
  
  
 

  م2001لسنة ) 3(الجزائية رقم  ا�جراءاتقانون 
  

  الكتاب ا�ول الدعوى الجزائية وجمع ا�ستد��ت والتحقيق  --- 
  الباب ا�ول الدعوى الجزائية 

  الفصل ا�ول من له حق إقامة الدعوى الجزائية 
  تحريك الدعوى الجزائية ووقفھا والتنازل عنھا  1مادة 
  لجزائية مباشرة الدعوى ا) 2(مادة 
  وجوب تحريك الدعوى الجزائية ) 3(مادة 
  قيود تحريك الدعوى الجزائية ) 4(مادة 
  مدة سقوط الحق بتقديم الشكوى ) 5(مادة 
  تقديم الشكوى من الولي أو الوصي أو القيم ) 6(مادة 
  انقضاء الحق بالشكوى بالوفاة ) 7(مادة 
  المتھم ) 8(مادة 

  زائية الفصل الثاني انقضاء الدعوى الج
  حا;ت انقضاء الدعوى الجزائية ) 9(مادة 
  أثر انقضاء الدعوى الجزائية على المواد المضبوطة ) 10(مادة 
  المحكمة المختصة با;دعاء بالحق المدني ) 11(مادة 
  تقادم الدعوى الجزائية ودعوى الحق المدني ) 12(مادة 
  انقطاع التقادم ) 13(مادة 
  بالنسبة للمتھمين اDخرين  أثر انقطاع المدة) 14(مادة 
  منع وقف التقادم ) 15(مادة 
  التصالح ) 16(مادة 
  دفع مبلغ التصالح ) 17(مادة 
  أثر دفع مبلغ التصالح ) 18(مادة 

  
  الباب الثاني في جميع ا�ستد��ت وإقامة الدعوى 
  الفصل ا�ول مأمورو الضبطية القضائية وواجباتھم 

  مة مھام الضبط القضائي تولي النيابة العا) 19(مادة 
  الرقابة على مأموري الضبط القضائي ) 20(مادة 
  فئات ممنوحة صفة الضبط القضائي ) 21(مادة 
  مھام مأموري الضبط القضائي ) 22(مادة 
  إحالة المحاضر والمضبوطات إلى المحكمة ومتابعتھا ) 23(مادة 
  واجب ا�شخاص في التبليغ عن الجرائم ) 24(مادة 
  واجب الموظفين العموميين في التبليغ عن الجرائم ) 25(مادة 

  الفصل الثاني في التلبس بالجريمة 
  حا;ت التلبس بالجريمة ) 26(مادة 
  واجبات مأمور الضبط في حالة التلبس ) 27(مادة 
  صVحية منع الحاضرين من المغادرة في حالة التلبس ) 28(مادة 

  الفصل الثالث في القبض على المتھم 
  القبض على ا�شخاص ومعاملتھم ) 29(ة ماد

  القبض على ا�شخاص بV مذكرة ) 30(مادة 
  استصدار أمر قبض وإحضار ) 31(مادة 
  توقيف الجناة من قبل العامة ) 32(مادة 
  القبض على المتھم في الجرائم المعلقة على الشكوى ) 33(مادة 
  السماع الفوري �قوال المقبوض عليه ) 34(مادة 
  إبداء مقاومة أو محاولة الفرار ) 35(مادة 
  تجريد المقبوض عليه من ا�سلحة وا�دوات ) 36(مادة 



  المساعدة في القبض ) 37(مادة 
  تفتيش المقبوض عليه وتحرير قائمة بالمضبوطات ) 38(مادة 

  الفصل الرابع في التفتيش 
  دخول المنازل وتفتيشھا ) 39(مادة 
  مذكرات التفتيش ) 40(مادة 
  وقت تفتيش المنازل ) 41( مادة

  السماح بالدخول وتقديم التسھيVت ) 42(مادة 
  حضور التفتيش ) 43(مادة 
  تفتيش ا�شخاص ) 44(مادة 
  التحفظ على ا�شخاص خشية عرقلة التفتيش ) 45(مادة 
  التفتيش عند ا;متناع عن إبراز المستندات ) 46(مادة 
  تفتيش اaناث ) 47(مادة 
  المنازل بدون مذكرة دخول ) 48(مادة 
  ا;ستعانة بقوات الشرطة ) 49(مادة 
  حدود التفتيش وضبط ا�شياء ) 50(مادة 
  ضبط المراسVت لدى مكاتب البرق والبريد ) 51(مادة 
  البطVن ) 52(مادة 

  الفصل الخامس تصرفات النيابة العامة بعد جمع ا;ستد;;ت 
  ا;ستد;;ت إقامة الدعوى بناء على محضر جمع ) 53(مادة 
  إقامة الدعوى ضد الموظفين العامين ) 54(مادة 

  
  الباب الثالث التحقيق 

  الفصل ا�ول مباشرة التحقيق 
  اختصاص النيابة العامة بمباشرة التحقيق ) 55(مادة 
  مباشرة التحقيق فور العلم ) 56(مادة 
  اaنابة في اتخاذ اaجراءات ) 57(مادة 
  التوقيع عليھا تدوين المحاضر و) 58(مادة 
  حظر إفشاء إجراءات التحقيق أو نتائجھا ) 59(مادة 
  لغة التحقيق ) 60(مادة 
  إعVن مباشرة التحقيق ومكانه ) 61(مادة 
  تقديم الدفوع والطلبات أمام وكيل النيابة ) 62(مادة 
  طلب صور من أوراق التحقيق ) 63(مادة 

  الفصل الثاني ندب الخبراء 
  ة بالخبراء ا;ستعان) 64(مادة 
  قيام الخبير بعمله بدون حضور الخصوم ) 65(مادة 
  موعد تقديم الخبير للتقرير ) 66(مادة 
  استبدال الخبير ) 67(مادة 
  حلف اليمين ) 68(مادة 
  تسبيب التقرير وتوقيعه ) 69(مادة 
  استعانة المتھم بخبير استشاري ) 70(مادة 
  رد الخبير ) 71(مادة 

  في ا�شياء المضبوطة  الفصل الثالث التصرف
  حفظ المضبوطات والتصرف فيھا ) 72(مادة 
  رد المضبوطات ) 73(مادة 
  أمر رد المضبوطات ) 74(مادة 
  بيان كيفية التصرف با�وراق ) 75(مادة 
  المنازعة بشأن المضبوطات ) 76(مادة 

  الفصل الرابع سماع الشھود 
  سماع الشھادة ) 77(مادة 
  ھود استدعاء الش) 78(مادة 



  التثبت من ھوية الشاھد ) 79(مادة 
  إد;ء الشھود بأقوالھم وتحرير محضر بإفاداتھم ) 80(مادة 
  تVوة إفادة الشاھد عليه ومصادقته عليھا ) 81(مادة 
  توجيه ا�سئلة للشاھد ) 82(مادة 
  سماع الشھادة على سبيل ا;ستئناس واaعفاء من اليمين ) 83(مادة 
  شھود مواجھة ال) 84(مادة 
  إصدار مذكرة إحضار بحق الشاھد ) 85(مادة 
  تعذر حضور الشاھد �سباب صحية ) 86(مادة 
  الشاھد الذي ; تمنعه حالته الصحية من الحضور ) 87(مادة 
  حضور الشاھد وامتناعه عن أداء الشھادة أو حلف اليمين ) 88(مادة 
  مخالفة اليمين لعقيدة الشاھد ) 89(مادة 
  اليمين من قبل رجال الدين حلف ) 90(مادة 
  حظر الشطب أو اaضافة في محضر الشھادة ) 91(مادة 
  ا;طVع على محاضر التحقيق ) 92(مادة 
  مصاريف الشھود ) 93(مادة 

  الفصل الخامس ا;ستجواب 
  تعريف ا;ستجواب ) 94(مادة 
  تولي وكيل النيابة ا;ستجواب ) 95(مادة 
  للتحقيق معه  حضور المتھم �ول مرة) 96(مادة 
  حق المتھم في الصمت وعدم اaجابة ) 97(مادة 
  استجواب المتھم قبل دعوة محاميه للحضور ) 98(مادة 
  معاينة جسم المتھم قبل استجوابه ) 99(مادة 
  إجراء الفحوصات الطبية والنفسية ) 100(مادة 
  إثبات إبداء المتھم للدفاع ) 101(مادة 
  أثناء التحقيق ا;ستعانة بمحام ) 102(مادة 
  منع ا;تصال بالمتھم الموقوف ) 103(مادة 
  دفع المتھم بعدم ا;ختصاص أو بعدم القبول ) 104(مادة 
  إجراء ا;ستجواب خVل أربع وعشرين ساعة ) 105(مادة 

  الفصل السادس مذكرات الحضور واaحضار 
  إصدار مذكرات الحضور واaحضار ) 106(مادة 
  ھم إلى النيابة العامة واستجوابه تسليم المت) 107(مادة 
  التوقيف ) 108(مادة 
  تنفيذ مذكرات الحضور واaحضار ) 109(مادة 
  توقيع المذكرات والبيانات التي تشملھا ) 110(مادة 
  تولي مأموري الضبط القضائي تنفيذ المذكرات ) 111(مادة 
  تبليغ مضمون المذكرة للشخص المقبوض عليه ) 112(مادة 
  نفاذ مذكرات اaحضار ) 113(مادة 
  حالة المتھم الصحية ; تسمح بإحضاره ) 114(مادة 

  الفصل السابع التوقيف والحبس ا;حتياطي 
  تسليم المقبوض عليه فورا ) 115(مادة 
  التحقيق فورا في أسباب القبض ) 116(مادة 
  التحفظ على المقبوض عليه ) 117(مادة 
  استجواب المقبوض عليه ) 118(مادة 
  تمديد التوقيف من قبل قاضي الصلح ) 119(دة ما

  مدد التوقيف ) 120(مادة 
  صدور أمر التوقيف بحضور المتھم ) 121(مادة 
  تسليم صورة من أمر التوقيف إلى مأمور السجن ) 122(مادة 
  حق المتھم في ا;تصال بذويه وا;ستعانة بمحام ) 123(مادة 
  ف في السجن أصول ا;تصال بالمتھم الموقو) 124(مادة 
  التوقيف والحبس في ا�ماكن المخصصة لذلك ) 125(مادة 



  تفقد السجون وأماكن التوقيف ) 126(مادة 
  تقديم الشكاوى من قبل الموقوفين والنز;ء ) 127(مادة 
  تبليغ وجود موقوفين أو نز;ء بصفة غير قانونية ) 128(مادة 
  الخضوع aجراءات إثبات الھوية ) 129(مادة 
  ل الثامن اaفراج بالكفالة الفص
  تعيين محل المتھم قبل اaفراج عنه بكفالة ) 130(مادة 
  تقديم طلب اaفراج بالكفالة قبل اaحالة إلى المحاكمة ) 131(مادة 
  تقديم طلب اaفراج بالكفالة بعد اaحالة إلى المحاكمة ) 132(مادة 
  والحكم  تقديم طلب اaفراج بالكفالة بعد اaدانة) 133(مادة 
  إعادة النظر في ا�مر الصادر في طلب اaفراج بكفالة ) 134(مادة 
  استئناف ا�مر الصادر في طلب اaفراج بالكفالة ) 135(مادة 
  تقديم طلب إعادة النظر إلى رئيس المحكمة العليا ) 136(مادة 
  النظر في طلبات اaفراج بكفالة ) 137(مادة 
  ناء النظر في الطلب صVحية المحكمة أث) 138(مادة 
  توقيع سند تعھد ) 139(مادة 
  استبدال الكفالة بحضور المتھم إلى مركز الشرطة ) 140(مادة 
  صVحية المحكمة المختصة بإعادة النظر أو ا;ستئناف ) 141(مادة 
  طلب الكفيل إبطال سند التعھد ) 142(مادة 
  صVحية المحكمة عند نظر طلب الكفيل ) 143(مادة 
  إخVء سبيل الموقوف بعد صدور قرار اaفراج ) 144(مادة 
  عدم جواز اaفراج بكفالة عن المتھم الفار ) 145(مادة 
  غاية الكفالة ) 146(مادة 
  مخالفة الشروط المدرجة في سند الكفالة ) 147(مادة 
  وفاة الكفيل قبل قبل مصادرة أو استيفاء مبلغ الكفالة ) 148(مادة 

  التحقيق والتصرف في الدعوى  الفصل التاسع انتھاء
  حفظ الدعوى ) 149(مادة 
  الفعل الذي يشكل مخالفة ) 150(مادة 
  الفعل الذي يشكل جنحة ) 151(مادة 
  الفعل الذي يشكل جناية ) 152(مادة 
  التظلم من القرار الصادر بحفظ الدعوى ) 153(مادة 
  بيانات قرار اaحالة ) 154(مادة 
  فظ الدعوى إلغاء قرار ح) 155(مادة 
  أدلة جديدة ) 156(مادة 
  الجرائم المتVزمة ) 157(مادة 
  اختVف الوصف الجرمي للجرائم المتVزمة ) 158(مادة 

  الفصل العاشر تنحي القضاة وردھم عن الحكم 
  امتناع القاضي عن نظر الدعوى أو ا;شتراك في الحكم ) 159(مادة 
  رد القضاة ) 160(مادة 
  بقيام سبب للرد  التصريح) 161(مادة 
  تطبيق ) 162(مادة 

  
  الكتاب الثاني المحاكمات  --- 

  ) اختصاص المحاكم(الباب ا�ول 
  الفصل ا�ول في المواد الجزائية 

  تعيين ا;ختصاص المكاني ) 163(مادة 
  تعيين مكان الجريمة ) 164(مادة 
  الجرائم التي تقع في الخارج ) 165(مادة 
  فعل يشكل جرما  ارتكاب جزء من) 166(مادة 
  اختصاص محاكم الصلح ) 167(مادة 
  اختصاص محاكم البداية ) 168(مادة 



  الحكم بعدم ا;ختصاص واaحالة ) 169(مادة 
  الفصل الثاني في المواد المدنية 

  اختصاص المحاكم الجزائية في نظر دعوى الحق المدني ) 170(مادة 
  ي المسائل التبعية اختصاص المحاكم الجزائية بالفصل ف) 171(مادة 
  وقف الدعوى الجزائية لحين الفصل في دعوى جزائية أخرى ) 172(مادة 
  وقف الدعوى الجزائية لحين الفصل في مسألة من مسائل ا�حوال الشخصية ) 173(مادة 

  الفصل الثالث تنازع ا;ختصاص 
  وقف سير العدالة بسبب تنازع ا;ختصاص ) 174(مادة 
  المحكمة المختصة  طلب تعيين) 175(مادة 
  تقديم طلب تعيين المحكمة المختصة من أحد أطراف دعوى الحق المدني ) 176(مادة 
  إبداء الرأي في طلب تعيين المحكمة المختصة ) 177(مادة 
  وقف الدعوى لحين تعيين المحكمة المختصة ) 178(مادة 
  ختصة وقف تنفيذ ا�حكام لحين صدور قرار تعيين المحكمة الم) 179(مادة 
  الحكم بالغرامة أو التعويض على الطرف غير المحق ) 180(مادة 
  النظر في طلب تعيين المحكمة المختصة ) 181(مادة 

  الفصل الرابع نقل الدعوى إلى محكمة أخرى من ذات الدرجة 
  نقل الدعوى إلى محكمة استئناف أخرى من ذات الدرجة ) 182(مادة 
  لدعوى النظر في طلب إحالة ا) 183(مادة 
  إعادة تقديم طلب إحالة الدعوى ) 184(مادة 

  
  الباب الثاني إجراءات المحاكمة 

  ) إعVن الخصوم(الفصل ا�ول تبليغ ا�وراق القضائية 
  كيفية تبليغ ا�وراق القضائية ) 185(مادة 
  تكليف الخصوم بالحضور قبل انعقاد الجلسة ) 186(مادة 
  ونين والضباط والجنود إعVن الموقوفين والمسج) 187(مادة 
  اطVع الخصوم على أوراق الدعوى ) 188(مادة 

  الفصل الثاني حفظ النظام في الجلسات 
  ضبط الجلسات ) 189(مادة 
  وقوع جنحة أو مخالفة في الجلسة ) 190(مادة 
  وقوع جناية في الجلسة ) 191(مادة 
  نظر جرائم الجلسات وفقا للقواعد العامة ) 192(مادة 
  ارتكاب المحامي في الجلسة ما يستدعي مؤاخذته جزائيا ) 193(مادة 

  الفصل الثالث دعوى الحق المدني 
  اتخاذ صفة ا;دعاء بالحق المدني ) 194(مادة 
  إقامة دعوى الحق المدني ) 195(مادة 
  ا;دعاء بالحق المدني في جميع مراحل الدعوى ) 196(مادة 
  مدني التنازل عن ا;دعاء بالحق ال) 197(مادة 
  أداء المدعي بالحق المدني للرسوم والمصاريف ) 198(مادة 
  ا;عفاء من الرسوم أو استردادھا ) 199(مادة 
  مطالبة المدعي بالحق المدني بالتعويض ) 200(مادة 
  تعيين وكيل للمتضرر لتمثيله قانونياً ) 201(مادة 
  اتخاذ المدعي مقراً في دائرة اختصاص المحكمة ) 202(مادة 
  وقف الفصل في الدعوى المدنية لحين الحكم في الدعوى الجزائية ) 203(دة ما

  اعتراض المتھم على قبول المدعي بالحقوق المدنية ) 204(مادة 
  الفصل الرابع البينات 

  عدم جواز الحكم بالعلم الشخصي ) 205(مادة 
  إقامة البينة في الدعاوى الجزائية بجميع طرق اaثبات ) 206(مادة 
  بناء الحكم على ا�دلة المقدمة أثناء المحاكمة ) 207( مادة

  أمر تقديم ا�دلة الVزمة لظھور الحقيقة ) 208(مادة 
  إدانة متھم بناء على أقوال متھم آخر ) 209(مادة 



  تطبيق أحكام البينات في دعوى الحق المدني ) 210(مادة 
  ين المتھم ومحاميه إثبات واقعة بالرسائل وا�حاديث المتبادلة ب) 211(مادة 
  حجية المحاضر التي ينظمھا مأمور الضبط القضائي ) 212(مادة 
  القوة الثبوتية للمحضر ) 213(مادة 
  شروط صحة ا;عتراف ) 214(مادة 
  خضوع ا;عتراف لتقدير المحكمة ) 215(مادة 
  اقتصار حجية ا;عتراف على من صدر منه ) 216(مادة 
  مت حق المتھم في الص) 217(مادة 
  أقوال المتھم في معرض الدفاع عن نفسه ) 218(مادة 
  البصمات والصور ) 219(مادة 
  تقارير المختبرات المعتمدة رسمياً ) 220(مادة 
  امتناع أصول أو فروع أو زوج المتھم عن أداء الشھادة ) 221(مادة 
  شھادة أصول المتھم أو فروعه أو زوجه دفاعاً عنه ) 222(مادة 
  لشھادة على السماع ا) 223(مادة 
  شھادة من أبلغ من المعتدى عليه ) 224(مادة 
  أداء الشاھد لليمين ) 225(مادة 
  اaفادة المأخوذة على سبيل ا;ستئناس ) 226(مادة 
  إفادة المتھم أمام مأموري الضبط القضائي ) 227(مادة 
  سماع المدعي بالحقوق المدنية كشاھد ) 228(مادة 
  ر الشاھد لسبب مشروع تعذر حضو) 229(مادة 
  تVوة أجزاء من أقوال الشاھد ) 230(مادة 
  إصدار مذكرة حضور أو إحضار في حق الشاھد ) 231(مادة 
  إعفاء الشاھد من الغرامة ) 232(مادة 
  امتناع الشاھد عن أداء اليمين أو اaجابة ) 233(مادة 
  تقدير قيمة الشھادة ومدى ا�خذ بھا ) 234(مادة 
  أداء الشھادة شفاھة  )235(مادة 
  رد الشھود ) 236(مادة 

  الفصل الخامس أصول المحاكمات لدى محاكم البداية 
  علنية المحاكمات ) 237(مادة 
  إدارة الجلسات ) 238(مادة 
  تVوة التھم الواردة في قرار ا;تھام ) 239(مادة 
  صدور قرار اتھام بحق المتھم ) 240(مادة 
  ;تھام بيانات ;ئحة ا) 241(مادة 
  تبليغ المتھم صورة من ;ئحة ا;تھام ) 242(مادة 
  حضور المتھم الجلسات ) 243(مادة 
  انتداب محامي الدفاع عن المتھم ) 244(مادة 
  أتعاب المحامي المنتدب ) 245(مادة 
  سؤال المتھم وتكليف وكيل النيابة بتVوة التھمة ) 246(مادة 
  تھم صدور مذكرة إحضار بحق الم) 247(مادة 
  ضم الدعاوى المتعلقة بمرتكبي الجرم الواحد ) 248(مادة 
  الجرائم غير المتVزمة ) 249(مادة 
  سؤال المتھم عن رده على التھم المسندة إليه ) 250(مادة 
  توجيه ا�سئلة الVزمة لظھور الحقيقة والمتعلقة بالدعوى ) 251(مادة 
  م مرافعة خطية منع ا;سترسال وتكليف ا�طراف تقدي) 252(مادة 
  تدوين وقائع المحاكمة ) 253(مادة 
  تبليغ المتھم أو محاميه إشعاراً باسم الشاھد ) 254(مادة 
  منع اختVط الشھود ) 255(مادة 
  سؤال الشاھد ومناقشته ) 256(مادة 
  مصاريف الشھود ) 257(مادة 
  إد;ء المتھم بأقواله بعد سماع بينات النيابة العامة ) 258(مادة 



  حظر ا�سئلة الدالة على إدانة المتھم بجريمة سابقة ) 259(ادة م
  أمر إعادة أداء الشھادة ) 260(مادة 
  أداء شھادة كاذبة ) 261(مادة 
  إذن مغادرة الشاھد لقاعة المحكمة ) 262(مادة 
  مناقشة المدعي بالحق المدني لشھود النيابة العامة أو شھود الدفاع ) 263(مادة 
  يين مترجم مرخص تع) 264(مادة 
  طلب رد المترجم المعين ) 265(مادة 
  المترجم أحد الشھود أو أحد أعضاء المحكمة ) 266(مادة 
  تعيين مترجم باaشارة ) 267(مادة 
  إجابة ا�بكم ا�صم الذي يعرف الكتابة ) 268(مادة 
  المتھم المختل عقلياً ) 269(مادة 
  تعديل التھمة ) 270(مادة 
  اء المرافعات والمطالبات والدفاع بعد سماع البينات إبد) 271(مادة 

  الفصل السادس الحكم 
  المداولة وإصدار الحكم باaجماع أو ا�غلبية ) 272(مادة 
  ا�سس التي يبنى عليھا الحكم أو صدوره في جلسة علنية ) 273(مادة 
  الحكم بالبراءة أو اaدانة ) 274(مادة 
  نة قرار المحكمة باaدا) 275(مادة 
  مشتمVت الحكم ) 276(مادة 
  توقيع الحكم وتVوته ) 277(مادة 
  قرار المحكمة بالبراءة ) 278(مادة 
  إلزام الشخص المدان بدفع الرسوم والنفقات ) 279(مادة 
  تحميل المدعي بالحق نفقات الدعوى ) 280(مادة 
  تعديل التھمة من جناية إلى جنحة أو مخالفة ) 281(مادة 
  تسجيل الحكم في سجل ا�حكام ) 282(مادة 
  تصحيح الخطأ المادي في الحكم ) 283(مادة 

  الفصل السابع إجراءات وقف تنفيذ العقوبة 
  الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة ) 284(مادة 
  مدة ا�مر بإيقاف التنفيذ وحا;ت إلغائه ) 285(مادة 
  كيفية صدور الحكم بإلغاء أمر وقف التنفيذ ) 286(مادة 
  آثار إلغاء أمر وقف التنفيذ ) 287(مادة 

  الفصل الثامن محاكمة المتھم الفار 
  توجيه ا;تھام إلى شخص لم يقبض عليه وتبليغ ونشر قرار اaمھال ) 288(مادة 
  اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتھم الفار ) 289(مادة 
  ال المحجوزة وضع إشارة الحجز على عقارات المتھم وصVحية بيع ا�مو) 290(مادة 
  قرار المحكمة بإجراء محاكمة المتھم الفار غيابياً ) 291(مادة 
  حرمان المتھم الفار من التصرف بأمواله أو إدارتھا ) 292(مادة 
  إعVن منطوق الحكم الصادر على المتھم الفار ) 293(مادة 
  نفاذ الحكم واستئنافه ) 294(مادة 
  ليم المواد المحفوظة أثر غياب أحد المتھمين وتس) 295(مادة 
  القبض عليه , تسليم المتھم الفار نفسه أ) 296(مادة 
  الحكم ببراءة المتھم الفار بعد محاكمته مجدداً ) 297(مادة 
  تطبيق أحكام الفصل الثامن ) 298(مادة 

  الفصل التاسع أصول المحاكمات لدى محاكم الصلح 
  ھيئة محكمة الصلح ) 299(مادة 
  محكمة الصلح  اختصاص) 300(مادة 
  وجوب إيداع ;ئحة اتھام في دعاوى الجنح ) 301(مادة 
  أصول انعقاد الجلسات في دعاوى الجنح ) 302(مادة 
  تنظيم مذكرات الحضور وتبليغھا ) 303(مادة 
  تغيب المتھم عن حضور الجلسات ) 304(مادة 



  اaنابة في اaقرار ) 305(مادة 
  ي أو وكيله تقديم البينة من المشتك) 306(مادة 
  تطبيق أحكام الفصل الخامس ) 307(مادة 

  الفصل العاشر ا�صول الموجزة 
  تطبيق أحكام الفصل العاشر ) 308(مادة 
  أصول محاكمة المخالفات ) 309(مادة 
  ا�خذ بالوقائع المثبتة في أوراق الضبط ) 310(مادة 
  مشتمVت الحكم بالعقوبة ) 311(مادة 
   تبليغ الحكم) 312(مادة 
  استثناء على التطبيق ) 313(مادة 

  
  الكتاب الثالث طرق الطعن في ا�حكام  --- 

  الباب ا�ول ا�عتراض على ا�حكام الغيابية 
  اعتراض المحكوم عليه غيابياً ) 314(مادة 
  رفض اعتراف المدعي بالحق المدني ) 315(مادة 
  طلب ا;عتراض ) 316(مادة 
  ا;عتراض  تحديد جلسة للنظر في) 317(مادة 
  وفاة المحكوم عليه غيابياً ) 318(مادة 
  تخلف المعترض عن الحضور ) 319(مادة 
  عدم قبول ا;عتراض شكVً ) 320(مادة 
  قبول ا;عتراض شكVً ) 321(مادة 
  رد ا;عتراض ) 322(مادة 

  
  الباب الثاني ا�ستئناف 

  استئناف ا�حكام الحضورية ) 323(مادة 
  القرارات غير الفاصلة في أساس النزاع  استئناف) 324(مادة 
  استئناف ا�حكام الصادرة في دعاوى الحق المدني ) 325(مادة 
  استئناف ا�حكام الصادرة برد ا;عتراض ) 326(مادة 
  استئناف ا�حكام الصادرة بعقوبة اaعدام أو السجن المؤبد ) 327(مادة 
  إيداع عريضة ا;ستئناف ) 328(مادة 
  استئناف النيابة العامة لrحكام الصادرة من محكمتي الصلح والبداية ) 329(مادة 
  مشتمVت عريضة ا;ستئناف ) 330(مادة 
  إرسال عريضة ا;ستئناف إلى قلم محكمة ا;ستئناف ) 331(مادة 
  ; يضار المستأنف باستئنافه ) 332(مادة 
  تطبيق ) 333(مادة 
  التحقيق سماع الشھود واستيفاء إجراءات ) 334(مادة 
  تأييد الحكم المستأنف ) 335(مادة 
  إلغاء الحكم المستأنف ) 336(مادة 
  الحكم في أساس الدعوى أو إعادتھا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ) 337(مادة 
  أثر إلغاء الحكم بعدم ا;ختصاص أو عدم قبول الدعوى ) 338(مادة 
  سقوط ا;ستئناف لعدم التنفيذ ) 339(مادة 
  إرجاء تنفيذ الحكم المستأنف ) 340(مادة 
  تمديد مدة ا;ستئناف ) 341(مادة 
  أثر ا;ستئناف المرفوع من النيابة العامة ) 342(مادة 
  رد ا;ستئناف شكVً ) 343(مادة 
  الدفع ببطVن اaجراءات ) 344(مادة 
  استVم مدير السجن لVستئناف ورفعه ) 345(مادة 

  
  الباب الثالث النقض 

  �ول نقض ا�حكام الفصل ا



  الطعن في ا�حكام بالنقض ) 346(مادة 
  الطعن في ا�حكام القاضية برد الدفع لعدم ا;ختصاص ) 347(مادة 
  عدم قبول الطعن بالنقض في حالة وجود طريق طعن آخر ) 348(مادة 
  تقديم الطعن بالنقض ) 349(مادة 
  الطعن بالنقض بحكم القانون ) 350(مادة 

  أسباب الطعن بالنقض  الفصل الثاني
  حا;ت قبول الطعن بالنقض ) 351(مادة 
  تقييد الدفع ببطVن بعض اaجراءات ) 352(مادة 
  رفض تقديم دليل مستمد من وقائع جديدة ) 353(مادة 
  نقض المحكمة للحكم لمصلحة المتھم من تلقاء نفسھا ) 354(مادة 

