
  قانون أصول المحاآمات الجزائية
  ١٣/٣/١٩٥٠ تاريخ ١١٢الصادر بالمرسوم 

  
   ١المادة 

ة -١ ة العام ة تختص النياب ي   بإقام ا اال ف ن غيره ام م رتها وال تق ام ومباش وال دعوى الحق الع ي األح ة ف  المبين
  . القانون

ى          -٢ ة عل ا  ومع ذلك تجبر النيابة العام ام  اذا  إقامته دعي   أق سه م ة في       المضرور نف شرائط المعين ا لل ا شخصيا وفاق
  . القانون

  .  المبينة في القانوناألحوال تعطيل سيرها اال في أو وقفها أو وال يجوز ترآها -٣
  

   ٢المادة 
  . آل شخص تقام عليه دعوى الحق العام فهو مدعى عليه ويسمى ظنينا اذا ظن فيه بجنحة ومتهما اذا اتهم بجناية

  
   ٣المادة 

ه          تقام دعوى  -١ ام  الحق العام على المدعى علي ة                  أم وع الجريم ان وق ه مك ابع ل  أو المرجع القضائي المختص الت
  .  القبض عليهإلقاء مكان أوموطن المدعى عليه 

  
ال  وقعت في مكان وقع فيه عمل من   أنها في حالة الشروع تعتبر الجريمة      -٢ ذ   أعم دء في التنفي وفي الجرائم   .  الب

ة االستمرار        المستمرة يعتبر مكانا للج    ر            . ريمة آل محل تقوم فيه حال ة يعتب اد والجرائم المتتابع وفي جرائم االعتي
  .  الداخلة فيهااألفعالمكانا للجريمة آل محل يقع فيه احد 

  
ا                -٣ سري عليه ي ت ام  اذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم الت ا محل             أحك م يكن لمرتكبه سوري ول انون ال  الق

  .  المراجع القضائية في العاصمةأمامق القبض عليه فيها فتقام دعوى الحق العام عليه  في سورية ولم يلإقامة
  

   ٤المادة 
  .  دعوى الحق الشخصي بالتعويض عن الضرر الناتج عن الجرائمإقامةيحق لكل متضرر 

  
   ٥المادة 

ا   المرجع القضائي المقامأمام دعوى الحق الشخصي تبعا لدعوى الحق العام   إقامة يجوز   -١ ة لديه هذه الدعوى آم
ا           إقامتهاتجوز   ى  على حدة لدى القضاء المدني ، وفي هذه الحال يتوقف النظر فيه ام     إل  ان تفصل دعوى الحق الع

  . بحكم مبرم
  .  لدى المرجع الجزائيوإقامتها المدعي الشخصي دعواه لدى القضاء المدني فال يسوغ العدول عنها أقام اذا -٢
ى يابة العامة دعوى الحق العام جاز للمدعي الشخصي نقل دعواه   النأقامت ولكن اذا   -٣ الم    إل ة م ة الجزائي  المحكم

  . األساسيكن القضاء المدني قد فصل فيها بحكم في 
  

   ٦المادة 
ا                       ى فاعليه ا والقبض عل ون استقصاء الجرائم وجمع ادلته ة مكلف ضابطة العدلي التهم موظفوا ال اآم     وإح ى المح  عل

  . معاقبتهم أمر إليهاالموآول 
  

   ٧المادة 
ا  . يقوم بوظائف الضابطة العدلية النائب العام ووآالؤه ومعاونوه وقضاة التحقيق   ضا ويقوم به صلح في    أي ضاة ال  ق

  . آل ذلك ضمن القواعد المحددة في القانون. المراآز التي اليوجد فيها نيابة عامة
  

   ٨المادة 
  :  العدلية  وظائف الضابطةإجراء يساعد النائب العام في -١
  

  المحافظون 
  القائم مقامون 

  مديرو النواحي 



  المدير العام للشرطة 
  مديرو الشرطة 

   العام األمنمدير 
  رئيس القسم العدلي 

   القضائية األدلةرئيس دائرة 
   العام واألمنضباط الشرطة 

  .  الشعبأونقباء ورتباء الشرطة المكلفون رسميا برئاسة المخافر 
  .  العاماألمني رؤساء الدوائر ف

  .  الشعبأو العام المكلفون رسميا برئاسة المخافر األمنمراقبو 
  . ضباط الدرك على اختالف رتبهم

  .  رتبة آانواأيةرؤساء مخافر الدرك من 
  .  مجالسهاوأعضاءمختارو القرى 

  . رؤساء المراآب البحرية والجوية
  .  بموجب قوانين خاصةوجميع الموظفين الذين خولوا صالحيات الضابطة العدلية

  
انون       -٢ ذا الق ه في ه  يقوم آل من الموظفين المذآورين بوظائف الضابطة العدلية في نطاق الصالحيات المعطاة ل

  . والقوانين الخاصة بهم
  

   ٩المادة 
ات     لنواطير القرى العموميين والخصوصيين وموظفي مراقبة الشرآات والصحة        والحراج الحق في ضبط المخالف

ذه                      واألنظمةلقوانين  وفقا ل  ة به ا المرجع القضائي المختص المحاضر المنظم ا ويودعون رأس م تطبيقه  المنوط به
  . المخالفات

  
   ١٠المادة 

سلطة                      -١ سل ال م مرتبطون بقاعدة تسل ا ، وه  يتولى النيابة العامة قضاة يمارسون الصالحيات الممنوحة لهم قانون
  .  لوزير العدليةإدارياوتابعون 

يهم  الخطية الصادرة األوامرقضاة النيابة في معامالتهم ومطالباتهم الخطية باتباع        يلزم   -٢ ائهم   إل  من  أو من رؤس
  . وزير العدلية

  
   ١١المادة 

  . أآثر أويعاونه وآيل ) النائب العام لدى محكمة النقض (  يرأس النيابة العامة لدى محكمة النقض قاض يدعى -١
  
ى مة النقض مطالباته في الدعاوى الجزائية المرفوعة     يبدي النائب العام لدى محك     -٢ ة ويراقب في     إل ذه المحكم  ه

ه ان                      اونوهم ول م ومع تئناف ووآالؤه اآم االس دى مح املون ل واب الع ا الن وم به هذه الدعاوى سير األعمال التي يق
  .  ببالغات عامةأويبلغ هذه النيابات العامة المالحظات التي تبدو له من تدقيق الدعاوى المذآورة برسائل 

  
   ١٢المادة 

دعى             ام     ( يرأس النيابة العامة لدى آل محكمة استئناف قاض ي اونون          ) النائب الع وآالء والمع ؤازره عدد من ال ي
  .  جميعا بأعمالهم لدى محاآم االستئناف والبداية والصلح في منطقتهم وفقا للقوانين النافذةويقومون

  
   ١٣المادة 

  . ونون بأعمال النيابة العامة التي يفوضهم بها النائب العام يقوم الوآالء والمعا-١
ضائهم تحت  -٢ ة ق ي منطق ة ف ة العام ع صالحيات النياب ضية جمي ي األق ون ف اونون المعين ارس المع  إشراف يم

  . النائب العام ويخابرون وزير العدلية بواسطته
  

   ١٤المادة 
يهم    . ه النائب العام هو رئيس الضابطة العدلية في منطقت      -١ ا ف ة بم ويخضع لمراقبته جميع موظفي الضابطة العدلي

  . قضاة التحقيق
ادتين              -٢ ه اال        ٩ و ٨ اما مساعدوا النائب العام في وظائف الضابطة العدلية المعينون في الم  فال يخضعون لمراقبت

  .  المتعلقة بالوظائف المذآورةاألعمالفيما يقومون به من 



  
   ١٥المادة 

وانين             يراقب النائب ا   -١ ذ الق ى تنفي سجون ودور التوقيف وعل ضائية وال لعام سير العدالة ويشرف على الدوائر الق
  .  العدلية ويمثل السلطة التنفيذية لدى المحاآم والدوائر القضائية ويخابر وزير العدلية رأسااإلدارةويمارس 

  
  .  الجزائيةاألحكام وهو الذي يحرك دعوى الحق العام وينفذ -٢
  

   ١٦المادة 
دة    األموراذا توانى موظفو الضابطة العدلية وقضاة التحقيق في          يهم  العائ يهم  يوجه    إل ه ان        إل ا ول ام تنبيه  النائب الع

  . يقترح على المرجع المختص ما يقتضيه الحال من التدابير التأديبية
  

   ١٧المادة 
  .  النائب العام مكلف استقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها-١
  .  من هذا القانون٣ المادة ألحكاملى السواء النواب العامون المختصون وفقا  ويقوم بذلك ع-٢
  

   ١٨المادة 
 من قانون العقوبات يقوم بالوظائف المذآورة في المادة         ٢٩ وما يليها حتى المادة      ١٩ المبينة في المادة     األحوالفي  

  . األخير موطنه أوبض عليه  القإلقاء مكان أوالسابقة النائب العام التابع له موطن المدعى عليه 
  

   ١٩المادة 
  .  وظائفهمإجراءللنائب العام وسائر موظفي الضابطة العدلية ان يطلبوا مباشرة معاونة القوة المسلحة حال 

  
   ٢٠المادة 

  . إليهيتلقى النائب العام االخبارات والشكاوى التي ترد 
  

   ٢١المادة 
م        ام حال علمه اوني النائب الع ى وآالء ومع ذوا       عل ه وان ينف ام ب ورا النائب الع روا ف ر ان يخب وع جرم خطي بوق

  .  القانونيةاإلجراءاتتعليماته بشأن 
  

   ٢٢المادة 
سه                     اء نف ا من تلق ى    أويجري النائب العام التتبعات القانونية بشأن الجرائم التي يتصل خبرها بعلمه ام اء عل  أمر  بن

  . من وزير العدلية
  

   ٢٣المادة 
  . ام قرارات قضاة التحقيق ويبلغها وينفذها طبقا للقواعد المبينة في الباب المتعلق بقضاة التحقيقيرسل النائب الع

  
   ٢٤المادة 

  . اليجوز لقاض ان يحكم بالدعوى التي تولى وظيفة النيابة العامة فيها
  

   ٢٥المادة 
م      أوعلى آل سلطة رسمية       اء  موظف عل ة    إجراء  أثن وع جناي ه بوق غ   جنحة ان ي أو وظيفت ى  في الحال   األمر بل  إل

  .  المتعلقة بالجريمةواألوراق جميع المعلومات والمحاضر إليهالنائب العام المختص ، وان يرسل 
  

   ٢٦المادة 
ى -١ داء عل اهد اعت ن ش ن م ام األم اس أو الع د الن اة اح ى حي ام  أو عل ب الع ذلك النائ م ب ه ان يعل ه يلزم ى مال  عل

  . المختص
  .  بوقوع جريمة ان يخبر عنها النائب العاماألخرى لاألحوا لكل من علم في -٢
  

   ٢٧المادة 



ة خاصة            أو صاحبه    اإلخبار يحرر   -١ ه بموجب وآال ه عن ام اذا طلب    أو من ينيب ه  النائب الع ع آل    إلي ك ويوق  ذل
  .  وآيلهأو النائب العام والمخبر اإلخبارصفحة من 

ر -٢ ان المخب ةأو اذا آ رف آتاب ه اليع س إ وآيل ضائه في ن م ضائهتعاض ع صمة إم ت وإذا. إصبعه بب ع وجب  تمن
  .  ذلكإلى اإلشارة

  . إخباره وللمخبر اذا شاء ان يستخرج على نفقته صورة عن اإلخبار تبقى الوآالة مرفقة بورقة -٣
  

   ٢٨المادة 
  .  عند االنتهاء من ارتكابهأو الجرم المشهود هو الجرم الذي يشاهد حال ارتكابه -١
  
م   أو الجرائم التي يقبض على مرتكبيها بناء على صراخ الناس اأيض ويلحق به  -٢ ياء  يضبط معه  أو أسلحة  أو أش

  .  والعشرين ساعة من وقوع الجرماألربع فاعلو الجرم وذلك في أنهم يستدل منها أوراق
  

   ٢٩المادة 
  .  موقع الجريمةلىإ اذا وقع جرم مشهود يستوجب عقوبة جنائية وجب على النائب العام ان ينتقل في الحال -١
ا هو          حضوره ويحيط النائب العام قاضي التحقيق علما بانتقاله وال يكون ملزما بانتظار             -٢ ا لم ه طبق  لمباشرة عمل

  . مبين في المواد التالية
  

   ٣٠المادة 
مات  من شاهدها ومن آانت لديه معلو      أقوال ينظم النائب العام محضرا بالحادثة وبكيفية وقوعها ومكانه ويدون           -١

  . التحقيق معلومات تفيد أوعنها 
صادق -٢ حاب ي ادات أص ى  اإلف ستمعة عل اداتهم الم اإف ي     .  بتوقيعه ذلك ف صرح ب ع ي ن التوقي نعهم ع د تم وعن

  . المحضر
  

   ٣١المادة 
ه        أو للنائب العام ان يمنع اي شخص موجود في البيت    -١ ة من الخروج من ه الجريم ذي وقعت في  أو في المكان ال

  . نهاالبتعاد ع
د                               -٢ ه بع م علي ه والحك ق لمحاآمت دى قاضي التحقي م يحضر ل  ومن يخالف هذا المنع يوضع في محل التوقيف ث

  .  دفاعه ومطالبة النائب العامسماع
ق                           وإذا -٣ م اي طري ل الحك ا وال يقب ه غيابي م علي دعوى يحك ذآرة ال  لم يمكن القبض عليه ولم يحضر بعد تبليغه م

  .  الحالمن طرق المراجعة وينفذ في
رة  ٢٥التي يمكن قاضي التحقيق ان يحكم بها هي الحبس التكديري والغرامة من        قوبةع ان ال  -٤ ى  لي رة  ١٠٠ إل  لي

  . سورية
  

   ٣٢المادة 
ا يضبط آل     أو وآل مايظهر انه استعمل في ارتكاب الجريمة         األسلحةيضبط النائب العام    -١  اعد لهذا الغرض آم

  .  الحقيقةإظهار ىتساعد عل التي ألشياءامايرى من آثار الجريمة وسائر 
  
ه عن           -٢ ام المدعى علي ياء  يستجوب النائب الع ه مع          األش نظم محضرا يوقع م ي ه ث د عرضها علي  المضبوطة بع

  .  عن التوقيع صرح بذلك في المحضراألخير تمنع هذا وإذاالمدعى عليه 
  

   ٣٣المادة 
ى           ا واألشياء األوراقاذا تبين من ماهية الجريمة ان        دار استدالل عل ه يمكن ان تكون م لموجودة لدى المدعى علي

يش عن     إلىارتكابه الجريمة فللنائب العام ان ينتقل حاال        ه للتفت ياء  مسكن المدعى علي ة    األش ا مؤدي ي يراه ى  الت  إل
  .  الحقيقةإظهار

  
   ٣٤المادة 

ة     أشياء أو أوراق اذا وجد في مسكن المدعى عليه        -١ راءة    أو تؤيد التهم نظم       الب ام ان يضبطها وي ى النائب الع فعل
  . بها محضرا

ام وحده      -٢ ادتين    واألشخاص  ومن حق النائب الع ين في الم ى   ٩٧ و ٣٦ المعين اذ   األوراق االطالع عل ل اتخ  قب
  . القرار بضبطها



  
   ٣٥المادة 

ك      توضع في وعاء اذا اقتضت         أوفتحزم   .  المضبوطة بالحالة التي آانت عليها     األشياء يعنى بحفظ    -١ ا ذل  ماهيته
  . وتختم في الحالتين بختم رسمي

ة            األمر نقدية اليستوجب    أوراق اذا وجدت    -٢ ذات الستظهار الحقيق ا بال اظ به وق الطرفين    أو االحتف  أو لحفظ حق
  .  صندوق الخزينةبإيداعهاحقوق الغير جاز للنائب العام ان يأذن 

  
   ٣٦المادة 

  .  غير موقوفأواد السابقة بحضور المدعى عليه موقوفا آان  تجر ي معامالت التفتيش المبينة في المو-١
راد  اثنين من  أمام أو وآيله أمام تعذر حضوره جرت المعاملة أو فان رفض الحضور    -٢ ه  أف  فبحضور  وإال عائلت

  . شاهدين يستدعيهما النائب العام
ياء تعرض -٣ ه األش دعى علي ى الم ه للمصادقة واأو المضبوطة عل وب عن ى من ين ع  عل ا وان امتن ع عليه لتوقي

  . صرح بذلك في المحضر
  

   ٣٧المادة 
الحضور   ان يأمر بالقبض على آل شخص من           ةعقوبة جنائي  للنائب العام في حالة الجرم المشهود المستوجب         -١

  .  بالقرائن القوية على انه فاعل ذلك الجرمليستد
را                -٢ ام ام ذا           بإحضاره  وان لم يكن الشخص حاضرا اصدر النائب الع ي تتضمن ه ذآرة الت سمى   األمر ، والم  ت

  . إحضارمذآرة 
  .  يستجوب النائب العام في الحال الشخص المحضر لديه-٣
  

   ٣٨المادة 
ام والكاتب    -١ ع النائب الع ادة   واألشخاص يوق ي الم ذآورون ف ى آل صفحة من   ٣٦ الم ي  أوراق عل  الضبط الت

  .  السابقةاألحكامينظمها بمقتضى 
ووإذا -٢ ذر وج ؤالء  تع خاصد ه ي     األش ذلك ف صرح ب نهم وي زل ع يم المحاضر بمع ام تنظ ب الع سوغ للنائ  في

  . المحضر
  

   ٣٩المادة 
دا                 وأحوالهاذا توقف تمييز ماهية الجرم       ام ان يستصحب واح ى النائب الع  على معرفة بعض الفنون والصنائع فعل

  .  الصنعةأو الفن أرباب من أآثر أو
  

   ٤٠المادة 
تال   ام بطبيب    أو  اذا مات شخص ق ستعين النائب الع شبهة في ى ال ة عل ة باعث ر بأسباب مجهول ر أو أآث  لتظيم تقري

  .  الوفاة وبالة جثة الميتبأسباب
  

   ٤١المادة 
ى  اءعل شار األطب راء الم يهم والخب ادتين إل ي الم وا  ٤٠ و ٣٩ ف ان يقوم ا ب ل يمين رتهم العم ل مباش سموا قب  ان يق

  . مانةوأ بشرف إليهمبالمهمة الموآولة 
  

   ٤٢المادة 
ا    ق وفق ام التحقي ب الع ولى النائ ة   لألصوليت دثت جناي شهودة ، اذا ح رائم الم ة للج ن  أو المعين م تك ة وان ل  جنح

  .  التحقيق بشأنهاإجراء النائب العام إلىمشهودة ، داخل بيت ، وطلب صاحب البيت 
  

   ٤٣المادة 
ار  بطريقة٤٢ و٢٩بين في المادتين  الخارجة عما هو م  األحوالاذا اطلع النائب العام في        أخرى  بصورة  أو  اإلخب

ة      ه    أوعلى وقوع جناي أن الشخص المعزو     أو جنحة في منطقت م ب ه  عل ة   إلي  الجنحة موجود في    أو ارتكاب الجناي
ى منطقته فيطلب    ق    إل سه    إجراء  قاضي التحقي ات والتوجه بنف ى  التحقيق زم    إل ان الحادث اذا ل ه   األمر  مك نظم في  لي

  . المقتضاة طبقا لما هو مبين في الفصل الخاص بقضاة التحقيقالمحاضر 
  

   ٤٤المادة 



افر          شرطة ورؤساء مخ درك وال ى ضباط ال ة ، وعل ة عام ا نياب ي اليوجد فيه ي المراآز الت صلح ف ضاة ال ى ق عل
  . هم التي يمارسون فيه وظائفاألماآنالدرك والشرطة ان يتلقوا االخبارات المتعلقة بالجرائم المرتكبة في 

  
   ٤٥المادة 

 إلى اإلخبار شرطة يقدم أو رئيس مخفر درك أو شرطة أو ضباط درك    أوفي المراآز التي ليس فيها قاضي صلح        
  . من يقوم مقام احدهم من موظفي الضابطة العدلية

  
   ٤٦المادة 

ادة   ي الم ذآورين ف ة الم ضابطة العدلي وظفي ال شهود  ٤٤ان م رم م وع ج ال وق ي ح ون ف اأو ملزم بهم  حالم  يطل
ستمعوا          ادات صاحب البيت ان ينظموا ورقة الضبط وي ازل         إلف يش المن ات وتفت شهود وان يجروا التحري ائر   ال وس

ذه         تالمعامال ل ه صيغ والقواعد                    األحوال  التي هي في مث ا لل ه طبق ك آل ام وذل ة  من وظائف النائب الع  في   المبين
  .  وظائف النائب العامبإجراءالفصل الخاص 

  
   ٤٧المادة 

ام      -١ وم النائب الع ة ، يق ضابطة العدلي وظفي ال ام وأحد م ق نائب ع ان التحقي ي مك الاذا اجتمع ف ضابطة بإعم  ال
  . العدلية

سه                    وإذا -٢ ق بنف ولى التحقي ذ ان يت ام حينئ  ان أو آان من حضر من الموظفين المذآورين قد بدأ بالعمل فللنائب الع
  . بإتمامهيأمر من باشره 

  
   ٤٨المادة 

افر       إلى ان يعهد    ٤٢ و   ٢٩ المبينة في المادتين     األحوال قيامه بالوظيفة في     أثناءائب العام   يمكن الن   احد رؤساء مخ
  .  الداخلة في وظائفه اذا رأى ضرورة لذلك ماعدا استجواب المدعى عليهاألعمال الدرك بقسم من أوالشرطة 

  
   ٤٩المادة 

ه يودعوا على موظفي الضابطة العدلية مساعدي النائب العام ان      ي     إبطاء  بال  إلي ارات ومحاضر الضبط الت  االخب
  . األوراق المرخص لهم فيها مع بقية األحوالينظمونها في 

  
   ٥٠المادة 

يهم  جنحة اليكل    أو العدلية بجناية    ةموظفو الضابط اذا اخبر    انون  إل لوا في      أمر  الق يهم ان يرس ا مباشرة فعل  تحقيقه
   . النائب العامإلى اإلخبارالحال ذلك 

  
   ٥١المادة 

ة-١ ل جناي ان الفع ي  أودع اذا آ ات الت ام التحقيق ب الع ا النائ ي أو أجراه ال الت ه أح ا إلي ضابطة أوراقه و ال  موظف
  .  قاضي التحقيقإلىالعدلية 

ل             -٢ ه ان يحي ى  األوراق اما اذا آان الفعل جنحة فل ق      إل ى  أو قاضي التحقي ة مباشرة حسب مقتضيات         إل  المحكم
  . الحال

  .  بادعائه وبطلب ما يراه الزمااإلحالة يشفع األحوالجميع  وفي -٣
  .  الدليل عليهأو اذا اتضح له منها ان الفعل اليؤلف جرما األوراقان يحفظ أيضا  وللنائب العام -٤
  

   ٥٢المادة 
  . ام لقاضي التحقيق عند وقوع الجرائم المشهودة ان يباشر جميع المعامالت التي هي من اختصاص النائب الع-١
  .  المعامالت المذآورةإجراء ان يطلب حضور النائب العام ولكن بدون ان يتوقف عن أيضا وله -٢
  

   ٥٣المادة 
ة       وأجريتاذا وقع جرم مشهود      امالت الالزم امالت          وأحال  بشأنه المع ك المع ام تل ى  النائب الع ق     إل  قاضي التحقي

ا      . فيلزمه ان يدققها في الحال     امالت آله ال  أوفان وجد في المع نقص       أو بعضها خل ه ان يكمل ال ان ل صانا آ  أو نق
  . يجدد المعاملة

  
   ٥٤المادة 



ا              -١ دعوى              أو ليس لقاضي التحقيق في غير الجرم المشهود ان يباشر تحقيق ام ال ل ان تق ضائية قب ذآرة ق  يصدر م
  لديه 
ى ان                 -٢ امالت عل دها    وللنائب العام ان يطلب في جميع ادوار التحقيق االطالع على المع ى يعي ق     إل  قاضي التحقي

  .  وعشرين ساعةأربعخالل 
  

   ٥٥المادة 
ه        إلىيصطحب قاضي التحقيق عندما ينتقل       ا          أو موقع الجريمة آاتب دائرت ام علم ه ويعطي النائب الع ستنابا عن  م

