
 

 
 

 

 

ه والئحتتلخيص نظام اإلجراءات الجزائية 

 التنفيذية

 
 

 

 :إعداد
 طالب املستوى الرابع ، قسم السياسة الشرعية 

 
 

 :إشراف الشيخ 
 اللحيدان عبداهلل خالد بن . د

 
 العام اجلامعي 

 الفصل ادلرايس الثاين هـ 5341-5341

 
 عبدالعزيز العبداجلبار, عبدهللا الهاجري : تنس يق 

 

 اململكة العربية السعودية
  وزارة التعليم

 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
 املعهد العايل للقضاء
 قسم السياسة الشرعية

 شعبة األنظمة



 - 2 -                                                                                    تلخيص نظام الإجراءات اجلزائية ولحئته التنفيذية

 

 

ىل يوم امحلد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل املبعوث  حسان اإ رمحة للعاملني , نبينا محمد وعىل آ هل وحصبه آ مجعني ومن تبعهم بإ

 :مث آ ما بعد , ادلين 

 .حبيث دمج النظام مع الالحئة يف نص واحد التنفيذية  حئتهلولنظام الإجراءات اجلزائية فهذا تلخيص 

- :وقد مت تقس مي العمل عىل طالب القاعتني وفق النحو ال يت 

 طالب قاعة ب

 الطالب مواد النظام م

 أحمد بن محمد العبود  7إلى نهاية املادة  1من املادة  1

 أنس املعجل  11إلى نهاية املادة  8من املادة  2

 سليمان الثويني 21إلى نهاية املادة  11من املادة  3

 صالح الفوزان 21إلى نهاية املادة  22من املادة  4

 طارق بن عبدهللا اليحيى 32 إلى نهاية املادة 27من املادة  1

 عبدالباري أبا الخيل  37إلى نهاية املادة  33من املادة  1

 عبدهللا بن عبدالرحمن الهاجري  42إلى نهاية املادة  38من املادة  7

 عبدهللا بن ناصر آل حسين 44إلى نهاية املادة  43من املادة  8

 بن محمد الحبيترعبداملجيد  11إلى نهاية املادة  15من املادة  4

 عبداملحسن املقحم 12إلى نهاية املادة  17من املادة  15

 علي بن إبراهيم املحيميد 18إلى نهاية املادة  13من املادة  11

 مالك بن لزام الشمري  71إلى نهاية املادة  14من املادة  12

 ماهر بن إبراهيم الشبانات 85إلى نهاية املادة  71من املادة  13

 مبارك بن فراج بن هقشه 81إلى نهاية املادة  81املادة  من 14

 وليد بن مساعد البراهيم 44إلى نهاية املادة  87من املادة  11
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 طالب قاعة أ
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 آ حاكم عامة: الباب ال ول 
تكبيل حرية الإنسان تطبق احملامك آ مام القضااي املعروضة آ ماهما آ حاكم الرشيعة الإسالمية وال نظمة املرعية , ول جيوز 

ل يف ال حوال املنصوصة نظامًا  مع ال خذ بلعتبار املاكن احملدد والسلطة اخملتصة بذكل , . آ و انهتاك خصوصياته اإ

هانة كرامته , ومبارشة ادلعوى تكون من اختصاص املدعي العام اذلي ترسل هيئة التحقيق  يذاء الإنسان واإ وحيظر اإ

 . بياانته اإىل احملمكة

ل حيظر   .عند الإدانة بأ مر حمظور رشعًا ونظامًا بعد حمامكة رشعية:توقيع اجلزاءات اإ

حاةل آ و حسب  وحيق للك مهتم الاس تعانة بوكيل آ و حمام آ ثناء مراحل احملامك , وتبني الالحئة حقوق املهتم , ول جيوز اإ

لهيم من هتم  القضية بعد رفعها اإىل احملمكة , ويعد قيدها يف السجل بداية رفعها , وتتوىل احملامك حمامكة املهتمني فامي يس ند اإ

 .وفقًا للامدة ال وىل من هذا النظام , وجيوز للمحمكة آ ن تنظر يف وقائع غري مدعى هبا 

ذا مل حيرض العدد الالزم من القضاة يف احملامكة , لكف رئيس احملمكة من يمكل العدد من قضاهتا , فاإن تعذر يلكف  آ ما اإ

 .مكل ذكل من القضاة رئيس اجمللس من ي

التداول بني آ عضاء احملمكة يكون رسًا , ويكون احلمك الصادر انجتًا عن رآ ي ال غلبية , ويوحض ال قلية رآ هيا , ويوحض 

 .ال كرثون ردمه عىل رآ ي ال قلية , وجيب آ ن يكون املتداولون مه القضاة اذلي اس متعوا للمرافعة 

ذا مل تتوفر ال غلبية الالزمة لإصدا ر احلمك فرياعي ما نصت عليه املادة الثانية والس تني بعد املائة من نظام املرافعات واإ

 .الرشعية 

 .قابلية ال حاكم اجلزائية لالعرتاض علهيا 

ل  ول تكون ال حاكم الصادرة من الاس تئناف هنائية فامي يتعلق بلقتل آ و الرمج آ و القطع يف النفس آ و فامي دون النفس اإ

 . احملمكة العليا  بعد تأ ييدها من

عادة القضية  ذا مل يكن هناك تأ ييد من احملمكة العليا جتاه احلمك املعروض علهيا من الاس تئناف , فيمت نقض احلمك , واإ واإ

 .اإىل حممكة ادلرجة ال وىل من جديد 

التحقيق هممهتا طبقًا  ويمت التحقيق مع ال حداث والفتيات وحمامكهتم وفقا لل نظمة واللواحئ املنظمة ذلكل , وتتوىل هيئة

 .لنظاهما ولحئهتا

 .عىل رجال السلطة العامة تنفيذ آ وامر اجلهات القضائية , وهلم حرية اس تعامل الوس يةل املناس بة لتنفيذها 

 .ال وامر الواردة يف املادة الرابعة عرشة من النظام يه ال وامر الصادرة من اجلهات القضائية بأ سامهئا اخملتلفة ومن الهيئة 
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 ادلعوى اجلزائية: الباب الثاين 

 : رفع ادلعوى اجلزائية: الفصل ال ول 

ن  قامة ادلعوى اجلزائية ومبارشهتا آ مام احملمكة اجلزائية يه هيئة التحقيق والادعاء العام اإ  .اجلهة اخملتصة بإ

قامة ادلعوىو  , ومبارشة ادلعوى اجلزائية تشمل  عىل الهيئة آ ن تبعث عىل احملمكة اجلزائية آ سامء املدعني املفوضني بإ

ثبات   .واجبات ومسؤوليات املدعي العام كتقدمي البينات وحتمل عبء الإ

وللمجين عليه آ و من ينوب عنه حق رفع دعوى جزائية يف قضااي احلق اخلاص ولبد آ ن تكون ادلعوى منتجة ومقبوةل 

 .صفة واختصاصا 

ذا تعدد اجملين علهيم فتكون . الا بناء عىل شكوى من اجملين عليه  فال جيوز رفع ادلعوى اجلزائية يف احلق اخلاص واإ

 .شكوى آ حدمه اكفيه لإقامة ادلعوى 

ذا ظهر تعارض بني مصلحة اجملين عليه ومصلحة انئبه فمينع النائب من املرافعة ويقام انئب آ خر وتدون احملمكة هذه  واإ

 .التعارض 

ذا تبني للمحمكة آ ن هناك مهتمني غري من  بالغ من رفع ادلعوى لس تكامل الإجراءات واإ آ قميت علهيم ادلعوى فعلهيا اإ

 .املنصوص علهيا 

ذا وقعت آ فعال من شأ هنا الاخالل بأ وامرها فعلهيا آ ن تنظر يف تكل ال فعال وحتمك فهيا مبقتىض الرشع   .وللمحمكة اإ

 :لت التيه ول جيوز لعضو هيئة التحقيق آ ن يتوىل آ ي قضية آ و يصدر قرار وذكل يف احلا

ذا وقعت اجلرمية عليه خشصيا آ و عىل زوجته آ و قرابته آ و آ صاهرة / 5  .اإ

 .وجود العداوة آ و املودة / 2

  .آ ن يكون قد س بق هل آ ن آ دى آ ي معل يف القضية بوصفه خبري آ و حممك وحنو ذكل / 4

آ و آ حد . و زوجته ولو بعد الانفصالل جيوز لعضو هيئة التحقيق آ ن يتوىل التحقيق  يف جرمية وقعت عليه خشصًيا , آ  

ذا  آ قاربه آ و آ حد آ صهاره اإىل ادلرجة الرابعة, آ و آ حد آ حبابه آ و آ حد آ عداءه خبالف العداوة الناش ئة بسبب التحقيق آ و اإ

كام حيق للخصم رد احملقق عن التحقيق برشط آ ن . س بق هل العمل بقضية سواء اكن خبريًا آ و حمكامً آ و وكياًل آ و شاهداً 

 .  ال س باب وقد جياب طلبه وقد ل جيابيبني

 

 انقضاء ادلعوى اجلزائية : الفصل الثاين  

تنقيض ادلعوى اجلزائية العامة حبفظ ادلعوى ويكون من قبل هيئة التحقيق وذكل قبل رفعها للمحمكة آ و بصدور حمك 

رشعية آ و بوفاة املهتم ول مينع وفاة املهتم هنايئ من احملمكة آ و بعفو ويل ال مر آ و توبة املهتم ويكون ذكل وفق الضوابط ال 

ذا سقطت ادلعوى اجلزائية العامة عىل آ حد املهتمني فال مينع سقوطها عىل بيق املهتمني  . من اس تكامل معلية التحقيق, واإ

رار وتنقيض ادلعوى اجلزائية اخلاصة بصدور حمك هنايئ آ و بعفو اجملين عليه آ و وارثه ول مينع عفو البعض من اس مت

 . دعوى الباقني وجيب تصديق عفو  اجملين عليه آ و وارثه يف احملرض والإشهاد عليه
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 اإجراءات الاس تدلل: الباب الثالث 

 مجع املعلومات وضبطها: الفصل ال ول 

ن البحث عن مرتكيب اجلرامئ ومجع املعلومات وال دةل الالزمة للتحقيق وتوجيه الهتام  هو من اختصاص رجال الضبط  اإ

 . نايئ , يرشف عىل معل رجال الضبط اجلنايئ فامي يتعلق هبذا النظام هيئة التحقيق والادعاء العاماجل 

يقوم بأ عامل الضبط اجلنايئ آ عضاء هيئة التحقيق والادعاء العام ومديري الرشط ومعاونهيم والضباط يف مجيع القطاعات 

ية وآ عضاء  هيئة ال مر بملعروف والهنيي عن املنكر العسكرية وحمافظي احملافظات ورؤساء املراكب البحرية واجلو 

واملوظفني اذلين هلم صالحية الضبط اجلنايئ وال شخاص اذلين يلكفون بلتحقيق ويكون ذكل حبسب اختصاص لك 

 . مهنم

ات عىل رجال الضبط اجلنايئ آ ن يقبلوا البالغات والشاكوى يف مجيع اجلرامئ, وعلهيم آ ن يقوموا بفحصها ومجع املعلوم

بالغ هيئة التحقيق والادعاء العام  املتعلقة هبا يف حمرض موقع عليه ويسجلوا ملخصها واترخيها يف جسل يعد ذلكل, مع اإ

وجيب آ ن ينتقل رجل الضبط اجلنايئ بنفسه اإىل ماكن احلادث للمحافظة عليه, وضبط لك ما يتعلق • بذكل فوراً 

اءات اليت تقتضهيا احلال, وعليه آ ن يثبت مجيع هذه الإجراءات يف احملرض بجلرمية, واحملافظة عىل آ دلهتا, والقيام بلإجر 

 .اخلاص بذكل يوقع عليه ومعاونوه

 معلومة املصدر آ وجمهولته( مكتوبة -شفهية )تقبل البالغات والشاكوي بأ ي طريقة /5

ل وآ حيل للجهة اخملتصة/2  .يف حال قدم البالغ آ و الشكوى جلهة غري خمتصة جسج

شمل جسل البالغات والشاكوي عىل ملخص البالغ والتارخي والوقت وامس مقدمه ومتلقيه والإجراءات جيب آ ن ي /4

 .املتخذة بشأ نه

 :وحيرر رجل البحث اجلنايئ عن الانتقال ملاكن اجلرمية حمرضًا يشمل ما ييل

توقيع من (د.ووصفهاحرص املضبوطات (ج. وصف املاكن واجلرمية بوضوح(ب.اترخي اختاذ الإجراء ووقته وماكنه(آ  

 .توقيع منفذ الإجراء ومعاونوه(تضمن احملرض آ قواهل هـ

لرجال الضبط اجلنايئ آ ن يس متعوا اإىل آ قوال من دلهيم معلومات عن الوقائع اجلنائية ومرتكبهيا, وآ ن يسأ لوا من نسب 

ليه ارتاكهبا, ويثبتوا ذكل يف حمارضمه م كتابة , وتعد الشكوى املقدمة ممن وهلم آ ن يس تعينوا بأ هل اخلربة ويطلبوا رآ هي. اإ

ذا قرر رصاحة آ مام احملقق نزوهل عن حقه ل اإ  .آ صابه رضر بسبب اجلرمية مطالبة حبقه اخلاص, اإ

ثبات ذكل يف احملرض والإشهاد عليه, مع تصديق احملمكة اخملتصة عىل نزوهل عن احلق يف القصاص وحد  وعىل احملقق اإ

 .القذف

ذا نزل املدعي بحلق اخل/5 ل ما نص عليه يف ماإ من  3من النظام آ و م 51اص فال جيوز رفع ادلعوى اجلزائية العامة اإ

 .يكون تصديق الإقرار بلزنول عن احلق يف القصاص وحد القذف من دائرة قضائية خمتصة نوعا/2 .الالحئة

قرار الزنول بحلق يف القصاص تدونه ادلائرة اخملتصة يف الضبط وتصدر به صاك/4 يف حد القذف فلدلائرة وآ ما  اإ

قرار الزنول بحلق وتصديقه يف آ ي دائرة خمتصة نوعًا وعلهيا آ ن تبعث /  3 .الإكتفاء بلتدوين يف الضبط جيوز ضبط اإ

 .بذكل اإىل ادلائرة اليت تنظر ادلعوى
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 التلبس بجلرمية: الفصل الثاين 

ذا تبع اجملين عليه • يبتكون اجلرمية متلبسًا هبا حال ارتاكهبا, آ و عقب ارتاكهبا بوقت قر  وتعد اجلرمية متلبسًا هبا اإ

ذا وجد مرتكهبا بعد وقوعها بوقت قريب حاماًل آ لت آ و آ ش ياء  ثر وقوعها, آ و اإ خشصًا, آ و تبعته العامة مع الصياح اإ

ذا وجدت به يف هذا الوقت آ اثر آ و عالمات تفيد ذكل  .آ خرى يس تدل مهنا عىل آ نه فاعل آ و رشيك فهيا, آ و اإ

عىل رجل الضبط اجلنايئ آ ن ينتقل فورًا اإىل ماكن وقوع اجلرمية ويثبت لك ما يفيد يف كشف احلقيقة, ويسمع وجيب 

آ قوال من اكن حارضًا, آ و من ميكن احلصول منه عىل معلومات يف شأ ن الواقعة ومرتكهبا  وجيب عليه آ ن يبلغ هيئة 

 .التحقيق والادعاء العام فورًا بنتقاهل

ايئ عند انتقاهل آ ن مينع احلارضين من مبارحة حمل الواقعة حىت يمت حترير احملرض الالزم بذكل وهل آ ن ولرجل الضبط اجلن

ليه  ذا خالف آ حد احلارضين ال مر الصادر اإ يس تدعي يف احلال من ميكن احلصول منه عىل معلومات يف شأ ن الواقعة واإ

ت ذكل يف احملرض, وحيال اخملالف اإىل احملمكة اخملتصة من رجل الضبط اجلنايئ آ و امتنع آ حد ممن دعامه عن احلضور؛ يثب

 .لتقرير ما تراه بشأ نه

 ول جيوز لرجل الضبط اجلنايئ آ ن حيول دون اإسعاف املصابني يف ماكن وقوع اجلرمية

 

 القبض عىل املهتم : الفصل الثالث 

 :مىت حيق القبض عىل املهتم

 عىل املهتم احلارض اذلي توجد دلئل اكفية عىل اهتامه لرجل الضبط اجلنايئ يف حال التلبس بجلرمية القبض

 :وجيب يف حال القبض عىل املهتم

ِّر حمرًضا بذكل  -5  .آ ن حير 

بالغ هيئة التحقيق والادعاء العام فوًرا -2  . آ ن يبادر بإ

ل بأ مر كتايب من احمل بقاء املقبوض عليه موقوفًا ل كرث من آ ربع وعرشين ساعة اإ  .ققويف مجيع ال حوال ل جيوز اإ

حضاره, وآ ن يبني ذكل يف  ذا مل يكن املهتم حارًضا, فيجب عىل رجل الضبط اجلنايئ آ ن يصدر آ مًرا بلقبض عليه واإ فاإ

 .احملرض

 :سامع آ قوال املهتم الافراج عنه

ذا ترحج وجود دلئل اكفية عىل  -5 جيب عىل رجل الضبط اجلنايئ آ ن يسمع فوًرا آ قوال املهتم املقبوض عليه, واإ