  الفصل الثالث إجراءات الطعن بالنقض 
  يعاد الطعن م) 355(مادة 
  تقديم طلب الطعن بالنقض ) 356(مادة 
  مشتمVت طلب الطعن بالنقض ) 357(مادة 
  تقييد قبول الطعن بإيداع مبلغ ) 358(مادة 
  إرسال طلب الطعن إلى قلم محكمة النقض ) 359(مادة 
  تبليغ المطعون ضده عريضة الطعن بالنقض ) 360(مادة 
  أسباب النقض تقديم ;ئحة جوابية على ) 361(مادة 
  إرسال أوراق الطعن مع ملف الدعوى للنيابة العامة ) 362(مادة 
  تسجيل ا�وراق ورفعھا إلى النائب العام ) 363(مادة 
  تقديم استدعاء الطعن إلى مدير السجل ) 364(مادة 
  سقوط الطعن لعدم التنفيذ ) 365(مادة 
  نظر الطعن تدقيقاً ) 366(مادة 
  وضوعاً رد الطعن م) 367(مادة 
  أثر انقضاء الحكم بالنسبة للمحكوم عليھم ) 368(مادة 
  الطعن بسبب الخطأ في ذكر نصوص القانون وعدم وقف التنفيذ ) 369(مادة 
  قصر النقض على الجزء المطعون فيه ) 370(مادة 
  الطعن في حكم صادر بقبول دفع قانوني مانع من السير في الدعوى ) 371(مادة 
  لمحكمة للحكم من تلقاء نفسھا نقض ا) 372(مادة 

  الفصل الرابع آثار أحكام محكمة النقض 
  قطعية الحكم الصادر برد طلب الطعن بالنقض ) 373(مادة 
  الطعن في الحكم الصادر بعد النقض ا�ول ) 374(مادة 

  الفصل الخامس النقض بأمر خطي 
  النقض بأمر خطي ) 375(مادة 
  طي أثر قبول النقض بأمر خ) 376(مادة 

  الباب الرابع إعادة المحاكمة 
  حا;ت إعادة المحاكمة ) 377(مادة 
  تقديم طلب إعادة المحاكمة ) 378(مادة 
  ميعاد تقديم طلب اaعادة ورفضه ) 379(مادة 
  وقف التنفيذ ) 380(مادة 
  إحالة القضية إلى محكمة من ذات الدرجة ) 381(مادة 
  جميع الخصوم  تعذر إعادة المحاكمة بمواجھة) 382(مادة 
  نشر حكم البراءة ) 383(مادة 
  أثر إلغاء الحكم المطعون فيه ) 384(مادة 
  حظر تجديد طلب إعادة المحاكمة بعد رفضه ) 385(مادة 
  الطعن في ا�حكام الصادرة بناء على طلب إعادة المحاكمة ) 386(مادة 
  التعويض بعد الحكم بالبراءة ) 387(مادة 

  حكام النھائية الباب الخامس قوة ا�
  إعادة النظر في الحكم الصادر في موضوع الدعوى ) 388(مادة 
  عدم جواز الرجوع في الدعوى الجزائية ) 389(مادة 



  حيازة الحكم الجزائي لقوة ا�مر المقضي ) 390(مادة 
  حجية ا�حكام الصادرة من المحاكم المدنية أمام المحاكم الجزائية ) 391(مادة 
  ة ا�حكام الصادرة من محاكم ا�حوال الشخصية أمام المحاكم الجزائية حجي) 392(مادة 

  
  الكتاب الرابع التنفيذ  --- 

  ) ا�حكام الواجبة التنفيذ(الباب ا�ول 
  توقيع العقوبات بناًء على حكم صادر من محكمة مختصة ) 393(مادة 
  تنفيذ ا�حكام الصادرة من المحاكم الجزائية ) 394(مادة 
  تنفيذ ا�حكام من قبل النيابة ) 395(مادة 
  إخVء سبيل المتھم ) 396(مادة 
  إخVء سبيل المحكوم عليه ) 397(مادة 
  أثر الطعن بالنقض على تنفيذ الحكم ) 398(مادة 
  طلب التشغيل خارج السجن ) 399(مادة 
  استنزال مدة التوقيف ا;حتياطي ) 400(مادة 
  تعدد العقوبات استنزال مدة التوقيف عند ) 401(مادة 
  تنفيذ العقوبة على الحامل المحكوم عليھا بعقوبة سالبة للحرية ) 402(مادة 
  تأجيل تنفيذ العقوبة بالنسبة للمريض ) 403(مادة 
  إصابة المحكوم عليه بالجنون ) 404(مادة 
  تأجيل تنفيذ العقوبة بالنسبة �حد الزوجين ) 405(مادة 
  تقديم كفالة واتخاذ احتياطات إلزام المحكوم عليه ب) 406(مادة 
  حظر إخVء سبيل المحكوم عليه سابقاً ) 407(مادة 

  
  الباب الثاني تنفيذ عقوبة ا?عدام 

  رفع أوراق الدعوى إلى رئيس الدولة ) 408(مادة 
  مصادقة رئيس الدولة ) 409(مادة 
  اaشراف على تنفيذ حكم اaعدام وحضوره ) 410(مادة 
  محكوم عليه باaعدام �قاربه مقابلة ال) 411(مادة 
  تسھيل مقابلة أحد رجال الدين ) 412(مادة 
  تVوة منطوق الحكم ) 413(مادة 
  النزول بعقوبة اaعدام على المرأة الحامل إلى السجن المؤبد ) 414(مادة 
  تنفيذ حكم اaعدام شنقاً أو رمياً بالرصاص ) 415(مادة 
  اaعدام تنظيم محضر بتنفيذ عقوبة ) 416(مادة 
  حظر تنفيذ عقوبة اaعدام في أيام ا�عياد ) 417(مادة 
  تنفيذ عقوبة اaعدام في السجون ) 418(مادة 
  دفن جثة المحكوم عليه باaعدام ) 419(مادة 

  
  الباب الثالث إشكا�ت التنفيذ 

  رفع إشكا;ت التنفيذ إلى المحكمة ) 420(مادة 
  الفصل في اaشكال ) 421(مادة 
  وقف تنفيذ الحكم مؤقتاً ) 422(مادة 
  النزاع في شخصية المحكوم عليه ) 423(مادة 
  النزاع بشأن ا�موال المطلوب التنفيذ عليھا ) 424(مادة 

  الباب الرابع سقوط العقوبة بالتقادم ووفاة المحكوم عليه 
  انقضاء العقوبة بالتقادم وبوفاة المحكوم عليه ) 425(مادة 
  محكوم عليه على تنفيذ العقوبة المالية أثر وفاة ال) 426(مادة 
  مدة التقادم ) 427(مادة 
  حساب مدة التقادم ) 428(مادة 
  بدء سريان مدة التقادم ) 429(مادة 
  تقادم التدابير ا;حترازية ) 430(مادة 
  إغفال تنفيذ التدابير ا;حترازية ) 431(مادة 



  حساب مدة التقادم ووقفه وانقطاعه ) 432(مادة 
  تطبيق أحكام التقادم في القوانين الخاصة ) 433(مادة 
  رفض إعادة المحاكمة بسبب انقضاء العقوبة بالتقادم ) 434(مادة 
  تقادم التعويضات والرسوم والنفقات ) 435(مادة 

  
  الباب الخامس رد ا�عتبار 

  أثر رد ا;عتبار ) 436(مادة 
  محكوم عليه صدور الحكم برد ا;عتبار بناء على طلب ال) 437(مادة 
  شروط رد ا;عتبار ) 438(مادة 
  وجوب الوفاء بالغرامات او التعويضات أو المصاريف ) 439(مادة 
  رد ا;عتبار عند صدور عدة أحكام ) 440(مادة 
  تقديم طلب رد ا;عتبار بعريضة ) 441(مادة 
  التحقيق في طلب رد ا;عتبار ورفعه إلى المحكمة ) 442(مادة 
  ر في الطلب والطعن في الحكم برد ا;عتبار النظ) 443(مادة 
  رد ا;عتبار بناء على سلوك المحكوم عليه 444مادة 
  التأشير برد ا;عتبار للمحكوم عليه ) 445(مادة 
  رد ا;عتبار مرة واحدة ) 446(مادة 
  أثر رفض طلب رد ا;عتبار بسبب سلوك المحكوم عليه ) 447(مادة 
  ر برد ا;عتبار إلغاء الحكم الصاد) 448(مادة 
  رد ا;عتبار بحكم القانون ) 449(مادة 
  تقييد رد ا;عتبار بحكم القانون ) 450(مادة 
  أثر رد ا;عتبار ) 451(مادة 
  ا;حتجاج برد ا;عتبار على الغير ) 452(مادة 
  الكتاب الخامس أصول خاصة  --- 

  الباب ا�ول دعاوى التزوير 
  المستند المدعى بتزويره تنظيم محضر بظاھر حال ) 453(مادة 
  توقيع المستند من الموظف المسؤول ) 454(مادة 
  جواز اaدعاء بتزوير المستندات ) 455(مادة 
  تسليم المستند المدعى بتزويره ) 456(مادة 
  تطبيق ) 457(مادة 
  تسليم المستندات الصالحة للمقابلة والمضاھاة ) 458(مادة 
  ترك نسخ عن المستندات ) 459(مادة 
  صVحية المستندات العادية للمقابلة والمضاھاة ) 460(مادة 
  اaدعاء بأن مبرز السند ھو مرتكب التزوير ) 461(مادة 
  اaدعاء بالتزوير مسألة عارضة في إجراءات دعوى مدنية ) 462(مادة 
  أثر التصريح بعدم نية استعمال المستند بالدعوى ) 463(مادة 
  وقوع تزوير في مستند اعتقاد المحكمة ب) 464(مادة 
  أثر ثبوت التزوير في مستندات رسمية ) 465(مادة 
  التحقيق في دعوى التزوير ) 466(مادة 

  الباب الثاني سماع الشھود من الرسميين 
  سماع شھادة رئيس الدولة ) 467(مادة 
  سماع شھادة رجال السلك الدبلوماسي ) 468(مادة 
  الجيش سماع شھادة المنتظمين في ) 469(مادة 
  سماع الشھود بوجه عام ) 470(مادة 

  
  الباب الثالث ما يتلف أو يسرق من أوراق الدعاوى وا�حكام الصادرة فيھا 

  تطبيق ) 471(مادة 
  وجود خVصة الحكم أو نسخته المصدقة ) 472(مادة 
  فقدان أصل الحكم وعدم وجود صورة مصدقة عنه ) 473(مادة 

  



  الباب الرابع البطMن 
  اعتبار اaجراء باطل ) 474(مادة 
  أثر البطVن المتعلق بالنظام العام ) 475(مادة 
  الدفع بالبطVن غير المتعلق بالنظام العام ) 476(مادة 
  أثر البطVن في اaجراءات ) 477(مادة 
  سقوط الحق في الدفع ببطVن إجراءات خاصة ) 478(مادة 
  ليف بالحضور عدم قبول التمسك ببطVن ورقة التك) 479(مادة 

  
  الباب الخامس حساب الزمن 

  حساب مدة العقوبات ) 480(مادة 
  حساب مدة العقوبة السالبة للحرية ) 481(مادة 
  حساب يوم بدء التنفيذ وموعد اaفراج ) 482(مادة 
  مدة العقوبة السالبة للحرية أربعاً وعشرين ساعة ) 483(مادة 
  ة الطعن عدم حساب أيام العطVت من مد) 484(مادة 

  
  الكتاب السادس أحكام ختامية  --- 

  إلغاءات ) 485(مادة 
  التنفيذ والنفاذ ) 486(مادة 

  
  رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 

  رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
  

  :بعد ا;طVع على
  :أو;ً 

  ،1922قانون انتھاك حرمة المحاكم لسنة 
  ،1924لسنة  4رقم ) القبض والتحري(جزائية قانون أصول المحاكمات ال

  ،1924لسنة  22رقم ) ا;تھامية(قانون أصول المحاكمات الجزائية 
  ،1926لسنة  35قانون قضاة التحقيق في الوفيات المشتبه فيھا رقم 

  ،1926لسنة  37قانون الدفاع عن السجناء الفقراء رقم 
  ،1934لسنة  21قانون تعديل أصول المرافعات رقم 

  ،1935لسنة  24قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 
  ،1937لسنة  7قانون التحقيق في أسباب الحرائق رقم 

  ،1944لسنة  28قانون اaفراج بالكفالة رقم 
  ،1946لسنة  70رقم ) المحاكمات الجزئية لدى المحاكمات المركزية(قانون أصول المحاكمات الجزائية 
  ، 1947لسنة  45 قانون صVحية محاكم الصلح رقم

  بشأن اختصاص محكمة الجنايات، 1953لسنة  269ا�مر رقم 
  بشأن اختصاصات النيابة العامة، 1956لسنة  473ا�مر رقم 
بشأن تخويل النائب العام ومن يمثله صVحيات قضاة التحقيق في الوفيات المشتبه  1957لسنة  554ا�مر رقم 

  فيھا،
  ،1962لسنة  2قانون رد ا;عتبار رقم 

، المعمول بھا في 1940الفصل السادس والعشرون من أصول المحاكمات الفلسطيني لدى محاكم الصلح لسنة 
  .محافظات غزة

  :ثانياً 
  ،1952لسنة  15قانون محاكم الصلح ا�ردني رقم 

  ،1959لسنة  9قانون انتھاك حرمة المحاكم ا�ردني رقم 
  ،1961لسنة  9قانون أصول المحاكمات الجزائية ا�ردني رقم 

  المعمول بھا في محافظات الضفة،
  وبعد إقرار المجلس التشريعي 

  :أصدرنا القانون التالي



  الكتاب ا�ول 
  الدعوى الجزائية وجمع ا�ستد��ت والتحقيق 

  الباب ا�ول 
  الدعوى الجزائية 

  الفصل ا�ول 
  من له حق إقامة الدعوى الجزائية 

   1مادة 
   وقفھا والتنازل عنھاتحريك الدعوى الجزائية و

تختص النيابة العامة دون غيرھا بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتھا و; تقام من غيرھا إ; في ا�حوال المبينة 
  .في القانون

و; يجوز وقف الدعوى أو التنازل عنھا أو تركھا أو تعطيل سيرھا أو التصالح عليھا، إ; في الحا;ت الواردة في 
  .القانون

  ) 2(مادة 
  مباشرة الدعوى الجزائية 

  . يباشر النائب العام الدعوى الجزائية بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة

  ) 3(مادة 
   وجوب تحريك الدعوى الجزائية

على النيابة العامة تحريك الدعوى الجزائية إذا أقام المتضرر نفسه مدعياً بالحق المدني وفقاً للقواعد المعينة في 
  .نونالقا

  ) 4(مادة 
   قيود تحريك الدعوى الجزائية

; يجوز للنيابة العامة إجراء التحقيق أو إقامة الدعوى الجزائية التي علق القانون مباشرتھا على شكوى أو  -1
ادعاء مدني أو طلب أو إذن إ; بناًء على شكوى كتابية أو شفھية من المجني عليه أو وكيله الخاص أو ادعاء 

  .من وكيله الخاص أو إذن أو طلب من الجھة المختصة مدني منه أو
يجوز في الدعاوى التي قيد القانون مباشرتھا على شكوى أو ادعاء بالحق المدني من المجني عليه التنازل  -2

عنھا حتى يصدر في الدعوى حكم نھائي، وإذا تعدد المجني عليھم ; يعتد بالتنازل إ; إذا صدر من جميعھم، 
  .لنسبة �حد المتھمين يعتبر تناز;ً بحق اDخرينوالتنازل با

إذا تعدد المجني عليھم يكفي الشكوى من أحدھم وإذا تعدد المتھمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدھم، تعتبر  -3
  .مقدمة ضد الباقين

  ) 5(مادة 
   مدة سقوط الحق بتقديم الشكوى

ى الجزائية وجود الشكوى أو ادعاء بالحق المدني من في جميع ا�حوال التي يشترط فيھا القانون aقامة الدعو
المجني عليه أو غيره ; تقبل الشكوى بعد مرور ثVثة أشھر من يوم علم المجني عليه بھا وبمرتكبھا ما لم ينص 

  .القانون على خVف ذلك

  ) 6(مادة 
   تقديم الشكوى من الولي أو الوصي أو القيم



من ھذا القانون لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو ) 5(المشار إليھا في المادة  إذا كان المجني عليه في ا�حوال -1
  .كان مصاباً بعاھة في عقله تقدم الشكوى من وليه أو وصيه أو القيم عليه

  .إذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله تقوم النيابة العامة مقامه -2

  ) 7(مادة 
   الحق بالشكوى بالوفاة انقضاء

ينقضي الحق في الشكوى بموت المجني عليه، وإذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى فV يؤثر ذلك في سير الدعوى 
وينتقل حقه في التنازل إلى ورثته إ; في دعوى الزنا، فrي واحد من أو;د الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه 

  .عوىأن يتنازل عن الشكوى وتنقضي الد

  ) 8(مادة 
  المتھم 

  .كل شخص تقام عليه دعوى جزائية يسمى متھماً 

  الفصل الثاني 
   انقضاء الدعوى الجزائية

  ) 9(مادة 
   حا�ت انقضاء الدعوى الجزائية

  :تنقضي الدعوى الجزائية في إحدى الحا;ت التالية
  .إلغاء القانون الذي يجرم الفعل -1
  .العفو العام -2
  .وفاة المتھم -3
  .التقادم -4
  .صدور حكم نھائي فيھا -5
  .أية أسباب أخرى ينص عليھا القانون -6

  ) 10(مادة 
   أثر انقضاء الدعوى الجزائية على المواد المضبوطة

  .انقضاء الدعوى الجزائية ; يحول دون مصادرة المواد المضبوطة -1
ي ; تعد حيازتھا جريمة، ما لم ينقض ھذا للمتضرر من الجريمة الحق في المطالبة برد المواد المضبوطة الت -2

  .الحق طبقاً للقانون

  ) 11(مادة 
   المحكمة المختصة با�دعاء بالحق المدني

يبقى ا;دعاء بالحق المدني من اختصاص المحكمة المنظور أمامھا الدعوى الجزائية وإذا كانت الدعوى الجزائية 
  .المدنية المختصةلم ترفع يكون ا;ختصاص بالدعوى المدنية للمحكمة 

  ) 12(مادة 
   تقادم الدعوى الجزائية ودعوى الحق المدني

تنقضي الدعوى الجزائية ودعوى الحق المدني بمضي عشر سنوات في الجنايات وثVث سنوات في الجنح  -1
  .وسنة واحدة في المخالفات ما لم ينص القانون على خVف ذلك

  .يع الحا;ت، اعتباراً من تاريخ آخر إجراء تم فيھاتحتسب مدة تقادم الدعوى الجزائية في جم -2



مع عدم اaخVل بأحكام الفقرتين السابقتين ; تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجزائية في جرائم الموظفين  -3
  .العموميين إ; من تاريخ اكتشاف الجريمة أو انتھاء الخدمة أو زوال الصفة

  ) 13(مادة 
   انقطاع التقادم

التقادم باتخاذ أي إجراء من إجراءات جمع ا;ستد;;ت أو التحقيق أو ا;تھام أو المحاكمة إذا اتخذت تنقطع مدة 
في مواجھة المتھم، أو إذا أخطر بھا بشكل رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداًء من يوم ا;نقطاع وإذا تعددت 

  .اaجراءات التي تقطع المدة فإن سريانھا يبدأ من تاريخ آخر إجراء

  ) 14(مادة 
   أثر انقطاع المدة بالنسبة للمتھمين اXخرين

انقطاع المدة بالنسبة �حد المتھمين يترتب عليه انقطاعھا بالنسبة للمتھمين اDخرين، ولو لم تكن قد اتخذت ضدھم 
  .إجراءات قاطعة للمدة

  ) 15(مادة 
   منع وقف التقادم

  .ائية �ي سبب كان; يوقف سريان المدة التي تسقط بھا الدعوى الجز

  ) 16(مادة 
  التصالح 

يجوز التصالح في مواد المخالفات والجنح المعاقب عليھا بالغرامة فقط، وعلى مأمور الضبط القضائي المختص 
عند تحرير المحضر أن يعرض التصالح على المتھم أو وكيله في المخالفات ويثبت ذلك في محضره، ويكون 

  .ابة العامةعرض التصالح في الجنح من الني

  ) 17(مادة 
   دفع مبلغ التصالح

على المتھم الذي يقبل التصالح أن يدفع خVل خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لقبول التصالح مبلغاً يعادل ربع 
  .أيھما أقل - إن وجد- الحد ا�قصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد ا�دنى المقرر لھا 

  ) 18(مادة 
   التصالحأثر دفع مبلغ 

  .تنقضي الدعوى الجزائية بدفع مبلغ التصالح و; يكون لذلك تأثير على الدعوى المدنية

  الباب الثاني 
   في جميع ا�ستد��ت وإقامة الدعوى

  الفصل ا�ول 
   مأمورو الضبطية القضائية وواجباتھم

  ) 19(مادة 
   تولي النيابة العامة مھام الضبط القضائي



  .ابة العامة مھام الضبط القضائي واaشراف على مأموري الضبط كل في دائرة اختصاصهيتولى أعضاء الني -1
يتولى مأمورو الضبط القضائي البحث وا;ستقصاء عن الجرائم ومرتكبيھا وجمع ا;ستد;;ت التي تلزم  -2

  .للتحقيق في الدعوى

  ) 20(مادة 
   الرقابة على مأموري الضبط القضائي

  .على مأموري الضبط القضائي ويخضعون لمراقبته فيما يتعلق بأعمال وظيفتھم يشرف النائب العام -1
للنائب العام أن يطلب من الجھات المختصة اتخاذ اaجراءات التأديبية بحق كل من يقع منه مخالفة لواجباته أو  -2

  .تقصير في عمله، و; يمنع ذلك من مساءلته جزائياً 

  ) 21(مادة 
   القضائيفئات ممنوحة صفة الضبط 

  :يكون من مأموري الضبط القضائي
  .مدير الشرطة ونوابه ومساعدوه ومديرو شرطة المحافظات واaدارات العامة -1
  .ضباط وضباط صف الشرطة، كل في دائرة اختصاصه -2
  .رؤساء المراكب البحرية والجوية -3
  .الموظفون الذين خولوا صVحيات الضبط القضائي بموجب القانون -4

  ) 22(مادة 
   مھام مأموري الضبط القضائي

  :وفقاً �حكام القانون على مأموري الضبط القيام بما يلي
  .قبول البVغات والشكاوى التي ترد إليھم بشأن الجرائم وعرضھا دون تأخير على النيابة العامة -1
نة بالخبراء المختصين إجراء الكشف والمعاينة والحصول على اaيضاحات الVزمة لتسھيل التحقيق وا;ستعا -2

  .والشھود دون حلف يمين
  .اتخاذ جميع الوسائل الVزمة للمحافظة على أدلة الجريمة -3
  .إثبات جميع اaجراءات التي يقومون بھا في محاضر رسمية بعد توقيعھا منھم ومن المعنيين بھا -4

  ) 23(مادة 
   إحالة المحاضر والمضبوطات إلى المحكمة ومتابعتھا

من ھذا القانون، يحيل مأمورو الضبط القضائي ذو ا;ختصاص  18، 17، 16اaخVل بأحكام المواد مع عدم 
  .الخاص المحاضر والمضبوطات المتعلقة بالمخالفات التي يختصون بھا إلى المحكمة المختصة ويتابعونھا أمامھا

  ) 24(مادة 
   واجب ا�شخاص في التبليغ عن الجرائم

أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنھا ما لم يكن القانون قد علق  لكل من علم بوقوع جريمة
  .تحريك الدعوى الجزائية الناشئة عنھا على شكوى أو طلب أو إذن

  ) 25(مادة 
   واجب الموظفين العموميين في التبليغ عن الجرائم

عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع  يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة
جريمة أن يبلغ عنھا السلطات المختصة ما لم يكن القانون قد علق تحريك الدعوى الجزائية الناشئة عنھا على 

  .شكوى أو طلب أو إذن



  الفصل الثاني 
   في التلبس بالجريمة

  ) 26(مادة 
   حا�ت التلبس بالجريمة

  :في إحدى الحا;ت التاليةتكون الجريمة متلبساً بھا 
  .حال ارتكابھا أو عقب ارتكابھا ببرھة وجيزة -1
  .إذا تبع المجني عليه مرتكبھا أو تبعته العامة بصخب أو صياح أثر وقوعھا -2
إذا وجد مرتكبھا بعد وقوعھا بوقت قريب حامVً آ;ت أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقاً أو أشياء أخرى يستدل منھا  -3

  .فاعل أو شريك فيھا، أو إذا وجدت به في ھذا الوقت آثار أو عVمات تفيد ذلكعلى أنه 

  ) 27(مادة 
   واجبات مأمور الضبط في حالة التلبس

يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى مكان الجريمة، ويعاين 
الة ا�ماكن وا�شخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال اDثار المادية لھا ويتحفظ عليھا، ويثبت ح

من كان حاضراً أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الجريمة ومرتكبيھا، ويجب عليه أن يخطر 
إلى  النيابة العامة فوراً بانتقاله، ويجب على عضو النيابة المختص بمجرد إخطاره بجناية متلبس بھا ا;نتقال فوراً 

  .مكان الجريمة

  ) 28(مادة 
   صMحية منع الحاضرين من المغادرة في حالة التلبس

لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة مكان الجريمة أو  -1
على إيضاحات في شأن  ا;بتعاد عنھا حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يحضر في الحال من يمكن الحصول منه

  .الواقعة
أعVه أو يمتنع عن الحضور يعاقب بالحبس مدة ; تزيد على شھر أو بغرامة ) 1(كل من يخالف أحكام الفقرة  -2

  .; تتجاوز خمسين ديناراً أردنياً أو ما يعادلھا بالعملة المتداولة قانوناً 

  الفصل الثالث 
   في القبض على المتھم

  ) 29(مادة 
   ى ا�شخاص ومعاملتھمالقبض عل

; يجوز القبض على أحد أو حبسه إ; بأمر من الجھة المختصة بذلك قانوناً، كما تجب معاملته بما يحفظ كرامته، 
  .و; يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً 

  ) 30(مادة 
   القبض على ا�شخاص بM مذكرة

  :جد د;ئل على اتھامه في ا�حوال التاليةلمأمور الضبط القضائي أن يقبض بV مذكرة على أي شخص حاضر تو
  .حالة التلبس في الجنايات، أو الجنح التي تستوجب عقوبة الحبس مدة تزيد على ستة أشھر -1
إذا عارض مأمور الضبط القضائي أثناء قيامه بواجبات وظيفته أو كان موقوفاً بوجه مشروع وفر أو حاول  -2

  .الفرار من مكان التوقيف
ب جرماً أو اتھم أمامه بارتكاب جريمة، ورفض إعطاءه اسمه أو عنوانه أو لم يكن له مكان سكن إذا ارتك -3

  .معروف أو ثابت في فلسطين



  ) 31(مادة 
   استصدار أمر قبض وإحضار

إذا لم يكن المتھم حاضراً في ا�حوال المبينة في المادة السابقة يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يستصدر  -1
  .قبض عليه وإحضاره ويدون ذلك في المحضرأمراً بال

إذا وجدت د;ئل كافية على اتھام شخص بارتكاب جناية أو جنحة تزيد عقوبتھا على الحبس ستة أشھر، جاز  -2
  .لمأمور الضبط القضائي أن يطلب من النيابة العامة إصدار أمر القبض عليه

  ) 32(مادة 
   توقيف الجناة من قبل العامة

لجاني متلبساً بجناية أو جنحة يجوز فيھا توقيفه بموجب القانون أن يتحفظ عليه ويسلمه إلى أقرب لكل من شاھد ا
  .مركز شرطة، وذلك دون انتظار صدور أمر من النيابة العامة بالقبض عليه

  ) 33(مادة 
  القبض على المتھم في الجرائم المعلقة على الشكوى 

لبس بھا التي يتوقف تحريك الدعوى الناشئة عنھا على شكوى، إ; إذا ; يجوز القبض على المتھم في الجرائم المت
  صرح بالشكوى من يملك تقديمھا، ويجوز أن تقدم لمن يكون حاضراً من أعضاء السلطة العامة المختصين

  ) 34(مادة 
   السماع الفوري �قوال المقبوض عليه

عليه فإذا لم يأِت بمبرر إطVق سراحه يرسله يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فوراً أقوال المقبوض 
  .خVل أربع وعشرين ساعة إلى وكيل النيابة المختص

  ) 35(مادة 
   إبداء مقاومة أو محاولة الفرار

إذا أبدى الشخص الذي يراد القبض عليه مقاومة أو حاول التخلص من القبض عليه أو الفرار جاز لمأمور الضبط 
  .سائل المعقولة الضرورية للقبض عليهالقضائي أن يستعمل جميع الو

  ) 36(مادة 
   تجريد المقبوض عليه من ا�سلحة وا�دوات

يجوز لمأمور الضبط القضائي أو لمن يقبض على شخص أن يجرده من ا�سلحة وا�دوات التي يجدھا بحوزته، 
  .وأن يسلمھا إلى الجھة المختصة التي يقضي القانون بإحضار المقبوض عليه أمامھا

  ) 37(ادة م
  المساعدة في القبض 

يجوز لكل شخص أن يساعد مأمور الضبط القضائي أو أي شخص آخر يطلب مساعدته بصورة معقولة للقبض 
  .على شخص فوض بالقبض عليه أو الحيلولة دون فراره

  ) 38(مادة 
   تفتيش المقبوض عليه وتحرير قائمة بالمضبوطات

نوناً على المتھم، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه ويحرر قائمة في ا�حوال التي يجوز القبض فيھا قا -1
  .بالمضبوطات يوقعھا والمقبوض عليه ويضعھا في المكان المخصص لذلك

  .يسلم المقبوض عليه صورة من قائمة المضبوطات إذا طلب ذلك -2



  الفصل الرابع 
  في التفتيش 

  ) 39(مادة 
   دخول المنازل وتفتيشھا

نازل تفتيشھا عمل من أعمال التحقيق ; يتم إ; بمذكرة من قبل النيابة العامة أو في حضورھا، بناًء دخول الم -1
على اتھام موجه إلى شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابھا، أو 

