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 موسوعة التشريعات الجنائية

 الجزء الثالث

 قانون اإلجراءات الجنائية والقوانين المكملة له



2 

 

 (1قانون اإلجراءات الجنائية )

 الكتاب األول

 في الدعوى الجنائية وجمع االستدالالت والتحقيق

 الباب األول

 في الدعوى الجنائية

 رفعها ومباشرتها – 1 –مادة 

 صاحب الحق في مباشرة الدعوى – 2 –مادة 

()مكرر  – 2 –مادة 

12

                                                           
11954

213121955141955

221963121963



3 

 

 شكوى  الطرف المتضرر – 3 –مادة 

 المجني عليهم والمتهمينتعدد  – 4 –مادة 

 الشكوى  من القاصر – 5 –مادة 

 تعارض مصلحة المجني عليه  - 6 –مادة 

 أو انعدام الممثل مع مصلحة ممثله

 موت المجني عليه – 7 –مادة 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 إقامة الدعوى بطلب – 8 –مادة 

 من وزير العدل 

224

 إجراء الدعوى بعد  – 9 –مادة 

 إذن الجهة المختصة

224

 التنازل – 10 –مادة 

42



5 

 

 الباب الثاني

 في جمع االستدالالت ورفع الدعوى

 الفصل األول

 في مأموري الضبط القضائي وواجباتهم

 سلطات رجال الضبط القضائي – 11 –مادة 

 بة العامةإشراف النيا – 12 –مادة 

 ()مأمورو الضبط القضائي – 13 –مادة 

                                                           
111142721428 



6 

 

 ىقبول التبليغات والشكاو – 14 –مادة 

 تبليغ النيابة – 15 –مادة 

 

 واجبات الموظفين العموميين – 16 –مادة 

 ومن في حكمهم في التبليغ



7 

 

 اإلدعاء بالحقوق المدنية – 17 –مادة 

 شرط التصريح باإلدعاء المدني – 18 –مادة 

 

 

 

 



8 

 

 جمع االستدالالت – 19 –مادة 

 الثاني الفصل

 بالجريمة التلبس في

 تعريف التلبس – 20 –مادة 

 االنتقال إلى محل الواقعة - 21 -مادة 

 

 



9 

 

 سلطة المأمور عند االنتقال – 22 –مادة 

 مخالفة أوامر مأمور الضبط – 23 –مادة 

 الفصل الثالث

 في القبض على المتهم والسجون 

 وشكوى المسجونين

 القبض على المتهم الحاضر – 24 –مادة 



10 

 

 األمر بالضبط – 25 –مادة 

 سماع أقوال المتهم المضبوط – 26 –مادة 

 ضبط الجاني المتلبس – 27 –مادة 

 

 

                                                           
1871974651974



11 

 

 تسليم رجال السلطة – 28 –مادة 

 العامة للمتلبس 

 القبض  في حالة توقف – 29 –مادة 

  الشكوى إقامة الدعوى على 

 مشروعية القبض – 30 –مادة 

 مكان الحبس – 31 –مادة 

 زيارة السجون وتفتيشها – 32 –مادة 



12 

 

 ى المسجونينشكاو – 33 –مادة 

 والسجن بصفة غير قانونية 

 الرابع الفصل

 األشخاص تيشوتف وتفتيشها المنازل دخول في

 دخول األماكن المسكونة – 34 –مادة 

 

 

 

 تفتيش المقبوض عليهم – 35 –مادة 



13 

 

 تفتيش منزل المتلبس – 36 –مادة 

 تفتيش منازل المراقبين – 37 –مادة 

40

 تفتيش األشخاص – 38 –مادة 

 أثناء تفتيش المنزل 

 

 

 غاية التفتيش – 39 –مادة 



14 

 

 إجراءات التفتيش – 40 –مادة 

 ()ألغيت – 41 –مادة 

 وضع األختام – 42 –مادة 

 ضبط مبرزات الجريمة – 43 –مادة 

                                                           
1186281962



15 

 

 حرز األشياء المضبوطة – 44 –مادة 

 فض األختام – 45 –مادة 

4244

 إفشاء محتويات  – 46 –مادة 

 طةاألوراق المضبو

236

 عطاء صورة إ – 47 –مادة 

 األوراق المضبوطة

 االستعانة بالقوة العسكرية – 48 –مادة 

 

 



16 

 

 الخامس الفصل

  في العامة النيابة تصرفات في

 االستدالالت جمع بعد مةالته

 حفظ األوراق – 49 –مادة 

 إعالن أمر الحفظ – 50 -مادة

 مباشرة الدعوى وندب قاض – 51 –مادة 

 أو مستشار للتحقيق



17 

 

 الباب الثالث

 في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق

 الفصل األول

 في مباشرة التحقيق وفي دخول المدعى

 بالحقوق المدنية والمسئول عنها في التحقيق 

 مباشرة التحقيق –  52 –مادة 

 انفراد القاضي بالتحقيق – 53 –مادة 

 حق قاضي التحقيق في – 54 –مادة 

 ببعض اإلجراءات ندب غيره للقيام



18 

 

 بيان اإلجراء – 55 –مادة 

 المندوب له الغير 

 نظام جلسة التحقيق – 56 –مادة 

 كاتب التحقيق – 57 –مادة 

 مراقبة أعمال – 58 –مادة 

 قاضي التحقيق 

 سرية إجراءات  – 59-مادة 

 التحقيق ونتائجها

236



19 

 

