقعو  
، مك ءبال   يئة التحقياق وتاريخها فا ساي يعل ل لر ا، ويسالوا ملخصهعليب

. وياا  أ  ي تقاي رااي الضابط الا اائا ب فساب ءلاى با لر فاورال  العاموا لعار 
ا يتعلق بالاريمة، والمحافظة علاى عليب، وضبط كي م للمحافظةمكا  الحال  

، وعليااب أ  يثبااا اميااك  اا   التااا تقتضاايها الحاااي باااإلاراراا، والقيااام أللتهااا
 يوقك عليب  و ومعاو و . ب لراإلاراراا فا محضر خاص 

 الثامنة والعشرون : المادة
المعلوماا أ  يساتمعوا ءلاى أقاواي ما   امكالضبط الا ائا أث ار  لرااي

، وأ  يسااملوا ماا   ساا  ءليااب ومرتكبيهاااعاا  الوقااائك الا ائيااة لااليهم معلوماااا 
بم ي الخبرة م  أطبار  يستعي وا. ولهم أ  ، ويثبتوا  لر فا محاضر مارتكابها
 .رأيهم كتابة ويطلبواوغير م 
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 التاسعة والعشرون : المادة

اا تعاال بسااب  الاريمااة مطالبااة بحقااب  ضاارر أصااابب  الشااكوى المقلمااة مم 
حقااب. وعلااى المحقااق  عاا ، ء  ء ا قاارر صااراحة أمااام المحقااق  زولااب الخاااص

علاى  المختصاة، ماك تصاليق المحكماة باا  لر فا المحضر واإلشاهال عليابءث
 الق ف. حل زولب ع  الحق فا القصاص و

 الثاني الفصل

 بالجريمة التلبس
 الثالثون : المادة

ل بها  تكو  ارتكابها ، أو عق  ارتكابهاا بوقاا قريا   حايالاريمة متلبسا
ل بها ء ا تبك الما اا  ل ، أو تبعتاب العاماة ماك  علياب. وتعل الاريمة متلبسا شخصاا

بوقااا قرياا  حااامالل  وقوعهاااالصااياإ ءثاار وقوعهااا ، أو ء ا وااال مرتكبهااا بعاال 
م هاا علاى  يساتليآ ا ، أو أسلحة ، أو أمتعة ، أو ألواا ، أو أشيار أخرى   

تفيال  عالمااعي أو شرير فيها ، أو ء ا والا بب فا   ا الوقا آثار أو أ ب فا
  لر.

 الحادية والثالثون : المادة

أ  ي تقاي  -التلابا بالاريماة  حااي فا -على راي الضبط الا ائا  يا 
 حاااي، ويثبااا عليهااافااورال ءلااى مكااا  وقوعهااا ويعاااي  آثار ااا الماليااة ويحااافظ 

ما   أقاواي، وأ  يسامك  يفيال فاا كشاف الحقيقاة، وكاي ماا ارماك  وارشخاص
ة ماا  يمكاا  الحصااوي م ااب علااى معلوماااا فااا شاام  الواقعاا أو، كااا  حاضاارال 

 . ويا  عليب أ  يبلغ  يئة التحقيق وا لعار العام فورال با تقالب .ومرتكبها
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 الثانية والثالثون : المادة

أ  يم اك  -ماة فا حاي التلابا بالاري - ا تقالبالضبط الا ائا ع ل  لراي
ع اب ، حتاى يحارر المحضار  ا بتعاالالحاضري  م  مبارحة مكا  الواقعاة أو 

م اااب علاااى  الحصاااويالاااالزم بااا لر . ولاااب أ  يساااتلعا فاااا الحااااي مااا  يمكااا  
 .قعةمعلوماا فا شم  الوا

الصالر ءليب م  رااي الضابط الا اائا  ارمرخالف أحل الحاضري   وء ا
اا فااا المحضاار، ويحاااي   لااريثبااا ف  لعااا م عاا  الحضااور ؛ أو امت ااك أحاال مم 

 .المختصة لتقرير ما ترا  فا شم ب المخالف ءلى المحكمة
 الثالث الفصل

 على المتهم القبض
 الثالثة والثالثون : المادة

بالاريمااة القاابم علااى المااتهم  التلااباالضاابط الا ااائا فااا حاااي  لراااي
ر محضارال با لر أ الحاضر ال ي توال ل ئي كافية على اتهاماب ؛ علاى  ، يحارار

امياك ارحاواي    وفااوأ  يبالر بإبال   يئة التحقياق وا لعاار العاام فاورال . 
ل ركثار ما  أرباك وعشاري  سااعة  باممر  ء ياوز ءبقار المقباوم علياب موقوفاا

 كتابا م  المحقق .
على راي الضبط الا ائا أ  يصالر  فيا لم يك  المتهم حاضرال     افإ

 . المحضرأمرال بالقبم عليب وءحضار  ، وأ  يبي   لر فا 
 الرابعة والثالثون : المادة

يسامك فاورال أقاواي الماتهم المقباوم  أ على راي الضبط الا اائا  يا 
ي أربك وعشاري  خال يرسلبفعليب ، وء ا تراح واول ل ئي كافية على اتهامب 

 المقباومساعة مك المحضر ءلى المحقق ال ي يا  عليب أ  يستاو  الماتهم 
 .ثم يممر بتوقيفب أو اإلفراج ع ب ساعة ، ري عليب خالي أربك وعش

 الخامسة والثالثون : المادة

القاابم علااى أي ء سااا  أو  ياااوز،   بالاريمااة غياار حااا ا التلاابا فااا
 .توقيفب ء  بممر م  السلطة المختصة ب لر

 المادة السادسة والثالثون: 
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ل أو  -1 يااا  أ  يعامااي الموقااوف بمااا يحفااظ كرامتااب و  ياااوز ءياا اؤ  اسااليا
ل ويا  ءخبار  بمسبا  توقيفب ويكو  لب الحق فا ا تصاي بم  يرى  مع ويا

 ءبالغب. 
يا  ءبال  مراك الموظف الموقوف فاور صالور أمار المحقاق باساتمرار  -2

 توقيفب. 

يكاااو  ساااماع أقاااواي المااارأة واساااتاوابها والتحقياااق معهاااا بحضاااور أحااال  -3
 ة.محارمها، فإ  تع ر  لر فبما يم ك الخلو

 والثالثون : السابعة المادة

وقياف ء  فاا السااو  أو أمااك  الت ساا بياوز توقياف أي ء ساا  أو   
ل. و  ياوز إللارة أي  أو توقياف قباوي أي ء ساا   سا المخصصة ل لر  ظاما

، ويا  المختصةموقك عليب م  السلطة وء  بموا  أمر مسب  ومحلل الملة 
 المحللة فا   ا ارمر. ملةأ  تبقيب بعل ال

 والثالثون : الثامنة المادة

وا لعار العام زياارة السااو   التحقيقالمختصي  م  أعضار  يئة  على
التقيااال بالااالوام  لو وأمااااك  التوقياااف فاااا لوائااار اختصاصاااهم فاااا أي وقاااا 

 ،مسااو  أو موقاوف بصافة غيار مشاروعة الرسما، والتمكال ما  عالم وااول
، وأ  يتصاالوا أماااك  التوقيااف وساااالا ساااو وأ  يط لعااوا علااى ساااالا ال

وأ  يتسالموا ماا يقلمو اب فاا  ، وأ  يسامعوا شاكاوا م،والموقوفي بالمساو ي  
وأمااك  التوقياف أ  يقالموا رعضاار  يئاة  السااو . وعلى ماليري الشم   ا 

 رلار مهماتهم . يحتااو بالتحقيق وا لعار العام كي ما 
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 والثالثون : التاسعة المادة

ءلااى ماالير  -فااا أي وقااا  -يقاالم  أ مساااو  أو موقااوف الحااق فااا  لكااي
ءبالغهاا ءلاى عضاو  م ابالسا  أو التوقياف شاكوى كتابياة أو شافهية، ويطلا  

الحاااي بعاال  فاااءبالغهااا لعااام، وعلااى الماالير قبولهااا و يئااة التحقيااق وا لعااار ا
 ءلارةلاا لر، وتزوياال مقاالمها بمااا يثبااا تساالمها. وعلااى  عااليءثباتهااا فااا ساااي 

السااا  أو التوقيااف تخصاايص مكتاا  مسااتقي لعضااو الهيئااة المخااتص لمتابعااة 
 أو الموقوفي . المساو ي أحواي 
 : األربعون المادة

بصاافة غياار مشااروعة أو فااا  موقااوفماا  علاام بواااول مساااو  أو  لكااي
. العاام وا لعاارمكا  غير مخصص للسا  أو التوقيف أ  يبلغ  يئة التحقياق 

ور علمب ب لر أ  ي تقي ءلى المكا  المواول فيب عضو الهيئة المختص ف وعلى
، وأ  ياممر بااإلفراج ع اب ء ا كاا  الموقوف، وأ  ياري التحقياق أوالمساو  

بصافة غيار مشاروعة، وعلياب أ  يحارر محضارال با لر  ارىسا ب أو توقيفب 
تقضا بب ار ظمة فا حاق المتساببي  فاا  مايرفك ءلى الاهة المختصة لتطبيق 

  لر .

 الرابع الفصل
 األشخاص والمساكن تفتيش

 األربعون :و ةالحادي المادة
. وحرماة حرمة تاا  صايا تها ومراكبهمومساك هم ومكاتبهم  لحشخاص

. وتشاامي حرمااة أمتعااةالشااخص تحمااا اساال  ومالبسااب ومالااب ومااا معااب ماا  
 ر أو محااااااااااااااااااط بااااااااااااااااامي المساااااااااااااااااك  كاااااااااااااااااي مكاااااااااااااااااا  مساااااااااااااااااوا 

 . ستعمالب مموى علا  حااز، أو مُ 
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 واألربعون : الثانية المادة

ءلى أي مكاا  مساكو  أو تفتيشاب  اللخويياوز لراي الضبط الا ائا   
ل ء   ماا   يئااة التحقيااق  مسااب بااممر و، فااا ارحااواي الم صااوص عليهااا  ظامااا

. ما  المحقاق مساب ، وما علا المساك  فيكتفى فا تفتيشها بإ   وا لعار العام
 اللخويأو شاغلب تمكي  راي الضبط الا ائا م   المسك وء ا رفم صاح  

أو قااااوم لخولاااب، اااااز لرااااي الضااابط الا اااائا أ  يتخااا  الوساااائي الالزماااة 
 .بحس  ما تقتضيب الحاي المسك المشروعة للخوي 

  ، أو حالوالمسااعلة ما  الالاخي طلا حااي لخوي المساك  فاا  وياوز
مطارلتااب للقاابم  رأث ااا، أو لخااوي معتاال   االم أو غاارق أو حريااق أو  حااو  لاار

 .عليب
 واألربعون : الثالثة المادة

ل القبم  فا -لراي الضبط الا ائا  ياوز ارحواي التا ياوز فيها  ظاما
يفتشاب. ويشامي التفتايس اسال  ومالبساب وأمتعتاب. وء ا كاا   أ   -على الماتهم 

ي االبها راااي الضاابط  اماارأة يوااا  أ  يكااو  التفتاايس ماا  قباااماارأة المااتهم 
 .الا ائا
 واألربعون : الرابعة المادة

التلابا بالاريماة أ  يفاتس مساك   حاايلراي الضبط الا ائا فاا  ياوز
الحقيقاة ؛ ء ا اتضاح  كشافالتا تفيل فاا  المواولااالمتهم ويضبط ما فيب م  

 .المسك  م  أماراا قوية أ ها مواولة فا
 واألربعون : الخامسة المادة

ضاال  ، أو ضاال أي شااخص  قاارائ قامااا أث ااار تفتاايس مسااك  مااتهم  ء ا
ل يفيال فاا كشاف الحقيقاة  -مواول فياب  اااز لرااي  -علاى أ اب يخفاا معاب شايئا

 الضبط الا ائا أ  يفتشب .
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 واألربعون : السادسة المادة

ارشيار الخاصة بالاريمة الاااري اماك  ع ياوز التفتيس ء  للبح    
ل أث ااار    لاار ومااك. وماااا ع هااا، أو التحقيااق فااا شاام هاالمعل ء ا ظهاار عرضااا
الحقيقة فا اريماة  كشف، أو تفيل فا يس واول أشيار تعل حيازتها اريمةالتفت

 التفتيسوءثباتها فا محضر  طهاأخرى ، وا  على راي الضبط الا ائا ضب
. 

 واألربعون : السابعة المادة

أو َماْ  ي يباب أو أحال أفارال أسارتب  صااحببتفتيس المسك  بحضور  يكو 
أحاال  ااؤ ر  وااا  أ  يكااو   حضااورالكامااي ار ليااة المقاايم معااب. وء ا تعاا ر 

ويَُمكااا  صاااح   ،التفتاايس بحضااور عماالة الحااا أو َمااْ  فااا حكمااب أو شااا لي 
 فاااع ااب ماا  ا طااالع علااى ء   التفتاايس ويُثْبَااا  لاار   ااو المسااك  أو َمااْ  ي

 المحضر.
 ألربعون :وا الثامنة المادة

 يمتا : ماأ  يتضم  محضر التفتيس  يا 
 وتوقيعب وتاري  التفتيس وساعتب . ووظيفتباسم م  أارى التفتيس  -1
، أو بياااا  الضااارورة الملحاااة التاااا التفتااايس اااص اإل   الصاااالر باااإارار  -2

 اقتضا التفتيس بغير ء  .
 .التفتيس وتوقيعاتهم حضرواأسمار ارشخاص ال ي   -3
ل التا ضبطا  المواولااوصف  -4 ل  وصفا  .لقيقا
 ة أث ااار التفتاايس واإلاااراراا المتخاا اتخاا اءثباااا اميااك اإلاااراراا التااا  -5

 .بال سبة ءلى ارشيار المضبوطة
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 واألربعون : التاسعة المادة

ل مختوماة أو مغلقاة فاوال راي الضبط الا ائا  ء ا  مسك  المتهم أوراقا
 لار فااا محضاار التفتاايس  ءثباااا، وعليااب بامي طريقااة فااال ياااوز لاب أ  يفضااها
 وعرضها على المحقق المختص .

