
 1961لسنة  9صول المحاكمات الجزائية وتعديالته رقم قانون أ

 

احكام اولية 
 دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي

 1المادة 

ويعمل بو بعد مرور شير (  1961قانون اصول المحاكمات الجزائية لسنة ) يسمى ىذا القانون 
 .عمى نشره في الجريدة الرسمية 

 
 : تعديالت المادة 

القانون المعدل رقم من ( 2)حيثما وردت في ىذا القانون بموجب المادة ( الشاقة ) تم الغاء كممة  -
.  2017لسنة  27
من عدد الجريدة  474ىكذا اصبحت ىذه المادة بموجب تصحيح الخطا المنشور عمى الصفحة  -

 . 16/4/1961تاريخ  1543الرسمية رقم 

 2المادة 

تختص النيابة العامة باقامة دعوى الحق العام ومباشرتيا وال تقام من غيرىا اال في االحوال . 1
 .لمبينة في القانون ا

وتجبر النيابة العامة عمى اقامتيا اذا اقام المتضرر نفسو مدعيًا شخصيًا وفاقًا لمشروط المعينة . 2
 .في القانون 

 .وال يجوز تركيا او وقفيا او تعطيل سيرىا اال في االحوال المبينة في القانون . 3

 3المادة 

نون فييا لرفع الدعوى الجزائية وجود شكوى او ادعاء في جميع االحوال التي يشترط القا. أ. 1
الدعوى اال بعد وقوع ىذه الشكوى او شخصي من المجني عميو او غيره ال يجوز اتخاذ اجراء في 

. االدعاء 
او كان مصابًا بعاىة في عقمو تقدم اذا كان المجني عميو في الجريمة لم يكمل خمس عشرة سنة . ب

واذا كانت الجريمة واقعة عمى المال تقبل الشكوى من الوصي او القيم . ه الشكوى من لو الوالية عمي
 .
اذا تعارضت مصمحة المجني عميو مع مصمحة من يمثمو او لم يكن لو من يمثمو تقوم النيابة . ج

. العامة مقامو 
إذا كان المجني عميو شخصًا معنويًا فتقبل الشكوى أو االدعاء الشخصي بناء عمى طمب خطي . د
 .ن الممثل القانوني لمشخص المعنوي أو من ينوب عنوم



. من ىذه المادة ( 1)من الفقرة ( أ)في الدعاوي الجزائية الواردة في البند . 2
يسقط الحق في تقديم الشكوى او االدعاء الشخصي بعد مرور ثالثة اشير من تاريخ عمم المجني . أ

. حقوق المدنية لممجني عميو عميو بوقوع الجريمة وال اثر ليذا السقوط عمى ال
اذا لم يقم المشتكي بمتابعة ىذه الشكوى مدة تزيد عمى ثالثة اشير فعمى محكمة الصمح اسقاط . ب

 .دعوى الحق العام تبعا لذلك

فً الدعاوى الجزائٌة الصلحٌة األخرى التً ترفع من المشتكً مباشرة، إذا لم ٌقم المشتكً . 3
 .ستة أشهر جاز للمحكمة إسقاط دعوى الحق العام بمتابعة شكواه مدة تزٌد على

فً الدعاوي التً ال ٌجوز مالحقتها إال بناء على طلب او إذن ال ٌجوز رفع الدعوى . 4
الجزائٌة أو اتخاذ إجراء فٌها إال بعد ورود طلب كتابً أو الحصول على إذن من الجهة 

 .المختصة

 
 : تعديالت المادة 

وتم تعديميا  2017لسنة  32مادة بعد تعديميا بموجب القانون المعدل رقم ىكذا اصبحت ىذه ال -
.   2009لسنة  19القانون المعدل رقم بموجب 

: منيا كما يمي ( 1)من الفقرة ( د)حيث كان نص الفقرة 
اذا كان المجني عميو ىيئة او مصمحة فتقبل الشكوى او االدعاء الشخصي بناء عمى طمب خطي . د

 .رئيس المصمحة المجني عمييا  من الييئة او

 4المادة 

كل شخص تقام عميو دعوى الحق العام فيو مشتكى عميو ويسمى ظنينًا اذا ظن فيو بجنحة ومتيمًا 
 .اذا اتيم بجناية 

 5المادة 

تقام دعوى الحق العام عمى المشتكى عميو امام المرجع القضائي المختص التابع لو مكان وقوع . 1
المشتكى عميو او مكان القاء القبض عميو وال افضمية لمرجع عمى اخر اال  الجريمة او موطن

 .بالتاريخ االسبق في اقامة الدعوى لديو 

في حالة الشروع تعتبر الجريمة انيا وقعت في كل مكان وقع فيو عمل من اعمال البدء في . 2
وفي جرائم . فيو حالة االستمرار التنفيذ ، وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكانًا لمجريمة كل محل تقوم 

 .االعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكانًا لمجريمة كل محل يقع فيو احد االفعال الداخمة فييا

اذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عمييا احكام القانون االردني ولم يكن . 3
القبض عميو فييا فتقام دعوى اشمية ولم يمق لمرتكبيا محل اقامة معروف في المممكة االردنية الو
 .الحق العام عميو امام المراجع القضائية في العاصمة 

يجوز اقامة دعوى الحق العام عمى المشتكى عميو امام القضاء االردني اذا ارتكبت الجريمة . 4
 .ي من مواطنيياجزئيا ، او عمى ابوسائل الكترونية خارج المممكة وترتبت اثارىا فييا ، كميا او 

 



 : تعديالت المادة 

منيا باضافة عبارة الى اخرىا ثم باضافة الفقرة ( 1)ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديل الفقرة  -
 . 2006لسنة  15بالنص الحالي الييا بموجب القانون المعدل رقم ( 4)

 6المادة 

ام المرجع القضائي المقامة لديو يجوز اقامة دعوى الحق الشخصي تبعًا لدعوى الحق العام ام. 1
وفي ىذه الحال يتوقف النظر فييا ىذه الدعوى كما تجوز اقامتيا عمى حدة لدى القضاء المدني ، 

 .الى ان تفصل دعوى الحق العام بحكم مبرم 

اذا اقام المدعي الشخصي دعواه لدى القضاء المدني فال يسوغ لو العدول عنيا واقامتيا لدى . 2
 .جزائي المرجع ال

ولكن اذا اقامت النيابة العامة دعوى الحق العام جاز لممدعي الشخصي نقل دعواه الى المحكمة . 3
االساس أو ما لم تكن المحكمة الجزائية الجزائية ما لم يكن القضاء المدني قد فصل فييا بحكم في 

 .قد فرغت من سماع شيود النيابة العامة 

 
 : تعديالت المادة 

  2017لسنة  32اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بموجب القانون المعدل رقم ىكذا  -

  

 7المادة 

يكون االجراء باطال اذا نص القانون صراحة عمى بطالنو او شابو عيب جوىري لم تتحقق بسببو . 1
 .الغاية من االجراء 

المحكمة او واليتيا لمحكم في اذا كان البطالن راجعا لعدم مراعاة احكام القانون المتعمقة بتشكيل . 2
بالنظام العام جاز التمسك بو في أي الدعوى او باختصاصيا النوعي او بغير ذلك مما ىو متعمق 
 .حالة كانت عمييا الدعوى وتقضي بو المحكمة ولو بغير طمب 

 يزول البطالن اذا تنازل عنو من شرع لمصمحتو صراحة او ضمنا وذلك باستثناء الحاالت التي. 3
 .يتعمق فييا البطالن بالنظام العام 

ال يترتب عمى بطالن االجراء بطالن االجراءات السابقة لو اما االجراءات الالحقة بو فال تكون . 4
 .باطمة اال اذا كانت مبنية عمى االجراء الباطل 

 
 : تعديالت المادة 

 . 2001لسنة  16اضٌفت هذه المادة بموجب القانون المعدل رقم  -

الكتاب االول 
الضابطة العدلية ووظائفها 



الباب االول 
 الضابطة العدلية

 
 8المادة 

موظفو الضابطة العدلية مكمفون باستقصاء الجرائم وجمع االستدالالت واالدلة المادية والقبض . 1
 .عمى فاعمييا واحالتيم عمى المحاكم الموكول الييا امر معاقبتيم 

دلية المدعي العام ومساعدوه ويقوم بيا ايضا قضاة الصمح في يقوم بوظائف الضابطة الع. 2
 .المحددة في القانون المراكز التي ال يوجد فييا مدعي عام ، كل ذلك ضمن القواعد 

 
 : تعديالت المادة 

اعادة  وتم 2017لسنة  32ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بموجب القانون المعدل رقم  -

منها ( 2)لتصبح الفقرة  8من هذه المادة والمادة ( 1)سابقة لتصبح الفقرة ال 7ترقٌم المادة 
 . 2001لسنة  16بموجب القانون المعدل رقم 

 9المادة 

:  يساعد المدعي العام في اجراء وظائف الضابطة العدلية . 1
. الحكام االداريون   -  
. مدير االمن العام   -  
. مديرو الشرطة   -  
. مراكز االمنية رؤساء ال  -  
. ضباط وافراد الشرطة   -  
. الموظفون المكمفون بالتحري والمباحث الجنائية  -  
. المخاتير  -  
. رؤساء المراكب البحرية والجوية   -  

وجميع الموظفين الذين خولوا صالحيات الضابطة العدلية بموجب ىذا القانون والقوانين       
 .واالنظمة ذات العالقة 

يقوم كل من الموظفين المذكورين بوظائف الضابطة العدلية في نطاق الصالحيات المعطاة ليم  .2
 .في ىذا القانون والقوانين الخاصة بيم 

 
 : تعديالت المادة 

منها واالستعاضة عنه بالنص الحالً ( 1)هكذا اصبحت هذه المادة بعد الؽاء نص الفقرة  -
: حٌث كان نصها السابق كما ٌلً  2001ة لسن 16بموجب القانون المعدل رقم 

:  ٌساعد المدعً العام فً اجراء وظائؾ الضابطة العدلٌة . 1
ضباط . قواد المناطق للشرطة والدرك . مدٌر االمن العام . مدٌرو النواحً . القائم مقامون 



ء مخافر رؤسا. الموظفون المكلفون بالتحري والمباحث الجنائٌة . الشرطة والدرك لالمن العام 
وجمٌع الموظفٌن الذٌن خولوا . رؤساء المراكب البحرٌة والجوٌة . المخاتٌر . الشرطة والدرك 

 .صالحٌات الضابطة العدلٌة بموجب قوانٌن وانظمة خاصة 

 10المادة 

لنواطير القرى العموميين والخصوصيين وموظفي مراقبة الشركات وماموري الصحة ومحافظي 
ج ومراقبي اآلثار الحق في ضبط المخالفات وفقًا لمقوانين واالنظمة المنوط الجمارك ومحافظي الحرا

 .بيم تطبيقيا ويودعون الى المرجع القضائي المختص المحاضر المنظمة بيذه المخالفات

الباب الثاني 
 النيابة العامة

 11المادة 

وىم مرتبطون بقاعدة يتولى النيابة العامة قضاة يمارسون الصالحيات الممنوحة ليم قانونًا . 1
 .تسمسل السمطة وتابعون اداريا لوزير العدلية 

يمزم موظفو النيابة العامة في معامالتيم ومطالبيم الخطية باتباع االوامر الخطية الصادرة الييم . 2
 .من رؤسائيم او من وزير العدلية 

الفصل االول 
 النيابة العامة لدى محكمة التمييز

 12المادة 

يعاونو مساعد او ( رئيس النيابة العامة ) موظف يدعى لنيابة العامة لدى محكمة التمييز يراس ا. 1
 .اكثر حسبما تدعو اليو الحاجة 

يبدي رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز مطالعتو في الدعاوى الجزائية المرفوعة الى ىذه . 2
النواب العامون لدى محاكم االستئناف بيا  المحكمة ويراقب في ىذه الدعاوى سير االعمال التي يقوم

ومساعدوىم والمدعون العامون ولو ان يبمغ ىؤالء المالحظات التي تبدو لو من تدقيق الدعاوى 
 .ويخضعون لمراقبتو في جميع اعماليم القضائية االخرى . ببالغات عامة المذكورة برسائل او 

الفصل الثاني 
 اف والبداية والصمحالنيابة العامة لدى محاكم االستئن

 13المادة 

يؤازره عدد من ( النائب العام ) موظف يدعى يراس النيابة العامة لدى كل محكمة استئناف 
المساعدين ويقومون جميعًا باعماليم لدى محاكم االستئناف كل منيم في منطقتو وفقًا لمقوانين النافذة 

 .العدلية لمراقبتو وتخضع اعمال المدعين العامين وجميع موظفي الضابطة . 



 14المادة 

يمارس وظيفة المدعي العام لدييا ولدى ( المدعي العام ) يعين لدى كل محكمة بداية قاض يدعى 
 .المحاكم الصمحية ضمن دائرة اختصاصو 

 

الفصل الثالث 
 وظائف المدعي العام

 15المادة 

قبتو جميع موظفي الضابطة المدعي العام ىو رئيس الضابطة العدلية في منطقتو ويخضع لمرا. 1
 . العدلية 

فال (  10و  9) اما مساعدو المدعي العام في وظائف الضابطة العدلية المعينون في المادتين . 2
 .بالوظائف المذكورة يخضعون لمراقبتو اال فيما يقومون بو من االعمال المتعمقة 

 16المادة 

لسجون ودور التوقيف وعمى تنفيذ القوانين ويمثل يراقب المدعي العام سير العدالة ويشرف عمى ا. 1
 .السمطات المختصة راسًا السمطة التنفيذية لدى المحاكم والدوائر القضائية ويخابر 

 .وهو الذي ٌحرك دعوى الحق العام وٌنفذ االحكام الجزائٌة . 2
 17المادة 

 .المدعي العام مكمف باستقصاء الجرائم وتعقب مرتكبييا . 1

 .من ىذا القانون ( 5)يقوم بذلك عمى السواء المدعون العامون المختصون وفقًا الحكام المادة و. 2

 18المادة 

من قانون العقوبات يقوم بالوظائف المذكورة في المادة ( 13-7) في االحوال المبينة في المواد 
 .ليو او موطنو االخير السابقة المدعي العام التابع لو موطن المشتكي عميو او مكان القاء القبض ع

 19المادة 

لممدعي العام وسائر موظفي الضابطة العدلية ان يطمبوا مباشرة معاونة القوة المسمحة حال اجراء 
 .وظائفيم 

 20المادة 

 .يتمقى المدعي العام االخبارات والشكاوى التي ترد اليو 

 21المادة 

ير ان يخبروا فورًا المدعي العام بو وان عمى موظفي الضابطة العدلية حال عمميم بوقوع جرم خط
 .ينفذوا تعميماتو بشان االجراءات القانونية 

 22المادة 
إذا قصر موظفو الضابطة العدلٌة فً المهام الموكولة إلٌهم فعلى المدعً العام تنظٌم ضبط 

مة بالواقعة ورفعه إلى النائب العام والذي له إحالته إلى المدعً العام المختص أو المحك
 .المختصة بحسب مقتضى الحال إلجراء المقتضى القانونً

 



 : تعديالت المادة 

ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد الغاء نصيا السابق واالستعاضة عنو بالنص الحالي بموجب  -
: حيث كان نصيا السابق كما يمي  2017لسنة  32القانون المعدل رقم 

ور العائدة الييم يوجو الييم المدعي العام تنبييًا ولو ان اذا توانى موظفو الضابطة العدلية في االم
 .يقترح عمى المرجع المختص ما يقتضيو الحال من التدابير التاديبية 

 23المادة 

يجري المدعي العام المالحقات القانونية بشان الجرائم التي يتصل خبرىا بعممو اما من تمقاء نفسو او 
 .احد رؤسائو بناء عمى امر من وزير العدلية او

 24المادة 

 .ال يجوز لقاض ان يحكم بالدعوى التي تولى وظيفة النيابة العامة فييا . 1

وانما يجوز لقاضي صمح النظر في دعوى قام بالتحقيق فييا كمدعي عام ، بشرط ان ال يكون . 2
 .اتخذ قرار ظن فييا 

الفصل الرابع 
 وظائف المدعي العام

 25المادة 

  :االخبارات. 1

عمى كل سمطة رسمية او موظف عمم اثناء اجراء وظيفتو بوقوع جناية او جنحة ان يبمغ االمر في 
الحال المدعي العام المختص وان يرسل اليو جميع المعمومات والمحاضر واالوراق المتعمقة بالجريمة 

. 

 26المادة 

لى مالو يمزمو ان يعمم بذلك كل من شاىد اعتداء عمى االمن العام او عمى حياة احد الناس او ع. 1
 .المدعي العام المختص 

 .كل من علم فً االحوال االخرى بوقوع جرٌمة ٌلزمه ان ٌخبر عنها المدعً العام . 2
 27المادة 

يحرر االخبار صاحبو او وكيمو او المدعي العام اذا طمب اليو ذلك ويوقع كل صفحة من . 1
 .لو االخبار المدعي العام والمخبر او وكي

اذا كان المخبر او وكٌله ال ٌعرؾ كتابة امضائه فٌستعاض عن امضائه ببصمة اصبعه واذا . 2
 .تمنع وجبت االشارة الى ذلك 

 28المادة 

 :الجرم المشهود. 2
 



 ( .ىو الجرم الذي يشاىد حال ارتكابو او عند االنتياء من ارتكابو ) الجرم المشيود . 1

ئم التً ٌقبض على مرتکبٌها بناء على صراخ الناس أو تتبعهم اثر وتلحق به اٌضاً الجرا. 2
وقوعها، أو ٌضبط معهم أشٌاء أو أسلحة أو أوراق ٌستدل منها انهم فاعلو الجرم أو إذا وجدت 

 .بهم اثار أو عالمات تفٌد بذلك خالل أربع وعشرٌن ساعة من وقوع الجرم

 
 : تعديالت المادة 

حٌث كان  2017لسنة  32بعد تعدٌلها بموجب القانون المعدل رقم  هكذا اصبحت هذه المادة -
: ٌلً كما ( 2)نص الفقرة 

وتمحق بو ايضا الجرائم التي يقبض عمى مرتكبييا بناء عمى صراخ الناس اثر وقوعيا او يضبط . 2
من الجرم وذلك في االربع والعشرين ساعة معيم اشياء او اسمحة او اوراق يستدل منيا انيم فاعمو 

  .وقوع الجرم ، او اذا وجدت بيم في ىذا الوقت آثار او عالمات تفيد ذلك 

 29المادة 

اذا وقع جرم مشيود يستوجب عقوبة جنائية يجب عمى المدعي العام ان ينتقل في الحال الى . 1
 .موقع الجريمة 

د ما ٌدل على اذا انتقل المدعً العام الى المكان الذي قٌل ان جرٌمة وقعت فٌه ، ولم ٌج. 2
بواسطة دائرة التنفٌذ من مقدم وقوعها او على ما ٌوجب النتقاله ، جاز للمدعً العام ان ٌحصل 

اختالق االخبار او موقعه نفقات االنتقال بتمامها وله ان ٌقٌم علٌه دعوى االفتراء او 
 .حسب مقتضٌات الحال الجرائم 

 
 : تعديالت المادة 

 .2017لسنة  32عد تعدٌلها بموجب القانون المعدل رقم هكذا اصبحت هذه المادة ب -

 30المادة 

ينظم المدعي العام محضرًا بالحادثة وبكيفية وقوعيا ومكانيا ويدون اقوال من شاىدىا ومن كانت . 1
 .لديو معمومات عنيا او معمومات تفيد التحقيق 

د تمنعهم عن التوقٌع ٌصرح ٌصادق اصحاب االفادات المستمعة على افاداتهم بتوقٌعها وعن. 2
 .بذلك فً المحضر 

 31المادة 

لممدعي العام ان يمنع اي شخص موجود في البيت او في المكان الذي وقعت فيو الجريمة من . 1
 .الخروج منو او االبتعاد عنو حتى يتم تحرير المحضر 

 .ومن ٌخالؾ هذا المنع ٌقبض علٌه ثم ٌحال إلى قاضً الصلح لمحاکمته. 2
وله أن ٌحضر فً الحال كل شخص ٌمكن الحصول منه على إٌضاحات بشأن الجرٌمة، وإذا . 3

 . خالؾ احد قرارات المدعً العام بهذا الشأن ٌدون ذلك فً المحضر
ان العقوبة التً ٌمكن قاضً الصلح ان ٌحكم بها هً الحبس التكدٌري او الؽرامة حتى . 4

 .ثالثٌن دٌنارا 

 
 : ة تعديالت الماد

الؽاء وتم  2017لسنة  32هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعدٌلها بموجب القانون المعدل رقم  -
منها واالستعاضة عنها بعبارة  5الواردة فً اخر الفقرة ( ؼٌر تابع الي طرٌق قانونً ) عبارة 



.  2001لسنة  16بموجب القانون المعدل رقم ( ؼٌر خاضع الي طرٌق من طرق الطعن ) 

: كان نص الفقرات السابق كما ٌلً حٌث 
ومن ٌخالؾ هذا المنع ٌوضع فً محل التوقٌؾ ثم ٌحضر لدى قاضً الصلح لمحاكمته . 2

. والحكم علٌه بعد سماع دفاعه ومطالبة المدعً العام 
. واذا لم ٌمكن القبض علٌه ولم ٌحضر بعد تبلٌؽه مذكرة الحضور ٌحكم علٌه ؼٌابٌاً . 3
 .ٌع االحوال ؼٌر خاضع الي طرٌق من طرق الطعن ٌكون الحكم فً جم. 5

 32المادة 

يضبط المدعي العام االسمحة وكل ما يظير انو استعمل في ارتكاب الجريمة او اعد ليذا . 1
 .تساعد عمى اظيار الحقيقة الغرض كما يضبط كل ما يرى من آثار الجريمة وسائر االشياء التي 

عميو عن االشياء المضبوطة بعد عرضيا عميو ثم ينظم محضرًا يستجوب المدعي العام المشتكى . 2
 .صرح بذلك في المحضر يوقعو والمشتكى عميو واذا تمنع ىذا االخير عن التوقيع 

 33المادة 

اذا تبين من ماىية الجريمة ان االوراق واالشياء الموجودة لدى المشتكى عميو يمكن ان تكون مدار 
فمممدعي العام او من ينيبو ان ينتقل حااًل الى مسكن المشتكى عميو  استدالل عمى ارتكابو الجريمة

 .لمتفتيش عن االشياء التي يراىا مؤدية الى اظيار الحقيقة 

 34المادة 

اذا وجد في مسكن المشتكى عميو اوراق او اشياء تؤيد التيمة او البراءة أو ما يمنع القانون . 1
 .ينظم بيا محضرًا حيازتو فعمى المدعي العام ان يضبطيا و

االطالع على ( 89و  36)ومن حق المدعً العام وحده واالشخاص المعٌنٌن فً المادتٌن . 2
 .االوراق قبل اتخاذ القرار بضبطها 

 
 : تعديالت المادة 

 .2017لسنة  32هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعدٌلها بموجب القانون المعدل رقم  -

 35المادة 

االشياء المضبوطة بالحالة التي كانت عمييا ، فتحزم او توضع في وعاء اذا اقتضت يعنى بحفظ . 1
 .ماىيتيا ذلك وتختم في الحالتين بخاتم رسمي 

اذا وجدت اوراق نقدٌة ال ٌستوجب االمر االحتفاظ بها بالذات الستظهار الحقٌقة او لحفظ . 2
 .صندوق الخزٌنة باٌداعها  حقوق الطرفٌن او حقوق الؽٌر جاز للمدعً العام ان ٌاذن

 36المادة 

تجري معامالت التفتيش المبينة في المواد السابقة بحضور المشتكى عميو موقوفًا كان او غير . 1
 .موقوف 

فان رفض الحضور او تعذر حضوره جرت المعاملة امام وكٌله او مختار محلته او امام . 2
 .العام ستدعٌهما المدعً اثنٌن من افراد عائلته واال فبحضور شاهدٌن ي

تعرض االشٌاء المضبوطة على المشتكى علٌه او على من ٌنوب عنه للمصادقة والتوقٌع . 3
 .علٌها وان امتنع صرح بذلك فً المحضر 

 37المادة 



لممدعي العام في حالة الجرم المشيود المستوجب عقوبة جنائية ان يامر بالقبض عمى كل . 1
أو شريكا فيو أو متدخال أو محرضا عميو عمى انو فاعل  القرائن شخص من الحضور يستدل ب

 .الجرم ذلك 

وان لم ٌكن الشخص حاضراً اصدر المدعً العام امرا باحضاره والمذكرة التً تتضمن هذا . 2
 .االمر تسمى مذكرة احضار 

 .ٌستجوب المدعً العام فً الحال الشخص المحضر لدٌه . 3

 
 : تعديالت المادة 

 .2017لسنة  32هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعدٌلها بموجب القانون المعدل رقم  -

 38المادة 

عمى كل صفحة من اوراق  36يوقع المدعي العام والكاتب واالشخاص المذكورين في المادة . 1
 .الضبط التي ينظميا بمقتضى االحكام السابقة 

دعً العام تنظٌم المحاضر بمعزل عنهم واذا تعذر وجود هؤالء االشخاص فٌسوغ للم. 2
 .وٌصرح بذلك فً المحضر 

 39المادة 

اذا توقف تمييز ماىية الجرم واحوالو عمى معرفة بعض الفنون والصنائع فعمى المدعي العام ان . 1
 .يستصحب واحدًا او اكثر من ارباب الفن والصنعة 

لة الصحٌة للمصاب أو المشتكى علٌه أو للمحكمة اتخاذ إجراءات مستعجلة للوقوؾ على الحا. 2
 .التثبت من صحة التقارٌر الطبٌة المقدمة فً الدعوى، دون دعوة الخصوم

 
 : تعديالت المادة 

 .2017لسنة  32هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعدٌلها بموجب القانون المعدل رقم  -

 40المادة 

لشبية فيستعين المدعي العام بطبيب او اكثر اذا مات شخص قتاًل او باسباب مجيولة باعثة عمى ا
 .لتنظيم تقرير باسباب الوفاة وبحالة جثة الميت 

 41المادة 

ان يقسموا قبل مباشرتيم العمل (  40و  39)عمى االطباء والخبراء المشار الييم في المادتين . 1
 .يمينًا بان يقوموا بالميمة الموكولة الييم بصدق وامانة 

عً العام للخبٌر موعدا لتقدٌم تقرٌره كتابة واذا تخلؾ عن تقدٌمه فً الموعد ٌحدد المد. 2
الخبٌر كلها او بعضها وان المحدد ٌجوز للمدعً العام ان ٌقرر استرداد االجور التً قبضها 

 .ٌستبدل بهذا الخبٌر خبٌرا اخر 

 
 : تعديالت المادة 

بالنص الحالً ( 2)واضافة الفقرة ( 1)ة هكذا اصبحت هذه المادة باعتبار ما ورد فٌها فقر -
 . 2001لسنة  16الٌها بموجب القانون المعدل رقم 

 42المادة 

: الجرائم الواقعة داخل المساكن . 3



 
يتولى المدعي العام التحقيق وفقًا لالصول المعينة لمجرائم المشيودة ، اذا حدثت جناية او جنحة ولم 

 .يت الى المدعي العام اجراء التحقيق بشانيا تكن مشيودة داخل بيت وطمب صاحب الب

 43المادة 

:  الجرائم غير المشهودة. 4
 

بطريقة االخبار  42و  29اذا اطمع المدعي العام في االحوال الخارجة عما ىو مبين في المادتين 
او بصورة اخرى عمى وقوع جناية او جنحة في منطقتو او عمم بان الشخص المعزو اليو ارتكاب 

اية او الجنحة موجود في منطقتو فيتولى اجراء التحقيقات والتوجو بنفسو الى مكان الحادث اذا الجن
 .لزم االمر لينظم فيو المحاضر المقتضاة طبقا الجراءات التحقيق المنصوص عمييا في ىذا القانون 

 
 : تعديالت المادة 

( ن فً الفصل الخاص بالتحقٌق طبقا لما هو مبً) هكذا اصبحت هذه المادة بعد الؽاء عبارة  -
طبقا الجراءات التحقٌق المنصوص علٌها فً هذا ) الواردة فً اخرها واالستعاضة عنها بعبارة 

 . 2001لسنة  16بموجب القانون المعدل رقم ( القانون 

 44المادة 

لقوا في المراكز التي ال يوجد فييا مدعي عام عمى رؤساء المراكز االمنية وضباط الشرطة ان يت
االخبارات المتعمقة بالجرائم المرتكبة في االماكن التي يمارسون فييا وظائفيم وان يخبروا المدعي 

 .العام حااًل بالجرائم المشيودة في حينيا 

 
 : تعديالت المادة 

على ضباط الدرك والشرطة ورؤساء مخافر ) هكذا اصبحت هذه المادة بعد الؽاء عبارة  -
( على رؤساء المراكز االمنٌة وضباط الشرطة ) ها واالستعاضة عنها بعبارة الواردة فً( الدرك 

 . 2001لسنة  16بموجب القانون المعدل رقم 

 45المادة 

في المراكز التي ليس فييا رئيس مركز امني او ضابط شرطة يقدم االخبار الى من يقوم مقام احدىم 
 .من موظفي الضابطة العدلية 

 
 : تعديالت المادة 

ضابط درك او شرطة او رئٌس مخفر درك او ) هكذا اصبحت هذه المادة بعد الؽاء عبارة  -
بموجب ( رئٌس مركز امنً او ضابط شرطة ) الواردة فٌها واالستعاضة عنها بعبارة ( شرطة 

 . 2001لسنة  16القانون المعدل رقم 

 46المادة 

ممزمون في حال وقوع جرم مشيود او حالما  (44)ان موظفي الضابطة العدلية المذكورين في المادة 
يطمبيم صاحب البيت ان ينظموا ورقة الضبط ويستمعوا الفادات الشيود وان يجروا التحريات وتفتيش 



المنازل وسائر المعامالت التي ىي في مثل ىذه االحوال من وظائف المدعي العام وذلك كمو طبقًا 
 .جراء وظائف المدعي العام لمصيغ والقواعد المبينة في الفصل الخاص با

 47المادة 

اذا اجتمع في مكان التحقيق مدعي عام واحد موظفي الضابطة العدلية يقوم المدعي العام . 1
 .باعمال الضابطة العدلية 

واذا كان من حضر من الموظفٌن المذكورٌن قد بدا بالعمل فللمدعً العام حٌنئذ ان ٌتولى . 2
 .من باشره باتمامه التحقٌق بنفسه او ان ٌامر 

 48المادة 

ان يعيد (  42و  29)يمكن المدعي العام اثناء قيامو بالوظيفة في االحوال المبينة في المادتين . 1
من االعمال الداخمة في وظائفو اذا الى احد موظفي الضابطة العدلية كل حسب اختصاصو بقسم 

 .راى ضرورة لذلك ما عدا استجواب المشتكى عميو 

من هذه المادة اذا عهد المدعً العام الى أي من  1فً ؼٌر االحوال المبٌنة فً الفقرة . 2
الحكام هذا القانون وجب موظفً الضابطة العدلٌة بقسم من االعمال الداخلة فً وظائفه وفقا 

علٌه ان ٌصدر مذكرة خطٌة بذلك تتضمن الزمان والمكان المعٌن النفاذ مضمونها كلما كان ذلك 
 .ممكنا 

 
 : تعديالت المادة 

رؤساء مخافر الشرطة ) والؽاء عبارة  1هكذا اصبحت هذه المادة باعتبار ما ورد فٌها فقرة  -
موظفً الضابطة العدلٌة كل حسب ) الواردة فٌها واالستعاضة عنها بعبارة ( او الدرك 

لسنة  16قم بالنص الحالً الٌها بموجب القانون المعدل ر 2ثم باضافة الفقرة ( اختصاصه 
2001 . 