  .لوجود قرائن قوية على أنه يحوز أشياء تتعلق بالجريمة
  .ن تكون مذكرة التفتيش مسببةيجب أ -2
  .تحرر المذكرة باسم واحد أو أكثر من مأموري الضبط القضائي -3

  ) 40(مادة 
  مذكرات التفتيش 

  :توقع مذكرات التفتيش من عضو النيابة المختص وتشمل ما يلي
  .اسم صاحب المنزل المراد تفتيشه وشھرته -1
  .عنوان المنزل المراد تفتيشه -2
  .تفتيشالغرض من ال -3
  .اسم مأمور الضبط القضائي المصرح له بالتفتيش -4
  .المدة التي تسري خVلھا مذكرة التفتيش -5
  .تاريخ وساعة إصدارھا -6

  ) 41(مادة 
  وقت تفتيش المنازل 

تفتيش المنازل يجب أن يكون نھاراً و; يجوز دخولھا ليVً، إ; إذا كانت الجريمة متلبساً بھا، أو كانت ظروف 
  .تعجال تستوجب ذلكا;س

  ) 42(مادة 
   السماح بالدخول وتقديم التسھيMت

يتعين على المقيم في المنزل، أو المسؤول عن المكان المراد تفتيشه أن يسمح بالدخول إليه، وأن يقدم التسھيVت 
  .الVزمة، فإذا رفض السماح بدخوله، جاز لمأمور الضبط القضائي تنفيذ ذلك بالقوة

  ) 43(مادة 
  ر التفتيش حضو

يتم التفتيش بحضور المتھم أو حائز المنزل، فإذا تعذر حضوره، يجري التفتيش بحضور شاھدين من أقاربه أو 
  .جيرانه ويدون ذلك في محضر التفتيش

  ) 44(مادة 
  تفتيش ا�شخاص 

مواد التي يجري إذا اشتبه �سباب معقولة بأن شخصاً موجوداً في المحل الذي يجري التفتيش فيه يخفي مادة من ال
  .التفتيش عنھا جاز لمأمور الضبط أن يفتشه

  ) 45(مادة 
   التحفظ على ا�شخاص خشية عرقلة التفتيش



إذا وجد أشخاص داخل المنزل أثناء تفتيشه فللقائم على التفتيش أن يتحفظ عليھم إذا خشي قيامھم بعرقلة التفتيش 
  .لتفتيشأو تعطيله، على أن يخلي سبيلھم عقد ا;نتھاء من ا

  ) 46(مادة 
  التفتيش عند ا�متناع عن إبراز المستندات 

إذا رأى عضو النيابة ضرورة aبراز أي مستند أو شيء له عVقة بالتحقيق أو امتنع الشخص الحائز له عن 
  .إبرازه بغير عذر مقبول جاز له أن يأمر بإجراء التفتيش والضبط الVزمين

  ) 47(مادة 
  تفتيش ا?ناث 

  .الشخص المراد تفتيشه أنثى، فV يجوز تفتيشھا إ; بواسطة أنثى ينتدبھا لذلك القائم بالتفتيش إذا كان

  ) 48(مادة 
  دخول المنازل بدون مذكرة 

  :; يجوز دخول المنازل من السلطات المختصة بدون مذكرة إ; في إحدى الحا;ت التالية
  .طلب المساعدة من الداخل -1
  .حالة الرحيق أو الغرق -2
  .إذا كان ھناك جريمة متلبساً بھا -3
  .في حالة تعقب شخص يجب القبض عليه، أو شخص فر من مكان أوقف فيه بوجه مشروع -4

  ) 49(مادة 
  ا�ستعانة بقوات الشرطة 

لمأموري الضبط القضائي في حالة قيامھم بواجباتھم أثناء عملية التفتيش أن يستعينوا بقوات الشرطة أو القوة 
  .إذا لزم ا�مر العسكرية

  ) 50(مادة 
  حدود التفتيش وضبط ا�شياء 

; يجوز التفتيش إ; عن ا�شياء الخاصة بالجريمة الجاري التحقيق بشأنھا ومع ذلك إذا ظھر عرضاً أثناء  -1
التفتيش وجود أشياء تعد حيازتھا في حد ذاتھا جريمة، أو تفيد بكشف الحقيقة في جريمة أخرى، جاز لمأمور 

  .القضائي ضبطھا الضبط
يتم ضبط جميع ا�شياء التي يعثر عليھا أثناء إجراء التفتيش والمتعلقة بالجريمة وتحرز وتحفظ وتثبت في  -2

  .محضر التفتيش وتحال إلى الجھات المختصة
إذا وجدت في المنزل الذي تم تفتيشه أوراق مختومة أو مغلقة بأية طريقة أخرى فV يجوز لمأمور الضبط  -3

  .ائي أن يفضھاالقض
يحرر محضر التفتيش من قبل القائم عليه، ويذكر فيه ا�شياء التي تم ضبطھا وا�مكنة التي وجدت فيھا ويوقع  -4

  .عليه ومن حضر إجراءات التفتيش

  ) 51(مادة 
   ضبط المراسMت لدى مكاتب البرق والبريد

ريد الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات للنائب العام أو أحد مساعديه أن يضبط لدى مكاتب البرق والب -1
  .والطرود والبرقيات المتعلقة بالجريمة وشخص مرتكبھا

كما يجوز له مراقبة المحادثات السلكية والVسلكية، وإجراء تسجيVت �حاديث في مكان خاص بناًء على إذن  -2
نحة يعاقب عليھا بالحبس لمدة ; تقل عن من قاضي الصلح متى كان لذلك فائدة في إظھار الحقيقة في جناية أو ج

  .سنة



يجب أن يكون أمر الضبط أو إذن المراقبة أو التسجيل مسبباً، ولمدة ; تتجاوز خمسة عشر يوماً قابلة للتجديد  -3
  .لمرة واحدة

  ) 52(مادة 
  البطMن 

  .يترتب البطVن على عدم مراعاة أي حكم من أحكام ھذا الفصل

  الفصل الخامس 
   النيابة العامة بعد جمع ا�ستد��ت تصرفات

  ) 53(مادة 
  إقامة الدعوى بناء على محضر جمع ا�ستد��ت 

إذا رأت النيابة العامة في مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة aقامتھا بناًء على محضر جمع ا;ستد;;ت 
  .تكلف المتھم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة

  ) 54(مادة 
   إقامة الدعوى ضد الموظفين العامين

; يجوز لغير النائب العام أو أحد مساعديه إقامة الدعوى الجزائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد أعضاء 
  .الضبطية القضائية لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببھا

  الباب الثالث 
  التحقيق 

  الفصل ا�ول 
  مباشرة التحقيق 

  ) 55(ادة م
  اختصاص النيابة العامة بمباشرة التحقيق 

  .تختص النيابة العامة دون غيرھا بالتحقيق في الجرائم والتصرف فيھا -1
للنائب العام أو وكيل النيابة العامة المختص تفويض أحد أعضاء الضبط القضائي المختص بالقيام بأي من  -2

  .واب المتھم في مواد الجناياتأعمال التحقيق في دعوى محددة، وذلك عدا استج
  .; يجوز أن يكون التفويض عاماً  -3
  .يتمتع المفوض في حدود تفويضه بجميع السلطات المخولة لوكيل النيابة -4

  ) 56(مادة 
  مباشرة التحقيق فور العلم 

  .تباشر النيابة العامة التحقيق فور علمھا بالجريمة

  ) 57(مادة 
  ا?نابة في اتخاذ ا?جراءات 

لوكيل النيابة إذا اقتضى ا�مر اتخاذ إجراء من اaجراءات خارج دائرة اختصاصه أن ينيب عنه وكيل نيابة تلك 
  .الدائرة، الذي يكون له جميع الصVحيات بھذا الشأن



  ) 58(مادة 
  تدوين المحاضر والتوقيع عليھا 

  .ويوقعھا معهيصطحب وكيل النيابة في جميع إجراءات التحقيق كاتباً لتدوين المحاضر 

  ) 59(مادة 
  حظر إفشاء إجراءات التحقيق أو نتائجھا 

تكون إجراءات التحقيق أو النتائج التي تسفر عنھا من ا�سرار التي ; يجوز إفشاؤھا، ويعتبر إفشاؤھا جريمة 
  .يعاقب عليھا القانون

  ) 60(مادة 
  لغة التحقيق 

أقوال الخصوم أو الشھود الذين يجھلونھا بواسطة مترجم يجري التحقيق باللغة العربية، ويسمع وكيل النيابة 
  .يحلف يميناً بأن يؤدي مھمته بالصدق وا�مانة

  ) 61(مادة 
  إعMن مباشرة التحقيق ومكانه 

  .يعلن الخصوم باليوم الذي يباشر فيه التحقيق ومكانه

  ) 62(مادة 
  تقديم الدفوع والطلبات أمام وكيل النيابة 

  .وا لوكيل النيابة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمھا أثناء التحقيقيجوز للخصوم أن يقدم

  ) 63(مادة 
  طلب صور من أوراق التحقيق 

يجوز للمتھم والمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية أن يطلبوا على نفقتھم صوراً من أوراق التحقيق أو 
  .مستنداته

  الفصل الثاني 
  ندب الخبراء 

  ) 64(مادة 
  بالخبراء  ا�ستعانة

يستعين وكيل النيابة العامة بالطبيب المختص وغيره من الخبراء aثبات حالة الجريمة المرتكبة، ويقوم الطبيب 
المنتدب لذلك وغيره من الخبراء باتخاذ اaجراءات الVزمة تحت إشراف الجھة المختصة بالتحقيق، وللمحقق 

  .مصلحة التحقيق تقتضي بذلكالحضور أثناء مباشرة أعمال الخبراء، إذا قدر أن 

  ) 65(مادة 
  قيام الخبير بعمله بدون حضور الخصوم 

  .يجوز للخبير الفني أن يقوم بعمله بدون حضور الخصوم

  ) 66(مادة 
  موعد تقديم الخبير للتقرير 



عاة وجود يلتزم الخبير بتقديم تقرير فني عن عمله خVل الموعد الذي يحدده وكيل النيابة العامة المحقق، مع مرا
  .ا�شياء القابلة للتلف

  ) 67(مادة 
  استبدال الخبير 

  .يجوز لوكيل النيابة العامة استبدال الخبير إذا أخل بواجباته، أو لم يقدم تقريره خVل الفقرة المحددة

  ) 68(مادة 
  حلف اليمين 

له ما لم يكن مقيداً في يجب أن يقوم الخبير بحلف اليمين بأن يؤدي عمله بنزاھة وصدق، وذلك قبل البدء بعم
  .جدول الخبراء المعتمدين قانوناً 

  ) 69(مادة 
  تسبيب التقرير وتوقيعه 

  .يقدم الخبير تقريره مسبباً ويوقع على كل صفحة منه

  ) 70(مادة 
  استعانة المتھم بخبير استشاري 

يترتب على ذلك تأخير للمتھم أن يستعين بخبير استشاري، ويطلب تمكينه من ا;طVع على ا�وراق، على أ; 
  .السير في اaجراءات

  ) 71(مادة 
  رد الخبير 

للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب جدية لذلك، ويقدم طلب الرد إلى وكيل النيابة المحقق، ويتعين أن يكون 
من تاريخ مسبباً، وعلى وكيل النيابة العامة عرضه على النائب العام أو أحد مساعديه للفصل فيه خVل ثVثة أيام 

تقديمه، ويترتب على تقديم ھذا الطلب عدم استمرار الخبير في عمله، ما لم يتقرر غير ذلك ويتعين أن يكون 
  .القرار مسبباً 

  الفصل الثالث 
  التصرف في ا�شياء المضبوطة 

  ) 72(مادة 
  حفظ المضبوطات والتصرف فيھا 

  .ودع في مخزن النيابة أو المكان الذي تقرره لذلكتوضع المضبوطات في حرز مغلق وتكتب عليھا بياناتھا وت -1
إذا كان الشيء المضبوط قابVً للتلف بمرور الزمن أو مما يستلزم حفظه نفقات تفوق قيمته يجوز للنيابة العامة  -2

أو المحكمة أن تأمر ببيعه بالمزاد العلني، إذا سمحت بذلك مقتضيات التحقيق، وتودع حصيلة البيع في خزينة 
كمة، ولصاحبه الحق في أن يطالب بالثمن الذي بيع به خVل سنة من تاريخ انقضاء الدعوى وإ; آل إلى المح

  .الدولة ودون الحاجة إلى حكم بذلك

  ) 73(مادة 
  رد المضبوطات 

يجوز أن ترد المضبوطات ولو كان ذلك قبل الحكم ما لم تكون ;زمة لسير الدعوى، أو محVً للمصادرة  -1
  .ذلك بناًء على طلب من كانت له حيازتھا وقت ضبطھاالوجوبية و



إذا كانت المضبوطات ھي التي وقعت عليھا الجريمة أو تحصلت منھا، فيكون ردھا إلى من فقد حيازتھا  -2
  .بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه الحق في حبسھا وفقاً للقانون

  ) 74(مادة 
  أمر رد المضبوطات 

  .يابة العامة، ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوىيصدر ا�مر بالرد من الن

  ) 75(مادة 
  بيان كيفية التصرف با�وراق 

  .يجب أن يتضمن ا�مر بحفظ ا�وراق أو الحكم الصادر في الدعوى، كيفية التصرف في المضبوطات

  ) 76(مادة 
  المنازعة بشأن المضبوطات 

  .لمضبوطات مراجعة المحكمة المدنية المختصةيجوز للخصوم عند حصول المنازعة بشأن ا

  الفصل الرابع 
  سماع الشھود 

  ) 77(مادة 
  سماع الشھادة 

لوكيل النيابة أو المحقق المفوض استدعاء جميع ا�شخاص الذين يرى إمكانية ا;ستفادة من شھادتھم في كشف 
ا;ستماع إلى أقوال أي شاھد يحضر من  الحقيقة، سواء وردت أسماؤھم في التبليغات أو الشكاوى أو لم ترد، وله

  .تلقاء نفسه، وفي ھذه الحالة يثبت ذلك في المحضر

  ) 78(مادة 
  استدعاء الشھود 

يكلف وكيل النيابة الجھات المختصة باستدعاء الشھود بمذكرات دعوة تبلغ لھم قبل الموعد المحدد لسماع أقوالھم 
  .بأربع وعشرين ساعة على ا�قل

  ) 79(مادة 
  ثبت من ھوية الشاھد الت

يقوم وكيل النيابة بالتثبت من ھوية الشاھد واسمه وعمره ومھنته وموطنه وعنوانه ومدة صلته بأحد الخصوم 
  .ويثبت ذلك في المحضر، قبل ا;ستماع إلى أقوال الشاھد وتدوينھا

  ) 80(مادة 
  إد�ء الشھود بأقوالھم وتحرير محضر بإفاداتھم 

رادى أمام وكيل النيابة بعد حلف اليمين بحضور كاتب التحقيق، ويحرر محضر بإفادتھم يدلي الشھود بأقوالھم ف
  .وا�سئلة الموجھة إليھم

  ) 81(مادة 
  تMوة إفادة الشاھد عليه ومصادقته عليھا 



  تتلى على الشاھد إفادته ويصادق عليھا بتوقيعه أو ببصمة اصبعه، و
  .في المحضر، وتوقع اaفادة من وكيل النيابة وكاتب التحقيق إذا امتنع أو تعذر ا�مر عليه يشار إلى ذلك

  ) 82(مادة 
  توجيه ا�سئلة للشاھد 

يجوز للخصوم بعد ا;نتھاء من سماع أقوال الشاھد أن يطلبوا من وكيل النيابة أو المحقق المفوض سؤال  -1
  .الشاھد عن نقاط لم ترد في شھادته

  .أي سؤال للشاھد ; صلة له بالدعوى أو غير مجد في كشف الحقيقةيجوز لوكيل النيابة أن يرفض توجيه  -2

  ) 83(مادة 
  سماع الشھادة على سبيل ا�ستئناس وا?عفاء من اليمين 

  .تسمع على سبيل ا;ستئناس إفادة ا�شخاص الذين لم يتموا الخمس عشرة سنة من أعمارھم دون حلف يمين -1
  .لف اليمين ما لم تكن الجريمة قد وقعت على أي منھميعفى أصول المتھم وفروعه وزوجه من ح -2

  ) 84(مادة 
  مواجھة الشھود 

  .لوكيل النيابة مواجھة الشھود ببعضھم البعض، ومواجھتھم بالمتھم، إذا اقتضى ا�مر ذلك

  ) 85(مادة 
  إصدار مذكرة إحضار بحق الشاھد 

تدعاء ثان للحضور، فإذا تغيب بعد ذلك يصدر إذا لم يحضر الشاھد بعد استدعائه للمرة ا�ولى، يوجه إليه اس
  .وكيل النيابة مذكرة إحضار بحقه

  ) 86(مادة 
  تعذر حضور الشاھد �سباب صحية 

إذا تعذر حضور الشاھد �سباب صحية، ينتقل وكيل النيابة إلى محل إقامته لسماع أقواله إذا كان مقيماً في دائرة 
لدائرة، فعليه أن ينيب وكيل النيابة المختص في تلك الدائرة لسماع اختصاصه، أما إذا كان مقيماً خارج ھذه ا

  .شھادته، وترسل الشھادة في ظرف مختوم لوكيل النيابة المكلف بالتحقيق

  ) 87(مادة 
  الشاھد الذي � تمنعه حالته الصحية من الحضور 

  .له إصدار مذكرة إحضار بحقهإذا تبين لوكيل النيابة أن حالة الشاھد الصحية لم تكن لتمنعه من الحضور، ف

  ) 88(مادة 
  حضور الشاھد وامتناعه عن أداء الشھادة أو حلف اليمين 

إذا حضر الشاھد وامتنع عن أداء الشھادة، أو عن حلف اليمين بدون عذر مقبول، يعاقب من قبل المحكمة 
ا يعادلھا بالعملة المتداولة قانوناً، المختصة بغرامة ; تقل عن خمسين ديناراً و; تزيد على مائة دينار أردني أو م

أو الحبس مدة أسبوع أو بكلتا العقوبتين، فإذا عدل الشاھد عن امتناعه قبل انتھاء المحاكمة جاز إعفاؤه من 
  .العقوبة

  ) 89(مادة 
  مخالفة اليمين لعقيدة الشاھد 



  .وين أقواله بعد تأكيده أنه سيقول الصدقإذا اقتنع وكيل النيابة أن حلف اليمين يخالف عقيدة الشاھد الدينية جاز تد

  ) 90(مادة 
  حلف اليمين من قبل رجال الدين 

إذا دعي أحد رجال الدين لتأدية الشھادة أمام وكيل النيابة أو المحكمة طلب أن يحلف اليمين بين يدي أسقفه أو 
أنه سيجيب بالصدق على ما يلقى  رئيسه الديني، عليه أن يتوجه إلى أيھما في الحال، ويؤدي اليمين أمامه مقسماً 

  .عليه من أسئلة، ثم يعود بشھادة من ذلك المرجع بأنه حلف اليمين وتسمع بعد ذلك شھادته

  ) 91(مادة 
  حظر الشطب أو ا?ضافة في محضر الشھادة 

; يجوز أن يحصل حك أو شطب أو إضافة في محضر الشھادة، وإذا وجد ذلك، فعلى وكيل النيابة وكاتب 
  .يق والشاھد التوقيع عليه، وإ; عد الشطب أو اaضافة ;غياً التحق

  ) 92(مادة 
  ا�طMع على محاضر التحقيق 

للخصوم ووكVئھم وللمدعي بالحق المدني حق اaطVع على محاضر التحقيق حال ا;نتھاء منھا بعد حصولھم 
  .على إذن بذلك من النيابة العامة

  ) 93(مادة 
   مصاريف الشھود

  .المصاريف التي يستحقونھا بسبب حضورھم �داء الشھادة -بناًء على طلبھم- يل النيابة للشھود يقدر وك

  الفصل الخامس 
  ا�ستجواب 

  ) 94(مادة 
  تعريف ا�ستجواب 

ا;ستجواب ھو مناقشة المتھم بصورة تفصيلية بشأن ا�فعال المنسوبة إليه ومواجھته با;ستفسارات وا�سئلة 
  .مة، ومطالبته باaجابة عليھاوالشبھات، عن التھ

  ) 95(مادة 
  تولي وكيل النيابة ا�ستجواب 

  .يتولى وكيل النيابة استجواب المتھم في الجنايات جميعھا، والجنح التي يرى استجوابه فيھا

  ) 96(مادة 
  حضور المتھم �ول مرة للتحقيق معه 

قيق أن يتثبت من ھويته واسمه وعنوانه ومھنته يجب على وكيل النيابة عند حضور المتھم �ول مرة إلى التح -1
ويستجوبه بالتھمة المنسوبة إليه ويطالبه باaجابة عليھا، ويخطره أن من حقه ا;ستعانة بمحام، وأن كل ما يقوله 

  .يجوز تقديمه كدليل ضده من معرض البينة عند محاكمته
  .يجب إثبات أقوال المتھم في محضر ا;ستجواب -2

  ) 97(مادة 
  المتھم في الصمت وعدم ا?جابة  حق



  .للمتھم الحق في الصمت وعدم اaجابة على ا�سئلة الموجھة إليه -1
ساعة لحين حضور محاميه فإذا لم يحضر محاميه أو عدل عن  24للمتھم الحق في تأجيل ا;ستجواب مدة  -2

  .توكيل محام عنه، جاز استجوابه في الحال

  ) 98(مادة 
  دعوة محاميه للحضور استجواب المتھم قبل 

لوكيل النيابة استجواب المتھم قبل دعوة محاميه للحضور في حا;ت التلبس والضرورة وا;ستعجال والخوف من 
ضياع ا�دلة على أن تدون موجبات التعجيل في المحضر، وللمحامي الحق في اaطVع على أقوال المتھم عند 

  .انتھاء ا;ستجواب

  ) 99(مادة 
  متھم قبل استجوابه معاينة جسم ال

  .على وكيل النيابة قبل استجواب المتھم أن يعاين جسمه ويثبت كل ما يشاھده من إصابات ظاھرة وسبب حدوثھا

  ) 100(مادة 
  إجراء الفحوصات الطبية والنفسية 

إذا رأى بإجراء الفحوصات الطبية والنفسية للمتھم من قبل الجھات المختصة  -من تلقاء نفسه-يأمر وكيل النيابة 
  .ضرورة ذلك أو بناًء على طلب من المتھم أو محاميه

  ) 101(مادة 
  إثبات إبداء المتھم للدفاع 

يجب على وكيل النيابة في حالة إبداء المتھم أي دفاع أن يثبت ذلك في محضره وأن يدون أسماء الشھود الذين 
  .استشھد بھم ويأمر بحضورھم ويمنع اختVطھم لحين سؤالھم

  ) 102(مادة 
  ا�ستعانة بمحام أثناء التحقيق 

  .يحق لكل من الخصوم ا;ستعانة بمحام أثناء التحقيق -1
  .; يجوز للمحامي الكVم أثناء التحقيق إ; بإذن من وكيل النيابة، فإذا لم يأذن له وجب إثبات ذلك في المحضر -2
  .يخص موكلهيسمح للمحامي باaطVع على التحقيق السابق على ا;ستجواب فيما  -3
  .للمحامي أن يتقدم بمذكرة تتضمن مطالعته ومVحظاته -4

  ) 103(مادة 
  منع ا�تصال بالمتھم الموقوف 

يجوز لوكيل النيابة في مواد الجنايات ولمصلحة التحقيق أن يقرر منع ا;تصال بالمتھم الموقوف مدة ; تتجاوز 
لمنع على محاميه الذي يجوز له ا;تصال به في أي وقت عشرة أيام قابلة للتجديد لمرة واحدة، و; يسري ھذا ا

  .يريد، دون قيد أو رقابة

  ) 104(مادة 
  دفع المتھم بعدم ا�ختصاص أو بعدم القبول 

إذا دفع المتھم بعدم ا;ختصاص أو بعدم القبول أو بانقضاء الدعوى وجب عرض الدفع على النائب العام أو أحد 
  .عشرين ساعة بموجب قرار قابل لVستئناف أمام محكمة البدايةمساعديه للفصل فيه خVل أربع و



  ) 105(مادة 
  إجراء ا�ستجواب خMل أربع وعشرين ساعة 

يجب أن يتم ا;ستجواب خVل أربع وعشرين ساعة من تاريخ إرسال المتھم إلى وكيل النيابة الذي يأمر بتوقيفه أو 
  .إطVق سراحه

  الفصل السادس 
  حضار مذكرات الحضور وا?

  ) 106(مادة 
  إصدار مذكرات الحضور وا?حضار 

  .لوكيل النيابة أن يصدر بحق المتھم مذكرة حضور للتحقيق معه -1
  .إذا لم يحضر المتھم أو خشي فراره، جاز لوكيل النيابة أن يصدر بحقه مذكرة إحضار -2

  ) 107(مادة 
  تسليم المتھم إلى النيابة العامة واستجوابه 

ير المركز أو مكان التوقيف أن يسلم المتھم خVل أربع وعشرين ساعة إلى النيابة العامة للتحقيق يجب على مد -1
  .معه

يستجوب وكيل النيابة المتھم المطلوب بمذكرة حضور في الحال، أما المتھم المطلوب بمذكرة إحضار، فعلى  -2
  .يهوكيل النيابة أن يستجوبه خVل أربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض عل

  ) 108(مادة 
  التوقيف 

يجوز لوكيل النيابة توقيف المتھم بعد استجوابه لمدة ثمان وأربعين ساعة ويراعى تمديد التوقيف من قبل المحكمة 
  .طبقاً للقانون

  ) 109(مادة 
  تنفيذ مذكرات الحضور وا?حضار 

  .ذھاتنفذ مذكرات الحضور واaحضار فوراً، وتبقى مرعية اaجراء إلى حين تنفي -1
; يجوز تنفيذ مذكرة اaحضار بعد مضي ثVثة أشھر من تاريخ صدورھا ما لم يعتمدھا من أصدرھا لمدة  -2

  .أخرى

  ) 110(مادة 
  توقيع المذكرات والبيانات التي تشملھا 

توقع مذكرات الحضور واaحضار والتوقيف من الجھة المختصة قانوناً بذلك وتختم بخاتمھا الرسمي وتشمل ما 
  :يلي

  .اسم المتھم المطلوب إحضاره وأوصافه وشھرته -1
  .الجريمة المتھم بھا ومادة ا;تھام -2
  .عنوانه كامVً ومدة التوقيف إن وجدت -3

  ) 111(مادة 
  تولي مأموري الضبط القضائي تنفيذ المذكرات 



  :وفقاً �حكام القانون
  .ريتولى مأمورو الضبط القضائي تنفيذ مذكرات الحضور واaحضا -1
  .يجوز لمأموري الضبط القضائي تنفيذ مذكرات اaحضار بالقوة إذا لزم ا�مر -2

  ) 112(مادة 
  تبليغ مضمون المذكرة للشخص المقبوض عليه 

  .يجب على القائم بتنفيذ المذكرة أن يبلغ مضمونھا للشخص الذي قبض عليه، وأن يطلعه عليھا -1
قوة عند الضرورة إلى أي مكان يعتقد بناًء على أسباب معقولة بأن يجوز للقائم بتنفيذ المذكرة أن يدخل بال -2

  .الشخص الذي صدرت المذكرة بحقه موجود فيه

  ) 113(مادة 
  نفاذ مذكرات ا?حضار 

  .تكون مذكرات اaحضار نافذة في فلسطين وفي أي وقت من الليل والنھار

  ) 114(مادة 
  حالة المتھم الصحية � تسمح بإحضاره 

حالة المتھم الصحية ; تسمح بإحضاره، ينتقل وكيل النيابة للتحقيق معه إلى مكان إقامته، وله أن يأمر إذا كانت 
  .بإدخاله المستشفى إذا لزم ا�مر لعVجه، مع وضع الحراسة الVزمة عليه إذا رأى توقيفه

  الفصل السابع 
  التوقيف والحبس ا�حتياطي 

  ) 115(مادة 
  تسليم المقبوض عليه فورا 

  .على مأمور الضبط القضائي أن يسلم المقبوض عليه فوراً إلى مركز الشرطة

  ) 116(مادة 
  التحقيق فورا في أسباب القبض 

يتولى المسؤول عن مركز الشرطة الذي استلم المقبوض عليه دون مذكرة إحضار التحقيق فوراً في أسباب 
  .القبض

  ) 117(مادة 
  التحفظ على المقبوض عليه 

  :ؤول عن مركز الشرطة أن يحتفظ على المقبوض عليه إذا ما تبين لهعلى المس -1
  .أنه ارتكب جناية وفر أو حاول الفرار من المكان الموقوف فيه -أ

  .أنه ارتكب جنحة وليس له محل إقامة معروف أو ثابت في فلسطين - ب
  .بVغ النيابة العامة بذلك فوراً ; يجوز أن تزيد مدة التحفظ في جميع ا�حوال على أربع وعشرين ساعة ويتم إ -2

  ) 118(مادة 
  استجواب المقبوض عليه 

  من ھذا القانون) 105(يتولى وكيل النيابة استجواب المقبوض عليه بعد إبVغه بأمر القبض وفقاً �حكام المادة 



  ) 119(مادة 
  تمديد التوقيف من قبل قاضي الصلح 

مقبوض عليه أكثر من أربع وعشرين ساعة فلوكيل النيابة أن إذا اقتضت إجراءات التحقيق استمرار توقيف ال
  .يطلب من قاضي الصلح تمديد التوقيف لمدة ; تتجاوز خمسة عشر يوماً 

  ) 120(مادة 
  مدد التوقيف 

لقاضي الصلح بعد سماع أقوال ممثل النيابة والمقبوض عليه أن يفرج عنه، أو يوقفه لمدة ; تزيد على خمسة  -1
  .ما يجوز له تجديد توقيفه مدداً أخرى ; تزيد في مجموعھا على خمسة وأربعين يوماً ك. عشر يوماً 