  . بانتقاله لمرافقته اذا شاء
  

   ٥٦المادة 
  . يها يحكم في الدعوى التي حقق فأواليجوز لقاضي التحقيق ان ينظر 

  
   ٥٧المادة 

ا صفة االدعاء الشخصي                   أولكل شخص يعد نفسه متضررا من جراء جناية          دم شكوى يتخذ فيه ى  جنحة ان يق  إل
  . نهذا القانو من ٣ المادة ألحكامقاضي التحقيق المختص وفقا 

  
   ٥٨المادة 

دم   -١ ي تق شكاوى الت ق ال ودع قاضي التحقي ام ان ي ب الع ه للنائ ن إلي ا م ي يتلقاه ة   والت ضابطة العدلي وظفي ال  م
  . مشفوعة بادعائه ويطلب مايراه الزما

  .  المبينة في المواد التاليةلألصولمحكمة الجزاء وفقا إلى  وللمتضرر في قضايا الجنحة ان يقدم دعواه مباشرة -٢
  

   ٥٩المادة 
  . باإلخبار المتعلقة ٢٧ المادة أحكامتجري في الشكاوى 

  
   ٦٠المادة 

شكوى       اليعد الشاآي -١  في تصريح خطي    أو مدعيا شخصيا اال اذا اتخذ صفة االدعاء الشخصي صراحة في ال
  .  الخاصة بهالألحكام ادعى في احدهما بتعويضات شخصية ، وعليه ان يجعل النفقات والرسوم وفقا أوالحق 

  
ومين                -٢ دة ي ه الرسوم         .  يمكن الشاآي الرجوع عن دعواه الشخصية في م ة التلزم ذه الحال ذ   وفي ه ات من  والنفق

  . ويبقى للمدعى عليه الحق في المطالبة بالتعويض عند االقتضاء. تصريحه بالرجوع عن الدعوى
  

   ٦١المادة 
  . يعفى المدعي الشخصي من تعجيل الرسوم والنفقات اذا حصل على المعونة القضائية وفاقا لقانونها الخاص

  
   ٦٢المادة 

اء يمكن  -١ ات  إعف دعي الشخصي من نفق ا   الم دعوى آله ة بعضها اذا منعت  أوورسوم ال ه محاآم دعى علي  الم
  .  من شكواهينية المدع، واتضح حسن اإلحالة قاضي أوبقرار من قاضي التحقيق 

  
  . األسباب بقرار مفصل اإلعفاء ويكون -٢
  

   ٦٣المادة 
ة للشاآي ان يتخذ صفة االدعاء الشخصي في جميع ادوار الدعوى حتى ختام المحاآمة البدائ  د    أوي ة وال يعت  الجنائي

  . برجوعه عن دعواه بعد صدور الحكم وان حصل في مدة يومين من اتخاذه صفة المدعي الشخصي
  

   ٦٤المادة 
ه ان                      م يفعل فال يحق ل ه وان ل ا في ه موطن على المدعي الشخصي الذي اليقيم في مرآز قاضي التحقيق ان يتخذ ل

  . إياها إبالغهلقانون  التي يوجب ااألوراقيعترض على عدم تبليغه 
  

   ٦٥المادة 
  .  قاضي التحقيق المختصأودعها قاضي تحقيق غير مختص إلىاذا رفعت الشكوى 



  
   ٦٦المادة 

  .  النائب العامإلىيودع قاضي التحقيق المختص الشكوى 
  

   ٦٧المادة 
ر واضحة               شكوى غي ه ان ال رزة الت   األوراق ان   أو األسباب للنائب العام اذا تبين ل ة ، ان           المب ا بصورة آافي د ه ؤي

ستمع  إلى قاضي التحقيق مباشرة التحقيق توصال      إلىيطلب   ى  معرفة الفاعل ، وللقاضي عندئذ ان ي  أو الشخص  إل
ان يدعي النائب العام بحق إلى   وما يليها ،     ٧٤ المبينة في المادة     لألصول المقصودين في الشكوى وفاقا      األشخاص

  شخص معين 
  

   ٦٨المادة 
ادة                     اذا آا  -١ ا للم اذ المدعي صفة االدعاء الشخصي وفق  ٥٧ن التحقيق قد جرى بحق شخص معين بناء على اتخ

  .  المرجع المختصأماموانتهى بقرار منع المحاآمة فللمدعي عليه ان يطالب الشخص المدعي بالتعويض 
  
ك دون -٢ ة وال يحول ذل ي الم إقام ا ف راء المنصوص عليه ة االفت ام بجريم  و ٣٩٣ و٣٩٢واد  دعوى الحق الع

  .  من قانون العقوبات٣٩٤
  

   ٦٩المادة 
ام  عندما يمثل المدعي عليه      -١ ى                  أم ه عل ه ويطلع ق يتثبت القاضي من هويت ال  قاضي التحقي سوبة    األفع ه  المن  إلي

ا        ا منبه اه ويطلب جوابه عنه ا اال           إي ه ان اليجيب عنه ه في محضر                 ان من حق ذا التنبي دون ه ام ، وي بحضور مح
ه      ذافإالتحقيق   ة  رفض المدعى علي ام    إقام دة            أو مح ا في م م يحضر محامي ع  ل ق      أرب  وعشرين ساعة جرى التحقي

  . بمعزل عنه
  
د    إلى محام وطلب    إقامة اذا تعذر على المدعى عليه في دعاوى الجناية          -٢ ا فيعه  قاضي التحقيق ان يعين له محامي

ه    أمرفي   ى  تعيين ة في مرآ               إل ولى القاضي      وإالزه   نقيب المحامين اذا وجد مجلس نقاب ه ان وجد في        أمر  ت  تعيين
  . مرآزه محام

  
  .  استجواب المدعى عليه قبل دعوة محاميه للحضوراألدلة يجوز في حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع -٣
  

   ٧٠المادة 
ع              -١ م الحق في حضور جمي ال  للمدعى عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي ووآالئه دا   أعم ق ماع  التحقي
  . اع الشهودسم
  
 ، األصول  ، بحال تخلفهم عن الحضور ، بعد دعوتهم حسب             األولى  المذآورين في الفقرة   لألشخاص واليحق   -٢

  . ان يطلعوا على التحقيقات التي جرت في غيابهم
  
ة االستعجال      األشخاص  تحقيق بمعزل عن      إجراء ويحق لقاضي التحقيق ان يقرر       -٣ ذآورين في حال ى  أو الم  مت

ق                         إلظهارة ذلك   رأى ضرور  ه من التحقي د انتهائ ه عن ا يجب علي ة انم ل المراجع شأن اليقب ذا ال  الحقيقة وقراره به
  . المقرر على هذا الوجه ان يطلع عليه ذوي العالقة

  
   ٧١المادة 

  . بمحام واحد  اليسوغ لكل من المتداعين ان يستعين لدى قاضي التحقيق اال-١
  . المحققلتحقيق اال بإذن  اأثناء وال يحق للمحامي الكالم -٢
  .  ذلك في المحضر ويبقى له الحق في تقديم مذآرة بمالحظاتهإلى أشير لم يأذن له المحقق بالكالم وإذا-٣
  

   ٧٢المادة 
 قابلة التجديد مرة    أيام يحق لقاضي التحقيق ان يقرر منع االتصال بالمدعى عليه الموقوف مدة التتجاوز عشرة               -١

  . واحدة
  .  هذا المنع محامي المدعى عليه الذي يمكنه ان يتصل به في آل وقت وبمعزل عن اي رقيب وال يشمل-٢
  



   ٧٣المادة 
 بكون  أو بسقوطها أو بعد م سماع الدعوى  أو التحقيق بدفع يتعلق بعدم االختصاص       أثناءالمدعى عليه   أدلى   اذا   -١

لمدعي الشخصي ويستطلع رأي النائب العام       ا إلىالفعل اليستوجب عقابا وجب على قاضي التحقيق بعد ان يستمع           
  .  بهاإلدالء من تاريخ أسبوعان يفصل في الدفع خالل 

  
ق             المبينة لألصول وقراره بهذا الشأن يقبل المراجعة وفقا        -٢ رارات قاضي التحقي تئناف ق  في الفصل الخاص باس

  . وال توقف هذه المراجعة سير التحقيق
  

   ٧٤المادة 
دع  ق ان ي خاصو لقاضي التحقي واردة األش ماؤهم ال ي أس ار  ف ذلك    اإلخب ام وآ ب الع ب النائ ي طل شكوى وف وال

  .  الذين يعينهم المدعى عليهواألشخاص بأحوالها أو الذين يبلغه ان لهم معلومات بالجريمة األشخاص
  

   ٧٥المادة 
  . األقلتبلغ مذآرات الدعوى للشهود قبل اليوم المعين الستماعهم بأربع وعشرين ساعة على 

  
   ٧٦المادة 

  . ةعلى حد آل شاهد إلىيستمع قاضي التحقيق بحضور آاتبه 
  

   ٧٧المادة 
 في  أويتثبت قاضي التحقيق من هوية الشاهد ثم يسأله عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه وهل هو متزوج                  

ع الحال                      أوخدمة احد الفريقين     شهد بواق أن ي ه ب ة ويحلف اه وعن درجة القراب ادة      من ذوي قرب دون زي  نقصان   أوب
  . ويدون جميع ذلك في المحضر

  
   ٧٨المادة 

  .  عليهاوأجوبته إليه الموجهة األسئلة آل شاهد في محضر يتضمن إفادة تدون -١
ان       إصبعه  يضع بصمة      أو فيصادق عليها ويوقع آل صفحة منها        إفادته الشاهد   ىتتلى عل  -٢ ا ان آ ا  عليه  وإذا أمي

  .  ذلك في المحضرإلىشار  عليه ياألمر تعذر أوتمنع 
ضمنت -٣ ي ت صفحات الت دد ال ي آخر المحضر ع ذآر ف ادة ي ق إف ا قاضي التحقي ع آل صفحة منه شاهد ويوق  ال

  . وآاتبه
  .  المدعي والمدعى عليه والخبراءإفادات نفسها بشأن األصول تتبع -٤
ماء    -٥ دول بأس نظم ج ق ي اء التحقي د انته خاص عن ماعه األش اريخ س ستمعين وت ر   الم فحات محاض دد ص م وع

  . إفاداتهم
  

   ٧٩المادة 
ق             المبينة األصول تستوجب مخالفة    -١  في المادة السابقة تغريم الكاتب خمسين ليرة سورية وتعرض قاضي التحقي

  . للمؤاخذة المسلكية
  .  تفرض الغرامة بقرار من المحكمة الناظرة في الدعوى اذا احتج امامها بهذه المخالفة-٢
  

   ٨٠المادة 
ل سطوره تحشية              -١ ق وال ان يتخل ة   األمر  اقتضى  وإذا اليجوز ان يحصل حك في محضر التحقي  أو شطب آلم

 في واإلضافةزيادتها وجب على قاضي التحقيق والكاتب والشخص المستجوب ان يوقعوا ويصادقوا على الشطب          
  . هامش المحضر تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة

  
  .  غير مصادق عليهاإضافة أو شطب أوبر الغية آل تحشية  تعت-٢
  

   ٨١المادة 
ين       األشخاص إلفادةيستمع على سبيل المعلومات    وا اليم دون ان يحلف رهم ب  الذين لم يبلغوا الخامسة عشرة من عم
   ٧٧المنصوص عليها في المادة 

  
   ٨٢المادة 



دعى -١ ن ي ل م ى الحضور  ألداء آ ر عل شهادة مجب ام ال ق  قاضأم هادته وأداءي التحقي ة وإال ش تهدف لغرام  اس
ذ في             التتجاوز ثالثمائة ليرة سورية يفرضها عليه قاضي التحقيق بعد استطالع رأي النائب العام بموجب قرار ناف

  . الحال
  
  .  الشاهدإحضار ولقاضي التحقيق ان يقرر -٢
  

   ٨٣المادة 
ه ال                ذي فرضت علي شاهد ال ة ال سة التالي ة   اذا حضر في الجل دى غرام ق ان           وأب  عذرا مشروعا جاز لقاضي التحقي

  . يعفيه من الغرامة بعد استطالع رأي النائب العام
  

   ٨٤المادة 
  . يقرر قاضي التحقيق للشاهد الذي يطلب نفقة انتقاله التعويض الذي يستحقه

  
   ٨٥المادة 

داعي            -١ ه الحضور ب ذر علي ق وتع ا في مرآز قاضي التحقي شاهد مقيم ان ال ي     اذا آ ر طب المرض المثبت بتقري
  .  منزله لسماع شهادتهإلىفينتقل قاضي التحقيق 

صلح                 -٢ درك    أو اما اذا آان الشاهد مقيما خارج مرآز قاضي التحقيق فلهذا ان ينيب قاضي ال  ضابط  أو ضابط ال
  . إفادته رئيس مخفر الدرك التابع له موطن الشاهد لسماع أوالشرطة 

  .  عنهااإلفادةط التي يجب  تعين في االستنابة النقا-٣
  

   ٨٦المادة 
  .  لقاضي التحقيق عندما يكون الشاهد مقيما خارج منطقته ان ينيب قاضي التحقيق التابع لموطن الشاهد-١
ق                 -٢ ه ، ان يطب ة من        األصول  وللقاضي المستناب ، اذا آان الشاهد ليقيم في مرآز دائرت رة الثاني ة في الفق  المبين

  . المادة السابقة
  

   ٨٧المادة 
  .  قاضي التحقيق المستنيبإلىعلى المستناب وفقا للمادتين السابقتين ان ينفذ االستنابة ويرسل محضر التنفيذ 

  
   ٨٨المادة 

ة       األحوال  منزل احد الشهود في إلىاذا ظهر لقاضي التحقيق عند انتقاله    سابقة ان حال ثالث ال واد ال ة في الم  المبين
ذآرة          الشاهد الصحية لم تكن لتمن     ذي          إحضار عه عن الحضور آان له ان يصدر م شاهد والطبيب ال  أعطاه  بحق ال

  .  من قانون العقوبات٤٥٥التقرير بالمعذرة الصحية وان يحيلها على المحكمة بالجرم المنصوص عليه في المادة 
  

   ٨٩المادة 
ه وت              اليجوز دخول المنازل وتفتيشها اال     -١ راد دخول منزل ذي ي ه       اذا آان الشخص ال شتبها في شه م ه فتي  فاعل  بأن

  .  مخف شخصا مدعى عليهأو تتعلق بالجرم ، أشياء حائز أو متدخل فيه أو شريك أوجرم 
شروط              -٢ وفر ال ازل بحال عدم ت ذآورة  ان دخول القاضي احد المن سح        الم أنه ف سفيا من ش ر تصرفا تع ا يعتب  آنف

  . المجال للشكوى من الحكام
  

   ٩٠المادة 
ع         األحكاممع مراعاة    ات في جمي وم بالتحري ق ان يق ة  السابقة يحق لقاضي التحقي ي يحتمل وجود    األمكن ياء  الت  أش

  .  على ظهور الحقيقةايساعد اآتشافهفيها 
  

   ٩١المادة 
  .  يجري التفتيش بحضور المدعى عليه اذا آان موقوفا-١
ا    يجب  يالمنطقة الت  آان موقوفا خارج   أو تعذر عليه ذلك     أو الحضور   أبى فان   -٢ يش فيه جرت  . ان يحصل التفت

  . المعاملة بحضور وآيله اذا آان الفعل جناية
ذه             إحضاره لم يمكن    أو لم يكن له وآيل      وإذا -٣ ه لحضور ه  في الحال عين قاضي التحقيق وآيال عن المدعى علي

  . المهمة
  



   ٩٢المادة 
دعى لح   -١ يش في ل التفت ي مح ودا ف ان موج ا وآ ه موقوف دعى علي ن الم م يك ي  اذا ل ة وال ينبغ ذه المعامل ضور ه

  .  بها مقدمًاإعالمه
  .  المادة السابقةألحكام اذا لم يكن المدعى عليه موجودا جرت المعاملة طبقا -٢
  

   ٩٣المادة 
  .  التفتيش في منزل شخص غير المدعى عليه دعي هذا الشخص لحضور المعاملةإجراء اذا وجب -١
راد  اثنين من أمامرى التفتيش  تعذر عليه الحضور جأو فان آان غائبا   -٢ يش      أف ان التفت ه الحاضرين في مك  عائلت

  .  فبحضور شاهدين يستدعيهما قاضي التحقيقوإال
  

   ٩٤المادة 
ارات  لقاضي التحقيق ان يفتش المدعى عليه ، وله ان يفتش غيره اذا اتضح من           -١ ه يخفي    إم ة ان ياء  قوي د  أش  تفي

  . في آشف الحقيقة
  .  تنتدب لذلكأنثى، وجب ان يكون التفتيش بمعرفة نثىأ آان المفتش وإذا -٢
  

   ٩٥المادة 
  .  بقيامه بالتفتيشأو موقع الجرم إلىيعطي قاضي التحقيق النائب العام علما بانتقاله -١
ع    أو يصطحب قاضي التحقيق آاتبه ويضبط      -٢ أمر بضبط جمي ياء  ي ا ضرورية    األش ي يراه ار  الت ة  إلظه  الحقيق

  . ٣٥ من المادة األولى الفقرة ألحكامعنى بحفظها وفقا وينظم بها محضرا وي
  

   ٩٦المادة 
دى                د والمطبوعات والطرود ، ول ات والرسائل والجرائ ة الخطاب لقاضي التحقيق ان يضبط لدى مكاتب البريد آاف

ي  دة ف ذلك فائ ان ل ى آ ة مت ات الهاتفي ة المحادث ه مراقب ا يجوز ل ة ، آم ائل البرقي ة الرس رق آاف ور مكاتب الب ظه
  . الحقيقة

  
   ٩٧المادة 

ن  -١ ال البحث ع ضت الح ده أوراق اذا اقت ق وح ا  أو ، فلقاضي التحقي ستناب وفق ة الم ضابطة العدلي  لموظف ال
  .  ان يطلع عليها قبل ضبطهالألصول

  
ه          بعد ضبطها اال    األوراق والتفرز   األختام التفض   -٢ ه  أوفي حضور المدعى علي ا    أو وآيل ا اذا دعي  في غيابهم
  .  عنده لحضورهاالمعاملة من جرت أيضا ولم يحضرا ، ويدعى لألصولفقا و
  
 في غالفها المختوم فيحتفظ     األوراقيطلع قاضي التحقيق وحده على الرسائل والبرقيات المضبوطة حال تسلمه           -٣

ق  ةلحمضرا بمص   اتصالها بالغير    أمر التي يكون    أو الحقيقة   إلظهاربالرسائل والبرقيات التي يراها الزمة       .  التحقي
  .  الموجهة لهماألشخاص إلى أو المدعى عليه إلىويسلم مابقي منها 

  
ا     أو بعضها   أو الرسائل والبرقيات المضبوطة جميعها      أصول ينبغي ان ترسل     -٤ ى  صور عنه ه      إل  أو المدعى علي
  .  التحقيق اتصالها بهما مضرا بمصلحةأمر في اقرب مهلة مستطاعة اال اذا آان إليه الشخص الموجهة إلى

  
  . ٣٥ الفقرة الثانية من المادة أحكام النقدية فتطبق عليها األوراق اما -٥
  

   ٩٨المادة 
ب     ضبوط ان يطل شيء الم ى ال ا عل دعي حق ن ي ل م ىلك رده  إل ق ان ي ه قاضي التحقي ان  إلي ه آ ان رفض طلب  ف

  . اذا رأى ضرورة لذلك إليه الذي يمكنه ان يستمع اإلحالة قاضي إلىللمستدعي ان يستأنف قرار الرفض 
  

   ٩٩المادة 
ة                      أصحابها المضبوطة التي اليطلبها     األشياء ا للدول دعوى تصبح ملك اء ال اريخ انته اد ثالث سنوات من ت  في ميع

  .  حكم يصدر بذلكإلىبغير حاجة 
  

   ١٠٠المادة 



ز لقاضي التحقيق ان     يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته ، جا       أواذا آان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن         
ه                        ة يكون لصاحب الحق في يأمر ببيعه بطريق المزاد العلني متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق ، وفي هذه الحال

  . ان يطالب في الميعاد المبين في المادة السابقة بالثمن الذي بيع به
  

   ١٠١المادة 
ه      -١ ي منطقت صلح ف ضاة ال د ق ب اح ق ان يني ن لقاضي التحقي ن     قاأو يمك ه م راء معامل ر الج ق آخ ضي تحقي

ستناب    األمكنةمعامالت التحقيق في     ة              .  التابعة للقاضي الم ضابطة العدلي ه ان ينيب احد موظفي ال ة ول ة   ألي  معامل
  . تحقيقية عدا استجواب المدعى عليه

  
ق في            أو يتولى المستناب من قضاة الصلح       -٢ ة في     الم األمور  موظفي الضابطة العدلية وظائف قاضي التحقي عين

  . االستنابة
  

   ١٠٢المادة 
ة و الجنحة ان يكتفي                 -١ ق في دعاوى الجناي د استجواب          بإصدار  لقاضي التحقي دلها بع ى ان يب ذآرة دعوة عل  م

  . المدعى عليه بمذآرة توقيف اذا اقتضى التحقيق ذلك
  . إحضار خشي فراره فلقاضي التحقيق ان يصدر بحقه مذآرة أو اما اذا لم يحضر المدعى عليه -٢
  

   ١٠٣المادة 
رر                  ق ان يق ع عن الحضور فلقاضي التحقي ة    إحضاره اذا ابلغ الشاهد مذآرة دعوى وتمن ه بالغرام م علي  وان يحك

  . ٨٢المنصوص عليها في المادة 
  

   ١٠٤المادة 
ذآرة          .  يستجوب قاضي التحقيق في الحال المدعى عليه المطلوب بمذآرة دعوة          -١ ذي جلب بم ه ال اما المدعى علي

  .  وعشرين ساعة من وضعه في النظارةأربعفيستجوبه خالل إحضار 
  
ه                      األربع حال انقضاء    -٢ سه ، المدعى علي اء نف يس النظارة ، من تلق سوق رئ ى  وعشرين ساعة ي ام    إل  النائب الع

انع شرعي طلب        أو اوآان غائبا    أبىفان  .  قاضي التحقيق استجواب المدعى عليه     إلىفيطلب هذا    ك م  حال دون ذل
ى  أو قاضي تحقيق آخر      إلىنائب العام   ال ة        إل ة البدائي ى  أو رئس المحكم ستجوبه       إل صلح ان ي ذر    .  قاضي ال ان تع ف

  .  سراحه في الحالبإطالق النائب العام أمراستجواب المدعى عليه 
  

   ١٠٥المادة 
ستجوب   وعشرين ساعة دون ان  أربع من  أآثر وظل في النظارة     إحضار المدعي عليه بموجب مذآرة      أوقفاذا    ي
ر                 إلى يساق   أو سابقة اعتب ادة ال ا ورد في الم ا لم ه  النائب العام وفق سفيا ولوحق الموظف المسؤول           توقيف  عمال تع

  .  من قانون العقوبات٣٥٨بجريمة حجز الحرية الشخصية المنصوص عليها في المادة 
  

   ١٠٦المادة 
ه        -١ راره يمكن قاضي التحقي            أو بعد استجواب المدعى علي ان              في حال ف ذآرة توقيف اذا آ ه م ق ان يصدر بحق

  . األمر بعقوبة اشد منه ويلزمه ان يستطلع رأي النائب العام في أو معاقبا بالحبس إليهالفعل المسند 
  
ة                   أثناء لقاضي التحقيق ان يقرر      -٢ ذآرة التوقيف بموافق ة استرداد م وع الجريم ان ن ا آ  المعامالت الحقيقية ومهم

ذ المدعى عليه موطنا مختارا في مرآز قاضي التحقيق ليبلغ فيه جميع المعامالت المتعلقة  النائب العام على ان يتخ    
  . وال يقبل قرار قاضي التحقيق باسترداد مذآرة التوقيف اي طريق من طرق المراجعة.  الحكموإنفاذبالتحقيق 

  
   ١٠٧المادة 

ذي أصدرها و         واإلحضاريوقع على مذآرات الدعوة      ا اسم           و التوقيف القاضي ال ذآر فيه ه وي اتم دائرت ا بخ يختمه
  . اإلمكانالمدعى عليه وشهرته وأوصافه المميزة بقدر 

  
   ١٠٨المادة 

  .  والمادة القانونية التي تعاقب عليهإصدارهايصرح في مذآرة التوقيف بالجرم الذي استوجب 
  