 اهتامه فريسهل خالل آ ربع وعرشين ساعة مع احملرض اإىل احملقق 

  .احملقق عليه آ ن يس تجوب املهتم املقبوض عليه خالل آ ربع وعرشين ساعة, مث يأ مر بتوقيفه آ و الإفراج عنه -2

 :وق املهتم املوقوفحق

خباره بأ س باب توقيفه  -5 يذاؤه جسداًي آ و معنواًي وجيب اإ جيب آ ن يعامل املوقوف مبا حيفظ كرامته ول جيوز اإ

بالغه وهل معرفة آ س باب توقيفه وحقه يف الاس تعانة مبحايم   .ويكون هل احلق يف التصال مبن يرى اإ
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بالغ مرجع املوظف املوقوف فور صدور آ مر احملقق  -2   .بس مترار توقيفهجيب اإ

  .يكون سامع آ قوال املرآ ة واس تجواهبا والتحقيق معها حبضور آ حد حمارهما, فاإن تعذر ذكل فامب مينع اخللوة -4

 : مىت يقبل توقيف املهتم وآ ين يكون

نسان آ و جسنه اإل يف السجون آ و آ ماكن التوقيف اخملصصة هل نظاًما: ماكن التوقيف  .ل جيوز توقيف آ ي اإ

ل مبوجب آ مر مسبب وحمدد املدة وموقع : وقيف املهتممىت يقبل ت نسان اإ ل جيوز لإدارة آ ي جسن آ و توقيف قبول آ ي اإ

 .عليه من السلطة اخملتصة

  .وجيب آ ل تبقيه بعد املدة احملددة يف هذا ال مر 

وعىل آ عضاء هيئة التحقيق زايرة السجون يف دوائر اختصاصهم يف آ ي وقت والتأ كد من عدم وجود مسجون بصفه 

يبلغ فهيا عضو هيئة التحقيق والادعاء , للمسجون واملوقوف احلق يف تقدمي شكوى كتابية آ و شفهية غري مرشوعه , 

ثباهتا وتزويد مقدهما ما يثبت العام من قبل مدير السجن آ و التوقيف , وعىل مدير السجن قبول  ها يف آ ي وقت واإ

عداد حمرض بذكل يتضمن ما ذكره من تظمل وآ س بابه  مع , تسلمها , وعىل مدير السجن يف حال كون الشكوى شفهية اإ

ضافة ملخص من ملف السجني   .اإ

دارة السجن آ و التوقيف ختصيص مكتب خاص لعضو هيئة التحقيق ملتابعة آ حوال املسجونني و  املوقوفني , وعىل عىل اإ

 .عضو الهيئة اخملتص التأ كد من وجود ملف خاص بشاكوى املوقوفني واملسجونني 

بالغ هيئة التحقيق والإدعاء العام سواء اكن ذكل مشافهة آ و كتابة عن لك مسجون آ و موقوف بصفة غري  حيق للجميع اإ

 .آ و يف ماكن غري خمصص ذلكل , مرشوعة 

 و ادلائرة املعين يوجه البالغ اإىل رئيس الفرع آ   -

عداد حمرض يتضمن بياانت املبلغ ومضمونه -  .اإ

 :عىل عضو الهيئة اخملتص ما ييل  -

 .الانتقال اإىل ماكن وجود اخملالفة فورا   –آ  

جراء التحقيق مع املسجون آ و املوقوف لتأ كد من حصة البالغ   -ب  .اإ

يقافه بصفة غري مرشوعة  -ج  .الإفراج عنه يف حال جسنه آ و اإ

 .حترير حمرض يرفع للجهة اخملتصة لتطبيق ما تقيض به ال نظمة يف حق املتس ببني يف ذكل -د
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 الفصل الرابع 

 تفتيش ال شخاص واملساكن 

 (  :واجلسد , واملكتب , واملركبة , املسكن :) حرمة الشخص اليت جيب صيانهتا ويه 

 (.وتشمل جسده ومالبسة وماهل وما معه من متاع)حرمة الشخص  -5

 ( .وتشمل لك ماكن مسور آ و حماط آ و معد لس تعامهل مأ وى)حرمة املسكن  -2

وآ مر , ال صل عدم جواز دخول رجل الضبط اجلنايئ اإىل آ ي ماكن مسكون آ و تفتيشه اإل حبسب النظام  -

امس املصدر وتوقيعه :) مسبب من رئيس فرع الهيئة آ و من يفوضه , وجيب آ ن يش متل آ مر التفتيش عىل ما ييل 

 (وان يكون كتابة, وكونه مسببا, آ ن تكون مدته حمدده  , وتعيني ما يراد تفتيشه , ته وساعة صدوره و اترخيه ووظيف 

 :تفتيش ال شخاص وال ماكن 

 :آ مور جيب مراعاهتا وعدم الإخالل هبا 

 .ثبوت احلرمة لل شخاص ومساكهنم وماكتهبم ومراكهبم وليفتش غري املهتمة .5

 :قبل التفتيش  مراعاة الإجراءات النظامية .2

 .صدور آ مر التفتيش للمساكن من رئيس فرع الهيئة بملنطقة آ و من يفوضه / آ  

 . صدور آ مر التفتيش لغري املساكن من حمقق خمتص نوعا وماكان/ ب

 .يكون ال مر وال ذن مكتوب ومسببا و ل يزيد الإذن عن س بع آ ايم / ج

ذا اكن بصدد جرمية .4 ل اإ  .قد وقعت  ل يوصف التفتيش بلصحة اإ

جراء التحقيق بنفسه آ و ندب آ حد رجال الضبط اجلنايئ لإجرائه  .3  .لعضو الهيئة اإ

ل مرة واحدة  .1 ذن التفتيش ل يبيح ادلخول اإ  .اإ

 .جيب عىل املفتش اإخبار صاحب املسكن عن خشصيته وقصده واطالعه عىل آ مر التفتيش  .1

 \.واتفاقيات دولية  يف ادلور ادلبلوماس ية يراعى ما ختتص هبا من آ حاكم وآ عراف  .1

  آ حاكم تفتيش ال شخاص: 

 .يشمل تفتيش املهتم البحث عام يكون يف جسده ,وما حيمهل من آ ش ياء منقوةل ووس يةل نقهل  .5

ما يدواي آ و بل ةل .2  .يكون التفتيش اإ

ذا مل يس تجيب املهتم ل مر التفتيش جاز اختاذ الوسائل الالزمة لتفتيشه  .4  .اإ

  تفتيش املرآ ة : 

 .التفتيش امس املرآ ة املندوبة للتفتيش وبياانهتا مع توقيعها  يسجل يف حمرض .5

 .جيب آ ن يمت تفتيش املرآ ة املهتمة بعيدا عن ال نظار  .2

ذا آ خرجت املهتمة طوعا ال ش ياء املراد ضبطها فال حاجة اإىل تفتيشها  .4  .اإ

  تفتيش املساكن: 
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ن تعذر احد هؤلء يكون تفتيش املسكن حبضور صاحبه آ و من ينيبه آ و احد آ فراد آ رسته  .5 املقمي معه ؛ واإ

 .وجب حضور معدة احلي آ و من يف حمكه آ وشاهدين 

يف حال التلبس بجلرمية جيوز تفتيش مسكن املهتم وضبط ما فيه من موجودات تساعد يف الكشف عىل  .2

 . احلقيقة

ذا وجد يف املسكن آ شخاص غري املهتم وقامت قرائن تفيد بأ ن دلهيم ما يساعد عىل كشف احل  .4 قيقة جاز اإ

 .تفتيشهم 

خيتص التفتيش بلبحث عن ال ش ياء ذات التعلق بجلرمية , ومىت ماظهر عرضا آ ي آ مور تفيد يف التحقيق  .3

 .وجب عىل رجل الضبط اجلنايئ ضبطها 

 . جيب وقف التفتيش مىت ما عرث عىل ال ش ياء املتعلقة بجلرمية  .1

ذا وجدت آ وراق يف املسكن خمتومة آ و مغلفة فال جيوز  .1  .فضها وتثبت يف احملرضاإ

  حمرض التفتيش: 

ن مل يسفر التفتيش عن ضبط يشء , ويكتب حمرض التفتيش بللغة العربية وحيرر دون  حمرض التفتيش لبد منه حىت واإ

 .شطب آ و حتشري آ و تراك فراغ 

 :ماجيب تضمينه يف حمرض التفتيش # 

 .ته امس من آ جرى التفتيش ووظيفته وتوقيعه واترخي التفتيش وساع  .5

 .ذكر املسوغ لإجراء التفتيش  .2

 .آ سامء ال شخاص اذلين حرضوا التفتيش وتوقيعاهتم  .4

 .وصف املوجودات اليت ضبطت وصفا دقيقا وال حوال اليت صاحبت اكتشافها .3

ثبات مجيع الإجراءات اليت اختذت آ ثناء التفتيش  .1  .اإ

 .وصف املاكن اذلي مت تفتيشه بدقة  .1

 كيفية حتريز املضبوطات: 

 :الضبط اجلنايئ قبل مغادرة ماكن التفتيش آ ن حيرز مجيع املضبوطات اكلتايل  عىل رجل

ذا اكنت املضبوطات آ وراقا فتوضع يف حرز مغلق ويربط علهيا وخيمت مع اترخي الضبط وموضوعه  .5  .اإ

ذا اكنت املضبوطات آ سلحة فيتبع فهيا الإجراءات والقواعد اخلاصة بلتحفظ علهيا  .2  . اإ

ذا اكنت املضبوطات .4  .مما يشتبه يف كوهنا متفجرات فيس تدعى خبري لتحديد نوعها وحتريزها وكذا املواد اخملدرة  اإ

ذا اكنت املضبوطات من النقود فتجرد ويبني نوعها ومقدارها وتودع دلى اجلهة اخملتصة  .3  .اإ

ذا اكنت املضبوطات من ال ش ياء المثينة اكجملوهرات فتجرد وتوصف وتصور ويبني مقدارها بلكيل آ   .1 و الوزن اإ

 .وتودع دلى اجلهة اخملتصة 

  اإجراءات التحريز  : 

 .جيب آ ن تتعدد اإجراءات التحريز وتتعدد ال حراز بتعدد املهتمني . 
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ذن مكتوب , وكذا فض ال ختام املوضوعة . ل بإ لجيوز ل ي هجة من هجات حفظ احملرزات الترصف يف آ ي يشء مهنا اإ

ل حبضور املهتم آ و وكيهل مع التأ كد من  . سالمة اخلمت قبل فضه اإ

يكون تسمل وتسلمي ال ش ياء احملرزة احملفوظة دلى آ ي من اجلهات اخملتصة بوجب حمرض يش متل عىل العدد والوصف . 

 .   والنوع للمحرزات ورمق القضية ونوعها وموجز عهنا وآ طرافها , ويوقع عليه املسمل واملس تمل ويضم حملرض ادلعوى 

  وقت التفتيش: 

 .كون التفتيش هنارا ويف حدود السلطة اليت خيولها النظام , وميكن آ ن يس متر التفتيش اإىل الليل جيب آ ن ي. 

ل يف حال التلبس بجلرمية.   .لجيوز دخول املساكن ليال اإ

 ذا اكن فيه نساء  :تفتيش املسكن اإ

ذا مل يكن الغرض من التفتيش يتعلق هبن وجب متكيهنن من احلجاب , آ و مغادرة املسكن , آ ن يكون مع القامئني عىل  اإ

 . التفتيش امرآ ة 

 

 ضبط الرسائل ومراقبة احملاداثت: الفصل اخلامس 

  وسائل التواصل الإلكرتونية: 

ل بأ مر مسبب  . لهذه الوسائل حرمهتا فال جيوز الاطالع علهيا آ و مراقبهتا اإ

آ ن يأ ذن مبراقبة احملاداثت الهاتفية  لرئيس هيئه التحقيق والادعاء العام آ ن يأ مر بضبط الرسائل واملطبوعات وهل

 .وتسجيلها مىت ما اكن ذلكل فائدة

ثبات ما يضبط من الرسائل واخلطابت يف حمرض يوقعه القامئ بلضبط : آ وًل   1جيب اإ

 .ينهتيي ضبط وسائل التصال بتحقق الغرض املقصود حىت لو مل تنته املدة احملددة يف ال مر: اثنيا

هيئة بضبط الرسائل واخلطابت فعىل اجلهات اخملتصة توفري مجيع الإماكانت املتاحة ذلكل , وعند صدور آ مر رئيس ال 

 .وللمحقق وحده الاطالع عىل اخلطابت والرسائل وال ش ياء املضبوطة وهل آ ن يس متع اإىل التسجيالت

ليغ املهتم مبضمون يبلغ مضمون اخلطابت والرسائل اإىل املهتم آ و تعطى هل صوره مهنا يف آ قرب وقت , ويكون تب 

اخلطابت والرسائل الربيدية عن طريق احملقق , لصاحب احلق يف ال ش ياء املضبوطة آ ن يطلب من احملقق اخملتص 

ليه  .تسلميها اإ

ليه علمه بسبب التفتيش معلومات عن ال ش ياء وال وراق املضبوطة آ ن حيافظ  جيب عىل احملقق وعىل لك من وصل اإ

ذا آ فىض دون 1عىل رسيهتا فشاء معلومات  فاإ مسوغ نظايم تعينت مسائلته , وللمترضر من قيام من املشار غلهيم بإ

قامة ادلعوى عىل املتسبب يف ذاكل  .دون مسوغ نظايم حق اإ

ذا اكن ملن ضبطت عنده ال وراق مصلحه عاجهل فهيا تعطى صوره مصدقه من احملقق  .واإ
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 اإجراءات التحقيق : الباب الرابع 

 ت احملقق ترصفا: الفصل ال ول 

ذا صدر آ مر حبفظ ال وراق فيبلغ اجملين عليه واملدعي  ذا عدم وجه السري فهيا , واإ يويص احملقق حبفظ آ وراق ادلعوى اإ

بحلق اخلاص ويف حال الوفاة يبلغ الورثة ,و حيق للمهتم الاس تعانة بوكيل , وكذكل حيق للمحقق آ ن حيقق يف مجيع 

 .اجلرامئ الكبرية 

 

ذا اكن خارج نطاق اإختصاصه فهل بذكل ندب حمقق للمحقق آ ن يندب آ   حد رحال الضبط اجلنايئ للقيام مبهمة خاصة واإ

 .ادلائرة اخملتصة ,جيب عىل احملقق عندما ينيب آ حد آ ن يجبني هل كتابًة املطلوب منه 

فشاء آ رسار العمل   .وعىل احملقق احملافظة عىل الرسية وعدم اإ

 

 ندب اخلرباء : الفصل الثاين 

للمحقق الاس تعانة برآ ي اخلبري يف التحقيق , ويكون ندب احملقق للخبري مكتوًب, وحمددًا فيه املهمة املطلوبة, ومدة 

رشاف احملقق  .اإجنازها, حتت رقابة واإ

وجيوز اإطالع اخلبري عىل ال وراق واملستندات اخلاصة مبوضوع اخلربة, ويسمل صورها آ و آ صولها حسب الاقتضاء, 

 .حمرض التحقيق, فاإن مل تكن مستندات فيعاين موقع اجلرمية للبحث عن آ ثرويثبت ذكل يف 

 .عىل آ ن يلزتم اخلبري بملهمة, ويقوم هبا بنفسه اإن لكف هبا لشخصه, ول يجنيب فهيا

وعىل اخلبري تقدمي التقرير كتابة يف موعده احملدد, وللمحقق استبداهل حال تأ خره آ و لسبب مقتيض, وللٍك من اخلصوم 

مي تقرير من خبري بصفة استشارية , ويكون التقرير مؤرخًا وموقعًا عليه من اخلبري, ومتضمنًا ملخصًا للمهمة, تقد

والإجراءات, والنتاجئ بشلك دقيق ومسبب, فاإن تعدد اخلرباء واختلفت آ راؤمه قدموا تقريرًا واحدًا مبني فيه رآ ي لك 

من هجة آ حد اخلصوم وطلب الاطالع عىل املستندات فاإن هذا  واحد, وللمحقق مناقشة اخلبري فيه, فاإن اكن اخلبري

 .من صالحية احملقق, وتضم مجيع التقارير ومرفقاهتا مللف ادلعوى

للخصوم الاعرتاض مَسببًا عىل اخلبري عند احملقق, ويفصل احملقق فيه خالل مدة ل تتجاوز ثالثة آ ايم, وينهتيي معل 

ذا رد اخلبري حينئذ, اإل يف احلالت املس تعج ةل فيأ مره احملقق بلس مترار , وتقدير احلالت املس تعجةل يرجع للخبري, واإ

ل بسب وجيه, ول يعين ذكل عدم  احملقق اعرتاض اخلصم عىل اخلبري فال يقبل الاعرتاض عليه نفسه مرة آ خرى اإ

 .الاعرتاض عليه آ مام احملمكة عند نظر ادلعوى
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 وضبط ال ش ياءالانتقال واملعاينة : الفصل الثالث 

بالغه هبا, ملعاينة ما يلزم قبل زوال املعامل  ينتقل احملقق عند الاقتضاء اإىل موقع اجلرمية اليت يف حدود اختصاصه فور اإ

ذا اكنت اجلرمية من اجلرامئ الكبرية فينتقل احملقق ملوقع اجلرمية حىت ولو جرى نزاع يف  عاقة املسعفني , واإ وتغريها, دون اإ

