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  لسم هللا الرحمن الرحيم

   عدل– إخاء –شرف         الجمھورية ا�س�مية الموريتانية

  الوزارة ا$ولى

  :تأشيرة التشريع
  
  

  مراجعة تضمن ي 036- 2007رقم  أمر قانوني

  1983 يوليو 9 الصادر بتاريخ 163-83ا�مر القانوني رقم 

  قانون ا*جراءات الجنائيةالمتضمن 

  عموميةفي الدعوى ال: باب تمھيدي
يج��ب أن تك��ون ا�ج��راءات الجنائي��ة عادل��ة وح��ضورية وتحف��ظ ت��وازن حق��وق  -.م��ادة تمھيدي��ة

  .ا!طراف
  .ويجب أن تضمن الفصل بين السلطات المكلفة بالدعوى العمومية والسلطات المكلفة بالحكم

يجب أن يحاكم ا!شخاص الموجودون في ظروف مت�شابھة والمت�ابعون ب�نفس الج�رائم وفق�ا ل�نفس 
  .لقواعدا

طيل��ة كاف��ة ا�ج��راءات حمايتھ��ا وض��مان  ھمحق��وقال��ضحايا بت��سھر ال��سلطة الق��ضائية عل��ى إع��2م 
  .الجنائية

تثبت إدانته قانونا بقرار حائز على قوة ال�شيء أن كل شخص تم اتھامه أو متابعته يعتبر بريئا إلى 
   .المقضي به، بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيھا كل الضمانات القانونية

  .الشك يفسر لصالح المتھم
  .? يعتد با?عتراف المنتزع تحت التعذيب أو العنف أو ا�كراه

تمارس الدعوى العمومية ضد الفاع�ل ا!ص�لي للجريم�ة والم�شاركين والم�ساھمين  -.المادة ا�ولى
  .في ارتكابھا

ليھم القانون ذلك، إأسند  الدعوى العمومية ويمارسھا قضاة المحاكم المختصة والموظفون الذين قيمي
  .مدونة الهوفقا للشروط المحددة بھذكما يجوز أن يحركھا الطرف المتضرر 

 تقام الدعوى المدنية من أجل تعويض ا!ضرار الناتجة عن جناية أو جنح�ة أو مخالف�ة، -.2المادة 
  .عن الجريمةمترتب وھي حق لكل شخص أصيب بضرر مباشر 

ال��دعوى المدني��ة ممارس��ة ال��دعوى العمومي��ة، وذل��ك م��ع ? يمك��ن أن يوق��ف أو يعل��ق التخل��ي ع��ن 
  .6مراعاة الحا?ت المشار إليھا في الفقرة الثالثة من المادة 

 يجوز القيام بالدعوى المدنية في نفس الوقت الذي تقام فيه الدعوى العمومية ولدى نفس -.3المادة 
  .المحكمة

بدنية أو ا!دبية الناجمة عن الوقائع التي ھي وتقبل الدعوى المدنية بسبب كل ا!ضرار المادية أو ال
منسوبة إلى ال�شخص المت�ابع الضرار كافة ا!كما يمكن أيضا قبولھا من أجل . موضوع المتابعة الجزائية
  . وقائع موضوع المتابعةالوتكون لھا ع2قة ارتباط ب

. أمام المحاكم المدنيةمنفصلة عن الدعوى الجزائية  يجوز أيضا أن تقام الدعوى المدنية -.4المادة 
ة أمام المحاكم المدني�ة المخت�صة يعل�ق إل�ى أن يب�ت نھائي�ا ف�ي رفوعغير أن الحكم في الدعوى المدنية الم

  . قد حركتھذه ا!خيرة الدعوى العمومية إذا كانت 
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 ليس للطرف الذي مارس دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة أن يرفعھا أمام المحكمة -.5المادة 
 ق��د تعھ��دت بالق��ضية قب��ل أن ي��صدر حك��م م��ن المحكم��ة المدني��ة ف��ي المحكم��ةھ��ذه  إ? إذا كان��ت زائي��ةالج

  .ا!صل
التقادم أو العفو الع�ام بم أو تھبوفاة الممن أجل تطبيق العقوبة  تنقضي الدعوى العمومية -.6المادة 

  .أو إلغاء القانون الجنائي أو بصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به
 بانقضاء ىأنه إذا طرأت إجراءات أدت إلى ا�دانة وكشف عن أن الحكم أو القرار الذي قضغير 

وحينئذ يتعين اعتبار . الدعوى العمومية مبني على تزوير أو استعمال مزور، فإنه يجوز إعادة السير فيھا
ب التزوير أو استعمال التقادم موقوفا منذ اليوم الذي صار فيه الحكم أو القرار نھائيا إلى يوم إدانة مرتك

  .مزور
يمكن زيادة على ذلك أن تنقضي الدعوى العمومية بالم�صالحة أو ب�دفع غرام�ة جزافي�ة أو اتفاقي�ة، 

زم��ا إذا ك��ان الق��انون ي��نص عل��ى ذل��ك ص��راحة، كم��ا تنق��ضي ك��ذلك ب��سحب ال��شكوى إذا كان��ت ش��رطا ?
  . للمتابعة

سنوات كاملة ابتداء من ) 10(بمرور عشر ائية القضايا الجن تتقادم الدعوى العمومية في -.7المادة 
  . إذا لم يتخذ أثناء ھذه المدة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة،يوم ارتكاب الجريمة

س�نوات ) 10(وإذا وقع تحقيق أو متابعة أثناء ھذه المدة فإن التقادم ? يحصل إ? بع�د م�رور ع�شر 
ك�ذلك بالن�سبة لJش�خاص ال�ذين ل�م ي�شملھم ھ�ذا التحقي�ق أو اع يسري ھ�ذا ا?نقط�و. كاملة من آخر إجراء

  .المتابعة
وي�تم التق�ادم . س�نوات كامل�ة) 3( تتقادم الدعوى العمومية في م�ادة الج�نح بم�رور ث�2ث -.8المادة 

  .7حسب الفروق الواردة في المادة 
قضايا المتعلقة بجرائم على ال 7المادة ? تنطبق أحكام التقادم المنصوص عليھا في ھذه المادة وفي 

  .الحدود والقصاص والدية
وي��تم التق��ادم ح��سب .  تتق��ادم ال��دعوى العمومي��ة ف��ي م��ادة المخالف��ات بم��رور س��نة كامل��ة-.9الم��ادة 

  .7 الفروق الواردة في المادة
 يجوز القيام بالدعوى المدني�ة بع�د تق�ادم ال�دعوى العمومي�ة ح�سب ا!ش�كال المبين�ة ف�ي -.10المادة 

  .قانون المدنيقواعد ال

  في ممارسة الدعوى العمومية: الكتاب ا�ول
 الحا?ت التي ينص فيھا باستثناء ،تكون ا�جراءات أثناء البحث والتحقيق سرية -.11المادة 

  . إضرار بحقوق الدفاع سريتھاالقانون على خ2ف ذلك، أو يكون في
ني، وفقا للشروط وتحت وكل شخص يشارك في ھذه ا�جراءات ملزم بالحفاظ على السر المھ

  .طائلة العقوبات الواردة في القانون الجنائي

  في السلطات المكلفة بالدعوى العمومية والتحقيق: الباب ا�ول

  في الشرطة القضائية: الفصل ا�ول

   عامةمقتضيات:  ا�ولالقسم
ونوابھم تئناف ، با�ضافة إلى المدعين العامين لدى محاكم ا?س الشرطة القضائيةضمت -.12المادة 

  :ووك2ء الجمھورية ونوابھم وقضاة التحقيق الذين ھم ضباط سامون للشرطة القضائية
  ضباط الشرطة القضائية؛ •
  وك2ء الشرطة القضائية؛ •
  .  الموظفين وا!عوان الذين تخولھم قوانين خاصة بعض ص2حيات الشرطة القضائية •
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تح��ت إدارة وكي��ل ھ��ام ال��ضبطية الق��ضائية بم ال��شرطة الق��ضائية وك��2ءض��باط ويق��وم  -.13الم��ادة 
   .الجمھورية

ولھ��ذا الغ��رض يتلق��ون من��ه التوجيھ��ات وا?ستف��سارات وا�ن��ذارات ف��ي الق��ضايا المتعلق��ة بمھ��امھم 
  .كضباط شرطة قضائية

ل��دى محكم��ة ا?س��تئناف ش��راف الم��دعي الع��ام �ض��باط ال��شرطة الق��ضائية يخ��ضع  -.14الم��ادة 
  .صةغرفة ا?تھام المخترقابة لو

 من إج�راءات ال�شرطة ولو كانت إدارية، القيام بإجراء بسبب وظائفھم، ،كل من يسند إليھم القانون
  .القضائية يكونون، في ھذه الحالة وحدھا، خاضعين لنفس ا�شراف والرقابة

بمھ��ام ال��شرطة  ھمقي��امأثن��اء إھم��ال م��ن ط��رف ض��باط ال��شرطة الق��ضائية إذا وق��ع  -.15الم��ادة 
  .يوجه إليھم إنذارالدى محكمة ا?ستئناف مدعى العام القضائية فإن ال

 الت�ي يمكنھ�ا لدى محكمة ا?ستئناف تعھد غرفة ا?تھامالمدعي العام الفادح يطلب وفي حالة الخطإ 
  .أيضا أن تتعھد تلقائيا بمناسبة بحثھا لOجراءات التي قدمت إليھا

   .وفي ھذه الحالة يجوز للمعني أن يستعين بمحام
ل�دى محكم�ة  ت�أمر ب�إجراء بح�ث وت�ستمع إل�ى الم�دعي الع�ام غرفة ا?تھ�ام  إذا تعھدت-.61المادة 

  . المعنيوضابط الشرطة القضائيةا?ستئناف 
  .أن توجه م2حظات لضابط الشرطة القضائية المعني لغرفة ا?تھام -.17المادة 

ض�ابط ش�رطة مھام  ولھا زيادة على ذلك أن تقرر أن ضابط الشرطة القضائية ? يمكن أن يمارس
 وذلك دون إخ2ل بالعقوبات التأديبية التي قد يتعرض لھا من طرف ،قضائية سواء بصفة مؤقتة أو نھائية

  .رؤسائه ا�داريين
ال�صادرة ض�د ض�باط غرفة ا?تھام قرارات  لدى محكمة ا?ستئناف المدعي العاميبلغ  -.18المادة 

ال�ذي يبلغھ�ا إل�ى ال�سلطات الت�ي يتب�ع لھ�ا ھ�ؤ?ء  م�ة العلي�اإلى المدعي العام لدى المحكالشرطة القضائية 
  .الضباط

  في ضباط الشرطة القضائية:  الثانيالقسم
  :ط شرطة قضائيةب ضاتمتع بصفةي -.19المادة 
  و?ة الو?يات ومساعدوھم؛ •
  المقاطعات ورؤساء المراكز ا�دارية؛حكام  •
  مدير ا!من الوطني؛ •
ضباط شرطة قضائية بمقرر م�شترك رطة المعينون مفوضو الشرطة وضباطھا ومفتشو الش •

  ؛ لدى محكمة ا?ستئنافوزير العدل والداخلية بناء على اقتراح من المدعي العامبين 
ضباط الدرك الوطني ومساعدوھم الذين لھم رتبة مساوية لرتبة رقيب أو أعلى منھا ورجال  •

  الدرك الذين يكلفون بقيادة فرقة أو مركز؛
وض��باط الح�رس ال��وطني ب�شرط الح��صول عل�ى موافق��ة وزي�ر الع��دل ي قائ�د الح��رس ال�وطن •

  بالنسبة لJخيرين؛
 ؛ من الجيش الوطنيالرحالةقواد الفرق  •
  . الوطنيحرس من الالرحالةقواد الفرق  •

 وبجم�ع ضباط الشرطة القضائية بمعاين�ة الج�رائم المق�ررة ف�ي ق�انون العقوب�اتيكلف  -.20المادة 
حسب الشروط الواردة ية بالبحوث ا?بتدائ وبتلقي الشكاوى والب2غات وبالقيام فاعلينا!دلة والبحث عن ال

  . قبل بدء التحقيق القضائي70 إلى 67في المواد من 
  .االتحقيق ويلبون طلباتھمحاكم وعند ما يبدأ التحقيق ينفذون إنابات 

ولھم . 60 إلى 45 من لھم بالموادالمخولة ات سلطلجناية أو الجنحة يمارسون الوفي حالة التلبس با
  .في إطار تنفيذ مھامھمة يممولقوة العلباشر التسخير المالحق في 
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حدود ا!راضي التي يمارسون عليھا في اختصاص ضباط الشرطة القضائية ينحصر  -.21المادة 
  .وظائفھم المعتادة

ي ط ش�رطة ق�ضائية، ف�باض�ص�فة ھ�م ل مم�نغير أنه يمكن لذوي الرتب في الدرك ورج�ال ال�درك 
  .حالة ا?ستعجال، أن يقوموا بالعمليات في كافة دائرة اختصاص المحكمة الملحقين بھا

منطقة عمران مقسمة إلى ع�دة مراك�ز لل�شرطة ف�إن اخت�صاص مفوض�ي ال�شرطة إذا تعلق ا!مر ب
  . الذين يمارسون وظائفھم في أحد ھذه المراكز يشمل كافة المنطقة

ة صريحة، وكذلك في حالة التلبس بالجناية أو الجنح�ة أن لمفوضي الشرطة، بناء على إنابة قضائي
  .يقوموا بالتفتيشات المنزلية وبالحجوز في دائرة اختصاص المحاكم التي تحد دائرة المحاكم التابعين لھا

ت ف��ي دائ��رة اخت��صاص المح��اكم الت��ي تح��د المنطق��ة سلطاال��درك ال��وطني ب��نفس ال��ويتمت��ع ض��باط 
  .الخاصة بھم

 بالجناي�ات ، ب�دون مھل�ة،ضباط الشرطة القضائية بأن يخب�روا وكي�ل الجمھوري�ة يلزم -.22المادة 
ه ف��وأن يوال��يھم بمج��رد ا?نتھ��اء م��ن إنج��از أعم��الھم وع. والج��نح والمخالف��ات الت��ي يح��صل لھ��م العل��م بھ��ا

 وك��ذلك جمي��ع الوث��ائق والم��ستندات ا ون��سخة طب��ق ا!ص��ل منھ��اي حرروھ��ت��ض��ر الاأص��ل المحبمباش��رة 
  .ا!شياء المحجوزة تحت تصرفهوضع  يجب عليھم، كما االمتعلقة بھ
  .صفة ضابط الشرطة القضائيةإلى أن لمحررھا  المحاضر شير أن تجبوي

 ھ��و الوثيق��ة المكتوب��ة الت��ي يحررھ��ا ض��ابط ال��شرطة 22المح��ضر ف��ي مفھ��وم الم��ادة  -.32الم��ادة 
ت أو ما قام ب�ه م�ن عملي�ات ت�دخل القضائية أثناء ممارسة مھامه ويضمنھا ما عاينه أو تلقاه من تصريحا

  .في اختصاصه
 أو ف�ي ن�صوص خاص�ة يالق�انونا!م�ر ودون إخ2ل بالمقتضيات الواردة في مواد أخرى من ھ�ذا 

أخرى، يجب أن يتضمن المحضر على الخصوص اسم محرره وصفته ومكان عمله وتوقيعه، ويشار فيه 
  .ذا كانت تخالف ساعة إنجاز ا�جراءإلى تاريخ وساعة إنجاز ا�جراء وساعة تحرير المحضر إ

ورق���م بطاق���ة تعريف���ه عن���د ا?قت���ضاء يت���ضمن مح���ضر ا?س���تماع ھوي���ة ال���شخص الم���ستمع إلي���ه 
  .وتصريحاته وا!جوبة التي يرد بھا على ضابط الشرطة القضائية

  .إذا تعلق ا!مر بمشتبه فيه يتعين على ضابط الشرطة القضائية إشعاره با!فعال المنسوبة إليه
ث�م ي�دون ض�ابط ال�شرطة . قرأ المصرح ت�صاريحه أو تتل�ى علي�ه، وي�شار إل�ى ذل�ك ف�ي المح�ضري

  .القضائية ا�ضافات أو التغييرات أو الم2حظات التي يبديھا المصرح، أو يشير إلى عدم وجودھا
يوق��ع الم��صرح إل��ى جان��ب ض��ابط ال��شرطة الق��ضائية عل��ى المح��ضر عق��ب الت��صريحات وبع��د 

وإذا كان ? يحسن الكتابة أو التوقيع يضع بصمته وي�شار إل�ى ذل�ك ف�ي . ه بخط يدها�ضافات ويدون اسم
  .المحضر

  .يصادق ضابط الشرطة القضائية والمصرح على التشطيبات وا�حا?ت
يتضمن المحضر كذلك ا�شارة إلى رفض التوقيع أو ا�بصام أو عدم استطاعته، م�ع بي�ان أس�باب 

  .ذلك

  شرطة القضائية  الوك-ءفي :  الثالثالقسم
وك2ء الشرطة القضائية رجال الدرك الذين لي�ست لھ�م ص�فة ض�باط ال�شرطة من  يعد -.42المادة 

  :القضائية وھم مكلفون
  بمساعدة ضباط الشرطة القضائية في ممارسة وظائفھم؛ •
  ؛ وبإعداد محاضر عنھااينة الجنايات والجنح والمخالفاتبمع •
ت�زودھم بأدل�ة أن  تي من شأنھاھا لھم كل شخص والبتحرير محضر عن التصريحات التي يقدم •

  .أو حجج أو معلومات عن مرتكبي الجرائم ومشاركيھم
ال��شرطة الع��املين وھ��م م��صالح  يع��دون ك��ذلك م��ن وك��2ء ال��شرطة الق��ضائية موظف��و -.52الم��ادة 

  : بما يليمكلفون
  مساعدة ضباط الشرطة القضائية في ممارسة وظائفھم؛ •
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  بكل الجنايات والجنح والمخالفات التي تصل إلى علمھم؛يين التسلسلإخبار رؤسائھم  •
كل المعلومات بقصد تلقي الجرائم المقررة في القانون الجنائي، طبقا !وامر رؤسائھم، ومعاينة  •

  .اكتشاف مرتكبي ھذه الجرائم

  في السلطات الخاصة للو0ة في مجال الشرطة القضائية :  الرابعالقسم
جنايات والجنح ضد أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، وفي حالة ا?س�تعجال  في مادة ال-.62المادة 

فقط، فإن لو?ة الو?يات أن يقوموا شخصيا بكل ا!عمال الضرورية لمعاينة الجنايات والجنح المنصوص 
عليھ��ا أع��2ه وأن ي��ستدعوا كتابي��ا ض��باط ال��شرطة الق��ضائية المخت��صين لھ��ذا الغ��رض، م��ا ل��م يعلم��وا أن 

  . القضائية سبق أن تعھدت بالقضيةالسلطة 
 ويتخلى عن القضية ،فإنه ملزم بأن يخبر وكيل الجمھورية فورا السلطة هوإذا استعمل الوالي ھذ

للسلطة القضائية بإحالته ا!وراق وكل ا!شخاص المقبوض عليھم إلى وكيل الجمھورية وإ? تعرض 
  .ا�جراء للبط2ن

 ال��سابقة، وك��ل مقت��ضيات طبق��ا للهت��صرفح��ال  ال��والي ك��ل ض��ابط ش��رطة ق��ضائية يتلق��ى طلب��ا م��ن
  . ملزم بأن يخبر فورا وكيل الجمھوريةمقتضياتموظف وقع إع2مه بھذا التعھد طبقا لنفس ال

  في النيابة العامة : الفصل الثاني

   عامة مقتضيات:  ا�ولالقسم
ن، وھ�ي ممثل�ة ل�دى ك�ل  تمارس النيابة العامة الدعوى العمومية وتطلب تطبي�ق الق�انو-.72المادة 

  .وتتولى العمل على تنفيذ أحكام القضاء.  جزائيةمحكمة
، كم�ا ت�ستعين ب�ضباط ووك�2ء ال�شرطة ولھا أثناء ممارسة مھامھا الحق في تسخير القوة العمومية

  .القضائية
  النيابة العامة أن تقدم طلبات مكتوبة طبقا للتعليمات التي أعطيت لھا حسبيجب على -.82المادة 

ة خدم��وتق��دم بحري��ة الم2حظ��ات ال��شفھية الت��ي تراھ��ا م2ئم��ة ل. 31و 30ال��شروط المق��ررة ف��ي الم��ادتين 
  .العدالة

  في النيابة العامة لدى المحكمة العليا :  الثانيالقسم
ت�راب العلى كافة الجنائي قانون العلى تطبيق لدى المحكمة العليا المدعي العام يسھر  -.92المادة 

  . الوطني
 ك�شفا ع�ن الق�ضايا ينك�ل ش�ھرالمدعون العامون ل�دى مح�اكم ا?س�تئناف  الغرض يوجه إليه ولھذا

  .مالداخلة في اختصاصھ
ه النياب�ة العام�ة نواب�شخ�صيا أو بواس�طة أح�د ل�دى المحكم�ة العلي�ا يمثل المدعي العام  -.30المادة 

  .المحكمة العليا لدى
  . النيابة العامةأعضاء  جميع بسلطة علىلدى المحكمة العليا يتمتع المدعي العام 

  .31وله بالنسبة لھؤ?ء القضاة نفس الص2حيات التي اعترف بھا لوزير العدل في المادة 
وله على الخصوص أن يعطي للمدعين العامين لدى محاكم ا?ستئناف التوجيھات التي يراھا مفيدة 

  .عينةلحسن سير العمل وأن يستبلغ الملفات وأن يطلب تقارير في قضايا م
ي��شرف وزي��ر الع��دل عل��ى تنفي��ذ ال��سياسة الجنائي��ة، ويبلغھ��ا إل��ى الم��دعي الع��ام ل��دى  -.13الم��ادة 

  .المحكمة العليا الذي يسھر على تطبيقھا
كتاب�ة ي�أمره أن  ولدى المحكمة العليا ما يصل إلى علم�ه م�ن ج�رائم،المدعي العام يبلغ إلى أن وله 

  .مة المختصة الطلبات التي يراھا الوزير م2ئمةالمحكأن يرفع إلى أو مرتكبيھا  ةبمتابع
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   0ستئناففي النيابة العامة لدى محكمة ا: لث الثاالقسم
الجن�ائي ف�ي دائ�رة ق�انون العل�ى تطبي�ق ل�دى محكم�ة ا?س�تئناف الم�دعي الع�ام ي�سھر  -.23المادة 

  . اختصاص محكمة ا?ستئناف
الو?ي��ات ال��واقعين ف��ي دائ��رة محكم��ة وك��2ء الجمھوري��ة ل��دى مح��اكم ولھ��ذا الغ��رض يوج��ه إلي��ه 

  .مكل شھر كشفا عن القضايا الداخلة في اختصاصھا?ستئناف 
ه النيابة العامة نوابشخصيا أو بواسطة أحد لدى محكمة ا?ستئناف  يمثل المدعي العام -.33المادة 

  .محكمة ا?ستئناف لدى
كما يستعين بضباط ووك2ء ال�شرطة  ،مباشرة القوة العموميةيسخر أثناء ممارسته لوظائفه أن وله 

  .القضائية
  .يحق له لضرورة تطبيق إجراءات تسليم المجرمين إصدار أوامر دولية بالبحث وإلقاء القبض

 النياب�ة العام�ةأع�ضاء بسلطة عل�ى جمي�ع لدى محكمة ا?ستئناف  يتمتع المدعي العام -. 43المادة 
  .  اختصاص ھذه المحكمة الشرطة العاملين في دائرةوكذا على ضباط ووك2ء

نف�س ال�ص2حيات الت�ي اعت�رف بھ�ا النياب�ة الع�املين ب�دائرة محكم�ة ا?س�تئناف لق�ضاة وله بالن�سبة 
  .30للمدعي العام لدى المحكمة العليا في المادة 

  ا�خرىكم اوالمحالو0يات في النيابة العامة لدى محاكم :  الرابعالقسم

الو?ية صيا أو بواسطة أحد نوابه النيابة العامة لدى محكمة  يمثل وكيل الجمھورية شخ-.53المادة 
  .ومحاكم الدرجة ا!ولى الواقعة في دائرة اختصاص محكمة الو?ية

 م��ايراه يتخ��ذ ف��ي ش��أنھاومحاض��ر ال يتلق��ى وكي��ل الجمھوري��ة الب2غ��ات وال��شكاوى و-.63الم��ادة 
  .م2ئما

التحقيق أو البحث ومن إجراءات إلى ھيئات يحيل ما يتلقاه من محاضر وشكايات وما يتخذه بشأنھا 
  .إلى ھيئات الحكم المختصة أو يأمر بحفظھا بقرار يمكن له دائما التراجع عنه

  .يقدم لتلك الھيئات طلبات بقصد القيام بفتح تحقيق

وف��ي حال��ة م��ا إذا تعل��ق ا!م��ر بم��شتبه في��ه مح��ال م��ن ط��رف ال��ضبطية الق��ضائية ف��إن عل��ى وكي��ل 
ع للمتھم، بحضور محاميه، حول ھويته الكاملة والتھمة الموجھة إليه والظروف الت�ي الجمھورية أن يستم

  .ويجب أن يثبت ھذا ا?ستماع في محضر مكتوب. تم ارتكاب الفعل فيھا

الط�رف وفي حالة الحفظ بدون متابعة للشكوى أو محضر البحث يعل�ن ق�راره إل�ى ال�شاكي أو إل�ى 
 وعليه أن يبلغ كذلك الشاكي بأن له الحق في القيام بالحق المدني .يامالمدني خ2ل أجل ? يتجاوز ثمانية أ

  .أمام قاضي التحقيق

ي��سھر وكي��ل الجمھوري��ة عل��ى تطبي��ق العقوب��ات المق��ررة ف��ي الق��انون ويق��دم باس��م الق��انون جمي��ع 
الطلبات التي يراھا مناسبة، ويجب عل�ى المحكم�ة أن ت�شھد بھ�ا علي�ه بت�ضمينھا ف�ي مح�ضرھا وأن تب�ت 

  .شأنھاب

  .وله أن يستعمل عند ا?قتضاء وسائل الطعن ضد ما يصدر من أوامر وأحكام وقرارات

كل سلطة نظامية وكل مأمور عمومي وكل موظف يعلم أثناء ممارسته لوظيفت�ه بجناي�ة يجب على 
قة أو جنحة أن يعلم بھا فورا وكيل الجمھورية وينقل إليه جميع المعلومات والمحاضر وا�جراءات المتعل

  .بھا

 يق��وم وكي��ل الجمھوري��ة أو يكل��ف م��ن يق��وم بجمي��ع ا�ج��راءات ال��ضرورية للمتابع��ة -.73الم��ادة 
 ووك�2ء ال�شرطة ولھذا الغرض يتولى قيادة ن�شاط ض�باط. والبحث عن الجرائم المتعلقة بالقانون الجنائي

  .القضائية
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ئية المن�صوص عليھ�ا ويتمتع بجميع السلطات والص2حيات المتعلق�ة ب�صفة ض�ابط ال�شرطة الق�ضا
  .أو في قوانين خاصةھذه المدونة في 

يحق لوكيل الجمھورية ل�ضرورة تطبي�ق إج�راءات ت�سليم المج�رمين إص�دار أوام�ر دولي�ة بالبح�ث 
  .وإلقاء القبض

 ف���ي حال���ة التل���بس 26ل���ه بالم���ادة   يم���ارس وكي���ل الجمھوري���ة ال���ص2حيات المخول���ة-.83الم��ادة 
 أو ةب مجھول�اس�بكان�ت ! ع�ن عن�ف أو ةناتج�الوفاة  ت جثة، سواء كانفي حالة العثور علىو. بالجريمة
يخب�ر وكي�ل الجمھوري�ة ح�ا? ويتح�ول أن ضابط ال�شرطة الق�ضائية ال�ذي يعل�م بھ�ا على ، فإن امشتبه فيھ

  .يقوم بالمعاينات ا!وليةلفورا إلى عين المكان 

زما ويستعين بأشخاص يصلحون ل إلي عين المكان إذا كان يرى ذلك ?قتنولوكيل الجمھورية أن ي
  .ومع ذلك فله أن يختار ضابط شرطة قضائية ينيبه للقيام بھذا الغرض. لتقدير طبيعة الوفاة

وعلى ھؤ?ء ا!شخاص المدعوين أن يؤدوا اليمين كتابة على إبداء رأيھم بما يمليه عل�يھم ال�شرف 
  .والضمير

  . عن أسباب الوفاةولوكيل الجمھورية أيضا أن يطلب القيام بتحقيق للبحث

 ،مباشرة الق�وة العمومي�ةيسخر  لوكيل الجمھورية أثناء ممارسته لوظائفه الحق في أن -.93المادة 
  .كما يستعين بضباط ووك2ء الشرطة القضائية

 ص��2حيات النياب�ة العام��ة ف�ي مج��ال مح�اكم الو?ي�ات يم�ارس وكي��ل الجمھوري�ة ل��دى -.40الم�ادة 
  .مالمتابعة وفي تنفيذ ا!حكا

  .ة من أجل تطبيق القانون كتابه كل ملف، ويقدم طلباتستبلغوله أن ي

ويجوز له، إذا تعلق ا!مر بجناية أو جنحة يعاقب عليھا القانون بالحبس س�نتين ف�أكثر، إذا اقت�ضت 
ض��رورة البح��ث ذل��ك، أن ي��سحب ج��واز س��فر ال��شخص الم��شتبه في��ه وأن يمنع��ه م��ن الخ��روج م��ن دائ��رة 

ويمكن تمديد ھذا ا!جل إل�ى غاي�ة انتھ�اء البح�ث ا?بت�دائي، إذا . ? تتجاوز شھرااختصاص محكمته لمدة 
  .كان الشخص المعني ھو الذي تسبب في تأخير إتمامه

يجوز للمتضرر أو المشكو منه قبل إقامة الدعوى العمومية وكلما تعلق ا!مر بجريمة  -.14المادة 
أوقي�ة أن ) 200000(ج�اوز ح�دھا ا!ق�صى م�ائتي أل�ف يعاقب عليھا بالحبس سنتين فأقل أو بغرام�ة ? يت

  .يطلب من وكيل الجمھورية تضمين الصلح الحاصل بينه مع خصمه في محضر
في حالة موافقة وكيل الجمھورية وتراضي الطرفين على الصلح يحرر وكيل الجمھورية مح�ضرا 

من ھ�ذا المح�ضر م�ا اتف�ق ويت�ض. بحضورھما وحضور دفاعھما ما لم يتناز? أو يتنازل أحدھما عن ذلك
  .عليه الطرفان

يت���ضمن المح���ضر ك���ذلك إش���عار وكي���ل الجمھوري���ة للط���رفين أو ل���دفاعھما بت���اريخ جل���سة غرف���ة 
  .المشورة، ويوقعه وكيل الجمھورية والطرفان

يحيل وكيل الجمھورية مح�ضر ال�صلح عل�ى رئ�يس محكم�ة الو?ي�ة ليق�وم ھ�و أو م�ن  -.24المادة 
 بحضور ممثل النيابة العامة والط�رفين أو دفاعھم�ا بغرف�ة الم�شورة، بمقت�ضى ينوب عنه بالتصديق عليه

  .أمر قضائي يوقعه كاتب الضبط مع الرئيس، وھذا ا!مر غير قابل !ي طعن
  :يتضمن ا!مر القضائي ما اتفق عليه الطرفان، وعند ا?قتضاء ما يلي

  ونا؛أداء غرامة ? تتجاوز نصف الحد ا!قصى للغرامة المقررة قان -
  .تحديد أجل لتنفيذ الصلح -

إذا لم يحضر المتضرر أمام وكيل الجمھورية وتبين من وثائق الملف وجود تنازل مكت�وب ص�ادر 
عنه أو في حالة عدم وجود م�شتك يمك�ن لوكي�ل الجمھوري�ة أن يقت�رح عل�ى الم�شكو من�ه أو الم�شتبه في�ه 

. يمة أو إص2ح ال�ضرر الن�اتج ع�ن أفعال�هصلحا يتمثل في أداء نصف الحد ا!على للغرامة المقررة للجر
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وفي حالة موافقته يحرر وكيل الجمھورية محضرا يتضمن ما ت�م ا?تف�اق علي�ه وإش�عارالمعني ب�ا!مر أو 
  .المعني با!مر المحضرودفاعه بتاريخ جلسة غرفة المشورة، ويوقع وكيل الجمھورية 

قوم ھو أو من ينوب عن�ه بالت�صديق يحيل وكيل الجمھورية المحضر على رئيس محكمة الو?ية لي
  .عليه بحضور ممثل النيابة العامة والمعني با!مر أو دفاعه، بمقتضى أمر قضائي غير قابل !ي طعن

توقف إجراءات الصلح وا!مر الذي يتخذه رئيس المحكمة أو م�ن ين�وب عن�ه ف�ي الح�التين الم�شار 
  . إليھما في ھذه المادة إقامة الدعوى العمومية

 لوكيل الجمھورية إقامتھ�ا ف�ي حال�ة ع�دم الم�صادقة عل�ى مح�ضر ال�صلح أو ف�ي حال�ة ع�دم ويمكن
تنفيذ ا?لتزامات التي صادق عليھا رئيس المحكمة أو من ين�وب عن�ه داخ�ل ا!ج�ل المح�دد أو إذا ظھ�رت 

  .عناصر جديدة تمس الدعوى العمومية، ما لم تكن ھذه ا!خيرة قد تقادمت
  . ينوب عنه وكيل الجمھورية فورا با!مر الصادر عنهيشعر رئيس المحكمة أو من

  .يتأكد وكيل الجمھورية من تنفيذ ا?لتزامات التي صادق عليھا الرئيس

   التحقيقفي قاضي: الفصل الثالث
  . وما بعدھا37المادة  التحقيق بإجراء التحقيقات على الوجه المبين في يكلف قاضي -.34المادة 
طلب من وكيل الجمھورية أو بواسطة شكوى ناء على ي التحقيق إ? بأن يجر  التحقيققاضيليس ل

