قانون اإلجراءات اجلزائية

رقم [ ] 3لسنة  2001م
بإشراف املكتب الفني

The Project is funded by the European Union

بدعم من االحتاد األوروبي
مت طباع � � ��ة ه � � ��ذا الكتيب بدعم من االحتاد األوروبي ،إن محتويات هذا الكتيب هي من
مس � � ��ؤولية نقابة احملامني النظاميني الفلس � � ��طينيني وحدها وال تعكس بالضرورة آراء
االحتاد األوروبي.
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الزميالت والزمالء األعزاء
حتية احلق والعروبة وبعد،

ق���د تك���ون الفكرة ثاقبة ،غير أنها إذا ظلت مخبوءة يف ذهن صاحبها

فلن يلمس لها أثر ،ولكنهاتصبح نيرة إذا شع سناها على اآلخرين.

ونحن يف نقابتكم نقابة احملامني نخطو خطوات حثيثة يف مس���يرتنا،

منطلقني من إمياننا الراس���خ بأهمية تطوير مؤسس���تنا وعملنا .وماضني
يف أداء رسالتنا السامية التي تستند إلى القيم الرفيعة املتمثلة يف احترام

إنسانية اإلنسان بكل ما لهذه العبارة من أبعاد.

إن اخلط���وة األول���ى يف أي عمل تكون ناجحة إذا تلتها خطوات،
وق���د متضي تارة وتعثر ت���ارة أخرى ،غي���ر أن النجاح يقاس مبدى
اإلجناز.

نقيب احملامني
احملامي حسني شبانة
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رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد االطالع على:
ً
أوال:
قانون انتهاك حرمة احملاكم لسنة ،1922
قانون أص���ول احملاكمات اجلزائية (القبض والتحري) رقم  4لس���نة
،1924
قانون أصول احملاكمات اجلزائية (االتهامية)
رقم  22لسنة  ،1924قانون قضاة التحقيق يف الوفيات املشتبه فيها
رقم  35لسنة ،1926
قانون الدفاع عن السجناء الفقراء رقم  37لسنة ،1926
قانون تعديل أصول املرافعات رقم  21لسنة ،1934
قانون أصول احملاكمات اجلزائية رقم  24لسنة ،1935
قانون التحقيق يف أسباب احلرائق رقم  7لسنة ،1937
قانون اإلفراج بالكفالة رقم  28لسنة ،1944
قانون أصول احملاكمات اجلزائية (احملاكمات اجلزئية لدى احملاكمات
املركزية) رقم  70لس���نة  ،1946قانون صالحية محاكم الصلح رقم
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 45لسنة  ،1947األمر رقم  26لسنة  1953بشأن اختصاص محكمة
اجلناي���ات ،األمر رقم  473لس���نة  1956بش���أن اختصاص���ات النيابة
العامة ،األمر رقم  554لس���نة  1957بش���أن تخوي���ل النائب العام ومن
ميثل���ه صالحيات قضاة التحقيق يف الوفيات املش���تبه فيها ،قانون رد
االعتبار رقم  2لس���نة ،1962الفصل الس���ادس والعش���رون من أصول
احملاكمات الفلس���طيني لدى محاكم الصلح لس���نة  ،1940املعمول بها
يف محافظات غزة.
ثاني ًا:

قانون محاكم الصلح األردني رقم  15لسنة  ،1952قانون انتهاك
حرمة احملاكم األردني رقم  9لسنة  ،1959قانون أصول احملاكمات
اجلزائي���ة األردني رقم  9لس���نة  ،1961املعم���ول بها يف محافظات
الضفة .وبعد إقرار املجلس التشريعي أصدرنا القانون التالي:
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الكتاب األول
الدعوى اجلزائية وجمع االستدالالت والتحقيق

الباب األول :الدعوى اجلزائية
الفصل األول
من له حق إقامة الدعوى اجلزائية

مادة [ ] 1

تخت���ص النيابة العام���ة دون غيرها بإقامة الدع���وى اجلزائية
ومباش���رتها وال تقام من غيرها إال يف األحوال املبينة يف القانون.
وال يجوز وقف الدعوى أو التنازل عنها أو تركها أو تعطيل سيرها
أو التصالح عليها ،إال يف احلاالت الواردة يف القانون.

مادة [ ] 2

يباش���ر النائب العام الدعوى اجلزائية بنفس���ه أو بواسطة أحد
أعضاء النيابة العامة.

مادة [ ] 3

عل���ى النيابة العامة حتري���ك الدعوى اجلزائية إذا أقام املتضرر
نفسه مدعياً باحلق املدني وفقا للقواعد املعينة يف القانون.
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مادة [ ]4
[   ]1ال يج���وز للنياب���ة العام���ة إج���راء التحقيق أو إقام���ة الدعوى
اجلزائي���ة التي علق القانون مباش���رتها على ش���كوى أو ادعاء
مدني أو طلب أو إذن إال بناء على شكوى كتابية أو شفهية من
املجن���ي عليه أو وكيله اخلاص أو ادعاء مدني منه أو من وكيله
اخلاص أو إذن أو طلب من اجلهة املختصة.
[ ]2يجوز يف الدعاوى التي قيد القانون مباش���رتها على شكوى أو
ادع���اء باحلق املدني من املجني علي���ه التنازل عنها حتى يصدر
يف الدعوى حكم نهائي ،وإذا تعدد املجني عليهم ال يعتد بالتنازل
إال إذا صدر من جميعهم ،والتنازل بالنسبة ألحد املتهمني يعتبر
تنازال بحق اآلخرين.
[ ]3إذا تع���دد املجني عليهم يكفي تقدمي الش���كوى من أحدهم وإذا
تع���دد املتهم���ون وكانت الش���كوى مقدم���ة ضد أحده���م ،تعتبر
مقدمة ضد الباقني.

مادة [ ] 5

يف جمي���ع األحوال التي يش���ترط فيها القان���ون إلقامة الدعوى
اجلزائية وجود ش���كوى أو ادعاء باحل���ق املدني من املجني عليه أو
غيره ال تقبل الش���كوى بعد مرور ثالثة أش���هر من يوم علم املجني
عليه بها ومبرتكبها ما لم ينص القانون على خالف ذلك.
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مادة [ ] 6
[ ]1إذا كان املجن���ي عليه يف األحوال املش���ار إليها يف املادة ( )5من
ه���ذا القانون لم يبلغ خمس عش���رة س���نة كامل���ة أو كان مصابا
بعاهة يف عقله تقدم الشكوى من وليه أو وصيه أو القيم عليه.
[ ]2إذا تعارضت مصلحة املجني عليه مع مصلحة من ميثله أو لم
يكن له من ميثله تقوم النيابة العامة مقامه.

مادة [ ] 7
ينقضي احلق يف الش���كوى مبوت املجني عليه ،وإذا حدثت الوفاة
بعد تقدمي الش���كوى فال يؤثر ذلك يف س���ير الدعوى وينتقل حقه يف
التن���ازل إل���ى ورثت���ه إال يف دعوى الزنا ،فألي واحد م���ن أوالد الزوج
الشاكي من الزوج املشكو منه أن يتنازل عن الشكوى وتنقضي الدعوى

مادة [ ] 8
كل شخص تقام عليه دعوى جزائية يسمى متهماً.
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الفصل الثاني
انقضاء الدعوى اجلزائية

مادة [ ] 9

تنقضي الدعوى اجلزائية يف إحدى احلاالت التالية :
[ ]1إلغاء القانون الذي يجرم الفعل.
[ ]2العفو العام.
[ ]3وفاة املتهم.
[ ]4التقادم.
[ ]5صدور حكم نهائي فيها.
[ ]6أية أسباب أخرى ينص عليها القانون.

مادة [ ] 10
[ ]1انقض���اء الدع���وى اجلزائي���ة ال يح���ول دون مص���ادرة امل���واد
املضبوطة.

[ ]2للمتض���رر من اجلرمية احل���ق يف املطالبة برد املواد املضبوطة

الت���ي ال تعد حيازته���ا جرمية ،ما لم ينقض ه���ذا احلق طبقاً

للقانون.

مادة [ ] 11

يبق���ى اإلدع���اء باحلق املدني م���ن اختصاص احملكم���ة املنظور
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أمامه���ا الدعوى اجلزائي���ة ،وإذا كانت الدع���وى اجلزائية لم ترفع
يكون االختصاص بالدعوى املدنية للمحكمة املدنية املختصة.

مادة [ ] 12

[ ]1تنقض���ي الدعوى اجلزائية ودعوى احلق املدني مبضي عش���ر
س���نوات يف اجلنايات وثالث س���نوات يف اجلنح وسنة واحدة يف
املخالفات ما لم ينص القانون على خالف ذلك.
[ ]2حتتس���ب م���دة تق���ادم الدع���وى اجلزائية يف جمي���ع احلاالت،
اعتبارا من تاريخ آخر إجراء مت فيها.
[ ]3م���ع عدم اإلخ�ل�ال بأح���كام الفقرتني الس���ابقتني ال تبدأ املدة
املس���قطة للدعوى اجلزائية يف جرائ���م املوظفني العموميني إال
من تاريخ اكتشاف اجلرمية أو انتهاء اخلدمة أو زوال الصفة.

مادة [ ] 13

تنقط���ع م���دة التق���ادم باتخ���اذ أي إج���راء م���ن إج���راءات جمع
االس���تدالالت أو التحقي���ق أو االته���ام أو احملاكم���ة إذا اتخذت يف
مواجهة املتهم ،أو إذا أخطر بها بش���كل رس���مي ،وتس���ري املدة من
جدي���د ابتداء من ي���وم االنقطاع وإذا تعددت اإلجراءات التي تقطع
املدة فان سريانها يبدأ من تاريخ آخر إجراء.
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مادة [ ] 14

انقط���اع امل���دة بالنس���بة ألحد املتهم�ي�ن يترتب علي���ه انقطاعها
بالنس���بة للمتهم�ي�ن اآلخري���ن ،ول���و ل���م تك���ن قد اتخ���ذت ضدهم
إجراءات قاطعة للمدة.

مادة [ ] 15

ال يوقف سريان املدة التي تسقط بها الدعوى اجلزائية ألي سبب كان.

مادة [ ] 16

يجوز التصالح يف مواد املخالفات واجلنح املعاقب عليها بالغرامة
فقط ،وعلى مأمور الضبط القضائي املختص عند حترير احملضر
أن يع���رض التصالح على املته���م أو وكيله يف املخالفات ويثبت ذلك
يف محضره ،ويكون عرض التصالح يف اجلنح من النيابة العامة.

مادة [ ] 17

على املتهم الذي يقبل التصالح أن يدفع خالل خمس���ة عش���ر يوماً
م���ن الي���وم التالي لقب���ول التصالح مبلغ���اً يعادل رب���ع احلد األقصى
للغرام���ة املق���ررة للجرمية أو قيمة احلد األدن���ى املقرر لها – إن وجد
– أيهما أقل.

مادة [ ] 18

تنقض���ي الدعوى اجلزائية بدفع مبل���غ التصالح وال يكون لذلك
تأثير على الدعوى املدنية.
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الباب الثاني
يف جمع االستدالالت وإقامة الدعوى
الفصل األول
مأمورو الضبطية القضائية وواجباتهم

مادة [ ] 19

[ ]1يتولى أعضاء النيابة العامة مهام الضبط القضائي واإلش���راف
على مأموري الضبط كل يف دائرة اختصاصه.
[ ]2يتول���ى مأم���ورو الضب���ط القضائ���ي البحث واالس���تقصاء عن
اجلرائ���م ومرتكبيها وجمع االس���تدالالت التي تلزم للتحقيق يف
الدعوى.

مادة [ ] 20

[ ]1يشرف النائب العام على مأموري الضبط القضائي ويخضعون
ملراقبته فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم.
[ ]2للنائب العام أن يطلب من اجلهات املختصة اتخاذ اإلجراءات
التأديبي���ة بحق كل من يقع منه مخالفة  لواجباته أو تقصير يف
عمله ،وال مينع ذلك من مساءلته جزائياً.
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مادة [ ] 21

يكون من مأموري الضبط القضائي.

[  ]1مدير الش���رطة ونوابه ومس���اعدوه ومديرو شرطة احملافظات
واإلدارات العامة.
[ ]2ضباط وضباط صف الشرطة ،كل يف دائرة اختصاصه.
[  ]3رؤساء املراكب البحرية واجلوية.
[ ]4املوظف���ون الذين خول���وا صالحيات الضبط القضائي مبوجب
القانون.

مادة [ ] 22

وفقاً ألحكام القانون على مأموري الضبط القيام مبا يلي:

[ ]1قب���ول البالغ���ات والش���كاوى الت���ي ت���رد إليهم بش���أن اجلرائم
وعرضها دون تأخير على النيابة العامة.

[ ]2إجراء الكش���ف واملعاينة واحلصول عل���ى اإليضاحات الالزمة
لتسهيل التحقيق  ،واالستعانة باخلبراء املختصني والشهود دون
حلف ميني.

[ ]3اتخاذ جميع الوسائل الالزمة للمحافظة على أدلة اجلرمية.

[ ]4إثب���ات جميع اإلجراءات التي يقومون بها يف محاضر رس���مية
بعد توقيعها منهم ومن املعنيني بها.
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مادة [ ] 23

م���ع عدم اإلخالل بأحكام امل���واد  18 ،17 ،16من هذا القانون،
يحيل مأمورو الضبط القضائي ذوو االختصاص اخلاص احملاضر
واملضبوط���ات املتعلقة باملخالفات التي يختص���ون بها إلى احملكمة
املختصة ويتابعونها أمامها.

مادة [ ] 24

لكل من علم بوقوع جرمية أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري
الضبط القضائي عنها ما لم يكن القانون قد علق حتريك الدعوى
اجلزائية الناشئة عنها على شكوى أو طلب أو إذن.

مادة [ ] 25

يج���ب على كل م���ن علم من املوظف�ي�ن العمومي�ي�ن أو املكلفني
بخدم���ة عام���ة أثناء تأدية عمله أو بس���بب تأديته بوقوع جرمية أن
يبلغ عنها الس���لطات املختصة ما لم يك���ن القانون قد علق حتريك
الدعوى اجلزائية الناشئة عنها على شكوى أو طلب أو إذن.
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الفصل الثاني
يف التلبس باجلرمية

مادة [ ] 26

تكون اجلرمية متلبساً بها يف إحدى احلاالت التالية :
[ ]1حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة وجيزة.
[ ]2إذا تبع املجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة بصخب أو صياح
أثر وقوعها.
[ ]3إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حامال آالت أو أسلحة
أو أمتعة أو أوراقا أو أش���ياء أخرى يس���تدل منها على أنه فاعل
أو ش���ريك فيها ،أو إذا وجدت به يف هذا الوقت آثار أو عالمات
تفيد ذلك.

مادة [ ] 27

يج���ب على مأم���ور الضبط القضائ���ي يف حالة التلب���س بجناية
أو جنح���ة أن ينتقل فوراً إلى مكان اجلرمي���ة ،ويعاين اآلثار املادية
لها ويتحفظ عليها ،ويثبت حالة األماكن واألش���خاص وكل ما يفيد
يف كش���ف احلقيق���ة ،ويس���مع أقوال م���ن كان حاض���را أو من ميكن
احلصول منه على إيضاحات يف ش���أن اجلرمية ومرتكبيها ،ويجب
علي���ه أن يخط���ر النياب���ة العامة ف���ورا بانتقاله ،ويج���ب على عضو
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النياب���ة املختص مبج���رد إخطاره بجناية متلبس به���ا االنتقال فورا
إلى مكان اجلرمية.

مادة [ ] 28

[ ]1ملأمور الضبط القضائي عند انتقاله يف حالة التلبس باجلرائم
أن مينع احلاضرين من مبارحة مكان اجلرمية أو االبتعاد عنها
حت���ى يت���م حترير احملضر ،وله أن يحض���ر يف احلال من ميكن
احلصول منه على إيضاحات يف شأن الواقعة.
[ ]2كل من يخالف أحكام الفقرة ( )1أعاله أو ميتنع عن احلضور
يعاق���ب باحلبس م���دة ال تزيد على ش���هر أو بغرامة ال تتجاوز
خمسني دينارا أردنيا أو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانوناً.
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الفصل الثالث
يف القبض على املتهم

مادة [ ] 29

ال يجوز القبض على أحد أو حبسه إال بأمر من اجلهة املختصة
بذلك قانونا ،كما جتب معاملته مبا يحفظ كرامته ،وال يجوز إيذاؤه
بدنيا أو معنوياً.

مادة [ ] 30

ملأمور الضبط القضائي أن يقبض بال مذكرة على أي ش���خص
حاضر توجد دالئل على اتهامه يف األحوال التالية :
[ ]1حال���ة التلب���س يف اجلناي���ات ،أو اجلنح التي تس���توجب عقوبة
احلبس مدة تزيد على ستة أشهر.
[ ]2إذا ع���ارض مأمور الضبط القضائي أثناء قيامه بواجبات وظيفته
أو كان موقوفاً بوجه مشروع وفر أو حاول الفرار من مكان التوقيف.
[ ]3إذا ارتكب جرماً أو اتهم أمامه بارتكاب جرمية ،ورفض إعطاءه اسمه
أو عنوانه أو لم يكن له مكان سكن معروف أو ثابت يف فلسطني.

مادة [ ] 31

[ ]1إذا ل���م يكن املتهم حاضراً يف األحوال املبينة يف املادة الس���ابقة
يجوز ملأمور الضبط القضائي أن يس���تصدر أمرا بالقبض عليه
وإحضاره ويدون ذلك يف احملضر.
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[ ]2إذا وج���دت دالئ���ل كافية على اتهام ش���خص بارتكاب جناية أو
جنحة تزيد عقوبتها على احلبس ستة أشهر ،جاز ملأمور الضبط
القضائي أن يطلب من النيابة العامة إصدار أمر القبض عليه.

مادة [ ] 32

ل���كل من ش���اهد اجلان���ي متلبس���اً بجناية أو جنح���ة يجوز فيها
توقيف���ه مبوجب القانون أن يتحفظ عليه ويس���لمه إلى اقرب مركز
ش���رطه ،وذلك دون انتظار صدور أمر م���ن النيابة العامة بالقبض
عليه.

مادة [ ] 33

ال يجوز القبض على املتهم يف اجلرائم املتلبس بها التي يتوقف
حتريك الدعوى الناش���ئة عنها على شكوى ،إال إذا صرح بالشكوى
من ميلك تقدميها ،ويجوز أن تقدم الش���كوى ملن يكون حاضراً من
أعضاء السلطة العامة املختصني.

مادة [ ] 34

يج���ب عل���ى مأم���ور الضب���ط القضائي أن يس���مع ف���ورا أقوال
املقبوض عليه فإذا لم يأت مببرر إطالق سراحه يرسله خالل أربع
وعشرين ساعة إلى وكيل النيابة املختص.
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مادة [ ] 35

إذا أبدى الش���خص الذي ي���راد القبض علي���ه مقاومة أو حاول
التخل���ص من القبض علي���ه أو الفرار جاز ملأمور الضبط القضائي
أن يستعمل جميع الوسائل املعقولة الضرورية للقبض عليه.

مادة [ ] 36

يج���وز ملأم���ور الضب���ط القضائي أو ملن يقبض على ش���خص أن
يجرده من األسلحة واألدوات التي يجدها بحوزته ،وأن يسلمها إلى
اجلهة املختصة التي يقضي القانون بإحضار املقبوض عليه أمامها.

مادة [ ] 37

يجوز لكل ش���خص أن يس���اعد مأمور الضب���ط القضائي أو أي
ش���خص آخر يطلب مساعدته بصورة معقولة للقبض على شخص
فوض بالقبض عليه أو احليلولة دون فراره.

مادة [ ] 38

[ ]1يف األح���وال الت���ي يجوز القبض فيها قانون���اً على املتهم  ،يجوز
ملأم���ور الضبط القضائي أن يفتش���ه ويحرر قائمة باملضبوطات
يوقعها واملقبوض عليه ويضعها يف املكان املخصص لذلك.
[ ]2يس���لم املقب���وض عليه ص���ورة من قائمة املضبوط���ات إذا طلب
ذلك.
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الفصل الرابع
يف التفتيش

مادة [ ] 39
[ ]1دخ���ول املنازل وتفتيش���ها عمل من أعم���ال التحقيق ال يتم إال
مبذك���رة من قبل النيابة العامة أو يف حضورها ،بناء على اتهام
موجه إلى ش���خص يقيم يف املنزل املراد تفتيشه بارتكاب جناية
أو جنحة أو باش���تراكه يف ارتكابه���ا ،أو لوجود قرائن قوية على
أنه يحوز أشياء تتعلق باجلرمية.
[   ]2يجب أن تكون مذكرة التفتيش مسبب ًة.
[   ]3حت���رر املذك���رة باس���م واحد أو أكث���ر من مأم���وري الضبط
القضائي.

مادة [ ] 40

توقع مذكرات التفتيش من عضو النيابة املختص وتشمل ما يلي:
[ ]1اسم صاحب املنزل املراد تفتيشه وشهرته.
[ ]2عنوان املنزل املراد تفتيشه.
[ ]3الغرض من التفتيش.
[ ]4اسم مأمور الضبط القضائي املصرح له بالتفتيش
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[ ]5املدة التي تسري خاللها مذكرة التفتيش.
[ ]6تاريخ وساعة إصدارها.

مادة [ ] 41

تفتي���ش املن���ازل يجب أن يكون نه���اراً وال يجوز دخوله���ا لي ً
ال ،إال
إذا كانت اجلرمية متلبس���اً بها ،أو كانت ظروف االستعجال تستوجب
ذلك.

مادة [ ] 42

يتعني على املقيم يف املنزل ،أو املسئول عن املكان املراد تفتيشه
أن يسمح بالدخول إليه ،وأن يقدم التسهيالت الالزمة ،فإذا رفض
السماح بدخوله ،جاز ملأمور الضبط القضائي تنفيذ ذلك بالقوة.

مادة [ ] 43

يت���م التفتيش بحضور املتهم أو حائز املنزل ،فإذا تعذر حضوره،
يجري التفتيش بحضور شاهدين من أقاربه أو جيرانه ويدون ذلك
يف محضر التفتيش.

مادة [ ] 44

إذا اشتبه ألس���باب معقولة بأن شخصاً موجوداً يف احملل الذي
يجرى التفتيش فيه يخفي مادة من املواد التي يجرى التفتيش عنها
جاز ملأمور الضبط أن يفتشه.
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مادة [ ] 45

إذا وج���د أش���خاص داخ���ل املن���زل أثن���اء تفتيش���ه فللقائم على
التفتي���ش أن يتحفظ عليهم إذا خش���ي قيامه���م بعرقلة التفتيش أو
تعطيله ،على أن يخلي سبيلهم عقب االنتهاء من التفتيش.

مادة [ ] 46

إذا رأى عض���و النياب���ة ض���رورة إلبراز أي مس���تند أو ش���يء له
عالقة بالتحقيق أو امتنع الشخص احلائز له عن إبرازه بغير عذر
مقبول جاز له أن يأمر بإجراء التفتيش والضبط الالزمني.

مادة [ ] 47

إذا كان الش���خص املراد تفتيش���ه أنثى ،فال يجوز تفتيش���ها إال
بواسطة أنثى ينتدبها لذلك القائم بالتفتيش.

مادة [ ] 48

ال يجوز دخول املنازل من السلطات املختصة بدون مذكرة إال يف
إحدى احلاالت التالية :
[ ]1طلب املساعدة من الداخل.
[ ]2حالة احلريق أو الغرق.

