
 

 

 في الدعوى الجنائية

  1مادة 

 رفعها ومباشرتها

 

تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها، وال ترفع من غيرهاا 

 .إال في األحوال المبينة في القانون

 

وال يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفهاا أو تعيياس رايرها إال فاي األحاوال المبيناة فاي 

 .القانون

  2مادة 

 صاحب الحق في مباشرة الدعوى

يقوم النائب العام بنفسه أو بوارية أحد أعضاا  النياباة العاماة بمباشارة الادعوى الجنائياة  ماا هاو 

مقرر بالقانون، ويجوز أن يقوم بأدا  وظيفة النيابة العامة من يعين لذلك من غير هؤال  بمقتضا  

  .القانون

  مكرر 2مادة 

يجاوز نادب بعاج ر اال الباوليي ل قياام باالتحقيق ورفاع  2و  1دتين مع عدم اإلخالل بحكاا الماا

الدعوى العمومية ومباشرتها في الجنح والمخالفات،  ما يجوز في الجهات النائية أن يشمس النادب 

تخويس ر ال البوليي المنتدبين را ية التحقياق فاي الجناياات ع ا  أن يحي وهاا إلا  النياباة العاماة 

 .ل تصرف فيها

ب بقارار مان النائاب العاام بعاد موافقاة وزيار  العادل والداخ ياة ويكاون ر اال الباوليي ويتا الناد

 .المنتدبين تابعين ل نائب العام وخاضعين إلشرافه وتو يهه

  3مادة 

 شكوى اليرف المتضرر

ال يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إال بنا  ع   شكوى شفهية أو  تابية مان المجناي ع ياه، أو مان 

ص، إل  النيابة العامة، أو إل  أحد مأمور  الضبط القضائي وذلك بالنسبة إل  الجارائا و ي ه الخا

التي يست زم فيها قانون العقوبات لمسا لة الجاني شكوى اليرف المتضرر وال تقبس الشاكوى بعاد 

 .ثلثة أشهر من يوم ع ا المجني ع يه بالجريمة وبمرتكبها ما لا ينص القانون ع   خلف ذلك
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 4مادة

 تعدد المجني ع يها والمتهمين

 .إذا تعدد المجني ع يها يكفي أن تقدم الشكوى من أحدها

 .وإذا تعدد المتهمون و انت الشكوى مقدمة ضد أحدها، اعتبر أنها مقدمة ضد الباقين أيضا  

 الشكوى من القاصر – 5 –مادة 

ان مصاابا  بعاهاة فاي عق اه إذا  ان المجني ع يه في الجريمة لا يب غ خمي عشرة رنة  ام ة، أو  

 .تقدم الشكوى ممن له الوالية ع يه

 

وإذا  انت الجريمة واقعة ع   المال، تقبس الشكوى من الوصي أو القيا، وتتبع في هااتين 

 .الحالتين  ميع األحكام المتقدمة الخاصة بالشكوى

  6مادة 

  تعارض مص حة المجني ع يه

 مع مص حة ممث ه أو انعدام الممثس

عارضت مص حة المجناي ع ياه ماع مصا حة مان يمث اه أو لاا يكان لاه مان يمث اه، تقاوم النياباة إذا ت

 .العامة مقامه

  7مادة 

 موت المجني ع يه

 .ينقضي الحق في الشكوى بموت المجني ع يه

 .وإذا حدثت الوفاة بعد تقديا الشكوى، فل تؤثر ع   رير الدعوى

  8مادة 

 إقامة الدعوى بي ب

 من وزير العدل

 يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إ را ات فيها إال بنا  ع   ل ب  تابي من وزير ال

من قاانون العقوباات و اذلك فاي  224العدل في الجرائا المشار إليها في الفقرة األخيرة من المادة 

 .األحوال األخرى التي ينص ع يها القانون

  9مادة 

  إ را  الدعوى بعد

 إذن الجهة المختصة
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يجااوز رفااع الاادعوى الجنائيااة أو اتخاااذ إ اارا ات فيهااا فااي الجاارائا المشااار إليهااا فااي ال 

ماان قاااانون العقوبااات إال بناااا  ع اا  إذن  تاااابي ماان الجهاااة  224الفقاارتين األولياااين ماان الماااادة 

 .المنصوص ع يها فيها

المجناي ع ياه وفي  ميع األحوال التي يشترل القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية إذنا  أو ل با  مان 

 .أو غيره ال يجوز اتخاذ إ را  في الدعوى اال بعد الحصول ع   هذا اإلذن أو الي ب

 الفصس الرابع

 في دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش األشخاص

  34مادة 

 دخول األما ن المسكونة

ال يجوز لر ال الس ية الدخول في أ  محس مسكون إال في األحوال المبينة في القانون 

 حالة ل ب المساعدة من الداخس، أو في حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك. أو في

  35مادة 

 تفتيش المقبوض ع يها

 في األحوال التي يجوز فيها القبج قانونا  ع   المتها يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه.

 أمور الضبط القضائي.وإذا  ان المتها أنث ، و ب أن يكون التفتيش بمعرفة أنث  يندبها لذلك م

  36مادة 

 تفتيش منزل المت بي

لمأمور الضبط القضائي في حالة الت بي بجناية أو  نحة أن يفتش منزل المتها ويضبط فيه 

 األشيا  واألوراق التي تفيد في  شف الحقيقة إذا إتضح له من أمارات قوية أنها مو ودة فيه.

  37مادة 

 تفتيش منازل المراقبين

ضبط القضائي ولو في غير حالة الت بي بالجريمة أن يفتشوا منازل األشخاص لمأمور  ال

الموضوعين تحت رقابة البوليي والمشتبه في أمرها وذلك إذا و دت أرباب تدعو للعتقاد بأنها 

،  ما يجوز لألرباب 40ارتكبوا  ناية أو  نحة، ويكون التفتيش ع   الو ه المبين في المادة 

 محـس إقامة ثابت ومعروف في ليبياردين أو األشخاص الذين ليي لها ذاتها تفتيش المتش

 38مادة 

 تفتيش األشخاص

 أثنا  تفتيش المنزل

إذا قامت أثنا  تفتيش منزل المتها قرائن قوية ضد المتها أو شخص مو ود فيه ع   أنه 

 يخفي شيئا  يفيد في  شف الحقيقة  از لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه.
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  39مادة 

 غاية التفتيش

ال يجوز التفتيش إال ل بحث عن األشيا  الخاصة بالجريمة الجار   مع االرتدالالت أو 

 حصول التحقيق بشأنها. 

ومع ذلك إذا ظهر عرضا  أثنا  التفتيش و ود أشيا  تعد حيازتها  ريمة أو تفيد في  شف 

 الحقيقة في  ريمة أخرى  از لمأمور الضبط القضائي أن يضبيها.

  40ة ماد

 إ را ات التفتيش

يحصس التفتيش بحصول المتها أو من ينيبه عنه   ما أمكن ذلك، ويجب أن يكون 

بحضور شاهدين، ويكون هذان الشاهدان بقدر اإلمكان من أقاربه البالغين أو من القالنين معه 

 بالمنزل أو من الجيران، ويثبت ذلك في المحضر.

  41مادة 

 ألغيت

  42مادة 

 وضع األختام

لمأمور  الضبط القضائي أن يضعوا األختام ع   األما ن التي بها آثار أو أشيا  تفيد في 

  شف الحقيقة ولها أن يقيموا حرارا  ع يها.

ويجب ع يها إخيار النيابة العامة بذلك في الحال، وع   النيابة إذا رأت عدم ضرورة 

ز لحائز العقار أن يتظ ا أمام القاضي ذلك اإل را  أن تأمر بإزالة األختام، فإن رأت إبقا ها  ا

 الجزئي بعريضة يقدمها إل  النيابة العامـة وع يها رفع التظ ـا إل  القاضي فورا .

  43مادة 

 ضبط مبرزات الجريمة

لمأمور  الضبط القضائي أن يضبيوا األوراق واألر حة واآلالت، و س ما يحتمس أن يكون قد 

عن ارتكابها، أو ما وقعت ع يه الجريمة، و س ما يفيد في  ارتعمس في ارتكاب الجريمة، أو نتج

  شف الحقيقة.

وتعرض هذه األشيا  ع   المتها ويي ب منه إبدا  ملحظاته ع يها. ويعمس بذلك محضر يوقع 

 ع يه من المتها أو يذ ر فيه امتناعه عن التوقيع.

  44مادة 

 حرز األشيا  المضبول
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في حرز مغ ق وتربط   ما أمكن، ويختا ع يها، ويكتب  توضع األشيا  واألوراق التي تضبط

ع   شريط داخس الختا تاريخ المحضر المحرر بضبط ت ك األشيا  ويشار إل  الموضوع الذ  

 حصس الضبط من أ  ه.

  45مادة 

 فج األختام

إال بحضور المتها أو و ي ه ومن  44و  42ال يجوز فج األختام الموضوعة لبقا  ل مادتين 

 ده هذه األشيا  أو بعد دعوتها لذلك.ضبيت عن

  46مادة 

 إفشا  محتويات 

 األوراق المضبولة

 س من يكون قد وصس إل  ع مه بسبب التفتيش مع ومات عن األشيا  واألوراق المضبولة، 

وأفض  بها إل  أ  شخص غير ذ  صفة أو انتفع بها بأية لريقة  انت، يعاقب بالعقوبات 

 قانون العقوبات. من 236المقررة في المادة 

  47مادة 

 إعيا  صورة 

 األوراق المضبولة

إذا  ان لمن ضبيت عنده األوراق مص حة عا  ة فيها، تعي  له صورة منهاا مصادق ع يهاا مان 

 مأمور الضبط القضائي.

 الفصس الثالث

 في االنتقال والتفتيش وضبط

 األشيا  المتع قة بالجريمة

  74مادة 

 انتقال المحقق

إل  أ  مكان   ما رأى ذلك ليثبت حالة األمكنة واألشيا  واألشخاص وو ود  ينتقس المحقق

 الجريمة ماديا  و س ما ي زم إثبات حالته.

  75مادة 

 تفتيش األما ن

تفتيش المنازل عمس من أعمال التحقيق، وال يجوز االلتجا  إليه إال في تحقيق مفتوح وبنا  ع   

مراد تفتيشه، بارتكاب  ناية أو  نحة أو باشترا ه في تهمة مو هة إل  شخص مقيا في المنزل ال

 ارتكابها أو إذا و دت قرائن ع   أنه حائز ألشيا  تتع ق بالجريمة.
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ول محقق أن يفتش أ  مكان ويضبط فيه األوراق واألر حة واآلالت و س ما يحتمس أنه ارتعمس 

 ف الحقيقة.في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت ع يه و س ما يفيد في  ش

  76مادة 

 يحصس التفتيش بحضور المتها أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك. حضور صاحب المنزل

وإذا حصس التفتيش في منزل غير المتها يدع  صاحبه ل حضور بنفسه وبوارية من ينيبه عنه 

 إن أمكن ذلك.

  77مادة 

 إخيار النيابة 

 باالنتقال ل تفتيش

 ورة للنتقال لألمكنة أو ل تفتيش أن يخير بذلك النيابة العامة.ع   قاضي التحقيق   ما رأى ضر

  78مادة 

 تفتيش األشخاص

لقاضي التحقيق أن يفتش المتها، وله أن يفتش غير المتها إذا اتضح من أمارات قوية أنه يخفي 

 (. 35أشيا  تفيد في  شف الحقيقة، ويراع  في التفتيش حكا الفقرة الثانية من المادة )

  79مادة 

 ضبط الخيابات والررائس

لقاضي التحقيق أن يضبط لدى مكاتب البريد  افة الخيابات والررائس والجرائد والميبوعات 

واليرود، ولدى مكاتب الت غرافات  افة البرقيات،  ما يجوز له مراقبة المحادثات الت يفونية مت  

  ان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة.

  80مادة 

 لتي لدى الدفاع أو المستشارينحظر ضبط األوراق ا

ال يجوز لقاضي التحقيق أن يضبط لدى المدافع عن المتها أو الخبير االرتشار  األوراق، 

والمستندات التي ر مها المتها لهما ألدا  المهمة التي عهد إليهما بها وال المرارلت المتبادلة 

 بينهما في القضية.

  81مادة 

 االللع ع   األوراق المضبولة

يي ع قاضي التحقيق وحده ع   الخيابات والررائس واألوراق األخرى المضبولة ع   أن يتا 

 هذا إذا أمكن بحضور المتها والحائز لها أو المرر ة إليه ويدون ملحظاتها ع يها.
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وله عند الضرورة أن يك ف أحد أعضا  النيابة العامة بفرز األوراق المذ ورة وله حسب 

أن يأمر بضا ت ك األوراق إل  م ف القضية أو بردها إل  من  ان حائزا لها ما يظهر من الفحص 

 أو إل  المرر ة إليه.

  82مادة 

 أحكام األوراق المضبولة

 (44األشيا  التي تضبط تتبع نحوها أحكام المادة )

  83مادة 

 ضبط األشيا  واألمر بتقديمها

لع ع يه بتقديمه. ويسر  حكا المادة لقاضي التحقيق أن يأمر الحائز لشي  يرى ضبيه أو االل

ع   من يخالف ذلك األمر، إال إذا  ان في حالة من األحوال التي يخوله القانون فيها  257

 االمتناع عن أدا  الشهادة.

  84مادة 

 التب يغ عن األشيا  المضبولة وتس يمها

أو تعي  إليه صورة  تب غ الخيابات والبرقيات المضبولة إل  المتها أو الشخص المرر ة إليه،

 منها في أقرب وقت. إال إذا  ان في ذلك إضرار بسير التحقيق.

ولكس شخص يدع  حقا  في األشيا  المضبولة أن يي ب إل  قاضي التحقيق تس يمها إليه، وله في 

 حالة الرفج أن يتظ ا أمام رئيي المحكمة االبتدائية.

 الفصس الرابع

 في التصرف في األشيا  المضبولة

  85دة ما

 رد األشيا  المضبولة

يجوز أن يؤمر برد األشيا  التي ضبيت أثنا  التحقيق ولو  ان ذلك قبس الحكا، ما لا تكن الزمة 

 ل سير في الدعوى أو محل  ل مصادرة.

  86مادة 

 األشخاص المخولون تس ا المضبولات

نت المضبولات من يكون رد األشيا  المضبولة إل  من  انت في حيازته وقت ضبيها. وإذا  ا

األشيا  التي وقعت ع يها الجريمة أو المتحص ة منها، يكون ردها إل  من فقد حيازتها بالجريمة، 

 ما لا يكن لمن ضبيت معه حق في حبسها بمقتض  القانون.

  87مادة 

  هة إصدار أمر الرد



 8 

 محكمة المختصة.يصدر األمر بالرد من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو غرفة االتهام أو ال

  88مادة 

 أثر األمر بالرد

ال يمنع األمر بالرد ذو  الشأن من الميالبة أمام المحا ا المدنية بما لها من حقوق، وإنما ال 

يجوز ذلك ل متها أو المدعي بالحقوق المدنية إذا  ان األمر بالرد قد صدر من المحكمة بنا  ع   

 ل ب أيهما في موا هة اآلخر.

  89مادة 

 مر بالرداأل

 يؤمر بالرد ولو من غير ل ب.

وال يجوز ل نيابة العامة وال لقاضي التحقيق األمر بالرد عند المنازعة. ويرفع األمر في هذه 

الحالة أو في حالة و ود شك في من له الحق في تس ا الشي  إل  غرفة االتهام لتأمر بما تراه أو 

لذلك، وفي هذه الحالة يجوز وضع األشيا   بإحالة الخصوم ل محكمة المدنية إذا رأت مو با  

 المضبولة تحت الحرارة، أو اتخاذ ورائس تحفظية أخرى نحوها.

  90مادة 

 التصرف باألشيا  المضبولة عند الحفظ

يجب عند صدور أمر بالحفظ أو بأال و ه إلقامة الدعوى أن يفصس في  يفية التصرف في 

ن قبس و ذلك الحال عند الحكا في الدعوى إذا حص ت األشيا  المضبولة إذا لا يكن قد تا ذلك م

 الميالبة بالرد أمام المحكمة.

  91مادة 

 التصرف عند عدم الميالبة بالرد

األشيا  المضبولة التي ال يي بها أصحابها في ميعاد ثلث رنوات من تاريخ انتها  الدعوى 

 تصبح م كا  ل حكومة بغير حا ة إل  حكا يصدر بذلك.

  92مادة 

 ألشيا  المعرضة ل ت ف والباهظة النفقاتا

إذا  ان الشي  المضبول يت ف بمرور الزمن أو يست زم حفظه نفقات تستغرق قيمته،  از أن 

يؤمر ببيعه بيريق المزاد العام مت  رمحت بذلك مقتضيات التحقيق، وفي هذه الحالة يكون 

 بقة بالثمن الذ  بيع به.لصاحب الحق فيه أن ييالب في الميعاد المبين في المادة السا

 الفصس الخامي

 في رماع الشهود

  93مادة 
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 رماع الشهود

يسمع قاضي التحقيق شهادة الشهود الذين يي ب الخصوم رماعها ما لا ير عدم الفائدة من 

 رماعها.

وله أن يسمع شهادة من يرى لزوم رماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدى إل  ثبوت 

 وفها وإرنادها إل  المتها أو برا ته منها.الجريمة وظر

  94مادة 

 إعلن الشهود 

 وتك يفها بالحضور

تقوم النيابة العامة بإعلن الشهود الذين يقرر قاضي التحقيق رماعها، ويكون تك يفها بالحضور 

 بوارية المحضرين، أو بوارية ر ال الس ية العامة.

ر من ت قا  نفسه، وفي هذه الحالة يثبت ذلك في ولقاضي التحقيق أن يسمع شهادة أ  شاهد يحض

 المحضر.

  95مادة 

  يفية رماع الشهود

 يسمع القاضي  س شاهد ع   انفراد، وله أن يوا ه الشهود بعضها ببعج وبالمتها.

  96مادة 

 البيانات عن الشهود

، ويدون يي ب القاضي من  س شاهد أن يبين ارمه ولقبه ورنه وصناعته وركنه وعلقته بالمتها

 هذه البيانات وشهادة الشهود بغير  شط أو تحشير.

 وال يعتمد أ  تصحيح أو شيب أو تخريج إال إذا صدق ع يه القاضي والكاتب والشاهد.

  97مادة 

 التوقيع ع   الشهادة

يضع  س من القاضي والكاتب إمضا ه ع   الشهادة و ذلك الشاهد بعد تلوتها ع يه وإقراره بأنه 

فإن امتنع عن وضع إمضائه أو بصمته أو لا يمكنه وضعه أثبت ذلك في المحضر مصر ع يها 

مع ذ ر األرباب التي يبديها، وفي  س األحوال يضع  س من القاضي والكاتب إمضا ه ع    س 

 صفحة أوال  بأول.

  98مادة 

 األحكام الخاصة بالشهود

 .261و  260و  259و  258و  256تيبق فيما يختص بالشهود أحكام المواد 
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  99مادة 

 الحضور

يجب ع    س من دعي ل حضور أمام قاضي التحقيق لتأدية شهادة أن يحضر بنا  ع   الي ب 

المحرر إليه، وإال  از ل قاضي الحكا ع يه، بعد رماع أقوال النيابة، بغرامة ال تجاوز عشرة 

رفه، أو أن يصدر  نيهات، ويجوز له أن يصدر أمرا  بتك يفه بالحضور ثانيا  بمصاريف من ل

 أمرا  بضبيه وإحضاره.

  100مادة 

 اإلعفا  من الغرامة

إذا حضر الشاهد أمام القاضي بعد تك يفه بالحضور ثانيا  أو من ت قا  نفسه وأبدى أعذارا  مقبولة، 

 از إعفاؤه من الغرامة بعد رماع أقوال النيابة العامة،  ما يجوز إعفاؤه بنا  ع   ل ب يقدم منه 

 يستيع الحضور بنفسه.إذا لا 

  101مادة 

 االمتناع عن الشهادة أو ح ف اليمين

إذا حضر الشاهد أمام القاضي وامتنع عن أدا  الشهادة أو عن ح ف اليمين، يحكا ع يه بالعقوبة 

من قانون العقوبات، ويجوز إعفاؤه من  س أو بعج العقوبة إذا  260المنصوص ع يها في المادة 

 نتها  التحقيق.عدل عن امتناعه قبس ا

  102مادة 

 اليعن في األحكام

 الصادرة ع   الشهود

تكون قاب ة ل يعن لبقا  ل قواعد  101و  99األحكام الصادرة ع   الشهود لبقا  ل مادتين 

 واألوضاع المقررة في القانون.

  103مادة 

 االنتقال لسماع الشهود

مع شهادته في محس و وده، فإذا انتقس إذا  ان الشاهد مريضا  أو لديه ما يمنعه من الحضور، تس

القاضي لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر  از له أن يحكا ع يه بالعقوبة المنصوص 

 (.99ع يها في المادة )

  104مادة 

 مصاريف الشهود وتعويضه

يقدر قاضي التحقيق بنا  ع   ل ب الشهود المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بسبب 

 دا  الشهادة.حضورها أل
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 الفصس السادس

 في االرتجواب والموا هة

  105مادة 

 إثبات الشخصية واإلعلم بالتهمة

عند حضور المتها ألول مرة في التحقيق، يجب ع   المحقق أن يتثبت من شخصيته، ثا يحييه 

 ع ما بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله في المحضر.

  106مادة 

 حضور المحامي

الت بي وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع األدلة، ال يجوز ل محقق في  في غير حالة

الجنايات أن يستجوب المتها أو يوا هه بغيره من المتهمين أو الشهود إال بعد دعوة محاميه 

ل حضور إن و د، وع   المتها أن يع ن ارا محاميه بتقرير يكتب في ق ا  تاب المحكمة أو إل  

 لمحاميه أن يتول  هذا اإلقرار أو اإلعلن. مأمور السجن،  ما يجوز

 وال يجوز ل محامي الكلم إال إذا أذن له القاضي، وإذا لا يأذن له، و ب إثبات ذلك في المحضر.

 الفصس السابع

 في التك يف بالحضور

 وأمر الضبط واإلحضار

  107مادة 

 حضور المتها والقبج ع يه

ب األحوال أمرا  بحضور المتها أو بالقبج ع يه لقاضي التحقيق في  ميع المواد أن يصدر حس

 وإحضاره.

  108مادة 

 مشتملت األمر

يجب أن يشتمس  س أمر ع   ارا المتها ولقبه وصناعته ومحس إقامته والتهمة المنسوبة إليه 

 وتاريخ األمر وإمضا  القاضي والختا الررمي.

 ي ميعاد معين.ويشمس األمر بحضور المتها فضل  عن ذلك تك يفه بالحضور ف

ويشمس أمر القبج واإلحضار تك يف ر ال الس ية العامة بالقبج ع   المتها وإحضاره أمام 

 القاضي، إذا رفج الحضور لوعا  في الحال.

ويشمس أمر الحبي تك يف مأمور السجن بقبول المتها ووضعه في السجن مع بيان مادة القانون 

 المنيبقة ع   الواقعة.
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  109مادة 

 ألوامرإعلن ا

تع ن األوامر إل  المتها بمعرفة أحد المحضرين أو أحد ر ال الس ية العامة. وتس ا له صورة 

 منها.

  110مادة 

 نفاذ أوامر المحقق

 تكون األوامر التي يصدرها المحقق نافذة في  ميع األراضي ال يبية.

  111مادة 

 األمر بالقبج ع   المتها

حضور دون عذر مقبول أو إذا خيف هربه، أو إذا لا يكن له إذا لا يحضر المتها بعد تك يفه بال

محس إقامة معروف أو إذا  انت الجريمة في حالة ت بي،  از لقاضي التحقيق أن يصدر أمرا  

 بالقبج ع   المتها وإحضاره ولو  انت الواقعة، مما ال يجوز فيه حبي المتها احتياليا .

  112مادة 

 ارتجواب المتها

لتحقيق أن يستجوب فورا  المتها المقبوض ع يه، وإذا تعذر ذلك يودع في يجب ع   قاضي ا

السجن إل  حين ارتجوابه ويجب أال تزيد مدة إيداعه ع   أربع وعشرين راعة، فإذا مضت هذه 

المدة و ب ع   مأمور السجن تس يمه إل  النيابة العامة، وع يها أن تي ب في الحال إل  قاضي 

د االقتضا  تي ب ذلك إل  القاضي الجزئي أو رئيي المحكمة أو أ  التحقيق ارتجوابه، وعن

 قاضي آخر يعينه رئيي المحكمة، وإال أمرت بإخل  ربي ه.

  113مادة 

 القبج ع   المتها

 خارج دائرة محكمة التحقيق

إذا قبج ع   المتها خارج دائرة المحكمة التي يجر  التحقيق فيها، يررس إل  النيابة العامة 

ة التي قبج ع يه فيها، وع   النيابة العامة أن تتحقق من  ميع البيانات الخاصة بشخصه بالجه

 وتحييه ع ما  بالواقعة المنسوبة إليه وتدون أقواله في شأنها.

  114مادة 

 اعتراض المتها ع   النقس

لك إذا اعترض المتها ع   نق ه أو  انت حالته الصحية ال تسمح بالنقس يخير قاضي التحقيق بذ

 وع يه أن يصدر أمره فورا  بما يتبع.
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 الفصس الثامن

 في أمر الحبي

  115مادة 

 أحوال األمر

 بالحبي االحتيالي

إذا تبين بعد ارتجواب المتها أو في حالة هربه، أن الدالئس  افية و انت الواقعة  ناية أو  نحة 

ق أن يصدر أمرا  بحبي المتها معاقبا  ع يها بالحبي لمدة تزيد ع   ثلثة أشهر  از لقاضي التحقي

 احتياليا .

ويجوز دائما  حبي المتها احتياليا ، إذا لا يكن له محس إقامة ثابت معروف في ليبيا و انت 

 الجريمة  نحة معاقبا  ع يها بالحبي.

  116مادة 

 رماع أقوال 

 النيابة قبس األمر

 ال النيابة العامة.يجب ع   قاضي التحقيق قبس أن يصدر أمرا  بالحبي أن يسمع أقو

  117مادة 

 حق النيابة في ل ب الحبي

 ل نيابة العامة أن تي ب في أ  وقت حبي المتها احتياليا .

  118مادة 

 صورة األمر لمأمور السجن

يجب عند إيداع المتها السجن بنا  ع   أمر الحبي أن تس ا صورة من هذا األمر إل  مأمور 

 تلم.السجن بعد توقيعه ع   األصس باالر

  119مادة 

 ميعاد التنفيذ

ال يجوز تنفيذ أوامر الضبط واإلحضار وأوامر الحبي بعد مضي رتة أشهر من تاريخ صدورها، 

 ما لا يعتمدها قاضي التحقيق لمدة أخرى.

  120مادة 

ال يجوز لمأمور السجن أن يسمح ألحد من ر ال الس ية باالتصال بالمحبوس  مقاب ة المحبوس

بإذن  تابي من قاضي التحقيق، وع يه أن يدون في دفتر السجن ارا الشخص  داخس السجن إال

 الذ  رمح له بذلك ووقت المقاب ة وتاريخ ومضمون اإلذن.
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  121مادة 

 عزل المتها عن المسجونين اآلخرين

ل نيابة العامة ولقاضي التحقيق في القضايا التي يندب لتحقيقها أن تأمر بعدم اتصال المتها 

غيره من المسجونين وبأن ال يزوره أحد، وذلك بدون إخلل بحق المتها في االتصال المحبوس ب

 دائما  بالمدافع عنه بدون حضور أحد.