 اإلدعاء بالحقوق  – 60 –مادة 

 المدنية أثناء التحقيق

 األشخاص الذين يحق –  61 –مادة 

 لهم حضور التحقيق 

 الخصومإخطار  – 62 –مادة 

 بيوم ومكان التحقيق 

 تعيين موطن مختار – 63 –مادة 



20 

 

 اطالع النيابة على األوراق – 64 –مادة 

 الشأن يحق ذو – 65 –ادة م

 في تقديم الدفوع والطلبات والمذكرات

 الفصل في الدفوع والطلبات – 66 –مادة 

 صدور األوامر – 67 –مادة 

 في غيبة الخصوم 

 صور األوراق – 68 –مادة 



21 

 

 الفصل الثاني

 في ندب الخبير

 ندب الخبراء – 69 –مادة 

 يمين الخبراء – 70 –مادة 

 ميعاد تقديم التقرير – 71 –مادة 

 الخبراء االستشاريون – 72 –مادة 

 

 

 

 



22 

 

 رد  الخبراء – 73 –مادة 

 الفصل الثالث

 في االنتقال والتفتيش وضبط

 األشياء المتعلقة بالجريمة 

 انتقال المحقق – 74 –مادة 

 تفتيش األماكن – 75 –مادة 



23 

 

 حضور صاحب المنزل – 76 –مادة 

 إخطار النيابة  – 77 –مادة 

 باالنتقال للتفتيش

 فتيش األشخاصت – 78 –مادة 

35

 الخطابات والرسائلضبط  – 79 –مادة 

 حظر ضبط األوراق  – 80 –مادة 

 التي لدى الدفاع أو المستشارين

 

 



24 

 

 االطالع على األوراق المضبوطة – 81 –مادة 

 أحكام  األوراق المضبوطة – 82 –مادة 

44

 ضبط األشياء  – 83 –مادة 

 واألمر بتقديمها

257

 التبليغ عن األشياء – 84 –مادة 

 المضبوطة وتسليمها 

 

 

 



25 

 

 الرابع الفصل

 المضبوطة األشياء في التصرف في

 رد األشياء المضبوطة – 85 –مادة 

 األشخاص المخولون – 86 –مادة 

 تسلم المضبوطات 

 جهة إصدار أمر الرد – 87 –مادة 

 ألمر بالردأثر ا – 88 –مادة 

 األمر بالرد – 89 –مادة 



26 

 

 التصرف باألشياء – 90 –مادة 

 المضبوطة عند الحفظ 

 التصرف عند  – 91 –مادة 

 عدم المطالبة بالرد

 األشياء المعرضة – 92 –مادة 

 للتلف والباهظة النفقات 

 

 

 



27 

 

 الخامس الفصل

 الشهود سماع في

 سماع الشهود – 93 –مادة 

 إعالن الشهود  – 94 –مادة 

 وتكليفهم بالحضور

 كيفية سماع الشهود – 95 –مادة 

 البيانات عن الشهود – 96 –مادة 

 

 



28 

 

 التوقيع على الشهادة – 97 –مادة 

 األحكام الخاصة بالشهود – 98 –مادة 

256258259260261

 الحضور – 99 –مادة 

 اإلعفاء من الغرامة – 100 –مادة 

 االمتناع عن الشهادة  – 101 –مادة 

 أو حلف اليمين

260

 



29 

 

 الطعن في األحكام – 102 –مادة 

 الصادرة على الشهود 

99101

 االنتقال لسماع الشهود – 103 –مادة 

99

 مصاريف الشهود وتعويضهم – 104 –مادة 

 الفصل السادس 

يف االستجواب واملواجهة

 إثبات الشخصية – 105 –مادة 

 واإلعالم بالتهمة 

 حضور المحامي – 106 –مادة 



30 

 

 السابع الفصل

 بالحضور التكليف في

 واإلحضار الضبط وأمر 

 ليهحضور المتهم والقبض ع – 107 –مادة 

 مشتمالت األمر – 108 –مادة 

 إعالن األوامر – 109 –مادة 

 نفاذ أوامر المحقق – 110 –مادة 

 



31 

 

 ألمر بالقبض على المتهما – 111 –مادة 

 استجواب المتهم – 112 –مادة 

 القبض على المتهم – 113 –مادة 

 خارج دائرة محكمة التحقيق 

 اعتراض المتهم على النقل – 114 –مادة 

 

 



32 

 

 الثامن الفصل

 الحبس أمر في

 أحوال األمر – 115 –مادة 

 بالحبس االحتياطي 

 سماع أقوال  – 116 –مادة 

 لنيابة قبل األمرا

 حق النيابة – 117 –مادة 

 في طلب الحبس 

 األمرصورة  – 118 –مادة 

 لمأمور السجن 

 ميعاد التنفيذ – 119 –مادة 

 



33 

 

 المحبوسمقابلة  – 120 –مادة 

 عزل  المتهم عن  – 121 –مادة 

 المسجونين اآلخرين

 (1)مدة الحبس االحتياطي – 122 –مادة 

 زيادة مدة الحبس االحتياطي – 123 –مادة 

 الفصل التاسع

 في اإلفراج المؤقت

 اإلفراج المؤقت – 124 –مادة 

                                                           
13137122003 



34 

 

 تعيين محل إلقامة المتهم – 125 –مادة 

 الكفالة – 126 –مادة 

123

1

2

3

 دفع مبلغ الكفالة – 127 –مادة 

 



35 

 