أعVه، إ; إذا قدم طلب لتوقيفه من النائب ) 1(; يجوز أن يوقف أي شخص مدة تزيد على ما ذكر في الفقرة  -2
  .وقيف على خمسة وأربعين يوماً العام أو أحد مساعديه إلى محكمة البداية وفي ھذه الحالة ; يجوز أن تزيد مدة الت

على النيابة العامة عرض المتھم قبل انتھاء مدة الثVثة أشھر المشار إليھا في الفقرتين السابقتين على المحكمة  -3
  .المختصة بمحاكمته لتمديد توقيفه مدداً أخرى حتى انتھاء المحاكمة

لفقرات الثVث أعVه على ستة أشھر وإ; يفرج فوراً ; يجوز بأي حال أن تزيد مدد التوقيف المشار إليھا في ا -4
  .عن المتھم ما لم تتم إحالته إلى المحكمة المختصة لمحاكمته

; يجوز أن يستمر توقيف المتھم المقبوض عليه في جميع ا�حوال أكثر من مدة العقوبة المقررة للجريمة  -5
  .الموقوف بسببھا

  ) 121(مادة 
  لمتھم صدور أمر التوقيف بحضور ا

; يجوز إصدار أمر بتوقيف أي متھم في غيابه، إ; إذا اقتنع القاضي با;ستناد إلى بينات طبية أنه يتعذر إحضاره 
  .أمامه، بسبب مرضه

  ) 122(مادة 
  تسليم صورة من أمر التوقيف إلى مأمور السجن 

أمر التوقيف إلى مأمور أن تسلم صورة من ) السجن(يجب عند توقيف المتھم في مركز اaصVح والتأھيل 
  .المركز بعد توقيعه على ا�صل با;ستVم

  ) 123(مادة 
  حق المتھم في ا�تصال بذويه وا�ستعانة بمحام 

  .يكون لكل موقوف حق ا;تصال بذويه وا;ستعانة بمحام

  ) 124(مادة 
  أصول ا�تصال بالمتھم الموقوف في السجن 

أن يسمح �حد با;تصال بالموقوف إ; بإذن كتابي من النيابة ) السجن(; يجوز لمأمور مركز اaصVح والتأھيل 
العامة، ويجب عليه في ھذه الحالة أن يدون في دفتر المركز اسم الشخص الذي سمح له بذلك ووقت المقابلة 

  .وتاريخ ومضمون اaذن، وذلك دون إخVل بحق المتھم في ا;تصال بمحاميه بدون حضور أحد

  ) 125(مادة 
  توقيف والحبس في ا�ماكن المخصصة لذلك ال

وأماكن التوقيف المخصصة لذلك ) السجون(; يجوز توقيف أو حبس أي إنسان إ; في مراكز اaصVح والتأھيل 
  .بموجب القانون



و; يجوز لمأمور أي مركز قبول أي إنسان فيه إ; بمقتضى أمر موقع من السلطة المختصة و; يجوز له أن يبقيه 
  .لمدة المحددة بھذا ا�مربعد ا

  ) 126(مادة 
  تفقد السجون وأماكن التوقيف 

وأماكن التوقيف ) السجون(للنيابة العامة ورؤساء محاكم البداية وا;ستئناف تفقد مراكز اaصVح والتأھيل 
Vت الموجودة في دوائرھم للتأكد من عدم وجود نزيل أو موقوف بصفة غير قانونية، ولھم أن يطلعوا على سج

المركز وعلى أوامر التوقيف والحبس وأن يأخذوا صوراً منھا وأن يتصلوا بأي موقوف أو نزيل ويسمعوا منه أي 
شكوى يبديھا لھم، وعلى مديري ومأموري المراكز أن يقدموا لھم كل مساعدة للحصول على المعلومات التي 

  .يطلبونھا

  ) 127(مادة 
  ء تقديم الشكاوى من قبل الموقوفين والنز�

لكل موقوف أو نزيل الحق في أن يتقدم بشكوى كتابية أو شفھية للنيابة العامة عن طريق مدير مركز اaصVح 
  .الذي يجب عليه قبولھا وإبVغھا للنيابة العامة بعد إثباتھا في سجل خاص يعد لذلك في المركز) السجن(والتأھيل 

  ) 128(مادة 
  قانونية تبليغ وجود موقوفين أو نز�ء بصفة غير 

لكل من علم بوجود موقوف أو نزيل بصفة غير قانونية أو في غير المكان المخصص لذلك، أن يخطر النائب 
العام أو أحد مساعديه بذلك، الذي يأمر بإجراء التحقيق واaفراج عن الموقوف أو النزيل بصفة غير قانونية، 

  .ويحرر محضراً بذلك ;تخاذ اaجراءات القانونية الVزمة

  ) 129(مادة 
  الخضوع ?جراءات إثبات الھوية 

أو أماكن التوقيف أن يخضع ) السجن(على كل موقوف أو نزيل بوجه مشروع في أحد مراكز اaصVح والتأھيل 
  .aجراءات إثبات ھويته، وأخذ بصمات أصابعه، وفحصه �جل قيد العVمات الVزمة aثبات ھويته

  الفصل الثامن 
  ا?فراج بالكفالة 

  ) 130(مادة 
  تعيين محل المتھم قبل ا?فراج عنه بكفالة 

; يجوز اaفراج عن المتھم بكفالة، إ; بعد أن يعين محVً له في الجھة التي يشملھا اختصاص المحكمة، ما لم يكن 
  .مقيماً فيھا

  ) 131(مادة 
  تقديم طلب ا?فراج بالكفالة قبل ا?حالة إلى المحاكمة 

د أحيل إلى المحاكمة يقدم طلب اaفراج عنه بالكفالة إلى القاضي الذي يحق له أن يصدر أمراً إذا لم يكن المتھم ق
  .بتوقيفه

  ) 132(مادة 
  تقديم طلب ا?فراج بالكفالة بعد ا?حالة إلى المحاكمة 

  .إذا كان المتھم قد أحيل إلى المحاكمة يقدم طلب اaفراج بالكفالة إلى المحكمة المختصة بمحاكمته



  ) 133(ة ماد
  تقديم طلب ا?فراج بالكفالة بعد ا?دانة والحكم 

يقدم طلب اaفراج بالكفالة عن المتھم بعد إدانته والحكم عليه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم شريطة أن يكون 
  .قد طعن في الحكم با;ستئناف

  ) 134(مادة 
  إعادة النظر في ا�مر الصادر في طلب ا?فراج بكفالة 

ديم طلب إعادة النظر في ا�مر الصادر في طلب اaفراج بالكفالة إلى المحكمة التي أصدرت ا�مر في يجوز تق
  .حالة اكتشاف وقائع جديدة أو حدوث تغيير في الظروف التي أحاطت بإصدار ا�مر

  ) 135(مادة 
  استئناف ا�مر الصادر في طلب ا?فراج بالكفالة 

اaفراج بالكفالة من النيابة العامة أو الموقوف أو المدان، بطلب يقدم إلى يجوز استئناف ا�مر الصادر في طلب 
  .المحكمة المختصة بنظر ا;ستئناف

  ) 136(مادة 
  تقديم طلب إعادة النظر إلى رئيس المحكمة العليا 

واد يجوز تقديم طلب إلى رئيس المحكمة العليا aعادة النظر في أي أمر صدر بناًء على طلب قدم بمقتضى الم
  .السابقة

  ) 137(مادة 
  النظر في طلبات ا?فراج بكفالة 

  .; تنظر طلبات اaفراج بالكفالة في جميع ا�حوال إ; بحضور وكيل النيابة والمتھم أو المحكوم عليه أو محاميه

  ) 138(مادة 
  صMحية المحكمة أثناء النظر في الطلب 

  :بعد سماع أقوال الطرفين أن تقررللمحكمة التي قدم إليھا طلب اaفراج بالكفالة، و
  .اaفراج بالكفالة -1
  .رفض طلب اaفراج -2
  .إعادة النظر في ا�مر السابق الصادر عنھا -3

  ) 139(مادة 
  توقيع سند تعھد 

يجب على كل شخص تقرر اaفراج عنه بالكفالة أن يوقع سند تعھد بالمبلغ الذي تراه المحكمة كافياً، وأن  -1
  .إذا طلبت المحكمة ذلك يوقعه كفVؤه

يجوز للمحكمة أن تسمح بإيداع تأمين نقدي بقيمة سند التعھد بد;ً من طلب كفVء، ويعتبر ھذا التأمين ضماناً  -2
  .لتنفيذ شروط سند التعھد

  ) 140(مادة 
  استبدال الكفالة بحضور المتھم إلى مركز الشرطة 



مح له بتقديم كفالة، أن تستبدل بھا التزام المتھم بأن يقدم نفسه إلى يجوز للمحكمة إذا تبين لھا أن حالة المتھم ; تس
مركز الشرطة، في ا�وقات التي تحددھا له في أمر اaفراج، مع مراعاة ظروفه، ولھا كذلك أن تطلب منه اختيار 

  .مكان aقامته غير المكان الذي ارتكب فيه جريمته

  ) 141(مادة 
  النظر أو ا�ستئناف صMحية المحكمة المختصة بإعادة 

  :تشمل صVحية المحكمة المختصة بإعادة النظر أو استئناف طلبات اaفراج بكفالة
  .اaفراج بالكفالة -1
  .إلغاء أمر اaفراج بالكفالة وإعادة توقيف المتھم -2
  .تعديل ا�مر السابق -3

  ) 142(مادة 
  طلب الكفيل إبطال سند التعھد 

  
إلى المحكمة التي حرر أمامھا سند التعھد بإبطال ھذا التعھد كله أو فيما يختص به  يجوز للكفيل أن يقدم طلباً 

  .وحده

  ) 143(مادة 
  صMحية المحكمة عند نظر طلب الكفيل 

  :يجوز للمحكمة عند نظر الطلب المقدم من الكفيل
  .أن تبطل الكفالة جميعھا أو فيما يختص بالكفيل وحده -1
  .ھم ما لم يقدم كفيVً آخر أو كفالة نقدية تقدرھا المحكمةأن تقرر إعادة توقيف المت -2

  ) 144(مادة 
  إخMء سبيل الموقوف بعد صدور قرار ا?فراج 

أن يخليا سبيل الموقوف ) السجن(إذا صدر قرار اaفراج فعلى مسؤول التوقيف ومدير مركز اaصVح والتأھيل 
  .أو النزيل، ما لم يكن محبوساً أو موقوفاً لسبب آخر

  ) 145(مادة 
  عدم جواز ا?فراج بكفالة عن المتھم الفار 

  .إذا صدر قرار غيابي بحق متھم فار، فV يجوز بعد القبض عليه اaفراج عنه بكفالة

  ) 146(مادة 
  غاية الكفالة 

  .تعتبر الكفالة ضماناً لحضور المتھم عند طلبه أو عدم التھرب من تنفيذ الحكم الذي قد يصدر ضده

  ) 147(مادة 
  مخالفة الشروط المدرجة في سند الكفالة 

  :إذا ثبت مخالفة الشروط المدرجة في سند الكفالة أو التعھد جاز للمحكمة المختصة -1
  .أن تصدر مذكرة إحضار بحق الشخص الذي أفرج عنه أو تقرر إعادة توقيفه -أ

  .دفع قيمة سند الكفالة أو التعھد إذا لم يكن قد أودع - ب
  .تأمين النقدي أو تعديله أو اaعفاء عنهمصادرة ال - ج
  .أعVه) 1(للمتضرر الحق في استئناف القرار الصادر بمقتضى أحكام الفقرة  -2



  ) 148(مادة 
  وفاة الكفيل قبل قبل مصادرة أو استيفاء مبلغ الكفالة 

بالكفالة، ويجوز للمحكمة إذا توفي الكفيل قبل مصادرة أو استيفاء مبلغ الكفالة تبرأ تركته من كل التزام يتعلق 
  .المختصة أن تقرر إعادة توقيف المتھم ما لم يقدم كفيVً آخر أو كفالة نقدية تقدرھا

  الفصل التاسع 
  انتھاء التحقيق والتصرف في الدعوى 

  ) 149(مادة 
  حفظ الدعوى 

وى انقضت بالتقادم أو متى انتھى التحقيق ورأى وكيل النيابة أن الفعل ; يعاقب عليه القانون أو أن الدع -1
بالوفاة أو العفو العام أو لسبق محاكمة المتھم عن ذات الجريمة أو �نه غير مسؤول جزائياً لصغر سنه أو بسبب 

عاھة في عقله أو أن ظروف الدعوى ومVبساتھا تستوجب حفظھا لعدم ا�ھمية يبدي رأيه بمذكرة ويرسلھا للنائب 
  .العام للتصرف

العام أو أحد مساعديه أن رأي وكيل النيابة في محله يصدر قراراً مسبباً بحفظ الدعوى ويأمر إذا وجد النائب  -2
  .بإطVق سراح المتھم إذا كان موقوفاً 

إذا كان قرار الحفظ لعدم مسؤولية المتھم بسبب عاھة في عقله فللنائب العام مخاطبة جھات ا;ختصاص  -3
  .لعVجه

  ) 150(مادة 
  لفة الفعل الذي يشكل مخا

  .إذا تبين لوكيل النيابة أن الفعل يشكل مخالفة عليه إحالة ملف الدعوى إلى المحكمة المختصة لمحاكمة المتھم

  ) 151(مادة 
  الفعل الذي يشكل جنحة 

إذا تبين لوكيل النيابة أن الفعل يشكل جنحة يقرر توجيه ا;تھام إلى المتھم وإحالة ملف الدعوى إلى المحكمة 
  .متهالمختصة لمحاك

  ) 152(مادة 
  الفعل الذي يشكل جناية 

إذا تبين لوكيل النيابة أن الفعل يشكل جناية فإنه يقرر توجيه ا;تھام إلى المتھم ويرسل ملف الدعوى إلى  -1
  .النائب العام أو أحد مساعديه

كيل النيابة إذا رأى النائب العام أو أحد مساعديه وجوب إجراء تحقيقات أخرى، يعيد ملف الدعوى إلى و -2
  .;ستيفاء ھذه التحقيقات

إذا وجد النائب العام أو أحد مساعديه أن قرار ا;تھام صائب يأمر بإحالة المتھم إلى المحكمة المختصة  -3
  .لمحاكمته

إذا وجد النائب العام أو أحد مساعديه أن الفعل ; يشكل جناية يأمر بتعديل وصف التھمة وإعادة ملف الدعوى  -4
  .النيابة لتقديمھا إلى المحكمة المختصة إلى وكيل

إذا وجد النائب العام أو أحد مساعديه أن الفعل ; يعاقب عليه القانون، أو أن الدعوى انقضت بالتقادم أو العفو  -5
العام أو سبق محاكمة المتھم عن ذات الجريمة، أو أنه غير مسؤول جزائياً لصغر سنه أو لعاھة عقلية، أو لعدم 

ة أو أن الفاعل غير معروف أو أن الظروف والمVبسات تقتضي حفظ الدعوى لعدم ا�ھمية يأمر وجود أدل
  .بحفظھا

إذا رأت النيابة العامة حفظ ا�وراق عليھا أن تعلن أمر الحفظ للمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية، فإذا  -6
  .توفي أحدھما كان اaعVن لورثته في محل إقامتھم



  ) 153(مادة 
  لتظلم من القرار الصادر بحفظ الدعوى ا

  .يجوز للمدعي بالحق المدني التظلم من القرار الصادر بحفظ الدعوى بطلب يقدم منه إلى النائب العام -1
  .يفصل النائب العام في طلب التظلم خVل شھر من تاريخ تقديمه بموجب قرار نھائي منه -2
لنائب العام أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى ويكون قرارھا يجوز للمدعي بالحق المدني استئناف قرار ا -3

  .نھائياً، فإذا ألغت المحكمة القرار تعين نظر موضوع الدعوى أمام ھيئة أخرى

  ) 154(مادة 
  بيانات قرار ا?حالة 

عنوانه يجب أن يشتمل قرار اaحالة إلى المحاكمة على اسم المشتكي واسم المتھم وشھرته وعمره ومحل و;دته و
وعمله وتاريخ توقيفه مع موجز للفعل المسند إليه، وتاريخ ارتكابه، ونوعه، ووصفه القانوني والمادة القانونية 

  .التي استند ا;تھام إليھا وا�دلة على ارتكاب الجريمة

  ) 155(مادة 
  إلغاء قرار حفظ الدعوى 

م إلغاء قرار حفظ الدعوى في حال ظھور أدلة من ھذا القانون للنائب العا) 149(مع عدم اaخVل بنص المادة 
  .جديدة أو معرفة الفاعل

  ) 156(مادة 
  أدلة جديدة 

يعد من ا�دلة الجديدة إفادة الشھود الذين لم تتمكن النيابة من استدعائھم وسماع أقوالھم التي لم تعرض على النيابة 
كان من شأنھا تقوية ا�دلة التي وجدت في العامة في حينه، وا�وراق والمحاضر التي لم تكن قد بحثت إذا 
  .التحقيق غير كافية أو زيادة اaيضاح المؤدي إلى كشف الحقيقة

  ) 157(مادة 
  الجرائم المتMزمة 

  :تكون الجرائم متVزمة في إحدى الحا;ت التالية
  .إذا ارتكبھا في آن واحد عدة أشخاص مجتمعون -1
  .ت وأماكن مختلفة بناًء على اتفاق فيما بينھمإذا ارتكبھا أشخاص متعددون في أوقا -2
  .إذا ارتكب بعضھا توطئة للبعض اDخر، أو تمھيداً لوقوعه وإكماله، أو لتأمين بقاء المتھم بدون عقاب -3
إذا كانت ا�شياء المسلوبة أو المختلسة أو التي حصل عليھا بواسطة جناية أو جنحة قد اشترك عدة أشخاص  -4

  .أو بعضھا في إخفائھا كلھا

  ) 158(مادة 
  اختMف الوصف الجرمي للجرائم المتMزمة 

إذا كانت الجرائم المتVزمة بعضھا من نوع الجناية والبعض اDخر من نوع الجنحة، يحيل النائب العام الدعوى 
  .برمتھا إلى المحكمة المختصة بنظر الجريمة ا�شد

  الفصل العاشر 
  تنحي القضاة وردھم عن الحكم 

  ) 159( مادة
  امتناع القاضي عن نظر الدعوى أو ا�شتراك في الحكم 



يمتنع القاضي من ا;شتراك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً، أو إذا كان قد قام في 
، الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد الخصوم أو أدى فيھا شھادة

  .أو باشر فيھا عمVً من أعمال أھل الخبرة
ويمتنع كذلك من ا;شتراك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو اaحالة أو أن يشترك 

  .في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه

  ) 160(مادة 
  رد القضاة 

الحا;ت الواردة في المادة السابقة، وفي سائر حا;ت الرد المبينة في  للخصوم طلب رد القضاة عن الحكم في
قانون أصول المحاكمات المدنية، و; يجوز رد أعضاء النيابة العامة، أو مأموري الضبط القضائي، ويعتبر 

  .المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى

  ) 161(مادة 
  التصريح بقيام سبب للرد 

عين على القاضي إذا ما قام فيه سبب من أسباب الرد أن يصرح به للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة يت
المداولة، وفيما عدا أحوال الرد المقررة قانوناً، يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منھا الحرج في نظر 

  .حسب ا�حوال للفصل فيهالدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة أو على رئيس المحكمة 

  ) 162(مادة 
  تطبيق 

مع مراعاة ا�حكام المتقدمة يتبع في شأن رد القاضي عند نظر الدعوى وتنحيه ا�حكام واaجراءات المقررة في 
  .قانون أصول المحاكمات المدنية

  .و; يجوز عند النظر في طلب الرد استجواب القاضي أو طلب حلف اليمين منه

  الكتاب الثاني 
  المحاكمات 

  الباب ا�ول 
  ) اختصاص المحاكم(

  الفصل ا�ول 
  في المواد الجزائية 

  ) 163(مادة 
  تعيين ا�ختصاص المكاني 

  .يتعين ا;ختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة، أو الذي يقيم فيه المتھم، أو الذي يقبض عليه فيه

  ) 164(مادة 
  تعيين مكان الجريمة 

بر الجريمة أنھا وقعت في كل مكان يقع فيه عمل من أعمال البدء في التنفيذ، وفي الجرائم في حالة الشروع تعت
  .المستمرة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل تقوم فيه حالة ا;ستمرار

  .وجرائم ا;عتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل يقع فيه أحد ا�فعال الداخلة فيھا

  ) 165(مادة 
  جرائم التي تقع في الخارج ال



إذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليھا أحكام القانون الفلسطيني، ولم يكن لمرتكبھا محل 
  .إقامة في فلسطين، ولم يضبط فيھا، ترفع عليه الدعوى أمام المحكمة المختصة في العاصمة القدس

  ) 166(مادة 
  ارتكاب جزء من فعل يشكل جرما 

ارتكب فعل بعضه داخل نطاق اختصاص المحاكم الفلسطينية وبعضه خارج نطاق اختصاصھا، وكان ذلك  إذا
الفعل يؤلف جرماً تنطبق عليه أحكام قانون العقوبات الفلسطيني فيما لو ارتكب بأكمله ضمن نطاق اختصاص 

حاكم الفلسطينية، المحاكم الفلسطينية، فكل شخص ارتكب أي جزء من ذلك الفعل ضمن نطاق اختصاص الم
تجوز محاكمته بمقتضى قانون العقوبات الفلسطيني كما لو كان قد ارتكب ذلك الفعل بأكمله ضمن نطاق 

  .اختصاص تلك المحاكم

  ) 167(مادة 
  اختصاص محاكم الصلح 

تختص محاكم الصلح بنظر جميع المخالفات والجنح الواقعة ضمن اختصاصھا، ما لم ينص القانون على خVف 
  .ذلك

  ) 168(مادة 
  اختصاص محاكم البداية 

تختص محاكم البداية بنظر جميع الجنايات، وجرائم الجنح المتVزمة معھا والمحالة إليھا بموجب قرار  -1
  .ا;تھام

إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة، أو إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد، وكانت مرتبطة ببعضھا بحيث ;  -2
  انت إحدى ھذه الجرائم من اختصاص محكمة البداية، اختصت ھذه المحكمة بنظرھا جميعاً تقبل التجزئة، وك

  ) 169(مادة 
  الحكم بعدم ا�ختصاص وا?حالة 

إذا رأت محكمة البداية أن الواقعة كما ھي مبينة في تقرير ا;تھام وقبل تحقيقھا في الجلسة تعد جنحة تحكم  -1
  .الصلحبعدم ا;ختصاص، وتحيلھا إلى محكمة 

إذا تبين لمحكمة الصلح أن الجريمة المقدمة إليھا من اختصاص محكمة البداية تحكم بعدم اختصاصھا،  -2
  .وتحيلھا إلى النيابة ;تخاذ ما تراه بشأنھا

  الفصل الثاني 
  في المواد المدنية 

  ) 170(مادة 
  اختصاص المحاكم الجزائية في نظر دعوى الحق المدني 

من ھذا القانون تنظر المحاكم الجزائية في دعوى الحق المدني، لتعويض ) 196(المادة  مع عدم اaخVل بنص
  .الضرر الناشئ عن الجريمة مھما بلغت قيمته وتنظر في ھذه الدعوى تبعاً للدعوى الجزائية

  ) 171(مادة 
  اختصاص المحاكم الجزائية بالفصل في المسائل التبعية 

جميع المسائل التي يتوقف عليھا الحكم في الدعوى الجزائية المرفوعة  تختص المحاكم الجزائية بالفصل في
  .أمامھا، ما لم ينص القانون على غير ذلك



  ) 172(مادة 
  وقف الدعوى الجزائية لحين الفصل في دعوى جزائية أخرى 

لى حتى إذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى، وجب وقف ا�و
  .يتم الفصل في الثانية

  ) 173(مادة 
  وقف الدعوى الجزائية لحين الفصل في مسألة من مسائل ا�حوال الشخصية 

إذا كان الفصل في الدعوى الجزائية يتوقف على فصل مسألة من مسائل ا�حوال الشخصية، جاز للمحكمة 
ي عليه أجVً لرفع الدعوى في المسألة المذكورة الجزائية أن توقف الدعوى وتحدد للمدعى بالحق المدني أو المجن

  .إلى المحكمة المختصة و; يمنع ذلك من اتخاذ اaجراءات التحفظية والمستعجلة الVزمة

  الفصل الثالث 
  تنازع ا�ختصاص 

  ) 174(مادة 
  وقف سير العدالة بسبب تنازع ا�ختصاص 

 ًVمنھما مختصة بھا، أو قررت المحكمتان عدم إذا وقعت جريمة وشرعت في نظرھا محكمتان باعتبار أن ك 
اختصاصھما بنظرھا، أو قررت محكمة عدم صVحيتھا لنظر دعوى أحالتھا إليھا النيابة العامة، ونشأ عن ذلك 

خVف على ا;ختصاص أوقف سير العدالة من جراء إبرام القرارين المتناقضين في القضية نفسھا، تعين حل ھذا 
  .ن المحكمة المختصةالخVف عن طريق تعيي

  ) 175(مادة 
  طلب تعيين المحكمة المختصة 

يجوز لجميع الخصوم في الدعوى أن يطلبوا تعيين المحكمة المختصة باستدعاء يقدمونه إلى محكمة النقض مرفقاً 
با�وراق المؤيدة لVستدعاء، وإذا كان الطلب يتعلق بخVف على الصVحية بين محكمتي صلح تابعتين لمحكمة 

  .بداية واحدة فيقدم الطلب إلى ھذه المحكمة

  ) 176(مادة 
  تقديم طلب تعيين المحكمة المختصة من أحد أطراف دعوى الحق المدني 

إذا ورد طلب تعيين المحكمة المختصة من المدعي بالحق المدني أو من المدعى عليه بالحق المدني يأمر رئيس 
إلى خصمه، وتتولى النيابة العامة إبVغ نسخة من الطلب إلى كل المحكمة التي قدم إليھا الطلب بإبVغ صورته 

  .من المحكمتين الواقع بينھما الخVف aبداء الرأي فيه

  ) 177(مادة 
  إبداء الرأي في طلب تعيين المحكمة المختصة 

مختصة خVل يجب على النيابة العامة أو المتھم أو المدعي بالحق المدني إبداء الرأي في طلب تعيين المحكمة ال
  .أسبوع من تاريخ إبVغه به

  ) 178(مادة 
  وقف الدعوى لحين تعيين المحكمة المختصة 

إذا قررت محكمتان صVحيتھما لنظر دعوى، وأحيطتا علماً بطلب تعيين المحكمة المختصة فعليھما التوقف عن 
  .السير في إجراءات المحاكمة أو إصدار الحكم، لحين تعيين المحكمة المختصة



  ) 179(ادة م
  وقف تنفيذ ا�حكام لحين صدور قرار تعيين المحكمة المختصة 

إذا وقع تنازع في ا;ختصاص نتج عن صدور حكمين في قضية واحدة، يوقف تنفيذ ھذين الحكمين لحين صدور 
  .قرار تعيين المحكمة المختصة

  ) 180(مادة 
  الحكم بالغرامة أو التعويض على الطرف غير المحق 

ن المدعي بالحق المدني أو المتھم محقاً في طلب تعيين المحكمة المختصة يجوز للمحكمة التي قدم إليھا إذا لم يك
الطلب أن تقضي عليه بغرامة ; تزيد على خمسين ديناراً أردنياً أو ما يعادلھا بالعملة المتداولة قانوناً، أو أن 

  .تقضي بتعويض للخصم بناًء على طلبه

  ) 181(مادة 
  طلب تعيين المحكمة المختصة  النظر في

تنظر المحكمة تدقيقاً في الطلب المقدم إليھا بعد استطVع رأي النيابة ما لم تر غير ذلك وتصدر قراراً بتحديد 
  .المحكمة المختصة وتقضي بصحة أو عدم صحة اaجراءات التي أجرتھا المحكمة التي قررت عدم اختصاصھا

  الفصل الرابع 
  مة أخرى من ذات الدرجة نقل الدعوى إلى محك

  ) 182(مادة 
  نقل الدعوى إلى محكمة استئناف أخرى من ذات الدرجة 

لمحكمة ا;ستئناف المختصة أن تقرر في دعاوى الجنايات أو الجنح بناًء على طلب النائب العام نقل الدعوى إلى 
صة من شأنه اaخVل با�من محكمة أخرى من ذات الدرجة، وذلك عندما يكون نظرھا في دائرة المحكمة المخت

  .العام

  ) 183(مادة 
  النظر في طلب إحالة الدعوى 

تنظر محكمة ا;ستئناف في طلب إحالة الدعوى تدقيقاً، فإذا قررت إحالتھا قضت في القرار نفسه بصحة 
  .اaجراءات التي أجرتھا المحكمة التي تقرر إحالة الدعوى من لدنھا

  ) 184(مادة 
  حالة الدعوى إعادة تقديم طلب إ

; يمنع رفض طلب إحالة الدعوى من تقديم طلب جديد بإحالتھا استناداً إلى أسباب جديدة ظھرت بعد قرار 
  .الرفض

  الباب الثاني 
  إجراءات المحاكمة 

  الفصل ا�ول 
   )إعMن الخصوم(تبليغ ا�وراق القضائية 

  ) 185(مادة 
  كيفية تبليغ ا�وراق القضائية 



قضائية بواسطة محضر أو أحد رجال الشرطة، لشخص المبلغ إليه، أو في محل إقامته، وفقاً تبلغ ا�وراق ال
  .للقواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية، مع مراعاة ا�حكام الخاصة الواردة بھذا القانون

  ) 186(مادة 
  تكليف الخصوم بالحضور قبل انعقاد الجلسة 

مام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل في المخالفات وبثVثة أيام على ا�قل يكون تكليف الخصوم بالحضور أ
  .من الجنح مع مراعاة مواعيد مسافة الطريق