 49المادة 

عمى موظفي الضابطة العدلية مساعدي المدعي العام ان يودعوا الى المدعي العام بال ابطاء 
 .االخبارات ومحاضر الضبط التي ينظمونيا في االحوال المرخص ليم فييا مع بقية االوراق 

 50المادة 

ل الييم القانون امر تحقيقيا مباشرة فعمييم اذا اخبر موظفو الضابطة العدلية بجناية او جنحة ال يك
 .ان يرسموا في الحال ذلك االخبار الى المدعي العام 

 51المادة 
ٌباشر المدعً العام التحقٌق فً الجناٌات وما ٌري التحقٌق فٌه من الجنح، إال إذا نص . 1

 .وبه فً جنحة ما أو بناء على طلب من النائب العام المختصالقانون على وج
إذا كان الفعل أو الترك جناٌة، ٌكمل المدعً العام التحقٌقات التً أجراها أو التً أحال . 2

 .أوراقها إلٌه موظفو الضابطة العدلٌة وٌصدر قراره بحسب المقتضى
إذا كان الفعل أو الترك جنحة فله ان ٌحٌل األوراق إلى المحكمة المختصة مباشرة أو أن . 3

 .فقاً ألحكام هذا القانونٌستمر بالتحقٌق فٌها و
 .وفً جمٌع األحوال، ٌشفع اإلحالة بادعائه وٌطلب ما ٌراه الزما. 4

 
 : تعديالت المادة 



ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد الغاء نصيا السابق واالستعاضة عنو بالنص الحالي بموجب  -
: حيث كان نصيا السابق كما يمي  2017لسنة  32القانون المعدل رقم 

اذا كان الفعل جناية او جنحة من اختصاص محكمة البداية يتم المدعي العام التحقيقات التي . 1
. ويصدر قراره المقتضى اجراىا او التي احال اليو اوراقيا موظفو الضابطة العدلية 

اما اذا كان الفعل جنحة من وظائؾ المحاكم الصلحٌة فله ان ٌحٌل االوراق الى المحكمة . 2
. مباشرة المختصة 

 .وفً جمٌع هذه االحوال ٌشفع االحالة بادعائه وٌطلب ما ٌراه الزماً . 3

 52المادة 

لكل شخص يعد نفسو متضررًا من جراء جناية او من ىذا القانون ( 58)مع مراعاة احكام المادة 
جنحة ان يقدم شكوى يتخذ فييا صفة االدعاء الشخصي الى المدعي العام او لممحكمة المختصة 

 .من ىذا القانون ( 5)وفقًا الحكام المادة 

 
 : تعديالت المادة 

(  من ىذا القانون ( 58)مع مراعاة احكام المادة ) ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد اضافة عبارة  -
 . 2006لسنة  15الى مطمعيا بموجب القانون المعدل رقم 

 53المادة 

 .بتحقيقيا  متى قدمت الشكوى الى المدعي العام كان مختصاً 

 54المادة 

 .المتعمقة باالخبار ( 27)تسري عمى الشكاوى احكام المادة 

 55المادة 

ال يعد الشاكي مدعيًا شخصيًا اال اذا اتخذ صفة االدعاء الشخصي صراحة في الشكوى او في طمب 
نونية خطي الحق قبل فراغ المحكمة الناظرة في الدعوى من سماع بينة النيابة ودفع الرسوم القا

 .المترتبة عمى التعويضات المطالب بيا 

 
 : تعديالت المادة 

 . 2006لسنة  15ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بموجب القانون المعدل رقم  -

 56المادة 

يعفى المدعي الشخصي من تعجيل الرسوم والنفقات اذا حصل عمى قرار بالتاجيل وفقًا لنظام رسوم 
 .المحاكم 

 57 المادة

يجوز اعفاء المدعي الشخصي من نفقات ورسوم الدعوى المؤجمة كميا او بعضيا اذا منعت محاكمة 
 .المشتكي عميو او تبرا او اعمن عدم مسؤوليتو واتضح حسن نية المدعي الشخصي من شكواه 

 
 : تعديالت المادة 



 . 2017لسنة  32هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعدٌلها بموجب القانون المعدل رقم  -

 58المادة 

لمشاكي ان يتخذ صفة المدعي الشخصي ويتوجب عميو في مثل ىذه الحالة ان يقدم ادعاءه قبل فراغ 
 .المحكمة الناظرة بالدعوى من سماع بينة النيابة 

 
 : تعديالت المادة 

جب هكذا اصبحت هذه المادة بعد الؽاء نصها السابق واالستعاضة عنه بالنص الحالً بمو -
:  حٌث كان نصها السابق كما ٌلً  2001لسنة  16القانون المعدل رقم 

للشاكً ان ٌتخذ صفة المدعً الشخصً فً جمٌع ادوار الدعوى حتى ختام المحاكمة البدائٌة 
 .وال ٌعتد برجوعه عن دعواه بعد صدور الحكم 

 59المادة 

عين لو مكانًا لمتبميغ وان لم يفعل عمى المدعي الشخصي الذي ال يقيم في مركز المدعي العام ان ي
 .فال يحق لو ان يعترض عمى عدم تبميغو االوراق التي يوجب القانون ابالغو اياىا 

 60المادة 

 .اذا رفعت الشكوى الى مدعي عام غير مختص اودعيا بقرار منو الى المدعي العام المختص 

 61المادة 

اضحة االسباب او ان الفاعل مجيول او ان االوراق لممدعي العام اذا تبين لو ان الشكوى غير و. 1
المبرزة ال تؤيدىا بصورة كافية ، ان يباشر التحقيق توصاًل الى معرفة الفاعل او التكييف القانوني 

ولو عندئذ ان يستمع الى الشخص او االشخاص المقصودين في الشكوى وفقًا لالصول الصحيح 
 .وما يمييا ( 68)المبينة في المادة 

وله ان ٌحفظ األوراق فً أي من الحاالت الواردة فً الفقرة السابقة، وٌکون قراره فً هذا . 2
 .من هذا القانون وما ٌلٌها( 130)الشأن خاضعاً لرقابة النائب العام وفق أحكام المادة 

 
 : تعديالت المادة 

.  2017سنة ل 32هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعدٌلها بموجب القانون المعدل رقم  -

  

 62المادة 

اذا كان التحقيق قد جرى بحق شخص معين بناء عمى اتخاذ المشتكي صفة المدعي الشخصي . 1
يطالب الشخص المدعي بالتعويض وانتيى بقرار منع المحاكمة فمممشتكى عميو ان ( 52)وفقًا لممادة 

 .امام المرجع المختص 

م بجريمة االفتراء المنصوص عمييا في قانون وال يحول ذلك دون اقامة دعوى الحق العا. 2
 .العقوبات 

 63المادة 

عندما يمثل المشتكي عميو امام المدعي العام يتثبت من ىويتو ويتمو عميو التيمة المنسوبة اليو . 1
بحضور محام ، ويدون ىذا التنبيو ويطمب جوابو عنيا منبيا اياه ان من حقو ان ال يجيب عنيا اال 



حقيق فاذا رفض المشتكى عميو توكيل محام او لم يحضر محاميًا في مدة اربع في محضر الت
. التحقيق بمعزل عنو وعشرين ساعة يجري 

يجوز في حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع االدلة وبقرار معمل سؤال المشتكى عميو عن . 2
طالع عمى افادة موكمو لو بعد ذلك االالتيمة المسندة اليو قبل دعوة محاميو لمحضور عمى ان يكون 

 .
اذا ادلى المشتكى عميو بافادة يدونيا الكاتب ثم يتموىا عميو فيوقعيا بامضائو او ببصمتو ويصدق . 3

توقيعيا بامضائو او ببصمتو يدون الكاتب عمييا المدعي العام والكاتب واذا امتنع المشتكى عميو عن 
. لمدعي العام والكاتبذلك بالمحضر مع بيان سبب االمتناع ويصادق عمييا ا

من ىذه المادة بطالن االفادة التي  3و 2و 1يترتب عمى عدم تقيد المدعي العام باحكام الفقرات . 4
 . ادلى بيا المشتكى عميو 

 :مكررة  63المادة 
للمشتكى علٌه أو محامٌه الحق فً ان ٌطلب خطٌا قبل بدء االستجواب االطالع على جمٌع . 1

. ا عدا أقوال الشهود، تحت طائلة بطالن االستجواب فً حال رفض طلبهأعمال التحقٌق، م
فً الجناٌات التً ٌبلػ الحد األدنى لعقوبتها عشر سنوات فأكثر، ٌتعٌن حضور محام مع . 2

المشتكى علٌه فً كل جلسة استجواب، وإذا تعذر على المشتكى علٌه تعٌٌن محام فٌتخذ المدعً 
. ٌٌن محام له وفق أحكام التشرٌعات النافذةالعام اإلجراءات الالزمة لتع

من هذه المادة، إذا لم ٌحضر محام جلسة استجواب موكله، ( 2)مع مراعاة أحكام الفقرة . 3
فعلى المدعً العام ان ٌثبت فً المحضر وسٌلة تمكٌن المشتكى علٌه من االتصال بمحامٌه قبل 

. محامٌه بموعدها فً جلسة سابقة للتحقٌقٌوم على األقل من االستجواب ما لم ٌكن قد تم إشعار 
على المدعً العام قبل كل استجواب الحق لالستجواب األول أن ٌسأل المشتكى علٌه عما إذا . 4

كانت موافقته مستمرة بأن ٌتم استكمال استجوابه دون االستعانة بمحام، وان ٌثبت ذلك فً 
. المحضر تحت طائلة بطالن ذلك االستجواب الالحق 

ٌجوز للمدعً العام ان ٌنهً التحقٌق إال إذا استجوب المشتكى علٌه، ما لم ٌتعذر علٌه ذلك  ال. 5
لفراره أو إذا رأى ان ما تجمع لدٌه من أدلة ٌكفً لمنع المحاكمة عنه بصرؾ النظر عن 

 .االستجواب

 
 : تعديالت المادة 

بالنص الحالً الٌها بموجب ( ة مكرر 63المادة ) هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعدٌلها باضافة  -
منها واالستعاضة عنه بالنص  2الؽاء نص الفقرة وتم  2017لسنة  32القانون المعدل رقم 

منها ثم باضافة  3الى اخر الفقرة ( الخ … واذا امتنع المشتكى علٌه ) الحالً ثم باضافة عبارة 
حٌث كان نص البند  2001لسنة  16بالنص الحالً الٌها بموجب القانون المعدل رقم ( 4)الفقرة 
:  السابق كما ٌلً  2
ٌجوز فً حالة السرعة بسبب الخوؾ من ضٌاع االدلة استجواب المشتكى علٌه قبل دعوة . 2

محامٌه للحضور على ان ٌكون له عند انتهاء هذا االستجواب ان ٌطلب االطالع على افادة 
 .موكله 

 64المادة 

والمدعي الشخصي ووكالئيم الحق في حضور جميع اجراءات  لممشتكى عميو والمسؤول بالمال. 1
ذا لم يأذن وجب  التحقيق ما عدا سماع الشيود وال يجوز ليم الكالم إال إذا أذن ليم المدعي العام، وا 



 .تدوين ذلك في المحضر

 .يحق لالشخاص المذكورين في الفقرة االولى ان يطمعوا عمى التحقيقات التي جرت في غيابيم . 2

ويحق لممدعي العام ان يقرر اجراء تحقيق بمعزل عن االشخاص المذكورين وفي حالة . 3
الشان ال يقبل المراجعة انما يجب االستعجال او متى راى ضرورة ذلك الظيار الحقيقة وقراره بيذا 

 .عميو عند انتيائو من التحقيق المقرر عمى ىذا الوجو ان يطمع عميو ذوي العالقة 

 
 : لمادة تعديالت ا

 . 2017لسنة  32هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعدٌلها بموجب القانون المعدل رقم  -

 65المادة 

 .ال يسوغ لكل من المتداعين ان يستعين لدى المدعي العام اال بمحام واحد. 1

 .ٌحق للمحامً الكالم اثناء التحقٌق باذن المحقق . 2
اشٌر الى ذلك فً المحضر وٌبقى له الحق فً تقدٌم مذكرة واذا لم ٌاذن له المحقق بالكالم . 3

 .بمالحظاته 
 66المادة 

يحق لممدعي العام ان يقرر منع االتصال بالمشتكى عميو الموقوف مدة ال تتجاوز عشرة ايام . 1
 .قابمة التجديد 

معزل عن وال ٌشمل هذا المنع محامً المشتكى علٌه الذي ٌمكنه ان ٌتصل به فً كل وقت وب. 2
 .اي رقٌب 

 
 : تعديالت المادة 

الواردة فً ( اال اذا راى المدعً العام خالؾ ذلك ) هكذا اصبحت هذه المادة بعد الؽاء عبارة  -
 . 2001لسنة  16منها بموجب القانون المعدل رقم  2اخر الفقرة 

 67المادة 

ختصاص او بعدم سماع الدعوى او اذا ادلى المشتكى عميو اثناء التحقيق بدفع يتعمق بعدم اال. 1
العام بعد ان يستمع ال يستوجب عقابًا وجب عمى المدعي بسقوطيا او بان الفعل ال يؤلف جرما او 

 .الى المدعي الشخصي ان يفصل في الدفع خالل اسبوع من تاريخ االدالء بو 

ن تارٌخ تبلٌؽه المشتكى وٌكون قراره بهذا الشان قابالً لالستئناؾ للنائب العام خالل ٌومٌن م. 2
 .علٌه وال توقؾ هذه المراجعة سٌر التحقٌق 

 
 : تعديالت المادة 

 . 2017لسنة  32هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعدٌلها بموجب القانون المعدل رقم  -

 68المادة 

عمى المدعي العام ان يدعو االشخاص الواردة اسماؤىم في االخبار والشكوى وكذلك االشخاص 
الذين يبمغو ان ليم معمومات بالجريمة او باحواليا واالشخاص الذين يعينيم المشتكى عميو ولممدعي 

 .العام أن يرفض سماع شيادة أي منيم عمى أن يكون رفضو بقرار مسبب 

 



 : تعديالت المادة 

 . 2017لسنة  32هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعدٌلها بموجب القانون المعدل رقم  -

 69ادة الم

 .تبمغ مذكرات الدعوة لمشيود قبل اليوم المعين الستماعيم باربع وعشرين ساعة عمى االقل 

 70المادة 

يستمع المدعي العام بحضور كاتبو الى كل شاىد عمى حدة ولو ان يواجو الشيود بعضيم . 1
 .اذا اقتضى التحقيق ذلك ببعض او بالمشتكى عميو 

 .المشتكى علٌه فٌسري علٌها حكم االستجوابإذا جرت مواجهة بمشاركة . 2

 
 : تعديالت المادة 

وتم اضافة  2017لسنة  32هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعدٌلها بموجب القانون المعدل رقم  -
الى اخرها بموجب ( وله ان ٌواجه الشهود بعضهم ببعض اذا اقتضى التحقٌق ذلك ) عبارة 

 . 2001لسنة  16القانون المعدل رقم 

 71المادة 

يتثبت المدعي العام من ىوية الشاىد ثم يسالو عن اسمو وشيرتو وعمره ومينتو وموطنو وىل ىو في 
خدمة احد الفريقين او من ذوي قرباه وعن درجة القرابة ويحمفو بان يشيد بواقع الحال بدون زيادة او 

 .نقصان ويدون جميع ذلك في المحضر 

 72المادة 
دة كل شاهد فً محضر ٌتضمن األسئلة الموجهة إلٌه وأجوبته علٌها، وٌجوز ٌجب تدوٌن إفا. 1

 .للمدعً العام ان ٌأذن للشاهد باالستعانة بأوراق إذا اقتضت طبٌعة الشهادة ذلك
تتلى على الشاهد إفادته فٌصادق علٌها وٌوقع كل صفحة منها أو ٌضع بصمة إصبعه علٌها . 2

 .األمر علٌه ٌشار إلى ذلك فً المحضران كان أمٌا وإذا تمنع أو تعذر 
 .للمدعً العام السماح للشاهد الذي ال قدرة له على الكالم ان ٌدلى بشهادته كتابة. 3
إذا كان الشاهد أصم أو أبكم وال ٌعرؾ الكتابة، أو إذا كان ال ٌحسن التكلم باللؽة العربٌة . 4

 .فٌعٌن له المدعً العام مترجما
حضر كل جلسة عدد الصفحات التً تضمنت إفادة الشاهد، وٌوقع المدعً ٌذكر فً آخر م. 5

 .العام وكاتبه على كل صفحة منها
تتبع األصول الواردة فً الفقرات السابقة بشأن سائر اإلفادات التً ٌدونها المدعً العام فً . 6

 .المحضر
قوالهم وتارٌخ سماعهم عند انتهاء التحقٌق ٌنظم جدول بأسماء األشخاص الذٌن تم سماع ا. 7

وعدد صفحات محضر کل واحد منهم ومحضر أي اجراءات اخري والضبوطات وأي أوراق 
 .أخرى موجودة بالملؾ

 
 : تعديالت المادة 

بموجب  ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد الغاء نصيا السابق واالستعاضة عنو بالنص الحالي  -
: كان نصيا السابق كما يمي  حيث 2017لسنة  32القانون المعدل رقم 

. تدون افادة كل شاىد في محضر يتضمن االسئمة الموجية اليو واجوبتو عمييا . 1 



تتمى عمى الشاىد افادتو فيصادق عمييا ويوقع كل صفحة منيا او يضع بصمة اصبعو عمييا ان . 2
. المحضر كان اميا واذا تمنع او تعذر االمر عميو يشار الى ذلك في 

في آخر المحضر عدد الصفحات التي تضمنت افادة الشاىد ويوقع كل صفحة منيا  يذكر. 3
. المدعي العام وكاتبو 

. تتبع االصول نفسيا بشان سائر االفادات التي يدونيا المدعي العام في المحاضر . 4
عند انتياء التحقيق ينظم جدول باسماء االشخاص المستمعين وتاريخ سماعيم وعدد صفحات . 5

ر افاداتيم  محاض

من عدد الجريدة  474ىكذا اصبحت ىذه المادة بموجب تصحيح الخطا المنشور عمى الصفحة  -
 . 16/4/1961تاريخ  1543الرسمية رقم 

 73المادة 

ال يجوز ان يحصل حك في محضر التحقيق ، وال ان يتخمل سطوره تحشية واذا اقتضى االمر . 1
والشخص المستجوب ان يوقعوا ويصادقوا لعام والكاتب شطب كممة او زيادتيا وجب عمى المدعي ا
 .عمى الشطب واالضافة في ىامش المحضر 

 .تعتبر الؼٌة كل تحشٌة او شطب او اضافة ؼٌر مصادق علٌها . 2
 74المادة 

تسمع عمى سبيل االستدالل افادة االشخاص الذين لم يبمغوا الخامسة عشرة من عمرىم بدون ان 
 .اذا راى المدعي العام انيم ال يدركون كنو اليمين  71منصوص عمييا في المادة يحمفوا اليمين ال

 
 : تعديالت المادة 

 . 2017لسنة  32هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعدٌلها بموجب القانون المعدل رقم  -

 75المادة 

 .ه كل من يدعى الداء الشيادة مجبر عمى الحضور امام المدعي العام واداء شيادت. 1

خمسٌن للمدعً العام فً حالة تخلؾ الشاهد عن الحضور ان ٌقرر احضاره وٌؽرمه حتى . 2
 .معقول دٌنارا ؼرامة وله ان ٌعفٌه من الؽرامة اذا كان تخلفه بسبب 

اذا امتنع الشاهد بؽٌر مبرر قانونً عن أداء الٌمٌن أو عن اإلجابة على األسئلة التً توجه . 3
عام أن ٌقرر حبسه مدة ال تتجاوز شهراً واحداً واذا قبل أثناء مدة إٌداعه ال إلٌه فٌجوز للمدعً

الحبس وقبل اختتام اإلجراءات ان ٌحلؾ الٌمٌن وٌجٌب على االسئلة التً تلقى علٌه فٌفرج عنه 
 .فً الحال بعد قٌامه بذلك

 
 : تعديالت المادة 

وتم الؽاء  2017لسنة  32المعدل رقم هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعدٌلها بموجب القانون  -
بموجب ( عشرٌن دٌنارا ) الواردة فٌها واالستعاضة عنها بعبارة ( خمسة دنانٌر ) عبارة 

 . 2001لسنة  16القانون المعدل رقم 

 76المادة 

 ممــــــــــــغاة



 
 : تعديالت المادة 

حٌث كان نصها السابق كما  2001لسنة  16الؽٌت هذه المادة بموجب القانون المعدل رقم  -
:  ٌلً 

اذا دعً احد رجال الدٌن لتادٌة الشهادة فً دعوى وطلب ان ٌحلؾ بٌن ٌدي اسقفه او رئٌسه 
الدٌنً فعلٌه ان ٌتوجه فً الحال الى اسقفه او رئٌسه الدٌنً وٌؤدي الٌمٌن امامه مقسماً انه 

ود بشهادة من ذلك المرجع الذي سٌجٌب بالصدق على جمٌع ما ٌلقى علٌه من االسئلة ومن ثم ٌع
 .ادى الٌمٌن امامه تشعر بانه حلؾ الٌمٌن المطلوبة ومن ثم تسمع شهادته 

 77المادة 

 .يقرر المدعي العام بناء عمى طمب الشاىد النفقات التي يستحقيا مقابل حضوره الداء الشيادة 

 
 : تعديالت المادة 

السابق واالستعاضة عنه بالنص الحالً بموجب هكذا اصبحت هذه المادة بعد الؽاء نصها  -
: حٌث كان نصها السابق كما ٌلً  2001لسنة  16القانون المعدل رقم 

 .ٌقرر المدعً العام للشاهد الذي ٌطلب نفقة انتقاله التعوٌض الذي ٌستحقه 

 78المادة 

ض المثبت بتقرير اذا كان الشاىد مقيمًا في منطقة المدعي العام وتعذر عميو الحضور بداعي المر
 .مكان وجوده لسماع شيادتو  طبي او بسبب آخر معقول فينتقل المدعي العام الى 

 
 : تعديالت المادة 

 .2017لسنة  32هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعدٌلها بموجب القانون المعدل رقم  -

 79المادة 

لمدعي العام التابع لمكان وجود لممدعي العام عندما يكون الشاىد مقيمًا خارج منطقتو ان ينيب ا
 .الشاىد لسماع شيادتو ويعين في االنابة الوقائع التي يجب االفادة عنيا 

 
 : تعديالت المادة 

 .2017لسنة  32هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعدٌلها بموجب القانون المعدل رقم  -

 80المادة 

ن ان ينفذ االستنابة ويرسل محضر االستنابة الى عمى المدعي العام المستناب وفقًا لممادتين السابقتي
 .المدعي العام المستنيب 

 81المادة 

ال يجوز دخول المنازل وتفتيشيا اال اذا كان الشخص الذي يراد دخول منزلو وتفتيشو مشتبيًا فيو . 1
ه بانو فاعل جرم او شريك او متدخل فيو او حائز اشياء تتعمق بالجرم او مخف شخصًا مشتكى عمي

. 

 .من هذه المادة( 1)ٌترتب البطالن على مخالفة أحكام الفقرة . 2

 
 : تعديالت المادة 



 .2017لسنة  32هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعدٌلها بموجب القانون المعدل رقم  -

 82المادة 

يحتمل  مع مراعاة االحكام السابقة يحق لممدعي العام ان يقوم بالتحريات في جميع االمكنة التي
 .وجود اشياء او اشخاص فييا يساعد اكتشافيا او اكتشافيم عمى ظيور الحقيقة 

 83المادة 

 .يجري التفتيش بحضور المشتكى عميو اذا كان موقوفًا . 1

فان لم ٌكن موقوفاً وابى الحضور او تعذر علٌه ذلك او كان موقوفاً خارج المنطقة التً . 2
مختار محلته او من ٌقوم كان ؼائباً ٌجري التفتٌش بحضور ٌجب ان ٌحصل التفتٌش فٌها او 

 .مقامه او بحضور اثنٌن من اقاربه او شاهدٌن ٌستدعٌهما المدعً العام 
 84المادة 

اذا لم يكن المشتكى عميو موقوفًا وكان موجودًا في محل التفتيش يدعى لحضور التفتيش وال ينبغي 
 .اعالمو بو مقدًما 

 85المادة 

وجب اجراء التفتيش في منزل شخص غير المشتكى عميو يدعى ىذا الشخص لحضور  اذا. 1
 .التفتيش 

فان كان ؼائباً او تعذر علٌه الحضور ٌجري التفتٌش بحضور مختار محلته او من ٌقوم . 2
 .مقامه او امام اثنٌن من اقاربه او شاهدٌن ٌستدعٌهما المدعً العام 

 86المادة 

يفتش المشتكى عميو ولو ان يفتش غيره اذا اتضح من امارات قوية انو يخفي  لممدعي العام ان. 1
 .اشياء تفيد في كشف الحقيقة 

 .واذا كان المفتش انثى ٌجب ان ٌكون التفتٌش بمعرفة انثى تنتدب لذلك . 2
 87المادة 

ة الظيار يصطحب المدعي العام كاتبو ويضبط او يامر بضبط جميع االشياء التي يراىا ضروري. 1
 ( .35)الحقيقة وينظم بيا محضرًا ويعنى بحفظيا وفقًا الحكام الفقرة االولى من المادة 

ال ٌجوز التفتٌش إال عن األشٌاء التً جرى التفتٌش من أجلها فاذا ظهر عرضاً أثناء التفتٌش . 2
 .اا ٌفٌد فً الكشؾ عن جرٌمة أخرى وجب ضبطه أٌضوجود ما ٌشكل فً ذاته جرٌمة أو م

فً جمٌع األحوال، ٌجب أن ٌكون أمر التفتٌش مسببا وال ٌجوز تنفٌذه بعد مرور سبعة أٌام . 3
 .من تارٌخ صدوره تحت طائلة البطالن

 
 : تعديالت المادة 

 .2017لسنة  32هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعدٌلها بموجب القانون المعدل رقم  -

 88المادة 

ى مكاتب البريد كافة الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لممدعي العام ان يضبط لد
ولدى مكاتب البرق كافة الرسائل البرقية كما يجوز لو مراقبة المحادثات الياتفية متى كان لذلك فائدة 

 .في اظيار الحقيقة 

 89المادة 



ابطة العدلية المستناب اذا اقتضت الحال البحث عن اوراق فمممدعي العام وحده او لموظف الض. 1
 .وفقًا لالصول ان يطمع عمييا قبل ضبطيا 

ال تفض االختام وال تفرز االوراق بعد ضبطها اال فً حضور المشتكى علٌه او وكٌله او فً . 2
جرت المعاملة عنده لحضورها ؼٌابهما اذا دعٌا وفقاً لالصول ولم ٌحضرا وٌدعى اٌضا من 

 .هنالك ضرورة دعت لخالؾ ذلك ما لم ٌكن االصول تتبع هذه ، 
ٌطلع المدعً العام وحده على الرسائل والبرقٌات المضبوطة حال تسلمه االوراق فً ؼالفها . 3

الحقٌقة او التً ٌكون امر المختوم فٌحتفظ بالرسائل والبرقٌات التً ٌراها الزمة الظهار 
المشتكى علٌه او الى االشخاص اتصالها بالؽٌر مضراً بمصلحة التحقٌق وٌسلم ما بقً منها الى 

 .الموجهة الٌهم 
ٌنبؽً ان ترسل اصول الرسائل والبرقٌات المضبوطة جمٌعها او بعضها او صور عنها الى . 4

مستطاعة اال اذا كان امر اتصالها المشتكى علٌه او الى الشخص الموجهة الٌه فً اقرب مهلة 
 .بهما مضراً بمصلحة التحقٌق 

 ( .35)النقدٌة فتطبق علٌها احكام الفقرة الثانٌة من المادة اما االوراق . 5

 
 : تعديالت المادة 

 .2017لسنة  32هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعدٌلها بموجب القانون المعدل رقم  -

 90المادة 

االشياء المضبوطة التي ال يطمبيا اصحابيا في ميعاد ثالث سنوات من تاريخ انتياء الدعوى 
 .ة بيا تصبح ممكًا لمدولة بغير حاجة الى حكم يصدر بذلك المتعمق

 91المادة 

اذا كان الشيء المضبوط مما يتمف بمرور الزمن او يستمزم حفظو نفقات تستغرق قيمتو يجوز 
لممدعي العام ان يامر ببيعو بطريق المزاد العمني متى تسمح بذلك مقتضيات التحقيق وفي ىذه 

 .يو ان يطالب في الميعاد المبين في المادة السابقة بالثمن الذي بيع بو الحالة يكون لصاحب الحق ف

 92المادة 

يجوز لممدعي العام ان ينيب احد قضاة الصمح في منطقتو او مدعي عام آخر الجراء معاممة . 1
ان ينيب احد موظفي الضابطة من معامالت التحقيق في االمكنة التابعة لمقاضي المستناب ولو 

 .الية معاممة تحقيقية عدا استجواب المشتكى عميو العدلية 

ٌتولى المستناب من قضاة الصلح او موظفً الضابطة العدلٌة وظائؾ المدعً العام فً . 2
 .االمور المعٌنة فً االستنابة 

 93المادة 

يجوز الي مامور شرطة او درك ان يدخل الى اي منزل او مكان دون مذكرة وان يقوم بالتحري فيو 
 :
اذا كان لديو ما يحممو عمى االعتقاد بان جناية ترتكب في ذلك المكان او انيا ارتكبت فيو منذ .  1

 .امد قريب 

 .اذا استنجد الساكن في ذلك المكان بالشرطة او الدرك .  2

اذا استنجد احد الموجودين في ذلك المكان بالشرطة او الدرك وكان ثمة ما يدعو لالعتقاد بان .  3



 .مًا يرتكب فيو جر

 .اذا كان يتعقب شخصًا فر من المكان الموقوف فيو بوجو مشروع ودخل ذلك المكان .  4

 94المادة 

باستثناء الحاالت الواردة في المادة السابقة يحظر عمى اي ضابط او مامور شرطة او درك مفوض 
شيء اال اذا كان بمذكرة او بدونيا ان يدخل الى اي مكان ويفتش فيو عن اي شخص او اي 

 .مصحوبًا بمختار المحمة او بشخصين منيا 

 95المادة 

يجب عمى الشخص الذي يقوم بالتحري سواء بمذكرة تحر او بدونيا ان ينظم كشفًا بجميع االشياء 
التي ضبطيا واالمكنة التي وجدىا فييا وان يوقع عمى ىذا الكشف من حضر معاممة التحري او 

 .عدم معرفتيم الكتابة  تبصم ببصماتيم في حالة

 96المادة 

يسمح لمساكن في المكان الذي يجري فيو التحري او الي شخص ينوب عنو ان يحضر التحري 
 .ويحصل عمى نسخة من كشف االشياء التي ضبطت موقعة او مبصومة من الشاىد او الشيود 

 97المادة 

ي معو مادة يجري التحري عنيا عند التحري والتفتيش في مكان اذا اشتبو في شخص انو يخف. 1
 .يجوز تفتيشو في الحال 

يجب ان ينظم كشف باالشياء التي وجدت مع ىذا الشخص وضبطت منو وان يوقع من الشيود . 2
 .ذلك ويعطى نسخة اذا طمب ( 95)بالصورة المبينة في المادة 

 98المادة 

عالقة بالتحري او التحقيق او اذا راى المدعي العام ضرورة البراز اي مستند او اي شيء لو 
المحاكمة او استحسن ابرازه يجوز لو ان يصدر مذكرة الى اي شخص يعتقد بوجود ذلك المستند او 
الشيء في حوزتو او عيدتو يكمفو فييا بان يحضر امامو في الزمان والمكان المعينين في المذكرة او 

 .ان يبرز المستند او الشيء 

 99المادة 

وظفي الضابطة العدلية ان يامر بالقبض عمى المشتكى عميو الحاضر الذي توجد الي موظف من م
: دالئل كافية عمى اتيامو في االحوال اآلتية 

 .في الجنايات . 1

 .في احوال التمبس بالجنح اذا كان القانون يعاقب عمييا لمدة تزيد عمى ستة اشير . 2

بس وكان المشتكى عميو موضوعًا تحت مراقبة الشرطة اذا كانت الجريمة جنحة معاقبًا عمييا بالح. 3
 .او لم يكن لو محل اقامة ثابت ومعروف في المممكة 

في جنح السرقة االحتيال والتعدي الشديد ومقاومة رجال السمطة العامة بالقوة او بالعنف والقيادة . 4
 .لمفحش وانتياك حرمة اآلداب 



 
 : تعديالت المادة 

 .2017لسنة  32ه المادة بعد تعدٌلها بموجب القانون المعدل رقم هكذا اصبحت هذ -

 100المادة 

من ىذا القانون  99في االحوال التي يتم فييا القبض عمى المشتكى عميو وفقا الحكام المادة . 1
: يتوجب عمى موظف الضابطة العدلية وتحت طائمة بطالن االجراءات القيام بما يمي 

قع منو ويبمغ الى المشتكى عميو او الى محاميو ان وجد ويتضمن ما تنظيم محضر خاص مو. أ 
  : يمي 
. اسم الموظف الذي اصدر امر القبض والذي قام بتنفيذه . 1   
.  اسم المشتكى عميو وتاريخ القاء القبض عميو ومكانو واسبابو. 2   
. وقت ايداع المشتكى عميو وتاريخو ومكان التوقيف او الحجز . 3   
. اسم الشخص الذي باشر بتنظيم المحضر واالستماع الى اقوال المشتكى عميو . 4   
من ىذه الفقرة ومن المشتكى عميو وفي  4و 3و 2توقيع المحضر ممن ورد ذكرىم في البنود . 5  

  . حالة امتناعو عن التوقيع يشار الى ذلك في المحضر مع بيان السبب 
ء القبض عميو وارسالو خالل اربع عشرين ساعة الى المدعي سماع اقوال المشتكى عميو فور القا. ب

من ىذه الفقرة ويتوجب عمى المدعي العام ان يثبت ( أ)العام المختص مع المحضر المشار في البند 
في المحضر التاريخ والوقت الذي مثل المشتكى عميو امامو الول مرة ويباشر اجراءات التحقيق 

 . صول خالل اربع وعشرين ساعة حسب اال

من ىذه المادة عمى جميع الحاالت التي يتم فييا القاء القبض عمى أي  1تسري احكام الفقرة . 2
 .شخص وفقا الحكام ىذا القانون 

 
 : تعديالت المادة 

هكذا اصبحت هذه المادة بعد الؽاء نصها السابق واالستعاضة عنه بالنص الحالً بموجب  -
: حٌث كان نصها السابق كما ٌلً  2001لسنة  16القانون المعدل رقم 

ٌجب على موظؾ الضابطة العدلٌة ان ٌسمع فوراً اقوال المشتكى علٌه المقبوض علٌه فاذا لم 
ٌقتنع بها ٌرسله خالل ثمانً واربعٌن ساعة الى المدعً العام المختص وٌجب على المدعً 

 .و باطالق سراحه العام ان ٌستجوبه فً ظرؾ اربع وعشرٌن ساعة ثم ٌامر بتوقٌفه ا

 101المادة 

لكل من شاىد الجاني متمبسًا بجناية او جنحة يجوز فييا قانونًا التوقيف ان يقبض عميو ويسممو الى 
 .اقرب رجال السمطة العامة دون احتياج الى امر بالقاء القبض عميو 

 102المادة 

 يجوز القبض عمى المشتكى اذا كانت الجريمة المتمبس بيا مما يتوقف مالحقاتيا عمى شكوى فال
عميو اال اذا صرح بالشكوى من يممك تقديميا ويجوز في ىذه الحالة ان تكون الشكوى لمن يكون 

 .حاضرًا من رجال السمطة العامة



 103المادة 

 .ال يجوز القبض عمى اي انسان او حبسو اال بامر من السمطات المختصة بذلك قانونًا 

 
 104المادة 

 .محال التوقيف وتعين بمراسم قانونية تنظم السجون و

 105المادة 

ال يجوز حبس اي انسان اال في السجون المخصصة لذلك وال يجوز لمامور اي سجن قبول اي 
انسان فيو اال بمقتضى امر موقع عميو من السمطة المختصة واال يبقيو بعد المدة المحددة بيذا االمر 

. 