  122مادة 

 مدة الحبي االحتيالي

ينتهي الحبي االحتيالي حتما  بمضي خمسة عشر يوما  ع   حبي المتها، ومع ذلك يجوز 

عامة والمتها أن يصدر أمرا  بمد الحبي مدة أو مددا  لقاضي التحقيق بعد رماع أقوال النيابة ال

 أخرى ال يزيد مجموعها ع   ثلثين يوما .

  123مادة 

 زيادة مدة الحبي االحتيالي

إذا رأى قاضي التحقيق مد الحبي االحتيالي زيادة ع   ما هو مقرر بالمادة السابقة. و ب قبس 

دى دوائر المحكمة االبتدائية المشك ة من انقضا  المدة السالفة الذ ر عرض األوراق ع   إح

ثلثة قضاة لتصدر أمرها بما تراه بعد رماع أقوال النيابة العامة والمتها، ول دائرة المذ ورة مد 

 الحبي مددا  متعاقبة ال تزيد  س منها ع   خمسة وأربعين يوما  إل  أن ينتهي التحقيق.

 الفصس التارع

 في اإلفراج المؤقت

  124مادة 

 فراج المؤقتاإل

لقاضي التحقيق في  س وقت روا  من ت قا  نفسه أو بنا  ع   ل ب المتها أن يأمر بعد رماع 

أقوال النيابة العامة باإلفراج المؤقت ع   المتها إذا  ان هو الذ  أمر بحبسه احتياليا  ع   شرل 

 ر ضده.أن يتعهد بالحضور   ما ل ب وبأن ال يفر من تنفيذ الحكا الذ  يمكن أن يصد

  125مادة 

 تعيين محس إلقامة المتها

في غير األحوال التي يكون فيها اإلفراج وا با  حتما ، ال يفرج عن المتها بضمان أو بغير ضمان 

 إال بعد أن يعين له محل  في الجهة الكائن بها مر ز المحكمة إن لا يكن مقيما  فيها.

  126مادة 

 الكفالة
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في غير األحوال التي يكون فيها وا با  حتما  ـ ع   تقديا  –يجوز تع يق اإلفراج المؤقت 

حسب األحوال مب غ الكفالة  123 فالة، ويقدر قاضي التحقيق أو الدائرة المشار إليها في المادة 

ويخصص  ز  معين منه ليكون  زا   افيا  لتخ ف المتها عن الحضور في  ميع إ را ات 

كا والقيام بكافة الوا بات األخرى التي تفرض ع يه، التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الح

 ويخصص الجز  اآلخر لدفع ما يأتي بترتيبه:

 .ا معجل  المدع  بالحقوق المدنيةالمصاريف التي دفعه-1

 المصاريف التي صرفتها الحكومة. -2

 العقوبات المالية التي قد يحكا بها ع   المتها. -3

  127مادة 

 دفع مب غ الكفالة

مب غ الكفالة من المتها أو من غيره ويكون ذلك بإيداع المب غ المقدر في خزانة المحكمة نقدا  يدفع 

 أو رندات حكومية أو مضمونة من الحكومة.

ويجوز أن يقبس من أ  شخص م ئ التعهد بدفع المب غ المقدر ل كفالة إذا أخس المتها بشرل من 

 لتحقيق أو بتقرير في ق ا الكتاب.شرول اإلفراج ويؤخذ ع يه التعهد بذلك في محضر ا

 ويكون ل محضر أو التقرير قوة السند الوا ب التنفيذ.

  128مادة 

 مصادرة الكفالة

إذا لا يقا المتها بغير عذر مقبول بتنفيذ أحد االلتزامات المفروضة ع يه، يصبح الجز  األول من 

 الكفالة م كا  ل حكومة بغير حا ة إل  حكا بذلك.

 ثاني ل متها إذا صدر في الدعوى قرار بأن الو ه، أو حكا بالبرا ة.ويرد الجز  ال

  129مادة 

 مراقبة البوليي 

 وحظر ارتياد أما ن معينة

لقاضي التحقيق إذا رأى أن حالة المتها ال تسمح بتقديا  فالة أن ي زمه بأن يقدم نفسه لمكتب 

اة ظروفه الخاصة، وله أن يي ب البوليي في األوقات التي يحددها له في أمر اإلفراج مع مراع

منه اختيار مكان لإلقامة فيه غير المكان الذ  وقعت فيه الجريمة  ما له أن يحظر ع يه ارتياد 

 مكان معين.

  130مادة 

 القبج بعد اإلفراج
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األمر الصادر باإلفراج ال يمنع قاضي التحقيق من إصدار أمره الجديد بالقبج ع   المتها أو 

األدلة ضده أو أخس بالشرول المفروضة ع يه أو دت ظروف تستدعي اتخاذ هذا  بحبسه إذا قويت

 اإل را .

  131مادة 

  هة اختصاص اإلفراج بعد اإلحالة

إذا أحيس المتها إل  غرفة االتهام أو إل  المحكمة يكون اإلفراج عنه إن  ان محبورا  أو حبسه إن 

  ان مفر ا  عنه من اختصاص الجهة المحال إليها.

في حالة اإلحالة إل  محكمة  نايات يكون األمر في غير دور االنعقاد من اختصاص غرفة و

 االتهام.

وفي حالة الحكا بعدم االختصاص تكون غرفة االتهام هي المختصة بالنظر في ل ب اإلفراج أو 

 الحبي إل  أن ترفع الدعوى إل  المحكمة المختصة.

  132مادة 

 ب الحبياألشخاص الذين ال يسمعون في ل 

ال يقبس من المجني ع يه أو من المدعي بالحقوق المدنية ل ب حبي المتها وال تسمع منه أقوال 

 في المناقشات المتع قة باإلفراج عنه.

 الفصس العاشر

 في انتها  التحقيق والتصرف في الدعوى

  133مادة 

 إررال األوراق إل  النيابة

اق إل  النيابة العامة، وع يها أن تقدم له ل باتها مت  انته  التحقيق يررس قاضي التحقيق األور

  تابة خلل ثلثة أيام إذا  ان المتها محبورا  وعشرة أيام إذا  ان مفر ا  عنه.

وع يه أن يخير باقي الخصوم ليبدوا خلل خمسة أيام من اإلخيار ما قد يكون لديها من أقوال 

 بعد االللع ع   األوراق.

  134مادة 

 ه عدم و ود و 

 إلقامة الدعوى

إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة ال يعاقب ع يها القانون أو أن األدلة غير  افية أو أن شرول 

السير في الدعوى غير مستوفاة أو تبين رببا  مسقيا  ل جريمة أو مانعا  من العقاب يصدر القاضي 

 كن محبورا  لسبب آخر.أمرا بأن الو ه إلقامة الدعوى ويفرج عن المتها المحبوس إذا لا ي
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  135مادة 

 اإلحالة في الجنح والمخالفات

إذا رأى القاضي أن الواقعة  نحة أو مخالفة يحيس المتها إل  المحكمة الجزئية، وع   النيابة 

العامة عند صدور قرار اإلحالة أن تررس  ميع األوراق واألشيا  المضبولة إل  ق ا  تاب 

الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب   سة وفي المحكمة في ظرف يومين وإعلن 

 المواعيد المقررة.

  136مادة 

 اإلحالة في الجنايات

إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة  ناية يحي ها إل  غرفة االتهام ويك ف النيابة العامة بإررال 

 األوراق إليها فورا .

ام أن يصدر أمرا  بإحالتها إل  المحكمة ومع ذلك يجوز له بدال  من تقديا الدعوى إل  غرفة االته

الجزئية إذا رأى أن الجناية قد اقترنت بأحد األعذار القانونية أو الظروف المخففة التي من شأنها 

 تخفيج العقوبة إل  حدود الجنح.

 ويجب أن يشتمس األمر ع   بيان األعذار أو الظروف المخففة التي بني ع يها. 

ن تحكا بعدم االختصاص إذا رأت أن ظروف الدعوى ال تبرر تخفيج ول محكمة في هذه الحالة أ

 العقوبة إل  حدود الجنح.

  137مادة 

 ارتمرار الحبي

يفصس قاضي التحقيق في األمر الصادر باإلحالة إل  المحكمة الجزئية أو غرفة االتهام، في 

احتياليا  إذا لا يكن قد ارتمرار حبي المتها احتياليا  أو اإلفراج عنه أو في القبج ع يه وحبسه 

 قبج ع يه أو  ان قد أفرج عنه.

  138مادة 

 مشتملت أمر اإلحالة أو اإلفراج

ع   ارا ولقب  136و  135و  134تشتمس األوامر التي يصدرها قاضي التحقيق لبقا  ل مواد 

 ما ورن المتها ومحس ميلده وركنه وصناعته وبيان الواقعة المنسوبة إليه ووصفها القانوني 

 تشتمس ع   وصف مو ز ل فعس واألرباب القانونية لألمر.

 الفصس الحاد  عشر

 في اليعن في أوامر قاضي التحقيق

  139مادة 

 اليعن في أوامر اإلحالة وأمر بأالو ه إلقامة الدعوى
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أوامر قاضي التحقيق الصادرة باإلحالة ـ رـوا  إل  المحكمة الجزئية أو إل  غرفة  -1

 قاب ة ل يعن.االتهام ـ غير 

ول نيابة العامة ول مجني ع يه ول مدعي بالحقوق المدنية، ارتئناف األوامر الصادرة  -2

 من قاضي التحقيق بأال و ه إلقامة الدعوى.

 ول نيابة العامة الحق في ارتئناف أوامر قاضي التحقيق الصادرة باإلفراج عن المتها. -3

  140مادة 

 ارتئناف أوامر االختصاص

لخصوم أن يستأنفوا األوامر المتع قة بمسائس االختصاص، وال يوقف االرتئناف رير لجميع ا

 التحقيق، وال يترتب ع   القضا  بعدم االختصاص بيلن إ را ات التحقيق.

  141مادة 

 ميعاد االرتئناف

 يحصس االرتئناف بتقرير في ق ا  تاب المحكمة التابع لها قاضي التحقيق في ميعاد ثلثة أيام من

 تاريخ صدور األمر أو التب يغ أو اإلعلن حسب األحوال.

 ويكون ميعاد االرتئناف بالنسبة ل نائب العام خمسة عشر يوما .

  142مادة 

  هة االرتئناف

يرفع االرتئناف إل  المحكمة االبتدائية الكائن في دائرتها قاضي التحقيق وذلك بهيئة ارتئنافية، 

ويكون الحكا الصادر منها غير قابس أل  و ه من و وه وتفصس فيه ع   و ه االرتعجال، 

 اليعن.

  143مادة 

 أثر االرتئناف

 ع   األمر باإلفراج

ال يجوز تنفيذ األمر الصادر باإلفراج المؤقت قبس انقضا  ميعاد االرتئناف المنصوص ع يه في 

 وال قبس الفصس في االرتئناف إذا رفع في الميعاد. 141المادة 

  144مادة 

 االرتئناف رفج

إذا رفج االرتئناف المرفوع من المجني ع يه أو من المدعي بالحقوق المدنية  از ل محكمة أن 

 تحكا ع يه ل متها بالتعويضات عن األضرار الناشئة من رفع االرتئناف.
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 الفصس الثاني عشر

 في غرفة االتهام

  145مادة 

 تشكيس غرفة االتهام

تدائية من رئيي المحكمة أو من قاض من قضاة المحكمة تشكس غرفة االتهام في  س محكمة اب

 تندبه لذلك الجمعية العمومية.

  146مادة 

 إررال األوراق ل محكمة وإعلن الخصوم

في األحوال التي يجب فيها عرض األمر ع   غرفة االتهام تررس النيابة العامة األوراق فورا  

 اتها والحضور في ظرف ثلثة أيام.إل  ق ا  تاب المحكمة، وتع ن الخصوم لتقديا مذ ر

  147مادة 

   سات غرفة االتهام

تعقد غرفة االتهام   ساتها في غير علنية، وتصدر أوامرها ع   و ه السرعة بعد االللع ع   

 األوراق ومذ رات الخصوم ورماع اإليضاحات التي ترى لزوم ل بها منها.

 يضاحات.ويجوز أن يدع  المحقق ليقدم  س ما ي زم من اإل

  148مادة 

 التحقيق التكمي ي

لغرفة االتهام عند النظر في األوامر الصادرة باإلحالة إليها من قاضي التحقيق أو النيابة العامة 

أن تجر  تحقيقا  تكمي يا ، ولها أن تدخس في الدعوى وقائع أخرى أو أشخاص آخرين مع إ را  

 التحقيق اللزم لذلك.

  150مادة  149مادة 

 ا ألغيت

  151مادة 

 ر ية غرفة االتهام

يكون لغرفة االتهام عند النظر في األوامر الصادرة باإلحالة إليها صلحيات قاضي التحقيق 

روا  فيما يتع ق بالتحقيق واألمر بالحبي ومدته والقواعد المقررة لتمديده، ولها أن تندب قاضيا  

 ل تحقيق أو النيابة العامة حسب األحوال.

  152مادة 

 النتها  من التحقيقا
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يخير الخصوم للللع ع يه، ثا  151و  148مت  انتهي التحقيق المشار إليه في المادتين 

 (.133يررس إل  النيابة العامة لبقا  لما هو مقرر في المادة )

  153مادة 

 التصرف في الدعوى

( أو من النيابة 136إذا رأت غرفة االتهام عند إحالة الدعوى من قاضي التحقيق لبقا  ل مادة )

العامة أن الواقعة  ناية وأن الدالئس  افية ع   المتها وتر حت لديها إدانته تأمر بإحالتها إل  

 محكمة الجنايات.

 (.136ويجوز لها إحالتها إل  المحكمة الجزئية لبقا  ل مادة )

 ا.وإذا رأت أن الواقعة  نحة أو مخالفة تأمر بإحالتها إل  المحكمة المختصة بنظره

وإذا و د شك في وصف التهمة إن  انت  نحة أو  ناية ، يجوز إحالتها إل  محكمة الجنايات 

 بالوصفين لتحكا بما تراه. 

 وتقوم النيابة العامة بإررال األوراق فورا  إل  المحكمة المحالة إليها الدعوى.

تصدر غرفة االتهام  وإذا رأت أن الواقعة ال يعاقب ع يها القانون أو  انت الدالئس غير  افية،

 أمرا  بعدم و ود و ه إلقامة الدعوى وتأمر باإلفراج عن المتها ما لا يكن محبورا  لسبب آخر.

  153مادة 

ً   -مكرر  تعجيس نظر دعوى المحبوس احتياليا 

إذا أحيس المتها محبورا  إل  المحكمة المختصة و ب عرض القضية ع   الدائرة المختصة في 

 لك.أول   سة تالية لذ

وفي  ميع األحوال يجرى النظر في الدعوى قبس انتها  مدة الحبي االحتيالي المقررة وفقا  

 ( ما أمكن ذلك. 2( فقرة )177لنص المادة )

  154مادة 

 إحالة الجناية من المحكمة الجزئية لمحكمة الجنايات

اص ألنها  ناية، روا  إذا  انت الواقعة ربق الحكا فيها نهائيا  من المحكمة الجزئية بعدم االختص

أ انت الدعوى أحي ت إليها من النيابة العامة أم من قاضي التحقيق أم من غرفة االتهام، يجب 

ع   غرفة االتهام إذا رأت أن هناك و ها  ل سير في الدعوى أن تحي ها إل  محكمة الجنايات، 

محكمة الجنايات بالوصفين  ومع ذلك إذا رأت أن الواقعة  نحة أو مخالفة،  از لها أن تحي ها إل 

 لتحكا بما تراه.

  155مادة 

محتويات أمر اإلحالةيعين األمر الصادر باإلحالة الجريمة المسندة ل متها بجميع أر انها المكونة 

 لها و افة الظروف المشددة أو المخففة ل عقوبة، ومادة القانون المراد تيبيقها.
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  156مادة 

 الجرائا المرتبية

قيق أ ثر من  ريمة واحدة من اختصاص محا ا من در ة واحدة و انت مرتبية إذا شمس التح

 تحال  ميعها بأمر إحالة واحد إل  المحكمة المختصة مكانا  بإحداها.

 فإذا  انت الجرائـا من اختصاص محا ـا من در ات مخت فة تحال إل  المحكمـة األع   در ة.

  157مادة 

 محا ا عادية وارتثنائيةالجرائا المرتبية التي من اختصاص 

في أحوال االرتبال التي يجب فيها رفع الدعوى عن  ميع الجرائا أمام محكمة واحدة إذا  ان 

بعج الجرائا من اختصاص المحا ا العادية وبعضها من اختصاص محا ا ارتثنائية يكون رفع 

( من 92وفقا  ل مادة ) الدعوى بجميع الجرائا أمام المحا ا العادية، إال في أحوال اتهام الوزرا 

 الدرتور.

  158مادة 

 الحبي االحتيالي

 (.137تفصس غرفة االتهام في الحبي االحتيالي لبقا  لحكا المادة )

  159مادة 

 قائمة الشهود

عندما تصدر غرفة االتهام أمرا  باإلحالة إل  محكمة الجنايات، تك ف  ل  من النيابة العامة 

متها أن يقدم لها في الحال قائمة بالشهود الذين يي ب أن تسمع والمدعي بالحقوق المدنية وال

شهاداتها، أمام المحكمة مع بيان أرمائها ومحال إقامتها والوقائع التي يي ب من  س منها أدا  

 الشهادة عنها.

وتضع غرفة االتهام قائمة نهائية بالشهود المذ ورين وتك ف النيابة العامة بإعلنها ما لا تر أن 

اتها ال تأثير لها ع   الدعوى، أو أن القصد من ل ب حضورها الميس أو النكاية، ولغرفة شهاد

االتهام أن تزيد في هذه القائمة فيما بعد بنا  ع   ل ب المتها أو المدعي بالحقوق المدنية شهودا  

 آخرين، ويجب إخيار النيابة العامة بهذا الي ب قبس الفصس فيه بأربع وعشرين راعة.

  160مادة 

 شهود الخصوم غير المدر ين

يع ن  س من الخصوم شهوده الذين لا يدر وا في القائمة السابقة بالحضور ع   يد محضر ع   

 نفقته مع إيداع مصاريف انتقالها ق ا الكتاب.

  161مادة 

 اإلعلن بالشهود الذين لا يدر وا في القائمة
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منها اآلخر قبس انعقاد الج سة بثلثة أيام ع   يجب ع   النيابة العامة وباقي الخصوم أن يع ن  س 

األقس بأرما  الشهود المع نين من قب ه ولا تدرج أرماؤها في القائمة المذ ورة، مع بيان موضوع 

 شهادة  س منها.

  162مادة 

 تعيين الدفاع

لجنايات تعين غرفة االتهام من ت قا  نفسها مدافعا  لكس متها بجناية صدر أمر بإحالته إل  محكمة ا

 إذا لا يكن قد انتخب من يقوم بالدفاع عنه.

وإذا  ان لدى المدافع المعين من قبس غرفة االتهام أعذار أو موانع يريد التمسك بها يجب ع يه 

إبداؤها بدون تأخير، فإذا لرأت ع يه بعد إررال م ف القضية إل  رئيي محكمة االرتئناف وقبس 

رئيي محكمة االرتئناف فإذا لرأت ع يه بعد فتح دور  فتح دور االنعقاد، و ب تقديمها إل 

 االنعقاد يقدم إل  رئيي محكمة الجنايات، وإذا قب ت األعذار، يعين مدافع آخر.

  163مادة 

 إررال األوراق إل  رئيي محكمة االرتئناف

يررس في الحال م ف  س قضية صدر فيها أمر إحالة من غرفة االتهام إل  رئيي محكمة 

ف، وإذا ل ب المدافع عن المتها ميعادا  للللع ع   م ف القضية، تحدد له غرفة االتهام االرتئنا

أو المحكمة ميعادا  ال يجاوز عشرة أيام يبق  أثنا ها م ف القضية في ق ا الكتاب حت  يتسن  

 ل مدافع االللع ع يه من غير أن ينقس من هذا الق ا.

  164مادة 

 إعلن أمر اإلحالة

اإلحالة إل  النيابة العامة خلل أربع وعشرين راعة من تاريخ صدوره، ويجب إعلنه يب غ أمر 

 إل  باقي الخصوم في ميعاد ثلثة أيام.

وع   النيابة العامة أن تك ف المتها ع   و ه السرعة بالحضور أمام المحكمة المختصة حسب 

 ما  ا  في أمر اإلحالة.

  165مادة 

 لمتهاصدور أمر اإلحالة في غيبة ا

إذا صدر أمر بإحالة متها بجناية إل  محكمة الجنايات في غيبته ثا حضر أو قبج ع يه تنظر 

 الدعوى بحضوره أمام المحكمة.

  166مادة 

 التحقيقات التكمي ية بعد اإلحالة

إذا لرأ بعد صدور األمر باإلحالة ما يستو ب إ را  تحقيقات تكمي ية فع   النيابة العامة أن تقوم 

 ئها وتقدم المحضر إل  المحكمة.بإ را
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 الفصس الثالث عشر

 في اليعن في أوامر غرفة االتهام

  167مادة 

 اليعن في القرار بعدم و ود و ه إلقامة الدعوى

ل نيابة العامة ول مجني ع يه ول مدعي بالحقوق المدنية اليعن باالرتئناف في األمر الصادر من 

 دعوىهام بعدم و ود و ه إلقامة الغرفة االت

  168مادة 

 اليعن في األمر الصادر باإلحالة

ل نيابة العامة اليعن باالرتئناف في األمر الصادر من غرفة االتهام بإحالة الجناية إل  المحكمة 

 الجزئية، أو بأن الواقعة  نحة أو مخالفة.

 169مادة 

 المحكمة المختصة وإ را ات اليعن

السابقتين إل  المحكمة االبتدائية الكائن في دائرتها غرفة يرفع االرتئناف المشار إليه في المادتين 

االتهام التي أصدرت األمر الميعون فيه وذلك بهيئة ارتئنافية وتيبق ع   اليعن نصوص 

 (.380والفقرة األول  من المادة ) 379و 375مكررا  و 373و  371و 369المواد 

  170مادة 

 الحكا في اليعن

رماع أقوال النيابة العامة وباقي الخصوم ويكون الحكا الصادر  تحكا المحكمة في اليعن بعد

 منها غير قابس أل  و ه من و وه اليعن.

 الفصس الرابع عشر

 في العودة إل  التحقيق لظهور دالئس  ديدة

  171مادة 

 العودة إل  التحقيق

ى يمنع من األمر الصادر من قاضي التحقيق أو من غرفة االتهام بعدم و ود و ه إلقامة الدعو

 العودة إل  التحقيق إال إذا ظهرت دالئس  ديدة قبس انتها  المدة المقررة لسقول الدعوى الجنائية.

ويعد من الدالئس الجديدة شهادة الشهود والمحاضر واألوراق األخرى التي لا تعرض ع   قاضي 

ية أو زيادة اإليضاح التحقيق أو غرفة االتهام ويكون من شأنها تقوية الدالئس التي و دت غير  اف

 المؤد  إل  ظهور الحقيقة وال تجوز العودة إل  التحقيق إال بنا  ع   ل ب النيابة العامة.
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 الباب الرابع

 في التحقيق بمعرفة النيابة العامة

  172مادة 

 التحقيق بمسع  النيابة

تباشر النيابة العامة  51فيما عدا الجرائا التي يختص قاضي التحقيق بتحقيقها وفقا  ألحكام المادة 

التحقيق في مواد الجنح والجنايات لبقا  لألحكام المقررة لقاضي التحقيق مع مراعاة ما هو 

 منصوص ع يه في المواد التالية.

  173مادة 

 اإلدعا  بالحقوق المدنية

لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدع  بحقوق مدنية أثنا  التحقيق في الدعوى وتفصس النيابة 

ة في قبوله بهذه الصفة في التحقيق خلل ثلثة أيام من تقديا هذا اإلدعا ، ولمن رفج ل به العام

 اليعن في قرار الرفج أمام غرفة االتهام خلل ثلثة أيام تسر  من وقت إعلنه بالقرار.

  174مادة 

 تك يف مأمور  الضبط بالتحقيق

نفسه أن يك ف أ  مأمور من مأمور  لكس من أعضا  النيابة العامة في حالة إ را  التحقيق ب

 الضبط القضائي ببعج األعمال التي من خصائصه.

  175مادة 

 أوامر الحبي

األمر بالحبي الصادر من النيابة العامة ال يكون نافذ المفعول إال لمدة الستة األيام التالية ل قبج 

 . ع   المتها، أو تس يمه ل نيابة العامة إذا  ان مقبوضا  ع يه من قبس

وال يجوز تنفيذ أوامر الضبط واإلحضار وأوامر الحبي الصادرة من النيابة العامة بعد مضي 

 رتة أشهر من تاريخ صدورها ما لا تعتمدها النيابة العامة لمدة أخرى 

  176مادة 

 زيادة مدة الحبي االحتيالي

يام ل قبج ع   المتها إذا رأت النيابة العامة مد الحبي االحتيالي و ب قبس انقضا  مدة الستة األ

أو إحالته أن تعرض األوراق ع   القاضي الجزئي المختص ليصدر أمرا  بما يراه بعد رماع 

 أقوال النيابة العامة والمتها.

ول قاضي مد الحبي االحتيالي لمدة أو مدد متعاقبة بحيث ال يزيد مجموع مدد الحبي ع   ثلثين 

 يوما .
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ناف األمر الصادر من القاضي باإلفراج عن المتها، ول نيابة العامة الحق في ارتئ

وتسر  ع   ذلك االرتئناف القواعد واألحكام المقررة الرتئناف أوامر قاضي التحقيق لبقا  

 (.143( إل  )141ل مواد من )

  177مادة 

 عدم انتها  التحقيق بعد انقضا  مدة الحبي

ي المذ ور في المادة السابقة و ب ع   النيابة إذا لا ينته التحقيق بعد انقضا  مدة الحبي االحتيال

العامة عرض األوراق ع   إحدى دوائر المحكمة االبتدائية بهيئة ارتئنافية لتصدر أمرا  باإلفراج 

عن المتها بعد رماع أقوال النيابة العامة والمتها أو بمد الحبي مدة أو مددا  متعاقبة ال تزيد  س 

 وز في مجموعها تسعين يوما .منها ع   ثلثين يوما  وال تجا

ومع ذلك يتعين عرض األمر ع   النائب العام أو من يفوضه ليي ب من الهيئة المذ ورة زيادة 

لمدد الحبي االحتيالي عن الحد المقرر في الفقرة السابقة إذا  انت ظروف التحقيق أو التصرف 

 مما يستو ب ذلك.

  178مادة 

 اإلفراج عن المتها

 أن تفرج عن المتها في أ  وقت بكفالة أو بغير  فالة.ل نيابة العامة 

  179مادة 

 الكفالة 

ل قاضي الجزئي أن يقدر  فالة لإلفراج عن المتها   ما ل بت النيابة العامة األمر بامتداد الحبي، 

 (.130( إل  )126وتراع  في ذلك أحكام المواد من )

  180مادة 

 التفتيش وضبط األوراق

لعامة في التحقيق الذ  تجريه تفتيش غير المتهمين، أو منازل غير المتهمين أو ال يجوز ل نيابة ا

إال بنا  ع   إذن من القاضي  79ضبط الخيابات والررائس في الحالة المشار إليها في المادة 

 الجزئي.