   ١٠٩المادة 
  . رة عنها والتوقيف ويترك له صوواإلحضاريبلغ المدعى عليه مذآرات الدعوة 

  
   ١١٠المادة 

  .  السوريةاألراضي والتوقيف نافذة في جميع واإلحضارتكون مذآرات الدعوى 
  

   ١١١المادة 
را        أو اإلحضار من لم يمتثل لمذآرة      ساق جب ولج     األمر  اقتضى    وإذا.  يحاول الهرب ي ستعين الم اذ  في ذآرة  بإنف  الم

  .  في اقرب مكانالموجودةبالقوة المسلحة 
  

   ١١٢المادة 
ه            أومن وجد في حال الجرم المشهود     اج القبض علي ة فال يحت ان الفعل جناي م الجرم المشهود وآ اهو بحك ى  م  إل

اس           إحضارمذآرة   ا  ، وعلى آل شخص من موظفي الحكومة وعامة الن ه وان يحضره     أي ان ان يقبض علي ام  آ  أم
  . النائب العام

  
   ١١٣المادة 

وة ستصحب معه من      مذآرة التوقيف ي   بإنفاذان الموظف المولج     ع من محل               الق سلحة الموجودة في اقرب موق  الم
اذ ى إنف بض عل ايكفي للق ذآرة ، م دعى الم و الم تجابة الطلب حسبما ه ع اس ذا الموق د ه ى قائ وقه ، وعل ه وس  علي

  . مسطر فيها
  

   ١١٤المادة 
ر  القبض على المدعى عليه فيبلغ مذآرة التوقيف في محل سكنه    إلقاءاذا تعذر    ذلك ضبط بحضور     و. األخي نظم ب ي
  .  شاهدينأوالمختار 

  
   ١١٥المادة 

ى  إبطاء من يقبض عليه بموجب مذآرة توقيف يساق بال         ذي اصدر         إل ق ال ة في مرآز قاضي التحقي ة العام  النياب
ذآرة         ذي نظم الم ذا             إيصاال  المذآرة فتعطي الموظف ال ه وترسل ه سلم المدعى علي ر  بت ى  األخي  محل التوقيف     إل

  . باألمرالتحقيق علما وتحيط قاضي 
  

   ١١٦المادة 
دعوى        األصول اذا لم تراع     ذآرات ال ا لم ة قانون رة   والتوقيف غرم الكاتب خمسة وعشرون             واإلحضار   المعين لي

شكوى من               إلىويوجه عند االقتضاء تنبيه     .  بقرار من المحكمة   ةسوري ستهدفا لل ام والمحقق ويمكن ان ي  النائب الع
  . الحكام

  
   ١١٧المادة 

وع من  -١ ي آل ن واعف بيل أن ة س رر تخلي ام ان يق د استطالع رأي النائب الع ق بع رائم يمكن قاضي التحقي  الج
ك                      هالمدعى علي  ه ذل ا طلب من امالت آلم ع المع ه بحضور جمي د المدعى علي شرط ان يتعه اذ  اذا استدعاها ب  وبإنف

  . الحكم عند صدوره
  
ي   األقصى    اما اذا آانت الجريمة من نوع الجنحة وآان الحد      -٢ ة الت ب  للعقوب ستوجبها الح ان للمدعى    ست  سنة وآ

 هذه الفقرة التشمل من آان قد       أحكامعلى ان   . أيام سبيله بعد استجوابه بخمسة      إخالءعليه موطن في سورية وجب      
  .  بدون وقف التنفيذأشهر من ثالثة أآثر بالحبس أوحكم عليه قبال بجناية 

  
   ١١٨المادة 

دونها  أو سراح المدعى عليه بكفالة      إطالقتجب فيها تخلية السبيل بحق ، يجوز         التي ال  األحوال في   -١ وتضمن  .  ب
  : الكفالة 

  
  .  الحكم عند صدورهإلنفاذ ومثوله والمحاآمة حضور المدعى عليه معامالت التحقيق -أ
   : التالي تأدية المبالغ اآلتي ذآرها بالترتيب -ب
  



  . الشخصيعي  الرسوم والنفقات التي عجلها المد-أوال
  .  الر سوم والنفقات المتوجبة للدولة-ثانيا
  .  الغرامات-ثالثا

  
  .  لذوي االستحقاق بالمبالغ المبينة آنفااألولويةوتعطي هذه الكفالة -٢
  .  القاضي بتخلية السبيل مقدار الكفالة والمبلغ المخصص منه بكل من قسميهاالقرار يعين في -٣
  

   ١١٩المادة 
ه ان   خالءإاذا تبين بعد     بابا  سبيل المدعى علي ستلزم    أس ة ت ة هام ان لقاضي      أو إحضاره  طارئ د، آ ه من جدي  توقيف

ذه    .  تعديال لقراره  اإلحالة ، ولو آانت تخلية السبيل صادرة عن قاضي          األمرالتحقيق ان يصدر مذآرة بهذا       وفي ه
 وال يؤخر ذلك  إلغائها أو مذآرة التوقيف     لتثبيت اإلحالة قاضي   إلى إبطاء بال   األوراق عليه ان يرفع     األخيرةالحال  
  .  المذآرةإنفاذ

  
   ١٢٠المادة 

ة  آان نوع الجرم وفي جميع ادوار التحقيق         أيا للمدعى عليه والظنين والمتهم ان يطلبوا تخلية السبيل          -١  والمحاآم
  . ١٣٠ المادة أحكاموذلك مع مراعاة 

  
اء سب الحال وفي    ح اإلحالة قاضي أو قاضي التحقيق إلى يقدم الطلب  -٢ ة  أثن ى  المحاآم اظرة في    إل ة الن  المحكم

  . الدعوى
  
دعوى          أو بعد اصدار قرار الظن      اإلحالة قاضي   أو وال يحق لقاضي التحقيق      -٣ م بال د الحك  االتهام وال للمحكمة بع

  .  الدعوىإليه للمرجع الذي رفعت األمر يعود هذا وإنماالنظر في تخلية السبيل 
  
ق         اما اذا قضى الق    -٤ ة  أورار الصادر عن قاضي التحقي دم االختصاص فيبقى النظر في         اإلحال ة بع  عن المحكم

  .  ان تفصل مسألة االختصاصإلى المرجع الذي اصدر القرار وذلك إلىتخلية السبيل عائدا 
  

   ١٢١المادة 
د      المبينة في المادة السابقة يقدم طلب تخلية السبيل بموجب استدعاء ينظر ف            األحوالفي جميع    يه بغرفة المذاآرة بع

  . استطالع رأي النائب العام
  

   ١٢٢المادة 
ام من وصول                    -١ دأ بحق النائب الع ع وعشرين ساعة تب تئنافه خالل أرب سبيل يمكن اس ة ال  إن القرار بشأن تخلي

  .  قلمه للمشاهدة وبحق المدعي الشخصي والمدعي عليه من وقوع التبليغإلىاألوراق 
  
ذي      يقدم االستئناف بو   -٢ را  اسطة المرجع ال ستأنف  رأصدر الق ى  الم ة  قاضي  إل ان صادًا عن قاضي     اإلحال  إذا آ

  . ة إذا آان القرار صادرًا عن قاضي الصلح أو المحكمة البدائيةيالتحقيق أو من ينوب عنه والى المحكمة االستئناف
  

   ١٢٣المادة 
ؤدى ه    إخالءإذا آان    ة فت نادًا          السبيل المدعى عليه مقيداً بشرط الكفال ا اس دًا و إم ا نق ره إم ه أو من غي ة من ذه الكفال

  . على الدولة أو مضمونة من الدولة وإما ضمانة مصرفية أو عقارية أو تجارية بمقدار قيمة الكفالة
  

   ١٢٤المادة 
  . الإيص إذا آانت الكفالة ماًال نقديًا أو أسنادا على الدولة أو مضمونة منها فتودع صندوق الخزينة ويؤخذ بها -١
  
ذيل بوضع               اإليصال يبرز سند    -٢ ة الم ة العقاري ل    إشارة  أو آتاب الضمانة المصرفية أو سند الكفال  الحجز من قب

ة  دل      أمان ة المصدق من الكاتب الع ة التجاري ند الكفال اري أو س سجل العق ى  ال سبيل   إل ة ال رر تخلي ذي ق  المرجع ال
  . يه سراح المدعى علإلطالق النائب العام إلىفيسطر أشعار 

  
ارا في    من أخلي سبيله بكفالة أو بدون آفالة ملزم بأن يتخذ موطنًا             -٣ ي            مخت ة الت ق أو المحكم رة التحقي  مرآز دائ

  . قررت تخلية سبيله



  
   ١٢٥المادة 

ة   أو معامالت التحقيق إحدىإذا تخلف المدعى عليه بدون عذر مشروع عن حضور     سات المحاآم ل   أو جل م يمتث  ل
اذ م أصبح اإلنف سم  الحك ة األوللق ن حق الخزين ة م ن الكفال ة  ،  م ع المحاآم ال صدور بمن ن بح ه يمك ى أن أو عل

  .  من الكفالةاألول الحكم برد القسم أو بالتبرئة ان يقضى في القرار أو بعدم المسؤولية أوبسقوط الدعوى العامة 
  

   ١٢٦المادة 
ة    يسترجع الكفيل القسم الثاني من الكفالة اذا قضي بمنع المحا          -١ ة     أوآم دعوى العام سقوط ال دم المسؤولية   أو ب  بع
  .  بالتبرئةأو
 اما اذا قضي بالعقاب فيخصص القسم الثاني من الكفالة لتأدية الرسوم والنفقات والغرامات وفقا للترتيب المبين                 -٢

  .  الكفيلإلى وان بقي شيء فيرد ١١٨في المادة 
  

   ١٢٧المادة 
م   أودوق المال من تلقاء نفسه  صنإلى على النائب العام ان يبرز  -١  بناء على طلب المدعي الشخصي بيانا من القل

سم   صادرة الق ادة   األوليوجب م ا للم ة تطبيق ن الكفال ة ع  أو ١٢٥ م وم   نخالص صيل الرس م القاضي بتح  الحك
  . ١٢٦والنفقات المتوجبة للدولة والغرامة وفقا للفقرة الثانية من المادة 

  
صرفية -٢ ة الم ا الكفال ا    ام ة وفق ة والغرام ة للدول ات المتوجب وم والنفق ق بالرس ا يتعل ذ فيم ة فتنف ة التجاري والكفال

وال  المتبعة في تحصيل      لألصول ة  األم ة من المدعي الشخصي                  األميري ات المعجل ق بالرسوم والنفق ا يتعل  ، وفيم
  . بواسطة دائرة التنفيذ

  
   ١٢٨المادة 

دعوى           المادت أحكامان النزاع الذي ينشأ عن تطبيق        ه ال ذي   أوين السابقتين يفصله المرجع الموجودة لدي  المرجع ال
  . ذاآرة وبناء على استدعاء صاحب العالقةمال حكم بها وذلك في غرفة

  
   ١٢٩المادة 

ذآرة         أواذا دعي المدعى عليه المخلى سبيله وتخلف فلقاضي التحقيق            أو إحضار  المحكمة بحسب الحال اصدار م
  . توقيف بحقه

  
   ١٣٠المادة 

  .  يحال المتهم على محكمة الجنايات موقوفا بموجب مذآرة قبض-١
  
ه           -٢ رر توقيف د تق م يكن ق اء  وال تنفذ هذه المذآرة بحق من ل ق  أثن بيله     أو التحقي ي س د اخل ان ق اء  آ ق  أثن  أو التحقي

سه         ى المحاآمة انما يلزمه ان يسلم نف ى                إل وم واحد عل ة بي سة المحاآم ل جل ة قب ل  المحكم ى      ويظ  األق ا حت ل موقوف
  . صدور الحكم

  
ة                   -٣ ة  يفقد المتهم الحق الممنوح له بمقتضى الفقرة السابقة وتنفذ بحقه مذآرة القبض اذا طلب بالطريق ى  اإلداري  إل

ين             وم المع ام قلم المحكمة وتخلف بدون عذر مشروع عن الحضور في الي ا في     إلتم امالت المنصوص عليه  المع
  .  وما يليها٣٧٢المادة 

  
ا لقواعد                     أثناءز لمحكمتي الجنايات والنقض      يجو -٤ ك وفق تهم اذا استدعاهما وذل ي سبيل الم  نظر القضية ان تخل

ة           إخالءتخلية السبيل المنصوص عليها في هذا الفصل ، على انه اليجوز             ة نقدي تهم اال بكفال  مصرفية   أو سبيل الم
  .  بعد صدور الحكم بحقه غيابيا سلم نفسهأو سبيل المتهم الفار الذي قبض عليه إخالءآما اليجوز 

     .يستثنى من إخالء السبيل جرائم تزييف النقد وترويجه وسرقة السيارات في جميع أدوار المحاآمة 
م   شريعي رق ي المرسوم الت ا ف الجرائم المنصوص عليه ة ب ضايا المتعلق ي الق ا ف ام  ٣٧أم ه ١٩٦٦  لع   وتعديالت

  . يقترن إخالء سبيل المدعى عليه أو المتهم بمنع المغادرةأنجب المتضمن قانون العقوبات االقتصادية في
  

   ١٣١المادة 
ة              ا خالل ثالث يودع قاضي التحقيق النائب العام معامالت التحقيق لدى انتهائه منها فيعطي النائب العام مطالبته فيه

  . األآثر على أيام



  
   ١٣٢المادة 

ا   ف جرم ل اليؤل ق ان الفع ين لقاضي التحقي ه  وأاذا تب دعى علي اب الم ى ارتك ل عل م دلي م يق ه ل اه ان ع إي رر من  ق
  .  سراحه ان لم يكن موقوفا لداع آخربإطالق وأمرمحاآمته 

  
   ١٣٣المادة 

صلحية            أحال اذا تبين لقاضي التحقيق ان الفعل مخالفة ،          ة ال ى المحكم ه عل إطالق  وأمر  المدعى علي  سراحه ان   ب
  . آان موقوفا

  
   ١٣٤المادة 

صلحية          أحال قاضي التحقيق ان الفعل جنحة      اذا تبين ل   ة ال ى المحكم ين عل ة حسبما يكون الفعل من           أو الظن  البدائي
   . يستوجب الحبس بقي قيد التوقيفإليهفان آان موقوفا وآان الجرم المسند .  تلكأواختصاص هذه 

  
   ١٣٥المادة 

ا يطلق سراح الظنين اذا آانت الجنحة التستوجب الحبس          ه ان ي    وإنم ان              يلزم ة اذا آ ا في مرآز المحكم تخذ موطن
  . مقيما خارجا عنه

  
   ١٣٦المادة 

ى  الدعوى   أوراق مخالفة يلزم النائب العام ان يرسل        أو التي يظن بها في المدعى عليه بجنحة         األحوالفي جميع     إل
  .  مرفقة بقائمة مفرداتإياها إيداعه خالل يومين من إليهاقلم المحكمة العائدة 

  
   ١٣٧المادة 

ة وان       -١ ق ان الفعل جناي ة  اذا اعتبر قاضي التحقي ة  األدل ة  آافي رر     إلدان ه يق ه فان داع  المدعى علي ام   إي  النائب الع
  .  التحقيق في الحال الجراء المعامالت المبينة في فصل االتهامأوراق

  
ا  -٢ ه جاري دعى علي صادرة بحق الم ذآرة التوقيف ال ول م ى مفع ى ويبق صدر قاضي إل ة ان ي ي  اإلحال راره ف ق

  . الدعوى
  

   ١٣٨المادة 
ه                      ره ومحل والدت يجب ان تشتمل قرارات قاضي التحقيق المذآورة في هذا الفصل على اسم الظنين وشهرته وعم

 آافية ام ال على ارتكابه الفعل     أدلة وصفه القانوني وهل قامت      إليهوموطنه ومهنته وعلى بيان موجز للفعل المسند        
  . المذآور

  
   ١٣٩المادة 

  .  ان يستأنف قرارات قاضي التحقيقاألحوال للنائب العام في مطلق -١
واد               -٢ صادرة بمقتضى الم رارات ال ستأنف الق رارات   ١٣٤ و   ١٣٣ و   ١٣٢ و ١١٨ وللمدعي الشخصي ان ي  والق

  . المتعلقة بعدم االختصاص و آل قرار من شأنه ان يضر بحقوقه الشخصية
را   -٣ وى الق ستأنف س ه ان ي دعى علي يس للم ادة   ول ضى الم صادرة بمقت دم  ١١٨رات ال ة بع رارات المتعلق  والق

  . االختصاص
  

   ١٤٠المادة 
تئناف خالل -١ دم االس ع يق اعة أرب شرين س دئ وع رار  تبت غ الق ن تبلي ام م ب الع ه بحق النائ دعي إلي  وبحق الم

ه الموقوف من    الشخصي والمدعى عليه غير الموقوف من تبلغهما القرار في الموطن المختار وبحق المدعى عل    ي
  . تسلمه القرار

  
  .  وعشرين ساعة من صدور القرارأربع يجري التبليغ المبين في الفقرة السابقة خالل -٢
  

   ١٤١المادة 
تئناف  -١ ع االس ى يرف ة قاضي إل ل اإلحال ه األوراق وترس ادة  إلي ا لم صورة   ١٣٧ وفق تئناف ب ي االس ر ف  فينظ

  مستعجلة 



ل الت  -٢ ي مح ه ف دعى علي ى الم ف  يبق ىوقي ت قاضي إل ة ان يب تئنافه اإلحال ي اس ى أو ف د إل ضي مواعي  ان تنق
  . االستئناف المبينة آنفا

  
   ١٤٢المادة 

  . األمر على المدعي الشخصي غير المحق في استئنافه بتعويض للمدعى عليه اذا وجب اإلحالةيقضي قاضي 
  

   ١٤٣المادة 
تئنافية قاضيا              ة اس ة ليعين وزير العدلية لدى آل محكم تئناف          إلحال ضاة االس اره من ق اء      أو يخت ة بن  رؤساء البداي

  . على اقتراح النائب العام
  

   ١٤٤المادة 
ام  الدعوى خالل خمسة     يهيئعلى النائب العام ان      لة  األوراق من استالمه     أي ه  المرس ادتين   إلي  و ١٣٧ بموجب الم

ين       أثناء وفي األآثر التالية على أيام وان ينظم تقريره في الخمسة   ١٣٩ سوغ لكل من الظن دة ي ذه الم  المدعي  أو ه
  . الشخصي ان يقدم مايرغب من اللوائح على ان اليكون ذلك سببا لتأخير وضع التقرير

  
   ١٤٥المادة 

اد  في أو  على تقرير النائب العام ويفصل في المطالب الواردة فيه بقرار يتخذه في الحال      اإلحالةيطلع قاضي     ميع
  .  أيامثالثة

  
   ١٤٦المادة 

ات والجنح     األحوال في مطلق اإلحالة يتعين على قاضي     -١ ع الجناي  ان ينظر بناء على طلب النائب العام في جمي
   .والمخالفات المستفادة من التحقيق بحق االظناء المحالين عليه ولو لم يبحث عنها في قرار قاضي التحقيق

  
رار صدر عن        أثناء اإلحالة لقاضي   -٢ تئناف اي ق ولى        النظر في اس ق ان ينظر في الموضوع ويت  قاضي التحقي

  .  المبينة في هذا الفصللألحكام القرار المقتضي وفقا وإصداراتمام التحقيق 
  

   ١٤٧المادة 
شهود           ين وال ام اليجلب المدعي الشخصي والظن ة  قاضي    أم ق           اإلحال رر توسيع التحقي ق    أو ، اال اذا ق ام بتحقي  القي

التحقيق       أوه ان يتولى التحقيق بنفسه  جديد ، وفي هاتين الحالتين يحق ل       ام ب ذي ق ه القاضي ال ره  أو ان ينيب عن  غي
  . مـــــــن القضاة المختصين

  
   ١٤٨المادة 

  .  آافية التهام الظنيناألدلة في وقائع القضية ليرى هل الفعل جناية وهل اإلحالةيدقق قاضي 
  

   ١٤٩المادة 
ين لقاضي -١ ة اذا تب ين الاإلحال ل الظن ا  ان فع ف جرم ة ان أويؤل ه   األدل ع محاآمت رر من ه ق ة التهام ر آافي  غي

  . أخر سراحه حاال مالم يكن موقوفا بداع وإطالق
ين لقاضي  -٢ ة اذا تب ة  اإلحال ل مخالف رر  أو ان الفع ة ق ة  جنح ينإحال صلحية   الظن ة ال ى المحكم ة أو عل  البدائي

  . ستوجب عقوبة الحبس آان جنحة التأو آان الفعل مخالفة ان سراحه وأطلقالمختصة 
ان -٣ ل اذا آ انوني وقامت  الفع ة بحسب وصفه الق ة جناي ام أدل ة لالته ال آافي ة  أح ى محكم ين عل  القاضي الظن

  . الجنايات
  

   ١٥٠المادة 
ه  األوراق قرارا واحدا في الجرائم المتالزمة المستفادة من اإلحالةيصدر قاضي    إذا  المعروضة علي ان بعضها   ف  آ

  .  القضية برمتها على محكمة الجناياتأحال من نوع الجنحة األخروالبعض من نوع الجناية 
  

   ١٥١المادة 
  :  متالزمة الجرائمتكون 

  
  .  مجتمعينأشخاص اذا ارتكبها في آن واحد عدة - أوال



  .  مختلفة بناء على اتفاق فيما بينهموأماآن أوقات متعددون في أشخاص اذا ارتكبها -ثانيا 
  .  لتأمين بقائه بدون عقابأو وإآماله تمهيدا لوقوعه أو األخربعضها توطئة للبعض  اذا آان -ثالثا 
 في  أشخاص  جنحة قد اشترك عدة أو المستحصلة بواسطة جناية    أو المختلسة   أو المسلوبة   األشياء اذا آانت    -رابعا
  .  بعضهاأو آلها إخفائها

  
   ١٥٢المادة 

  . أمر بالقبض عليه اتهام الظنين ياإلحالة عندما يقرر قاضي -١
 تشتمل مذآرة القبض على اسم المتهم وشهرته وعمره ومحل والدته و موطنه ومهنته وعلى بيان موجز للفعل        -٢

  .  وعلى وصفه القانوني والنص الذي ينطبق عليهإليهالمسند 
  

   ١٥٣المادة 
رار      األمريدرج   ذا الق تهم   األمر  بالقبض في قرار االتهام ويتضمن ه ذا الم ل ه ى   بنق دى     إل ائن ل  محل التوقيف الك

  . محكمة الجنايات
  

   ١٥٤المادة 
ة                   اإلحالةيوقع قاضي    ة العام ة النياب  وإال قرار االتهام ، ويجب ان يتضمن هذا القرار اسم القاضي وخالصة مطالب
  . آان باطال

  
   ١٥٥المادة 

  رار قاضي التحقيق بالتخلية  التصديق على قأو المتضمن تخلية السبيل اإلحالةينفذ فور صدوره قرار قاضي 
  

   ١٥٦المادة 
اء            أو قد اصدر قراره باتهام الظنين       اإلحالةفي مطلق القضايا اذا لم يكن قاضي         أمر من تلق ه ان ي  بمنع محاآمته فل

ك               األوراق التعقبات وان يجلب     إجراءنفسه    ويجري التحقيقات سواء آان شرع فيها قبال ام لم يشرع وينظر بعد ذل
  . في المقتضى

  
   ١٥٧المادة 

نظم محضرًا                ألقوال اإلحالةيستمع قاضي    ه و ي ستجوب المدعى علي شهود و ي ة  ال ه        باألدل رائن الحاصلة لدي  و الق
  .  أو مذآرة توقيف بحسب مقتضى الحالإحضاريصدر مذآرة 

  
   ١٥٨المادة 

  . لةاإلحا من قاضي األوراق ابتداء من تسلمه أيامينظم النائب العام تقريره خالل خمسة 
  

   ١٥٩المادة 
واد   اإلحالة المتهم على محكمة الجنايات فيطبق قاضي       إحالة اذا تبين من التحقيقات المذآورة وجوب        -١ ام الم  أحك

  . ١٥٣ و١٥٢و١٤٩
ادة                إحالته رأى وجوب    وإذا -٢ ام الم ق أحك ة فيطب صلحية أو البدائي ة ال ه       ١٤٩ على المحكم ستبقي المدعى علي  وي

  . جنحة تستوجب عقوبة الحبس آان جرمه اذا موقوفًا
  

   ١٦٠المادة 
  .  على محكمة الجنايات و قائمة الشهود و يسلم صورة عنهابإحالته اإلحالةيبلغ المتهم قرار قاضي 