[ ]3إذا كان هناك جرمية متلبساً بها.
-23-

[ ]4يف حالة تعقب ش���خص يجب القبض عليه ،أو ش���خص فر من
مكان أوقف فيه بوجه مشروع.

مادة [ ] 49

ملأم���وري الضب���ط القضائي يف حال���ة قيامه���م بواجباتهم أثناء
عملي���ة التفتي���ش أن يس���تعينوا مباش���رة بقوات الش���رطة أو القوة
العسكرية إذا لزم األمر.

مادة [ ] 50

[ ]1ال يج���وز التفتيش إال عن األش���ياء اخلاصة باجلرمية اجلاري
التحقيق بش���أنها ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود
أشياء تعد حيازتها يف حد ذاتها جرمية ،أو تفيد بكشف احلقيقة
يف جرمية أخرى ،جاز ملأمور الضبط القضائي ضبطها.
[   ]2يتم ضبط جميع األشياء التي يعثر عليها أثناء إجراء التفتيش
واملتعلق���ة باجلرمية وحترز وحتف���ظ وتثبت يف محضر التفتيش
وحتال إلى اجلهات املختصة  .
[ ]3إذا وجدت يف املنزل الذي يتم تفتيشه أوراق مختومة أو مغلقة
بأية طريقة أخرى فال يجوز ملأمور الضبط القضائي أن يفضها.
[  ]4يح���رر محض���ر التفتيش من قبل القائم علي���ه ،ويذكر فيه
األش���ياء التي مت ضبطها واألمكنة التي وجدت فيها ويوقع عليه
ومن حضر إجراءات التفتيش.
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مادة [ ] 51

[ ]1للنائ���ب العام أو أحد مس���اعديه أن يضبط لدى مكاتب البرق
والبريد اخلطابات والرس���ائل واجلرائ���د واملطبوعات والطرود
والبرقيات املتعلقة باجلرمية وشخص مرتكبها.
[ ]2كما يجوز له مراقبة احملادثات الس���لكية والالس���لكية ،وإجراء
تس���جيالت ألحادي���ث يف مكان خاص بناء عل���ى إذن من قاضي
الصل���ح متى كان لذل���ك فائدة يف إظهار احلقيق���ة يف جناية أو
جنحة يعاقب عليها باحلبس ملدة ال تقل عن سنة.
[ ]3يجب أن يكون أمر الضبط أو إذن املراقبة أو التسجيل مسببا،
وملدة ال تتجاوز خمسة عشر يوما قابلة للتجديد ملرة واحدة.

مادة [ ] 52

يترت���ب البط�ل�ان على ع���دم مراع���اة أي حكم من أح���كام هذا
الفصل.
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الفصل اخلامس
تصرفات النيابة العامة بعد جمع االستدالالت

مادة [ ] 53

إذا رأت النياب���ة العامة يف مواد املخالف���ات واجلنح أن الدعوى
صاحلة إلقامتها بناء على محضر جمع االس���تدالالت تكلف املتهم
باحلضور مباشرة أمام احملكمة املختصة.

مادة [ ] 54

ال يج���وز لغير النائ���ب العام أو أحد مس���اعديه إقامة الدعوى
اجلزائية ضد موظف أو مس���تخدم ع���ام أو أحد أعضاء الضبطية
القضائية جلناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
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الباب الثالث
التحقيق
الفصل األول
مباشرة التحقيق

مادة [ ] 55

[ ]1تخت���ص النياب���ة العام���ة دون غيره���ا بالتحقي���ق يف اجلرائ���م
والتصرف فيها.
[ ]2للنائب العام أو وكيل النيابة العامة املختص تفويض أحد أعضاء
الضب���ط القضائي املخت���ص بالقيام بأي من أعمال التحقيق يف
دعوى محددة ،وذلك عدا استجواب املتهم يف مواد اجلنايات.
[ ]3ال يجوز أن يكون التفويض عاماً.
[ ]4يتمت���ع املفوض يف ح���دود تفويضه بجميع الس���لطات املخولة
لوكيل النيابة.

مادة [ ] 56

تباشر النيابة العامة التحقيق فور علمها باجلرمية.
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مادة [ ] 57

لوكي���ل النياب���ة إذا اقتضى األم���ر اتخاذ إجراء م���ن اإلجراءات
خارج دائرة اختصاصه أن ينيب عنه وكيل نيابة تلك الدائرة ،الذي
يكون له جميع الصالحيات بهذا الشأن.

مادة [ ] 58

يصطحب وكيل النيابة يف جميع إجراءات التحقيق كاتباً لتدوين
احملاضر ويوقعها معه.

مادة [ ] 59

تكون إجراءات التحقيق أو النتائج التي تس���فر عنها من األسرار
الت���ي ال يج���وز إفش���اؤها ،ويعتب���ر إفش���اؤها جرمية يعاق���ب عليها
القانون.

مادة [ ] 60

يج���ري التحقي���ق باللغ���ة العربية ،ويس���مع وكيل النياب���ة أقوال
اخلصوم أو الش���هود الذين يجهلونها بواس���طة مترجم يحلف ميينا
بأن يؤدي مهمته بالصدق واألمانة.

مادة [ ] 61

يعلن اخلصوم باليوم الذي يباشر فيه التحقيق ومكانه.
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مادة [ ] 62

يجوز للخصوم أن يقدم���وا لوكيل النيابة الدفوع والطلبات التي
يرون تقدميها أثناء التحقيق.

مادة [ ] 63

يج���وز للمتهم واملجني عليه واملدعي باحلقوق املدنية أن يطلبوا
على نفقتهم صورا من أوراق التحقيق أو مستنداته.

الفصل الثاني
ندب اخلبراء

مادة [ ] 64

يس���تعني وكي���ل النياب���ة العامة بالطبي���ب املخت���ص وغيره من
اخلب���راء إلثب���ات حالة اجلرمي���ة املرتكبة ،ويق���وم الطبيب املنتدب
لذلك وغيره من اخلبراء باتخاذ اإلجراءات الالزمة حتت إش���راف
اجلهة املختصة بالتحقيق ،وللمحقق احلضور أثناء مباشرة أعمال
اخلبراء ،إذا قدر أن مصلحة التحقيق تقتضي ذلك.

مادة [ ] 65

يجوز للخبير الفني أن يقوم بعمله بدون حضور اخلصوم.
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مادة [ ] 66

يلت���زم اخلبي���ر بتقدمي تقرير فن���ي عن عمله خ�ل�ال املوعد الذي
يحدده وكيل النيابة العامة احملقق ،مع مراعاة وجود األش���ياء القابلة
للتلف.

مادة [ ] 67

يجوز لوكيل النيابة العامة استبدال اخلبير إذا أخل بواجباته ،أو
لم يقدم تقريره خالل الفترة احملددة.

مادة [ ] 68

يج���ب أن يق���وم اخلبير بحل���ف اليمني بأن ي���ؤدي عمله بنزاهة
وصدق ،وذلك قبل البدء بعمله ما لم يكن مقيداً يف جدول اخلبراء
املعتمدين قانوناً.

مادة [ ] 69

يقدم اخلبير تقريره مسبباً ويوقع على كل صفحة منه.

مادة [ ] 70

للمتهم أن يستعني بخبير استشاري ،ويطلب متكينه من االطالع
على األوراق ،على أال يترتب على ذلك تأخير السير يف اإلجراءات.
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مادة [ ] 71

للخصوم رد اخلبير إذا وجدت أسباب جدية لذلك ،ويقدم طلب
الرد إلى وكيل النيابة احملقق ،ويتعني أن يكون مس���بباً ،وعلى وكيل
النيابة العامة عرضه على النائب العام أو أحد مس���اعديه للفصل
في���ه خالل ثالث���ة أيام من تاريخ تقدمي���ه ،ويترتب على تقدمي هذا
الطل���ب عدم اس���تمرار اخلبي���ر يف عمله ،ما لم يتق���رر غير ذلك،
ويتعني أن يكون القرار مسبباً.
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الفصل الثالث
التصرف يف األشياء املضبوطة

مادة [ ] 72

[ ]1توض���ع املضبوطات يف حرز مغل���ق وتكتب عليها بياناتها وتودع
يف مخزن النيابة أو املكان الذي تقرره لذلك.
ً
قاب�ل�ا للتلف مب���رور الزمن أو مما
[ ]2إذا كان الش���يء املضب���وط
يس���تلزم حفظ���ه نفق���ات تف���وق قيمت���ه يجوز للنياب���ة العام���ة
أو احملكم���ة أن تأم���ر ببيعه بامل���زاد العلني ،إذا س���محت بذلك
مقتضي���ات التحقي���ق ،وتودع حصيلة البي���ع يف خزينة احملكمة،
ولصاحب���ه احل���ق يف أن يطالب بالثمن الذي بيع به خالل س���نة
من تاريخ انقضاء الدعوى وإال آل إلى الدولة ودون احلاجة إلى
حكم بذلك.

مادة [ ] 73

[ ]1يج���وز أن ت���رد املضبوطات ولو كان ذلك قبل احلكم ما لم تكن
الزمة لس���ير الدعوى ،أو مح ً
ال للمص���ادرة الوجوبية وذلك بنا ًء
على طلب من كانت له حيازتها وقت ضبطها.
[ ]2إذا كانت املضبوطات هي التي وقعت عليها اجلرمية أو حتصلت
منه���ا ،فيك���ون ردها إلى من فقد حيازتها باجلرمية ،ما لم يكن
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ملن ضبطت معه احلق يف حبسها وفقا للقانون.

مادة [ ] 74

يص���در األمر بالرد من النيابة العامة ،ويجوز للمحكمة أن تأمر
بالرد أثناء نظر الدعوى.

مادة [ ] 75

يج���ب أن يتضم���ن األمر بحف���ظ األوراق أو احلك���م الصادر يف
الدعوى ،كيفية التصرف يف املضبوطات.

مادة [ ] 76

يجوز للخصوم عند حصول املنازعة بشأن املضبوطات مراجعة
احملكمة املدنية املختصة.
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الفصل الرابع
سماع الشهود

مادة [ ] 77

لوكي���ل النياب���ة أو احملقق املفوض اس���تدعاء جميع األش���خاص
الذي���ن يرى إمكانية االس���تفادة من ش���هادتهم يف كش���ف احلقيقة،
س���واء وردت أس���ماؤهم يف التبليغات أو الش���كاوى أو لم ترد ،وله
االس���تماع إلى أقوال أي ش���اهد يحضر من تلقاء نفس���ه ،ويف هذه
احلالة يثبت ذلك يف احملضر.

مادة [ ] 78

يكلف وكيل النيابة اجلهات املختصة باستدعاء الشهود مبذكرات
دعوة تبلغ لهم قبل املوعد احملدد لس���ماع أقوالهم بأربع وعش���رين
ساعة على األقل.

مادة [ ] 79

يق���وم وكيل النياب���ة بالتثبت من هوية الش���اهد واس���مه وعمره
ومهنت���ه وموطنه وعنوان���ه ومدى صلته بأحد اخلصوم ويثبت ذلك
يف احملضر ،قبل االستماع إلى أقوال الشاهد وتدوينها.

-34-

مادة [ ] 80

يدل���ي الش���هود بأقوالهم فرادى أمام وكيل النياب���ة بعد حلف اليمني
بحضور كاتب التحقيق ،ويحرر محضر بإفادتهم واألسئلة املوجهة إليهم.

مادة [ ] 81

تتل���ى على الش���اهد إفادته ويص���ادق عليها بتوقيع���ه أو ببصمة
إصبعه ،وإذا امتنع أو تعذر األمر عليه يشار إلى ذلك يف احملضر،
وتوقع اإلفادة من وكيل النيابة وكاتب التحقيق.

مادة [ ] 82

[ ]1يجوز للخصوم بعد االنتهاء من سماع أقوال الشاهد أن يطلبوا
من وكيل النيابة أو احملقق املفوض س���ؤال الشاهد عن نقاط لم
ترد يف شهادته.
[ ]2يجوز لوكيل النيابة أن يرفض توجيه أي سؤال للشاهد ال صلة
له بالدعوى أو غير مجد يف كشف احلقيقة.

مادة [ ] 83

[ ]1تس���مع على سبيل االس���تئناس إفادة األشخاص الذين لم يتموا
اخلمس عشرة سنة من أعمارهم دون حلف ميني.
[ ]2يعف���ى أصول املتهم وفروعه وزوجه من حلف اليمني ما لم تكن
اجلرمية قد وقعت على أي منهم.
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مادة [ ] 84

لوكي���ل النياب���ة مواجهة الش���هود ببعضهم البع���ض ،ومواجهتهم
باملتهم ،إذا اقتضى األمر ذلك.

مادة [ ] 85

إذا لم يحضر الش���اهد بعد اس���تدعائه للمرة األولى ،يوجه إليه
اس���تدعاء ثان للحضور ،ف���إذا تغيب بعد ذلك يص���در وكيل النيابة
مذكرة إحضار بحقه.

مادة [ ] 86

إذا تعذر حضور الش���اهد ألسباب صحية ،ينتقل وكيل النيابة
إلى محل إقامته لسماع أقواله إذا كان مقيما يف دائرة اختصاصه،
أم���ا إذا كان مقيم���ا خارج هذه الدائرة ،فعليه أن ينيب وكيل النيابة
املختص يف تلك الدائرة لسماع شهادته ،وترسل الشهادة يف ظرف
مختوم لوكيل النيابة املكلف بالتحقيق.

مادة [ ] 87

إذا تبني لوكيل النيابة أن حالة الش���اهد الصحية لم تكن لتمنعه
من احلضور ،فله إصدار مذكرة إحضار بحقه.
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مادة [ ] 88

إذا حضر الش���اهد وامتنع عن أداء الشهادة ،أو عن حلف اليمني
ب���دون عذر مقبول ،يعاقب من قبل احملكم���ة املختصة بغرامة ال تقل
ع���ن خمس�ي�ن ديناراً وال تزي���د على مائة دينار أردن���ي أو ما يعادلها
بالعملة املتداولة قانوناً ،أو احلبس مدة أس���بوع أو بكلتا العقوبتني،
فإذا عدل الش���اهد عن امتناعه قبل انتهاء احملاكمة جاز إعفاؤه من
العقوبة.

مادة [ ] 89

إذا اقتن���ع وكيل النيابة أن حلف اليمني يخالف عقيدة الش���اهد
الدينية جاز تدوين أقواله بعد تأكيده أنه سيقول الصدق.

مادة [ ] 90

إذا دعي أحد رجال الدين لتأدية الش���هادة أمام وكيل النيابة أو
احملكمة وطلب أن يحلف اليمني بني يدي أسقفه أو رئيسه الديني،
علي���ه أن يتوجه إلى أيهما يف احلال ،ويؤدي اليمني أمامه مقس���ما
أنه سيجيب بالصدق على ما يلقى عليه من أسئلة ،ثم يعود بشهادة
من ذلك املرجع بأنه حلف اليمني وتسمع بعد ذلك شهادته.
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مادة [ ] 91

ال يجوز أن يحصل حك أو شطب أو إضافة يف محضر الشهادة،
وإذا وجد ذلك ،فعلى وكيل النيابة وكاتب التحقيق والشاهد التوقيع
عليه ،وإال عد الشطب أو اإلضافة الغياً.

مادة [ ] 92

للخص���وم ووكالئه���م وللمدعي باحلق املدني ح���ق االطالع على
محاض���ر التحقيق حال االنتهاء منها بعد حصولهم على إذن بذلك
من النيابة العامة.

مادة [ ] 93

يقدر وكيل النيابة للش���هود – بناء على طلبهم – املصاريف التي
يستحقونها بسبب حضورهم ألداء الشهادة.
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الفصل اخلامس
االستجواب

مادة [ ] 94

االس���تجواب هو مناقش���ة املتهم بصورة تفصيلية بشأن األفعال
املنس���وبة إليه ومواجهته باالستفسارات واألس���ئلة والشبهات ،عن
التهمة ،ومطالبته باإلجابة عليها.

مادة [ ] 95

يتول���ى وكي���ل النيابة اس���تجواب املته���م يف اجلناي���ات جميعها،
واجلنح التي يرى استجوابه فيها.

مادة [ ] 96

[ ]1يجب على وكيل النيابة عند حضور املتهم ألول مرة إلى التحقيق
أن يتثبت من هويته واس���مه وعنوانه ومهنته ويس���تجوبه بالتهمة
املنس���وبة إلي���ه ويطالبه باإلجاب���ة عليها ،ويخط���ره أن من حقه
االس���تعانة مبحام ،وأن كل ما يقوله يج���وز تقدميه كدليل ضده
يف معرض البينة عند محاكمته.
[ ]2يجب إثبات أقوال املتهم يف محضر االستجواب.
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مادة [ ] 97

[ ]1للمته���م احلق يف الصمت وعدم اإلجابة على األس���ئلة املوجهة
إليه.
[ ]2للمتهم احلق يف تأجيل االستجواب مدة  24ساعة حلني حضور
محامي���ه فإذا لم يحضر محاميه أو عدل عن توكيل محام عنه،
جاز استجوابه يف احلال.

مادة [ ] 98

لوكيل النيابة اس���تجواب املتهم قبل دع���وة محامية للحضور يف
حاالت التلبس و الضرورة و االس���تعجال واخلوف من ضياع األدلة
عل���ى أن تدون موجبات التعجي���ل يف احملضر ،وللمحامي احلق يف
االطالع على أقوال املتهم عند انتهاء االستجواب.

مادة []99

على وكيل النيابة قبل اس���تجواب املتهم أن يعاين جس���مه ويثبت
كل ما يشاهده من إصابات ظاهرة وسبب حدوثها.

مادة [ ] 100

يأمر وكيل النيابة – من تلقاء نفسه  -بإجراء الفحوصات الطبية
والنفسية للمتهم من قبل اجلهات املختصة إذا رأي ضرورة ذلك أو
بناء على طلب من املتهم أو محاميه.
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مادة [ ] 101

يج���ب على وكيل النيابة يف حالة إب���داء املتهم أي دفاع أن يثبت
ذل���ك يف محضره وأن يدون أس���ماء الش���هود الذين استش���هد بهم
ويأمر بحضورهم ومينع اختالطهم حلني سؤالهم.

مادة [ ] 102

[ ]1يحق لكل من اخلصوم االستعانة مبحام أثناء التحقيق.
[ ]2ال يج���وز للمحام���ي الكالم أثن���اء التحقيق إال ب���إذن من وكيل
النيابة ،فإذا لم يأذن له وجب إثبات ذلك يف احملضر.
[ ]3يس���مح للمحام���ي باالط�ل�اع عل���ى التحقي���ق الس���ابق عل���ى
االستجواب فيما يخص موكله.
[ ]4للمحامي أن يتقدم مبذكرة تتضمن مطالعته ومالحظاته.

مادة [ ] 103

يج���وز لوكي���ل النيابة يف م���واد اجلنايات وملصلح���ة التحقيق أن
يقرر منع االتصال باملتهم املوقوف مدة ال تتجاوز عشرة أيام قابلة
للتجديد ملرة واحدة  ،وال يسري هذا املنع على محاميه الذي يجوز
له االتصال به يف أي وقت يريد ،دون قيد أو رقابة.
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مادة [ ] 104

إذا دف���ع املتهم بع���دم االختصاص أو بعدم القب���ول أو بانقضاء
الدع���وى وجب ع���رض الدفع على النائب العام أو أحد مس���اعديه
للفص���ل في���ه خ�ل�ال أربع وعش���رين س���اعة مبوج���ب ق���رار قابل
لالستئناف أمام محكمة البداية.

مادة [ ] 105

يجب أن يتم االس���تجواب خالل أربع وعش���رين ساعة من تاريخ
إرسال املتهم إلى وكيل النيابة الذي يأمر بتوقيفه أو إطالق سراحه.
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الفصل السادس
مذكرات احلضور واإلحضار

مادة [ ] 106

[   ]1لوكي���ل النياب���ة أن يصدر بحق املتهم مذك���رة حضور للتحقيق
معه.
[ ]2إذا ل���م يحض���ر املتهم أو خش���ي ف���راره ،جاز لوكي���ل النيابة أن
يصدر بحقه مذكرة إحضار.

مادة [ ] 107

[   ]1يجب على مدير املركز أو مكان التوقيف أن يسلم املتهم خالل
أربع وعشرين ساعة إلى النيابة العامة للتحقيق معه.
[ ]2يس���تجوب وكي���ل النياب���ة املته���م املطلوب مبذك���رة حضور يف
احل���ال ،أما املتهم املطلوب مبذكرة إحضار ،فعلى وكيل النيابة
أن يس���تجوبه خالل أربع وعش���رين س���اعة م���ن تاريخ القبض
عليه.

مادة [ ] 108

يج���وز لوكي���ل النيابة توقي���ف املتهم بعد اس���تجوابه مل���دة ثمان
وأربع�ي�ن س���اعة ويراعى متدي���د التوقيف من قب���ل احملكمة طبقاً
للقانون.
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مادة [ ] 109

[ ]1تنفذ مذكرات احلضور واإلحضار فورا ،وتبقى مرعية اإلجراء
إلى حني تنفيذها.
[ ]2ال يج���وز تنفيذ مذك���رة اإلحضار بعد مضي ثالثة أش���هر من
تاريخ صدورها ما لم يعتمدها من أصدرها ملدة أخرى.

مادة [ ] 110

توقع مذكرات احلضور واإلحضار والتوقيف من اجلهة املختصة
قانونا بذلك وتختم بخامتها الرسمي وتشمل ما يلي :
[ ]1اسم املتهم املطلوب إحضاره وأوصافه وشهرته.
[ ]2اجلرمية املتهم بها ومادة االتهام.
[ ]3عنوانه كام ً
ال و مدة التوقيف إن وجدت.
وفق ًا إلحكام القانون :

مادة [ ] 111

[ ]1يتول���ى مأم���ورو الضب���ط القضائ���ي تنفيذ مذك���رات احلضور
واإلحضار.
[ ]2يج���وز ملأم���وري الضبط القضائ���ي تنفيذ مذك���رات اإلحضار
بالقوة إذا لزم األمر.
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مادة [ ] 112
[ ]1يج���ب على القائ���م بتنفيذ املذكرة أن يبلغ مضمونها للش���خص
الذي قبض عليه ،و أن يطلعه عليها.
[ ]2يج���وز للقائم بتنفيذ املذكرة أن يدخل بالقوة عند الضرورة إلى
أي م���كان يعتقد بناء على أس���باب معقولة بأن الش���خص الذي
صدرت املذكرة بحقه موجود فيه.

مادة [ ] 113

تك���ون مذكرات اإلحض���ار نافذة يف فلس���طني ويف أي وقت من
الليل والنهار.

مادة [ ] 114

إذا كان���ت حالة املتهم الصحية ال تس���مح بإحضاره ،ينتقل وكيل
النياب���ة للتحقي���ق مع���ه إلى م���كان إقامته ،ول���ه أن يأم���ر بإدخاله
املستش���فى إذا لزم األمر لعالجه ،مع وضع احلراسة الالزمة عليه
إذا رأى توقيفه.

-45-

الفصل السابع
التوقيف واحلبس االحتياطي

مادة [ ] 115

على مأمور الضبط القضائي أن يس���لم املقبوض عليه فوراً إلى
مركز الشرطة.

مادة [ ] 116

يتولى املس���ؤول عن مركز الش���رطة الذي اس���تلم املقبوض عليه
دون مذكرة إحضار التحقيق فوراً يف أسباب القبض.