  ) 187(مادة 
  إعMن الموقوفين والمسجونين والضباط والجنود 

م مقامه ويكون أو من يقو) السجن(يكون إعVن الموقوفين والمسجونين بواسطة مأمور مركز اaصVح والتأھيل 
  .إعVن الضباط والجنود بواسطة قيادتھم

  ) 188(مادة 
  اطMع الخصوم على أوراق الدعوى 

  .للخصوم أن يطلعوا على أوراق الدعوى بمجرد إعVنھم بالحضور أمام المحكمة المختصة

  الفصل الثاني 
  حفظ النظام في الجلسات 

  ) 189(مادة 
  ضبط الجلسات 

  .منوطان برئيسھا ضبط الجلسة وإدارتھا -1
إذا بدر من أحد الحاضرين أثناء الجلسة عVمة استحسان أو استھجان، أو أحدث ضوضاء بأية صورة كانت،  -2

  .أو أتى بما يخل بنظام الجلسة أمر رئيسھا بطرده
  .تاً إذا أبى اaذعان أو عاد بعد طرده أمر رئيسھا بحبسه مدة ; تزيد على ثVثة أيام ويكون ھذا الحكم با -3
إذا كان اaخVل قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة، كان لرئيسھا أن يوقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما  -4

  .لرئيسه توقيعه من الجزاءات التأديبية
  .للمحكمة قبل انتھاء الجلسة الرجوع عن الحكم الذي تصدره -5

  ) 190(مادة 
  وقوع جنحة أو مخالفة في الجلسة 

نحة أو مخالفة في الجلسة من قبل شخص ما، وكان من اختصاص المحكمة النظر في ھذه إذا وقعت ج -1
مة أن تحاكمه في الحال، وتحكم عليه بعد سماع أقوال ممثل النيابة العامة ودفاع ذلك الجريمة، يجوز للمحك

  .الشخص، بالعقوبة المقررة قانوناً، ويخضع حكمھا لطرق الطعن التي تخضع لھا سائر ا�حكام الصادرة عنھا
موقوفاً إلى النيابة إذا كانت الجريمة تخرج عن اختصاص المحكمة، نظمت محضراً بالواقعة، وأحالت المتھم  -2

  .العامة لمVحقته
; تتوقف محاكمة المتھم في ھذه الحالة على شكوى أو طلب أو ادعاء مدني إذا كانت الجريمة من الجرائم  -3

  .التي يشترط القانون فيھا ذلك لرفع الدعوى عنھا

  ) 191(مادة 
  وقوع جناية في الجلسة 

مة محضراً بالواقعة، وأمر بتوقيف المتھم وإحالته للنيابة العامة إذا كان الجرم الواقع جناية نظم رئيس المحك
  .aجراء المقتضى القانوني



  ) 192(مادة 
  نظر جرائم الجلسات وفقا للقواعد العامة 

  .الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تحكم فيھا المحكمة حال انعقادھا يكون نظرھا وفقاً للقواعد العامة

  ) 193(مادة 
  امي في الجلسة ما يستدعي مؤاخذته جزائيا ارتكاب المح

إذ وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة أو بسببه ما يستدعي مؤاخذته جزائياً أو ما يجوز اعتباره 
تشويشاً مخVً بالنظام، ينظم رئيس الجلسة محضراً بما حدث، وللمحكمة أن تقرر إحالة المحضر إلى النيابة العامة 

حقيق إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جزائياً، وإلى نقيب المحامين إذا كان ما وقع منه يستدعي aجراء الت
مؤاخذته تأديبياً، و; يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيھا الحادث أو أحد أعضائھا عضواً في المحكمة 

  .التي تنظر الدعوى

  الفصل الثالث 
  دعوى الحق المدني 

  ) 194(مادة 
  تخاذ صفة ا�دعاء بالحق المدني ا

لكل من تضرر من الجريمة أن يتقدم بطلب إلى وكيل النيابة العامة أو إلى المحكمة التي تنظر الدعوى يتخذ  -1
  .فيه صراحة صفة ا;دعاء بالحق المدني للتعويض عن الضرر الذي لحق به من الجريمة

  .ا يبرره من البيانات وا�دلةيجب أن يكون الطلب معلVً تعليVً كافياً وله م -2

  ) 195(مادة 
  إقامة دعوى الحق المدني 

يجوز إقامة دعوى الحق المدني تبعاً للدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة، كما تجوز إقامتھا على حدة  -1
ية بحكم لدى القضاء المدني، وفي ھذه الحالة يوقف النظر في الدعوى المدنية إلى أن يفصل في الدعوى الجزائ

  .بات، ما لم يكن الفصل في الدعوى الجزائية قد أوقف لجنون المتھم
إذا أقام المدعي المدني دعواه لدى القضاء المدني فV يجوز له بعد ذلك إقامتھا لدى القضاء الجزائي ما لم يكن  -2

  .قد أسقط دعواه أمام المحكمة المدنية

  ) 196(مادة 
  احل الدعوى ا�دعاء بالحق المدني في جميع مر

يجوز ا;دعاء بالحق المدني أمام محكمة الدرجة ا�ولى في جميع مراحل الدعوى الجزائية وحتى إقفال باب  -1
  .المرافعة

  .; يجوز ا;دعاء بالحق المدني إذا أعيدت القضية إلى محكمة الدرجة ا�ولى �ي سبب من ا�سباب -2
ني تأخير الفصل في الدعوى الجزائية وإ; قررت المحكمة عدم ; يجوز أن يترتب على ا;دعاء بالحق المد -3

  .قبول ا;دعاء

  ) 197(مادة 
  التنازل عن ا�دعاء بالحق المدني 

للمدعي بالحق المدني التنازل عن ادعائه في أية حالة كانت عليھا الدعوى و; يكون لھذا التنازل تأثير على 
  .الدعوى الجزائية

  ) 198(مادة 
  بالحق المدني للرسوم والمصاريف أداء المدعي 



على المدعي بالحق المدني أداء الرسوم والمصاريف القضائية الVزمة للدعوى ما لم تقرر المحكمة إعفاءه منھا 
  .أو تأجيل دفعھا

  ) 199(مادة 
  ا�عفاء من الرسوم أو استردادھا 

فيمكن إعفاء المدعي بالحق المدني من إذا قررت النيابة العامة حفظ التھمة أو قررت المحكمة براءة المتھم 
  .الرسوم والمصاريف، أو استردادھا

  ) 200(مادة 
  مطالبة المدعي بالحق المدني بالتعويض 

إذا صدر قرار بحفظ التھمة أو صدر حكم بالبراءة فللمتھم أن يطالب المدعي بالحق المدني بالتعويض أمام 
  .المحكمة المختصة إ; إذا كان ا�خير حسن النية

  ) 201(مادة 
   تعيين وكيل للمتضرر لتمثيله قانونياً 

يجوز للمحكمة المختصة بناًء على طلب النيابة العامة أن تعين وكيVً للمتضرر فاقد ا�ھلية أو ناقصھا إذا لم يكن 
  .له من يمثله قانوناً ليدعي بالحق المدني بالنيابة عنه، و; يترتب على ذلك إلزامه بالمصاريف القضائية

  ) 202(مادة 
  اتخاذ المدعي مقراً في دائرة اختصاص المحكمة 

يجب على المدعي بالحق المدني أن يتخذ له مقراً في دائرة اختصاص المحكمة المرفوع أمامھا دعواه ما لم يكن 
  .مقيماً فيه، يتم فيه تبليغه باaجراءات الVزمة

  ) 203(مادة 
  الدعوى الجزائية  وقف الفصل في الدعوى المدنية لحين الحكم في

إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية يجب وقف الفصل فيھا حتى يحكم نھائياً في الدعوى الجزائية 
  .المقامة قبل رفعھا أو أثناء السير فيھا ما لم يكن قد أوقف السير في الدعوى الجزائية لجنون المتھم

  ) 204(مادة 
  الحقوق المدنية اعتراض المتھم على قبول المدعي ب

يجوز للمتھم أن يعترض أثناء جلسة المحاكمة على قبول المدعي بالحقوق المدنية إذا كانت الدعوى المدنية غير 
  .جائزة أو غير مقبولة

  الفصل الرابع 
  البينات 

  ) 205(مادة 
  عدم جواز الحكم بالعلم الشخصي 

  .; يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي

  ) 206(مادة 
  ة البينة في الدعاوى الجزائية بجميع طرق ا?ثبات إقام



  .تقام البينة في الدعاوى الجزائية بجميع طرق ا;ثبات إ; إذا نص القانون على طريقة معينة لzثبات -1
  .إذا لم تقم البينة على المتھم قضت المحكمة ببراءته -2

  ) 207(مادة 
  بناء الحكم على ا�دلة المقدمة أثناء المحاكمة 

; يبنى الحكم إ; على ا�دلة التي قدمت أثناء المحاكمة والتي تمت مناقشتھا في الجلسة بصورة علنية، أمام 
  .الخصوم

  ) 208(مادة 
  أمر تقديم ا�دلة الMزمة لظھور الحقيقة 

زماً لظھور للمحكمة بناًء على طلب الخصوم، أو من تلقاء نفسھا أثناء سير الدعوى أن تأمر بتقديم أي دليل تراه ;
  .الحقيقة، ولھا أن تسمع شھادة من يحضر من تلقاء نفسه aبداء معلوماته في الدعوى

  ) 209(مادة 
  إدانة متھم بناء على أقوال متھم آخر 

; يدان متھم بناًء على أقوال متھم آخر، إ; إذا وجدت بينة أخرى تؤيدھا واقتنعت المحكمة بھا، ويحق للمتھم 
  .م الذي صدرت عن ھذه ا�قوال في أقوالهاDخر مناقشة المتھ

  ) 210(مادة 
  تطبيق أحكام البينات في دعوى الحق المدني 

تلتزم المحكمة بتطبيق أحكام قانون البينات في المواد المدنية والتجارية على دعوى الحق المدني التي تنظر  -1
  .فيھا تبعاً للدعوى الجزائية

  .حيث اaجراءات القواعد التي يقررھا ھذا القانون تتبع في نظر دعوى الحق المدني من -2

  ) 211(مادة 
  إثبات واقعة بالرسائل وا�حاديث المتبادلة بين المتھم ومحاميه 

  .; يجوز إثبات واقعة بالرسائل وا�حاديث المتبادلة بين المتھم ومحاميه

  ) 212(مادة 
  حجية المحاضر التي ينظمھا مأمور الضبط القضائي 

محاضر التي ينظمھا مأمورو الضبط القضائي في الجنح والمخالفات المكلفون بإثباتھا بموجب أحكام تعتبر ال
  .القوانين حجة بالنسبة للوقائع المثبتة فيھا إلى أن يثبت ما ينفيھا

  ) 213(مادة 
  القوة الثبوتية للمحضر 

  :يشترط ليكون للمحضر قوة ثبوتية ما يلي
  .لأن يكون صحيحاً من حيث الشك -1
  .أن يكون محرره قد عاين الواقعة بنفسه أو أبلغ عنھا -2
  .أن يكون محرره قد دونه ضمن حدود اختصاصه، وأثناء قيامه بمھام وظيفته -3

  ) 214(مادة 
  شروط صحة ا�عتراف 



  :يشترط لصحة ا;عتراف ما يلي
  .و وعيدأن يصدر طواعية واختياراً، ودون ضغط أو إكراه مادي أو معنوي، أو وعد، أ -1
  .أن يتفق ا;عتراف مع ظروف الواقعة -2
  .أن يكون ا;عتراف صريحاً قاطعاً بارتكاب الجريمة -3

  ) 215(مادة 
  خضوع ا�عتراف لتقدير المحكمة 

  .ا;عتراف من طرق اaثبات التي تخضع لتقدير المحكمة

  ) 216(مادة 
  اقتصار حجية ا�عتراف على من صدر منه 

  .من ھذا القانون) 215(على المتھم الذي صدر عنه دون سواه، مع مراعاة أحكام المادة  تقتصر حجية ا;عتراف

  ) 217(مادة 
  حق المتھم في الصمت 

  .للمتھم الحق في الصمت، و; يفسر صمته أو امتناعه عن اaجابة بأنه اعتراف منه

  ) 218(مادة 
  أقوال المتھم في معرض الدفاع عن نفسه 

  .تھم عن أقوال غير صحيحة أداھا في معرض الدفاع عن نفسه; يجوز أن يعاقب الم

  ) 219(مادة 
  البصمات والصور 

تقبل في معرض البينة بصمات ا�صابع وبصمات راحة اليد وباطن القدم أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة، 
متھم ومن له عVقة ويجوز قبول الصور الشمسية في معرض البينة للتعرف على صاحبھا وذلك لمعرفة ھوية ال

  .بالجريمة

  ) 220(مادة 
  تقارير المختبرات المعتمدة رسمياً 

تقبل في معرض البينة في اaجراءات الجزائية جميع التقارير الصادرة من الموظف المسؤول عن المختبرات 
ذي أجراه بنفسه الحكومية أو المعتمدة رسمياً، والموقعة منه، والمتضمنة نتيجة الفحص الكيماوي أو التحليل ال

و; يقتضي ذلك دعوته �داء الشھادة في ھذا الشأن، إ; إذا قدرت المحكمة أن حضوره . بشأن أي مادة يشتبه فيھا
  .ضروري لتأمين العدالة

  ) 221(مادة 
  امتناع أصول أو فروع أو زوج المتھم عن أداء الشھادة 

ه أو أقاربه أو أصھاره إلى الدرجة الثانية أو زوجه يجوز أن يمتنع عن أداء الشھادة ضد المتھم أصوله أو فروع
  .ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، ما لم تكن الجريمة قد وقعت على أي منھم

  ) 222(مادة 
  شھادة أصول المتھم أو فروعه أو زوجه دفاعاً عنه 



ة المعطاة على الوجه إذا دعي أي من أصول المتھم أو فروعه أو زوجه �داء الشھادة دفاعاً عنه، فإن الشھاد
يجوز ا;ستناد إليھا في إثبات الجريمة المسندة إلى  - سواء في ا;ستجواب أو أثناء مناقشة النيابة العامة-المذكور 

  .المتھم

  ) 223(مادة 
  الشھادة على السماع 

ة، إذا كانت تقبل شھادة من أبلغ من شخص كان متواجداً وقت وقوع الجريمة أو قبل وقوعھا أو بعده ببرھة وجيز
  .الشھادة تتعلق مباشرة بالواقعة أو بوقائع لھا صلة بھا، وكان المبلغ نفسه شاھداً في الدعوى

  ) 224(مادة 
  شھادة من أبلغ من المعتدى عليه 

يجوز قبول شھادة من أبلغ من المعتدى عليه إذا كانت الشھادة تتعلق بذلك الفعل أو كان ذلك اaبVغ قد أدلى  -1
  .وع الفعل أو بعد ذلك ببرھة وجيزة، أو حالماً سنحت له الفرصة بذلك، أو كان على فراش الموتبه حين وق

; يحول دون قبول ھذه الشھادة أن الشخص الذي صدر عنه ھذا البVغ لم يحضر كشاھد في الدعوى، أو كان  -2
  .قد تعذر حضوره في جلسة المحاكمة أو لتغيبه عن فلسطين

  ) 225(مادة 
  اھد لليمين أداء الش

أقسم با| العظيم أن أقول الحق كل الحق و; شيء غير (يحلف الشاھد اليمين قبل أداء الشھادة بالصيغة التالية  -1
  ).الحق

  .من ھذا القانون إذا كان الشاھد من رجال الدين) 90(يعمل بالمادة  -2
ھد، فيجوز تدوين أقواله بعد تقديمه تأكيداً إذا اقتنعت المحكمة أن حلف اليمين مخالف للمعتقدات الدينية للشا -3

  .بأنه سيقول الصدق

  ) 226(مادة 
  ا?فادة المأخوذة على سبيل ا�ستئناس 

  .تسمع على سبيل ا;ستئناس إفادة ا�شخاص الذين لم يتموا الخمس عشرة سنة دون حلف يمين -1
  .ما لم تكن مؤيدة ببينة أخرى ; تكفي اaفادة التي تؤخذ على سبيل ا;ستئناس وحدھا لzدانة، -2

  ) 227(مادة 
  إفادة المتھم أمام مأموري الضبط القضائي 

اaفادة التي يؤديھا المتھم أمام مأموري الضبط القضائي، ويعترف فيھا بارتكابه الجريمة تقبل إذا قدمت النيابة 
  .واختياراً  العامة بينة على الظروف التي أديت فيھا، واقتنعت المحكمة بأنھا أخذت طوعاً 

  ) 228(مادة 
  سماع المدعي بالحقوق المدنية كشاھد 

  .يسمع المدعي بالحقوق المدنية كشاھد ويحلف اليمين

  ) 229(مادة 
  تعذر حضور الشاھد لسبب مشروع 

للمحكمة أن تقرر تVوة الشھادة التي أعطيت بعد حلف اليمين في التحقيق ا;بتدائي، إذا تعذر إحضار الشاھد  -1
  .ھا �ي سبب من ا�سباب، أو إذا قبل المتھم أو وكيله ذلكأمام

  .إذا تعذر إحضار الشاھد أمام المحكمة لعجزه أو مرضه، فللمحكمة أن تنتقل إليه لسماع أقواله -2



إذا كان الشاھد المذكور في الفقرة السابقة مقيماً ضمن دائرة اختصاص محكمة أخرى فللمحكمة المختصة إنابة  -3
  .مة لسماع شھادتهتلك المحك

إذا تبين للمحكمة عدم صحة العذر المذكور في الفقرتين السابقتين جاز لھا إحالته إلى النيابة العامة aجراء  -4
  .المقتضى القانوني

  ) 230(مادة 
  تMوة أجزاء من أقوال الشاھد 

التحقيق، أو من أقواله في محضر إذا قرر الشاھد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع، يجوز أن يتلى من شھادته في 
جمع ا;ستد;;ت الجزء الخاص بھذه الواقعة، ويطبق ھذا الحكم كذلك إذا تعارضت شھادة الشاھد في الجلسة مع 

  .شھادته أو أقواله السابقة

  ) 231(مادة 
  إصدار مذكرة حضور أو إحضار في حق الشاھد 

د المحدد �داء الشھادة، تصدر المحكمة بحقه مذكرة إذا تم تبليغ الشاھد حسب ا�صول ولم يحضر في الموع
  .حضور أو إحضار، ولھا إن تقضي بتغريمه خمسة عشر ديناراً أردنياً أو ما يعادلھا بالعملة المتداولة قانوناً 

  ) 232(مادة 
  إعفاء الشاھد من الغرامة 

  .راً مقبو;ً جاز للمحكمة أن تعفيه منھاإذا حضر الشاھد المحكوم عليه بالغرامة أثناء المحاكمة أو بعدھا وأبدى عذ

  ) 233(مادة 
  امتناع الشاھد عن أداء اليمين أو ا?جابة 

إذا امتنع الشاھد بغير مبرر قانوني عن أداء اليمين، أو عن اaجابة على ا�سئلة التي توجھھا إليه المحكمة، يجوز 
وقبل ) السجن(ناء مدة إيداعه مركز اaصVح والتأھيل لھا أن تحكم بحبسه مدة ; تتجاوز شھراً واحداً، وإذا قبل أث

  .اختتام اaجراءات أن يحلف اليمين، وأن يجيب على ا�سئلة التي توجه إليه، يفرج عنه في الحال بعد قيامه بذلك

  ) 234(مادة 
  تقدير قيمة الشھادة ومدى ا�خذ بھا 

  .سلوكھم وتصرفھم في المحضر تقدر المحكمة قيمة شھادة الشھود ويجوز لھا أن تشير إلى -1
إذا لم توافق الشھادة الدعوى، أو لم تتفق أقوال الشھود مع بعضھا البعض، أخذت المحكمة بالقدر الذي تقتنع  -2

  .بصحته

  ) 235(مادة 
  أداء الشھادة شفاھة 

  .يؤدي الشاھد شھادته شفاھة و; يجوز له ا;ستعانة بمذكرات إ; بإذن من رئيس المحكمة

  ) 236(مادة 
  رد الشھود 

  .; يجوز رد الشھود �ي سبب من ا�سباب

  الفصل الخامس 
  أصول المحاكمات لدى محاكم البداية 



  ) 237(مادة 
  علنية المحاكمات 

تجرى المحكمة بصورة علنية، ما لم تقرر المحكمة إجراءھا سرية ;عتبارات المحافظة على النظام العام أو 
  .وال منع ا�حداث أو فئة معينة من ا�شخاص من حضور المحاكمةا�خVق، ويجوز في جميع ا�ح

  ) 238(ادة 
  إدارة الجلسات 

  .يدير رئيس المحكمة الجلسة ويتخذ التدابير الVزمة لحسن سير المحكمة -1
  .تنعقد جلسات محكمة البداية بحضور وكيل النيابة العامة والكاتب -2

  ) 239(مادة 
  ا�تھام  تMوة التھم الواردة في قرار

يتولى وكيل النيابة تVوة التھم على المتھم في الجرائم الواردة في قرار ا;تھام، و; يسوغ لوكيل النيابة أن يدعي 
 ًVبأفعال خارجة عن قرار ا;تھام، وإ; كان ادعاؤه باط.  

  ) 240(مادة 
  صدور قرار اتھام بحق المتھم 

ائية، إ; إذا صدر بحقه قرار اتھام من النائب العام أو من يقوم ; يقدم أي شخص إلى المحاكمة في الدعاوى الجز
  .مقامه

  ) 241(مادة 
  بيانات �ئحة ا�تھام 

يجب أن تتضمن ;ئحة ا;تھام اسم المتھم وتاريخ توقيفه ونوع الجريمة المرتكبة ووصفھا القانوني، وتاريخ 
  .تنطبق عليھا واسم المجني عليه وأسماء الشھودارتكابھا وتفاصيل التھمة وظروفھا، والمواد القانونية التي 

  ) 242(مادة 
   تبليغ المتھم صورة من �ئحة ا�تھام

يتولى قلم المحكمة تبليغ المتھم بصورة من ;ئحة ا;تھام قبل يوم المحاكمة بأسبوع على ا�قل، وتضاف إلى ذلك 
  .مواعيد المسافة

  ) 243(مادة 
  حضور المتھم الجلسات 

الجلسة بغير قيود و; أغVل، إنما تجرى عليه المVحظة الVزمة، و; يجوز إبعاد المتھم عن يحضر المتھم 
الجلسة أثناء نظر الدعوى إ; إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك، وفي ھذه الحالة تستمر اaجراءات إلى أن يمكن 

  .تالسير فيھا بحضوره، وعلى المحكمة أن تعلمه بكل ما تم في غيبته من إجراءا

  ) 244(مادة 
  انتداب محامي الدفاع عن المتھم 

تسأل المحكمة المتھم إذا اختار محامياً للدفاع عنه، فإن لم يكن قد فعل بسبب ضعف حالته المادية انتدب له رئيس 
المحكمة محامياً، مارس المھنة لمدة ; تقل عن خمس سنوات، أو مارس قبل حصوله على إجازة المحاماة العمل 

  .ابة العامة أو في القضاء مدة ; تقل عن سنتينفي الني



  ) 245(مادة 
  أتعاب المحامي المنتدب 

تقرر المحكمة في ختام المحاكمة أتعاب المحامي المنتدب بموجب المادة السابقة وتصرف ا�تعاب من خزينة 
  .المحكمة

  ) 246(مادة 
  سؤال المتھم وتكليف وكيل النيابة بتMوة التھمة 

  .كمة المتھم عن اسمه وشھرته وعمله ومحل ميVده وعمره ومحل إقامته، وحالته ا;جتماعيةتسأل المح -1
تنبه المحكمة المتھم إلى وجوب أن يصغي إلى كل ما سيتلى عليه، ويكلف وكيل النيابة بتVوة التھمة و;ئحة  -2

  .ا;تھام

  ) 247(مادة 
  صدور مذكرة إحضار بحق المتھم 

المحكمة في اليوم المقرر والساعة المعينة في مذكرة الحضور، يعاد تبليغه مرة أخرى،  إذا لم يحضر المتھم إلى
  .فإذا لم يحضر تصدر بحقه مذكرة إحضار

  ) 248(مادة 
  ضم الدعاوى المتعلقة بمرتكبي الجرم الواحد 

اوى المتعلقة إذا صدر بحق مرتكبي الجرم الواحد أو بعضھم قرارات اتھام مستقلة، فللمحكمة أن تقرر ضم الدع
  .بھم، إما من تلقاء نفسھا، أو بناًء على طلب ممثل النيابة العامة أو طلب الدفاع

  ) 249(مادة 
  الجرائم غير المتMزمة 

إذا رأت المحكمة في أية مرحلة من مراحل المحاكمة في الجرائم غير المتVزمة أنه من المVئم محاكمة المتھم 
مسندة إليه، فيجوز لھا أن تأمر بمحاكمته على حدة عن كل تھمة من التھم عن كل تھمة أو أكثر من التھم ال

  .المدرجة في ;ئحة ا;تھام

  ) 250(مادة 
  سؤال المتھم عن رده على التھم المسندة إليه 

  :من ھذا القانون) 215(و) 214(مع مراعاة أحكام المادتين 
طة يستوعبھا فھمه وإدراكه، وبعد أن يوضح المدعي بعد أن يتلو وكيل النيابة التھمة على المتھم بلغة بسي -1

بالحق المدني طلباته، تسأل المحكمة المتھم عن رده على التھمة المسندة إليه، وعن رده على ا;دعاء بالحق 
  .المدني

إذا اعترف المتھم بارتكاب الجريمة، يسجل اعترافه بكلمات أقرب ما تكون إلى ا�لفاظ التي استعملھا في  -2
  .افهاعتر

  .إذا أنكر المتھم التھمة أو رفض اaجابة، أو التزم الصمت، تبدأ المحكمة في ا;ستماع إلى البينات -3

  ) 251(مادة 
  توجيه ا�سئلة الMزمة لظھور الحقيقة والمتعلقة بالدعوى 

تأذن للمحكمة في أي حالة كانت عليھا الدعوى أن توجه للخصوم أي سؤال ترى لزومه لظھور الحقيقة، أو 
للخصوم بذلك، ويجب عليھا منع توجيه أسئلة للشاھد إذا كانت غير متعلقة بالدعوى، ويجب عليھا أن تمنع عن 
الشاھد أي كVم بالتصريح أو التلميح وأية إشارة قد تؤدي إلى اضطراب أفكاره أو تخويفه، ولھا أن تمتنع عن 

  .سماع شھادة شھود عن وقائع ترى أنھا واضحة وضوحاً كافياً 



  ) 252(مادة 
  منع ا�سترسال وتكليف ا�طراف تقديم مرافعة خطية 

  .للمحكمة أن تمنع المتھم أو محاميه من ا;سترسال في المرافعة إذا خرج عن موضوع القضية أو كرر أقواله -1
عد المحدد للمحكمة أن تكلف وكيل النيابة ووكيل الدفاع تقديم مرافعة خطية خVل مدة معينة ترتئيھا وفي المو -2

  .تتV المرافعات، وتضم إلى المحضر بعد التوقيع عليھا من ھيئة المحكمة

  ) 253(مادة 
  تدوين وقائع المحاكمة 

  .يدون كاتب المحكمة جميع وقائع المحاكمة في محضر الجلسة، ويوقع عليه مع ھيئة المحكمة

  ) 254(مادة 
  تبليغ المتھم أو محاميه إشعاراً باسم الشاھد 

جوز للنيابة استدعاء أي شخص للشھادة لم يرد اسمه في قائمة الشھود إ; إذا كان المتھم أو محاميه قد تبلغ ; ي -1
  .إشعاراً باسم الشاھد، أو كان قد تنازل عن ھذا الحق

أعVه الشريك في ا;تھام الذي سبق أن برئ أو أدين، ومن ) 1(يستثنى من شرط التبليغ المشار إليه في الفقرة  -2
تدعي كي يثبت أن شاھداً أخذت أقواله في التحقيق ا;بتدائي وتعذر حضوره إلى المحكمة بسبب وفاته أو اس

  .مرضه أو تغيبه عن فلسطين

  ) 255(مادة 
  منع اختMط الشھود 

تتخذ المحكمة من اaجراءات ما يمنع اختVط الشھود بعضھم ببعض أثناء المحاكمة ويؤدي كل شاھد شھادته 
  .منفرداً 

  ) 256(دة ما
  سؤال الشاھد ومناقشته 

تسأل المحكمة الشاھد عن اسمه وشھرته وعمره ومھنته ومحل إقامته أو سكنه وما صلته بالمجني عليه  -1
  .ويحلف الشاھد اليمين ثم يؤدي شھادته شفاھة

  .يجوز للخصوم أن يناقشوا الشاھد في شھادته -2

  ) 257(مادة 
  مصاريف الشھود 

على طلب الشھود المصاريف التي يستحقونھا بسبب حضورھم �داء الشھادة وتدفع من خزينة  تقدر المحكمة بناءً 
  .المحكمة

  ) 258(مادة 
  إد�ء المتھم بأقواله بعد سماع بينات النيابة العامة 

عما بعد ا;نتھاء من سماع بينات النيابة العامة تسأل المحكمة المتھم عما إذا كان يرغب في اaد;ء بأقواله و -1
إذا كان لديه شھود، فإذا اختار اaد;ء بأقواله جاز لوكيل النيابة مناقشته، وإذا أبدى رغبة في تقديم بينات دفاع 

  .تستمع المحكمة إليه
  .تدعو المحكمة شھود الدفاع على نفقة المتھم ما لم تقرر خVف ذلك -2

  ) 259(مادة 
  ة حظر ا�سئلة الدالة على إدانة المتھم بجريمة سابق



; يجوز توجيه أي سؤال للمتھم بقصد الد;لة على إدانته بجريمة سابقة، إ; إذا قدم من تلقاء نفسه بياناً عن 
  .سيرته