 مصادرة الكفالة – 128 –مادة 

 مراقبة البوليس  – 129 –مادة 

 وحظر ارتياد أماكن معينة

 القبض بعد اإلفراج – 130 –مادة 

 جهة اختصاص  – 131 –مادة 

 اإلفراج بعد اإلحالة



36 

 

 األشخاص الذين – 132 –مادة 

 ال يسمعون في طلب الحبس 

 العاشر الفصل

 الدعوى في والتصرف التحقيق انتهاء في

 إرسال األوراق إلى النيابة – 133 –مادة 

 عدم وجود وجه  – 134 –مادة 

 إلقامة الدعوى

 اإلحالة في الجنح والمخالفات – 135 –مادة 



37 

 

 اإلحالة في الجنايات – 136 –مادة 

 استمرار الحبس – 137 –مادة 

 مشتمالت أمر – 138 –مادة 

 اإلحالة أو اإلفراج 

134135136

 

 

 



38 

 

 عشر الحادي الفصل

 التحقيق قاضي أوامر في الطعن في

 الطعن  في أوامر اإلحالة  – 139 –مادة 

 وجه إلقامة الدعوىوأمر ال

1

2

3

 استئناف أوامر االختصاص – 140 –مادة 

 ميعاد االستئناف – 141 –مادة 

 جهة االستئناف – 142 –مادة 

 



39 

 

 أثر االستئناف – 143 –مادة 

 ألمر باإلفراجعلى ا 

141

 رفض االستئناف – 144 –مادة 

 عشر الثاني الفصل

 االتهام غرفة في

 تشكيل غرفة االتهام – 145 –مادة 

 إرسال األوراق – 146 –دة ما

 للمحكمة وإعالن الخصوم 

 جلسات غرفة االتهام – 147 –مادة 



40 

 

 التحقيق التكميلي – 148 –مادة 

 – 149 –مادة 
 (1)ألغيتا    

 – 150 –مادة 

 ()سلطة غرفة االتهام – 151 –مادة 

 االنتهاء من التحقيق – 152 –مادة 

148151

133

 التصرف في الدعوى – 153 –مادة 

136

136

                                                           
118196281962

23137122003



41 

 

 تعجيل نظر دعوى -مكرر – 153-مادة 

  ًً  ()المحبوس احتياطياً

1772

 إحالة الجناية من المحكمة – 154 –مادة 

 الجزئية لمحكمة الجنايات 

 محتويات أمر اإلحالة – 155 –مادة 

                                                           
13137122003



42 

 

 الجرائم المرتبطة – 156 –مادة 

 الجرائم المرتبطة التي – 157 –مادة 

 من اختصاص محاكم عادية واستثنائية

92

 الحبس االحتياطي – 158 –مادة 

137

 قائمة الشهود – 159 –مادة 



43 

 

 وم غير المدرجينشهود الخص – 160 –مادة 

 اإلعالن بالشهود الذين  – 161 –مادة 

 لم يدرجوا في القائمة

 تعيين الدفاع – 162 –مادة 

 إرسال األوراق  – 163 –مادة 

 إلى رئيس محكمة االستئناف



44 

 

 إعالن أمر اإلحالة – 164 –مادة 

 صدور أمر اإلحالة – 165 –مادة 

 بة المتهمفي غي 

 التحقيقات التكميلية – 166 –مادة 

 بعد اإلحالة

 الفصل الثالث عشر

 في الطعن في أوامر غرفة االتهام

 الطعن في القرار بعدم  – 167 –مادة 

 وجود وجه إلقامة الدعوى

 الطعن في األمر – 168 –مادة 

 ةالصادر باإلحال 



45 

 

 المحكمة المختصة  -169 -مادة 

 وإجراءات الطعن

369371373375379

380

 الحكم  في الطعن – 170 –مادة 

 عشر الرابع الفصل

يف العودة إىل التحقيق لظهور دالئل جديدة

 العودة إلى التحقيق – 171 –مادة 



46 

 

 الباب الرابع

يف التحقيق مبعرفة النيابة العامة

 التحقيق بمسعى النيابة – 172 –مادة 

51

 اإلدعاء بالحقوق المدنية – 173 –مادة 

 تكليف مأموري الضبط بالتحقيق – 174 –مادة 

 أوامر الحبس - 175 –مادة 



47 

 

 ()زيادة مدة الحبس االحتياطي – 176 –مادة 

141143

 عدم انتهاء التحقيق – 177 –مادة 

 ()بعد انقضاء مدة الحبس 

 اإلفراج عن المتهم – 178 –مادة 

                                                           

123137122003 

 



48 

 

  الكفالة – 179 –مادة 

126130

 التفتيش وضبط األوراق – 180 –مادة 

79

 الشهود – 181 –مادة 

 األمر بعدم وجود  – 182 –مادة 

 وجه إلقامة الدعوى

 الطعن في أمر النيابة – 183 –مادة 

 



49 

 

 إلغاء األمر – 184 –مادة 

 ()ألغيت  – 185 –مادة 

 العودة إلى التحقيق – 186 –مادة 

182

171

 اإلحالة لغرفة االتهام – 187 –مادة 

 () مكرراً )أ( – 187 –مادة 

4042434566

75768184106586168

122123131133135136175176177179

                                                           
118196281962 

2871974651974 



50 

 

 ()مكرراً )ب( – 187 –مادة 

187

126

 ()مكرراً )ج( – 187 –مادة 

187162

                                                           
 
2-871974651974



51 

 