مادة [ ] 117

[ ]1على املسؤول عن مركز الشرطة أن يتحفظ على املقبوض عليه
إذا ما تبني له-:
أ .أن���ه ارتك���ب جناية وفر أو حاول الف���رار من املكان املوقوف
فيه.
ب .أنه ارتكب جنحة و ليس له محل إقامة معروف أو ثابت يف فلسطني.
[   ]2ال يج���وز أن تزي���د مدة التحفظ يف جمي���ع األحوال على أربع
وعشرين ساعة و يتم إبالغ النيابة العامة بذلك فوراً.
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مادة [ ] 118

يتولى وكيل النيابة اس���تجواب املقبوض علي���ه بعد إبالغه بأمر
القبض وفقا ألحكام املادة ( )105من هذا القانون.

مادة [ ] 119

إذا اقتض���ت إجراءات التحقيق اس���تمرار توقيف املقبوض عليه
أكثر من أربع وعش���رين س���اعة فلوكيل النيابة أن يطلب من قاضي
الصلح متديد التوقيف ملدة ال تتجاوز خمسة عشر يوماً.

مادة [ ] 120

[ ]1لقاضي الصلح بعد س���ماع أق���وال ممثل النيابة واملقبوض عليه
أن يفرج عنه ،أو يوقفه ملدة ال تزيد على خمسة عشر يوماً ،كما
يج���وز له جتدي���د توقيفه مدداً أخرى ال تزيد يف مجموعها على
خمسة وأربعني يوماً.

[ ]2ال يج���وز أن يوق���ف أي ش���خص م���دة تزي���د على م���ا ذكر يف
الفقرة ( )1أع�ل�اه ،إال إذا قدم طلب لتوقيفه من النائب العام أو
أحد مساعديه إلى محكمة البداية ويف هذه احلالة ال يجوز أن
تزيد مدة التوقيف على خمسة وأربعني يوماً.
[ ]3عل���ى النيابة العامة عرض املتهم قبل انتهاء مدة الثالثة أش���هر
املش���ار إليه���ا يف الفقرتني الس���ابقتني عل���ى احملكمة املختصة
مبحاكمته لتمديد توقيفه مدداً أخرى حتى انتهاء احملاكمة.
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[ ]4ال يجوز بأي حال أن تزيد مدد التوقيف املشار إليها يف الفقرات
الثالث أعاله على س���تة أش���هر وإال يفرج فوراً عن املتهم ما لم
تتم إحالته إلى احملكمة املختصة حملاكمته.
[ ]5ال يج���وز أن يس���تمر توقي���ف املتهم املقب���وض عليه يف جميع
األحوال أكثر من مدة العقوبة املقررة للجرمية املوقوف بسببها.

مادة [ ] 121

ال يجوز إصدار أمر بتوقيف أي متهم يف غيابه ،إال إذا اقتنع القاضي
باالستناد إلى بينات طبية أنه يتعذر إحضاره أمامه ،بسبب مرضه.

مادة [ ] 122

يجب عند توقيف املتهم يف مركز اإلصالح والتأهيل ]السجن[ أن
تس���لم صورة م���ن أمر التوقيف إلى مأمور املرك���ز بعد توقيعه على
األصل باالستالم.

مادة [ ] 123

يكون لكل موقوف حق االتصال بذويه واالستعانة مبحام.

مادة [ ] 124

ال يج���وز ملأمور مركز اإلصالح والتأهيل ]الس���جن[ أن يس���مح
ألح���د باالتصال باملوقوف إال بإذن كتابي من النيابة العامة ،ويجب
عليه يف هذه احلالة أن يدون يف دفتر املركز اس���م الش���خص الذي
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س���مح له بذل���ك ووقت املقابلة وتاريخ ومضم���ون اإلذن ،وذلك دون
إخالل بحق املتهم يف االتصال مبحاميه بدون حضور أحد.

مادة [ ] 125

ال يج���وز توقي���ف أو حب���س أي إنس���ان إال يف مراك���ز اإلصالح
والتأهيل ]الس���جون[ وأماكن التوقي���ف املخصص���ة لذلك مبوجب
القانون .وال يجوز ملأمور أي مركز قبول أي إنسان فيه إال مبقتضى
أم���ر موقع من الس���لطة املختص���ة وال يجوز ل���ه أن يبقيه بعد املدة
احملددة بهذا األمر.

مادة [ ] 126

للنيابة العامة ورؤس���اء محاكم البداية واالستئناف تفقد مراكز
اإلصالح والتأهيل ]السجون[ وأماكن التوقيف املوجودة يف دوائرهم
للتأك���د من ع���دم وجود نزيل أو موقوف بصفة غي���ر قانونية ،ولهم
أن يطلعوا على س���جالت املركز وعلى أوامر التوقيف واحلبس وأن
يأخذوا صورا منها وأن يتصلوا بأي موقوف أو نزيل ويس���معوا منه
أي ش���كوى يبديها لهم ،وعلى مدي���ري ومأموري املراكز أن يقدموا
لهم كل مساعدة للحصول على املعلومات التي يطلبونها.

مادة [ ] 127

ل���كل موق���وف أو نزي���ل احل���ق يف أن يتق���دم بش���كوى كتابية أو
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ش���فهية للنيابة العامة عن طريق مدي���ر مركز اإلصالح والتأهيل ]
السجن[ الذي يجب عليه قبولها وإبالغها للنيابة العامة بعد إثباتها
يف سجل خاص يعد لذلك يف املركز.

مادة [ ] 128

ل���كل من علم بوج���ود موقوف أو نزيل بصفة غير قانونية أو يف غير
املكان املخصص لذلك ،أن يخطر النائب العام أو أحد مساعديه بذلك،
الذي يأمر بإجراء التحقيق واإلفراج عن املوقوف أو النزيل بصفة غير
قانونية ،ويحرر محضراً بذلك التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة.

مادة [ ] 129

على كل موقوف أو نزيل بوجه مش���روع يف أحد مراكز اإلصالح
والتأهيل ]الس���جن[ أو أماكن التوقيف أن يخضع إلجراءات إثبات
هويت���ه ،وأخ���ذ بصم���ات أصابعه ،وتصوي���ره وفحص���ه ألجل قيد
العالمات الالزمة إلثبات هويته.
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الفصل الثامن
اإلفراج بالكفالة

مادة [ ] 130

ال يج���وز اإلفراج عن املتهم بكفالة ،إال بعد أن يعني مح ً
ال له يف
اجلهة التي يشملها اختصاص احملكمة ،ما لم يكن مقيماً فيها.

مادة [ ] 131

إذا لم يكن املتهم قد أحيل إلى احملاكمة يقدم طلب اإلفراج عنه
بالكفالة إلى القاضي الذي يحق له أن يصدر أمراً بتوقيفه.

مادة [ ] 132

إذا كان املتهم قد أحيل إلى احملاكمة يقدم طلب اإلفراج بالكفالة
إلى احملكمة املختصة مبحاكمته.

مادة [ ] 133

يق���دم طلب اإلفراج بالكفالة عن املتهم بعد إدانته واحلكم عليه
إل���ى احملكمة التي أصدرت احلكم ش���ريطة أن يك���ون قد طعن يف
احلكم باالستئناف.

مادة [ ] 134

يجوز تقدمي طلب إعادة النظر يف األمر الصادر يف طلب اإلفراج
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بالكفالة إلى احملكمة التي أصدرت األمر يف حالة اكتش���اف وقائع
جديدة أو حدوث تغيير يف الظروف التي أحاطت بإصدار األمر.

مادة [ ] 135

يج���وز اس���تئناف األمر الص���ادر يف طلب اإلف���راج بالكفالة من
النياب���ة العام���ة أو املوق���وف أو امل���دان ،بطلب يقدم إل���ى احملكمة
املختصة بنظر االستئناف.

مادة [ ] 136

يجوز تقدمي طلب إلى رئيس احملكمة العليا إلعادة النظر يف أي
أمر صدر بناء على طلب قدم مبقتضى املواد السابقة.

مادة [ ] 137

ال تنظ���ر طلبات اإلفراج بالكفالة يف جميع األحوال إال بحضور
وكيل النيابة و املتهم أو احملكوم عليه أو محاميه.

مادة [ ] 138

للمحكم���ة التي قدم إليه���ا طلب اإلفراج بالكفالة ،وبعد س���ماع
أقوال الطرفني أن تقرر :
[ ]1اإلفراج بالكفالة.
[ ]2رفض طلب اإلفراج.
[ ]3إعادة النظر يف األمر السابق الصادر عنها.
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مادة [ ] 139
[ ]1يجب على كل ش���خص تقرر اإلفراج عنه بالكفالة أن يوقع سند
تعه���د باملبل���غ الذي تراه احملكم���ة كافياً ،وأن يوقع���ه كفالؤه إذا
طلبت احملكمة ذلك.
[ ]2يجوز للمحكمة أن تس���مح بإيداع تأمني نقدي بقيمة س���ند التعهد
ب���دال من طلب كف�ل�اء ،ويعتبر هذا التامني ضماناً لتنفيذ ش���روط
سند التعهد.

مادة [ ] 140

يج���وز للمحكم���ة إذا تبني له���ا أن حالة املتهم ال تس���مح له بتقدمي
كفالة ،أن تستبدل بها التزام املتهم بان يقدم نفسه إلى مركز الشرطة،
يف األوق���ات التي حتددها له يف أمر اإلفراج ،مع مراعاة ظروفه ،ولها
كذل���ك أن تطلب منه اختيار مكان إلقامته غير املكان الذي ارتكب فيه
جرميته.

مادة [ ] 141

تش���مل صالحية احملكم���ة املختصة بإعادة النظر أو اس���تئناف
طلبات اإلفراج بكفالة :
[ ]1اإلفراج بالكفالة  .

[ ]2إلغاء أمر اإلفراج بالكفالة وإعادة توقيف املتهم.
[ ]3تعديل األمر السابق.
-53-

مادة [ ] 142

يجوز للكفيل أن يقدم طلباً إلى احملكمة التي حرر أمامها س���ند
التعهد بإبطال هذا التعهد كله أو فيما يختص به وحده.

مادة [ ] 143

يجوز للمحكمة عند نظر الطلب املقدم من الكفيل :
[ ]1أن تبطل الكفالة جميعها أو فيما يختص بالكفيل وحده.
[ ]2أن تق���رر إع���ادة توقيف املتهم ما لم يق���دم كفيال آخر أو كفالة
نقدية تقدرها احملكمة.

مادة [ ] 144

إذا ص���در ق���رار اإلفراج فعلى مس���ؤول التوقي���ف ومدير مركز
اإلصالح والتأهيل [السجن] أن يخليا سبيل املوقوف أو النزيل ،ما
لم يكن محبوسا أو موقوفاً لسبب آخر.

مادة [ ] 145

إذا ص���در ق���رار غيابي بح���ق متهم فار ،فال يج���وز بعد القبض
عليه اإلفراج عنه بكفالة.
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مادة [ ] 146

تعتب���ر الكفالة ضمان���ا حلضور املتهم عند طلبه أو عدم التهرب
من تنفيذ احلكم الذي قد يصدر ضده.

مادة [ ] 147

[ ]1إذا ثبت مخالفة الش���روط املدرجة يف س���ند الكفالة أو التعهد
جاز للمحكمة املختصة:
أ .أن تصدر مذكرة إحضار بحق الش���خص الذي أفرج عنه أو
تقرر إعادة توقيفه.
ب .دفع قيمة سند الكفالة أو التعهد إذا لم يكن قد أودع.
ج .مصادرة التأمني النقدي أو تعديله أو اإلعفاء منه.
[ ]2للمتضرر احلق يف اس���تئناف الق���رار الصادر مبقتضى أحكام
الفقرة ( )1أعاله.

مادة [ ] 148

إذا تويف الكفيل قبل مصادرة أو استيفاء مبلغ الكفالة تبرأ تركته
م���ن كل الت���زام يتعلق بالكفالة ،ويجوز للمحكم���ة املختصة أن تقرر
إعادة توقيف املتهم ما لم يقدم كفيال آخر أو كفالة نقدية تقدرها.
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الفصل التاسع
انتهاء التحقيق والتصرف يف الدعوى

مادة [ ] 149

[ ]1مت���ى انتهى التحقيق ورأى وكيل النيابة أن الفعل ال يعاقب عليه
القانون أو أن الدعوى انقضت بالتقادم أو بالوفاة أو العفو العام
أو لس���بق محاكمة املتهم عن ذات اجلرمية أو ألنه غير مس���ئول
جزائي���ا لصغ���ر س���نه أو بس���بب عاه���ة يف عقل���ه أو أن ظروف
الدعوى ومالبس���اتها تستوجب حفظها لعدم األهمية يبدى رأيه
مبذكرة ويرسلها للنائب العام للتصرف.
[ ]2إذا وجد النائب العام أو أحد مساعديه أن رأى وكيل النيابة يف
محله يصدر قراراً مس���بباً بحفظ الدعوى ويأمر بإطالق سراح
املتهم إذا كان موقوفاً.
[ ]3إذا كان قرار احلفظ لعدم مسئوليه املتهم بسبب عاهة يف عقله
فللنائب العام مخاطبة جهات االختصاص لعالجه.

مادة [ ] 150

إذا تبني لوكيل النيابة أن الفعل يشكل مخالفة ،عليه إحالة ملف
الدعوى إلى احملكمة املختصة حملاكمة املتهم.
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مادة [ ] 151

إذا تبني لوكيل النيابة أن الفعل يش���كل جنحة يقرر توجيه االتهام
إلى املتهم وإحالة ملف الدعوى إلى احملكمة املختصة حملاكمته.

مادة [ ] 152

[ ]1إذا تب�ي�ن لوكي���ل النياب���ة أن الفعل يش���كل جناية فان���ه يقرر توجيه
االته���ام إلى املتهم ويرس���ل ملف الدعوى إل���ى النائب العام أو أحد
مساعديه.
[ ]2إذا رأى النائ���ب العام أو أحد مس���اعديه وج���وب إجراء حتقيقات
أخ���رى ،يعي���د مل���ف الدع���وى إل���ى وكي���ل النياب���ة الس���تيفاء هذه
التحقيقات.
[ ]3إذا وجد النائب العام أو أحد مساعديه أن قرار االتهام صائب
يأمر بإحالة املتهم إلى احملكمة املختصة حملاكمته.
[ ]4إذا وجد النائب العام أو أحد مس���اعديه أن الفعل ال يش���كل جناية
يأم���ر بتعديل وصف التهمة وإعادة مل���ف الدعوى إلى وكيل النيابة
لتقدميها إلى احملكمة املختصة.
[ ]5إذا وج���د النائ���ب العام أو أحد مس���اعديه أن الفعل ال يعاقب عليه
القان���ون ،أو أن الدع���وى انقض���ت بالتقادم أو العفو العام أو س���بق
محاكمة املتهم عن ذات اجلرمية ،أو أنه غير مسئول جزائيا لصغر
سنه أو لعاهة عقلية ،أو لعدم وجود أدلة أو أن الفاعل غير معروف
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أو أن الظ���روف واملالبس���ات تقتضي حفظ الدع���وى لعدم األهمية
يأمر بحفظها.
[ ]6إذا رأت النيابة العامة حفظ األوراق عليها أن تعلن أمر احلفظ
للمجن���ي عليه واملدعي باحلقوق املدنية ،فإذا تويف أحدهما كان
اإلعالن لورثته يف محل إقامتهم.

مادة [ ] 153

[ ]1يج���وز للمدعى باحل���ق املدني التظلم من القرار الصادر بحفظ
الدعوى بطلب يقدم منه إلى النائب العام.
[ ]2يفص���ل النائ���ب الع���ام يف طل���ب التظلم خالل ش���هر من تاريخ
تقدميه مبوجب قرار نهائي منه.
[ ]3يج���وز للمدع���ي باحل���ق املدني اس���تئناف قرار النائ���ب العام أمام
احملكم���ة املختصة بنظر الدعوى ويك���ون قرارها نهائيا ،فإذا ألغت
احملكمة القرار تعني نظر موضوع الدعوى أمام هيئة أخرى.

مادة [ ] 154

يج���ب أن يش���تمل قرار اإلحالة إلى احملاكمة على اس���م املش���تكي
واس���م املتهم وش���هرته وعمره ومحل والدت���ه وعنوانه وعمل���ه وتاريخ
توقيفه مع موجز للفعل املس���ند إليه ،وتاريخ ارتكابه ،ونوعه ،ووصفه
القانون���ي وامل���ادة القانوني���ة التي اس���تند االتهام إليه���ا ،واألدلة على
ارتكاب اجلرمية.
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مادة [ ] 155

م���ع عدم اإلخالل بنص املادة [ ]149من هذا القانون للنائب العام
إلغاء قرار حفظ الدعوى يف حال ظهور أدلة جديدة أو معرفة الفاعل.

مادة [ ] 156

يعد من األدلة اجلديدة إفادة الشهود الذين لم تتمكن النيابة من
اس���تدعائهم وس���ماع أقوالهم التي لم تعرض على النيابة العامة يف
حينه ،واألوراق واحملاضر التي لم تكن قد بحثت إذا كان من شأنها
تقوي���ة األدلة التي وجدت يف التحقيق غير كافية أو زيادة اإليضاح
املؤدى إلى كشف احلقيقة.

مادة [ ] 157

تكون اجلرائم متالزمة يف إحدى احلاالت التالية :
[ ]1إذا ارتكبها يف آن واحد عدة أشخاص مجتمعون.
[ ]2إذا ارتكبها أش���خاص متع���ددون يف أوقات وأماكن مختلفة بناء
على اتفاق فيما بينهم.
[ ]3إذا ارتك���ب بعضه���ا توطئ���ة للبعض اآلخر ،أو متهي���دا لوقوعه
وإكماله ،أو لتأمني بقاء املتهم بدون عقاب.
[ ]4إذا كانت األش���ياء املس���لوبة أو املختلس���ة أو التي حصل عليها
بواس���طة جناية أو جنحة قد اشترك عدة أشخاص يف إخفائها
كلها أو بعضها.
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مادة [ ] 158

إذا كان���ت اجلرائ���م املتالزمة بعضها من ن���وع اجلناية و البعض
اآلخ���ر من ن���وع اجلنحة ،يحي���ل النائب العام الدع���وى برمتها إلى
احملكمة املختصة بنظر اجلرمية األشد.

الفصل العاشر
تنحى القضاة وردهم عن احلكم

مادة [ ] 159

ميتنع القاضي من االشتراك يف نظر الدعوى إذا كانت اجلرمية
قد وقعت عليه شخصيا ،أو إذا كان قد قام يف الدعوى بعمل مأمور
الضب���ط القضائي ،أو بوظيفة النيابة العام���ة ،أو املدافع عن أحد
اخلصوم أو أدى فيها شهادة ،أو باشر فيها عمال من أعمال أهل اخلبرة.
وميتنع كذلك من االش���تراك يف احلكم إذا كان قد قام يف الدعوى
بعم���ل م���ن أعمال التحقيق أو اإلحالة أو أن يش���ترك يف احلكم يف
الطعن إذا كان احلكم املطعون فيه صادراً منه .

مادة [ ] 160

للخص���وم طل���ب رد القضاة عن احلكم يف احل���االت الواردة يف
امل���ادة الس���ابقة ،ويف س���ائر حاالت ال���رد املبين���ة يف قانون أصول
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احملاكمات املدنية ،وال يجوز رد أعضاء النيابة العامة ،أو مأموري
الضب���ط القضائ���ي ،ويعتبر املجن���ي عليه فيما يتعل���ق بطلب الرد
مبثابة خصم يف الدعوى.

مادة [ ] 161

يتع�ي�ن عل���ى القاضي إذا م���ا قام فيه س���بب من أس���باب الرد أن
يص���رح به للمحكم���ة لتفصل يف أمر تنحيه يف غرف���ة املداولة ،وفيما
عدا أحوال الرد املقررة قانونا ،يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب
يستش���عر منه���ا احل���رج يف نظر الدع���وى أن يعرض أم���ر تنحيه على
احملكمة أو على رئيس احملكمة حسب األحوال للفصل فيه.

مادة [ ] 162

م���ع مراعاة األح���كام املتقدمة يتبع يف ش���أن رد القاضي عند
نظر الدعوى وتنحيه األحكام واإلجراءات املقررة يف قانون أصول
احملاكم���ات املدنية .وال يجوز عند النظر يف طلب الرد اس���تجواب
القاضي أو طلب حلف اليمني منه.
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الكتاب الثاني احملاكمات

الباب األول
[اختصاص احملاكم ]
الفصل األول
يف املواد اجلزائية

مادة [ ] 163

يتع�ي�ن االختصاص باملكان الذي وقعت في���ه اجلرمية ،أو الذي
يقيم فيه املتهم ،أو الذي يقبض عليه فيه.

مادة [ ] 164

يف حال���ة الش���روع تعتب���ر اجلرمي���ة أنها وقع���ت يف كل مكان يقع
في���ه عم���ل م���ن أعم���ال الب���دء يف التنفي���ذ ،ويف اجلرائم املس���تمرة
يعتب���ر مكان���ا للجرمي���ة كل مح���ل تق���وم في���ه حال���ة االس���تمرار.
وجرائ���م االعتياد واجلرائم املتتابعة يعتب���ر مكانا للجرمية كل محل
يقع فيه أحد األفعال الداخلة فيها.

مادة [ ] 163

إذا وقعت يف اخلارج جرمية من اجلرائم التي تس���ري عليها أحكام
القانون الفلس���طيني ،ولم يكن ملرتكبها محل إقامة يف فلس���طني ،ولم
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يضب���ط فيها ،ترفع عليه الدع���وى أمام احملكمة املختصة يف العاصمة
القدس.

مادة []166

إذا ارتكب فعل بعضه داخل نطاق اختصاص احملاكم الفلسطينية
وبعضه خارج نطاق اختصاصها ،وكان ذلك الفعل يؤلف جرما تنطبق
عليه أحكام قانون العقوبات الفلسطيني فيما لو ارتكب بأكمله ضمن
نطاق اختصاص احملاكم الفلس���طينية ،فكل ش���خص ارتكب أي جزء
من ذل���ك الفعل ضمن نطاق اختصاص احملاكم الفلس���طينية ،جتوز
محاكمته مبقتضى قانون العقوبات الفلسطيني كما لو كان قد ارتكب
ذلك الفعل بأكمله ضمن نطاق اختصاص تلك احملاكم

مادة [ ] 167

تخت���ص محاكم الصلح بنظر جميع املخالف���ات واجلنح الواقعة
ضمن اختصاصها ،ما لم ينص القانون على خالف ذلك.

مادة [ ] 168

[ ]1تخت���ص محاكم البداية بنظ���ر جميع اجلنايات ،وجرائم اجلنح
املتالزمة معها واحملالة إليها مبوجب قرار االتهام.
[ ]2إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة ،أو إذا وقعت عدة جرائم
لغ���رض واحد ،وكانت مرتبط���ة ببعضها بحيث ال تقبل التجزئة،
وكان���ت إحدى ه���ذه اجلرائم م���ن اختصاص محكم���ة البداية،
اختصت هذه احملكمة بنظرها جميعاً.
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مادة []169
[ ]1إذا رأت محكم���ة البداي���ه أن الواقعة كم���ا هي مبينة يف تقرير
االته���ام وقب���ل حتقيقه���ا يف اجللس���ة تع���د جنحة حتك���م بعدم
االختصاص ،وحتيلها إلى محكمة الصلح.
[ ]2إذا تبني حملكمة الصلح أن اجلرمية املقدمة إليها من اختصاص
محكم���ة البدايه حتكم بعدم اختصاصه���ا ،وحتيلها إلى النيابة
التخاذ ما تراه بشأنها.