 .صه آ و شك فيه, فاإن تعذر عليه الانتقال آ بلغ رئيس ادلائرة بذكلدخولها يف اختصا

ذا وجد اهتام آ و قرينة موهجة اإىل خشص يسكن يف املزنل املراد  -مع كونه من آ عامهل -ل يلجأ  احملقق لتفتيش املسكن ل اإ اإ

وبأ مر مسبب من هيئة  تفتيشه, مراعيًا يف ذكل عدم جواز تفتيش املساكن اإل يف احلالت اليت ينص علهيا النظام,

التحقيق, ويفتش آ ي ماكن, ويضبط لك ماهل صةل بجلرمية ويفيد كشف احلقيقة, ويعد حمرضًا بذكل , ويبارش احملقق 

املعاينة بنفسه, وهل ندب آ حد رجال الضبط اجلنايئ حسب آ حاكم الندب, ويلكف خرباء ال دةل اجلنائية بلبحث عن 

عادة املعاينة آ ي يش من آ اثر اجلاين من بصامت و  حنوه ورمس ختطيطي ملوقع اجلرمية, وآ خذ صور للموقع, مع جواز اإ

 .حسب احلاجة

ويعاين احملقق موقع اجلرمية , وجيمع املعلومات ال ولية ويس متع ذلكل شفواًي, ويثبت لك ما يرى, وهل وضع ال ختام عىل 

ز ال ش ياء ذات الصةل  .بجلرمية ال ماكن اليت وقعت فهيا اجلرمية, ويضبط وحير 

ذا اكنت اجلناية يف عىل امرآ ة, آ و يف عورة رجل, فيندب من يراه مناس باً  ل اإ  . وللمحقق حفص جسد اجملين عليه, اإ

ذا بدت آ ن هل آ مارات قوية يف القضية , ول جيوز   وجيوز لرجل التحقيق تفتيش املهتم , وهل آ ن يفتش غري املهتم اإ

ذا للمحقق آ ن يضبط املستندات اليت سلمها  املهتم للمحايم , ول آ ن يتنصت عىل املراسالت واملهاتفات فامي بيهنم  , واإ

توافرت دلئل دلى احملقق آ ن خشصًا ما دليه واثئق ختص القضية فيس تصدر آ مر من رئيس ادلائرة مبصادرة تكل الواثئق 

 . آ و متكينه من الاطالع علهيا

 

 الترصف يف ال ش ياء املضبوطة : الفصل الرابع 

ذا اكن ماصودر مما مينع حيازته رشعًا جيو  رجاعه تعطياًل لسري احملامكة , واإ ز آ ن يؤمر برجاع ماصودر مامل يكن يف اإ

تالفه  . ونظامًا فيأ مر احملقق بإ

 .وخيتص احملقق برد املضبوطات قبل رفع القضية اإىل احملمكة , وبعد رفعها يكون من اختصاص رئيس ادلائرة القضائية 

ذا وال مر برد ال   ل املهتم آ و املدعي بحلق اخلاص اإ ش ياء املضبوطة ل مينع ذوي الشأ ن من املطالبة مبا هلم من حقوق , اإ

 .اكن ال مر بلرد صدر بناًء عىل طلب آ حدهام 

ل جيوز للمحقق ال مر برد ال ش ياء املضبوطة عند املنازعة آ و الشك فمين هل حق تسلمها , ويرفع ال مر اإىل احملمكة 

 . اخملتصة

 .من النظام " الثامنة و الامثنني"احملمكة اخملتصة الواردة يف هذه املادة يه املنصوص علهيا يف املادة  -5

لهيا عند التنازع عىل ال ش ياء املضبوطة آ و الشك فمين هل حق تسلمها  -2  .تتخذ احملمكة ما تراه عند الرفع اإ

ذا وجيب الفصل يف كيفية الترصف يف ال ش ياء املضبوطة عند  صدور آ مر حبفظ ادلعوى آ و عند احلمك يف ادلعوى اإ

 .حصلت املطالبة هبا آ مام احملمكة 
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آ ما ال ش ياء املضبوطة اليت ل يطلهبا آ حصاهبا تودع يف الهيئة العامة للولية عىل آ موال القارصين و من يف حمكهم , 

بالغ آ حصاب ال ش ياء املضبوطة حبقهم يف اس تعادهتا يكون وفقًا ملا ور د يف النظام و الالحئة , وعند التعذر جيوز آ ن واإ

عالن   .يكون بلإعالن عهنا بأ ي وس يةل اإ

ذا آ مرت احملمكة اليت يقع يف  وجيوز وضع ال ش ياء املضبوطة حتت احلراسة آ و اختاذ آ ي وسائل حتفظية آ خرى بشأ هنا اإ

حاةل اخلصوم للتقايض آ مام احملمكة اخملتصة   .دائرهتا ماكن التحقيق بإ

 .من النظام " الثامنة و الامثنني"حملمكة اليت يقع يف دائرهتا ماكن التحقيق يه احملمكة اخملتصة الواردة يف املادة ا -5

حاةل اخلصوم للتقايض واكنت غري خمتصة ماكاًن فتحيلهم للمحمكة اخملتصة ماكاًن , وذكل عند التنازع  -2 ذا رآ ت احملمكة اإ اإ

 .فمين هل احلق يف تسلمها عىل ال ش ياء املضبوطة آ و وجود شك 

 

مل اإىل صاحبه , آ و اإىل الهيئة العامة للولية  ذا اكن املضبوط مما يتلف مبرور الزمن آ و يس تلزم حفظه نفقات كبرية , سج واإ

عىل آ موال القارصين ومن يف حمكهم لبيعه يف املزاد ,وحيق ملدعي احلق املطالبة بمثنه اذلي بيع به , وتبني اجلهة اليت 

ليه التلف وما يس تلزم حفظه نفقات كبرية من املضبوطات تتوىل   .الضبط ما يرسع اإ

 

 الشهود اإىل الاس امتع: اخلامس  الفصل

جيب عىل احملقق اس تجابة طلب اخلصم يف سامع الشهود اذلين  يعيهنم ,وجيوز هل  الاس امتع ملن يرى شهادته منتجة يف 

س نادها اإىل املهت جرامية وظروفها واإ ثبات واقعة اإ جيب عليه كام . م آ و براءته مهنا , وهل يف ذكل لكه سلطة تقديرية  اإ

قامته, وصةل  ثبات البياانت الاكمةل عن لك شاهد يديل بشهادته من امس ,ولقب, وسن ,وهمنة ,وجنسيته, وحمل اإ اإ

طب, آ و بملهتم واجملين عليه, واملدعي بحلق اخلاص , فتحفظ  ذكل يف حمرض سامع الشهود من غري تعديل, آ و ش

ضافة ذا صدق عليه احملقق والاكتب والشاهد, وللمحقق سلطة · كشط, آ و حتشري, آ و اإ ل اإ ول يعمتد يشء من ذكل اإ

ذا ظهر  ذا احتاج لشهادة من ل يتحدث العربية, واإ اختيار الوس يةل املناس بة لس تدعاء الشهود ,وهل الاس تعانة مبرتمج اإ

ذا رفض سامع شهادة شاهد تعني عليه تس بيبه هل نقص يف آ هلية الشاهد آ خذ قوهل ووصفه مب ا ظهر هل فيه  بحملرض , واإ

يف احملرض , ويطلب احملقق من الشاهد الإدلء باكفة ماهل صةل بملوضوع بتفصيل ول يقاطعه مامل خيرج عن املوضوع 

ذا فرغ من الادلء بلشهاد انقشه هبدوء بقدر ما يتحقق من حصة , ويس توحض  شهادته وذكل خش ية التأ ثري عليه, واإ

منه وقت وقوع اجلرمية وكيفيهتا وفاعلها والباعث علهيا بقدر الإماكن , وتدون آ صل الشهادة وال جوبة عن ال س ئةل 

املطروحة بعدها كام نطق هبا الشاهد نصا فيضاف ذكل عىل البياانت السابقة اذلكر حملرض سامع الشهور مع امس املرتمج 

ن وجد وماكن ويوم واترخي  وساعة سامع الشاهد , ويوقع احملرض لك من احملقق واكتبه والشاهد بعد تالوهتا عىل هذا اإ

ذا امتنع عن التوقيع آ و حىت البصمة آ ثبت ذكل يف احملرض مع سببه, ويسمع لك شاهد بنفراده وللمحقق  ال خري, فاإ

الشهود عىل شهادة بعضهم البعض,  سلطة مواهجهتم بعضهم ببعض آ و بخلصوم, وهل منع اكفة ما يراه مسببا يف تأ ثري

ما بني الشهود آ و بيهنم وبني اخلصوم آ و بذكر احملقق قول بعضهم لبعض وهام ماثل آ مامه , فاإن آ رصا  وتكون املواهجة اإ

ل انقش العادل عن قوهل مل العدول ؟ويثبت اكفة ما يصدر عهنم من ترصفات آ ثناء املواهجة ذا . عىل قولهيام آ ثبته واإ واإ

بداء مالحظاهتم . صلحة التحقيق اخفاء هوية الشهاد عن اخلصوم آ و سائر الشهود آ خفاه احملقق اس تلزم م وللخصوم اإ
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عن نقاط حمدد يبينوهنا , وللمحقق رد  آ ي  -عىل الشهادة بعد الإدلء هبا, كام آ ن هلم اس تفصال الشاهد من خالل احملقق

ذا تعذر ح . ضور الشاهد ملرض آ و حنوه مسعت شهادته حيث هو طلب ل عالقة هل بدلعوى يف هذا اخلصوص , واإ

ليه  ذا حرض مهتم للتحقيق ل ول مرة وجب عىل احملقق تدوين مجيع بياانته الشخصية والافصاح عن الهتمة املنسوبة اإ واإ

ذا امتنع آ ثبت ذكل يف احملرض مسببا, وهل  آ مامه ليبدي ما دليه يف شأ هنا فيثبته يف احملرض ويطلب توقيعه عليه , فاإ

تالفا سواء يف النفس آ و فامي دوهنا ,وجب تصديق . مواهجته مبهتم آ خر آ و بشاهد  ذا اعرتف مهتم جبرمية توجب اإ واإ

ن ذكل يف الضبط حبضور اكتب الضبط وتوقيعه  ذا ولك  املهتم حماميا ملرحةل التحقيق .اعرتافه يف احملمكة اخملتصة ودو  واإ

ثباته يف حمرض خاص عند الاقتضاء   .وجيرى حتقيق ال شخاص الاعتباريني عن طريق ممثلهيا . فللمحقق اإ

 

 الاس تجواب واملواهجة: الفصل السادس 
جيب عىل احملقق عند حضــــور املهتم ل ول مرة للتحقيق آ ن يدون مجيع البيـاانت الشخصـية اخلاصـة بـه ويبلغـه بلهتمـة 

ليه, ويثبت يف احملرض ما يبديه املهتم يف شأ هنا من آ ق وللمحقق آ ن يواهجـه بغـريه مـن املهتمـني, آ و الشـهود  والاملنسوبة اإ

 .ويوقع املهتم عىل آ قواهل بعد تالوهتا عليه, فاإن امتنع آ ثبت احملقق امتناعه عن التوقيع يف احملضــر وسببه 

ذا اعرتف املهتم آ ثناء التحقيق جبرمية توجب القتل, آ و القطع, آ و القصاص يف النفس آ و فامي دوهنا, فيصـددق اعرتافـه   واإ

من احملمكة اخملتصدة, مع تدوين ذكل يف الضدبط حبضور اكتب الضبط وتوقيعه وللمحقق عنـد الاقتضـءاء آ ن يثبـت يف 

ذا طال التحقيق خشصية اعتبارية, فيجرى مع ممثلها النظـايم ويجفتـتح حمضــر خاص توكيل املهتم حملاميه ملرح ةل التحقيق واإ

ن وجد ولك من حرضـ مـن  حمرض التحقيق عند اس تجواب املهتم ببيان امس احملقق, ووظيفته, وامس الاكتب, واملرتمج اإ

ملـهتم, وعـىل احملقـق آ ن يجثبـت امس آ طراف القضية, وماكن حترير احملرض, ويومه واترخيه وساعته, والهتمة املنسوبة اإىل ا

ـرر خبـط واحض دون آ ي شـطب آ و  من ُآخذت آ قواهل, والبياانت الالزمة لإثبات خشصيته, وتجرقَّم صفحات احملرضـ, وحيج

ضافة يشء اإىل ال قوال فعىل الاكتب بيـان ذكل يف  ذا اقتىض ال مر اإ كشل آ و حمو آ و حتش ية آ و حتشري آ و ترك فراغ, واإ

جـراءات هامش احملرض, ويو  ن وجـد وجيـوز توثيـق اإ قع احملرض لك مـن احملقـق والاكتـب ومـن آ خـذت آ قـواهل واملـرتمج اإ

ليـه, ويجمـيل  حاطته بلهتمـة املنسـوبة اإ التحقيق والاس تجواب بلصوت والصورة ويبدآ  احملقق بسؤال املهتم مشافهة بعد اإ

هياٍم آ و مغوض؛ فاإن اعرتف ا ملهتم آ خذ توقيعه عليه مع توقيع احملقق والاكتـب, عىل الاكتب صيغة السؤال بعيدًا عن آ ي ِّ اإ

مث يس تجوبه تفصياًل عن وقائع الهتمة, ويتثبت من انطباقها عـىل الواقـع, ويتأ كـد مـن صـدق آ قـوال املـهتم وتـوافر ال دةل 

ذا ظهر للمحقق عدم فهم املـهتم للسـؤال آ و اكن جوابـه خارجـًا عـ جابة املهتم كام نطق هبا, واإ ن السـؤال املساندة وتجدون اإ

جابته مع تعليق احملقق عىل  ن آ رص املهتم عىل ذكل فتجدون اإ فهامه معناه, واإ عادة الس ال عليه مرة آ خرى واإ فعىل احملقق اإ

ليـه, فيتثبـت احملقـق مـن آ قـوال املـهتم  ذا آ نكر املهتم الهتمـة املنسـوبة اإ جابة املهتم عن تعليق احملقق اإ ذكل, عىل آ ن تجمَّيَّ اإ

ذا اقتىض التحقيق تكرار اس تجواب املهتم فللمحقق ذكل مبـا ل ودفوعه, مث يواهجه ب ل دةل القامئة ضده, ويناقشه فهيا, واإ

ذا امتنع املهتم عن الإجابة آ و امتنع عن التوقيع آ ثبت احملقق امتناعه يف احملرضـ مـع  بداء آ قواهل واإ رادة املهتم يف اإ يؤثر عىل اإ

جـراءات التحقيـق ذكر آ س باب الامتناع, ول مينع ذكل من اإصدار آ   ن رآ ى احملقق موجبـًا ذلكل وامليضـ يف اإ يقافه اإ مر بإ

ويوقع لك من احملقق والاكتب يف نــــهاية لك صفحــــة من صفحات احملرض, وكذكل من ُآخذت آ قواهل بعد تالوهتـا عليـه 

م مـن دائـرة قضـائية خمتصـة من النظا( ال وىل بعد املائة)من املادة ( 2)ويصدق اعرتاف املهتم املنصوص عليه يف الفقرة 
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نوعًا ويدون يف الضدبط اعـرتاف املـهتم عنـد التصـدديق, وكـذكل مـا يظهـر لدلائـرة حيـال آ هليتـه ومـا يبـدو علهيـا مـن 

ن آ قـواهل  ِّ ذا اكن من يجراد الاس امتع اإىل آ قواهل آ بكـم يس تطيع الكتابـة فيـدو  عوارض, ويرشح بذكل عىل حمرض التحقيق واإ

ن آ قـواهل كتابًة, ويجسأ ل ال   ذا اكن ال بـمك آ و ال  مص آ ميـًا فتـدوَّ  مص اذلي يس تطيع القراءة عـن طريـق كتابـة ال سـ ئةل هل, واإ

بوساطة خبري يكون توقيع ال يم فامي يس تلزم ذكل بوضع بصمة اإصبعه وجيب آ ن يكـون الاســـــتجواب يف حـال ل تـأ ثري 

بداء آ قواهل ول جيوز حتليفه ول رادة املهتم يف اإ  اس تعامل و سائل الإكراه ضده ول جيوز اس تجواب املهتم خـارج فهيا عىل اإ

ذا وجد احملقـق رضورة لسـ تجواب املـهتم خـارج مقـر هجـة التحقيـق وفقـًا  ل لرضورة يقدرها احملقق اإ مقر هجة التحقيق اإ

م نقـهل اإىل مـاكن مـن النظـام فيـدون ذكل يف حمرضـ التحقيـق عـىل اجلهـة املوقـوف دلهيـا املـهت( الثانية بعد املائـة)للامدة 

ذا قرر اإجراء الاس تجواب يف مقرها   .  اس تجوابه, وتسهيل هممة احملقق اإ

ل جاز للمحقق  قامة فعليه تعيني ذكل واإ مل اكنت الواقعة مما ل جيوز توقيف املهتم فهيا , ويف حاةل مل يكن للمهتم ماكن اإ

يقا يقافه , وعىل احملقق اس تجواب املهتم فورًا آ و اإ ذا تعذر اس تجوابه ملدة ل تزيد عن آ ربع وعرشين اإصدار آ مر بإ فه اإ

ذا  ذا قبض عىل املهتم خارج نطاق ادلائرة اليت جيري فهيا التحقيق فيخرض اإىل ادلائرة اخملتصة بلتحقيق , فاإ ساعة , فاإ

