أﺻﻮل اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ
ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ  - 328ﺻﺎدر ﻓﻲ 2001/8/2

أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمھورية القانون التالي نصه:
مادة وحيدة -صدق القانون المعاد بموجب المرسوم رقم  5328تاريخ 2001/4/20
والمتعلق بأصول المحاكمات الجزائية كما عدله مجلس النواب.
يعمل بھذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 2 :آب 2001
اإلمضاء :اميل لحود
صدر عن رئيس الجمھورية
رئيس مجلس الوزراء
اإلمضاء :رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
اإلمضاء :رفيق الحريري

ﻗﺎﻧﻮن أﺻﻮل اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ

أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ

المادة  -1يعنى قانون أصول المحاكمات الجزائية بتنظيم القضاء الجزائي وتحديد اختصاصه
واإلجراءات الواجب اتباعھا في التحقيق والمحاكمة لديه واوجه الطعن في األحكام
والقرارات الصادرة عنه.
كما يعنى بتنظيم الكشف على الوقائع الجرمية واألدلة عليھا توسالً لتطبيق القوانين
الجزائية.
المادة  -2تقسم المحاكم الجزائية العادية إلى:
أ -قاض منفرد ينظر في جميع قضايا الجنح والمخالفات عدا ما استثني منھا بنص خاص.
ال تمثل النيابة العامة أمامه.
ب -محكمة استئناف تتألف كل غرفة من غرفھا من رئيس ومستشارين .يمثل النيابة
العامة لديھا نائب عام استئنافي أو أحد المحامين العامين لدى محكمة االستئناف أو النائب
العام المالي أو أحد المحامين العامين لدى النيابة العامة المالية.
ج -محكمة تمييز تتألف كل غرفة من غرفھا من رئيس ومستشارين .يمثل النيابة العامة
لديھا النائب العام التمييزي أو أحد المحامين العامين لدى محكمة التمييز.
المادة  -3تتألف دائرة التحقيق في كل محافظة من قاضي تحقيق أول ومن قاضي تحقيق أو
أكثر وفقا ً لما يحدده قانون القضاء العدلي.
تتولى غرفة من غرف محاكم االستئناف المدنية مھام الھيئة االتھامية في كل محافظة.
المادة  -4يحدد قانون القضاء العدلي الكيفية التي يتم بھا تعيين القضاة العدليين وعدد غرف
محكمة التمييز في العاصمة وعدد غرف محكمة االستئناف وعدد القضاة المنفردين
وقضاة التحقيق والمحامين العامين في كل من العاصمة والمحافظات واألقضية.

اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺪﻋﻮى اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ

المادة  -5إن دعوى الحق العام ،الرامية إلى مالحقة مرتكبي الجرائم والمسھمين فيھا والى
تطبيق العقوبات والتدابير في حقھم ،منوطة بقضاة النيابة العامة المعنيين في ھذا القانون.
أما دعوى الحق الشخصي بالتعويض عن الضرر الناتج عن الجرائم فھي حق لكل
متضرر.
كل شخص تقام عليه دعوى الحق العام يسمى مدعى عليه ،ويسمى ظنينا إذا ظن فيه
بجنحة ومتھما ً إذا اتھم بجناية.
المادة  -6تتولى النيابة العامة مھام ممارسة دعوى الحق العام .وال يجوز لھا أن تتنازل عنھا
أو أن تصالح عليھا.
يجوز إقامة دعوى الحق الشخصي تبعا ً لدعوى الحق العام أمام المرجع القضائي المقامة
لديه ھذه الدعوى ،كما يجوز إقامتھا على حدة أمام المرجع المدني.
المادة  -7للمتضرر من الجريمة أن يتخذ صفة االدعاء الشخصي أمام قاضي التحقيق األول
في الجناية والجنحة أو أمام القاضي المنفرد في الجنحة والمخالفة .وله أن ينضم إلى
الدعوى العامة أمام محكمة الجنايات.
يحرك المتضرر بادعائه دعوى الحق العام إذا لم تحركھا النيابة العامة .وله أن يرجع عن
ادعائه الشخصي أو أن يصالح عليه دون أن يؤثر ذلك على الدعوى العامة إال في
األحوال التي تسقط فيھا الدعوى العامة تبعا ً لسقوط دعوى الحق الشخصي.
المادة  -8إذا أقام المتضرر دعواه أمام القضاء المدني المختص فال يجوز له العدول عنھا
وإقامتھا أمام القضاء الجزائي ما لم تكن النيابة العامة قد حركت الدعوى العامة بتاريخ
الحق الدعائه أمام القضاء المدني ،شرط أن ال تكون الدعوى المدنية قد فصلت بحكم
نھائي.
على المرجع المدني أن يتوقف عن النظر في الدعوى المدنية إلى أن تفصل ،بحكم مبرم،
دعوى الحق العام ،يبقى قضاء األمور المستعجلة صالحا ً التخاذ التدابير المستعجلة ولو
أقيمت دعوى الحق الشخصي أمام القضاء الجزائي.
المادة  -9تقام الدعوى العامة أمام المرجع الجزائي الذي وقعت الجريمة ضمن نطاق دائرته
أو التابع له محل إقامة المدعى عليه أو محل إلقاء القبض عليه.
المادة  -10تسقط دعوى الحق العام لسبب من األسباب اآلتية:
أ -بوفاة المدعى عليه.
ب -بالعفو العام.

ج -بمرور الزمن مدة عشر سنوات في الجناية وثالث سنوات في الجنحة وسنة في
المخالفة.
د -بسقوط دعوى الحق الشخصي في الحاالت المنصوص عليھا في القانون.
 يبدأ سريان مرور الزمن في الجرائم اآلنية من تاريخ وقوعھا .أما في الجرائم المستمرةأو المتمادية أو المتعاقبة فال يبدأ إال من تاريخ انتھاء الحالة الجرمية.
 يقطع كل عمل من أعمال المالحقة أو التحقيق أو المحاكمة مرور الزمن على الدعوىالعامة.
ً
 إن األسباب التي تقطع مرور الزمن على الدعوى العامة تقطعه أيضا على دعوى الحقالشخصي .غير أن األسباب التي تقطعه على دعوى الحق الشخصي ال تؤدي إلى
قطعه على الدعوى العامة.
 يتوقف مرور الزمن عن السريان إذا استحال ،بسبب قوة قاھرة ،إجراء أي عمل منأعمال المالحقة أو التحقيق أو المحاكمة ،ويعود إلى السريان فور زوالھا.
 ال تحول أحكام مرور الزمن المار ذكرھا دون مراعاة األحكام الخاصة ببعض الجنحوالمخالفات.
 تتابع المحكمة الجزائية الواضعة يدھا على الدعوى ،في حال سقوط الدعوى العامة لسببمن األسباب األول المذكورة ،النظر في دعوى الحق الشخصي .وعليھا أن تقضي
بمصادرة األشياء المضبوطة إذا كانت ممنوعة قانونا ً.
 إن مرور الزمن على دعوى الحق الشخصي يخضع للقانون المدني. -تطبق أحكام قانون العقوبات على مرور الزمن على العقوبات المحكوم بھا.

اﻟﻘﺴﻢ اﻷول  -اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

المادة  -11يقوم بوظائف النيابة العامة لدى محكمة التمييز نائب عام يعاونه محامون
عامون.
يتولى مھام النيابة العامة المالية لدى النيابة العامة التمييزية نائب عام يعاونه محامون
عامون.
يقوم بوظائف النيابة العامة لدى محكمة االستئناف نائب عام يعاونه محام عام أو أكثر.
يقوم بأعمال النيابة العامة لدى المحكمة العسكرية مفوض حكومة يخضع لسلطة النائب
العام التمييزي يعاونه محام عام أو أكثر.
المادة  -12يرأس كل نائب عام دائرته ويوزع األعمال الداخلة في اختصاصه على
المحامين العامين الذين يعاونونه.

اﻟﺒﺎب اﻷول  -ﻣﻬﺎم اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻟﺪى ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ

المادة  -13معدلة وفقا ً للقانون رقم  359تاريخ 2001/8/16
مع مراعاة احكام المادة  79من قانون تنظيم مھنة المحاماة وفي جميع الحاالت التي
تقتضي فيھا المالحقة الجزائية ترخيصا او موافقة من اي مرجع غير قضائي ،وفي حال
الخالف بين ھذا المرجع وبين النيابة العامة المالية االستئنافية او النيابة العامة او مفوض
الحكومة لدى المحكمة العسكرية ،يكون للنائب العام لدى محكمة التمييز خالفا الي نص
عام او خاص ،امر البت نھائيا في ھذا الموضوع.
نص المادة ) (13قبل التعديل وفقا ً للقانون رقم  359تاريخ :2001/8/16
يرأس النيابة العامة لدى محكمة التمييز نائب عام يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على
اقتراح وزير العدل .يعاونه محامون عامون.
تشمل سلطة النائب العام لدى محكمة التمييز جميع قضاة النيابة العامة بمن فيھم مفوض الحكومة لدى
المحكمة العسكرية .وله أن يوجه إلى كل منھم تعليمات خطية أو شفھية في تسيير دعوى الحق العام .إنما
يبقى لھم حرية الكالم في جلسات المحاكمة.
يحيل على كل منھم ،حسب اختصاصه ،التقارير والمحاضر التي ترده بصدد جريمة ما ويطلب إليه
تحريك دعوى الحق العام فيھا.
مع مراعاة أحكام المادة  79من قانون تنظيم مھنة المحاماة وفي جميع الحاالت التي تقتضي فيھا
المالحقة الجزائية ترخيصا ً أو موافقة من أي مرجع غير قضائي ،وفي حال الخالف بين ھذا المرجع
وبين النيابة العامة االستئنافية أو النيابة العامة المالية أو مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ،يكون
لمحكمة االستئناف المدنية المختصة في غرفة المذاكرة ،خالفا ً ألي نص عام أو خاص ،أمر البت نھائيا ً
في ھذا الموضوع.

المادة  -14أضيفت الفقرة الثانية وفقا ً للقانون رقم  359تاريخ 2001/8/16
لوزير العدل أن يطلب إلى النائب العام التمييزي إجراء التعقبات بشأن الجرائم التي يتصل
خبرھا بعلمه.
ولھذا االخير عند االقتضاء الحق باجراء التحقيق مباشرة او بواسطة معاونيه من قضاة
النيابة العامة الملحقين به او افراد الضابطة العدلية التابعين له دون ان يكون له حق
االدعاء

المادة  -15للنائب العام لدى محكمة التمييز أن يراقب موظفي الضابطة العدلية في نطاق
األعمال التي يقومون بھا بوصفھم مساعدين للنيابة العامة .له أن يوجه إلى رؤسائھم ما
يراه من مالحظات في شأن أعمالھم الموصوفة ً
آنفا ،وأن يطلب من النائب العام
االستئنافي أو النائب العام المالي أو مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية أن يدعي
بحق من يرتكب جرما ً جزائيا ً منھم في أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بھا دون
أن يطلب إذنا ً بمالحقته .ويكون القضاء العدلي ھو الصالح للنظر في ھذا الجرم رغم كل
نص مخالف.
المادة  -16على كل من النائب العام االستئنافي والنائب العام المالي ومفوض الحكومة لدى
المحكمة العسكرية ومدير عام قوى األمن الداخلي ومدير عام األمن العام ومدير عام أمن
الدولة أن يبلغوا النائب العام لدى محكمة التمييز عن الجرائم الخطرة التي علموا بھا وأن
يتقيدوا بتوجيھاته في شأنھا.
له أن يطلع على ملف التحقيق الذي يتواله أحد قضاة التحقيق وأن يطلب من النائب العام
المختص إبداء المطالعة التي تتوافق مع توجيھاته الخطية.
له أن يوجه تنبيھا ً إلى أحد قضاة النيابة العامة بسبب ما يعزوه إليه من تقصير في عمله أو
أن يقترح على ھيئة التفتيش القضائي إحالته أمام المجلس التأديبي.
المادة  -17يتولى النائب العام لدى محكمة التمييز األعمال اآلتية:
أ -طلب نقض األحكام والقرارات الجزائية وفقا ً لألصول المحددة في ھذا القانون.
ب -طلب تعيين المرجع وطلب نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى.
ج -االدعاء بالجرائم المحالة إلى المجلس العدلي.
د -االدعاء بالجرائم التي يرتكبھا القضاة سواء أكانت ناشئة عن الوظيفة أم خارجة عنھا.
ه -تمثيل النيابة العامة لدى محكمة التمييز والمجلس العدلي.
و -إعداد ملفات استرداد المجرمين وإحالتھا على وزير العدل مشفوعة بتقاريره.
ز -وضع تقرير مفصل يرفق بملف المحكوم باإلعدام عند إحالته على لجنة العفو الخاص.
ح -سائر المھام والصالحيات الوارد ذكرھا في ھذا القانون وفي غيره.

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ  -ﻣﻬﺎم اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

المادة  -18يجري تعيين النائب العام المالي بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على
اقتراح وزير العدل.
يتمتع النائب العام المالي ،في حدود المھام المحددة له في ھذا القانون ،بالصالحيات العائدة
للنائب العام التمييزي.
المادة  -19يتولى النائب العام المالي مھام المالحقة في الجرائم اآلتية:
أ -الجرائم الناشئة عن مخالفة أحكام قوانين الضرائب والرسوم في مختلف المرافق
والمؤسسات العامة والبلديات بما فيھا الضرائب األميرية والبلدية والرسوم الجمركية
ورسوم المخابرات السلكية والالسلكية.
ب -الجرائم الناشئة عن مخالفة القوانين المصرفية والمؤسسات المالية والبورصة وال سيما
المنصوص عليھا في قانون النقد والتسليف.
ج -الجرائم الناشئة عن مخالفة قوانين الشركات المساھمة وجرائم الشركات المتعددة
الجنسية.
د -الجرائم التي تنال من مكانة الدولة المالية أو السندات المصرفية اللبنانية أو األجنبية
المتداولة شرعا ً أو عرفا ً في لبنان وجرائم تقليد وتزييف وترويج العملة واإلسناد العامة
والطوابع وأوراق الدمغة.
ه -جرائم اختالس األموال العمومية.
و -جرائم اإلفالس.
المادة  -20ال تجري المالحقة في الجرائم المصرفية الناجمة عن مخالفة قانون النقد
والتسليف إال ً
بناء على طلب خطي من حاكم مصرف لبنان.
ال تجري المالحقة في المخالفات المتعلقة بالرسوم الجمركية إال ً
بناء على طلب خطي من
مدير عام الجمارك .في الحاالت التي يحق فيھا لإلدارة المختصة أن تجري مصالحة مع
المدعى عليه تسقط دعوى الحق العام إذا جرت المصالحة قبل صدور الحكم .يتوقف تنفيذ
العقوبة إذا جرت المصالحة بعده ما لم يرد نص قانوني مخالف.
المادة  -21يمارس النائب العام المالي صالحياته المنصوص عليھا في ھذا القانون تحت
إشراف النائب العام التمييزي ،ضمن األصول والقواعد التي يطبقھا النائب العام
االستئنافي والمحددة في ھذا القانون وفي القوانين المالية.
تشمل ھذه الصالحيات جميع األراضي اللبنانية .وله في ھذا المجال أن يطلب ،بواسطة
النائب العام التمييزي ،من النائب العام االستئنافي في كل المحافظات تحريك دعوى الحق
العام أمام قضاة التحقيق أو االدعاء مباشرة أمام المحاكم المختصة.

المادة  -22للنائب العام المالي أن يستعين باالختصاصيين في الشؤون المصرفية والضريبية
والمالية ،بعد أن يحلفھم يمين الخبرة القانونية ،للقيام بالمھام التقنية والفنية التي يكلفھم بھا
ما لم يكونوا من الخبراء المحلفين.
ً
للنائب العام لدى محكمة التمييز أن يطلب تلقائيا أو ً
بناء على طلب النائب العام المالي،
بواسطة وزير العدل إلى رئاسة مجلس الوزراء ،تكليف ھيئة التفتيش المركزي إجراء أي
تحقيق في القضايا المالية المناط به أمر النظر فيھا.
المادة  -23تتولى النيابة العامة المالية مسك سجل عدلي خاص يتعلق بجميع الشركات
المعنية بالمرسوم رقم  3094تاريخ  .1993/1/25تدون فيه كل األحكام الجزائية
الصادرة في حقھا.
على رؤساء األقالم لدى المحاكم المختصة إبالغ النيابة العامة المالية عن كل حكم جزائي
صدر أو يصدر في حق الشركة بغية تدوينه ،في السجل العدلي الخاص بالشركات ،في
خالل ثالثة أشھر من تاريخ صدوره.

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ  -ﻣﻬﺎم اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ وإﺟﺮاءاﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﺸﻬﻮدة

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول  -ﻣﻬﺎم اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ

المادة  -24النيابة العامة االستئنافية مكلفة:
أ -استقصاء الجرائم التي ھي من نوع الجنحة أو الجناية ومالحقة المسھمين في ارتكابھا.
لھا أن تطلب مباشرة معاونة القوى األمنية عند إجراء مھامھا.
عليھا ،حال علمھا بوقوع جريمة خطرة ،أن تخبر فوراً النائب العام لدى محكمة التمييز وأن
تنفذ تعليماته.
ب -تحريك دعوى الحق العام ومتابعتھا.
ج -تمثيل النيابة العامة لدى محاكم االستئناف والجنايات وتنفيذ األحكام الصادرة عنھا.
د -إصدار بالغ بحث وتحر ،في حال عدم العثور على الشخص المشكو منه أو المشتبه فيه
أو جھل محل إقامته ،يتضمن كامل ھويته والجرم المسند إليه.
 -عند تنفيذ بالغ البحث والتحري يتوجب االتصال فوراً بالنيابة العامة التي أصدرته.

 يسقط بالغ البحث والتحري حكما ً بعد مرور عشرة أيام على تاريخ صدوره إال إذا قررالنائب العام تمديده لمھلة ثالثين يوما ً يسقط بعدھا حكما ً.
ه-إسقاط األحكام الجزائية أو منع أو تعليق تنفيذھا وفقا ً ألحكام المادة  147من قانون
العقوبات.
و -سائر المھام الموكولة إليھا في ھذا القانون وفي القوانين األخرى.
للمحامي العام لدى محكمة االستئناف أن يقوم بمھام النائب العام االستئنافي المحددة في ھذا
القانون.
المادة  -25تطلع النيابة العامة على الجرائم بوسيلة أو أكثر من الوسائل اآلتية:
أ -التحقيقات التي تجريھا بنفسھا.
ب -التقارير التي تردھا من السلطة الرسمية أو من موظف علم بوقوع جريمة أثناء قيامه
بوظيفته أو في معرض أو مناسبة قيامه بھا .وله حق إجراء التحقيق في اإلدارات
والمؤسسات العامة دون الحق باإلدعاء.
ج -االستقصاءات األولية التي تقوم بھا الضابطة العدلية عند تكليفھا بتقصي الجرائم
والمحاضر التي تضعھا عند علمھا بوقوعھا.
د -الشكاوى واإلخبارات التي تردھا مباشرة أو بواسطة النيابة العامة التمييزية أو
مساعديھا.
ه -أي وسيلة مشروعة تتيح لھا الحصول على معلومات عن الجريمة.
المادة  -26تدعي النيابة العامة االستئنافية بالجريمة وتحدد أسماء المدعى عليھم .ولھا أن
تدعي في حق مجھول أمام قاضي التحقيق فتحرك بادعائھا الدعوى العامة.
المادة  -27يقصد بالشكوى تلك التي تصدر عن شخص متضرر أو وكليه أما األخبار
فمصدره مخبر علم بالجريمة أو سمع عنھا .ال يقبل أخبار إال إذا ورد خطيا ً ومذيالً بتوقيع
واضعه أو وكيله.
يجب أن يذكر في كل من الشكوى أو األخبار اسم الشاكي أو المخبر ،بشكل واضح
وكامل ،ومحل إقامته.
المادة  -28على كل شخص شاھد اعتداء على األمن العام أو على سالمة اإلنسان أو حياته
أو ملكه أن يخبر بذلك النائب العام االستئنافي أو أحد مساعديه التابع له محل وقوع
الجريمة أو محل إلقاء القبض على مرتكبھا أو محل إقامته .أن امتنع دون عذر مشروع
عن األخبار فيالحق أمام القاضي المنفرد الجزائي التابع له محل وقوع الجريمة ويعاقب
بغرامة حدھا األدنى مايتا ألف ليرة واألقصى مليونا ليرة.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ  -إﺟﺮاءات اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﺸﻬﻮدة

المادة  -29تعد الجريمة مشھودة:
أ -الجريمة التي تشاھد عند وقوعھا.
ب -الجريمة التي يقبض على فاعلھا أثناء أو فور ارتكابھا.
ج -الجريمة التي يالحق فيھا المشتبه فيه بناء على صراخ الناس.
د -الجريمة التي يتم اكتشافھا فور االنتھاء من ارتكابھا في وقت تدل آثارھا عليھا بشكل
واضح.
ه -الجريمة التي يضبط فيھا مع شخص أشياء أو أسلحة أو أوراق يستدل منھا على أنه
مرتكبھا ،وذلك في خالل األربع والعشرين ساعة من وقوعھا.
المادة  -30تنزل منزلة الجريمة المشھودة تلك التي تقع داخل بيت فيطلب صاحبه أو أحد
شاغليه ،في مھلة أربع وعشرين ساعة من تاريخ اكتشافھا ،من النيابة العامة التحقيق فيھا
سواء أكانت جناية أو جنحة.
المادة  -31إذا وقعت جناية مشھودة فعلى النائب العام أو المحامي العام أن ينتقل ،فور
إبالغه عنھا ،إلى مكان وقوعھا وأن يحيط قاضي التحقيق األول أو قاضي التحقيق
المناوب علما ً بانتقاله دون أن يكون ملزما ً بانتظاره ليباشر القيام:
أ -بتنظيم محضر يثبت فيه ما شاھده من آثارھا ويصف مكان وقوعھا وما ظھر له من
دالئل على الظروف التي حصلت فيھا.
ب -بضبط األسلحة وسائر المواد الجرمية المستعملة في ارتكابھا وجميع األشياء التي
تساعد على كشف الحقيقة ،وباستجواب المشتبه فيه عن األشياء المضبوطة بعد عرضھا
عليه.
ج -باالستماع إلى األشخاص الذين شاھدوا الجريمة أو توافرت لديھم معلومات عنھا بعد
تحليفھم يمين الشاھد القانونية.
تدون كل إفادة في محضر يوقعه النائب العام أو المحامي العام والكاتب والشاھد .عند تمنع
ھذا األخير عن التوقيع يشار إلى ذلك في المحضر.

المادة  -32للنائب العام أو المحامي العام أن يمنع من وجد في مكان وقوع الجناية من
مغادرته .من يخالف قرار المنع يالحق أمام القاضي المنفرد التابع له محل وقوع الجريمة
ويعاقب بغرامة تتراوح بين مايتي ألف ومليوني ليرة.
إذا وجد ،بين الحضور شخص توافرت فيه شبھات قوية فيأمر بالقبض عليه ويستجوبه
ويبقيه محتجزاً على ذمة التحقيق مدة ال تزيد عن أربع وعشرين ساعة )عدلت ھذه المدة
لتصبح ثماني وأربعين ساعة وفقا ً للقانون رقم  359تاريخ  (2001/8/16ما لم ير أن
التحقيق يحتم مھلة إضافية فيقرر تمديد احتجازه مدة مماثلة .وللمستجوب أن يستعين بمحام
لحضور استجوابه .وله ،أثناء احتجازه ،أو لوكيله أو ألي فرد من عائلته أن يطلب
عرضه على طبيب لمعاينته فيعين النائب العام أو المحامي العام طبيبا ً فور تقديم الطلب
إليه .على الطبيب أن يجري المعاينة دون حضور أي من الضباط العدليين ومعاونيھم.
وعليه أن يرفع تقريره إلى من كلفه بمھمة المعاينة وأن يسلم المدعى عليه نسخة عنه في
مھلة ال تتجاوز األربع والعشرين ساعة.
إذا استطاع المشتبه فيه أن يتوارى عن األنظار أو لم يكن حاضراً عند بدء التحقيق أصدر
النائب العام أو المحامي العام مذكرة بإحضاره .وعندما يحضر أمامه يستجوبه في الحال.
ال يعد األخبار سببا ً كافيا ً إلصدار مذكرة اإلحضار في حق من له مقام معروف.
تتوقف اإلجراءات المختصة بالجناية المشھودة بعد انقضاء مھلة ثمانية أيام على البدء بھا.
المادة  -33للنائب العام أن يدخل إلى منزل المشتبه فيه للتفتيش عن المواد التي يقدر أنھا
تساعد على إنارة التحقيق .له أن يضبط ما يجده منھا وينظم محضراً بما ضبطه واصفا ً
إياه بدقة وتفصيل وأن يقرر حفظ المواد المضبوطة بحسب طبيعتھا ويجري التفتيش
بحضور المشتبه فيه أو المدعى عليه .إن لم يكن حاضراً أو تمنع عن الحضور أو كان
متواريا ً عن األنظار فيجري التفتيش بحضور وكيله أو اثنين من أفراد عائلته الراشدين أو
شاھدين يختارھما النائب العام.
 بعد إتمام عملية التفتيش وضبط المواد يعرض النائب العام على المشتبه فيه أو المدعىعليه أو وكيله أو من سبق ذكرھم المواد المضبوطة ويطلب من كل منھم التوقيع على
المحضر الذي يثبتھا فإن امتنع فيشير إلى ذلك في المحضر.
 إذا وجد النائب العام أثناء التفتيش أشياء ممنوعة فيضبطھا وإن لم تكن من المواد الناتجةعن الجريمة أو المستعملة فيھا أو المتعلقة بھا وينظم محضراً بھا على حدة.
 للنائب العام أن يكلف ضابطا ً عدليا ً بإجراء التفتيش في منزل المشتبه فيه أو المدعىعليه تحت إشرافه ومراقبته ووفقا ً لألصول التي يتبعھا النائب العام نفسه.
 ال يجوز الدخول إلى المنازل للتفتيش أو البحث عن الجاني إال بين الساعة الخامسةصباحا ً والثامنة ليالً .ما لم يوافق صاحب المنزل صراحة على ذلك خارج ھذه الفترة.
غير أن للنائب العام أو للضابط العدلي المكلف أن يجري التفتيش والبحث عن المشتبه فيه
في أي وقت في األماكن العامة أو في المنازل التي اكتسبت ھذا الطابع بفعل الممارسة.
المادة  -34إذا استلزمت طبيعة الجريمة أو آثارھا االستعانة بخبير أو أكثر لجالء بعض
المسائل التقنية أو الفنية فيعين النائب العام الخبير المختص ويحدد مھمته بدقة.

 إذا كانت حالة المجني عليه تستلزم المعاينة الطبية أو التشريح فيستدعي النائب العامالطبيب الشرعي أو الطبيب المختص ويكلفه بالمھمة المطلوب تنفيذھا بدقة ووضوح.
 ال يباشر الخبير أو الطبيب مھمته إال بعد أن يحلف اليمين بأن يقوم بھا وفق ما يفرضهالضمير والشرف.
ً
 ال يحق له أن يتجاوز المھمة المحددة له .بعد أن ينجزھا يضع تقريرا يذكر فيه المرجعالذي عينه والمھمة المحددة له واإلجراءات التي قام بھا والنتيجة التي خلص إليھا.
المادة  -35يقوم النائب العام بأي إجراءات تحقيقية أخرى يراھا ضرورية لجمع المعلومات
المفيدة عن الجناية ولتوفير األدلة عليھا ولكشف فاعليھا أو المتدخلين فيھا .يجب أن تكون
اإلجراءات مشروعة وغير مشوبة بعيوب اإلكراه المعنوي أو المادي.
عليه أن يثبت في المحاضر التي يضعھا جميع اإلجراءات التي قام بھا وأن يحدد في ھذه
المحاضر وقت بدء اإلجراء ووقت انتھائه وكل وسيلة استعملت في تنفيذه .ثم يوقع كل
محضر من المحاضر مع الكاتب الذي استعان به.
المادة  -36على النائب العام أن يتوقف عن متابعة تحقيقاته في الجريمة المشھودة عند
حضور قاضي التحقيق وأن يسلمه المحاضر التي نظمھا والمواد التي ضبطھا ما خال منھا
تلك التي ال تتعلق بالجريمة والتي صار ضبطھا لكونھا ممنوعة بطبيعتھا .عليه أن يدعي
أمامه بالجريمة المرتكبة في حق من توافرت األدلة أو الشبھات حول إسھامه في ارتكابھا.
إذا انقضت مھلة الحالة المشھودة دون أن يحضر قاضي التحقيق فعلى النائب العام أن
ينھي تحقيقاته فيھا ويحيل األوراق إلى قاضي التحقيق مشفوعة بادعائه.
المادة  -37على القاضي المنفرد ،عند وقوع جريمة مشھودة ضمن نطاق دائرته ،أن ينتقل
إلى المكان لمباشرة التحقيق فيھا ،إذا لم يحضر إليه النائب العام أو قاضي التحقيق ،وأن
يتبع األصول المقررة للنائب العام في ھذا المجال .يتوقف عن متابعة تحقيقاته عند حضور
أي منھما .عندما يكمل تحقيقاته يحيلھا إلى النائب العام.

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ  -اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ

اﻟﺒﺎب اﻷول  -أﺷﺨﺎص اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ

المادة  -38يقوم بوظائف الضابطة العدلية ،تحت إشراف النائب العام لدى محكمة التمييز،
النواب العامون والمحامون العامون.
يساعد النيابة العامة ،ويعمل تحت إشرافھا في إجراء وظائف الضابطة العدلية ،كل في حدود
اختصاصه المنصوص عليه في ھذا القانون وفي القوانين الخاصة به ،اآلتي ذكرھم:
 -1المحافظون والقائمقامون.
 -2مدير عام قوى األمن الداخلي وضباط قوى األمن الداخلي والشرطة القضائية والرتباء
العاملون في القطاعات اإلقليمية ورؤساء مخافر قوى األمن الداخلي.
 -3مدير عام األمن العام وضباط األمن العام ورتباء التحقيق في األمن العام .ومدير عام
أمن الدولة ،ونائب المدير العام ،وضباط أمن الدولة ورتباء التحقيق في أمن الدولة.
 -4مختارو القرى.
 -5قادة السفن البحرية وقادة الطائرات والمركبات الجوية.
المادة  -39لنواطير القرى وموظفي المراقبة في وزارة الصحة ومراقبي األحراج وحماية
المستھلك وللموظفين المختصين بالرقابة في الجمارك وإدارة حصر التبغ والتنباك وفي
المرافئ والمطارات وفي وزارة السياحة وللحراس الليليين أن يضبطوا ،كل في حدود
اختصاصه ووفق األنظمة المنوط به تطبيقھا ،المخالفات ويثبتوھا في محاضر منظمة
أصوالً ويودعوھا القاضي المنفرد المختص.

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ  -إﺟﺮاءات اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﺸﻬﻮدة وﺧﺎرﺟﻬﺎ

المادة  -40تقوم الضابطة العدلية في الجريمه المشھودة باالجراءات التي يقوم بھا النائب
العام عندما يتعذر عليه مباشرتھا بنفسه ،وعلى الضابط العدلي ان يراعي في اجراءته
االصول التي حددھا القانون للنائب العام عند توليه التحقيق في الجريمة المشھودة0
كما تقوم الضابطة العدلية ،خارج الجريمة المشھودة بتكليف النيابة العامة ،باستقصاء
الجرائم ،من نوع الجناية ألجناية أو الجنحة ،موضوع الشكاوى واالخبارات التي تحيلھا
اليھا النيابة العامة.

اﻟﻔﺼﻞ اﻻول  -اﺟﺮاءات اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﺸﻬﻮدة

المادة  -41إذا وقعت جريمة مشھودة ينتقل الضابط العدلي فوراً إلى مكان حصولھا ويبلغ
النائب العام المختص بھا .ويحافظ على اآلثار والمعالم والدالئل القابلة للزوال وعلى كل
ما يساعد على جالء الحقيقة .يضبط األسلحة والمواد المستعملة في الجريمة أو الناتجة
عنھا .يستمع إلى الشھود دون تحليفھم اليمين .يقوم بالتحريات ويقبض على من تتوافر
شبھات قوية حول ارتكابه الجريمة أو إسھامه فيھا ويجري التفتيش في منزله ويضبط ما
يعثر عليه من مواد جرمية أو أشياء ممنوعة .يستعين بالخبرة عند االقتضاء .له أن
يستجوب المشتبه فيه شرط أن يدلي بأقواله بإرادة واعية حرة ودون استعمال أي وجه من
وجوه اإلكراه ضده .إذا التزم الصمت فال يجوز إكراھه على الكالم.
على الضابط العدلي الذي يتولى التحقيق في الجريمة المشھودة أن يطلع النائب العام
المختص على مجرياته وأن يتقيد بتعليماته.
إذا كلف النائب العام المختص الضابط العدلي ببعض األعمال التي تدخل ضمن صالحيته
فعليه أن يتقيد بمضمون التكليف.
المادة  -42إذا كانت الجريمة المشھودة من نوع الجناية ،وكانت ضرورات التحقيق تستلزم
ثمان وأربعين ساعة
اإلبقاء على المشتبه فيه محتجزاً مدة أطول ،فإن تمديد المھلة حتى
ِ
)عدلت ھذه المدة لتصبح أربعة أيام على األكثر وفقا ً للقانون رقم  359تاريخ
 (2001/8/16على األكثر يتم بقرار خطي معلل من النائب العام االستئنافي الذي
يصدره بعد إطالعه على الملف وتثبته من مبررات التمديد .يحق للمشتبه فيه أو لوكيله أو
ألي فرد من عائلته أن يطلب في خالل المھلة اإلضافية تكليف طبيب لمعاينته .وعلى
النائب العام أن يعين الطبيب المختص فور تقديم الطلب إليه وعلى الطبيب أن يجري
المعاينة دون حضور الضابط العدلي وأن يقدم تقريره إلى النائب العام أثر ذلك في مدة ال
تتجاوز األربع والعشرين ساعة .في مطلق األحوال تحسم مدة االحتجاز من العقوبة التي
قد يحكم بھا.
يلتزم الضابط العدلي في جميع اإلجراءات التي يقوم بھا بالسرية التامة .إذا ثبت إفشاؤه
مضمون ما ضبطه من وثائق أو رسائل أو أي من األسرار التي يحرص المشتبه فيه على
إبقائھا مكتومة فيالحق أمام القاضي المنفرد الجزائي الذي يقع ضمن دائرته الفعل المشكو
منه ويعاقب بالحبس من شھر إلى سنة وبالغرامة من مايتي ألف إلى مليوني ليرة أو
بإحدى ھاتين العقوبتين.

