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تقديم

مكانة  يحتل  الحديث  العرص  يف  الترشيع  أصبح  لقد 

املجتمعات  فأغلب  القانون،  مصادر  إطار  يف  مرموقة 

املتطورة تعتمد عليه. فهو املصدر األصيل العام للقاعدة 

أوالً  إليه  يلجأ  أن  عليه  يتعني  القايض  إن  إذ  القانونية، 

أن  ميكنه  فال  النزاع،  تحكم  التي  القاعدة  إىل  للوصول 

عدم  حالة  إال يف  األخرى  املصادر  باقي  إىل  عنه  يعدل 

وجود قاعدة فيه أو إذا أحال هو عىل مصدر آخر. 

ونحن يف معهد ديب القضايئ ارتأينا أن تكون لنا بصمة 

كافة  والعدليني  القانونيني  وخدمة  الترشيع  يف  مؤثرة 

من  القانوين  بالبحث  يتعلق  فيام  وخارجها  الدولة  يف 

وعملية  متميزة  حلة  يف  الترشيعات  تلك  إعداد  خالل 

يف الوقت ذاته، وتعكس رؤية املعهد ورسالته باعتباره 

مركزاً إقليمياً  للتميز العديل والقانوين.

مدير عام المعهد

القاضي د.جمال السميطي
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قانون اتحادي رقم 35 لسنة 1992 )1)
بإصدار قانون اإلجراءات الجزائية

نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة،

بعد االطالع عىل الدستور املؤقت،

الوزارات وصالحيات  اختصاصات  شأن  لسنة 1972م يف   )1( رقم  االتحادي  القانون  وعىل 

الوزراء والقوانني املعدلة له،

وعىل القانون االتحادي رقم )10( لسنة 1973م يف شأن املحكمة االتحادية العليا والقوانني 

املعدلة له،

بني  القضائية  العالقات  تنظيم  شأن  يف  1973م  لسنة   )11( رقم  االتحادي  القانون  وعىل 

اإلمارات األعضاء يف االتحاد،

وعىل القانون االتحادي رقم )6( لسنة 1978 يف شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات 

الهيئات القضائية املحلية يف بعض اإلمارات إليها والقوانني املعدلة له،

وعىل القانون االتحادي رقم )17( لسنة 1978م بتنظيم حاالت وإجراءات الطعن بالنقض 

أمام املحكمة االتحادية العليا والقوانني املعدلة له،

وعىل القانون االتحادي رقم )3( 1983 يف شأن السلطة القضائية االتحادية والقوانني املعدلة له،

وعىل القانون االتحادي رقم )3( لسنة 1987م بإصدار قانون العقوبات،

املحاكم  أمام  اإلجراءات  قانون  بإصدار  1992م  لسنة   )11( رقم  االتحادي  القانون  وعىل 

املدنية،

وبناء عىل ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق املجلس األعىل لالتحاد،

أصدرنا القانون اآليت:

)1( نرش يف الجريدة الرسمية العدد 239 – الجزء العرشون 1992 – ص 26717

المادة األولى
يعمل بالقانون املرافق يف شأن اإلجراءات الجزائية وتلغى كافة القوانني واملراسيم واألوامر 

والتدابري والتعليامت املعمول بها والخاصة باإلجراءات الجزائية، كام يلغى كل حكم يخالف 

أحكامه.

المادة الثانية
عىل الوزراء والسلطات املختصة يف اإلمارات، كل فيام يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينرش يف 

الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثالثة أشهر من تاريخ نرشه.

زايد بن سلطان آل نهيان

رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة 

صدر عنا يف قرص الرئاسة بأبوظبي

بتاريخ 14 ذي الحجة 1412هـ

املوافق 15 يونيو 1992م
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قانون اإلجراءات الجزائية لدولة اإلمارات العربية المتحدة

باب تمهيدي

قـواعـد عـامـة

المادة )1)
تطبق  كام  التعزيرية،  بالجرائم  املتعلقة  اإلجراءات  شأن  يف  القانون  هذا  أحكام  تطبق  ا- 

أحكام  مع  يتعارض  ال  فيام  والدية  والقصاص  الحدود  بجرائم  املتعلقة  اإلجراءات  يف شأن 

الرشيعة اإلسالمية.

2- وترسي أحكام هذا القانون عىل ما مل يكن قد فصل فيه من الدعاوى وما مل يكن قد تم 

من اإلجراءات قبل تاريخ العمل به. ويستثنى من ذلك:

يف  املرافعة  باب  إقفال  بعد  بها  العمل  تاريخ  كان  متى  لالختصاص  املعدلة  األحكام   - أ 

الدعوى.

ب- األحكام املعدلة للمواعيد متى كان امليعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها .

ج- األحكام املنظمة لطرق الطعن بالنسبة إىل ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى 

كانت هذه القوانني ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق.

3- وكل إجراء تم صحيحاً يف ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما مل ينص عىل غري ذلك.

مواعيد  من  غريها  أو  الجزائية  الدعوى  انقضاء  مواعيد  من  يستحدث  ما  يجري  وال   –  4

اإلجراءات إال من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها.

5 - وترسي أحكام قانون اإلجراءات أمام املحاكم املدنية عىل ما مل يرد فيه نص خاص يف 

هذا القانون.

المادة )2)
ال يجوز توقيع عقوبة جزائية عىل أي شخص إال بعد ثبوت إدانته وفقاً للقانون.

وبالرشوط  األحوال  يف  إال  حبسه  أو  حجزه  أو  تفتيشه  أو  أحد  عىل  القبض  يجوز  ال  كام 

املنصوص عليها يف القانون، وال يتم الحجز أو الحبس إال يف األماكن املخصصة لكل منهام 

وللمدة املحددة يف األمر الصادر من السلطة املختصة.

ويحظر إيذاء املتهم جسامنياً أو معنوياً، كام يحظر تعريض أي إنسان للتعذيب أو املعاملة 

الحاطة بالكرامة.

المادة )3) )1)
ال يجوز ألفراد السلطة العامة الدخول يف أي محل مسكون إال يف األحوال املبينة يف القانون، 

أو يف حالة طلب املساعدة من الداخل، أو وقوع خطر جسيم يهدد النفس أو املال. 

المادة )4)
يجب أن يكون لكل متهم يف جناية معاقب عليها باإلعدام أو بالسجن املؤبد محام للدفاع 

عنه يف مرحلة املحاكمة، فإذا مل يوكل املتهم محامياً عنه ندبت له املحكمة محامياً تتحمل 

الدولة مقاباًل لجهده، وذلك عىل النحو املبني يف القانون.

وللمتهم يف جناية معاقب عليها بالسجن املؤقت أن يطلب من املحكمة أن تندب له محام 

للدفاع عنه إذا تحققت من عدم قدرته املالية لتوكيل محام. 

وإذا كان لدى املحامي املنتدب أعذار أو موانع يريد التمسك بها فيجب عليه إبداؤها بدون 

تأخري إىل رئيس محكمة الجنايات.

وإذا قبلت األعذار يندب محاٍم آخر.

المادة )5)
النيابة العامة جزء من السلطة القضائية، وتبارش التحقيق واالتهام يف الجرائم وفقاً ألحكام 

هذا القانون.

المادة )6)
وحبس  والحجز  االحتياطي  الحبس  وأماكن  العقابية  املنشآت  عىل  العامة  النيابة  ترشف 

املدينني.

)1( املادة )3( استبدلت بالقانون رقم )29( لسنة 2005م، نرش يف الجريدة الرسمية العدد رقم 440 يف 2005/12/14م.
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 الباب األول 

الدعوى الجزائية

 الفصل األول 

أحوال رفع الدعوى الجزائية

المادة )7)
تختص النيابة العامة دون غريها برفع الدعوى الجزائية ومبارشتها وال ترفع من غريها إال يف 

األحوال املبينة يف القانون.

المادة )8)
ال يجوز التنازل عن الدعوى الجزائية أو وقف أو تعطيل سريها إال يف األحوال املبينة يف القانون.

المادة )9)
الجزائية  الدعوى  برفع  العامة  النيابة  أعضاء  أحد  بواسطة  أو  بنفسه  العام  النائب  يقوم 

ومبارشتها عىل الوجه املبني يف القانون.

المادة )10)
ال يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية يف الجرائم التالية إال بناء عىل شكوى خطية أو شفوية من 

املجني عليه أو ممن يقوم مقامه قانوناً:

إذا كان املجني عليه زوجاً  املتحصلة منها  األمانة وإخفاء األشياء  1- الرسقة واالحتيال وخيانة 

أو  إدارياً  أو  عليها قضائياً  األشياء محجوزاً  أو فروعه ومل تكن هذه  أو كان أحد أصوله  للجاين 

مثقلة بحق لشخص آخر.

الكتاب األول

الدعوى أمام
المحاكم الجزائية
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قانون اإلجراءات الجزائية لدولة اإلمارات العربية المتحدة

المادة )15)
ينقيض الحق يف الشكوى يف األحوال الواردة يف املادة )10( مبوت املجني عليه.

وإذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى فال أثر لها عىل سري الدعوى.

المادة )16))1)
ملن قدم الشكوى يف الجرائم املشار إليها يف املادة ) 10( من هذا القانون أن يتنازل عن 

الشكوى يف أي وقت قبل أن يصدر يف الدعوى حكم بات.

وتنقيض الدعوى الجزائية بالتنازل.

ويف حالة تعدد املجني عليهم ال ينتج التنازل أثراً إال إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى.

ويف حالة تعدد املتهمني فإن التنازل عن الشكوى بالنسبة ألحدهم يحدث أثره بالنسبة إىل الباقني. 

وإذا تويف املجني عليه بعد تقديم الشكوى، انتقل الحق يف التنازل إىل ورثته جميعهم. 

المادة )17))2)
إذا تبني للمحكمة الجزائية أن هناك متهمني آخرين مل ترفع عليهم الدعوى الجزائية، أو أن 

هناك وقائع أخرى مل تكن قد أسندت إىل املتهمني فيها، أو إذا تبني لها وقوع جناية أو جنحة 

مرتبطة بالتهمة املعروضة عليها، فعليها أن تحيل أوراق الدعوى إىل النيابة العامة لتحقيقها 

والترصف فيها.

المادة )18)
للمحكمة الجزائية إذا وقعت جرمية تعدٍّ عىل هيئتها أو عىل أحد أعضائها أو أحد العاملني 

بها أو كان من شأنها اإلخالل بأوامرها أو باالحرتام الواجب لها أو التأثري يف أحد أعضائها 

أو أحد من الشهود فيها وكان ذلك يف صدد دعوى منظورة أمامها أن تحيل املتهم للنيابة 

العامة للتحقيق.

)1( املادة )16( استبدلت بالقانون رقم )29( لسنة 2005.

)2( املادة )17( استبدلت بالقانون رقم )29( لسنة 2005.

2- عدم تسليم الصغري إىل من له الحق يف طلبه ونزعه من سلطة من يتواله أو يكفله.

3- االمتناع عن أداء النفقة أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو املسكن املحكوم بها.

4- سب األشخاص وقذفهم.

5- الجرائم األخرى التي ينص عليها القانون.

وال تقبل الشكوى بعد ثالثة أشهر من يوم علم املجني عليه بالجرمية ومرتكبها ما مل ينص 

القانون عىل خالف ذلك.

المادة )11)
تقدم الشكوى إىل النيابة العامة أو إىل أحد مأموري الضبط القضايئ، ويجوز يف حالة التلبس 

بالجرمية أن تكون الشكوى إىل من يكون حارضاً من رجال السلطة العامة.

المادة )12)
إذا تعدد املجني عليهم يف الجرائم املنصوص عليها يف املادة )10( فيكفي أن تقدم الشكوى 

من أحدهم.

وإذا تعدد املتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم تعترب مقدمة ضد الباقني.

المادة )13)
إذا كان املجني عليه يف جرمية من الجرائم املشار إليها يف املادة )10( مل يتم خمس عرشة 

سنة، أو كان مصاباً بعاهة يف عقله، تقدم الشكوى ممن له الوالية عليه.

فإذا كانت الجرمية واقعة عىل املال فتقبل الشكوى كذلك من الويص أو القيم.

وترسي يف هاتني الحالتني جميع األحكام املتقدمة الخاصة بالشكوى.

المادة )14)
إذا تعارضت مصلحة املجني عليه مع مصلحة من ميثله، أو مل يكن له من ميثله، تقوم النيابة 

العامة مقامه.
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المادة )21))1)
تنقطع املدة التي تنقيض بها الدعوى الجزائية بإجراءات التحقيق أو االتهام أو املحاكمة، 

وكذلك بإجراءات االستدالل إذا اتخذت يف مواجهة املتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وإذا 

تعددت اإلجراءات التي تقطع املدة فإن رسيان املدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء.

وإذا تعدد املتهمون فإن انقطاع املدة بالنسبة ألحدهم يرتتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقني. 

الباب الثاني

الدعوى المدنية المتعلقة بالدعوى الجزائية

المادة )22) )2)
أثناء جمع  املتهم  بالحقوق املدنية قبل  الجرمية أن يدعي  ملن لحقه رضر شخيص مبارش من 

االستدالالت أو مبارشة التحقيق أو أمام املحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية يف أية حالة كانت 

عليها الدعوى وإىل حني قفل باب املرافعة فيها وال يقبل منه ذلك أمام املحكمة االستئنافية.

فإذا وقع الرضر عىل الشخص االعتباري وجب عىل املحكمة أن تحكم بالتعويض من تلقاء 

نفسها إذا كان محدداً يف قانون أو الئحة صادرة بناًء عىل قانون. 

المادة )23))3)
إذا كان من لحقه رضر من الجرمية غري أهل للتقايض ومل يكن له من ميثله قانوناً وجب 

عىل املحكمة املنظورة أمامها الدعوى الجزائية أن تعني من ميثله ليدعي بالحقوق املدنية.

وكذلك إذا كان املتهم الذي أقيمت عليه الدعوى املدنية غري أهل للتقايض ومل يكن له من 

ميثله قانوناً وجب عىل املحكمة أن تعني من ميثله. 

)1( املادة )21( استبدلت بالقانون رقم )29( لسنة 2005.

)2( املادة )22( استبدلت بالقانون رقم )29( لسنة 2005.

)3( املادة )23( استبدلت بالقانون رقم )29( لسنة 2005.

المادة )19)
1- مع مراعاة أحكام قانون املحاماة إذا وقعت جنحة أو مخالفة يف الجلسة فللمحكمة أن 

تقيم الدعوى يف الحال عىل املتهم وتحكم فيها بعد سامع أقوال النيابة العامة ويكون الحكم 

املحكمة  تأمر  أو جنحة شهادة زور  الجرمية جناية  استئنافه، وإذا كانت  ولو حصل  نافذاً 

بتوقيف املتهم وتحيله للنيابة العامة.

2 - وال يتوقف رفع الدعوى يف هذه الحالة عىل شكوى إذا كانت الجرمية من الجرائم التي 

يتطلب القانون لرفعها تقديم شكوى بها.

3- ويف جميع األحوال األخرى للمحكمة أن تأمر بالقبض عىل املتهم إذا اقتىض الحال ذلك.

الفصل الثاني

انقضاء الدعوى الجزائية

المادة )20))1)
تنقيض الدعوى الجزائية بوفاة املتهم أو بصدور حكم بات فيها أو بالتنازل عنها ممن له حق 

فيه أو بالعفو الشامل أو إلغاء القانون الذي يعاقب عىل الفعل.

وفيام عدا جرائم الحدود والقصاص والدية والجنايات املعاقب عليها باإلعدام أو السجن 

الجنايات األخرى، كام تنقيض  الجزائية مبيض عرشين سنة يف مواد  الدعوى  املؤبد تنقيض 

مبيض خمس سنني يف مواد الجنح وسنة يف مواد املخالفات، وذلك كله من يوم وقوع الجرمية.

وال يوقف رسيان املدة التي تنقيض بها الدعوى الجزائية ألي سبب كان. 

المادة )20( مكرًرا )2)
ألغيت

)1( املادة )20( استبدلت بالقانون رقم )29( لسنة 2005.

)2( املادة )20 مكرر( ألغيت مبرسوم بقانون اتحادي رقم )17( لسنة 2018.
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المادة )24))1)
يجوز أن ترفع أمام املحاكم الجزائية الدعوى املدنية من قبل املؤمن لديه لتعويض الرضر 

الناتج عن الجرمية.

ولكل من املسؤول عن الحقوق املدنية واملؤمن لديه أن يدخل من تلقاء نفسه يف الدعوى 

يف أية حالة كانت عليها. 

المادة )25)
للمتهم أن يطلب من املحكمة أن تقيض له بتعويض عن الرضر الذي أصابه بسبب توجيه 

بالتعويض  تقيض  أن  الجزائية  وللمحكمة  عليه،  املجني  أو  املبلغ  جانب  من  كيدي  اتهام 

للمتهم عىل من تحكم بإدانته يف جرمية شهادة الزور والبالغ الكاذب بناء عىل طلب املتهم.

المادة )26)
إذا رأت املحكمة الجزائية أن الفصل يف التعويضات التي يطلبها املدعي بالحقوق املدنية 

أو املتهم يستلزم إجراء تحقيق خاص يرتتب عليه إرجاء الفصل يف الدعوى الجزائية أحالت 

الدعوى املدنية إىل املحكمة املدنية املختصة.

المادة )27)
املدعي  ترك  وإذا  الدعوى،  عليها  كانت  حالة  أية  يف  دعواه  يرتك  أن  املدنية  بالحقوق  للمدعي 

بالحقوق املدنية دعواه املرفوعة أمام املحكمة الجزائية جاز له أن يرفعها أمام املحكمة املدنية.

المادة )28))2)
إذا رفعت الدعوى املدنية أمام املحكمة املدنية وجب وقف الفصل فيها حتى يصدر حكم 

بات يف الدعوى الجزائية املقامة قبل رفعها أو أثناء السري فيها عىل أنه إذا أوقف الفصل يف 

)1( املادة )24( استبدلت بالقانون رقم )29( لسنة 2005.

)2( املادة )28( استبدلت بالقانون رقم )29( لسنة 2005.

الدعوى الجزائية لجنون املتهم يفصل يف الدعوى املدنية يف مواجهة القيم عليه.

وال مينع وقف الدعوى املدنية من اتخاذ اإلجراءات االحتياطية املستعجلة، وتتبع اإلجراءات 

املقررة بهذا القانون عند الفصل يف الدعوى املدنية التي ترفع أمام املحكمة الجزائية.

الجزائية حكاًم  املحكمة  أصدرت  إذا  املدنية  املحكمة  أمام  املدنية  الدعوى  وينتهي وقف 

باإلدانة يف غيبة املتهم وذلك من يوم فوات ميعاد الطعن فيه من النيابة العامة أو من يوم 

الفصل يف هذا الطعن. 

المادة )29)
إذا انقضت الدعوى الجزائية بعد رفعها لسبب من األسباب، أحالت املحكمة الدعوى املدنية 

املرفوعة أمامها إىل املحكمة املدنية، إال إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم يف موضوعها.
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الباب األول

جمع األدلة بمعرفة مأموري الضبط القضائي

الفصل األول

مأمورو الضبط القضائي وواجباتهم

المادة )30)
يقوم مأمورو الضبط القضايئ بتقيص الجرائم والبحث عن مرتكبيها وجمع املعلومات واألدلة 

الالزمة للتحقيق واالتهام.

المادة )31)
يكون مأمورو الضبط القضايئ تابعني للنائب العام وخاضعني إلرشافه يف ما يتعلق بأعامل وظائفهم.

المادة )32)
للنائب العام أن يطلب إىل الجهة املختصة التي يتبعها مأمور الضبط القضايئ النظر يف أمره 

إذا وقعت منه مخالفة لواجباته أو قرّص يف عمله وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه 

وذلك كله بغري إخالل بالحق يف رفع الدعوى الجزائية.

المادة )33))1)
يكون من مأموري الضبط القضايئ يف دوائر اختصاصهم:

1- أعضاء النيابة العامة.

2- ضباط الرشطة وصف ضباطها وأفرادها.

)1( املادة )33( استبدلت بالقانون رقم )29( لسنة 2005.

الكتاب الثاني

استقصاء الجرائــــم 
وجمع األدلة 

وتحقيقها
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3- ضباط وصف ضباط وأفراد حرس الحدود والسواحل.

4- ضباط الجوازات.

5 - ضباط املوانئ البحرية والجوية من رجال الرشطة أو القوات املسلحة.

6- ضباط وصف ضباط الدفاع املدين.

7- مفتشو البلديات.
8- مفتشو وزارة العمل والشؤون االجتامعية.)1)

9- مفتشو وزارة الصحة.

10- املوظفون املخولون صفة مأموري الضبط القضايئ مبقتىض القوانني واملراسيم والقرارات 

املعمول بها. 

المادة )34)
يجوز بقرار من وزير العدل باالتفاق مع الوزير املختص أو السلطة املختصة تخويل بعض 

املوظفني صفة مأموري الضبط القضايئ بالنسبة إىل الجرائم التي تقع يف دائرة اختصاصهم 

وتكون متعلقة بأعامل وظائفهم.

المادة )35)
يجب عىل مأموري الضبط القضايئ أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم يف شأن 

الجرائم، ويجب عليهم وعىل مرؤوسيهم أن يحصلوا عىل اإليضاحات وإجراء املعاينة الالزمة 

لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم أو التي يعلمون بها بأية كيفية كانت، وعليهم أن 

يتخذوا جميع الوسائل التحفظية الالزمة للمحافظة عىل أدلة الجرمية.

المادة )36))2)
يجب أن تثبت جميع اإلجراءات التي يقوم بها مأمور الضبط القضايئ يف محارض موقع عليها 

)1( تغيري مسمى وزارة العمل إىل وزارة املوارد البرشية والتوطني باملرسوم االتحادي رقم 28 لسنة 2016م.

)2( املادة )36( استبدلت بالقانون رقم )29( لسنة 2005.

منهم يبني بها وقت اتخاذ اإلجراءات ومكان حصولها. ويجب أن تشمل تلك املحارض زيادة 

عىل ما تقدم تواقيع املتهمني والشهود والخرباء الذين سئلوا.

 ويف حالة االستعانة مبرتجم يتعني توقيعه عىل املحارض املذكورة.

وترسل املحارض إىل النيابة العامة مع األوراق واألشياء املضبوطة. 

المادة )37)
عىل كل من علم بوقوع جرمية مام يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغري شكوى أو 

طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضايئ عنها.

المادة )38)
يجب عىل كل من علم من املوظفني العموميني أو املكلفني بخدمة عامة أثناء تأدية عمله 

أو بسبب تأديته بوقوع جرمية من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغري 

شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فوراً النيابة العامة أو أقرب مأموري الضبط القضايئ.

المادة )39)
الشكوى التي ال يدعي فيها مقدمها بحقوق مدنية، تعد من قبيل التبليغات وال يعترب الشايك 

مدعياً بحقوق مدنية إال إذا رصح بذلك يف شكواه أو يف ورقة مقدمة منه بعد ذلك، أو إذا 

طلب يف أحدهام تعويضاً ما.

المادة )40)
ملأموري الضبط القضايئ أثناء جمع األدلة أن يسمعوا أقوال من تكون لديهم معلومات عن 

الوقائع الجنائية ومرتكبيها، وأن يسألوا املتهم عن ذلك، ولهم أن يستعينوا باألطباء وغريهم 

من أهل الخربة، وال يجوز لهم تحليف الشهود أو الخرباء اليمني إال إذا خيف أال يستطاع 

فيام بعد سامع الشهادة.
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المادة )41)
ملأموري الضبط القضايئ أثناء قيامهم بواجباتهم، أن يستعينوا مبارشة بالقوة العامة.

الفصل الثاني

في التلبس بالجريمة

المادة )42)
تكون الجرمية متلبساً بها حال ارتكابها أو بعد ارتكابها بربهة يسرية. وتعترب الجرمية متلبساً 

بها إذا تبع املجني عليه مرتكبها، أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها 

بعد وقوعها بوقت قريب حاماًل آالت أو أسلحة أو متاعاً أو أشياء يستدل منها عىل أنه فاعل 

أو رشيك فيها أو إذا وجدت به يف هذا الوقت آثار أو عالمات تفيد ذلك.

المادة )43)
عىل مأمور الضبط القضايئ يف حالة التلبس بجرمية أن ينتقل فوراً ملحل الواقعة ويعاين اآلثار 

املادية للجرمية ويحافظ عليها ويثبت حالة األماكن واألشخاص وكل ما يفيد يف كشف الحقيقة 

الواقعة  شأن  يف  إيضاحات  عىل  منه  الحصول  ميكن  من  أو  حارضاً  كان  من  أقوال  ويسمع 

ومرتكبيها، وعليه إخطار النيابة العامة فورا ًبانتقاله.

وعىل النيابة العامة االنتقال فوراً إىل محل الواقعة مبجرد إخطارها بجناية متلبس بها.

