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 تنفيذ احكام النفقات واالجور وما يف حكمها
 كل منفي ضوء 

بتنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضي، الباب الخامس في تنفيذ االحكام والقرارات 2000لسنة  1القانون رقم 
2000لسنة  1ن رقم القانوعديل بعض بت 2000لسنة  91القانون رقم و 

تأمين األسرة بإنشاء صندوق نظام 2004لسنة  11قانون رقم ال
بالنفقات واألجور وما فى حكمها بشأن قواعد و إجراءات تنفيذ األحكام الصادرة 2004لسنة  2722قرار وزير العدل رقم 

بتعديل بعض احكام قانون العقوبات 2020لسنة  6رقم القانون 
 1968لسنة  13احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم بعض 

 تمهيد
جور الي تشير قاعدة بيانات مكتب شكاوى المرأة في شأن طلبات تنفيذ احكام النفقات واال

 2019خالل عام احكام نفقات واجور طلبات تنفيذ  585تلقي عدد  .1
2020في عام  خاللاحكام نفقات واجور تنفيذ طلبات  529 تلقي عدد  .2
  التنفيذ

االصل ان يتم تنفيذ االحكام طواعية حيث يقوم الملتزم بالنفقة بادائها مباشرة للمستحق لها
 او االبراء والنفقة دين ال يسقط اال باالداء 

ويجوز تنفيذ احكام النفقات واالجور وما في حكما بأيا من الطرق التالية 
 محضرين تنفيذ احكام االسرة التنفيذ عن طريق  .1
الذي يشرف عليه بنك ناصر نظام تأمين االسرة صندوق من خالل التنفيذ  .2
 ادارة التأمينات والمعاشات  - نفيذ عن طريق جهة عمل الزوجالت .3
 رفع دعوى حبس لمتجمد دين نفقة  .4

ويثير تنفيذ االحكام الموضوعات التالية
علي الراتب  نسب الحجز .1
 بين الديون التزاحم  .2
 في التنفيذ  االشكال .3

النفقات واالجور 
  الماكل والملبس والمسكن نفقاتباالحتياجات الضرورية ومنها  للوفاءزم تلكل ما يالنفقات تشمل -
وكذلك وما في حكمهما  اجر المسكن، اجر الحضانه، اجر الخادم، اجر الرضاعة قد تشمل االجوريقصد ب-
 صروفات العالج( مصروفات الوالدة ومالمصروفات الدراسية و  قد تشملوالمصروفات -
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واجبة النفاذ وبال كفالة احكام النفقات واالجور 
تتميز احكام النفقات واالجور وما في حكمها بأنها واجبة 

 النفاذ الفوري بقوة القانون 
بتنظيم بعض  2000لسنة  1من القانون رقم  65المادة 

اوضاع واجراءات التقاضي، الباب الخامس في تنفيذ االحكام 
 والقرارات 

غير او رؤيته او بالنفقات او االحكام والقرارات الصادرة بتسليم الص
االجور او المصروفات وما في حكمها تكون واجبة النفاذ بقوة 

القانون وبال كفالة

احلصول علي الصيغة التنفيذية للحكم 
علي قلم كتاب المحكمة التي اصدرت الحكم او القرار وضع 

  الصيغة التنفيذية عليه اذا كان واجب النفاذ
فان احكام النفقات ال تحتاج  65مادة وحيث انه وفقا لحكم ال

 الجراءات اضافية للحصول علي الصيغة التنفيذية 

بتنظيم بعض  2000لسنة  1من القانون رقم  66المادة 
اوضاع واجراءات التقاضي، الباب الخامس في تنفيذ االحكام 

 والقرارات 
علي قلم كتاب المحكمة التي اصدرت الحكم او القرار وضع 

فيذية عليه اذا كان واجب النفاذالصيغة التن

قبل التنفيذ االعالن 
يجب أن يسبق التنفيذ إعالن السند التنفيذى لشخص -

 .المدين أو فى موطنه األصلى وإال كان باطال
ويجب أن يشتمل هذا اإلعالن على تكليف المدين -

ر لطالب الوفاء وبيان المطلوب وتعيين موطن مختا
التنفيذ فى البلد التى بها مقر محكمة التنفيذ 

 .المختصة
وال يجوز إجراء التنفيذ إال بعد مضى يوم على األقل -

 .من إعالن السند التنفيذى
لى معاون التنفيذ عند إعالنه السند التنفيذى أو عند ع-

قيامه بالتنفيذ قبض الدين عند عرضه عليه مع إعطاء 
 وذلك دون حاجة إلى تفويض خاص.المخالصة 

من قانون المرافعات  278المادة 
يجب أن يسبق التنفيذ إعالن السند التنفيذى لشخص المدين أو فى 

.موطنه األصلى وإال كان باطال
ويجب أن يشتمل هذا اإلعالن على تكليف المدين الوفاء وبيان 

ر لطالب التنفيذ فى البلد التى بها المطلوب وتعيين موطن مختا
.مقر محكمة التنفيذ المختصة

وال يجوز إجراء التنفيذ إال بعد مضى يوم على األقل من إعالن 
.السند التنفيذى

من قانون المرافعات  282المادة 
لى معاون التنفيذ عند إعالنه السند التنفيذى أو عند قيامه بالتنفيذ ع

وذلك دون قبض الدين عند عرضه عليه مع إعطاء المخالصة 
حاجة إلى تفويض خاص.
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طرق التنفيذ 
 ادارة تنفيذ االحكام التابعة لمحكمة االسرة ن طريق التنفيذ ع .1
االسرة الذي يشرف عليه بنك ناصرالتنفيذ من خالل صندوق نظام تأمين  .2
 ادارة التأمينات والمعاشات ، التنفيذ عن طريق جهة عمل الزوج  .3
 رفع دعوى حبس لمتجمد دين نفقة .4
 االمتناع عن دفع النفقة او االجور وما في حكمها جنحة  .5

تنفيذ االحكام التابعة حملكمة االسرة من خالل ادارة التنفيذ اوال: 
تنفيذ االحكام التابعة حملكمة االسرةادارة 
نشأ بكل محكمة أسرة إدارة خاصة لتنفيذ األحكام ت -

 منها أو من دوائرها االستئنافية.والقرارات الصادرة 
المؤهلين  محضري التنفيذتزود بعدد كاف من  -

المدربين الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس 
 المحكمة. 

ويتولي اإلشراف علي هذه اإلدارة قاض للتنفيذ  -
لجمعية العمومية للمحكمة االبتدائية من تختاره ا

 بين قضاة محكمة األسرة في دائرة تلك المحكمة

2000لسنة  1رقم من القانون  (69مادة )لا
يجري التنفيذ بمعرفة المحضرين او جهة االدارة

شاء محاكم بان 2004لسنة  10من القانون رقم  15المادة 
 االسرة 

نشأ بكل محكمة أسرة إدارة خاصة لتنفيذ األحكام والقرارات الصادرة ت
 محضري التنفيذمنها أو من دوائرها االستئنافية. تزود بعدد كاف من 

المؤهلين المدربين الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المحكمة. 
لجمعية ويتولي اإلشراف علي هذه اإلدارة قاض للتنفيذ تختاره ا

العمومية للمحكمة االبتدائية من بين قضاة محكمة األسرة في دائرة 
.تلك المحكمة

 اجراءات التنفيذ عن طريق احملضرين 

وينشأ لها  طالبة التنفيذ الي مدير ادارة التنفيذ تلجأ  -
 ملف تودع به جميع االوراق المتلعلقة بالطلب 

 هي االوراق -
  تحقيق الشخصية بطاقة 
  السند التنفيذ المعلن 
  المحضر بالتنيفيذ )الطلب(توكيل

اي من  عرض الملف علي مدير ادارة التنفيذ )اويتم -
 قضاة ادارة التنفيذ( ليصدر قراره 

بالتوجه الي المحكوم عليه للتنفيذ معاون التنفيذ يقوم -
 ويقوم المحكوم اليه  وم بهاكالبته بالمبالغ المحطوم

 من قانون المرافعات  278لمادة ا
يعد بكل إدارة تنفيذ سجل خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ التى 

 .تقدم إلى مدير إدارة التنفيذ
ألوراق المتعلقة بهذه وينشأ لكل طلب ملف تودع به جميع ا

 الطلبات.
تنفيذ أو أى من قضاتها عقب ويعرض الملف على مدير إدارة ال

كل إجراء، ويثبت به ما يصدره من قرارات وأوامر، وما يصدره 
 .قاضى التنفيذ من أحكام

من قانون المرافعات 279المادة 
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 دفع علي معاون التنفيذ ان يعرض اما
المحكوم بها وهنا يتعين علي معاون  المبالغ 

التنفيذ قبض الدين واعطاؤه مخالصة دون 
 حاجه الي تفويض افي 

 فيكون فقط اما ان يمتنع عن السداد او
حالة اتخاذ في هذه ال لمعاون التنفيذ

 االجراءات التحفظية 
 يمتنع عن السداد والمقاومة: فيكون او

للمعاون باالضافة الي االجراءات التحفظية 
 ان يستعين بالقوة العامة والسلطة المحلية 

وإذا وقعت مقاومة أو تعد على معاون التنفيذ وجب عليه أن 
بعد عرض  -وله فى سبيل ذلك  يتخذ جميع الوسائل التحفظية
معونة القوة العامة  أن يطلب -األمر على مدير إدارة التنفيذ 

.والسلطة المحلية
 من قانون المرافعات  282المادة 

ند إعالنه السند التنفيذى أو عند قيامه بالتنفيذ على معاون التنفيذ ع 
وذلك دون حاجة قبض الدين عند عرضه عليه مع إعطاء المخالصة 

إلى تفويض خاص.

التحفظية االجراءات 
لمعاون التنفيذ اتخاذ االجراءات التحفظية ومن ذلك يكون 

 المحكوم عليه واعطاءالحجز علي ما يجده من منقوالت 
ايا مهلة محددة للسداد فان جاوز هذه المهلة يكون للمعاون 

 يلي  مما
 علني الالمزاد المنقوالت المحجوز عليها ببيع

)فرض نادر الحدوث في الواقع(
 في الواقع ان يرفض المحكوم عليهويحدث 

او  المحجوز عليها بامانته المنقوالت تسليم
وهنا يكون يقوم بالفعل بتبديدها او بيعها ان 

عن  تبديد للمنقوالتجنحة اقامة للمعاون 
 ة طريق النيابة العامة ومدير االدار 

 من قانون المرافعات  279المادة 
وإذا وقعت مقاومة أو تعد على معاون التنفيذ وجب عليه  ... 
بعد  -وله فى سبيل ذلك  يتخذ جميع الوسائل التحفظيةأن 

معونة القوة  أن يطلب -عرض األمر على مدير إدارة التنفيذ 
.العامة والسلطة المحلية

معاون التفيذ عن التنفيذ امتناع 
التنفيذ وهم ملزمون بناء على طلب ذى الشأن معاونى -

  ذمتى سلم السند التنفيذى إدارة التنفي
ون التنفيذ عن القيام بأى إجراء من فإذا امتنع معا-

إجراءات التنفيذ كان لصاحب الشأن أن يرفع األمر 
 .بعريضة إلى مدير إدارة التنفيذ

 من قانون المرافعات  279المادة 
يجرى التنفيذ بواسطة معاونى التنفيذ وهم ملزمون بناء على طلب 

 ذى الشأن متى سلم السند التنفيذى إدارة التنفيذ.
ون التنفيذ عن القيام بأى إجراء من إجراءات التنفيذ فإذا امتنع معا

كان لصاحب الشأن أن يرفع األمر بعريضة إلى مدير إدارة 
 .التنفيذ
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  االداء من خالل بنك ناصر ثانيا
   ر كجهة لتنفيذ احكام النفقات واالجور ناصبنك 

م بنك ناصر هو الجهة المعنية بتنفيذ احكا -
وقرارات النفقات واالجور وما في حكمها من 

 صندوق نظام تأمين االسرة
منشئ بالقانون رقم صندوق نظام تأمين االسرة  -

  2004لسنة  11
 2004لسنة  2722حدد قرار وزير العدل رقم و  -

 قواعد واجراءات التنفيذ 
 

بتنظيم بعض  2000لسنة  1من القانون رقم  71المادة 
ي، الباب الخامس في تنفيذ االحكام اوضاع واجراءات التقاض

 والقرارات 
من بين اهدافه ضمان تنفيذ االحكام  نظام لتأمين االسرةينشأ 

الصادرة بتقرير نفقة للزوجة او المطلقة او االوالد او االقارب 
يتولي االشراف علي تنفيذه بنك ناصر ، ويصدر بقواعد هذا 

العدل بعد موافقة النظام واجراءاته وطرق تمويله قرار من وزير 
 وزير التأمينات

  2000لسنة  1من القانون رقم  72مادة ال
علي بنك ناصر االجتماعي اداء النفقات واالجور وما في 

حكمها مما يحكم به للزوجة او المطلقة او االوالد او الوالدين 
وفقا للقواعد واالجراءات التي يصدر بها قرار من وزير وذلك 

 ر التأميناتالعدل بعد موافقة وزي

 صندوق نظام تأمني االسرة 

صندوق نظام تأمين األسرة" ال يستهدف الربح أساًسا، تكون له 
الشخصية االعتبارية العامة، وموازنته الخاصة، ويكون مقره 

 .مدينة القاهرة، ويتبع بنك ناصر االجتماعى
ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله وبنظام العمل 

 وفى الصندوق قرار من وزير التأمينات والشئون االجتماعيةفيه، 

بإنشاء صندوق  2004لسنة  11قانون رقم المادة االولي من 
 نظام تأمين األسرة

ينشأ صندوق يسمى "صندوق نظام تأمين األسرة" ال يستهدف 
الربح أساًسا، تكون له الشخصية االعتبارية العامة، وموازنته 

 .ينة القاهرة، ويتبع بنك ناصر االجتماعىالخاصة، ويكون مقره مد
ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله وبنظام العمل 
 فيه، وفى الصندوق قرار من وزير التأمينات والشئون االجتماعية

 

 االحكام التي جيوز تنفيذها من خالل الصندق 
يتولى بنك ناصر االجتماعى أداء النفقات  -

 مها واألجور وما فى حك

للزوجة أو المطلقة أو األوالد أو سواء كانت  -
 .الوالدين 

 2004لسنة  2722قرار وزير العدل رقم  المادة االولي من 
بالنفقات واألجور  بشأن قواعد و إجراءات تنفيذ األحكام الصادرة

  وما فى حكمها
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ة الصادر بتقريرها النفقات الوقتيتشمل ايضا  -
 .أحكام مؤقتة 

عدم اإلخالل بحق المحكوم له فى اختيار سبيل  وذلك مع
. مثل االداء إجراءات التنفيذ على المحكوم عليه مباشرة

  ا سيلي بيانه(الطوعي او التنفيذ من خالل جهة العمل )كم

يتولى بنك ناصر االجتماعى أداء النفقات واألجور وما فى حكمها 
وذلك من مما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو األوالد أو الوالدين ، 

حصيلة موارد صندوق نظام تأمين األسرة ، المنشأ بالقانون رقم 
المشار إليه ، بما فى ذلك النفقات الوقتية  2004لسنة  11

الصادر بتقريرها أحكام مؤقتة ، وفقا للقواعد واإلجراءات 
المنصوص عليها فى المواد التالية ، وذلك مع عدم اإلخالل بحق 

ل إجراءات التنفيذ على المحكوم عليه المحكوم له فى اختيار سبي
 . مباشرة

 اجراءات االداء من خالل بنك ناصر 

  ك الواقع في نالبيتعين علي المحكوم له التوجه لفرع
دائرة محل اقامته بتقديم طلب علي النموذج المعد 

 لذلك مرفقا به المستندات 
  و من يجوز تقديم الطلب من قبل المحكوم له او

 نائبه القانونى وكيله الخاص أو
  لدى البنكيقوم بتقديم طلب علي النموذج المعد لذلك 
 رفق بالطلب المستندات التالية ي 
  تسجيل طلب أداء النفقة أو األجر وما فى حكمها فى

سجل خاص يعد لهذا الغرض ، وذلك بعد مراجعة 
بيانات الطلب والمستندات المرفقة به ، والتحقق من 

ب برقم وتاريخ قيده استيفائها ويؤشر على الطل
بالسجل ، ويسلم الطالب إيصاال يفيد تقديم الطلب 

 والمستندات المرفقة به ورقم قيده

 موقع بنك ناصر اجراءات الحصول علي الخدمة 
عد أن تتحصل المحكوم لصالحها علي األوراق المطلوبة ب

تتوجه ألقرب فرع من فروع البنك األقرب اليها وينتشر صندوق 
المحافظات بجمهورية مصر العربية من خالل  األسرة بكافة

فرع من فروع بنك ناصر االجتماعي مفتوحة خمسة أيام  55
في األسبوع بمواقيت العمل الرسمية ويوفرالبنك للمستفيدين من 

الخدمة أكثر من طريقة لصرف النفقة الشهرية فقط علي 

بشأن  2004لسنة  2722قرار وزير العدل رقم من  2المادة 
بالنفقات واألجور وما فى  قواعد و إجراءات تنفيذ األحكام الصادرة

 حكمها
 يكون أداء النفقات واألجور المشار إليها وما فى حكمها ، بمعرفة
فرع البنك الواقع فى دائرته محل إقامة المحكوم له ، وذلك بناء 

على طلب يقدم منه أو من وكيله الخاص أو نائبه القانونى ، على 
 : النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات اآلتية

بشأن  2004لسنة  2722قرار وزير العدل رقم من  2المادة 
بالنفقات واألجور وما فى  لصادرةقواعد و إجراءات تنفيذ األحكام ا

 حكمها
يتم تسجيل طلب أداء النفقة أو األجر وما فى حكمها فى سجل 

خاص يعد لهذا الغرض ، وذلك بعد مراجعة بيانات الطلب 
والمستندات المرفقة به ، والتحقق من استيفائها ويؤشر على الطلب 

ديم الطلب برقم وتاريخ قيده بالسجل ، ويسلم الطالب إيصاال يفيد تق
 والمستندات المرفقة به ورقم قيده

 موقع بنك ناصر اجراءات الحصول علي الخدمة 
عد أن تتحصل المحكوم لصالحها علي األوراق المطلوبة تتوجه ب

ألقرب فرع من فروع البنك األقرب اليها وينتشر صندوق األسرة 
فرع من  55بكافة المحافظات بجمهورية مصر العربية من خالل 

بنك ناصر االجتماعي مفتوحة خمسة أيام في األسبوع فروع 
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المستفيد اإلختيار بين أي طريقة تفضل لصرف أموالك فيما 
 : التيبين ا

فرع من فروع بنك ناصر  94  عن طريق .1
 . االجتماعى

وذلك من خالل أي  ATM الصرف بواسطة كارت .2
من ماكينات الصرف االلي للبنك أو للبنوك وقد بلغ 

الف  87عدد البطاقات المصدرة منذ انطالق الخدمة 
  بطاقة

الصرف عن طريق المحمول ومتوفر في كافة فروع  .3
ية المتبعة وسنستعرضها شركات المحمول ووفقا لآلل

بالتفصيل في المحتوي المعنون ) صرف النفقات 
 .بالمحمول (

بمواقيت العمل الرسمية ويوفرالبنك للمستفيدين من الخدمة أكثر من 
طريقة لصرف النفقة الشهرية فقط علي المستفيد اإلختيار بين أي 

 : طريقة تفضل لصرف أموالك فيما بين االتي
 . فرع من فروع بنك ناصر االجتماعى 94  عن طريق -
وذلك من خالل أي من  ATM رف بواسطة كارتالص -

ماكينات الصرف االلي للبنك أو للبنوك وقد بلغ عدد 
 . الف بطاقة 87البطاقات المصدرة منذ انطالق الخدمة 

الصرف عن طريق المحمول ومتوفر في كافة فروع  -
شركات المحمول ووفقا لآللية المتبعة وسنستعرضها 

ف النفقات بالتفصيل في المحتوي المعنون ) صر 
 .بالمحمول (

 املستندات املطلوبة 

رفق يك و لدى البنيقوم بتقديم طلب علي النموذج المعد لذلك 
 الية بالطلب المستندات الت

  الصورة التنفيذية للحكم الصادر بالنفقة معلنا اعالنا
 (صور ضوئه منه 4+ قانونيا صحيحا )

  الستيفاء المحكوم به من النفقة أو تفويض للبنك
 األجر أو ما فى حكمها والمصروفات

  البيانات الخاصة بمحل إقامة المحكوم عليه ومقر
 . عمله وإن تعدد

  على ممتلكات ية بيانات تعين على التعرف ا
المحكوم عليه الثابتة أو المنقولة ، فى مصر أو 

 خارجها
  تسجيل طلب أداء النفقة أو األجر وما فى حكمها فى

سجل خاص يعد لهذا الغرض ، وذلك بعد مراجعة 
بيانات الطلب والمستندات المرفقة به ، والتحقق من 

استيفائها ويؤشر على الطلب برقم وتاريخ قيده 
م الطالب إيصاال يفيد تقديم الطلب بالسجل ، ويسل

 والمستندات المرفقة به ورقم قيده

بشأن  2004لسنة  2722قرار وزير العدل رقم من  2المادة 
بالنفقات واألجور وما فى  قواعد و إجراءات تنفيذ األحكام الصادرة

 حكمها
لنفقات واألجور المشار إليها وما فى حكمها ، بمعرفة يكون أداء ا

فرع البنك الواقع فى دائرته محل إقامة المحكوم له ، وذلك بناء 
على طلب يقدم منه أو من وكيله الخاص أو نائبه القانونى ، على 

 : النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات اآلتية
 فقة معلنة إعالنا لصورة التنفيذية للحكم الصادر بالنا

 . قانونيا صحيحا
 فويض للبنك لمباشرة اإلجراءات القانونية الالزمة ت

الستيفاء المحكوم به من النفقة أو األجر أو ما فى 
 حكمها والمصروفات

   البيانات الخاصة بمحل إقامة المحكوم عليه ومقر عمله
 . وإن تعدد

  ية بيانات تعين على التعرف على ممتلكات المحكوم ا
 عليه الثابتة أو المنقولة ، فى مصر أو خارجها 

 من موقع بنك ناصر  االوراق المطلوبة



8 
 

 من موقع بنك ناصر  االوراق المطلوبة
  تتقدم المستفيدة من الخدمة بالصيغة التنفيذية للحكم

المراد تنفيذه وإعالن قانوني حديث طبقا لنص المادة 
 . مرافعات وشهادة بخاتم الشعار 281

  المختصة بما يفيد شهادة رسمية من المحكمة
استئناف الحكم من عدمه وحال استئنافه يقدم صورة 
رسمية من الحكم شرط بأال يكون قام بتعديل الحكم 

  اإلبتدائي
 األرقام التأمينية للمستفيدين و المحكوم ضده . 
  صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للمنفذ

 . لصالحها
 صورة ضوئية من وثيقة الزواج . 
 شهادة ميالد لألبناء صور ضوئية من . 
  توكيل رسمى عام ) قضايا ( باسم رئيس مجلس

 االدارة
  بالتفصيل في المحتوي المعنون ) صرف النفقات

 .بالمحمول (

  تتقدم المستفيدة من الخدمة بالصيغة التنفيذية للحكم
المراد تنفيذه وإعالن قانوني حديث طبقا لنص المادة 

 . مرافعات وشهادة بخاتم الشعار 281
 ئناف شهادة رسمية من المحكمة المختصة بما يفيد است

الحكم من عدمه وحال استئنافه يقدم صورة رسمية من 
  الحكم شرط بأال يكون قام بتعديل الحكم اإلبتدائي

 األرقام التأمينية للمستفيدين و المحكوم ضده . 
 صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للمنفذ لصالحها . 
 صورة ضوئية من وثيقة الزواج . 
 صور ضوئية من شهادة ميالد لألبناء . 
 توكيل رسمى عام ) قضايا ( باسم رئيس مجلس االدارة 

 
 

 االحكام التي جيوز تنفيذها من خالل الصندوق تاريخ صدور 

تم صرف المستحق من النفقات واألجور وما فى ي (1)
حكمها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار ، أيا كان 
تاريخ صدور الحكم وللمدة المحددة فيه وفى الحدود 

 ......(  وز قانونا للبنك استيفاؤهاالتى يج
يستمر البنك فى صرف النفقات واألجور وما فى  (2)

حكمها بالنسبة إلى األحكام التى بدأ فى تنفيذها قبل 
تاريخ العمل بأحكام هذا القرار ، وذلك وفقا للقواعد 

المقررة فيه وبشرط التقدم بطلب جديد مستوفيا 
 . مادة الثانيةالبيانات والمستندات المشار إليها بال

بشأن  2004لسنة  2722قرار وزير العدل رقم من  4ادةالم
بالنفقات واألجور وما فى  قواعد و إجراءات تنفيذ األحكام الصادرة

  حكمها
 : يتبع فى صرف النفقات أو األجور وما فى حكمها القواعد اآلتية

تم صرف المستحق من النفقات واألجور وما فى حكمها ي (3)
ريخ العمل بهذا القرار ، أيا كان تاريخ اعتبارا من تا

صدور الحكم وللمدة المحددة فيه وفى الحدود التى يجوز 
 ......(  قانونا للبنك استيفاؤها

يستمر البنك فى صرف النفقات واألجور وما فى حكمها  (4)
بالنسبة إلى األحكام التى بدأ فى تنفيذها قبل تاريخ العمل 

لقواعد المقررة فيه وبشرط بأحكام هذا القرار ، وذلك وفقا ل
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التقدم بطلب جديد مستوفيا البيانات والمستندات المشار 
 . إليها بالمادة الثانية

 جنية اشكالية عملية(  500)اشكالية الصرف للصرف  االقصي احلد 

 انه يقوم الصندوق باداء كامل المبالغ المحكوم بها   القاعدة
وضع حد اقصي دوق بقرار منه ويجوز لمجلس ادارة الصن

 وفقا لموارد الصندوق للصرف ويشترط ما يلي في القرار 
 ان يكون محدد المدة-1
جنيه  300اال يقل الحد االقصي عن  -2

  بالنسبة الي كل نفقة او اجر
ويكون ذلك حتي تمام تحصيل المبالغ  -3

  المحكوم

بشأن  2004لسنة  2722قرار وزير العدل رقم من  4ادةالم
بالنفقات واألجور وما فى  ءات تنفيذ األحكام الصادرةقواعد و إجرا

  حكمها
ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن يضع ، بقرار منه ولمدة ..... 

معينة ، حدا أقصى لما يتم صرفه من المستحق ال يقل عن 
ثالثمائة جنيه بالنسبة إلى كل نفقة أو أجر أو ما فى حكمهما أو 

وذلك على ضوء المتاح من  المبلغ المحكوم به إذا كان أقل ،
 موارد الصندوق ، حتى تمام تحصيل المبالغ المحكوم بها

 

 ق تنفيذ حكم املتعة من خالل الصندو

اليشمل التنفيذ مبلغ المتعة المحكوم به للمطلقة فميا يجاوز 
ألفى جنيه ، كما ال يشمل المتجمد من المستحق عن أكثر من 

 . ثالثة أشهر وذلك إلى أن يتم تحصيله
 

بشأن  2004لسنة  2722قرار وزير العدل رقم من  4ادةالم
بالنفقات واألجور وما فى  قواعد و إجراءات تنفيذ األحكام الصادرة

الفقرة الثالثة من المادة معدلة بقرار وزير العدل رقم  حكمها
 2008لسنة  11466

اليشمل التنفيذ مبلغ المتعة المحكوم به للمطلقة فميا يجاوز ( 3) 
ى جنيه ، كما ال يشمل المتجمد من المستحق عن أكثر من ألف

 . ثالثة أشهر وذلك إلى أن يتم تحصيله
 

 استيفاء الصندوق للمبالغ التي قام بصرفها 

حاالت المحكوم عليهم فرق القانون وقرار وزير العدل بين 
  التالية بحسب ما اذا كان 

 العاملين بالقطاع الحكومي من  -
 المسلحة او المحالين للمعاشبالقوات العاملين  -
 ذوى المرتباتغير من  -
  المقيمين بالخارجمن  -

 
 

 2000لسنة  1من القانون رقم  75، 74، 73 المواد
 2004لسنة  2722قرار وزير العدل رقم من  5المادة 

 بشأن قواعد و إجراءات تنفيذ األحكام الصادرة
 بالنفقات واألجور وما فى حكمها
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 )من غري املنتسبني للقوت املسلحة(ن ذوى املرتبات  ماحملكوم عليه  اذا كان اوال:

  يقوم بنك ناصر بتقديم طلب الي جهة العمل بخصم
التي يجوز الحجز عليها  الحدودالمبالع المستحقة في 

)ما هي الحدود لتقوم الجهة بايداعها بخزانة البنك 
 التي يجوز الحجز عليها سؤال الحق(

  يرفق بنك ناصر بالطلب صورة طبق االصل من
 الصورة التنفيذية للحكم وبما يفيد تمام االعالن 

  الطلب اليها  ليكون علي الجهة االيداع بمجرد وصو
 دون الحاجه الي اي اجراء اخر 

  والجهات المخاطبة هنا هي 
o  الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات

 االدارة المحلية والهيئات العامة
o لقطاع العام وقطاع األعمال العامات اووحد 
o  جهات القطاع الخاص 
o  الهيئة القومية للتأمين االجتماعى 
o  وادارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة

 والنقابات المهنية وغيرها من جهات اخرى 

  2000لسنة  1من القانون رقم  73 المادة
ية على الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات االدارة المحل

والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع األعمال العام 
وجهات القطاع الخاص والهيئة القومية للتأمين االجتماعى 
وادارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية 

على طلب من بنك ناصر  بناءوغيرها من جهات اخرى 
ة التنفيذية االجتماعى مرفق به صوره طبق األصل من الصور 

للحكم وبما يفيد تمام اإلعالن أن تقوم بخصم المبالغ فى 
من هذا  76الحدود التى يجوز الحجز عليها وفقا للمادة 

القانون من المرتبات وما فى حكمها والمعاشات وإيداعها خزانة 
 البنك فور وصول الطلب اليها ودون حاجة الى اجراء اخر

 2004لسنة  2722 قرار وزير العدل رقممن  5المادة 
 بشأن قواعد و إجراءات تنفيذ األحكام الصادرة

 بالنفقات واألجور وما فى حكمها
يكون استيفاء البنك المبالغ التى يتم صرفها طبقا ألحكام هذا القرار 

 : وفقا لألحكام المقررة قانونا وبإتباع القواعد اآلتية
ل البالد ذا كان المحكوم عليه من العاملين المقيمين داخا( 1)

الذين يعملون بالوزارات والمصالح الحكومية ووحدات اإلدارة 
المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع األعمال 

العام وجهات القطاع الخاص أو من مستحقى المعاش من الهيئة 
القومية للتأمين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية 

، يتولى بنك ناصر االجتماعي إخطار  وغيرها من جهات أخرى 
جهة العمل أو جهة استحقاق المعاش التخاذ إجراءات الخصم من 

 . المرتبات وما فى حكمها والمعاشات
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 رجال القوات املسلحة او من احملالني منهم ايل املعاش من احملكوم عليه  اذا كانا: ثانيـ

أو المحكوم عليه من رجال القوات المسلحة العاملين فاذا كان 
من أحيل منهم إلى المعاش ، يتم إخطار إدارة القضاء 

العسكري المختصة بصورة طبق األصل من الصورة التنفيذية 
المعلنة للحكم مختومة بخاتم فرع بنك ناصر المختص التخاذ 

إجراءات خصم المبالغ المحكوم بها من مستحقات المحكوم 
 عليه

  2000لسنة  1من القانون رقم  73 المادة
 بناء .. وادارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة  ... على 

على طلب من بنك ناصر االجتماعى مرفق به صوره طبق 
األصل من الصورة التنفيذية للحكم وبما يفيد تمام اإلعالن أن 
تقوم بخصم المبالغ فى الحدود التى يجوز الحجز عليها وفقا 

ى حكمها من هذا القانون من المرتبات وما ف 76للمادة 
والمعاشات وإيداعها خزانة البنك فور وصول الطلب اليها ودون 

 حاجة الى اجراء اخر

 2004لسنة  2722قرار وزير العدل رقم من  5المادة 
يكون استيفاء البنك المبالغ التى يتم صرفها طبقا ألحكام هذا القرار 

 : وفقا لألحكام المقررة قانونا وبإتباع القواعد اآلتية
كان المحكوم عليه من رجال القوات المسلحة العاملين أو  ذاا( 2)

من أحيل منهم إلى المعاش ، يتم إخطار إدارة القضاء العسكري 
المختصة بصورة طبق األصل من الصورة التنفيذية المعلنة للحكم 

مختومة بخاتم فرع بنك ناصر المختص التخاذ إجراءات خصم 
 . وم عليهالمبالغ المحكوم بها من مستحقات المحك

 من غري ذوى املرتبات احملكوم عليه مقيما مبصر ولكنه اذا كان  ثالثا:

يتولى فرع بنك ناصر المختص إخطار المحكوم عليه كتابة 
بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول على محل إقامته ، وآخر 

على محل عمله للتنبيه عليه بإيداع المبلغ المحكوم به فى 
 . ول من كل شهرخزانة هذا الفرع فى األسبوع األ

  2000لسنة  1من القانون رقم  74المادة 
اذا كان المحكوم عليه من غير ذوي المرتبات او االجور او 

المعاشات وما في حكمها وجب عليه ان يودع المبلغ المحكوم به 
خزانة بنك ناصر االجتماعي او احد فروعه او وحدة الشئون 

اي منها في االسبوع  االجتماعية الذي يقع محل اقامته في دائرة
 االول من كل شهر متي قام البنك بالتنبيه عليه بالوفاء

 2004لسنة  2722قرار وزير العدل رقم من  5 المادة
يكون استيفاء البنك المبالغ التى يتم صرفها طبقا ألحكام هذا القرار 

  : وفقا لألحكام المقررة قانونا وبإتباع القواعد اآلتية
م عليه من غير ذوى المرتبات أو األجور أو ذا كان المحكو ا( 3)

المعاشات أو ما فى حكمها ، يتولى فرع بنك ناصر المختص 
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إخطار المحكوم عليه كتابة بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول 
على محل إقامته ، وآخر على محل عمله للتنبيه عليه بإيداع 
كل  المبلغ المحكوم به فى خزانة هذا الفرع فى األسبوع األول من

 . شهر
 املقيمني خارج البالد اذا كان احملكوم عليه من  رابعا:

ذا كان المحكوم عليه من المصريين أو األجانب المقيمين ا
بالخارج أو األجانب المقيمين بداخل البالد يتم إخطار مكتب 
النائب العام بصورة طبق األصل من الصورة التنفيذية المعلنة 

المختص التخاذ إجراءات للحكم مختومة بخاتم فرع بنك ناصر 
 تنفيذها بالطرق الدبلوماسية أو القنصلية بحسب األحوال

بشأن  2004لسنة  2722قرار وزير العدل رقم من  5المادة 
بالنفقات واألجور وما فى  قواعد و إجراءات تنفيذ األحكام الصادرة

 حكمها
ار يكون استيفاء البنك المبالغ التى يتم صرفها طبقا ألحكام هذا القر 

 : وفقا لألحكام المقررة قانونا وبإتباع القواعد اآلتية
ذا كان المحكوم عليه من المصريين أو األجانب المقيمين ا( 4)

بالخارج أو األجانب المقيمين بداخل البالد يتم إخطار مكتب 
النائب العام بصورة طبق األصل من الصورة التنفيذية المعلنة 

ر المختص التخاذ إجراءات للحكم مختومة بخاتم فرع بنك ناص
  تنفيذها بالطرق الدبلوماسية أو القنصلية بحسب األحوال

  جزاء تقديم ادلة صورية او مصطنعة

الذي ال تقل مدته عن ستة اشهر كل من توصل  الحبس -
الي الحصول علي اية مبالغ من بنك ناصر االجتماعي 
نفاذا لحكم او ألمر صدر استنادا الي احكام هذا القانون 

اجراءات او ادلة صورية او مصطنعة مع علمه بناء علي 
 بذلك 

الحبس الذي ال تزيد مدته علي سنتين لكل من يحصل من  -
بنك ناصر االجتماعي علي مبالغ غير مستحقة له مع 

 علمه بذلك مع إلزامه برده

 2000لسنة  1من القانون رقم  (79مادة )ال
بات او ع عدم االخالل بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقو م

الذي ال تقل مدته عن ستة اشهر  اي قانون آخر يعاقب بالحبس
كل من توصل الي الحصول علي اية مبالغ من بنك ناصر 
االجتماعي نفاذا لحكم او ألمر صدر استنادا الي احكام هذا 

القانون بناء علي اجراءات او ادلة صورية او مصطنعة مع علمه 
زيد مدته علي سنتين لكل من بذلك وتكون العقوبة الحبس الذي ال ت

يحصل من بنك ناصر االجتماعي علي مبالغ غير مستحقة له مع 
 علمه بذلك مع إلزامه برده

 صدور حكم بانقاص قيمة النفقة 

يمة النفقة أو األجور أو ما فى فى حالة صدور حكم بإنقاص ق
حكمها بأثر رجعى يتم استقطاع ما سبق صرفه بالزيادة على 

 2004لسنة  2722قرار وزير العدل رقم من  8المادة 
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دفعات يراعى فى تقديرها الحد المناسب الحتياجات المحكوم 
 . له

وفى حالة مجاوزة المبالغ التى حصلها البنك قيمة ما حكم به ، 
وتم صرفه للمحكوم له ترد باقى المبالغ إلى من دفعها ما لم 

يطلب إدراج الزيادة لحساب صرف ما يستجد من مبالغ لصالح 
 المحكوم له

فى حالة صدور حكم بإنقاص قيمة النفقة أو األجور أو ما فى 
حكمها بأثر رجعى يتم استقطاع ما سبق صرفه بالزيادة على 

 . حتياجات المحكوم لهدفعات يراعى فى تقديرها الحد المناسب ال
وفى حالة مجاوزة المبالغ التى حصلها البنك قيمة ما حكم به ، وتم 

صرفه للمحكوم له ترد باقى المبالغ إلى من دفعها ما لم يطلب 
إدراج الزيادة لحساب صرف ما يستجد من مبالغ لصالح المحكوم 

 له

 املصاريف التي تكبدها البنك يف مالحقة احملكوم عليه 

ك ناصر االجتماعي استيفاء ما قام بآدائه من نفقات واجور لبن
وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعليه انفقها 

 بسبب امتناع المحكوم عليه عن ادائها

 2000لسنة  1من القانون رقم  (75مادة )ال

لبنك ناصر االجتماعي استيفاء ما قام بآدائه من نفقات واجور وما 
ا تكبده من مصاريف فعليه انفقها بسبب في حكمها وجميع م

 امتناع المحكوم عليه عن ادائها

 عن اختاذ اجراءات اخلصم والتوريد للبنك العاملني املختصني ع متناالتأديبيي الاجلزاء 
 2004لسنة  2722قرار وزير العدل رقم من  7المادة  مخالفة تستوجب المساءلة التأديبيةذلك يعد 

ويعد امتناع العاملين المختصين عن اتخاذ إجراءات الخصم  . ...
جراءات والتوريد دن مسوغ قانونى أو إهمالهم فى اتخاذ هذه اإل

 مخالفة تستوجب المساءلة التأديبية 

 االشرتاك يف نظام تأمني االسرة 

 11من القانون رقم  71القانون طبقا لنص المادة  اوجب
االشتراك فى نظام صندوق تامين االسرة وحدد  2004لسنة 

طالق او موارد الصندوق وتحصيلها من كل واقعة زواج او 
 مراجعة بان يسدد مبلغ خمسون جنيها لصالح الصندوق 

بإنشاء صندوق  2004لسنة  11قانون رقم من  الثانية المادة 
 نظام تأمين األسرة

تلتزم األسرة باالشتراك فى نظام التأمين المنصوص عليه فى المادة 
( من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى 71)

، 2000لسنة  1لشخصية الصادر بالقانون رقم مسائل األحوال ا
 :بالفئات اآلتية

 خمسين جنيًها عن كل واقعة زواج، يدفعها الزوج. 

 مسين جنيًها عن كل واقعة من واقعات الطالق أو خ
 المراجعة، يدفعها المطلق أو المراجع

  شرين جنيًها عن كل واقعة ميالد، يدفعها المبلغ عن ع
 له على شهادة الميالدالميالد مرة واحدة عند حصو 
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ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها إلى 
 .الصندوق قرار من وزير العدل باالتفاق مع الوزير المختص

 موارد صندوق تأمني االسرة  

 تتحدد موارد الصندوق على النحو االتى :
حصيلة االشتراكات فى نظام تأمين األسرة  .1

 .الثانية من هذا القانون  المنصوص عليها فى المادة
لمبالغ التى تؤول إلى الصندوق نفاًذا لحكم المادة ا .2

  .الثالثة من هذا القانون 
هبات والوصايا والتبرعات التى يقبلها مجلس إدارة ال .3

  الصندوق 
يخصص فى الموازنة العامة للدولة لدعم ما  .4

  .الصندوق 
 .ائد استثمار أموال الصندوق ع .5

بإنشاء صندوق  2004لسنة  11ن رقم قانومن الرابعة المادة 
 نظام تأمين األسرة

 :تتكون موارد الصندوق مما يأتى
حصيلة االشتراكات فى نظام تأمين األسرة المنصوص عليها  -

 .فى المادة الثانية من هذا القانون 
لمبالغ التى تؤول إلى الصندوق نفاًذا لحكم المادة الثالثة من ا -

 .هذا القانون 
 التبرعات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق هبات والوصايا و ال -
 .يخصص فى الموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق ما  -
 .ائد استثمار أموال الصندوق ع -

 التنفيذ عن طريق جهة عمل احملكوم عليهثالثا 

 عن طريق جهة عمل احملكوم عليه التنفيذ اجراءات 

طالبة التنفيذ الي جهة االدارة المعنية بجهة عمل تتوجه  -
اصل ا ادارة الموارد البشرية( ومعها غالب)ليه المحكوم ع

 وصورة منه السند التنفيذي 
جهة االدارة باستالم االصل والتوقيع علي الصورة تقوم  -

 باالستالم وارجاعها لطالبة التنفيذ 
بالمادة اليها  االستقطاع من الراتب وفقا للنسب المشاريتم  -

بالقواعد واردة بنهاية الفصل ) 2000لسنة  1من رقم  76
 العامة(

 2000لسنة  1رقم من القانون  (69مادة )ال
 يجري التنفيذ بمعرفة المحضرين او جهة االدارة

  2000لسنة  1من القانون رقم  65المادة 
غير او رؤيته او بالنفقات او االحكام والقرارات الصادرة بتسليم الص

االجور او المصروفات وما في حكمها تكون واجبة النفاذ بقوة القانون 
 وبال كفالة

 املوظف املختص عن التنفيذ امتناع 

 من قانون العقوبات  123المادة  لحبس والعزل كل موظف عمومىا -
يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته 

فى وقف تنفيذ االوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين 
او  وقف تنفيذ حكمواللوائح او تاخير تحصيل االموال والرسوم او 

  .لمحكمة او من اى جهة مختصةامر صادر من ا
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كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمدا عن 
تنفيذ حكم او امر مما ذكر بعد مضى ثمانية ايام من انذاره على 

يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم او االمر داخال فى اختصاص 
 الموظف .

  الدعاوى اجلنائية رابعا 
 ات او االجور او ما يف حكمها حبس متجمد النفقدعوى 

ان امتنع المحكوم علية عن االداء يكون للمحكوم له اذا  -
  لنفقةيرفع دعوى حبس متجمد ا

 سداد المبلغ المتجمد في ذمته وحبسه حال االمتناع بطلب  -
 الدعوى جراءات ا

 ي المحكمة المختصة هي الدعوي الترفع  -
  او  الحكم أصدرتالمحكمة التى 
  بدائرتها التنفيذالتى يجرى المحكمة 

به وهنا  أمرهادرا علي القيام باالداء تثبت للمحكمة انه قاذا  -
 يكون للمحكوم عليه اما ان 

  فتنتهي الدعوى المر المحكمة ويؤدي يمتثل 
  يوم  30تحكم بحبسه مدة ال تزيد عن فيمتثل ال او

 نظير امتناعه 
 حكم الحبس نفيذ تعند 

 لهفيخلي سبي باالداءالمحكوم عليه يقوم قد  -
 لهفيخلي سبياحضار كفيل تقبله المحكوم لها او  -
 يتنفذ حكم الحبس او  -

عديل بت 2000لسنة  91المضافة بالقانون رقم  امكرر  76المادة 
فى  بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي

 2000لسنة  1حوال الشخصية الصادر بالقانون رقم مسائل األ
الصادر فى  النهائىإذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم 

دعاوى النفقات واألجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع 
 التنفيذالحكم أو التى يجرى  أصدرتاألمر إلى المحكمة التى 

قادر على القيام بأداء بدائرتها، ومتى ثبت لديها إن المحكوم عليه 
ما حكم به وأمرته باألداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة ال تزيد 

 .على ثالثين يوماً 
فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيال يقبله الصادر 

لصالحه الحكم فإنه يخلى سبيله، وذلك كله دون إخالل بحق 
 .المحكوم له فى التنفيذ بالطرق العادية

 

 الواردة بقانون العقوبات االمتناع عن الدفع جنحة 

 2020لسنة  6من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم  293المادة 
كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن 

 الدفع مع قدرته عليه لمدة ثالثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تتجاوز خمسة 

 .العقوبتينهاتين  آالف جنيه أو بإحدى
 .وال ترفع الدعوى عليه إال بناء على شكوى أو طلب من صاحب الشأن

 .وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة ال تزيد على سنة
مناسبة ممارسته نشاطه ويترتب على الحكم الصادر باإلدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها ب
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المهني والتي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع األعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات 
 مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر االجتماعي حسب األحوال

ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر االجتماعي أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة عليه أو وكيله الخاص  وللمجني
المختصة، بحسب األحوال وفى أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات تصالحه مع المتهم. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى 

لح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا، وال يرتب الصلح أثره إذا الجنائية وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصا
تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر االجتماعي كل أو بعض ما حكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم 

ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع 
 .امتناع المحكوم عليه عن أدائها

 .وفي جميع األحوال، إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيال يقبله صاحب الشأن فال تنفذ العقوبة
 .مع الوزراء المختصين ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل باالتفاق

 نفقة ال دفعرفع جنحة االمتناع عن شروط 

اإلجراءات  استنفاذلدعوى اال بعد يجوز رفع هذه اال  .1
 76)الواردة بالمادة  حبس متجمددعوى في المشار 

 السابق االشارة اليها(  2000لسنة  1مكررا من ق 
 حكم قضائي واجب النفاذصدور  .2
 قدره المحكوم عليه على سداد ثبوت  .3
بعد التنبة  متناع عن الدفع مدة ثالثه شهورالاثبوت  .4

 عليه بالدفع 
 قدم المجنى عليه بشكوى إلى الجهات المختصةت .5

 6من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم  293المادة 
 2020لسنة 

كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو 
أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن 

الدفع مع قدرته عليه لمدة ثالثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع، 
 يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تتجاوز خمسة 

 .العقوبتينهاتين  آالف جنيه أو بإحدى

 على شكوى أو طلب من صاحب ال ترفع الدعوى عليه إال بناءً و 
 .الشأن

 2000لسنة  1القانون رقم من  امكرر  76المادة 
فى األحوال التى تطبق فيها هذه المادة السير فى  وال يجوز ....

( من قانون العقوبات 293اإلجراءات المنصوص عليها فى المادة )
ما لم يكن المحكوم له قد استنفذ اإلجراءات المشار إليها فى الفقرة 

 .األولى

  العقوبة 

 العقوبة االصلية
 الحبس مدة التزيد عن سنة  -

 6من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم  293المادة 
 2020لسنة 
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 جنيه  5000تجاوز بما ال غرامة وال -
 ى العقوبتين او بأحد -

 بعد الحكم عليه دعوى ثانيةاذا رفعت االصلية العقوبة 
 الحبس مدة ال تزيد على سنة -

 التبعية العقوبة
ق استفادة المحكوم يتعلعلي الحكم الصادر باالدانة يترتب  -

  االتيه  عليه من الخدمات
  المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته الخدمات

 نشاطه المهنى، 
  التى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات الخدمات

 العامة، 
  لقطاع العام وقطاع ووحدات االتي تقدمها الخدمات

  ماألعمال العا
  هات التى تؤدى خدمات مرافق عامةالجخدمات 

حتى أدائه ما تجمد فى ذمته لصالح تعليق االستفادة ويستمر 
 المحكوم له وبنك ناصر االجتماعى حسب األحوال.

كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو 
أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن 

الدفع مع قدرته عليه لمدة ثالثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع، 
 يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تتجاوز خمسة 

 .العقوبتينهاتين  آالف جنيه أو بإحدى
وال ترفع الدعوى عليه إال بناء على شكوى أو طلب من صاحب 

 .الشأن
وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون 

 .عقوبته الحبس مدة ال تزيد على سنة
ويترتب على الحكم الصادر باإلدانة تعليق استفادة المحكوم عليه 

مناسبة ممارسته نشاطه من الخدمات المطلوب الحصول عليها ب
المهني والتي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات 
القطاع العام وقطاع األعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات 

مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له 
 وبنك ناصر االجتماعي حسب األحوال

ها وإنهائها ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليق
 قرار من وزير العدل باالتفاق مع الوزراء المختصين.

 عقوبة حبس املتجمد علي عقوبة اجلنحة تنفيذ اثر 

 ةلسن 1من ق  76 المادة وفقا لحكم حكم بالحبس و نفذ واذا 
  293ثم حكم عليه مرة اخرى بالعقوبة المقررة بالمادة  2000

 يتم مراعاة االتي 
 االولي من مدة الحبس المحكوم بهاالحبس مدة استنزال  -
حكم عليه بغرامة خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسة اذا  -

الذي سبق انفاذه  الحبسايام  م منجنيهات عن كل يو 
 عليه

 2000لسنة  1القانون رقم من  امكرر  76المادة 
نفذ باالكراه البدني علي شخص وفقا لحكم هذه المادة ثم واذا 

 293حكم عليه بسبب الواقعة ذاتها بعقوبة الحبس طبقا للمادة 
ستنزلت مدة االكراه البدني االولي من مدة من قانون العقوبات ا

الحبس المحكوم بها، فاذا حكم عليه بغرامة خفضت عند التنفيذ 
ايام االكراه البدني الذي  م منبمقدار خمسة جنيهات عن كل يو 

 سبق انفاذه عليه.

 إذا قام احملكوم عليه بإداء النفقة احملكوم عليه بها؟ الصلح

 التصالح 
لمجنى عليه أو من االتصالح مع المتهم  اثبات يجوز -

 وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص

لسنة  6لمعدلة بالقانون رقم من قانون العقوبات ا 293المادة 
 لثالثة الفقرة ا 2020
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 يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية  -
نيابة العامة تامر التم التصالح اثناء تنفيذ العقوبة اذا  -

 ا ولو بعد صيرورة الحكم باتا هيذيوقف تنف
  وقف تنفيذ العقوبة

 اذا ادي المحكوم عليه ما في ذمته  -
 المحكوم لهال يقبله او قدم كفي -

وللمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا 
بنك ناصر االجتماعى، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة 

المختصة بحسب األحوال وفى أى حالة كانت عليها الدعوى إثبات 
تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى 

عامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح الجنائية، وتأمر النيابة ال
 ......يذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً أثناء تنف

وفى جميع األحوال، إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو 
 قدم كفياًل يقبله صاحب الشأن فال تنفذ العقوبة.

  الصلح علي من بنك ناصر االجتماعىاحملكوم لصاحل مبالغ  تقاضىاثر 

وال يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد  -
عى كل أو بعض ما ُحكم تقاضى من بنك ناصر االجتما

 به لصالحه
يقدم المتهم أو المحكوم عليه لترتيب اثر الصلح ان ويجب  -

 ائه من نفقات وأجورشهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأد
مصاريف فعلية أنفقها  وما فى حكمها وجميع ما تكبده من

 بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها

لسنة  6لمعدلة بالقانون رقم من قانون العقوبات ا 293المادة 
 لثالثة الفقرة ا 2020

وال يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى   ...
من بنك ناصر االجتماعى كل أو بعض ما ُحكم به لصالحه، ما 

لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام 
 وما فى حكمها وجميع ما تكبده من ائه من نفقات وأجوربأد

 .مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها
 عامةقواعد 

 ا من الراتب احلدود التي جيوز احلجز عليه

يقوم الصادر لصالحة الحكم بإعالن الصيغة التنفيذية لجهه 
عمل المحكوم عليه والتى تقوم بدورها بخصم المبالغ المحكوم 

جز عليها من المرتبات حسب بها فى الحدود التى يجوز الح
 النسب المقررة قانونا والتى يجوز خصمها وهى كاالتى :

% فى حاله 40% للزوجة او المطلقة وتكون 25 .1
 اكثر من زوجة .

 % للوالدين او احدهما . 25 .2
 % للولدين او اقل  .35 .3
 % للزوجة او المطلقة ولولد او اثنين والوالد40 .4

لدين والوالدين او ايهما % للزوجة او المطلقة واكثر من و 50
وفى جميع االحوال ال يجوز ان تزيد النسبة التى ال يجوز 

 2004لسنة  2722قرار وزير العدل رقم من  5المادة 
وفى جميع األحوال يكون الخصم فى الحدود التى يجوز ... 

 2000لسنة  1( من القانون رقم 76ا للمادة )الحجز عليها وفق
 المشار إليه

  2000لسنة  1من القانون رقم  76لمادة ا
ستثناء مما تقرره القوانين في شأن قواعد الحجز علي المرتبات او ا

االجور او المعاشات وما في حكمها يكون الحد االقصي لما يجوز 
ي حكمها للزوجة الحجز عليه منها وفاء لدين نفقة او اجر او ما ف

 : او المطلقة او االوالد او الوالدين في حدود النسب اآلتية
% في حالة وجود اكثر 40% للزوجة او المطلقة وتكون 25-أ 

 من واحدة



19 
 

% تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم 50الحجز عليها على 
 به لكل منهما

 % للوالدين او ايهما25-ب 
 % للوالدين او اقل35-ج 
 % للزوجة او المطلقة ولولد او اثنين والوالدين او ايهما40-د 
 او المطلقة واكثر من ولدين والوالدين او ايهما% للزوجة 50-هـ 

وفي جميع االحوال اليجوز ان تزيد النسبة التي يجوز الحجز 
 % تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم50عليها علي 

 بني الديون علي املرتب التزاحم حالة 
في حالة التزاحم بين الديون تكون االولوية لدين نفقة الزوجة 

المطلقة فنفقة االوالد فنفقة الوالدين فنفقة االقارب ثم  او
 الديون االخري 

  2000لسنة  1من القانون رقم  77لمادة ا
في حالة التزاحم بين الديون تكون االولوية لدين نفقة الزوجة 

او المطلقة فنفقة االوالد فنفقة الوالدين فنفقة االقارب ثم 
 الديون االخري 

  كوم عليه جهات عمل احملانقضاء التزام 

الينقضى التزام الجهات المنصوص عليها فى المادة الخامسة 
من هذا القرار بخصم وتوريد المبالغ المحكوم بها ، حتى ولو 
طلب المحكوم عليه من الجهة التابع لها عدم الخصم أو قام 
باالعتراض على ما يتم خصمه أو طلب الخصم جزئيا ، إال 

وبعد تحصيل البنك  بعد الحصول على موافقة كتابية من البنك
 كافة ما تم أداؤه والمصاريف التى تكبدها البنك فى هذا الشأن

 2004لسنة  2722قرار وزير العدل رقم من  7المادة 
الينقضى التزام الجهات المنصوص عليها فى المادة الخامسة من 

هذا القرار بخصم وتوريد المبالغ المحكوم بها ، حتى ولو طلب 
هة التابع لها عدم الخصم أو قام باالعتراض المحكوم عليه من الج

على ما يتم خصمه أو طلب الخصم جزئيا ، إال بعد الحصول 
على موافقة كتابية من البنك وبعد تحصيل البنك كافة ما تم أداؤه 

 . والمصاريف التى تكبدها البنك فى هذا الشأن
 ال يوقف التنفيذ يف التنفيذ االشكال 

م الصادر بالنفقات االشكال فى التنفيذ ال يوقف تنفيذ الحك
 للزوجة او االوالد او الوالدين او غيرهما من االقارب 

 2004لسنة  2722قرار وزير العدل رقم من  7المادة 
ويراعى فى جميع األحوال أال يترتب على اإلشكال فى تنفيذ ... 

أحكام النفقة للزوجة أو المطلقة أو األوالد أو الوالدين وقف 
( من القانون رقم 78إعماال لحكم المادة )إجراءات التنفيذ ، وذلك 

 . المشار إليه 2000لسنة  1

  2000لسنة  1من القانون رقم  (78مادة )ال
يترتب علي االشكال في تنفيذ احكام النفقة المشار اليها في ال 

 المادة السابقة وقف اجراءات التنفيذ
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 يف جهة عمل احملكوم عليه امتناع املوظف 

المسائلة  ىجب المسائلة التأديبية باالضافة الامتناع الموظف يو 
 الجنائية 

 العقوبة الجنائية  
 الحبس والعزل كل موظف عمومى -

 2004لسنة  2722قرار وزير العدل رقم من  7المادة 
ويعد امتناع العاملين المختصين عن اتخاذ إجراءات الخصم  . ...

جراءات والتوريد دن مسوغ قانونى أو إهمالهم فى اتخاذ هذه اإل
 مخالفة تستوجب المساءلة التأديبية 

 من قانون العقوبات  123المادة 
يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته 

فى وقف تنفيذ االوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين 
واللوائح او تاخير تحصيل االموال والرسوم او وقف تنفيذ حكم او 

لمحكمة او من اى جهة مختصة كذلك يعاقب امر صادر من ا
بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمدا عن تنفيذ حكم او 
امر مما ذكر بعد مضى ثمانية ايام من انذاره على يد محضر اذا 

 كان تنفيذ الحكم او االمر داخال فى اختصاص الموظف .
 





































































 2004( لسنة 2722قرار وزير العدل رقم ) 

 بشأن قواعد وإجراءات تنفيذ األحكام الصادرة 

 بالنفقات واألجور وما يف حكمها 

بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر االجتماعي وعلى    1971لسنة    66على الدستور وعلى القانون رقم    االطالعوزير العدل بعد  
، وعلى القانون  2000لسنة    1قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل األحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم  

 . قة وزير التأمينات والشئون االجتماعية قرربإنشاء صندوق نظام تأمين األسرة وبعد مواف 2004لسنة   11رقم 

 ( املادة األول )
واألجور وما في حكمها مما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو األوالد أو الوالدين وذلك من    النقاءأداء    االجتماعييتولى بنك ناصر  

، بما في ذلك النفقات الوقتية الصادر  المشار إليه  2004لسنة  11حصيلة موارد صندوق نظام تأمين األسرة المنشأ بالقانون رقم 
المواد التالية، وذلك مع عدم اإلخالل بحق المحكوم له في    فيبتقريرها أحكام مؤقتة، وفقًا للقواعد واإلجراءات المنصوص عليها  

 . اختيار سبيل إجراءات التنفيذ على المحكوم عليه مباشرة

 ( املادة الثانية)

حكمها بمعرفة فرع البنك الواقع في دائرته محل إقامة المحكوم له، وذلك بناء   فيإليها وما    يكون أداء النفقات واألجور المشار
 :اآلتيةعلى النموذج المعد لهذا الغرض مرفقًا به المستندات  القانونيعلى طلب يقدم منه أو من وكيله الخاص أو نائبه 

 .التنفيذية للحكم الصادر بالنفقة معلنة إعالنًا قانونيًا صحيحا الصورة  (1)
 . ويض للبنك لمباشرة اإلجراءات القانونية الالزمة الستيفاء المحكوم به من النفقة أو األجر أ, ما في حكمها والمصروفاتتف  (2)
 .البيانات الخاصة بمحل إقامة المحكوم عليه ومقر عمله وإن تعدد (3)
 . مصر أو خارجها في يانات تعين على التعرف على ممتلكات المحكوم عليه الثابتة أو المنقولة أية ب ( (4

 ( املادة الثالثة)

سجل خاص يعد لهذا الغرض، وذلك بعد ا مراجعة بيانات الطلب   فيحكمها    فييتم تسجيل طلب أداء النفقة أو األجر وما  
على الطلب برقم وتاريخ قيده بالسجل ويسلم الطالب إيصااًل يفيد تقديم الطلب    بالمستندات المرفقة به والتحقق من استيفائها ويؤشر

 . والمستندات المرفقة به ورقم

 ( املادة الرابعة)

 :حكمها القواعد اآلتية فييتبع في صرف النفقات أو األجور وما 
ا القرار أيًا كان تاريخ صدور الحكم  حكمها اعتبارًا من تاريخ العمل بهذ  فييتم صرف المستحق من النفقات واألجور وما   (1)

يجوز قانونًا للبنك استيفاؤها ويجوز لمجلس إدارة الصندوق، أن يضع بقرار منه ولمدة معينة،   التيوللمدة المحددة فيه وفى الحدود  



المبل المحكوم   حدًا أقصى لم يتم صرف من المستحق ال يقل عن ثالثمائة جنيه بالنسبة إلى كل نفقه أو أجر أو ما في حكمها أو
 .به إذا كان أقل وذلك على ضوء المتاح من موارد الصندوق، حتى تمام تحصيل المبالغ المحكوم بها

تنفيذها قبل تاريخ العمل بأحكام   فيبدأ    التيحكمها بالنسبة إلى األحكام    فيصرف النفقات واألجور وما    فييستمر البنك   (2)
 .هذا القرار، وذلك وفقًا للقواعد المقررة فيه وبشرط التقدم بطلب جديد مستوفيًا البيانات والمستندات المشار إليها بالمادة الثانية

فأكثر وذلك إلى    ال يشمل التنفيذ مبلغ المتعة المحكوم به للمطلقة كما ال يشمل المتجمد من المستحق عن مدة ثالثة أشهر (3)
 . أن يتم تحصيله

 ( املادة اخلامسة)

 .يتم صرفها طبقًا ألحكام هذا القرار وفقًا لألحكام المقررة قانونًا وبإتباع القواعد اآلتية التييكون استيفاء البنك المبالغ 
البالد الذين يعملون بالوزارات والمصا   (1) المقيمين داخل  العاملين  المحكوم عليه من  الحكومية ووحدات اإلدارة  إذا كان  لح 

المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع األعمال العام وجهات القطاع الخاص أو من مستحقي المعاش من الهيئة  
إخطار جهة    االجتماعيالقومية للتأمين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية وغيرها من جهات أخرى، يتولى بنك ناصر  

 . حكمها والمعاشات فيلعمل أو جهة استحقاق المعاش التخاذ إجراءات الخصم من المرتبات وما ا
إذا كان المحكوم عليه من رجال القوات المسلحة العاملين أو من أحيل منهم إلى المعاش يتم إخطار إدارة القضاء العسكري    (2)

م مختومة بخاتم فرع بنك ناصر المختص التخاذ إجراءات خصم  المختصة بصورة طبق األصل من الصورة التنفيذية المعلنة للحك
 . المبالغ المحكوم بها من مستحقات المحكوم عليه

إذا كان المحكوم عليه من المصريين أو األجانب المقيمين بالخارج أ, األجانب بداخل البالد يتم إخطار مكتب النائب العام     (3)
علنة للحكم مختومة بخاتم فرع بنك ناصر المختص التخاذ إجراءات خصم المبالغ  بصورة طبق األصل من الصورة التنفيذية الم

 . المحكوم بها من مستحقات المحكوم عليه
إذا كان المحكوم عليه من غير ذوى المرتبات واألجور أو المعاشات أو ما في حكمها، يتولى فرع بنك ناصر المختص     (4)

بعلم الوصول على محل إقامته، وآخر على محل عمله للتنبيه عليه بإيداع    إخطار المحكوم عليه كتابة بموجب كتاب مسجل
يجوز   التيالمبلغ المحكوم به في خزانة هذا الفرع في األسبوع األول من كل شهر وفي جميع األحوال يكون الخصم في الحدود  

 . المشار إليه 2000( لسنة  1( من القانون رقم )76الحجز عليها وفقًا للمادة )

 ة( دة السادساملا)

تقوم بالخصم وفقًا ألحكام المادة الخامسة أن تبادر بتوريد ما تقوم بخصمه إلى حساب صندوق تأمين األسرة    التيعلى الجهات  
من القانون رقم    73ببنك ناصر االجتماعي ويتم التوريد خالل مدة ال تجاوز سبعة أيام من تاريخ الخصم تطبيقًا ألحكام المادة  

 . المشار إليها 2000لسنة   1
 



 ( املادة السابعة)

المادة الخامسة من هذا القرار بخصم وتوريد المبالغ المحكوم بها، حتى ولو طلب    في التزاما لجهات المنصوص عليها    ينقضيال  
على ما يتم خصمه أو طلب الخصم جزئيًا إال بعد الحصول    باالعتراضالمحكوم عليه من الجهة التابع لها عدم الخصم أو قام  

تكبدها البنك في هذا الشأن. ويراعى في جميع   التيعد تحصيل البنك كافة ما تم أداؤه والمصاريف  على موافقة كتابية من البنك وب 
  األحوال أال يترتب على اإلشكال في تنفيذ أحكام النفقة للزوجة أو المطلقة أو األوالد أو الوالدين وقف إجراءات التنفيذ وذلك إعماالً 

المشار إليه، ويعد امتناع العاملين المختصين عن اتخاذ إجراءات الخصم والتوريد    2000لسنة    1من القانون رقم    78لحكم المادة
 .دون مسوغ قانوني أو إهمالهم في اتخاذ هذه اإلجراءات مخالفة تستوجب المساءلة التأديبية

 

 ( املادة الثامنة)

طاع ما سبق صرفه بالزيادة على  في حالة صدور حكم بإنقاص قيمة النفقة أو األجور أو ما في حكمها بأثر رجعى يتم استق
حصلها البنك قيمة ما حكم به،    التيدفعات يراعى في تقديرها الحد المناسب الحتياطات المحكوم له، وفي حالة مجاوزة المبالغ  

وتم صرفه للمحكوم له ترد باقي المبالغ إلى من دفعها ما لم يطلب إدراج الزيادة لحساب صرف ما يستجد من مبالغ لصالح  
 .حكوم بهالم

 ( املادة التاسعة )

 . النماذج الخاصة بطلبات الصرف والتحصيل كما ينظم الدورة المستندية الخاصة بذلك االجتماعييعد بنك ناصر 

 ( املادة العاشرة )

يقوم بنك ناصر االجتماعي بإيداع المبالغ المحصلة طبقًا ألحكام هذا القرار بالحساب الخاص لصندوق نظام تأمين األسرة لدى  
 البنك.

 ( املادة احلادية عشر)

 . ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره



 ٢٠٢٠ سنة  فبرایر٢ فى )مكرر (٥ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٩

  ٢٠٢٠ لسنة ٦قانون رقم 
  بتعديل بعض أحكام قانون

  ١٩٣٧ لسنة ٥٨العقوبات الصادر بالقانون رقم 
  باسم الشعب

  رئيس اجلمهورية
   :قرر مجلس النواب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه

  ) املادة األوىل (
  ٥٨من قانون العقوبـات الـصادر بالقـانون رقـم           ) ٢٩٣ (يستبدل بنص المادة  

   : ، النص اآلتى١٩٣٧لسنة 
  ) :٢٩٣(مادة 

  كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفـاذ بـدفع نفقـة لزوجـه أو أقاربـه                 
أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرتـه عليـه                 

  ، يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة         دفع بال  عليه لمدة ثالثة أشهر بعد التنبيه    
  .ال تتجاوز خمسة آالف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين 

  .وال ترفع الدعوى عليه إال بناء على شكوى أو طلـب مـن صـاحب الـشأن                  
  وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحـبس مـدة               

  .ال تزيد على سنة 
ترتب على الحكم الصادر باإلدانة تعليق استفادة المحكوم عليه مـن الخـدمات             وي

المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنـى والتـى تقـدمها الجهـات              
الحكومية ، والهيئات العامة ، ووحدات القطاع العام وقطاع األعمال العام ، والجهـات              

 ما تجمد فى ذمته لـصالح المحكـوم لـه      التى تؤدى خدمات مرافق عامة ، حتى أدائه       
  .وبنك ناصر االجتماعى حسب األحوال 



 ٢٠٢٠ سنة  فبرایر٢ فى )مكرر (٥ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

١٠

هم الخاص وكـذا بنـك ناصـر        ه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيل      وللمجنى علي 
االجتماعى أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة ، بحسب األحوال وفى أى              

ويترتب على التصالح انقـضاء     . هم  حالة كانت عليها الدعوى ، إثبات تصالحه مع المت        
الدعوى الجنائية وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثنـاء تنفيـذها               

  رتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكـوم لـصالحه          بعد صيرورة الحكم باتًا ، وال ي       ولو
ـ          قد تقاضى من بنك ناصر االجتماعى كل       م يقـدم   أو بعض ما حكم به لصالحه ، ما ل

  دائه مـن نفقـات وأجـور   هادة بتصالحه مع البنك عما قام بأ     المتهم أو المحكوم عليه ش    
وما فى حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليـه               

  .عن أدائها 
قبلـه  يوفى جميع األحوال ، إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدم كفيالً                

  .ن فال تنفذ العقوبة صاحب الشأ
ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزيـر            

  .العدل باالتفاق مع الوزراء المختصين 
   )الثانيةاملادة ( 

   اليـوم التـالى    مـن  فـى الجريـدة الرسـمية ، ويعمـل بـه             القانونينشر هذا   
  .لتاريخ نشره 

  .وينفذ كقانون من قوانينها   ،يبصم هذا القانون بخاتم الدولة
  ه١٤٤١ سنة ة جمادى اآلخر٨صدر برئاسة الجمهورية فى 

  ) .م ٢٠٢٠ فبراير سنة ٢الموافق      (                       
 عبد الفتاح السيسى
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 وقرارات احكام تنفيذ 
  الصغري وتسليه ورؤيتهحضانة 

 في ضوء كل من 
 1929لسنة  25( من المرسوم بقانون رقم 20بتعديل المادة ) 2005لسنة  4قانون رقم 

 خاص بأحكام النفقة وبعض أحكام مسائل األحوال الشخصية
اوضاع واجراءات التقاضي، الباب الخامس  بتنظيم بعض 2000لسنة  1القانون رقم 1985لسنة  100المعدل بقانون رقم 

 في تنفيذ االحكام والقرارات
 2000لسنة  1087وقرار وزير العدل رقم 

 ؟الفرق بني الرؤية واحلضانة 

 . سنالالحضانة يقصد بها ضم الصغير الي حاضن يقيم معه ويتولي العناية به واالهتمام بشئونه نظرا لصغر  -
 لتعزيز الروابط األسرية بينما  رؤياهرؤية الصغير واالستمتاع بفي  من األبوين أو األجداد غير الحاضنلي حق هالرؤية  -

 اوال احلضانة
 ملن يكون احلق يف احلضانة ؟

الصغغغغير يسغغغمض المحضغغغول وهو من لم مسة  ال امسغغغة  شغغغر  -
 وهو السن الذي يحتاج فيه لحضانة النساء.

المرأة هض أقدر ل ل تكول لةنسغغغغغاء ألأاألصغغغغغا فض الحضغغغغغانة  -
بما مةزمه وأ ظم  ةعرفكثر ممن الرجال  ةض تربية الطفا وأ

 .شفقه  ةيه
حن  ةض وليدها من غيرها أنها وفض مقدمة النسغغغغغغغغغغغغغغاء األم أل -

و كانت غير مسغغغغغغغغتوفيه لشغغغغغغغغرو  الحضغغغغغغغغانة أوإذا ماتت األم 
قرب انتقةت الحضغغغغغغغغانة ملض محارم الصغغغغغغغغغير من النسغغغغغغغغاء األ

 قرب.فاأل
ة من هوالء النسغغغغغغغغغغغاء أو وجد  لكن ال فإذا لم توجد حاضغغغغغغغغغغغن -

تتوافر فيها شغغغغغرو  الحضغغغغغانة انتقا الحق فض الحضغغغغغانة ملض 
رث وإذا لم العصغغتا  من الرجال بحسغغت ترتيت اسغغتحقا  اإ

 موجد أيا من هوالء انتقا الحق ملض الرجال غير العصتا . 
 
 
  

لة مسنننننت د 1929لسننننننة  25 القانون رقممن   20المادة 
  1985لسنة 100بالقانون رقم 

ويثست الحق فض الحضغغغغغغغغغغغغانة لمم نم لةمحارم من النسغغغغغغغغغغغغاء   
مقدما فيه من مدلض باالم  ةض من مدلض باالب  ومعتسرا فيه 

 األقرب من الجهتين.
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 ؟ كيف يكون لصاحب احلق يف احلضانة املطالبه بها سواء كان الصغري بيده ام ال  

في انتا  حقها في حضانة الصغير سواء الحاضنة اذا ما رغست 
كغغغال ذلغغغي الصغغغغغغغغغغغغغغغير بيغغغدهغغغا ام ال في ول لهغغغا ال تت غغغذ ايغغغا من 

  ة :التالي اإجراءا 
رفع د وى قضغغاةية امام المح مة الم تصغغة  الطريق االول: ▪

ر وضغغغمه حقها في حضغغغانة الصغغغغيإنتا  بطةت الح م لها ب
 مليها.

هض الةجوء ملض النيابة العامة السغغغغغغغتصغغغغغغغدار  الطريق الثانى: ▪
تسغغغغغغغغغغغغةيم قرار من المحامض العام الم تص الصغغغغغغغغغغغغدار قرار ب

 الصغير لها حال كونه ليس معها.   
و القرار لصغغغغغغغغالحا تسدأ اجراءا  تنفيذ أوبعد صغغغغغغغغدور الح م  ▪

الح م او القرار بضغغم الصغغغير الي حضغغانتها فعةيا وتسغغةيمه 
 .لها

بتنظيم بعض  2000لسنننننة  1من القانون رقم  70المادة 
 اوضاع واجراءات التقاضي في مسائل االحوال الشخصية

يجوز لةنيابة العامة متي  رضغغغغغغغغغغغغغغت  ةيها مناز ة بشغغغغغغغغغغغغغغ ل 
حضغغانة صغغغير فض سغغن حضغغانة النسغغاء أو ةةست حضغغانتة 
مؤقتغغغا من مرجل الح م لهغغغا بغغغذلغغغي أل تصغغغغغغغغغغغغغغغغدر بعغغغد مجراء 

من تتحقق التحقيق المناست قرارا مسستا بتسةيم الصغير ملض 
 . مصةحته معها

 ؟امام حمكمة االسرة املختصة وضم الصغري  احلضانة دعوى اثباتاوال: رفع 

وضغغغغغم الصغغغغغغير من صغغغغغاحت  الحضغغغغغانةانتا  ترفع د وى  ▪
الحق في الحضغغغغغغغغغغانة أمام مح مة االسغغغغغغغغغغرة الم تصغغغغغغغغغغة بعد 

 . تسوية المناز ا  التابع لمح مة االسرة الةجوء ملض م تت
متم صغغغغغغغغغغغغدور ح م من المح مة بتقرير حق الحاضغغغغغغغغغغغغنة في  ▪

حضغغغغغغغغانة و ضغغغغغغغغم الصغغغغغغغغغير اليها والزام من بيده الصغغغغغغغغغير 
 بتسةيمه الي الحاضنة. 

الح م الصغغغغغادر بالحضغغغغغانة والضغغغغغم ي ول قابم لةطعن  ةيه  ▪
 باالستئناف. 

كما قد مةج  التعض الي رفع د وى إسغغغغغغقا  حضغغغغغغانة متض  ▪
 توافر  شروةها.