 الكتاب الثاني
 

 في المحاكم
 

 باب األولال
 

 في االختصاص
 

 الفصل األول
 

 في اختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية

 اختصاص المحكمة الجزئية – 188 –مادة 

136153

279

 اختصاص محكمة الجنايات – 189 –مادة 

 تعيين االختصاص – 190 –مادة 

 الشروع والجرائم المستمرة وجرائم  – 191 –مادة 

 متتابعةاالعتياد والجرائم ال

                                                           
1871974651974 



52 

 

 الجرائم المرتكبة في الخارج – 192 –مادة 

 الفصل الثاني

 في اختصاص المحاكم الجنائية

 في المسائل المدنية التي يتوقف عليها

 الفصل في الدعوى الجنائية

 رفع الدعوى المدنية – 193 –مادة 

 اختصاص المحكمة الجنائية – 194 –مادة 

 



53 

 

 استناد دعوى على دعوى أخرى – 195 –مادة 

 الجنائية على ىتوقف الدعو – 196 –مادة 

 مسائل األحوال الشخصية ىحدإالفصل في 

 انقضاء األجل – 197 –مادة 

 اإلثبات – 198 –مادة 

 

 

 

 



54 

 

 الثالث الفصل

 االختصاص تنازع في

 تعيين جهة االختصاص  – 199 –مادة 

 من المحكمة االبتدائية

 تعين جهة االختصاص – 200 –مادة 

 من محكمة النقض 

 تقديم الطلب – 201 –مادة 

 إجراءات – 202 –مادة 



55 

 

 الحكم بالطلب – 203 –مادة 

 رفض الطلب – 204 –مادة 

 

 الثاني الباب

 والجنح المخالفات محاكم في

 األول الفصل

 الخصوم إعالن في

 التكليف بالحضور – 205 –مادة 

 



56 

 

 ميعاد الحضور – 206 –مادة 

 إعالن ورقة الحضور – 207 –مادة 

 ينإعالن المحبوس – 208 –مادة 

 ورجال الجيش 



57 

 

 اطالع الخصوم  – 209 –مادة 

 على أوراق الدعوى

 الفصل الثاني

 في حضور الخصوم

 حضور المتهم – 210 –مادة 

 الحكم في غيبة الخصم – 211 –مادة 

 األشخاص الذين يعتبر – 212 –مادة 

 الحكم حضورياً بالنسبة إليهم

 

 

 



58 

 

 الدعوى على عدة – 213 –مادة 

 أشخاص عن واقعة واحدة

 التحقيق والمعارضة في – 214 –مادة 

 الحكم الحضوري االعتباري

 حضور الخصم أثناء الجلسة – 215 –مادة 

 

 

 

 

 

 



59 

 

 الفصل الثالث
 

 في حفظ النظام في الجلسة
 

 ضبط الجلسة وإدارتها – 216 –مادة 

 الجرائم المرتكبة  – 217 –مادة 

 أثناء الجلسة

389

 

 

 

 

                                                           

1281971111971



60 

 

 مؤاخذة المحامي – 218 –مادة 

 الجرائم المرتكبة في الجلسة – 219 –مادة 

 ولم تنظر فيها المحكمة

 الفصل الرابع
 

 مفي تنحي القضاة وردهم عن الحك
 

 أسباب التنحي – 220 –مادة 

                                                           
 



61 

 

 الرد – 221 –مادة 

 إجراءات التنحي  – 222 –مادة 

 والحرج من نظر الدعوى

 إجراءات الرد – 223 –مادة 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الخامس



62 

 

 في اإلدعاء بالحقوق المدنية

 المدعي بالحقوق المدنية – 224 –مادة 

248

 القاصر – 225 –مادة 

 

 

 

 

 

 األشخاص الذين ترفع – 226 –مادة 



63 

 

 عليهم الدعوى المدنية 

 الدخول في الدعوى – 227 –مادة 

 موطن المدعي بالحقوق المدنية – 228 –مادة 

 

 

 

 

 

 

 دفع الرسوم القضائية  – 229 –مادة 



64 

 

 وإيداع األمانة

 المعارضة في الدعوى المدنية – 230 –مادة 

 أثر قرار قاضي التحقيق – 231 –مادة 

 أو النيابة بشأن الدعوى المدنية

 انقضاء الدعوى المدنية – 232 –مادة 



65 

 

 ترك الدعوى المدنية – 233 –مادة 

 غياب المدعى المدني – 234 –مادة 

 دون عذر مقبول 

 إقامة الدعوى أمام المحاكم المدنية – 235 –مادة 

 أثر الترك بالنسبة – 236 –مادة 

 للمسئول عن الحقوق المدنية 

 

 

 

 



66 

 

 نقل القضية المدنية – 237 –مادة 

 للمحكمة الجنائية 

 وقف الفصل في – 238 –مادة 

 الدعوى المدنية 

 إجراءات الفصل في – 239 –مادة 

 الدعوى المدنية 

 تعويض المتهم – 240 –مادة 

 الفصل السادس
 

 في نظر الدعوى وترتيب اإلجراءات في الجلسة
 

 علنية الجلسات – 241 –مادة 



67 

 

 حضور النيابة – 242 –مادة 

 حضور المتهم – 243 –مادة 

 سةبدء التحقيق في الجل – 244 –مادة 

 

 

 



68 

 

 شهود النفي – 245 –مادة 

 أسئلة المحكمة وإشرافها  – 246 –مادة 

 على ما يوجه من أسئلة

 استجواب المتهم – 247 –مادة 



69 

 