المادة )44))1)
ملأمور الضبط القضايئ عند انتقاله يف جرمية متلبس بها أن مينع الحارضين من مبارحة محل 

الواقعة أو االبتعاد عنه حتى يتم تحرير املحرض، وله أن يستدعي يف الحال من ميكن الحصول 

منه عىل إيضاحات يف شأن الواقعة.

)1( املادة )44( استبدلت بالقانون رقم )29( لسنة 2005.

فإذا خالف أحد الحارضين األمر الصادر إليه من مأمور الضبط القضايئ أو امتنع أحد ممن دعوا 

عن الحضور، يثبت ذلك يف املحرض ويعرض األمر عىل النيابة العامة التخاذ ما تراه. وتحكم املحكمة 

املختصة عىل املخالف أو املمتنع بعد تحقيق دفاعه بغرامة ال يجاوز مقدارها خمسامئة درهم. 

الفصل الثالث

القبض على المتهم

المادة )45)
ملأمور الضبط القضايئ أن يأمر بالقبض عىل املتهم الحارض الذي توجد دالئل كافية عىل ارتكابه 

جرمية يف أي من األحوال اآلتية:

أوالً - يف الجنايات.

ثانياً- يف الجنح املتلبس بها املعاقب عليها بغري الغرامة.

ثالثاً - يف الجنح املعاقب عليها بغري الغرامة إذا كان املتهم موضوعاً تحت املراقبة أو يخىش 

هروب املتهم.

رابعاً- يف جنح الرسقة واالحتيال وخيانة األمانة والتعدي الشديد ومقاومة أفراد السلطة العامة بالقوة، 

وانتهاك حرمة اآلداب العامة والجنح املتعلقة باألسلحة والذخائر واملسكرات والعقاقري الخطرة.

المادة )46)
إذا مل يكن املتهم حارضاً جاز ملأمور الضبط القضايئ أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره ويذكر ذلك 

يف املحرض.

وينفذ أمر الضبط واإلحضار بوساطة أحد أفراد السلطة العامة.

المادة )47)
يجب عىل مأمور الضبط القضايئ أن يسمع أقوال املتهم فور القبض عليه أو ضبطه وإحضاره، 
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وإذا مل يأت مبا يربئه يرسله خالل مثان وأربعني ساعة إىل النيابة العامة املختصة.

ويجب عىل النيابة العامة أن تستجوبه خالل أربع وعرشين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو 

إطالق رساحه.

المادة )48)
لكل من شاهد الجاين متلبساً بجناية أو جنحة، أن يسلمه إىل أقرب أفراد السلطة العامة 

دون احتياج إىل أمر بضبطه.

المادة )49)
ألفراد السلطة العامة، يف الجنايات أو الجنح املتلبس بها غري املعاقب عليها بالغرامة، أن 

يحرضوا املتهم ويسلموه إىل أقرب مأموري الضبط القضايئ.

المادة )50)
إذا كانت الجرمية املتلبس بها مام يتوقف رفع الدعوى الجزائية فيها عىل شكوى فال يجوز 

القبض عىل املتهم إال إذا رصح بالشكوى من ميلك تقدميها ويجوز يف هذه الحالة أن تكون 

الشكوى ملن يكون حارضاً من أفراد السلطة العامة.

الفصل الرابع

تفتيش األشخاص والمنازل

المادة )51)
عليه،  القبض  قانوناً  فيها  يجوز  التي  األحوال  يف  املتهم  يفتش  أن  القضايئ  الضبط  ملأمور 

ويجرى تفتيش املتهم بالبحث عام يكون بجسمه أو مالبسه أو أمتعته من آثار أو أشياء 

تتعلق بالجرمية أو تكون الزمة للتحقيق فيها.

المادة )52)
إذا كان املتهم أنثى، يجب أن يكون التفتيش مبعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضايئ بعد 

تحليفها مييناً بأن تؤدي أعاملها باألمانة والصدق، ويتعني كذلك أن يكون شهود التفتيش من النساء.

المادة )53)
ال يجوز ملأمور الضبط القضايئ تفتيش منزل املتهم بغري إذن كتايب من النيابة العامة ما مل تكن 

الجرمية متلبساً بها وتتوفر أمارات قوية عىل أن املتهم يخفي يف منزله أشياء أو أوراقاً تفيد كشف 

الحقيقة، ويتم تفتيش منزل املتهم وضبط األشياء واألوراق عىل النحو املبني بهذا القانون.

وملحقاته  املنزل  أجزاء  جميع  يف  ضبطها  املطلوب  واألوراق  األشياء  عن  البحث  يتم  كام 

ومحتوياته.

المادة )54)
ملأمور الضبط القضايئ، ولو يف غري حالة التلبس بالجرمية أن يفتش منازل األشخاص املوضوعني 

يف  لالشتباه  تدعو  قوية  أمارات  وجدت  إذا  املراقبة  تحت  القضاء  بحكم  أو  القانون  بنص 

ارتكابهم جناية أو جنحة.

المادة )55)
ال يجوز تفتيش منزل املتهم إال للبحث عن األشياء الخاصة بالجرمية التي يجري جمع األدلة 

أو التحقيق بشأنها ومع ذلك إذا ظهرت عرضاً أثناء التفتيش أشياء تعد حيازتها جرمية أو تفيد 

يف كشف الحقيقة يف جرمية أخرى، قام مأمور الضبط القضايئ بضبطها.

المادة )56)
إذا كان يف املنزل نساء ومل يكن الغرض من الدخول ضبطهن وال تفتيشهن، وجب عىل مأمور 

الضبط القضايئ أن يراعي التقاليد املتبعة يف معاملتهن، وأن ميكنهن من االحتجاب أو مغادرة 

املنزل، وأن مينحهن التسهيالت الالزمة لذلك مبا ال يرض مبصلحة التفتيش ونتيجته.
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المادة )57)
إذا قامت أثناء تفتيش منزل املتهم قرائن قوية ضده أو ضد شخص موجود فيه عىل أنه يخفي 

معه شيئاً يفيد يف كشف الحقيقة جاز ملأمور الضبط القضايئ أن يفتشه.

المادة )58)
إذا وجد يف منزل املتهم أوراق مختومة أو مغلقة بأية طريقة أخرى فال يجوز ملأمور الضبط 

القضايئ أن يفضها، وعليه إثباتها يف محرض التفتيش وعرضها عىل النيابة العامة.

المادة )59)
يجرى التفتيش بحضور املتهم أو من ينيبه عنه كلام أمكن ذلك، وإال تم بحضور شاهدين 

ويكون هذان الشاهدان بقدر اإلمكان من أقاربه الراشدين أو من القاطنني معه باملنزل أو 

من جريانه ويثبت ذلك باملحرض.

المادة )60)
ملأموري الضبط القضايئ أن يضعوا األختام عىل األماكن واألشياء التي يكون فيها آثار تفيد يف 

كشف الحقيقة وأن يقيموا حراساً عليها وعليهم أخطار النيابة العامة بذلك فوراً.

ولكل ذي مصلحة أن يتظلم من هذا اإلجراء إىل رئيس املحكمة االبتدائية أو القايض حسب 

التظلم إىل رئيس املحكمة أو  العامة وعليها رفع  النيابة  األحوال وذلك بعريضة يقدمها إىل 

القايض فوراً مشفوعاً برأيها.

المادة )61)
ملأموري الضبط القضايئ أن يضبطوا األشياء التي يحتمل أن تكون قد استعملت يف ارتكاب 

الجرمية أو نتجت عن ارتكابها أو يحتمل أن تكون قد وقعت عليها الجرمية، وكذلك كل ما 

يفيد يف كشف الحقيقة.

وتوصف هذه األشياء وتعرض عىل املتهم، ويطلب منه إبداء مالحظاته عليها ويحرر بذلك 

محرض يوقعه املتهم أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.

وتوضع األشياء واألوراق املضبوطة يف حرز مغلق مختوم بالشمع األحمر ويكتب عىل الحرز 

تاريخ املحرض املحرر بضبط تلك األشياء، ويشار إىل املوضوع الذي حصل الضبط من أجله.

المادة )62)
يجرى فض األختام املوضوعة طبقاً ألحكام املادتني )60( و)61( عىل األماكن واألشياء بحضور 

املتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده هذه األشياء أو بعد دعوتهم لذلك.

المادة )63)
كل شخص اتصل بعلمه بسبب التفتيش معلومات عن األشياء التي تناولها التفتيش وأفىض 

بها إىل أي شخص غري ذي صفة، أو انتفع بها بأية طريقة كانت، يعاقب بالعقوبات املقررة 

لجرمية إفشاء األرسار.

المادة )64)
إذا كان ملن ضبطت عنده األوراق، مصلحة عاجلة فيها، تعطى له صورة منها مصدق عليها 

من النيابة العامة ما مل يكن يف ذلك إرضار بصالح التحقيق.
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الباب الثاني

تحقيق النيابة العامة

الفصل األول

مباشرة التحقيق

الفرع األول : أحكام عامة

المادة )65)
تبارش النيابة العامة التحقيق بنفسها يف الجنايات وكذلك يف الجنح إذا رأت ذلك.

المادة رقم )66) 
يصطحب عضو النيابة العامة يف جميع إجراءات التحقيق التي يبارشها أحد كتاب النيابة 

العامة ويجوز له عند الرضورة أن يكلف غريه بذلك بعد تحليفه اليمني.

ويوقع عضو النيابة العامة والكاتب عىل كل صفحة من املحارض وتحفظ هذه املحارض مع 

باقي األوراق يف قلم الكتاب.

ولعضو النيابة العامة أن يثبت كل ما تقتضيه الرضورة من إجراءات التحقيق قبل حضور الكاتب.

المادة )67)
تعترب إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من األرسار ويجب عىل أعضاء النيابة العامة 

وأعوانهم من الكتاب والخرباء وغريهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحرضونه بسبب وظيفتهم أو 

مهنتهم عدم إفشائها، ويعاقب من يخالف ذلك بالعقوبة املقررة لجرمية إفشاء األرسار.

المادة )68)
لعضو النيابة العامة أن يكلف أحد مأموري الضبط القضايئ القيام بعمل معني أو أكرث من 

أعامل التحقيق عدا استجواب املتهم وله إذا دعت الحال التخاذ إجراء من اإلجراءات يف 

جهة تقع خارج دائرة اختصاصه أن يندب لتنفيذه أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري 

الضبط القضايئ لتلك الجهة ويف جميع األحوال يكون للمنتدب للتحقيق يف حدود ندبه كل 

سلطة مخولة ملن ندبه.

المادة )69)
عىل عضو النيابة العامة يف جميع األحوال التي يندب فيها غريه إلجراء بعض التحقيقات أن 

يبني املسائل املطلوب تحقيقها واإلجراءات املطلوب اتخاذها وللمنتدب أن يجري أي عمل 

آخر من أعامل التحقيق وأن يستجوب املتهم يف األحوال التي يخىش فيها من فوات الوقت 

متى كان هذا العمل الزماً لكشف الحقيقة.

المادة )70)
يجرى التحقيق باللغة العربية.

العامة سامع أقوالهم  النيابة  وإذا كان املتهم أو الخصوم أو الشاهد أو غريهم ممن ترى 

يجهل اللغة العربية فعىل عضو النيابة العامة أن يستعني مبرتجم بعد أن يحلف مييناً بأن 

يؤدي مهمته باألمانة والصدق.
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الفرع الثاني:  المعاينة والتفتيش وضبط األشياء 

المتعلقة بالجريمة

المادة )71)
املتصلة  واألشياء  واألماكن  األشخاص  ليثبت حالة  أي مكان  إىل  العامة  النيابة  ينتقل عضو 

بالجرمية وكل ما يلزم إثبات حالته.

فإذا دعت الحال التخاذ اإلجراء يف جهة تقع خارج دائرة اختصاصه فله أن يندب لتنفيذه 

عضو النيابة املختصة.

المادة )72)
لعضو النيابة العامة تفتيش منزل املتهم بناء عىل تهمة موجهة إليه بارتكاب جرمية أو باشرتاكه 

يف ارتكابها، وله أن يفتش أي مكان ويضبط فيه أية أوراق أو أسلحة وكل ما يحتمل أنه استعمل 

يف ارتكاب الجرمية أو نتج منها أو وقعت عليه وكذلك كل ما يفيد يف كشف الحقيقة.

المادة )73)
يحصل تفتيش منزل املتهم بحضوره أو حضور من ينوب عنه كلام أمكن ذلك، وإذا حصل 

ينيبه  تفتيش يف منزل غري منزل املتهم يدعى صاحبه إىل الحضور بنفسه أو بوساطة من 

كلام أمكن ذلك.

المادة )74)
يراعى يف تفتيش األنثى حكم املادة )52( من هذا القانون.

المادة )75) )1)
إال  منزله  منزل غري  أو  املتهم  تفتيش غري  له  يجوز  املتهم وال  يفتش  أن  العامة  النيابة  لعضو 

العام  النائب  بالجرمية. ويجوز له مبوافقة  أنه حائز ألشياء تتعلق  إذا اتضح من أمارات قوية 

أن يضبط لدى مكاتب الربيد جميع املكاتبات والرسائل والجرائد واملطبوعات والطرود ولدى 

مكاتب الربق جميع الربقيات، وأن يراقب ويسجل املحادثات مبا يف ذلك السلكية والالسلكية 

متى استوجبت مقتضيات التحقيق ذلك. 

المادة )76)
املكاتبات والرسائل واألوراق األخرى املضبوطة وله  العامة وحده عىل  النيابة  يطلع عضو 

حسب ما يظهر من الفحص أن يأمر بضم تلك األوراق إىل ملف الدعوى أو بردها إىل من 

كان حائزاً لها أو من كانت مرسلة إليه.

المادة )77)
ال يجوز لعضو النيابة العامة أن يضبط لدى محامي املتهم األوراق واملستندات التي سلمها 

املتهم إليه ألداء املهمة التي عهد إليه بها وال املراسالت املتبادلة بينهام يف الدعوى.

المادة )78)
لعضو النيابة العامة أن يأمر الحائز ليشء يرى ضبطه أو االطالع عليه بتقدميه وترسي عىل 

من يخالف ذلك األمر األحكام املقررة لجرمية االمتناع عن أداء الشهادة.

المادة )79)
أو  إليه  املكاتبات والرسائل والربقيات وما يف حكمها املضبوطة أو املرسلة  املتهم  تبلغ إىل 

تعطى إليه صورة منها يف أقرب وقت إال إذا كان يف ذلك إرضار بسري التحقيق.

ولكل شخص يدعي حقه يف األشياء املضبوطة أن يطلب إىل عضو النيابة العامة تسليمها إليه.

)1( املادة )75( استبدلت بالقانون رقم )29( لسنة 2005.
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الفرع الثالث : رد األشياء المضبوطة والتصرف فيها

المادة رقم )80) 
يجوز رد األشياء التي ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم ما مل تكن الزمة للسري 

يف الدعوى أو محاًل للمصادرة.

المادة )81)
يكون رد األشياء املضبوطة إىل من كانت يف حيازته وقت ضبطها عىل أنه إذا كانت املضبوطات 

من األشياء التي وقعت عليها الجرمية أو التي نتجت عنها يكون ردها إىل من فقد حيازتها 

بالجرمية ما مل يكن ملن ضبطت معه حق يف حبسها مبقتىض القانون.

المادة )82)
يصدر األمر بالرد من النيابة العامة ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى الجزائية.

المادة )83)
األمر بالرد ال مينع ذوي الشأن من املطالبة أمام املحكمة املدنية مبا لهم من حقوق وإمنا 

ال يجوز ذلك للمتهم أو املدعي بالحقوق املدنية إذا كان األمر بالرد قد صدر من املحكمة 

الجزائية بناء عىل طلب أيهام يف مواجهة اآلخر.

المادة )84)
يجوز األمر بالرد ولو بغري طلب.

وال يجوز للنيابة العامة األمر برد يشء متنازع عليه أو برد يشء يوجد شك فيمن له الحق يف تسلمه.

المادة )85))1)
يجب عند صدور أمر بالحفظ أو قرار بأال وجه إلقامة الدعوى أن يفصل عضو النيابة العامة 

يف مصري األشياء املضبوطة.

ويجب عىل املحكمة الجزائية عند الحكم يف الدعوى أن تفصل يف مصري األشياء املضبوطة 

إذا حصلت املطالبة بالرد أمامها، ولها أن تأمر بإحالة الخصوم إىل املحكمة املدنية إذا رأت 

موجباً لذلك، ويف هذه الحالة يجوز وضع األشياء املضبوطة تحت الحراسة واتخاذ إجراءات 

أخرى للمحافظة عليها. 

المادة )86)
إذا كان اليشء املضبوط مام يتلف مبرور الزمن أو يستلزم بقاؤه نفقات تستغرق قيمته جاز 

األمر ببيعه بطريق املزاد العلني إذا سمحت بذلك مقتضيات التحقيق ويحتفظ بثمن البيع 

لصاحب الحق فيه.

المادة )87))2)
األشياء املضبوطة التي ال يطالب بها أصحاب الحق فيها خالل سنة من تاريخ انتهاء الدعوى 

الجزائية يجوز األمر ببيعها بطريق املزاد العلني ويحتفظ بثمنها ألصحاب الحق فيها. 

الفرع الرابع : سماع الشهود

المادة )88)
الخصوم سامعهم ما مل ير عدم  الذين يطلب  الشهود  العامة شهادة  النيابة  يسمع عضو 

الفائدة من سامعهم وله أن يسمع شهادة من يرى لزوم سامعه من الشهود عن الوقائع 

التي تثبت أو تؤدي إىل ثبوت الجرمية وظروفها وإسنادها إىل املتهم أو براءته منها.

)1( املادة )85( استبدلت بالقانون رقم )29( لسنة 2005.

)2( املادة )87( استبدلت بالقانون رقم )29( لسنة 2005.
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المادة )89)
يكلف عضو النيابة العامة الشهود الذين تقرر سامعهم بالحضور بوساطة أفراد السلطة 

العامة، وله أن يسمع شهادة أي شاهد يحرض من تلقاء نفسه ويثبت ذلك يف املحرض.

المادة )90)
يسمع عضو النيابة العامة كل شاهد عىل انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض.

المادة )91)
وجنسيته  ومهنته  وِسّنه  ولقبه  اسمه  يبني  أن  شاهد  كل  من  العامة  النيابة  عضو  يطلب 

ومحل إقامته وصلته باملتهم واملجني عليه واملدعي بالحقوق املدنية ويتثبت من شخصيته.

ويجب عىل الشاهد الذي أتم خمس عرشة سنة أن يحلف قبل أداء الشهادة مييناً بأن يشهد 

بالحق كل الحق وال يشء غري الحق، ويجوز سامع من مل يتم السن املذكورة عىل سبيل 

االستئناس بغري ميني.

أو  تعديل  بغري  املحرض  يف  وإجراءات سامعها  الشهود  وشهادة  املذكورة  البيانات  وتدون 

شطب أو كشط أو تحشري أو إضافة وال يعتمد يشء من ذلك إال إذا صدق عليه عضو النيابة 

العامة والكاتب والشاهد.

المادة )92))1)
يضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب إمضاءه عىل كل صفحة من صفحات الشهادة، 

وكذلك الشاهد بعد تالوتها عليه، فإن امتنع عن وضع إمضائه أو بصمته أو مل يستطع أثبت 

ذلك يف املحرض مع ذكر األسباب التي يبديها. 

)1( املادة )92( استبدلت بالقانون رقم )29( لسنة 2005.

المادة )93)
يجب عىل كل من دعي للحضور أمام النيابة العامة لتأدية شهادة أن يحرض بناء عىل الطلب 

املحرر إليه، فإذا تخلف عن الحضور بدون عذر فلعضو النيابة أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره.

المادة )94)
إذا كان الشاهد مريضاً أو لديه ما مينعه من الحضور تسمع شهادته يف مكان وجوده.

المادة )95)
يقدر عضو النيابة العامة بناء عىل طلب الشهود املصاريف والتعويضات التي يستحقونها 

بسبب حضورهم ألداء الشهادة.

الفرع الخامس: ندب الخبراء

المادة )96)
إذا اقتىض التحقيق االستعانة بطبيب أو غريه من الخرباء إلثبات حالة من الحاالت كان لعضو 

النيابة العامة أن يصدر أمراً بندبه ليقدم تقريراً عن املهمة التي يكلف بها.

ولعضو النيابة العامة أن يحرض وقت مبارشة الخبري مهمته، ويجوز للخبري أن يؤدي مهمته 

بغري حضور الخصوم.

المادة )97)
إذا كان الخبري غري مقيد اسمه يف الجدول وجب أن يحلف أمام عضو النيابة العامة مييناً بأن 

يؤدي عمله بالصدق واألمانة.
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المادة )98)
يقدم الخبري تقريره كتابة ويحدد عضو النيابة العامة للخبري ميعاداً لتقدميه وله أن يستبدل 

به خبرياً آخر إذا مل يقدم التقرير يف امليعاد املحدد أو استدعى التحقيق ذلك.

الفرع السادس: االستجواب والمواجهة

المادة )99)
يدون جميع  أن  التحقيق  املتهم ألول مرة يف  العامة عند حضور  النيابة  يجب عىل عضو 

البيانات الخاصة بإثبات شخصيته ويحيطه علاًم بالتهمة املنسوبة إليه ويثبت يف املحرض ما 

قد يبديه يف شأنها من أقوال.

المادة )100)
ن محامي املتهم من حضور التحقيق معه واالطالع عىل أوراق التحقيق ما مل  يجب أن مُيكَّ

ير عضو النيابة العامة غري ذلك ملصلحة التحقيق.

الفرع السابع: التكليف بالحضور وأمر القبض واإلحضار

المادة )101)
لعضو النيابة العامة أن يصدر حسب األحوال أمراً بتكليف املتهم بالحضور أو بالقبض عليه وإحضاره.

ويجب أن يشتمل كل أمر عىل اسم املتهم ولقبه ومهنته وجنسيته ومحل إقامته والتهمة 

املنسوبة إليه وتاريخ األمر ومكان وزمان الحضور واسم عضو النيابة العامة وإمضائه والختم 

املتهم  عىل  بالقبض  العامة  السلطة  أفراد  تكليف  واإلحضار  القبض  أمر  ويشمل  الرسمي 

وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض طوعاً الحضور يف الحال.

وتعلن األوامر إىل املتهم مبعرفة أفراد السلطة العامة وتسلم له صورة منها.

المادة )102)
إذا مل يحرض املتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول، أو إذا خيف هربه أو مل يكن 

له محل إقامة معروف، أو كانت الجرمية يف حالة تلبس جاز لعضو النيابة العامة أن يصدر 

أمراً بالقبض عىل املتهم وإحضاره ولو كانت الواقعة مام ال يجوز فيها حبس املتهم احتياطياً.

المادة )103)
تكون األوامر التي يصدرها عضو النيابة العامة نافذة يف جميع مناطق الدولة وال يجوز تنفيذ 

أوامر القبض واإلحضار بعد ميض ستة أشهر من تاريخ صدورها ما مل يعتمدها عضو النيابة 

العامة ملدة أخرى.

المادة )104)
يودع  ذلك،  تعذر  وإذا  عليه،  املقبوض  فوراً  يستجوب  أن  العامة  النيابة  عضو  يجب عىل 

أحد األماكن املخصصة للحبس إىل حني استجوابه، ويجب أال تزيد مدة إيداعه عىل أربع 

وعرشين ساعة، فإذا مضت هذه املدة وجب عىل القائم عىل إدارة ذلك املكان إرساله إىل 

النيابة العامة وعليها أن تستجوبه يف الحال وإال أمرت بإخالء سبيله.

المادة )105)
بني  العالقات  تنظيم  شأن  1973 يف  لسنة   )11( رقم  االتحادي  القانون  أحكام  مراعاة  مع 

اإلمارات األعضاء يف االتحاد إذا قبض عىل املتهم خارج دائرة املحكمة التي يجري التحقيق 

فيها، يرسل إىل النيابة العامة بالجهة التي قبض عليه فيها فوراً وعليها أن تتحقق من جميع 

البيانات الخاصة بشخصه، ثم تحيله إىل النيابة العامة بدائرة املحكمة التي يجري التحقيق 

بها عن طريق السلطات العامة التي يتعني عليها إيصاله بأرسع وقت.

العامة  النيابة  بالنقل، يخطر عضو  فإذا اعرتض املتهم عىل نقله أو كانت حالته ال تسمح 

املحقق بذلك، وعليه أن يصدر أمره فوراً مبا يتبع.
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الفرع الثامن: أمر الحبس االحتياطي

المادة )106)
لعضو  يجوز  واملرشدين  الجانحني  األحداث  قانون  يف  عليها  املنصوص  األحكام  مراعاة  مع 

النيابة العامة بعد استجواب املتهم أن يصدر أمراً بحبسه احتياطياً إذا كانت الدالئل كافية 

وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بغري الغرامة.