وف�ي حال�ة التل�بس . 77و 73مصحوبة بالقي�ام ب�الحق الم�دني طبق�ا لل�شروط المن�صوص عليھ�ا بالم�ادتين 
  .65ات المخولة له بالمادة سلط التحقيق يمارس القاضيبجناية أو جنحة فإن 

كما يستعين بضباط ووك2ء ال�شرطة  ،ة القوة العموميةمباشريسخر وله أثناء ممارسته لوظائفه أن 
  .القضائية

وفق�ا �ج�راءات تعي�ين الق�ضاة المن�صوص الو?ي�ة  التحقي�ق ل�دى محكم�ة قاضي يعين -.44المادة 
  .عليھا في النظام ا!ساسي للقضاة

يع��ين بق��رار الو?ي��ة إذا تخل��ف قاض��ي التحقي��ق أو م��رض أو عاق��ه ع��ائق آخ��ر ف��إن رئ��يس محكم��ة 
يق��وم بوظ��ائف قاض��ي الو?ي��ة ف��إن رئ��يس محكم��ة التعي��ين وإذا ل��م يق��ع ذل��ك . مؤقت��ا محل��هض��ي تحقي��ق قا

الت�ي ق�ام ب�التحقيق الجنح أن يحكم في قضايا الو?ية  وفي ھذه الحالة ا!خيرة فإن لرئيس محكمة .التحقيق
  .فيھا

محل  ة مرتكبھا أومحل إقاميتحدد اختصاص قاضي التحقيق بمكان وقوع الجريمة أو  -.54المادة 
إقامة أحد ا!شخاص المشتبه في مساھمتھم في اقترافھا أو بمحل القبض على أحد ھؤ?ء ا!شخاص حتى 

  .ولو كان ھذا القبض قد حصل بسبب آخر
 

  في البحث: الباب الثاني

  في التلبس بالجنايات والجنح: الفصل ا�ول
  : الجناية أو الجنحة متلبسا بھاكونت -.64المادة 

   ضبط الفاعل أثناء ارتكاب الجريمة أو على إثر ارتكابھا؛إذا -1
 ؛اعل ما زال مطاردا بصياح الجمھورإذا كان الف -2
أمتع�ة أو ظھ�رت س�2حا أو قت قري�ب م�ن ارتك�اب الفع�ل ح�ام2 وجد الفاعل بعد مرور و إذا  -3

 . عليه آثار أو أدلة تحمل على ا?عتقاد بأنه شارك في الجناية أو الجنحة
 البن��ودالجناي��ة أو الجنح��ة المتل��بس بھ��ا ول��و ل��م ترتك��ب طبق��ا للظ��روف المق��ررة ف��ي اب��ة مث بيعتب��رو

  .السابقة قيام رب المحل باستدعاء وكيل الجمھورية أو أحد ضباط الشرطة القضائية لمعاينة الجريمة
يخب�ر أن ضابط الشرطة الق�ضائية ال�ذي عل�م بھ�ا على  يجب ،في حالة التلبس بالجناية -.74المادة 

  . ورا وكيل الجمھورية وينتقل بدون تأخير إلى مكان الجناية ويقوم بجميع المعاينات ال2زمةف
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وعلى كل ما يمك�ن أن ي�ستخدم �ظھ�ار اختفاؤھا وعليه أن يسھر على حفظ كل اWثار التي يخشى 
كابھ�ا ويحجز ا!سلحة وا!دوات التي استخدمت في ارتكاب الجناية أو التي كانت مخصصة ?رت. الحقيقة

  .وكذلك كل ما يظھر أنه كان ناتجا عن ھذه الجناية
 إذا كانوا ،شاركوا في الجنايةالمشتبه في أنھم ويعرض ا!شياء المحجوزة على ا!شخاص 

  . من أجل التعرف عليھا،حاضرين
ي ارتكب��ت في��ه ذال�� غي��ر مؤھ��ل قانون��ا أن يغي��ر حال��ة المك��ان عل��ى ك��ل ش��خصمن��ع  ي-.84الم��ادة 

 ، وذل��ك تح��ت طائل��ةالعملي��ات ا!ولي��ة للبح��ث الق��ضائيالقي��ام ب، قب��ل يزي��ل من��ه أي ش��يءالجريم��ة أو أن 
أو بح�بس ? يتج�اوز ع�شرة  أوقي�ة )200000(مأتي ألف  إلى )20000(عشرين ألفا بغرامة من العقوبة 

  .أيام) 10(
حة  أو ال�صس2مة ا!ش�ياء ق�د دع�ت إلي�ه ض�رورة ال�يستثنى م�ن ذل�ك إذا ك�ان ھ�ذا التغيي�ر أو ن�زع

  .تقديم ا�سعافات للضحاياالعمومية أو 
 ا!شياء وقع لتعطيل سير القضاء فإن العقوبة تكون الحبس من إزالةوإذا كان طمس اWثار أو 

 )200000(مأتي ألف  إلى )60000(ستين ألفا من سنوات والغرامة ) 3(أشھر إلى ث2ث ) 3(ث2ثة 
  .أوقية

الن�وع ال�ذي يمك�ن أن يح�صل عل�ى إثبات�ه بواس�طة حج�ز  إذا كانت طبيعة الجناية م�ن -.94المادة 
أنھم شاركوا ف�ي الجناي�ة أو توج�د ف�ي يعتقد أوراق أو وثائق أو أشياء غير ذلك توجد في حوزة أشخاص 

حوزتھم أوراق أو أشياء تتعلق با!فع�ال المجرم�ة ف�إن ض�ابط ال�شرطة الق�ضائية ينتق�ل ف�ورا إل�ى م�سكن 
  .زلي ويحرر محضرا بذلكھؤ?ء ا!شخاص �جراء تفتيش من

، الح�ق ف�ي التع�رف عل�ى ا!وراق والوث�ائق قب�ل 50وله وحده، مع ا!شخاص المبين�ين ف�ي الم�ادة 
التدابير ال2زمة لضمان احترام الشعائر الدينية وا?حتفاظ بالسر كافة أنه ملزم باتخاذ غير . القيام بحجزھا

  .المھني وحقوق الدفاع
، ويكت�ب عليھ�ا رق�م المح�ضر  ويخ�تم عليھ�اف�وراائق المحج�وزة تحصى وتعرف كل ا!شياء والوث

  .الذي تم الحجز بموجبه
عل�ى ، فيما يتعلق باحترام ال�شعائر الديني�ة والحف�اظ 49 المادة مقتضيات مع ا?حتفاظ ب-.50المادة 

تج�رى بح�ضور ا!ش�خاص المتھم�ين  49السر المھني وحقوق الدفاع، فإن العمليات المذكورة في الم�ادة 
وفي حالة عدم . بالمشاركة في الجناية أو الظاھر أن في حوزتھم أوراقا أو أشياء تتعلق با!عمال المجرمة

إمكانية ذلك فإن ضابط الشرطة القضائية ملزم بأن يطلب من ھؤ?ء أن يعينوا ممث2 حسب اختيارھم وإ? 
  .فإنه يختار ھو شاھدين يستدعيھما لھذا الغرض

ا!شخاص المبينين في طرف من  60ت المحرر كما ورد في المادة يوقع محضر ھذه العملياو
  .الفقرة السابقة، وفي حالة امتناعھم عن التوقيع أو عدم إمكانيته فإن ذلك يشار إليه في المحضر

 أوقي�ة وب�الحبس )100000(مائة أل�ف  إلى )10000(عشرة آ?ف  يعاقب بغرامة من -.15المادة 
شى مستندا ناتجا عن التفتيش أو أطلع عليه شخصا ? صفة له قانونيا في من شھرين إلى سنتين كل من أف

ا�ط��2ع علي��ه وذل��ك بغي��ر إذن م��ن الم��تھم أو م��ن ذوي حقوق��ه أو م��ن الموق��ع عل��ى ھ��ذا الم��ستند أو م��ن 
  .المرسل إليه

د  ? يجوز البدء في التفتيشات والزيارات المنزلية قبل الساعة الخامسة ص�باحا و? بع�-.25المادة 
  .العاشرة مساء إ? بطلب من داخل المنزل أو في ا!حوال ا?ستثنائية المقررة قانونا

  . ا�جراء للبط2ن50و 49يعرض عدم مراعاة الشكليات المنصوص عليھا بھذه المادة والمادتين 
 إذا اقتضى ا!مر القيام بمعاينات ? يمك�ن تأخيرھ�ا ف�إن ل�ضابط ال�شرطة الق�ضائية أن -.35المادة 

  .ستعين بأشخاص مؤھلين لذلكي
وعلى ھؤ?ء ا!شخاص الذين يستدعيھم لھذا الغرض أن يحلفوا اليمين كتابة على إب�داء رأيھ�م بم�ا 

  .يمليه عليھم الشرف والضمير
 لضابط الشرطة القضائية أن يمنع كل شخص من مغادرة مكان الجريمة إلى حين ختم -.45المادة 

  .العمليات
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  ا التع�رف عل�ى ھويت�ه أو التأك�د منھ�ةثناء ا!بحاث القضائية ض�رور كل شخص يظھر أىيجب عل
  .بطلب من ضابط الشرطة القضائية، أن ينقاد للعمليات التي يقتضيھا ھذا ا�جراء

أيام ) 10(حبس ? يتجاوز عشرة لعقوبة  الفقرة السابقة مقتضياتكل مخالف ليتعرض يمكن أن 
  . أوقية)20000(عشرين ألف  وغرامة

ك��ل ش��خص يمك��ن أن ي��زوده إل��ى مع ت ل��ضابط ال��شرطة الق��ضائية أن ي��ستدعي وي��س-.55 الم��ادة
وإذا ل�م يقوم�وا . وا!شخاص الذين يستدعيھم ملزمون بالحضور وبتأدي�ة ش�ھادتھم. بمعلومات عن الوقائع

بھ�ذا الواج�ب يخب�ر ض�ابط ال�شرطة الق�ضائية وكي��ل الجمھوري�ة ال�ذي يمكن�ه أن ي�رغمھم عل�ى الح��ضور 
  .قوة العموميةبواسطة ال

 .يحرر ضابط الشرطة القضائية محضرا بالتصريحات ويقرؤه على ا!شخاص الذين استمع إليھم
الشرطة  وإذا صرحوا بأنھم ? يعرفون القراءة فإن ضابط .ولھؤ?ء أن يسجلوا م2حظاتھم ويوقعوا عليھا

اجزين عنه يشار إلى ذلك في إذا امتنعوا عن التوقيع أو كانوا ع. يقرؤه عليھم قبل التوقيعالقضائية 
  .المحضر

 لكل شخص يرى أنه تضرر من الجريمة أن يقوم بالحق المدني أمام ضابط ال�شرطة - .65المادة 
ا ف�ي عاص�مة وطن�وفي ھذه الحالة فإنه ملزم ب�أن يخت�ار م. القضائية بواسطة تصريح يدرج في المحضر

 كل ا?ستدعاءات والتبليغ�ات ب�صفة قانوني�ة ف�ي توجه إليه و. المنطقة ا�دارية لدائرة اختصاص المحكمة
  .  المختاروطنھذا الم

التحقي�ق و? محكم�ة الحك�م الط�رف الم�دني أثن�اء البح�ث بتأدي�ة اليم�ين قب�ل ا�د?ء قاض�ي ? يلزم 
  .بتصريحاته

? يمنع القيام بالحق المدني أمام ضابط الشرطة القضائية من ممارسة الحقوق المبينة في المادة 
77.  

 إذا اقتضت ضرورة البحث أن يحتفظ ضابط ال�شرطة الق�ضائية ب�شخص أو أكث�ر م�ن -.75المادة 
  .الوقت ال2زم !خذ تصريحاتھم فليس له أن يحتجزھم أكثر من 55 و54 ا!شخاص المبينين في المادتين

ال��شرطة طابق��ة م��ن طبيعتھ��ا أن ت��سبب اتھام��ه ف��إن ل��ضابط تإذا قام��ت ض��د ش��خص أدل��ة قوي��ة وم
و? أي�ام عطل�ة ا!س�بوع الرس�مية س�اعة ? ت�دخل فيھ�ا ) 48(أن يحتفظ ب�ه لم�دة ثم�ان وأربع�ين ية القضائ

مدة م�ساوية بواس�طة إذن مكت�وب م�ن وكي�ل إ? مرة واحدة وبھذه المدة تمديد  يمكن ?و. ا!عيادالعطل و
  .الجمھورية

 ب�الفقرة ال�سابقة ت�زاد إذا وقع القبض بمكان بعيد عن مق�ر المحكم�ة المخت�صة ف�إن اWج�ال المق�ررة
غي�ر أن�ه ? يمك�ن أن تتع�دى ف�ي مجموعھ�ا . كيلومتر م�ن الم�سافة) 100(مائة بقوة القانون بيوم عن كل 

  .أيام) 8(أج2 أقصاه ثمانية 
فت�رة الحراس�ة النظري�ة وفي حالة وجود جناية أو جنحة ضد أمن الدولة ال�داخلي أو الخ�ارجي ف�إن 

م�ساوية دون أن تتج�اوز مدة  لمكتوب من وكيل الجمھوريةة للتمديد بإذن أيام قابل) 5(مدتھا خمسة تكون 
  . ابتداء من يوم القبضيوما ) 15(فترة الحراسة النظرية في مجملھا خمسة عشر 

وعن��د انق��ضاء ھ��ذه اWج��ال ف��إن ال��شخص الموق��وف يج��ب أن يطل��ق س��راحه أو يق��دم إل��ى وكي��ل 
  . أثناء ھذه المدةضأمر بالقب إ? إذا كان قد صدر ضده ،الجمھورية

 الفق�رات الثاني�ة والثالث�ة والرابع�ة م�ن ھ�ذه مقت�ضياتن طبقا لوا!شخاص المحتجزيودع ن يجوز أ
 ج�ز مدة الحيبين فيهالذي عليه أن ن ضابط الشرطة القضائية  مزجحبالالمادة السجن مؤقتا بمقتضى أمر 

  . ويخبر فورا وكيل الجمھورية بھذا ا�جراء،المسموح به
، مھم��ا كان��ت الم��دة، ف��إن ض��ابط ال��شرطة الق��ضائية مل��زم بتبري��ر جمي��ع الق��بضع ح��ا?ت ف��ي جمي��

  .التصرفات التي قام بھا أمام القاضي المختص
كل من قيدت حريته بقبض أو اعتقال أو أي قيد آخر تجب معاملت�ه بم�ا يواف�ق كرام�ة  -.85المادة 

  .  حجزه خارج ا!ماكن المعدة لذلك قانوناف2 يجوز إيذاؤه بدنيا و? معنويا، كما ? يجوز. ا�نسان
ف�ي أق�رب يجب على ضابط الشرطة القضائية الذي يحتفظ بشخص قيد الحراسة النظرية أن يشعر 

بھذا ا�جراء وبإمكانية ا?تصال به من طرف زوجه أو أحد أصوله أو فروعه من الدرجة ا!ولى اWجال 
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وأن ي��تم دقيق��ة، ) 30(ھ��ذا ا?ت��صال ث2ث��ين م��دة ج��اوز ? تتج��ب أن وي. زوج��ه أو أح��د أقارب��ه المباش��رين
  .بحضور ضابط الشرطة القضائية

يحق للشخص الموضوع تحت الحراسة النظري�ة ف�ي حال�ة تمدي�دھا أن يطل�ب م�ن ض�ابط ال�شرطة 
كم��ا يح��ق للمح��امي المتعھ��د ا?ت��صال بال��شخص الموض��وع تح��ت الحراس��ة . الق��ضائية ا?ت��صال بمح��ام

  .النظرية
تصال بترخيص مكتوب من وكيل الجمھورية ابتداء من ال�ساعة ا!ول�ى م�ن فت�رة تمدي�د يتم ھذا ا?

دقيقة، تحت مراقبة ضابط الشرطة القضائية، ف�ي ظ�روف ) 30(الحراسة النظرية لمدة ? تتجاوز ث2ثين 
  .تكفل سرية المقابلة

 الق�ضائية أن غير أنه إذا تعذر ترخيص وكيل الجمھورية، خاصة لبع�د الم�سافة، فل�ضابط ال�شرطة
يأذن بصفة استثنائية للمحامي با?تصال بالشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية، على أن يرفع فورا 

  .تقريرا بھذا الشأن إلى وكيل الجمھورية
يمن��ع عل��ى المح��امي إخب��ار أي ك��ان بم��ا دار خ��2ل ا?ت��صال بموكل��ه قب��ل انق��ضاء م��دة الحراس��ة 

  .النظرية
ر ات��صال المح��امي بموكل��ه، بن��اء عل��ى طل��ب م��ن ض��ابط ال��شرطة يمك��ن لوكي��ل الجمھوري��ة ت��أخي

  .القضائية، إذا اقتضت ضرورة البحث ذلك
يجوز للمحامي المرخص له با?تصال بالشخص الموضوع تح�ت الحراس�ة النظري�ة أن يق�دم أثن�اء 

ة العام�ة تمديد ھذه الحراسة وثائق أو م2حظات مكتوبة مقابل وص�ل بالت�سليم لل�شرطة الق�ضائية أو للنياب�
  .قصد إضافتھا للمحضر

يستثنى من ا?تصال بالمحامي في فترة الحراسة النظرية المقررة بالفقرتين الثالثة والرابعة من ھذه 
  .المادة المعتقلون بسبب الجرائم المتعلقة بأمن الدولة وجرائم ا�رھاب

ك�ل ا!م�اكن يجب مسك سجل ترقم صفحاته وتؤشر من طرف وكي�ل الجمھوري�ة ف�ي  -.95المادة 
  .التي يمكن أن يوضع فيھا شخص تحت الحراسة النظرية

تقيد في ھذا السجل ھوية الشخص الموضوع تح�ت الحراس�ة النظري�ة وس�بب وض�عه فيھ�ا وس�اعة 
ب��دايتھا وس��اعة نھايتھ��ا وم��دة ا?س��تجواب وأوق��ات الراح��ة والحال��ة البدني��ة وال��صحية لل��شخص المعتق��ل 

  .والتغذية المقدمة له
ق��ع ف��ي ھ��ذا ال��سجل ال��شخص الموض��وع تح��ت الحراس��ة النظري��ة وض��ابط ال��شرطة يج��ب أن يو

وإذا كان الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية غير قادر عل�ى التوقي�ع أو . القضائية بمجرد انتھائھا
  .ا�بصام أو رفض القيام بذلك فإنه تقع ا�شارة إلى ذلك في السجل

ة ل2ط2ع عليه ومراقبته والتأشير عليه مرة ف�ي يجب أن يعرض ھذا السجل على وكيل الجمھوري
  .الشھر على ا!قل

يقوم وكيل الجمھورية بمراقبة الوض�ع تح�ت الحراس�ة النظري�ة، ويج�وز ل�ه أن ي�أمر ف�ي أي وق�ت 
  .بوضع حد لھا أو بمثول الشخص المعتقل أمامه

م احتج�از ا!ش�خاص ولوكيل الجمھورية أو أحد نوابه أن يزور ويتفقد في أي وقت ا!ماكن التي يت
  .الموضوعين تحت الحراسة النظرية فيھا

 المحاضر المعدة من طرف ضابط ال�شرطة الق�ضائية تطبيق�ا للم�واد على الفور تحرر -.60المادة 
  . ويوقع على كل ورقة منھا55 إلى 47من 

يجب على ضابط الشرطة القضائية أن يشير في محضر ا?ستماع لكل موقوف إلى اليوم وال�ساعة 
توق�ع  و. ذين أطلق سراحه فيھم�ا أو ق�دم إل�ى القاض�ي المخ�تصل واليوم والساعة الالقبضاللذين تم فيھما 

. عن التوقيع يضع بصمتهأحدھم  وعند عجز ا!شخاص المعنيينطرف ھذه ا�شارة على الخصوص من 
علي�ه أن ي�ذكر وفيجب على ضابط الشرطة القضائية أن يشير إلى ذل�ك، عن التوقيع وا�بصام امتنع إذا و

  .لوضع في الحراسة النظريةاوجوبا سبب 
 الحق ف�ي أن يج�رى علي�ه وضعه في الحراسة النظريةكل شخص يقدم إلى القاضي المختص بعد ل

  . بطلب منه أو من أحد أفراد أسرته،فحص طبي
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 في حالة الجنحة المتلبس بھا، وذلك في جمي�ع 60 إلى 84 المواد من مقتضيات تطبق -.16المادة 
  .الحا?ت التي يقرر القانون فيھا عقوبة الحبس

  . يتخلى ضابط الشرطة القضائية عندما يصل وكيل الجمھورية إلى عين المكان-.26المادة 
  .وعندئذ يقوم وكيل الجمھورية بجميع أعمال الشرطة القضائية المنصوص عليھا في ھذا الفصل 

  . في العملياتوله أيضا أن يأمر أي ضابط شرطة قضائية با?ستمرار
التحقيق ل�م قاضي في حالة التلبس بالجناية، وإذا كان  72مع مراعاة مقتضيات المادة  -.36المادة 

 ش�خص م�تھم بالم�شاركة ف�ي أيض�د أم�ر إح�ضار يتعھد بعد بالقضية ف�إن لوكي�ل الجمھوري�ة أن ي�صدر 
  .الجريمة

، وكان البحث قد تم  بھالمتلبسإذا قدم إلى وكيل الجمھورية شخص يعتقد أنه ھو مرتكب الجناية ا
ا!فعال طابقة، فله أن يسأله عن ھويته وعن توظھر ثبوت ا!فعال بشھادات وع2مات واضحة وم

  . يداع ? تتعدى ص2حيته شھرابا� أمراالمنسوبة إليه ويصدر ضده 
ت في ا�جراءا وعليه أن يخبر وجوبا المتھم بأن له الحق في أن يستعين بمحام حسب اختياره

  .ال2حقة
إذا انصرم أجل أمر ا�يداع المنصوص عليه في الفقرة السابقة دون أن يقدم المتھم للمحاكمة، فعلى 

  .مدير السجن المعتقل فيه أن يقتاده لوكيل الجمھورية الذي يلزم بأن يطلق سراحه فورا
لف�ور إل�ى يحي�ل المل�ف عل�ى اويطلب وكيل الجمھورية من الشھود أن يبقوا تحت تصرف العدالة و

  . وما بعدھا222المحكمة الجنائية حسب الشروط الواردة في المادة 
التحقيق قاضي  في حالة التلبس بالجنحة، وإذا كانت الواقعة معاقبا عليھا بالحبس وكان -.46المادة 

لم يتعھد بعد فإن لوكيل الجمھورية أن ي�ستجوب الم�تھم ع�ن ھويت�ه وع�ن الوق�ائع المن�سوبة إلي�ه وي�صدر 
له الحق في أن يستعين بمحام ح�سب   ويخبر وجوبا المتھم بأن،داع ? تتعدى ص2حيته شھرايإأمر  ضده

 وعند انصرام أجل أمر ا�يداع تطبق مقتضيات الفق�رة الثالث�ة م�ن الم�ادة .اختياره في ا�جراءات ال2حقة
63.  

، ول�ه أي�ضا، بع�دھا وم�ا 351ويرفع عندئذ القضية إلى المحكمة حسب الشروط المحددة في المواد 
  .إذا رأى أن البحث غير كامل، أن يطلب فتح تحقيق

يتخل�ى وكي�ل الجمھوري�ة وض�ابط وق�وع الجريم�ة التحقيق إلى مكان قاضي  إذا وصل -.56المادة 
التحقي��ق بك��ل إج��راءات ال��شرطة الق��ضائية قاض��ي ق��وم يوعندئ��ذ . ال��شرطة الق��ضائية بق��وة الق��انون لفائدت��ه

  . الفصلالمنصوص عليھا في ھذا
وعن��دما تنتھ��ي . أن ي��ستمر ف��ي العملي��اتالق��ضائية شرطة ال��اط بض��م��ن  أي��اول��ه أي��ضا أن ي��أمر 

  . التحقيق يحيل أوراق البحث إلى وكيل الجمھورية �جراء ما يلزمقاضيفإن ، العمليات
 التحقيق في نفس المكان فإن لوكيل الجمھوري�ة أن يطل�ب ف�تح قاضيإذا اجتمع وكيل الجمھورية و

  . يتعھد به قاضي التحقيققانونيق تحقي
 يحق لكل شخص، في حالة التلبس بالجناية أو الجنحة المعاقب عليھا بالحبس، اعتق�ال -.66المادة 

  .واقتياده إلى أقرب ضابط للشرطة القضائيةمرتكب الجريمة 

  في البحث ا0بتدائي: الفصل الثاني
ا?بتدائي�ة بغ�رض اكت�شاف المج�رمين بح�اث با!ال�شرطة الق�ضائية ووك�2ء يق�وم ض�باط  -.76المادة 

  . وجمع أدلة الجرائم سواء كان ذلك بتعليمات من وكيل الجمھورية أو بصورة تلقائية
   . لدى محكمة ا?ستئنافمراقبة المدعى العامإشراف وكيل الجمھورية ودارة و�تخضع ھذه العمليات 

وذل�ك م�ع ا?بتدائي�ة ا!بح�اث  عل�ى 06و 65و 55و 35إل�ى  94الم�واد مقت�ضيات  تطبق -.86المادة 
  .69 المادة مقتضياتا?حتفاظ ب
قع التفتيش المنزلي والزيارات المنزلية وحجز الم�ستندات المثبت�ة للتھم�ة إ? ي ? يمكن أن -.69المادة 

  . بإذن صريح من الشخص الذي تقع عليه العمليات
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ق�ع علي�ه م�ن المعن�ي أو م�ن يج�ب أن يك�ون ھ�ذا الرض�ا موض�وع م2حظ�ة خاص�ة ف�ي المح�ضر المو
  .توقيعشاھدين إذا كان ھو ? يحسن ال

إذا امتنع الشخص المطلوب تفتيشه من إعطاء ا�ذن بذلك، يرجع ضابط الشرطة الق�ضائية إل�ى وكي�ل 
  .الجمھورية ليأذن له بالتفتيش

 ك�ل ش�خصأن يح�تفظ ب ا?بت�دائي، بح�ثل�ضابط ال�شرطة الق�ضائية، م�ن أج�ل م�صلحة ال -.70الم�ادة 
 بجناي��ة أو جنح��ة يعاق��ب عليھ��ا هطابق��ة م��ن طبيعتھ��ا أن ت��ؤدي إل��ى اتھام��تتوج��د ض��ده ع2م��ات قوي��ة وم

  .بالحبس
  .58 و57 تين الواقع بمقتضى الفقرة السابقة يخضع لمقتضيات المادالوضع قيد الحراسة النظريةإن 

 

  في التحقيق: الباب الثالث

   التحقيققاضيفي : الفصل ا�ول

   عامةضياتمقت:  ا�ولالقسم
   :فيإلزاميا التحقيق يكون  -.17المادة 

الجنايات المعاقب عليھا با�ع�دام أو ال�سجن المؤب�د أو تل�ك الت�ي ت�صل العقوب�ة فيھ�ا ال�سجن  -1
  سنة؛) 30(ث2ثين 

 .الجنايات المرتكبة من طرف ا!حداث -2
أنه إذا تعرض غير .  التحقيق أن يحقق إ? بطلب من وكيل الجمھوريةقاضي ? يمكن ل-.27المادة 

التحقيق في حالة تنقل فله أن يتعھد بنفسه بالتحقيق شريطة أن يخبر بذلك كان قاضي ھذا ا!خير لمانع أو 
  . فورا وكيل الجمھورية الذي يمضي على قرار التعھد

ف��ي  وأب��نفس ال�ص2حيات إذا ك��ان ف�ي حال��ة تنق�ل الجزائي�ة بمحكم��ة الو?ي�ة ويتمت�ع رئ�يس الغرف��ة 
  .التحقيققاضي  المحكمة، وعندئذ يمكن أن يقوم بكل ا!عمال الداخلة في اختصاص جلسة خارج مقر

  .يمكن أن يتخذ قرار ا?تھام ضد شخص معين أو غير معين
 التحقيق سلطة اتھام كل ش�خص س�اھم بوص�فه ف�اع2 أص�ليا أو ش�ريكا ف�ي الوق�ائع المح�ال قاضيل

  .تحقيقھا إليه
 لم ي�شر إليھ�ا طل�ب إج�راء التحقي�ق فعلي�ه أن يحي�ل ف�ورا إذا وصلت إلى علم قاضي التحقيق وقائع

وف�ي حال�ة ال�شكوى م�ع القي�ام . إلى وكيل الجمھورية ال�شكاوى والمحاض�ر الت�ي ك�شفت ع�ن ھ�ذه الوق�ائع
  .76بالحق المدني يكون ا�جراء وفقا لما ورد في المادة 

لتحقيق التي يراھا ض�رورية  يقوم قاضي التحقيق وفقا للقانون باتخاذ جميع إجراءات ا-.37المادة 
  .وعن أدلة ا�ثبات وأدلة النفي للكشف عن الحقيقة

التحقيق أو ضابط ضبط تحرر نسخة من ھذه ا�جراءات وكذلك من جميع ا!وراق ويؤشر كاتب 
 وترقم وتجرد جميع .نسخة بمطابقتھا لJصلكل الفقرة التالية على بموجب الشرطة القضائية المنتدب 

  .التحقيق أو? بأول حسب تحريرھا أو ورودھا لقاضي التحقيقضبط ن طرف كاتب أوراق الملف م
ل�ه أن  وإذا كان من غي�ر الممك�ن لقاض�ي التحقي�ق أن يق�وم بنف�سه بجمي�ع إج�راءات التحقي�ق يمك�ن

التحقي��ق ال��ضرورية وذل��ك طبق��ا إج��راءات أو عملي��ات  كاف��ةط ش��رطة ق��ضائية للقي��ام بتنفي��ذ باينت��دب ض��
  .155و 154ت المنصوص عليھا بالمادتين للشروط والتحفظا

بط شرطة ق�ضائية طبق�ا القاضي التحقيق، إذا رأى ذلك مفيدا، أن يجري بحثا بنفسه أو بواسطة ض
وزير العدل عن شخصية المتھمين وكذلك عن طرف للفقرة الثالثة أو بواسطة أي شخص مؤھل لذلك من 

  . حالتھم المادية والعائلية وا?جتماعية
 -ل�ه أن يعھ�د إل�ى طبي�ب ب�إجراء فح�ص طب�ي  حقيق أن ي�أمر ب�إجراء فح�ص طب�ي كم�القاضي الت

  . أو يأمر باتخاذ أي إجراء يراه مفيدا -نفساني 
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 يجوز لوكيل الجمھورية، في طلبه ا?فتتاحي �جراء التحقيق أو بطلب إضافي في أية -.47المادة 
 ويج�وز. راء يراه ?زما �ظھ�ار الحقيق�ةمرحلة من مراحل التحقيق، أن يطلب من قاضي التحقيق كل إج

شرط أن يعيدھا في أربع وع�شرين س�اعة ابت�داء بإجراءات التحقيق ملف سبيل ا�ط2ع على ھذا الله في 
  .من وقت تسلمه لھا

وإذا رأى قاضي التحقيق أنه ? موجب ?تخاذ ا�جراءات المطلوبة منه فيتعين عليه أن يصدر 
  .ساعة التالية لطلبات وكيل الجمھورية) 48(!ربعين مسببا خ2ل الثماني واأمرا 

  القيام بالحق المدني وما يترتب عليه:  الثانيالقسم
 يجوز لكل شخص يرى أنه تضرر من جناية أو جنحة أن يقوم صراحة بالحق المدني -.57المادة 

  .المختصوذلك بتقديم شكوى أمام قاضي التحقيق 
. ض ال�شكوى عل�ى وكي�ل الجمھوري�ة �ب�داء طلبات�ه ب�شأنھا يأمر قاض�ي التحقي�ق بع�ر-.67المادة 

  . ويجوز أن يوجه طلب وكيل الجمھورية ضد شخص مسمى أو غير مسمى
قاض��ي لو0 ? يج��وز لوكي��ل الجمھوري��ة أن يتق��دم إل��ى قاض��ي التحقي��ق بطل��ب ع��دم إج��راء تحقي��ق 

راء المتابع�ة ج�ستوجب قانون�ا إإ? إذا كان�ت الوق�ائع المعروض�ة ? ت� إج�راء تحقي�قأن يمتنع عن التحقيق 
أو إذا كان�ت الوق�ائع ? تقب�ل أي تكيي�ف جزائ�ي حت�ى ل�و افت�رض  ،أسباب تمس الدعوى العمومي�ةلوجود 
   .وجودھا

وفي الحالة التي ? يستجيب فيھا قاضي التحقيق للطلب ويصرف النظر عنه فعليه أن يكون ف�صله 
  . مسبببأمرفي ھذا الشأن 

دم��ة غي��ر م��سببة ت��سبيبا كافي��ا أو ? تؤي��دھا وق��ائع مح��صول عليھ��ا فيج��وز وإذا كان��ت ال��شكوى المق
لوكيل الجمھوري�ة أن يطل�ب م�ن قاض�ي التحقي�ق ف�تح تحقي�ق مؤق�ت ض�د ك�ل ا!ش�خاص ال�ذين سيك�شف 

  .التحقيق عنھم
 ،وفي ھذه الحالة يجوز لقاضي التحقيق سماع أقوال من أشير إليھم في ال�شكوى باعتب�ارھم ش�ھودا

وذلك إلى حين قيام اتھامات أو تقديم طلب�ات تحقي�ق جدي�دة ، ھود الحق في ا?ستعانة بمحامينولھؤ?ء الش
  .ضد شخص معين با?سم

را با?متناع من أمالمقررة بالفقرات السابقة أو للمقتضيات بالتعھد طبقا أمرا يصدر قاضي التحقيق 
  .التحقيق

أو ف�ي أي وق�ت أثن�اء  55ا قي�ل ف�ي الم�ادة  يجوز القيام بالحق المدني أثن�اء البح�ث كم�-.77المادة 
ف�ي المبين�ة ق�ا للظ�روف فويستمع قاض�ي التحقي�ق إل�ى الط�رف الم�دني دون تأدي�ة اليم�ين و .سير التحقيق