 106المادة 

العامة والنائب العام ورؤساء المحاكم البدائية واالستئنافية تفقد السجون  لكل من رئيس النيابة. 1
من عدم وجود محبوس او موقوف العامة ومراكز التوقيف الموجودة في مراكز اختصاصيم والتاكد 

او محتجز بصفة غير قانونية وليم ان يطمعوا عمى دفاتر مراكز االصالح وعمى اوامر التوقيف 
صورا منيا وان يتصموا باي موقوف او محبوس ويسمعوا منو أي شكوى يريد ان والحبس وان ياخذوا 

مساعدة لحصوليم عمى يبدييا ليم وعمى مدير وموظفي السجن او مركز التوقيف ان يقدموا ليم كل 
 .المعمومات التي يطمبونيا 

فقد السجون على المدعً العام او قاضً الصلح فً االمكنة التً لٌس فٌها مدعً عام ان ٌت. 2
 .للؽاٌات المبٌنة فً الفقرة السابقة الموجودة فً دائرة اختصاصه فً كل شهر مرة على االقل 

فً االمكنة التً لٌس فٌها ) لرؤساء المحاكم الجزائٌة والمدعٌن العاملٌن وقضاة الصلح . 3
بٌر التً ان ٌامروا مدٌري التوقٌؾ والسجون التابعٌن لمحكمتهم باجراء التدا( مدعً عام 

 .ٌقتضٌها التحقٌق والمحاكمة 

 
 : تعديالت المادة 

منها واالستعاضة عنه بالنص الحالً ( 1)هكذا اصبحت هذه المادة بعد الؽاء نص الفقرة  -
: حٌث كان نصها السابق كما ٌلً 2001لسنة  16بموجب القانون المعدل رقم 

ء المحاكم البدائٌة واالستئناؾ تفقد السجون لكل من رئٌس النٌابة العامة والنائب العام ورؤسا. 1
العامة الموجودة فً دوائر اختصاصهم والتاكد من عدم وجود محبوس او موقوؾ بصفة ؼٌر 
قانونٌة ولهم ان ٌطلعوا على دفاتر السجن وعلى اوامر التوقٌؾ والحبس وان ٌاخذوا صوراً 

ٌرٌد ان ٌبدٌها لهم وعلى  منها وان ٌتصلوا باي موقوؾ او محبوس وٌسمعوا منه اي شكوى
 .مدٌر وموظفً السجن ان ٌقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التً ٌطلبونها 

 107المادة 

لكل موقوف او مسجون الحق في ان يقدم في اي وقت لمامور السجن شكوى كتابة او شفييًا ويطمب 
ا في الحال بعد اثباتيا في سجل يعد لذلك في منو تبميغيا لمنيابة العامة وعمى المامور قبوليا وتبميغو

 .السجن 

 108المادة 

عمى كل من عمم بوجود شخص موقوف او مسجون بصفة غير قانونية او في محل غير . 1



النيابة العامة الذي عميو بمجرد مخصص لمتوقيف او الحبس عميو ان يخبر بذلك احد افراد ىيئة 
ود بو الموقوف او المسجون وان يقوم باجراء التحقيق وان يامر عممو ان ينتقل فورًا الى المحل الموج

 .او المسجون بصفة غير قانونية وعميو ان يحرر محضرًا بكل ذلكباالفراج عن الموقوف 

واذا اهملوا العمل بما تقدم عدوا شركاء فً جرٌمة حجز الحرٌة الشخصٌة وجرت المالحقة . 2
 .بهذه الصفة 

 109المادة 

ر الداخمية بموافقة جاللة الممك ان يضع انظمة الثبات ىوية السجناء سواء بتصويرىم او يجوز لوزي
 .باخذ اوصافيم الجسمانية او بصمة اصابعيم وتسجيل العالمات التي تثبت ىويتيم 

 110المادة 

يقتضي عمى كل من اتيم بارتكاب جرم واوقف بوجو مشروع بسبب تمك التيمة ان يذعن الجراء . 1
اوصافو الجسمانية او بصمة اصابعو عاممة قد تعين لتامين اثبات ىويتو واخذ رسم لو مع اية م

وسائر العالمات التي تثبت ىويتو بناء عمى طمب اي ضابط شرطة او درك مسؤول عن مركز 
 .سجن الشرطة او مامور 

نه ارتكب كل من رفض االذعان الجراء معاملة اثبات الهوٌة او مانع فً اجرائها ٌعتبر ا. 2
ولكنه ال ٌعفى بذلك من جرماً وٌعاقب من قبل قاضً الصلح بالحبس حتى اربعة عشر ٌوماً 

 .واجب العمل بمقتضى النظام 
 111المادة 

لممدعي العام في دعاوى الجناية والجنحة ان يكتفي باصدار مذكرة حضور عمى ان يبدليا بعد . 1
 .ذلك ى التحقيق استجواب المشتكى عميو بمذكرة توقيف اذا اقتض

اما اذا لم ٌحضر المشتكى علٌه او خشً فراره فللمدعً العام ان ٌصدر بحقه مذكرة احضار . 2
. 

 112المادة 

يستجوب المدعي العام في الحال المشتكى عميو المطموب بمذكرة حضور اما المشتكى عميو . 1
 .ضعو في النظارة من والذي جمب بمذكرة احضار فيستجوبو خالل اربع وعشرين ساعة 

حال انقضاء االربع وعشرٌن ساعة ٌسوق مامور النظارة من تلقاء نفسه المشتكى علٌه الى . 2
 .المدعى العام الستجوابه 

 113المادة 

اذا اوقف المشتكى عميو بموجب مذكرة احضار وظل في النظارة اكثر من اربع وعشرين ساعة دون 
عام وفقًا لما ورد في المادة السابقة اعتبر توقيفو عماًل تعسفيًا ان يستجوبو او يساق الى المدعي ال

 .ولوحق الموظف المسؤول بجريمة حجز الحرية الشخصية المنصوص عمييا في قانون العقوبات 

 114المادة 
ان التوقٌؾ هو تدبٌر استثنائً ، وال ٌكون التوقٌؾ إال إذا كان هو الوسٌلة الوحٌدة للمحافظة . 1

اإلثبات أو المعالم المادٌة للجرٌمة أو للحٌلولة دون ممارسة اإلكراه على الشهود او على أدلة 
على المجنً علٌهم او لمنع المشتکى علٌه من اجراء أي اتصال بشركائه فً الجرٌمة أو 

المتدخلٌن فٌها أو المحرضٌن علٌها أو أن ٌكون الؽرض من التوقٌؾ حماٌة المشتكى علٌه نفسه 
عول الجرٌمة أو الرؼبة فً اتقاء تجددها أو منع المشتكى علٌه من الفرار أو أو وضع حد لمؾ

. تجنٌب النظام العام أي خلل ناجم عن الجرٌمة 



بعد استجواب المشتکً علٌه، ٌجوز للمدعً العام ان ٌصدر بحقه مذكرة توقٌؾ وفق ما . 2
ان الفعل المسند إلٌه معاقبا علٌه من هذه المادة لمدة ال تتجاوز سبعة أٌام إذا ك( 1)تقتضٌه الفقرة 

بالحبس مدة تزٌد على سنتٌن، ولمدة ال تتجاوز خمسة عشر ٌوما إذا كان الفعل المسند إلٌه 
معاقبا علٌه قانونا بعقوبة جنائٌة وتوافرت األدلة التً تربطه بالفعل المسند إلٌه، وٌجوز له تمدٌد 

لك على أن ال ٌتجاوز التمدٌد شهرا واحدا أي من هاتٌن المدتٌن كلما اقتضت مصلحة التحقٌق ذ
فً الجنح وثالثة أشهر فً الجناٌات المعاقب علٌها قانونا بعقوبة مؤقته وستة اشهر فً الجناٌات 
االخري، وعلى ان ٌفرج عن المشتکً علٌه بعدها ما لم ٌتم تمدٌد مدة التوقٌؾ فً حالة الجناٌة 

. من هذه المادة ( 4)وفق أحكام الفقرة 
من هذه المادة على المشتکً علٌه ( 2)سري أحكام التوقٌؾ والتمدٌد المشار إلٌها فً الفقرة ت. 3

المسند الٌه احدي الجنح المعاقب علٌها قانونا بالحبس مدة ال تزٌد على سنتٌن فً أي حالة من 
: الحالتٌن التالٌتٌن

و اإلٌذاء ؼٌر المقصود الناجم إذا كان الفعل المسند إلٌه من جنح السرقة أو اإلٌذاء المقصود أ.  أ
عن حوادث السٌر إذا كان الفاعل مخالفا ألحكام قانون السٌر النافذ من حٌث القٌادة دون رخصة 

. أو القٌادة تحت تأثٌر المشروبات الكحولٌة أو المخدرات أو المؤثرات العقلٌة 
إذا قدم كفٌال ٌوافق  إذا لم ٌكن له محل إقامة ثابت ومعروؾ فً المملكة، على أن ٌفرج عنه. ب

. علٌه المدعً العام ٌضمن حضوره كلما طلب إلٌه ذلك 
من هذه ( 2)إذا اقتضت مصلحة التحقٌق فً قضٌة جنائٌة قبل انتهاء المدد المبٌنة فً الفقرة . 4

المادة استمرار توقٌؾ المشتكى علٌه وجب على المدعً العام عرض ملؾ الدعوي على 
عوى، وللمحكمة بعد االطالع على مطالعة المدعً العام وسماع المحكمة المختصة بنظر الد

أقوال المشتكى علٌه أو وكٌله حول مبررات استمرار التوقٌؾ من عدمه واالطالع على أوراق 
التحقٌق أن تقرر قبل انتهاء تلك المدة تمدٌد مدة التوقٌؾ لمدة ال تتجاوز فً كل مرة ثالثة أشهر 

مجموع التوقٌؾ والتمدٌد فً جمٌع األحوال على سنة فً الجناٌات فً الجناٌات على أن ال ٌزٌد 
المعاقب علٌها قانونا بعقوبة مؤقتة أو ثمانٌة عشر شهرا فً الجناٌات األخرى، أو أن تقرر 

. اإلفراج عن الموقوؾ بكفالة أو من دونها 
وبة جناٌة مؤقتة، فً جمٌع األحوال، إذا كان الفعل المسند إلى المشتكى علٌه معاقبا علٌه بعق. 5

فال ٌجوز أن تزٌد مدة التوقٌؾ والتمدٌد فً مرحلتً التحقٌق والمحاكمة على ربع الحد األقصى 
. لعقوبة المحددة للجرٌمة

للمدعً العام أن ٌقرر أثناء إجراءات التحقٌق فً الجرائم الجنحٌة والجرائم الجنائٌة المعاقب . 6
ة التوقٌؾ على ان ٌکون للمشتکى علٌه محل إقامة ثابت علٌها قانونا بعقوبة مؤقتة استرداد مذکر

 .فً المملكة لٌبلػ فٌه جمٌع المعامالت المتعلقة بالتحقٌق وإنفاذ الحكم
 :مكررة  114المادة 

فً ما خال حاالت التكرار، للمدعً العام أو للمحكمة فً األحوال التً ٌجوز فٌها التوقٌؾ . 1
: بواحد أو اكثر من التدابٌر التالٌة فً الجنح أن ٌستعٌض عن التوقٌؾ 

. الرقابة اإللكترونٌة. أ
. المنع من السفر . ب
اإلقامة فً المنزل أو المنطقة الجؽرافٌة للمدة التً ٌحددها المدعً العام أو المحكمة وتكلٌؾ . ج

. الشرطة بالتثبت من ذلك
. لمحكمة مقدار كل منهماإٌداع مبلػ مالً أو تقدٌم كفالة عدلٌة ٌعٌن المدعً العام أو ا. د

. حظر ارتٌاد المشتكى علٌه أماكن محددة. هـ
: تخضع التدابٌر المنصوص علٌها فً هذه المادة لألحكام التالٌة. 2
ٌمكن للمدعً العام أو للمحكمة تلقائٌا أو بناء على طلب النٌابة العامة أو المتهم أن ٌنهٌا أو . أ

. ابٌر المنصوص علٌها فً الفقرة السابقةٌضٌفا أو ٌعدال تدبٌرا أو أكثر من التد
اذا أخل المشتكى علٌه بأي من التدابٌر المترتبة علٌه بموجب أحكام هذه المادة جاز للمدعً .  ب



.  العام او المحكمة توقٌؾ المشتكى علٌه ومصادرة الكفالة لمصلحة الخزٌنة
التدابٌر ما ٌسري على  فٌما خال ما ورد من أحكام خاصة فً هذه الفقرة، ٌسري على تلك. ج

 .التوقٌؾ من أحكام وطرق طعن ورد النص علٌها فً هذا القانون

 
 : تعديالت المادة 

) ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد الغاء نصيا السابق واالستعاضة عنو بالنص الحالي واضافة  -
حيث كان  2017لسنة  32بالنص الحالي الييا بموجب القانون المعدل رقم ( مكررة  114المادة 

: نصيا السابق كما يمي 
بعد استجواب المشتكى عميو يجوز لممدعي العام ان يصدر بحقو مذكرة توقيف لمدة ال تتجاوز . 1

خمسة عشر يومًا اذا كان الفعل المسند اليو معاقبًا عميو بالحبس او بعقوبة اشد منو ويجوز عند 
.  اوز خمسة عشر يومًا الضرورة تمديد ىذه المدة من وقت آلخر لمدة ال تتج

لممدعي العام ان يقرر اثناء اجراءات التحقيق في الجرائم الجنحية استرداد مذكرة التوقيف عمى . 2
ان يعين المشتكى عميو محل اقامة لو في مركز المدعي العام ليبمغ فيو جميع المعامالت المتعمقة 

  .بالتحقيق وانفاذ الحكم 

 115المادة 

لدعوة واالحضار والتوقيف المدعي العام الذي اصدرىا ويختميا بخاتم دائرتو يوقع عمى مذكرات ا
 .ويذكر فييا اسم المشتكى عميو وشيرتو واوصافو المميزة بقدر االمكان ونوع التيمة 

 116المادة 

يبين في مذكرة التوقيف الجرم الذي استوجب اصدارىا ونوعو والمادة القانونية التي تعاقب عميو ومدة 
 .وقيف الت

 117المادة 

 .يبمغ المشتكى عميو مذكرات الحضور واالحضار والتوقيف ويترك لو صورة عنيا 

 118المادة 

 .تكون مذكرات الحضور واالحضار والتوقيف نافذة في جميع االراضي االردنية 

 119المادة 

ستعين المكمف بانفاذ من لم يمتثل لمذكرة االحضار او يحاول اليرب يساق جبرًا واذا اقتضى االمر في
 .المذكرة بالقوة المسمحة الموجودة في اقرب مكان 

 120المادة 

ان الموظف المكمف بانفاذ مذكرة التوقيف يستصحب معو من القوة المسمحة الموجودة في اقرب 
موقع من محل انفاذ المذكرة ما يكفي لمقبض عمى المشتكى عميو وسوقو وعمى قائد ىذا الموقع 

 .طمب حسبما ىو مسطر فييا استجابة ال

 121المادة 

يجوز لممدعي العام ان يقرر تخمية سبيل اي شخص موقوف بجريمة جنحوية بالكفالة اذا استدعى 
 .ذلك كما يجوز لممحكمة ان تقرر التخمية بالكفالة بعد احالة القضية الييا او اثناء المحاكمة 



 
 : تعديالت المادة 

من مطلعها بموجب القانون المعدل  1منها والرقم  2بعد الؽاء الفقرة هكذا اصبحت هذه المادة  -
:  السابق كما ٌلً  2حٌث كان نص الفقرة  2001لسنة  16رقم 
اذا كان الحد االقصى للعقوبة التً تستوجبها الجرٌمة الجنوٌة الحبس سنة وكان للمشتكى . 2

ام اخالء سبٌله بعد خمسة اٌام من علٌه موطن فً المملكة االردنٌة الهاشمٌة جاز للمدعً الع
استجوابه على ان ال تشمل احكام هذه الفقرة من كان قد حكم علٌه قبالً بجناٌة او بالحبس اكثر 

 .من ثالثة اشهر 

 122المادة 

: يقدم طمب تخمية السبيل بالكفالة في الجرائم الجنحوية 
 .امو الى المدعي العام اذا كانت التحقيقات ال تزال جارية ام. 1

 .الى المحكمة التً ٌحاكم امامها المشتكى علٌه اذا كانت القضٌة قد احٌلت للمحاكمة . 2
الى المحكمة التً اصدرت الحكم او الى المحكمة المستانؾ الٌها اذا كان قد صدر حكم . 3

 .بالقضٌة وقدم استئناؾ به 

 
 : تعديالت المادة 

 16بموجب القانون المعدل رقم ( منفردة  122) المادة  هكذا اصبحت هذه المادة بعد الؽاء -
وكانت هذه المادة قد تم اضافتها على ان ٌوقؾ العمل بها حال تحرٌر الضفة  2001لسنة 

مادة : حٌث كان نصها السابق كما ٌلً  1970لسنة  27الؽربٌة بموجب القانون المعدل رقم 
: منفردة 

لفصل الثالث من الباب الرابع من القانون االصلً ٌناط لمحكمة استئناؾ عمان وفق احكام ا
تخلٌة سبٌل الموقوفٌن او المحكومٌن بالكفالة بالقضاٌا الجنائٌة التً ترى لدى محاكم الضفة 
 .الؽربٌة ولم ٌبت بها نهائٌاً اذا كان الموقوفون او المحكومون قٌد السجن فً الضفة الشرقٌة 

 123المادة 

من اسندت اليو جريمة جنائية اذا وجدت ان ذلك ال يؤثر عمى سير يجوز لممحكمة اخالء سبيل 
: والمحاكمة وال يخل باالمن العام ويقدم طمب التخمية الى التحقيق 

 .المحكمة التي سيحاكم المتيم اماميا اذا كانت الدعوى لم تحل بعد الى المحكمة . 1

احيمت الييا بناء عمى التيمة المبحوث  المحكمة التي يحاكم المتيم اماميا اذا كانت الدعوى قد. 2
 .عنيا 

المحكمة التي اصدرت الحكم او المحكمة المختصة بنظر الطعن فيو اذا كان قد صدر حكم . 3
 .بالدعوى وتم الطعن فيو 

 
 : تعديالت المادة 

اء نص وتم الغ 2009لسنة  19ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بموجب القانون المعدل رقم  -
وكان قد تم  2006لسنة  15واالستعاضة عنو بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم ( ج)الفقرة 
 2001لسنة  16نصيا السابق واالستعاضة عنو بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم الغاء 



:  حيث كان نصيا السابق كما يمي 
ليو بجريمة تستوجب االعدام او االشغال الشاقة ال يخمى بالكفالة سبيل من اسندت اليو او حكم ع. 1

.  المؤبدة او االعتقال المؤبد 
مع مراعاة احكام الفقرة االولى ال يخمى بالكفالة سبيل اي شخص اسندت اليو جريمة جناية غير . 2

انو يجوز لممحكمة ان تقبل في ظروف خاصة التخمية بالكفالة اذا رات ان ذلك ال يؤثر عمى سير 
: والمحاكمة وال يخل باالمن العام وفي مثل ىذه الحالة يقدم طمب تخمية الى  التحقيق

. المحكمة التي سيحاكم المتيم اماميا اذا كانت الدعوى لم تحل بعد الى المحكمة . أ 
المحكمة التي يحاكم المتيم اماميا اذا كانت الدعوى قد احيمت الييا بناء عمى التيمة المبحوث . ب

.  عنيا 
حكمة التي اصدرت الحكم او الى المحكمة المستانف الييا الحكم اذا كان قد صدر حكم الم. ج

 . بالدعوى وقدم استئناف ضده

 124المادة 

او قاضي الصمح بتوقيف المشتكى عميو أو تمديد  يجوز استئناف القرار الصادر عن المدعي العام 
الى القرار الصادر عن محكمة البداية توقيفو أو تخمية سبيمو أو ترکو حرا الى محكمة البداية و

محكمة االستئناف وذلك خالل ثالثة ايام تبدا بحق النائب العام من وصول االوراق الى قممو 
 . لممشاىدة وبحق المشتكى عميو من تاريخ وقوع التبميغ اليو 

 
 : تعديالت المادة 

وتم تعديميا  2017لسنة  32قم ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بموجب القانون المعدل ر -
 . 2006لسنة  15القانون المعدل رقم بموجب 

 125المادة 

 .يقدم طمب تخمية السبيل باستدعاء ينظر فيو تدقيقًا بعد استطالع راي النيابة 

 126المادة 

يجوز لممحكمة او لممدعي العام او لقاضي الصمح الذي قدم اليو طمب تخمية السبيل بكفالة ان . 1
 .حسب مقتضى الحال رر التخمية او ان يرفضيا او يعيد النظر في قراره السابق يق

يترتب عمى كل شخص تقرر تخمية سبيمو بالكفالة ان يقدم كفالة بالمبمغ الذي يقرر قيمتو المرجع . 2
ة المرجع المذكور ويشترط في سند الكفالالذي اصدر القرار او ان يوقع سند تعيد بالمبمغ الذي يقرره 

او سند التعيد ان يحضر المشتكى عميو في اي دور من ادوار التحقيق والمحاكمة وعند تنفيذ الحكم 
 .الحضور وكمما طمب اليو 

يجوز لممرجع الذي اصدر قرار تخمية السبيل بالكفالة ان يسمح بايداع تامين نقدي بداًل من . 3
 .الكفالة 

: تنظم سندات الكفالة او التعيد امام . 4



قاضي الصمح ، اذا كان ىو الذي اصدر قرار التخمية بالكفالة ، عمى ان تصدق عمى مالءة . أ    
. الكفيل الييئة االختيارية 

الكاتب العدل اذا كان القرار صادرًا عن المدعي العام او المحكمة عمى ان يصدق الكاتب . ب   
 .العدل عمى مقدرة الكفيل ومالءتو ليذه الكفالة

واذا كان . يطمب حضور شخص اخمي سبيمو بالكفالة يخطر الكفيل بمزوم احضار مكفولو عندما . 5
ويجب ان يوقع ذلك االخطار في قد اخمي سبيمو بسند تعيد فيحظر شخصيًا بمزوم الحضور 

 .الحالتين من المدعي العام او رئيس المحكمة او قاضي الصمح حسب مقتضى الحال 

 127المادة 

بكفالة او بسند تعيد بمقتضى ىذا القانون يجوز لممحكمة او لقاضي الصمح  اذا اخمي سبيل شخص
:  او لممدعي العام الذي لو الحق النظر في الدعوى

ان يصدر مذكرة بالقبض عمى ذلك الشخص اذا كان لديو ما يدعو الى اعادة النظر في قرار . أ 
الكفالة او بتقديم كفالء آخرين او قيمة التخمية وذلك بالغاء ذلك القرار او تبديمو سواء كان بزيادة 

 .بزيادة قيمة سند التعيد 

ان ٌصدر مذكرة بالقبض على ذلك الشخص وتوقٌفه اذا قرر الؽاء قرار التخلٌة او اذا تخلؾ . ب
صورة من الصور المشار الٌها فً الشخص المكفول عن مراعاة قرار التخلٌة المعدل فً اٌة 

 .من هذه المادة ( أ)البند 
 128المادة 

يجوز الي شخص اعطى سند كفالة باحضار شخص اخمي سبيمو بكفالة ان يقدم في اي وقت . 1
الصمح الذي امر باخذ سند الكفالة من االوقات استدعاء الى المحكمة او المدعي العام او قاضي 
 .ويطمب فيو ابطال الكفالة اما كميا او ما يتعمق منيا بو وحده 

االستدعاء المذكور تصدر المحكمة او المدعً العام او قاضً الصلح مذكرة  على اثر تقدٌم. 2
سبٌله ٌامر فٌها بحضوره او حضور او احضار حسب مقتضى الحال للشخص الذي اخلً 

احضاره امامه وعلى كل حال ال ٌبرا الكفٌل من الكفالة ما لم ٌحضر المكفول الجهة التً 
 .اصدرت مذكرة القبض 

احضر الشخص بمقتضى المذكرة الصادرة بحقه او سلم نفسه طوعاً تبطل  اذا حضر او. 3
ٌقدم كفٌالً آخر ملٌئاً او الكفالة اما بكاملها او ما ٌتعلق منها بالطالب وٌكلؾ ذلك الشخص ان 

واذا ( 126)من المادة ( 3)كفالء آخرٌن ملٌئٌن او ان ٌودع تامٌنات نقدٌة وفقاً الحكام الفقرة 
 .رر توقٌفه تخلؾ عن ذلك ٌق

 129المادة 

اذا لم يعمل بالشرط المدرج في سند الكفالة او التعيد يجوز لممحكمة المختصة التي كان من . 1
الشخص الذي اخرج بالكفالة اماميا المقتضى تنفيذ ذلك الشرط لدييا ان تصدر مذكرة احضار بحق 

 .وان تقرر توقيفو 

لتامٌن النقدي المدفوع لمصلحة الخزٌنة او ان على المحكمة المختصة ان تقرر مصادرة ا. 2
 .كهذا ٌدفع قٌمة سند الكفالة او التعهد للخزٌنة اذا لم ٌكن قد اودع تامٌن 

ٌجوز للمحكمة حٌنما تصدر القرار المشار الٌه اعاله او بعد اصداره ان تنزل المبلػ الذي . 3
القرار دون قٌد او شرط فٌما اذا قررت مصادرته او دفعه الى ما دون النصؾ او ان تلؽً ذلك 



حضر المخلى سبٌله او احضره الكفٌل قبل الحكم فً الدعوى او خالل ثالثة اشهر من تارٌخ 
 .الدفع او السباب اخرى تدون فً الضبط القرار القاضً بالمصادرة او 

الفقرة ٌعتبر القرار الذي ٌقضً بمصادرة او بدفع اي مبلػ للخزٌنة الصادر بمقتضى احكام . 4
القرار حق استئنافه كانه قرار نافذ المفعول من جمٌع الوجوه ؼٌر انه للمتضرر من هذا ( 3)

صادر فً دعوى حقوقٌة اقامها النائب العام على الشخص الذي صدر القرار ضده وتنفذ 
 .قرارات الدفع بمعرفة دوائر االجراء 

لة تبرا تركته من كل التزام ٌتعلق بالكفالة اذا توفً الكفٌل قبل مصادرة او استٌفاء مبلػ الكفا. 5
او مذكرة قبض بحق الشخص وعندئذ ٌجوز للجهة التً قررت الكفالة ان تصدر مذكرة احضار 

المكفول وعند احضاره او حضوره ٌكلؾ باحضار كفٌل آخر ملًء او باٌداع تامٌن نقدي وفقاً 
 .رر توقٌفه واذا تخلؾ عن ذلك ٌق( 126)من المادة ( 3)الحكام الفقرة 

 130المادة 
اذا تبٌن للمدعً العام، أن الفعل ال ٌؤلؾ جرماً أو انه لم ٌقم دلٌال على ان المشتكى علٌه هو . أ

الذي ارتكب الجرم أو أن األدلة ؼٌر كافٌة أو ان الجرم سقط بالتقادم أو بالوفاة أو بالعفو العام أو 
وى المتضرر فٌقرر فً الحاالت الثالث بإسقاط الحق الشخصً فً القضاٌا الموقوفة على شك

األولى منع محاكمة المشتكى علٌه وفً باقً الحاالت إسقاط الدعوى العامة التً تسقط باإلسقاط 
 .وٌرسل إضبارتها فوراً إلى النائب العام

اذا وجد النائب العام ان القرار في محمو وجب عميو خالل ثالثة ايام من وصول اضبارة الدعوى . ب
ويامر باطالق سراح المشتكى عميو اذا كان ديوانو ان يصدر قرارًا بالموافقة عمى ذلك القرار الى 

موقوفًا واذا راى انو يجب اجراء تحقيقات اخرى في الدعوى يامر باعادة االضبارة الى المدعي العام 
 .النواقص الكمال تمك 