  181مادة 

 الشهود

 ام قاضي التحقيق.تسر  ع   الشهود، في التحقيق الذ  تجريه النيابة العامة، األحكام المقررة أم

 

ويكون الحكا ع   الشاهد الذ  يمتنع عن الحضور أمام النيابة العامة والذ  يحضر ويمتنع عن 

 اإل ابة، من القاضي الجزئي في الجهة التي ل ب حضور الشاهد فيها، حسب األحوال المعتادة.
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  182مادة 

 األمر بعدم و ود و ه إلقامة الدعوى

د التحقيق أنه ال و ه إلقامة الدعوى تصدر أمرا  بعدم و ود و ه إلقامة إذا رأت النيابة العامة بع

 الدعوى الجنائية وتأمر باإلفراج عن المتها ما لا يكن محبورا  لسبب آخر.

ويكون صدور األمر بعدم و ود و ه إلقامة الدعوى الجنائية في مواد الجنايات من رئيي النيابة 

 العامة أو من يقوم مقامه.

  183مادة 

 اليعن في أمر النيابة

 ل مجني ع يه ول مدعي بالحقوق المدنية اليعن في األمر المذ ور في المادة السابقة.

  184مادة 

 إلغا  األمر

ل نائب العام أن ي غي األمر المذ ور في مدة الثلثة األشهر التالية لصدوره، وال يجوز له ذلك إذا 

 تئناف المرفوع لها عن هذا األمر.صدر قرار من المحكمة االبتدائية برفج االر

  185مادة 

 ألغيت 

  186مادة 

 العودة إل  التحقيق

ال يمنع من العودة  182األمر الصادر من النيابة العامة بأن ال و ه إلقامة الدعوى وفقا  ل مادة 

 (.171إل  التحقيق إذا ظهرت أدلة  ديدة لبقا  ل مادة )

  187مادة 

 اإلحالة لغرفة االتهام

رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن مخالفة أو  نحة أو  ناية ثابتة ثبوتا   افيا  ع   شخص أو  إذا

أ ثر ترفع الدعوى ل محكمة المختصة بنظرها بيريق تك يف المتها بالحضور ويكون ذلك في 

 الجنايات بيريق تك يف المتها بالحضور أمام غرفة االتهام.

  187مادة 

 مكررا  )أ( 

يابة العامة التحقيق في الجرائا المنصوص ع يها في الباب األول من الكتاب الثاني من تباشر الن

قانون العقوبات و ذلك في الجرائا المرتبية بها ويتول  مباشرة التحقيق والدعوى الجنائية أحد 

 أعضا  النيابة العامة ال تقس در ته عن و يس نيابة من الدر ة األول .
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عند تحقيق الجرائا المشار إليها وإحالتها إل  المحا مة  افة ويكون ل نيابة العامة 

 الس يات المخولة ل نيابة العامة ولقاضي التحقيق ولغرفة االتهام.

 76و  75و  66و  45و  43و  42و  40وال يتقيد تحقيق هذه الجرائا بالقيود المبينة في المواد 

و  123و  122و  68و  61و  58 ،  ما ال يسر  في شأنه أحكام المواد106و  84و  81و 

 .179و  177و  176فقرة أول  و  175و  136و  135و  133و  131

  187مادة 

 مكررا  )ب(

 187األمر بالحبي الصادر من النيابة العامة في إحدى الجرائا المنصوص ع يها في المادة 

قبج ع   المتها أو تس يمه مكررا  )أ( ال يكون نافذ المفعول إال لمدة الخمسة عشر يوما  التالية ل 

ل نيابة العامة إذا  ان مقبوضا  ع يه من قبس ومع ذلك يجوز ل نيابة العامة بعد رماع أقوال المتها 

أن تصدر أمرا بمد الحبي مدة خمسة عشر يوما  أخرى، ع   أنه إذا رأت النيابة العامة مد الحبي 

لمدة عرض األوراق ع   محكمة االحتيالي زيادة ع   ذلك و ب ع يها قبس انقضا  هذه ا

الجنايات المختصة أو ع   إحدى دوائر محكمة االرتئناف المختصة إذا  ان العرض في غير 

دور انعقاد محكمة الجنايات وذلك لتصدر أمرها بما تراه بعد رماع أقوال النيابة العامة والمتها، 

   خمسة وأربعين يوما  إل  أن ول محكمة المذ ورة مد الحبي مددا  متعاقبة ال تزيد  س منها ع

ينتهي التحقيق، ولها أن تأمر باإلفراج عن المتها بغير  فالة أو بكفالة تقدرها وفقا  لحكا المادة 

(.  ما يكون لها ذلك بعد إحالة القضية إليها إن  ان المتها محبورا ، ولها أن تحبسه إن  ان 126)

 مفر ا  عنه.

  187مادة 

 مكررا  )ج(

محكمة االرتئناف المختصة مدافعا  عن المتها في إحدى الجنايات المنصوص ع يها يعين رئيي 

 (.162مكررا  )أ( وذلك لبقا  ل مادة ) 187في المادة 

 الكتاب الثاني

 في المحا ا

 الباب األول

 في االختصاص

 الفصس األول

 في اختصاص المحا ا الجنائية في المواد الجنائية

  188مادة 

 لجزئيةاختصاص المحكمة ا
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تحكا المحكمة الجزئية في  س فعس يعد بمقتض  القانون مخالفة أو  نحة، وتحكا أيضا  في 

أو التي تقرر هي  153و 136الجنايات التي يحي ها قاضي التحقيق أو غرفة االتهام لبقا  ل مادتين 

 (.279نظرها لبقا  ل مادة )

  189مادة 

 اختصاص محكمة الجنايات

في  س فعس يعد بمقتض  القانون  ناية وفي الجرائا أألخرى التي ينص تحكا محكمة الجنايات 

 القانون ع   اختصاصها بها.

 ما تحكا في الجرائا المنصوص ع يها في الباب األول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات 

 و ذلك في الجرائا المرتبية بها 

  190مادة 

 تعيين االختصاص

وقعت فيه الجريمة، أو الذ  يقيا فيه المتها، أو الذ  يقبج ع يه  يتعين االختصاص بالمكان الذ 

 فيه.

  191مادة 

 الشروع والجرائا المستمرة و رائا االعتياد والجرائا المتتابعة

في حالة الشروع تعتبر الجريمة أنها وقعت في  س محس وقع فيه عمس من أعمال البد  في التنفيذ. 

ا  ل جريمة  س محس تقوم فيه حالة االرتمرار. وفي  رائا وفي الجرائا المستمرة يعتبر مكان

 االعتياد والجرائا المتتابعة يعتبر مكانا  ل جريمة  س محس يقع فيه أحد األفعال الداخ ة فيها.

  192مادة 

 الجرائا المرتكبة في الخارج

ا يكن إذا وقعت في الخارج  ريمة من الجرائا التي تسر  ع يها أحكام القانون ال يبـي ول

لمرتكبها محس إقامة في ليبيا ولا يضبط فيها ترفع ع يه الدعوى أمام المحكمة المختصة نوعيا  في 

 إحدى العاصمتين.

 الفصس الثاني

في اختصاص المحا ا الجنائية في المسائس المدنية الـتـي يتوقف ع يها الفصس في الدعوى 

 الجنائية

  193مادة 

 رفع الدعوى المدنية

عوى المدنية، مهما ب غت قيمتها، بتعويج الضرر الناشي  عن الجريمة أمام يجوز رفع الد

 المحا ا الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.
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  194مادة 

 اختصاص المحكمة الجنائية

تختص المحكمة الجنائية بالفصس في  ميع المسائس التي يتوقف ع يها الحكا في الدعوى الجنائية 

 ينص القانون ع   خلف ذلك.المرفوعة أمامها، ما لا 

  195مادة 

 ارتناد دعوى ع   دعوى أخرى

إذا  ان الحكا في الدعوى الجنائية يتوقف ع   نتيجة الفصس في دعوى  نائية أخرى و ب وقف 

 األول  حت  يتا الفصس في الثانية.

  196مادة 

 توقف الدعوى الجنائية ع  

 الفصس في إحدى مسائس األحوال الشخصية

الحكا في الدعوى الجنائية يتوقف ع   الفصس في مسألة من مسائس األحوال الشخصية  إذا  ان

يجب ع   المحكمة الجنائية أن توقف الدعوى، وتحدد ل متها أو المدعي بالحقوق المدنية أو 

 المجني ع يه ع   حسب األحوال أ ل  لرفع المسألة المذ ورة إل  الجهة ذات االختصاص.

 وى من اتخاذ اإل را ات أو التحقيقات الضرورية أو المستعج ة.وال يمنع وقف الدع

  197مادة 

 انقضا  األ س

إذا انقض  األ س المشار إليه في المادة السابقة ولا ترفع الدعوى إل  الجهة ذات االختصاص 

 يجوز ل محكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصس فيها. 

 رأت أن هناك أربابا  مقبولة تبرر ذلك.  ما يجوز لها أن تحدد ل خصا أ ل  إذا

  198مادة 

 اإلثبات

تتبع المحا ا الجنائية في المسائس غير الجنائية التي تفصس فيها تبعا  ل دعوى الجنائية لرق 

 اإلثبات المقررة في القانون الخاص بت ك المسائس.

 الفصس الثالث

 في تنازع االختصاص

  199مادة 

 تعيين  هة االختصاص 

 محكمة االبتدائيةمن ال
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إذا قدمت دعوى عن  ريمة واحدة أو عدة  رائا مرتبية إل   هتين من  هات التحقيق أو الحكا 

 تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة وقررت  س منهما نهائيا  اختصاصها 

أو عدم اختصاصها و ان االختصاص منحصرا  فيهما، يرفع ل ب تعيين الجهة التي تفصس فيها 

 االبتدائية منعقدة بهيئة غرفة مشورة. إل  المحكمة

  200مادة 

 تعيين  هة االختصاص

 من محكمة النقج

إذا صدر حكمان باالختصاص، أو بعدم االختصاص من  هتين تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين أو 

من محكمتين ابتدائيتين أو من محكمتين من محا ا الجنايات أو من محكمة عادية ومحكمة 

 ل ب تعيين المحكمة المختصة إل  محكمة النقج. ارتثنائية يرفع

  201مادة 

 تقديا الي ب

لكس من الخصوم في الدعوى تقديا ل ب تعيين المحكمة التي تفصس فيها بعريضة مشفوعة 

 باألوراق المؤيدة لهذا الي ب.

  202مادة 

 إ را ات

ي ع ع يها  س من تأمر المحكمة بعد اللعها ع   الي ب بإيداع األوراق في ق ا الكتاب لي

 الخصوم الباقين. ويقدم مذ رة بأقواله في مدة العشرة األيام التالية إلعلنه باإليداع.

ويترتب ع   أمر اإليداع وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها الي ب ما لا تر المحكمة غير 

 ذلك.

  203مادة 

 الحكا بالي ب

للع ع   األوراق، المحكمة أو الجهة التي تعين محكمة النقج أو المحكمة االبتدائية بعد اال

تتول  السير في الدعوى، وتفصس أيضا  في شأن اإل را ات واألحكام التي تكون قد صدرت من 

 المحا ا األخرى التي قضت بإلغا  اختصاصها.

  204مادة 

 رفج الي ب

وم بوظيفتها لدى إذا رفج الي ب، يجوز الحكا ع   اليالب إذا  ان غير النيابة العامة أو من يق

  هات الحكا االرتثنائية، بغرامة ال تجاوز خمسة  نيهات.
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 الباب الثاني

 في محا ا المخالفات والجنح

 الفصس األول

 في إعلن الخصوم

  205مادة 

 التك يف بالحضور

تحال الدعوى في الجنح والمخالفات بنا  ع   أمر يصدر من قاضي التحقيق أو غرفة االتهام، أو 

  تك يف المتها مباشرة بالحضور من قبس أحد أعضا  النيابة العامة أو من المدعي بنا  ع 

بالحقوق المدنية. ويجوز االرتغنا  عن تك يف المتها بالحضور إذا حضر بالج سة وو هت إليه 

 التهمة من النيابة العامة وقبس المحا مة.

المحكمة بتك يف خصمه مباشرة  ومع ذلك ال يجوز ل مدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إل 

بالحضور أمامها إذا صدر أمر من غرفة االتهام أو من قاضي التحقيق أو من النيابة العامة بأال 

و ه إلقامة الدعوى ولا ييعن فيه المدعي بالحقوق المدنية في الميعاد أو لعن فيه ورفج 

 اليعن.

  206مادة 

 ميعاد الحضور

م المحكمة قبس انعقاد الج سة بيوم  امس في المخالفات، يكون تك يف الخصوم بالحضور أما

وبثلثة أيام  ام ة ع   األقس في الجنح، غير مواعيد مسافة اليريق، وذلك بنا  ع   ل ب النيابة 

 العامة أو المدعي بالحقوق المدنية.

 وتذ ر في ورقة التك يف بالحضور التهمة ومواد القانون التي تنص ع   العقوبة. 

في حالة الت بي أن يكون التك يف بالحضور بغير ميعاد، فإذا حضر المتها ول ب إعيا ه ويجوز 

 ميعادا  لتحضير دفاعه، تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة األول .

  207مادة 

 إعلن ورقة الحضور

قانون تع ن ورقة التك يف بالحضور لشخص المع ن إليه، أو في محس إقامته باليرق المقررة في 

 المرافعات في المواد المدنية والتجارية.

 ويجوز إعلن ورقة التك يف بالحضور بوارية أحد ر ال الس ية العامة.

وإذا لا يؤد البحث إل  معرفة محس إقامة المتها. ر ا اإلعلن ل س ية اإلدارية التابع لها آخر محس 

ريمة آخر محس إقامة ل متها ما لا يثبت  ان يقيا فيه في ليبيا. ويعتبر المكان الذ  وقعت فيه الج

 خلف ذلك.
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  208مادة 

 إعلن المحبورين ور ال الجيش

يكون إعلن المحبورين إل  مأمور السجن أو من يقوم مقامه، ويكون إعلن ر ال الجيش 

 والبوليي إل  إدارة الجيش أو رئارة البوليي حسب األحوال.

تين المذ ورين أن يوقع ع   األصس بذلك وإذا امتنع وع   من يجب تس يا الصورة إليه في الحال

عن التس يا أو التوقيع يحكا ع يه من قاضي المواد الجزئية بغرامة ال تزيد عن خمسة  نيهات 

وإذا أصر بعد ذلك ع   امتناعه، تس ا الصورة إل  النيابة العامة بالمحكمة التابع لها المحضر 

 شخصيا . لتس يمها إليه أو إل  المي وب إعلنه

  209مادة 

 اللع الخصوم ع   أوراق الدعوى

 ل خصوم أن يي عوا ع   أوراق الدعوى بمجرد إعلنها بالحضور أمام المحكمة.

 

 الفصس الثاني

 في حضور الخصوم

  210مادة 

 حضور المتها

يجب ع   المتها في  نحة معاقب ع يها بالحبي أن يحضر بنفسه. أما في الجنح األخرى وفي 

لفات فيجوز له أن ينيب عنه و يل  لتقديا دفاعه، وهذا مع عدم اإلخلل بما ل محكمة من المخا

 الحق في أن تأمر بحضوره شخصيا .

  211مادة 

 الحكا في غيبة الخصا

إذا لا يحضر الخصا المك ف بالحضور حسب القانون في اليوم المبين بورقة التك يف، ولا يررس 

وغ فيها ذلك، يجوز الحكا في غيبته بعد االللع ع   األوراق، و يل عنه في األحوال التي يس

ومع ذلك إذا  انت ورقة التك يف بالحضور ر مت لشخص الخصا، يجوز ل محكمة إذا لا يقدم 

عذرا  يبرر غيابه أن تقرر اعتبار الحكا حضوريا، وع يها أن تبين األرباب التي ارتندت إليها في 

 ذلك.

  212مادة 

يعتبر الحكا حضوريا  بالنسبة إليهميعتبر الحكا حضوريا  بالنسبة إل   س من  األشخاص الذين

يحضر من الخصوم عند الندا  ع   الدعوى ولو غادر الج سة بعد ذلك أو تخ ف عن الحضور 

 في الج سات التي تؤ س إليها الدعوى بدون أن يقدم عذرا  مقبوال .
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  213مادة 

 دةالدعوى ع   عدة أشخاص عن واقعة واح

إذا رفعت الدعوى ع   عدة أشخاص عن واقعة واحدة، وحضر بعضها وتخ ف البعج اآلخر 

رغا تك يفها بالحضور حسب القانون، فيجوز ل محكمة أن تؤ س الدعوى لج سة مقب ة وتأمر 

بإعادة إعلن من تخ ف عن الحضور إليها مع تنبيهها إل  أنها إذا تخ فوا عن الحضور في هذه 

عتبار الحكا الذ  يصدر حضوريا ، فإذا لا يحضروا بعد ذلك وتبين ل محكمة أن ال الج سة يجوز ا

مبرر لعدم حضورها، ف ها أن تقرر اعتبار الحكا حضوريا  بالنسبة إليها وع يها في هذه الحالة أن 

 تبين األرباب التي ارتندت إليها في ذلك.

  214مادة 

  التحقيق والمعارضة في الحكا الحضور  االعتبار

في األحوال المتقدمة التي يعتبر الحكا فيها حضوريا  يجب ع   المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها 

 ما لو  ان الخصا حاضرا ، وال تقبس المعارضة الصادرة في هذه األحوال إال إذا أثبت المحكوم 

 ع يه قيام عذر منعه من الحضور ولا يستيع تقديمه قبس الحكا و ان ارتئنافه غير  ائز.

  215مادة 

 حضور الخصا أثنا  الج سة

إذا حضر الخصا قبس انتها  الج سة التي صدر فيها الحكا ع يه في غيبته و ب إعادة نظر 

 الدعوى في حضوره.

 

 الفصس الثالث

 

 في حفظ النظام في الج سة

  216مادة 

 ضبط الج سة وإدارتها

يخرج من قاعة الج سة من يخس ضبط الج سة وإدارتها منولان برئيسها، وله في ربيس ذلك أن 

بنظامها، فإن لا يمتثس وتمادى،  ان ل محكمة أن تحكا ع   الفور بحبسه أربعا وعشرين راعة أو 

بتغريمه  نيها واحدا ، ويكون حكمها بذلك غير  ائز ارتئنافه. فإذا  ان اإلخلل قد وقع ممن 

الج سة ما لرئيي المص حة توقيعه  يؤد  وظيفة في المحكمة،  ان لها أن توقع ع يه أثنا  انعقاد

 من الجزا ات التأديبية.

 ول محكمة إل  ما قبس انتها  الج سة أن تر ع عن الحكا الذ  تصدره.
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  217مادة 

 الجرائا المرتكبة أثنا  الج سة

إذا وقعت  نحة أو مخالفة في الج سة، يجوز ل محكمة أن تقيا الدعوى ع   المتها في الحال 

 رماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتها. وتحكا فيها بعد

وال يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة ع   شكوى أو ل ب إذا  انت الجريمة من الجرائا 

 من هذا القانون. 9و  8و  3المنصوص ع يها في المواد 

حوال )أما إذا وقعت  ناية، فتصدر المحكمة أمرا  بإحالة المتها إل  النيابة العامة، وفي  ميع األ

 تحرر المحكمة محضرا  وتأمر بالقبج ع   المتها إذا اقتض  الحال ذلك( 

  218مادة 

 مؤاخذة المحامي

ارتثنا  من األحكام المنصوص ع يها في المادتين السابقتين، إذا وقع من المحامي أثنا  قيامه 

عي مؤاخذته  نائيا  بوا به في الج سة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشا  مخل  بالنظام أو ما يستد

 يحرر رئيي الج سة محضرا  بما حدث.

)ول محكمة أن تقرر إحالة المحامي إل  النيابة العامة إل را  التحقيق إذا  ان ما وقع منه يستدعي 

 مؤاخذته  نائيا  وإل  رئيي المحكمة إذا  ان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيا ( 

الج سة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوا  في  وفي الحالتين ال يجوز أن يكون رئيي

 الهيئة التي تنظر الدعوى.

  219مادة 

 الجرائا المرتكبة في الج سة ولا تنظر فيها المحكمة

الجرائا التي تقع في الج سة ولا تقا المحكمة الدعوى فيها حال انعقادها، يكون نظرها وفقا  

 ل قواعد العادية.

 

 الفصس الرابع

 تنحي القضاة وردها عن الحكا في

  220مادة 

 أرباب التنحي

يمتنع ع   القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا  انت الجريمة قد وقعت ع يه شخصيا  أو إذا 

 ان قد قام في الدعوى بعمس مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة أو المدافع عن أحد 

باشر عمل  من أعمال أهس الخبرة ويمتنع ع يه  ذلك أن  من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو
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يشترك في الحكا إذا  ان قد قام في الدعوى بعمس من أعمال التحقيق أو اإلحالة، أو أن يشترك 

 في الحكا في اليعن إذا  ان الحكا الميعون فيه صادرا  منه.

  221مادة 

 الرد

المادة السابقة، وفي رائر حاالت الرد  ل خصوم رد القضاة عن الحكا في الحاالت الواردة في

 المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.

 وال يجوز رد أعضا  النيابة العامة وال مأمور  الضبط القضائي.

 ويعتبر المجني ع يه فيما يتع ق بي ب الرد بمثابة خصا في الدعوى.

  222مادة 

 عوىإ را ات التنحي والحرج من نظر الد

يتعين ع   القاضي إذا قام به ربب من أرباب الرد أن يصرح به لرئيي المحكمة ل نظر في أمر 

تنحيه في غرفة المشورة. ومع ذلك يجوز ل قاضي إذا قامت لديه أرباب يستشعر منها الحرج في 

 نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه ع   رئيي المحكمة ل فصس فيه.

  223مادة 

 إ را ات الرد

 في ل ب الرد اإل را ات واألحكام المقررة بقانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية. تتبع

 الفصس الخامي

 في اإلدعا  بالحقوق المدنية

  224مادة 

 المدعي بالحقوق المدنية

لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيا نفسه مدعيا  بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها 

ئية في أية حالة  انت ع يها الدعوى حت  صدور القرار بإقفال باب المرافعة لبقا  الدعوى الجنا

 ، وال يقبس منه ذلك أمام المحكمة االرتئنافية.248ل مادة 

ويحصس اإلدعا  مدنيا  بإعلن المتها ع   يد محضر، أو بي ب في الج سة المنظورة فيها 

الدعوى وتك يف المدعي بإعلن المتها بي باته الدعوى إذا  ان المتها حاضرا ، وإال و ب تأ يس 

 إليه.

فإذا  ان قد ربق قبوله في التحقيق بهذه الصفة، فإحالة الدعوى الجنائية إل  المحكمة تشمس 

 الدعوى المدنية.

وال يجوز أن يترتب ع   تدخس المدعي بالحقوق المدنية تأخير الفصس في الدعوى الجنائية، وإال 

 بول دخوله.حكمت المحكمة بعدم ق



 36 

  225مادة 

 القاصر

إذا  ان من لحقه ضرر من الجريمة فاقد األه ية ولا يكن له من يمث ه قانونا ،  از ل محكمة 

المرفوعة أمامها الدعوى الجنائية بنا  ع   ل ب النيابة العامة أن تعين له و يل  ليدع  بالحقوق 

 إلزامه بالمصاريف القضائية.المدنية بالنيابة عنه، وال يترتب ع   ذلك في أية حال 

  226مادة 

 األشخاص الذين ترفع ع يها الدعوى المدنية

ترفع الدعوى المدنية بتعويج الضرر ع   المتها بالجريمة إذا  ان بالغا ، وع   من يمث ه إن 

 ان فاقد األه ية، فإن لا يكن له من يمث ه، و ب ع   المحكمة أن تعين له من يمث ه لبقا  ل مادة 

 سابقة.ال

 ويجوز رفع الدعوى المدنية أيضا  ع   المسئولين عن الحقوق المدنية عن فعس المتها.

ول نيابة العامة أن تدخس المسئولين عن الحقوق المدنية، ولو لا يكن في الدعوى مدع بحقوق 

 مدنية، ل حكا ع يها بالمصاريف المستحقة ل حكومة. 

دعوى الضمان، وال أن يدخس في الدعوى غير المدعي وال يجوز أمام المحا ا الجنائية أن ترفع 

 ع يها بالحقوق المدنية والمسئولين عن الحقوق المدنية.

  227مادة 

 الدخول في الدعوى

ل مسئول عن الحقوق المدنية أن يدخس من ت قا  نفسه في الدعوى الجنائية في أية حالة  انت 

 ع يها.

 المعارضة في قبول تدخ ه.ول نيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية 

  228مادة 

 مولن المدعي بالحقوق المدنية

يجب ع   المدعي بالحقوق المدنية أن يعين له محل  في الب دة الكائن فيها مر ز المحكمة ما لا 

يكن مقيما  فيها، ويكون ذلك بتقرير في ق ا الكتاب وإال صح إعلن األوراق إليه بتس يمها إل  ق ا 

 الكتاب.

  229مادة 

 ع الرروم القضائية وإيداع األماندف

ع   المدعي بالحقوق المدنية أن يدفع الرروم القضائية، وع يه أن يودع مقدما  األمانة التي 

تقدرها النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة ع   ذمة أتعاب ومصاريف الخبرا  والشهود 

 وغيرها.
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 لتي قد ت زم أثنا  رير اإل را ات.وع يه أيضا إيداع األمانة التكمي ية ا

  230مادة 

 المعارضة في الدعوى المدنية

لكس من المتها والمسئول عن الحقوق المدنية والنيابة العامة أن يعارض في الج سة في قبول 

المدعي بالحقوق المدنية إذا  انت الدعوى المدنية غير  ائزة أو غير مقبولة، وتفصس المحكمة 

 رماع أقوال الخصوم.في المعارضة بعد 

  231مادة 

 أثر قرار قاضي التحقيق

 أو النيابة بشأن الدعوى المدنية

ال يمنع القرار الصادر من قاضي التحقيق أو النيابة بعدم قبول المدع  بالحقوق المدنية من 

 االدعا  مدنيا  بعد ذلك أمام المحكمة الجنائية، أو من رفع دعواه أمام المحكمة المدنية.

ترتب ع   القرار الصادر من المحكمة بقبول الدعوى المدنية بيلن اإل را ات التي لا وال ي

 يشترك فيها المدعي بالحقوق المدنية قبس ذلك.

والقرار الصادر من قاضي التحقيق أو النيابة بقبول المدعي بالحقوق المدنية ال ي زم المحكمة 

 المرفوعة أمامها الدعوى.

  232مادة 

 المدنية انقضا  الدعوى

 تنقضي الدعوى المدنية بمضي المدة المقررة في القانون المدني.

وإذا رقيت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من األرباب الخاصة بها، فل تأثير لذلك في رير 

 الدعوى المدنية المرفوعة معها.

  233مادة 

 ترك الدعوى المدنية

حالة  انت ع يها الدعوى، وي زم بدفع المصاريف  ل مدعي بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أية

 السابقة ع   ذلك، مع عدم اإلخلل بحق المتها في التعويضات إن  ان لها و ه.

 وال يكون لهذا الترك تأثير ع   الدعوى الجنائية.