الفصل الثاني
يف املواد املدنية
مادة [ ]170

مع عدم اإلخالل بنص املادة ( )196من هذا القانون تنظر احملاكم
اجلزائية يف دعوى احلق املدني ،لتعويض الضرر الناشئ عن اجلرمية
مهما بلغت قيمته ،وتنظر يف هذه الدعوى تبعا للدعوى اجلزائية.

مادة [ ]171

تختص احملاكم اجلزائية بالفصل يف جميع املسائل التي يتوقف
عليه���ا احلكم يف الدع���وى اجلزائية املرفوع���ة أمامها ،ما لم ينص
القانون على غير ذلك.
-64-

مادة [ ]172

إذا كان احلكم يف الدعوى اجلزائية يتوقف على نتيجة الفصل يف
دعوى جزائية أخرى ،وجب وقف األولى حتى يتم الفصل يف الثانية.

مادة [ ]173

إذا كان الفصل يف الدعوى اجلزائية يتوقف على فصل مس���ألة
من مسائل األحوال الش���خصية ،جاز للمحكمة اجلزائية أن توقف
الدع���وى وحتدد للمدعى باحل���ق املدني أو املجني عليه أجال لرفع
الدعوى يف املسألة املذكورة إلى احملكمة املختصة وال مينع ذلك من
اتخاذ اإلجراءات التحفظية واملستعجلة الالزمة.

الفصل الثالث
تنازع االختصاص
مادة [ ]174

إذا وقعت جرمية وش���رعت يف نظرها محكمتان باعتبار أن كال
منهما مختصة بها ،أو قررت احملكمتان عدم اختصاصهما بنظرها،
أو قررت محكمة عدم صالحيتها لنظر دعوى أحالتها إليها النيابة
العامة ،ونشأ عن ذلك خالف على االختصاص أوقف سير العدالة
من جراء إبرام القرارين املتناقضني يف القضية نفس���ها ،تعني حل
هذا اخلالف عن طريق تعيني احملكمة املختصة.
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مادة [ ]175

يج���وز جلمي���ع اخلصوم يف الدع���وى أن يطلب���وا تعيني احملكمة
املختصة باس���تدعاء يقدمونه إلى محكم���ة النقض مرفقا باألوراق
املؤيدة لالس���تدعاء ،وإذا كان الطلب يتعلق بخالف على الصالحية
بني محكمتي صلح تابعتني حملكمة بداية واحدة فيقدم الطلب إلى
هذه احملكمة.

مادة [ ]176

إذا ورد طل���ب تعيني احملكمة املختصة من املدعي باحلق املدني
أو م���ن املدع���ى عليه باحلق املدني يأمر رئي���س احملكمة التي قدم
إليها الطلب بإبالغ صورته إلى خصمه ،وتتولى النيابة العامة إبالغ
نس���خة م���ن الطلب إلى كل م���ن احملكمتني الواق���ع بينهما اخلالف
إلبداء الرأي فيه.

مادة [ ]177

يجب على النيابة العامة أو املتهم أو املدعي باحلق املدني إبداء
ال���رأي يف طل���ب تعيني احملكم���ة املختصة خالل أس���بوع من تاريخ
إبالغه به.

مادة [ ]178

إذا ق���ررت محكمتان صالحيتهما لنظر دع���وى ،وأحيطتا علما
بطل���ب تعي�ي�ن احملكم���ة املختصة فعليهم���ا التوقف عن الس���ير يف
إجراءات احملاكمة أو إصدار احلكم ،حلني تعيني احملكمة املختصة.
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مادة [ ]179

إذا وق���ع تنازع يف االختصاص نتج عن صدور حكمني يف قضية
واح���دة ،يوق���ف تنفي���ذ هذين احلكم�ي�ن حلني صدور ق���رار تعيني
احملكمة املختصة.

مادة [ ]180

إذا ل���م يكن املدعي باحلق املدني أو املتهم محقا يف طلب تعيني
احملكمة املختصة ،يجوز للمحكمة التي قدم إليها الطلب أن تقضي
عليه بغرامة ال تزيد على خمسني ديناراً أردنياً أو ما يعادلها بالعملة
املتداولة قانوناً ،أو أن تقضى بتعويض للخصم بناء على طلبه.

مادة [ ]181

تنظ���ر احملكمة تدقيق���اً يف الطلب املقدم إليها بعد اس���تطالع رأى
النياب���ة م���ا لم تَ َر غير ذل���ك وتصدر قراراً بتحدي���د احملكمة املختصة
وتقض���ى بصحة أو عدم صحة اإلج���راءات التي أجرتها احملكمة التي
قررت عدم اختصاصها.
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الفصل الرابع
نقل الدعوى إلى محكمة أخرى من ذات الدرجة
مادة [ ]182

حملكم���ة االس���تئناف املختصة أن تقرر يف دع���اوى اجلنايات أو
اجلنح بناء على طلب النائب العام نقل الدعوى إلى محكمة أخرى
م���ن ذات الدرج���ة ،وذلك عندما يك���ون نظرها يف دائ���رة احملكمة
املختصة من شأنه اإلخالل باألمن العام.

مادة [ ]183

تنظر محكمة االس���تئناف يف طل���ب إحالة الدعوى تدقيقا ،فإذا
ق���ررت إحالته���ا قض���ت يف القرار نفس���ه بصحة اإلج���راءات التي
أجرتها احملكمة التي تقرر إحالة الدعوى من لدنها.

مادة [ ]184

ال مين���ع رف���ض طل���ب إحال���ة الدعوى م���ن تقدمي طل���ب جديد
بإحالتها استنادا إلى أسباب جديدة ظهرت بعد قرار الرفض.
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الباب الثاني
إجراءات احملاكمة
الفصل األول
تبليغ األوراق القضائية
[ إعالن اخلصوم]
مادة [ ]185

تبل���غ األوراق القضائي���ة بواس���طة محض���ر أو أحد رجال الش���رطة،
لش���خص املبلغ إليه ،أو يف محل إقامت���ه ،وفقا للقواعد املقررة يف قانون
أص���ول احملاكمات املدني���ة ،مع مراع���اة األحكام اخلاصة ال���واردة بهذا
القانون.

مادة [ ]186

يكون تكليف اخلصوم باحلضور أمام احملكمة قبل انعقاد اجللس���ة
بي���وم كامل يف املخالف���ات وبثالثة أيام على األقل يف اجلنح مع مراعاة
مواعيد مسافة الطريق.

مادة [ ]187

يكون إعالن املوقوفني واملس���جونني بواسطة مأمور مركز اإلصالح
والتأهيل [الس���جن] أو من يقوم مقامه ويكون إعالن الضباط واجلنود
بواسطة قيادتهم.
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مادة [ ]188

للخص���وم أن يطلع���وا عل���ى أوراق الدع���وى مبج���رد إعالنه���م
باحلضور أمام احملكمة املختصة.

الفصل الثاني
حفظ النظام يف اجللسات
مادة [ ]189

[ ]1ضبط اجللسة وإدارتها منوطان برئيسها.
[ ]2إذا ب���در م���ن أح���د احلاضري���ن أثن���اء انعقاد اجللس���ة عالمة
استحسان أو استهجان ،أو احدث ضوضاء بأية صورة كانت ،أو
أتى مبا يخل بنظام اجللسة أمر رئيسها بطرده.
[ ]3إذا أبى اإلذعان أو عاد بعد طرده أمر رئيس���ها بحبس���ه مدة ال
تزيد على ثالثة أيام ويكون هذا احلكم باتاً.
[ ]4إذا كان اإلخ�ل�ال ق���د وقع ممن ي���ؤدى وظيفة يف احملكمة ،كان
لرئيس���ها أن يوقع عليه أثناء انعقاد اجللس���ة ما لرئيسه توقيعه
من اجلزاءات التأديبية.
[ ]5للمحكمة قبل انتهاء اجللسة الرجوع عن احلكم الذي تصدره.

مادة [ ]190

[ ]1إذا وقعت جنحة أو مخالفة يف اجللس���ة من قبل ش���خص ما ،وكان
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من اختص���اص احملكمة النظر يف هذه اجلرمي���ة ،يجوز للمحكمة
أن حتاكمه يف احلال ،وحتكم عليه بعد س���ماع أقوال ممثل النيابة
العام���ة ودفاع ذلك الش���خص ،بالعقوب���ة املقررة قانون���اً ،ويخضع
حكمها لطرق الطعن التي تخضع لها سائر األحكام الصادرة عنها.
[ ]2إذا كانت اجلرمية تخرج عن اختصاص احملكمة ،نظمت محضرا
بالواقعة ،وأحالت املتهم موقوفا إلى النيابة العامة ملالحقته.
[ ]3ال تتوق���ف محاكمة املتهم يف هذه احلالة على ش���كوى أو طلب أو
ادعاء مدني إذا كانت اجلرمية من اجلرائم التي يش���ترط القانون
فيها ذلك لرفع الدعوى عنها.

مادة [ ]191

إذا كان اجل���رم الواق���ع جناي���ة نظ���م رئي���س احملكم���ة محضرا
بالواقع���ة ،وأم���ر بتوقي���ف املته���م وإحالت���ه للنيابة العام���ة إلجراء
املقتضى القانوني.

مادة [ ]192

اجلرائ���م الت���ي تقع يف اجللس���ة و لم حتكم فيه���ا احملكمة حال
انعقادها يكون نظرها وفقا للقواعد العامة.

مادة [ ]193

إذا وق���ع من احملامي أثناء قيامه بواجبه يف اجللس���ة أو بس���ببه
ما يس���تدعي مؤاخذت���ه جزائياً أو ما يجوز اعتباره تشويش���اً مخ ً
ال
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بالنظ���ام ،ينظم رئيس اجللس���ة محضراً مبا ح���دث ،وللمحكمة أن
تق���رر إحالة احملض���ر إلى النيابة العامة إلجراء التحقيق إذا كان ما
وق���ع منه يس���تدعي مؤاخذته جزائياً ،وإل���ى نقيب احملامني إذا كان
م���ا وقع منه يس���تدعي مؤاخذته تأديبي���اً  ،وال يجوز أن يكون رئيس
اجللسة التي وقع فيها احلادث أو أحد أعضائها عضوا يف احملكمة
التي تنظر الدعوى.

الفصل الثالث
دعوى احلق املدني
مادة [ ]194

[ ]1ل���كل من تضرر من اجلرمية أن يتق���دم بطلب إلى وكيل النيابة
العام���ة أو إلى احملكم���ة التي تنظر الدعوى يتخ���ذ فيه صراحة
صف���ة االدعاء باحلق املدن���ي للتعويض عن الضرر الذي حلق به
من اجلرمية.
[ ]2يج���ب أن يك���ون الطل���ب معلال تعلي�ل�ا كافيا وله م���ا يبرره من
البيانات واألدلة.

مادة [ ]195

[ ]1يج���وز إقامة دع���وى احلق املدني تبعاً للدع���وى اجلزائية أمام
احملكم���ة املختصة ،كما جت���وز إقامتها على ح���دة لدى القضاء
-72-

املدني ،ويف هذه احلالة يوقف النظر يف الدعوى املدنية إلى أن
يفص���ل يف الدعوى اجلزائية بحكم ب���ات ،ما لم يكن الفصل يف
الدعوى اجلزائية قد أوقف جلنون املتهم.
[ ]2إذا أقام املدعي املدني دعواه لدى القضاء املدني فال يجوز له
بع���د ذل���ك إقامتها لدى القضاء اجلزائي ما لم يكن قد أس���قط
دعواه أمام احملكمة املدنية.

مادة [ ]196

[   ]1يج���وز االدعاء باحلق املدني أمام محكم���ة الدرجة األولى يف
جميع مراحل الدعوى اجلزائية وحتى إقفال باب املرافعة.
[   ]2ال يجوز االدعاء باحلق املدني إذا أعيدت القضية إلى محكمة
الدرجة األولى ألي سبب من األسباب.
[ ]3ال يجوز أن يترتب على االدعاء باحلق املدني تأخير الفصل يف
الدعوى اجلزائية وإال قررت احملكمة عدم قبول االدعاء.

مادة [ ]197

للمدع���ي باحل���ق املدني التن���ازل عن ادعائه يف أي���ة حالة كانت
عليها الدعوى وال يكون لهذا التنازل تأثير على الدعوى اجلزائية.

مادة [ ]198

على املدع���ي باحلق املدني أداء الرس���وم واملصاريف القضائية
الالزمة للدعوى ما لم تقرر احملكمة إعفاءه منها أو تأجيل دفعها.
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مادة [ ]199

إذا ق���ررت النيابة العامة حفظ التهم���ة أو قررت احملكمة براءه
املتهم فيمكن إعفاء املدعي باحلق املدني من الرس���وم واملصاريف،
أو استردادها.

مادة [ ]200

إذا ص���در قرار بحفظ التهم���ة أو صدر حكم بالبراءة ،فللمتهم
أن يطال���ب املدعي باحلق املدني بالتعويض أمام احملكمة املختصة
إال إذا كان األخير حسن النية.

مادة [ ]201

يج���وز للمحكمة املختص���ة بناء على طلب النيابة العامة أن تعني
ً
وكي�ل�ا للمتض���رر فاقد األهلية أو ناقصه���ا إذا لم يكن له من ميثله
قانون���ا ليدعي باحل���ق املدني بالنياب���ة عنه ،وال يترت���ب على ذلك
إلزامه باملصاريف القضائية.

مادة [ ]202

يج���ب على املدع���ي باحلق املدن���ي أن يتخذ له مق���را يف دائرة
اختص���اص احملكمة املرفوع أمامها دعواه ما ل���م يكن مقيما فيه،
يتم فيه تبليغه باإلجراءات الالزمة.

مادة [ ]203

إذا رفع���ت الدع���وى املدني���ة أمام احملاك���م املدني���ة يجب وقف
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الفص���ل فيه���ا حتى يحكم نهائيا يف الدع���وى اجلزائية املقامة قبل
رفعها أو أثناء الس���ير فيها ما لم يكن قد أوقف الس���ير يف الدعوى
اجلزائية جلنون املتهم.

مادة [ ]204

يجوز للمتهم أن يعترض أثناء جلسة احملاكمة على قبول املدعى
باحلقوق املدنية إذا كانت الدعوى املدنية غير جائزة أو غير مقبولة.

الفصل الرابع
البينات
مادة [ ]205

ال يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.

مادة [ ]206

[   ]1تقام البينة يف الدعاوى اجلزائية بجميع طرق اإلثبات ،إال إذا
نص القانون على طريقة معينة لإلثبات.

[ ]2إذا لم تقم البينة على املتهم قضت احملكمة ببراءته.

مادة [ ]207

ال يبن���ى احلك���م إال على األدلة التي قدمت أثناء احملاكمة والتي
متت مناقشتها يف اجللسة بصورة علنية ،أمام اخلصوم.
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مادة [ ]208

للمحكم���ة بن���اء على طل���ب اخلصوم ،أو من تلقاء نفس���ها أثناء
سير الدعوى أن تأمر بتقدمي أي دليل تراه الزماً لظهور احلقيقة،
ولها أن تس���مع ش���هادة من يحضر من تلقاء نفسه إلبداء معلوماته
يف الدعوى.

مادة [ ]209

ال ي���دان مته���م بن���ا ًء على أق���وال متهم آخ���ر إال إذا وجدت بينة
أخ���رى تؤيدها واقتنعت احملكمة بها ،ويحق للمتهم اآلخر مناقش���ة
املتهم الذي صدرت عنه هذه األقوال يف أقواله.

مادة [ ]210
[ ]1تلت���زم احملكمة بتطبيق أحكام قان���ون البينات يف املواد املدنية
والتجارية على دعوى احلق املدني التي تنظر فيها تبعاً للدعوى
اجلزائية.
[ ]2تتبع يف نظر دعوى احلق املدني من حيث اإلجراءات القواعد
التي يقررها هذا القانون.

مادة [ ]211

ال يجوز إثبات واقعة بالرس���ائل واألحادي���ث املتبادلة بني املتهم
ومحاميه.
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مادة [ ]212

تعتب���ر احملاض���ر التي ينظمه���ا مأمورو الضب���ط القضائي يف
اجلن���ح واملخالفات املكلف���ون بإثباتها مبوجب أحكام القوانني حجة
بالنسبة للوقائع املثبتة فيها إلى أن يثبت ما ينفيها.

مادة [ ]213

يشترط ليكون للمحضر قوة ثبوتية ما يلي:
[ ]1أن يكون صحيحاً من حيث الشكل.
[ ]2أن يكون محرره قد عاين الواقعة بنفسه أو أبلغ عنها.
[ ]3أن يكون محرره قد دونه ضمن حدود اختصاصه ،وأثناء قيامه
مبهام وظيفته.

مادة [ ]214

يشترط لصحة االعتراف ما يلي:
[ ]1أن يص���در طواعي���ة واختي���ارا ،ودون ضغط أو إك���راه مادي أو
معنوي ،أو وعد ،أو وعيد.
[ ]2أن يتفق االعتراف مع ظروف الواقعة.
[ ]3أن يكون االعتراف صريحا قاطعا بارتكاب اجلرمية.

مادة [ ]215

االعتراف من طرق اإلثبات التي تخضع لتقدير احملكمة.
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مادة [ ]216

تقتصر حجية االعتراف على املتهم الذي صدر عنه دون سواه،
مع مراعاة أحكام املادة ] [215من هذا القانون.

مادة [ ]217

للمته���م احل���ق يف الصم���ت ،وال يفس���ر صمت���ه أو امتناعه عن
اإلجابة بأنه إعتراف منه.

مادة [ ]218

ال يج���وز أن يعاق���ب املته���م عن أق���وال غير صحيح���ة أداها يف
معرض الدفاع عن نفسه.

مادة [ ]219

تقب���ل يف مع���رض البينة بصمات األصاب���ع وبصمات راحة اليد
وباط���ن الق���دم أثناء إجراءات التحقي���ق أو احملاكمة ،ويجوز قبول
الصور الشمس���ية يف مع���رض البينة للتعرف عل���ى صاحبها وذلك
ملعرفة هوية املتهم ومن له عالقة باجلرمية.

مادة [ ]220

تقب���ل يف معرض البينة يف اإلج���راءات اجلزائية جميع التقارير
الصادرة من املوظف املس���ؤول عن املختبرات احلكومية أو املعتمدة
رس���ميا ،واملوقع���ة من���ه ،واملتضمن���ة نتيج���ة الفح���ص الكيم���اوي
أو التحلي���ل ال���ذي أج���راه بنفس���ه بش���أن أي م���ادة يش���تبه فيها.
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وال يقتضي ذلك دعوته ألداء الشهادة يف هذا الشأن ،إال إذا قدرت
احملكمة أن حضوره ضروري لتأمني العدالة.

مادة [ ]221

يج���وز أن ميتنع عن أداء الش���هادة ض���د املتهم أصوله أو فروعه
أو أقارب���ه أو أصه���اره إلى الدرجة الثانية أو زوجه ولو بعد انقضاء
رابطة الزوجية ،ما لم تكن اجلرمية قد وقعت على أي منهم.

مادة [ ]222

إذا دعي أي من أصول املتهم أو فروعه أو زوجه ألداء الش���هادة
دفاع���ا عنه ،فان الش���هادة املعطاة على الوجه املذكور  -س���واء يف
االس���تجواب أو أثناء مناقش���ة النيابة العامة  -يجوز االستناد إليها
يف إثبات اجلرمية املسندة إلى املتهم.

مادة [ ]223

تقب���ل ش���هادة م���ن أبلغ م���ن ش���خص كان متواجداً وق���ت وقوع
اجلرمية أو قبل وقوعها أو بعده ببرهة وجيزة ،إذا كانت الش���هادة
تتعلق مباش���رة بالواقعة أو بوقائع لها صلة بها ،وكان املبلغ نفس���ه
شاهدا يف الدعوى.

مادة [ ]224
[ ]1يجوز قبول ش���هادة من أبلغ من املعتدى عليه إذا كانت الش���هادة
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تتعل���ق بذل���ك الفعل أو كان ذلك اإلبالغ ق���د أدلى به حني وقوع
الفع���ل أو بع���د ذلك ببرهة وجيزة ،أو حاملا س���نحت له الفرصة
بذلك ،أو كان على فراش املوت.
[ ]2ال يحول دون قبول هذه الش���هادة أن الشخص الذي صدر عنه
ه���ذا البالغ ل���م يحضر كش���اهد يف الدع���وى ،أو كان قد تعذر
حضوره يف جلسة احملاكمة أو لتغيبه عن فلسطني.

مادة [ ]225
[  ]1يحلف الشاهد اليمني قبل أداء الشهادة بالصيغة التالية [أقسم
باهلل العظيم أن أقول احلق كل احلق وال شيء غير احلق].
[ ]2يعمل باملادة [ ]90من هذا القانون إذا كان الشاهد من رجال الدين.
[ ]3إذا اقتنع���ت احملكم���ة أن حلف اليم�ي�ن مخالف للمعتق���دات الدينية
للش���اهد ،فيج���وز تدوي���ن أقواله بع���د تقدمي���ه تأكيداً بأنه س���يقول
الصدق.

مادة [ ]226
[   ]1تسمع على سبيل االستئناس إفادة األشخاص الذين لم يتموا
اخلمس عشرة سنة دون حلف ميني.
[   ]2ال تكف���ي اإلفادة التي تؤخذ على س���بيل االس���تئناس وحدها
لإلدانة ،ما لم تكن مؤيدة ببينة أخرى.
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مادة [ ]227

اإلف���ادة الت���ي يؤديه���ا املتهم أم���ام مأم���وري الضب���ط القضائي،
ويعت���رف فيها بارتكابه اجلرمية تقبل إذا قدم���ت النيابة العامة بينة
عل���ى الظروف التي أديت فيها ،واقتنعت احملكمة بأنها أخذت طوعاً
واختياراً.

مادة [ ]228

يسمع املدعى باحلقوق املدنية كشاهد ويحلف اليمني.

مادة [ ]229

[ ]1للمحكمة أن تقرر تالوة الشهادة التي أعطيت بعد حلف اليمني يف
التحقيق االبتدائي ،إذا تعذر إحضار الشاهد أمامها ألي سبب من
األسباب ،أو إذا قبل املتهم أو وكيله ذلك.
[ ]2ذا تعذر إحضار الشاهد أمام احملكمة لعجزه أو مرضه ،فللمحكمة
أن تنتقل إليه لسماع أقواله.
[ ]3إذا كان الش���اهد املذك���ور يف الفقرة الس���ابقة مقيم���ا ضمن دائرة
اختص���اص محكمة أخرى فللمحكمة املختص���ة إنابة تلك احملكمة
لسماع شهادته.
[   ]4إذا تب�ي�ن للمحكم���ة عدم صح���ة العذر املذك���ور يف الفقرتني
الس���ابقتني جاز لها إحالته إلى النيابة العامة إلجراء املقتضى
القانوني.
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مادة [ ]230

إذا ق���رر الش���اهد أنه ل���م يعد يذك���ر واقعة م���ن الوقائع ،يجوز
أن يتل���ى من ش���هادته يف التحقيق ،أو من أقوال���ه يف محضر جمع
االس���تدالالت اجلزء اخل���اص به���ذه الواقعة ،ويطبق ه���ذا احلكم
كذلك إذا تعارضت شهادة الشاهد يف اجللسة مع شهادته أو أقواله
السابقة.