  .108إلى  104المواد من 
 يتعين على الطرف المدني الذي يحرك الدعوى العمومية، إذا لم يك�ن ق�د ح�صل عل�ى -.87المادة 

المبل��غ المق��رر لزوم��ه تح��ت طائل��ة ع��دم قب��ول طلب��ه،  ،ال��ضبط ي��ودع ل��دى كتاب��ة الم��ساعدة الق��ضائية، أن
  .لمصاريف الدعوى

ويل�زم أن يراع�ي ف�ي تحدي�د المبل�غ . ويحدد القاضي بأمر المبلغ الواجب إيداعه وأج2 لھذا ا�ي�داع
  .الوضعية المالية للقائم بالحق المدني

ر م�سبب أمطرف الم�دني بإي�داع مبل�غ إض�افي ب�للقاضي التحقيق، إذا اقتضى ا!مر ذلك، أن يلزم ا
حة الت��سجيل التحقي��ق إل��ى رئ��يس م��صلض��بط وتوج��ه ھ��ذه المب��الغ م��ن ط��رف كات��ب . أثن��اء س��ير التحقي��ق

  .ر الذي حدد ھذه المبالغممصحوبة بنسخة من ا!
ن  على كل قائم بالحق الم�دني، ? يق�يم ف�ي مق�ر المحكم�ة الت�ي يج�ري فيھ�ا التحقي�ق، أ-.79المادة 

 أو عاصمة منطقة إدارية داخلة في اختصاص المحكمة، وينص قاض�ي كانيعين مقرا مختارا في ھذا الم
  .المختار موطنالتحقيق في محضر ا?ستماع للطرف المدني على ال

وإذا لم يعين الطرف . المختارموطن وتوجه ا?ستدعاءات والتبليغات إليه بصفة شرعية في ھذا ال
يجوز له أن يعارض في عدم تبليغ ا�جراءات الواجب تبليغھا بحسب نصوص المدني مقرا مختارا ف2 

  .القانون
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، بع���د طلب���ات وكي���ل  فعلي���ه التحقي���ق غي���ر مخ���تصقاض���ي وف���ي حال���ة م���ا إذا ك���ان -.80الم���ادة 
  .الجھة القضائية المختصة بالنظر فيھاالجمھورية، أن يصدر قرارا بإحالة الطرف المدني إلى 

ر ب��أن ? وج��ه أم��ع��د إج�راء تحقي��ق مفت��وح، بن��اء عل�ى القي��ام بح��ق م�دني،  إذا ص��در ب-.18الم�ادة 
للمتابعة، فللمتھم ولكل من ا!شخاص المذكورين في ال�شكوى إذا ل�م يلج�أوا لطري�ق المطالب�ة المدني�ة، أن 

 ودون إخ�2ل بحقھ�م ،يطلبوا الحكم لھم قبل الشاكي بالتعويض وذلك ح�سب ال�شكليات الم�ذكورة فيم�ا بع�د
  .ذ إجراءات الب2غ الكاذبفي اتخا

!م�ر ب�أن ?  اورةريأش�ھر ابت�داء م�ن ت�اريخ ص�) 3(ويجب أن ترفع دعوى التعويض خ2ل ث2ثة 
 وتقدم بطريق تكليف بالح�ضور أم�ام محكم�ة الج�نح الت�ي أج�ري ف�ي دائرتھ�ا تحقي�ق .وجه للمتابعة نھائيا

تم با!مر الصادر ب�أن ? وج�ه للمتابع�ة، وتتعھد ھذه المحكمة على الفور بملف التحقيق الذي اخت. القضية
  . من أجل إب2غه إلى ا!طراف

وتجري المرافع�ات ف�ي غرف�ة الم�شورة، وي�ستمع إل�ى أط�راف ال�دعوى ومح�اميھم والنياب�ة العام�ة 
  .ويصدر الحكم في جلسة علنية

ن�ه ويجوز لمحكمة الجنح في حالة الحكم با�دانة أن تأمر بن�شر ن�ص حكمھ�ا ك�ام2 أو ملخ�صات م
  .على نفقة المحكوم عليه في جريدة أو عدة جرائد تعينھا وتحدد السعر ا!قصى لكل نشرة

 .وتكون المعارضة وا?ستئناف عند ا?قتضاء مقبولين في المواعيد المقررة قانون�ا ف�ي م�ادة الج�نح
  . أوقية) 50000(و? يقبل ا?ستئناف إ? إذا تجاوزت قيمة المبلغ المطلوب خمسين ألف 

  في التنقل والتفتيش المنزلي والحجز:  الثالثمالقس
التحقيق أن ينتقل إلى مكان الجريمة أو أية جھ�ة أخ�رى داخل�ة ف�ي دائ�رة لقاضي يجوز  -.28المادة 

خ��ر م��ن إج��راءات آ إج��راء زم��ة وإج��راء تفتي��شات منزلي��ة أو أياخت��صاصه للقي��ام بجمي��ع المعاين��ات ال2
  .التحقيق

  .  ولوكيل الجمھورية أن يرافقه.ھورية بتنق2ته التحقيق وكيل الجمقاضييخبر 
 .91 الم�ادة مقت�ضياتأو كاتب معين لھذا الغرض طبقا لضبط التحقيق دائما بكاتب قاضي يستعين 

ك�ل ش�خص يبل�غ م�ن العم�ر تنقل�ه  يمكن�ه أن يع�ين ف�ي أم�اكن ، في حالة عدم وجود كاتب ض�بط،غير أنه
 ويحل�ف الكات�ب المع�ين . والكتاب�ة وذل�ك للقي�ام بھ�ذه المھ�امثمانية عشرة سنة على ا!قل، ويعرف الق�راءة

  .على أن يقوم بمھامه بإخ2ص
مح�ضرا بھ�ذه المع�ين وف�ق الفق�رة ال�سابقة الكات�ب كاتب ال�ضبط أو  التحقيق بمساعدة قاضييحرر 

  .العمليات
ء يك�ون  يق�ام ب�التفتيش المنزل�ي ف�ي جمي�ع ا!م�اكن الت�ي يمك�ن العث�ور فيھ�ا عل�ى أش�يا-.38المادة 

  .كشفھا مفيدا �ظھار الحقيقة
 مقت�ضيات أن يلت�زم ب إذا وقع التفتيش المنزلي في مسكن الم�تھم فعل�ى قاض�ي التحقي�ق-.48المادة 

 غير أن�ه يج�وز ل�ه وح�ده ف�ي م�واد الجناي�ات أن يق�وم بتفت�يش م�سكن الم�تھم ف�ي غي�ر .52و 50المادتين 
  .تفتيش بنفسه وأن يكون ذلك بحضور وكيل الجمھورية بشرط أن يباشر ال52الساعات المحددة في المادة 

مسكن المتھم استدعي صاحب المنزل الذي مسكن غير  إذا حصل التفتيش المنزلي في -.58المادة 
 التفت�يش ين ال�شخص غائب�ا أو رف�ض الح�ضور أج�ر فإذا ك�ا.يجري تفتيشه ليكون حاضرا وقت التفتيش

  . بمكان التفتيش فإن لم يوجد أحد منھم فبحضور شاھدينبحضور اثنين من أقاربه أو أصھاره الحاضرين
 ولكن عليه أن يتخذ مقدما .51و فقرة ثانية 49 المادتين مقتضياتوعلى قاضي التحقيق أن يلتزم ب

  .ة وحقوق الدفاعن ال2زمة لضمان احترام الشعائر الدينية وكتمان سر المھالتدابيرجميع 
جراء تحقيق وجوب البحث عن مستندات فإن لقاضي التحقي�ق  إذا اقتضى ا!مر أثناء إ-.68المادة 

وضابط الشرطة القضائية المنتدب من طرفه وحدھما الحق في ا�ط�2ع عليھ�ا قب�ل القي�ام ب�الحجز وذل�ك 
  .85مع مراعاة احترام ا?لتزام الوارد في الفقرة ا!خيرة من المادة 

  .حراز مختومةأعھا في ويجب على الفور إحصاء ا!شياء والوثائق المحجوزة ووض
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? يجوز لقاضي التحقيق أن يحجز غير ا!شياء والوثائق النافعة �ظھار الحقيقة والتي قد يضر 
  .إفشاؤھا بسير التحقيق

 �ظھ�ار يوإذا اشتمل الحجز على نقود أو سبائك أو أوراق ذات قيمة مالية ولم يكن م�ن ال�ضرور
 ا?حتفاظ بھا عينا فإن�ه يج�وز لقاض�ي التحقي�ق أن ي�أمر الحقيقة أو المحافظة على حقوق أطراف الدعوى

  .بإيداعھا في صندوق الودائع وا!ماناتالضبط كاتب 
مائ�ة  إل�ى )10000(ع�شرة آ?ف  يعاقب بالحبس من شھرين إلى سنتين وبغرامة م�ن -.78المادة 

ة ل�ه فص�ح�ص2 م�ن تفت�يش منزل�ي ل�شخص ? ت أوقية ك�ل م�ن أف�شى أو أعل�ن م�ستندا م)100000(ألف 
 وكان ذلك بغير إذن من الم�تھم أو م�ن ذوي حقوق�ه أو م�ن الموق�ع عل�ى الم�ستند أو ،قانونا لOط2ع عليه

  .الشخص المرسل إليه
ال�سلطة الق�ضائية أن يطل�ب ي�د  لكل شخص يرى أن له حقا على شيء موضوع تحت -.88المادة 

  .?ستئنافن بالطعر قابل لأم التحقيق الذي يفصل في ا!مر باسترداده من قاضي
ر بأن ? وجه للمتابعة فإن قاض�ي التحقي�ق يبق�ى مخت�صا بالف�صل ف�ي رد أم إذا صدر -.89المادة 

  .88ا!شياء المحجوزة حسب الظروف المذكورة في المادة 

  في سماع الشھود:  الرابعالقسم
ا بواس�طة  وم�ا بع�دھ511 قاضي التحقيق، طبقا للشكليات المقررة في الم�واد ي يستدع-.09المادة 

  .رسالة أو أحد أعوان القوة العمومية، كل شخص يرى فائدة في ا?ستماع إلى شھادته
  .وللشھود فض2 عن ذلك أن يحضروا من تلقاء أنفسھم

فرادى بغير حضور الضبط ه كاتب ساعد يؤدي الشھود شھاداتھم أمام قاضي التحقيق ي-.19المادة 
  .المتھم ويحرر محضرا بأقوالھم

ف�إن لقاض�ي التحقي�ق أن ي�ستدعي عون�ا م�ن أع�وان ا�دارة للقي�ام ض�بط م وجود كاتب في حالة عد
  . ويحلف ھذا العون أن يؤدي مھمته بإخ2ص.بمھام الكاتب

سنة على ا!قل، ) 18(يجوز لقاضي التحقيق أن يستدعي مترجما يبلغ من العمر ثماني عشرة 
  .ما لم يكن مترجما محلفا به وذلك ى المترجم أن يترجم بإخ2ص ما يدلويحلف ھذا

وعن��د ع��دم وج��ود مت��رجم ف��إن الكات��ب يمكن��ه أن يق��وم بمھ��ام المت��رجم ب��شرط أن ي��ستوفي ال��شروط 
  .الواردة في الفقرة السابقة

ويطل�ب قاض�ي .  يؤدي الشھود اليمين على أن يقول�وا ك�ل الح�ق و? ش�يء غي�ر الح�ق-.29المادة 
 تومھنته ومسكنه وما إذا كانالعائلية وحالته ومحل مي2ده تاريخ التحقيق أن يذكر كل منھم اسمه ولقبه و

ويشار في المح�ضر . قرابة أو مصاھرة مع الخصوم وإلى أي درجة أو ما إذا كانوا في خدمتھمع2قة له 
  .على السؤال والجواب

 يوقع على كل صفحة م�ن ص�فحات مح�ضر التحقي�ق ك�ل م�ن قاض�ي التحقي�ق وكات�ب -.39المادة 
ويدعى ا!خير إلى إعادة ت2وة فحوى شھادته بنصھا الذي حررت به والتوقي�ع إن أص�ر والشاھد الضبط 

أو وان امتنع الشاھد عن التوقيع .  الضبطفإذا كان الشاھد ? يحسن القراءة يتلى عليه بمعرفة كاتب. عليھا
  .لكيوقع أيضا المترجم على كل صفحة إذا اقتضى ا!مر ذ. تعذر عليه يشار إلى ذلك في المحضر

وي�صادق قاض�ي التحقي�ق وكات�ب .  ? يجوز أن تتضمن المحاضر كتاب�ة ب�ين ال�سطور-.49المادة 
وبغي��ر ھ��ذه الم��صادقة تعتب��ر ھ��ذه . عل��ى ك��ل ش��طب أو تخ��ريج فيھ��اوالمت��رجم إن وج��د وال��شاھد ال��ضبط 

  .وكذلك الشأن في المحضر الذي لم يوقع عليه توقيعا صحيحا. التشطيبات أو التخريجات ملغاة
  .سنة دون تأدية اليمين) 15( يستمع إلى ا!طفال الذين تقل أعمارھم عن خمسة عشر -.59مادة ال

ع�ن تع�ويض ح�ضر !داء ال�شھادة أن يح�صل بن�اء عل�ى طلب�ه عل�ى ك�ل ش�اھد يح�ق ل -.69المادة 
  .الحضور، وعند ا?قتضاء تعويض عن ا�قامة، وله أيضا أن يسترد مصاريف السفر

 وفقا للتعريفة المح�ددة ف�ي  قاضي التحقيقھايحددلمصاريف فورا بعد أن تؤدى ھذه التعويضات وا
  .المصاريف القضائية



 17

من طرف قاض�ي التحقي�ق ل�سماع ش�ھادته مل�زم بالح�ضور استلم استدعاء كل شخص  -.79المادة 
  . من القانون الجنائي378المادة مقتضيات وحلف اليمين وأداء الشھادة مع مراعاة 

د فيجوز لقاضي التحقيق، بناء على طلب وكي�ل الجمھوري�ة، أن ي�صدر ض�ده وإذا لم يحضر الشاھ
  . أمرا با�حضار

بع�د أخ�ذ رأي  التحقي�ق، قاض�يإذا لم يق�دم ال�شاھد ال�ذي ح�ضر ب�القوة مب�ررات كافي�ة لتخلف�ه ف�إن ل
و  أوقية أ)50000(خمسين ألف  إلى )20000(عشرين ألفا عليه غرامة من يسلط وكيل الجمھورية، أن 

ودون اعتب�ار !ي أج�ل، وبق�رار غي�ر أية ش�كليات دون مراعاة أيام ) 10(تجاوز عشرة توبة حبس ? عق
  .قابل !ي طعن

ويج��وز توقي��ع العقوب��ة نف��سھا، بن��اء عل��ى طل��ب وكي��ل الجمھوري��ة، عل��ى ال��شاھد ال��ذي يمتن��ع رغ��م 
  .حضوره عن أداء اليمين أو ا�د?ء بشھادته

 إل�ى )00020(عشرين ألفا  عشر يوما إلى سنة أو بغرامة منحبس من أحد اليعاقب ب -.89المادة 
 كل ش�خص ص�رح ع2ني�ة أن�ه يع�رف مرتك�ب جناي�ة أو جنح�ة وامتن�ع ع�ن أوقية) 80000(ثمانين ألف 

  .ا�جابة على ا!سئلة الموجھة إليه من قاضي التحقيق في ھذا الشأن
ماع ش��ھادته أو أص��در لھ��ذا ش��اھد الح��ضور انتق��ل قاض��ي التحقي��ق ل��سل��م ي��ستطع  إذا -.99الم��ادة 

  .154الغرض إنابة قضائية حسب الشكليات المذكورة في المادة 
وال�ذي كل�ف  99 إذا ك�ان ال�شاھد الم�ستمع إلي�ه ح�سب ال�شروط الم�ذكورة ف�ي الم�ادة -.010المادة 

بع�د  شخصيا بصفة صحيحة ل�م يك�ن ل�ه م�انع م�ن الح�ضور ف�إن لقاض�ي التحقي�ق، يبالحضور أو استدع
، أن يوق�ع علي�ه العقوب�ات المن�صوص عليھ�ا ف�ي ھ�ذا ا!خي�ربناء عل�ى طل�ب ل الجمھورية أو إشعار وكي

  .97المادة من الفقرة الثالثة 

  في ا0ستجواب والمواجھة:  الخامسالقسم
بحق�ه ف�ي التحقيق قاضي  علمهيوقبل توجيه أي اتھام عند مثول المتھم لديه !ول مرة  -.110المادة 

  .ويشار في المحضر إلى ھذا ا�ع2م. محامين المسجدلين في القائمةاختيار محام من بين ال
عن طريق بيان اسمه العائلي والشخصي ونسبه وتاريخ ومكان من ھويته ثم يتحقق قاضي التحقيق 

وله عند ا?قتضاء أن يأمر بكل التحريات . و?دته وحالته العائلية ومھنته ومكان إقامته وسوابقه القضائية
ي�شعره بأن�ه ح�ر ف�ي أن ? ي�دلي ب�أي ويحيطه علما بكل الوق�ائع المن�سوبة إلي�ه و. وية المتھمللتحقق من ھ

  .ويشار في المحضر إلى ھذا ا�شعار. تصريح
  .كان المتھم يريد التقدم بتصريح فإن قاضي التحقيق يتلقى ذلك التصريح على الفورإذا 

في .  المتھم مصابا بعائق يؤثر على دفاعهتجب ا?ستعانة بالمحامي في الميدان الجنائي أو إذا  كان
  .ھذه الحالة إذا لم يختر المشتبه فيه محاميا يعين له القاضي محاميا بصفة تلقائية

في الح�ا?ت المق�ررة ف�ي الفق�رتين ا!ول�ى والرابع�ة إذا ك�ان المح�امي ال�ذي ت�م إش�عاره ل�م يح�ضر 
  .حقيق فإن لھذا ا!خير أن يوجه ا?تھامساعة بعد تقديم المتھم أمام قاضي الت) 24(أربعا وعشرين 

  .يجوز للطرف المدني الذي استوفى شروط صحة ادعائه أن يستعين بمحام عند أول استماع له
 إلزامي�ة إذا ك�ان الم�تھم س�بق أن اس�تجوب م�ن ط�رف ة ال�سابقاتليست ا�جراءات المق�ررة ب�الفقر

  .63ا!ولى من المادة فقرة وال 62 لمقتضيات الفقرة الثانية من المادةوكيل الجمھورية طبقا 
أن ي�شعره بإلزامي�ة إخب�اره بك�ل تغيي�ر يط�رأ  التحقيق أثناء مث�ول الم�تھم !ول م�رة أمام�ه، ضياقل

  .على عنوانه
 ف�إن لقاض�ي التحقي�ق أن يق�وم عل�ى 101 بالرغم من المقتضيات المقررة ف�ي الم�ادة -.102المادة 

جال ناشئا ع�ن حال�ة ش�اھد أو م�شارك ف�ي الجريم�ة ف�ي حال�ة الفور باستجواب ومواجھات إذا كان ا?ستع
خطر يعرضه للموت أو وجود د?ئل على وشك ا?ختفاء أو أيضا في الحالة المق�ررة ف�ي الفق�رة ا!خي�رة 

  .65من المادة 
  .يجب أن يشير المحضر إلى أسباب ا?ستعجال

  .للمتھم المعتقل أن يتصل بمحاميه بحرية -.310المادة 
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م�رة د ي�تمد قابل�ة للتحقيق الحق في أن يقرر منع�ه م�ن ا?ت�صال لم�دة خم�سة ع�شر يوم�ا القاضيول
  .فقطواحدة 

  .و? ينطبق ھذا المنع في أية حال على محامي المتھم
 قاضي التحقيق في كل مرحلة من مراح�ل علمالقائم بالحق المدني أن يالمتھم وعلى ا -.410المادة 

وإذا اختير ع�دة مح�امين فعل�يھم أن يعين�وا م�ن بي�نھم . كل منھما عليهالتحقيق بالمحامي الذي وقع اختيار 
  .المحامي الذي ترسل بواسطته ا?ستدعاءات والتبليغات

إذا لم يقع ھذا التعي�ين ف�إن ا?س�تدعاءات والتبليغ�ات ترس�ل إل�ى المح�امي ال�ذي وص�ل إل�ى قاض�ي 
  .التحقيق توكيله أو?

لطرف المدني أثناء التحقي�ق أو إج�راء مواجھ�ة بينھم�ا إ?  ? يجوز سماع المتھم أو ا-.510المادة 
 يجب أن يذكر ھذا التنازل في . أو بعد دعوتھما قانوناتناز? عن ذلك صرحة،ي، ما لم بحضور محاميھما

  .أول المحضر
س��اعة عل��ى ا!ق��ل قب��ل ) 48( ثم��ان وأربع��ين بمق��ر محكم��ة التحقي��ق بي��ستدعى المح��امي ال��ذي يق��يم

  .أيام) 8(م يكن المحامي يقيم بمقر المحكمة فإن ھذا ا!جل يصبح ثمانية  إذا ل.ا?ستجواب
 س��تجوابالمق��رر ل2ا�ج��راءات تح�ت ت��صرف مح��امي الم��تھم ع�شية الي��وم مل��ف وض��ع ييج�ب أن 

  .ل2ستماع إليهالمقرر تحت تصرف محامي الطرف المدني عشية اليوم و
  :إن الشكليات المقررة في ھذه المادة ليست إلزامية

  ؛102 من المادة ولى الحالة الواردة في الفقرة ا!في .1
  إذا كان المعني أو الطرف المدني قد تخلى عنھا صراحة؛ .2
وف��ي حال��ة اس��تعجال مل��ح ن��اتج ع��ن حال��ة ش��اھد أو م��تھم آخ��ر مھ��دد ب��الموت أو وج��ود  .3

  ع2مات على وشك ا?ختفاء؛
  .ستجواب موكلهإذا كان المحامي ? يقيم بمقر المحكمة إ? إذا طلب صراحة حضور ا .4

 فإن لوكيل الجمھوري�ة أن 210 من المادة ولىالحالة الواردة في الفقرة ا! فيما عدى -.610المادة 
  .يحضر استجوابات المتھم وا?ستماع إلى الطرف المدني

التحقيق في كل مرة يبدي فيھا وكيل الجمھورية لقاضي التحقيق رغبة ف�ي ضبط يتعين على كاتب 
  .ا?ستجوابيوم  يخبر وكيل الجمھورية بمجرد مذكرة ? تتأخر عن عشية حضور ا?ستجواب أن

 ? يجوز لوكيل الجمھورية و? لمحامي المتھم أو الطرف الم�دني أن يتن�اولوا الك�2م -.710المادة 
ف�إذا رف�ض قاض�ي التحقي�ق أدرج . فيما عدى توجيه ا!سئلة وبع�د أن ي�صرح قاض�ي التحقي�ق لھم�ا ب�ذلك

  .محضر أو أرفق بهنص ا!سئلة بال
 المنصوص عليھا في المادتين شكال تحرر محاضر ا?ستجواب والمواجھات وفق ا!-.801المادة 

  .94و 93

   القضائية وتنفيذھاوامرفي ا�:  السادسالقسم
أو إح�ضار ، أن يصدر أمر حضور أو قتضيه الحاليما  يجوز لقاضي التحقيق، حسب-.091المادة 

  .قبضإيداع أو 
ھدف إلى إنذار المتھم بالحضور أمام قاضي التحقيق في ال�ساعة والت�اريخ المعين�ين ير أمر الحضو

  . ا!مرافي ھذ
 ا!مر الذي يصدره قاضي التحقيق إلى القوة العمومية ?قتياد المتھم ليمثل أمام�ه وھا�حضار أمر 
  .على الفور

 يستقبل ويعتقل المتھم،  ا!مر المعطى من طرف قاضي التحقيق لمدير السجن أنوأمر ا�يداع ھ
  .سمح بالبحث عن المتھم أو تحويله إذا كانت قد أعلنت له من قبلي ووھ

 ا!مر المعط�ى للق�وة العمومي�ة للبح�ث ع�ن الم�تھم واقتي�اده إل�ى ال�سجن المع�ين ف�ي وھالقبض أمر 
  .ا!مر والذي يستقبل ويعتقل فيه
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وكي��ل الجمھوري��ة ف��ي الح��ا?ت صدرا م��ن ط��رف ي�� وا�ي��داع يمك��ن أي��ضا أن ا�ح��ضارأم��ري إن 
  .64و 63الواردة في المادتين 

 م�ن ط�رف يوق�عؤرخ وي�والكامل�ة ھوي�ة الم�تھم البيان�ات المتعلق�ة بكل أم�ر في حدد ت -.011المادة 
  .حلى بختمهيالقاضي الذي أصدره و

  .  وا�يداع طبيعة التھمة والمواد القانونية المطبقةا�حضارأمرا بين ي
  .يان ا!فعال التي صدر من أجلھا والمواد القانونية المطبقةيتضمن أمر القبض ب

شرطة قضائية أو عدل منفذ أو ضابط أو وكيل بواسطة به  أمر الحضور إلى الشخص المعني يبلغ
  .القوة العمومية وتسلم إليه نسخة منهأحد أعوان 
 طرف عون  من طرف ضابط أو وكيل شرطة قضائية أو مننوينفذا القبض وا�حضار اأمريبلغ 

  . من أعوان القوة العمومية الذي عليه أن يظھره للمتھم ويسلمه نسخة منه
إذا كان الشخص معتق2 لسبب آخر فإن التبليغ يكون بواسطة مدير ال�سجن ال�ذي ي�سلمه ن�سخة م�ن 

  .ا!مر
   .بكل الوسائل في حالة ا?ستعجالويمكن كذلك أن يبلغ أمرا ا�حضار والقبض 

ن البيانات ا!ساسية !صل ا!مر وعلى الخصوص ھوية الم�تھم وطبيع�ة التھم�ة فإوفي ھذه الحالة 
يج�ب أن يح�ال أص�ل ا!م�ر إل�ى الع�ون المكل�ف و. واسم وصفة القاضي الذي أصدر ا!مر يجب تحديدھا

  .بتنفيذه في أقرب اWجال
ضر  أم��ر ا�ي��داع للم��تھم بواس��طة قاض��ي التحقي��ق ويج��ب أن ي��نص عل��ى ھ��ذا التبلي��غ ف��ي مح��بل��غي

  .ا?ستجواب
  .نيةطواضي ال المفعول في جميع أنحاء ا!رةمر نافذواكون ا!ت -.111المادة 
  .أمر حضوريمثل أمامه بموجب  يستجوب قاضي التحقيق فورا المتھم الذي -.211المادة 

 في نفس الظروف، فإذا تعذر استجوابه في الحال إحضارويستجوب المتھم الموقوف بمقتضى أمر 
فإذا انقضت ھذه . ساعة) 48(جن حيث ? يجوز أن يتجاوز اعتقاله أكثر من ثمان وأربعين سيق إلى الس

المدة ولم يستجوب يقدمه مدير السجن من تلقاء نفسه إلى وكيل الجمھورية الذي يطلب من قاضي 
  . وإ? أطلق سراحه التحقيق أن يقوم باستجوابه فورا

 موج�ودا خ�ارج دائ�رة إح�ضارث عنه بمقت�ضى أم�ر بحجري ال إذا كان المتھم الذي ي-.311المادة 
يوض�ع قي�د اختصاص المحكمة الت�ي يعم�ل فيھ�ا قاض�ي التحقي�ق ال�ذي أص�در ھ�ذه ا!م�ر، فإن�ه يمك�ن أن 

  .57المادة الفقرة الثالثة من أو يعتقل للمدة المقررة في الحراسة النظرية 
م��ر س��يق إل��ى وكي��ل إذا وج��د الم��تھم خ��ارج دائ��رة اخت��صاص قاض��ي التحقي��ق ال��ذي أص��در ا!

  .الجمھورية الذي وقع القبض في دائرة اختصاصه
الم�تھم ع�ن ھويت�ه ويتلق�ى أقوال�ه ويخب�ر قاض�ي التحقي�ق وكيل الجمھورية  يستجوب -.411المادة 

 وف��ي .ال�ذي تعھ�د بالق�ضية بواس�طة برقي�ة ويعطي�ه ك�ل البيان��ات الت�ي م�ن ش�أنھا أن ت�سھل معرف�ة ھويت�ه
  . إلى السجن ?عتقالهقتاد المعنيق يانتظار جواب قاضي التحقي

 ي���أمر قاض���ي التحقي���ق المتعھ���د بالق���ضية بتحوي���ل الم���تھم أو يعط���ي إناب���ة ق���ضائية -.511الم���ادة 
  .154المادة وفقا لمقتضيات ?ستجوابه 

 عم�دة ا!م�ر لاھ�ذبل�غ  ،إحضارصدر ضده أمر ذي  إذا لم يمكن العثور على المتھم ال-.611المادة 
رد ي� وبعد ذلك .أو مفوض شرطة محل إقامة المتھمالدائرة ا�دارية ساعديه أو إلى رئيس البلدية أو أحد م

  .ا!مر إلى القاضي الذي أصدره صحبة محضر ا!بحاث غير المجدية
 أو ح�اول الھ�رب بع�د ت�صريحه أن�ه م�ستعد ل2متث�ال تع�ين ا�ح�ضارإذا رفض الم�تھم امتث�ال أم�ر 

  .إحضاره بالقوة
ه الحالة، استخدام القوة العمومية الموجودة في المكان ا!قرب إليه، وعلى ولحامل ا!مر، في ھذ
  . ا!مراتضمنه ھذيھذه أن تخضع للطلب الذي 
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 إذا كان المتھم ھاربا أو مقيما خارج الجمھورية أو ف�ي مك�ان بعي�د ع�ن مق�ر محكم�ة -.711المادة 
اقب�ا عليھ�ا بعقوب�ة ح�بس جنح�ي أو  إذا كان�ت الجريم�ة معق�بضالتحقيق فلقاضي التحقي�ق أن ي�صدر أم�ر 

  .بعقوبة أشد
 إل�ى ال�سجن المب�ين ف�ي ة ب�دون مھل�ق�بض يساق المتھم المقبوض عليه بمقتضى أمر -.811المادة 

  .119ا!مر وذلك مع ا?حتفاظ بمقتضيات المادة 
) 48(إذا ك�ان الم��تھم مع��تق2 ف��ي س��جن مق��ر محكم��ة التحقي��ق ي��ستجوب ف��ي ظ��رف ثم��ان وأربع��ين 

  .112ذا لم يقع ذلك وانتھت ھذه المدة تطبق مقتضيات المادة وإ. ساعة
 يبعد عن مقر محكمة التحقيق يطبق ا!جل المنصوص عليه في القبض إذا كان محل -.191المادة 

  . 57المادة الفقرة الثالثة من 
 ويخطر على الفور قاضي التحقيق الذي يقرر، عند القبضيعتقل المتھم في السجن ا!قرب لمكان 

  . ?قتضاء، تحويل المتھم إلى مقر محكمة التحقيقا
 المتھم من القبضإذا قرر القاضي عدم تحويل المتھم يستجوب ضابط الشرطة القضائية لمحل 

  وذلك حسب الشكليات المنصوص عليھا فيالقبضتلقاء نفسه عن الوقائع التي سببت إصدار أمر 
  .فورا محضر ا?ستجواب إلى قاضي التحقيق ويحيل ،101 المادة الفقرتين ا!ولى والثانية من

إذا قبض على الم�تھم خ�ارج دائ�رة اخت�صاص قاض�ي التحقي�ق ال�ذي أص�در ا!م�ر س�يق ح�ا? إل�ى 
  .دائرة اختصاص المحل الذي أوقف فيهفي وكيل الجمھورية 

 ويخطر بدون تمھل قاضي التحقيق الذي أصدر ا!مر ويطلب  المتھميتلقى ھذا القاضي تصريحات
  .يرجع في ذلك إلى قاضي التحقيقعلى الفور وإذا تعذر تحويله . ل المتھمتحوي

 أن ي��دخل م��سكن م��واطن قب��ل ال��ساعة ق��بض ? يج��وز للع��ون المكل��ف بتنفي��ذ أم��ر -.012الم��ادة 
  .مساء) 10(صباحا و? بعد الساعة العاشرة ) 5(الخامسة 

 وتؤخذ ھذه القوة من . القانونالمتھم من ا�ف2ت من سلطاتلمنع وله أن يصطحب معه قوة كافية 
ويتعين على ھذه القوة ا?متثال لما تضمنه ا!مر من . القبضأقرب محل للمكان الذي يتعين فيه تنفيذ أمر 

  .طلبات
مع�روف ل�ه ويعم�ل بم�ا ورد ف�ي موطن  إلى آخر بلغي القبضإذا تعذر العثور على المتھم فإن أمر 

  .116الفقرة ا!ولى من المادة 
 ل��يس لقاض��ي التحقي��ق أن ي��صدر أم��ر إي��داع إ? بع��د اس��تجواب وب��شرط أن تك��ون -.112الم��ادة 

  .الجريمة تستوجب عقوبة حبس جنحي أو عقوبة أخرى أشد
 وا�يداع ا�حضارعدم مراعاة الشكليات المطلوبة في أوامر الحضور ويعاقب على  -.212المادة 

،  الضبطعلى كاتبغرفة ا?تھام يسلطھا رئيس أوقية،  )3000(ث2ثة آ?ف  بغرامة مدنية قدرھا القبضو
قاضي التحقيق أو وكيل الجمھورية في حق ويمكن أن يؤدي إلى عقوبات تأديبية أو إلى مخاصمة القضاة 

  .أو رئيس المحكمة

  الوضع تحت المراقبة القضائية والحبس ا0حتياطي: القسم السابع

  الوضع تحت المراقبة القضائية:  ا�ولالفرع
يمكن أن يوضع المتھم تحت المراقبة القضائية في أية مرحلة من مراحل التحقيق  -.312المادة 

لمدة شھرين قابلة للتجديد خمس مرات، !جل ضمان حضوره، ما لم تكن ضرورة التحقيق أو الحفاظ 
  .على أمن ا?شخاص أو على النظام العام تتطلب اعتقاله احتياطيا