  فورًا مبا يلزم ذلكل اعرتض املهتم عىل نقهل آ و اكنت حالته ل تسمح فيصدر احملقق 

 

 .ر التوقيف آ م: الباب الثامن 
ذا تبني بعد اس تجواب املهتم آ ن ال دةل اكفية ضده يف اجلرمية  حيدد وزير ادلاخلية اجلرامئ الكبرية املوجبة للتوقيف , فاإ

ذا اكن غري سعوداًي فتبلغ وزارة اخلارجية لالحاطة مبمثلية بالده ,  يقافه , فاإ الكبرية آ و اكنت مصلحة التحقيق تس تلزم اإ

يقافه مدة ل تزيد عن مخسة آ ايم فعىل احملقق اإصدار آ    .مر بإ

ذا رآ ى احملقق متديد مدة التوقيف, فيجب   - ل اإ آ ن يقوم  -قبل انقضداهئا  -ينهتيي التوقيف مبيض مخسة آ ايم, اإ

بعرض ال وراق عىل رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام, آ و مدْن ينيبه من رؤساء ادلوائر ادلاخةل يف نطاق 

د مدة التوقيف     ملدة آ و  ملدد متعاقبة, عىل   آ ل تزيد يف اختصاصه,     ليصدر  آ مرًا بلإفراج عن املهتم آ و متدي

ويف احلالت اليت      تتطلب  التوقيف مدة آ طول, يرفع ال مر اإىل  . مجموعها عىل آ ربعني يومًا    من اترخي القبض عليه

آ و ملدد متعاقبة    ل تزيد آ ي رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام آ و مدْن يفوضءه من نوابه ليصءدر آ مره بلمتديد ملدة 

حالته  مهنا عىل ثالثني يوًما, ول يزيد مجموعها عىل مائة ومثانني  يومًا من اترخي القبض عىل املهتم, يتعني بعدها مبارشة اإ

عىل ويف احلالت الاسدتثنائية اليت تتطلب التوقيف مدة آ طول ؛ للمحمكة املوافقة . اإىل احملمكة اخملتصة آ والإفراج عنه

 . طلب متديد التوقيف ملدة آ و ملدد متعاقبة حبسب ما تراه, وآ ن تصدر آ مًرا قضائًيا مسببًا يف ذكل

مل  آ صل آ مر التوقيف اإىل  مدير التوقيف بعد توقيعه عىل صورة هذا ال مر  - جيب عند توقيف املهتم آ ن يجس 

يقدم التظمل اإىل رئيس دائرة التحقيق وللموقوف احتياطًيا التظمل من آ مر توقيفه, آ و آ مر متديد . بلتسمل   التوقيف ؛ وج

. ويبت فيه خالل مخسة آ ايم من اترخي تقدميه. التابع  لها احملقق, آ و رئيس الفرع, آ و رئيس الهيئة   حســـــب ال حوال

من و عىل هجة التوقيف متكني املوقوف احتياطيًا ,و عىل احملقق آ ن  حيفظ نسخة من آ مر التوقيف يف ملف القضية

من النظام, وتسهيل وصوهل اإىل اجلهة ( اخلامسة عرشة بعد املائة)تقدمي التظمل عىل آ مر توقيفه استنادًا اإىل املادة 

 .اخملتصة
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ذا اكن متديد  -  ذا اكن آ مر التوقيف صءادرًا من احملقق, ويقدم اإىل رئيس الفرع اإ يقدم التظمل اإىل رئيس دائرة التحقيق اإ

ذا اكن المتديد صادرًا من رئيس الفرعالتوقيف صءادرًا من رئي  .  س ادلائرة, ويقدم اإىل رئيس الهيئة اإ

بأ س باب القبض عليه آ و توقيفه ويكون هل  حق التصال مبن يراه لإبالغه , , يبلغ فوًرا لك من يقبض عليه آ و يوقف -

يراد ســــبب القبض   عىل املهتم. ويكون ذكل حتت رقابة رجل الضبط اجلنايئ  آ و توقيفه يف حمضــــر, ويوقع  وجيب اإ

عالمه بلسبب, فاإن رفض التوقيع جآ ثبت ذكل يف احملرض  .  املهتم عىل  اإ

 .ل جيوز تنفيذ آ وامر القبض آ و الإحضار آ و التوقيف بعد ميض س تة آ شهر من اترخي صدورها ما مل جتدد ملدة آ خرى -

ذن كتايب من ل جيوز ملدير الســجن آ و التوقيف آ ن يسءمح ل حد رجال  - ل بإ السءلطة العامة بلتصءال  بملوقوف اإ

ح هل بذكل ووقت املقابةل واترخي الإذن  احملقق, وعليه آ ن يدون يف الســــجل اخلاص بذكل اســــم الشخص اذلي مسج

 . ومضمونه

فني, وآ ل يزوره آ حد ملدة ل آ ن يأ مر بعدم اتصـال املهتم بغريه من املسـجونني, آ و   املوقو  -يف لك ال حوال  -للمحقق  -

ذا اقتضءت مصءلحة التحقيق ذكل, دون الإخالل حبق املهتم يف التصال بوكيهل آ و حماميه( سءتني)تزيد عىل  و .   يوًما اإ

ذا تعددت ال وامر الصادرة من احملقق بعدم اتصال املهتم بغريه من املسجونني آ واملوقوفني ومبنع الزايرة عنه, فال جيوز  اإ

 . يوماً ( س تني)يزيد مجموع مددها عىل  آ ن

ذا صدر آ مر من احملقق بعدم اتصال املهتم بغريه من املسجونني آ و املوقوفني    ومبنع الزايرة عنه, فيكون اتصاهل بوكيهل  - اإ

 .  آ و حماميه بعمل احملقق

 

 الإفراج املؤقت:  الفصل التاسع 

آ ن يأ مر  -سواء من تلقاء نفسه آ و بناًء عىل طلب   املهتم  -للمحقق اذلي يتوىل القضية,  يف آ ي وقت   -

ىش هربه  ذا وجد آ ن توقيفه ليس هل مسوغ , وآ نه ل رضر عىل  التحقيق من اإخالء سبيهل,  ول خيج بلإفراج عن املهتم اإ

ذا طلب منه   -فيشــــرتط لإصــــدار آ مر الإفراج املؤقت عن املهتم   . ذكلآ و اختفاؤه, برشط آ ن يتعهد املهتم بحلضور اإ

 .  آ ل تكون ال دةل اكفية ضده يف جرمية كبرية -من النظام ( العرشين بعد املائة)املنصــــوص عليه يف املادة    

ل بعد آ ن يعني هل ماكانً  - . يوافق عليه احملقق يف غري ال حوال اليت يكون الإفراج فهيا واجبًا, ل يفرج عن املهتم اإ

لب منه ذكل, وآ ن يعني ماكاًن  ذا    طج ذا صدر آ مر من احملقق بلإفراج املؤ قت عن املهتم فيجب آ ن يتعهد بحلضور اإ فاإ

يف بدل احملمكة اليت جيرى التحقيق يف نطاق  -من النظام  ( احلادية والعرشين بعد املائة)وفق ما ورد يف املادة  -

 .اكين؛ لتلقي  الإبالغات الالزمة, ويدون ذكل ويلحق مبلف ادلعوىاختصــــاصــــها امل

ذا ما آ صدر احملقق آ مرا بلإفراج عن مهتم ما, فاإن ذكل ل مينع من اإصدار آ مر جديد بلقبض عليه وتوقيفه رشيطة  اإ

ذا اكن قد آ حيل امل هتم للمحامكة فاإن وجود ظروف جديدة آ و اإخالهل مبا رشط عليه آ و يف حال قويت ال دةل عليه, آ ما اإ

لهيا, وتكون يه اخملتصة بنظر ذكل حىت لو حمكت بعدم  الإفراج والتوقيف يكون من اختصاص احملمكة احملال اإ

 .الاختصاص اإىل آ ن ترفع ادلعوى اإىل احملمكة اخملتصة, ويف لك ال حوال للمدعي العام الاعرتاض عىل الإفراج
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فراج احملمكة عن املهتم املوقوف ل بد من اإصدار قرار بذكل ولها تعليقه بأ ي ضامن تراه, وجيب آ ن يتضمن ويف حالت اإ

هذا القرار امس ادلائرة اليت آ صدرته ورمق قيد القضية والإحاةل واترخيهام, وامس املهتم اكمال, وجنسيته ورمق هويته, والهتمة 

ليه, وكذكل الإشارة اإىل آ س باب اإصدار القرار وآ نه مقصور عىل القضية ا ليت صدر فهيا, وجيب عىل احملمكة املس ندة اإ

بالغ هيئة التحقيق بقرار الإفراج فور صدوره, فيحق للمدعي العام حيهنا الاعرتاض عليه, ول يرتتب عىل اعرتاضه  اإ

وقف تنفيذه, آ ما يف حال التوقيف من بعد الإفراج فيجب عىل احملمكة اإصدار قرار مسبب وحمدد املدة للتوقيف, ويف 

 .يف والإفراج تدون هذه احلالت يف ضبط ادلعوىمجيع حالت التوق 

ن رآ ى احملقق آ ل وجه لإقامة ادلعوى يويص حيهنا رئيس ادلائرة حبفظ ادلعوى والإفراج  يف حال عدم كفاية ال دةل آ و اإ

ل يف اجلرامئ ن اكن موقوفا لسبب آ خر, فاإن آ يده رئيس ادلائرة عد  بذكل آ مرا انفذا, اإ ل اإ الكبرية  عن املهتم املوقوف, اإ

 .حيث يكون ال مر انفذا بتصديق رئيس هيئة التحقيق آ و من ينيبه

جراء من اإجراءات التحقيق, كام جيب آ ن يكون آ مر احلفظ مسببا ويبلغ للمدعي  ويشرتط حلفظ ادلعوى آ ن يس بقه اإ

ق اخلاص قد تويف بحلق اخلاص, ويوحض هل آ ن هل املطالبة بحلق اخلاص آ مام احملمكة اخملتصة, فاإن اكن املدعي بحل

فيكون التبليغ مجليع ورثته وفق منوذج معد ذلكل موقعا من احملقق ورئيس ادلائرة وحيصل التبليغ بتسلمي الورثة صورة 

قامهتم, ويوقع املس تمل عىل  ن تعددت آ ماكن اإ قامة املدعي بحلق اخلاص قبل وفاته واإ مصدقة من منوذج التبليغ يف ماكن اإ

 .المه صورة مصدقة منه, ويسمل ال صل للمحمكة اخملتصةآ صل المنوذج مفيدا بس ت

عادة فتحها من جديد والتحقيق فهيا من جديد مىت ظهرت آ دةل جديدة  كام ل مينع القرار السابق حبفظ ادلعوى من اإ

 .ضد املهتم كشهادة الشهود واحملارض وال وراق ال خرى اليت مل يس بق عرضها عىل احملقق

واكنت ال دةل اكفية ضد املهتم حبسب رؤية الهيئة, تجرفع حيهنا للمحمكة اخملتصة وتلكف املهتم بحلضور بعد انهتاء التحقيق 

قامته وهمنته آ و : آ ماهما, وترفع ادلعوى وفق الالحئة تشمل البياانت التالية بيان امس املهتم ولقبه وجنسيته وس ن ه وماكن اإ

ي احلق اخلاص اإن وجد ببيان امسه وصفته وعنوانه ورمق هويته, وظيفته ورمق هويته وآ هليته, كام تشمل تعيني مدع

ويذكر بلالحئة كذكل النصوص الرشعية والنظامية اليت تنطبق علهيا, وحتديد نوع العقوبة حدا اكن آ و تعزيرا, ويبني فهيا 

ن وجدوا, كام جيب آ ن تشم ل الالحئة امس عضو هيئة ال دةل عىل وقوع اجلرمية ونسبهتا اإىل املهتم, وبيان آ سامء الشهود اإ

التحقيق والادعاء العام وتوقيعه, فاإن اكنت القضية تش متل عىل مضبوطات وجب عىل املدعي العام عند الاقتضاء آ ن 

يضمن لحئة ادلعوى ما اختذ يف شأ ن تكل املضبوطات وما يطلبه من احملمكة يف شأ هنا, وتبلغ الهيئة بتبليغ اخلصوم 

حاةل ادلعوى اإىل احملمكة  .خالل مخسة آ ايم من اترخي صدور آ مر الإحاةل بإ

بالغ احملمكة اخملتصة  جرائه بعد اإ ن طرآ  ما يوجب اإجراء حتقيق تمكييل فعىل هجة التحقيق القيام بإ بعد رفع ادلعوى اإ

 .بذكل, وترفع حمرضا مبا مت يف هذا الشأ ن اإىل احملمكة لضمه مللف ادلعوى

ن اكن التحقيق شامال آ كرث من جرمية من اختصاص حمامك مامتثةل كام س بق بيانه ترفع ادلعوى للمحمكة اخمل  تصة, لكن اإ

الاختصاص, فرتفع بأ مر واحد اإىل آ ي مهنا وفقا لالختصاص املاكين, آ ما اإن اكنت اجلرامئ من اختصاص حمامك خمتلفة 

 .الاختصاص فرتفع حيهنا اإىل احملمكة ال وسع اختصاصا

 

 



 - 59 -                                                                                    تلخيص نظام الإجراءات اجلزائية ولحئته التنفيذية

 

 احملامك:  الباب اخلامس

 الاختصاصات اجلزائية:  لالفصل ال و 
ختتص احملمكة اجلزائية بلفصل يف مجيع القضااي اجلزائية , والبدل اذلي ل يوجد به حممكة جزائية تقوم احملمكة العامة فيه 

بختصاصات احملمكة اجلزائية ما مل يقرر اجمللس ال عىل للقضاء خالف ذكل ,و الإختصاص املاكين للمحامك اجلزائية 

 :يتحدد بـ 

قامة املهتم -ب .ماكن وقوع اجلرمية  - آ    .ماكن القبض عىل املهتم  -جـ .ماكن اإ

ذا اكن نظر ادلعوى يف احملمكة اجلزائية بناء عىل توقيف املمت فتس متر احملمكة يف نظر ادلعوى بعد الإفراج عنه ,  واإ

قامة ادلعوى عىل املهتم يف ماكن  قامته آ و ماكن وقوع اجلرمية وذكل ولرئيس هيئة التحقيق آ و انئبه الإختيار يف اإ اإ

آ و ترك فعل حصل بسبب تركه رضر , للمصلحة العامة , ويعد ماكان للجرمية لك ماكن وقع فيه فعل من آ فعالها

 .جسدي 

وختتص احملمكة اجلزائية بلفصل يف مجيع املسائل اليت يتوقف علهيا احلمك يف ادلعوى اجلزائية املرفوعة آ ماهما ولو اكنت 

 .تصة هبا نوعا آ و ماكان غري خم 

وعند توقف دعوى جزائية عىل آ خرى , فيتوقف يف ال وىل حىت يمت الفصل يف ال خرى ويقدر ذكل انظر ادلعوى مع 

حاطة احملمكة ال خرى بذكل   .اإ

جياب آ و سلبا بني حممكتني عن جرمية واحدة آ و جرامئ مرتبطة فيفصل يف ذكل  كام آ نه عند التنازع يف الاختصاص اإ

مكة العليا , وحتيل احملمكة آ و ادلائرة ادلعوى اليت قررت عدم اختصاصها هبا اإىل احملمكة آ و ادلائرة اليت ترى آ هنا من احمل

 .اختصاصها فاإن رآ ت احملمكة ال خرى عدم اختصاصها ترفع ال وراق اإىل احملمكة العليا لتعيني احملمكة اخملتصة 

 

 احملامكة اإجراءات:  السادس الباب

بالغ:  ال ول الفصل  اخلصوم اإ
 

ذا حرض اجللسة ووهجت  عت ادلعوى اإىل احملمكة فيلكف املهتم بحلضور آ ماهما , ويس تغىن عن تلكيفه اإ فِّ ذا رج  اإ

ليه الهتمة وموعد احلضور يف ادلعوى اجلزائية ثالثة آ ايم عىل ال قل من اترخي تبليغ اخلصوم بالحئة ادلعوى  . اإ

ماكنه  وجيوز يف حال الرضورة نقص هذا املوعد اإىل ساعة, برشط آ ن يصل التبليغ للخصم نفسه يف وآ ن يكون بإ

 . الوصول اإىل احملمكة يف املوعد احملدد

لهيا, وجيوز اإحضار املهتم  ذن من احملمكة املرفوعة اإ  املقبوض عليه متلبسًا بجلرمية  -ويكون نقص املوعد بإ

عطاءه همةل لإعداد دفاعه, فعىل احملمكة آ ن متنحه همةل اكفية اإىل احملمكة فورًا  - ذا حرض املهتم وطلب اإ  .وبغري موعد فاإ

نقاص موعد احلضور يف ادلعوى اجلزائية وتقدير مدة املهةل اليت يطلب   ويعود تقدير الرضورة اليت جتَّي اإ

ايها لإعداد دفاعه ادلائرة القضائية اخملتصة بنظر ادلعوى  وتجبلغ ورقة التلكيف بحلضور اإىل  املهتم منحه اإ

قامته, وفقًا للقواعد املقررة يف نظام املرافعات الرشعية  فاإن تعذرت معرفة ماكن . املهتم نفسه, آ و يف ماكن اإ
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مارة آ و  قامة املهتم فيكون التبليغ يف آ خر ماكن اكن يقمي فيه يف اململكة, ويسمل اإىل اجلهة التابع لها هذا املاكن من اإ اإ