مادة [ ]231

إذا مت تبليغ الشاهد حسب األصول ولم يحضر يف املوعد احملدد
ألداء الشهادة ،تصدر احملكمة بحقه مذكرة حضور أو إحضار ،ولها
أن تقضي بتغرميه خمسة عشر ديناراً أردنياً أو ما يعادلها بالعملة
املتداولة قانوناً.

مادة [ ]232

إذا حض���ر الش���اهد احملكوم علي���ه بالغرامة أثن���اء احملاكمة أو
بعدها وأبدى عذرا مقبوال جاز للمحكمة أن تعفيه منها.

مادة [ ]233

إذا امتن���ع الش���اهد بغي���ر مبرر قانوني ع���ن أداء اليمني ،أو عن
اإلجابة على األسئلة التي توجهها إليه احملكمة ،يجوز لها أن حتكم
بحبس���ه م���دة ال تتجاوز ش���هرا واحدا ،وإذا قبل أثن���اء مدة إيداعه
مرك���ز اإلص�ل�اح والتأهيل [الس���جن] وقبل اختتام اإلج���راءات أن
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يحلف اليمني ،وان يجيب على األس���ئلة التي توجه إليه ،يفرج عنه
يف احلال بعد قيامه بذلك.

مادة [ ]234

[ ]1تقدر احملكمة قيمة ش���هادة الش���هود ويجوز لها أن تش���ير إلى
سلوكهم وتصرفهم يف احملضر.
[ ]2إذا لم توافق الش���هادة الدعوى ،أو لم تتفق أقوال الش���هود مع
بعضها البعض ،أخذت احملكمة بالقدر الذي تقتنع بصحته.

مادة [ ]235

يؤدى الش���اهد شهادته شفاهة وال يجوز له االستعانة مبذكرات
إال بإذن من رئيس احملكمة.

مادة [ ]236

ال يجوز رد الشهود ألي سبب من األسباب.
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الفصل اخلامس
أصول احملاكمات لدى محاكم البداية
مادة [ ]237

جترى احملاكمة بصورة علنية ،ما لم تقرر احملكمة إجراءها س���رية
العتب���ارات احملافظة على النظام الع���ام أو األخالق ،ويجوز يف جميع
األحوال منع األحداث أو فئة معينة من األشخاص من حضور احملاكمة.

مادة [ ]238

[ ]1يدير رئيس احملكمة اجللس���ة ويتخذ التدابير الالزمة حلسن سير
احملاكمة.
[ ]2تنعقد جلس���ات محكمة البداية بحضور وكي���ل النيابة العامة
والكاتب.

مادة [ ]239

يتولى وكيل النيابة تالوة التهم على املتهم يف اجلرائم الواردة يف
قرار االتهام ،وال يس���وغ لوكيل النيابة أن يدعي بأفعال خارجة عن
قرار االتهام ،وإال كان ادعاؤه باط ً
ال.

مادة [ ]240

ال يقدم أي ش���خص إلى احملاكمة يف الدعاوى اجلزائية ،إال إذا
صدر بحقه قرار اتهام من النائب العام أو من يقوم مقامه.
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مادة [ ]241

يج���ب أن تتضمن الئحة االتهام اس���م املتهم وتاريخ توقيفه ونوع
اجلرمي���ة املرتكب���ة ووصفها القانون���ي ،وتاريخ ارتكابه���ا وتفاصيل
التهمة وظروفها ،واملواد القانونية التي تنطبق عليها واس���م املجني
عليه ،وأسماء الشهود.

مادة [ ]242

يتولى قلم احملكمة تبليغ املتهم بصورة من الئحة االتهام قبل يوم
احملاكمة بأسبوع على األقل ،وتضاف إلى ذلك مواعيد املسافة.

مادة [ ]243

يحض���ر املتهم اجللس���ة بغير قيود وال أغ�ل�ال ،إمنا جترى عليه
املالحظ���ة الالزم���ة ،وال يج���وز إبعاد املتهم عن اجللس���ة أثناء نظر
الدعوى إال إذا وقع منه تش���ويش يس���تدعي ذلك ،ويف هذه احلالة
تس���تمر اإلج���راءات إل���ى أن ميك���ن الس���ير فيها بحض���وره ،وعلى
احملكمة أن تعلمه بكل ما مت يف غيبته من إجراءات.

مادة [ ]244

تس���أل احملكم���ة املتهم إذا اخت���ار محامياً للدفاع عن���ه ،فان لم
يكن قد فعل بس���بب ضعف حالت���ه املادية انتدب له رئيس احملكمة
محامياً ،مارس املهنة ملدة ال تقل عن خمس سنوات ،أو مارس قبل
حصول���ه على إجازة احملاماة العمل يف النيابة العامة أو يف القضاء
مدة ال تقل عن سنتني.
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مادة [ ]245

تقرر احملكمة يف ختام احملاكمة أتعاب احملامي املنتدب مبوجب
املادة السابقة ،وتصرف األتعاب من خزينة احملكمة.

مادة [ ]246

[ ]1تس���أل احملكمة املتهم عن اسمه وشهرته وعمله ومحل ميالده
وعمره ومحل إقامته ،وحالته االجتماعية.
[   ]2تنب���ه احملكمة املتهم إلى وجوب أن يصغي إلى كل ما س���يتلى
عليه ،ويكلف وكيل النيابة بتالوة التهمة والئحة االتهام.

مادة [ ]247

إذا لم يحضر املتهم إلى احملكمة يف اليوم املقرر والساعة املعينة
يف مذك���رة احلضور ،يعاد تبليغه مرة أخرى ،فإذا لم يحضر تصدر
بحقه مذكرة إحضار.

مادة [ ]248

إذا ص���در بحق مرتكبي اجلرم الواحد أو بعضهم قرارات اتهام
مس���تقلة ،فللمحكم���ة أن تقرر ضم الدعاوى املتعلق���ة بهم ،إما من
تلقاء نفسها ،أو بناء على طلب ممثل النيابة العامة أو طلب الدفاع.

مادة [ ]249

إذا رأت احملكمة يف أية مرحلة من مراحل احملاكمة يف اجلرائم
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غي���ر املتالزم���ة أنه من املالئم محاكمة املته���م عن كل تهمة أو أكثر
من التهم املسندة إليه ،فيجوز لها أن تأمر مبحاكمته على حده عن
كل تهمة من التهم املدرجة يف الئحة االتهام.

مادة [ ]250

مع مراعاة أحكام املادتني [ ]214و [ ]215من هذا القانون :
[ ]1بع���د أن يتل���و وكي���ل النياب���ة التهمة عل���ى املتهم بلغة بس���يطة
يس���توعبها فهمه وإدراكه ،وبعد أن يوضح املدعي باحلق املدني
طلباته ،تس���أل احملكمة املتهم عن رده على التهمة املسندة إليه،
وعن رده على االدعاء باحلق املدني.
[ ]2إذا اعترف املتهم بارتكاب اجلرمية ،يس���جل اعترافه بكلمات
أقرب ما تكون إلى األلفاظ التي استعملها يف اعترافه.
[  ]3إذا أنكر املتهم التهمة أو رفض اإلجابة ،أو التزم الصمت ،تبدأ
احملكمة يف االستماع إلى البينات.

مادة [ ]251

للمحكمة يف أي حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للخصوم أي
س���ؤال ترى لزومه لظهور احلقيقة ،أو تأذن للخصوم بذلك ،ويجب
عليها منع توجيه أس���ئلة للش���اهد إذا كانت غي���ر متعلقة بالدعوى،
ويج���ب عليها أن متن���ع عن الش���اهد أي كالم بالتصريح أو التلميح
وأية إشارة قد تؤدي إلى اضطراب أفكاره أو تخويفه ،ولها أن متتنع
عن سماع شهادة شهود عن وقائع ترى أنها واضحة وضوحا كافياً.
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مادة [ ]252
[   ]1للمحكمة أن متنع املتهم أو محاميه من االسترسال يف املرافعة
إذا خرج عن موضوع القضية أو كرر أقواله.
[ ]2للمحكم���ة أن تكلف وكيل النياب���ة ووكيل الدفاع تقدمي مرافعة
خطية خالل مدة معينة ترتئيها ويف املوعد احملدد تتال املرافعات،
وتضم إلى احملضر بعد التوقيع عليها من هيئة احملكمة.

مادة [ ]253

يدون كاتب احملكمة جميع وقائع احملاكمة يف محضر اجللس���ة،
ويوقع عليه مع هيئة احملكمة.

مادة [ ]254

[ ]1ال يجوز للنيابة اس���تدعاء أي ش���خص للشهادة لم يرد اسمه يف
قائمة الشهود إال إذا كان املتهم أو محاميه قد تبلغ إشعاراً باسم
الشاهد ،أو كان قد تنازل عن هذا احلق.
[ ]2يس���تثنى م���ن ش���رط التبليغ املش���ار إليه يف الفق���رة [ ]1أعاله
الش���ريك يف االتهام الذي س���بق أن برئ أو أدين ،ومن استدعي
كي يثبت أن ش���اهداً أخذت أقواله يف التحقيق االبتدائي وتعذر
حض���وره إل���ى احملكم���ة بس���بب وفات���ه أو مرض���ه أو تغيبه عن
فلسطني.
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مادة [ ]255

تتخذ احملكمة من اإلجراءات ما مينع اختالط الش���هود بعضهم
ببعض أثناء احملاكمة ويؤدي كل شاهد شهادته منفرداً.

مادة [ ]256
[   ]1تس���أل احملكمة الش���اهد عن اس���مه وش���هرته وعمره ومهنته
ومحل إقامته أو سكنه ،وما صلته باملجني عليه ويحلف الشاهد
اليمني ،ثم يؤدي شهادته شفاهه.
[   ]2يجوز للخصوم أن يناقشوا الشاهد يف شهادته.

مادة [ ]257

تقدر احملكمة بناء على طلب الشهود املصاريف التي يستحقونها
بسبب حضورهم ألداء الشهادة وتدفع من خزينة احملكمة.

مادة [ ]258
[ ]1بع���د االنتهاء من س���ماع بين���ات النيابة العامة تس���أل احملكمة
املته���م عما إذا كان يرغب يف اإلدالء بأقواله وعما إذا كان لديه
ش���هود .فإذا اختار اإلدالء بأقواله جاز لوكيل النيابة مناقش���ته،
وإذا أبدى رغبة يف تقدمي بينات دفاع تستمع احملكمة إليه.
[ ]2تدعو احملكمة شهود الدفاع على نفقة املتهم ما لم تقرر خالف
ذلك.
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مادة [ ]259

ال يج���وز توجي���ه أي س���ؤال للمته���م بقصد الداللة عل���ى إدانته
بجرمية سابقة ،إال إذا قدم من تلقاء نفسه بياناً عن سيرته.

مادة [ ]260

يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها ،ويف أي وقت أثناء احملاكمة أن
تكلف أي ش���خص بإعادة الش���هادة ،أو أن تأمر بإعادة سماع أقوال
أي شاهد سبق أن شهد أمامها.

مادة [ ]261

إذا تبني أثناء احملاكمة أن ش���اهدا أدى بعد حلف اليمني شهادة
بش���أن واقع���ة تتعل���ق بالقضية تناقض ش���هادة أداه���ا يف التحقيق
االبتدائي مناقضة جوهرية ،فيعتبر أنه ارتكب جرمية أداء الشهادة
الكاذب���ة وللمحكمة إدانت���ه بهذه اجلرمية ،واحلك���م عليه بالعقوبة
املقررة لها ،حسبما ترى من ظروف الدعوى ومالبساتها.

مادة [ ]262

ينبغ���ي على الش���اهد أن ال يبرح قاع���ة احملكمة قبل أن يأذن له
رئيس احملكمة بذلك.

مادة [ ]263

يج���وز للمدع���ي باحلق املدني أن يناقش أي ش���اهد من ش���هود
النيابة العامة أو شهود الدفاع بشأن ذلك االدعاء ،وأن يقدم بيناته
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بع���د اختت���ام بينات النيابة أو يف أي وقت بع���د ذلك أثناء احملاكمة
حسبما تأمر احملكمة ،غير أنه ال يسمح بتقدمي بينات أو مبخاطبة
احملكمة بش���أن جترمي املتهم وال أن يس���تجوب أو يناقش أي شاهد
من شهود النيابة العامة فيما يتعلق بذلك إال بإذن احملكمة.

مادة [ ]264

[   ]1إذا كان املتهم أو الش���هود أو أحدهم ال يحسنون التكلم باللغة
العربية ،عني رئيس احملكمة مترجماً مرخصاً ،وعليه أن يحلف
اليمني بأن يترجم األقوال بصدق وأمانة.
[ ]2إذا لم تراع أحكام الفقرة السابقة تكون اإلجراءات باطلة.

مادة [ ]265

وفق���اً ألحكام القان���ون يجوز للمتهم ووكي���ل النيابة أن يطلبا رد
املترج���م املع�ي�ن ،عل���ى أن يبديا األس���باب املوجبة لذل���ك وتفصل
احملكمة يف األمر.

مادة [ ]266

ال يجوز أن يكون املترجم أحد الش���هود أو أحد أعضاء احملكمة
التي تنظر الدعوى ولو رضي املتهم ووكيل النيابة بذلك ،وإال كانت
اإلجراءات باطلة.

مادة [ ]267

إذا كان املتهم أو الشاهد أبكم أصم ال يعرف الكتابة ،عني رئيس
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احملكمة للترجمة من اعتاد مخاطبته أو مخاطبة أمثاله باإلش���ارة
أو بالوسائل الفنية األخرى.

مادة [ ]268

إذا كان األبك���م األص���م يع���رف الكتابة ،فيس���طر كاتب احملكمة
األس���ئلة واملالحظات ويس���لمها إليه فيجيب عليه���ا خطياً ،ويتولى
الكاتب تالوة ذلك يف اجللسة وتضم إلى احملضر.

مادة [ ]269
[   ]1إذا ثبت للمحكمة أن املتهم حني ارتكابه اجلرمية املسندة إليه
كان مصاباً مبرض س���بب اختالالً يف قواه العقلية جعله عاجزاً
ع���ن إدراك أعماله أو عن العلم أنه محظ���ور عليه إتيان الفعل
الذي يكون اجلرمية ،قررت احملكمة عدم مسئوليته جزائياً.
[ ]2إذا ثبت للمحكمة أثناء احملاكمة أن املتهم مختل يف قواه العقلية
أو معتوه لدرجة حتول دون محاكمته تصدر قراراً بإيداعه إحدى
املؤسسات الطبية للمدة التي تراها ضرورية ملراقبته.
[ ]3إذا ثب���ت نتيج���ة ه���ذه املراقب���ة أن املتهم س���ليم العقل وذلك
بش���هادة طبيبني مختصني من أطباء احلكومة تباش���ر احملكمة
محاكمته وإال تأمر بإيداعه مستشفى لألمراض العقلية.
[   ]4يعمل بأحكام هذه املادة أمام احملاكم اجلزائية.
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مادة [ ]270

يج���وز للمحكم���ة أن تعدل التهمة عل���ى أن ال يبنى هذا التعديل
على وقائع لم تشملها البينة املقدمة ،وإذا كان التعديل يعرض املتهم
لعقوبة أش���د تؤج���ل القضية للمدة التي تراه���ا احملكمة ضرورية
لتمكني املتهم من حتضير دفاعه على التهمة املعدلة.

مادة [ ]271

بعد االنتهاء من س���ماع البينات يبدي وكيل النيابة مرافعته كما
يب���دي املدع���ي باحلق املدن���ي مطالبه واملتهم واملس���ؤول عن احلق
املدن���ي دفاعهما وبع���د ذلك تختتم احملاكمة وفى كل األحوال يجب
أن يكون املتهم آخر من يتكلم.

الفصل السادس
احلكم
مادة [ ]272

بع���د اختتام احملاكمة تختلي احملكم���ة يف غرفة املداولة وتدقق
فيما طرح أمامها من بينات وادعاءات ،وتضع حكمها باإلجماع أو
باألغلبية فيما عدا عقوبة اإلعدام فتكون بإجماع اآلراء.
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مادة [ ]273
[   ]1حتكم احملكمة يف الدعوى حس���ب قناعتها التي تكونت لديها
بكام���ل حريته���ا وال يجوز لها أن تبني حكمه���ا على أي دليل لم
يطرح أمامها يف اجللسة أو مت التوصل إليه بطريق غير مشروع.
[ ]2كل ق���ول يثب���ت أنه صدر من أحد املتهمني أو الش���هود وحتت
وطأة اإلكراه أو التهديد يهدر وال يعول عليه.
[ ]3يص���در احلكم يف جلس���ة علنية ولو كان���ت الدعوى نظرت يف
جلسة سرية.

مادة [ ]274

[ ]1تقض���ي احملكمة بالبراءة عند انتف���اء األدلة أو عدم كفايتها ،أو
النعدام املس���ئولية ،أو كان الفعل ال يؤلف جرماً ،أو ال يستوجب
عقاباً.
[ ]2وتقضي احملكمة باإلدانة عند ثبوت الفعل املعاقب عليه.

مادة [ ]275

إذا قررت احملكمة اإلدانة ،تس���مع أق���وال وكيل النيابة واملدعي
باحلق املدني ،ثم تس���مع أقوال امل���دان ومحاميه ،وتقضي بالعقوبة
والتعويضات املدنية.

مادة [ ]276

يش���تمل احلكم عل���ى ملخص الوقائ���ع الواردة يف ق���رار االتهام
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واحملاكم���ة وعلى ملخ���ص طلب���ات النيابة العام���ة واملدعي باحلق
املدني ودفاع املتهم وعلى األسباب املوجبة للبراءة أو اإلدانة ،وعلى
امل���ادة القانونية املنطبقة على الفعل يف حالة اإلدانة ،وعلى حتديد
العقوبة ومقدار التعويضات املدنية.

مادة [ ]277

يوق���ع القضاة احلكم ،ويتلى علنا بحض���ور وكيل النيابة العامة
واملته���م ،ويفه���م الرئيس احملك���وم عليه بأن له احلق يف اس���تئناف
احلكم خالل املدة املقررة قانوناً.

مادة [ ]278

إذا قض���ت احملكمة ببراءة املتهم أطلق س���راحه يف احلال ما لم
يكن موقوفا لسبب آخر.

مادة [ ]279

يج���وز للمحكم���ة أن تل���زم الش���خص الذي تدين���ه بجرمية غير
اجلرائم التي تقضي فيها باإلعدام أو السجن املؤبد  -بدفع رسوم
احملاكمة والنفقات الناشئة عنها.

مادة [ ]280

يحكم بنفقات الدع���وى على املدعي باحلق املدني الذي قضي
برفض طلباته ،وميكن إعفاؤه منها كلها أو بعضها إذا اتضح حسن
نيته ولم تكن الدعوى اجلزائية قد أقيمت بناء على شكواه.
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مادة [ ]281

إذا اقتنع���ت احملكمة أن الفعل املس���ند للمته���م ال يؤلف جناية،
وإمنا يؤلف جنحة أو مخالفة ،تقضي بتعديل التهمة وحتكم بها.

مادة [ ]282

[ ]1يسجل احلكم بعد صدوره يف سجل األحكام اخلاصة باحملكمة،
ويحفظ أصل احلكم مع أوراق الدعوى التي صدر فيها.
[ ]2ترسل احملكمة إلى النائب العام قائمة باألحكام التي صدرت.

مادة [ ]283

إذا وق���ع خط���أ مادي يف احلك���م ال يترتب علي���ه البطالن ،تتولى
احملكمة التي أصدرته تصحيحه من تلقاء نفس���ها أو بناء على طلب
اخلصوم ،ويتم التصحيح يف غرفة املداولة ،ولها أيضا بناء على طلب
وكيل النيابة العامة تصويب كل خطأ مادي وقع يف قرار االتهام.

الفصل السابع
إجراءات وقف تنفيذ العقوبة
مادة [ ]284

يج���وز للمحكم���ة عن���د احلكم يف جناي���ة أو جنح���ة بالغرامة أو
باحلب���س مدة ال تزيد على س���نة أن تأم���ر يف نفس احلكم بإيقاف
تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخالق احملكوم عليه أو ماضيه أو س���نه
-96-

أو الظروف التي ارتكبت فيها اجلرمية ما يبعث على االعتقاد بأنه
ل���ن يع���ود إلى مخالفة القان���ون .ويجب أن تبني يف احلكم أس���باب
إيق���اف التنفيذ ،ويجوز أن يكون اإليقاف ش���امال ألية عقوبة تبعية
وجلميع اآلثار اجلزائية املترتبة على احلكم.

مادة [ ]285

يص���در األمر بإيقاف تنفيذ العقوبة ملدة ثالث س���نوات تبدأ من
اليوم الذي يصبح فيه احلكم نهائيا.
ويجوز إلغاء إيقاف التنفيذ :
[ ]1إذا صدر ضد احملكوم عليه خالل هذه املدة حكم باحلبس أكثر
من شهر عن فعل ارتكبه قبل األمر باإليقاف أو بعده.
[ ]2إذا ظه���ر خ�ل�ال هذه امل���دة أن احملكوم عليه ص���در ضده قبل
اإليق���اف حك���م كاملنصوص علي���ه يف الفقرة الس���ابقة ولم تكن
احملكمة قد علمت به.

مادة [ ]286

يص���در احلكم باإللغ���اء من احملكمة التي أم���رت بإيقاف التنفيذ
بن���اء على طل���ب النيابة العامة بعد تكليف احملك���وم عليه باحلضور،
وإذا كان���ت العقوب���ة التي بني عليها اإللغاء ق���د حكم بها بعد إيقاف
التنفيذ ،جاز أيضا أن يصدر احلكم باإللغاء من احملكمة التي قضت
بهذه العقوبة ،سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة.
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مادة [ ]287

يترت���ب على اإللغاء تنفيذ العقوبة احملكوم بها وجميع العقوبات
التبعية واآلثار اجلنائية التي تكون قد أوقفت.

الفصل الثامن
محاكمة املتهم الفار
مادة [ ]288

[ ]1يف حال���ة توجي���ه النائب العام اتهاماً يف جناية إلى ش���خص لم
يقبض عليه ،ولم يسلم نفسه ،يصدر بحقه مذكرة قبض.
[ ]2يق���وم وكيل النيابة بعد إحالة أوراق الدعوى إليه بتنظيم الئحة
اتهام متضمنة أس���ماء الش���هود ،ويرس���لها إل���ى املوطن األخير
للمتهم لتبليغها ،ومن ثم يحيل الدعوى إلى احملكمة حملاكمته.
[ ]3على احملكمة بعد تسلمها ملف الدعوى أن تصدر قرارا بإمهال
املتهم مدة عش���رة أيام لتس���ليم نفس���ه إلى السلطات القضائية
خاللها ،ويتضمن هذا القرار نوع اجلناية واألمر بالقبض عليه
تكليف كل من يعلم مبكان وجوده أن يخبره عنه.
[ ]4ينش���ر ق���رار اإلمهال يف اجلريدة الرس���مية أو يف إحدى الصحف
احمللي���ة ويعلق على باب مس���كن املتهم وعلى لوح���ة اإلعالنات يف
احملكمة.
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[ ]5إذا تع���ذر حضور املتهم حملاكمت���ه ،جاز ألقربائه أو أصدقائه
تقدمي عذره ،واثبات مشروعيته.
[ ]6إذا ل���م يس���لم املتهم نفس���ه خالل ه���ذه املدة ،يعتبر ف���اراً من وجه
العدالة.