 المراقبة القضائية، أمرا يبلغه في الحال شفھيا للمتھم يصدر قاضي التحقيق بشأن الوضع تحت
. ساعة) 24(ويسجل ھذا التبليغ في المحضر ويبلغه أيضا إلى ممثل النيابة العامة داخل أربع وعشرين 

ولھما الحق في استئنافه خ2ل اليوم الموالي لصدوره، طبقا للشكليات المتعلقة باستئناف أوامر قاضي 
  . اج المؤقتالتحقيق بشأن ا�فر

  .أيام من تاريخ ا�حالة) 5(ويجب على غرفة ا?تھام أن تبت في ھذا ا?ستئناف داخل أجل خمسة 
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يمكن لقاضي التحقيق تغيير التدبير المتخذ أو إضافة تدبير آخر أو أكثر، تلقائيا أو بناء على طلب 
  . لم تكن ھي التي تقدمت بالطلبالنيابة العامة أو المتھم أو محاميه بعد أخذ رأي النيابة العامة، إن

يمكن لقاضي التحقيق إلغاء الوضع تحت المراقبة، تلقائيا أو بناء على طلب النيابة العامة أو المتھم 
  .أو محاميه

يمكن إلغاء الوضع تحت المراقبة القضائية أثناء جميع مراحل التحقيق، إذا لم يحترم المتھم 
ر الصادر عن قاضي التحقيق، وفي ھذه الحالة، يصدر قاضي ا?لتزامات المفروضة عليه بمقتضى ا!م

  .التحقيق ضده أمرا بإ�يداع أو أمرا بالقبض، بعد أخذ رأي النيابة العامة
  .يحق للمتھم أو دفاعه أن يتسلم نسخة من ا!مر بالوضع تحت المراقبة القضائية

خضوع، تبعا لقرار قاضي يتضمن ا!مر بوضع المتھم تحت المراقبة القضائية ال - .412المادة 
  :التحقيق، لواحد أو أكثر من التدابير أو ا?لتزامات التالية

  عدم مغادرة الحدود الترابية المحددة من طرف قاضي التحقيق؛ -1
عدم التغيب عن المنزل أو السكن المحدد من طرف قاضي التحقيق إ? وفق الشروط وا!سباب  -2

 التي يحددھا القاضي المذكور؛
 على بعض ا!مكنة التي يحددھا قاضي التحقيق؛عدم التردد  -3
 اشعار قاضي التحقيق بأي تنقل خارج الحدود المعينة؛ -4
 التقدم بصفة دورية أمام المصالح والسلطات المعينة من طرف قاضي التحقيق؛ -5
ا?ستجابة ل2ستدعاءات الموجھة إلى الخاضع للمراقبة من أية سلطة أو أي شخص مؤھل معين  -6

 من طرف القاضي؛
 الخضوع لتدابير المراقبة المتعلقة بالنشاط المھني أو حول مثابرته على تعليم معين؛ -7
  اغ2ق الحدود؛ -8
تقديم الوثائق المتعلقة بھويته ?سيما جواز السفر إما لكتابة الضبط، أو لمصلحة الشرطة أو  -9

 الدرك مقابل وصل؛
قة لكتابة الضبط مقابل وصل المنع من سياقة جميع الناق2ت أو بعضھا، أو تسليم رخصة السيا -10

 ويمكن لقاضي التحقيق أن يأذن له باستعمال رخصة السياقة لمزاولة نشاطه المھني؛
 المنع من ا?تصال ببعض ا?شخاص المحددين على وجه الخصوص من طرف قاضي التحقيق؛ -11
 الخضوع لتدابير الفحص والع2ج أو لنظام ا?ستشفاء سيما من أجل إزالة التسمم؛ -12
كفالة مالية يحدد قاضي التحقيق مبلغھا وأجل أدائھا، مع اWخذ بعين ا?عتبار الحالة إيداع  -13

 المادية للمعنى با!مر؛
عدم مزاولة بعض ا!نشطة ذات طبيعة مھنية أو اجتماعية أو تجارية ما عدا المھام ا?نتخابية أو  -14

 ه ا!نشطة أو بمناسبتھا، أو إذاالنقابية، وذلك في الحالة التي ترتكب فيھا الجريمة أثناء ممارسة ھذ
غير أنه إذا تعلق ا!مر بعدم . كان يخشى ارتكاب جريمة جديدة لھا ع2قة بممارسة النشاط المعني

مزاولة مھنة المحاماة، فإن المدعي العام لدى محكمة ا?ستئناف يحيل ا!مر بطلب من قاضي 
ات ذات الصلة من القانون المنظم التحقيق على مجلس ھيئة المحامين، الذي يبت طبقا للمقتضي

وفي حالة عدم البت داخل أجل شھرين من تاريخ ا�حالة يعود لقاضي التحقيق . لمھنة المحاماة
 .اتخاذ القرار بنفسه

 . يمكن الطعن في قرار مجلس الھيئة طبقا للمقتضيات ذات الصلة من القانون المذكور
 عدم إصدار الشيكات؛ -15
 ھا إلى المصالح ا!منية المختصة مقابل وصل؛عدم حيازة ا!سلحة وتسليم -16
 تقديم ضمانات شخصية أو عينية يحددھا قاضي التحقيق تستھدف ضمان حقوق الضحية؛ -17
 .إثبات مساھمة المتھم في التحم2ت العائلية أو أنه يؤدي بانتظام النفقة المحكوم بھا عليه -18

نتدبه لھذا الغرض بالمكان الذي  يقوم قاضي التحقيق المختص، أو القاضي الذي ي-.125المادة 
يسكن به المتھم، بتعيين شخص طبيعي أو معنوي مؤھل للمشاركة في تطبيق الوضع تحت المراقبة 

  .القضائية أو بتعيين مصلحة للشرطة أو للدرك أو أية مصلحة قضائية أو إدارية مختصة
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ق الوضع تحت المراقبة  تتأكد السلطات أو ا!شخاص المكلفون بالمشاركة في تطبي-.126المادة 
. ويمكنھم لھذه الغاية استدعاؤه أو زيارته. القضائية من أن المتھم امتثل ل2لتزام المفروض عليه

ويقومون بكل ا�جراءات وا!بحاث المفيدة لتنفيذ مھمتھم ويبلغون قاضي التحقيق عن إنجاز مھمتھم 
  . وعن سلوك المتھم ضمن الشروط التي حددھا

  .ھم من تطبيق التدبير أو التدابير المفروضة عليه أشعروا قاضي التحقيق فوراوإذا تملص المت
 تؤدى تعويضات ومصاريف ا!شخاص، الذين يجرون أبحاثا حول شخصية المتھم -.127المادة 

  .في نطاق الوضع تحت المراقبة القضائية، باعتبارھا مصاريف قضائية في الميدان الجنائي
 تطبيق الوضع تحت المراقبة القضائية بحرية الرأي بالنسبة  يجب أ? يمس-.128المادة 

  .لJشخاص الخاضعين له، و? بمعتقداتھم الدينية أوالسياسية و? بحقھم في الدفاع
 من 5 تقوم المصالح أو السلطات، التي يجب على المتھم أن يتقدم إليھا طبقا للبند -.129المادة 

  . ضمن الشروط المقررة من طرف قاضي التحقيق أع2ه بتسجيل تواريخ حضوره125المادة 
 يمكن للسلطة أو الشخص المؤھل الذي عينه قاضي التحقيق لمراقبة النشاط المھني -.130المادة 

 أع2ه، أن يطلب من المتھم إط2عه على كل 124 من المادة 7للمتھم أو مواظبته على التعليم طبقا للبند 
  .له أو بدراستهالوثائق أو المعلومات المتعلقة بعم

 9 يجب أن يشير الوصل، الذي يسلم للمتھم مقابل الوثائق المنصوص عليھا في البند -.131المادة 
 أع2ه، إلى نوع الوثيقة المسحوبة والبيانات المتعلقة بھا واسم المتھم الشخصي والعائلي 124من المادة 

نصوص عليھا في ھذا البند، أن توضع ويجب في الحالة الم. وتاريخ ومكان و?دته ورقم بطاقة ھويته
  .على الوصل صورة حديثة للمتھم وأن يبين فيه أنه سلم مقابل وثيقة الھوية

  .يجب على المتھم أن يرجع الوصل المذكور عند ما تعاد إليه الوثيقة المسحوبة منه
 124  من المادة12 يمكن للمتھم، إذا اخضع للتدابير المنصوص عليه في البند -.132المادة 

  . أع2ه، أن يختار الطبيب المختص أو المؤسسة التي تتولى ذلك
  .وتسلم لقاضي التحقيق جميع الوثائق التي يطلبھا من طرف المتھم أو الطبيب أو المؤسسة

 من المادة 14 إذا قرر قاضي التحقيق تطبيق التدابير المنصوص عليھا في البند -.133المادة 
ند ا?قتضاء المشغل أو السلطة التسلسلية التي يتبع لھا المتھم أو الھيئة  أع2ه، فإنه يشعر بذلك ع124

  .المھنية التي ينتمي إليھا أو السلطة المختصة لممارسة المھنة أو النشاط المھني
 يتم إشعار مفوض الشرطة أو قائد فرقة الدرك بمكان إقامة المتھم، بأي تدبير من -.134المادة 

  .بة القضائية يعھد إليه بتنفيذه، ويشعر كذلك بكل تغيير يطرأ على ھذه التدابيرتدابير الوضع تحت المراق
 أع2ه، للمتھم وص2 عن ا!سلحة المودعة 124 من المادة 16تسلم المصالح المشار إليھا في البند 

  .لديھا وتشعر بذلك قاضي التحقيق
 124 من المادة 15ه في البند  إذا أمر قاضي التحقيق بتطبيق التدبير المنصوص علي- .135المادة 

أع2ه، فإنه يشعر بذلك الفرع أو الوكالة البنكية أو الشخص أو المؤسسة أو المصلحة التي تسير الحساب 
  .البنكي للمتھم والبنك المركزي الموريتاني

 أع2ه، بصندوق 124 من المادة 13 تودع الكفالة المالية المنصوص عليھا في البند -.136المادة 
كمة التي يوجد بھا قاضي التحقيق مقابل وصل، وعند عدم وجود ھذا الصندوق تودع في صندوق المح

  .وتسلم نسخة من الوصل لقاضي التحقيق. الودائع وا!مانات
 إذا أمر قاضي التحقيق بمساھمة المتھم في التحم2ت العائلية أو بأداء نفقة، فإنه - .137المادة 

  .يشعر المستفيد منھا بذلك

  في الحبس ا0حتياطي:  الثانيالفرع
له مبرر سواء كان   التحقيق أن يأمر بالحبس ا?حتياطي إ? إذا كانقاضي ? يجوز ل-.381المادة 

 للخوف م�ن ارتك�اب و للخوف من ھرب المتھم أوذلك لخطورة الوقائع أو للمنع من إخفاء أدلة الجريمة أ
  .جرائم جديدة
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 ف��إن فت��رة الح��بس ا?حتي��اطي ? يمك��ن أن 140الم��ادة وف��ي م��ادة الج��نح وم��ع مراع��اة مقت��ضيات 
تتجاوز أربعة أشھر قابلة للتمديد مرة واحدة إذا كان الشخص المعتقل لم يسبق له أن أدين بسبب جناية أو 
جنحة من جرائم القانون العام أو بعقوبة جنائية أو بعقوب�ة س�جن غي�ر موق�وف لم�دة تف�وق س�نة أو ب�سبب 

  .أو تفوق خمس سنواتقابليته لعقوبة تساوي 

غير أن ھذه المدة يمكن أن تصل إلى سنتين عند ما تكون العناصر المكونة للجريمة قد تمت خارج 
الت��راب ال��وطني أو إذا ك��ان ال��شخص متابع��ا ب��سبب القت��ل العم��د أو المت��اجرة بالمخ��درات أو ا�رھ��اب أو 

ال أو بسبب جريمة مرتكبة م�ن ط�رف جمعيات ا!شرار أو المتاجرة بالبغاء أو ا?غتصاب أو نھب ا!مو
  .عصابة منظمة

وف��ي م��ادة الجناي��ة ف��إن م��دة الح��بس ا?حتي��اطي ? يمك��ن أن تتج��اوز س��تة أش��ھر إذا ك��ان ال��شخص 
المعتقل لم يسبق له أن أدين بسبب جناي�ة أو جنح�ة م�ن ج�رائم الق�انون الع�ام أو بعقوب�ة جنائي�ة أو بعقوب�ة 

  .ب قابليته لعقوبة تساوي أو تفوق خمس سنواتسجن غير موقوف لمدة تفوق سنة أو بسب

غير أن ھذه المدة يمكن أن ت�صل إل�ى ث�2ث س�نوات عن�د م�ا تك�ون العناص�ر المكون�ة للجريم�ة ق�د 
تم��ت خ��ارج الت��راب ال��وطني أو إذا ك��ان ال��شخص متابع��ا ب��سبب المت��اجرة بالمخ��درات أو ا�رھ��اب أو 

وال أو ا?غتصاب أو بسبب جريمة مرتكبة م�ن ط�رف جمعيات ا!شرار أو المتاجرة بالبغاء أو نھب ا!م
  .عصابة منظمة

وإذا ظھرت عند انصرام ھذا ا!جل ضرورة استمرار ا?عتقال ا?حتي�اطي، ج�از لقاض�ي التحقي�ق 
تمديد فترة ا?عتقال بمقت�ضى أم�ر ق�ضائي معل�ل، م�ن تلق�اء نف�سه، أو بن�اء عل�ى طل�ب م�سبب م�ن وكي�ل 

  .!صليةالجمھورية لمدة مساوية للمدة ا

 ات التحقي�ق مل�زم ب�أن يعج�ل إج�راءقاض�يفي جميع حا?ت الحبس ا?حتياطي ف�إن  -.139المادة 
وھو مسئول عن كل إھمال يمكن أن يؤخر ب�دون ج�دوى التحقي�ق ويطي�ل . التحقيق في أسرع وقت ممكن

  .تعرض لمخاصمة القضاةتحت طائلة المدة الحبس ا?حتياطي 

ا بإنھ��اء التحقي��ق خ��2ل ھ��ذه الم��دة يق��دم المعتق��ل م��ن ط��رف م��دير إذا ل��م يتخ��ذ قاض��ي التحقي��ق أم��ر
ال�ذي علي�ه أن يقدم�ه إل�ى قاض�ي التحقي�ق م�ن أج�ل أن يطل�ق س�راح الم�تھم إلى وكيل الجمھوري�ة السجن 

  . إن لم يكن معتق2 بسبب آخر، ويستمر التحقيق،فورا

 إ? بعد أن يحيل الملف مسبقا  التحقيق أن يأمر با�فراج المؤقت للمتھمقاضي ليس ل-. 401المادة 
 .ساعة التالية لت�سلمه للمل�ف) 48(إلى وكيل الجمھورية الذي يجب أن يقدم طلباته في الثماني وا!ربعين 

  .ساعة التالية لرجوع الملف) 48(التحقيق بأمر مسبب خ2ل الثماني وا!ربعين قاضي ويفصل 
 التحقيق تحقيقه مستعينا بنسخة الملف قاضيوأثناء إحالة الملف إلى وكيل الجمھورية يتابع 

  .73المقررة في الفقرة الثانية من المادة 
 ? يج�وز، ف��ي م�واد الج�نح إذا ك��ان الح�د ا!ق��صى للعقوب�ة المق�ررة ف��ي الق�انون ھ��و -.411الم�ادة 

  .يوم اعتقالهالحبس أقل من سنتين، أن يحبس المتھم المستوطن حبسا احتياطيا أكثر من شھر ابتداء من 
ضرورة استمرار اعتقال المتھم جاز لقاضي  التحقي�ق تمدي�د ھ�ذه  ذا ظھر عند انصرام ھذا ا!جلإ

الفترة بمدة مساوية بمقتضى أمر قضائي معلل ي�صدره م�ن تلق�اء نف�سه بع�د إش�عار النياب�ة العام�ة أو بن�اء 
  .على طلبھا المدعم بأسباب

  .? يمكن أن يحصل ھذا التمديد أكثر من مرة واحدة

م يتخ��ذ قاض��ي التحقي��ق أم��را بإنھ��اء التحقي��ق خ��2ل ھ��ذه الم��دة يق��دم المعتق��ل م��ن ط��رف م��دير إذا ل��
السجن إلى وكيل الجمھوري�ة ال�ذي علي�ه أن يقدم�ه إل�ى قاض�ي التحقي�ق م�ن أج�ل أن يطل�ق س�راح الم�تھم 

  .فورا، إن لم يكن معتق2 بسبب آخر، ويستمر التحقيق

 المواد غير جرائم الق�صاص والح�دود أن ي�أمر م�ن  يجوز لقاضي التحقيق في جميع-.421المادة 
  .تلقاء نفسه با�فراج المؤقت إذا لم يكن ?زما بقوة القانون
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 وعل�ى قاض�ي التحقي�ق أن يب�ت .يجوز لوكيل الجمھورية أيضا طلب ا�فراج المؤقت في كل وق�ت
  .أيام ابتداء من تسلمه لطلبات وكيل الجمھورية) 5(في ذلك خ2ل خمسة 

يجوز للمتھم أو محاميه طلب ا�فراج المؤقت من قاضي التحقي�ق ف�ي ك�ل وق�ت م�ع  -.431المادة 
  .146مراعاة ا?لتزامات المنصوص عليھا في المادة 

  . ويحيل قاضي التحقيق الملف إلى وكيل الجمھورية فورا في الحا?ت التي ينص فيھا على ذلك
وبالفقرة السابقة، فللمتھم أو محاميه  141ة إذا لم يبت قاضي التحقيق في اWجال المقررة في الماد

ن تتعھد بناء على لھا أ و، وما بعدھا177التي تحكم طبقا للمواد غرفة ا?تھام أن يرفع طلبه مباشرة إلى 
  .طلب وكيل الجمھورية وذلك في نفس الظروف

 يج��وز أي��ضا طل��ب ا�ف��راج م��ن ط��رف ك��ل م��تھم وف��ي ك��ل مرحل��ة م��ن مراح��ل -.441الم��ادة 
  .ءات ومھما كانت الحالةا�جرا

  :يقدم طلب ا�فراج المؤقت إلى
ال�رئيس يب�ت و. ا كان�ت إح�داھما ق�د تعھ�دت بالق�ضيةرئ�يس المحكم�ة الجنائي�ة أو الجنحي�ة إذ •

   التحقيق؛قاضييتخذه في نفس الشروط المعروفة لبأمر 
 ؛محكمة ا?ستئناف إذا كانت قد تعھدت بالقضيةالغرفة الجزائية برئيس  •
إذا كانت قد تعھدت أو لم تتعھد أية محكم�ة لك�ي تب�ت ف�ي غرف�ة الم�شورة بع�د ام غرفة ا?تھ •

 .ا?ستماع إلى النيابة العامة
وفي حالة تق�ديم طل�ب نق�ض ل�م يق�ع الب�ت في�ه بع�د، تب�ت ف�ي طل�ب ا�ف�راج المؤق�ت آخ�ر محكم�ة 

  .نظرت في موضوع القضية، ويكون قرارھا غير قابل !ي طعن
راج المقدم من المتھم أو من محاميه في أي من الحا?ت إ? بانتھاء مھلة و? يجوز تجديد طلب ا�ف

  .يوما من تاريخ رفض الطلب السابق) 20(عشرين 
? يوقف الطعن بالنقض تنفيذ قرار غرفة ا?تھام القاضي با�فراج المؤق�ت إ? ف�ي  -. 541المادة 

ا!فعال المنصوص عليھا في الفقرة الثالثة من الحالة التي يكون فيھا المستفيد من ا�فراج متھما بارتكاب 
  .138المادة 

 أشھر من ت�اريخ وفي جميع الحا?ت فإن الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا ملزمة بالبت خ2ل ث2ثة
  .عند انقضاء ھذا ا!جل دون البت فإن السجين يفرج عنه فوراو. توصلھا بالطعن 

يا قرار غرفة ا?تھام القاضي بم�نح ا�ف�راج المؤق�ت ع�ن إذا نقضت الغرفة الجزائية بالمحكمة العل
المتھم فإن المدعي العام لدى المحكمة العليا يبلغ القرار إلى غرفة ا?تھام من أجل إصدار أمر إيداع ضد 

  .المتھم
  : في جميع حا?ت ا�فراج المؤقت فإن المتھم ملزم بأن-.641المادة 
  جراءات المرافعات ولتنفيذ الحكم؛يتعھد بالحضور كلما طلب منه ذلك لكل إ •
  يخبر قاضي التحقيق أو النيابة العامة لدى المحكمة المتعھدة بكل تغيير لمحل إقامته؛ •
يختار موطنا في مقر محكمة التحقيق أو المحكم�ة المتعھ�دة وإ? ف�ي عاص�مة منطق�ة إداري�ة  •

  .داخلة في اختصاص المحكمة
  . المؤقتفراج المتھمين الذين يتمتعون با�علىأخرى لقاضي التحقيق أن يفرض التزامات 

 إذا استدعي المتھم للحضور بعد ا�فراج عنه مؤقتا ولم يمثل، أو إذا طرأت ظ�روف -.741المادة 
أن المخ�تص جديدة أو خطيرة تجعل من الضروري اعتقاله، فلكل من قاضي التحقيق أو رئ�يس المحكم�ة 

  .يصدر أمرا جديدا باعتقاله
?تھام ا�فراج المؤقت بناء على استئناف أمر صادر عن قاضي التحقيق، ف2 إذا منحت غرفة ا

يمكن لھذا القاضي إصدار أمر جديد با?عتقال إ? إذا سحبت ھذه الغرفة تمتع المتھم با�فراج المؤقت 
  .بناء على طلبات مكتوبة من النيابة العامة

وھ��ذه  ،مؤق��ت م��شروطا بتق��ديم كفال��ة يج��وز ف��ي جمي��ع الح��ا?ت أن يك��ون ا�ف��راج ال-.841الم��ادة 
  :ضمنالكفالة ت

  حضور المتھم جميع ا�جراءات وتنفيذ الحكم؛ •
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  :أداء ما يلزم حسب الترتيب اWتي بيانه •
  المصاريف التي قدمھا الطرف المدني؛ .1
  المصاريف التي أنفقھا القائم بالدعوى العمومية؛ .2
  الغرامات؛ .3
  . المبالغ المحكوم بردھا والتعويضات .4

  .ا�فراج المؤقت المبلغ المخصص لكل جزء من الكفالةمر أويحدد 
يجوز كذلك بعد ا�فراج عن المتھم أن يخضعه القاض�ي لنظ�ام المراقب�ة الق�ضائية وفق�ا لمقت�ضيات 

  . وما بعدھا123المواد 
ق�دم ف�ي ش�كل نق�ود س�واء م�ن ط�رف يه  بكفال�ة فإن�ا إذا كان ا�فراج المؤقت مشروط-.941المادة 
  .  طرف الغيرالمتھم أو من

عن��د ع��دم أو الق�ضاء ك�ل ش��خص موس�ر يمك��ن أي�ضا أن يقب��ل تعھ��ده بإح�ضار الم��تھم لك�ل طلب��ات 
  .نةيبدفع المبالغ المحددة للخزإحضار المتھم 

، عن�د  ال�ضبطوإذا كانت الكفالة تتمثل ف�ي نق�ود ت�سلم إل�ى رئ�يس م�صلحة الت�سجيل بواس�طة كات�ب
إذا كانت الكفال�ة . فراج المؤقت عند مشاھدته وصل ذلك التسلما?قتضاء، وينفذ وكيل الجمھورية قرار ا�

  .ناتجة عن تعھد الغير فإن ا�فراج المؤقت يؤمر به عند مشاھدة وثيقة التعھد
 إن ا?لتزام���ات الناتج���ة ع���ن الكفال���ة تنتھ���ي عن���دما يح���ضر الم���تھم ك���ل إج���راءات -.501الم���ادة 

  .المرافعات وتنفيذ الحكم
دولة منذ اللحظة التي يتخلف فيھا المتھم بغير عذر مقب�ول ع�ن أي إج�راء الجزء ملكا لليصبح ھذا 

  .من إجراءات المرافعة أو عن تنفيذ الحكم
را بأن ? وجه للمتابعة أن يأمر برد ذلك الجزء أملقاضي التحقيق في حالة إصداره غير أنه يجوز 

  .برئتهمن مبلغ الكفالة كما يجوز ذلك للمحكمة في حالة إعفاء المتھم أو ت
ب�أن ? وج�ه للمتابع�ة أو حك�م أم�ر  يرد دائما الجزء الثاني مع مبلغ الكفال�ة إذا ص�در -.151المادة 

  .با�عفاء أو البراءة
فيخصص ذلك الجزء لسداد المصاريف وأداء الغرامة ورد المحكوم برده ودف�ع أدين المتھم أما إذا 

  . أما الباقي فيرد148وضح بالمادة التعويضات المقررة للقائم بالحق المدني بالترتيب الم
 وكيل الجمھورية، من تلقاء نف�سه أو بن�اء عل�ى طل�ب الط�رف الم�دني لم�صلحة مقد ي-.251المادة 

المحكمة ببيان المسئولية التي على عاتق المتھم في الحالة المقررة في ضبط التسجيل إما شھادة من كتابة 
 الحك�م ف�ي الحال�ة المن�صوص عليھ�ا ف�ي الفق�رة الثاني�ة م�ن  وإما ملخصا م�ن148الفقرة الثالثة من المادة 

  .149المادة 
وإذا لم تكن المبالغ المستحقة مودعة فيتعين على مصلحة التسجيل متابعة تحصيل المبلغ المطلوب 

  .بطريقة ا�كراه
 بتوزي��ع المب��الغ المودع�ة والمح��صلة عل��ى عل��ى الف�ورأن يق��وم وا!مان�ات وعل�ى ص��ندوق الودائ��ع 

  .يھامستحق
كل نزاع يثار حول ھذه النقاط المختلفة يحكم فيه في غرفة المشورة بناء على عريضة بوصفه من 

  . ا!حكامإشكا?ت تنفيذ
ال�دورة بمقت�ضى أم�ر إي�داع أو  قب�ل ب�دء ئي�ةمحكمة الجناال يوقف المتھم المحال على -.351المادة 

  .�فراج المؤقت صادر من رئيس المحكمة الجنائية وذلك بقطع النظر عن اقبض

  في ا?نابات القضائية:  الثامنالقسم
 يجوز لقاضي التحقيق أن يكلف بطريق ا�نابة القضائية أي قاض من قضاة محكمته -.451المادة 

التحقيق بالقي�ام قاض من قضاة أو أي ضابط من ضباط الشرطة القضائية التابع لدائرة اختصاصه أو أي 
  .قيق في ا!ماكن الخاضعة للمحكمة التي يتبعھا كل منھمبما يراه ?زما من إجراءات التح
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 الجريمة موضوع المتابعة وتؤرخ وتوقع من القاضي الذي طبيعةويذكر في ا�نابة القضائية 
  .أصدرھا وتحلى بختمه

 المشار إليھاجريمة معاقبة على الو? يجوز أن يؤمر فيھا إ? بإجراءات التحقيق المتعلقة مباشرة بال
  .ةالمتابعب

 يقوم القضاة وض�باط ال�شرطة الق�ضائية المنت�دبون للتنفي�ذ بجمي�ع ال�سلطات المخول�ة -.551المادة 
  .لقاضي التحقيق ضمن حدود ا�نابة القضائية

غير أنه ? يجوز لضباط الشرطة القضائية أن يقوموا باستجواب المتھم و? مواجھت�ه إ? بتف�ويض 
  .خاص من قاضي التحقيق
قيق المنتدب عاجزا عن القيام بإجراءات التحقي�ق المطلوب�ة بنف�سه فل�ه أن يني�ب إذا كان قاضي التح

  .لھذا الغرض ضابط شرطة قضائية تابع لدائرة اختصاصه
 يتع��ين عل��ى ك��ل ش��اھد اس��تدعي شخ��صيا ل��سماع ش��ھادته أثن��اء تنفي��ذ إناب��ة ق��ضائية -.651الم��ادة 

من 378مقتضيات المادة  للعقوبات المقررة بتحت طائلة التعرضالحضور وأداء اليمين وا�د?ء بشھادته 
  .القانون الجنائي

 أن ذا ا!خي�ري�سوغ لھ�فإنه يتم إشعار القاضي المني�ب ب�ذلك، وفإذا تخلف عن القيام بھذه الواجبات 
  .97يقوم بتطبيق مقتضيات الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة 

الوض�ع تح�ت لمكل�ف بتنفي�ذ إناب�ة ق�ضائية ب�سلطات  يتمتع ضابط الشرطة الق�ضائية ا-.751المادة 
  .58و 57 تينالواردة في المادالحراسة النظرية 

لم�دة أكث�ر م�ن وض�ع تح�ت الحراس�ة النظري�ة وھو ملزم بإب2غ قاضي التحقيق المني�ب ف�ورا بك�ل 
  .ساعة) 48(ثمان وأربعين 

 57حيات المخولة بالمادة دائرة ا?ختصاص التي يجري فيھا التنفيذ الص2بيمارس قاضي التحقيق 
  .لوكيل الجمھورية

 إذا ت��ضمنت ا�ناب��ة الق��ضائية عملي��ات يج��ري اتخاذھ��ا ف��ي وق��ت واح��د ف��ي جھ��ات -.851الم��ادة 
التحقي�ق ق�ضاة  ج�از بموج�ب أم�ر م�ن قاض�ي التحقي�ق المني�ب أن يوج�ه إل�ى ال�وطنيمختلفة من الت�راب 

  .إما صورا كاملة من ا!صلالمكلفين بتنفيذ تلك ا�نابة إما نسخا أصلية منھا و
غي�ر أن�ه يج�ب أن توض�ح . نص ا�نابة القضائية بجمي�ع الوس�ائلنشر ويجوز في حالة ا?ستعجال 

البيانات الجوھرية م�ن واق�ع الن�سخة ا!ص�لية وب�ا!خص ن�وع التھم�ة واس�م وص�فة القاض�ي نشر في كل 
  .المنيب

  في الخبرة:  التاسعالقسم
 عندما تعرض لھا مسألة ذات طابع فني، أن تأمر ب�إجراء خب�رة  لكل محكمة تحقيق،-.951المادة 

  .وتعين خبيرا أو أكثر لھذا الغرض. إما بناء على طلب النيابة العامة أو ا!طراف أو من تلقاء نفسھا
يقوم الخبير أو الخبراء بأداء مھمتھم تحت مراقبة قاضي التحقيق أو القاض�ي ال�ذي تعين�ه المحكم�ة 

  .الخبرةالتي أمرت بإجراء 
  .مسبباأمرا وإذا رأى قاضي التحقيق أنه ? موجب لطلب الخبرة فعليه أن يصدر في ذلك 

بعد أخ�ذ رأي الم�دعي الع�ام  ا?ستئنافمحكمة  يختار الخبراء من القائمة التي تعدھا -.601المادة 
، جين في القائمة ولو لم يكونوا مدر،من بين ا!شخاص ذوي الكفاءة بصفة استثنائيةأو لدى نفس المحكمة 

  . مقتضيات النظام ا!ساسي للخبراءمع مراعاة 
 تحدد في قرار إجراء الخبرة مھمة الخب�راء الت�ي ? يج�وز أن تھ�دف إ? إل�ى فح�ص -.161المادة 

  .مسائل ذات طابع فني
الق��انون الم��نظم لمھن��ة  يحل��ف الخب��راء المقي��دون ف��ي القائم��ة المن��صوص عليھ��ا ف��ي -.261الم��ادة 

  .الخبراء
  .بتجديد اليمين كلما انتدبواالمقيدون في ال2ئحة الخبراء ? يلزم 
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 التاليةاليمين أمام القاضي الذي انتدبھم،  ،أما الخبراء غير المدرجين في ال2ئحة فيجب أن يؤدوا
أقسم باF العظيم بأن أقوم بأداء مھمتي كخبير على خير وجه، وبكل إخ-ص وأن أبدي : "كلما انتدبوا

  ".كل نزاھة واستق-لرأيي ب
  .ر يجب أن تحدد فيه مھلة �نجاز مھمتهي كل قرار يصدر بندب خب-.361المادة 

ر، إذا اقتضت ذلك أسباب خاصة؛ ويكون ذلك يويجوز أن تمدد ھذه المھلة، بناء على طلب الخب
  . بقرار مسبب يصدره القاضي أو المحكمة التي انتدبته

وعليه إذ ذاك . ميعاد المحدد له يجب أن يستبدل في الحال بغيرهيره في الرر تقيوإذا لم يودع الخب
ساعة جميع ) 48(أن يقدم نتائج ما قام به من أبحاث، كما يجب عليه أن يرد في ظرف ثمان وأربعين 

  .مھمتهأداء ا!شياء وا!وراق والوثائق التي تكون قد عھد بھا إليه من أجل 
ة م�ائقم�ن الاس�مه  ت�دابير تأديبي�ة ق�د ت�صل إل�ى ش�طب وع2وة على ذلك فمن الجائز أن تتخذ ض�ده

  .160المنصوص عليھا في المادة 
القي��ام بمھمت��ه أن يك��ون عل��ى ات��صال بقاض��ي التحقي��ق أو القاض��ي إط��ار ر ف��ي ي��ويج��ب عل��ى الخب

المنتدب وأن يحيطه علما بتطورات ا!عمال التي يقوم بھا ويمكنه من كلما يجعله في كل حين قادرا على 
  .ا�جراءات ال2زمةاتخاذ 

  .ر إذا رأى لزوما لذلكيويجوز دائما لقاضي التحقيق أثناء إجراءاته أن يستعين بالخب
 أن ي�أذن قاض�ير استنارة ف�ي م�سألة خارج�ة ع�ن دائ�رة تخص�صه فللبي إذا طلب الخ-.461المادة 

  . بضم أشخاص يعينون بأسمائھم ويكونون على الخصوص مختارين لكفاءتھم
ص المعينون على ھ�ذا الوج�ه اليم�ين ض�من ال�شروط المن�صوص عليھ�ا ف�ي الفق�رة ويحلف ا!شخا