  234مادة 

 غياب المدع  المدني دون عذر مقبول

غير عذر مقبول بعد إعلنه لشخصه أو يعتبر تر ا  ل دعوى عدم حضور المدعي أمام المحكمة ب

 عدم إرراله و يل  عنه و ذلك عدم ابدائه ل بات بالج سة.
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  235مادة 

 إقامة الدعوى أمام المحا ا المدنية

إذا ترك المدعي بالحقوق المدنية دعواه المرفوعة أمام المحا ا الجنائية، يجوز له أن يرفعها أمام 

 بترك الحق المرفوع به الدعوى. المحا ا المدنية ما لا يكن قد صرح

  236مادة 

 أثر الترك بالنسبة ل مسئول عن الحقوق المدنية

يترتب ع   ترك المدعي بالحقوق المدنية دعواه أو عدم قبوله مدعيا  بحقوق مدنية ارتبعاد 

 المسئول عن الحقوق المدنية من الدعوى إذا  ان دخوله فيها بنا  ع   ل ب المدعي.

  237مادة 

 القضية المدنية ل محكمة الجنائية نقس

إذا رفع من ناله ضرر من الجريمة دعواه بي ب التعويج إل  المحكمة المدنية، ثا رفعت 

الدعوى الجنائية،  از له إذا ترك دعواه أمام المحكمة المدنية أن يرفعها إل  المحكمة الجنائية مع 

 الدعوى الجنائية.

  238مادة 

 نيةوقف الفصس في الدعوى المد

إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحا ا المدنية يجب وقف الفصس فيها حت  يحكا نهائيا  في 

 الدعوى الجنائية المقامة قبس رفعها، أو في أثنا  السير فيها.

 ع   أنه إذا أوقف الفصس في الدعوى الجنائية لجنون المتها، يفصس في الدعوى المدنية.

  239مادة 

 دعوى المدنيةإ را ات الفصس في ال

يتبع في الفصس في الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحا ا الجنائية اإل را ات المقررة بهذا 

 القانون.

 تعويج المتها – 240 –مادة 

ل متها أن ييالب المدعي بالحقوق المدنية أمام المحكمة الجنائية بتعويج الضرر الذ  لحقه 

 لذلك و ه.بسبب رفع الدعوى المدنية ع يه إذا  ان 

 الفصس السادس

 في نظر الدعوى وترتيب اإل را ات في الج سة

 241مادة 

 ع نية الج سات 
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يجب أن تكون الج سة ع نية، ويجوز ل محكمة مع ذلك مراعاة ل نظام العام أو محافظة ع   

اآلداب، أن تأمر بسماع الدعوى   ها أو بعضها في   سة ررية، أو تمنع فئات معينة من 

 يها.الحضور ف

  242مادة 

 حضور النيابة

يجب أن يحضر أحد أعضا  النيابة العامة   سات المحا ا الجنائية، وع   المحكمة أن تسمع 

 أقواله وتفصس في ل باته.

  243مادة 

 حضور المتها

 يحضر المتها الج سة بغير قيود وال أغلل، إنما تجرى ع يه الملحظة اللزمة.

ثنا  نظر الدعوى إال إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك وفي هذه وال يجوز إبعاده عن الج سة أ

الحالة تستمر اإل را ات إل  أن يمكن السير فيها بحضوره، وع   المحكمة أن توقفه ع   ما تا 

 في غيبته من اإل را ات.

  244مادة 

 بد  التحقيق في الج سة

المتها عن ارمه ولقبه ورنه  يبدأ التحقيق في الج سة بالمناداة ع   الخصوم والشهود، ويسأل

وصناعته ومحس إقامته ومولده، وتت   التهمة المو هة إليه بأمر اإلحالة أو بورقه التك يف 

 بالحضور ع   حسب األحوال، ثا تقدم النيابة والمدعي بالحقوق المدنية إن و د ل باتهما.

ليه، فإن اعترف  از ل محكمة وبعد ذلك يسأل المتها عما إذا  ان معترفا  بارتكاب الفعس المسند إ

اال تفا  باعترافه والحكا ع يه بغير رماع الشهود، وإال فتسمع شهادة شهود اإلثبات ويكون تو يه 

األرئ ة ل شهود من النيابة العامة أوال . ثا من المجني ع يه، ثا من المدعي بالحقوق المدنية، ثا من 

 المتها ثا من المسئول عن الحقوق المدنية.

يابة العامة ول مجني ع يه ول مدعي بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذ ورين ول ن

 مرة ثانية ال يضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أ وبتها.

  245مادة 

 شهود النفي

بعد رماع شهادة شهود اإلثبات يسمع شهود النفي ويسألون بمعرفة المتها أوال ، ثا بمعرفة 

حقوق المدنية، ثا بمعرفة النيابة العامة ثا بمعرفة المجني ع يه ثا بمعرفة المدعي المسئول عن ال

بالحقوق المدنية ول متها والمسئول عن الحقوق المدنية أن يو ها ل شهود المذ ورين أرئ ة مرة 

 ثانية إليضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أ وبتها عن األرئ ة التي و هت إليها.
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الخصوم أن يي ب إعادة رماع الشهود المذ ورين إليضاح أو تحقيق الوقائع  ولكس من

 التي أدوا شهادتها عنها، أو أن يي ب رماع شهود غيرها لهذا الغرض.

  246مادة 

 أرئ ة المحكمة وإشرافها ع   ما يو ه من أرئ ة

لظهور الحقيقة ل محكمة في أية حالة  انت ع يها الدعوى أن تو ه ل شهود أ  رؤال ترى لزومه 

 أو تأذن ل خصوم بذلك.

ويجب ع يها منع تو يه أرئ ة ل شاهد إذا  انت غير متع قة بالدعوى، أو غير  ائزة القبول، 

ويجب ع يها أن تمنع عن الشاهد  س الكلم بالتصريح أو الت ميح و س إشارة مما ينبني ع يه 

 اضيراب أفكاره أو تخويفه.

 شهود عن وقائع ترى أنها واضحة وضوحا   افيا .ولها أن تمتنع عن رماع شهادة 

  247مادة 

 ارتجواب المتها ال يجوز ارتجواب المتها إال إذا قبس ذلك.

وإذا ظهر أثنا  المرافعة والمناقشة بعج وقائع يرى لزوم تقديا إيضاحات عنها من المتها 

 لظهور الحقيقة ، ي فته القاضي إليها ويرخص له بتقديا ت ك اإليضاحات.

وإذا امتنع المتها عن اإل ابة، أو إذا  انت أقواله في الج سة مخالفة ألقواله في محضر  مع 

 االرتدالالت أو التحقيق،  از ل محكمة أن تأمر بتلوة أقواله األول .

  248مادة 

 التك ا في الدعوى وإقفال باب المرافعة

عامة ول متها ولكس من باقي الخصوم بعد رماع شهادة شهود اإلثبات وشهود النفي، يجوز ل نيابة ال

 في الدعوى أن يتك ا.

 وفي  س األحوال يكون المتها آخر من يتك ا.

ول محكمة أن تمنع المتها أو محاميه من االرتررال في المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى 

 أو  رر أقواله.

 بعد المداولة.وبعد ذلك تصدر المحكمة قرارها بإقفال باب المرافعة، ثا تصدر حكمها 

  249مادة 

 محضر الج سة

يجب أن يحرر محضر بما يجر  في   سة المحا مة، ويوقع ع    س صفحة منه رئيي 

 المحكمة و اتبها في اليوم التالي ع   األ ثر.
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ويشتمس هذا المحضر ع   تاريخ الج سة، ويبين به ما إذا  انت ع نية أو ررية وأرما  القضاة 

ة العامة الحاضر بالج سة وأرما  الخصوم والمدافعين عنها وشهادة الشهود والكاتب وعضو النياب

وأقوال الخصوم، ويشار فيه إل  األوراق التي ت يت ورائر اإل را ات التي تمت، وتدون به 

الي بات التي قدمت أثنا  نظر الدعوى وما قضي به في المسائس الفرعية، ومنيوق األحكام 

 في الج سة. الصادرة وغير ذلك مما يجر 

 

 الفصس السابع

 في الشهود واألدلة األخرى

  250مادة 

 تك يف الشهود بالحضور

يك ف الشهود بالحضور بنا  ع   ل ب الخصوم بوارية أحد المحضرين أو أحد ر ال الضبط 

قبس الج سة بأربع وعشرين راعة غير مواعيد المسافة، إال في حالة الت بي بالجريمة فإنه يجوز 

 الحضور في أ  وقت ولو شفهيا بوارية أحدتك يفها ب

مأمور  الضبط القضائي أو أحد ر ال الضبط، ويجوز أن يحضر الشاهد في الج سة بغير 

 إعلن بنا  ع   ل ب الخصوم.

ول محكمة أثنا  نظر الدعوى أن تستدعي وتسمع أقوال أ  شخص ولو بإصدار أمر بالضبط 

 تأمر بتك يفه بالحضور في   سة أخرى. واإلحضار إذا دعت الضرورة لذلك، ولها أن

 ول محكمة أن تسمع شهادة أ  إنسان يحضر من ت قا  نفسه إلبدا  مع ومات في الدعوى.

  251مادة 

 رماع الشهود

يناد  ع   الشهود بأرمائها، وبعد اإل ابة منها يحجزون في الغرفة المخصصة لها، وال 

ام المحكمة، ومن تسمع شهادته منها يبق  في قاعة يخر ون منها إال بالتوالي لتأدية الشهادة أم

الج سة إل  حين إقفال باب المرافعة ما لا ترخص له المحكمة بالخروج ويجوز عند االقتضا  أن 

 يبعد شاهد أثنا  رماع شاهد آخر وتسوغ موا هة الشهود بعضها ببعج.

  252مادة 

 تخ ف الشهود

عد تك يفه به،  از الحكا ع يه بعد رماع أقوال إذا تخ ف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة ب

النيابة العامة بدفع غرامة ال تجاوز  نيها في المخالفات، وال عشرة  نيهات في الجنح، وال 

 ثلثين  نيها في الجنايات.

ويجوز ل محكمة إذا رأت أن شهادته ضرورية أن تؤ س الدعوى إلعادة تك يفه بالحضور، ولها 

 وإحضاره. أن تأمر بالقبج ع يه
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  253مادة 

 اإلعفا  من غرامة التخ ف والتخ ف مرة أخرى

إذا حضر الشاهد بعد تك يفه بالحضور مرة ثانية أو من ت قا  نفسه وأبدى أعذارا  مقبولة،  از 

 إعفاؤه من الغرامة بعد رماع أقوال النيابة العامة.

ال تجاوز ضعف الحد األقص   وإذا لا يحضر الشاهد في المرة الثانية،  از الحكا ع يه بغرامة

المقرر في المادة السابقة، ول محكمة أن تأمر بالقبج ع يه وإحضاره في نفي الج سة أو   سة 

 أخرى تؤ س إليها الدعوى.

  254مادة 

 االنتقال لسماع الشاهد

ل محكمة إذا اعتذر الشاهد بأعذار مقبولة عن عدم إمكانه الحضور أن تنتقس إليه وتسمع شهادته 

د إخيار النيابة العامة، وباقي الخصوم، ول خصوم أن يحضروا بأنفسها أو بوارية و لئها، بع

 وأن يو هوا ل شاهد األرئ ة التي يرون لزوم تو يهها إليه.

 

  255مادة 

 اليعن في حكا الغرامة

إذا لا يحضر الشاهد أمام المحكمة حت  صدور الحكا في الدعوى،  از اليعن في حكا الغرامة 

 يرق المعتادة.بال

  256مادة 

 اليمين والشهادة 

 ع   ربيس االرتدالل

يجب ع   الشهود الذين ب غت رنها أربع عشرة رنة أن يح فوا يمينا قبس أدا  الشهادة ع   أنها 

 يشهدون بالحق وال يقولون إال الحق و س الحق.

ن ع   ربيس ويجوز رماع الشهود الذين لا يب غوا أربع عشرة رنة  ام ة بدون ح ف يمي

 االرتدالل.

  257مادة 

 االمتناع عن أدا  اليمين أو اإل ابة

إذا امتنع الشاهد عن أدا  اليمين أو عن اإل ابة في غير األحوال التي يجيز له القانون فيها ذلك 

 من قانون العقوبات. 260حكا ع يه بالعقوبة المنصوص ع يها في المادة 

فال باب المرافعة يعف  من العقوبة المحكوم بها ع يه   ها أو وإذا عدل الشاهد عن امتناعه قبس إق

 بعضها.
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  258مادة 

 رد الشهود

 ال يجوز رد الشهود أل  ربب من األرباب.

  259مادة 

 األشخاص الذين لها االمتناع عن أدا  الشهادة

الثانية يجوز أن يمتنع عن أدا  الشهادة ضد المتها أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إل  الدر ة 

وزو ه ولو بعد انقضا  رابية الزو ية، وذلك ما لا تكن الجريمة قد وقعت ع   الشاهد أو ع   

 أحد أقاربه أو أصهاره األقربين، أو إذا  ان هو المب غ عنها، أو إذا لا تكن هناك أدلة إثبات أخرى.

  260مادة 

 منع الشاهد أو إعفاؤه من أدا  الشهادة

ائية القواعد المقررة في قانون المرافعات لمنع الشاهد من أدا  الشهادة أو تسر  أمام المحا ا الجن

 إلعفائه من أدائها.

  261مادة 

 المدعي المدني

 يسمع المدعي بالحقوق المدنية  شاهد ويح ف اليمين.

  262مادة 

 تلوة الشهادة السابقة

 لتعذر رماع الشاهد

التحقيق االبتدائي أو في محضر  مع االرتدالالت ل محكمة أن تقرر تلوة الشهادة التي أبديت في 

 أو أمام الخبير إذا تعذر رماع الشاهد أل  ربب من األرباب.

  263مادة 

 أحوال أخرى لتلوة شهادة الشاهد السابقة

إذا قرر الشاهد أنه لا يعد يذ ر واقعة من الوقائع يجوز أن يت   من شهادته التي أقرها في 

 في محضر  مع االرتدالالت، الجز  الخاص بهذه الواقعة.التحقيق أو من أقواله 

 و ذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الج سة مع شهادته أو أقواله السابقة.

  264مادة 

 أدلة أخرى

ل محكمة أن تأمر، ولو من ت قا  نفسها أثنا  نظر الدعوى، بتقديا أ  دليس تراه الزما  لظهور 

 الحقيقة.
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  265ة ماد

 تعيين خبرا 

ل محكمة روا  من ت قا  نفسها أو بنا  ع   ل ب الخصوم أن تعين خبيرا  واحداأو أ ثر في 

 الدعوى.

  266مادة 

 إيضاحات عن تقارير الخبرا 

ل محكمة من ت قا  نفسها أو بنا  ع   ل ب الخصوم، أن تأمر بإعلن الخبرا  ليقدموا إيضاحات 

 مة منها في التحقيق االبتدائي أو أمام المحكمة.بالج سة عن التقارير المقد

  267مادة 

 ندب قاض ل تحقيق

 إذا تعذر تحقيق دليس أمـام المحكمة  ـاز لها أن تندب أحـد أعضائها أو قاضيا  آخر لتحقيقه.

 

 الفصس الثامن

 في دعوى التزوير الفرعية

  268مادة 

 اليعن بالتزوير

ية حالة  انت ع يها الدعوى، أن ييعنوا بالتزوير في أية ل نيابة العامة ولسائر الخصوم، في أ

 ورقة من أوراق القضية ومقدمة فيها.

  269مادة 

 لريقة اليعن

يحصس اليعن بتقرير في ق ا  تاب المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، ويجب أن تعين فيه الورقة 

 الميعون فيها بالتزوير واألدلة ع   تزويرها.

  270مادة 

 ل نيابة ووقف الدعوىاإلحالة 

إذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى و ها  ل سير في تحقيق التزوير، تحيس األوراق إل  

النيابة العامة، ولها أن توقف الدعوى إل  أن يفصس في التزوير من الجهة المختصة إذا  ان 

 الفصس في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف ع   الورقة الميعون فيها.
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 271ة ماد

 رفج ادعا  التزوير

في حالة إيقاف الدعوى يقضي في الحكا أو القرار الصادر بعدم و ود التزوير بإلزام مدعي 

 التزوير بغرامة قدرها خمسة وعشرون  نيها .

  272مادة 

 قبول اليعن بالتزوير

ها أو إذا حكا بتزوير ورقة ررمية   ها أو بعضها، تأمر المحكمة التي حكمت بالتزوير بإلغائ

 تصحيحها حسب األحوال، ويحرر بذلك محضر يؤشر ع   الورقة بمقتضاه.

 

 الفصس التارع

 في الحكا

  273مادة 

 أثر التحقيق االبتدائي

ال تتقيد المحكمة بما هو مدون في التحقيق االبتدائي أو في محاضر  مع االرتدالالت إال إذا و د 

 في القانون نص ع   خلف ذلك.

  274مادة 

 المحاضر في مواد المخالفاتحجية 

تعتبر المحاضر المحررة في مواد المخالفات حجة بالنسبة ل وقائع التي يثبتها المأمورون 

 المختصون إل  أن يثبت ما ينفيها.

  275مادة 

 أري الحكا

يحكا القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامس حريته، ومع ذلك ال يجوز له أن 

    أ  دليس لا ييرح أمامه في الج سة.يبني حكمه ع

  276مادة 

 النيق بالحكا

يصدر الحكا في   سة ع نية ولو  انت الدعوى نظرت في   سة ررية، ويجب إثباته في محضر 

الج سة، ويوقع ع يه رئيي المحكمة والكاتب.ول محكمة أن تأمر باتخاذ الورائس اللزمة لمنع 

النيق بالحكا أو لضمان حضوره في الج سة التي يؤ س لها  المتها من مغادرة قاعة الج سة قبس

 الحكا، ولو  ان ذلك بإصدار أمر بحبسه إذا  انت الواقعة مما يجوز فيه الحبي االحتيالي.
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  277مادة 

 التبرئة واإلدانة

إذا  انت الواقعة غير ثابتة أو  ان القانون ال يعاقب ع يها، تحكا المحكمة ببرا ة المتها ويفرج 

 ه إن  ان محبورا  من أ س هذه الواقعة وحدها.عن

 أما إذا  انت الواقعة ثابتة وتكون فعل  معاقبا  ع يه فتقضي المحكمة بالعقوبة المقـررة في القانون.

  278مادة 

 الحكا بعدم اختصاص المحكمة الجزئية

ت تحكا بعدم إذا تبين ل محكمة الجزئية أن الجريمة المحالة إليها من اختصاص محكمة الجنايا

اختصاصها إذا لا يكن قد تا تحقيقها بمعرفتها أو بمعرفة قاضي التحقيق أو النيابة، وتأمر بإحالتها 

إل  النيابة العامة إل را  شئونها فيها، أما إذا  انت الجناية قد تا تحقيقها بمعرفتها أو بمعرفة 

م، وتك ف النيابة العامة بإررال ر ية التحقيق، ورأت أن األدلة  افية، تحي ها إل  غرفة االتها

األوراق فورا  إل  الجهة المحالة إليها، وإن لا يكن قد تا تحقيقها تحي ها إل  النيابة العامة لتحقيقها 

 والتصرف فيها.

وإذا رأت أن األدلة غير  افية، تصدر أمرا  بأن ال و ه إلقامة الدعوى، وتكون األوامر التي 

وما بعدها  139ال و ه إلقامة الدعوى قاب ة ل يعن لبقا  ل مواد  تصدرها المحكمة الجزئية بأن

  ما لو  انت صادرة من قاضي التحقيق.

  279مادة 

 الحكا في الجناية المحالة ل محكمة الجزئية

إذا رأت المحكمة أن الفعس  ناية، وأنه من الجنايات التي يجوز لقاضي التحقيق إحالتها إليها لبقا  

 بدل الحكا بعدم االختصاص أن تصدر قرارا  بنظرها وتحكا فيها. ، ف ها136ل مادة 

ول نيابة العامة اليعن في القرار الصادر بنظر الجناية في هذه الحالة بيريق االرتئناف ويفصس 

 فيه ع   و ه االرتعجال، وال تنظر الدعوى إال بعد فوات ميعاد االرتئناف، أو بعد الفصس فيه.

ايات التي تنظر أمام المحكمة الجزئية، روا  أحي ت إليها بقرار من وتتبع في الفصس في الجن

 ر ية التحقيق أم قررت هي نظرها، اإل را ات المقررة في مواد الجنح.

  280مادة 

 الواقعة المعتمدة ل حكا ومعاقبة المتها دون غيره

بالحضور،  ما  ال تجوز معاقبة المتها عن واقعة غير التي وردت بأمر اإلحالة أو ل ب التك يف

 ال يجوز الحكا ع   غير المتها المقامة ع يه الدعوى.

  281مادة 

 تغيير الوصف القانوني ل فعس وتعديس التهمة
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ل محكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني ل فعس المسند ل متها، ولها تعديس التهمة بإضافة 

لج سة، ولو  انت لا تذ ر بأمر الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في ا

 اإلحالة أو بالتك يف بالحضور. 

ولها أيضا  إصلح  س خيأ ماد  وتدارك  س رهو في عبارة االتهام مما يكون في أمر اإلحالة أو 

 في ل ب التك يف بالحضور.

صف وع   المحكمة أن تنبه المتها إل  هذا التغيير، وأن تمنحه أ ل  لتحضير دفاعه بنا  ع   الو

 أو التعديس الجديد إذا ل ب ذلك.

  282مادة 

 الفصس في التعويضات

 س حكا يصدر في موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصس في التعويضات التي يي بها المدعي 

بالحقوق المدنية أو المتها، وذلك ما لا تر المحكمة أن الفصس في هذه التعويضات يست زم إ را  

ا  الفصس في الدعوى الجنائية فعندئذ تحيس المحكمة الدعوى إل  تحقيق خاص ينبني ع يه إر 

 المحكمة المدنية بل مصاريف.

  283مادة 

 ذ ر أرباب الحكا

يجب أن يشتمس الحكا ع   األرباب التي بني ع يها و س حكا باإلدانة يجب أن يشتمس ع   بيان 

ر إل  نص القانون الذ  حكا الواقعة المستو بة ل عقوبة، والظروف التي وقعت فيها، وأن يشي

 بمو به.

  284مادة 

 الفصس في الي بات

يجب ع   المحكمة أن تفصس في الي بات التي تقدم لها من الخصوم، وتبين األرباب التي تستند 

 إليها.

  285مادة 

 

 تحرير الحكا وتوقيعه

اإلمكان، ويوقع  يجب أن يحرر الحكا بأربابه  امل  في خلل ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر

ع يه قاضي المحكمة و اتبها، وإذا حصس مانع ل قاضي الذ  أصدره ووضع أربابه بخيه، يجوز 

لرئيي المحكمة االبتدائية أن يوقع بنفسه ع   نسخة الحكا األص ية أو يندب أحد القضاة ل توقيع 

يس الحكا لخ وه من ع يها بنا  ع   ت ك األرباب، فإذا لا يكن القاضي قد  تب األرباب بخيه يب

 األرباب.
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  286مادة 

 التأخير في التوقيع

 ال يجوز تأخير توقيع الحكا عن الثمانية األيام المقررة في المادة السابقة إال ألرباب قوية.

 وع    س حال يبيس الحكا إذا مض  ثلثون يوما  دون حصول التوقيع.

 الفصس العاشر

 في المصاريف

  287مادة 

 ريفاإللزام بالمصا

  س متها حكا ع يه في  ريمة يجوز إلزامه بالمصاريف   ها أو بعضها.

  288مادة 

 مصاريف االرتئناف

إذا حكا في االرتئناف بتأييد الحكا االبتدائي،  از إلزام المتها المستأنف بكس مصاريف 

 االرتئناف أو بعضها.

  289مادة 

 الحكا بالمصاريف في محكمة النقج

ا بمصاريف اليعن   ها أو بعضها ع   المتها المحكوم ع يه إذا لا يقبس لمحكمة النقج أن تحك

 ل به أو إذا رفج.

  290مادة 

 تعدد المتهمين لجريمة واحدة

إذا حكا ع   عدة متهمين بحكا واحد لجريمة واحدة، فاع ين  انوا أو شر ا  فالمصاريف التي 

ا بينها ع   خلف ذلك، أو إلزامها يحكا بها تحصس منها بالتساو ، ما لا يقج الحكا بتوزيعه

 بها متضامنين.

  291مادة 

 تحديد المصاريف

 إذا لا يحكا ع   المتها بكس المصاريف، و ب أن يحدد في الحكا مقدار ما يحكا به ع يه منها.

  292مادة 

 المدعي بالحقوق المدنية

في تقدير هذه يكون المدعي بالحقوق المدنية م زما  ل حكومة بمصاريف الدعوى، ويتبع 

 المصاريف و يفية تحصي ها ما هو وارد في قانون الرروم القضائية.
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  293مادة 

 مصاريف المدعي المدني عند اإلدانة

إذا حكا بإدانة المتها في الجريمة، و ب الحكا ع يه ل مدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف التي 

 عج المصاريف  ان غير الزم.تحم ها، ول محكمة مع ذلك أن تخفج مقدارها إذا رأت أن ب

إال أنه إذا لا يحكا ل مدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون ع يه المصاريف التي ارت زمها 

دخوله في الدعوى، أما إذا قض  له ببعج التعويضات التي ل بها، فيجوز تقدير هذه المصاريف 

 ع   نسبة تبين في الحكا.

  294مادة 

 مصاريف الدعوى المدنية

 س المسئول عن الحقوق المدنية معام ة المتها فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.يعام

  295مادة 

 تضامن المتها والمدعي المدني بالمصاريف

إذا حكا ع   المتها بمصاريف الدعوى الجنائية   ها أو بعضها، و ب إلزام المسئول عن 

مصاريف المحكوم بها من  س منهما الحقوق المدنية معه بما حكا به، وفي هذه الحالة تحصس ال

 بالتضامن. 

 الفصس الحاد  عشر

 في األوامر الجنائية

  296مادة 

 توقيع العقوبة بأمر المحكمة الجزئية

ل نيابة العامة في مواد الجنح والمخالفات التي ال يو ب القانون الحكا فيها بعقوبة الحبي أو 

رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها بغرامة يزيد حدها األدن  ع   عشرة  نيهات إذا 

عقوبة الغرامة لغاية عشرة  نيهات غير العقوبات التبعية والتضامنية وما يجب رده 

والمصاريف، أن تي ب من قاضي المحكمة الجزئية التي من اختصاصها نظر الدعوى أن يوقع 

دالالت أو أدلة اإلثبات العقوبة ع   المتها بأمر يصدره ع   الي ب بنا  ع   محاضر  مع االرت

 األخرى بغير إ را  تحقيق أو رماع مرافعة.

  297مادة 

 مدى األمر الجنائي

ال يقضي في األمر الجنائي بغير الغرامة والعقوبات التبعية والتضمينات وما يجب رده 

 والمصاريف.

 وال يجوز أن تتجاوز الغرامة عشرة  نيهات.
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  298مادة 

 رفج إصدار األمر

 ضي إصدار األمر إذا رأى:يرفج القا

 أوال : أنه ال يمكن الفصس في الدعوى بحالتها التي هي ع يها أو بدون تحقيق أو مرافعة.

ثانيا : أن الواقعة نظرا  لسوابق المتها أو أل  ربب آخر تستو ب توقيع عقوبة أشد من الغرامة 

 التي يجوز صدور األمر بها.

  الي ب الكتابي المقدم له وال يجوز اليعن في هذا ويصدر القاضي قراره بالرفج بتأشيرة ع 

 القرار.

 ويترتب ع   قرار الرفج و وب السير في الدعوى باليرق العادية.