 . ة آ و مركزحمافظ

قامة للمهتم ما مل يثبت خالف ذكل   .ويعد املاكن اذلي وقعت فيه اجلرمية آ خر ماكن اإ

قامة املهتم بعد البحث الاكيف عنه وبعد الاس تعانة بجلهات ال خرى ذات العالقة    –ويف حال تعذر معرفة ماكن اإ

نه عىل املجحرض ِّ حترير حمرض مفصل دارة  لتبليغه بحلضور آ مام احملمكة فاإ  بذكل يودعه مع آ صل التبليغ دلى اإ

ين بحملمكة, وعلهيا تسلمي صورة التبليغ مع احملرض اإىل اجلهة التابع لها املاكن املعترب للتبليغ من   املجحرض ِّ

مارة آ و حمافظة آ و مركز   بعد آ خذ توقيعها عىل آ صل التبليغ, مع مراعاة ما جاء يف املادة  -حبسب ال حوال  -اإ

جراء التبليغ حصيحًا مىت بجلغ الشخص املطلوب عن طريق . من نظام املرافعات الرشعية ) العرشين(  ويكون اإ

 .عنوانه املعمتد من اجلهة اخملتصة آ و ما يقوم مقامه نظامًا, وذكل فامي مل يرد به نص خاص

بالغ املوقوفني آ و املسجونني بوساطة مدير التوقيف آ و السجن آ و مدْن يقوم مقاهمام  .ويكون اإ

 

 حضور اخلصوم:  الفصل الثاين
 

يدافع عنه,  جيب عىل املهتم يف اجلرامئ الكبرية آ ن حيرض بنفسه آ مام احملمكة مع عدم الإخالل حبقه يف الاس تعانة  مبن 

ذا مل يكن دليه املقدرة املالية يف الاس تعانة مبحام ,ٍ  فهل  ان يطلب ندب حمايم لدلفاع عنه عىل  م  واإ نفقة ادلوةل فيجقد ِّ

لإدارة احملمكة املرفوعة آ ماهما ادلعوى طلبا كتابيا بذكل, يش متل عىل امسه اكمال ورمق هويته ورمق قيد ادلعوى املقامة 

ِّح فيه بعدم قدرته املالية  ليه, ويفصح يف الطلب عن مصادر دخهل ومقداره, ويجرص  ضده, واترخيه, ونوع الهتمة املس ندة اإ

مبحاٍم, وآ نه اإن ثبتت قدرته املالية فلدلوةل الر جوع عليه مبا تدفعه من آ تعاب للمحايم, ويقيد الطلب و  عىل الاس تعانة

 وتقوم . وحيال فورًا اإىل ادلائرة القضائية اخملتصة بنظر ادلعوى

حرايت ادلائرة بدراسة طلب املهتم  والتحقق من عدم قدرته عىل الاس تعانة مبحام, ولها آ ن جتري ما تشاء من الت

مالءته, وعىل مجيع اجلهات ذات العالقة التعاون معها يف ذكل و تجصدر ادلائرة قرارها بقبول طلب آ و الالزمة عن 

برفضه, ويكون قرارها يف احلالتني مسببًا وهنائيًا, ويكتفى بضبطه يف ضبط ادلعوى ويف حال الرفض فيبلغ املهتم 

قرار ادلائرة  ل حبقه يف الاس تعانة مبن يدافع عنه عىل نفقته و يكون مشافهة وتسري يف ادلعوى مبارشة مع عدم الإخال

بلندب دون تسمية احملايم, وتبعث كتاًب للوزارة حتدد فيه موعد اجللسة لتسمية حمام, فاإن اعتذر احملايم بعد تسميته 

 . لكفت الوزارة غريه

ذا حرض احملايم مع املهتم يف اجللسة فيدون توكيهل يف ضبط ادلعو  ى, فاإن امتنع املهتم عن التوكيل دون سبب تقبهل اإ

 .ادلائرة, سقط حقه يف طلب ندب حمام 

و تسمل ادلائرة القضائية للمحايم املندوب شهادًة بلك جلسة حرضها لدلفاع عن املهتم لتقدميها اإىل الوزارة لرصف آ تعابه 

ندوب آ ن يتقاىض من املهتم آ ي مقابل عن ادلفاع وفق التقدير اذلي حددته الوزارة قبل الرتافع و ل جيوز للمحايم امل 

 . عنه

فع آ تعاب احملامني املندوبني عىل نفقة ادلوةل وفق آ لية تضعها الوزارة لرصف اس تحقاقاهتم  .و تدج
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وآ ما يف اجلرامئ ال خرى فيجوز هل آ ن ينيب عنه وكيال آ و حماميا لتقدمي دفاعه, وللمحمكة يف لك ال حوال آ ن تأ مر 

 .ًا آ ماهماحبضوره خشصي

ذا مل حيرض املهتم امللكف بحلضور حبسب النظام يف اليوم املعني يف ورقة التلكيف بحلضور, ومل يرسل وكياًل عنه يف  اإ

ل بعد  ال حوال اليت يسوغ فهيا التوكيل ؛ فيسمع القايض دعوى املدعي وبي ِّناته ويرصدها يف ضبط القضية, ول حيمك اإ

 .حضور املهتم 

ذا مل يكن ختلفه لعذر مقبولوللقايض آ ن ي   .صدر آ مرًا بتوقيفه اإ

 .ول جيوز اإرسال وكيل عنه للحضور آ مام احملمكة يف قضااي اجلرامئ الكبرية

ذا رصدت دعوى املدعي وبيناته يف ضبط ادلعوى, وتعذر احلمك يف ادلعوى لغياب املهتم؛ فيفهم املدعي بأ ن هل   و اإ

 .مواصةل ادلعوى عند حضور املهتم

 .ع يف قبول عذر املهتم يف التخلف عن املوعد احملدد للحضور آ مام احملمكة؛ اإىل من ينظر القضيةو يرج

ذا رفعت ادلعوى عىل عدة آ شخاص يف واقعة واحدة وحرض بعضهم وختلف بعضهم رمغ تلكيفهم بحلضور, فيسمع  و اإ

ل بعد حضورمه و يتعني القايض دعوى املدعي وبي ِّناته عىل امجليع, ويرصدها يف ضبط القضية , ول حي مك عىل الغائبني اإ

عند اإصدار احلمك عىل املهتمني احلارضين آ ن تنص عىل آ سامء احملكوم علهيم احلارضين واملهتمني الغائبني,  -عىل احملمكة 

 .وعىل آ هنا س تواصل نظر ادلعوى يف مواهجة الغائبني عند حضورمه

ذا حرض -ويكون اس تكامل نظر ادلعوى عىل الغائب   .يف ضبط ادلعوى نفسها - اإ

 

 الثالث الفصل

 اجللسات يف النظام حفظ
دارهتا اجللسة ضبط  ميتثل مل فاإن بنظاهما, خيل اجللسة من قاعة من خيرج آ ن ذكل سبيل يف وهل برئيسها, منوطان واإ

 ما اإىل وللمحمكة هنائيًا, آ مرها ويكون ساعة, وعرشين عىل آ ربع تزيد ل مدة بسجنه الفور عىل تأ مر آ ن للمحمكة اكن

 . ال مر ذكل ترجع عن آ ن اجللسة انهتاء قبل

 .ادلعوى ضبط يف آ و حمرض, يف اجللسة بنظام خيل ما يقع ما تدوين احملمكة و عىل

 بكتاب ؛ النظام من )بعد املائة وال ربعني الثانية( املادة اإىل استناداً  اجللسة بنظام خيل من بسجن الصادر وال مر 

 .لتنفيذه اخملتصة للجهة ويجبعث رمسي,

 وحتمك , موظفهيا آ حد آ و , آ عضاهئا عىل آ حد آ و هيئهتا, عىل تعدٍ  جرمية انعقادها آ ثناء يف منه تقع من حتامك آ ن للمحمكة

ذا آ قواهل سامع بعد الرشعي للمقتىض وفقاً  عليه  هيئهتا عىل تعد ٍ  جرمية انعقادها آ ثناء منه وقعت من حمامكة احملمكة رآ ت اإ

 وترسي مس تقل احلمك بصك ٍ  وتصدر ال صلية, ادلعوى ضبط يف ذكل فتدون موظفهيا آ حد آ و آ عضاهئا آ حد عىلآ و 

 .والالحئة النظام يف الواردة ال حاكم عليه

ذا ذا - فللمحمكة النظام, هذا املادتني السابقتني من حبمك مشموةل غري جرمية اجللسة يف وقعت اإ حاةل تر مل اإ  القضية اإىل اإ

ذا اإل آ قواهل, بعد سامع الرشعي للمقتىض وفقاً  ارتكهبا من عىل حتمك آ ن - العام والادعاء التحقيق هيئة  يف النظر اكن اإ

 . احملمكة اإىل تكل القضية فتحال آ خرى حممكة اختصاص من اجلرمية
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ذا  يف ورد ما فرياعى - النظام من )بعد املائة وال ربعني الرابعة( املادة اإىل استناداً  - جرمية يف تنظر آ ن احملمكة رآ ت اإ

ذا آ ما .الالحئة من )املائة بعد ال وىل( املادة حاةل اإ حالهتا آ و الهيئة, اإىل القضية رآ ت اإ  اختصاصها حبمك آ خرى حممكة اإىل اإ

 .ادلعوى مبلف يلحق بذكل مفصالً  حمرضاً  ؛ فتدون اجلرمية بنظر

 . العامة للقواعد وفقا نظرها يكون احلال, يف احملمكة تنظرها ومل اجللسة يف تقع اليت اجلرامئ

 

 احلمك عن وردمه القضاة تنحي:  الرابع الفصل
 - اجلزائية القضااي يف احلمك عن القضاة وردمه تنحي شأ ن يف - تطبق الباب, هذا من )الثالث( الفصل آ حاكم مراعاة مع

ذا ادلعوى نظر من ا ممنوع ويكون القايض الرشعية, املرافعات نظام يف الواردة ال حاكم  عليه وقعت قد اجلرمية اكنت اإ

 .انعقاد اجللسات آ وقات غري يف

 

 اخلاص بحلق الادعاء:  اخلامس الفصل
 اجلزائية ادلعوى آ ماهما املنظورة آ مام احملمكة اخلاص حبقه يطالب آ ن - بعده من ولوارثه - اجلرمية من رضر حلقه ملن

 .التحقيق آ ثناء طلبه يقبل لو مل حىت ادلعوى, علهيا اكنت حال آ ي يف العامة

ذا  ادلعوى آ ماهما املرفوعة احملمكة وجب عىل ويص, آ و ويل هل يكن ومل ال هلية انقص اجلرمية من رضر حلقه من اكن اإ

 .اخلاص حبقه يطالب ولياً  عليه تقمي آ ن اجلزائية

 مل ولو اجلرمية من رضر وحلقه ويصآ و  ويل هل ليس اذلي ال هلية انقص عىل الويل اجلزائية ادلعوى انظرة احملمكة تقمي

قامة آ ن عىل بلولية, وماكانً  نوعاً  خمتصة تكن ن وآ ن املنظورة, ادلعوى يف حمصورة الويل تكون اإ  دون ضبطها يف تجدوَّ

 .اإصدار صك

ذا املهتم عىل اخلاص احلق دعوى ترفع ذا الويص آ و الويل وعىل آ هاًل, اكن اإ  هل يكن مل فاإن .ال هلية انقص اكن املهتم اإ

 .وليا   عليه تقمي آ ن اجلزائية آ ماهما ادلعوى املرفوعة احملمكة عىل وجب ويص, آ و ويل

قامهتا يف احملمكة تراعي  من )املائة بعد وال ربعني التاسعة( يف املادة ورد ما اإىل استناداً  - ال هلية انقص املهتم عىل ولياً  اإ

 .من الالحئة )املائة بعد الرابعة( املادة يف تقرر ما - النظام

دارة  ذا آ بلغته اإ بالغه حصيحًا اإ ن مل يفعل ذكل يكون اإ عي بحلق اخلاص تعيني ماكنه يف البدلة اليت فهيا احملمكة واإ عىل املد 

بالغه به  ن , احملمكة بلك مايلزم اإ ذا ترك املدعي بحلق اخلاص دعواه فاإن ذكل ليؤثر عىل ادلعوى اجلزائية العامة واإ واإ

ذا رفع من آ صابه رضر من اجلرمية دعوى تعويض , فيجوز هل ذكل ول جيوز هل رفعها آ مام حممكة آ خرى آ راد املواصةل  واإ

 .اإىل احملمكة اخملتصة مث رفعت ادلعوى اجلزائية العامة فهو بخليار بني هاتني احملمكتني مامل يقفل بب املرافعة يف آ ي مهنام 

 

 ونظاهما اجللسة اإجراءات:  السادس الفصل
وجيب آ ن حيرض اجللسات اكتب حيرر , ل يف اجللسات العلنية وجيوز للمحمكة نظرها يف جلسات رسية للمصلحة ال ص

احملرض ويكتب امس القايض آ و القضاة واملدعي العام وماكن انعقاد اجللسة ووقت انعقادها ومستند نظر ادلعوى وآ سامء 

  خص مرافعاهتم وال دةل من شهادة وغريها ومجيع الإجراءاتاخلصوم احلارضين واملدافعني عهنم وآ قواهلم وطلباهتم ومل
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ذا  ذا امتنع آ حدمه فيبني ذكل يف احملرض واإ اليت تتخذ يف اجللسة ومنطوق احلمك ومستنده ويوقع امجليع عىل ذكل واإ

لعام وعىل املدعي ا, آ حرض آ حد اخلصوم مذكرة فيدون ملخصها يف ضبط ادلعوى ما مل تر ادلائرة تدوين نص املذكرة 

احلضور يف اجلرامئ اليت يطالب فهيا بعقوبة القتل آ و الرمج آ و القطع واجلرامئ اليت تطلب فهيا احملمكة حضوره وحيق هل 

وعىل احملمكة آ ن تبلغ الهيئة مبوعد اجللسة مث عىل املدعي بعد , حضور جلسات احملمكة يف احلق العام يف اجلرامئ ال خرى 

ن مل يكن هو من آ عد لحئة ادلعوى اجلزائية العامةذكل متابعة املواعيد ويكفي حض و حيرض املهتم , ور آ ي مدعي واإ

ذا وقع ما يس تدعي ذكل  ل اإ بعاده اإ ول تتقيد احملمكة بلوصف الوارد يف لحئة ادلعوى , بغري قيود ول آ غالل ول جيوز اإ

  .وارد يف لحئة ادلعوى ويبلغ املهتم بذكلاجلزائية وعلهيا آ ن تعطي الفعل الوصف املناسب ولو اكن خمالفًا للوصف ال

للمحمكة آ ن تسمح للمدعي العام آ ن يعدل ما يراه يف لحئة ادلعوي مامل يمت اقفال بب املرافعة , لكن يشرتط تبليغ 

املهتم بذكل ويعطى املهتم فرصه اكفيه لإعداد دفاعه يف ما طرآ  من تعديل وفقا للنظام , ويكون طلب املدعي العام 

من النظام بكتاب اإحلايق, آ و مبشافهًة آ ثناء جلسة احملمكة , ويرجع للمحمكة تقدير 519تعديل لحئة دعواه وفقا للامدة 

 .الفرصة الاكفية للمهتم لإعداد دفاعه يف شأ ن تعديل املدعي العام لحئة دعواه 

وتقرآ  عليه لحئة ادلعوى وتبني هل بياان ويشرتط يف توجيه الهتمه من قبل احملمكة للمهتم آ ن تكون يف جلسة احملمكة , 

ذا مل يكن املهتم يفهم اللغة العربية , فجتتىل عليه لحئة  اكفيا , مث تسأ هل احملمكة بعد هذا البيان عن جوابه عن ذكل , واإ

 .ادلعوى يف جلسة احملمكة بلغته , ويدون يف الضبط ما يفيد تسمل املهتم صورة من لحئة ادلعوى 

ذا اطمأ نت اإىل آ ن  مىت ما اعرتف املهتم بهتمته املنسوبة اليه , فعىل احملمكة آ ن تسمع آ قواهل تفصءياًل وتناقشءه فهيا , فاإ

الاعرتاف حصيح , ورآ ت آ نه ل حاجة اإىل آ دةل آ خرى, فيجب آ ن تكتفي بذكل وتفصل يف القضية , وعلهيا آ ن 

ذا وجدت ذلكل داعيًا   .تس تمكل التحقيق اإ

ليه  , آ و امتنع عن الإجابة , فعىل احملمكة آ ن ترشع يف النظر يف ال دةل املقدمة ومىت ما انكر املهت م بلهتم املنسوبة اإ

وجتري ما تراه لزمًا يف شءأ هنا , وآ ن تسءتجوب املهتم تفصءياًل يف شأ ن تكل ال دةل وما  تضمنته  ادلعوى , وللك من 

ذن  ايه عن طريف ادلعوى مناقشة شهود الطرف ال خر وآ دلته بإ ذا آ جاب املهتم احملمكة عند ســـؤالها اإ من احملمكة , واإ

جابة غري مالقيه , فيعامل معامةل من امتنع عن الإجابة حبسب ما نصت عليه املادة  ليه بإ , 512الهتمة املنســــوبة اإ

 .من النظام  581يراعى يف مناقشة طريف ادلعوى للشهود ما نصت عليه املادة 

آ طراف ادلعوى آ ن يطلب سامع من يرى من شــهود والنظر فامي يقدمه من آ دةل وآ ن يطلب ويكون من حق آ ي من 