 التكلم في الدعوى – 248 –مادة 

 وإقفال باب المرافعة 

 محضر الجلسة – 249 –مادة 



70 

 

 الفصل السابع
 

 في الشهود واألدلة األخرى
 

 تكليف الشهود بالحضور – 250 –مادة 

 سماع الشهود – 251-مادة 

 

 

 



71 

 

 تخلف الشهود – 252 –مادة 

 التخلف اإلعفاء من غرامة – 253 –مادة 

 والتخلف مرة أخرى

 لشاهداالنتقال لسماع ا – 254 –مادة 

 كم الغرامةالطعن في ح – 255 –مادة 

 

 

 



72 

 

 اليمين والشهادة  – 256 –مادة 

 على سبيل االستدالل

 االمتناع عن أداء – 257 –مادة 

 اليمين أو اإلجابة 

260

 رد الشهود – 258 –مادة 

 ن لهم األشخاص الذي – 259 –مادة 

 االمتناع عن أداء الشهادة

 



73 

 

 منع الشاهد أو إعفاؤه  – 260 –مادة 

 من أداء الشهادة

 المدعي المدني – 261 –مادة 

 تالوة الشهادة السابقة – 262 –مادة 

 لتعذر سماع الشاهد 

 أحوال أخرى لتالوة  – 263 –مادة 

 شهادة الشاهد السابقة

 أدلة أخرى – 264 –مادة 

 تعيين خبراء – 265 –مادة 



74 

 

 إيضاحات عن تقارير الخبراء – 266 –مادة 

 ندب قاض للتحقيق – 267 –مادة 

 الفصل الثامن
 

 في دعوى التزوير الفرعية
 

 الطعن بالتزوير – 268 –مادة 

 طريقة الطعن – 269 –مادة 

 اإلحالة للنيابة ووقف الدعوى – 270 –مادة 

 



75 

 

 رفض ادعاء التزوير – 271 –مادة 

 قبول الطعن بالتزوير – 272 –مادة 

 الفصل التاسع

 في الحكم
 

 أثر التحقيق االبتدائي – 273 –مادة 

 حجية المحاضر – 274 –مادة 

 في مواد المخالفات 

 أسس الحكم – 275 –مادة 

 النطق بالحكم – 276 –مادة 



76 

 

 ةالتبرئة واإلدان – 277 –مادة 

 الحكم بعدم اختصاص – 278 –مادة 

 المحكمة الجزئية 

139
 

 

 

 

 



77 

 

 ية الحكم في الجنا – 279 –مادة 

 المحالة للمحكمة الجزئية

136

 الواقعة المعتمدة للحكم – 280 –مادة 

 ومعاقبة المتهم دون غيره 

 تغيير الوصف القانوني – 281 -مادة 

 للفعل وتعديل التهمة 



78 

 

 الفصل في التعويضات – 282 –ة ماد

 ذكر أسباب الحكم – 283 –مادة 

 الفصل في الطلبات – 284 –مادة 

 تحرير الحكم وتوقيعه – 285 –مادة 

 التأخير في التوقيع – 286 –مادة 



79 

 

 الفصل العاشر

 في المصاريف

 اإللزام بالمصاريف – 287 –مادة 

 مصاريف االستئناف – 288 –مادة 

 الحكم بالمصاريف  – 289 –مادة 

 في محكمة النقض

 تعدد المتهمين لجريمة واحدة – 290 –مادة 

 تحديد المصاريف – 291 –مادة 

 بالحقوق المدنية يالمدع – 292 –مادة 



80 

 

 مصاريف المدعي  – 293 –مادة 

 المدني عند اإلدانة

 مصاريف الدعوى المدنية – 294 –مادة 

 تضامن المتهم والمدعي – 295 –مادة 

 المدني بالمصاريف 

 الفصل الحادي عشر
 

 في األوامر الجنائية
 

 توقيع العقوبة بأمر  – 296 –مادة 

 المحكمة الجزئية



81 

 

 مدى األمر الجنائي – 297 –مادة 

 صدار األمررفض إ – 298 –مادة 

 )مكررا( إصدار األمر  – 298 –مادة 

()الجنائي من النيابة العامة 

                                                           
1186281962 



82 

 

 محتويات األمر وإعالنه – 299 –مادة 

 

 االعتراض على األمر – 300 –مادة  

206

363



83 

 

 حضور الخصم وغيابه – 301 –مادة 

 تعدد المتهمين – 302 –مادة 

 اعتراض عند التنفيذ – 303 –مادة 

301

 عشر الثاني الفصل
 

 البطالن أوجه في

 سبب البطالن – 304 –مادة 



84 

 

 البطالن لسبب  – 305 –مادة 

 متعلق بالنظام العام

 سقوط حق الدفع بالبطالن – 306 –مادة 

 الحضوربطالن ورقة التكليف ب – 307 –مادة 

 يح اإلجراءاتتصح – 308 –مادة 

 

 



85 

 

 أثر البطالن – 309 –مادة 

 تصحيح األخطاء المادية – 310 –مادة 

 الفصل الثالث عشر

 في المتهمين المعتوهين

 الحبس تحت المالحظة – 311 –مادة 

123



86 

 

 العاهة الطارئة بعد الجريمة – 312 –مادة 

 إجراءات التحقيق – 313 –مادة 

 وبة ـ خصم مدة الحجز من العق 314مادة ـ 

311312

 حجز المتهم عند الحكم – 315 –مادة 

 ببراءته أو بأن ال وجه إلقامة الدعوى

 