ه قرر فسخو وسار في الدعوى عمى اذا وجد النائب العام ان قرار المدعي العام في غير محل. ج
: الوجو التالي 

اذا كان الفعل يؤلف جرما فاذا كان جنائيًا يقرر اتيام المشتكى عميو واذا كان جنحيًا او مخالفة يقرر 
الى المدعي العام لتقديميا الى المحكمة لزوم محاكمتو من اجل ذلك الجرم ويعيد اضبارة الدعوى 

 .المختصة لمحاكمتو 

 
 : ت المادة تعديال

وتم تعديميا  2017لسنة  32ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بموجب القانون المعدل رقم  -
تاريخ  1543من عدد الجريدة الرسمية رقم  474بموجب تصحيح الخطا المنشور عمى الصفحة  

16/4/1961  .
 :السابق كما يمي ( أ)حيث كان نص الفقرة 

، ان الفعل ال يؤلف جرمًا او انو لم يقم دليل عمى ان المشتكى عميو ىو  اذا تبين لممدعي العام. أ 
بالعفو العام يقرر في الحالتين االولى الذي ارتكب الجرم او ان الجرم سقط بالتقادم او بالوفاة او 

والثانية منع محاكمة المشتكى عميو وفي الحاالت االخرى اسقاط الدعوى العامة وترسل اضبارة 
 .العام ًا الى النائب الدعوى فور



 131المادة 

اذا تبين لممدعي العام ان الفعل يؤلف مخالفة يحيل المشتكى عميو الى المحكمة المختصة ويامر 
 .باطالق سراحو ان لم يكن موقوفًا لسبب آخر 

 132المادة 
رماً من هذا القانون، اذا تبٌن للمدعً العام أن الفعل ٌؤلؾ ج( 51)مع مراعاة أحكام المادة 

جنحوٌاً وأن األدلة كافٌة إلحالة المشتكى علٌه إلى المحكمة ٌقرر الظن علٌه بذلك الجرم وٌحٌل 
 .ملؾ الدعوى إلى المحكمة المختصة لمحاكمته

 
 : تعديالت المادة 

هكذا اصبحت هذه المادة بعد الؽاء نصها السابق واالستعاضة عنه بالنص الحالً بموجب  -
: حٌث كان نصها السابق كما ٌلً  2017لسنة  32القانون المعدل رقم 

اذا تبين لممدعي العام ان الفعل يؤلف جرمًا جنحيًا يقرر الظن عمى المشتكى عميو بذلك الجرم 
 .ويحيل اضبارة الدعوى الى المحكمة المختصة لمحاكمتو 

 133المادة 

لة كافية الحالة المشتكى عميو وان االد. اذا تبين لممدعي العام ان الفعل يؤلف جرمًا جنائيًا . 1
امام المحكمة الجنائية ذات لممحكمة ، يقرر الظن عميو بذلك الجرم عمى ان يحاكم من اجمو 

 .االختصاص ، ويرسل اضبارة الدعوى الى النائب العام 

اذا وجد النائب العام قرار الظن في محمو ، يقرر اتيام المشتكى عميو بذلك الجرم ويعيد اضبارة . 2
 .االختصاص لمحاكمتو الدعوى الى المدعي العام ليقدميا الى المحكمة ذات 

اذا وجد النائب العام انو يجب اجراء تحقيقات اخرى في الدعوى يعيد االضبارة الى المدعي العام . 3
 .لمقيام بتمك التحقيقات 

عمى ان المشتكى عميو ارتكب اذا وجد النائب العام ان الفعل ال يؤلف جرمًا ، او انو لم يقم دليل . 4
بالتقادم ، او بالوفاة او بالعفو العام يقرر ذلك الجرم او ان االدلة غير كافية ، او ان الجرم سقط 

فسخ قرار المدعي العام ويمنع محاكمة المشتكى عميو في الحاالت الثالث االولى ، وفي الحاالت 
 .ا كان موقوفًا ما لم يكن موقوفًا لسبب آخر الدعوى العامة ، ويامر باخالء سبيمو اذاالخرى يسقط 

اذا وجد النائب العام ان الفعل ال يؤلف جرمًا جنائيًا وانما يؤلف جرمًا جنحيًا يقرر فسخ قرار . 5
بالجنحة ويعيد اضبارة الدعوى الى المدعي العام من حيث الوصف ويظن عمى المشتكى عميو 

 .االختصاص لمحاكمتو المدعي العام لتقديميا الى المحكمة ذات 

 134المادة 

من ىذا القانون يبقى حكم مذكرة التوقيف الصادرة بحق ( 114)مع مراعاة ما ورد في المادة 
المشتكى عميو ساريًا الى ان يصدر النائب العام قراره في الدعوى ، واذا كان قراره باالتيام او بمزوم 

  .يخمى سبيمو حسب االصول  المحاكمة، فيبقى حكميا الى ان تنتيي محاكمتو او

 



 : تعديالت المادة 

 وتم تعديميا  2017لسنة  32ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بموجب القانون المعدل رقم  -
واضافة الفقرة ( 2)باعتبار ما ورد فييا فقرة وتم تعديميا  2009لسنة  19بموجب القانون المعدل رقم 

 . 2006لسنة  15القانون المعدل رقم  بالنص الحالي البيا بموجب( 1)

: السابق كما يمي ( 1)حيث كان نص الفقرة 
 . يكون التوقيف في الجنايات وجوبيا ويحال المتيم لممحاكمة موقوفا او مكفوال . 1

 135المادة 

حيثما تقضي الضرورة ) يجب ان تشتمل قرارات المدعي العام والنائب العام المذكورة في ىذا الفصل 
عمى اسم المشتكي ، واسم المشتكى عميو وشيرتو وعمره ومحل والدتو وموطنو ورقمو الوطني ( ك بذل

أو الشخصي واذا كان موقوفًا بيان تاريخ توقيفو ، مع بيان موجز لمفعل المسند اليو ، وتاريخ وقوعو 
الجرم واالسباب  ونوعو ووصفو القانوني والمادة القانونية التي استند الييا واالدلة عمى ارتكاب ذلك

 .التي دعت العطاء ىذا القرار 

 
 : تعديالت المادة 

 .2017لسنة  32هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعدٌلها بموجب القانون المعدل رقم  -

 136المادة 

يصدر النائب العام قرارًا واحدًا في الجرائم المتالزمة المستفادة من االوراق المعروضة عميو فاذا كان 
من نوع الجناية والبعض اآلخر من نوع الجنحة تحال القضية برمتيا الى المحكمة المختصة  بعضيا

 .لمنظر بيا سوية 

 137المادة 

: تكون الجرائم متالزمة 
 .اذا ارتكبيا في آن واحد عدة اشخاص مجتمعين . 1

 .نيم اذا ارتكبيا اشخاص متعددون في اوقات واماكن مختمفة بناء عمى اتفاق فيما بي. 2

 .اذا كان بعضيا توطئة لمبعض اآلخر او تمييدًا لوقوعو واكمالو او لتامين بقائو بدون عقاب . 3

اذا كانت االشياء المسموبة او المختمسة او التي حصل عمييا بواسطة جناية او جنحة قد اشترك . 4
 .عدة اشخاص في اخفائيا كميا او بعضيا 

 138المادة 

تؤيد التيمة بحق المشتكى عميو الذي منعت محاكمتو ، لعدم وجود ادلة ، او  اذا ظيرت ادلة جديدة
لعدم كفائتيا فعمى المدعي العام الذي اصدر قرار منع المحاكمة ، اجراء تحقيق جديد ، ولو ان 

 .يصدر اثناء ذلك التحقيق مذكرة توقيف بحق المشتكى عميو ولو كان قد اخمي سبيمو 

 139المادة 

لة الجديدة افادات الشيود الذين سبق ذكرىم في الشكوى ولم تتمكن النيابة من احضارىم يعد من االد



في حينو واالوراق والمحاضر التي لم تكن قد بحثت اذا كان من شانيا تقوية االدلة او السير 
 .بالتحقيق في وجية تؤدي الى ظيور الحقيقة 

 
 140المادة 

مٌع المخالفات والجنح التً لم ٌعٌن القانون تنظر محاكم الصلح بحسب اختصاصها فً ج. 1
. محكمة أخرى لنظرها 

: تنظر محاكم البداٌة فً كل من . 2
الجنح الداخلة ضمن اختصاصها بمقتضى نص فً القانون والتً ٌحٌلها إلٌها المدعً العام أو . أ

. من ٌقوم مقامه 
. ن محكمة أخرى لنظرهاجمٌع الجرائم التً هً من نوع الجناٌة والتً لم ٌعٌن القانو. ب
 .جرائم الجنحة المتالزمة مع الجناٌة المحالة إلٌها بموجب قرار إتهام. ج

 :مكررة  140المادة 
اذا کان الحکم فً الدعوي ٌتوقؾ على نتٌجة الفصل فً دعوى جزائٌة أخرى جاز للمحكمة . 1

. وبقرار مسبب وقؾ األولى حتى ٌتم الفصل فً الثانٌة
كم فً الدعوى الجزائٌة ٌتوقؾ على الفصل فً مسألة من مسائل األحوال اذا كان الح. 2

الشخصٌة جاز للمحكمة وبقرار مسبب ان توقؾ الدعوي وتحدد للمشتکً علٌه او للمدعً 
. بالحق الشخصً أو للمجنً علٌه أجالً لرفع المسألة المذكورة إلى المحكمة المختصة

ة السابقة ولم ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة اذا انقضى األجل المشار إلٌه فً الفقر. 3
جاز للمحكمة الجزائٌة أن تصرؾ النظر عن وقؾ الدعوى وتفصل فٌها، كما ٌجوز أن تحدد 

. للخصوم أجال آخر اذا رأت أن هناك أسباباً تبرره
ال ٌمنع وقؾ الدعوى وفقاً لهذه المادة من اتخاذ اإلجراءات والتدابٌر الضرورٌة أو . 4

 .تعجلة كالتوقٌؾ وإخالء السبٌلالمس

 
 : تعديالت المادة 

) هكذا اصبحت هذه المادة بعد الؽاء نصها السابق واالستعاضة عنه بالنص الحالً واضافة  -
حٌث  2017لسنة  32بموجب القانون المعدل رقم  بالنص الحالً الٌها ( مكررة  140المادة 

: كان نصها السابق كما ٌلً 

لبدائية بالدرجة االولى بحسب اختصاصيا في جميع الجنح التي يحيميا الييا تنظر المحكمة ا
المدعي العام او من يقوم مقامو مما ىو خارج عن وظيفة محاكم الصمح كما تنظر بصفتيا الجنائية 
في جميع الجرائم التي ىي من نوع الجناية ، وفي جرائم الجنحة المتالزمة مع الجناية المحالة عمييا 

  .قرار االتيام بموجب 
 

 141المادة 

 .ضبط الجمسة وادارتيا منوطان برئيسييا . 1

اذا بدر من احد الحاضرين اثناء انعقاد الجمسة عالمة استحسان او استيجان او حركة ضوضاء . 2
 .المحكمة او القاضي بطرده  باية صورة كانت او اتى بما يخل بنظام الجمسة امر رئيس 

ان ، او عاد بعد طرده ، امر رئٌس المحكمة او القاضً بسجنه مدة ال تزٌد فان ابى االذع. 3
 .عن ثالثة اٌام 

واذا كان االخالل قد وقع ممن ٌؤدي وظٌفة فً المحكمة كان لها ان توقع علٌه اثناء انعقاد . 4
 .الجلسة ما لرئٌس المصلحة توقٌعه من الجزاءات التادٌبٌة 



 142المادة 

نحة او مخالفة في الجمسة من قبل شخص ما وكان من اختصاص المحكمة النظر اذا وقعت ج. 1
، بعد سماع اقوال ممثل النيابة بتمك الجريمة يجوز لممحكمة ان تحاكمو في الحال وتحكم عميو 

العامة ودفاع ذلك الشخص ، بالعقوبة التي يستحقيا ويخضع حكميا ىذا لسائر الطرق التي تخضع 
 .ة عنيا ليا االحكام الصادر

اذا كان الجرم يخرج عن اختصاص المحكمة ، نظمت المحكمة محضرًا بالواقع وارسمتو مع . 2
 .المشتكى عميو موقوفًا الى المدعي العام لمالحقتو 

ال تتوقف محاكمة المشتكى عميو في ىذه الحالة عمى شكوى او دعوى شخصية اذا كانت . 3
 .لمحصول عمى مثل ذلك ون لرفع الدعوى فييا الجريمة من الجرائم التي يشترط القان

 143المادة 

اذا كان الجرم الواقع جناية نظم رئيس المحكمة او القاضي محضرًا بالواقع وامر بتوقيف المشتكى 
 .عميو واحالو عمى المدعي العام لمالحقتو 

 144المادة 

 .يكون نظرىا وفقا لمقواعد العادية الجرائم التي تقع في الجمسة ولم تحكم فييا المحكمة حال انعقادىا 

 145المادة 

اذا وقع من المحامي اثناء قيامو بواجبو في الجمسة وبسببو ما يستدعي مؤاخذتو جزائيا او ما يجوز 
اعتباره تشويشا مخال بالنظام يحرر رئيس الجمسة محضرا بما حدث ولممحكمة ان تقرر احالة 

يق اذا كان ما وقع منو يستدعي مؤاخذتو جزائيا والى نقيب المحامي الى المدعي العام الجراء التحق
وفي الحالتين ال يجوز ان يكون رئيس . المحامين اذا كان ما وقع منو يستدعي مؤاخذتو تاديبيا 

 .الجمسة التي وقع فييا الحادث او احد اعضائيا عضوا في المحكمة التي تنظر الدعوى 

 146المادة 

رفة محضر او احد افراد الشرطة او الدرك وفاقا لالصول المعينة في تبمغ االوراق القضائية بمع
 .قانون اصول المحاكمات المدنية مع مراعاة االحكام الخاصة الواردة في ىذا القانون 

 
 : تعديالت المادة 

) الواردة فييا واالستعاضة عنيا بكممة ( الحقوقية ) ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد الغاء كممة  -
 . 2006لسنة  15بموجب القانون المعدل رقم ( نية المد

 147المادة 

 .المتيم بريء حتى تثبت ادانتو بحكم قطعي. 1

تقام البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق االثبات ويحكم القاضي حسب قناعتو . 2
 .الشخصية

 .ه الطريقةاذا نص القانون عمى طريقة معينة لالثبات وجب التقيد بيذ. 3

اذا لم تقم البينة عمى الواقعة يقرر القاضي براءة المتيم او الظنين او المشتكى عميو من الجريمة . 4



 .المسندة اليو

 
 : تعديالت المادة 

وتم اضافة  2017لسنة  32هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعدٌلها بموجب القانون المعدل رقم  -
(  2،3،4) لتصبح برقم ( 1،2،3) ا ثم باعادة ترقٌم الفقرات بالنص الحالً الٌه( 1)الفقرة 

 . 2001لسنة  16بموجب القانون المعدل رقم 

 148المادة 

ال يجوز لمقاضي ان يعتمد اال البينات التي قدمت اثناء المحاكمة وتناقش فييا الخصوم بصورة . 1
 .عمنية 

جدت قرينة اخرى تؤيدىا ويحق لممتيم يجوز االعتماد عمى اقوال متيم ضد متيم آخر اذا و. 2
 .اآلخر او وكيمو مناقشة المتيم المذكور

 
 : تعديالت المادة 

منها السابق واالستعاضة عنه بالنص ( 1)هكذا اصبحت هذه المادة بعد الؽاء نص الفقرة  -
رة وكانت قد عدلت باعتبار ما جاء فٌها فق 2001لسنة  16الحالً بموجب القانون المعدل رقم 

حٌث كان نص الفقرة  1968لسنة  39الٌها بموجب القانون المعدل رقم  2واضافة الفقرة  1
:  السابقة كما ٌلً ( 1)
ٌجوز للقاضً ان ال ٌعتمد اال البٌنات التً قدمت اثناء المحاكمة وتناقش فٌها الخصوم .  1

 .بصورة علنٌة 

 149المادة 

زائية وجب عمى القاضي اتباع قواعد االثبات اذا وجد ادعاء بالحق الشخصي مع القضية الج
 .الخاصة بو 

 150المادة 

يعمل بالضبط الذي ينظمو افراد الضابطة العدلية في الجنح والمخالفات المكمفون باثباتيا بموجب 
 .احكام القوانين الخاصة ولممشتكى عميو اثبات عكسيا بجميع طرق االثبات 

 
 : تعديالت المادة 

هذه المادة بعد الؽاء نصها السابق واالستعاضة عنه بالنص الحالً بموجب  هكذا اصبحت -
: حٌث كان نصها السابق كما ٌلً  2001لسنة  16القانون المعدل رقم 

ٌعمل بالضبط الذي ٌنظمه افراد الضابطة العدلٌة فً الجنح والمخالفات المكلفون باستثباتها .  1
. العكس بموجب احكام القوانٌن الخاصة حتى ٌثبت 

 .وٌشترط فً اثبات العكس ان تكون البٌنة كتابٌة او بواسطة شهود .  2

 151المادة 

: لكي تكون لمضبط قوة اثباتية يجب
 .ان يكون قد نظم ضمن حدود اختصاص الموظف واثناء قيامو بميام وظيفتو. أ 

 .ان ٌكون الموظؾ قد شهد الواقعة بنفسه. ب
. الشكلان ٌكون الضبط صحٌحا فً . ج



 .اما الضبوط االخرى فتكون جمٌعها كمعلومات عادٌة    
 152المادة 

 .ال يجوز اثبات واقعة بالرسائل المتبادلة بين المتيم او الظنين او المشتكى عميو ومحاميو

 153المادة 

تسمع شيادة أي من اصول المتيم او الظنين او فروعو او زوجو ولو بعد انقضاء الرابطة الزوجية 
 . انو يجوز ليم االمتناع عن اداء الشيادة ضده او ضد شركاءه في اتيام واحداال

 
 : تعديالت المادة 

هكذا اصبحت هذه المادة بعد الؽاء نصها السابق واالستعاضة عنه بالنص الحالً بموجب  -
: حٌث كان نصها السابق كما ٌلً  2001لسنة  16القانون المعدل رقم 

اصول المتهم او الظنٌن او فروعه او زوجه علٌه كما ال ٌرؼم هؤالء على ال تقبل شهادة اي من 
 .اداء الشهادة ضد شركاء ذلك المتهم او الظنٌن فً اتهام واحد 

 154المادة 

اذا دعي اي من اصول المتيم او الظنين او فروعو او زوجو الداء الشيادة دفاعا عنو فان الشيادة 
في االستجواب او في مناقشة المدعي العام يجوز االستناد الييا  المعطاة عمى الوجو المذكور سواء

 .في اثبات الجرم المسند الى المتيم او الظنين

 155المادة 

تقبل شيادة كل من االصول والفروع او الزوج في االجراءات الجزائية التي يقيميا احدىم عمى اآلخر 
 .ي االجراءات المتعمقة بالزنالضرر جسماني او الستعمال احدىم الشدة مع اآلخر او ف

 156المادة 

تقبل الشيادة عمى السماع عن قول قيل في الوقت الذي يزعم بوقوع الجرم فيو او قبل وقوعو او بعده 
ببرىة وجيزة اذا كان يتعمق مباشرة بواقعة او وقائع ليا مساس بالقضية عمى ان تكون ىذه الشيادة قد 

 .نقمت عن شخص ىو نفسو شاىد ايضا

 157المادة 

يجوز قبول الشيادة عن قول قالو شخص يدعي بوقوع فعل تعد عميو ويتعمق بذلك الفعل او 
سنحت لو الفرصة  بالظروف التي اكتنفتو اذا قالو حين وقوع الفعل او بعد ذلك ببرىة وجيزة او حالما

لرفع شكوى بذلك او اذا كان القول مرتبطا بالفعل ارتباطا يجعمو قسما من سياق الظروف المتعمقة 
مباشرة بارتكاب الجرم او اذا ادى ذلك القول من قبل المعتدى عميو حينما كان عمى فراش الموت او 

ص الذي ادى ذلك القول لم كان يعتقد بانو في دور النزع كنتيجة مباشرة لمتعدي وان كان الشخ
يحضر كشاىد او تعذر حضوره لدى المحاكمة لوفاتو او عجزه او مرضو او تغيبو عن المممكة 

 .االردنية الياشمية

 158المادة 
ٌجوز سماع الشهود الذٌن لم ٌبلؽوا خمس عشرة سنة من دون حلؾ ٌمٌن على سبٌل . أ.1

.  االستدالل اذا تبٌن أنهم ال ٌدركون كنه الٌمٌن
ان الشهادة التً تؤخذ على سبٌل االستدالل ال تكفً وحدها لإلدانة ما لم تكن مؤٌدة ببٌنة . ب



.  أخرى
من هذه الفقرة ، ٌستخدم ( ب)و) أ)من هذا القانون والبندٌن ( 74)مع مراعاة أحكام المادة . ج

لفقرة وذلك حماٌة من هذه ا( د)المدعً العام والمحكمة التقنٌة الحدٌثة بحسب ما ٌقضً به البند 
من العمر عند اإلدالء بشهاداتهم وعلى ان تتٌح هذه للشهود الذٌن لم ٌكملوا الثامنة عشرة 

.  الوسائل ألي خصم مناقشة الشاهد أثناء المحاكمة، وتعد هذه الشهادة بٌنة مقبولة فً القضٌة 
جوبٌا فً حالة سماع أقوال من هذه الفقرة ، ٌکون استخدام التقنٌة الحدٌثة و( ج)لؽاٌات البند .  د

المجنً علٌه فً جرائم االعتداء على العرض إال اذا تعذر ذلك وجوازٌاً فً جمٌع الحاالت 
 .األخرى

ٌجوز للمدعً العام أو المحكمة استخدام التقنٌات الحدٌثة فً إجراءات التحقٌق والمحاكمة . 2
ن بعد من مركز اإلصالح والتاهٌل دون المساس بحق المناقشة ، وبما فً ذلك محاكمة النزٌل ع

 .لهذه الؽاٌة المودع به على النحو المبٌن فً النظام الذي ٌصدر 
تخضع األدوات المستخدمة فً التقنٌة الحدٌثة بما فً ذلك األشرطة واألقراص المدمجة . 3

 .إلجراءات الحماٌة المقررة للحفاظ على سرٌتها وخصوصٌة الشاهد أو النزٌل

 
 : المادة  تعديالت

هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعدٌلها بالؽاء نصها السابق واالستعاضة عنه بالنص الحالً  -
:  حٌث كان نصها السابق كما ٌلً  2017لسنة  32بموجب القانون المعدل رقم 

يجوز سماع الشيود الذين لم يبمغوا خمس عشرة سنة بدون حمف يمين عمى سبيل االستدالل اذا . 1
. نيم ال يدركون كنو اليمين تبين ا

ان الشيادة التي تؤخذ عمى سبيل االستدالل ال تكفي وحدىا لالدانة ما لم تكن مؤيدة ببينة اخرى . 2
. 

 159المادة 

ان االفادة التي يؤدييا المتيم ام الظنين او المشتكى عميو في غير حضور المدعي العام ويعترف 
مت النيابة بينة عمى الظروف التي اديت فييا واقتنعت المحكمة فييا بارتكابو جرمًا تقبل فقط اذا قد

 .بان المتيم او الظنين او المشتكى عميو اداىا طوعًا واختياراً 

 160المادة 

الثبات ىوية المتيم او الظنين او المشتكى عميو او ىوية من لو عالقة بالجرم ، تقبل في . 1
اثناء المحاكمات او اجراءات التحقيق اذا مدة أخرى معرض البينة البصمات أو أي وسيمة عممية معت

قدمت بواسطة الشاىد او الشيود وكانت مؤيدة بالبينة الفنية كما يجوز قبول الصور الشمسية في 
 .لمتعرف عمى صاحبيا معرض البينة 

 .عند تطبٌق حكم هذه المادة تراعى احكام الباب الثالث من الكتاب الثانً من هذا القانون . 2

 
 : تعديالت المادة 

الؽاء وتم  2017لسنة  32هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعدٌلها بموجب القانون المعدل رقم  -
 . 1966لسنة  75نصها السابق واالستعاضة عنه بالنص الحالً بموجب القانون المعدل رقم 

 161المادة 



عن مختبر الحكومة الكيماوي او ان التقرير الذي يستدل منو بانو صادر من الموظف المسؤول . 1
نتيجة الفحص الكيماوي او التحميل الذي من محمل الحكومة الكيماوي والموقع بتوقيعو والمتضمن 

اجراه بنفسو بشان اية مادة مشتبو فييا يقبل في معرض البينة في االجراءات الجزائية دون ان يدعى 
 .او المحمل كشاىد ذلك الموظف 

يترتب عمى الموظف او المحمل ان يحضر كشاىد في االجراءات ( 1)الفقرة  بالرغم من احكام. 2
رات المحكمة او قاضي الصمح ان الجزائية القائمة امام اية محكمة بما في ذلك محكمة الصمح اذا 

 .حضوره ضروري لتامين العدالة 

 162المادة 
د حلؾ الٌمٌن لوفاته أو عجزه اذا تعذر سماع شاهد ادلى بشهادته فً التحقٌقات االبتدائٌة بع. 1

أو مرضه أو ؼٌابه عن المملكة أو ألي سبب من األسباب ترى المحكمة معه عدم تمكنها من 
سماع شهادته ٌجوز للمحكمة ان تامر بتالوة إفادته أثناء المحاكمة كبٌنة فً الدعوى وفً الجنح 

عن أي شاهد لألسباب نفسها التً ال ٌتم إجراء تحقٌق ابتدائً فٌها ٌجوز للمحكمة صرؾ النظر 
 .والمبٌنة فً هذه المادة

لممحكمة ان تامر ولو من تمقاء نفسيا اثناء نظر الدعوى وفي اي دور من ادوار المحاكمة فييا . 2
 .بتقديم اي دليل وبدعوة اي شاىد تراه الزمًا لظيور الحقيقة 

 
 : تعديالت المادة 

 2017لسنة  32بموجب القانون المعدل رقم هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعدٌلها  -
 1نص الفقرة وتم الؽاء  2006لسنة  15منها بموجب القانون المعدل رقم ( 3)الفقرة الؽاء وتم 

حٌث كان  2001لسنة  16منها واالستعاضة عنه بالنص الحالً بموجب القانون المعدل رقم 
: نصها السابق كما ٌلً 

 
دة فً التحقٌقات االولٌة بعد حلفه الٌمٌن الى المحكمة لوفاته اذا تعذر احضار شاهد ادى شها. 1

او عجزه او مرضه او ؼٌابه عن المملكة االردنٌة الهاشمٌة ٌجوز للمحكمة ان تامر بتالوة افادته 
. اثناء المحاكمة كبٌنة فً القضٌة 

 .اذا كان الشاهد احد رجال الدٌن ( 76)ٌعمل بالمادة . 3

 163المادة 

الشاىد مذكرة دعوى الداء الشيادة ولم يحضر تصدر المحكمة مذكرة احضار بحقو وليا ان  اذا ابمغ
 .تقضي بتغريمو حتى خمسين دينارا 

 
 : تعديالت المادة 

الؽاء وتم  2017لسنة  32هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعدٌلها بموجب القانون المعدل رقم  -
حتى عشرٌن دٌنارا بموجب ) عاضة عنها بعبارة واالست( حتى خمسة دنانٌر ؼرامة ) عبارة 

 . 2001لسنة  16القانون المعدل رقم 

 164المادة 

اذا حضر الشاىد المحكوم عميو بالغرامة ، ان كان اثناء المحاكمة او بعدىا، وابدى عذرًا مشروعًا 
 .عن غيابو فمممحكمة ان تعفيو منيا 



 165المادة 

ني عن اداء اليمين او عن االجابة عمى االسئمة التي توجييا اليو اذا امتنع الشاىد بغير مبرر قانو
المحكمة فيجوز ليا ان تودعو السجن مدة ال تتجاوز شيرًا واحدًا واذا قبل اثناء مدة ايداعو السجن 
وقبل اختتام االجراءات ان يحمف اليمين ويجيب عمى االسئمة التي تمقى عميو يفرج عنو في الحال 

 .بعد قيامو بذلك 

 166المادة 

يصدر بحقو المدعي العام قرار ظن من ال يقدم اي شخص لممحاكمة امام محكمة بدائية ، ما لم . 1
 .اجل محاكمتو بتمك الجريمة 

اذا سلم الظنٌن نفسه أو قبض علٌه قبل سقوط الدعوى بالتقادم أو بالعفو العام ولم ٌسبق . 2
ظنٌن مع ملؾ الدعوى على المدعً العام استجوابه عن الجنحة وجب على المحكمة عرض ال

 .من هذا القانون ( 114)إلجراء المقتضى القانونً بشأنه وفق أحكام المادة 
 .تنعقد جلسات المحكمة البدائٌة بحضور ممثل النٌابة العامة والكاتب . 3

 
 : تعديالت المادة 

 .2017لسنة  32قم هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعدٌلها بموجب القانون المعدل ر -

 167المادة 
فً المحاكمات التً تجري أمام قاضً الصلح وؼٌرها التً ال ٌفرض القانون تمثٌل النٌابة . 1

العامة فٌها ٌجوز للشاكً أو وكٌله القٌام بدور ممثل النٌابة العامة فٌها من حٌث تسمٌة البٌنة 
 .خبرة إن كان لها من مقتضىوتقدٌمها واستجواب الشهود ومناقشة الدفاع وطلب إجراء ال

فً الحاالت التً تقام فٌها الدعوى مباشرة أمام محكمة الصلح من قبل المشتكً أو وكٌله . 2
: ٌترتب مراعاة ما ٌلً

على المشتكً أن ٌقدم الئحة شكواه متضمنة اسم وعنوان كل من المشتكً والمشتكى علٌه، . أ
ٌه وتارٌخ وقوعه ومع توقٌع المشتکً على تلك وبٌاناً موجزاً عن الفعل المسند للمشتكى عل

. الالئحة 
على المشتكً أن ٌرفق بالئحة شكواه فور تقدٌمها قائمة بٌناته التً تثبت ارتکاب المشتکً . ب

علٌه الفعل المشکو منه، متضمنا أسماء شهوده، وبٌناته الخطٌة التً تحت ٌده، وتحدٌد بٌناته 
 .السماح له بتقدٌمها فً أي مرحلة الحقة  تحت ٌد الؽٌر، وذلك تحت طائلة عدم

إذا تم تقدٌم إدعاء بالحق الشخصً فً الحاالت المبٌنة فً الفقرة السابقة من هذه المادة، . 3
فٌتعٌن على المدعً بالحق الشخصً أو وكٌله تقدٌم بٌناته المؤٌدة الدعائه فور تقدٌمه على 

 .عدم السماح له بتقدٌمها فً أي مرحلة الحقة النحو المبٌن فً تلك الفقرة، وذلك تحت طائلة 

 
 : تعديالت المادة 

هكذا اصبحت هذه المادة بعد الؽاء نصها السابق واالستعاضة عنه بالنص الحالً بموجب  -
: حٌث كان نصها السابق كما ٌلً  2017لسنة  32القانون المعدل رقم 

لتي ال يفرض القانون تمثيل النيابة فييا في المحاكمات التي تجري امام قاضي الصمح وغيرىا ا
يجوز لمشاكي او وكيمو حضور المحاكمة والقيام بدور ممثل النيابة فييا من حيث تسمية البينة 

  .وتقديميا 

 168المادة 



باستثناء جمسة تالوة التيمة عمى المشتكى عميو وسؤالو عنيا والجمسة المخصصة إلعطاء افادتو . 1
تكى عميو في دعاوى الجنح ان ينيب عنو وكيال من المحامين لحضور المحاكمة الدفاعية يجوز لممش

 بدال عنو ما لم تقرر المحكمة ان حضوره بالذات ضروري لتحقيق العدالة 

من هذه المادة اذا كان الظنٌن شخصا معنوٌا ٌسوغ له فً  1على الرؼم مما ورد فً الفقرة . 2
 .المحكمة حضور ممثله بالذات ن المحامٌن ما لم تقرر الدعوى الجنحٌة ان ٌنٌب عنه وكٌال م