  .162الثانية من المادة 
  .167ويرفق تقريرھم بكامله بالتقرير المشار إليه في المادة 

 وا، أن يتلق�م، على سبيل ا?ستئناس وفي الح�دود ال2زم�ة !داء مھم�تھراء يجوز للخب-.516المادة 
  .ھمأقوال أشخاص غير المت

 مح��2 ?س��تجواب الم��تھم ف��إن ھ��ذا ا�ج��راء يق��وم ب��ه قاض��ي التحقي��ق أو ض��ابط ش��رطة واوإذا رأ
 عل��ى أن تراع��ى ا!ش��كال وال��شروط المن��صوص عليھ��ا ف��ي ،ق��ضائية منت��دب لھ��ذا الغ��رض بح��ضورھم

  .107و 106المادتين 
 ال2زمة !داء  وا!طباء المكلفين بفحص المتھم أن يوجھوا إليه ا!سئلةراءغير أنه يجوز للخب

  .أو المحاميالقاضي مھمتھم بغير حضور 
 يجوز لJطراف، أثناء إجراء أعمال الخبرة، أن يطلبوا من المحكمة التي أمرت بھ�ا -.661المادة 

أن تكل��ف الخب��راء ب��إجراء أبح��اث معين��ة أو س��ماع أي ش��خص مع��ين باس��مه ق��د يك��ون ق��ادرا عل��ى م��دھم 
  .بالمعلومات ذات الطابع الفني

 يحرر الخبراء، عند انتھاء أعمال الخب�رة، تقري�را يج�ب أن ي�شتمل عل�ى وص�ف م�ا -.761دة الما
قاموا به من العمليات المذكورة وكذلك نتائج أعمالھم، وعل�ى الخب�راء أن يثبت�وا قي�امھم شخ�صيا بمباش�رة 

  .ھذه ا!عمال التي عھد إليھم باتخاذھا ويوقعوا على تقريرھم
ھم رأي�ه أو نين ك�ل واح�د م�ب�م تحفظ�ات ب�شأن النت�ائج الم�شتركة كانت لھفإذا اختلفوا في الرأي أو 
  .تحفظاته مع تعليل وجھة نظره

  .المحكمة التي أمرت بإجراء الخبرةضبط ويودع التقرير بكتابة 
 وا في الجلسة، إذا اقتضى ا!مر ذلك، نتيجة ا!عمال الفنية الت�ي ق�اماء يعرض الخبر-.861المادة 

 م بع�رض نت�ائج أبح�اثھوا عل�ى أن يقوم�،إذا ل�م يكون�وا م�ن الخب�راء المعتم�دين، اليم�ين وابھا بع�د أن ي�ؤد
  . الشرف والضميرمما يمليه عليھب مومعايناتھ

  . وملحقاتهم تقريرھوا أن يراجعم أثناء سماع أقوالھمويجوز لھ
 أن يوج�ه الخ�صوم أو مح�اميھم، وأوللرئيس، إما من تلقاء نفسه أو بن�اء عل�ى طل�ب النياب�ة العام�ة 

  . أية أسئلة تدخل في نطاق المھمة التي عھد إليھم بھااءللخبر
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 الرئيس م المرافعات ما لم يأذن لھوا، أن يحضرمريرھا بعرض تقوا، بعد أن يقوماءوعلى الخبر
  .با?نسحاب

  في بط-ن التحقيق:  العاشرالقسم
 فيھ�ا ال�شكليات المن�صوص يمكن أن تتعرض إجراءات التحقيق للبط2ن إذا لم تراع -.961المادة 

 ، والنصوص ا!خرى ا!ساس�ية ال�واردة ف�ي ھ�ذا الب�ابالمقتضياتفي  وأ 104 و101عليھا في المادتين 
  .وفي حالة خرق حقوق الدفاع

صحح ا�ج��راءات ت�� و، إذا ل��م يق��رر إ? لم��صلحتھم،لJط��راف أن يتن��ازلوا ع��ن التم��سك ب��البط2ن
أو إذا ك��ان ھ��ذا ا!خي��ر ق��د اس��تدعى ب��صفة قانوني��ة لھ��ذا ص��ريح يق��ع بح��ضور مح��اميھم إع��2ن بواس��طة 
  .الغرض

إذا ظھر لقاضي التحقيق أن إجراء من إجراءات التحقيق معرض للبط2ن، فعليه أن  -.701المادة 
  .بعد أخذ رأي النيابة العامة وإخبار المتھم والطرف المدنيمن أجل إبطاله يحيله إلى غرفة ا?تھام 

 م�ن قاض�ي التحقي�ق جراء م�شوبا ب�البط2ن ق�د اتخ�ذ فل�ه أن ي�ستبلغأن إرية لوكيل الجمھوإذا ظھر 
  .ملف الدعوى من أجل إحالته إلى غرفة ا?تھام ويقدم طلبا إلى ھذه الغرفة من أجل ا�بطال

إذا ظھر للمتھم أو الطرف المدني أن إجراء مشوبا ب�البط2ن فإن�ه يطل�ب بواس�طة عري�ضة م�سببة 
  . تطلب مباشرة ملف ا�جراءات من قاضي التحقيقتعھد غرفة ا?تھام التي

 وف�ي ك�ل الح�ا?ت فإنھ�ا تب�ت . من تسلمھا للمل�فأيام) 5(غرفة ا?تھام خ2ل خمسة يجب أن تبت 
   .192وفقا لما قيل في المادة 

  .أسباب البط2ن من تلقاء نفسھاثير تأثناء دراستھا لملف التحقيق !ي سبب آخر أن لغرفة ا?تھام 
بط2ن بعض إجراءات التحقيق فإن ھذه ا�جراءات الباطل�ة  غرفة ا?تھامت قرر إذا -.711المادة 

كم�ا تتل�ف ن�سخھا أي�ضا م�ن ط�رف كات�ب  غرفة ا?تھ�امضبط تسحب من الملف وتتلف من طرف كاتب 
  .التحقيقضبط 

 ض�د يمنع على القضاة وعلى المحامين، تحت طائلة متابعات تـأديبية، أن يستخرجوا أية معلوم�ات
  .الخصوم من ھذه ا�جراءات

 لمحكمة الجنح أو المخالفات، بعد ا?ستماع إل�ى النياب�ة العام�ة وا!ط�راف، أن تحك�م -.721المادة 
ببط2ن ا�جراءات التي تراھا مشوبة بالبط2ن وتقرر ما إذا ك�ان ال�بط2ن يج�ب أن ي�شمل ك�ل أو بع�ض 

  .ا�جراءات ال2حقة له
  .فقط يجب عليھا أن تبعده صراحة من المرافعات بعض ا�جراءات بطلتوإذا أ

وإذا ترتب على بط2ن إجراء بط2ن كل ا�جراءات ال2حقة له، تأمر المحكمة بإجراء تحقيق 
  .إذا كان البط2ن ممكنا تصحيحه وإ? أعادتھا إلى وكيل الجمھورية ليتخذ ما يراه صالحا. إضافي

  ا التحقيقفي ا�وامر التي يختم بھ:  الحادي عشرالقسم
وكي��ل ق��وم قاض��ي التحقي��ق ب��إب2غ المل��ف إل��ى يبمج��رد اعتب��اره التحقي��ق منتھي��ا  -.731الم��ادة 

  . ھم، إما شفھيا أو بإشارة على الملف أو برسالة مضمونة الوصولمحاميالجمھورية وا!طراف و
أن يبعث السجن، الذي عليه مسير إذا كان الشخص معتق2 فإن ھذا ا�ب2غ يمكن أن يتم عن طريق 

  .دون تأخير إلى قاضي التحقيق أصل أو نسخة ا?ست2م موقعة من طرف المعني
 لمح��امي الم��تھم والط��رف الم��دني س��واء أثن��اء التحقي��ق أو بع��د إط2عھ��م عل��ى مل��ف -.741الم��ادة 

واجھ�ات أو إج�راء أن يطلب�وا كتابي�ا ا?س�تماع إل�ى ش�ھود ج�دد أو مض�بط التحقي�ق ا�جراءات ف�ي كتاب�ة 
  . من إجراءات التحقيق يرونه مفيدا للدفاع عن المتھم أو لمصلحة الطرف المدنيو أيخبرة أ

ب�ت من�ه يج�ب علي�ه أن وإذا امتنع قاضي التحقيق م�ن القي�ام ب�إجراءات التحقي�ق ا�ض�افية الت�ي طل
  . را مسبباأميصدر بذلك 
ج�ب علي�ه أن يق�دم إلى وكيل الجمھورية الذي يبعد ذلك الملف  يحيل قاضي التحقيق -.751المادة 

  .أيام لتسلمه للملف) 8(طلباته في ظرف ثمانية 
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جريمة م�ن على ارتكابه إذا كانت توجد ضد المتھم د?ئل ما  يفحص قاضي التحقيق -.761المادة 
  .قانون عقوباتالتي يرتب عليھا الجرائم ال

 أو إذا بق�ي ، مخالف�ة إذا رأى قاضي التحقيق أن الوقائع ? تكون جناية و? جنحة و?-.771المادة 
 ويطل�ق .را ب�أن ? وج�ه للمتابع�ةأم�وجد أدلة كافية ضد المتھم يصدر مرتكب الجريمة مجھو? أو إذا لم ت
  .سراح المتھمين المحبوسين احتياطيا

  .ويبت قاضي التحقيق في نفس الوقت في شأن رد ا!شياء المحجوزة
 75حسب الشروط المقررة في المادتين العمومية إذا كان الطرف المدني ھو الذي حرك الدعوى 

 غير أن الطرف المدني ذي النية الحسنة .ا!مر يدينه بالمصاريف ويقدرھا في  فإن قاضي التحقيق76و
  .ف بقرار خاص ومسببيرايمكن أن يعفى من كل أو بعض المص

ة  إذا اعتب���ر قاض���ي التحقي���ق أن الوق���ائع تك��ون مخالف���ة يحي���ل الق���ضية إل���ى محكم���-.781الم��ادة 
  . المخالفات ويأمر بإط2ق سراح المتھم

 إذا رأى قاضي التحقيق أن الوقائع تكون جنحة يحيل القضية إلى محكمة الج�نح وإذا -.791المادة 
، ف�إن الم�تھم الموق�وف يبق�ى 140كانت الوقائع تستوجب عقوبة بالحبس، وم�ع مراع�اة مقت�ضيات الم�ادة 

  .محبوسا احتياطيا
حال�ة عل�ى محكم�ة الج��نح أو المخالف�ات ف�إن وكي�ل الجمھوري�ة ي��ستدعي ا�إذا تم�ت  -.801الم�ادة 

  .513المتھم والطرف المدني والشھود !قرب جلسة مقبلة مع مراعاة اWجال المقررة في المادة 
 إذا رأى قاضي التحقيق أن الوق�ائع تك�ون جريم�ة ي�صفھا الق�انون بأنھ�ا جناي�ة يق�رر -.811المادة 

  . ويحيل الملف إلى وكيل الجمھوريةئيةمة الجنامحكالإحالة القضية إلى 
  . الصادر ضد المتھم بقوته التنفيذيةالقبضا�يداع أو أمر حتفظ ي

  .التحقيق حتى يؤمر بخ2ف ذلكضبط يحتفظ بأدلة ا�ثبات لدى كتابة 
  . يجوز أثناء سير التحقيق إصدار أوامر تتضمن بصفة جزئية أن ? وجه للمتابعة-.821المادة 

 وام�را! س�اعة) 48( أربع�ينوثم�ان المخت�ار ف�ي ظ�رف موطن�ه إل�ى  أو لمتھم تبلغ ل-.831دة الما
. هالقابل�ة ل2س�تئناف م�ن طرف�ا!وام�ر ا!وام�ر ب�أن ? وج�ه للمتابع�ة وك�ل و يالمتعلقة ب�الحبس ا?حتي�اط

ى خ��تم التحقي��ق ف��ي نف��س ا!ج��ل إل��أوام��ر  غيرھ��ا م��نوا!وام��ر وع��2وة عل��ى ذل��ك توج��ه ن��سخ م��ن ھ��ذه 
  .محاميه

 إلى المتھم شخصيا بواسطة قاضي التحقيق بلغر الصادر با�حالة إلى المحكمة الجنائية فيمأما ا!
  . وإ? فبواسطة ضابط الشرطة القضائية بحضور محامي المتھم الذي استدعى بصفة قانونية لھذا الغرض

طلب ا?ستئناف في أجل ويخبر قاضي التحقيق أو ضابط الشرطة القضائية المتھم بأنه يتمتع بحق 
يوما وأنه بانتھاء ھذه المدة ? يمكنه أن يتمسك بعدم صحة ا�جراءات السابقة و? ) 15(خمسة عشر 

  . رم ويوجه نفس التنبيه كتابة إلى محامي المتھم مصحوبا بنسخة من ا!.بعدم اختصاص المحكمة الجنائية
 إلى إحدى غلبه الحقيقي أو المختار وإ? يإلى مقرا!مر  غلبذا لم يمكن التبليغ إليه شخصيا يإ

  .116السلطات المعينة في الفقرة ا!ولى من المادة 
 إل�ى مق�ره المخت��ار ف�ي ظ�رف أرب��ع غل�بتأو ط�رف الم��دني أن ي�ستأنفھا ال الت�ي يمك��ن وام�را!تبل�غ 
تم ا!خ�رى الت�ي تخ�ا!وام�ر وم�ن ا!وام�ر وع2وة على ذلك ف�إن ن�سخة م�ن ھ�ذه . ساعة) 24(وعشرين 

  .التحقيق توجه في نفس المدة إلى محاميه
  . ويخطر وكيل الجمھورية بكل أمر مخالف لطلباته في اليوم نفسه الذي صدر فيه

بالن��سبة لقاض��ي ا�ج��راءات التأديبي��ة إن ال��شكليات ال��واردة ف��ي ھ��ذه الم��ادة مفروض��ة تح��ت طائل��ة 
رئ�يس سلطھا ي� أوقي�ة )3000(?ف ث2ث�ة آغرام�ة مدني�ة ق�درھا تعريض كاتب ض�بط التحقي�ق لالتحقيق و

  . التي قد يتعرض لھاالعقوبات التأديبيةا�ضافة إلى ب ،غرفة ا?تھام
عل�ى أس�ماء وألق�اب  الق�سم الصادرة من قاضي التحقيق بمقتضى ھذا وامر تشتمل ا!-.841المادة 

ت إلي�ه وب�صفة وتاريخ ومحل مي2د ومسكن ومھنة المتھم وتنص على الوصف القانوني للوقائع التي نسب
  .واضحة ا!سباب التي بمقتضاھا توجد ضده أدلة كافية أو لم توجد
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   قاضي التحقيقأوامرناف في استئ:  الثاني عشرالقسم
حق استئناف جمي�ع لدى محكمة ا?ستئناف والمدعي العام  لكل من وكيل الجمھورية -.851المادة 

  . بذلك فوراشعران قاضي التحقيقالتحقيق، ويقاضي  أوامر
س�اعة ) 48(التحقيق في ظرف ثمان وأربع�ين ضبط  ةبايقدم وكيل الجمھورية طلب ا?ستئناف لكت

ض�بط غرف�ة فيق�دم لكتاب�ة ل�دى محكم�ة ا?س�تئناف المدعي العام ر، أما طلب مابتداء من تاريخ صدور ا!
  .أيام) 8(ثمانية أجل في ا?تھام 

  .هر إذا كان مخالفا لطلباتم ا!تئناف وكيل الجمھورية تنفيذأمد ا?ستئناف واسيوقف 
  :محاميه الحق في طلب استئناف وأ للمتھم -.861المادة 
  التحقيق فيما يتعلق باختصاصه؛قاضي  التي يتخذھا وامرا! •
   المتعلقة بالحبس ا?حتياطي للمتھم؛وامرا! •
 ؛174 المنصوص عليھا في الفقرة الثانية من المادة وامرا! •
  ؛ابة القضائيةالقرارات المتعلقة بالرق ••••
  . ا�حالة إلى المحكمة الجنائيةأوامر •

 الت�ي تب�ت بحقوق�ه المدني�ة وعل�ى وام�را!للطرف المدني ومحاميه الحق ف�ي طل�ب ا?س�تئناف ف�ي 
  :الخصوص

   ا?متناع من التحقيق؛أوامر •
   التي يتخذھا قاضي التحقيق فيما يتعلق باختصاصه؛ا!وامر •
  ؛174 ثانية من المادةا!وامر المنصوص عليھا في الفقرة ال •
  .ا!وامر الصادرة بأن ? وجه للمتابعة •

ر أو ج�زء م�ن أم�ح�وال تق�ديم طل�ب ا?س�تئناف ض�د ليس للطرف المدني و? لمحاميه بحال من ا!
  . أو وضعه تحت المراقبة القضائيةر يتعلق باعتقال المتھمأم

ض�بط التحقي�ق دى كتاب�ة  المدني في صورة ت�صريح ل�طرفيقدم ا?ستئناف من طرف المتھم أو ال
 ل�ه طبق�ا للفق�رات ال�ث2ث ب2غ�هر أو إمعة ابتداء من تاريخ إب2غه ب�ا!سا) 48(في ظرف ثمان وأربعين 

، وبالن��سبة لمحامي��ه فيك��ون طل��ب ا?س��تئناف ب��نفس ال��صورة وف��ي ظ��رف ثم��ان 183ا!ول��ى م��ن الم��ادة 
  .ر المطعون فيهمساعة التالية لتسلمھم نسخة ا!) 48(وأربعين 

الطرف المدني أو محاميه يوجدون خارج مقر محكمة التحقيق فيجوز محاميه أو إذا كان المتھم أو 
ت��اريخ وص��ولھا ف��ي س��جل ال��ضبط ات��ب كلھ��م ك��ذلك طل��ب ا?س��تئناف بواس��طة رس��الة أو برقي��ة ي��سجل 

  .ا?ستئناف لدى المحكمة
  .ا!صليلبريد يعتبر ا?ستئناف واقعا من تاريخ إيداع الرسالة أو البرقية في مكتب ا
 من المتھم  ا?ستئناف المقدمجلواستثناء من القاعدة الواردة في الفقرة الرابعة المذكورة أع2ه فإن أ

ا!مر  ھذا غ2بإوإذا كان . يوما) 15(خمسة عشر ھو ر ا�حالة إلى المحكمة الجنائية أمأو محاميه ضــد 
  .رمحصل فيه العلم للمتھم فع2 با!ن اليوم الذي يلم يقع له شخصيا فإن ھذا ا!جل ? يسري إ? ابتداء م

أن يتلق�ى طل�ب ا?س�تئناف ول�و ك�ان غي�ر مقب�ول ف�ي نظ�ره وإ? تع�رض ال�ضبط يجب على كات�ب 
  . 183للعقوبة بالغرامة والمتابعات التأديبية المقررة في الفقرة ا!خيرة من المادة 

ئناف المتھم أو الطرف المدني أو محامي�ه التحقيق من تسلم طلب استضبط غير أنه إذا امتنع كاتب 
ال�ذي ي�سجله ويبلغ�ه ف�ورا إل�ى الم�دعي ض�بط غرف�ة ا?تھ�ام  يوجھوا طلبھم مباشرة إلى كاتب لھؤ?ء أنف

  . لدى محكمة ا?ستئنافالعام
التحقيق باستئناف النيابة العامة أو المتھم أو الطرف المدني ضبط  عندما يعلم كاتب - .871المادة 

 يخب�ر ب�ذلك مح�امي ا!ط�راف اWخ�رين بواس�طة رس�الة م�ضمونة الوص�ول ويمك�ن  أي منھم�اأو محامي
  .196كما قيل في المادة غرفة ا?تھام لھؤ?ء أن يوجھوا مذكرات إلى 

قاض�ي التحقي�ق يح�ال المل�ف ب�دون مھل�ة إل�ى أوامر ر من أم كلما قدم ا?ستئناف في -.881المادة 
  .مرفقا برأي مسبب لدى محكمة ا?ستئنافلمدعي العام اوكيل الجمھورية الذي يحيله إلى 
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ال��ذي يخ��تم ب��ه التحقي��ق ف��إن قاض��ي التحقي��ق يت��ابع تحقيق��ه ا!م��ر غي��ر أم��ر إذا ق��دم ا?س��تئناف ف��ي 
ق�رارا  غرف�ة ا?تھ�ام م�ا ل�م ت�صدر 73مستعينا بنسخة الملف المنصوص عليھا ب�الفقرة الثاني�ة م�ن الم�ادة 

  .بخ2ف ذلك

   في إعادة التحقيق لظھور أدلة جديدة: الثالث عشرالقسم
 ? تجوز متابعة المتھم الذي صدر بالنسبة إليه أمر م�ن قاض�ي التحقي�ق ب�أن ? وج�ه -.891المادة 

  .للمتابعة من أجل الواقعة نفسھا ما لم تطرأ أدلة جديدة
ان ف��ي ا�مك��ك��ن ھود وا!وراق والمحاض��ر الت��ي ل��م ي أق��وال ال��ش: تع��د أدل��ة جدي��دة-.901الم��ادة 

ع�زز ا!دل�ة الت��ي س�بق أن وج��دھا والت��ي م�ن طبيعتھ�ا إم��ا أن تعرض�ھا عل�ى قاض��ي التحقي�ق لتمحي�صھا 
  .ضعيفة أو أن من شأنھا أن تعطي الوقائع تطورات نافعة �ظھار الحقيقة

 التحقي�ق إع�ادة لوكيل الجمھورية وحده الحق في تقرير ما إذا ك�ان ثم�ة مح�ل لطل�ب -.911المادة 
  . الجديدةبناء على ا!دلة

  في مراقبة التحقيق : الفصل الثاني
تنظر غرفة ا?تھ�ام وھ�ي مكون�ة م�ن رئي�سھا أو م�ن ين�وب عن�ه ومست�شارين اثن�ين  -.921المادة 

  :بحضور ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط في
طلب��ات ا�ف��راج المؤق��ت المقدم��ة إليھ��ا مباش��رة وف��ي ت��دابير الوض��ع تح��ت المراقب��ة الق��ضائية  -1

   وما بعدھا؛123طبقا للمادة المتخذة 
 ؛172 إلى 169 التحقيق المنصوص عليھا في المواد اتطلبات بط2ن إجراء -2
  . وما بعدھا185 قاضي التحقيق طبقا للمادة ا?ستئنافات المرفوعة ضد أوامر -3

يقوم بتمثيل النيابة العامة لدى غرفة ا?تھام المدعي العام لدى محكم�ة ا?س�تئناف أو  -.931المادة 
  .حد نوابه، ويقوم بمھمة كاتب الضبط أحد كتاب الضبط بنفس المحكمةأ

تجتمع غرفة ا?تھام بدعوة من رئيسھا أو بناء على طلب المدعي العام ل�دى محكم�ة  -.194المادة 
  .ا?ستئناف، كلما دعت الضرورة إلى ذلك

ھا م��ع طلبات��ه تح��ضير الق��ضية ويق��دمل��دى محكم��ة ا?س��تئناف يت��ولى الم��دعي الع��ام  -.951الم��ادة 
س��اعة، ابت��داء م�ن ت��سلمه للمل�ف، ف��ي حال��ة ) 48(ف��ي ظ�رف ثم��ان وأربع�ين غرف�ة ا?تھ��ام المكتوب�ة إل��ى 

  .أيام في جميع الحا?ت ا!خرى) 8(الحبس ا?حتياطي وفي ظرف ثمانية 
 لJطراف ومحاميھم أن يطلعوا على الملف المشتمل على طلبات المدعي العام جوزي -.196المادة 

  .حكمة ا?ستئناف، ويسمح لھم بتقديم مذكرات تطلع عليھا النيابة العامة وا!طراف اWخرونلدى م
ضبط م�ع بي�ان رق�م وت�اريخ ال�تودع المذكرات في كتابة ضبط غرفة ا?تھام، ويؤش�ر عليھ�ا كات�ب 

  . إيداعھا
ط�2ع  وتبت غرفة ا?تھام في غرفة المشورة بع�د ا?.تجري المناقشات بصفة سرية -.197المادة 

على تقرير المستشار المكلف بالق�ضية ودراس�ة الطلب�ات المكتوب�ة للم�دعي الع�ام ل�دى محكم�ة ا?س�تئناف 
  . ومذكرات ا!طراف

  .قراراھا في جلسة علنيةغرفة ا?تھام تصدر 
  .يمكن للغرفة أن تأمر بحضور ا!طراف شخصيا وا?ستماع إليھم وبإحضار وسائل ا�ثبات

  .للمثل النيابة العامة و? لكاتب الضبط حضور مداو?ت غرفة ا?تھام? يمكن  -.198المادة 
إذا وقع إخ�2ل بح�سن س�ير التحقي�ق م�ن ط�رف قاض�ي التحقي�ق أو م�س م�ن حق�وق  -.199المادة 

 أو ع��دم مراعات��ه لمقت��ضيات ھ��ذا الب��اب فلوكي��ل  ھ��ذا القاض��يالم��تھم أو الط��رف الم��دني ب��سبب إھم��ال
 تطلب�االإل�ى غرف�ة ا?تھ�ام يق�دم الم�دعي الع�ام ل�دى محكم�ة ا?س�تئناف ليحيل المل�ف إل�ى أن الجمھورية 

  .لكي تأمر باتخاذ كل ا�جراءات التي تراھا مناسبةالم2ئمة 
ال�ص2حيات المخول�ة لھ�ا ب�المواد م�ن كاف�ة في جميع الح�ا?ت غرفة ا?تھام  تمارس -.200المادة 

  . وبھذا الفصل وذلك مھما كان نوع تعھدھا171 إلى 168
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 ب الم�دعي الع�امل�أي�ام التالي�ة لط) 8(في ظرف الثمانية غرفة ا?تھام قرارھا تصدر  -.201المادة 
أي��ام جدي��دة وتطل��ب م��ن ) 8(غي��ر أن��ه يمك��ن لھ��ا أن تؤج��ل الق��ضية لم��دة ثماني��ة . ل��دى محكم��ة ا?س��تئناف

  .ذه المدةالمدعي العام وا!طراف ومحاميھم جميع ا�يضاحات والمبررات التي تراھا مفيدة في ھ
كما لھا أن ت�أمر بوض�عه لمتھم عن ابا�فراج المؤقت تصدر قرارا أن غرفة ا?تھام ل -.202المادة 

  .أو إيداعقبض أمر في حقه وأن تصدر تحت المراقبة القضائية 
  .لھا أن تأمر بكل إجراء تحقيقي تراه مفيداو

لمتھمين ح�ول ك�ل ال�تھم  يتعل�ق ب�افيم�اأن تأمر بإجراء تحقيقات غرفة ا?تھام  يجوز ل-.203المادة 
أھملھ�ا في الجنايات والج�نح والمخالف�ات أص�لية كان�ت أو مرتبط�ة والناتج�ة ع�ن مل�ف الق�ضية والت�ي ق�د 

قاضي التحقي�ق أو اس�تبعدھا ب�أمر يت�ضمن الق�ضاء ب�صفة جزئي�ة ب�أن ? وج�ه للمتابع�ة أو بف�صل ج�رائم 
  .الفاتبعضھا عن البعض أو بإحالة إلى محكمة الجنح أو المخ

  . تعد الجرائم مرتبطة إذا كانت بينھا رابطة وثيقة تزامنية أو سببية-.204المادة 
  :وعلى الخصوص يكون الترابط بين

  كل الجرائم التي ارتكبت في آن واحد وفي مكان واحد من طرف عدة أشخاص مجتمعين؛ .1
لكن على اث�ر كل الجرائم المرتكبة من عدة أشخاص ولو في أوقات متفرقة وأماكن مختلفة و .2

  تدبير إجراء متفق عليه من قبل فيما بينھم؛
الج�رائم ا!ص�لية والج��رائم ا!خ�رى الت�ي تھ��دف للح�صول عل�ى وس��ائل ارتكابھ�ا أو ت��سھيل  .3

  تنفيذھا أو ا!من من عقابھا؛
  .بين ا�خفاء والجناية أو الجنحة التي مكنت من الحصول على ا!شياء المخفية .4

أن توجه التھمة بالنسبة للج�رائم الناتج�ة ع�ن مل�ف الق�ضية لك�ل فاع�ل  غرفة ا?تھام ل-.205المادة 
ر ح�ائز لق�وة ال�شيء المق�ضي ب�ه ب�أن ? وج�ه أم�أصلي لذات الجريمة ومن شاركه إ? إذا ك�ان ق�د ص�در 

  .للمتابعة بالنسبة لھؤ?ء
 بموجب ق�رار خ�اص وم�سبب أن ت�سحب الق�ضية م�ن قاض�ي التحقي�ق لغرفة ا?تھام -.206المادة 

ويتمت�ع ھ�ذا القاض�ي بجمي�ع ص�2حيات . تأمر باستمرار التحقيق من طرف قاض آخر معين من طرفھاو
  .قاضي التحقيق
وإذا اكتشفت سببا من أسباب . في صحة ا�جراءات المقدمة إليھاغرفة ا?تھام  تنظر -.207المادة 

  .البط2ن أبطلت ا�جراء المشوب
أن غرف�ة ا?تھ�ام صالح الطرف المدني ف�إن لمفاع وبإذا كان عدم صحة ا�جراء قد ضر بحقوق الد

  .تبطل كل أو بعض ا�جراءات ال2حقة له
المن��صوص  اتجراءا�ب��بالقي��ام ت��أمر اكتم��ل أن التحقي��ق ق��د غرف��ة ا?تھ��ام  إذا رأت -.208الم��ادة 

  .وما بعدھا 173مقتضيات المواد عليھا ب
تحقي�ق ف�إن لھ�ا أن تق�رر بنف�سھا أن ? وج�ه  غرفة ا?تھ�ام ق�رارا بخ�تم التلغي عندما -.209المادة 

  . للمتابعة أو ا�حالة على محكمة المخالفات أو الجنح أو المحكمة الجنائية
إ? بعد التأكد من أنه قد استعان  ئيةمحكمة الجناال أن تحيل المتھم إلى لغرفة ا?تھامغير أنه ليس 

وأن يقام  104حسب الشروط الواردة في المادة وفي ھذه الحالة تأمر بأن يعين له محام تلقائيا . بمحام
  .وما بعدھا 173با�جراءات طبقا لمقتضيات المواد 

 إذا أصدرت غرفة ا?تھام قرارا بأن ? وجه للمتابعة فإن لھا وحدھا الصفة في ا!مر -.210المادة 
  .النيابة العامةباستئناف التحقيق لظھور أدلة جديدة وذلك بناء على طلب من 

 إذا أص��درت غرف��ة ا?تھ��ام ق��رارا با�حال��ة عل��ى محكم��ة المخالف��ات أو الج��نح أو -.211ة الم��اد
ص�حة ع�دم ر ا�حالة الصادر من قاضي التحقيق فإنه ? تج�وز نھائي�ا إث�ارة أمالمحكمة الجنائية أو أكدت 

  .ا�جراءات السابقة و? التمسك بعدم اختصاص المحكمة المحال إليھا
قرار غرفة ا?تھام ينھي المتابعة فإنھ�ا تق�در الم�صاريف، وھ�ذه الم�صاريف  إذا كان -.212المادة 

  .177المادة وفقا لمقتضيات يمكن أن تحمل على عاتق الطرف المدني 
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الت��ي المتابع��ة تؤج��ل غرف��ة ا?تھ��ام الب��ت ف��ي الم��صاريف إذا ك��ان قرارھ��ا ? ينھ��ي  -.213الم��ادة 
  .نظرت فيھا
فإنھا تقوم بتصفية المصاريف وتحملھا الط�رف المحك�وم لمتابعة ا?تھام ينھي اقرار غرفة كان إذا 

  .عليه
موج�ب بإذا كان الطرف المدني حسن الني�ة، يمك�ن إعف�اؤه م�ن الم�صاريف ك�2 أو بع�ضا غير أنه 

  .، ما لم يكن ھو الذي أثار الدعوى العموميةقرار خاص ومسبب
دھا ما لم تكن ?زمة لسير الدعوى أو تبت غرفة ا?تھام في رد ا!شياء المحجوزة، ولھا أن تقرر ر

  .خطيرة أو قابلة للمصادرة
غرف�ة ا?تھ�ام مح�امي الم�تھم والط�رف الم�دني بجمي�ع الق�رارات ض�بط  يخبر كات�ب -.214المادة 

  .الصادرة بمقتضى ھذا الفصل
م�ا  إل�ى مقرھبل�غبعة للمتھم والط�رف الم�دني أو ت تبلغ القرارات الصادرة بإنھاء المتا-.215المادة 

  .محكمة التحقيقضبط غرفة ا?تھام أو كاتب ضبط المختار بواسطة كاتب 
الق�رارات أو مقت�ضيات الق�رارات المتعلق�ة ب�الحبس ا?حتي�اطي للم�تھم بواس�طة تبلغ  -.216المادة 

 وھ�ذا .س�اعة) 24(محكمة التحقي�ق ف�ي ظ�رف أرب�ع وع�شرين ضبط غرفة ا?تھام أو كاتب ضبط كاتب 
  :ا!جل يبدأ من

  خ صدور القرار بالنسبة لمقر غرفة ا?تھام؛تاري •
ل�دى بالنسبة لJماكن ا!خرى من تاريخ تسلم الق�رار أو إش�عار يتعل�ق ب�ه م�ن الم�دعي الع�ام  •

  .محكمة ا?ستئناف
ر قاض��ي التحقي��ق م��ة الجنائي��ة والق��رار المؤك��د ! ق��رار ا�حال��ة عل��ى المحكم��غل��ب ي-.172الم��ادة 

  .بواسطة ضابط شرطة قضائيةأو  وكيل الجمھورية با�حالة على ھذه المحكمة بواسطة
، وي��ذكر فيھ��ا اس��م  ال��ضبط توق��ع ق��رارات غرف��ة ا?تھ��ام م��ن ط��رف ال��رئيس وكات��ب-.182الم��ادة 

  .المستشارين وتقديم الوثائق والمذكرات وطلبات النيابة العامة
  . التسجيلن غرفة ا?تھام بمقتضى ھذا الفصل معفاة من الطوابع ومنعإن القرارات الصادرة 