  
   ١٦١المادة 

شهود                أربعيرسل المتهم خالل     ة ال ام و قائم رار االته ى  و عشرين ساعة من تبليغه ق دى         إل ائن ل  محل التوقيف الك
  . تمحكمة الجنايا

  .  النيابة العامة في المدة المذآورةإلى المتعلقة بها األشياء الدعوى و أوراقو ترسل 
  

   ١٦٢المادة 
ة  لعدم آفاية إليه قد قرر منع محاآمة الظنين من اجل الفعل المسند      اإلحالة اذا آان قاضي     -١ م ظهرت   األدل ة  ث  أدل

  . انية على الدعوى و يجري تحقيقا مجددا فيها يده ثاإلحالةجديدة تؤيد التهمة بحق الظنين فيضع قاضي 



  
  .  قاضي التحقيق اذا آان قراره يمنع المحاآمةإلى األمر و يعود هذا -٢
  

   ١٦٣المادة 
ة     التي و المحاضر    األوراق الشهود و    إفادات الجديدة   األدلةيعد من    أنها تقوي ان من ش ة  لم تكن قد بحثت اذا آ  األدل

  .  ظهور الحقيقةإلىتؤدي  السير بالتحقيق في وجهة أو
  

   ١٦٤المادة 
ع     أو اإلحالة قاضي   إلى النائب العام فيبعث بها      إلى جديدة تقدم    أدلةاذا وجدت    رار من  قاضي التحقيق الذي اصدر ق

  . المحاآمة الجراء تحقيقات جديدة
  . له سبيأخلى هذا التحقيق مذآرة توقيف بحق المدعى عليه و لو آان قد أثناءو للقاضي ان يصدر 

  
   ١٦٥المادة 

  :  عن المحاآم الصلحية في الدعاوى الداخلة في اختصاصها آما يلي األحكامتصدر 
  
ذه                .  مبرمة اذا قضت بغرامة التزيد عن المائة ليرة سورية          -أ ستأنف ه ة ان ت ة العام ه يجوز للنياب ر ان ام غي  األحك

ام       آانت دعووإذا.  الخطأ في تطبيقه ا و تأويله    أولمخالفة القانون    ة مع دعوى الحق الع  أوى الحق الشخصي مقام
از  ا ج ا له األطرافتبع صادر فيه م ال تئناف الحك ا يخصه ، اس ل فيم دعويين ، آ تئناف .  ال ة االس صدر محكم وت

  . حكمها بصورة مبرمة
  
 على  أيام وتقبل الطعن بطريق االستئناف دون طريق النقض اذا قضت بالحبس لمدة عشرة              األولى في الدرجة    -ب
  ،  باحدى هاتين العقوبتين أو وبغرامة تزيد عن المائة ليرة سورية ألآثرا

  
نقض ، اذا         األولى في الدرجة    -ج  وتقبل الطعن بطريق االستئناف ، وحكم محكمة االستئناف يقبل الطعن بطريق ال

  . قضت بعقوبة اشد من العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة
  

   ١٦٦المادة 
  : لصلحية تحكم المحكمة ا

  
  .  في جميع المخالفات-آ
ا    األخرى في الجنح المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين          -ب ة  متى آانت هذه الجنح معاقبا عليه  باإلقام

  .  بها معاأو بالحبس مدة التتجاوز السنة أو بالغرامة أوالجبرية 
  :  في الجرائم اآلتية من قانون العقوبات -ج
  
  . ٢٢٠ بغيرها من الجرائم ، المنصوص عليها في المادة أو الحاصلة بالسرقة األشياء  وتصريفإخفاء -١
  . ٤١٣ من المادة األخيرة الجنحة المنصوص عليها في الفقرة -٢
  . ٦١٩القمار المنصوص في المادة -٣
  . ٦٣٤ سرقة المزروعات والمحصوالت المنصوص عليها في المادة -٤
  . ٦٣٤يها في المادة  السرقة العادية المنصوص عل-٥
  . ٧٢٧ و ٧٢٦ المنصوص عليهما في المادتين ألشجار وإتالف قطع -٦
  . ٧٢٨ تسميم الحيوانات المنصوص عليه في المادة -٧
  .  المحاآمة الصلحيةأثناء الشهادة واليمين الكاذبتان الحاصلتان -٨
  

   ١٦٧المادة 
ضاة           -١ وم ق ة             في المراآز التي اليوجد فيها قضاة تحقيق يق ضابطة العدلي تهم بوظائف ال صلح في منطق ذه  .  ال وبه

  .  وتوقيفوإحضارالصفة يحق لهم ان يصدروا مذآرات دعوة 
ذ               -٢ م عندئ ا فتكون له ضا خطي ق تفوي ا قاضي التحقي ي يفوضهم فيه دعاوى الت ات في ال  ويقومون بجميع التحقيق

وفين بحق        الحق بتخلي  أهمالسلطة التي خولها القانون لقاضي التحقيق ويكون         ر اخذ         أوة سبيل الموق ة من غي  بكفال
  . مطالبة النيابة العامة



غ للمدعي الشخصي    إلىاما قرار التخلية بكفالة فيرسل      .  ينفذ قرار التخلية بحق فور صدوره      -٣  النيابة العامة ويبل
   قلمها للمشاهدة إلى األوراقوال يبدأ ميعاد االستئناف بحق النيابة اال من وصول 

  .  الواردة في هذا القانون النافذة على قرارات قضاة التحقيقواألصول علة المراجعات القواعد  وتسري-٤
   قاضي التحقيق الذي يحق له إلى األوراق وبد االنتهاء من التحقيقات يحيل قضاة الصلح -٥
  

   ١٦٨المادة 
ة ضب                    أثناءاذا وقعت    نظم في الحال ورق صلح في اآم المدعى     المحاآمة جنحة من اختصاص قاضي ال ا ويح ط به

ه        وإذا. عليه ويقضي بالعقوبة القانونية فورا     ة الضبط والمدعى علي  آان الجرم خارجا عن اختصاصه يرسل ورق
  .  النائب العامإلىموقوفا 

  
   ١٦٩المادة 

على  للنظر فيها وتسري     أخرى في جميع الجنح التي لم يعين القانون محاآم          األولىتنظر المحكمة البدائية بالدرجة     
  .  من هذا القانون١٦٥ المنصوص عليها في المادة األصول التي تصدرها األحكام

  
   ١٧٠المادة 

ة  ت جنح ة أواذا وقع اء مخالف تمع   أثن ا واس ضرا به ة مح يس المحكم م رئ ة نظ اد المحكم ى انعق ه إل دعى علي  الم
  . األخيرةه في الدرجة والشهود وقضى في الحال بالعقوبات التي يستوجبها هذا الجرم قانونا ويكون حكم

  
   ١٧١المادة 

ام  المحالة عليها بمقتضى      أوتنظر المحكمة البدائية في الدعاوى الداخلة في اختصاصها المرفوعة امامها            ذا   أحك  ه
  . القانون

  
   ١٧٢المادة 

ة        وع الجنح ن ن ي م ي ه رائم الت ي الج ذلك ف ة وآ وع الجناي ن ن ي م ي ه رائم الت ي الج ات ف ة الجناي ر محكم تنظ
  . اإلحالةمتالزمة مع الجناية المحالة عليها بموجب قرار اتهام من قاضي ال
  

   ١٧٣المادة 
  ملغاة 

  
   ١٧٤المادة 
راد  احد  أو القضائية بمعرفة محضر     األوراقتبلغ   شرطة  أف ا   أو ال درك وفاق انون    لألصول  ال ة في ق  أصول  المعين

  . ا القانون الخاصة الواردة في هذاألحكامالمحاآمات الحقوقية مع مراعاة 
  

   ١٧٥المادة 
  .  ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصيةاإلثبات تقام البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق -١
  .  وجب التقيد بهذه الطريقةلإلثبات اذا نص القانون على طريقة معينة -٢
  .  اذا لم تقم البينة على الواقعة قرر القاضي براءة المدعى عليه-٣
  
   ١٧٦لمادة ا

  .  المحاآمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنيةأثناءال يجوز للقاضي ان يعتمد اال البينات التي قدمت 
  

   ١٧٧المادة 
  .  الخاصة بهاإلثبات قواعد إتباعاذا آان وجود الجريمة مرتبطا بوجود حق شخصي وجب على القاضي 

  
   ١٧٨المادة 

ضاب-١ ه ضباط ال ذي ينظم ضبط ال ون  يعمل بال ات المكلف ي الجنح والمخالف ام ف ساعدو النائب الع ة وم طة العدلي
  . باستثنائها حتى يثبت العكس

  .  بواسطة شهودأو العكس ان تكون البينة آتابية إثبات ويشترط في -٢
  

   ١٧٩المادة 



  : لكي تكون للضبط قوة اثباتية يجب 
  
  . مهام وظيفته ان يكون قد نظم ضمن حدود اختصاص الموظف واثناء قيامه ب-آ
  .  سمعها شخصياأو ان يكون الموظف قد شهد الواقعة بنفسه -ب
  .  ان يكون الضبط صحيحا في الشكل-ج
  

   ١٨٠المادة 
  .  اال آمعلومات عاديةاألخرىال قيمة للضبوط 

  
   ١٨١المادة 

  .  واقعة بالرسائل المتبادلة بين المدعى عليه ومحاميهإثباتال يجوز 
  

   ١٨٢المادة 
بطالن       ال يس  ة ال ة وغ تحت طائل ا يخالف            إقام ى م ة الشخصية عل ي يوجب           أو البين  يجاوز مضمون المحاضر الت

  . القانون اعتبارها والعمل بها حتى ثبوت تزويرها
  

   ١٨٣المادة 
  .  بحضور النائب العام والكاتبةالمحكمة البدائيتنعقد جلسات 

  
   ١٨٤المادة 

  . دعواه موطنا له في مرآز المحكمة وان يوضح فيه شكواهعلى المدعي الشخصي ان يتخذ في استدعاء 
  

   ١٨٥المادة 
در              سة ان يق ل موعد الجل شفا     أو الحاصلة    األضرار لرئيس محكمة البداية قب ة  أو ان يجري آ ستعجلة   أي ة م  معامل

  .  بواسطة غيره اذا طلب المدعي الشخصي ذلكأو وذلك بنفسه أخرى
  

   ١٨٦المادة 
ة       تبلغ مذآرة الدعوى     -١ ام قبل موعد المحاآمة بثالث ى    أي ل  عل ا  تضاف    األق ة        إليه ك تحت طائل سافة وذل ة الم  مهل

  .  هذا الميعادءانقضابطالن الحكم اذا صدر غيابيا قبل 
  .  دفاعأو اي دفع إيراد ببطالن الحكم في بدء المحاآمة االعتراضية قبل اإلدالء ويجب -٢
  

   ١٨٧المادة 
نحة غير المعاقب عليها بالحبس ان يحضر بواسطة وآيل ، مالم تقرر المحكمة             يسوغ للمدعى عليه في دعاوى الج     

  حضوره بالذات 
  

   ١٨٨المادة 
ه -١ دعى علي م يحضر الم ى اذا ل ه حسب  إل ة ل دعوى المبلغ ذآرة ال ي م ين ف ساعة المعين وم وال ي الي ة ف  المحكم

  . ةبالصورة الغيابي يحاآم األصول
د         األصول عى عليه اذا تبلغ مذآرة الدعوة شخصيا حسب          تعتبر المحاآمة وجاهية بحق المد    -٢ م يب م يحضر ول  ول

  . عذرا مشروعا
  

   ١٨٩المادة 
دعي   ضر الم دعىأو اذا ح ان     الم بب آ ا ألي س سحب منه م ان ة ث ه المحاآم د   أو علي ة بع ن المحاآم اب ع  اذا غ

  .  بحقهوجاهية المحاآمة جلساتها تعتبر إحدىحضوره 
  

   ١٩٠المادة 
ام           إجراءها تعتبر باطلة مالم تقرر المحكمة       وإالة عالنية   تجري المحاآم  ى النظام الع داعي المحافظة عل  أو سرا ب

  .  من حضور المحاآمةاألحداث منع األحوال ويمكن في جميع األخالق
  

   ١٩١المادة 



م والمدعي    الضبط ان وجدت ويوضح النائب العا      وأوراق اإلحالةعند البدء في المحاآمة يتلو آاتب المحكمة قرار         
ستمع  أوالشخصي  ه وي دعى علي ستجوب الم م ي دعوى ث ائع ال ه وق ادة وآيل يهم بحضور إلف شهود وتعرض عل  ال

  . الفريقين المواد الجرمية
  

   ١٩٢المادة 
ة احد      أوبعد ان يسأل رئيس المحكمة الشاهد عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه وهل هو متزوج                  في خدم

ادة                  من ذوي قرب   أوالفريقين   ع الحال دون زي شهد بواق أن ي ين ب ه اليم دون   أواه وعن درجة القرابة يحلف  نقصان وي
  . جميع ذلك في محضر المحاآمة

  
   ١٩٣المادة 

ق المصاهرة وزوجه        وأخواته وإخوته المدعى عليه وفروعه     أصولالتقبل شهادة    تهم عن طري م في درج  ومن ه
ه فال       أودون ان يعترض عليها المدعي الشخصي         حتى بعد الحكم بالطالق ولكن اذا سمعت شهادتهم           المدعى علي

  . تكون باطلة
  

   ١٩٤المادة 
رة سورية وان    إلى تقضي عليه بغرامة من خمسة وعشرون ليرة اناذا دعي الشاهد ولم يحضر فللمحكمة   ة لي  مائ

  . تستحضره بالقوة
  

   ١٩٥المادة 
ه         وم علي شاهد المحك ة اذا حضر ال دى  بالغرام ا       عذرا مشر  وأب ه منه ة ان تعفي ان للمحكم ه آ ويحق  . وعا عن غياب

ذات       ة ، ان يحضر بال دي عذره ويطلب       أوللشاهد ، وان لم يطلب ثاني ل لكي يب ه  بواسطة وآي ة   إعفائ  من الغرام
  . وتبت المحكمة في طلبه في غرفة المذاآرة

  
   ١٩٦المادة 

ه             م            يبدي المدعي الشخصي مطالبه والنائب العام مطالبته والمدعى علي ك تحك د ذل ا وبع ال دفاعهم والمسؤول بالم
  . ةالجلسة التالي في أوالمحكمة في الحال 

  
   ١٩٧المادة 

سند -١ ه ارتكب الجرم الم دعى علي ه اذا ثبت ان الم سه إلي م نف ي الحك ة وقضت ف ة بالعقوب ه المحكم  حكمت علي
  . بااللزامات المدنية

ذه        ويسوغ للمحكمة ان تقرر في الوقت ذاته للمدعي ال  -٢ ا له ا من التعويضات ويكون حكمه شخصي مقدارا مؤقت
  . الجهة معجل التنفيذ

  
   ١٩٨المادة 

ا          ه           أواذا تبين ان الفعل اليؤلف جرم ة عدم مسؤولية المدعى علي ررت المحكم ه ق ريء من ه ب  أو ان المدعى علي
  .  براءته وقضت في الوقت ذاته بطلب المدعى عليه التعويضأعلنت

  
   ١٩٩المادة 

ة           اذ -١ وع المخالف دة     أوا آان الفعل من ن ى  الجنحة العائ ام       إل م يطلب النائب الع صلحية ول ة ال  المدعي  أو المحكم
ةالشخصي  دعوى إحال ى ال ة  إل ضت المحكم صلحية ، ق ة ال اس المحكم د  بأس التعويض الشخصي عن ضية وب  الق

   . اذا آانت الجريمة من نوع المخالفةاألخيرةاالقتضاء ويكون حكمها بالدرجة 
  
ضت       -٢ ة ق ة البدائي صاص المحكم ن اخت ة م ا لجنح ل مالزم ان الفع ا اذا آ ل   ةالمحكم ام د قاب م واح ا بحك  فيه

  . االستئناف
  

   ٢٠٠المادة 
ه  المحكمة المدعى عليه على قاضي التحقيق العائدة         أحالتاذا ا آان الفعل جناية       د          إلي دعوى ق دعوى اذا آانت ال  ال

ة                لديها مباشرة اما اذا آانت     أقيمت ق اآتفت المحكم رار من قاضي التحقي إعالن  قد وردت عليها بموجب ق  عدم  ب
ين المرجع ويبقى          ة تعي اختصاصها ، ويحل الخالف على االختصاص عند اآتساب حكمها الدرجة القطعية بطريق

  .  مذآرة توقيفبإصدارلها الحق في آال الحالتين 



  
   ٢٠١المادة 

رار                    قلاأل اذا قضت المحكمة بالحبس سنة على        -١ ه بق ذآرة توقيف بحق المدعى علي رر اصدار م  آان لها ان تق
  . األسبابمفصل 

  .  استئنافاأو اقل من سنة اعتراضا إلى تبقى مذآرة التوقيف نافذة وان خفضت العقوبة -٢
  

   ٢٠٢المادة 
  .  من قانون العقوبات١٣٦ المادة ألحكام يحكم برسوم ونفقات الدعوى وفقا -١
  .  بعضها اذا اتضح حسن نيتهأولمدعي الشخصي الذي خسر الدعوى من الرسوم والنفقات آلها  اإعفاء يمكن -٢
  

   ٢٠٣المادة 
ا الفعل             الموجبة واألسبابيجب ان يشتمل الحكم النهائي على العلل         ق عليه  له وان تذآر فيه المادة القانونية المنطب

  . وهل هو قابل االستئناف ام ال
  

   ٢٠٤المادة 
  . اضي مسودة الحكم قبل تفهيمه ،ويوقعها الكاتب غب تالوته يوقع الق-١
رة سورية واستهدف القاضي                       وإذا-٢ ة لي ى مئ رة حت  آان الحكم خاليا من التوقيع غرم الكاتب خمسة وعشرون لي

  . للشكوى من الحكام
  .  يتلو القاضي حكمه في جلسة علنية-٣
ام باألح في سجل المحكمة الخاص      هبعد صدور  يسجل الحكم    -٤ م مع   أصل  ويحفظ    ك دة   أوراق الحك دعوى العائ  ال
  . إليه

  
   ٢٠٥المادة 

ذي      إليها تضاف  أيامللمحكوم عليه غيابيا ان يعترض على الحكم في ميعاد خمسة            وم ال داء من الي سافة ابت  مهلة الم
ا بو         أصدرت المحكمة التي    إلىيلي تاريخ تبلغه الحكم وذلك باستدعاء يرفعه         ا مباشرة وام م ام ة     الحك اسطة محكم

  . موطنه
  

   ٢٠٦المادة 
  .  يرد االعتراض الوارد بعد انقضاء الميعاد المبين في المادة السابقة-١
ذات -٢ ه بال وم علي غ المحك م يبل ا اذا ل امالت أو ام ستدل من مع م ي اذه ل ى إنف م بصدوره يبق ه عل وم علي  ان المحك

  .  بالتقادمالعقوبة سقوط مقبوال حتى ضاالعترا
  

   ٢٠٧المادة 
سة             ه الجل وم علي ى يرد االعتراض اذا لم يحضر المحك ة االعتراضي    األول ول          أو ةللمحاآم رر قب ل ان يتق  تغيب قب

  . اعتراضه شكال
  

   ٢٠٨المادة 
اة  -١ ع مراع ن م م يك ه ل ابي آأن م ا لغي ر الحك راض شكال اعتب ل االعت ام اذا قب ادةأحك ذآرة ٢٠٠ الم ة بم  المتعلق

   .التوقيف الصادرة عن المحكمة
  .  ويحكم على المدعى عليه برسوم ونفقات المحاآمة الغيابية اال اذا ظهر محقا في اعتراضه-٢
  

   ٢٠٩المادة 
 المبينة فيما   لألصول يسوغ استئنافه وفقا     وإنما اليسوغ االعتراض على الحكم الغيابي القاضي برد االعتراض          -١
  . بعد
  . األول ويشمل هذا االستئناف الحكم الغيابي -٢
  
   ٢١٠لمادة ا

  .  المبينة فيما بعدلألصول يسوغ استئنافه وفقا وإنماال يقبل الحكم الغيابي الصادر بمثابة الوجاهي االعتراض،
  

   ٢١١المادة 



   الصادرة خالله باألحكام النيابة العامة جدوال إلىفي ختام آل شهر ترسل المحكمة 
  

   ٢١٢المادة 
  : تقبل الطعن بطريق االستئناف -
  
  .  الفاصلة بأساس الدعوىحكاماأل -١
  . األسباب بغير ذلك من أو برد الدعوى لسقوطها بالتقادم أو الصادرة بعدم االختصاص األحكام -٢
  .  القرارات الصادرة برد الدفع بعدم االختصاص-٣
  

   ٢١٣المادة 
ا خال -١ ي م ام ف صادرة األحك رارات ال تئناف الق ل اس سابقة ال يقب ادة ال ي الم ذآورة ف ماع  الم د س دفع بع رد ال  ب

 وقرارات القرينة وغيرها من القرارات      اإلعداديةو القرارات   . األسباب بغير ذلك من     أوالدعوى بسقوطها بالتقادم    
  .  ومع هذا الحكماألساس سير الدعوى اال بعد صدور الحكم في أثناءالتي تصدر 

  
  .  القرارات ومع هذا الحكمإنفاذ وال يعتبر -٢
  

   ٢١٤المادة 
  .  المنصوص عليها في باب االستئنافواألصولري االستئناف وفقا للقواعد يج
  

   ٢١٥المادة 
  .  الينفذ الحكم قبل انقضاء ميعاد االستئناف وال قبل البت في االستئناف عند وقوعه-١
  
ذ   بعقوبة الحبس مع وقف ا  أو بالبراءة األولى آان المدعى عليه موقوفا وقضت المحكمة الدرجة     اذا اما -٢  أولتنفي

ور  أطلق قضت بعقوبة الحبس وإذا.  سراحه فور صدور الحكم وبالرغم من استئنافه       أطلقبالغرامة   اذ  سراحه ف  إنف
  . العقوبة

  
   ٢١٦المادة 
   : اآلتية األحكام المنصوص عليها في الباب السابق مع مراعاة واألصول محاآم الصلح القواعد أمامتطبق 

  
   ٢١٧المادة 

رد  -١ دما ت غ      راقأو عن دعوة فتبل ذآرات ال ا م نظم آاتبه ة ي ى المحكم ضية عل ى الق دعي   إل ه والم دعى علي  الم
  . الشخصي والمسؤول بالمال وتترك لكل منهم صورة عنها

  .  مهلة المسافة اذا وجدتإليه وعشرين ساعة تضاف أربع التحرر مذآرة الدعوة لميعاد يقل عن -٢
  . فين للمحاآمة في اليوم والساعة المعينين في مذآرة الدعوى المستعجلة يجوز دعوة الطراألحوال وفي -٣
ه في   لألصول للمدعي الشخصي ان يوضح دعواه اما باستدعاء يقدمه وفاقا   -٤  واما بضبط ينظمه القاضي ، وعلي

  . آل حال ان يتخذ موطنا له في مرآز المحكمة
  

   ٢١٨المادة 
ى عهما على موعد الجلسة دون ما حاجة          المحكمة لمجرد اطال   إلىللطرفين الخيار في الحضور      ذآرة     إل ا م  تبلغهم

  . الدعوى
  

   ٢١٩المادة 
ى للشخص المدعو   ذات    إل ة ان يحضر بال ه اذا آانت     أو المحكم يال عن ال  يرسل وآ سندة  األفع ه  الم ستوجب  إلي  الت

  . الحبس
  

   ٢٢٠المادة 
ب  -١ و الكات ة يتل ي المحاآم دء ف د الب ستمع اأوراق عن ضبط ان وجدت وي دعي الشخصي  ال ب الم لقاضي لمطال

  .  الشهودوإلفادات المدعى عليه وأقوال
  .  األآثرعلى في الجلسة التي تليها  أونفسها تصدر المحكمة حكمها في جلسة المحاآمة -٢
  



   ٢٢١المادة 
  . اذا آان الجرم خارجا عن اختصاص قاضي ا لصلح فيقرر عدم اختصاصه ويودع الدعوى النائب العام

  
   ٢٢٢المادة 

صدقه                              ه وي غ يدون ند التبلي ل س ابي بتصريح في ذي م الغي ى الحك يجو للمحكوم عليه اذا آان موقوفا ان يعترض عل
  . المولج بالتبليغ