 : الخمسون المادة

فاا حارز ارشايار واروراق المضابوطة  توضاكقبي مغالرة مكا  التفتايس  -1
لخاتم على شريط لاخاي ا ويكت ، ، وتربط ء  أمك   لر، ويختم عليهامغلق

 حصاايي ، ويشااار ءلااى الموضااوع الاا تاااري  المحضاار المحاارر بضاابطها
 الضبط م  أالب .

تعاال لهاا ا الغاارم لاالى اهااة الضاابط  أماااك تحفااظ ارشاايار المحاارزة فااا  -2
؛ ويكاااو   وارماااا الا اااائا المختصاااة  محتوياااة علاااى ءااااراراا الساااالمة 

حفظها بحسا  ماا تقتضايب طبيعاة كاي محارز، ويوضاك سااي خااص بها   
فيب رقم المحرز ورقم القضية، و وعها، وأسمار أطرافهاا  يلو المحرزاا 

، واإلااااراراا المتخااا ة فاااا شااام ها، المحااارز  وماااواز ع هاااا، ووصاااف 
 العام وتفتيشها. وا لعاروتخضك     ارماك  لرقابة  يئة التحقيق 

 الخمسون :الحادية و المادة
ل للمااالة ) -ياااوز فاام ارختااام الموضااوعة     ( ماا   اا االخمسااي طبقااا
ضبطا ع ل      ارشيار، أو بعال  م ء  بحضور المتهم أو وكيلب أو  -ال ظام 

 .المحلللعوتهم ل لر وءبالغهم بها وعلم حضور م فا الوقا 
 والخمسون : الثانية المادة

حالول  غروبهاا فاا شروق الشاما ءلاى م أ  يكو  التفتيس  هارال  يا 
ءلى الليي ماا لام ءااراؤ   التفتيس يستمر، ويمك  أ  السلطة التا يخولها ال ظام

 .حاي التلبا بالاريمة فا. و  ياوز لخوي المساك  ليالل ء  متصالل 
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 والخمسون : الثالثة المادة

يكاو    واا  أ  المارأة المتهماةء   تفتيشبلم يك  فا المسك  المرال  ء ا
 .مك القائمي  بالتفتيس امرأة

 والخمسون : الرابعة المادة
وارربعي ( م   لخامسةو )ا (وارربعي  لثةمراعاة حكم المالتي  )الثا مك

الالخوي القابم  ما  الغارم، ء ا كاا  فاا المساك   ساار ولام يكا    ا ال ظاام
، وأ  يَُمك ا ا امارأة، واا  أ  يكاو  ماك القاائمي  باالتفتيس عليه  و  تفتيشاه 

ل لر بما    الالزمة، أو مغالرة المسك ، وأ  يُْم َْحَ  التسهيالا  حتاا م  ا
 يضر بمصلحة التفتيس و تياتب.

 والخمسون : الخامسة المادة

غياار مسااك ب  ء  ء ا اتضااح ماا   مسااك ياااوز تفتاايس غياار المااتهم أو   
 أماراا قوية أ    ا التفتيس سيفيل فا التحقيق .

 الخامس الفصل

 الرسائل ومراقبة المحادثات ضبط
 والخمسون : السادسة المادة

وغير اااا مااا  وساااائي  الهاتفياااةالبريلياااة والبرقياااة والمحالثااااا  للرساااائي
مساب   ولمالة  باممر، فال يااوز ا طاالع عليهاا أو مراقبتهاا ء  ا تصاي حرمة

ل لما ي ص عليب   ا ال ظام.محللة  ، وفقا
 والخمسون : السابعة المادة

أ  يممر بضبط الرساائي والخطابااا  العام يئة التحقيق وا لعار  لرئيا
، الهاتفيااة وتسااايلها المحالثااااوالمطبوعاااا والطاارول، ولااب أ  ياام   بمراقبااة 

على أ  يكو  ارمار  ،متى كا  ل لر فائلة فا ظهور الحقيقة فا اريمة وقعا
ل أو اإل    ل  للتاليااالومحاااللال بمااالة   تزيااال علاااى عشااارة أياااام قابلاااة  مساااب با وفقاااا

 لمقتضياا التحقيق .
 والخمسون : الثامنة المادة

روراق وارشاايار والرسااائي وا الخطابااااوحاال  ا طااالع علااى  للمحقااق
بحسا  مقتضاياا  -، ولاب التساايالا، ولب أ  يستمك ءلاى ارخرى المضبوطة
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، أو ياممر برل اا ءلاى القضايةأ  يممر بضمها أو  س  م ها ءلى ملف  -التحقيق 
 أو مرسلة ءليب. اكا  حائزال لهم  

 ة والخمسون :التاسع المادة

البرقيااة المضاابوطة ءلااى البريليااة و والرسااائيمضاامو  الخطاباااا  يُبَل ااغ
فا أقار  وقاا، ء   م هاالمتهم أو الشخص المرسلة ءليب، أو تعطى لب صورة 

 .ا كا  فا  لر ءضرار بسير التحقيقء 
 : لستونا المادة

  ما  المحقاق المخاتص أ  يطلا المضابوطةالحاق فاا ارشايار  لصاح 
الالائرة التاا يتبعهاا  رئاياالارفم أ  ياتظلم لالى  حااي، ولاب فاا تسليمها ءلياب

 المحقق.
 الستون :و ةالحادي المادة

 -بسااب  التفتاايس  -علماب  ءلااىعلااى المحقاق وعلااى كااي ما  وصااي  ياا 
  وأ  سااريتهامعلوماااا عاا  ارشاايار واروراق المضاابوطة ؛ أ  يحااافظ علااى 

 التااا، ء  فااا ارحااواي طريقااة كا ااا أو يفضااا بهااا ءلااى غياار ي تفااك بهااا باامي 
مسو   ظاما أو ا تفك بها بمي طريقاة  و يقضا ال ظام بها . فإ ا أفضى بها ل

 كا ا  تعي ا مسارلتب .
 والستون :الثانية  المادة

( م    ا ال ظام، ء ا كاا  لما  والخمسي  لتاسعةمراعاة حكم المالة )ا مك
صااورة م هااا مصاالق  لاابضاابطا ع اال  اروراق مصاالحة عاالااة فيهااا تعطااى 

 عليها م  المحقق .
  



17 

 

 الرابع الباب
 التحقيق إجراءات
 األول الفصل
 المحقق تصرفات

 والستون : الثالثة المادة
فااااا الاااالعوى أ  يوصااااا بحفااااظ  للساااايرء ا رأى أ    واااااب  للمحقااااق

 . بحفظهااروراق، ولرئيا اللائرة التا يتبعها المحقق ارمر 
 والستون : الرابعة المادة

ءباال  الما اا علياب والمالعا  المحقاقصلر أمر بالحفظ واا  علاى  ء ا
ا  اميعهم فاا مكا لورثتبوفا حاي وفاة أحل ما يكو  اإلبال  ، الخاصبالحق 

 . ءقامة المتوفى
 والستون : الخامسة المادة

محااام لحضااور التحقيااق . ويااا  علااى  أوحااق ا سااتعا ة بوكيااي  للمااتهم
ل لمااا  ااو م صااوص  الكبياارةالمحقااق أ  يقااوم بااالتحقيق فااا اميااك الااارائم  وفقااا

فيهاا ء ا واال  باالتحقيقفا غير     الارائم أ  يقوم  ولبعليب فا   ا ال ظام . 
الماااتهم  بتكليااافتساااتلزم  لااار، أو أ  يرفاااك الااالعوى   ميتهااااأ  ظروفهاااا أو أ

 بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة .
 والستون : لسادسةا المادة

الضبط الا ائا للقيام باإارار معاي  أو  راايأ  ي ل  كتابة أحل  للمحقق
فااا  -يكااو  للم االو  ، و الماتهمأكثار ماا  ءاااراراا التحقياق ، عاالا اسااتاوا  

لعا الحاي ءلى اتخاا   وء االسلطة التا للمحقق فا   ا اإلارار.  -حلول  لبب 
 باا لرفلااب أ  ي اال   ،ماا  اإلاااراراا خااارج لائاارة اختصاصااب رارالمحقااق ءااا

محقااق الاالائرة المختصااة أو أحاال رااااي الضاابط الا ااائا بهااا بحساا  ارحااواي. 
أ  ي تقاي ب فساب للقياام بها ا اإلاارار ء ا اقتضاا مصالحة  المحقاقويا  علاى 
  التحقيق  لر .

 والستون : السابعة المادة

التااا ي اال  فيهااا غياار  إلااارار  ارحااوايعلااى المحقااق فااا اميااك  يااا 
يقهااا واإلاااراراا تحق المطلااو المسااائي  -كتابااةل  -بعاام التحقيقاااا أ  يبااي  
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، وأ  التحقيق أعماي. وللم لو  أ  ياري أي عمي آخر م  المطلو  اتخا  ا
 لاار  كااا التااا يخشااى فيهااا فااواا الوقااا، متااى  حااواييسااتاو  المااتهم فااا ار
ل فا كشف الحقيقة. لبمتصالل بالعمي الم لو    و زما

 والستون : الثامنة المادة

التا تسفر ع هاا ما  ارسارار التاا  وال تائجءاراراا التحقيق  فسها  تعل
وغياار م مما  يتصاالو   وخبارارما  كتااا   -ومعاااو يهم ياا  علااى المحققاي  

، وما  يخاالف ءفشاائهاعلم  -بالتحقيق أو يحضرو ب بسب  وظيفتهم أو مه تهم 
 .بم هم تتعي  مسارلت

 والستون : التاسعة المادة

بحقااب الخاااص أث ااار التحقيااق فااا  ياالاعالحقااب ضاارر ماا  الاريمااة أ   لماا  -1
ثالثاة أياام ما   خاالياللعوى، ويفصي المحقق فا ملى قبوي  ا ا ا لعاار 

 لاالى. ولماا  ُرفرااَم طلبااب أ  يعتاارم علااى  اا ا القاارار تاااري  تقليمااب ءليااب
، ي أسبوع ما  تااري  ءبالغاب باالقرارالمحقق خال ارئيا اللائرة التا يتبعه

ل  ة التحقيقللائرة فا مرحلرئيا ا قرارويكو    . هائيا
للمااتهم، والما ااا عليااب، والماالعا بااالحق الخاااص، ووكيااي كااي ماا هم أو  -2

وفق ما تحلل  اللوائح الالزمة له ا  محاميب، أ  يحضروا ءاراراا التحقيق
 .ال ظام

 المادة السبعون :
أ  يعاازي المااتهم عاا  وكيلااب أو محاميااب  -أث ااار التحقيااق  -للمحقااق  لاايا
أو المحاااما التاالخي فااا التحقيااق ء  بااإ   ماا   للوكيااي ولاايا. معااب الحاضاار

للمحقاق ما كرة خطياة بملحوظاتاب    يقالمارحاواي أ   امياكالمحقق ، ولب فاا 
 .ق ضم     الم كرة ءلى ملف القضيةوعلى المحق

  



19 

 

 السبعون :الحادية و المادة

التحقيق  ءاراراايباشر فيب المحقق سالخصوم بالساعة واليوم ال ي  يبلغ

 والمكا  ال ي تُْارى فيب.