  السلطات الخاصة لرئيس غرفة ا0تھام: الفصل الثالث
 رئيس غرفة ا?تھام أو من ينوب عنه من حسن سير غرف التحقيق التابعة يتأكد -.219المادة 

لدائرة اختصاص محكمة ا?ستئناف التي يعمل فيھا، ويعمل على أن ? تتأخر ا�جراءات تأخيرا ? مبرر 
  .له

 بجميع القضايا الواردة عليھا مع أشھر قائمة) 3( كل ث2ثة ونعديالتحقيق ضاة قولھذه الغاية فإن 
  .ا�شارة إلى تاريخ تنفيذ آخر إجراء من إجراءات التحقيق

أشھر إلى رئيس غرفة ا?تھام وإلى المدعي العام لدى محكمة ) 3(توجه ھذه اللوائح كل ث2ثة 
  . ونسخة منھا إلى وكيل الجمھوريةا?ستئناف
  . خاصة إلى القضايا المتعلقة بالمتھمين المحبوسين احتياطيار في قائمةيشا

يقوم رئيس غرفة ا?تھام أو من ينوب عنه بزيارة مؤسسات السجون الواقعة في  -.220المادة 
 من حالة ، ويتأكدأشھر على ا!قل) 3(دائرة اختصاص محكمة ا?ستئناف التي يعمل فيھا مرة كل ث2ثة 

  .ودين في حالة حبس احتياطيالمتھمين الموج
  .كل البيانات التي يراھا ?زمةالتحقيق  ي أن يطلب من قاضيمكن لرئيس غرفة ا?تھام

إذا ظھر لرئيس الغرفة أن ا?عتقال ? مبرر له يوجه لقاضي التحقيق التوصيات ال2زمة بذلك 
  .الشأن

يا عن سير أعمال غرف يعد رئيس غرفة ا?تھام أو من ينوب عنه تقريرا سنو -.221المادة 
التحقيق التابعة لدائرة اختصاص محكمة ا?ستئناف التي يعمل فيھا، ويوجه نسخة منه إلى المدعي العام 

  .لدى محكمة ا?ستئناف
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  في محاكم الحكم: الكتاب الثاني

  في المحاكم الجنائية: الباب ا�ول

  في اختصاص وتعھد المحكمة الجنائية: الفصل ا�ول
  . أحيلوا عليھاذين للمحكمة الجنائية كامل الص2حيات في الحكم على ا!شخاص ال-.222المادة 

  .? تنظر في أي اتھام آخر

وكيل الجمھورية بطلب من أو  تتعھد المحكمة الجنائية بواسطة أمر أو قرار با�حالة -.232المادة 
  .63في الحالة المنصوص عليھا في المادة 

  ات الجنائيةفي انعقاد الدور: الفصل الثاني
وم��ع ذل��ك يمك��ن ل��رئيس . الو?ي��ةمحكم��ة ة ف��ي مق��ر ي��عادال تنعق��د ال��دورات الجنائي��ة -.242الم��ادة 

طلب منه، أن يقرر انعقاد دورة جنائية في ناء على المحكمة الجنائية، بعد أخذ رأي وكيل الجمھورية أو ب
  .أي مكان آخر من دائرة اختصاصھا

  .على ا!قلكل ث2ثة أشھر رة  تنعقد دورة جنائية م-.252المادة 

ة يجب أن تعقد دورة جنائية خ2ل الشھر الذي يلي استجواب المتھم من نايوفي حالة التلبس بالج
  .أمر رئيس المحكمة الجنائية بإجراء تحقيق إضافيما لم يطرف وكيل الجمھورية 

بع�د أخ�ذ رأي جنائي�ة الالمحكم�ة  يحدد تاريخ افتتاح كل دورة جنائية بأمر من رئيس -.262المادة 
  .طلب منهناء على وكيل الجمھورية أو ب

 يقوم رئيس المحكمة الجنائية بضبط جدول قضايا كل دورة بناء على اقت�راح النياب�ة -.272المادة 
  .العامة

  . تخبر النيابة العامة المتھم بالتاريخ الذي يلزم أن يمثل فيه-.282المادة 

  جنائيةفي تشكيل المحكمة ال: الفصل الثالث
  .جنائية من رئيس ومساعدين ومحلفينالمحكمة ال شكل تت-.292المادة 

 تم��ارس مھ��ام النياب��ة العام��ة أم��ام المحكم��ة الجنائي��ة م��ن ط��رف وكي��ل الجمھوري��ة -.302الم��ادة 
  .نوابهو

المحكم�ة الت�ي تنعق�د ال�دورة ض�بط كات�ب الجنائي�ة المحكم�ة ض�بط  يقوم بمھ�ام كتاب�ة -.312المادة 
  .معين من طرف رئيس المحكمة الجنائيةضبط ي دائرة اختصاصھا أو كاتب الجنائية ف

  في رئيس المحكمة الجنائية: القسم ا�ول
مع مراعاة مقتضيات الفقرة ا!خيرة الو?ية،  يترأس المحكمة الجنائية رئيس محكمة -.322المادة 

   . من التنظيم القضائي50من المادة 

يع�وض بواس�طة أم�ر فإن�ه  المحكمة الجنائية قب�ل افتت�اح ال�دورة رئيسل إذا وقع مانع -.332المادة 
  .محكمة ا?ستئنافمن رئيس 

بالقاضي المساعد ا!على تلقائيا وإذا حصل المانع أثناء الدورة فإن رئيس المحكمة الجنائية يعوض 
  .رتبة



 35

  في المساعدين: القسم الثاني
م��ن ب��ين الق��ضاة الجال��سين تئناف ا?س��يع��ين الم��ساعدان م��ن ط��رف رئ��يس محكم��ة  -.342الم��ادة 

  .العاملين في دائرة اختصاص محكمة الو?ية المختصة

يع�وض ب�أمر م�ن فإن�ه قب�ل افتت�اح ال�دورة للم�ساعدين أو أح�دھما وعند حدوث مانع  -.352المادة 
  .محكمة ا?ستئنافرئيس 

  .ر من رئيس المحكمة الجنائيةأمبالتعويض يقع  مانع أثناء الدورة فإنالإذا حدث 

 ? يمك�ن !ي ق�اض أن يجل�س ب�صفته رئي�سا أو م�ساعدا ف�ي ق�ضية مقدم�ة للمحكم�ة -.362المادة 
 الجنائية إذا كان قد قام فيھا ب�إجراء متابع�ة أو تحقي�ق أو ش�ارك ف�ي حك�م أو ق�رار ص�ادر م�ن محكم�ة م�ا

  .يتعلق بتلك القضية

  في المحلفين: القسم الثالث
  . المواد التاليةقتضياتلمواطنين طبقا لم يختار المحلفان من بين ا-.372المادة 

ل�دى محكم�ة كل سنة إلى المدعي العام من  يوجه وكيل الجمھورية قبل فاتح ديسمبر -.382المادة 
قائمة تحتوي على أسماء عشرة مواطنين صالحين للقيام بمھام محلفين ومقيمين بمقر المحكم�ة ا?ستئناف 
  .لممارسة مھامھم فيھاالمقترحين 

? تت�وفر في�ه كل  ش�خص سم اأن يشطب من تلقاء نفسه على لدى محكمة ا?ستئناف العام للمدعي 
  .وكيل الجمھوريةطرف  ويطلب إتمام القائمة من ،الشروط المطلوبة أو الذي يشك في سلوكه

  : يجب أن يكون المحلف-.392المادة 

  ؛سنة) 25( من العمر أكثر من خمس وعشرين ابالغ -1

 ؛يعرف القراءة والكتابة -2

 ؛يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية -3

  .241و 240لم يكن في أي من حا?ت عدم ا!ھلية أو التعارض المحددة في المادتين  -4

  :ا ? يجوز أن يكون محلف-.402المادة 

  ا!شخاص المحكوم عليھم بعقوبة ما من أجل جناية أو جنحة تتعلق بالقانون العام؛ .1

  محل أمر إيداع أو إيقاف؛ا!شخاص المتھمون بجناية أو الذين ھم  .2

  ن من وظائفھم؛وموظفو الدولة أو البلديات المعزول .3

  من حرم من وظيفة محلف بمقتضى قرار قضائي؛ .4

  .ين أم ?رسواء كانوا محجوأصحاب العاھات  .5

  : تتعارض مھمة المحلف مع المھام المحددة فيما بعد-.412المادة 

  ؛ البرلمانعضويةعضوية الحكومة أو  .1

  يوان وزاري أو رئاسة مقاطعة إدارية أو القضاء؛العضوية في د .2

موظف في م�صالح ال�شرطة أو ع�ون أو ذو رتب�ة ف�ي الق�وة العام�ة أو ع�سكري ف�ي الخدم�ة  .3
  .الفعلية
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أن يكون محلفا في قضية ق�ام فيھ�ا ب�إجراء م�ن إج�راءات ال�شرطة شخص  ليس !ي -.422المادة 
  .امدنيطرفا  أو مبلغا أو خبيرا أو شاكيا أو القضائية أو التحقيق أو كان فيھا شاھدا أو مترجما

  : من مھام محلف ا!شخاص التاليةهطلببناء على  يمكن أن يعفى -.432المادة 

  سنة؛) 70(المواطنون الذين تزيد أعمارھم على سبعين  .1

  .ا!شخاص الذين سبق أن قاموا بھذه المھام في السنة الجارية أو الماضية .2

رأي بق��رار وبن��اء عل��ى ا?س��تئناف يع��ين رئ��يس محكم��ة رة جنائي��ة  قب��ل ب��دء ك��ل دو-.442الم��ادة 
ة المحلف�ين ف�ي دائ�رة م�ائقمحلف�ين أص�ليين واثن�ين ب�ديلين يخت�ارون م�ن لدى نفس المحكمة المدعي العام 

  .ا?ختصاص التي تنعقد فيھا الدورة

 افتت�اح ال�دورة أي�ام عل�ى ا!ق�ل قب�ل) 8( كل محلف معين يتسلم إع2ن تعيينه بثمانية -.452المادة 
  .أيام) 3(وفي حالة التلبس بالجريمة يكون ھذا ا!جل ث2ثة . الجنائية

  .وكيل الجمھورية أو ضابط شرطة قضائية 245التبليغ الوارد في المادة يقوم ب -.462المادة 

 وال��ساعة المعين�ة ?فتت��اح ك�انف�ي الي��وم والميح�ضر ب��أن  المحل�ف عل�ى إن��ذارھ�ذا التبلي��غ وي�شتمل 
  .ة الجنائيةالدور

المحلفين الذين يوجدون في حالة مانع أو إعفاء أن يقدموا اعتذاراتھم إلى على  يجب -.472المادة 
  .رئيس المحكمة الجنائية قبل افتتاح الدورة

الفق�رة الثاني�ة م�ن الم�ادة طبقا لمقتضيات  تبلغ أسماء المحلفين المعينين إلى المتھمين -.482المادة 
256.  

ذين ي�رون س�ببا ل�رد محل�ف أو أكث�ر يج�ب عل�يھم أن يوص�لوا طلب�ات ال�رد بواس�طة إن المتھمين ال
  .محاميھم إلى رئيس المحكمة الجنائية قبل افتتاح الدورة

 يبت رئيس المحكمة الجنائي�ة ف�ي طلب�ات ال�رد المقدم�ة م�ن ط�رف مح�امي المتھم�ين -.492المادة 
  .248طبقا !حكام المادة 

لمحلفون المتخلفون أو المردودون بم�واطنين مخت�ارين م�ن ?ئح�ة  يمكن أن يعوض ا-.502المادة 
المحلفين في دائ�رة ا?خت�صاص أو بم�واطنين يتمتع�ون ب�شرف كام�ل وتت�وفر ف�يھم ال�شروط ال�واردة ف�ي 

  .242 إلى 239المواد من 

  في ا?جراءات التحضيرية للدورات الجنائية: الفصل الرابع

  في ا?جراءات ا?جبارية: القسم ا�ول
 عندما يختتم ج�دول ق�ضايا ال�دورة الجنائي�ة يح�ول الم�تھم إذا ك�ان مع�تق2 إل�ى س�جن -.512المادة 

  . جلساتھافيه المحكمة الجنائيةعقد  الذي تكانالم

وفق��ا لJش��كال أم��ام المحكم��ة الجنائي��ة ف��رار  ي��ستدعى الم��تھم ال��ذي يوج��د ف��ي حال��ة -.522الم��ادة 
  . وما بعدھا512في المواد المقررة 

 إلي��ه أم��ر أو ق��رار ا�حال��ة، ويق��ام بل��غوق��ف قب��ل الت��اريخ المح��دد لمثول��ه يأ ح��ضر الم��تھم أو إذا
 وذل�ك دون مراع�اة أي أج�ل، إ? 268 إل�ى 264 وم�ن 259 إلى 255با�جراءات الواردة في المواد من 

  . ا�حالةأمر إذا طلب المتھم استئناف 

ثول المتھم تؤجل القضية إلى الدورة المقبلة ما ل�م إذا كان أمد ا?ستئناف لم ينته في اليوم المحدد لم
  . يتخل المتھم بحضور محاميه صراحة عن حقه في ا?ستئناف
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  .إذا لم يحضر المتھم ولم يوقف قبل التاريخ المحدد لمثوله تقع ا�جراءات ضده غيابيا

ه في الم�ادة  يستدعى المتھم الذي يتمتع با�فراج المؤقت ل2ستجواب المنصوص علي-.532المادة 
  . وما بعدھا255

  . ويكون ا?ستجواب عندئذ غير إجباريقبض صدر ضده أمر أإذا لم يستجب ل2ستدعاء 

  .قبل التاريخ المعين للحكم في القضية يحاكم المتھم غيابياالقبض نفذ أمر يإذا لم 

ي�ة، يوج�ه الو? خارج دائ�رة اخت�صاص محكم�ة ھاتاالمحكمة الجنائية جلسعقدت  إذا -.542المادة 
ملف ا�جراءات بواسطة وكيل الجمھورية إلى رئيس المحكم�ة المخ�تص بالمح�ل ال�ذي تنعق�د في�ه ال�دورة 

  .ھذه المحكمةضبط تحال أيضا الوثائق المؤيدة للتھمة إلى كتابة . الجنائية

أي�ام ) 8( يستجوب رئيس المحكمة الجنائية أو قاض معين م�ن طرف�ه الم�تھم بثماني�ة -.552المادة 
   .ةنايأيام في حالة التلبس بالج) 3(يخفض ھذا ا!جل إلى ث2ثة . ى ا!قل قبل افتتاح الدورةعل

  .يجب أن يستعان بمترجم إذا كان المتھم ? يتكلم أو ? يفھم العربية

 ه يحقق رئيس المحكمة الجنائية أو القاضي الذي يخلفه في ھوية المتھم ويتأكد من أن�-.562المادة 
أمر أو قرار ا�حالة أو أنه استجوب من طرف وكي�ل الجمھوري�ة طبق�ا للحال�ة ال�واردة ف�ي  ب2غقد تسلم إ

  .التاريخ الذي يجب أن يمثل فيه أمام المحكمة الجنائيةب وأنه على علم 63المادة 

  .يخبر المتھم بأسماء المحلفين المعينين

 القاض�ي ال�ذي يخلف�ه أم�ر ي�صدر رئ�يس المحكم�ة الجنائي�ة أوإفراج مؤقت إذا كان المتھم في حالة 
 ،افتت��اح ال��دورةع��شية  إ? اك��ون ناف��ذيويمكن��ه آن��ذاك أن يق��رر أن أم��ر ا�ي��داع ? . ه ل��هغ��لبإي��داع ض��ده وي

  . وذلك بناء على مجرد تعھد منه،ويترك المتھم في حالة حرية إلى ھذا التاريخ

  .مإذا أخل المتھم بتعھده يحاكم غيابيا ما لم يحضر في اليوم المعين للحك

 إذا ل��م ي��ستعن الم��تھم بمح��ام، يطل��ب من��ه رئ��يس المحكم��ة الجنائي��ة أو القاض��ي ال��ذي -.572الم�ادة 
وإذا لم يقم المتھم بھذا ا�جراء يعين له . لدى المحاكم الموريتانيةالمعتمدين يخلفه أن يختار أحد المحامين 

إذا اخت�ار الم�تھم غيا ا التعيين ?ويصبح ھذ. رئيس المحكمة أو القاضي الذي يخلفه من تلقاء نفسه محاميا
  .محاميا فيما بعد

 يح��صل المح��امي المع��ين تلقائي��ا بھ��ذه المناس��بة عل��ى م��صاريف التنق��ل وا�قام��ة -.582الم��ادة 
  .الممنوحة لقضاة المحكمة الجنائية

 بمح�ضر يم�ضي 572 إل�ى 552إتمام الشكليات المنصوص عليھا بالمواد من يثبت  -.592المادة 
والم��تھم وعن��د ا?قت��ضاء ال��ضبط كات��ب يوقع��ه المحكم��ة الجنائي��ة أو القاض��ي ال��ذي يخلف��ه وعلي��ه رئ��يس 

، ف��إذا امتن��ع ذل��ك وقع��ت ا�ش��ارة إل��ى التوقي��ع فتوض��ع علي��ه ب��صمتهوإذا ك��ان الم��تھم ? يح��سن . المت��رجم
  . ا?متناع في المحضر

  .  للمتھم بعد استجوابه أن يتصل بحرية بمحاميه-.602المادة 

�ط2ع على جميع أوراق القضية في مكان وجودھا دون أن يترتب على ذل�ك ت�أخر ف�ي للمحامي ا
  .سير ا�جراءات

 ? يعطى للمتھمين بصفة مجانية مھما كان ع�ددھم، وف�ي جمي�ع الح�ا?ت، إ? ن�سخة -.612المادة 
  .واحدة من محاضر معاينة الجريمة ومن تصريحات الشھود الكتابية

 والط��رف الم��دني ومح��اميھم أن يح��صلوا عل��ى ن��سخ م��ن ك��ل وث��ائق  يمك��ن للم��تھم-.622الم��ادة 
  .ا�جراءات على نفقتھم
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 ي��ستدعي وكي��ل الجمھوري��ة الط��رف الم��دني وال��شھود ح��سب ال��شكليات ال��واردة ف��ي -.632الم��ادة 
غير أنه في حالة التلبس بالجناية فيمكن أن يستدعى شفھيا م�ن ط�رف أي ض�ابط .  وما بعدھا512المواد 

  .ية أو عون من أعوان القوة العامةشرطة قضائ

الذي يمكن للمتھم والطرف المدني أو محاميھم أن يطلبوا من رئيس المحكمة الجنائية أو القاضي 
ويمكنھم أيضا أن يقدموا بأنفسھم . أن يأمر باستدعاء شھود إضافيين بواسطة وكيل الجمھوريةينوبه 

  . التعويضات الواجبة للشھود تكون على حسابھموفي ھذه الحالة فإن. شھودا إضافيين أثناء الجلسة

  في ا?جراءات ا0ختيارية وا0ستثنائية: القسم الثاني
أو أن عناص��ر جدي��دة ق��د اكت��شفت بع��د مكتم��ل  إذا ظھ��ر لل��رئيس أن التحقي��ق غي��ر -.642الم��ادة 

ذلك أو أح��د ويق��وم ال��رئيس ب��. اختتام��ه فل��ه أن ي��أمر باتخ��اذ أي إج��راء م��ن إج��راءات التحقي��ق ي��راه مفي��دا
  .مساعديه أو قاضي تحقيق ينيبه لھذا الغرض

 توض�ع المحاض�ر وغيرھ�ا م�ن ا!وراق والوث�ائق المتجمع�ة أثن�اء التحقي�ق التكميل�ي -.652المادة 
وتوض�ع تح�ت ت�صرف النياب�ة العام�ة وا!ط�راف . المحكمة وتضم إلى ملف ا�جراءاتضبط لدى كتابة 

  .عبھذا ا�يداالضبط الذين يخبرھم كاتب 

 عند ما تقدم إجراءات مختلفة إلى المحكمة الجنائية ضد عدة أشخاص متھمين ب�نفس -.662المادة 
  .الجناية فللرئيس سواء من تلقاء نفسه أو بواسطة طلب من النيابة العامة أن يأمر بضم ا�جراءات

س�واء م�ن  عند ما يتھم شخص في متابعة واحدة بعدة جرائم غير مترابطة فللرئيس، -.672المادة 
تلقاء نفسه أو بناء على طلب من النيابة العامة، أن يأمر بأن ? يتابع المتھم ح�ا? إ? ع�ن واح�دة م�ن ھ�ذه 

  .الجرائم أو عن بعض منھا

 للرئيس، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من النياب�ة العام�ة، أن ي�أمر بتأجي�ل -.682المادة 
  . يظھر له أنھا غير جاھزة للحكم إلى دورة ?حقةالقضايا المدرجة في جدول الدورة التي

  في افتتاح الدورات: الفصل الخامس
 يجلس الرئيس ومساعداه في المحل واليوم والساعة المحددة ?فتت�اح ال�دورة وين�ادي -.692المادة 

  . 244بأسماء المحلفين المعينين للدورة طبقا للمادة الضبط كاتب 

  .لمحلفين الغائبين بقرار مسبب بعد ا?ستماع إلى النيابة العامةيفصل الرئيس ومساعداه في أمر ا

 أوقية ك�ل محل�ف ل�م ي�ستجب )20000(عشرين ألف  إلى )5000(خمسة آ?ف يعاقب بغرامة من 
ويمكن ع2وة عل�ى ذل�ك أن يق�رر أن�ه .  إذا كان ذلك بدون سبب شرعي،لOنذار بالحضور الذي وجه إليه

  . في المستقبلغير صالح لممارسة مھام محلف 

على كل محلف ينسحب قبل انتھ�اء ال�دورة ب�دون ع�ذر كذلك العقوبات الواردة في ھذه المادة تسلط 
  .مقبول

 يف��صل رئ��يس المحكم��ة الجنائي��ة ف��ي طلب��ات ال��رد المقدم��ة م��ن ط��رف المتھم��ين أو -.702الم��ادة 
  .? يكشف عن ھوية من قدموا ھذه الطلباتغير قابل !ي طعن ومحاميھم بقرار 

 يع��وض المحلف��ون ا!ص��ليون المتخلف��ون عن��د افتت��اح ال��دورة والمحلف��ون ال��ذين قب��ل -.712الم��ادة 
  .الرئيس ردھم بالمحلفين النواب

 إذا ل��م يح��صل الع��دد ال��ضروري م��ن المحلف��ين يع��ين رئ��يس المحكم��ة الجنائي��ة بع��د -.722الم��ادة 
  .250استط2ع رأي وكيل الجمھورية محلفين إضافيين طبقا للمادة 

  . لكل قضية في اليوم المعين لھا ويدخل الرئيس المتھمةالمحكمة الجنائية جلسعقد  ت-.732المادة 
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  .272 إلى 269وعند تغيب المحلفين أو أحدھم يقام عند ا?قتضاء بالعمليات الواردة في المواد من 

ع��ن ، بحي�ث يك��ون ا!س�ن  الق�ضاةي يجل�س المحلف��ون ح�سب تف�اوت س��نھم ف�ي ج��انب-.742الم�ادة 
  .يمينھم والثاني عن يسارھم

تحلفون وتتعھ�دون أم�ام J “:  يوجه الرئيس إلى المحلفين وھم قائمون الكلمة التالية-.752المادة 
وأمام الناس أن تبحثوا با0ھتمام البالغ وغاية الدقة الق�ضايا الت�ي س�تقدم لك�م وأ0 ت�ستمعوا إل�ى ص�وت 

صدروا قراركم إ0 حسب ما سيتبين لكم من ال�د0ئل ووس�ائل الحقد أو الشر أو الخوف أو الميل وأن 0 ت
الدفاع وأحكام القوانين وما يرت�ضيه اقتن�اعكم الشخ�صي بغي�ر تحي�ز وب�الحزم المناس�بين للرج�ل النزي�ه 

ويجيب كل محلف استدعى فرديا من ط�رف . ”الحر وأن تكتموا سر المداو0ت حتى بعد انقضاء مھامكم
  . ”سم بهأق“: رئيس المحكمة بعبارة 

  .? تؤدى اليمين المقررة في ھذه المادة إ? مرة واحدة من طرف كل محلف أثناء الدورة الواحدة

  في المرافعات أمام المحكمة: الفصل السادس

  أحكام عامة: القسم ا�ول
.  تكون المرافعات علنية ما لم يكن في ع2نيتھا خط�ر عل�ى النظ�ام الع�ام أو ا!خ�2ق-.762المادة 

ولل�رئيس أي�ضا أن يمن�ع القاص�رين أو بع�ضھم م�ن . س عندئذ أن يأمر بأن تكون ف�ي جل�سة مغلق�ةوللرئي
  .دخول قاعة الجلسة

إذا تقررت سرية الجلسة فإن ھذه السرية تطب�ق عل�ى النط�ق ب�القرارات الت�ي يمك�ن أن ت�صدر ف�ي 
  .286ا!حداث العارضة في النزاعات المشار إليھا في المادة 

  . الحكم في ا!صل في جلسة علنيةيجب دائما أن يصدر

 مع ا?حتفاظ بأحكام الفقرتين التاليتين فإن المرافعات أم�ام المحكم�ة يج�ب أن ت�ستمر -.772المادة 
  . بدون انقطاع حتى الحكم

  . يجوز إيقاف المرافعات مدة الوقت ال2زم ?ستراحة القضاة والمتھم

  . نفس الدورةللرئيس أن يؤجل بقية المرافعات إلى جلسة أخرى من

جھ��از للت��سجيل أو ا�ذاع��ة أو ك��اميرا أو أي  اس��تعمال يحظ��ر عن��د افتت��اح الجل��سة -.782الم��ادة 
 إل�ى )30000(ث2ثين ألف تحت طائلة العقوبات بغرامة من أو ھواتف نقالة تلفزيون أو أجھزة للتصوير 

  .ائم المرتكبة في الجلسةويمكن أن يحكم بھا حسب إجراءات الحكم في الجر.  أوقية)60000(ستين ألف 

  . إن نظام الجلسة وإدارة المرافعات منوطان بالرئيس-.792المادة 

  . كلما من شأنه أن يخل بكرامة المرافعات أو يطيلھا دون أن ترجى منه فائدة أكيدةمنعيعليه أن و

ره أن  يتمتع الرئيس بسلطة تقديرية بمقتضاھا يمكن له بما يملي�ه علي�ه ش�رفه وض�مي-.802المادة 
  .التي يراھا مفيدة �ظھار الحقيقةالتدابير يتخذ كل 

وأن ي��ستمع لك��ل إح��ضار ويمك��ن ل��ه أثن��اء المرافع��ات أن ي��ستدعي ح��سب الحاج��ة بمقت��ضى أم��ر 
ا!ش�خاص أو يستح�ضر ك�ل ا!وراق الت�ي يظھ��ر ل�ه ح�سب ا�ي�ضاحات المعط��اة ف�ي الجل�سة أنھ�ا نافع��ة 

  .�ظھار الحقيقة

ئيس المحكمة والمحلفين أن يطرحوا ا!سئلة على المتھمين والشھود بعد  لمساعدي ر-.812المادة 
  . وعليھم واجب عدم إظھار رأيھم.طلب الك2م من الرئيس
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 يمكن للنياب�ة العام�ة أن توج�ه مباش�رة أس�ئلة للمتھم�ين 952 مع مراعاة أحكام المادة -.822المادة 
  . والشھود

ة ال�رئيس إل�ى ش�ركائه ف�ي التھم�ة وإل�ى ال�شھود كم�ا يجوز للمتھم أو لمحاميه توجيه أس�ئلة بواس�ط
  . المدني أو لمحاميه أن يوجھا في نفس الظروف أسئلة إلى المتھمين والشھودطرفيجوز لل

 للنياب��ة العام��ة أن تطل��ب باس��م الق��انون م��ا ت��راه ?زم��ا م��ن طلب��ات وتل��زم المحكم��ة -.832الم��ادة 
  .بتسجيلھا والتداول فيھا

ف��ي مح��ضره ويوق��ع ھ��و ال��ضبط ام��ة المقدم��ة أثن��اء المرافع��ات ي��سجلھا كات��ب إن طلب��ات النياب��ة الع
  .والرئيس على كل القرارات الصادرة فيھا

 إذا لم تأخذ المحكمة الجنائية بعين ا?عتبار طلبات النيابة العامة ف2 مح�ل �يق�اف أو -.842المادة 
  .تعليق التحقيق أو الحكم

يجب على المحكمة الجنائية أن تبت و ،لحق في تقديم طلبات للمتھم والطرف المدني ا-.852المادة 
  .فيھا

 يحكم في كل ا!حداث العارضة التي يمكن أن تكون محل نزاع من ط�رف المحكم�ة -.862المادة 
و? يجوز أن تمس القرارات الخاصة بھذه . الجنائية بعد ا?ستماع إلى النيابة العامة وا!طراف ومحاميھم

  .الصادر في ا!صلالحكم إ? مع ا?ستئناف  يمكن الطعن فيھا بو?. ا!حداث با!صل

  في مثول المتھم: القسم الثاني
  . يقتاد المتھم بواسطة القوة العامة في اليوم المعين لمثوله في الجلسة-.872المادة 

إذا ل�م يح�ضر الم�دافع المخت�ار أو المع�ين .  إن حضور مدافع عن المتھم أمر إلزام�ي-.882المادة 
  .للرئيس أن يعين واحدا من تلقاء نفسهف

 يخب��ر ال��رئيس مح��امي الم��تھم ب��أن علي��ه أن ? يق��ول ش��يئا يخ��الف ض��ميره أو يخ��ل -.892الم��ادة 
  .با?حترام ال2زم للقوانين وأن عليه أن يتكلم بأدب واعتدال

وج�د أس�باب  إذا لم تسمح حالة المتھم الصحية بمثوله أمام المحكمة الجنائي�ة وكان�ت ت-.902المادة 
تمنع من تأجيل القضية لل�دورة القادم�ة ت�أمر المحكم�ة الجنائي�ة ب�أن ت�ستمع للم�تھم م�صحوبا بمحامي�ه ف�ي 

   .ضبط ويكون مصحوبا بكاتب ،السجن المعتقل فيه وذلك بواسطة قاض منتدب لھذا الغرض

  .في الجلسة محضر ھذا ا?ستجواب وتستأنف المرافعاتالضبط يقرأ كاتب 

لل��رئيس أن ي��أمر ف إذا أخ��ل أح��د الحاض��رين أثن��اء الجل��سة بالنظ��ام، ب��أي طريق��ة، -.912الم��ادة 
أو أح�دث ش�غبا ص�در امتنع من الخروج وإذا حدث خ2ل تنفيذ ھذا ا!مر، أن . بإخراجه من قاعة الجلسة

في الحال ضده أمر إيداع وحوكم وعوقب بالحبس من شھرين إلى سنتين دون إخ�2ل بالعقوب�ات ال�واردة 
  . قانون الجنائي ضد مرتكبي جرائم ا�ھانة والعنف تجاه رجال القضاءفي ال

  .ويرغم عندئذ بأمر من الرئيس على مغادرة الجلسة بواسطة القوة العامة

  . 912المادة مقتضيات  إذا أخل المتھم بالنظام طبقت عليه -.922المادة 

رف المحكمة الجنائية حتى نھاي�ة خرج المتھم من قاعة الجلسة تحتفظ به القوة العامة تحت تصأإذا 
   .المرافعات

ويقتاد مرة ثانية إلى الجلسة بعد طلبات النيابة العامة ويلخ�ص ل�ه ال�رئيس المرافع�ات قب�ل أن يق�دم 
  .دفاعه
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  في تقديم ا�دلة وبحثھا: القسم الثالث
  .امةبأن ينادي الشھود الذين استدعتھم النيابة العالضبط  يأمر الرئيس كاتب -.932المادة 

 يسأل الرئيس المتھم والط�رف الم�دني ھ�ل ل�ديھما ش�ھود إض�افيون يري�دون تق�ديمھم -.942المادة 
  .263طبقا للفقرة الثالثة من المادة 

 ينسحب الشھود خارج القاعة بأمر من الرئيس إلى محل ? يستطيعون في�ه ا?ت�صال -.952المادة 
   .بالعموم، و? يخرجون منه إ? !داء الشھادة

ال2زم��ة لمن��ع ال��شھود م��ن الت��شاور فيم��ا بي��نھم إذا اقت��ضت ذل��ك الت��دابير خ��ذ ال��رئيس جمي��ع ويت
  .الضرورة

 كل شخص استدعي من طرف المحكمة الجنائية شخصيا وبصفة قانونية ليستمع إليه -.962المادة 
  .كشاھد ملزم بالمثول وبتأدية اليمين وبأداء الشھادة

 97بات النيابة العامة، أن ت�سلط العقوب�ات ال�واردة ف�ي الم�ادة يمكن للمحكمة الجنائية، بناء على طل
متن�ع م�ن أداء اليم�ين أو ا�د?ء ب�شھادته وھ�ذه ا�دان�ة ? تقب�ل اوأو ح�ضر على الشاھد ال�ذي ل�م يح�ضر 

  . المعارضة و? ا?ستئناف

ت النياب�ة شاھد ولم يقدم عذرا، ش�رعيا مقب�و?، فللمحكم�ة الجنائي�ة، بن�اء عل�ى طلب�االإذا لم يحضر 
العامة أو من تلقاء نفسھا، أن تأمر أن ھذا الشاھد يقتاد إليھا بواسطة القوة العامة ل2س�تماع إلي�ه أو ت�ؤخر 

  . إلى الدورة القادمةالقضية

 ع�ن التھم�ة الناتج�ة ع�ن ه بعد أن يطلب الرئيس م�ن الم�تھم ب�أن ي�ستمع بانتب�اه يخب�ر-.972المادة 
  .ئية بموجبهالعمل الذي تعھدت المحكمة الجنا

  . وعليه أن ? يظھر رأيه فيما يتعلق بالتھمة، يسأل الرئيس المتھم ويتلقى تصاريحه-.982المادة 