 م واجغغغغت النفغغغغاذ دول انتظغغغغار لح م ورغم ذلغغغغي ي ول الح ▪
 اإستئناف أو ح م د وى اإسقا  

المعنندل  1920لسننننننننننننة  25من القننانون رقم  20المننادة 
 . 2005لسنة  4بالقانون 

منتهض حق حضغغغانة النسغغغاء بسةوي الصغغغغير او الصغغغغيرة سغغغن 
ال امسغغغغغة  شغغغغغر وي ير القاضغغغغغض الصغغغغغغير او الصغغغغغغيرة بعد 

الحاضغغنة دول اجر حضغغانة بةوي هذه السغغن في التقاء فض مد 
 وذلي حتض مسة  الصغير سن الرشد وحتض تتزوج الصغيرة .

ولكا من االبوين الحق في رؤية الصغغغغغغغغغغغغغغغير او الصغغغغغغغغغغغغغغغيرة 
 . ولألجداد مثا ذلي  ند  دم وجود االبوين

  2000لسنة  1من القانون  9المادة 
ت تص المح مة الجزةية بنظر المسغغغغغغغغغغغاةا الواردة بهذه المادة 

من هذا القانول ي ول ح مها في  52اح ام المادة وبمرا اة 
الد وى قابم لةطعن باالسغغغغغغغغغغغغغغتئناف ما لم منص القانول  ةض 

 . نغغغغغغغهغغغغغغغامغغغغغغغتغغغغغغغه وذلغغغغغغغي كغغغغغغغةغغغغغغغه  غغغغغغغةغغغغغغغي الغغغغغغغوجغغغغغغغة الغغغغغغغتغغغغغغغالغغغغغغغض
 . المسغغغغغغغغغغغغغغغغغغغاةغغغغغا المتعةقغغغغغة بغغغغغالواليغغغغغة  ةي النفسغغغغغغغغغغغغغغض –اوال 
ورؤيته  الد اوى المتعةقة بحضغغغغغغغغغغغغانة الصغغغغغغغغغغغغغير وحفظه( 1)

 . وضمنه واالنتقال به
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 2000لسنة  1من القانون رقم  65المادة 
االح ام والقرارا  الصغغغغغغغغغادرة بتسغغغغغغغغغةيم الصغغغغغغغغغغير او رؤيته او 
بالنفقا  او االجور او المصغغغغغغغغغغغغغغروفا  وما في ح مها تكول 

 واجتة النفاذ بقوة القانول وبم كفالة
 ثانيًا: نظر منازعات احلضانة أمام النيابة : قرار تسليم الصغري

 -:ت تص النيابة بنظر مناز ا  الحضانة في حالتين 
 .رضت  ةيها مناز ة حضانةاذا     ▪
 بتسةيم الصغيراستصدار قرار ت الحاضنة ةسةاذا  ▪

 .:اجراءا  النيابة
تقوم النيابة باجراء التحقيق المناسغغغغغغغغغغغغغغت والذى متسين فيه  ▪

سغغن الصغغغار ومن له الحق في الحضغغانة ويطةت سغغؤال  
 .المش و فض حقه

وال يشغغغغغغغغغغغتر  حضغغغغغغغغغغغور الزوج لسغغغغغغغغغغغؤاله با قد يمتنع  ن  ▪
 الحضور وي تفي هنا فقط بمراسةته. 

ما في  حالة امتنا ه  ن أفاذا حضغغر الزوج متم سغغؤاله   ▪
الحضور مرسا رةيس نيابة االسرة األورا  ملض المحامض 
العام لةنيابة الكةية مشغغغغغغغغغغغغغغفو ة بمذكرة متضغغغغغغغغغغغغغغمنة القرار 

صغغغغغغغير الذى رأى ال الوقتض المقترح مصغغغغغغداره بتسغغغغغغةيم ال
 .مصةحته تتحقق معه واسانيده التض مرتكز اليها

 .قايصدر القرار من رةيس النيابة  ةي األ ▪
لي حين الح م مي ول قرار النيغغابغغة واجغغت التنفيغغذ الفوري  ▪

 .من المح مة الم تصة في موضوع الحضانة
مةغي قرار  ةواذا صغغغغغغغغغغغغدر ح ما من المح مة الم تصغغغغغغغغغغغغ ▪

 النيابة. 

 . 2000لسنة  1لقانون رقم من ا 70المادة 
يجوز لةنيابة العامة متي  رضغغغغغغغغغغغغغغت  ةيها مناز ة بشغغغغغغغغغغغغغغ ل 
حضغغانة صغغغير فض سغغن حضغغانة النسغغاء أو ةةست حضغغانتة 

مرجل الح م لهغغا بغغذلغغي أل تصغغغغغغغغغغغغغغغغدر بعغغد مجراء  تضمؤقتغغا م
التحقيق المناست قرارا مسستا بتسةيم الصغير ملض من تتحقق 

 مصةحته معها .
نيغغابغة  ةض االقغا وي ول واجغت ويصغغغغغغغغغغغغغغغدر القرار من رةيس 

التنفيذ فورا ملض حين صدور ح م من المح مة الم تصة في 
   موضوع حضانة الصغير .

 قرار تسليم الصغري الصادر من النيابة واجب النفاذ الفوري 

لي حين الح م من مي ول قرار النيغغابغغة واجغغت النفغغاذ الفوري  ▪
 المح مة الم تصة.

 

 . 2000لسنة  1 من القانون رقم 70المادة 
يجوز لةنيابة العامة متي  رضغغغغغغغغغغغغغغت  ةيها مناز ة بشغغغغغغغغغغغغغغ ل 
حضغغانة صغغغير فض سغغن حضغغانة النسغغاء أو ةةست حضغغانتة 
مؤقتغغغا من مرجل الح م لهغغغا بغغغذلغغغي أل تصغغغغغغغغغغغغغغغغدر بعغغغد مجراء 
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التحقيق المناست قرارا مسستا بتسةيم الصغير ملض من تتحقق 
 مصةحته معها .

االقغا وي ول واجغت ويصغغغغغغغغغغغغغغغدر القرار من رةيس نيغغابغة  ةض 
التنفيذ فورا ملض حين صدور ح م من المح مة الم تصة في 

 موضوع حضانة الصغير

 عقوبة اإلمتناع عن تسليم الصغري ايل حاضنه 

يعاقت بالحتس او بغرامة ال تزيد  ن خمسغغغغغين جنيها مصغغغغغريا كا 
من كال متكفم بطفا ةةته منه من له الحق في ةةته ولم يسغغغةمه 

بالحتس مده ال تتجاوز سغغغغغغغغغغغغغغنه أو بغرامة ال تزيد  ن مليه يعاقت 
خمسغغغغغغغغغغغغين جنيها مصغغغغغغغغغغغغريا أي الوالدمن او الجدمن لم يسغغغغغغغغغغغغةم ولده 
الصغغغغغغغغغغغغغغغير او ولد ولده الض من له الحق في ةةته بناء  ةض قرار 

 من جهة القضاء صادر بشال حضانته او حفظه.

 العقوبات قانون من  284المادة 
يعاقت بالحتس او بغرامه ال تزيد  ةض خمسغين جنيه كا من 

وةةتغغغه منغغغه من لغغغه الحق في ةةتغغغه ولم  بطفغغغاكغغغال متكفم 
 يسةمه مليه .

 العقوبات :  قانون من  292المادة 
يعاقت بالحتس مده ال تتجاوز سغغغغغغغغغغغنه أو بغرامة ال تزيد  ةض 
خمسغغغغغين جنيه مصغغغغغري أي الوالدمن او الجدمن لم يسغغغغغةم ولده 

او ولد ولده ملض من له الحق في ةةته بناء  ةض  الصغغغغغغغغغغغغغغغير
قرار من جهة القضغغغغغغغاء صغغغغغغغادر بشغغغغغغغال حضغغغغغغغانته أو حفظه 
وكذلي أى الوالدمن أو الجدمن خطفه بنفسغغه أو بواسغغطه غيره 
ممن لهم بمقتضغغغغض قرار من جهة القضغغغغاء حق حضغغغغانته او 

 حفظه ولو كال ذلي بغير تحيا أو اكراه .

 احكام وقرارات تسليم الصغري واجبة النفاذ وبال كفالة 

تتميز أح غغام النفقغغا  واالجور ومغغا في ح مهغغا بغغ نهغغا واجتغغة النفغغاذ 
 الفوري بقوة القانول 

بتنظيم بعض  2000لسنننننة  1من القانون رقم  65المادة 
خامس في تنفيذ اوضننننننننناع واجراءات التقاضننننننننني، الباب ال

 االحكام والقرارات.
والقرارا  الصغغادرة بتسغغةيم الصغغغير او رؤيته او بالنفقا  االح ام 

او االجور او المصغغغغغغغغغغغغغغروفا  وما في ح مها تكول واجتة النفاذ 
 بقوة القانول وبم كفالة
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 احلصول علي الصيغة التنفيذية للحكم 

 ةي قةم كتاب المح مة التي اصغغغغغغغغغغغغدر  الح م او القرار وضغغغغغغغغغغغغع 
  واجت النفاذالصيغة التنفيذية  ةيه اذا كال 

 

بتنظيم بعض  2000لسنننننة  1من القانون رقم  66المادة 
خامس في تنفيذ اوضننننننننناع واجراءات التقاضننننننننني، الباب ال

 االحكام والقرارات.
 ةي قةم كتاب المح مة التي اصغغغغغغغغغدر  الح م او القرار وضغغغغغغغغغع 

 .الصيغة التنفيذية  ةيه اذا كال واجت النفاذ

 التنفيذ حكم او قرار تسليم الصغري 

م مل المشغغغغغغغغغ و فض حقه بقرار التسغغغغغغغغغةيم من قسا النيابة  بعد .1
 العامة .

اورا  التنفيذ ملض مدارة تنفيذ  تقوم الحاضغغغغنة او وكيةها بتقديم .2
االح ام الم تصغغغغغغغة ويتحدد مو د لتسغغغغغغغةيم الصغغغغغغغغار بمعرفة 

 جهة اإدارة .
متوجة صاحت الحق في الحضانة وبرفقته أحد األخصاةيين  .3

االجتمغغغا يين المةحقين بغغغالمح مغغغة ومعغغغاول تنفيغغغذ من مدارة 
 تنفيذ االح ام 

تسغغغغغغغةيم الصغغغغغغغغار ب قرارالح م او الفاما أل يقوم األب بتنفيذ  .4
ويجري منتا  ذلي في محضغغغغغغغغغغغر رسغغغغغغغغغغغمض  المح وم لهاملض 

 ذا الحد .مرفق ب ورا  التنفيذ وتنتهض الش وى  ند ه
أو أل يمتنع  ن تنفيذ القرار الصغغغغغادر وي ول ذلي مما بغةق  .5

المس ن أو أل يصطحت الصغار ملض خارج المس ن أو أي 
وهنا يم ن الةجوء  شغغغغغغغ ا اخر يحول دول تسغغغغغغغةيم الصغغغغغغغغار

  التنفيذ الجسري. 

 2000لسنة  1من القانون  69المادة 
ويصغغغغغغغغغغدر جري التنفيذ بمعرفة المحضغغغغغغغغغغرين او جهة االدارة ي

وزير العدل قرارا باجراءا  تنفيذ االح ام والقرارا  الصغغغغغغغغغادرة 
بتسغغغغةيم الصغغغغغير او ضغغغغمه او رؤيته او سغغغغ ناه ومن منا  به 

 . ذلي

 2000لسننننننننننة  1087من قرار وزير العدل رقم  2المادة 
تحنديند امناتن تنفينذ االحكنام الصننننننننننادرة بر ينة الصننننننننن ير 

ت الصنننننننننادرة واالجراءات الخاصنننننننننة بتنفيذ االحكام والقرارا
بتسليم الص ير او ضمه او ر يته او سكناه ومن يناط به 

 .ذلك
يجرى تنفيذ االح ام والقرارا  الصغغغغغغادرة بتسغغغغغغةيم الصغغغغغغغير او 
ضغغغغمه او سغغغغ ناه بمعرفة المحضغغغغر الم تص وبحضغغغغور احد 
االخصغغغغغغغغغغغغغغاةيين االجتما يين المةحقين بالمح مة فال حدنت 

 ...( مقاومة 

 التنفيذ اجلربي 

 

 

األمر ملض قاضغغغغغغغغغغغغغض التنفيذ لي مر بالتنفيذ باالسغغغغغغغغغغغغغتعانة  يجري رفع
 . بجهة االدارة وبالقوة الجسرية مل لزم األمر

 2000لسنة  1من القانون  66المادة 
تنفيذ األح ام والقرارا  الصغغغغغغغغغغغادرة بضغغغغغغغغغغغم الصغغغغغغغغغغغغير يجوز  

وحفظو وتسغغغغغغغةيمه جسرا ويتتع فض تنفيذ األح ام الصغغغغغغغادرة فض 
ول من اجراءا  ويرا ض فض هذا الشغغغغغغغغغغغغ ل ما منص  ةيه القان

التنفيغغذ ودخول المنغغازل وفقغغا  اجراءا جميع األحوال أل تتم 
لما ي مر به قاضغغغغغغض التنفيذ ويجوز ا ادة التنفيذ بذا  السغغغغغغند 

 التنفيذى كةما اقتضض
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 يالحال ذل 
 2000لسنة  1من القانون  69المادة 

جري التنفيذ بمعرفة المحضغغغغغغغغغغرين او جهة االدارة ويصغغغغغغغغغغدر ي
العدل قرارا باجراءا  تنفيذ االح ام والقرارا  الصغغغغغغغغغادرة وزير 

بتسغغغغةيم الصغغغغغير او ضغغغغمه او رؤيته او سغغغغ ناه ومن منا  به 
 ذلي

 2000لسنة  1087 قرار وزير العدل رقممن  2المادة 
فال حدنت مقاومة او امتناع و دم استجابة  ... يجرى تنفيذ 

لةنصغغغغغغل واالرشغغغغغغاد مرفع االمر لقاضغغغغغغض التنفيذ لي مر بالتنفيذ 
باالسغغتعانة بجهة االدارة وبالقوة الجسرية ال لزم االمر ويحرر 
االخصغغغغغغغغغغغغغغاةض االجتما ض مذكرة تتضغغغغغغغغغغغغغغمن ممحظاته ترفق 

 . ب ورا  التنفيذ

 مرةالتنفيذ بذات السند التنفيذي الكثر من 

االصا ال السند التنفيذي يصةل لةتنفيذ به مرة واحده فقط  اال ال 
 القانول ضمن لةحاضنة الحق في التنفيذ بذا  السند اكثر من مرة 

كما في حال االمتناع  ن التنفيذ في المرا  السابقة بالتهرب  -
 او االخفاء 

او اذا تم التنفيذ نم قيام المنفذ ضغغغغغغغغده باسغغغغغغغغترجاع االبناء مرة  -
 اخرى 

 . 2000لسنة  1087من قرار وزير العدل رقم  3المادة 
مرا ي في جميع االحوال ال تتم مجراءا  التنفيغغغغغغذ ودخول 
المنازل وفقا لما يامر به قاضغغغغض التنفيذ  ويجوز ا ادة التنفيذ 
بذا  السغغغغغغغغغغغند التنفيذي كةما اقتضغغغغغغغغغغغي الحال  ةي ذلي  ةي 

  القانول.النحو المسين في 

 ثانيا الرؤية
 ؟ما هو احلق فى الرؤية 

ليتم ن من ليس بيده حضغغانة  الرؤية هض حق نظمه القانول  ▪
واشغغغغعاره بالحنو والعاةفة  برؤياهالصغغغغغير من رؤيته والتمتع 

 لتعزيز الروابط األسرية بينهم. نحوه
جغغداد  نغغد  غغدم وجود و لألأب وي ول الحق في الرؤيغغة لأل ▪

 ابوين. 
ل متم تنظيمها اتفاقيا او وديا بين من أصغغغغغغغا في الرؤية واأل ▪

لرؤية  فاذا تعذر تنظيمها بيده الصغغغغغغغغغير ومن له الحق في ا
اتفاقا يجوز تنظيمها قضاءا بالحصول  ةي ج م بالحق في 

 الرؤية وتنفيذ ذلي الح م .

مسنننننننننت دل ال 1920لسننننننننننة  25من القانون  20المادة 
 2005لسنة  4بالقانون رقم 

ولكا من االبوين الحق فض رؤية الصغغغغغغغغغغغغغغغير او الصغغغغغغغغغغغغغغغيرة 
مذا تعغغذر تنظيم ولإلجغغداد مثغغا ذلغغي  نغغد  غغدم وجود االبوين 

نظمها القاضغغغي  ةي ال تتم في م ال ال يضغغغر  الرؤية اتفاقا
 بالصغير او الصغيرة نفسيا  
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 ؟دعوى الرؤية  رفع ما هى إجراءات

ه مع مرفقمح مة االسغغغغغغغغغغغغغغرة التسغغغغغغغغغغغغغغوية بتقديم ةةت لم تت  ▪
 هونيقة زواجبطاقة مقدم الطةت و صغغغغغغغغغغغغغغورة  من همسغغغغغغغغغغغغغغتندات

  وذلي لإلتفا   ةض م ال وزمال وشغغغغغغغغهادة ميمد الصغغغغغغغغغير
 الرؤية. 

وهنغغا يم ن أل متم الحغغا وديغغاال من خمل م تغغت التسغغغغغغغغغغغغغغويغغة  ▪
 وتنتهي المش ةة أو 

او أل متعغغذر الحغغا وهنغغا البغغد من الةجوء لةقضغغغغغغغغغغغغغغغاء بررفع  ▪
  بطلب ر ية الص ير في مكان معين والتوقيتد وى 

 يصدر الح م من المح مة محددا الم ال والزمال كما مةي  ▪

 2000لسنة  1087رقم  قرار وزير العدلمن  4مادة ال
في حالة  دم اتفا  الحاضغغغغغغغغغن او من بيده الصغغغغغغغغغغير الصغغغغغغغغغادر 
لصغغغغالحه الح م  ةي الم ال الذي متم فيه رؤية الصغغغغغير وي ول 

لةرؤية وفقا لةحالة  مكانالةمح مة ال تنتقي من االماكن التالية 
المعروضغغغغغغغغغة  ةيها وبما متناسغغغغغغغغغت قدر االم ال و روف اةراف 

 . ال صومة

 مضمون احلكم 

 المكان
 ي ول الح م بتنظيم الرؤية في ايا من االماكن االتيه   

اما الم ال المتفق  ةيه بين الحاضغغغغغغغغن والصغغغغغغغغادر لصغغغغغغغغالحه  -
 الح م 

 االماكن المحددة بقرار وزير العدل وهي  -
 .احدى النوادي الرياضية االجتماعية  -1
 . احد مراكز ر اية الشتاب -2
 .احد دور ر اية االمومة والطفولة التي متوافر فيها حداةق  -3
 ة احد الحداةق العام -4

وفي جميع االحوال يشغغغغغغغغغغغغغغتر  ال متوافر في الم غغغال مغغغا يشغغغغغغغغغغغغغغيع 
 الطم نينة في نفس الصغير

 المدة والزمان 
 ة  ن نمنة سا ا  اسسوعيا يجت اال تقا مدة الرؤي -
فيما بين السغغغغغغغغغغا ة التاسغغغغغغغغغغعة صغغغغغغغغغغتاحا وحتي يجت ال تكول  -

 السابعة مساءا 
مرا ي قدر االم ال ال ي ول ذلي خمل العطم  الرسغغغغغغغغغغغمية  -

 وبما بم متعارض موا يد انتظام الصغير في دور التعةيم
 
 

  2000لسنة  1من القانن رقم  67المادة 
منفذ الح م الصغغغغغغغغغادر برؤية الصغغغغغغغغغغير في احد االماكن التي 
يصغغغغغغغغغغغغغغغدر بتحغغدمغغدهغغا قرار من وزير العغغدل بعغغد موافقغغة وزير 
الشغغغغغغغغغئول االجتماعية وذلي ما لم متفق الحاضغغغغغغغغغن الصغغغغغغغغغادر 
لصغغغغغالحه الح م  ةي م ال اخر ويشغغغغغتر  في جميع االحوال 
 ال متوافر في الم ال ما يشيع الطم نينة في نفس الصغير 

 2000لسنة  1087رقم  قرار وزير العدلمن  4 المادة
في حالة  دم اتفا  الحاضغغغغغغغغغن او من بيده الصغغغغغغغغغغير الصغغغغغغغغغادر 
لصغغغغالحه الح م  ةي الم ال الذي متم فيه رؤية الصغغغغغير وي ول 
لةمح مة ال تنتقي من االماكن التالية م انا لةرؤية وفقا لةحالة 

ف المعروضغغغغغغغغغة  ةيها وبما متناسغغغغغغغغغت قدر االم ال و روف اةرا
ال صغغغغغومة ومع مرا اة ال متوافر في الم ال ما يشغغغغغيع الطم نينة 
  في نفس الصغير و ال ي سد اةراف ال صومة مشقة ال تحتما

 .احدى النوادي الرياضية االجتماعية  -1
 . احد مراكز ر اية الشتاب -2
 .احد دور ر اية االمومة والطفولة التي متوافر فيها حداةق  -3
 .احد الحداةق العامة  -4

 2000لسنة  1087رقم  قرار وزير العدلمن  5المادة 
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يجت اال تقا مدة الرؤية  ن نمنة سغغغغغغغغغا ا  اسغغغغغغغغغسوعيا فيما 
بين السغغغا ة التاسغغغعة صغغغتاحا وحتي السغغغابعة مسغغغاءا ويرا ي 
قدر االم ال ال ي ول ذلي خمل العطم  الرسمية وبما بم 

 ي دور التعةيم .متعارض موا يد انتظام الصغير ف

 حكم الرؤية واجب النفاذ وبال كفالة 

تتميز أح غغام النفقغغا  واالجور ومغغا في ح مهغغا بغغ نهغغا واجتغغة النفغغاذ 
 الفوري بقوة القانول 

بتنظيم بعض  2000لسنننننة  1من القانون رقم  65المادة 
خامس في تنفيذ اوضننننننننناع واجراءات التقاضننننننننني، الباب ال

 االحكام والقرارات.
والقرارا  الصغغادرة بتسغغةيم الصغغغير او رؤيته او بالنفقا  االح ام 

او االجور او المصغغغغغغغغغغغغغغروفا  وما في ح مها تكول واجتة النفاذ 
 بقوة القانول وبم كفالة

 احلصول علي الصيغة التنفيذية للحكم الرؤية 

 ةي قةم كتاب المح مة التي اصغغغغغغغغغغغغدر  الح م او القرار وضغغغغغغغغغغغغع 
 واجت النفاذ الصيغة التنفيذية  ةيه اذا كال

بتنظيم بعض  2000لسنننننة  1من القانون رقم  66المادة 
خامس في تنفيذ اوضننننننننناع واجراءات التقاضننننننننني، الباب ال

 االحكام والقرارات.
 ةي قةم كتاب المح مة التي اصغغغغغغغغغدر  الح م او القرار وضغغغغغغغغغع 

 .الصيغة التنفيذية  ةيه اذا كال واجت النفاذ

 ؟ما هى االجراءات العملية لتنفيذ حكم الرؤية 

 استمم السند التنفيذي لةح م وا منه لةحاضنه  -
تسغغغةيم السغغغند التنفيذي لم ال التنفيذ لقيده بالدفتر الم صغغغص  -

 لذلي 
ننتظر موم التنفيذ حضغغغغغغغغغور الطرف الثاني وبرفقه الصغغغغغغغغغغير   -

فاذا امتنع  ن الحضور ي ول لةمح وم له بالرؤية رفع د وى 
 اسقا  حضانة   

 2000لسنة  1087رقم ر وزير العدل قرامن  6المادة 
منفذ الح م الصغغغغغغغغغغغغغغادر برؤية الصغغغغغغغغغغغغغغغير في الم ال والزمال 

  .المسين بالح م

 2000لسنة  1087العدل رقم ر وزير من قرا 8المادة 
مةتزم المسئول االدارى بالنوادى الرياضية او االجتماعية او 
بمراكز ر اية الشتاب او بدور ر اية الطفولة واالمومة التض يجرى 
تنفيذ ح م الرؤية فيها وبناء  ةض ةةت اى من اةراف السند 
التنفيذى ال مثست في مذكرة يحررها حضور او  دم حضور 

  . ن تنفيذ ح م الرؤية وبيده الصغيرالمسئول  
ولمن حرر  المذكرة بناء  ةض ةةته ال مثست مضغغغمونها في 
محضغغغغغغغر يحرر في قسغغغغغغغم او مركز الشغغغغغغغرةة التابع له م ال 

 التنفيذ
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 ؟ ما حكم امتناع من بيده الصغري عن تنفيذ حكم الرؤية

 مذا امتنع من بيده الصغير  ن تنفيذ الح م بغير  ذر  -
 يقوم القاضي بانذاره  -
فإذا تكرر منه ذلي جاز لةقاضغغغغغغغغض نقا الحضغغغغغغغغانة موقتا ملض من  -

 مةيه من اصحاب الحق فيها 
 واجت النفاذالقاضي و لمده يقدرها ي ول الح م بنقا الحضانة  -

 1920لسننننننننننة  25من القانون  20لمادة من ا 2ة الفقر 
 : 2005لسنة  4المست دل بالقانون رقم 

ولكن مذا امتنع من بيده الصغغغغير  ن تنفيذ الح م بغير  ذر 
انذره القاضض فإذا تكرر منه ذلي جاةز لةقاضض بح م واجت 
النفاذ نقا الحضغغغغغغغانة موقتا ملض من مةيه من اصغغغغغغغحاب الحق 

 فيها لمده يقدرها . 

 اثبات امتناع من بيده الصغري عن تنفيذ حكم الرؤية  

  تقرير االخصائي االجتماعي 
المنتدب لةعما  المقصود باالخصاةي االجتما ي: هو االخصاةي -

 بداةرة المح مة التض اصدر  ح م الرؤية
من االةراف االستعانه باالخصاةي االجتما ي النتا  الى يجوز  -

   ن التنفيذ فض الموا يد واالماكن المحددة نكول الطرف االخر
ما اقام  ويرفع االخصاةض االجتما ض تقريرا لةمح مة بذلي اذا -

 الطالت د وى فض هذا ال صوص

 تقرير المسئول االداري 
مثست في مذكرة يحررها  بم ال التنفيذ ب لمةتزم المسئول االدارى  -

حضور او  دم حضور المسئول  ن تنفيذ ح م الرؤية وبيده 
  . الصغير

 بناء  ةض ةةت اى من اةراف السند التنفيذىي ول تحرير المذكرة  -
ة بناء  ةض ةةته ال مثست مضمونها في لمن حرر  المذكر و   -

 محضر يحرر في قسم او مركز الشرةة التابع له م ال التنفيذ
 

 2000لسنة  1087ر وزير العدل رقم من قرا 7المادة 
الى ةرف من اةراف السغغغغغغغغغغغغغغنغغغغغغد التنفيغغغغغغذى ال يسغغغغغغغغغغغغغغتعين 
باالخصغغغغغاةض االجتما ض المنتدب لةعما بداةرة المح مة التض 

النتا  نكول الطرف االخر  ن التنفيذ اصغغدر  ح م الرؤية 
فض الموا يد واالماكن المحددة ويرفع االخصغغغغاةض االجتما ض 
تقريرا لةمح مغغغة بغغغذلغغغي اذا مغغغا اقغغغام الطغغغالغغغت د وى فض هغغغذا 

 ال صوص .

 2000لسنة  1087ر وزير العدل رقم من قرا 8المادة 
مةتزم المسئول االدارى بالنوادى الرياضية او االجتماعية او 
بمراكز ر اية الشتاب او بدور ر اية الطفولة واالمومة التض يجرى 
تنفيذ ح م الرؤية فيها وبناء  ةض ةةت اى من اةراف السند 
التنفيذى ال مثست في مذكرة يحررها حضور او  دم حضور 

  . المسئول  ن تنفيذ ح م الرؤية وبيده الصغير
في  ولمن حرر  المذكرة بناء  ةض ةةته ال مثست مضمونها

 محضر يحرر في قسم او مركز الشرةة التابع له م ال التنفيذ
.  

 
 





                                                        
            

 

1 
 

 تنفيذ االحكام اجلنائية
 

 تنفيذ األحكام اجلنائية
ؤ الكأأتل  أأ لبأأتل أأوللهأأتلر أأقتنتنلتتلأأف تحلوتنفلل أأ لوتنرلت رأأل ميوليأأي التنفيذ أأنلاأأرالتت أأقتنتنلتنلتحقحقأأللنفلل أأ لتن  تنأألل

 لويأي الللأت قأتلنح ثلييتحلتنرلكقملع قتل زتنهلويلأف لتنرجيأالعلفالصقر هتلتنيهتئقللتن  تنلل فجس تت قتنتنلثرترهتلوبتل
ل. لوتن لقبللهالملتلتنفيذ نمتل تئتلبتلتألحكتملن فمل يذ نلنرلت رلتتنرقح للتنالحلللع ىلتنفيذ نلفال

 ولبيان التنفيذ ينبغي الحديث عن اآلتي:
 من حيث حضور المتهم ومن حيث قابليتها للطعن. وأنواعها األحكام الجنائية -
 .حكامالعادية وغير العادية على األطرق الطعن  -
 األحكام الواجبة النفاذ من حيث األصل العام واإلستثناءات عليها. -
 الجهة المختصة بالتنفيذ وآلية التنفيذ. -
 كيفية تنفيذ كل منها.أنواع العقوبات و  -
 .وبات أبرز قضايا العنف ضد المرأة عق -

 املقصود باحلكم وأنواع األحكام اجلنائية
 من حيث حضور املتهم -1

 ة احلكم للطعن فيهمن حيث قابلي -2
 ما املقصود باحلكم   

الحكمممم سمممو سمممند تنفيمممذ العقوبمممة   ممم  يجممموز تنفيمممذ  -
  عقوبة اال بحكم 

مصأأأ ذىلل-قأأأتحقاللتت أأأقتنتنلتنجيتئقأأأللتنرسف أأأترتنف   أأأ لع أأأىل
ل:81صلل-مج يلهق ت

  ال بحكم العقوبة     يجوز تنفيذ عقوبة إ الحكم سو سند تنفيذ
لتنتنلتنجيتئقلمالقتحقاللتت قلل459تنرتدةل

ال يجمموز توعيممع العقوبممات المقممررة بالقممانون أليممة جرىمممة إال بمقتضممى 
 حكم صادر من محكمة مختصة.

ل2014تنرصقيلمالتن لفقرلل95رتدةلتن
العقوبمممة يخصمممية  وال جرىممممة وال عقوبمممة إال بنممماء علمممى قمممانون  وال 
توعيع عقوبة إال بحكم قضائي  وال عقما  إال علمى األ عمال ال حقمة 

 رىخ نفاذ القانون لتا
 أنواع األحكام من حيث حضور املتهمأوال: 

لتألحكتملتنغقتبقلل-1
سمممي األحكمممام التمممي تصمممدر ممممن المحكممممة  مممي غيبمممة الممممتهم 

بإصأأ ترلقأأتحقاللل1950نسأأيللل150قأأتحقاللرقأأملل237تنرأأتدةل
ل:تت قتنتنلتنجيتئقل
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ورة بنفسمممم  أو بمممموكي م عنمممم  ولممممم يكممممن قممممد أعلممممن ضمممملعممممدم ح
 بشخص  بالتكليف بالحضور.

لتألحكتملتنلضقريلل-2
صم  أممام بشخ سي األحكام التي تصمدر  مي حضمور الممتهم

 المحكمة.
لتألحكتملتنلضقريللرعفبتريت لل-3

 سي األحكام التي تصدر  ي األحوال اآلتية:
إذا لممم يحضممر المممتهم بنفسممة أو بمموكي م عنمم  دون  -

مبمممممرر رغممممممم أنممممم  قممممممد أعلمممممن بشخصمممممم  بممممممالتكليف 
 بالحضور.

إذا لم يحضر المتهم أو من ينو  عن  بعمد إعمادة  -
أنمم  عليمم  تنبيمم  ال إع نمم   ممي موطنمم   وكممان قممد تممم
يعتبمر سمو  الجلسمة  إذا تخلف عن الحضور  مى

 حضورىا. الحكم
 إذا لم يحضر المتهم ولكن حضر وكي م عن . -
إذا حضر المتهم عند النداء علمى المدعوو وغمادر  -

 الجلسة بعد ذلك دون عذر مقبول.
عممممممن إذا حضممممممر المممممممتهم الجلسممممممة ولكنمممممم  تخلممممممف  -

إليهمما الممدعوو  الحضممور  ممى الجلسممات التممى ت جممل
 .أن يقدم عذر مقبول بدون 

يجب على المتهم  ى جنحة معاقب عليهما بمالحبا المذو يوجمب 
 ...القانون تنفيذه  ور صدور الحكم ب  أن يحضر بنفس 

لمالقتحقاللتت قتنتنلتنجيتئقل:ل238تنرتدةل
الحضمممور حسمممب القمممانون  مممى إذا لمممم يحضمممر الخصمممم المكلمممف ب

اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور  ولم يرسل وكي  عن   مى 
األحمممموال التممممى يسمممموج  يهمممما ذلممممك يجمممموز الحكممممم  ممممى غيبتمممم  بعممممد 
االط ع على األوراق  إال إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد 
سمممملمت لشخصمممم  وتبممممين للمحكمممممة أنمممم  ال مبممممرر لعممممدم حضمممموره 

  .افيعتبر الحكم حضورىم 
وىجمموز للمحكمممة بممدالم مممن الحكممم  يابيممام أن ت جممل الممدعوو إلممى 
جلسممة تاليممة وتممعمر بإعممادة إعمم ن الخصممم  ممى موطنمم  مممع تنبيمم  
إلممى أنمم  إذا تخلممف عممن الحضممور  ممى سممذه الجلسممة يعتبممر الحكممم 
الذو يصدر حضمورىما  مإذا لمم يحضمر وتبمين للمحكممة أال مبمرر 

 .لعدم حضوره يعتبر الحكم حضورىما
لمالقتحقاللتت قتنتنلتنجيتئقل:ل239تدةلتنر

يعتبر الحكم حضورىما بالنسبة إلى كل من يحضمر ممن الخصموم 
عنمد النمداء علمى المدعوو ولممو غمادر الجلسمة بعمد ذلمك أو تخلممف 
عممن الحضممور  ممى الجلسممات التممى ت جممل إليهمما الممدعوو بممدون أن 

 .يقدم عذرما مقبوالم 

 م للطعن أنواع األحكام من حيث قابلية احلكثانيا: 
ة تصممدر مممن محكمممالتممي حكممام األسممي  :تتبف تئقأأللألحكأأتمتل-1

بممالطرق العاديممة كالمعارضممة  الطعممن  يهمماوتقبممل  الدرجممة األولممى
 واإلستئنا .

 يهمما األحكممام التممي ال تقبممل الطعممن سممي  :يهتئقأألتنلتألحكأأتمل-2
إممما إلسممتنفاذسا طممرق الطعممن أو لفمموات مواعيممد  بممالطرق العاديممة
 الطعمممن الغيمممر عاديممم  جممموز  يهممما الطعمممن بطمممرق يالطعممن  ولكمممن 
 لتماس إعادة النظر.كالنقض وإ

التممي ال يجممموز الطعممن  يهممما األحكمممام سممى  :تألحكأأتملتنبت أأألل-3

ومأأأتلل283 أأأتلتنرق أأأبلتنسأأأتب لصد/لتحرأأأ لاأأأقتنلتنأأأ يال  
ل:ب  هت

الحكممم الصممادر مممن المحكمممة الجنئيممة يكممون ابتممدائيا طالممما كممان 
 استئنا   جائنا وكان ميعاد استئنا   ممتدا.

الحكممم الصمممادر نهائيمما يكمممون االسمممتئنا  غيممر جمممائن   وانقضمممى 
ميعممممماده    مممممالحكم الصمممممادر ممممممن المحكممممممة االسمممممتئنافية او ممممممن 

سو كمل  الحكم النهائىحكم نهائيا    عن  محكمة الجنايات يعتبر
 حكم غير جائن الطعن في  باالستئنا .
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طممرق الطعممن إممما إلسممتنفاذسا طممرق الطعممن أو عي طرىممم مممن بمم
يم طلمممب التمممماس تقمممد يجممموز  يهمممالفممموات مواعيمممد الطعمممن  ولكمممن 

 إعادة النظر.

الحكممم البممات سممو ذلممك الحكممم الممذو ال يجمموز الطعممن فيمم  بكا ممة 
طممرق الطعممن المقممرر قانونمما عممدا طلممب اعممادة النظممر وذلممك اممما 
 لفوات مواعيد المقرره للطعن   واما لعدم جواز الطعن  يها .

 ام اجلنائيةطرق الطعن يف األحك
 العادية وغري العادية

 املعارضة يف األحكام الغيابية الصادرة من حمكمة اجلنح أو اجلنح املستأنفة -1
 إعادة احملاكمة يف األحكام الغيابية الصادرة من حمكمة اجلنايات -2

 الطعن باإلستئناف يف األحكام اإلبتدائية -3
 الطعن بالنقض يف األحكام النهائية -4
 إعادة النظر يف األحكام الباتةطلب  -5

 طرق الطعن يف االحكام
ل يلسملطققلتن  الفالتألحكتملرنىلطققلعتديللوها:

 المعارضة -
 ستئنا اإل -

 وطققلغ قلعتديلل)تل لبتلرتلفالأحقتحلم  يل(لها:
 النقض -
 إلتماس إعادة النظر -

   

تنرسف أأترلمصأأ ذىلمجأأ  لهق أأتلفأأىلقأأتحقاللتت أأقتنتنلتنجيتئقأألل
قسممممين طمممرق عاديمممة  طمممرق الطعمممن  مممى االحكمممام المممى تنقسمممم:ل5ص

ل.وطرق غير عادية
 ) المعارضة   واالستئنا (. وتن ققلتن تديللهى
 .) النقض   وإعادة النظر( هى وتن ققلتنغ قلعتديل

وتتميمممن الطمممرق العاديمممة بعنهممما تقبمممل ممممن المحكممموم عليممم   مممى الميعممماد 
المحاكمممممة  القممممانونى بمممم  قيممممد وال يممممرك وىترتممممب عليهمممما حكممممما إعممممادة

لمجمممرد ادعممماء المحكممموم عليممم  ان الحكمممم غيمممر صمممحي   امممما الطمممرق 
غير العادية  هى ال تقبمل ممن المحكموم عليم  إال إذا تموا رت حماالت 

 معينة وردت  ى القانون على سبيل الحصر.

  الطعن باملعارضةأوال:  
 ققتع لتنر ترال:

 مي  الصمادر : تكون  مى الحكمم الايمابيالمعارضة -
ب عليهمما بعقوبممة مقيممدة للحرىممة )سممواء معاقممجنحمم  

ممممممممن محكمممممممممة الجممممممممن  أو مممممممممن محكمممممممممة الجممممممممن  
 المستعنفة(.

صاحب الحم  ي المعارضة سو المتهم والمسئول  -
 عن الحقوق المدنية.

 مالقتحقاللتت قتنتنلتنجيتئقللل398نرتدةلت
تقبممل المعارضممة  ممى األحكممام الايابيممة الصممادرة  ممى الجممن  المعاقممب 

بممممة مقيممممدة للحرىممممة  وذلممممك مممممن المممممتهم أو المسممممئول عممممن عليهمممما بعقو 
الحقممموق المدنيمممة  ممممى  ممم ل العشممممرة األيمممام التاليممممة إلع نممم  بممممالحكم 

 ...ى     ميعاد المسا ة القانونيةالاياب
 رة.ال ال يعتد باإلع ن لجهة اإلداو ى جميع األحو 

وممممع ذلمممك إذا كمممان إعممم ن الحكمممم لمممم يحصمممل لشمممخ  الممممتهم  مممإن 
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أيمام ممن تمارىخ  10ميعاد المعارضمة يكمون  م ل  -
اإلعممممممم ن بمممممممالحكم ممممممممع مراعممممممماة ميعممممممماد المسممممممما ة 

 .دارةالقانونية  وال يعتد باإلع ن لجهة اإل
واسممممتثناءام يبممممدأ ميعمممماد المعارضممممة مممممن يمممموم العلممممم 
بحصممممول اإلعمممم ن إذا لممممم يكممممن اإلعمممم ن قممممد تممممم 

 لشخ  المتهم.
 أثقلتنر ترال:

يترتممممممب علممممممى المعارضممممممة إعممممممادة نظممممممر الممممممدعوو  -
بالنسممممبة للمممممتهم القممممائم بالمعارضممممة  وىكممممون ذلممممك 
 أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم الايابي.

المعممار  لعقوبممة علممى المممتهم ال يمكممن أن تنىممد ا -
 ناءام على المعارضة المر وعة من .ب
إذا لممم يحضممر المممتهم بالجلسممة  تعتبممر المعارضممة  -

كممممعن لممممم تكممممن  وال يحممممم للمممممتهم عمممممل معارضممممة 
 أ رو.

ارضة بالنسبة إلي  فيما يخت  بالعقوبة المحكوم بها يبمدأ ميعاد المع
من يموم علمم  بحصمول اإلعم ن  وإال كانمت المعارضمة جمائنة حتمى 

 .تسقط الدعوو بمضى المدة
 مالقتحقاللتت قتنتنلتنجيتئقلل401تنرتدةل

يترتممب علممى المعارضممة إعممادة نظممر الممدعوو بالنسممبة إلممى المعممار  
كمم الايمابى  وال يجموز بعيمة حمال أن أمام المحكمة التى أصدرت الح

 .يضممممممممممار المعممممممممممار  بنمممممممممماء علممممممممممى المعارضممممممممممة المر وعممممممممممة منمممممممممم 
ومممع ذلممك إذا لممم يحضممر المعممار   ممى أو مممن الجلسممات المحممددة 

 ...لنظر الدعوو تعتبر المعارضة كعن لم تكن
وال يقبل من المعار  بعو حمال المعارضمة  مى الحكمم الصمادر  مى 

 .غيبت 

 جلناياتحمكمة ا الغيابي الصادر يف جناية أمامم الطعن يف احلكثانيا: 
 :حظقلتن عق ل)رعتدةلتت قتنتن(ققتع لرعتدةل
 مي ة ر ال يمكن الطعن بالمعارضمة  مي األحكمام الصماد -

محكمممممة الجنايممممات لصممممرى  نمممم  المممممادة جنايممممة أمممممام 
  ولكممن سنممماا إجمممراء ممايمممل لمممذلك يسممممى إعمممادة 398

 )إعادة اإلجراءات(. نظر الدعوو 
للمممتهم المحكمموم عليمم  بحكممم  ادة نظممر الممدعوو تممتم إعمم -

 يابي  ي جنايمة إذا حضمر ممن غيبتم  أو تمم ال مبض 
 علي  قبل سقوك العقوبة بمضي المدة.

العمممادة قمممر  جلسممة يحممدد رئمميا محكممممة االسممتئنا  أ -
 الدعوو. نظر

 تن عق لتنجيتئقل:حظقلأثقلرعتدةل
يسممممقط الحكممممم إذا حضممممر المحكمممموم عليمممم  بالمحاكمممممة  -

 .اء فيما يتعلم بالعقوبة أو التعوىضاتالايابى سو 

لمالقتحقاللتت قتنتنلتنجيتئقلل395تنرتدةل
إذا حضممممر المحكمممموم عليمممم  مممممن غيبتمممم  أو عممممبض عليمممم  قبممممل سممممقوك 
العقوبممة بمضممى المممدة  يحممدد رئمميا محكمممة االسممتئنا  أقممر  جلسممة 

ممممما بهمممممذإلعمممممادة نظمممممر المممممدعوو  وىعمممممر  ا ه لمقبمممممو  عليممممم  محبوسم
 ...الجلسة

وال يسممقط الحكممم الايممابى سممواء فيممما يتعلممم بالعقوبممة أو التعوىضممات 
إال بحضممور مممن صممدر ضممده الحكممم جلسممات المحاكمممة  وال يجمموز 

 ."للمحكمة  ى سذه الحالة التشديد عما قضى ب  الحكم الايابى
 ممإذا تخلممف المحكمموم عليمم   ممى غيبتمم  عممن حضممور الجلسممة المحممددة 

عتبر الحكم ضده قائمما   إذا حضمر ممرة أ مرو إلعادة نظر دعواه  ا 
قبمل سمقوك العقوبممة بمضمى المممدة تمعمر النيابمة بممال بض عليم  وىحممدد 

دعوو  رئممممميا محكممممممة االسمممممتئنا  أقمممممر  جلسمممممة إلعمممممادة نظمممممر الممممم
ا بهذه الجلسة  .وىعر  محبوسم
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ال يمكممن أن تنىممد العقوبممة علممى المحكمموم عليمم  المعمماد  -
 .تلك المحاكمةالنظر  ي دعواه بناءام على 

أممما إذا لممم يحضممر المحكمموم عليمم  جلسممة إعممادة نظممر  -
 مممإذا المممدعوو  مممإن الحكمممم الصمممادر ضمممده يمممنال قائمممما  

حضمممر ممممرة أ مممرو قبمممل سمممقوك العقوبمممة بمضمممى الممممدة 
بعقر  جلسمة يحمددسا رئميا  دعوو إعادة نظر المكن ي

 محكمة اإلستئنا .

 يف األحكام اجلنائيةالطعن باالستئناف ثالثا: 
ل:تألحكتملتنجيتئقلللفئيتفققتع لت
ة  كممممما يحممممم السممممتئنا  حممممم للمممممتهم وللنيابممممة العاممممما -

عممممممن الحقمممممموق المدنيممممممة اسممممممتئنا  الممممممدعوو  لمسممممممئولل
 المدنية طالما جاوزت ال يمة أما المحكمة الجنئية.

حكام الصادرة  ي مواد الجمن  يكون  ي األ االستئنا  -
 من محكمة الجن . وبعض المخالفات

جنيم   الجن  المعاقب عليها بغرامة ال تجماوز ي يمائمة -
إال لمخالفممممة القممممانون أو  أحكامهمممما ال يجمممموز اسممممتئنا 

الخطع  مى تطبيقم  أو  مى تعوىلم  أو لوقموع بطم ن  مى 
 .الحكم أو  ى اإلجراءات أير  ى الحكم

ممممممن الممممممتهم أو ممممممن المخالفمممممات ال يجممممموز اسمممممتئنا ها  -
لسممممممبب مممممممن األسممممممبا  السممممممابقة   النيابممممممة العامممممممة إال

 وىستثنى من ذلك حالتين:
o إذا حكممم عليمم  تئنا  مممن المممتهم يجمموز اإلسمم

 بغير الغرامة والمصارىف
o  النيابة العامة إذا طلبمت الحكمم بغيمر أو من

وحكممم ببمراءة المممتهم أو  الغراممة والمصمارىف
 .لم يحكم بما طلبت 

أيممممام مممممن تممممارىخ  10ميعمممماد اإلسممممتئنا  يكممممون  مممم ل  -
النطمممممم بمممممالحكم الحضممممموري أو ممممممن تمممممارىخ اإلعممممم ن 

 حضوري اإلعتباري.بالحكم الايابي أو ال

لمالقتحقاللتت قتنتنلتنجيتئقل:ل402تنرتدةل
لكمممل ممممن الممممتهم والنيابمممة العاممممة أن يسمممتعنف األحكمممام الصمممادرة  مممى 

المحكمة الجنئية  ى مواد الجن   ومع ذلمك إذا  الدعوو الجنائية من
كان الحكم صادرما  ى إحدو الجن  المعاقب عليها بغرامة ال تجماوز 
ي يمائممة جنيمم   ضمم م عممن الممرد والمصممارىف  مم  يجمموز اسممتئنا   إال 
لمخالفة القانون أو الخطع  ى تطبيق  أو  ى تعوىلم  أو لوقموع بطم ن 

 . ى الحكم  ى الحكم أو  ى اإلجراءات أير
 :استئنا ها م الصادرة منها  ى مخالفات فيجوزأما األحكا

 .من المتهم إذا حكم علي  بغير الغرامة والمصارىف - ١
  رىفبت الحكمم بغيمر الغراممة والمصمامن النيابة العامة إذا طل - ٢

 .وحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبت 
سممتئنا  مممن المممتهم أو وفيممما عممدا سمماتين الحممالتين ال يجمموز ر ممع اال

ىل  من النيابة العامة إال لمخالفة القانون أو الخطع  ى تطبيق  أو تعو 
 ولوقوع بط ن  ى الحكم أو  ى اإلجراءات أير  ى الحكم.

لمالقتحقاللتت قتنتنلتنجيتئقل:ل402تنرتدةل
يجمموز اسممتئنا  األحكممام الصممادرة  ممى الممدعوو المدنيممة  ممى المحكمممة 

ات والجممن  مممن المممدعى بممالحقوق المدنيممة ومممن الجنئيممة  ممى المخالفمم
المسممئول عنهمما أو المممتهم فيممما يخممت  بممالحقوق المدنيممة وحممدسا  إذا 
كانمممت التعوىضمممات المطلوبمممة تنىمممد علمممى النصممما  المممذو يحكمممم فيممم  

 .للقاضى الجنئى نهائيام 
لمالقتحقاللتت قتنتنلتنجيتئقل:ل406تنرتدةل
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يممموم مممممن  30يحمممم للنائمممب العمممام أن يسمممتعنف  ممم ل  -
 وقت صدور الحكم.

بمممماقى الخصمممموم  مسممممة أيممممام لسممممتئنا  يمتممممد ميعمممماد اال -
 مممممي حالمممممة  ىخ انتهممممماء العشمممممرة األيمممممامممممممن تمممممار أ مممممرو 

 .استئنا  أحد الخصوم
للمحكممة االبتدائيمة  من قل الكتما  ر ع االستئنا تم ي -

مممم 30المختصممممة  مممم ل  وإذا كممممان ر  ى األكثمممما علمممميومم
نظمممممر االسممممممتئنا  علممممممى وجمممممم  تم يمممممم الممممممتهم محبوسمممممما

 .السرعة
ل:أثقلتتلفئيتف

ا حضممممر المحكمممموم عليمممم  أن تممممعمر للمحكمممممة إذ يجمممموز -
بوقممف التنفيممذ م قتممام أو اإل ممراف عنمم  بكفالممة أو بغيرسمما 

 لحين الفصل  ي االستئنا .
إذا لم يتقدم المحكوم علي  للتنفيذ قبل الجلسة المحددة  -

 يسقط االسئنا  وىعتبر كعن لم يكن. ل 
علممممى عكمممما المعارضممممة يمكممممن أن تنىممممد العقوبممممة إذا  -

كانممممت النيابممممة العامممممة سممممي المسممممتعنفة  وذلممممك بشممممرك 
 إجماع آراء قضاة المحكمة.

أمممممما إذا كمممممان االسمممممتئنا  ممممممن غيرسممممما  ممممم  يمكمممممن أن  -
ت ىمممد يضمممار المحكممموم عليممم  بممم   فيكمممون للمحكممممة أن 

 . ع االستئنا الحكم أو تعدل  لمصلحة را
صمادرة  يابيمام ممن محكممة الجمن  المسممتعنفة األحكمام ال -

إجممممممممراءات وتسممممممممري عليهمممممممما ذات المعارضممممممممة يمكممممممممن 
 المعارضة أمام الجن  مع إ ت   الدرجة.

مممة  التممى أصمممدرت يحصممل االسممتئنا  بتقرىممر  ممى قلمممم كتمما  المحك
الحكم  ى ظر  عشرة أيام من تارىخ النطمم بمالحكم الحضمورو  أو 
إعمم ن الحكممم الايممابى  أو مممن تممارىخ الحكممم الصممادر  ممى المعارضممة 

 . ى الحاالت التى يجوز  يها ذلك
وللنائممب العممام أن يسممتعنف  ممى ميعمماد ي يممين يوممما مممن وقممت صممدور 

ا  المحكمممة المختصممة الحكممم ولمم  أن يقممرر باالسممتئنا   ممى قلممم كتمم
 .بنظر االستئنا 

لمالقتحقاللتت قتنتنلتنجيتئقلل407تنرتدةل
األحكمممام الصمممادرة  مممى غيبمممة الممممتهم والمعتبمممرة حضمممورىا طبقممما للممممواد 

يبممممدأ ميعمممماد اسممممتئنا ها بالنسممممبة للمممممتهم مممممن تممممارىخ  ٢٤١إلممممى  ٢٣٨
 .إع ن  بها

لمالقتحقاللتت قتنتنلتنجيتئقلل409تنرتدةل
الخصوم  ى مدة العشرة األيمام المقمررة  يمتمد ميعماد  إذا استعنف أحد

االسممتئنا  لمممن لمم  حممم االسممتئنا  مممن بمماقى الخصمموم  مسممة أيممام 
 .من تارىخ انتهاء العشرة األيام المذكورة

لمالقتحقاللتت قتنتنلتنجيتئقلل410تنرتدةل
تى ير ع االستئنا  للمحكمة االبتدائية الكائنة  ى دائرتها المحكمة ال

ما علمى األكثمر إلمى المدائرة أصدرت ا لحكم  وىقدم  ى مدة ي يمين يومم
 .المختصة بنظر االستئنا   ى مواد المخالفات والجن 

وإذا كان المتهم محبوسما  وجمب علمى النيابمة العاممة نقلم   مى الوقمت 
المناسممممب إلممممى السممممجن بالجهممممة الموجممممودة بهمممما المحكمممممة االبتدائيممممة  

ل.وىنظر االستئنا  على وج  السرعة
لمالقتحقاللتت قتنتنلتنجيتئقلل412نرتدةلت

يسممقط االسممتئنا  المر مموع مممن المحكمموم عليمم  بعقوبممة مقيممدة للحرىممة 
واجبممممة النفمممماذ إذا لممممم يتقممممدم للتنفيممممذ قبممممل الجلسممممة التممممى تنظممممر  يهمممما 

 .الدعوو 
ومممممع ذلممممك  للمحكمممممة عنممممد نظممممر االسممممتئنا  أن تممممعمر بوقممممف تنفيممممذ 

ك علي  بكفالمة أو بغيرسما  وذلمالعقوبة م قتما أو اإل راف عن المحكوم 
 .إلى حين الفصل  ى االستئنا 

لمالقتحقاللتت قتنتنلتنجيتئقلل417تنرتدةل
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إذا كمممان االسمممتئنا  مر وعممما ممممن النيابمممة العاممممة   للمحكممممة أن ت ىمممد 
 .الحكم أو تلاي  أو تعدل  سواء ضد المتهم أو لمصلحت 
م الصممممادر وال يجمممموز تشممممديد العقوبممممة المحكمممموم بهمممما وال إلغمممماء الحكمممم

أمممما إذا كمممان االسمممتئنا   .بمممالبراءة إال بإجمممماع آراء قضممماة المحكممممة
مر وعمما مممن غيممر النيابممة العامممة   لمميا للمحكمممة إال أن ت ىممد الحكممم 
أو تعدلمم  لمصمملحة را ممع االسممتئنا   وىجمموز لهمما إذا ر ضممت بسممقوك 
االستئنا  أو بعدم قبولم  أو بعمدم جموازه أو بر ضم   أن تحكمم علمى 

 .رامة ال تتجاوز  مسة جنيهاترا عة بغ
 النقض يف األحكام اجلنائيةما هو الطعن برابعا: 

لققتع لتن  البتنيلض:
 الحكام النهائية.سو طرىم غير عادو للطعن  ى ا -
ل الطعن بالنقض حم للنيابمة وللمحكموم عليم  والمسمئو  -

  عن الحقوق المدنية والمدعي بهما كمل ممنهم لصمالح 
طعمممن  مممي الحكمممم لمصممملحة كمممما يحمممم للنائمممب العمممام ال

 المتهم.
نايممة يكمون علمى الحكمم النهمائي الصمادر  مي ج الطعمن -

ألممف  20أو  ممي جنحممة معاقممب عليهمما بغرامممة تجمماوز 
 جنيها.

 للطعن بالنقض أسبا  محددة سي: -
o  إذا كان الحكم مبنيام على مخالفة القانون أو

  طع  ي تطبيق  أو تعوىل .
o .إذا وقع بط ن  ي الحكم 
o إلجمممممراءات بطممممم ن أيمممممر  مممممي إذا وقمممممع  مممممي ا

 الحكم.
يمممموم مممممن  60ميعمممماد الطعممممن بممممالنقض  ممممي الجنايممممات  -

تارىخ الحكم  و ي الجن  من تمارىخ الحكمم الحضموري 
أو الحكمممممممممم الصمممممممممادر  مممممممممي المعارضمممممممممة أو انقضممممممممماء 

يمممداع األسمممبا  التمممى بنمممى عليهممما إوىجمممب   المعارضمممة
 .الطعن  ى سذا الميعاد

 مالقتحقاللتت قتنتنلتنجيتئقللل469تنرتدةل
إذا كمممان ال يترتمممب علمممى الطعمممن بطرىمممم المممنقض إيقممما  التنفيمممذ إال 

الحكمممم صممممادرام باإلعمممدام أو كممممان صمممادرام باال تصمممما   مممي الحالممممة 
 .421األ يرة من المادة المبينة بالفقرة 

بإصأأأ ترلقأأأتحقاللل1959نسأأأيللل57مأأأالتنلأأأتحقاللرقأأأملل30تنرأأأتدةل
لحتتنلوإ قتنتنلتن  الأمتململكرللتنيلض.

كل من النيابة  والمحكوم علي   والمسئول عن الحقوق المدنية ل -
مدعى بها الطعن بالنقض  ى الحكم النهائى الصادر من آ ر وال

 درجة  ى مواد الجنايات والجن  وذلك  ى األحوال اآلتية:
م المطعون في  مبنيما على مخالفة القانون أو على إن كان الحك -١

  طع  ى تطبيق  أو  ى تعوىل .
 ط ن  ى الحكم.بإذا وقع  -٢
  ى الحكم.ذا وقع  ى اإلجراءات بط ن أير إ -٣

وىستثنى من ذلك األحكام الصادرة  ى الجن  المعاقب عليها 
بالغرامة التى ال تجاوز عشرىن ألف جني   كما ال يجوز الطعن 
 فيما يتعلم بالدعوو المدنية وحدسا إذا كانت التعوىضات المطلوبة
ال تجاوز نصا  الطعن بالنقض المنصو  عليها  ى قانون 

 رىة.المرا عات المدنية والتجا
وال يجوز الطعن من أو من الخصوم  ى الدعوىين الجنائية 

 والمدنية  إال فيما بتعلم بحقوق .
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تقمديم  متمذا إ يك م  تقضي المحكمة بعدم قبول النقض -
 الطعن أو إيداع أسباب  بعد الميعاد.

للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة الممتهم ممن نفسمها  -
 لها اآلتي: إذا تبين
o مبنممممى علممممى مخالفممممة للقممممانون أو  الحكممممم أن

 .لى  طع  ى تطبيق  أو  ى تعوىل ع
o   أن المحكمممة التممى أصممدرت  لممم تكممن مشممكلة

 واليمممممة لهممممما بالفصمممممل  مممممى و قممممما للقمممممانون وال
 .دعوو ال

o  إذا صمممدر بعمممد الحكمممم المطعمممون فيممم  قمممانون
يكممممون أصممممل   يسممممرو علممممى واقعممممة الممممدعوو 

 للمتهم.
لأثقلتن  البتنيلض

 مي حالمة الحكمم  إال يقا  تنفيذ الحكمال يترتب علي  إ -
 باإلعدام.

يجمممموز للطمممماعن  ممممى حكممممم صممممادر مممممن محكمممممة كممممما  -
الجنايممات بعقوبممة مقيممدة  أو سممالبة للحرىممة  أن يطلممب 

ا  الطعممن وقممف تنفيممذ الحكممم الصممادر  ممى مممذكرة أسممب
وللمحكممممة أن  ضمممده م قتممما لحمممين الفصمممل  مممى الطعمممن

 تجيب  لطلب .
 للتنفيمممذ قبمممل يممموم الجلسمممة المحكممموم عليممم  إذا لمممم يتقمممدم -

  مقيممدة للحرىممة أو بتممدبير مقيممد لهمماقوبممة طالممما أن الع
 .يسقطالمر وع من المتهم  الطعن  إن
عنمممد لمحكممممة لإذا تقمممدم المحكممموم عليممم  للتنفيمممذ يكمممون  -

نظممممر الطعممممن إيقمممما  التنفيممممذ لحممممين الفصممممل فيمممم   أو 
 .إ  ء سبيل  بكفالة أو بدونها

ر ض الطعن موضوعا    يجوز لمن ر ع  أن  تم إذا -
 .عنا آ ر عن الحكم ذات  ألو سببير ع ط

 

 ومع ذلك   للنائب العام الطعن  ى الحكم لمصلحة المتهم.
واألصل اعتبار أن اإلجراءات قد روعيت  ى أيناء نظر الدعوو  
ت ومع سذا  لصاحب الشعن أن يثبت بكا ة الطرق أن تلك اإلجراءا
قد أسملت أو  ولفت  ما لم تكن مذكورة  ى محضر الجلسة أو  ى 
الحكم   إذا ذكر  ى أحدسما أنها اتبعت    يجوز إيبات عدم 

 باعها إال بطرىم الطعن بالتنوىر.ات
ل9لوتنر  نللبتنرتدةل1959نسيللل57مالتنلتحقاللرقملل34تنرتدةل

قلم طعن بتقرىر  ى يحصل ال -1992نسيللل23مالتنلتحقاللرقمل
يوما  ستينكتا  المحكمة )الديوان( التى أصدرت الحكم  ى ظر  

من تارىخ الحكم الحضورو  أو من تارىخ انقضاء ميعاد المعارضة 
وىجب ايداع األسبا   أو من تارىخ الحكم الصادر  ى المعارضة
 ...التى بنى عليها الطعن  ى سذا الميعاد

 يقبل الطعن ال -ل1959نسيللل57مالتنلتحقاللرقملل32تنرتدةل
بطرىم النقض  ى الحكم ما دام الطعن في  بطرىم المعارضة 

 جائنا.
 يجوز إبداء ال -ل1959نسيللل57مالتنلتحقاللرقملل35تنرتدةل

أسبا  أ رو أمام المحكمة غير األسبا  التى سبم بيانها  ى 
 الميعاد المذكور بالمادة السابقة.

هم من تلقاء ومع ذلك  للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المت
ون نفسها إذا تبين لها مما سو يابت في  أن  مبنى على مخالفة للقان

أو على  طع  ى تطبيق  أو  ى تعوىل  أو أن المحكمة التى أصدرت  
 إذا لم تكن مشكلة و قا للقانون وال والية لها بالفصل  ى الدعوو  أو
 صدر بعد الحكم المطعون في  قانون يسرو على واقعة الدعوو.

حكم المحكمة ت -ل1959نسيللل57مالتنلتحقاللرقملل37نرتدةلت
 ى الطعن بعد ت وة التقرىر الذو يضع  أحد أعضائها وىجوز لها 

النيابة العامة والمحامين عن الخصوم إذا رأت لنوما  سماع أقوال
 لذلك.

ذا ر ض الطعن إ -ل1959نسيللل57مالتنلتحقاللرقملل38تنرتدةل
لمن ر ع  أن ير ع طعنا آ ر عن موضوعا    يجوز بعية حال 
 الحكم ذات  ألو سبب ما.
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ذا ُقدم الطعن إ -ل1959نسيللل57مالتنلتحقاللرقملل39تنرتدةل
 ...أو أسباب  بعد الميعاد تقضى المحكمة بعدم قبول  يك م 

ل لل41تنرتدة لرقم لتنلتحقال لل57ما سقط الطعن ي -ل1959نسيل
 للحرىة أو بتدبير المر وع من المتهم المحكوم علي  بعقوبة مقيدة

د ة عنمقيد لها إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة ما لم تر المحكم
ة نظر الطعن إيقا  التنفيذ لحين الفصل في   أو إ  ء سبيل  بكفال
أو بدونها  وللمحكمة أن تعمر بما تراه من إجراءات تكفل عدم 

 .سرو  الطاعن

 جلنائيةيف األحكام ا التماس اعادة النظر خامسا: 
 ققتع لط بلرنفرتسلرعتدةلتنيظق

 سو طرىم غير عادو للطعن  ى االحكام النهائية  -
يقمممدم طلمممب إلتمممماس إعمممادة النظمممر  مممي األحكمممام الباتمممة  -

ة مممممن محكمممممة الجنايممممات والجممممن   ممممي الصممممادرة بعقوبمممم
 حاالت محددة.

لكمممل ممممن النائمممب العمممام والمحكممموم عليممم  أو ممممن يحمممم  -
سليمممممة أو مفقمممممودا أو يمثلممممم  قانونممممما إذا كمممممان عمممممديم األ

ر  ي زوج  بعد موت  حم طلب إعادة النظألقارب  أو 
األحمموال األربعممة األولممى مممن الحمماالت اآلتيممة  أممما  ممي 
 .الحالة الخامسة فيكون الحم للنائب العام وحده 

 حتتنل قتزلرعتدةلتنيظقلها
قتمممل يمممم تمممم العثمممور إذا حكمممم علمممى الممممتهم  مممى جرىممممة  -1

 .حيام  على المجني علي 
ا صدر حكمين متناقضمين علمى يخصمين مختلفمين إذ -2

 لذا الواقعة بما يستنتج مع  براءة أحدسما.
إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبمة لشمهادة  -3

أينمممماء نظممممر  و إذا حكممممم بتنوىممممر ورقممممة قممممدمتالممممنور أ
و الورقممممة أ و تقرىممممر الخبيممممرالممممدعوو وكممممان للشممممهادة أ

 تعيير  ى الحكم.
علممممى حكممممم أ ممممر صممممادر مممممن يمممما إذا كممممان الحكممممم مبن -4

  قتحقاللتت قتنتنلتنجيتئقل مال441تنرتدةل
يجوز طلب إعادة النظمر  مى االحكمام النهائيمة الصمادرة بالعقوبمة  مى 

 مواد الجنايات والجن   ى االحوال االتي :
إذا حكم على المتهم  ى جرىمة قتل. يم وجد المدعى قتل   .1

 حيام 
إذا صمممدر حكمممم علمممى يمممخ  ممممن اجمممل واقعمممة يمممم صمممدر  .2

حكم على يخ  أ ر من اجمل الواقعمة عينهما وكمان بمين 
الحكمممين تنمماقض بحيممث يسممتنتج منمم  بممراءة أحممد المحكمموم 

 عليهما.
إذا حكمممم علممممى احمممد الشممممهود او الخبمممراء بالعقوبممممة لشممممهادة  .3

النور و قما ألحكمام البما  السمادس ممن الكتما  الثالمث ممن 
عقوبمممات . او إذا حكمممم بتنوىمممر ورقمممة قمممدمت أينممماء قمممانون ال

نظمممر المممدعوو وكمممان للشمممهادة او تقرىمممر الخبيمممر او الورقمممة 
 تعيير  ى الحكم.

إذا كمان الحكمم مبنيما علمى حكمم صمادر ممن محكممة مدنيمة  .4
او ممممممن احمممممدو محممممماكم االحممممموال الشخصمممممية وألغمممممى سمممممذا 

 الحكم.
ق إذا حديت او ظهرت بعد الحكم وقمائع أو إذا قمدمت أورا .5

لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من يعن سذه الوقائع 
 أو االوراق يبوت براءة المحكوم علي .
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احممممممممدو محمممممممماكم االحمممممممموال و مممممممممن محكمممممممممة مدنيممممممممة أ
 سذا الحكم. الشخصية وألغي

و ظهممرت بعممد الحكممم وقممائع أو إذا قممدمت إذا حممديت أ -5
أوراق لم تكن معلومة وقمت المحاكممة وكمان ممن يمعن 
 سذه الوقائع أو االوراق يبوت براءة المحكوم علي .

لط بلرنفرتسلرعتدةلتنيظقلأثق
إيقا  تنفيذ الحكم إال إذا كان صادرا علي  ال يترتب  -

 .باإلعدام
تفصممممل محكمممممة الممممنقض  ممممى الطلممممب بعممممد سممممماع  -

أقوال النيابة العاممة والخصموم وبعمد إجمراء مما تمراه 
الزممما مممن التحقيممم بنفسممها أو بواسممطة مممن تندبمم  

 لذلك
إذا رأت قبول الطلب تحكمم بإلغماء الحكمم وتقضمى  -

ظماسرة  وإال  تحيمل ببراءة المتهم إذا كانت البمراءة 
الدعوو إلى المحكمة التى أصدرت الحكم مشمكلة 
ممممن قضممماة آ مممرىن للفصمممل  مممى موضممموعها مممما لمممم 

 ترو إجراء ذلك بنفسها
إذا ر ممض طلممب إعممادة النظممر   مم  يجمموز تجديممده  -

 .بناء على ذات الوقائع التى بنى عليها
ألحكمممام التمممى تصمممدر  مممى موضممموع المممدعوو بنممماء ا -

ر محكمة النقض  يجوز على إعادة النظر من غي
 .الطعن  يها بجميع الطرق المقررة  ى القانون 

  قتحقاللتت قتنتنلتنجيتئقل مال442تنرتدةل
ئب  ى األحوال األربع األولى من المادة السابقة  يكون لكل من النا
و أالعام والمحكوم علي  أو من يمثل  قانونا إذا كان عديم األسلية 

 .فقودا أو ألقارب  أو زوج  بعد موت  حم طلب إعادة النظرم
 نائبوإذا كان الطالب غير النيابة العامة   علي  تقديم الطلب إلى ال

 العام بعرىضة يبين  يها الحكم المطلو  إعادة النظر في   والوج 
 ...الذو يستند علي   وىشفع  بالمستندات الم ىدة ل 

  تنلتنجيتئقلقتحقاللتت قتن مال443تنرتدةل
يكون حم طلب إعادة النظر  ٤٤١ى الحالة الخامسة من المادة  

فس  أو بناء على طلب أصحا  للنائب العام وحده سواء من تلقاء ن
 ...الشعن

 قتحقاللتت قتنتنلتنجيتئقل مال446تنرتدةل
تفصل محكمة النقض  ى الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة 

 اه الزما من التحقيم بنفسها أو بواسطةوالخصوم وبعد إجراء ما تر 
من تندب  لذلك.  إذا رأت قبول الطلب تحكم بإلغاء الحكم وتقضى 
ببراءة المتهم إذا كانت البراءة ظاسرة  وإال  تحيل الدعوو إلى 
المحكمة التى أصدرت الحكم مشكلة من قضاة آ رىن للفصل  ى 

 .موضوعها ما لم ترو إجراء ذلك بنفسها
ا كان من غير الممكن إعادة المحكمة كما  ى حالة ومع ذلك إذ

و اة المحكوم علي  أو عته  أو سقوك الدعوو الجنائية بمضى 
المدة  تنظر محكمة النقض موضوع الدعوو  وال تلغى من الحكم 

 .إال ما يظهر لها  ط ه
  قتحقاللتت قتنتنلتنجيتئقل مال448تنرتدةل

فيذ الحكم إال إذا كان ال يترتب على طلب إعادة النظر إيقا  تن
 .صادرا باإلعدام

  قتحقاللتت قتنتنلتنجيتئقل مال452تنرتدةل
إذا ر مممض طلمممب إعمممادة النظمممر   ممم  يجممموز تجديمممده بنممماء علمممى ذات 

 .الوقائع التى بنى عليها
  قتحقاللتت قتنتنلتنجيتئقل مال453تنرتدةل
ألحكممام التممى تصممدر  ممى موضمموع الممدعوو بنمماء علممى إعممادة النظممر ا
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ر محكممة المنقض  يجموز الطعمن  يهما بجميمع الطمرق المقمررة من غيم
 . ى القانون 

 األحكام اجلنائية الواجبة النفاذ
 القاعدة العامة -1

 احلاالت اإلستثنائية الوجوبية بقوة القانون -2
 احلاالت اإلستثنائية اجلوازية للمحكمة -3

 أوال: األحكام الواجبة النفاذ كقاعدة عامة

ذا يمذسا اال احكام الجنائية ال يمكمن تنفأن األ تنلتع ةلتن تمل
حكامممممما نهائيمممممة )ال يجممممموز الطعمممممن عليهممممما بمممممالطرق أكانمممممت 
 العادية(.

وذلمممك حتمممى ولمممو كانمممت تقبمممل الطعمممن عليهممما بمممالطرق غيمممر 
م العادية  و ي سذه الحالة ال يوقف التنفيذ إال إذا كان الحكم

 صادر باإلعدام.
حممممماكم الجمممممن  صمممممادرة ممممممن محكمممممام الحضمممممورىة الاألمثمممممال: 
من الدولمة أو من محاكم أ محاكم الجناياتو من أالمستعنفة 
  بمجممممرد صممممدورساحكممممام نهائيممممة واجبممممة التنفيممممذ  ممممورا أالعليمممما 

إذا لمممممم يعمممممار  فيممممم  واألحكمممممام الايابيمممممة الصمممممادرة بعقوبمممممة 
 القانوني. المحكوم علي   ى الميعاد

لمالقتحقاللتت قتنتنلتنجيتئقللل460تنرتدةل
م الصممادرة مممن المحمماكم الجنائيممة إال متممى صممارت ال تنفممذ األحكمما

 .نهائية ما لم يكن  ي القانون ن  على     ذلك
لمالتنف  قرتنلتن تمللن يقتبتنلل1435تنرتدةل

االحكام الحضورىة الصادرة من محماكم الجمن  المسمتعنفة او ممن 
او مممن محمماكم امممن الدولممة العليمما احكممام نهائيممة  محمماكم الجنايممات
 ذ  ورا بمجرد صدورسا.واجبة التنفي

 إذاوال يترتب على الطعن  يها بطرىم النقض ايقا  تنفيذسا اال 
وكمذلك ال يترتمب علمى اعمادة النظمر  يهمما  باإلعمدامكانمت صمادرة 

 وقف تنفيذ الحكم اال اذا كان الحكم صادرا باالعدام.

 ثانيا: األحكام غري النهائية الواجبة النفاذ بقوة القانون

ولممو  يهمما التنفيممذ الفمموري بمجممرد صممدورسا  سممي أحكممام يجممب
للمع حصول استئنا  وسي:

  .حكام الصادرة بالغرامة والمصارىفاأل -1
 .األحكام الصادرة بالحبا  ي سرقة -2
 .على متهم عائدبالحبا حكام الصادرة األ -3
لمممميا لمممم  األحكممممام الصممممادرة بممممالحبا علممممى مممممتهم  -4

 .محل إقامة يابت بمصر
هم لممممم يقممممدم علممممى مممممتحكممممام الصممممادرة بممممالحبا األ -5

 الكفالة المحددة بالحكم.
حكمممممام السمممممابق  علمممممى الفصمممممل  مممممى الموضممممموع ألا -6

 لمالقتحقاللتت قتنتنلتنجيتئقل463رتدةلتن
االحكام الصادرة بالغرامة والمصمارىف تكمون واجبمة التنفيمذ  مورا  

بمالحبا  مي  ولو مع حصول استئنا ها  وكذلك األحكام الصادرة
سرقة أو على متهم عائد  أو ليا ل  محل إقاممة يابمت بمصمر  
وكمممممذلك الحمممممال  مممممي األحممممموال األ مممممرو إذا كمممممان الحكمممممم صمممممادرام 
 بممالحبا  إال إذا قممدم المممتهم كفالممة بعنمم  إذا لممم يسممتعنف الحكممم ال
يفر من تنفيذه عنمد انقضماء مواعيمد االسمتئنا   وأنم  إذا اسمتعنف  

يفمر ممن تنفيمذ الحكمم المذي يصمدر. وكمل يحضر  ي الجلسمة وال 
حكممم صممادر بعقوبممة الحممبا  ممي سممذه األحمموال يعممين فيمم  المبلمم  

 .الذي يجب تقديم الكفالة ب 
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 لمالقتحقاللتت قتنتنلتنجيتئقل464رتدةلتن كالحكم الوقتى والتحفظى والحكم التحضيرو. 
تنفمممذ أيضممما العقوبمممات التبديمممة المقيمممدة للحرىمممة المحكممموم بهممما ممممع 

 .السابقةعقوبة الحبا إذا نفذت عقوبة الحبا  طبقا للمادة 
تنلتنجيتئقأأأأللفأأأأىلتنلأأأأتحقاللمبأأأأتدجلتت أأأأقتنل-د.لرؤوفلعب أأأأ 

 ومتلب  هت.ل908تنرصق لص
ال يجمممموز بحسممممب االصممممل ألو  صممممم مممممن الخصمممموم اسممممتئنا  

وقتمممممى   كحكمممممم الموضممممموعام السمممممابقة علمممممى الفصمممممل  مممممى االحكممممم
 وتحضيرو و تمهيدو وقطعى  ى مسعلة أولية.