 والسبعون :الثانية  المادة

ل  والمالعاعلى كي م  الما ا عليب  يا  باالحق الخااص أ  يعاي  مكا اا

المكاا ا ؛ ء ا لام  اختصاصاهاالتحقياق فاا  طااق  يفا بللة المحكمة التا ياار

ل فا تلر البللة، فإ  لم يفعي  لر يكاو  ءبالغاب  ل يك  مقيما ءلارة  باإبال  صاحيحا

 ما يلزم ءبالغب بب. يالمحكمة بك

 ة والسبعون :لثالثا المادة

ءلااى المحقااق الطلباااا التااا ياارو   يقاالمواأ   -أث ااار التحقيااق  - للخصااوم

 .التا است ل ءليها ارسبا تقليمها ، وعلى المحقق أ  يفصي فيها مك بيا  

 ة والسبعون :رابعال المادة

فااا شاام  التحقيااق الاا ي ياريااب قاال  وقراراتاابلاام تكاا  أواماار المحقااق  ء ا

ثالثااة أيااام ماا   خاااليصاالرا فااا موااهااة الخصااوم   فعليااب أ  ياابلغهم ءيا ااا 

 .تاري  صلور ا

 ة والسبعون :خامسال المادة

مباشارة براااي ارما  ء ا اساتلزم  يساتعي حاي قياماب بوااباب أ   للمحقق

 ارمر  لر.
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 الثاني الفصل

 الخبراء ندب
 والسبعون :سة سادال المادة

الاارأي فااا أي مسااملة متعلقااة  إلباالارأ  يسااتعي  بخبياار مخااتص  للمحقااق
 .ي ياريببالتحقيق ال 

 ة والسبعون :بعالسا المادة
فااا الموعاال الاا ي حاالل  المحقااق،  كتابااةالخبياار أ  يقاالم تقرياار   علااى

الموعل المحلل لب، أو  فاوللمحقق أ  يستبلي بب خبيرال آخر ء ا لم يقلم التقرير 
خبيار آخار  ما ال مقتضاى لا لر، ولكاي واحال ما  الخصاوم أ  يقالم تقريارال وَ 

 .بصفة استشارية
 ة والسبعون :الثامن المادة

، والا أسبا  قوية تلعو ءلاى  لار ء اا عترام على الخبير  للخصوم
يباااي  فياااب أسااابا   أ ، وياااا  م ا عتااارام ءلاااى المحقاااق للفصاااي فيااابويقااال

. ويترتا  فا ملة ثالثاة أياام ما  تقليماب فيب، وعلى المحقق الفصي ا عترام
الخبياار فااا عملااب ء  ء ا اقتضااى الحاااي  اسااتمرارعلااى  اا ا ا عتاارام عاالم 

 فيممر المحقق باستمرار . ا ستعااي
 الثالث الفصل

 وضبطوالمعاينة والتفتيش  االنتقال
 المتعلقة بالجريمة األشياء

 والسبعون : التاسعة المادة

فااور ءبالغااب بوقااوع اريمااة لاخلااة فااا  -ع اال ا قتضااار  -المحقااق  ي تقااي
قباي زوالهاا أو طماا  الالزماةاختصاصب ءلى مكا  وقوعهاا إلاارار المعاي اة 

 .و  يحوي  لر لو  ءسعاف المصابي  ،معالمها أو تغيير ا
 : الثمانون المادة

، و  ياااوز ا لتاااار ءليااب ء   التحقيااقالمساااك  عمااي ماا  أعماااي  تفتاايس
فااا المسااك  الماارال  يقاايمب ااارل علااى اتهااام بارتكااا  اريمااة مواااب ءلااى شااخص 

أ ااب يحااوز  علااى، أو ء ا وااالا قاارائ  تاالي ، أو باشااتراكب فااا ارتكابهاااتفتيشااب
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 أ ابأ  يفتس أي مكا  ويضبط كي ماا يحتماي  وللمحققأشيار تتعلق بالاريمة. 
، وكي ماا يفيال فاا كشاف الحقيقاة بماا أو  تج م هاي فا ارتكا  الاريمة استعم
اال محضاارال عاا  اروراق وارساالحة  لاارفااا  . وفااا اميااك ارحااواي يااا  أ  يُعر

و تائاااب، مااك مراعاااة أ ااب    عليهااا بُ راااَ ارساابا  التااا  يتضاام واقعااة التفتاايس 
ل  لخااويياااوز  المساااك  أو تفتيشااها ء  فااا ارحااواي الم صااوص عليهااا  ظامااا

 وا لعار العام . التحقيقوبممر مسب  م   يئة 
 الثمانون :الحادية و المادة

غيار الماتهم ء ا اتضاح ما  أمااراا  تفتيسأ  يفتس المتهم ، ولب  للمحقق
ماالة فاا التفتايس حكام ال ويراعاىقوية أ ب يخفا أشيار تفيل فا كشف الحقيقاة. 

 وارربعي ( م    ا ال ظام .الثة )الث
 والثمانون : الثانية المادة

والمطبوعااا والطارول  والصحف والرسائيفا ضبط الخطاباا  يراعى
الفصااي )ا تصاااي أحكااام  وسااائيوالبرقياااا والمحالثاااا الهاتفيااة وغير ااا ماا  

 .ال ظامم    ا  (البا  الثال )م   (الخاما
 والثمانون : الثالثة المادة

( م  الخمسي فا شم ها أحكام المالة ) يتبكواروراق التا تضبط  ارشيار
   ا ال ظام.

 والثمانون : الرابعة المادة

 ما  أوراقالماتهم أو محامياب  وكيايلالى ماا ياوز للمحقاق أ  يضابط   
عهال ءلياب بهاا و  المراساالا  التااسلمها ءلياب الماتهم رلار المهماة  ومست لاا

 المتباللة بي هما فا القضية .
 والثمانون : الخامسة المادة

ل يحااوز أشاايار لهااا  علااىتااوافرا لاالى المحقااق أللااة  ء ا ل معي ااا أ  شخصااا
رئيا اللائرة التاا يتبعهاا  م عالقة بالاريمة التا يحقق فيها  فيستصلر أمرال 

بحساا  مااا  ،عليهااابتسااليم تلاار ارشاايار ءلااى المحقااق، أو تمكي ااب ماا  ا طااالع 
 .ييقتضيب الحا

 الرابع الفصل
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 في األشياء المضبوطة التصرف
 ة والثمانون :السادس المادة

ضبطا أث ار التحقيق ولو كا   لر قبي  التاأ  يُؤمر برل ارشيار  ياوز
 أو محالق للمصالرة . اللعوىالحكم ، ء  ء ا كا ا  زمةل للسير فا 

 والثمانون : السابعة المادة
، ما  كا اا فاا حيازتاب وقاا ضابطها ءلاىرل ارشيار المضابوطة  يكو 

الاريماة، أو المتحصالة  عليهااوء ا كا ا المضبوطاا م  ارشيار التا وقعا 
، ماا لام يكا  لما  بالاريماةيكو  رل ا ءلى م  فقال حيازتهاا ف    ارشيار،  م 

 .حبسهاضبطا معب حق فا 
 والثمانون : الثامنة المادة

مااا  المحقاااق أو مااا  المحكماااة  المضااابوطةارمااار بااارل ارشااايار  يصااالر
المختصة التا يقك فا  طااق اختصاصاها مكاا  التحقياق. ويااوز للمحكماة أ  

 تممر بالرل أث ار  ظر اللعوى.
 والثمانون : التاسعة المادة

 وي الشاام  ماا  المطالبااة أمااام  المضاابوطةيم ااك ارماار باارل ارشاايار   
الملعا باالحق الخااص ء ا  أوالمختصة بما لهم م  حقوق  ء  المتهم  المحكمة

فاا موااهاة  م همااكا  ارمر بالرل قل صلر م  المحكمة ب اارل علاى طلا  أي 
 .اآلخر
 : التسعون المادة

ع ال الم ازعاة ، أو ع ال  المضابوطةياوز للمحقق ارمر بارل ارشايار   
ءلى المحكمة  حاي    ال فاواول شر فيم  لب الحق فا تسلمها ، ويُْرفَك ارمر 
 المختصة ب ارل على طل   وي الشم  لتممر بما ترا .

 التسعون :الحادية و المادة

أ  يُْفَصاي فاا كيفياة التصارف  - الالعوىع ل صلور أمر بحفظ  - يا 
الاالعوى ء ا حصاالا  فااافااا ارشاايار المضاابوطة، وكاا لر الحاااي ع اال الحكاام 

 المطالبة برل ا أمام المحكمة.
 تسعون :وال الثانية المادة
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بعاال ءبالغهاام بحقهاام فااا  -أصااحابها  يطلبهاااالمضاابوطة التااا    ارشاايار
القاصااري  وماا  فااا  أمااوايالهيئااة العامااة للو يااة علااى فااا تااولع  -اسااتعالتها 

 .حكمهم
 والتسعون : الثالثة المادة

التحقيااق أ  تااممر بإحالااة الخصااوم  مكااا التااا يقااك فااا لائرتهااا  للمحكمااة
ل  يااوز حااي ال. وفاا  ا   ل لرللتقاضا أمام المحكمة المختصة ء ا رأا موابا

أخارى فاا  تحفظياة، أو اتخاا  وساائي ضك ارشيار المضبوطة تحا الحراسةو
 شم ها.
 والتسعون : الرابعة المادة

م حفظااب بماارور الاازم ، أو يسااتلز يتلاافكااا  الشااار المضاابوط ممااا  ء ا
، أو ءلااى ءلااى صاااحبب بتسااليمب  أماارا المحكمااة  فقاااا كبياارة تسااتغرق قيمتااب
لبيعااب بااالمزال القاصااري  وماا  فااا حكمهاام  أمااوايالهيئااة العامااة للو يااة علااى 

. وفااا  اا   الحاااي يكااو  لماالعا التحقيااقالعل ااا متااى ساامحا باا لر مقتضااياا 
 .بيك بب ال يالحق فيب أ  يطال  بالثم  
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 الخامس الفصل

 إلى الشهود االستماع
 والتسعون :الخامسة  المادة

الا ي  يطلا  الخصاوم ساماع  الشاهول أقاوايالمحقق أ  يساتمك ءلاى  على
أ  يساتمك ءلاى أقاواي ما  يارى  ولاب. ما لم ير علم الفائلة م  ساماعها  أقوالهم

الاريماة وظروفهاا  ءثبااالزوم سماعب م  الشهول ع  الوقائك التا تؤلي ءلاى 
 وءس ال ا ءلى المتهم أو برارتب م ها.

 والتسعون : السادسة المادة
تشامي  ،البيا اا الكاملة ع  كي شا ل المحضرالمحقق أ  يثبا فا  على

  وا سيتب  ومكا  ءقامتب  وصالتب وظيفتباسم الشا ل  ولقبب  وس ب  ومه تب أو 
 .الخاص بالمتهم والما ا عليب والملعا بالحق

فا المحضر ما  الشهول وءاراراا سماعها  وشهالةتلر البيا اا  وتُلَو  
، أو ءضاافة. و  يعتمال شاار ما  تحشاير، أو كشاط، أو غير تعاليي، أو شاط 

 .والشا ل لر ء  ء ا صلاق عليب المحقق والكات  
 والتسعون : السابعة المادة

علاى الشاهالة، وكا لر الشاا ل بعال  توقيعابكي م  المحقق والكات   يضك
أو لم يستطك  فيُثْبَُا  لار  بصمتبتالوتها عليب، فإ  امت ك ع  وضك توقيعب أو 
 فا المحضر مك  كر ارسبا  التا يبليها .

 والتسعون :الثامنة  المادة

، ولااب أ  يوااااب الشااهول بعضااهم ا فاارالالمحقااق لكااي شااا ل علااى  يسااتمك
 ببعم وبالخصوم.
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  والتسعون : تاسعةال المادة

أقاواي الشاا ل ءبالار ملحوظااتهم  ءلاىبعل ا  تهار ما  ا ساتماع  للخصوم
عاا   قاااط  الشااا لعليهااا ، ولهاام أ  يطلبااوا ماا  المحقااق ا سااتماع ءلااى أقااواي 

 أوأخرى يبي و ها . وللمحقق أ  يارفم تواياب أي ساؤاي   يتعلاق بالالعوى، 
 بمحل . مساايكو  فا صيغتب 

 : المائة المادة

ل  ء ا تسمك شهالتب فا فما يم عب م  الحضور  لليب، أو كا  الشا ل مريضا
 مكا  واول  .

 السادس الفصل

 والمواجهة االستجواب
 المائة : بعد األولى المادة

لتحقياق أ  يالو  امياك لروي مارة  الماتهميا  على المحقق ع ال حضاور  -1
الم سااوبة ءليااب، ويثبااا فااا  بالتهمااةالبيا اااا الشخصااية الخاصااة بااب ويبلغااب 

أ  يوااهاب بغيار   وللمحقاق. يبليب المتهم فاا شام ها ما  أقاواي المحضر ما
علياب، فاإ   تالوتهاا. ويوقك المتهم على أقوالب بعال ، أو الشهولم  المتهمي 

 امت ك أثبا المحقق امت اعب ع  التوقيك فا المحضر وسببب.
و   أو القطاااك  أباريماااة تواااا  القتاااي التحقياااقء ا اعتااارف الماااتهم أث اااار  -2

  م  المحكمة المختصة اعترافب  فيصلق القصاص فا ال فا أو فيما لو ها
 مك تلوي   لر فا الضبط بحضور كات  الضبط وتوقيعب.

 بعد المائة :الثانية  المادة
حااي   تامثير فيهاا علاى ءرالة الماتهم فاا  فاايكو  ا ستاوا   أ  يا 

 ءبااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالار أقوالاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااب، 
تحليفااب و  اسااتعماي وسااائي اإلكاارا  ضاال . و  ياااوز اسااتاوا   ياااوزو  

 التحقيق ء  لضرورة يقلر ا المحقق . اهةالمتهم خارج مقر 
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 السابع الفصل
 بالحضور وأمر القبض واإلحضار التكليف

 ة بعد المائة :لثالثا المادة
حضور الشخص  -بحس  ارحواي  -فا اميك القضايا أ  يقرر  للمحقق

ظروف التحقيق  كا االمطلو  التحقيق معب، أو يصلر أمرال بالقبم عليب ء ا 
 تستلزم  لر .

 بعد المائة : الرابعة المادة
ل، أ  يشاامي كااي أماار بالحضااور  يااا  اساام الشااخص المطلااو  رباعيااا
ارمار، وسااعة الحضاور  وتاري ، ومه تب أو وظيفتب، ومكا  ءقامتب، وا سيتب

القااابم  أماااروتاريخاااب، واسااام المحقاااق وتوقيعاااب، والخاااتم الرساااما . ويشااامي 
تكليااف رااااي الساالطة العامااة بااالقبم علااى  -عاا   لاار  فضااالل  -واإلحضااار 

ل. ويشامي فاا الحااي وءحضار  أماام المحقاق  المتهم ء ا رفام الحضاور طوعاا
 وقياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااف أمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار الت

تكليف ملير التوقيف بقبوي المتهم فا مكا  التوقيف  -ءلى ما سبق  باإلضافة -
 التهمة الم سوبة ءليب ومست ل ا . بيا مك 

 بعد المائة : الخامسة المادة
التحقياق معاب بوسااطة أحال  المطلاو ارمر بالحضور ءلى الشاخص  يبلغ

م ااب ء  وااال، وء   صااورة، وتساالم ءليااب لمحضااري  أو رااااي الساالطة العامااةا
 فتسلم ءلى أحل أفرال أسرتب الكامي ار لية الساك  معب .