  
   ٢٢٣المادة 

  . األولى الصادرة عن محاآم الصلح بالدرجة األحكام تقبل االستئناف -١
  . قض فقط فهي قابلة للناألخيرة الصادرة عنها بالدرجة األحكام اما -٢
  

   ٢٢٤المادة 
ه        أو الدعوى فور انقضاء ميعاد االستئناف       أوراق النيابة العامة    إلىيرسل قاضي الصلح      النقض بحق المدعى علي
  . والمدعي الشخصي

  
   ٢٢٥المادة 

  :  الموجزة اآلتي بيانها األصول السير وأنظمة البلدية والصحية األنظمةتجري في مخالفة 
  

   ٢٢٦المادة 
ة -١ وع مخالف د وق ة عن ة  لألنظم ة تكديري ستوجب عقوب ت ت واء آان ذآورة س ضبط أو الم ة ال ة ترسل ورق  جنحي

  .  قاضي الصلح فيحكم بالعقوبة التي يستوجبها الفعل قانونا بدون دعوة المدعى عليهإلىالمنظمة بها 
  
  . صر من ذلك مالم يوجب القانون ميعادا اقأيام يصدر قاضي الصلح حكمه في ميعاد عشرة -٢
  

   ٢٢٧المادة 
  .  الضبط الموافقة ألصول تنظيمهاأوراقيأخذ قاضي الصلح بصحة الوقائع المثبتة في 

  
   ٢٢٨المادة 

  . يشتمل القرار القاضي بالعقوبة على ذآر الفعل ووصفه والمادة القانونية المنطبقة عليه
  

   ٢٢٩المادة 
  . عادية للتبليغ ولطرق المراجعة الاألحكام تخضع هذه -١
ا              إليه للمحكوم عليه ان يعترض على القرار المبلغ         -٢ رار يصدر وفق ام  وللنائب العام ان يعترض على آل ق  ألحك

  . هذا الفصل
راض     -٣ ه في االعت  اال انه يحق للمحكوم عليه ان يعترض بتصريح يدون على سند التبليغ آما ان له ان يسقط حق

  . قبل انقضاء الميعاد
  . ضه ألي سبب زيدت العقوبة المحكوم بها حتما بمقدار نصفها رد اعتراوإذا -٤
  

   ٢٣٠المادة 
  .  الموجزة المنصوص عليها في هذا الفصل عندما يكون في الدعوى مدع شخصياألصولالتطبق 

  
   ٢٣١المادة 

ام من قبض عليه بجنحه مشهودة احضر          ى المحك                 أم ضاء عل د االقت ا عن ه موقوف ستجوبه ويحيل ام في ة   النائب الع م
  .  البدائية المختصة ليحاآم لديها في الحالأوالصلحية 

  
   ٢٣٢المادة 

  .  و ابلغ الموقوف موعدهااألآثر اليوم التالي على إلى الجلسة أرجئت انعقاد المحكمة في الحال تعذر اذا
  

   ٢٣٣المادة 



ة              ضابطة العدلي فاها بواسطة موظفي ال شهود ش شرطة و  أويدعو النائب العام ال راد ال شهود أن     أف ى ال درك و عل ال
  . ١٩٤يلبوا الدعوة تحت طائلة الغرامة المنصوص عليها في المادة 

  
   ٢٣٤المادة 

  . األآثراذا استمهل المدعى عليه للدفاع فللمحكمة أن تمهله ثالثة أيام على 
  

   ٢٣٥المادة 
م ان          ر جاهزة للحك دعوى غي ة  ترجئ للمحكمة اذا رأت ان ال ى  المحاآم ق سراح     أقرب موعد مم  إل كن و ان تطل

  . بدونهاأو المدعى عليه اذا ارتأت ذلك بكفالة 
  

   ٢٣٦المادة 
و   أطلق بالغرامة  أو بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ       أواذا قضت المحكمة بالبراءة       سراح المدعى عليه في الحال ول

  . استؤنف الحكم
  

   ٢٣٧المادة 
  . اضي الصلح بالوظائف المنوطة بالنائب العام في هذا الباب في المراآز التي ال يوجد فيها نيابة عامة يقوم ق-١
  . عليه النائب العام الموقوف بدون استجوابأحال ويقوم بها أيضًا في المراآز التي يوجد نيابة عامة اذا -٢
  
  
  

  البـــاب الســابـع 
   األحداث محـاآـم أمام المحــاآمـات أصول

  
  ــــــــاة   ملغ٢٤٩ - ٢٣٨المادة المــــــــواد 

   ٢٥٠المادة 
  .  االستئناف من حق النائب العام والمدعي الشخصي والمدعى عليه والمسؤول بالمال-١
  .  تلزم النيابة العامة باستئناف الحكم اذا استأنفه المدعى عليه-٢
  

   ٢٥١المادة 
تئناف بموجب استدعاء         -١ ى  يرفع االس ا ب         إل ا مباشرة وام تئناف المختصة ام ة االس ي     محكم ة الت واسطة المحكم

ان          أيام الحكم المستأنف في ميعاد عشرة       أصدرت ه ان آ اريخ تبليغ ا وت ان وجاهي  من اليوم الذي يلي صدوره ان آ
  .  الميعاد المذآور مهلة المسافةإلىويضاف .  بمثابة الوجاهيأوغيابيا 

  
  .  ويرد االستئناف شكال اذا قدم بعد هذا الميعاد-٢
  
ان                          وللنائب العام ان     -٣ م ان آ اريخ صدور الحك ي ت ذي يل وم ال ه من الي دأ بحق يستأنف الحكم في الميعاد نفسه ويب

  .  ديوان النيابة ان آان صادرا عن قاضي الصلحإلى األوراق محكمة بدائية وتاريخ وصول نصادرا ع
  
ا                         -٤ ام والكاتب وتصدر حكمه يس وقاضيين بحضور النائب الع تئناف من رئ ة االس  اآلراء اعبإجم  تنعقد محكم

  . اوبغالبيتها
  

   ٢٥٢المادة 
ي   اذا استأنف فريق في الدعوى الحكم في         اد المع ا في                 نالميع تئنافا تبعي دم اس ه ان يق ستأنف علي ان للم سة   أول آ  جل

  . إليهايدعى 
  

   ٢٥٣المادة 
تئناف ب إلى الدعوى أوراق مع أرسلته األولى محكمة الدرجة إلىاذا قدم االستئناف    واسطة النائب    قلم محكمة االس

ة    دة ثالث ي م ام ف امالع ام      أي أمر النائب الع ا فيرسل ب ه موقوف دعى علي ان الم ه ، وان آ اريخ تقديم ى من ت  محل إل
  . التوقيف الكائن لدى محكمة ا الستئناف

  



   ٢٥٤المادة 
  . ئناف االستوأسباب المحكمة تقريرا في الدعوى يبين فيه وقائعها وماهية الحكم المستأنف أعضاءينظم احد 

  
   ٢٥٥المادة 

دفاع                              ام ول ة النائب الع وال المدعي الشخصي ولمطالب ة ألق ستمع المحكم ة ت سة المحاآم ر في جل الوة التقري بعد ت
  . ١٩٦ المادة ألحكامالمدعى عليه والمسؤول بالمال وفقا 

  
   ٢٥٦المادة 

الم يكن       ان استئناف النائب العام ينشر الدعوى بجميع جهاتها لدى محكمة االستئناف           -١ ة     ىواردا عل   م ة معين  جه
  . منها فيقتصر مفعوله على هذه الجهة

  .  زيادة التعويضأو تشديد العقوبة إلى اما استئناف المدعى عليه والمسؤول بالمال فال يمكن ان يؤدي -٢
  . وال يجوز للمدعي الشخصي ان يستأنف اال الفقرة من الحكم المتعلقة بالتعويضات الشخصية-٣
  

   ٢٥٧المادة 
تئنافية        ة االس ام تجري في المحاآم واد    أحك سابقة المتعلق    الم زوم             ةال ائي وبل م النه صيغة الحك ة وب ة المحاآم  بعالني

  . الرسوم والنفقات وبفرض العقوبات وباالعتراض على الحكم الغيابي
  

   ٢٥٨المادة 
ؤولية المدعى عليه وقضــت اذا قضت المحكمة بفسخ الحكم المستأنف لعلة ان الفعل اليؤلف جرما قررت عدم مس           

  . فـــــي الوقت ذاته بطلبه المتعلق بالتعويض
  

   ٢٥٩المادة 
ه                        -١ ذآرة توقيف بحق المدعى علي ررت اصدار م  اذا قضت المحكمة بفسخ الحكم المستأنف لكون الفعل جناية ق

ال  ضى الح هبحسب مقت د  وإحالت دعوى ق ت ال ق اذا آان ى قاضي التحقي دى مأقيمت عل رة ل ة  مباش ة الدرج حكم
  . األولى

  
ى  محكمة الدرجة إلى اما اذا آانت الدعوى قد وردت   -٢ ة        األول ق اآتفت محكم رار مكن قاضي التحقي  بموجب ق

  .  مذآرة توقيفبإصدار عدم اختصاصها ويبقى لها الحق في هذه الحال بإعالناالستئناف 
  
  . رجة القطعية بطريقة تعيين المرجع ويحل الخالف على االختصاص عند اآتساب الحكم االستئنافي الد-٣
  

   ٢٦٠المادة 
  .  الدعوىأساس ألي سبب آخر قضت المحكمة في أو اذا فسخ الحكم لمخالفة القانون -١
 اذا تضمن الحكم المستأنف انه قابل لالستئناف ولم يكن آذلك ، بل قابال للنقض، قررت المحكمة رد االستئناف            -٢

رار         ويبقى للمستأنف الحق في نقض ال      اريخ صدور ق حكم المستأنف في الميعاد القانوني ويبدأ من اليوم الذي يلي ت
  .  تبليغه اذا آان غيابياأوالرد 

  
   ٢٦١المادة 

ه     لألصوليجوز االعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة االستئنافية وفقا         اد النصوص علي  وفي الميع
  . حكمة البدائيةلالعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن الم

  
   ٢٦٢المادة 

  .  الصادرة عن المحاآم االستئنافية تقبل النقضاألحكام -١
  .  المحددة للنقض في هذا القانونواألصول تطبق في النقض القواعد -٢
  

   ٢٦٣المادة 
ه احد                إلىيستجوب رئيس محكمة الجنايات المتهم حال وصوله         ه ان ينيب عن ة ول ذه المحكم   محل التوقيف لدى ه

  . قضاة محكمته الجراء هذه المعاملة
  

   ٢٦٤المادة 



  . يدير رئيس محكمة الجنايات الجلسة ويتخذ التدابير الالزمة لحسن سير المحاآمة
  

   ٢٦٥المادة 
ي                         -١ دابير الت ع الت سه جمي اء نف  يتمتع رئيس محكمة الجنايات بسلطة يكون له بمقتضاها الحق في ان يتخذ من تلق

  .  الحقيقيةيراها مؤدية الآتشاف
  . األمر وشرفه بذل غاية جهده في سبيل هذا ضميره إلى ويكل القانون -٢
  

   ٢٦٦المادة 
ة             -١ و بطريق سماعه ول ان ل ا اي شخص آ  األوراق وان يطلب  اإلحضار  للرئيس ان يجلب قبل المحاآمة واثناءه

ياء  ك من    واألش ه ذل ين ل ة سواء تب ور الحقيق دارا لظه ي تكون م ادة  الت تهمإف شهود أو الم سماع .  ال ه ان ينيب ل ول
  .  قاضي التحقيق التابعين لهةمرآز المحكمالشهود الذين يقيمون خارج 

  
ام          إلفادتهم الذين يجلبون على هذه الصورة يستمع        واألشخاص -٢  أو على سبيل المعلومات اذا اعترض النائب الع

  .  المدعي الشخصي على سماعهم محلفينأوجهة الدفاع 
  

   ٢٦٧المادة 
  .  المحاآمة على غير طائلأمدعلى الرئيس ان يرد آل طلب من شأنه ان يطيل 

  
   ٢٦٨المادة 

سه         ام بنف ه        أويتولى النائب الع رار             أو بواسطة احد وآالئ واردة في ق الجرائم ال ين ب ى المتهم ه االدعاء عل  معاوني
رار ا               . االتهام ال خارجة عن منطوق ق ين بأفع ى المتهم دعي عل ه ان ي سوغ ل ام  وال ي اطال    وإالالته ان ادعاؤه ب  آ

  . واستهدف للشكوى من الحكام عند االقتضاء
  

   ٢٦٩المادة 
ه                 ام ان يصرف اهتمام رار االته ام يجب على النائب العام حالما يصله ق امالت    إلتم ة  المع اذ الوسائل    األولي  والتخ

  . الالزمة الجراء المحاآمة في الموعد المعين لها
  

   ٢٧٠المادة 
  . العام جلسات المحاآمة وتفهيم الحكميحضر النائب 

  
   ٢٧١المادة 

ه في محضر                         ة ان تثبت مطالب ى المحكم يطلب النائب العام باسم القانون من المحكمة مايرتأيه من المطالب ،وعل
  . المحاآمة وتبت فيها

  
   ٢٧٢المادة 

دون الكاتب ملخصها في مح                   فاها في ة  يبدي النائب العام مطالبته في جلسة المحاآمة ش ة    . ضر المحاآم ا المطالب ام
  . التي يبديها آتابة فتكون موقعة منه

  
   ٢٧٣المادة 

تهم       إلى األوراقبعد ورود    ى  قلم المحكمة ووصول الم أربع وعشرين              إل ديها ب ائن ل  ىساعة عل    محل التوقيف الك
  .  القاضي المستناب عنه المتهمأو يستجوب الرئيس األآثر

  
   ٢٧٤المادة 

رئيس          أو يسأل الرئيس    -١ ه ال د فعل عين ل  أوالقاضي المستناب المتهم هل اختار محاميا للدفاع عنه فان لم يكن ق
  .  آانت المعامالت الالحقة باطلة حتى ولو عينت المحكمة له محاميا خالل المحاآمةوإالنائبه محاميا في الحال 

  
  ه االحتجاج ببطالن المعامالت السابقة  اما اذا اختار المتهم محاميا له بعد الشروع في المحاآمة فال يسوغ ل-٢
  

   ٢٧٥المادة 
  .  التي يرى من ورائها فائدة للدفاعاألوراقلوآيل المتهم ان ينسخ على نفقته 



  
   ٢٧٦المادة 

دعاوى         أواذا صدر بحق مرتكبي الجرم الواحد        د ال رر توحي ة ان يق رئيس المحكم ستقلة فل  بعضهم قرارات اتهام م
  . قاء نفسه واما بناء على طلب النائب العامالمتعلقة بهم اما من تل

  
   ٢٧٧المادة 

سه                             اء نف رر من تلق ة ان يق رئيس المحكم ة فل ر متالزم ام عدة جرائم غي رار االته ى طلب    أواذا تضمن ق اء عل  بن
  . األخرالنائب العام ان ال يحاآم المتهمون بادئ ذي بدء اال عن بعض هذه الجرائم دون البعض 

  
   ٢٧٨المادة 

  .  القوة المسلحة لمنعه من الفرارأفراد محكمة الجنايات طليقا يرافقه أماممثل المتهم  ي-١
  .  ووالدتهإقامته يسأل الرئيس المتهم عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته ومحل -٢
ة   -٣ رر المحكم م تق ا ل ة م ة عالني ا  تجري المحاآم ام  إجراءه ى النظام الع داعي المحافظة عل  األخالق أو سرا ب
  .  ان يمنع القصر من حضور المحاآمةاألحوالمة ولرئيس المحكمة في مطلق العا
ة          -٤ ة    وإال يدون آاتب المحكمة وقائع المحاآمة في محضر الجلسة ويوقعه مع الهيئة الحاآم  غرم الكاتب بالغرام

   ٢٠٤المنصوص عليها في المادة 
  

   ٢٧٩المادة 
  . وان يلقي دفاعه باعتدالينبه الرئيس وآيل المتهم اال يخل بحرمة القانون 

  
   ٢٨٠المادة 

رار قاضي              إلى ينبه الرئيس المتهم ان يصغي       -١ تالوة ق ة  آل ماسيتلى عليه ويأمر آاتب المحكمة ب ة   اإلحال  وورق
  . االتهام

  .  التي سترد بحقهاألدلة إلى بأن ينتبه إليه ويوعز إليه وبعد ذلك يلخص الرئيس للمتهم مآل التهمة الموجهة -٢
  
   ٢٨١ادة الم

ا آاتب                       أسباب يوضح النائب العام     تهم فيتلوه ة شهوده وشهود المدعي الشخصي والم الوة قائم ام ويطلب ت  االته
  . المحكمة

  
   ٢٨٢المادة 

ى اليجوز ان تشتمل القائمة      ام            األعل غ النائب الع ذين ابل شهود ال تهم        أو ال تهم   أسماءهم  المدعي الشخصي الم  ومهن
ى  أسماءهم بلغ المتهم    الشهود الذين ا   أووموطنهم   أربع وعشرين ساعة            إل شهود ب ل سماع ال ك قب ام وذل  النائب الع

  . ٢٦٦ بموجب المادة إياها وال يحول ذلك دون استعمال الرئيس السلطة المخول األقلعلى 
  

   ٢٨٣المادة 
ين               م تب سابقة اسمه ول ادة ال ذآر بحسب الم م ي ه في    للمتهم والنائب العام ان يعترضا على سماع شاهد ل ا هويت جلي

  . فتنظر المحكمة في الحال بهذا االعتراض. إليهماالقائمة المبلغة 
  

   ٢٨٤المادة 
  .  وفقا للترتيب الذي يراهاألخريستجوب الرئيس المتهمين الواحد تلو 

  
   ٢٨٥المادة 

رئيس   أمر ال الي شهود بإدخ ى ال ذإل شهادة ويتخ ة ال ا اال لتأدي م فال يخرجون منه دة له ة المع ضاء  الغرف د االقت  عن
  .  الشهادةأداءالتدابير الالزمة لمنع الشهود من التحدث فيما بينهم عن الجرم والمتهم قبل 

  
   ٢٨٦المادة 

  .  يؤدي آل شاهد شهادته منفردا-١
ه       -٢ ه وموطن ل       أو بعد ان يسأل الرئيس الشاهد عن اسمه وشهرته وعمره ومهنت تهم قب  سكنه وهل هو يعرف الم

دون                  أوخدمة احد الفريقين    الجرم وهل هو في      الحق ب ان ينطق ب ين ب  من ذوي قرباه وعن درجة القرابة يحلفه اليم
  . زيادة وال نقصان ثم يؤدي الشاهد شهادته شفاها



  .  يدون الكاتب جميع ذلك في محضر المحاآمة-٣
  .  اذا لم يحلف الشاهد اليمين على الصورة المبينة آنفا تكون شهادته باطلة-٤
  

   ٢٨٧المادة 
ر  أو السابقة من الزيادة والنقصان  وأقواله يأمر الرئيس آاتب المحكمة بتدوين مايظهر بين شهادة الشاهد          -١  التغيي

  . والتباين
  .  ويمكن ان يطلب من رئيس المحكمة تدوين ماتقدم ذآره-٢
  

   ٢٨٨المادة 
ش                         تهم الحاضر هو المقصود ب رئيس هل الم سأل ال شاهد من شهادته ي اء ال ه           عند انته تهم هل ل سأل الم م ي هادته ث

  . اعتراض عليها
  

   ٢٨٩المادة 
د      أو شهادته ، وللمتهم     أثناء اليجوز مقاطعة الشاهد     -١ ه بع ا  وآيل ه            أدائه رئيس مايروم ه بواسطة ال  ان يطرح علي

  .  وان يقول بحق الشاهد وشهادته مايرى فيه فائدة للدفاعاألسئلةمن 
  
ل                  ان يستوضح الشاهد و    أيضا وللرئيس   -٢ ام مث ة وللنائب الع ى ظهور الحقيق ساعدا عل ايعتبره م المتهم عن آل م

ذلك      رئيس ب شاهد         . هذا الحق بعد استئذان ال سألوا ال م ان ي يس له ا القاضيان والمدعي الشخصي فل تهم اال  أوام  الم
  .  الرئيسبواسطة

  
   ٢٩٠المادة 

  . كمالم يأذن له الرئيس بذل. ينبغي للشاهد ان اليبرح قاعة المحاآمة
  

   ٢٩١المادة 
  .  شهود المتهمإلى بعد سماع شهود النائب العام والمدعي الشخصي يستمع -١
تهم من          -٢ ة فيعفي الم  تجلب شهود المتهم على نفقته مالم ير النائب العام في شهادتهم مايساعد على ظهور الحقيق

  . تعجيل نفقتهم
  

   ٢٩٢المادة 
  :  اآلتي ذآرهم األشخاص التقبل شهادة -١
  
  .  المتهم وفروعهأصول -آ 
  .  اخوته واخواته-ب
   الصهرية الذين هم في هذه الدرجة القرابة ذوو -ج
  .  الزوج والزوجة بعد الطالق-د
  . اإلخبار المخبرون الذين يمنحهم القانون مكافأة مالية على -و
  
ام          وإذا -٢ ة    الم أو المدعي الشخصي   أو سمعت شهادتهم ولم يعترض عليها النائب الع ا اذا  . تهم فال تكون باطل ام

  .  على سبيل المعلوماتإلفادتهماعترض على سماعها فلرئيس المحكمة ان يأمر باالستماع 
  

   ٢٩٣المادة 
صفتهم                       ا ب ة علم ام المحكم تقبل شهادة المخبرين الذين لم يمنحهم القانون مكافأة ماليه انما يجب ان يحيط النائب الع

  . هذه
  

  ٢٩٣المادة 
  
  

   ٢٩٤المادة 



انوا           ذآرة دعوة وآ دون م تهم وان حضروا ب يجوز للمحكمة ان تسمع شهود النائب العام والمدعي الشخصي والم
 في القائمة المبينة  أسماؤهمالمدرجة في التحقيق ولكن يجب في آل حال ان يكونوا من الشهود    إليهمممن لم يستمع    

  . ٢٨١في المادة 
  

   ٢٩٥المادة 
  .  فيما بينهمواألجوبة األسئلة ان يتبادلوا اليجوز لشهود اي فريق آان

  
   ٢٩٦المادة 

ة         إخراج للنائب العام والمتهم وحدهما ان يطلبا        غالشهود يسو بعدان يشهد     من يريدان من الشهود من قاعة المحاآم
ة ان     .  بحضور بعضهم بعضا     أو ممن اخرجوا الستعادة شهادته على حدة        أآثر أو واحد   إدخال أو رئيس المحكم ول
  . جري هذه المعاملة من تلقاء نفسهي
  

   ٢٩٧المادة 
نهم   أو سماعه أثناءلرئيس المحكمة قبل سماع الشاهد وفي    بعده ان يخرج المتهمين من قاعة المحاآمة وان يبقي م

ره       أو ليستوضحه عن بعض وقائع الدعوى منفردا        أرادمن   ا  مجتمعا مع غي ة          وإنم ة العام ابع المحاآم ه اال يت  يلزم
  .  التي جرت بغيابهاألمورطلع المتهم قبل ان يطلع المتهم على قبل ان ي

  
   ٢٩٨المادة 

دارا     أو سماع الشهود أثناء يطلع الرئيس المتهم   -١  بعده على جميع المواد المتعلقة بالجرم والتي يمكن ان تكون م
  . لثبوته ويسأله ان يجيب بنفسه هل يقر بمعرفتها

  . اء على المواد المذآورة ويطلع الرئيس الشهود عند االقتض-٢
  

   ٢٩٩المادة 
 المتهم توقيفه أو المدعي الشخصي أو وطلب النائب العام  إفادته اذا تبين من المحاآمة ان احد الشهود آاذب في           -١

  .  من تلقاء نفسهأوفلرئيس المحكمة ان يوقفه في الحال بناء على هذا الطلب 
  
يس            يتولى في هذه الحال النائب العام وظيفة         -٢ ولى رئ شاهد ويت ه       أو ةالمحكم االدعاء العام بحق ال وب عن  من ين

  . اإلحالة قاضي إلىوظيفة قاضي التحقيق وترسل التحقيقات 
  

   ٣٠٠المادة 
ام والمدعي                           سوغ للنائب الع سابقة ي ادة ال ين في الم عند االدعاء على احد الشهود بالشهادة الكاذبة على الوجه المب

ر  على   الشخصي والمتهم ان يطلبوا    دعوى        إرجاء  األث ى  النظر في ال ة ان            إل ة ، وللمحكم شهادة الكاذب م بال  ان يحك
  . تقرر ذلك من تلقاء نفسها