  ) 260(مادة 
  أمر إعادة أداء الشھادة 

يجوز للمحكمة من تلقاء نفسھا، وفي أي وقت أثناء المحاكمة أن تكلف أي شخص بإعادة الشھادة، أو أن تأمر 
  .ع أقوال أي شاھد سبق أن شھد أمامھابإعادة سما

  ) 261(مادة 
  أداء شھادة كاذبة 

إذا تبين أثناء المحاكمة أن شاھداً أدى بعد حلف اليمين شھادة بشأن واقعة تتعلق بالقضية تناقض شھادة أداھا في 
إدانته بھذا الجريمة، التحقيق ا;بتدائي مناقضة جوھرية، فيعتبر أنه ارتكب جريمة أداء الشھادة الكاذبة وللمحكمة 

  .والحكم عليه بالعقوبة المقررة لھا، حسبما ترى من ظروف الدعوى ومVبساتھا

  ) 262(مادة 
  إذن مغادرة الشاھد لقاعة المحكمة 

  .ينبغي على الشاھد أن ; يبرح قاعة المحكمة قبل أن يأذن له رئيس المحكمة بذلك

  ) 263(مادة 
  النيابة العامة أو شھود الدفاع  مناقشة المدعي بالحق المدني لشھود

يجوز للمدعي بالحق المدني أن يناقش أي شاھد من شھود النيابة العامة أو شھود الدفاع بشأن ذلك ا;دعاء، وأن 
يقدم بيناته بعد اختتام بينات النيابة أو في أي وقت بعد ذلك أثناء المحاكمة حسبما تأمر المحكمة، غير أنه ; يسمح 

أو بمخاطبة المحكمة بشأن تجريم المتھم و; أن يستجوب أو يناقش أي شاھد من شھود النيابة العامة بتقديم بينات 
  .فيما يتعلق بذلك إ; بإذن المحكمة

  ) 264(مادة 
  تعيين مترجم مرخص 

، إذا كان المتھم أو الشھود أو أحدھم ; يحسنون التكلم باللغة العربية، عين رئيس المحكمة مترجماً مرخصاً  -1
  .وعليه أن يحلف اليمين بأن يترجم ا�قوال بصدق وأمانة

  .إذا لم تراع أحكام الفقرة السابقة تكون اaجراءات باطلة -2

  ) 265(مادة 
  طلب رد المترجم المعين 

وفقاً �حكام القانون يجوز للمتھم ووكيل النيابة أن يطلبا رد المترجم المعين، على أن يبديا ا�سباب الموجبة لذلك 
  وتفصل المحكمة في ا�مر

  ) 266(مادة 
  المترجم أحد الشھود أو أحد أعضاء المحكمة 

; يجوز أن يكون المترجم أحد الشھود أو أحد أعضاء المحكمة التي تنظر الدعوى ولو رضي المتھم ووكيل 
  .النيابة بذلك، وإ; كانت اaجراءات باطلة

  ) 267(مادة 
  تعيين مترجم با?شارة 



تھم أو الشاھد أبكم أصم ; يعرف الكتابة، عين رئيس المحكمة للترجمة من اعتاد مخاطبته أو مخاطبة إذا كان الم
  .أمثاله باaشارة أو بالوسائل الفنية ا�خرى

  ) 268(مادة 
  إجابة ا�بكم ا�صم الذي يعرف الكتابة 

ت ويسلمھا إليه فيجيب عليھا إذا كان ا�بكم ا�صم يعرف الكتابة، فيسطر كاتب المحكمة ا�سئلة والمVحظا
  .خطياً، ويتولى الكاتب تVوة ذلك في الجلسة وتضم إلى المحضر

  ) 269(مادة 
   المتھم المختل عقلياً 

إذا ثبت للمحكمة أن المتھم حين ارتكابه الجريمة المسندة إليه كان مصاباً بمرض سبب اختV;ً في قواه العقلية  -1
عن العلم أنه محظور عليه إتيان الفعل الذي يكون الجريمة، قررت المحكمة  جعله عاجزاً عن إدراك أعماله أو

  .عدم مسئوليته جزائياً 
إذا ثبت للمحكمة أثناء المحاكمة أن المتھم مختل في قواه العقلية أو معتوه لدرجة تحول دون محاكمته تصدر  -2

  .اقبتهقراراً بإيداعه إحدى المؤسسات الطبية للمدة التي تراھا ضرورية لمر
إذا ثبت نتيجة ھذه المراقبة أن المتھم سليم العقل وذلك بشھادة طبيبين مختصين من أطباء الحكومة تباشر  -3

  .المحكمة محاكمته وإ; تأمر بإيداعه مستشفى لrمراض العقلية
  .يعمل بأحكام ھذه المادة أمام المحاكم الجزائية -4

  ) 270(مادة 
  تعديل التھمة 

تعدل التھمة على أن ; يبنى ھذا التعديل على وقائع لم تشملھا البينة المقدمة، وإذا كان التعديل يجوز للمحكمة أن 
يعرض المتھم لعقوبة أشد تؤجل القضية للمدة التي تراھا المحكمة ضرورية لتمكين المتھم من تحضير دفاعه 

  .على التھمة المعدلة

  ) 271(مادة 
  عد سماع البينات إبداء المرافعات والمطالبات والدفاع ب

بعد ا;نتھاء من سماع البينات يبدي وكيل النيابة مرافعته كما يبدي المدعي بالحق المدني مطالبه والمتھم 
والمسؤول عن الحق المدني دفاعھما وبعد ذلك تختتم المحاكمة وفي كل ا�حوال يجب أن يكون المتھم آخر من 

  .يتكلم

  الفصل السادس 
  الحكم 

  ) 272(مادة 
  داولة وإصدار الحكم با?جماع أو ا�غلبية الم

بعد اختتام المحاكمة تختلي المحكمة في غرفة المداولة وتدقق فيما طرح أمامھا من بينات وادعاءات، وتضع 
  .حكمھا باaجماع أو با�غلبية فيما عدا عقوبة اaعدام فتكون بإجماع اDراء

  ) 273(مادة 
  ره في جلسة علنية ا�سس التي يبنى عليھا الحكم أو صدو

تحكم المحكمة في الدعوى حسب قناعتھا التي تكونت لديھا بكامل حريتھا و; يجوز لھا أن تبني حكمھا على  -1
  .أي دليل لم يطرح أمامھا في الجلسة أو تم التوصل إليه بطريق غير مشروع



  .لتھديد يھدر و; يعول عليهكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتھمين أو الشھود وتحت وطأة اaكراه أو ا -2
  .يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسة سرية -3

  ) 274(مادة 
  الحكم بالبراءة أو ا?دانة 

تقضي المحكمة بالبراءة عند انتفاء ا�دلة أو عدم كفايتھا، أو ;نعدام المسؤولية، أو كان الفعل ; يؤلف جرماً،  -1
  .أو ; يستوجب عقاباً 

  .وتقضي المحكمة باaدانة عند ثبوت الفعل المعاقب عليه -2

  ) 275(مادة 
  قرار المحكمة با?دانة 

إذا قررت المحكمة اaدانة، تسمع أقوال وكيل النيابة والمدعي بالحق المدني، ثم تسمع أقوال المدان ومحاميه، 
  .وتقضي بالعقوبة والتعويضات المدنية

  ) 276(مادة 
  مشتمMت الحكم 

يشتمل الحكم على ملخص الوقائع الواردة في قرار ا;تھام والمحاكمة وعلى ملخص طلبات النيابة العامة 
والمدعي بالحق المدني ودفاع المتھم وعلى ا�سباب الموجبة للبراءة أو اaدانة، وعلى المادة القانونية المنطبقة 

  .تعويضات المدنيةعلى الفعل في حالة اaدانة، وعلى تحديد العقوبة ومقدار ال

  ) 277(مادة 
  توقيع الحكم وتMوته 

يوقع القضاة الحكم، ويتلى علناً بحضور وكيل النيابة العامة والمتھم، ويفھم الرئيس المحكوم عليه بأن له الحق في 
  .استئناف الحكم خVل المدة المقررة قانوناً 

  ) 278(مادة 
  قرار المحكمة بالبراءة 

  .المتھم أطلق سراحه في الحال ما لم يكن موقوفاً لسبب آخر إذا قضت المحكمة ببراءة

  ) 279(مادة 
  إلزام الشخص المدان بدفع الرسوم والنفقات 

بدفع  - يجوز للمحكمة أن تلزم الشخص الذي تدينه بجريمة غير الجرائم التي تقضي فيھا باaعدام أو السجن المؤبد
  .رسوم المحاكمة والنفقات الناشئة عنھا

  ) 280(مادة 
  تحميل المدعي بالحق نفقات الدعوى 

يحكم بنفقات الدعوى على المدعي بالحق المدني الذي قضي برفض طلباته، ويمكن إعفاؤه منھا كلھا أو بعضھا 
  .إذا اتضح حسن نيته ولم تكن الدعوى الجزائية قد أقيمت بناًء على شكواه

  ) 281(مادة 
  تعديل التھمة من جناية إلى جنحة أو مخالفة 



إذا اقتنعت المحكمة أن الفعل المسند للمتھم ; يؤلف جناية، وإنما يؤلف جنحة أو مخالفة، تقضي بتعديل التھمة 
  .وتحكم بھا

  ) 282(مادة 
  تسجيل الحكم في سجل ا�حكام 

يسجل الحكم بعد صدوره في سجل ا�حكام الخاصة بالمحكمة، ويحفظ أصل الحكم مع أوراق الدعوى التي  -1
  .صدر فيھا

  .ترسل المحكمة إلى النائب العام قائمة با�حكام التي صدرت -2

  ) 283(مادة 
  تصحيح الخطأ المادي في الحكم 

إذا وقع خطأ مادي في الحكم ; يترتب عليه البطVن، تتولى المحكمة التي أصدرته تصحيحه من تلقاء نفسھا أو 
لھا أيضاً بناًء على طلب وكيل النيابة العامة بناًء على طلب الخصوم، ويتم التصحيح في غرفة المداولة، و

  .تصويب كل خطأ مادي وقع في قرار ا;تھام

  الفصل السابع 
  إجراءات وقف تنفيذ العقوبة 

  ) 284(مادة 
  الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة 

س الحكم يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة ; تزيد على سنة أن تأمر في نف
بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخVق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكبت فيھا الجريمة 

ويجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ ويجوز أن . ما يبعث على ا;عتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون
  .يع اDثار الجزائية المترتبة على الحكميكون اaيقاف شامVً �ية عقوبة تبعية ولجم

  ) 285(مادة 
  مدة ا�مر بإيقاف التنفيذ وحا�ت إلغائه 

ويجوز إلغاء . يصدر ا�مر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثVث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نھائياً 
  .إيقاف التنفيذ

الحبس أكثر من شھر عن فعل ارتكبه قبل ا�مر باaيقاف إذا صدر ضد المحكوم عليه خVل ھذه المدة حكم ب -1
  .أو بعده

إذا ظھر خVل ھذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل اaيقاف حكم المنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم  -2
  .تكن المحكمة قد علمت به

  ) 286(مادة 
  كيفية صدور الحكم بإلغاء أمر وقف التنفيذ 

ء من المحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ بناًء على طلب النيابة العامة بعد تكليف المحكوم عليه يصدر الحكم باaلغا
بالحضور، وإذا كانت العقوبة التي بني عليھا اaلغاء قد حكم بھا بعد إيقاف التنفيذ، جاز أيضاً أن يصدر الحكم 

  .أو بناًء على طلب النيابة العامة باaلغاء من المحكمة التي قضت بھذه العقوبة، سواء من تلقاء نفسھا

  ) 287(مادة 
  آثار إلغاء أمر وقف التنفيذ 

  .يترتب على اaلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بھا وجميع العقوبات التبعية واDثار الجنائية التي تكون قد أوقفت



  الفصل الثامن 
  محاكمة المتھم الفار 

  ) 288(مادة 
  ليه وتبليغ ونشر قرار ا?مھال توجيه ا�تھام إلى شخص لم يقبض ع

في حالة توجيه النائب العام اتھاماً في جناية إلى شخص لم يقبض عليه، ولم يسلم نفسه، يصدر بحقه مذكرة  -1
  .قبض

يقوم وكيل النيابة بعد إحالة أوراق الدعوى إليه بتنظيم ;ئحة اتھام متضمنة أسماء الشھود، ويرسلھا إلى  -2
  .لتبليغھا، ومن ثم يحيل الدعوى إلى المحكمة لمحاكمته الموطن ا�خير للمتھم

على المحكمة بعد تسلمھا ملف الدعوى أن تصدر قراراً بإمھال المتھم مدة عشرة أيام لتسليم نفسه إلى  -3
السلطات القضائية خVلھا، ويتضمن ھذا القرار نوع الجناية وا�مر بالقبض عليه تكليف كل من يعلم بمكان 

  .بره عنهوجوده أن يخ
ينشر قرار اaمھال في الجريدة الرسمية أو في إحدى الصحف المحلية ويعلق على باب مسكن المتھم وعلى  -4

  .لوحة اaعVنات في المحكمة
  .إذا تعذر حضور المتھم لمحاكمته، جاز �قربائه أو أصدقائه تقديم عذره، وإثبات مشروعيته -5
  .لمدة، يعتبر فاراً من وجه العدالةإذا لم يسلم المتھم نفسه خVل ھذه ا -6

  ) 289(مادة 
  اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتھم الفار 

في الحا;ت التي تقوم فيھا من التحقيق أدلة كافية على جدية ا;تھام في أي من الجرائم التي تقع على ا�موال  -1
ية على أموال المتھم الفار أن يعرض ا�مر على العامة للنائب العام متى قدر أن ا�مر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظ

  .المحكمة الجزائية التي يجوز لھا أن تقرر وضع أمواله وممتلكاته تحت التحفظ ومنعه من التصرف فيھا
يجوز للمحكمة بناء على طلب النائب العام أن تشمل في قرارھا أموال وممتلكات زوج المتھم الفار وأو;ده  -2

  .يھا أدلة كافية على أنھا متحصلة من الجريمة موضوع التحقيقالقصر متى توافرت لد
تعين المحكمة من يدير ا�موال المتحفظ عليھا بعد جردھا بحضور ذوي الشأن وممثل النيابة العامة  -أ -3

  .والخبير الذي تنتدبه المحكمة
وردھا مع غلتھا عند انتھاء مدة يلتزم من يعين لzدارة بالمحافظة على ا�موال المتحفظ عليھا وحسن إدارتھا  - ب

  .التحفظ
أعVه خVل ثVثة ) 3(و) 2(و) 1(يجوز لكل ذي مصلحة أن يتظلم من قرار المحكمة المشار إليه في الفقرات  -4

  .أشھر أمام المحكمة التي أصدرته
اً نفقة شھرية خVل مدة وجود أموال المتھم الفار تحت التحفظ يعطي زوجه وأو;ده ووالداه ومن يعولھم شرع -5

من إيرادات أمVكه تحددھا المحكمة المختصة، كما يجوز للمدعي بالحق المدني أن يستصدر من ھذه المحكمة 
  .قراراً باستيفاء مقدار مؤقت من التعويضات المحكوم بھا مقابل كفالة أو بدونھا

  ) 290(مادة 
  وزة وضع إشارة الحجز على عقارات المتھم وصMحية بيع ا�موال المحج

يبلغ النائب العام في الحال قرار المحكمة إلى مدير دائرة تسجيل ا�راضي لوضع إشارة الحجز على عقارات  -1
  .المتھم الفار

إذا كانت ا�موال المحجوزة عليه معرضة للتلف السريع، أو رأت المحكمة أن بيعھا يعود على صاحبھا  -2
  .كون ذلك مVئماً، ويودع ثمنھا في خزينة المحكمةبالمنفعة، يجوز لھا إصدار أمر ببيعھا حيثما ي

  ) 291(مادة 
  قرار المحكمة بإجراء محاكمة المتھم الفار غيابياً 

إذا لم يسلم المتھم الفار نفسه تقرر المحكمة إجراء محاكمته غيابياً بعد التثبت من تبليغ ونشر قرار اaمھال،  -1
  .ھذا القانون وتجري المحاكمة طبقاً لzجراءات المقررة في

  .; يقبل وكيل عن المتھم الفار في المحاكمة الغيابية -2



  ) 292(مادة 
  حرمان المتھم الفار من التصرف بأمواله أو إدارتھا 

في جرائم ا�موال العامة إذا حكم بإدانة المتھم الفار يحرم من التصرف بأمواله أو إدارتھا وتسري عليھا  -1
  .القانونمن ھذا ) 289(أحكام المادة 

  .; يرفع قرار المنع من التصرف أو اaدارة إ; بعد ا;نتھاء من تنفيذ العقوبات المالية المقتضى بھا -2

  ) 293(مادة 
  إعMن منطوق الحكم الصادر على المتھم الفار 

وذلك يعلن منطوق الحكم الصادر على المتھم الفار خVل عشرة أيام من تاريخ صدوره بواسطة النيابة العامة 
بنشره في الجريدة الرسمية وفي إحدى الصحف المحلية وتعليقه على باب المسكن ا�خير للمتھم، وعلى لوحة 

  .اaعVنات في المحكمة، ويبلغ أيضاً إلى مدير دائرة تسجيل ا�راضي

  ) 294(مادة 
  نفاذ الحكم واستئنافه 

  .ل، وللنيابة العامة استئنافه في حالة البراءةيصبح الحكم نافذاً من اليوم التالي لنشره وإعVنه حسب ا�صو

  ) 295(مادة 
  أثر غياب أحد المتھمين وتسليم المواد المحفوظة 

  .; يترتب على غياب أحد المتھمين إرجاء المحاكمة أو تأخير النظر في الدعوى بالنسبة لباقي المتھمين -1
م المواد المحفوظة في مستودع ا�مانات إلى أصحابھا للمحكمة بعد ا;نتھاء من محاكمة المتھمين أن تقرر تسلي -2

  .أو مستحقيھا بموجب محضر يبين فيه نوعھا وعددھا وأوصافھا

  ) 296(مادة 
  القبض عليه , تسليم المتھم الفار نفسه أ

م وسائر إذا سلم المتھم الفار نفسه أو قبض عليه قبل اكتمال مدة انقضاء العقوبة المحكوم بھا بالتقادم، فيعتبر الحك
  .اaجراءات الجارية ملغاة حتماً، وتعاد المحاكمة وفقاً لrصول المتبعة

  ) 297(مادة 
  الحكم ببراءة المتھم الفار بعد محاكمته مجدداً 

إذا قضت المحكمة ببراءة المتھم الفار بعد تسليم نفسه ومحاكمته مجدداً، يعفى من نفقات المحاكمة الغيابية، وينشر 
  .ة الرسميةالحكم في الجريد

  ) 298(مادة 
  تطبيق أحكام الفصل الثامن 

، أو المكان المخصص )السجن(تسري أحكام ھذا الفصل على المتھم الذي يفر من مراكز اaصVح والتأھيل 
  .للتوقيف بموجب القانون

  الفصل التاسع 
  أصول المحاكمات لدى محاكم الصلح 

  ) 299(مادة 
  ھيئة محكمة الصلح 



  .لح من قاض فرد، يختص بالنظر من الدعاوى الداخلة ضمن صVحيتهتتألف محكمة الص

  ) 300(مادة 
  اختصاص محكمة الصلح 

  .تختص محكمة الصلح بالنظر في جميع المخالفات والجنح، ما لم ينص القانون على خVف ذلك

  ) 301(مادة 
  وجوب إيداع �ئحة اتھام في دعاوى الجنح 

اكم الصلح في دعاوى الجنح، ما لم تودع بحقه ;ئحة اتھام من قبل النيابة ; يحال شخص إلى المحاكمة أمام مح
  .العامة

  ) 302(مادة 
  أصول انعقاد الجلسات في دعاوى الجنح 

  .تنعقد جلسات محاكم الصلح في دعاوى الجنح بحضور وكيل النيابة العامة والكاتب

  ) 303(مادة 
  تنظيم مذكرات الحضور وتبليغھا 

ئحة ا;تھام لدى قلم المحكمة، تنظم مذكرات بالحضور وتبلغ إلى النيابة العامة والمتھم والمدعي عندما تودع ; -1
  .بالحق المدني والمسؤول عن الحق المدني

  .تتضمن مذكرة الحضور اليوم والساعة المقرر فيھما نظر الدعوى -2

  ) 304(مادة 
  تغيب المتھم عن حضور الجلسات 

. المحكمة في اليوم والساعة المعينين في مذكرة الحضور المبلغة إليه حسب ا�صول إذا لم يحضر المتھم إلى -1
  .يحاكم غيابياً 

إذا حضر المتھم جلسة المحاكمة التي انسحب منھا �ي سبب كان أو غاب عن المحاكمة بعد حضوره إحدى  -2
ا لو كان المتھم حاضراً، و; جلساتھا، يجوز لتلك المحكمة أن تباشر نظر الدعوى، أو أن تستمر في نظرھا كم

  .يجوز الطعن في ھذا الحكم إ; با;ستئناف

  ) 305(مادة 
  ا?نابة في ا?قرار 

يجوز للمتھم في دعاوى الجنح غير المعاقب عليھا بالحبس أن ينيب عنه محامياً لzقرار بارتكابه الواقعة أو غير 
  .ذلك من اaجراءات ما لم تقرر المحكمة حضوره بنفسه

  ) 306(ة ماد
  تقديم البينة من المشتكي أو وكيله 

في المحاكمات التي تجري أمام محاكم الصلح التي ; يقرر القانون تمثيل النيابة العامة فيھا، يجوز للمشتكي أو 
  .وكيله حضور المحاكمة والقيام بتقديم البينة

  ) 307(مادة 
  تطبيق أحكام الفصل الخامس 

  .ذا الباب على إجراءات المحاكمة أمام محاكم الصلحتسري أحكام الفصل الخامس من ھ



  الفصل العاشر 
  ا�صول الموجزة 

  ) 308(مادة 
  تطبيق أحكام الفصل العاشر 

تسري ا�صول الموجزة المبينة في ھذا الفصل لدى مخالفة القوانين وا�نظمة المتعلقة بالبلدية والصحة والنقل 
  .على الطرق

  ) 309(مادة 
  خالفات أصول محاكمة الم

عند وقوع مخالفة للقوانين وا�نظمة المذكورة تستوجب عقوبة الغرامة فقط، ترسل أوراق الضبط المنظمة بھا  -1
  .إلى القاضي المختص ليحكم بالعقوبة التي يستوجبھا الفعل أو يعيدھا إلى النيابة aقامة الدعوى بالطرق المعتادة

  .يوجب القانون صدوره خVل مدة أقصر من ذلك يصدر القاضي حكمه خVل عشرة أيام، ما لم -2

  ) 310(مادة 
  ا�خذ بالوقائع المثبتة في أوراق الضبط 

  .يأخذ القاضي بصحة الوقائع المثبتة في أوراق الضبط الموافقة �صول تنظيمھا

  ) 311(مادة 
  مشتمMت الحكم بالعقوبة 

  .ني، والنص المنطبق عليهيجب أن يشتمل الحكم بالعقوبة على ذكر الفعل، ووصفه القانو

  ) 312(مادة 
  تبليغ الحكم 

  .يبلغ المحكوم عليه والنيابة العامة بالحكم حسب ا�صول

  ) 313(مادة 
  استثناء على التطبيق 

  .; تطبق ا�صول الموجزة المنصوص عليھا في ھذا الفصل عندما يكون في الدعوى مدع بالحق المدني

  الكتاب الثالث 
  كام طرق الطعن في ا�ح

  الباب ا�ول 
  ا�عتراض على ا�حكام الغيابية 

  ) 314(مادة 
   اعتراض المحكوم عليه غيابياً 

للمحكوم عليه غيابياً في مواد الجنح والمخالفات أن يعترض على الحكم خVل العشرة أيام التالية لتبليغه بالحكم، 
  .باaضافة إلى ميعاد مسافة الطريق

  ) 315(مادة 
  عي بالحق المدني رفض اعتراف المد



  .; يقبل ا;عتراض من المدعي بالحق المدني

  ) 316(مادة 
  طلب ا�عتراض 

يقدم ا;عتراض بطلب إلى قلم المحكمة التي أصدرت الحكم، ويتضمن كذلك بيان ا�سباب التي يستند إليھا  -1
  .ا;عتراض

كذلك بيان ا�سباب التي يستند إليھا  يشمل الطلب بياناً كامVً بالحكم الذي تم ا;عتراض عليه، ويتضمن -2
  .ا;عتراض

  ) 317(مادة 
  تحديد جلسة للنظر في ا�عتراض 

  .على المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي أن تحدد جلسة للنظر في ا;عتراض ويبلغ الخصوم بھا

  ) 318(مادة 
  وفاة المحكوم عليه غيابياً 

ضاء مدة ا;عتراض أو قبل الفصل فيه سقوط الحكم وانقضاء يترتب على وفاة المحكوم عليه غيابياً قبل انق
  .الدعوى الجزائية

  ) 319(مادة 
  تخلف المعترض عن الحضور 

إذا تخلف المعترض عن الحضور في الجلسة المحددة لنظر ا;عتراض بدون عذر مقبول، قضت المحكمة  -1
  .برد ا;عتراض و; يحق له ا;عتراض مرة أخرى

تراض قابل لVستئناف ويسري ميعاده من اليوم التالي لصدوره إذا كان وجاھياً ومن اليوم الحكم برد ا;ع -2
  .التالي لتبليغه إذا كان غيابياً 

  ) 320(ادة 
Mعتراض شك�عدم قبول ا ◌ً  

  .تقضي المحكمة بعدم قبول ا;عتراض شكVً لتقديمه بعد فوات الميعاد، أو ;نعدام الصفة أو �ي عيب شكلي آخر

  ) 321( مادة
 ًMعتراض شك�قبول ا   

  .إذا وجدت المحكمة أن ا;عتراض مقبول شكVً، قررت السير في الدعوى وفقاً لzجراءات المقررة قانوناً 

  ) 322(مادة 
  رد ا�عتراض 

  .إذا وجدت المحكمة أن ا;عتراض ; أساس له تقضي برده

  الباب الثاني 
   ا�ستئناف

  ) 323(مادة 
  حضورية استئناف ا�حكام ال



يجوز للخصوم استئناف ا�حكام الحضورية والمعتبرة بمثابة الحضورية في الدعاوى الجزائية على النحو  -1
  :التالي

  .إذا كانت صادرة عن محاكم الصلح تستأنف أمام محاكم البداية بصفتھا ا;ستئنافية -أ
  .مام محاكم ا;ستئنافإذا كانت صادرة عن محاكم البداية بصفتھا محاكم أول درجة تستأنف أ - ب
تستأنف وفقاً لzجراءات المقررة في ھذا القانون ا�حكام والقرارات التي ينص أي قانون آخر على جواز  -2

  .استئنافھا

  ) 324(مادة 
  استئناف القرارات غير الفاصلة في أساس النزاع 

صل فيه، ويترتب حتماً على استئناف ; يجوز استئناف القرارات غير الفاصلة في أساس النزاع إ; مع الحكم الفا
الحكم الصادر في ا�ساس استئناف ھذه القرارات، أما القرارات التي تقضي برد الدفع بعدم ا;ختصاص، أو بعدم 

  .قبول الدعوى ;نقضائھا يجوز استئنافھا استقV;ً إذا أدلى بالدفاع في بدء المحاكمة وقبل أي دفاع في ا�ساس

  ) 325(مادة 
  ف ا�حكام الصادرة في دعاوى الحق المدني استئنا

يجوز استئناف ا�حكام الصادرة في دعاوى الحق المدني إذا كانت مما يجوز استئنافه كما لو أنھا كانت صادرة 
  .من المحاكم المدنية، ويقتصر ا;ستئناف على الجزء المتعلق بدعوى الحق المدني

  ) 326(مادة 
  عتراض استئناف ا�حكام الصادرة برد ا�

  .يجوز استئناف ا�حكام الصادرة برد ا;عتراض

  ) 327(مادة 
  استئناف ا�حكام الصادرة بعقوبة ا?عدام أو السجن المؤبد 

تستأنف بحكم القانون ا�حكام الصادرة بعقوبة اaعدام والصادرة بعقوبة السجن المؤبد ولو لم يتقدم الخصوم 
  .بطلب ذلك

  ) 328(مادة 
  ستئناف إيداع عريضة ا�

يكون ا;ستئناف بإيداع عريضة ا;ستئناف لدى قلم المحكمة التي أصدرت الحكم، أو قلم محكمة ا;ستئناف خVل 
خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ النطق بالحكم إذا كان حضورياً، أو من تاريخ تبليغه إذا كان بمثابة 

  .الحضوري

  ) 329(مادة 
  مة لrحكام الصادرة من محكمتي الصلح والبداية استئناف النيابة العا

للنيابة العامة استئناف ا�حكام الصادرة من محكمتي الصلح والبداية خVل ثVثين يوماً تبدأ من اليوم التالي 
  .لصدور الحكم

  ) 330(مادة 
  مشتمMت عريضة ا�ستئناف 

لدعوى التي صدر بشأنھا وصفة المستأنف تشمل عريضة ا;ستئناف بياناً كامVً بالحكم المستأنف، ورقم ا
  .والمستأنف ضده، وأسباب ا;ستئناف، وطلبات المستأنف



  ) 331(مادة 
  إرسال عريضة ا�ستئناف إلى قلم محكمة ا�ستئناف 

إذا أودعت عريضة ا;ستئناف لدى قلم المحكمة التي أصدرت الحكم، تعين عليھا أن ترسلھا إلى قلم محكمة 
  .الدعوى المستأنفة خVل ثVثة أيام ا;ستئناف مع ملف

  ) 332(مادة 
  � يضار المستأنف باستئنافه 

  .; يضار المحكوم عليه والمدعي بالحق المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية باستئنافه