  298مادة 

 )مكررا( إصدار األمر 

 الجنائي من النيابة العامة 

ي لو يس النيابة بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى إصدار األمر الجنائي في الجنح الت

يعينها وزير العدل بقرار منه، وفي المخالفات مت   ان القانون ال يو ب الحكا فيها بالحبي أو 

بعقوبة تكمي ية ولا يي ب فيها التضمينات أو الرد، وال يجوز أن يؤمر فيه بغير الغرامة، ع   أال 

 تزيد ع   ثلثة  نيهات.

ي تيبيق القانون في ظرف عشرة أيام من ولرئيي النيابة أو من يقوم مقامه أن ي غي األمر لخيأ ف

 تاريخ صدوره.

 ويترتب ع   ذلك اعتبار األمر  ان لا يكن وو وب السير في الدعوى باليرق العادية.

  299مادة 

 محتويات األمر وإعلنه

يجب أن يعين في األمر فضل  عما قضي به ارا المتها والواقعة التي عوقب من أ  ها ومادة 

 قت.القانون التي لب

ويع ن األمر إل  المتها والمدعي بالحقوق المدنية ع   النموذج الذ  يقرره وزير العدل، ويجوز 

 أن يكون اإلعلن بوارية أحد ر ال الس ية العامة.

  300مادة 

 االعتراض ع   األمر

ا ل نيابة العامة أن تع ن عدم قبولها لألمر الجنائي الصادر من القاضي. ولباقي الخصوم أن يع نو

عدم قبولها األمر الصادر من القاضي أو من و يس النيابة ويكون ذلك بتقرير في ق ا  تاب 
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المحكمة الجزئية التي من اختصاصها نظر الدعوى في ظرف ثلثة أيام من تاريخ صدور األمر 

 بالنسبة ل نيابة العامة ومن تاريخ إعلنه بالنسبة لباقي الخصوم.

 األمر واعتباره  أن لا يكن.ويترتب ع   هذا التقرير رقول 

ويحدد الكاتب اليوم الذ  تنظر فيه الدعوى أمام المحكمة مع مراعاة المواعيد المقررة في المادة 

وينبه ع   المقرر بالحضور في هذا اليوم ويك ف باقي الخصوم والشهود بالحضور في  206

 (.363الميعاد المنصوص ع يه في المادة )

 ع   األمر باليريقة المتقدمة فيصبح نهائيا  وا ب التنفيذ. أما إذا لا يحصس اعتراض

  301مادة 

 حضور الخصا وغيابه

إذا حضر الخصا الذ  لا يقبس األمر الجنائي في الج سة المحددة تنظر الدعوى في موا هته وفقا  

 لإل را ات العادية.

 بها األمر الجنائي. ول محكمة أن تحكا في حدود العقوبة المقررة أشد من الغرامة التي قضي

 أما إذا لا يحضر فتعود لألمر قوته ويصبح نهائيا  وا ب التنفيذ.

  302مادة 

 تعدد المتهمين

إذا تعدد المتهمون وصدر ضدها أمر  نائي وقرروا عدم قبوله وحضر بعضها في اليوم المحدد 

لمن حضر  لنظر الدعوى ولا يحضر البعج اآلخر، تنظر الدعوى باليرق المعتادة بالنسبة

 ويصبح األمر نهائيا  بالنسبة لمن لا يحضر.

  303مادة 

 اعتراض عند التنفيذ

إذا إدع  المتها عند التنفيذ ع يه أن حقه في عدم قبول األمر ال يزال قائما  لعدم إعلنه باألمر أو 

وى أو لغير ذلك من األرباب أو أن مانعا  قهريا  منعه من الحضور في الج سة المحددة لنظر الدع

إذا حصس إشكال آخر في التنفيذ فيقدم اإلشكال إل  قاضي المحكمة الجزئية التي من اختصاصها 

نظر الدعوى ليفصس فيه بغير مرافعة، إال إذا رأى عدم إمكان الفصس فيه بحالته وبدون تحقيق أو 

لخصوم مرافعة فيحدد يوما  لنظر اإلشكال وفقا  لإل را ات العادية، ويك ف المتها وباقي ا

 (. 301بالحضور في اليوم المذ ور، فإذا قبس اإلشكال فتجرى المحا مة وفقا  ل مادة )

 

 الفصس الثاني عشر

 في أو ه البيلن
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  304مادة 

 ربب البيلن

 يترتب البيلن ع   عدم مراعاة أحكام القانون المتع قة بأ  إ را   وهر .

  305مادة 

 البيلن لسبب 

 متع ق بالنظام العام

ذا  ان البيلن را عا لعدم مراعاة أحكام القانون المتع قة بتشكيس المحكمة أو بواليتها بالحكا في إ

الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة ع يها أو بغير ذلك مما هو متع ق 

 بالنظام العام،  از التمسك به في أية حالة  انت ع يها الدعوى وتقضي به المحكمة ولو بغير

 ل ب.

  306مادة 

 رقول حق الدفع بالبيلن

في غير األحوال المشار إليها في المادة السابقة يسقط الحق في الدفع ببيلن اإل را ات الخاصة 

بجمع االرتدالالت أو التحقيق االبتدائي بالج سة في الجنح والجنايات إذا  ان ل متها محام وحصس 

 اإل را  بحضوره بدون اعتراض منه.

مواد المخالفات فيعتبر اإل را  صحيحا  إذا لا يعترض ع يه المتها ولو لا يحضر معه  أما في

 محام في الج سة.

 و ذلك يسقط حق الدفع بالبيلن بالنسبة ل نيابة العامة إذا لا تتمسك به في حينه.

  307مادة 

 بيلن ورقة التك يف بالحضور

نه ف يي له أن يتمسك ببيلن ورقة التك يف إذا حضر المتها في الج سة بنفسه أو بوارية و يس ع

بالحضور، وإنما له أن يي ب تصحيح التك يف أو ارتيفا  أ  نقص فيه وإعيا ه ميعادا لتحضير 

 دفاعه قبس البد  في رماع الدعوى، وع   المحكمة إ ابته إل  ل به.

  308مادة 

 تصحيح اإل را ات

  را  يتبين له بيلنه.يجوز ل قاضي أن يصحح، ولو من ت قا  نفسه،  س إ

  309مادة 

 أثر البيلن

إذا تقرر بيلن أ  إ را ، فإنه يتناول  ميع اآلثار التي تترتب ع يه مباشرة، وت زم إعادته مت  

 أمكن ذلك.
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  310مادة 

 تصحيح األخيا  المادية

يكن إذا وقع خيأ ماد  في حكا، أو في أمر صادر من قاضي التحقيق أو من غرفة االتهام، ولا 

يترتب ع يه البيلن، تتول  الهيئة التي أصدرت الحكا أو األمر تصحيح الخيأ، من ت قا  نفسها 

 أو بنا  ع   ل ب أحد الخصوم، وذلك بعد تك يف الخصوم بالحضور.

ويقضي بالتصحيح في غرفة المشورة بعد رماع أقوال الخصوم، ويؤشر باألمر الذ  يصدر ع   

 هامش الحكا أو األمر.

 ع هذا اإل را  في تصحيح ارا المتها ولقبه.ويتب

 

 الفصس الثالث عشر

 في المتهمين المعتوهين

  311مادة 

 الحبي تحت الملحظة

إذا دعا األمر إل  فحص حالة المتها العق ية يجوز لقاضي التحقيق أو ل قاضي الجزئي بي ب 

أن يأمر بوضع المتها إذا النيابة العامة أو ل محكمة المنظورة أمامها الدعوى، حسب األحوال، 

 ان محبورا  احتياليا  تحت الملحظة في أحد المحال الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد ال 

يزيد مجموعها ع   خمسة وأربعين يوما  بعد رماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتها إن 

  ان له مدافع.

(، ويجوز 123تهام لتقرر ما تراه لبقا  ل مادة )فإذا انقضت هذه المدة عرض األمر ع   غرفة اال

 إذا لا يكن المتها محبورا  احتياليا  أن يؤمر بوضعه تحت الملحظة في أ  مكان آخر.

  312مادة 

 العاهة اليارئة بعد الجريمة

إذا ثبت أن المتها غير قادر ع   الدفاع عن نفسه بسبب عاهة في عق ه لرأت بعد وقوع الجريمة 

 الدعوى ع يه أو محا مته حت  يعود إليه رشده.يوقف رفع 

ويجوز في هذه الحالة لقاضي التحقيق أو ل قاضي الجزئي بي ب النيابة العامة أو غرفة االتهام أو 

المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، إذا  انت الواقعة  ناية أو  نحة عقوبتها الحبي، إصدار 

 لألمراض العق ية إل  أن يتقرر إخل  ربي ه. األمر بحجز المتها في أحد المحال المعدة 

  313مادة 

 إ را ات التحقيق

 ال يحول ايقاف الدعـوى دون اتخاذ إ ـرا ات التحقيق التي يرى أنها مستعج ة أو الزمة.
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  314مادة 

 خصا مدة الحجز من العقوبة 

لمتها تحت تخصا المدة التي يقضيها ا 312و  311في الحالة المنصوص ع يها في المادتين 

 الملحظة أو في الحجز من مدة العقوبة التي يحكا بها ع يه.

  315مادة 

 حجز المتها عند الحكا

 ببرا ته أو بأن ال و ه إلقامة الدعوى

إذا صدر أمر بأن ال و ه إلقامة الدعوى، أو حكا ببرا ة المتها، و ان ذلك بسبب عاهة في عق ه، 

ا، إذا توافرت الشرول المنصوص ع يها في قانون تأمر الجهة التي أصدرت األمر أو الحك

العقوبات، بحجز المتها في أحد المحال المعدة لألمراض العق ية إل  أن تأمر الجهات المختصة 

 وفقا  ل قانون المذ ور بإخل  ربي ه.

 

 الفصس الرابع عشر

 في محا مة األحداث

  316مادة 

 تشكيس محكمة األحداث

 ئرة  س محكمة  زئية من قاض يندب لها.تشكس محكمة لألحداث في دا

  317مادة 

 اختصاص محكمة األحداث

تختص محكمة األحداث باألمر باتخاذ التدابير الوقائية بشأن األحداث  ما تختص بمحا مة المتها 

 الصغير الذ  أتا الرابعة عشرة ولا يب غ الثامنة عشرة.

حداث بمعرفة قاضي التحقيق أو النيابة وفي مواد الجنايات تقدم القضية مباشرة إل  محكمة األ

 العامة.

فإذا  ان مع المتها الصغير من تزيد رنه ع   ثماني عشرة رنة بصفة فاعس أو شريك في نفي 

الجريمة و انت رن الصغير تتجاوز أربع عشرة رنة  از ل محقق تقديا الصغير وحده إل  

سبة إل   ميع المتهمين لتأمر بإحالتها إل  محكمة األحداث أو إحالة القضية إل  غرفة االتهام بالن

 محكمة الجنايات.

أما في مواد الجنح والمخالفات، فتكون محكمة األحداث هي المختصة بنظر الدعوى بالنسبة إل  

  ميع المتهمين.

 وتختص محكمة األحداث أيضا  بالنظر في قضايا األحداث المتشردين.
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  318مادة 

 التدابير الوقائية

روف األحوال تقتضي حبي الصغير الذ  يزيد رنه ع   أربع عشرة رنة احتياليا  إذا  انت ظ

و ب وضعه في مدررة إصلحية أو محس معين من الحكومة أو في معهد خير  معترف به، ما 

 لا تر النيابة أو المحكمة اال تفا  بأن تعهد بالتحفظ ع يه إل  شخص مؤتمن.

  319مادة 

 التحر  عن أحوال الصغير

في مواد الجنح والجنايات قبس الحكا ع   المتها الصغير التحقق من حالته اال تماعية  يجب

والبيئية التي نشأ فيها واألرباب التي دفعته إل  ارتكاب الجريمة، ويجوز االرتعانة في ذلك 

 بالموظفين العموميين ذو  االختصاص وغيرها من األلبا  والخبرا .

  320مادة 

 اثإ را ات محكمة األحد

تتبع أمام محكمة األحداث في  ميع األحوال اإل را ات المقررة في مواد الجنح ما لا يو د نص 

 يخالف ذلك.

  321مادة 

 ضرورة و ود

 محام في مواد الجنايات

يجب في مواد الجنايات أن يكون ل متها أمام محكمة األحداث محام يدافع عنه، فإذا لا يكن قد 

التحقيق أو النيابة العامة أو غرفة االتهام أو المحكمة من يدافع عنه اختار محاميا ، عين له قاضي 

 من المحامين، ويتبع في ذلك ما هو مقرر أمام محكمة الجنايات.

  322مادة 

 الحقوق المدنية

 ال تقبس الميالبة بحقوق مدنية أمام محكمة األحداث

  323مادة 

   سات المحكمة

مشورة، وال يجوز أن يحضر المحا مة روى أقارب تعقد   سات محا ا األحداث في غرفة ال

 المتها ومندوبي وزارة العدل والجمعيات الخيرية المشتغ ة بشؤون األحداث.

  324مادة 

 رماع الشهود والنيق بالحكا
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ل محكمة أن تسمع الشهود في غير موا هة المتها، ع   أنه ال يجوز الحكا باإلدانة إال بعد إفهامه 

 ه، ويجب أن يكون النيق بالحكا في   سة ع نية.بمؤدى شهادتها ع ي

  325مادة 

 إعلن اإل را ات واليعن في األحكام

 س إ را  مما يو ب القانون إعلنه إل  المتها يب غ بقدر اإلمكان إل  والديه أو إل  من له الوالية 

حكا ع   نفسه ولهؤال  أن يستعم وا في مص حة الصغير  س لرق اليعن المقررة له في ال

 الصادر ضده ع   أن يكون ذلك ع   أراس اإل را ات التي تتخذ في حقه هو.

  326مادة 

 اإليداع في اإلصلحية

المتها المحكوم بإرراله إل  مدررة إصلحية أو إل  محس آخر يكون إيداعه فيه بمقتض  أمر من 

 النيابة العامة يحرر ع   النموذج الذ  يقرره وزير العدل.

  327مادة 

 رتئنافاال

يرفع االرتئناف في قضايا األحداث إل  دائرة المحكمة االبتدائية التي تخصص لذلك، وينظر ع   

 و ه السرعة.

  328مادة 

 قاضي اإلشراف

يشرف قاضي محكمة األحداث ع   تنفيذ األحكام الصادرة ع   المتهمين الصغار في دائرة 

 وقائية بشأنها.محكمته، و ذلك األوامر الصادرة باتخاذ التدابير ال

  329مادة 

 الخيأ في تقدير السن

إذا حكا ع   متها ع   اعتبار أن رنه أ ثر من ثماني عشرة رنة، ثا تبين بأوراق ررمية أنها 

دون ذلك، يرفع النائب العام أو رئيي النيابة األمر ل محكمة التي أصدرت الحكا إلعادة النظر 

يجوز اتخاذ اإل را ات الوقائية المنصوص ع يها في فيه، وفي هذه الحالة يوقف تنفيذ الحكا، و

 قانون العقوبات، ويتبع عند إعادة النظر القواعد واإل را ات المقررة لمحا ا األحداث.

وإذا حكا ع   المتها بعقوبة من العقوبات الخاصة بالمتهمين األحداث ثا تبين بأوراق ررمية أن 

العام أو رئيي النيابة أن يي ب من المحكمة التي رنه تزيد ع   ثماني عشرة رنة،  از ل نائب 

 أصدرت الحكا أن تعيد النظر في حكمها وتحكا وفقا  ل قانون.

 

 الفصس الخامي عشر
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 في حماية المجني ع يها الصغار أو المعتوهين

  330مادة 

 حماية الصغار والمعتوهين المجني ع يها

ي الصغير الذ  لا يب غ من العمر ثماني يجوز عند الضرورة في  س  ناية أو  نحة تقع ع   نف

عشرة رنة أن يؤمر بتس يمه إل  شخص مؤتمن يتعهد بملحظته والمحافظة ع يه، أو إل  معهد 

خير  معترف به من وزارة العدل حت  يفصس في الدعوى ويصدر األمر بذلك من قاضي 

ن القاضي الجزئي بنا  ع   التحقيق، روا  من ت قا  نفسه أو بنا  ع   ل ب النيابة العامة، أو م

ل ب النيابة العامة أو من غرفة االتهام أو من المحكمة المنظورة أمامها الدعوى ع   حسب 

 األحوال.

وإذا وقعت الجناية أو الجنحة ع   نفي معتوه،  از أن يصدر األمر بإيداعه مؤقتا  في مصحة أو 

 األحوال. مستشف  لألمراض العق ية وتس يمه إل  شخص مؤتمن ع   حسب

 

 الباب الثالث

 في محا ا الجنايات

 الفصس األول

 في تشكيس محا ا الجنايات وتحديد أدوار انعقادها

  331مادة 

 تشكيس المحكمة

تشكس دائرة أو أ ثر ل جنايات في  س محكمة من محا ا االرتئناف، وذلك وفقا  ألحكام قانون نظام 

 القضا .

  332مادة 

 ناياتندب المستشارين لمحكمة الج

تعين الجمعية العامة لكس محكمة من محا ا االرتئناف في  س رنة بنا  ع   ل ب رئيسها من 

 يعهد إليه من مستشاريها القضا  بمحا ا الجنايات.

  333مادة 

 مكان االنعقاد

تنعقد محكمة الجنايات في مقر المحكمة االبتدائية، وتشمس دائرة اختصاصها ما تشم ه دائرة هذه 

ولوزير العدل إذا اقتض  الحال أن يقرر انعقاد محكمة الجنايات في أ  مكان آخر المحكمة، 

 وذلك بنا  ع   ل ب رئيي محكمة االرتئناف.
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  334مادة 

 أوقات االنعقاد

 تنعقد محا ا الجنايات  س شهر ما لا يصدر قرار من وزير العدل يخالف ذلك.

  335مادة 

 تاريخ افتتاح أدوار االنعقاد

 محكمة االرتئناف المدنية تاريخ افتتاح  س دور من أدوار االنعقاد. يحدد رئيي

  336مادة 

  دول القضايا

يعد في  س دور  دول القضايا التي تنظر فيه، وتوالي محكمة الجنايات   ساتها إل  أن تنتهي 

 القضايا المقيدة بالجدول.

 دور االنعقاد. ويجوز في أحوال الضرورة أن يضاف إل  الجدول قضايا  ديدة أثنا 

  337مادة 

 تغيب أحد المستشارين

إذا حصس مانع ألحد المستشارين المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات، يستبدل به آخر 

 من المستشارين يندبه رئيي محكمة االرتئناف.

ية أو ويجوز عند االقتضا ، وإل  أن يندب مستشار آخر، أن يج ي مكانه و يس المحكمة االبتدائ

 أحد قضاتها، وال يجوز في هذه الحالة أن يشترك في الحكا أ ثر من واحد من هؤال .

 

 الفصس الثاني

 في اإل را ات أمام محا ا الجنايات

  338مادة 

 ميعاد التك يف بالحضور

 يكون تك يف المتها والشهود بالحضور أمام المحكمة قبس الج سة بثمانية أيام  ام ة ع   األقس.

  339مادة 

 تغيب المحامي عن الج سة

فيما عدا حالة العذر أو المانع الذ  يثبت صحته يجب ع   المحامي روا  أ ان معينا  من قبس 

غرفة االتهام أو رئيي المحكمة أم  ان مو ل  من قبس المتها أن يدافع عن المتها في الج سة أو 

مة ال تجاوز خمسين  نيها  مع عدم يعين من يقوم مقامه، وإال حكا ع يه من محكمة الجنايات بغرا

 اإلخلل بالمحا مة التأديبية إذا اقتضتها الحال.
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ول محكمة إعفاؤه من الغرامة إذا أثبت لها أنه  ان من المستحيس ع يه أن يحضر في الج سة بنفسه 

 أو أن ينيب عنه غيره.

  340مادة 

 أتعاب المحامي المعين

و رئيي المحكمة أن يي ب تقدير أتعاب له ع   الخزانة ل محامي المعين من قبس غرفة االتهام أ

العامة إذا  ان المتها فقيرا ، وتقدر المحكمة هذه األتعاب في حكمها في الدعوى أو بنا  ع   ل ب 

 المحامي بعد الفصس فيها.

 وال يجوز اليعن في هذا التقدير بأ  و ه.

   األتعاب المقدرة مت  زالت حالة الفقر.ويجوز ل خزانة العامة أن تستصدر ع   المتها أمرا  بأدا

  341مادة 

 المحامون الذين يحق لها

 المرافعة أمام محكمة الجنايات

المحامون المقبولون ل مرافعة أمام محا ا االرتئناف أو المحا ا االبتدائية يكونون مختصين دون 

 غيرها بالمرافعة أمام محكمة الجنايات.

  342مادة 

 إعداد  دول القضايا

ع   رئيي محكمة الجنايات عند وصول م ف القضية إليه أن يحدد الدور الذ  يجب أن تنظر فيه 

القضية، وع يه أن يعد  دول قضايا  س دور من أدوار االنعقاد، ويررس صور م فات القضايا إل  

الذ  المستشارين المعينين ل دور الذ  أحي ت إليه، ويأمر بإعلن المتها والشهود بالدور وباليوم 

 يحدد لنظر القضية.

  343مادة 

 االعتراض ع   الشهود الذين لا يع نوا

لكس من النيابة العامة والمتها والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعارض في رماع 

 شهادة الشهود الذين لا يسبق إعلنها بأرمائها.

  344مادة 

 القبج ع   المتها

ل أن تأمر بالقبج ع   المتها وإحضاره، ولها أن تأمر بحبسه لمحكمة الجنايات في  ميع األحوا

 احتياليا ، وأن تفرج بكفالة أو بغير  فالة عن المتها المحبوس احتياليا .

  345مادة 

 إ را ات محكمة الجنايات
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تتبع أمام محا ا الجنايات  ميع األحكام المقررة في الجنح والمخالفات ما لا ينص ع   خلف 

 ذلك.

 ز اليعن في أحكام محا ا الجنايات إال بيريق النقج أو إعادة النظر.وال يجو

  346مادة 

 الجنح

إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة  ما هي مبينة في أمر اإلحالة وقبس تحقيقها بالج سة تعد 

  نحة، ف ها أن تحكا بعدم االختصاص وتحي ها إل  المحكمة الجزئية.

 لتحقيق، فتحكا فيها.أما إذا لا تر ذلك إال بعد ا

  347مادة 

 ارتبال الجنحة بالجناية

لمحكمة الجنايات إذا أحي ت إليها  نحة مرتبية بجناية ورأت قبس تحقيقها أن ال و ه لهذا 

 االرتبال أن تفصس الجنحة وتحي ها إل  المحكمة الجزئية.

 الفصس الثالث

 في اإل را ات الــتي تتبع في مواد الجنايات

 ين الغائبينفي حق المتهم

  348مادة 

 نظر الدعوى غيابيا  

إذا صدر أمر بإحالة متها بجناية إل  محكمة الجنايات ولا يحضر يوم الج سة بعد إعلنه قانونا  

 فيكون ل محكمة أن تحكا في غيبته، ويجوز لها أن تؤ س الدعوى وتأمر بإعادة تك يفه بالحضور.

  349مادة 

 اإل را ات

إلحالة ثا األوراق المثبتة إلعلن المتها، وتبد  النيابة العامة والمدعي يت   في الج سة أمر ا

بالحقوق المدنية، إن و د، أقوالهما ول باتهما وتسمع المحكمة الشهود إذا رأت ضرورة لذلك ثا 

 تفصس في الدعوى.

  350مادة 

 المتها المقيا في الخارج

حالة وورقة التك يف بالحضور بمحس إقامته إن إذا  ان المتها مقيما  خارج ليبيا يع ن إليه أمر اإل

 ان مع وما ، وذلك قبس الج سة المحددة لنظر الدعوى بشهر ع   األقس غير مواعيد المسافة، فإذا 

 لا يحضر بعد إعلنه، يجوز الحكا في غيبته.
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  351مادة 

 الحضور عن المتها الغائب

عن المتها الغائب، ومع ذلك يجوز أن ال يجوز ألحد أن يحضر أمام المحكمة ليدافع أو ينوب 

يحضر و ي ه أو أحد أقاربه أو أصهاره ويبد  عذره في عدم الحضور. فإذا رأت المحكمة أن 

 العذر مقبول، تعين ميعادا  لحضور المتها أمامها.

  352مادة 

 تع يق الحكا ونشره

، وينشر بنا  ع   تع ق صورة الحكا ع   المتها الغائب بالعقوبة في لوحة إعلنات المحكمة

ل ب النيابة العامة وصف التهمة ومنيوق الحكا في الجريدة الررمية ل دولة وفي  ريدتين 

 مح يتين.

  353مادة 

 أثر إدانة الغائب

 س حكا يصدر باإلدانة في غيبة المتها يست زم حتما  حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن 

تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم ع يه يكون بالل  يديرها أو أن يرفع أية دعوى بارمه، و س 

 من نفسه.

وتعين المحكمة االبتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم ع يه حاررا  إلدارتها بنا  ع   ل ب 

النيابة العامة أو  س ذ  مص حة في ذلك، ول محكمة أن ت زم الحارس الذ  تنصبه بتقديا  فالة، 

  ميع ما يتع ق بالحرارة وتقديا الحساب.ويكون تابعا  لها في 

  354مادة 

 انتها  الحرارة

تنتهي الحرارة بصدور حكا حضور  في الدعوى أو بموت المتها حقيقة أو حكما  وفقا  لقانون 

 األحوال الشخصية، وبعد انتها  الحرارة يقدم الحارس حسابا  عن إدارته.

  355مادة 

 تنفيذ الحكا الغيابي

 الغيابي  س العقوبات التي يمكن تنفيذها. ينفذ من الحكا

  356مادة 

 التضمينات

يجوز تنفيذ الحكا بالتضمينات من وقت صدوره، ويجب ع   المدعي بالحقوق المدنية أن يقدم 

  فالة، ما لا ينص الحكا ع   خلف ذلك أو تقرر المحكمة االبتدائية إعفا ه منها.

 دور الحكا.وتنتهي الكفالة بمضي خمي رنوات من وقت ص
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  357مادة 

 رقول العقوبة

ال يسقط الحكا الصادر غيابيا  من محكمة الجنايات في  ناية بمضي المدة وإنما تسقط العقوبة 

 المحكوم بها، ويصبح الحكا نهائيا  بسقولها.

  358مادة 

 القبج ع   المحكوم ع يه ووفاته

قوبة بمضي المدة، يبيس حتما  إذا حضر المحكوم ع يه في غيبته أو قبج ع يه قبس رقول الع

 الحكا السابق صدوره روا  فيما يتع ق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة.

فإذا  ان الحكا صادرا  بعقوبة مقيدة ل حرية، قدم المتها إل  المحكمة محبورا  إلعادة محا مته في 

 أقرب   سة.

 ر المحكمة برد المبالغ المتحص ة   ها أو بعضها.وإذا  ان الحكا بالتضمينات قد نفذ تأم

 وإذا توفي من حكا ع يه في غيبته يعاد الحكا في التضمينات في موا هة الورثة.

  359مادة 

 أثر الغياب ع   المتهمين اآلخرين

 ال يترتب ع   غياب متها تأخير الحكا في الدعوى بالنسبة لغيره من المتهمين معه.

  360مادة 

 ها بجنحةغياب المت

إذا غاب المتها بجنحة مقدمة إل  محكمة الجنايات، تتبع في شأنه اإل را ات المعمول بها أمام 

 محكمة الجنح المستأنفة ويكون الحكا الصادر فيها قابل  ل معارضة.