المادة  -43إذا رأى الضابط العدلي أن ثمة أوراقا ً أو أشياء تفيد التحقيق موجودة لدى
شخص لم تتوافر شبھات قوية ضده فيكون للنائب العام أو لقاضي التحقيق ،دون الضابط
العدلي ،أن يجري التفتيش في منزل ھذا الشخص ما لم يوافق ھذا األخير دون إكراه على
أن يقوم الضابط العدلي بالتفتيش.
ً
كل تفتيش تجريه الضابطة العدلية في أحد المنازل ،خالفا لألصول التي حددھا القانون
للنائب العام في الجناية المشھودة ،يكون باطالً .يتعرض الضابط العدلي الذي يدخل
المنزل ،خالفا ً لھذه األصول ويجري التفتيش فيه ،للمالحقة بالجنحة المنصوص عليھا في
المادة  370من قانون العقوبات غير أن اإلبطال في ھذا الشأن يقتصر على المعاملة
الباطلة وال يتعداه إلى سائر إجراءات التحقيق.
المادة  -44إذا حضر النائب العام أو قاضي التحقيق فيتوقف الضابط العدلي عن متابعة
إجراءاته ما لم يكلفه أحدھما خطيا ً بمتابعتھا .يمكن أن يشمل التكليف استجواب المشتبه
فيه.
ال يحق للضابط العدلي ،بعد انتھاء حالة الجريمة المشھودة ،أن يجري أي تحقيق إضافي
وإنما عليه أن يحيل المحاضر التي نظمھا إلى النائب العام فور انتھاء ھذه الحالة مع
المواد التي ضبطھا أثناء التفتيش.
المادة  -45لكل شخص ،في حالة الجريمة المشھودة ،جناية كانت أم جنحة تستوجب عقوبة
الحبس ،أن يقبض على الفاعل المتلبس بھا ويحضره إلى أقرب مركز للضابطة العدلية.
المادة  -46إذا كان الجرم المشھود من نوع الجنحة التي تستوجب عقوبة الحبس سنة على
األقل فللضابط العدلي أن يقبض على المشتبه فيه وأن يحقق في الجنحة تحت إشراف
النائب العام.
للنائب العام أن يقرر توقيف المدعى عليه بالجنحة وإحالته مباشرة أمام القاضي المنفرد
لمحاكمته وفقا ً لألصول المنصوص عليھا في ھذا القانون.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ  -إﺟﺮاءات اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﺧﺎرج اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﺸﻬﻮدة

المادة  -47يتولى الضباط العدليون ،بوصفھم مساعدي النيابة العامة ،المھام التي تكلفھم
النيابة العامة فيھا استقصاء الجرائم غير المشھودة وجمع المعلومات عنھا والقيام
بالتحريات الرامية إلى كشف فاعليھا والمسھمين في ارتكابھا وجمع األدلة عليھم ،بما
يستلزم ذلك من ضبط المواد الجرمية وإجراء كشوفات حسية على أماكن وقوع الجرائم
ودراسات علمية وتقنية على ما خلفته من آثار ومعالم ومن سماع إلفادات الشھود دون
تحليفھم اليمين وألقوال المشكو منھم أو المشتبه فيھم .إن امتنعوا أو التزموا الصمت فيشار
إلى ذلك في المحضر وال يحق لھم إكراھھم على الكالم أو استجوابھم تحت طائلة بطالن
إفاداتھم.
عليھم أن يطلعوا النيابة العامة على ما يقومون به من إجراءات ويتقيدوا بتعليماتھا وال
يحق لھم تفتيش منزل أو شخص إال بعد استحصالھم على إذن مسبق من النيابة العامة .في
حال اإلذن لھم بالتفتيش عليھم أن يراعوا األصول التي حددھا القانون للنائب العام في
ً
باطال ،غير أن اإلبطال
الجريمة المشھودة .كل تفتيش يجرونه ،خالفا ً لھذه األصول ،يكون
يقتصر على معاملة التفتيش وال يتعداه إلى غيرھا من اإلجراءات المستقلة عنھا.
يحظر عليھم احتجاز المشتبه فيه في نظاراتھم إال بقرار من النيابة العامة وضمن مدة ال
تزيد على أربع وعشرين ساعة )عدلت ھذه المدة لتصبح ثماني وأربعين ساعة وفقا ً
للقانون رقم  359تاريخ  .(2001/8/16يمكن تمديدھا مدة مماثلة فقط ً
بناء على موافقة
النيابة العامة.
تحسب فترة احتجازه من مدة توقيفه.
يتمتع المشتبه فيه أو المشكو منه ،فور احتجازه لضرورات التحقيق ،بالحقوق اآلتية:
 -1االتصال بأحد أفراد عائلته أو بصاحب العمل أو بمحام يختاره أو بأحد معارفه.
 -2مقابلة محام يعينه بتصريح يدون على المحضر دون الحاجة إلى وكالة منظمة وفقا ً
لألصول.
 -3االستعانة بمترجم محلف إذا لم يكن يحسن اللغة العربية.
 -4تقديم طلب مباشر ،أو بواسطة وكيله أو أحد أفراد عائلته إلى النائب العام ،بعرضه
على طبيب لمعاينته .يعين النائب العام له طبيبا ً فور تقديم الطلب إليه .على الطبيب
أن يجري المعاينة دون حضور أي من الضباط العدليين ،وأن يرفع تقريره إلى
النائب العام في مدة ال تتجاوز األربع والعشرين ساعة .يبلغ النائب العام المستدعي
نسخة عن ھذا التقرير فور تسلمه إياه ،وللمحتجز وألي ممن سبق ذكرھم ،إذا مدد
احتجازه تقديم طلب معاينة جديدة.
ً
على الضابطة العدلية أن تبلغ المشتبه فيه ،فور احتجازه ،بحقوقه المدونة آنفا وأن تدون
ھذا اإلجراء في المحضر.
المادة  -48إذا خالف الضابط العدلي األصول المتعلقة باحتجاز المدعى عليه أو المشتبه فيه
فيتعرض للمالحقة بجريمة حجز الحرية المنصوص والمعاقب عليھا في المادة  367من
قانون العقوبات باإلضافة إلى العقوبة المسلكية سواء أكانت الجريمة مشھودة أم غير
مشھودة.

المادة  -49للنائب العام أن يتولى التحقيق األولي بنفسه .إذا فعل فيكون لوكيل المشتبه فيه
أن يحضر مع موكله أثناء استجوابه.
ما خال استجواب المشتبه فيه أو المشكو منه إذا لم يتول التحقيق بنفسه فإنه يدقق في
التحقيقات األولية التي يجريھا الضابط العدلي .إذا وجد أن الجريمة من نوع الجناية أو
أنھا جنحة تستلزم التوسع في التحقيق فيدعي بھا أمام قاضي التحقيق.
إذا كان التحقيق في الجنحة كافيا ً فيدعي بھا أمام القاضي المنفرد المختص.
المادة  -50للنائب العام أن يقرر حفظ أوراق التحقيق األولي إذا تبين له أن الفعل ال يؤلف
جريمة أو أن األدلة على وقوع الجريمة غير كافية أو أن الدعوى العامة قد سقطت لسبب
من األسباب المنصوص عليھا في المادة  10من ھذا القانون.
ال يحق للنائب العام الذي ادعى في قضية ما أن يتولى التحقيق أو الحكم فيھا.

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ  -ﻗﻀﺎة اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ووﻇﺎﺋﻔﻬﻢ

اﻟﺒﺎب اﻷول  -ﺗﻨﻈﻴﻢ دواﺋﺮ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ

المادة  -51في مركز ونطاق كل محكمة استئناف دائرة تحقيق مؤلفة من قاضي تحقيق أول
وقضاة تحقيق .يرأس دائرة التحقيق قاضي التحقيق األول.
تحال على قاضي التحقيق األول ورقة الطلب التي تدعي فيھا النيابة العامة بالجرائم .كما
تقدم إليه الدعاوى المباشرة التي يقدمھا المتضررون من الجرائم مشفوعة بإدعاءاتھم
الشخصية.
يتولى قاضي التحقيق األول بنفسه التحقيق في القضايا الھامة ويوزع القضايا األخرى
على قضاة التحقيق في دائرته.
يشرف على حسن سير العمل في دائرته.

المادة  -52ال يجوز لقاضي التحقيق الذي تحال إليه الدعوى أن يرفض التحقيق فيھا .إنما
يحق له أن يعرض تنحيه عن النظر فيھا .يحق لكل من أطراف النزاع أن يطلب رده.
تطبق على كل من طلب التنحي والرد القواعد الواردة في ھذا الشأن في قانون أصول
المحاكمات المدنية.
إذا حال مانع ما دون قيام قاضي التحقيق بوظيفته فينتدب الرئيس األول لمحكمة
االستئناف قاضيا ً للقيام بھا.
ال يجوز لقاضي التحقيق الذي يتولى التحقيق في قضية ما أن يحكم فيھا أو أن يشترك في
الحكم فيھا.
المادة  -53يبقى التحقيق سريا ً ما لم تحل الدعوى على قضاة الحكم باستثناء ما يتعلق
بالقرار الظني .يتعرض كل من يفشي سرية التحقيق للمالحقة أمام القاضي المنفرد الذي
يقع ضمن دائرته الفعل المشكو منه ويعاقب بالحبس من شھر إلى سنة وبالغرامة من مئة
ألف إلى مليون ليرة أو بإحدى ھاتين العقوبتين.
المادة  -54تكون الھيئة االتھامية المرجع االستئنافي لقرارات قاضي التحقيق .تتولى وحدھا
سلطة االتھام بالجناية وتمارس حق التصدي في الحاالت المبينة في القانون.

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ  -وﻇﺎﺋﻒ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺸﻬﻮدة

المادة  -55إذا وقعت جناية مشھودة فعلى قاضي التحقيق أن ينتقل إلى محل وقوعھا وأن
يباشر التحقيق فيھا دون أن ينتظر النائب العام .إذا حضر النائب العام فال يحق له أن
يشترك معه في التحقيق أو أن يجري تحقيقا ً موازيا ً في القضية نفسھا .إنما يحق له أن يقدم
ما يراه من طلبات .إذا كان قد سبقه إلى مكان الجريمة وباشر التحقيق فعليه أن يتوقف
عن متابعته ويتقيد بأحكام المادة  36من ھذا القانون.
على قاضي التحقيق أن يصطحب ،عند انتقاله إلى مكان الجريمة ،كاتب دائرته .إذا
استعان بكاتب من أفراد الضابطة العدلية فيجب أن يحلفه اليمين بأن يقوم بعمله بأمانة
وإخالص وأن يحافظ على سرية التحقيق.

المادة  -56يمارس قاضي التحقيق في الجناية المشھودة ،جميع الصالحيات التي يتمتع بھا
النائب العام .يقوم بجميع األعمال واإلجراءات التي انيطت به والمنصوص عليھا في
المواد 31و  32و 33و 34و 35من ھذا القانون.
المادة  -57بعد االنتھاء من اإلجراءات التي اقتضاھا التحقيق في الجناية المشھودة يودع
قاضي التحقيق األوراق النائب العام الذي يدعي بحق المشتبه فيھم ويبدي طلباته.
بعد إدعاء النيابة العامة يمارس قاضي التحقيق مھامه وفقا ً لألصول العادية.
يحق للنائب العام أن يطلع في أي وقت على ملف التحقيق ويبدي خطيا ً طلباته .ينظر
قاضي التحقيق فيھا ويقرر قبولھا أو رفضھا .إذا رفضھا فيلزم بإطالع النائب العام على
ذلك يكون لھذا األخير حق استئناف كل قرار مخالف لطلبه أمام الھيئة االتھامية .يلتزم
قاضي التحقيق بما تقضي به الھيئة االتھامية بنتيجة االستئناف.
المادة  -58إذا وقعت جنحة مشھودة عقوبتھا الحبس سنة على األقل فللنائب العام أن يطلب
من قاضي التحقيق أن ينتقل إلى مكان وقوعھا إلجراء التحقيق محليا ً.
على قاضي التحقيق أن يراعي في التحقيق اإلجراءات المتبعة في الجناية المشھودة.

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ  -وﻇﺎﺋﻒ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﻬﻮدة

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول  -أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ

المادة  -59ال يحق لقاضي التحقيق أن يباشر التحقيق ،خارج حالة الجريمة المشھودة ،إال
إذا وضع يده على الدعوى العامة ً
بناء على ادعاء النيابة العامة أو على شكوى مباشرة
يتخذ فيھا المدعي المتضرر صفة اإلدعاء الشخصي أو على قرار تعيين المرجع أو قرار
نقل الدعوى.

المادة  -60يضع قاضي التحقيق يده على الدعوى العامة بصورة موضوعية .له أن
يستجوب بصفة مدعى عليه كل مشتبه في ارتكابه الجريمة فاعالً كان أم شريكا ً أم متدخالً
أم محرضا ً دون أن يتوقف في ذلك على ادعاء النيابة العامة.
إذا اكتشف أثناء التحقيق أفعاالً جرمية غير متالزمة مع الفعل المدعى به فيحيل الملف إلى
النائب العام ليدعي بھذه األفعال .أما إذا كانت األفعال المكتشفة متالزمة مع الفعل المدعى
به فال يلزمه للتحقيق فيھا ادعاء مسبق.
المادة  -61يلزم قاضي التحقيق باتباع الوسائل المشروعة أثناء قيامه بجميع اإلجراءات
التحقيقية التي تؤدي إلى كشف الحقيقة .عليه أن يثبت خطيا ً كل ما يجريه منھا.
إذا استدعى التحقيق إجراء كشف حسي على موقع الجريمة فينتقل قاضي التحقيق إليه
مصطحبا ً معه كاتب دائرته .يعلم النائب العام بانتقاله دون أن ينتظره ويجري الكشف وفقا ً
لألصول.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ  -ادﻋﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ أﻣﺎم ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ

المادة  -62على النائب العام أن يبين في ادعائه أمام قاضي التحقيق األول وصف الجريمة
وھوية كل من المسھمين في ارتكابھا وان يعين مكان وقوع الفعل الجرمي وزمانه وأن
يحدد طلباته.
إذا لم يتوصل إلى معرفة جميع المسھمين في الجريمة فيدعي بحق من عرف منھم وإال
يدعي بحق مجھول.
تتحرك بادعائه دعوى الحق العام سواء تولى ذلك بنفسه أم قام به أحد المحامين العامين.
على النائب العام أن يشفع ادعاءه باألوراق والمحاضر والمستندات التي تؤيده.
المادة  -63ليس لقاضي التحقيق أن يرفض السير بالدعوى العامة التي حركھا ادعاء النائب
العام إال إذا ثبت له أن الفعل المدعى به ال يشكل جرما ً جزائيا ً أو أن الدعوى العامة فيه قد
سقطت لسبب من أسباب سقوطھا .ال يتخذ قراره إال بعد استطالع رأي النائب العام.
له أن يقرر التوقف عن السير بالدعوى العامة بقرار يتخذه بعد استطالع رأي النائب
العام ،إذا وجد أن قاضي تحقيق آخر سبق له أن وضع يده على التحقيق ذاته أو على
تحقيق في جريمة متالزمة معه.

للنائب العام أن يطلب من قاضي التحقيق رفع يده عن الدعوى إذا توافرت شروط سبق
اإلدعاء فيھا أو كان ثمة تالزم بينھا وبين دعوى أخرى قيد التحقيق فتضم إلى ھذه
الدعوى.
المادة  -64ليس لقاضي التحقيق أن يقرر إبطال إدعاء النيابة العامة االستئنافية إذا وجد فيه
عيبا ً من شأنه أن يجعل وضع يده على الدعوى غير صحيح .غير أن له أن يقرر االمتناع
عن التحقيق لعلة ھذا العيب .على النائب العام ،إذا لم يصحح العيب ،أن يستأنف قرار
قاضي التحقيق أمام الھيئة االتھامية.
المادة  -65لقاضي التحقيق ،بعد أن يستطلع رأي النيابة العامة ،أن يقرر عدم اختصاصه
للنظر في القضية إذا ثبت أنھا تخرج عن نطاق صالحيته المكانية أو النوعية أو بالنظر
لصفة المدعى عليه .أن قراره في ھذا الشأن قابل لالستئناف أمام الھيئة االتھامية.
المادة  -66للنائب العام أن يدعي الحقا ً باألفعال التي اغفل االدعاء بھا في ادعائه األصلي
وفي حق من أغفله في ھذا االدعاء أو في ادعائه الالحق .على قاضي التحقيق أن
يستجوب ھؤالء بصفة مدعى عليھم وأن يعتد بھذه الصفة في إجراءات التحقيق كافة.
المادة  -67للمتضرر من الجريمة أن يقدم إلى قاضي التحقيق ادعاء شخصيا ً تابعا ً للدعوى
العامة التي حركھا ادعاء النيابة العامة.
عليه أن يتخذ محل إقامة مختاراً في المدينة أو البلدة التي يقع فيھا مركز قاضي التحقيق ما
لم يكن له في أي منھما محل إقامة حقيقي .إن لم يفعل فال يجوز له االعتراض على عدم
تبليغه األوراق الواجب إبالغه إياھا قانونا ً.
يمكن إعفاؤه كليا ً أو جزئيا ً من نفقات الدعوى ،ولو تقرر منع محاكمة المدعى عليه ،إذا
تبين أنه لم يسئ استعمال حقه في اإلدعاء.
إذا كان أجنبيا ً فيلزم بتقديم كفالة يقدر قاضي التحقيق مقدارھا وماھيتھا .يمكن إعفاؤه من
الكفالة إذا وجد في دعواه ما يبرر ھذا اإلعفاء.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ  -إدﻋﺎء اﻟﻤﺘﻀﺮر ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ أﻣﺎم ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ

المادة  -68لكل متضرر من جناية أو جنحة أن يتقدم بشكوى مباشرة إلى قاضي التحقيق
األول التابع له محل وقوع الجريمة أو مقام المدعى عليه أو مكان إلقاء القبض عليه وأن
يتخذ فيھا صفة االدعاء الشخصي.
تسجل الشكوى في قلم قاضي التحقيق األول الذي يقرر تكليف مقدمھا بدفع سلفة معجلة
تتضمن الرسوم والنفقات القضائية على أن ال تزيد عن واحد بالمئة من قيمة الدعوى.
ً
أجنبيا ،بأن يقدم كفالة نقدية أو عقارية يعين في
وعالوة على ذلك يكلف الشاكي ،إذا كان
قراره مقدارھا.
يعفى الشاكي من دفع السلفة إذا كان الفعل المدعى به من نوع الجناية.
إذا كان الفعل من نوع الجنحة يمكن لقاضي التحقيق أن يعفي الشاكي من دفع السلفة إذا
كان وضعه المالي ال يمكنه من ذلك .له أيضا ً أن يعفي الشاكي األجنبي من دفع الكفالة
للسبب نفسه بقرار معلل.
إن الشكوى التي يتخذ فيھا الشاكي صفة اإلدعاء الشخصي ويدفع ما يكلف به ،ما لم يعف
منه ،تحرك دعوى الحق العام تلقائيا ً .إذا لم يتوافر فيھا أحد ھذين الشرطين فتعد بمثابة
أخبار وتحال إلى النائب العام ليتخذ موقفا ً من تحريك الدعوى العامة.
للشاكي أن يرجع عن دعواه .إن فعل ذلك ،في خالل يومي عمل من تاريخ شكواه ،فال
يلزم بالنفقات الالحقة لرجوعه .ال يؤثر رجوعه على سير الدعوى العامة إال في الدعاوى
التي يؤدي فيھا إسقاط دعوى الحق الشخصي إلى إسقاط دعوى الحق العام.
المادة  -69يضطلع قاضي التحقيق األول شخصيا ً بالتحقيق في الشكوى المباشرة وله أن
يحيلھا إلى أحد قضاة التحقيق في دائرته.
يباشر القاضي الواضع يده على الشكوى المباشرة التحقيق فيھا بعد أن يستطلع رأي النيابة
العامة االستئنافية .غير أنه ال يتقيد برأيھا إذا تضمن رفض السير بالدعوى العامة السابق
تحريكھا باإلدعاء الشخصي وفقا ً ألحكام الفقرة الرابعة من المادة  68من ھذا القانون.
عليه أن يبلغ نسخة عن الشكوى ومربوطاتھا إلى المدعى عليه قبل أربع وعشرين ساعة
على األقل من استجوابه.
المادة  -70للنائب العام أن ينازع في صفة المدعي الشخصي لالدعاء قبل السير بالتحقيق.
للمدعى عليه أو لوكيله أن يدلي بھذا الدفع قبل االستجواب .على قاضي التحقيق ،بعد أن
يبلغ المدعي الشخصي ھذا الدفع ويمھله  24ساعة للجواب ،أن يبت فيه بعد استطالع
رأي النيابة العامة االستئنافية.
المادة  -71للنائب العام ،إذا وجد أن الشكوى غير واضحة ،أن يطلب إلى قاضي التحقيق
مباشرة التحقيق قبل أن يتخذ موقفا ً في شأنھا .في ھذا الحال يستجوب قاضي التحقيق
األشخاص المعينين في الشكوى كمدعى عليھم ويستمع إلى الشھود .ثم يحيل الملف إلى

النائب العام ليتخذ موقفا ً من المالحقة .لقاضي التحقيق ،إذا توافرت في حق من استمعھم
كشھود أدلة على اسھامھم في الجريمة أن يستجوبھم كمدعى عليھم شرط أن يتقيد بأحكام
المادة  61من ھذا القانون.
المادة  -72إذا قرر قاضي التحقيق منع المحاكمة عن الشخص الذي عينه الشاكي فللمدعي
عليه أن يطلب ،أمام القاضي المنفرد الجزائي بدل عطله وضرره بوجه المدعي الشخصي
الذي تجاوز حقه في التقاضي .على أن يقدم دعواه ،تحت طائلة عدم سماعھا ،في مھلة
ثالثة أشھر من تاريخ إبالغه قرار منع محاكمته.

اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ  -إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول  -اﻟﺪﻓﻮع اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ

المادة  -73يحق لكل من المدعى عليه أو لوكيله دون حضور موكله ،ومن النيابة العامة أن
يدلي مرة واحدة قبل استجواب المدعى عليه بدفع أو أكثر من الدفوع اآلتية:
 -1الدفع بانتفاء الصالحية.
 -2الدفع بسقوط الدعوى العامة بأحد أسباب السقوط المحددة قانوناً.
 -3الدفع بعدم قبول الدعوى لسبب يحول دون سماعھا أو السير بھا قبل البحث في
موضوعھا.
ً
ً
 -4الدفع بكون الفعل المدعى به ال يشكل جرما معاقبا عليه في القانون.
 -5الدفع بسبق اإلدعاء أو بالتالزم.
 -6الدفع بقوة القضية المحكوم بھا.
 -7الدفع ببطالن إجراء أو أكثر من إجراءات التحقيق.
على قاضي التحقيق ،بعد أن يستمع إلى المدعي الشخصي ويستطلع رأي النيابة العامة،
أن يبت في الدفع خالل أسبوع من تاريخ تقديمه.
لكل من الفرقاء في الدعوى أن يستأنف قراره.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ  -اﺳﺘﺠﻮاب اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ

المادة  -74على قاضي التحقيق أن يتحقق من شخصية المدعى عليه فيثبت اسمه ولقبه
وعمره ومكان والدته واسمي والديه ومحل إقامته ووضعه االجتماعي والعائلي وسوابقه
القضائية .له أن يستعين باالختصاصيين في الطب النفسي كما في الطب العضوي في
مجال التأكد من شخصية المدعى عليه .إذا طلب ھذا األخير أو وكيله معاينته نفسيا ً أو
جسديا ً فال يحق لقاضي التحقيق أن يرفض طلبه إال بقرار معلل.
المادة  -75يستجوب قاضي التحقيق المدعى عليه في دائرته إال إذا استحال على ھذا
األخير الحضور إليھا بسبب المرض أو العجز أو لعذر آخر حري بالقبول .عند تحقق
المانع ينتقل قاضي التحقيق من دائرته بصحبة كاتبه إلى المكان الذي يتسنى له فيه
استجواب المدعى عليه وفقا ً لألصول المبينة الحقا ً.
المادة  -76على قاضي التحقيق ،عند مثول المدعى عليه أمامه في المرة األولى ،أن يحيطه
علما ً بالجريمة المسندة إليه فيلخص له وقائعھا ويطلعه على األدلة المتوافرة لديه أو على
الشبھات القائمة ضده لكي يتمكن من تفنيدھا والدفاع عن نفسه .ال يلزم قاضي التحقيق بأن
يعطيه الوصف القانوني للوقائع.
على قاضي التحقيق أن ينبھه إلى حقوقه ال سيما حقه في االستعانة بمحام واحد أثناء
االستجواب.
إذا اغفل قاضي التحقيق إعالم المدعى عليه بالجريمة المسندة إليه ،وفاقا ً لما سبق بيانه،
أو تنبيھه إلى حقه باالستعانة بمحام أدى ذلك إلى بطالن االستجواب كدليل من أدلة
اإلثبات.
المادة  -77على قاضي التحقيق أن يراعي مبدأ حرية إرادة المدعى عليه أثناء استجوابه
وأن يتأكد من أنه يدلي بإفادته بعيداً عن كل تأثير خارجي عليه سواء أكان معنويا ً أم ماديا ً.
إذا رفض المدعى عليه اإلجابة والتزم الصمت فال يحق لقاضي التحقيق أن يكرھه على
الكالم.
إذا تظاھر المدعى عليه بإصابته بمرض جسدي أو نفسي أو عقلي أثناء استجوابه فيمكن
االستعانة بالخبرة الطبية لبيان حقيقة وضعه.

المادة  -78إذا رفض المدعى عليه االستعانة بمحام فال يلزم قاضي التحقيق بتعيين محام
له .يدون ذلك في المحضر تحت طائلة بطالن االستجواب واإلجراءات الالحقة له.
يستجوبه دون محام ويستمر في إجراءات التحقيق.
إذا اختار محاميا ً للدفاع عنه فال يجوز لقاضي التحقيق أن يستجوبه أو أن يستمر في
إجراءات التحقيق إال بعد حضور المحامي وإطالعه على جميع أعمال التحقيق ما عدا
إفادات الشھود وذلك تحت طائلة إبطال االستجواب واإلجراءات الالحقة له .إذا تعذر على
المدعى عليه تكليف محام فيعين له قاضي التحقيق محاميا ً أو يعھد بتعيينه إلى نقيب
المحامين .للمدعى عليه ،في أي وقت من أوقات التحقيق أن يبلغ قاضي التحقيق ،اسم
المحامي الذي كلفه الدفاع عنه .إذا اختار لھذه الغاية عدة محامين فيجب أن يبلغ قاضي
التحقيق باسم المحامي الذي ستوجه إليه مذكرة الدعوة.
يدعى المحامي بمذكرة ترسل إليه قبل يوم على األقل من االستجواب .على كاتب قاضي
التحقيق أن يثبت ھذا اإلجراء في المحضر مع ذكر تاريخ إرسال المذكرة .إذا لم يتبلغ
المحامي مذكرة دعوته قبل موعد الجلسة فإن حضوره االستجواب ،دون أن يعترض على
إجراء تبليغه ،يحول دون إبطال االستجواب.
إذا لم يحضر المحامي الوكيل رغم إبالغه أصوالً موعد الجلسة دون عذر مشروع
فلقاضي التحقيق أن يتابع االستجواب.
المادة  -79على قاضي التحقيق ،قبل كل استجواب الحق لالستجواب األول أن يسأل
المدعى عليه عما إذا كانت موافقته على أن يستجوب دون االستعانة بمحام مستمرة وأن
يثبت ذلك في المحضر تحت طائلة بطالن ھذا االستجواب واإلجراءات الالحقة له.
للمدعى عليه أن يتصل بحرية بوكيله المحامي طيلة فترة التحقيق .وتكون االتصاالت
بينھما سرية .ال يعتد بأي دليل ناجم عن خرق مبدأ السرية.
المادة  -80استثناء لما نصت عليه كل من المادتين  78و 79من ھذا القانون ،يجوز
لقاضي التحقيق بقرار معلل أن يبدأ في استجواب المدعى عليه مباشرة في حال وجود أثر
أو دليل يخشى زواله.
يجوز له أن يستجوب المدعى عليه دون محام في حالة الجريمة المشھودة والجريمة التي
تنزل منزلتھا.
المادة  -81إذا حضر وكيل المدعى عليه االستجواب فال يجوز له طرح أي سؤال على
موكله أو الخصم إال بواسطة قاضي التحقيق ،وله أن يبدي بعض المالحظات وأن
يعترض على ما يراه متنافيا ً مع أصول التحقيق في ما يطرحه قاضي التحقيق من أسئلة.
إذا لم يأذن قاضي التحقيق للمحامي بالكالم أو بطرح السؤال أو بإبداء المالحظات أو
االعتراضات فعليه أن يثبت ذلك في محضر االستجواب.

للنائب العام أو أحد معاونيه أن يحضر استجواب المدعى عليه ،وله أثناء ذلك أن يطرح
األسئلة ويبدي المالحظات بواسطة قاضي التحقيق.
ً
إذا كان المدعى عليه ال يحسن اللغة العربية فيعين له قاضي التحقيق مترجما ال يباشر
مھمته إال بعد أن يحلف اليمين بأن يقوم بعمله بصدق وأمانة.
إذا كان المدعى عليه أبكم أو أصم أو غير قادر على النطق فيستعين قاضي التحقيق بمن
يستطيع مخاطبته باإلشارة أو بغيرھا بعد أن يحلف اليمين بأن يراعي في عمله الصدق
واألمانة .إذا كان األصم أو األبكم يعرف الكتابة فيجري استجوابه بطريقة تدوين األسئلة
خطيا ً وتدوين إجابته عليھا .على أن تربط الورقة التي يجيب بھا األسئلة بمحضر
االستجواب.
للمدعي الشخصي والمسؤول بالمال والضامن أن يحضروا استجواب المدعى عليه أو أن
يكلف كل منھم محاميا ً لھذا الغرض .لكل منھم أن يطرح األسئلة ويبدي المالحظات
بواسطة قاضي التحقيق.
إذا تعدد المدعى عليھم فال يكون ألحدھم أو لوكيله ،أن يحضر استجواب غير موكله إال
في حال إجراء المقابلة بينھم.
المادة  -82إذا كان قاضي التحقيق قد استجوب المدعى عليه حول فعل جرمي ،باعتباره
جنحة ،ثم تبين له أن الوصف المنطبق عليه جنائي فعليه أن يعيد استجوابه وأن ينبھه إلى
أن من حقه االستعانة بمحام إن لم يكن قد عين محاميا ً لمعاونته في الدعوى.
مع مراعاة الفقرة ما قبل األخيرة من المادة  81من ھذا القانون ،للمدعى عليه والمدعي
الشخصي والمسؤول بالمال والضامن أو لوكالئھم أن يحضروا أعمال التحقيق ما عدا
سماع الشھود .يجب إبالغ كل منھم مذكرة دعوته قبل أربع وعشرين ساعة على األقل من
العمل التحقيقي الذي يتناوله وإال كان العمل الجاري في غيابه باطالً.
إذا حضر من تقرر دعوته منھم ،دون أن يحتج على طريقة تبليغه أو على عدم مراعاة
مھلة األربع وعشرين ساعة ،اعتبر العمل التحقيقي الذي يتناوله صحيحا ً.
على كل من المسؤول بالمال والضامن أن يتخذ محل إقامة مختاراً ضمن المدينة أو البلدة
التي تقع فيھا دائرة قاضي التحقيق ما لم يكن له في أي منھما محل إقامة حقيقي لكي يتبلغ
فيه ما يجب تبليغه إياه من أوراق ومذكرات .إذا لم يفعل فال يجوز له االعتراض على
عدم تبليغه األوراق الواجب إبالغه إياھا قانونا ً.
على كل من ذكر أعاله أن يبلغ خطيا ً قاضي التحقيق بكل تغيير قد يطرأ على محل إقامته
الحقيقي أو المختار .إذا لم يفعل فيكون إبالغه في المحل الوارد في ملف الدعوى صحيحا ً.
المادة  -83لقاضي التحقيق أن يقرر منع االتصال بالمدعى عليه الموقوف مدة ال تزيد عن
خمسة أيام .ال يشمل المنع محاميه.
ً
إذا نفذت بالمدعى عليه الموقوف غيابيا مذكرة توقيفه فعلى قاضي التحقيق ،فور استالمه
إشعار التوقيف ،أن يحضر المدعى عليه الموقوف وأن يستجوبه عن األفعال المسندة إليه
شرط أن يراعي في استجوابه األصول السابق بيانھا.

المادة  -84إذا أبدى المدعى عليه المقيم خارج نطاق دائرة قاضي التحقيق عذراً مشروعا ً
يمنعه من الحضور إلى دائرته فلقاضي التحقيق أن يستنيب الستجوابه قاضي التحقيق
التابع له محل إقامة المدعى عليه  .ال يجوز أن يستنيب ضابطا ً عدليا ً لھذا الغرض.
ال يجوز لقاضي التحقيق أن ينھي التحقيق إال إذا استجوب المدعى عليه ما لم يتعذر عليه
ذلك بسبب فراره أو إذا قدر أن ما تجمع لديه من أدلة في الدعوى يكفي لمنع المحاكمة
عنه بصرف النظر عن االستجواب.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ  -ﻓﻲ ﺳﻤﺎع اﻟﺸﻬﻮد

المادة  -85إذا اقتضت الدعوى سماع إفادة رئيس الجمھورية أو رئيس مجلس النواب أو
رئيس مجلس الوزراء فينتقل قاضي التحقيق مع كاتبه إلى مقره ويستمع إلى إفادته.
المادة  -86يدعو قاضي التحقيق األشخاص الواردة اسماؤھم في الشكوى أو األخبار أو
التحقيقات وكل من يرى أن لديه معلومات تفيد التحقيق.
 ال يلزم بدعوة شاھد سماه المدعي الشخصي أو المدعى عليه إذا قدر أن ال جدوى منسماعه .أما إذا رفض سماع شاھد سمته النيابة العامة فيتخذ بذلك قراراً معلالً.
 تبلغ ورقة الدعوة إلى الشاھد قبل أربع وعشرين ساعة على األقل من موعد الجلسةالمحددة لسماعه.
 يبلغ رجال السلك الدبلوماسي والقنصلي أوراق دعوتھم بواسطة وزارة الخارجيةوالمغتربين.
 يبلغ العسكريون أوراق دعوتھم بواسطة قيادة كل منھم. إذا كان الشاھد مقيما ً في الخارج فيبلغ ورقة دعوته بموجب كتاب مضمون مع اشعارباالستالم.
 إذا كان موقوفا ً فيجلب مخفوراً.المادة  -87يبرز الشاھد قبل سماعه ورقة الدعوة التي تبلغھا ويصرح بذلك في المحضر.
إذا حضر قبل تبليغه ورقة دعوته فال يحق له أن يمتنع عن اإلدالء بإفادته بحجة عدم
تبليغه موعد دعوته.
يستمع قاضي التحقيق ،بحضور كاتبه ،إلى كل شاھد على حدة.

بعد أن يسأل قاضي التحقيق الشاھد عن اسمه وشھرته واسمي والديه وعمره ومھنته
ومحل إقامته أو سكنه وھل ھو متزوج من أحد الفريقين أو خادم ألحدھما أو من ذوي
قرباه وعن درجة القرابة يحلفه اليمين اآلتية" »اقسم با gالعظيم بأن أشھد بالحق كل الحق
وال شيء غير الحق« ويدون ذلك في المحضر.
يدلي الشاھد بإفادته شفاھا ،ويمكنه االستعانة بمستندات لتأييدھا.
تدون إفادة كل شاھد في محضر يتضمن نص األسئلة الموجھة إليه وأجوبته عليھا.
تتلى على الشاھد إفادته فيصادق عليھا ويوقع كل صفحة منھا .إذا تمنع عن التوقيع أو
تعذر عليه أشير إلى ذلك في المحضر.
يذكر في ذيل المحضر عدد الصفحات التي تضمنت إفادة الشاھد .يوقع كل صفحة منھا
قاضي التحقيق وكاتبه ،ويدون في المحضر التأسيسي اسماء األشخاص المستمعين وتاريخ
سماعھم.
إذا عرض على الشاھد ما ضبط من مواد جرمية أو أشياء فيدون ذلك في المحضر.
تتبع األصول عينھا في سماع إفادة كل من المدعي الشخصي والمدعى عليه والسمؤول
بالمال والضامن والخبير.
للمتضرر فقط من مخالفة أحد األصول المبينة آنفا ً أن يطلب إبطال المحضر.
المادة  -88إذا كان الشاھد ال يحسن اللغة العربية فيعين له قاضي التحقيق ترجمانا ً يؤدي
مھمته بعد أن يحلف اليمين بأن يقوم بھا بصدق وأمانة ما لم يكن ترجمانا ً محلفا ً.
المادة  -89إذا جزم الشاھد بالباطل أو أنكر الحقيقة أو كتم بعض أو كل ما يعرفه من وقائع
القضية التي يسأل عنھا فيحيل قاضي التحقيق المحضر الذي دونت فيه إفادته إلى النيابة
العامة االستئنافية لتالحقه بجريمة شھادة الزور المنصوص عليھا في المادة  408من
قانون العقوبات.
المادة  -90ال يجوز أن يحصل حك في محضر التحقيق وال أن يتخلله تحشية أو إضافة.
إذا اقتضى األمر شطب كلمة أو زيادتھا وجب على قاضي التحقيق والكاتب والشاھد أن
يصادقوا ويوقعوا على الشطب والتحشية واإلضافة في ھامش المحضر.
تعد الغية كل تحشية أو شطب أو إضافة غير مصادق عليھا ،وتخضع ألحكام الفقرة
األخيرة من المادة  87من ھذا القانون.
المادة  -91يستمع قاضي التحقيق إلى القاصرين الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرھم
على سبيل المعلومات.
إذا كان القاصر الذي تجاوز الخامسة عشرة من عمره قد حلف اليمين القانونية فال تكون
إفادته باطلة وال يالحق بجريمة شھادة الزور.