المادة )107))1)
يجب أن يشتمل أمر الحبس فضاًل عن البيانات الواردة يف الفقرة الثانية من املادة )101( 

عىل تكليف القائم عىل إدارة املكان املخصص للحبس بقبول املتهم ووضعه فيه مع بيان 

عليها يف  املنصوص  األحكام  الحبس  أمر  الواقعة، وترسي عىل  املنطبقة عىل  القانون  مادة 

الفقرة األخرية من املادة )108(. 

المادة )108)
يجب عند إيداع املتهم املكان املخصص للحبس أن تسلم إىل القائم عىل إدارته صورة من 

أمر الحبس بعد توقيعه عىل األصل باالستالم.

العامة  السلطة  أفراد  ألحد  يسمح  أن  للحبس  املخصص  املكان  إدارة  عىل  للقائم  يجوز  وال 

أن  العامة، وعليه  النيابة  كتايب من  بإذن  إال  املكان  ذلك  داخل  احتياطياً  باملحبوس  باالتصال 

يدون يف الدفرت املعد لذلك اسم الشخص الذي سمح له ووقت املقابلة وتاريخ ومضمون اإلذن.

المادة )109)
املتهم  اتصال  بعدم  يأمر  أن  التحقيق  إجراءات  رضورة  اقتضت  إذا  العامة  النيابة  لعضو 

املحبوس احتياطياً بغريه من املحبوسني وأال يزوره أحد، وذلك بدون إخالل بحق املتهم يف 

االتصال دامئاً باملدافع عنه عىل انفراد.

)1( املادة )107( استبدلت بالقانون رقم )29( لسنة 2005.

المادة )110)
األمر بالحبس الصادر من النيابة العامة يكون بعد استجواب املتهم وملدة سبعة أيام يجوز 

تجديدها ملدة أخرى ال تزيد عىل أربعة عرش يوماً.

املشار  املدد  انقضاء  بعد  احتياطياً  املتهم  استمرار حبس  التحقيق  استلزمت مصلحة  فإذا 

إليها يف الفقرة السابقة، وجب عىل النيابة العامة أن تعرض األوراق عىل أحد قضاة املحكمة 

الجزائية املختصة ليصدر أمره بعد االطالع عىل األوراق وسامع أقوال املتهم مبد الحبس ملدة 

ال تجاوز ثالثني يوماً قابلة للتجديد أو اإلفراج عنه بضامن أو بغري ضامن.

وللمتهم أن يتظلم إىل رئيس املحكمة من األمر الصادر يف غيبته مبد الحبس وذلك خالل 

ثالثة أيام من تاريخ إبالغه األمر أو علمه به.

الفرع التاسع: اإلفراج المؤقت

المادة )111))1)
ال يجوز اإلفراج املؤقت عن املتهم املحبوس احتياطياً يف جرمية عقوبتها اإلعدام أو السجن املؤبد.

وللنيابة العامة األمر باإلفراج املؤقت عن املتهم املحبوس احتياطياً يف جناية أو يف جنحة 

يف كل وقت سواء من تلقاء نفسها أو بناء عىل طلب املتهم، ما مل يكن املتهم قد أحيل إىل 

املحكمة املختصة ملحاكمته فيكون اإلفراج عنه من اختصاص هذه املحكمة. 

المادة )112)
اإلفراج عىل تقديم  املؤقت وجوبياً، يجوز تعليق  اإلفراج  التي يكون فيها  الحاالت  يف غري 

ضامن شخيص أو مايل ويقدر عضو النيابة العامة أو القايض حسب األحوال مبلغ الضامن 

لتخلف املتهم عن الحضور يف أي إجراء من  املايل ويخصص هذا املبلغ ليكون جزاء كافياً 

إجراءات التحقيق والدعوى وعدم التهرب من تنفيذ الحكم والقيام بكل الواجبات األخرى 

التي تفرض عليه.

)1( املادة )111( استبدلت بالقانون رقم )29( لسنة 2005.
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المادة )113)
يدفع مبلغ الضامن من املتهم أو من غريه، ويكون ذلك بإيداع املبلغ املقدر خزانة املحكمة 

ويجوز أن يقبل من أي شخص ملئ)1( التعهد بدفع املبلغ املقدر للضامن اذا أخل املتهم 

الكتاب،  التحقيق أو بتقرير يف قلم  التعهد بذلك يف محرض  برشوط اإلفراج، ويؤخذ عليه 

ويكون للمحرض أو التقرير قوة السند التنفيذي.

المادة )114)
للامدة  إذا تخلف املتهم بغري عذر مقبول عن تنفيذ أحد االلتزامات املفروضة عليه وفقاً 

)112( يصبح الضامن املايل ملكاً للحكومة بغري حاجة إىل حكم بذلك.

ويرد مبلغ الضامن بأكمله إذا صدر يف الدعوى قرار بأن ال وجه إلقامتها أو حكم بالرباءة، 

ويجوز للمحكمة يف جميع األحوال أن تحكم برد مبلغ الضامن أو أي جزء منه أو تعفي 

الضامن من تعهده.

المادة )115) )2)
األمر الصادر باإلفراج ال مينع عضو النيابة العامة من إصدار أمر جديد بالقبض عىل املتهم 

وحبسه إذا قويت األدلة ضده أو أخل بالواجبات املفروضة عليه أو جدت ظروف تستدعي 

اتخاذ هذا اإلجراء.

وإذا كان اإلفراج صادراً من املحكمة فيكون إصدار أمر جديد بالقبض عىل املتهم من ذات 

املحكمة بناء عىل طلب النيابة العامة. 

)1( هكذا وردت يف األصل،ونرى صحتها »ملء«

)2( املادة )115( استبدلت بالقانون رقم )29( لسنة 2005.

المادة )116))1)
إذا أحيل املتهم إىل املحكمة يكون اإلفراج عنه إن كان محبوًسا، أو حبسه إن كان مفرًجا 

عنه، أو وضعه مؤقتًا تحت املراقبة اإللكرتونية إن كان محبوًسا أو مفرًجا عنه أو إلغائه، من 

اختصاص املحكمة املحال إليها.

ويف حالة الحكم بعدم االختصاص، تكون املحكمة التي أصدرت الحكم هي املختصة بالنظر 

يف طلب اإلفراج أو الحبس أو الوضع املؤقت تحت املراقبة اإللكرتونية أو إلغائه، إىل أن ترفع 

الدعوى إىل املحكمة املختصة.

المادة )117)
ال يقبل من املجني عليه أو من املدعي بالحقوق املدنية طلب حبس املتهم وال تسمع منه 

أقوال يف املناقشات املتعلقة باإلفراج عنه.

الفصل الثاني

التصرف في التهمة وفي الدعوى

المادة )118)
الدعوى وتأمر  بأن ال وجه إلقامة  الذي أجرته أن تصدر أمراً  التحقيق  العامة بعد  للنيابة 

باإلفراج عن املتهم ما مل يكن محبوساً لسبب آخر.

وال يكون صدور األمر بأن ال وجه إلقامة الدعوى يف الجنايات إال من رئيس النيابة العامة أو 

من يقوم مقامه، وال يكون نافذاً إال بعد مصادقة النائب العام عليه.

ويبني باألمر اسم املتهم ولقبه وسنه ومحل ميالده ومحل إقامته ومهنته وجنسيته وبيان 

الواقعة املنسوبة إليه ووصفها القانوين.

ويجب أن يشتمل األمر عىل األسباب التي بني عليها ويعلن القرار للمدعي بالحقوق املدنية، 

)1( املادة )116( استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم )17( لسنة 2018.
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وإذا كان قد تويف يكون اإلعالن لورثته جملة دون ذكر أسامئهم وذلك يف آخر موطن كان ملورثهم.

المادة )118 مكرر()1)
عىل  بناء  لرفعها  صالحة  الدعوى  أن  واملخالفات  الجنح  مواد  يف  العامة  النيابة  رأت  إذا 

االستدالالت التي جمعت تكلف املتهم بالحضور مبارشة أمام املحكمة الجزائية املختصة، 

وإذا رأت أنه ال محل للسري يف الدعوى تأمر بحفظها. 

المادة )119))2)
للنائب العام يف قضايا الجنح أن يلغي القرار املشار إليه يف املادة )118( من هذا القانون 

خالل الثالثة أشهر التالية لصدوره ما مل يكن قد سبق استئنافه وقيض برفضه. 

المادة )120))3)
أحالت  كافية  املتهم  األدلة عىل  أو مخالفة وأن  الواقعة جنحة  أن  العامة  النيابة  إذا رأت 

الدعوى إىل املحكمة الجزائية املختصة بنظرها. 

المادة )121)
إذا رأى رئيس النيابة العامة أو من يقوم مقامه أن الواقعة جناية وأن األدلة عىل املتهم كافية 

الواقعة جناية أو جنحة  فيام إذا كانت  قرر إحالته إىل محكمة الجنايات، وإذا وجد شكاً 

فيحيله إىل محكمة الجنايات بوصف الجناية.

)1( املادة )118 مكرر( أضيفت بالقانون رقم )29( لسنة 2005.

)2( املادة )119( استبدلت بالقانون رقم )29( لسنة 2005.

)3( املادة )120( استبدلت بالقانون رقم )29( لسنة 2005.

المادة )122)
ألنها  االختصاص  بعدم  الجنح  محكمة  من  نهائياً  فيها  الحكم  سبق  قد  الواقعة  كانت  إذا 

جناية، وجب عىل النيابة العامة أن تقرر إحالة الدعوى إىل محكمة الجنايات.

المادة )123)
إقامته  ومحل  ميالده  ومحل  وسنه  ولقبه  املتهم  اسم  عىل  باإلحالة  الصادر  األمر  يشتمل 

ومهنته وجنسيته ويعني الجرمية املسندة إليه بجميع أركانها املكونة لها، واألعذار والظروف 

املخففة أو املشددة للعقوبة، ومواد القانون املراد تطبيقها.

وتعلن النيابة العامة الخصوم بهذا األمر خالل األيام الثالثة التالية لصدوره.

المادة )124)
مع مراعاة أحكام القانون االتحادي رقم ) 11( لسنة 1973 يف شأن تنظيم العالقات القضائية 

التحقيق أكرث من جرمية واحدة من اختصاص  بني اإلمارات األعضاء يف االتحاد، إذا شمل 

محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة، تحال جميعاً بأمر إحالة واحد إىل املحكمة املختصة 

مكاناً بإحدى الجرائم.

فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة، تحال إىل املحكمة األعىل درجة.

المادة )125)
يفرج عن املتهم املحبوس احتياطياً إذا مل يشتمل األمر الصادر باإلحالة إىل املحكمة املختصة 

عىل استمرار حبسه.

المادة )126))1)
عندما تصدر النيابة العامة أمراً باإلحالة إىل املحكمة الجزائية تكلف كاًل من املتهم واملدعي 

)1( املادة )126( استبدلت بالقانون رقم )29( لسنة 2005.
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بالحقوق املدنية واملسؤول عنها أن يقدم لها يف الحال قامئة بالشهود الذين يطلب سامع 

شهادتهم أمام املحكمة مع بيان أسامئهم ومحال إقامتهم.

وتضع النيابة العامة قامئة بشهودها وبالشهود املشار إليهم يف الفقرة السابقة. وتعلن هذه 

القامئة للمتهم وللشهود املدرجني بها. 

المادة )127)
يعلن كل من الخصوم شهوده الذين مل تدرجهم النيابة العامة يف القامئة بالحضور عىل يد 

مندوب اإلعالن عىل نفقته مع إيداع مصاريف انتقالهم قلم الكتاب.

المادة )128))1)
إىل  باإلحالة  فيه  والترصف  التحقيق  من  االنتهاء  فور  القضية  ملف  العامة  النيابة  ترسل 

املحكمة املختصة. 

المادة )129)
إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إىل محكمة الجنايات يف غيبته ثم حرض أو قبض عليه تنظر 

الدعوى من جديد بحضوره أمام املحكمة.

المادة )130)
إذا طرأ بعد صدور األمر باإلحالة ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية فعىل النيابة العامة 

أن تقوم بإجرائها وتقدم املحرض إىل املحكمة.

)1( املادة )128( استبدلت بالقانون رقم )29( لسنة 2005.

المادة )131)
األمر الصادر من النيابة العامة بأن ال وجه إلقامة الدعوى مينع من العودة إىل التحقيق إال 

إذا ظهرت أدلة جديدة.

تعرض عىل  مل  التي  األخرى  واألوراق  واملحارض  الشهود  شهادة  الجديدة  األدلة  من  ويعد 

النيابة العامة ويكون من شأنها تقوية األدلة التي وجدت غري كافية أو زيادة اإليضاح املؤدي 

إىل ظهور الحقيقة.

الباب الثالث

استئناف األوامر والقرارات الصادرة

في مرحلة التحقيق

المادة )132)
للنيابة العامة أن تستأنف القرار الصادر من القايض باإلفراج املؤقت عن املتهم املحبوس 

احتياطياً وال يجوز تنفيذ القرار الصادر باإلفراج قبل انقضاء ميعاد االستئناف وال قبل الفصل 

فيه إذا رفع يف هذا امليعاد.

المادة )133)
للمدعي بالحقوق املدنية استئناف القرار الصادر من النيابة العامة بأن ال وجه إلقامة الدعوى 

النتفاء التهمة أو ألن الواقعة ال يعاقب عليها القانون أو ألن األدلة عىل املتهم غري كافية.
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المادة )134))1)
يحصل االستئناف املنصوص عليه يف املادتني )132( و)133( من هذا القانون بتقرير يف القلم 

الجزايئ، ويكون ميعاد االستئناف أربعاً وعرشين ساعة يف الحالة املنصوص عليها يف املادة 

)132( وعرشة أيام يف الحالة املنصوص عليها يف املادة ) 133(.

األمر  إعالن  تاريخ  ومن  العامة  النيابة  إىل  بالنسبة  القرار  تاريخ صدور  من  امليعاد  ويبدأ 

بالنسبة لباقي الخصوم. 

المادة )135))2)
يحدد للمستأنف يف تقرير االستئناف تاريخ الجلسة، ويكون هذا التاريخ يف خالل ثالثة أيام، 

النيابة  التي حددت وترسل  الجلسة  بالحضور يف  اآلخرين  الخصوم  العامة  النيابة  وتكلف 

العامة األوراق فوراً إىل القلم الجزايئ. 

المادة )136)
الباب  إليها يف هذا  تنظر محكمة االستئناف يف طلبات استئناف األوامر والقرارات املشار 

يف غري عالنية، ولها أن تنظرها يف غري األيام املعينة النعقادها أو يف غري مقر املحكمة كلام 

اقتضت الحال ذلك.

المادة )137))3)
تصدر محكمة االستئناف قراراتها يف الطعن يف األمر بأن ال وجه إلقامة الدعوى بعد االطالع 

عىل األوراق وسامع اإليضاحات التي ترى لزوم طلبها من الخصوم، ولها أن تجري ما ترى 

لزومه للفصل يف االستئناف املرفوع أمامها من تحقيقات تكميلية أو أن تندب لذلك أحد 

أعضائها أو النيابة العامة.

)1( املادة )134( استبدلت بالقانون رقم )29( لسنة 2005.

)2( املادة )135( استبدلت بالقانون رقم )29( لسنة 2005.

)3( املادة )137( استبدلت بالقانون رقم )29( لسنة 2005.

وعىل املحكمة االستئنافية عند إلغاء األمر بأال وجه إلقامة الدعوى أن تعيدها إىل النيابة العامة 

بقرار مسبب مبيناً فيه الجرمية وأركانها ونص القانون املنطبق عليها، وذلك إلحالتها إىل املحكمة 

الجزائية املختصة.

وتكون القرارات الصادرة من محكمة االستئناف يف جميع األحوال غري قابلة للطعن. 

المادة )138)
ملحكمة االستئناف عند نظر االستئناف املرفوع عن األمر الصادر باإلفراج عن املتهم املحبوس 

احتياطياً أن تأمر مبد حبسه، وإذا مل يفصل يف االستئناف خالل ثالثة أيام من تاريخ التقرير 

به وجب تنفيذ األمر الصادر باإلفراج فوراً.
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الباب األول

االختصاص

الفصل األول

االختصاص في المواد الجزائية

المادة )139) )1)
االبتدائية  املحكمة  تختص  الجرائم،  من  العليا  االتحادية  املحكمة  به  تختص  ما  عدا  فيام 

مشكلة من ثالثة قضاة بنظر الجنايات التي تحيلها إليها النيابة العامة ويشار إليها يف هذا 

الجنح  قضايا  جميع  بنظر  فرد  قاض  من  مشكلة  تختص  كام  الجنايات،  مبحكمة  القانون 

واملخالفات ويشار إليها يف هذا القانون مبحكمة الجنح.

واستثناًء من أحكام هذا القانون، لوزير العدل بعد أخذ رأي املجلس األعىل للقضاء االتحادي، 

ولرؤساء الجهات القضائية املحلية بحسب األحوال، ووفًقا للقوانني املنظمة ألعاملها، وضع 

القواعد املنظمة لعمل محكمة اليوم الواحد مبحكمة الجنح وتحديد اختصاصاتها وإعالن 

الخصوم ونظام جلساتها وغري ذلك من اإلجراءات.

المادة )140)
إذا تبني ملحكمة الجنح أن الواقعة جناية تحكم بعدم اختصاصها وتعيد األوراق إىل النيابة 

العامة التخاذ اإلجراءات القانونية املقررة.

)1(  املادة )139 - الفقرة األخرية( أضيفت مبرسوم بقانون اتحادي رقم )17( لسنة 2018.

الكتاب الثالث

المحاكم
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المادة )141)
إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كام هي مبينة يف أمر اإلحالة وقبل تحقيقها بالجلسة 

ُتَعدُّ جنحة، فعليها أن تحكم بعدم االختصاص وتحيلها إىل محكمة الجنح.

المادة )142)
يتعني االختصاص باملكان الذي وقعت فيه الجرمية.

المادة )143)
يف حالة الرشوع تعترب الجرمية قد وقعت يف كل محل وقع فيه عمل من أعامل البدء يف التنفيذ، 

ويف الجرائم املستمرة يعترب مكاناً للجرمية كل محل تقوم فيه حالة االستمرار ويف جرائم االعتياد 

والجرائم املتتابعة يعترب مكاناً للجرمية كل محل يقع فيه أحد األفعال الداخلة فيها.

المادة )144)
إذا وقعت يف الخارج جرمية من الجرائم التي ترسي عليها أحكام القانون الوطني ترفع عىل 

مرتكبها الدعوى أمام املحاكم الجزائية يف العاصمة.

المادة )145)
إذا قدم متهم أو أكرث عن جرمية واحدة أو عن جرائم مرتبطة شملها تحقيق واحد إىل جهتني 

من جهات الحكم وكانت كلتاهام مختصة، تحال الدعوى إىل املحكمة التي قدمت إليها أوالً.

المادة )146)
إذا تبينت املحكمة يف أية حالة كانت عليها الدعوى أنها غري مختصة بنظرها تقيض بعدم 

اختصاصها ولو بغري طلب.

الفصل الثاني

االختصاص بالدعوى المدنية وبالمسائل التي يتوقف 

عليها الفصل في الدعوى الجزائية

المادة )147)
أمام  الجرمية  من  الناشئ  الرضر  بتعويض  قيمتها  بلغت  مهام  املدنية  الدعوى  رفع  يجوز 

املحكمة الجزائية لنظرها مع الدعوى الجزائية وذلك بعد سداد الرسوم املقررة قانوناً.

المادة )148)
تختص املحكمة الجزائية بالفصل يف جميع املسائل التي يتوقف عليها الحكم يف الدعوى 

املرفوعة أمامها ما مل ينص القانون عىل خالف ذلك.

المادة )149)
إذا كان الحكم يف الدعوى الجزائية يتوقف عىل نتيجة الفصل يف دعوى جزائية أخرى وجب 

وقف األوىل حتى يتم الفصل يف الثانية.

المادة )150)
إذا كان الحكم يف الدعوى الجزائية يتوقف عىل الفصل يف مسألة من مسائل األحوال الشخصية، 

جاز للمحكمة الجزائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو للمدعي بالحقوق املدنية أو 

للمجني عليه - حسب األحوال - أجاًل لرفع املسألة املذكورة إىل الجهة ذات االختصاص وال 

مينع وقف الدعوى من اتخاذ اإلجراءات أو التحقيقات الرضورية أو املستعجلة.
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المادة )151)
إذا انقىض األجل املشار إليه يف املادة السابقة ومل ترفع الدعوى إىل الجهة ذات االختصاص 

يجوز للمحكمة أن ترصف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها كام يجوز أن تحدد للخصم 

أجاًل آخر إذا رأت أن هناك أسباباً تربره.

المادة )152)
تتبع املحاكم الجزائية يف املسائل غري الجزائية التي تفصل فيها تبعاً للدعوى الجزائية طرق 

اإلثبات املقررة يف القانون الخاص بتلك املسائل.

الفصل الثالث

تنازع االختصاص

المادة )153)
إذا صدر حكامن نهائيان باالختصاص أو بعدم االختصاص يف موضوع واحد يرفع طلب تعيني 

املحكمة املختصة إىل املحكمة االتحادية العليا وفقاً للامدتني التاليتني.

المادة )154)
لكل من النيابة العامة والخصوم يف الدعوى تقديم طلب تعيني املحكمة املختصة بعريضة 

مشفوعة باألوراق املؤيدة لهذا الطلب.

وتأمر املحكمة املرفوع إليها الطلب خالل أربع وعرشين ساعة من تقدميه بإيداع األوراق 

قلم الكتاب.

التالية  أيام  الثالثة  خالل  اإليداع  بهذا  اآلخرين  الخصوم  يعلن  أن  الكتاب  قلم  عىل  ويجب 

لحصوله ليطلع كل منهم عليها ويقدم مذكرة بأقواله خالل العرشة أيام التالية إلعالنه باإليداع.

ويرتتب عىل أمر اإليداع وقف السري يف الدعوى املقدم بشأنها الطلب ما مل تر املحكمة غري ذلك.

المادة )155)
تعني املحكمة املرفوع إليها الطلب - بعد االطالع عىل األوراق - املحكمة املختصة، وتفصل 

أيضاً يف شأن اإلجراءات واألحكام التي تكون قد صدرت من املحكمة األخرى التي قضت 

بإلغاء اختصاصها.

الباب الثاني

إجراءات المحاكمة

الفصل األول

أحكام عامة

الفرع األول: إعالن الخصوم

المادة )156))1)
إذا أحيلت الدعوى إىل إحدى املحاكم الجزائية كلفت النيابة العامة املتهم بالحضور أمام 

املحكمة املختصة املبينة بأمر اإلحالة. 

المادة )157)
يجوز االستغناء عن تكليف املتهم بالحضور أمام املحكمة إذا حرض الجلسة ووجهت إليه 

التهمة من النيابة العامة وقبل املتهم املحاكمة.

)1( املادة )156( استبدلت بالقانون رقم )29( لسنة 2005.
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المادة )158))1)
يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام املحكمة قبل انعقاد الجلسة مبدة ال تقل عن يوم كامل 

يف املخالفات وثالثة أيام يف الجنح وعرشة أيام يف الجنايات.

وتذكر يف ورقة التكليف بالحضور التهمة ومواد القانون التي تنص عىل العقوبة. 

المادة )159)
بالطرق  أو محل عمله  إقامته  أو يف محل  املتهم،  بالحضور لشخص  التكليف  ورقة  تعلن 

املقررة يف قانون اإلجراءات أمام املحاكم املدنية.

وإذا مل يؤد البحث إىل معرفة محل إقامة املتهم أو محل عمله يسلم اإلعالن ملركز الرشطة 

الذي يتبعه آخر محل كان يقيم املتهم فيه ويعترب املكان الذي وقعت فيه الجرمية كآخر 

محل إقامة للمتهم ما مل يثبت خالف ذلك.

ويجوز يف الجنح واملخالفات أن يكون اإلعالن بوساطة أحد أفراد السلطة العامة.

الفرع الثاني: نظام الجلسة وإجراءاتها

المادة )160))2)
يجب عىل املتهم يف جناية أو جنحة معاقباً عليها بغري الغرامة أن يحرض بنفسه، أما يف الجنح 

األخرى ويف املخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكياًل لتقديم دفاعه، وذلك كله بغري اإلخالل 

مبا للمحكمة من الحق يف أن تأمر بحضوره شخصياً.

ومع ذلك يجوز يف جميع األحوال أن يحرض وكيله أو أحد أقاربه أو أصهاره ويبدي عذر 

املتهم  لحضور  ميعاداً  تعني  مقبول  العذر  أن  املحكمة  رأت  فإذا  الحضور،  عدم  يف  املتهم 

أمامها، وعىل النيابة العامة تبليغه بهذا امليعاد. 

)1( املادة )158( استبدلت بالقانون رقم )29( لسنة 2005.

)2( املادة )160( استبدلت بالقانون رقم )29( لسنة 2005.