مادة [ ]289

[ ]1يف احل���االت التي تق���وم فيها من التحقيق أدل���ه كافية على جدية
االته���ام يف أي م���ن اجلرائم التي تقع على األم���وال العامة للنائب
العام متى قدر أن األمر يقتضي اتخاذ تدابير حتفظية على أموال
املتهم الفار أن يعرض األمر على احملكمة اجلزائية التي يجوز لها
أن تقرر وضع أمواله وممتلكاته حتت التحفظ ومنعه من التصرف
فيها  .
[ ]2يجوز للمحكمة بنا ًء على طلب النائب العام أن تشمل يف قرارها
أم���وال وممتلكات زوج املتهم الف���ار وأوالده القصر متى توافرت
لديه���ا أدل���ة كافي���ة على أنه���ا متحصل���ة من اجلرمي���ة موضوع
التحقيق.
[ ]3أ .تعني احملكمة من يدير األموال املتحفظ عليها بعد جردها
بحض���ور ذوي الش���أن وممث���ل النيابة العام���ة واخلبير الذي
تنتدبه احملكمة.
ب .يلتزم من يعني لإلدارة باحملافظة على األموال املتحفظ
عليها وحسن إدارتها وردها مع غلتها عند انتهاء مدة التحفظ.
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[ ]4يج���وز ل���كل ذي مصلح���ة أن يتظل���م من قرار احملكمة املش���ار
إلي���ه يف الفقرات ( )1و( )2و( )3أعاله خالل ثالثة أش���هر أمام
احملكمة التي أصدرته.
[ ]5خالل مدة وجود أموال املتهم الفار حتت التحفظ يعطى زوجه
وأوالده ووال���داه ومن يعولهم ش���رعاً نفقة ش���هرية من إيرادات
أمالك���ه حتددها احملكم���ة املختصة،كما يج���وز للمدعي باحلق
املدن���ي أن يس���تصدر من ه���ذه احملكمة قراراً باس���تيفاء مقدار
مؤقت من التعويضات احملكوم بها مقابل كفالة أو بدونها .

مادة [ ]290
[ ]1يبلغ النائب العام يف احلال قرار احملكمة إلى مدير دائرة تسجيل
األراضي لوضع إشارة احلجز على عقارات املتهم الفار.
[ ]2إذا كانت األموال احملجوز عليها معرضة للتلف الس���ريع ،أو رأت
احملكمة أن بيعها يعود على صاحبها باملنفعة ،يجوز لها إصدار أمر
ببيعها حيثما يكون ذلك مالئماً ،ويودع ثمنها يف خزينة احملكمة.

مادة [ ]291

[   ]1إذا لم يس���لم املتهم الفار نفسه تقرر احملكمة إجراء محاكمته
غيابياً بعد التثبت من تبليغ ونشر قرار اإلمهال ،وجتري احملاكمة
طبقاً لإلجراءات املقررة يف هذا القانون.
[ ]2ال يقبل وكيل عن املتهم الفار يف احملاكمة الغيابية.
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مادة [ ]292

[ ]1يف جرائ���م األموال العامة إذا حك���م بإدانة املتهم الفار يحرم من
التص���رف بأمواله أو إدارتها وتس���ري عليها أحكام املادة ()289
من هذا القانون .
[ ]2ال يرف���ع قرار املنع م���ن التصرف أو اإلدارة إال بعد االنتهاء من
تنفيذ العقوبات املالية املقضي بها.

مادة [ ]293

يعلن منطوق احلكم الصادر على املتهم الفار خالل عش���رة أيام
من تاريخ صدوره بواس���طة النيابة العامة وذلك بنشره يف اجلريدة
الرس���مية ويف إحدى الصح���ف احمللية وتعليقه على باب املس���كن
األخير للمتهم ،وعلى لوحة اإلعالنات يف احملكمة ،ويبلغ أيضاً إلى
مدير دائرة تسجيل األراضي.

مادة [ ]294

يصب���ح احلك���م نافذا م���ن اليوم التالي لنش���ره وإعالنه حس���ب
األصول ،وللنيابة العامة استئنافه يف حالة البراءة.

مادة [ ]295
[ ]1ال يترت���ب على غياب أحد املتهمني إرج���اء احملاكمة أو تأخير
النظر يف الدعوى بالنسبة لباقي املتهمني.
[ ]2للمحكم���ة بع���د االنتهاء من محاكمه املتهمني أن تقرر تس���ليم
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املواد احملفوظة يف مستودع األمانات إلى أصحابها أو مستحقيها
مبوجب محضر يبني فيه نوعها وعددها وأوصافها.

مادة [ ]296

إذا سلم املتهم الفار نفسه أو قبض عليه قبل اكتمال مدة انقضاء
العقوب���ة احملك���وم بها بالتق���ادم ،فيعتبر احلكم وس���ائر اإلجراءات
اجلارية ملغاة حتماً ،وتعاد احملاكمة وفقا لألصول املتبعة.

مادة [ ]297

إذا قضت احملكمة ببراءة املتهم الفار بعد تسليم نفسه ومحاكمته
مج���دداً ،يعف���ى من نفق���ات احملاكم���ة الغيابية ،وينش���ر احلكم يف
اجلريدة الرسمية.

مادة [ ]298

تسري أحكام هذا الفصل على املتهم الذي يفر من مراكز اإلصالح
والتأهيل [السجن] ،أو املكان املخصص للتوقيف مبوجب القانون.

الفصل التاسع
أصول احملاكمات لدى محاكم الصلح
مادة [ ]299

تتألف محكمة الصلح من قاض فرد ،يختص بالنظر يف الدعاوى
الداخلة ضمن صالحيته.
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مادة [ ]300

تختص محكم���ة الصلح بالنظر يف جميع املخالفات واجلنح ،ما
لم ينص القانون على خالف ذلك.

مادة [ ]301

ال يحال ش���خص إل���ى احملاكمة أمام محاك���م الصلح يف دعاوى
اجلنح ،ما لم تودع بحقه الئحة اتهام من قبل النيابة العامة.

مادة [ ]302

تنعقد جلس���ات محاكم الصلح يف دع���اوى اجلنح بحضور وكيل
النيابة العامة والكاتب.

مادة [ ]303

[ ]1عندما ت���ودع الئحة االتهام لدى قل���م احملكمة ،تنظم مذكرات
باحلضور وتبلغ إلى النيابة العامة واملتهم واملدعي باحلق املدني
واملسئول عن احلق املدني.
[ ]2تتضمن مذكرة احلضور اليوم والساعة املقرر فيهما نظر الدعوى.

مادة [ ]304

[   ]1إذا ل���م يحضر املتهم إلى احملكمة يف اليوم والس���اعة املعينني
يف مذكرة احلضور املبلغة إليه حسب األصول ،يحاكم غيابياً.
[ ]2إذا حضر املتهم جلس���ة احملاكمة ثم انسحب منها ألي سبب كان
أو غ���اب عن احملاكمة بع���د حضوره إحدى جلس���اتها ،يجوز لتلك
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احملكمة أن تباش���ر نظر الدعوى ،أو أن تس���تمر يف نظرها كما لو
كان املتهم حاضراً ،وال يجوز الطعن يف هذا احلكم إال باالستئناف.

مادة [ ]305

يج���وز للمتهم يف دع���اوى اجلنح غي���ر املعاقب عليه���ا باحلبس
أن يني���ب عنه محامي���اً لإلقرار بارتكابه الواقع���ة أو غير ذلك من
اإلجراءات ،ما لم تقرر احملكمة حضوره بنفسه.

مادة [ ]306

يف احملاكم���ات الت���ي جتري أم���ام محاكم الصلح الت���ي ال يقرر
القانون متثيل النيابة العامة فيها ،يجوز للمشتكي أو وكيله حضور
احملاكمة والقيام بتقدمي البينة.

مادة [ ]307

تس���ري أحكام الفص���ل اخلامس من هذا الب���اب على إجراءات
احملاكمة أمام محاكم الصلح.

الفصل العاشر
األصول املوجزة
مادة [ ]308

تس���ري األص���ول املوجزة املبين���ة يف هذا الفصل ل���دى مخالفة
القوانني واألنظمة املتعلقة بالبلدية والصحة والنقل على الطرق.
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مادة [ ]309

[ ]1عند وقوع مخالفة للقوانني واألنظمة املذكورة تستوجب عقوبة
الغرامة فقط ،ترس���ل أوراق الضبط املنظم���ة بها إلى القاضي
املخت���ص ليحكم بالعقوبة التي يس���توجبها الفعل أو يعيدها إلى
النيابة إلقامة الدعوى بالطرق املعتادة.
[   ]2يصدر القاضي حكمه خالل عشرة أيام ،ما لم يوجب القانون
صدوره خالل مدة أقصر من ذلك.

مادة [ ]310

يأخ���ذ القاضي بصحة الوقائع املثبتة يف أوراق الضبط املوافقة
ألصول تنظيمها.

مادة [ ]311

يج���ب أن يش���تمل احلك���م بالعقوب���ة عل���ى ذكر الفع���ل ،ووصفه
القانوني ،والنص املنطبق عليه.

مادة [ ]312

يبلغ احملكوم عليه والنيابة العامة باحلكم حسب األصول.

مادة [ ]313

ال تطبق األصول املوجزة املنصوص عليها يف هذا الفصل عندما
يكون يف الدعوى مدع باحلق املدني.
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الكتاب الثالث :طرق الطعن يف األحكام

الباب األول
االعتراض على األحكام الغيابية
مادة [ ]314

للمحكوم عليه غيابيا يف مواد اجلنح واملخالفات أن يعترض على
احلك���م خالل العش���رة أيام التالي���ة لتبليغه باحلك���م ،باإلضافة إلى
ميعاد مسافة الطريق.

مادة [ ]315

ال يقبل االعتراض من املدعى باحلق املدني.

مادة [ ]316

[ ]1يق���دم االعتراض بطلب إلى قلم احملكمة التي أصدرت احلكم،
ويوقع من قبل احملكوم عليه أو وكيله.
[ ]2يش���مل الطلب بيان���ا كامال باحلكم ال���ذي مت االعتراض عليه،
ويتضمن كذلك بيان األسباب التي يستند إليها االعتراض.

مادة [ ]317

عل���ى احملكمة الت���ي أصدرت احلك���م الغيابي أن حتدد جلس���ة
للنظر يف االعتراض ويبلغ اخلصوم بها.
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مادة [ ]318

يترتب على وفاة احملكوم عليه غيابيا قبل انقضاء مدة االعتراض
أو قبل الفصل فيه سقوط احلكم وانقضاء الدعوى اجلزائية.

مادة [ ]319

[ ]1إذا تخل���ف املعت���رض عن احلضور يف اجللس���ة احمل���ددة لنظر
االعتراض بدون عذر مقبول ،قضت احملكمة برد االعتراض وال يحق
له االعتراض مرة أخرى.
[ ]2احلك���م ب���رد االعتراض قابل لالس���تئناف ويس���رى ميعاده من
الي���وم التالي لص���دوره إذا كان وجاهياً ومن اليوم التالي لتبليغه
إذا كان غيابياً.

مادة [ ]320

تقضي احملكمة بعدم قبول االعتراض شك ً
ال لتقدميه بعد فوات
امليعاد ،أو النعدام الصفة أو ألي عيب شكلي آخر.

مادة [ ]321

إذا وجدت احملكمة أن االعتراض مقبول شك ً
ال ،قررت السير يف
الدعوى وفقا لإلجراءات املقررة قانوناً.

مادة [ ]322

إذا وجدت احملكمة أن االعتراض ال أساس له تقضي برده.
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الباب الثاني
االستئناف
مادة [ ]323

[ ]1يج���وز للخصوم اس���تئناف األحكام احلضوري���ة واملعتبرة مبثابة
احلضورية يف الدعاوى اجلزائية على النحو التالي:
أ  .إذا كان���ت ص���ادرة عن محاكم الصلح تس���تأنف أمام محاكم
البداية بصفتها االستئنافية.
ب .إذا كان���ت صادرة ع���ن محاكم البداية بصفته���ا محاكم أول
درجة تستأنف أمام محاكم االستئناف.
[ ]2تس���تأنف وفق���اً لإلجراءات املقررة يف ه���ذا القانون األحكام
والقرارات التي ينص أي قانون آخر على جواز استئنافها

مادة [ ]324

ال يجوز اس���تئناف القرارات غير الفاصلة يف أس���اس النزاع إال
مع احلكم الفاصل فيه،ويترتب حتما على استئناف احلكم الصادر
يف األساس استئناف هذه القرارات ،أما القرارات التي تقضى برد
الدف���ع بعدم االختصاص ،أو بع���دم قبول الدعوى النقضائها يجوز
استئنافها استقالال إذا أدلي بالدفع يف بدء احملاكمة وقبل أي دفاع
يف األساس.
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مادة [ ]325

يجوز اس���تئناف األح���كام الصادرة يف دعاوى احل���ق املدني إذا
كان���ت مما يجوز اس���تئنافه كما ل���و أنها كانت ص���ادرة من احملاكم
املدنية ،ويقتصر االستئناف على اجلزء املتعلق بدعوى احلق املدني.

مادة [ ]326

يجوز استئناف األحكام الصادرة برد االعتراض.

مادة [ ]327

تس���تأنف بحك���م القان���ون األح���كام الص���ادرة بعقوب���ة اإلعدام
والصادرة بعقوبة السجن املؤبد ولو لم يتقدم اخلصوم بطلب ذلك.

مادة [ ]328

يكون االس���تئناف بإيداع عريضة االس���تئناف لدى قلم احملكمة
التي أصدرت احلكم،أو قلم محكمة االستئناف خالل خمسة عشر
يوم���ا تبدأ من اليوم التالي لتاريخ النطق باحلكم إذا كان حضوريا،
أو من تاريخ تبليغه إذا كان مبثابة احلضوري.

مادة [ ]329

للنيابة العامة اس���تئناف األح���كام الصادرة من محكمتي الصلح
والبداية خالل ثالثني يوماً تبدأ من اليوم التالي لصدور احلكم.
-109-

مادة [ ]330

تشمل عريضة االس���تئناف بيانا كامال باحلكم املستأنف ،ورقم
الدعوى التي صدر بش���أنها وصفة املس���تأنف واملس���تأنف ضده،
وأسباب االستئناف ،وطلبات املستأنف.

مادة [ ]331

إذا أودعت عريضة االس���تئناف لدى قلم احملكمة التي أصدرت
احلكم ،تعني عليها أن ترسلها إلى قلم محكمة االستئناف مع ملف
الدعوى املستأنفة خالل ثالثة أيام.

مادة [ ]332

ال يض���ار احملك���وم عليه واملدع���ي باحلق املدني واملس���ؤول عن
احلقوق املدنية باستئنافه.

مادة [ ]333

جت���ري يف احملاكم���ة االس���تئنافية أح���كام املواد املتعلق���ة بعالنية
احملاكمة وإجراءاتها وصيغة احلكم النهائي ،ولزوم الرسوم والنفقات،
وف���رض العقوب���ات ،واالعت���راض عل���ى احلك���م الغياب���ي ،و حملكمة
االستئناف الصالحيات املنصوص عليها يف الفصل اخلاص مبحاكمة
املتهم الفار يف حالة فراره ،أو يف حالة عدم حضوره إلى احملكمة بعد
تبليغه مبوعد احملاكمة إذا كانت الدعوى منظورة أمامها.
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مادة [ ]334

يجوز حملكمة االس���تئناف أن تس���مع الش���هود الذي���ن كان يجب
س���ماعهم أمام احملكمة التي أصدرت احلكم املس���تأنف ،وتستويف
كل نقص آخر يف إجراءات التحقيق.

مادة [ ]335

تقض���ي احملكم���ة بتأيي���د احلك���م املس���تأنف إذا وج���دت أن
االستئناف غير مقبول شك ً
ال أو أنه يف غير محله موضوعاً.

مادة [ ]336

إذا قض���ت احملكم���ة بإلغاء احلكم املس���تأنف لك���ون الفعل ال يؤلف
جرم���اً أو ال يس���توجب عقاباً أو لعدم وجود بين���ة كافية للحكم حتكم
بالبراءة.

مادة [ ]337

إذا ألغ���ي احلك���م ملخالف���ة القانون أو ألي س���بب آخ���ر تقضي
احملكمة يف أس���اس الدع���وى أو تعيدها إلى احملكمة التي أصدرت
ذلك احلكم بتعليمات للسير مبوجبها.

مادة [ ]338

إذا كانت احملكمة التي أصدرت احلكم املس���تأنف قد اقتصرت
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عل���ى احلكم بع���دم االختصاص أو ع���دم قبول الدع���وى ،وحكمت
احملكمة االستئنافية بإلغاء احلكم وباختصاص احملكمة ،أو برفض
الدف���ع بعدم القبول وبنظر الدعوى ،يج���ب عليها أن تعيد الدعوى
إلى احملكمة التي أصدرت احلكم املستأنف للفصل يف موضوعها.

مادة [ ]339

يس���قط اس���تئناف احملكوم عليه بعقوبة مقي���دة للحرية واجبة
النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل اجللسة.

مادة [ ]340

يجوز للمحكمة إرجاء تنفيذ احلكم املس���تأنف حلني الفصل يف
االستئناف إذا أبدى احملكوم عليه رغبة باستئناف ذلك احلكم.

مادة [ ]341

إذا ل���م يقدم االس���تئناف خ�ل�ال املدة املعينة ،وطلب املس���تأنف
خالل خمس���ة عشر يوما اعتبارا من تاريخ انقضاء مدة االستئناف
متدي���د املدة ،يجوز حملكمة االس���تئناف أن متنح���ه مهلة ال تتجاوز
عشرة أيام إذا تبني لها وجود سبب مشروع يبرر التأخير.

مادة [ ]342

[ ]1إذا كان االس���تئناف مرفوع���ا من النيابة العام���ة ،فللمحكمة أن
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تؤيد احلكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد املتهم أو ملصلحته.
[ ]2ال يج���وز تش���ديد العقوبة وال إلغاء احلك���م الصادر بالبراءة إال
بإجماع آراء قضاة احملكمة التي تنظر االستئناف.

مادة [ ]343

يرد االستئناف شك ً
ال إذا قدم بعد امليعاد احملدد ،أو تبني انعدام
صفة رافعه ،أو ألي عيب شكلي آخر.

مادة [ ]344

ال يقب���ل الدفع ببطالن اإلجراءات أمام محكمة االس���تئناف إال
إذا كان متعلق���اً بالنظ���ام الع���ام أو كان قد أبدي أم���ام محكمة أول
درجة.

مادة [ ]345

يتسلم مدير مركز اإلصالح والتأهيل ]السجن[ استئناف النزيل
ويرفعه إلى محكمة االستئناف خالل أسبوع من تاريخ تقدميه
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الباب الثالث
النقض
الفصل األول
نقض األحكام
مادة [ ]346

تقبل األحكام الصادرة من محكمة البداية بصفتها االس���تئنافية
ومن محكمة االس���تئناف يف اجلناي���ات واجلنح الطعن بالنقض ،ما
لم ينص القانون على خالف ذلك.

مادة [ ]347

األحكام الصادرة من محكمة البداية بصفتها االس���تئنافية ومن
محكمة االس���تئناف ،والقاضي���ة برد الدفع بع���دم االختصاص ،أو
ع���دم قب���ول الدعوى النقضائه���ا وفقا ألحكام ه���ذا القانون تقبل
الطعن بالنقض.

مادة [ ]348

ال يقب���ل الطعن بالنقض يف األحكام والق���رارات ما دامت قابلة
لالعتراض أو االستئناف.
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مادة [ ]349

يكون الطعن بالنقض من كل من :
[]1
[]2
[]3
[]4

النيابة العامة.
احملكوم عليه.
املدعي باحلق املدني.
املسئول عن احلقوق املدنية.

مادة [ ]350

يت���م الطعن بالنقض بحكم القان���ون يف جميع األحكام الصادرة
باإلعدام أو باحلبس املؤبد حتى ولو لم يطلب اخلصوم ذلك.

الفصل الثاني
أسباب الطعن بالنقض
مادة [ ]351

م���ع مراعاة أحكام املادة الس���ابقة ،ال يقب���ل الطعن بالنقض إال
لألسباب التالية :
[ ]1إذا وقع بطالن يف اإلجراءات أثر يف احلكم.
[ ]2إذا لم تكن احملكمة التي أصدرته مش���كلة وفقا للقانون ،أو لم
تكن لها والية الفصل يف الدعوى.
[ ]3إذا صدر حكمان متناقضان يف وقت واحد يف واقعة واحدة.
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[ ]4احلكم مبا يجاوز طلب اخلصم.
[ ]5إذا كان احلكم املطعون فيه بنى على مخالفة القانون ،أو على خطأ
يف تطبيقه ،أو يف تفسيره.
[ ]6خلو احلكم من أس���بابه املوجبة ،أو ع���دم كفايتها ،أو غموضها ،أو
تناقضها.
[ ]7مخالفة قواعد االختصاص أو جتاوز احملكمة سلطاتها القانونية.
[ ]8مخالفة اإلجراءات األخرى إذا كان اخلصم قد طلب مراعاتها ولم
تس���تجب له احملكمة ولم يجر تصحيحها يف مراحل احملاكمة التي
تليها.

مادة [ ]352

ال يقب���ل من اخلصم أن يدفع ببطالن بع���ض اإلجراءات التي متت
أمام محاكم الصلح والبداية إذا لم يحتج بها أمام محكمة االستئناف.

مادة [ ]353

ال يقبل من اخلصم أن يتقدم بدليل مستمد من وقائع لم يتطرق
إليها أسباب احلكم املطعون فيه.

مادة [ ]354

يجوز للمحكمة أن تنقض احلكم ملصلحة املتهم من تلقاء نفسها
إذا تب�ي�ن له���ا مما هو ثابت فيه أنه مبن���ي على مخالفة القانون ،أو
على خطأ يف تطبيقه أو يف تأويله ،أو أن احملكمة التي أصدرته لم
-116-

تكن مشكلة وفقا للقانون ،أو ال والية لها للنظر يف الدعوى ،أو إذا
صدر بعد احلكم املطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى.

الفصل الثالث
إجراءات الطعن بالنقض
مادة [ ]355

[ ]1يكون ميعاد تقدمي طلب الطعن بالنقض للنيابة العامة ،واحملكوم
عليه واملدعي باحلق املدني واملسؤول عن احلقوق املدنية خالل
أربعني يوماً.
[ ]2يب���دأ ميعاد الطعن بالنقض من الي���وم الذي يلي تاريخ صدور
احلك���م إذا كان حضورياً ،أو من الي���وم الذي يلي تبليغه إذا كان
احلكم مبثابة احلضوري.

مادة [ ]356

يق���دم طل���ب الطع���ن بالنقض إلى قل���م احملكمة الت���ي أصدرت
احلكم أو إلى قلم محكمة النقض.

مادة [ ]357

يجب أن يكون طلب الطعن موقعاً من الطاعن أو من محام ،وأن
يتضمن أسباب الطعن ،وأسماء اخلصوم وأن يكون مرفقاً به إيصال
دفع الرسوم املقررة ،وأن يؤشر عليه قلم احملكمة بتاريخ التسجيل.
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مادة [ ]358

إذا لم يكن الطعن مقدما من النيابة العامة أو من احملكوم عليه
املوقوف لعقوبة س���البة للحرية فان���ه يجب لقبوله أن يودع الطاعن
خزين���ة احملكم���ة مبلغ [ ]50دين���اراً أردني���اً أو ما يعادله���ا بالعملة
املتداولة قانوناً ،ما لم يكن قد أعفي من الرسوم القضائية ،ويعتبر
هذا املبلغ تأمينا يرد إلى الطاعن إذا كان محقا يف طعنه.