يمنع من الشھادة أصول المدعى عليه وفروعه وإخوته وأخواته واصھاره الذين ھم من
درجة األخوة وزوجه ولو بعد الطالق والمخبرون الذين يمنحھم القانون مكافآء مالية على
اإلخبار.
لقاضي التحقيق أن يستمع إلى إفادة كل من ھؤالء على سبيل المعلومات.
المادة  -92ال يعفى الشاھد من اإلدالء بإفادته إال إذا أثبت أنه ملزم قانونا ً بحفظ السر.
إذا رأى قاضي التحقيق أن تذرع الشاھد بسر المھنة أو بالسر المصرفي في غير محله
القانوني فيتخذ ،بعد أن يستطلع رأي النيابة العامة االستئنافية ،قراراً معلالً برد تذرعه
للشاھد أن يستأنف القرار في مھلة أربع وعشرين ساعة من تاريخ إبالغه إياه.
على كل شخص توافرت لديه معلومات تنير التحقيق أن يبادر إلى اإلدالء بشھادته أمام
قاضي التحقيق .إذا لم يفعل فتنزل به غرامة تتراوح بين ماية ألف ومايتي ألف ليرة
تستوفي منه على النحو الذي تستوفى فيه األموال األميرية .إذا كان من شأن ھذه
المعلومات أن تثبت براءة المدعى عليه فيالحق من يتخلف عن اإلدالء بھا أو تقديم األدلة
عليھا بمقتضى المادة  567المعدلة من قانون العقوبات.
المادة  -93يقرر قاضي التحقيق للشاھد بدل انتقاله ويلزم بدفعه من طلبه من الفرقاء .إذا
كانت الدعوى مقامة باسم الحق العام فيصرف من صندوق الخزينة.
المادة  -94لقاضي التحقيق ،إذا كان الشاھد مقيما ً خارج نطاق دائرته ،أن يستنيب لسماع
إفادته ،قاضي التحقيق أو القاضي المنفرد الذي يقع ضمن نطاق دائرته محل إقامة الشاھد.
على القاضي المستنيب أن يحدد للقاضي المستناب الوقوعات الواجب سؤال الشاھد عنھا
بدقة ووضوح كافيين .على القاضي المستناب أن يستمع إلى إفادة الشاھد أصوالً بعد
تحليفه اليمين وأن يرسل المحضر الذي يدون فيه إفادته في ظرف مختوم إلى القاضي
المستنيب في أسرع وقت ممكن.
المادة  -95كل شخص تبلغ أصوالً وجوب الحضور أمام قاضي التحقيق لإلدالء بشھادته
ملزم بالمثول أمامه.
إذا تخلف عن ذلك دون عذر مشروع فيكرر قاضي التحقيق دعوته إلى جلسة الحقة بعد
أن ينزل به غرامة تتراوح بين خمسين ألفا وماية ألف ليرة .إذا تخلف ثانية عن الحضور
فيصدر مذكرة إحضار في حقه .إذا ادعى الشاھد المرض وأبرز تقريراً طبيا ً يثبته تبريراً
لعدم حضوره فلقاضي التحقيق أن يرفض ھذا العذر إذا تبين له أنه غير جدي أو أن يعين
طبيبا ُ أخر أو لجنة طبية للكشف على الشاھد ولبيان ما إذا كانت حالته الصحية تمنعه من
الحضور.
إذا تبين له أن التقرير كاذب فيضع محضرا ُ بذلك ويحيله إلى النيابة العامة لتالحق الشاھد
والطبيب الذي وضع التقرير بموجب المادة  466من قانون العقوبات.

إذا كان العذرغير المرض ،وتبين لقاضي التحقيق انه كاذب ،فينظم يقريرا بذلك ويحيله
الى النيابة العامة لتالحقا الشاھد بموجب المادة  407من قانون العقوبات.
المادة  -96لقاضي التحقيق ،إذا استحال على الشاھد الحضور إلى مكتبه ،بسبب المرض أو
العجز أو لظرف قاھر ،أن ينتقل إلى مكان وجوده لسماع إفادته بحضور كاتبه.
المادة  -97لقاضي التحقيق ،عند عدم وجود كاتبه أو أحد كتبة دائرة التحقيق أو النيابة
العامة أو المحاكم ،أن يستعين بأحد رتباء قوى األمن الداخلي لتدوين إفادة الشاھد بعد أن
يحلفه اليمين بأن يقوم بعمله بصدق وأمانة.
إذا لم يتيسر له كاتب لتدوين المحضر فيمكنه أن يقوم بھذه المھمة بنفسه .ال يكون
المحضر الذي يضعه في ھذه الحالة األخيرة باطالً.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ  -ﻓﻲ اﻻﻧﺘﻘﺎل واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ وﺿﺒﻂ اﻷدﻟﺔ

المادة  -98لقاضي التحقيق أن ينتقل مع كاتبه إلجراء الكشف الحسي على مكان وقوع
الجريمة أو لتفتيش أحد المنازل بحثا ً عن مواد جرمية أو أشياء تنير التحقيق .عليه أن يعلم
النائب العام بانتقاله .إذا رافقه فيقوم بإجراءات الكشف والتفتيش بحضوره وإال قام بھا
وحده.
يتم الكشف أو التفتيش بحضور المدعي الشخصي والمدعى عليه .إذا لم يحضر أحدھما أو
تعذر عليه الحضور فيحصل بحضور وكيله أو شاھدين من أفراد عائلته أو شاھدين
يختارھما قاضي التحقيق.
ينظم قاضي التحقيق محضراً مفصالً بإجراءات الكشف أو التفتيش يوقعه مع كاتبه وجميع
الحاضرين .إذا ضبط أثناء التفتيش مواد جرمية أو أشياء تفيد التحقيق فعليه أن يصف كالً
منھا ويبين ماھيته بدقة كافة .عليه أن يحفظ المواد واألشياء المضبوطة بحسب طبيعتھا
وأن يختمھا بخاتم دائرة التحقيق وأن يلصق عليھا ورقة يذكر فيھا المحتويات المضبوطة
ويوقعھا
قاضي التحقيق مع كاتبه والحاضرين.
إذا كانت المضبوطات من الدفاتر واألوراق وكشوفات الحسابات فتوضع في مغلفات
ممھورة بخاتم الدائرة وتحفظ في دائرة التحقيق بعد لصق البيان بمحتوياتھا.
إذا كانت المضبوطات من السبائك أو األوراق النقدية أو المالية فتوضع في مغلفات تمھر
بخاتم الدائرة وتحفظ في صندوق قصر العدل بعد لصق البيان بمحتوياتھا.

إذا ضبطت أثناء التفتيش وثائق سرية فترقم وال يطلع عليھا سوى قاضي التحقيق
وصاحبھا .تحفظ في مغلفات ممھورة بخاتم الدائرة ويلصق عليھا بيان يذكر فيه أنھا سرية
ويشار فيه إلى عددھا وأرقامھا.
المادة  -99إذا كان في عداد األشياء المضبوطة ما ال يمكن نقله إلى دائرة التحقيق أو
مستودع األمانات في قصر العدل ،بسبب حجمه أو خطورته ،فيسلمه قاضي التحقيق إلى
من يراه مناسبا ً لحفظه بموجب محضر يوقعه مع كاتبه ومع صاحب الشيء المضبوط
ومن استلمه.
المادة  -100ما خال الجريمة المشھودة ،ال يحق لقاضي التحقيق ،عند مالحقته محام ،أن
يفتش مكتبه إال بعد أن يعلم نقيب المحامين باألمر.
 عليه أن ال يخرق أثناء تفتيشه سر المھنة. للنقيب أو من ينتدبه أن يحضر أعمال التفتيش. ال يجوز اعتراض المخابرات التي يجريھا المحامي المشتبه فيه إال بقرار قضائي وبعدإعالم نقيب المحامين.
المادة  -101إذا وجد قاضي التحقيق أثناء التفتيش أشياء ممنوعة يشكل اقتناؤھا أو حيازتھا
جريمة من نوع الجنحة أو الجناية فيضبطھا ،ولو كانت غير متعلقة بالجريمة التي يحقق
فيھا ،وينظم محضراً بھا يوقعه مع كاتبه ومع من حضر التفتيش ويرسلھا مع المحضر
إلى النيابة العامة.
المادة  -102ال تفض اختام األشياء المضبوطة والمحفوظة إال بحضور قاضي التحقيق
وكاتبه والمدعى عليه أو وكيله والشخص الذي جرى التفتيش في منزله أو تم إجراؤه
بحضوره .في حال تخلف أي من ھؤالء فتفض في غيابه شرط أن يكون قد تبلغ موعد
حصول ھذه المعاملة.
لقاضي التحقيق أن يطلع على البرقيات والرسائل ويحتفظ بما يراه منھا ضروريا ً إلظھار
الحقيقة أو بما يكون أمر إطالع الغير عليه ضاراً بالتحقيق .ال يحق له إفشاء مضمون أي
برقية أو رسالة مضبوطة دون موافقة صاحب العالقة.
ال يجوز لقاضي التحقيق أن يطلع على الرسائل المتبادلة بين المدعى عليه وبين وكيله
المحامي.
المادة  -103إذا رأى قاضي التحقيق أن االحتفاظ باألشياء المضبوطة أو ببعضھا ال يفيد
التحقيق فيردھا إلى صاحب الحق إذا كان حقه خاليا ً من أي منازعة قضائية .إذا وجدت

منازعة جدية حول حق ملكية أو حيازة الشيء المضبوط والذي يمكن رده فيستأخر قاضي
التحقيق عملية الرد إلى ما بعد الفصل في النزاع.
إذا طلب المدعي الشخصي أو المدعى عليه استرداد شيء من األشياء المضبوطة فيبت
قاضي التحقيق في الطلب بعد أن يستطلع موقف الخصم في الدعوى ورأي النيابة العامة.
أن قراره في ھذا الشأن قابل لالستئناف ضمن مھلة أربع وعشرين ساعة من تاريخ إبالغه
إلى المتضرر منه بين أطراف النزاع في الدعوى.
المادة  -104إذا رأى قاضي التحقيق إجراء تفتيش منزل واقع خارج دائرته فيستنيب لھذا
اإلجراء قاضي التحقيق الذي يقع المنزل ضمن دائرته أو القاضي المنفرد في الدائرة
عينھا.
يحدد له المھمة بدقة وتفصيل .على القاضي المستناب أن ينفذ ھذه المھمة ويتبع األصول
في ضبط المواد الجرمية أو األشياء التي تفيد التحقيق وينظم محضراً بذلك يوقعه مع كاتبه
ومع صاحب المنزل أو شاھدين ويحيله مع المضبوط إلى القاضي المستنيب ضمن ظرف
ممھور بخاتم دائرته وملصق عليه بيان بمحتويات المضبوط.
المادة  -105كل تفتيش يجري خالفا ً لألصول المبينة آنفا ً يكون باطالً .تبطل تبعا ً له
إجراءات التحقيق المسندة إليه.
أن البطالن ال يحول دون األخذ بما توافر من معلومات تفيد التحقيق ،بنتيجة التفتيش ،إذا
توافرت معھا أدلة تؤيدھا.
ال يبطل اإلجراء إذا وافق المتضرر عليه.

اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ  -اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪرﻫﺎ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺧﻼل اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول  -ﻗﺮارات اﻟﺪﻋﻮة واﻹﺣﻀﺎر واﻟﺘﻮﻗﻴﻒ

المادة  -106لقاضي التحقيق أن يصدر ورقة دعوة يدعو فيھا المدعي الشخصي أو
المدعى عليه أو الشاھد أو المسؤول بالمال أو الضامن إلى الجلسة التي يحددھا ويعين فيھا
اليوم والساعة.
على المدعى عليه أن يحضر إلى دائرة قاضي التحقيق بعد تبليغه ورقة دعوته وأن يمثل
ً
أمامه .إذا لم يحضر ،دون أن يبدي عذراً
مشروعا ،أو خشي قاضي التحقيق فراره
فيصدر مذكرة إحضار في حقه تتضمن أمراً خطيا ً إلى قوى األمن لتأمين إحضاره خالل
أربع وعشرين ساعة من موعد الجلسة المقرر.
تتولى النيابة العامة مھام تنفيذ مذكرة اإلحضار.
المادة  -107يستجوب قاضي التحقيق في الحال المدعى عليه المطلوب بورقة دعوة .أما
المدعى عليه الذي أحضر بمذكرة إحضار فيستجوبه خالل أربع وعشرين ساعة من وقت
تنفيذ مذكرة اإلحضار في حقه.
 عند انقضاء األربع والعشرين ساعة يحضر رئيس النظارة ،من تلقاء نفسه ،المدعىعليه إلى النائب العام الذي يطلب من قاضي التحقيق استجوابه .إن أبى أو كان غائبا ً أو
حال دون استجوابه مانع شرعي فيطلب النائب العام من قاضي التحقيق األول أن
يستجوبه أو يعھد إلى أحد قضاة التحقيق بذلك .إن تعذر استجوابه فيأمر النائب العام
بإطالق سراحه في الحال .إذا استمر احتجازه أكثر من أربع وعشرين ساعة دون أن
يحضر إلى النائب العام فيعد ھذا التوقيف عمالً تعسفيا ً ويالحق الموظف المسؤول عنه
بجريمة حرمان الحرية الشخصية.
 بعد أن يستجوب قاضي التحقيق المدعى عليه ،ويستطلع رأي النيابة العامة ،يمكنه أنيصدر قراراً بتوقيفه شرط أن يكون الجرم المسند إليه معاقبا ً عليه بالحبس أكثر من سنة
أو أن يكون قد حكم عليه قبالً بعقوبة جنائية أو بالحبس أكثر من ثالثة أشھر دون وقف
التنفيذ.
ً
 يجب أن يكون قرار التوقيف معلال وأن يبين فيه قاضي التحقيق األسباب الواقعيةوالمادية التي اعتمدھا إلصدار قراره على أن يكون التوقيف االحتياطي الوسيلة الوحيدة
للمحافظة على أدلة اإلثبات أو المعالم المادية للجريمة أو للحيلولة دون ممارسة اإلكراه
على الشھود أو على المجنى عليھم أو لمنع المدعى عليه من إجراء أي اتصال بشركائه
في الجريمة أو المتدخلين فيھا أو المحرضين عليھا أو أن يكون الغرض من التوقيف
حماية المدعى عليه نفسه أو وضع حد لمفعول الجريمة أو الرغبة في اتقاء تجددھا أو منع
المدعى عليه من الفرار أو تجنيب النظام العام أي خلل ناجم عن الجريمة.
ً
 يجب أن تتضمن ورقة دعوة المدعى عليه ومذكرة إحضاره وقرار توقيفه بيانا بتاريخصدور كل منھا وبيانا ً بھويته وبوصف الجريمة المسندة إليه وبالمادة القانونية المنطبقة
عليھا وتوقيع قاضي التحقيق الذي أصدرھا وخاتم دائرته.
ً
 يبلغ المدعى عليه كالً من مذكرة اإلحضار وقرار التوقيف ،ولو كان موقوفا بجريمةأخرى ،عند تنفيذ أي منھما في حقه ويترك له صورة عن وثيقة تبليغه.
 إذا لم تراع األصول المحددة آنفا ً لمذكرة اإلحضار وقرار التوقيف فيغرم الكاتب بمبلغمليوني ليرة على األكثر بقرار من المحكمة التي يدلى أمامھا بالمخالفة.

 للمدعى عليه أن يستأنف القرار القاضي بتوقيفه خالل أربع وعشرين ساعة من تاريخإبالغه إياه.
 إن استئناف القرار ال يوقف تنفيذه. إذا كان المدعى عليه متواريا ً عن األنظار فلقاضي التحقيق أن يصدر في حقه قراراًمعلالً بتوقيفه غيابيا ً.
 إذا تعذر تنفيذ قرار التوقيف الغيابي في حق المدعى عليه فيجري تبليغه إياه بتعليقصورة على باب سكنه األخير بحضور مختار المحلة أو شاھدين من الجيران وينظم
محضر بذلك.
المادة  -108ما خال حالة المحكوم عليه سابقا ً بعقوبة مدتھا سنة على األقل ،ال يجوز أن
تتعدى مدة التوقيف في الجنحة شھرين .يمكن تمديدھا مدة مماثلة كحد أقصى في حالة
الضرورة القصوى.
ما خال جنايات القتل والمخدرات واالعتداء على أمن الدولة والجنايات ذات الخطر الشامل
وحالة الموقوف المحكوم عليه سابقا ً بعقوبة جنائية ،ال يجوز أن تتعدى مدة التوقيف في
الجناية ستة أشھر ،يمكن تجديدھا لمرة واحدة بقرار معلل.
لقاضي التحقيق أن يقرر منع المدعى عليه من السفر مدة ال تتجاوز الشھرين في الجنحة
والسنة في الجناية من تاريخ إخالء سبيله أو تركه.
المادة  -109من يقبض عليه تنفيذاً لقرار توقيف غيابي يحضر بال إبطاء إلى النيابة العامة
في مركز قاضي التحقيق الذي أصدر القرار فتعطي الموظف الذي نفذ القرار إيصاالً
بتسلمھا الموقوف وترسله إلى محل التوقيف وتحيط قاضي التحقيق علما ً باألمر.
على قاضي التحقيق أن يقرر إحضار الموقوف في الحال وأن يستجوبه وفقا ً ألحكام المواد
 745وما يليھا من ھذا القانون.
على من كلف ،من قوى األمن ،بتنفيذ قرار التوقيف الغيابي أن يدخل المنزل الذي تتوافر
لديه األدلة على أن المدعى عليه الموقوف غيابا ً قد لجأ إليه .إنما ال يجوز دخوله إال في
الفترة الممتدة بين الخامسة صباحا ً والثامنة ليالً.
تطبق األصول المحددة في ھذه الفقرة عند تنفيذ مذكرة اإلحضار.
المادة  -110لقاضي التحقيق أن يقرر ،في أثناء معامالت التحقيق ،مھما كان نوع
الجريمة ،استرداد مذكرة التوقيف بموافقة النائب العام .على أن يتخذ المدعى عليه محل
إقامة في المدينة أو البلدة التي يقع فيھا مركز قاضي التحقيق ما لم يكن له في أي منھما
محل إقامة حقيقي ليبلغ فيه جميع المعامالت المتعلقة بالتحقيق وبإنفاذ الحكم.

المادة  -111لقاضي التحقيق ،مھما كان نوع الجرم ،وبعد استطالع رأي النيابة العامة ،أن
يستعيض عن توقيف المدعى عليه بوضعه تحت المراقبة القضائية ،وبالزامه بموجب أو
أكثر من الموجبات التي يعتبرھا ضرورية إلنفاذ المراقبة .منھا:
أ -التزام االقامة في مدينة أو بلدة أو قرية ومنع مبارحتھا واتخاذ محل إقامة فيھا.
ب -عدم التردد على محالت أو أماكن معينة.
ج -إيداع جواز السفر لدى قلم دائرة التحقيق وإعالم المديرية العامة لألمن العام بذلك.
د -التعھد بعدم تجاوز دائرة المراقبة وإثبات الوجود دوريا ً لدى مركز المراقبة.
ه -عدم ممارسة بعض المھن التي يحظر عليه قاضي التحقيق ممارستھا طيلة مدة
المراقبة.
و -الخضوع للفحوصات الطبية والمخبرية دوريا ً في خالل مدة يعينھا قاضي التحقيق.
ز -تقديم كفالة ضامنة يعين مقدارھا قاضي التحقيق.
لقاضي التحقيق أن يعدل في موجبات الرقابة التي فرضھا كلما رأى ذلك مناسبا ً.
إذا اخل المدعى عليه بأحد موجبات المراقبة المفروضة عليه فلقاضي التحقيق أن يقرر،
بعد استطالع رأي النيابة العامة ،إصدار مذكرة توقيف في حقه ومصادرة الكفالة لمصلحة
الخزينة.
المادة  -112للمدعى عليه الموضوع تحت المراقبة القضائية أن يطلب رفع الرقابة عنه.
على قاضي التحقيق أن يبت في طلبه ،بعد استطالع رأي النيابة العامة ،في خالل ثالثة
أيام على األكثر من تاريخ تسجيله في قلم دائرة التحقيق .يقبل قراره االستئناف أمام الھيئة
االتھامية وفقا ً لألصول المتبعة في استئناف قرارات قاضي التحقيق.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ  -ﻗﺮارات إﺧﻼء اﻟﺴﺒﻴﻞ

المادة  -113إذا كانت الجريمة من نوع الجنحة وكان الحد األقصى للعقوبة ال يتجاوز
الحبس مدة سنتين وكان المدعى عليه لبنانيا ً وله مقام في لبنان فيخلى سبيله بحق بعد
انقضاء خمسة أيام على تاريخ توقيفه ،شرط أال يكون قد حكم عليه سابقا ً بعقوبة جرم
شائن أو بعقوبة الحبس مدة سنة على األقل.
يتعھد المدعى عليه المخلى سبيله بحضور جميع معامالت التحقيق وإجراءات المحاكمة
وإنفاذ الحكم.

المادة  -114في جميع الجرائم األخرى ،وإذا لم تتوافر شروط تخلية السبيل بحق ،يمكن
لقاضي التحقيق ،بعد استطالع رأي النيابة العامة ،أن يقرر إخالء سبيل المدعى عليه
الموقوف ،إذا استدعاه وتعھد في استدعائه بحضور جميع معامالت التحقيق والمحاكمة
وإنفاذ الحكم ،لقاء كفالة أو دونھا.
 تتضمن الكفالة:أ -حضور المدعى عليه معامالت التحقيق والمحاكمة وإنفاذ الحكم.
ب -الغرامات والرسوم والنفقات القضائية.
ج -النفقات التي عجلھا المدعي الشخصي.
د -جزءاً من التعويضات الشخصية.
يحدد قاضي التحقيق مقدار الكفالة ونوعھا والمبلغ المخصص لكل من أقسامھا ويمكنه
تعديل مقدارھا أو نوعھا عند االقتضاء.
المادة  -115يقدم المدعى عليه أو وكيله طلب إخالء السبيل إلى قاضي التحقيق قبل إصدار
القرار الظني.
تبلغ نسخة عن الطلب إلى المدعي الشخصي في محل إقامته المختار ليبدي مالحظاته
عليه في مھلة أربع وعشرين ساعة من تاريخ تبليغه.
يحال الطلب ،بعد إنقضاء مدة أربع وعشرين ساعة على تبليغ المدعي الشخصي ،إلى
النائب العام ليبدي موقفه منه .يتخذ قاضي التحقيق قراره وفقا ً لرأي النيابة العامة أو خالفا ً
له فور إعادة الملف إليه.
المادة  -116للمدعي الشخصي أن يستأنف أمام الھيئة االتھامية قرار تخلية السبيل في مھلة
أربع وعشرين ساعة من تاريخ إبالغه إياه .للمدعى عليه أن يستأنف القرار برد طلب
تخلية سبيله في خالل أربع وعشرين ساعة من تاريخ إبالغه إياه.
 للنيابة العامة أن تستأنف القرار ،في مھلة أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره. إن استئناف القرار بتخلية السبيل يوقف تنفيذه. يقدم االستئناف بواسطة قاضي التحقيق.ً
يلزم المدعى عليه المخلى سبيله بأن يتخذ محل إقامة مختارا في المدينة أو البلدة التي يقع
فيھا مركز قاضي التحقيق ما لم يكن له في أي منھما محل إقامة حقيقي.

المادة -117

يمكن أن تكون الكفالة نقدية أو إسناداً على الدولة أو مصرفية أو تجارية أو

عقارية.
 إذا كانت نقدية أو إسناداً على الدولة فتودع في صندوق قصر العدل لقاء إيصال. إذا كانت مصرفية فتتم بإبراز سند كفالة صادرة عن المصرف الكفيل أصوالً يودع فيملف الدعوى .ويذكر على المحضر التأسيسي تاريخ وروده باليوم والساعة واسم
المصرف الكفيل ومقدار المبلغ المثبت في سند الكفالة ورقم ھذا السند.

 إذا كانت الكفالة تجارية فتتم بإبراز سند كفالة صادر عن المرجع التجاري شخصا ً كانأم مؤسسة أم شركة .يسجل في المحضر التأسيسي لدى قاضي التحقيق اسم الكفيل
وعنوانه ومقدار المبلغ المثبت في السند .كما توضع في السجل التجاري إشارة سند الكفالة
في ملف الكفيل.
 إذا كانت الكفالة عقارية فترفق بتقرير خبير محلف يتحدد فيه رقم العقار وموقعهومساحته وتخمين مفصل لثمنه .توضع إشارة ھذه الكفالة على الصحيفة العينية للعقار.
يحفظ أصل سند الكفالة والتقرير في صندوق قصر العدل .يلحظ ذكرھما في المحضر
التأسيسي.
 لكل من المدعي الشخصي ومن المدعى عليه ،ضمن المھلة المنصوص عليھا في المادة 116من ھذا القانون ،ان يستأنف الشق المتعلق بمقدار الكفالة من قرار تخلية السبيل.
المادة  -118إذا حضر المدعى عليه المخلى سبيله معامالت التحقيق والمحاكمة ومثل
إلنفاذ الحكم فيرد له القسم األول من الكفالة .أما إذا تخلف عن حضور إحدى معامالت
التحقيق أو المحاكمة أو لم يرضخ إلنفاذ الحكم فيصادر القسم األول من الكفالة لمصلحة
الخزينة.
 إذا صدر قرار بمنع المحاكمة عن المدعى عليه فترد له الكفالة بكاملھا. إذا صدر قرار بسقوط دعوى الحق العام عنه بسبب الوفاة فيرد لورثته القسم األول منالكفالة.
 إذا صدر قرار بسقوط الجريمة المسندة إليه بالعفو العام أو الخاص فيرد له القسم األولمن الكفالة.
 إذا نشأ نزاع حول تطبيق ھذه المادة فيفصل فيه ،بناء على استدعاء صاحب العالقة،المرجع الواضع يده على الدعوى أو الذي حكم فيھا في غرفة المذاكرة.
المادة  -119تتولى النيابة العامة أمر تنفيذ القسمين )أ وب( من الكفالة ،وينفذ القسمان )ج
و د( بواسطة دائرة التنفيذ بعد إنبرام الحكم.
المادة  -120إذا استجدت ،بعد تخلية سبيل المدعى عليه ،أسباب ھامة توجب توقيفه مجدداً
فلقاضي التحقيق أن يصدر قراراً بتوقيفه بعد استطالع رأي النيابة العامة .إذا كان قرار
إخالء سبيله قد صدر عن الھيئة االتھامية عند فسخھا قرار قاضي التحقيق برد الطلب
فعلى قاضي التحقيق أن يرفع ملف الدعوى إلى الھيئة االتھامية لتتخذ موقفا ً من قراره
القاضي بتوقيف المدعى عليه مجدداً .غير أن ذلك ال يوقف تنفيذ قراره .إذا قضت الھيئة
االتھامية بفسخ قراره فتخلي سبيل المدعى عليه.

اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس  -ﻗﺮارات ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﻌﺪ ﺧﺘﺎم اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ

المادة  -121بعد أن ينھي قاضي التحقيق أعمال التحقيق يحيل الملف إلى النيابة العامة
لتبدي فيه مطالعتھا النھائية .على النيابة العامة أن تبدي مطالعتھا في خالل أسبوع على
األكثر.
إذا طلبت النيابة العامة التوسع في التحقيق فعليھا أن تحدد النواقص واألعمال التحقيقية
التي تراھا ضرورية .لقاضي التحقيق أن ينفذ طلبھا أو أن يرفضه .إذا رفضه فعلية أن
يعلل أسباب الرفض .للنيابة العامة أن تستأنف قرار الرفض .إذا فسخته الھيئة االتھامية
فلھا أن تتصدى لموضوع الطلب أو أن تحيل ملف الدعوى إلى قاضي التحقيق األول
لمتابعة التحقيق أو ليودعه قاضي تحقيق آخر .أما إذا صدقته فتعيد الملف إليه ليصدر
قرار الظن بعد أن تبدي النيابة العامة مطالعتھا النھائية.
المادة  -122إذا قرر قاضي التحقيق منع المحاكمة عن المدعى عليه فيبني قراره إما على
سبب قانوني وإما على سبيل واقعي.
يكون السبب قانونيا ً إذا كان الفعل المدعى به ال ينطبق على أي وصف قانوني جزائي أو
إذا صدر ،بعد اإلدعاء بالفعل ،قانون جديد يجرده من أي وصف جرمي أو إذا كانت
الصفة الجرمية لھذا الفعل قد زالت عنه لسبب من أسباب التبرير القانونية ،أو إذا سقطت
الدعوى العامة عن الفعل المدعى به بأحد أسباب السقوط المحددة قانونا ً.
يكون السبب واقعيا ً إذا لم يثبت التحقيق أن الجرم المدعى به قد وقع فعالً أو إذا لم تتوافر
األدلة على قيام صلة سببية بين الجرم المدعى به وبين المدعى عليه ،أو إذا كانت الدعوى
العامة قد حركت في حق مجھول لم يتوصل التحقيق إلى كشفه أو إلى معرفة ھويته .في
ھذه الحالة األخيرة يقرر قاضي التحقيق تسطير مذكرة بالتحري الدائم توصالً لمعرفة
الفاعل أو لكشف ھويته.
إذا قرر قاضي التحقيق منع المحاكمة عن المدعى عليه فيقرر إطالق سراحه فوراً إذا كان
موقوفا ً .ال يوقف استئناف ھذا القرار تنفيذه.
المادة  -123إذا قرر قاضي التحقيق أن الفعل المدعى به من نوع المخالفة أو الجنحة التي
ال تستوجب الحبس فيطلق سراح المدعى عليه فوراً إذا كان موقوفا ً يحيل ملف الدعوى
إلى القاضي المنفرد بواسطة النيابة العامة.

المادة  -124على النائب العام ،في القضية التي اقترنت بقرار ظني بجنحة أو مخالفة ،أن
يرسل ملف الدعوى إلى القاضي المنفرد المختص في خالل ثالثة أيام من إيداعه إياه
مرفقا ً بقائمة مفردات تضعھا دائرة التحقيق.
المادة  -125إذا اعتبر قاضي التحقيق أن الفعل الذي حقق فيه من نوع الجناية فيصدر
قراراً يعرض فيه وقائع القضية واألدلة المتوافرة فيھا والوصف القانوني الذي ينطبق
عليھا .يحيل الملف إلى النيابة العامة لتودعه الھيئة االتھامية بوصفھا صاحبة سلطة
االتھام.
إذا قرر قاضي التحقيق أن الوصف الجنائي المدعى به ال ينطبق على الوقائع المتوافرة
في القضية وانما ينطبق عليھا وصف جنحي فللنائب العام أن يستأنف قراره .ليس للمدعي
الشخصي حق استئناف ھذا القرار.
المادة  -126يجب أن يشتمل قرار قاضي التحقيق ،باإلحالة على القاضي المنفرد أو
باعتبار الفعل من نوع الجناية ،على اسم المدعى عليه وشھرته وعمره ومحل والدته
واسمي والديه وجنسيته ورقم سجله ومحل إقامته ومھنته وتاريخ توقيفه وتخلية سبيله
وعلى بيان واضح بالوقائع واألدلة والوصف القانوني.
المادة  -127إذا ظھرت أدلة جديدة ،بعد صدور قرار منع المحاكمة عن المدعى عليه،
فيفتح التحقيق مجدداً إذا بني القرار على سبب واقعي.
تعد من األدلة الجديدة إفادات الشھود واألوراق والمحاضر التي لم توضع تحت يد قاضي
التحقيق والتي من شأنھا أن تؤثر في النتيجة التي توصل إليھا.
تقدم األدلة الجديدة إلى النائب العام الذي يقدر ما إذا كانت مجدية وكافية لطلب تجديد
التحقيق .إذا تبين له أنھا تفي بالغرض المذكور فيطلب من قاضي التحقيق إجراء التحقيق
مجدداً.
على قاضي التحقيق أن يحقق في األدلة الجديدة ويصدر ما يراه ضروريا ً من مذكرات.
يستجوب المدعى عليه دون إدعاء الحق من النيابة العامة ويراعي في أعمال التحقيق
األصول المتبعة.
إذا رأى قاضي التحقيق ،بعد معاودته أعمال التحقيق ،أن يرجع عن قرار منع المحاكمة
فيقرر ،بعد استطالع رأي النيابة العامة ،الظن في المدعى عليه أو اعتبار فعله من نوع
الجناية .أما إذا لم يؤد التحقيق الجديد إلى ما يوجب تعديل القرار األول بمنع المحاكمة
فيصدر قراراً باإلبقاء عليه.
إذا كان قرار منع المحاكمة قد صدر عن الھيئة االتھامية فتتولى ،بناء على طلب النائب
العام ،تجديد التحقيق الذي يجريه رئيسھا أو من ينتدبه من مستشاريه وفقا ً لألصول المتبعة
أمام قاضي التحقيق.

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ  -اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﻬﺎﻣﻴﺔ

المادة  -128تتولى غرفة مدنية لدى محكمة االستئناف وظائف الھيئة االتھامية .وھي:
 -1سلطة االتھام في الجناية.
 -2المرجع االستئنافي لقرارات قاضي التحقيق وللقرارات الداخلة في اختصاصھا بموجب
قوانين خاصة.
 -3حق التصدي.
 -4البت في طلبات إعادة االعتبار.

اﻟﺒﺎب اﻷول  -اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﻬﺎﻣﻴﺔ ﻛﺴﻠﻄﺔ اﺗﻬﺎم

المادة  -129إذا اعتبر قاضي التحقيق في قراره النھائي أن الفعل المدعى به من نوع
الجناية فيحيل ملف الدعوى إلى النيابة العامة لتودعه الھيئة االتھامية ،فتنظم النيابة العامة
في خالل خمسة أيام تقريراً توضح فيه مطالبھا .لكل من المدعي الشخصي ومن الظنين
أن يتقدم ،خالل المھلة عينھا ،بمذكرة يعرض فيھا وقائع القضية واألدلة والوصف
القانوني وما يخلص إليه من مطالب.
المادة  -130بعد أن يرفع النائب العام ملف الدعوى ،مشفوعا ً بتقريره ،إلى الھيئة االتھامية
تضع يدھا بصورة موضوعية عليه .إذا رأت أن الدعوى مكتملة التحقيق وأن ال جدوى
من التوسع فيه فتصدر أحد القرارات اآلتية:
أ -قراراً بمنع المحاكمة عن المدعى عليه وبإطالق سراحه إذا تبين لھا أن األدلة غير
كافية إلتھامه بالجناية ،أو أن الفعل المسند إليه ال يؤلف جرما ً أو أن الصفة الجرمية قد
زالت عنه لسبب من أسباب التبرير أو بصدور قانون جديد يعدل القانون السابق أو أن
الدعوى العامة قد سقطت لسبب من أسباب السقوط المحددة في القانون.