المادة )161) )1)
يجــب أن تكــون الجلســة علنيــة، ويجــوز للمحكمــة مــع ذلــك مراعــاة للنظــام العــام، أو 

محافظــة عــىل اآلداب، أن تأمــر بســامع الدعــوى كلهــا أو بعضهــا يف جلســة رسيــة أو أن 

متنــع فئــات معينــة مــن الحضــور فيهــا.

ــواردة  ــرض ال ــىل الع ــة ع ــم الواقع ــة يف الجرائ ــات رسي ــون الجلس ــوال تك ــع األح ويف جمي

بالفصــل الخامــس مــن البــاب الســابع مــن الكتــاب الثــاين مــن قانــون العقوبــات املشــار إليــه.

المادة )162)
أن  املحكمة  وعىل  الجزائية،  املحاكم  جلسات  العامة  النيابة  أعضاء  أحد  يحرض  أن  يجب 

تسمع أقواله وتفصل يف طلباته.

المادة )163)
يف  له  يكون  املحاماة  قانون  أحكام  مراعاة  ومع  برئيسها،  منوطان  وإدارتها  الجلسة  ضبط 

سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإذا مل ميتثل ومتادى كان للمحكمة 

أو بغرامة مائة درهم، ويكون حكمها  أربعا وعرشين ساعة  الفور بحبسه  أن تحكم عىل 

بذلك نهائياً.

وللمحكمة إىل ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم أو القرار الذي أصدرته بناء عىل 

الفقرة السابقة.

المادة )164)
ميثل املتهم أمام املحكمة بغري قيود وال أغالل، وإمنا تجري عليه املالحظة الالزمة.

وال يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إال إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك، ويف 

هذه الحالة تستمر اإلجراءات إىل أن ميكن السري فيها بحضوره، وعىل املحكمة أن تطلعه 

عىل ما تم يف غيبته من اإلجراءات.

)1( املادة )161 – فقرة ثانية( أضيفت مبرسوم بقانون اتحادي رقم )17( لسنة 2018.
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المادة )165))1)
املتهم عن اسمه ولقبه  الخصوم والشهود، ويسأل  باملناداة عىل  الجلسة  التحقيق يف  يبدأ 

ومهنته وجنسيته ومحل إقامته ومولده، وتتىل التهمة املوجهة إليه، ثم تقدم النيابة العامة 

بارتكاب  معرتفاً  كان  إذا  عام  يسأل  ثم  طلباتهام،   - وجد  إن   - املدنية  بالحقوق  واملدعي 

الواقعة املسندة إليه، فإذا اعرتف يجوز للمحكمة االكتفاء باعرتافه والحكم عليه بغري سامع 

باإلعدام  الجرمية مام يعاقب عليها  اإلثبات ما مل تكن  الشهود وإال فتسمع شهادة شهود 

فيتوجب عىل املحكمة استكامل التحقيق.

ويكون توجيه األسئلة لهؤالء الشهود من النيابة العامة ثم من املجني عليه إن كان حارضاً 

ثم من املدعي بالحقوق املدنية يف ما يتعلق بادعائه ثم من املتهم ثم من املسؤول عن 

الحقوق املدنية، وللنيابة العامة ثم للمجني عليه ثم للمدعي بالحقوق املدنية أن يستجوب 

الشهود املذكورين مرة ثانية إليضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها يف أجوبتهم، عىل أن 

تستمع املحكمة شهادة كل شاهد عىل انفراد. 

المادة )166) )2)
بعد سامع شهود اإلثبات تستمع املحكمة إىل شهود النفي ويكون سؤالهم من املتهم أوال، 

ثم من املسؤول عن الحقوق املدنية، ثم النيابة العامة، ثم املدعي بالحقوق املدنية وللمتهم 

واملسؤول عن الحقوق املدنية أن يوجها للشهود املذكورين أسئلة ثانية إليضاح الوقائع التي 

أدوا الشهادة عنها يف إجابتهم عن األسئلة التي وجهت إليهم. ولكل من الخصوم أن يطلب 

إعادة سامع الشهود املذكورين إليضاح أو تحقيق الوقائع التي أدوا شهادتهم عنها أو أن 

يطلب سامع شهود غريهم لهذا الغرض. 

)1( املادة )165( استبدلت بالقانون رقم )29( لسنة 2005.

)2( املادة )166( استبدلت بالقانون رقم )29( لسنة 2005.

المادة )167)
تسمع  ومن  املحكمة،  أمام  الشهادة  لتأدية  واحداً  واحداً  بأسامئهم  الشهود  عىل  ينادى 

شهادته منهم يبقى يف قاعة الجلسة إىل حني إقفال باب املرافعة ما مل ترخص له املحكمة 

بالخروج، ويجوز عند االقتضاء أن يبعد شاهد أثناء سامع شاهد آخر، كام يجوز مواجهة 

الشهود بعضهم ببعض.

المادة )168) )1)
للمحكمة يف أية حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للشهود أي سؤال ترى لزومه إلظهار 

الحقيقة أو أن تأذن للخصوم بذلك.

ويجب عليها منع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت غري متعلقة بالدعوى، أو غري جائزة القبول.

ويجب عليها أن متنع عن الشاهد كل كالم بالترصيح أو التلميح وكل إشارة مام ينبني عليه 

اضطراب أفكاره أو تخويفه.

ولها أن متتنع عن سامع شهادة شهود عن وقائع ترى أنها واضحة وضوحاً كافياً. 

المادة )169)
بعد سامع شهود اإلثبات وشهود النفي، يجوز للنيابة العامة وللمتهم ولكل من باقي الخصوم 

يف الدعوى أن يتكلم، ويف كل األحوال يكون املتهم آخر من يتكلم.

إذا  الكالم  يف  االسرتسال  من  عنهم  واملدافعني  الخصوم  وباقي  املتهم  متنع  أن  وللمحكمة 

خرجوا عن موضوع الدعوى أو كرروا أقوالهم.

المادة )170)
إذا حرض املتهم الغائب قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم وجب إعادة نظر الدعوى يف حضوره.

)1( املادة )168( استبدلت بالقانون رقم )29( لسنة 2005.



الفهرسنسخة إلكترونية  تصدر عن  دار نشر معهد دبي القضائي

63 62

قانون اإلجراءات الجزائية لدولة اإلمارات العربية المتحدة

المادة )171)
رئيس  منه  كل صفحة  عىل  ويوقع  املحاكمة،  جلسة  يف  يجري  مبا  يحرر محرض  أن  يجب 

املحكمة وكاتبها.

ويشتمل هذا املحرض عىل تاريخ الجلسة، ويبني به ما إذا كانت علنية أو رسية وأسامء القضاة 

وشهادة  عنهم  واملدافعني  الخصوم  وأسامء  والكاتب  بالجلسة  الحارض  العامة  النيابة  وعضو 

الشهود وأقوال الخصوم، ويشار فيه إىل األوراق التي تليت وسائر اإلجراءات التي متت، وتدون 

به الطلبات التي قدمت أثناء نظر الدعوى وما قيض به يف املسائل الفرعية ومنطوق األحكام 

الصادرة وغري ذلك مام يجري يف الجلسة.

الفرع الثالث: الشهود واألدلة األخرى

المادة )172))1)
أفراد  أحد  أو  اإلعالن  مندوب  بوساطة  الخصوم  طلب  عىل  بناء  بالحضور  الشهود  يكلف 

السلطة العامة قبل الجلسة بأربع وعرشين ساعة عىل األقل باإلضافة إىل مواعيد املسافة، 

ويجوز أن يحرض الشاهد يف الجلسة بغري إعالن بناء عىل طلب الخصوم.

وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعي وتسمع أقوال أي شخص ولو بإصدار أمر بالضبط 

واإلحضار إذا دعت الرضورة لذلك، ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور يف جلسة أخرى. 

المادة )173)
إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام املحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بعد سامع 

أقوال النيابة العامة بالغرامة التي ال تجاوز ألف درهم.

ويجوز للمحكمة إذا رأت شهادته رضورية أن تؤجل الدعوى إلعادة تكليفه بالحضور ولها 

أن تأمر بضبطه وإحضاره.

وإذا حرض الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة ثانية أو من تلقاء نفسه أو أبدى عذراً مقبوالً 

)1( املادة )172( استبدلت بالقانون رقم )29( لسنة 2005.

جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سامع أقوال النيابة العامة.

وإذا مل يحرض الشاهد يف املرة الثانية جاز الحكم عليه بغرامة ال تجاوز ضعف الحد األقىص 

املقرر يف الفقرة األوىل، وللمحكمة أن تأمر بضبطه وإحضاره يف ذات الجلسة أو يف جلسة 

أخرى تؤجل إليها الدعوى.

المادة )174)
إذا مل يحرض الشاهد أمام املحكمة حتى صدور الحكم يف الدعوى جاز له التظلم من حكم 

الغرامة للمحكمة التي أصدرت الحكم.

المادة )175)
إذا اعتذر الشاهد مبرضه أو بأي عذر آخر عن عدم إمكانه الحضور لتأدية الشهادة فللمحكمة 

أن تنتقل إليه وتسمع شهادته بعد إخطار النيابة العامة وباقي الخصوم وللخصوم أن يحرضوا 

بأنفسهم أو بوساطة وكالئهم وأن يوجهوا للشاهد األسئلة التي يرون لزوم توجيهها إليه.

وإذا تبني للمحكمة بعد انتقالها إليه، عدم صحة العذر جاز لها بعد سامع أقوال النيابة العامة 

أن تحكم عليه بالحبس مدة ال تزيد عىل ثالثة أشهر أو بالغرامة التي ال تجاوز ألفي درهم.

المادة )176)
تطبق فيام يخص الشهود أحكام املادة )91( من هذا القانون.

المادة )177)
جمع  محرض  يف  أو  االبتدايئ  التحقيق  يف  أبديت  التي  الشهادة  تالوة  تقرر  أن  للمحكمة 

االستدالالت أو بعد حلف اليمني طبقاً ألحكام املادة )40( من هذا القانون إذا تعذر سامع 

الشاهد ألي سبب من األسباب.
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المادة )178)
إذا قرر الشاهد أنه مل يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتىل من شهادته التي أقرها يف 

التحقيق أو من أقواله يف محرض جمع االستدالالت الجزء الخاص بهذه الواقعة.

وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها يف الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.

المادة )179))1)
للمحكمة أن تأمر ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى بتقديم أي دليل تراه الزماً إلظهار الحقيقة. 

المادة )180))2)
للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء عىل طلب الخصوم أن تعني خبرياً أو أكرث يف الدعوى 

وإذا تطلب األمر تعيني لجنة من الخرباء وجب أن يكون عددهم وتراً.

ولها من تلقاء نفسها أن تأمر بإعالن الخرباء ملناقشتهم يف ما ورد يف التقارير املقدمة منهم 

يف التحقيق االبتدايئ أو أمام املحكمة وعليها إجراء ذلك إذا طلبه الخصوم.

وإذا تعذر تحقيق دليل أمام املحكمة، جاز لها االنتقال لتحقيقه. 

الفرع الرابع: دعوى التزوير الفرعية

المادة رقم )181))3)
للنيابة العامة ولسائر الخصوم يف أية حالة كانت عليها الدعوى، أن يطعنوا بالتزوير يف أية 

ورقة من أوراق القضية مقدمة فيها.

ويحصل الطعن بتقرير يف محرض الجلسة، ويجب أن يعني يف الورقة املطعون فيها بالتزوير 

موضعه واألدلة عىل التزوير. 

)1( املادة )179( استبدلت بالقانون رقم )29( لسنة 2005.

)2( املادة )180( استبدلت بالقانون رقم )29( لسنة 2005.

)3( املادة )181( استبدلت بالقانون رقم )29( لسنة 2005.

المادة )182)
املطعون  الورقة  عىل  يتوقف  فيها  الفصل  أن  الدعوى  أمامها  املنظورة  املحكمة  رأت  إذا 

فيها وأن هناك وجهاً للسري يف تحقيق أدلة التزوير فلها أن تحيل األوراق إىل النيابة العامة 

وتوقف الدعوى إىل أن يفصل يف التزوير من الجهة املختصة، ولها إذا كان الفصل يف واقعة 

التزوير يدخل يف اختصاصها أن تحقق الطعن بنفسها وتفصل يف صحة الورقة.

ويجوز أن تحكم هذه املحكمة عىل مدعي التزوير بغرامة ال تجاوز ألف درهم يف حالة 

صدور حكم أو قرار بعدم وجود تزوير.

المادة )183)
إذا حكم بتزوير ورقة رسمية كلها أو بعضها، تأمر املحكمة التي حكمت بالتزوير بإلغائها أو 

تصحيحها حسب األحوال، ويحرر بذلك محرض يؤرش عىل الورقة مبقتضاه.

الفرع الخامس : المتهمون المصابون بعاهة 

عقلية أو مرض نفسي

المادة )184))1)
إذا دعا األمر إىل فحص حالة املتهم العقلية أو النفسية جاز لرئيس النيابة أثناء التحقيق 

تحت  احتياطياً  إذا كان محبوساً  املتهم  الدعوى األمر بوضع  أمامها  املنظورة  أو للمحكمة 

املالحظة يف مأوى عالجي مخصص لذلك ملدد متعاقبة بحيث ال يزيد كل منها عىل خمسة 

العامة  النيابة  تستكمل  فإذا مل  يوماً،  وأربعني  يزيد مجموعها عىل خمسة  يوماً، وال  عرش 

إجراءات التحقيق مع املتهم واقتىض األمر زيادة مدة الحبس االحتياطي وجب عىل رئيس 

ملدة  االحتياطي  الحبس  باستمرار  قرارها  إلصدار  املختصة  املحكمة  إىل  األمر  رفع  النيابة 

معينة أو اإلفراج عن املتهم.

)1( املادة )184( استبدلت بالقانون رقم )29( لسنة 2005.
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ويجوز إذا مل يكن املتهم محبوساً احتياطياً أن يأمر رئيس النيابة أو املحكمة املختصة بوضع 

املتهم تحت املالحظة يف أي مكان آخر. 

المادة )185)
إذا ثبت أن املتهم غري قادر عىل الدفاع عن نفسه بسبب حالة جنون أو اختالل أو ضعف 

عقيل أو مرض نفيس جسيم طرأ بعد وقوع الجرمية يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته 

حتى يزول ذلك السبب.

ويودع املتهم يف هذه الحالة مأوى عالجياً بأمر من النيابة العامة أو املحكمة املنظورة أمامها 

الدعوى حسب األحوال.

وال يحول وقف الدعوى دون اتخاذ إجراءات التحقيق التي يرى إنها مستعجلة والزمة.

المادة )186)
تخصم املدة التي يقضيها املتهم يف املأوى العالجي طبقاً للامدتني السابقتني من مدة العقوبة 

أو التدابري التي يحكم بها عليه.

المادة )187))1(
إذا صدر أمر بأن ال وجه إلقامة الدعوى أو حكم برباءة املتهم وكان ذلك بسبب حالة جنون 

أو اختالل عقيل أو ضعف عقيل أو مرض نفيس جسيم، تأمر الجهة التي أصدرت األمر أو 

الحكم بإيداع املتهم مأوى عالجياً إىل أن تقرر هذه الجهة إخالء سبيله، وذلك بعد االطالع 

عىل تقرير الجهة املودع لديها املتهم وسامع أقوال النيابة العامة يف األحوال التي ال يكون 

األمر صادراً منها، وبعد التثبت من أن املتهم قد عاد إليه رشده أو زالت عنه خطورته. 

)1( املادة )187( استبدلت بالقانون رقم )29( لسنة 2005.

الفرع السادس : حماية المجني عليهم الصغار والمعتوهين

المادة )188))1)
يجوز عند الرضورة يف كل جرمية تقع عىل نفس الصغري الذي مل يتم الخامسة عرشة من 

عمره أن يؤمر بتسليمه إىل شخص مؤمتن يتعهد مبالحظته واملحافظة عليه أو إىل جهة رعاية 

معرتف بها من وزارة العمل والشؤون االجتامعية حتى يفصل يف الدعوى.

وإذا وقعت الجرمية عىل شخص معتوه، جاز أن يصدر األمر بإيداعه مؤقتاً يف مصحة أو 

مأوى عالجي، أو تسليمه إىل شخص مؤمتن حسب األحوال وذلك إىل أن يفصل يف الدعوى.

ويف جميع األحوال يصدر األمر بذلك من املحكمة املختصة. 

الفصل الثاني

إجراءات خاصة بمحاكم الجنح والمخالفات

المادة )189)
إذا مل يحرض الخصم املكلف بالحضور حسب القانون يف اليوم املبني بورقة التكليف بالحضور 

ومل يرسل وكياًل عنه يف األحوال التي يسوغ فيها ذلك، تحكم املحكمة يف الدعوى غيابياً.

أمام  حرض  قد  بعضهم  وكان  واحدة،  واقعة  عن  أشخاص  عدة  عىل  الدعوى  رفعت  وإذا 

املحكمة والبعض اآلخر مل يحرض وجب عىل املحكمة تأجيل نظر الدعوى إىل جلسة تالية 

إلعادة إعالن من مل يحرض من الغائبني، ويعترب الحكم يف الدعوى حضورياً يف حقهم جميعاً.

المادة )190)
يعترب الحكم حضورياً بالنسبة إىل كل من يحرض من الخصوم عند النداء عىل الدعوى ولو 

غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور يف الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى.

)1( املادة )188( استبدلت بالقانون رقم )29( لسنة 2005.
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المادة )191)
يف األحوال املتقدمة التي يعترب الحكم فيها حضورياً، يجب عىل املحكمة أن تحقق الدعوى 

أمامها كام لو كان الخصم حارضاً.

الفصل الثالث

إجراءات خاصة بمحاكم الجنايات

المادة )192)
تشكل بكل محكمة ابتدائية دائرة أو أكرث للجنايات تؤلف من ثالثة من قضاتها.

المادة )193)
يشمل اختصاص محكمة الجنايات النطاق اإلقليمي الختصاص املحكمة االبتدائية يف مقر 

هذه املحكمة، ويجوز أن تنعقد يف أي مكان آخر داخل دائرة اختصاصها.

المادة )194))1)
يجب عىل املحامي املنتدب أو املوكل من قبل املتهم أن يدافع عنه يف الجلسة أو ينيب عنه 

من يقوم مقامه، وإال حكم عليه بغرامة ال تجاوز ألف درهم مع عدم اإلخالل باملحاكمة 

التأديبية إذا اقتضتها الحال.

 ويعترب الحكم الصادر بالغرامة نهائياً.

يف  الحضور  من  منعه  مقبوالً  عذراً  لديه  أن  لها  ثبت  إذا  الغرامة  من  إعفاءه  وللمحكمة 

الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غريه. 

)1( املادة )194( استبدلت بالقانون رقم )29( لسنة 2005.

المادة )195)
للمحامي املنتدب أن يطلب تقدير مقابل جهده عىل الخزانة العامة وتقدر املحكمة هذا 

الطعن يف هذا  له من مقابل وال يجوز  ما يكون قد قدر  تراعي يف ذلك  أن  املقابل، عىل 

التقدير بأي وجه.

المادة )196)
عىل رئيس محكمة الجنايات عند وصول ملف القضية إليه أن يرسله إىل أعضاء املحكمة 

العامة  النيابة  القضية، وتتوىل  لنظر  الذي يحدده  باليوم  املتهم والشهود  بإعالن  يأمر  وأن 

تكليفهم بالحضور.

وإذا دعت أسباب جدية لتأجيل نظر القضية فيجب أن يكون التأجيل ليوم معني.

المادة )197)
ملحكمة الجنايات أن تأمر يف جميع األحوال بضبط املتهم وإحضاره ولها أن تأمر بحبسه 

احتياطياً وأن تفرج بضامن شخيص أو مايل أو بدون ضامن عن املتهم املحبوس احتياطياً.

المادة )198)
إذا مل يحرض املتهم يف الجناية يوم الجلسة بعد إعالنه قانوناً بأمر اإلحالة وورقة التكليف 

بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم يف غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة 

تكليفه بالحضور.

المادة )199)
كل حكم يصدر باإلدانة يف غيبة املتهم يستلزم حتاًم حرمانه من أن يترصف يف أمواله أو أن 

يديرها أو أن يرفع أي دعوى باسمه، وكل ترصف أو التزام يتعهد به املحكوم عليه يكون باطاًل.
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وتعني املحكمة االبتدائية الواقع يف دائرتها أموال املحكوم عليه حارساً إلدارتها بناء عىل طلب 

النيابة العامة أو كل ذي مصلحة يف ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم 

كفالة ويكون تابعاً لها يف جميع ما يتعلق بالحراسة وبتقديم الحساب.

المادة )200)
إذا كان املتهم مقياًم خارج الدولة يعلن إليه أمر اإلحالة وورقة التكليف بالحضور مبحل 

إقامته إن كان معلوماً، وذلك قبل الجلسة املحددة لنظر الدعوى بشهر عىل األقل، باإلضافة 

إىل مواعيد املسافة، فإذا مل يحرض بعد إعالنه يجوز الحكم يف غيبته.

المادة )201)
يتىل يف الجلسة قرار اإلحالة ثم األوراق املثبتة إلعالن املتهم الغائب، وتبدي النيابة العامة 

وباقي الخصوم أقوالهم وطلباتهم وتسمع املحكمة الشهود إذا لزم األمر ثم تفصل يف الدعوى.

المادة )202)
ينفذ من الحكم الغيايب من وقت صدوره كل العقوبات والتدابري التي ميكن تنفيذها ويجوز 

تنفيذه بالنسبة إىل التعويضات من وقت صدوره كذلك، ويجب يف هذه الحالة عىل املدعي 

بالحقوق املدنية أن يقدم ضامناً شخصياً أو مالياً ما مل ينص الحكم عىل خالف ذلك، ويرد 

الضامن املايل بعد سنتني من وقت صدور الحكم.

المادة )203)
بالعقوبة  يتعلق  ما  الحكم سواء يف  عليه، يسقط  أو قبض  غيابياً  عليه  املحكوم  إذا حرض 

السابق  الحكم  كان  وإذا  املحكمة  أمام  الدعوى  نظر  ويعاد  التعويضات،  أو  التدابري  أو 

بالتعويضات قد نفذ، فيجوز للمحكمة أن تأمر برد املبالغ املتحصلة كلها أو بعضها.

المادة )204)
املتهمني معه وإذا غاب  بالنسبة إىل غريه من  الدعوى  الحكم يف  تأخري  ال يرتتب عىل غياب متهم 

املتهم بجنحة مقدمة إىل محكمة الجنايات فتتبع يف شأنه اإلجراءات املعمول بها أمام محكمة الجنح.

الباب الثالث

عدم صالحية القاضي لنظر الدعوى ورده وتنحيه

المادة )205)
يتبع يف شأن صالحية القايض لنظر الدعوى ورده وتنحيه األحكام واإلجراءات املنصوص عليها 

يف قانون اإلجراءات أمام املحاكم املدنية مع مراعاة ما نص عليه يف املادتني اآلتيتني:

المادة )206)
مع مراعاة حكم املادة )163( ميتنع عىل القايض أن يشرتك يف نظر الدعوى إذا كانت الجرمية 

أو  القضايئ  الضبط  مأمور  بعمل  الدعوى  يف  قام  قد  كان  إذا  أو  عليه شخصياً  وقعت  قد 

بوظيفة النيابة العامة أو املدافع عن أحد الخصوم أو أدى فيها شهادة، أو بارش فيها عماًل 

من أعامل أهل الخربة.

وميتنع عليه كذلك أن يشرتك يف الحكم يف الطعن إذا كان الحكم املطعون فيه صادراً منه.

المادة )207)
للخصوم رد القضاة عن الحكم يف الحاالت الواردة يف املادة السابقة، ويف سائر حاالت الرد 

املبينة يف قانون اإلجراءات أمام املحاكم املدنية.

وال يجوز رد أعضاء النيابة العامة وال مأموري الضبط القضايئ.
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الباب الرابع

الحكم

الفصل األول

إصدار الحكم

المادة رقم )208)
ال تتقيد املحكمة مبا هو مدون يف التحقيق االبتدايئ، أو يف محارض االستدالالت إال إذا وجد 

يف القانون نص عىل خالف ذلك.

المادة )209)
يحكم القايض يف الدعوى حسب القناعة التي تكونت لديه ومع ذلك ال يجوز له أن يبني 

حكمه عىل أي دليل مل يطرح عىل الخصوم أمامه يف الجلسة.

المادة )210)
يصدر الحكم يف جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت يف جلسة رسية ويجب إثباته يف 

محرض الجلسة وأن يوقعه رئيس املحكمة والكاتب.

وللمحكمة أن تأمر باتخاذ الوسائل الالزمة ملنع املتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق 

أمر  بإصدار  ذلك  كان  ولو  الحكم  لها  يؤجل  التي  الجلسة  يف  لضامن حضوره  أو  بالحكم 

بحبسه إذا كانت الواقعة مام يجوز فيها الحبس االحتياطي.