 

 



87 

 

 ع عشرالفصل الراب
 

 في محاكمة األحداث
 

 تشكيل محكمة األحداث – 316 –مادة 

 اختصاص محكمة األحداث – 317 –مادة 

 التدابير الوقائية – 318 –مادة 



88 

 

 التحري عن أحوال الصغير – 319 –مادة 

 إجراءات محكمة األحداث – 320 –مادة 

 ضرورة وجود – 321 –مادة 

 محام في مواد الجنايات 

 الحقوق المدنية – 322 –مادة 

 جلسات المحكمة – 323 –مادة 

 مسماع الشهود والنطق بالحك – 324 –مادة 

 



89 

 

 إعالن اإلجراءات  – 325 –مادة 

 والطعن في األحكام

 اإليداع في اإلصالحية – 326 –مادة 

 االستئناف – 327 –مادة 

 قاضي اإلشراف – 328 –مادة 

 الخطأ في تقدير السن – 329 –مادة 



90 

 

 الفصل الخامس عشر

 لمجني عليهم الصغار أو المعتوهينفي حماية ا
 

 حماية الصغار  – 330 –مادة 

 والمعتوهين المجني عليهم

 

 

 الباب الثالث
 

 في محاكم الجنايات
 

 الفصل األول
 

 في تشكيل محاكم الجنايات وتحديد أدوار انعقادها
 

 حكمةتشكيل الم – 331 –مادة 



91 

 

 ندب المستشارين لمحكمة الجنايات – 332 –مادة 

 مكان االنعقاد – 333 –مادة 

 أوقات االنعقاد – 334 –مادة 

 تاريخ افتتاح أدوار االنعقاد – 335 –مادة 

 جدول القضايا – 336 –مادة 

 تغيب أحد المستشارين – 337 –مادة 



92 

 

 الفصل الثاني

 راءات أمام محاكم الجناياتفي اإلج

 ميعاد التكليف بالحضور – 338 –مادة 

 تغيب المحامي عن الجلسة – 339 –مادة 

 أتعاب المحامي المعين – 340 –مادة 

 

 



93 

 

 المحامون الذين يحق لهم – 341 –مادة 

 ة الجناياتالمرافعة أمام محكم

 إعداد جدول القضايا – 342 –مادة 

 االعتراض على  – 343 –مادة 

 الشهود الذين لم يعلنوا

 القبض على المتهم – 344 –مادة 

 ()إجراءات محكمة الجنايات  – 345 –مادة 

                                                           
121987161987 



94 

 

 الجنح – 346 –مادة 

 ارتباط الجنحة بالجناية – 347 –مادة 

 الفصل الثالث

 تي تتبع في مواد الجناياتــفي اإلجراءات ال

 في حق المتهمين الغائبين 

 نظر الدعوى غيابياً  – 348 –مادة 

 اإلجراءات – 349 –مادة 

 

 



95 

 

 المتهم المقيم في الخارج – 350 –مادة 

 الحضور عن المتهم الغائب – 351 –مادة 

 تعليق الحكم ونشره – 352 –مادة 

 أثر إدانة الغائب – 353 –مادة 

 انتهاء الحراسة – 354 –مادة 



96 

 

 تنفيذ الحكم الغيابي – 355 –مادة 

 التضمينات – 356 –ادة م

 سقوط العقوبة – 357 –مادة 

 القبض على المحكوم – 358 –مادة 

 عليه ووفاته 

 

 

 أثر الغياب على المتهمين اآلخرين – 359 –مادة 



97 

 

 غياب المتهم بجنحة – 360 –مادة 

 الكتاب الثالث

 في طرق الطعن في األحكام
 

 الباب األول
 

 في المعارضة

 األحوال التي تقبل  – 361 –مادة 

 فيها المعارضة

 المدعي المدني – 362 –مادة 

 

 إجراءات المعارضة – 363 –مادة 



98 

 

 أثر المعارضة – 364 –مادة 



99 

 

 الثاني الباب

 االستئناف في

 استئناف المخالفات والجنح – 365 –مادة 

1

2

 الدعوى المدنية – 366 –مادة 

 الجرائم المرتبطة – 367 –مادة 

76

 والتمهيدية ةاألحكام التحضيري – 368 –مادة 



100 

 

 كيفية االستئناف ومدته – 369 –مادة 

 سريان المدة في حالة – 370 –مادة 

 الحكم الغيابي االعتباري 

211

214

 تحديد الجلسة – 371 –مادة 

 ميعاد االستئناف بالنسبة – 372 –مادة 

 للخصوم اآلخرين 



101 

 

 المحكمة المختصة – 373 –مادة 

 ()نظر االستئناف  –مكررة  – 373 –مادة 

 سقوط االستئناف – 374 –مادة 

 سماع الشهود واستيفاء التحقيق – 375 –مادة 

                                                           
1186281962 



102 

 

 الجنايات – 376 –مادة 

 يحهانجالجنايات الجائز ت – 377 –مادة 

136

 إلغاء الحكم بالتعويضات – 378 –مادة 

 أثر االستئناف – 379 –مادة 



103 

 

 )مكرراً( المعارضة في – 379 –مادة 

 ()األحكام االستئنافية  

 الحكم – 380 –مادة 

                                                           
118196281962 



104 

 

 الباب الثالث

 في النقض

 أحوال الطعن بالنقض – 381 –مادة 

1

2

 األحكام الصادرة قبل  – 382 –مادة 

 الفصل في الموضوع

 متى ال يجوز النقض – 383 –مادة 



105 

 