ب -قراراً باعتبار الفعل جنحة أو مخالفة تحيل بموجبه المدعى عليه على القاضي المنفرد
الجزائي وتطلق سراحه إذا اعتبرت الفعل مخالفة أو جنحة ال تستوجب عقوبة الحبس أكثر
من سنة.
ً
ج -قرارا باتھام المدعى عليه إذا تبين لھا أن الوقائع واألدلة عليھا كافية التھامه بعد أن
تعطي الفعل المسند إليه وصفا ً جنائيا ً.
تقضي في قرارھا بإحالة المتھم على محكمة الجنايات لمحاكمته بما اتھم به ،وتصدر
مذكرة إلقاء قبض في حقه.
المادة  -131يجب أن يتضمن قرار االتھام أسماء أعضاء الھيئة االتھامية ومطالب النيابة
العامة وسرداً واضحا ً ودقيقا ً لوقائع القضية وتفنيداً لألدلة على ارتباط الجريمة بفعل
المدعى عليه ووصفا ً قانونيا ً معلالً وتحديداً للنصوص القانونية التي تنطبق على الوقائع
وتسطير مذكرة بإلقاء القبض على المتھم ،كما يجب أن يتضمن اسم المتھم وشھرته
وتاريخ والدته واسمي والديه ورقم سجله ومحل إقامته ومھنته وجنسيته وتاريخ توقيفه
وتاريخ إخالء سبيله في حال حصوله.
 يوقع كل من رئيس الھيئة ومستشاريھا قرار االتھام.يجب أن تتضمن مذكرة إلقاء القبض اسم المتھم وشھرته وتاريخ والدته واسمي والديه
ومحل إقامته ومھنته وجنسيته ونوع الجناية المسندة إليه والنص القانوني المنطبق عليھا
واألمر إلى قوى األمن بتوقيف المتھم تنفيذاً لھا.
إذا أصدرت الھيئة االتھامية قرارھا بإحالة المتھم أمام محكمة الجنايات وأغفلت تسطير
مذكرة إلقاء قبض في حقه فيمكنھا تسطير ھذه المذكرة بناء على طلب النيابة العامة.
المادة  -132إذا وجدت الھيئة االتھامية نقصا ً أو غموضا ً في التحقيق فيجري رئيسھا
تحقيقا ً تكميليا ً أو يكلف بذلك أحد مستشاريه.
تراعى في التحقيق التكميلي األصول التي تنظم أعمال قاضي التحقيق في ھذا الشأن.
بعد االنتھاء من التحقيق التكميلي يحال ملف الدعوى إلى النيابة العامة لتبدي مطالعتھا في
ضوء ما استجد في الدعوى .ثم تتخذ الھيئة االتھامية القرار المناسب فيھا.
المادة  -133تصدر الھيئة االتھامية قراراً اتھاميا ً واحداً في الجرائم المتالزمة .إذا كان
بعضھا من نوع الجنحة فتحيل القضية برمتھا على محكمة الجنايات.
تكون الجرائم متالزمة:
أ -إذا ارتكبھا عدة أشخاص مجتمعين في آن واحد.
ً
ب -إذا ارتكبھا أشخاص متعددون في أوقات وأماكن مختلفة تنفيذا التفاق بينھم.
ج -إذا كان بعضھا تھيئة للبعض اآلخر أو تمھيداً لوقوعه أو تسھيالً أو تنفيذاً له أو إلخفاء
نتائجه الجرمية أو إلبقاء منفذيھا دون مالحقة.
د -إذا اشترك عدة أشخاص في إخفاء األشياء الناتجة عن الجريمة كليا ً أو جزئيا ً.

المادة  -134للھيئة االتھامية ،بصرف النظر عما انتھى إليه قرار قاضي التحقيق المحال
إليھا ،أن تنظر في جميع الجنايات والجنح المتالزمة معھا ،تلقائيا ً أو بناء على طلب النائب
العام ،وأن تتخذ القرار المناسب في شأنھا.
ً
 لھا أن تجري أي عمل تحقيقي إضافي تلقائيا أو بناء على طلب النائب العام أو المدعىعليه أو المدعي الشخصي.

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ  -اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﻬﺎﻣﻴﺔ ﻛﻤﺮﺟﻊ اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻲ

المادة  -135أن الھيئة االتھامية ھي المرجع االستئنافي الصالح للنظر في الطعن الذي
يوجه ضد قرارات قاضي التحقيق.
ً
 -1للنيابة العامة أن تستأنف جميع قرارات التحقيق الصادرة خالفا لطلبھا ،سواء منھا
اإلدارية والتحقيقية والقضائية ،والقرار القاضي باسترداد قرار التوقيف لعدم توافر
شروطه ،وذلك ضمن مھلة أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدور القرار.
 -2للمدعى عليه أن يستأنف من قرارات قاضي التحقيق:
أ -قرار رد طلب تخلية سبيله.
ب -قرار رد دفع أو أكثر من الدفوع المنصوص عليھا في المادة  73من ھذا القانون.
 -3للمدعي الشخصي أن يستأنف القرارات اآلتية:
أ -القرار القاضي بقبول دفع أو أكثر من الدفوع المنصوص عليھا في المادة  73من ھذا
القانون إذا كان مضراً بمصلحته.
ب -القرار القاضي بترك المدعى عليه أو بإخالء سبيله بحق أو بكفالة.
ج -قرار منع المحاكمة عن المدعى عليه.
د -القرار القاضي بوصف الفعل المدعى به من نوع المخالفة.
ه -القرار القاضي باسترداد مذكرة توقيف المدعى عليه إذا كان مخالفا ً لألصول.
ليس للمسؤول بالمال أو الضامن أن يستأنف من قرارات قاضي التحقيق سوى القرار
الفاصل في الصالحية.
ج -مھلة االستئناف أربع وعشرون ساعة .تبدأ في حق المدعي الشخصي والمدعى عليه
والمسؤول بالمال والضامن من تاريخ تبلغه القرار في مقامه المختار ضمن المدينة
التي تقع فيھا دائرة قاضي التحقيق ما لم يكن له فيھا مقام حقيقي.

المادة -136

يقدم االستئناف مباشرة إلى الھيئة االتھامية أو بواسطة قاضي التحقيق.

على الھيئة االتھامية أن تفصل في استئناف قرار قاضي التحقيق في مھلة عشرة أيام على
األكثر من وقت إيداعھا الملف.
المادة  -137لالستئناف أمام الھيئة االتھامية مفعول ناشر في إطار موضوعه .إذا كان
وارداً ضمن المھلة القانونية ومتضمنا ً األسباب القانونية والمطالب وموقعا ً من محام في
االستئناف فتقرر الھيئة اإلتھامية قبول اإلستئناف في الشكل وفي األساس تصديق القرار
المستأنف أو فسخه أو تعديله.
إن االستئناف الذي يقدمه المدعي الشخصي ضد قرار منع المحاكمة عن المدعى عليه
يحرك الدعوى العامة مجدداً وينشرھا أمام الھيئة االتھامية.
إذا قررت الھيئة االتھامية منع المحاكمة عن المدعى عليه فله أن يطلب بدل عطله
وضرره وفقا ً ألحكام المادة  72من ھذا القانون.
المادة  138إذا استأنفت النيابة العامة أو المدعي الشخصي القرار القاضي بإخالء سبيل
المدعى عليه أو بتركه أو باسترداد مذكرة توقيفه المخالفة لألصول فإن االستئناف يوقف
إنفاذ القرار حتى البت فيه خالل مھلة أربع وعشرين ساعة.
إذا انقضت ھذه المھلة دون أن تتخذ الھيئة االتھامية قرارھا فعلى النائب العام أن يطلق
سراحه حكما ً.
المادة  -139إذا فسخت الھيئة االتھامية قرار قاضي التحقيق بترك المدعى عليه فلھا أن
تصدر في حقه مذكرة توقيف.
اذ فسخت الھيئة قرار قاضي التحقيق القاضي برد طلب تخلية سبيل المدعى عليه فعلى
المخلى سبيله أن يتخذ محل إقامة مختاراً في المدينة أو البلدة التي يقع فيھا مركز الھيئة
االتھامية ما لم يكن له فيھا محل إقامة حقيقي.

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ  -ﺣﻖ اﻟﺘﺼﺪي

المادة  -140إذا أصدر قاضي التحقيق قراراً اعتبر بموجبه فعل المدعى عليه من نوع
الجناية فللھيئة االتھامية ،دونما حاجة إلدعاء النيابة العامة ،أن تنظر في جميع الجرائم

المستفادة من التحقيق والمتالزمة مع الجرم األصلي وأن تتناول جميع األشخاص الذين
تتوافر في حقھم أدلة على إسھامھم في ھذه الجرائم.
أما الجرائم غير المتالزمة مع الجرم األصلي ،فيقتضي لتحريك دعوى الحق العام فيھا
ادعاء النيابة العامة.
إذا وقع استئناف على قرار قاضي التحقيق الذي امتنع فيه عن اتخاذ إجراء أو القيام بعمل
تحقيقي ،وفسخت الھيئة االتھامية قراره ،فتتولى القيام باإلجراء أو العمل بدالً من قاضي
التحقيق ولھا أن تتصدى ألساس الدعوى.
إذا نظرت في استئناف قرار صادر عن قاضي التحقيق بمنع المحاكمة أو بعدم السير
بالدعوى لسبب أو أكثر من األسباب المبينة في المادة  73من ھذا القانون ،وقررت فسخه
فلھا أن تتصدى ألساس الدعوى.
إذا لم تتصد الھيئة االتھامية ألساس الدعوى فتحيل الملف إلى قاضي التحقيق األول
لمتابعة التحقيق فيھا أو الحالتھا إلى قاضي تحقيق آخر.
المادة  -141إذا تصدت االتھامية ألساس الدعوى فتتولى التحقيقات وإصدار مذكرات
اإلحضار أو التوقيف ،بحسب مقتضى الحال ،ولھا أن تنتدب أحد أعضائھا للقيام بھذه
األعمال.
تخضع التحقيقات التي يجريھا الرئيس أو المستشار المنتدب لألصول عينھا التي تنظم
التحقيق لدى قاضي التحقيق ،لكل منھما أن يستنيب قاضي تحقيق أو قاضيا ً منفرداً للقيام
ببعض أعمال التحقيق وفقا ً لألحكام التي تنظم اإلنابة الصادرة عن قاضي التحقيق.
المادة  -142بعد االنتھاء من التحقيقات التي تجريھا الھيئة االتھامية بذاتھا أو بواسطة أحد
أعضائھا تعيد ملف الدعوى إلى النيابة العامة لتبدي مطالعتھا مجدداً في أساس الدعوى .ثم
تصدر قرارھا بعد التدقيق في الدعوى والتحقيقات اإلضافية.
المادة  -143ال يمكن الطعن في قرارات الھيئة االتھامية أمام محكمة التمييز إال لألسباب
المبينة في المادتين  306و 307من ھذا القانون.
ً
 إن مھلة الطعن في قرارات الھيئة االتھامية خمسة عشر يوما .تبدأ في حق النيابة العامةمن تاريخ صدورھا وفي حق كل من المدعي الشخصي والمدعى عليه والمسؤول بالمال
والضامن من تاريخ تبليغه وفقا ً لألصول المبينة في المادتين  147و 148من ھذا
القانون ،ويعد مبلغا ً إذا ثبت أنه علم بھا.

اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ  -اﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﻃﻠﺒﺎت إﻋﺎدة اﻻﻋﺘﺒﺎر

المادة  -144يجوز إعادة االعتبار إلى كل محكوم عليه بجناية أو بجنحة .يصدر القرار
بذلك عن الھيئة االتھامية التابع لھا محل إقامة المحكوم عليه بناء على طلبه.
تجري إعادة االعتبار المنصوص عليھا في المادتين  159و 160من قانون العقوبات
وفقا ً لألصول اآلتية:
أ -يقدم المحكوم عليه طلب رد االعتبار إلى الھيئة االتھامية.
يجب أن يربط به صورة عن الحكم الصادر في حقه وسجالً عدليا ً ال يعود تاريخه إلى
أكثر من شھر من تاريخ تقديم الطلب.
ب -تنتدب الھيئة االتھامية أحد أعضائھا للتحقق من استيفاء الطلب الشروط القانونية
فيضع تقريراً يرفعه إلى الھيئة.
تودع الھيئة االتھامية الطلب مع التقرير النيابة العامة لتبدي مطالعتھا.
المادة  -145إذا قررت الھيئة االتھامية قبول الطلب فتبلغ صورة مصدقة عن قرارھا إلى
النائب العام االستئنافي الذي يودعھا دائرة السجل العدلي لتنفيذه.
المادة  -146إذا قررت الھيئة االتھامية رد طلب إعادة االعتبار فال يجوز لمقدم الطلب
تقديمه مجدداً قبل انصرام ستة أشھر من تاريخ تبلغه قرار الرد.

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎﻣﺲ  -أﺻﻮل ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻷوراق واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻘﻀﺎء

المادة  -147تبلغ أوراق الدعوة والمذكرات واألحكام والقرارات الصادرة عن القضاء
وتنفذ التدابير القضائية بواسطة مفارز أمنية خاصة تكون تابعة مباشرة للنائب العام
ولقاضي التحقيق األول ولرؤساء الھيئات والمحاكم المختصة ،وتكون مسؤولة أمام رئيس
الھيئة القضائية الذي يوكل إليھا أو يكلفھا القيام بأي تبليغ أو إنفاذ أي تدبير في حال تلكؤھا
عن ذلك في الموعد المحدد.
ال يحق للقائم بالتبليغ أن يبلغ نفسه أو زوجه أو أصولھما أو فروعھما أو أصھارھما أو
سائر أقربائھما حتى الدرجة الرابعة.

يجب أن يذكر في وثيقة التبليغ اسم طالب التبليغ واسم مأمور التبليغ وعنوانه وتاريخ
تكليفه واسم المطلوب تبليغه وعنوانه .إذا كان شخصا ً معنويا ً فيبلغ في مركزه الرئيسي.
يجب أن يذكر في وثيقة التبليغ ،عالوة على ما تقدم ،الفعل الجرمي موضوع المالحقة أو
التحقيق أو المحاكمة والنص القانوني الذي يعاقب عليه والمرجع القضائي الواضع يده
على الدعوى وصفة المطلوب تبليغه :مدع ،مدعى عليه ،مسؤول بالمال ،ضامن،
شاھدjالخ.
على المكلف بالتبليغ أن ينفذ ما كلف به دون إبطاء وأن يبذل قصارى جھده لتبليغ
المقصود بالذات.
على المقصود بالتبليغ أن يوقع على النسخة األصلية من وثيقة التبليغ ويستلم نسخة عنھا.
إذا امتنع عن التوقيع أو كان عاجزاً عنه أو رفض استالم النسخة فيشير القائم بالتبليغ إلى
ذلك على النسخة األصلية.
إذا كان الشخص المقصود بالتبليغ غير موجود في محل إقامته أو سكنه فيجري تبليغه
بواسطة أحد أفراد عائلته أو خدمه أو أي شخص آخر من المقيمين معه في سكن واحد
شرط أن يستدل من ظاھر حاله أنه راشد .كما يشترط أن ال تكون مصلحته متعارضة مع
مصلحة الشخص المطلوب إبالغه .أن امتنع عن ذكر اسمه وصلته بالمقصود بالتبليغ أو
عن استالم نسخة عنھا فيثبت مأمور التبليغ امتناعه ويترك له نسخة عن وثيقة التبليغ.
إذا كان الشخص المطلوب تبليغه شخصا ً معنويا ً فيتم تبليغه بواسطة ممثله القانوني أو
المفوض بالتوقيع عنه أو أي شخص ذي صفة للتبلغ عنه .ويترك للمبلغ نسخة عن وثيقة
التبليغ.
يبلغ رجال السلك الديبلوماسي والقنصلي أوراق دعوتھم بواسطة وزارة الخارجية.
يبلغ العسكريون أوراق دعوتھم بواسطة قادة قطعھم.
المادة  -148إذا لم يكن للشخص المطلوب إبالغه محل إقامة أو سكن ،أو إذا لم يجد مأمور
التبليغ من يتبلغ عنه في محل إقامته أو سكنه ،فيجري تبليغه بالصاق نسخة عن وثيقة
التبليغ على باب سكنه األخير بشكل ثابت وبتسليم نسخة ثانية عنھا إلى المختار التابع له
سكنه األخير وبالصاق نسخة ثالثة على باب المرجع القضائي اآلمر بالتبليغ.
على مأمور التبليغ أن يدون ھذه اإلجراءات على النسخة األصلية من الوثيقة ويردھا إلى
مرجعھا.
إذا لم يكن للمطلوب إبالغه سكن أخير فيكتفي مأمور التبليغ بالصاق نسخة عن وثيقة
التبليغ على باب المرجع القضائي اآلمر بالتبليغ.
المادة  -149يجب أن يتم التبليغ قبل ثالث أيام على األقل من موعد مثول المبلغ أمام
المرجع القضائي اآلمر بالتبليغ ما لم يرد في القانون نص مخالف.
إذا كان التبليغ موجھا ً إلى شخص مقيم في بلد أجنبي فيتم بكتاب مضمون مع إشعار
بالوصول أو بواسطة السفارة أو القنصلية اللبنانية في البلد المذكور أو بمقتضى القواعد
المقررة في القانون المحلي.

إذا تعذر التبليغ جاز للمحكمة أن تعتبر الشخص الموجه إليه التبليغ مجھول المقام فيجري
تبليغه وفقا ً ألحكام المادة  148من ھذا القانون.
إذا لم تراع إجراءات التبليغ ،ومنھا مھلة التبليغ ،فعلى المرجع القضائي أن يقرر إعالن
بطالن التبليغ في حال عدم حضور المطلوب تبليغه وإعادة التبليغ مجدداً وفقا ً للمادة 148
من ھذا القانون .إذا حضر وطلب إرجاء الجلسة إلى موعد آخر ،قبل أن يدلي بأي دفع أو
دفاع في الدعوى ،فيقرر القاضي الواضع يده عليھا إرجاءھا ويبلغه موعدھا ،وإذا لم
يطلب ذلك فيعتد بتبليغه.
إذا أعلن المرجع القضائي بطالن التبليغ لسبب ذي صلة بفعل مأمور التبليغ فيغرمه بمبلغ
يوازي نفقات التبليغ ويلزمه ،عند االقتضاء ،ببدل العطل والضرر للفريق المتضرر.
ال يدخل في حساب مھلة التبليغ ساعة ويوم حصوله .إذا انتھت المھلة يوم عطلة رسمية
أو خارج أوقات الدوام الرسمي فتمدد إلى أول يوم يليه من أيام العمل.

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎدس  -ﻗﻀﺎء اﻟﺤﻜﻢ

اﻟﺒﺎب اﻷول  -اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد اﻟﺠﺰاﺋﻲ

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول  -وﺿﻊ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد ﻳﺪﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻮى

المادة  -150ينظر القاضي المنفرد في قضايا الجنح والمخالفات عدا ما استثني منھا بنص
خاص .ال تمثل النيابة العامة لديه.
المادة  -151يضع القاضي المنفرد يده على الدعوى بإحدى الطرق اآلتية:
أ -ادعاء النيابة العامة.
ب -الدعوى المباشرة التي يقدمھا المتضرر ويتخذ فيھا صفة االدعاء الشخصي.

ج -القرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق أو الھيئة االتھامية.
د -دعوى بدل العطل والضرر المبنية على قرار منع المحاكمة أو التبرئة أو إبطال
التعقبات.
ه -قرار تعيين المرجع أو نقل الدعوى.
و -حالة وقوع جنحة أثناء انعقاد جلسة المحاكمة.
ز -المخالفات المثبتة في محاضر.

المادة -152

يدعي النائب العام لدى القاضي المنفرد بالجنحة في حق شخص تحددت

ھويته.
يتضمن اإلدعاء وصفا ً للجنحة المدعى بھا ولمكان ارتكابھا ويضم إليه التحقيقات األولية
والشكوى وجميع األوراق التي تبرر المالحقة .للنائب العام أن يدعي الحقا ً في حق
الشخص الذي اغفل اإلدعاء عليه ما دامت الدعوى عالقة أمام القاضي المنفرد .لھذا
األخير أن يفلته إلى إغفاله االدعاء في حق شخص توافرت األدلة ضده دون أن يقيده
بذلك.
للنائب العام أن يطلب ملف الدعوى لإلطالع عليه شرط أن يرده في خالل ثالثة أيام على
األكثر من تاريخ إيداعه إياه.
على النائب العام أن يوقع على الورقة التي تحمل ادعاءه ،وال يجوز له أن يرجع أو
يتنازل عن ادعائه.
ال يجوز له أن يدعي بالجريمة عينھا في حق الشخص نفسه أمام القاضي المنفرد إذا كان
قد سبق له أن ادعى بھا أمام قاضي التحقيق.

المادة  -153إذا قبض على شخص متلبسا ً بجنحة مشھودة تستوجب عقوبة الحبس فيتم
إحضاره أمام النائب العام الذي يستجوبه ويدعي عليه ويحيله إلى القاضي المنفرد ليحاكم
أمامه في الحال أو في اليوم التالي ،وذلك مع مراعاة المادة  108من ھذا القانون ،وللنائب
العام أن يصدر في حقه ،قبل إحالته ،مذكرة توقيف تنفذ فوراً.
إذا استمھل المدعى عليه أمام القاضي المنفرد ليستعين بمحام فيمھله مدة ثالثة أيام على
األكثر ال تقبل تمديداً.
يحدد النائب العام في الجنحة المشھودة أسماء الشھود .للقاضي المنفرد أن يقرر تبليغھم
شفاھا موعد الجلسة بواسطة الضابطة العدلية أو قوى األمن أو دائرة المباشرين.
إذا تمنع أحدھم عن الحضور فللقاضي المنفرد أن يصدر في حقه مذكرة إحضار.
المادة  -154إذا رأى القاضي المنفرد أن الدعوى ،في الجنحة المشھودة ،غير جاھزة
للحكم فيقرر إرجاءھا إلى موعد آخر ال يتجاوز العشرة أيام .له أن يخلي سبيل المدعي
عليه تلقائيا ً عند عدم وجود إدعاء شخصي أو بناء على استدعاء منه ،بكفالة أو بدونھا ،إذا
وجد أن ال ضرورة الستمرار توقيفه شرط أن يتخذ المدعى عليه المخلى سبيله محل إقامة

له في البلدة أو المدينة التي يقع فيھا مركز القاضي .يمكنه في ھذه الحالة ،أن يقرر منعه
من السفر إذا رأى ضرورة لذلك لمدة ال تتجاوز الشھرين.
إذا استدعى المدعى عليه تخلية سبيله فتبلغ نسخة عن استدعائه إلى المدعي الشخصي في
محل إقامته الحقيقي ضمن دائرة القاضي المنفرد أو محل إقامته المختار فيھا ،فيبدي
مالحظاته عليه في مھلة أربع وعشرين ساعة من تاريخ تبليغه .يتخذ القاضي المنفرد
قراره إما بإجابة الطلب أو برفضه في خالل مھلة مماثلة.
لكل من المدعي الشخصي ومن المدعى عليه أن يستأنف قرار القاضي المنفرد أمام
محكمة االستئناف خالل أربع وعشرين ساعة من تاريخ تبليغه إياه .للنيابة العامة أن
تستأنفه في مھلة أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره.
المادة  -155لكل متضرر من جنحة أن يتقدم بشكوى مباشرة يتخذ فيھا صفة اإلدعاء
الشخصي أمام القاضي المنفرد الواقع ضمن نطاق دائرته مكان وقوع الجرم أو محل إقامة
المدعى عليه أو مكان إلقاء القبض عليه.
تسجل الشكوى في قلم القاضي المنفرد الذي يقرر تكليف مقدمھا بدفع سلفة معجلة تتضمن
الرسوم والنفقات القضائية على أن ال تزيد عن واحد في المئة من قيمة الدعوى .عالوة
ً
أجنبيا ،بأن يقدم كفالة يعين نوعھا ومقدارھا في قراره.
على ذلك يكلف الشاكي ،إذا كان
للقاضي أن يعفي الشاكي من دفع السلفة إذا كان وضعه المالي ال يمكنه من الدفع .له أيضا ً
أن يعفي الشاكي األجنبي من دفع الكفالة للسبب عينه بقرار معلل.
إن الشكوى التي يتخذ فيھا الشاكي صفة اإلدعاء الشخصي ويدفع ما يكلف به ،ما لم يعف
منه ،تحرك دعوى الحق العام .إذا لم يتوافر فيھا أحد ھذين الشرطين فتعد بمثابة أخبار.
على القاضي في ھذه الحال أن يقرر إحالتھا إلى النائب العام ليتخذ موقفا ً من تحريك
الدعوى العامة.
للشاكي أن يرجع عن شكواه .إذا فعل ذلك في خالل يومي عمل من تاريخ تقديمھا فال يلزم
بالنفقات الالحقة لرجوعه .ال يؤثر رجوعه على سير الدعوى العامة إال في الدعاوى التي
يؤدي فيھا إسقاط دعوى الحق الشخصي إلى إسقاط دعوى الحق العام.
إذا حرك الدعوى العامة إدعاء النيابة العامة فللمتضرر أن يطالب بحقوقه الشخصية تبعا ً
لھا.
ً
ً
في مطلق األحوال يجب أن يتخذ المدعي الشخصي مقاما مختارا له ضمن نطاق المدينة
أو البلدة التي يقع فيھا مركز المحكمة وأن يبلغ المحكمة خطيا ً بھذا المقام.
المادة  -156يعين القاضي المنفرد جلسة المحاكمة ويدعو إليھا المدعي والمدعى عليه
والشھود والمسؤول بالمال والضامن.
 يبلغ القاضي المنفرد المدعى عليه نسخة عن الشكوى المباشرة مع مربوطاتھا قبل ثالثةأيام على األقل من موعد الجلسة.

المادة -157

للمدعى عليه أو وكيله ،دون حضور موكله:

 -1أن يدلي قبل االستجواب بدفع أو أكثر من الدفوع المنصوص عليھا في المادة  73من
ھذا القانون.
على القاضي المنفرد أن يبلغ المدعي الشخصي نسخة عن المذكرة التي يتقدم بھا المدعى
عليه أو وكيله في ھذا الشأن ويمھله خمسة أيام على األكثر للجواب عليھا.
بعد انصرام المھلة يبت في الدفع المدلى به.
للنائب العام أن يستأنف ھذا القرار في مھلة أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره.
للمدعى عليه أو وكيله كما للمدعي الشخصي أو وكيله أن يستأنف القرار في مھلة أربع
وعشرين ساعة من تاريخ تبليغه إياه.
 -2أن يطلب وقف تنفيذ مفعول مذكرة التوقيف الغيابية التي أصدرھا قاضي التحقيق بحقه
لحين صدور الحكم في الدعوى.
ً
 للقاضي أن يتخذ ،لقاء كفالة أو بدونھا ،قرارا بوقف تنفيذ مذكرة التوقيف الغيابيةشرط تعھد المدعى عليه بحضور جلسات المحاكمة .في حال تغيبه عن أي من ھذه
الجلسات دون عذر مشروع فللقاضي أن يرجع عن قراره بوقف التنفيذ.
 إن القرار القاضي بوقف التنفيذ أو بالرجوع عنه ال يقبل أي طريق من طرقالمراجعة.
المادة  -158إذا قرر قاضي التحقيق الظن في المدعى عليه بجنحة أو بمخالفة فتحيل النيابة
العامة ملف الدعوى على القاضي المنفرد ،في خالل ثالثة أيام من إيداعھا إياه ،ما لم
تستأنف قرار الظن.
كما تحيل إليه خالل المھلة نفسھا قرار الظن الصادر عن الھيئة االتھامية.
يضع القاضي المنفرد يده على الدعوى باالستناد إلى قرار الظن.
المادة  -159إذا قرر قاضي التحقيق منع المحاكمة ،لسبب قانوني أو واقعي ،عن المدعى
عليه فله أن يطالب ،بوجه المدعي الشخصي ،ببدل عطله وضرره أمام قاضي المنفرد
الجزائي المختص وفقا ً ألحكام المادة  72من ھذا القانون.
المادة  -160يضع القاضي المنفرد يده على الدعوى عندما تحال إليه بموجب قرار صادر
عن الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز بنتيجة البت في دعوى تعيين المرجع أو نقل
الدعوى.
إذا قررت الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز إبطال قرار القاضي المنفرد باعالن عدم
اختصاصه للنظر في الدعوى فتعيد الدعوى اليه أو الى قاض منفرد آخر ضمن الدائرة
القضائية نفسھا للنظر فيھا.
المادة  -161اذا وقعت جنحة اثناء جلسة المحاكمة لدى القاضي المنفرد ،فينظم محضراً في
الحال يستجوب فيه الفاعل ويستمع إلى الشھود ،إذا اقتضى األمر ،ويقضي في الجلسة

عينھا بالعقوبة التي تستوجبھا الجنحة .إذا قضى بعقوبة الحبس فله أن يصدر مذكرة
بتوقيف المحكوم عليه تنفذ فوراً .يقبل قراره االستئناف.
إذا كان الفعل المرتكب أثناء المحاكمة ذا وصف جنائي فيتخذ قراراً بتوقيف الفاعل وينظم
تقريراً بما حدث ويحيله إلى النيابة العامة مذيالً باإلشارة إلى توقيف الفاعل.
المادة  -162يضع القاضي المنفرد الجزائي يده على المخالفات المثبتة في محاضر ينظمھا
من أوكلت إليھم القوانين الخاصة أمر تنظيمھا وإحالتھا على المحكمة المختصة.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ  -أﺻﻮل اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻟﺪى اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد اﻟﺠﺰاﺋﻲ

المادة  -163بعد ورود الدعوى إلى دائرة القاضي المنفرد ينظم بھا كاتب المحكمة
محضراً ويعين القاضي موعد الجلسة ثم ينظم الكاتب أوراق الدعوى لكل من المدعي
والمدعى عليه والمسؤول بالمال والضامن ويرسلھا لتبلغ منه .يجب أن يتم إبالغه مذكرة
دعوته قبل ثالثة أيام من بدء المحاكمة .يمكن للقاضي ،في الحاالت المستعجلة ،أن يقرر
تقصير المھلة.
إذا حضر أحد ممن ذكر إلى المحكمة ،بمجرد علمه بموعد الجلسة ،فال يسعه التذرع بعدم
تبليغه مذكرة الدعوة أو بعدم مراعاة مھلة الثالثة أيام.
المادة  -164مع مراعاة أحكام المادة  165من ھذا القانون على المدعى عليه الذي أبلغ
موعد الجلسة أن يحضر شخصيا ً إلى المحكمة.
إذا كان المدعى عليه شخصا ً معنويا ً فيحضر بشخص ممثله القانوني أو بمحام وكيل عنه.
المادة  -165على المدعى عليه أن يحضر بالذات أو أن يرسل محاميا ً عنه إذا كان الحد
األقصى لعقوبة الجرم المسند إليه ال يزيد عن سنة حبس .في ھذه الحال تعتبر المحاكمة
وجاھية في حقه .إذا لم يحضر بالذات أو لم يتمثل بمحام فيحاكم غيابيا ً.
إذا وجد القاضي ضرورة لمثول المدعى عليه شخصيا ً أمامه فيبلغه بواسطة وكيله تاريخ
الجلسة المعدة الستجوابه ،على أن يتضمن قراره موعد الجلسة باليوم والساعة .إذا غاب
المدعى عليه عنھا فللقاضي أن يتخذ من غيابه قرينة على صحة ما ھو مسند إليه.

إذا كانت عقوبة الجرم المسند إلى المدعى عليه تزيد عن الحبس سنة ،ولم يحضر بالذات
على رغم إبالغه موعد الجلسة .فيحاكم غيابيا ً.
ً
موقوفا ،وأبلغ موعد الجلسة وثبت تمنعه عن حضورھا
المادة  -166إذا كان المدعى عليه
دون عذر مشروع ،فتجري المحاكمة بالصورة الغيابية في حقه.
المادة  -167إذا كانت الجريمة المسندة إلى المدعى عليه مشمولة بالعفو العام كليا ً فله أن
يتمثل بمحام في المحاكمة.

المادة -168

لكل من المدعي الشخصي والمسؤول بالمال والضامن أن يتمثل في المحاكمة

بمحام.
إذا تخلف المدعي الشخصي ،دون عذر مقبول عن جلسة المحاكمة ولم يتمثل بمحام رغم
إبالغه أصوالً فيحاكم غيابا ً ويتابع السير بالدعوى العامة .ال يقبل الحكم الذي يصدر
بنتيجة المحاكمة االعتراض منه وإنما يقبل االستئناف.
إذا حضر المدعي الشخصي إحدى جلسات المحاكمة ،وتقدم بمطالبه فيھا ثم تغيب عن
باقي الجلسات دون عذر مقبول ،فللمحكمة أن تقضي له بتعويضات شخصية وإن حاكمته
غيابا ً بمثابة الوجاھي.
إذا تغيب المسؤول بالمال أو الضامن عن جلسة المحاكمة ،ولم يتمثل بمحام ولم يقدم عذراً
ً
أصوال ،فيحاكم غيابا ً .ال يقبل الحكم الصادر بنتيجة المحاكمة
مقبوالً رغم إبالغه
االعتراض إنما يقبل االستئناف.

المادة  -169إذا حضر المدعي عليه جلسة المحاكمة ثم تغيب دون عذر مقبول عن
الجلسات الالحقة فتعتبر المحاكمة بمثابة الوجاھي في حقه.
المادة  -170إذا تعذر على المدعى عليه الحضور إلى المحكمة لسبب صحي ھام ،وكانت
ثمة أسباب تبرر عدم إرجاء محاكمته ،فللقاضي المنفرد أن ينتقل إلى محل وجوده بعد
أربع وعشرين ساعة من تبليغه بالذات قرار استجوابه .ينظم محضراً بإجراءاته ويوقع مع
كاتبه والمدعى عليه على كل من صفحاته.
إذا تغيب المدعى عليه عن المحاكمة بعد ھذا االستجواب واستمر العذر الصحي فيمكنه أن
يتمثل بمحام وإال حوكم بمثابة الوجاھي.
للمدعي الشخصي أو وكيله أن يحضر ھذه اإلجراءات بعد إبالغه موعدھا أصوالً.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ  -اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻐﻴﺎﺑﻲ

المادة  -171يقتضي إبالغ الحكم الغيابي من المحكوم عليه وفقا ً ألصول التبليغ المحددة في
ھذا القانون قبل إرسال خالصة ھذا الحكم للتنفيذ.
ً
ال ينفذ الحكم الغيابي الصادر في حق المحكوم عليه إال إذا تبلغه وفقا لألصول المحددة في
المواد  147وما يليھا من ھذا القانون .يحق للمحكوم عليه غيابا ً االعتراض على الحكم
الغيابي في مھلة عشرة أيام من تاريخ تبليغه إياه وذلك باستدعاء يقدمه إلى المحكمة التي
أصدرت الحكم الغيابي.
إذا لم تراع في تبليغه األحكام المذكورة فيحق له االعتراض عليه طيلة مدة مرور الزمن
على العقوبة المحكوم بھا.
إذا لم يبلغ المحكوم عليه الحكم الغيابي فيعد ھذا الحكم آخر معاملة قضائية ،وتبدأ بالسريان
منذ صدوره مھلة مرور الزمن على دعوى الحق العام.
المادة  -172ينبرم الشق المدني من الحكم الغيابي بعد إتمام إجراءات تبليغه وفقا ً ألحكام
التبليغ في قانون أصول المحاكمات المدنية ويستحصل المحكوم له بالتعويضات الشخصية
على صورة صالحة للتنفيذ تنفذ وفقا ً لألحكام التي ترعى تنفيذ األحكام المدنية.
إذا أعلنت ،بنتيجة الطعن في الحكم الغيابي بعد تنفيذ الشق المدني منه ،براءة المحكوم
عليه أو إبطال التعقبات عنه فيحق له أن يطلب إلزام المنفذ برد ما قبضه وبالعطل
والضرر.
المادة  -173يحق للمحكوم عليه غيابا ً أن يعترض على الحكم الغيابي الصادر في حقه
برمته أو أن يقصر اعتراضه على االلزامات المدنية والتعويضات المحكوم بھا.
للمعترض أن يحضر جلسات المحاكمة بالذات أو أن يرسل محاميا ً عنه إذا كانت مدة
العقوبة المحكوم عليه بھا ال تزيد عن السنة حبسا ً أو إذا اقتصر اعتراضه على االلزامات
المدنية والتعويضات المحكوم بھا.
إذا حضر ،وكان اعتراضه مقدما ً ضمن المھلة القانونية ومستوفيا ً شروطه الشكلية ،فيقرر
القاضي إسقاط الحكم الغيابي واعتباره كأنه لم يكن .تجري المحاكمة ثانية وفقا ً لألصول
العادية.
إذا تغيب المعترض عن حضور الجلسة األولى دون عذر مقبول فيقرر القاضي ،مع
مراعاة الفقرة الثانية من ھذه المادة ،رد االعتراض شكالً .ال يقبل قراره االعتراض وإنما
يقبل االستئناف الذي يطال الحكم الغيابي األول.