مادة [ ]359

إذا أودع طل���ب الطع���ن بالنقض لدى قلم احملكمة التي أصدرت
احلك���م ،فانه يتعني عليها أن ترس���له إلى قل���م محكمة النقض مع
ملف الدعوى خالل أسبوع.

مادة [ ]360

عل���ى رئيس قلم محكمة النقض إرس���ال أوراق التبليغ للمطعون
ض���ده بعريضة الطع���ن بالنقض املقدمة ضده ،خالل أس���بوع من
اليوم الذي يلي تاريخ تسجيل العريضة.

مادة [ ]361

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

مادة [ ]362

عندما تكتمل أوراق الطعن بالنقض ،يرسلها رئيس قلم احملكمة
مع ملف الدعوى إلى النيابة العامة.
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مادة [ ]363

تس���جل األوراق يف س���جل النياب���ة العامة ،وترفع م���ع امللف إلى
النائب العام لتدوين مطالعته عليها ،ويعيدها خالل عشرة أيام من
تاريخ وصولها إليه.

مادة [ ]364

إذا كان الطاع���ن موقوفا فعليه أن يتقدم باس���تدعاء الطعن إلى
مدير مركز اإلصالح والتأهيل [الس���جن] املوقوف فيه الذي يرسله
بدوره خالل أربع وعشرين ساعة إلى قلم محكمة النقض.

مادة [ ]365

يس���قط الطعن املرفوع م���ن املتهم احملكوم عليه بعقوبة س���البة
للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل اجللسة احملددة لنظر الطعن.

مادة [ ]366

تنظ���ر احملكم���ة يف الطعن تدقيق���اً ويجوز لها أن حتدد جلس���ة
لسماع أقوال النيابة العامة ووكالء اخلصوم إذا ارتأت ذلك.

مادة [ ]367

إذا رفض���ت احملكم���ة جميع أس���باب الطع���ن بالنق���ض التي تقدم
به���ا الطاعن ولم جتد من تلقاء نفس���ها س���بباً للنق���ض ردت الطعن
موضوعاً.
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مادة [ ]368

[ ]1إذا لم يكن الطعن مقدماً من النيابة العامة فال ينقضي احلكم
إال بالنسبة ملن قدم الطعن.
[ ]2إذا كان مقدم الطعن أحد احملكوم عليهم وكانت األسباب التي
بني عليها الطعن تتصل بغيره من احملكوم عليهم معه يف الدعوى
فيحكم بنقض احلكم بالنسبة إليهم أيضاً ولو لم يقدموا طعناً.

مادة [ ]369

[ ]1إذا بنيت أس���باب احلكم املطعون به على خطأ يف ذكر نصوص
القان���ون ،أو يف وص���ف اجلرمية أو يف صف���ة احملكوم عليه فال
يج���وز نقض احلك���م إذا كانت العقوبة احملك���وم بها هي املقررة
يف القانون للجرمية بحس���ب الوقائ���ع املثبتة يف احلكم وتصحح
احملكمة اخلطأ الذي وقع فيه وترد الطعن بالنتيجة.
[ ]2ال يجوز للمحكوم عليه االستناد إلى الطعن لالمتناع عن تنفيذ
احلكم املطعون فيه.

مادة [ ]370

ال ينقض من احلكم إال اجلزء الذي طعن فيه ما لم تكن التجزئة
غير ممكنة.

مادة [ ]371

إذا كان احلكم املطعون فيه صادراً بقبول دفع قانوني مانع من
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الس���ير يف الدعوى ونقضته محكم���ة النقض ،وأعادت القضية إلى
احملكم���ة التي أصدرته لنظر املوضوع ف�ل�ا يجوز لهذه احملكمة أن
حتكم بعكس ما قضت به محكمة النقض.

مادة [ ]372

إذا قبلت احملكمة س���بباً من أس���باب النقض أو وجدت سبباً له
من تلقاء نفس���ها عمال باملادة [ ]354من هذا القانون قررت نقض
احلكم املطعون في���ه ،وأعادت الدعوى إلى احملكمة التي أصدرت
احلكم املنقوض لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة.

الفصل الرابع
أثار أحكام محكمة النقض
مادة [ ]373

إذا ق���ررت محكم���ة النق���ض رد طل���ب الطعن بالنق���ض ،أصبح
احلك���م بات���اً ،وال يجوز بأي حال ملن رفعه أن يرف���ع طعناً آخر عن
احلكم ذاته ألي سبب كان.

مادة [ ]374

إذا طع���ن يف احلك���م الص���ادر بعد النق���ض األول تنظر محكمة
النقض يف موضوع الدعوى.
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الفصل اخلامس
النقض بأمر خطي
مادة [ ]375

لوزير العدل أن يطلب من النائب العام خطياً عرض ملف دعوى
عل���ى محكم���ة النقض إذا كان احلكم مخالف���اً للقانون وكان احلكم
قد اكتسب الدرجة القطعية ولم يسبق حملكمة النقض البت فيه.
ويطل���ب باالس���تناد إلى ذلك إبطال اإلج���راء أو نقض احلكم أو
القرار.

مادة [ ]376

إذا قبل���ت محكمة النقض األس���باب املذكورة يف املادة الس���ابقة
فإنها تبطل اإلجراء أو احلكم أو القرار املطعون فيه.
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الباب الرابع
إعادة احملاكمة
مادة [ ]377

يجوز إعادة احملاكمة يف األحكام التي اكتسبت الدرجة الباتة يف
مواد اجلنايات واجلنح يف األحوال التالية :
[ ]1إذا حكم على ش���خص يف جرمية قتل ،ثم ظهرت أدلة تثبت أن
املدعى بقتله قد وجد حيا.
[ ]2إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ثم صدر حكم على
شخص آخر من أجل الواقعة عينها ،وكان بني احلكمني تناقض
بحيث يستنتج منه براءة أحد احملكوم عليهما.
[ ]3إذا كان احلك���م مبنيا على ش���هادة قضي بأنه���ا كاذبة ،أو على
وثيقة قضى بعد صدور احلكم بأنها مزورة ،وكان لهذه الشهادة
أو الوثيقة تأثير يف احلكم.
[ ]4إذا ظه���رت وقائع جديدة بعد صدور احلكم ،أو أظهرت وثائق
وأدل���ة كان���ت مجهولة حني ص���دور احلكم وكان من ش���أن هذه
الوقائع أو الوثائق إثبات براءة احملكوم عليه.
[ ]5إذا كان احلك���م مبني���ا على حكم صادر م���ن محكمة مدنية أو
إحدى محاكم األحوال الشخصية والغي هذا احلكم.
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مادة [ ]378

يقدم طلب إعادة احملاكمة إلى وزير العدل من قبل كل من :
[ ]1احملك���وم علي���ه أو محامي���ه أو ممثله الش���رعي إذا كان عدمي
األهلية ،أو املسؤول عن احلقوق املدنية.
[ ]2زوج احملكوم عليه أو أبنائه ،وورثته أو من أوصى لهم إن كان
ميتاً ،أو ثبت ذلك بحكم قضائي.

مادة [ ]379

[ ]1يق���دم طلب اإلعادة إل���ى وزير العدل خالل س���نة ،اعتبارا من
اليوم الذي علم فيه األشخاص الذين لهم تقدمي الطلب بالسبب
املوجب لإلعادة وإال كان طلبهم مردوداً.
[ ]2يحي���ل وزير العدل طلب إعادة احملاكمة إلى النائب العام وعلى
النائب العام أن يقوم برفع الطلب مع التحقيقات التي يكون قد
رأى إجراءه���ا إلى محكم���ة النقض ،يبني رأيه واألس���باب التي
يستند عليها خالل شهر من تاريخ تسلمه الطلب.

مادة [ ]380

[ ]1ال يترت���ب على طلب إعادة احملاكمة إيقاف تنفيذ احلكم إال إذا
كان صادرا باإلعدام.
[ ]2حملكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ احلكم يف قرارها القاضي
بقبول طلب إعادة احملاكمة.
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مادة [ ]381

إذا ق���ررت محكم���ة النق���ض قبول طل���ب إعادة احملاكم���ة أحالت
القضي���ة إل���ى محكمة م���ن ذات درجة احملكمة الت���ي أصدرت احلكم
باألساس.

مادة [ ]382

إذا كان���ت إعادة احملاكمة غير ممكن���ة مبواجهة جميع اخلصوم
لوف���اة احملك���وم عليه أو انقض���اء الدعوى بالتق���ادم ،تنظر محكمة
النق���ض يف موض���وع الدع���وى تدقيق���ا ويبط���ل من احلك���م أو من
األحكام السابقة ما صدر منها بغير حق.

مادة [ ]383

[   ]1يعلق احلكم الصادر ببراءة احملكوم عليه نتيجة إعادة احملاكمة
عل���ى باب احملكمة أو األماك���ن العامة يف البلدة التي صدر فيها
احلكم األول ويف محل وقوع اجلرمية ،ويف موطن طالب اإلعادة
ويف املوطن األخير للمحكوم عليه إن كان ميتا.
[ ]2ينش���ر حكم البراءة حتما يف اجلريدة الرس���مية ،وينشر أيضا
إذ اس���تدعى ذلك طالب إعادة احملاكمة يف صحيفتني محليتني
يختارهما ،وتتحمل الدولة نفقات النشر.

مادة [ ]384

يترتب على إلغاء احلكم املطعون فيه س���قوط احلكم بالتعويضات
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ووج���وب رد م���ا أدي منها بدون إخالل بقواعد س���قوط احلق مبضي
املدة.

مادة [ ]385

إذا رفض طلب إعادة احملاكمة ،فال يجوز جتديده بناء على ذات
الوقائع التي بني عليها.

مادة [ ]386

األح���كام التي تصدر يف موضوع الدع���وى بناء على طلب إعادة
احملاكمة من غير محكمة النقض يجوز الطعن فيها بجميع الطرق
املق���ررة يف القان���ون ،وال يج���وز أن يقض���ى على املتهم بأش���د من
العقوبة السابقة التي حكم بها عليه.

مادة [ ]387
[ ]1يح���ق مل���ن حك���م ببراءته بعد قب���ول إعادة احملاكم���ة أن يطالب
الدولة بتعويضه عن الضرر الناشئ له من احلكم السابق.
[ ]2يق���دم طل���ب التعوي���ض من ال���زوج واألصول والف���روع إذا كان
احملكوم له ميتاً.
[ ]3يجوز للدولة أن ترجع بالتعويض على املدعي باحلق املدني أو
املبلغ أو شاهد الزور الذي كان سبباً يف صدور احلكم بالعقوبة.
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الباب اخلامس
قوة األحكام النهائية
مادة [] 388

إذا ص���در حك���م يف موضوع الدعوى اجلزائي���ة فال يجوز إعادة
النظر فيها إال بالطعن يف هذا احلكم بالطرق املقررة يف القانون.

مادة [] 389

ال يجوز الرجوع يف الدعوى اجلزائية بعد احلكم فيها نهائيا بناء
على تغيير الوصف القانوني للجرمية.

مادة [] 390
[ ]1يك���ون للحك���م اجلزائي الصادر من احملكمة املختصة يف موضوع
الدعوى اجلزائي���ة بالبراءة أو باإلدانة قوة األمر املقضي به أمام
احملاكم املدنية يف الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائيا فيما
يتعلق بوقوع اجلرمية وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها.
[ ]2ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني عليها انتفاء التهمة
أو على عدم كفاية األدلة.
[ ]3ال يك���ون للحكم بالبراءة هذه القوة إذا كان مبنيا على أن الفعل
ال يعاقب عليه القانون.
-127-

مادة [] 391

ال تكون لألحكام الصادرة من احملاكم املدنية قوة األمر املقضي
به أمام احملاكم اجلزائية فيما يتعلق بوقوع اجلرمية ونس���بتها إلي
فاعلها.

مادة [] 388

ت����ك����ون ل��ل�أح����ك����ام ال������ص������ادرة م�����ن م���ح���اك���م األح��������وال
الشخصية [الشرعية] يف حدود اختصاصها قوة األمر املقضي به
أمام احملاكم اجلزائية يف املسائل التي يتوقف عليها الفصل يف
الدعوى اجلزائية.
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الكتاب الرابع التنفيذ

الباب األول
[األحكام الواجبة التنفيذ]
مادة [] 393

ال يج���وز توقي���ع العقوب���ات املق���ررة بالقان���ون ألي���ة جرمية ،إال
مبقتضى حكم صادر من محكمة مختصة.

مادة [] 394

ال تنف���ذ األحكام الصادرة من احملاكم اجلزائية إال إذا أصبحت
نهائية ،ما لم ينص القانون على خالف ذلك.

مادة [] 395

[ ]1تتولى النيابة تنفيذ األحكام الصادرة يف الدعاوى اجلزائية وفقا ملا
هو مقرر بهذا القانون ولها عند اللزوم االس���تعانة بقوات الشرطة
مباشرة.
[ ]2األح���كام الص���ادرة يف دعاوى احلق املدني يك���ون تنفيذها بناء
عل���ى طلب املدعي باحل���ق املدني طبقا ملا ه���و مقرر يف أصول
احملاكمات املدنية.

مادة [] 396

إذا كان املتهم موقوفا على ذمة القضية ،وصدر احلكم االبتدائي
-129-

بالبراءة أو بالغرامة أو باحلبس مع وقف التنفيذ وجب إخالء سبيله
يف احلال ما لم يكن موقفاً لسبب آخر.

مادة [] 397

يج���ب إخالء س���بيل احملكوم علي���ه بعقوبة س���البة للحرية متى
قضى يف التوقيف االحتياطي مدة تعادل املدة احملكوم بها عليه.

مادة [] 398

ال يترتب على الطعن بطريق النقض إيقاف التنفيذ ،إال إذا كان
احلكم صادرا باإلعدام.

مادة [] 399

لكل محكوم عليه باحلبس ملدة ال تتجاوز ثالثة أشهر أن يطلب من
النيابة العامة تشغيله خارج مركز اإلصالح والتأهيل ]السجن[ بدالً
من تنفيذ عقوبة احلبس عليه ،ما لم ينص احلكم على حرمانه من
هذا اخليار.

مادة []400

إذا حك���م بب���راءة املتهم من اجلرمية التي أوق���ف من أجلها ،وجب
احتس���اب م���دة التوقي���ف االحتياط���ي من امل���دة احملكوم به���ا يف أية
جرمي���ة أخرى يك���ون قد ارتكبها أو حقق معه فيها أثناء مدة التوقيف
االحتياطي.
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مادة [ ] 401

يكون اس���تنزال م���دة التوقيف االحتياطي عند تع���دد العقوبات
السالبة للحرية احملكوم بها على املتهم من العقوبة األخف أوال ،ثم
من العقوبة األشد منها.

مادة [] 402

إذا كان احملكوم عليها بعقوبة س���البة للحرية حام ً
ال جاز تأجيل
تنفي���ذ العقوب���ة حتى تضع حمله���ا ومتضي مدة ثالثة أش���هر على
الوض���ع ،ف���إذا رؤى التنفي���ذ على احملك���وم عليها أو ثب���ت يف أثناء
التنفي���ذ أنها حامل وجبت معاملته���ا يف مركز اإلصالح والتأهيل ]
السجن[ معاملة املوقوفني احتياطياً.

مادة []403

إذا كان احملكوم عليه بعقوبة س���البة للحري���ة مصاباً مبرض يهدد
حيات���ه أو يع���رض التنفيذ حياته للخط���ر جاز تأجيل تنفي���ذ العقوبة
عليه.

مادة []404

إذا أصي���ب احملك���وم عليه بعقوبة س���البة للحري���ة بجنون ،على
النياب���ة العام���ة أن تأم���ر بوضعه يف أحد احمل���ال املعدة لألمراض
العقلية حتى يبرأ ،ويف هذه احلالة تس���تنزل املدة التي يقضيها يف
هذا احملل من العقوبة احملكوم بها.
-131-

مادة [] 405

إذا كان محكوم���ا على رجل وزوجت���ه باحلبس مدة ال تزيد على
س���نة ،ول���و عن جرائم مختلف���ة ولم يكونا مس���جونني من قبل جاز
تأجي���ل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن اآلخر ،إذا كانا
يكفالن صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة ،وكان لهما محل
إقامة معروف يف فلسطني.

مادة [] 406

يج���وز للمحكمة يف جميع األحوال التي تقرر فيها تأجيل تنفيذ
العقوب���ة عل���ى احملكوم علي���ه أن تلزمه بتقدمي كفال���ة تضمن عدم
فراره من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل ،ويقدر مبلغ الكفالة يف
األمر الصادر بالتأجيل ،ولها أيضا أن تش���ترط لتأجيل التنفيذ ما
تراه من االحتياطات الكفيلة مبنعه من الهرب.

مادة [] 407

يف غير األحوال املبينة يف القانون ال يخلى س���بيل احملكوم عليه
من قبل بعقوبة سالبة للحرية قبل أن يستويف مدة العقوبة.
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الباب الثاني
تنفيذ عقوبة اإلعدام
مادة [] 408

متى صار حكم اإلعدام نهائيا وجب على وزير العدل رفع أوراق
الدعوى فوراً إلى رئيس الدولة.

مادة []409

ال يجوز تنفيذ حكم اإلعدام إال بعد مصادقة رئيس الدولة عليه.

مادة [] 410

يشرف النائب العام أو من ينيبه من مساعديه على تنفيذ احلكم
املصادق عليه باإلعدام ويحضر تنفيذ احلكم كل من:
[ ]1النائب العام أو من ينيبه.
[ ]2مدير مركز اإلصالح والتأهيل [السجن] أو من ينوب عنه.
[ ]3مدير الشرطة يف احملافظة.
[ ]4كاتب احملكمة التي أصدرت احلكم.
[ ]5طبيب مركز اإلصالح والتأهيل [السجن] .
[ ]6أحد رجال الدين من الطائفة التي ينتمي إليها احملكوم عليه.

مادة [] 411

ألق���ارب احملك���وم عليه باإلع���دام أن يقابلوه قب���ل املوعد املعني
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لتنفيذ احلكم على أن يكون ذلك بعيدا عن محل التنفيذ.

مادة [] 412

إذا كانت ديانة احملكوم عليه تفرض عليه االعتراف أو غيره من
الطقوس الدينية قبل املوت ،وجب إجراء التس���هيالت لتمكني أحد
رجال الدين من مقابلته.

مادة [] 413

يج���ب أن يتلى من احلك���م الصادر باإلع���دام منطوقه ،والتهمة
احملك���وم من أجله���ا على احملكوم علي���ه ،وذلك يف م���كان التنفيذ،
ويس���مع من احلاضري���ن ،وإذا رغب احملكوم علي���ه يف إبداء أقوال
حرر النائب العام أو مساعده محضرا تثبت فيه هذه األقوال.

مادة [ ] 414

ال يج���وز تنفي���ذ حكم اإلع���دام يف املرأة احلامل ،ف���إذا وضعت
مول���وداً حياً تقضي احملكمة التي أص���درت احلكم بالنزول بعقوبة
اإلعدام إلى عقوبة السجن املؤبد.

مادة [ ] 415

ينف���ذ حكم اإلع���دام على املدنيني بالش���نق حتى امل���وت ،وعلى
العسكريني رمياً بالرصاص حتى املوت.

مادة [ ] 416

ع��ل��ى ك��ات��ب احمل��ك��م��ة أن ي��ن��ظ��م م��ح��ض��راً بتنفيذ عقوبة
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اإلع����دام يوقعه ممثل النيابة ال��ع��ام��ة وم��دي��ر م��رك��ز اإلص�لاح
والتأهيل [السجن] والطبيب والكاتب ويحفظ لدى النيابة العامة.

مادة [ ] 417

ال يج���وز تنفي���ذ عقوب���ة اإلعدام يف أي���ام األعياد الرس���مية أو
األعياد الدينية ،اخلاصة بديانة احملكوم عليه.

مادة [] 418

ت���ن���ف���ذ ع���ق���وب���ة اإلع�����������دام داخ��������ل م�����راك�����ز اإلص���ل��اح
والتأهيل [السجون] للدولة.

مادة [] 419

تدف���ن احلكومة على نفقتها جثة من يحك���م عليه باإلعدام ،إذا
لم يكن له أقارب يطلبون القيام بدفنها ويجب أن يكون الدفن بغير
احتفال.
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الباب الثالث
اشكاالت التنفيذ
مادة [] 420

كل إش���كال من احملكوم عليه يف التنفيذ يرفع إلى احملكمة التي
أصدرت احلكم.

مادة []421

يقدم اإلش���كال إلى احملكمة بواس���طة النياب���ة العامة على وجه
الس���رعة ،ويعلن ذوو الش���أن باجللس���ة التي حت���دد لنظره ،تفصل
احملكمة يف اإلشكال بعد سماع طلبات النيابة العامة وذوي الشأن.
وله���ا أن جت���ري التحقيق���ات الالزم���ة ،ويجوز له���ا أن تأمر بوقف
التنفيذ حتى يفصل يف النزاع.

مادة []422

للنيابة العامة عند االقتضاء ،وقبل تقدمي النزاع إلى احملكمة أن
توقف تنفيذ احلكم مؤقتاً ألسباب صحية.

مادة []423

إذا حصل نزاع يف شخصية احملكوم عليه ،يفصل يف ذلك النزاع
بالكيفية واألوضاع املقررة يف املواد السابقة.
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مادة []424

إذا قام نزاع من غير املتهم بشأن األموال املطلوب التنفيذ عليها
يف حالة تنفيذ األحكام املالية على أموال احملكوم عليه ،يرفع األمر
إل���ى احملاكم املدنية طبق���ا ملا هو مقرر يف قانون أصول احملاكمات
املدنية.
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الباب الرابع
سقوط العقوبة بالتقادم ووفاة احملكوم عليه
مادة [ ] 425
[ ]1تنقضي العقوبة والتدابير االحترازية بالتقادم.
[ ]2ال يسري التقادم على العقوبات والتدابير االحترازية املانعة من
احلقوق ،وال يسرى كذلك على منع اإلقامة واملصادرة العينية.
[ ]3تنقضي العقوبة بوفاة احملكوم عليه.

مادة []426

وفاة احملكوم عليه ال متنع من تنفيذ العقوبات املالية والتعويضات
وما يجب رده واملصاريف يف تركته.

مادة [ ] 427

[ ]1مدة التقادم يف عقوبة اإلعدام ثالثون عاماً.

[ ]2مدة التقادم يف عقوبة السجن املؤبد عشرون عاماً.
[ ]3م���دة التقادم يف أية عقوب���ة جزائية أخرى ضعف مدة العقوبة
احملكوم بها على أال تتجاوز خمس عشرة سنة وال تقل عن عشر
سنني.
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مادة [] 428

[ ]1يج���ري التق���ادم من تاريخ احلك���م إذا صدر غيابي���اً ،ومن يوم
تهرب احملكوم عليه من التنفيذ إذا كان احلكم حضورياً.
[ ]2إذا ته���رب احملك���وم علي���ه م���ن تنفي���ذ عقوبة مقي���دة للحرية
أسقطت نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة التقادم.

مادة [ ] 429
تبدأ مدة التقادم :
[ ]1يف احلك���م احلض���وري من تاري���خ ص���دوره إذا كان يف الدرجة
األخيرة ومن تاريخ صيرورته باتاً إذا كان  يف الدرجة األولى.
[ ]2وإذا كان احملك���وم علي���ه موقوفا احتياطي���اً ،فمن يوم تهربه من
التنفيذ ،ويف هذه احلالة يسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت
فيه من مدة التقادم.