 
 : تعديالت المادة 

وتم  2009لسنة  19ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بموجب القانون المعدل رقم  -
بالنص الحالي الييا بموجب القانون المعدل ( 2) واضافة الفقرة ( 1)باعتبار ما ورد فييا فقرة تعديميا 

 . 2001ة لسن 16رقم 

: السابق كما يمي ( 1)حيث كان نص الفقرة 
يسوغ لمظنين في دعاوى الجنحة غير المعاقب عمييا بالحبس ان ينيب عنو وكيال ما لم تقرر . 1

 .المحكمة حضوره بالذات 

 169المادة 

اذا لم يحضر الظنين الى المحكمة في اليوم والساعة المعينين في مذكرة الدعوى المبمغة لو حسب 
االصول لممحكمة ان تحاكمو غيابيًا ، ولو كان مكفواًل وليا في مثل ىذه الحالة االخيرة ان تصدر 

 .مذكرة قبض بحقو 

 170المادة 

اذا حضر المدعي بالحق الشخصي او الظنين المحاكمة ثم انسحب منيا الي سبب كان او اذا 
ىية بحقو وتبدا مدة االستئناف غاب عن المحاكمة بعد حضوره احدى جمساتيا تعتبر المحاكمة وجا

 .من تاريخ تبمغو الحكم وفق احكام قانون اصول المحاكمات المدنية المعمول بو 

 
 : تعديالت المادة 

 . 2006لسنة  15ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بموجب القانون المعدل رقم  -

 171المادة 

ءىا سرًا بداعي المحافظة عمى النظام العام او تجري المحاكمة عالنية ما لم تقرر المحكمة اجرا
 .االخالق ويمكن في جميع االحوال منع االحداث او فئة معينة من الناس من حضور المحاكمة 

 172المادة 

عند البدء في المحاكمة يتمو كاتب المحكمة قرار الظن واالوراق والوثائق االخرى ان وجدت . 1
الدعوى ، ثم تسال المحكمة الظنين عي الشخصي او وكيمو وقائع ويوضح ممثل النيابة العامة والمد

 .عن التيمة المسندة اليو 

اذا اعترف الظنين بالتيمة يامر الرئيس بتسجيل اعترافو بكممات اقرب ما تكون الى االلفاظ التي . 2



ه اال اذا بدت بالعقوبة التي تستمزميا جريمتاستعمميا في اعترافو ومن ثم تدينو المحكمة وتحكم عميو 
 .ليا اسباب كافية تقضي بعكس ذلك 

يعتبر انو غير معترف بالتيمة ويامر رئيس المحكمة اذا رفض الظنين االجابة او التزام الصمت . 3
 .بتدوين ذلك في الضبط 

اذا انكر الظنين التيمة او رفض االجابة عمييا او لم تقنع المحكمة باعترافو تشرع في استماع . 4
 .ات وفقًا لما ىو منصوص عميو فيما بعدالبين

 
 : تعديالت المادة 

 . 2017لسنة  32هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعدٌلها بموجب القانون المعدل رقم  -

 173المادة 
تدعو المحكمة شهود النٌابة وشهود المدعً الشخصً وتسمع أقوالهم من قبلها مباشرة . 1

، على انه ٌجوز للمحكمة ان تأمر بتالوة الشهادة (وجدت إن)وتعرض علٌهم المواد الجرمٌة 
 .التً أعطٌت بعد حلؾ الٌمٌن فً التحقٌق االبتدائً اذا قبل المشتكى علٌه او وكٌله ذلك

بعد فراغ المحكمة من سماع شهادة الشاهد ، ٌجوز للظنٌن أو محامٌه ان ٌوجه بوساطة . 2
لتهمة بما فً ذلك المشتكً اذا دعً كشاهد ، المحكمة أي سؤال إلى كل شاهد دعً ألثبات ا

وٌجوز للنٌابة العامة توجٌه مثل هذه األسئلة فً المسائل التً اثٌرت ، كما ٌجوز للنٌابة ان 
توجه اسئلة إلى شهود الدفاع ، وفً هذه الحالة ٌجوز للظنٌن أو وكٌله أٌضا توجٌه أسئلة بحدود 

 .دعً بالحق الشخصً مناقشة أي شاهد بشأن هذا االدعاءالمسائل التً أثارتها النٌابة العامة وللم
فً جمٌع األحوال للمحكمة ان تستوضح من أي شاهد عن كل ما تراه الزما إلظهار الحقٌقة . 3
. 
ٌدون فً المحاضر جمٌع ما ٌثار أثناء االستجواب والمناقشة بما فً ذلك االعتراضات التً . 4

 .تثار أثناء المحاكمة 
م ٌوكل للظنٌن محام فللمحكمة عند استجواب كل شاهد ان تسال الظنٌن اذا كان ٌرؼب اذا ل. 5

 .فً توجٌه أسئلة للشاهد وتدون فً المحضر أجوبة الشاهد علٌها 

 
 : تعديالت المادة 

ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد الغاء نصيا السابق واالستعاضة عنو بالنص الحالي بموجب  -
 :حيث كان نصيا السابق كما يمي  2017لسنة  32رقم  القانون المعدل

تدعو المحكمة شيود النيابة وشيود المدعي الشخصي وتسمع اقواليم من قبميا مباشرة وتعرض . 1
الشخصي توجيو اسئمة لكل شاىد ، ، ويجوز لمنيابة والمدعي ( ان وجدت ) عمييم المواد الجرمية 

. ىذه االسئمة الى الشيود ويناقشيم فييا  كما يجوز لمظنين او وكيمو ان يوجو مثل
اذا لم يوكل لمظنين محاميًا فمممحكمة عند استجواب كل شاىد ان تسال الظنين اذا كان يرغب . 2

 .واجوبة الشيود عمييا في توجيو اسئمة الى ذلك الشاىد وتدون في الضبط اسئمتو 

 174المادة 

ه عن اسمو وشيرتو وعمره ومينتو وموطنو وىل يسال رئيس المحكمة كل شاىد قبل سماع شيادت. 1



القرابة ويحمفو اليمين باهلل العظيم بان يشيد ىو في خدمة احد الفريقين او من ذوي قرباه وعن درجة 
 .الحق بدون زيادة او نقصان ويدون جميع ذلك في محضر المحاكمة 

ينيا اذا وجد تناقض فييا مع تتمى عمى الشاىد افادتو السابقة ان وجدت ويطمب منو التوفيق ب. 2
 .افادتو المؤداة امام المحكمة 

 175المادة 

بعد سماع بينة النيابة يجوز لممحكمة ان تقرر عدم وجود قضية ضد الظنين وان تصدر قرارىا . 1
افادة دفاعا عن نفسو فاذا اعطى مثل الفاصل فييا واال سالت الظنين عما اذا كان يرغب في اعطاء 

 .جاز لممثل النيابة العامة مناقشتو ىذه االفادة 

بعد أن ٌعطى الظنٌن إفادة تسأله المحكمة اذا كان لدٌه شهود أو بٌنة أخرى ٌعزز فٌها دفاعه . 2
عاجزا عن تقدٌم البٌنة، فاذا ذكر ان لدٌه شهودا أو بٌنة أخرى وجب علٌه، وتحت طائلة اعتباره 

إعطاء تلك اإلفادة بما فً ذلك أسماء شهوده مع  تقدٌم قائمة ببٌناته خالل أسبوعٌن من تارٌخ
بٌان محال إقامتهم ، وتقرر المحكمة دعوتهم واالستماع إلى شهاداتهم، إال إذا رأت أن ال عالقة 

 .لهم بالدعوى وأنها ستؤدي إلى إعاقة سٌر العدالة أو تأخٌر ؼٌر مبرر للفصل فً الدعوى

 
 : تعديالت المادة 

الؽاء وتم  2017لسنة  32مادة بعد تعدٌلها بموجب القانون المعدل رقم هكذا اصبحت هذه ال -
لسنة  16منها واالستعاضة عنه بالنص الحالً بموجب القانون المعدل رقم  1نص الفقرة 

: حٌث كان السابق كما ٌلً  2001
دفاعاً بعد االنتهاء من استماع البٌنات تسال المحكمة الظنٌن عما اذا ٌرؼب فً اعطاء افادة .  1

. عن نفسه فاذا اعطى مثل هذه االفادة جاز لممثل النٌابة العامة مناقشته 

بعد ان يعطي الظنين افادة تسالو المحكمة اذا كان لديو شيود او بينة اخرى يعزز فييا دفاعو . 2
. فاذا ذكر ان لديو شيودًا دعتيم المحكمة وسمعت شياداتيم 

. الظنين ما لم تقرر المحكمة عكس ذلك  تدعو المحكمة شيود الدفاع عمى نفقة. 3
لمظنين او وكيمو حق توجيو اسئمة الى شيود الدفاع ، كما ان لممثل النيابة والمدعي الشخصي . 4

  .حق مناقشة ىؤالء الشيود

 176المادة 

بعد استماع البينات يبدي المدعي الشخصي مطالبو وممثل النيابة العامة مطالعتو والظنين والمسؤول 
 .مال دفاعيما وبعد ذلك تحكم المحكمة في الحال او في جمسة تالية بال

 177المادة 

اذا ثبت ان الظنين ارتكب الجرم المسند اليو تحكم عميو المحكمة بالعقوبة وتقضي في الحكم نفسو 
 .بااللزامات المدنية 

 178المادة 
دلة أو عدم کفاٌتها وبعدم تقضً المحكمة باإلدانة عند ثبوت الفعل وبالبراءة عند انتفاء األ

المسؤولٌة اذا كان الفعل ال ٌؤلؾ جرماً او ال ٌستوجب عقاباً كما تقضً فً الوقت نفسه بالزام 
المدعً الشخصً بناء على طلب الظنٌن بالتعوٌض اذا ظهر لها ان الدعوى أقٌمت علٌه 

 .بصورة كٌدٌة



 
 : تعديالت المادة 

اء نصيا السابق واالستعاضة عنو بالنص الحالي بموجب ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد الغ -
: حيث كان نصيا السابق كما يمي  2017لسنة  32القانون المعدل رقم 

اذا تبين ان الفعل ال يؤلف جرمًا او ان الظنين برىء منو قررت المحكمة عدم مسؤوليتو او اعمنت 
التعويض اذا ظير ليا ان  براءتو وتقضي عمى المدعي الشخصي في الوقت ذاتو بطمب الظنين

 .الدعوى اقيمت عميو بصورة كيدية 

 179المادة 

اذا كان الفعل من نوع المخالفة او الجنحة العائد حق النظر فييا الى المحكمة الصمحية تقضي . 1
 .المحكمة باساس القضية وبالتعويض الشخصي عند االقتضاء 

المحكمة البدائٌة تقضً المحكمة فٌهما بحكم  اما اذا كان الفعل مالزماً لجنحة من اختصاص. 2
 .واحد 

 
 : تعديالت المادة 

ولم ٌطلب المدعً العام او المدعً الشخصً ) هكذا اصبحت هذه المادة بعد الؽاء عبارة  -
 16منها بموجب القانون المعدل رقم  1الواردة فً الفقرة ( احالة الدعوى على تلك المحكمة 

 . 2001لسنة 

 180 المادة

اذا وجدت المحكمة ان الفعل يشكل جريمة جناية ، قضت بعدم اختصاصيا، واذا اصر المدعي 
العام عمى قراره الظني ، عند توديع الدعوى اليو عندئذ يحل الخالف عمى االختصاص بطريقة 

 .تعيين المرجع ويبقى ليا حق اصدار مذكرة التوقيف عند الحاجة 

 181المادة 

 .قات الدعوى وفقًا الحكام نظام رسوم المحاكم يحكم برسوم ونف. 1

ٌمكن اعفاء المدعً الشخصً الذي خسر الدعوى من الرسوم والنفقات كلها او بعضها اذا . 2
 .اتضح حسن نٌته 

 182المادة 

يجب ان يشتمل الحكم النيائي عمى العمل واالسباب الموجبة لو وان تذكر فيو المادة القانونية 
 .الفعل وىل ىو قابل لمطعن ام ال  المنطبق عمييا

 
 : تعديالت المادة 

 . 2017لسنة  32هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعدٌلها بموجب القانون المعدل رقم  -

 183المادة 

 .يوقع قضاة المحكمة مسودة الحكم قبل تفييمو ويوقعيا الكاتب غب تالوتو . 1

الكاتب بدٌنار حتى عشرة دنانٌر ؼرامة واستهدؾ واذا كان الحكم خالٌاً من التوقٌع ؼرم . 2
 .القاضً للشكوى من الحكام 

 .تصدر المحكمة حكمها باالجماع او باالكثرٌة . 3



 .ٌتلو رئٌس المحكمة او من ٌنٌبه الحكم فً جلسة علنٌة وٌؤرخ بتارٌخ تفهمه . 4
مع اوراق الدعوى  ٌسجل الحكم بعد صدوره فً سجل المحكمة الخاص وٌحفظ اصل الحكم. 5

 .العائدة الٌه 
 184المادة 

ان يعترض عمى الحكم في ميعاد عشرة ايام ابتداء من اليوم لممحكوم عميو غيابيًا أو بمثابة الوجاىي 
 .الذي يمي تاريخ تبمغو الحكم وذلك باستدعاء يرفعو الى المحكمة التي اصدرت الحكم 

 
 : تعديالت المادة 

 . 2017لسنة  32ه المادة بعد تعدٌلها بموجب القانون المعدل رقم هكذا اصبحت هذ -

 185المادة 
 .ٌرد االعتراض الوارد بعد انقضاء المٌعاد المبٌن فً المادة السابقة. 1
( 8)والمادة ( 7)من المادة ( 1)أما اذا لم ٌبلػ المحكوم علٌه ؼٌابٌاً الحكم وفقاً لنص الفقرة . 2

كمات المدنٌة أو لم ٌستدل من معامالت إنفاذه ان المحكوم علٌه قد علم من قانون أصول المحا
 .بصدوره ٌبقى االعتراض مقبوالً حتى سقوط العقوبة بالتقادم

من هذه المادة فانه ال ٌعتبر تبلٌػ الوكٌل منتجاً ألثاره ( 2)لؽاٌات تطبٌق أحكام الفقرة . 3
 .القانونٌة فً األحكام الؽٌابٌة 

 
 : المادة  تعديالت

ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد الغاء نصيا السابق واالستعاضة عنو بالنص الحالي بموجب  -
: حيث كان نصيا السابق كما يمي  2017لسنة  32القانون المعدل رقم 

. يرد االعتراض الوارد بعد انقضاء الميعاد المبين في المادة السابقة . 1
لحكم بالذات او لم ٌستدل من معامالت انفاذه ان المحكوم علٌه اما اذا لم ٌبلػ المحكوم علٌه ا. 2

 .بالتقادم علم بصدوره ٌبقى االعتراض مقبوالً حتى سقوط العقوبة 

 186المادة 

يرد االعتراض اذا لم يحضر المحكوم عميو الجمسة االولى لممحاكمة االعتراضية او تغيب قبل ان 
 .يتقرر قبول اعتراضو شكاًل 

 187المادة 

المتعمقة  180اذا قبل االعتراض شكاًل اعتبر الحكم الغيابي كانو لم يكن مع مراعاة احكام المادة 
 .بمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة 

 188المادة 

ال يسوغ االعتراض عمى الحكم الغيابي القاضي برد االعتراض وانما يسوغ استئنافو وفقًا لالصول . 1
 .المبينة فيما بعد 

 .ٌشمل هذا االستئناؾ الحكم الؽٌابً االول و. 2
 189المادة 

ال يقبل الحكم الغيابي الصادر بمثابة الوجاىي االعتراض وانما يسوغ استئنافو وفقًا لالصول . 1
 .المبينة فيما بعد 



اذا تضمن الحكم الغيابي انو قابل لالعتراض ، ولم يكن كذلك ، قررت المحكمة رد االعتراض ، . 2
القانونية وتبتدئ من اليوم الذي يمي ى لممحكوم عميو المعترض استئناف الحكم خالل المدة ويبق

 .صدور قرار الرد ، او تبمغو اذا كان غيابيًا 

 190المادة 

في نياية كل خمسة عشر يومًا من كل شير ترسل المحكمة الى النائب العام جدواًل باالحكام 
 .الصادرة خالليا 

 191المادة 

الطعن بطريق االستئناف في االحكام الجنحوية ويجري وفقًا لمقواعد واالصول المنصوص عمييا يقبل 
 .أو في أي قانون آخر ىذا القانون في 

 
 : تعديالت المادة 

 . 2017لسنة  32هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعدٌلها بموجب القانون المعدل رقم  -

 192المادة 

 .يعاد االستئناف وال قبل البت في االستئناف عند وقوعو ال ينفذ الحكم قبل انقضاء م

 193المادة 

اذا كان الظنين او المشتكى عميو موقوفًا وقضت محكمة الدرجة االولى بالبراءة اطمق سراحو فور 
 .صدور الحكم بالرغم من استئنافو واذا قضت بعقوبة الحبس او الغرامة اطمق سراحو فور انفاذىا 

 194المادة 

ي في مخالفة القوانين واالنظمة البمدية والصحية والنقل عمى الطرق االصول الموجزة اآلتي بيانيا تجر
. 

 195المادة 

عند وقوع مخالفة لمقوانين واالنظمة المذكورة وكانت تستوجب عقوبة تكديرية ترسل ورقة الضبط . 1
عل قانونًا بدون دعوة المشتكى يستوجبيا الفالمنظمة بيا الى القاضي المختص فيحكم بالعقوبة التي 

 .عميو 

 .ٌصدر القاضً حكمه فً مٌعاد عشرة اٌام ما لم ٌوجب القانون مٌعاداً اقصر من ذلك . 2
 196المادة 

 .ياخذ القاضي بصحة الوقائع المثبتة في اوراق الضبط الموافقة الصول تنظيميا 

 197المادة 

 .عل ووصفو والمادة القانونية المنطبقة عميو يشتمل القرار القاضي بالعقوبة عمى ذكر الف

 198المادة 

 .تخضع ىذه االحكام لمتبميغ ولطرق المراجعة العادية 

 199المادة 

ال تطبق االصول الموجزة المنصوص عمييا في ىذا الفصل عندما يكون في الدعوى مدع شخصي 
. 

 200المادة 



 .ر الالزمة لحسن سير المحاكمة يدير رئيس محكمة الجنايات الجمسة ويتخذ التدابي

 201المادة 

يتمتع رئيس محكمة الجنايات بسمطة يكون لو بمقتضاىا الحق في ان يتخذ من تمقاء نفسو جميع . 1
 .التدابير التي يراىا مؤدية لتامين العدالة 

 .وٌكل القانون الى ضمٌره وشرفه بذل ؼاٌة جهده فً سبٌل هذا االمر . 2
 202المادة 

لى المدعي العام بنفسو او بواسطة احد مساعديو االدعاء عمى المتيمين بالجرائم الواردة في قرار يتو
 .وال يسوغ لو ان يدعي عمى المتيمين بافعال خارجة عن منطوق قرار االتيام . االتيام 

 203المادة 

االتيام وقائمة يجب عمى المدعي العام حالما يصمو قرار االتيام ان يصرف اىتمامو بتنظيم الئحة 
باسماء الشيود ويقوم بتبميغيا مع قرار االتيام الى المتيم وبعد ان يودع اضبارة الدعوى الى المحكمة 

 .يقوم باتمام المعامالت االولية واتخاذ الوسائل الالزمة الجراء المحاكمة في الموعد المعين ليا 

 204المادة 

 .حكم يحضر ممثل النيابة جمسات المحاكمة وتفييم ال

 205المادة 

يطمب ممثل النيابة باسم القانون من المحكمة ما يرتايو من المطالب وعمى المحكمة ان تثبت مطالبو 
 .في محضر المحاكمة وتبت فييا 

 206المادة 

ال يقدم شخص لممحاكمة في قضية جنائية اال اذا كان النائب العام او من يقوم مقامو قد اصدر . 1
 .لك الجريمةقرارًا باتيامو بت

ٌنبؽً ان تتضمن الئحة االتهام اسم المتهم وتارٌخ توقٌفه ونوع الجرم المسند الٌه وتارٌخ . 2
واسم الشخص الذي وقع علٌه وقوعه وتفاصٌل التهمة والمواد القانونٌة التً ٌستند الٌها االتهام 

 .الجرم 
 207المادة 

االتيام وقائمة باسماء الشيود لممتيم قبل يوم يبمغ المدعي العام صورة عن قرار االتيام والئحة 
 .المحاكمة بسبعة ايام عمى االقل 

 208المادة 

في الجنايات التي يعاقب عمييا باإلعدام أو األشغال المؤبدة أو االعتقال المؤبد أو األشغال . 1
ذا قام  المتيم المؤقتة مدة عشر سنوات فأكثر يتعين حضور محام لممتيم في كل جمسة محاكمة وا 

باعالم المحكمة بانتياء عالقتو بمحاميو ويتعذر تعيين محام بديل لصعوبة أحوالو المادية، فيتولى 
رئيس ىيئة المحكمة تعيين محام لو، ويدفع لممحامي الذي عين بمقتضي ىذه الفقرة اتعابو وفقًا لنظام 

  .يصدر ليذه الغاية

ذي عينو المدعي العام أو رئيس الييئة عن حضور إذا تغيب المحامي الذي اختاره المتيم أو ال. 2
إحدى جمسات المحاكمة دون عذر تقبمو المحكمة، فعمييا تعيين محام آخر لتمثيل المتيم لمتابعة 



إجراءات المحاكمة المقررة لتمك الجمسة، ويتم تحديد أتعاب ىذا المحامي عمى النحو المبين في الفقرة 
 .السابقة 

يعاقب عمييا باألشغال المؤقتة مدة تقل عن عشر سنوات يجوز لممدعي العام  في الجنايات التي. 3
أو المحكمة المختصة في أي مرحمة من مراحل الدعوى الجزائية إحالة طمب المتيم لوزير العدل 
 . بالتنسيق مع نقابة المحامين لتقديم المساعدة القانونية لو أمام المحكمة اذا وجدت مسوغات لذلك

ت الرسمية المختصة أو أي من المؤسسات المعنية أو أي مواطن أو مقيم في المممكة غير لمجيا. 4
قادر عمى تعيين محام تقديم طمب إلى وزير العدل لتوفير المساعدة القانونية لو وفق أحكام 

 .التشريعات النافذة وبالتنسيق مع نقابة المحامين

تشرف عميو ( ساعدة القانونية أمام المحاكمصندوق الم)ينشأ في وزارة العدل صندوق يسمى . 5
الوزارة وتدفع منو أجور المساعدة القانونية المستحقة بموجب ىذا القانون واألنظمة والتعميمات 

 .الصادرة بموجبو 

: تتكون الموارد المالية لصندوق المساعدة القانونية مما يمي. 6
.  ازنة السنوية لوزارة العدل المخصصات المرصودة لممساعدة القانونية ضمن المو. أ

نسبة مئوية من الرسوم المستوفاة عمى الدعاوى والطمبات واإلجراءات القضائية والتنفيذية بموجب .  ب
. نظام رسوم المحاكم أو اي تشريع أخر

. اي مساىمة تقدميا نقابة المحامين. ج
 .ا كان مصدرىا خارجياالمنح واإلعانات والتبرعات وبشرط موافقة مجمس الوزراء عمييا اذ. د

تحدد بموجب نظام خاص يصدر ليذه الغاية المساعدة القانونية أمام المحاكم ومعايير وأسس . 7
استحقاقيا وشروطيا والية صرفيا وسائر األمور التنظيمية األخرى المتعمقة بيا بما في ذلك نسبة 

بتقديميا، وكيفية اإلشراف عمى  االقتطاع من الرسوم القضائية وتحديد األجور المستحقة لمن يكمف
 .صندوق المساعدة القانونية

 
 : تعديالت المادة 

ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد الغاء نصيا السابق واالستعاضة عنو بالنص الحالي بموجب  -
: حيث كان نصيا السابق كما يمي  2017لسنة  32القانون المعدل رقم 

بارة الدعوى الى المحكمة ، عمى رئيس المحكمة او من ينيبو من قضاة بعد ان يودع المدعي العام اض. 1
االشغال الشاقة المؤبدة او االعتقال المؤبد ان يحضر المتيم المحكمة في الجرائم التي يعاقب عمييا باالعدام او 

اقامة محام ى ويسال منو ىل اختار محاميًا لمدفاع عنو فان لم يكن قد فعل وكانت حالتو المادية ال تساعده عل
. عين لو الرئيس او نائبو محاميًا 

يدفع من خزينة الحكومة لممحامي الذي عين بمقتضى الفقرة السابقة اجر ال يتجاوز خمسة دنانير عن كل . 2
  .جمسة مع نفقات السفر الضرورية 

 209المادة 



 .لوكيل المتيم ان ينسخ عمى نفقتو االوراق التي يرى فييا فائدة لمدفاع 

 210لمادة ا

اذا صدر بحق مرتكبي الجرم الواحد او بعضيم قرارات اتيام مستقمة فمممحكمة ان تقرر توحيد 
 .الدعاوى المتعمقة بيم اما من تمقاء نفسيا واما بناء عمى طمب ممثل النيابة او الدفاع 

 
 : تعديالت المادة 

 . 2017لسنة  32رقم هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعدٌلها بموجب القانون المعدل  -

 211المادة 

اذا تضمن قرار االتيام عدة جرائم غير متالزمة فمممحكمة ان تقرر من تمقاء نفسيا او بناء عمى 
طمب ممثل النيابة او الدفاع ان ال يحاكم المتيمون بادئ ذي بدء اال عن بعض ىذه الجرائم دون 

 .البعض اآلخر 

 212المادة 

وال . كمة طميقًا بغير قيود وال اغالل وانما تجري عميو الحراسة الالزمة يمثل المتيم امام المح. 1
يجوز ابعاده عن الجمسة اثناء نظر الدعوى اال اذا وقع منو تشويش يستدعي ذلك وفي ىذه الحالة 

تستمر االجراءات الى ان يمكن السير فييا بحضوره ، وعمى المحكمة ان توقفو عمى ما تم في غيبتو 
 .ت من االجراءا

اذا لم يحضر المتيم الذي مثل امام المدعي العام ، والمتبمغ موعد المحاكمة ، فمممحكمة ان . 2
تحاكمو غيابيا واذا حضر احدى الجمسات وتخمف بعد ذلك عن الحضور فتجري المحاكمة بحقو 

ص عمييا ويكون الحكم في الحالة االولى قابال لالعتراض وفقا لالجراءات المنصوبمثابة الوجاىي ، 
من ىذا القانون وفي الحالة الثانية يكون الحكم قابال لالستئناف ( 189)الى ( 184)في المواد من 

 . ضمن المواعيد المحددة لذلك 

 
 : تعديالت المادة 

بالنص الحالي الييا ( 2)واضافة الفقرة ( 1)ىكذا اصبحت ىذه المادة باعتبار ما ورد فييا فقرة  -
 . 2006لسنة  15عدل رقم بموجب القانون الم

 213المادة 

يسال الرئيس المتيم عن اسمو وشيرتو وعمره ومينتو ومحل اقامتو ووالدتو وما اذا كان متزوجًا . 1
 .او صدر بحقو حكم سابق او ال 

تجري المحاكمة عالنية ما لم تقرر المحكمة اجراءىا سرًا بداعي المحافظة عمى النظام العام او . 2
في مطمق االحوال ان تمنع فئات لعامة او كانت الدعوى تتعمق بالعرض ، ولممحكمة االخالق ا

 .معينة من الناس من حضور المحاكمة 

 214المادة 

يدون كاتب المحكمة بامر الرئيس جميع وقائع المحاكمة في محضر الجمسة ويوقعو مع الييئة 



 .الحاكمة 

 215المادة 

 .د ان يدافع عن موكمو بشكل ال يخل بحرمة القانون ينبو الرئيس وكيل المتيم ان وج. 1

ينبو الرئيس المتيم ان يصغي الى كل ما سيتمى عميو ويامر كاتب المحكمة بتالوة قرار الظن . 2
 .والوثائق االخرى وقرار االتيام والئحة االتيام وقائمة اسماء الشيود والضبوط 

الموجية اليو ويوعز اليو بان ينتبو الى االدلة التي وبعد ذلك يمخص الرئيس لممتيم مآل التيمة . 3
 .سترد بحقو 

 216المادة 

بعد ان يتمو الكاتب ما ذكر في المادة السابقة من قرارات ووثائق وبعد ان يوضح ممثل النيابة . 1
 .الرئيس المتيم عن التيمة المسندة اليو وقائع الدعوى ، والمدعي الشخصي او وكيمو شكواه ، يسال 

اذا اعترف المتيم بالتيمة يامر الرئيس بتسجيل من ىذه المادة ( 4)مع مراعاة أحكام الفقرة . 2
اعترافو بكممات اقرب ما تكون الى االلفاظ التي استعمميا في اعترافو ويجوز لممحكمة االكتفاء 

 .وعندئذ تحكم عميو بالعقوبة التي تستمزميا جريمتو اال اذا رات خالف ذلك باعترافو 

اذا رفض المتيم االجابة يعتبر غير معترف بالتيمة ويامر رئيس المحكمة بتدوين ذلك في . 3
 .الضبط 

اذا انكر المتيم التيمة او رفض االجابة او لم تقنع المحكمة باعترافو بيا أو كان الجرم معاقبا . 4
 .في االستماع الى شيود االثبات  -المحكمة  -عميو باإلعدام تشرع 

 
 : يالت المادة تعد

.  2017لسنة  32هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعدٌلها بموجب القانون المعدل رقم  -

  

 217المادة 

ال يجوز لمنيابة والمدعي الشخصي استدعاء اي شخص لمشيادة لم يرد اسمو في قائمة اسماء 
 .د استدعاؤه الشيود ما لم يكن المتيم او محاميو قد تبمغ اشعارا باسم الشاىد الذي يرا

 218المادة 

 .يتخذ الرئيس عند االقتضاء التدابير الالزمة لمنع الشيود من االختالط قبل اداء الشيادة 

 219المادة 

 .يؤدي كل شاىد شيادتو منفردًا . 1

يسال الرئيس كل شاىد قبل استماع افادتو عن اسمو وشيرتو وعمره ومينتو وموطنو او سكنو . 2
او من ذوي قرباه وعن درجة القرابة قبل الجرم وىل ىو في خدمة احد الفريقين  وىل يعرف المتيم

 .ويحمفو اليمين باهلل العظيم بان ينطق بالحق بدون زيادة وال نقصان 

ال ٌجوز للمحكمة ان تأخذ بشهادة الشاهد الذي لم ٌحلؾ الٌمٌن أو ٌرفض حلفها إال على . 3
 .سبٌل االستدالل



د انو لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز ان يتمى من شيادتو التي اقرىا في اذا قرر الشاه. 4
 .التحقيق الجزء الخاص بيذه الواقعة 

تتمى اقوال الشاىد السابقة ، ويامر الرئيس كاتب المحكمة بتدوين ما يظير بينيا وبين شيادتو . 5
 .نو عن سبب ذلك من الزيادة والنقصان او التغيير والتباين ، بعد ان يستوضح م

للمحكمة أن تأمر بتالوة الشهادة التً أعطٌت بعد حلؾ الٌمٌن فً التحقٌق االبتدائً اذا وافق . 6
 .المشتكى علٌه أو وکٌله على ذلك

 
 : تعديالت المادة 

حٌث كان  2017لسنة  32هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعدٌلها بموجب القانون المعدل رقم  -
: كما ٌلً ( 3)نص الفقرة 

  .يجوز لممحكمة ان ال تاخذ بشيادة الشاىد الذي لم يحمف اليمين او انو رفض حمفيا . 3

 220المادة 

عند انتياء الشاىد من شيادتو يسالو الرئيس ىل المتيم الحاضر ىو المقصود بشيادتو ثم يسال . 1
 .المتيم عن طعنو بالشاىد وىل لو اعتراض عمى شيادتو 