المادة )211)
إذا كانت الواقعة غري ثابتة، أو كان القانون ال يعاقب عليها، تحكم املحكمة برباءة املتهم 

ويفرج عنه إذا كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها.

المادة )212)
لألحكام  بالعقوبة طبقاً  املحكمة  عليه تقيض  معاقباً  فعاًل  ثابتة وتكون  الواقعة  كانت  إذا 

املقررة يف القانون.

المادة )213)
ال يجوز الحكم عىل املتهم عن واقعة غري التي وردت بأمر اإلحالة أو ورقة التكليف بالحضور 

كام ال يجوز الحكم عىل غري املتهم املقامة عليه الدعوى.

المادة )214)
للمحكمة أن تغري يف حكمها الوصف القانوين للواقعة املسندة للمتهم، ولها تعديل التهمة 

حسبام تراه وفقاً ملا يثبت لها من التحقيق أو من املرافعة يف الجلسة.

عىل  بناء  دفاعه  لتحضري  أجاًل  متنحه  وأن  التغيري،  هذا  إىل  املتهم  تنبه  أن  املحكمة  وعىل 

الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك.

وللمحكمة أيضاً تصحيح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو يف عبارة االتهام مام يكون يف أمر 

اإلحالة أو يف ورقة التكليف بالحضور.

المادة )215)
محرض الجلسة والحكم يكمل كل منها اآلخر يف إثبات إجراءات املحاكمة وبيانات ديباجة 

الحكم.
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المادة )216)
يجب أن يشتمل الحكم عىل األسباب التي بني عليها، وكل حكم باإلدانة يجب أن يتضمن 

بيان الواقعة املستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يشري إىل نص القانون الذي 

حكم مبوجبه.

المادة )217)
يجب عىل املحكمة أن تفصل يف الطلبات التي تقدم لها من الخصوم وتبني األسباب التي 

تستند إليها.

المادة )218)
يجمع الرئيس اآلراء ويبدأ بأحدث القضاة فاألقدم ثم يبدى رأيه وتصدر األحكام بأغلبية 

اآلراء فيام عدا األحكام الصادرة باإلعدام فيجب أن تصدر بإجامع اآلراء وعند عدم تحققه 

تستبدل بعقوبة اإلعدام عقوبة السجن املؤبد.

المادة )219)
يجب عىل املحكمة عند النطق بالحكم أن تودع قلم كتاب املحكمة مسودته املشتملة عىل 

أسبابه موقعاً عليها من الرئيس والقضاة، ويوقع عىل نسخة الحكم األصلية يف أقرب وقت 

رئيس املحكمة وكاتبها.

الفصل الثاني

تصحيح األحكام والقرارات

المادة )220)
إذا وقع خطأ مادي يف حكم أو يف قرار ومل يرتتب عليه البطالن تتوىل الهيئة التي أصدرت 

الحكم أو القرار تصحيح هذا الخطأ من تلقاء نفسها أو بناء عىل طلب أحد الخصوم بعد 

تكليفهم بالحضور.

ويتم التصحيح من غري مرافعة بعد سامع أقوال الخصوم، ويؤرش بالتصحيح الذي يصدر عىل 

هامش الحكم أو القرار.

ويتبع هذا اإلجراء يف تصحيح اسم املتهم ولقبه.

يف  سلطاتها  أصدرته  التي  الهيئة  جاوزت  إذا  بالتصحيح  الصادر  القرار  يف  الطعن  ويجوز 

التصحيح وذلك بطرق الطعن الجائزة يف الحكم أو القرار موضوع التصحيح.

أما القرار الذي يصدر برفض التصحيح فال يجوز الطعن فيه عىل استقالل.

الباب الخامس

البطالن

المادة )221)
يكون اإلجراء باطاًل إذا نص القانون رصاحة عىل بطالنه أو إذا شابه عيب مل تتحقق بسببه 

الغاية من اإلجراء.

المادة )222)
لعدم مراعاة أحكام القانون املتعلقة بتشكيل املحكمة أو بواليتها  إذا كان البطالن راجعاً 

للحكم يف الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجرمية املعروضة عليها أو بغري ذلك مام 

به  وتقيض  الدعوى،  عليها  كانت  حالة  أية  يف  به  التمسك  جاز  العام  بالنظام  متعلق  هو 

املحكمة ولو بغري طلب.
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المادة )223)
فيام عدا الحاالت التي يتعلق فيها البطالن بالنظام العام ال يجوز أن يتمسك بالبطالن إال من 

رشع ملصلحته ما مل يكن قد تسبب فيه.

المادة )224)
ال يحكم بالبطالن رغم النص عليه إذا ثبت تحقيق الغاية من الشكل أو البيان املطلوب.

المادة )225)
يزول البطالن إذا نزل عنه من رشع ملصلحته رصاحة أو ضمناً، وذلك فيام عدا الحاالت التي 

يتعلق فيها البطالن بالنظام العام.

المادة )226)
إذا حرض املتهم يف الجلسة بنفسه أو بوساطة وكيل عنه فليس له أن يتمسك ببطالن ورقة 

التكليف بالحضور وإمنا له أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه وإعطاءه 

ميعاداً لتحضري دفاعه قبل البدء يف سامع الدعوى، وعىل املحكمة إجابته إىل طلبه.

المادة )227)
يتم ذلك  أن  بالبطالن، عىل  التمسك  بإجراء صحيح ولو بعد  الباطل  يجوز تجديد اإلجراء 

يف امليعاد املقرر قانوناً التخاذ اإلجراء، فإذا مل يكن لإلجراء ميعاد مقرر يف القانون حددت 

املحكمة ميعاداً مناسباً لتجديده، وال يعتد باإلجراء إال من تاريخ تجديده.

المادة )228)
ال يرتتب عىل بطالن اإلجراء بطالن اإلجراءات السابقة عليه واإلجراءات الالحقة إذا مل تكن 

مبنية عليه.

الباب السادس

الطعن في األحكام

الفصل األول

المعارضة

المادة رقم )229) )1)
لكل من املحكوم عليه واملسؤول عن الحقوق املدنية الطعن بطريق املعارضة يف األحكام 

وذلك  بالحكم  إعالنه  تاريخ  من  أيام  سبعة  واملخالفات خالل  الجنح  يف  الصادرة  الغيابية 

بتقرير يف القلم الجزايئ )2) التي أصدرت الحكم يحدد فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظر 

املعارضة ويعترب ذلك إعالناً بها ولو كان التقرير من الوكيل.

ويرتتب عىل املعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إىل املعارض أمام املحكمة التي أصدرت 

الجلسة  املعارض  يحرض  مل  وإذا  معارضته  من  املعارض  يضار  أن  يجوز  وال  الغيايب  الحكم 

األوىل املحددة لنظر املعارضة تعترب املعارضة كأنها مل تكن، وال يقبل من املعارض املعارضة 

يف الحكم الصادر يف غيبته. 

)1( املادة )229( استبدلت بالقانون رقم )29( لسنة 2005.

)2( هكذا وردت يف األصل، ونرى صحتها »يف القلم الجزايئ للمحكمة...«.
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الفصل الثاني

االستئناف

المادة )230)
من  الجزائية  الدعوى  يف  الصادرة  األحكام  استئناف  العامة  والنيابة  املتهم  من  لكل  يجوز 

املحاكم االبتدائية.

وال يرتتب عىل استئناف الحكم وقف تنفيذه ما مل تقرر املحكمة التي أصدرته غري ذلك وفقاً 

للرشوط التي تراها.

ويعترب الحكم الصادر بعقوبة اإلعدام مستأنفاً بحكم القانون وموقوفاً تنفيذه.

المادة )231)
يجوز استئناف الحكم الصادر يف الجرائم املرتبطة بعضها ببعض ارتباطاً ال يقبل التجزئة ولو 

مل يكن االستئناف جائزاً للمستأنف إال بالنسبة لبعض الجرائم فقط.

المادة )232)
ال يجوز استئناف األحكام الصادرة قبل الفصل يف املوضوع إال إذا انبنى عليها منع السري يف 

الدعوى.

ويرتتب حتاًم عىل استئناف الحكم الصادر يف املوضوع استئناف هذه األحكام، ومع ذلك 

فجميع األحكام الصادرة بعدم االختصاص يجوز استئنافها.

ويجوز استئناف األحكام الصادرة باالختصاص إذا مل يكن للمحكمة والية الحكم يف الدعوى.

المادة )233)
استئناف  واملتهم  لديه  واملؤمن  عنها  واملسؤول  املدنية  بالحقوق  املدعي  من  لكل  يجوز 

املدنية  بالحقوق  فيام يختص  االبتدائية  املحكمة  املدنية من  الدعوى  الصادرة يف  األحكام 

وحدها إذا كانت التعويضات املطلوبة تزيد عىل النصاب الذي يحكم فيه القايض نهائياً أو 

إذا وقع بطالن يف الحكم أو يف اإلجراءات أثر يف الحكم.

المادة )234))1)
يحصل االستئناف بتقرير يف القلم الجزايئ خالل خمسة عرش يوماً من تاريخ النطق بالحكم 

الحضوري أو من تاريخ الحكم الصادر يف املعارضة.

وإذا كان املحكوم عليه يف السجن جاز له أن يقدم تقرير استئنافه إىل مأمور السجن، ويجب 

عىل مأمور السجن أن يرسل تقرير االستئناف إىل القلم الجزايئ فوراً.

أو أي  بتعهد  أن تطلق رساحه  االستئناف  فيجوز ملحكمة  املحكوم عليه مكفوالً  وإذا كان 

ضامن آخر طبقاً ملا تقدره املحكمة، وذلك لحني الفصل يف االستئناف.

وللنائب العام أن يستأنف يف ميعاد ثالثني يوماً من وقت صدور الحكم. 

المادة )235)
األحكام املعتربة حضورية طبقاً للامدتني )189(، )190( يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة للخصم 

الذي صدر الحكم يف غيبته من تاريخ إعالنه بها.

المادة )236))2)
يحدد القلم الجزايئ للمستأنف يف تقرير االستئناف تاريخ الجلسة التي حددت لنظره ويعترب 

ذلك إعالناً بها ولو كان التقرير من الوكيل وتقوم النيابة العامة بإخطار الخصوم اآلخرين 

بالجلسة التي حددت.

املنشأة  إىل  املناسب  الوقت  يف  نقله  العامة  النيابة  عىل  وجب  محبوساً،  املتهم  كان  وإذا 

العقابية املوجودة بها محكمة االستئناف، وعىل محكمة االستئناف الفصل يف االستئناف عىل 

وجه الرسعة. 

)1( املادة )234( استبدلت بالقانون رقم )29( لسنة 2005.

)2( املادة )236( استبدلت بالقانون رقم )29( لسنة 2005.
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المادة )237)
تسمع املحكمة أقوال املستأنف واألوجه املستند إليها يف استئنافه ثم يتكلم بعد ذلك باقي 

الخصوم، ويكون املتهم آخر من يتكلم، ثم تصدر املحكمة حكمها بعد اطالعها عىل األوراق.

المادة )238)
يتقدم  مل  إذا  للحرية  مقيدة  بعقوبة  عليه  املحكوم  املتهم  من  املرفوع  االستئناف  يسقط 

للتنفيذ قبل الجلسة املحددة لنظر االستئناف.

المادة )239)
أول  محكمة  أمام  سامعهم  يجب  كان  الذين  الشهود  بنفسها،  االستئناف  محكمة  تسمع 

درجة، وتستويف كل نقص آخر يف إجراءات التحقيق.

ويسوغ لها يف كل األحوال أن تأمر مبا ترى لزومه من استيفاء تحقيق أو سامع شهود. وال 

يجوز تكليف أي شاهد بالحضور إال إذا أمرت املحكمة بذلك.

المادة )240))1)
عىل محكمة االستئناف يف استئناف مرفوع من النيابة العامة إذا رأت الفعل املحكوم فيه 

باعتباره جنحة يعد من الجنايات أن تحكم بإلغاء الحكم وعدم اختصاص محكمة أول درجة 

وإعادة القضية إىل النيابة العامة التخاذ ما يلزم فيها. 

المادة )241))2)
إذا كان االستئناف مرفوعاً من النيابة العامة، فللمحكمة أن تؤيد الحكم املستأنف أو تلغيه أو 

تعدله سواء ضد املتهم أو ملصلحته، عىل أنه ال يجوز إلغاء الحكم الصادر بالرباءة إال باإلجامع.

)1( املادة )240( استبدلت بالقانون رقم )29( لسنة 2005.

)2( املادة )241( استبدلت بالقانون رقم )29( لسنة 2005.

أما إذا كان االستئناف مرفوعاً من غري النيابة العامة، فليس للمحكمة إال أن تؤيد الحكم 

أو تلغيه أو تعدله ملصلحة رافع االستئناف ويتبع يف األحكام الغيابية واملعارضة فيها أمام 

محكمة االستئناف ما هو مقرر أمام محكمة أول درجة. 

المادة )242)
يف  أن هناك بطالناً  االستئناف  املوضوع، ورأت محكمة  االبتدائية يف  املحكمة  إذا حكمت 

الحكم أو بطالناً يف اإلجراءات أثر يف الحكم، تقيض بإلغائه وتحكم يف الدعوى.

أما إذا حكمت املحكمة االبتدائية بعدم االختصاص أو بقبول دفع فرعي يرتتب عليه منع 

السري يف الدعوى، وحكمت محكمة االستئناف بإلغاء الحكم وباختصاص املحكمة أو برفض 

الدفع الفرعي وبنظر الدعوى، وجب عليها أن تعيد القضية ملحكمة أول درجة للحكم يف 

موضوعها وعىل النيابة العامة إعالن الغائبني من الخصوم بذلك.

المادة )243)
إذا ألغي الحكم الصادر بالتعويضات، وكان قد نفذ بها تنفيذاً مؤقتاً ترد بناء عىل حكم اإللغاء.

الفصل الثالث

النقض

المادة )244))1)
لكل من النيابة العامة واملحكوم عليه واملسؤول عن الحقوق املدنية واملدعي بها واملؤمن 

لديه الطعن بطريق النقض يف األحكام النهائية الصادرة من محكمة االستئناف يف جناية أو 

جنحة يف األحوال اآلتية:

1 - إذا كان الحكم املطعون فيه مبنياً عىل مخالفة القانون أو الخطأ يف تطبيقه أو تأويله.

)1( املادة )244( استبدلت بالقانون رقم )29( لسنة 2005.
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2- إذا وقع بطالن يف الحكم أو يف اإلجراءات أثر يف الحكم.

3- إذا حكمت املحكمة يف االدعاء املدين مبا يجاوز طلب الخصم.

4- إذا خال الحكم املطعون فيه من األسباب أو كانت غري كافية أو غامضة.

5- إذا صدر حكامن متناقضان يف واقعة واحدة.

وللطاعن أن يثبت بجميع الطرق أن اإلجراءات قد أهملت أو خولفت وذلك إذا مل تكن 

مذكورة يف محرض الجلسة وال يف الحكم املطعون فيه، فإذا ذكر يف أحدهام أنها اتبعت فال 

يجوز إثبات عدم اتباعها إال بطريق الطعن بالتزوير. 

المادة )245)
يحصل الطعن بتقرير يشتمل عىل أسباب الطعن يودع قلم كتاب املحكمة املرفوع إليها 

الطعن خالل ثالثني يوماً من تاريخ صدور الحكم، إال إذا اعترب الحكم حضورياً فيرسي امليعاد 

من يوم إعالنه، ويقيد الطعن يف السجل املعد لذلك.

وإذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يوقع أسبابه رئيس نيابة عىل األقل وإذا 

كان مرفوعاً من غريها فيجب أن يوقع أسبابه محام مقبول أمام املحكمة.

ويبلغ قلم كتاب املحكمة املطعون ضده بصورة من تقرير الطعن، وذلك يف ميعاد ال يجاوز 

مثانية أيام من تاريخ قيد الطعن يف السجل املعد لذلك، وللمطعون ضده أن يودع قلم كتاب 

املحكمة مذكرة بالرد عىل الطعن خالل مثانية أيام من يوم إبالغه به.

المادة )246)
بيانها يف امليعاد  التي سبق  النقض غري تلك  ال يجوز إبداء أسباب أخرى أمام املحكمة يف 

املقرر للطعن.

ومع ذلك فللمحكمة أن تنقض الحكم ملصلحة املتهم من تلقاء نفسها إذا تبني لها مام هو 

مبني عىل  أو  العام  بالنظام  يتعلق  بعيب  فيه مشوب  الطعون  الحكم  أن  باألوراق  ثابت 

التي أصدرته مل تكن  املحكمة  أن  أو  تأويله  أو  الخطأ يف تطبيقه  أو عىل  القانون  مخالفة 

مشكلة وفقاً للقانون أو مل تكن لها والية الفصل يف الدعوى أو إذا صدر بعد الحكم املطعون 

فيه قانون أصلح للمتهم يرسي عىل واقعة الدعوى.

المادة )247)
العامة أو من املحكوم عليه بعقوبة اإلعدام أو بعقوبة  النيابة  إذا مل يكن الطعن مرفوعاً من 

مقيدة للحرية، فيجب لقبوله أن يودع رافعه خزانة املحكمة مبلغ ألف درهم عىل سبيل التأمني.

المادة )248)
عىل قلم كتاب املحكمة طلب ضم ملف القضية املطعون يف الحكم الصادر فيها خالل ثالثة 

أيام من تاريخ إيداع صحيفة الطعن بالنقض، وعىل قلم كتاب املحكمة التي أصدرت الحكم 

املطعون فيه إرسال ملف القضية خالل ستة أيام عىل األكرث من تاريخ ورود طلب امللف.

أعضائها  أحد  يعده  الذي  التقرير  تالوة  وبعد  مرافعة  بغري  املداولة  بعد  املحكمة  وتحكم 

ويجوز لها سامع أقوال النيابة العامة واملحامني عن الخصوم أو الخصوم أنفسهم إذا رأت 

لزوماً لذلك.

المادة )249))1)
إذا مل يحصل الطعن وفقاً لألوضاع املقررة يف املادة )245( تحكم املحكمة بعدم قبوله.

وإذا قبلت املحكمة الطعن وكان املوضوع صالحاً للحكم فيه أو كان الطعن للمرة الثانية 

فإنها تتصدى للفصل فيه ولها استيفاء اإلجراءات الالزمة، أما يف غري هذه األحوال فتقيض 

الحكم  أصدرت  التي  املحكمة  إىل  الدعوى  وتحيل  بعضه  أو  كله  الحكم  بنقض  املحكمة 

لنظرها أمام دائرة مشكلة من قضاة آخرين، أو تحيلها إىل املحكمة املختصة لتقيض فيها من 

جديد وتلتزم املحكمة املحال إليها الدعوى بحكم النقض يف النقاط التي فصل فيها.

وترسي الفقرة الثانية من هذه املادة عىل األحكام املنقوضة استناداً إىل الفقرة الثانية من 

املادة )246(. 

)1( املادة )249( استبدلت بالقانون رقم )29( لسنة 2005.
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المادة )250)
ذكر  يف  خطأ  وقع  إذا  أو  القانون  يف  خطأ  عىل  فيه  املطعون  الحكم  أسباب  اشتملت  إذا 

النصوص فال يجوز نقض الحكم متى كانت العقوبة املحكوم بها مقررة يف القانون للجرمية 

وتصحح املحكمة الخطأ الذي وقع.

المادة )251)
ال ينقض من الحكم إال ما كان متعلقاً باألوجه التي بني عليها النقض ما مل تكن التجزئة غري 

ممكنة، وإذا مل يكن الطعن مقدماً من النيابة العامة فال ينقض الحكم إال بالنسبة إىل من 

قدم الطعن ما مل تكن األوجه التي بني عليها النقض تتصل بغريه من املتهمني معه، ويف هذه 

الحالة يحكم بنقض الحكم بالنسبة إليهم ولو مل يقدموا طعناً.

المادة )252)
إذا كان الحكم املطعون فيه صادراً بقبول دفع قانوين مانع من السري يف الدعوى ونقضته 

املحكمة وأعادت القضية إىل املحكمة التي أصدرته لنظر املوضوع فال يجوز لهذه املحكمة 

أن تحكم عىل خالف ما قىض به حكم النقض.

المادة )253)
مع عدم اإلخالل باألحكام املتقدمة يعترب الحكم الصادر بعقوبة اإلعدام مطعوناً فيه بالنقض 

وموقوفاً تنفيذه لحني الفصل يف الطعن وعىل قلم كتاب املحكمة االستئنافية التي أصدرت 

الحكم إرسال ملف الدعوى إىل قلم كتاب املحكمة املرفوع إليها الطعن خالل ثالثة أيام من 

تاريخ صدور الحكم، وعىل النيابة العامة أن تودع قلم كتاب املحكمة مذكرة برأيها يف الحكم 

خالل عرشين يوماً من تاريخ صدوره وأن تندب محامياً للمحكوم عليه من املقبولني أمام 

املحكمة إذا مل يكن قد وكل محامياً للدفاع عنه، وتحكم املحكمة يف الطعن وفقاً ألحكام 

الفقرة الثانية من املادة )246( والفقرة الثانية من املادة )249(.

المادة )254)
إذا قضت املحكمة املرفوع إليها الطعن بعدم قبول الطعن أو برفضه كلياً أو جزئياً أو بعدم 

جواز نظره حكمت عىل رافعه باملصاريف املناسبة فضاًل عن مصادرة التأمني كله أو بعضه 

حسب األحوال.

وإذا رأت أن الطعن أريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعويض للمطعون ضده إذا طلب ذلك.

المادة )255)
إذا كان نقض الحكم حاصاًل بناء عىل طلب أحد الخصوم غري النيابة العامة فال يضار بطعنه.

المادة )256) )1) 
للنائــب العــام مــن تلقــاء نفســه أو بنــاء عــىل طلــب خطــي مــن وزيــر العــدل أن يطعــن 

بطريــق النقــض لصالــح القانــون يف األحــكام النهائيــة أيــا كانــت املحكمــة التــي أصدرتهــا 

وذلــك اذا كان الطعــن مبنيــا عــىل مخالفــة القانــون أو الخطــأ يف تطبيقــه أو تأويلــه وذلــك 

يف الحالتــني اآلتيتــني:

1 – األحكام التي ال يجيز القانون للخصوم الطعن فيها.

ــا عــن الطعــن أو  ــوا فيه ــا أو نزل ــاد الطعــن فيه ــوت الخصــوم ميع ــي ف 2 – األحــكام الت

ــه. ــا قــيض بعــدم قبول ــا فيه رفعــوا طعن

ويرفــع هــذا الطعــن بصحيفــة يوقعهــا النائــب العــام وتنظــر املحكمــة الطعــن بعــد دعــوة 

الخصوم.

)1(  املادة )256 - الفقرة األخرية( استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم )17( لسنة 2018.
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الفصل الرابع

إعادة النظر

المادة )257)
يجوز طلب إعادة النظر يف األحكام النهائية الصادرة بالعقوبة أو التدابري يف األحوال اآلتية:

1- إذا حكم عىل املتهم يف جرمية قتل، ثم وجد املدعى قتله حياً. 

إذا صدر حكم عىل شخص من أجل واقعة ثم صدر حكم عىل شخص آخر من أجل   -2

الواقعة عينها وكان بني الحكمني تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد املحكوم عليهام.

3- إذا حكم عىل أحد الشهود أو الخرباء بالعقوبة لشهادة الزور، أو إذا حكم بتزوير ورقة 

قدمت أثناء نظر الدعوى وكان للشهادة أو تقرير الخرباء أو الورقة تأثري يف الحكم.

األحوال  دوائر  أو  املدنية  الدوائر  إحدى  من  صادر  حكم  عىل  مبنياً  الحكم  كان  إذا   -4

الشخصية وألغي هذا الحكم.

5- إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق مل تكن معلومة للمحكمة 

وقت املحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو األوراق ثبوت براءة املحكوم عليه.

المادة )258)
يف األحوال األربعة األوىل من املادة السابقة يكون لكل من النائب العام واملحكوم عليه أو 

من ميثله قانوناً إذا كان عديم األهلية أو مفقوداً أو ألقاربه أو زوجه بعد موته حق طلب 

إعادة النظر.

وإذا كان الطالب غري النيابة العامة، فعليه تقديم الطلب إىل النائب العام بعريضة يبني فيها 

الحكم املطلوب إعادة النظر فيه، والوجه الذي يستند عليه، ويشفعه باملستندات املؤيدة له.

التحقيقات التي يكون  منه أو من غريه مع  النائب العام الطلب سواء كان مقدماً  ويرفع 

أجراها إىل دائرة النقض الجزائية بتقرير يبني فيه رأيه واألسباب التي يستند عليها.

ويجب أن يرفع الطلب إىل املحكمة خالل األشهر الثالثة التالية لتقدميه.

المادة )259)
يكون حق طلب إعادة النظر يف الحالة املنصوص عليها يف البند )5( من املادة )257( للنائب 

الشأن فإذا رأى محاًل لهذا  بناء عىل طلب أصحاب  العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو 

الطلب رفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إىل دائرة النقض الجزائية ويجب أن 

يبني يف الطلب الواقعة أو الورقة التي يستند عليها.