  ) 333(مادة 
  تطبيق 

غة الحكم النھائي، ولزوم تجري في المحاكمة ا;ستئنافية أحكام المواد المتعلقة بعVنية المحاكمة وإجراءاتھا وصي
الرسوم والنفقات، وفرض العقوبات، وا;عتراض على الحكم الغيابي، ولمحكمة ا;ستئناف الصVحيات 

المنصوص عليھا في الفصل الخاص بمحاكمة المتھم الفار في حالة فراره، أو في حالة عدم حضوره إلى المحكمة 
  .ورة أمامھابعد تبليغه بموعد المحاكمة إذا كانت الدعوى منظ

  ) 334(مادة 
  سماع الشھود واستيفاء إجراءات التحقيق 

يجوز لمحكمة ا;ستئناف أن تسمع الشھود الذين كان يجب سماعھم أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف، 
  .وتستوفي كل نقص آخر في إجراءات التحقيق

  ) 335(مادة 
  تأييد الحكم المستأنف 

  .كم المستأنف إذا وجدت أن ا;ستئناف غير مقبول شكVً أو أنه في غير محله موضوعاً تقضي المحكمة بتأييد الح

  ) 336(مادة 
  إلغاء الحكم المستأنف 

إذا قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف لكون الفعل ; يؤلف جرماً أو ; يستوجب عقاباً أو لعدم وجود بينة 
  .كافية للحكم تحكم بالبراءة

  ) 337(مادة 
  م في أساس الدعوى أو إعادتھا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الحك

إذا ألغي الحكم لمخالفة القانون أو �ي سبب آخر تقضي المحكمة في أساس الدعوى أو تعيدھا إلى المحكمة التي 
  .أصدرت ذلك الحكم بتعليمات للسير بموجبھا

  ) 338(مادة 
  عوى أثر إلغاء الحكم بعدم ا�ختصاص أو عدم قبول الد

إذا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف قد اقتصرت على الحكم بعدم ا;ختصاص أو عدم قبول الدعوى، 
أو برفض الدفع بعدم القبول وبنظر الدعوى، . وحكمت المحكمة ا;ستئنافية بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة

  .ستأنف للفصل في موضوعھايجب عليھا أن تعيد الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الم



  ) 339(مادة 
  سقوط ا�ستئناف لعدم التنفيذ 

  .يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة

  ) 340(مادة 
  إرجاء تنفيذ الحكم المستأنف 

ئناف إذا أبدى المحكوم عليه رغبة باستئناف يجوز للمحكمة إرجاء تنفيذ الحكم المستأنف لحين الفصل في ا;ست
  .ذلك الحكم

  ) 341(مادة 
  تمديد مدة ا�ستئناف 

إذا لم يقدم ا;ستئناف خVل المدة المعينة، وطلب المستأنف خVل خمسة عشر يوماً اعتباراً من تاريخ انقضاء مدة 
وز عشرة أيام إذا تبين لھا وجود سبب ا;ستئناف تمديد المدة، يجوز لمحكمة ا;ستئناف أن تمنحه مھلة ; تتجا

  .مشروع يبرر التأخير

  )342(مادة 
  أثر ا�ستئناف المرفوع من النيابة العامة 

إذا كان ا;ستئناف مرفوعاً من النيابة العامة، فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتھم أو  -1
  .لمصلحته

  .ء الحكم الصادر بالبراءة إ; بإجماع آراء قضاة المحكمة التي تنظر ا;ستئناف; يجوز تشديد العقوبة و; إلغا -2

  ) 343(مادة 
Mستئناف شك�رد ا ◌ً  

  .يرد ا;ستئناف شكVً إذا قدم بعد الميعاد المحدد، أو تبين انعدام صفة رافعة، أو �ي عيب شكلي آخر

  ) 344(مادة 
  الدفع ببطMن ا?جراءات 

Vجراءات أمام محكمة ا;ستئناف إ; إذا كان متعلقاً بالنظام العام أو كان قد أبدى أمام ; يقبل الدفع ببطaن ا
  .محكمة أول درجة

  ) 345(مادة 
  استMم مدير السجن لMستئناف ورفعه 

استئناف النزيل ويرفعه إلى محكمة ا;ستئناف خVل أسبوع من ) السجن(يتسلم مدير مركز اaصVح والتأھيل 
  .يمهتاريخ تقد

  الباب الثالث 
  النقض 

  الفصل ا�ول 
  نقض ا�حكام 

  ) 346(مادة 
  الطعن في ا�حكام بالنقض 



تقبل ا�حكام الصادرة من محكمة البداية بصفتھا ا;ستئنافية ومن محكمة ا;ستئناف في الجنايات والجنح الطعن 
  .بالنقض، ما لم ينص القانون على خVف ذلك

  ) 347(مادة 
  كام القاضية برد الدفع لعدم ا�ختصاص الطعن في ا�ح

ا�حكام الصادرة من محكمة البداية بصفتھا ا;ستئنافية ومن محكمة ا;ستئناف، والقاضية برد الدفع بعدم 
  .ا;ختصاص، أو عدم قبول الدعاوى ;نقضائھا وفقاً �حكام ھذا القانون تقبل الطعن بالنقض

  ) 348(مادة 
  الة وجود طريق طعن آخر عدم قبول الطعن بالنقض في ح

  .; يقبل الطعن بالنقض في ا�حكام والقرارات ما دامت قابلة لVعتراض أو ا;ستئناف

  ) 349(مادة 
  تقديم الطعن بالنقض 

  :يكون الطعن بالنقض من كل من
  .النيابة العامة -1
  .المحكوم عليه -2
  .المدعي بالحق المدني -3
  .المسؤول عن الحقوق المدنية -4

  ) 350( مادة
  الطعن بالنقض بحكم القانون 

يتم الطعن بالنقض بحكم القانون في جميع ا�حكام الصادرة باaعدام أو بالحبس المؤبد حتى ولو لم يطلب 
  .الخصوم ذلك

  الفصل الثاني 
  أسباب الطعن بالنقض 

  ) 351(مادة 
  حا�ت قبول الطعن بالنقض 

  :عن بالنقض إ; لrسباب التاليةمع مراعاة أحكم المادة السابقة، ; يقبل الط
  .إذا وقع بطVن في اaجراءات أثر في الحكم -1
  .إذا لم تكن المحكمة التي أصدرته مشكلة وفقاً للقانون، أو لم تكن لھا و;ية الفصل في الدعوى -2
  .إذا صدر حكمان متناقضان في وقت واحد في واقعة واحدة -3
  .الحكم بما يجاوز طلب الخصم -4
  .ا كان الحكم المطعون فيه بني على مخالفة القانون، أو على خطأ في تطبيقه، أو في تفسيرهإذ -5
  .خلو الحكم من أسبابه الموجبة، أو عدم كفايتھا، أو غموضھا، أو تناقضھا -6
  .مخالفة قواعد ا;ختصاص أو تجاوز المحكمة سلطاتھا القانونية -7
قد طلب مراعاتھا ولم تستجب له المحكمة ولم يجر تصحيحھا في  مخالفة اaجراءات ا�خرى إذا كان الخصم -8

  .مراحل المحاكمة التي تليھا

  ) 352(مادة 
  تقييد الدفع ببطMن بعض ا?جراءات 



; يقبل من الخصم أن يدفع ببطVن بعض اaجراءات التي تمت أمام محاكم الصلح والبداية إذا لم يحتج بھا أمام 
  .محكمة ا;ستئناف

  ) 353(مادة 
  رفض تقديم دليل مستمد من وقائع جديدة 

  .; يقبل من الخصم أن يتقدم بدليل مستمد من وقائع لم يتطرق إليھا أسباب الحكم المطعون فيه

  ) 354(مادة 
   نقض المحكمة للحكم لمصلحة المتھم من تلقاء نفسھا

ا مما ھو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة يجوز للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتھم من تلقاء نفسھا إذا تبين لھ
القانون، أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله، أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون، أو ; 

  .و;ية لھا للنظر في الدعوى، أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى

  الفصل الثالث 
  عن بالنقض إجراءات الط

  ) 355(مادة 
  ميعاد الطعن 

يكون ميعاد تقديم طلب الطعن بالنقض للنيابة العامة، والمحكوم عليه والمدعي بالحق المدني والمسؤول عن  -1
  .الحقوق المدنية خVل أربعين يوماً 

ليوم الذي يلي يبدأ ميعاد الطعن بالنقض من اليوم الذي يلي تاريخ صدور الحكم إذا كان حضورياً، أو من ا -2
  .تبليغه إذا كان الحكم بمثابة الحضوري

  ) 356(مادة 
  تقديم طلب الطعن بالنقض 

  .يقدم طلب الطعن بالنقض إلى قلم المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى قلم محكمة النقض

  ) 357(مادة 
  مشتمMت طلب الطعن بالنقض 

أن يتضمن أسباب الطعن، وأسماء الخصوم وأن يجب أن يكون طلب الطعن موقعاً من الطاعن أو من محام، و
  .يكون مرفقاً به إيصال دفع الرسوم المقررة، وأن يؤشر عليه قلم المحكمة بتاريخ التسجيل

  ) 358(مادة 
  تقييد قبول الطعن بإيداع مبلغ 

إنه يجب لقبوله أن إذا لم يكون الطعن مقدماً من النيابة العامة أو من المحكوم عليه الموقوف لعقوبة سالبة للحرية ف
ديناراً أردنياً أو ما يعادلھا بالعملة المتداولة قانوناً، ما لم يكون قد أعفي ) 50(يودع الطاعن خزينة المحكمة مبلغ 

  .من الرسوم القضائية، ويعتبر ھذا المبلغ تأميناً يرد إلى الطاعن إذا كان محقاً في طعنه

  ) 359(مادة 
  النقض إرسال طلب الطعن إلى قلم محكمة 

إذا أودع طلب الطعن بالنقض لدى قلم المحكمة التي أصدرت الحكم، فإنه يتعين عليھا أن ترسله إلى قلم محكمة 
  .النقض مع ملف الدعوى خVل أسبوع



  )360(مادة 
  تبليغ المطعون ضده عريضة الطعن بالنقض 

ن بالنقض المقدمة ضده، خVل على رئيس قلم محكمة النقض إرسال أوراق التبليغ للمطعون ضده بعريضة الطع
  .أسبوع من اليوم الذي يلي تاريخ تسجيل العريضة

  ) 361(مادة 
  تقديم �ئحة جوابية على أسباب النقض 

يحق للمطعون ضده خVل خمسة عشر يوماً من اليوم التالي للتبليغ أن يقدم ;ئحة جوابية على أسباب النقض إلى 
  .قلم محكمة النقض

  ) 362(مادة 
  أوراق الطعن مع ملف الدعوى للنيابة العامة إرسال 

  .عندما تكتمل أوراق الطعن بالنقض، يرسلھا رئيس قلم المحكمة مع ملف الدعوى إلى النيابة العامة

  ) 363(مادة 
  تسجيل ا�وراق ورفعھا إلى النائب العام 

ين مطالعته عليھا، ويعيدھا خVل تسجيل ا�وراق في سجل النيابة العامة، وترفع مع الملف إلى النائب العام لتدو
  .عشرة أيام من تاريخ وصولھا إليه

  ) 364(مادة 
  تقديم استدعاء الطعن إلى مدير السجل 

الموقوف فيه ) السجن(إذا كان الطاعن موقوفاً فعليه أن يتقدم باستدعاء الطعن إلى مدير مركز اaصVح والتأھيل 
  .ى قلم محكمة النقضالذي يرسله بدوره خVل أربع وعشرين ساعة إل

  ) 365(مادة 
  سقوط الطعن لعدم التنفيذ 

يسقط الطعن المرفوع من المتھم المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر 
  .الطعن

  ) 366(مادة 
  نظر الطعن تدقيقاً 

ماع أقوال النيابة العامة ووكVء الخصوم إذا ارتأت تنظر المحكمة في الطعن تدقيقاً ويجوز لھا أن تحدد جلسة لس
  .ذلك

  ) 367(مادة 
  رد الطعن موضوعاً 

إذا رفضت المحكمة جميع أسباب الطعن بالنقض التي تقدم بھا الطاعن ولم تجد من تلقاء نفسھا سبباً للنقض ردت 
  .الطعن موضوعاً 

  ) 368(مادة 
  أثر انقضاء الحكم بالنسبة للمحكوم عليھم 



  .ذا لم يكن الطعن مقدماً من النيابة العامة فV ينقضي الحكم إ; بالنسبة لمن قدم الطعنإ -1
إذا كان مقدم الطعن أحد المحكوم عليھم وكانت ا�سباب التي بني عليھا الطعن تتصل بغيره من المحكوم  -2

  .عليھم معه في الدعوى فيحكم بنقض الحكم بالنسبة إليھم أيضاً ولو لم يقدموا طعناً 

  ) 369(مادة 
  الطعن بسبب الخطأ في ذكر نصوص القانون وعدم وقف التنفيذ 

إذا بنيت أسباب الحكم المطعون به على خطأ في ذكر نصوص القانون، أو في وصف الجريمة أو في صفة  -1
ب الوقائع المحكوم عليه فV يجوز نقض الحكم إذا كانت العقوبة المحكوم بھا ھي المقررة في القانون للجريمة بحس

  .المثبتة في الحكم وتصحح المحكمة الخطأ الذي وقع فيه وترد الطعن بالنتيجة
  .; يجوز للمحكوم عليه ا;ستناد إلى الطعن لVمتناع عن تنفيذ الحكم المطعون فيه -2

  ) 370(مادة 
  قصر النقض على الجزء المطعون فيه 

  .التجزئة غير ممكنة; ينقض من الحكم إ; الجزء الذي طعن فيه ما لم تكن 

  ) 371(مادة 
  الطعن في حكم صادر بقبول دفع قانوني مانع من السير في الدعوى 

إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً بقبول دفع قانوني مانع من السير في الدعوى ونقضته محكمة النقض، 
ة أن تحكم بعكس ما قضت به وأعادت القضية إلى المحكمة التي أصدرته لنظر الموضوع فV يجوز لھذه المحكم

  .محكمة النقض

  ) 372(مادة 
  نقض المحكمة للحكم من تلقاء نفسھا 

من ھذا القانون ) 354(إذا قبلت المحكمة سبباً من أسباب النقض أو وجدت سبباً له من تلقاء نفسھا عمVً بالمادة 
حكم المنقوض لتحكم فيھا من قررت نقض الحكم المطعون فيه، وأعادت الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت ال

  .جديد بھيئة مغايرة

  الفصل الرابع 
  آثار أحكام محكمة النقض 

  ) 373(مادة 
  قطعية الحكم الصادر برد طلب الطعن بالنقض 

إذا قررت محكمة النقض رد طلب الطعن بالنقض، أصبح الحكم باتاً، و; يجوز بأي حال لمن رفعه أن يرفع طعناً 
  .ي سبب كانآخر عن الحكم ذاته �

  ) 374(مادة 
  الطعن في الحكم الصادر بعد النقض ا�ول 

  .إذا طعن في الحكم الصادر بعد النقض ا�ول تنظر محكمة النقض في موضوع الدعوى

  الفصل الخامس 
  النقض بأمر خطي 

  ) 375(مادة 
  النقض بأمر خطي 



مة النقض إذا كان الحكم مخالفاً لوزير العدل أن يطلب من النائب العام خطياً عرض ملف دعوى على محك
ويطلب با;ستناد إلى ذلك . للقانون وكان الحكم قد اكتسب الدرجة القطعية ولم يسبق لمحكمة النقض البت فيه

  .إبطال اaجراء أو نقض الحكم أو القرار

  ) 376(مادة 
  أثر قبول النقض بأمر خطي 

  .ابقة فإنھا تبطل اaجراء أو الحكم أو القرار المطعون فيهإذا قبلت محكمة النقض ا�سباب المذكورة في المادة الس

  الباب الرابع 
  إعادة المحاكمة 

  ) 377(مادة 
  حا�ت إعادة المحاكمة 

  :يجوز إعادة المحاكمة في ا�حكام التي اكتسب الدرجة الباتة في مواد الجنايات والجنح في ا�حوال التالية
  .ظھرت أدلة تثبت أن المدعى بقتله قد وجد حياً إذا حكم على شخص في جريمة قتل، ثم  -1
إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينھا، وكان بين  -2

  .الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليھما
ي بعد صدور الحكم بأنھا مزورة، وكان إذا كان الحكم مبنياً على شھادة قضي بأنھا كاذبة، أو على وثيقة قض -3

  .لھذه الشھادة أو الوثيقة تأثير في الحكم
إذا ظھرت وقائع جديدة بعد صدور الحكم، أو أظھرت وثائق وأدلة كانت مجھولة حين صدور الحكم وكان من  -4

  .شأن ھذه الوقائع أو الوثائق إثبات براءة المحكوم عليه
  .صادر من محكمة مدنية أو إحدى محاكم ا�حوال الشخصية وألغي ھذا الحكمإذا كان الحكم مبنياً على حكم  -5

  ) 378(مادة 
  تقديم طلب إعادة المحاكمة 

  :يقدم طلب إعادة المحاكمة إلى وزير العدل من قبل كل من
  .المحكوم عليه أو محاميه أو ممثله الشرعي إذا كان عديم ا�ھلية، أو المسؤول عن الحقوق المدنية -1
  .وج المحكوم عليه أو أبنائه، وورثته أو من أوصى لھم إن كان ميتاً، أو ثبت ذلك بحكم قضائيز -2

  ) 379(مادة 
  ميعاد تقديم طلب ا?عادة ورفضه 

يقدم طلب اaعادة إلى وزير العدل خVل سنة، اعتباراً من اليوم الذي علم فيه ا�شخاص الذين لھم تقديم الطلب  -1
  .وإ; كان طلبھم مردوداً  بالسبب الموجب لzعادة

يحيل وزير العدل طلب إعادة المحاكمة إلى النائب العام وعلى النائب العام أن يقوم برفع الطلب مع التحقيقات  -2
التي يكون قد رأى إجراءھا إلى محكمة النقض، يبين رأيه وا�سباب التي يستند عليھا خVل شھر من تاريخ 

  .تسلمه الطلب

  ) 380(مادة 
  لتنفيذ وقف ا

  .; يترتب على طلب إعادة المحاكمة إيقاف تنفيذ الحكم إ; إذا كان صادراً باaعدام -1
  .لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم في قرارھا القاضي بقبول طلب إعادة المحاكمة -2

  ) 381(مادة 
  إحالة القضية إلى محكمة من ذات الدرجة 



ادة المحاكمة أحالت القضية إلى محكمة من ذات درجة المحكمة التي إذا قررت محكمة النقض قبول طلب إع
  .أصدرت الحكم با�ساس

  ) 382(مادة 
  تعذر إعادة المحاكمة بمواجھة جميع الخصوم 

إذا كانت إعادة المحاكمة غير ممكنة بمواجھة جميع الخصوم لوفاة المحكوم عليه أو انقضاء الدعوى بالتقادم، 
  .وضوع الدعوى تدقيقاً ويبطل من الحكم أو من ا�حكام السابقة ما صدر منھا بغير حقتنظر محكمة النقض في م

  ) 383(مادة 
  نشر حكم البراءة 

يعلق الحكم الصادر ببراءة المحكوم عليه نتيجة إعادة المحاكمة على باب المحكمة أو ا�ماكن العامة في البلدة  -1
يمة، وفي موطن طالب اaعادة وفي الموطن ا�خير للمحكوم التي صدر فيھا الحكم ا�ول وفي محل وقوع الجر

  .عليه إن كان ميتاً 
ينشر حكم البراءة حتماً في الجريدة الرسمية، وينشر أيضاً إذ استدعى ذلك طالب إعادة المحاكمة في صحيفتين  -2

  .محليتين يختارھم، وتتحمل الدولة نفقات النشر

  ) 384(مادة 
  يه أثر إلغاء الحكم المطعون ف

يترتب على إلغاء الحكم المطعون فيه سقوط الحكم بالتعويضات ووجوب رد ما أدى منھا بدون إخVل بقواعد 
  .سقوط الحق بمضي المدة

  ) 385(مادة 
  حظر تجديد طلب إعادة المحاكمة بعد رفضه 

  .إذا رفض طلب إعادة المحاكمة، فV يجوز تجديده بناًء على ذات الوقائع التي بني عليھا

  ) 386(دة ما
  الطعن في ا�حكام الصادرة بناء على طلب إعادة المحاكمة 

ا�حكام التي تصدر في موضوع الدعوى بناًء على طلب إعادة المحاكمة من غير محكمة النقض يجوز الطعن 
ھا فيھا بجميع الطرق المقررة في القانون، و; يجوز أن يقضى على المتھم بأشد من العقوبة السابقة التي حكم ب

  .عليه

  ) 387(مادة 
  التعويض بعد الحكم بالبراءة 

يحق لمن حكم ببراءته بعد قبول إعادة المحاكمة أن يطالب الدولة بتعويضه عن الضرر الناشئ له من الحكم  -1
  .السابق

  .يقدم طلب التعويض من الزوج وا�صول والفروع إذا كان المحكوم له ميتاً  -2
يض على المدعي بالحق المدني أو المبلغ أو شاھد الزور الذي كان سبباً في يجوز للدولة أن ترجع بالتعو -3

  .صدور الحكم بالعقوبة

  الباب الخامس 
  قوة ا�حكام النھائية 

  ) 388(مادة 
  إعادة النظر في الحكم الصادر في موضوع الدعوى 



في ھذا الحكم بالطرق  إذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية فV يجوز إعادة النظر فيھا إ; بالطعن
  .المقررة في القانون

  ) 389(مادة 
  عدم جواز الرجوع في الدعوى الجزائية 

  .; يجوز الرجوع في الدعوى الجزائية بعد الحكم فيھا نھائياً بناًء على تغيير الوصف القانوني للجريمة

  ) 390(مادة 
  حيازة الحكم الجزائي لقوة ا�مر المقضي 

ئي الصادر من المحكمة المختصة في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة أو باaدانة قوة يكون للحكم الجزا -1
ا�مر المقضي به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيھا نھائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة 

  .وبوصفھا القانوني ونسبتھا إلى فاعلھا
  .واء بني عليھا انتفاء التھمة أو على عدم كفاية ا�دلةويكون للحكم بالبراءة ھذه القوة س -2
  .; يكون للحكم بالبراءة ھذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل ; يعاقب عليه القانون -3

  ) 391(مادة 
  حجية ا�حكام الصادرة من المحاكم المدنية أمام المحاكم الجزائية 

ة قوة ا�مر المقضي به أمام المحاكم الجزائية فيما يتعلق بوقوع ; تكون لrحكام الصادرة من المحاكم المدني
  .الجريمة ونسبتھا إلى فاعلھا

  ) 392(مادة 
  حجية ا�حكام الصادرة من محاكم ا�حوال الشخصية أمام المحاكم الجزائية 

ضي به أمام في حدود اختصاصھا قوة ا�مر المق) الشرعية(تكون لrحكام الصادرة من محكم ا�حوال الشخصية 
  .المحاكم الجزائية في المسائل التي يتوقف عليھا الفصل في الدعوى الجزائية

  الكتاب الرابع 
  التنفيذ 

  الباب ا�ول 
  ) ا�حكام الواجبة التنفيذ(

  ) 393(مادة 
  توقيع العقوبات بناًء على حكم صادر من محكمة مختصة 

  .مة، إ; بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة; يجوز توقيع العقوبات المقررة بالقانون �ية جري

  ) 394(مادة 
  تنفيذ ا�حكام الصادرة من المحاكم الجزائية 

  .; تنفذ ا�حكام الصادرة من المحاكم الجزائية إ; إذا أصبحت نھائية، ما لم ينص القانون على خVف ذلك

  ) 395(مادة 
  تنفيذ ا�حكام من قبل النيابة 

ذ ا�حكام الصادرة في الدعاوى الجزائية وفقاً لما ھو مقرر بھذا القانون ولھا عند اللزوم تتولى النيابة تنفي -1
  .ا;ستعانة بقوات الشرطة مباشرة



ا�حكام الصادرة في دعاوى الحق المدني يكون تنفيذھا بناًء على طلب المدعي بالحق المدني طبقاً لما ھو  -2
  .مقرر في أصول المحاكمات المدنية

  ) 396(مادة 
  إخMء سبيل المتھم 

إذا كان المتھم موقوفاً على ذمة القضية، وصدر الحكم ا;بتدائي بالبراءة أو بالغرامة أو بالحبس مع وقف التنفيذ 
  .وجب إخVء سبيله في الحال ما لم يكن موقوفاً لسبب آخر

  ) 397(مادة 
  إخMء سبيل المحكوم عليه 

لبة للحرية متى قضي في التوقيف ا;حتياطي مدة تعادل المدة المحكوم يجب إخVء سبيل المحكوم عليه بعقوبة سا
  .بھا عليه

  ) 398(مادة 
   أثر الطعن بالنقض على تنفيذ الحكم

  .; يترتب على الطعن بطريق النقض إيقاف التنفيذ، إ; إذا كان الحكم صادراً باaعدام

  ) 399(مادة 
  طلب التشغيل خارج السجن 

بس لمدة ; تتجاوز ثVثة أشھر أن يطلب من النيابة العامة تشغيله خارج مركز اaصVح لكل محكوم عليه بالح
  .بد;ً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه، ما لم ينص الحكم على حرمانه من ھذا الخيار) السجن(والتأھيل 

  ) 400(مادة 
  استنزال مدة التوقيف ا�حتياطي 

ف من أجلھا، وجب احتساب مدة التوقيف ا;حتياطي من المدة المحكوم إذا حكم ببراءة المتھم من الجريمة التي أوق
  .بھا في أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبھا أو حقق معه فيھا أثناء مدة التوقيف ا;حتياطي

  ) 401(مادة 
  استنزال مدة التوقيف عند تعدد العقوبات 

للحرية المحكوم بھا على المتھم من العقوبة  يكون استنزال مدة التوقيف ا;حتياطي عند تعدد العقوبات السالبة
  .ا�خف أو;ً، ثم من العقوبة ا�شد منھا

  ) 402(مادة 
  تنفيذ العقوبة على الحامل المحكوم عليھا بعقوبة سالبة للحرية 

لى إذا كان المحكوم عليھا بعقوبة سالبة للحرية حامVً جاز تأجيل تنفيذ العقوبة حتى تضع حملھا مدة ثVثة أشھر ع
الوضع، فإذا رؤي التنفيذ على المحكوم عليھا أو ثبت في أثناء التنفيذ أنھا حامل وجبت معاملتھا في مركز 

  .معاملة الموقوفين احتياطياً ) السجن(اaصVح والتأھيل 

  ) 403(مادة 
  تأجيل تنفيذ العقوبة بالنسبة للمريض 

ھدد حياته أو يعرض التنفيذ حياته للخطر جاز تأجيل إذا كان المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية مصاباً بمرض ي
  .تنفيذ العقوبة عليه



  ) 404(مادة 
  إصابة المحكوم عليه بالجنون 

إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية بجنون، على النيابة العامة أن تأمر بوضعه في أحد المحال 
  .ة التي يقضيھا في ھذا المحل من العقوبة المحكوم بھالrمراض العقلية حتى يبرأ، وفي ھذه الحالة تستنزل المد

  ) 405(مادة 
  تأجيل تنفيذ العقوبة بالنسبة �حد الزوجين 

إذا كان محكوماً على رجل وزوجته بالحبس مدة ; تزيد على سنة، ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من 
اDخر، إذا كانا يكفVن صغيراً لم يتجاوز خمس عشرة قبل جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدھما حتى يفرج عن 

  .سنة كاملة، وكان لھما محل إقامة معروف في فلسطين

  ) 406(مادة 
  إلزام المحكوم عليه بتقديم كفالة واتخاذ احتياطات 

فالة يجوز للمحكمة في جميع ا�حوال التي تقرر فيھا تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تلزمه بتقديم ك
تضمن عدم فراره من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في ا�مر الصادر بالتأجيل، ولھا أيضاً 

  .أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من ا;حتياطات الكفيلة بمنعه من الھرب

  ) 407(مادة 
   حظر إخMء سبيل المحكوم عليه سابقاً 

انون ; يخلى سبيل المحكوم عليه من قبل بعقوبة سالبة للحرية قبل أن يستوفي مدة في غير ا�حوال المبينة في الق
  .العقوبة

  الباب الثاني 
  تنفيذ عقوبة ا?عدام 

  ) 408(مادة 
  رفع أوراق الدعوى إلى رئيس الدولة 

  .متى صار حكم اaعدام نھائياً وجب على وزير العدل رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الدولة

  ) 409(ة ماد
  مصادقة رئيس الدولة 

  .; يجوز تنفيذ حكم اaعدام إ; بعد مصادقة رئيس الدولة عليه

  ) 410(مادة 
  ا?شراف على تنفيذ حكم ا?عدام وحضوره 

يشرف النائب العام أو من ينيبه من مساعديه على تنفيذ الحكم المصادق عليه باaعدام ويحضر تنفيذ الحكم كل 
  :من
  .م أو من ينيبهالنائب العا -1
  .أو من ينوب عنه) السجن(مدير مركز اaصVح والتأھيل  -2
  .مدير الشرطة في المحافظة -3
  .كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم -4
  ).السجن(طبيب مركز اaصVح والتأھيل  -5
  .أحد رجال الدين من الطائفة التي ينتمي إليھا المحكوم عليه -6



  ) 411(مادة 
  عليه با?عدام �قاربه  مقابلة المحكوم

�قارب المحكمة عليه باaعدام أن يقابلوه قبل الموعد المعين لتنفيذ الحكم على أن يكون ذلك بعيداً عن محل 
  .التنفيذ

  ) 412(مادة 
  تسھيل مقابلة أحد رجال الدين 

ت، وجب إجراء إذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه ا;عتراف أو غيره من الطقوس الدينية قبل المو
  .التسھيVت لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته

  ) 413(مادة 
  تMوة منطوق الحكم

يجب أن يتلى من الحكم الصادر باaعدام منطوقه، والتھمة المحكوم من أجلھا على المحكوم عليه، وذلك في مكان 
النائب العام أو مساعده محضراً  التنفيذ، ويسمع من الحاضرين، وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال حرر

  .تثبت فيه ھذه ا�قوال

  ) 414(مادة 
  النزول بعقوبة ا?عدام على المرأة الحامل إلى السجن المؤبد

; يجوز تنفيذ حكم اaعدام في المرأة الحامل، فإذا وضعت مولوداً حياً تقضي المحكمة التي أصدرت الحكم 
  .ن المؤبدبالنزول بعقوبة اaعدام إلى عقوبة السج

  ) 415(مادة 
  تنفيذ حكم ا?عدام شنقاً أو رمياً بالرصاص

  .ينفذ حكم اaعدام على المدنيين بالشنق حتى الموت، وعلى العسكريين رمياً بالرصاص حتى الموت

  ) 416(مادة 
  تنظيم محضر بتنفيذ عقوبة ا?عدام

ثل النيابة العامة ومدير مركز اaصVح على كاتب المحكمة أن ينظم محضراً بتنفيذ عقوبة اaعدام يوقعه مم
  .والطبيب والكاتب ويحفظ لدى النيابة العامة) السجن(والتأھيل 

  ) 417(مادة 
  حظر تنفيذ عقوبة ا?عدام في أيام ا�عياد

  .; يجوز تنفيذ عقوبة اaعدام في أيام ا�عياد الرسمية أو ا�عياد الدينية، الخاصة بديانة المحكوم عليه

  ) 418(مادة 
  تنفيذ عقوبة ا?عدام في السجون

  .للدولة) السجون(تنفذ عقوبة اaعدام داخل مراكز اaصVح والتأھيل 

  ) 419(مادة 
  دفن جثة المحكوم عليه با?عدام



تدفن الحكومة على نفقتھا جثة من يحكم عليه باaعدام، إذا لم يكن له أقارب يطلبون القيام بدفنھا ويجب أن يكون 
  .احتفالالدفن بغير 

  الباب الثالث 
  إشكا�ت التنفيذ

  ) 420(مادة 
  رفع إشكا�ت التنفيذ إلى المحكمة

  .كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم

  ) 421(مادة 
  الفصل في ا?شكال

لشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، يقدم اaشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو ا
ولھا أن تجري التحقيقات الVزمة، . تفصل المحكمة في اaشكال بعد سماع طلبات النيابة العامة وذوي الشأن

  .ويجوز لھا أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع

  ) 422(مادة 
  وقف تنفيذ الحكم مؤقتاً 

  .نزاع إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتاً �سباب صحيةللنيابة العامة عند ا;قتضاء، وقبل تقديم ال

  ) 423(مادة 
  النزاع في شخصية المحكوم عليه

  .إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه، يفصل في ذلك النزاع بالكيفية وا�وضاع المقررة في المواد السابقة

  ) 424(مادة 
  النزاع بشأن ا�موال المطلوب التنفيذ عليھا

قام نزاع من غير المتھم بشأن ا�موال المطلوب التنفيذ عليھا في حالة تنفيذ ا�حكام المالية على أموال إذا 
  .المحكوم عليه، يرفع ا�مر إلى المحاكم المدنية طبقاً لما ھو مقرر في قانون أصول المحاكمات المدنية

  الباب الرابع 
  سقوط العقوبة بالتقادم ووفاة المحكوم عليه

  ) 425(مادة 
  انقضاء العقوبة بالتقادم وبوفاة المحكوم عليه

  .تنقضي العقوبة والتدابير ا;حترازية بالتقادم -1
; يسري التقادم على العقوبات والتدابير ا;حترازية المانعة من الحقوق، و; يسري كذلك على منع اaقامة  -2

  .والمصادرة العينية
  .تنقضي العقوبة بوفاة المحكوم عليه -3

  ) 426(ادة م
  أثر وفاة المحكوم عليه على تنفيذ العقوبة المالية

  .وفاة المحكوم عليه ; تمنع من تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف في تركته



  ) 427(مادة 
  مدة التقادم

  .مدة التقادم في عقوبة اaعدام ثVثون عاماً  -1
  .مؤبد عشرون عاماً مدة التقادم في عقوبة السجن ال -2
مدة التقادم في أية عقوبة جزائية أخرى ضعف مدة العقوبة المحكوم بھا على أ; تتجاوز خمس عشرة سنة و;  -3

  .تقل عن عشر سنين

  ) 428(مادة 
  حساب مدة التقادم

الحكم  يجري التقادم من تاريخ الحكم إذا صدر غيابياً، ومن يوم تھرب المحكوم عليه من التنفيذ إذا كان -1
  .حضورياً 

إذا تھرب المحكوم عليه من تنفيذ عقوبة مقيدة للحرية أسقطت نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة  -2
  .التقادم

  ) 429(مادة 
  بدء سريان مدة التقادم

  :تبدأ مدة التقادم
إذا كان في  في الحكم الحضوري من تاريخ صدوره إذا كان في الدرجة ا�خيرة ومن تاريخ صيرورته باتاً  -1

  .الدرجة ا�ولى
وإذا كان المحكوم عليه موقوفاً احتياطياً، فمن يوم تھربه من التنفيذ وفي ھذه الحالة يسقط نصف مدة العقوبة  -2

  .التي نفذت فيه من مدة التقادم

  ) 430(مادة 
  تقادم التدابير ا�حترازية

  .مدة التقادم على التدابير ا;حترازية ثVث سنوات -1
 يبدأ التقادم إ; منُذ اليوم الذي يصبح فيه التدبير ا;حترازي نافذاً، أو بعد تقادم العقوبة التي تVزم ھذا & -2

التدبير، بشرط أن ; يصدر عن القاضي قبل انقضاء سبع سنوات من ذلك التاريخ قرار يثبت أن المحكوم عليه ; 
  .القاضي بتنفيذ التدبير ا;حترازي يزال خطراً على السVمة العامة، ففي ھذه الحالة يأمر

  ) 431(مادة 
  إغفال تنفيذ التدابير ا�حترازية

; ينفذ أي تدبير إصVحي أغفل تنفيذه مدة سنة كاملة إ; بقرار يصدر عن المحكمة التي أصدرته بناًء على طلب 
  .النيابة العامة

  ) 432(مادة 
  حساب مدة التقادم ووقفه وانقطاعه

  .قادم اعتباراً من اليوم التالي ليوم ارتكاب الجريمةتحتسب مدة الت -1
يوقف سريان مدة التقادم كل مانع قانوني أو مادي يحول دون تنفيذ العقوبة أو التدبير، ولم ينشأ عن إرادة  -2

  .المحكوم عليه ويعتبر تأجيل تنفيذ الحكم مانعاً قانونياً يوقف سريان مدة التقادم
  :يليتنقطع مدة التقادم بما  -3
  .القبض على المحكوم عليه -أ

  .إجراءات التحقيق أو المحاكمة الصادرة من السلطة المختصة - ب
  .إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجھة المحكوم عليه أو تصل إلى عمله - ج
يمة ارتكاب المحكوم عليه جريمة أخرى معادلة للجريمة التي حكم عليه من أجلھا بالعقوبة أو التدبير أو جر -د



  .أشد جسامة منھا
  .و; يجوز أن تطول مدة التقادم في كل حالة من الحا;ت السابقة إلى أكثر من ضعفيھا

  ) 433(مادة 
  تطبيق أحكام التقادم في القوانين الخاصة

  .; تحول المواد السابقة دون تطبيق أحكام التقادم الواردة في القوانين الخاصة ببعض الجرائم

  ) 434(مادة 
  ادة المحاكمة بسبب انقضاء العقوبة بالتقادمرفض إع

  .إذا حكم على شخص غيابياً وانقضت عقوبته بالتقادم فV يجوز له طلب إعادة محاكمته

  ) 435(مادة 
  تقادم التعويضات والرسوم والنفقات

ا في القانون ينقضي ا;لتزام بالتعويض المحكوم به في الدعوى الجزائية، وفقاً لقواعد التقادم المنصوص عليھ -1
  .المدني

تنقضي الرسوم والنفقات المحكوم بھا لمصلحة الخزينة العامة، وفقاً للقواعد الخاصة با�موال العامة ويوقف  -2
  .إنفاذاً �ي حكم) السجن(التقادم بشأنھا وجود المحكوم عليه في مركز اaصVح والتأھيل 

  الباب الخامس 
  رد ا�عتبار

  ) 436(مادة 
  تبارأثر رد ا�ع

تظل قائمة آثار الحكم بعقوبة جزائية إلى أن يسترد المحكوم عليه اعتباره بحكم القانون أو حكم قضائي، ويترتب 
على رد ا;عتبار القانوني أو القضائي محو الحكم باaدانة بالنسبة إلى المستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من 

  .آثار جنائية ولكن ; أثر له في حقوق الغير

  ) 437( مادة
  صدور الحكم برد ا�عتبار بناء على طلب المحكوم عليه

يجوز رد ا;عتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك بناًء على طلبه من محكمة البداية 
  .التابع لھا محل إقامته

  ) 438(مادة 
  شروط رد ا�عتبار

  :يشترط لرد ا;عتبار
  .ذت تنفيذاً كامVً أو صدر عفو عنھا أو انقضت بالتقادمأن تكون العقوبة قد نف -1
أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنھا مدة خمس سنوات إذا كانت عقوبة جنائية،  -2

  .وسنة واحدة إذا كانت عقوبة جنحة، وتضاعف ھذه المدة في حالتي العود وانقضاء العقوبة بالتقادم

  ) 439(مادة 
  وب الوفاء بالغرامات او التعويضات أو المصاريفوج

يجب للحكم برد ا;عتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف، 
  .وللمحكمة أن تتجاوز عن ھذا الشرط إذا أثبت المحكوم عليه أنه ليس في حال يستطيع معھا الوفاء



  ) 440(مادة 
  ند صدور عدة أحكامرد ا�عتبار ع

إذا كان طالب رد ا;عتبار قد صدرت ضده عدة أحكام، فV يحكم برد اعتباره إ; إذا تحققت الشروط المنصوص 
  .عليھا في المواد السابقة بالنسبة إلى كل حكم منھا، على أن يراعى في حساب المدة إسنادھا إلى أحدث ا�حكام

  ) 441(مادة 
  ضةتقديم طلب رد ا�عتبار بعري

يقدم طلب رد ا;عتبار بعريضة إلى النائب العام، ويجب أن تشتمل العريضة على البيانات الVزمة لتعيين 
  .شخصية الطالب رد ا;عتبار، وأن يبين فيھا تاريخ الحكم الصادر عليه وا�ماكن التي أقام فيھا منُذ ذلك الحين

  ) 442(مادة 
  كمةالتحقيق في طلب رد ا�عتبار ورفعه إلى المح

يجري النائب العام تحقيقاً بشأن الطلب لVستيثاق من تاريخ إقامة طالب رد ا;عتبار في كل مكان نزله من  -1
وقت الحكم عليه، ومدة تلك اaقامة، والوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه، وبوجه عام يتقصى كل ما يراه ;زماً 

محكمة خVل شھر من تاريخ تقديمه بتقرير يدون فيه رأيه من المعلومات ويضم التحقيق إلى الطلب ويرفعه إلى ال
  .ويبين ا�سباب التي بني عليھا

  :يرفق بالطلب ما يلي -2
  .صورة الحكم الصادر على طالب رد ا;عتبار -أ

  .شھادة بسوابقه - ب
  ).السجن(تقرير عن سلوكه أثناء وجوده في مركز اaصVح والتأھيل  - ج

  ) 443(مادة 
  والطعن في الحكم برد ا�عتبار النظر في الطلب

تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه في غرفة المداولة، ويجوز لھا سماع أقوال النيابة العامة وطالب رد ا;عتبار، 
كما يجوز لھا استيفاء كل ما تراه ;زماً من المعلومات، يكون إعVن الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام 

ن في الحكم بطريق ا;ستئناف إذا بني على أساس الخطأ في تطبيق القانون أو تأويله، على ا�قل، ويقبل الطع
  .وتتبع في الطعن ا�وضاع والمواعيد المقررة للطعن في ھذا القانون

  444مادة 
  رد ا�عتبار بناء على سلوك المحكوم عليه

ا;عتبار إذا رأت أن سلوك طالب رد من ھذا القانون تحكم المحكمة برد ) 463(مع عدم اaخVل بأحكام المادة 
  .ا;عتبار منُذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه

  ) 445(مادة 
  التأشير برد ا�عتبار للمحكوم عليه

يرسل النائب العام صورة من حكم رد ا;عتبار إلى المحكمة التي صدر منھا الحكم بالعقوبة للتأشير به على 
  .في سجل تحقيق الشخصية ھامشه، وتأمر بأن يؤشر

  ) 446(مادة 
  رد ا�عتبار مرة واحدة

  .; يجوز الحكم برد اعتبار المحكوم عليه إ; مرة واحدة



  ) 447(مادة 
  أثر رفض طلب رد ا�عتبار بسبب سلوك المحكوم عليه

تين، وفي إذا رفض طلب رد ا;عتبار لسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه، فV يجوز تحديده إ; بعد مضي سن
  .ا�حوال ا�خرى يجوز تجديده متى توافرت الشروط الVزم توافرھا

  ) 448(مادة 
  إلغاء الحكم الصادر برد ا�عتبار

يجوز إلغاء الحكم الصادر برد ا;عتبار إذا ظھر أن المحكوم عليه صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة 
جريمة وقعت قبله، ويصدر الحكم بإلغاء رد ا;عتبار من  على علم بھا أو إذا حكم عليه بعد رد ا;عتبار في

  .المحكمة التي حكمت برد ا;عتبار بناًء على طلب النيابة العامة

  ) 449(مادة 
  رد ا�عتبار بحكم القانون

يرد ا;عتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خVل اDجال اDتية على المحكوم عليه حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما 
  .يحفظ عنه بسجل تحقيق الشخصية

بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو حيازة أشياء مسروقة أو نصب أو  -1
احتيال أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في ھذه الجرائم، متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنھا أو 

  .نواتانقضائھا بالتقادم مدة عشر س
بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير ما ذكر من الجنح متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنھا  -2

  .ثVث سنوات إ; إذا كانت العقوبة قد انقضت بالتقادم فتكون المدة خمس سنوات

  ) 450(مادة 
  تقييد رد ا�عتبار بحكم القانون

ه عدة أحكام، فV يرد اعتباره بحكم القانون إ; إذا تحققت بالنسبة لكل منھا إذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضد
  .الشروط المنصوص عليھا في المادة السابقة، على أن يراعى في حساب المدة إسنادھا إلى أحدث ا�حكام

  ) 451(مادة 
  أثر رد ا�عتبار

بل، وزوال كل ما ترتب عليه من آثار جنائية، يترتب على رد ا;عتبار محو الحكم القاضي باaدانة بالنسبة للمستق
  .وبصفة خاصة حا;ت انعدام ا�ھلية والحرمان من الحقوق والمزايا

  ) 452(مادة 
  ا�حتجاج برد ا�عتبار على الغير

; يحتج برد ا;عتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التي ترتبت لھم بناًء على الحكم باaدانة، وبصفة خاصة ما 
  .ق بالرد والتعويضيتعل

  الكتاب الخامس 
  أصول خاصة

  الباب ا�ول 
  دعاوى التزوير

  ) 453(مادة 
  تنظيم محضر بظاھر حال المستند المدعى بتزويره



في جميع دعاوى التزوير وحالما يبرز المستند المدعى بتزويره إلى وكيل النيابة العامة أو المحكمة ينظم  -1
ذلك المستند يوقعه وكيل النيابة أو القاضي أو رئيس المحكمة والكاتب  الكاتب محضراً مفصVً بظاھر حال

والشخص الذي أبرزه وخصمه في الدعوى إذا وجد، كما يوقع المذكورون كل صفحة من المستند نفسه منعاً 
  .لتبديله ويحفظ في دائرة التحقيق أو قلم المحكمة

  .ذر عليھم توقيعه يصرح بذلك في المحضرإذا رفض بعض الحاضرين توقيع المستند والمحضر أو تع -2

  ) 454(مادة 
  توقيع المستند من الموظف المسؤول

  .إذا جلب المستند المدعى تزويره من إحدى الدوائر الرسمية يوقعه الموظف المسؤول عنه وفقاً للمادة السابقة

  ) 455(مادة 
  جواز ا?دعاء بتزوير المستندات

  .ن كانت قد اتخذت أساساً لمعامVت قضائية أو غيرھا من المعامVتيجوز ا;دعاء بتزوير المستندات وإ

  ) 456(مادة 
  تسليم المستند المدعى بتزويره

يجبر كل من أودع لديه مستند مدعى بتزويره أن يسلمه للجھة المختصة إذا صدر بذلك قرار من المحكمة أو من 
  .لكوكيل النيابة، وإ; تعرض للعقوبات التي يقررھا القانون بذ

  ) 457(مادة 
  تطبيق

  .تسري أحكام المواد السابقة على المستندات المبرزة لوكيل النيابة أو المحكمة من أجل المقابلة والمضاھاة

  ) 458(مادة 
  تسليم المستندات الصالحة للمقابلة والمضاھاة

والمضاھاة، وإ;  يجبر الموظفون الرسميون على تسليم ما قد يكون لديھم من المستندات الصالحة للمقابلة
  .تعرضوا للعقوبات التي يقررھا القانون ذلك

  ) 459(مادة 
  ترك نسخ عن المستندات

متى لزم جلب مستند رسمي، يترك للشخص المودع لديه صورة عنه مطابقة له، يصادق عليھا رئيس  -1
  .المحكمة التابع لھا ھذا الشخص، وتشرح الكيفية في ذيلھا

لدى موظف عام، تقوم النسخة المودعة لديه مقام ا�صل إلى حين استرجاعه ويمكن  إذا كان المستند مودعاً  -2
  .لھذا الموظف أن يعطي نسخاً عن الصورة المصادق عليھا مع الشرح المذيل به

إذا كان المستند المطلوب جلبه مدرجاً في سجل، و; يمكن نزعه منه يجوز للمحكمة أن تقرر جلب السجل  -3
  .لديھا

  ) 460(مادة 
  صMحية المستندات العادية للمقابلة والمضاھاة

  .تصلح المستندات العادية موضوعاً للمقابلة والمضاھاة إذا صادق عليھا الخصوم

  ) 461(مادة 
  ا?دعاء بأن مبرز السند ھو مرتكب التزوير



قيق في دعوى إذا ادعى أحد الخصوم بتزوير المستند، وأن مبرزه ھو مرتكب التزوير أو شريك فيه يتم التح
  .التزوير على الوجه المبين في القانون

  ) 462(مادة 
  ا?دعاء بالتزوير مسألة عارضة في إجراءات دعوى مدنية

إذا كان ا;دعاء بالتزوير مسألة عارضة في إجراءات دعوى مدنية، يرجأ النطق بالحكم فيھا إلى أن يفصل في 
  .الدعوى الجزائية في شأن التزوير

  ) 463(مادة 
  ر التصريح بعدم نية استعمال المستند بالدعوىأث

إذا صرح الخصم بأنه ; يقصد استعمال المستند المدعي بتزويره سحب ھذا المستند من الدعوى، أما إذا صرح 
  .بأنه يقصد استعمال المستند أجري التحقيق في دعوى التزوير

  ) 464(مادة 
  اعتقاد المحكمة بوقوع تزوير في مستند

حكمة من تلقاء نفسھا أثناء نظر الدعوى ما يحمل على ا;عتقاد إلى وقوع تزوير في مستند مقدم من إذا تبين للم
  .شخص ما، فللقاضي إحالة ا�وراق إلى النيابة العامة للتحقيق في التزوير وموافاة المحكمة بالنتيجة

  ) 465(مادة 
  أثر ثبوت التزوير في مستندات رسمية

رسمية كلھا أو بعضھا تقضي المحكمة بإبطال مفعول السند المدعى بتزويره  إذا ثبت التزوير في مستندات
وإعادته إلى حالته ا�صلية بشطب ما أضيف إليه وإثبات ما حذف منه، ويسطر في ذيل السند خVصة من الحكم 

  .البات، وتعاد ا�وراق التي أعدت للمقارنة والمضاھاة إلى من كانت في حوزته

  ) 466(مادة 
  في دعوى التزوير التحقيق

  .يجري التحقيق في دعوى التزوير وفقاً للقواعد المتبعة في سائر الجرائم

  الباب الثاني 
  سماع الشھود من الرسميين

  ) 467(مادة 
  سماع شھادة رئيس الدولة

 إذا اقتضت إجراءات الدعوى سماع شھادة رئيس الدولة، انتقل المحقق أو رئيس المحكمة أو القاضي الذي يعينه
رئيس المحكمة مع الكاتب لمقر إقامته، ويتم ا;ستماع إلى ھذه الشھادة بموجب محضر ينظم وفقاً للقواعد العامة 

  .ويضم إلى أوراق الدعوى

  ) 468(مادة 
  سماع شھادة رجال السلك الدبلوماسي

  .يبلغ رجال السلك الدبلوماسي بمذكرات الدعوى �داء الشھادة عن طريق وزارة الخارجية

  ) 469( مادة
  سماع شھادة المنتظمين في الجيش



إذا كان الشخص المطلوب �داء الشھادة لدى القضاء منتظماً في الجيش تبلغ إليه مذكرة الدعوى بواسطة رئيس 
  .فرقته

  ) 470(مادة 
  سماع الشھود بوجه عام

كانوا �داء شھادتھم لدى فيما عدا الشھود من الرسميين المذكورين في المواد السابقة، يدعى جميع الشھود أياً 
  .القضاء وفقاً لrوضاع المقررة لسماع الشھود في ھذا القانون

  الباب الثالث 
  ما يتلف أو يسرق من أوراق الدعاوى وا�حكام الصادرة فيھا

  ) 471(مادة 
  تطبيق

أو المحاكمة قبل إذا فقدت أصول ا�حكام الصادرة في الدعاوى الجزائية أو ا�وراق المتعلقة بإجراءات التحقيق 
صدور حكم أو قرار فيھا، أو إذا أتلفت ھذه ا�وراق بالحريق أو بأسباب غير عادية أو سرقت وتعذر إعادة 

  .تنظيمھا، تطبق القواعد المنصوص عليھا في المواد التالية من ھذا الباب

  ) 472(مادة 
  وجود خMصة الحكم أو نسخته المصدقة

  
  .خته المصدقة بصورة قانونية، اعتبر بمثابة أصل الحكم وتحفظ في مكانهإذا وجدت خVصة الحكم أو نس -1
إذا كانت الخVصة أو النسخة المذكورة في الفقرة أعVه موجودة لدى شخص عادي أو موظف رسمي، يأمر  -2

رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمھا إلى قلم ھذه المحكمة، فإذا رفض ذلك الشخص تسليم الخVصة أو 
  .النسخة، ألزم ذلك وفق اaجراءات التي يقررھا القانون

  .يجوز للشخص المشار إليه في الفقرة السابقة أن يطلب صورة مطابقة بغير مصاريف -3
  .يبرئ ا�مر بتسليم الخVصة أو النسخة ذمة الشخص الموجودة لديه تجاه ذوي العVقة بھا -4

  ) 473(مادة 
  مصدقة عنه فقدان أصل الحكم وعدم وجود صورة

إذا فقد أصل الحكم ولم يعثر على صورة مصدقة عنه، ولم تكن طرق الطعن فيه قد استنفذت وعثر على قرار  -1
  .ا;تھام، اتخذت إجراءات المحاكمة وإصدار حكم جديد

  .إن لم يكن ثمة قرار اتھام أو لم يعثر عليه، أعيدت اaجراءات ابتداًء من الجزء المفقود من ا�وراق -2

  لباب الرابع ا
  البطMن

  ) 474(مادة 
  اعتبار ا?جراء باطل

  .يعتبر اaجراء باطVً إذا نص القانون صراحة على بطVنه أو إذا شابه عيب أدى إلى عدم تحقيق الغاية منه

  ) 475(مادة 
  أثر البطMن المتعلق بالنظام العام



المحاكم أو بو;يتھا أو باختصاصھا أو بغير ذلك  يترتب البطVن على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل
مما ھو متعلق بالنظام العام وجازت إثارته في أية مرحلة من مراحل الدعوى، كما تقضي به المحكمة من تلقاء 

  .نفسھا

  ) 476(مادة 
  الدفع بالبطMن غير المتعلق بالنظام العام

عام، ; يجوز الدفع بالبطVن إ; ممن شرع لمصلحته ما لم فيما عدا الحا;ت التي يتعلق فيھا البطVن بالنظام ال
  .يكن قد تسبب فيه أو تنازل عنه صراحة أو ضمناً 

  ) 477(مادة 
  أثر البطMن في ا?جراءات

; يترتب على بطVن اaجراء بطVن اaجراءات السابقة عليه، أو بطVن اaجراءات الVحقة له إذا لم تكن مبنية 
  .aجراء باطVً في جزء منه فإن ھذا الجزء وحده ھو الذي يبطلعليه، وإذا كان ا

  ) 478(مادة 
  سقوط الحق في الدفع ببطMن إجراءات خاصة

في غير حا;ت البطVن المتعلق بالنظام العام يسقط الحق في الدفع ببطVن اaجراءات الخاصة بجمع ا;ستد;ل 
كان للمتھم محام وحصل اaجراء بحضوره دون اعتراض منه، أو بالتحقيق ا;بتدائي أو بالتحقيق بالجلسة إذا 

  .ويسقط حق الدفع بالبطVن بالنسبة للنيابة العامة إذا لم تتمسك به في حينه

  ) 479(مادة 
  عدم قبول التمسك ببطMن ورقة التكليف بالحضور

قة التكليف بالحضور، إذا حضر المتھم في الجلسة بنفسه أو بواسطة وكيل عنه فليس له أن يتمسك ببطVن ور
وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه، وإعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع 

  .الدعوى وعلى المحكمة إجابته إلى طلبه

  الباب الخامس 
  حساب الزمن

  ) 480(مادة 
  حساب مدة العقوبات

يوماً والسنة اثنا عشر شھراً وفقاً للتقويم الشمسي، وتحسب  يوم العقوبات أربع وعشرون ساعة والشھر ثVثون
  .مدد العقوبة وفقاً للتقويم الشمسي

  ) 481(مادة 
  حساب مدة العقوبة السالبة للحرية

تبدأ مدة العقوبة السالبة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه، بناًء على الحكم الواجب تنفيذه، ويراعى 
  .لتوقيت ا;حتياطي والقبضإنقاصھا بمقدار مدد ا

  ) 482(مادة 
  حساب يوم بدء التنفيذ وموعد ا?فراج

  .يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة، ويفرج عن المحكوم عليه ظھر يوم انتھاء العقوبة



  ) 483(مادة 
  مدة العقوبة السالبة للحرية أربعاً وعشرين ساعة

حرية المحكوم بھا أربعاً وعشرين ساعة، ينتھي تنفيذھا في اليوم التالي للقبض إذا كانت مدة العقوبة السالبة لل
  .عليه

  ) 484(مادة 
  عدم حساب أيام العطMت من مدة الطعن

; تحسب أيام العطVت الرسمية من المدد المقررة لجواز الطعن با;عتراض أو ا;ستئناف أو النقض أو المدد 
  .نھاية المدةا�خرى إذا كانت ھذه العطVت في 

  الكتاب السادس 
  أحكام ختامية

  ) 485(مادة 
  إلغاءات

  :تلغى القوانين وا�وامر التالية
  ،1924لسنة  4رقم ) القبض والتحري(قانون أصول المحاكمات الجزائية  - أ: أو;ً 
  ،1924لسنة  22رقم ) ا;تھامية(قانون أصول المحاكمات الجزائية  - ب
  ،1926لسنة  35وفيات المشتبه فيھا رقم قانون قضاة التحقيق في ال - ج
  ،1934لسنة  21قانون تعديل أصول المرافعات رقم  -د

  ،1935لسنة  24قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم  -ھـ
  ،1937لسنة  7قانون التحقيق في أسباب الحرائق رقم  -و
  ،1946لسنة  70رقم ) مركزيةالمحاكمات الجزئية لدى المحاكمات ال(قانون أصول المحاكمات الجزائية  - ز
  ،1947لسنة  45قانون صVحية محاكم الصلح رقم  - ح
  بشأن اختصاص محكمة الجنايات، 1953لسنة  269ا�مر رقم  -ط
  بشأن اختصاصات النيابة العامة، 1956لسنة  473ا�مر رقم  - ي
ة التحقيق في الوفيات بشأن تخويل النائب العام ومن يمثله صVحيات قضا 1957لسنة  554ا�مر رقم  -ك

  .المشتبه فيھا
  ،1962لسنة  2قانون رد ا;عتبار رقم  -ل
، المعمول بھا في 1940الفصل السادس والعشرون من أصول المحاكمات الفلسطيني لدى محاكم الصلح لسنة  - م

  .محافظات غزة
  ،1959لسنة  9قانون انتھاك حرمة المحاكم ا�ردني رقم  -أ: ثانياً 
  ،1961لسنة  9المحاكمات الجزائية ا�ردني رقم  قانون أصول - ب
  .، المعمول بھا في محافظات الضفة1952لسنة  15قانون محاكم الصلح ا�ردني رقم  - ج

  .يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام ھذا القانون: ثالثاً 

  ) 486(مادة 
  التنفيذ والنفاذ

 ويعمل به بعد مرور ثVثين يوماً من. قانونعلى جميع الجھات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام ھذا ال
  .تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

  
  ميVدية 12/5/2001: صدر بمدينة غزة

  ھجرية 1422من صفر  18: الموافق
  ياسر عرفات 
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