حكمة قبل سماع شهادة الشاهد او اثنائها او بعدها ان تخرج المتهم او المتهمٌن من ٌجوز للم. 2
مجتمعاً مع ؼٌره عن بعض وقائع قاعة المحاكمة ان تبقً منهم من ترٌد لتستوضحه منفرداً او 

الدعوى ، ؼٌر انه ال ٌجوز ان تتابع المحاكمة قبل ان ٌطلع المتهم على االمور التً جرت 
 .بؽٌابه 

 .لممثل النٌابة العامة ان ٌطلب من المحكمة القٌام بمثل هذا االجراء  .3
 221المادة 

بعد فراغ المحكمة من سماع شيادة الشاىد ، يجوز لممتيم او محاميو ان يوجو بواسطة المحكمة . 1
المشتكي اذا دعي كشاىد ، ويجوز لمنيابة اي سؤال الى كل شاىد دعي الثبات التيمة بما في ذلك 

ان توجو مثل ىذه االسئمة في المسائل التي اثيرت ، وكذلك يجوز لمنيابة ان توجو اسئمة الى شيود 
 .ايضا توجيو اسئمة في المسائل التي اثيرت اثناء المناقشة الدفاع ، ولمدفاع 

 .وللمحكمة اٌضا ان تستوضح الشاهد عن كل ما تعتبره مساعداً على ظهور الحقٌقة . 2
لضبوط جمٌع ما ٌرد اثناء االستجواب والمناقشة وكذلك االعتراضات التً تثار ٌدون فً ا. 3

 .اثناء المحاكمة 
 222المادة 

 .ال يبرح الشاىد قاعة المحاكمة ما لم ياذن لو الرئيس بذلك 

 223المادة 

بعد سماع شيود النيابة والمدعي الشخصي يستمع الى شيود المتيم بما يتفق مع أحكام المادة 
 .من ىذا القانون( 232)

 
 : تعديالت المادة 

 . 2017لسنة  32هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعدٌلها بموجب القانون المعدل رقم  -

 224المادة 



اثناء استماع الشيود يسوغ لممحكمة ان تخرج من تريد من الشيود من قاعة المحاكمة او ادخال 
عمى حدة او بحضور بعضيم بعضًا ويسوغ لممثل واحد او اكثر ممن اخرجوا الستعادة شيادتو 

 .النيابة العامة او لمتيم ان يطمب من المحكمة القيام بمثل ىذا االجراء 

 225المادة 

اذا تبين من المحاكمة ان احد الشيود كاذب في شيادتو فعمى المحكمة ان توقفو في الحال من تمقاء 
وتحيمو لممدعي العام لمتحقيق معو ، وال توقف ىذه نفسيا او بناء عمى طمب المدعي العام او ممثمو 

  .االحالة اجراءات السير في الدعوى االصمية 

 
 : تعديالت المادة 

ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد الغاء نصيا السابق واالستعاضة عنو بالنص الحالي بموجب  -
 :حيث كان نصيا السابق كما يمي  2006لسنة  15القانون المعدل رقم 

ذا تبين من المحاكمة ان احد الشيود كاذب في افادتو فمرئيس المحكمة ان يوقفو في الحال من تمقاء ا
 .نفسو او بناء عمى طمب المدعي العام او ممثمو ثم يحال الى المدعي العام لمتحقيق معو 

 226المادة 

ع اقوالو كشاىد لممحكمة اثناء النظر في الدعوى ان تستدعي من تمقاء نفسيا اي شخص الستما. 1
مذكرة احضار اذا دعت الضرورة لذلك ، اذا رات ان ذلك يساعد عمى اظيار الحقيقة ، وليا اصدار 

 .وليا ايضا ان تسمع شيادة اي انسان يحضر من تمقاء نفسو البداء معمومات في الدعوى 

وطة المتعمقة ان تطمع المتيم والشيود وكل من لو عالقة في الدعوى عمى جميع المواد المضب. 2
 .منيم عن تمك المواد بالجرم والتي يمكن ان تكون مدارًا لثبوتو وتسال من كل واحد 

 227المادة 

اذا كان المتيم او الشيود او احدىم ال يحسنون التكمم بالمغة العربية عين رئيس المحكمة ترجمانًا . 1
 .نيم وبين المحكمة بصدق وامانة بيال يقل عمره عن الثامنة عشرة وحمفو اليمين بان يترجم فيما 

 .اذا لم تراع احكام هذه المادة ٌكون االجراء باطال. 2

 
 : تعديالت المادة 

 . 2017لسنة  32هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعدٌلها بموجب القانون المعدل رقم  -

 228المادة 

بديا االسباب الموجبة لذلك يسوغ لممتيم وممثل النيابة ان يطمب رد الترجمان المعين عمى ان ي
 .وتفصل المحكمة في االمر 

 229المادة 

ال يسوغ انتخاب الترجمان من الشيود واعضاء المحكمة الناظرة في الدعوى ولو رضي المتيم وممثل 
 .النيابة واال كان االجراء باطال

 



 : تعديالت المادة 

 . 2017لسنة  32لمعدل رقم هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعدٌلها بموجب القانون ا -

 230المادة 

وال يعرف الكتابة عين الرئيس لمترجمة بينو اذا كان المتيم او الشاىد ابكم اصم او ذا اعالقة اخرى 
 .وبين المحكمة من اعتاد مخاطبتو او مخاطبة امثالو باالشارة او بالوسائل الفنية االخرى 

 
 : تعديالت المادة 

 . 2017لسنة  32ادة بعد تعدٌلها بموجب القانون المعدل رقم هكذا اصبحت هذه الم -

 231المادة 

اذا كان االبكم االصم من الشيود او المتيمين يعرف الكتابة فيسطر كاتب المحكمة االسئمة 
 .والمالحظات ويسمميا اليو فيجيب عمييا خطيًا ، ويتولى الكاتب جميع ذلك في الجمسة 

 232المادة 
محكمة لدي االنتهاء من سماع البٌنات المقدمة من النٌابة العامة وجود قضٌة ضد اذا تبٌن لل. 1

المتهم تسأله عما اذا كان ٌرؼب فً إعطاء إفادة دفاعا عن نفسه فاذا أعطى مثل هذه اإلفادة 
 .ٌجوز للمدعً العام او ممثله مناقشة المتهم 

كان لدٌه شهود او بٌنة اخري ٌعزز بها بعد ان ٌعطً المتهم اإلفادة تسأله المحكمة عما اذا . 2
دفاعه فاذا ذکر ان لدٌه شهودا وجب علٌه وتحت طائلة اعتباره عاجزا عن تقدٌم البٌنة، ان ٌقدم 
قائمة بٌناته خالل شهر من تارٌخ إعطاء تلك اإلفادة، بما فً ذلك أسماء شهوده ومع بٌان محال 

هاداتهم، إال إذا رأت أن ال عالقة له بالدعوى، إقامتهم، وتقرر المحكمة دعوتهم واالستماع إلى ش
 .وأنها ستؤدي إلى إعاقة سٌر العدالة أو تأخٌر ؼٌر مبرر للفصل فً الدعوى 

 .تدعو المحكمة شهود الدفاع على نفقة المتهم ما لم تقرر خالؾ ذلك. 3

 
 : تعديالت المادة 

عاضة عنو بالنص الحالي بموجب السابق واالستىكذا اصبحت ىذه المادة بعد الغاء نصيا  -
: حيث كان نصيا السابق كما يمي  2017لسنة  32القانون المعدل رقم 

اذا تبين لممحكمة لدى االنتياء من سماع البينات المقدمة من النيابة وجود قضية ضد المتيم تسالو 
ز لممدعي العام عما اذا كان يرغب في اعطاء افادة دفاعا عن نفسو فاذا اعطى مثل ىذه االفادة يجو

بعد ان يعطي المتيم افادة تسالو المحكمة اذا كان لديو شيود او بينة . او ممثمو مناقشة المتيم 
اخرى يعزز بيا دفاعو فاذا ذكر ان لديو شيودًا تسمع المحكمة شيادتيم ان كانوا حاضرين واال 

. اجمت المحاكمة واصدرت ليم مذكرة حضور 
 .لمتيم ما لم تقرر المحكمة عكس ذلك يجمب شيود الدفاع عمى نفقة ا

 233المادة 
ٌتعٌن على المدعً العام إذا ظهر له أن المشتكى علٌه مصاب بمرض نفسً أو إعاقة عقلٌة . 1

أو إذا أثٌر هذا الدفع من ولٌه أو وكٌله أن ٌضعه تحت الرقابة الطبٌة الالزمة وذلك للتحقق من 
 .إجراءات التحقٌق ضدهسالمته النفسٌة والعقلٌة وال ٌوقؾ ذلك 

ٌتعٌن على المحكمة اذا ظهر لها أن المشتكى علٌه مصاب بمرض نفسً أو إعاقة عقلٌة أو . 2
اذا دفع المشتكى علٌه أو وكٌله بذلك، أن تصدر قراراً بوضعه تحت رقابة ثالثة من أطباء 



المحكمة بتقرٌر طبً القطاع العام المختصٌن باألمراض النفسٌة والعقلٌة للمدة الالزمة لتزوٌد 
 .عن وضعه المرضً

بمرضً )اذا تحققت المحكمة من خالل الرقابة الطبٌة التً أجرتها ان المشتکً علٌه مصاب . 3
: وجب علٌها( نفسً

إذا تبٌن لها انه لٌس أهال للمحاكمة وال ٌفهم مجرٌاتها فتصدر قرارا إعدادٌاً ؼٌر فاصل .  أ
مراض النفسٌة إلى أن ٌصبح اهال للمحاكمة وتأجٌل بالدعوى ٌتضمن إبقاءه بمستشفى األ

. إجراءات المحاكمة بحقه دون سواه حتى ٌصبح اهال للمحاكمة
أما اذا كانت حالة المرٌض النفسً ال ٌؤمل شفاؤها فتقرر إٌداعه فً مستشفى األمراض . ب

.  النفسٌة
ال للمحاكمة فً أي من تشرع المحكمة بمحاكمة المشتكى علٌه المرٌض نفسٌاً متى اصبح اه.  ج

 .من هذه الفقرة( ب)و( أ)الحالتٌن المذكورتٌن بالبندٌن 
اذا تبٌن للمحكمة ان المرٌض نفسٌاً قد ارتكب الفعل المسند إلٌه وانه كان حٌن ارتكابه إٌاه . 4

مصاباً بالمرض الذي ٌجعله عاجزاً عن ادراك كنه أعماله او أنه محظور علٌه إتٌان العمل او 
من قانون ( 92)الذي ٌكون الجرم فتقرر إعالن عدم مسؤولٌته جزائٌاً وأعمال المادة  الترك

العقوبات بحقه وعلى ان ٌفرج عنه ما لم ٌكن موقوفاً او محكوماً لداع آخر متى ثبت شفاؤه من 
ولم ٌعد خطراً على السالمة العامة وذلك بمقتضى تقرٌر ( شفاء اجتماعٌاً )أعراض المرض 

 .أطباء من القطاع العام من ذوي االختصاص باألمراض النفسٌة والعقلٌة طبً من ثالثة
اذا تبٌن للمحكمة من خالل الرقابة الطبٌة التً أجرتها ان المشتكى علٌه مصاب باعاقة عقلٌة . 5

فال ٌجوز محاكمته إال بحضور من له والٌة علٌه وإن تعذر ذلك عٌنت المحكمة محامٌاً للدفاع 
لها ارتكابه الفعل المسند إلٌه قررت إعالن عدم مسؤولٌته ووضعه تحت إشراؾ عنه، فان تبٌن 

مراقب السلوك من سنة إلى خمس سنوات، على أنه لٌس هناك ما ٌمنع المحكمة قبل ذلك من 
وضعه فً المركز الوطنً للصحة النفسٌة أو أي ماوى عالجً اخر لمعالجته من مظاهر 

 .لتً قد ترافق تخلفهالسلوك الخطٌرة على األمن العام ا

 
 : تعديالت المادة 

هكذا اصبحت هذه المادة بعد الؽاء نصها السابق واالستعاضة عنه بالنص الحالً بموجب  -
:  حٌث كان نصها السابق كما ٌلً  2017لسنة  32القانون المعدل رقم 

اً بمرض سبب اختالال اذا ظهر للمحكمة ان المتهم كان حٌن ارتكابه الجرم المسند الٌه مصاب. 1
فً قواه العقلٌة وجعله عاجزاً عن ادراك كنه اعماله او عن العلم بانه محظور علٌه اتٌان العمل 

. او الترك الذي ٌكّون الجرم قررت ادانته وعدم مسؤولٌته جزائٌاً 
دون اذا ظهر للمحكمة اثناء المحاكمة ان المتهم مختل فً قواه العقلٌة او معتوه لدرجة تحول . 2

. محاكمته تصدر قراراً باعتقاله ووضعه تحت المراقبة الطبٌة للمدة التً تراها ضرورٌة 
اذا ظهر بنتٌجة هذه المراقبة ان الشخص المعتقل سلٌم العقل وذلك بشهادة طبٌبٌن من اطباء . 3

. الحكومة تباشر المحكمة محاكمته واال تامر بوضعه فً مستشفى االمراض العقلٌة 
 .احكام هذه المادة لدى المحاكم البدائٌة وقضاة الصلح والمحاكم االخرى ٌعمل ب.  4

 234المادة 

يجوز لممحكمة ان تعدل التيمة وفقًا لمشروط التي تراىا عادلة عمى ان ال يبنى ىذا التعديل عمى 
دة تراىا واذا كان التعديل يعرض المتيم لعقوبة اشد تؤجل القضية لم. وقائع لم تشمميا البينة المقدمة 

 .المحكمة ضرورية لتمكين المتيم من تحضير دفاعو عمى التيمة المعدلة 

 235المادة 

بعد االنتياء من سماع البينات يبدي المدعي العام مطالعتو والمدعي الشخصي مطالبو والمتيم 



 .والمسؤول بالمال دفاعيما وبعد ذلك تختتم المحاكمة

 236المادة 

ام المحاكمة تختمي المحكمة في غرفة المذاكرة وتدقق في قرار االتيام بعد ان يعمن الرئيس خت. 1
الشخصي والمتيم ثم تتذاكر فييا وتضع واوراق الضبط وادعاءات ومدافعات ممثل النيابة والمدعي 

 .حكميا باجماع اآلراء او باغمبيتيا 

او عدم كفايتيا وبعدم  تقضي المحكمة بالتجريم عند ثبوت الفعل وبالتبرئة عند انتفاء االدلة. 2
 .المسؤولية اذا كان الفعل ال يؤلف جرمًا او ال يستوجب عقابًا 

اذا قررت المحكمة التجريم تسمع اقوال ممثل النيابة واقوال المدعي الشخصي والمتيم او محاميو . 3
 .ثم تقضي بالعقوبة وبااللزامات المدنية 

 
 : تعديالت المادة 

من عدد الجريدة  474ادة بموجب تصحيح الخطا المنشور عمى الصفحة ىكذا اصبحت ىذه الم -
 . 16/4/1961تاريخ  1543الرسمية رقم 

 237المادة 

يشتمل القرار عمى ممخص الوقائع الواردة في قرار االتيام والمحاكمة وعمى ممخص مطالب . 1
جبة لمتجريم او عدمو ، واالسباب الموالمدعي الشخصي والمدعي العام ودفاع المتيم وعمى االدلة 

اما قرار الحكم فيجب ان يشتمل عمى المادة القانونية المنطبق عمييا الفعل في حالة التجريم وعمى 
 .وااللزامات المدنية تحديد العقوبة 

يوقع القضاة الحكم قبل تفييمو ويتمى عمنًا بحضور المتيم وممثل النيابة ويفيم الرئيس المحكوم . 2
 .ان تمقى عميو النصائح الالزمة حق باستئناف الحكم خالل خمسة عشر يومًا بعد عميو بان لو ال

 
 : تعديالت المادة 

من عدد الجريدة  474ىكذا اصبحت ىذه المادة بموجب تصحيح الخطا المنشور عمى الصفحة  -
 . 16/4/1961تاريخ  1543الرسمية رقم 

 238المادة 

دم مسؤوليتو اطمق سراحو في الحال ما لم يكن موقوفًا لداع اذا قضت المحكمة ببراءة المتيم او ع
 .آخر 

 239المادة 

يجوز لممحكمة ان تضمن الشخص الذي تدينو بجرم من غير الجرائم التي تستوجب االعدام او 
االشغال المؤبدة رسوم المحاكمة والنفقات الناشئة عنيا مع مصاريف الشيود كميا او بعضيا 

 .لطريقة التي تحصل بيا الغرامات وتحصل الرسوم بنفس ا

 240المادة 

يحكم برسوم ونفقات الدعوى عمى المدعي الشخصي غير المحق في دعواه ويمكن اعفاؤه منيا كميا 



 .او بعضيا اذا اتضح حسن نيتو ويكون قرار االعفاء مفصل االسباب 

 241المادة 

جناية بل جنحة او مخالفة تبقي يدىا عمى اذا اعتبرت المحكمة ان الفعل المسند الى المتيم ال يؤلف 
 .الدعوى وتحكم بيا 

 242المادة 

ويحفظ اصل الحكم مع . تسجل خالصة الحكم بعد صدوره في سجل المحكمة الخاص باالحكام . 1
. اوراق الدعوى العائدة اليو 

االحكام ترسل المحكمة الى النائب العام في نياية كل خمسة عشر يومًا من كل شير جدواًل ب. 2
 .التي صدرت خالليا 

 :مكررة  242المادة 
على الرؼم مما ورد فً أحكام هذا القانون ٌجوز للمحكمة فً حالة الضرورة أو الي امر . 1

اخر تراه ان تعقد جلسات متتالٌة كل أربع وعشرٌن ساعة، كما ٌجوز لها أن تعقد جلساتها 
. خارج أوقات الدوام الرسمً

ما فً القضاٌا الواردة فً الفقرة السابقة خالل مدة ال تزٌد على عشرة تصدر المحكمة حك. 2
 .أٌام من تارٌخ ختام المحاكمة فٌها، ولها تأجٌل إصدار الحكم لمدة مماثلة لمرة واحدة فقط 

 
 : تعديالت المادة 

الٌها بالنص الحالً بموجب ( مكررة  242المادة ) هكذا اصبحت هذه المادة بعد اضافة  -
 .2017لسنة  32قانون المعدل رقم ال

 243المادة 

اذا قرر النائب العام اتيام شخص لم يقبض عميو او لم يسمم نفسو ، يصدر مع قرار االتيام . 1
القاء القبض عميو وتسميمو الى مذكرة اخذ وقبض تتضمن منح السمطة لكل فرد من سمطات االمن 

 .النيابة 

وراق الدعوى بما فييا قرار االتيام ، ان ينظم الئحة االتيام ، عمى المدعي العام بعد تسممو ا. 2
لتبميغيا الى موطن المتيم االخير ، وقائمة باسماء الشيود ويرسميا مع صورة عن قرار االتيام ، 
 .وبعد التبميغ ، عميو ان يرسل الدعوى الى المحكمة لمحاكمتو 

رارًا باميال المتيم مدة عشرة ايام لتسميم نفسو عمى الرئيس بعد تسممو اضبارة الدعوى ان يصدر ق. 3
واالمر بالقبض عميو وان . نوع الجناية ويذكر في القرار . الى السمطات القضائية خالل ىذه المدة 

 .كل من يعمم بمحل وجوده عميو ان يخبر عنو 

موالو وامالكو تحت اذا لم يسمم المتيم نفسو خالل ىذه المدة يعتبر فارًا من وجو العدالة وتوضع ا. 4
اقامة اية دعوى ، وكل تصرف قام بو ادارة الحكومة ما دام فارًا ويحرم من التصرف بيا ويمنع من 

 .او التزام تعيد بو بعد ذلك يعتبر باطاًل 

 244المادة 

ينشر قرار اإلميال في إحدى الصحف اليومية المحمية األكثر انتشارا ويعمق عمى باب السكن . 1



 . تيم وعمى باب قاعة محكمة البداية األخير لمم

يبمغ المدعي العام في الحال قرار اإلميال المذكور إلى الجيات المختصة لوضع إشارة الحجز . 2
 .عمى أموال المتيم المنقولة وغير المنقولة

 
 : تعديالت المادة 

لحالي بموجب ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد الغاء نصيا السابق واالستعاضة عنو بالنص ا -
: حيث كان نصيا السابق كما يمي  2017لسنة  32القانون المعدل رقم 

ينشر قرار االميال في الجريدة الرسمية او في احدى الجرائد المحمية ويعمق عمى باب سكن . 1
. المتيم االخير او في ساحة بمدتو وعمى باب قاعة محكمة البداية 

المذكور الى مامور التسجيل المختص لوضع اشارة الحجز  يبمغ المدعي العام في الحال القرار. 2
 .عمى عقارات المتيم 

  

 245المادة 

تشرع محكمة الجنايات بمحاكمة المتيم غيابيًا  243بعد انقضاء ميمة العشرة ايام المعينة في المادة 
. 

 246المادة 

 .ال يقبل وكيل عن المتيم في المحاكمة الغيابية . 1

لمتيم خارج االراضي االردنية او تعذر حضوره لممحاكمة فيحق القربائو واصدقائو واذا كان ا. 2
 .تقديم معذرتو واثبات مشروعيتيا 

 247المادة 

اذا قبمت المحكمة المعذرة قررت ارجاء محاكمة المتيم ووضع امالكو تحت ادارة الخزينة مدة مناسبة 
 .باعتبار ماىية المعذرة وبعد المسافة 

 248المادة 

فيما خال الحالة المبينة في المادة السابقة بعد التثبت من تبميغ ونشر قرار االتيام تقرر المحكمة . 1
 .اجراء المحاكمة غيابيًا 

يتمو الكاتب قرار االتيام والئحة االتيام وقائمة اسماء الشيود وقرار الظن والوثائق االخرى ثم . 2
الصدد وتقضي في الدعوى عمى الوجو مدعي الشخصي بيذا تستمع المحكمة لبينة النيابة العامة وال

 .الذي تراه عاداًل 

اذا تعذر سماع بعض الشيود فتتمى افادتيم السابقة واجوبة شركاء المتيم في الجريمة ، ويتمى . 3
 .الحقيقة ايضا ما تراه المحكمة من تمك االوراق مساعدًا عمى اظيار 

 249المادة 

الفار تخضع اموالو ، اعتبارًا من صيرورة الحكم نافذًا لالصول المتبعة في ادارة اذا حكم عمى المتيم 



 .اموال الغائب وال تسمم ىذه االموال اليو او الى مستحقييا من بعده اال عند سقوط الحكم الغيابي 

 250المادة 

بمعرفة تعمن خالصة الحكم الصادر عمى المحكوم عميو خالل عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم 
النيابة العامة وذلك بنشرىا في الجريدة الرسمية وفي احدى الصحف اليومية المحمية األوسع انتشارا 
وبتعميقيا عمى باب السكن األخير لممتيم وعمى باب قاعة محكمة البداية وتبمغ أيضًا إلى الجيات 

 .من ىذا القانون( 244)المختصة المشار إلييا في المادة 

 
 : دة تعديالت الما

ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد الغاء نصيا السابق واالستعاضة عنو بالنص الحالي بموجب  -
: حيث كان نصيا السابق كما يمي  2017لسنة  32القانون المعدل رقم 

تعمن خالصة الحكم الصادر عمى المتيم خالل عشرة ايام من تاريخ صدور الحكم بمعرفة النيابة 
الجريدة الرسمية وفي احدى الصحف المحمية وبتعميقيا عمى باب سكن العامة وذلك بنشرىا في 

المتيم االخير وفي ساحة بمدتو وعمى باب قاعة محكمة البداية وتبمغ ايضا الى مامور التسجيل 
 .المختص 

 251المادة 

 .يصبح الحكم نافذًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية 

 252المادة 

احد المتيمين بحد ذاتو سببًا الرجاء المحاكمة او تاخير النظر في الدعوى بحق  ال يكون غياب. 1
 .رفاقو من المتيمين 

لممحكمة ان تقرر بعد محاكمة المتيمين الحاضرين تسميم المواد الجرمية المحفوظة في مستودع . 2
دتيا الى المحكمة تسميميا بشرط اعااالمانات اذا طمبيا اصحابيا او مستحقوىا ويحق ليا ان تقرر 

 .عند طمبيا 

 .ويجب عمى الكاتب قبل تسميم ىذه المواد ان ينظم بيا محضرًا يبين فيو عددىا واوصافيا . 3

 253المادة 

في مدة وجود اموال المتيم الغائب تحت يد الخزينة تعطى زوجتو واوالده ووالداه ومن يعوليم شرعًا 
كما يجوز لممدعي . محكمة المدنية العائد الييا االمر نفقة شيرية من واردات امالكو تعينيا ال

الشخصي ان يستصدر من المحكمة ذاتيا قرارًا باستيفاء مقدار موقت من التعويضات المحكوم لو 
 .بيا في مقابل كفالة او بدونيا 

 254المادة 

ىا بالتقادم اذا سمم المتيم الغائب نفسو الى الحكومة او قبض عميو قبل سقوط العقوبة المحكوم ب
فيعتبر الحكم وسائر المعامالت الجارية اعتبارًا من صدور مذكرة القاء القبض او قرار االميال ممغاة 

 .حكمًا بعد عرضو عمى المدعي العام وتعاد المحاكمة وفقًا لالصول العادية 



 
 : تعديالت المادة 

 . 2017لسنة  32قم هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعدٌلها بموجب القانون المعدل ر -

 255المادة 

اذا لم يحكم عمى المتيم الغائب بعد استسالمو ومحاكمتو مجددًا فيسوغ لممحكمة ان تعفيو من . 1
 .الصادر لمصمحتو في الجريدة الرسمية نفقات المحاكمة الغيابية كما يسوغ ليا ان تقرر نشر القرار 

من هذا القانون تسري احكام هذا الفصل على  212من المادة ( 2)مع مراعاة احكام الفقرة . 2
 .المتهم الذي ٌفر من السجن 

 
 : تعديالت المادة 

منيا واالستعاضة عنو بالنص الحالي بموجب ( 2)ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد الغاء نص الفقرة  -
 :حيث كان نصيا السابق كما يمي  2006لسنة  15القانون المعدل رقم 

الفصل عمى المتيم الذي يفر من السجن او لم يحضر الى المحكمة بعد تبميغو تسري احكام ىذا . 2
 .او تبميغ محل اقامتو موعد المحاكمة اذا كان مكفواًل 

 256المادة 

: تقبل الطعن بطريق االستئناف 
 .االحكام الصادرة من اية محكمة بدائية بصفتيا الجنائية او البدائية .  1

وقؾ السٌر فً الدعوى الجزائٌة، اما القرارات الصادرة برفض وقؾ القرارات الصادرة ب. 2
 .السٌر فٌها فال تستأنؾ إال مع الحكم الصادر فً الدعوى 

 .االحكام او القرارات التً ٌرد نص خاص بموجب اي قانون آخر على جواز استئنافها .  3

 
 : تعديالت المادة 

حٌث كان  2017لسنة  32بموجب القانون المعدل رقم هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعدٌلها  -
: كما ٌلً( 2)نص الفقرة 

 .. االحكام الصلحٌة التً ٌنص قانون محاكم الصلح عن انها تستانؾ الى محكمة االستئناؾ .  2

 257المادة 

دية في ما خال االحكام والقرارات المذكورة في المادة السابقة ال يقبل استئناف القرارات االعدا. 1
من القرارات التي تصدر اثناء السير في والقرارات القاضية باجراء تحقيق وقرارات القرينة وغيرىا 

 .الدعوى اال بعد صدور الحكم في االساس ومع ىذا الحكم 

 .وال ٌعتبر انفاذ القرارات المذكورة الطوعً رضوخاً لها . 2

 
 : تعديالت المادة 

من عدد الجريدة  474جب تصحيح الخطا المنشور عمى الصفحة ىكذا اصبحت ىذه المادة بمو -
 . 16/4/1961تاريخ  1543الرسمية رقم 

 258المادة 



تنظر المحكمة البدائية بصفتيا االستئنافية في القضايا الجزائية التي من اختصاصيا النظر فييا 
يقًا اال اذا امرت بخالف استئنافًا بمقتضى احكام قانون محاكم الصمح او بمقتضى اي قانون آخر تدق

ذلك او اذا طمب احد الفريقين ان تجري المحاكمة مرافعة ووافقت المحكمة عمى ذلك ويكون حكميا 
 .قطعيًا 

 259المادة 

يجوز االعتراض عمى الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة البدائية بصفتيا االستئنافية اذا جرت 
ي الميعاد المنصوص عميو لالعتراض عمى الحكم الغيابي المحاكمة اماميا مرافعة وفقًا لالصول وف

 .الصادر عن المحكمة البدائية 

 260المادة 

 . تستانف االحكام الجنائية والجنحية الصادرة من المحاكم البدائية الى محكمة االستئناف . 1

 .االستئناف من حق النيابة والمدعي الشخصي والمحكوم عميو والمسؤول بالمال . 2

الحكم باالعدام او بعقوبة جنائية لمدة ال تقل عن خمس سنوات تابع لالستئناف ولو لم يطمب . 3
 .المحكوم عميو ذلك 

 261المادة 

يرفع االستئناف بموجب استدعاء الى محكمة االستئناف المختصة اما مباشرة او بواسطة . 1
من اليوم الذي يمي تاريخ المحكمة التي اصدرت الحكم المستانف في ميعاد خمسة عشر يومًا 

 .بمثابة الوجاىي ان كان غيابيًا او صدوره ان كان وجاىيًا وتاريخ تبميغو لممحكوم عميو 

لمنائب العام والمدعي العام أو من يقوم مقاميما استئناف القرار الذي تصدره محكمة البداية سواء . 2
المالحقة أو باسقاط الدعوى العامة في ميعاد أكان باإلدانة أو بالبراءة أو بعدم المسؤولية او بوقف 

 . ستين يومًا لمنائب العام وثالثين يومًا لممدعي العام، وتبدأ ىذه المدة من تاريخ صدور القرار 

 .ويرد االستئناف شكاًل اذا قدم بعد ىذا الميعاد . 3

، فال ٌقبل استئنافه اذا استأنؾ المحكوم علٌه الحكم الصادر ضده ؼٌابٌا أو بمثابة الوجاهً. 4
 . للحكم الصادر ضده ما لم ٌثبت ان ؼٌابه كان لمعذرة مشروعة تقبلها المحكمة

إذا قررت محكمة االستئناف قبول االستئناف شكال فتتولى الفصل فيو موضوعا، وفي حال . 5
 .تصديق الحكم فإن الطعن فيو لممرة الثانية ال يوقف التنفيذ 

 .والمسؤول بالمال ال يمكن ان يؤدي الى تشديد العقوبة او زيادة التعويض  ان استئناف المحكوم. 6

 
 : تعديالت المادة 

اضافة  وتم 2017لسنة  32ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بموجب القانون المعدل رقم  -
بموجب القانون المعدل رقم ( 5)االصمية لتصبح برقم ( 4)بالنص الحالي الييا ثم باعادة ترقيم الفقرة ( 4)الفقرة 
. 2006لسنة  15

: السابق كما يمي ( 2)حيث كان نص الفقرة 



لمنائب العام والمدعي العام او من يقوم مقاميما استئناف القرار الذي تصدره محكمة البداية سواء . 2
ي ميعاد التعقيبات او باسقاط الدعوى العامة فاكان بالحكم او بالبراءة او بعدم المسؤولية او بكف 

 .ستين يومًا لمنائب العام وثالثين يومًا لممدعي العام وتبتدئ ىذه المدة من تاريخ صدور القرار 

 262المادة 

ان استئناف النائب العام او المدعي العام ينشر الدعوى بجميع جياتيا لدى محكمة االستئناف بحيث 
ه ما لم يكن واردًا عمى جية معينة يكون ليا حق الحكم بما ترى انو يجب عمى المحكمة ان تحكم ب

 .فيقتصر مفعولو عمى ىذه الجية 

 263المادة 

اذا قدم االستئناف الى المحكمة ترسمو مع اوراق الدعوى الى المدعي العام ليتولى ارساليا الى . 1
 .تاريخ تقديمو محكمة االستئناف بواسطة النائب العام خالل ثالثة ايام من 

اية من تمقاء نفسيا اوراق القضية لمحكمة االستئناف بواسطة المدعي العام ترسل محكمة البد. 2
من ىذا القانون  260مبين في المادة والنائب العام اذا كان الحكم تابعًا لالستئناف حتمًا عمى ما ىو 

. 