تسري مھلة االستئناف من تاريخ تبليغ الحكم الصادر نتيجة االعتراض.
المادة  -174إذا كان المدعى عليه محقا ً في اعتراضه فيعفى من نفقات المحاكمة الغيابية
وإال قضي عليه بھا.
ً
للمحكمة ،عندما تقرر رد االعتراض شكال ،أن تحكم بالزام المعترض بغرامة تتراوح بين
خمسماية ألف ومليون ليرة.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ  -إﺟﺮاءات اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ واﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ اﻷدﻟﺔ ﻟﺪى اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد

المادة  -175ينظر القاضي المنفرد في الدعوى بصورة شخصية أي بالنسبة لألشخاص
المدعى عليھم .ال يحق له أن يتناول غيرھم ما لم يرد في حق ھؤالء ادعاء الحق قبل
الفصل في الدعوى .عليه ،عند توافر أدلة في حق أشخاص غير المدعى عليھم ،أن ينظم
تقريراً باألمر ويحيله إلى النائب العام دون تأخير.
المادة  -176ينظر القاضي المنفرد في الوقائع الواردة في إدعاء النيابة العامة أو الشكوى
المباشرة أو القرار الظني .له أن يتعرض للظروف والوقائع التي الزمت الجريمة المدعى
بھا وكان من شأنھا أن تؤثر في وصفھا.
ال يتقيد القاضي المنفرد بالوصف القانوني المعطى للفعل الجرمي المدعى به.
إذا اعتبر أن الجرم المدعى به يشكل جناية فيعلن عدم اختصاصه للنظر في الدعوى.
المادة  -177إذا أعلن القاضي المنفرد عدم اختصاصه ،لكون الفعل المدعى به من نوع
الجناية ،فيحيل ملف الدعوى إلى النيابة العامة .له أن يصدر مذكرة توقيف في حق
المدعى عليه إذا كانت الدعوى قد أقيمت مباشرة أمامه .أما إذا كانت قد أحيلت إليه
بموجب ادعاء النيابة العامة أو استناداً لقرار ظني فيكتفي بإعالن عدم صالحيته وبإحالة
الدعوى إلى النيابة العامة.

المادة  -178تجري المحاكمة بصورة علنية وشفاھية وإال كانت باطلة ما لم يقرر القاضي
المنفرد إجراءھا سراً بداعي المحافظة على النظام العام أو األخالق العامة .يمكن في
جميع األحوال منع األحداث من حضورھا.
المادة  -179يمكن إثبات الجرائم المدعى بھا بطرق اإلثبات كافة ما لم يرد نص مخالف.
ال يمكن للقاضي أن يبني حكمه إال على األدلة التي توافرت لديه شرط أن تكون قد
وضعت قيد المناقشة العلنية أثناء المحاكمة.
يقدر القاضي األدلة بھدف ترسيخ قناعته الشخصية.
المادة  -180عند الشروع في المحاكمة يتلو الكاتب ادعاء النيابة العامة أو قرار الظن أو
يلخص الوقائع الواردة في الشكوى المباشرة وما ورد من أدلة في حق المدعى عليه.
يستمع القاضي إلى أقوال المدعي الشخصي أو وكيله .بعدھا يستجوب المدعى عليه
بحضور وكليه المحامي إذا كان قد عين محاميا ً لمعاونته في الدعوى.
إذا رفض المدعى عليه اإلجابة والتزم الصمت فال يحق للقاضي أو المدعي أن يكرھه
على الكالم .ال يجوز للقاضي أن يتخذ من صمته قرينة إلدانته.
المادة  -181لفرقاء الدعوى أن يطلبوا شھوداً يسمونھم وللقاضي المنفرد أن يدعو الشاھد
الذي يرى فائدة من سماعه .ال يستمع إليه إال بعد تحليفه اليمين اآلتي نصھا" :أقسم باg
العظيم بأن أشھد بالحق وال شيء غير الحق" .ويثبت تحليفه ھذه اليمين في محضر
المحاكمة.
بعد أن ينتھي القاضي من سماع الشاھد يمكن للمدعي الشخصي أو وكيله وللمدعى عليه
أو وكيله أن يطرح عليه ،بواسطة القاضي ،األسئلة المتعلقة بالقضية .للقاضي أن يرفض
طرح كل سؤال ال يراه مجديا ً .عليه ،في حال اإلصرار على طرحه ،أن يدون السؤال
وقرار رده.
يجب إبالغ كل شاھد ورقة دعوته قبل ثالثة أيام من موعد الجلسة.
إذا حضر الشاھد إلى المحكمة ،بمجرد علمه أنه مدعو للشھادة أمامھا ،فال يسعه التذرع
بعدم تبليغه ورقة دعوته أو بعدم مراعاة مھلة الثالثة أيام.
المادة  -182بعد إخراج باقي الشھود ،على القاضي أن يسأل الشاھد ،قبل تحليفه اليمين
المنصوص عليھا في المادة السابقة ،عن اسمه وشھرته وتاريخ والدته واسمي والديه
وجنسيته ورقم سجله ومھنته ومحل إقامته وعما إذا كان بينه وبين المدعى عليه صلة
قرابة أو خصومة.
ال تقبل مبدئيا ً شھادة أصول المدعى عليه وفروعه وإخوته واخواته ومن ھم في درجتھم
عن طريق المصاھرة والزوج والزوجة حتى بعد الطالق .يمكن للقاضي سماع شھادة أي

من ھؤالء إذا لم يعترض عليھا المدعي الشخصي أو المدعى عليه وال تكون باطلة شھادة
ھؤالء .غير أن اعتراض أحدھما على سماعھم ال يمنع القاضي من أن يسمعھم على سبيل
المعلومات.
ال تقبل شھادة القاصر الذي لم يتم الثامنة عشرة من عمره إال على سبيل المعلومات.
ال يسمع من كان دون السابعة من عمره إال على سبيل المعلومات وبقرار معلل.
ً
أصوال ،ولم يقدم
المادة  -183إذا تخلف الشاھد عن الحضور ،رغم إبالغه ورقة دعوته
عذراً مقبوالً فللقاضي أن يلزمه بغرامة تتراوح بين مائة ألف وخمسمائة ألف ليرة.
للشاھد الذي قضي عليه بالغرامة أن يطلب من القاضي إعفاءه منھا إذا أبدى عذراً
مشروعا ً.
للقاضي أن يقرر إحضار الشاھد الذي تخلف عن الحضور للمرة الثانية بعد تبليغه وان
سبق له تغريمه.
المادة  -184للقاضي أن يقرر تلقائيا ً أو بناء على طلب أحد فرقاء الدعوى االستماع إلى
شاھد متواجد في قاعة المحكمة.
إذا كان الشاھد ال يحسن اللغة العربية أو أصم أو أبكم فيعين القاضي ترجمانا ً له يحلفه
اليمين بأن يقوم بالمھمة بصدق وأمانة.

المادة -185

تقع الشھادة على وقائع الجريمة المدعى بھا وظروفھا ونوع إسھام المدعى

عليه فيھا.
إذا كان الشاھد الذي دعي أمام القاضي المنفرد ھو الذي أبلغ السلطة المختصة بوقوع
الجريمة فيشير القاضي إلى ھذا األمر قبل االستماع إليه.
ً
مخبرا ،أعلم بالجريمة لقاء أجر تقاضاه فللقاضي أن يستمع إليه على سبيل
إذا كان الشاھد
المعلومات.

المادة  -186يدلي الشاھد بإفادته شفاھا ً .ال يجوز للمدعي أو للمدعى عليه أو لوكيل كل
منھما مقاطعته.
 للشاھد أن يستأذن القاضي باالستعانة بمستندات أو بأوراق عند تأدية شھادته. للقاضي أن يستبقي الشاھد خارج القاعة بعد سماعه لدعوته ثانية واالستماع إليه مجدداًأو لمقابلته مع غيره من الشھود.
 يعرض القاضي على الشاھد المواد الجرمية واألشياء الثبوتية ويسأله عنھا وله أن يتلوعليه إفادته في التحقيق األولي أو االستنطاقي ويستوضحه عنھا وعما إذا كان يؤيدھا.

المادة  -187ال يحق ألي فريق في الدعوى أن يعترض على سماع شاھد باشر اإلدالء
بإفادته بعد حلفه اليمين.
ً
ً
إن إفادة أحد المدعى عليھم ضد المسھمين معه في الجريمة ال تشكل دليال كافيا في
اإلثبات .إنما يعود تقديرھا للقاضي في ضوء ما توافر له من أدلة.
المادة  -188إذا تبين للقاضي أن الشاھد يدلي بإفادة كاذبة فيكلف قوى األمن بوضعه في
نظارة المخفر ويضع تقريراً يرفعه إلى النائب العام في ھذا الشأن ويشير فيه إلى وضع
الشاھد في النظارة .للنائب العام أن يالحق ھذا الشاھد بجرم شھادة الزور وفقا ً لألصول.

المادة -189

يوقع الشاھد على محضر إفادته بعد أن تتلى عليه.

المادة  -190إن المحاضر والتقارير المضمومة إلى ملف الدعوى ال تتمتع بالقوة الثبوتية
إال إذا كانت صحيحة في الشكل وكان من نظمھا قد وضعھا في حدود وظيفته واختصاصه
وأثبت فيھا ما شاھده أو سمعه أو تحقق منه بنفسه.
إذا كان المحضر ھو مما أوجب القانون اعتماده حتى ثبوت تزويره فعلى القاضي أن يأخذ
به .ال يجوز له أن يفسح المجال إلقامة البينة الشخصية على ما يخالفه.
إذا كان المحضر ھو مما يوليه القانون قوة ثبوتية حتى ثبوت عكس ما ورد فيه فللمدعى
عليه أن يثبت ما يخالفه بالبينة الخطية أو بالشھادة.
المادة  -191بعد اكتمال ما يراه القاضي ضروريا ً لتأمين قناعته يستمع إلى مطالب المدعي
الشخصي أو إلى مرافعة وكيله ثم يستمع إلى المدعى عليه أو إلى مرافعة وكيله ثم إلى
المسؤول بالمال والضامن ،إن وجد ،أو لوكيله على أن يبقى الكالم األخير للمدعى عليه.
للمدعى عليه أن يترافع مدافعا ً عن نفسه وإن بحضور وكيله.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ  -اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪرﻫﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد اﻟﺠﺰاﺋﻲ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ

المادة  -192للقاضي المنفرد أن يقرر إخالء سبيل المدعى عليه الموقوف بعد أن يستطلع
رأي النيابة العامة.

يقدم المدعى عليه طلب تخلية سبيله إلى القاضي المنفرد على نسختين .تبلغ نسخة عنه إلى
المدعي الشخصي ،عند وجوده ،في محل إقامته المختار ما لم يكن له محل إقامة حقيقي
ضمن البلدة أو المدينة التي يقع فيھا مركز المحكمة.
إذا لم يكن قد اختار مقاما ً له فيتم تبليغه في قلم المحكمة.
للمدعي الشخصي أن يعترض على الطلب في مھلة أربع وعشرين ساعة من تاريخ تبليغه
إياه.
بعد انقضاء المھلة يبت القاضي المنفرد في الطلب .إذا قرر تخلية سبيل المدعى عليه
فللمدعي الشخصي أن يستأنف قراره أمام محكمة االستئناف التي يتبع لھا القاضي المنفرد
في مھلة أربع وعشرين ساعة من تاريخ إبالغه إياه.
إذا قرر رد الطلب فللمدعي عليه أن يستأنف القرار من تاريخ إبالغه خالل المھلة ذاتھا.
للنائب العام أن يستأنف قرار القاضي المنفرد في مھلة أربع وعشرين ساعة من تاريخ
صدوره.
إن استئناف المدعي الشخصي أو النائب العام الوارد ضمن المھلة القانونية يوقف تنفيذ
القرار.
لكل من المدعي الشخصي أو المدعى عليه أن يستأنف ،ضمن المھل المذكورة أعاله،
الشق المتعلق بمقدار الكفالة في قرار تخلية السبيل.
تطبق في مدة التوقيف والمنع من السفر أحكام المادة  108من ھذا القانون.
المادة  -193للقاضي المنفرد أن يصدر مذكرة توقيف بحق المدعى عليه إذا قضى بإدانته
وجاھيا ً بعقوبة الحبس أكثر من سنة على األقل شرط أن يكون قرار التوقيف معلالً.
تبقى مذكرة التوقيف نافذة رغم استئناف الحكم.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس  -اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪرﻫﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد

المادة -194

بعد ختم المحاكمة يصدر القاضي المنفرد حكمه في آخر الجلسة أو في جلسة

الحقة.
يجب أن يكون الحكم موقعا ً من القاضي ومن الكاتب ومذيالً بتاريخ صدوره وأن يتضمن
عرضا ً واضحا ً للوقائع التي استثبتھا القاضي وتفنيداً لألدلة التي تؤيدھا ودقة كافية في
األسباب والعلل الموجبة له والمواد القانونية المنطبقة على الجرم.
يجب أن يذكر فيه السند القانوني الذي بموجبه وضع القاضي المنفرد يده على الدعوى.
على القاضي أن يبت في الدفوع والمسائل التي يثيرھا أمامه أطراف الدعوى.

عليه أن يبت في الدعوى العامة وفي الدعوة المدنية ،إذا كانت قد أقيمت تبعا ً للدعوى
العامة أو بموجب شكوى مباشرة ،وأن يصدر حكمه علنا ً.
ال يجوز له أن يتطرق في حكمه إلى وقائع لم يدع بھا أو إلى أشخاص لم يدع عليھم.
المادة  -195إذا تبين للقاضي المنفرد أن الوقائع التي استثبتھا ذات وصف جنائي فيعلن
عدم اختصاصه للنظر فيھا ويحيل ملف الدعوى إلى النيابة العامة.
إذا تبين له أثناء التحقيق في الدعوى جرائم لم يدع بھا أو أشخاص لم يدع عليھم فيحيل
ملف الدعوى إلى النيابة العامة لتدعي باألفعال أو في حق األشخاص تبعا ً إلدعائھا
األصلي أو في دعوى مستقلة.
المادة  -196إذا تبين للقاضي المنفرد أن الجنحة المدعى بھا مكتملة األركان وأن األدلة
كافية على توافر الصلة السببية بينھا وبين فعل المدعى عليه فيثبتھا ويحدد المواد القانونية
المنطبقة عليھا ويحكم بإدانة المدعى عليه وبالعقوبة المنصوص عليھا ،ويقضي
بالتعويضات وااللزامات المدنية كافة للمدعي الشخصي إذا طلبھا وتوافرت شروط الحكم
بھا .إذا كانت العقوبة المحكوم بھا من نوع الغرامة أو الحبس مع وقف التنفيذ فيحكم
بإطالق سراح المحكوم عليه إذا كان موقوفا ً.
المادة  -197إذا تبين للقاضي أن األدلة على إسھام المدعى عليه في ارتكاب الجنحة
المدعى بھا غير كافية فيحكم بإعالن براءة ھذا األخير ويطلق سراحه فوراً إذا كان
موقوفا ً .عليه عند الحكم ببراءة المدعى عليه أن يقضي له على المدعي الشخصي بعطل
وضرر إذا طلبه في حال تجاوز المدعي الشخصي حقه في التقاضي.
إذا لم يطلب المدعى عليه تعويضا ً عن الضرر الالحق به أثناء السير في المحاكمة
الجزائية وحتى ختامھا فيبقى له أن يطلبه أمام المرجع نفسه في دعوى مستقلة في خالل
مھلة ثالثة أشھر من تاريخ تبليغه حكم البراءة أو القرار القاضي بتصديقه.
المادة  -198إذا تبين للقاضي المنفرد أن الفعل المدعى به ال يؤلف جرما ً جزائيا ً أو أنه
معفى من العقاب أو غير معاقب عليه بالحبس أو أن الصفة الجرمية زالت عنه لسبب من
أسباب زوالھا أو أن الدعوى سقطت لسبب من أسباب سقوطھا فيحكم بإبطال التعقبات في
حق المدعى عليه ويطلق سراحه فوراً إذا كان موقوفا ً.
تراعى أحكام المادة السابقة في طلب بدل العطل والضرر.
المادة  -199إذا تبين للقاضي المنفرد أن الفعل يشكل مخالفة فيحكم بھا ويقضي للمتضرر
بالتعويض إذا طلبه .عليه أن يقرر إطالق سراح المدعى عليه فوراً إذا كان موقوفا ً.

المادة  -200يحكم بنفقات الدعوى على غير المحق.
 يمكن إعفاء المدعي الشخصي من كامل النفقات أو من جزء منھا إذا تبين للقاضي أنهكان حسن النية ما لم يكن قد حرك الدعوى العامة بشكواه المباشرة.
المادة  -201للقاضي المنفرد أن يبت في طلبات رد األشياء المضبوطة ولو كان قد فصل
في أساس الدعوى وارتفعت بالتالي يده عنھا ما لم يكن حكمه موضوع طعن.
يقبل االستئناف القرار القاضي برد األشياء المضبوطة أو برفض ردھا.
المادة  -202للقاضي المنفرد أن يجعل قسما ً من التعويض المحكوم به للمدعي الشخصي
معجل التنفيذ ولو كان حكمه قابالً لالستئناف.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ  -اﻷﺻﻮل اﻟﻤﻮﺟﺰة

المادة  -203تطبق األصول الموجزة على مخالفة األنظمة البلدية والصحية وأنظمة السير.
عند وقوع مخالفة لألنظمة المذكورة ،سواء أكانت تستوجب عقوبة تكديرية أو جنحية،
يرسل محضر الضبط الذي يثبتھا إلى القاضي المنفرد الذي يحكم بالعقوبة التي يستوجبھا
الفعل قانونا ً دون دعوة المدعى عليه.
يصدر القاضي حكمه في مھلة عشرة أيام ما لم يوجب القانون مدة أقصر.
المادة  -204تعتبر الوقائع التي يثبتھا محضر الضبط صحيحة إال إذا تبين أن ثمة مخالفة
لألصول في تنظيمه.
على القاضي أن يصف الوقائع ويحدد المادة القانونية المنطبقة عليھا وينزل العقوبة بالمدعى
عليه إال إذا تبين له:
ً
ً
أ -إن الفعل المسند إلى المدعى عليه ال يؤلف جرما أو معفى كليا من العقاب.
ب -إنه غير صالح للنظر في المخالفة.
ج -إن دعوى الحق العام قد سقطت لسبب ما من أسباب سقوطھا.
إذا قرر إعالن عدم صالحيته فيحيل ملف الدعوى إداريا ً إلى القاضي المنفرد المختص.

المادة  -205يعتبر القرار الذي يصدره القاضي المنفرد في إحدى المخالفات المذكورة نافذاً
ما لم يتقدم المحكوم عليه ،في مھلة عشرة أيام من تاريخ إبالغه إياه ،باعتراض عليه وفقا ً
لألصول العادية.
ً
 للنائب العام أن يعترض على القرار بمھلة عشرة أيام من تاريخ صدوره وفقا لألصولالعادية.
ً
 إذا قضي برد االعتراض شكال فيحكم بزيادة العقوبة المحكوم بھا بمقدار نصفھا كحدأقصى.
المادة  -206ال تطبق األصول الموجزة المنصوص عليھا آنفا ً عندما يكون في الدعوى
مدع شخصي.
ً
المادة  -207بعد أن يصبح الحكم نھائيا ً
ومبرما ،إما النقضاء مدة االعتراض وإما لرجوع
المعترض عن اعتراضه وإما لرد االعتراض ،يرسل الكاتب خالصة عن الحكم مذيلة
بعبارة "صالح للتنفيذ" إلى النيابة العامة في مھلة خمسة أيام من انبرام الحكم.
إذا لم يراع الكاتب أحكام ھذه المادة فيغرم ،بموجب قرار يصدر عن القاضي المنفرد،
بمبلغ يتراوح بين مائة ألف وخمسمائة ألف ليرة.

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ  -ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻛﻤﺮﺟﻊ اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﻷﺣﻜﺎم وﻗﺮارات اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول  -ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف

المادة  -208للمدعى عليه ،المحكوم عليه ،أن يستأنف الحكم البدائي ،سواء لجھة قضائه
بالعقوبة أو بالتعويض.

له أن يستأنف الحكم القاضي ببراءته إذا ألزمه بدفع كل أو بعض النفقات القضائية والحكم
الذي قضى له بالتعويض عن تجاوز المدعي حقه في اإلدعاء.
المادة  -209للمسؤول بالمال أو الضامن أن يستأنف الحكم الذي الزمه ،بالتضامن مع
المدعى عليه المقتضى بإدانته ،بالتعويض على المدعي الشخصي .له أن يستأنف وحده
ھذا الحكم ولو رضخ له المدعى عليه .في ھذه الحالة األخيرة يستفيد وحده من استئنافه.
المادة  -210للمدعي الشخصي أن يستأنف الشق من الحكم المتعلق بالدعوى المدنية .إذا
كانت الدعوى المدنية قد ردت تبعا ً لحكم البراءة فله أن يستأنف الحكم القاضي بردھا ولو
انبرم حكم البراءة لعدم استئناف النيابة العامة.
 -له أن يستأنف الفقرة من الحكم القاضية بإلزامه بتعويض للمدعى عليه.

المادة -211

للنيابة العامة االستئنافية أن تستأنف األحكام لجھة ما تعلق منھا بالدعوى

العامة.
ً
للنيابة العامة التمييزية أن تطلب خطيا من النيابة العامة االستئنافية استئناف حكم بدائي
قضى ببراءة المدعى عليه أو بإبطال التعقبات في حقه أو بإسقاط دعوى الحق العام عنه
أو بإعالن عدم اختصاص المحكمة للنظر في الدعوى.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ  -اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎ

المادة  -212تقبل االستئناف األحكام الصادرة في قضايا الجنح.
ال تقبل االستئناف األحكام الصادرة في المخالفات إال إذا قضت:
أ -بالحبس أو بالتوقيف التكديري أو بغرامة تزيد على الخمسمائة ألف ليرة.
ب -بعقوبة إضافية أو فرعية أو بتعويضات شخصية تزيد على الخمسماية ألف ليرة.
ج -برد دفع من الدفوع المنصوص عليھا في المادة  73من ھذا القانون.
د -بعقوبة لمخالفة متالزمة مع جنحة.

المادة -213

ال يجوز استئناف القرارات غير الفاصلة في أساس النزاع إال مع الحكم

النھائي.
تستثنى من ھذا المبدأ القرارات التي تبت في دفع أو أكثر من الدفوع المنصوص عليھا في
المادة  73من ھذا القانون وقرارات إخالء السبيل والقرارات التي ينھي بھا القاضي
المنفرد الدعوى دون التعرض لألساس.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ  -اﻟﺸﺮوط اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻟﻘﺒﻮل اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف

أوﻻ  -ﻣﻬﻠﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف

المادة  -214لكل من المدعي الشخصي ومن المدعى عليه والمسؤول بالمال والضامن أن
يستأنف الحكم البدائي في مھلة خمسة عشر يوما ً من تاريخ صدوره إذا كان وجاھيا ً ومن
تاريخ تبليغه إياه إذا كان بمثابة الوجاھي أو غيابيا ً أو قاضيا ً برد االعتراض شكالً.
للنائب العام االستئنافي أن يستأنف الحكم في مھلة شھر واحد من تاريخ صدوره.
تطبق ،لوصف الحكم بالغيابي أو الوجاھي ،القواعد المذكورة في المواد  165حتى 170
من ھذا القانون.
المادة  -215إذا لم يصدر الحكم في الموعد الذي حدد في الجلسة الختامية إلصداره فلكل
من أطراف الدعوى أن يستأنفه خالل خمسة عشر يوما ً من تاريخ تبليغه إياه.
المادة  -216لكل من لم يستأنف الحكم البدائي ،من أطراف الدعوى ،في مھلة الخمسة
ً
يوما ،أن يتقدم باستئناف تبعي في مھلة خمسة أيام من تاريخ إبالغه موعد الجلسة
عشر
االستئنافية األولى إذا كان أحد الفرقاء في الدعوى قد استأنفه استئنافا ً أصليا ً.
 -إن رد االستئناف األصلي لسبب شكلي يستتبع رد االستئناف التبعي.

ﺛﺎﻧﻴﺎ  -أﺻﻮل ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف

المادة  -217يقدم االستئناف ،بواسطة محام باالستئناف ،إلى محكمة االستئناف التابع لھا
القاضي الذي أصدر الحكم المستأنف أو بواسطته .يجب أن يشتمل االستئناف على
األسباب التي يدلي بھا مقدمه وعلى مطالبه.
المادة  -218إذا قدم االستئناف بواسطة القاضي المنفرد الذي أصدر الحكم المستأنف فعليه
أن يرسل االستئناف مع ملف الدعوى في مھلة ثالثة أيام من تاريخ تقديمه.
إذا كان المحكوم عليه موقوفا ً فللنيابة العامة أن تأمر بنقله إلى محل التوقيف الكائن لدى
محكمة االستئناف .إذا انقضت مدة عقوبته قبل البت في استئنافه فتطلق النيابة العامة
سراحه فوراً.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ  -ﻣﻔﺎﻋﻴﻞ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف وأﺻﻮل اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻟﺪى ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف

المادة -219

ال يجوز تنفيذ الحكم البدائي قبل انقضاء مھلة االستئناف وال قبل البت فيه عند

استئنافه.
إن االستئناف يوقف تنفيذ الحكم المستأنف .غير أن ما يقرره القاضي المنفرد من سلفة
مؤقتة من أصل التعويض للمدعي الشخصي يكون معجل التنفيذ ما لم تقرر محكمة
االستئناف خالف ذلك في إطار النظر في الحكم البدائي المستأنف .تبقى مذكرة التوقيف
التي أصدرھا القاضي المنفرد سنداً للمادة  193من ھذا القانون نافذة ما لم تقررمحكمة
االستئناف تخليةسبيل الموقوف.

المادة  -220ان استئناف النائب العام ينشر الدعوى العامة برمھا ادى محكمة االستئناف ما
لم يرد على جھة منھا فيقتصر مفعوله عليھا.

أما االستئناف الذي يقدمه المدعى عليه فيربط محكمة االستئناف في حدود ما وقع عليه
االستئناف من الحكم المستأنف.
ليس لمحكمة االستئناف أن تنظر في وقائع جديدة من شأنھا أن تشكل جرائم ولم تعرض
على القاضي المنفرد الذي أصدر الحكم المستأنف.
المادة  -221إذا استأنف المدعى عليه ،الحكم االبتدائي دون باقي األطراف فال يجوز
لمحكمة االستئناف أن تزيد العقوبة التي حكم عليه بھا أو التعويضات المقضى بھا لصالح
المدعي الشخصي.
المادة  -222إن استئناف المدعي الشخصي وحده ينشر أمام محكمة االستئناف الشق
المدني من الدعوى .ال يجوز لمحكمة االستئناف أن تخفض في التعويضات المحكوم له
بھا.
المادة  -223تعين محكمة االستئناف موعداً للمحاكمة وتلتزم أمامھا باألصول العادية التي
تنظم المحاكمة لدى القاضي المنفرد .تتمثل النيابة العامة لديھا بالنائب العام أو بأحد
المحامين العامين.
تستمع إلى مطالب المدعي الشخصي أو وكيله في حال حضور أحدھما وإلى مرافعة ممثل
النيابة العامة ثم إلى مرافعة وكيل الدفاع وللمدعى عليه نفسه إذا طلب ذلك.
إذا اكتفت بما تضمنه ملف الدعوى من وقائع وأدلة فتختم المحاكمة وتصدر الحكم في
نھاية الجلسة أو تعين موعداً آخر إلصداره.
المادة  -224إذا رأت المحكمة ما يوجب التوسع في التحقيق فتدعو الشھود وتقوم
بإجراءات التحقيق التي تعتبرھا مفيدة وتقوم بھا في جلسة علنية أو تكلف أحد أعضائھا
القيام بتحقيق إضافي وفقا ً لألصول العادية.
عند االنتھاء من التحقيق اإلضافي تضم أوراقه إلى ملف الدعوى ولجميع الفرقاء فيھا أن
يطلعوا عليه ويناقشوه في جلسة علنية.
المادة  -225بعد أن تنھي محكمة االستئناف إجراءات التحقيق لديھا تصدر قراراً يقضي
بفسخ الحكم المستأنف أو بتعديله أو بتصديقه من حيث النتيجة التي توصل إليھا بعد إحالل
التعليل الذي تعتمده محل التعليل الوارد فيه.

المادة  -226إذا فسخت المحكمة الحكم المستأنف وقضت بإعالن براءة المدعى عليه أو
بإبطال التعقبات في حقه فتقضي في الوقت نفسه بإطالق سراحه إذا كان موقوفا ً وبرد
الدعوى المدنية.
للمدعى عليه الذي قضي بإعالن براءته أو بكف التعقبات في حقه أن يطالب المدعي الذي
تجاوز حقه بالتقاضي بالتعويض عن الضرر الذي أصابه وفق أحكام المادة  197من ھذا
القانون.
المادة  -227إذا استأنفت النيابة العامة الحكم االبتدائي فتنشر الدعوى برمتھا أمام محكمة
االستئناف .إذا تبين للمحكمة أن الوقائع المتوافرة في الدعوى ينطبق عليھا وصف جنائي
فتقرر فسخ الحكم المستأنف وتعلن عدم اختصاصھا .لھا أن تصدر مذكرة توقيف في حق
المدعى عليه وتودع ملف الدعوى النيابة العامة لتحيله أمام قاضي التحقيق.
يحل الخالف على االختصاص ،عند انبرام قرارھا ،عن طريق تعيين المرجع.
المادة  -228إذا ثبت لمحكمة االستئناف أن القاضي المنفرد الذي أصدر الحكم المستأنف لم
يكن مختصا ً بالنظر في الدعوى فتكتفي بفسخ الحكم لعدم االختصاص وبإيداع ملف
الدعوى النيابة العامة إلجراء المقتضى.
المادة  -229إذا تبين لمحكمة االستئناف أن الفعل موضوع الدعوى من نوع المخالفة
فتقضي بھا بعد فسخ الحكم المستأنف.
المادة  -230إذا فسخت محكمة االستئناف الحكم المستأنف لمخالفته القانون أو إلخالله
بقواعد األصول الجوھرية فتتصدى ألساس الدعوى وتفصل فيھا.
المادة  -231يجوز االعتراض على الحكم الغيابي الذي تصدره محكمة االستئناف وفاقا ً
لألصول التي ترعى االعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن القاضي المنفرد وفي
خالل المھلة عينھا.
المادة  -232لمحكمة االستئناف أن تقرر ،بعد استطالع رأي النيابة العامة ،إخالء سبيل
المدعى عليه الموقوف .ال يخضع قرارھا ألي طريق من طرق المراجعة.

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ  -ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول  -أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ

المادة  -233تتألف محكمة الجنايات من رئيس ومستشارين .تنعقد بحضور النائب العام أو
المحامي العام والكاتب .تضع يدھا على الدعوى بموجب قرار اتھام مشفوع بإدعاء النيابة
العامة.
تنظر المحكمة في الجرائم ذات الوصف الجنائي وفي الجنح المتالزمة معھا .ال يجوز لھا
أن تنظر في أي فعل جرمي لم يتناوله قرار االتھام أو أن تحاكم شخصا ً لم يتھم فيه .لھا
أن تغير في الوصف القانوني لألفعال موضوع قرار االتھام.
المادة  -234ال يجوز أن يشترك في تشكيل محكمة الجنايات من سبق له أن مارس في
الدعوى عمالً من أعمال المالحقة أو التحقيق أو كان عضواً في الھيئة االتھامية التي
وضعت قرار االتھام فيھا.
المادة  -235يجب أن يدون في محضر المحاكمة ،في مستھل كل جلسة ،أسماء كل من
رئيس المحكمة ومستشاريھا وممثل النيابة العامة والكاتب وساعة افتتاح الجلسة وأن يوقع
ھؤالء ما خال ممثل النيابة العامة ،على المحضر في نھاية كل جلسة .إذا أغفل أحدھم
التوقيع كانت الجلسة باطلة .تدون في المحضر جميع إجراءات التحقيق والمحاكمة .يملي
الرئيس على الكاتب ما يجب تدوينه.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ  -اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻬﺪ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت

المادة  -236يعد النائب العام قائمة بشھود الحق العام ويتولى تبليغ المتھم صورة عنھا
وعن قرار االتھام.
بعد إنجاز معاملة التبليغ ترسل النيابة العامة ملف الدعوى إلى محكمة الجنايات بعد أن
تأمر بإحضار المتھم الموقوف إلى محل التوقيف الكائن لديھا .إن المحاكمة التي تجري
دون التثبت من تبليغ المتھم قرار االتھام والئحة شھود الحق العام تكون ،والحكم الصادر
بنتيجتھا ،عرضة لألبطال.
المادة  -237يستجوب رئيس المحكمة ،أو من يكلفه من مستشاريه ،المتھم بعد إحضاره
إليه وقبل جلسة المحاكمة.
إذا لم يكن المتھم موقوفا ً فيصدر رئيس المحكمة قرار مھل في حقه يدعوه فيه إلى تسليم
نفسه خالل أربع وعشرين ساعة من بدء المحاكمة .إذا سلم نفسه ،ضمن المھلة المذكورة،
فيبقى موقوفا ً حتى صدور قرار بتخلية سبيله .إذا امتنع عن ذلك دون عذر مقبول فيعتبر
فاراً من وجه العدالة وتوضع مذكرة إلقاء القبض الصادرة في حقه قيد التنفيذ.
المادة  -238يتناول االستجواب التمھيدي سؤال المتھم عما إذا كان قد تبلغ قرار االتھام
والئحة شھود الحق العام وعين محاميا ً لمعاونته في المحاكمة وسؤاله عن وضعه
االجتماعي ومالحظاته على التھمة المسندة إليه وعلى التحقيقات التي أجريت فيھا.
إذا لم يكن قد عين محاميا ً فعلى الرئيس أو المستشار المنتدب أن يطلب من نقيب المحامين
تعيين محام يتولى الدفاع عنه في خالل أربع وعشرين ساعة من وقت إبالغه أو أن يتولى
تعيينه بنفسه.
يوضع محضر باالستجواب التمھيدي يوقعه الرئيس أو المستشار المنتدب والمتھم
والكاتب.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ  -أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ

المادة -239
المادة

لجميع الفرقاء أن يطلعوا على ملف الدعوى وأن يأخذوا صورة عنه.

 -240يلزم المدعي الشخصي أمام محكمة الجنايات بتوكيل محام للدفاع عنه.