 الكتاب الثالث

 في لرق اليعن في األحكام

 

 الباب األول

 في المعارضة

  361مادة 

 لمعارضةاألحوال التي تقبس فيها ا

تقبس المعارضة في األحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح من  س من المتها والمسئول 

عن الحقوق المدنية في ظرف الثلثة األيام التالية إلعلنه بالحكا الغيابي خلف ميعاد مسافة 

 اليريق ويجوز أن يكون هذا اإلعلن بم خص ع   النموذج الذ  يقرره وزير العدل.
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ومع ذلك إذا  ان إعلن الحكا لا يحصس لشخص المتها فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما 

يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم ع مه بحصول اإلعلن، وإال  انت المعارضة  ائزة 

 حت  تسقط الدعوى بمضي المدة.

  362مادة 

 المدعي المدني

 المدنية.ال تقبس المعارضة من المدعي بالحقوق 

  363مادة 

 إ را ات المعارضة

تحصس المعارضة بتقرير في ق ا  تاب المحكمة التي أصدرت الحكا. وتست زم الحضور في 

الج سة التي يحددها  اتب المحكمة في التقرير مع مراعاة أن تكون أقرب   سة يمكن نظر 

 المعارضة فيها.

عوى بالحضور في ميعاد أربع وعشرين ويجب ع   النيابة العامة تك يف باقي الخصوم في الد

 راعة وإعلن الشهود ل حضور ل ج سة المذ ورة.

  364مادة 

 أثر المعارضة

يترتب ع   المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إل  المعارض أمام المحكمة التي أصدرت 

 نه.الحكا الغيابي، وال يجوز بأية حال أن يضار المعارض بنا  ع   المعارضة المرفوعة م

ومع ذلك إذا لا يحضر المعارض في الج سة المحددة لنظر الدعوى، فتعتبر المعارضة  أنها لا 

 تكن.

 وال يقبس من المعارض بأية حال المعارضة في الحكا الصادر في غيبته.

 

 الباب الثاني

 في االرتئناف

  365مادة 

 ارتئناف المخالفات والجنح

ى الجنائية من المحكمة الجزئية في المخالفات وفي يجوز ارتئناف األحكام الصادرة في الدعو

 الجنح.

 

من المتها إذا حكا ع يه بغير الغرامة والمصاريف، أو بغرامة تزيد ع   خمسة  -1

  نيهات.
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من النيابة العامة إذا ل بت الحكا بغير الغرامة والمصاريف، أو بغرامة تزيد ع    -2

كا بما ل بته، وفيما عدا األحوال السابقة ال يجوز خمسة  نيهات وحكا ببرا ة المتها أو لا يح

رفع االرتئناف من المتها أو النيابة العامة إال بسبب خيأ في تيبيق نصوص القانون أو في 

 تأوي ها.

  366مادة 

 الدعوى المدنية

يجوز ارتئناف األحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح 

مدعي بالحقوق المدنية ومن المسئول عنها أو المتها فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا من ال

  انت التعويضات المي وبة تزيد ع   النصاب الذ  يحكا فيه القاضي الجزئي نهائيا .

  367مادة 

 الجرائا المرتبية

يقبس التجزئة في  يجوز ارتئناف الحكا الصادر في الجرائا المرتبية بعضها ببعج ارتبالا  ال

من قانون العقوبات، ولو لا يكن االرتئناف  ائزا  ل مستأنف إال بالنسبة لبعج هذه  76حكا المادة 

 الجرائا فقط.

  368مادة 

 األحكام التحضيرية والتمهيدية

ال يجوز قبس أن يفصس في موضوع الدعوى ارتئناف األحكام التحضيرية والتمهيدية والصادرة 

 .في مسائس فرعية

 ويترتب حتما  ع   ارتئناف الحكا الصادر في الموضوع ارتئناف هذه األحكام.

ومع ذلك فجميع األحكام الصادرة بعدم االختصاص يجوز ارتئنافها،  ما يجوز ارتئناف األحكام 

 الصادرة باالختصاص إذا لا يكن ل محكمة والية الحكا في الدعوى.

  369مادة 

  يفية االرتئناف ومدته

رتئناف بتقرير في ق ا  تاب المحكمة التي أصدرت الحكا أو أمام ضابط السجون في يحصس اال

ظرف عشرة أيام من تاريخ النيق بالحكا الحضور  أو الحكا في المعارضة أو من تاريخ انتها  

 الميعاد المقرر ل معارضة في الحكا الغيابي أو من تاريخ الحكا باعتبارها  أن لا تكن. 

ن يستأنف في ميعاد ثلثين يوما  من وقت صدور الحكا وله أن يقرر باالرتئناف ول نائب العام أ

 في ق ا  تاب المحكمة المختصة بنظر االرتئناف.

  370مادة 
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 رريان المدة في حالة الحكا الغيابي االعتبار 

( ميعاد 214( إل  )211األحكام الصادرة في غيبة المتها والمعتبرة حضورية لبقا  ل مواد من )

 ارتئنافها بالنسبة ل متها من تاريخ إعلنه بها.

  371مادة 

 تحديد الج سة

يحدد ق ا الكتاب ل مستأنف في تقرير االرتئناف تاريخ الج سة وال يكون هذا التاريخ قبس مضي 

 ثلثة أيام  ام ة، وتك ف النيابة العامة الخصوم اآلخرين بالحضور في الج سة التي حددت.

  372مادة 

 رتئناف بالنسبة ل خصوم اآلخرينميعاد اال

إذا ارتأنف أحد الخصوم في مدة العشرة األيام المقررة، يمتد ميعاد االرتئناف لمن له حق 

 االرتئناف من باقي الخصوم خمسة أيام من تاريخ انتها  العشرة األيام المذ ورة.

  373مادة 

 المحكمة المختصة

في دائرتها المحكمة التي أصدرت الحكا، ويقدم في مدة  يرفع االرتئناف ل محكمة االبتدائية الكائنة

 ثلثين يوما  ع   األ ثر إل  المحكمة المختصة بنظر االرتئناف في مواد المخالفات والجنح.

وإذا  ان المتها محبورا ، و ب ع   النيابة العامة نق ه في الوقت المنارب إل  السجن بالجهة 

 وينظر االرتئناف ع   و ه السرعة.المو ودة بها المحكمة االبتدائية، 

  373مادة 

 نظر االرتئناف  –مكررة 

يضع أحد أعضا  الدائرة المنول بها الحكا في االرتئناف تقريرا  موقعا  ع يه منه. ويجب أن يشمس 

هذا التقرير م خص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفي و ميع المسائس الفرعية التي 

 التي تمت.رفعت واإل را ات 

وبعد تلوة هذا التقرير تسمع أقوال المستأنف واألو ه التي يستند إليها في ارتئنافه ويتك ا بعد 

ذلك باقي الخصوم، ويكون المتها آخر من يتك ا، ثا تصدر المحكمة حكمها بعد اللعها ع   

 األوراق.

  374مادة 

 رقول االرتئناف

م ع يه بعقوبة مقيدة ل حرية وا بة النفاذ، إذا لا يتقدم يسقط االرتئناف المرفوع من المتها المحكو

 ل تنفيذ قبس الج سة.
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 375مادة 

 رماع الشهود وارتيفا  التحقيق

تسمع المحكمة االرتئنافية بنفسها، الشهود الذين  ان يجب رماعها أمام محكمة أول در ة 

 وتستوف   س نقص آخر في إ را ات التحقيق.

 أن تأمر بما ترى لزومه من ارتيفا  لتحقيق أو رماع شهود. ويسوغ لها في  س األحوال

 وال يجوز تك يف أ  شاهد بالحضور إال إذا أمرت المحكمة بذلك.

  376مادة 

 الجنايات

إذا تبين ل محكمة االرتئنافية أن الجريمة من اختصاص محكمة الجنايات، فتحكا بعدم 

قد تا تحقيقها أمام ر ية التحقيق أو أمام  االختصاص، أما إذا  ان الفعس  ناية، و انت الدعوى

محكمة أول در ة، ورأت أن األدلة  افية ع   المتها وتر حت لديها إدانته، فتحي ها إل  محكمة 

الجنايات وتقوم النيابة العامة بإررال األوراق إليها فورا ، وإذا لا تكن قد تا تحقيقها تحي ها إل  

 النيابة العامة.

 ة غير  افية تصدر أمرا  بأن ال و ه إلقامة الدعوى.وإذا رأت أن األدل

ويكون األمر الصادر من المحكمة بإحالة الدعوى إل  محكمة الجنايات أو بأن ال و ه إلقامتها 

 غير قابس أل  و ه من و وه اليعن. 

  377مادة 

 الجنايات الجائز تجنيحها

اره  نحة يعد من الجنايات التي يجوز ل محكمة االرتئنافية إذا رأت أن الفعس المحكوم فيه باعتب

( تصدر قرارا  بنظرها وتحكا 136لقاضي التحقيق إحالتها إل  المحكمة الجزئية لبقا  ل مادة )

 فيها.

 ويكون هذا القرار غير قابس أل  و ه من و وه اليعن.

  378مادة 

 إلغا  الحكا بالتعويضات

 ها تنفيذ مؤقتا  ترد بنا  ع   حكا اإللغا .إذا ألغي الحكا الصادر بالتعويضات، و ان قد نفذ ب

  379مادة 

 أثر االرتئناف

إذا  ان االرتئناف مرفوعا  من النيابة العامة، ف  محكمة أن تؤيد الحكا أو ت غيه أو تعدله روا  ضد 

 المتها أو لمص حته.
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د الحكا أو تعدله أما إذا  ان االرتئناف مرفوعا  من غير النيابة العامة، ف يي ل محكمة إال أن تؤي

 لمص حة رافع االرتئناف.

  379مادة 

 )مكررا ( المعارضة في

 األحكام االرتئنافية 

يتبع في األحكام الغيابية والمعارضة فيها أمام المحكمة االرتئنافية ما هو مقرر أمام محكمة أول 

 در ة.

  380مادة 

 الحكا

رتئنافية أن هناك بيلنا  في إذا حكمت محكمة أول در ة في الموضوع، ورأت المحكمة اال

 اإل را ات أو في الحكا، تصحح البيلن وتحكا في الدعوى.

أما إذا حكمت بعدم االختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب ع يه منع السير في الدعوى، 

وحكمت المحكمة االرتئنافية بإلغا  الحكا وباختصاص المحكمة أو برفج الدفع الفرعي وبنظر 

  يها أن تعيد القضية لمحكمة أول در ة ل حكا في موضوعها.الدعوى، فيجب ع

 

 الباب الثالث

 في النقج

  381مادة 

 أحوال اليعن بالنقج

لكس من النيابة العامة والمحكوم ع يه و ذا المسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها فيما يختص 

ة من آخر در ة، وذلك في بحقوقها فقط اليعن أمام محكمة النقج في األحكام النهائية الصادر

 -األحوال اآلتية:

 

إذا  ان الحكا الميعون فيه مبنيا  ع   مخالفة ل قانون، أو ع   خيأ في تيبيقه أو في  -1

 تأوي ه.

 إذا وقع في الحكا بيلن، أو إذا وقع في اإل را ات بيلن أثر في الحكا. -2

هذا ف صاحب الشأن أن  واألصس اعتبار أن اإل را ات قد روعيت أثنا  الدعوى، ومع

يثبت بكافة اليرق أن ت ك اإل را ات أهم ت أو خولفت، وذلك إذا لا تكن مذ ورة في محضر 

الج سة وال في الحكا فإذا ذ ر في أحدهما أنها اتبعت، فل يجوز إثبات عدم إتباعها إال بيريق 

 اليعن بالتزوير.
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  382مادة 

 األحكام الصادرة قبس الفصس في الموضوع

يجوز اليعن بيريق النقج في األحكام الصادرة قبس الفصس في الموضوع إال إذا انبن  ع يها ال 

 منع السير في الدعوى.

 ومع ذلك فاألحكام الصادرة في مسائس االختصاص المتع قة بالوالية يجوز اليعن فيها ع   حدة. 

  383مادة 

 مت  ال يجوز النقج

 دام اليعن فيه بيريق المعارضة  ائزا . ال يقبس اليعن بيريق النقج في الحكا ما

  384مادة 

 اليعن في الحكا الغيابي في الجنايات

ل نيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول ع يها  س فيما يختص به، اليعن بيريق 

 النقج في الحكا الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتها بجناية.

 مادة

385  

 ميعاد اليعن

اليعن بتقرير في ق ا  تاب المحكمة التي أصدرت الحكا في ظرف رتين يوما  من تاريخ يحصس 

 الحكا الحضور ، أو الصادر في المعارضة، أو من تاريخ الحكا باعتبارها  أن لا تكن.

 ويجوز أن يكون التقرير باليعن لدى ضابط السجن في الميعاد المذ ور.

  385مادة 

 مكرر

السابقة إذا  ان الحكا صادرا  حضوريا  بعقوبة اإلعدام و ب عرض  مع مراعاة أحكام المادة

القضية ع   محكمة النقج في مدى ثلثين يوما  من تاريخ الحكا وتقدم النيابة العامة مذ رة 

 برأيها في القضية خلل الخمسة عشر يوما  التالية.

االت اليعن بالنقج ويكون ل محكمة أن تنقج الحكا لمص حة المتها إذا توافرت حالة من ح

 من هذا القانون. 381المنصوص ع يها في المادة 

  386مادة 

 أرباب النقج

 

 ال يجوز إبدا  أرباب أخرى أمام المحكمة غير األرباب التي ربق بيانها في الميعاد المذ ور.
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فيه  ومع ذلك ف  محكمة أن تنقج الحكا لمص حة المتها من ت قا  نفسها، إذا تبين لها مما هو ثابت

أنه مبني ع   مخالفة ل قانون، أو ع   خيأ في تيبيقه أو في تأوي ه، أو أن المحكمة التي أصدرته 

لا تكن مشك ة وفقا  ل قانون أوال والية لها بالفصس في الدعوى، أو إذا صدر بعد الحكا الميعون 

 فيه قانون يسر  ع   واقعة الدعوى.

  387مادة 

 إيداع أرباب اليعن

حكام الصادرة باإلعدام أو بالقيع يجب إيداع األرباب التي بني ع يها اليعن موقعه فيما عدا األ

( وإال رقط الحق فيه، وال يجوز إحالة 385من محامي الياعن في الميعاد المحدد في المادة )

اليعن إل  المحكمة الع يا ما لا يكن مصحوبا  بأربابه، ويجب ع   النيابة العامة بالنسبة ل محبوس 

ذ  يقرر باليعن لدى ضابط السجن أن تو س له محاميا  يتول  إعداد أرباب اليعن وإيداعها إذا ال

 لا يكن قد و س محاميا  ع   نفقته.

  388مادة 

 الكفالة

إذا لا يكن اليعن مرفوعا  من النيابة العامة أو من المحكوم ع يه بعقوبة مقيدة ل حرية، يجب لقبوله 

نيهات  فالة تخصص لوفا  الغرامة المنصوص ع يها في هذه أن يودع رافعه مب غ خمسة  

 المادة، وال يسر  ذلك ع   من يعفي من إيداع المب غ المذ ور بقرار من لجنة المساعدة القضائية.

وال يقبس ق ا الكتاب التقرير باليعن إذا لا يصحب بما يدل ع   هذا اإليداع أو بشهادة ررمية من 

 رافعه.  هة اإلدارة دالة ع   فقر

 ويحكا ع   رافع اليعن بغرامة ال تزيد ع   خمسة  نيهات إذا لا يقبس اليعن أو إذا رفج.

ويجوز الحكا بهذه الغرامة في مواد الجنح والمخالفات ع   المحكوم ع يه بعقوبة مقيدة ل حرية إذا 

 لا يقبس لعنه أو إذا رفج.

  389مادة 

 التك يف بالحضور

 ع   ل ب النيابة العامة قبس الج سة بخمسة أيام ع   األقس. يك ف الخصوم بالحضور بنا 

  390مادة 

 إ را ات

تحكا المحكمة في اليعن بعد تلوة التقرير الذ  يضعه أحد أعضائها ورماع أقوال النيابة العامة 

 والمحامين عن الخصوم، وال يجوز ل خصوم أنفسها أن يتك موا إال إذا أذنت لها المحكمة.

  391مادة 

 لحكا في غيبة الخصاا
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إذا غاب أحد الخصوم ولا يحضر و يس عنه، يحكا في الدعوى في غيبته، وال تجوز المعارضة 

 في الحكا الذ  يصدر إال إذا ثبت أن الغائب لا يع ن إعلنا  قانونيا .

  392مادة 

 رفج اليعن موضوعا  

آخر عن ذات الحكا  إذا رفج اليعن موضوعا  فل يجوز بأية حال لمن رفعه أن يرفع لعنا  

 السابق اليعن فيه أل  ربب  ان.

  393مادة 

 الحكا

إذا قدم اليعن أو أربابه بعد الميعاد أو  انت األرباب غير مقبولة لتع قها بالموضوع تحكا 

 المحكمة بعدم قبول اليعن.

محكمة ، تصحح ال381وإذا  ان اليعن مقبوال  و ان مبنيا  ع   الحالة األول  المبينة بالمادة 

 الخيأ وتحكا بمقتض  القانون.

وإذا  ان مبنيا  ع   الحالة الثانية في المادة المذ ورة، تنقج المحكمة الحكا وتعيد الدعوى إل  

المحكمة التي أصدرته لتحكا فيها من  ديد مشك ة من قضاة آخرين، ومع ذلك يجوز عند 

 االقتضا  إحالتها إل  محكمة أخرى.

ض صادرا  من محكمة الجنح المستأنفة أو من محكمة  نايات في  نحة أو وإذا  ان الحكا المنقو

مخالفة وقعت في   ستها، تعاد الدعوى إل  المحكمة الجزئية المختصة أصل  بنظر الدعوى 

 لتنظرها حسب األصول المعتادة.

  394مادة 

 األخيا  في القانون أو في نصوصه

أو إذا وقع خيأ في ذ ر نصوصه فل يجوز نقج  إذا اشتم ت أرباب الحكا ع   خيأ في القانون

الحكا مت   انت العقوبة المحكوم بها مقررة في القانون ل جريمة، وتصحح المحكمة الخيأ الذ  

 وقع.

  395مادة 

 رقول اليعن

يسقط اليعن المرفوع من المتها المحكوم ع يه بعقوبة مقيدة ل حرية إذا لا يتقدم ل تنفيذ قبس يوم 

 الج سة.

  396ةماد

ال ينقج من الحكا إال ما  ان متع قا  باألو ه التي بني ع يها  األ زا  التي تنقج من الحكا

 النقج، ما لا تكن التجزئة غير ممكنة.
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وإذا لا يكن اليعن مقدما  من النيابة العامة، فل ينقج الحكا إال بالنسبة إل  من قدم اليعن ما لا 

صس بغيره من المتهمين معه في الدعوى وفي هذه الحالة تكن األو ه التي بني ع يها النقج تت

 يحكا بنقج الحكا بالنسبة إليها أيضا  ولو لا يقدموا لعنا .

  397مادة 

 النقج بي ب أحد الخصوم

 إذا  ان نقج الحكا حاصل  بنا  ع   ل ب أحد من الخصوم غير النيابة العامة فل يضار بيعنه.

  398مادة 

 بقرار محكمة النقجإلزام محكمة الموضوع 

إذا  ان الحكا الميعون فيه صادرا  بقبول دفع قانوني مانع من السير في الدعوى ونقضته محكمة 

النقج، وأعادت القضية إل  المحكمة التي أصدرته لنظر الموضوع فل يجوز لهذه المحكمة أن 

 تحكا بعكي ما قضت به محكمة النقج.

  399مادة 

 اليعن ثانية

انية في الحكا الصادر من المحكمة المحالة إليها الدعوى، تحكا محكمة النقج في إذا لعن مرة ث

 الموضوع، وفي هذه الحالة تتبع اإل را ات المقررة في المحا مة عن الجريمة التي وقعت.

  400مادة 

 نقج الحكا باإلعدام

متها، مو ل   ان أو إذا  ان الحكا صادرا  بعقوبة اإلعدام، فع   المحامي الذ  قام بالدفاع عن ال

معينا ، أن يقوم بإ را ات اليعن بيريق النقج في الحكا إذا  ان لذلك و ه، وهذا بغير إخلل 

 بما ل محكوم ع يه من الحق في رفع اليعن بنفسه أو بوارية محام آخر.

  401مادة 

 نقج ما تجاوز ر ية المحكمة

يي ب من محكمة النقج الحكا بإلغا  ما يقع ارتثنا  من األحكام المتقدمة، يجوز ل نائب العام أن 

في أ  حكا أو قرار أو أمر أو إ را  صادر من أية هيئة قضائية في المواد الجنائية يكون فيه 

 تجاوز لس ياتها، وال يقبس هذا الي ب ما دام من الممكن إصلح الخيأ بيريقة أخرى.

 كا فيه بغير مرافعة.ويرفع الي ب بتقرير في ق ا الكتاب تبين فيه األرباب ويح

وال يقبس الي ب إذا قدم بعد مضي ثلثين يوما  من تاريخ صدور الحكا أو القرار أو األمر أو 

 اإل را  الميعون فيه.

 الباب الرابع
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 في إعادة النظر

 أحوال إعادة النظر 402مادة 

ت والجنح في يجوز ل ب إعادة النظر في األحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايا

 -األحوال اآلتية:

 

 إذا حكا ع   المتها في  ريمة قتس ثا و د المدع  قت ه حيا . –1

إذا صدر حكا ع   شخص من أ س واقعة، ثا صدر حكا ع   شخص آخر من أ س  –2

 الواقعة عينها، و ان بين الحكمين تناقج بحيث يستنتج منه برا ة أحد المحكوم ع يهما.

الشهود أو الخبرا  بالعقوبة لشهادة الزور وفقا  ألحكام قانون إذا حكا ع   أحد  –3

العقوبات أو إذا حكا بتزوير ورقة قدمت أثنا  نظر الدعوى، و ان ل شهادة أو تقرير الخبير أو 

 الورقة تأثير في الحكا.

إذا  ان الحكا مبنيا  ع   حكا صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محا ا األحوال  –4

 لغي هذا الحكا.الشخصية وأ

إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكا وقائع أو إذا قدمت أوراق لا تكن مع ومة وقت  –5

 المحا مة، و ان من شأن هذه الوقائع أو األوراق ثبوت برا ة المحكوم ع يه.

  403مادة 

 رفع الي ب

 يه أو من في األحوال األربع األول  من المادة السابقة، يكون لكس من النائب العام والمحكوم ع

يمث ه قانونا  إذا  ان عديا األه ية أو مفقودا  أو ألقاربه أو زو ه بعد موته حق ل ب إعادة النظر، 

وإذا  ان اليالب غير النيابة العامة فع يه تقديا الي ب إل  النائب العام بعريضة يبين فيها الحكا 

 مستندات المؤيدة له.المي وب إعادة النظر فيه، والو ه الذ  يستند ع يه، ويشفعه بال

ويرفع النائب العام الي ب روا   ان مقدما  منه أو من غيره مع التحقيقات التي يكـون قد رأى 

 إ ـرا ها إل  محكمة النقج بتقرير يبين فيه رأيه واألرباب التي يستند ع يها.

 ويجب أن يرفع الي ب إل  المحكمة في الثلثة أشهر التالية لتقديمه.

 

  404مادة 

 هور وقائع  ديدةظ

يكون حق ل ب إعادة النظر ل نائب العام وحده روا  من ت قا   402في الحالة الخامسة من المادة 

نفسه أو بنا  ع   ل ب أصحاب الشأن، وإذا رأى له محل ، يرفعه مع التحقيقات التي يكون قد 

ار  محكمة رأى لزومها إل  لجنة مشك ة من أحد مستشار  محكمة النقج واثنين من مستش
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االرتئناف تعين  ل منها الجمعية العامة ل محكمة التابع لها، ويجب أن يبين في الي ب الواقعة أو 

 الورقة التي يستند ع يها.

وتفصس ال جنة في الي ب بعد االللع ع   األوراق وارتيفا  ما تراه من التحقيق وتأمر بإحالته 

 إل  محكمة النقج إذا رأت قبوله.

 ليعن في األمر الصادر منها بقبول الي ب أو عدم قبوله.وال يقبس ا

  405مادة 

 الكفالة

ال يقبس النائب العام ل ب إعادة النظر من المتها أو من يحس مح ه في األحوال األربع األول  من 

إال إذا أودع اليالب خزانة المحكمة مب غ خمسة  نيهات  فالة تخصص لوفا   402المادة 

، ما لا يكن قد أعفي من إيداعه بقرار من لجنة المساعدة 410 يها بالمادة الغرامة المنصوص ع

 القضائية بمحكمة النقج أو  ان محكوما  ع   المتها باإلعدام.

  406مادة 

 تحديد الج سة

تع ن النيابة العامة الخصوم ل ج سة التي تحدد لنظر الي ب أمام محكمة النقج قبس انعقادها بثلثة 

 األقس. أيام  ام ة ع  

  407مادة 

 إ را ات النظر في القضية

تفصس محكمة النقج في الي ب بعد رماع أقوال النيابة العامة والخصوم، وبعد إ را  ما تراه 

الزما  من التحقيق بنفسها أو بوارية من تندبه لذلك، فإذا رأت قبول الي ب تحكا بإلغا  الحكا 

، وإال فتحيس الدعوى إل  المحكمة التي أصدرت وتقضي ببرا ة المتها إذا  انت البرا ة ظاهرة

 الحكا مشك ة من قضاة آخرين ل فصس في موضوعها ما لا ترهي إ را  ذلك بنفسها.

ومع ذلك إذا  ان من غير الممكن إعادة المحا مة  ما في حالة وفاة المحكوم ع يه أو عتهه أو 

الدعوى وال ت غي من الحكا  رقول الدعوى الجنائية بمضي المدة، تنظر محكمة النقج موضوع

 إال ما يظهر لها خيؤه.

 وفاة المحكوم ع يه 408مادة 

إذا توفي المحكوم ع يه ولا يكن الي ب مقدما  من أحد األقارب أو الزوج، تنظر المحكمة الدعوى 

في موا هة من يعينه الدفاع عن ذ راه، ويكون بقدر اإلمكان من األقارب وفي هذه الحالة تحكا 

 قتضا  بمحو ما يمي هذه الذ رى.عند اال

 409مادة 

 أثر ل ب إعادة النظر
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 ال يترتب ع   ل ب إعادة النظر ايقاف تنفيذ الحكا إال إذا  ان صادرا  باإلعدام.

  410مادة 

 الغرامة عند رفج الي ب

، يحكا ع   لالب إعادة النظر إذا  ان غير النائب 402في األحوال األربع األول  من المادة 

 ام بغرامة ال تزيد ع   خمسة  نيهات إذا لا يقبس ل به.الع

  411مادة 

 نشر الحكا بالبرا ة

 س حكا صادر بالبرا ة بنا  ع   إعادة النظر، يجب نشره ع   نفقة الحكومة في الجريدة 

 الررمية بنا  ع   ل ب النيابة العامة وفي  ريدتين يعينهما صاحب الشأن.

  412مادة 

 التعويضات

   إلغا  الحكا الميعون فيه رقول الحكا بالتعويضات، وو وب رد ما نفذ به منها بدون يترتب ع

 إخلل بقواعد رقول الحق بمضي المدة.

 413مادة 

 تجديد الي ب بعد رفضه

 إذا رفج ل ب إعادة النظر، فل يجوز تجديده بنا  ع   ذات الوقائع التي بني ع يها.