وتفصل الدائرة املذكورة يف الطلب بعد االطالع عىل األوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق 

وفق اإلجراءات املقررة لنظر الطعن بالنقض يف املواد الجزائية.

المادة )260)
تعلن النيابة العامة الخصوم بالجلسة التي تحدد لنظر الطلب أمام دائرة النقض الجزائية 

قبل انعقادها بثالثة أيام عىل األقل.

المادة )261)
تفصل دائرة النقض الجزائية يف الطلب بعد سامع أقوال النيابة العامة والخصوم، وبعد إجراء 

ما تراه الزماً من التحقيق بنفسها وفق اإلجراءات املقررة للطعن بالنقض وإذا رأت قبول 

الطلب تحكم بإلغاء الحكم وتقيض برباءة املتهم إذا كانت الرباءة ظاهرة وإال فتحيل الدعوى 

إىل املحكمة التي أصدرت الحكم ما مل تر دائرة النقض الجزائية نظرها أمام دائرة مشكلة من 

قضاة آخرين أو تحيلها إىل املحكمة املختصة لتقيض فيها من جديد وتلتزم املحكمة املحال 

إليها الدعوى بحكم النقض يف النقاط التي فصل فيها.

ومع ذلك إذا كان من غري املمكن إعادة املحاكمة كام يف حالة انقضاء الدعوى الجزائية بوفاة 

املحكوم عليه أو إصابته بالجنون أو اختالل أو ضعف عقيل أو مرض نفيس جسيم، تنظر 

دائرة النقض الجزائية الدعوى.

وال تلغي الدائرة املذكورة من الحكم إال ما يظهر لها خطؤه.
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المادة )262)
ال يرتتب عىل طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم إال إذا كان صادراً باإلعدام ويف غري ذلك 

يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ يف قرارها القايض بقبول طلب إعادة النظر.

المادة )263)
كل حكم صادر بالرباءة بناء عىل إعادة النظر، يجب نرشه عىل نفقة الحكومة يف الجريدة 

الرسمية ويف جريدتني يعينهام صاحب الشأن.

المادة )264)
يرتتب عىل إلغاء الحكم املطعون فيه سقوط الحكم بالتعويضات، ووجوب رد ما نفذ به منه.

المادة )265)
إذا طلب املحكوم عليه تعويضه عن الرضر الذي أصابه من جراء الحكم الذي قيض بإلغائه 

جاز للمحكمة أن تحكم له به يف الحكم الصادر بالرباءة.

وإذا كان املحكوم عليه ميتاً عند إعادة النظر يف الحكم الصادر عليه، كان طلب التعويض 

املنصوص عليه يف الفقرة السابقة من حق من يرثه رشعاً.

ويجوز طلب التعويض يف أي دور من أدوار إعادة املحاكمة.

المادة )266)
األحكام التي تصدر يف موضوع الدعوى بناء عىل إعادة النظر من غري دائرة النقض الجزائية، 

يجوز الطعن فيها بجميع الطرق املقررة يف القانون.

وال يجوز أن يقىض عىل املتهم بأشد من العقوبة أو التدابري السابق الحكم بها عليه.

المادة )267)
إذا رفض طلب إعادة النظر فال يجوز تجديده بناء عىل ذات الوقائع التي بني عليها.

الباب السابع

قوة األحكام الباتة

المادة )268)
تنقيض الدعوى الجزائية بالنسبة للمتهم املرفوعة عليه والوقائع املسندة فيها إليه بصدور 

حكم بات فيها بالرباءة أو اإلدانة.

وإذا صدر حكم يف موضوع الدعوى الجزائية، فال يجوز إعادة نظرها إال بالطعن يف هذا 

الحكم بالطرق املقررة يف القانون.

المادة )269)
يكون للحكم الجزايئ البات الصادر يف موضوع الدعوى الجزائية بالرباءة أو باإلدانة حجية 

تلتزم بها املحاكم املدنية يف الدعاوى التي مل يكن قد فصل فيها بحكم بات يف ما يتعلق 

بوقوع الجرمية وبوصفها القانوين ونسبتها إىل فاعلها ويكون للحكم بالرباءة هذه القوة سواء 

بني عىل انتفاء التهمة أو عىل عدم كفاية األدلة، وال تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً عىل 

أن الواقعة ال يعاقب عليها القانون.

المادة )270)
ال يكون لألحكام الصادرة يف املواد املدنية حجية أمام املحاكم الجزائية يف ما يتعلق بوقوع 

الجرمية ونسبتها إىل فاعلها.
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المادة )271)
تكون لألحكام الصادرة يف مواد األحوال الشخصية قوة األمر املقيض أمام املحاكم الجزائية يف 

املسائل التي يتوقف عليها الفصل يف الدعوى الجزائية.

الكتاب الرابع

التنفيذ
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الباب األول

أحكام عامة

الفصل األول

األحكام الواجبة التنفيذ

المادة )272)
أمام  ترفعها  التي  الجزائية  الدعاوى  الصادرة يف جميع  تنفيذ األحكام  العامة  النيابة  تتوىل 

املحاكم ولها عند اللزوم أن تستعني بالسلطة العامة مبارشة.

المادة )273) )1) 
ــنة  ــم )3( لس ــات رق ــون العقوب ــن قان ــاب األول م ــواردة يف الكت ــكام ال ــاة األح ــع مراع م

1987، ال يجــوز اســتبدال العقوبــات أو التدابــري املنصــوص عليهــا فيــه، أو يف أيــة قوانــني 

أخــرى، أو إدخــال تغيــري عليهــا عنــد الحكــم بهــا أو عنــد تنفيذهــا، إال يف األحــوال املقــررة 

قانونًــا.

ويجري تطبيقها وتنفيذها عىل النحو املبني يف هذا القانون.

المادة )274)
ال يجوز تنفيذ األحكام الصادرة يف جرائم الحدود والقصاص تنفيذاً معجاًل.

)1(  املادة )273 -  الفقرة األوىل( استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم )17( لسنة 2018.

المادة )275) )1)
ــت  ــا تح ــه مؤقتً ــوًرا وضع ــى ف ــا أو يُلغ ــوس احتياطيً ــم املحب ــن املته ــال ع ــرج يف الح يف

املراقبــة اإللكرتونيــة –بحســب األحــوال- إذا كان الحكــم صــادًرا بالــرباءة، أو بتدبــري غــري 

مقيــد للحريــة أو بعقوبــة ال يقتــيض تنفيذهــا الحبــس، أو إذا أمــر بالحكــم بوقــف تنفيــذ 

العقوبــة أو إذا كان املتهــم قــد قــىض يف الحبــس االحتياطــي أو املراقبــة اإللكرتونيــة املؤقتة 

مــدة العقوبــة أو مــدة التدابــري املحكــوم بهــا.

الفصل الثاني

إشكاالت التنفيذ

المادة )276)
يرفع ما يعرض من إشكاالت يف تنفيذ األحكام الجزائية إىل املحكمة التي أصدرت الحكم.

المادة )277)
يحصل اإلشكال بتقرير يف قلم كتاب املحكمة التي يجري التنفيذ يف دائرتها ويحدد فيه اليوم 

التقرير به،  تاريخ  أيام من  الذي ينظر فيه اإلشكال أمام املحكمة املختصة مبا ال يجاوز سبعة 

وينبه عىل املقرر بالحضور يف هذا اليوم وتكلف النيابة العامة الخصوم بالحضور يف اليوم املذكور.

المادة )278)
القائم عىل إدارة املنشأة أو  التقرير به أمام  إذا كان اإلشكال يف تنفيذ حكم اإلعدام جاز 

املكان الذي يجري فيه التنفيذ، وعليه رفعه فوراً إىل النيابة العامة لتحديد اليوم الذي ينظر 

فيه وتكليف الخصوم بالحضور يف اليوم املذكور.

)1(  املادة )275( استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم )17( لسنة 2018.
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المادة )279)
ال يرتتب عىل التقرير باإلشكال وقف تنفيذ الحكم للمستشكل يف تنفيذه ما مل يكن الحكم 

صادراً باإلعدام، ويف غري ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل يف اإلشكال.

المادة )280)
عدم  مع  وذلك  دفاعه،  لتقديم  وكياًل  عنه  ينيب  أن  األحوال  جميع  يف  للمستشكل  يجوز 

اإلخالل مبا للمحكمة من الحق يف أن تأمر بحضوره شخصياً.

المادة )281)
يفصل يف اإلشكال بعد سامع النيابة العامة وذوي الشأن، وللمحكمة أن تجري التحقيقات 

أو  اإلشكال  برفض  أو  التنفيذ  جواز  بعدم  اإلشكال  موضوع  يف  وتحكم  لزومها  ترى  التي 

االستمرار يف التنفيذ ويكون حكمها يف اإلشكال غري قابل للطعن.

الباب الثاني

تنفيذ عقوبة اإلعدام

المادة )282)
يودع املحكوم عليه باإلعدام يف إحدى املنشآت العقابية بناء عىل أمر تصدره النيابة العامة إىل أن ينفذ 

فيه الحكم.

المادة )283)
إذا صار الحكم الصادر من محكمة اتحادية باإلعدام باتاً، وجب رفع أوراق الدعوى فوراً إىل 

رئيس الدولة بوساطة وزير العدل للتصديق عليه.

المادة )284)
ألقارب املحكوم عليه باإلعدام أن يقابلوه يف اليوم الذي يعني لتنفيذ الحكم عىل أن يكون 

بعيداً عن محل التنفيذ.

التنفيذ  قبل  دينه  رجال  أحد  أو  العقابية  املنشأة  واعظ  مقابلة  عليه  املحكوم  وإذا طلب 

وجب إجراء التسهيالت الالزمة لتمكينه من ذلك.

المادة )285)
تنفذ عقوبة اإلعدام داخل املنشأة العقابية أو يف أي مكان آخر بناء عىل طلب كتايب من 

النائب العام يبني فيه وجوب استيفاء اإلجراءات املنصوص عليها يف املادة )287(.

المادة )286))1)
يكون التنفيذ بحضور أحد أعضاء النيابة العامة ومندوب من وزارة الداخلية والقائم عىل 

إدارة املنشأة العقابية وطبيبها أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة.

إعالنهم  العامة  النيابة  التنفيذ وعىل  إجراءات  حق حضور  قصاصاً  القتل  يف  الدم  وألولياء 

بذلك قبل املوعد املحدد للتنفيذ بثالثني يوماً.

وال يجوز لغري من ذكروا أن يحرضوا التنفيذ إال بإذن خاص من النيابة العامة، ويجب دامئاً 

أن يؤذن للمدافع عن املحكوم عليه بالحضور. 

المادة ) 287)
يتلو القائم عىل إدارة املنشأة العقابية منطوق الحكم الصادر باإلعدام والتهمة املحكوم من 

أجلها عىل املحكوم عليه، وذلك يف مكان التنفيذ مبسمع من الحارضين وإذا رغب املحكوم 

عليه يف إبداء أقوال حرر عضو النيابة العامة محرضاً بها.

وعند متام التنفيذ يحرر عضو النيابة العامة محرضاً بذلك ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة 

وساعة حصولها.

)1( املادة )286( استبدلت بالقانون رقم )29( لسنة 2005.
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المادة )288)
ال تنفذ عقوبة اإلعدام يف أيام األعياد الرسمية أو األعياد الخاصة بديانة املحكوم عليه.

المادة )289)
الحامل إىل أن تضع حملها وتتم رضاعه يف عامني  املرأة  تنفيذ عقوبة اإلعدام عىل  يؤجل 

هجريني وتحبس حتى يحني وقت التنفيذ.

الباب الثالث

تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية

المادة )290)
تنفذ األحكام الصادرة بالعقوبات املقيدة للحرية يف املنشآت العقابية املعدة لذلك مبقتىض 

أمر يصدر من النيابة العامة.

المادة )291)
يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ عىل املحكوم عليه من مدة العقوبة ويفرج عنه يف اليوم 

التايل ليوم انتهاء العقوبة يف الوقت املحدد لإلفراج عن املحبوسني.

المادة )292)
تبدأ مدة العقوبة املقيدة للحرية من يوم القبض عىل املحكوم عليه بناء عىل الحكم الواجب 

التنفيذ مع مراعاة إنقاصها مبقدار مدة الحبس االحتياطي ومدة القبض.

المادة )293)
إذا حكم برباءة املتهم من الجرمية التي حبس احتياطياً من أجلها أو صدر أمر بأن ال وجه 

إلقامة الدعوى فيها تخصم مدة الحبس االحتياطي من املدة املحكوم بها يف أية جرمية يكون 

قد ارتكبها أثناء الحبس االحتياطي أو قبله.

المادة )294)
عند تعدد العقوبات املقيدة للحرية املحكوم بها عىل املتهم تستنزل مدة الحبس االحتياطي 

ومدة القبض من العقوبة األخف أوالً.

المادة )295)
إذا كانت املحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حاماًل جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع 

حملها ومتيض مدة ثالثة أشهر عىل الوضع.

المادة )296)
التنفيذ  أو بسبب  بذاته  للحرية مصاباً مبرض يهدد  إذا كان املحكوم عليه بعقوبة مقيدة 

حياته للخطر جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه.

المادة )297)
إذا أصيب املحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بجنون أو اختالل أو ضعف عقيل أو مرض 

تنفيذ  تأجيل  وجب  مطلقة  بصفة  ترصفاته  يف  التحكم  عىل  القدرة  أفقده  جسيم  نفيس 

العقوبة حتى يربأ، ويودع يف مأوى عالجي عىل أن تخصم املدة التي يقضيها فيه من مدة 

العقوبة املحكوم بها.
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المادة )298)
إذا كان محكوماً عىل الرجل وزوجته بعقوبة مقيدة للحرية جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عىل 

أحدهام حتى يفرج عن اآلخر وذلك إذا كانا يكفالن صغرياً مل يتم خمس عرشة سنة وكان 

لهام محل إقامة معروف يف الدولة.

المادة )299)
النيابة  رئيس  من  بأمر  السابقة  للمواد  طبقاً  للحرية  املقيدة  العقوبة  تنفيذ  تأجيل  يكون 

العامة سواء من تلقاء نفسه أو بناء عىل طلب ذوي الشأن، وله أن يأمر باتخاذ ما يراه من 

االحتياطات الكفيلة مبنع املحكوم عليه من الهرب.

النائب  التنفيذ إال بقرار من  السابقة ال يجوز تأجيل  املواد  الواردة يف  الحاالت  وفيام عدا 

العام، وذلك يف الحاالت التي تستوجبها أحكام الرشيعة اإلسالمية، ويبني بالقرار مدة التأجيل 

واالحتياطات الكفيلة مبنع املحكوم عليه من الهرب.

المادة )300)
إذا تنوعت العقوبات املقيدة للحرية وجب تنفيذ العقوبة األشد أوالً.

المادة )301)
ال يجوز يف غري األحوال املبينة يف القانون إخالء سبيل املحبوس املحكوم عليه قبل أن يستويف 

مدة العقوبة.

المادة )302)
يجوز اإلفراج تحت رشط عن كل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا توافرت يف حقه 

الرشوط املنصوص عليها يف قانون املنشآت العقابية.

يف  املبينة  للرشوط  عليه  بها  املحكوم  املدة  باقي  خالل  رشط  تحت  عنه  املفرج  ويخضع 

القانون املشار إليه.

ويجوز بناء عىل طلب النيابة العامة إلغاء اإلفراج تحت رشط إذا أخل املفرج عنه بالقيود 

املشار إليها يف الفقرة السابقة.

الباب الرابع

تنفيذ التدابير

المادة )303)
تنفيذ األحكام الصادرة باإليداع يف إحدى مؤسسات العمل أو يف مأوى عالجي يف األماكن 

املعدة لذلك.

ويكون إيداع املحكوم عليه مبقتىض أمر يصدر من النيابة العامة.

ويرسي عىل اإليداع يف املأوى العالجي حكم املادة )297(.

وترسي عىل اإليداع يف إحدى مؤسسات العمل أحكام املادتني )295( و)296( واملواد من 

)299( إىل )304(.

المادة )304)
ال تنفذ التدابري إال بعد تنفيذ العقوبات املقيدة للحرية واستثناء من حكم الفقرة السابقة 

ينفذ تدبري اإليداع يف مأوى عالجي قبل تنفيذ أي عقوبة أو تدبري آخر وتنفذ التدابري املادية 

فوراً، وذلك كله ما مل ينص عىل خالفه.
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الباب الخامس

تسوية المبالغ المحكوم بها

المادة )305)
عند تسوية املبالغ املستحقة للحكومة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات يجب عىل النيابة 

العامة قبل التنفيذ بها إعالن املحكوم عليه مبقدار هذه املبالغ ما مل تكن مقدرة يف الحكم.

المادة )306))1(
إذا حكم بالغرامة وما يجب رده وبالتعويضات، وكانت أموال املحكوم عليه ال تفي بذلك 

كله وجب توزيع ما يتحصل منها بني ذوي الحقوق عىل حسب الرتتيب اآليت:

أوالً - الغرامات وغريها من العقوبات املالية.

ثانياً - املبالغ املستحقة للمدعي بالحقوق املدنية.

ثالثاً - املبالغ املستحقة للحكومة من رد وتعويض.

وإذا كانت الجرائم املحكوم فيها مختلفة تخصم املبالغ املدفوعة أو التي تحصلت بطريق 

التنفيذ عىل ممتلكات املحكوم عليه أوالً من املبالغ املحكوم بها يف الجنايات ثم يف الجنح 

ثم يف املخالفات. 

المادة )307) )2)
إذا حبــس شــخص احتياطيًــا أو وضــع مؤقتًــا تحــت املراقبــة اإللكرتونيــة ومل يحكــم عليــه 

إال بالغرامــة، وجــب أن ينقــص منهــا عنــد التنفيــذ مائــة درهــم عــن كل يــوم مــن أيــام 

الحبــس االحتياطــي، أو املراقبــة اإللكرتونيــة املؤقتــة.

وإذا حكــم عليــه بالحبــس وبالغرامــة مًعــا وكانــت املــدة التــي قضاهــا يف الحبــس 

)1( املادة )306( استبدلت بالقانون رقم )29( لسنة 2005.

)2(  املادة )307( استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم )17( لسنة 2018.

االحتياطــي أو املراقبــة اإللكرتونيــة املؤقتــة تزيــد عــىل مــدة الحبــس املحكــوم بــه، وجــب 

ــورة. ــادة املذك ــام الزي ــن أي ــوم م ــن كل ي ــور ع ــغ املذك ــة املبل ــن الغرام ــص م أن ينق

المادة )308)
املبالغ  لدفع  أجاًل  طلبه  عىل  وبناء  االقتضاء  عند  عليه  املحكوم  متنح  أن  العامة  للنيابة 

املستحقة للحكومة، أو أن تأذن له بدفعها عىل أقساط برشط أال تزيد املدة عىل سنتني، 

وإذا تأخر املحكوم عليه يف دفع قسط، حلت باقي األقساط.

ويجوز للنيابة العامة الرجوع يف األمر الصادر منها إذا وجد ما يدعو لذلك.

المادة )309)
اإلكراه  هذا  ويكون  املالية  العقوبات  من  وغريها  الغرامات  لتحصيل  البدين  اإلكراه  يجوز 

بحبس املحكوم عليه، وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل مائة درهم أو أقل وال يجوز أن 

تزيد مدة اإلكراه عىل ستة أشهر.

المادة )310)
ترسي أحكام املواد )299( إىل )304( عىل التنفيذ بطريق اإلكراه البدين.

المادة )311)
املبالغ املحكوم بها عىل أال تزيد مدة  باعتبار مجموع  التنفيذ  إذا تعددت األحكام يكون 

اإلكراه عىل سنة.

المادة )312)
يكون تنفيذ اإلكراه البدين بأمر يصدر من النيابة العامة، ويرشع فيه يف أي وقت كان بعد إعالن 

املحكوم عليه وبعد أن يكون قد أمىض جميع مدد العقوبات املقيدة للحرية املحكوم بها.
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المادة )313)
اإلكراه  يف  عليه  املحكوم  قضاها  التي  للمدة  املوازي  املبلغ  صار  إذا  البدين  اإلكراه  ينتهي 

يكون  ما  خصم  بعد  أصاًل  املطلوب  للمبلغ  مساوياً  السابقة  املواد  مقتىض  عىل  محبوساً 

املحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ عىل ممتلكاته.

المادة )314)
عليه  البدين  اإلكراه  بتنفيذ  األخرى  املالية  والعقوبات  الغرامة  عليه من  املحكوم  ذمة  تربأ 

باعتبار مائة درهم عن كل يوم.

الباب السادس

سقوط العقوبة بمضي المدة ووفاة المحكوم عليه

المادة )315))1)
فيام عدا جرائم الحدود والقصاص والدية والجنايات املحكوم فيها نهائياً باإلعدام أو السجن 

املؤبد تنقيض العقوبة املحكوم بها يف مواد الجنايات األخرى مبيض ثالثني سنة ميالدية.

العقوبة املحكوم بها  العقوبة املحكوم بها يف جنحة مبيض سبع سنوات، وتسقط  وتسقط 

يف مخالفة مبيض سنتني، وتبدأ املدة من تاريخ صريورة الحكم نهائياً إال إذا كانت العقوبة 

محكوماً بها غيابياً من محكمة الجنايات يف جناية فتبدأ املدة من يوم صدور الحكم. 

)1( املادة )315( استبدلت بالقانون رقم )29( لسنة 2005.

المادة )316))1)
تنقطع املدة بالقبض عىل املحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات 

التنفيذ التي تتخذ يف مواجهته أو تصل إىل علمه.

كام تنقطع املدة أيضاً إذا ارتكب املحكوم عليه يف خاللها جرمية من نوع الجرمية املحكوم 

عليه من أجلها أو مامثلة لها يف غري مواد املخالفات. 

المادة )317)
يوقف رسيان املدة كل مانع يحول دون مبارشة التنفيذ سواء كان قانونياً أو مادياً.

المادة )318)
تتبع األحكام املقررة مليض املدة يف قانون املعامالت املدنية فيام يختص بالتعويضات وما 

يجب رده واملصاريف املحكوم بها ومع ذلك فال يجوز التنفيذ بطريق اإلكراه البدين بعد 

ميض املدة املقررة لسقوط العقوبة.

المادة )319)
إذا تويف املحكوم عليه بعد الحكم عليه نهائياً، تنفذ التعويضات وما يجب رده واملصاريف يف تركته.

)1( املادة )316( استبدلت بالقانون رقم )29( لسنة 2005.
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الباب األول

اإلشراف القضائي على المنشآت العقابية

المادة )320)
ألعضاء النيابة العامة حق دخول املنشآت العقابية الكائنة يف دوائر اختصاص املحاكم التي 

يعملون بها، وذلك للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غري قانونية، ولهم أن يطلعوا عىل 

بأي محبوس  يتصلوا  وأن  منها،  يأخذوا صوراً  وأن  والحبس،  القبض  أوامر  السجالت وعىل 

ويسمعوا منه شكوى يريد أن يبديها لهم، ويجب أن تقدم لهم كل مساعدة لحصولهم عىل 

املعلومات التي يطلبونها.

المادة )321)
لكل محبوس يف أحد األماكن املشار إليها يف املادة السابقة أن يقدم يف أي وقت للقائم عىل 

إدارته شكوى كتابية أو شفهية، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة، وعىل القائم عىل إدارة 

املكان قبولها وتبليغها يف الحال إىل النيابة العامة، بعد إثباتها يف سجل يعد لذلك.

ولكل من علم بوجود محبوس بصفة غري قانونية أو يف محل غري مخصص للحبس أن يخطر 

أحد أعضاء النيابة العامة، وعليه مبجرد علمه أن ينتقل فوراً إىل املحل املوجود به املحبوس 

يحرر  أن  وعليه  قانونية  غري  بصفة  املحبوس  عن  باإلفراج  ويأمر  التحقيق  بإجراء  ويقوم 

محرضاً بذلك.

الكتاب الخامس

أحكام متنوعة
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الباب الثاني

فقد األوراق وحساب المواعيد بالمدد

الفصل األول

فقد األوراق

المادة )322)
إذا فقدت النسخة األصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل 

صدور قرار فيه، تتبع اإلجراءات املقررة يف املواد اآلتية:

المادة )323)
يد  تحت  الصورة  كانت  وإذا  األصلية  النسخة  مقام  قامت  الحكم  من  رسمية  إذا وجدت صورة 

شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمراً من رئيس املحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها.

المادة )324)
ال يرتتب عىل فقد نسخة الحكم األصلية إعادة املحاكمة متى كانت طرق الطعن يف الحكم 

قد استنفدت.

المادة )325)
إذا كانت القضية منظورة أمام دائرة النقض الجزائية ومل يتيرس الحصول عىل صورة من الحكم تقيض 

املحكمة بإعادة املحاكمة متى كانت جميع اإلجراءات املقررة للطعن قد استوفيت.