 بعد المائة : السادسة المادة
  اف ة فا اميك أ حار المملكة . المحققاروامر التا يصلر ا  تكو 

 ة بعد المائة :بعالسا المادة

ل  تكليفااببعاال  -لاام يحضاار المااتهم  ء ا ماا  غياار عاا ر  -بالحضااور رسااميا
تلابا ؛ اااز للمحقاق أ   حايمقبوي، أو ء ا خيف  ربب، أو كا ا الاريمة فا 

ياااوز فيهااا   يصاالر أماارال بااالقبم عليااب وءحضااار  ولااو كا ااا الواقعااة ممااا 
 توقيف المتهم .

 ة بعد المائة :الثامن المادة

ل يقبلب المحقاق،  ءقامةلم يك  للمتهم مكا   ء ا معروف فعليب أ  يعي  مكا ا
 وء  ااز للمحقق أ  يصلر أمرال بتوقيفب .
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 ة بعد المائة :التاسع المادة

المقبوم علياب فاورال ، وء ا تعا ر  المتهمعلى المحقق أ  يستاو   يا 
ملة ءيلاعب علاى تزيل  أ يولع مكا  التوقيف ءلى حي  استاوابب. ويا  ف لر 

مالير  علاى، فإ ا مضا  ا   المالة لو  اساتاوابب واا  اعةأربك وعشري  س
 ءلاى، وعلى الالائرة أ  تباالر اللائرة الت ا يتبعها المحقق رئياالتوقيف ءبال  
 ، أو تممر بإخالر سبيلب .استاوابب حا ل 

 بعد المائة :العاشرة  المادة

الاالائرة التااا يااارى التحقيااق فيهااا   طاااققاابم علااى المااتهم خااارج  ء ا
عليب فيها، وعلاى  ا   الالائرة  قبميَُحض ر ءلى لائرة التحقيق فا الاهة التا ف

الم سوبة ءليب،  بالواقعةأ  تتحقق م  اميك البيا اا الخاصة بشخصب ، وتبلغب 
التا َسايُْ قَُي ءليهاا  بالاهةأقوالب فا شم ها، وء ا اقتضا الحاي  قلب فَيُبَلغ   وتلو

. 
 مائة :بعد الالحادية عشرة  المادة

 ،تسا مح بال قايكا اا حالتاب الصاحية    أواعترم المتهم على  قلب،  ء ا
 .بما يلزم فورال ، وعليب أ  يصلر أمر  يبلغ المحقق ب لر

 الثامن الفصل

 التوقيف أمر
 عشرة بعد المائة :الثانية  المادة

توصاية رئايا  يئاة التحقياق وا لعاار  علاىب اارل  -وزير اللاخلياة  يحلل
، وي شار  لار فاا الاريالة للتوقيافما يعل م  الارائم الكبيرة المواباة  -العام 

 .الرسمية
 : المائةعشرة بعد الثالثة  المادة

كافياة ضال   ارللاة رباب، أ   حاايتبي  بعل استاوا  الماتهم، أو فاا  ء ا
 المحقاق، أو كا ا مصالحة التحقياق تساتوا  توقيفاب ؛ فعلاى فا اريمة كبيرة

  تزيل على خمسة أيام م  تاري  القبم عليب .  أمر بتوقيفب ملة  ارءصل
 عشرة بعد المائة : الرابعة المادة
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مااالة  تمليااالالتوقياااف بمضاااا خمساااة أياااام، ء  ء ا رأى المحقاااق  ي تهاااا
 التوقياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااف، فياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  

 التحقيااقعاارم اروراق علااى رئاايا فاارع  يئااة يقااوم بأ   -قبااي ا قضااائها  -
، اللوائر اللاخلة فاا  طااق اختصاصابم  رؤسار  ي يبب َم ْ  أو م،العا  لعاروا

، متعاقباة مالللمالة أو للة التوقياف أمرال باإلفراج ع  المتهم أو تمليل ما ليصلر
ل ما  تااري  القابم علياب. وفاا  أ على  تزيل فا ماموعهاا علاى أربعاي  يوماا
التوقيف ملة أطوي، يرفك ارمر ءلى رئيا  يئاة التحقياق  تتطل ا التا الحا 

بالتملياال لماالة أو لماالل  ماا   وابااب ليصاالر أماار  يفوضااب َماا ْ وا لعااار العااام أو 
 متعاقباااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة 

ل، و  يزيل ماموعها على    ل  وثماا ي  مائةتزيل أي م ها على ثالثي  يوما  يوماا
تاااري  القاابم علااى المااتهم، يتعااي  بعاال ا مباشاارة ءحالتااب ءلااى المحكمااة  ماا 

 .ع ب اإلفراجالمختصة أو 
للمحكمااة ؛  التوقيااف ماالة أطااويتطلاا  توفااا الحااا ا ا سااتث ائية التااا 
، وأ  مالة أو لمالل متعاقباة بحسا  ماا تارا لالموافقة على طل  تمليل التوقياف 
ل فا  لر ل مسببا  .تصلر أمرال قضائيا

 عشرة بعد المائة : الخامسة المادة
أصاي أمار التوقياف ءلاى مالير التوقياف  يُسلامع ل توقيف المتهم أ   يا 

 بعل توقيعب على صورة   ا ارمر بالتسلام.
ل التظلم م  أمر توقيفب للموقوفو ، أو أمر تمليل التوقيف ؛ ويُقلم احتياطيا
لها المحقق، أو رئايا الفارع، أو رئايا  التابكءلى رئيا لائرة التحقيق  التظلم
 خمسة أيام م  تاري  تقليمب. خاليويبا فيب . حس  ارحواي ،الهيئة
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 : المائةعشرة بعد  السادسة المادة
بمسبا  القبم عليب أو توقيفب ،  ،يوقف أوفورال كي م  يقبم عليب  يبلغ

 لاار تحااا رقابااة راااي  ويكااو ويكااو  لااب حااق ا تصاااي بماا  ياارا  إلبالغااب ، 
 الضبط الا ائا .

 : المائةعشرة بعد  السابعة المادة
  ياااوز ت فياا  أواماار القاابم أو اإلحضااار أو التوقيااف بعاال مضااا سااتة 

 .أشهر م  تاري  صلور ا ما لم تالل لملة أخرى
 : المائةعشرة بعد  الثامنة المادة

أ  يسامح رحال راااي السالطة العاماة  التوقيفياوز لملير السا  أو   
، وعلياب أ  يالو  فاا السااي المحقاقبا تصاي بالموقوف ء  باإ   كتاابا ما  

ح لاب با لر ووقاا  وتااري  اإل    المقابلاةالخاص ب لر اسم الشاخص الا ي ُسامر
 ومضمو ب.

 : المائةعشرة بعد  التاسعة المادة
تهم بغياار  ماا  بعاالم اتصاااي الماا يااممرأ   -فااا كااي ارحااواي  - للمحقااق

ل ء ا  (ساتي )تزيل على   المساو ي ، أو الموقوفي ، وأ  يزور  أحل لملة  يوماا
، لو  اإلخالي بحاق الماتهم فاا ا تصااي بوكيلاب  لراقتضا مصلحة التحقيق 

 .محاميب أو
 التاسع الفصل
 المؤقت اإلفراج

 : المائةبعد العشرون  المادة

م  تلقاار  فساب أو ب اارل  سوار -أي وقا  فاال ي يتولى القضية،  للمحقق
ء ا واال أ  توقيفاب لايا لاب  الماتهمأ  ياممر بااإلفراج عا   -على طلا  الماتهم 

يُخشااى  ربااب أو  و ، وأ ااب   ضاارر علااى التحقيااق ماا  ءخااالر ساابيلب، مسااو 
 .المتهم بالحضور ء ا طل  م ب  لر اختفاؤ ، بشرط أ  يتعهل

 مائة :العشرون بعد الالحادية و المادة
ل  اإلفراجغير ارحواي التا يكو   فا ،   يفارج عا  الماتهم ء  فيها واابا

ل يوافق عليب   .المحققبعل أ  يعي  لب مكا ا
 : المائةوالعشرون بعد الثانية  المادة
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المحقاق ما  ءصالار أمار اليال باالقبم  يم اكالصالر بااإلفراج    ارمر
َط عليب، أو والا  أوعلى المتهم أو توقيفب ء ا قويا ارللة ضل ،  أخي بما ُشرر

 ظروف تستلعا اتخا    ا اإلارار.
 : المائةوالعشرون بعد الثالثة  المادة

ل  يكااو أحيااي المااتهم ءلااى المحكمااة  ء ا   أو اإلفااراج ع ااب ء ا كااا  موقوفااا
ل ع ب  م  اختصاص توقيفب ء ا كا  م  المحاي ءليها. المحكمةفراا

التااا أصاالرا الحكاام بعاالم  المحكمااةحكاام بعاالم ا ختصاااص تكااو   وء ا
ءلااى أ   ،ا ختصاااص  ااا المختصااة بااال ظر فااا طلاا  اإلفااراج، أو التوقيااف

 .ترفك اللعوى ءلى المحكمة المختصة
اإلفااراج عاا  حااق ا عتاارام علااى للماالعا العااام وفااا اميااك ارحااواي 

 المتهم.
 العاشر الفصل

 الدعوىالتحقيق والتصرف في  انتهاء
 : المائةوالعشرون بعد الرابعة  المادة

أ اب   وااب  أورأى المحقق بعل ا تهار التحقياق أ  ارللاة غيار كافياة  ء ا
 الماتهمإلقامة اللعوى، فيوصاا رئايا الالائرة بحفاظ الالعوى وبااإلفراج عا  

ل لسب  آخر. ويعال أمار رئايا الالائرة بتمييال    لارالموقوف، ء  ء ا كا  موقوفا
رئاايا  يئااة  بتصااليقيكااو  ارماار  افاا ال ء   فااالفااا الااارائم الكبياارة  ء  افاا ال، 

 .ي يبب َم ْ التحقيق وا لعار العام أو 
، ويبلاغ عليهااأ  يشامي ارمار بحفاظ الالعوى ارسابا  التاا بُ راَا  ويا 

لماالعا بااالحق الخاااص، وأ  لااب حااق المطالبااة بااالحق الخاااص أمااام ارماار ل
 المختصااااااااااااااااااااااااااااااة وفااااااااااااااااااااااااااااااق المااااااااااااااااااااااااااااااالة  المحكمااااااااااااااااااااااااااااااة

التبليااغ لورثتااب  فيكااو )السالسااة عشاارة( ماا   اا ا ال ظااام، وء ا كااا  قاال تااوفا 
ل وفاق  هماميع يعال لا لر،   ماو جفا مكا  ءقامتاب  ويكاو  التبلياغ الما كور آ فاا

 باالحقويوقعب المحقق ورئيا اللائرة  وتسلام صورة مصلقة م ب ءلى المالعا 
لتقاليمها ءلاى المحكماة  -بعال التوقياك علاى ارصاي بالتسالام  -الخاص أو ورثتب 

  ويسري  لر على ارمر بحفظ اروراق الم صوص عليب فاا الماالة المختصة
 .( م    ا ال ظام تيوالس رابعة)ال
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 : المائةوالعشرون بعد لخامسة ا المادة
ماا  ءعااالة فااتح ملااف القضااية  يم ااكالصااالر بحفااظ الاالعوى    القاارار

تقوية ا تهاام ضال  شم هاوالتحقيق فيها مرة أخرى متى ظهرا أللة اليلة م  
واروراق  والمحاضاارالماالعى عليااب. ويعاال ماا  ارللااة الالياالة شااهالة الشااهول 

 لم يسبق عرضها على المحقق. التاارخرى 
 : المائةوالعشرون بعد السادسة  المادة

العام بعل ا تهار التحقياق أ  ارللاة كافياة  وا لعاررأا  يئة التحقيق  ء ا
المختصاة، وتكلاف الماتهم بالحضاور  المحكماةضل المتهم  فترفك اللعوى ءلاى 

 مي البيا اا اآلتية :تشأمامها. وترفك اللعوى وفق  ئحة 
وا ساايتب وساا ب ومكااا  ءقامتااب ومه تااب أو  ولقباابتعيااي  المااتهم ببيااا  اساامب  -1

 وظيفتب ورقم  ويتب وأ ليتب.
ببيا  ا سم والصفة والع وا  ورقم  -وال  ء  -تعيي  ملعا الحق الخاص  -2

 الهوية .
، ومااا هم ، بتحلياال ارركااا  المكو ااة لهاااالماات ءلااىبيااا  الاريمااة الم سااوبة  -3

 ظروف مشللة أو مخففة .يرتبط بها م  
ت طبااق عليهااا ، وتحلياال  ااوع  التااا كاار ال صااوص الشاارعية أو ال ظاميااة  -4

 . ال تعزير أو كا  االعقوبة حلق 
 ، و سبتها ءلى المتهم .الاريمةبيا  ارللة على وقوع  -5
 . والوابيا  أسمار الشهول ء   -6
 العام وتوقيعب. وا لعاراسم عضو  يئة التحقيق  -7

الخصااوم بااارمر الصااالر بإحالااة  العااام يئااة التحقيااق وا لعااار  وتبلااغ
 . صلور اللعوى ءلى المحكمة خالي خمسة أيام م  تاري  

 : المائةوالعشرون بعد السابعة  المادة
اختصااااص محااااكم متماثلاااة  مااا شااامي التحقياااق أكثااار مااا  اريماااة  ء ا