  414مادة 

 اليعن في الحكا

لتي تصدر في موضوع الدعوى بنا  ع   إعادة النظر من غير محكمة النقج، يجوز األحكام ا

 اليعن فيها بجميع اليرق المقررة في القانون.

 وال يجوز أن يقضي ع   المتها بأشد من العقوبة السابق الحكا بها ع يه.

 مكرر  414مادة

 أحكام مشتر ة بين لرق اليعن

قف تنفيذ الحكا الميعون فيه و ب ع يها أن تنظر اليعن إذا أمرت المحكمة الميعون أمامها بو

 خلل الستة أشهر التالية لصدور أمر الوقف.

 

 الباب الخامي

 في قوة األحكام النهائية
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 415مادة

 انقضا  الدعوى بالنسبة ل متها

تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة ل متها المرفوعة ع يه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكا 

 نهائي فيها بالبرا ة أو باإلدانة.

وإذا صدر حكا في موضوع الدعوى الجنائية، فل يجوز إعادة نظرها إال باليعن في هذا الحكا 

 باليرق المقررة في القانون.

 الر وع إل  الدعوى 416مادة 

 ال يجوز الر وع إل  الدعوى الجنائية بعد الحكا فيها نهائيا  بنا  ع   ظهور أدلة  ديدة أو

 ظروف  ديدة أو بنا  ع   تغيير الوصف القانوني ل جريمة.

  417مادة 

 أثر الحكا الجنائي بالنسبة ل محا ا المدنية

يكون ل حكا الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبرا ة أو 

لا يكن قد فصس فيها نهائيا  باإلدانة قوة الشي  المحكوم به أمام المحا ا المدنية في الدعاوى التي 

فيما يتع ق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إل  فاع ها، ويكون ل حكا بالبرا ة هذه القوة 

روا  بني ع   انتفا  التهمة أو ع   عدم  فاية األدلة، وال تكون له هذه القوة إذا  ان مبنيا  ع   

 أن الفعس ال يعاقب ع يه القانون.

  418مادة 

 ثر الحكا المدني بالنسبة ل محا ا الجنائيةأ

ال تكون لألحكام الصادرة من المحا ا المدنية قوة الشي  المحكوم به أمام المحا ا الجنائية فيما 

 يتع ق بوقوع الجريمة ونسبتها إل  فاع ها.

 

 419مادة 

 أثر الحكا في مواد األحوال الشخصية بالنسبة ل محا ا الجنائية

صادرة من دوائر األحوال الشخصية في حدود اختصاصها قوة الشي  المحكوم تكون لألحكام ال

 به أمام المحا ا الجنائية في المسائس التي يتوقف ع يها الفصس في الدعوى الجنائية.

 

 الكتاب الرابع

 

 في التنفيذ

 



 76 

 الباب األول

 في األحكام الوا بة التنفيذ

  42مادة 

 توقيع العقوبات

ات المقررة بالقانون ألية  ريمة إال بمقتض  حكا صادر من محكمة ال يجوز توقيع العقوب

 مختصة بذلك.

  421مادة

 وقت التنفيذ

ال تنفذ األحكام الصادرة من المحا ا الجنائية إال مت  صارت نهائية، ما لا يكن في القانون نص 

 ع   خلف ذلك.

 422مادة 

 ل ب التنفيذ

جنائية بنا  ع   ل ب النيابة العامة وفقا  لما هو مقرر يكون تنفيذ األحكام الصادرة في الدعوى ال

 بهذا القانون.

واألحكام الصادرة في الدعوى المدنية يكون تنفيذها بنا  ع   ل ب المدعي بالحقوق المدنية وفقا  

 لما هو مقرر بقانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.

  423مادة 

 مسئولية النيابة عن التنفيذ

النيابة العامة أن تبادر إل  تنفيذ األحكام الوا بة التنفيذ الصادرة في الدعوى الجنائية، ولها ع   

 عند ال زوم أن تستعين بالقوة العسكرية مباشرة.

  424مادة 

 األحكام الوا بة التنفيذ فورا  

و ذلك األحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون وا بة التنفيذ فورا ، ولو حصس ارتئنافها، 

 األحكام الصادرة بالحبي في ررقة أو ع   متها عائد، أو 

متها ليي له محس إقامة ثابت في ليبيا و ذلك الحال في األحوال األخرى إذا  ان الحكا صادرا  

بالحبي، إال إذا قدم المتها  فالة بأنه إذا لا يستأنف الحكا ال يفر من تنفيذه عند انقضا  مواعيد 

ذا ارتأنفه يحضر في الج سة وال يفر من تنفيذ الحكا الذ  يصدر، و س حكا االرتئناف، وأنه إ

 صادر بعقوبة الحبي في هذه األحوال يعين فيه المب غ الذ  يجب تقديا الكفالة به.

 وإذا  ان المتها محبورا  احتياليا ، يجوز ل محكمة أن تأمر بتنفيذ الحكا تنفيذا  مؤقتا .
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ات ل مدعي بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت، ولو مع ول محكمة عند الحكا بالتعويض

 (.428حصول االرتئناف ع   حسب المقرر بالمادة )

  425مادة 

 العقوبة التبعية

تنفذ أيضا  العقوبات التبعية المقيدة ل حرية المحكوم بها مع عقوبة الحبي إذا نفذت عقوبة الحبي، 

 لبقا  ل مادة السابقة.

  426مادة 

 فراج عن المتهااإل

يفرج في الحال عن المتها المحبوس احتياليا ، إذا  ان الحكا صادرا  بالبرا ة. أو بعقوبة أخرى ال 

يقتضي تنفيذها الحبي، أو إذا أمر في الحكا بوقف تنفيذ العقوبة أو إذا  ان المتها قد قض  في 

 الحبي االحتيالي مدة العقوبة المحكوم بها.

 يذايقاف التنف 427مادة 

في غير األحوال المتقدمة، يوقف التنفيذ أثنا  الميعاد المقرر للرتئناف وأثنا  نظر االرتئناف 

 الذ  يرفع في الميعاد.

 الحكا الغيابي والتضمينات – 428 –مادة 

 يجوز تنفيذ الحكا الغيابي االرتئنافي بالعقوبة إذا لا يعارض فيه المحكوم ع يه في الميعاد.

كا بالتضمينات ل مدعي بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت مع تقديا  فالة ول محكمة عند الح

ولو مع حصول المعارضة أو االرتئناف بالنسبة لكس المب غ المحكوم به أو بعضه، ولها أن تعفي 

 المحكوم له من الكفالة.

 النقج 429مادة 

الحكا صادرا  باإلعدام أو  ان  ع   اليعن بيريق النقج ايقاف التنفيذ إال إذا  ان ال يترتب

 (.382صادرا  باالختصاص في الحالة المبينة بالفقرة األخيرة من المادة )

 

 الباب الثاني

 في تنفيذ عقوبة اإلعدام

  430مادة

 رفع األوراق إل  األمانة العامة لمؤتمر الشعب العام وميعاد التنفيذ

لدعوى فورا  إل  األمانة العامة لمؤتمر مت  صار الحكا باإلعدام نهائيا ، و ب رفع أوراق ا

 الشعب العام بوارية أمين العدل.

 وال ينفذ الحكا إال بموافقة األمانة العامة لمؤتمر الشعب العام.
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  431مادة 

 إيداع المحكوم ع يه

يودع المحكوم ع يه باإلعدام في السجن بنا  ع   أمر تصدره النيابة العامة ع   النموذج الذ  

 ر العدل إل  أن ينفذ فيه الحكا.يقرره وزي

 مقاب ة المحكوم ع يه 432مادة 

ألقارب المحكوم ع يه باإلعدام أن يقاب وه في اليوم الذ  يعين لتنفيذ الحكا، ع   أن يكون ذلك 

 بعيدا  عن محس التنفيذ.

 وإذا  انت ديانة المحكوم ع يه تفرض ع يه االعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبس الموت،

 و ب إ را  التسهيلت اللزمة لتمكين أحد ر ال الدين من مقاب ته.

 تنفيذ اإلعدام 433مادة

تنفذ عقوبة اإلعدام داخس السجن، أو في مكان آخر مستور، بنا  ع   ل ب بالكتابة من النائب 

 (.430العام يبين فيه ارتيفا  اإل را ات المنصوص ع يها في المادة )

 يحضرون التنفيذ األشخاص الذين 434مادة 

يجب أن يكون تنفيذ عقوبة اإلعدام بحضور أحد أعضا  النيابة العامة ومأمور السجن ولبيب 

السجن أو لبيب آخر تندبه النيابة العامة، وال يجوز لغير من ذ روا أن يحضروا التنفيذ إال بإذن 

 الحضور.خاص من النيابة العامة، ويجب دائما  أن يؤذن ل مدافع عن المحكوم ع يه ب

ويجب أن يت   من الحكا الصادر باإلعدام منيوقه والتهمة المحكوم من أ  ها ع   المحكوم ع يه 

 وذلك في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين.

وإذا رغب المحكوم ع يه في إبدا  أقوال، حرر عضو النيابة محضرا  بها، وعند تمام التنفيذ 

 يه شهادة اليبيب بالوفاة وراعة حصولها.يحرر عضو النيابة محضرا  بذلك، ويثبت ف

 أيام التنفيذ 435مادة 

 ال يجوز تنفيذ عقوبة اإلعـدام في أيام األعياد الررمية أو األعيـاد الخاصـة بديانة المحكوم ع يه.

 

  436مادة 

 الحب  

 يوقف تنفيذ عقوبة اإلعدام ع   الحب   إل  ما بعد شهرين من وضعها.

 

  437مادة 

الحكومة ع   نفقتها  ثة من حكا ع يه باإلعدام، ما لا يكن له أقارب يي بون الدفنتدفن 

 القيام بذلك.
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 ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال ما.

 

 الباب الثالث

 في تنفيذ العقوبات المقيدة ل حرية

  438مادة 

 تنفيذ العقوبات المقيدة ل حرية

لسجون المعدة لذلك بمقتض  أمر يصدر من تنفذ األحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة ل حرية في ا

 النيابة العامة ع   النموذج الذ  يقرره وزير العدل.

 

  439مادة 

 مدة العقوبة

يحسب اليوم الذ  يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة ويفرج عن المحكوم ع يه في اليوم التالي ليوم 

 انتها  العقوبة في الوقت المحدد لإلفراج عن المسجونين.

  440دة ما

 الحبي ليوم

إذا  انت مدة عقوبة الحبي المحكوم بها ع   المتها أربعا  وعشرين راعة ينتهي تنفيذها في اليوم 

 التالي ل قبج ع يه في الوقت المحدد لإلفراج عن المسجونين.

  441مادة 

 بد  مدة العقوبة

نا  ع   الحكا الوا ب تبتدى  مدة العقوبة المقيدة ل حرية من يوم القبج ع   المحكوم ع يه ب

 التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبي االحتيالي ومدة القبج.

  442مادة 

 البرا ة والحبي االحتيالي

إذا حكا ببرا ة المتها من الجريمة التي حبي احتياليا  من أ  ها و ب خصا مدة الحبي من المدة 

 و حقق معه فيها في أثنا  الحبي االحتيالي.المحكوم بها في أية  ريمة أخرى يكون قد ارتكبها أ

  443مادة 

 ارتنزال المدة

يكون ارتنزال مدة الحبي االحتيالي عند تعدد العقوبات المقيدة ل حرية المحكوم بها ع   المتها 

 من العقوبة األخف أوال.
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  444مادة 

 الحب  

س من الحمس،  از تأ يس إذا  انت المحكوم ع يها بعقوبة مقيدة ل حرية حب   في الشهر الساد

 التنفيذ ع يها حت  تضع حم ها وتمضي مدة شهرين ع   الوضع.

فإذا رؤى التنفيذ ع   المحكوم ع يها أو ظهر في أثنا  التنفيذ أنها حب  ، و بت معام تها في 

 السجن معام ة المحبورين احتياليا  حت  تمضي المدة المقررة بالفقرة السابقة.

  445مادة

 المرض 

 ان المحكوم ع يه بعقوبة مقيدة ل حرية مصابا  بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته  إذا

 بالخير،  از تأ يس تنفيذ العقوبة ع يه.

  446مادة 

 المجنون

إذا أصيب المحكوم ع يه بعقوبة مقيدة ل حرية بجنون، و ب تأ يس تنفيذ العقوبة حت  يبرأ، 

في أحد المحال المعدة لألمراض العق ية، وفي هذه الحالة  ويجوز ل نيابة العامة أن تأمر بوضعه

 تستنزل المدة التي يقضيها في هذا المحس من مدة العقوبة المحكوم بها.

 

  447مادة 

 حبي الزوج والزو ة

إذا  ان محكوما  ع   الر س وزو ته بالحبي لمدة ال تزيد ع   رنة ولو عن  رائا مخت فة ولا 

 از تأ يس تنفيذ العقوبة ع   أحدهما حت  يفرج عن اآلخر، وذلك إذا يكونا مسجونين من قبس، 

  انا يكفلن صغيرا  لا يتجاوز ثماني عشرة رنة  ام ة، و ان لهما محس إقامة معروف في ليبيا.

  448مادة 

 الكفالة

ه ل نيابة العامة في األحوال التي يجوز فيها تأ يس تنفيذ العقوبة ع   المحكوم ع يه أن تي ب من

تقديا  فالة بأنه ال يفر من التنفيذ عند زوال ربب التأ يس، ويقدر مب غ الكفالة في األمر الصادر 

 بالتأ يس.

ولها أيضا  أن تشترل لتأ يس التنفيذ ما تراه من االحتياليات الكفي ة بمنع المحكوم ع يه من 

 الهرب.

 449مادة 

 اإلخل 



 81 

إخل  ربيس المسجون المحكوم ع يه قبس أن يستوفي  ال يجوز في غير األحوال المبينة في القانون

 مدة العقوبة.

 

 الباب الرابع

 في اإلفراج تحت شرل

  450مادة 

 حاالت اإلفراج تحت شرل

يجوز اإلفراج تحت شرل عن  س محكوم ع يه بعقوبة مقيدة ل حرية إذا  ان قد أمض  في السجن 

وده في السجن يدعو إل  الثقة بتقويا نفسه وأنه ثلثة أرباع مدة العقوبة، وتبين أن ر و ه أثنا  و 

ريس ك ر و ا  حسنا  بعد اإلفراج عنه، ع   أن ال تقس المدة التي تقضي في السجن عن تسعة 

 أشهر ع   أية حال.

أما إذا  ان العقوبة بالسجن المؤبد فل يجوز اإلفراج إال إذا أمض  المحكوم ع يه في السجن 

يجوز اإلفراج تحت شرل إال إذا وف  المحكوم ع يه بااللتزامات  عشرين رنة ع   األقس، وال

المالية المحكوم بها ع يه من المحكمة الجنائية في الجريمة، وذلك ما لا يكن من المستحيس ع يه 

 الوفا  بها.

 

  451مادة 

 الحبي االحتيالي والعفو

الحتيالي وا با  خصمها من إذا  ان المحكوم ع يه بعقوبة مقيدة ل حرية قد قض  مدة في الحبي ا

 مدة العقوبة، يكون اإلفراج عنه ع   أراس المدة المحكوم بها ع يه.

وإذا صدر العفو بتخفيج مدة العقوبة، تحسب المدة الوا ب قضاؤها في السجن ع   أراس 

 العقوبة المخفضة.

  452مادة 

 أمر اإلفراج

نا  ع   ل ب مدير عام أ( يكون اإلفراج تحت شرل بأمر يصدر من النائب العام ب

 السجون.

ب( تبين في األمر الصادر باإلفراج تحت شرل القيود التي يرى إلزام المفرج عنه 

بمراعاتها من حيث محس إلقامته ولريقة تعيشه، ويجب أن تفرض ع   المفرج عنه الحرية 

حسب هذه المراقبة مدة تساو  المدة الباقية من العقوبة ع   أن ال تزيد ع   خمي رنوات وت

المراقبة من مدة المراقبة الوا بة بنا  ع   الحكا، ومع ذلك يجوز ل نائب العام أن يخفج مدة 
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المراقبة أو أن يعفي المحكوم ع يه   ية منها وذلك بنا  ع   ل ب رئيي النيابة، ويجب أن تبين 

 في الي ب األرباب المبررة له. 

  453مادة 

 تذ رة اإلفراج

  وزير الداخ ية بمجرد صدوره، ويس ا المسجون إل   هة اإلدارة مع أمر يب غ أمر اإلفراج إل

اإلفراج وع    هة اإلدارة أن تفرج عنه فورا ، وأن تس مه تذ رة يبين فيها ارمه والعقوبة 

المحكوم بها ع يه ومدتها والتاريخ المقرر النقضائها وتاريخ اإلفراج تحت شرل ويذ ر فيها 

اج عنه والوا بات المفروضة ع يه وينبه فيها إل  أنه إذا خالف الشرول التي وضعت لإلفر

الشرول أو الوا بات المذ ورة أو إذا وقع منه ما يدل ع   رو  ريره ، ي غ  اإلفراج عنه ويعاد 

 إل  السجن.

  454مادة 

 تخفيج مدة المراقبة

ن فيكون اإلفراج إذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائا وقعت قبس دخول المحكوم ع يه السج

من قانون  48ع   أراس مجموع مدد هذه العقوبات وذلك مع عدم اإلخلل بحكا المادة 

 العقوبات.

أما إذا ارتكب المحكوم ع يه أثنا  و وده في السجن  ريمة، فيكون اإلفراج ع   أراس المدة 

 م بها ع يه من أ  ها.الباقية ع يه وقت ارتكابه هذه الجريمة ، مضافا  إليها مدة العقوبة المحكو

  455مادة 

 إلغا  اإلفراج

أ( ي غ  اإلفراج تحت شرل بأمر من النائب العام بنا  ع   ل ب رئيي النيابة وذلك إذا خالف 

المفرج عنه الشرول التي وضعت لإلفراج أو لا يقا بالوا بات المفروضة ع يه أو ارتكب  ناية 

مدة الباقية من عقوبته من يوم اإلفراج عنه وفي هذه أو  نحة عمدية. ويعاد إل  السجن ليستوفي ال

 الحاالت ال يجوز اإلفراج عنه تحت شرل مرة أخرى.

ب( لرئيي النيابة العامة إذا رؤى إلغا  اإلفراج أن يأمر بالقبج ع   المفرج عنه وحبسه إل  أن 

وما ، وإذا ألغي يصدر النائب العام قراره بشأنه، وال يجوز أن تزيد مدة الحبي ع   خمسة عشر ي

 اإلفراج تخصا المدة التي قضيت في الحبي من المدة الوا ب التنفيذ بها بعد إلغا  اإلفراج.

 )مكررا (  455مادة

 صيرورة اإلفراج تحت شرل نهائي 

إذا لا ي غ اإلفراج تحت شرل حت  التاريخ الذ   ان مقررا  النتها  العقوبة المحكوم بها أصبح 

ذا  انت العقوبة المحكوم بها السجن المؤبد يصبح اإلفراج نهائيا بعد مضي اإلفراج نهائيا ، فإ

 عشر رنوات من تاريخ منح اإلفراج تحت شرل. 
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 الباب الخامي

 في تنفيذ المبالغ المحكوم بها

  456مادة 

 المبالغ المستحقة ل حكومة

والمصاريف، عند تسوية المبالغ المستحقة ل حكومة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات 

يجب ع   النيابة العامة قبس التنفيذ بها إعلن المحكوم ع يه بمقدار هذه المبالغ، ما لا تكن مقدرة 

 في الحكا.

  457مادة 

 تحصيس المبالغ المستحقة ل حكومة

يجوز تحصيس المبالغ المستحقة ل حكومة باليرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية 

 باليرق المقررة لتحصيس األموال األميرية. والتجارية أو

  458مادة 

 اإل راه البدني

إذا لا يدفع المتها المبالغ المستحقة ل حكومة، تصدر النيابة العامة أمرا  باإل راه البدني وفقا  

 وما بعدها. 464لألحكام المقررة بالمواد 

  459مادة

 عدم وفا  أموال الجاني بما حكا ع يه

مة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معا، و انت أموال المحكوم ع يه ال إذا حكا بالغرا

 -تفي بذلك   ه، و ب توزيع ما يتحصس منها بين ذو  الحقوق ع   حسب الترتيب اآلتي:

 المصاريف المستحقة ل حكومة. – 1

 المبالغ المستحقة ل مدعي المدني. – 2

 عويج.الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والت – 3

 خصا مدة الحبي االحتيالي 460مادة 

إذا حبي شخص احتياليا ، ولا يحكا ع يه إال بغرامة، و ب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسون 

قرشا  عن  س يوم من أيام الحبي المذ ور، وإذا حكا ع يه بالحبي وبالغرامة معا ، و انت المدة 

حبي المحكوم به، و ب أن ينقص من الغرامة التي قضاها في الحبي االحتيالي تزيد ع   مدة ال

 المب غ المذ ور عن  س يوم من أيام الزيادة المذ ورة.

  461مادة 

لقاضي المحكمة الجزئية في الجهة التي يجر  التنفيذ فيها أن يمنح المتها في  إمهال المتها

المبالغ المستحقة  األحوال االرتثنائية بنا  ع   ل به وبعد أخذ رأ  النيابة العامة أ ل لدفع
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ل حكومة، أو أن يأذن له بدفعها ع   أقسال، بشرل أال تزيد المدة ع   تسعة أشهر، وال يجوز 

 اليعن في األمر الذ  يصدر بقبول الي ب أو رفضه.

وإذا تأخر المتها في دفع قسط، ح ت باقي األقسال، ويجوز ل قاضي الر وع في األمر الصادر 

 .منه، إذا  د ما يدعو لذلك

 462مادة 

 التقادم 

تتبع األحكام المقررة لمضي المدة في القانون المدني فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده 

والمصاريف المحكوم بها، ومع ذلك فل يجوز التنفيذ بيريق اإل راه البدني بعد مضي المدة 

 المقررة لسقول العقوبة.

 وفاة المحكوم ع يه 463مادة 

ه بعد الحكا ع يه نهائيا ، تنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده إذا توفي المحكوم ع ي

 والمصاريف في تر ته.

 الباب السادس

 في اإل راه البدني

  464مادة 

 األحوال التي يجوز فيها اإل راه البدني 

يجوز اإل راه البدني لتحصيس المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها ل دولة ضد مرتكب 

يمة، ويكون هذا اإل راه بالحبي البسيط، وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن  س خمسة دنانير الجر

 أو أقس.

ومع ذلك ففي مواد المخالفات ال تزيد مدة اإل راه ع   ربعة أيام ل غرامة وال ع   ربعة أيام 

 ل مصاريف وما يجب رده والتعويضات.

ع   ثلثة أشهر ل غرامة وثلثة أشهر ل مصاريف  وفي مواد الجنح والجنايات ال تزيد مدة اإل راه

 وما يجب رده والتعويضات.

  465مادة 

 الصغار

لتنفيذ بيريق اإل راه البدني ع   المحكوم ع يها الذين لا يب غوا من العمر خمي عشرة ال يجوز

 رنة وقت ارتكاب الجريمة.

  466مادة 

 أحوال خاصة

 بالتنفيذ بيريق اإل راه البدني. فيما يتع ق 447 – 444تسر  أحكام المواد 
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  467مادة 

 تعدد األحكام

إذا تعددت األحكام و انت   ها صادرة في مخالفات أو في  نح، أو في  نايات، يكون التنفيذ 

باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، وفي هذه الحالة ال يجوز أن تزيد مدة اإل راه ع   ضعف 

 وال ع   واحد وعشرين يوما  في المخالفات.الحد األقص  في الجنح والجنايات 

أما إذا  انت الجرائا مخت فة النوع، فيراع  الحد األقص  المقرر لكس منها، وال يجوز بأية حال 

أن تزيد مدة اإل راه ع   رتة أشهر ل غرامات ورتة أشهر ل مصاريف وما يجب رده 

 والتعويضات.

  468مادة 

 اختلف الجرائا

المحكوم فيها مخت فة، تستترل المبالغ المدفوعة أو التي تحص ت بيريق التنفيذ إذا  انت الجرائا 

ع   ممت كات المحكوم ع يه أوال  من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثا في الجنح ثا في 

 المخالفات.

  469مادة 

 تنفيذ اإل راه

ج الذ  يقرره وزير العدل، يكون تنفيذ اإل راه البدني بأمر يصدر من النيابة العامة ع   النموذ

وبعد أن يكون قد أمض   ميع  456ويشرع فيه في أ  وقت  ان بعد إعلن المتها لبقا  ل مادة 

 مدد العقوبات المقيدة ل حرية المحكوم بها.

  470مادة 

 انتها  اإل راه

راه، ينتهي اإل راه البدني مت  صار المب غ المواز  ل مدة التي قضاها المحكوم ع يه في اإل 

محسوبا  ع   مقتض  المواد السابقة، مساويا  ل مب غ المي وب أصل ، بعد ارتنزال ما يكون 

 المحكوم ع يه قد دفعه أو تحصس منه بالتنفيذ ع   ممت كاته.

  471مادة 

 أثر تنفيذ اإل راه

 يه، ال تبرأ ذمة المحكوم ع يه من المصاريف وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ اإل راه البدني ع

 وال تبرأ من الغرامة إال باعتبار خمسين قرشا  عن  س يوم.

إذا لا يقا المحكوم ع يه بتنفيذ الحكا الصادر لغير الحكومة  االمتناع عن الدفع – 472 –مادة 

بالتعويضات بعد التنبيه ع يه بالدفع،  از لمحكمة الجنح التي بدائرتها مح ه، إذا ثبت لديها أنه 

أمرته به ف ا يمتثس، أن تحكا ع يه باإل راه البدني، وال يجوز أن تزيد مدة هذا قادر ع   الدفع، و
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اإل راه ع   ثلثة أشهر، وال يخصا شي  من التعويج نظير اإل راه في هذه الحالة وترفع 

 الدعوى من المحكوم له باليرق المعتادة.

  473مادة 

 إبدال اإل راه

ابة العامة قبس صدور األمر باإل راه البدني إبداله ل محكوم ع يه أن يي ب في أ  وقت من الني

 بعمس يدو  أو صناعي يقوم به.

  474مادة 

 العمس

يشتغس المحكوم ع يه في هذا العمس بل مقابس إلحدى  هات الحكومة أو الب ديات مدة من الزمن 

جوز تشغيس مساوية لمدة اإل راه التي  ان يجب التنفيذ ع يه بها، وتعين أنواع األعمال التي ي

 المحكوم ع يه فيها والجهات اإلدارية التي تقرر هذه األعمال بقرار يصدر من الوزير المختص.

وال يجوز تشغيس المحكوم ع يه خارج المدينة السا ن بها أو المنيقة التابع لها، ويراع  في 

حالة العمس الذ  يفرض ع يه يوميا  أن يكون قادرا  ع   إتمامه في ظرف رت راعات بحسب 

 بنيته.

  475مادة 

 إلغا  إبدال اإل راه

وال يحضر إل  المحس المعد لشغ ه أو  473المحكوم ع يه الذ  تقررت معام ته بمقتض  المادة 

يتغيب عن شغ ه أو ال يتا المفروض ع يه تأديته يوميا  بل عذر تراه  هات اإلدارة مقبوال، يررس 

لذ   ان يستحق التنفيذ به ع يه ويخصا له من مدته األيام إل  السجن ل تنفيذ ع يه باإل راه البدني ا

 التي يكون قد أتا فيها ما فرض ع يه تأديته من األعمال.