جراء معني من اإجراءات التحقيق ذا رآ ت آ ن الغرض منه املامطةل , آ و الكيد , آ و . القيام بإ وللمحمكة آ ن ترفض الطلب اإ

جابة طلبه , يدون ما يطلبه آ ي من اخلصوم يف  ضبط ادلعوى, ويف حال رفضت التضليل , آ و آ نه ل فائدة من اإ

 .احملمكة الطلب تدون ذكل يف الضبط مع ذكر آ س باب الرفض

عادة سؤاهل ,  وللمحمكة احلق يف آ ن تس تدعي آ ي شاهد ترى آ ن هناك حاجة اإىل سامع آ قواهل , آ و ترى حاجة اإىل اإ

ذا وجدت آ ن يف ذكل فائدة لكشف  احلقيقة , ويكون ولها كذكل آ ن تسمع من آ ي خشص حيرض من تلقاء نفسه اإ

من النظام يف ادلعوى اجلزائية العامة عن طريق املدعي العام مىت استند اإىل 513اس تدعاء الشاهد استنادًا اإىل املادة 

شهادته , وللمحمكة عند الاقتضاء آ ن تس تدعيه بلطريقة اليت تراها مناس بة ويشرتط آ يضا مراعاة ما تقرر شـــرعًا يف 

ذكل جيب عىل لك شـــخص دعي ل داء الشهادة بأ مر من القايض احلضور يف املوعد واملاكن الشـــهادة بحلدود , وك
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ذا ختلف من دعي ل داء الشهادة عن احلضور يف املوعد واملاكن احملددين بغري عذر تقبهل احملمكة , فلها  احملددين , واإ

ذا اكن م ن دعي ل داء الشـــهادة موظًفا يف هجة عامة واكن تلكيفه بحلضور بلطريقة اليت تراها مناس بة ومبا ل يضار به اإ

لزامه  هل للشـــهادة جزءًا من معهل , وامتنع عن احلضــــور للمحمكة ل داهئا , فعىل احملمكة الكتابة اىل تكل اجلهة لإ حتم 

 .بحلضور ومساءلته حبسب ال نظمة

شهادة غري حصيحة فلها تعزير الشاهد ويراعى عند وللمحمكة عند ثبوت آ ن من شهد عندها شهادته زور وهو يعمل آ هنا 

 .من الالحئة 512من النظام واملادة 533من النظام  , وما ورد يف املادة 511تعزيره وفقًا للامدة 

ذا ذا للمحمكة ولكن آ قواهل شهادة تعد فال شهادته, قبول من مينع ما فيه اكن آ و , بلغ غري الشاهد اكن اإ  يف آ ن وجدت اإ

ذا .تسمعها آ ن دةفائ سامعها  ممكن, غري معه القايض تفامه جتعل مما جس مية بعاهة آ و مصاًب مبرض , الشاهد اكن واإ

 .شهادة ذكل يعد ول معه, يس تطيع التفامه مبن فيس تعان

ذا  عند و للمحمكة, ادلعوى  ضبط يف وسببه ذكل فتدون  احلالتني من آ ي ٍ  يف الشهادة سامع من فائدة احملمكة تر مل واإ

 .الشاهد حاةل عن طيب تقرير طلب الاقتضاء

 ومواهجة الشهود تفريق عند الاقتضاء وجيوز حدة, عىل شاهد لك شهادة وتجسمع , القضاء جملس يف الشهادة تؤَدى

ليه, الإحياء آ و الشاهد, عىل للتأ ثري حماوةل آ ي سؤال فيه توجيه متنع آ ن احملمكة وعىل .ببعض بعضهم  آ ي توجيه متنع وآ ن اإ

ذا بل داب العامة خمل سؤال  من الشهود آ ن حتمي احملمكة وعىل .ادلعوى يف الفصل علهيا يتوقف بوقائع متعلقا يكن مل اإ

رهاهبم اإىل تريم حماوةل لك  . الشهادة تأ دية عند علهيم التشويش آ و اإ

 املادة يف جاء ما وفق الشهادة عندتأ دية علهيم التشويش آ و الشهود اإرهاب اإىل تريم حماوةل آ ي منه صدرت من يجعامل

دارهتا اجللسة آ ن ضبط: اليت تنص عىل ( املائة بعد وال ربعني الثانية(  خيرج آ ن ذكل سبيل يف وهل برئيسها, منوطان واإ

 اجللسة قاعة من

 ويكون ساعة, وعرشين عىل آ ربع تزيد ل مدة بسجنه الفور عىل تأ مر آ ن للمحمكة اكن ميتثل مل بنظاهما فاإن خيل من

 ترجع آ ن اجللسة انهتاء قبل ما اإىل وللمحمكة هنائيًا, آ مرها

وحيرر ال مر الصادر بحلبس بكتاب رمسي يبعث للجهة ,ويدون ماوقع من اإخالل بضبط ادلعوى ) . ال مر ذكل عن

 .اخملتصة لتنفيذه

ذا وللمحمكة  آ و معاينة, لإجراء آ خر ماكن اإىل آ ي آ و اجلرمية, فيه ارتكبت اذلي املاكن اإىل لالنتقال مقتىض رآ ت اإ

 احلضور من اخلصوم ومتكن بذكل تقوم آ ن ؛فلها ال مور آ مر من آ ي من للتحقق آ و احلضور, يس تطيع ل شاهد لسامع

 عىل ترسي اليت القواعد القايض هذا اإجراءات عىل وترسي,  بذكل قضاهتا آ حد آ ن تلكف ولها الانتقال هذا يف معها

 . احملامكة اإجراءات

 واخلصوم واخلرباء الشهود من حرض ومنْ  واملعاين والاكتب تلكفه من آ و القضائية ادلائرة حمرض توقعه يف ذكل وحيرر

 .ادلعوى ملف يف آ صهل ويجودع ادلعوى ضبط يف نصه ويجنقل

ذا اكن  للمحمكة آ ن تصدر آ مرًا  اإىل آ ي خشص بتقدمي يشء يف حيازته, وآ ن تأ مر بضبط آ ي شـــيء متعلق بلقضدية اإ

بقاؤه دلهيا آ و دلى اإحدى اجلهات اخملتصةيف  ذا قدم لها مستند آ و آ ي يشء آ خر , ذكل ما يفيد يف ظهور احلقيقة واإ واإ

ذا طلبه بقائه اإىل آ ن يفصل يف القضية وتجسمل من قدمه س ندًا بذكل اإ  .آ ثناء احملامكة آ ن تأ مر بإ
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ذا اكن لضبط يشء متعلق , رمسيويدون آ ي آ مر تصدره احملمكة وآ س بابه يف ضبط ادلعوى, ويصدر به كتاب  ن اإ ويجضم 

 .بلقضية تسمية اجلهة اليت تراها احملمكة للقيام بلضبط

فتبعث احملمكة اإىل اجلهة املعنية كتاًب , وللمحمكة آ ن تندب خبريًا آ و آ كرث لإبداء الرآ ي يف مسأ ةل فنية متعلقة بلقضية

ليه اجلهة من آ وراق ويقدم   اخلبري تقريرًا مكتوًب يبني فيه رآ يه خالل املدة اليت , بملطلوب, ترافقه صور مما  حتتاج اإ

ذا اكن اخلصــوم, آ و الشــهود, آ و آ حدمه ل يفهم اللغة , , وللخصــــوم احلصــول عىل صــورة من التقرير, حددت هل واإ

ذا ثبت آ ن آ حدًا من اخلرباء آ و, العربية, فعىل احملمكة آ ن تســــتعني مبرتمج آ و آ كرث املرتمجني تعمد التقصري آ و الكذب,  واإ

 .فعىل احملمكة احلمك بتعزيره عىل ذكل

دارة احملمكة ما دليه مما يتعلق بلقضية  للك من اخلصوم آ ن يقدم اإىل احملمكة آ و اإىل ادلائرة القضائية اخملتصة آ و اإىل اإ

 .مكتوًب ؛ لِّيجضم اإىل ملف القضية مؤرخًا وموقعاً 

ذا ظهرت للمدعي العام آ ثن  .اء نظر ادلعوى آ دةل نفي مؤكدة, فعليه فور علمه هبا آ ن حييط ادلائرة كتابًة بذكلاإ

تســــمع احملمكة دعوى املدعي العام مث جواب املهتم, آ و وكيهل, آ و حماميه عهنا, مث دعوى املدعي بحلق اخلاص, مث 

ىل آ قوال الطرف ال خر, ويكون املهتم وللك طرف من ال طراف التعقيءب ع, جواب املهتم, آ و وكيهل, آ و حماميه عهنا

رج من يتلكم ذا خرج عن موضــوع ادلعوى, آ و كرر , هو آ خِّ وللمحمكة آ ن متنع آ ي طرف من الاسءرتسءال يف املرافعة اإ

دانة املهتم, آ قواهل دانته وتوقيع العقوبة عليه, وبعد ذكل تصــــدر احملمكة حكامً بعدم اإ حملمكة ويف لكتا احلالتني تفصل ا, آ و بإ

ذا مل يطالب املدعي بحلق اخلاص حبقه آ مام احملمكة اليت تنظر ادلعوى , يف الطلب املقدم من املدعي بحلق اخلاص واإ

 .اجلزائية آ و طالب به مث تغيب ؛ فال حَيول ذكل دون اس مترار احملمكة يف نظر القضية والفصل يف طلبات املدعي العام

 

 الفرعيةدعوى الزتوير  : الفصل السابع
, للمدعي العام ولسءائر اخلصــوم يف آ ي حال اكنت علهيا ادلعوى آ ن يطعنوا بلزتوير يف آ ي دليل من آ دةل القضية

ويكون الطعن مشءافهة آ ثناء اجللسءة, آ و كتابة, وجيب آ ن يعني فيه , َويجقدم الطعن اإىل احملمكة املنظورة آ ماهما ادلعوى

 . املستند عىل هذا الزتوير ويدون يف ضبـط ادلعوىادلليل املطعون فيه بلزتوير و 

حاةل هذه ال وراق  ذا رآ ت احملمكة املنظورة  آ ماهما ادلعوى وهجًا للســــري يف التحقق من الزتوير , فعلهيا اإ اإىل  -حمرزة -واإ

ذا اكن  اجلهة اخملتصءة نظامًا بلتحقيق يف قضءااي الزتوير , وعلهيا آ ن توقف ادلعوى اإىل آ ن يجفصــــل يف دعوى الزتوير اإ

 .وتدون ذكل يف الضبط وتبني سببه, الفصــــل يف ادلعوى املنظورة آ ماهما يتوقف عىل الورقة املطعون فهيا

ذا مل تر احملمكة وهجًا للسري يف التحقـق من الزتوير, آ و آ ن الفصل يف ادلعوى املنظورة  آ ماهما ل يتوقف عىل الورقة  واإ

ر؛ فتبني سبب ذكل يف ضبط ادلعوى, ويكون الاعرتاض عىل ذكل مـع الاعرتاض عىل احلمك يف املطعون فهيا بلزتوي

ويكون نظر دعوى الزتوير الفرعية من قبل احملمكة املنظورة آ ماهما ادلعوى, فاإن اكنت غري خمتصة بلنظر يف , القضية

 .قضااي الزتوير, فتحيلها اإىل احملمكة اخملتصة

ما  آ ن حيمك بنتفائه آ و بثبوته فاإن مل حيمك بثبوته فاإن احملمكة تقيض بتعزير مدعي الزتوير مىت ما والزتوير عىل رضبني اإ

 .رآ ت احملمكة ذكل وليست ملزمة وهذا عائد اإىل نظر القايض يف لك قضية حبس هبا

هنا تأ مر و تتخذ جراءين آ ما يف حال آ ن احملمكة حمكة بثبوت تزوير الورقة الرمسية سواء اكن بعضها آ و لكها فاإ  : ذلكل اإ
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لغاء هذه الورقة الرمسية آ و تصحيحها: ال ول  .تقوم بإ

 .حترر حمرض بذكل يؤرش عىل الورقة مبقتضاه: اثنيا

 

 احلمك:  الفصل الثامن
ن احملمكة يف حمكها تستند اإىل ال دةل اليت قدهما آ طراف ادلعوى آ ثناء نظر احملمكة اإىل القضية, وليس للقايض آ ن  اإ

ذا توجه احلمك يف تكل يستند اإىل آ دةل  يه من علمه الشخيص ول آ ن يستند يف قضائه اإىل ما خيالف علمه وذكل اإ

نه ميتنع عن احلمك فهيا ويدون ذكل يف ضبط ادلعوى ويبلغ مرجعه املبارش ليتخذ ما يلزم نظاماً   .القضية مبا خيالف علمه فاإ

ق اخلاص آ و املهتم اذلي قدم طلبات جيب آ ن يفصل وعند اإصدار احلمك يف موضوع ادلعاوى اجلزائرية فاإن املدعي بحل

يف طلباته اليت قدهما وجيب عند ذكل آ ن يتضمن احلمك الصادر يف ادلعوى اجلزائية الفصل يف طلبات املدعي بحلق 

ذا  اخلاص آ و املهتم وتبني احملمكة ما خيص ادلعوى اجلزائية وما خيص الطلبات املقدمة, هذا من حيث ال صل؛ ولكن اإ

ت احملمكة آ ن هذه الطلبات حتتاج اإىل حتقيق خاص وهذا يؤخر الفصل يف ادلعوى اجلزائية فاإن احملمكة تفصل يف رآ  

جراءاهتا  .ادلعوى وتأ خر الفصل يف الطلبات حىت تس تمكل اإ

ذا آ صدرت احلمك  ولكن هذا التأ خري آ و الإرجاء لبد آ ن تدون آ س بابه يف احلمك اذلي يصدر يف ادلعوى اجلزائية, مث اإ

هنا تنظر يف ضبط ادلعوى اجلزائية ويصدر هبا  احملمكة وعادت بعد ذكل لتس تمكل اإجراءات تكل الطلبات املقدمة فاإ

 .صك مس تقل

لهيا وكذكل احلال يف الطلبات املتعلقة بل ش ياء املضبوطة  وكام تقدم آ نه جيب عىل احملمكة آ ن تفصل يف الطلبات املقدمة اإ

ص دار احلمك يف املوضوع آ ن تفصل يف طلبات اخلصوم املتعلقة بل ش ياء املضبوطة, وهذا جيب عىل احملمكة اليت قامت بإ

من حيث ال صل ولكن لها يف حال وجدت آ ن هناك رضورة لإحاةل الزناع يف تكل ال ش ياء املضبوطة اإىل احملمكة 

حكام بلترصف يف اخملتصة, فلها ذكل وتدون احملمكة رآ هيا ذكل يف ضبط ادلعوى, وكذكل جيوز لها آ ن تصدر 

 .املضبوطات حىت قبل آ ن تصدر حكام يف موضوع ادلعوى

وبعد آ ن يصدر احلمك بعد ذكل فاإن من آ صدر احلمك يقوم بتالوته حبضور آ طراف ادلعوى واملهتم, ويكفي حضور وكيل 

ضور القضاة كذكل املهتم آ و حماميه ما مل يكن يف جرامئ كبرية, آ و آ مرت احملمكة حبضوره خشصيًا, ولبد وجوب من ح

ذا ختلف آ حدمه يدون ذكل يف ضبط ادلعوى,  اذلين اشرتكوا يف اإصدار احلمك  ما مل مينع آ حدمه مانع من احلضور فاإ

ن اكنت مداولهتا اليت س بقت النطق بحلمك رسية, ولكن يس بق النطق  وتكون تالوة احلمك يف جلسة علنية حىت واإ

اترخيها, ونص احلمك وآ س بابه, وآ سامء القضاة اذلين اشرتكوا وتوقيعهم مؤرخا, بحلمك حترير مسودة تتضمن رمق ادلعوى, و

ذا ختلف  عن احلضور جللسة النطق بحلمك, بلإضافة اإىل ما تقدم من آ نه  ويسجل ختلف القايض يف ضبط ادلعوى اإ

ا احلمك واترخي صدوره, قد قام بلتوقيع عىل املسودة, مث تصدر احملمكة صاكً يش متل عىل امس احملمكة اليت صدر مهن

ن وجدوا كذكل, واجلرمية, وموضوع ادلعوى,  ن وجد, وآ سامء الشهود اإ وآ سامء القضاة, وآ سامء اخلصوم, و والكهئم اإ

ليه من ال دةل واحلجج, وخالصة ادلعوى, ومدد ضبط ادلعوى  وملخص ملا قدموه من طلبات آ و دفوع, وما استندوا اإ

ل  يه احلمك من آ س باب وآ دةل رشعية ونص احلمك, ولكن يتنبه عىل آ نه عىل احملمكة آ ن واترخي ضبطها, وآ خريا ما آ ستند اإ

ذا اكن من  ع عىل هذا الصك القايض املصدر للحمك اإ حتدد الوصف اجلريم يف احلمك الصادر قبل آ ن تقرر العقوبة, ويوق ِّ



 - 21 -                                                                                    تلخيص نظام الإجراءات اجلزائية ولحئته التنفيذية

 

ذا اكنت من القضااي اليت ينظ رها آ كرث من قايض ويصدر احلمك فهيا القضااي اليت ينظرها قاض واحد آ و من قبل القضاة اإ

 .بل غلبية

مث جيب آ ن يسجل ذكل احلمك يف جسل ال حاكم, وحيفظ يف ملف ادلعوى, وتسمل ثالثة صور مصدقة من احلمك, 