المختصة  المحكمةفترفك اميعها بممر واحل ءلى  ،ا ختصاص وكا ا مرتبطة
ل بإحلا ا  ،ا ختصااصفإ ا كا ا الارائم ما  اختصااص محااكم مختلفاة  .مكا ا

ل . مةفترفك ءلى المحك  اروسك اختصاصا
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 الخامس الباب
 المحاكم

 األول الفصل
 الجزائية االختصاصات

 : المائةوالعشرون بعد  الثامنة المادة
اإلخااالي باختصاصاااا المحاااكم ارخاارى ، تخااتص المحكمااة  عاالم مااك

 الازائية . القضاياالازائية بالفصي فا اميك 
 : المائةوالعشرون بعد  التاسعة المادة

ية بما تختص العامة فا البلل ال ي ليا فيب محكمة ازائ المحكمة تختص
 ما لم يقرر المالا ارعلى للقضار خالف  لر . ،بب المحكمة الازائية

 بعد المائة : الثالثون  المادة
 المكاا فا مكا  وقوع الاريماة، أو  للمحاكما ختصاص المكا ا  يتحلل
 ا ختصااص، فإ  لام يكا  لاب مكاا  ءقاماة معاروف يتحالل المتهم فيبال ي يقيم 

 فا المكا  ال ي يقبم عليب فيب .
 الثالثون بعد المائة : الحادية و المادة

ل للاريماة كاي مكاا   يعل  -فياب فعاي ما  أفعالهاا، أو تارر فعاي  وقاكمكا اا
 حصي بسب  تركب ضرر اسلي. - يتعي  القيام بب

 المائة : بعدوالثالثون  الثانية المادة

الازائية بالفصي فا امياك المساائي  اللعوىالمحكمة التا ت ظر  تختص
المرفوعاة أمامهاا ، ء  ء ا  اص  الازائياةالتا يتوقف عليها الحكم فا اللعوى 

 ال ظام على خالف  لر .
 المائة : بعدة والثالثون لثالثا المادة

يتوقف على  تياة الفصي فا لعاوى  الازائيةكا  الحكم فا اللعوى  ء ا
 فا اللعوى ارخرى. الفصيازائية أخرى  وا  وقف اللعوى حتى يتم 

 الثاني الفصل

 االختصاص تنازع
 المائة : بعدة والثالثون الرابع المادة
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أو ع  ارائم مرتبطة ءلى محكمتاي   واحلةُرفرعا لعوى ع  اريمة  ء ا
وكااا  ا ختصاااص  ،، وقااررا كااي م همااا اختصاصااها أو عاا لم اختصاصااها 

 المحكماةم حصرال فيهماا ؛ فيرفاك طلا  تعياي  المحكماة التاا تفصاي فيهاا ءلاى 
 العليا .
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 السادس الباب

 المحاكمة إجراءات
 األول الفصل

 الخصوم إبالغ
 المائة : بعدوالثالثون الخامسة  المادة

فيكلاااف الماااتهم بالحضاااور أمامهاااا ،  المحكماااةُرفرعَاااا الااالعوى ءلاااى  ء ا
 وواها ءليب التهمة . الالسةويُْستَغ ى ع  تكليفب بالحضور ء ا حضر 

 المائة : بعدوالثالثون السادسة  المادة
ثالثاة أياام علاى ارقاي ما  تااري   الازائياةالحضاور فاا الالعوى  موعل

الضارورة  قاص  ا ا الموعال حااي تبليغ الخصوم بالئحة اللعوى. وياوز فاا 
الموعال وأ    قاصحااي ءلى ساعة، بشرط أ  يحصي التبليغ للخصم  فساب فاا 

 الموعالالوصوي ءلى المحكمة فا الموعل المحلل. ويكاو   قاص  كا بيكو  بإم
المقباوم  -اللعوى  وياوز ءحضار الماتهم  بإ   م  المحكمة المرفوعة ءليها

ل بالاريماة عليب . فاإ ا حضار الماتهم ءلاى المحكماة فاورال وبغيار موعال - متلبساا
 ، فعلى المحكمة أ  تم حب مهلة كافية .اعبمهلة إلعلال لف ءعطار وطل  
 المائة : بعدوالثالثون السابعة  المادة

ل ءقامتاب مكاا ، أو فا المتهم  فسب ءلىورقة التكليف بالحضور  تُبلغ ، وفقاا
تع را معرفة مكاا  ءقاماة   . فإالشرعيةللقواعل المقررة فا  ظام المرافعاا 

، ويسالم ءلاى الاهاة فا المملكة فيبالمتهم فيكو  التبليغ فا آخر مكا  كا  يقيم 
. ويعل المكا  الا ي وقعاا مركزالتابك لها   ا المكا  م  ءمارة أو محافظة أو 

 .  لرفيب الاريمة آخر مكا  ءقامة للمتهم ما لم يثبا خالف 
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 المائة :  بعدوالثالثون الثامنة  المادة
ف أو الساا  بوسااطة مالير التوقيا المسااو ي ءبال  الموقوفي  أو  يكو 

 .ماأو َمْ  يقوم مقامه
 الثاني الفصل

 الخصوم حضور
 المائة : بعدوالثالثون التاسعة  المادة

أ  يحضر ب فسب أماام المحكماة ماك  الكبيرةعلى المتهم فا الارائم  يا 
وء ا لاام يكاا  لليااب المقاالرة  ،ع اابعاالم اإلخااالي بحقااب فااا ا سااتعا ة بماا  ياالافك 

ل  ، فلااب أ  يطلاا  ماا  المحكمااة أ  ت اال  لااب محاميااا الماليااة فااا ا سااتعا ة بمحااام 
ل لما تبي ب الالئحة  . لللفاع ع ب على  فقة اللولة وفقا

ل لتقليم لفاعاب  ،أما فا الارائم ارخرى فياوز لب أ  ي ي  ع ب وكيالل أو محاميا
ل أمامهااي أ  تممر وللمحكمة فا كي ارحو  .بحضور  شخصيا

 المائة : بعد األربعون المادة
بحسا  ال ظاام فاا الياوم المعاي   بالحضاورلم يحضر الماتهم المكلاف  ء ا

فاا ارحاواي التاا يساو   ع ابفا ورقة التكليف بالحضور، ولام يرساي وكايالل 
فااا ضاابط  ويرصاال افيهااا التوكيااي ؛ فيساامك القاضااا لعااوى الماالعا وبيار اتااب 

 ء اء  بعل حضور المتهم. وللقاضا أ  يصلر أمرال بتوقيفاب  كمالقضية، و  يح
 لم يك  تخلفب لع ر مقبوي.

 ألربعون بعد المائة :لحادية واا المادة

فا واقعاة واحالة وحضار بعضاهم  أشخاصُرفرعَا اللعوى على علة  ء ا
لعا وبيار اتب الم لعوىوتخلف بعضهم رغم تكليفهم بالحضور، فيسمك القاضا 

ء  بعال  الغاائبي ، ويرصال ا فاا ضابط القضاية ، و  يحكام علاى على الامياك
 . محضور 
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 الثالث الفصل

 اتالنظام في الجلس حفظ
 المائة : بعدواألربعون  الثانية المادة

 يخارج، ولاب فاا سابيي  لار أ  الالسة وءلارتها م وطاا  برئيساها ضبط
م  قاعة الالسة م  يخي ب ظامها، فاإ  لام يمتثاي كاا  للمحكماة أ  تاممر علاى 

ل، لة   تزياال علااى أربااك وعشااري  ساااعةماا بسااا بالفااور  ، ويكااو  أمر ااا  هائيااا
 ا تهار الالسة أ  تراك ع   لر ارمر . قبيوللمحكمة ءلى ما 

 المائة : بعدواألربعون  الثالثة المادة
، على  يئتها تعل  أث ار ا عقال ا اريمة  فا ب أ  تحاكم م  تقك م للمحكمة

ل  وتحكمأو على أحل أعضائها ، أو أحل موظفيها ،  الشرعا  للمقتضىعليب وفقا
 بعل سماع أقوالب .

 المائة :  بعدواألربعون  الرابعة المادة

مشااامولة بحكااام الماااالتي  )الثا ياااة  غياااروقعاااا فاااا الالساااة اريماااة  ء ا
 بعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال المائاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة(  وارربعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي 

ء ا لام تار ءحالاة  -بعال المائاة( ما   ا ا ال ظاام، فللمحكماة  وارربعي )الثالثة  و
ل  -ءلااى  يئااة التحقيااق وا لعااار العااام  القضااية أ  تحكاام علااى ماا  ارتكبهااا وفقااا

 ، بعااااااااااااااااااااال ساااااااااااااااااااااماع أقوالاااااااااااااااااااااب الشااااااااااااااااااااارعا للمقتضاااااااااااااااااااااى
ء ا كا  ال ظر فا الاريمة م  اختصاص محكمة أخرى فتحاي القضية ءلى  ء 

 .تلر المحكمة 
 المائة : بعدواألربعون الخامسة  المادة

ت ظر ااا المحكمااة فااا الحاااي، يكااو   ولاامالتااا تقااك فااا الالسااة  الااارائم
ل للقواعل العامة .   ظر ا وفقا
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 الرابع الفصل
 القضاة وردهم عن الحكم تنحي

 المائة : بعدواألربعون السادسة  المادة
فا شم  ت حاا  -  تطبق م    ا البا مراعاة أحكام الفصي )الثال (  مك

وارلة فااا  ظااام ارحكااام الاا -الازائيااة  القضاااياالقضاااة ورل اام عاا  الحكاام فااا 
ل ، ويكااو  القاضااا المرافعاااا الشاارعية ماا   ظاار الاالعوى ء ا كا ااا  مم وعااا

 الاريمة قل وقعا عليب فا غير أوقاا ا عقال الالساا.
 الخامس الفصل

 بالحق الخاص االدعاء
 المائة : بعدواألربعون السابعة  المادة

أ  يطالاا  بحقااب  -ماا  بعاال   ولوارثااب -لحقااب ضاارر ماا  الاريمااة  لماا 
فاا أي حااي العاماة  الازائياةالخاص أمام المحكمة الم ظاورة أمامهاا الالعوى 

 .ى لو لم يقبي طلبب أث ار التحقيقكا ا عليها اللعوى، حت
 المائة : بعدواألربعون  الثامنة المادة

ولاا أو  لاب  ااقص ار لياة ولام يكا  الاريمةكا  م  لحقب ضرر م   ء ا
الازائياة أ  تقايم علياب  الالعوىوصا  وا  على المحكمة المرفوعاة أمامهاا 

ل يطال  بحقب الخاص.  وليا
 المائة :  بعدواألربعون  التاسعة المادة

ء ا كااا  أ ااالل، وعلااى الااولا أو  المااتهملعااوى الحااق الخاااص علااى  ترفااك
لاب ولاا أو وصاا، واا   يكا الوصا ء ا كا  الماتهم  ااقص ار لياة. فاإ  لام 

ق.المرفوعة أمامها اللعوى الازائية على المحكمة   أ  تقيم عليب وليا
 المائة : بعدالخمسون  المادة

ل  يعي  البللة التا فيها المحكمة، ويُثْبَا  لر  فاالملعا بالحق الخاص مكا ا
ل ءبالغب  يكو فا ءلارة المحكمة. وء ا لم يفعي  لر  بإبال  ءلارة المحكمة صحيحا

 بب. ءبالغببكي ما يلزم 
 الخمسون بعد المائة :الحادية و المادة

اللعوى الازائية على لعوا  تمثير  الخاصيكو  لترر الملعا بالحق   
 العامة.
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 : المائةة والخمسون بعد لثانيا المادة

أمااام المحكمااة التااا  المرفوعااةتاارر الماالعا بااالحق الخاااص لعااوا   ء ا
يااوز لاب  و ،   فياوز لب مواصلة لعوا  أمامهاالعامة ةت ظر اللعوى الازائي

 أ  يرفعها أمام محكمة أخرى .
 : المائةوالخمسون بعد الثالثة  المادة

لعااوى بطلاا  التعااويم ءلااى  الاريمااةرفااك ماا  أصااابب ضاارر ماا   ء ا
تارر لعاوا  أماام  لابمحكمة مختصة ثم رفعا اللعوى الازائية العامة ، اااز 

العاماة ،  الازائياةتلر المحكمة ، ول ب رفعها ءلى المحكمة التا ت ظار الالعوى 
 با  المرافعة فا أي م هما. فيما لم يق

 السادس الفصل

 ونظامهاالجلسة إجراءات 
 : المائةوالخمسون بعد  الرابعة المادة

عوى أ  ت ظر الل -استث ار  - للمحكمةالمحاكم عل ية، وياوز  الساا
م  الحضور فيها ؛  معي ة، أو تم ك فئاا كلها أو بعضها فا الساا سرية

ل إلظهار   لرمراعاة لحم ، أو محافظة على اآللا  العامة، أو كا   ضروريا
 .الحقيقة
 :  المائةوالخمسون بعد  الخامسة المادة

يتاولى تحريار محضار الالساة  كاتا أ  يحضار السااا المحكماة  يا 
القضاااة  أوتحااا ءشااراف رئاايا الالسااة . ويبااي  فااا المحضاار اساام القاضااا 

، ووقاااا لعا العاااام ، ومكاااا  ا عقاااال الالساااةالمكاااو ي  لهيئاااة المحكماااة والمااا
، والماالافعي  الاالعوى ، وأساامار الخصااوم الحاضااري  ظاار، ومساات ل  ا عقال ااا

، ، وارللاة ما  شاهالة وغير اا، وملخاص مرافعااتهموطلبااتهمع هم، وأقاوالهم 
الالساة ، وم طاوق الحكام ومسات ل  . ويوقاك  فااواميك اإلاراراا التا تتخا  

وماا  حضاار ماا  الخصااوم  والكاتاا رئاايا الالسااة والقضاااة المشاااركو  معااب 
أحال م  امت اكفاإ  والملافعي  عا هم والشاهول وغيار م علاى محضار الالساة . 