 حبكم احملكمة ذالنفا اجلائزة غري النهائية األحكام: ثالثا

ولممو  بحكممم المحكمممة الم قممت يهمما التنفيممذ  يجمموزحكممام أ سممي
للمع حصول استئنا  وسي:

 حبسام احتياطيام  متهم محبوسالحكم الصادر على  .1
 .بتنفيذ الحكم تنفيذام م قتام المحكمة إذا أمرت 

للممممممممدعي بمممممممالتعوىض الم قمممممممت الصمممممممادر الحكمممممممم  .2
لحكممم بتنفيممذ اإذا أمممرت المحكمممة بممالحقوق المدنيممة 
 .تنفيذام م قتام 

الحكمممم الايمممابي الصمممادر بمممالحبا يمممهر أو أكثمممر  .3
علممى مممتهم لمميا لمم  محممل إقامممة معممين بمصممر أو 
صممادر ضممده أمممر بممالحبا اإلحتيمماطي إذا أمممرت 

 .بتنفيذ الحكمالمحكمة 
 

 لمالقتحقاللتت قتنتنلتنجيتئقل463رتدةلتن
ة أن إذا كان المتهم محبوسام حبسمام احتياطيمام  يجموز للمحكمم... 

 .تعمر بتنفيذ الحكم تنفيذام م قتام 
وللمحكمة عند الحكم بالتعوىضمات للممدعي بمالحقوق المدنيمة أن 
تممعمر بالتنفيممذ الم قممت  ولممو مممع حصممول االسممتئنا  علممى حسممب 

 .467المقرر بالمادة 
 لمالقتحقاللتت قتنتنلتنجيتئقل468رتدةلتن
ا لممم للمحكمممة عنممد الحكممم  يابيمما بممالحبا مممدة يممهر  ممعكثر إذ -

يكن للمتهم محمل إقاممة معمين بمصمر  أو إذا كمان صمادرا ضمده 
أمر بالحبا االحتياطى  أن تعمر بناء على طلب النيابة العامة 

ل...بال بض علي  وحبس 

 اجلهة املختصة بالتنفيذ وآلية التنفيذ
 اجلهة املنوطة بتنفيذ األحكام اجلنائية

لتنيقتبللتن تمل
حكممممممام الجنائيممممممة الجهممممممة المنوطممممممة بتنفيممممممذ األسممممممي  -

 وىتم التنفيذ بناءام على طلبها.الواجبة النفاذ 
تستعين النيابة العامة بعمدة إدارات بموزارة الدا ليمة  -

 أبرزسا إدارة التنفيذ األحكام.
  تتدترةلتن تمللنربتحثل يذ نلتألحكتملبقزترةلتن ت  قل

 مالقتحقاللتت قتنتنلتنجيتئقلل461رتدةلتن
يكمممون تنفيمممذ االحكمممام الصمممادرة  مممى المممدعوو الجنائيمممة بنممماء علمممى 

 ..القانون.طلب النيابة العامة و قا لما سو مقرر بهذا 
لمالقتحقاللتت قتنتنلتنجيتئقلل462رتدةلتن

نفيممذ االحكممام الواجبممة التنفيممذ علممى النيابممة العامممة ان تبممادر الممى ت
تسمتعين بمالقوة  الصادرة  ى الدعوو الجنائية ولها عنمد اللمنوم ان
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سمممممي اإلدارة المختصمممممة بتنفيمممممذ األحكمممممام الجنائيمممممة  -
الصمممادرة ممممن النيابمممة العاممممة بنممماءام علمممى األواممممر 

 .بهذا الشعن

 العسكرىة مبايرة.

 الدعوى اجلنائيةيف احلكم الصادر ية النيابة العامة فى تنفيذ آل
لطات لمى السمإالنيابة العاممة أوامرسما مبايمرة  توج  -

لتقمموم ليممة مممن وزارة الدا التنفيذيممة والقمموة العسممكرىة 
لمحكممموم عليممة علمممى اجبممار إلمممب منهمما ممممن بممما يط

 .جراءات التنفيذالخضوع إل
 .غير الواجبة النفاذ حكامجب على النيابة األال ي -
األوامممممممر الصممممممادرة مممممممن النيابممممممة لتنفيممممممذ األحكممممممام  -

ممر أ –تنفيذو الحبا المر أ الجنائية عديدة منها:
 غ ق ...اإلأمر  –يداع اإل
حكمممم يجمممب النظمممر إلمممى كمممل لبيمممان كيفيمممة تنفيمممذ األ -

 عقوبة واإل ت    ي التنفيذ بين كل منها.

لمالقتحقاللتت قتنتنلتنجيتئقلل462رتدةلتن
ذ علممى النيابممة العامممة ان تبممادر الممى تنفيممذ االحكممام الواجبممة التنفيمم
الصادرة  ى الدعوو الجنائية ولها عنمد اللمنوم ان تسمتعين بمالقوة 

 العسكرىة مبايرة.
ل87 لل86ج  لهق تلصتنرسف ترلمص ذىلم

يقع التنفيذ عمومما بمقتضمى اواممر توجههما النيابمة المى السملطات 
 مى صمورة اممر حمبا تنفيمذو  –التى يعهد اليها القمانون بالتنفيمذ 

 مر اغ ق ...أ –أمر ايداع  –
 ولتنفيذ العقوبات التى تتضمن تقييد للحرىة بالذات نماذف يقررسا

 (. 516   478   471وزىر العدل طبقا ألحكام المواد )

 االعقوبة جزاء قانوني يتضمن املساس حبق أو أكثر من حقوق الشخص إلرتكابه جرمية ما وثبوت مسئوليته عنه
 تقسم إىل ثالثة أنواع حيث الرابطة بينهمالعقوبات من  أنواعهاو

 عقوبات أصلية -1
 عقوبات تبعية -2
  عقوبات تكميلية -3

 االصلية العقوباتأوالً: 
يمكن سي الجناء األساسي للجرىمة وال  :صليةوبات األالعق

توعيعها إال بحكم القاضي أو أمر النيابة  وتنقسم من حيث 
 جسامتها إلى:

 عدام اإل -1
 السجن الم بد -2
 السجن المشدد -3
 السجن -4
 الحبا  -5
 الغرامة  -6

لتدتنر لل10ة لتنلتحقال لل58ما لقتحقاللل1937نسيل بإص تر
 تية:عليها بالعقوبات اآل الجنايات سي الجرائم المعاقبتن لقبتنل

 لسجن الم بدا -2إلعدام                  ا -1
 السجن -4   د        السجن المشد -3
لتدتنر المعاقب لجن  سي الجرائم ال-مالقتحقاللتن لقبتنل11ة

 لحبا.ا -1عليها بالعقوبات اآلتية:       
 لغرامة التي التنىد أقصى مقدار لها على المائة جني .ا -2
لتدتنر لتن لقبتنل12ة لقتحقال سي الجرائم  المخالفاتل-ما

المعاقب عليها بالغرامة التي ال ينىد أقصى مقدار لها على 
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 مائة جني .
 ثانيا: العقوبات التبعية 
بقمموة  التممي تتبمع عقوبممة أصمملية وجوبممام العقوبمات التبديممة: سممي 
لمممى سممملطة المختصممة بتنفيمممذسا دون حاجممة إالقممانون  تلتممنم ال
 وسي محددة بالقانون: بها من القاضيحكم يصدر 

واألعممال كالحرممان الحرمان ممن الحقموق والمنايما  -1
شممهادة أمممام مممن التحلممي برتبممة أو نيشممان و مممن ال

  وغيرسا. المحكمة
 .الحكومية العنل من الوظائف -2
بعمممد  وضمممع المحكممموم عليممم  تحمممت مراعبمممة البممموليا -3

 تنفيذ المدة و قام للقواعد القانونية.
 طات بالجرىممة ومما إسمتعمل  يهمامصادرة المضبو  -4

 .من أيياء وأسلحة وأالت
الجمرائم وإنمما  مي  وىراعى أن تلك العقوبات ال تكون  ي كل

الجممممممرائم التممممممي حممممممددسا القممممممانون  قممممممط مثممممممل أغلممممممب جممممممرائم 
 الجنايات.

لل1937نسيللل58مالقتحقاللتن لقبتنلرقملل24تنرتدةل
 العقوبات التبدية سي:

منايمممما المنصممممو  أوال :الحرمممممان مممممن الحقمممموق وال .1
 .25عليها  ي المادة 

 يانيا:العنل من الوظائف االميرىة . .2
 يالثا:وضع المحكوم علي  تحت مراعبة البوليا . .3
 رة.رابعا :المصاد .4

 

 ثالثأ: العقوبات التكميلية
سمممي التمممي يوقعهممما القاضمممي وجوبمممما أو  :العقوبمممات التكميليمممة

 .صليةجانب العقوبة األلى جوازا إ
 عقوبممماتيحكمممم بهممما كيمممة ات التبديراعمممى أن العقوبممم -

معهممما  تختلمممف ولكنهممما تكميليمممة  مممي بعمممض الجمممرائم
مممن حيممث المصممدر   العقوبممات التكميليممة ال تنفممذ 

 لقاضي أما التبدية فبقوة القانون.إال بحكم ا
الغراممممممة والعمممممنل ممممممن  مثأأأأأتحلن  لقبأأأأأللتنف ر  قأأأأأل -

الوظائف العامة  ي بعض حالت  ومراعبة البوليا 
 المصادرة  ي بعض صورسا.احوالها و   ي بعض

تنيظقيأأأأللتن تمأأأأللل–تنلسأأأأملتن أأأأتملل–شأأأأقنلقأأأأتحقاللتن لقبأأأأتنل
كفقرلتنأ ل–ن جقيرللوتنيظقيللتن تمللن  لقبللوتنف ب قلتتحفقتزيل

 لل853صأأألل2018-ملرأأقدلحج أأبلحسأأيالتن ب أأللتنثتميأألل
ل:759بي لل854

العقوبممات التكميليممة  همممي التممي يوقعهمما القاضمممي وجوبمما أو جممموازا 
 ة المممى العقوبمممة االصممملية  همممي ال تكفمممي بمممذاتها لتحقيمممم باإلضممما

معنى الجناء    يحكم بها بمفردسا وانما توقع الى جانب عقوبمة 
اصمملية  ومثممال للعقوبممة التكميليممة الغرامممة والعممنل مممن الوظممائف 
العاممممة  مممي بعمممض حالتممم  ومراعبمممة البممموليا  مممي بعمممض احوالهممما 

 .والمصادرة  ي بعض صورسا

 عدامتنفيذ عقوبة اإل
 عقوبة االعدام وقواعد تنفيذها
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م علي  عن طرىم المحكو عقوبة اإلعدام سي إزساق روح 
 الشنم حتي الموت.

لققتع ل يذ نلعلقبللتتع تم
لمممممرئيا اإلعممممدام إال إذا تمممممم ر ممممع األمممممر  الينفممممذ حكممممم -

 بممالعفو أو بإبممدال العقوبممة  ام ولممم يصممدر أمممر  الجمهورىممة
 ربعة عشر يومام.أ ى   ل 

محكممموم عليمممم   مممي السمممجن لحممممين تنفيمممذ حكممممم يمممودع ال -
الوقت الذي تحدده النيابة المختصة و قا   ى اإلعدام 

 .دارىةاإلمنية و األعتبارات للجراءات واإل
يمكممممن ألقممممار  المحكمممموم عليمممم  أن يقممممابلوه يمممموم تنفيممممذ  -

 الحكم ولكن بعيدام عن مكان التنفيذ.
يتم تمكين أحد رجال المدين ممن مقابلمة المحكموم عليم   -

ا كانممت ديانتمم  تفممر  عليمم  اإلعتممرا  أو غيممره مممن إذ
 الفرو  الدينية قبل الموت.

 

ل1937نسيللل58مالقتحقاللتن لقبتنلرقملل13تنرتدةل
 كل محكوم علي  باإلعدام يشنم.

متمممى صمممار الحكمممم ل-جيتئقأأألتن أأأقتنتنلتتقأأأتحقاللل470دةلتنرأأأت
ئممممميا باإلعمممممدام نهائيمممممام وجمممممب ر مممممع أوراق المممممدعوو  مممممورام إلمممممى ر 

وىنفممممذ الحكممممم إذا لممممم يصممممدر   ىممممة بواسممممطة وزىممممر العممممدلالجمهور 
 األمر بالعفو أو بإبدال العقوبة  ى ظر  أربعة عشرة يومام.

 يمودع المحكموملل-جيتئقألتن أقتنتنلتتمأالقأتحقاللل471رأتدةلتن
عليمة باالعممدام  مى السممجن بنماء علممى أممر تصممدره النيابمة العامممة 

فمممذ بممم  حكمممم عمممدل إلمممى أن ينعلمممى النمممموذف المممذو يقمممرره وزىمممر ال
 اإلعدام.

لي  ألقار  المحكوم عل-جيتئقلتن قتنتنلتتقتحقاللل472دةلتنرت
باإلعدام أن يقمابلوه  مى اليموم المذو يعمين لتنفيمذ الحكمم  علمى أن 

وإذا كانمممت ديانمممة المحكممموم   يكمممون ذلمممك بعيمممدا عمممن محمممل التنفيمممذ
عليمم  تفممر  عليمم  االعتممرا  أو غيممره مممن الفممرو  الدينيممة قبممل 

إجراء التسهي ت ال زمة لتمكين أحد رجال الدين الموت  وجب 
 .من مقابلت 

 مكان تنفيذ عقوبة اإلعدام والقيود القانونية على التنفيذ
تنفذ عقوبة اإلعدام دا ل السجن  أو  ي مكان أ ر 

 مستور و قام لطلب النيابة العامة.
ل يذ نلعلقبللتتع تمتنل قدلع ىل
  م من:لتنفيذ عقوبة اإلعدام يجب حضور ك -

o .أحد وك ء النائب العام 
o .معمور السجن 
o . طبيب السجن أو طبيب أ ر منتد 
o  وىمممممم ذن للمممممممدا ع عممممممن المحكمممممموم عليمممممم  أن

 يحضر.
يجممممممب أن يتلممممممى حكممممممم اإلعممممممدام بمنطوقمممممم  وبالتهممممممم   -

المحكوم علي  من أجلها  ي مكان التنفيمذ بمسممع ممن 
الحاضرىن  إذا أراد المحكموم عليم  إبمداء أقموال يحمرر 

ام تنفممذ عقوبممة اإلعممدل-جيتئقأألتن أأقتنتنلتتقأأتحقاللل473دةلتنرأأت
  بنماء علممى طلمب مممن دا مل السمجن  أو  ممى مكمان آ ممر مسمتور

النائب العام يبين في  اسمتيفاء اإلجمراءات المنصمو  عليهما  مى 
 .٤٧٠المادة 

يجمب أن يكمون تنفيمذ ل-جيتئقألتن أقتنتنلتتقتحقاللل474دةلتنرت
عقوبة اإلعدام بحضور أحد وك ء النائب العام ومعمور السمجن 
وطبيممب السممجن أو طبيممب آ ممر تندبمم  النيابممة العامممة. وال يجمموز 

ر مممن ذكممر أن يحضممروا التنفيممذ إال بممإذن  مما  مممن النيابممة لغيمم
ممممما أن يمممم ذن للمممممدا ع عمممممن المحكمممموم عليممممم   العامممممة. وىجممممب دائمم

وىجب أن يتلى من الحكم الصادر باإلعدام منطوقمة   بالحضور
والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم علي   وذلك  ى مكمان 

علي   ى أبمداء التنفيذ بمسمع من الحاضرىن وإذا رغب المحكوم 



                                                        
            

 

16 
 

 النيابة محضرا بها.وكيل 
عنممد تمممام التفيممذ يحممرر وكيممل النيابممة محضممرام بممما تممم  -

 وىثبت في  يهادة الطبيب بالو اة وبساعة حصولها.
تنفيممممممذ عقوبممممممة اإلعممممممدام  ممممممى أيممممممام األ يمممممماد  يجمممممموز ال -

 .الرسمية أو األ ياد الخاصة بديانة المحكوم علي 
 ممممرأة الحبلمممىتنفيمممذ عقوبمممة اإلعمممدام علمممى ال تم تعجيمممليممم -

 وض  حملها و وات يهرىن على الوضع. لحين
يجمممب أن يكمممون د مممن المنفمممذ عليممم  دون أي نممموع ممممن  -

أنمممواع اإلحتفمممال  وإذا لمممم يطلمممب أحمممد أقمممار  المحكممموم 
 علي  د ن  تقوم الحكومة بد ن جثة المنفذ علي .

وعنمد تممام التنفيمذ    أقوال  حرر وكيل النائب العمام محضمرا بهما
يحممممرر وكيممممل النائممممب العممممام محضممممرا بممممذلك  وىثبممممت فيمممم  يممممهادة 

 .الطبيب بالو اة وساعة حصولها
وبمة ال يجموز تنفيمذ عقل-جيتئقألتن قتنتنلتتقتحقاللل475دةلتنرت

اصمممة بديانمممة اإلعمممدام  مممى أيمممام األ يممماد الرسممممية أو األ يممماد الخ
ل.المحكوم علي 

 يوقممف تنفيممذ عقوبممةل-جيتئقأألتن أأقتنتنلتتقأأتحقاللل476دةلتنرأأت
 .اإلعدام على الحبلى إلى ما بعد يهرىن من وضعها

 تمد ن الحكومممة علممىل-جيتئقأألتن أأقتنتنلتتقأأتحقاللل477دةلتنرأت
نفقتهممما جثمممة ممممن يحكمممم عليممم  باإلعمممدام  مممما لمممم يكمممن لممم  أقمممار  

 .أن يكون الد ن بغير احتفال ما وىجب  يطلبون ال يام بذلك

 تنفيذ العقوبات املقيدة للحرية
 العقوبات املقيدة للحرية وقواعد تنفيذها

العقوبات المقيدة للحرىة سي السجن الم بد والسجن المشدد 
والسجن والحبا وسي محددة بقانون العقوبات على سبيل 

   الحصر
لةلن لقيل  ققتع ل يذ نلتن لقبتنلتنرل

لعقوبات المقيدة للحرىة  ي السجون المجهنة تنفذ ا -1
 لذلك بعمر النيابة.

تبدأ مدة التنفيذ من يوم أن يحبا المحكوم علي   -2
بناءام على الحكم وىتم إنقا  امدة بمقدرا مدة 

 الحبا اإلحتياطي 
يفرف عن المحكوم علي   ي اليوم التالي ليوم  -3

 انتهاء العقوبة.
حبا البسيط إذا كانت المدة المحكوم بها سي ال -4

الذي ال ينىد على ي ية أيهر يحم للمحكوم 
علي  طلب إسبتدال الحبا بالتشغيل  ارف 

 السجن  ي األماكن المحددة قانونام.

لصادرة تنفذ األحكام ال-جيتئقلتن قتنتنلتتقتحقاللل847دةلتنرت
 بالعقوبات المقيدة للحرىة  ى السجون المعدة لذلك بمقتضى أمر

 .عامة على النموذف الذو يقرره وزىر العدليصدر من النيابة ال
لتنرت لل947دة لتتقتحقال  لكل محكوم علي ل-جيتئقلتن قتنتن

بالحبا البسيط لمدة ال تتجاوز ي ية أيهر أن يطلب بدال من 
 ...بة الحبا علي  تشغيل   ارف السجنتنفيذ عقو 

لتنرت لل804دة لتتقتحقال يفرف عن ... ل-جيتئقلتن قتنتن
  ...ليوم التالى ليوم انتهاء العقوبةا المحكوم علي   ى

لتنرت لل482دة لتتقتحقال ة تبتدئ مدة العقوب -جيتئقلتن قتنتن
المقيدة للحرىة من يوم ال بض على المحكوم علي  بناء على 
الحكم الواجب التنفيذ  مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبا 

 .االحتياطى ومدة ال بض

 للحريةالعقوبات املقيدة تأجيل تنفيذ 
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تنفيذسا تعجيل  يجوز للنيابةالعقوبات المقيدة للحرىة 
 :ةسبا  القانونية األتيلأل

إذا كانت المحكوم عليها إمرأة حبلى وقد بلغت   -1
لحين الشهر السادس من الحمل  فيجوز التعجيل 
 وض  حملها و وات يهرىن على الوضع.

إذا كان المحكوم علي  مصابام بمر  يهدد بذات   -2
 التنفيذ حيات .أو بسبب 

 إذا أصيب المحكوم علي  بالجنون. -3
با مدة إذا كان محكوم على رجل وزوجت  بالح -4

وكانا  م مختلفةالتنىد على سنة ولو ي جرائ
سنة  طالما كان  15يكف ن صغيرام لم يتجاوز 

لهم محل إقامة معرو   ي مصر ولم يكونا 
 مسجونين من قبل.

أن تطلب ررت التعجيل وىراعى أن  يحم للنيابة العامة إذا ق
من التنفيذ  لن يهر تقديم كفالة بعن   المحكوم علي  من

وغير ذلك من اإلحتياطات لمنع  عند زوال سبب التعجيل
 سروب .

لتنرت لل485دة لتتقتحقال وم إذا كانت المحكل-جيتئقلتن قتنتن
عليها بعقوبة مقيدة للحرىة حبلى  ى الشهر السادس من الحمل 

عليها حتى تضع حملها وتمضى مدة يهرىن جاز تعجيل التنفيذ 
 ...على الوضع

لتنرت لل486دة لتتقتحقال م إذا كان المحكو ل-جيتئقلتن قتنتن
علي  بعقوبة مقيدة للحرىة مصابا بمر  يهدد بذات  أو بسبب 
 .التنفيذ حيات  بالخطر  جاز تعجيل تنفيذ العقوبة علي 

لتنرت م لمحكو إذا أصيب ال-جيتئقلتن قتنتنلتتقتحقاللل487دة
علي  بعقوبة مقيدة للحرىة بجنون  وجب تعجيل تنفيذ العقوبة 
حتى يبرأ  وىجوز للنيابة العامة أن تعمر بوضع   ى أحد 
ة المحال المعدة لألمرا  العقلية  و ى سذه الحالة تستننل المد
 .التى يقضيها  ى سذا المحل من مدة العقوبة المحكوم بها

على  إذا كان محكومال-جيتئقلتن قتنتنلتتقتحقاللل488دةلتنرت
الرجل وزوجت  بالحبا مدة ال تنىد على سنة ولو عن جرائم 
 مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل  جاز تعجيل تنفيذ العقوبات
على أحدسما حتى يفرف عن اآل ر. وذلك إذا كانا يكف ن 
صغير لم يتجاوز  مسة عشرة سنة كاملة  وكان لهما محل 

 .إقامة معرو  بمصر
لل489لدةتنرت لتتقتحقال  ى  للنيابة العامةل-جيتئقلتن قتنتن

األحوال التى يجوز  يها تعجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم 
وال علي  أن تطلب من  تقديم كفالة بعن  ال يفر من التنفيذ عند ز 
  سبب التعجيل  وىقدر مبل  الكفالة  ى األمر الصادر بالتعجيل

التنفيذ ما تراه من االحتياطات ولها أيضا أن تشترك لتعجيل 
 .الكفيلة بمنع المحكوم علي  من الهر 

 اإلختالف بني العقوبات املقيدة للحرية يف التنفيذ
يختلف تنفيذ العقوبات المقيدة للحرىة من حيث المدة 
 المحكوم بها ومن حيث مكان التنفيذ على النحو التالي:

لمالح ثلتنر ةلتنرلكقملبهت
كون المدة ما تبقى من حياة ت السجن الم بد: -1

ل1937نسيللل58مالقتحقاللتن لقبتنلرقملل14تنرتدةل
ة السجن الم بد والسجن المشددسما وضع المحكوم علي  عقوب

 ي أحد السجون المخصصة لذلك قانونا  وتشغيل  دا لها  ي 
االعمال التي تعينها الحكومة  وذلك مدة حيات  اذا كانت 
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 المحكوم علي .
سنة  إال  15إلى  3من ن تكو  السجن المشدد: -2

  ي أحوال قانونية  اصة.
سنة  إال  ي  15إلى  3من ن تكو  السجن: -3

 أحوال قانونية  اصة.
سنوات  إال  3ساعة إلى  24من ن تكو  الحبا: -4

  ي أحوال قانونية  اصة.
لنرلكقملع قت.و  غ تلتلمكتالل يذ نلتن لقبلمالح ثل

يكون  ي أحد الليمانات أو  السجن الم بد: -1
السجون العمومية  وىتم تشغيل المحكوم علي  

 دا لها  ي األعمال التي تحددسا الحكومة.
يكون  ي أحد الليمانات أو  السجن المشدد: -2

السجون العمومية  وىتم تشغيل المحكوم علي  
 دا لها  ي األعمال التي تحددسا الحكومة.

يكون  ي أحد السجون العمومية  وىتم  :السجن -3
 ي  أو  ارجها تشغيل المحكوم علي  دا لها
 األعمال التي تحددسا الحكومة.

يكون  ي أحد السجون العمومية أو  الحبا: -4
المركنىة  وال يتم تشغيل المحكوم علي   إال  ي 

 أحوال قانونية  اصة.

العقوبة م بدة  أو المدة المحكوم بها اذا كانت مشددة  وال 
نوات يجوز أن تنق  مدة عقوبة السجن المشدد عن ي ث س

وال أن تنىد على  مسة عشر سنة اال  ي االحوال الخاصة 
 المنصو  عليها قانونا. 

 مالقتحقاللتن لقبتنلل16تنرتدةل
عقوبة السجن سي وضع المحكوم علي   ي أحد السجون 
العمومية وتشغيل  دا ل السجن أو  ارج   ي االعمال التي 

تنق   تعينها الحكومة المدة المحكوم بها علي  وال يجوز أن
تلك المدة عن ي ث سنوات وال أن تنىد على  ما عشرة سنة 

 اال  ي االحوال الخصوصية المنصو  عليها قانونا.
لمالقتحقاللتن لقبتنلل18لتنرتدة

عقوبة الحبا سي وضع المحكوم علي   ي أحد السجون 
المركنىة أو العمومية المدة المحكوم بها علي  وال يجوز أن 

بع وعشرىن ساعة وال أن تنىد على تنق  سذه المدة عن أر 
ي ث سنوات اال  ي االحوال الخصوصية المنصو  عليها 

 .قانونا

 أنواع السجون والتنظيم القانوني هلا
وتعد دار العقوبات السالبة للحرىة السجون سي مكان تنفيذ 

 وسي أربعة أنواع:  رعاية وتعسيل المحكوم عليهمو ص ح إل
ل (ليمان :جمع)تن قرتحتنل -1

سي سجون يديدة الحراسة تنفذ  يها أحكام السجن 
الم بد والسجن المشدد  وىودع بها الرجال  قط دون 
النساء وال يودع  يها من لدي  ظرو  صحية أو بل  

لعام. 60سن 
ل تنسجقاللتن رقمقل -2

ل:1956نسيللل396مالقتحقالل يظقملتنسجقاللرقملل1تنرتدةل
البة للحرىة طبقا السجون دار اص ح تنفذ بها العقوبات الس

  وتخضع لأليرا  القضائي  وتهد  الى رعاية ألحكام القانون 
 وسي أربعة أنواع: وتعسيل المحكوم عليهم اجتما يا ويقافيا 

 ليمانات    -
 سجون عمومية    -
 سجون مركنىة     -
  تعين صة تنشع بقرار من رئيا الجمهورىةسجون  ا -
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تقل درجة  طورتها عن الليمانات وتنفذ  سجون  سي
 3 يها أحكام السجن  وأحكام الحبا التي تنىد عن 

يهر إال إذا كانت المدة الباعية وقت صدور الحكم أ
عليهم أقل من ذلك ولم يكونوا مودعين من قبل  ي 
سجن عمومي  كما تنفذ  يها أحكام السجن الم بد 
والسجن المشدد للنساء وكذلك الرجال الذين تم 

لاستثنائهم من التنفيذ  ي الليمانات.
لتنسجقاللتنرقكزيل -3

الشرطة وتخضع  سجون ملحقة بمراكن وأقسامسي 
إليرا  مديرىات األمن التابعة لها سذه السجون  
وىنفذ  يها أحكام الحبا البسيط أو الحبا مع الشغل 

أيهر  واإلكراه البدني على  3الذي ال تنىد مدت  عن 
لالمحكوم عليهم بغرامات مالية.

لتنسجقاللتنختصل -4
سي سجون تنشع بقرار من السيد رئيا الجمهورىة 

فية كيودعة في  من المسجونين و يحدد الفئة الم
ل.معاملتهم ويروك اال راف عنهم

مسجونين الذين يودعون بها وكيفية في   ئات ال
 معاملتهم ويروك اال راف عنهم .

 :1956نسيللل396مالقتحقالل يظقملتنسجقاللرقملل3رتدةلتن
تى ذكرسم  ي سجن ألخا  اذ اإلحكام الصادرة ضد األيتنف
 ي:عموم
 .المحكوم عليهم بعقوبة السجن –أ
 لنساء المحكوم عليهن بعقوبة اإليغال الشاقةا - 
 ال الشاقة الذينلرجال المحكوم عليهم بعقوبة اإليغا –ف 

ينقلون من الليمانات ألسبا  صحية أو لبلوغهم سن الستين أو 
أو ي ث سنوات  م بهالقضائهم  يها نصف المدة المحكوم عليه

 ...قل وكان سلوكهم حسنا   لهاأأي المدتين 
هم بالحبا لمدة تنىد على ي ية أيهر إال إذا المحكوم علي -د

قل من ذلك ولم أة الباعية وقت صدور الحكم عليهم كانت المد
 يكونوا مودعين من قبل  ي سجن عمومي.

ل1956نسيللل396مالقتحقالل يظقملتنسجقاللرقملل4رتدةلتن
ذ العقوبة  ي سجن مركني على األيخا  الذين لم يرد تنف

وعلى االيخا  الذين يكونون  ذكرسم  ي المادتين السابقتين
جوز على ان  ي  كراه البدني تنفيذا ألحكام ماليةمح  ل 

 اذا  قر  إلى النيابة أوأوضعهم  ي سجن عمومي إذا كان 
 .بهم السجن المركني  قضا

 تنفيذ العقوبات املالية
 العقوبات املالية وقواعد تنفيذها

المبال  التي تقضي المحكمة بها على  العقوبات المالية سي
المحكوم علي  وتشمل المصارىف القضائية والغرامات 

 التعوىضات ورد ما تحصل علي .و 
لققتع ل يذ نلتن لقبتنلتنرتنقل

العامة إع ن المحكوم علي   يجب على النيابة -
مالية مالم تكن مقدرة  ي بمقدار مبل  العقوبة ال

 الحكم.

لل505لدةتنرت لتتقتحقال ال  عند تسوىة المب -جيتئقلتن قتنتن
المستحقة للحكومة عن الغرامة وما يجب رده والتعوىضات 
والمصارىف  يجب على النيابة العامة قبل التنفيذ بها إع ن 
 .المحكوم علي  بمقدار سذه المبال   ما لم تكن مقدرة  ى الحكم

لل506لدةتنرت لتتقتحقال يجوز تحصيل  -جيتئقلتن قتنتن
مة بالطرق المقررة  ى قانون المرا عات المبال  المستحقة للحكو 

 ى المواد المدنية والتجارىة أو بالطرق اإلدارىة المقررة لتحصيل 
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يجوز تحصيل المبال  المستحقة للحكومة بالطرق  -
المقررة  ى قانون المرا عات  ى المواد المدنية 

لتحصيل  بالطرق اإلدارىة المقررة أووالتجارىة 
 .األموال األميرىة

أولوىة الو اء عند إعسار المحكوم علي  أو  -
 إ  س  تكون على النحو التالي:

 رىف المستحقة للحكومة.المصا .1
 المبال  المستحقة للمدعي المدني. .2
تستحقة الحكومة من الرد  الغرامة وما .3

 والتعوىض.
إذا كان للمحكوم علي  بالغرامة عدد أيام من  -

الحبا اإلحتياطي يتم  صم  مسة جنيهات من 
 الغرامة عن كل يوم قد أمضاه  ي الحبا.

د ع إذا طلب المحكوم علي  من المحكمة أج م ل -
المبال  المستحقة للحكومة أو تقسيطها فيجوز لها 

 منح  ذلك بعد أ ذ رأي النيابة العامة.
إذا لم يد ع المتهم المبال  المستحقة للحكومة   -

 تصدر النيابة العامة أمر باإلكراه البدني ل  و قام 
 للقواعد القانونية للحبا لإلكراه البدني.

 .األموال األميرىة
لل507لدةتنرت لتتقتحقال متهم إذا لم يد ع ال -جيتئقلتن قتنتن

راه المبال  المستحقة للحكومة  تصدر النيابة العامة أمرما باإلك
 .وما بعدسا ٥١١مقررة بالمواد البدنى و قا لألحكام ال

مة وما إذا حكم بالغرا -جيتئقلتن قتنتنلتتقتحقاللل508لدةتنرت
يجب رده والتعوىضات والمصارىف معا وكانت أموال المحكوم 
علي  ال تفى بذلك كل   وجب توزىع ما يتحصل منها بين ذوو 

 :الحقوق على حسب الترتيب اآلتى
 ةأوالم( المصارىف المستحقة للحكوم)
 .يانيا( المبال  المستحقة للمدعى المدنى)
 .يالثا( الغرامة وما تستحق  الحكومة من الرد والتعوىض)

لل509لدةتنرت لتتقتحقال إذا حبا يخ   -جيتئقلتن قتنتن
د احتياطيما  ولم يحكم علي  إال بالغرامة وجب أن ينق  منها عن

 ...كل يوم من أيام الحبا المذكورة التنفيذ  مسة جنيهات عن
لل510لدةتنرت لتتقتحقال لقاضى المحكمة  -جيتئقلتن قتنتن

 الجنئية  ى الجهة التى يجرو التنفيذ  يها أن يمن  المتهم  ى
األحوال االستثنائية  بناء على طلب   وبعد أ ذ رأو النيابة 
العامة أج  لد ع المبال  المستحقة للحكومة  أو أن يعذن ل  

 ...د المدة على تسعة أيهررك أال تنىبد عها على أقساك  بش
 والتكميلية تنفيذ العقوبات التبعية

أوضممم  القمممانون أن العقوبمممات التبديمممة سمممي الحرممممان ممممن بعمممض الحقممموق والمنايممما القانونيمممة والعمممنل ممممن الوظمممائف االميرىمممة ووضمممع 
 المحكوم علي  تحت مراعبة البوليا والمصادرة.
 صورسا: وىعتي تنفيذ تلك العقوبات بقوة القانون  ومن 

و ممن أر ات القانونيمة وتعيمين عميم عليم  بنماءام علمى طلمب النيابمة العاممة ومنع  من مبايرة التصم الحجر على المنفذ علي  -
 ل  مصلحة  ي ذلك للمحكمة المختصة.

 يةياسم  وكذلك الحرمان من مبايمرة الحقموق السالحرمان من التعيين من الوظائف األميرىة أو العنل منها بالنسبة للمعين -
لقيمد  بإ طمار اإلدارة المختصمة بموزارة الدا ليمة  وىكون ذلك عن طرىم عيام النيابة العاممة أو العضوىة  ي أحد المجالا
صممحيفة  ورة يطلممب مممن المنفممذ عليمم عليمم   وعنممد مبايممرة أحممد الحقمموق المممذك ال الجنائيممة للمنفممذاألحكممام بصممحيفة األحممو 

 سوابم فيظهر ما علي  من عقوبات.
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ي  مىتم ذلك عن طرىم إ طار النيابة العاممة للقسمم الواقمع بعد قضاء ما تقرر من العقوبة و  الشرطة مراعبةالوضع تحت  -
ن دائرتمم  محممل إقامممة المنفممذ عليمم  إلتمممام مراقبتمم  وإلناممم  بالحضممور إلممى القسممم واإلنصممرا   ممي أوقممات محممددة وقممد تتضممم

 قضاء الليل  ي القسم والمبيت ب .
طة التممي تحصمملت مممن الجرىمممة وكممذلك األسمملحة واآلالت المضممبوطة التممي اسممتعملت أو التممي المصممادرة لأليممياء المضممبو  -

ر   يهما من يعنها أن تستعمل  يها  وذلك بقرار النيابة المختصة باإلستعانة بالقوة العسكرىة بتنفذ حكم المصادرة والتصم
 على النحو المحدد بقرار النيابة.

 



 

 األحكام اجلنائية شكال يف التنفيذاإل
الاناةيكف جاكأ  ن قبكي   اإلجكاااا إلصكاا   كاقمن  1950لسكن   150تنفيك  االكاكاا الاناةيكف افلكا لولكاقمن   ك   فك لبيان االشكاا  

 االت :
 االكااا ابيان  قماع . ف مفهما االشاا  اما جفا   ع  الطع   .1
 تنفي  االكااا الاناةيف. ف شااط األشاا   .2
 بيان الاهف المختصف بتلاج  اإلشاا  االاهف المختصف بنظاه. .3
 تنفي  االكااا الاناةيف. ف  ه   سباب اإلشاا   .4
 .لإلشاا  االحا  في  االطع  عوي  اللاقمق األثا  .5

 تنفيذ األحكام اجلنائية يفمفهوم اإلشكال 

هككم المسككيوف التكك  افوهككا اللككاقمن لولا كك  لماا بككف سكك مف 
لاناةيف، اهم ماتبط بالسنا التنفي ي لوحا  تنفي  األكااا ا

المتضكككم  العلمبكككف الاناةيكككف، ايقكككتاط  ن جلكككما اإلشكككاا  
عوى سنا  اقمق ، اال جعتبا د جف م  د جكا  التلا ك ، 

 الكن  جعا م   بيل الاعااى الاناةيف التكميويف.
 
 

 

 -الوسيط في قانون اإلجراءات الجنائية  –أحمد فتحي سرور  د.
 1518ص  -دار النهض  العربي  2020ي  عشرة الطبع  الحاد

مسكللف  لوحا ، اه االما ع  ن اشااال  التنفي  تمس اللمة التنفي جف 
تنفيك ه. لك لف فاقك  ال  ابكججاااا تاتبط بالحا  بمصف  سناا تنفيك جا 

خككك ل عوكككى  ن االشكككااال  تعكككا مككك  االجكككاااا  اللضكككاةيف، ا كككا 
 محاكمكككككف، العوهكككككاالعكككككاتها محامكككككف الكككككنلا جككككك اا مككككك  اجكككككاااا  

 المصككاي  صكا  اجككاااا  الخصكممف ا دكك  عككاا اخضكا  اللككاقمن 
التنفيكك   فكك لكنكك  جعككل االستقككاا   اللا كك اجككاااا  التنفيكك  لا ابككف 

مكك  اختصككاق اللضككاا اكككاه. امكك  خكك   هكك ا االستقككاا  جماكك  
  ن ياا أ س مف التنفي . لولا  

 كام.الفرق بني اإلشكال يف التنفيذ وطرق الطعن يف األح

 جختوف اإلشاا  ع  الطع  ف  األكااا ف  عاة  اج  ه :
 ينصكأ، بينمكا تنفية  الحمة ينصأ اإلشكاا  عوكى   -1

 .الحم  في ذاتهالطع  عوى 
بعةةةةد جقككككتاط لإلشككككاا   ن جاككككمن السككككبأ  ككككا ققككككل   -2

، بينمككككا جقككككتاط لوطعكككك   ن جاككككمن صةةةةدور الحمةةةة 
قبل صةدور الحمة  بمةا أفةر فةي الحمة  لسبأ ققل 

 م  ذاته.أو لسبب في الح
 بمناسكبف تنفيك  الحاك  دعةو  تممييية اإلشاا  جعا   -3

مراحةةل  مرحيةة  مةة بينمككا جعككا الطعكك  فكك  األكاككاا 
 التقاضي.

ومةةةةا  1518ص  -المرجةةةةس السةةةةا   –أحمةةةةد فتحةةةةي سةةةةرور د.
 بعدها:

تتفكككا  عككك  الكككاعمى الاناةيكككف دعكككااى  خكككاى لهكككا  اتيتهكككا المسكككتلوف 
دعككككمى  د االعتبككككا   ايككككف، م وهككككالتكميواتسككككمى بالككككاعااى الاناةيككككف 

 ادعمى الغاا ا ف التنفي .
 التنفي  م   بيل ه ه الاعااى. ف اتعا دعمى االشااال  
 فجقهكككاالتنفيككك   فككك لكككاعمى االشكككاا   اللكككاقمق اعوكككى  كككما التكيككك  

 :األتيفاالكااا م  كيث المجمه  ف تتمي  ع  الطع  
بهككككا تمككككا  التككك الحاكككك  ماكوككككف مككك  المااكككككل  فككك جعكككا الطعكككك   -1

ليسك  اال  فجقهكاالاعمى الاناةيف األصويف بخ ل اشكااال  التنفيك  



 

اسكنا منا قف ص كيف الحا  إلى اإلشاا   يهدف  -4
 فكككك لوتنفيكككك   ا ا فكككك  م  تككككا إلككككى  ن يككككت  الفصككككل 

الكككككاعمى قهاةيكككككا، بينمكككككا يهكككككال إلكككككى التغييكككككا فككككك  
 ا صكككحت   ا  مضكككممن الحاككك  مككك  كيكككث اجكككمده

 بط ق   ا ديا  لف.
اال جعكككا  وكككأ تصكككحيا األخطكككاا المادجكككف  ا تفسكككيا منطكككم  

 األكااا م   بيل اإلشاا  ف  التنفي .

 دعمى تكميويف تنصأ عوى تنفي  الحا .
يهككال الطعكك  فكك  الحاكك  إلككى المسككاص بمجككمده  ا صككحت   ا  -2

مضككككممق  ممككككا  ككككا يتطوككككأ منا قككككف اإلجككككاااا  التكككك  بنككككى عويهككككا، 
لتغييككا  ن يهككال الككى ا زال جاككم بخكك ل اإلشككاا  فكك  التنفيكك  فجقكك  

فكك  مضككممن الحاكك  سككماا مكك  كيككث الصككحف  ا الككبط ن،  ا مكك  
كيكككث تلكككايا العلمبكككف ارال اكككان ديكككا ملبكككم . ارقمكككا جلتصكككا عوكككى 
منا قككف  ككمة الحاكك  التنفي جككف ة ي صكك كيف الحاكك  سككناا لوتنفيكك    ا 
ا فككككك  م  تكككككا إلكككككى ككككككي  الفصكككككل فككككك  النككككك ا  قهاةيكككككا مككككك  محامكككككف 

 المم م .
  وككككأ إصكككك   األخطككككاا تنفيكككك  عكككك كمككككا جختوككككف االشككككاا  فكككك  ال

،  ا تفسككيا مككا ا ككع فكك  منطككم  ماافعككا 191المادجككف  بلككا لومككادة 
 ماافعا . 192الحا  م  دممض  ا إبهاا  بلا لومادة 

 2/10/1992ضائي  جيس  ق 31لسن   1005النقض رق  
كما استلا  اكااا محكاك  الاناجكا  ان اشكااال  التنفيك  تطبيلكا لومكماد 

مككك   كككاقمن االجكككاااا  الاناةيكككف ال تعتبكككا ق يكككا عوكككى امكككا بعكككاها  524
الحاكك  بككل ق يككا عوككى التنفيكك   اتكك  اينبنككى عوككى  لككف ا ا اككان االشككاا  
مافمعكككا مككك  المحاكككما عويكككف فكككان سكككبب  جاكككأ ان جاكككمن كاصككك  بعكككا 
 صككاا  الحاكك   لككف ان االصككل هككم ان االشككاا  ال جاككاى اال ا ا اككان

وك  بالتنفيك  الكيس لعيكمب فكى مبناه ا اةع الكلف عوى صاا  الحا  تتع
 الحا  ا  ان االخياة تمس بحايف الحا  محل االشاا .

كمككا  ركككا سككابلا ان االشككاا  هككم منازعككا  ت ككم  اثنككاا التنفيكك  ااالصككل 
اقهككا ت ككا  مكك  جاقككأ المككته  ا ككا ت ككا  اجضككا مكك  جاقككأ الغيككا اياككمن 
مطوكككمب فيهكككا كاككك  بكككالم ف النهكككاةى دان ان جاكككمن  لكككف معولكككا عوكككى 

 ي .اف  ع  فى الحا  ال ى يت  االشاا  فقتي

 أنواع اإلشكال يف تنفيذ األحكام اجلنائية

 اإلشمال الوقتي .1
يهككال إلككى ا ككف تنفيكك  الحاكك  م  تككاي كتككى جفصككل فكك  

 مم م  الاعمى 
 اإلشمال القطعي .2

يهال إلى عاا تنفي  الحا   ط ياي لعاا س مف التنفي ، 

 1518ص  -المرجس السا   –أحمد فتحي سرور د.
اإلشكككاا  فككك  التنفيككك  قمعكككان،  ككككاهما ا تكككى يهكككال إلكككى إجلكككال تنفيككك  
الحا  م  تكا كتكى جفصكل فك  مم كم  الكاعمى، ااألخكا  طعكى يهكال 
الكككى عكككاا تنفيككك  الحاككك  بغكككا النظكككا عككك  الفصكككل فككك  المم كككم  الكككم 

تنفيككك  سكككماا لعيكككأ فككك  الحاككك  جمكككس بحاككك  بكككا ، ا لكككف لعكككاا سككك مف ال



 

لعيكككأ فككك   ا  ا العلمبكككف سكككماا لعكككاا صككك كيف الحاككك  
 اإلجاااا .

اجمده  اقمقا  ا القلضاا ماة العلمبف المحاكما بهكا االمكااد تنفيك ها،  ا 
لغيا  لف م  األسباب الت  تاعل الحا  ديا صالا ب ات  لوتنفيك ،  ا 

 يهال الى تنفي  الحا  باإلجاااا  الت  جخالف بها اللاقمن.

 شروط قبول اإلشكال يف التنفيذ
 ق املستشكل )املنفذ عليه(ما يتعل -1
 ما يتعلق باحلكم املستشكل يف تنفيذه. -2
 ما يتعلق باألسباب القانونية لقبول اإلشكال. -3

 أوال: الشروط املتعلقة باملستشكل
 في اإلشمال الصف  -1

تككككككمن لومستقكككككال صكككككفف إ ا اكككككان  كككككال فككككك  الحاككككك  
جاككك   كككال الكككك  تككك    لكك  قككك  تنفيككك ه  االمستقككال فككك  
 بمناسبف التنفي . م  كلم  التعاض لح  

 في اإلشمال المصيح  -2
تكككمن لومستقككال مصككوحف إ ا اككان التنفيكك   اةمككاي  ي تكك  
الباا في   ا ل  يت  الباا فيك ، اال تتكمافا المصكوحف فك  

 اإلشاا  إ ا اان  ا ت  التنفي  ارقتهى. 

 وما بعدها 1520ص  -المرجس السا   –أحمد فتحي سرور د.
ل صفف إ ا اان  افا ف  الحا  المستقال فك  الصفف: جامن لومستقا

تنفيككك ه. فكككج ا اكككان مككك  الغيكككا تتكككمافا صكككفت  إ ا اكككان لككك  كككك  تعكككاض 
 ل عتااا عوي  بسبأ التنفي .

فكككا قكككا عوكككى ان االشكككاا  يافكككع مككك  المحاكككما  المصكككاي  مكككا اللكككاقمن 
، سككككماا عنككككا النكككك ا  فكككك  ديككككامكككك   إجككككاااا   اا 524المككككادة ةعويكككك  

األمككما  المطوككمب التنفيكك  بقككلن  إجككاااا    ا 526المككادة ةشخصككيت  
 إجاااا  . 528المادة ةعويها 

المصككككككوحف : جاككككككأ ان جاككككككمن لومستقككككككال مصككككككوحف جاجككككككف مكككككك  ا اا 
استقككاال ، فككج ا اككان التنفيكك   ككا تكك  ااقتهككى فكك  مصككوحف مكك  ا اا هكك ا 
االستقككاا . الككك  تتككمافا هكك ه المصككوحف بكك  شككف إ ا مككا اككان التنفيكك  

يكك  ااككان جسككتغا  ا تككا، م ككل إزالككف بنككاا. ايسككتمي فكك  اشككياا  ا بككا  ف
 تلايا ه ه المصوحف  ن تتمافا ا    فع اإلشاا   ا عنا الحا  في .

 ثانيا: الشروط املتعلقة باحلكم املستشكل يف تنفيذه
 الشرط العام

 العككككادياللضككككاا  ن جاككككمن الحاكككك  صككككاد  مكككك   كككككا محككككاك  
محامكككككف  مككككك كمحامكككككف الاكككككنا  ا محامكككككف الاناجكككككا  الكككككيس 

 عساايف  ا محامف  م  دالف  ما    ا ديا  لف.
 الشروط الخاص 

 اهنا قفا  بي  اإلشاا  الم ت  ااإلشاا  اللطع :
الحاككككك  جاككككمن ن اإلشككككاا  الكككككم ت  جقككككتاط لككككك   -1

التعييةةةة  عيةةةةر قةةةةةانون  -المستشةةةةار مصةةةةطفر مجةةةةد  هرجةةةةةه
 وما بعدها 205ص  -المجيد الرابس -اإلجراءات الجنائي 

الحاكك  محككل االشككاا  اهككم ان جاككمن  فكك عككاا جاككأ تككمافاه  يمجككا شككاط
، امكككا  العكككاديتتبكككع اللضكككاا  التككك الحاككك  صكككاد  مككك  اككككاى المحكككاك  

اككككاا هككككا  اسككككت ناةيف فوهككككا ا ككككع اخككككا فاألكاالكاككككاا الصككككاد ة مكككك  ج
 اا  فيها اماا المحاك  العادجف.االست ناةيف ال جلبل االش
الحاك  م  تكا فاقك  جقكتاط  بطوكأ ا كف تنفيك   يإ ا اان االشاا  ا تيكا 



 

ي   كاب ي لوطعك  عويك   ا مطعكمن عويك  المستقال ف
 بالفعل.

الحاككك  جاكككمن ن اإلشكككاا  اللطعككك  جقكككتاط لككك    -2
 فككك  كككا اسكككتنف  اكككل  كككا  الطعككك   يككك المستقكككال ف

 .كااااأل
ايااعى  قك  إ ا اكان اإلشكاا  مك  ديكا المحاكما عويك  فك  * 

جقتاط  ن جامن  ا استنف   ا  الطع  ألق  ال جموكف الطعك  
 عوى الحا .

ان جاكمن ميعكاد الطعك  فيك  لك  يكنلا بعكا اا ان جاكمن تك  الطعك  فيكك  
 .فع 

 االشكالثالثا: الشروط املتعلقة بأسباب 
ن لكك    اإلشككاا  مافمعككاي مكك  المحاككما عويكك  فيقككتاط إ ا اككان

الحاكككك  اسككككنا تنفيكككك ي  ا لعككككاا  ابويككككف  اقعككككاااجاككككمن بسككككبأ 
بككككف  ا الحاجككككف ازعككككف فكككك  ملككككاا  العلم الحاكككك  لوتنفيكككك   ا المن

 لتلجيل التنفي   ا ديا  لف.
فيقتاط  ن  إ ا اان اإلشاا  مافمعاي م  ديا المحاما عوي 

 جامن بسبأ الن ا  عوى شخا المنف  عوي .

 وما بعدها 1524ص  -المرجس السا   –د. أحمد فتحي سرور
  مككك  تختوككف  سككباب النكك ا  فكك  التنفيكك  بككاخت ل اككمن االشككاا  مافككم 

 المحاما عوي   ا م  دياه.
 مافمعا م  المحاما عوي إ ا اان االشاا  

اقعكككااا الحاككك  اسكككنا تنفيككك ي سكككماا اكككان اقعكككااما مادجكككا  ا اقعكككااما  -1
  اقمقيا.

 .المنازعف ف   ابويف الحا  لوتنفي  افلا لولاقمن  -2
 المنازعككف فكك  ملككاا  العلمبككف المليككاة لوحايككف إ ا لكك  يككت  التنفيكك  افلككا-3

إجاااا  اا  490كتى  478لولماعا المنصمق عويها ف  المماد م  
 396للماعككا االفككاات تحكك  شككاط المنصككمق عويهككا بلككاقمن   كك   افلككا

الصككككككاد  فكككككك  شككككككلن تنظككككككي  السككككككامن  ا افلككككككا لولككككككاا   1956لسككككككنف 
 الامهم ى الصاد  بالعفم ع  ج ا م  العلمبف.

 بعلمبف ملياة لوحايفالمنازعف ف   هويف المحاما عوي  لوتنفي  عوي  -4
 إذا كان االشمال مرفوعا م  غير المحموم عييه

إجاااا  . 526الن ا  كم  شخصيت  ةالمادة -  

االعتااض عوى تنفي  االكااا الماليف بقلن األمما  الت  تعمد م  -
إجاااا  . 752ا اا عاا تنفي  الحا  ةالمادة  

 اجلهات املختصة بتقديم اإلشكال والنظر فيه
 املختصة بتقديم اإلشكال اجلهة



 

تخككككككتا النيابككككككف العامككككككف دان دياهككككككا بافككككككع اإلشككككككاا  إلككككككى 
المحامكككف ا لكككف بنكككاااي عوكككى  وكككأ المحاكككما عويككك   ا الغيكككا 
ممككك  جمكككس التنفيككك  كلككك ، ايكككت  إعككك ن  اي القكككلن بالاوسكككف 

 المحادة لنظا اإلشاا .
اال جماككك   ن جلكككما المحاكككما عويككك   ا ديكككاه بتلكككاج  اإلشكككاا  

 باشاة ارال  ض  بعاا  بمل . لومحامف م

بإصةدار قةانون  1950لسةن   150م  قةانون رقة   525المادة 
 اإلجراءات الجنائي 

جلاا الن ا  إلى المحامف بماسطف النيابف العامف عوى اج  الساعف، 
ايعو   اا القلن بالاوسف الت  تحاد لنظاه، اتفصل المحامف في  ف  

مف ا اي القلن. الومحامف  ن دافف المقم ة بعا سما  النيابف العا
تااي التحقيلا  الت  تاى ل امها، الها ف  ال األكما   ن تلما 

 .بم ف التنفي  كتى جفصل ف  الن ا 

الونيابف العامف عنا اال تضاا ا بل تلاج  الن ا  إلى المحامف  ن تم ف 
.تنفي  الحا  م  تا . 

 اجلهة املختصة بالفصل يف اإلشكال
  ا اكككككككككان الحاككككككككك  صكككككككككاد  منهكككككككككا،إ محممةةةةةةةةة  الجنايةةةةةةةةةات

فيما عاا  لف، إال ف  األككما   محمم  الجنح المستأنف  ا 
 الخاصف.
فككككك  دافكككككف المقكككككم ة لومحامكككككف المختصكككككف  االقعلكككككاداياكككككمن 

محوياي لومحامكف المختصكف بنظكا  االختصاقمنهما، اينعلا 
 الاعمى المستقال ف  تنفي  الحا  الصاد  فيها.

 ت الجنائي م  قانون اإلجراءا 524المادة 
كككل إشككاا  مكك  المحاككما عويكك  فكك  التنفيكك  يافككع إلككى محامككف الاناجككا  
إ ا اككان الحاكك  صككاد اي منهككا ارلككى محامككف الاككنا المسككتلقفف فيمككا عككاا 
 لككف، اينعلككا االختصككاق فكك  الحككالي  لومحامككف التكك  تخككتا محويككاي 

 .بنظا الاعمى المستقال ف  تنفي  الحا  الصاد  فيها

 اجلهة املختصة بالفصل يف اإلشكالعلى  االستثناءات
األصكككل  ن الاهكككف ا  المختصكككف بكككالفا فككك  اإلشكككاا  هككك  

محامكككف  منهكككا  امحامكككف الاناجكككا  إ ا اكككان الحاككك  صكككاد  
 فيما عاا  لف، إال ف  األكما  الخاصف. الانا المستلقفف

اتوككككف الحككككاال  الخاصككككف هكككك  اإلشككككاا  فكككك  تنفيكككك  األكاككككاا 
 الصاد ة م  المحاك  اآلتيف:

 حاك  األكااث.م .1
 المحاك  العساايف. .2
 محاك   م  الاالف ة ما   . .3
 .االشتباهمحاك   .4

كمككككا يااعككككى  ن المحامككككف الماقيككككف اكككككاها تكككككمن المختصككككف 
بنظكا اإلشككاا  فكك  تنفيكك  األكاكاا الماليككف مكك  ديككا المحاككما 

 إجاااا . 527عوي . ا

 وما بعدها 1534ص  -المرجس السا   –أحمد فتحي سرور د.
تنفيككك  الحاككك  الصكككاد  مككك  محامكككف الطفكككل ابالنسكككبف الكككى  االشكككاا  فككك 

جختا  ةكيس محامكف الطفكل ة محامكف االككااث سكابلا  التك  األ فا  
جاكككاى التنفيككك  فككك  داةاتهكككا دان ديكككاه بالفصكككل فككك  جميكككع المنازعكككا  
ارصككاا  اللككاا ا  ااالاامككا المتعولككف بتنفيكك  االكاككاا الصككاد ة عوككى ان 

التنفي  باللماعا المنصمق عويها ف   يتليا ف  الفصل ف  االشاا  ف 
 م   اقمن الطفل . 134 اقمن اإلجاااا  الاناةيف ة المادة 

 م  قانون اإلجراءات الجنائي  527المادة 
ف  كالف تنفي  األكااا الماليف عوى  مما  المحاما عوي ، إ ا  اا ق ا  

إلى  م  ديا المته  بقلن األمما  المطومب التنفي  عويها، يافع األما
.المحامف الماقيف  بلاي لما هم ملا  ف   اقمن الماافعا   



 

 أسباب اإلشكالأهم 
وبي  ما يتعي  ، ما يرتبط بشخص المحموم عييه أو حالته الصحي تتعدد أسباب اإلشمال في تنفي  األحمام الجنائي   ي  
 :و ن كر منها وبي  ما يتعي  بالعقوب ، بالحم  واألفر القانوني له

 .ع فر شخصي  المحموم عييهلنزاا .1
 تأجيل التنفي  عير المرأة الحبير. .2
 تأجيل التنفي  عير المحموم عييه المريض. .3
 .نعدام الحم  المطيوب تنفي هإ .4
 أن يمون الحم  غير واجب النفاذ. .5
 صدور أكثر م  حم  ع  ذات الجريم . .6
 تعدد األحمام عير المنف  ضده ألكثر م  جريم . .7
   وعدم وجود ما يقوم مقامها.ضياع نسخ  الحم  االصيي .8
 )زوال أفر العقوب (. إنقضاء مفعول الحم  .9

 .عدم مطابق  التنفي  ليعقوب  المحددة .10
 جب إحد  العقوبات لغيرها. .11

 أوال: النزاع يف شخصية احملكوم عليه
ا عويف االك ى  ا جحاث شف كم  شخصيف المحام الفرضي  

يحككككا  ففكككك  تنفيكككك  الحاكككك  استقككككال ، ا جقككككبا عويكككك  لوتنفيكككك 
 اإلشاا  إلى المحامف المختصف بنظا االشاا .

  نظر اإلشمال ولها األتي:محمم  فتقوم ال
ب ق  هم المحاما عوي  المطوكم إما ان تنتهى الى   -

االملصككككككمد بككككككالحا  فتاسككككككل  اا هككككككا إلككككككى النيابككككككف 
 المختصف لوتنفي .

يس هككككككم المحاككككككما عويكككككك  قكككككك  لكككككك ا تنتهككككككى إلككككككى   -
 .سبيو  المطومب فتخو 

المحاككما عويكك  فتخوككى سككبيو  شخصككيف  ف فكك تقككات -
م  تكككا اتطوكككأ الم يكككا مككك  التحايكككا  االبحكككث عككك  

 المحاما عوي .

 :االجراءات الجنائي قانون م    526المادة 
إ ا كصككل قككك ا  فككك  شخصككيف المحاكككما عويككك ، جفصككل فككك   لكككف النككك ا  

 .بالكيفيف ااألا ا  الملا ة ف  المادتي  السابلتي 
 208ص -المرجس السا   -المستشار مصطفر مجد  هرجه

 ا جحاث شف كم  شخصيف المحاما عويف اال ى جقبا عوي  لوتنفيك  
   بعا باا التنفي  ث  القبا عوي .اما لهاب   ثناا المحاكمف إما لهاب

االمحامكككككف امكككككا ان تنتهككككككى الكككككى اقككككك  هككككككم المحاكككككما عويككككك  المطوككككككمب 
اا تنتهكى االملصمد بالحا  فتاسل  اا ها الكى النيابكف المختصكف لوتنفيك  

الى اق  ليس هم المحاما عوي  المطومب فتخوى سبيو  ، اا تتقف فكى 
لتحايا  االبحكث المحاما عوي  فتخوى سبيو  م  تا اتطوأ الم يا م  ا

 ع  المحاما عوي .

 احلبلى  املرأةثانيًا: تأجيل التنفيذ على 

القككها السككادص  فكك إ ا ااقكك  المحاككما عويهككا كبوككى اااقكك  
كموهكككا  ينتهككك تلجيكككل التنفيككك  عويهكككا كتكككى  مككك  كموهكككا جاكككمز

 م  قانون االجراءات الجنائي  485المادة 
إ ا ااقكككك  المحاككككما عويهككككا بعلمبككككف مليككككاة لوحايككككف كبوككككى فكككك  القككككها 



 

 اتضع مملمدها اتمضى شهاي  عوى الم ع.
اقظكككا التلجيكككل لكككيس ملتصكككا عوكككى النيابكككف فلكككط ارقمكككا جماككك  
تلاج   وأ ب  ف  صم ة إشاا  لوحصم  عوكى تلجيكل لتنفيك  

 العلمبف لحي  ا ع الحمل افما  شهاي  عوى  لف.

السكككادص مككك  الحمكككل، جكككاز تلجيكككل التنفيككك  عويهكككا كتكككى تضكككع كموهكككا 
 .اتمض  ماة شهاي  عوى الم ع

 قهككا  فككج ا   ى التنفيكك  عوككى المحاككما عويهككا  ا اهككا فكك   ثنككاا التنفيكك 
كبوى، اجبك  معاموتهكا فك  السكا  معاموكف المحبمسكي  اكتيا يكا كتكى 

 .تمض  الماة الملا ة بالفلاة السابلف

 210ص  -المرجس السا   -المستشار مصطفر مجد  هرجه
فوكيس يمجكا ثمكف مكا جمنكع  اقمقككا المتهمكف التك  يتكمافا فيهكا هك ا الظككال 

ا   اقمقكا، ا لكف مك  م   ن توال الى االستقاا  مباشكاة بكالطاي  الملك
  485المنطكككك   ن جككككماز تلجيككككل التنفيكككك  المنصككككمق عويكككك  بالمككككادة ة

إجكككاااا  جناةيكككف امككككا هكككم النيابككككف العامكككف فجقككك   جضككككا لومحامكككف لعككككاا 
 تخصيا النا لونيابف اكاها.

 تأجيل التنفيذ على احملكوم عليه املريضثالثًا: 
بمكاض إ ا اان المحاما عويف بعلمبف مليكاة لوحايكف مصكابا 

يهاد كيات  بسكبأ تنفيك  الحاك  عويك   الك  جاك   كا تك  البكاا 
تنفيكككك  الحاكككك  جاككككمز تلجيككككل تنفيكككك  العلمبككككف ايككككت  قككككاب  فكككك 

لفحكا كالكف المحاكما عويك  اا ا تبكي   قك   القاع الطبيأ 
مكككككايا مكككككاض يهككككككاد كياتككككك  جكككككاز تلجيككككككل تنفيككككك  الحاكككككك  

 المستقال في .

 م  قانون االجراءات الجنائي  486مادة ال
ا اان المحاما عوي  بعلمبف ملياة لوحايكف مصكاباي بمكاض يهكاد ب اتك  إ 

 ، جاز تلجيل تنفي  العلمبف عوي .كيات  لوخطا ا بسبأ التنفي  
 212ص  -المرجس السا   -هرجه مجديالمستشار مصطفر 

عوي  ان جعاض االما عوى المحامف لتستعمل  اجامن م  ك  المحام 
 جاااا  االشاا  ف  التنفي .توف السوطف التلايايف ف  إ ا  إ

امككك  ثككك  ااعمكككاال لمكككا سكككوف فجقككك  جاكككمز لومحامكككف الاناةيكككف المختصكككف 
 جضكككا الحاككك  بم كككف تنفيككك  العلمبكككف م  تكككا لهككك ا السكككبأ الصكككح  إ ا مكككا 

 تاااى لها جايت .
 : إنعدام احلكم املطلوب تنفيذهرابعاً 

 فككك   ةيسكك ينعككاا الحاكك  المطوكككمب تنفيكك ه عنككا ا كككم  خوككل 
 المحاكمف ام  كاال  إقعااا الحا  إجاااا 

 ا ا ما صا  كا  م  جه  ديا  ضاةيف. -
ا ا  صككككا  كاكككك  عوككككى مككككته  اثبكككك  بعككككا الحاكككك   قكككك   -

 متمفى.

 209ص -المرجس السا   -المستشار مصطفر مجد  هرجه
اقعككااا الحاكك  المطوككمب تنفيكك ه ، عنككا ا ككم  خوككل  ةيسككى فككى اجككاااا  

 .بجقعااا الحا المحاكمف م  شلق   ن ي دى الى اللم  

 خامسًا: أن يكون احلكم غري واجب النفاذ
جحك  لومنفكك  عويك  اإلشككاا  فك  التنفيكك  عنكا البككاا فك  التنفيكك  

 عوي  بحا  ديا ااجأ النفا  ام   لف األت :
 214ص  -المرجس السا   -المستشار مصطفر مجد  هرجه

ن جاكككمن الحاككك  ديكككا ااجكككأ اإلشكككاا  فككك  التنفيككك   جضكككا  ب مككك   سكككبا



 

الحاكككك  الييكككككاب  الكككك ي تاكككككمز فيكككك  المعا  كككككف  ا الحاككككك  
 الحضم ي الا ة  ال ي جامز في  اإلستئنال

ف م  ديا المحاما عوي  الك ي ال اعوى األ جا جامن  ل
 جموف الطع  عوى الحا .

ا تاكككككمز فيككككك  المعا  كككككف  م كككككل الحاككككك  الييكككككابى الككككك ى  ،النفكككككا  بعكككككا
مككككك  شكككككلن  الا ةكككككى الككككك ى جاكككككمز فيككككك  االسكككككتئنال مكككككا داا ي الحضكككككم  

االستئنال ان يم ف التنفيك  فكى ككي  الفصكل فيك  ا لكف اعمكاال بالمكادة 
 م   اقمن االجاااا . 460

 سادسًا: صدور أكثر من حكم عن ذات اجلرمية
ا ا صكا  عوككى القكخا الماكككا اك كا مكك  كاك  عكك  جايمككف 
ااكككاة فككجن الحاكك  الماجككأ التنفيكك  هككم  لككف الكك ى صككا  باتككا 

 . بل دياه
عويك  اإلشكاا  فك  التنفيك  عنكا اجكمد  ك كا مك   ايح  لومنف 

 كا  ع   ا  الاايمف إ ا تمافا األت :
إ ا صكككا   ك كككا مككك  كاككك  عوكككى المنفككك  عويككك  عككك   ا   -1

 الاايمف.
إ ا تكك  البككاا فكك  تنفيكك  كاكك   خككا ديككا الكك ي  صككبا باتككاي  -2

 عوى المته .
 

ومةا  216ص  -المرجس السةا   -المستشار مصطفر مجد  هرجه
 بعدها:

صا  عوى القخا الماكا اك ا م  كا  ع  جايمكف ااككاة فكجن ا ا  
الحاكك  الماجككأ التنفيكك  هككم  لككف الكك ى صككا  باتككا  بككل ديككاه بجعتبككا  ان 
الكككاعمى الاناةيكككف تنلضكككى بصكككاا ه فكككا ا  كككاا النككك ا  بكككي  النيابكككف العامكككف 
االمحاما عوي  كم  تحايا الحا  الماجأ التنفي  فان  لف جصبا سكببا 

  ى اللا كككى ان التنفيككك  الككك ى تباشكككاه النيابكككف ينصكككأ ل شكككاا  ، فكككا ا 
عوككى الحاكك  الماجككأ التنفيكك  افلككا لولككاقمن فاقكك  جلضككى بككافا االشككاا  
ااالسكككتماا  فكككى التنفيككك  اان   ى ان النيابكككف  خطكككل  فكككى تحايكككا الحاككك  
الماجأ التنفي  فيلضكى باسكتباا  الحاك  الكى الحاك  ااجكأ التنفيك   بلكا 

يتعي  اجااا ملاصف بي  الحا  ال ى ت  تنفي ه  لولاقمن افى ه ه الحالف
 ي  الحا  الماجأ التنفي  الصحيا.بالخطل اب

 تعدد األحكام على املنفذ ضده ألكثر من جرميةسابعًا: 

قككككا اللككككاقمن عوككككى كككككا   صككككى لمككككاة العلمبككككا  المليككككاة 
لوحايككف عنككا تعككاد الاككااة  الماتكككأ لهككا اال جاككمز تاككااز 

 توف الماد ع  التنفي .
ايح  لومنف  عويك  اإلشكاا  فك  التنفيك  عنكا اجكمد  ك كا مك  

 كا  صاد   اه إ ا تمافا األت :
إ ا صا   ا المنف  عوي  عك  جكااة  متعكادة علمبكف  -1

تاااز الماة المحادة  اقمقا اه  عقاي  سنف ف  السكا  
المقكككاد  ا السكككا  االحكككبس،  ا سككك  سكككنما  فككك  كالكككف 

 السا .
العلمبف عوي  دان مااعاة الحكا   ن يت  الباا ف  تنفي  -2

 األ صى الملا   اقمقاي 

 م  قانون العقوبات 36مادة ال
إ ا ا تكأ شخا جااة  متعادة  بل الحا  عوي  مك   جكل ااككاة منهكا 
اجأ  ن ال ت يا ماة السكا  المقكاد عوكى عقكاي  سكنف الكم فك  كالكف 

ى مككاة السككا  االحككبس عوككتعككاد العلمبككا  ا ن ال ت يككا مككاة السككا   ا 
 ا ن ال ت يا ماة الحبس اكاه عوى س  سني عقاي  سنف 

 218ص  -المرجس السا   -فر مجد  هرجهالمستشار مصط
كككم  التنفيكك  بمككا  ا ا ثككا   منازعككف بككي  النيابككف العامككف االمحاككما عويكك 

يتااا  الحكا األ صكى  اقمقكا عنكا تعكاد العلمبكا  فكجن  لكف جاكمن سكببا 
 ن تتصككاى الجككاااا  التنفيكك  لإلشككاا ، جاككأ عوككى محامككف اإلشككاا  

فسكككككها مككككاة العلمبكككككف ن تحتسككككأ بناتبسككككط   ابتهككككا اسكككككوطاقها عويهككككا ا 
عككادها فككان اسككتبان لهككا  صككى الملككا  لوعلمبككا  عنككا تاتااعككى الحككا األ

اعاا جاجف االشاا   ض  المحامف بافض  اباالستماا  صحف التنفي  



 

ايكككا المكككاة فكككى التنفيككك  اا ا اتضكككا  لهكككا ان التنفيككك  بككك  خطكككل  ضككك  بتح
 الماجبف لوتنفي  اا بتعايل التنفي  ا قم  العلمبف الملضى بها.

 ثامنًا: ضياع صورة احلكم األصلية ومل يتوافر ما يقوم مقامها

إ ا  اع  الصم ة األصويف لوحاك   بكل البكاا فك  التنفيك  
الكك  يتككمافا مككا جلككما ملامهككا، فيحكك  لومنفكك  عويكك  اإلشككاا  

 ألت :ف  التنفي ، إ ا تمافا ا
  ن تكمن النسخف األصويف لوحا   ا فلا . -1
 ال تتمافا صم ة  سميف مك  الحاك  المفلكمد سكماا فك   -2

 مستناا  التنفي   ا مع  ي جهف  ا شخا ما.
 ن تبكككا  النيابككككف العامككككف فكككك  تنفيكككك  دان اجككككمد السككككنا  -3

 التنفي ي.
 وليحم  المنف  م  النياب  العام  هنا عدة حاالت:

 : األولر
اكان الحاكك  الحاك  المفلككمد مطعمقكا عويكك  لكاى محامككف  إ ا

الككككككنلا ا ضكككككك  بجعككككككادة المحاكمككككككف، فهنككككككا تكككككك ا  ا ككككككمة 
 التنفي جف لوحا  اال جامز التنفي  بملتضاه.

 الثاني :
إ ا اان الحا  المفلمد  ا استنف  ال  ا  الطع  اهنا ال 

 جامز التنفي  بغيا سنا  اقمق .
 الثالث :

ااكككان  باالسكككتئنالطعكككمن عويكك  إ ا اككان الحاككك  المفلككمد م
كتككككى  االقتظككككا كاكككك   ا  د جككككف ااجككككأ النفككككا ، فينبغكككك  

 لوتنفي  بممجب . االستئنالصاا  كا  
 

 م  قانون اإلجراءات الجنائي  554مادة ال
إ ا فلككا  النسككخف األصككويف لوحاكك   بككل تنفيكك ه  ا فلككا   ا ا  التحليكك  

  الملكككا ة فككك  كوهكككا  ا بعضكككها  بكككل صكككاا   كككاا  فيككك ، تتبكككع اإلجكككاااا
  :المماد اآلتيف

 م  قانون اإلجراءات الجنائي  555مادة ال
إ ا اجككا  صككم ة  سككميف مكك  الحاكك ، فهكك ه الصككم ة تلككما ملككاا النسككخف 

ار ا ااقكك  الصككم ة تحكك  يككا شككخا  ا جهككف مككا، تستصككا  ، األصككويف
النيابف العامف  مكااي مك   ةكيس المحامكف التك   صكا   الحاك  بتسكويمها. 

 .من   ن جطوأ تسويم  صم ة مطابلف بغيا مصا ي الم   خ   
 م  قانون اإلجراءات الجنائي  557مادة ال

إ ا ااقكك  اللضككيف منظككم ة  مككاا محامككف الككنلا الكك  يتيسككا الحصككم  
عوى صم ة مك  الحاك ، تلضك  المحامكف بجعكادة المحاكمكف متكى ااقك  

 .جميع اإلجاااا  الملا ة لوطع   ا استمفي 
ومةا  219ص  -المرجةس السةا  -  هرجةهالمستشار مصطفر مجةد

 بعدها
التنفيك   بكل كصكملها عوكى صكم ة  سكميف  فك ا ا شاع  النيابكف العامكف 

مكك  الحاكك  ااككان مطعككمن عويكك  جاككمز لومحاككما عويكك  ان يافككع اشككااال 
ليحصل عوى كا  بم ف التنفي  كتكى تتصكاى محامكف الكنلا لمسكللف 

محاكمكف  لكف جعنكى ال بجعكادةفلا الحاك  فكا ا مكا  ضك  محامكف الكنلا 
 زاا  اللمة التنفي جف لوحا  تماما اال جامز التنفي  بملتضاه .

التنفيككك  دان كصكككملها عوكككى صكككم ة  فككك امكككا ا ا شكككاع  النيابكككف العامكككف 
 سككميف مكك  الحاكك  اااقكك   ككا  الطعكك  فيكك  اسككتنفا  اا فككا  مماعيككا 
الطعككك  جاكككمز لومتعكككاض لوتنفيككك  ان جقكككي  اشكككااال لوحصكككم  عوكككف كاككك  

 تنفي  .بعاا ال
اما ا ا فلا  محامف اا  د جف مقمم  النفا   بل الباا ااان مطعمن 
عويكك  باالسككتئنال فعوككى المحامككف االسككتئنافيف تحليكك  اللضككيف ااصككاا  

التنفيككك  دان صكككم ة  سكككميف مككك   فككك الحاككك  بحيكككث ا ا شكككاع  النيابكككف 



 

االسككككتئنال جاككككمز لومنفكككك  عويكككك  ان جستقككككال  فكككك الحاكككك  ا بككككل الحاكككك  
 االستئنال  ف كا  اجلال التنفي  لحي  الفصل لوحصم  عوى 

 : إنقضاء مفعول احلكمتاسعاً 
 إقلضاا مفعم  الحا  ا ا ياجع  لف إلى األت :

 إقلضاا الاعمى الاناةيف بمض  ماة التلادا.  -
 سلمط العلمبف لمض  الماة المسلطف لها. -
 صاا   اقمن يبيا الفعل المعا أ عوي . -
 ع .صاا   اا  عفم شامل بلثا  ج -

 209ص  -المرجس السا   -المستشار مصطفر مجد  هرجه
إقلضككككاا مفعككككم  الحاكككك  بسككككبأ مضككككى المككككاة المسككككلطف لوككككاعمى ،  ا 

ا بسكبأ صكاا  ن الكك  لهك ا الحاك  الفعكل مبكا ،  بسبأ صاا   اقم 
  اقمن عفم شامل بلثا  جعى بعا صاا  الحا  المستقال في .