وتصديقها يكون خبامت التصديق اذلي يتضمن آ هنا طبق ال صل آ و اليت وقع علهيا رئيس ادلائرة القضائية آ و من ينيبه بأ هنا 

ة لل صل, و تكون اإحدى هذه الصور للحمك للمهتم وال خرى للمدعي سواء اكن مدعيًا بحلق العام آ و مدعيا مطابق

ذا مل يقرر اجمللس ال عىل للقضاء خالف ذكل, وبعد آ ن يكتسب احلمك القطعية فاإن  ن وجد, هذا اإ بحلق اخلاص اإ

صدار كتاب من احملمكة  بالغه بذكل احلمكاحملمكة تقوم بتبليغ احلمك رمسيًا وذكل بإ  .ملن ترى اإ

ذا اكنت مما ترسع اإىل التلف  ل اإ ولكن ل جيوز للمحمكة تنفيذ احلمك الصادر الغري هنايئ بلترصف يف ال ش ياء املضبوطة اإ

وجيوز للمحمكة آ ن تسلمها اإىل خشص معني برشط آ خذ تعهد عليه بكفاةل آ و بدون , آ و يس تلزم يف حفظها نفقات كبرية 

لمت ال ش ياء بأ ن يعيدها مىت  . نقض احلمك اذلي مبوجبه سج

بقائه حتت ترصفها ويدون ذكل يف ضبط  ذا اكنت اجلرمية متعلقة حبيازة عقار آ ن تزنعه ممن هو يف يده واإ للمحمكة اإ

دانة خشص يف جرمية مصحوبة بس تعامل القوة , ادلعوى وتصدر به كتاب رمسيًا اإىل هجة التنفيذ  ذا حمكت بإ وللمحمكة اإ

عادة العقار اإىل حيازة من اغتصب منه دون الإخالل حبق  وتس ببت هذه القوة يف جتريد خشص من عقار آ ن تأ مر بإ

 .غريه يف هذا العقار

, ل جيوز آ ن ترفع دعوى جزائية عامة ضد مهتم عن آ فعال ووقائع صدر يف شأ هنا حمك سواء اكن احلمك بلإدانة آ و عدهما 

ذا رفعت ادلعوى اجلزائية ال خرى ف  يمتسك بحلمك السابق يف آ ي حال اكنت عليه ادلعوى وجيب عىل احملمكة آ ن واإ

 .تراعي ذكل ولو مل يمتسك به اخلصوم ويثبت احلمك السابق بتقدمي صورة مصدقة منه آ و شهادة من احملمكة بصدده

 

 آ وجه البطالن:  الفصل التاسع
ذا اكن البطالن راجعًا اإىل عدم مراعاة , يكون بطاًل لك اإجراء خمالف للرشيعة الإسالمية آ و ال نظمة املس متدة مهنا  واإ

آ و اختصاصها بنظر ادلعوى فيمتسك به ( عدد القضاة املعترب فهيا)ال نظمة املتعلقة بولية احملمكة من حيث تشكيالها  

ذا اكن البطالن راجعًا اإىل عيب يف, يف آ ي حال اكنت علهيا ادلعوى وتقيض به احملمكة ولو بغري طلب  الإجراء ميكن  واإ

ن اكن راجعًا اإىل عيب ل ميكن تصحيحه فتحمك ببطالنه ول يرتتب عىل هذا  تصحيحه فعىل احملمكة آ ن تصححه واإ

ذا مل تكن مبنية عليه  ذا وجدت احملمكة آ ن يف ادلعوى عيبًا , البطالن بطالن الإجراءات السابقة آ و الالحقة هل اإ واإ

ويدون هذا يف ضبط ادلعوى ويصدر به , ر حكامً بعدم سامع هذه ادلعوى جوهراًي ل ميكن تصحيحه فعلهيا آ ن تصد

ذا حصح املدعي دعواه ,صك وخيضع ل حاكم الاعرتاض املنصوص علهيا يف النظام  عادة رفعها اإ ول مينع هذا احلمك من اإ

 .نفسه واس توفت الرشوط النظامية فتنظرها ادلائرة القضائية اليت نظرهتا سابقًا ويف حمرض ضبط ادلعوى
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عادة النظر عىل الاعرتاض طرق:  السابع الباب  ال حاكم الاس تئناف و النقض واإ

 الاس تئناف:  الفصل الاول
اثبت املنظم يف املادة الثانية والتسعون حق احملكوم عليه وحق املدعي العام واملدعي بحلق اخلاص طلب الاس تئناف -

وآ وجـب عـىل احملمكـة الـيت تصـدر احلـمك . ال وىل خالل املدة املقـررة نظامـاً آ و تدقيق ال حاكم الصادرة من حمامك ادلرجة 

عالهمم هبذا احلق حال النطق بحلمك  .اإ

 .خول املنظم اجمللس ال عىل للقضاء  هممة حتديد ال حاكم اليت يكتفى بتدقيقها من حممكة الاس تئناف -

مامل تقرر احملمكة .زائية هو التدقيق فقط دون مرافعة وقرر املنظم يف هذا الفصل بأ ن الاصل يف اس تئناف الاحاكم اجل-

 .خالف ذكل

ثبـات  ويف هذا الفصل حدد املنظم للمحمكة  بعد نطق احلمك موعدًا اقصاه عرشة اايم  لتسـمل صـورة صـك احلـمك, مـع اإ

عـوى يف فاإن مل حيرض آ ي  مهنم لتسمل صورة صك احلمك فتودع يف ملف ادل. ذكل يف ضبط القضية وآ خذ توقيع اخلصوم

ثبات ذكل يف الضبط, ويعد الإيداع اذلي يمت وفقًا ذلكل بداية للموعد املقرر لالعرتاض عىل احلمك   . التارخي نفسه مع اإ

ذا مل يقـدم املعـرتض اعرتاضـه خـالل هـذه . وحدد املنظم مدة الاعرتاض بطلب الاس تئناف آ و التدقيق ثالثون يوماً  فـاإ

ذا اكن احلمك صادرًا بلقتل. التدقيقاملدة سقط حقه يف طلب الاس تئناف آ و  آ و القصـاص يف , آ و القطـع, آ و الرمج, واإ

 . النفس آ و فامي دوهنا, فيجب رفعه اإىل حممكة الاس تئناف لتدقيقه ولو مل يطلب آ حد اخلصوم ذكل

دارة احملمكـة الـيت آ صـدرت احلـمك  ن احلـمك مشـ متةل عـىل بيـا, وآ ما عن كيفية الاعرتاض فيحصل ذكل مبذكرة تودع دلى اإ

َ علهيا الاعرتاض, واترخيه, ورمقه, املعرتض عليه يـداع مـذكرة , وتوقيعه, وطلبات املعرتض, وال س باب اليت بجينِّ واترخي اإ

 .الاعرتاض

يداعها يف السجل اخلاص بذكل دارة احملمكة بتقييد مذكرة الاعرتاض يف يوم اإ واحالته فورًا اإىل ادلائرة اليت , والزم املنظم اإ

 .آ صدرت احلمك

َ علهيا الاعرتاض من غري مرافعة,  وجيب عىل ادلائرة اليت آ صدرت احلمك  النظر يف الاعرتاض من انحية الوجوه اليت بجينِّ

ذا آ كدت حمكها فرتفعه مـع صـورة ضـبط . ما مل يظهر مقتٍض لها هل حبسب ما يظهر لها, فاإ وعلهيا آ ن تؤكد حمكها آ و تعد ِّ

ل للخصـوم, وترسـي . اإىل حممكة الاس تئناف القضية ومذكرة الاعرتاض ومجيع ال وراق لتــه فيبلـغ احلـمك املعـدَّ ن عدَّ آ ما اإ

 .عليه يف هذه احلال الإجراءات املعتادة

ويف احلـاةل الاخـرية جيـب ابـالغ اخلصـوم , ومن مث حيال احلمك لالس تئناف اليت مـن حقهـا ان تنظـره تـدقيقًا او مرافعـة

ذا اكن املهتم جسينًا آ و موقوفاً . بحلضور يف اجللسة اليت حددت  وجب عىل اجلهة املسؤوةل عنه اإحضـاره اإىل حممكـة , واإ

فاإن مل حيرض املس تأ نف آ و . ئناف آ و طلب التدقيق عىل وجه الرسعةوعىل احملمكة الفصل يف طلب الاس ت . الاس تئناف

بالغه مبوعد اجللسة  ذا مل يكن جسينًا آ و موقوفًا  -من طلب التدقيق بعد اإ ومىض مخسة عرش يومًا ومل يطلـب السـري  -اإ

 آ و التدقيق,  يف ادلعوى آ و مل حيرض بعد السري فهيا ؛ فتحمك احملمكة من تلقاء نفسها بسقوط حقه يف الاس تئناف

استنادًا اإىل ما يف امللـف مـن ال وراق ومـا يقدمـه , وتنظر حممكة الاس تئناف يف طلب الاس تئناف آ و طلب التدقيق 

لهيا من دفوع آ و بينات جديدة لتأ ييد آ س باب اعرتاضهم املقدم يف املـذكرة وحتـمك بعـد سـامع آ قـوال اخلصـوم يف . اخلصوم اإ

 . بتأ ييد احلمك آ و نقضه لكيًا آ و جزئيًا وحتمك فامي نجقض -ذا رآ ت النظر فيه مرافعة اإ  -طلب الاس تئناف آ و طلب التدقيق 
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الزم املنظم حممكة الاس تئناف بلهتميش عىل احاكم حمامك ادلرجة الاوىل  مبضـمون احاكهمـا وقراراهتـا الصـادرة خبصـوص 

 .احاكم عىل تكل الاحاكم

 .لتنقل ما آ صدرته يف ضبط ادلعوى وجسل الصك  وكذكل الزهما بوجوب اشعار حمامك ادلرجة الاوىل 

 

 

 النقض:  الثاين الفصل
 ال حـاكم عـىل العليـا احملمكـة الـنقض آ مـام بطلـب الاعـرتاض اخلـاص بحلـق للمـدعي و العام للمدعي و عليه للمحكوم

 : ييل ما احلمك عىل الاعرتاض حمل اكن الاس تئناف مىت حمامك آ و تأ يدها تصدرها اليت والقرارات

 .معها تتعارض ل آ نظمة من ال مر ويل يصدره وما الإسالمية الرشيعة آ حاكم خمالفة .5

 .نظاماً  عليه نجص ملا طبقاً  سلاميً  تشكيالً  مشلكة غري حممكة من احلمك صدور .2

 .خمتصة غري دائرة آ و حممكة من احلمك صدور .4

 .سلمي غري وصفاً  وصفها آ و الواقعة, تكييف يف اخلطأ   .3

 .آ و بل غلبية العليا بلإجامع احملمكة يف اخملتصة ادلائرة من نقضها آ و ال حاكم تأ ييد ويكون

ذا  نظرهـا, مـن غـري خمتصـة دائـرة يف احملمكـة يكـن ومل العليـا, احملمكة من احلمك نقض بعد احملمكة اإىل القضية آ عيدت واإ

 .الشأ ن هذا يف اجمللس يصدره مبا اإخالل دون وذكل يف املنطقة, خمتصة حممكة آ قرب اإىل القضية فتحال

دوهنـا  فـامي آ و الـنفس يف آ و القصاص القطع, آ و الرمج, آ و بلقتل, الصادرة بل حاكم يلحق فامي العليا احملمكة نظر ويكون

 .قضاة مخسة من مهنا دوائر تؤلف لك خالل من

ذا .يوماً  ثالثون النقض بطلب الاعرتاض مدة  طلـب يف حقـه سـقط هـذه املـدة, خـالل اعرتاضـه املعـرتض يودع مل فاإ

 يف آ و القصـاص القطـع, آ و الـرمج, آ و بلقتـل, مهنـا آ و املؤيـد الاسـ تئناف حممكة من الصادر احلمك رفع وجيب. النقض

 .آ نفاً  املذكورة املدة انهتاء فور - ذكل اخلصوم آ حد يطلب مل ولو -احملمكة العليا  اإىل دوهنا, فامي آ و النفس

دارة دلى تودع مبذكرة النقض, بطلب الاعرتاض وحيصل آ ن  وجيـب . آ يدته آ و احلمك صدرت اليت آ   الاس تئناف حممكة اإ

 ورمقه , عليه املعرتض احلمك وبيان , مهنم لك وعنوان , صوم اخل املتعلقة بأ سامء البياانت عىل الاعرتاض مذكرة تش متل

يداع مذكرة واترخي , وتوقيعه , املعرتض وطلبات الاعرتاض, بجين علهيا اليت وال س باب واترخيه, ,  .الاعرتاض اإ

دارة تقيد يـداعها يـوم يف الاعـرتاض مذكرة الاس تئناف حممكة اإ ضـبط  صـورة مـع وترفعهـا اخلـاص بـذكل, السـجل يف اإ

 .الاعرتاض مدة انهتاء اترخي من آ ايم ثالثة عىل تزيد مدة ل خالل العليا احملمكة اإىل ال وراق ومجيع القضية

آ و فامي دوهنا, تنظر احملمكة العليـا الرشـوط الشـلكية  النفس يف القصاص آ و القطع, آ و الرمج, آ و القتل, قضااي بس تثناء

ذا وما , النظام هذا من( املائتني)املادة  من( 5)الفقرة علهيايف املنصوص بلبياانت املتعلقة يف الاعرتاض,  صـادراً  اكن اإ

ذا . شلكً  قبوهل عدم آ و الاعرتاض قبول تقرر مث طلب النقض, حق هل ممن  مـن حيـث مقبـول غـري الاعرتاض اكن فاإ

 . بذكل مس تقالً  قراراً  الشلك, فتصدر

ذا  من ادلعوى يف وحمك دوهنا فامي يف النفس آ و القصاص آ و القطع آ و الرمج آ و بلقتل صادراً  حكامً  العليا احملمكة نقضت اإ

 .نظرهتا آ ن س بق اليت ادلائرة نظرها من فيكون العليا؛ احملمكة اإىل رفعت مث جديد,
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ذا هـذا النظـام, مـن ) عرشـة احلاديـة( و )العـارشة( املـاداتن عليـه نصـت مبـا الإخـالل عدم مع  العليـا احملمكـة قبلـت اإ

 . القضية وقائع تتناول آ ن دون ال وراق, من امللف يف ما استنادًا اإىل الاعرتاض موضوع يف فتفصل , شلكً  الاعرتاض

ل احلمك, آ يدت الاعرتاض علهيا ي د اليت بجنِّ  بل س باب تقتنع مل فاإن مع  – احلال حبسب - بعضه آ و لكه احلمك نقضت واإ

 الـنقض اكن فـاإن .نظرهـا من من غري جديد من فهيا لتحمك احلمك آ صدرت اليت احملمكة اإىل القضية وتعيد ستند, امل ذكر

 .املوضوع يف حتمك آ ن علهيا للصك وجب صاحلاً  حبالته املوضوع واكن - الثانية للمرة

ذا  تنظـر الـيت لدلائـرة فيكـون - مـن النظـام )املـائتني بعـد الثانية( املادة وفق - الثانية للمرة حكامً  العليا احملمكة نقضت اإ

 .فيه للحمك صالح  حبالته املوضوع آ ن تقدير الاعرتاض

 بـه العام فتأ خـذ بلنظام متعلقاً  السبب مل يكن ما الاعرتاض, مذكرة يف يرد مل بسبب العليا احملمكة آ مام المتسك جيوز ل

 .نفسها تلقاء من احملمكة

 

عادة:  الثالث الفصل  النظر اإ
عادة النظر اذا اكن حمكوم عليه يف جرمية قتل ووجد املقتول حيا آ و صدر عليه  حيق للمحكوم عليه حبمك هنايئ طلب اإ

احلمكني هنايئ وبني احلمكني تناقض  حمك يف واقعة مث صدر حمك اخر عىل خشص اخر بنفس الواقعة واكن و اكن الك

يفهم منه عدم ادانة احد احملكوم علهيم او بين احلمك عىل اوراق مزورة او شهادة زور او اكن احلمك مبين عىل حمك سابق 

ملغى او ظهر بعد احلمك بينات تفيد براءة املهتم او ختفف العقوبة عنه وحيق طلب اعادة النظر ولو بعد تنفيذه او سقوط 

 .عقوبة او وفاة احملكوم عليهال

ذا اكن احلمك مؤيد  وطلب الإعادة يقدم اىل احملمكة اليت اصدرت احلمك بصحيفة فهيا رمق احلمك واترخيه وآ س باب الطلب واإ

من احملمكة العليا او الاس تئناف فان احملمكة اليت اصدرت احلمك ترفع الطلب اىل احملمكة اليت ايدت احلمك لتنظر يف 

ذا مل تقبهل  الطلب فتقر القبول او عدمه فان قبلته نظرت ادلعوى احملمكة اليت اصدرت احلمك بعد ابالغ الاطراف واإ

ل اذا اكن ذكل الرفض من احملمكة العليا  .فلطالب الاعرتاض عىل عدم القبول اإ

ل اذا اكن صادرًا بعقوبة جسدية او امرت  عادة النظر وقف تنفيذ احلمك اإ احملمكة وقف التنفيذ يف ول يرتتب عىل قبول اإ

ذا صدر حمك بعدم الادانة بعد  قرار قبول اعادة النظر ويدون ذكل يف ضبط ادلعوى وتبلغ هجة التنفيذ بذكل واإ