  .يستجوب المتھم إ? بعد ا?ستماع للشھود أو بعضھم?  للرئيس أن يقرر أن -.299المادة 

  .يشھدوا في التحقيق ا!طراف أثناء المرافعة ولو لم ھمقدمذين  يستمع إلى الشھود ال-.300المادة 

  . يشھد الشھود فرادى حسب الترتيب الذي قرره الرئيس-.301المادة 

وت��اريخ ومح��ل  أن يعط��وا أس��ماءھم وألق��ابھم ، بن��اء عل��ى طل��ب م��ن ال��رئيس،يج��ب عل��ى ال��شھود
ومھنھم ومواطنھم أو مح�ل إق�امتھم وإذا ك�انوا يعرف�ون الم�تھم قب�ل الجناي�ة المن�سوبة ل�ه وم�ا إذا مي2دھم 

كم�ا ي�سألھم ال�رئيس عم�ا إذا ك�انوا . نوا من أقاربه أو أصھار المتھم أو الطرف المدني وإل�ى أي درج�ةكا
  . في خدمة المتھم أو الطرف المدني أو ھؤ?ء في خدمتھم

أن يتكلموا دون حقد أو خوف وب�أن يقول�وا ك�ل “يحلف الشھود قبل ا�د?ء بشھادتھم اليمين التالي 
  .يدلون شفھيا بشھادتھماليمين وعندما يتم ھذا ” الحق و0 شيء إ0 الحق

وتتمتع النيابة العامة .  بعد أداء كل شھادة يمكن للرئيس أن يطرح أسئلة على الشھود-.302المادة 
  .282ومحامي المتھم والطرف المدني بھذا الحق طبقا للشروط المحددة في المادة 

ب�أن ال�ضبط عل�ى طل�ب م�ن ا!ط�راف، كات�ب  يأمر الرئيس، من تلقاء نف�سه أو بن�اء -.303المادة 
يحرر محضرا با�ضافات والتغيي�رات وا?خت2ف�ات الت�ي يمك�ن أن توج�د ب�ين ش�ھادة ش�اھد وت�صريحاته 

  .السابقة ويرفق ھذا المحضر بمحضر المرافعات

 ما لم يأمر ال�رئيس ، يبقى الشاھد في القاعة بعد ا�د?ء بشھادته حتى ختم المرافعات-.304المادة 
  .بخ2ف ذلك

  : ? يمكن أن تتلقى تحت اليمين شھادات ا!شخاص التالية-.305المادة 
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 ? ي��ؤدى إل��ي ال��بط2ن ا?س��تماع إل��ى ا!ش��خاص المعني��ين ف��ي الم��ادة ال��سابقة تح��ت -.306الم��ادة 
  .أحد ا!طراف في أداء ھذا اليمين وأ ما لم تعارض النيابة العامة ،اليمين

يابة العامة أو واحد أو أكثر من ا!طراف يمكن أن ي�ستمع إل�ى ال�شاھد عل�ى وفي حالة معارضة الن
  .سبيل ا?ستئناس وذلك بمقتضى السلطة التقديرية للرئيس

 بالوقائع موضوع المتابع�ة الجھة القضائية المختصة تقبل شھادة الشخص الذي أخبر -.307المادة 
  .رئيس أن يعلم المحكمة الجنائية بھذه الوضعيةمتصرفا بمقتضى إلزام قانوني أو بمبادرة منه، لكن لل

 إ? إذا ع�ارض ذل�ك ،يمكن أن يستمع لشھادة من تلقى تعويضا ماليا مق�ررا بالق�انون مقاب�ل إب2غ�ه
  .أحد ا!طراف أو النيابة العامة

 للنياب��ة العام��ة والط��رف الم��دني والم��تھم أن يطلب��وا ان��سحاب ش��اھد م��ن القاع��ة لم��دة -.308الم��ادة 
ولل�رئيس ف�ي ك�ل وق�ت أن ي�أمر بھ�ذا ا?ن�سحاب وذل�ك لك�ي ي�ستمع إلي�ه عن�د . بعد ا�د?ء بشھادتهمؤقتة 

  .ا?قتضاء بعد ا�د?ء بشھادته وشھادات أخرى مع مواجھة أو دونھا

 يمكن لل�رئيس قب�ل أو أثن�اء أو بع�د ا?س�تماع ل�شاھد أن ي�أمر ب�إخراج م�تھم أو أكث�ر -.309المادة 
افع�ات إ? بع�د أن يخب�ر ك�ل بعض ظروف القضية على أن ? يستأنف بقي�ة المرويستجوبھم متفرقين عن 

  .ھم عن ما وقع أثناء تخلفه وما نتج عنهنواحد م

 يمك�ن للق�ضاة والمحلف�ين أن يقي�دوا كلم�ا يرون�ه مھم�ا م�ن أق�وال عام أثناء ھذا ا?س�ت-.310المادة 
  .مرافعاتالشھود أو دفاع المتھم بشرط أن ? يؤدي ذلك إلى انقطاع ال

 يق�دم ال�رئيس، عن�د ا?قت�ضاء، للم�تھم وال�شھود الوث�ائق المؤي�دة للتھم�ة وي�ستمع إل�ى -.311المادة 
م2حظاتھم سواء كان ذلك أثناء ا�د?ء بالتصريحات أو بعده، كما يقدمھا أيضا عن�د ا?قت�ضاء لم�ساعديه 

  .والمحلفين

 شھد زورا فلل�رئيس، س�واء ك�ان ذل�ك  وعند ما يظھر من خ2ل المرافعات أن شاھدا-.312المادة 
من تلقاء نفسه أو بطلب من النيابة العامة أومن أحد ا!طراف، أن يأمر بصفة خاصة أن ھذا الشاھد يبقى 

المحكم�ة حك�م وع2وة على ذل�ك أن يبق�ى ف�ي قاع�ة الجل�سة حت�ى ي�صدر . حاضرا للمرافعات إلى نھايتھا
  .ن للرئيس أن يوقفه مؤقتاوفى حالة مخالفته لھذا ا!مر يمك. الجنائية

 إ? إذا تراج�ع ع�ن ،في ا!صلحكمھا وتحكم المحكمة الجنائية على الشاھد فور ا?نتھاء من قراءة 
. وي�ستعين وجوب�ا بالمح�امى ويعين�ه ال�رئيس ل�ه عن�د الحاج�ة م�ن تلق�اء نف�سه. أقواله قب�ل خ�تم المرافع�ات

يحرم ع2وة على ذلك من الحقوق الواردة في ويمكن أن يحكم عليه بعقوبة حبس من شھرين إلى سنتين و
  .وينفذ قرار ا�دانة فورا.  من القانون الجنائي لمدة أع2ھا عشر سنوات36المادة 

 للمحكم��ة الجنائي��ة أن ت��أمر م��ن تلق��اء نف��سھا أو بطل��ب م��ن النياب��ة العام��ة أو أح��د -.313الم��ادة 
  . التي ھي عليھاا!طراف بتأجيل القضية إلى دورة مقبلة مھما كانت الحالة
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 وفى حالة ما إذا كان المتھم أو الشھود أو أحدھم ? يتكلم اللغة العربية أو إذا كان من -.314المادة 
الضروري ترجمة وثيقة مقدمة في ملف المرافعات يعين الرئيس من تلقاء نفسه مترجما ? يقل عمره عن 

  .سنة ويحلفه على أن يقوم بمھمته بإخ2ص) 18(ثماني عشرة 

 ويف��صل .يمك��ن للنياب��ة العام��ة والم��تھم والط��رف الم��دني أن ي��ردوا المت��رجم، ويك��ون ردھ��م م��سببا
  .ي طعن!  غير قابلقراربالرئيس في ھذا الرد 

? يمك��ن أن يك��ون المت��رجم م��ن ب��ين ق��ضاة المحكم��ة و? م��ن المحلف��ين و? م��ن ا!ط��راف و? م��ن 
  .العامة ولو كان ذلك بموافقة المتھم أو النيابة ،الشھود

 إذا كان المتھم أصم أبك�م و? يع�رف الكتاب�ة يع�ين ال�رئيس م�ن تلق�اء نف�سه ال�شخص -.315المادة 
  .ا!كثر اعتيادا على المحادثة معه مترجما

  .314وكذلك الحال بالنسبة للشاھد ا!صم ا!بكم، وتطبق ا!حكام ا!خرى من المادة 

المحكم�ة ا!س�ئلة أو الم2حظ�ات الموجھ�ة بط ض�إذا كان ا!صم ا!بكم يعرف الكتاب�ة يكت�ب كات�ب 
  .بقراءة كل ھذاالضبط إليه وتسلم للمتھم أو الشاھد الذي يعطي أجوبته وتصاريحه كتابة ويقوم كاتب 

  . أمام المحكمة الجنائية843إلى  813 و783المواد تطبق مقتضيات  - .316المادة 

مع !ق�وال الط�رف الم�دني أو محامي�ه وتب�دي  يست،نتھى التحقيق في الجلسةعند ما ي -.317المادة 
  .طلباتھا، ويقدم المتھم ومحاميه دفاعھمالعامة النيابة 

  .تكلمييسمح للطرف المدني والنيابة العامة بالرد عليه، ولكن المتھم ومحاميه يكونان دائما آخر من 

  في ختم المرافعات: القسم الرابع
  .ا?تھام والدفاعأدلة ويمكنه أن يلخص  يقرر الرئيس ختم المرافعات، -.318المادة 

يأمر رئيس الفرقة القائم�ة بالنظ�ام أن تق�وم و.  يخرج الرئيس المتھم من قاعة الجلسة-.319المادة 
 التي ? يمكن أن يدخلھا أي شخص !ي غرض ما بدون إذن م�ن ،بحراسة جميع أبواب غرفة المداو?ت

  .الرئيس

  في الحكم: الفصل السادس
 ينسحب قضاة المحكمة والمحلفون إلى غرفة المداو?ت، وليس لھم أن يخرجوا منھا -.320المادة 

  .إ? بعد أن يتخذوا قرارھم

يتداول أعضاء المحكمة الجنائية، وبعد ذلك يأخ�ذون ا!ص�وات ف�ي أوراق ت�صويت  -.321المادة 
مخففة التي يلتزم من ا!سئلة الموضوعة وعن الظروف العلى حدة سرية وبواسطة اقتراع عن كل سؤال 

  . الرئيس بطرحھا عند ما تكون قد ثبتت إدانة المتھم

  .تعد في صالح المتھم أوراق التصويت البيضاء أو التي تقرر أغلبية ا!عضاء بط2نھا

في حالة ا�جابة با�يج�اب عل�ى س�ؤال إدان�ة الم�تھم تت�داول المحكم�ة الجنائي�ة ف�ي تطبي�ق العقوب�ة، 
  .واسطة أوراق تصويت سرية با!غلبية المطلقةوبعد ذلك تؤخذ ا!صوات ب

وت�ذكر الق��رارات عل��ى ورق��ة ا!س��ئلة الموق��ع عليھ��ا ح��ال انعق��اد الجل��سة م��ن ط��رف ال��رئيس وأح��د 
  .المحلفين تعينه المحكمة با!غلبية

  .وينطق بالحكم سواء كان بالبراءة أو ا�دانة في جلسة علنية وبحضور المتھم
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ف�صل يقوم�ون بال و.لمحكمة الجنائية حول المسئولية الجنائي�ة للم�تھم يتداول أعضاء ا-.223المادة 
في الواقعة الرئيسية أو?، وعند ا?قتضاء في كل ظ�رف م�ن ظ�روف الت�شديد وف�ي التكيي�ف ا?حتي�اطي، 

  .وفي كل عذر من ا!عذار الشرعية، وفي النھاية حول منح ظروف التخفيف

الجنائي�ة تت�داول المحكم�ة الجنائي�ة ف�ي الح�ال ح�ول  عندما يصرح بوج�ود الم�سئولية -.233المادة 
  . تطبيق العقوبة

  . إذا أصدرت المحكمة الجنائية عقوبة جنحية، فبإمكانھا أن تأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة

  .تفصل المحكمة الجنائية أيضا في العقوبات التبعية أو التكميلية

ل أو ل��م تع��د ت��دخل تح��ت طائل��ة ق��انون  إذا كان��ت الواقع��ة المن��سوبة للم��تھم ? ت��دخ-.243الم��ادة 
إذا ك�ان الم�تھم يتمت�ع . العقوبات، أو إذا صرح بأن المتھم غير مجرم، تصرح المحكم�ة الجنائي�ة ب�البراءة

  .بعذر معف، تقرر المحكمة الجنائية إعفاءه

  . إذا أعفي المتھم أو برئ يطلق سراحه حا? ما لم يكن معتق2 لسبب آخر-.253المادة 

كل متھم حكم ببراءته أو بإعفائه ? يمكن أن يتابع بعد ذلك من أجل نفس الوقائع ولو  -.632المادة 
  .وصفت بوصف قانوني آخر

 إذا اكت��شفت أثن��اء المرافع��ات د?ئ��ل جدي��دة ض��د الم��تھم ب��سبب وق��ائع أخ��رى وأي��دت -.327الم��ادة 
م الذي قضي ببراءته فورا بواسطة النيابة العامة احتفاظھا بحق المتابعة عنھا أمر الرئيس بأن يساق المتھ

  .القوة العامة إلى وكيل الجمھورية الذي يطلب في الحال فتح التحقيق

 ينب�ه الم�تھم، إذا ك�ان ل�ذلك مقت�ضى، عل�ى ا�مكاني�ات حكم بعد أن ينطق ال�رئيس ب�ال-.283المادة 
  .ويطلعه على ا!جل المعين لھذا الطعنبا?ستئناف الممنوحة له للطعن 

 بعد أن تفصل المحكمة الجنائية في الدعوى العمومية تبت في طل�ب الط�رف الم�دني -.932المادة 
  .للتعويض

 للمحكمة الجنائية أن تمنح الطرف المدني تعويض الضرر المنسوب للم�تھم ول�و ف�ي -.303المادة 
  .حالة البراءة أو ا�عفاء

 ،ذي ح�رك ال�دعوى العمومي�ة وعند ما يكون الطرف المدني ھ�و ال�، في حالة البراءة-.331المادة 
في طلب التعويض المقدم من طرف الم�تھم ض�د الط�رف الم�دني م�ن الحكم تحكم المحكمة الجنائية بنفس 

  .أجل التعسف في القيام بھذا الحق

.  للمحكمة الجنائية أن تأمر من تلقاء نفسھا برد ا!ش�ياء الموض�وعة تح�ت ي�د العدال�ة-.323المادة 
أو بع�د رف�ض با?س�تئناف �دانة فإن ھذا الرد ? يقع إ? بعد انتھ�اء أج�ل الطع�ن غير أنه إذا صدر حكم با

  .المقدم من طرف المتھمبا?ستئناف الطعن 

المحكمة الجنائية نھائيا فإن للرئيس ص2حية ا!مر برد ا!شياء الموض�وعة تح�ت حكم وإذا أصبح 
ي أن ل�ه حق�ا عل�ى ھ�ذه ا!ش�ياء أو بن�اء  إما من تلقاء نفسه وإما إثر طل�ب م�ن أي ش�خص ي�دع،يد العدالة

  . ويكون قرار الرئيس بھذا الصدد قاب2 ل2ستئناف.على طلب النيابة العامة

  . وفي حالة ا�دانة أو ا�عفاء يحكم على المتھم بالمصاريف-.333المادة 

 عليھ�ا فإذا كانت ا�دانة ? تتناول جميع الجرائم موضوع المتابعة أو ل�م تك�ن إ? م�ن ج�رائم ج�رى
 ،تعديل الوصف القانوني للوقائع موضوع ا?تھام سواء كان ذلك أثناء التحقيق أم كان وقت النطق بالقرار

 يمكن للمحكمة الجنائية أن تعفي المحكوم علي�ه ،وكذلك أيضا في حالة إخراج بعض المتھمين من القضية
   .ي أدت إلى ا�دانة في ا!صلمن جزء المصاريف القضائية الذي ? يترتب مباشرة على الجريمة الت
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 وھ�ذه .تحدد المحكمة الجنائي�ة بنف�سھا مق�دار الم�صاريف الت�ي يج�ب أن يعف�ى منھ�ا المحك�وم علي�ه
  .المصاريف تحمل حسب الظروف على الخزينة العامة أو الطرف المدني

 ھ�ذا حكم�ة الجنائي�ة ف�يإذا خ2 حك�م المحكم�ة الجنائي�ة م�ن تطبي�ق الفق�رة ال�سابقة ف�صل رئ�يس الم
  .با?ستئناف قابل الطعن أمرالشأن ب

الت��ي إذا حك�م بتع�ويض ل�صالح الط��رف الم�دني عل�ى الم��تھم المب�رإ فإن�ه مل��زم بت�سديد الم�صاريف 
  .الطرف المدني ما لم تقرر المحكمة خ2ف ذلكقدمھا 

 وكذلك الط�رف ،أبدا الطرف المدني الذي يحصل على تعويض بالمصاريف? يلزم  -.334المادة 
غير أنه ولو في ھذه الحالة ونظ�را . ني الذي خسر دعواه ما لم يكن ھو الذي حرك الدعوى العموميةالمد

لظروف الق�ضية يمك�ن أن يعف�ى م�ن ك�ل أو بع�ض ھ�ذه الم�صاريف بق�رار خ�اص وم�سبب م�ن المحكم�ة 
  .الجنائية

  .ه مسببةتكون مقتضيات و،المحكمة الجنائية في جلسة علنيةحكم  يصدر -.353المادة 

  .المحكمة الجنائية ويوقع عليه مع الرئيسحكم المحكمة أصل ضبط  يكتب كاتب -.363مادة ال

  .على النصوص القانونية المطبقة ويشير إلى حضور النيابة العامةالحكم ينص 

إتمام الشكليات المفروضة ويوق�ع ھ�ذا المح�ضر يثبت فيه محضرا الضبط  كاتب عد ي-.373المادة 
  .المحكمةط ضبمن طرف الرئيس وكاتب 

  .الحكمأيام ابتداء من النطق ) 3(يحرر ھذا المحضر ويوقع في أجل أقصاه ث2ثة 

ل�ى محت�وى ال�شھادات م�ا ل�م ي�أمر إل�ى أجوب�ة المتھم�ين و? إ ? ي�شار ف�ي المح�ضر -.383المادة 
 303 وذل��ك دون إخ��2ل بتطبي��ق الم��ادة ، م��ن تلق��اء نف��سه أو بطل��ب م��ن ا!ط��راف،ال��رئيس بخ��2ف ذل��ك

  .تعلقة با�ضافات والتغييرات وا?خت2فات في تصريحات الشھودالم

ول�و الو?ي�ة محكم�ة ض�بط المحكمة الجنائية وتوضع لدى كتاب�ة أحكام  تجمع أصول -.393المادة 
  .جلست المحكمة الجنائية خارج دائرة اختصاص ھذه المحكمة

 

  في الحكم في الجنح: الباب الثاني

  في محكمة الجنح: الفصل ا�ول

   في اختصاص وتعھد محكمة الجنح:القسم ا�ول

  أحكام عامة: الفرع ا�ول
الخاص�ة المتعلق�ة بالمقت�ضيات ج�نح وذل�ك دون إخ�2ل ق�ضايا ال تتعھد محاكم الجنح ب-.403المادة 

  .ا!طفالبالجرائم الجزائية المرتكبة من طرف 

أي�ام أو بغرام�ة ) 10( ع�شرة أكث�ر م�نحبس تعتبر جنحا الجرائم التي يعاقب عليھا القانون بعقوبة 
  . فأكثرأوقية )50000(خمسين ألف 

 يتحدد اختصاص محكمة الجنح بمحل ارتكاب الجريمة أو محل إقامة المتھم أو محل -.413المادة 
  .إيقافه ولو وقع ھذا ا�يقاف بسبب آخر

ت عل�ى الجنح والمخالفات التي تكون مع الجريمة الت�ي أحيل�قضايا يشمل اختصاص محكمة الجنح 
  .204 كما يمكن أيضا أن تشمل الجنح والمخالفات المرتبطة حسب مفھوم المادة ،المحكمة وحدة ? تتجزأ
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  .يشمل الفاعلين ا!صليين معه والشركاءلمتھم الالمتعلق با?ختصاص يمتد  -.423المادة 

فوع الت�ي لف�صل ف�ي جمي�ع ال�دباأمامھا الدعوى العمومية ورة المنش تختص المحكمة -.433المادة 
  .يقدمھا المتھم دفاعا عن نفسه ما لم ينص القانون على خ2ف ذلك أو يثير المتھم حقا عينيا عقاريا

ن بط��2ن ا�ج��راءات ال��سابقة أو م��ن ع��دم ص��حة ناتج��ة ع��ال��دفوع اليج��ب أن تق��دم  -.443الم��ادة 
  .ا?ستدعاء قبل البحث في ا!صل وإ? كانت غير مقبولة

ص�حة ا?س�تدعاء ال�ذي وج�ه إلي�ه يمكن�ه أن يطل�ب تأجي�ل الق�ضية إل�ى إن الطرف الذي يثي�ر ع�دم 
  .جلسة مقبلة إذا كان عدم الصحة ھذا قد مس بمصالحه

  . قبل أي دفاع في الموضوعي يجب إبداء الدفع ا!ول-.453المادة 

 مقب�و? إ? إذا ك��ان بطبيعت�ه ينف�ي ع�ن الواقع��ة الت�ي تعتب�ر أس�اس المتابع��ةال�دفع ا!ول�ي و? يك�ون 
  . وصف الجريمة

  . إ? إذا استند إلى وقائع أو سندات  تصلح أساسا لما يدعيه المتھمكذلك و? يكون مقبو? 

إذا ك��ان ال��دفع مقب��و? منح��ت المحكم��ة مھل��ة يتع��ين عل��ى الم��تھم فيھ��ا رف��ع ال��دعوى إل��ى المحكم��ة 
  . صرف النظر عن الدفع فإذا لم يقم المتھم برفع الدعوى في تلك المھلة ولم يثبت أنه رفعھا.المختصة

  .إذا لم يقبل الدفع استمرت المرافعات

 إذا رفع�ت أم�ام المحكم�ة ع�دة ق�ضايا ع�ن وق�ائع مرتبط�ة ج�از لھ�ا أن ت�أمر ب�ضمھا -.463المادة 
  .سواء من تلقاء نفسھا أو بناء على طلب النيابة العامة أو طلب أحد ا!طراف

خت��صة بنظرھ��ا إم��ا بطري��ق ا�حال��ة إليھ��ا م��ن  ترف��ع إل��ى محكم��ة الج��نح الج��رائم الم-.473الم��ادة 
أو  348المنصوص عليھا في الم�ادة وفقا لJشكال أو بحضور ا!طراف غرفة ا?تھام قاضي التحقيق أو 

 وأخيرا بتطبيق إجراءات التلبس ،باستدعاء يسلم مباشرة للمتھم وإلى الشخص المسئول مدنيا عن الجريمة
  .355 إلى 351ن بالجنحة المنصوص عليھا في المواد م

ح�ضور ا!ط�راف ب�صفة إرادي�ة ول�و ل�م مج�رد بقانوني�ة ب�صفة محكمة الجنح  تتعھد -.483المادة 
أن يطلبوا تأجيل القضية إلى في ھذه الحالة يمكن لJطراف . يكن ذلك الحضور مسبوقا باستدعاء مكتوب

  .جلسة مقبلة

ي اWج���ال وح���سب ا!ش���كال  ت���سلم ا?س���تدعاءات الموجھ���ة لJط���راف وال���شھود ف���-.493الم���ادة 
  . وما بعدھا513المنصوص عليھا في المواد 

  . كل شخص قدم شكوى يعلم بتاريخ الجلسة من طرف وكيل الجمھورية-.503المادة 

  في التلبس بالجريمة  :الثانيالفرع 
 يقدم الشخص الذي أوقف في حالة تلبس بالجنحة وال�ذي ق�دم أم�ام وكي�ل الجمھوري�ة -.513المادة 

 إل��ى أول جل��سة للمحكم��ة دون أن تتج��اوز الفت��رة الواقع��ة ب��ين ا?س��تجواب والمث��ول أم��ام 63للم��ادة طبق��ا 
  .أيام) 4(المحكمة أربعة 

 الحكم يمكن للمتھم أن يطلب منحه ا�فراج المؤقت، ويف�صل  وأثناء ھذه المدة وحتى-.523المادة 
  .144رئيس المحكمة حسب ما قيل في المادة 

 ش�ھود التل�بس بالجريم�ة ش�فھيا م�ن ط�رف أي ض�ابط ق�ضائي أو ىأن ي�ستدع جوز ي-.533المادة 
  .97عون من أعوان القوة العامة، وھم ملزمون بالحضور تحت طائلة العقوبات الواردة في المادة 

أي�ام ابت�داء م�ن اس�تجوابه ) 3(لمتھم الذي يمثل أمام المحكمة في مدة أقل م�ن ث2ث�ة ل -.543المادة 
  .وعلى الرئيس أن يطلعه على ھذا الحق. دة لتحضير دفاعهالحق في أن يطلب م
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 إذا لم تكن القضية جاھزة للحكم تأمر المحكمة بالتأجيل إلى جلسة من أقرب جلساتھا -.553المادة 
  .المقبلة

إذا كان أمر إيداع قد صدر ضد المتھم فإنه يجب أن يصدر الحكم في ا!ص�ل ف�ي ش�ھر ابت�داء م�ن 
  . ا!مراصدور ھذ

  في تشكيل المحكمة وعقد جلساتھا:  الثانيالقسم
  .رئيس الغرفة الجزائية بمحكمة الو?ية يترأس محكمة الجنح -.563المادة 

  .نوابه تمارس مھام النيابة العامة من طرف وكيل الجمھورية أو أحد -.573المادة 

فة اس�تثنائة ب�ص، والو?ي�ةمحكم�ة ضبط المحكمة أحد كتاب ضبط  يقوم بمھام كتابة - .583المادة 
ع�ون م�ن ا�دارة يع�ين لھ�ذا الغ�رض ويحل�ف عل�ى أن يق�وم بمھمت�ه يكلف بتلك المھمة إذا لم يوجد كاتب 

  .بإخ2ص

  في علنية الجلسة وحفظ نظامھا : القسم الثالث
مغلقة إذا رأى خلف أبواب غير أن للرئيس أن يأمر بأن تكون .  تكون الجلسات علنية-.593المادة 

  . أو ا!خ2قالعام  على النظام في علنيتھا خطرا

مغلقة فإن ذلك يشمل النطق با!حكام المنفصلة الت�ي خلف أبواب بأن تكون الجلسة الرئيس إذا أمر 
  .419المادة وفقا لمقتضيات يمكن أن تصدر في ا!حداث العارضة والدفوع 

  .أما الحكم في ا!صل فيجب دائما أن ينطق به في جلسة علنية

  .ة المرافعاتإدارتولى الرئيس حفظ نظام الجلسة و ي-.603المادة 

  . للرئيس أن يمنع دخول قاعة الجلسة على القاصرين أو بعضھم-.613المادة 

 عن��د افتت��اح الجل��سة يك��ون اس��تعمال ك��ل جھ��از للت��سجيل أو ا�ذاع��ة أو ك��اميرا أو -.623الم��ادة 
ث2ثين ألف  بغرامة من ةت طائلة العقوبمحظورا تحأو ھواتف نقالة تلفزيون أو سينما أو أجھزة للتصوير 

 يمك��ن أن يحك��م بھ��ا ح��سب إج��راءات الحك��م ف��ي الج��رائم ، أوقي��ة)60000(س��تين أل��ف  إل��ى )30000(
  .المرتكبة في الجلسة

 إذا أخل أحد الحاض�رين بنظ�ام الجل�سة ب�أي طريق�ة كان�ت ي�أمر ال�رئيس بط�رده م�ن -.633المادة 
  .قاعة الجلسة

ثناء تنفيذه أو سبب ضجة ص�در ف�ي الح�ال ض�ده أم�ر إي�داع وح�وكم وعوق�ب وإذا قاوم ھذا ا!مر أ
بح��بس م��ن ش��ھرين إل��ى س��نتين وذل��ك دون إخ��2ل بالعقوب��ات ال��واردة ف��ي الق��انون الجن��ائي ض��د مرتكب��ي 

  .وبأمر من الرئيس يرغم على مغادرة الجلسة بواسطة القوة العمومية. ا�ھانة والعنف اتجاه القضاة

  .633المادة مقتضيات أخل المتھم نفسه بالنظام في الجلسة تطبق عليه  إذا -.643المادة 

إذا أخرج المتھم من قاعة الجلسة احتفظت به القوة العامة تحت تصرف المحكمة ولو كان في حالة 
  . وعندئذ يرد إلى الجلسة ليصدر الحكم بحضوره.الحرية وذلك حتى تنتھي المرافعات
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  م المحكمةفي المرافعات أما: القسم الرابع

  المتھممثول في :  ا�ولفرعال
كما . لمحكمةابموجبه تعھدت  يتحقق الرئيس من ھوية المتھم ويعرف با�جراء الذي -.653المادة 

يتحق���ق عن���د ا?قت���ضاء م���ن ح���ضور أو غي���اب الم���سئول م���دنيا والط���رف الم���دني وال���شھود والخب���راء 
  .والمترجمين

 ? يحسن اللغة العربية أو إذا كان من الضروري ترجمة  وفي حالة ما إذا كان المتھم-.663المادة 
وثيقة مقدمة في ملف المرافعات، يعين ال�رئيس م�ن تلق�اء نف�سه مترجم�ا ? يق�ل عم�ره ع�ن ثم�اني ع�شرة 

  .سنة ويحلفه على أن يقوم بمھمته بإخ2ص) 18(

تف�صل . لرد م�سبباللنيابة العامة والمتھم والطرف المدني الحق في رد المترجم على أن يكون ھذا ا
  . المحكمة في ھذا الرد وقرارھا في ھذا الشان غير قابل !ي طعن

  .? يمكن أن يؤخذ المترجم من بين ا!طراف والشھود ولو رضي المتھم والنيابة العامة بذلك

 إذا كان المتھم أصم أبكم و? يعرف الكتابة يعين له الرئيس من تلقاء نف�سه ال�شخص -.673المادة 
  .تعودا على المحادثة معه بوصفه مترجماا!كثر 

بكتاب�ة الضبط المتھم المشار إليه في ھذه المادة يعرف الكتابة يقوم كاتب في الحالة التي يكون فيھا 
  .بقراءة الكلالضبط ا!سئلة أو الم2حظات الموجھة إليه وتسلم له ليعطي أجوبته الكتابية ويقوم كاتب 

جود في حالة اعتقال بواس�طة الق�وة العام�ة ف�ي الي�وم المع�ين لمثول�ه  يقتاد المتھم المو-.683المادة 
  .في الجلسة

 فإن المتھم الذي اس�تدعي ب�صفة ش�رعية وال�ذي 703المادة بمقتضيات  مع ا?حتفاظ -.693المادة 
  .حصل له العلم شخصيا با?ستدعاء ملزم بالحضور ما لم يقدم عذرا مقبو? لدى المحكمة

  .للرئيس أن يؤجل القضية إلى جلسة مقبلة ويأمر بإعادة استدعاء المتھموفي ھذه الحالة فإن 

 للم��تھم أن ي��ستعين بمح��ام أو أن يوج��ه م��ذكرة إل��ى المحكم��ة مباش��رة أو بواس��طة -.703الم��ادة 
  .محاميه

غير أن للرئيس أن يأمر بإعادة استدعاء المتھم من طرف النيابة العام�ة لجل�سة يح�دد تاريخھ�ا، إذا 
  .وريا حضوره شخصياكان يرى ضر

  : يكون الحكم بالنسبة للمتھم حضوريا- 713المادة 

  إذا مثل شخصيا في الجلسة؛ .1

  .تم استدعاؤه بصفة قانونية إذا كان يمثله محام .2

  :حضوري بالنسبة للمتھمشبه الحكم يكون  -.723المادة 

  إذا وجه مذكرة للمحكمة؛ .1

وح��صل ل��ه العل��م شخ��صيا نوني��ة قاإذا ل��م يمث��ل ول��م ين��ب غي��ره وثب��ت أن��ه اس��تدعي ب��صفة  .2
  . با?ستدعاء

 إذا اس�تدعي ب�صفة ، يصدر الحكم غيابيا بالنسبة للمتھم الذي لم يمثل ول�م ين�ب غي�ره-.733المادة 
  .ولكن لم يثبت أنه حصل له العلم شخصيا با?ستدعاءقانونية 

ق�انون لمقت�ضيات   يمكن للمسئول مدنيا أن يستعين بمحام أو ينيب وك�ي2 معين�ا طبق�ا-.743المادة 
  .المدنية والتجارية وا�دارية أو يوجه مذكرة للمحكمة مباشرة أو بواسطة محاميها�جراءات 
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  :يكون الحكم حضوريا تجاه المسئول مدنيا

  إذا حضر شخصيا في الجلسة؛ .1

  إذا كان ممث2 فيھا؛ .2

  إذا وجه مذكرة للمحكمة؛ .3

وأن�ه ح�صل ل�ه العل�م شخ�صيا ونية قانإذا لم يحضر ولم ينب غيره وثبت أنه استدعي بصفة  .4
  . با?ستدعاء

  . على المسئول مدنيا373 والمادة 370تطبق الفقرة الثانية من المادة 

 وف�ي ھ�ذه الحال�ة .ن في الدعوى أو يت�دخل أم�ام محكم�ة الج�نح يمكن أن يدخل المؤم_-.753المادة 
، دون أن يكون م�ن ال�ضروري  للشخص المسئول مدنياه المدونةلحقوق المعترف بھا في ھذيمارس كل ا

  .ن له`أن توجه إليه التبليغات منفردا عن المؤم

 إذا كانت حالة المتھم الصحية ? تمكنه من الح�ضور أم�ام المحكم�ة ووج�دت أس�باب -.763المادة 
خطيرة تمنع من تأجيل الحكم في القضية أمرت المحكمة باس�تجواب الم�تھم ف�ي م�سكنه بح�ضور محامي�ه 