ويجب التنفيذ باإل راه البدني ع   المحكوم ع يه الذ  اختار الشغس بدل اإل راه، إذا لا يو د عمس 

 يكون من ورا  شغ ه فيه فائدة.

  476مادة 

 خصا مقابس العمس

تنزل من المبالغ المستحقة ل حكومة من الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف يس

 مقابس شغس المحكوم ع يه باعتبار مب غ خمسين قرشا عن  س يوم.

 

 الباب السابع

 في اإلشكال في التنفيذ

  477مادة 
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  هة االختصاص

ت الحكا، ومع ذلك إذا  ان  س إشكال من المحكوم ع يه في التنفيذ يرفع إل  المحكمة التي أصدر

 النزاع خاصا  بتنفيذ حكا صادر من محكمة الجنايات، يرفع إل  غرفة االتهام بالمحكمة االبتدائية.

  478مادة 

 اإل را ات

يقدم النزاع إل  المحكمة بوارية النيابة العامة ع   و ه السرعة، ويع ن ذوو الشأن بالج سة التي 

في غرفة المشورة بعد رماع النيابة العامة وذو  الشأن.  تحدد لنظره، وتفصس المحكمة فيه

ول محكمة أن تجرى التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في  س األحوال أن تأمر بوقف التنفيذ 

 حت  يفصس في النزاع.

 ول نيابة العامة عند االقتضا  وقبس تقديا النزاع إل  المحكمة أن توقف تنفيذ الحكا مؤقتا .

  479مادة 

 نزاع في شخصية المحكوم ع يهال

إذا حصس نزاع في شخصية المحكوم ع يه، يفصس في ذلك النزاع بالكيفية واألوضاع المقررة في 

 المادتين السابقتين.

  480مادة 

 النزاع بشأن األموال

في حالة تنفيذ األحكام المالية ع   أموال المحكوم ع يه، إذا قام نزاع من غير المتها بشأن 

لمي وب التنفيذ ع يها، يرفع األمر إل  المحكمة المدنية لبقا  لما هو مقرر في قانون األموال ا

 المرافعات.

 

 الباب الثامن

 في رد االعتبار

  481مادة 

 رد االعتبار وآثاره والجهة المختصة بنظره

أ( يجوز رد االعتبار لكس محكوم ع يه في  ناية أو  نحة، ويترتب ع   رد االعتبار انقضا  

كا والعقوبات التبعية ورائر اآلثار الجنائية األخرى المتع قة به دون أن يؤثر ذلك في الح

 االلتزامات المدنية المترتبة ع   الحكا باإلدانة.

ب( ويصدر الحكا برد االعتبار من محكمة الجنايات التابع لها محس إقامة المحكوم ع يه وذلك 

ابة ويجب أن تشتمس العريضة ع   البيانات بنا  ع   ل به، بعريضة يقدمها إل  رئيي الني
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اللزمة لتعيين شخصية اليالب وأن يبين فيها تاريخ الحكا الصادر ع يه واألما ن التي أقام فيها 

 من ذلك الحين.

 )مكررا( شرول رد االعتبار  – 481 –مادة 

 -يجب لرد االعتبار:

و ه  ان، وأثبت المحكوم ع يه حسن أ( أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا   امل  أو انقضت بأ  

 ريرته.

ب( أن يكون قد مر ع   تنفيذ العقوبة األص ية أو انقضائها لسبب آخر مدة رت رنوات إذا  انت 

عقوبة  ناية أو ثلث رنوات إذا  انت عقوبة  نحة وتضاعف هذه المدد في حالة العود واالعتياد 

 واحتراف اإل رام وفي حالة المجرمين المنحرفين.

ويستثني من شرل المدة المحكوم ع يها في  رائا ريارية، وال تعد  رائا ريارية في تيبيق هذا 

النص  رائا القتس والجنايات والجنح المضرة بكيان الدولة المنصوص ع يها في الفصس األول 

 من الباب األول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

امات ورائر المبالغ المحكوم بها في الجريمة قد أديت أو أن ج( أن تكون االلتزامات المدنية والغر

 يثبت المحكوم ع يه أنه ليي بحال يستييع معها الوفا .

 د( أال يكون لالب رد االعتبار خاضعا  أل  تدبير من التدابير الوقائية. 

  482مادة 

 بد  المدة

زمة لجواز رد االعتبار إال إذا  ان قد أفرج عن المحكوم ع يه تحت شرل، فل تبتدئ المدة الل

 من التاريخ المقرر النقضا  العقوبة أو من التاريخ الذ  يصبح فيه اإلفراج تحت شرل نهائيا .

  483مادة 

 تعدد األحكام

إذا  ان اليالب قد صدرت ع يه عدة أحكام، فل يحكا برد اعتباره إال إذا تحققت الشرول 

ة إل   س حكا منها ع   أن يراع  في حساب المدة المنصوص ع يها في المواد السابقة بالنسب

 إرنادها إل  أحدث األحكام.

  484مادة 

 تحقيقات النيابة

تجر  النيابة العامة تحقيقا  بشأن الي ب للرتيثاق من تاريخ إقامة اليالب في  س مكان نزله من 

و ه عام تتقص  وقت الحكا ع يه ومدة ت ك اإلقامة، ول وقوف ع   ر و ه وورائس ارتزاقه، وب

 س ما تراه الزما  من المع ومات وتضا التحقيق إل  الي ب وترفعه إل  المحكمة في الثلثة 

 األشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيها وتبين األرباب التي يبني ع يها، ويرفق بالي ب:
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 صورة الحكا الصادر ع   اليالب. – 1

 شهادة بسوابقه. – 2

  و ه أثنا  و وده في السجن.تقرير عن ر – 3

  485مادة 

 النظر في الي ب

تنظر المحكمة الي ب وتفصس فيه في غرفة المشورة، ويجوز لها رماع أقوال النيابة العامة 

 واليالب،  ما يجوز لها ارتيفا   س ما تراه الزما  من المع ومات.

 .ويكون إعلن اليالب بالحضور قبس الج سة بثمانية أيام ع   األقس

وال يقبس اليعن في الحكا إال بيريق النقج لخيأ في تيبيق القانون أو في تأوي ه وتتبع في 

 اليعن األوضاع والمواعيد المقررة ل يعن بيريقة النقج في األحكام.

  486مادة 

 الحكا

مت  توافرت الشرول المنصوص ع يها في قانون العقوبات تحكا المحكمة برد االعتبار إذا رأت 

 اليالب منذ صدور الحكا ع يه يدعو إل  الثقة بتقويا نفسه. أن ر وك

  487مادة 

 اإلعلن بالحكا

تررس النيابة العامة صورة من حكا رد االعتبار إل  المحكمة التي صدر منها الحكا بالعقوبة 

 ل تأشير به ع   هامشه، وتأمر بأن يؤشر به في ق ا السوابق.

  488مادة 

 عدم تعدد رد االعتبار

 يجوز الحكا برد اعتبار المحكوم ع يه إال مرة واحدة.ال 

  489مادة 

 رفج الي ب

إذا رفج ل ب رد االعتبار بسبب را ع إل  ر وك المحكوم ع يه، فل يجوز تجديده إال بعد 

 مضي رنتين، أما في األحوال األخرى فيجوز تجديده مت  توافرت الشرول اللزم توافرها.

  490مادة 

 االعتبار إلغا  الحكا برد
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أ( يجوز إلغا  الحكا الصادر برد االعتبار إذا ظهر أن المحكوم ع يه صدرت ضده أحكام أخرى 

لا تكن المحكمة ع مت بها. أو إذا حكا ع يه بعد رد االعتبار في  ريمة وقعت قب ه، ويصدر 

 الحكا من المحكمة التي حكمت برد االعتبار بنا  ع   ل ب النيابة العامة.

وة القانون الحكا الصادر برد االعتبار إذا ارتكب من رد إليه اعتباره خلل خمي ب( ي غ  بق

رنوات من رد االعتبار  ناية أو  نحة عمدية وحكا ع يه فيها بعقوبة مقيدة ل حرية مدتها ثلث 

 رنوات أو أ ثر.

  491مادة

 رد االعتبار بحكا القانون

 -يرد االعتبار بحكا القانون:

م ع يه بعقوبة  ناية، أو بعقوبة  نحة، في  ريمة ررقة، أو إخفا  أشيا  أوال : إل  المحكو

مسروقة، أو نصب أو خيانة أمانة، أو تزوير أو شروع في هذه الجرائا وفي  رائا قتس حيوان 

الغير بدون مقتض ، أو اتلف المزروعات مت  مض  ع   تنفيذها أو العفو عنها أو رقولها 

 در ع   المحكوم ع يه خللها حكا بعقوبة في  ناية أو  نحة.اثنتا عشرة رنة بدون أن يص

ثانيا : إل  المحكوم ع يه بعقوبة  نحة أو في أية  ريمة أخرى مت  مض  ع   تنفيذ العقوبة أو 

العفو عنها رت رنوات دون أن يصدر ع يه حكا في  ناية أو  نحة إال إذا  ان الحكا قد اعتبر 

 لعقوبة قد رقيت بمضي المدة فتكون المدة اثنتي عشرة رنة.المحكوم ع يه عائدا أو  انت ا

 492مادة 

 رد االعتبار بحكا القانون وتعدد األحكام

إذا  ان المحكوم ع يه قد صدرت ضده عدة أحكام، فل يرد اعتباره إليه بحكا القانون إال إذا 

يراع  في حساب  تحققت بالنسبة لكس منها الشرول المنصوص ع يها في المادة السابقة ع   أن

 المدة إرنادها إل  أحدث األحكام.

 

 الباب التارع

 في تس يا المجرمين وارتردادها

 493مادة 

 القانون الوا ب التيبيق

 ينظا القانون ال يبي قواعد تس يا المجرمين وارتردادها، ما لا تنظمها االتفاقات والعرف الدولي.

 مكررا )أ( شرول التس يا  – 493 –مادة 

 س يا المتهمين أو المحكوم ع يها مت  توافرت الشرول اآلتية:يجوز ت

 



 91 

أ( أن يكون الفعس المبني ع يه ل ب التس يا  ريمة بحسب القانون ال يبي وقانون الدولة الميالبة 

 بالتس يا.

 ب( أال تكون الجريمة أو العقوبة قد انقضت بمقتض  القانونين ال يبـي واأل نبي.

 تين إقامة الدعوى الجنائية.ج( أن يجيز قانونا الدول

 د( أال يتع ق الي ب ب يبـي.

 هـ( أال تكون الجريمة ريارية أو  ريمة أخرى تتع ق بها.

وتعد  ريمة ريارية  س  ريمة تمي بمص حة ريارية ل دولة أو بحق رياري ألحد األفراد أو  س 

  ريمة عادية يكون الدافع األراري الرتكابها رياريا .

 )ب( شرول تس يا مكررا 493مادة 

المار باألراضي ال يبية يجوز مرور المتها أو المحكوم ع يه المس ا أو المبعد من ب د آلخر عبر 

األراضي ال يبية إذا حصس التس يا أو اإلبعاد بنا  ع   قرار الس ية القضائية ل دولة التي لجأ إليها 

 ادة السابقة.وتوافرت الشرول المبينة في البنود )أ( و )د( و )هـ( من الم

فإذا  ان التس يا أو األبعاد قد رمح به أو عرض دون تدخس الس ية القضائية ل دولة التي لجأ إليها 

 المتها أو المحكوم ع يه فتيبق  ميع أحكام المادة السابقة.

  493مادة 

 مكررا )ج(  هة االختصاص 

أن يعرض أو يأذن بتس يا مكررا )أ(  493لوزير العدل في األحوال المنصوص ع يها في المادة 

 أحد المتهمين أو المحكوم ع يها في الخارج.

ولمج ي الوزرا  بنا  ع   ما يعرضه ع يه وزير العدل حق تقرير األولوية في التس يا إذا 

 تعددت ل باته.

  494مادة 

 شرول العرض أو اإلذن

روحا  أمره ع   يتوقف عرض التس يا أو اإلذن به ع   شرل أن ال يكون المي وب تس يمه مي

القضا  ال يبـي لجريمة أخرى رابقة ع   ل ب التس يا أو  ان منفذا  ع يه فيها بحكا  نائي غير 

 الحكا الذ   ان من أ  ه عرض التس يا أو ل ب اإلذن به.

 ولوزير العدل دائما أن يع ق عرض التس يا أو اإلذن به ع   ما يراه ضروريا  من شرول أخرى.

  495مادة 

 لقضا تدخس ا

ال يجوز تس يا المتها أو المحكوم ع يه في الخارج إال بعد الحصول ع   قرار بذلك من محكمة 

 الجنايات التي يقع بدائرتها محس إقامة المي وب تس يمه.
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 ومع ذلك يجوز حصول التس يا دون عرض األمر ع   المحكمة المذ ورة في األحوال التالية:

 

 ة ولا يعترض ع يه المي وب تس يمه أو ل به هو بنفسه.إذا تع ق التس يا بدولة واحد -1

إذا اقتصر األمر ع   تصريح بمرور أحد المتهمين أو المحكوم ع يها في الخارج  -2

غير األراضي ال يبية من دولة أذنت بتس يمه إل  دولة أخرى و ان اإلذن بالتس يا صادرا  بعد 

 تدخس الس ية القضائية في الدولة صاحبة الشأن.

  496ادة م

 إ را  تس يا المار باألراضي ال يبية

في الحالة المنصوص ع يها في الفقرة األخيرة من المادة السابقة يتعين ع   رئيي النيابة العامة 

أو من يقوم مقامه في منيقة مرور المي وب تس يمه أن يتحقق من فحوى الي ب ومن ارتيفا  

الشرول المنصوص ع يها في البنود )أ( و )د( و أوراق التس يا ألوضاعها الشك ية ومن توافر 

مكررا )أ( وأن يؤشر بعد التثبت من  س ذلك ع   أوراق التس يا بما يفيد  493)هـ( من المادة 

 اللعه ع يها.

أما إذا  انت الدولة األ نبية صاحبة الشأن قد أذنت بتس يا المتها أو المحكوم ع يه العابر دون 

قضائية في األحوال التي  ان يتعين فيها ذلك بحسب القانون ال يبـي عرض األمر ع   ر يتها ال

 فتجرى في هذه الحالة أحكام المواد التالية  ما لو  ان التس يا معروضا  أو مي وبا  في ليبيا.

 

  497مادة 

 القبج ع   المتها

در إذا ل بت إحدى الدول األ نبية تس يا شخص أو رأى وزير العدل عرض تس يمه ع يها يص

النائب العام بنا  ع   ل ب وزير العدل أمرا  بالقبج ع   المي وب تس يمه إذا  ان متهما  أو 

 محكوما  ع يه في الخارج.

ويجب تقديا المقبوض ع يه إل  النيابة العامة التي يقع بدائرتها مكان ضبيه في خلل أربع 

أمر بالتحفظ ع يه وأن وعشرين راعة وع   عضو النيابة بها بعد التحقق من شخصيته أن ي

 يخير النائب العام بذلك فورا .

  498مادة 

ع   النائب العام أو رئيي النيابة العامة الذ  يقع بدائرة اختصاصه  عرض المتها ع   المحكمة

أن يرفع إل  رئيي  –إن  ان له  –محس القبج ع   المتها أو المحكوم ع يه أو محس إقامته 

ثة أيام من تاريخ إخياره بالقبج ل با  بعرض المي وب تس يمه محكمة االرتئناف في خلل ثل

 ع   محكمة الجنايات.
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  499مادة 

 مستشار التحقيق

يندب رئيي محكمة االرتئناف أحد مستشار  محكمة الجنايات لمباشرة التحقيق ويخير النائب 

 محام. العام بهذا الندب ويعين ل مي وب تس يمه محاميا  ل دفاع عنه إذا لا يكن له

  500مادة 

 إ را  التحقيق

يباشر المستشار المنتدب التحقيق ويستجوب المي وب تس يمه في خلل أربع وعشرين راعة من 

 تاريخ ندبه ويكون له  ميع ما لقاضي التحقيق من الس يات المنصوص ع يها في هذا القانون.

 مة.ويجر  التحقيق في موا هة المي وب تس يمه وفي حضور النيابة العا

  501مادة 

 اإلفراج

إذا قرر وزير العدل عدم السير في إ را ات التس يا و ان المي وب تس يمه مقبوضا  ع يه يصدر 

األمر باإلفراج عنه فورا  من النائب العام أو مستشار التحقيق أو المحكمة المنظور أمامها الي ب 

 بحسب األحوال.

  502مادة 

 اإل را ات

قدم مذ رة  تابية بي باتها تودعها ق ا  تاب محكمة الجنايات مع  ميع ع   النيابة العامة أن ت

الوثائق والمستندات التي ترتكز ع يها وذلك في خلل خمسة أيام من تاريخ انتها  التحقيق 

 وإقفاله.

فإذا  ان المي وب تس يمه محكوما  ع يه من محكمة أ نبية فع   النيابة إيداع صورة من الحكا 

  رتها.المذ ور مع مذ

ول مي وب تس يمه أو محاميه أن يقدم في خلل الخمسة األيام التالية مذ رة بدفاعه مرفقا  بها ما 

 لديه من مستندات ووثائق.

  503مادة 

 اإلحالة إل  المحكمة

يحيس المستشار المنتدب الدعوى إل  محكمة الجنايات بتقرير منه في خلل أربوعين من تاريخ 

في التقرير الذ  يضعه م خصا  وافيا  ل تحقيق الذ  أ راه وألرانيد اليرفين إقفال التحقيق ويذ ر 

 ودفوعهما إن و دت وأو ه دفاعهما.

 504مادة 

 ةانعقاد المحكم
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تنعقد محكمة الجنايات لنظر ل ب التس يا في غرفة مشورة بحضور النيابة العامة والمي وب 

 تس يمه ومحاميه.

تقريره المشار إليه في المادة السابقة ثا تفصس المحكمة في ويت و مستشارها المنتدب ل تحقيق 

 الي ب بعد رماع النيابة العامة والدفاع.

  505مادة 

 قرار المحكمة

تصدر المحكمة قرارها في  واز عرض التس يا أو اإلذن به مسترشدة بقوانينها وباالتفاقيات 

التي ل بته إن و دت أو بما يقضي  المبرمة في هذا الصدد مع الدولة المعروض ع يها التس يا أو

 به العرف الدولي ثا بمدى  دية األدلة ع   التهمة التي  ان عرض التس يا أو ل به من أ  ها.

فإذا  ان المي وب تس يمه قد صدر ضده حكا باإلدانة اعتبرت األدلة متوافرة ع   ثبوت التهمة 

 فيه. ولو  ان الحكا قابل  ل يعن بحسب قانون الب د الذ  صدر

  506مادة 

 و وب تسبيب القرار

يجب أن يكون قرار المحكمة دائما  مسببا  وإال  ان بالل  والقرار الصادر بعدم  واز عرض 

 التس يا أو اإلذن به يستتبع حتما اإلفراج فورا  عن المي وب تس يمه ولو لا ينص ع   ذلك.

  507مادة 

 اليعن

ألرباب موضوعية في قرار محكمة الجنايات، أمام  ل نائب العام ول مي وب تس يمه اليعن ولو

هيئة مكونة من ثلثة من مستشار  محكمة النقج منعقدة في غرفة مشورة ويكون قرارها غير 

 قابس أل  لعن.

  508مادة 

 ميعاد اليعن وإ را اته

 ميعاد اليعن ثمانية عشر يوما  من تاريخ صدور القرار.

 ي هذا القانون أمام محكمة النقج.وتتبع في نظره اإل را ات المقررة ف

  509مادة 

 تنفيذ القرار

ال يجوز تنفيذ القرار الصادر بجواز عرض التس يا أو اإلذن به إال بعد صيرورته نهائيا ، ومع 

ذلك ف يي لهذا القرار وال لرضا  المتها أو المحكوم ع يه المي وب تس يمه أو عرض تس يمه، 

 إذا رأى العدول عنه. قوة م زمة لوزير العدل بالتس يا

  510مادة 
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 إعادة الي ب

ال يحول القرار الصادر بعدم  واز عرض التس يا أو اإلذن به دون العودة إل  ذلك بالنسبة لنفي 

 المي وب تس يمه إذا تكشفت مبررات لا يسبق لرحها ع   القضا .

 الباب العاشر

 في التدابير الوقائية

  511مادة 

 قاضي اإلشراف

 ضي الجزئي في دائرة اختصاصه قاضيا  لإلشراف.يعتبر القا

  512مادة 

 ر يات قاضي اإلشراف

لقاضي اإلشراف إذا لا يفصس الحكا الصادر في الدعوى الجنائية في التدابير الوقائية أن يصدر 

 أمره باتخاذ ما يراه منها ضروريا  في األحوال التي يجيزها قانون العقوبات.

 513مادة 

 جاإلقامة في الخار

إذا لا يكن ل شخص المي وب اتخاذ التدبير الوقائي ضده محس إقامة مع وم في ليبيا  ان 

 االختصاص بذلك ل محكمة التي أصدرت الحكا باإلدانة أو بالبرا ة.

 فإذا تعددت األحكام  ان االختصاص ل محكمة التي أصدرت آخر حكا في شأنه.

  514مادة 

 أوامر قاضي اإلشراف

 ف أمره في التدبير الوقائي مسببا  بنا  ع   ل ب النيابة أو بغير ل ب منها.يصدر قاضي اإلشرا

فإذا رأى إصدار األمر من ت قا  نفسه و ب ع يه إحالة األوراق قبس ذلك إل  النيابة العامة إلبدا  

 رأيها.

 وتبد  النيابة رأيها في مذ رة مكتوبة مدعمة باألرانيد.

  515مادة 

 أقوال صاحب الشأن

لقاضي قبس إصدار األمر باتخاذ تدبير وقائي ان يسمع أقوال صاحب الشأن أو المتكفس به أو ع   ا

 القيا ع يه.

 وإذا لا يو د أحد هذين فأقوال األقرب إليه من أه ه.
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وإذا  ان صاحب الشأن حدثا  لا يب غ الثامنة عشرة من عمره و ب رماع أقوال من له حق الوالية 

 أو من  ان الحدث في حضانته. اليبيعية أو الوصاية ع يه

واألوامر الصادرة باتخاذ تدبير وقائي دون رماع صاحب الشأن أو من يقوم مقامه في هذه المادة 

 تقع بال ة ما لا يكن صاحب الشأن هاربا .

 516مادة 

 التحقيقات

 يباشر قاضي اإلشراف ما يراه الزما من التحقيقات بنفسه أو بوارية من يندبه لذلك من ر ال

 الس ية المختصة.

وله ندب من يراه من األلبا  والخبرا  اال تماعيين ل تحقق من حالة المي وب اتخاذ التدبير 

 الوقائي ضده.

 إ را ات التحقيق 517مادة 

يجر  التحقيق في حضور صاحب الشأن ومحاميه والنيابة العامة فإن لا يكن له محام عين له 

 قاضي اإلشراف محاميا .

 ب الشأن غير مميز صح التحقيق وصدر األمر في غير حضوره.وإذا  ان صاح

  518مادة 

 ميعاد صدور األمر وتنفيذه

يصدر قاضي اإلشراف أمره في خلل ربعة أيام من تاريخ إقفال التحقيق ويب غه إل  النيابة العامة 

في خلل أربع وعشرين راعة من صدوره ويكون األمر الصادر من قاضي اإلشراف باتخاذ 

 بير وقائي وا ب النفاذ دائما  ولو مع حصول ارتئنافه.تد

وتقوم النيابة العامة بتنفيذ األمر بعد إعلنه إل  صاحب الشأن أو إل  من يمث ه إن  ان عديا 

 األه ية.

  519مادة 

 االرتئناف

ل نيابة العامة ولصاحب الشأن ومحاميه ولمن يمث ه إن  ان عديا األه ية ارتئناف أمر قاضي 

 راف بتقرير في ق ا  تاب المحكمة الجزئية التي صدر فيها.اإلش

 ميعاد االرتئناف 520مادة 

ميعاد االرتئناف عشرة أيام تجر  بالنسبة ل نيابة العامة من تاريخ تب يغ األمر إليها ولصاحب 

 الشأن من تاريخ التنفيذ ع يه به.

إال من تاريخ إعلن من يمث ه فإذا  ان صاحب الشأن عديا األه ية ال يجر  ميعاد االرتئناف 

 باألمر الصادر باتخاذ تدبير وقائي.
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  521مادة 

 الفصس في االرتئناف

تفصس المحكمة االبتدائية بهيئة ارتئنافية في ارتئناف قاضي اإلشراف ويكون حكمها قابل  ل نقج 

 إذا توافرت أربابه.

  522مادة 

 أثر االرتئناف

وقائي إذا  انت المحكمة الجنائية قد فص ت في ذلك  ال يجوز لقاضي اإلشراف اتخاذ تدبير

 بالرفج أو باتخاذ تدبير وقائي آخر.

  523مادة 

 اليعن في األحكام وفي التدابير الوقائية

اليعن الحاصس من النيابة العامة أو من المتها بيريق االرتئناف أو المعارضة أو النقج أو 

الجنائية بعقوبة أص ية يستتبع حتما اليعن في  إعادة النظر في األحكام الصادرة من المحا ا

 التدبير الوقائي المقضي به في نفي الحكا.

فإذا  ان الحكا صادرا  بالبرا ة مع اتخاذ تدبير وقائي ضد المتها  از له ول نيابة العامة اليعن فيه 

 بجميع اليرق التي ررمها القانون ل تظ ا من أحكام المحكمة التي أصدرته.

 

 حاد  عشرالباب ال

 

 أحكام عامة

  524مادة 

 اإل را ات التي تتبع في حالة فقد األوراق أو األحكام

إذا فقدت النسخة األص ية ل حكا قبس تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق   ها أو بعضها قبس صدور 

 -قرار فيه، تتبع اإل را ات المقررة في المواد اآلتية:

  525مادة 

 و ود صورة ررمية من الحكا

 ذا و دت صورة ررمية من الحكا، فهذه الصورة تقوم مقام النسخة األص ية.إ

وإذا  انت الصورة تحت يد شخص أو  هة ما، تستصدر النيابة العامة أمرا  من رئيي المحكمة 

 التي أصدرت الحكا بتس يمها، ولمن أخذت منه أن يي ب تس يمه صورة ميابقة بغير مصاريف.
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  526مادة 

 األص ية أثر فقد النسخة

ال يترتب ع   فقد نسخة الحكا األص ية إعادة المحا مة، مت   انت لرق اليعن في الحكا قد 

 ارتنفذت.

 إعادة المحا مة 527مادة 

إذا  انت القضية منظورة أمام محكمة النقج ولا يتيسر الحصول ع   صورة من الحكا، تقضي 

 مقررة ل يعن قد ارتوفيت.المحكمة بإعادة المحا مة مت   انت  ميع اإل را ات ال

  528مادة

 فقد أوراق التحقيق

 إذا فقـدت أوراق التحقيق   هـا أو بعضها قبس صدور قرار فيه يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.

 وإذا  انت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتول  هي إ را  ما تراه من التحقيق.

  529مادة 

 فقد األوراق عند و ود الحكا

ت أوراق التحقيق   ها أو بعضها، و ان الحكا مو ودا  والقضية منظورة أمام محكمة إذا فقد

 النقج، فل تعاد اإل را ات إال إذا رأت المحكمة محل  لذلك.

  530مادة 

 حساب المدد

  ميع المدد المبينة في هذا القانون تحسب بالتقويا الميلد .

  