 ددةعدم مطابقة التنفيذ للعقوبة احمل :عاشراً 
عكككاا مطابلكككف جحككك  لومنفككك  عويككك  اإلشكككاا  فككك  التنفيككك  عنكككا 

 بها ا لف لألت : لمضممن العلمبف الملضىعوي  التنفي  
فكككى تحايكككا األمكككا بالتنفيككك  الصكككاد  مككك  النيابكككف الخطكككل  -

العامككف بقككلن قككم  العلمبككف امككاتها اا  ماعككا الحككبس اا 
 .كساب ماة الحبس االكتيا ى

لمضككممن  اللاةمككف بالتنفيكك دا يككف المخالفككف مكك  الاهككف اإل -
 .ا ملياة لوحايفتوف العلمبف ماليف ااق   

 212ص  -المرجس السا   -المستشار مصطفر مجد  هرجه
سكككككباب االشكككككااال  اجضكككككا عكككككاا مطابلكككككف التنفيككككك  الاكككككا ى عوكككككى    مككككك

المستقال لمضممن العلمبف الملضكى بهكا امكا لخطكل فكى تحايكا األمكا 
ف بقكلن قكم  العلمبكف امكاتها اا  ماعكا بالتنفي  الصاد  مك  النيابكف العامك

الحككبس اا كسككاب مككاة الحككبس االكتيككا ى اا لمخالفككف الاهككف االدا يككف 
اللاةمكككف بالتنفيككك  لمضكككممن توكككف العلمبكككف ماليكككف ااقككك  اا مليكككاة لوحايكككف 
ايككاخل فككى  لكككف اككل مكككا ي ككم  مككك  قكك ا  بكككي  المسككامن اادا ة السكككا  

 لوحايف المحاما بها. كم  كلم   االحااد القاعيف لوعلمبف السالبف

 : جب إحدى العقوبات لغريهااحلادي عشر

الملصككمد بالاكككأ هكككم خصكك  مكككاة علمبكككف مليككاة لوحايكككف مككك  
  خاى   ا تمافا  القااط المحادة  اقمقا ل لف.

اجككمد كامككي  يحكك  لومنفكك  عويكك  اإلشككاا  فكك  التنفيكك  عنككا ا 
 ينف ان معاي إ ا تمافا األت : بتلييا كايت 

بالسككككككا  المقككككككاد عوككككككى القككككككخا  ن  جصككككككا  كاكككككك   -1
ايصكككا  كاككك   خكككا بتلييكككا كايتككك  لاايمكككف ا عككك   بكككل 

 الحا  بالسا  المقاد.
تنفيك  مامكم  المكاد المحاكما بهكا دان  البكاا فك   ن يت  -2

 مااعاة لواأ اللاقمق  لوعلمبف.

بإصةةةةدار قةةةةانون  1937لسةةةةن   58مةةةة  القةةةةانون رقةةةة   35المةةةةادة 
لاا  ماتها اكل علمبكف مليكاة تاأ علمبف األشغا  القا ف بم: العقوبات

لوحايكككككف محاكككككما بهكككككا لاايمكككككف ا عككككك   بكككككل الحاككككك  باألشكككككغا  القكككككا ف 
 .الم ام 

ومةا  216ص  -المرجس السةا   -المستشار مصطفر مجد  هرجه
 بعدها: 

ايحك  لطالكأ الاكأ عا كها عوكى محامكف االشكاا  التك  لهكا ا ا     
النيابككككف فكككك    علمبككككا  اان امككككا 36 ن التنفيكككك  يتفكككك  ااكاككككاا المككككادة ة

المسككللف  ككا صككادل صككحيا اللككاقمن ان تلضككى بلبككم  االشككاا  شككا  
ا فضككك  مم كككمعا امكككا ا ا     ان الحككك  مكككع المستقكككال فجقككك  تلضكككى 
بالتنفيككك  افلكككا لصكككحيا كاككك  اللكككاقمن اال يمجكككا االحكككا  اككك لف ثمكككف سكككنا 

  اقمقى لحاأ المستقال ع  االلتااا الى محامف االشاا .



 

 ال وسلطة احملكمة يف نظره وكيفية الطعن عليهاألثر القانوني لإلشك

 أوال: األثر القانوني لإلشكال يف تنفيذ احلكم اجلنائي:

ال يتاتككأ عوكككى اإلشككاا  فككك  تنفيكك  الحاككك  الانككاة  ا كككف 
 تنفي ه بلمة اللاقمن ارقما يتيا األت :

لونيابكف العامككف الحك  فكك  ا كف التنفيكك  م  تكا  بككل  فككع  -1
 المختصف.اإلشاا  إلى المحامف 

لومحامككككف المختصككككف الحكككك  فكككك  ا ككككف التنفيكككك  م  تككككاي  -2
 لحي  الفصل ف  اإلشاا . 

 1537ص  -المرجس السا   –أحمد فتحي سرور د.
امككا  ككاقمن اإلجككاااا  الاناةيككف فوكك  ياتككأ عوككى  فككع االشككاا  اى  ثككا 
بالنسككبف الككى التنفيكك  الكنكك   جككاز لومحامككف  ن تككلما بم ككف التنفيكك  كتككى 

 ا  امككا  جككاز لونيابككف العامككف عنككا اال تضككاا ا بككل تلككاج  تفصككل فكك  النكك
 525المككككادة ةاالشككككاا  الككككى المحامككككف  ن تم ككككف تنفيكككك  الحاكككك  م  تككككا 

 إجاااا  .
اتمكككا ص المحامكككف سكككوطتها فككك  ا كككف التنفيككك  الم  ككك   بكككل الحاككك  فككك  
االشككاا  افلككا لتلككاياها عوككى  ككما مككاى خطككم ة النتككاة  المتاتبككف عوككى 

هكا فك  سكبيل  لكف  ن تتحسكس مم كم  النك ا  كتكى . الالتنفي  الخكا  
تبككي  مككاى تككاجيا  بككم  االشككاا  مكك  الناكيككف المم ككمعيف.  مككا النيابككف 
العامكككف فسكككوطتها فككك  ا كككف التنفيككك  م  تكككا تما سكككها فككك  ككككااد سكككوطتها 
التلايايف عوى  ما ما تتبين  مك   هميكف النك ا  فك  التنفيك  اتنتهكى هك ه 

 الى المحامف. السوطف بمااد تلاجمها االشاا 

 ثانيًا: سلطة احملكمة عند نظر اإلشكال يف التنفيذ:

تنعلكككا المحامكككف فكككك  دافكككف المقكككم ة لنظككككا اإلشكككاا  فكككك  
التنفي  الها ف  سبيل  لف ا كف تنفيك  الحاك  المنفك  م  تكاي 

 لحي  الفصل ف  اإلشاا .
ايتبككاي  اإلشككاا  الككم ت  عكك  اإلشككاا  اللطعكك  فكك  هكك ا 

 األما: 
 ت : تموكككككككف فيككككككك  المحامكككككككف إمكككككككا  فضككككككك  اإلشكككككككاا  الكككككككم 

ااإلسككككتماا  فكككك  التنفيكككك ،  ا  بملكككك  اا ككككف التنفيكككك  لحككككي  
الفصككل فكك  الطعكك  الملككاا مكك  المستقككال  مككاا المحامككف 

 الت  تنظاه.
اإلشككككككاا  اللطعكككككك : تموككككككف فيكككككك  المحامككككككف إمككككككا  فضكككككك  
ااإلستماا  فك  التنفيك   ا  بملك  اا كف تنفيك  الحاك  قهاةيكا 

 اللاقمقيف لم ف التنفي .لتمافا  كا األسباب 

 وما بعدها 1537ص  -المرجس السا   –أحمد فتحي سرور د.
 525تنظكككا محامكككف االشكككاا  فككك  التنفيككك  فككك  دافكككف المقكككم ة ةالمكككادة 

إجككاااا    ي فكك  ديكككا ع قيككف اعوككى المحامكككف ان تتحلكك   اال تكككمافا 
شااط  بم  االشاا  فا ا ل  تتمافا  ض  بعاا  بمل  شا . ار ا تبي  
لومحامف اقها ديا مختصف  ضك  بعكاا االختصكاق. امكا إ ا تكمافا  

 شااط االشاا  فان المحامف تفصل ف  مم مع .
ايتم ف الحا  ف  مم م  االشاا  عوى ما إ ا اان االشاا  ا تيا اا 
 ط يككا ااالشككاا  الككم ت  هككم الكك ي جطوككأ فيكك  المستقككال ا ككف التنفيكك  

 ي  فعككك  المستقكككال. م  تكككا كتكككى جفصكككل فككك  الطعككك  عوكككى الحاككك  الككك
ااالشاا  اللطع  هم ال ى ياعى في  المستقال ان الحا  بحالف ديا 

 صالا ب ات  لوتنفي  اويا اا ج ةيا ايطوأ في  عاا تنفي  الحا .

 ثالثا: الطعن على احلكم الصادر يف اإلشكال

 وما بعدها 1537ص  -المرجس السا   –أحمد فتحي سرور د.يتبككككع الحاكككك  الصككككاد  فكككك  اإلشككككاا   ا   ايكككك  الحاكككك  



 

 لطع  عوي .المنف ، ا لف م  قاكيف  ابويف ا
ال لف ف  جامز الطع  عوى الحا  الصاد  ف  اإلشاا  
إال  مككككاا محامككككف الككككنلا إ ا تككككمافا  القككككااط اللاقمقيككككف 

 لوطع  عوي  بالنلا.

يتبع الحا  الصاد  ف  االشاا  الحا  المستقال ف  تنفي ه م  كيكث 
 جمبا اعاما.اللابويف لوطع  ا 

فكجن ماكا  البحكث جلتصكا عوكى الطعكك  بطايك  الكنلا اهكم مكا يككاتبط 
 بماى جماز الطع  بالنلا ف  الحا  المستقال ف  تنفي ه.

 



 1950لسنة  150قانون اإلجراءات اجلنائية رقم 
 

 1املادة:

يلغى قانون  حقيق  لجناانتانل لجولونه أاا  اانح لجوقانطن لجنقانان تقانون  حقيق  لجناانتانل لجولونه أاا  اانح لجوقانطن لجوغىل ان   وان حلغى 
 :لجينلوقن لآلحنن

 .بىشكقل اقنطن لجنانتنل 1905جسان  4لجينون  رقن -1
 .أنلل ألض لجنانتنل جاقًن إذل لقىروت أأعذلر قنونونن  ت ظرتف اغففن 1926فبرلير سان  9لجورسنح أينون  لجصندر في -2
 .أشأ  إعندة لالعىبنر 1931جسان  41لجورسنح أينون  رقن -3
 .لجغنص أنألتلار لجنانئنن 1941جسان  19لجينون  رقن -4

 .جرلءلل لجنانئنن لجورلف تيسىلنض عن هذه لجينلوقن جونلًن أينون  لإل
 .ت ذجك يلغى  ل حكن اغنجف ألحكنح لجينون  سنب  لجذ ر

تيساااااااااااااىور اااااااااااااابن  لجبنجنا لجواى بن  جل ننح بنظنفن لجاننأن لجلنان ج ج اقنطن لجورتر في عول ن تيننب جنبير لجل ه بانًء على قل  
 .ن ج ج هذه لجوقنطنلجانئ  لجلنح    يا ب  ح  رجنه لجبنجنا ألدلء تظنفن لجاننأن لجلنا

ساانرين على لألتلار لجنانئنن لجصااندرة في انلد لجوغنجفنل قبل هذل   1951ونفوبر سااان    15حظل لجينلع  تلإلجرلءلل لجولونه ب ن حىى 
 .لجىنريخ
 2املادة 

 .على تبير لجل ه حافقذ هذل لجينون   تيلول أا أل  ثالثقن يناًن ان حنريخ وشره في لجنري ة لجرسونن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 الكتاب األول 

 يف الدعوى اجلنائية ومجع االستدالالت والتحقيق 

 

 يف الدعوى اجلنائية :الباب األول

 
 الفصل األول

 فيمن له رفع الدعوي الجنائية وفي األحوال التي يتوقف رفعها علي شكوي أو طلب 
 

 1 :املادة

 .تابنشرح ن  تال حرفع ان غقرهن إال في لألحنله لجوبقان في لجينون  حغىص لجاننأن لجلنان دت  غقرهن برفع لج عنج لجنانئنن 
 .تال تننب حرك لج عنج لجنانئنن   ت تقف ن  ت حل قل سقرهن إال في لألحنله لجوبقان في لجينون  

 2املادة 

 .أنجينون   تينح لجانئ  لجلنح بافسا  ت بنلس ن  ح   عضنء لجاننأن لجلنان أوبنشرة لج عنج لجنانئنن  ون هن ايرر
 .تيننب    تينح أأدلء تظنفن لجاننأن لجلنان ان تلقن جذجك ان غقر هؤالء أويىضى لجينون  

 3املادة 

ال تننب    حرفع لج عنج لجنانئنن إال بانء على شاااااكنج شاااااف نن  ت  ىنبنن ان لجوناي علنا   ت ان ت قلا لجغنص  إجى لجاننأن لجلنان  
  303ت  293ت  292ت  279ت  277ت  274ت  185في لجنرلئن لجواصاااااااانص علق ن في لجونلد   ت إجى  ح  اأانري لجضاااااااابي لجيضاااااااانئي 

 .ان قنون  لجلينبنل  ت ذجك في لألحنله لألخرج لجىي ياص علق ن لجينون   308ت 307ت 306ت
 .تال حيبل لجشكنج أل  ثالثن  ش ر ان ينح علن لجوناي علنا أنجنريون تبورحكب ن ان جن ياص لجينون  على خالف ذجك

 4املادة 

إذل حل د لجوناي علق ن  تكفي    حي ح لجشااكنج ان  ح هنو تاذل حل د لجوى ون  ت نوت لجشااكنج اي ان ااا   ح هن  حلىبر  و ن اي ان اا   
 .لجبنققن
 5املادة 

 .لجنالتن علناإذل  ن  لجوناي علنا في لجنريون جن يبلغ خوا عشرة سان  نالن   ت  ن  اصنأن ألنهن في عيلا  حي ح لجشكنج اون جا 
تاذل  نوت لجنريون تلقلن على لجونه  حيبل لجشاااااااااااااكنج ان لجنتاااااااااااااي  ت لج نن تحىبع في هنحقن لجقنجىقن جونع لألحكنح لجوىي ان لجغنتااااااااااااان  

  .أنجشكنج 
 6املادة 

 .إذل حلنرات اصلقن لجوناي علنا اع اصلقن ان توثلا  ت جن تكن جا ان توثلا  حينح لجاننأن لجلنان ايناا



  
 7 املادة

 .يايضي لجق  في لجشكنج أونل لجوناي علنا
 .تاذل ح ثت لجنفنة أل  حي تن لجشكنج  فال حؤثر على سقر لج عنج 

 8املادة 

ال تننب رفع لج عنج لجنانئنن  ت لحغنذ إجرلءلل فق ن إال بانء على قل   ىنبي ان تبير لجل ه في لجنرلئن لجواصاانص علق ن في لجوندحقن 
 .ينبنل  ت ذجك في لألحنله لألخرج لجىي ياص علق ن لجينون  ان قنون  لجل 182ت 181
 مكررا   8املادة 

اكررًل ) ( ان قنون  لجلينبنل  إال ان لجاانئ  لجلانح  ت   116ال تننب    حرفع لج عنج لجناانئنان في لجنرلئن لجواصاااااااااااااانص علق ان في لجواندة  
 .لجوقناي لجلنح

 9املادة 

ان قانون  لجلينبانل إال باانًء على   184لحغانذ إجرلءلل فق ان في لجنرلئن لجواصاااااااااااااانص علق ان في لجواندة  ال تننب رفع لجا عنج لجناانئنان  ت  
 .قل   ىنبي ان لج قئن  ت رئنا لجوصلقن لجوناي علق ن

غقره تفي جونع لألحنله لجىي تشااىر  لجينون  فق ن جرفع لج عنج لجنانئنن حي تن شااكنج  ت لجقصاانه على إذ   ت قل  ان لجوناي علنا  ت 
ال تننب لحغنذ إجرلءلل لجىقيق  فق ن إال أل  حي تن هذه لجشاااكنج  ت لجقصااانه على هذل لإلذ   ت لج ل  على  وا في لجنريون لجواصااانص 

ان لجينون  لجوذ نر إذل    308ت  307ت  306ت  303ان قنون  لجلينبنل تفي لجنرلئن لجواصااااااانص علق ن في لجونلد    185علق ن في لجوندة 
فق ن انظفًن عناًن  ت شااااغصااااًن ذل تاااافن وننبنن عنان  ت اكلفًن أغ ان عنان ت ن  لرحكنب لجنريون أسااااب   دلء لجنظنفن  ت   طن  لجوناي علنا

 .لجاننأن  ت لجغ ان لجلنان تننب لحغنذ إجرلءلل لجىقيق  فق ن دت  حنجن إجى حي تن شكنج  ت قل   ت إذ 
 10املادة 

ان   185إجق ن في لجونلد لجساانأين تجلوناي علنا في لجنريون لجواصاانص علق ن في لجوندة   جون ق ح لجشااكنج  ت لج ل  في لألحنله لجوشاانر
ان لجينون  لجوذ نر إذل  ن  انظفًن عناًن  ت شغصًن   308ت  307ت  306ت  303قنون  لجلينبنل تفي لجنرلئن لجواصنص علق ن في لجونلد  

ون أساااب   دلء لجنظنفن  ت لجاننأن  ت لجغ ان لجلنان    يىانبه عن لجشاااكنج  ذل تااافن وننبنن عنان  ت اكلفًن أغ ان عنان ت ن  لرحكنب لجنري
 . ت لج ل  في  ي تقت إجى    تص ر في لج عنج حكن و نئي تحايضي لج عنج لجنانئنن أنجىانبه

 .تفي حنجن حل د لجوناي علق ن ال تلىبر لجىانبه تقنقًن إال إذل ت ر ان جونع ان ق انل لجشكنج 
 .ن ألح  لجوى وقن تل  حانباًل أنجاسبن جلبنققنتلجىانبه أنجاسب

   تاذل حنفى لجشااانطي  فال ياىيل حيا في لجىانبه إجى ترثىا إال في دعنج لج،ون  فلكل تلح  ان  تالد لج،تل لجشااانطي ان لج،تل لجوشاااكن ااا   
 .يىانبه عن لجشكنج تحايضي لج عنج 

 
  



 الفصل الثاني

 نايات أو حمكمة النقض يف إقامة الدعوى اجلنائية من حمكمة اجل

  

 11املادة 

إذل ر ل اقكوان لجناانتانل في دعنج ارفنعان  اانا ان    هاانك اى وقن غقر ان  دنوات لجا عنج علق ن  ت تقانئع  خرج غقر لجوساااااااااااااااا ة فق ان 
أنجاسااااابن ج ذه لجنقنئع إجق ن  ت    هانك جانتن  ت جاقن ارحب ن أنجى ون لجولرتاااااان علق ن فل ن    ح نن لج عنج على هؤالء لألشاااااغنص  ت 

 .تُحققل ن إجى لجاننأن لجلنان جىق ني ن تلجىصّرف فق ن قبيًن جلبنب لجرلأع ان لجكىنب لألته ان هذل لجينون  
تجلوقكون    حا ب  ح   عضاانئ ن جل ننح أرجرلءلل لجىقيق   تفي هذه لجقنجن حسااري على لجلضاان لجوا تب جونع لألحكنح لجغنتاان أيناااي 

 .لجىقيق 
 ر قرلر في و نتن لجىقيق  أرحنجن لج عنج إجى لجوقكون  تج  إحنجى ن إجى اقكون  خرج  تال تننب    تشااىرك في لجقكن فق ن  ح   تاذل تاا

 .لجوسىشنرين لجذين قررتل إقنان لج عنج 
  إحنجن لجيضاااانن  ل ن تاذل  نوت لجوقكون جن حفصاااال في لج عنج لألتاااالنن ت نوت ارحب ن اع لج عنج لجن ي ة لرحبنقًن ال تيبل لجىن،ئن  تج

 .إجى اقكون  خرج 
 12املادة 

 .جل لئرة لجنانئنن أوقكون لجايض عا  وظر لجونانع  إقنان لج عنج  قبين جون هن ايرر أنجوندة لجسنأين
 .تاذل قلن في لجقكن لجذي تص ر في لج عنج لجن ي ة  فال تننب    تشىرك في وظرهن  ح  لجيضنة لجذين قررتل إقناى ن

 13املادة 

جوقكون لجنانتنل  ت اقكون لجايض في حنجن وظر لجوناااااااانع إذل تقلت  فلنه ان شاااااااأو ن لإلخاله أأتلارهن   ت أنالحىرلح لجنلج  ج ن   ت 
 .11لجىأثقر في قضنئ ن   ت في لجش ند  ت ن  ذجك في ت د دعنج ااظنرة  انا ن    ح نن لج عنج لجنانئنن على لجوى ن قبيًن جلوندة 

  
 الثالثالفصل 

 يف انقضاء الدعوى اجلنائية

  

 14املادة 

ان   30حايضااااااي لج عنج لجنانئنن بنفنة لجوى ن  تال تواع ذجك ان لجقكن أنجوصااااااندرة في لجقنجن لجواصاااااانص علق ن أنجفيرة لجثنونن ان لجوندة  
 .قنون  لجلينبنل  إذل ح ثت لجنفنة  ثانء وظر لج عنج 

 15املادة 

لجنانئنن في انلد لجنانتنل أوضاااي عشااار سااااقن ان ينح تقنع لجنريون  تفي انلد لجناث أوضاااي ثالم سااااقن  تفي انلد  حايضاااي لج عنج  
 .لجوغنجفنل أوضي سان  ان جن ياص لجينون  على خالف ذجك



علق ن في اكررًل ) ( تلجنرلئن لجواصاااااااانص   309اكررًل ت  309ت  282ت  127ت  126ت  117 ان في لجنرلئن لجواصاااااااانص علق ن في لجونلد  
ئنن لجيسااان لألته ان لجبنب لجثنوي ان لجكىنب لجثنوي ان قنون  لجلينبنل تلجىي حيع أل  حنريخ لجلول ب ذل لجينون و فال حايضاااي لج عنج لجنان

 .لجانشئن عا ن أوضي لجو ة
واصانص علق ن في لجبنبقن لجثنج  تلجرلأع تاع ع ح لإلخاله أأحكنح لجفيرحقن لجسانأيىقن ال حب   لجو ة لجوساي ن جل عنج لجنانئنن في لجنرلئن لج

 ان لجكىنب لجثنوي ان قنون  لجلينبنل تلجىي حيع ان انظف عنح إال ان حنريخ لوى نء لجغ ان  ت بتله لجصاااااافن ان جن يب   لجىقيق  فق ن قبل
 .ذجك

 16املادة 

 .ال ينقف سرين  لجو ة لجىي حسيي ب ن لج عنج لجنانئنن ألي سب   ن 
 17املادة 

ع لجو ة أرجرلءلل لجىقيق   ت لالح نح تلجوقنطون ت ذجك أنألار لجنانئي  ت أرجرلءلل لالسااااااااااى اله إذل لحغذل في انلج ن لجوى ن  ت إذل  حاي 
 . خ ر ب ن بنجا رسوي تحسري لجو ة ان ج ي  لبى لًء ان ينح لالوي نع

 .ر إجرلءتاذل حل دل لإلجرلءلل لجىي حي ع لجو ة فر  سرين  لجو ة يب   ان حنريخ  خ
 18املادة 

 إذل حل د لجوى ون   فر  لوي نع لجو ة أنجاساابن ألح هن يىرح  علنا لوي نع ن أنجاساابن جلبنققن تجن جن حكن ق  لحغذل ااا هن إجرلءلل قنقلن
 .جلو ة

 مكرر )أ( 18املادة 

لجاننأن لجلنان  ت لجوقكون أقساااا  لألحنله  تذجك جلوناي علنا  ت ت قلا لجغنص تجنرثىا  ت ت قل ن لجغنص إثبنل لجصاااالث اع لجوى ن  انح 
)لجفيرلل   242)لجفيرحان  لألتجى تلجثانونان( ت  241)لجفيرحان  لألتجى تلجثانونان( ت 238في لجناث تلجوغانجفانل لجواصاااااااااااااانص علق ان في لجونلد  

اكررًل   324اكررًل " تاًل" ت  323ًل  تاكرر   323  ت323اكررًل ت  321ت  265)لجفيرحان  لألتجى تلجثانونان( ت  244لألتجى تلجثانونان تلجثانجثان( ت
(  9)لجبااا     377ت  373ت  371ت  370ت  369)لجفيرحاان  لألتجى تلجثاانوناان( ت  361ت  360ت  358ت  354ت  342ت  341ت  340ت  336ت
 .( ان قنون  لجلينبنل  تفي لألحنله لألخرج لجىي ياص علق ن لجينون  4)لجبا   379( ت9  7  6لجباند ) 378ت

 .لا إثبنل لجصلث لجوشنر إجنا في لجفيرة لجسنأينتيننب جلوى ن  ت ت ق
 .تيننب لجصلث في  تن حنجن  نوت علق ن لج عنج  تبل  تقرترة لجقكن أنحنً 

تيىرح  على لجصاااااااالث لويضاااااااانء لج عنج لجنانئنن تجن  نوت ارفنعن أ ري  لالدعنء لجوبنشاااااااار  تحأار لجاننأن لجلنان بنقف حافقذ لجلينبن إذل  
 .قذهن  تال  ثر جلصلث على حينق لجوضرتر ان لجنريونحصل لجصلث  ثانء حاف

 مكرر )ب( 18املادة 

تننب لجىصنجث في لجنرلئن لجواصنص علق ن في لجبنب لجرلأع ان لجكىنب لجثنوي ان قنون  لجلينبنل تيكن  لجىصنجث أونج  حسنين أولرفن 
جنان ان لجغبرلء تصاااا ر بىشااااكقل ن قرلر ان رئنا انلا لجنبرلء تيقرر اقضاااار ينقلا  قرلفا تيلرض على انلا لجنبرلء العىونده تال 

 إال ب ذل لالعىوند تيل  لعىوند انلا لجنبرلء حنثنيًن جا تب ت  رسانح تيكن  جوقضار لجىصانجث في هذه لجقنجن قنة لجساا   تكن  لجىصانجث ونفذلً 



لجىافقذي  تيىنجى انلا لجنبرلء إخ نر لجانئ  لجلنح ساااانلء  نوت لج عنج ان بلجت قق  لجىقيق   ت لجوقنطون تيىرح  علنا لويضاااانء لج عنج  
قل لجىصاااااانجث أنونع  تتاااااانف ن تحأار لجاننأن لجلنان بنقف حافقذ لجلينبنل لجوقكنح ب ن على لجوى وقن في لجنلقلن إذل  لجنانئنن عن لجنلقلن ا

ت قلا  حن لجصالث قبل تاقرترة لجقكن أنحًن  فرذل حن لجىصانجث أل  تاقرترة لجقكن أنحًن ت ن  لجوقكنح علنا اقبنساًن وفنذًل ج ذل لجقكن جنب جا  ت
لجانئ  لجلنح أ ل  جنقف لجىافقذ اشااااااااااااافنعًن أنجوساااااااااااااىا لل لجوؤي ة جا  تيرفع لجانئ  لجلنح لج ل  إجى اقكون لجايض   لجغنص    يىي ح إجى

اشااااااااااااافنعًن ب ذه لجوساااااااااااااىا لل تاذ رة بر ي لجاننأن لجلنان تذجك خاله عشااااااااااااارة  تنح ان حنريخ حي توا  تيلرض على إح ج لج تلئر لجنانئنن 
اظره جىأار أيرلر اسااااااب  بنقف حافقذ لجلينبنل و نئنًن إذل حقييت ان إحونح لجىصاااااانجث تلسااااااىنفنئا  نفن أنجوقكون االي ة في غرفن لجوشاااااانرة ج

لجشااارت  تلإلجرلءلل لجواصااانص علق ن في هذه لجوندة تيكن  لجفصااال في لج ل  خاله خوسااان عشااار يناًن ااذ حنريخ عرااااا تبل  ساااونع 
 . قنله لجاننأن لجلنان تلجوقكنح علنا

توى   ثر لجىصااانجث إجى جونع لجوى وقن  ت لجوقكنح علق ن دت  لجوسااانو أوسااائنجقى ن لجىأديبنن تيي ح قل  لجىصااانجث ان   تفي جونع لألحنله
لجوى ن  ت لجوقكنح علق ن  ت ت قلااا لجغاانص تيننب ج خقر لحغاانذ  انفان لإلجرلءلل لجوىللياان أارعاندة إجرلءلل لجوقاانطواان في غقباان لجوقكنح 

 .ننً علنا في لألحكنح لجصندرة غننب
 مكررا   18املادة 

ذي تننب جلوى ن لجىصانجث في لجوغنجفنل ت ذجك في لجناث لجىي ال تلنق  علق ن تجنبًن أغقر لجغرلان  ت لجىي تلنق  علق ن جنلبيًن أنجقبا لج
 .ال ي،ي  ح ه لألقصى على سىن  ش ر

 .ن  ت ت قلا تيثبت ذجك في لجوقضرتعلى اقرر لجوقضر  ت لجاننأن لجلنان أقس  لألحنله    تلرض لجىصنجث على لجوى 
 تعلى لجوى ن لجذي يرغ  في لجىصانجث    ي فع  قبل رفع لج عنج لجنانئنن  ابلغًن تلنده ثل  لجق  لألقصاى جلغرلان لجويرر جلنريون  تيكن  

 .لج فع إجى خ،لون لجوقكون  ت لجاننأن لجلنان  ت إجى ان يرخص جا في ذجك ان تبير لجل ه
لجوى ن في لجىصااااانجث برفع لج عنج لجنانئنن إجى لجوقكون لجوغىصااااان إذل دفع ثلثي لجق  لألقصاااااى جلغرلان لجويررة جلنريون  ت تال تسااااايي ح   

 .دنون لجق  لألدوى لجويرر ج ن  ي ون  طثر  تذجك قبل ت تر حكن في لجونانع
 . عنج لجو وننتحايضي لج عنج لجنانئنن ب فع ابلغ لجىصنجث  تال تكن  ج ذل لالويضنء  ثر على لج

 20، 19 املواد

 الغنة
 
 
 
 
 
  
  



 الباب الثاني: يف مجع االستدالالت ورفع الدعوى 

 

 الفصل األول

 يف مأموري الضبط القضائي وواجباتهم

 

 21املادة 

 .تينح اأانر لجضبي لجيضنئي أنجبق  عن لجنرلئن تارحكبق ن  تجوع لالسى الالل لجىي حل،ح جلىقيق  تلج عنج 
 22املادة 

 .تكن  اأانرت لجضبي لجيضنئي حنألقن جلانئ  لجلنح تخنالقن إلشرلفا فنون يىلل  أأعونه تظنفى ن
تجلانئ  لجلنح    ت ل  إجى لجن ن لجوغىصااااااااان لجاظر في  ار  ل ان حيع ااا اغنجفن جنلجبنحا   ت حيصاااااااااقر في عولا  تجا    ت ل  رفع 

 . عنج لجنانئننلج عنج لجىأديبنن علنا  تهذل  لا ال تواع ان رفع لج
 23املادة 

 : ( تكن  ان اأانري لجضبي لجيضنئي في دتلئر لخىصنت ن)
 . عضنء لجاننأن لجلنان تالنتونهن-1
 .ابن  لجشرقن ت اانؤهن تلجكنوسىنبالل تلجوسنع ت   -2
 .رؤسنء ويي لجشرقن-3
 .لجلو  تاشنتخ لجبالد تاشنتخ لجغفرلء-4
 .لجق ي تن لجقكناننوظنر تت الء اق نل لجسكك -5

تجو يري  ان لجوقنفظنل تافىشااااااي اصاااااالقن لجىفىنر لجلنح بنبلرة لج لخلنن    يؤدتل لألعونه لجىي تينح ب ن اأانرت لجضاااااابي لجيضاااااانئي في 
 .دتلئر لخىصنت ن

 :ب( تيكن  ان اأانري لجضبي لجيضنئي في جونع  وقنء لجنو نرين)
 .لج لخلنن تفرتع ن أو يرينل لألانا ير تابن  إدلرة لجوبنح  لجلنان بنبلرة  -1
ا يرت لإلدلرلل تلألقساانح ترؤساانء لجوكنح  تلجوفىشاان  تلجضاابن  ت اانء لجشاارقن تلجكنوسااىنبالل تلجوساانع ت  تبنحثنل لجشاارقن لجلنالن  -2

 .أوصلقن لألان لجلنح تفي شل  لجبق  لجنانئي أو يرينل لألان
 .ابن  اصلقن لجسنن  -3
 .شرقن لجسكن لجق ي  تلجايل تلجونلتالل تابن  هذه لإلدلرةا ير لإلدلرة لجلنان ج-4
 .قنئ  تابن   سنو هننون لجشرقن-5
 .افىشن تبلرة لجسننحن -6



تيننب أيرلر ان تبير لجل ه أنالحفنق اع لجنبير لجوغىص حغنيل ألض لجونظفقن تااااافن اأانري لجضااااابي لجيضااااانئي أنجاسااااابن إجى لجنرلئن 
 .كن  اىللين أأعونه تظنئف نلجىي حيع في دلئرة لخىصنت ن تح

تحلىبر لجاصنص لجنلردة في لجينلوقن تلجورلسنن تلجيرلرلل لألخرج أشأ  حغنيل ألض لجونظفقن لخىصنص اأانري لجضبي لجيضنئي أوثنأن  
 .قرلرلل تندرة ان تبير لجل ه أنالحفنق اع لجنبير لجوغىص

 24املادة 

لجىبلنغنل تلجشااااااكنتج لجىي حرد إجق ن أشااااااأ  لجنرلئن  ت   يبلثنل ب ن فنرًل إجى لجاننأن لجلنانو تن  على اأانري لجضاااااابي لجيضاااااانئي    تيبلنل 
تين  علق ن تعلى ارءتساااق ن    تقصااالنل على جونع لإلتضااانحنل  تينرتل لجولنيانل لجالبان جىسااا قل حقيق  لجنقنئع لجىي حبلغ إجق ن   ت 

 .ذتل جونع لجنسنئل لجىقفظنن لجالبان جلوقنفظن على  دجن لجنريونلجىي تللان  ب ن أأتن  نفنن  نوتو تعلق ن    يىغ
تين     حثبت جونع لإلجرلءلل لجىي تينح ب ن اأانرت لجضااااابي لجيضااااانئي في اقناااااار انقع علق ن اا ن يبقن ب ن تقت لحغنذ لإلجرلءلل  

لجذين ساااولنل  تحرسااال لجوقناااار إجى لجاننأن تاكن  حصااانجاو تين     حشاااول حلك لجوقناااار بيندة على ان حي ح حندنع لجشااا ند تلجغبرلء 
 .لجلنان اع لألترلق تلألشننء لجوضبنقن

 مكررا   24املادة 

على اأانري لجضاابي لجيضاانئي تارؤسااق ن ترجنه لجساال ن لجلنان    يبربتل ان يثبت شااغصااننح ن تتاافنح ن عا  ابنشاارة  ي عول  ت إجرلء 
 .لجنلج  أ ال  لجلول  ت لإلجرلء, تذجك دت  إخاله بىندنع لجن،لء لجىأديبيااصنص علنا قنونوًن  تال يىرح  على اغنجفن هذل 

 25املادة 

جكل ان علن بنقنع جريون تننب جلاننأن لجلنان رفع لج عنج عا ن أغقر شاااااااااااااكنج  ت قل     يبلغ لجاننأن لجلنان  ت  ح  اأانري لجضااااااااااااابي 
 .لجيضنئي عا ن

 26املادة 

وناققن  ت لجوكلفقن أغ ان عنان  ثانء حأدتن عولا  ت أسااااب  حأديىا بنقنع جريون ان لجنرلئن لجىي تن  على  ل ان علن ان لجونظفقن لجل
تننب جلانانأان لجلاناان رفع لجا عنج عا ان أغقر شااااااااااااااكنج  ت قلا      يبلغ عا ان فنرل لجانانأان لجلاناان   ت  قرب ااأانر ان ااأانري لجضاااااااااااااابي 

 .لجيضنئي
 27املادة 

نريون    ت نن وفساااا ا ًنًن أقينق ا ونن في لجشاااكنج لجىي تي ا ن إجى لجاننأن لجلنان   ت إجى  ح   جكل ان ي عي حصااانه اااارر جا ان لج
 .اأانري لجضبي لجيضنئي

 .تفي هذه لجقنجن لألخقرة تينح لجوأانر لجوذ نر بىقنيل لجشكنج إجى لجاننأن لجلنان اع لجوقضر لجذي تقرره
 .قناي لجىقيق     حققل ال ن لجشكنج لجوذ نرةتعلى لجاننأن لجلنان عا  إحنجن لج عنج إجى 

 28املادة 

لجشااااااكنج لجىي ال ي عي فق ن اي ا ن أقينق ا ونن حل  ان قبقل لجىبلنغنلو تال تلىبر لجشاااااانطي ا ًنن أقينق ا ونن إال إذل تاااااار  بذجك في 
 .شكنله  ت في ترقن اي ان ااا أل  ذجك   ت إذل قل  في إح لهون حلنيضن ان



  
 29املادة 

جوأانري لجضاابي لجيضاانئي  ثانء جوع لالسااى الالل    تسااولنل  قنله ان تكن  ج ي ن اللنانل عن لجنقنئع لجنانئنن تارحكبق ن  ت   تسااأجنل  
 .لجوى ن عن ذجك  تج ن    تسىلقانل أنألقبنء تغقرهن ان  هل لجغبرة تي لبنل ر ي ن شف نًن  ت أنجكىنأن

 .لجنوقن إال إذل خنف  ال تسى نع فنون أل  سونع لجش ندة بنوقن تال تننب ج ن حقلنف لجش ند  ت لجغبرلء
  

 الفصل الثاني

 يف التلبس باجلرمية

  

 30املادة 

 .حكن  لجنريون اىلبسًن ب ن حنه لرحكنب ن  ت عي  لرحكنب ن ببرهن تسقرة
لجصاااانن  إثر تقنع ن   ت إذل تج  ارحكب ن أل  تقنع ن بنقت  تحلىبر لجنريون اىلبسااااًن ب ن إذل حبع لجوناي علنا ارحكب ن   ت حبلىا لجلنان اع  

قري  حنااًل آالل  ت  سالقن  ت  اىلن  ت  ترلقن  ت  شاننء  خرج تساى ه اا ن على  وا فنعل  ت شاريك فق ن   ت إذل تج ل أا في هذل لجنقت 
  آثنر  ت عالانل حفق  ذجك

 31املادة 

أنانتن  ت جاقن    ياىيل فنرًل إجى اقل لجنلقلن  تيلنين لآلثنر لجوندتن جلنريون   تن  على اأانر لجضااااااااااااابي لجيضااااااااااااانئي في حنجن لجىلبا
تيقنفظ علق ن  تيثبت حنجن لألانطن تلألشااغنص  ت ل ان تفق  في  شااف لجق نين  تيسااوع  قنله ان  ن  حنااارًل   ت ان توكن لجقصاانه  

 .ااا على إتضنحنل في شأ  لجنلقلن تارحكب ن
جانانأان لجلاناان فنرًل أانوىيانجاا تينا  على لجانانأان لجلاناان أونرد إخ انرهان أناانتان اىلبا ب ان لالوىيانه فنرًل إجى اقال تينا  علناا    ُتغ ر ل

 .لجنلقلن
 32املادة 

جوأانر لجضاااااااااابي لجيضاااااااااانئي عا  لوىينجا في حنجن لجىلبا أنجنرلئن    تواع لجقنااااااااااارين ان ابنرحن اقل لجنلقلن  ت لالبىلند عاا حىى يىن 
 .ضر  تجا    تسىقضر في لجقنه ان توكن لجقصنه ااا على إتضنحنل في شأ  لجنلقلنحقرير لجوق

 33املادة 

إذل خنجف  ح  ان لجقنااارين  ار اأانري لجضاابي لجيضاانئي تفيًن جلوندة لجساانأين   ت لاىاع  ح  اون دعنهن  عن لجقضاانر يذ ر ذجك في 
 . نً لجوقضر تيقكن على لجوغنجف أغرلان ال ح،ي  على ثالثقن جاق

 .تيكن  لجقكن بذجك ان لجوقكون لجن،ئنن بانًء على لجوقضر لجذي تقرره اأانر لجضبي لجيضنئي
 
  



 الفصل الثالث

 يف القبض على املتهم 

  

 34املادة 

أنج بض جوأانر لجضااابي لجيضااانئي في  حنله لجىلبا أنجنانتنل  ت أنجناث لجىي تلنق  علق ن أنجقبا جو ة ح،ي  على ثالثن  شااا ر,    تأار 
 .على لجوى ن لجقنار لجذي حنج  دالئل  نفنن على لح ناا

 35املادة 

إذل جن تكن لجوى ن حنااارًل في لألحنله لجوبقان في لجوندة لجساانأين جنب جوأانر لجضاابي لجيضاانئي    تصاا ر  ارًل أضااب ا تاحضاانره  تيذ ر 
 .ذجك في لجوقضر

تج ل دالئل  نفنن على لح نح شاااغص أنرحكنب جانتن  ت جاقن سااارقن  ت وصااا   ت حل    ت في غقر لألحنله لجوبقان في لجوندة لجسااانأين إذل  
شاا ي  تاينتان جرجنه لجساال ن لجلنان أنجينة تلجلاف  جنب جوأانر لجضاابي لجيضاانئي    يىغذ لإلجرلءلل لجىقفظنن لجوانساابن  ت   ت ل  فنرًل 

 .ان لجاننأن لجلنان    حص ر  ارًل أنج بض علنا
 .نله حافذ  تلار لجضبي تلإلحضنر تلإلجرلءلل لجىقفظنن بنلس ن  ح  لجوقضرين  ت بنلس ن رجنه لجسل ن لجلنانتفي جونع لألح

 36املادة 

تن  على اأانر لجضابي لجيضانئي    تساوع فنرًل  قنله لجوى ن لجوضابن   تاذل جن تأل أون يبرئا  يرسالا في ا ج  ربع تعشارين سانعن إجى  
 .لجوغىصنلجاننأن لجلنان 

 .تين  على لجاننأن لجلنان    حسىننبا في ظرف  ربع تعشرين سنعن  ثن حأار أنج بض علنا  ت أرقالق سرلحا
 37املادة 

جكل ان شنه  لجننوي اىلبسًن أنانتن  ت أناقن تننب فق ن قنونون لجقبا لالحىننقي     تسلوا إجى  قرب رجنه لجسل ن لجلنان دت  لحىننل 
 .إجى  ار أضب ا

 38املادة 

جرجنه لجساااال ن لجلنان  في لجناث لجوىلبا ب ن لجىي تننب لجقكن فق ن أنجقبا     تقضاااارتل لجوى ن تيساااالونه إجى  قرب اأانر ان اأانري 
 .لجضبي لجيضنئي

  .تج ن ذجك  تضًن في لجنرلئن لألخرج لجوىلبا ب ن إذل جن توكن الرفن شغصنن لجوى ن
 39املادة 

)فيرة ثنونن( ان هذل لجينون  فروا إذل  نوت لجنريون لجوىلبا ب ن اون يىنقف رفع لج عنج    9نص علق ن في لجوندة فنون ع ل لألحنله لجواصااااااا
لجلونانن عا ن على شكنج فال تننب لج بض على لجوى ن إال إذل تر  أنجشكنج ان تولك حي تو ن تيننب في هذه لجقنجن    حكن  لجشكنج  

 .جلنانجون تكن  حنارًل ان رجنه لجسل ن ل
  



 40املادة 

ال تننب لج بض على  ي إوسن   ت حبسا إال أأار ان لجسل نل لجوغىصن بذجك قنونوًن   ون حن  النالىا أون تقفظ علنا  رلان لإلوسن   
 .تال تننب إيذلؤه ب ونًن  ت الانينً 

 41املادة 

 .ال تننب حبا  ي إوسن  إال في لجسنن  لجوغصصن جذجك
سااااانن قبنه  ي إوسااااان  فنا إال أويىضاااااى  ار انقع علنا ان لجسااااال ن لجوغىصااااان  ت ال يب نا أل  لجو ة لجوق دة ب ذل تال تننب جوأانر  ي 

 .لألار
 42املادة 

جكل ان  عضاااااااااااانء لجاننأن لجلنان ترؤساااااااااااانء تت الء لجوقنطن لالبى لئنن تلالسااااااااااااىئانفنن بينرة لجساااااااااااانن  لجلنان تلجور ،ين لجونجندة في دتلئر  
ان ع ح تجند اقبنو أصفن غقر قنونونن تج ن    تّ للنل على دفنحر لجسنن تعلى  تلار لج بض تلجقبا ت   تأخذتل  لخىصنت ن تلجىأط   

تانرًل اا ن ت   يّىصالنل أأي اقبنو تيساولنل ااا  ي شاكنج يري     ُيب ي ن ج ن تعلى ا ير تانظفي لجسانن     ُتيّ انل ج ن  ل اسانع ة 
 .نو نجقصنج ن على لجوللنانل لجىي ت لب

 43املادة 

تعلى لجوأانر  -جكل اسااااانن  لجق  في    ُتيّ ح في  ي تقت جوأانر لجسااااانن شاااااكنج  ىنأنً   ت شاااااف نًن تي ل  ااا حبلنغ ن جلاننأن لجلنان  
 .قبنج ن تحبلنغ ن في لجقنه أل  إثبنح ن في سنل ُتل  جذجك في لجسنن
ر  ح   عضانء لجاننأن لجلنان   تجكل ان علن بنجند اقبنو أصافن غقر قنونونن  ت في اقل غقر تعلنا أونرد    -اغصاص جلقبا    ُتغ ر

 -علواا    ياىيال فنرًل إجى لجوقال لجونجند أاا لجوقبنو ت   تينح أارجرلء لجىقيق  ت   تاأار أانإلفرلل عن لجوقبنو أصاااااااااااااافان غقر قانونونان  
  .تعلنا    ُتقرر اقضرًل بذجك

 44املادة 

 .ي ع أقينق ا وننتجن جن  62حسري في ح  لجشنطي لجوندة 
  

 الفصل الرابع 

 يف دخول املنازل وتفتيشها وتفتيش األشخاص

  

 45املادة 

ال تننب جرجنه لجساال ن لج خنه في  ي اقل اسااكن  إال في لألحنله لجوبقان في لجينون    ت في حنجن قل  لجوساانع ة ان لج لخل   ت في 
 .حنجن لجقري   ت لجغرق  ت ان شنأا ذجك

 
  



 46املادة 

 .في لألحنله لجىي تننب فق ن لج بض قنونوًن على لجوى ن تننب جوأانر لجضبي لجيضنئي    تفىشا
 .تاذل  ن  لجوى ن  وثى  تج     تكن  لجىفىنر أولرفن  وثى يا ب ن جذجك اأانر لجضبي لجيضنئي

 47املادة 
 ايضي أل ح دسىنريى ن

 48املادة 

 الغنة
 49املادة 

اا،ه لجوى ن قرلئن قنين ااااا  لجوى ن  ت شااااغص انجند فنا على  وا تغفي الا شااااقئن تفق  في  شااااف لجق نين  جنب إذل قنات  ثانء حفىنر  
 .جوأانر لجضبي لجيضنئي    تفىشا

 50املادة 

 .ال تننب لجىفىنر إال جلبق  عن لألشننء لجغنتن أنجنريون لجننري جوع لالسى الالل  ت حصنه لجىقيق  أشأو ن
ان  ثانء لجىفىنر تجند  شننء حل  حننبح ن جريون   ت حفق  في  شف لجق نين في جريون  خرج  جنب جوأانر لجضبي تاع ذجك إذل ظ ر عر 
  .لجيضنئي    تضب  ن

 51املادة 

تقصاااال لجىفىنر أقضاااانر لجوى ن  ت ان ياقبا عاا  لون  اكن ذجك  تاال فنن     تكن  أقضاااانر شاااانه ين  تيكن  هذل  لجشاااانه ل  أي ر 
 . قنربا لجبنجغقن  ت ان لجينقاقن الا أنجوا،ه  ت ان لجنقرل   تيثبت ذجك في لجوقضر لإلاكن  ان

 52املادة 

  .إذل تج ل في اا،ه لجوى ن  ترلق اغىنان  ت اغلفن أأتن قريين  خرج  فال تننب جوأانر لجضبي لجيضنئي    تفض ن
 53املادة 

 .لألانطن لجىي ب ن آثنر  ت  شننء حفق  في  شف لجق نين  تج ن    ت نونل حرلسًن علق نجوأانري لجضبي لجيضنئي    تضلنل لألخىنح على 
تين  علق ن إخ نر لجاننأن لجلنان بذجك في لجقنه  تعلى لجاننأن إذل ان ر ل اااااااااااارترة ذجك لإلجرلء    حرفع لألار إجى لجينااااااااااااي لجن،ئي 

 .إلقرلره
 54املادة 

 .لجيناي ان لألار لجذي  ت ره ألريضن تي ا ن إجى لجاننأن لجلنان  تعلق ن رفع لجىظلن إجى لجيناي فنرلً جقنئ، لجلينر    يىظلن  انح 
 55املادة 

جوأانري لجضااابي لجيضااانئي    تضاااب نل لألترلق تلألسااالقن تلآلالل  ت ل ان تقىول    تكن  ق  لساااىلول في لرحكنب لجنريون   ت وى  عن  
 .ون  ت ل ان تفق  في  شف لجق نينلرحكنب ن   ت ان تقلت علنا لجنري



تحلرض هذه لألشاااااننء على لجوى ن  تي ل  ااا إب لء االحظنحا علق نو تيلول بذجك اقضااااار ينقع علنا ان لجوى ن   ت يذ ر فنا لاىانعا 
  .عن لجىندنع

 56املادة 

شااااااريي دلخل لجغىن حنريخ لجوقضاااااار    حناااااااع لألشااااااننء تلألترلق لجىي حضاااااابي في حرب اغل  تحربي  لون  اكن  تيغىن علق ن تيكى  على
 .لجوقرر أضبي حلك لألشننء  تيشنر إجى لجونانع لجذي حصل لجضبي ان  جلا

 57املادة 

إال أقضااانر لجوى ن  ت ت قلا تان ااااب ت عا ه هذه لألشاااننء   ت أل  دعنح ن   56ت  53ال تننب فض لألخىنح لجوناااانعن قبين جلوندحقن 
 .جذجك

 58املادة 

إجى علوا أسااب  لجىفىنر اللنانل عن لألشااننء تلألترلق لجوضاابنقن  ت فضااى ب ن إجى  ي شااغص غقر ذي تاافن    طل ان تكن  ق  تتاال
  .ان قنون  لجلينبنل 310 ت لوىفع ب ن أأتن قريين  نوت  تلنق  أنجلينبنل لجويررة أنجوندة 

 59املادة 

 .ص ق علق ن ان اأانر لجضبي لجيضنئيإذل  ن  جون اب ت عا ه لألترلق اصلقن عنجلن فق ن  حل ى جا تنرة اا ن ا
 60املادة 

 .جوأانري لجضبي لجيضنئي في حنجن دننا ن بنلجبنح ن    تسىلقانل ابنشرة أنجينة لجلسكرين
  

 الفصل اخلامس 

 يف تصرفات النيابة العامة يف التهمة بعد مجع االستدالالت

 

 61املادة 

 .لج عنج  حأار أقفظ لألترلقإذل ر ل لجاننأن لجلنان    ال اقل جلسقر في 
 62املادة 

إذل  تاااااااااااااا رل لجانانأان لجلاناان  ارًل أانجقفظ  تجا  علق ان    حللااا إجى لجوناي علناا تاجى لجوا عي أانجقينق لجوا ونان  فارذل حنفي  حا هوان   ان  
  .لإلعال  جنرثىا جولًن في اقل إقناىا

 63املادة 

   لج عنج تاااانجقن جرفل ن بانًء على لالسااااى الالل لجىي جولت حكلف لجوى ن أنجقضاااانر    إذل ر ل لجاننأن لجلنان في انلد لجوغنجفنل تلجناث
 .ابنشرًة  انح لجوقكون لجوغىصن

ان هاذل لجيانون   ت    حىنجى هي لجىقيق  قبياًن   64تجلانانأان لجلاناان في انلد لجناث تلجناانتانل    ح لا  وا ب قانض جلىقيق  قبياًن جلواندة  
 .ل لجينون  تان أل هن ان هذ 199جلوندة 



ان قنون  لجلينبنل ال تننب جغقر لجانئ  لجلنح  ت لجوقناي لجلنح  ت رئنا لجاننأن لجلنان   123تفنون ع ل لجنرلئن لجوشااااااااااانر إجق ن في لجوندة  
 .رفع لج عنج لجنانئنن ا  انظف  ت اسىغ ح عنح  ت  ح  رجنه لجضبي جنانتن  ت جاقن تقلت ااا  ثانء حأدتن تظنفىا  ت أسبب ن

ان هذل لجينون , تننب جلوى ن عا  رفع لج عنج علنا أ ري  لالدعنء لجوبنشااااار    ياق  عاا في  تن ارحلن   237ساااااىثانء ان حكن لجوندة  تل
 .طنوت علق ن لج عنج ت قاًل جىي تن دفنعا, تذجك اع ع ح لإلخاله أون جلوقكون ان ح  في    حأار أقضنره شغصننً 

  
 مبعرفة قاضي التحقيق الباب الثالث: يف التحقيق  

 

 الفصل األول

 يف تعيني قاضي التحقيق 

  

 64املادة 

إذل ر ل لجاننأن لجلنان في انلد لجنانتنل تلجناث    حقيق  لج عنج أولرفن قناااااااااااى لجىقيق   طثر االءان أنجاظر إجى ظرتف ن لجغنتاااااااااان   
لجوغىصاااااااان و ب  ح  قضاااااااانح ن جوبنشاااااااارة هذل لجىقيق   تيكن  جنب ج ن في  تن حنجن  نوت علق ن لج عنج    ح ل  ان لجوقكون لالبى لئنن 

لجا ب أيرلر ان لجنوعنن لجلنان جلوقكون  ت ان حفنااااا في ذجك في ب لتن  ل عنح قضااانئي  تفي هذه لجقنجن تكن  لجينااااي لجوا تب هن 
 .لجوغىص دت  غقره أرجرلء لجىقيق  ان تقت ابنشرحا جا

  إذل جن حكن لج عنج انج ن ااااا  انظف  ت اسااااىغ ح عنح  ت  ح  رجنه لجضاااابي أنريون تقلت تيننب جلوى ن  ت جلو عي أنجقينق لجو ونن
ااا  ثانء حأدتن تظنفىا  ت أسااااااابب ن     ت ل  ان لجوقكون لالبى لئنن إتااااااا لر قرلر ب ذل لجا ب  تحصااااااا ر لجنوعنن لجلنان جلوقكون  ت ان 

 .ل  سونع  قنله لجاننأن لجلنانحفناا لجيرلر إذل حقييت لألسبنب لجوبقان أنجفيرة لجسنأين أ
 .تحسىور لجاننأن لجلنان في لجىقيق  حىى يبنشره لجيناي لجوا تب في حنجن ت تر قرلر بذجك

 65املادة 

جنبير لجل ه    ت ل  ان اقكون لالساااااااااااىئانف و ب قنض جىقيق  جريون القان  ت جرلئن ان ونع القن  تيكن  لجا ب أيرلر ان لجنوعنن 
جلوقكون  ت ان حفناا في ذجك في ب لتن  ل عنح قضنئي  تفي هذه لجقنجن تكن  لجيناي لجوا تب هن لجوغىص دت  غقره أرجرلء لجلنان  

 .لجىقيق  ان تقت ابنشرحا جا
 66املادة 

سااىن  شاا ر ان  ان هذل لجيرلر أينون     يان، لجىقيق  خاله ا ة ال حننتب  65ت  64على قناااي لجىقيق  لجوا تب تفيًن ألحكنح لجوندحقن  
 .تقت ابنشرحا  إال إذل حنه دت  ذجك ايىضى حسىل،اا ارترلل لجىقيق 

فرذل قنح لجويىضااااااااى تج  علنا لجلرض على لجنوعنن لجلنان  ت ان حفناااااااااا في إتاااااااا لر قرلر لجا ب  أقساااااااا  لألحنله  جىن ي ه جو ة ال 
 .حننتب سىن  ش ر



لجوا تب إجرلءلل عرض لج عنج تفيًن ألحكنح لجفيرة لجسااانأين ان هذه لجوندة  و بت لجنوعنن تاذل غنب لجويىضاااى  ت خنجف قنااااي لجىقيق  
 .لجلنان  ت ان حفناا قنانًن آخر السىكونه لجىقيق 

 67املادة 

لجن نل ال تننب جيناااااااااااي لجىقيق  ابنشاااااااااارة لجىقيق  في جريون القان إال بانء على قل  ان لجاننأن لجلنان  ت بانء على إحنجى ن إجنا ان 
 .لألخرج لجواصنص علق ن في لجينون  

 68املادة 

 الغنة
 

 الفصل الثاني

 يف مباشرة التحقيق ويف دخول املدعي باحلقوق املدنية واملسئول عنها يف التحقيق

 

 69املادة 

 .اىى  حقلت لج عنج إجى قناي لجىقيق   ن  اغىصًن دت  غقره بىق ني ن
 70املادة 

 ح   عضاانء لجاننأن لجلنان  ت  ح  اأانري لجضاابي لجيضاانئي لج ننح ألول القن  ت  طثر ان  عونه لجىقيق  ع ل  جيناااي لجىقيق     تكلف 
 .لسىننلب لجوى ن  تيكن  جلوا تب في ح تد و أا  ل لجسل ن لجىي جيناي لجىقيق 

كون لجن ن  ت  ح   عضااانء لجاننأن لجلنان تجا إذل دعت لجقنه الحغنذ إجرلء ان لإلجرلءلل خنرل دلئرة لخىصااانتاااا    ُتكلّرف أا قنااااي اق
 . ت  ح  اأانري لجضبي لجيضنئي ب ن

 .تجليناي لجوا تب    تكلف بذجك عا  لجضرترة  ح   عضنء لجاننأن لجلنان  ت  ح  اأانري لجضبي لجيضنئي قبيًن جلفيرة لألتجى
 .لقىضت اصلقن لجىقيق  ذجكتين  على قناي لجىقيق     ياىيل بافسا جل ننح ب ذل لإلجرلء  لون 

 71املادة 

تن  على قناااي لجىقيق  في جونع لألحنله لجىي يا ب فق ن غقره إلجرلء ألض حق نينل    يبقن لجوساانئل لجو لنب حق ني ن تلإلجرلءلل 
 .لجو لنب لحغنذهن

ى فق ن فنلل لجنقت اىى  ن  اىصاال تجلوا تب    تنري  ي عول آخر ان  عونه لجىقيق    ت    تساىننب لجوى ن في لألحنله لجىي تغشا
 .أنجلول لجوا تب جا تالبان في  شف لجق نين

 72املادة 

تكن  جيناااااي لجىقيق  ان جلوقكون ان لالخىصاااانتاااانل فنون يىلل  باظنح لجنلساااانو تيننب لج لن في لألحكنح لجىي تصاااا رهن تفيًن جون هن 
 .ايرر جل لن في لألحكنح لجصندرة ان لجيناي لجن،ئي

  



 73املادة 

تسااااىصااااق  قناااااي لجىقيق  في جونع إجرلءلحا  نحبًن ان  ىنب لجوقكون ينقع الا لجوقنااااار  تحقفظ هذه لجوقنااااار اع لألتلار تبنقي 
 .لألترلق في قلن  ىنب لجوقكون

 74املادة 

ئع القان أأعونج ن أنجسااااااارعن على لجنوعنن لجلنان جلوقكون  ت ان حفنااااااااا لإلشااااااارلف لإلدلري على دننح لجيضااااااانة لجذين يا بن  جىقيق  تقن
  .لجالبان تعلى ارلعنح ن جلونلعق  لجويررة في لجينون  

 75املادة 

حلىبر إجرلءلل لجىقيق  ذلح ن تلجاىنئ  لجىي حساااافر عا ن ان لألساااارلرو تين  على قضاااانة لجىقيق  ت عضاااانء لجاننأن لجلنان تاساااانع ي ن ان 
وا أسااااب  تظنفى ن  ت ا اى ن ع ح إفشاااانئ ن  تان تغنجف ذجك اا ن تلنق  قبيًن  طىنب تخبرلء تغقرهن اون يىصاااالن  أنجىقيق   ت تقضاااارت 

 .ان قنون  لجلينبنل 310جلوندة 
 76املادة 

 .جون جقيا ارر ان لجنريون    ي عي أقينق ا ونن  ثانء لجىقيق  في لج عنج 
  .تيفصل قناي لجىقيق  و نئنًن في قبنجا ب ذه لجصفن في لجىقيق 

 77املادة 

لجلنان تجلوى ن تجلوناي علنا تجلو عي أنجقينق لجو ونن تجلوساااائنه عا ن تجن الئ ن    تقضاااارتل جونع إجرلءلل لجىقيق و تجيناااااي   جلاننأن
لجىقيق     تنري لجىقيق  في غقبى ن اىى ر ج ااااااااااااااارترة ذجاك إلظ انر لجق نيان  تبونرد لوى انء حلاك لجضاااااااااااااارترة يبنث ج ن لالقالع على  

 .لجىقيق 
جىقيق     يبنشااااار في حنجن لالساااااىلننه ألض إجرلءلل لجىقيق  في غقبن لجغصااااانحو تج ؤالء لجق  في لالقالع على  تاع ذجك فلينااااااي ل

 .لألترلق لجوثبىن ج ذه لإلجرلءلل
 .تجلغصنح لجق  دلئوًن في لسىصقنب ت الئ ن في لجىقيق 

 78املادة 

 .تغ ر لجغصنح أنجقنح لجذي يبنشر فنا لجيناي إجرلءلل لجىقيق  تبوكنو ن
 79املادة 

تنا  على  ال ان لجوناي علناا تلجوا عي أانجقينق لجوا ونان تلجوساااااااااااااائنه عا ان    تلقن جاا اقاًل في لجبلا ة لجكانئن فق ان ار ، لجوقكوان لجىي 
  .تنري فق ن لجىقيق  إذل جن تكن ا نوًن فق نو تاذل جن تفلل ذجك  تكن  إعالوا في قلن لجكىنب أكل ان يل،ح إعالوا أا تقنقن

 80املادة 

 .جلاننأن لجلنان لالقالع في  ي تقت على لألترلق جىيف على ان جرج في لجىقيق   على  ال يىرح  على ذجك حأخقر لجسقر فنا
 
  



 81املادة 

 .جلاننأن لجلنان تبنقي لجغصنح    تي انل إجى قناي لجىقيق  لج فنع تلج لبنل لجىي يرت  حي تو ن  ثانء لجىقيق 
 82املادة 

 .تفصل قناي لجىقيق  في ظرف  ربع تعشرين سنعن في لج فنع تلج لبنل لجوي ان إجنا  تيبقن لألسبنب لجىي تسىا  إجق ن
 83املادة 

إذل جن حكن  تلار قنااااااااي لجىقيق  تااااااا رل في انلج ن لجغصااااااانح  حبلغ إجى لجاننأن لجلنان تعلق ن    حللا ن ج ن في ظرف  ربع تعشااااااارين  
 .سنعن ان حنريخ ت ترهن

 84املادة 

إال جلوى ن تجلوناي علنا تجلو عي أنجقينق لجو ونن تجلوسااائنه عا ن    ت لبنل على وفيى ن  ثانء لجىقيق  تااانرًل ان لألترلق  تن  ن  ونع ن  
 .إذل  ن  لجىقيق  حنتاًل أغقر حضنرهن بانء على قرلر تندر بذجك

  
 الفصل الثالث

 يف ندب اخلرباء

  

 85املادة 

 .لسىل،ح إثبنل لجقنجن لالسىلنون أ بق   ت غقره ان لجغبرلء  تن  على قناي لجىقيق  لجقضنر تقت لجلول تاالحظىاإذل 
تاذل لقىضااى لألار إثبنل لجقنجن ب ت  حضاانر قناااي لجىقيق  وظرًل إجى ااارترة لج ننح ببلض  عونه حقضااقرين  ت حننرب اىكررة  ت ألي 

 .ص ر  ارًل يبقن فنا  ونلع لجىق نينل تان يرلد إثبنل حنجىاسب  آخر  تج  على قناي لجىقيق     ت
 .تيننب في جونع لألحنله    يؤدي لجغبقر اأانريىا أغقر حضنر لجغصنح

 86املادة 

 .تن  على لجغبرلء    تقلفنل  انح قناي لجىقيق  توقاًن على    يب تل ر ي ن أنجذان تعلق ن    تي انل حيريرهن  ىنأن
 87املادة 

 .تق د قناي لجىقيق  انلندًل جلغبقر جني ح حيريره فنا  تجليناي    تسىب ه أا خبقرًل آخر إذل جن تي ح لجىيرير في لجونلند لجوق د
 88املادة 

جلوى ن    تساىلقن أغبقر لساىشانري تي ل  حوكقاا ان لالقالع على لألترلق تسانئر ان ساب  حي توا جلغبقر لجولقن ان قبل لجينااي  على  
 . ال يىرح  على ذجك حأخقر لجسقر في لج عنج 

 
 
 



 89املادة 

جلغصانح رد لجغبقر إذل تج ل  سابنب قنين ح عن جذجك  تيي ح قل  لجرد إجى قنااي لجىقيق  جلفصال فنا  تين     حبقن فنا  سابنب لجردو  
 .تعلى لجيناي لجفصل فنا في ا ة ثالثن  تنح ان ينح حي توا

 .ىورلر لجغبقر في عولا إال في حنجن لالسىلننه أأار ان لجينايتيىرح  على هذل لج ل  ع ح لس
  

 الفصل الرابع 

 يف االنتقال والتفتيش وضبط األشياء املتعلقة باجلرمية

 

 90املادة 

إثبنل ياىيل قنااااااااااي لجىقيق  إجى  ي اكن   لون ر ج ذجك جقثبت حنجن لألاكان تلألشاااااااااننء تلألشاااااااااغنص تتجند لجنريون اندتًن ت ل ان يل،ح 
 .حنجىا
 91املادة 

حفىنر لجوانبه عول ان  عونه لجىقيق  تال تننب لالجىننء إجنا إال أويىضااااااى  ار ان قناااااااي لجىقيق  بانًء على لح نح انجا إجى شااااااغص 
ء حىلل   ت نن في لجوا،ه لجورلد حفىنشااااااااااا أنرحكنب جانتن  ت جاقن  ت أنشااااااااااىرلطا في لرحكنب ن  ت إذل تج ل قرلئن ح ه على  وا حنئ، ألشاااااااااانن

 .أنجنريون
تجيناي لجىقيق     تفىر  ي اكن  تيضبي فنا لألترلق تلألسلقن ت ل ان تقىول  وا لسىلول في لرحكنب لجنريون  ت وى  عا ن  ت تقلت 

 .علنا ت ل ان تفق  في  شف لجق نين
 .تفي جونع لألحنله تن     تكن   ار لجىفىنر اسببنً 

 92املادة 

 .لجوى ن  ت ان ياقبا عاا إ   اكن ذجكتقصل لجىفىنر أقضنر 
 .تاذل حصل لجىفىنر في اا،ه غقر لجوى ن ي عى تنحبا جلقضنر بافسا  ت بنلس ن ان ياقبا عاا إ   اكن ذجك

 93املادة 

 .على قناي لجىقيق   لون ر ج ارترة جالوىينه ج اكان  ت جلىفىنر    تغ ر بذجك لجاننأن لجلنان
 94املادة 

  تفىر لجوى ن  تجا    تفىر غقر لجوى ن إذل لحضااااث ان  انرلل قنين  وا تغفي  شااااننء حفق  في  شااااف لجق نينو تيرلعى جيناااااي لجىقيق   
 .46في لجىفىنر حكن لجفيرة لجثنونن ان لجوندة 

 
 
  



 95املادة 

لجبري  تجونع لجبردننل ج ج اكنح  جينااااي لجىقيق     تأار أضااابي جونع لجغ نأنل تلجرسااانئل تلجنرلئ  تلجو بنعنل تلج رتد ج ج اكنح  
لجبرق ت   تأار أورلدبن لجوقندثنل لجسالكنن تلجالسالكنن  ت إجرلء حسانقالل ألحندي  جرل في اكن  خنص اىى  ن  جذجك فنئ ة في ظ نر 

 .لجق نين في جانتن  ت في جاقن النق  علق ن أنجقبا جو ة ح،ي  على ثالثن  ش ر
ضاابي  ت لالقالع  ت لجورلدبن  ت لجىساانقل بانًء على  ار اسااب  تجو ة ال ح،ي  على ثالثقن يناًن قنبلن  تفي جونع لألحنله تن     تكن  لج

 .جلىن ي  جو ة  ت ا د  خرج اونثلن
 مكررا   95املادة 

اكررًل    166جرئنا لجوقكون لالبى لئنن لجوغىصاااااان في حنجن دننح دالئل قنين على    ارحك  إح ج لجنرلئن لجواصاااااانص علق ن في لجوندحقن 
اكررًل ان قنون  لجلينبنل ق  لساااااااااااىلن  في لرحكنب ن أن نب حلنفنوي القن    تأار بانًء على حيرير ا ير عنح اصااااااااااالقن لجىلغرلفنل   308ت

 .تلجىلنفنونل تشكنج لجوناي علنا في لجنريون لجوذ نرة بناع ج نب لجىلنفن  لجوذ نر حقت لجرقنأن جلو ة لجىي تق دهن
 96املادة 

ينااااااي لجىقيق     تضااااابي ج ج لجو لفع عن لجوى ن  ت لجغبقر لالساااااىشااااانري لألترلق تلجوساااااىا لل لجىي سااااالو ن لجوى ن ج ون ألدلء ال تننب ج
 .لجو ون لجىي ع   إجق ون ب ن تال لجورلسالل لجوىبندجن بقا ون في لجيضنن

 97املادة 

لجوضاابنقن  على    يىن هذل إذل  اكن أقضاانر لجوى ن تلجقنئ، ج ن ت لع قناااي لجىقيق  تح ه على لجغ نأنل تلجرساانئل تلألترلق لألخرج 
 . ت لجورسلن إجنا تي ت  االحظنح ن علق ن

تجا عا  لجضارترة    تكلف  ح   عضانء لجاننأن لجلنان أفرب لألترلق لجوذ نرةو تجا حسا  ان تظ ر ان لجفقص    تأار أضان حلك لألترلق 
 .ئ،ًل ج ن  ت إجى لجورسلن إجناإجى الف لجيضنن  ت بردهن إجى ان  ن  حن

 98املادة 

 .56لألشننء لجىي حضبي يىبع وقنهن  حكنح لجوندة 
 99املادة 

على ان تغنجف ذجك لألار  إال   284جيناااي لجىقيق     تأار لجقنئ، جشاايء يرج اااب ا  ت لالقالع علنا بىي توا  تيسااري حكن لجوندة 
 .ن  فق ن لالاىانع عن  دلء لجش ندةإذل  ن  في حنجن ان لألحنله لجىي تغنجا لجينو

 100املادة 

حبلغ لجغ نأنل تلجرسااااانئل لجىلغرلفنن لجوضااااابنقن إجى لجوى ن  ت لجورسااااالن إجنا   ت حل ى إجق ون تااااانرة اا ن في  قرب تقت  إال إذل  ن  في 
 .ذجك إارلر أسقر لجىقيق 

لجىقيق  حساالنو ن إجناو تجا في حنجن لجرفض    يىظلن  انح اقكون تجكل شااغص ي عي حيًن في لألشااننء لجوضاابنقن    ت ل  إجى قناااي 
 .لجناث لجوسىأوفن االي ة في غرفن لجوشنرة  ت   ت ل  سونع  قنلجا  انا ن

 



 الفصل اخلامس 

 يف التصرف يف األشياء املضبوطة 

 

 101املادة 

 .ان جن حكن البان جلسقر في لج عنج  ت اقاًل جلوصندرة تننب    يؤار برد لألشننء لجىي اب ت  ثانء لجىقيق  تجن  ن  ذجك قبل لجقكن 
 102املادة 

 .تكن  رد لألشننء لجوضبنقن إجى ان  نوت في حننبحا تقت اب  ن
تاذل  نوت لجوضاااابنقنل ان لألشااااننء لجىي تقلت علق ن لجنريون  ت لجوىقصاااالن اا ن  تكن  ردهن إجى ان في  حننبح ن أنجنريون  ان جن تكن 

 .لجينون   الا ح  في حبس ن أويىضىجون اب ت 
 103املادة 

تصاااا ر لألار أنجرد ان لجاننأن لجلنان  ت قناااااي لجىقيق   ت اقكون لجناث لجوسااااىأوفن االي ة في غرفن لجوشاااانرةو تيننب جلوقكون    حأار 
 .أنجرد  ثانء وظر لج عنج 

 104املادة 
جوا ونان أوان ج ن ان حينق  تاووان ال تننب ذجاك جلوى ن  ت لجوا عي أانجقينق  ال تواع لألار أانجرد ذتي لجشاااااااااااااااأ  ان لجو انجبان  اانح لجوقانطن ل

 .لجو ونن إذل  ن  لألار أنجرد ق  ت ر ان لجوقكون بانء على قل   ي ون في انلج ن لآلخر
 105املادة 

 .يؤار أنجرد تجن ان غقر قل 
يرفع لألار في هذه لجقنجن  ت في حنجن تجند شااااااك فنون جا لجق  تال تننب جلاننأن لجلنان تال جيناااااااي لجىقيق  لألار أنجرد عا  لجوانبعن  ت 

  .في حسلن لجشيء إجى اقكون لجناث لجوسىأوفن االي ة في غرفن لجوشنرة أنجوقكون لالبى لئنن بانًء على قل  ذتي لجشأ  جىأار أون حرله 
 106املادة 

في  نفنن لجىصااارف في لألشاااننء لجوضااابنقن  ت ذجك لجقنه عا  تن  عا  تااا تر  ار أنجقفظ   ت أأ  ال تجا إلقنان لج عنج    تفصااال 
 .لجقكن في لج عنج إذل حصلت لجو نجبن أنجرد  انح لجوقكون

 107املادة 

جلوقكون  ت جوقكون لجناث لجوسااااااىأوفن االي ة في غرفن لجوشاااااانرة    حأار أرحنجن لجغصاااااانح جلىيناااااااي  انح لجوقنطن لجو ونن إذل ر ل انجبًن 
  .هذه لجقنجن تننب تاع لألشننء لجوضبنقن حقت لجقرلسن   ت لحغنذ تسنئل حقفظنن  خرج وقنهنجذجك  تفي 

 108املادة 

لألشااننء لجوضاابنقن لجىي ال ت لب ن  تااقنب ن في انلند ثالم سااانلل ان حنريخ لوى نء لج عنج حصاابث الكًن جلقكنان أغقر حنجن إجى حكن 
 .تص ر بذجك

  



 109املادة 

وضااااابن  اون يىلف أورتر لج،ان  ت تساااااىل،ح حفظا وفينل حساااااىغرق دنوىا  جنب    يؤار ببنلا أ ري  لجو،لد لجلنح اىى  إذل  ن  لجشااااايء لج
ساااوقت بذجك ايىضاااننل لجىقيق   تفي هذه لجقنجن تكن  جصااانح  لجق  فنا    ت نج  في لجونلند لجوبقن في لجوندة لجسااانأين أنجثون لجذي 