المادة )326)
إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه يعاد التحقيق فيام فقدت 

أوراقه، وإذا كانت القضية مرفوعة أمام املحكمة تتوىل هي إجراء ما تراه من التحقيق.

المادة )327)
إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام دائرة 

النقض الجزائية فال تعاد اإلجراءات إال إذا رأت املحكمة محاًل ذلك.

الفصل الثاني

حساب المواعيد والمدد

المادة )328)
ال يجوز إجراء أي إعالن قبل الساعة السابعة صباحاً وال بعد الساعة السادسة مساء كام 

ال يجوز إجراؤه يف أيام العطالت الرسمية إال بإذن من القايض املختص يف حاالت الرضورة 

ويثبت هذا اإلذن يف أصل اإلعالن.

المادة )329)
تحسب املواعيد واملدد املبينة يف هذا القانون بالتقويم امليالدي ما مل ينص عىل خالف ذلك.

المادة )330)
إذا عني القانون للحضور أو لحصول اإلجراء ميعاداً مقدراً باأليام أو بالشهور أو بالسنني فال 

للميعاد، وينقيض  القانون مجرياً  يحسب منه يوم اإلعالن أو حدوث األمر املعترب يف نظر 

امليعاد بانقضاء الدوام الرسمي يف يوم العمل األخري.



الفهرسنسخة إلكترونية  تصدر عن  دار نشر معهد دبي القضائي

109 108

قانون اإلجراءات الجزائية لدولة اإلمارات العربية المتحدة

وإذا كان امليعاد مقدراً بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ منها امليعاد والتي ينتهي 

بها عىل الوجه املتقدم.

أما إذا كان امليعاد مام يجب انقضاؤه قبل اإلجراء، فال يجوز حدوث اإلجراء إال بعد انقضاء 

اليوم األخري من امليعاد.

وتنتهي املواعيد املقدرة بالشهر أو السنة يف اليوم الذي يقابله من الشهر أو السنة التالية.

عمل  يوم  أول  إىل  امليعاد  امتد  رسمية  عطلة  امليعاد  آخر  صادف  إذا  األحوال  جميع  ويف 

بعدها.

المادة )331)
يكون  أيام ملن  مقدارها عرشة  مواعيد مسافة  القانون  املبينة يف هذا  املواعيد  إىل  تضاف 

موطنهم خارج دائرة املحكمة، وستون يوماً ملن يكون موطنهم خارج الدولة، ويجوز تبعاً 

لسهولة املواصالت وظروف االستعجال إنقاص هذه املواعيد بأمر من القايض املختص ويعلن 

هذا األمر مع الورقة.

 الباب الثالث   )1)

اإلجراءات الجزائية الخاصة

الفصل األول

األمر الجزائي

المادة )332) )2)
األمــر الجــزايئ هــو أمــر قضــايئ يُصــدره عضــو النيابــة العامــة للفصــل يف موضــوع الدعــوى 

الجزائيــة التــي ال يــرى حفظهــا أو إحالتهــا إىل املحكمــة املختصــة يف جرائــم الجنــح 

واملخالفــات املحــددة يف هــذا الفصــل، ولــو يف غيبــة املتهــم ودون تحقيــق، ويرتتــب عليــه 

ــا. إنهــاء الخصومــة الجزائيــة مــا مل يعــرتض املتهــم خــالل املــدة املحــددة قانونً

المادة )333) )3)

تُطبــق أحــكام األمــر الجــزايئ عــىل جرائــم الُجنــح واملُخالفــات املنصــوص عليهــا يف القوانــني 

الســارية يف الدولــة، واملُعاقــب عليهــا بــأي مــن العقوبــات اآلتيــة:

1. الغرامة.

2. الحبس أو الغرامة.

)1(  الباب الثالث أضيف إىل الكتاب الخامس مبرسوم بقانون اتحادي رقم )17( لسنة 2018 املنشور يف الجريدة الرسمية عدد 337)ملحق(، 

بتاريخ 2018/9/30. ويبدأ العمل باألحكام الواردة يف الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الخامس من هذا القانون بعد مرور ستة 

أشهر من تاريخ نفاذه، ما مل يصدر مجلس الوزراء قرارًا مبدها ملدد أخرى بناًء عىل عرض وزير الداخلية.

)2(  املادة )332( أضيفت مبرسوم بقانون اتحادي رقم )17( لسنة 2018.

)3(  املادة )333( أضيفت مبرسوم بقانون اتحادي رقم )17( لسنة 2018.
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ويُحــدد النائــب العــام بقــرار يصــدر منــه الجنــح واملخالفــات التــي تطبــق عليهــا أحــكام 

األمــر الجــزايئ.

المادة )334) )1)
يستثنى من تطبيق أحكام األمر الجزايئ الجرائم اآلتية:

1. جرائم الحدود والقصاص والديات.

2. الجرائم املاسة بأمن الدولة ومصالحها.

3. جرائم التأثري يف القضاء، واإلساءة إىل سمعته، وتعطيل اإلجراءات القضائية.

4. الجرائم الواردة يف القانون االتحادي رقم )9( لسنة 1976 املشار إليه.

5. الجرائم التي مل يجز القانون النزول بالعقوبة املقررة لها.

6. الجرائم التي أوجب فيها القانون الحكم بتدبري اإلبعاد عن الدولة.

المادة )335) )2)
لعضو النيابة العامة الذي يصدر قرار بتحديده من النائب العام يف جرائم الُجنح وامُلخالفات 

التي تطبق عليها أحكام املادة )333( من هذا القانون، أن يصدر أمرًا جزائًيا عىل من يثبت 

ارتكابــه للجرمية، وذلــك بتوقيع الغرامة املقــررة قانوًنا عليه، ومبا ال يجــاوز نصف حدها 

األقىص، باإلضافة إىل العقوبات التكميلية والرسوم.

المادة )336) )3)
 يجب أن يتضمن األمر الجزايئ الذي يُصدره عضو النيابة العامة البيانات اآلتية:

 1. تاريخ صدور األمر الجزايئ.

 2. اسم املتهم وبياناته الشخصية ورقم الدعوى الجزائية.

)1(  املادة )334( أضيفت مبرسوم بقانون اتحادي رقم )17( لسنة 2018.

)2(  املادة )335( أضيفت مبرسوم بقانون اتحادي رقم )17( لسنة 2018.

)3(  املادة )336( أضيفت مبرسوم بقانون اتحادي رقم )17( لسنة 2018.

 3. التهمة املسندة إىل املتهم.

 4. النص القانوين الذي ينطبق عىل الجرمية املُرتكبة.

 5. العقوبة الصادر بها األمر الجزايئ.

 6. اسم عضو النيابة العامة الذي أصدر األمر الجزايئ ودرجته.

المادة )337) )1)
ــرار  ــدر ق ــذي يص ــة وال ــس نياب ــن رئي ــه ع ــل درجت ــن ال تق ــة مم ــة العام ــو النياب لعض

بتحديــده مــن النائــب العــام، أن يعــدل األمــر الجــزايئ أو يلغيــه خــالل )7( ســبعة أيــام 

ــخ صــدوره. ــن تاري م

ــاره كأن مل يكــن، والســري والتــرصف يف الدعــوى  ــر الجــزايئ اعتب ــب عــىل إلغــاء األم ويرتت

ــه. ــة املشــار إلي ــون اإلجــراءات الجزائي ــررة يف قان ــة بالطــرق املق الجزائي

المادة )338) )2)
يجــب عــىل مأمــوري الضبــط القضــايئ إعــالن املتهــم عنــد تاريــخ عــرض امللــف 

حضــوره. عــدم  حــال  يف  الجــزايئ  األمــر  تصــدر  أن  ولهــا  العامــة،  النيابــة   عــىل 

كــام يتــم إعــالن املتهــم باألمــر الجــزايئ الصــادر يف حقــه بعــد تعديلــه، إذا كان قــد صــدر 

يف غيبتــه وفًقــا لإلجــراءات املنصــوص عليهــا يف قانــون اإلجــراءات املدنيــة املشــار إليــه.

المادة )339) )3)
ــة العامــة عــىل األمــر الجــزايئ الصــادر بحقــه خــالل )7(  ــدى النياب للمتهــم أن يعــرتض ل

ــه إذا صــدر يف  ــه ب ــخ إعالن ــخ إصــداره إذا كان حــارًضا أو مــن تاري ــام مــن تاري ســبعة أي

غيبتــه أو بعــد تعديلــه، ويرتتــب عــىل هــذا االعــرتاض اعتبــار األمــر الجــزايئ كأن مل يكــن، 

والســري والتــرصف يف موضــوع الدعــوى الجزائيــة وفًقــا لإلجــراءات املقــررة يف هــذا القانون.

)1(  املادة )337( أضيفت مبرسوم بقانون اتحادي رقم )17( لسنة 2018.

)2(  املادة )338( أضيفت مبرسوم بقانون اتحادي رقم )17( لسنة 2018.

)3(  املادة )339( أضيفت مبرسوم بقانون اتحادي رقم )17( لسنة 2018.
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فــإذا تعــدد املتهمــون، واعــرتض أحدهــم عــىل األمــر الجــزايئ اعتــرب هــذا األمــر كأن مل يكــن 

بالنســبة للمعــرتض دون باقــي املتهمني.

ويجــوز للمتهــم أن يتنــازل عــن اعرتاضــه عــىل األمــر الجــزايئ قبــل تكليفــه بالحضــور لنظــر 

الدعــوى أمــام املحكمــة املختصــة، ويرتتــب عــىل هــذا التنــازل ســقوط االعــرتاض واعتبــار 

األمــر الجــزايئ نهائيًــا بالنســبة لــه.

ــزايئ  ــر الج ــة باألم ــوى الجزائي ــر الدع ــد نظ ــة عن ــد املحكم ــوال ال تتقي ــع األح ويف جمي

ــه. ــرتض علي املع

المادة )340) )1)
ــن  ــه يف أي م ــرتاض علي ــل لالع ــري قاب ــم وغ ــا بالنســبة للمته ــر الجــزايئ نهائيً ــح األم  يصب

ــني: ــني اآلتيت الحالت

1. تنفيذ املتهم لألمر الجزايئ بسداده قيمة الغرامة املقررة مبوجبه.

2. فوات ميعاد االعرتاض عىل األمر الجزايئ.

المادة )341) )2)
ال يحول االدعاء بالحق املدين دون إصدار األمر الجزايئ، وللمدعي بالحق املدين اللجوء إىل 

 املحكمة املدنية املختصة للمطالبة بحقوقه.
 وال يكون ملا فصل به األمر يف موضوع الدعوى الجزائية حجية أمام املحاكم املدنية.

المادة )342) )3)
ينفذ األمر الجزايئ النهايئ وفًقا للقواعد املقررة يف هذا الفصل.

للمتهم أو وكيله أن يستشكل يف تنفيذ األمر يف الحالتني اآلتيتني:

)1(  املادة )340( أضيفت مبرسوم بقانون اتحادي رقم )17( لسنة 2018.

)2(  املادة )341( أضيفت مبرسوم بقانون اتحادي رقم )17( لسنة 2018.

)3(  املادة )342( أضيفت مبرسوم بقانون اتحادي رقم )17( لسنة 2018.

1. إذا صدر األمر عىل خالف اإلجراءات املنصوص عليها يف هذا الفصل.

2. إذا كان األمر صادًرا عىل غري املتهم.

ويقــدم اإلشــكال إىل النيابــة العامــة، ويجــب عليهــا يف جميــع األحــوال أن ترفعــه خــالل 

ســبعة أيــام إىل محكمــة الجنــح املختصــة بنظــر الدعــوى لتفصــل فيــه بغــري مرافعــة، إال إذا 

رأت عــدم إمــكان الفصــل فيــه بحالتــه أو بــدون تحقيــق أو مرافعــة فتحــدد يوًمــا لينظــر 

اإلشــكال وفًقــا لإلجــراءات العاديــة، وتكلــف املستشــكل بالحضــور، وتفصــل املحكمــة يف 

اإلشــكال بعــد ســامع النيابــة العامــة إمــا برفضــه واالســتمرار يف التنفيــذ، أو قبولــه الــذي 

ــوى إىل  ــة أوراق الدع ــل املحكم ــاره كأن مل يكــن وتحي ــر واعتب ــه ســقوط األم ــب علي يرتت

النيابــة العامــة للتــرصف فيهــا.

ويكون حكم املحكمة يف اإلشكال غري قابل للطعن.

المادة )343) )1)
ال تعد العقوبة الصادر بها األمر الجزايئ سابقًة قضائية تقتيض رد االعتبار.

المادة )344) )2)
ــخ صــدوره  ــا مــن تاري ــني يوًم ــر الجــزايئ خــالل ثالث ــل أو إلغــاء األم ــب العــام تعدي للنائ

أو تعديلــه أو مــن تاريــخ تنــازل املتهــم عــن اعرتاضــه حتــى ولــو كان قــد ســبق تنفيــذه، 

ويتــم إعــالن األمــر للمتهــم.

ــواردة يف هــذا  ــذ األحــكام ال ويصــدر النائــب العــام القــرارات والتعليــامت الالزمــة لتنفي

الفصــل.

)1(  املادة )343( أضيفت مبرسوم بقانون اتحادي رقم )17( لسنة 2018.

)2(  املادة )344( أضيفت مبرسوم بقانون اتحادي رقم )17( لسنة 2018.
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المادة )345) )1)
للنائــب العــام، العتبــارات يقدرهــا، أو بنــاًء عــىل طلــب املتهــم يف جرائــم الجنــح املعاقــب 

عليهــا بالحبــس مــدة ال تزيــد عــىل ســتة أشــهر أو الغرامــة، أن يصــدر أمــرًا بتكليــف املتهــم 

بــأداء تدبــري الخدمــة املجتمعيــة بــدالً مــن األمــر الجــزايئ الصــادر بالغرامــة، وتــرسي عــىل 

هــذا األمــر ذات القواعــد واإلجــراءات الــواردة باملــواد 120، 120 مكــرر/ 1، 120 مكــرر/ 2، 

120 مكــرر/ 3، 120 مكــرر/ 4 مــن قانــون العقوبــات املشــار إليــه.

كــام تــرسي عــىل األمــر الصــادر بتدبــري الخدمــة املجتمعيــة ذات القواعــد الخاصــة باألمــر 

الجــزايئ الــواردة باملــواد أرقــام )336(، )338(، )339(، )342( مــن هــذا القانــون.

ــاد  ــوات ميع ــذه أو بف ــا بتنفي ــة نهائيً ــة املجتمعي ــري الخدم ــادر بتدب ــر الص ــح األم ويصب

ــه. ــرتاض علي االع

 الفصل الثاني 

الصلح الجزائي

المادة )346) )2)
ــة العامــة أو املحكمــة املختصــة بحســب األحــوال، اتخــاذ إجــراءات الصلــح  يجــوز للنياب

الجــزايئ مبوجــب اتفــاق بــني املجنــي عليــه أو وكيلــه الخــاص أو ورثتــه أو وكيلهــم الخــاص 

وبــني املتهــم إلنهــاء النــزاع يف املســائل الجزائيــة بصــورة وديــة وفًقــا لألحــكام الــواردة يف 

هــذا الفصــل، ويرتتــب عــىل الصلــح انقضــاء الدعــوى الجزائيــة أو وقــف تنفيــذ الحكــم 

الصــادر فيهــا بحســب األحــوال.

)1(  املادة )345( أضيفت مبرسوم بقانون اتحادي رقم )17( لسنة 2018.

)2(  املادة )346( أضيفت مبرسوم بقانون اتحادي رقم )17( لسنة 2018.

المادة )347) )1)
ــح مــع  ــات الصل ــه أو وكيلهــم الخــاص إثب ــه الخــاص أو لورثت ــه أو وكيل ــي علي يجــوز للمجن

ــات  ــح واملخالف ــك يف الجن ــة بحســب األحــوال، وذل ــة أو املحكم ــة العام ــام النياب ــم أم املته

املنصــوص عليهــا يف املــواد 330 )الفقــرة األوىل(، 339، 343 )الفقــرة األوىل(، 352، 353، 372، 

373، 374، 378، 379 )الفقــرة األوىل(، 380، 394، 395، 399، 401، 402، 403، 404، 405، 

406، 423 )الفقــرة األوىل(، 424 )الفقرتــان األوىل والثانيــة(، 425 )الفقــرة األوىل(، 426، 428، 

431، 433، 434 مــن قانــون العقوبــات، ويف األحــوال األخــرى التــي ينــص عليهــا القانــون.

ويجوز الصلح يف أية حالة كانت عليها الدعوى، ولو بعد صريورة الحكم باتًا.

المادة )348) )2)
يجــوز للمتهــم أو وكيلــه الخــاص أو ورثتــه أو وكيلهــم الخــاص إثبــات الصلــح املنصــوص 

ــه مــن الكاتــب العــدل املختــص،  ــه يف املــادة الســابقة، مبوجــب محــرر مصــدق علي علي

ــه أو وكيلهــم الخــاص بحســب األحــوال. ــه أو ورثت ــي علي ــه مــن املجن ــع علي ويوق

المادة )349) )3)
للنيابة العامة يف األحوال املنصوص عليها يف املادة )347( من هذا القانون، إذا مل يبادر 

املجني عليه أو ورثته بالصلح مع املتهم قبل تقديم املتهم إىل املحاكمة الجزائية، أن تعرض 

الصلح عىل املتهم واملجني عليه أو ورثته بحسب األحوال، وذلك بعد إحاطة املتهم علاًم 

 بجرميته وأدلتها وعقوبتها، وبجرب األرضار التي لحقت باملجني عليه.

تكون مدة الصلح املشار إليها يف الفقرة السابقة خمسة عرش يوًما ويجوز مدها إىل مدة 

 مامثلة، ويحرر محرًضا باإلجراءات التي تم اتخاذها، وما أسفر عنه عرض الصلح.

)1(  املادة )347( أضيفت مبرسوم بقانون اتحادي رقم )17( لسنة 2018.

)2(  املادة )348( أضيفت مبرسوم بقانون اتحادي رقم )17( لسنة 2018.

)3(  املادة )349( أضيفت مبرسوم بقانون اتحادي رقم )17( لسنة 2018.
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المادة )350) )1)

إذا انقــىض األجــل الــذي حددتــه النيابــة العامــة للصلــح املنصــوص عليــه يف املــادة 

ــم  ــم، يت ــع املته ــح م ــوال، الصل ــب األح ــه بحس ــه أو ورثت ــي علي ــض املجن ــابقة، ورف الس

ــون. ــذا القان ــكام ه ــا ألح ــة وفًق ــوى الجزائي ــرصف يف الدع الت

ــع  ــح م ــاص الصل ــم الخ ــه أو وكيله ــاص أو ورثت ــه الخ ــه أو وكيل ــي علي ــل املجن وإذا قب

ــو  ــده عض ــني، يعتم ــاق الطرف ــون اتف ــه مضم ــت في ــح يثب ــرض بالصل ــرر مح ــم، يح املته

ــه. ــن أطراف ــه م ــع علي ــد التوقي ــك بع ــة، وذل ــة العام النياب

المادة )351))2)
إذا عــرض املجنــي عليــه أو وكيلــه الخــاص أو ورثتــه أو وكيلهــم الخــاص الصلــح مــع املتهــم 

أمــام املحكمــة الجزائيــة يف أي مــن الجرائــم املنصــوص عليهــا يف املــادة )347( مــن هــذا 

ــا، تثبــت املحكمــة الصلــح مبحــرض الجلســة ويوقــع  القانــون، وقبــل صــريورة الحكــم باتً

عليــه مــن املجنــي عليــه أو وكيلــه الخــاص بحســب األحــوال.

وإذا كان الصلــح مثبتـًـا يف محــرض مصــدق وفًقــا ألحــكام املــادة )348( مــن هــذا القانــون، 

تثبتــه املحكمــة مبحــرض الجلســة، وترفــق أصــل املحــرض املصــدق مبلــف الدعــوى.

المادة )352) )3)
ال يقبــل طلــب إثبــات الصلــح أمــام النيابــة العامــة أو املحكمــة بحســب األحــوال، إذا كان 

معلًقــا عــىل رشط أو مقرتنـًـا بأجــل.

ويف جميــع األحــوال، يرتتــب عــىل الصلــح انقضــاء الدعــوى الجزائيــة، وال أثــر للصلــح عــىل 

حقــوق املــرضور مــن الجرميــة، مــا مل يتنــازل عنهــا أو يشــملها محــرض الصلــح املنصــوص 

عليــه يف املادتــني )350، 351( مــن هــذا القانــون.

)1(  املادة )350( أضيفت مبرسوم بقانون اتحادي رقم )17( لسنة 2018.

)2(  املادة )351( أضيفت مبرسوم بقانون اتحادي رقم )17( لسنة 2018.

)3(  املادة )352( أضيفت مبرسوم بقانون اتحادي رقم )17( لسنة 2018.

المادة )353) )1)
إذا تعــدد املجنــي عليهــم يف الجرميــة وصــدر الصلــح عــن بعضهــم، فــال يكــون لــه آثــار إال 

إذا أقــره الباقــون.

ويف جميــع األحــوال، ميتــد أثر الصلــح إىل جميع املتهمني أو املحكــوم عليهم يف الجرمية دون 

 املســاس مبســئوليتهم املدنية، وذلك مبراعاة الفقرة الثانية من املادة )352( من هذا القانون.

المادة )354) )2)
ــة العامــة  ــا، تأمــر النياب إذا حصــل الصلــح مــع املتهــم بعــد صــريورة الحكــم الجــزايئ باتً

ــذه. بوقــف تنفي

الفصل الثالث

الوضع تحت المراقبة اإللكترونية

الفرع األول: أحكام عامة

المادة )355) )3)
إجــراء الوضــع تحــت املراقبــة اإللكرتونيــة، هــو حرمــان املتهــم أو املحكــوم عليــه مــن أن 

يتغيــب يف غــري األوقــات الزمنيــة املحــددة لــه عــن محــل إقامتــه أو أي مــكان آخــر يعينــه 

األمــر الصــادر مــن النيابــة العامــة أو املحكمــة املختصــة بحســب األحــوال، ويتــم تنفيــذه 

ــزم الخاضــع لهــا بحمــل  ــة عــن بعــد، وتل ــة تســمح باملراقب عــن طريــق وســائل إلكرتوني

جهــاز إرســال إلكــرتوين مدمــج، طــوال فــرتة الوضــع تحــت املراقبــة.

)1(  املادة )353( أضيفت مبرسوم بقانون اتحادي رقم )17( لسنة 2018.

)2(  املادة )354( أضيفت مبرسوم بقانون اتحادي رقم )17( لسنة 2018.

)3(  املادة )355( أضيفت مبرسوم بقانون اتحادي رقم )17( لسنة 2018.
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ــة  ــابقة: مامرس ــرة الس ــا يف الفق ــوص عليه ــن املنص ــرتات واألماك ــد الف ــى يف تحدي ويراع

املحكــوم عليــه لنشــاط مهنــي أو حــريف، أو متابعتــه التعليــم أو التدريــب املهنــي، أو تلقــي 

ــة  ــة املختص ــة أو املحكم ــة العام ــا النياب ــرى تقدره ــروف أخ ــة، أو أي ظ ــة الطبي املعالج

بحســب األحــوال.

المادة )356) )1)
يصدر مجلس الوزراء بناًء عىل اقرتاح وزير الداخلية قرار بتحديد الوســائل املســتخدمة يف 

تنفيــذ املراقبة اإللكرتونية وضوابط وآليات تنفيذها يف جميع مراحلها أو بعضها، أو إســناد 

التنفيذ لهيئة أو شخص اعتباري مرخًصا له بذلك وفًقا للرشوط التي يتضمنها القرار.
ويف جميــع األحــوال، يجــب أن يراعــى يف الوســائل اإللكرتونيــة املنصــوص عليهــا يف الفقــرة 

الســابقة، احــرتام كرامــة وســالمة وخصوصيــة الخاضــع لهــا.

المادة )357) )2)
ــرارات  ــة، الق ــة ذات الصل ــات املحلي ــع الجه ــيق م ــد التنس ــة بع ــر الداخلي ــدر وزي يُص

 املنظمــة للقيــام بعمليــات التحكــم عــن بعــد يف أماكــن الوضــع تحــت املراقبــة اإللكرتونية.

المادة )358) )3)
ــاط الرشطــة وصــف ضباطهــا وأفرادهــا مبراكــز ووحــدات الرشطــة املختصــة  يختــص ضب

ــر أو الحكــم  ــة ملضمــون ونطــاق األم ــة اإللكرتوني ــزام الخاضــع للمراقب ــة مــدى الت مبراقب

القضــايئ الصــادر بالوضــع تحــت املراقبــة اإللكرتونيــة بحســب األحــوال، ولهــم أن يــرتددوا 

خــالل الفــرتات املحــددة يف القــرار أو الحكــم، عــىل املــكان املحــدد لتنفيــذه للتأكــد مــن 

ــة  ــزة املراقب ــالمة أجه ــته وس ــائل معيش ــه ووس ــده ب ــه، وتواج ــع اللتزامات ــذ الخاض تنفي

)1(  املادة )356( أضيفت مبرسوم بقانون اتحادي رقم )17( لسنة 2018.