إذا تعدد المسھمون في ارتكاب جناية واحدة أو جنايات متالزمة ،وصدرت قرارات اتھام
مستقلة في حق كل منھم أو في حق بعضھم دون اآلخر ،فلرئيس المحكمة أن يقرر ضم
القرارات في دعوى واحدة.
المادة  -241إذا تضمن قرار االتھام جنايات غير متالزمة فلرئيس المحكمة أن يقرر البدء
بمحاكمة المتھمين عن بعض ھذه الجنايات ثم محاكمتھم عن البعض اآلخر.
المادة  -242يقرر رئيس محكمة الجنايات تحديد موعد المحاكمة ودعوة المدعي الشخصي
والشھود إليھا كما يصدر قرار مھل يمھل بموجبه المتھم الذي اخلي سبيله في التحقيق
االبتدائي ليسلم نفسه إلى المحكمة خالل أربع وعشرين ساعة قبل بدء المحاكمة.
تسري المھلة في حقه من تاريخ تبليغه ھذا القرار وفقا ً ألحكام المواد  147و 148و149
من ھذا القانون.
إذا سلم نفسه ضمن المھلة فيحاكم وجاھا ً وتنفذ مذكرة إلقاء القبض في حقه .إذا لم يفعل
فيحاكم غيابا ً وتطبق في حقه األصول الخاصة بمحاكمة الفار من وجه العدالة.
المادة  -243تتخذ المحكمة ،قبل الفصل في موضوع الدعوى ،القرارات اآلتية:
أ -القرار الذي يبت في الدفع بعدم الصالحية استناداً إلى أن المتھم كان قاصراً بتاريخ وقوع
الجناية التي اتھم بھا.
إذا قضت المحكمة بإعالن عدم صالحيتھا ،وكان في الدعوى متھم آخر ،فتجري معاملة
التفريق وتحيل ملف القاصر إلى النيابة العامة لتودعه محكمة األحداث.
ب -القرار الذي يبت في دفع أو أكثر من الدفوع الشكلية التي يدلي بھا فرقاء الدعوى.
ج -القرار الذي يبت في أسباب الدفاع الموضوعية.
د -القرار الذي يقضي بوقف تنفيذ مذكرة إلقاء القبض إلى حين اكتمال تشكيل الخصومة
أمام المحكمة إذا كان المتھم قد اخلي سبيله في مرحلة التحقيق االبتدائي.
ه -قرار تخلية سبيل المتھم الموقوف.
ً
ً
يشترط لتخلية السبيل أن يتخذ المتھم مقاما مختارا له ضمن البلدة أو المدينة التي يقع فيھا
مركز المحكمة ليبلغ فيه أوراقھا ومذكراتھا وأن يسلم نفسه إليھا خالل أربع وعشرين
ساعة قبل انعقاد كل جلسة وأن يدفع الكفالة التي تقررھا المحكمة على أن يبقى موقوفا ً
منذ جلسة ختام المحاكمة حتى صدور الحكم .إذا تخلف عن جلسة ما دون عذر مقبول
فيعتبر فاراً من وجه العدالة وتطبق في حقه األصول الخاصة بمحاكمة الفار.
 للمحكمة أن تقرر منع المتھم المخلى سبيله من السفر حتى صدور الحكم وتنفيذه. ال يجوز للمحكمة أن تتخذ قرارھا الذي يفصل في طلب إخالء السبيل إال بعد أنتستطلع رأي النيابة العامة.
 على المحكمة أن تراعي أحكام المادة  108من ھذا القانون. -ال يقبل القرار الذي يبت في طلب تخلية سبيل المتھم أي طريق من طرق المراجعة.

المادة  -244لفرقاء الدعوى ،قبل البدء بالمحاكمة وفي خاللھا ،أن يطلبوا شھوداً يسمونھم.
يجب إبالغ النائب العام والمدعي الشخصي الئحة بأسماء الشھود الذين يسميھم المتھم قبل
أربع وعشرين ساعة على األقل من موعد سماعھم .كما يجب إبالغ المتھم الئحة بأسماء
الشھود الذين يسميھم المدعي الشخصي أو النائب العام في المھلة عينھا.
لرئيس المحكمة أن يقرر تلقائيا ً دعوة الخبراء الذين قاموا بمھمات فنية في الدعوى
الستيضاحھم عنھا والشھود الذين يرى فائدة من سماعھم.
يتحمل كل من المتھم ومن المدعي الشخصي نفقات دعوة وانتقال الشھود الذين سماھم.
المادة  -245إذا وجد رئيس المحكمة ،قبل البدء في المحاكمة ،أن معطيات الدعوى غير
مكتملة فيقرر إجراء تحقيق إضافي بحضور الفرقاء يقوم به بنفسه أو ينتدب أحد
المستشارين لھذا الغرض .بعد االنتھاء من التحقيق اإلضافي تضم المحاضر التي تنظم به
إلى ملف الدعوى.
المادة  -246يتولى رئيس المحكمة اإلشراف على تأمين النظام داخل قاعة المحكمة ويتخذ
التدابير الالزمة لحسن سير المحاكمة .على أفراد قوى األمن المكلفين بضبط األمن في
المحكمة أن يأتمروا بأوامره في ھذا الصدد.
إذا احدث أحد الحاضرين ضوضاء في قاعة المحكمة ،فللرئيس أن يأمر بإخراجه منھا.
إذا قاوم تنفيذ األمر فللرئيس أن يأمر بتوقيفه مدة أربع وعشرين ساعة .إذا أتى تصرفا ً
يؤلف جنحة فينظم محضراً بفعله ثم تنظر المحكمة فيه فوراً وتجري محاكمته وجاھيا ً
وتقضي بإنزال العقوبة به في الحال.
المادة  -247يتمتع الرئيس بسلطة استنسابية تخوله اتخاذ التدابير التي يقدرھا ضرورية
لكشف الحقيقة شرط أن ال تنم عن رأي مسبق له في الدعوى.
المادة  -248يتولى الرئيس إدارة الجلسة والمناقشات وفقا ً للترتيب الذي يراه مناسبا ً .له أن
يرفض كل طلب من شأنه إطالة المحاكمة دون جدوى.
عليه أن يستمع إلى الشھود بعد تحليفھم اليمين ما لم يعترض أحد الفرقاء في الدعوى على
سماع بعضھم لسبب قانوني فيقرر صرف النظر عنه أو سماعه على سبيل المعلومات،
وله أن يقرر تغريم الشاھد الذي يتمنع عن الحضور بعد دعوته أصوالً بمبلغ يتراوح بين
المائة ألف والخمسمائة ألف ليرة.
للشاھد الذي قضي عليه بالغرامة أن يطلب من الرئيس إعفاءه منھا إذا أبدى عذراً مقبوالً.
لرئيس المحكمة أن يقرر إحضار الشاھد الذي تخلف عن الحضور في المرة الثانية بعد
تبليغه وأن سبق له تغريمه.

للرئيس أن يقرر ضم األوراق والمستندات التي يراھا ضرورية إلظھار الحقيقة .يتلوھا
مع الرسائل والوثائق التي يحتويھا ملف الدعوى .له أن يرجع إلى التحقيق األولي أو
االبتدائي لمناقشة إفادات وردت فيه ،وأن يستعين بالخبرة لتوضيح نقاط فنية وأن يستنيب
لسماع شاھد مقيم خارج منطقته قاضي التحقيق الذي يقع محل إقامة الشاھد أو سكنه
ضمن نطاق دائرته.
المادة  -249تجري المحاكمة لدى محكمة الجنايات بصورة علنية ما لم يقرر الرئيس
إجراءھا بصورة سرية حفاظا ً على األمن أو األخالق العامة.
تتابع جلسات المحاكمة يوما تلو اآلخر حتى الفصل في الدعوى إال إذا حتم وضع الدعوى
إرجاء إحدى ھذه الجلسات فيكون ذلك إلى موعد قريب.
توضع محاضر بإجراءات المحاكمة توقعھا ھيئة المحكمة مع الكاتب.
إذا تغيب المدعي الشخصي عن المحاكمة دون عذر مشروع فيحاكم غيابا ً ويتابع السير
بالدعوى باسم الحق العام .إذا حضر إحدى جلساتھا ،وتقدم بمطالبه فيھا ،فيمكن للمحكمة
أن تقضي له بتعويضات شخصية.
المادة  -250تجري المحاكمة بصورة شفاھية .يمكن للرئيس أن يقرر تسجيلھا بالصورة
الصوتية أو البصرية .يجب أن توضع جميع األدلة التي ستعتمد للفصل في الدعوى قيد
المناقشة العلنية بين الفرقاء وأن تعرض المواد الجرمية وتتلى المحاضر التي تثبت
ضبطھا .لكل من الفرقاء أن يتخذ موقفا ً منھا.
المادة  -251يمثل المتھم أمام المحكمة ،في الجلسة المعدة لمحاكمته ،دون قيد .يحرسه
أفراد من قوى األمن تالفيا ً لفراره.
يسأله الرئيس عن اسمه وشھرته واسمي والديه وجنسيته وتاريخ ومحل والدته ورقم سجل
نفوسه ومحل إقامته ونوع عمله ومستواه العلمي وعما إذا كان متأھالً أو عازبا ً وعما إذا
كان قد حكم عليه سابقا ً وعن نوع الجرم الذي حكم عليه به وعما إذا كان قد نفذ عقوبته.
كما يسأله عما إذا كان قد كلف محاميا ً للدفاع عنه.
ال تجري المحاكمة في غياب محامي المتھم.
إذا لم يعين المتھم محاميا ً له فلرئيس المحكمة أن يطلب من نقيب المحامين تكليف محام
للدفاع عن المتھم أو أن يتولى تعيينه بنفسه.
إذا أصر المتھم على رفض تكليف أي محام للدفاع عنه فتجري محاكمته في ھذه الحال
دون محام.
المادة  -252ينبه الرئيس المتھم إلى وجوب اإلصغاء إلى الوقائع الواردة في قرار االتھام.
يتلو الرئيس ،أو المستشار الذي يكلفه ،قرار االتھام بصورة واضحة .ال يجوز للمدعي
الشخصي أو لممثل النيابة العامة أو للمتھم أن يقاطع التالوة بأي مالحظة قد يبديھا.

بعد التالوة يلخص الرئيس للمتھم الوقائع الواردة بحقه في قرار االتھام واألدلة التي تؤيدھا
ووصفھا القانوني ،ثم يكرر المدعي الشخصي مآل ادعائه ويدلي بمطالبه أو يتنازل عن
حقوقه في الدعوى ،وبعده يوضح ممثل النيابة العامة أسباب االتھام ويقدم الئحة شھود
الحق العام .يتلو كاتب المحكمة الالئحة علنا ً.
مع مراعاة المادة  244يحق لكل من المدعي الشخصي وممثل النيابة العامة والمتھم أن
يعترض على سماع شاھد لم يرد اسمه في القائمة التي تبلغھا .تبت المحكمة في
االعتراض في الجلسة نفسھا أو في الجلسة الالحقة.
لرئيس المحكمة أن يقرر ،بموجب سلطته االستنسابية ،االستماع إلى جميع الشھود الواردة
أسماؤھم في القوائم أو إلى بعضھم دون البعض اآلخر ،وله أن يستمع إلى شاھد أو أكثر
لم يرد اسمه في قوائم الشھود.
المادة  -253قبل أن يستجوب رئيس المحكمة المتھم يأمر بإدخال الشھود إلى الغرفة المعدة
لھم حيث يتولى بعض عناصر قوى األمن حراستھم فيھا ومنعھم من اإلفصاح عما
سيدلون به في إفاداتھم.
 بعد إدخال الشھود يباشر الرئيس بسؤال المتھم عما إذا كان يعترف بالتھمة المسندة إليه.إثر ذلك يتابع استجوابه بعد أن يالحظ قدرته على فھم ما يطرحه عليه من أسئلة وأنه يدلي
بأقواله بحرية كافية.
إذا رفض المتھم اإلجابة والتزم الصمت فال يجوز إكراھه على الكالم .إذا كان مصابا ً
بمرض جسدي أو نفسي أو عقلي ،أو تظاھر بذلك أثناء استجوابه ،فتستعين المحكمة،
عفواً أو بناء على طلب أحد الفرقاء ،بالخبرة الطبية لبيان حقيقة وضعه .على الطبيب
المكلف بمعاينته أن يثبت في تقريره ما يتصل بالحالة المطلوب منه تشخيصھا .ال يجوز
له أن يستغل مھمته ليحمل المتھم على أن يفضي له بمعلومات تتعلق بالجريمة التي يحاكم
بھا.
بعد أن يفرغ الرئيس من استجواب المتھم يحق لكل من مستشاري المحكمة والمدعي
الشخصي وممثل النيابة العامة ووكيل الدفاع أن يطرح عليه األسئلة بواسطة الرئيس الذي
يتمتع بحق رد كل سؤال يراه غير مجد أو منتج في كشف الحقيقة.
تدون األسئلة واألجوبة في محضر المحاكمة بدقة ووضوح كافيين.
المادة  -254إذا كان المتھم أبكم أو أصم فيستعين رئيس المحكمة بمن يستطيع مخاطبته
باإلشارة أو بغيرھا بعد أن يحلفه اليمين بأن يراعي في عمله الصدق واألمانة .إذا كان
األصم أو األبكم يعرف الكتابة فيجري استجوابه بطريقة تدوين األسئلة خطيا ً وتدوين
اإلجابة عليھا.
ً
ً
إذا كان المتھم ال يفھم اللغة العربية فيعين له رئيس المحكمة مترجما كفؤا ويحلفه اليمين
القانونية بأن يقوم بعمله بصدق وأمانة.
بعد استجواب المتھم تتلى عليه إفادته بشكل واضح فيؤيدھا أو يبدي مالحظات حولھا عند
االقتضاء فتدون على محضر المحاكمة.

المادة  -255بعد االنتھاء من استجواب المتھم يستدعي الرئيس كال من الشھود ليؤدي
شھادته بمعزل عن الباقين .يسأل الشاھد عن اسمه واسمي والديه ومحل إقامته أو سكنه
وعمره وعن مدى معرفته أو عالقته بكل من المتھم ومن المدعي الشخصي وعما إذا
كانت تربطه بأحدھما قرابة وفي حال اإليجاب درجتھا .ثم يحلفه اليمين اآلتية:
"أقسم با gالعظيم بأن أشھد بالحق كل الحق وال شيء غير الحق" بعدھا يؤدي شھادته
شفاھا فيدونھا الكاتب في محضر المحاكمة.
إذا لم يحلف الشاھد اليمين بالصيغة المحددة أعاله فتكون إفادته باطلة ما لم يعفه الرئيس
من حلف اليمين بعد ثبوت انتمائه إلى مذھب يمنع عليه اداء اليمين.
المادة  -256تستمع المحكمة على سبيل المعلومات إلى كل من:
أ -أصول المتھم وفروعه.
ب -أشقائه وشقيقاته أو اخوته وأخواته أو ذوي قرباه بالمصاھرة الذين ھم في الدرجة
عينھا.
ج -زوج المتھم ولو بعد الطالق.
د -المدعي الشخصي.
ه -القاصر دون الثامنة عشرة من العمر.
للمحكمة أن تستمع إلى شھادة كل من ھؤالء بعد تحليفه اليمين القانونية إذا لم يعترض أحد
فرقاء الدعوى على ذلك.
المادة  -257تقبل شھادة المخبر الذي أعلم السلطة المختصة بالجريمة دون أجر أو مكافأة
على إخباره .ينبغي لھذا الغرض أن يبين النائب العام صفة المخبر قبل سماعه.
إذا كان المخبر قد تقاضى أجراً عن إخباره أو مكافأة ما فال تقبل شھادته إذا اعترض
عليھا أحد فرقاء الدعوى .يبقى لرئيس المحكمة أن يستمع إليه على سيبل المعلومات.
يحظر على الضابط العدلي عندما يدلي بإفادته أن يذكر اسم المخبر.
المادة  -258ال يجبر على أداء الشھادة من كان ملزما ً بسر المھنة إذا كان موضوع
الشھادة يكشف سراً من األسرار المؤتمن على كتمھا.
إذا احتج الشاھد بسر المھنة وثارت منازعة حول تذرعه به فتفصل المحكمة في النزاع
في ضوء القانون الذي ينظم مھنته وطبيعة عمله فيھا.
المادة  -259للمحكمة أن تستمع إلى شاھد حضر دون دعوته إذا كان اسمه وارداً في
إحدى قوائم الشھود المقرر استماعھم.

المادة  -260ال تجوز مقاطعة الشاھد اثناء ادالئه بشھادته.
 لكل من المدعي الشخصي وممثل النيابة العامة ومستشاري المحكمة والمتھم أن يطرحأسئلة على الشاھد بواسطة الرئيس.
 لرئيس المحكمة أن يقرر رفض طرح كل سؤال ال يفيد في إظھار الحقيقة.عند انتھاء الشاھد من اإلدالء بأقواله يسأله الرئيس عما إذا كان المتھم الماثل في قفص
االتھام ھو الذي قصده بشھادته .ثم يسأل المتھم عن موقفه من إفادة الشاھد .له أن يجري
كل مقابلة يعتبرھا ضرورية بين المتھم والشاھد إلظھار الحقيقة.
تتلى إفادة الشاھد علنا فيؤيدھا.
ال يجوز للشاھد بعد اإلدالء بشھادته أن يغادر القاعة ما لم يأذن له الرئيس بذلك.
المادة  -261إذ ظھر تباين أو تغيير بين شھادة الشاھد وبين أقواله في التحقيق األولي أو
االبتدائي فيأمر الرئيس كاتب المحكمة بتدوين ذلك.
لكل من المدعي الشخصي وممثل النيابة العامة والمتھم أن يطلب تدوين ذلك التباين أو
التغيير في محضر المحاكمة.
إذا كان ھذا التباين أو التغيير في إفادة الشاھد يحمل على االعتقاد أن الشاھد كاذب في
إفادته فلرئيس المحكمة أن يأمر ،تلقائيا ً أو ً
بناء على طلب من سبق ذكرھم ،بتوقيفه.
يتولى ممثل النيابة العامة اإلدعاء عليه بشھادة الزور .يتم إثبات ھذا اإلدعاء في محضر
المحاكمة .على األثر يقوم رئيس المحكمة أو من ينتدبه من مستشاريھا بالتحقيق مع الشاھد
في جريمة شھادة الزور المدعى عليه بھا.
يستجوب المولج بالتحقيق الشاھد المدعى عليه ويجمع األدلة على الجريمة المدعى بھا
دون أن يبدي رأيه في التحقيق الذي أجراه .بعد أن يختم تحقيقه يحيله على النيابة العامة
التي تبدي فيه مطالعتھا وترفعه إلى الھيئة االتھامية .لھذه الھيئة أن تصدر القرار في شأن
االتھام أو عدمه .إذا قررت اتھام الشاھد بجناية شھادة الزور فتفصل المحكمة فيھا قبل أو
مع الدعوى األصلية.
 يقبل قرار الھيئة االتھامية النقض أمام محكمة التمييز.المادة  -262عند اإلدعاء بشھادة الزور ،على الوجه المبين في المادة السابقة ،يكون لكل
من ممثل النيابة العامة والمدعي الشخصي والمتھم أن يطلب إرجاء الجلسة في الدعوى
األصلية إلى حين الفصل في دعوى شھادة الزور .تبت المحكمة في الطلب .كما يعود لھا
أن تقرر ذلك من تلقاء نفسھا.
المادة  -263بعد أن يؤدي الشاھد شھادته يعود لرئيس المحكمة أن يأمر ،عفواً أو بناء على
طلب ممثل النيابة العامة أو المتھم أو المدعي الشخصي ،بإخراج من يريد من الشھود من
قاعة المحكمة ثم بإدخال واحد أو أكثر ممن خرجوا ليدلي مجدداً بشھادته على حدة أو

بحضور اآلخرين أو بحضور بعضھم وإلجراء المقابلة بينھم ولعرض المواد الجرمية
المضبوطة عليھم ومناقشتھا مع المتھم.
المادة  -264لرئيس المحكمة ،قبل سماع شاھد أو أثناء سماعه ،أن يخرج المتھم من قاعة
المحكمة موقتا ً ليستوضح الشاھد وحده أو مجتمعا ً مع غيره .يبقى وكيل المتھم حاضراً
معاملة استيضاح الشاھد ،أما إذا خرج الوكيل فال يؤدي خروجه إلى إبطال اإلفادة التي
تمت في غيابه .غير أنه ال يجوز للمحكمة أن تتابع المحاكمة إال بعد إعادة المتھم إلى قاعة
المحكمة وإطالعه على اإلفادة التي جرت في غيابه.
إذا أحدث المتھم ،أثناء سماع شاھد أو خالل المحاكمة ،جلبة أو اضطرابا ً في قاعة
المحكمة فينبھه رئيس المحكمة إلى وضع حد لفعله .أن استمر به فيأمر بإخراجه من
المحكمة وإبقائه خارجھا ويتابع المحاكمة في غيابه.
بعد انتھاء الجلسة يأمر رئيس المحكمة بإبالغ المتھم اإلجراءات التي تمت بعد إخراجه
ويثبت إبالغه في محضر المحاكمة.
المادة  -265للشاھد الذي صدر قرار بتغريمه أن يعترض عليه أمام المحكمة ،تقدر
المحكمة العذر الذي يبديه وتبت في االعتراض بقرار غير قابل ألي طريق من طرق
الطعن.
 تنفذ الغرامة المقررة على النحو الذي تنفذ فيه األحكام القاضية بالغرامات.المادة  -266إذا قررت المحكمة صرف النظر عن تكرار دعوة شاھد لم يسعھا إبالغه
مذكرة الدعوة أصوالً فتتلو إفادته األولية أو االبتدائية علنا وتضعھا قيد المناقشة.
 إذا تبين أن الشاھد لم يحلف اليمين قبل أن يدلي بشھادته فلرئيس المحكمة أن يستدعيهثانية ويحلفه اليمين في جلسة علنية ويسأله عما إذا كان يؤيد شھادته السابقة .إن أيدھا
فيكون للمحكمة حينذاك أن تعتمدھا في حكمھا.
المادة  -267إذا كان الشاھد أصم أو أبكم أو كان ال يحسن اللغة العربية فتطبق في سماع
إفادته أحكام المادة  254من ھذا القانون.
المادة  -268إذا قررت المحكمة االنتقال إلى مكان وقوع الجريمة فتحدد موعداً تبلغه من
جميع الفرقاء في الدعوى .إذا لم يحضر أحدھم في الموعد المحدد فتجري الكشف في
غيابه وله أن يطلع عليه في ملف الدعوى.

المادة  -269لرئيس المحكمة أو لمن يكلفه من مستشاريه أن يجري تحقيقا ً إضافيا ً في
الدعوى الموجودة تحت يد المحكمة وأن ينظم محضراً بالكشف على آثار معرضة للزوال
من شأنھا المساعدة على كشف الحقيقة أو أن يستمع إلى إفادة شاھد مشرف على الموت.
ينظم المكلف بالتحقيق محاضر تثبت ما ضبطه أو استمع إليه من معلومات ويرسلھا إلى
المحكمة فتضعھا قيد المناقشة العلنية.
المادة  -270بعد أن تنتھي المحكمة من االستماع إلى الشھود وجمع األدلة ووضعھا قيد
المناقشة تعطي الكالم للمدعي الشخصي فيبدي مطالبه .ثم يترافع ممثل النيابة العامة
ويدلي بما يراه في أدلة وحجج وينتھي إلى تحديد مطالبه .بعدھا يتولى وكيل الدفاع
المرافعة عن موكله ويحدد مطالبه أيضا ً .ثم تستمع المحكمة إلى الكالم األخير للمتھم
وتقرر ختم المحاكمة.
المادة  -271لكل من المدعي الشخصي وممثل النيابة العامة والمتھم أن يطلب ،بعد ختام
المحاكمة ،فتحھا مجدداً بعد أن يدلي باألسباب التي تؤيد طلبه .تقرر المحكمة إجابة الطلب
إذا بدا لھا جديا ً وحريا ً بالقبول أو إنه يتضمن أسبابا ً ھامة تستوجب المناقشة مجدداً.
المادة  -272بعد أن يعلن رئيس المحكمة ختام المحاكمة يختلي ومستشاريه فقط في غرفة
المذاكرة ويتداولون في الدعوى ويدققون في قرار االتھام وفي التحقيق النھائي الذي
أجرته المحكمة وفي األوراق والمحاضر المضمومة إلى ملف الدعوى وفي مطالب
المدعي الشخصي ومرافعة ممثل النيابة العامة ومرافعة وكيل المتھم والكالم األخير
للمتھم .ثم تتذاكر المحكمة في كل ما دققت فيه وتصدر حكمھا في اليوم عينه أو في مھلة
أقصاھا عشرة أيام بإجماع اآلراء أو بغالبيتھا موقعا ً من الرئيس والمستشارين والكاتب.
 إن إغفال أحد أعضاء المحكمة التوقيع على الحكم يعرضه لالبطال. إذا خالف الحكم أحد أعضاء المحكمة فيدون مخالفته ويوقعھا.المادة  -273إذا ثبت للمحكمة وقوع الفعل وتحقق فيه الوصف الجزائي وتوافرت األدلة
على نسبته للمتھم فتقضي بتجريمه وبتحديد العقوبة التي تنزلھا به .كما تحكم بتعويضات
للمدعي الشخصي إذا طلبھا .تحكم بمصادرة األشياء المضبوطة أو بردھا أن لم يتوافر
سبب لمصادرتھا .يمكنھا أن تقضي أيضا ً بتدبير أو أكثر من التدابير االحترازية وبعقوبة
أو أكثر من العقوبات الفرعية أو اإلضافية.
للمحكمة أن تقضي بادغام العقوبات األصلية عمالً بأحكام المادة  205من قانون
العقوبات.

المادة  -274إذا وجدت المحكمة أن األدلة المتوافرة في ملف الدعوى ال تكفي لتجريم
المتھم فتقضي بإعالن براءته .إذا وجدت أن الفعل المسند إلى المتھم ال يؤلف جريمة أو ال
يستوجب عقابا ً فتقضي بكف التعقبات عنه.
إذا وجدت أن عناصر الجناية المسندة للمتھم غير مكتملة وأن الفعل يشكل جنحة فتعدل في
الوصف الوارد في قرار االتھام وتحكم بالجنحة في حق المتھم وتنزل به عقوبتھا.
يجب أن يشتمل حكم محكمة الجنايات على ما يأتي:
أ -ذكر قرار االتھام الذي بموجبه وضعت المحكمة يدھا على الدعوى واإلشارة إلى
إدعاء النيابة العامة أمامھا وفقا ً لقرار االتھام.
ب -تلخيص واضح لمطالب المدعي الشخصي ولمرافعة كل من ممثل النيابة العامة
ووكيل المتھم وإشارة إلى ما قاله المتھم في كالمه األخير.
ج -تلخيص واضح للوقائع المستخلصة من قرار االتھام ومن إجراءات المحاكمة.
د -تفنيد لألدلة واألسباب الموجبة للتجريم أو لعدمه.
ه -بيان ماھية الجريمة وتحديد الوصف القانوني المنطبق عليھا وذكر المادة القانونية
التي تثبته.
و -تحديد العقوبة إثر التجريم.
ز -تعيين مقدار التعويضات الشخصية.
ح -اإللزام برسوم الدعوى وبنفقاتھا القانونية.
على المحكمة أن تبين في حكمھا األسباب المشددة المادية ثم األعذار ثم األسباب المشددة
الشخصية ثم األسباب المخففة.
على المحكمة ،إذا توافر في فعل المتھم سبب من أسباب التبرير ،أن تتأكد من تحققه قبل
أن تقرر انتفاء الصفة الجرمية عن ھذا الفعل وبالتالي عدم مسؤولية المتھم.
عليھا ،في مطلق األحوال ،أن تبت في كل دفع سبق لھا ضمه لألساس وفي كل سبب من
أسباب الدفاع وفي كل طلب من طلبات فرقاء الدعوى.
يجب أن يكون حكمھا معلالً تعليالً كافيا ً ال لبس فيه وال غموض وال تناقض.
المادة  -275يتلو رئيس المحكمة أو من يكلفه من مستشاريه الحكم في جلسة علنية
يحضرھا ممثل النيابة العامة والمتھم والمدعي الشخصي .إذا لم يحضرھا المتھم أو
المدعي الشخصي فتجري التالوة في غيابه .يوقع كاتب المحكمة على الحكم بعد تالوته.
ثم ينظم محضراً بتالوة الحكم .يمليه عليه الرئيس ،يمكن ان يذكر فيه خالصة الحكم.
يوقع الرئيس والمستشاران والكاتب على ھذا المحضر.
ً
إذا أحدث المتھم المحكوم عليه ،عند تالوة الحكم ،جلبة أو ضوضاء أو اضطرابا فيأمر
الرئيس بإخراجه من القاعة ويتابع تالوة الحكم في غيابه.
إذا شكل ما أحدثه المتھم المحكوم عليه فعالً جرميا ً من نوع الجنحة فينظم الرئيس محضراً
بذلك وتنظر المحكمة في الفعل الجنحي وتقضي عليه بعقوبة الجرم في الحال.
له أن يدافع عن نفسه عند محاكمته بالجنحة التي ارتكبھا.

المادة  -276إذا قضت المحكمة ببراءة المتھم أو بكف التعقبات في حقه فتحكم بإطالق
سراحه فوراً إن لم يكن موقوفا ً لداع آخر .ال يجوز بعدھا مالحقته بالفعل ذاته وإن أعطي
وصفا ً آخر.
إذا تبين للمحكمة ،في سياق المحاكمة ،أن المتھم ارتكب جريمة لم يشملھا قرار االتھام
ً
موقوفا ،إذا كان الفعل من نوع الجناية ،إلى النيابة العامة لتالحقه
فعليھا أن تقضي بإرساله
به وتحيله على المرجع القضائي المختص.
ً
إذا كان الفعل من نوع الجنحة فتنظم تقريرا به تحيله إلى النيابة العامة.
إذا تبين لھا أن من ارتكب الفعل الذي أسند للمتھم شخص آخر فتقرر ،بعد أن تحكم
بإعالن براءة المتھم ،إرسال ملف الدعوى إلى النيابة العامة لتالحق المشتبه فيه وتحيله
أمام المرجع القضائي المختص.
المادة  -277للمتھم أن يطالب ،حتى إعالن ختام المحاكمة ،بتعويض عن ضرره في وجه
المدعى الشخصي لتجاوزه في دعواه حدود حسن النية أو إلساءته استعمال حق اإلدعاء
او الرتكابه خطأ في ممارسته .تقضي له محكمة الجنايات بتعويض كاف عن ضرره
عندما تصدر حكما ً بإعالن براءته أو بكف التعقبات عنه.
المادة  -278إذا بني الحكم بإعالن براءة المتھم على عدم الدليل أو على عدم كفايته أو
للشك فللمدعي الشخصي أن يطالبه أمام محكمة الجنايات بالتعويض عن الضرر الحاصل
بخطإه والمستفاد من األفعال الواردة في قرار االتھام.
إذا اغفل المطالبة بالتعويض أثناء المحاكمة وحتى ختامھا فيبقى له أن يطالب به وفقا ً
ألحكام المادة السابقة.
المادة  -279إذا اعتبرت المحكمة أن الفعل المسند إلى المتھم ال يؤلف جناية بل جنحة أو
مخالفة أو إذا عدل النص القانوني بحيث أصبح وصف الفعل من نوع الجنحة أو المخالفة
فتبقي المحكمة يدھا على الدعوى وتحكم بھا.
المادة  -280يحكم برسوم الدعوى وبنفقاتھا على المدعي الشخصي عند الحكم بإعالن
براءة المتھم أو بكف التعقبات عنه .يمكن إعفاؤه منھا كليا ً أو جزئيا ً إذا تبين أنه كان حسن
النية وأن النيابة العامة ھي التي حركت الدعوى العامة .أما إذا حرك المدعي الشخصي
دعوى الحق العام بشكواه المباشرة التي اتخذ فيھا صفة اإلدعاء الشخصي فال يجوز
اعفاؤه .إذا كان قد عجل في ادعائه الشخصي مبلغا ً من المال فيرد له المقدار الذي يزيد
عن رسوم الدعوى ونفقاتھا.

المادة  -281يسجل الحكم الصادر عن محكمة الجنايات في سجل خاص باألحكام يحفظ
أصل الحكم في ملف الدعوى وتوقعه الھيئة التي أصدرته في ذيل تسجيله في السجل
باإلضافة إلى الكاتب.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ  -اﻷﺻﻮل اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻟﻔﺎر ﻣﻦ وﺟﻪ اﻟﻌﺪاﻟﺔ

المادة  -282إذ قررت الھيئة االتھامية اتھام شخص فتصدر مذكرة إلقاء قبض في حقه.
تتولى النيابة العامة مھام تبليغ المتھم صورة عن مضبطة االتھام وعن قائمة شھود الحق
العام وعن مذكرة إلقاء القبض وفقا ً لألصول المبينة في المواد  147و 148و 149من
ھذا القانون وتحيل ملف الدعوى إلى محكمة الجنايات مشفوعا ً بادعائھا وفقا ً لقرار االتھام.
ال يجوز اإلدعاء بما يخالف ما ورد في فقرة االتھام.
المادة  -283فور ورود الملف إلى المحكمة يعين رئيسھا جلسة للنظر فيھا.
يصدر قرار مھل يدعو بموجبه المتھم لتسليم نفسه إلى المحكمة خالل أربع وعشرين
ساعة قبل بدء المحاكمة .إذا تبلغ ھذا القرار وتمنع عن تسليم نفسه فتقرر المحكمة
محاكمته غيابا ً واعتباره فاراً من وجه العدالة وتصدر أمراً بإنفاذ مذكرة إلقاء القبض
الصادرة في حقه وتقضي بتجريده من حقوقه المدنية وبمنعه من التصرف بأمواله ومن
إقامة أي دعوى ال تتعلق بأحواله الشخصية طيلة مدة فراره وبتعيين قيم إلدارة أموال
الفار طيلة ھذه المدة.
ال يحق للقيم التصرف بأموال المحكوم عليه إال بأذن خاص من محكمة الجنايات.
تبلغ النيابة العامة قرار المحكمة بذلك إلى أمانة السجل العقاري لوضع إشارته عفواً على
الصحائف العينية لعقارات المتھم.
المادة  -284يبلغ قرار المھل إلى المتھم بنشره وتعليقه مدة عشرة أيام على باب سكنه
األخير وفي ساحة بلدته على باب قاعة المحكمة.
إذا لم يكن له محل إقامة أو مسكن معروف في لبنان فيتبلغ استثناء عن طريق نشر القرار
على نفقة الدولة في جريدتين محليتين تعينھما المحكمة وفي الجريدة الرسمية ،كما ينشر
بتعليقه على باب قلم محكمة الجنايات.

المادة  -285ال يحق للمتھم الفار أن يتمثل في المحاكمة الغيابية بوكيل عنه .بيد أن لھذا
الوكيل أن يقدم معذرة عن موكله بعد أن يثبت وكالته عنه .إذا قبلت المحكمة المعذرة ،بعد
تحققھا من صحتھا ،فترجئ المحاكمة إلى موعد آخر .إذا لم يسلم المتھم نفسه خالل أربع
وعشرين ساعة قبل الموعد الجديد إلى المحكمة فتتابع المحاكمة الغيابية في حقه.
المادة  -286بعد أن تقرر المحكمة محاكمة المتھم بالصورة الغيابية يأمر الرئيس بتالوة
قرار االتھام وسند تبليغ قرار المھل والمحضر الذي يثبت نشره وتعليقه .ثم تستمع ألقوال
المدعي الشخصي ولمرافعة ممثل النيابة العامة وتختم المحاكمة.
المادة  -287تحكم المحكمة ،بعد تكوين قناعتھا ،إما بتبرئة المتھم أو بتجريمه وبإنزال
العقوبة به وبتأكيد وضع أمواله الثابتة والمنقولة بإدارة القيم الذي تعينه أن لم يكن معينا ً
أثناء المحاكمة وتؤكد فيه إصرارھا على تنفيذ مذكرة إلقاء القبض في حقه.
يبقى المتھم محروما ً من حقوقه المدنية منذ تاريخ صدور الحكم وحتى سقوط العقوبة
المحكوم بھا بمرور الزمن أو تسليم نفسه أو وفاته.
المادة  -288تتولى النيابة العامة نشر خالصة الحكم في الجريدة الرسمية وفي إحدى
الصحف اليومية المحلية في خالل ثمانية أيام من تاريخ صدوره .تعلق صورة عنھا على
باب سكن المتھم األخير وأخرى في ساحة بلدته وثالثة على باب قاعة محكمة الجنايات.
كما تبلغ ھذه الخالصة إلى أمين السجل العقاري.
يصبح الحكم نافذاً من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
المادة  -289طيلة وجود أموال المحكوم عليه الفار بإدارة القيم يحق لزوجته وأوالده
ووالديه ومن ليعيلھم شرعا ً أن يتقدموا باستدعاء بوجه القيم إلى قاضي األمور المستعجلة،
الواقع مركزه ضمن دائرة محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم ،يطلبون فيه نفقة شھرية
من أمواله فيصدر قراراً يحدد فيه مقدار ھذه النفقة آخذاً في اعتباره وضع كل من
المستدعين ومدى حاجته إليھا.
يحق للمدعي الشخصي أن يستصدر من قاضي األمور المستعجلة ذاته بوجه القيم ،قراراً
يمنحه فيه سلفة مؤقتة من التعويضات المحكوم له بھا.
ينفذ القرار بوساطة دائرة التنفيذ على أموال المحكوم عليه الثابتة والمنقولة.
المادة  -290إذا وجدت المحكمة أن التحقيقات غير كافية لتجريم المتھم الفار فتنتدب أحد
أعضائھا للقيام بتحقيق إضافي وفقا ً لألصول العادية ،يضم إلى ملف الدعوى ثم تصدر
حكما ً في القضية.