 .بنع أا
  

 الفصل السادس

 هوديف مساع الش

  

 110املادة 

 .تسوع قناي لجىقيق  ش ندة لجش ند لجذين ت ل  لجغصنح سونع ن ان جن ير ع ح لجفنئ ة ان سونع ن
تجا    تسوع ش ندة ان يرج ج،تح سونعا ان لجش ند عن لجنقنئع لجىي حثبت  ت حؤدي إجى ثبنل لجنريون تظرتف ن تاساندهن إجى لجوى ن  ت 

 .برلءحا اا ن
 111املادة 

حينح لجاننأن لجلنان أرعال  لجشاا ند لجذين تيرر قناااي لجىقيق  سااونع نو تيكن  حكلنف ن أنجقضاانر بنلساا ن لجوقضاارين   ت بنلساا ن رجنه 
 .لجسل ن لجلنان

 .تجيناي لجىقيق     تسوع ش ندة  ي شنه  تقضر ان حلينء وفسا  تفي هذه لجقنجن يثبت ذجك في لجوقضر
 112املادة 

 .  على لوفرلد  تجا    ينلجا لجش ند ألض ن ببلض تبنجوى نتسوع لجيناي  ل شنه
 113املادة 

ت ل  لجيناي ان  ل شنه     يبقن لسوا تج با تساا تتانعىا تسكاا تعالقىا أنجوى ن  تي ت  هذه لجبننونل تش ندة لجش ند أغقر  شي 
 . ت حقشقر

 .لجيناي تلجكنح  تلجشنه تال تلىو   ي حصقنث  ت ش    ت حغري  إال إذل ت ق علنا 
 ( 2020لسنة  177مكررا )مضافة بالقانون  113املادة 

ال تننب جونانري لجضاااابي  ت ج نل لجىقيق  لجكشااااف عن بننونل لجوناي علنا في  ي ان لجنرلئن لجواصاااانص علق ن في لجبنب لجرلأع ان 
اكررل / ب(   306اكررل /        306   ت في  ي ان لجوندحقن )1937جسااااان   58لجكىنب لجثنج  ان قنون  لجلينبنل لجصااااندر أنجينون  رقن  

 .  إال جذتي لجشأ 1996جسان  12( ان قنون  لج فل لجصندر أنجينون  رقن 96ان ذلل لجينون    ت في لجوندة )
 
 
  



 114املادة 

أوا اصاااار علق ن  فر  لاىاع عن تاااااع تضااااع  ل ان لجيناااااي تلجكنح  إاضاااانءه على لجشاااا ندة ت ذجك لجشاااانه  أل  حالتح ن علنا تاقرلره أ
إاضااااانئا  ت خىوا  ت جن توكاا تاااااالا  ثبت ذجك في لجوقضااااار اع ذ ر لألسااااابنب لجىي يب ي نو تفي  ل لألحنله تضاااااع  ل ان لجيناااااي  

 .تلجكنح  إاضنءه على  ل تفقن  تاًل أأته
 115املادة 

 .االحظنح ن علق نعا  لالوى نء ان سونع  قنله لجشنه   تننب جلغصنح إب لء 
 .تج ن    ت لبنل ان قناي لجىقيق  سونع  قنله لجشنه  عن ويي  خرج يبقانو ن

  .تجليناي دلئوًن    يرفض حنجنا  ي سؤله جنا جا حلل  أنج عنج   ت تكن  في تنغىا اسنو أنجغقر
 116املادة 

 .288ت 287ت 286ت 285ت 283ح ب  فنون تغىص أنجش ند  حكنح لجونلد 
 117املادة 

تن  على  ل ان دعي جلقضاااانر  انح قناااااي لجىقيق  جىأدتن شاااا ندة    تقضاااار بانًء على لج ل  لجوقرر إجنا تاال جنب جليناااااي لجقكن 
علنا أل  سااونع  قنله لجاننأن لجلنان ب فع غرلان ال حننتب خوسااقن جاق ًن تيننب جا    تصاا ر  ارًل بىكلنفا أنجقضاانر ثنونًن أوصاانريف ان 

 .ص ر  ارًل أضب ا تاحضنرهقرفا   ت    ت
 118املادة 

نله  إذل حضار لجشانه   انح لجينااي أل  حكلنفا أنجقضانر ثنونًن  ت ان حلينء وفساا ت ب ج  عذلرًل ايبنجن  جنب إعفنؤه ان لجغرلان أل  ساونع  ق
  .لجاننأن لجلنان   ون تننب إعفنؤه بانء على قل  تي ح ااا إذل جن تسى ع لجقضنر بافسا

 119املادة 

إذل حضااار لجشااانه   انح لجينااااي تلاىاع عن  دلء لجشااا ندة  ت عن حلف لجنوقن تقكن علنا لجينااااي في لجناث تلجنانتنل أل  ساااونع  قنله  
 .لجاننأن لجلنان أغرلان ال ح،ي  على انئىي جانا

  .تيننب إعفنؤه ان  ل  ت ألض لجلينبن إذل ع ه عن لاىانعا قبل لوى نء لجىقيق 
 120املادة 

و تحرلعى في ذجك لجينلع  تلألتااااااااانع 119ت  117تننب لج لن في لألحكنح لجصااااااااندرة على لجشاااااااا ند ان قناااااااااي لجىقيق  قبين جلوندحقن 
  .لجويررة في لجينون  

 121املادة 

جا ع ح  إذل  ن  لجشاانه  اريضااًن  ت ج تا ان توالا ان لجقضاانر حسااوع شاا ندحا في اقل تجنده  فرذل لوىيل لجيناااي جسااونع شاا ندحا تحبقن  
 .تقن لجلذر جنب جا    تقكن علنا أغرلان ال حننتب انئىي جانا

 .تجلوقكنح علنا    ت لن في لجقكن لجصندر علنا أ ري  لجولنران  ت لالسىئانف قبيًن جون هن ايرر في لجونلد لجسنأين
  



 122املادة 

 . ن أسب  حضنرهن ألدلء لجش ندةتي ر قناي لجىقيق  بانء على قل  لجش ند لجوصنريف تلجىلنيضنل لجىي تسىقينو
  

 الفصل السابع 

 يف االستجواب واملواجهة

  

 123املادة 

عا  حضااانر لجوى ن ألته ارة في لجىقيق  تن  على لجوقي     يىثبت ان شاااغصاااقىا ثن تقن ا علوًن أنجى ون لجواسااانبن إجنا تيثبت  قنلجا  
 .في لجوقضر

أ ري  لجاشر في إح ج لجصقف  ت غقرهن ان لجو بنعنل     تي ح جلوقي  عا   ته لسىننلب تين  على لجوى ن أنرحكنب جريون لجيذف  
جا تعلى لألطثر في لجغوساااااان لألتنح لجىنجنن بنن  لألدجن على  ل فلل  سااااااا  إجى انظف عنح  ت شااااااغص ذي تاااااافن وننبنن عنان  ت اكلف 

ان قانون  لجلينبانل و فارذل  لف لجوى ن  302لجثانونان ان لجواندة   أغا اان عاناان تاال ساااااااااااااايي حياا في إقاناان لجا جقال لجوشاااااااااااااانر إجناا في لجفيرة
أنجقضانر  انح لجوقكون ابنشارة تب ت  حقيق  سانب  تج  علنا    تللن إجى لجاننأن تلجو عي أنجق  لجو وي بنن  لألدجن في لجغوسان لألتنح 

 .*لجىنجنن إلعال  لجىكلنف أنجقضنر تاال سيي حيا  ذجك في إقنان لج جقل
 .نب حأجقل وظر لج عنج في هذه لألحنله  طثر ان ارة تلح ة جو ة ال ح،ي  على ثالثقن يناًن تيا   أنجقكن اشفنعًن أأسبنأاتال تن

 .قضى أل ح دسىنرين لجن،ئقن لألته تلجثنوي ان لجفيرة *
 124املادة 

ن  ت ينلج ا أغقره ان لجوى وقن  ت لجشاااا ند إال ال تننب جلوقي  في لجنانتنل تفي لجناث لجولنق  علق ن أنجقبا تجنبًن    تسااااىننب لجوى 
 .أل  دعنة اقنانا جلقضنر ع ل حنجن لجىلبا تحنجن لجسرعن أسب  لجغنف ان اننع لألدجن على لجاقن لجذي يثبىا لجوقي  في لجوقضر

ي    ون تننب جوقنانا     تعلى لجوى ن    تللن لسااااااااان اقنانا بىيرير ج ج قلن  ّىنب لجوقكون  ت إجى اأانر لجسااااااااانن   ت تغ ر أا لجوق
 .يىنجى هذل لإلعال   ت لإلخ نر

 .تاذل جن تكن جلوى ن اقنح   ت جن تقضر اقنانا أل  دعنحا  تج  على لجوقي   ان حلينء وفسا     يا ب جا اقناننً 
 .تجلوقناي    يثبت في لجوقضر ان تلن جا ان دفنع  ت قلبنل  ت االحظنل

لجا نئي في لجىقيق  بانًء على قل  لجوقناي لجواى ب  ارًل بىي ير  حلنأا تذجك لساااااااىرشاااااااندًل أن ته حي ير تيصااااااا ر لجوقي  أل  لجىصااااااارف  
 .لألحلنب لجذي تص ر أيرلر ان تبير لجل ه أل   خذ ر ي انلا لجاينأن لجلنان جلوقناقن تحأخذ هذه لألحلنب حكن لجرسنح لجيضنئنن

 125املادة 

 .لجىقيق  في لجقنح لجسنب  على لالسىننلب  ت لجونلج ن ان جن تيرر لجيناي غقر ذجك تن  لجسون  جلوقناي أنإلقالع على
 .تفي جونع لألحنله ال تننب لجفصل بقن لجوى ن تاقنانا لجقنار الا  ثانء لجىقيق 

  



 الفصل الثامن

 يف التكليف باحلضور وأمر الضبط واإلحضار 

 

 126املادة 

  .تص ر حس  لألحنله  ارًل أقضنر لجوى ن   ت أنج بض علنا تاحضنرهجيناي لجىقيق  في جونع لجونلد    
 127املادة 

تن     تشاااااىول  ل  ار على لسااااان لجوى ن تج با تتاااااانعىا تاقل إقناىا تلجى ون لجواسااااانبن إجنا تحنريخ لألار تااضااااانء لجينااااااي تلجغىن  
 .لجرسوي

 .ند القنتيشول لألار أقضنر لجوى ن فضال عن ذجك حكلنفا أنجقضنر في انل
تيشاااول  ار لج بض تلإلحضااانر حكلنف رجنه لجسااال ن لجلنان أنج بض على لجوى ن تاحضااانره  انح لجينااااي  إذل رفض لجقضااانر قنعًن في 

 .لجقنه
  .تيشول  ار لجقبا حكلنف اأانر لجسنن أيبنه لجوى ن تتالا في لجسنن اع بنن  اندة لجينون  لجوا بين على لجنلقلن

 128املادة 

 .ار إجى لجوى ن أولرفن  ح  لجوقضرين  ت  ح  رجنه لجسل ن لجلنان  تحسلن جا تنرة اا نحللن لألتل
 129املادة 

  .حكن  لألتلار لجىي تص رهن قناي لجىقيق  ونفذة في جونع لألرلاي لجوصرين
 130املادة 

تكن جاا اقال إقاناان الرتف  ت إذل  انوات إذل جن تقضاااااااااااااار لجوى ن ألا  حكلنفاا أانجقضاااااااااااااانر دت  عاذر ايبنه   ت إذل خنف هرباا   ت إذل جن 
لجنريون في حنجن حلبا  جنب جيناااااااي لجىقيق     تصاااااا ر  ارًل أنج بض على لجوى ن تاحضاااااانره تجن  نوت لجنلقلن اون ال تننب فق ن حبا  

 .لجوى ن لحىننقنن
 131املادة 

يندع في لجسااانن إجى حقن لساااىننلأا  تين   ال ح،ي  تن  على قنااااي لجىقيق     تساااىننب فنرًل لجوى ن لجويبنض علنا  تاذل حلذر ذجك  
ا ة إي لعا على  ربع تعشااارين سااانعنو فرذل اضااات هذه لجو ة  تج  على اأانر لجسااانن حسااالنوا إجى لجاننأن لجلنانو تعلق ن    ح ل  في 

 ي قنض آخر تلقاا رئنا  لجقنه إجى قناااااي لجىقيق  لسااااىننلأا  تعا  لالقىضاااانء ح ل  ذجك إجى لجيناااااي لجن،ئي  ت رئنا لجوقكون  ت
 .لجوقكون  تاال  ارل أرخالء سبقلا

 132املادة 

 إذل دبض على لجوى ن خنرل دلئرة لجوقكون لجىي تنرج لجىقيق  فق ن  يرسااااااااال إجى لجاننأن لجلنان أنجن ن لجىي دبض علنا فق نو تعلى لجاننأن
 .نلقلن لجواسنبن إجنا  تح ت   قنلجا في شأو نلجلنان    حىقي  ان جونع لجبننونل لجغنتن أشغصا  تحقن ا علوًن أنج

  



 133املادة 

 .إذل لعىرض لجوى ن على ويلا  ت  نوت حنجىا لجصقنن ال حسوث أنجايل تغ ر قناي لجىقيق  بذجك تعلنا    تص ر  اره فنرًل أون يىبع
 

 الفصل التاسع

 يف أمر احلبس

 

 134املادة 

ت في حنجن هربا  إذل  نوت لجنلقلن جانتن  ت جاقن الندبًن علق ن أنجقبا جو ة ال حيل عن  تننب جينااااااااي لجىقيق   أل  لساااااااىننلب لجوى ن  
 :سان  تلج الئل علق ن  نفنن     تص ر  ارًل أقبا لجوى ن لحىننقنًن  تذجك إذل حنلفرل إح ج لجقنالل  ت لج تلعي لآلحنن

 .فنر ت ترهإذل  نوت لجنريون في حنجن حلبا  تين  حافقذ لجقكن فق ن  -1
 .لجغشنن ان هرتب لجوى ن -2
خشاااااانن لإلااااااارلر أوصاااااالقن لجىقيق  ساااااانلء أنجىأثقر على لجوناي علنا  ت لجشاااااا ند   ت أنجلب  في لألدجن  ت لجيرلئن لجوندتن   ت أرجرلء -3

 .لحفنقنل اع أنقي لجنانة جىغققر لجق نين  ت قوا النجو ن
 .جذي ق  يىرح  على جسنان لجنريونحنقي لإلخاله لجنسنن أنألان تلجاظنح لجلنح ل-4

تاع ذجك تننب حبا لجوى ن لحىننقنًن إذل جن تكن جا اقل إقنان ثنبت الرتف في اصاااااااااااااار  ت نوت لجنريون جانتن  ت جاقن الندبًن علق ن  
 .أنجقبا
 135املادة 

 الغنة
 136املادة 

 .لجاننأن لجلنان تدفنع لجوى نتن  على قناي لجىقيق  قبل    تص ر  ارًل أنجقبا    تسوع  قنله 
 .تين     تشىول  ار لجقبا  على بنن  لجنريون لجوسا ة إجى لجوى ن تلجلينبن لجويررة ج ن  تلألسبنب لجىي باي علق ن لألار

  .تيسري حكن هذه لجوندة على لألتلار لجىي حص ر أو  لجقبا لالحىننقي  تفيًن ألحكنح هذل لجينون  
 137املادة 

 .جلاننأن لجلنان    ح ل  في  ي تقت حبا لجوى ن لحىننقننً 
 138املادة 

 .تن  عا  إي لع لجوى ن لجسنن بانء على  ار لجقبا    حسلن تنرة ان هذل لألار إجى اأانر لجسنن أل  حندنلا على لألتل أنالسىالح
 139املادة 

لنا  ت حبساااااااااااا, تيكن  جا ح  لالحصااااااااااانه أون يرج إبالغا أون تقع يبلغ فنرًل  ل ان ت بض علنا  ت تقبا لحىننقنًن أأسااااااااااابنب لج بض ع
 .تلالسىلنون أوقنحو تين  إعالوا على تجا لجسرعن أنجى ن لجونج ن إجنا



تال تننب حافقذ  تلار لجضاااابي تلإلحضاااانر ت تلار لجقبا أل  اضااااي سااااىن  شاااا ر ان حنريخ تاااا ترهن ان جن تلىو هن قناااااي لجىقيق  جو ة 
 . خرج 
 140املادة 

تننب جوأانر لجسانن    تساوث ألح  ان رجنه لجسال ن أنالحصانه أنجوقبنو دلخل لجسانن إال أرذ   ىنبي ان لجاننأن لجلنان  تعلنا     ال 
 .ي ت  في دفىر لجسنن لسن لجشغص لجذي سوث جا بذجك تتقت لجوينبلن تحنريخ تاضون  لإلذ 

 141املادة 

ُياا ب جىق ني ان في  ال لألحنله    تاأار ألا ح لحصاااااااااااااانه لجوى ن لجوقبنو أغقره ان جلانانأان لجلاناان تجياناااااااااااااااي لجىقيق  في لجيضاااااااااااااانتان لجىي 
 .لجوسننوقن تبأال ي،تره  ح  تذجك ب ت  إخاله أق  لجوى ن أنالحصنه دلئوًن أنجو لفع عاا ب ت  حضنر  ح 

 142املادة 

لجىقيق   قبل لويضاااانء حلك لجو ة  تبل    ياى ي لجقبا لالحىننقي أوضااااي خوساااان عشاااار يناًن على حبا لجوى ن  تاع ذجك تننب جيناااااي
سااااااونع  قنله لجاننأن لجلنان تلجوى ن     تصاااااا ر  ارًل أو  لجقبا ا دًل اونثلن أقق  ال ح،ي  ا ة لجقبا في انونعا على خوساااااان ت ربلقن 

 .ينانً 
يخ لسااااااااااااااىننلأا إذل  ن  جا اقال إقنان على  وا في انلد لجناث تنا  لإلفرلل حىواًن عن لجوى ن لجويبنض علناا ألا  ارتر ثوانونان  تنح ان حنر 

الرتف في اصااار  ت ن  لجق  لألقصاااى جللينبن لجويررة قنونوًن ال يىننتب ساااان تلح ة  تجن تكن عنئ ًل تساااب  لجقكن علنا أنجقبا  طثر ان 
 .سان

 143املادة 

لجوندة لجسانأين, تج  قبل لويضانء لجو ة لجسانجفن لجذ ر  إذل جن ياىا لجىقيق  تر ج لجينااي ا  لجقبا لالحىننقي بيندة على ان هن ايرر في  
دًل إحنجن لألترلق إجى اقكون لجناث لجوسااىأوفن االي ة في غرفن لجوشاانرة جىصاا ر  ارهن أل  سااونع  قنله لجاننأن لجلنان تلجوى ن أو  لجقبا ا 

 .ت لإلفرلل عن لجوى ن أكفنجن  ت أغقر  فنجناىلندبن ال ح،ي   ل اا ن على خوسن ت ربلقن يناًن إذل لقىضت اصلقن لجىقيق  ذجك  
تاع ذجك يىلقن عرض لألار على لجانئ  لجلنح إذل لويضاااااااااى على حبا لجوى ن لحىننقنًن ثالثن شااااااااا نر تذجك الحغنذ لإلجرلءلل لجىي يرلهن 

 .طفقلن جالوى نء ان لجىقيق 
 ن ق   علن أرحنجىا إجى لجوقكون لجوغىصاااااااااااان قبل لوى نء هذه تال تننب    ح،ي  ا ة لجقبا لالحىننقي على ثالثن  شاااااااااااا ر  ان جن تكن لجوى

لجوا ة  تينا  على لجانانأن لجلانان في هذه لجقانجن    حلرض  ار لجقبا خاله خوساااااااااااااان  تنح على لألطثر ان حنريخ لإلعال  أنإلحنجن على  
ىضاااااااااااى هذه لألحكنح  تاال تج  لإلفرلل عن  ( ان هذل لجينون  إلعونه اي151لجوقكون لجوغىصااااااااااان تفيًن ألحكنح لجفيرة لألتجى ان لجوندة )

لجوى نو فرذل  نوت لجى ون لجواسانبن إجنا جانتن فال تننب    ح،ي  ا ة لجقبا لالحىننقي على خوسان شا نر إال أل  لجقصانه قبل لويضانئ ن  
 د  خرج اونثلن  تاال تج  على  ار ان لجوقكون لجوغىصاااااااااان أو  لجقبا ا ة ال ح،ي  على خوساااااااااان ت ربلقن يناًن قنبلن جلىن ي  جو ة  ت ا

 .لإلفرلل عن لجوى ن



تفي جونع لألحنله ال تننب    حنانتب اا ة لجقبا لالحىنانقي في ارحلان لجىقيق  لالبىا لئي تسااااااااااااااانئر ارلحال لجا عنج لجناانئنان ثلا  لجقا   
تساىقن إذل  نوت لجلينبن لجويررة  لألقصى جللينبن لجسنجبن جلقرين  أقق  ال يىننتب سىن  ش ر في لجناث تثونونن عشر ش رًل في لجنانتنل 

 .جلنريون هي لجسنن لجوؤب   ت لإلع لح
تاع ذجك فلوقكون لجايض تجوقكون لإلحنجن إذل  ن  لجقكن تاندرل أنإلع لح  ت أنجسانن لجوؤب     حأار أقبا لجوى ن لحىننقنن جو ة خوسان 

 .لجفيرة لجسنأينت ربلقن ينان قنبلن جلىن ي  دت  لجىيق  أنجو د لجواصنص علق ن في 
 

 الفصل العاشر

 يف اإلفراج املؤقت 

  

 144املادة 

جيناااي لجىقيق  في  ل تقت ساانلء ان حلينء وفسااا  ت بانًء على قل  لجوى ن    تأار أل  سااونع  قنله لجاننأن لجلنان أنإلفرلل لجوؤقت عن  
قضاانر  لون قل  تبأال تفر ان حافقذ لجقكن لجذي توكن     لجوى ن إذل  ن  هن لجذي  ار أقبسااا لحىننقنًن  على شاار     يىل   لجوى ن أنج

 .تص ر ا ه
 فرذل  ن  لألار أنجقبا لالحىننقي تاااندرًل ان اقكون لجناث لجوساااىأوفن االي ة في غرفن لجوشااانرة بانًء على لساااىئانف لجاننأن لجلنان لألار

 .لل إال اا نأنإلفرلل لجسنب  ت تره ان قناي لجىقيق   فال تننب ت تر  ار ج ي  أنإلفر 
 145املادة 

في غقر لألحنله لجىي تكن  فق ن لإلفرلل تلجبًن حىوًن  ال تفرل عن لجوى ن أضااااااااااون   ت أغقر اااااااااااون  إال أل     تلقن جا اقاًل في لجن ن  
 .لجكنئن ب ن ار ، لجوقكون إ  جن تكن ا نوًن فق ن

 146املادة 

 .تكن  فق ن تلجبًن حىوًن  على حي تن  فنجنتننب حللق  لإلفرلل لجوؤقت  في غقر لألحنله لجىي 
 .تيي ر قناي لجىقيق   ت اقكون لجناث لجوسىأوفن االي ة في غرفن لجوشنرة  حس  لألحنله  ابلغ لجكفنجن

تيغصاااااااااص في لألار لجصاااااااااندر بىي ير ابلغ لجكفنجن ج،ء ااا جنكن  ج،لًء  نفنًن جىغلف لجوى ن عن لجقضااااااااانر في  ي إجرلء ان إجرلءلل 
 .ق  تلج عنج تلجىي ح جىافقذ لجقكن تلج ننح أكنفن لجنلجبنل لألخرج لجىي حفرض علنالجىقي

 :تيغصص لجن،ء لآلخر ج فع ان تأحي بىرحقبا
 .المصاريف التي صرفتها الحكومة -أولا 
 .العقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم  -ثانياا 

اااااااونوًن ج ننح لجوى ن بنلج  لجقضاااااانر تلجنلجبنل لألخرج لجىي حفرض علنا تع ح لجى رب ان تاذل ق رل لجكفنجن أغقر حغصاااااانص  لعىبرل 
 .لجىافقذ

  



 147املادة 

ي فع ابلغ لجكفنجن ان لجوى ن  ت ان غقره  تيكن  ذجك أري لع لجوبلغ لجوي ر في خ،لون لجوقكون وي ًل  ت ساااااااااا لل حكنانن  ت اضاااااااااونون ان 
 .لجقكنان

شااااغص الت لجىل   ب فع لجوبلغ لجوي ر جلكفنجن إذل  خل لجوى ن أشاااار  ان شاااارت  لإلفرلل تيؤخذ علنا لجىل   بذجك تيننب    تيبل ان  ي 
 .في اقضر لجىقيق   ت بىيرير في قلن لجكىنب  تيكن  جلوقضر  ت جلىيرير قنة لجسا  لجنلج  لجىافقذ

 148املادة 

ل لجوفرتاااااااان علنا  تصااااااابث لجن،ء لألته ان لجكفنجن الكًن جلقكنان أغقر حنجن إجى  إذل جن تين لجوى ن أغقر عذر ايبنه بىافقذ  ح  لالجى،لان
 .حكن بذجك

 .تيرد لجن،ء لجثنوي جلوى ن إذل ت ر في لج عنج قرلر أأ  ال تجا   ت حكن أنجبرلءة
 149املادة 

  لجبنجنا في لألتقنل لجىي تق دهن جا في جيناااااااي لجىقيق  إذل ر ج    حنجن لجوى ن ال حسااااااوث بىي تن  فنجن    يل،اا أأ  تي ح وفسااااااا جوكى
 . ار لإلفرلل اع ارلعنة ظرتفا لجغنتن

 .تجا    ت ل  ااا لخىننر اكن  جإلقنان فنا غقر لجوكن  لجذي تقلت فنا لجنريون   ون جا    تقظر علنا لرحنند اكن  القن
 150املادة 

ي  أنج بض على لجوى ن  ت أقبساا إذل ظ رل  دجن ج ي ة اا ه  ت  خل  لألار لجصاندر أنإلفرلل ال تواع قنااي لجىقيق  ان إتا لر  ار ج 
 .( ان هذل لجينون  143أنجشرت  لجوفرتان علنا   ت ج ل ظرتف حسى عي لحغنذ هذل لإلجرلء  تذجك اع ع ح لإلخاله أأحكنح لجوندة )

 151املادة 
 .إ   ن  افرجًن عاا ان لخىصنص لجن ن لجوقنه إجق ن إذل  حقل لجوى ن إجى لجوقكون تكن  لإلفرلل عاا إ   ن  اقبنسًن  ت حبسا

تفي حانجان لإلحانجان إجى اقكوان لجناانتانل تكن  لألار في غقر دتر لالولياند ان لخىصاااااااااااااانص اقكوان لجناث لجوسااااااااااااااىاأوفان االيا ة في غرفن  
 .لجوشنرة

لجوشااااانرة هي لجوغىصااااان أنجاظر في قل  لإلفرلل  ت تفي حنجن لجقكن أل ح لالخىصااااانص حكن  اقكون لجناث لجوساااااىأوفن االي ة في غرفن  
 .لجقبا إجى    حرفع لج عنج إجى لجوقكون لجوغىصن

 152املادة 

 .ال تيبل ان لجوناي علنا  ت ان لجو عي أنجقينق لجو ونن قل  حبا لجوى ن تال حسوع ااا  قنله في لجوانقشنل لجوىللين أنإلفرلل عاا
 
 
 
 
 



  
 الفصل احلادي عشر

 انتهاء التحقيق والتصرف يف الدعوى يف 

  

 153املادة 

 ن اىى لوى ى لجىقيق  يرسااااااااااال قنااااااااااااي لجىقيق  لألترلق إجى لجاننأن لجلنان  تعلق ن    حي ح جا قلبنح ن  ىنأًن خاله ثالثن  تنح إذل  ن  لجوى
 .اقبنسًن تعشرة  تنح إذل  ن  افرجًن عاا

 .تكن  ج ي ن ان  قنلهتعلنا    تغ ر أنقي لجغصنح جقب تل ان ق  
 154املادة 

ج   إذل ر ج قنااااي لجىقيق     لجنلقلن ال تلنق  علق ن لجينون    ت    لألدجن على لجوى ن غقر  نفنن  تصااا ر  ارًل أأ  ال تجا إلقنان لج عن 
 .تيفرل عن لجوى ن لجوقبنو إ  جن تكن اقبنسًن جسب  آخر

 . نتين     تشىول لألار على لألسبنب لجىي باي علق
 .تيللن لألار جلو عي أنجقينق لجو ونن  تاذل  ن  ق  حنفى تكن  لإلعال  جنرثىا جولن في اقل إقناىا

 155املادة 
 .إذل ر ج قناي لجىقيق     لجنلقلن اغنجفن  تققل لجوى ن إجى لجوقكون لجن،ئنن  تيفرل عاا إ  جن تكن اقبنسًن جسب  آخر

 156املادة 

نلقلن جاقن  تققل لجوى ن إجى لجوقكون لجن،ئنن ان جن حكن لجنريون ان لجناث لجىي حيع بنلسااا ن لجصاااقف  ت إذل ر ج قنااااي لجىقيق     لج
 .ع ل لجناث لجوضرة أأفرلد لجانو  فنققل ن إجى اقكون لجنانتنل -غقرهن ان قرق لجاشر 

 157املادة 

   حينح أررسنه جونع لألترلق إجى قلن  ىنب لجوقكون في ظرف على لجاننأن لجلنان عا  ت تر لجيرلر أرحنجن لج عنج إجى لجوقكون لجن،ئنن  
 .يناقن  تبرعال  لجغصنح أنجقضنر  انح لجوقكون في  قرب جلسن تفي لجونلعق  لجويررة

 158املادة 

لجلنان أررسااااااانه إذل ر ج قنااااااااي لجىقيق     لجنلقلن جانتن ت   لألدجن على لجوى ن  نفنن تققل لج عنج إجى اقكون لجنانتنل تيكلف لجاننأن 
 .لألترلق إجق ن فنرلً 

 159املادة 

تفصال قنااي لجىقيق  في لألار لجصاندر أنإلحنجن إجى لجوقكون لجن،ئنن  ت اقكون لجنانتنل في لساىورلر حبا لجوى ن لحىننقنًن  ت لإلفرلل 
 .عاا  ت في لج بض علنا تحبسا لحىننقنًن إذل جن تكن ق  دبض علنا  ت  ن  ق   فرل عاا

 
  



 160املادة 

على لساان تجي  تساان لجوى ن تاقل اقالده تسااكاا   158ت  156ت  155ت  154حشااىول لألتلار لجىي تصاا رهن قناااي لجىقيق  قبين جلونلد  
 .تتانعىا تبنن  لجنلقلن لجواسنبن إجنا تتتف ن لجينونوي

 مكررا   160املادة 

اكررًل ) ( ان قانون  لجلينبانل    تققال لجا عنج    118ة لألتجى ان لجواندة تننب جلاانئا  لجلانح  ت لجوقاناي لجلانح في لألحنله لجوبقاان في لجفير 
 .إجى اقنطن لجناث جىيضي فق ن تفيًن ألحكنح لجوندة لجوذ نرة

 
 الفصل الثاني عشر 

 يف استئناف أوامر قاضي التحقيق 

  

 161املادة 

ي لجىقيق  ساااااانلء ان حلينء وفسااااااا   ت بانء على قل  جلاننأن لجلنان    حسااااااىأوف تجن جوصاااااالقن لجوى ن جونع لألتلار لجىي تصاااااا رهن قنااااااا
 .لجغصنح
 162املادة 

جلو عي أنجقينق لجو ونن لساااااااىئانف لألتلار لجصاااااااندرة ان قنااااااااي لجىقيق  أأ  ال تجا إلقنان لج عنج إال إذل  ن  لألار تاااااااندرًل في ح ون 
دتن تظنفىا  ت أساابب ن ان جن حكن ان لجنرلئن لجوشاانر انج ن ااا  انظف  ت اسااىغ ح عنح  ت  ح  رجنه لجضاابي جنريون تقلت ااا  ثانء حأ

 .ان قنون  لجلينبنل 123إجق ن في لجوندة 
 163املادة 

جنونع لجغصااااانح    تساااااىأوفنل لألتلار لجوىللين أوسااااانئل لالخىصااااانص  تال ينقف لالساااااىئانف ساااااقر لجىقيق و تال يىرح  على لجيضااااانء أل ح 
 .لالخىصنص أ ال  إجرلءلل لجىقيق 

 164املادة 

 .156ت 155جلاننأن لجلنان تح هن لسىئانف لألار لجصندر أنإلحنجن إجى لجوقكون لجن،ئنن أنعىبنر لجنلقلن جاقن  ت اغنجفن قبيًن جلوندحقن 
تج ن تح هن  ذجك    حسىأوف لألار لجصندر في جانتن أنإلفرلل لجوؤقت عن لجوى ن لجوقبنو لحىننقنًن  تجلوى ن    تسىأوف لألار لجصندر  

 .بسا لحىننقنًن  ت أو  هذل لجقباأق
 165املادة 

 .تقصل لالسىئانف بىيرير في قلن لجكّىنب
 
 
 



 
 166املادة 

تكن  انلند لالساااىئانف عشااارة  تنح ان حنريخ تااا تر لألار أنجاسااابن إجى لجاننأن لجلنان تان حنريخ إعالوا أنجاسااابن إجى أنقي لجغصااانح  ع ل  
( ان هذل لجينون   فنكن  انلند لسااااااىئانف لجاننأن ألار لإلفرلل لجوؤقت  ربلًن 164لجفيرة لجثنونن ان لجوندة )لجقنالل لجواصاااااانص علق ن في 

تعشااااارين سااااانعن  تين  لجفصااااال في لالساااااىئانف خاله ثونونن ت ربلقن سااااانعن ان حنريخ رفلا  تيكن  لساااااىئانف لجوى ن في  ي تقت  فرذل  
  .أنسىئانف ج ي   لون لويضت ا ة ثالثقن يناًن ان حنريخ ت تر قرلر لجرفضت ر قرلر برفض لسىئانفا  جنب جا    يىي ح 

 167املادة 

يرفع لالسااااااىئانف  انح اقكون لجناث لجوسااااااىأوفن االي ة في غرفن لجوشاااااانرة إذل  ن  لألار لجوسااااااىأوف تااااااندرًل ان قناااااااي لجىقيق  أنجقبا  
رفع لالسااااىئانف إجى اقكون لجنانتنل االي ة في غرفن لجوشاااانرة  تاذل  ن  لالحىننقي  ت أو ه  فرذل  ن  لألار تااااندرًل ان حلك لجوقكون  ي

تااندرًل ان اقكون لجنانتنل يرفع لالسااىئانف إجى لج لئرة لجوغىصاان  تيرفع لالسااىئانف في غقر هذه لجقنالل  انح اقكون لجناث لجوسااىأوفن 
إلقنان لج عنج في جانتن  ت تااااندرًل ان هذه لجوقكون أنإلفرلل   االي ة في غرفن لجوشاااانرة إال إذل  ن  لألار لجوسااااىأوف تااااندرًل أأ  ال تجا
 .عن لجوى ن فقرفع لالسىئانف إجى اقكون لجنانتنل االي ة في غرفن لجوشنرة

( ان هذه لجينون  فال تيبل لج لن في لألار لجصااااااااااندر ااا إال إذل  ن  اىلليًن 65تاذل  ن  لجذي حنجى لجىقيق  اسااااااااااىشاااااااااانرًل عواًل أنجوندة )
خىصاااااااااااااانص  ت أاأ  ال تجاا إلقاناان لجا عنج  ت أانجقبا لالحىنانقي  ت أوا ه  ت أانإلفرلل لجوؤقات  تيكن  لج لن  اانح اقكوان لجناانتانل أانال

 .االي ة في غرفن لجوشنرة
لجوا ب   تعلى غرفن لجوشاانرة عا  إجغنء لألار أأال تجا إلقنان لج عنج    حلق  لجيضاانن القان لجنريون تلألفلنه لجوكنون ج ن توص لجينون  

 .علق ن تذجك إلحنجى ن إجى لجوقكون لجوغىصن
تفي جونع لألحنله يىلقن لجفصااااااااااال في لج لن في  تلار لجقبا لالحىننقي  ت ا ه  ت لإلفرلل لجوؤقت  خاله ثونونن ت ربلقن سااااااااااانعن ان 

 .حنريخ رفع لج لن  تاال تج  لإلفرلل عن لجوى ن
ئنان  ت اقكوان لجناانتانل جاظر لسااااااااااااااىئاانف  تلار لجقبا لالحىنانقي  ت لإلفرلل لجوؤقات تحغىص دلئرة  ت  طثر ان دتلئر لجوقكوان لالبىا ل

 .لجوشنر إجق ون في هذه لجوندة
 .تحكن  لجيرلرلل لجصندرة ان غرفن لجوشنرة في جونع لألحنله و نئنن

 168املادة 

اننأن لجلنان في لجونلند لجواصااااااانص علنا في لجوندة يافذ لألار لجصاااااااندر أنإلفرلل لجوؤقت عن لجوى ن لجوقبنو لحىننقنًن ان جن حساااااااىأوفا لج
 .( ان هذل لجينون  166)

 .( ان هذل لجينون  143تجلوقكون لجوغىصن باظر لالسىئانف    حأار أو  حبا لجوى ن قبيًن جون هن ايرر في لجوندة )
 .ندر أنإلفرلل فنرلً تاذل جن تفصل في لالسىئانف خاله ثالثن  تنح ان حنريخ لجىيرير أا  تج  حافقذ لألار لجص

 
  



 169املادة 

إذل رفض لالسااااااااااااااىئاانف لجورفنع ان لجوا عي أانجقينق لجوا ونان عن لألار لجصااااااااااااااندر أاأ  ال تجاا إلقاناان لجا عنج جانب جلن ان لجورفنع إجق ان 
 .لالسىئانف    حقكن على لجوى ن أنجىلنيضنل لجانشئن عن رفع لالسىئانف إذل  ن  جذجك اقل

  
 الفصل الثالث عشر

 يف مستشار اإلحالة 

  

 ( 192:  170املواد من )

 الغنة
  

 الفصل الرابع عشر 

 يف الطعن يف أوامر مستشار اإلحالة 
 

 (196:  193املواد من )

 الغنة
  

 الفصل اخلامس عشر 

 يف العودة إىل التحقيق لظهور دالئل جديدة 

  

 197املادة 

إلقنان لج عنج تواع ان لجلندة إجى لجىقيق  إال إذل ظ رل دالئل ج ي ة قبل لوى نء لألار لجصاااااااااندر ان قنااااااااااي لجىقيق  أل ح تجند تجا  
 .لجو ة لجويررة جسين  لج عنج لجنانئنن

تيل  ان لج الئل لجن ي ة شا ندة لجشا ند تلجوقناار تلألترلق لألخرج لجىي جن حلرض على قنااي لجىقيق   تيكن  ان شاأو ن حينين لج الئل 
 . ت بيندة لإلتضن  لجوؤدي إجى ظ نر لجق نينلجىي تج ل غقر  نفنن 

 .تال حننب لجلندة إجى لجىقيق  إال بانًء على قل  لجاننأن لجلنان
  
 
 
 
 



 
 الباب الرابع: يف التحقيق مبعرفة النيابة العامة 

  

 198املادة 
  الغنة
 199املادة 

حبنشر لجاننأن لجلنان لجىقيق  في انلد لجناث تلجنانتنل قبيًن   64لجوندة  فنون ع ل لجنرلئن لجىي تغىص قناي لجىقيق  بىق ني ن تفيًن ألحكنح 
 .ج حكنح لجويررة جيناي لجىقيق  اع ارلعنة ان هن ااصنص علنا في لجونلد لجىنجنن

 مكررا   199املادة 

لجلنان في قبنجا ب ذه لجصااااافن في لجىقيق  جون جقيا اااااارر ان لجنريون    يّ عي أقينق ا ونن  ثانء لجىقيق  في لج عنج تحفصااااال لجاننأن 
خاله ثالثن  تنح ان حي تن هذل لالدعنء تجون ُرفرَض قلبا لج لن في قرلر لجرفض  انح اقكون لجناث لجوسااااااىأوفن االي ة في غرفن لجوشاااااانرة 

 .خاله ثالثن  تنح حسري ان تقت إعالوا أنجيرلر
 200املادة 

لء لجىقيق  بافسااا    تكلف  ي اأانر ان اأانري لجضاابي لجيضاانئي ببلض لألعونه لجىي ان جكل ان  عضاانء لجاننأن لجلنان في حنجن إجر 
 .خصنئصا
 201املادة 

تصااااااااا ر لألار أنجقبا ان لجاننأن لجلنان ان ت قل وننأن على لألقل تذجك جو ة  قصااااااااانهن  ربلن  تنح حنجنن جل بض على لجوى ن  ت حسااااااااالنوا 
 .ن قبلجلاننأن لجلنان إذل  ن  ايبناًن علنا ا

 :تيننب جلسل ن لجوغىصن أنجقبا لالحىننقي    حص ر ب اًل ااا  ارًل أأح  لجى لبقر لآلحنن
 .إج،لح لجوى ن أل ح ابنرحن اسكاا  ت انقاا-1
 .إج،لح لجوى ن أأ  تي ح وفسا جوير لجشرقن في  تقنل اق دة-2
 .حظر لرحنند لجوى ن  انطن اق دة -3

 .ي تفرا ن لجى بقر  جنب حبسا لحىننقننً فرذل خنجف لجوى ن لالجى،لانل لجى
 تيسري في شأ  ا ة لجى بقر  ت ا هن تلجق  لألقصى ج ن تلسىئانف ن ذلل لجينلع  لجويررة أنجاسبن إجى لجقبا لالحىننقي

ن جن حلىو هن تال تننب حافقذ  تلار لجضابي تلإلحضانر ت تلار لجقبا لجصاندرة ان لجاننأن لجلنان أل  اضاي ساىن  شا ر ان حنريخ تا ترهن ا
 .لجاننأن لجلنان جو ة  خرج 

 202املادة 

إذل ر ل لجاننأن لجلنان ا  لجقبا لالحىننقي  تج  قبل لويضاااانء ا ة لألربلن لألتنح    حلرض لألترلق على لجيناااااي لجن،ئي جنصاااا ر  ارًل 
 .أون يرله أل  سونع  قنله لجاننأن لجلنان تلجوى ن



 ت جو د اىلندبن ال حننتب  ل اا ن خوساااااان عشاااااار يناًن  تبقق  ال ح،ي  ا ة لجقبا لالحىننقي في تجليناااااااي ا  لجقبا لالحىننقي جو ة  
 .انونع ن على خوسن ت ربلقن ينانً 

 203املادة 

إذل جن ياىا لجىقيق  أل  لويضاااااانء ا ة لجقبا لالحىننقي لجوذ نرة في لجوندة لجساااااانأين تج  على لجاننأن لجلنان عرض لألترلق على اقكون 
ر  ارًل أون حرله تفيًن ألحكنح لجوندة لجنا  .143ث لجوسىأوفن االي ة في غرفن لجوشنرة جُىص ر

 204املادة 
 .جلاننأن لجلنان    حفرل عن لجوى ن في  ي تقت أكفنجن  ت أغقر  فنجن

 205املادة 

  146جقباو تحرلعى في ذجك  حكنح لجونلد ان  جلينااي لجن،ئي    تي ر  فنجن جإلفرلل عن لجوى ن  لون قلبت لجاننأن لجلنان لألار أناى لد ل
 .150إجى 

تجلوى ن    تساااىأوف لألار لجصاااندر أقبساااا لحىننقنًن  ت أو  هذل لجقبا ان لجينااااي لجن،ئي  ت اقكون لجناث لجوساااىأوفن االي ة في غرفن  
ن،ئي  ت ان اقكون لجناث لجوسااىأوفن في لجوشاانرة  تجلاننأن لجلنان إذل لسااىل،ات ااارترة لجىقيق     حسااىأوف لألار لجصااندر ان لجيناااي لج

(  168إجى    165( تلجونلد )ان 164غرفن لجوشاانرة أنإلفرلل عن لجوى ن لجوقبنو لحىننقنًن تحرلعى في ذجك  حكنح لجفيرة لجثنونن ان لجوندة )
 .ان هذل لجينون  

 206املادة 

 .إذل لحضث ان  انرلل قنين  وا حنئ، ألشننء حىلل  أنجنريونال تننب جلاننأن لجلنان حفىنر غقر لجوى ن  ت اا،ه غقر اا،جا إال 
تيننب ج ن    حضااابي ج ج اكنح  لجبري  جونع لجغ نأنل تلجرسااانئل تلجنرلئ  تلجو بنعنل تلج رتد, تج ج اكنح  لجبرق جونع لجبردننل ت    

اىى  ن  جذجك فنئ ة في ظ نر لجق نين في حرلق  لجوقندثنل لجساااااالكنن تلجالساااااالكنن ت   حينح بىساااااانقالل جوقندثنل جرل في اكن  خنص 
 .جانتن  ت في جاقن النق  علق ن أنجقبا جو ة ح،ي  على ثالثن  ش ر

 .تيشىر  الحغنذ  ي إجرلء ان لإلجرلءلل لجسنأين لجقصنه اي اًن على  ار اسب  بذجك ان لجيناي لجن،ئي أل  لقالعا على لألترلق
بي  ت لالقالع  ت لجورلدبن جو ة ال ح،ي  على ثالثقن يناًنو تيننب جلينااي لجن،ئي    تن د تفي جونع لألحنله تن     تكن  لألار أنجضا

 .هذل لألار ا ة  ت ا دًل  خرج اونثلن
تجلاننأن لجلنان    ح لع على لجغ نأنل تلجرسااااااانئل تلألترلق لألخرج تلجىسااااااانقالل لجوضااااااابنقن على    يىن هذل  لون  اكن ذجك أقضااااااانر 

 ت لجورساااااااااالن إجنا تح ت  االحظنح ن علق نو تج ن حساااااااااا  ان تظ ر ان لجفقص    حأار أضاااااااااان حلك لألترلق إجى الف  لجوى ن تلجقنئ، ج ن
 .لج عنج  ت بردهن إجى ان  ن  حنئ،ًل ج ن  ت ان  نوت ارسلن إجنا

 مكررا   206املادة 

سااال نل قنااااي    -نل لجويررة جلاننأن لجلنان أنإلاااانفن إجى لالخىصااانتااا -تكن  ألعضااانء لجاننأن لجلنان ان درجن رئنا وننأن على لألقل  
لجىقيق  في حقيق  لجناانتانل لجواصاااااااااااااانص علق ان في لألبنلب لألته تلجثانوي تلجثانوي اكررًل تلجرلأع ان لجكىانب لجثانوي ان قانون  لجلينبانلو  



( ان هذل لجينون  في حقيق  143تيكن  ج ن فضااااًل عن ذجك سااال ن اقكون لجناث لجوساااىأوفن االي ة في غرفن لجوشااانرة لجوبقان في لجوندة )
 .لجنرلئن لجواصنص علق ن في لجيسن لألته ان لجبنب لجثنوي لجوشنر إجنا أشر   ال ح،ي  ا ة لجقبا في  ل ارة عن خوسن عشر ينانً 

( ان 142تيكن  ج ؤالء لألعضانء ان حلك لج رجن سال نل قنااي لجىقيق  فنون ع ل ا د لجقبا لالحىننقي لجواصانص علق ن في لجوندة )
 .هذل لجينون   تذجك في حقيق  لجنانتنل لجواصنص علق ن في لجبنب لجثنج  ان لجكىنب لجثنوي ان قنون  لجلينبنل

 207املادة 

 الغنة
 208املادة 

 .حسري على لجش ند في لجىقيق  لجذي حنريا لجاننأن لجلنان لألحكنح لجويررة  انح قناي لجىقيق 
ع عن لجقضنر  انح لجاننأن لجلنان  تلجذي تقضر تيوىاع عن لإلجنأن  ان لجيناي لجن،ئي في لجن ن  تيكن  لجقكن على لجشنه  لجذي توىا

 .لجىي قل  حضنر لجشنه  فق ن  حس  لألحنله لجولىندة
 مكرر )هـ( 208املادة 

نج  تلجرلأع ان لجكىنب ال تقنه لويضاااااانء لج عنج لجنانئنن أوضااااااي لجو ة دت  لجيضاااااانء أأتن عينبنل انجنن ااصاااااانص علق ن في لجبنبقن لجث
 .لجثنوي ان قنون  لجلينبنل

 مكررا   208املادة 
 الغنة
 مكررا  )أ( 208املادة 

في لألحنله لجىي حينح فق ان ان لجىقيق   دجان  انفنان على جا تان لالح انح في  ي ان لجنرلئن لجواصاااااااااااااانص علق ان في لجبانب لجرلأع ان لجكىانب  
لجنرلئن لجىي حيع على لألانله لجوولن ن جل تجن  ت لج قئنل تلجوؤساااسااانل لجلنان تلجنح لل لجىنألن ج ن لجثنوي ان قنون  لجلينبنل, تغقرهن ان 

ان حلينء وفساااااااا ن برد  - ت غقرهن ان لألشااااااااغنص لالعىبنرين لجلنان  ت ذل في لجنرلئن لجىي ينج  لجينون  فق ن على لجوقكون    حيضااااااااي 
ض لجن ن لجوناي علق نو إذل ق رل لجاننأن لجلنان    لألار تيىضااااااااي لحغنذ ح لبقر حقفظنن لجوبنجغ  ت دنون لألشااااااااننء اقل لجنريون  ت حلني

على  انله لجوى ن أون في ذجك االا ان لجىصاااااارف فق ن  ت إدلرح ن, تج  علق ن    حلرض لألار على لجوقكون لجنانئنن لجوغىصاااااان قنجبن 
 .د  ت حلنيضلجقكن بذجك اونوًن جىافقذ ان عسى    تيضى أا ان غرلان  ت ر 

تجلانئ  لجلنح عا  لجضاااااارترة  ت في حنجن لالسااااااىلننه    تأار اؤقىًن أواع لجوى ن  ت بتجا  ت  تالده لجيصاااااار ان لجىصاااااارف في  انلج ن  ت 
  إدلرلح ان, تينا     تشااااااااااااااىوال  ار لجواع ان لإلدلرة على حلققن ان يا ير لألانله لجوىقفظ علق ان, تعلى لجاانئا  لجلانح في جونع لألحنله   
تلرض  ار لجواع على لجوقكون لجنانئنن لجوغىصاان خاله ساابلن  تنح على لألطثر ان حنريخ تاا تره  أ ل  لجقكن أنجواع ان لجىصاارف  ت 

 .لإلدلرة تاال لعىبر لألار  أ  جن تكن
ساان عشاار يناًن ان تحصاا ر لجوقكون لجنانئنن لجوغىصاان حكو ن في لجقنالل لجساانأين أل  سااونع  قنله ذتي لجشااأ  خاله ا ة ال حننتب خو

حنريخ عرض لألار علق ن  تحفصاال لجوقكون في ا ج لسااىورلر لجلول أنألار لجنقىي لجوشاانر إجنا في لجفيرة لجساانأين  لون ر ل تج ًن جىأجقل 



لق ن وظر لج ل   تين     تشااااىول لجقكن على لألساااابنب لجىي باي علق ن, ت   تشااااول لجواع ان لإلدلرة حلققن ان ي ير لألانله لجوىقفظ ع
 .أل   خذ ر ي لجاننأن لجلنان

   حشاول في حكو ن  ي انه ج،تل لجوى ن  ت  تالده لجيصار إذل حنلفرل  دجن  نفنن على    -بانًء على قل  لجاننأن لجلنان    -تيننب جلوقكون 
 . وا اىقصل ان لجنريون انانع لجىقيق  تآه إجق ن ان لجوى ن تذجك أل  إدخنج ن في لج ل 

دلرة    يىسااااااااااالن لألانله لجوىقفظ علق ن تيبندر إجى جردهن أقضااااااااااانر ذتي لجشاااااااااااأ  تاوثل جلاننأن لجلنان  ت خبقر حا أا تعلى ان تلقن جإل
 .ان قنون  لجورلفلنل لجو ونن تلجىننرين 989ت 965لجوقكون  تيىبع في شأ  لجنرد  حكنح لجوندحقن 

ردهن اع غلى ن لجويبنان قبيًن ج حكنح لجويررة في لجينون  لجو وي أشأ  تيلى،ح ان تلقن جإلدلرة أنجوقنفظن على لألانله تيقسن إدلرلح ن, ت 
 .لجن نجن في  عونه لإلدلرة تلجندتلن تلجقرلسن  تذجك على لجاقن لجذي تص ر بىاظنوا قرلر ان تبير لجل ه

 مكررَا )ب( 208املادة 
كون لجنانئنن لجوغىصن أل  لويضنء ثالثن  ش ر ان حنريخ جكل ان ت ر ا ه حكن أنجواع ان لجىصرف  ت لإلدلرة    يىظلن ااا  انح لجوق

 .لجقكن  فرذل رفض حظلوا فلا    يىي ح بىظلن ج ي   لون لويضت ثالثن  ش ر ان حنريخ لجقكن برفض لجىظلن
 .طون تننب جون ت ر ا ه حكن أنجواع ان لجىصرف  ت لإلدلرة تجكل ذي شأ     يىظلن ان إجرلءلل حافقذه

 .يرير في قلن  ّىنب لجوقكون لجنانئنن لجوغىصن  تعلى رئنا لجوقكون    تق د جلسن جاظر لجىظلن تللن ب ن لجوىظلنتيقصل لجىظلن بى
 .تحفصل في لجىظلن خاله ا ة ال حننتب خوسن عشر يناًن ان حنريخ لجىيرير أا

   حقكن أرو نء لجواع ان  -لجاننأن لجلنان  ت ذتي لجشااااااأ   ان حلينء وفساااااا ن  ت بانًء على قل    -تجلوقكون لجوغىصاااااان  ثانء وظر لج عنج  
 .لجىصرف  ت لإلدلرة لجويضي أا  ت حل يل و نقا  ت إجرلءلل حافقذه

تين     يبقن لألار لجصااندر أنجىصاارف في لج عنج لجنانئنن  ت لجقكن لجصااندر فق ن ان يىبع في شااأ  لجى لبقر لجىقفظنن لجوشاانر إجق ن في 
 .لجوندة لجسنأين

في جونع لألحنله ياى ي لجواع ان لجىصاااااااارف  ت لإلدلرة أصاااااااا تر قرلر أأ  ال تجا إلقنان لج عنج لجنانئنن  ت أصاااااااا تر حكن و نئي فق ن ت 
 .أنجبرلءة   ت بىونح حافقذ لجلينبنل لجونجنن تلجىلنيضنل لجويضي ب ون

اقل لجنريون  ت بىلنيض لجن ن لجوناي علق ن أقسا  لألحنله  تال تقى  عا  حافقذ لجقكن لجصاندر أنجغرلان  ت برد لجوبنجغ  ت دنون لألشاننء  
أأي حصاارف تصاا ر أنجوغنجفن ج ار  ت لجقكن لجوشاانر إجق ون في لجوندة لجساانأين ان حنريخ قق   ي اا ون في ساانل خنص تصاا ر بىاظنوا 

  قرلر ان تبير لجل ه تيكن  جكل ذي شأ  ح  لالقالع على هذل لجسنل
 مكررا  )جـ( 208املادة 

اكررًل ) (  ت بىلنيض لجن ن لجوناي علق ن   208جلوقكون عا  لجقكن برد لجوبنجغ  ت دنون لألشااااااااننء اقل لجنرلئن لجوشاااااااانر إجق ن في لجوندة  
فق ن    حيضااي بانًء على قل  لجاننأن لجلنان  ت لجو عي أنجقينق لجو ونن أقساا  لألحنله تبل  سااونع  قنله ذتي لجشااأ   بىافقذ هذل لجقكن 

 .له بتل لجوى ن ت تالده لجيصر إذل ثبت  و ن آجت إجق ن ان لجوى ن ت و ن اىقصلن ان لجنريون لجوقكنح فق نفي  ان 
 
 
  



 مكررا  )د( 208املادة 

ال تقنه لويضاااااانء لج عنج لجنانئنن أنجنفنة  قبل  ت أل  إحنجى ن إجى لجوقكون  دت  قضاااااانئ ن أنجرد في لجنرلئن لجواصاااااانص علق ن في لجونلد  
 .ان قنون  لجلينبنل 115  114اكررًل فيرة  تجى   113فيرة  تجى تثنونن ترلألن   113  112

ل تعلى لجوقكون    حأار أنجرد في انلج ن لجنرثن تلجونتى ج ن ت ل ان  فند فنئ ة ج تن ان لجنريون جنكن  لجقكن أنجرد ونفذًل في  انله  
 .اا ن أي ر ان لسىفند

 . فنع عون تجا إجق ن قل  لجرد إذل جن يانبنل ان يىنجى لج فنع عا نتين     حا ب لجوقكون اقنانًن جل
 209املادة 

 إذل ر ل لجاننأن لجلنان أل  لجىقيق   وا ال تجا إلقنان لج عنج حصاااااااا ر  ارًل بذجك تحأار أنإلفرلل عن لجوى ن لجوقبنو ان جن تكن اقبنساااااااانً 
 .لج عنج في لجنانتنل إال ان لجوقناي لجلنح  ت ان تينح اينااجسب  آخر  تال تكن  ت تر لألار أأال تجا إلقنان 
 .تين     تشىول لألار على لألسبنب لجىي باي علق ن

 .تيللن لألار جلو عي أنجقينق لجو ونن تاذل  ن  ق  حنفي تكن  لإلعال  جنرثىا جولن في اقل إقناىا
 210املادة 

لجاننأن لجلنان أأ  ال تجا إلقنان لج عنج إال إذل  ن  تااندرًل في ح ون انج ن ااا   جلو عي أنجقينق لجو ونن لج لن في لألار لجصااندر ان
انظف  ت اسااااااىغ ح عنح  ت  ح  رجنه لجضاااااابي جنريون تقلت ااا  ثانء حأدتن تظنفىا  ت أساااااابب ن ان جن حكن ان لجنرلئن لجوشاااااانر إجق ن في 

 .*ان قنون  لجلينبنل 123لجوندة 
 .ّىنب في انلند عشرة  تنح ان حنريخ إعال  لجو عي أنجقينق لجو ونن أنألارتيقصل لج لن بىيرير في قلن لجك

تيرفع لج لن إجى اقكون لجنانتنل االي ة في غرفن لجوشانرة في انلد لجنانتنل تاجى اقكون لجناث لجوساىأوفن االي ة في غرفن لجوشانرة في 
 .ة في شأ  لسىئانف لألتلار لجصندرة ان قناي لجىقيق انلد لجناث تلجوغنجفنل  تيىبع في رفلا تلجفصل فنا لألحكنح لجويرر 

 .حكم بعدم دستورية الفقرة األولى *
 211املادة 

جلانئ  لجلنح    يلغي لألار لجوذ نر في ا ة لجثالثن  شااااا ر لجىنجنن جصااااا تره ان جن تكن ق  تااااا ر قرلر ان اقكون لجنانتنل  ت ان اقكون 
 .لجوشنرة  أقس  لألحنله برفض لج لن لجورفنع في هذل لألارلجناث لجوسىأوفن  االي ة في غرفن 

 212املادة 

 الغنة
 213املادة 

ال تواع ان لجلندة إجى لجىقيق  إذل ظ رل  دجن ج ي ة قبيًن    209لألار لجصااااااندر ان لجاننأن لجلنان أأ  ال تجا إلقنان لج عنج تفيًن جلوندة  
 .197جلوندة 

 
  



 214املادة 

لاانااان ألاا  لجىقيق     لجنلقلاان جااانتاان  ت جاقاان  ت اغاانجفاان ت   لألدجاان على لجوى ن  اانفناان رفلاات لجاا عنج إجى لجوقكواان إذل ر ل لجاناانأاان لج
لجوغىصااااااااان  تيكن  ذجك في انلد لجوغنجفنل تلجناث أ ري  حكلنف لجوى ن أنجقضااااااااانر  انح لجوقكون لجن،ئنن ان جن حكن لجنريون ان لجناث  

ع ل لجناث لجوضاااااااارة أأفرلد لجانو فىققل ن لجاننأن لجلنان إجى اقكون لجنانتنل   -قرق لجاشاااااااار  لجىي حيع بنلساااااااا ن لجصااااااااقف  ت غقرهن ان
 .ابنشرة

تحرفع لجاا عنج في انلد لجنااانتاانل أاارحاانجى اان ان لجوقااناي لجلاانح  ت ان تينح ايااناااا إجى اقكواان لجنااانتاانل بىيرير لح اانح حبقن فنااا لجنريواان 
 نفن لجظرتف لجوشااااا دة  ت لجوغففن جللينبن تانلد لجينون  لجورلد ح بني ن  تحرف  أا قنئون أوؤدج لجوساااااا ة إجى لجوى ن أأر نو ن لجوكنون ج ن ت 

ن   قنله شاا نده ت دجن لإلثبنل  تيا ب لجوقناي لجلنح ان حلينء وفسااا اقنانًن جكل اى ن أنانتن تاا ر  ار أرحنجىا إجى اقكون لجنانتنل إذل ج 
اننأن لجلنان لجغصااااااانح أنألار لجصاااااااندر أنإلحنجن إجى اقكون لجنانتنل خاله لجلشااااااارة  تنح لجىنجنن  تكن ق  ت ل اقنانًن جل فنع عاا  تحللن لج

 .جص تره
 .63تيرلعى في جونع لألحنله حكن لجفيرة لألخقرة ان لجوندة 

أأار إحنجن تلح   على  وا إذل شاااااااول لجىقيق   طثر ان جريون تلح ة ان لخىصااااااانص اقنطن ان درجن تلح ة ت نوت ارحب ن حقنه جونل ن  
إجى لجوقكون لجوغىصاان اكنوًن أرح لهن فرذل  نوت لجنرلئن ان لخىصاانص اقنطن ان درجنل اغىلفن حقنه إجى لجوقكون لألعلى درجن  تفي 
 حنله لالرحبن  لجىي تن  فق ن رفع لج عنج عن جونع لجنرلئن  انح اقكون تلح ة  إذل  نوت ألض لجنرلئن ان لخىصااانص لجوقنطن لجلندتن  

 .تبلض ن ان لخىصنص اقنطن خنتن  تكن  رفع لج عنج أنونع لجنرلئن  انح لجوقنطن لجلندتن ان جن ياص لجينون  على غقر ذجك
 مكررا   214املادة 

أل  تااااااا تر لألار أنإلحنجن ان تساااااااىنج  إجرلء حق نينل حكوقلنن فللى لجاننأن لجلنان    حينح أرجرلئ ن تحي ح لجوقضااااااار إجى   -إذل تااااااا ر  
 .لجوقكون
 مكررا  )أ( 214املادة 

يرساال الف لجيضاانن إجى قلن  ّىنب اقكون لالسااىئانف فنرًل  إذل قل  اقناي لجوى ن  جاًل جإلقالع علنا تق د جا رئنا لجوقكون انلندًل ال 
 .تننتب عشرة  تنح يبيى خالج ن الف لجيضنن في قلن لجكّىنب حىى يىساى جا لإلقالع علنا ان غقر    يايل ان هذل لجيلن

تعلى لجغصااااانح    تللانل شااااا ندهن لجذين جن ح رل  ساااااونؤهن في لجينئون سااااانجفن لجذ ر على ي  اقضااااار أنجقضااااانر أنجنلسااااان لجوق دة جاظر 
 .لج عنج تذجك اع حقول وفينل لإلعال  تاي لع اصنريف لوىينه لجش ند

  
 
 
 
 
 
 



 الكتاب الثاني

 يف احملاكم 

 

 الباب األول: يف االختصاص 

 

 الفصل األول

 اختصاص احملاكم اجلنائية يف املواد اجلنائيةيف 

 

 215املادة 

حقكن لجوقكون لجن،ئنن في  ل فلل تل  أويىضاااااااااى لجينون  اغنجفن  ت جاقن ع ل لجناث لجىي حيع بنلسااااااااا ن لجصاااااااااقف  ت غقرهن ان قرق 
 .لجاشر على غقر لألفرلد

 216املادة 

تن تفي لجناث لجىي حيع بنلساااااا ن لجصااااااقف  ت غقرهن ان قرق لجاشاااااار ع ل  حقكن اقكون لجنانتنل في  ل فلل ُتلّ  أويىضااااااى لجينون  جان
 .لجناث لجوضّرة أأفرلد لجانو تغقرهن ان لجنرلئن لألخرج لجىي ياص لجينون  على لخىصنت ن ب ن

 217املادة 

 .يىلقن لالخىصنص أنجوكن  لجذي تقلت فنا لجنريون   ت لجذي ت نن فنا لجوى ن   ت لجذي ت بض علنا فنا
 218املادة 

 .في حنجن لجشرتع حلىبر لجنريون  و ن تقلت في  ل اقل تقع فنا عول ان  عونه لجب ء في لجىافقذ
 .تفي لجنرلئن لجوسىورة تلىبر اكنوًن جلنريون  ل اقل حينح فنا حنجن لالسىورلر

 .لألفلنه لج لخلن فق نتفي جرلئن لالعىنند تلجنرلئن لجوىىنألن تلىبر اكنوًن جلنريون  ل اقل تيع فنا  ح  
 219املادة 

إذل تقلت في لجغنرل جريون ان لجنرلئن لجىي حساري علق ن  حكنح لجينون  لجوصاري تجن تكن جورحكب ن اقل إقنان في اصار تجن تضابي فق ن 
 .حرفع علنا لج عنج في لجنانتنل  انح اقكون جانتنل لجينهرة تفي لجناث  انح اقكون عنب ين لجن،ئنن

  

 ثانيالفصل ال

 يف اختصاص احملاكم اجلنائية

  

 220املادة 

 .تننب رفع لج عنج لجو ونن  ا ون بلغت دنوى ن  بىلنيض لجضرر لجانشت عن لجنريون  انح لجوقنطن لجنانئنن جاظرهن اع لج عنج لجنانئنن
  



 221املادة 

نج لجنانئنن لجورفنعن  انا ن  ان جن ياص لجينون  حغىص لجوقكون لجنانئنن أنجفصااااال في جونع لجوسااااانئل لجىي يىنقف علق ن لجقكن في لج ع
 .على خالف ذجك

 222املادة 

 .إذل  ن  لجقكن في لج عنج لجنانئنن يىنقف على وىننن لجفصل في دعنج جانئنن  خرج  تج  تقف لألتجى حىى يىن لجفصل في لجثنونن
 223املادة 

ن ان اسانئل لألحنله لجشاغصانن جنب جلوقكون لجنانئنن    حنقف لج عنج  إذل  ن  لجقكن في لج عنج لجنانئنن يىنقف على لجفصال في اساأج
 .تحق د جلوى ن  ت جلو عي أنجقينق لجو ونن  ت جلوناي علنا حس  لألحنله  جاًل جرفع لجوسأجن لجوذ نرة إجى لجن ن ذلل لالخىصنص

 .تال تواع تقف لج عنج ان لحغنذ لإلجرلءلل   ت لجىق نينل لجضرترين   ت لجوسىلنلن
 224املادة 

إذل لويضااااى لألجل لجوشاااانر إجنا في لجوندة لجساااانأين تجن حرفع لج عنج إجى لجن ن ذلل لالخىصاااانص  تننب جلوقكون    حصاااارف لجاظر عن  
 .تقف لج عنج تحفصل فق ن

 .طون تننب ج ن    حق د جلغصن  جاًل آخر إذل ر ل    هانك  سبنأًن ايبنجن حبرر ذجك
 225املادة 

لجوقنطن لجنانئنن في لجوسااااااااااانئل غقر لجنانئنن لجىي حفصااااااااااال فق ن حبلًن جل عنج لجنانئنن قرق لإلثبنل لجويررة في لجينون  لجغنص بىلك حىبع  
 .لجوسنئل

  
 الفصل الثالث

 يف تنازع االختصاص 

 

 226املادة 
لجقكن حانألىقن جوقكوان لبىا لئنان تلحا ة تقررل إذل قا اات دعنج عن جريوان تلحا ة  ت عا ة جرلئن ارحب ان إجى ج ىقن ان ج انل لجىقيق   ت 

طل اا ون و نئنًن لخىصاانتاا ن  ت ع ح لخىصاانتاا ن ت ن  لالخىصاانص ااقصاارًل فق ون  يرفع قل  حلققن لجن ن لجىي حفصاال فق ن إجى دلئرة 
 .لجناث لجوسىأوفن أنجوقكون لالبى لئنن

 227املادة 

ن حنألىقن جوقكوىقن لبى لئقىقن  ت ان اقكوىقن لبى لئقىقن  ت ان اقكوىقن  إذل ت ر حكون  أنالخىصنص   ت أل ح لالخىصنص ان ج ىق
 .ان اقنطن لجنانتنل  ت ان اقكون عندتن تاقكون لسىثانئنن يرفع قل  حلققن لجوقكون لجوغىصن إجى اقكون لجايض

 
  



 228املادة 

 .فنعن أنألترلق لجوؤي ة ج ذل لج ل جكل ان لجغصنح في لج عنج حي تن قل  حلققن لجوقكون لجىي حفصل فق ن ألريضن اش
 229املادة 

حأار لجوقكون أل  لقالع ن على لج ل  أري لع لألترلق في قلن لجكىنب جن لع علق ن  ل ان لجغصاااااااانح لجبنققن  تيي ح اذ رة أأقنلجا في ا ة 
ي ح أشااااااااأو ن لج ل   ان جن حر لجوقكون غقر لجلشاااااااارة لألتنح لجىنجنن إلعالوا أنإلي لع  تيىرح  على  ار لإلي لع تقف لجسااااااااقر في لج عنج لجو

 .ذجك
 230املادة 

حلقن اقكون لجايض  ت لجوقكون لالبى لئنن أل  لالقالع على لألترلق لجوقكون  ت لجن ن لجىي حىنجى لجساقر في لج عنج  تحفصال  تضاًن في 
 .صنت نشأ  لإلجرلءلل تلألحكنح لجىي حكن  ق  ت رل ان لجوقنطن لألخرج لجىي قضت أرجغنء لخى

 231املادة 

إذل رفض لج لا   تننب لجقكن على لج انجا  إذل  ان  غقر لجانانأان لجلاناان  ت ان تينح بنظنفى ان جا ج ج انل لجقكن لالسااااااااااااااىثاانئنان أغرلاان ال 
 .حىننتب خوسن جاق نل

  
 الباب الثاني: يف حماكم املخالفات واجلنح 

 

 الفصل األول

 يف إعالن اخلصوم 

  

 232املادة 

لج عنج إجى اقكون لجناث تلجوغنجفنل بانًء على  ار تصااااااااااا ر ان قنااااااااااااي لجىقيق   ت اقكون لجناث لجوساااااااااااىأوفن االي ة في غرفن  حقنه 
 .لجوشنرة  ت بانًء على حكلنف لجوى ن ابنشرة أنجقضنر ان قبل  ح   عضنء لجاننأن لجلنان  ت ان لجو عي أنجقينق لجو ونن

 .لجوى ن أنجقضنر إذل حضر أنجنلسن تتج ت إجنا لجى ون ان لجاننأن لجلنان تقبل لجوقنطونتيننب لالسىغانء عن حكلنف 
 :تاع ذجك فال تننب جلو عي أنجقينق لجو ونن    يرفع لج عنج إجى لجوقكون بىكلنف خصوا ابنشرة أنجقضنر  انا ن في لجقنجىقن لآلحقىقن

جلنان أأ  ال تجا إلقنان لج عنج تجن تسااىأوف لجو عي أنجقينق لجو ونن لألار في إذل تاا ر  ار ان قناااي لجىقيق   ت ان لجاننأن ل  -أولا:
 .لجونلند  ت لسىأوفا فأي حا اقكون لجناث لجوسىأوفن االي ة في غرفن لجوشنرة

سااابب ن ان إذل  نوت لج عنج انج ن اااا  انظف  ت اساااىغ ح عنح  ت  ح  رجنه لجضااابي جنريون تقلت ااا  ثانء حأدتن تظنفىا  ت أ  -ثانياا:
 .ان قنون  لجلينبنل 123جن حكن ان لجنرلئن لجوشنر إجق ن في لجوندة 

  
 
 



 233املادة 

تكن  حكلنف لجغصااااااانح أنجقضااااااانر  انح لجوقكون قبل لوليند لجنلسااااااان بقنح  نال في لجوغنجفنل  تبثالثن  تنح  نالن على لألقل في لجناث   
 .نأن لجلنان  ت لجو عي أنجقينق لجو وننغقر انلعق  اسنفن لج ري   تذجك بانًء على قل  لجان

 .تحذ ر في ترقن لجىكلنف أنجقضنر لجى ون تانلد لجينون  لجىي حاص على لجلينبن
تيننب في حانجان لجىلبا, تفي لجقانالل لجىي تكن  فق ان لجوى ن اقبنسااااااااااااااًن لحىنانقناًن في إحا ج لجناث,    تكن  لجىكلنف أانجقضاااااااااااااانر أغقر  

 .إع نءه انلندًل جىقضقر دفنعا حأذ  جا لجوقكون أنجونلند لجويرر أنجفيرة لألتجى انلند  فرذل حضر لجوى ن تقل 
 234املادة 

 .حللن ترقن لجىكلنف أنجقضنر جشغص لجوللن إجنا   ت في اقل إقناىا  أنج رق لجويررة في قنون  لجورلفلنل في لجونلد لجو ونن تلجىننرين
لجىكلنف أنجقضاااانر بنلساااا ن  ح  رجنه لجساااال ن لجلنان   ون تننب ذجك في انلد لجناث لجىي تلقا ن تيننب في انلد لجوغنجفنل إعال  ترقن  

 .تبير لجل ه أيرلر ااا أل  انلفين تبير لج لخلنن
تاذل جن يؤد لجبق  إجى الرفن اقل إقنان لجوى ن  تساااااااالن لإلعال  جلساااااااال ن لإلدلرين لجىنأع ج ن  خر اقل  ن  ت نن فنا في اصاااااااارو تيلىبر 

 .جوكن  لجذي تقلت فنا لجنريون  خر اقل إقنان جلوى ن ان جن يثبت خالف ذجكل
 235املادة 

تكن  إعال  لجوقبنسااقن إجى اأانر لجساانن  ت ان تينح ايناا  تيكن  إعال  لجضاابن  تااابن  لجصااف تلجلساانطر لجذين في خ ان لجننر 
 .إجى إدلرة لجننر

وذ نرحقن    ينقع على لألتال بذجك  تاذل لاىاع عن لجىسالنن  ت لجىندنع  تقكن علنا ان تعلى ان تن  حسالنن لجصانرة إجنا في لجقنجىقن لج
قناااااي لجونلد لجن،ئنن أغرلان ال ح،ي  على خوساااان جاق نل  تاذل  تاااار أل  ذجك على لاىانعا  حساااالن لجصاااانرة إجى لجاننأن لجلنان أنجوقكون 

 .شغصننً لجىنأع ج ن لجوقضر جىسلنو ن إجنا  ت إجى لجو لنب إعالوا 
 236املادة 

 .جلغصنح    ت للنل على  ترلق لج عنج أونرد إعالو ن أنجقضنر  انح لجوقكون
  

 الفصل الثاني

 يف حضور اخلصوم 

  

 237املادة 

تن  على لجوى ن في جاقن النق  علق ن أنجقبا لجذي ينج  لجينون  حافقذه فنر تاا تر لجقكن أا    تقضاار بافسااا  تاذل جن تكن جلوى ن 
 .لجقنار في جاقن النق  علق ن أنجقبا تجنبًن اقنح  تج  على لجوقكون    حا ب جا اقنانًن جل فنع عاا

 اان في لجناث لألخرج تفي لجوغانجفانل فنننب جاا    ياقا  عااا ت قاًل جىيا تن دفانعاا  تهاذل اع عا ح لإلخاله أوان جلوقكوان ان لجق  في     
 .حأار أقضنره شغصننً 

  



 238املادة 

تقضاار لجغصاان لجوكلف أنجقضاانر حساا  لجينون  في لجقنح لجوبقن بنرقن لجىكلنف أنجقضاانر تجن يرساال ت قاًل عاا في لألحنله لجىي إذل جن  
تسنغ فق ن ذجك تننب لجقكن في غقبىا أل  لإلقالع على لألترلق  إال إذل  نوت ترقن لجىكلنف أنجقضنر ق  سلوت جشغصا تحبقن جلوقكون 