  
   ٣٠١المادة 

 النظر  إرجاء بناء على طلب النائب العام أو اذا دعي الشاهد ولم يلب الدعوة فللمحكمة ان تقرر من تلقاء نفسها    -١
شاهد اال              وفي هذه ا  .  جلسة ثانية  إلىفي الدعوى    لحال تكون نفقات الدعوى وانتقال الشهود وغير ذلك على عاتق ال

  . اذا آان غيابه لعذر مشروع
  .  الشاهدبإحضار األمر الجلسة بإرجاء ويتضمن قرار المحكمة -٢
  

   ٣٠٢المادة 
  .  بعضهاأولها  الغرامة آأداء عذر مقبول جاز للمحكمة ان تعفيه من إلى اذا اثبت الشاهد ان تخلفه آان راجعا -١
ه   أو بالذات إياه إبالغه من  أيامعشرة للشاهد ان يعترض على القرار الغيابي القاضي بتغريمه خالل           -٢  في موطن

  .  آانت الغرامة المفروضة عليه جديرة بالتخفيفأو، ويكون اعتراضه مقبوال اذا آان غيابه لعذر مشروع 
  

   ٣٠٣المادة 
ره            أو الشهود   أو اذا آان المتهم     -١ ل عم ا اليق ة ترجمان يس المحكم ة عين رئ احدهم اليحسنون التكلم باللغة العربي

  . وأمانةعن الثامنة عشرة وحلفه اليمين بان يترجم فيما بينهم وبين المحكمة بصدق 
  .  هذه المادة تكون المعاملة باطلةأحكام اذا لم تراع -٢
  



   ٣٠٤المادة 
 الموجبة لذلك وتفصل المحكمة في      األسبابلترجمان المعين على ان يبديا      يسوغ للمتهم والنائب العام ان يطلبا رد ا       

  . األمر
  

   ٣٠٥المادة 
ام        والدعوى ول  المحكمة الناظرة في     وأعضاءاليسوغ انتخاب الترجمان من الشهود        وإال رضي المتهم والنائب الع

  . آانت المعاملة باطلة
  

   ٣٠٦المادة 
ه      أصم أبكم الشاهد   أواذا آان المتهم     اد مخاطبت وال يعرف الكتابة عين الرئيس للترجمة بينه وبين المحكمة من اعت

  . األخرى بالوسائل الفنية أو باإلشارة أمثاله مخاطبة أو
  

   ٣٠٧المادة 
ة         أو من الشهود    األصم األبكماذا آان    ئلة  المتهمين يعرف الكتابة فيسطر آاتب المحكم سلمها     األس  والمالحظات وي

  .  خطيا ، ويتولى الكاتب جميع ذلك في الجلسة فيجيب عليهاإليه
  

   ٣٠٨المادة 
ا من المالحظات تعطي الكالم للمدعي الشخصي                   ألقوالبعد ان تستمع المحكمة      ا ورد عليه ه  أو الشهود وم  وآيل

  .  وبعد ذلك يعلن الرئيس ختام المحاآمةاألخير وآيله الكالم أوومن بعده للنائب العام ثم تعطي المتهم 
  

   ٣٠٩ة الماد
 الضبط   وأوراق بعد ان يعلن الرئيس ختام المحاآمة تختلي المحكمة في غرفة المذاآرة وتدقق في قرار االتهام                 -١

ا   ضع حكمه ا وت ذاآر فيه م تت تهم ث دعي الشخصي والم ام والم دافعات النائب الع اءات وم اعوادع  أو اآلراء بإجم
  . بغالبيتها

دم   أو األدلةل وبالتبرئة عند انتفاء    تقضي المحكمة بالتجريم عند ثبوت الفع      -٢ ا وبع ان  امسؤوليته  عدم آفايته  اذا آ
  .  يستوجب عقاباأوالالفعل ال يؤلف جرما 

  .  تقضي في الحكم نفسه في العقوبة وبااللزامات المدنيةفإنها اذا قررت المحكمة التجريم -٣
  

   ٣١٠المادة 
رار اال           -١ ى ملخص مطالب المدعي               يشمل الحكم على ملخص الوقائع الواردة في ق ة وعل ة العلني ام والمحاآم ته

ى            تهم وعل اع الم ام ودف ة للتجريم   األسباب الشخصي والنائب الع ق      أو الموجب ة المنطب ادة القانوني ى الم ه وعل  عدم
  . عليها الفعل في حالة التجريم وعلى تحديد العقوبة وااللزامات المدنية

  
  .  استهدفوا للشكوى من الحكاموإاله يوقع الرئيس والقاضيان الحكم قبل تفهيم-٢
  

   ٣١١المادة 
ه                     إلىتعود المحكمة    ه الكاتب غب تالوت تهم ويوقع م بحضور الم  قاعة المحاآمة وتنعقد الجلسة فيتلو الرئيس الحك

  . ٢٠٤ استهدف للغرامة المنصوص عليها في المادة وإال
  

   ٣١٢المادة 
  . أخرفي الحال ما لم يكن موقوفا لداع  سراحه أطلق اذا قضت المحكمة ببراءة المتهم -١
ه                         -٢ ات توقيف ة الجناي ررت محكم ر موقوف اال اذا ق اآم غي  اذا نقضت محكمة النقض قرار البراءة فان المتهم يح

  .  تقدرها بعد اخذ رأي النيابة العامة في هذا الشأنألسباب
  

   ٣١٣المادة 
ة     ة الموجه ه اذا برئت ساحة المتهم من التهم اء أث وظهر  إلي ة من   ن رزة  األوراق المحاآم شهادات الم  أو المب داة ؤ ال

ة               أخرىخاللها ان المتهم موضع تهمة       ى  وادعى النائب العام بها فبعد ان يعلن الرئيس براءة المتهم من التهم  األول
   . المحكمة المختصةأو على قاضي التحقيق األمر موقوفا اذا لزم بإحالتهتأمر 

  
   ٣١٤المادة 



ة اءة المتهم حق له ان يطلب تعويضا من الشخص الذي خبر عنه الفترائه عليه وال تجوز         اذا حكم ببر   -١ ذه  إقام  ه
ي                             الجرائم الت ة ب ارات المتعلق ه من االخب ى تقديم رين عل م مجب ا ه الدعوى على الموظفين الرسميين من جراء م

  . اتصلت بعملهم بسبب وظائفهم
  .  اللذين اخبروا عنه مالم تقرر المحكمة خالف ذلكشخاصاأل بأسماء على النائب العام ان يعلم المتهم -٢
  

   ٣١٥المادة 
راءة  إعالن للمدعي الشخصي في حال        تهم    ب ضا عن الضرر الحاصل         همسؤوليت  عدم    أو الم ه تعوي  ان يطلب من

  .  في قرار االتهامالواردة األفعالبخطئه المستفاد من 
  

   ٣١٦المادة 
ه          ان طلب العطل والضرر سواء قدمه المت       ر عن ذي اخب ه المدعي      أوهم بحق الشخص ال  المدعي الشخصي ام قدم

  .  آان مردوداوإال المحكوم عليه يعرض على محكمة الجنايات قبل صدور الحكم أوالشخصي بحق المتهم 
  

   ٣١٧المادة 
ادة        ي الم ة ف ال المبين ي الح صي ف دعي الشخ ر      ٣١٥للم رف المخب د ع ن ق م يك تهم اذا ل اء والم ة  أثن  المحاآم

بهم التعويض                      ولألشخاص دموا طل ات ان يق ة الجناي دى محكم دعوى ل ى  الذين لم يكونوا خصوما في ال اآم   إل  المح
  . المدنية بعد صدور الحكم عن محكمة الجنايات

  
   ٣١٨المادة 

  . يقضى على المتهم المحكوم عليه برسوم ونفقات الدعوى الواجبة للدولة وللمدعي الشخصي
  

   ٣١٩المادة 
م بر-١ ا     يحك ا آله اؤه منه ن اعف واه ويمك ي دع ر المحق ف دعي الشخصي غي ى الم دعوى عل ات ال وم ونفق  أوس

  . األسباب مفصل اإلعفاءبعضها اذا اتضح حسن نيته ويكون قرار 
وم    -٢ أمين الرس ال لت ن الم ا م دعي الشخصي مبلغ ل الم ات اذا عج رد والنفق ه في دار  إلي ن المق ا ع د منه ا يزي  م

  . المحكوم به عليه
  
   ٣٢٠لمادة ا

 مخالفة تبقى يدها على الدعوى وتحكم   أو المتهم ال يؤلف جناية بل جنحة        إلىاذا اعتبرت المحكمة ان الفعل المسند       
  . بها
  

   ٣٢١المادة 
  . إليه الدعوى العائدة أوراق الحكم مع أصلويحفظ . باألحكاميسجل الحكم بعد صدوره في سجل المحكمة الخاص 

  
   ٣٢٢المادة 

ام  المحكمة خالل عشرة   إلى لم يحضر أو اتهام شخص لم يمكن القبض عليه اإلحالةر قاضي   اذا قر  -١ ارا  أي  اعتب
ه   ي موطن رار ف ه الق اريخ تبلغ ن ت د حضر  أوم ون ق د ان يك الفرار بع ة  أو الذ ب يس محكم ى رئ ه فعل بض علي  ق

 فارا من وجه العدالة ويجرد من       يعتبر وإال جديدة للحضور    أيام عشرة   إلعطائه نائبه ان يصدر قرارا      أوالجنايات  
  .  اي دعوى خالل هذه المدةإقامة الحكومة مادام فارا ويمنع من إدارة تحت أموالهالحقوق المدنية وتوضع 

  
  .  بالقبض عليهواألمر نوع الجناية أيضا ويذآر في القرار -٢
  
  . هيخبر عن وعلى آل من يعلم بمحل وجوده ان -٣
  

   ٣٢٣المادة 
  .  وفي ساحة بلدته وعلى باب قاعة محكمة الجناياتاألخيرالمهل ويعلق على سكن المتهم  ينشر قرار -١
ذآور -٢ رار الم ال الق ي الح ام ف غ النائب الع ى يبل ين إل اري المختص لوضع أم سجل العق ارة ال ى إش  الحجز عل

  .  الدولةأمالك إدارةعقارات المتهم والى رئيس 
  

   ٣٢٤المادة 



  .  تشرع محكمة الجنايات بمحاآمة المتهم غيابيا٣٢٢ المعينة في المادة األيام بعد انقضاء مهلة العشرة
  

   ٣٢٥المادة 
  .  اليقبل وآيل عن المتهم في المحاآمة الغيابية-١
ارج وإذا -٢ تهم خ ان الم سورية األراضي آ ذر حضوره أو ال ى تع ة فيحق إل ه المحاآم ديم وأصدقائه ألقربائ  تق

  . معذرته واثبات مشروعيتها
  

   ٣٢٦المادة 
تهم ووضع    إرجاءاذا قبلت المحكمة المعذرة قررت       ه  محاآمة الم ار     إدارة تحت  أمالآ دة مناسبة باعتب ة م  الحكوم

  . ماهية المعذرة وبعد المسافة
  

   ٣٢٧المادة 
  .  المحاآمة غيابياإجراء فيما خال الحالة المبينة في المادة السابقة تقرر المحكمة -١
ستمع               اإلحالة  يتلو الكاتب قرار   -٢ م ت ه ث شره وتعليق ة لن ة  وسند تبليغ قرار المهل والمحاضر المثبت وال  المحكم  ألق

  . النائب العام بهذا الصدد وتقضي في الدعوى
ة     وأمرت  المحكمة بطالنها أعلنت اذا آانت التحقيقات الجارية غير موافقة للقانون         -٣ داء من المعامل دها ابت  بتجدي

  .  المخالفة للقانوناألولى
ة             -٤ ى  اما اذا آانت التحقيقات موافقة للقانون نظرت المحكمة في التهم الموجه تهم وفي دعوى التعويضات     إل  الم

  . الشخصية
  

   ٣٢٨المادة 
ار تخضع       تهم الف ى الم ه اذا حكم عل ذا ،      أموال م ناف ارا من صيرورة الحك ة في   لألصول  ،اعتب وال  إدارة المتبع  أم

  .  مستحقيها من بعده اال عند سقوط الحكم الغيابيإلى أو ليهإ األموالالغائب وال تسلم هذه 
  

   ٣٢٩المادة 
شر   أيامتعلن خالصة الحكم الصادر على المتهم خالل ثمانية    ك بن  من تاريخ صدور الحكم بمعرفة النائب العام وذل

دة الرسمية وفي          مخالصة الحك  تهم            إحدى  في الجري اب سكن الم ى ب ا عل ة وبتعليقه ر ا الصحف المحلي  وفي  ألخي
غ           ضا ساحة بلدته وعلى باب قاعة محكمة الجنايات وتبل ى  أي ين  إل يس            أم ى رئ اري المختص وال سجل العق  إدارة ال

  .  الدولةأمالك
  

   ٣٣٠المادة 
  . يصبح الحكم نافذا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية

  
   ٣٣١المادة 

ه          أو المحاآمة   إلرجاءا   اليسوغ ان يكون غياب احد المتهمين بحد ذاته سبب         -١ دعوى بحق رفاق  تأخير النظر في ال
  . من المتهمين

ة المحفوظة في مستودع                -٢ ات  للمحكمة ان تقرر بعد محاآمة المتهمين الحاضرين تسليم المواد الجرمي  اذا األمان
   . المحكمة عند طلبهاإلى إعادتها مستحقوها ويمكنها ان تقرر تسليمها بشرط أو أصحابهاطلبها 

ى الكات ويجب -٣ ددها  بعل ه ع ين في ا محضرا يب نظم به واد ان ي ذه الم سليم ه ل ت ك أهمل وان وأوصافها قب  ذل
  . ٢٠٤عوقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة 

  
   ٣٣٢المادة 

 ووالداه ومن يعولهم شرعا نفقة شهرية       وأوالده المتهم الغائب تحت يد الحكومة تعطى زوجته         أموالفي مدة وجود    
ن و هاردات م د أمالآ ة العائ ة المدني ا المحكم ا تعينه رإليه ن  .  اال م صدر م دعي الشخصي ان يست ا يجوز للم آم

   . بدونهاأوالمحكمة ذاتها قرارا باستيفاء مقدار مؤقت من التعويضات المحكوم له بها في مقابل آفالة 
  

   ٣٣٣المادة 
سقوط العقوبة المحكوم بها بالتقادم فيعتبر الحكم وسائر   قبض عليه قبل     أو الحكومة   إلىاذا سلم المتهم الغائب نفسه      

ا        أو القبض   إلقاءالمعامالت الجارية ، اعتبارا من صدور مذآرة         ة وفق اد المحاآم ا ، وتع اة حكم رار المهل ، ملغ  ق
  .  العاديةلألصول



  
   ٣٣٤المادة 

لمحكمة فيتلى في الجلسة ماهو مدون في    ا أمام سماع بعض الشهود     ةالمادة السابق اذا لم يمكن في الحالة المبينة في        
ن أوراق دعوى م والهم ال ة أق ة وأجوب ي الجريم تهم ف رآاء الم ى .  ش ضاويتل ك  أي ن تل رئيس م ايراه ال  األوراق م

  . مساعدا على ظهور الحقيقة
  

   ٣٣٥المادة 
 المحاآمة الغيابية قاتنف مناذا لم يحكم على المتهم الغائب بعد استالمه ومحاآمته مجددا فيسوغ للمحكمة ان تعفيه           

  . ٣٢٩آما يسوغ لها ان تقرر نشر القرار الصادر لمصلحته بالطرق المبينة في المادة 
  

   ٣٣٦المادة 
  : تقبل الطعن بطريق النقض

  
  .  في الجنايات والجنح والمخالفات مالم ينص القانون على خالف ذلك األخيرةبالدرجة الصادرة األحكام

  
   ٣٣٧المادة 

 الصادرة قبل الفصل في الموضوع اال اذا انبنى عليها منع السير في  األحكامالطعن بطريق النقض في      اليجوز   -١
  . الدعوى

  .  المذآورة رضوخا لهااألحكام إنفاذ وال يعتبر -٢
  

   ٣٣٨المادة 
  . اليقبل الطعن بطريق النقض في الحكم مادام الطعن فيه بطريق االعتراض جائزا

  
   ٣٣٩المادة 

ابي               للنيابة ا  م الغي نقض في الحك ق ال ه الطعن بطري ا يختص ب لعامة والمدعي الشخصي والمسؤول بالمال آل فيم
  الصادر عن محكمة الجنايات بجناية 

  
   ٣٤٠المادة 

  :  يكون الطعن بالنقض -
  
  .  من حق المحكوم عليه-أ
  . سواها من حق المسؤول بالمال والمدعي الشخصي فيما يتعلق بااللتزامات المدنية دون -ب
ة         -ج ة العام ة            وإذا من حق النياب ا بعقوب م صادرا وجاهي ان الحك ى            اإلعدام  آ ا ان تعرض القضية عل  وجب عليه

  .  من انقضاء مدة الطعن على الطرفيناألآثر بمذآرة برأيها في الحكم خالل شهر على مشفوعةمحكمة النقض 
  

  . يها بمقتضى الفقرة السابقة المعروض علاإلعدام نقض حكم أو إبرامتنظر محكمة النقض في 
  

   ٣٤١المادة 
  :  اآلتية األحوال في اإلحالةيقبل الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة عن قاضي 

  
  .  قرارات التهام الجنائية ، يقبل الطعن فيها من جانب النيابة العامة والمتهم-أ
ه اذا           يقبل الط .  المخالفات أو محاآم الجنح    أمام اإلحالة قرارات   -ب ة والمدعى علي ة العام ا من جانب النياب عن فيه

  .  تعديلهااألساس بمسائل ال تملك محكمة أوفصلت في موضوع االختصاص 
ل         .  قرارات منع المحاآمة   -ج يقبل الطعن فيها من جانب النيابة العامة وبالتبعية من جانب االدعاء الشخصي ويقب

 اذا ذهل القاضي عن     أو برد الدعوى    أو قضت بعدم االختصاص      اذا أصلياالطعن فيها من المدعي الشخصي طعنا       
  .  االدعاءأسبابالفصل في احد 

  
   ٣٤٢المادة 

  :  التالية األحوالال يقبل الطعن بالنقض اال في 
  



  .  على خطأ في تفسيرهأو اذا آان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون -١
  .  اذا وقع بطالن في الحكم-٢
  .  بطالن أثر في الحكماإلجراءاتوقع في  اذا -٣
  .  الحكم بما يجاوز طلب الخصمأو الذهول عن الفصل في احد الطلبات -٤
  .  صدور حكمين متناقضين في الواقعة الواحدة-٥
  .  غموضهاأو عدم آفايتها أو الموجبة أسبابه خلو الحكم من -٦
  

ك                 الدعوى و  أثناء قد روعيت    اإلجراءات اعتبار ان    واألصل ة الطرق ان تل شأن ان يثبت بكاف مع هذا فلصاحب ال
م       أو أهملت قد   اإلجراءات سة وال في الحك إذا  خولفت وذلك اذا لم تكن مذآورة في محضر الجل  ذآر في احدهما    ف

   . اال بطريق الطعن بالتزويرإتباعها عدم إثبات اتبعت فال يجوز أنها
  

   ٣٤٣المادة 
  .  يوماالثونث ميعاد طلب النقض -١
ه    أوويبدأ هذا الميعاد في الحكم الوجاهي من اليوم الذي يلي تاريخ صدوره بمواجهة الطاعن                -٢ ه  تبليغ ان    إلي  اذا آ

  . بمثابة الوجاهي
  . ويبدأ في الحكم الغيابي في الجنح والمخالفات من اليوم الذي يلي تاريخ انقضاء ميعاد االعتراض

اريخ                 أيام ثالثة    فميعاد طلب نقضها   اإلحالة اما قرارات قاضي     -٣ ي ت ذي يل وم ال ة من الي  تبدأ في حق النيابة العام
  . صدور القرار، وفي حق المتهم والمدعي الشخصي من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ

  
   ٣٤٤المادة 

يس  .  الحكم المطعون فيهأصدرت يالمحكمة الت يقدم الطعن باستدعاء يسجل في ديوان    -١ ويؤشر عليه من قبل رئ
  .  والكاتب بتاريخ تسجيلهالمحكمة

ذات     -٢ اعن بال ن الط ا م تدعاء موقع ون االس ب ان يك انوني  أو ويج ه الق ن وآيل ة   أو م ل محكم ن قب دب م  المنت
  . الجنايات

  
   ٢٤٥المادة 

ؤثر في        ه وال ي م المطعون في ام تسجيل استدعاء الطعن يستوجب وقف تنفيذ الحك صادرة    أحك ذآرات التوقيف ال  م
  . قبله

  
   ٣٤٦المادة 

ة                -١ ة العام ا من النياب ة        أو اذا لم يكن الطعن مرفوع ة للحري ة مانع ه بعقوب وم علي ام    أو من المحك  من موظف ع
 الطاعن ان يودع في الخزينة في ميعاد الطعن مقدار التأمين المنصوص عليه في    على وظيفته وجب    إلى باإلضافة

  . قانون الرسوم والتأمينات القضائية تحت طائلة الرد
  
 من لجنة المعونة القضائية وفاقا      اإلعفاء الذين حصلوا على قرار بهذا       باإليداع التأمين المكلفون    إيداععفى من    ي -٢

  . للقواعد المنصوص عليها في قانون المعونة القضائية
  

   ٣٤٧المادة 
ة للحر                 ة مانع د      اليقبل استدعاء الطعن اذا آان الطاعن محكوما عليه بموجب الحكم المطعون فيه بعقوب دة تزي ة لم ي

  .  لم يصدر قرار بتوقيفهأو مخلى سبيله بكفالة قبل صدور الحكم أو مالم يكن موقوفا أشهرعلى ستة 
  

   ٢٤٨المادة 
غ الطاعن              م ان يبل ه وجوب      أوعلى رئيس المحكمة مصدرة الحك ال  ممثل شكلية في الملف خالل           إآم واقص ال  الن

  . ميعاد الطعن وان يأخذ توقيعه على ذلك
  

   ٣٤٩ المادة
غ            -١ ه ان يبل ى  على رئيس ديوان المحكمة مصدرة الحكم المطعون في ا      إل ان موقوف ذات ان آ ه بال وم علي  أو المحك
دأ  أيام المدعي الشخصي في ميعاد ثمانية       أو صورة عن استدعاء الطعن المقدم من النيابة العامة          إقامته محل   إلى  تب

  . من اليوم الذي يلي تاريخ تسجيل االستدعاء
  



ة         و-٢ ه خالل ثماني ام يحق للمحكوم علي ى                     أي ة عل دم الئحة جوابي غ ان يق ي التبلي ذي يل وم ال نقض   أسباب  من الي  ال
  . بواسطة ديوان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه

  
   ٣٥٠المادة 

ل -١ دما تكتم ة إضبارة عن وان المحكم يس دي ن يرسل رئ دول إضبارة الطع رفقين بج دعوى م نقض وملف ال  ال
  .  النائب العام لدى محكمة النقضإلى النيابة العامة فترفعها برمتها إلى األوراقيتضمناه من مصدق بما 

  
سجل -٢ نقض  األوراق ت ة ال دى محكم ام ل ا النائب الع م يرفعه جلها الخاص ث ي س ى ف ة إل ة مرفق دائرة الجزائي  ال

  .  ديوانهإلى من وصولها األآثر على أيامبمطالبتها في ميعاد ثمانية 
  

   ٣٥١دة الما
ة    دقق المحكم إذا الطعن  إضبارةت د  وجدت ان  ف تدعاء مق ه حق الطعن   ماالس يس ل شكلية  أو ممن ل شرائط ال  ان ال

  .  لم تكمل في الميعاد القانوني قررت رد االستدعاء في الشكلأوناقصة 
  

   ٣٥٢المادة 
شكل فال حاجة             دقق ا           إلصدار اذا آان االستدعاء مقبوال في ال ل ت ذلك ب رار خاص ب ة في      ق نقض   أسباب لمحكم  ال

  .  القبولأووتفصل فيها بالرد 
  

   ٣٥٣المادة 
على المحكمة اذا آان الطعن واقعا من المحكوم عليه ان تنقض الحكم من تلقاء نفسها اذا تبين لها مما هو ثابت في                 