 .يقدم النائب العام اوراق الدعوى الى محكمة االستئناف مشفوعة بمطالعتو . 3

 264المادة 

من ىذا القانون تجري المحاكمات االستئنافية مرافعة اذا كان الحكم ( 261)ع مراعاة ما ورد في المادة م. 1
الصادرة عن باالعدام او االشغال المؤبدة او االعتقال المؤبد ، وفيما عدا ذلك من االحكام الجنائية والجنحية 

ووافقت المحاكمة مرافعة او طمب المحكوم عميو ذلك ينظر فييا تدقيقًا اال اذا رات المحكمة اجراء محاكم البداية 
عمى الطمب او طمب النائب العام ذلك وفيما عدا الحكم باالعدام واالشغال المؤبدة واالعتقال المؤبد ال يشترط في 

 .اال اذا رات المحكمة لزومًا لذلك المرافعة سماع البينات مجددًا 

ىم او الظنين او المشتكى عميو وادانتو اال بعد اجراء ال يجوز فسخ الحكم القاضي ببراءة المت. 2
 .المحاكمة مرافعة وسماع بينات

 
 : تعديالت المادة 

 .2017لسنة  32هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعدٌلها بموجب القانون المعدل رقم  -

 265المادة 

 .يضات الشخصية ال يجوز لممدعي الشخصي ان يستانف اال الفقرة من الحكم المتعمقة بالتعو

 266المادة 

تجري في المحاكمة االستئنافية احكام المواد السابقة المتعمقة بعالنية المحاكمة واجراءاتيا وبصيغة 
كما ان . الحكم النيائي وبمزوم الرسوم والنفقات وبفرض العقوبات وباالعتراض عمى الحكم الغيابي 

لفصل الخاص بمحاكمة المتيم الفار في لمحكمة االستئناف الصالحيات المنصوص عمييا في ا
حالة فرار المتيم من السجن ، او في حالة عدم حضوره الى المحكمة بعد تبميغو موعد المحاكمة ، 

 .اذا كانت الدعوى ترى لدييا 



 267المادة 

 .اذا ظير لمحكمة االستئناف ان الحكم المستانف موافق لالصول والقانون قضت بتاييده 

 268المادة 

ا قضت المحكمة بفسخ الحكم المستانف بسبب ان الفعل ال يؤلف جرمًا او ال يستوجب عقابًا او اذ
انو ال يوجد بينة كافية لمحكم تقرر في الحالة االولى والثانية عدم مسؤولية المحكوم عميو وفي الحالة 

 .الثالثة براءتو 

 269المادة 

 .ير شكمي فتقضي المحكمة في أساس الدعوىاذا فسخ الحكم لمخالفة القانون أو ألي سبب آخر غ

 
 : تعديالت المادة 

هكذا اصبحت هذه المادة بعد الؽاء نصها السابق واالستعاضة عنه بالنص الحالً بموجب  -
: حٌث كان نصها السابق كما ٌلً  2017لسنة  32القانون المعدل رقم 

كمة في اساس الدعوى ، او تعيدىا اذا فسخ الحكم لمخالفة القانون او الي سبب آخر تقضي المح
 .الى المحكمة التي اصدرت ذلك الحكم بتعميمات لمسير بموجبيا 

 270المادة 
: ٌقبل الطعن بطرٌق التمٌٌز

 .جمٌع األحكام والقرارات الجنائٌة الصادرة عن محكمة االستئناؾ. 1
 .ٌةقرارات منع المحاكمة الصادرة عن النائب العام فً القضاٌا الجنائ. 2
األحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم األخرى التً تنص قوانٌنها على أنها تقبل الطعن . 3

 .بطرٌق التمٌٌز

 
 : تعديالت المادة 

هكذا اصبحت هذه المادة بعد الؽاء نصها السابق واالستعاضة عنه بالنص الحالً بموجب  -
: لسابق كما ٌلً حٌث كان نصها ا 2017لسنة  32القانون المعدل رقم 

يقبل الطعن بطريق التمييز جميع االحكام والقرارات الجنائية الصادرة عن محكمة االستئناف وقرارات 
  .منع المحاكمة الصادرة عن النائب العام في القضايا الجنائية 

 271المادة 

دية والقرارات القاضية فيما خال االحكام المذكورة في المادة السابقة ال يقبل تمييز القرارات االعدا. 1
تصدر اثناء السير في الدعوى اال بعد صدور باجراء تحقيق وقرارات القرينة وغيرىا من القرارات التي 

 .الحكم في االساس ومع ىذا الحكم 

 .وال يعتبر انفاذ القرارات المذكورة الطوعي رضوخًا ليا . 2

 272المادة 

 .م او القرار قاباًل لالعتراض او االستئناف ال يجوز اتباع طريق التمييز ما دام الحك

 273المادة 

: يكون التمييز 



 .من حق المحكوم عميو والمسؤول بالمال . أ 

 .من حق المدعي الشخصي فيما يتعمق بااللزامات المدنية دون ما سواىا. ب

 .من حق النائب العام او رئيس النيابة العامة . ج

 274المادة 

: اال لالسباب التالية  ال يقبل التمييز
    :اوال 
. مخالفة االجراءات التي اوجب القانون مراعاتيا تحت طائمة البطالن . أ 
مخالفة االجراءات االخرى اذا طمب الخصم مراعاتيا ولم تمبو المحكمة ولم يجر تصحيحيا في . ب

 .ادوار المحاكمة التي تمتيا 

 .يقو او تاويمو مخالفة القانون او الخطا في تطب :ثانيًا 

 .مخالفة قواعد االختصاص او تجاوز المحكمة سمطتيا القانونية  :ثالثًا 

 .الذىول عن الفصل في احد الطمبات او الحكم بما يجاوز طمب الخصم  :رابعًا 

 .صدور حكمين متناقضين في واقعة واحدة  :خامسًا 

 .تيا او غموضيا خمو الحكم من اسبابو الموجبة او عدم كفاي :سادسًا 

 275المادة 

ميعاد التمييز لالحكام الصادرة بالدرجة االخيرة في الجنايات ما عدا احكام االعدام واالشغال . 1
: المؤبدة واالعتقال المؤبد 

خمسة عشر يومًا لممحكوم عميو والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي ويبدا ىذا الميعاد من اليوم . أ 
اذا كان غيابيًا أو تاريخ تبميغو لممحكوم عميو الحكم اذا كان وجاىيًا او من الذي يمي تاريخ صدور 

بمثابة الوجاىي لممحكوم عميو او وكيمو أو من تاريخ تبميغو اذا كان غيابيًا وفقًا لألحكام الواردة في 
. من ىذا القانون ( 185)المادة 

العام ويبدا ىذا الميعاد الذي يمي تاريخ  ستون يومًا لرئيس النيابات العامة وثالثون يومًا لمنائب. ب
 .صدور الحكم 

اما احكام االعدام واالشغال المؤبدة واالعتقال المؤبد فانيا تابعة لمتمييز بدون طمب من المحكوم . 2
فور صدورىا لمنائب العام ليرسميا لمحكمة عميو وعمى رئيس قمم المحكمة ان يقدم ىذه االحكام 

 .التمييز لمنظر بيا 

 
 : تعديالت المادة 

 .2017لسنة  32هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعدٌلها بموجب القانون المعدل رقم  -

 276المادة 

يقدم التمييز باستدعاء يسجل في ديوان المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيو او في ديوان . 1
 .بتاريخ تسجيمو القمم محكمة التمييز ويؤشر عميو من قبل رئيس المحكمة او رئيس 



ويجب ان يكون االستدعاء موقعًا من المميز بالذات او من وكيمو القانوني وان يحتوي اسباب . 2
 .النقض ، كل ذلك تحت طائمة الرد 

 .ويجوز ان تبين اسباب النقض في الئحة تقدم مع االستدعاء او عمى حدة خالل ميعاد التمييز . 3

 .ض امام محكمة التمييز غير التي قدمت خالل الميعاد ال يقبل ابداء اسباب لمنق. 4

 277المادة 

عمى رئيس ديوان المحكمة التي اصدرت الحكم المميز ان يبمغ الى المحكوم عميو بالذات ان كان . 1
المقدم من النيابة العامة او صورة عن استدعاء التمييز موقوفًا او الى محل اقامتو او الى وكيمو 

 .في ميعاد اسبوع يبدا من اليوم الذي يمي تاريخ تسجيل االستدعاء المدعي الشخصي 

ويحق لممحكوم عميو خالل عشرة ايام من اليوم التالي لمتبميغ ان يقدم الئحة جوابية عمى اسباب . 2
 .النقض بواسطة ديوان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيو 

 
 : تعديالت المادة 

 .2017لسنة  32د تعدٌلها بموجب القانون المعدل رقم هكذا اصبحت هذه المادة بع -

 278المادة 

عندما تكتمل اضبارة التمييز يرسل رئيس ديوان المحكمة اضبارة التمييز وممف الدعوى مرفقين . 1
ويرسل النائب العام االوراق برمتيا الى بجدول مصدق بما يتضمنانو من االوراق الى النائب العام 

 .مةرئيس النيابة العا

تسجل االوراق في سجميا الخاص ثم يرفعيا رئيس النيابة الى محكمة التمييز مرفقة بمطالعتو . 2
 .وذلك في ميعاد اسبوع عمى االكثر من وصوليا الى ديوانو 

 279المادة 

تدقق المحكمة اضبارة التمييز فاذا وجدت ان االستدعاء مقدم ممن ليس لو حق التمييز او ان 
ية ناقصة او لم تكمل في الميعاد القانوني تقرر رد االستدعاء شكاًل عمى انو يجوز الشرائط الشكل

 .لممحكمة اعادة النظر في الدعوى من جديد اذا تبين ليا انيا ردت الطعن شكال خالفا لمقانون 

 
 : تعديالت المادة 

لنظر فً الدعوى على انه ٌجوز للمحكمة اعادة ا) هكذا اصبحت هذه المادة بعد اضافة عبارة  -
الى اخرها بموجب القانون المعدل ( من جدٌد اذا تبٌن لها انها ردت الطعن شكال خالفا للقانون 

 . 2001لسنة  16رقم 

 280المادة 

اذا كان االستدعاء مقبواًل شكاًل فال حاجة الصدار قرار خاص بذلك بل تدقق المحكمة في . 1
 .ل اسباب النقض وتفصل فييا بالرد او بالقبو

ويجوز ليا اذا كان التمييز واقعًا من المحكوم عميو ان تنقض الحكم من تمقاء نفسيا اذا تبين ليا . 2
او عمى خطا في تطبيقو او تاويمو او مما ىو ثابت في الحكم المميز انو مبني عمى مخالفة لمقانون 



لمفصل في الدعوى او اذا ان المحكمة التي اصدرتو لم تكن مشكمة وفقًا لمقانون او لم تكن مختصة 
 .المميز قانون يسري عمى واقعة الدعوىصدر بعد الحكم 

 281المادة 

اذا ردت جميع اسباب النقض ولم تجد المحكمة سببًا لمنقض من تمقاء نفسيا عماًل بالمادة السابقة 
 .ترد استدعاء التمييز في الموضوع 

 282المادة 

قانون او وقع خطا في ذكر النص القانوني او في وصف اذا اشتممت اسباب الحكم عمى خطا في ال
الجريمة او في صفة المحكوم عميو وكانت العقوبة المحكوم بيا ىي المقررة في القانون لمجريمة 
 .بحسب الوقائع المثبتة في الحكم تصحح محكمة التمييز الخطا الذي وقع وترد التمييز بالنتيجة 

 283المادة 

االصل عن الحكم برد التمييز الى رئيس النيابة العامة خالل اسبوع من  ترسل المحكمة صورة طبق
 .صدوره فيحيميا الى النائب العام لدى المحكمة التي اصدرت الحكم المميز 

 284المادة 

 280اذا قبمت المحكمة سببًا من اسباب النقض او وجدت سببًا لو من تمقاء نفسيا عماًل بالمادة 
واعادة االوراق الى المحكمة التي اصدرت الحكم المنقوض لتحكم في  قررت نقض الحكم المميز

 .الدعوى من جديد 

 285المادة 

ال ينقض من الحكم اال ما كان متعمقًا باالسباب التي بني عمييا النقض ما لم تكن التجزئة غير . 1
 .ممكنة 

 .ال بالنسبة لمن قدم التمييز واذا لم يكن التمييز مقدمًا من النيابة العامة فال ينقض الحكم ا. 2

اما اذا كان مقدم التمييز احد المحكوم عمييم وكانت االسباب التي بني عمييا النقض تتصل . 3
 .بالنسبة الييم ايضا ولو لم يميزوه بغيره من المحكوم عمييم معو في الدعوى فيحكم بنقض الحكم 

 286المادة 

حكم المميز مبرمًا بحق مقدمو ، وال يجوز لو باي حال ان يترتب عمى رد استدعاء التمييز صيرورة ال
 .يميزه مرة ثانية 

 287المادة 

اذا نقض الحكم بناء عمى تمييز احد الخصوم غير النيابة العامة فال يتضرر طالب التمييز من 
 .النقض 

 288المادة 

االختصاص او  عمى المحكمة اتباع النقض اذا كان حكميا المنقوض متضمنًا رد الدعوى لعدم
 .لسقوطيا بالتقادم او لمانع قانوني يحول دون السير بيا

 289المادة 

في غير االحوال المنصوص عمييا في المادة السابقة اذا خالفت محكمة االستئناف التي اعيد الييا 



الحكم منقوضًا ما ورد في قرار النقض وميز الحكم مرة ثانية لالسباب نفسيا التي قبمتيا محكمة 
لتمييز في قرار النقض تعيد محكمة التمييز النظر في القضية فاذا قررت نقض الحكم ثانية ا

: لالسباب التي اوجبت النقض االول يجوز ليا 
ان تعيد القضية الى المحكمة التي اصدرت الحكم فييا وعندئذ يترتب عمييا ان تمتثل لقرار . 1

 النقض ، او

 .الدعوى بالوجو الذي تراه موافقًا لمعدل والقانون  ان تفصل محكمة التمييز نفسيا في. 2

 290المادة 

اذا ميز الحكم الصادر بعد النقض السباب غير تمك المبحوث عنيا في المادة السابقة تنظر محكمة 
 .التمييز فيو وفق احكام الفصل الرابع من ىذا الباب 

 291المادة 

ن وزير العدل بعرض اضبارة دعوى عمى محكمة اذا تمقى رئيس النيابة العامة امرا خطيًا م. 1
قرار فييا مخالف لمقانون ، وكان الحكم التمييز لوقوع اجراء فييا مخالف لمقانون او لصدور حكم او 

او القرار مكتسب الدرجة القطعية ولم يسبق لمحكمة التمييز التدقيق في االجراء او الحكم او القرار 
ارة الى محكمة التمييز مرفقة باالمر الخطي وان يطمب باالستناد فعميو ان يقدم االضبالمطعون فيو 

 .الى االسباب الواردة فيو ابطال االجراء او نقض الحكم او القرار 

ويحق لرئيس النيابة العامة اذا طمب منو ذلك المحكوم عميو او المسؤول بالمال ان يميز االحكام . 2
محكمة االستئناف لنفس االسباب والشروط جنحوية عن والقرارات القطعية الصادرة في القضايا ال

 .المبينة في الفقرة السابقة 

اذا قبمت المحكمة االسباب المذكورة تنقض الحكم او القرار او تبطل االجراء المطعون فيو وفي . 3
او القضاة المسؤولون عن مخالفة مثل ىذه الحالة يالحق عند االقتضاء ضباط الضابطة العدلية 

 .نون القا

من هذه المادة أي أثر إال اذا وقع ( 2)أو الفقرة ( 1)لٌس للنقض الصادر عمال بأحكام الفقرة . 4
 .لصالح المسؤول بالمال أو المحكوم علٌه

 
 : تعديالت المادة 

حٌث كان  2017لسنة  32هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعدٌلها بموجب القانون المعدل رقم  -
: ا ٌلً كم( 4)نص الفقرة 

ليس لمنقض الصادر عماًل بالفقرة االولى من ىذه المادة اي اثر اال اذا وقع لصالح المسؤول . 4
وكذلك النقض الذي يتم بمقتضى الفقرة الثانية فانو يبقى لمصمحة القانون . بالمال او المحكوم عميو

يكفي تسجيل حكم اذ . وضفقط وال يجوز الحد الخصوم االستناد اليو لالمتناع عن تنفيذ الحكم المنق
  .النقض عمى ىامش الحكم المنقوض فقط

 292المادة 



يجوز طمب اعادة المحاكمة في دعاوى الجناية والجنحة ايا كانت المحكمة التي حكمت بيا والعقوبة 
: التي قضت بيا وذلك في االحوال التالية 

 .ثبت ان المدعى قتمو ىو حي اذا حكم عمى شخص بجريمة القتل وقامت بعد ذلك ادلة كافية ت. أ 

اذا حكم عمى شخص بجناية او جنحة وحكم فيما بعد عمى شخص آخر بالجرم نفسو وكان . ب
 .المحكوم عمييما الحكمان ال يمكن التوفيق بينيما وينتج عن ذلك ما يؤيد براءة احد 

شيد عميو  اذا حكم عمى شخص وبعد صدور الحكم قضي بالشيادة الكاذبة عمى من كان قد. ج
 .بالمحاكمة فال تقبل شيادة ىذا الشاىد في المحاكمة الجديدة 

اذا وقع او ظير بعد الحكم حدث جديد او ابرزت مستندات كانت مجيولة حين المحاكمة وكان . د
 .من شان ذلك اثبات براءة المحكوم عميو 

 .اذا بنً الحكم على مستندات مزورة. هـ

 
 : تعديالت المادة 

. 2017لسنة  32ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بموجب القانون المعدل رقم  -
من عدد الجريدة  474ىكذا اصبحت ىذه المادة بموجب تصحيح الخطا المنشور عمى الصفحة  -

 . 16/4/1961تاريخ  1543الرسمية رقم 

 293المادة 

: يعود طمب اعادة المحاكمة 
 .لوزير العدل .  1

 .م عميو ولممثمو الشرعي اذا كان عديم االىمية لممحكو.  2

 .لزوجو وبنيو وورثتو ولمن اوصى لو اذا كان ميتًا او ثبت غيبتو بحكم القضاء .  3

 .لمن عيد اليو المحكوم عميو بطمب االعادة صراحة .  4

 294المادة 

 .يقدم طمب االعادة لوزير العدل . 1

عمى محكمة التمييز وال يقرر احالتو اذا وجده مبنيًا عمى سبب يحيل وزير العدل طمب االعادة . 2
 .واٍه 

 295المادة 

اذا لم يكن الحكم الذي طمبت االعادة من اجمو قد نفذ فيتوقف انفاذه حتمًا من تاريخ احالة وزير . 1
 .العدل طمب االعادة عمى محكمة التمييز 

 .ا القاضي بقبول طمب اعادة المحاكمة وليذه المحكمة ان تامر بوقف التنفيذ في قراره. 2

 296المادة 

اذا قررت محكمة التمييز قبول طمب االعادة احالت القضية عمى محكمة من درجة المحكمة التي 
 .اصدرت الحكم باالساس 

 297المادة 



اذا تعذر الشروع من جديد في اجراء المحاكمة مرافعة بمواجية جميع ذوي العالقة في الدعوى اما 
فاة المحكوم عمييم او جنونيم او فرارىم او غيابيم كميم او بعضيم او عدم مسؤوليتيم جزائيًا واما لو

لسقوط الدعوى او الحكم بالتقادم ، فبعد ان تتخذ محكمة التمييز قرارًا بامتناع المحاكمة عمنًا الحد 
الشخصيين ان وجدوا االسباب المبينة آنفًا تتولى بنفسيا رؤية الدعوى باالساس بحضور المدعين 

وبحضور وكالء تعينيم لممحكوم عمييم ان كانوا قد توفوا وتبطل من الحكم او االحكام السابقة ما 
 .صدر منيا بغير حق 

 298المادة 

يعمق الحكم الصادر ببراءة المحكوم عميو بنتيجة اعادة المحاكمة عمى باب المحكمة او االماكن . 1
الجرم وفي موطن طالبي االعادة وفي ىا الحكم االول وفي محل وقوع العامة في البمدة التي صدر في

 .الموطن االخير لممحكوم عميو ان كان ميتًا 

ٌنشر حكم البراءة حتماً فً الجرٌدة الرسمٌة وٌنشر اٌضا اذا استدعى ذلك طالب االعادة فً . 2
 .صحٌفتٌن محلٌتٌن ٌختارهما وتتحمل الدولة نفقات النشر 

 299المادة 

في جميع دعاوى التزوير وحالما تبرز الورقة المدعى تزويرىا الى المدعي العام او المحكمة . 1
او القاضي او رئيس المحكمة ينظم الكاتب محضرًا مفصاًل بظاىر حاليا يوقعو المدعي العام 

والكاتب والشخص الذي ابرزىا وخصمو في الدعوى اذا وجد كما يوقع المذكورون كل صفحة من 
 .وتحفظ في دائرة التحقيق او قمم المحكمة رقة نفسيا منعًا لتبديميا الو

اذا تعذر على بعض الحاضرٌن توقٌع الورقة والمحضر او استنكفوا عن توقٌعها صرح . 2
 .بذلك فً المحضر 

 300المادة 

وفقًا اذا جمبت الورقة المدعى تزويرىا من احدى الدوائر الرسمية يوقعيا الموظف المسؤول عنيا 
 .لممادة السابقة 

 301المادة 

يجوز االدعاء بتزوير االوراق وان كانت قد اتخذت مدارًا لمعامالت قضائية او غيرىا من المعامالت 
. 

 302المادة 

كل موظف رسمي او شخص عادي اودع ورقة ادعي تزويرىا مجبر ، تحت طائمة العقاب ، . 1
 .مفصل االسباب ة او المدعي العام عمى تسميميا اذا كمف ذلك بقرار من المحكم

 .ٌبرىء القرار ومحضر التسلٌم ذمة الشخص المودعة لدٌه الورقة تجاه ذوي العالقة بها . 2
 303المادة 

تسري احكام المواد السابقة عمى االوراق المبرزة لممدعي العام او المحكمة من اجل المقابمة 
 .والمضاىاة 

 304المادة 

ن الرسميون ، تحت طائمة العقاب ، عمى تسميم ما قد يكون لدييم من االوراق يجبر الموظفو. 1



 .الصالحة لممقابمة والمضاىاة 

ٌبرىء القرار الصادر بهذا الشان ومحضر التسلٌم ذمة الشخص المودعة لدٌه الورقة تجاه . 2
 .ذوي العالقة بها 

 305المادة 

لديو صورة عنو مطابقة لو يصدقيا رئيس متى لزم جمب سند رسمي ترك لمشخص المودع . 1
 .المحكمة التابع لو ىذا الشخص ويشرح الكيفية في ذيميا 

واذا كانت الورقة مودعة لدى موظؾ رسمً تقوم النسخة المصدقة المعطاة له مقام االصل . 2
الصورة المصدقة مع الشرح الى حٌن استرجاعه وٌمكن هذا الموظؾ ان ٌعطً نسخاً عن 

 .به المذٌلة 
اما اذا كان السند المطلوب مدرجاً فً سجل وال ٌمكن نزعه منه ٌجوز للمحكمة ان تقرر . 3

 .جلب السجل لدٌها وان تصرؾ النظر عن المعاملة المبٌنة آنفاً 
 306المادة 

 .تصمح االوراق العادية مدارًا لممقابمة والمضاىاة اذا تصادق عمييا الخصمان . 1

الحائز علٌها من ؼٌر الموظفٌن الرسمٌٌن فال ٌجبر على تسلٌمها فً الحال وان واما اذا كان . 2
لتسلٌم الورقة او بٌان سبب اعترؾ بوجودها لدٌه وانما ٌسوغ للمحقق او للمحكمة بعد جلبه 

 .امتناعه عن ذلك تلزمه بالتسلٌم اذا اتضح لها ان امتناعه ال ٌستند الى سبب مقبول 
 307المادة 

 .بشان ورقة مدعى بتزويرىا يكمف بتوقيعيا اذا ظير ان لو اطالعا عمييا من استشيد 

 
 : تعديالت المادة 

من عدد الجريدة  474ىكذا اصبحت ىذه المادة بموجب تصحيح الخطا المنشور عمى الصفحة  -
 . 16/4/1961تاريخ  1543الرسمية رقم 

 308المادة 

لسند ىو مزوره او متدخل في تزويره او تبين من اذا ادعى الخصم المحتج بالتزوير ان مبرز ا
التحقيقات ان المزور او المتدخل بالتزوير ال يزال حيًا وان دعوى التزوير لم تسقط بالتقادم فيصار 

 .الى تحقيق دعوى التزوير جزائيًا عمى الوجو المبين سابقًا 

 309المادة 

ء بالتزوير اماميا متابعة النظر في الدعوى لممحكمة المقامة لدييا الدعوى ان تقرر عند االدعا. 1
 .او التوقف عنيا بعد استطالع راي المدعي العام 

اما اذا كانت الدعوى مقتصرة على التعوٌضات الشخصٌة فتؤجل المحكمة النظر فٌها الى ان . 2
 .ٌحكم فً دعوى التزوٌر بصورة نهائٌة 

 310المادة 

او المحاكمة في الدعوى ان الورقة المبرزة مزورة يسال  اذا ادعى احد الخصمين اثناء التحقيق
 .خصمو اذا كان في نيتو استعماليا 

 311المادة 

اذا اجاب الخصم انو ال يروم استعمال الورقة المدعى تزويرىا او سكت عن الجواب فال يؤخذ . 1



 .بيا في الدعوى 

 .ب القانون اما اذا اجاب باالٌجاب فٌصار الى رؤٌة دعوى التزوٌر حس. 2
 312المادة 

يجوز لممحكمة في دعوى التزوير ان تستكتب الظنين او المتيم ، لدييا او بواسطة اىل الخبرة فان 
 .ابى صرح بذلك في المحضر 

 313المادة 

اذا تبين لممحكمة جزائية كانت ام مدنية ، اثناء رؤية الدعوى ما يممح الى وقوع تزوير ويشير . 1
االوراق الالزمة الى المدعي العام رئيس المحكمة او المدعي العام لدييا باحالة  الى مرتكبو يقوم

 .التابع لو محل وقوع ىذا الجرم او محل وجود فاعمو 

لرئٌس المحكمة او المدعً العام لدٌها ان ٌصدر مذكرة توقٌؾ بحق المشتكى علٌه ان كان . 2
 .حاضراً فً الدعوى 

 314المادة 

االسناد الرسمية مزورة بكامميا او ببعض مندرجاتيا تقضي المحكمة التي ترى دعوى  اذا تبين ان. 1
بشطب ما اضيف اليو او اثبات ما التزوير بابطال مفعول السند او باعادتو الى حالتو االصمية 

 .حذف منو 

 .وٌسطر فً ذٌل السند خالصة عن الحكم القطعً . 2
للمقابلة والمضاهاة الى مصادرها او الى االشخاص الذٌن تعاد االوراق التً اتخذت مداراً . 3

 .قدموها 
 315المادة 

 .تجري التحقيقات بدعاوى التزوير وفقًا لالصول المتبعة في سائر الجرائم 

 316المادة 

 .يبمغ رجال السمك الديبموماسي مذكرات الدعوة بواسطة وزارة الخارجية 

 317المادة 

 .دى القضاء منتظمًا في الجيش يبمغ مذكرة الدعوة بواسطة رئيس فرقتو اذا كان الشخص المدعو ل

 318المادة 

فيما عدا الرجال الرسميين المذكورين في المواد السابقة يدعى جميع الشيود ايا كانوا ويستمع 
اال اذا رات المحكمة . الفادتيم لدى القضاء وفقًا لالصول المتعمقة بسماع الشيود من ىذا القانون 

 .خالف ذلك 

 319المادة 

اذا فقدت اصول االحكام الصادرة في دعاوى الجناية او الجنحة او االوراق المتعمقة بتحقيقات او 
محاكمات لم تقترن بنتيجة بعد او اذا اتمفت بالحريق او السيل او باسباب غير عادية او سرقت 

 .لتالية وتعذر اعادة تنظيميا تطبق القواعد المنصوص عمييا في المواد ا

 320المادة 

بصورة قانونية تعتبر بمثابة اصل اذا وجدت خالصة الحكم او نسختو المصدقة او المحوسبة . 1
 .الحكم وتحفظ في مكانو 



اذا كانت الخالصة او النسخة المذكورة فً الفقرة السابقة موجودة لدى شخص عادي او . 2
 .قلم تلك المحكمة تسلٌمها الى موظؾ رسمً ٌامر رئٌس المحكمة التً اصدرت الحكم ب

وٌمكن الشخص او الموظؾ الموجود لدٌه خالصة او نسخة مصدقة عن الحكم المتلؾ او . 3
 .المسروق او المفقود ان ٌاخذ عند تسلٌما صورة مجانٌة عنها 

 .ٌبرىء االمر بتسلٌم الخالصة او النسخة ذمة الشخص الموجودة لدٌه تجاه ذوي العالقة بها . 4

 
 : تعديالت المادة 

 .2017لسنة  32هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعدٌلها بموجب القانون المعدل رقم  -

 321المادة 

اذا فقد اصل الحكم ولم يعثر عمى صورة مصدقة عنو وانما عثر عمى قرار الظن او االتيام . 1
 .فيصار الى اجراء المحاكمة واصدار حكم جديد 

ة قرار ظن او اتهام او لم ٌعثر علٌهما فتعاد المعامالت ابتداء من القسم وان لم ٌكن ثم. 2
 .المفقود من االوراق 

 322المادة 

يحل الخالف عمى االختصاص بطريق تعيين المرجع اذا وقعت جريمة وشرعت في رؤيتيا . 1
ذا قرر كل من عائدة لكل منيما او امحكمتان او باشر تحقيقيا مدعيان عامان باعتبار ان الجريمة 

المدعي العام او المحكمتين عدم اختصاصو لتحقيقيا او رؤيتيا او قررت محكمة عدم اختصاصيا 
عمييا المدعي العام او النيابة العامة ونشا عما ذكر خالف عمى االختصاص لرؤية دعوى احاليا 

 .اوقف سير العدالة من جراء انبرام القرارين المتناقضين في القضية نفسيا 

ٌجري حكم هذه المادة اذا وقع الخالؾ بٌن محكمة عادٌة ومحكمة استثنائٌة او بٌن محكمتٌن . 2
 .استثنائٌتٌن او بٌن المدعٌن العامٌن لدٌها 

 323المادة 

يجوز لمنيابة العامة والمدعي الشخصي والمشتكى عميو ان يطمبوا تعين المرجع باستدعاء يقدمونو . 1
 .الى محكمة التمييز 

اما اذا كان الطلب ٌتعلق بخالؾ على االختصاص بٌن محكمتٌن او مدعٌن عامٌن او محكمة  .2
 .المحكمة ومدع عام تابعٌن لمحكمة استئنافٌة واحدة فٌقدم الطلب الى هذه 

 
 : تعديالت المادة 

واالستعاضة عنه بالنص الحالً ( 2)هكذا اصبحت هذه المادة بعد الؽاء ما جاء فً الفقرة  -
 . 1968لسنة  39وجب االقنون المعدل رقم بم

 324المادة 

اذا ورد طمب تعيين المرجع من المدعي الشخصي او المشتكى عميو يامر رئيس محكمة التمييز او 
االستئناف بابالغ صورتو الى الخصم وبايداع النيابة العامة لدى كل من المرجعين القضائيين الواقع 