 الطعن في الحكم – 384 –مادة 

 الغيابي في الجنايات 

 ()ميعاد الطعن  – 385 –مادة 

 ()مكرر  – 385 –مادة 

381

 أسباب النقض – 386 –مادة 

                                                           
13137122003 

218196281962 



106 

 

 () إيداع أسباب الطعن – 387 –مادة 

385

 الكفالة – 388 –مادة 

                                                           
13137122003 



107 

 

 التكليف بالحضور – 389 -مادة 

 إجراءات – 390 -مادة

 الحكم في غيبة الخصم – 391 –مادة 

 رفض الطعن موضوعاً  – 392 –مادة 

 الحكم – 393 –مادة 

381



108 

 

 األخطاء في القانون – 394 –مادة 

 أو في نصوصه 

 سقوط الطعن – 395 –مادة 

 األجزاء التي تنقض من الحكم – 396 –مادة 

 صومالنقض بطلب أحد الخ – 397 –مادة 

 

 



109 

 

 إلزام محكمة الموضوع – 398 –مادة 

 بقرار محكمة النقض 

 الطعن ثانية – 399 –مادة 

 منقض الحكم باإلعدا – 400 –مادة 

 نقض ما تجاوز  – 401 –مادة 

 سلطة المحكمة



110 

 



111 

 

 الباب الرابع

 في إعادة النظر

 

 أحوال إعادة النظر – 402 –مادة 

1

2

3

4

5

 رفع الطلب – 403 –مادة 



112 

 

 ظهور وقائع جديدة – 404 –مادة 

402

 الكفالة – 405 –مادة 

402

410

 

 



113 

 

 تحديد الجلسة – 406 –مادة 

 إجراءات النظر في القضية – 407 –مادة 

 وفاة المحكوم عليه – 408 –مادة 

 أثر طلب إعادة النظر – 409 –مادة 

 الغرامة عند رفض الطلب – 410 –مادة 

402



114 

 

 نشر الحكم بالبراءة – 411 –مادة 

 التعويضات – 412 –مادة 

 تجديد الطلب بعد رفضه – 413 –مادة 

 الطعن في الحكم – 414 –مادة 

 أحكام مشتركة –مكرر  – 414 –مادة 

 ()بين طرق الطعن  

                                                           
13137122003 



115 

 

 الخامس الباب

 النهائية األحكام قوة في

 انقضاء الدعوى بالنسبة للمتهم – 415 –مادة 

 الرجوع إلى الدعوى – 416 –مادة 

 أثر الحكم الجنائي  – 417 –مادة 

 بالنسبة للمحاكم المدنية

 أثر الحكم المدني  – 418 –مادة 

 بالنسبة للمحاكم الجنائية

 أثر الحكم في مواد األحوال الشخصية بالنسبة – 419 –مادة 

 للمحاكم الجنائية

 

 



116 

 

 الكتاب الرابع
 

 في التنفيذ
 

 الباب األول
 

 في األحكام الواجبة التنفيذ
 

 توقيع العقوبات – 420 –مادة 

 وقت التنفيذ – 421 -مادة 

 ذطلب التنفي – 422 –مادة 

 مسئولية النيابة عن التنفيذ – 423 –مادة 

 األحكام الواجبة التنفيذ فوراً  – 424 –مادة 



117 

 

428

 العقوبة التبعية – 425 –مادة 

 اإلفراج عن المتهم – 426 –مادة 

 ايقاف التنفيذ – 427 –مادة 

 الحكم الغيابي والتضمينات – 428 –مادة 

 النقض – 429 –مادة 

382 

 

 

 

 

 



118 

 

 الباب الثاني

 في تنفيذ عقوبة اإلعدام

 رفع األوراق إلى األمانة العامة – 430 –مادة 

 لمؤتمر الشعب العام وميعاد التنفيذ

 إيداع المحكوم عليه – 431 –مادة 

 مقابلة المحكوم عليه – 432 –مادة 

 تنفيذ اإلعدام – 433 –مادة 

430

 ذين األشخاص ال – 434 –مادة 

 يحضرون التنفيذ



119 

 

 أيام التنفيذ – 435 –مادة 

 الحبلى – 436 –مادة 

 الدفن – 437 –مادة 



120 

 

 الباب الثالث
 في تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية

 تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية – 438 –مادة 

 مدة العقوبة – 439 –مادة 

 الحبس ليوم – 440 –مادة 

 بدء مدة العقوبة – 441 –مادة 

 البراءة والحبس االحتياطي – 442 –مادة 

 استنزال المدة – 443 –مادة 

 الحبلى – 444 –مادة 

 المرضى – 445 –مادة 

 المجنون – 446 –مادة 



121 

 

 حبس الزوج والزوجة – 447 –مادة 

 الكفالة – 448 –مادة 

449

 الرابع الباب

 شرط تحت اإلفراج في

 حاالت اإلفراج تحت شرط – 450 –مادة 

 

 

 الحبس االحتياطي والعفو – 451 –مادة 



122 

 

 فراجأمر اإل – 452 -مادة 

 تذكرة اإلفراج – 453 –مادة 

 تخفيض مدة المراقبة – 454 –مادة 

48

 

 إلغاء اإلفراج – 455 –مادة 



123 

 

 )مكرراً( صيرورة اإلفراج – 455 –مادة 

 ()تحت شرط نهائي  

                                                           
2718196281962 



124 

 