)2(  املادة )357( أضيفت مبرسوم بقانون اتحادي رقم )17( لسنة 2018.

)3(  املادة )358( أضيفت مبرسوم بقانون اتحادي رقم )17( لسنة 2018.

ــك. ــة العامــة املختصــة بنتائــج ذل ــر للنياب ــدم تقاري ــة، وتُق اإللكرتوني

ولوزيــر العــدل أن يصــدر قــراًرا بالتنســيق مــع رئيــس الجهــة املعنيــة بتحديــد املوظفــني 

العمومــني مــن غــري الفئــات الــواردة يف الفقــرة الســابقة، ويحــدد بالقــرار مهامهــم 

واختصاصاتهــم بشــأن مراقبــة تنفيــذ الخاضــع للوضــع تحــت املراقبــة اإللكرتونيــة 

اللتزاماتــه يف هــذا الفصــل.

المادة )359) )1)
يجــوز للنيابــة العامة املختصــة، يف أي وقت، وبناًء عىل طلب الخاضــع للوضع تحت املراقبة 

اإللكرتونيــة، تكليــف طبيب للتحقق من أن الوســائل اإللكرتونية املســتخدمة لتنفيذ املراقبة 

 اإللكرتونية مل تلحق أي أرضار بصحة الخاضع أو بســالمة جســده، وإعداد تقرير طبي بذلك.

المادة )360) )2)
يجــوز تنفيــذ عقوبــة املراقبــة والتدابــري املنصــوص عليهــا يف القوانــني الجزائيــة الســارية يف 

الدولــة، وذلــك عــن طريــق الوســائل اإللكرتونيــة ووفًقــا لألحــكام واإلجــراءات املنصــوص 

عليهــا يف هــذا الفــرع، ويف املــادة )372( مــن هــذا القانــون.

الفرع الثاني:  الوضع المؤقت تحت المراقبة اإللكترونية.

المادة )361) )3)
يجــوز لعضــو النيابــة العامــة أن يصــدر أمــرًا بوضــع املتهــم مؤقتًــا تحــت املراقبــة 

اإللكرتونيــة، بعــد موافقتــه أو بنــاًء عــىل طلبــه بــدالً مــن حبســه احتياطيًــا، وذلــك بــذات 

)1(  املادة )359( أضيفت مبرسوم بقانون اتحادي رقم )17( لسنة 2018.

)2(  املادة )360( أضيفت مبرسوم بقانون اتحادي رقم )17( لسنة 2018.

)3(  املادة )361( أضيفت مبرسوم بقانون اتحادي رقم )17( لسنة 2018.
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ــون. ــذا القان ــن ه ــادة )106( م ــا يف امل ــوص عليه ــرشوط املنص ال

ويُحــدد باألمــر محــل اإلقامــة الــذي يلتــزم املتهــم بعــدم التغيــب عنــه أو األماكــن التــي 

يــرصح لــه أو ميتنــع عليــه التواجــد فيهــا أو الــرتدد عليهــا، واألوقــات واملواعيــد املحــددة 

لذلــك، وغــري ذلــك مــن البيانــات الــواردة يف الفقــرة الثانيــة مــن املــادة )101( مــن هــذا 

القانــون.

المادة )362) )1)
يجــوز للنيابة العامة، إذا اقتضت رضورة إجراءات التحقيــق ذلك، أن تضمن األمر بالوضع 

املؤقــت تحت املراقبة اإللكرتونية إلــزام املتهم الخاضع بعدم االتصال بغريه من املتهمني أو 

الرشكاء املساهمني معه يف الجرمية، أو باملجني عليه أو ذويه، وذلك كله بدون اإلخالل بحق 

املتهم يف االتصال دامئًا باملدافع عنه.

ويجــوز أن يتضمن األمر أيًضا إخضاع املتهم لاللتزامات املنصوص عليها يف الفقرة األوىل من 

املادة )372( من هذا القانون.

المادة )363)
ال يجــوز إصــدار األمــر بالوضــع املؤقــت تحــت املراقبــة اإللكرتونيــة، عــىل الجرائــم املعاقب 

عليهــا باإلعــدام أو الســجن املؤبــد، والجرائــم املاســة بأمــن الدولــة الداخــيل أو الخارجــي، 

والجرائــم التــي أوجــب فيهــا القانــون الحكــم بتدبــري اإلبعــاد عــن الدولــة.

المادة )364) )2)
الوضــع املؤقــت تحــت املراقبــة اإللكرتونيــة يكــون بعــد اســتجواب املتهــم، وملــدة ثالثــني 

يوًمــا يجــوز تجديدهــا لــذات املــدة وملــرة واحــدة فقــط، وبعــد موافقــة املتهــم.

فــإذا اســتلزمت مصلحــة التحقيــق اســتمرار وضــع املتهــم مؤقتـًـا تحــت املراقبــة اإللكرتونية 

)1(  املادة )362( أضيفت مبرسوم بقانون اتحادي رقم )17( لسنة 2018.

)2(  املادة )363( أضيفت مبرسوم بقانون اتحادي رقم )17( لسنة 2018.

ــة أن  ــة العام ــىل النياب ــب ع ــابقة، وج ــرة الس ــا يف الفق ــار إليه ــدد املش ــاء امل ــد انقض بع

تعــرض األوراق عــىل أحــد قضــاة املحكمــة الجزائيــة املختصــة ليصــدر أمــره بعــد االطــالع 

عــىل األوراق وســامع أقــوال املتهــم وموافقتــه مبــد املراقبــة اإللكرتونيــة املؤقتــة ملــدة ال 

تجــاوز ثالثــني يوًمــا قابلــة للتجديــد، أو بإلغــاء املراقبــة اإللكرتونيــة وحبســه احتياطيًــا، أو 

اإلفــراج عنــه بضــامن أو بغــري ضــامن.

ويف جميــع األحــوال، يجــوز لقــايض املحكمــة الجزائيــة املختصــة تعديــل مواعيــد التواجــد 

يف مــكان اإلقامــة أو يف األماكــن املخصصــة لذلــك، بعــد ســامع أقــوال املتهــم وأخــذ رأي 

النيابــة العامــة.

المادة )365) )1)
ــة  ــة اإللكرتوني ــا بالوضــع املؤقــت تحــت املراقب ــة العامــة إلغــاء األمــر الصــادر منه للنياب

وإصــدار أمــر بالقبــض عــىل املتهــم الخاضــع وحبســه احتياطيًــا عــىل ذمــة التحقيقــات إذا 

قويــت األدلــة ضــده، أو خالــف االلتزامــات الــواردة بذلــك األمــر، أو طلــب املتهــم ذلــك أو 

وجــدت ظــروف تســتدعي اتخــاذ هــذا اإلجــراء.

وإذا كان األمــر صــادًرا مــن املحكمــة، فيكــون إصــدار أمــر جديــد بالقبــض عــىل املتهــم 

مــن ذات املحكمــة بنــاًء عــىل طلــب النيابــة العامــة.

المادة )366) )2)
يجــوز لقــايض املحكمــة الجزائيــة املختصــة خــالل نظــره طلــب مــد الحبــس االحتياطــي، 

أن يأمــر بوضــع املتهــم مؤقتـًـا تحــت املراقبــة اإللكرتونيــة بعــد موافقتــه بــدالً عــن حبســه 

احتياطيًــا.

)1(  املادة )365( أضيفت مبرسوم بقانون اتحادي رقم )17( لسنة 2018.

)2(  املادة )366( أضيفت مبرسوم بقانون اتحادي رقم )17( لسنة 2018.
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المادة )367) )1)
يرسي يف شأن استئناف قرار الوضع املؤقت تحت املراقبة اإللكرتونية أو إلغائه، ذات القواعد 

واإلجــراءات واملواعيد املقررة للحبس االحتياطي املنصوص عليها يف املواد 132، 134، 135، 

136، 138 من هذا القانون.

المادة )368) )2)
يرسي بشــأن اســتنزال مدد الوضع املؤقت تحت املراقبة اإللكرتونيــة عند تنفيذ العقوبات 

السالبة للحرية، ذات القواعد املقررة للحبس االحتياطي املنصوص عليها يف املواد 292، 293، 

294 من هذا القانون.

الفرع الثالث: الحكم بالوضع تحت المراقبة اإللكترونية 

كبديل عن العقوبة المقيدة للحرية

المادة )369) )3)
للمحكمــة عنــد الحكــم بالحبــس ملــدة ال تزيــد عــن ســنتني، أن تأمــر يف الحكــم بتنفيــذ 

ــن ظــروف  ــة، إذا رأت م ــة اإللكرتوني ــا بنظــام الوضــع تحــت املراقب ــة املقــيض به العقوب

ــة  ــكاب جرمي ــود إىل ارت ــن يع ــه ل ــاد بأن ــىل االعتق ــا يبعــث ع ــنه م ــه أو س ــوم علي املحك

ــه  ــا بأن ــت لديه ــة، وثب ــا يف الدول ــا ومعلوًم ــة ثابتً ــل إقام ــه مح ــأن ل ــدة، وب ــرى جدي أخ

ــا  ــع نشــاطه التعليمــي أو تدريبً ــا، أو يتاب ــو كان مؤقتً ــا مســتقرًا، ول ــارس نشــاطًا مهنيً مي

مهنيًــا معــرتف بــه، أو بأنــه العائــل الوحيــد ألرستــه، أو أي ظــروف أخــرى تقدرهــا املحكمــة 

بحســب األحــوال.

)1(  املادة )367( أضيفت مبرسوم بقانون اتحادي رقم )17( لسنة 2018.

)2(  املادة )368( أضيفت مبرسوم بقانون اتحادي رقم )17( لسنة 2018.

)3(  املادة )369( أضيفت مبرسوم بقانون اتحادي رقم )17( لسنة 2018.

وال يجــوز تطبيــق الوضــع تحــت املراقبــة اإللكرتونيــة املنصــوص عليــه يف هــذا الفــرع عــىل 

املحكــوم عليــه العائد.

المادة )370) )1)
تبــدأ مــدة تنفيــذ العقوبــة بنظــام املراقبــة اإللكرتونيــة املنصــوص عليــه يف هــذا الفــرع، 

مــن يــوم القبــض عــىل املحكــوم عليــه بنــاًء عــىل الحكــم الواجــب التنفيــذ.

المادة )371) )2)
يجــوز للمحكمــة عنــد الحكــم بتنفيــذ العقوبــة بنظــام املراقبــة اإللكرتونيــة، أن تضمنــه 

أمرهــا بإلزامــه بــأي مــن التدابــري الجنائيــة املنصــوص عليهــا يف املادتــني 110 )البنديــن 1، 

2(، 122 مــن قانــون العقوبــات.

المادة )372) )3)
ــة  ــار النياب ــة، بإخط ــة اإللكرتوني ــت املراقب ــه تح ــم وضع ــذي ت ــه ال ــوم علي ــزم املحك يلت

ــأيت: ــا ي ــم، مب ــذ الحك ــة بتنفي ــة املختص العام

1. بالتغريات التي تطرأ عىل وظيفته، أو عىل محل إقامته.

2. عنــد رغبتــه يف االنتقــال عــن محــل إقامتــه املعــني لــه ملــدة تزيــد عــىل خمســة عــرش 

يوًمــا داخــل الدولــة، وســبب ذلــك، وإخطارهــا أيًضــا حــال عودتــه.

كــام يلتــزم بتلقــي زيــارات دوريــة مــن املختصــني املنصــوص عليهــم يف املــادة )358( مــن 

هــذا القانــون، للتحقــق مــن وســائل معيشــته وتنفيــذه التزاماتــه املنصــوص عليهــا يف هــذا 

لفرع. ا

)1(  املادة )370( أضيفت مبرسوم بقانون اتحادي رقم )17( لسنة 2018.

)2(  املادة )371( أضيفت مبرسوم بقانون اتحادي رقم )17( لسنة 2018.

)3(  املادة )372( أضيفت مبرسوم بقانون اتحادي رقم )17( لسنة 2018.
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ــادرة  ــة مغ ــة اإللكرتوني ــع للمراقب ــه الخاض ــوم علي ــوز للمحك ــوال، ال يج ــع األح ويف جمي

ــذا  ــن ه ــادة )374( م ــا يف امل ــوص عليه ــة املنص ــة املختص ــتئذان املحكم ــل اس ــالد قب الب

ــك، يجــب أن يُحــدد يف  ــة صــدور اإلذن بذل ــة العامــة. ويف حال ــون، وأخــذ رأي النياب القان

ــار  ــه بإخط ــع التزام ــودة، م ــخ الع ــببه وتاري ــه وس ــاد الســفر ووجهت ــرار الصــادر ميع الق

النيابــة العامــة فــور عودتــه. وال تحســب مــدة تواجــده خــارج البــالد يف هــذه الحالــة مــن 

ــة املحكــوم بهــا. ضمــن مــدة تنفيــذه للعقوب

المادة )373) )1)
ال يحــول وضــع املحكــوم عليــه تحــت املراقبــة اإللكرتونيــة، بوجــوب تنفيــذه للعقوبــات 

التكميليــة والتضمينــات ومــا يجــب رده واملصاريــف.

المادة )374) )2)
تـُـرشف النيابــة العامــة عــىل تنفيــذ املراقبــة اإللكرتونيــة بنــاًء عــىل تقاريــر دوريــة تقــدم 

ــه  ــذه التزامات ــه وتنفي ــوم علي ــلك املحك ــة مس ــن مراقب ــة ع ــة املختص ــن الجه ــا م إليه

ــل. ــذا الفص ــا يف ه ــوص عليه املنص

ويجــوز للمحكمــة التــي أصــدرت الحكــم أن تعــدل مــن أماكــن وفــرتات الوضــع تحــت 

املراقبــة اإللكرتونيــة، أو قيودهــا، بنــاًء عــىل طلــب مــن النيابــة العامــة، أو بنــاًء عــىل طلــب 

مــن املحكــوم عليــه بعــد أخــذ رأي النيابــة العامــة.

)1(  املادة )373( أضيفت مبرسوم بقانون اتحادي رقم )17( لسنة 2018.

)2(  املادة )374( أضيفت مبرسوم بقانون اتحادي رقم )17( لسنة 2018.

المادة )375) )1)
ــه يف هــذا  ــة املنصــوص علي ــة اإللكرتوني يجــب الحكــم بإلغــاء أمــر الوضــع تحــت املراقب

ــة مــن الحــاالت اآلتيــة: الفــرع، يف أيــة حال

1. إذا ظهــر خــالل فــرتة تنفيــذه املراقبــة اإللكرتونيــة، أن املحكوم عليه كان قــد صدر ضده، 

قبــل األمــر بالوضــع تحــت املراقبــة اإللكرتونيــة، حكــم نهــايئ بعقوبــة مقيــدة للحريــة، ومل 

تكــن املحكمــة قــد علمــت بــه حــني أمــرت بالوضــع تحــت املراقبــة اإللكرتونية.

2. إذا ثبــت بالتقريــر الطبــي الصــادر وفًقــا للــامدة )359( مــن هــذا القانــون، أن الوســائل 

ــالمة  ــه أو بس ــوم علي ــة املحك ــت أرضاًرا بصح ــة ألحق ــة اإللكرتوني ــتخدمة يف املراقب املس

جســده.

3. إذا طلب املحكوم عليه بنفسه ذلك.

4. إذا استحال تنفيذ املراقبة اإللكرتونية.

المادة )376) )2)
ــه يف هــذا  ــة املنصــوص علي ــة اإللكرتوني يجــوز الحكــم بإلغــاء أمــر الوضــع تحــت املراقب

ــني: ــني اآلتيت ــرع، يف أي مــن الحالت الف

ــة  ــة، جرميــة عمدي ــة اإللكرتوني ــذه املراقب ــه خــالل فــرتة تنفي 1. إذا ارتكــب املحكــوم علي

 تقــرر فيهــا حبســه احتياطيًــا عــىل ذمتهــا، أو حكــم عليــه فيهــا بعقوبــة مقيــدة للحريــة.

ــذا  ــن ه ــادة )358( م ــا يف امل ــوص عليه ــة املنص ــة الدوري ــر املتابع ــرت تقاري 2. إذا أظه

ــه للتدابــري وااللتزامــات املفروضــة  القانــون، ســوء ســلوك املحكــوم عليــه، أو عــدم امتثال

ــون. ــذا القان ــن ه ــني )371(، )372( م ــب املادت ــه مبوج علي

)1(  املادة )375( أضيفت مبرسوم بقانون اتحادي رقم )17( لسنة 2018.

)2(  املادة )376( أضيفت مبرسوم بقانون اتحادي رقم )17( لسنة 2018.
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المادة )377) )1)
يصــدر الحكــم باإللغــاء املنصــوص عليــه يف املادتــني )375(، )376( مــن هــذا القانــون، مــن 

املحكمــة التــي أمــرت بالوضــع تحــت املراقبــة اإللكرتونيــة، وذلــك بنــاًء عــىل طلــب النيابــة 

العامــة، وبعــد تكليــف املحكــوم عليــه بالحضــور.

ويكــون للمحكمــة التــي أصــدرت الحكــم البــات بالعقوبــة املقيــدة للحريــة وفًقــا 

ــها  ــاء نفس ــن تلق ــم م ــون، أن تحك ــذا القان ــن ه ــادة )376( م ــن امل ــم )1( م ــد رق للبن

ــة. ــة اإللكرتوني ــر بالوضــع تحــت املراقب ــاء األم ــة بإلغ ــة العام ــب النياب ــاًء عــىل طل  أو بن

المادة )378) )2)
يكــون الحكــم الصــادر باإللغــاء يف الحــاالت املنصــوص عليهــا يف املــادة )375( مــن هــذا 

ــا غــري قابــل للطعــن عليــه بــأي طريــق مــن طــرق الطعــن. القانــون، نهائيً

ــني  ــاء يف الحالت ــادرة باإللغ ــة الص ــكام الغيابي ــة يف األح ــق املعارض ــن بطري ــوز الطع ويج

املنصــوص عليهــام يف املــادة )376( مــن هــذا القانــون، وفًقــا للــرشوط واملواعيــد 

واإلجــراءات املنصــوص عليهــا يف املــادة )229( مــن هــذا القانــون، ويكــون الحكــم الصــادر 

ــن. ــن طــرق الطع ــق م ــأي طري ــه ب ــن علي ــل للطع ــري قاب ــا غ يف املعارضــة نهائيً

المادة )379) )3)
ــذ  ــة، تنفي ــة اإللكرتوني ــت املراقب ــع تح ــر الوض ــاء أم ــم بإلغ ــدور الحك ــىل ص ــب ع يرتت

املحكــوم عليــه مــدة العقوبــة الســالبة للحريــة املقــيض بهــا التــي ال يــزال يتعــني عليــه 

تنفيذهــا مــن يــوم وضعــه تحــت املراقبــة اإللكرتونيــة، وتحســب املــدة التــي تــم الوضــع 

ــة. ــذ العقوب ــة مــن مــدة تنفي ــة اإللكرتوني ــا تحــت املراقب فيه

)1(  املادة )377( أضيفت مبرسوم بقانون اتحادي رقم )17( لسنة 2018.

)2(  املادة )378( أضيفت مبرسوم بقانون اتحادي رقم )17( لسنة 2018.

)3(  املادة )379( أضيفت مبرسوم بقانون اتحادي رقم )17( لسنة 2018.

الفرع الرابع: اإلفراج عن المحكوم عليه 

ووضعه تحت المراقبة اإللكترونية

المادة )380) )1)
يجــوز لــكل محكــوم عليــه بعقوبــة مقيــدة للحريــة ملــدة ال تقــل عــن ســنتني وال تزيــد 

عــىل خمــس ســنوات، وأمــىض نصــف مــدة العقوبــة، أن يتقــدم بطلــب إىل النيابــة العامــة 

ــن  ــة ع ــذه للعقوب ــدة تنفي ــي م ــة باق ــة اإللكرتوني ــت املراقب ــه تح ــه ووضع ــراج عن لإلف

طريــق الوســائل اإللكرتونيــة ووفًقــا لألحــكام واإلجــراءات املنصــوص عليهــا يف الفــرع األول 

مــن هــذا الفصــل.

ويتــم احتســاب مــدة العقوبــة املشــار إليهــا يف الفقــرة الســابقة بــذات القواعــد املنصــوص 

عليهــا يف املــادة )47( مــن قانــون املنشــآت العقابيــة املشــار إليــه.

المادة )381) )2)
تتــوىل النيابــة العامــة املختصــة تحقيــق الطلــب املشــار إليــه يف املــادة )380( مــن هــذا 

القانــون، للتثبــت مــن حســن ســلوك املحكــوم عليــه أثنــاء وجــوده باملنشــأة الــذي يدعــو 

إىل الثقــة بتقويــم نفســه، وعــدم وجــود خطــر عــىل األمــن العــام مــن جــراء اإلفــراج عنــه، 

ثــم تقــدم األوراق مشــفوعة برأيهــا إىل املحكمــة التــي أصــدرت الحكــم بالعقوبــة.

ــت  ــه تح ــه ووضع ــوم علي ــن املحك ــراج ع ــب واإلف ــول الطل ــم بقب ــة أن تحك وللمحكم

ــة، إذا ثبــت لهــا حســن ســلوكه وصــالح أمــره، ورأت مــا يبعــث عــىل  ــة اإللكرتوني املراقب

ــدة.  ــكاب جرميــة أخــرى جدي ــن يعــود إىل ارت ــه ل ــاد بأن االعتق

ويجــوز لهــا أن تضمــن حكمهــا أمرهــا بإلــزام املحكــوم عليــه ألي مــن التدابــري وااللتزامــات 

املنصــوص عليهــا يف املادتــني )371(، )372( مــن هــذا القانــون.

)1(  املادة )380( أضيفت مبرسوم بقانون اتحادي رقم )17( لسنة 2018.

)2(  املادة )381( أضيفت مبرسوم بقانون اتحادي رقم )17( لسنة 2018.
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المادة )385) )1)
يجــوز للجهــة املختصــة باإلفــراج تحــت رشط املنصــوص عليــه يف قانــون املنشــآت العقابية، 

األمــر بتنفيــذه عــن طريــق الوســائل اإللكرتونيــة ووفًقــا لألحــكام واإلجــراءات املنصــوص 

عليهــا يف الفــرع األول مــن هــذا الفصــل، ويف املــادة )372( مــن هــذا القانــون.

)1(  املادة )385( أضيفت مبرسوم بقانون اتحادي رقم )17( لسنة 2018.

المادة )382) )1)
يكــون حكــم املحكمــة بقبــول أو رفــض طلــب اإلفــراج عــن املحكــوم عليــه ووضعــه تحــت 

املراقبــة اإللكرتونيــة، نهائيًــا غــري قابــل للطعــن فيــه.

وإذا حكــم برفــض الطلــب، فــال يجــوز تقديــم طلــب جديــد قبــل انقضــاء ســتة أشــهر عــىل 

األقــل مــن تاريــخ الحكــم برفــض الطلــب الســابق، مــا مل تتوافــر يف شــأنه رشوط اإلفــراج 

تحــت رشط املنصــوص عليهــا يف قانــون املنشــآت العقابيــة املشــار إليــه.

المادة )383) )2)
يرسي عىل تنفيذ أمر الوضع تحت املراقبة اإللكرتونية املنصوص عليه يف هذا الفرع ذات 

 القواعد املنصوص عليها يف املادة )374( من هذا القانون.

المادة )384) )3)
يُلغــى أمــر الوضــع تحــت املراقبــة اإللكرتونيــة املنصــوص عليــه يف هــذا الفــرع، إذا 

ــن  ــود 2، 3، 4(، 376 م ــني 375 )البن ــا يف املادت ــرت إحــدى الحــاالت املنصــوص عليه تواف

ــون. ــذا القان ه

ــاء أمــر الوضــع تحــت املراقبــة اإللكرتونيــة ذات  ــرسي بشــأن إجــراءات وآثــار إلغ وي

القواعــد املنصــوص عليهــا يف املادتــني )377(، )379( مــن هــذا القانــون.

واســتثناًء مــن الفقــرة الثانيــة مــن املــادة )378( مــن هــذا القانــون، يكــون الحكــم الصــادر 

باإللغــاء يف الحــاالت املنصــوص عليهــا يف الفقــرة األوىل مــن هــذه املــادة نهائيًــا غــري قابــل 

للطعــن فيــه بــأي طريــق مــن طــرق الطعــن املقــررة قانونـًـا.

)1(  املادة )382( أضيفت مبرسوم بقانون اتحادي رقم )17( لسنة 2018.

)2(  املادة )383( أضيفت مبرسوم بقانون اتحادي رقم )17( لسنة 2018.

)3(  املادة )384( أضيفت مبرسوم بقانون اتحادي رقم )17( لسنة 2018.
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