 .فنلىبر لجقكن حضنرينً  وا ال ابرر جل ح حضنره 
تيننب جلوقكون ب اًل ان لجقكن غننبنًن    حؤجل لج عنج إجى جلسااااااان حنجنن تحأار أرعندة إعال  لجغصااااااان في انقاا  اع حابق ا إجى  وا إذل  

ر لجقكن حغلف عن لجقضنر في هذه لجنلسن تلىبر لجقكن لجذي تص ر حضنريًن فرذل جن تقضر تحبقن جلوقكون  ال ابرر جل ح حضنره تلىب
 .حضنرينً 
 239املادة 

تلىبر لجقكن حضاااااااانريًن أنجاساااااااابن إجى  ل ان تقضاااااااار ان لجغصاااااااانح عا  لجا لء على لج عنج تجن غندر لجنلساااااااان أل  ذجك  ت حغلف عن  
 .لجقضنر في لجنلسنل لجىي حؤجل إجق ن لج عنج دت     تي ح عذرًل ايبنال

 240املادة 

لح ة تحضار ألضا ن تحغلف لجبلض لآلخر رغن حكلنف ن أنجقضانر حسا  لجينون  فللى إذل رفلت لج عنج على ع ة  شاغنص عن تلقلن ت 
لجوقكون    حؤجل لج عنج إجى جلساااااااان حنجنن تحأار أرعندة إعال  ان حغلف في انقاا اع حابق  ن إجى  و ن إذل حغلفنل عن لجقضاااااااانر في 

ون  ال ابرر جل ح حضااانرهن تلىبر لجقكن حضااانريًن أنجاسااابن هذه لجنلسااان تلىبر لجقكن لجذي تصااا ر حضااانريًن فرذل جن تقضااارتل تحبقن جلوقك
 .ج ن

 241املادة 

 .في لألحنله لجوىي ان لجىي تلىبر لجقكن فق ن حضنريًن  تن  على لجوقكون    حقي  لج عنج  انا ن  ون جن  ن  لجغصن حنارلً 
لجوقكنح علنا دننح عذر االا ان لجقضاانر  تجن تسااى ع حي توا قبل تال حيبل لجولنرااان في لجقكن لجصااندر في هذه لألحنله  إال إذل  ثبت 

 .لجقكن  ت ن  لسىئانفا غقر جنئ،
 242املادة 

 .إذل حضر لجغصن قبل لوى نء لجنلسن لجىي ت ر فق ن لجقكن علنا في غقبىا  تج  إعندة وظر لج عنج في حضنره
 

 الفصل الثالث

 يف حفظ النظام يف اجللسة

 243املادة 
ساااااان تادلرح ن اانقن  برئنساااااا نو تجا في ساااااابقل ذجك    تغرل ان قنعن لجنلساااااان ان تغل باظنا ن فر  جن توىثل تحوندج   ن  ااااااابي لجنل

جلوقكون    حقكن علي لجفنر أقبساااا  ربلًن تعشااارين سااانعن  ت بىغريوا عشااارة جاق نل تيكن  حكو ن بذجك غقر جنئ، لساااىئانفا  فرذل  ن  
في لجوقكون  ن  ج ن    حنقع علنا  ثانء لوليند لجنلساااااااااااااان ان جرئنا لجوصاااااااااااااالقن حندنلا ان لجن،لءلل لإلخاله ق  تقع اون يؤدي تظنفن  

 .لجىأديبنن



 .تجلوقكون إجى ان قبل لوى نء لجنلسن    حرجع عن لجقكن لجذي حص ره
 244املادة 

تحقكن فق ن أل  سااونع  قنله لجاننأن لجلنان   إذل تقلت جاقن  ت اغنجفن في لجنلساان  تننب جلوقكون    ح نن لج عنج على لجوى ن في لجقنه 
 .تدفنع لجوى ن

ان هذل    9ت 8ت  3تال يىنقف رفع لج عنج في هذه لجقنجن على شكنج  ت قل   إذل  نوت لجنريون ان لجنرلئن لجواصنص علق ن في لجونلد  
 .ان هذل لجينون   13لجاننأن لجلنان ب ت  إخاله أقكن لجوندة لجينون و  ان إذل تقلت جانتن  تص ر رئنا لجوقكون  ارًل أرحنجن لجوى ن إجى 

 .تفي جونع لألحنله تقرر رئنا لجوقكون اقضرًل تيأار أنج بض على لجوى ن إذل لقىضى لجقنه ذجك
 245املادة 

سان تبساببا ان تننب لعىبنره لساىثانء ان لألحكنح لجواصانص علق ن في لجوندحقن لجسانأيىقن  إذل تقع ان لجوقناي  ثانء دنناا بنلجبا في لجنل
 .حشنيشًن اغاًل أنجاظنح  ت ان تسى عي اؤلخذحا جانئنًن تقرر رئنا لجنلسن اقضرًل أون ح م

 تجلوقكون    حيرر إحنجن لجوقناي إجى لجاننأن لجلنان إلجرلء لجىقيق  إذل  ن  ان تقع ااا تساااااااااااااى عي اؤلخذحا جانئنًن  تاجى رئنا لجوقكون
 .سى عي اؤلخذحا حأديبننً إذل  ن  ان تقع ااا ت

 .تفي لجقنجىقن ال تننب    تكن  رئنا لجنلسن لجىي تقع فق ن لجقندم  ت  ح   عضنئ ن عضنًل في لج قئن لجىي حاظر لج عنج 
 246املادة 

 .لجنرلئن لجىي حيع في لجنلسن تجن حين لجوقكون لج عنج فق ن حنه لوليندهن  تكن  وظرهن تفين جلينلع  لجلندتن
  

 الرابع الفصل 

 يف تنحي القضاة وردهم عن احلكم

  

 247املادة 

توىاع على لجيناااااي    تشااااىرك في وظر لج عنج إذل  نوت لجنريون ق  تقلت علنا شااااغصاااانًن   ت إذل  ن  ق  قنح في لج عنج ألول اأانر  
 .ش ندة   ت أنشر عواًل ان  عونه  هل لجغبرةلجضبي لجيضنئي   ت بنظنفن لجاننأن لجلنان   ت لجو لفع عن  ح  ان لجغصنح   ت  دج فق ن 

تيوىاع علنا  ذجك    تشاااااااااااااىرك في لجقكن إذل  ن  ق  قنح في لج عنج ألول ان  عونه لجىقيق   ت لإلحنجن   ت    تشاااااااااااااىرك في لجقكن في 
 .لج لن إذل  ن  لجقكن لجو لن  فنا تندرًل ااا

 248املادة 

ردة في لجوندة لجساااااااانأين  تفي ساااااااانئر حنالل لجرد لجوبقان في قنون  لجورلفلنل في لجونلد  جلغصاااااااانح رد لجيضاااااااانة عن لجقكن في لجقنالل لجنل
 .لجو ونن تلجىننرين

 .تال تننب رد  عضنء لجاننأن لجلنان تال اأانري لجضبي لجيضنئي
 .تيلىبر لجوناي علنا فنون يىلل  أ ل  لجرد أوثنأن خصن في لج عنج 

  



 249املادة 

ح أا سااااب  ان  ساااابنب لجرد    تصاااار  أا جلوقكون جىفصاااال في  ار حاقنا في غرفن لجوشاااانرةو تعلى لجيناااااي  يىلقن على لجيناااااي إذل قن
 .لجن،ئي    ت ر  لألار على رئنا لجوقكون

تفنون ع ل  حنله لجرد لجويررة أنجينون  تننب جليناااااي إذل قنات ج تا  ساااابنب تسااااىشاااالر اا ن لجقرل ان وظر لج عنج    تلرض  ار حاقنا 
 .قكون   ت على رئنا لجوقكون حس  لألحنله جلفصل فناعلى لجو
 250املادة 

 .يىبع في وظر قل  لجرد تلجقكن فنا لجينلع  لجواصنص علق ن في قنون  لجورلفلنل لجو ونن تلجىننرين
  

 الفصل اخلامس 

 يف اإلدعاء باحلقوق املدنية

 

 251املادة 
أقينق ا ونن  انح لجوقكون لجواظنرة  انا ن لج عنج لجنانئنن في  تن حنجن  نوت علق ن جون جقيا اااااارر ان لجنريون    ت نن وفساااااا ا ًنًن 

 .  تال تيبل ااا ذجك  انح لجوقكون لالسىئانفنن275لج عنج حىى ت تر لجيرلر أرقفنه أنب لجورلفلن قبيًن جلوندة 
رة فق ن لج عنج إذل  ن  لجوى ن حناااااارًل  تاال تج  تيقصااااال لالدعنء ا ونًن أرعال  لجوى ن على ي  اقضااااار   ت أ ل  في لجنلسااااان لجواظن 

 .حأجقل لج عنج تحكلنف لجو عي أرعال  لجوى ن أ لبنحا إجنا
 .فرذل  ن  ق  سب  قبنجا في لجىقيق  ب ذه لجصفن  فرحنجن لج عنج لجنانئنن إجى لجوقكون حشول لج عنج لجو ونن

 .قر لجفصل في لج عنج لجنانئنن  تاال حكوت لجوقكون أل ح قبنه دخنجاتال تننب    يىرح  على ح خل لجو عي أنجقينق لجو ونن حأخ
 مكررا   251املادة 

ال تننب لالدعنء أنجقينق لجو ونن تفيًن ألحكنح هذل لجينون  إال عن لجضاارر لجشااغصااي لجوبنشاار لجانشاات عن لجنريون تلجوقي  لجنقنع, حناًل 
 . ت اسىيبالً 

 252املادة 

نريون فنق  لألهلنن تجن تكن جا ان توثلا قنونوًن  جنب جلوقكون لجورفنعن  انا ن لج عنج لجنانئنن بانء على  إذل  ن  ان جقيا اااااااااااارر ان لج
 .نقل  لجاننأن لجلنان    حلقن جا ت قال جق عي أنجقينق لجو ونن أنجاننأن عااو تال يىرح  على ذجك في  تن حنه إج،لاا أنجوصنريف لجيضنئن

 253املادة 
لج عنج لجو ونن بىلنيض لجضرر على لجوى ن أنجنريون إذل  ن  أنجغًن  تعلى ان توثلا إ   ن  فنق  لألهلننو فر  جن تكن جا ان توثلا  حرفع 

 .تج  على لجوقكون    حلقن جا ان توثلا قبيًن جلوندة لجسنأين
 .نتيننب رفع لج عنج لجو ونن  تضًن على لجوسئنجقن عن لجقينق لجو ونن عن فلل لجوى 

تجلاننأن لجلنان    ح خل لجوساااائنجقن عن لجقينق لجو ونن  تجن جن تكن في لج عنج ا ًع أقينق ا ونن  جلقكن علق ن أنجوصاااانريف لجوسااااىقين 
 .جلقكنان



تال تننب  انح لجوقنطن لجنانئنن    حرفع دعنج لجضاااااااااااون   تال    ي خل في لج عنج غقر لجو عى علق ن أنجقينق لجو ونن تلجوسااااااااااائنه عن  
 .قينق لجو ونن تلجوؤان ج تالج

 254املادة 

 .جلوسئنه عن لجقينق لجو ونن    ي خل ان حلينء وفسا في لج عنج لجنانئنن في  تن حنجن  نوت علق ن
 .تجلاننأن لجلنان تلجو عي أنجقينق لجو ونن لجولنران في قبنه ح خلا

 255املادة 

جبلا ة لجكانئن فق ان ار ، لجوقكوان اان جن تكن ا نواًن فق ان  تيكن  ذجاك بىيرير في تنا  على لجوا عي أانجقينق لجوا ونان    تلقن جاا اقاًل في ل
 .قلن لجكىنب  تاال تث إعال  لألترلق إجنا بىسلنو ن إجى قلن لجكىنب

 256املادة 

لجلنان  ت قناااااااي لجىقيق   ت على لجو عي أنجقينق لجو ونن    ي فع لجرساااااانح لجيضاااااانئننو تعلنا    يندع اي اًن لألانون لجىي حي رهن لجاننأن 
 .لجوقكون على ذان  حلنب تاصنريف لجغبرلء تلجش ند تغقرهن

 .تعلنا  تضًن إي لع لألانون لجىكوقلنن لجىي ق  حل،ح  ثانء سقر لإلجرلءلل
 257املادة 

ينق لجو ونن إذل  نوت لج عنج  جكل ان لجوى ن تلجوسااااائنه عن لجقينق لجو ونن تلجاننأن لجلنان    تلنرض في لجنلسااااان في قبنه لجو عي أنجق
  .لجو ونن غقر جنئ،ة  ت غقر ايبنجنو تحفصل لجوقكون في لجولنران أل  سونع  قنله لجغصنح

 258املادة 

 ال تواع لجيرلر لجصااااندر ان قناااااي لجىقيق  أل ح قبنه لجو عي أنجقينق لجو ونن ان لالدعنء ا ونًن أل  ذجك  انح لجوقكون لجنانئنن   ت ان
 .ه  انح لجوقكون لجو وننرفع دعنل 

تال يىرح  على لجيرلر لجصااااااااااندر ان لجوقكون أيبنه لج عنج لجو ونن أ ال  لإلجرلءلل لجىي جن تشااااااااااىرك فق ن لجو عي أنجقينق لجو ونن قبل 
 .ذجك

 .تلجيرلر لجصندر ان قناي لجىقيق  أيبنه لجو عي أنجقينق لجو ونن ال يل،ح لجوقكون لجورفنعن  انا ن لج عنج 
 مكررا   258ة املاد

 .تننب رفع لج عنج لجو ونن قبل لجوؤان ج تا جىلنيض لجضرر لجانشت عن لجنريون  انح لجوقكون لجىي حاظر لج عنج لجنانئنن
 .تحسري على لجوؤان ج تا جونع لألحكنح لجغنتن أنجوسئنه عن لجقينق لجو ونن لجواصنص علق ن في هذل لجينون  

 259املادة 

وضاااااااااااي لجو ة لجويررة في لجينون  لجو وي, تاع ذجك ال حايضاااااااااااي أنجىيندح لج عنج لجو ونن لجانشااااااااااائن عن لجنرلئن حايضاااااااااااي لج عنج لجو ونن أ
 .ان هذل لجينون  تلجىي حيع أل  حنريخ لجلول أا 15لجواصنص علق ن في لجفيرة لجثنونن ان لجوندة 

 .أثقر جذجك في سقر لج عنج لجو ونن لجورفنعن ال نتاذل لويضت لج عنج لجنانئنن أل  رفل ن جسب  ان لألسبنب لجغنتن ب ن فال ح
  



 260املادة 

جلو عي أنجقينق لجو ونن    يىرك دعنله في  تن حنجن  نوت علق ن لج عنج  تيل،ح ب فع لجوصااااااااانريف لجسااااااااانأين على ذجك  اع ع ح لإلخاله 
 .أق  لجوى ن في لجىلنيضنل إ   ن  ج ن تجا

لج عنج لجنانئنن, تاع ذجك إذل  نوت لج عنج ق  رفلت أ ري  لالدعنء لجوبنشااااااار فأوا تن  في حنجىي حرك تال تكن  ج ذل لجىرك حأثقر على  
 .لج عنج لجو ونن تلعىبنر لجو عي أنجقينق لجو ونن حنر ًن دعنله  لجقكن بىرك لج عنج لجنانئنن ان جن ح ل  لجاننأن لجلنان لجفصل فق ن

 .سين  ح  لجو عي وفسا في لالدعنء ا ونًن عن ذلل لجفلل  انح لجوقكون لجنانئننتيىرح  على لجقكن بىرك لج عنج لجنانئنن 
 261املادة 

تلىبر حر ًن جل عنج ع ح حضانر لجو عي  انح لجوقكون أغقر عذر ايبنه أل  إعالوا جشاغصاا  ت ع ح إرسانجا ت قال عاا ت ذجك ع ح إب لئا  
 .قلبنل أنجنلسن

 262املادة 

جو ونن دعنله لجورفنعن  انح لجوقنطن لجنانئنن  تننب جا    يرفل ن  انح لجوقنطن لجو ونن ان جن تكن ق  تر  بىرك إذل حرك لجو عي أنجقينق ل
 .لجق  لجورفنع أا لج عنج 

 263املادة 

عنج إذل  يىرح  على حرك لجو عي أنجقينق لجو ونن دعنله  ت ع ح قبنجا ا ًنًن أقينق ا ونن لسااااااىبلند لجوساااااائنه عن لجقينق لجو ونن ان لج 
 .طن  دخنجا فق ن بانء على قل  لجو عي

 264املادة 

إذل رفع ان ونجا اااااااااااااارر ان لجنريون دعنله أ ل  لجىلنيض إجى لجوقكون لجو ونن  ثن رفلت لج عنج لجنانئنن  جنب جا إذل حرك دعنله  انح 
 .لجوقكون لجو ونن    يرفل ن إجى لجوقكون لجنانئنن اع لج عنج لجنانئنن

 265املادة 

 إذل رفلت لج عنج لجو ونن  انح لجوقنطن لجو ونن  تن  تقف لجفصااااااااال فق ن حىى تقكن و نئنًن في لج عنج لجنانئنن لجوينان قبل رفل ن   ت في
 . ثانء لجسقر فق ن

 .على  وا إذل  تقف لجفصل في لج عنج لجنانئنن جنان  لجوى ن  تفصل في لج عنج لجو ونن
 266املادة 

 .لج عنج لجو ونن لجىي حرفع  انح لجوقنطن لجنانئنن لإلجرلءلل لجويررة ب ذل لجينون  يىبع في لجفصل في 
 267املادة 

جلوى ن    ت نج  لجو عي أنجقينق لجو ونن  انح لجوقكون لجنانئنن بىلنيض لجضااااااااارر لجذي جقيا أساااااااااب  رفع لج عنج لجو ونن علنا إ   ن  
عنج لجوبنشرة  انح ذلل لجوقكون بى ون لجبالغ لجكنذب إ   ن  جذجك تجا, تذجك بىكلنفا جذجك تجا, تجا  ذجك    ت نن علنا جذلل لجسب  لج 

ابنشاااارة أنجقضاااانر  انا ن, تيننب لالسااااىغانء عن هذل لجىكلنف إذل حضاااار لجو عي أنجقينق لجو ونن لجنلساااان تتجا إجنا لجوى ن لجى ون تقبل 
 .لجوقنطون



  
 الفصل السادس

 يف اجللسة يف نظر الدعوى وترتيب اإلجراءات

  

 268املادة 
تن     حكن  لجنلسااااااااااان علانن  تيننب جلوقكون اع ذجك ارلعنة جلاظنح لجلنح  ت اقنفظن على لآلدلب     حأار أساااااااااااونع لج عنج  ل ن  ت 

 .ألض ن في جلسن سرين   ت حواع فئنل القان ان لجقضنر فق ن
 269املادة 

 .لجوقنطن لجنانئننو تعلى لجوقكون    حسوع  قنلجا  تحفصل في قلبنحاتن     تقضر  ح   عضنء لجاننأن لجلنان جلسنل 
 270املادة 

 .تقضر لجوى ن لجنلسن أغقر ققند تال  غاله  إوون حنرج علنا لجوالحظن لجالبان
إجى    تكن تال تننب إألنده عن لجنلسااااان  ثانء وظر لج عنج إال إذل تقع ااا حشااااانير تساااااى عي ذجك  تفي هذه لجقنجن حساااااىور لإلجرلءلل  

 .لجسقر فق ن أقضنره  تعلى لجوقكون    حنقفا على ان حن في غقبىا ان لإلجرلءلل
 271املادة 

يب   لجىقيق  في لجنلساااان أنجواندلة على لجغصاااانح تلجشاااا ند  تيسااااأه لجوى ن عن لسااااوا تج با تساااااا تتااااانعىا تاقل إقناىا تانج ه  تحىلى 
لجىكلنف أنجقضااااااااااااانر على حسااااااااااااا  لألحنله  ثن حي ح لجاننأن تلجو عي أنجقينق لجو ونن إ  تج   لجى ون لجونج ن إجنا أأار لإلحنجن  ت بنرقن

 .قلبنح ون
تبل  ذجك تسااااااااااااأه لجوى ن عون إذل  ن  الىرفًن أنرحكنب لجفلل لجوسااااااااااااا  إجنا  فر  لعىرف جنب جلوقكون لالطىفنء أنعىرلفا تلجقكن علنا أغقر 

نل  تيكن  حنجنا لألسئلن جلش ند ان لجاننأن لجلنان  تاًل  ثن ان لجوناي علنا  ثن ان لجو عي  سونع لجش ند  تاال فىسوع ش ندة ش ند لإلثب
 .أنجقينق لجو ونن  ثن ان لجوى ن  ثن ان لجوسئنه عن لجقينق لجو ونن

ئع لجىي  دتل لجشاا ندة عا ن تجلاننأن لجلنان تجلوناي علنا تجلو عي أنجقينق لجو ونن    تسااىننبنل لجشاا ند لجوذ نرين ارة ثنونن إلتضاان  لجنقن
 .في  جنبى ن

 272املادة 

أن أل  ساونع شا ندة شا ند لإلثبنل تساوع شا ند لجافي تيساأجن  أولرفن لجوى ن  تاًل  ثن أولرفن لجوسائنه عن لجقينق لجو ونن  ثن أولرفن لجانن
تلجوسااااااائنه عن لجقينق لجو ونن    ينج ن جلشااااااا ند لجوذ نرين لجلنان  ثن أولرفن لجوناي علنا  ثن أولرفن لجو عي أنجقينق لجو ونن تجلوى ن 

 . سئلن ارة ثنونن إلتضن  لجنقنئع لجىي  دتل لجش ندة عا ن في  جنبى ن عن لألسئلن لجىي تج ت إجق ن
سونع ش ند تجكل ان لجغصنح    ت ل  إعندة سونع لجش ند لجوذ نرين إلتضن   ت حقيق  لجنقنئع لجىي  دتل ش ندح ن عا ن   ت    ت ل  

 .غقرهن ج ذل لجغرض
  
 



 273املادة 

 .جلوقكون في  تن حنجن  نوت علق ن لج عنج    حنجا جلش ند  ي سؤله حرج ج،تاا جظ نر لجق نين   ت حأذ  جلغصنح بذجك
جشاااانه   ل  الح تين  علق ن ااع حنجنا  ساااائلن جلشاااانه  إذل  نوت غقر اىللين أنج عنج   ت غقر جنئ،ة لجيبنه  تين  علق ن    حواع عن ل

 .أنجىصريث  ت لجىلونث ت ل إشنرة اون ياباي علنا لا رلب  فكنره  ت حغنيفا
 .تج ن    حوىاع عن سونع ش ندة ش ند عن تقنئع حرج  و ن تلاقن تانحًن  نفننً 

 274املادة 
 .ال تننب لسىننلب لجوى ن إال إذل قبل ذجك

،تح حي تن إتضنحنل عا ن ان لجوى ن جظ نر لجق نين  يلفىا لجيناي إجق ن تيرخص جا  تاذل ظ ر  ثانء لجورلفلن تلجوانقشن ألض تقنئع يرج ج
 .بىي تن حلك لإلتضنحنل

تاذل لاىاع لجوى ن عن لإلجنأن   ت إذل  نوت  قنلجا في لجنلساان اغنجفن ألقنلجا في اقضاار جوع لالسااى الالل  ت لجىقيق   جنب جلوقكون     
 .حأار بىالتة  قنلجا لألتجى

 275 املادة

 .أل  سونع ش ندة ش ند لإلثبنل تش ند لجافي  تننب جلاننأن لجلنان تجلوى ن تجكل ان أنقي لجغصنح في لج عنج    يىكلن
 .تفي  ل لألحنله تكن  لجوى ن آخر ان يىكلن

 . قنلجاتجلوقكون    حواع لجوى ن  ت اقنانا ان لالسىرسنه في لجورلفلن إذل خرل عن انانع لج عنج  ت  رر 
 .تبل  ذجك حص ر لجوقكون قرلرهن أرقفنه أنب لجورلفلن  ثن حص ر حكو ن أل  لجو لتجن

 276املادة 

 .تن     تقرر اقضر أون تنري في جلسن لجوقنطون  تينقع على  ل تفقن ااا رئنا لجوقكون ت نحب ن في لجقنح لجىنجي على لألطثر
ان إذل  نوت علانن  ت ساارين  ت سااونء لجيضاانة تلجكنح  تعضاان لجاننأن لجلنان لجقنااار   تيشااىول هذل لجوقضاار على حنريخ لجنلساان  تيبقن أا

أنجنلسااان ت ساااونء لجغصااانح تلجو لفلقن عا ن تشااا ندة لجشااا ند ت قنله لجغصااانح  تيشااانر فنا إجى لألترلق لجىي حلقت تسااانئر لإلجرلءلل لجىي 
نن  تاا نق لألحكنح لجصاااااندرة  تغقر ذجك اون حوت  تح ت  أا لج لبنل لجىي ق ات  ثانء وظر لج عنج  تان قضاااااي أ ا في لجوسااااانئل لجفًر

 .تنري في لجنلسن
 مكررا   276املادة 

ُتقكن على تجا لجساااااارعن في لجيضاااااانتن لجغنتاااااان أنألح لم تلجغنتاااااان أنجنرلئن لجواصاااااانص علق ن في لألبنلب لألته تلجثنوي تلجثنوي اكررًل 
  307ت  306ت  303ت  302ان قنون  لجلينبنل تلجنرلئن لجواصااااااااااااانص علق ن في لجونلد    تلجثنج  تلجرلأع تلجرلأع عشااااااااااااار ان لجكىنب لجثنوي

في شاااأ  لألسااالقن تلجذخنئر لجول ه أنجينون  رقن   1954جساااان    394ان قنون  لجلينبنل إذل تقلت بنلسااا ن لجصاااقف تلجينون  رقن    308ت
 .1954جسان  546

بقان أنجفيرة لجسااانأين قبل لوليند لجنلسااان بقنح  نال في انلد لجناث تثالثن  تنح تيكن  حكلنف لجوى ن أنجقضااانر  انح لجوقكون في لجيضااانتن لجو
 .طنالن في انلد لجنانتنل غقر انلعق  اسنفن لج ري 



 .تيننب    تكن  لإلعال  بنلس ن  ح  لجوقضرين  ت  ح  رجنه لجسل ن لجلنان
كون لجوغىصاااااااان تاذل  نوت لجيضاااااااانن اقنجن على اقكون تحاظر لجيضاااااااانن في جلساااااااان حلي  في ظرف  ساااااااابنعقن ان ينح إحنجى ن على لجوق

 .لجنانتنل تينح رئنا اقكون لالسىئانف لجوغىصن بىق ي  جلسن في لجونلند لجوذ نر
 

 الفصل السابع 

 يف الشهود واألدلة األخرى 

 

 277املادة 

لجنلسان أأربع تعشارين سانعن غقر انلعق  تكلف لجشا ند أنجقضانر بانء على قل  لجغصانح بنلسا ن  ح  لجوقضارين  ت رجنه لجضابي قبل 
لجوساااااانفن  تيللن جشااااااغصااااااا  ت في اقل إقناىا أنج رق لجويررة في قنون  لجورلفلنل لجو ونن تلجىننرين  إال في حنجن لجىلبا أنجنريون  فروا 

نب    تقضاار لجشاانه   تننب حكلنف ن أنجقضاانر في  ي تقت تجن شااف نن بنلساا ن  ح  اأانري لجضاابي لجيضاانئي  ت  ح  رجنه لجضاابي  تين
 .في لجنلسن أغقر إعال  بانء على قل  لجغصنح

تاع ع ح لإلخاله أأحكنح لجفيرة لألتجى ان هذه لجوندة  تق د لجغصااانح  ساااونء لجشااا ند تبننونح ن تتجا لالساااى اله ب ن  تحيرر لجوقكون ان 
 .علق ن    حسب  ذجك في حكو نحرج ج،تح سونع ش ندحا  تاذل قررل لجوقكون ع ح ج،تح سونع ش ندة  ي اا ن تج  

تجلوقكون  ثانء وظر لج عنج    حسااى عي تحسااوع  قنله  ي شااغص تجن أرتاا لر  ار أنجضاابي تلإلحضاانر  إذل دعت لجضاارترة جذجك  تج ن 
 .   حأار بىكلنفا أنجقضنر في جلسن  خرج 

 .تجلوقكون    حسوع ش ندة  ي شغص تقضر ان حلينء وفسا إلب لء اللنانل في لج عنج 
 278ملادة ا

ياندج على لجشااا ند أأساااونئ ن  تبل  لإلجنأن اا ن تقن،ت  في لجغرفن لجوغصاااصااان ج ن  تال تغرجن  اا ن إال أنجىنلجي جىأدتن لجشااا ندة  انح 
لجوقكون  تان حسااااوع شاااا ندحا اا ن يبيى في قنعن لجنلساااان إجى حقن إقفنه أنب لجورلفلن  ان جن حرخص جا لجوقكون أنجغرتل  تيننب عا  

 .قىضنء    يبل  شنه   ثانء سونع شنه  آخر  تحسنغ انلج ن لجش ند ألض ن ببلضلال
 279املادة 

إذل حغلف لجشاانه  عن لجقضاانر  انح لجوقكون أل  حكلنفا أا  جنب لجقكن علنا أل  سااونع  قنله لجاننأن لجلنان ب فع غرلان ال حننتب عشاارة 
 .سقن جاق ًن في لجنانتنلجاق نل في لجوغنجفنل  تثالثقن جاق ًن في لجناث  تخو

 .تيننب جلوقكون إذل ر ل    ش ندحا ارترين    حؤجل لج عنج إلعندة حكلنفا أنجقضنر  تج ن    حأار أنج بض علنا تاحضنره
 280املادة 

ونع  قنله لجاننأن إذل حضااار لجشااانه  أل  حكلنفا أنجقضااانر ارة ثنونن  ت ان حلينء وفساااا ت ب ج  عذلرًل ايبنجن  جنب إعفنؤه ان لجغرلان أل  سااا
 .لجلنان

تاذل جن تقضاار لجشاانه  في لجورة لجثنونن  جنب لجقكن علنا أغرلان ال حىننتب ااالف لجق  لألقصااى لجويرر في لجوندة لجساانأين  تجلوقكون     
 .حأار أنج بض علنا تاحضنره في وفا لجنلسن   ت في جلسن  خرج حؤجل إجق ن لج عنج 



 281املادة 

لعىذر لجشاااااااااانه  أأعذلر ايبنجن عن ع ح إاكنوا لجقضاااااااااانر    حاىيل إجنا تحسااااااااااوع شاااااااااا ندحا أل  إخ نر لجاننأن لجلنان تبنقي جلوقكون إذل  
 .لجغصنحو تجلغصنح    تقضرتل أأوفس ن  ت بنلس ن ت الئ ن  ت   ينج نل جلشنه  لألسئلن لجىي يرت  ج،تح حنجق  ن إجنا

 282املادة 

 .حىى ت تر لجقكن في لج عنج  جنب جا لج لن في حكن لجغرلان أنج رق لجولىندة إذل جن تقضر لجشنه   انح لجوقكون
 283املادة 

 .تن  على لجش ند لجذين بلغت سا ن  ربع عشرة سان    تقلفنل توقاًن قبل  دلء لجش ندة على  و ن تش  ت  أنجق  تال تينجن  إال لجق 
 .لن ب ت  حلف توقن على سبقل لالسى الهتيننب سونع لجش ند لجذين جن يبلغنل  ربع عشرة سان  نا

 284املادة 

 إذل لاىاع لجشاااااااااانه  عن  دلء لجنوقن  ت عن لإلجنأن في غقر لألحنله لجىي تنق، جا لجينون  فق ن ذجك  حكن علنا في انلد لجوغنجفنل أغرلان
 .ال ح،ي  على عشرة جاق نل تفي انلد لجناث تلجنانتنل أغرلان ال ح،ي  على انئىي جانا

 .تاذل ع ه لجشنه  عن لاىانعا قبل إقفنه أنب لجورلفلن تلفى ان لجلينبن لجوقكنح ب ن علنا  ل ن  ت ألض ن
 285املادة 

 .ال تننب رد لجش ند ألي سب  ان لألسبنب
 286املادة 

أل  لويضاانء رلأ ن لج،تجنن   تننب    توىاع عن  دلء لجشاا ندة ااا  لجوى ن  تاانجا تفرتعا ت قنربا ت تاا نره إجى لج رجن لجثنونن تبتجا تجن 
 تذجك ان جن حكن لجنريون ق  تقلت على لجشااانه   ت على  ح   قنربا  ت  تااا نره لألقربقن   ت إذل  ن  هن لجوبلغ عا ن   ت إذل جن حكن هانك

 . دجن إثبنل  خرج 
 287املادة 

   دلء لجش ندة  ت إلعفنئا ان  دلئ ن حسري  انح لجوقنطن لجنانئنن لجينلع  لجويررة في قنون  لجورلفلنل جواع لجشنه  عن
 288املادة 

 .تسوع لجو عي أنجقينق لجو ونن  شنه  تيقلف لجنوقن
 289املادة 

على لجوقكون    حيرر حالتة لجشا ندة لجىي  ب يت في لجىقيق  لالبى لئي  ت في اقضار جوع لالساى الالل  ت  انح لجغبقر  إذل حلذر ساونع 
  .لجشنه  ألي سب  ان لألسبنب

 290املادة 
إذل قرر لجشااااااااااانه   وا جن تل  يذ ر تلقلن ان لجنقنئع تننب    يىلى ان شااااااااااا ندحا لجىي  قرهن في لجىقيق   ت ان  قنلجا في اقضااااااااااار جوع 

 .لالسى الالل  لجن،ء لجغنص ب ذه لجنلقلن
 .ت ذجك لجقنه إذل حلنرات ش ندة لجشنه  لجىي  دلهن في لجنلسن اع ش ندحا  ت  قنلجا لجسنأين



 291ملادة ا

 .جلوقكون    حأار  تجن ان حلينء وفس ن  ثانء وظر لج عنج  بىي تن  ي دجقل حرله الباًن جظ نر لجق نين
 292املادة 

 .جلوقكون سنلء ان حلينء وفس ن  ت بانء على قل  لجغصنح    حلقن خبقرًل تلح ًل  ت  طثر في لج عنج 
 293املادة 

على قل  لجغصاانح     حأار أرعال  لجغبرلء جني انل إتضاانحنل أنجنلساان عن لجىينرير لجوي ان اا ن في جلوقكون ان حلينء وفساا ن   ت بانء  
 .لجىقيق  لالبى لئي  ت  انح لجوقكون

 294املادة 

 .إذل حلذر حقيق  دجقل  انح لجوقكون  جنب ج ن    حا ب  ح   عضنئ ن  ت قنانن آخر جىق نيا
  

 الفصل الثامن

 التزوير الفرعيةيف دعوى 

  

 295املادة 
 .جلاننأن لجلنان تجسنئر لجغصنح  في  تن حنجن  نوت علق ن لج عنج     ت لانل أنجى،تير في  تن ترقن ان  ترلق لجيضنن تاي ان فق ن

 296املادة 
ق ان أانجى،تير تلألدجان على  تقصاااااااااااااال لج لن بىيرير في قلن  ىانب لجوقكوان لجواظنرة  اانا ان لجا عنج  تينا     حلقن فناا لجنرقان لجو لن  ف

 .ح،تيرهن
 297املادة 

إذل ر ل لجوقكون لجواظنر  انا ن لج عنج تج ًن جلساقر في حقيق  لالدعنء أنجى،تير  ت ن  لجفصال في لج عنج لجواظنرة  انا ن يىنقف على  
   حققل لألترلق إجى لجاننأن لجلنان  تفي   لجنرقن لجو لن  فق ن  حقي  لجوقكون لجنلقلن بافسااااا ن  تاع ذجك تننب ج ن  إذل حلذر علق ن ذجك 

 .هذه لجقنجن حنقف لج عنج إجى    تفصل في لالدعنء أنجى،تير
 .تاذل حبقن جلوقكون    لجنرقن لجو لن  فق ن ا،ترة حفصل في لج عنج تحققل لجنلقلن جلاننأن لجلنان الحغنذ شئنو ن فق ن

 .لجى،تير أغرلان ال حننتب خوسن آالف جانا تفي حنجن ع ح تجند ح،تير حيضي لجوقكون أرج،لح ا عي
 298املادة 

 الغنة
  
 
 



 299املادة 

إذل حكن بى،تير ترقن رساااااونن  ل ن  ت ألضااااا ن  حأار لجوقكون لجىي حكوت أنجى،تير أرجغنئ ن  ت حصاااااقنق ن حسااااا  لألحنله  تيقرر بذجك 
 .اقضر يؤشر على لجنرقن أويىضنه

  
 الفصل التاسع

 يف احلكم 

 

 300املادة 
 .ال حىيق  لجوقكون أون هن ا ت  في لجىقيق  لالبى لئي   ت في اقنار جوع لالسى الالل  إال إذل تج  في لجينون  وص على خالف ذجك

 301املادة 

 .يافق نحلىبر لجوقنار لجوقررة في انلد لجوغنجفنل حنن أنجاسبن جلنقنئع لجىي يثبى ن لجوأانرت  لجوغىصن  إجى    يثبت ان 
 302املادة 

تقكن لجيناي في لج عنج حس  لجليق ة لجىي حكنوت ج تا أكنال حريىا تاع ذجك ال تننب جا    يباي حكوا على  ي دجقل جن ت ر   اناا 
 في لجنلسنو ت ل قنه يثبت  وا ت ر ان  ح  لجوى وقن  ت لجش ند حقت تقأة لإلطرله  ت لجى  ي  أا ي  ر تال تلنه علنا

 303املادة 

تصا ر لجقكن في لجنلسان لجللانن تجن  نوت لج عنج وظرل في جلسان سارين  تين  إثبنحا في اقضار لجنلسان  تينقع علنا رئنا لجوقكون 
 .تلجكنح 

تجلوقكون    حأار أنحغنذ لجنساااانئل لجالبان جواع لجوى ن ان اغندرة قنعن لجنلساااان قبل لجا   أنجقكن  ت جضااااون  حضاااانره في لجنلساااان لجىي 
 .لجقكن  تجن  ن  ذجك أرت لر  ار أقبسا إذل  نوت لجنلقلن اون تننب فق ن لجقبا لالحىننقي يؤجل ج ن
 304املادة 

قلن  إذل  نوت لجنلقلن غقر ثنبىن  ت  ن  لجينون  ال تلنق  علق ن  حقكن لجوقكون ببرلءة لجوى ن تيفرل عاا إ   ن  اقبنسااًن ان  جل هذه لجنل
 .تح هن

 .ىن تحكن  فلال الندبًن علنا  حيضي لجوقكون أنجلينبن لجويررة في لجينون   ان إذل  نوت لجنلقلن ثنب
 305املادة 

إذل حبقن جلوقكون لجن،ئنن    لجنلقلن جانتن  ت  و ن جاقن ان لجناث لجىي حيع بنلس ن لجصقف  ت غقرهن ان قرق لجاشر على غقر لألفرلد 
 .ذ ان يل،ح فق نحقكن أل ح لخىصنت ن تحققل ن إجى لجاننأن لجلنان الحغن

 306املادة 

 الغنة
  



 307املادة 

ال حننب الندبن لجوى ن عن تلقلن غقر لجىي تردل أأار لإلحنجن  ت قل  لجىكلنف أنجقضنرو  ون ال تننب لجقكن على غقر لجوى ن لجوينان 
 .علنا لج عنج 

 308املادة 

جلوى ن  تج ن حل يل لجى ون أرااانفن لجظرتف لجوشاا دة لجىي حثبت ان لجىقيق  جلوقكون    حغقر في حكو ن لجنتااف لجينونوي جلفلل لجوسااا  
 . ت ان لجورلفلن في لجنلسن  تجن  نوت جن حذ ر أأار لإلحنجن  ت أنجىكلنف أنجقضنر

 .تج ن  تضن إتال   ل خ أ اندي تح لرك  ل س ن في ًبنرة لالح نح اون تكن  في  ار لإلحنجن   ت في قل  لجىكلنف أنجقضنر
 .تعلى لجوقكون    حابا لجوى ن إجى هذل لجىغققر  ت   حواقا  جاًل جىقضقر دفنعا بانء على لجنتف  ت لجىل يل لجن ي  إذل قل  ذجك

 309املادة 

طل حكن تصا ر في اناانع لج عنج لجنانئنن تن     تفصال في لجىلنيضانل لجىي ت لب ن لجو عي أنجقينق لجو ونن  ت لجوى ن  ت ذجك في 
 .( ان هذل لجينون  267لجوبنشرة لجىي ت نو ن لجوى ن على لجو عي أنجقينق لجو ونن قبيًن جلوندة )لج عنج 

تاع ذجك إذ ر ل لجوقكون    لجفصااال في لجىلنيضااانل تساااىل،ح إجرلء حقيق  خنص ياباي علنا إرجنء لجفصااال في لج عنج لجنانئنن  فلا ئذ 
 .بال اصرتفنلحققل لجوقكون لج عنج لجو ونن إجى لجوقكون لجوغىصن 

 310املادة 

تن     تشاىول لجقكن على لألسابنب لجىي باي علق ن  ت ل حكن أنإلدلون تن     تشاىول على بنن  لجنلقلن لجوساىنجبن جللينبن  تلجظرتف  
 .لجىي تقلت فق ن  ت   تشقر إجى وص لجينون  لجذي حكن أونجبا

 311املادة 
 .حي ح ج ن ان لجغصنح  تحبقن لألسبنب لجىي حسىا  إجق نتن  على لجوقكون    حفصل في لج لبنل لجىي 

 312املادة 

 تقرر لجقكن أأسبنأا  نااًل خاله ثونونن  تنح ان حنريخ ت تره أي ر لإلاكن   تينقع علنا رئنا لجوقكون ت نحب ن  تاذل حصل انوع جلرئنا
 .ينقلا  ح  لجيضنة لجذين لشىر نل الا في إت لره

ان لجوسااااىشاااانر لجفرد  ت ان لجوقكون لجن،ئنن ت ن  لجيناااااي لجذي  تاااا ره ق  تاااااع  ساااابنأا أغ ا  تننب جرئنا  تاذل  ن  لجقكن تااااندرلً 
اقكون لالساااىئانف  ت رئنا لجوقكون لالبى لئنن حسااا  لألحنله    ينقع بافساااا على وساااغن لجقكن لألتااالنن  ت يا ب  ح  لجيضااانة جلىندنع 

 .علق ن بانًء على حلك لألسبنب
 .جيناي ق   ى  لألسبنب أغ ا يب ل لجقكن جغلنه ان لألسبنبفرذل جن تكن ل

تال تننب حأخقر حندنع لجقكن عن لجثونونن لألتنح لجويررة إال ألسابنب قنينو تعلى  ل حنه يب ل لجقكن إذل اضاى ثالثن  يناًن دت  حصانه 
على قلبا شاااااااااا ندة أل ح حندنع لجقكن في لجونلند لجىندنع ان جن تكن تااااااااااندرًل أنجبرلءةو تعلى قلن لجكّىنب    تل ي تاااااااااانح  لجشااااااااااأ  بانًء 

 .لجوذ نر
  



 مكررا   312املادة 
حلى،ح لجاننأن لجلنان باشاااار  ل حكن أنل ببرلءة ان سااااب  حبسااااا لحىننقنًن  ت ذجك  ل  ار تااااندر أأ  ال تجا إلقنان لج عنج لجنانئنن قبلا  

جاشاااااااار في لجقنجىقن بانًء على قل  لجاننأن لجلنان  ت لجوى ن  ت  ح   في جري حقن يناقىقن تلساااااااالىي لالوىشاااااااانر على وفين لجقكنان  تيكن  ل
 .ترثىا تبونلفين لجاننأن لجلنان في حنجن ت تر  ار أأ  ال تجا إلقنان لج عنج 

 تحلول لج تجن على    حكفل لجق  في اب   لجىلنيض لجوندي عن لجقبا لالحىننقي في لجقنجىقن لجوشااااااااااانر إجق ون في لجفيرة لجسااااااااااانأين تفينً 
 .جلينلع  تلإلجرلءلل لجىي تص ر ب ن قنون  خنص

  
 الفصل العاشر

 يف املصاريف

  

 313املادة 

 .طل اى ن حكن علنا في جريون تننب إج،لاا أنجوصنريف  ل ن  ت ألض ن
 314املادة 

 .لالسىئانف  ت ألض نإذل حكن في لالسىئانف بىأيق  لجقكن لالبى لئي  جنب إج،لح لجوى ن لجوسىأوف أكل اصنريف 
 315املادة 

 .إذل ُبرئ لجوقكنح علنا غننبنًن بانء على النراىا  تننب إج،لاا أكل  ت ألض اصنريف لجقكن لجغننبي تاجرلءلحا
 316املادة 

 .جوقكون لجايض    حقكن أوصنريف لج لن  ل ن  ت ألض ن على لجوى ن لجوقكنح علنا إذل جن تيبل قلبا  ت إذل رفض
 317املادة 

إذل حكن على ع ة اى وقن أقكن تلح  جنريون تلح ة  فنعلقن  نونل  ت شااار نء  فنجوصااانريف لجىي تقكن ب ن حقصااال اا ن أنجىسااانتي  ان جن  
 .تيض لجقكن بىنبيل ن بقا ن على خالف ذجك   ت إج،لا ن ب ن اىضنااقن

 318املادة 

  لجقكن اي لر ان تقكن أا علنا اا نإذل جن تقكن على لجوى ن أكل لجوصنريف  تج     تق د في 
 319املادة 

تكن  لجو عي أنجقينق لجو ونن ال،اًن جلقكنان أوصنريف لج عنجو تيىبع في حي ير هذه لجوصنريف ت نفنن حقصقل ن ان هن تلرد في الئقن 
 .لجرسنح لجيضنئنن

  
 
 



 320املادة 

جلو عي أنجقينق لجو ونن أنجوصاااااااااااااانريف لجىي حقول نو تجلوقكون اع ذجك    حغفض إذل حكن أردلون لجوى ن في لجنريون  تج  لجقكن علنا 
 .اي لرهن إذل ر ل    ألض هذه لجوصنريف  ن  غقر البح

إال  وا إذل جن تقكن جلو عي أنجقينق لجو ونن بىلنيضاااااااانل  حكن  علنا لجوصاااااااانريف لجىي لسااااااااىل،ا ن دخنجا في لج عنجو  ان إذل قضااااااااي جا  
 .ي قلب ن  تننب حي ير هذه لجوصنريف على وسبن حبقن في لجقكنببلض لجىلنيضنل لجى

 321املادة 

 .تلنال لجوسئنه عن لجقينق لجو ونن النالن لجوى ن فنون تغىص أوصنريف لج عنج لجو ونن
 322املادة 

أون حكن أا تفي هذه  إذل حكن على لجوى ن أوصااااااااانريف لج عنج لجنانئنن  ل ن  ت ألضااااااااا ن  تج  إج،لح لجوسااااااااائنه عن لجقينق لجو ونن الا
 .لجقنجن حقصل لجوصنريف لجوقكنح ب ن ان  ل اا ون أنجىضنان

  
 الفصل احلادي عشر

 يف األوامر اجلنائية 

  

 323املادة 

جلانانأان لجلاناان في انلد لجناث لجىي ال ينجا  لجيانون  لجقكن فق ان ألينبان لجقبا  إذل ر ل    لجنريوان أقساااااااااااااا  ظرتف ان حكفي فق ان عينبان 
فضااااااااااااااًل عن لجلينبنل لجىكوقلنن تلجىضاااااااااااااوقانل تان تن  رده تلجوصااااااااااااانريف     ح ل  ان قنااااااااااااااي لجوقكون لجن،ئنن لجىي ان  لجغرلان

لخىصانتا ن وظر لج عنج حندنع لجلينبن على لجوى ن أأار تصا ره بانًء على اقضار جوع لالساى الالل  ت  دجن لإلثبنل لألخرج أغقر إجرلء 
 .حقيق   ت سونع ارلفلن

 مكررا   323املادة 

   تصاا ر فق ن  ارًل جانئنًن  تذجك إذل حغق  لجوى ن عن لجقضاانر    323جليناااي  ان حلينء وفسااا  عا  وظر إح ج لجناث لجوبقان في لجوندة  
 .رغن إعالوا  تجن حكن لجاننأن لجلنان ق  قلبت حندنع  قصى لجلينبن

 324املادة 

تلجلينبنل لجىكوقلنن تلجىضاااوقانل تان تن  رده تلجوصااانريف  تيننب    تيضاااى فنا أنجبرلءة  ت ال تيضاااى في لألار لجنانئي أغقر لجغرلان 
 .برفض لج عنج لجو ونن  ت بنقف حافقذ لجلينبن

 325املادة 

 :يرفض لجيناي إت لر لألار إذل ر ج
 .إوا ال توكن لجفصل في لج عنج أقنجى ن لجىي هي علق ن  ت ب ت  حقيق   ت ارلفلن أولا()
 .   لجنلقلن وظرًل جسنلب  لجوى ن  ت ألي سب  آخر حسىنج  حندنع عينبن  ش  ان لجغرلان لجىي تننب ت تر لألار ب ن  ثانياا()



 .تننب لج لن في هذل لجيرلرتيص ر لجيناي قرلره أنجرفض بىأشقر على لج ل  لجكىنبي لجوي ح جا تال 
 تيىرح  على قرلر لجرفض تجنب لجسقر في لج عنج أنج رق لجلندتن

 مكررا   325املادة 

جكل عضن وننأن  ان درجن ت قل وننأن على لألقل  أنجوقكون لجىي ان لخىصنت ن وظر لج عنج    تص ر لألار لجنانئي في لجناث لجىي 
لجغرلان لجىي ي،ي  ح هن لألدوى على  جف جانا فضااااااااااًل عن لجلينبنل لجىكوقلنن تلجىضاااااااااوقانل تان  ال ينج  لجينون  لجقكن فق ن أنجقبا  ت

 .تن  رده تلجوصنريف
تال تننب    يؤار أغقر لجغرلان لجىي ال ي،ي  ح هن لألقصاااى على  جف جانا تلجلينبنل لجىكوقلنن تلجىضاااوقانل تان تن  رده تلجوصااانريف  

نبنًن في لجوغنجفنل تفي لجناث لجولنق  علق ن أنجغرلان تح هن لجىي ال ي،ي  ح هن لألقصااى على خوسااونئن تيكن  إتاا لر لألار لجنانئي تج
 .جانا  تلجىي ال يرج حفظ ن

تجلوقناي لجلنح تجرئنا لجاننأن  حسااا  لألحنله  في ظرف عشااارة  تنح ان حنريخ تااا تر لألار لجنانئي     تأار بىل يلا  ت أرجغنئا تحفظ 
رير في لج عنج أأ  ال تجا إلقناى ن  ت رفل ن إجى لجوقكون لجوغىصاااان تلجسااااقر في لج عنج لجنانئنن أنج رق لجلندتن  تال تننب لألترلق تلجىي

 .إعال  لألار جلغصنح قبل لويضنء هذه لجو ة
 326املادة 

 .ن  لجىي قبيتتن     ُتلّقن في لألار فضاًل عون قضى أا لسن لجوى ن تلجنلقلن لجىي عنق  ان  جل ن تاندة لجينو
تيللن لألار إجى لجوى ن تلجوا عي أانجقينق لجوا ونان على لجاونذل لجاذي تيرره تبير لجلا ه  تيننب    تكن  لإلعال  بنلساااااااااااااا ان  حا  رجانه 

  .لجسل ن لجلنان
 327املادة 

بنج ن ج ار لجصاندر ان لجينااي  جلاننأن لجلنان    حللن ع ح قبنج ن ج ار لجنانئي لجصاندر ان لجينااي  تجبنقي لجغصانح    تللانل ع ح ق
  323 ت ان لجاننأن لجلنان  تيكن  ذجك بىيرير أيلن  ّىنب اقكون لجناث لجوساااااااىأوفن فنون يىلل  أنألار لجصاااااااندر ان لجينااااااااي قبيًن جلوندة  

ريخ تاااااااااااااا تر لألار اكررًل ان هاذل لجيانون   تبىيرير أيلن  ىّانب اقكوان لجناث في غقر هاذه لجقانالل  تذجاك  لاا خاله عشاااااااااااااارة  تانح ان حان
 .أنجاسبن جلاننأن لجلنان  تان حنريخ إعالوا أنجاسبن جبنقي لجغصنح

 .تيىرح  على هذل لجىيرير سين  لألار تلعىبنره  أ  جن تكن
 و تُيابا على لجويرر أنجقضاااااااااااااانر في233تيق د لجكنح  لجقنح لجذي حاظر فنا لج عنج  انح لجوقكون اع ارلعنة لجونلعق  لجويررة في لجوندة  

 .400هذل لجقنح تيكلف أنقي لجغصنح تلجش ند أنجقضنر في لجونلند لجواصنص علنا في لجوندة 
 . ان إذل جن تقصل لعىرلض على لألار أنج ريين لجوىي ان تصبث و نئنًن تلج  لجىافقذ

 .تال تكن  جون قضى أا لألار في انانع لج عنج لجنانئنن حننن  انح لجوقنطن لجو ونن
 328املادة 

 .إذل حضر لجغصن لجذي جن تيبل لألار لجنانئي في لجنلسن لجوق دة حاظر لج عنج في انلج ىا تفيًن جإلجرلءلل لجلندتن
 . ان إذل جن تقضر حلند ج ار قنحا تيصبث و نئنًن تلج  لجىافقذ



  
 329املادة 

جوق د جاظر لج عنج تجن تقضار لجبلض لآلخر إذل حل د لجوى ون  تتا ر اا هن  ار جانئي تقررتل ع ح قبنجا تحضار ألضا ن في لجقنح ل
  .حاظر لج عنج أنج رق لجولىندة أنجاسبن جون حضر تيصبث لألار و نئنًن أنجاسبن جون جن تقضر

 330املادة 

لألساااااااااااابنب   ت    انولًن إذل لدعى لجوى ن عا  لجىافقذ علنا    حيا في ع ح قبنه لألار ال ي،له قنئوًن جل ح إعالوا أنألار  ت جغقر ذجك ان 
ق ريًن االا ان لجقضانر في لجنلسان لجوق دة جاظر لج عنج   ت إذل حصال إشاكنه آخر في لجىافقذ  تي ح لإلشاكنه إجى لجينااي لجذي  تا ر  

إلشاااكنه تفيًن لألار جنفصااال فنا أغقر ارلفلن  إال إذل ر ج ع ح إاكن  لجفصااال فنا أقنجىا  ت ب ت  حقيق   ت ارلفلن  تق د يناًن جقاظر في ل
 .328جإلجرلءلل لجلندتن  تيكلف لجوى ن تبنقي لجغصنح أنجقضنر في لجقنح لجوذ نر  فرذل قبل لإلشكنه حنرج لجوقنطون تفيًن جلوندة 

 
 الفصل الثاني عشر 

 يف أوجه البطالن

  

 331املادة 

 .يىرح  لجب ال  على ع ح ارلعنة  حكنح لجينون  لجوىللين أأي إجرلء جنهري 
 332املادة 

  إذل  ن  لجب ال  رلجلًن جل ح ارلعنة  حكنح لجينون  لجوىللين بىشاااكقل لجوقكون  ت بناليى ن أنجقكن في لج عنج  ت أنخىصااانتااا ن ان حق  ونع 
لجنريون لجولرتااااااااااان علق ن  ت أغقر ذجك اون هن اىلل  أنجاظنح لجلنح  جنب لجىوسااااااااااك أا في  تن حنجن  نوت علق ن لج عنج  تحيضااااااااااي أا 

 .جن أغقر قل لجوقكون ت 
 333املادة 

في غقر لألحنله لجوشاااااااانر إجق ن في لجوندة لجساااااااانأين تساااااااايي لجق  في لج فع بب ال  لإلجرلءلل لجغنتاااااااان أنوع لالسااااااااى الالل  ت لجىقيق  
 .لالبى لئي  ت لجىقيق  أنجنلسن في لجناث تلجنانتنل إذل  ن  جلوى ن اقنح تحصل لإلجرلء أقضنره ب ت  لعىرلض ااا

 .د لجوغنجفنل فنلىبر لإلجرلء تقنقًن  إذل جن تلىرض علنا لجوى ن تجن جن تقضر الا اقنح في لجنلسن ان في انل
 .ت ذجك تسيي ح  لج فع أنجب ال  أنجاسبن جلاننأن لجلنان إذل جن حىوسك أا في حقاا

 334املادة 

رقن لجىكلنف أنجقضاااااانر  تاوون جا    ت ل  إذل حضاااااار لجوى ن في لجنلساااااان بافسااااااا  ت بنلساااااا ن ت قل عاا  فلنا جا    يىوسااااااك بب ال  ت 
  حصقنث لجىكلنف  ت لسىنفنء  ي ويص فنا تاع نءه انلندًل جىقضقر دفنعا قبل لجب ء في سونع لج عنجو تعلى لجوقكون إجنبىا إجى قلبا

 335املادة 

 .تننب جليناي    تصقث  تجن ان حلينء وفسا   ل إجرلء يىبقن جا أ الوا



  
 336املادة 

 .حيرر أ ال   ي إجرلء  فروا يىانته جونع لآلثنر لجىي حىرح  علنا ابنشرة  تج،ح إعندحا اىى  اكن ذجكإذل 
 337املادة 

إذل تقع خ أ اندي في حكن  ت في  ار تاااااندر ان قنااااااي لجىقيق   ت ان اقكون لجناث لجوساااااىأوفن االي ة في غرفن لجوشااااانرة  تجن تكن 
لج قئن لجىي  تااااا رل لجقكن  ت لألار حصاااااقنث لجغ أ ان حلينء وفسااااا ن  ت بانًء على قل   ح  لجغصااااانح تذجك يىرح  علنا لجب ال  حىنجى 

 .أل  حكلنف ن أنجقضنر
 .تييضى أنجىصقنث في غرفن لجوشنرة أل  سونع  قنله لجغصنح  تيؤشر أنألار لجذي تص ر على هنار لجقكن  ت لألار

 . باتيىبع هذل لإلجرلء في حصقنث لسن لجوى ن تج
  

 الفصل الثالث عشر

 يف املتهمني املعتوهني

 338املادة 

إذل دعن لألار إجى فقص حنجن لالااااااااا رلب لجليلي جلوى ن تننب جيناااااااااي لجىقيق   ت جليناااااااااي لجن،ئي   ل  لجاننأن لجلنان  ت لجوقكون 
ًن حقت لجوالحظن في إح ج ااشاتل لجصاقن  لجواظنرة  انا ن لج عنج على حسا  لألحنله    تأار بنااع لجوى ن إذل  ن  اقبنساًن لحىننقن

لجافسااانن لجقكنانن لجوغصاااصااان جذجك جو ة  ت جو د ال ي،ي  انونع ن على خوسااان ت ربلقن يناًن أل  ساااونع  قنله لجاننأن لجلنان تلجُو لفع عن  
 .لجوى ن إ   ن  جا ُا لفع

 .ي  ي اكن  آخرتيننب إذل جن تكن لجوى ن اقبنسًن لحىننقنًن    يؤار بنالا حقت لجوالحظن ف
 339املادة 

إذل ثبت    لجوى ن غقر قندر على لج فنع عن وفسااااااا أسااااااب  لااااااا رلب عيلي قر  أل  تقنع لجنريون ينقف رفع لج عنج علنا  ت اقنطوىا 
 .حىى تلند إجنا رش ه

ا ن لج عنج إذل  نوت لجنلقلن  تيننب في هذه لجقنجن جينااااااااااااي لجىقيق   ت جلينااااااااااااي لجن،ئي   ل  لجاننأن لجلنان  ت لجوقكون لجواظنرة  ان
 .جانتن  ت جاقن عينبى ون لجقبا إت لر لألار أقن، لجوى ن في  ح  لجوقنه لجولّ ة ج ارلض لجليلنن إجى    يىيرر إخالء سبقلا

 340املادة 

 .ال تقنه إتينف لج عنج دت  لحغنذ إجرلءلل لجىقيق  لجىي يرج  و ن اسىلنلن  ت البان
 341املادة 

حغصاااان لجو ة لجىي تيضااااق ن لجوى ن حقت لجوالحظن  ت في لجقن، ان ا ة لجلينبن   339ت  338لجقنجن لجواصاااانص علق ن في لجوندحقن  في  
 .لجىي تقكن ب ن علنا

  



 342املادة 

 ت  إذل تاااااا ر  ار أأ  ال تجا إلقنان لج عنج  ت حكن ببرلءة لجوى ن ت ن  ذجك أسااااااب  لااااااا رلب عيلي حأار لجن ن لجىي  تاااااا رل لألار
لجقكن  إذل  نوت لجنلقلن جانتن  ت جاقن عينبى ن لجقبا أقن، لجوى ن في  ح  لجوقنه لجول ة ج ارلض لجافسااااااااانن إجى    حأار لجن ن لجىي 

بت  تاااا رل لألار  ت لجقكن أنإلفرلل عاا تذجك أل  لالقالع على حيرير ا ير لجوقل تسااااونع  قنله لجاننأن لجلنان تاجرلء ان حرله الباًن جلىث
 .ان    لجوى ن ق  عند إجى رش ه

  

 الفصل الرابع عشر 

 يف حماكمة األحداث

  

 ( 364:  343املواد من )
 الغنة

  
 الفصل اخلامس عشر 

 يف محاية اجملني عليهم الصغار املعتوهني

  

 365املادة 

عشااااااارة ساااااااان    ُيؤار بىسااااااالنوا إجى  تننب عا  لجضااااااارترة في  ل جانتن  ت جاقن حيع على وفا لجصاااااااغقر لجذي جن يبلغ ان لجلور خوا 
شااااااغص اؤحون يىلّ   أوالحظىا تلجوقنفظن علنا  ت إجى ال   خقري الىرف أا ان تبلرة لجشاااااائن  لالجىونًنن حىى ُتفصاااااال في لج عنجو  

على قل  تيصاااا ر لألار بذجك ان قناااااي لجىقيق  ساااانلًء ان حلينء وفسااااا  ت بانًء على قل  لجاننأن لجلنان  ت ان لجيناااااي لجن،ئي بانًء  
 .لجاننأن لجلنان  ت ان لجوقكون لجواظنرة  انا ن لج عنج على حس  لألحنله

تاذل تقلت لجنانتن  ت لجناقن على وفا الىنه  جنب    تصاا ر لألار أري لعا اؤقىًن في اصااقن  ت اسااىشاافى لألارلض لجليلنن  ت حساالنوا 
 .إجى شغص اؤحون على حس  لألحنله

 
 ايات الباب الثالث: يف حماكم اجلن

 
 الفصل األول

 في حشكقل اقنطن لجنانتنل تحق ي   دتلر لوليندهن
 366املادة 

 .حشكل اقكون  ت  طثر جلنانتنل في  ل اقكون ان اقنطن لالسىئانف  حؤجف  ل اا ن ان ثالثن ان اسىشنري ن
  



 مكررا   366املادة 

جاظر لجنانتنل لجواصاانص    -اا ن ب رجن رئنا اقنطن لالسااىئانف  تكن  رئنا  ل   -حغصااص دلئرة  ت  طثر ان دتلئر اقكون لجنانتنل 
نتانل  علق ان في لألبنلب لألته تلجثانوي تلجثانوي اكررًل تلجثانجا  تلجرلأع ان لجكىانب لجثانوي ان قانون  لجلينبانل  تلجنرلئن لجورحب ان بىلاك لجناا

 .تيفصل في هذه لجيضنتن على تجا لجسرعن
 367املادة 

كل اقكون ان اقنطن لالسااااااىئانف في  ل سااااااان بانًء على قل  رئنساااااا ن ان تل   إجنا ان اسااااااىشاااااانري ن  لجيضاااااانء  حلقن لجنوعنن لجلنان ج
 .أوقنطن لجنانتنل

تاذل حصال انوع ألح  لجوساىشانرين لجولقاقن ج تر ان  دتلر لوليند اقكون لجنانتنل  تساىب ه أا آخر ان لجوساىشانرين يا أا رئنا اقكون 
 .لالسىئانف

ىلننه    تنلا اكنوا رئنا لجوقكون لالبى لئنن لجكنئان أنجن ن لجىي حالي  ب ن اقكون لجنانتنل  ت ت قل ن  تال تننب في تيننب عا  لالسااااا
 .هذه لجقنجن    تشىرك في لجقكن  طثر ان تلح  ان غقر لجوسىشنرين

 368املادة 

ان حشااولا دلئرة لجوقكون لالبى لئنن  تيننب إذل لقىضاات حالي  اقنطن لجنانتنل في  ل ج ن ب ن اقكون لبى لئنن  تحشااول دلئرة لخىصاانتاا ن  
 .لجقنه    حالي  اقكون لجنانتنل في اكن  آخر تلقاا تبير لجل ه بانء على قل  رئنا اقكون لالسىئانف

 369املادة 

 .حالي  اقنطن لجنانتنل  ل ش ر ان جن تص ر قرلر ان تبير لجل ه تغنجف ذجك
 370املادة 

لفىىن   ل دتر ان  دتلر لالوليند قبلا أشااااااااااااا ر على لألقل أيرلر ان تبير لجل ه بانء على قل  رئنا اقكون لالساااااااااااااىئانف  تق د حنريخ 
  تياشر في لجنري ة لجرسونن

 371املادة 

 .تل  في  ل دتر ج ته جليضنتن لجىي حاظر فنا  تحنلجي اقكون لجنانتنل جلسنح ن إجى    حاى ي لجيضنتن لجويق ة أنجن ته
 372ادة امل

تننب جنبير لجل ه عا  لجضااااارترة  بانًء على قل  رئنا اقكون لالساااااىئانف    يا ب  ح  رؤسااااانء لجوقنطن لالبى لئنن  ت ت الئ ن جلنلنو  
 .أوقكون لجنانتنل ا ة دتر تلح  ان  دتلر لوليندهن  تيننب جا و أا ألطثر ان دتر تلح  أونلفين انلا لجيضنء لألعلى

 373املادة 

 .عنج إجى اقكون لجنانتنل بانًء على  ار ان اسىشنر لإلحنجنحقنه لج 
 
 
  



 الفصل الثاني

 يف اإلجراءات أمام حماكم اجلنايات 

  

 374املادة 

 .تكن  حكلنف لجوى ن تلجش ند أنجقضنر  انح لجوقكون قبل لجنلسن بثونونن  تنح  نالن على لألقل
 375املادة 

يثبت تاااااااااقىا تن  على لجوقناي سااااااااانلء  طن  ااى أًن ان قبل قنااااااااااي لجىقيق   ت لجاننأن لجلنان  ت فنون ع ل حنجن لجلذر  ت لجونوع لجذي  
رئنا اقكون لجنانتنل  ح  ن  ان اًل ان قبل لجوى ن    ي لفع عن لجوى ن في لجنلساااااان  ت تلقن ان تينح ايناا تاال حكن علنا ان اقكون 

 .اله أنجوقنطون لجىأديبنن إذل لقىضى ن لجقنهلجنانتنل أغرلان ال حننتب خوسقن جاق ًن اع ع ح لإلخ
 .تجلوقكون إعفنؤه ان لجغرلان إذل  ثبت ج ن  وا  ن  ان لجوسىققل علنا    تقضر في لجنلسن بافسا  ت    ياق  عاا غقره

 376املادة 

حلنب جا على لجغ،لون لجلنان إذل  جلوقناي لجواى ب ان قبل قناااااااااااااي لجىقيق   ت لجاننأن لجلنان  ت رئنا اقكون لجنانتنل    ت ل  حي ير  
 طن  لجوى ن فيقرًل  تحي ر لجوقكون هذه لألحلنب في حكو ن في لج عنج 

 .تال تننب لج لن في هذل لجىي ير أأي تجا
 .تيننب جلغ،لون لجلنان اىى بلجت حنجن فير لجوى ن    حسىص ر علنا ان لألار أنجىي ير  ارًل أأدلء لألحلنب لجوذ نرة

 377املادة 

 .لجوقنان  لجويبنجن  جلورلفلن  انح اقنطن لالسىئانف  ت لجوقنطن لالبى لئنن تكنون  اغىصقن دت  غقرهن أنجورلفلن  انح اقكون لجنانتنل
 378املادة 

على رئنا اقكون لالساىئانف عا  تتانه الف لجيضانن إجنا    تق د لج تر لجذي تن     حاظر فنا لجيضانن تعلنا    تل  ج ته قضانتن 
دتر ان  دتلر لالوليند تيرساال تاانر الفنل لجيضاانتن إجى لجوسااىشاانرين لجولقاقن جل تر لجذي  حقلت إجنا تيأار أرعال  لجوى ن تلجشاا ند  طل 

 .أنج تر تبنجقنح لجذي تق د جاظر لجيضنن
 .يبلتاذل دعت  سبنب ج تن جىأجقل وظر لجيضنن فنن     تكن  لجىأجقل جقنح القن سنلء في ذلل لج تر  ت في دتر ا

 379املادة 

جكل ان لجاننأن لجلنان تلجوى ن تلجو عي أنجقينق لجو ونن تلجوساااااائنه عا ن    تلنرض في سااااااونع شاااااا ندة لجشاااااا ند لجذين جن تسااااااب  إعالو ن 
 .أأسونئ ن
 380املادة 

لحىننقنًن  ت   حفرل أكفنجن  ت أغقر جوقكون لجنانتنل في جونع لألحنله    حأار أنج بض على لجوى ن تاحضااااااااااانره  تج ن    حأار أقبساااااااااااا 
 .طفنجن عن لجوى ن لجوقبنو لحىننقننً 

  



 381املادة 

 .حىبع  انح اقنطن لجنانتنل جونع لألحكنح لجويررة في لجناث تلجوغنجفنل ان جن ياص على خالف ذجك
قبل    حصا ر هذل لجقكن    حأخذ ر ي افىي تال تننب جوقكون لجنانتنل    حصا ر حكوًن أنإلع لح إال أرجونع آرلء  عضانئ ن تين  علق ن  

لجنو نرين  تين  إرسااااااانه  ترلق لجيضااااااانن إجنا فرذل جن تصااااااال ر تا إجى لجوقكون خاله لجلشااااااارة لألتنح لجىنجنن إلرسااااااانه لألترلق إجنا حكوت 
 لجوقكون في لج عنج 

 .ان تينح ايناا -ااا أيرلر  -تفي حنجن خلن تظنفن لجوفىي  ت غننأا  ت دننح انوع ج تا  يا ب تبير لجل ه 
 .تال تننب لج لن في  حكنح اقنطن لجنانتنل إال أ ري  لجايض  ت إعندة لجاظر

 382املادة 

إذل ر ل اقكون لجنانتنل    لجنلقلن  ون هي ابقان في  ار لإلحنجن تقبل حق ني ن أنجنلسااااااااان حل  جاقن  فل ن    حقكن أل ح لالخىصااااااااانص 
 .تحققل ن إجى لجوقكون لجن،ئنن

 .إذل جن حر ذجك إال أل  لجىقيق   حقكن فق ن ان 
 383املادة 

جوقكوان لجناانتانل إذل  حقلات إجق ان جاقان ارحب ان أناانتان تر ل قبال حق ني ان    ال تجاا ج اذل لالرحبان     حفصااااااااااااااال لجناقان تحققل ان إجى  
 .لجوقكون لجن،ئنن

  
 الفصل الثالث

 ني الغائبنييف اإلجراءات التي تتبع يف مواد اجلنايات يف حق املتهم

  

 384املادة 

إذل تااااااااا ر  ار أرحنجن اى ن أنانتن إجى اقكون لجنانتنل تجن تقضااااااااار هن  ت ت قلا لجغنص ينح لجنلسااااااااان أل  إعالوا قنونون أأار لإلحنجن  
 .أنجقضنرتترقن لجىكلنف أنجقضنر  تكن  جلوقكون    حقكن في غقبىا  تيننب ج ن    حؤجل لج عنج تحأار أرعندة حكلنفا 

( ان هذل لجينون   تكن  لجقكن حضااااااااانرين إذل اثل لجوى ن  ت ت قلا 380تاع ع ح لإلخاله أسااااااااال ن لجوقكون لجواصااااااااانص علق ن أنجوندة )
 .لجغنص أنجنلسن

 385املادة 

 الغنة
 386املادة 

لجوثبىن إلعال  لجوى ن تحب ي لجاننأن لجلنان تلجو عي أنجقينق لجو ونن إ  تج   قنلج ون تقلبنح ون  لألترلق ثن  ُيىلى في لجنلسااااااااان  ار لإلحنجن
 .تحسوع لجوقكون لجش ند إذل ر ل ارترة جذجك ثن حفصل في لج عنج 

  



 387املادة 

 ن  اللناًن  تذجك قبل لجنلسااااااااااان    إذل  ن  لجوى ن ا نوًن خنرل اصااااااااااار  تللن إجنا  ار لإلحنجن تترقن لجىكلنف أنجقضااااااااااانر أوقل إقناىا إ 
 .لجوق دة جاظر لج عنج أش ر على لألقل غقر انلعق  لجوسنفنو فرذل جن تقضر أل  إعالوا  تننب لجقكن في غقبىا

 388املادة 

نره ال تننب ألح     تقضااااار  انح لجوقكون جق لفع  ت يانب عن لجوى ن لجغنئ و تاع ذجك تننب    تقضااااار ت قلا  ت  ح   قنربا  ت  تااااا 
 .تيب ي عذره في ع ح لجقضنرو فرذل ر ل لجوقكون    لجلذر ايبنه  حلقن انلندًل جقضنر لجوى ن  انا ن

 389املادة 

 الغنة
 390املادة 

طل حكن تصاا ر أنإلدلون في غقبن لجوى ن تسااىل،ح حىوًن حرانوا ان    يىصاارف في  انلجا  ت    ي يرهن  ت    يرفع  تن دعنج أنسااواو ت ل 
 .جى،لح يىل   أا لجوقكنح علنا تكن  أنقاًل ان وفساحصرف  ت ل

تحلقن لجوقكون لالبى لئنن لجنلقع في دلئرح ن  انله لجوقكنح علنا حنرساااااااااااًن إلدلرح ن بانء على قل  لجاننأن لجلنان  ت  ل ذي اصااااااااااالقن في 
  .ىلل  أنجقرلسن تحي تن لجقسنبذجك  تجلوقكون    حل،ح لجقنرو لجذي حاصبا بىي تن  فنجن  تيكن  حنألًن ج ن في جونع ان ي

 391املادة 

حاى ي لجقرلسااان أصااا تر حكن حضااانري في لج عنج  ت أونل لجوى ن ح نين  ت حكوًن تفيًن جينون  لألحنله لجشاااغصااانن  تبل  لوى نء لجقرلساان  
 .تي ح لجقنرو حسنأًن عن إدلرحا

 392املادة 

 .يافذ ان لجقكن لجغننبي  ل لجلينبنل لجىي توكن حافقذهن
 393املادة 

تننب حافقذ لجقكن أنجىضاوقانل ان تقت تا ترهو تين  على لجو عي أنجقينق لجو ونن    تي ح  فنجن  ان جن ياص لجقكن على خالف ذجك 
 . ت حيرر لجوقكون لالبى لئنن إعفنءه اا ن

 .تحاى ي لجكفنجن أوضي خوا سانلل ان تقت ت تر لجقكن
 394املادة 

غننبنًن ان اقكون لجنانتنل في جانتن أوضااااااي لجو ة  تاوون حساااااايي لجلينبن لجوقكنح ب ن  تيصاااااابث لجقكن و نئنن  ال تساااااايي لجقكن لجصااااااندر  
 و  أسينق ن
 395املادة 

إذل حضاااااار لجوقكنح علنا في غقبىا   ت دبض علنا   ت حضاااااار ت قلا لجغنص تقل  إعندة لجوقنطون قبل سااااااين  لجلينبن أوضااااااي لجو ة  
 قرب جلساااااااان إلعندة وظر لج عنج  تيلرض لجويبنض علنا اقبنساااااااان ب ذه لجنلساااااااان  تجلوقكون    حأار   تق د رئنا اقكون لالسااااااااىئانف

 .أنإلفرلل عاا  ت حبسا لحىننقنن حىى لالوى نء ان وظر لج عنج  تال تننب جلوقكون في هذه لجقنجن لجىش ي  عون قضى أا لجقكن لجغننبي