 .رايو فيو وارسال اوراق الدعوى  بينيما الخالف نسخة عنو البداء

 325المادة 

يجب عمى المدعي الشخصي او المشتكى عميو الجواب عمى طمب تعيين المرجع المبمغ اليو في 



وعمى رئيس النيابة او النائب العام ابداء رايو فيو في ميعاد اسبوع عمى االکثر من تاريخ التبميغ  
 .غ ميعاد اسبوع عمى االكثر من تاريخ التبمي

 
 : تعديالت المادة 

 .2017لسنة  32هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعدٌلها بموجب القانون المعدل رقم  -

 326المادة 

اذا كان الخالف واقعا بين محكمتين او قاضيين قرر كل منيما اختصاصو لرؤية الدعوى يجب . 1
 .لمرجع لحل الخالف بينيما تعيين اعمييما التوقف عن اصدار الحكم بمجرد اطالعيما عمى طمب 

 .اما التدابٌر المؤقتة والتحقٌقات فٌمكن متابعتها بانتظار صدور القرار بتعٌٌن المرجع . 2
 327المادة 

تنظر محكمة التمييز في طمب تعيين المرجع تدقيقًا بعد استطالع راي رئيس النيابة العامة وتعين . 1
الدعوى او رؤيتيا وتقضي بصحة صالح لمتحقيق في في قرارىا اي المرجعين القضائيين ىو ال

 .المعامالت التي اجرتيا المحكمة او المحقق الذي قررت عدم اختصاصو 

وتنظر محكمة االستئناؾ تدقٌقاً فً الطلب المرفوع الٌها وفق االصول المذكورة وٌكون . 2
 .قرارها قطعٌاً 

 328المادة 
لنٌابة العامة نقل الدعوى الجنائٌة أو الجنحوٌة إلى مدع لمحكمة التمٌٌز وبناء على طلب رئٌس ا

عام آخر أو إلى محكمة أخرى من درجة المحكمة العائدة إلٌها رؤٌة الدعوى وذلك عندما ٌكون 
التحقٌق فً الدعوى أو رؤٌتها فً منطقة المدعً العام أو المحكمة من شانه اإلخالل باالمن 

 .الجزائٌةالعام أو لمقتضٌات حسن سٌر العدالة 

 
 : تعديالت المادة 

ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد الغاء نصيا السابق واالستعاضة عنو بالنص الحالي بموجب  -
: حيث كان نصيا السابق كما يمي  2017لسنة  32القانون المعدل رقم 

 لمحكمة االستئناف ضمن دائرة اختصاصيا ان تقرر في دعوى الجناية او الجنحة بناء عمى طمب
النائب العام لدييا نقل الدعوى الى مدعي عام آخر او الى محكمة اخرى من درجة المحكمة العائدة 

الييا رؤية الدعوى وذلك عندما يكون التحقيق في الدعوى او رؤيتيا في منطقة المدعي العام او 
 .المحكمة من شانو االخالل باالمن العام 

 329المادة 

ل الدعوى تدقيقا فان قررت نقميا قضت في القرار نفسو بصحة تنظر محكمة التمييز في طمب نق
 .المعامالت التي اجرتيا المحكمة او المدعي العام الذي تقرر نقل الدعوى من لدنو 

 
 : تعديالت المادة 

 . 2017لسنة  32هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعدٌلها بموجب القانون المعدل رقم  -

 330المادة 



نقل الدعوى من تقديم طمب جديد بنقميا باالستناد الى اسباب جديده ظيرت بعد  ال يمنع رد طمب
 .قرار الرد 

 331المادة 

ما لم يكن ىنالك نص آخر تنقضي الدعوى الجزائية بالنسبة لمشخص المرفوعة عميو والوقائع 
واذا . باالدانة  المسندة فييا اليو بصدور حكم نيائي فييا بالبراءة او عدم المسؤولية او االسقاط او

صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية فال يجوز اعادة نظرىا اال بالطعن في ىذا الحكم بالطرق 
 .المقررة في القانون ما لم يرد نص عمى خالف ذلك 

 332المادة 

يكون لمحكم الجزائي الصادر من المحكمة الجزائية في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة او عدم 
ة او باالسقاط او باالدانة قوة الشيء المحكوم بو امام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم المسؤولي

. يكن قد فصل فييا نيائيًا وذلك فيما يتعمق بوقوع الجريمة وبوصفيا القانوني ونسبتيا الى فاعميا 
وال تكون لو . دلة ويكون لمحكم بالبراءة ىذه القوة سواء بني عمى انتفاء التيمة او عمى عدم كفاية اال

 .ىذه القوة اذا كان مبنيًا عمى ان الفعل ال يعاقب عميو القانون 

 333المادة 

ال تكون لالحكام الصادرة عن المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم بو امام المحاكم الجزائية فيما 
 .يتعمق بوقوع الجريمة ونسبتيا الى فاعميا 

 334المادة 

ة عن محاكم االحوال الشخصية في حدود اختصاصيا قوة الشيء المحكوم بو تكون لالحكام الصادر
 .امام المحاكم الجزائية في المسائل التي يتوقف عمييا الفصل في الدعوى الجزائية 

 335المادة 

 .تسقط دعوى الحق العام بوفاة المشتكى عميو او بالعفو العام او بالتقادم . 1

 .لشخصً فً االحوال المنصوص علٌها فً القانون وتسقط تبعاً لسقوط الحق ا. 2
 336المادة 

تسقط دعوى الحق العام والعقوبة بوفاة المشتكى عميو سواء اكان من جية تطبيق العقوبة . 1
 .االصمية او العقوبة االضافية او الفرعية 

تعاد الى ورثة  اما اذا كانت االشٌاء المضبوطة من المواد الممنوعة قانوناً بحد ذاتها فال. 2
 .المتوفى 

وٌبقى للمتضرر حق اقامة دعوى بالحق الشخصً وبالتعوٌض على ورثة المتوفى لدى . 3
 .المحكمة المدنٌة 

 337المادة 

 .تسقط دعوى الحق العام بالعفو العام . 1

وتبقى دعوى التعوٌض من اختصاص المحكمة الواضعة ٌدها على دعوى الحق العام حٌن . 2
 .المحكمة الحقوقٌة المختصة العفو العام ، واذا لم ترفع الدعوى فٌعود االختصاص الى  صدور
 338المادة 

تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوع الجناية . 1



 .اذا لم تجر مالحقة بشانيا خالل تمك المدة 

ضاء عشر سنوات على آخر معاملة تمت فٌها اذا تسقط اٌضا الدعوٌان المذكورتان بانق. 2
 .اقٌمت الدعوى واجرٌت التحقٌقات ولم ٌصدر حكم بها 

 339المادة 

تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة بانقضاء ثالث سنوات عمى الوجو 
 .المبين في الحالتين المذكورتين في المادة السابقة 

 

 

 340المادة 

تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في المخالفة بانقضاء سنة كاممة عمى وقوعيا . 1
 .لسنة المذكورة وجرى تحقيق خالل ادون ان يصدر حكم بيا من المحكمة وان نظم بشانيا محضر 

اما اذا صدر حكم بها خالل السنة المذكورة واستؤنؾ تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق . 2
 .االستئناؾ الشخصً بانقضاء سنة كاملة من تارٌخ تقدٌم استدعاء 

 341المادة 

 .التقادم يحول دون تنفيذ العقوبة وتدابير االحتراز . 1

على ان التقادم ال ٌسري على العقوبات والتدابٌر االحترازٌة المانعة من الحقوق او على منع . 2
 .االقامة والمصادرة العٌنٌة 

 342المادة 

 .مدة التقادم عمى عقوبة االعدام والعقوبات الجنائية المؤبدة خمسة وعشرون سنة . 1

مدة التقادم على العقوبات الجنائٌة المؤقتة ضعؾ مدة العقوبة التً حكمت بها المحكمة على . 2
 .ان ال تتجاوز عشرٌن سنة او تنقص عن عشر سنٌن 

 .مدة التقادم على اٌة عقوبة جنائٌة اخرى عشر سنٌن . 3
 343المادة 

غيابيًا ، ومن يوم تممص المحكوم عميو من التنفيذ اذا يجري التقادم من تاريخ الحكم اذا صدر . 1
 .كان الحكم وجاىيًا 

اذا تملص المحكوم علٌه من تنفٌذ عقوبة مانعة او مقٌدة للحرٌة اسقط نصؾ مدة العقوبة التً . 2
 .نفذت فٌه من مدة التقادم 

 344المادة 

ضعف مدة العقوبة التي حكمت بيا المحكمة عمى ان ال مدة التقادم عمى العقوبات الجنحية . 1
 .تتجاوز عشر سنوات وتنقص عن خمس سنوات 

 .مدة التقادم على اٌة عقوبة جنحٌة اخرى خمس سنوات . 2
 345المادة 

: تجري مدة التقادم . 1
ابرامو اذا كان في في الحكم الوجاىي من تاريخ صدوره اذا كان في الدرجة االخيرة ومن تاريخ . أ 

. الدرجة االولى 
وفي الحكم الغيابي من تاريخ تبميغو إلى المحكوم عميو أو وكيمو بذاتو او في محل إقامتو وفقًا . ب



  .من ىذا القانون( 185)لألحكام الواردة في المادة 

سقط نصؾ مدة واذا كان المحكوم علٌه موقوفاً فمن ٌوم تفلته من التنفٌذ ، وفً هذه الحالة ي. 2
 .العقوبة التً نفذت فٌه من مدة التقادم 

 
 : تعديالت المادة 

حٌث كان  2017لسنة  32هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعدٌلها بموجب القانون المعدل رقم  -
: كما ٌل ي( ب)نص الفقرة 

  .بذاتو او في محل اقامتو وفي الحكم الغيابي من تاريخ تبميغو الى المحكوم عميو . ب

 
 346المادة 

 .مدة التقادم عمى العقوبات لممخالفات سنتان تبدان عمى نحو ما ذكر في المادة السابقة 

 347المادة 

 .مدة التقادم عمى التدابير االحترازية ثالث سنوات . 1

ال ٌبدا التقادم اال منذ الٌوم الذي اصبح فٌه التدبٌر االحترازي نافذاً او بعد تقادم العقوبة التً . 2
سبع سنوات قرار ٌثبت ان تالزم هذا التدبٌر بشرط ان ال ٌصدر عن القاضً قبل انقضاء 

تنفٌذ المحكوم علٌه ال ٌزال خطراً على السالمة العامة ، ففً هذه الحالة ٌامر ان ٌسار الى 
 .التدبٌر االحترازي 

 348المادة 

ال ينفذ اي تدبير اصالحي اغفل تنفيذه سنة كاممة اال بقرار يصدر عن محكمة االحداث بناء عمى 
 .طمب النيابة العامة 

 349المادة 

 .يحسب التقادم من يوم مثمو من دون اليوم االول . 1

يوقف التقادم كل حائل قانوني او مادي حال دون تنفيذ العقوبة او التدبير ولم ينشا عن ارادة . 2
 .المحكوم عميو 

: يقطع التقادم . 3
. اجراءات التحقيق واجراءات الدعوى الصادرة من السمطة المختصة بالجريمة ذاتيا . أ     
. اي عمل تجريو السمطة بغية التنفيذ . ب    
ارتكاب المحكوم جريمة اخرى معادلة لمجريمة التي اوجبت العقوبة او التدبير او جريمة اىم . ج    

 .الى اكثر من ضعفيا منيا ، عمى انو ال يمكن ان تطول مدة التقادم في كل حال 

 350المادة 

بعض الجنايات ال تحول المواد السابقة دون مراعاة احكام التقادم الواردة في القوانين الخاصة ب
 .والجنح والمخالفات 

 351المادة 

اذا حكم عمى شخص بالوجو الغيابي وسقطت بالتقادم العقوبة المحكوم بيا عميو فال يسوغ لو في 
 .مطمق االحوال ان يطمب من المحكمة ابطال محاكمتو الغيابية ورؤية الدعوى بحقو مجددًا 



 352المادة 

تسقط التعويضات المحكوم بيا بصورة قطعية في الدعاوى الجزائية بالتقادم المنصوص عميو . 1
 .لالحكام المدنية 

اما الرسوم والنفقات المحكوم بها لمصلحة الخزٌنة فتسقط بالتقادم المتعلق باالموال العامة ، . 2
 .حكم وٌوقؾ التقادم بشانها وجود المحكوم علٌه فً السجن انفاذا الي 

 
 : تعديالت المادة 

واالستعاضة عنها  ( االموال االمٌرٌة ) هكذا اصبحت هذه الماة بعد تعدٌلها بالؽاء عبارة  -
 2017لسنة  12بموجب القانون المعدل رقم ( االموال العامة ) بعبارة 

 353المادة 

 . النائب العام من بين المدعين العامين في كل محكمة بدايةيسمى قاضي تنفيذ العقوبة بقرار من . 1

 .يقوم قاضي الصمح مقام قاضي تنفيذ العقوبة في المراكز التي ال يوجد بيا مدع عام. 2

: يتولى قاضي تنفيذ العقوبة. 3
. إنفاذ األحكام الجزائية وفقًا ألحكام ىذا القانون. أ

 .العقوبات الجزائية وأي عقوبات مجتمعية مقررة في التشريعات النافذةمراقبة مشروعية تنفيذ . ب

تطبق العقوبات المجتمعية من خالل المديرية المختصة في وزارة العدل تحت إشراف قاضي . 4
 .تنفيذ العقوبة

 
 : تعديالت المادة 

السابق واالستعاضة عنو بالنص الحالي بموجب ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد الغاء نصيا  -
: حيث كان نصيا السابق كما يمي  2017لسنة  32القانون المعدل رقم 

. يقوم بانفاذ االحكام الجزائية المدعي العام لدى المحكمة التي اصدرت الحكم او من ينيبو . 1
التً ال ٌوجد فٌها مدعً  وٌقوم قاضً الصلح مقام النٌابة العامة بانفاذ االحكام فً المراكز. 2

 .عام 

 354المادة 

 .تقوم دائرة االجراء بانفاذ االلزامات المحكوم بيا وفقًا لما ىو مقرر النفاذ االحكام الحقوقية 

 355المادة 

والرسوم واظير رغبتو وىو في السجن في ان يدفعيا الى اذا حبس المحكوم عميو ايفاء لمغرامة 
الخزينة يامر المدعي العام او من يقوم مقامو باخراجو من السجن واحضاره اليو لدفع االموال 

المترتبة بعد حسم ما يوازي منيا المدة التي قضاىا في الحبس ، باعتبار عن كل يوم خمسماية فمس 
 .مة ، او كانت من الرسوم او اي جزء منيا ان كانت من الغرا

 356المادة 

اذا ادى المحكوم لدى توقيفو المبمغ المطموب منو بكاممو يخمى سبيمو في الحال ويصبح القرار . 1
 .بابدال الغرامة والرسوم بالحبس الغيًا 

المحكوم بحال ؼٌبة المحكوم ، او كونه قاصراً تحصل الؽرامة والرسوم والنفقات القضائٌة . 2



 .تحصٌل االموال العامة بها لصالح الخزٌنة ، بمعرفة وزارة المالٌة بمقتضى قانون 
 .وتحصل بالطرٌقة نفسها النفقات فً حال وفاة المحكوم علٌه . 3

 
 : تعديالت المادة 

واالستعاضة عنها  ( االموال االمٌرٌة ) هكذا اصبحت هذه الماة بعد تعدٌلها بالؽاء عبارة  -
 2017لسنة  12بموجب القانون المعدل رقم ( االموال العامة ) بعبارة 

 357المادة 

عند صدور حكم باالعدام يرفع رئيس النيابة الى وزير العدلية اوراق الدعوى مرفقة بتقرير يضمنو . 1
الحكم وعن االسباب الموجبة النفاذ عقوبة واالدلة المستند الييا في صدور موجزًا عن وقائع القضية 
 .االعدام او البداليا بغيرىا 

ٌرفع وزٌر العدلٌة اوراق الدعوى مع التقرٌر الى رئٌس مجلس الوزراء الحالتها على . 2
 .المجلس 

ة وٌبدي راٌه فً وجوب ٌنظر مجلس الوزراء فً االوراق المذكورة وتقرٌر رئٌس النٌاب. 3
هذا الشان مشفوعاً ببٌان راٌه انفاذ عقوبة االعدام او ابدالها بؽٌرها وٌرفع القرار الذي ٌتخذه فً 

 .الى جاللة الملك 
 358المادة 

االعدام يشنق المحكوم عميو داخل بناية السجن او في محل اذا وافق جاللة الممك عمى انفاذ حكم 
آخر اذا عين مثل ىذا المحل في االرادة الممكية وال يجوز تنفيذ عقوبة االعدام ىذه في المحكوم عميو 

بيا في يوم من ايام االعياد الخاصة بديانتو او في االعياد االىمية والرسمية وال يجوز تنفيذ حكم 
 .الحامل اال بعد وضعيا بثالثة اشير االعدام باالمراة 

 359المادة 

يجري انفاذ عقوبة االعدام بمعرفة وزارة الداخمية بناء عمى طمب خطي من النائب العام مبينًا فيو 
: استيفاء االجراءات المنصوص عمييا في المادة السابقة وبحضور االشخاص اآلتي ذكرىم 

 .النائب العام او احد مساعديو .  1

 .كاتب المحكمة التً اصدرت الحكم .  2
 .طبٌب السجن او طبٌب المركز .  3
 .احد رجال الدٌن من الطائفة التً ٌنتمً الٌها المحكوم علٌه .  4
 .مدٌر السجن او نائبه .  5
 .قائد الشرطة فً العاصمة ، او قائد المنطقة فً الملحقات .  6

 360المادة 

يسال النائب العام او مساعده المحكوم عميو اذا كان لديو ما يريد بيانو ويدون اقوالو الكاتب في 
 .محضر خاص يوقعو النائب العام او مساعده والكاتب والحاضرون 

 361المادة 

االعدام يوقعو مع النائب العام او مساعده والحاضرون ويحفظ ينظم كاتب المحكمة محضرًا بانفاذ 
 .في اضبارتو الخاصة عند المدعي العام 

 362المادة 

تدفن المحكمة جثة من نفذ فيو االعدام عند عدم وجود ورثة لو يقومون بدفنيا ، ويجب ان يكون 



 .الدفن بدون احتفال 

 363المادة 

 .كل نزاع من محكوم عميو في التنفيذ يرفع الى المحكمة التي اصدرت الحكم . 1

يقدم النزاع الى المحكمة بواسطة النيابة العامة عمى وجو السرعة ويعمن ذوو الشان بالجمسة التي . 2
وذوي الشان ولممحكمة ان تجري تحدد لنظره ، وتفصل المحكمة فيو بعد سماع النيابة العامة 

. حقيقات التي ترى لزوميا وليا في كل االحوال ان تامر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع الت
 .االقتضاء وقبل تقديم النزاع الى المحكمة ان توقف تنفيذ الحكم مؤقتا ولمنيابة العامة عند 

فيفصل في ذلك النزاع بالكيفية واالوضاع المقررة في اذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عميو . 3
 .الفقرتين السابقتين 

 .يكون القرار الذي تصدره المحكمة بالنزاع المشار اليو نيائيًا . 4

 364المادة 

من ىذه المادة يجوز ( 3)باستثناء المحكومين بجرائم الخيانة والتجسس ومع مراعاة احكام الفقرة . 1
: قضائي اذا توافرت الشروط التالية عتبار الى كل محكوم عميو بجناية او جنحة بقرار اعادة اال

. ان تكون العقوبة المحكوم بيا قد نفذت تنفيذًا كاماًل او صدر عنيا عفو او سقطت بالتقادم . أ 
مدة ان يكون قد انقضى من تاريخ انتياء تنفيذ العقوبة المحكوم بيا او صدور العفو العام عنيا . ب

كانت العقوبة جنحية ويؤخذ بمثمي ىذه المدة اذا سنة واحدة ثالث سنوات اذا كانت العقوبة جنائية او 
. العادة االعتبار في الحالتين اذا كان المحكوم عميو مكررًا بالمعنى القانوني 

عمييا  ان تكون االلزامات المدنية التي انطوى عمييا الحكم قد تم الوفاء بيا او اسقطت او جرى. ج
حالة اعسار لم يتمكن معيا الوفاء بتمك التقادم او ان يثبت المحكوم عميو انو كان وال زال في 

. االلزامات ويشترط في حالة الحكم باالفالس ان يثبت المفمس انو قضى الدين او ابرئ منو 
عنو انو قد ان يتبين لممحكمة انو كان حسن السموك وان يثبت التحقيق في سيرتو بعد االفراج . د 

 .صمح فعاًل 

اذا كان طالب اعادة االعتبار قد صدر بحقو اكثر من حكم واحد فال يحكم باعادة االعتبار لو . 2
المادة في كل حكم من تمك االحكام من ىذه ( 1)اال اذا تحققت الشروط المنصوص عمييا في الفقرة 

الالزمة العادة االعتبار لممحكوم عميو في ىذه الحالة بانقضاء المدة ، عمى ان تحسب المدة 
من ىذه المادة من تاريخ انتياء تنفيذ العقوبة المحكوم ( 1)من الفقرة ( ب)المنصوص عمييا في البند 

 .بيا في الحكم االخير من تمك االحكام 

ثالث بالحبس يعود اعتباره اليو حكمًا اذا لم يحكم عميو خالل كل محكوم عميو بعقوبة جنحية . أ . 3
. اخرى بالحبس او بعقوبة اشد سنوات من تاريخ انتياء تنفيذه ىذه العقوبة فيو بعقوبة 

كل محكوم عميو بالغرامة الجنحية يعود اعتباره اليو حكمًا اذا لم يحكم عميو خالل ثالث سنوات . ب
الغرامة تمك او من تاريخ انتياء مدة عقوبة من تاريخ تنفيذه لعقوبة بعقوبة جنحية او بعقوبة اشد 



 .الحبس التي استعيض عنيا بالغرامة 

يمغى الحكم الصادر باعادة االعتبار اذا تبين ان المحكوم عميو كانت قد صدرت ضده احكام . أ . 4
االعتبار او اذا حكم عميو بعد اعادة عندما اصدرت حكميا باعادة بيا اخرى لم تعمم المحكمة 

. االعتبار في جريمة وقعت قبل اعادتو 
يصدر الحكم بالغاء اعادة االعتبار من المحكمة التي كانت قد حكمت باعادتو وذلك بناء عمى . ب

 .طمب النيابة العامة 

 
 : تعديالت المادة 

اضيفت و 2017لسنة  32ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بموجب القانون المعدل رقم  -
 1991لسنة  16بموجب القانون المعدل رقم " اعادة االعتبار " تحت عنوان  365و  364المادتان 

  . 369و  368و  367و  366من القانون السابق الى  367الى  364وعدلت المواد من 

 365المادة 

يقدم طمب اعادة االعتبار خطيًا الى المدعي العام في محكمة البداية التابع ليا مكان اقامتو . 1
: يميمتضمنًا البيانات المتعمقة بشخصية الطالب ومكان اقامتو وان يرفق بالطمب ما 

. صورة مصدقة عن الحكم الصادر بحقو . أ 
. الصادرة بحقو وسوابقو القضائية  الجيات االمنية المختصة تتضمن االحكامشيادة من . ب
 .مركز االصالح والتاىيلتقرير عن سموكو اثناء وجوده في . ج

يقدم المدعي العام الطمب مع االوراق والبيانات المرفقة الى محكمة البداية المختصة خالل مدة . 2
 .فيو ال تزيد عمى ثالثة اشير من تقديم الطمب اليو مشفوعًا برايو 

تنظر المحكمة في الطمب وتفصل فيو تدقيقًا عمى انو يجوز ليا سماع اقوال اي شخص تراىا . 3
من الجيات ويكون قرارىا في الطمب مناسبة وان تطمب اي معمومات تراىا ضرورية من اي جية 

د قاباًل لمطعن فيو لدى محكمة التمييز لخطا في تطبيق القانون او تاويمو ويخضع ىذا الطعن لممواعي
 .المقررة لمطعن في االحكام بطريق التمييز واالجراءات 

اذا رفض طمب اعادة االعتبار لسبب يرجع الى سموك المحكوم عميو فال يجوز تجديده اال بعد . 4
فيجوز تجديده في اي وقت متى سنة عمى صدور القرار واما اذا رفض الي سبب اخر مضي 

 .توافرت الشروط القانونية لذلك 

ٌترتب على رد االعتبار محو الحكم القاضً باإلدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما ترتب . 5
 .علٌه من اثار جزائٌة، وبصفة خاصة حاالت انعدام األهلٌة والحرمان من الحقوق والمزاٌا

االختالس و : التالٌةان ال ٌتولى اي شخص اعٌد اعتباره وكان محكوماً فً اي من الجرائم . 6
اٌاً من ( باالخالق واالداب والثقة العامة ) الرشوة و سوء االئتمان وجمٌع الجرائم المخلة 

: الوظائؾ التالٌة
 .القضاء او عضوٌة مجلس االمة او الوزارات

 



 : تعديالت المادة 

 واضيفت 2017لسنة  32المعدل رقم ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بموجب القانون  --

لسنة  16بموجب القانون المعدل رقم " اعادة االعتبار " تحت عنوان  365و  364المادتان 
 369و  368و  367و  366من القانون السابق الى  367الى  364وعدلت المواد من  1991

. 

 366المادة 
مٌع الدعاوي والطعون المقدمة لدٌها قبل تستمر محاكم البداٌة ومحاكم االستئناؾ بالنظر فً ج

 .تارٌخ نفاذ هذا القانون المعدل

 
 : تعديالت المادة 

( 368)و( 367)و ( 366)واعٌد ترقٌم المواد بالنص الحالً ( 266)اضٌفت هذه المادة برقم  -
 منه على التوالً( 370)و( 369)و ( 368)و ( 367)الواردة فٌه لتصبح المواد ( 369)و

 .2017لسنة  32بموجب القانون المعدل رقم 

 367المادة 

: ايفاءًا لمغايات المقصودة من ىذا القانون تتبع في حساب الزمن القاعدة التالية 
ان المدة المشار الييا بعدد االيام ابتداءًا من وقوع حادثة او القيام بعمل او شيء فيما يتعمق . 1

غير شاممة لميوم الذي وقع فيو الحادث االعتراض واالستئناف والتمييز او الميل االخرى تعتبر بميل 
 .او جرى فيو ذلك العمل او الشيء 

ال تحسب اٌام العطل عن المدة المقررة فٌما ٌتعلق بمهل االعتراض واالستئناؾ والتمٌٌز او . 2
 .المهلل االخرى اذا جاءت فً نهاٌة المدة 

 
 : تعديالت المادة 

و ( 367)الواردة فٌه لتصبح المواد ( 369)و( 368)و( 367)و ( 366)اعٌد ترقٌم المواد  -
 .2017لسنة  32منه على التوالً بموجب القانون المعدل رقم ( 370)و( 369)و ( 368)

 368المادة 

 .جميع المدد المبينة في ىذا القانون تحسب بالتقويم الميالدي 

 369المادة 

: تمغى القوانين واالنظمة التالية 
 .قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني مع جميع تعديالتو . 1

المنشور في العدد  1946لسنة ( 37)قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم . 2
 . ما ادخل عميو من تعديالتمع  1946/ 12/ 25بتاريخ من الجريدة الرسمية الصادر ( 880)

من الجريدة الرسمية الصادر ( 157)قانون تعقيب االشخاص وتفتيش االماكن المنشور في العدد . 3
 1927/ 6/ 1بتاريخ 

الباب الثالث والثالثون من مجموعة ( القبض والتحري ) قانون اصول المحاكمات الجزائية . 4
 .القوانين الفمسطينية 

المنشور  1942لسنة ( 11)المعدل رقم ( القبض والتحري ) قانون اصول المحاكمات الجزائية . 5



 . 1942/ 6/ 25من الوقائع الفمسطينية المؤرخ في  1204في العدد 

الباب الرابع والثالثون من مجموعة القوانين ( البينات ) قانون اصول المحاكمات الجزائية . 6
 .الفمسطينية 

المنشور في  1944لسنة  22رقم ( المعدل ( ) البينات ) قانون اصول المحاكمات الجزائية . 7
 . 1944/ 10/ 27من الوقائع الفمسطينية المؤرخ في  1368العدد 

بقانون تشارٌع الدفاع ادماجها فً ( المعدل ( ) البٌنات ) قانون اصول المحاكمات الجزائٌة . 8
من الوقائع الفلسطٌنٌة المؤرخ  1436المنشور فً العدد  1945لسنة  30بعض القوانٌن رقم 

4 /9 /1945 . 
من الوقائع الفلسطٌنٌة  1359المنشور فً العدد  1944لسنة  28قانون االفراج بالكفالة رقم . 9

 . 1944/ 9/ 14المؤرخ فً 
من  1525المنشور فً العدد  1946لسنة  52رقم ( المعدل ) قانون االفراج بالكفالة . 10

 . 1946/ 9/  30الوقائع الفلسطٌنٌة المؤرخ فً 
 70المحاكمات الجزائٌة لدى المحاكم المركزٌة رقم ) قانون اصول المحاكمات الجزائٌة . 11

 . 1946/ 12/ 21المؤرخ فً من الوقائع الفلسطٌنٌة  1543المنشور فً العدد (  1946لسنة 
الباب السادس والثالثون من ( المحاكمات االتهامٌة ) قانون اصول المحاكمات الجزائٌة . 12
 .وعة القوانٌن الفلسطٌنٌةمجم
المنشور فً قانون ( المعدل ( ) المحاكمات االتهامٌة ) قانون اصول المحاكمات الجزائٌة . 13
من الوقائع  660عدد  1937لسنة  1رقم  1937طبعة التشارٌع المنقحة لسنة ( اعادة تنقٌح ) 

 .1937/ 1/ 22الفلسطٌنٌة المؤرخ فً 
لسنة  44رقم ( المعدل ( ) المحاكمات االتهامٌة ) قانون اصول المحاكمات الجزائٌة . 14

 . 1939/ 12/ 23من الوقائع الفلسطٌنٌة المؤرخ فً  164المنشور فً العدد  1939
لسنة  31رقم ( المعدل ( ) المحاكمات االتهامٌة ) قانون اصول المحاكمات الجزائٌة . 15

 . 1944/ 10/ 27من الوقائع الفلسطٌنٌة المؤرخ فً  1368العدد المنشور فً  1944
لسنة  22رقم ( المعدل ( ) المحاكمات االتهامٌة ) قانون اصول المحاكمات الجزائٌة . 16

 . 1946/ 3/ 31من الوقائع الفلسطٌنٌة المؤرخ فً  1485المنشور فً العدد  1946
لسنة  40رقم ( المعدل ( ) المحاكمات االتهامٌة ) قانون اصول المحاكمات الجزائٌة . 17

 . 1947/ 8/ 26من الوقائع الفلسطٌنٌة المؤرخ فً  1608المنشور فً العدد  1947
مجموعة المنشور فً المجلد الثالث من ( اثبات الهوٌة ) نظام اصول المحاكمات الجزائٌة . 18

 . 1956القوانٌن الفلسطٌنٌة على صفحة 
 757المنشور فً العدد  1938فً المحاكم المركزٌة لسنة ( المحاكمات الجزائٌة ) اصول . 19

 .  1938/ 2/ 10من الوقائع الفلسطٌنٌة المؤرخ فً 
 . وما طرا علٌه من تعدٌالت 1951لسنة  76قانون اصول المحاكمة الجزائٌة رقم . 20
المنشور  1959/ 9كل ما ٌتعارض مع هذا القانون من قانون انتهاك حرمة المحاكم رقم . 21

 .من الجرٌدة الرسمٌة  1959/ 2/ 14تارٌخ  1413فً العدد 
فٌه تلك كل تشرٌع اردنً او فلسطٌنً صادر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون . 22

 .التشارٌع مؽاٌرة الحكام هذا القانون 
 370المادة 

 .رئيس الوزراء ووزراء العدلية والداخمية والدفاع مكمفون بتنفيذ احكام ىذا القانون 

 