مادة [ ] 430

[ ]1مدة التقادم على التدابير االحترازية ثالث سنوات.
[ ]2ال يبدأ التقادم إال منذ اليوم الذي يصبح فيه التدبير االحترازي
نافذا ،أو بعد تقادم العقوبة التي تالزم هذا التدبير ،بشرط أن
ال يصدر عن القاضي قبل انقضاء سبع سنوات من ذلك التاريخ
قرار يثبت أن احملكوم عليه ال يزال خطرا على السالمة العامة،
ففي هذه احلالة يأمر القاضي بتنفيذ التدبير االحترازي.
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مادة [ ] 431

ال ينفذ أي تدبير إصالحي أغفل تنفيذه مدة سنة كاملة إال بقرار
يصدر عن احملكمة التي أصدرته بنا ًء على طلب النيابة العامة.

مادة [] 432

[ ]1حتس���ب م���دة التق���ادم اعتب���ارا من الي���وم التالي لي���وم ارتكاب
اجلرمية.
[ ]2يوقف س���ريان مدة التقادم كل مانع قانوني أو مادي يحول دون
تنفيذ العقوبة أو التدبير ،ولم ينشأ عن إرادة احملكوم عليه ويعتبر
تأجيل تنفيذ احلكم مانعا قانونياً يوقف سريان مدة التقادم.
[ ]3تنقطع مدة التقادم مبا يلي :
أ   .القبض على احملكوم عليه.
ب .إج���راءات التحقي���ق أو احملاكم���ة الص���ادرة م���ن الس���لطة
املختصة.
ج .إج���راءات التنفي���ذ التي تتخذ يف مواجه���ة احملكوم عليه أو
تصل إلى علمه.
د .ارت���كاب احملكوم عليه جرمية أخ���رى معادلة للجرمية التي
حك���م عليه من أجله���ا بالعقوبة أو التدبير أو جرمية أش���د
جسامة منها.
    وال يج���وز أن تط���ول م���دة التقادم يف كل حال���ة من احلاالت
السابقة إلى أكثر من ضعفيها.
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مادة [ ] 433

ال حت���ول املواد الس���ابقة دون تطبيق أحكام التق���ادم الواردة يف
القوانني اخلاصة ببعض اجلرائم.

مادة [ ] 434

إذا حك���م على ش���خص غيابي���اً وانقضت عقوبت���ه بالتقادم فال
يجوز له طلب إعادة محاكمته.

مادة [ ] 435
[ ]1ينقض���ي االلت���زام بالتعويض احملكوم ب���ه يف الدعوى اجلزائية،
وفقا لقواعد التقادم املنصوص عليها يف القانون املدني.
[ ]2تنقضي الرسوم والنفقات احملكوم بها ملصلحة اخلزينة العامة،
وفقا للقواعد اخلاصة باألموال العامة ويوقف التقادم بش���أنها
وجود احملكوم عليه يف مركز اإلصالح والتأهيل ]السجن[ إنفاذاً
ألي حكم.
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الباب اخلامس
رد االعتبار
مادة [ ] 436

تظ���ل قائمة آث���ار احلكم بعقوب���ة جزائية إلى أن يس���ترد احملكوم
عليه اعتباره بحكم القانون أو حكم قضائي ،ويترتب على رد االعتبار
القانون���ي أو القضائ���ي محو احلكم باإلدانة بالنس���بة إلى املس���تقبل
وزوال كل م���ا يترت���ب عليه من آثار جنائية ولك���ن ال أثر له يف حقوق
الغير.

مادة [] 437

يج���وز رد االعتب���ار إل���ى كل محك���وم علي���ه يف جناي���ة أو جنحة،
ويص���در احلكم بذلك بناء على طلبه من محكم���ة البداية التابع لها
محل إقامته.

مادة [ ] 438

يشترط لرد االعتبار:
[ ]1أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كامال أو صدر عفو عنها أو
انقضت بالتقادم.
[ ]2أن يك���ون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو
عنها مدة خمس س���نوات إذا كانت عقوبة جناية ،وس���نة واحدة
-142-

إذا كان���ت عقوبة جنح���ة ،وتضاعف هذه امل���دة يف حالتي العود
وانقضاء العقوبة بالتقادم.

مادة [ ] 439

يجب للحكم برد االعتبار أن يويف احملكوم عليه كل ما حكم به عليه
من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف ،و للمحكمة أن تتجاوز عن
هذا الشرط إذا أثبت احملكوم عليه أنه ليس يف حال يستطيع معها
الوفاء.

مادة []440

إذا كان طال���ب رد االعتب���ار قد صدرت ض���ده عدة أحكام ،فال
يحك���م ب���رد اعتباره إال إذا حتققت الش���روط املنص���وص عليها يف
املواد السابقة بالنسبة إلى كل حكم منها ،على أن يراعى يف حساب
املدة إسنادها إلى أحدث األحكام.

مادة [] 441

يق���دم طل���ب رد االعتب���ار بعريضة إلى النائب الع���ام ،ويجب أن
تشتمل العريضة على البيانات الالزمة لتعيني شخصية الطالب رد
االعتب���ار ،وأن يبني فيها تاريخ احلك���م الصادر عليه واألماكن التي
أقام فيها منذ ذلك احلني.

مادة [] 442

[ ]1يجري النائب العام حتقيقا بش���أن الطلب لالستيثاق من تاريخ
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إقامة طالب رد االعتبار يف كل مكان نزله من وقت احلكم عليه،
ومدة تلك اإلقامة ،والوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه ،وبوجه
عام يتقصى كل ما يراه الزما من املعلومات ويضم التحقيق إلى
الطلب ويرفعه إلى احملكمة خالل شهر من تاريخ تقدميه بتقرير
يدون فيه رأيه ويبني األسباب التي بني عليها.
[ ]2يرفق بالطلب ما يلي:
أ .صورة احلكم الصادر على طالب رد االعتبار.
ب .شهادة بسوابقه.
ج .ت��ق��ري��ر ع��ن س��ل��وك��ه أث��ن��اء وج����وده يف م��رك��ز اإلص�ل�اح
والتأهيل [السجن].

مادة [] 443

تنظ���ر احملكم���ة الطلب وتفص���ل فيه يف غرف���ة املداولة ،ويجوز
لها س���ماع أقوال النيابة العامة وطال���ب رد االعتبار ،كما يجوز لها
اس���تيفاء كل م���ا تراه الزم���ا من املعلوم���ات ،يكون إع�ل�ان الطالب
باحلض���ور قبل اجللس���ة بثمانية أيام على األق���ل ،ويقبل الطعن يف
احلك���م بطريق االس���تئناف إذا بني على أس���اس اخلطأ يف تطبيق
القان���ون أو تأويل���ه ،وتتب���ع يف الطع���ن األوضاع واملواعي���د املقررة
للطعن يف هذا القانون.

مادة [] 444

مع ع���دم اإلخالل بأحكام املادة [ ]463من ه���ذا القانون حتكم
احملكم���ة ب���رد االعتبار إذا رأت أن س���لوك طال���ب رد االعتبار منذ
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صدور احلكم عليه يدعو إلى الثقة بتقومي نفسه.

مادة [] 445

يرس���ل النائ���ب العام ص���ورة من حكم رد االعتب���ار إلى احملكمة
التي صدر منها احلكم بالعقوبة للتأش���ير به على هامش���ه ،وتأمر
بأن يؤشر يف سجل حتقيق الشخصية.

مادة [] 446

ال يجوز احلكم برد اعتبار احملكوم عليه إال مرة واحدة.

مادة [] 447

إذا رف���ض طل���ب رد االعتبار لس���بب راجع إلى س���لوك احملكوم
عليه ،فال يجوز جتديده إال بعد مضي سنتني ،ويف األحوال األخرى
يجوز جتديده متى توافرت الشروط الالزم توافرها.

مادة [] 448

يجوز إلغاء احلكم الصادر برد االعتبار إذا ظهر أن احملكوم عليه
صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن احملكمة على علم بها أو إذا حكم
علي���ه بعد رد االعتب���ار يف جرمية وقعت قبله ،ويصدر احلكم بإلغاء
رد االعتب���ار م���ن احملكمة التي حكمت ب���رد االعتبار بناء على طلب
النيابة العامة.

مادة [] 449

ي���رد االعتب���ار بحكم القانون إذا لم يص���در خالل اآلجال اآلتية
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على احملكوم عليه ُحكِ َم بعقوبة يف جناية أو جنحة مما يحفظ عنه
بسجل حتقيق الشخصية.
[ ]1بالنسبة إلى احملكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة يف جرمية
سرقة أو حيازة أشياء مسروقة أو نصب أو احتيال أو خيانة أمانة
أو تزوير أو شروع يف هذه اجلرائم ،متى مضى على تنفيذ العقوبة
أو العفو عنها أو انقضائها بالتقادم مدة عشر سنوات.
[ ]2بالنس���بة إل���ى احملكوم عليه بعقوبة جنح���ة يف غير ما ذكر من
اجلن���ح متى مض���ى على تنفي���ذ العقوب���ة أو العف���و عنها ثالث
س���نوات إال إذا كانت العقوبة قد انقض���ت بالتقادم فتكون املدة
خمس سنوات.

مادة []450

إذا كان احملك���وم علي���ه قد صدرت ضده عدة أح���كام ،فال يرد
اعتباره بحكم القانون إال إذا حتققت بالنس���بة لكل منها الش���روط
املنصوص عليها يف املادة السابقة ،على أن يراعى يف حساب املدة
إسنادها إلى أحدث األحكام.

مادة [ ] 451

يترت���ب على رد االعتبار محو احلكم القاضي باإلدانة بالنس���بة
للمستقبل ،وزوال كل ما ترتب عليه من آثار جنائية ،وبصفة خاصة
حاالت انعدام األهلية واحلرمان من احلقوق واملزايا.
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مادة [ ] 452

ال يحت���ج ب���رد االعتب���ار على الغير فيم���ا يتعلق باحلق���وق التي
ترتبت لهم بناء على احلكم باإلدانة ،وبصفة خاصة ما يتعلق بالرد
والتعويض.
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الكتاب اخلامس أصول خاصة

الباب األول
دعاوى التزوير
مادة [ ] 453
[ ]1يف جمي���ع دعاوى التزوير وحاملا يبرز املس���تند املدعى بتزويره
إل���ى وكي���ل النيابة العام���ة أو احملكم���ة ينظم الكات���ب محضرا
مفصال بظاهر حال ذلك املستند يوقعه وكيل النيابة أو القاضي
أو رئيس احملكمة والكاتب والش���خص ال���ذي أبرزه وخصمه يف
الدع���وى إذا وجد ،كما يوقع املذكورون كل صفحة من املس���تند
نفسه منعا لتبديله ويحفظ يف دائرة التحقيق أو قلم احملكمة.
[ ]2إذا رف���ض بع���ض احلاضرين توقيع املس���تند واحملضر أو تعذر
عليهم توقيعه يصرح بذلك يف احملضر.

مادة [] 454

إذا جلب املس���تند املدع���ى تزويره من إحدى الدوائر الرس���مية
يوقعه املوظف املسؤول عنه وفقا للمادة السابقة.

مادة [ ] 455

يجوز االدعاء بتزوير املس���تندات وان كانت قد اتخذت أساس���ا
ملعامالت قضائية أو غيرها من املعامالت.
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مادة [] 456

يجبر كل من أودع لديه مس���تند مدعى بتزويره أن يسلمه للجهة
املختصة إذا صدر بذلك قرار من احملكمة أو من وكيل النيابة ،وإال
تعرض للعقوبات التي يقررها القانون لذلك.

مادة [ ] 457

تسري أحكام املواد السابقة على املستندات املبرزة لوكيل النيابة
أو احملكمة من أجل املقابلة واملضاهاة.

مادة [ ] 458

يجبر املوظفون الرس���ميون على تس���ليم ما قد يكون لديهم من
املس���تندات الصاحلة للمقابلة واملضاه���اة ،وإال تعرضوا للعقوبات
التي يقررها القانون لذلك.

مادة [ ] 459

[ ]1متى لزم جلب مس���تند رس���مي ،يترك للش���خص امل���ودع لديه
صورة عنه مطابقة ل���ه ،يصادق عليها رئيس احملكمة التابع لها
هذا الشخص ،وتشرح الكيفية يف ذيلها .
[ ]2إذا كان املستند مودعا لدى موظف عام ،تقوم النسخة املودعة
لديه مقام األصل إلى حني اس���ترجاعه وميكن لهذا املوظف أن
يعطي نسخا عن الصورة املصادق عليها مع الشرح املذيل به.
[ ]3إذا كان املستند املطلوب جلبه مدرجا يف سجل ،وال ميكن نزعه
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منه يجوز للمحكمة أن تقرر جلب السجل لديها.

مادة [] 460

تصل���ح املس���تندات العادي���ة موضوع���اً للمقابل���ة واملضاهاة إذا
صادق عليها اخلصوم.

مادة [ ] 461

إذا ادعى أحد اخلصوم بتزوير املس���تند ،وأن مبرزه هو مرتكب
التزوير أو ش���ريك فيه يتم التحقيق يف دع���وى التزوير على الوجه
املبني يف القانون.

مادة []462

إذا كان االدع���اء بالتزوي���ر مس���ألة عارضة يف إج���راءات دعوى
مدني���ة ،يرج���أ النط���ق باحلك���م فيها إل���ى أن يفص���ل يف الدعوى
اجلزائية يف شأن التزوير.

مادة [ ] 463

إذا ص���رح اخلص���م بأن���ه ال يقصد اس���تعمال املس���تند املدعى
بتزويره سحب هذا املستند من الدعوى ،أما إذا صرح بأنه يقصد
استعمال املستند أجري التحقيق يف دعوى التزوير.

مادة []464

إذا تبني للمحكمة من تلقاء نفس���ها أثناء نظر الدعوى ما يحمل
عل���ى االعتق���اد إلى وقوع تزوير يف مس���تند مقدم من ش���خص ما،
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فللقاض���ي إحال���ة األوراق إل���ى النيابة العامة للتحقي���ق يف التزوير
وموافاة احملكمة بالنتيجة.

مادة []465

إذا ثب���ت التزوير يف مس���تندات رس���مية كله���ا أو بعضها تقضي
احملكمة بإبطال مفعول الس���ند املدعى بتزويره وإعادته إلى حالته
األصلية بش���طب ما أضيف إليه واثبات ما حذف منه ،ويس���طر يف
ذيل الس���ند خالص���ة من احلكم البات ،وتع���اد األوراق التي أعدت
للمقارنة واملضاهاة إلى من كانت يف حوزته.

مادة [ ] 466

يجري التحقيق يف دعوى التزوير وفقا للقواعد املتبعة يف سائر
اجلرائم.
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الباب الثاني
سماع الشهود من الرسميني
مادة [] 467

إذا اقتضت إجراءات الدعوى سماع شهادة رئيس الدولة ،انتقل
احملق���ق أو رئي���س احملكمة أو القاضي ال���ذي يعينه رئيس احملكمة
مع الكاتب ملقر إقامته ،ويتم االس���تماع إلى هذه الش���هادة مبوجب
محضر ينظم وفقا للقواعد العامة ويضم إلى أوراق الدعوى.

مادة [ ] 468

يبلغ رجال الس���لك الدبلوماسي مبذكرات الدعوة ألداء الشهادة
عن طريق وزارة اخلارجية.

مادة [ ] 469

إذا كان الشخص املطلوب ألداء الشهادة لدى القضاء منتظما يف
اجليش تبلغ إليه مذكرة الدعوة بواسطة رئيس فرقته.

مادة [] 470

فيما عدا الش���هود من الرس���ميني املذكورين يف املواد السابقة،
يدعى جميع الش���هود أيا كانوا ألداء ش���هادتهم ل���دى القضاء وفقا
لألوضاع املقررة لسماع الشهود يف هذا القانون.
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الباب الثالث
ما يتلف أو يسرق من أوراق الدعاوى
واألحكام الصادرة فيها
مادة [ ] 471

إذا فق���دت أصول األح���كام الصادرة يف الدع���اوى اجلزائية أو
األوراق املتعلق���ة بإجراءات التحقي���ق أو احملاكمة قبل صدور حكم
أو ق���رار فيها ،أو إذا أتلفت هذه األوراق باحلريق أو بأس���باب غير
عادية أو س���رقت وتعذر إع���ادة تنظيمها ،تطبق القواعد املنصوص
عليها يف املواد التالية من هذا الباب.

مادة []472

[ ]1إذا وجدت خالصة احلكم أو نسخته املصدقة بصورة قانونية،
اعتبر مبثابة أصل احلكم وحتفظ يف مكانه.
[ ]2إذا كان���ت اخلالص���ة أو النس���خة املذك���ورة يف الفق���رة أعاله
موج���ودة لدى ش���خص ع���ادي أو موظ���ف رس���مي ،يأمر رئيس
احملكمة التي أصدرت احلكم بتس���ليمها إلى قلم هذه احملكمة،
فإذا رفض ذلك الش���خص تس���ليم اخلالصة أو النس���خة ،الزم
ذلك وفق اإلجراءات التي يقررها القانون.
[ ]3يجوز للشخص املشار إليه يف الفقرة السابقة أن يطلب صورة
مطابقة بغير مصاريف.
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[ ]4يب���رئ األم���ر بتس���ليم اخلالص���ة أو النس���خة ذمة الش���خص
املوجودة لديه جتاه ذوي العالقة بها.

مادة [ ] 473

[ ]1إذا فق���د أصل احلكم ولم يعثر عل���ى صورة مصدقة عنه ،ولم
تك���ن ط���رق الطعن فيه قد اس���تنفذت وعثر على ق���رار االتهام،
اتخذت إجراءات احملاكمة وإصدار حكم جديد.
[ ]2إن لم يكن ثمة قرار اتهام أو لم يعثر عليه ،أعيدت اإلجراءات
ابتداء من اجلزء املفقود من األوراق.
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الباب الرابع
البطالن
مادة [ ]474

يعتب���ر اإلجراء باطال إذا نص القان���ون صراحة على بطالنه أو
إذا شابه عيب أدى إلى عدم حتقيق الغاية منه.

مادة [] 475

يترتب البطالن على عدم مراعاة أحكام القانون املتعلقة بتشكيل
احملاك���م أو بواليته���ا أو باختصاصه���ا أو بغير ذل���ك مما هو متعلق
بالنظ���ام الع���ام وجازت إثارته يف أية مرحلة م���ن مراحل الدعوى،
كما تقضي به احملكمة من تلقاء نفسها.

مادة [ ] 476

فيم���ا عدا احلاالت التي يتعلق فيها البط�ل�ان بالنظام العام ،ال
يجوز الدفع بالبطالن إال ممن شرع ملصلحته ما لم يكن قد تسبب
فيه أو تنازل عنه صراحة أو ضمنا.

مادة [] 477

ال يترتب على بطالن اإلجراء بطالن اإلجراءات الس���ابقة عليه،
أو بط�ل�ان اإلج���راءات الالحقة له إذا لم تكن مبنية عليه ،وإذا كان
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اإلجراء باطال يف جزء منه فان هذا اجلزء وحده هو الذي يبطل.

مادة [ ] 478

يف غي���ر حاالت البطالن املتعلق بالنظام العام يس���قط احلق يف
الدف���ع ببطالن اإلجراءات اخلاصة بجمع االس���تدالل أو بالتحقيق
االبتدائ���ي أو بالتحقي���ق باجللس���ة إذا كان للمته���م مح���ام وحصل
اإلجراء بحضوره دون اعتراض منه ،ويس���قط حق الدفع بالبطالن
بالنسبة للنيابة العامة إذا لم تتمسك به يف حينه.

مادة [ ] 479

إذا حض���ر املته���م يف اجللس���ة بنفس���ه أو بواس���طة وكي���ل عنه
فليس له أن يتمس���ك ببطالن ورقة التكليف باحلضور ،وإمنا له أن
يطلب تصحيح التكليف أو اس���تيفاء أي نقص فيه ،وإعطاءه ميعادا
لتحضير دفاعه قبل البدء يف سماع الدعوى وعلى احملكمة إجابته
إلى طلبه.
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الباب اخلامس
حساب الزمن
مادة [] 480

يوم العقوبات أربع وعش���رون س���اعة والش���هر ثالثون يوما والسنة
اثنا عش���ر شهرا وفقا للتقومي الشمس���ي ،وحتسب مدد العقوبة وفقا
للتقومي الشمسي.

مادة [ ] 481

تب���دأ م���دة العقوبة الس���البة للحرية من يوم القب���ض على احملكوم
عليه،بن���اء على احلكم الواجب تنفي���ذه ،ويراعى إنقاصها مبقدار مدد
التوقيف االحتياطي والقبض.

مادة [] 482

يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة ،ويفرج عن
احملكوم عليه ظهر يوم انتهاء العقوبة.

مادة [ ] 483

إذا كانت مدة العقوبة السالبة للحرية احملكوم بها أربعا وعشرين
ساعة ،ينتهي تنفيذها يف اليوم التالي للقبض عليه.
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مادة [ ] 484

ال حتسب أيام العطالت الرسمية من املدد املقررة جلواز الطعن
باالعتراض أو االس���تئناف أو النقض أو املدد األخرى إذا كانت هذه
العطالت يف نهاية املدة.
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الكتاب السادس
أحكام ختامية
مادة [ ] 485

أوال  :تلغى القوانني واألوامر التالية :

أ -قان���ون أصول احملاكم���ات اجلزائية [القب���ض والتحري] رقم 4
لسنة ،1924
ب -قان���ون أصول احملاكمات اجلزائية [االتهامية] رقم  22لس���نة
،1924
جـ -قانون قضاة التحقيق يف الوفيات املش���تبه فيها رقم  35لس���نة
،1926
د -قانون تعديل أصول املرافعات رقم  21لسنة ،1934
هـ -قانون أصول احملاكمات اجلزائية رقم  24لسنة ،1935
و -قانون التحقيق يف أسباب احلرائق رقم  7لسنة ،1937
ز -قان���ون أصول احملاكم���ات اجلزائية [احملاكم���ات اجلزئية لدى
احملاكمات املركزية] رقم  70لسنة ،1946
ح -قانون صالحية محاكم الصلح رقم  45لسنة ،1947
ط -األمر رقم  269لسنة  1953بشأن اختصاص محكمة اجلنايات،
ي -األمر رقم  473لسنة  1956بشأن اختصاصات النيابة العامة،
ك -األمر رقم  554لس���نة  1957بش���أن تخوي���ل النائب العام ومن
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ميثله صالحيات قضاة التحقيق يف الوفيات املشتبه فيها،
ل -قانون رد االعتبار رقم  2لسنة ،1962
م -الفصل الس���ادس والعش���رون من أصول احملاكمات الفلس���طيني
لدى محاكم الصلح لسنة  ،1940املعمول بها يف محافظات غزة.

ثاني ًا :

أ -قانون انتهاك حرمة احملاكم األردني رقم  9لسنة ،1959
ب -قانون أصول احملاكمات اجلزائية األردني رقم  9لسنة ،1961
ج���ـ -قان���ون محاك���م الصل���ح األردن���ي رق���م ( )15لس���نة ،1952
املعمول بها يف محافظات الضفة.
ثالثا  :يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة [ ] 486

عل���ى جميع اجلهات املختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا
القانون ويعمل به بعد مرور ثالثني يوماً من تاريخ نشره يف اجلريدة
الرسمية.
صدر مبدينة غزة يف2001/5/12 :ميالدية املوافق/ 18 :من صفر1422/هجرية

ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
    رئيس السلطة الوطنية الفلسطينيه
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