 ع  التوقيك أُثبا  لر فا المحضر .
 : المائةوالخمسون بعد السادسة  المادة
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فا ، و لر المحكمة فا الحق العام السااأ  يحضر الملعا العام  يا 
ساماع أقوالاب والفصاي وعلاى المحكماة  ،التا تحلل ا لوائح   ا ال ظاام الارائم
 فيها.

 : المائةوالخمسون بعد  السابعة المادة

و  أغالي، وتارى المحافظة  قيولالمتهم الساا المحكمة بغير  يحضر
ى ء  ء ا وقك م ب اللعو  ظرالالزمة عليب، و  ياوز ءبعال  ع  الالسة أث ار 

 المقتضازاي السب   فإ اتستمر اإلاراراا، حاي ال. وفا     ما يستلعا  لر
اتخ  فا غيبتب  بماإلبعال  ُمكار  م  حضور الالسة. وعلى المحكمة أ  تبلغب 

 .م  ءاراراا
 : المائةوالخمسون بعد الثامنة  المادة

ا  فاتتقيل المحكمة بالوصف الوارل     ئحة اللعوى، وعليها أ  تُعطر
ل  الوارل فا  ئحة  للوصفالفعي الوصف ال ي يستحقب ولو كا  مخالفا

 .ب لراللعوى، وء ا ارى التعليي وا  على المحكمة أ  تبلغ المتهم 
 : المائةوالخمسون بعد التاسعة  المادة

فا أ  يلخي تعليالل فا  ئحة اللعوى  العامأ  تم   للملعا  للمحكمة
 فا أي وقا 

أ  يم ح  . ويا ويُبَل غ المتهم ب لر -ما لم يقفي با  المرافعة فا القضية  -
ل لل ظام علييفرصة كافية إلعلال لفاعب فا شم    ا الت المتهم  .وفقا
 : المائةبعد الستون  المادة

اللعوى ، وتتلى عليب  ئحة الالسةالمحكمة التهمة ءلى المتهم فا  تواب
 ع   لر. الاوا ، ثم تسملب المحكمة وتوضح لب ويعطى صورة م ها

 الستون بعد المائة : الحادية و المادة

الم ساوبة ءلياب  فعلاى المحكماة أ   بالتهمةاعترف المتهم فا أي وقا  ء ا
ءلااى أ  ا عتااراف صااحيح،  اطمم اااتساامك أقوالااب تفصاايالل وت اقشااب فيهااا. فااإ ا 

، قضيةوتفصي فا ال ب لرورأا أ ب   حااة ءلى أللة أخرى  فعليها أ  تكتفا 
ل .وعليها أ  تستكمي التحقيق ء ا وا  لا ل لر لاعيا

 : المائةوالستون بعد لثانية ا المادة
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ءليااب ، أو امت ااك عاا  اإلاابااة   فعلااى  الم سااوبةأ كاار المااتهم التهمااة  ء ا
ل فااا  وتاااريالمحكمااة أ  تشاارع فااا ال ظاار فااا ارللااة المقلمااة  مااا تاارا   زمااا

الالعوى.  تضام تبشم ها، وأ  تستاو  المتهم تفصيالل فا شم  تلر ارللة وما 
ولكااي ماا  طرفااا الاالعوى م اقشااة شااهول الطاارف اآلخاار وأللتااب بااإ   ماا  

 .المحكمة
 : المائةة والستون بعد لثالثا المادة

شهول وال ظر فيماا يقلماب  الخصوم أ  يطل  سماع م  يرى م   م لكي
. وللمحكماة أ  بإارار معاي  ما  ءااراراا التحقياق القيام، وأ  يطل  م  أللة

، أو أ ب لمماطلة، أو الكيل، أو التضلييا م بترفم الطل  ء ا رأا أ  الغرم 
 .ة طلببااب  فائلة م  ء

 : المائةوالستون بعد الرابعة  المادة
، أو تاارى أقوالااب سااماعءلااى حااااة  تاارىأ  تسااتلعا أي شااا ل  للمحكمااة

ما  تلقاار  يحضارءعالة سؤالب. ولها ك لر أ  تسمك ما  أي شاخص ءلى حااة 
  فسب ء ا والا أ  فا  لر فائلة لكشف الحقيقة .

 : المائةوالستون بعد الخامسة  المادة

ل فا  مك ، ياا  علاى كاي شاخص بالحالول الشاهالةمراعاة ما تقرر شرعا
 والمكا  المحللي . الموعللعا رلار الشهالة بممر م  القاضا الحضور فا 

 : المائةوالستون بعد لسادسة ا المادة

يعلاام أ هااا غياار صااحيحة  فيعاازر علااى  باامقوايثبااا أ  الشااا ل أللااى  ء ا
 اريمة شهالة الزور.

 : المائةوالستون بعد السابعة  المادة

  فاال تعال كا  فيب ما يم ك م  قبوي شهالتب أوكا  الشا ل غير بالغ ،  ء ا
 ا ساماعها فائالة أ  تسامعها. وء فاا أ أقوالب شهالة. ولك  للمحكمة ء ا والا 

ل بمارم تفاا م القاضاا معاب  اعايت، أو بعا اة اسايمة مماا كا  الشاا ل مصاابا
 .شهالة  فيستعا  بم  يستطيك التفا م معب، و  يعل  لر غير ممك 

 والستون بعد المائة :الثامنة  المادة
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علاى حالة، كاي شاا ل ، وتُسامك شاهالة القضاارالشاهالة فاا مالاا  تَُؤل ى
بعضهم ببعم. وعلى المحكماة  وموااهةوياوز ع ل ا قتضار تفريق الشهول 

وأ   ،، أو اإليحار ءليابالشا لأ  تم ك توايب أي سؤاي فيب محاولة للتمثير على 
ل تم ااك توايااب أي سااؤاي مخااي باااآللا  العامااة ء ا لاام يكاا   بوقااائك يتوقااف  متعلقااا

 محاولاةتحماا الشاهول ما  كاي  عليها الفصي فا الالعوى. وعلاى المحكماة أ 
 ترما ءلى ءر ابهم أو التشويس عليهم ع ل تملية الشهالة .

 : المائةوالستون بعد التاسعة  المادة

ءلاااى المكاااا  الااا ي ارتكباااا فياااب  لال تقاااايء ا رأا مقتضاااى  للمحكماااة
أو لسااماع شااا ل   يسااتطيك  ،الاريمااة، أو ءلااى أي مكااا  آخاار إلااارار معاي ااة

الخصاوم  وتمكا الحضور، أو للتحقق م  أي أمر م  ارمور ؛ أ  تقاوم با لر 
 معها فا   ا ا  تقاي، ولها أ  تكلف أحل قضاتها ب لر . رم  الحضو

القواعل التاا تساري علاى ءااراراا  القاضاعلى ءاراراا   ا  وتسري
 المحاكمة .
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 : المائةبعد السبعون  المادة

شاخص بتقاليم شاار فاا حيازتاب، وأ   أيأ  تصالر أمارال ءلاى  للمحكمة
يفياال فااا ظهااور  ماااتااممر بضاابط أي شااار متعلااق بالقضااية ء ا كااا  فااا  لاار 

  أ  المحاكمااة، أو أي شااار آخاار أث ااار يقااة. وللمحكمااة ء ا قاالم لهااا مساات لالحق
 يفصي فا القضية. أ تممر بإبقائب ءلى 

 لمائة :السبعون بعد االحادية و المادة

إلباالار الاارأي فااا مسااملة ف يااة متعلقااة  أكثاارأ  ت اال  خبياارال أو  للمحكمااة
ل يباي  فياب تقريرال . ويقلم الخبير ءلى المحكمة ضيةبالق رأياب خاالي المالة  مكتوباا

 ا . وء ا كااماا  التقرياار صااورة. وللخصااوم الحصااوي علااى التااا تحاالل ا لااب
ياااة  فعلاااى المحكماااة أ  ، أو أحااال م   يفهااام اللغاااة العربالخصاااوم، أو الشاااهول

تعمال  المتارامي تستعي  بمترام أو أكثار . وء ا ثباا أ  أحالال ما  الخبارار أو 
   فعلى المحكمة الحكم بتعزير  على  لر.التقصير أو الك  

 : المائةوالسبعون بعد الثانية  المادة

مااا لليااب ممااا يتعلااق بالقضااية  المحكمااةماا  الخصااوم أ  يقاالم ءلااى  لكااي
ل ؛ لريُضم ءلى ملف القضية .  مكتوبا

 : المائةة والسبعون بعد لثالثا المادة

، أو ثاام اااوا  المااتهم، أو وكيلااب العااامالمحكمااة لعااوى الماالعا  تساامك
، ااوا  الماتهم، أو وكيلاب ثام، ها، ثم لعوى الملعا باالحق الخااصمحاميب ع 

الطرف اآلخر  أقوايطراف التعقي  على أو محاميب ع ها. ولكي طرف م  ار
اااُر مااا  ياااتكلم. وللمحكماااة أ  تم اااك أي طااارف مااا   ويكاااو ،  الماااتهم  اااو آخر

. وبعال ، أو كرر أقوالبفا المرافعة ء ا خرج ع  موضوع اللعوى ا سترساي
ل بعلم ءلا ة المتهم ، المحكمة لر تصلر  . أو بإلا تب وتوقياك العقوباة علياب حكما
تفصي المحكمة فا الطل  المقلم م  الملعا بالحق الخاص  الحالتي وفا كلتا 

. 
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 السابع الفصل

 التزوير الفرعية دعوى
 : المائةوالسبعون بعد لرابعة ا المادة

كا ااا عليهااا الاالعوى أ   حااايأي  فاااالعااام ولسااائر الخصااوم  للماالعا
 يطع وا بالتزوير فا أي لليي م  أللة القضية .

 : المائةوالسبعون بعد الخامسة  المادة
أمامها اللعوى ، ويا  أ  يعاي  فياب  الم ظورةالطع  ءلى المحكمة  يقلم

   ا التزوير . علىاللليي المطعو  فيب بالتزوير والمست ل 
 : المائةوالسبعون بعد لسادسة ا المادة

ل للساير فاا التحقاق ما   أمامهارأا المحكمة الم ظورة  ء ا اللعوى واهاا
ل باالتحقيق فاا  الاهاةالتزوير ، فعليها ءحالة  ا   اروراق ءلاى  المختصاة  ظاماا

فاا لعاوى التزويار  يفصايقضايا التزوير ، وعليها أ  توقف اللعوى ءلاى أ  
فيها  المطعو كا  الفصي فا اللعوى الم ظورة أمامها يتوقف على الورقة  ء ا
. 

 : المائةوالسبعون بعد ة السابع المادة

تقضاا المحكماة بتعزيار مالعا التزويار  التزويارالحكام با تفاار  حاي فا
 متى رأا مقتضى ل لر .

 : المائةوالسبعون بعد لثامنة ا المادة

 -كلهاا أو بعضاها  - رساميةتزويار ورقاة ثباوا بالمحكماة حكام  حاي فا
لر محضار يؤشار ويحارر با  -ارحواي  بحس  -، أو تصحيحها بإلغائهاتممر ف

 .على الورقة بمقتضا 
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 الثامن الفصل

 الحكم
 : المائةوالسبعون بعد  التاسعة المادة

المقلمة ءليها أث ار  ظر القضية، و   ارللةلى ءالمحكمة فا حكمها  تست ل
 .علمب يخالفياوز للقاضا أ  يقضا بعلمب و  بما 

 : المائةبعد  الثمانون المادة
فصااي فااا يااا  أ  ي الازائيااةحكاام يصاالر فااا موضااوع الاالعوى  كااي

أ  الفصاي فاا  المحكمة، ء  ء ا رأا طلباا الملعا بالحق الخاص، أو المتهم
الفصااي فااا يترتاا  عليااب تاامخير  اا   الطلباااا يسااتلزم ءااارار تحقيااق خاااص 

الفصي فاا اللعوى وترائ تلر فا المحكمة تفصي فع لئ   ؛اللعوى الازائية 
 .الطلباا ءلى حي  استكماي ءاراراتهاتلر 

 الثمانون بعد المائة :والحادية  المادة

كا اا  عل ياة ولاو الساةفاا  -بعل التوقيك علياب مما  أصالر   -يُتْلَى الحكم  -1
، ويا  ، و لر بحضور أطراف اللعوىاللعوى  ظرا فا الساا سرية

يحل  رحال م حضور اميك القضاة ال ي  اشتركوا فا ءصلار الحكم ما لم 
 ما ك م  الحضور.