ا      لم   أصدرته ان المحكمة التي     أو مخالف للنظام العام     بإجراءالملف ان الحكم المطعون فيه مشوب        تكن مشكلة وفق
انون  دعوى أوللق ي ال صة للفصل ف م تكن مخت ة أو ل ى واقع سري عل انون ي ه ق م المطعون في د الحك  اذا صدر بع
  . الدعوى

  
   ٣٥٤المادة 

سابقة ردت استدعاء                  أسباباذا ردت جميع     ادة ال سها عمال بالم اء نف نقض من تلق ببا لل ة س  الطعن ولم تجد المحكم
  . الطعن في الموضوع

  
   ٣٥٥ة الماد

ادتين         ين في الم ادة         ٣٥٤ و ٣٥١في الحالتين المبينت ًال بالم د أودع عم ان ق أمين اذا آ ة بمصادرة الت م المحكم  تحك
  .  األوراق إلى المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيهبإعادة و بالرسوم و المصاريف و تأمر ٣٤٦

  
   ٣٥٦المادة 

قع خطأ في ذآر النص القانوني أو في وصف الجريمة أو في    اذا اشتملت أسباب الحكم على الخطأ في القانون أو و         
ائع          ة بحسب الوق انون للجريم صفة المحكوم عليه أو أي خطأ آخر وآانت العقوبة المحكوم بها هي المقررة في الق

  . المثبتة في الحكم تصحح محكمة النقض الخطأ الذي وقع وترد الطعن بالنتيجة
  

   ٣٥٧المادة 
رد الطعن        األصل ق  ترسل المحكمة صورة طب    م ب ى  عن الحك ة      إل ديها خالل ثالث ام ل ام  النائب الع  من صدوره   أي

  .  الحكم المطعون فيهأصدرت النائب العام لدى المحكمة التي إلىفيحيلها 
  

   ٣٥٨المادة 
ادة              أو النقض   أسباب اذا قبلت المحكمة سببا من       -١ سها عمال بالم اء نف ه من تلق ببا ل ررت نقض   ٣٥٣ وجدت س  ق
ه  الح ون في م المطع اعك د  وإرج ان ق امين اذا آ ة أودع الت ي الخزين رت ف ادة وأم ى األوراق بإع ي إل ة الت  المحكم

  .  الحكم المنقوض لتحكم في الدعوى من جديدأصدرت
  
ا                  وإذا -٢ م في الموضوع وله  آان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها الحك

  .  المقررة للجريمة موضوع الطعناإلجراءاتديد جلسة لنظره وتتبع في المحاآمة عند االقتضاء تح
  

   ٣٥٩المادة 



  . اإلعادة مودعه ولو ذهل الحكم عن النص على إلىيعاد التأمين 
  

   ٣٦٠المادة 
  .  التي بني عليها النقض ، مالم تكن التجزئة غير ممكنةباألوجهالينقض من الحكم اال ماآان متعلقا 

  
   ٣٦١دة الما

  . اذا لم يكن الطعن مقدما من النيابة العامة فال ينقض الحكم اال بالنسبة لمن قدم الطعن
  

   ٣٦٢المادة 
يهم        األسباباذا آان مقدم الطعن احد المحكوم عليهم وآانت    وم عل ره من المحك نقض تتصل بغي ا ال  التي بني عليه

  . لو لم يطعنوا فيه وأيضا إليهممعه في الدعوى فيحكم بنقض الحكم بالنسبة 
  

   ٣٦٣المادة 
وال يجوز له بأي حال ان يطعن      .  المطعون فيه مبرما بحق مقدمه     مصيرورة الحك يترتب على رد استدعاء الطعن      

  . فيه مرة ثانية
  

   ٣٦٤المادة 
  . اذا نقض الحكم بناء على طعن احد الخصوم غير النيابة العامة فال يضار الطاعن بطعنه

  
   ٣٦٥المادة 
  .  النقض والعمل بهإتباعم على الجهة التي صدر عنها الحكم المنقوض يتحت

  
   ٣٦٦المادة 

دل بعرض              -١ وع        إضبارة  اذا تلقى النائب العام امرا خطيا من وزير الع ة لوق ة الجزائي ى الغرف  إجراء  دعوى عل
انون    ا مخالف للق م  أوفيه صدور حك انون  أو ل ا مخالف للق رار فيه ة ا  .  ق سبق لمحكم م ي ان ل ي  وآ دقيق ف نقض الت ل

ى  القرار المطعون فيه فعليه ان يقدم االضبارة  أو الحكم   أو اإلجراء ة    إل ة مرفق ة الجزائي األمر  الغرف  الخطي وان  ب
  .  القرارأو نقض الحكم أو اإلجراء إبطال الواردة فيه األسباب إلىيطلب باالستناد 

  
  .  المطعون فيهاإلجراء أبطلت أور  القراأو المذآورة نقضت الحكم األسباب اذا قبلت المحكمة -٢
  
  .  المحكوم عليهأو ليس للنقض الصادر عمال بهذه المادة اي اثر اال اذا وقع لصالح المدعى عليه -٣
  

   ٣٦٧المادة 
ي قضت                أيا المحاآمة في دعاوى الجناية والجنحة       إعادةيجوز طلب    ة الت ا والعقوب ي حكمت به ة الت  آانت المحكم

  :  التاليةاألحوالبها وذلك في 
  
  .  آافية تثبت ان المدعى قتله هو حيأدلة اذا حكم على شخص بجريمة القتل وقامت بعد ذلك -أ 
ان اليمكن                             -ب ان الحكم سه وآ الجرم نف ى شخص آخر ب د عل ا بع م فيم  اذا حكم على شخص بجناية اوجنحة وحك

  . التوفيق بينهما ويتنج عن ذلك مايؤيد براءة احد المحكوم عليهما
ل              اذ -ج ة وال تقب ا حكم على شخص وبعد صدور الحكم قضي بالشهادة الكاذبة على من آان قد شهد عليه بالمحاآم

  شهادة هذا الشاهد في المحاآمة الجديدة
ك                أبرزت أو ظهر بعد الحكم حدث جديد       أو اذا وقع    -د ان من شأن ذل ة وآ ة حين المحاآم ستندات آانت مجهول  م

  .  براءة المحكوم عليهإثبات
  
   ٣٦٨ادة الم

  :  المحاآمة إعادةيعود طلب 
  
   : األولى الثالث األحوال في -أ

  
  .  لوزير العدل-١



  . األهلية للمحكوم عليه ولممثله الشرعي اذا آان عديم -٢
   ثبتت غيبته بحكم القضاء أو له اذا آان ميتا أوصى لزوجه وبنيه وورثته ولمن -٣
  .  صراحةاإلعادة المحكوم عليه بطلب إليه لمن عهد -٤
  
  .  في الحالة الرابعة لوزير العدل وحده-ب
  

   ٣٦٩المادة 
 اذا وجده مبنيا على سبب  إحالته على الغرفة الجزائية في محكمة النقض وال يقرر          اإلعادةيحيل وزير العدل طلب     

  . واه
  

   ٣٧٠المادة 
ذ فيتوقف         اإلعادة اذا لم يكن الحكم الذي طلبت        -١ اذه  من اجله قد نف ا    إنف اريخ      حتم ة من ت دل طلب      إحال  وزارة الع

  .  على محكمة النقضاإلعادة
  
ى  وزير العدل  أمر الحكم بناء على     إنفاذ عليه موقوفا جاز وقف      المحكوم آان   وإذا -٢ نقض    إل ة ال  ان تفصل محكم

  . في طلب اال عادة
  
  . ة المحاآمإعادةهذه المحكمة ان تأمر بوقف التنفيذ في قراراها القاضي بقبول طلب ل و-٣
  

   ٣٧١المادة 
ة             أحالت اإلعادةاذا قررت الغرفة الجزائية في محكمة النقض قبول طلب           ة من درجة المحكم ى محكم  القضية عل

  . باألساس الحكم أصدرتالتي 
  

   ٣٧٢المادة 
و  بمواجهة جميع ذوي العالقة في الدعوى اما الشفهية المحاآمة إجراءاذا تعذر الشروع من جديد في    ملوفاة المحك

دعوى              أو بعضهم   أو غيابهم آلهم    أو فرارهم   أو جنونهم   أوعليهم   سقوط ال ا ل ا وام م   أو عدم مسؤوليتهم جزائي  الحك
ة                   اع المحاآم رار بامتن نقض ق شفهية بالتقادم ، فبعد ان تتخذ الغرفة الجزائية في محكمة ال ة   األسباب  ألحد  ال  المبين

دعوى     ة ال سها رؤي ولى بنف ا تت اسآنف دع باألس ضور الم نهم     بح الء تعي ضور وآ دوا وبح صيين ان وج ين الشخ
م                وا وتبطل من الحك د توف انوا ق ام  أوللمحكوم عليهم ان آ د        األحك ر وجه حق وتعي ا بغي سابقة ماصدر منه ى  ال  إل

  . األمرذآرى المتوفين شرفهم الملثوم اذا لزم 
  

   ٣٧٣المادة 
اء  الحكم الصادر بحق احد المحكوم عليهم   إبطالاذا آان    ؤ األحي ا فال تحال          ي اء آل فعل يمكن عده جرم دي النتف

  .  الحكمبإبطال وتكتفي الغرفة الجزائية أخرىالدعوى على محكمة 
  

   ٣٧٤المادة 
ون   وفى المتهم بحوا أواذا ت ة   أص رار المحكم ذ ق ون من ة جن ال بحال ة   بإبط ررت الغرف م ق صادر بحقه م ال  الحك

ة        بإحالة قرارها القاضي    إلغاءم  الجزائية في محكمة النقض بناء على طلب النائب العا         ى محكم دعوى عل  أخرى  ال
  . ٣٧٢وفصلت فيها وفقا للمادة 

  
   ٣٧٥المادة 

ه     أصابه اذا طلب المحكوم عليه تعويضا عن الضرر الذي      -١ ه ب م ل ة ان تحك  من جراء الحكم السابق جاز للمحكم
  . في الحكم الصادر ببرائته

ان المحك  -٢ ويض ، اذا آ ب التع د طل ود بع ه   يع ا ، لزوج ه ميت هوأصولهوم علي ن  .  وفروع رهم م ق لغي وال يح
  .  ان يطالبوا بالتعويض مالم يثبت ان الحكم سبب لهم ضررا ماديااألقرباء

  .  المحاآمةإعادة يجوز طلب التعويض في جميع ادوار -٣
  

   ٣٧٦المادة 
دعي الشخص    -١ ى الم ه عل ا ان ترجع ب ه ، وله وم ب ة التعويض المحك ر أوي  تتحمل الدول زور  أوالمخب اهد ال  ش

  . الذين آانوا السبب في صدور الحكم بالعقوبة



  .  يحصل التعويض آالرسوم والنفقات القضائية-٢
  

   ٣٧٧المادة 
  . اإلعادة رسوم ونفقات الدعوى حتى صدور القرار بقبول طلب اإلعادة يعجل طالب -١
  . الدولة اما الرسوم والنفقات الالحقة فتؤمنها -٢
  .  حكم بالعقوبة قضي على المحكوم عليه برسوم ونفقات الدعوىإلى المحاآمة بالنتيجة إعادة أفضت  اذا-٣
  .  اذا ظهر غير محق في طلبهاإلعادة ويقضى بهذه الرسوم والنفقات على طالب -٤
  

   ٣٧٨المادة 
ه بنتيجة           -١ ادة  يعلق الحكم الصادر ببراءة المحكوم علي اب دار الحكو       إع ى ب ة عل ة   المحاآم دة    أوم ة في البل  البلدي

 للمحكوم عليه   األخير وفي الموطن    اإلعادة وفي محل وقوع الجرم وفي موطن طالبي         األولالتي صدر فيها الحكم     
  . ان آان ميتا

  
شر          -٢ ضا  ينشر حكم البراءة حتما في الجريدة الرسمية وين ك طالب    أي ادة  اذا استدعى ذل  في خمس صحف    اإلع

  . قات النشريختارها وتتحمل الدولة نف
  

   ٣٧٩المادة 
ق      إلى التزوير وحالما تبرز الورقة المدعى تزويرها        ى في جميع دعاو   -١ نظم الكاتب       أو قاضي التحقي ة ي  المحكم

ذي                       ة والكاتب والشخص ال يس المحكم ه القاضي أو رئ ا يوقع ا محضرا مفصال بظاهر حاله  وخصمه في     أبرزه
ق                المذآورون آل صفحة م    عآما يوق الدعوى اذا وجد     رة التحقي ديلها وتحفظ في دائ م   أون الورقة نفسها منعا لتب  قل

   .المحكمة
  
  .  استنكفوا عن توقيعها صرح بذلك في المحضرأو اذا تعذر على بعض الحاضرين توقيع الورقة والمحضر -٢
  
   ٢٠٤ هذه المادة غرم الكاتب بالغرامة المنصوص عليها في المادة أحكام اذا لم تراع -٣
  

   ٣٨٠المادة 
سابقة                  إحدىاذا جلبت الورقة المدعى تزويرها من        ادة ال ا للم ا وفق ا الموظف المسؤول عنه  الدوائر الرسمية وقعه

   ٢٠٤ استهدف للغرامة المبينة في المادة وإال
  

   ٣٨١المادة 
  .  غيرها من المعامالتأو وان آانت قد اتخذت مدارا لمعامالت قضائية األوراقيجوز االدعاء بتزوير 

  
   ٣٨٢ادة الم
رار من         أو آل موظف رسمي     -١ ك بق  شخص عادي استودع ورقة ادعي تزويرها مجبر على تسليمها اذا آلف ذل

  . األسباب قاضي التحقيق مفصل أوالمحكمة 
  .  رفض ذلك اآره بالحبسوإذا -٢
  .  يبرئ القرار ومحضر التسليم ذمة الشخص المودعة لديه الورقة تجاه ذوي العالقة بها-٣
  

   ٣٨٣دة الما
  .  المحكمة للمقابلة والمطابقةأو قاضي التحقيق إلى المبرزة األوراق المواد السابقة على أحكامتجري 

  
   ٣٨٤المادة 

ن      -١ ديهم م ون ل ن ان يك ا يمك سليم م ى ت ميون عل ون الرس ر الموظف ة  األوراق يجب ة والمطابق صالحة للمقابل  ال
زم    ر -٢. األمر ويكرهون على ذلك بالحبس اذا ل ة الشخص          يب سليم ذم شأن ومحضر الت ذا ال صادر به رار ال ئ الق

  . المودعة لديه الورقة تجاه ذوي العالقة بها
  

   ٣٨٥المادة 
ه                       -١ ابع ل ة الت يس المحكم  متى لزم جلب سند رسمي ترك للشخص المودع لديه صورة عنه مطابقة له يصدقها رئ

  . هذا الشخص ويشرح الكيفية في ذيلها



  
ى  األصلة مودعة لدى موظف رسمي قامت النسخة لديه مقام           آانت الورق  وإذا -٢ ذا         إل  حين استرجاعه ويمكن ه

  . الموظف ان يعطي نسخا عن لصورة المصدقة مع الشرح المذيلة به
  
ديها وان                    -٣  اما اذا آان السند المطلوب مدرجا في سجل وال يمكن نزعه منه جاز للمحكمة ان تقرر جلب السجل ل

  . ملة المبينة آنفاتصرف النظر عن المعا
  

   ٣٨٦المادة 
  .  العادية مدارا للمقابلة والمطابقة اذا تصادق عليها الخصماناألوراق تصلح -١
ا            -٢  واما اذا آان الحائز عليها من غبر الموظفين الرسميين فال يجبر على تسليمها في الحال وان اعترف بوجوده

الحبس اذا         أويم الورقة    للمحكمة بعد جلبه لتسل    أو يسوغ للمحقق    وإنمالديه   ه ب ك ان تكره  بيان سبب امتناعه عن ذل
  .  سبب مقبولإلىاتضح لها ان امتناعه ال يستند 

  
   ٣٨٧المادة 

  . من استشهد بشأن ورقة مدعى تزويرها يكلف توقيعها اذا ظهر ان له اطالع عليها
  

   ٣٨٨المادة 
ات ان المزور          أو تزويرهمتدخل في    أواذا ادعى الخصم المحتج بالتزوير ان مبرز السند مزوره           ين من التحقيق  تب

ادم فيصار                أو ى  المتدخل بالتزوير ال يزال حيا وان دعوى التزوير لم تسقط بالتق ا     إل ر جزائي ق دعوى التزوي  تحقي
  . على الوجه المبين سابقا

  
   ٣٨٩المادة 

ا  أوتابعة النظر في الدعوى   للمحكمة المقامة لديها الدعوى ان تقرر عند االدعاء بالتزوير امامها م           -١  التوقف عنه
  . بعد استطالع رأي النائب العام

 ان يحكم في دعوى       إلى اما اذا آانت الدعوى مقتصرة على التعويضات الشخصية فتؤجل المحكمة النظر فيها              -٢
  . أصليةالتزوير بصورة 

  
   ٣٩٠المادة 

 ان الورقة المبرزة مزورة سئل خصمه هل في نيته     المحاآمة في الدعوى   أو التحقيق   أثناءاذا ادعى احد الخصمين     
  . استعمالها

  
   ٣٩١المادة 

ة        أو الخصم انه اليروم استعمال الورقة المدعى تزويرها         أجاب اذا   -١ ام  سكت عن الجواب ثماني ا       أي  فال يؤخذ به
  . في الدعوى

  . األصليةى  رؤية دعوى التزوير الطارئة من ضمن الدعوإلى فيصار باإليجاب أجاب اما اذا -٢
  

   ٣٩٢المادة 
ه           ستكتب المدعى علي ان ت ر ب ديها   أويمكن للمحكمة في دعوى التزوي تهم ، ل ان   أهل  بواسطة  أو الم رة ف ى  الخب  أب

  . صرح بذلك في المحضر
  

   ٣٩٣المادة 
شير       إلى رؤية الدعوى مايلمع     أثناء اذا تبين للمحكمة جزائية آانت ام مدنية ،          -١ ر وي ى  وقوع تزوي ام    مرتكب  إل ه ق

ذا الجرم                  إلى الالزمة   األوراق بإحالة النائب العام لديها     أورئيس المحكمة    وع ه ه محل وق ابع ل ام الت  أو النائب الع
  . محل وجود فاعله

  
  .  النائب العام لديها ان يصدر مذآرة توقيف بحق المدعى عليه ان آان حاضرا في الدعوىأو لرئيس المحكمة -٢
  

   ٣٩٤المادة 
ين ا -١ ا     اذا ت ناد الرسمية مزورة بكامله ر       أون االس رى دعوى التزوي ي ت ة الت درجاتها قضت المحكم بعض من  ب

  .  ماحذف منهإثبات أو إليه بشطب ماأضيف األصلية حاله إلى اعادته أو مفعول السند بإبطال



  
  .  ويسطر في ذيل السند خالصة عن حكم المحكمة-٢
  
 استهدف  وإال الذين قدموها    األشخاص إلى أو مصادرها   إلى والمطابقة    التي اتخذت مدارا للمقابلة    األوراق تعاد   -٣

  . ٢٠٤الكاتب للغرامة المنصوص عليها في المادة 
  

   ٣٩٥المادة 
  .  المتبعة في سائر الجرائملألصول تجري التحقيقات بدعاوى التزوير وفقا -١
  
ى الصالحيات            يحق لرئيس محكمة الجنايات والنائب العام ومعاونيه وقضاة التحقي         -٢ صلح عالوة عل ضاة ال ق وق

ساآن    دخلوا م ا ان ي ون به ي يتمتع خاصالت يهم األش ون ف م المظن زّورون   أنه مية وي ة الرس واتم الدول دون خ  يقل
سكوآاتها  ام ا وأوراقه ة وطوابعه ة النقدي ذه أو األميري ل ه دخلون مث ياء ي دة األش زورة أو المقل ى الم  األراضي إل

سورية  د  أوال ي ت طون ف ؤالء     يتوس ساآن ه ت م و آان ى ول خاصاولها حت وظفين    األش ة الم ن منطق ة ع  خارج
  . المذآورين

  
.  من قانون العقوبات٦٧٢ و ٦٧١ عليها في المادتين صالمنصو الفقرة السابقة في تعقب الجرائم   أحكام تجري   -٣
  م 
  

   ٣٩٦المادة 
اء اذا بدر من احد الحاضرين    -١ ة      أثن سة علني ة في جل اد المحكم اء  أو انعق ى      إجراء  أثن ا عل ا ت في محل م  تحقيق

ة استحسان      ة صورة آانت      أو استهجان  أومرأى من الجمهور عالم ة ضوضاء بأي ة   أمر  حرآ يس المحكم  أو رئ
  . المحقق بطرده

  
إذا -٢ ى ف ان أب د طرده أو اإلذع اد بع ر ع ه أم اله القاضي بتوقيف ع وإرس ر م شأن األم ذا ال صادر به ى ال  محل إل

  . األآثر وعشرين ساعة على أربعاوفا التوقيف فيبقى موق
  

   ٣٩٧المادة 
ة -١ ضوضاء اهان ل ال ة أو اذا تخل ة تكديري ستلزم عقوب داء آخر ي ة أو اعت اء جنحي ة أثن ة أجرت المحاآم  المحكم

  . تحقيقا في الحال وقضت بالعقوبة التي يستوجبها الفعل قانونا
  
  .  الصادرة عنهاكاماألح يخضع حكمها هذا لطرق المراجعة التي تخضع لها -٢
  

   ٣٩٨المادة 
ه        وأمراذا آان الجرم الواقع جناية نظم رئيس المحكمة محضرا بالواقع            ه  بتوقيف المدعى علي ى النائب     وإحالت  عل

  . العام الجراء المقتضى
  

   ٣٩٩المادة 
ة   أو رئيس الجمهورية انتقل المحقق     إفادةاذا اقتضت الدعوى سماع      يس المحكم ذي   أو رئ يس    القاضي ال ه رئ يعين

  .  الدعوىأوراق إلى ويضمه األصول بموجب محضر ينظمه بوجه إلفادتهالمحكمة مع الكاتب واستمع 
  

   ٤٠٠المادة 
  . يبلغ رجال السلك الديبلوماسي مذآرات الدعوة بواسطة وزارة الخارجية

  
   ٤٠١المادة 

  مذآرة الدعوة بواسطة رئيس فرقته  في البحرية بلغ أواذا آان الشخص المدعو لدى القضاء منتظما في الجيش 
  

   ٤٠٢المادة 
شهود  ع ال دعى جمي سابقة ي واد ال ي الم ذآورين ف دا الرجال الرسميين الم ا ع افيم ستمع أي انوا وي اداتهم آ دى إلف  ل

  .  المتعلقة بسماع الشهود من هذا القانونلألصولالقضاء وفقا 
  



   ٤٠٣المادة 
  . أوال المحكمة التي حكمت عليه إلى هويته عاد كروأن اذا قبض على محكوم عليه بعد فراره -١
  .  المترتبة قانونا على فرارهاإلضافية بعد ان تتثبت المحكمة من هوية المحكوم عليه الفار تقضي بالعقوبة -٢
  .  وقبض عليه فيهاإليها من البالد اذا عاد باإلخراج أو باإلبعاد يجري حكم هذه المادة على المحكوم عليه -٣
  

   ٤٠٤دة الما
ام            اإلضافية هوية الفار وبفرض العقوبة      بإثباتتصدر المحكمة حكمها      بعد سماع من يقتضي من شهود النائب الع

  .  آان الحكم باطالوإالوالمقبوض عليه بمواجهته في جلسة علنية 
  

   ٤٠٥المادة 
دت  ام أصولاذا فق ة  األحك ة والجنح اوى الجناي ي دع صادرة ف ة باألوراق أو ال ات  المتعلق م أوتحقيق ات ل  محاآم

ة     بأسباب أو السيل   أو بالحريق   أتلفت اذاأو  تقترن بنتيجة بعد     ادة  سرقت وتعذرت      أو غير عادي ا طبقت     إع  تنظيمه
  . القواعد المنصوص عليها في المواد التالية

  
   ٤٠٦المادة 

  . وحفظت في مكانه الحكم  أصلبمثابة نسخته المصدقة بصورة قانونية اعتبرت أواذا وجدت خالصة الحكم -١
  
دى شخص عادي            أو اذا آانت الخالصة     -٢  أمر  موظف رسمي   أو النسخة المذآورة في الفقرة السابقة موجودة ل

  .  اآرهه بالحبس على التسليمأبى قلم هذه المحكمة ، فان إلى الحكم بتسليمها أصدرترئيس المحكمة التي 
  