إذا تبين لھا أن األدلة غير كافية في حقه فتحكم بإعالن براءته أو بكف التعقبات عنه إذا
ً
عقابا ،أو بعدم مسؤوليته إذا
رأت أن الفعل الذي اتھم به ال يؤلف جريمة أو ال يستوجب
ً
تأكدت من أنه يستفيد من سبب من أسباب التبرير .لھا أيضا أن تعدل في وصف الفعل،
موضوع قرار االتھام ،فتعتبره جنحة وتفصل في الدعوى وتقضي عليه بعقوبة جنحية.
المادة  -291إن الحكم القاضي بتجريم المتھم الفار بجناية ال يقبل االعتراض وال الطعن
فيه أمام محكمة التمييز.
إذا وصفت محكمة الجنايات الفعل الوارد في قرار االتھام بأنه جنحة فيحق للمحكوم عليه
غيابا ً أن يعترض على ھذا الحكم أمامھا .تطبق على ھذا االعتراض األصول المتبعة أمام
محكمة استئناف الجنح.
إذا قضت المحكمة بإعفاء المحكوم عليه من العقاب في جناية وبإلزامه بتعويض شخصي
فيحق له االعتراض على الحكم لناحية إلزامه بالتعويض ضمن خمسة عشر يوما ً من
تاريخ إبالغه إياه.
إذا لم تسقط الدعوى المدنية ،لسبب ما من أسباب سقوطھا ،تبعا ً لسقوط دعوى الحق العام
في الجناية بمرور الزمن العشري ،فيحق للمحكوم عليه بتعويض شخصي أن يعترض
على الحكم ،بوجه المدعي الشخصي ،ضمن مھلة خمسة عشر يوما ً من تاريخ إبالغه إياه.
يجب في جميع الحاالت التي يعترض فيھا على مقدار التعويض الشخصي المحكوم به أن
تراعي المحكمة أسس تقدير التعويض المنصوص عليھا في المادتين  133و 134من
قانون الموجبات والعقود.
ينبرم الشق المدني من الحكم الغيابي ،بعد إتمام إجراءات تبليغه وفقا ً لألحكام المعمول بھا
في األصول المدنية.
يستحصل المحكوم له بالتعويضات الشخصية على صورة صالحة للتنفيذ وفقا ً لألصول
التي ترعى تنفيذ األحكام المدنية.
إذا أعلنت براءة المحكوم عليه غيابا ً في الحكم الجنائي أو أبطلت التعقبات في حقه فله أن
يعود على المنفذ بدعوى اإلثراء بال سبب.
المادة  -292إذا سلم المحكوم عليه الفار نفسه أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم
بھا بمرور الزمن فتقرر المحكمة إعالن سقوط الحكم الغيابي الصادر في حقه وسائر
المعامالت التي أجرتھا اعتباراً من تاريخ وضع يدھا على الدعوى .كما تقرر محاكمة
المتھم وفقا ً لألصول العادية المنصوص عليھا في المواد  236وما يليھا من ھذا القانون.
يصدر الحكم في الدعوى وفقا ً لھذه األصول.
إذا تعذر سماع بعض الشھود أمام المحكمة فيكتفي بإفادتھم في التحقيق األولي أو االبتدائي
بعد تالوتھا علنا ً ووضعھا قيد المناقشة.
المادة  -293ال يجوز أن يكون فرار أحد المتھمين سببا ً إلرجاء المحاكمة أو لتأخير النظر
في الدعوى بمواجھة باقي المتھمين.

المادة  -294إذا قبض على المتھم المحكوم عليه الفار من وجه العدالة وأنكر ھويته فتتولى
محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم في حقه أمر التحقق من ھويته.

اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ  -ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول  -ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ

المادة  -295تنظر محكمة التمييز في ما يأتي:
أ -طلبات تمييز األحكام الصادرة عن محاكم الجنايات والقرارات الصادرة عن محاكم
االستئناف الجزائية وعن الھيئة االتھامية.
ب -طلبات النقض األخرى الداخلة في اختصاصھا بموجب القوانين الخاصة.
ج -طلبات إعادة المحاكمة في الدعاوى الجزائية.
ه -طلبات تعيين المرجع.
د -طلبات نقل الدعوى.
و -جرائم القضاة.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ  -أﺳﺒﺎب ﺗﻤﻴﻴﺰ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ

المادة -296

إن األحكام التي تصدرھا محاكم الجنايات تقبل التمييز لسبب من األسباب

اآلتية:
ً
أ -صدور الحكم عن ھيئة لم تشكل وفقا ألحكام القانون.

ب -مخالفة القانون أو الخطأ في تفسيره أو في تطبيقه.
ج -مخالفة قواعد االختصاص.
د -إغفال األصول المفروضة تحت طائلة اإلبطال أو اإلخالل بالقواعد الجوھرية في
المحاكمة.
ھـ -الحكم بفعل جرمي لم يتناوله قرار االتھام أو في حق شخص لم يتھم فيه.
و -عدم البت في دفع أو سبب دفاع أو طلب تقدم به أحد فرقاء الدعوى أو الحكم بأكثر مما
طلب.
ز -عدم تعليل الحكم أو التناقض بين تعليله وبين الفقرة الحكمية أو التناقض في الفقرة
الحكمية ذاتھا.
ح -تشويه الوقائع أو المضمون الواضح للمستندات المبرزة في ملف الدعوى.
ط -فقدان األساس القانوني.
ي -األحكام القاضية باإلعدام.
المادة  -297ال يحق لفريق في الدعوى أن يطعن في الحكم لعلة مخالفة قاعدة قانونية
مقررة لمصلحة غيره.
المادة  -298لكل من النيابة العامة ومن المحكوم عليه أن يطلب نقض الحكم لسبب أو أكثر
من أسباب التمييز الواردة في المادة  296من ھذا القانون .إذا نقض بناء على طلب
أحدھما فتنشر الدعوى العامة أمام محكمة التمييز التي تتبع في المحاكمة األصول المعتمدة
لدى محكمة الجنايات وتخلص إلى الفصل في الدعوى .ينحصر مفعول طلب النقض
المقدم من المدعي الشخصي بالشق المدني من الحكم أو القرار المطعون فيه.
إذا قضى الحكم المطعون فيه ببراءة المتھم أو بإبطال التعقبات في حقه أو بعدم مسؤوليته
فال يحاكم موقوفا ً أمام محكمة التمييز ما لم تقرر توقيفه بقرار معلل .على أن تراعى
أحكام المادة  108من ھذا القانون.
إذا قضى الحكم المطعون فيه بتجريم أو بإدانة المتھم ،واستدعت النيابة العامة نقض
الحكم ،فيحاكم موقوفا ً مع مراعاة أحكام المادة  108من ھذا القانون.
المادة  -299يقبل طلب التمييز من المحكوم عليه بعقوبة جنائية إذا كان موقوفا ً أو نفذ
العقوبة المقضى بھا .ال يجوز لمحكمة التمييز أن تخلي سبيل المحكوم عليه الموقوف قبل
أن تنقض الحكم المطعون فيه.
المادة  -300إذا كانت العقوبة الواردة في الحكم المطعون فيه ھي التي عينھا القانون
للجريمة فال يسوغ للمحكوم عليه أن يطلب نقضه بسبب وقوع خطأ في ذكر المادة
القانونية المطبقة.

المادة -301

للمدعي الشخصي أن يطعن بما قضى به الحكم من تعويضات شخصية تقل

عما طلبه.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ  -أﺳﺒﺎب اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺠﻨﺢ واﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت

المادة  -302ما خال حالة صدور الحكم عن ھيئة لم تشكل وفقا ً للقانون والقرارات المتعلقة
بالصالحية وبسقوط الحق العام بمرور الزمن أو بالعفو العام أو في امتناع اإلدعاء في
القضية المحكمة ،ال يقبل النقض في قضايا الجنح إال ألحد األسباب المنصوص عليھا في
المادة  296من ھذا القانون بشرط توافر االختالف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة
الدرجة األولى وقضاة الدرجة الثانية.
المادة  -303مع مراعاة أحكام المادة السابقة ،للنيابة العامة وحدھا أن تطلب تمييز
القرارات الصادرة عن محكمة االستئناف في المخالفات لجھة الوصف القانوني المعطى
لھا إذا اعتبرت أنھا ذات وصف جنحي.
المادة  -304ال يحق لمن يطعن في قرار استئنافي أن يدلي بأسباب تخرج عن مضمون
ھذا القرار أو عن نطاق المحاكمة التي أفضت إلى صدوره.
المادة  -305ال يجوز لمحكمة التمييز أن تقرر وقف تنفيذ قرار قاض بعقوبة جنحية أو
بمخالفة إال إذا نقضته.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ  -أﺳﺒﺎب ﺗﻤﻴﻴﺰ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﻬﺎﻣﻴﺔ

المادة  -306ما خال القرارات الصادرة عن ھيئة لم تشكل وفقا ً للقانون والقرارات المتعلقة
بالصالحية وبسقوط الحق العام بمرور الزمن أو بالعفو العام أو بامتناع اإلدعاء لقوة
القضية المحكوم بھا ،ال تقبل قرارات الھيئة االتھامية النھائية النقض ما لم يتوافر شرط
االختالف في الوصف القانوني للفعل بين قاضي التحقيق والھيئة االتھامية وألحد األسباب
اآلتية:
 -1مخالفة القانون أو الخطأ في تفسيره أو في تطبيقه.
 -2إغفال األصول المفروضة تحت طائلة اإلبطال أو اإلخالل بالقواعد الجوھرية في
التحقيق.
 -3تشويه الوقائع أو المضمون الواضح للمستندات المبرزة في ملف الدعوى.
 -4عدم البت في دفع أو سبب من أسباب الدفاع أو في طلب تقدم به أحد الفرقاء في
الدعوى.
 -5فقدان األساس القانوني أو النقص في التعليل.
المادة  -307دون التقيد بأسباب التمييز الواردة في المادة السابقة يحق:
أ -للمدعي الشخصي أن يطعن في القرار االتھامي القاضي بعدم قبول دعواه الشخصية
لعلة انتفاء صفته لإلدعاء.
ب -لكل من المدعي الشخصي ومن النيابة العامة أن يطعن في القرارات القاضية بمنع
المحاكمة عن المدعى عليه.
المادة  -308ال يحق للمتھم الفار من وجه العدالة أن يطعن في قرار االتھام أمام محكمة
التمييز إال إذا سلم نفسه.
المادة  -309إذا ردت محكمة التمييز طلب النقض فتقضي بمصادرة مبلغ التأمين ،ولھا أن
تلزم مقدم الطلب بغرامة تتراوح بين ماية ألف وخمسماية ألف ليرة إذا تبين لھا أنه أساء
استعمال حقه في التقاضي.
المادة  -310عندما يصبح قرار االتھام نھائيا ً ومبرما ً وقاضيا ً بإحالة المتھم على محكمة
الجنايات فإنه يوليھا االختصاص.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ  -اﻹﺟﺮاءات واﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ

أﺣﻜﺎم ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ

المادة  -311ال يجوز ،في جميع القضايا ،طلب تمييز القرارات التمھيدية أو السابقة للقرار
أو للحكم النھائي إال بعد صدوره ومعه.
يستثنى من ذلك القرارات أو األحكام التي تفصل في دفع أو أكثر من الدفوع المنصوص
عليھا في المادة  73من ھذا القانون.
على محكمة التمييز الجزائية أن تتحقق مما إذا كان في القرار أو الحكم المطعون فيه ما
من شأنه وقف السير في التحقيق أو المحاكمة وأن تتخذ قراراً بذلك.
المادة  -312ال يحق لمن لم يكن فريقا ً في دعوى أن يطلب نقض الحكم أو القرار الصادر
فيھا .يجب أن يكون لطالب التمييز صفة ومصلحة في طلبه تحت طائلة عدم قبوله.
المادة  -313يعود حق طلب التمييز للنيابة العامة التمييزية وللنيابة العامة االستئنافية
وللنيابة العامة المالية وللمدعي الشخصي وللمحكوم عليه وللمسؤول بالمال وللضامن.
يجب أن ينصب طعن النيابة العامة على الشق المتعلق بالدعوى العامة من الحكم وأن
يتناول طعن المحكوم عليه ما قضى به الحكم عليه من عقوبة وتعويضات شخصية ونفقات
وأن ينحصر طعن المدعي الشخصي بالشق من الحكم المتعلق بالدعوى المدنية.
لكل من المسؤول بالمال والضامن أن يطعن في الحكم أو القرار الذي ألزمه بتعويضات
شخصية.
المادة  -314إذا طلب أحد المحكوم عليھم نقض الحكم أو القرار دون باقي الفرقاء فال
يجوز لمحكمة التمييز أن تزيد العقوبة المحكوم عليه بھا أو التعويضات المقضي بھا عليه.
المادة  -315لكل فريق في الدعوى أن يحصر طعنه في جھة من الحكم أو القرار مستقلة
عن جھاته األخرى.

المادة  -316لكل من المحكوم عليه والمدعي الشخصي والمسؤول بالمال والضامن أن
يطلب نقض الحكم الوجاھي الصادر عن محكمة الجنايات والقرار الوجاھي الصادر عن
محكمة استئناف الجنح خالل خمسة عشر يوما ً من تاريخ صدوره.
لكل من النيابة العامة المالية أو االستئنافية أن تطلب نقض كل من الحكم أو القرار
الوجاھي خالل مھلة شھر من تاريخ صدوره .للنيابة العامة التمييزية أن تطلب نقضه
خالل مھلة شھرين من تاريخ صدوره.
ال يقبل النقض الحكم الغيابي الصادر في حق المتھم الفار من وجه العدالة.
يحق لكل من فرقاء الدعوى طلب نقض القرار الصادر عن محكمة استئناف الجنح بنتيجة
االعتراض ضمن المھل المحددة في الفقرتين األولى والثانية من ھذه المادة.
تسري المھلة في حق كل من المحكوم عليه ومن المدعي الشخصي ومن المسؤول بالمال
ومن الضامن من تاريخ تبليغه الحكم الصادر بنتيجة االعتراض إن لم يكن وجاھيا ً .تسري
في حق كل من النيابة العامة االستئنافية ومن النيابة العامة التمييزية من تاريخ صدوره.
المادة  -317يقدم طلب التمييز إلى قلم محكمة التمييز أو إلى قلم المحكمة التي أصدرت
الحكم المطعون فيه.
إذا قدم إلى ھذه األخيرة فيجب أن تحيله وملف الدعوى إلى النيابة العامة لديھا خالل
خمسة أيام على األكثر من تاريخ تقديمه فتودعه النيابة العامة التمييزية في الحال إلحالته
إلى محكمة التمييز.
إذا قدم طلب النقض إلى محكمة التمييز مباشرة فتطلب إيداعھا الملف بواسطة النيابة
العامة التمييزية.
المادة  -318مع مراعاة المھلة المنصوص عليھا في المادة  316من ھذا القانون يجب أن
ً
شكال ،الشروط اآلتية مجتمعة:
تتوافر في طلب التمييز ،تحت طائلة رده
أ -أن يتضمن أسماء المتداعين واسم المحكمة التي أصدرت الحكم والحكم المطلوب نقضه
وأسباب التمييز.
ب -أن يوقعه محام في االستئناف ويربط به وكالته أو صورة مصدقة عنھا وصورة
مصدقة عن الحكم أو القرار المطلوب تمييزه معفاة من الرسم النسبي وإيصاالً بإيداع
صندوق الخزينة تأمينا ً قدره مايتا ألف ليرة.
تستثنى النيابة العامة من إبراز صورة الحكم المطعون فيه مع استدعائھا ومن دفع رسم
التأمين والرسوم القضائية.
المادة  -319لطالب التمييز أن يقدم ،خالل خمسة أيام من انقضاء مھلة النقض ،مذكرة
يفصل فيھا أسباب النقض التي أدلى بھا .وال يحق له أن يضمنھا أسبابا ً جديدة.
يعتبر مستدعي التمييز متخذاً محل إقامة مختاراً في مكتب وكيله .كل تبليغ يجري في ھذا
المكتب يكون منتجا ً مفاعيله إذا روعيت فيه األصول الشكلية.

يسجل طلب التمييز في سجل خاص .لكل فريق في الدعوى أن يطلع عليه وأن يأخذ
صورة طبق األصل عنه.
يرد التأمين إلى مقدم الطلب إذا قبل طلبه أو إذا رجع عنه قبل البت فيه ويصادر لمصلحة
الخزينة إذا تقرر رد طلب النقض.
يعفى المحكوم عليه أو المدعي الشخصي من رسم التأمين في القضايا الجنائية .كما يعفى
منه في القضايا الجنحية إذا قدم شھادة فقر حال.
تعفى النيابة العامة من دفع جميع رسوم ونفقات تقديم طلب التمييز.
المادة  -320يجب أن يبلغ المطلوب النقض ضده صورة عن الطلب ومربوطاته وصورة
عن المذكرة التوضيحية في خالل ثالثة أيام من تاريخ تقديم كل منھما وله أن يقدم
مالحظاته وطلباته في مھلة عشرة أيام من تاريخ تبليغه.
المادة  -321تدقق المحكمة في طلب التمييز وفي ملف الدعوى .إن وجدت الطلب مقدما ً
ضمن المھلة القانونية ومستوفيا ً سائر الشروط الشكلية فتقبله في الشكل .ثم تدرس أسباب
الطعن الواردة فيه .إذا نقضت القرار المطعون فيه تقرر إجراء المحاكمة مجدداً في جلسة
علنية للنظر في الدعوى والحكم في أساسھا .تتبع في المحاكمة األصول المعتمدة لدى
المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه .تصدر قرارھا في الدعوى.
إذا ردت الطعن فتقضي بإبرام الحكم أو القرار المطعون فيه وبمصادرة مبلغ التأمين
وبإلزام مقدم الطلب بغرامة تتراوح بين مايتي ألف ومليون ليرة إذا تبين لھا أنه أساء
استعمال حقه في التقاضي.
المادة  -322إذا قدم المدعي الشخصي طلب التمييز وحده فيؤدي ذلك إلى نشر الدعوى
المدنية وحدھا أمام المحكمة .ال يجوز لمحكمة التمييز أن تخفض التعويضات المقضى
بھا.
المادة  -323إذا ورد طلب التمييز من أحد المحكوم عليھم في الجريمة الواحدة ،وقبلت
محكمة التمييز طعنه شكالً
ً
وأساسا ،واعتبرت أن عناصر الجريمة في الفعل الذي قضى
به الحكم المطعون فيه غير متوافرة ،فيفيد من نتيجة الحكم المنقوض سائر المحكوم
عليھم.
تسترد النيابة العامة التمييزية في ھذه الحال خالصة الحكم الصادرة في حق كل من
ھؤالء.

المادة  -324تطبق محكمة التمييز بعد نقضھا الحكم أو القرار المطعون فيه أحكام المادتين
 276و 277من ھذا القانون عند توافر الحاالت المنصوص عليھا في أي منھما.
المادة  -325إذا قضت محكمة التمييز برد طلب النقض شكالً أو أساسا ً فينظم كاتب
المحكمة خالصة ھذا القرار ويوقعھا رئيس المحكمة ويحيلھا ،خالل ثالثة أيام من تاريخ
صدوره ،على النيابة العامة التمييزية التي تودعھا النيابة العامة االستئنافية لدى المحكمة
التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتنفيذھا.
المادة  -326مع مراعاة األحكام المتعلقة بإعادة المحاكمة أو تلك الواردة في المواد 741
وما يليھا من قانون أصول المحاكمات المدنية ،ال تقبل قرارات محكمة التمييز أي طريق
من طرق المراجعة.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس  -اﻟﻨﻘﺾ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن

المادة  -327إذا صدر حكم عن محكمة الجنايات أو قرار عن محكمة االستئناف وأصبح
كل منھما مبرما ً النقضاء مھلة النقض ،فللنائب العام التمييزي إما عفواً أو بناء على طلب
وزير العدل أن يطلب نقضه لمنفعة القانون فقط خالل مھلة سنة من صدوره .إذا قضت
محكمة التمييز بإبطال الحكم أو القرار المطعون فيه فيستفيد المحكوم عليه من ھذا اإلبطال
دون أن يتضرر منه .يبقى الحكم قائما ً في جميع األحوال لمصلحة المدعي الشخصي.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ  -ﻃﻠﺐ إﻋﺎدة اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ

ﺗﻌﺪل اﻟﻤﺎدة  328ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  328ﺗﺎرﻳﺦ  2/8/2001ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  711ﺗﺎرﻳﺦ
 9/12/2005وﺗﺴﺘﺒﺪل ﺑﺎﻵﺗﻲ:

المادة

-328إن محكمة التمييز ھي المرجع المختص بالنظر في طلبات اعادة المحاكمة.

 يجوز طلب اعادة المحاكمة ،في القضايا الجنائية والجنحية ،ايا ً كانت المحكمة التي حكمتبھا والعقوبة التي قضت بھا ،وذلك في الحاالت اآلتية:
أ -اذا حكم على شخص بجريمة قتل وظھرت بعد ذلك ادلة كافية على ان المدعى قتله
ما زال حيا ً.
ب -اذا حكم على شخص بجناية أو بجنحة ثم حكم فيما بعد على شخص آخر بالجرم ذاته
المحكوم عليھما.
وبالصفة نفسھا شرط ان ينتج عن ذلك دليل على براءة احد
ج -اذا حكم على شخص باالستناد الى شھادة شخص آخر ثبت فيما بعد انھا كاذبة بحكم
مبرم.
د -اذا وقع أو ظھر بعد الحكم فعل جديد أو مستندات كانت مجھولة اثناء المحاكمة
وكان من شأنھا ان تشكل دليالً على براءة المحكوم عليه.
ان سقوط العقوبة المحكوم بھا بمرور الزمن ال يحول دون سماع طلب اعادة المحاكمة«.
نص المادة قبل تعديلھا بموجب القانون رقم  711تاريخ 9/12/2005
إن محكمة التمييز ھي المرجع المختص بالنظر في طلبات إعادة المحاكمة.
 يجوز طلب إعادة المحاكمة ،في القضايا الجنائية والجنحية ،في الحاالت اآلتية:أ -إذا حكم على شخص بجريمة قتل وظھرت بعد ذلك أدلة كافية على أن المدعى قتله ما زال
حيا ً.
ب -إذا حكم على شخص بجناية أو بجنحة ثم حكم فيما بعد على شخص آخر بالجرم ذاته
وبالصفة نفسھا شرط أن ينتج عن ذلك دليل على براءة أحد المحكوم عليھما.
ج -إذا حكم على شخص باالستناد إلى شھادة شخص آخر ثبت فيما بعد أنھا كاذبة بحكم مبرم.
د -إذا وقع أو ظھر بعد الحكم فعل جديد أو مستندات كانت مجھولة أثناء المحاكمة وكان من
شأنھا أن تشكل دليالً على براءة المحكوم عليه.
إن سقوط العقوبة المحكوم بھا بمرور الزمن ال يحول دون سماع طلب إعادة المحاكمة.

تعدل المادة  329من القانون رقم  328تاريخ  2/8/2001بموجب القانون رقم  711تاريخ
 9/12/2005وتستبدل باآلتي:

المادة -329

 يقدم المحكوم عليه طلب اعادة المحاكمة الى الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز أو الىالمجلس العدلي كل بحسب اختصاصه ،بواسطة النائب العام التمييزي وذلك خالل سنة
اعتباراً من اليوم الذي علم فيه بالسبب الموجب لالعادة تحت طائلة رد الطلب.
 يمكن ان يقدمه ممثله الشرعي اذا كان فاقد االھلية أو اذا كانت غيبته ثابتة بحكم قضائيأو احد ورثته أو احد الموصى لھم في حال وفاته.
 يجب ان يرفق بالطلب صورة طبق االصل مصدقة معفاة من الرسم عن الحكم المطلوباعادة المحاكمة ضده وعن الدليل الذي يتذرع به وصورة عن وكالة المحامي الذي وقع
الطلب وايصاالً ماليا ً بدفع تأمين قدره مايتا الف ليرة.
 يحيل النائب العام التمييزي الطلب الى الغرفة الجزائية المختصة لدى محكمة التمييز أوالى المجلس العدلي مشفوعا ً بمطالعته خالل مدة اسبوع«.

نص المادة قبل تعديلھا بموجب القانون رقم  711تاريخ 9/12/2005

يقدم المحكوم عليه الطلب إلى الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز بواسطة النائب العام التمييزي.
 يمكن أن يقدمه ممثله الشرعي إذا كان فاقد األھلية أو إذا كانت غيبته ثابتة بحكم قضائي أو أحدورثته أو أحد الموصى لھم في حال وفاته.
 يجب أن يرفق بالطلب صورة طبق األصل مصدقة معفاة من الرسم عن الحكم المطلوب إعادةالمحاكمة ضده وعن الدليل الذي يتذرع به وصورة عن وكالة المحامي الذي وقع الطلب وإيصاالً
ماليا ً بدفع تأمين قدره مايتا ألف ليرة.
 يحيل النائب العام التمييزي الطلب إلى الغرفة الجزائية المختصة لدى محكمة التمييز مشفوعا ًبمطالعته خالل مدة أسبوع.

المادة  -330عندما تقبل محكمة التمييز طلب اإلعادة شكالً تنظر في أساس الدعوى .لھا
أن تقوم بإجراء تحقيق إضافي عند االقتضاء.
المادة  -331إذا أبطلت المحكمة الناظرة في طلب اإلعادة الحكم المطعون فيه في حق أحد
المحكوم عليھم األحياء بسبب زوال الصفة الجرمية عن الفعل المحكوم به أو لكون
المحكوم عليه معفى من العقاب فتكتفي بھذا اإلبطال.
إذا كان اإلبطال مبنيا ً على زوال الصفة الجرمية عن الفعل فيستفيد منه سائر المحكوم
عليھم.
المادة  -332إذا قدم طلب اإلعادة بعد وفاة المحكوم عليه أو فقده أھليته ،بواسطة أحد
األشخاص المذكورين في المادة  329من ھذا القانون ،فتنظر المحكمة في الطلب .إذا
قضت بإبطال الحكم المطعون فيه وبإعالن براءة المحكوم عليه أو بإبطال التعقبات في
حقه فتقضي بنشر حكمھا على لوحة إعالنات المحكمة وفي محل وقوع الجريمة وفي
محل إقامة المحكوم عليه وفي الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين .تتحمل
الدولة نفقات النشر.
المادة  -333إذا قضي ببراءة المحكوم عليه أو إبطال التعقبات في حقه فيكون للحكم
مفعول رجعي تلغى بموجبه جميع مفاعيل الحكم السابق ما خال منھا الحقوق المكتسبة عن
حسن نية.
ً
للمحكمة أن تقضي ،بناء على طلب مستدعي اإلعادة ،بالتعويض عليه عن الضرر الذي
لحق به من الحكم السابق.
إذا توفى المحكوم عليه فينتقل الحق بطلب التعويض إلى ورثته أو الموصى لھم.
تقدر المحكمة التعويض وفقا ً للقواعد المنصوص عليھا في قانون الموجبات والعقود.
تتحمل الدولة التعويض المحكوم به .لھا أن ترجع به على كل من كان السبب في صدور
الحكم السابق.

المادة  -334يعجل طالب اإلعادة نفقات الدعوى حتى صدور البت بطلبه .أما النفقات
الالحقة فتدفعھا الدولة.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ  -ﻃﻠﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻤﺮﺟﻊ

المادة  -335تتولى الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز مھمة تعيين المرجع المختص عند
االختالف على االختصاص بين المراجع القضائية.
إذا وقعت جريمة وباشر التحقيق فيھا محققان أو شرع في رؤيتھا محكمتان بعدما اعتبر
كل مرجع منھما نفسه مختصا ً للنظر فيھا أو قرر كل من المحققين أو المحكمتين عدم
اختصاصه للنظر فيھا أو إذا قررت محكمة عدم اختصاصھا للنظر في دعوى احيلت إليھا
بموجب قرار صادر عن قاضي التحقيق أو الھيئة االتھامية ،ونجم عن الخالف حول
االختصاص وقف لسير العدالة من جراء انبرام القرارين المتناقضين في القضية عينھا،
فيصار إلى حل ھذا الخالف عن طريق تعيين المرجع المختص.
يجري حكم ھذه المادة إذا وقع خالف بين محكمة عادية ومحكمة استثنائية.
المادة  -336لكل من النيابة العامة والمدعي الشخصي والمدعى عليه أن يطلب تعيين
المرجع بموجب استدعاء يقدمه إلى محكمة التمييز التي تطلب من النيابة العامة إيداعھا
نسخا ً عن األوراق العائدة للدعوى لدى المرجعين القضائيين الواقع بينھما الخالف.
يجب تبليغ كل من الفرقاء في الدعوى نسخة عن طلب تعيين المرجع ولكل منھم أن يجيب
عليه في خالل عشرة أيام من إبالغه إياه.
المادة  -337عندما يتبلغ المرجعان القضائيان الواقع بينھما الخالف طلب تعيين المرجع
يتوقفان عن إصدار قرار نھائي في الدعوى.
أما التدابير المؤقتة والتحقيقات فيمكن متابعتھا حتى صدور القرار القاضي بتعيين المرجع
المختص.
المادة  -338تنظر الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز في طلب تعيين المرجع بعد
انصرام مھلة العشرة أيام.

تتخذ قراراً في غرفة المذاكرة بتعيين المرجع القضائي المختص خالل مھلة ال تتعدى
الشھر.
لھا أن تبطل في الوقت نفسه اإلجراءات واألعمال التي قام بھا المرجع القضائي الذي
رفعت يده عن الدعوى.
ال يقبل قرارھا أي طريق من طرق المراجعة.
يلزم المرجعان القضائيان الواقع بينھما الخالف التقيد بالقرار.
المادة  -339إذا لم يكن المدعي الشخصي أو المدعى عليه محقا ً في طلبه فيغرم بمبلغ
يتراوح بين مايتي ألف ومليون ليرة وبتعويض لخصمه إذا طلبه.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ  -ﻃﻠﺐ ﻧﻘﻞ اﻟﺪﻋﻮى

المادة  -340تتولى إحدى الغرف الجزائية لدى محكمة التمييز مھمة الفصل في طلب نقل
الدعوى من مرجع قضائي إلى مرجع قضائي آخر .تقرر رفع يد مرجع قضائي ،في
التحقيق أو الحكم ،عن الدعوى وتحيلھا إلى مرجع آخر من الدرجة نفسھا لمتابعة النظر
فيھا إما لتعذر تشكيل المرجع المختص أصالً أو لوقف سير التحقيق أو المحاكمة أو
للمحافظة على السالمة العامة أو لداعي الحرص على حسن سير العدالة أو لسبب
االرتياب المشروع.
للنائب العام التمييزي وحده أن يطلب نقل الدعوى لسبب المحافظة على السالمة العامة.
إذا كان المرجع القضائي المطلوب رفع يده عن الدعوى ھو إحدى غرف التمييز الجزائية
فتبت الھيئة العامة لمحكمة التمييز في الطلب.
للنائب العام التمييزي أن يستدعي نقل الدعوى عفوا أو بناء على طلب النائب العام
االستئنافي أو النائب العام المالي أو المدعي الشخصي أو المدعى عليه أو وزير العدل
لألسباب الواردة في الفقرة األولى.
يجب أن يبلغ طلب النقل إلى جميع فرقاء الدعوى .لكل منھم أن يجيب عليه خالل عشرة
أيام من إبالغه إياه.
ال يوقف تقديم االستدعاء السير في الدعوى إال إذا قررت محكمة التمييز خالف ذلك.
المادة  -341إذا وضع قاضيا تحقيق في دائرة واحدة يديھما على جرائم متالزمة فلقاضي
التحقيق األول أن يسمي أحدھما لمتابعة السير بالتحقيق.

إذا كان قاضيا التحقيق تابعين لدائرتين مختلفتين فتعين الغرفة الجزائية المختصة لدى
محكمة التمييز ،بناء على طلب النائب العام التمييزي ،قاضي التحقيق الذي سيتابع النظر
في الدعوى.
المادة  -342كل قرار تصدره محكمة التمييز بنقل الدعوى يبلغ بواسطة النيابة العامة
التمييزية إلى فرقاء الدعوى .ال يقبل قرارھا أي طريق من طرق المراجعة.
إذا قضت محكمة التمييز برد الطلب فال يحول قرارھا دون تقديم طلب آخر لسبب يتعلق
بوقائع ظھرت بتاريخ الحق للطلب األول.
المادة  -343إذا قدم المدعي الشخصي أو المدعى عليه طلب نقل الدعوى ،وقضت محكمة
التمييز برده ،فلھا أن تلزم مقدمه بغرامة تتراوح بين مايتي ألف ومليون ليرة وأن تقضي
للخصم بتعويض إذا طلبه.
في جميع ھذه األحوال ال يقبل قرار محكمة التمييز أي طريق من طرق المراجعة.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ  -ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻘﻀﺎة

المادة  -344تختص محكمة التمييز بالنظر في الجرائم التي يرتكبھا القضاة سواء أكانت
خارجة عن وظائفھم أم ناشئة عنھا أو بمناسبتھا.
المادة  -345إذا ارتكب أحد قضاة محاكم الدرجة األولى أو أحد قضاة التحقيق أو أحد
المحامين العامين لدى النيابة العامة االستئنافية أو المالية أو العسكرية أو أحد مستشاري
محاكم االستئناف أو أحد مستشاري المحاكم اإلدارية أو ديوان المحاسبة أو أحد
المستشارين المعاونين لدى مجلس شورى الدولة ،خارج وظيفته فعالً جرميا ً من نوع
الجنحة فتالحقه النيابة العامة التمييزية تلقائيا ً أو بناء على شكوى المتضرر .تقام الدعوى
أمام الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز.
المادة  -346إذا إسندت الجنحة إلى أحد رؤساء غرف االستئناف أو إلى النائب العام لدى
محكمة االستئناف أو النائب العام المالي أو مفوض الحكومة أو إلى أحد قضاة محكمة

التمييز أو أحد أعضاء النيابة العامة لديھا أو إلى قاضي التحقيق األول فتالحقه النيابة
العامة التمييزية ،تلقائيا ً أو ً
بناء على شكوى المتضرر ،وتقام الدعوى أمام الھيئة العامة
لمحكمة التمييز.
المادة  -347إذا كان الفعل المسند إلى القاضي ،أيا كانت درجته ،من نوع الجناية فيعين
الرئيس األول لمحكمة التمييز قاضيا ً من درجة المدعى عليه على األقل ليقوم بالتحقيق
معه.
يتولى النائب العام التمييزي وظيفة اإلدعاء العام واستعمال الدعوى العامة.
المادة  -348إذا اقتضى األمر توقيف القاضي المدعى عليه بجناية فيصدر القاضي المكلف
بالتحقيق معه مذكرة التوقيف في حقه.
غير أنھا ال تكون نافذة إال بعد موافقة الرئيس األول لدى محكمة التمييز عليھا.
يتم توقيف القاضي في مكان خاص يحدده النائب العام التمييزي.
المادة  -349يجب على القاضي المولج بالتحقيق أن يستطلع رأي النائب العام التمييزي في
جميع الحاالت التي يوجب فيھا القانون على قاضي التحقيق أن يستطلع رأي النيابة العامة
االستئنافية.
للقاضي المكلف بالتحقيق أن يستعيض عن توقيف القاضي المدعى عليه بتدابير مراقبة من
شأنھا تقييد حريته في التنقل أو السفر .إذا أخل بأحدھا أو إذا وجد المحقق إنھا غير مجدية
فيصدر مذكرة بتوقيفه وفقا ً ألحكام المادة  348من ھذا القانون.
يطبق القاضي المولج بالتحقيق األصول المتبعة لدى قاضي التحقيق في القضايا الجنائية.
تستأنف قرارات القاضي المولج بالتحقيق أمام الھيئة المنصوص عليھا في المادة 350
من ھذا القانون وفقا ً لألصول المتبعة في استئناف قرارات قاضي التحقيق.
المادة  -350ترفع التحقيقات إلى ھيئة مؤلفة من ثالثة قضاة من درجة القاضي المدعى
عليه على األقل .يعينھم مجلس القضاء األعلى .يترأس الھيئة أعلى القضاة درجة أو من
يكلفه الرئيس األول لمحكمة التمييز بترؤسھا.
تضطلع الھيئة بمھام الھيئة االتھامية .تحيل في قرارھا القاضي المتھم على إحدى الغرف
الجزائية لدى محكمة التمييز إذا كان في عداد القضاة المذكورين في المادة  345من ھذا
القانون وعلى الھيئة العامة لدى محكمة التمييز إذا كان في عداد القضاة المذكورين في
المادة  346من ھذا القانون.
إذا وجدت الھيئة أن األدلة غير كافية لالتھام أو أن العناصر الجرمية غير متوافرة فتقرر
منع المحاكمة عن القاضي المدعى عليه.
جميع القرارات التي تصدرھا الھيئة غير قابلة ألي طريق من طرق المراجعة.