ل تصلر المحكمة بعل الحكم  -2 لاى اسام المحكماة التاا أصالرا مشتمالل ع صكا
، ، وأساامار الخصااوم، ووكالئهاامالقضاااة، وتاااري  ءصاالار ، وأساامار الحكاام

لماا قلماب الخصاوم  وملخاصوأسمار الشهول، والاريمة موضوع اللعوى، 
الصاااة وخ ،ارللاااة والحااااج لياااب مااا ءمااا  طلبااااا، أو لفااااع، وماااا اُساااتُ رلَ 

، ثام أسابا  الحكام و صاب وعلل ضبط الالعوى، وتااري  ضابطها ،اللعوى
اشاتركوا  الا ي ، ثم يوقك عليب ويختمب القاضا أو القضاة الشرعاومست ل  
 فا الحكم.
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 المائة : بعدوالثمانون الثانية  المادة

  ماا لام يقارر المالاا ارعلاى ارحكامحكم يا  أ  يساي فا ساي  كي
مصالقة م اب  صاورة وتسالمللقضار خالف  لار، ثام يحفاظ فاا ملاف الالعوى، 

وبعل اكتسابب  ،، والملعا بالحق الخاص ء  والالعامكي م  المتهم والملعا ل
ل لم  ترى المحكمة ءبالغب ةصفة القطعي  .يبلغ رسميا

 المائة : بعدة والثمانون لثالثا المادة

ل علااى المحكمااة التااا تصاالر  يااا  فااا الموضااوع أ  تفصااي فااا  حكمااا
ال ازاع فاا شام ها  تحيايطلباا الخصوم المتعلقة بارشيار المضبوطة. ولها أ  

 تصالرمختصة ء ا والا ضارورة لا لر. ويااوز للمحكماة أ  المحكمة الءلى 
ل بالتصرف ف  المضبوطاا أث ار  ظر اللعوى. احكما

 المائة : بعدوالثمانون الرابعة  المادة
علاى  -فاا ارشايار المضابوطة  بالتصارفياوز ت في  الحكام الصاالر   

ء ا كاا   -( ما   ا ا ال ظاام المائاةالثالثة والثما ي  بعال )ال حو المبي  فا المالة 
 مماااالمضاابوطة  ارشاايار، مااا لاام تكاا  لحكاام الصااالر فااا الاالعوى غياار  هااائاا

 يُسرع ءليب التلف، أو يستلزم حفظب  فقاا كبيرة .
ارشيار المضبوطة ءلى شاخص معاي   بتسليمللمحكمة ء ا حكما  وياوز

باام  يعياال  -أو بغياار كفالااة  بكفالااة -أ  تساالمب ءيا ااا فااورال، مااك أخاا  تعهاال عليااب 
 بموابب . ارشيارارشيار التا تسلمها ء ا  ُقم الحكم ال ي تسلم 

 المائة : بعدوالثمانون الخامسة  المادة
عقار ورأا المحكمة  زعب مم   و فا  بحيازةكا ا الاريمة متعلقة  ء ا

  لر. فلها ،يل  وءبقار  تحا تصرفها أث ار  ظر اللعوى
مصااحوبة باسااتعماي القااوة، وظهاار  اريمااةحكاام بإلا ااة شااخص فااا  وء ا

ل اارل ما  عقاار بساب   ا   القاوة  اااز للمح كماة أ  تاممر للمحكمة أ  شخصا
فاا  ا ا  غيار بإعالة العقار ءلى حياازة ما  اغتصا  م اب  لو  اإلخاالي بحاق 

 العقار .
 المائة : بعدوالثمانون السادسة  المادة
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باإللا اة، أو عالم اإللا اة  الازائياةصلر حكم فا موضوع الالعوى  متى
ترفاك لعاوى ازائياة أخارى  أ بال سبة ءلى متهم معي   فإ ب   ياوز بعل  لر 

 الحكم . شم هاضل   ا المتهم ع  ارفعاي والوقائك  فسها التا صلر فا 
 حااايالسااابق فااا أي  بااالحكمرفعااا لعااوى ازائيااة أخاارى فيتمساار  وء ا

ولااو لاام   لااركا ااا عليهااا الاالعوى ارخياارة. ويااا  علااى المحكمااة أ  تراعااا 
، أو شاهالة م اب يتمسر بب الخصوم. ويثبا الحكم السابق بتقليم صورة مصلقة

 بصلل  . المحكمةم  
 التاسع الفصل

 البطالن أوجه
 المائة : بعدوالثمانون السابعة  المادة

اإلسالمية، أو ار ظمة المستملة م ها   الشريعةءارار مخالف رحكام  كي
 .باطالل  يكو 
 المائة :  بعدوالثمانون  الثامنة المادة

ل ءلى  ء ا مراعاة ار ظمة المتعلقة بو ية المحكمة  علمكا  البطال  رااعا
كا اا  حااي  فيتمسر بب فا أي اللعوىم  حي  تشكيلها أو اختصاصها ب ظر 

 عليها اللعوى  وتقضا بب المحكمة ولو بغير طل .
 المائة : بعدوالثمانون  التاسعة المادة

غير ما  ص عليب فاا الماالة )الثام اة والثماا ي  بعال المائاة( ما   ا ا  فا
ل ءلى عي   اإلارار يمكا  تصاحيحب   فعلاى  فاال ظام ، ء ا كا  البطال  رااعا

ل ءلاى عيا    يمكا     فاتحكم  تصاحيحبالمحكمة أ  تصححب . وء  كا  رااعاا
 . ببطال ب
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 المائة : بعدالتسعون  المادة

اإلاااراراا السااابقة عليااب و   بطااال   اإلااارار يترتاا  علااى بطااال  
 اإلاراراا الالحقة لب ء ا لم تك  مب ية عليب .

 لتسعون بعد المائة :لحادية واا المادة

ل   يمكاا  تصااحيحب    الاالعوىوااالا المحكمااة أ  فااا  ء ا ل او ريااا عيبااا
ل بعلم سماع     اللعوى . و  يم ك   ا الحكم م  ءعالة  فعليها أ  تصلر حكما

 رفعها ء ا توافرا الشروط ال ظامية .
 السابع الباب

 االعتراض على األحكام طرق
 النظروالنقض وإعادة  االستئناف

 األول الفصل
 االستئناف

 : المائةوالتسعون بعد الثانية  المادة

باالحق الخااص ؛ طلا  اساتئ اف أو  لملعاللملعا العام وللمحكوم عليب ول -1
خااالي الماالة المقااررة  ارولااىتاالقيق ارحكااام الصااالرة ماا  محاااكم اللراااة 

ل  حااي ال طاق  الحاق. وعلى المحكمة التا تصالر الحكام ءعالمهام بها ا  ظاما
 .بالحكم

ماا  محكمااة  بتاالقيقهارحكااام التااا يكتفااى المالااا ارعلااى للقضااار ا يحاالل -2
 .ا ستئ اف

أمامهاا  ماا لام تقارر ترافاك تلقيق الحكام ما  محكماة ا ساتئ اف لو   يكو  -3
 .مرافعة اللعوى ظر 
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 : المائةة والتسعون بعد لثالثا المادة
موعلال أقصاا  عشارة أياام لتسالم صاورة  بالحكمالمحكمة بعل ال طق  تحلل

وأخا  توقياك الخصاوم. فاإ  لام  القضايةالحكم، ماك ءثبااا  لار فاا ضابط  صر
اللعوى فاا التااري   ملفالحكم فتولع فا  صريحضر أيا م هم لتسلم صورة 

ل  فسب  بلاياة للموعال  ل لرمك ءثباا  لر فا الضبط، ويعل اإليلاع ال ي يتم وفقا
و الحكااام للسااااي  أ صااارالمقااارر لالعتااارام علاااى الحكااام . وتسااالم صاااورة 

الساا  أو التوقياف بوسااطة  خاالي المالة المحاللة لتسالمها فاا مكاا  الموقوف
ل .  ويكااو ، المحضاار ل رحكااام التبليااغ المقااررة  ظامااا التسااليم بماا كرة تبليااغ وفقااا

 - مااااأو َماااْ  يقاااوم مقامه -مااالير الساااا  أو التوقياااف  المااا كرةويوقاااك أصاااي 
، وتسالم والصورةلمحضر على كي م  ارصي ا ويوقكوالساي  أو الموقوف  

ويعال ارصي ءلى المحكمة. وعلى الاهة  التوقيفالصورة ءلى ءلارة السا  أو 
ءلااى المحكمااة لتقااليم اعتراضااب  ءحضااار المسااؤولة عاا  الساااي  أو الموقااوف 

علولب ع ب وتوقيعاب علاى  أوعلى الحكم خالي الملة المحللة لتقليم ا عترام 
  لر فا ضبط القضية.

 : المائةوالتسعون بعد الرابعة  المادة

ل  أوا عتارام بطلا  ا ساتئ اف  ملة لام يقالم  فاإ ا. التالقيق ثالثاو  يوماا
. طل  ا ستئ اف أو التلقيق فاالمعترم اعتراضب خالي     الملة سقط حقب 

القصاص فاا الا فا أو  أووء ا كا  الحكم صالرال بالقتي  أو الرام  أو القطك  
أحاال  يطلاا كمااة ا سااتئ اف لتلقيقااب ولااو لاام فيمااا لو هااا، فيااا  رفعااب ءلااى مح

 .  الخصوم  لر
 : المائةوالتسعون بعد الخامسة  المادة

 ءلارةتاولع لالى بطلا  ا ساتئ اف أو التالقيق  بما كرة  تراميحصي ا ع -1
معتارم علياب  المحكمة التا أصلرا الحكم   مشاتملة علاى بياا  الحكام ال

عليهااااا ا عتاااارام  وطلباااااا   وارساااابا  التااااا بُ رااااَا وتاريخااااب  ورقمااااب
 م كرة ا عترام.ءيلاع   وتاري  ب  وتوقيعالمعترم

فاا السااي الخااص  ءيالاعهاءلارة المحكمة م كرة ا عترام فا ياوم  تقيل -2
 .اللائرة التا أصلرا الحكم ءلى فورال  ب لر  وتحاي
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 : المائةوالتسعون بعد  السادسة المادة

المعتااارم علياااب فاااا الماااا كرة  الحكاااامالااالائرة التاااا أصااالرا  ت ظااار
م  غير مرافعة، ماا  ا عترامم   احية الواو  التا بُ رَا عليها  ا عتراضية

لاب  ماا يظهار لهاا،  بحسا لم يظهر مقاتم  لهاا. وعليهاا أ  تؤكال حكمهاا أو تعلار
 وامياكفإ ا أكلا حكمها فترفعب مك صورة ضبط القضية وم كرة ا عترام 

ف. أماا ء  عل لتا ب فيبلاغ الحكام المعال ي للخصاوم، اروراق ءلى محكمة ا ساتئ ا
 .اإلاراراا المعتالة ا     الحايعليب ف وتسري

 : المائةوالتسعون بعد  السابعة المادة

 التالقيقا ستئ اف السة لل ظر فا طلا  ا ساتئ اف أو طلا   ةتحلل محكم -1
ء ا رأا ال ظاار فيااب مرافعااة  ويبلااغ الخصااوم بالحضااور فااا الالسااة التااا 

ل  وء احللا .  ل أو موقوفا   وا  على الاهة المسؤولة ع ب كا  المتهم ساي ا
. وعلاااى المحكماااة الفصاااي فاااا طلااا  ا ساااتئ افءحضاااار  ءلاااى محكماااة 

لم يحضر المساتم ف أو  فإ . ف أو طل  التلقيق على واب السرعةا ستئ ا
ل ء ا لم يك   -  التلقيق بعل ءبالغب بموعل الالسة م  طل ل  ساي ا  -أو موقوفا

ل ولم يطل  الساير فاا الالعوى أو لام يحضار بعال  ومضى خمسة عشر يوما
قوط حقاب فاا ا ساتئ اف أو المحكمة م  تلقار  فسها بسافتحكم فيها ؛  السير
لمائة( ما  تسعي  بعل الو  اإلخالي بحكم المالة )التاسعة وال و لر، التلقيق

 .  ا ال ظام
ا ستئ اف أو طل  التلقيق   اسات الال ءلاى  طل ت ظر محكمة ا ستئ اف فا  -2

ءليهااا ماا  لفااوع أو بي اااا  الخصااوممااا فااا الملااف ماا  اروراق ومااا يقلمااب 
بعل ساماع أقاواي  وتحكماليلة لتمييل أسبا  اعتراضهم المقلم فا الم كرة. 

 مرافعاةء ا رأا ال ظر فيب  -لتلقيق الخصوم فا طل  ا ستئ اف أو طل  ا
ل وتحكم فيما  ُقم. - ل أو ازئيا  بتمييل الحكم أو  قضب كليا

 الثاني الفصل

 النقض
 : المائةوالتسعون بعد  الثامنة المادة
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 ا عتاارام ؛بااالحق الخاااص  لماالعاللماالعا العااام وللمحكااوم عليااب ول
بطل  ال قم أماام المحكماة العلياا علاى ارحكاام والقاراراا التاا تصالر ا أو 

 محاكم ا ستئ اف  متى كا  محي ا عترام على الحكم ما يلا : تؤيل ا
ومااا يصاالر  ولااا ارماار ماا  أ ظمااة    اإلسااالميةمخالفااة أحكااام الشااريعة  -1

 تتعارم معها. 
ل لماا  ُاص علياب لتشاكيالل سا مشاكلةصلور الحكام ما  محكماة غيار  -2 ل طبقاا يما

ل   . ظاما
 غير مختصة. لائرةصلور الحكم م  محكمة أو  -3
ل غير سليم. -4  الخطم فا تكييف الواقعة، أو وصفها وصفا

 : المائةوالتسعون بعد  التاسعة المادة
ل  ا عتاارام ماالة المعتاارم  . فااإ ا لاام يااولعبطلاا  الاا قم ثالثااو  يومااا

حقااب فااا طلاا  الاا قم. ويااا  رفااك الحكاام  سااقط  اعتراضااب خااالي  اا   الماالة
الارام  أو القطاك  أو  أوالمؤيال م هاا بالقتاي   والصالر م  محكمة ا ستئ اف أ

 عليااااااااا القصاااااااااص فااااااااا الاااااااا فا أو فيمااااااااا لو هااااااااا  ءلااااااااى المحكمااااااااة ال
ل  -ولو لم يطل  أحل الخصوم  لر  -  .فور ا تهار الملة الم كورة آ فا

 :المائتين المادة

محكماااة  ءلارةا عتااارام بطلااا  الااا قم  بمااا كرة تاااولع لااالى  يحصاااي  -1
ا ساااتئ اف التاااا أصااالرا الحكااام أو أيلتاااب . وياااا  أ  تشاااتمي مااا كرة 

المتعلقاة بمسامار الخصاوم   وع اوا  كاي ما هم    البيا اا علىا عترام 
وبيااا  الحكاام المعتاارم عليااب   ورقمااب   وتاريخااب   وارساابا  التااا بُ رااَا 

  وتااري  ءيالاع ما كرة  وتوقيعابطلباا المعتارم   عليها ا عترام   و
 ا عترام.