ذا رفض  الاعرتاض جيب ان يتضمن تعويضًا معنواًي او ماداًي عن ما اصاب احملكوم عليه من رضر اذا طلب ذكل واإ

عادة الطلب بنفس الو  ل الطلب ل جيوز اإ عادة النظر جيوز طلب اس تئنافه اإ قائع السابقة عىل ان احلمك اذلي يصدر بعد اإ

 .اذا اكن من احملمكة العليا

 

 قوة الاحاكم الهنائية:  الباب الثامن
ذا صدر حمك يف  احلمك الهنايئ هو املكتسب للقطعية بعدم الاعرتاض عليه او بتأ ييد احملمكة العليا او الصادر مهنا واإ

عادة نظرها اإل بلعرتاض عىل احلمك ادلعوى اجل  .زائية فال جيوز اإ
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 التنفيذ الواجبة ال حاكم:  التاسع الباب
ذا صدر احلمك يف حق عام وخاص او يف دعوى واكتسب الصفة  ل اذا اصبح هنايئ واإ ل جيوز تنفيذ احلمك اجلزايئ اإ

 .قطعية دون غريه القطعية يف بعضه دون الاخر فان التنفيذ يكون يف اجلزء املكتسب لل 

ذا املوقوف املهتم عن احلال يف يجْفرجج  ذا آ و السجن, تنفيذها يقتيض بعقوبة ل آ و الإدانة, بعدم صادراً  احلمك اكن اإ  اكن اإ

 .آ ثناء توقيفه هبا احملكوم العقوبة مدة قىض قد املهتم

 يف توحضها جوهرية ل س باب احلكامجلزايئ تنفيذ بتأ جيل تأ مر آ ن العقوبة وتوقيع بلإدانة احلمك آ صدرت اليت وللمحمكة

 .احلمك فمينطوق التأ جيل مدة حتدد آ ن عىل حمكها, آ س باب

العام آ و وقف  احلق يف السجن التعزيرية عقوبة تنفيذ وقف عىل حمكها يف تنص آ ن ادلعوى تنظر اليت وللمحمكة

ذا بعضها,  اجلرمية فهيا ارتكبت اليت الظروف آ و الشخصيةظروفه  آ و س نه آ و ماضيه آ و عليه احملكوم آ خالق من رآ ت اإ

  .التنفيذ القناعة بوقف عىل يبعث ما ذكل غري آ و

ذا  وحمك هنائيا املوقوف احلمك فيه آ صبح اذلي من التارخي س نوات ثالث مدة خالل جرمية آ ي عليه احملكوم ارتكب واإ

لغاء - العام املدعي طلب عىل بناءً  - فللمحمكة عليه, السجن عقوبة بلإدانة وتوقيع العام احلق يف عليه  وقف تنفيذ اإ

نفاذها وال مر العقوبة  . اجلرمية اجلديدة يف ها بتوقيع احملكوم بلعقوبة الإخالل دون بإ

ذا  املدة خالل جرمية عليه وارتكب احملكوم العام, احلق يف التعزيرية السجن عقوبة تنفيذ وقف عىل احلمك يف نجص واإ

 عليه, السجن عقوبة وتوقيع بلإدانة العام احلق يف عليه احملددة وحمك

نفاذها؛ وآ مرت ال وىل العقوبة تنفيذ وقف القضائية ادلائرة وآ لغت  انهتاء اترخي من ال خرية عقوبة السجن تنفيذ فيكون بإ

لغاء طلب ويقدم .ال وىل السجن عقوبة نفاذها وال مر العقوبة تنفيذ وقف اإ  املوقوف احلمك مصدرة ادلائرة اإىل بإ

 .تنفيذه

ذا  مدة احتساب وجب فهيا, صدراحلمك اليت القضية بسبب موقوفاً  مدة آ مىض قد السجن بعقوبة عليه احملكوم اكن اإ

 .تنفيذها عند هبا احملكوم السجن مدة من التوقيف

طاةل نتيجة آ و , كيداً  اهتامه نتيجة - رضر آ صابه من وللك  طلب يف احلق - املقررة املدة من توقيفه آ كرث آ و جسنه مدة اإ

لهيا رفعت اليت احملمكة آ مام التعويض  .ادلعوى ال صلية اإ

 وعىل .تنفيذه اإجراءات لختاذ الإداري اإىل احلامك احملمكة من الصادر التنفيذ الواجب اجلزايئ احلمك احملمكة رئيس ويرسل

 .فوراً  لتنفيذ احلمك الالزمة الإجراءات اختاذ الإداري احلامك

 اجلزائية ال حاكم تنفيذ آ مر يصدر ممن ينيبه, آ و املكل من آ مر صدور بعد تنفيذها يكون اليت اجلزائية ال حاكم عدا فامي

 .الإداري احلامك من

 آ و املكل من آ مر صدور دوهنا, بعد فامي آ و النفس يف القصاص آ و الرمج, آ و القطع, آ و بلقتل, الصادرة ال حاكم وتنفذ

مَّن  .ينيبه مِّ

وتشلك  ال حاكم تنفيذ هذه املنكر والرشطة عن والهنيي بملعروف ال مر وهيئة واحملمكة الإداري احلامك مندوبو ويشهد

 .آ و مدينة ذلكل وتسمي هذه اجلهات مندوبهيا ويعني رئيسها احلامك الإداري جلنة بلك حمافظة
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 العداةل واملعرفة ال حاكم تنفيذ هذه يبارش فمين ال حاكم يشرتط تنفيذ هذه يبارش من حتديد الإداري احلامك ويتوىل

دارة منسويب من يكون وآ ل تنفيذها, بكيفية  آ و الرابعة, ادلرجة حىت قرابة فيه وبني املنفذ بينه يكون وآ ل السجن, اإ

 .عداوة

 .خمتص وطبيب الهيئة من عضو - اللجنة اإىل بلإضافة  هذه ال حاكم   تنفيذ عند حيرض آ ن وجيب

 قبل عليه للمحكوم الصحية احلاةل من للتحقق طيب كشف اإجراء اخملتص الطبيب و يتوىل

ذا العقوبة تنفيذ ذا طيب كشف دون التنفيذ فيمت ذكًرا عليه احملكوم اكن واإ  الرمج آ و القتل تنفيذها يه املراد العقوبة اكنت اإ

 .النفس يف القصاص آ و

ذا د احلمك, تنفيذ من احملكوم عليه س يلحق للعقوبة الطبيعية اثر ال   يتجاوز رضراً  آ ن الطيب, الكشف من تبني واإ  فيجعِّ

 آ و ومدته, التأ جيل من يراه وما دامئة, آ م مؤقتة يه احلاةل, وهل وصف يتضمن مفصالً  تقريراً  اخملتص الطبيب

اليت  احملمكة عىل فوراً  لعرضه التنفيذ هجة اإىل - برآ يه مشفوعاً  - ويبعثه بعضها, العقوبة آ و تنفيذ عدم آ و التصفيف,

ذا - احلمك آ صدرت  الاعرتاض ل حاكم التعديل تعديهل خيضع حال ويف تراه, ما لتقرر - احلمك ذلكل تعديالً  يس تلزم اكن اإ

 .علهيا املنصوص

ذا و  آ و القطع, آ و القتل, تنفيذ عقوبة فيؤجل مرضع, آ و نفساء آ و حامل علهيا احملكوم آ ن الطيب الكشف من ظهر اإ

 .وليدها وتفطم نفاسها, مدة وتنهتيي محلها, حىت تضع دوهنا فامي آ و النفس يف القصاص آ و اجلدل, آ و الرمج,

ثبات يكون  قضاهتا آ حد تلكف آ ن ولها ال حوال الشخصية, حممكة قبل من الرمج, آ و بلقتل عليه احملكوم وصية اإ

 .ذكل لإثبات بلنتقال

 فيه, واملنفذ احلمك, ماكن تنفيذ آ من عىل للمحافظة الالزمة الإجراءات بختاذ ال منية اجلهة الإداري احلامك يلكف

حداث الفوىض ومنع الناس, من رضه ومن بلتنفيذ, واملعنيني عاقة آ و اإ  .التنفيذ اإ

ذا  عىل ال مر فيعرض احلمك؛ يف املاكن احملدد يف التنفيذ جراء حماذير وجود وتبني تنفيذه, ملاكن حتديًدا احلمك تضمن واإ

 .املقصود الغرض حتقق فيه يراعى ماكن آ خر يف تنفيذه يف للنظر آ صدرته اليت احملمكة

 .ال حاكم تنفيذ آ ثناء التصوير اخملتصة اجلهات غري عىل حيظر

رض  .جسدي آ و نفيس آ ذى آ ي آ و عنف, بال العقوبة تنفيذ ماكن اإىل عليه احملكوم وحيج

 آ و بلقتل, الصادرة ال حاكم يف ويلزم , التنفيذ قبل عليه احملكوم خشصية من التثبت التنفيذ تشهد اليت اللجنة وعىل

 .يقوم مقاهما ما آ و البصمة, مبضاهاة خشصيته من آ يضاً  التأ كد دوهنا فامي آ و النفس يف آ والقصاص الرمج, آ و القطع,

 بصوت بتنفيذها الصادر ال مر بلعقوبة وكذكل الصادر احلمك ومضمون بجلرمية بيان يجتىل آ ن - احلمك تنفيذ عند - وجيب

 .مسموع

 

ذا اكن احلمك يتضمن قصاصا يف النفس آ و فامي دوهنا حسب -فعىل هجة التنفيذ آ ن تبلغ من هل احلق يف القصاص كتابة,اإ

وينفذ القصاص من قبل من عني ,ول ينفذ احلمك اإل حبضوره آ و من ينوب عنه,مبوعد التنفيذ وماكنه-ما تراه مناسب

 .غري ذكل مراعاة ملا تقتضيه الضوابط الرشعيةما مل ينص عىل ,لهذا الغرض
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نزاهلم دفعة واحدة ول يمت التنفيذ ,يف آ كرث من خشص,ويف حال تنفيذ القصاص يف النفس آ و دون النفس يراعى عدم اإ

 .آ مام البقية

ن التنفيذ يكون بل داة اليت ينص علهيا ذا مت التنفيذ فاإ ذا مل ينص عىل آ داة معينة فبأ ي آ داة يتحق,فاإ ق هبا املقصد فاإ

 .بلإحسان يف القتل

ل بعد التأ كد من مفارقته للحياة بناء عىل تقرير  ذا نفذ القتل آ و الرمج يف حق احملكوم عليه ل ينقل من ساحة التنفيذ اإ اإ

 .الطبيب اخملتص

 .وبعد تنفيذ العقوبة تقوم اجلهة اخملتصة بتجهَّي امليت ودفنه

 .ولكن بعد موافقة من هل احلق كتابة وجيوز اس تعامل اخملدر يف حال القطع حدا

 .وعىل الطبيب بعد تنفذ احلمك فامي دون النفس معاجلة الزنيف ومنع رساين ادلم

عادة العضو املقطوع حدا عادته مبوافقة من هل ,ويدفن مبعرفة اجلهة اخملتصة,ول جتوز اإ ولكن العضو املقطوع قصاصا جيوز اإ

 .احلق كتابة

 .حلق خاص مبوعد التنفيذ وماكنه ويبلغ احملمك هل جبدل خصمه

ذا نص احلمك عىل ذكل ل اإ عالن امس من ينفذ يف حقه عقوبة اجلدل اإ  .ول جيوز اإ

 .ويرتك عليه ما يسرته ول مينع وصول آ مل اجلدل اإىل جسده,ول جيرد من ينفذ يف حقه اجلدل من مالبسه

ذا ثبت  احلد بلإقرار ول جيوز ربط املنفذ عليه احلمك ول الإمساك به وقت تنفيذ حمك فاإن عدل عن ,الزان آ و الإساكر اإ

عادة  قراره آ و هرب وجب وقف اإجراءات التنفيذ واإ  .وعرض ال وراق اإىل احملمكة اليت آ صدرت احلمك لتقرير ما تراه,اإ

 .وذكل بطريقة ل تعوق حركهتا,وجيدل الرجل قامئا واملرآ ة جالسة حىت ل تنكشف وتشد علهيا ثياهبا

لم اجلاين ,دل خبَّيران آ و بسوط ل جديد جيرح ول خلق ل يؤملوينفذ اجل وبطريقة تضمن آ داة العرض منه وهو اإ

 .ويكون جدل الصامئ ليال,وانزجاره

 .ويتقى الوجه والفرج والرآ س وآ ماكن املقتل,فيفرق اجلدل عىل بدن املنفذ فيه

ذا ظهر لعضو هيئة التنفيذ آ و ل غلبية آ عضاء اللجنة اليت تشهد فيوقف ,عدم مناس بة اجلدل شدة آ و ضعفا,التنفيذ فاإ

 .آ و يلكف غريه بذكل مع مراعاة ما مت تنفيذه مس بقا,التنفيذ وينبه منفذ اجلدل اإىل آ دائه حبسب الصفة املقررة

ذا آ مىض السجني عقوبة السجن احملكوم هبا قبل استيفاء عقوبة اجلدل التعزيرية فيفرج عنه مث ينفذ فيه اجلدل حبسب ,واإ

ذا طلب تعجيل موعد التنفيذ قبل موعده,ورد يف احلمك ما  .فيؤخذ رآ ي احملمكة اليت آ صدرته,واإ

ذا مل  ينص احلمك عىل ماكن تغريب احملكوم عليه فيكون تغريبه يف غري البدل اذلي يقمي فهيا مبسافة ل تقل عن مثانني ,فاإ

 .كيال

ل بأ ذن احملمكة اليت آ صدرت احلمك ول يستبدل ماكن التغريب املنصوص عليه يف احلمك مباكن آ خر  .اإ

ليه,وحتسب مدة التغريب بلتارخي الهجري فأ ن عاد قبل هناية املدة فيعاد اإىل ,وتبدآ  من خروج املغرب اإىل البدل املغرب اإ

 .ماكن تغريبه وحتسب املدة اليت قضاها سابقا

ذا اكن احملكوم عليه بلتغريب امرآ ة  ويبعث ,فيدون حمرض بذكل,آ و تعذرت مرافقته لها,وليس لها حمرم يرىض مبرافقهتا,فاإ

 .اإىل احملمكة اليت آ صدرت احلمك لتقرر ما تراه مناسب
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 .وعىل اجلهات اخملتصة بلتغريب اس تخدام مجيع الوسائل اليت تضمن بقاء املغرب يف ماكن التغريب طوال مدة التغريب

ذا نفذت العقوبة فيحرر حمرض بذكل ويش متل عىل  :فاإ

ماكن التنفيذ ,امس املنفذ فيه وبياانته الشخصية,رمق ال مر الصادر بلتنفيذ واترخيه,لصادر واترخيه ومضمونهرمق احلمك ا

يضاح ما يدل عىل تنفيذ احلمك لكه آ و بعضه,ووقته واترخيه وعضو الهيئة ,آ سامء آ عضاء اللجنة اليت شهدت التنفيذ,اإ

ن وجدت,لتنفيذومن برش ا,والطبيب اخملتص آ ن وجد,املرشف عىل التنفيذ  .وتوقيعاهتم ومالحظاهتم عىل التنفيذ اإ

ويزود آ عضاء اللجنة وعضو الهيئة بنسخ ,ويرفع رئيس اللجنة اليت شهدت التنفيذ آ صل احملرض اإىل احلامك الإداري 

 .احملرض

عادته وعىل,وبعد التنفيذ يبعث صك احلمك اإىل احملمكة لهتميش عليه بلتنفيذ من ادلائرة القضائية اليت آ صدرته  احملمكة اإ

 .اإىل اجلهة الوارد مهنا لإرفاقه يف ملف ادلعوى

 .وذكل فامي مل يرد به نص خاص يف النظام ولحئته,وتطبق القواعد والتعلاميت ذات الصةل بتنفيذ ال حاكم اجلزائية 

ئية وفقا لنظام هيئة ول ختل ال حاكم الواردة يف هذا الباب بختصاصات الهيئة يف الإرشاف عىل تنفيذ ال حاكم اجلزا

 .التحقيق والإدعاء العام

 آ حاكم ختامية:  الباب العارش
تطبق ال حاكم الواردة يف نظام املرافعات الرشعية فامي مل يرد فيه حمك يف هذا النظام وفامي ل يتعارض مع طبيعة القضااي 

 .اجلزائية

 .بتفاقيات دوليةوتراعى الإجراءات اجلزائية اخلاصة بلفئات املشموةل خاصة آ و 

 .وحتدد لواحئ هذا النظام اإجراءات تنفيذ ال حاكم اجلزائية وضوابطه

عدادها من وزارة العدل,يصدر جملس الوزراء الالحئة التنفيذية لهذا النظام واجمللس ال عىل ,ووزارة ادلاخلية,وذكل بعد اإ

 .من اترخي العمل هبذا النظاميف مدة ل تتجاوز تسعني يوما ,وهيئة التحقيق والإدعاء العام,للقضاء

 .يوما من اترخي نرشها(ثالثني)ويعمل هبا بعد ميض,فيمت نرش هذه الالحئة يف اجلريدة الرمسية

هـ ويلغي ما 28/1/5322واترخي(49/م)وحيل هذا النظام حمل نظام الإجراءات اجلزائية الصادر بملرسوم املليك رمق

 .يتعارض معه من آ حاكم

 .ن اترخي نرشه يف اجلريدة الرمسيةيعمل هبذا النظام م

 