المادة  -351تطبق في جرائم القضاة الناشئة عن وظائفھم أحكام المواد من  344إلى
 350ضمنا ً من ھذا القانون.
تطبق جميع ھذه األحكام على قضاة مجلس شورى الدولة وقضاة ديوان المحاسبة والقضاة
المتقاعدين في منصب الشرف.
المادة  -352للمتضرر من فعل جرمي مسند إلى قاض أن يطلب التعويض عليه تبعا ً
للدعوى العامة.
ال يحق له أن يتقدم بإدعاء مباشر يحرك بموجبه دعوى الحق العام.
إذا كان الفعل الجرمي المرتكب غير ناشئ عن الوظيفة أو بمناسبتھا فيقدم اإلدعاء
بالتعويض ضد القاضي المدعى عليه.
أما إذا كان ناشئا عن الوظيفة أو بمناسبتھا فللمتضرر أن يقدم دعواه بوجه الدولة
والقاضي أو ضد أي منھما.
المادة  -353إذا كان للقاضي المدعى عليه بجنحة أو جناية ،ناشئة عن الوظيفة أو خارجة
عنھا ،شريك أو متدخل أو محرض أو مخبئ فإن المالحقة والتحقيق والمحاكمة تشملھما.
إذا لم يتوصل التحقيق إلى معرفة ھوية الشريك أو المتدخل أو المحرض أو المخبئ أو
تعذرت مالحقته أو تأخرت فال يؤثر ذلك في مالحقة القاضي والنظر في دعواه.
المادة  -354إذا ارتكب أي من رئيس مجلس القضاة األعلى ورئيس مجلس شورى الدولة
والنائب العام التمييزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس ھيئة التفتيش القضائي جريمة ،من
نوع الجنحة أو الجناية خارج وظيفته أو أثناء قيامه بھا أو بمناسبتھا فيحاكم أمام ھيئة
قضائية مؤلفة من خمسة قضاة تعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح
وزير العدل.
يجري اختيار أعضاء الھيئة من القضاة العاملين أو من المتقاعدين في منصب الشرف
على أن ال تقل درجة أي منھم عن السابعة عشرة.
يتولى النائب العام التمييزي بنفسه المالحقة ما لم يكن ممن ارتكب الجريمة أو أسھم فيھا،
عندھا يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء قاض ال تقل درجته عن السابعة عشرة للقيام
بمھام النائب العام التمييزي لتولي المالحقة في الجريمة فقط.
يعين وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء األعلى القاضي الذي سيولج بالتحقيق في
الجريمة من درجة ال تقل عن درجة القاضي المحال أمامه.
تطبق األصول المنصوص عليھا في المواد  345وما يليھا في مالحقة ومحاكمة من سبق
ذكرھم.
يتولى رئيس الھيئة القضائية المعينة مھام الرئيس األول لمحكمة التمييز في مجال الموافقة
على توقيف القاضي المدعى عليه.

اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ  -اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺪﻟﻲ

المادة -355

تحال الدعاوى على المجلس العدلي بناء على مرسوم يتخذ في مجلس

الوزراء.

المادة  -356ينظر المجلس العدلي في الجرائم اآلتية:
ً
أ -الجرائم المنصوص عليھا في المواد  270وما يليھا وحتى المادة  336ضمنا من قانون
العقوبات.
ب -الجرائم المنصوص عليھا في قانون .1958/1/11
ج -جميع الجرائم الناتجة عن صفقات األسلحة واالعتدة التي عقدتھا أو تعقدھا وزارة الدفاع
الوطني والجرائم المرتبطة بھا أو المتفرعة عنھا وال سيما المنصوص عليھا في المواد
 351حتى  366ضمنا ً من قانون العقوبات وفي المواد  376و 377و 378منه وفي
المواد  453حتى  472ضمنا ً منه ،وفي المادتين  138و 141من قانون القضاء
العسكري.
تحال الدعاوى المتعلقة بھذه الجرائم والتي ھي قيد النظر أمام القضائين العسكري
والعادي إلى المجلس العدلي الذي تشمل صالحياته المدنيين والعسكريين على السواء
إنفاذا لمرسوم اإلحالة.
المادة  -357يؤلف المجلس العدلي من الرئيس األول لمحكمة التمييز رئيسا ً ومن أربعة
قضاة من محكمة التمييز أعضاء يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على
اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء األعلى.
يعين في المرسوم قاض إضافي أو أكثر ليحل محل األصيل في حال وفاته أو تنحيته أو
رده أو انتھاء خدمته.
يمثل النيابة العامة لدى المجلس العدلي النائب العام التمييزي أو من ينيبه عنه من معاونيه.
المادة  -358إذا تعذر على الرئيس األول لمحكمة التمييز أن يترأس ھيئة المجلس فيتولى
رئاسته العضو المعين األعلى رتبة.

المادة  -359ينعقد المجلس العدلي في قصر العدل في بيروت أو في مكان وقوع الجريمة
عند االقتضاء أو في أي مكان آخر يحدده رئيسه إذا تعذر انعقاده في قصر العدل في
بيروت.
المادة  -360يتولى النائب العام التمييزي أو من ينيبه عنه من المحامين العامين لدى النيابة
العامة التمييزية مھام تحريك الدعوى العامة واستعمالھا.
يتولى التحقيق قاض يعينه وزير العدل بناء على موافقة مجلس القضاء األعلى.
المادة  -361يدعي النائب العام التمييزي لدى المحقق العدلي بالجريمة ويحيل إليه ملف
التحقيقات.
المادة  -362للمحقق العدلي أن يصدر جميع المذكرات التي يقتضيھا التحقيق دون طلب
من النيابة العامة .إن قراراته في ھذا الخصوص ال تقبل أي طريق من طرق المراجعة.
يضع يده على الدعوى بصورة موضوعية .إن أظھر التحقيق وجود مسھم في الجريمة
فيستجوبه بصفة مدعى عليه ولو لم يرد اسمه في عداد من ادعت عليھم النيابة العامة.
للنيابة العامة أن تدعي الحقا ً في حق شخص أغفلته في ادعائھا األصلي وعلى المحقق أن
يستجوبه بصفة مدعى عليه.
المادة  -363مع مراعاة أحكام المادة السابقة يطبق المحقق العدلي األصول المتبعة أمام
قاضي التحقيق ما خال منھا مدة التوقيف المنصوص عليھا في المادة  108من ھذا
القانون.
للنائب العام التمييزي أن يطلع على ملف الدعوى وأن يبدي ما يراه من مطالعة أو طلب.
للمتضرر أن يقيم دعواه الشخصية تبعا ً للدعوى العامة.
المادة  -364بعد اكتمال التحقيقات تبدي النيابة العامة التمييزية المطالعة في األساس .يقرر
المحقق العدلي ،بنتيجة تدقيقه في التحقيقات وأوراق الدعوى ،اما منع المحاكمة عن
المدعى عليه واما اتھامه وإحالته على المجلس العدلي.
تراعى في قرار االتھام الصادر عن المحقق العدلي األصول التي تنظم وضع مضبطة
االتھام من قبل الھيئة االتھامية.
على المحقق العدلي أن يصدر مذكرة إلقاء قبض في حق المتھم .إن أغفل إصدارھا فعليه،
بناء على طلب النائب العام التمييزي ،أن يصدرھا ولو بعد رفع يده عن الدعوى.

إذا كان قد توفى أو تعذر عليه ذلك فعلى رئيس المجلس العدلي أن يصدر مذكرة إلقاء
قبض في حق المتھم عند البدء بمحاكمته.
المادة  -365تبلغ النيابة العامة التمييزية ،قبل موعد الجلسة بخمسة أيام ،كالً من المتھمين
صورة عن قرار االتھام وعن قائمة شھود الحق العام .يبلغ المتھمون النائب العام
التمييزي ،قبل خمسة أيام من موعد الجلسة ،قائمة شھود النفي .للمدعي الشخصي أن يقدم
ضمن المدة نفسھا الئحة بشھوده يبلغ نسخة عنھا من كل من النيابة العامة التمييزية ومن
المتھم قبل خمسة أيام من موعد الجلسة.
تعدل المادة  366من القانون رقم  328تاريخ  2/8/2001بموجب القانون رقم  711تاريخ
 9/12/2005وتستبدل باآلتي:

المادة -366

تجري المحاكمة امام المجلس العدلي ،وجاھية كانت أم غيابية ،وفقا ً الصول المحاكمة لدى
محكمة الجنايات .يصدر المجلس حكمه وفقا ً لالصول ذاتھا.
ال تقبل احكام المجلس العدلي اي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية،
باستثناء االعتراض واعادة المحاكمة.
ان المجلس العدلي ھو المرجع المختص بالنظر في طلب اعادة المحاكمة لالحكام الصادرة
عنه«.

نص المادة قبل تعديلھا بموجب القانون رقم  711تاريخ 9/12/2005

تجري المحاكمة أمام المجلس العدلي ،وجاھية كانت أم غيابية ،وفقا ً ألصول المحاكمة
لدى محكمة الجنايات .يصدر المجلس حكمه وفقا ً لألصول ذاتھا.
ال تقبل أحكام المجلس العدلي أي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية.

المادة  -367للمجلس العدلي ،بناء على طلب النيابة العامة التمييزية أو عفوا ،أن يجري
تحقيقا ً إضافيا ً في الدعوى بكامل ھيئته أو بواسطة من ينتدبه من أعضائه لھذا الغرض.

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎﺑﻊ  -اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻻﻋﺘﺮاﺿﻴﺔ

المادة  -368يدخل في اختصاص القاضي الجزائي الواضع يده على الدعوى العامة أمر
البت في كل دفع يثار أمامه ما لم يشكل مسألة معترضة أو ينص القانون على خالف ذلك.
المادة  -369تعتبر مسائل اعتراضية مستأخرة:
أ -قضايا الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية األخرى.
ب -قضايا الجنسية.
ج -قضايا األحوال الشخصية ما خال تحديد السن.
د -القضايا اإلدارية.
ه -القضايا المدنية التي يؤثر البت فيھا على مدى تحقق عناصر الجريمة المدعى بھا شرط
أن تكون عالقة أمام المرجع المدني قبل تحريك الدعوى العامة.
و -القضايا الجزائية التي يتوقف على البت فيھا التحقق من مدى توافر عناصر الجريمة.
المادة  -370على القاضي الجزائي ،عندما يدلي أمامه بمسألة اعتراضية ،أن يتأكد قبل أن
يستأخر النظر في الدعوى الواضع يده عليھا مما إذا كانت جدية ومما إذا كان الفصل فيھا
ضروريا ً والزما ً للفصل في الدعوى الجزائية.
إذا قرر القاضي الجزائي قبول الدفع بالمسألة االعتراضية فيحدد مھلة لمراجعة القضاء
المختص .إذا تقيد من أدلى بالدفع بالمھلة المحددة له فيستأخر القاضي الجزائي النظر في
الدعوى حتى البت في المسألة المعترضة .إذا لم يفعل فيتابع السير في الدعوى.
إن استئخار النظر في الدعوى ال يمنع القاضي الجزائي من اتخاذ اإلجراءات والتحقيقات
الضرورية أو المستعجلة.

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻣﻦ  -دﻋﻮى اﻟﺘﺰوﻳﺮ

اﻟﺒﺎب اﻷول  -دﻋﻮى اﻟﺘﺰوﻳﺮ اﻷﺻﻠﻴﺔ

المادة  -371عندما يعلم النائب العام بوجود مستند في إحدى الدوائر الرسمية ،يشتبه في
أنه مزور ،ينتقل بنفسه أو ينتدب أحد معاونيه إلجراء المعامالت الالزمة لمعاينته وللتحقق
من تزويره .كما يمكنه أن يأمر بنقل المستندات المشتبه فيھا إلى دائرته.
يدعي على مرتكب التزوير والمسھمين معه أمام قاضي التحقيق.
المادة  -372عندما يضع قاضي التحقيق يده على الدعوى يوعز إلى كاتبه أن ينظم
محضراً مفصالً يصف فيه المستند المشتبه في تزويره.
يوقع المحضر قاضي التحقيق والكاتب كما يوقعان على المستند تحت عبارة "ال يبدل".
يحفظ المستند المشتبه فيه والمحضر في دائرة التحقيق.
المادة  -373إذا كان المستند المدعى تزويره في إحدى الدوائر الرسمية فيوقعه رئيس
الدائرة المسؤول فيھا قبل نقله إلى دائرة التحقيق .ويلتزم بتسليمه إليھا فور إبالغه قرار
قاضي التحقيق .إذا امتنع عن ذلك فيصدر قاضي التحقيق قراراً باحضاره مصحوبا ً
بالمستند.
إذا تبين لقاضي التحقيق أن ليس ثمة سبب مشروع المتناعه عن تسليم المستند فيقضي
بتغريمه بمبلغ يتراوح بين مايتي ألف ومليون ليرة.
يطبق حكم ھذه المادة على الشخص العادي الذي يحوز المستند المشتبه في تزويره.
المادة  -374عند جلب المستند الرسمي يترك للشخص المودع لديه صورة عنه مطابقة له
يصدقھا قاضي التحقيق وكاتبه.
إذا كان المستند مودعا ً لدى موظف رسمي فتقوم الصورة المطابقة له مقام األصل إلى
حين رده إليه .يمكن لھذا الموظف أن يعطي نسخا ً عن الصورة المصدقة مع اإلشارة إلى
أن أصلھا مودع لدى قاضي التحقيق لغرض التحقق من تزويره.
إذا كان المستند ورقة في سجل ال يمكن نزعھا منه فلقاضي التحقيق أن يقرر جلب السجل
إلى دائرته.
المادة  -375يجوز ادعاء تزوير المستندات وإن كانت قد استعملت في معامالت قضائية أو
إدارية أو غيرھا من المعامالت.
من تذرع بمستند مشتبه في تزويره ملزم بأن يوقع عليه.
ً
يودع ھذا المستند في صندوق األمانات لدى المحكمة مذيال بعبارة "ال يبدل".
المادة  -376لقاضي التحقيق أن يستعين بالخبرة الفنية لمطابقة الخط والتوقيع الواردين في
المستند المشتبه في تزويره مع ما يمكن توافره من تواقيع أو كتابات صحيحة .له أن

يستكتب المدعى عليه مباشرة أو بواسطة أھل الخبرة فإن أبى فيدون ذلك في محضر
استجوابه.
المادة  -377إن األوراق العادية تصلح مداراً للمقابلة والمطابقة والمقارنة إذا توافق عليھا
المدعي والمدعى عليه.
إذا كان حائزھا من غير الموظفين الرسميين فتطبق في إلزامه على تسليمھا أحكام المادة
 373من ھذا القانون.
المادة  -378تجري التحقيقات في دعاوى التزوير وفقا ً لألصول المتبعة في سائر الجرائم.
لكل من النائب العام ومن قاضي التحقيق أن يدخل مساكن األشخاص الذين يشتبه فيھم
بأنھم يقلدون اختام الدولة الرسمية ويزورون مسكوكاتھا وأوراقھا النقدية وطوابعھا
األميرية أو يدخلون مثل ھذه األشياء المقلدة أو المزورة إلى األراضي اللبنانية أو
يتوسطون في تداولھا حتى ولو كانت مساكن ھؤالء األشخاص خارجة عن نطاق
صالحيته.

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ  -دﻋﻮى اﻟﺘﺰوﻳﺮ اﻟﻄﺎرﺋﺔ أو اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ

المادة  -379للنيابة العامة ولسائر الفرقاء ،في أي مرحلة من مراحل الدعوى .أن يطعنوا
بتزوير مستند أبرز في القضية.
المادة  -380يقدم اإلدعاء الطارئ بالتزوير إلى قلم المحكمة الناظرة في الدعوى .يجب أن
يحدد المدعى المستند الذي يدعي تزويره واألدلة على ذلك.
المادة  -381تحيل المحكمة الناظرة في الدعوى االدعاء الطارئ إلى النيابة العامة إلبداء
مطالعتھا ولھا أن تستأخر النظر في الدعوى األصلية إلى أن يفصل المرجع القضائي
المختص في دعوى التزوير الطارئة شرط أن يكون الفصل في الدعوى األصلية متوقفا ً
على ما ستؤول إليه الدعوى الطارئة.

إذا كانت الدعوى األصلية المساقة أمامھا مقتصرة على التعويضات الشخصية فتؤجل
النظر فيھا إلى أن يحكم في دعوى التزوير.
المادة  -382إذا صدر قرار مبرم بعدم وجود التزوير فعلى المحكمة التي استأخرت النظر
في الدعوى األصلية بسبب ادعاء التزوير الطارئ أن تقضي على مدعي التزوير بغرامة
تتراوح بين خمسماية ألف ومليون ليرة إضافة إلى العطل والضرر.
المادة  -383إذا حكم بتزوير مستند عادي فعلى المحكمة أن تقضي بإبطاله وباتالفه .إذا
حكم بتزوير مستند رسمي تزويراً كامالً أو جزئيا ً فعلى المحكمة التي تبت في دعوى
التزوير أن تقضي بإبطال مفعول المستند أو بإعادته إلى حاله األصلية بشطب ما أضيف
إليه أو بإثبات ما حذف منه.
يذيل المستند في ھذه الحال بخالصة عن حكم المحكمة .تعاد األوراق التي اتخذت مداراً
للمقابلة والمطابقة إلى مصادرھا.
المادة  -384تطبق في دعوى التزوير الطارئة األصول نفسھا التي تطبق في دعوى
التزوير األصلية.

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﺎﺳﻊ  -اﻹﺟﺮاءات اﻟﻮاﺟﺐ اﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻓﻘﺪان أوراق اﻟﺪﻋﻮى أو اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة
ﻓﻴﻬﺎ

المادة  -385إذا سرقت أو فقدت أو تلفت النسخة األصلية للحكم قبل تنفيذه أو أوراق
الدعوى أو التحقيق كلھا أو بعضھا قبل صدور قرار فيھا فتتبع اإلجراءات المقررة في
المواد اآلتية.
المادة  -386إذا وجدت صورة رسمية مصدقة أصوالً عن الحكم أو القرار فتقوم مقام
النسخة األصلية وتحفظ في مكانھا.
إذا كانت الصورة المصدقة موجودة لدى موظف رسمي أو أي شخص آخر فيقرر رئيس
المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار إلزامه بتسليمھا إلى قلم المحكمة .إن أبى فتطبق

بحقه أحكام المادة  373من ھذا القانون .لمن أخذت منه الصورة المصدقة أن يطلب
تسليمه صورة مطابقة دون أن يتحمل أي نفقات.
المادة  -387ال يترتب على فقدان النسخة األصلية من الحكم أو القرار إجراء محاكمة
جديدة متى كانت طرق الطعن فيه قد استنفدت .يكتفي بخالصة القرار إن لم يتيسر
الحصول على صورة رسمية مصدقة عنه.
المادة  -388إذا فقدت أوراق الدعوى أو التحقيق كلھا أو بعضھا قبل صدور قرار فيھا
فيعاد التحقيق كليا ً أو جزئيا ً.
إذا كانت الدعوى قيد النظر أمام المحكمة فتتولى إجراء ما تراه من التحقيق فيھا.
إذا فقدت الدعوى بكاملھا فيعاد تكوين الملف وفقا ً لألصول.
المادة  -389إذا فقد أصل الحكم أو القرار ولم يعثر على صورة رسمية مصدقة عنه وال
على خالصته أو على صورة مصدقة عنھا وإنما عثر على قرار الظن أو قرار االتھام
فيصار إلى إجراء محاكمة وإلى إصدار حكم جديد .إذا لم يكن في ملف الدعوى قرار
الظن أو االتھام ولم يعثر على صورة رسمية مصدقة عن كل منھما فتعاد المعامالت بدءاً
من القسم المفقود من األوراق.
المادة  -390إذا فقدت أوراق الدعوى أو التحقيق كلھا أو بعضھا وكانت النسخة األصلية
عن الحكم أو القرار المطعون فيه موجودة أو كان ثمة صورة رسمية مصدقة عن كل
منھما ،وكانت الدعوى قيد النظر أمام محكمة التمييز ،فال تعاد اإلجراءات إال إذا تناول
الطعن إجراءات المحاكمة.
في حال نقض القرار تطبق األصول العادية المنصوص عليھا في المواد السابقة.

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﺎﺷﺮ  -ﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺨﺎص

المادة  -391تناط بمجلس القضاء األعلى صالحية النظر في طلبات العفو الخاص التي
يقدمھا المحكوم عليھم بعقوبة اإلعدام بحكم مبروم أو التي تحيلھا إليه المراجع المختصة.

المادة  -392يرفع طلب العفو الخاص عن عقوبة اإلعدام إلى رئيس الجمھورية مباشرة أو
بواسطة وزير العدل بموجب استدعاء يوقعه المحكوم عليه أو وكيله أو أحد أفراد عائلته.
يعفى االستدعاء من رسم الطابع ومن ارسم القضائي.
المادة  -393عند انبرام حكم باإلعدام يحيل وزير العدل ملف الدعوى مشفوعا ً بتقرير
النائب العام التمييزي على مجلس القضاء األعلى الذي يبدي رأيه في إنفاذ العقوبة أو
إبدالھا بغيرھا في خالل عشرة أيام على األكثر.
المادة  -394يضع رئيس مجلس القضاء األعلى أو من ينتدبه من أعضاء المجلس تقريراً
موجزاً عن وقائع القضية وعن األدلة التي استند إليھا الحكم وعن أسباب طلب العفو وعن
رأيه في الطلب.
المادة  -395ينظر مجلس القضاء األعلى ،بعد سماع بيان مقرره وإطالعه على األوراق،
في التھمة التي أسندت إلى المحكوم عليه وفي األدلة التي ارتكز عليھا الحكم وفي أسباب
طلب العفو أو مقتضيات عقوبة اإلعدام أو إبدالھا بغيرھا ويبدي رأيه سراً في رد الطلب
أو قبوله مع اقتراح إبدال عقوبة اإلعدام بغيرھا ويضع تقريراً يرفعه إلى وزير العدل.
المادة  -396يؤلف مجلس القضاء األعلى لجنة من ثالثة من أعضائه للنظر في باقي
طلبات العفو الخاص .للجنة ،وفقا ً لألصول السابق بيانھا ،أن تبت في طلب العفو عن
األحكام القاضية بعقوبات جنائية غير اإلعدام أو بعقوبات جنحية.
المادة  -397يتوقف ،عند تقديم طلب العفو ،إنفاذ الحكم المبرم إذا كان قاضيا ً بالغرامة أو
بالحبس أقل من سنة إذا لم يكن المحكوم عليه موقوفا ً وذلك بناء على إشعار يرسله رئيس
اللجنة إلى النائب العام التمييزي بورود طلب العفو عليھا.
المادة  -398إذا رد رئيس الجمھورية طلب العفو فال يجوز للمحكوم عليه باألشغال الشاقة
المؤبدة أو لمدة عشر سنوات على األقل أن يجدد طلبه قبل انقضاء ثالث سنوات في الحالة
األولى وسنتين في الحالة الثانية على إبالغه قرار الرد.
يجوز له تجديد طلب العفو بعد انقضاء سنة في األحوال األخرى.

ال يجوز له التماس العفو ثانية إذا كان الحكم قاضيا ً بالغرامة أو بالحبس سنة أو أقل .غير
أن ذلك ال يحول دون استعمال رئيس الجمھورية حقه في األمر بعرض طلب العفو الجديد
على اللجنة.

المادة -399

إذا استجاب رئيس الجمھورية لطلب العفو فيصدر مرسوما ً في ھذا الشأن.

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ  -ﻓﻲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ واﻟﺴﺠﻮن وﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤﺮﻳﺔ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع

المادة  -400تنفذ القرارات القاضية بالتوقيف بوضع المقرر توقيفھم في أماكن التوقيف.
يحبس المحكوم عليھم وتنفذ األحكام الصادرة في حقھم بوضعھم في السجون.

المادة -401

تحدد وتنظم أماكن التوقيف والسجون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة  -402يتفقد كل من النائب العام االستئنافي أو المالي وقاضي التحقيق والقاضي
المنفرد الجزائي ،مرة واحدة في الشھر ،األشخاص الموجودين في أماكن التوقيف
والسجون التابعة لدوائرھم.
 لكل من ھؤالء أن يأمر المسؤولين عن أماكن التوقيف والسجون التابعين لدائرة عملهبإجراء التدابير التي يقتضيھا التحقيق والمحاكمة.
المادة  -403على كل من النائب العام االستئنافي أو المالي ومن القاضي المنفرد الجزائي،
كل ضمن حدود اختصاصه ،عندما يبلغه خبر توقيف أحد األشخاص بصورة غير
مشروعة ،أن يطلق سراحه بعد أن يتحقق من عدم مشروعية احتجازه .إذا تبين ألي منھم
أن ھناك سببا ً مشروعا ً موجبا ً للتوقيف فيرسل الموقوف في الحال إلى المرجع القضائي
المختص وينظم محضراً بالواقع.

إذا أھمل أي منھم العمل بما تقدم فيالحق مسلكيا ً.
المادة  -404يقوم بإنفاذ األحكام الجزائية المبرمة الصادرة عن محاكم الجنايات
واالستئناف والتمييز النائب العام لدى المحكمة التي أصدرت الحكم.
يقوم القاضي المنفرد الجزائي بإنفاذ األحكام الصادرة عنه.
يؤمن تنفيذ خالصات األحكام بموجب تكليف خطي لقوى األمن الداخلي.
المادة  -405تطبق أحكام المواد  53وما يليھا حتى المادة  65ضمنا ً من قانون العقوبات
والمواد  112حتى  117ضمنا ً منه في تنفيذ األحكام الجزائية.
المادة  -406يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة .يطلق سراح المحكوم عليه
في اليوم الذي تنتھي فيه مدة العقوبة.
 إذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بھا أربع وعشرين ساعة فينتھي تنفيذھا في اليومالتالي لبدء التنفيذ.
 يبتدئ تنفيذ مدة العقوبة المانعة أو المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه إنفاذاًللحكم الصادر في حقه تحسم منھا مدة توقيفه.
المادة  - 407إذا حكم ببراءة المتھم أو المدعى عليه من الجريمة التي أوقف من أجلھا
فيجب حسم مدة التوقيف من المدة التي يحكم عليه بھا في أي جريمة أخرى يكون قد
ارتكبھا قبل أو أثناء توقيفه.
المادة  -408يكون حسم مدة التوقيف عند تعدد العقوبات المانعة أو المقيدة للحرية
والمحكوم بھا على المدعى عليه أو المتھم من العقوبة األخف أوالً.
المادة  -409إذا كانت المحكوم عليھا حبلى فيؤجل تنفيذ عقوبتھا حتى انقضاء مدة عشرة
أسابيع على الوضع.
المادة  -410إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مانعة أو مقيدة للحرية مصابا ً بمرض يھدد
حياته بالخطر فيمكن تنفيذ عقوبته في مستشفى السجن.

بمرض عقلي خطير المحكوم عليه بعقوبة مانعة أو
المادة  -411إذا أصيب بالجنون أو
ٍ
مقيدة للحرية فللنيابة العامة أن تأمر بوضعه في أحد المستشفيات المعدة لألمراض العقلية.
تحسم المدة التي يقضيھا في المستشفى من مدة العقوبة المحكوم عليه بھا.
إذا استمر مرضه فتطبق في حقه أحكام القانون المتعلق بالمرضى العقليين.
المادة  -412يطلق سراح الموقوف عند صدور حكم بإعالن البراءة أو بإبطال التعقبات أو
بعقوبة ال يقتضي تنفيذھا الحبس أو عند صدور حكم بوقف تنفيذ العقوبة أو إذا كان
الموقوف قد أمضى في توقيفه االحتياطي مدة العقوبة المحكوم عليه بھا.
المادة  -413إذا حكم بالتعويضات الشخصية وبالنفقات القضائية وبالغرامة ،وكانت أموال
المحكوم عليه ال تفي بذلك كله ،فيجب اتباع األولوية اآلتية في التنفيذ.
أ -التعويضات الشخصية.
ب -النفقات القضائية.
ج -الغرامة.
المادة  -414تنفذ ،بناء على طلب المدعي الشخصي ،التعويضات الشخصية المحكوم بھا
وما عجله من رسوم ومصاريف قانونية وفقا ً ألحكام قانون أصول المحاكمات المدنية.
المادة  -415على المحكوم عليه بالنفقات القضائية أن يدفعھا إلى صندوق خزينة الدولة في
مدة عشرة أيام من تاريخ إنذاره بعد أن يصبح الحكم مبرما ً .إذا تخلف عن الدفع فيقرر
النائب العام حبسه مدة أربع وعشرين ساعة عن كل عشرة آالف ليرة .ال يجوز أن تجاوز
مدة الحبس ستة أشھر كما ال يجوز حبس المحكوم عليه بدالً من النفقات القضائية إذا كان
قاصراً عند ارتكاب الجريمة.
إذا تجاوزت مدة توقيف المدعى عليه عقوبة الحبس المحكوم عليه بھا فيحسم ما يعادلھا
من الغرامة والنفقات القضائية المحكوم بھا وفقا ً للبدل المشار إليه أعاله.

المادة -416

تطبق قاعدة التقسيم المبينة في المادة  53من قانون العقوبات على النفقات

القضائية.

المادة  -417إذا نفذ المحكوم عليه مدة الحبس التي استبدلت من الغرامة والنفقات القضائية
فيتالشى دين الخزينة.

المادة  -418إذا حبس المحكوم عليه إيفاء للغرامة والنفقات القضائية وأظھر رغبته وھو
في السجن في أن يفي دينه تجاه الدولة ،أمر النائب العام أو من يقوم مقامه بإخراجه من
السجن وإحضاره إليه لدفع األموال المترتبة بعد حسم القيمة التي توازي المدة التي قضاھا
في الحبس.
إذا أدى المحكوم عليه لدى توقيفه المبلغ المطلوب منه بكامله أخلي سبيله في الحال
وأصبح القرار باستبدال الحبس بالغرامة والنفقات القضائية الغيا ً.
المادة  -419عند وفاة المحكوم عليه أو فراره أو فقدانه األھلية تحصل النفقات القضائية
والغرامة بمعرفة وزارة المال كما تحصل األموال األميرية.

المادة -420

ال ينفذ الحكم باإلعدام إال بعد استطالع رأي لجنة العفو وموافقة رئيس

الجمھورية.
ينفذ الحكم بموجب مرسوم يحدد مكان ووسيلة التنفيذ.
يحظر إنفاذ حكم اإلعدام أيام اآلحاد والجُمع واألعياد الوطنية والدينية.
ال ينفذ حكم اإلعدام بالحامل إال بعد انصرام مدة عشرة أسابيع على وضع حملھا.

المادة  -421يجري إنفاذ الحكم باإلعدام بحضور األشخاص اآلتي ذكرھم:
أ -رئيس الھيئة التي أصدرت الحكم .عند تعذر حضوره يكلف الرئيس األول لمحكمة
التمييز قاضيا ً لھذا الغرض.
ب -النائب العام لدى المحكمة التي أصدرت الحكم أو أحد معاونيه.
ج -قاض من محكمة الدرجة األولى المدنية التابع لھا مكان التنفيذ.
د -كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم.
ه -محامي المحكوم عليه.
و -أحد رجال الدين من الطائفة التي ينتمي إليھا المحكوم عليه.
ز -مدير السجن.
ح -قائد الشرطة القضائية في بيروت أو من ينتدبه أو قائد سرية الدرك التابع له مكان التنفيذ
أو من ينتدبه.
ط -طبيب السجن أو الطبيب الشرعي في المنطقة.
المادة  -422يسأل القاضي المدني ،المشار إليه في الفقرة )ج( من المادة السابقة ،المحكوم
عليه عما إذا كان لديه ما يريد قوله أو بيانه قبل إنفاذ الحكم به .يدون ذلك في محضر
خاص يوقعه مع كاتبه.

المادة  -423ينظم كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم محضراً بإنفاذ اإلعدام يوقعه من
ذكروا في الفقرات )أ( و )ب( و)د( من المادة  421من ھذا القانون في المكان الذي تم
فيه التنفيذ.
تعلق صورة عن ھذا المحضر مدة أربع وعشرين ساعة في مكان تنفيذ الحكم.
ينسخ الكاتب محضر انفاذ الحكم في ذيل أصل الحكم المحفوظ لدى المحكمة.
المادة  -424يحظر نشر أي بيان في الصحف يتعلق بتنفيذ اإلعدام ما عدا المحضر المشار
إليه في المادة السابقة .كل مخالفة لھذا الحظر يعرض مرتكبھا للعقوبة المنصوص عليھا
في المادة  420من قانون العقوبات.

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ  -إﺷﻜﺎﻻت ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ

المادة -425

ترتفع يد المحكمة عن الدعوى عندما تصدر حكمھا فيھا.

المادة  -426إذا وقع في الحكم أو في القرار الصادر عن أحد المراجع القضائية خطأ مادي
ً
حسابيا ،فيمكن لھذا المرجع أن يصحح الخطأ من تلقاء نفسه أو
بحت سواء أكان كتابيا ً أم
بناء على طلب أحد فرقاء الدعوى.
يقضي بالتصحيح في غرفة المذاكرة ويدون التصحيح الذي يصدر على ھامش الحكم أو
القرار.
المادة  -427تختص المحكمة التي أصدرت الحكم بالنظر في طلب تفسيره .تقضي به بعد
استطالع رأي النيابة العامة.

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ  -أﺣﻜﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ

المادة  -428يلغى قانون أصول المحاكمات الجزائية الصادر في 1948/9/18
وتعديالته ،كما تلغى جميع األحكام والنصوص التشريعية المخالفة أو المتعارضة مع ھذا
القانون.

المادة -429

يعمل بھذا القانون بعد مرور ثالثة أشھر على نشره في الجريدة الرسمية.