ءيلاعها فا الساي  يومءلارة محكمة ا ستئ اف م كرة ا عترام فا  تقيل  -2
الخاااص باا لر، وترفعهااا مااك صااورة ضاابط القضااية واميااك اروراق ءلااى 

العليااا خااالي ماالة   تزياال علااى ثالثااة أيااام ماا  تاااري  ا تهااار ماالة  المحكمااة
 م.ا عترا

 : األولى بعد المائتين المادة
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القتااي  أو الاارام  أو القطااك  أو القصاااص فااا الاا فا أو  قضااايا باسااتث ار
 فيماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا لو هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

  المتعلقااة بالبيا اااا ا عتاارامالمحكمااة العليااا الشااروط الشااكلية فااا  ت ظاار 
  ا ال ظاام ، وماا ء ا  م ( م  المالة )المائتي ( 1الم صوص عليها فا الفقرة )

بوي ا عترام أو علم قبولاب تقرر ق ثم رال مم  لب حق طل  ال قم،كا  صال
كا  ا عترام غير مقبوي م  حي  الشكي  فتصلر قرارال مساتقالل  فإ ا. شكالل 
 ب لر .
 بعد المائتين : الثانية المادة

بما  صا عليب المالتا  )العاشرة( و )الحالياة عشارة (  اإلخاليعلم  مك
المحكماااة العلياااا ا عتااارام شاااكالل   فتفصاااي فاااا  قبلاااامااا   ااا ا ال ظاااام  ء ا 

ما  اروراق، لو  أ  تت ااوي  الملاففاا  مااموضوع ا عتارام اسات الال ءلاى 
، الحكاما عترام أيلا  عليها بُ راَ وقائك القضية . فإ  لم تقت ك بارسبا  التا 

ماك  كار المسات ل، وتعيال  -الحااي  بحسا  -الحكام كلاب أو بعضاب   قضاوء   
ما  اليال ما  غيار ما   فيهااءلى المحكمة التا أصالرا الحكام لاتحكم  القضية

ل وكا  الموضوع بحالتب  - ظر ا. فإ  كا  ال قم للمرة الثا ية   -للحكم  صالحا
 وا  عليها أ  تحكم فا الموضوع.

 بعد المائتين : الثالثة المادة

بساااب  لااام يااارل فاااا ماااا كرة  العليااااايااااوز التمسااار أماااام المحكماااة   
ل بال ظام العام ؛ ا عترام بب المحكمة م  تلقار  فتمخ ، ما لم يك  السب  متعلقا

 . فسها
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 الثالث الفصل

 النظر إعادة
 بعد المائتين : الرابعة المادة

ال ظااار فاااا ارحكاااام ال هائياااة  ءعاااالةري مااا  الخصاااوم أ  يطلااا   يحاااق
 الصالرة بالعقوبة فا ارحواي اآلتية :

ل الُمل َعى قتلب حيقا . اريمةء ا حكم على المتهم فا  -1  قتي ثم ُوار
لاى شاخص واقعاة، ثام صالر حكام ع أاايء ا صلر حكم علاى شاخص ما   -2

يُْفَهم م ب علم ءلا اة  ت اقم، وكا  بي  الحكمي  آخر م  أاي الواقعة  فسها
 أحل المحكوم عليهما .

 راَا علاى ، أو بُ أوراق ظهار بعال الحكام تزوير اا على بُ راَ ء ا كا  الحكم قل  -3
 شاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااهالة قضاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 زور . شهالةبم ها  -م  الاهة المختصة بعل الحكم  - 
َا  ا ا الحكام  على مب يقاء ا كا  الحكم  -4 حكم صالر م  ءحلى المحاكم ثم ألغر

. 
أو وقائك لام تكا  معلوماة وقاا المحاكماة، وكاا   بيار ااء ا ظهر بعل الحكم  -5

، أو تخفيااف ة المحكااوم علياابعاالم ءلا اا الوقااائكماا  شاام   اا   البيار اااا أو 
 العقوبة .

 بعد المائتين :  الخامسة المادة
 أصاالراطلاا  ءعااالة ال ظاار بصااحيفة تااولع لاالى المحكمااة التااا  يرفااك

الحكم، ويا  أ  تشتمي الصحيفة على بيا  الحكم المطلاو  ءعاالة ال ظار فياب 
وتاريخب وأسبا  الطل   وتقيل ءلارة المحكمة الصحيفة فا يوم ءيلاعها  ورقمب
ماا  المحكمااة العليااا أو ماا   ياالال الخاااص باا لر . وء  كااا  الحكاام مؤ السااايفااا 

المحكماة التاا أصالرا الحكام صاحيفة طلا  ءعاالة  فترفاك ،محكمة ا ستئ اف
 كمااة لل ظاار فااا الطلاا . وعلااى المح الحكاامال ظاار ءلااى المحكمااة التااا أياالا 

أ  تعل قرارال بقبوي الطل  أو علم قبولب، فإ  قبلتب فت ظار  -بحس  ارحواي  -
المحكمااة التااا أصاالرا الحكاام، وعليهااا ءبااال  أطااراف الاالعوى  الاالعوىفااا 
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ل  باا لر. وء  لاام تقبلااب  فلطالاا  ءعااالة ال ظاار ا عتاارام علااى عاالم القبااوي وفقااا
 لرال م  المحكمة العليا.لم يك  القرار صا مالءاراراا المقررة لالعترام  

 بعد المائتين : السادسة المادة
ء  ء ا  الحكاميترت  على قبوي المحكمة طل  ءعالة ال ظر وقف ت فيا    

كا  صالرال بعقوبة اسلية م  قصاص أو حل أو تعزير  وفا غير  لر يااوز 
 أ  تممر بوقف الت في  فا قرار ا بقبوي طل  ءعالة ال ظر . للمحكمة

 بعد المائتين : السابعة المادة

أ   ياا  -ب اارل علاى طلا  ءعاالة ال ظار  -حكم صاالر بعالم اإللا اة  كي
ل مع ويقا وماليقا للمحكوم عليب لماا أصاابب ما  ضارر ء ا طلا   ،يتضم  تعويضا

 .  لر
 بعد المائتين :الثامنة  المادة

ساها ُرفرَم طل  ءعالة ال ظر  فال يااوز تاليال  ب اارل علاى الوقاائك  ف ء ا
 . عليها بُ راَ التا 
 بعد المائتين :التاسعة  المادة

ب اارل  -م  غير المحكمة العلياا  اللعوىالتا تصلر فا موضوع  ارحكام
اساتئ افها أو بطلا   بطلا يااوز ا عتارام عليهاا  -على طلا  ءعاالة ال ظار 

 ارحواي . حس ب ، قضها
 الثامن الباب

 األحكام النهائية قوة
 : بعد المائتينالعاشرة  المادة

ا عتاارام  بعاالمءمااا  ؛ ارحكااام ال هائيااة  ااا ارحكااام المكتساابة للقطعيااة
ل ، أو بتميياال الحكاام ماا  المحكمااة  أو  العلياااعليهااا خااالي الماالة المحااللة  ظامااا

ماك عالم اإلخاالي بحكام الماالتي  )الرابعاة والتساعي  بعال  ، و لارصلور  م ها
 المائة( و )التاسعة والتسعي  بعل المائة( م    ا ال ظام.
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 بعد المائتين :الحادية عشرة  المادة
  فاال يااوز ءعاالة  ظر اا  الازائياةصلر حكم فا موضوع اللعوى  ء ا

ل لما  و مقرر     ا ال ظام. فاء  با عترام على   ا الحكم وفقا
 التاسع الباب

 الواجبة التنفيذ األحكام
 : المائتينعشرة بعد الثانية  المادة

 ء  ء ا أصبحا  هائية . ت في  االازائية   ياوز  ارحكام
 : المائتينعشرة بعد الثالثة  المادة

، ا كا  الحكم صالرال بعالم اإللا اةء  الموقوففا الحاي ع  المتهم  يُْفَرجُ 
 أو بعقوباااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة 

ء ا كا  المتهم قل قضى ملة العقوبة المحكوم بهاا  أو،   يقتضا ت في  ا السا 
 أث ار توقيفب.

 : المائتينعشرة بعد الرابعة  المادة

وتوقيك العقوبة أ  تممر بتماياي ت فيا   باإللا ةللمحكمة التا أصلرا الحكم  -1
، على أ  تحلل أسبا  حكمها فاالحكم الازائا رسبا  او رية توضحها 

 ملة التمايي فا م طوق الحكم.
ة تا ص فاا حكمهاا علاى وقاف ت فيا  عقوبا أ للمحكمة التا ت ظر الالعوى  -2

المحكااوم عليااب أو  أخااالق  ء ا رأا ماا  السااا  التعزيريااة فااا الحااق العااام
ماضااايب أو سااا ب أو ظروفاااب الشخصاااية أو الظاااروف التاااا ارتكباااا فيهاااا 

ر مااا يبعاا  علااى الق اعااة بوقااف الت فياا . وء ا ارتكاا  أو غياار  لاا الاريمااة
اريمة خالي ملة ثال  س واا ما  التااري  الا ي أصابح  أيالمحكوم عليب 

ل  عليب فا الحق العام باإللا ة وتوقيك عقوباة  وحكمفيب الحكم الموقوف  هائيا
ءلغاار وقاف ت فيا   -المالعا العاام  طل ب ارل على  -السا  عليب، فللمحكمة 

بتوقيعهاااا فاااا  المحكاااومة وارمااار بإ فا  اااا لو  اإلخاااالي بالعقوباااة العقوبااا
 الاريمة الاليلة .

 : المائتينعشرة بعد الخامسة  المادة
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ل  السااا كااا  المحكااوم عليااب بعقوبااة  ء ا بسااب  قاال أمضااى ماالة موقوفااا

ما  مالة الساا   التوقياف  واا  احتساا  مالة القضية التا صالر الحكام فيهاا

 المحكوم بها ع ل ت في  ا.

كيلال ، أو  تيااة ءطالاة مالة ساا ب  اتهامب تياة  -م  أصابب ضرر  ولكي

طل  التعويم أمام المحكمة التا  فاالحق  -أو توقيفب أكثر م  الملة المقررة 

 رفعا ءليها اللعوى ارصلية.

 : المائتينعشرة بعد  السادسة المادة

الوااااا  الت فيااا  الصاااالر مااا   الازائااااالحكااام رئااايا المحكماااة  يرساااي

. وعلااى الحاااكم اإللاري ت فياا  المحكمااة ءلااى الحاااكم اإللاري  تخااا  ءاااراراا 

 .اراا الالزمة لت في  الحكم فورال اتخا  اإلار

 : المائتينعشرة بعد  السابعة المادة

، أو القطك، أو الرام، أو القصااص فاا الا فا بالقتيت ف  ارحكام الصالرة  -1

م  الملر أو  م أو فيما لو ها  بعل صلور أمر   .ي يبب مر

والمحكمااة و يئااة ارماار بااالمعروف وال هااا  اإللارييشااهل م االوبو الحاااكم  -2

، بالقتاي، أو القطاك، أو الارام الصاالرةع  الم كر والشرطة ت فيا  ارحكاام 

 ، أو القصاااااااااااااااااااااااااااص فااااااااااااااااااااااااااا الاااااااااااااااااااااااااا فا أو الالاااااااااااااااااااااااااال

 .لوائح   ا ال ظام ءاراراا عملهم فيما لو ها  وتحلل أو
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 العاشر الباب

 ختامية أحكام
 : المائتينعشرة بعد الثامنة  المادة

فيما لم يرل فياب حكام  لوارلة فا  ظام المرافعاا الشرعيةم اارحكا تطبق
 .الازائية ة القضايا  يتعارم مك طبيع وفيمافا   ا ال ظام 

 : المائتينعشرة بعد  التاسعة المادة
 تحلل لوائح   ا ال ظام ءاراراا ت في  ارحكام الازائية وضوابطب. 
 العشرون بعد المائتين : المادة

بعال ءعالال ا  ، و لارمالا الوزرار الالئحة الت في ياة لها ا ال ظاام يُصلر
للقضاار، و يئاة التحقياق ارعلى والمالا ووزارة اللاخلية،  ،العلي ةراوزم  

ل م  تاري  العمي به ا ال ظام وا لعار العام  .فا ملة   تتااوز تسعي  يوما
 : المائتينوالعشرون بعد الحادية  المادة

الازائيااة، الصااالر بالمرسااوم  اإلاااراراا اا ا ال ظااام محااي  ظااام  يحااي
 اا   ويلغااا مااا يتعااارم معااب ماا  1422 7 28( وتاااري  39الملكااا رقاام )م 

 أحكام.
 : المائتينوالعشرون بعد الثانية  المادة

 .فا الاريلة الرسمية  شر به ا ال ظام م  تاري   يعمي