ود  أو المسروق أونسخة مصدقة عن الحكم المتلف  أو الموظف الموجود لديه خالصة   أو ويمكن الشخص    -٣  المفق

  .  صورة مجانية عنهاتسليمها عند يأخذان 
  
  .  النسخة ذمة الشخص الموجودة لديه تجاه ذوي العالقة بهاأو بتسليم الخالصة األمر ببريء -٤
  

   ٤٠٧المادة 
ام فيصار       عثر على قرار   وإنما الحكم ولم يعثر على صورة مصدقة عنه         أصل اذا فقد    -١ ى  الظن واالته  إجراء  إل

  .  حكم جديدوإصدارمحاآمة 
  . األوراق لم يعثر عليها فتعاد المعامالت ابتداء من القسم المفقود من أو اتهام أو وان لم يكن ثمة قرار ظن -٢
  

   ٤٠٨المادة 
 باشر أوان  يحل الخالف على االختصاص بطريق تعيين المرجع اذا وقعت جريمة وشرعت في رؤيتها محكمت      -١

ق            أوتحقيقها قاضيا تحقيق باعتبار ان الجريمة عائدة لكل منهما           ين عدم     أو اذا قرر آل من قاضي التحقي  المحكمت
ة دعوى             أو رؤيتها   أواختصاصه لتحقيقها    ة عدم اختصاصها لرؤي ا  قررت محكم ق        أحاله ا قاضي التحقي  أو عليه

رارين المتناقضين              ونشأ عما ذآر خالف على االختصاص وقف س          اإلحالةقاضي   رام الق ة من جراء انب ير العدال
  . في القضية نفسها

  
تثنائية            -٢ ة اس ة ومحكم ة عادي ين محكم ع الخالف ب تثنائيتين    أو يجري حكم هذه المادة اذا وق ين اس ين محكمت  أو ب

  . بين قضاة التحقيق لديها
  

   ٤٠٩المادة 
ه       ان هوالمدعى علي يجوز للنائب العام والمدعي الشخصي       -١ ين المرجع باستدعاء يقدمون وا تعي ى يطلب ة  إل  الغرف

  .  النقضةمحكمالجزائية في 
ين              -٢ ين محكمت تئنافية واحدة           أو اما اذا آان الطلب يتعلق بخالف على االختصاص ب ة اس ابعين لمحكم  قاضيين ت

  .  هذه المحكمةإلىفيقدم الطلب 
  

   ٤١٠المادة 
 بإبالغ االستئناف  أو رئيس محكمة النقض     أمر المدعى عليه    أو اذا ورد طلب تعيين المرجع من المدعي الشخصي       

داء  القضائيين الواقع بينهما الخالف نسخة عنه        المرجعين النائب العام لدى آل من       وبإيداع الخصم   إلىصورته    إلب
  .  الدعوىأوراق وإرسالرأيه فيه 



  
   ٤١١المادة 

ى طلب        أويجب على المدعي الشخصي       ه الجواب عل غ     المدعى علي ين المرجع المبل ه تعي ام    إلي ى النائب الع  وعل
  .  من تاريخ التبليغاألآثر على أيام رأيه في ميعاد ثمانية إبداء

  
   ٤١٢المادة 

ا التوقف عن                           -١ دعوى وجب عليهم ة ال ا اختصاصها لرؤي  اذا آان الخالف واقعا بين محكمتين قررت آل منهم
  . جع لحل الخالف بينهمااصدار الحكم بمجرد اطالعهما على طلب تعيين المر

  . وإنفاذه في مثل هذه الحال عن اصدار قراره اإلحالة ويتوقف قاضي -٢
  .  اما التدابير المؤقتة والتحقيقات فيمكن متابعتها بانتظار صدور القرار بتعيين المرجع-٣
  

   ٤١٣المادة 
ام  -١ ب الع تطالع رأي النائ د اس ين المرجع بع ب تعي ي طل نقض ف ة ال ا اي  تنظر محكم ي قراره ين ف ديها وتع ل

ي            أوالمرجعين القضائيين هو الصالح لتحقيق الدعوى        امالت الت ا وتقضي بصحة المع ا  رؤيته ة    أجرته  أو المحكم
  . المحقق الذي قررت عدم اختصاصه

  
 المذآورة في غرفة المذاآرة وال يقبل قرارها        األصول وفق   إليها وتنظر محكمة االستئناف في الطلب المرفوع        -٢
  .  مراجعة سوى النقضيةأ

  
   ٤١٤المادة 

ة       أواذا لم يكن المدعي الشخصي    ه بغرام ة ان تقضي علي  المدعى عليه محقا في طلبه تعيين المرجع جاز للمحكم
  . مئة ليرة سورية وبتعويض للخصم عند االقتضاء

  
   ٤١٥المادة 

ام      للغرفة الجزائية في محكمة النقض ان تقرر في دعوى الجناية والجنحة   -١ ى طلب النائب الع والمخالفة بناء عل
دة  أخرى محكمة  إلى أو قاضي تحقيق آخر     إلىلديها نقل الدعوى     ا  من درجة المحكمة العائ دعوى في    إليه ة ال  رؤي

  :  الحالتين اآلتيتين إحدى
  
دعوى           األمن اقتضاء المحافظة على     -أ ق ال ة قاضي التحقي          أو العام وذلك عندما يكون تحقي ا في منطق  أوق   رؤيته

  .  العامباألمن اإلخاللالمحكمة من شأنه 
  .  وجود االرتياب المشروع وذلك عندما تثير وقائع الحال الشبهة في نزاهة المحكمة-ب
  
  .  المدعي الشخصي لالرتياب المشروعأو نقل الدعوى بناء على طلب المدعى عليه أيضا ويمكن -٢
  

   ٤١٦المادة 
دعوى           أوليه برضاه لدى محكمة      المدعى ع  أواذا مثل المدعي الشخصي      ل ال  قاضي تحقيق فليس له ان يستدعي نق

  .  الموجبة لالرتياب المشروع قد ظهرت فيما بعداألسباباال اذا آانت 
  

   ٤١٧المادة 
  .  محكمة النقض نقل الدعوى لالرتياب المشروع من المحكمة القائم لديهاإلى للنائب العام ان يطلب رأسا -١
.  الموجبة له  باألسباب وزير العدل مشفوعا     إلى العام فعليه ان يقدمها      األمنلدعوى محافظة على     اما طلب نقل ا    -٢

  .  الطلب على محكمة النقض اذا اقتضت الحالإحالةويقرر الوزير 
  

   ٤١٨المادة 
ي                         -١ امالت الت سه بصحة المع رار نف ا قضت في الق ررت نقله ان ق دعوى ف  تنظر محكمة النقض في طلب نقل ال

  .  قاضي التحقيق الذي قرر نقل الدعوى من لدنهأو المحكمة هاأجرت
  
  . ٤١٤اذا قضت محكمة النقض برد الطلب حكمت بالغرامة والتعويض المبين في المادة -٢
  

   ٤١٩المادة 



  .  اذا آان طلب نقل الدعوى مبنيا على سبب االرتياب المشروع٤١٢ و٤١١و ٤١٠ المواد أحكامتجري 
  

   ٤٢٠المادة 
  .  جديدة ظهرت بعد قرار الردأسباب إلى رد طلب نقل الدعوى من تقديم طلب جديد بنقلها باالستناد اليمنع

  
   ٤٢١المادة 

  . تنظم السجون ومحال التوقيف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء
  

   ٤٢٢المادة 
رة واحدة                ة م ة   يتفقد قاضي التحقيق وقاضي الصلح مرة واحدة في الشهر ورؤساء المحاآم الجزائي أشهر   آل ثالث

  .  الموجودين في محال التوقيف والسجوناألشخاص األقل على
  

   ٤٢٣المادة 
سجون     ف وال ال التوقي راس مح أمروا ح صلح ان ي ضاة ال ق وق ضاة التحقي ة وق اآم الجزائي اء المح إجراءلرؤس  ب

  . التدابير التي يقتضيها التحقيق والمحاآمة
  

   ٤٢٤المادة 
ي   أمكنةلناس في على آل من علم بتوقيف احد ا       ر الت ذلك النائب       أعدتها  غي ر ب ة للحبس والتوقيف ان يخب  الحكوم

  .  قاضي الصلحأو قاضي التحقيق أوالعام 
  

   ٤٢٥المادة 
وا في الحال               -١ يهم ان يتوجه ر عل ذا الخب ل ه سابقة مث ادة ال ذآورون في الم ون الم ى عندما يبلغ الموظف  المحل  إل

  . اح من آان موقوفا بصورة غير قانونيةالحاصل فيه التوقيف وان يطلقوا سر
د   أو النائب العام    إلى الموقوف في الحال     أرسلوا تبين لهم سبب قانوني موجب للتوقيف        وإذا -٢  قاضي الصلح العائ
  . األمر إليه
  ..  وعليهم ان ينظموا محضرا بالواقع-٣
وا وإذا -٤ ة الشخص أهمل ة حجز الحري ي جريم رآاء ف دوا ش دم ع ا تق ل بم ذه  العم م به ة بحقه ية وجرت المالحق

  . الصفة
  

   ٤٢٦المادة 
  :  التالية لألصول من قانون العقوبات وفقا ١٥٩ و ١٥٨ االعتبار المنصوص عليها في المادتين إعادةتجري 

  
   ٤٢٧المادة 

ب  ه طل وم علي دم المحك ادةيق اره إع ى اعتب ة قاضي إل ه اإلحال ين في ا ويع انوأي ن ق ذآورتين م ادتين الم ن الم ن  م
  . العقوبات تنطبق حاله عليها

  
   ٤٢٨المادة 

ة يدرس قاضي    ل             اإلحال م يحي ضاة ث شروط المقت تيفاء الطالب ال ى  األوراق الطلب ويتحقق من اس ام   إل  النائب الع
  .  مطالبتهإلبداء

  
   ٤٢٩المادة 

ا    من قانون العقوبات وآانت شر ١٥٩ المادة أحكام االعتبار مما تنطبق عليه   إعادة اذا آانت    -١ وافرة آله وطها مت
  .  قراره بقبول الطلباإلحالةاصدر قاضي 

راره -٢ ى يرسل القاضي صورة مصدقة عن ق ستدعي إل ى الم ي حكمت عل ة الت ا المحكم ام فيودعه  النائب الع
  . األحكام لتشرح الكيفية على هامش حكمها في سجل األخيرةبالدرجة 

  
   ٤٣٠المادة 

دى  من قانون العقوبات     ١٨٥ المادة   أحكامبق عليه    االعتبار مما تنط   إعادة اذا آانت    -١ ة  قاضي    أب ه في     اإلحال  رأي
  . األخيرة المحكمة التي حكمت على المستدعي بالدرجة إلى بواسطة النيابة العامة األوراق وأرسلالطلب 

  .  برفضه بعد اخذ مطالبة النيابة العامةأو اصدار القرار بقبول الطلب أمر ويعود لهذه المحكمة -٢



  
   ٤٣١المادة 

  . األحكام في سجل األول في القرار نفسه بشرح الكيفية على هامش الحكم أمرتاذا قررت المحكمة قبول الطلب 
  

   ٤٣٢المادة 
  .  االعتبار فال يسوغ تجديده قبل مضي سنة عليه ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الرفضإعادةاذا رد طلب 

  
   ٤٣٣المادة 

وم           إلى االعتبار   بإعادة القرار الصادر    على النيابة العامة تبليغ    م من سجل المحك شطب الحك  دائرة السجل العدلي ل
  عليه 

  
   ٤٣٤المادة 

  .  بالتقادمأو بالعفو العام أو تسقط دعوى الحق العام بوفاة المدعى عليه -١
  .  المنصوص عليها في القانوناألحوال وتسقط تبعا لسقوط الحق الشخصي في -٢
  

   ٤٣٥المادة 
ان  تسقط دعوى الحق العام بوفاة المدعى عليه سواء     -١ ة    أآ ق العقوب ة تطبي ة  أو األصلية  لجه  أو اإلضافية  العقوب

  . الفرعية
  .  ورثة المتوفىإلى المضبوطة من المواد الممنوعة قانونا بحد ذاتها فال تعاد األشياء اما اذا آانت -٢
  . توفى لدى المحكمة المدنية دعوى بالتعويض على ورثة المإقامة ويبقى للمتضرر -٣
  

   ٤٣٦المادة 
  .  تسقط دعوى الحق العام بالعفو العام-١
  .  وتبقى دعوى التعويض من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام حين صدور العفو العام-٢
  

   ٤٣٧المادة 
اريخ                 -١ م تجر          تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء عشر سنوات من ت ة اذا ل وع الجناي  وق

  . مالحقة بشأنها خالل تلك المدة
رة اذا             أيضا وتسقط   -٢ دعوى    أقيمت  الدعويان المذآورتان بانقضاء عشر سنوات على المعاملة اال خي  وأجريت  ال

  . التحقيقات ولم يصدر حكم بها
  

   ٤٣٨المادة 
التين  تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة بانقضاء ثال   ث سنوات على الوجه المبين في الح

  . المذآورتين في المادة السابقة
  

   ٤٣٩المادة 
ين          ى الوجه المب تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في المخالفة بانقضاء سنة آاملة على وقوعها عل

  . ٤٣٧في المادة 
  

   ٤٤٠المادة 
ادة       ١٦١ في المادة    المبينةت هي   مدة التقادم في العقوبات المحكوم بها من اي نوع آان           من   ١٦٧ وما يليها حتى الم

  . قانون العقوبات
  

   ٤٤١المادة 
 ان األحوالاذا حكم على شخص بالوجه الغيابي وسقطت بالتقادم العقوبة المحكوم بها عليه فال يسوغ له في مطلق              

  .  محاآمته الغيابية ورؤية الدعوى بحقه مجدداإبطاليطلب من المحكمة 
  
   ٤٤٢ادة الم
  .  المدنيةلألحكام تسقط التعويضات المحكوم بها في الدعاوى الجزائية بالتقادم المنصوص عليه -١



األموال                -٢ ق ب ادم المتعل سقط بالتق ة  اما الرسوم والنفقات المحكوم بها لمصلحة الخزينة فت ادم   . األميري ويوقف التق
  .  ألي حكمإنفاذابشأنها وجود المحكوم عليه في السجن 

  
   ٤٤٣المادة 

  .  التقادم الواردة في القوانين الخاصة ببعض الجنح والمخالفاتأحكامال تحول المواد السابقة دون مراعاة 
  

   ٤٤٤المادة 
  .  الحكمأصدرت الجزائية التي اآتسبت قوة القضية المقضية النائب العام لدى المحكمة التي األحكام بإنفاذ يقوم -١
  .  في المراآز التي ال يوجد فيها نيابة عامةاألحكام بإنفاذ النائب العام  ويقوم قاضي الصلح مقام-٢
  

   ٤٤٥المادة 
الحبس   -١ انون   اإلآراهي  يمكن التوسل ب ا لق اذ  اإلجراء  وفق شر ورد       إلنف ر الن ا غي وم به ة المحك  االلزامات المدني

  . المال
الح          أشخاص عند الحكم على عدة      -٢ م ب ذ الحك نهم ينف صيبه          اإلآراهي بس   بالتضامن فيما بي در ن نهم بق ى آل م  عل
  . منه
  .  خاصةأمكنة في إآراهيا يوقف المحبوسون -٣
  

   ٤٤٦المادة 
  .  الجزائيةاألحكام إنفاذ من قانون العقوبات في ١٦٦و٦٤و٦٢و٥٥و٥٤و٥٣ المواد أحكامتجري 

  
   ٤٤٧المادة 

دة عشرة          صن إلىيجب على المحكوم عليه بالرسوم وبالنفقات القضائية ان يدفعها           ام دوق المال في م اريخ     أي  من ت
ه  قاضي الصلح العائد أو قرر النائب العام    وإالانذاره بعد اآتساب الحكم قوة القضية المقضية         دة   األمر  إلي سه م  حب

  . أشهر وعشرين ساعة عن آل ليرتين سوريتين وال يجوز ان تجاوز مدة الحبس ستة أربع
  

   ٤٤٨المادة 
  .  من قانون العقوبات على الرسوم والنفقات القضائية٥٣٥التقسيط المبينة في المادة يطبق النائب العام قاعدة 

  
   ٤٤٩المادة 
  .  الشرطةأو عقوبة الحبس بطريقة التكليف الخطي للدرك إنفاذيؤمن 

  
   ٤٥٠المادة 

دين المحكوم عليه   ان مدة الحبس التي يقضيها المحكوم عليه استبداال للغرامة والرسوم والنفقات القضائية تالشي ال             
  . به للخزينة

  
   ٤٥١المادة 

اء اذا حبس المحكوم عليه      اه                           إيف ه تج ي دين سجن في ان يف ه وهو في ال ضائية واظهر رغبت ة و الرسوم الق  للغرام
ام      أمرالدولة   ه        أو النائب الع وم مقام سجن   بإخراجه  من يق ه  وإحضاره  من ال دفع  إلي وال  ل د حسم    األم ة بع  المترتب

  . لمدة التي قضاها في الحبسمايوازي منها ا
  

   ٤٥٢المادة 
رار    وأصبح المحكوم عليه لدى توقيفه المبلغ المطلوب منه بكامله اخلي سبيله في الحال              أدىاذا   دال  الق ة   بإب  الغرام

  . والرسوم والنفقات القضائية بالحبس الغيا
  

   ٤٥٣المادة 
ه -١ وم علي ة المحك ة والرسوم وأو بحال غيب ا  قصره تحصل الغرام ة آم ر المالي ة وزي ضائية بمعرف ات الق النفق

  . األميرية األموالتحصل 
  .  وتحصل بالطريقة نفسها الرسوم والنفقات القضائية في حال وفاة المحكوم عليه-٢
  

   ٤٥٤المادة 



  .  اال بعد استطالع رأي لجنة العفو وموافقة رئيس الدولةباإلعدام الينفذ الحكم -١
  .  العقوبةبإنفاذ في محل آخر يعينه المرسوم القاضي أو داخل بناية السجن عدامباإل يشنق المحكوم عليه -٢
  .  الدينيةأو الوطنية واألعياد الجمع أيام اإلعدام إنفاذ يحظر -٣
  .  ان تضع حملهاإلى بالحامل األحكام إنفاذ يؤجل -٤
  

   ٤٥٥المادة 
   : اآلتي ذآرهم األشخاص بحضور باإلعدام الحكم إنفاذ يجري -١
  
  . األول الحكم وفي حال تعذر حضوره قاض يختاره الرئيس أصدرت رئيس الهيئة التي -أ
  .  احد معاونيهأو النائب العام -ب
  .  رئيس المحكمة البدائية التابع لها مكان التنفيذ-ج
  .  الحكمأصدرت آاتب المحكمة التي -د
  .  محامي المحكوم عليه-ن
  .  المحكوم عليهإليها ينتمي  احد رجال الدين من الطائفة التي-و
   مدير السجن -ز
   قائد الدرك التابع له مكان التنفيذ أو ضابط الشرطة -ح
  .  الطبيب الشرعي في المنطقةأو طبيب السجن -ط
  
  .  دون سواهم اذا حصل التنفيذ داخل بناية السجنأعاله المذآورين األشخاص الحكم بحضور إنفاذ ويجري -٢
  

   ٤٥٦المادة 
اذ لقاضي البدائي المحكوم عليه اذا آان له مايريد بيانه قبل           يسأل ا  ه    إنف م ب دون   .  الحك ه في ة الكاتب في       أقوال  بمعاون

  . محضر خاص
  

   ٤٥٧المادة 
 نائبه والنائب أو الحكم أصدرت يوقعه من رئيس الهيئة التي اإلعدام  بإنفاذ محضراينظم آاتب محكمة الجنايات     -١

ذ وتبقى          معاونه وآاتب المحكأوالعام   ه التنفي ذي اجري في ه في المحل ال مة وتعلق نسخة من المحضر فور تنظيم
  .  وعشرين ساعةأربعمعلقة مدة 

  .  المحفوظ في المحكمةاألصل الحكم في ذيل إنفاذ ينسخ الكاتب محضر -٢
  . ٢٠٤ اذا لم يراع الكاتب هذه المادة استهدف للغرامة المنصوص عليها في المادة -٣
  

   ٤٥٨المادة 
  .  يحظر نشر اي بيان في الصحف يتعلق بالتنفيذ عدا المحضر المبين في المادة السابقة-١
  .  من قانون العقوبات٤١٠ آل مخالفة ألحكام هذه المادة يستهدف مرتكبها للعقوبة المنصوص عليها في المادة -٢
  

   ٤٥٩المادة 
ا ل    لألصولتنظر في جميع طلبات العفو الخاص وفقا         ة                اآلتي بيانه ضاة في المرتب ة من خمسة ق ة مؤلف ى جن  األول
  . احدهم الرئيس يعينون جميعهم بمرسوم

  
   ٤٦٠المادة 

ه         أو رئيس الدولة مباشرة إلى يرفع طلب العفو     -١ وم علي ه المحك دل بموجب استدعاء يوقع ر الع  أو بواسطة وزي
  . أسرته أفراد احد أووآيله 

  .  ويعفى االستدعاء من الطوابع والرسوم-٢
  

   ٤٦١المادة 
دى         أوراق يحيل وزير العدل اإلعدامعند صدور حكم   ام ل ر النائب الع ة بتقري و مرفق ة العف ى لجن  الدعوى حاال عل

ضاء                أصدرتالمحكمة التي    ا في اقت دي رأيه ا وتب م فتنظر فيه اذ  الحك ة    إنف دالها  أو اإلعدام  عقوب ك     إب ا وذل  بغيره
  . األآثر على أيامخالل خمسة 

  
   ٤٦٢المادة 



ة              أبدى اليعرض طلب العفو على اللجنة اذا        باإلعدامما خال الحكم    في يس الدول أمر رئ الم ي رده م  النائب العام رأيه ب
  . بعرض الطلب على اللجنة

  
   ٤٦٣المادة 

 وعن  إليها المسند الحكم    واألدلة تقريرا موجزا عن وقائع القضية       أعضائها من ينيبه عنه من      أويضع رئيس اللجنة    
  .  إلبدالها بغيرهاأو اإلعدام عقوبة إلنفاذ الموجبة األسباب أوعفو  طلب الأسباب

  
   ٤٦٤المادة 

ى            ا عل ة   األوراقتنظر اللجنة بعد سماع بيان مقررها واطالعه ة  ، في التهم ا وفي     واألدل ي قامت عليه  أسباب  الت
ا سرا   .  بغيرها إبدالها أو اإلعدام عقوبة   إنفاذ مقتضيات   أوطلب العفو    اع باوتبدي رأيه ة  أو إلجم ول   باألغلبي  في قب
  .  وزير العدلإلى بغيرها وذلك بموجب تقرير ترفعه إبدالها أو اإلعدام عقوبة إنفاذ رده وفي وجوب أوطلب العفو 

  
   ٤٦٥المادة 

ن   رئيس وعضوين م ن ال د م ة ان تنعق ن للجن و عن أعضائهايمك ات العف ي طلب ام ف اوى األحك ي دع صادرة ف  ال
  . الجنحة

  
   ٤٦٦المادة 

ك   أو الحكم اذا قضي بالغرامة    إنفاذيتوقف عند طلب العفو      ا وذل  بالحبس اقل من سنة ولم يكن المحكوم عليه موقوف
  .  النائب العام بورود طلب العفو عليهاإلى يرسله رئيس اللجنة إشعاربناء على 

  
   ٤٦٧المادة 

د  العفو اذا رد رئيس الدولة طلب   -١ ه ف      بع د نظرت في ة ق ه     ان تكون اللجن وم علي شاقة  باألشغال ال يمكن المحك  ال
ل انقضاء ثالث سنوات في الحال                   أوالمؤبدة   ى  لمدة عشر سنوات فأآثر ان يجدد طلب العفو قب نتين في   األول  وس

  .  قرار الردإبالغهالحال الثانية على 
  
ة             -٢ الحبس سنة فم   أو وال يجوز للمحكوم عليه التماس العفو ثانية اذا قضى الحكم بالغرام ك    ب ا دون وال يحول ذل

  .  بعرض طلب العفو الجديد على اللجنةاألمردون استعمال رئيس الدولة حقه في 
  
  . األخرى األحوال ويسوغ للمحكوم عليه تجديد طلب العفو بعد انقضاء سنة في -٣
  

   ٤٦٨المادة 
 .اذا استجاب رئيس الدولة طلب العفو اصدر مرسوما بهذا الشأن