عن حضااااااااانر لجنلسااااااااان لجوق دة إلعندة وظر دعنله  لعىبر لجقكن اااااااااا ه قنئون  فرذل  فرذل حغلف لجوقكنح علنا في غقبىا  ت ت قلا لجغنص  
حضااااار لجوقكنح علنا في غقبىا ارة  خرج قبل ساااااين  لجلينبن أوضاااااي لجو ة حأار لجاننأن أنج بض علنا  تيق د رئنا اقكون لالساااااىئانف 

ر أنإلفرلل عاا  ت حبسااااا لحىننقنن حىى لالوى نء ان  قرب جلساااان إلعندة وظر لج عنج  تيلرض اقبنسااااًن ب ذه لجنلساااان  تجلوقكون    حأا
 .وظر لج عنج 

 .تاذل  ن  لجقكن لجسنب  أنجىضوقانل ق  وفذ حأار لجوقكون برد لجوبنجغ لجوىقصلن  ل ن  ت ألض ن
 .تاذل حنفي ان حكن علنا في غقبىا تلند لجقكن في لجىضوقانل في انلج ن لجنرثن

 396املادة 

 .حأخقر لجقكن في لج عنج أنجاسبن جغقره ان لجوى وقن الاال يىرح  على غننب اى ن 
 397املادة 

إذل غنب لجوى ن أناقن اي ان إجى اقكون لجنانتنل  حىبع في شاااااااااأوا لإلجرلءلل لجولونه ب ن  انح اقكون لجناثو تيكن  لجقكن لجصاااااااااندر  
 .فق ن قنباًل جلولنران

  
 الكتاب الثالث: يف طرق الطعن يف األحكام

 

 ول الباب األ

 يف املعارضة 

  

 398املادة 

حيبل لجولنراان في لألحكنح لجغننبنن لجصاندرة في لجناث لجولنق  علق ن ألينبن ايق ة جلقرين  تذجك ان لجوى ن  ت ان لجوسائنه عن لجقينق 
  هذل لإلعال  أولغص على  لجو ونن في خاله لجلشارة لألتنح لجىنجنن إلعالوا أنجقكن لجغننبي خالف انلند لجوسانفن لجينونونن  تيننب    تكن 

 *.وونذل تص ر أا قرلر ان تبير لجل ه  تفي جونع لألحنله ال تلى  أنإلعال  جن ن لإلدلرة
تاع ذجك إذل  ن  إعال  لجقكن جن تقصاااال جشااااغص لجوى ن  فر  انلند لجولنرااااان أنجاساااابن إجنا فنون تغىص أنجلينبن لجوقكنح ب ن يب   ان 

 . نوت لجولنران جنئ،ة حىى حسيي لج عنج أوضي لجو ةينح علوا أقصنه لإلعال   تاال 
بنلساااا ن  ح  رجنه لجساااال ن لجلنان تذجك   241إجى    238تيننب    تكن  إعال  لألحكنح لجغننبنن تلألحكنح لجولىبرة حضاااانرين قبيًن جلونلد  

 .234في لجقنالل لجواصنص علق ن في لجفيرة لجثنونن ان لجوندة 
 399املادة 

  لجولنران ان لجو عي أنجقينق لجو وننال حيبل  
 400املادة 

حقصاااال لجولنرااااان بىيرير في قلن  ّىنب لجوقكون لجىي  تاااا رل لجقكن يثبت فنا حنريخ لجنلساااان لجىي ح دل جاظرهن تيلىبر ذجك إعالوًن ج ن 
 .ال  لجش ند جلنلسن لجوذ نرةتجن  ن  لجىيرير ان ت قل  تين  على لجاننأن لجلنان حكلنف أنقي لجغصنح في لج عنج أنجقضنر تاع



  
 401املادة 

يىرح  على لجولنران إعندة وظر لج عنج أنجاسبن إجى لجولنرض  انح لجوقكون لجىي  ت رل لجقكن لجغننبي  تال تننب أأتن حنه    تضنر 
 .لجولنرض بانًء على لجولنران لجورفنعن ااا

لجوق دة جاظر لج عنج حلىبر لجولنراااااااان  أ  جن حكن  تيننب جلوقكون في هذه تاع ذجك إذل جن تقضااااااار لجولنرض في  ي ان لجنلسااااااانل 
لجقانجان    حقكن علناا أغرلاان إجرلئنان ال حنانتب اانئان جاناا في انلد لجناث تال حنانتب عشاااااااااااااارة جاق انل في انلد لجوغانجفانل  تج ان    حاأار 

 .( ان هذل لجينون  467  تذجك حس  ان هن ايرر أنجوندة )أنجافنذ لجوؤقت تجن اع حصنه لالسىئانف أنجاسبن جلىلنيضنل لجوقكنح ب ن
تال تيبل ان لجولنرض أأي حنه لجولنرااااااان في لجقكن لجصااااااندر في غقبىا, تجلوقكون في هذه لجقنجن    حقكن علنا أغرلان إجرلئنن ال حيل 

 .عشرين جاق ًن في انلد لجوغنجفنل عن خوسقن جاق ًن تال حننتب انئىي جانا في انلد لجناث تال حيل عن عشرة جاق نل تال حننتب
  

 الباب الثاني

 يف االستئناف 

  

 402املادة 

جكل ان لجوى ن تلجاننأن لجلنان    تسااااااىأوف لألحكنح لجصااااااندرة في لج عنج لجنانئنن ان لجوقكون لجن،ئنن في انلد لجناث  تاع ذجك إذل  ن  
ثالثونئن جانا فضااااًل عن لجرد تلجوصااانريف فال تننب لساااىئانفا إال جوغنجفن لجقكن تاااندرًل في إح ج لجناث لجولنق  علق ن أغرلان ال حننتب 

 .لجينون   ت جغ أ في ح بنيا  ت في حأتيلا  ت جنقنع أ ال  في لجقكن  ت في لإلجرلءلل  ثر في لجقكن
 : ان لألحكنح لجصندرة اا ن في انلد لجوغنجفنل فنننب لسىئانف ن

 .رلان تلجوصنريفان لجوى ن إذل حكن علنا أغقر لجغ (1)
 .ان لجاننأن لجلنان إذل قلبت لجقكن أغقر لجغرلان تلجوصنريف تحكن ببرلءة لجوى ن  ت جن تقكن أون قلبىا (2)

يلا تفنون ع ل هنحقن لجقنجىقن ال تننب رفع لالسااااااااااااىئانف ان لجوى ن  ت ان لجاننأن لجلنان إال جوغنجفن لجينون   ت جغ أ في ح بنيا  ت في حأت 
 . ال  في لجقكن  ت في لإلجرلءلل  ثر في لجقكن ت جنقنع أ
 403املادة 

تننب لسااااااااااااااىئاانف لألحكانح لجصااااااااااااااندرة في لجا عنج لجوا ونان ان لجوقكوان لجن،ئنان في لجوغانجفانل تلجناث ان لجوا عي أانجقينق لجوا ونان تان 
ي  على لجاصااانب لجذي تقكن فنا لجينااااي  لجوسااائنه عا ن  ت لجوى ن فنون تغىص أنجقينق لجو ونن تح هن إذل  نوت لجىلنيضااانل لجو لنبن ح، 

 .لجن،ئي و نئننً 
 404املادة 

ان قنون  لجلينبنل  تجن   32تننب لسااااىئانف لجقكن لجصااااندر في لجنرلئن لجورحب ن ألضاااا ن ببلض لرحبنقًن ال تيبل لجىن،ئن في حكن لجوندة  
 .جن تكن لالسىئانف جنئ،ًل جلوسىأوف إال أنجاسبن جبلض هذه لجنرلئن فيي

  



 405ادة امل

نن  .ال تننب قبل    تفصل في انانع لج عنج لسىئانف لألحكنح لجىقضقرين تلجىو ق تن تلجصندرة في اسنئل فًر
 .تيىرح  حىوًن على لسىئانف لجقكن لجصندر في لجونانع لسىئانف هذه لألحكنح

لساااااىئانف لألحكنح لجصاااااندرة أنالخىصااااانص إذل جن تكن تاع ذجك فنونع لألحكنح لجصاااااندرة أل ح لالخىصااااانص تننب لساااااىئانف ن   ون تننب 
 .جلوقكون تالتن لجقكن في لج عنج 

 406املادة 

تقصااال لالساااىئانف بىيرير في قلن  ّىنب لجوقكون لجىي  تااا رل لجقكن في ظرف عشااارة  تنح ان حنريخ لجا   أنجقكن لجقضااانري  ت إعال   
 .لجولنران في لجقنالل لجىي تننب فق ن ذجكلجقكن لجغننبي   ت ان حنريخ لجقكن لجصندر في 

تجلانئ  لجلنح    تسااىأوف في انلند ثالثقن يناًن ان تقت تاا تر لجقكن  تجا    تيرر أنالسااىئانف في قلن  ّىنب لجوقكون لجوغىصاان باظر 
 .لالسىئانف
 407املادة 

  يب   انلند لسىئانف ن أنجاسبن جلوى ن ان حنريخ إعالوا ب ن 241إجى  238لألحكنح لجصندرة في غقبن لجوى ن تلجولىبرة حضنريًن قبيًن جلونلد 
 408املادة 

 تق د قلن لجكّىنب جلوسااااااىأوف في حيرير لالسااااااىئانف حنريخ لجنلساااااان لجىي ح دل جاظره تيلىبر ذجك إعالوًن ج ن تجن  ن  لجىيرير ان ت قل  تال
 .نان لجغصنح لآلخرين أنجقضنرتكن  هذل لجىنريخ قبل اضي ثالثن  تنح  نالن  تحكلف لجاننأن لجل

 409املادة 

إذل لسااىأوف  ح  لجغصاانح في ا ة لجلشاارة لألتنح لجويررة  توى  انلند لالسااىئانف جون جا ح  لالسااىئانف ان أنقي لجغصاانح خوساان  تنح ان 
 .حنريخ لوى نء لجلشرة لألتنح لجوذ نرة

 410املادة 
رح ن لجوقكون لجىي  تااااااااا رل لجقكنو تيي ح في ا ة ثالثقن يناًن على لألطثر إجى لج لئرة يرفع لالساااااااااىئانف جلوقكون لالبى لئنن لجكنئان في دلئ

 .لجوغىصن باظر لالسىئانف في انلد لجوغنجفنل تلجناث
 تاذل  ن  لجوى ن اقبنساااااًن  تج  على لجاننأن لجلنان ويلا في لجنقت لجوانسااااا  إجى لجسااااانن أنجن ن لجونجندة ب ن لجوقكون لالبى لئنن  تياظر

 .السىئانف على تجا لجسرعنل
 411املادة 

تضاااااااع  ح   عضااااااانء لج لئرة لجوان  ب ن لجقكن في لالساااااااىئانف حيريرًل انقلن علنا ااا  تين     تشاااااااول هذل لجىيرير الغص تقنئع لج عنج  
نن لجىي رفلت تلإلجرلءلل لجىي حوت  .تظرتف ن ت دجن لجثبنل تلجافي تجونع لجوسنئل لجفًر

قبل إب لء ر ي في لج عنج ان تلااع لجىيرير  ت أ نن لألعضانء  حساوع  قنله لجوساىأوف تلألتجا لجوساىا  إجق ن في   -ير تبل  حالتة هذل لجىير 
 .لسىئانفا  ثن يىكلن أل  ذجك أنقي لجغصنح  تيكن  لجوى ن آخر ان يىكلن

 .ثن حص ر لجوقكون حكو ن أل  لقالع ن على لألترلق



  
 412املادة 

 .ان لجوقكنح علنا ألينبن ايق ة جلقرين تلجبن لجافنذ إذل جن يىي ح جلىافقذ قبل لجنلسن لجىي حاظر فق ن لج عنج  تسيي لالسىئانف لجورفنع
ن تاع ذجك فللوقكون عا  وظر لالساىئانف    حأار بنقف حافقذ لجلينبن اؤقىًن  ت لإلفرلل عن لجوقكنح علنا أكفنجن  ت أغقرهن  تذجك إجى حق

 .لجفصل في لالسىئانف
 413دة املا

حسوع لجوقكون لالسىئانفنن بافس ن   ت بنلس ن  ح  لجيضنة حا أا جذجك  لجش ند لجذين  ن  تن  سونع ن  انح اقكون  ته درجن  تحسىنفي 
 .طل ويص آخر في إجرلءلل لجىقيق 

 .تيسنغ ج ن في  ل لألحنله    حأار أون حرج ج،تاا ان لسىنفنء حقيق   ت سونع ش ند
 .شنه  أنجقضنر إال إذل  ارل لجوقكون بذجكتال تننب حكلنف  ي 

 414املادة 

إذل حبقن جلوقكون لالساااىئانفنن    لجنلقلن جانتن   ت  و ن جاقن ان لجناث لجىي حيع بنلسااا ن لجصاااقف  ت غقرهن ان قرق لجاشااار على غقر 
 .لألفرلد  حقكن أل ح لالخىصنص تحققل لج عنج إجى لجاننأن لجلنان الحغنذ ان يل،ح فق ن

 415املادة 

 الغنة
 416املادة 

 .إذل  جغي لجقكن لجصندر أنجىلنيضنل  ت ن  ق  وفذ ب ن حافقذًل اؤقىًن  حرد بانء على حكن لإلجغنء
 417املادة 

 .إذل  ن  لالسىئانف ارفنعًن ان لجاننأن لجلنان  فللوقكون    حؤي  لجقكن  ت حلغنا  ت حل جا سنلء ا  لجوى ن  ت جوصلقىا
 .ي  لجلينبن لجوقكنح ب ن تال إجغنء لجقكن لجصندر أنجبرلءة إال أرجونع آرلء قضنة لجوقكونتال تننب حش 

إذل    ان إذل  ن  لالسىئانف ارفنعًن ان غقر لجاننأن لجلنان فلنا جلوقكون إال    حؤي  لجقكن  ت حل جا جوصلقن رلفع لالسىئانف  تيننب ج ن 
 .جنلبه  ت برفضا     حقكن على رلفلا أغرلان ال حننتب خوسن جاق نل قضت أسين  لالسىئانف  ت أل ح قبنجا  ت أل ح

 418املادة 

  .يىبع في لألحكنح لجغننبنن تلجولنران فق ن  انح لجوقكون لالسىئانفنن ان هن ايرر  انح اقنطن  ته درجن
 419املادة 

وًن في لإلجرلءلل  ت في لجقكن  حصاااااااقث لجب ال  إذل حكوت اقكون  ته درجن في لجوناااااااانع  تر ل لجوقكون لالساااااااىئانفنن    هانك أ ال
 .تحقكن في لج عنج 

 ان إذل حكوت أل ح لالخىصااااااااانص  ت أيبنه دفع فرعي يىرح  علنا ااع لجساااااااااقر في لج عنج  تحكوت لجوقكون لالساااااااااىئانفنن أرجغنء لجقكن 
 .قكون  ته درجن جلقكن في انانع نتبنخىصنص لجوقكون  ت برفض لج فع لجفرعي تباظر لج عنج  تن  علق ن    حلق  لجيضنن جو



  
 الباب الثالث

 يف النقض 

  
 ( 440:  420املواد من ) 

 الغنة
  

 الباب الرابع: يف إعادة النظر 

  

 441املادة 

 :تننب قل  إعندة لجاظر في لألحكنح لجا نئنن لجصندرة أنجلينبن في انلد لجنانتنل تلجناث في لألحنله لآلحنن
 .لجوى ن في جريون قىل  ثن تج  لجو عي قىلا حننً إذل حكن على  -1
إذل تااااا ر حكن على شاااااغص ان  جل تلقلن  ثن تااااا ر حكن على شاااااغص آخر ان  جل لجنلقلن عقا ن, ت ن  بقن لجقكوقن حانقض  -2

 .أقق  تسىاى  ااا برلءة  ح  لجوقكنح علق ون
 ألحكنح لجبنب لجساندو ان لجكىنب لجثنج  ان قنون  لجلينبنل   ت إذل  إذل حكن على  ح  لجشا ند  ت لجغبرلء أنجلينبن جشا ندة لج،تر تفينً  -3

 .حكن بى،تير ترقن ق ات  ثانء وظر لج عنج  ت ن  جلش ندة  ت حيرير لجغبقر  ت لجنرقن حأثقر في لجقكن
 .قكنإذل  ن  لجقكن ابانًن على حكن تندر ان اقكون ا ونن  ت ان إح ج اقنطن لألحنله لجشغصنن ت جغي هذل لج -4
إذل ح ثت  ت ظ رل أل  لجقكن تقنئع  ت إذل ق ات  ترلق جن حكن اللنان تقت لجوقنطون  ت ن  ان شأ  هذه لجنقنئع  ت لألترلق ثبنل  -5

 .برلءة لجوقكنح علنا
 442املادة 

ل  ن  ع تن لألهلنن  ت افيندًل  ت في لألحنله لألربع ان لجوندة لجساااااااااااااانأين  تكن  جكل ان لجانئ  لجلنح تلجوقكنح علنا  ت ان توثلا قنونوًن إذ
 .ألقنربا  ت بتجا أل  انحا ح  قل  إعندة لجاظر

  تاذل  ان  لج انجا  غقر لجانانأان لجلاناان  فللناا حيا تن لج لا  إجى لجاانئا  لجلانح ألريضاااااااااااااان يبقن فق ان لجقكن لجو لنب إعاندة لجاظر فناا  تلجنجاا
 .لجذي تسىا  علنا  تيشفلا أنجوسىا لل لجوؤي ة جا

لجانئ  لجلنح لج ل  سااانلء  ن  اي اًن ااا  ت ان غقره اع لجىق نينل لجىي تكن  ق  ر ج إجرلءهن إجى اقكون لجايض بىيرير يبقن فنا  تيرفع
 .ر تا تلألسبنب لجىي تسىا  علق ن

  .تين     يرفع لج ل  إجى لجوقكون في لجثالثن لألش ر لجىنجنن جىي توا
 443املادة 

تكن  ح  قل  إعندة لجاظر جلانئ  لجلنح تح ه ساااااانلء ان حلينء وفسااااااا  ت بانًء على قل   تااااااقنب   441دة  في لجقنجن لجغناساااااان ان لجون
لجشاااأ و تاذل ر ج جا اقاًل  يرفلا اع لجىق نينل لجىي تكن  ق  ر ج ج،تا ن إجى جنان اشاااكلن ان  ح  اساااىشااانري اقكون لجايض تلثاقن ان 



نن لجلنان أنجوقكون لجىنأع ج نو تين     يبقن في لج ل  لجنلقلن  ت لجنرقن لجىي تسااىا  اسااىشاانري اقكون لالسااىئانف حلقن  اًل اا ن لجنوع
 .علق ن

 .تحفصل لجلنان في لج ل  أل  لالقالع على لألترلق تلسىنفنء ان حرله ان لجىقيق   تحأار أرحنجىا إجى اقكون لجايض إذل ر ل قبنجا
 .ئ  لجلنح  ت في لألار لجصندر ان لجلنان لجوشنر إجق ن أيبنه لج ل   ت ع ح قبنجاتال تيبل لج لن أأي تجا في لجيرلر لجصندر ان لجان

 444املادة 

إال إذل  تدع لج نج  خ،لون   441ال تيبل لجانئ  لجلنح قل  إعندة لجاظر ان لجوى ن  ت ان تقل اقلا في لألحنله لألربع لألتجى ان لجوندة  
  ان جن تكن ق   عفي ان إي لعا أيرلر ان 449ء لجغرلان لجواصااااااانص علق ن أنجوندة لجوقكون ابلغ خوسااااااان جاق نل  فنجن  حغصاااااااص جنفن

 .جنان لجوسنع ة لجيضنئنن أوقكون لجايض
 445املادة 

 .حللن لجاننأن لجلنان لجغصنح جلنلسن لجىي حق د جاظر لج ل   انح اقكون لجايض قبل لوليندهن بثالثن  تنح  نالن على لألقل
 446املادة 

ن لجايض في لج ل  أل  ساااونع  قنله لجاننأن لجلنان تلجغصااانح  تبل  إجرلء ان حرله الباًن ان لجىقيق  بافسااا ن  ت بنلسااا ن ان حفصااال اقكو
جىي حا أا جذجك  فرذل ر ل قبنه لج ل  حقكن أرجغنء لجقكن تحيضااي ببرلءة لجوى ن إذل  نوت لجبرلءة ظنهرة  تاال فىققل لج عنج إجى لجوقكون ل

 .كلن ان قضنة آخرين جلفصل في انانع ن ان جن حر هي إجرلء ذجك بافس ن ت رل لجقكن اش
تاع ذجك إذل  ن  ان غقر لجووكن إعندة لجوقنطون  ون في حنجن تفنة لجوقكنح علنا  ت عى ا  ت ساااااااااين  لج عنج لجنانئنن أوضاااااااااي لجو ة  

 .حاظر اقكون لجايض انانع لج عنج  تال حلغي ان لجقكن إال ان تظ ر ج ن خ ؤه
 447املادة 

إذل حنفي لجوقكنح علناا تجن تكن لج لا  ايا ااًن ان  حا  لألقانرب  ت لج،تل  حاظر لجوقكوان لجا عنج في انلج ان ان حلقااا جلا فانع عن ذ رله  
  تيكن  أي ر لإلاكن  ان لألقنربو تفي هذه لجقنجن حقكن عا  لالقىضنء أوقن ان توا هذه لجذ رج 

 448املادة 

 .لجاظر إتينف حافقذ لجقكن إال إذل  ن  تندرًل أنإلع لح ال يىرح  على قل  إعندة
 449املادة 

  تقكن على قنج  إعندة لجاظر إذل  ن  غقر لجانئ  لجلنح أغرلان ال ح،ي  على خوساااااااان جاق نل 441في لألحنله لألربع لألتجى ان لجوندة  
 .إذل جن تيبل قلبا

 450املادة 

لجاظر  تن  وشااااااااره على وفين لجقكنان في لجنري ة لجرسااااااااونن بانء على قل  لجاننأن لجلنان تفي طل حكن تااااااااندر أنجبرلءة بانء على إعندة  
 .جري حقن تلقا ون تنح  لجشأ 

 
  



 451املادة 

يىرح  على إجغنء لجقكن لجو لن  فنا ساااااااين  لجقكن أنجىلنيضااااااانل  تتجنب رد ان وفذ أا اا ن ب ت  إخاله أينلع  ساااااااين  لجق  أوضاااااااي 
 .لجو ة

 452املادة 

 .إذل رفض قل  إعندة لجاظر  فال تننب حن ي ه بانء على ذلل لجنقنئع لجىي باي علق ن
 453املادة 

لألحكنح لجىي حصاااااااااا ر في انااااااااااانع لج عنج بانء على إعندة لجاظر ان غقر اقكون لجايض  تننب لج لن فق ن أنونع لج رق لجويررة في 
 .لجينون  

 .ن لجسنب  لجقكن ب ن علناتال تننب    تيضى على لجوى ن أأش  ان لجلينب
  

 الباب اخلامس: يف قوة األحكام النهائية
  

 454املادة 

 .حايضي لج عنج لجنانئنن أنجاسبن جلوى ن لجورفنعن علنا تلجنقنئع لجوسا ة فق ن إجنا أص تر حكن و نئي فق ن أنجبرلءة  ت أنإلدلون
 .هن إال أنج لن في هذل لجقكن أنج رق لجويررة في لجينون  تاذل ت ر حكن في انانع لج عنج لجنانئنن  فال تننب إعندة وظر 

 455املادة 

ال تننب لجرجنع إجى لجا عنج لجناانئنان ألا  لجقكن فق ان و انئناًن باانء على ظ نر  دجان جا يا ة  ت ظرتف جا يا ة  ت باانء على حغققر لجنتااااااااااااااف  
 .لجينونوي جلنريون

 456املادة 

لجوقكون لجنانئنن في انااااانع لج عنج لجنانئنن أنجبرلءة  ت أنإلدلون قنة لجشاااايء لجوقكنح أا  انح لجوقنطن تكن  جلقكن لجنانئي لجصااااندر ان  
لجو ونن في لج عنتج لجىي جن تكن ق  فصااااااااال فق ن و نئنًن فنون يىلل  بنقنع لجنريون تبنتاااااااااف ن لجينونوي توسااااااااابى ن إجى فنعل نو تيكن  جلقكن 

ىفانء لجى وان  ت على عا ح  فانتان لألدجانو تال حكن  جاا هاذه لجينة إذل  ان  اباناًن على    لجفلال ال تلانقا  أانجبرلءة هاذه لجينة ساااااااااااااانلء باي على لو
 .علنا لجينون  

 457املادة 

 .عل نال حكن  ج حكنح لجصندرة ان لجوقنطن لجو ونن قنة لجشيء لجوقكنح أا  انح لجوقنطن لجنانئنن فنون يىلل  بنقنع لجنريون توسبى ن إجى فن
 458املادة 

حكن  ج حكنح لجصاااندرة ان اقنطن لألحنله لجشاااغصااانن في ح تد لخىصااانتااا ن قنة لجشااايء لجوقكنح أا  انح لجوقنطن لجنانئنن في لجوسااانئل 
 .لجىي يىنقف علق ن لجفصل في لج عنج لجنانئنن

 



 الكتاب الرابع 

 يف التنفيذ

 
 الباب األول: يف األحكام الواجبة التنفيذ

 
 459املادة 

 .ب حندنع لجلينبنل لجويررة أنجينون  ألتن جريون إال أويىضى حكن تندر ان اقكون اغىصن بذجكال تنن 
 460املادة 

 .ال حافذ لألحكنح لجصندرة ان لجوقنطن لجنانئنن إال اىى تنرل و نئنن  ان جن تكن في لجينون  وص على خالف ذجك
 461املادة 

 .بانء على قل  لجاننأن لجلنان تفيًن جون هن ايرر ب ذل لجينون   تكن  حافقذ لألحكنح لجصندرة في لج عنج لجنانئنن
نلد  تلألحكنح لجصندرة في لج عنج لجو ونن تكن  حافقذهن بانء على قل  لجو عي أنجقينق لجو ونن تفيًن جون هن ايرر أينون  لجورلفلنل في لجو

 .لجو ونن تلجىننرين
 462املادة 

ذ لألحكنح لجنلجبن لجىافقذ لجصاااااندرة في لج عنج لجنانئننو تج ن عا  لجل،تح    حساااااىلقن أنجينة لجلساااااكرين على لجاننأن لجلنان    حبندر إجى حافق
 .ابنشرة
 463املادة 

لألحكنح لجصااندرة أنجغرلان تلجوصاانريف حكن  تلجبن لجىافقذ فنرل  تجن اع حصاانه لسااىئانف ن  ت ذجك لألحكنح لجصااندرة أنجقبا في ساارقن  ت 
جنا جا اقل إقنان ثنبت أوصار  ت ذجك لجقنه في لألحنله لألخرج إذل  ن  لجقكن تاندرًل أنجقبا  إال إذل ق ح لجوى ن على اى ن عنئ    ت 

 طفنجن أأوا إذل جن تساااىأوف لجقكن ال تفر ان حافقذه عا  لويضااانء انلعق  لالساااىئانف  ت وا إذل لساااىأوفا تقضااار في لجنلسااان تال تفر ان حافقذ
 .تندر ألينبن لجقبا في هذه لألحنله تلقن فنا لجوبلغ لجذي تن  حي تن لجكفنجن أا لجقكن لجذي تص رو ت ل حكن

 .تاذل  ن  لجوى ن اقبنسًن حبسًن لحىننقنًن  تننب جلوقكون    حأار بىافقذ لجقكن حافقذًل اؤقىنً 
ه لالساااااااىئانف على حسااااااا  لجويرر تجلوقكون عا  لجقكن أنجىلنيضااااااانل جلو عي أنجقينق لجو ونن    حأار أنجىافقذ لجوؤقت  تجن اع حصااااااان 

 .467أنجوندة 
 464املادة 

 .حافذ  تضًن لجلينبنل لجىبعنن لجويق ة جلقرين لجوقكنح ب ن اع عينبن لجقبا إذل وفذل عينبن لجقبا  قبيًن جلوندة لجسنأين
 465املادة 

أنجبرلءة   ت ألينبن  خرج ال تيىضاااي حافقذهن لجقبا   ت إذل  ار في تفرل في لجقنه عن لجوى ن لجوقبنو لحىننقنًن  إذل  ن  لجقكن تاااندرًل  
 .لجقكن بنقف حافقذ لجلينبن   ت إذل  ن  لجوى ن ق  قضى في لجقبا لالحىننقي ا ة لجلينبن لجوقكنح ب ن



 466املادة 
 .وظر لالسىئانف لجذي يرفع في لجو ة لجوذ نرة  ت ثانء  406في غقر لألحنله لجوىي ان  ينقف لجىافقذ  ثانء لجونلند لجويرر جالسىئانف أنجوندة  

 467املادة 

 .398تننب حافقذ لجقكن لجغننبي أنجلينبن إذل جن تلنرض فنا لجوقكنح علنا في لجونلند لجوبقن أنجفيرة لألتجى ان لجوندة 
جن تجن اع حصااااااااااااانه لجولنراااااااااااااان  ت تجلوقكون عا  لجقكن أنجىضاااااااااااااوقانل جلو عي أنجقينق لجو ونن    حأار أنجىافقذ لجوؤقت اع حي تن  فن

 .لالسىئانف أنجاسبن جكل لجوبلغ لجوقكنح أا  ت ألضا  تج ن    حلفي لجوقكنح جا ان لجكفنجن
 468املادة 

جلوقكون عا  لجقكن غننبنن أنجقبا ا ة شاااا ر فأطثر  إذل جن تكن جلوى ن اقل إقنان القن أوصاااار   ت إذل  ن  تااااندرًل ااااا ه  ار أنجقبا 
 .حأار بانء على قل  لجاننأن لجلنان أنج بض علنا تحبسالالحىننقي     

تيقبا لجوى ن عا  لج بض علنا حافقذًل ج ذل لألار حىى تقكن في لجولنرااااااااان لجىي يرفل ن   ت يايضااااااااي لجونلند لجويرر ج نو تال تننب أأتن 
جورفنعن إجق ن لجولنراان لإلفرلل عاا قبل لجفصل  حنه    يبيى في لجقبا ا ة ح،ي  على لجو ة لجوقكنح ب نو تذجك  لا ان جن حر لجوقكون ل

 .فق ن
 469املادة 

ال يىرح  على لج لن أ ري  لجايض إتينف لجىافقذ إال إذل  ن  لجقكن تاااااااااندرًل أنإلع لح  ت  ن  تاااااااااندرًل أنالخىصااااااااانص في لجقنجن لجوبقان  
 .421أنجفيرة لألخقرة ان لجوندة 

  
 الباب الثاني

 يف تنفيذ عقوبة اإلعدام 
 

 470ادة امل

 .اىى تنر لجقكن أنإلع لح و نئنًن  تج  رفع  ترلق لج عنج فنرًل إجى رئنا لجنو نرين بنلس ن تبير لجل ه
 .تيافذ لجقكن إذل جن تص ر لألار أنجلفن  ت أرب له لجلينبن في ظرف  ربلن عشر ينانً 

 471املادة 

  .ن لجلنان على لجاونذل لجذي تيرره تبير لجل ه إجى    يافذ فنا لجقكنيندع لجوقكنح علنا أنإلع لح في لجسنن بانء على  ار حص ره لجاننأ
 472املادة 

 .ألقنرب لجوقكنح علنا أنإلع لح    تينبلنه في لجقنح لجذي تلقن جىافقذ لجقكن  على    تكن  ذجك ألق ًل عن اقل لجىافقذ
لجا يانان قبال لجونل  تجا  إجرلء لجىساااااااااااااا قالل لجالباان جىوكقن  تاذل  انوات دتانوان لجوقكنح علناا حفرض علناا لالعىرلف  ت غقره ان لجفرتض  

 . ح  رجنه لج ين ان اينبلىا
  



 473املادة 

حافذ عينبن لإلع لح دلخل لجساااااااااااانن   ت في اكن  آخر اسااااااااااااىنر  بانء على قل  أنجكىنأن ان لجانئ  لجلنح يبقن فنا لسااااااااااااىنفنء لإلجرلءلل 
 .470لجواصنص علق ن في لجوندة 

 474املادة 

تن     تكن  حافقذ عينبن لإلع لح أقضاااانر  ح  ت الء لجانئ  لجلنح تاأانر لجساااانن تقبق  لجساااانن  ت قبق  آخر حا أا لجاننأن لجلنانو 
تال تننب جغقر ان ذ رتل    تقضاااااااااااااارتل لجىافقااذ إال أاارذ  خاانص ان لجاناانأاان لجلاانااانو تيناا  دلئوااًن    يؤذ  جلواا لفع عن لجوقكنح علنااا  

 .أنجقضنر
لى ان لجقكن لجصاااااااااندر أنإلع لح اا نقا تلجى ون لجوقكنح ان  جل ن على لجوقكنح علنا  تذجك في اكن  لجىافقذ أوساااااااااوع ان تين     يى

 .لجقنارينو تاذل رغ  لجوقكنح علنا في إب لء  قنله  حرر ت قل لجانئ  لجلنح اقضرًل ب ن
 .فنا ش ندة لج بق  أنجنفنة تسنعن حصنج نتعا  حونح لجىافقذ  تقرر ت قل لجانئ  لجلنح اقضرًل بذجك  تيثبت 

 475املادة 

 .ال تننب حافقذ عينبن لإلع لح في  تنح لألًنند لجرسونن  ت لألًنند لجغنتن ب تنون لجوقكنح علنا
 476دة اامل

 .ينقف حافقذ عينبن لإلع لح على لجقبلى إجى ان أل  ش رين ان تال ن
 477املادة 

 .حكن علنا أنإلع لح  ان جن تكن جا  قنرب ت لبن  لج ننح بذجك ح فن لجقكنان على وفيى ن جثن ان
 .تين     تكن  لج فن أغقر لحىفنه ان

  
 الباب الثالث

 يف تنفيذ العقوبات املقيدة للحرية 
 

 478املادة 

ى لجاونذل لجذي تيرره حافذ لألحكنح لجصااااااندرة أنجلينبنل لجويق ة جلقرين أنجساااااانن  لجول ة جذجك أويىضااااااى  ار تصاااااا ر ان لجاننأن لجلنان عل
 .تبير لجل ه

 479املادة 

جكل اقكنح علنا أنجقبا لجبسني جو ة ال حىننتب سىن  ش ر    ت ل  ب اًل ان حافقذ عينبن لجقبا علنا حشغقلا خنرل لجسنن تفين جون هن 
 .تان أل هن  تذجك ان جن ياص في لجقكن على حرانوا ان هذل لجغننر 520ايرر أنجونلد 

  
 



 480املادة 

فرلل تقسااا  لجقنح لجذي يب   فنا لجىافقذ ان ا ة لجلينبن  تيفرل عن لجوقكنح علنا في لجقنح لجىنجي جقنح لوى نء لجلينبن في لجنقت لجوق د جإل
 .عن لجوسننوقن

 481املادة 

لجقنح لجىنجي جل بض علنا في لجنقت لجوق د  إذل  نوت ا ة عينبن لجقبا لجوقكنح ب ن على لجوى ن  ربلًن تعشااااارين سااااانعن ياى ي حافقذهن في  
 .جإلفرلل عن لجوسننوقن

 482املادة 

حبىا ئ اا ة لجلينبان لجويقا ة جلقريان ان ينح لج بض على لجوقكنح علناا باانء على لجقكن لجنلجا  لجىافقاذ  اع ارلعانة إويانتاااااااااااااا ان أويا لر اا ة 
 .لجقبا لالحىننقي تا ة لج بض

 483املادة 

ان لجنريوان لجىي حبا لحىنانقناًن ان  جل ان  تجا  خصاااااااااااااان اا ة لجقبا ان لجوا ة لجوقكنح ب ان في  تان جريوان  خرج  إذل حكن ببرلءة لجوى ن
 .تكن  ق  لرحكب ن  ت حي  الا فق ن في  ثانء لجقبا لالحىننقي

 484املادة 

 .ان لجلينبن لألخف  تالً تكن  لسىا،له ا ة لجقبا لالحىننقي عا  حل د لجلينبنل لجويق ة جلقرين لجوقكنح ب ن على لجوى ن 
 485املادة 

إذل  نوت لجوقكنح علق ن ألينبن ايق ة جلقرين حبلى في لجشاااا ر لجسااااندو ان لجقول  جنب حأجقل لجىافقذ علق ن حىى حضااااع حول ن تحوضااااي 
 .ا ة ش رين على لجناع

ن في لجسااااااانن النالن لجوقبنساااااااقن لحىننقنن حىى فرذل رؤج لجىافقذ على لجوقكنح علق ن  ت ظ ر في  ثانء لجىافقذ  و ن حبلى  تجبت النالى 
 .حوضي لجو ة لجويررة أنجفيرة لجسنأين

 486املادة 

 .إذل  ن  لجوقكنح علنا ألينبن ايق ة جلقرين اصنأًن أورض ي  د بذلحا  ت أسب  لجىافقذ حننحا أنجغ ر  جنب حأجقل حافقذ لجلينبن علنا
 487املادة 

ة جلقريان أانااااااااااااااا رلب عيلي  تجا  حاأجقال حافقاذ لجلينبان حىى يبر و تيننب جلانانأان لجلاناان    حاأار  إذل  تااااااااااااااقا  لجوقكنح علناا ألينبان ايقا 
بناااااالا في  ح  لجوقنه لجول ة ج ارلض لجافسااااانن  تفي هذه لجقنجن حساااااىا،ه لجو ة لجىي تيضاااااق ن في هذل لجوقل ان ا ة لجلينبن لجوقكنح 

 .ب ن
 488املادة 

جقبا جو ة ال ح،ي  على سااان تجن عن جرلئن اغىلفن تجن تكنون اسااننوقن ان قبل  جنب حأجقل حافقذ إذل  ن  اقكنان على لجرجل تبتجىا أن
لجلينبن على  ح هون حىى تفرل عن لآلخرو تذجك إذل  نون تكفال  تااااااااااغقرل جن يىننتب خوا عشاااااااااارة سااااااااااان  نالن  ت ن  ج ون اقل إقنان  

 .الرتف أوصر



  
 489املادة 

ىي تننب فق ان حاأجقال حافقاذ لجلينبان على لجوقكنح علناا    ح لا  اااا حيا تن  فانجان أاأواا ال تفر ان لجىافقاذ عاا  جلانانأان لجلاناان في لألحنله لج
 .بتله سب  لجىأجقل  تيي ر ابلغ لجكفنجن في لألار لجصندر أنجىأجقل

 .تج ن  تضًن    حشىر  جىأجقل لجىافقذ ان حرله ان لالحىننقنل لجكفقلن أواع لجوقكنح علنا ان لج رب
 490املادة 

 .ال تننب في غقر لألحنله لجوبقان في لجينون  إخالء سبقل لجوسنن  لجوقكنح علنا قبل    تسىنفي ا ة لجلينبن
  

 الباب الرابع 

 يف اإلفراج حتت شرط
 

 ( 504:  491املواد من ) 

 الغنة
  

 الباب اخلامس

 يف تنفيذ املبالغ احملكوم بها 

  
 505املادة 

لجوبنجغ لجوساىقين جلقكنان عن لجغرلان تان تن  رده تلجىلنيضانل تلجوصانريف  تن  على لجاننأن لجلنان قبل لجىافقذ ب ن إعال   عا  حسانين  
 .لجوقكنح علنا أوي لر هذه لجوبنجغ  ان جن حكن اي رة في لجقكن

 506املادة 

لجورلفلنل في لجونلد لجو ونن تلجىننرين  ت أنج رق لإلدلرين لجويررة تننب حقصاااااااااااااقل لجوبنجغ لجوساااااااااااااىقين جلقكنان أنج رق لجويررة في قنون  
 .جىقصقل لألانله لألاقرين

 507املادة 

 .تان أل هن 511إذل جن ي فع لجوى ن لجوبنجغ لجوسىقين جلقكنان  حص ر لجاننأن لجلنان  ارًل أنإلطرله لجب وي تفيًن ج حكنح لجويررة أنجونلد 
 508املادة 

رلان تان تن  رده تلجىلنيضنل تلجوصنريف الًن  ت نوت  انله لجوقكنح علنا ال حفي بذجك  لا  تج  حنبيع ان يىقصل اا ن إذل حكن أنجغ
 :بقن ذتي لجقينق على حس  لجىرحق  لآلحي

 



 .المصاريف المستحقة للحكومة أول()
 .( المبالغ المستحقة للمدعي المدنيثانياا )
 .الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض  ثالثاا()

 509املادة 

إذل حبا شاااااااااااااغص لحىننقنًن  تجن تقكن علنا إال أغرلان  تج     يايص اا ن عا  لجىافقذ خوسااااااااااااان جاق نل عن  ل ينح ان  تنح لجقبا 
لالحىننقي ح،ي  على ا ة لجقبا لجوقكنح أا  تج  لجوذ نرو تاذل حكن علنا أنجقبا تبنجغرلان الًن  ت نوت لجو ة لجىي قضنهن في لجقبا  

 .   يايص ان لجغرلان لجوبلغ لجوذ نر عن  ل ينح ان  تنح لج،يندة لجوذ نرة
 510املادة 

لجاننأن جينااااااااي لجوقكون لجن،ئنن في لجن ن لجىي تنري لجىافقذ فق ن    تواث لجوى ن في لألحنله لالساااااااىثانئنن بانء على قلبا تبل   خذ ر ي 
 لجلنان  جاًل ج فع لجوبنجغ لجوسااىقين جلقكنان   ت    تأذ  جا ب فل ن على  قساان   أشاار   ال ح،ي  لجو ة على حساالن  شاا رو تال تننب لج لن

 .في لألار لجذي تص ر أيبنه لج ل   ت رفضا
 .ااا  إذل ج  ان ي عن جذجك تاذل حأخر لجوى ن في دفع قسي  حلت أنقي لألقسن و تيننب جليناي لجرجنع في لألار لجصندر

 
 الباب السادس

 يف اإلكراه البدني
 

 511املادة 

تننب لإلطرله لجب وي جىقصااقل لجوبنجغ لجانشاائن عن لجنريون لجويضااي ب ن جلقكنان ااا  ارحك  لجنريون  تيكن  هذل لإلطرله أنجقبا لجبسااني  
 .تحي ر ا حا أنعىبنر ينح تلح  عن  ل خوسن جاق نل  ت  قل

 .ففي انلد لجوغنجفنل ال ح،ي  ا ة لإلطرله على سبلن  تنح جلغرلان تال على سبلن  تنح جلوصنريف تان تن  رده تلجىلنيضنلتاع ذجك 
 .تفي انلد لجناث تلجنانتنل  ال ح،ي  ا ة لإلطرله على ثالثن  ش ر جلغرلان تثالثن  ش ر جلوصنريف تان تن  رده تلجىلنيضنل

 512املادة 

ي  لإلطرله لجب وي على لجوقكنح علق ن لجذين جن يبلغنل ان لجلور خوا عشرة سان  نالن تقت لرحكنب لجنريون تال على  ال تننب لجىافقذ أ ر 
 .لجوقكنح علق ن ألينبن لجقبا اع تقف لجىافقذ

 513املادة 

 .فنون يىلل  أنجىافقذ أ ري  لإلطرله لجب وي 488 - 485حسري  حكنح لجونلد 
 514املادة 

كنح ت نوت  ل ن تااااااندرة في اغنجفنل  ت في جاث   ت في جانتنل  تكن  لجىافقذ أنعىبنر انونع لجوبنجغ لجوقكنح ب نو تفي إذل حل دل لألح
 .هذه لجقنجن ال تننب    ح،ي  ا ة لإلطرله على الف لجق  لألقصى في لجناث تلجنانتنل تال على تلح  تعشرين يناًن في لجوغنجفنل

 .جانع  يرلعى لجق  لألقصى لجويرر جكل اا ن ان إذل  نوت لجنرلئن اغىلفن ل



 .تال تننب أأتن حنه    ح،ي  ا ة لإلطرله على سىن  ش ر جلغرلانل تسىن  ش ر جلوصنريف تان تن  رده تلجىلنيضنل
 515املادة 

لجوقكنح علنا  تاًل ان   إذل  نوت لجنرلئن لجوقكنح فق ن اغىلفن  تساااااااااااىا،ه لجوبنجغ لجو فنعن  ت لجىي حقصااااااااااالت أ ري  لجىافقذ على اوىلكنل
 .لجوبنجغ لجوقكنح ب ن في لجنانتنل ثن في لجناث ثن في لجوغنجفنل

 516املادة 

تكن  حافقذ لإلطرله لجب وي أأار تصااااااااا ر ان لجاننأن لجلنان على لجاونذل لجذي تيرره تبير لجل ه  تيشااااااااارع فنا في  ي تقت  ن  أل  إعال   
 .تكن  ق   اضى جونع ا د لجلينبنل لجويق ة جلقرين لجوقكنح ب ن  تبل     505لجوى ن قبيًن جلوندة 

 517املادة 

 ياى ي لإلطرله لجب وي اىى تااانر لجوبلغ لجونلبي جلو ة لجىي قضااانهن لجوقكنح علنا في لإلطرله اقسااانبًن على ايىضاااى لجونلد لجسااانأين اسااانتينً 
 .لا  ت حقصل ااا أنجىافقذ على اوىلكنحاجلوبلغ لجو لنب  تاًل  أل  لسىا،له ان تكن  لجوقكنح علنا ق  دف

 518املادة 

ال حبر  ذان لجوقكنح علنا ان لجوصاااااااانريف تان تن  رده تلجىلنيضاااااااانل بىافقذ لإلطرله لجب وي علنا تال حبر  ان لجغرلان إال أنعىبنر خوساااااااان 
 .جاق نل عن  ل ينح

 519املادة 

ان أنجىلنيضنل أل  لجىابنا علنا أنج فع  جنب جوقكون لجناث لجىي ب لئرح ن اقلا   إذل جن تين لجوقكنح علنا بىافقذ لجقكن لجصندر جغقر لجقكن 
ثاان إذل ثباات جاا ي اان  وااا قااندر على لجاا فع  ت ارحااا أااا فلن توىثاال     حقكن علنااا أاانإلطرله لجباا ويو تال تننب    ح،ياا  ااا ة هااذل لإلطرله على ثال

 .قنجن  تحرفع لج عنج ان لجوقكنح جا أنج رق لجولىندة ش ر  تال تغصن شيء ان لجىلنيض وظقر لإلطرله في هذه لج
 520املادة 

 .جلوقكنح علنا    ت ل  في  ي تقت ان لجاننأن لجلنان قبل ت تر لألار أنإلطرله لجب وي إب لجا ألول ي تي  ت تانعي تينح أا
 521املادة 

تنل ا ة ان لج،ان اسااااااااااانتين جو ة لإلطرله لجىي  ن  تن  تشاااااااااااىغل لجوقكنح علنا في هذل لجلول بال اينبل إلح ج ج نل لجقكنان  ت لجبل 
لجىافقذ علنا ب ن  تحلقن  ونلع لألعونه لجىي تننب حشاااااااغقل لجوقكنح علنا فق ن تلجن نل لإلدلرين لجىي حيرر هذه لألعونه أيرلر تصااااااا ر ان 

 .لجنبير لجوغىص
أع جاو تيرلعى في لجلول لجذي تفرض علنا ينانًن    تكن  قندرًل تال تننب حشاااااااغقل لجوقكنح علنا خنرل لجو يان لجسااااااانطن ب ن  ت لجور ، لجىن

 .على إحوناا في ظرف ست سنعنل أقس  حنجن باقىا
 522املادة 

تال تقضاااااااااار إجى لجوقل لجول  جشااااااااااغلا  ت يىغق  عن شااااااااااغلا  ت ال يىون لجلول   520لجوقكنح علنا لجذي حيرر النالىا أويىضااااااااااى لجوندة  
بال عذر حرله ج نل لإلدلرة ايبناًل  يرسااال إجى لجسااانن جلىافقذ علنا أنإلطرله لجب وي لجذي  ن  تساااىق  لجىافقذ أا لجوفرتض علنا حأديىا ينانًن  

 .علنا تيغصن جا ان ا حا لألتنح لجىي تكن  ق   حن فق ن ان فرض علنا حأديىا ان لألعونه



 .طرله  إذل جن ينج  عول تكن  ان ترلء شغلا فنا فنئ ةتين  لجىافقذ أنإلطرله لجب وي على لجوقكنح علنا لجذي لخىنر لجشغل ب ه لإل
 523املادة 

تساااااىا،ه ان لجوبنجغ لجوساااااىقين جلقكنان ان لجغرلان تان تن  رده تلجىلنيضااااانل تلجوصااااانريف اينبل شاااااغل لجوقكنح علنا أنعىبنر خوسااااان 
 .جاق نل عن  ل ينح

  
 الباب السابع 

 يف اإلشكال يف التنفيذ
  

 524املادة 

ن لجوقكنح علنا في لجىافقذ يرفع إجى اقكون لجنانتنل إذل  ن  لجقكن تااااااااندرًل اا ن تاجى اقكون لجناث لجوسااااااااىأوفن فنون ع ل  طل إشااااااااكنه ا
 .ذجك  تيالي  لالخىصنص في لجقنجقن جلوقكون لجىي حغىص اقلنًن باظر لج عنج لجوسىشكل في حافقذ لجقكن لجصندر فق ن

 525املادة 

لجوقكون بنلسااا ن لجاننأن لجلنان على تجا لجسااارعن  تيللن ذتت لجشاااأ  أنجنلسااان لجىي حق د جاظره  تحفصااال لجوقكون فنا في تي ح لجا،لع إجى  
غرفن لجوشنرة أل  سونع لجاننأن لجلنان تذتي لجشأ و تجلوقكون    حنري لجىق نينل لجىي حرج ج،تا ن  تج ن في  ل لألحنله    حأار بنقف 

 .،لعلجىافقذ حىى تفصل في لجا
 .تجلاننأن لجلنان عا  لالقىضنء تقبل حي تن لجا،لع إجى لجوقكون    حنقف حافقذ لجقكن اؤقىن

 526املادة 

  .إذل حصل و،لع في شغصنن لجوقكنح علنا  تفصل في ذجك لجا،لع أنجكنفنن تلألتانع لجويررة في لجوندحقن لجسنأيىقن
 527املادة 

 انله لجوقكنح علناا  إذل قانح و،لع ان غقر لجوى ن أشااااااااااااااأ  لألانله لجو لنب لجىافقاذ علق ان  يرفع لألار في حانجان حافقاذ لألحكانح لجوانجنان على  
 .إجى لجوقكون لجو ونن قبيًن جون هن ايرر في قنون  لجورلفلنل

  
 الباب الثامن

 يف سقوط العقوبة مبضي املدة ووفاة احملكوم عليه
  

 528املادة 

 .نتن أوضي عشرين سان اقالدتن  إال عينبن لإلع لح فرو ن حسيي أوضي ثالثقن سانحسيي لجلينبن لجوقكنح ب ن في جا
 .تحسيي لجلينبن لجوقكنح ب ن في جاقن أوضي خوا ساقن

 .تحسيي لجلينبن لجوقكنح ب ن في اغنجفن أوضي ساىقن



  
 529املادة 

غنانبناًن ان اقكوان لجناانتانل في جاانتان  حبا   لجوا ة ان ينح   حبا   لجوا ة ان تقات تااااااااااااااقرترة لجقكن و انئناًن  إال إذل  انوات لجلينبان اقكنااًن ب ان
 .ت تر لجقكن

 530املادة 

 .حاي ع لجو ة أنج بض على لجوقكنح علنا ألينبن ايق ة جلقرين تبكل إجرلء ان إجرلءلل لجىافقذ لجىي حىغذ في انلج ىا  ت حصل إجى علوا
 531املادة 

ل لرحكا  لجوقكنح علناا في خالج ان جريوان ان ونع لجنريوان لجوقكنح علناا ان  جل ان  ت في غقر انلد لجوغانجفانل  حاي ع لجوا ة  تضاااااااااااااااًن إذ
 .اونثلن ج ن
 532املادة 

ينقف سااااااااارين  لجو ة  ل انوع تقنه دت  ابنشااااااااارة لجىافقذ سااااااااانلء  ن  قنونونًن  ت اندتًن تيلىبر تجند لجوقكنح علنا في لجغنرل انولًن ينقف 
 .سرين  لجو ة

 533املادة 

تننب جلوقكنح علنا أنإلع لح  ت أنجساانن لجوؤب   ت لجوشاا د في جانتن قىل  ت شاارتع فنا  ت ااارب  فضااى إجى انل    ت نن أل  سااين  ال 
عينبىاا أوضااااااااااااااي لجوا ة في دلئرة لجوا يريان  ت لجوقانفظان لجىي تقلات فق ان لجنريوان إال إذل رخص جاا في ذجاك لجوا ير  ت لجوقانفظو فارذل خانجف  

 .قبا ا ة ال ح،ي  على سانذجك  تقكن علنا أنج
 .تجلو ير  ت لجوقنفظ    تأار أرجغنء لجىرخنص إذل ر ج ان ي عن جذجك

تيكلف لجوقكنح علنا    يىغذ جا في ا ة عشاااااااااارة  تنح اقل إقنان خنرل دلئرة لجو يرين  ت لجوقنفظن  تاذل خنجف لجوقكنح علنا ذجك تلنق  
 .أنجلينبن لجوىي ان

 .ألحنله لجوذ نرة    تلقن جلوقكنح علنا اقل إقنانو تحىبع في ذجك لألحكنح لجغنتن أورلدبن لجبنجناتجنبير لج لخلنن في جونع ل
 534املادة 

حىبع لألحكنح لجويررة جوضاااااااي لجو ة في لجينون  لجو وي فنون تغىص أنجىلنيضااااااانل تان تن  رده تلجوصااااااانريف لجوقكنح ب نو تاع ذجك فال 
 .أل  اضي لجو ة لجويررة جسين  لجلينبنتننب لجىافقذ أ ري  لإلطرله لجب وي 

 535املادة 

 .إذل حنفي لجوقكنح علنا أل  لجقكن علنا و نئنًن  حافذ لجلينبنل لجونجنن تلجىلنيضنل تان تن  رده تلجوصنريف في حر ىا
 
 
 
  



 الباب التاسع

 يف رد االعتبار
  

 536املادة 

جاقان  تيصاااااااااااااا ر لجقكن باذجاك ان اقكوان لجناانتانل لجىانأع ج ان اقال إقاناان لجوقكنح تننب رد لالعىبانر إجى  ال اقكنح علناا في جاانتان  ت  
 .علنا  تذجك بانء على قلبا

 537املادة 

 :تن  جرد لالعىبنر
 .   حكن  لجلينبن ق  وفذل حافقذًل  نااًل   ت ت ر عا ن عفن  ت سي ت أوضي لجو ة أولا()
   تكن  ق  لويضااااى ان حنريخ حافقذ لجلينبن  ت تاااا تر لجلفن عا ن ا ة ساااات سااااانلل إذل  نوت عينبن جانتن   ت ثالم سااااانلل إذل    ثانياا()

 .طنوت عينبن جاقنو تحضنعف هذه لجو د في حنجىي لجقكن جللند تسين  لجلينبن أوضي لجو ة
 538املادة 

 .لجبنجنا أل  لويضنء لجلينبن لألتلنن  حبى ئ لجو ة ان لجقنح لجذي حاى ي فنا ا ة لجورلدبنإذل  ن  لجوقكنح علنا ق  تاع حقت ارلدبن 
تاذل  ن  ق   فرل عن لجوقكنح علنا حقت شاااار   فال حبى ئ لجو ة إال ان لجىنريخ لجويرر الويضاااانء لجلينبن  ت ان لجىنريخ لجذي تصاااابث فنا 

 .لإلفرلل حقت شر  و نئننً 
 539املادة 

برد لالعىبنر    ينفي لجوقكنح علنا  ل ان حكن أا علنا ان غرلان  ت رد  ت حلنيض  ت اصاااااااااااااانريفو تجلوقكون    حىننتب تن  جلقكن  
 .عن هذل إذل  ثبت لجوقكنح علنا  وا جنا أقنه تسى نع ال ن لجنفنء

كنح علنا    يندع ن قبيًن جون هن تاذل جن ينج  لجوقكنح جا أنجىلنيضاااااااااااانل  ت لجرد  ت لجوصاااااااااااانريف   ت لاىاع عن قبنج ن  تج  على لجوق
 .ايرر في قنون  لجورلفلنل في لجونلد لجو ونن تلجىننرينو تيننب جا    تسىردهن إذل اضت خوا سانلل تجن ت لب ن لجوقكنح جا
قن لجوقكون تاذل  ن  لجوقكنح علنا ق  ت ر علنا لجقكن أنجىضنان  تكفي    ي فع اي لر ان تغصا شغصنًن في لج ينو تعا  لالقىضنء حل

  .لجقصن لجىي تن  علنا دفل ن
 540املادة 

  .في حنجن لجقكن في جريون حفنجا  تن  على لج نج     يثبت  وا ق  حصل على حكن برد لعىبنره لجىننري 
 541املادة 

نلد لجسانأين أنجاسابن إجى  إذل  ن  لج نج  ق  تا رل علنا ع ة  حكنح  فال تقكن برد لعىبنره إال إذل حقييت لجشارت  لجواصانص علق ن في لجو
 .طل حكن اا ن  على    يرلعى في حسنب لجو ة إساندهن إجى  ح م لألحكنح

 
 



 542املادة 

تي ح قل  رد لالعىبنر ألريضاان إجى لجاننأن لجلنان  تين     تشااىول على لجبننونل لجالبان جىلققن شااغصاانن لج نج   ت   يبقن فق ن حنريخ 
 .ىي  قنح فق ن ان ذجك لجققنلجقكن لجصندر علنا تلألانطن لج

 543املادة 

حنري لجاننأن لجلنان حق نيًن أشااااااااااأ  لج ل  جالسااااااااااىقثنق ان حنريخ إقنان لج نج  في  ل اكن  و،جا ان تقت لجقكن علنا تا ة حلك لإلقنان  
لجىقيق  إجى لج ل  تحرفلا إجى لجوقكون تجلنقنف على سلن ا تتسنئل لرح،لقا  تبنجا عنح حىيصى  ل ان حرله الباًن ان لجوللنانل تحضن 

 :في لجثالثن لألش ر لجىنجنن جىي توا بىيرير ي ت  فنا ر ي نو تحبقن لألسبنب لجىي باي علق ن  تيرف  أنج ل 
 .تنرة لجقكن لجصندر على لج نج  (1)
 .ش ندة أسنلأيا (2)
 .حيرير عن سلن ا  ثانء تجنده في لجسنن (3)
 544املادة 

لج ل  تحفصاااال فنا في غرفن لجوشاااانرةو تيننب ج ن سااااونع  قنله لجاننأن لجلنان تلج نج    ون تننب ج ن لسااااىنفنء  ل ان حرله حاظر لجوقكون  
 .الباًن ان لجوللنانل

 .تيكن  إعال  لج نج  أنجقضنر قبل لجنلسن بثونونن  تنح على لألقل
ت في حأتيلا  تحىبع في لج لن لألتاااااااااااانع تلجونلعق  لجويررة جل لن تال تيبل لج لن في لجقكن إال أ ري  لجايض جغ أ في ح بق  لجينون   

 .أ ري  لجايض في لألحكنح
 545املادة 

  حقكن لجوقكون برد لالعىبنر إذل ر ل    ساالنك لج نج  ااذ تاا تر لجقكن علنا ي عن إجى  537اىى حنلفر لجشاارقن  لجوذ نرل  في لجوندة 
 .لجثين بىينين وفسا

 546املادة 

لجاننأن لجلنان تاانرة ان حكن رد لالعىبنر إجى لجوقكون لجىي تاا ر اا ن لجقكن أنجلينبن جلىأشااقر أا على هناشااا  تحأار أأ  يؤشاار حرساال 
 .أا في قلن لجسنلب 

 547املادة 

 .ال تننب لجقكن برد لعىبنر لجوقكنح علنا إال ارة تلح ة
 548املادة 

وقكنح علنا  فال تننب حن ي ه إال أل  اضااااااااي ساااااااااىقنو  ان في لألحنله لألخرج إذل رفض قل  رد لالعىبنر أسااااااااب  رلجع إجى ساااااااالنك لج
 .فنننب حن ي ه اىى حنلفرل لجشرت  لجالبح حنلفرهن

 
 



 549املادة 

تننب إجغنء لجقكن لجصاااااندر برد لالعىبنر إذل ظ ر    لجوقكنح علنا تااااا رل اااااا ه  حكنح  خرج جن حكن لجوقكون علوت ب ن   ت إذل حكن 
 .أل  رد لالعىبنر في جريون تقلت قبلاعلنا 

 .تيص ر لجقكن في هذه لجقنجن ان لجوقكون لجىي حكوت برد لالعىبنر بانء على قل  لجاننأن لجلنان
 550املادة 

 يرد لالعىبنر أقكن لجينون  إذل جن تصاااا ر خاله لآلجنه لآلحنن على لجوقكنح علنا حكن ألينبن في جانتن  ت جاقن اون تقفظ عاا تااااقنفن
 :أيلن لجسنلب 

أنجاسااااابن إجى لجوقكنح علنا ألينبن جانتن  ت ألينبن جاقن في جريون سااااارقن  ت إخفنء  شاااااننء اسااااارتقن  ت وصااااا   ت خننون  انون  ت   أولا()
ان قنون  لجلينبنل اىى اضااااااى   368ت  367ت  356ت  355ح،تير  ت شاااااارتع في هذه لجنرلئن تفي لجنرلئن لجواصاااااانص علق ن في لجونلد  

 .لجلينبن  ت لجلفن عا ن  ت سينق ن أوضي لجو ة لثاىن عشرة سان على حافقذ
أنجاسااااابن إجى لجوقكنح علنا ألينبن جاقن في غقر ان ذ ر اىى اضاااااى على حافقذ لجلينبن  ت لجلفن عا ن سااااات ساااااانلل إال إذل  ن    ثانياا()

 .  لجو ة لثاىي عشرة سانلجقكن ق  لعىبر لجوقكنح علنا عنئ ًل  ت  نوت لجلينبن ق  سي ت أوضي لجو ة  فىكن 
 551املادة 

إذل  ن  لجوقكنح علنا ق  تا رل اا ه ع ة  حكنح  فال يرد لعىبنره إجنا أقكن لجينون  إال إذل حقييت أنجاسابن جكل اا ن لجشارت  لجواصانص 
 .علق ن في لجوندة لجسنأينو على    يرلعى في حسنب لجو ة إساندهن إجى  ح م لألحكنح

 552املادة 

ى رد لالعىبنر اقن لجقكن لجيناااي أنإلدلون أنجاساابن جلوسااىيبل تبتله  ل ان يىرح  علنا ان لول لح لألهلنن تلجقران  ان لجقينق يىرح  عل
 .تسنئر لآلثنر لجنانئنن

 553املادة 

نواان يىلل  أاانجرد ال تننب لالحىناانل برد لالعىباانر على لجغقر فنواان يىلل  أاانجقينق لجىي حىرحاا  ج ن ان لجقكن أاانإلدلواان  تعلى لألخص ف
 .تلجىلنيضنل

  
 أحكام عامة 

 يف اإلجراءات التي تتبع يف حالة فقد األوراق أو األحكام 

 
 554املادة 

إذل في ل لجاسااااااغن لألتاااااالنن جلقكن قبل حافقذه  ت في ل  ترلق لجىقيق   ل ن  ت ألضاااااا ن قبل تاااااا تر قرلر فنا  حىبع لإلجرلءلل لجويررة في 
 :لجونلد لآلحنن

  



 555املادة 

 .إذل تج ل تنرة رسونن ان لجقكن  ف ذه لجصنرة حينح اينح لجاسغن لألتلنن
تاذل  نوت لجصااااانرة حقت ي  شاااااغص  ت ج ن ان  حساااااىصااااا ر لجاننأن لجلنان  ارًل ان رئنا لجوقكون لجىي  تااااا رل لجقكن بىسااااالنو نو تجون 

 . خذل ااا    ت ل  حسلنوا تنرة ا نأين أغقر اصنريف
 556املادة 

 .يىرح  على في  وسغن لجقكن لألتلنن إعندة لجوقنطون  اىى  نوت قرق لج لن في لجقكن ق  لسىاف ل ال
 557املادة 

إذل  نوت لجيضااانن ااظنرة  انح اقكون لجايض تجن يىنسااار لجقصااانه على تااانرة ان لجقكن  حيضاااي لجوقكون أرعندة لجوقنطون اىى  نوت 
 .جونع لإلجرلءلل لجويررة جل لن ق  لسىنفقت

 558املادة 

 .إذل في ل  ترلق لجىقيق   ل ن  ت ألض ن قبل ت تر قرلر فنا  تلند لجىقيق  فنون في ل  ترلقا
 .تاذل  نوت لجيضنن ارفنعن  انح لجوقكون  حىنجى هي إجرلء ان حرله ان لجىقيق 

 559املادة 

نح اقكون لجايض  فال حلند لإلجرلءلل إال إذل ر ل  إذل في ل  ترلق لجىقيق   ل ن  ت ألضاااااااااااااا ن  ت ن  لجقكن انجندًل تلجيضاااااااااااااانن ااظنرة  ا
 .لجوقكون اقاًل جذجك

  
 أحكام عامة 

 يف حساب املدد
 560املادة 

 .جونع لجو د لجوبقان في هذل لجينون  حقس  أنجىينين لجوقالدي
 















                                                        
 

 ١٩٥٦ لسنة ٣٩٦قانون رقم  

 ١٩٥٦  - ١١  -  ٢٩  النشر:تاريخ 
 اجلريدة الرمسية اجلريدة: نوع 

 شأن تنظيم السجون  يف  التشريع:مضمون 
 نص التشريع

 مكرر )ب( تابع  ٩٦عدد ال -  ١٩٥٦نوفمرب سنة   ٢٩  يفالوقائع املصرية  
 

 قرار رئيس اجلمهورية 
 ١٩٥٦لسنة   ٣٩٦بالقانون رقم  

 ن فى شأن تنظيم السجو
 باسم األمة 

 رئيس اجلمهورية 
 بإصدار قانون العقوبات والقوانين المعّدلة له؛  ١٩٣٧لسنة   ٥٨بعد االطالع على القانون رقم 

 بالئحة السجون والقوانين المعّدلة له؛  ١٩٤٩لسنة  ١٨٠وعلى المرسوم بقانون رقم  
 قوانين المعّدلة له؛ بإصدار قانون اإلجراءات الجنائية وال ١٩٥٠لسنة  ١٥٠وعلى القانون رقم 

 ؛ ١٩٥٤لسنة   ٦٣٦جرائم الصحافة المعدل بالقانون رقم   فيبشأن المحكوم عليهم   ١٩٣٦لسنة  ٢١وعلى المرسوم بقانون رقم  
 شأن جوازات السفر وإقامة األجانب والقوانين المعّدلة له؛  في ١٩٥٢لسنة  ٧٤وعلى المرسوم بقانون رقم  

 ؛ الدولةوعلى ما ارتآه مجلس 
 :اآلتين لقانو قرر ا 

 الفصل األول
 أنواع السجون 

 السجون على أربعة أنواع:  -  ١مادة  
 ) أ ( ليمانات. 

 )ب( سجون عمومية.
 ركزية.)ج( سجون م

)د( سجون خاصة تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية تعين فيها فئات المسجونين الذين يودعون بها وكيفية معاملتهم وشروط اإلفراج 
 عنهم.



                                                        
 

 بتعيين الجهات التى تنشأ فيها السجون من كل نوع ودائرة كل منها.داخلية قرارا ويصدر وزير ال

 شغال الشاقة على الرجال فى الليمان. تنفذ األحكام الصادرة بعقوبة األ -  ٢مادة  
اب معقولة،  وال يجوز وضع القيد الحديدى فى قدمى المحكوم عليه داخل الليمان أو خارجه إال إذا خيف هربه وكان لهذا الخوف أسب

 وذلك بناء على أمر يصدره مدير عام مصلحة السجون. 

 جن عمومى: تنفذ األحكام الصادرة ضد األشخاص اآلتى ذكرهم فى س -  ٣مادة  
 ) أ ( المحكوم عليهم بعقوبة السجن. 

 )ب( النساء المحكوم عليهن بعقوبة األشغال الشاقة. 
الستين أو لقضائهم   ذين ينقلون من الليمانات ألسباب صحية أو لبلوغهم سن)ج( الرجال المحكوم عليهم بعقوبة األشغال الشاقة ال
 أى المدتين أقل وكان سلوكهم حسنا خاللها. فيها نصف المدة المحكوم عليهم بها أو ثالث سنوات 

ن فى السجن  ويصدر مدير عام السجون قرارا بتشكيل لجنة لتقدر صالحية المسجون لنقله من الليمان، وإذا انحرف سلوك المسجو 
 جاز إعادته إلى الليمان. 

صدور الحكم عليهم أقل من ذلك ولم يكونوا   )د( المحكوم عليهم بالحبس لمدة تزيد على ثالثة أشهر إال إذا كانت المدة الباقية وقت
 مودعين من قبل فى سجن عمومى.

دتين السابقتين وعلى األشخاص الذين يكونون تنفذ العقوبة فى سجن مركزى على األشخاص الذين لم يرد ذكرهم فى الما - ٤مادة  
تنفيذا ألحكا  البدنى  لالكراه  إمحال  أنه يجوز وضعهم فى سجن عمومى  مالية، على  بهم م  إذا ضاق  أو  النيابة،  الى  أقرب  ذا كان 

 السجن المركزى.
 

 الفصل الثانى 
 قبول املسجوني 

عد قع من السلطات المختصة بذلك قانونا وال يجوز أن يبقى فيه بال يجوز إيداع أى إنسان فى سجن إال بأمر كتابى مو   -  ٥مادة  
 المحددة بهذا األمر. المدة

يجب على مدير السجن أو مأموره أو الموظف الذى يعين لهذا الغرض قبل قبول أى انسان فى السجن أن يتسلم صورة   - ٦ مادة
أم لمن من  باالستالم ويرد األصل  أن يوقع على األصل  بعد  األمر   ر اإليداع  السجين ويحتفظ بصورة موقعة ممن أصدر  أحضر 

 بالسجن.

عند نقل المسجون من سجن إلى آخر ترسل معه إلى السجن المنقول إليه صورة أمر االيداع المشار إليه فى المادة   -  ٧مادة  
 بحوث االجتماعية والصحية عن حالته. السابقة وجميع أوراقه بما فى ذلك ال

المس  -  ٨مادة   دخول  ملعند  تسجيل  يجب  السجن  التسجيل جون  هذا  ويتم  للمسجونين  العمومى  بالسجن  بحبسه  األمر  خص 
 بحضور من أحضر المسجون ثم يوقع عليه. 



                                                        
 

 و أشياء ذات قيمة.يجب تفتيش كل مسجون عند دخوله السجن وأن يؤخذ ما يوجد معه من ممنوعات أو نقود أ -  ٩مادة  
ة استوفيت هذه االلتزامات مما يوجد معه من  حكومة بمقتضى الحكم الصادر عليه بالعقوبوإذا كان على المسجون التزامات مالية لل

ء نقود فان لم تكف للوفاء ولم يف المسجون بهذه االلتزامات بعد تكليفه بذلك بيعت األشياء ذات القيمة بواسطة النيابة العامة للوفا 
 ى البيع إذا نتج منه مبلغ كاف للوفاء بالمطلوب من المسجون.بمطلوب الحكومة من حصيلة البيع على أن يراعى عدم المضى ف 

وإذا قل ما حصل من المسجون من نقود وما حصل من البيع على الوجه السالف بيانه عن مقدار االلتزامات المالية للحكومة احتفظ 
 د لحسابه باألمانات وأضيف الباقى لحساب الحكومة.له بمبلغ ال يقل عن جنيه يقي

ء بعد وفاء هذه االلتزامات فيقيد الباقى لحسابه باألمانات لالنفاق منه عليه عند الحاجة ما لم يسلم بناء على بقى له شىأما إذا ت
 طلبه إلى من يختاره أو إلى القيم عليه. 

حكومة طبقا توجد معه عند دخوله السجن والتى ال تباع استيفاء لمطلوب اليحتفظ للمسجون باألشياء ذات القيمة التى  - ١٠مادة  
 ن يختاره أو إلى القيم عليه. للمادة التاسعة ما لم تسلم بناء على طلبه إلى م

تعدم ثياب كل مسجون يتضح أنها مضرة بالصحة داخل السجن، أما الثياب األخرى فيحتفظ بها للمسجون إذا كانت   -  ١١مادة  
أو  مدة سجن المسجون  يختاره  لمن  ذلك سلمت  على  زادت  فإن  فأقل،  لحساب ه سنة  بيعها  تسلمها جاز  امتنع من  فإن  عليه  للقيم 

 قيد المتحصل من البيع لحسابه باألمانات طبقا لما هو مبين بالفقرة األخيرة من المادة التاسعة.المسجون و 

 يمه أو يحاول غيره خفية توصيله إليه فى السجن. يجوز مصادرة ما يخفيه المسجون أو يمتنع من تسل  - ١٢مادة  
 

 لثالفصل الثا
 تقسيم املسجوني ومعاملتهم

 يقسم المحكوم عليهم إلى درجات ال تقل عن ثالث. - ١٣مادة  
 وتبين كيفية المعاملة والمعيشة لكل درجة بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح مدير عام السجون وموافقة النائب العام. 

 ى كل درجة وفى نقلهم من درجة إلى أخرى مع مراعاة السن. وتراعى اللوائح الداخلية للسجون فى ترتيب وضع المسجونين ف

يقيم المحبوسون احتياطيا فى أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين، ويجوز التصريح للمحبوس احتياطيا   -  ١٤مادة  
المهمات بالسجن وفق ما مليما يوميا، وذلك فى حدود ما تسمح به األماكن و   ١٥٠يجاوز  باإلقامة فى غرفة مؤثثة مقابل مبلغ ال  

 تبينه الالئحة الداخلية. 

للمحبوسين احتياطيا الحق فى ارتداء مالبسهم الخاصة، وذلك ما لم تقرر إدارة السجن مراعاة للصحة أو للنظافة أو   -  ١٥مادة  
 غيرهم من المسجونين. لصالح األمن أن يرتدوا المالبس المقررة ل

سجن أو شراؤه من السجن بالثمن المحدد له  تحضار ما يلزمهم من الغذاء من خارج اليجوز للمحبوسين احتياطيا اس   -  ١٦مادة  
 فإن لم يرغبوا فى ذلك أو لم يستطيعوا صرف لهم الغذاء المقرر. 



                                                        
 

ال  -  ١٧مادة   يمنح  أن  العام  النائب  موافقة  بعد  السجون  عام  لمدير  المزايا يجوز  أو بعض  البسيط كل  بالحبس  عليهم  محكوم 
 بوسين احتياطيا المقررة للمح

إذا زادت مدة بقاء المحكوم عليه فى السجن على أربع سنين وجب قبل اإلفراج عنه أن يمر بفترة انتقال وتحدد الالئحة  -  ١٨مادة  
 التدرج فى تخفيف القيود أو منح المزايا.الداخلية مدة هذه الفترة وكيفية معاملة المسجون خاللها، على أن يراعى 

تداء من الشهر السادس للحمل معاملة طبية خاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم حتى لمسجونة الحامل ابتعامل ا  -  ١٩مادة  
 تضع حملها وتمضى أربعون يوما على الوضع. 

المناسب والراحة، وال يجوز حرمان المسجونة الحامل أو األم ويجب أن يبذل لألم وطفلها العناية الصحية الالزمة مع الغذاء والملبس  
 من الغذاء المقرر لها ألى سبب كان.

يبقى مع المسجونة طفلها حتى يبلغ من العمر سنتين فإن لم ترغب فى بقائه معها أو بلغ هذه السن سلم ألبيه أو لمن   - ٢٠مادة  
ر لتسلمه لونه وجب على مدير السجن أو مأموره إخطار المحافظ أو المديتختاره من األقارب فإن لم يكن للطفل أب أو أقارب يكف

م المسجونة بمكانه وتيسير رؤيتها له فى أوقات دورية على الوجه الذى تبينه  للعناية به خارج السجن فى أحد المالجئ وإخطار األ
 الالئحة الداخلية. 