 الباب الخامس

 في تنفيذ المبالغ المحكوم بها

 للحكومةالمبالغ المستحقة  – 456 –مادة 

 تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة – 457 –مادة 

 اإلكراه البدني – 458 –مادة 

464

 عدم وفاء أموال – 459 –مادة 

 الجاني بما حكم عليه 

1

2

3

 خصم مدة الحبس االحتياطي – 460 –مادة 

 



125 

 

 إمهال المتهم – 461 –مادة 

 التقادم – 462 –مادة 

 وفاة المحكوم عليه – 463 –مادة 

 السادس الباب

 البدني اإلكراه في

 األحوال التي يجوز – 464 –مادة 

 ()فيها اإلكراه البدني  

 الصغار – 465 –مادة 

                                                           

28-5142531425 



126 

 

 أحوال خاصة – 466 –مادة 

444447

 تعدد األحكام – 467 –مادة 

 اختالف الجرائم – 468 –مادة 

 تنفيذ اإلكراه – 469 –مادة 

456

 انتهاء اإلكراه – 470 –مادة 

 أثر تنفيذ اإلكراه – 471 –مادة 

 االمتناع عن الدفع – 472 –مادة 

 هإبدال اإلكرا – 473 –مادة 



127 

 

 العمل – 474 –مادة 

 هإلغاء إبدال اإلكرا – 475 –مادة 

473

 خصم مقابل العمل – 476 –مادة 



128 

 

 الباب السابع

 في اإلشكال في التنفيذ

 جهة االختصاص – 477 –مادة 

478

 النزاع في شخصية  – 479 –مادة 

 المحكوم عليه

 النزاع بشأن األموال – 480 –مادة 



129 

 

 ب الثامنالبا

 في رد االعتبار

 رد االعتبار وآثاره  – 481 –مادة 

 والجهة المختصة بنظره

 () )مكررا( شروط رد االعتبار – 481 –مادة 

 

 

 

                                                           
2918196281962 



130 

 

 بدء المدة – 482 –مادة 

 تعدد األحكام – 483 –مادة 

 تحقيقات النيابة – 484 –مادة 

1

2

3

 النظر في الطلب – 485 –مادة 

 الحكم – 486 –مادة 

 ن بالحكماإلعال – 487 –مادة 

 

 



131 

 

 عدم تعدد رد االعتبار – 488 –مادة 

 طلبرفض ال – 489 –مادة 

 إلغاء الحكم برد االعتبار – 490 –مادة 

 رد االعتبار بحكم القانون – 491 –مادة 

 

 

 

 

 



132 

 

 رد االعتبار بحكم  – 492 –مادة 

 القانون وتعدد األحكام

 

 التاسعالباب 

 في تسليم المجرمين واستردادهم

 القانون الواجب التطبيق – 493 –مادة 

 ()مكررا )أ( شروط التسليم  – 493 –مادة 

 مكررا )ب( شروط تسليم – 493 –مادة 

 ()المار باألراضي الليبية  

                                                           

1218196281962

 



133 

 

 (32)مكررا )ج( جهة االختصاص  – 493 -مادة 

493

 شروط العرض أو اإلذن – 494 –مادة 

 تدخل القضاء – 495 –مادة 

1

2

 ار باألراضي الليبيةإجراء تسليم الم – 496 –مادة 

                                                           
3218196281962

 



134 

 

493

 القبض على المتهم – 497 –مادة 

 عرض المتهم على المحكمة – 498 –مادة 

 مستشار التحقيق – 499 –مادة 

 إجراء التحقيق – 500 –مادة 

 

 

 

 

 اإلفراج – 501 –مادة 



135 

 

 اإلجراءات – 502 –مادة 

 اإلحالة إلى المحكمة – 503 –مادة 

 انعقاد المحكمة – 504 –مادة 

 قرار المحكمة – 505 –مادة 

 وجوب تسبيب القرار – 506 –مادة 



136 

 

 الطعن – 507 –مادة 

 ميعاد الطعن وإجراءاته – 508 –مادة 

 تنفيذ القرار – 509 –مادة 

 إعادة الطلب – 510 –مادة 



137 

 

 الباب العاشر

 في التدابير الوقائية

 قاضي اإلشراف – 511 -مادة 

 سلطات قاضي اإلشراف – 512 –مادة 

 اإلقامة في الخارج – 513 –مادة 

 أوامر قاضي اإلشراف – 514 –مادة 

 أقوال صاحب الشأن – 515 –مادة 

 التحقيقات – 516 –مادة 



138 

 

 إجراءات التحقيق – 517 –مادة 

 ميعاد صدور األمر وتنفيذه – 518 –مادة 

 االستئناف – 519 –مادة 

 ميعاد االستئناف – 520 –مادة 

 الفصل في االستئناف – 521 –مادة 

 أثر االستئناف – 522 -مادة 

 

 



139 

 

 الطعن في األحكام  – 523 –مادة 

 وفي التدابير الوقائية

 الباب الحادي عشر

 أحكام عامة

 اإلجراءات التي تتبع في – 524 –مادة 

 حالة فقد األوراق أو األحكام

 وجود صورة  – 525 –مادة 

 رسمية من الحكم

 أثر فقد النسخة األصلية – 526 –مادة 

 إعادة المحاكمة – 527 –مادة 

 فقد أوراق التحقيق – 528 –مادة 



140 

 

 فقد األوراق عند وجود الحكم – 529 –مادة 

 حساب المدد – 530 –مادة 

 