 

 الفصل الرابع 
 تشغيل املسجوني 

جن أو بالحبس مع الشغل بقرار يصدر تحدد أنواع األشغال التى تفرض على المحكوم عليهم باألشغال الشاقة أو بالس  -  ٢١مادة  
 من وزير الداخلية باالتفاق مع وزير العدل. 

اعات ال يجوز أن تنقص مدة تشغيل المحكوم عليهم باألشغال الشاقة أو بالسجن أو بالحبس مع الشغل عن ست س  -  ٢٢مادة  
 فى اليوم وال أن تزيد على ثمان. 

واألع الجمع  أيام  فى  المسجونين  تشغيل  يجوز  الديوال  أعيادهم  فى  المسلمين  غير  الرسمية وال  فى غير حاالت ياد  كله  وذلك  نية، 
 الضرورة. 

جاز إيواؤهم ليال   إذا اقتضى األمر تشغيل المسجونين فى أعمال تتعلق بالمنافع العامة وفى جهات بعيدة عن السجن  -  ٢٣مادة  
 موافقة وزير الداخلية. فى معسكرات أو سجون مؤقتة، وذلك بأمر يصدره مدير عام السجون بعد 

من  يراه  ما  العام  المدير  ويتخذ  والتأديب  والنظام  والصحة  الغذاء  حيث  من  السجن  داخل  المقررة  القواعد  الحالة  هذه  فى  وتراعى 
 االحتياطات الالزمة لمنع هرب المسجونين. 

 رغبوا فى ذلك.  ال يجوز تشغيل المحبوسين احتياطيا والمحكوم عليهم بالحبس البسيط إال إذا - ٢٤مادة  
 



                                                        
 

 الفصل اخلامس 
 أجور املسجوني 

تبين الالئحة الداخلية الشروط الالزمة الستحقاق المحكوم عليهم أجورا مقابل أعمالهم فى السجن وأوجه صرف هذه   -  ٢٥مادة  
 األجور.

ابل الخسائر التى ال يجوز توقيع الحجز على أجور المسجونين، وذلك دون إخالل بحق إدارة السجن فى خصم مق  -  ٢٦مادة  
 يتسبب فيها المسجون.

 إذا توفى المسجون يصرف أجره إلى ورثته الشرعيين.  - ٢٧مادة  
 

 الفصل السادس 
 تثقيف املسجوني 

 اة السن ومدى االستعداد ومدة العقوبة.تقوم إدارة السجن بتعليم المسجونين مع مراع - ٢٨مادة  

للرجال وللنيضع وزير الداخلية باالتفاق مع وزي  -  ٢٩مادة   الدراسة  التربية والتعليم منهج  ساء وذلك بعد أخذ رأى مدير عام ر 
 السجون. 

نتفاع بها فى أوقات تنشأ فى كل سجن مكتبة للمسجونين تحوى كتبا دينية وعلمية وأخالقية يشجع المسجونون على اال -  ٣٠مادة  
 فراغهم.

 ن جرائد ومجالت وذلك وفق ما تقرره الالئحة الداخلية. ويجوز للمسجونين أن يستحضروا على نفقتهم الكتب والصحف م
  ٩٨"د" و  ٩٨"ج" و  ٩٨"ب" مكررا و  ٩٨"ب" و  ٩٨"أ" و   ٩٨وال ينتفع باالمتياز المقرر بالفقرة السابقة المحكوم عليهم تطبيقا للمواد  

 من قانون العقوبات. ١٧٤و"هـ" 

والتعلم وأن تيسر االستذكار للمسجونين الذين على درجة من  على ادارة السجن أن تشجع المسجونين على االطالع    -  ٣١مادة  
 لثقافة ولديهم الرغبة فى مواصلة الدراسة وتسمح لهم بتأدية االمتحانات الخاصة بها داخل السجن.ا

 ين من السجن لتأدية االمتحانات.وال يجوز بأية حال خروج المسجون

ائض الدينية، ر لترغيب المسجونين فى الفضيلة وحثهم على أداء الفر يكون لكل ليمان أو سجن عمومى واعظ أو أكث  -  ٣٢مادة  
 كما يكون له إخصائى أو أكثر فى العلوم االجتماعية والنفسية على الوجه الذى تبينه الالئحة الداخلية.

 
 
 
 



                                                        
 

 الفصل السابع
 عالج املسجوني 

أحدهم مقيم    -  ٣٣مادة   أكثر  أو  أو سجن غير مركزى طبيب  ليمان  لما تحدده  يكون فى كل  الصحية وفقا  األعمال  به  تناط 
 الالئحة الداخلية. 

 ن. ويكون للسجن المركزى طبيب فإذا لم يعين له طبيب كلف أحد األطباء الحكوميين أداء األعمال المنوطة بطبيب السج

أمره على مدير القسم كل محكوم عليه باألشغال الشاقة يتبين لطبيب الليمان أنه عاجز عن العمل فى الليمان يعرض    -  ٣٤مادة 
وينفذ قرار النقل بعد اعتماده من مدير عام   الطبى للسجون لفحصه باالشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر فى نقله إلى سجن عمومى،

 لعام.السجون وموافقة النائب ا
الط القسم  مدير  إلى  عنه  تقرير طبى  وتقديم  حالته  مراقبة  المريض  المسجون  اليه  المنقول  السجن  أن  وعلى  تبين  إذا  للسجون  بى 

القسم الطبى مع الطبيب الشرعى فى فحصه للنظر فى األسباب الصحية التى دعت لهذا النقل قد زالت وفى هذه الحالة يشترك مدير 
الليمان، وي إلى  العقوبة  إعادته  المحكوم عليه فى السجن من مدة  التى يقضيها  المدة  العام بإعادته وتستنزل  النائب  صدر أمر من 

 لليمان.با

كل مسجون محكوم عليه نهائيا يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بخلل فى قواه العقلية يعرض أمره على مدير القسم   -  ٣٥مادة  
تشفى األمراض العقلية للتثبت من حالته نفذ ذلك فورا، فإذا اتضح أنه مختل العقل  الطبى للسجون لفحصه فإذا رأى إرساله إلى مس

ذلك، نائب العام ليصدر أمرا بإيداعه فيها حتى يبرأ، وعند شفاء المسجون تبلغ إدارة المستشفى النائب العام بظل بالمستشفى ويبلغ ال
 قضاها فى المستشفى.فيأمر بإعادته إلى السجن وتستنزل من مدة عقوبته المدة التى 

عجزه عجزا كليا يعرض أمره على كل محكوم عليه يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو ي  -  ٣٦مادة  
 الشرعى للنظر فى اإلفراج عنه.  مدير القسم الطبى للسجون لفحصه باالشتراك مع الطبيب

 موافقة النائب العام، وتخطر بذلك جهة اإلدارة والنيابة المختصة. وينفذ قرار اإلفراج بعد اعتماده من مدير عام السجون و 
ى طبيب الصحة لتوقيع الكشف الطبى عليه كل ستة  مفرج عنه اإلقامة فى دائرتها عرضه علويتعين على جهة اإلدارة التى يطلب ال

لتتبين حالته الصحية توطئة إللغا ء أمر اإلفراج عنه إذا اقتضى الحال  أشهر وتقديم تقرير عن حالته يرسل إلى مصلحة السجون 
 ذلك. 

رعى للكشف على المفرج عنه لتقرير حالته الصحية كلما رؤى ويجوز لمدير عام السجون ندب مدير قسم طبى السجون والطبيب الش
 ذلك. 

النائب   العام اذا تبين من  ويعاد المسجون الذى أفرج عنه طبقا لما سبق إلى السجن الستيفاء العقوبة المحكوم بها عليه بأمر من 
إلفراج قد زالت، ويجوز إعادته أيضا بأمر اعادة الفحص التى يجريها الطبيبان المذكوران أن األسباب الصحية التى دعت الى هذا ا

 ة التى يقيم فى دائرتها.من النائب العام إذا غير محل إقامته دون إخطار الجهة اإلداري
 ج عنه خارج السجن من مدة العقوبة.وتستنزل المدة التى يقضيها المريض المفر 



                                                        
 

ة السجن أن تبادر الى ابالغ جهة االدارة التى يقيم إذا بلغت حالة المسجون المريض درجة الخطورة وجب على ادار   -  ٣٧مادة  
 الخطارهم بذلك فورا، ويؤذن لهم بزيارته. فى دائرتها أهله

هم جثته اذا حضروا وطلبوا تسلمها، فإن رغبوا فى نقل الجثة الى بلده واذا توفى المسجون يخطر أهله فورا بنفس الطريقة وتسلم إلي
 لحكومة قبل تسليمها إليهم لنقلها على نفقتهم وال يسمح بنقل الجثة اذا كانت الوفاة بمرض وبائى.تتخذ االجراءات الصحية على نفقة ا

 ته جاز دفنها بمقبرة الجهة الكائن بها السجن. واذا مضى على وفاة المسجون أربع وعشرون ساعة دون أن يحضر أهله لتسلم جث
 

 الفصل الثامن 
 الزيارة واملراسلة 

م  -  ٣٨مادة   لكل  اليكون  فى  الحق  عليه  وللمحبوسين  حكوم  الداخلية،  الالئحة  تبينه  لما  طبقا  وذلك  يزوروه  أن  ولذويه  تراسل 
 أنهم فى هذا الصدد. احتياطيا هذا الحق دون اخالل بما يقضى به قانون االجراءات الجنائية بش

العامة، ومن قاضى يرخص لمحامى المسجون فى مقابلته على انفراد بشرط الحصول على إذن كتابى    -  ٣٩مادة   النيابة  من 
 لمقابلة بدعوة من المسجون أم بناء على طلب المحامى.التحقيق فى القضايا التى يندب لتحقيقها سواء أكانت ا

مى العام ولمدير عام السجون أو من ينيبه أن يأذنوا لذوى المسجون بزيارته فى غير مواعيد للنائب العام أو المحا  -  ٤٠مادة  
 ية، إذا دعت لذلك ضرورة.الزيارة العاد

إذا اشتبه مدير السجن أو مأموره فى أى زائر جاز له أن يأمر بتفتيشه، فإذا عارض الزائر فى التفتيش جاز منعه من    -  ٤١مادة  
 اب هذا المنع فى سجل يومية السجن. الزيارة مع بيان أسب

ا  -  ٤٢مادة   إلى  بالنسبة  الزيارة منعا مطلقا أو مقيدا  لظروف فى أوقات معينة وذلك ألسباب صحية أو متعلقة  يجوز أن تمنع 
 باألمن. 

 

 الفصل التاسع
 تأديب املسجوني 

 الجزاءات التى يجوز توقيعها على المسجونين هى:  - ٤٣مادة  
 ( اإلنذار. ١)
 ( الحرمان من كل أو بعض االمتيازات المقررة لدرجة المسجون أو فئته لمدة ال تزيد على ثالثين يوما.٢)
لمدة ال تزيد على ستة أشهر إن كان محكومأخير  ( ت٣) السجن  المسجون إلى درجة أعلى من درجته فى  أو نقل  بالحبس  ا عليه 

 بالسجن، ولمدة ال تزيد على سنة إن كان محكوما عليه باألشغال الشاقة. 



                                                        
 

ما عليه بالحبس أو بالسجن،  ( تنزيل المسجون إلى درجة أقل من درجته فى السجن لمدة ال تزيد على ستة أشهر إن كان محكو ٤)
 ولمدة ال تزيد على سنة إن كان محكوما عليه باألشغال الشاقة. 

 الحبس االنفرادى لمدة ال تزيد على خمسة عشرة يوما. (٥)
 ( وضع المحكوم عليه بفرقة التأديب المخصوصة التى تعينها الالئحة الداخلية لمدة ال تزيد على ستة أشهر.٦)

سنة، وال فرقة التأديب المخصوصة بالليمان إال إذا كانت سنه ال تقل عن سبع عشرة    م عليه من السجن الىوال يجوز نقل المحكو 
 تجاوز الستين، وذلك بعد موافقة النائب العام.

 ويترتب على ذلك الحرمان من الزيارة والتراسل خالل المدة التى تقضى بهذه الفرقة. 
سنة استبدل بالجلد الضرب بعصا رفيعة  ، فإذا كان عمر المسجون أقل من سبع عشرة  جلدة  ٣٦( جلد المسجون بما ال يزيد على  ٧)

 عشرة عصى.بما ال يجاوز 
 وتبين الالئحة الداخلية وصف األداة التى تستعمل فى الجلد. 

لجماعى، وما إلى وال يجوز توقيع عقوبة الجلد إال فى حالتى االعتداء على الموظفين المنوطين بحفظ النظام فى السجن أو التمرد ا
 ذلك من حاالت الضرورة التى يقررها وزير الداخلية. 

 مسجونات عقوبة الجلد أو النقل إلى فرقة التأديب المخصوصة أو النقل إلى الليمان. وال يجوز أن يوقع على ال

 لمدير السجن أو مأموره توقيع العقوبات اآلتية:  - ٤٤مادة  
 ( اإلنذار. ١)
 ون. يازات المقررة لفئة المسج( الحرمان من بعض االمت٢)
أشهر إن كان محكوما عليه باألشغال الشاقة أو لمدة ال تزيد على ( تأخير نقل المسجون إلى درجة أعلى لمدة ال تزيد على ثالثة  ٣)

 شهر إن كان محكوما عليه بالسجن أو بالحبس مع الشغل. 
 ( الحبس االنفرادى لمدة ال تزيد على أسبوع.٤)

العقو  اوتوقع هذه  إعالن  بعد  السبات  قرار مدير  دفاعه ويكون  أقواله وتحقيق  اليه وسماع  المنسوب  بالفعل  أو مأموره لمسجون  جن 
 بتوقيع العقوبة نهائيا. 

أما العقوبات األخرى فيوقعها مدير عام السجون بناء على طلب مدير السجن أو مأموره، وذلك بعد تحرير محضر يتضمن أقوال  
 شهادة الشهود.المسجون وتحقيق دفاعه و 

 تقيد بسجل خاص جميع العقوبات التى توقع على المسجونين.  - ٤٥مادة  

يجب على مدير السجن أو مأموره أن يبلغ فورا محافظ المدينة أو مدير المديرية، وكذلك النيابة العامة بما يقع من   -  ٤٦مادة  
 المسجونين من هياج أو عصيان جماعى. 

د  لتطبيق ألحكام هذا القانون دون إخالء سبيل المسجون فى الميعاقوبة تأديبية صدر األمر بها باال يحول توقيع أية ع  - ٤٧مادة 
 المقرر بمقتضى الحكم الصادر عليه قضائيا.



                                                        
 

يعامل المحبوسون احتياطيا فيما يتعلق بالنظام التأديبى معاملة المحكوم عليهم بالحبس أو بالسجن، ومع ذلك ال توقع   -  ٤٨مادة 
 بة النقل إلى الليمان. عليهم عقو 

 

 الفصل العاشر 
 اإلفراج عن املسجوني 

 يفرج عن المسجون ظهر اليوم التالى النتهاء مدة العقوبة.  - ٤٩مادة  

إذ لم يكن مقررا وضع المسجون تحت مراقبة البوليس أو مطلوبا تسليمه اليه أو ممن يقتضى تسليمهم اليه بالنسبة    -  ٥٠مادة  
خرى يختارها فى الجمهورية المصرية تكون  دارة السجن أن تعطيه استمارة سفر إلى بلده أو الى أية جهة أإلى نوع جرائمهم جاز إل

 أقرب من بلده مسافة إذا طلب المسجون ذلك. 

اذا لم يكن للمسجون مالبس أو لم يكن فى قدرته الحصول عليها تصرف له مالبس طبقا لما تقرره الالئحة الداخلية   -  ٥١مادة  
 للسجون. 

 

 الفصل احلادى عشر 
 اإلفراج حتت شرط 

أرباع مدة   يجوز االفراج  -  ٥٢مادة   السجن ثالثة  اذا أمضى فى  للحرية  تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة 
 العام. العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه وذلك ما لم يكن فى االفراج عنه خطر على األمن  

هر على أية حال، وإذا كانت العقوبة هى األشغال الشاقة المؤبدة فال وال يجوز أن تقل المدة التى تقضى فى السجن عن تسعة أش
 يجوز االفراج اال إذا قضى المحكوم عليه فى السجن عشرين سنة على األقل. 

 ع واالجراءات التى تقررها الالئحة الداخلية. يكون االفراج تحت شرط بأمر من مدير عام السجون طبقا لألوضا - ٥٣مادة  

عددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليه السجن يكون االفراج على أساس مجموع مدد  اذا ت - ٥٤مادة  
 هذه العقوبات. 

اقية عليه وقت ارتكاب هذه الجريمة  أما إذا ارتكب المحكوم عليه أثناء وجوده فى السجن جريمة فيكون االفراج على أساس المدة الب
 لمحكوم بها عليه من أجل ارتكابها.مضافا اليها مدة العقوبة ا

إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قد قضى فى الحبس االحتياطى مدة واجبا خصمها من مدة العقوبة فيكون   -  ٥٥مادة 
 االفراج عنه تحت شرط على أساس كل المدة المحكوم بها.

لواجب قضاؤها فى السجن لالفراج المدة التى ال يصح بمقتضى وإذا صدر العفو بتخفيض مدة العقوبة فال يدخل فى حساب المدة ا
 العفو التنفيذ بها. 



                                                        
 

ال يجوز منح االفراج تحت شرط إال إذا وفى المحكوم عليه االلتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية   - ٥٦مادة 
 جريمة، وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها.فى ال

الصادر   -  ٥٧مادة   باألمر  وتبين  العدل،  وزير  من  قرار  بمراعاتها  شرط  تحت  عنهم  المفرج  إلزام  يرى  التى  بالشروط  يصدر 
 باالفراج تحت شرط الواجبات التى تفرض على المفرج عنه من حيث محل اقامته وطريقة تعيشه وضمان حسن سيره.

المبين فيها اسمه، والعقوبة المحكوم بها يسلم المسجون إلى جهة االدارة مع أمر االفراج لتن  -  ٥٨مادة   التذكرة  فيذه مع تسليمه 
شرط   تحت  اإلفراج  وتاريخ  النقضائها  المقرر  والتاريخ  ومدتها  والواجبات   -عليه  عنه  لالفراج  وضعت  التى  الشروط  فيها  ويذكر 

قع منه ما يدل على سوء سلوكه ألغى اإلفراج ه فيها إلى أنه إذا خالف الشروط والواجبات المذكورة أو إذا و المفروضة عليه وينبه علي
 ٥٩عنه ويعاد إلى السجن طبقا لما هو مقرر فى المادة  

يد إلى إذا خالف المفرج عنه الشروط التى وضعت لالفراج ولم يقم بالواجبات المفروضة عليه ألغى اإلفراج عنه وأع  -  ٥٩مادة  
 عليه. السجن ليستوفى المدة الباقية من العقوبة المحكوم بها 

ويكون إلغاء اإلفراج فى هذه الحالة بأمر من مدير عام السجون بناء على طلب رئيس النيابة فى الجهة التى بها المفرج عنه، ويجب 
 أن يبين فى الطلب األسباب المبررة له. 

اإلفراج أن يأمر بالقبض على لمحافظ إذا ُرئى إلغاء قاء نفسه أو بناء على طلب المدير أو الرئيس النيابة العامة من تل  - ٦٠مادة  
المفرج عنه وحبسه إلى أن يصدر مدير عام السجون قرارا بشأنه وال يجوز أن تزيد مدة الحبس على خمسة عشر يوما إال بإذن من  

 النائب العام.
 اإلفراج.لحبس من المدة الواجب التنفيذ بها بعد إلغاء وإذا ألغى اإلفراج خصمت المدة التى قضيت فى ا 

إذا لم يلغ اإلفراج تحت شرط حتى التاريخ الذى كان مقررا النتهاء مدة العقوبة المحكوم بها أصبح االفراج نهائيا، فلما  - ٦١مادة 
 سنوات من تاريخ اإلفراج المؤقت. كانت العقوبة المحكوم بها هى األشغال الشاقة المؤبدة أصبح اإلفراج نهائيا بعد مضى خمس

على المفرج عنه فى جناية، أو جنحة من نوع الجريمة السابق الحكم عليه من أجلها يكون قد ارتكبها  ومع ذلك إذا حكم فى أى وقت 
 فى المدة المبينة فى الفقرة السابقة جاز إلغاء اإلفراج إذا لم يكن قد مضى خمس سنوات من تاريخ الحكم الثانى.

إذا توافرت شروط اإلفراج السابق اإلشارة إليها، وفى هذه يجوز بعد إلغاء اإلفراج أن يفرج عن المسجون مرة أخرى    -  ٦٢ة  ماد
 الحالة تعتبر المدة الباقية من العقوبة بعد إلغاء اإلفراج كأنها مدة عقوبة محكوم بها. 

 اإلفراج قبل مضى خمس سنوات.  فإذا كانت العقوبة المحكوم بها األشغال الشاقة المؤبدة فال يجوز

 للنائب العام النظر فى الشكاوى التى تقدم بشأن اإلفراج تحت شرط وفحصها واتخاذ ما يراه كفيال برفع أسبابها.  - ٦٣مادة  

تقل  على إدارة السجن إخطار وزارة الشئون االجتماعية والعمل بأسماء المحكوم عليهم قبل اإلفراج عنهم بمدة كافية ال    -  ٦٤مادة  
 ه المدة تأهيلهم اجتماعيا واعدادهم للبيئة الخارجية مع بذل كل أسباب الرعاية والتوجيه الالزمة لهم. عن شهرين لكى يتسنى فى هذ

 
 



                                                        
 

 الفصل الثانى عشر 
 احملكوم عليهم باإلعدام 

النائب    -  ٦٥مادة   العام إلى مدير عام  تنفذ عقوبة االعدام داخل السجن أو فى مكان آخر مستور بناء على طلب كتابى من 
 ين فيه استيفاء اإلجراءات التى يتطلبها القانون.السجون يب

 وعلى إدارة السجون إخطار وزارة الداخلية والنائب العام باليوم المحدد للتنفيذ وساعته. 

زارة الداخلية يكون تنفيذ عقوبة االعدام بحضور مندوب من مصلحة السجون وأحد وكالء النائب العام ومندوب من و   -  ٦٦مادة  
 مأموره وطبيب السجن وطبيب آخر تندبه النيابة العامة. ومدير السجن أو

وال يجوز لغير من ذكروا أن يحضر التنفيذ إال باذن خاص من النيابة العامة ويجب أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور 
 إذا طلب ذلك. 

كوم من أجلها على المحكوم عليه وذلك فى الصادر باالعدام والتهمة المحيتلو مدير السجن أو مأموره منطوق الحكم    -  ٦٧مادة  
 مكان التنفيذ وبمسمع من الحاضرين. وإذا رغب المحكوم عليه فى إبداء أقوال يحرر وكيل النائب العام محضرا بها.

 يوقف تنفيذ عقوبة االعدام على الحبلى إلى ما بعد شهرين من وضعها. - ٦٨مادة  

 أيام األعياد الرسمية واألعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه. وبة اإلعدام فى  يجوز تنفيذ عقال  - ٦٩مادة  

ألقارب المحكوم عليه باإلعدام أن يزوروه فى اليوم السابق على التاريخ المعين للتنفيذ وعلى إدارة السجن إخطارهم   -  ٧٠مادة  
 بذلك.

ن الفروض الدينية قبل الموت وجب اجراء تفرض عليه االعتراف أو غيره ماذا كانت ديانة المحكوم عليه باإلعدام    -  ٧١مادة  
 التسهيالت الالزمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.

تسلم جثة المحكوم عليه باالعدام إلى اقاربه اذا طلبوا ذلك ووافقت جهة اإلدارة وإال قامت إدارة السجن بدفنها، ويجب   -  ٧٢مادة  
 الدفن بغير احتفال ما.على أى حال أن يكون 

 
 الثالث عشر  الفصل

 اإلدارة والنظام 
 يتولى مدير عام السجون إدارة السجون واإلشراف على سير العمل بها. - ٧٣مادة  

القوانين    -  ٧٤مادة   القانون وجميع  تنفيذ أحكام هذا  المسجونين فى السجن ويتولى  أو مأموره مسئول عن حراسة  السجن  مدير 
الخاصة يتو   واللوائح  الذى  السجن  داخل  ويخضع بالسجون  للسجون  العام  المدير  له  يصدرها  التى  األوامر  بتنفيذ  ويلتزم  إدارته  لى 

 إلشرافه موظفو ومستخدمو كل سجن ويعملون طبقا ألوامره. 



                                                        
 

 يكون فى كل سجن السجالت اآلتية:  - ٧٥مادة  
الجزاءات وسجل    ين وسجل تشغيل المسجونين وسجلسجل عمومى للمسجونين ودفتر يومية حوادث السجن وسجل أمتعة للمسجون

الهاربين من السجن وسجل الشكاوى والطلبات المقدمة من المسجونين وسجل للزيارات يعد لتدوين مالحظات الزائرين الذين لهم صفة 
ذلك سجل لكل مسجون به  رسمية، السجالت القضائية التى يرى النائب العام ضرورة استعمالها تنفيذا ألحكام هذا القانون، وينشأ ك

انتكاس بحث شام أو  والنفسية وتتبع منه حالته وما يطرأ عليه من تحسن  االجتماعية والطبية  النواحى  المسجون من  ل عن حالة 
، وكذلك أى سجل آخر يرى المدير العام للسجون ضرورة ٣٢وكذلك يذكر فيه توصيات االخصائى االجتماعى الوارد ذكره فى المادة 

 استعماله.
 مدير السجن أو مأموره ورقابته، ويكون مسئوال عن تنظيمها واستيفائها.  وتكون هذه السجالت تحت إشراف

دائرة   -  ٧٦مادة   فى  القضائى كل  الضبط  مأمورى  السجون صفة  السجون ووكالئهم وضباط مصلحة  ومأمورى  لمديرى  يكون 
 اختصاصه. 

التحقيق فى القضايا التى مر يتلقاه من النيابة العامة  مدير السجن أو مأموره مسئول عن تنفيذ كل أ  -  ٧٧مادة   أو من قاضى 
اليوم   يندب فى  إحضاره  المطلوب  المسجون  إرسال  يالحظ  أن  وعليه  المسجونين،  أحد  إحضار  بطلب  المحكمة  من  أو  لتحقيقها 

 والساعة المحددين. 

يموت فجأة أو نتيجة المختصة فورا بوفاة أى مسجون  يجب على مدير السجن أو مأموره إبالغ النيابة العامة والجهات    -  ٧٨مادة 
 حادث أو اصابته إصابة بالغة أو فراره، وكل جناية تقع من المسجونين أو عليهم.

ويجب عليه أيضا إبالغ النيابة حوادث الجنح التى ترتكب من المسجونين أو عليهم إذا كانت خطيرة أو كانت ظروف المتهم من  
 تأديبى غير كاف.شأنها أن تجعل الجزاء ال

امة؛ وعلى ال يسمح ألحد من رجال السلطة باالتصال بالمحبوس احتياطيا داخل السجن اال باذن كتابى من النيابة الع  -  ٧٩مادة  
 مدير السجن أو مأموره أن يدون فى دفتر يومية السجن اسم الشخص الذى سمح له بذلك، ووقت المقابلة وتاريخ االذن ومضمونه.

لسجن أو مأموره قبول أية شكوى جدية من المسجون، شفوية أو كتابية وابالغها إلى النيابة العامة ب على مدير ايج  -  ٨٠مادة  
 د اثباتها فى السجل المعد للشكاوى. أو الجهة المختصة بع

ائل الكفيلة  يكون اعالن المسجونين إلى مدير السجن أو مأموره أو من يقوم مقامه؛ ويجب عليه أن يتخذ جميع الوس  -  ٨١مادة  
إليه فى السجن وتفهيمه ما تضمنته، واذا أبدى المسجون    باطالع كل مسجون فى أقرب وقت على صورة أى حكم أو ورقة تعلن 

 غبة فى إرسال صورة اإلعالن إلى شخص معين وجب إرسالها اليه بكتاب موصى عليه واثبات هذه اإلجراءات فى سجل خاص. ر 

المسجونين فى رفعه بواسطة مدير السجن أو مأموره محررا  باالستئناف أو بغيره يرغب أحد    يجب أن يكون كل تقرير  -  ٨٢مادة  
 نائب العام.على األنموذج المخصص لذلك والمعتمد من ال



                                                        
 

المقدمة من المسجونين ومن قيدها  التقارير األخرى  ويجب على مدير السجن أو مأموره أن يتحقق من تسلم تقارير االستئناف أو 
مخصص لذلك وترسل فورا إلى قلم كتاب المحكمة المختصة، ويجوز إرسالها بالبريد بكتاب موصى عليه إذا كان قلم كتاب بالسجل ال

 بعيدا عن السجن.  المحكمة المختصة
 

 الفصل الرابع عشر 
 التفتيش

فة والصحة واألمن يكون لمصلحة السجون مفتشون ومفتشات للتفتيش على السجون للتحقق من استيفاء شروط النظا  -  ٨٣مادة  
 لشأن إلى مدير عام السجون. داخل السجن، ومن تنفيذ كافة النظم الموضوعة للسجن، ويرفعون تقاريرهم فى هذا ا

للمحافظين والمديرين حق الدخول فى السجون الكائنة فى دوائر اختصاصهم فى كل وقت، وعلى إدارة السجن أن تبلغ   - ٨٤ مادة
 مدير عام السجون.  المالحظات التى يدونونها إلى

 

 الفصل اخلامس عشر 
 اإلشراف القضائى 

 ماكن السجن فى أى وقت للتحقيق من:للنائب العام ووكالئه فى دوائر اختصاصهم حق الدخول فى جميع أ - ٨٥مادة  
 ه المبين فيها.( أن أوامر النيابة وقاضى التحقيق فى القضايا التى يندب لتحقيقها وقرارات المحاكم يجرى تنفيذها على الوج ١)
 ( أنه ال يوجد شخص مسجون بغير وجه قانونى.٢)
 حوال المبينة فى القانون.( عدم تشغيل مسجون لم يقض الحكم الصادر ضده بتشغيله فيما عدا األ٣)
 ( عزل كل فئة من المسجونين عن الفئة األخرى ومعاملتهم المعاملة المقررة لفئتهم. ٤)
 لقانون مستعملة بطريقة منتظمة. ( إن السجالت المفروضة طبقا ل٥)

 ت.وعلى العموم مراعاة ما تقضى به القوانين واللوائح واتخاذ ما يرونه الزما بشأن ما يقع من مخالفا
 ولهم قبول شكاوى المسجونين وفحص السجالت واألوراق القضائية للتحقق من مطابقتها للنماذج المقررة. 

 مة الموكول اليهم القيام بها.ميع ما يطلبونه من البيانات الخاصة بالمهوعلى مدير السجن أو مأموره أن يوافيهم بج

تدائية وقضاة التحقيق حق الدخول فى كل وقت فى السجون الكائنة  لرؤساء ووكالء محاكم االستئناف والمحاكم االب  -  ٨٦مادة  
 فى دوائر اختصاص المحاكم التى يعملون بها. 

 فى جميع السجون. ولرئيس ووكيل محكمة النقض حق الدخول  
 وعلى إدارة السجن أن تبلغ المالحظات التى يدونونها إلى المدير العام. 

 
 



                                                        
 

 الفصل السادس عشر 
 أحكام عامة ووقتية 

يجوز للسجانين ولرجال الحفظ المكلفين حراسة المسجونين أن يستعملوا أسلحتهم النارية ضد المسجونين فى األحوال    -  ٨٧مادة  
 اآلتية:

 مصحوبة باستعمال القوة إذا لم يكن فى مقدورهم صدها بوسائل أخرى.  أو أيه مقاومة ( صد أى هجوم١)
م يمكن منعه بوسائل أخرى، وفى هذه الحالة يتعين أن يكون إطالق أول عيار نارى فى الفضاء فإذا  ( منع فرار مسجون إذا ل ٢)

 فين حراسته أن يطلقوا النار فى اتجاه ساقه. استمر المسجون على محاولته الفرار بعد هذا اإلنذار جاز لالشخاص المكل

 حونه للعمل خارجه إلى ما نص عليه فى المادة السابقة. يجب أن ينبه المسجونون عند دخولهم السجن وعندما يبر  - ٨٨مادة  

تعد شديد،  بتكبيل المسجون بحديد األيدى إذا وقع منه هياج أو -كإجراء تحفظى  -لمدير السجن أو مأموره أن يأمر   - ٨٩مادة  
 وعليه أن يرفع األمر فورا إلى مدير عام السجون. 

 ساعة.  ٧٢وال يجوز أن تجاوز مدة التكبيل 

يجوز لمدير السجن أو مأموره أن يأمر بتكبيل المحبوس احتياطيا بحديد األرجل إذا حاول الهرب أو إذا خيف هربه    -  ٩٠مادة  
 وكان لهذا الخوف أسباب معقولة، وعليه إبالغ ذلك فورا إلى النيابة العامة أو قاضى التحقيق حسب األحوال. 

 ع التكبيل بالحديد إذا لم ير ما يقتضيه. ويجوز للنيابة العامة أو لقاضى التحقيق أن يأمر برف
ويجوز لمدير السجن أو مأموره أن يأمر بقيد المسجون بحديد األرجل فى مثل الحاالت السابقة، وعلية أن يبلغ ذلك فورا إلى مدير 

 عام السجون. 

 ك.يجب أن يقيد كل أمر بالتكبيل بالحديد فى سجل يومية حوادث السجن مع بيان أسباب ذل - ٩١مادة  

 يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ستة أشهر وبغرامة ال تزيد على ألف قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين:  - ٩٢مادة  
( كل شخص أدخل أو حاول أن يدخل فى السجن أو فى أحد معسكرات السجون بأية طريقة كانت شيئا من األشياء على خالف ١)

 القوانين واللوائح المنظمة للسجون.
 أدخل فى السجن أو المعسكر أو أخرج منه رسائل على خالف النظام المقّرر فى السجن بالقوانين واللوائح.   ( كل شخص٢)
 ( كل شخص أعطى شيئا ممنوعا لمسجون محكوم عليه أو محبوس احتياطيا أثناء نقله من جهة إلى أخرى. ٣)

أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من أحد    وتكون العقوبة الحبس مدة ال تزيد على سنة وغرامة ال تزيد على ألفى قرش 
 موظفى السجن أو من أحد المكلفين حراسة المسجونين.

 يجب أن يعلق فى محل ظاهر على الباب الخارجى لكل سجن نص المادة السابقة. - ٩٣مادة  

بحجز من يرى إبعاده منهم مؤقتا   لوزير الداخلية أن يخصص مكانا فى السجن العمومى لقبول األجانب الذين يأمر  -  ٩٤مادة  
رقم   بقانون  المرسوم  ألحكام  ويعاملون    ١٩٥٢لسنة    ٧٤بالتطبيق  له،  المعدلة  والقوانين  األجانب  وإقامة  السفر  جوازات  شأن  فى 

 المعاملة التى يقررها وزير الداخلية. 



                                                        
 

 قها بمصلحة السجون. تظل السجون المركزية خاضعة للنظام المقرر لها حاليا إلى أن يتم إلحا - ٩٥مادة  

 ١٩٥٠لسنة  ١٥٠يلغى الباب الرابع من الكتاب الرابع الصادر به قانون اإلجراءات الجنائية رقم   - ٩٦مادة  

رقم    -  ٩٧مادة   بقانون  المرسوم  رقم    ١٩٤٩لسنة    ١٨٠يلغى  بقانون  والمرسوم  له  المعدلة  والقوانين  السجون  لسنة    ٢١بالئحة 
 ١٩٥٤لسنة  ٦٣٦رائم الصحافة المعدل بالقانون رقم بشأن المحكوم عليهم فى ج ١٩٣٦

 ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره. - ٩٨مادة  
 ولوزير الداخلية إصدار الالئحة الداخلية له. 

 يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها، 
 ( ١٩٥٦نوفمبر سنة  ٢٩) ١٣٧٦ربيع الثانى سنة   ٢٦فى  صدر برياسة الجمهورية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                        
 

 املذكرة اإليضاحية 
 ١٩٥٦لسنة   ٣٩٦للقانون رقم  

الذى ينزله   للجزاء  الطابع رمزا  المجرم وظل هذا  الفردى والقصاص من  البدائية بفكرة االنتقام  العصور  العقاب فى  اتسمت مظاهر 
نتقام والتكفير واإلرهاب، حتى إزدهرت الحضارة وارتقى الفكر اإلنسانى فلم تعد المجتمع بالمنشقين عليه، يحمل فى طياته معنى اال

ل إيالم  مجرد  من  العقوبة  المجتمع  وقاية  هو  خطرا  وأجل  شأنا  أعظم  معنى  بها  قصد  وظيفة  أصبحت  بل  عليه،  المحكوم  شخص 
بصرفه الجريمة  وقوع  بعد  الجانى  بشخص  الوقت  نفس  فى  والعناية  وقوعها  قبل  الضاللة    الجريمة  من  واستنقاذه  فيها  الرغبة  عن 

 والخروج به عن مواطن الزلل واإلجرام فيصير مواطنا صالحا. 
صل تاريخ السجون فى نشأتها وتطورها بتاريخ العقوبات المقيدة للحرية والتى لم تكن مألوفة فى التشريعات القديمة، فكان السجن  ويت

المتهم   للتحفظ على  األمر مجرد وسيلة  العقاب فى مبدأ  للحرية من وسائل  المقيدة  العقوبات  أمره، ولما أصبحت  فى  حتى يفصل 
تأخذ وضعها بين وسائل التنفيذ، متمشية مع أغراض العقوبة، متطورة معها، فكانت فى أول األمر وسيلة   المقررة قانونا بدأت السجون 

ية لحال المجرمين وتوجيههم نحو الخير مما أدى إلى أن  للزجر والنكال، يحشد فيها المسجونون دون مراعاة للقواعد الصحية أو رعا
وسهم فيعودون إلى المجتمع وهم أشد ما يكونوا حقدا عليه، ويتردون من جديد فى يستشرى الفساد فيهم وأن تنمو غرائز الشر فى نف

 مهاوى الرذيلة ومباذل الفساد. 
السجون لتحقيق هذا الغرض، واتخذت حركة إصالح السجون    ومنذ أن أصبح اإلصالح من أهداف العقوبة، بدأ التفكير فى إعداد

المجال وانتهى األمر إلى وضع قواعد لمعاملة المسجونين استهدت بها الدول الحديثة   مظهرا دوليا، تحقيقا للتعاون بين الدول فى هذا 
 فى وضع سياستها العقابية.

بالغة فى السوء،   ١٨٨٣كانت قبل إنشاء المحاكم الوطنية سنة    ويبين من تتبع نظام السجون فى مصر منذ نشأته، أن حالة السجون 
وكانت لوائح السجون فى بداية األمر تعليمات شتى وقرارات متناثرة يصدرها ناظر الداخلية فلم تكن لها نظم ثابتة أو أماكن مالئمة  

وتتابعت عليها التعديالت   ١٨٨٥سنة  مارس    ١٢إلى أن وضعت الئحة السجون الداخلية المصدق عليها األمر العالى الصادر فى  
فى   الصادر  العالى  األمر  أهمها  عالية،  أوامر  من    ١٨٩٧ديسمبر سنة    ٢٣بعدة  بكثير  أحكامها  الشرطى، وكملت  اإلفراج  بشأن 

 فى ٢٦ورقم  ١٩٠٩أبريل سنة  ٢٥فى   ٧المعدل بالقانونين رقم  ١٩٠١فبراير سنة  ٩القرارات حتى صدر األمر العالى الصادر فى 
 عدل بقوانين الحقة.  والذى  ١٩٤٩لسنة   ١٨٠وأخيرا استبدل بها التنظيم األخير الصادر بمرسوم بقانون رقم   ١٩١٣يوليو سنة  ٧

وقد لوحظ أن الئحة السجون األخيرة، وإن كانت قد قطعت شوطا كبيرا نحو الكمال إال أنها تخلفت فى بعض نواحيها عن السير فى  
بادئ الحديثة فى النظم العقابية ومعاملة المجرمين فرؤى إعداد المشروع المرافق استكماال ألوجه  ركب اإلصالح وتنكبت بعض الم

عن    النقص بهم  والنأى  المسجونين  نفوس  فى  القويم  والسلوك  الفضيلة  روح  بث  أحكامه  من  وقصد  اإلصالح  ألسس  ومسايرة 
 المعاصى، وحمايتهم من المفاسد وتأهيلهم بسلوك الطريق القويم. 

 توخى المشروع المرافق تحقيق المبادئ اآلتية: وقد
و   -أوال   الطاعة  على  وبعثه  عليه  المحكوم  فى احترام شخصية  وقته  بالمذلة وشغل  الشعور  به عن  والبعد  السبيل  إلى سواء  دفعه 

 السجن بما يعود عليه وعلى المجتمع بالنفع. 



                                                        
 

لحالة كل مجرم وظرو   -ثانيا   العقوبة مالئما  تنفيذ  العقاب ومسايرة محاولة جعل  تفريد  فى  الحديثة  للنظريات  تطبيقا  الخاصة،  فه 
 ١٩٤٩لسنة   ١٨٠بها النظر فى مشروع قانون تنظيم السجون الصادر به المرسوم بقانون  للرغبة التى نادت بها اللجنة التى نيط

األجل، بحيث تقل القيود المفروضة    التدرج بالمسجون قبل االفراج عنه، وعلى األخص فى حالة الحكم عليه بعقوبة طويلة  -ثالثا  
 لحياة الحرة استطاع مواجهتها فى غير ما مشقة وال حرج. عليه شيئا فشيئا كلما انتقل من مرحلة إلى أخرى حتى إذا خرج إلى ا

 

 الفصل األول 
 أنواع السجون 

 
بالئحة    ١٩٤٩لسنة    ١٨٠بقانون رقم    استهل هذا الفصل بتبيان أنواع السجون وسار المشروع على نسق المادة الثانية من المرسوم

 ن رئيس الجمهورية.السجون وترك الفرصة إلنشاء أنواع خاصة من السجون مستقبال بقرار م
الثالثة من   المادة  بالليمانات وأخذت بحكم  الشاقة فنصت على أن يقضوا عقوبتهم  باألشغال  المحكوم عليهم  الثانية  المادة  وتناولت 

فحظرت وضع القيد فى قدمى المحكوم عليه لما فى ذلك من    ١٩٥٥لسنة    ٥٧ا بعد تعديلها بالقانون رقم  الئحة السجون المشار اليه
اة لكرامة اإلنسان ومخالفة ألغلب التشريعات الحديثة فى الدول المتمدينة على أنه دفعا لمظنة الهرب أو االخالل بالنظام الداخلى  مناف

القيد الحديدى فى قدمى المحكوم عليه إذا خيف هربه وكان لهذا التخوف أسباب   للسجون فقد أجاز المشروع فى حدود ضيقة وضع
 التى يقررها مدير عام السجون. معقولة وذلك فى األحوال  

الئحة   من  الرابعة  المادة  تقابل  وهى  العمومية  السجون  فى  عقوبتهم  يقضون  الذين  عليهم  المحكوم  طوائف  الثالثة  المادة  وحددت 
بحكم جديد يقضى بأن من قضوا فى الليمان نصف المدة المحكوم بها عليهم أو ثالث سنوات أى المدتين أقل  السجون ولكنها أتت  

وكان سلوكهم حسنا ينقلون إلى سجن عمومى، وقصد بهذا الحكم المستحدث أن يؤخذ بيد المسجون تدريجيا تشجيعا له على تحسين  
الشريفة الحياة  له من  السجن وتقريبا  بالتدرج حتى ال تكون هناك هوة سحيقة تفصل بين    حاله وسلوكه فى  لتدريبه على مواجهتها 

 ا يغادره. حياته بالسجن وبين الحياة عندم
ونصت المادة الرابعة على أن يقضى المسجونون عدا من ذكروا فى المادتين الثانية والثالثة عقوبتهم فى سجن مركزى كما يسجن فيه 

 من يكونون محال لإلكراه البدنى.

 
 لفصل الثانى ا

 قبول املسجوني 
 

العقوبة الذى ن المادة الخامسة والسادسة من هذا الفصل مبدأ شرعية  المادتين  رددت  من قانون اإلجراءات   ٤١و  ٤٠ص عليه فى 
الجنائية وأضيف إلى األشخاص الذين نيط بهم قبول المسجونين الموظف الذى يعينه مدير السجن أو مأموره لهذا الغرض ونص 

 ورة توقيع من أصدر أمر اإليداع على صورته التى تحفظ بالسجن ضمانا لسالمة هذا اإلجراء.على ضر 



                                                        
 

 على ما يتبع عند نقل المسجون إلى سجن آخر وما يتبع عند دخوله السجن.  ٨و ٧ن ونصت المادتا
وأشياء ذات قيمة ثم حددت تفتيش المسجون عند دخوله السجن وأن يؤخذ منه ما يوجد معه من ممنوعات ونقود    ٩وأوجبت المادة  

عند دخوله السجن فيبدأ باستيفاء مطلوب الحكومة  كيفية استيفاء ما حكم على المسجون به من عقوبات مالية للحكومة مما وجد معه
للمسجون بما يتبقى من نقوده أ المطلوب ويحتفظ  للوفاء من هذا  الالزم  بالقدر  القيمة  لم تف بيعت األشياء ذات  فان  النقود  و من 

القيم عل إلى  أو  آخر  إلى شخص  تسليمه  لم ير  باألمانات ما  القيمة وتقيد  ذات  األشياء  بيع  المادة المتحصل من  أوجبت  يه، كما 
العاشرة أن يحتفظ للمسجون باألشياء ذات القيمة التى ال تباع استيفاء لمطلوب الحكومة بأمانات السجن ما لم يسلمها إلى غيره على 

 الوجه السابق بيانه.
الثياب األخرى اذا كانت مدة سجنه  ونصت المادة الحادية عشر على اعدام ثياب المسجون المضرة بالصحة داخل السجن وحفظ 

 سنة فأقل وإال سلمت لمن يختاره أو بيعت لحسابه. 
 سجن خفية. لوأجازت المادة الثانية عشرة مصادرة ما يخفيه المسجون أو يمتنع عن تسليمه أو يحاول غيره توصيله إليه فى ا

 
 الفصل الثالث

 تقسيم املسجوني ومعاملتهم
 

المادة   من المشروع على تقسيم المحكوم عليهم إلى درجات ال تقل عن ثالث وفوضت وزير الداخلية فى إصدار قرار   ١٣نصت 
 يتضمن كيفية معاملة كل درجة. 

تصريح لهم باإلقامة فى غرفة مؤثثة طبقا لما تقرره لبأن يقيم المحبوسون احتياطيا فى أماكن منفصلة مع جواز ا   ١٤وقضت المادة  
 الالئحة الداخلية مقابل مبلغ ال يجاوز مائة وخمسين مليما فى اليوم.

على أنه يجوز لهم ارتداء مالبسهم الخاصة اال اذا    ١٥وقصد المشروع أيضا إلى مراعاة جانب المحبوسين احتياطيا فنص فى المادة  
استحضار ما يلزمهم من   ١٦عتبارات تتعلق بالصحة والنظافة وصالح األمن كما أجيز لهم فى المادة القررت إدارة السجن غير ذلك 

 الغذاء من خارج السجن ما لم يرغبوا عن ذلك أو لم يستطيعوه فيصرف لهم غذاء السجن. 
 ياطيا. تمنح المحكوم عليهم بالحبس البسيط كل أو بعض المزايا المقررة للمحبوسين اح ١٧وأجازت المادة  

وتمشيا مع مبدأ التدرج بالمسجون فى شئون معيشته داخل السجن والتمهيد الندماجه فى الحياة الحرة بعد اإلفراج عنه رؤى االبقاء 
على أنه اذا زادت مدة بقاء المحكوم عليه فى  ١٨من الئحة السجون مع تعديل بسيط فنصت المادة   ٦٩على الحكم الوارد فى المادة 

ع سنوات )وكانت فى الئحة السجون خمسة( وجب قبل االفراج عنه أن يمر بفترة انتقال تحدد مدتها الالئحة الداخلية  بالسجن على أر 
 كما تحدد كيفية معاملة المسجون فى هذه الفترة مع مراعاة التدرج فى تخفيف القيود أو منح المزايا.

ادس حتى يبلغ طفلها من العمر سنتين فنص على أنه منذ هذا سمعاملة المسجونة الحامل منذ الشهر ال  ٢٠و  ١٩وحددت المادتان  
الشهر تعامل معاملة طبية من حيث الغذاء والتشغيل والنوم حتى تضع حملها فيبذل لها ولمولودها العناية الصحية الالزمة مع الغذاء 

ه وتظل  كان  سبب  لها ألى  المقرر  الغذاء  من  حرمانها  يجوز  وال  والراحة  المناسب  الحمل كوالملبس  على وضع  يمضى  حتى  ذا 



                                                        
 

أربعون يوما ويظل طفلها معها حتى السنتين ما لم تسلمه إلى أحد أقاربها أو إلى أحد المالجئ وتيسر لها ادارة السجن رؤيته فى 
 أوقات دورية. 

 

 الفصل الرابع 
 تشغيل املسجوني 

 
التحكم فى توجيه نشاطه وتصعيد رغباته المكبوته   ممن المعلوم أن شغل وقت المسجون داخل السجن أمر بالغ األهمية، إذ به يت

 وتعويده على التآلف االجتماعى. بل إن حرمان المسجون من العمل يزيد فى شقائه وينخر فى كيانه ويباعد بينه وبين المجتمع. 
لسجون بعد تعديل  ا بالئحة    ١٩٤٩لسنة    ١٨٠وتمشيا مع هذه الفكرة، تضمن هذا الفصل أحكام الفصل الخامس من المرسوم بقانون  

 صياغة مواده. 
على أنه تبين أنواع األشغال المفروضة على المحكوم عليهم باألشغال الشاقة أو بالسجن أو بالحبس مع الشغل   ٢١فنصت المادة  

 بقرار يصدر من وزير الداخلية باالتفاق مع وزير العدل.
المادة   ب  ٢٢وحددت  الشاقة أو  باألشغال  المحكوم عليهم  الجمعة واألعياد  امدة تشغيل  أيام  فى  بالحبس ومنعت تشغيلهم  أو  لسجن 

 الرسمية والدينية وذلك كله فى غير حاالت الضرورة. 
 ما يتبع فى تشغيل المسجونين خارج السجن فى أعمال تتعلق بالمنافع العامة. ٢٣وبينت المادة 
 إال إذا رغبوا فى ذلك. طتشغيل المحبوسين احتياطيا والمحكوم عليهم بالحبس البسي ٢٤ومنعت المادة 

 

 الفصل اخلامس 
 أجور املسجوني 

 
تضمن هذا الفصل أحكاما مستحدثة، فقد اعترف المشروع للمسجون بأجر مقابل عمله تشجيعا له على االقبال على العمل والتوفر 

اجاته الشخصية فى حدود المرخص حعليه ولكى يتاح له تدبير المال الالزم لمواجهة أعباء الحياة ومطالبها عند مغادرة السجن ولسد 
 به داخل السجن. 

على أن تحدد الالئحة الداخلية شروط استحقاق المسجون ألجر مقابل العمل الذى يقوم به فى السجن ورؤى   ٢٥ولذلك نصت المادة  
حقق مصلحة  تترك تحديد أوجه صرف هذا األجر لالئحة الداخلية حتى يترك المجال مستقبال إلضافة ما يرى من أوجه للصرف  

للمسجون وذلك على أثر ما لوحظ من أن تحديد أوجه الصرف فى الئحة السجون على سبيل الحصر قد قصر عن مواجهة حاالت 
 نافعة للمسجون عقب مغادرته السجن.

المادة   فيها    ٢٦ومنعت  يتسبب  التى  الخسائر  مقابل  فى خصم  السجن  إدارة  بحق  اخالل  دون  وذلك  المسجون  أجر  على  الحجز 
 على أن يصرف أجر المسجون لورثته الشرعيين فى حالة وفاته.   ٢٧المسجون، ونصت المادة 



                                                        
 

 

 الفصل السادس 
 تثقيف املسجوني 

 
عن طريق تثقيفه وتهذيب مداركه، مسايرا فى ذلك النهج الذى سار عليه المرسوم مما يهدف اليه المشروع اصالح شأن المسجون  

مع التوسع فيه بحيث يستفيد المسجون أثناء فترة وجوده بالسجن من الوسائل التى تقدمها    بالئحة السجون   ١٩٤٩لسنة    ١٨٠بقانون  
 اليه ادارة السجن فى هذا المجال. 

ل السجن، دون اشراف أو توجيه على مناحى تفكيره التجه بكليته الى التفكير فى الجريمة  فقد لوحظ أن المسجون لو ترك وشأنه داخ
 وتقليد غيره من المجرمين. 

الثقافة لهم حتى يشغلوا وقت فراغهم بما يعود عليهم بالفائدة  ومنعا لذلك رؤى أن تقوم إدارة السجن بتعليم المسجونين وتهيئة سبل 
 يعاب عوامل اإلجرام.الذهنية ويباعد بينهم وبين است

المواد   أحكام  المشروع  ردد  الغرض  لهذا  إ  ٤٠و   ٣٩و  ٣٨وتحقيقا  دور  تنظيم  وهى  السجون  الئحة  تعليم من  فى  السجن  دارة 
المسجونين وتثقيفهم وتهيئة وسائل ذلك، وأصبح لزاما على إدارة السجن تشجيع المسجونين على ارتياد مكتبات السجون واالنتهال من  

 مواردها. 
وتأدية  دلت المواد المذكورة بما يجعل واجب إدارة السجن غير قاصر على مجرد تيسير مواصلة الدراسة واالستذكار للمسجونين  وع

االمتحانات بل عليها أن تشجع المسجونين على االطالع والتعلم وأن تيسر للمسجونين الذين هم على درجة من الثقافة وترى فيهم 
 ائل االستذكار وتأدية االمتحانات الخاصة بها داخل السجن. الرغبة فى مواصلة الدراسة وس

 متحانات.وال يجوز بأية حال خروج المسجونين من السجن لتأدية اال
من أن يكون لكل ليمان أو سجن عمومى واعظ لترغيب المسجونين    ٣٢ويتصل بتحقيق الهدف المشار اليه ما نصت عليه المادة  

 ى العلوم االجتماعية والنفسية.فى الفضيلة وأن يكون له إخصائى ف
 

 الفصل السابع
 عالج املسجوني 

 
المر  الرابع عشر والخامس عشر من  الفصلين  نقل  بقانون  رؤى  باختصاصات   ١٩٤٩لسنة    ١٨٠سوم  السجون والخاصين  بالئحة 

الوثيق   ادماجهما التصالهما  بعد  المرافق  المشروع  الفصل من  هذا  إلى  وفاته  أو  المسجون  المسجون  الطبيب ومرض  حياة  بتنظيم 
 داخل السجن. 

ورؤى حذف بعض المواد لعدم ضرورة النص   وقد استبقيت جميع األحكام السابقة مع تعديل فى الصياغة واستحداث بعض المبادئ،
 عليها فى هذا المشروع إذ هى من تنظيم االختصاصات وتحديد الواجبات التى تحددها الالئحة الداخلية. 



                                                        
 

ى أن يكون فى كل ليمان أو سجن غير مركزى طبيب أو أكثر أحدهم مقيم تناط به األعمال الصحية وفق عل   ٣٣وقد نصت المادة  
الداخلية، كما يكون للسجن المركزى طبيب فإذا لم يعين له طبيب يكلف أحد األطباء الحكوميين بأداء األعمال   ما تحدده الالئحة 

 المنوطة بطبيب السجن. 
المادة   المحك  ٣٤وتناولت  الليمان، حالة  فى  المفروض  العمل  أنه عاجز عن  السجن  لطبيب  يتبين  الذى  الشاقة  باألشغال  عليه  وم 

الة العجز بالمسجون دون اشتراط أن يكون ذلك بصفة مستديمة كما كان النص فى التنظيم السابق، وأصبح ورؤى االكتفاء بقيام ح
العمل المفروض فى الليمان أن يعرض أمره على مدير قسم طبى  لطبيب السجن الذى يتبين له أن المحكوم عليه المذكور عاجز عن

س الى  نقله  فى  للنظر  الشرعى  والطبيب  هو  لفحصه  السجون  السجون  عام  مدير  من  اعتماده  بعد  النقل  قرار  وينفذ  عمومى.  جن 
 وموافقة النائب العام، وتستنزل المدة التى يقضيها المحكوم عليه بالسجن من مدة العقوبة بالليمان. 

ير قسم طبى ورؤى إضافة حكم جديد يقضى بأنه على السجن المنقول اليه مراقبة حالة المحكوم عليه وتقديم تقرير طبى عنه الى مد
هو  السجون  طبى  قسم  مدير  يشترك  الحالة  هذه  وفى  زالت  قد  النقل  هذا  الى  دعت  التى  الصحية  األسباب  أن  تبين  اذا  السجون 

 لليمان بأمر من النائب العام. والطبيب الشرعى للنظر فى اعادته
 ما يتبع عند اصابة المسجون بخلل فى قواه العقلية. ٣٥وبينت المادة 

الماد المادة    ٣٦ة  وتضمنت  به  أتت  الذى  الصحى  االفراج  أحكاما   ١١٤حالة  تعديل صياغتها واستحدثت  السجون مع  من الئحة 
عى حالتهم الشفقة بهم مع أحكام الرقابة على من ينطبق عليهم جديدة قصد بها تيسير اإلفراج عن بعض فئات من المرضى تستد

 هذا النظام. 
ئحة السجون بعد تعديل صياغتها وإضافة حكم جديد اليها مقتضاه عدم السماح بنقل  من ال  ١١٥حكم المادة    ٣٧وتضمنت المادة  

 الجثة اذا كانت الوفاة بمرض وبائى.
 

 الفصل الثامن 
 الزيارة واملراسلة 

 
السجن،  داخل  لمعيشته  وتيسيرا  المعنوية  لروحه  رفعا  الخارجى،  بالعالم  االتصال  للمسجون وسائل  يهيئ  أن  على  المشروع  حرص 

 يدا للصلة التى تربطه بذويه وأصدقائه. وتأك
لمشروع فى وقد استبقى المشروع أحكام الفصل الثامن من الئحة السجون بعد تعديل صياغة نصوصه بما يتفق والهدف الذى توخاه ا

 هذا الحق وترك ترتيب وتنظيم الزيارة والتراسل لالئحة الداخلية. 
التراسل ولذويه أن يزوروه طبقا لما تحدده الالئحة الداخلية، كما يكون هذا    على أن لكل محكوم عليه الحق فى  ٣٨فنصت المادة  

 ة فى شأنهم.الحق للمحبوسين احتياطيا دون اخالل بما يقضى به قانون االجراءات الجنائي
المادة   ير أنه من الئحة السجون تقصر الترخيص بمقابلة المسجون على انفراد على محاميه الذى طعن فى الحكم، غ  ٥٤وكانت 

رؤى اطالق هذا الحق للمحامى الوكيل عن المسجون بشرط الحصول على اذن كتابى من النيابة العامة أو من قاضى التحقيق فى 
 قها تمشيا مع ما يقضى به قانون االجراءات الجنائية.القضايا التى يندب لتحقي



                                                        
 

ياغتها بأن يكون هذا الحق للنائب العام أو المحامى العام  من الالئحة المذكورة مع تعديل فى ص  ٥٥حكم المادة    ٤٠واستبقت المادة  
 ولمدير عام السجون أو من ينيبه تبسيطا لالجراءات. 

 الالئحة السالف ذكرها. من ٦٠و ٥٧واستبقى المشروع حكم المادتين  
 

 الفصل التاسع
 تأديب املسجوني 

 
رقم   بقانون  المرسوم  نهج  على  المشروع  ا  ١٩٤٩لسنة    ١٨٠سار  تستدعى  بالئحة  التى  التأديبية  الجرائم  عدم حصر  فى  لسجون 

االجراءات التى تتبع فى المؤاخذة واكتفى بالنص على الجزاءات التى يجوز توقيعها على المسجونين والسلطات المختصة بتوقيعها و 
 هذا الشأن. 

الجزاءات التى تتعارض مع هذه الدوافع   وتمشيا مع الرغبة فى إصالح المسجون والمعاملة االنسانية الواجب أخذه بها فقد استبعدت
أقل مسايرة كالحد من صنف الطعام ونوعه والتكبيل بالحديد كما خفضت مدة الحبس االنفرادى واستحدثت عقوبة التنزيل إلى درجة  

 للحكمة التى سار عليها المشروع من تقسيم المحكوم عليهم إلى درجات حتى يكون لهذا التقسيم جدوى. 
الج عقوبة  بهذه أما  الحديثة  التشريعات  بعض  احتفظت  وقد  السجن،  فى  النظام  لحفظ  لضروريتها  نظرا  عليها  االبقاء  رؤى  فقد  لد 

لى قيامه واالعتداء الشديد على موظفى السجن كما هو الحال فى انجلترا وكندا، ومن العقوبة لمواجهة حوادث التمرد أو التحريض ع
ة الجلد إذا حسن استعمالها خير من بعض الجزاءات التى ال تقل عنها قسوة كعقوبة  رأى بعض دعاة االصالح فى السجون أن عقوب

فى فرنسا، والواقع أن عقوبة الجلد فى السجون تحقق بعض الحبس االنفرادى لمدة طويلة وعقوبة الوضع فى قاعة التأديب المطبقتين  
ضيق الحدود وبقصد حفظ النظام فى السجن وهيبة القائمين أغراض العقوبة وهو الزجر والردع على أن يكون تطبيق استعمالها فى أ 

 عليه. 
 الجزاءات التى يجوز توقيعها على المسجونين.  ٤٣وقد حددت المادة 

ات التى يجوز توقيعها بمعرفة مدير السجن أو مأموره والتى ال يجوز توقيعها إال بمعرفة مدير عام السجون  الجزاء  ٤٤وحددت المادة  
إليه وتحقيق دفاعه قبل توقيع الجزاء بمعرفة مدير السجن أو مأموره وأن يكون وشرطت وجوب إعالن   المسجون بالفعل المنسوب 

 قراره فى ذلك نهائيا.
ى يوقعها مدير عام السجون، فيجب قبل توقيع الجزاء أن يحرر محضرا يتضمن أقوال المسجون وتحقيق وبالنسبة إلى الجزاءات الت

 دفاعه وشهادة الشهود. 
 على أن تقيد بسجل خاص جميع العقوبات التى توقع على المسجونين.  ٤٥المادة ونصت 

دير وكذلك النيابة بما يقع من المسجونين من هياج أو من الالئحة المذكورة بإبالغ المحافظ أو الم  ٦٦حكم المادة    ٤٦ورددت المادة  
 عصيان جمعى. 

 دون اخالء سبيل المسجون فى الميعاد المقرر. أن توقيع العقوبات التأديبية ال يحول   ٤٧وأوضحت المادة  



                                                        
 

المادة   المح  ٤٨ونصت  يعامل  بأن  يقضى  نصا  المشروع  تضمين  ورؤى  احتياطيا،  المحبوسين  تأديب  نحو  يتبع  ما  بوسون  على 
إلى الليمان    احتياطيا فيما يتعلق بالنظام التأديبى معاملة المحكوم عليهم بالحبس أو بالسجن، ومع ذلك ال يجوز توقيع عقوبة النقل

 عليهم.
 

 الفصل العاشر 
 اإلفراج عن املسجوني 

 
بالئحة    ١٩٤٩لسنة    ١٨٠ن رقم  تضمن هذا الفصل أحكام االفراج عن المسجونين وتقابل نفس األحكام الواردة فى المرسوم بقانو 

 السجون. 
 

 الفصل احلادى عشر 
 اإلفراج حتت شرط 

 
ر وسيلة من وسائل تنفيذ العقوبة، فقد رؤى أن يتضمن المشروع قواعد االفراج، لما كان نظام االفراج تحت شرط هو فى حقيقة األم

بين   القواعد  لتناثر هذه  االفراج، وأصبح ال محل  إلغاء  أو  االفراج  التجربة عقب  بفترة  أو  االفراج  تعلق منها بشروط منح  سواء ما 
 جميعها فى صعيد واحد. مختلف القوانين وحق ت

بالئحة السجون مع التعديالت التى أدخلت على   ١٩٤٩لسنة    ١٨٠من المرسوم بقانون رقم    ٨٣  -  ٧٣وقد عدلت صياغة المواد  
رقم    ٥٠١و  ٤٩٧و   ٤٩٤المواد   بالقانون  الجنائية  االجراءات  قانون  يتم ١٩٥٤لسنة    ١٥٠من  أن  لالجراءات  تبسيطا  رؤى  كما   ،

 ير. لغى بأمر يصدر من مدير عام السجون بدال من الوز االفراج تحت شرط وي
على أنه يجوز اإلفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى فى السجن ثالثة   ٥٢فنصت المادة  

ن فى االفراج عنه خطر على أرباع مدة العقوبة وتبين أن سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يك
 تقل المدة التى تقضى فى السجن عن تسعة شهور على أية حال.  األمن العام، على أال

 أما إذا كانت العقوبة باألشغال الشاقة المؤبدة فال يجوز اإلفراج إال إذا أمضى المحكوم عليه فى السجن عشرين سنة على األقل. 
شأن معاملة المجرمين األحداث واالفراج ن اكتفاء بما تضمنه قانون اإلجراءات الجنائية بمن الئحة السجو   ٧٥ورؤى استبعاد المادة  

 عنهم.
المادة   الالئحة   ٥٣ونصت  تقررها  التى  لألوضاع  طبقا  السجون  عام  مدير  من  يصدر  بأمر  شرط  تحت  اإلفراج  يكون  أن  على 

 الداخلية. 



                                                        
 

أن يكون اإلفراج فى ئم وقعت قبل دخول المحكوم عليه السجن فنصت على حالة تعدد العقوبات المحكوم بها لجرا ٥٤وتناولت المادة 
هذه الحالة على أساس مجموع مدد هذه العقوبات. أما إذا ارتكب المحكوم عليه أثناء وجوده فى السجن جريمة فيكون االفراج على 

 ا عليه من أجلها.أساس المدة الباقية وقت ارتكاب هذه الجريمة مضافا اليها مدة العقوبة المحكوم به
المادة   التع  ٥٥وسارت  المادة  على هدى  أدخل على  الذى  بالقانون رقم    ١/    ٤٩٤ديل  الجنائية  قانون االجراءات  لسنة    ١٥٠من 

، بشأن احتساب مدة الحبس االحتياطى من ضمن مدة العقوبة المحكوم بها فنصت على أنه إذا كان المحكوم عليه بعقوبة  ١٩٥٤
لعقوبة فيكون االفراج عنه تحت شرط على أساس كل ى فى الحبس االحتياطى مدة واجبا خصمها من مدة امقيدة للحرية قد مض

المدة المحكوم بها، وإذا صدر العفو بتخفيض مدة العقوبة فال تدخل فى حساب المدة الواجب قضاؤها فى السجن لإلفراج المدة التى  
 ال يصح بمقتضى العفو التنفيذ بها.

عليه االلتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية بعدم منح اإلفراج تحت شرط إال إذا وفى المحكوم    ٥٦وقضت المادة  
 فى الجريمة وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها.

 وزير العدل فى تحديد شروط اإلفراج تحت شرط. ٥٧وفوضت المادة 
 راج تحت شرط.ما يتبع فى حالة اإلف ٥٨وأوضحت المادة  
فة الشروط المفروضة على من أفرج عنه تحت شرط وهو إلغاء األمر الصادر باإلفراج، ورؤى الجزاء على مخال  ٥٩وأوضحت المادة 

من قانون اإلجراءات الجنائية تمشيا مع   ٥٠١أن يكون ذلك بأمر من مدير عام السجون بدال من وزير الداخلية كما جاء فى المادة  
عاد مدير أو محافظ الجهة التى بها المفرج عنه من بين السلطات من الئحة السجون، ورؤى استب  ٧٣أدخل على المادة التعديل الذى  

 التى لها طلب إلغاء األمر الصادر باإلفراج اكتفاء برئيس النيابة.
رؤى إلغاء اإلفراج أن يأمر بالقبض   لرئيس النيابة العامة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المدير أو المحافظ إذا  ٦٠وأجازت المادة 

عنه وحبسه إلى أن يصدر مدير عام السجون قرارا بشأنه وال يجوز أن تزيد مدة الحبس على خمسة عشر يوما إال بإذن  على المفرج  
 راج.من النائب العام، وإذا ألغى اإلفراج تخصم المدة التى قضيت فى الحبس من المدة الواجب التنفيذ بها بعد إلغاء اإلف

رط نهائيا، كما أوضحت ما يترتب على الحكم على المفرج عنه فى خالل المدة متى يعتبر االفراج تحت ش  ٦١وأوضحت المادة  
 الباقية التى كانت مقررة النتهاء العقوبة.

 اإلفراج عن المسجون بعد إلغاء اإلفراج عنه.   ٦٢وأجازت المادة  
 تخاذ ما يراه كفيال برفع أسبابها.كاوى التى تقدم بشأن االفراج تحت شرط وفحصها وإللنائب العام النظر فى الش  ٦٣وأجازت المادة  

ورؤى إضافة حكم جديد يقصد رعاية المفرج عنه عقب اإلفراج عنه، حتى يباعد بينه وبين األسباب التى دعت إلى دخوله السجن،  
نهم بمدة عية والعمل بأسماء المحكوم عليهم قبل اإلفراج ععلى أنه على إدارة السجن إخطار وزارة الشئون االجتما  ٦٤فنصت المادة  

الرعاية والتوجيه   أسباب  بذل  الخارجية مع  للبيئة  اجتماعيا وإعدادهم  تأهيلهم  المدة  فى هذه  يتسنى  لكى  تقل عن شهرين،  كافية ال 
 الالزم لهم. 

 
 
 



                                                        
 

 الفصل الثانى عشر 
 احملكوم عليهم باإلعدام 

 
، وذلك دون  ١٩٤٩لسنة    ١٨٠نون رقم  أحكام الفصل الثانى عشر من المرسوم بقا  ٧٢إلى    ٦٥تضمن هذا الفصل فى المواد من  

 تعديل فيها. 
 

 الفصل الثالث عشر 
 اإلدارة والنظام 

 
 من المشروع أن يقوم مدير عام السجون اإلدارة العامة واإلشراف على سير العمل بها. ٧٣نصت المادة 

اإلدارة واإلشراف هو الذى يقترح ومن المفهوم دون حاجة إلى النص على ذلك أن المدير بما له من خبرة ودراية يكتسبها من هذه  
 اللوائح الداخلية للسجون ويؤخذ رأيه فيها قبل صدور القرار بها من وزير الداخلية. 

 رى ومأمورى السجون. ( اختصاصات وواجبات مدي٨٢إلى    ٧٤وتضمنت باقى مواد هذا الفصل )من 
 

 الفصل الرابع عشر 
 التفتيش

 
بالئحة السجون ووضعت تالية للفصل الثالث عشر  ١٩٤٩لسنة   ١٨٠وم بقانون رقم استبقيت أحكام الفصل السادس عشر من المرس

 من المشروع تنسيقا للمواد وترتيبا لها.
 

 الفصل اخلامس عشر 
 اإلشراف القضائى 

 
بالئحة السجون بعد تعديل صياغة بعض مواده رفعا   ١٩٤٩لسنة    ١٨٠عشر من المرسوم بقانون رقم استبقيت أحكام الفصل السابع  

ما يقوم به النائب العام ووكالؤه فى دوائر اختصاصهم من التثبت منه داخل السجن،   ٨٥للغموض ومنعا للتكرار، فحددت المادة  
المادة   واالبت  ٨٦وأجازت  االستئنافية  المحاكم  ووكالء  السجون  لرؤساء  جميع  فى  الدخول  حق  النقض  محكمة  ووكيل  ورئيس  دائية 

 وإبداء مالحظاتهم.
 



                                                        
 

 س عشر الفصل الساد
 أحكام عامة 

 
 بالئحة السجون بعد تعديل صياغة بعضها. ١٩٤٩لسنة  ١٨٠استبقى المشروع أحكام الفصل الثامن عشر من المرسوم بقانون رقم 

للسجانين ولرجال الحفظ المكلفين بحراسة المسجونين أن يستعملوا أسلحتهم النارية ضد  األحوال التى يجوز فيها    ٨٧وقد بينت المادة  
 من الالئحة المذكورة. ١٢١نين، وهى بذاتها األحوال التى وردت فى المادة المسجو 

 ادة السابقة. على أن ينبه المسجونون عند دخولهم السجن وعندما يبرحونه للعمل خارجه إلى ما نص عليه فى الم  ٨٨ونصت المادة 
إجراء تحفظى بتكبيل المسجون بحديد األرجل وذلك األحوال التى يجوز فيها لمدير السجن أو مأموره أن يأمر ك  ٨٩وتناولت المادة  

 ساعة.  ٧٢إذا وقع منه هياج أو تعد شديد، وعليه أن يرفع األمر فورا إلى مدير عام السجون، وال يجوز أن تتجاوز مدة التكبيل 
 المحكوم عليه.  األحوال التى يجوز فيها األمر بتكبيل المحبوس احتياطيا بحديد األرجل وكذلك المسجون  ٩٠دة وحددت الما

 على التوالى.  ٩٣و  ٩٢و  ٩١من الالئحة المشار إليها وأصبحت المواد   ١٢٧و  ١٢٦و  ١٢٥كما استبقت أحكام المواد  
دون تأشيرة جواز سفر صادرة من سلطات بلدهم أو من أى بلد  وقد لوحظ أن بعض األجانب يدخلون األراضى المصرية خلسة أو ب

آلخر يلقون أنفسهم فى المياه اإلقليمية المصرية أثناء مرور البواخر التى تقلهم فيها فينشلون من آخر يمكن إعادتهم إليه، والبعض ا
حتى تتم إجراءات االتصال بقنصليات   الماء وأغلبهم ال يكون معهم وثائق سفر صالحة تحدد جنسيتهم األمر الذى يستلزم حجزهم 

حجزهم كما ترى الوزارة حجز من ترى إبعادهم من األجانب الذين يهددون  دولهم لمنحهم الوثائق الالزمة لمغادرة مصر فتطول مدة  
فى شأن    ١٩٥٢نة  لس  ٧٤أمنها وسالمتها، وهؤالء جميعا يحجزون تمهيدا إلبعادهم استنادا إلى الفقرة الثالثة من المرسوم بقانون رقم  

، وعندما أريد نقلهم إلى سجن مصر ١٩٥٣سنة  جوازات السفر وإقامة األجانب، وكانوا يحجزون بسجن األجانب حتى أخلى منهم  
بتخصيص جانب من   ١٩٥٣/    ٦/    ١٠وأنه وإن كان قد صدر أمر عسكرى فى    -رفض قبولهم إال بإذن من الجهة المختصة  

إال أنه فضال عما اكتنف حجز األجانب بمنطقة القنال    -ن سجن القناطر لحجز األجانب  سجن مصر لحجز األجنبيات وجانب م
وامر العسكرية وقتية وتقصر بطبيعة الغرض منها عن حجز األجانب فى السجون ولذلك رؤى إضافة حكم جديد يجيز لوزير فإن األ

األجانب تمهيدا إلبعاده بالتطبيق ألحكام المرسوم الداخلية أن يخصص مكانا فى السجن العمومى لحجز من يرى حجزه مؤقتا من  
 ٩٤ؤالء المحجوزون طبقا لما يقرره وزير الداخلية، ونص على ذلك فى المادة  على أن يعامل ه ١٩٥٢لسنة   ٧٤بقانون رقم 

إلحاقها بمصلحة  بمقتضاه تبقى السجون المركزية خاضعة للنظام المقرر لها حاليا إلى أن يتم    ٩٥ورؤى إضافة حكم وقتى بالمادة  
 السجون. 

منعا   ١٩٥٠لسنة    ١٥٠إلجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم  بإلغاء الباب الرابع من الكتاب الرابع من قانون ا  ٩٦وقضت المادة  
 إذ أن أحكام هذا الباب كلها قد تضمنها المشروع. -للتكرار 

المادة   المرسوم بقانون رقم    ٩٧وقضت  له والمرسوم بقانون  بال  ١٩٤٩لسنة    ١٨٠بإلغاء  المعدلة  السجون والقوانين  لسنة    ٢١ئحة 
 ١٩٥٤لسنة   ٦٣٦فى جرائم الصحافة المعدل بالقانون بشأن نظام المحكوم عليهم  ١٩٣٦

 وقد عرض المشروع على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة. 
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