ويح�رر . ض�بطم�صحوبا بكات�ب رئ�يس المحكم�ة السجن الذي يوجد فيه معتق2 من طرف في  أووجد إن 
  .محضر بھذا ا?ستجواب وتستأنف المرافعات دون استدعاء جديد للمتھم

يكون الحكم حضوريا إذا حضر محامي المتھم في الجلسة ويكون شبه ح�ضوري ف�ي ك�ل الح�ا?ت 
  .ا!خرى

إذا ل�م يخت�ر محامي�ا قب�ل . أم�ام المحكم�ة أن ي�ستعين بمح�ام يمك�ن للم�تھم ال�ذي يمث�ل -.773المادة 
  .الجلسة فللرئيس من تلقاء نفسه أن ينتدب له محاميا

  .المعتمدين? يمكن أن يختار أو يعين المدافع إ? من بين المحامين 

سنة أو مصابا ) 18( وجوبا إذا كان المتھم قاصرا ? يزيد عمره عن ثماني عشرة حاميستعان بم
  . من طبيعتھا أن تعوق دفاعهبعاھة

  في القيام بالحق المدني وآثاره:  الثانيفرعال
 أن يق�وم ب�الحق الم�دني 2كل شخص يدعي أنه تضرر من جنحة طبقا للمادة  لجوزي -.783المادة 

للطرف الم�دني، بن�اء عل�ى قيام�ه ب�الحق الم�دني، أن .  أمام قاضي التحقيقفي الجلسة إذا لم يكن قد قام به
  .لتعويض المناسب للضرر الذي ألحق بهيطلب ا

  .للطرف المدني أن يترك للمحكمة الحق في تقدير قيمة الضرر الذي يطلب التعويض عنه

أو بتق�ديم ال�ضبط  يحصل القيام بالحق المدني في الجلسة إم�ا بت�صريح ي�سجله كات�ب -.793المادة 
  .طلبات مكتوبة

حق الم��دني ف��ي الجل��سة قب��ل إب��داء النياب��ة العام��ة  يج��ب أن يق��دم الت��صريح بالقي��ام ب��ال-.803الم��ادة 
  .لطلباتھا في ا!صل وإ? كان غير مقبول

ل��شخص ال��ذي ي��دعي أن��ه ت��ضرر م��ن جريم��ة أن يق��دم ش��كوى إل��ى رئ��يس ليج��وز  -.813الم��ادة 
ويمك�ن أن تق�ع ھ�ذه . المحكمة يصرح فيھا بالقيام بالحق المدني إذا لم تقع متابعة بطلب من النياب�ة العام�ة

 وتت��ضمن وجوب��ا اختي��ار ،هب��مح��ضرا ال��ضبط ل��شكوى بطل��ب مكت��وب أو بت��صريح ش��فھي يح��رر كات��ب ا
  .موطن في مقر المحكمة، إذا لم يكن الشاكي يقطن في ھذا المقر



 50

ضبط أن يودعه لدى كتابة القائم بالحق المدني المبلغ الذي يجب على فيه يحدد أمرا يصدر الرئيس 
اس�تدعاء الم�تھم وال�شھود بواس�طة النياب�ة ك�ذلك  ويت�ضمن ،اءاتالمحكمة لضمان س�داد م�صاريف ا�ج�ر

  .العامة

يعف�ى . الم�دني إل�ى رئ�يس م�صلحة الت�سجيلالت�ي يودعھ�ا الق�ائم ب�الحق المب�الغ ال�ضبط  كاتب دفعي
  .المدني من إيداع ھذا المبلغ إذا كان قد صدر حكم من محكمة الجنح يمنحه المساعدة القضائيةالطرف 

المدني با�يداع المذكور في الفقرة الطرف عامة باستدعاء المتھم والشھود عندما يقوم تلزم النيابة ال
  .الثالثة أع2ه أو يكون قد أعفي منه

ويمكن . ر المحكمة قبول القيام بالحق المدني أو تصرح بعدم قبوله عند ا?قتضاءد تق-.823المادة 
  .ابة العامةأيضا إثارة عدم قبول القيام بالحق المدني من طرف الني

  .المدنيالطرف على  743المادة مقتضيات  تطبق -.833المادة 

 أو هروح�ضب�شرط المدني تعويضا إذا كان طلب�ه مب�ررا، طرف ال للمحكمة أن تمنح -.843المادة 
  .ظھر نيته بالتخلي عن طلبه بأية طريقة كانتما لم تفي الجلسة، تمثيله 

أم�ام بع�د ذل�ك ل�دعوى المدني�ة ع�ن طلب�ه دون إقام�ة ا المدنيالطرف  نازلتيحول  ? -.853المادة 
  .المحكمة المختصة

  إقامة ا�دلة :  الثالثفرعال
فإن الجرائم يمكن أن تثبت ذلك الحا?ت التي ينص فيھا القانون على خ2ف باستثناء  -.863المادة 

البين�ات والمثبت�ات ويحكم القاض�ي اعتم�ادا عل�ى اقتناع�ه الشخ�صي المعتم�د عل�ى . بجميع ا!دلة الشرعية
  .ةقانونيال

  . كأي عنصر من عناصر ا�ثبات يرجع فيه إلى تقدير القضاةعتراف إن ا?-.873المادة 

 كل محضر أو تقرير ليست له قيمة إثباتية إ? إذا ك�ان ص�حيحا ش�ك2 وك�ان مح�رره -.883المادة 
  .ه أو عاينه شخصياقد تصرف أثناء ممارسته لوظائفه ونقل في مجال اختصاصه ما رآه أو سمع

ذل�ك ف�إن المحاض�ر والتق�ارير خ�2ف الحا?ت التي ينص فيھا القانون على باستثناء  -.893المادة 
  . بسيطئناس ? يمكن أن تؤخذ إ? على سبيل استنحالتي تعاين الج

س�طة  ف�ي الح�ا?ت الت�ي يخ�ول الق�انون فيھ�ا ب�نص خ�اص س�لطة معاين�ة الج�رائم بوا-.903المادة 
 الشرطة القضائية والموظفين وا!عوان المكلفين ببعض مھام الشرطة وك2ءتقارير لضباط ومحاضر أو 

  .القضائية فإن الدليل العكسي ? يمكن أن يقع إ? بواسطة الكتابة أو الشھود

اعت�راف  ? يستنتج الدليل الكتابي من مراسلة بين المتھم ومحامي�ه إ? إذا ك�ان ھن�اك -.913المادة 
  . الجريمةصريح بارتكاب

و? يمك�ن الطع�ن . قوانين خاصة الم�واد الت�ي تك�ون موض�وع محاض�ر مثبت�ةب ظم تن-.923المادة 
  .فيھا إ? بالتزوير

  . وما بعدھا591 إذا رأت المحكمة ضرورة إجراء خبرة تطبق المادة -.933المادة 

ط��راف أن غي��ر أن لJ. وم��ا بع��دھا 511الم��ادة وفق��ا لمقت��ضيات  ي��ستدعى ال��شھود -.943الم��ادة 
 ىوف�ي ھ�ذه الحال�ة ف�إن التعوي�ضات الم�ستحقة لل�شھود تك�ون عل�. يحضروا ف�ي الجل�سة ش�ھودا إض�افيين

  .حسابھم

 ي�أمر ال�رئيس ال�شھود أن 653 ال�واردة ف�ي الم�ادة يتم التثبت م�ن المعلوم�ات بعد أن -.953المادة 
 و? يخرج�ون من�ه إ? ل�Oد?ء ،ينسحبوا خارج قاعة الجلسة إلي محل ? يمكنھم فيه أن يتصلوا بالجمھور
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 ويتخذ الرئيس عند ا?قتضاء جميع التدابير ال2زمة لمن�ع ال�شھود م�ن التح�دث فيم�ا بي�نھم قب�ل .بشھاداتھم
  .ا�د?ء بشھادتھم

ب�أداء  مل�زم بالح�ضور و، استدعي شخ�صيا ب�صفة ص�حيحة ل2س�تماع إلي�هاھد كل ش-.963المادة 
  .ا�د?ء بشھادتهاليمين و

 متن�ع م�ن أداء اليم�ين أو ا�د?ء ب�شھادته،ا يمكن أن يدان الشاھد الذي ل�م يح�ضر أو -.973المادة 
  .97بناء على طلب النيابة العامة، من طرف المحكمة بالعقوبات الواردة في المادة 

 إذا لم يحضر الشاھد أو لم يقدم عذرا مقب�و? فللمحكم�ة، بن�اء عل�ى طل�ب م�ن النياب�ة -.983المادة 
 من تلقاء نفسھا، أن تأمر بإحضاره حا? أمامھ�ا بواس�طة الق�وة العام�ة ل2س�تماع إلي�ه أو بتأجي�ل العامة أو

  .القضية إلى جلسة مقبلة

ظ�رف  للشاھد الذي حكم عليه لعدم الحضور أن يقدم طل�ب معارض�ة ف�ي الحك�م ف�ي -.399المادة 
  . ھذا الحكم إليه شخصيا أو إلى مقرهب2غخمسة عشر يوما من تاريخ إ

  .?ستئناف إ? إذا اشتملت على عقوبة الحبسا 397ا!حكام الصادرة طبقا للمادة ? تقبل 

 وله أن يق�رر أن الم�تھم ? ي�ستوجب إ? . يستجوب الرئيس المتھم ويتلقى تصريحاته-.400المادة 
  .بعد ا?ستماع للشھود أو لبعضھم

أم�ا الط�رف الم�دني وال�دفاع فل�يس . د للنيابة العام�ة أن ت�سأل مباش�رة الم�تھم وال�شھو-.401المادة 
  .لھما أن يوجھا ا!سئلة إ? بواسطة الرئيس

 663الم�ادتين مقت�ضيات  إذا كان المتھم أصم أبكم أو ? يحسن اللغة العربي�ة فتطب�ق -.402المادة 
  .367و

  . يؤدي الشھود شھادتھم منفردين حسب النظام الذي يحدده الرئيس-.403المادة 

وت�اريخ ومح�ل  على الشھود إثر طلب من الرئيس أن يعطوا أسماءھم وألق�ابھم  يجب-.404المادة 
ومھنھم ومحل إقامتھم وما إذا ك�انوا م�ن أق�ارب أو أص�ھار الم�تھم أو الم�سئول م�دنيا أو الط�رف مي2دھم 

  .المدني أوفي خدمة أي منھم أو ھؤ?ء في خدمتھم

ت�ي ت�ربطھم ف�ي الح�ال أو ف�ي الماض�ي وعند ا?قتضاء يطلب الرئيس م�نھم أن يح�ددوا ال�ص2ت ال
  .بالمتھم أو المسئول مدنيا أو الطرف المدني

 قبل أن يدلي الشھود بشھاداتھم عليھم أن يؤدوا اليمين عل�ى أن يقول�وا ك�ل الح�ق و? -.405المادة 
  .شيء غير الحق

ر تأدية سنة بغي) 15( الذين تقل أعمارھم عن خمس عشر طفال! يستمع إلى شھادة ا-.406المادة 
  .يمين، غير أن ا�خ2ل بھذه القاعدة ? يعد سببا للبط2ن

  : يستمع في نفس الظروف لشھادات ا!شخاص التالين-.407المادة 

ا!ب وا!م وكل ما عداھما من أصول المتھم أو أح�د المتھم�ين الحاض�رين والم�شمولين ف�ي  .1
  نفس القضية؛

  ا?بن والبنت أو غيرھما من الفروع؛ .2

  خوات؛ا�خوة وا! .3

  ا!صھار بنفس الدرجة؛ .4

  . وتستمر ھذه الحالة حتى بعد انفصام الزوجية.الزوج والزوجة .5
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 يمكن أن يستمع إليھم 407 و406 غير أن ا!شخاص المنصوص عليھم في المادتين -.408المادة 
  .  إذا لم تعارض في ذلك النيابة العامة أو أحد أطراف الدعوى،بعد تأدية اليمين

? يلزم الشاھد الذي أدى اليمين بتجديدھا إذا استمع إليه مرة أخرى أثناء المرافعات،  -.409المادة 
  .ويذكره الرئيس باليمين التي أداھا إذا اقتضى ا!مر ذلك

بوق�ائع ال�دعوى قيام�ا ب�التزام ق�انوني أو م�ن ق�ضاء  تقبل شھادة الشخص الذي أبل�غ ال-.410المادة 
  .تلقاء نفسه

  .منح مكافأة مالية على إب2غه ما لم تعارض النيابة العامة في ذلكوكذلك تقبل شھادة من ي

غي��ر أن��ه يج��وز لھ��م ا?س��تعانة بم��ستندات ب��إذن م��ن .  ي��ؤدي ال��شھود ش��ھادتھم ش��فھيا-.411الم��ادة 
  .الرئيس

تح��ت إش��راف ال��رئيس بتقيي��د س��ير المرافع��ات و?س��يما أق��وال ال��ضبط  يق��وم كات��ب -.412الم��ادة 
  .الشھود وأجوبة المتھم

أي�ام التالي�ة لك�ل ) 3( ال�رئيس ف�ي ظ�رف ث2ث�ة الجلسة ويؤشر عليهتقرير على الضبط يوقع كاتب 
  .جلسة على ا!كثر

 يقوم الرئيس بعد ا�د?ء بكل شھادة بتوجي�ه م�ا ي�راه ?زم�ا م�ن ا!س�ئلة لل�شاھد وم�ا -.413المادة 
  .يقترحه عليه ا!طراف إذا اقتضى ا!مر ذلك

  . من قاعة الجلسة بعد أداء شھادته ما لم يقرر الرئيس غير ذلكيجوز للشاھد أن ينسحب 

 المدني والمتھم أن يطلبوا انسحاب الشاھد مؤقتا من قاعة الجلسة بع�د طرفيجوز للنيابة العامة وال
م�ع أداء شھادته لكي يتسنى إعادة إدخاله إليھا وسماعه من جديد بعد ا?ستماع إلى شھادات شھود آخرين 

  .ن كان لذلك محل كما للرئيس من تلقاء نفسه أن يأمر بھذا ا�جراءإونھا، مواجھة أو بد

 للرئيس أثناء سير المرافعات أن يعرض عل�ى الم�تھم وال�شھود أدل�ة ا�ثب�ات ويتلق�ى -.414المادة 
  .م2حظاتھم إذا كان ذلك ضروريا

 المدني طرفالعامة وال يجوز للمحكمة، إما من تلقاء نفسھا أو بناء على طلب النيابة -.415المادة 
  . ?زم �ظھار الحقيقةكل تنقلأو المتھم، أن تأمر بإجراء 

  . بأمر من الرئيس415و 933 تقرر إجراءات التحقيق المتخذة  طبقا للمادتين -.416المادة 

 إذا تبينت من المرافعات شھادة زور في أقوال شاھد فللرئيس أن يأمر من تلقاء نفسه -.417المادة 
أن يذكر في محضر الجلسة أقوال ال�شاھد الضبط  كاتب ،على طلب النيابة العامة أو أحد الخصومأو بناء 

  .بدقة

وله أن يأمر الشاھد بصفة خاصة أن يبقي تحت تصرف المحكم�ة الت�ي يمكنھ�ا أن ت�ستمع إلي�ه م�ن 
  .جديد إذا اقتضى ا!مر ذلك

أن يح�تفظ بال�شاھد بواس�طة الق�وة إذا كان الحكم سيصدر في الي�وم نف�سه فلل�رئيس أي�ضا أن ي�أمر ب�
  .العامة في قاعة الجلسة أو خارجھا

وإذا ك��ان الحك��م سي��صدر ف��ي جل��سة مقبل��ة فلل��رئيس أن ي��صدر أم��ر إي��داع بع��د إج��راء اس��تجواب 
  .مختصر للشاھد

يحاكم الشاھد فور ا?نتھاء م�ن ق�راءة الحك�م ف�ي ا!ص�ل وذل�ك م�ا ل�م يتراج�ع ع�ن أقوال�ه قب�ل ھ�ذا 
 ويمك�ن أن .ويستعين وجوبا بمحام يعين�ه ال�رئيس م�ن تلق�اء نف�سه عن�د ا?قت�ضاء. مقبول وجه ىالحكم عل

 م�ن الق�انون الجن�ائي 36يحكم عليه بعقوبة حبس من شھر إلى سنة ويحرم من الحقوق الواردة في المادة 
  .لمدة خمس سنوات على ا!كثر
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  .وينفذ الحكم فورا رغم كل طرق الطعن

  ا�طراففي مناقشات : الرابعالفرع 
 يق��دم وكي��ل الجمھوري��ة باس��م الق��انون م��ا ي��راه ?زم��ا م��ن طلب��ات مكتوب��ة أو ش��فھية -.418الم��ادة 
  .لصالح العدالة

الجل�سة وتل�زم تقري�ر ي�ذكرھا ف�ي ال�ضبط وفي حالة تقديم طلبات من وكي�ل الجمھوري�ة ف�إن كات�ب 
  .المحكمة با�جابة عليھا

ال�ضبط يشير كات�ب .  ومحاميھم أن يقدموا مذكرات يمكن للمتھم وا!طراف اWخرين-.419المادة 
  . الجلسةتقريرإلى ھذا التقديم في 

يجب عليھا أن تضم إلى ا!ص�ل وإن المحكمة ملزمة بالرد على المذكرات المقدمة بصفة صحيحة 
  .ا!حداث العارضة والدفوع المقدمة لھا وتبت بحكم واحد فيھا أو تبت أو? في الدفع وبعد ذلك في ا!صل

ف��وري ف��ي ق��رار ? يمك��ن أن يق��ع خ��2ف ذل��ك إ? ف��ي حال��ة ا?س��تحالة المطلق��ة أو أي��ضا إذا ك��ان 
  .ا!حداث العارضة أو الدفوع يقتضيه وضع يمس النظام العام

 عندما ينتھي التحقيق في الجلسة يستمع لطلبات الطرف الم�دني وتق�دم النياب�ة العام�ة -.420المادة 
  .تضى ا!مر المسئول مدنيا دفاعھماطلباتھا ويقدم المتھم وإذا اق

  .أن يكون المتھم أو محاميه دائما آخر من يتكلمعلى .  المدني والنيابة العامة أن يرداطرفيمكن لل

مكن إتمام المرافعات في نفس الجلسة فللرئيس أن يح�دد الي�وم بدا أنه من غير الم إذا -.421المادة 
  .فيهتتواصل الذي 

د الذين لم يستمع إليھم وأولئك الذين أمروا بالبقاء تحت تصرف ويجب على ا!طراف والشھو
  .المحكمة أن يحضروا إلى الجلسة المؤجل لھا بدون استدعاء جديد

  في الحكم:  الخامسقسمال
.  يصدر الحكم إما في نفس الجلسة التي وقعت فيھا المرافعات وإما ف�ي ت�اريخ ?ح�ق-.422المادة 

  .الرئيس ا!طراف الحاضرين باليوم الذي سينطق فيه بالحكموفي ھذه الحالة ا!خيرة يخبر 

كم��ة، بع��د أن ي��صدر م ب��ه رئ��يس المحوق��ي،  إذا اقت��ضى ا!م��ر إج��راء تحقي��ق تكميل��ي-.423الم��ادة 
  .168 إلى 154بالص2حيات الواردة في المواد من الحالة  في ھذه ويتمتع .حكما تمھيديا بذلك

 عن��د ا?قت��ضاء ب��توت. واقع��ة تك��ون جنح��ة حكم��ت بالعقوب��ة إذا رأت المحكم��ة أن ال-.244الم��ادة 
   .وبنفس الحكم في الدعوى المدنية

  .ولھا أن تأمر بالدفع مؤقتا لكل أو بعض التعويضات المحكوم بھا

وإذا كان مقدار التعويض ? يمكن تحديده في الحال تفصل المحكمة مبدئيا في حق الط�رف الم�دني 
 واص�ل ال�ضرر وتح�دد ت�اريخ الجل�سة الت�ي ستثب�اتالضرورية �حقيق التفي التعويض وتأمر بإجراءات 

  . فيھا المرافعات

  .ولھا أن تمنح الطرف المدني تعويضا مؤقتا نافذا رغم المعارضة أو ا?ستئناف

كل قيام بالحق المدني وكل تدخل وكل إدخال يح�دث بع�د الحك�م الم�شار إلي�ه ف�ي ھ�ذه الم�ادة يك�ون 
  .غير مقبول

ض�د المحك�وم ق�بض  إذا حكم بعقوبة الحبس فللمحكمة أن تصدر ح�ا? أم�ر إي�داع أو -.254المادة 
  .  ولو في حالة المعارضة أو ا?ستئنافقبضيان مفعول أمر ا�يداع أو الويستمر سر. عليه
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م�ر وا ا!هللمحكمة ف�ي حال�ة المعارض�ة ولمحكم�ة ا?س�تئناف ف�ي حال�ة ا?س�تئناف س�لطة إلغ�اء ھ�ذ
  .بقرار خاص ومسبب

لمتھم الذي قدم المعارضة أو ا?ستئناف أن يطل�ب، ف�ي ك�ل مرحل�ة م�ن مراح�ل الق�ضية، ا�ف�راج ل
  .144ويفصل في ھذا الطلب طبقا للمادة . المؤقت

 للمحكم�ة المخت�صة بواقع�ة منظ�ورة أمامھ�ا ومكيف�ة قانون�ا ، إذا تب�ين م�ن المرافع�ات-.264المادة 
لف��ة ق��ضت بالعقوب��ة وف��صلت عن��د ا?قت��ضاء ف��ي ال��دعوى  أن ھ��ذه الواقع��ة ? تك��ون إ? مخا،بأنھ��ا جنح��ة

  .المدنية

 إذا كان��ت الواقع��ة مخالف��ة مرتبط��ة بجنح��ة ق��ضت المحكم��ة فيھ��ا بحك��م واح��د قاب��ل -.274الم��ادة 
  .ل2ستئناف في مجموعه

 إذا وجد لصالح المتھم عذر معف قضت المحكم�ة بإعفائ�ه م�ن العقوب�ة وف�صلت ف�ي -.284المادة 
  .424ة ند ا?قتضاء طبقا لما قيل في الفقرات من اثنتين إلى أربعة من المادالدعوى المدنية ع

 الج�نح تح�ت وص�ف جنح�ة م�ن طبيعتھ�ا أن ت�ؤدي ة إذا كانت الواقعة المقدمة لمحكم-.294المادة 
ويج�وز لھ�ا بع�د س�ماع أق�وال . ية أحالتھا إلى النيابة العامة لتت�صرف فيھ�ا ح�سب م�ا ت�راهئجناعقوبة إلى 

  .ضد المتھمقبض العامة أن تصدر أمر إيداع أو النيابة 

 إذا رأت المحكمة أن الواقعة موضوع المتابعة ? تكون أية جريمة أو أنھا غير ثابتة -.304المادة 
  .أو غير منسوبة للمتھم تحكم ببراءته

م الحك� إعفائه أو  يخلى سبيل المتھم المحبوس احتياطيا فور صدور الحكم ببراءته أو-.314المادة 
  .عليه بالحبس مع وقف التنفيذ أو بالغرامة وذلك رغم ا?ستئناف

وكذلك الشأن بالنسبة للمحبوس احتياطيا إذا حكم عليه بعقوب�ة الح�بس بمج�رد أن تك�ون م�دة حب�سه 
  .ا?حتياطي مساوية لمدة العقوبة المقضي بھا عليه

 الم��دني ھ��و ال��ذي ح��رك  تق��ضي المحكم��ة ف��ي حال��ة الحك��م ب��البراءة إذا ك��ان الط��رف-.324الم��ادة 
الحكم نفسه في طلب التعويض المقدم من طرف المتھم ضد الطرف المدني لتع�سفه في الدعوى العمومية 

  .بالقيام بالحق المدني

 ينص في كل حك�م ي�صدر با�دان�ة ض�د الم�تھم وعن�د ا?قت�ضاء ض�د الم�سئول م�دنيا -.334المادة 
  .على إلزامھما بالمصاريف والرسوم لصالح الدولة

 وفي حال�ة ا�عف�اء ،6وكذلك الشأن في حالة الصلح الذي تنقضي به الدعوى العمومية طبقا للمادة 
من العقوبة ما لم تقض المحكمة بقرار خاص ومسبب بإعفاء الم�تھم أو الم�سئول م�دنيا م�ن ك�ل أو بع�ض 

  .المصاريف

 ض��ده م��دنيا ق��د ? يل��زم الط��رف الم��دني ال��ذي قبل��ت دع��واه بالم��صروفات م��ا دام ال��شخص الم��دعى
  .اعتبر مرتكبا للجريمة

غير أن�ه إذا ق�ضي .  ? يجوز إلزام المتھم بمصاريف القضية في حالة الحكم ببراءته-.344المادة 
 أن تحمل���ه ك���ل أو بع���ض لمحكم���ةفيج���وز لالوق���ائع بب���راءة الم���تھم ب���سبب كون���ه م���صابا ب���الجنون وق���ت 

  .المصاريف

كل المصاريف في حالة الحك�م ب�البراءة إذا ك�ان ھ�و ال�ذي  المدني بقائم بالحق يلزم ال-.354المادة 
  .حرك الدعوى العمومية

 يج��وز للمحكم��ة، ف��ي الحال��ة الت��ي ? تتن��اول فيھ��ا ا�دان��ة جمي��ع الج��رائم الت��ي كان��ت -.364الم��ادة 
موض�وع المتابع��ة أو ل��م تك��ن إ? ب��سبب ج��رائم كان��ت موض�وع تع��ديل ف��ي وص��ف التھم��ة إم��ا أثن��اء س��ير 
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متھم�ين م�ن ال�دعاوى، أن تعف�ي المحك�وم بع�ض العند النطق بالحكم وكذلك ف�ي حال�ة إخ�راج التحقيق أو 
لت�ي عليه بنص مسبب في حكمھا من الجزء من المصاريف القضائية الذي ? ينتج مباشرة عن الجريم�ة ا

  . صلنجمت عنھا ا�دانة في ا!

 ھ�ذه الم�صاريف بح�سب حملوت. وتحدد المحكمة مقدار المصاريف التي أعفت منھا المحكوم عليه
  .نة العامة أو الطرف المدنييالظروف على الخز

ويجوز لكل ذي مصلحة، في حال�ة ع�دم وج�ود .  تصفى المصاريف والرسوم بالحكم-.374المادة 
 وما بعدھا، أو وجود صعوبات في تنفيذ حكم ا�دان�ة بالم�صاريف والرس�وم أن 433قرار بتطبيق المواد 

ات التنفي�ذ ص�عوبمة التي أصدرت الحكم في ا!صل وفقا للقواعد المقررة ف�ي م�ادة يرفع ا!مر إلى المحك
  .لكي تكمل حكمھا في ھذه النقطة

 يج��وز لك��ل م��ن الم��تھم والط��رف الم��دني والم��سئول م��دنيا أن يطل��ب م��ن المحكم��ة -.384الم��ادة 
أن تأمر بھذا ال�رد يجوز للمحكمة . رة أمامھا القضية رد ا!شياء الموضوعة تحت تصرف القضاءونشالم

  .من تلقاء نفسھا

 أن ل�ه ي ي�دع، يجوز أيضا لكل شخص غير المتھم والطرف المدني والمسئول م�دنيا-.394المادة 
. ة أمامھ�ا الق�ضيةنظ�ورحقا على أشياء موضوعة تحت تصرف القضاء أن يطلب ردھ�ا م�ن المحكم�ة الم

  . جز تلك ا!شياءو? يجوز له ا�ط2ع إذ ذاك على غير المحاضر المتعلقة بح

  .وتفصل المحكمة في ذلك بحكم منفرد بعد سماع ا!طراف

 يج��وز للمحكم��ة إذا وافق��ت عل��ى رد ا!ش��ياء أن تتخ��ذ جمي��ع ا�ج��راءات التحفظي��ة -.404الم��ادة 
  .لضمان إمكانية استعادة تلك ا!شياء المحكوم بردھا وذلك حتى صدور الحكم النھائي في ا!صل

 المحكمة أن ا!شياء الموضوعة تحت تصرف القضاء نافعة �ظھار الحقيقة  إذا رأت-.414المادة 
 ويكون الحكم ف�ي ھ�ذه الحال�ة .أو قابلة للمصادرة أخرت الفصل في شأنھا إلى أن يصدر قرار في ا!صل

  .غير قابل !ي طعن

  .لطلب يكون الحكم برفض طلب ا?سترداد قاب2 ل2ستئناف من جانب من تقدم بھذا ا-.424المادة 

كل من النياب�ة العام�ة طرف ?ستئناف من االحكم الصادر بالموافقة على رد ا!شياء المستردة يقبل 
إل��ى  و? يرف��ع ا!م��ر .والم��تھم والم��سئول م��دنيا أو الط��رف الم��دني إذا ك��ان يلحق��ه ض��رر م��ن ھ��ذا الحك��م

  .محكمة ا?ستئناف إ? بعد أن تفصل المحكمة في ا!صل

ت في الق�ضية مخت�صة ب�ا!مر ب�رد ا!ش�ياء الموض�وعة تح�ت بتحكمة التي  تظل الم-.434المادة 
وتف�صل بن�اء عل�ى طل�ب م�ن أي . تصرف القضاء إن ل�م يرف�ع أي طع�ن ف�ي الحك�م ال�صادر ف�ي ا!ص�ل
ويج�وز الطع�ن ف�ي قرارھ�ا أم�ام . شخص يدعي أن له حقا على الشيء أو بن�اء عل�ى طل�ب النياب�ة العام�ة

  .442دة محكمة ا?ستئناف طبقا للما

الم�واد م�ن لمقت�ضيات  تصبح محكمة ا?ستئناف مختصة بالفصل في ا?سترداد طبقا -.444المادة 
وتظل مختصة حتى بعد صدور القرار النھ�ائي ف�ي ا!ص�ل ب�ا!مر . عندما تتعھد با!صل 441 إلى 438

  .443المادة وفقا لمقتضيات برد ا!شياء 

  . باب ومنطوق يجب أن يشتمل كل حكم على أس-.454المادة 

وتكون ا!سباب أساس الحكم ويبين المنطوق الج�رائم الت�ي تق�رر إدان�ة ا!ش�خاص الم�صرح ب�أنھم 
  . مجرمون أو مسئولون كما تذكر فيه العقوبة ونصوص القانون المطبقة

  .يةوطنبالعملة ال تحدد دائما ا�دانات المدنية والغرامات والمصاريف والتعويضات

  . نسخة ا!صلية للحكم ويذكر فيھا اسم القاضي الذي أصدر الحكم تؤرخ ال-.464المادة 
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المحكم��ة ف��ور إتم��ام ال��شكليات ال��واردة ف��ي الفق��رة ض��بط ت��ودع الن��سخة ا!ص��لية للحك��م ل��دى كتاب��ة 
  .السابقة وفي قانون التسجيل

  في إب-غ ا�حكام: القسم السادس
 إل�ى الم�تھم بل�غكام شبه الح�ضورية فتحأما ا!.  تعفى ا!حكام الحضورية من ا�ب2غ-.474المادة 

  . ا!حكام الغيابية إلى الطرف المتخلفبلغ وت،الذي لم يحضر أو لم يمثل

  . وما بعدھا517 يقع ا�ب2غ بعناية النيابة العامة حسب الشكليات الواردة في المواد -.484المادة 

  في المعارضة: القسم السابع
دنيا أو الطرف المدني أن يعارضوا كل حكم يصدر ضدھم للمتھم والمسئول ميجوز  -.449المادة 

  .غيابيا

 بالنسبة لجميع مقتضياته ، يصبح الحكم الغيابي كأن لم يكن في حالة معارضة المتھم-.504المادة 
  .إ? إذا قصر المتھم معارضته على الحقوق المدنية من الحكم

  :لتي تبدأ من تاريخ إب2غ الحكم ا، يجب أن تقدم المعارضة في اWجال التالية-.514المادة 

  ؛داخل التراب الوطنييوما إذا كان المعارض يقيم ) 15(خمسة عشر  •

  .شھر إذا كان يقيم في الخارج •

 إذا لم يقع إب2غ إلى المتھم شخصيا فإن أجل معارضته ? يسري إ? من الي�وم ال�ذي -.524المادة 
  .يحصل له العلم فيه فع2 بالحكم

المحكم��ة الت��ي ض��بط أن تق��ع المعارض��ة بواس��طة ت��صريح ي��سجل ل��دى كتاب��ة  يج��ب -.534الم��ادة 
  . أصدرت الحكم

وف�ي ھ�ذه . رسالة أو برقية توجه إل�ى وكي�ل الجمھوري�ةواسطة بالمعارضة يمكن أيضا أن تحصل 
  .الحالة فإن المعارضة تعتبر واقعة من تاريخ إيداع الرسالة أو البرقية لدى مكتب البريد المرسل

والشھود إن كان اWخرين  يستدعي وكيل الجمھورية من جديد المعارض وا!طراف -.454المادة 
  .  وما بعدھا511لذلك مقتض كما قيل في المادة 

في الحالة المنصوص عليھ�ا ب�الفقرة ا!ول�ى الضبط ويسلم ا?ستدعاء إلى المعارض بواسطة كاتب 
ة م��ضمونة الوص��ول إذا ك��ان ل��ه عن��وان كم��ا يمك��ن أي��ضا أن يوج��ه إلي��ه بواس��طة رس��ال. 453م��ن الم��ادة 

  .بريدي في الحالة الواردة في الفقرة الثانية من نفس المادة

مھم�ا ،  إذا لم يحضر المعارض في التاريخ المح�دد ل�ه، تعتبر المعارضة كأن لم تكن-.554المادة 
  . كانت الطريقة التي وقع عليھا ا?ستدعاء

لى المحكمة فإن القضية يحكم فيھا من جدي�د ح�سب م�ا أما إذا حضر أو كان ممث2 أو وجه مذكرة إ
  .ورد في ھذا الفصل

  في محكمة ا0ستئناف : الفصل الثاني

  في استئناف قرارات المحكمة الجنائية : القسم ا�ول
الجنائي��ة أم��ام محكم��ة م��ادة الطع��ن با?س��تئناف ف��ي ا!حك��ام ال��صادرة ف��ي ج��وز الي -.456الم��ادة 

  . ا?ستئناف في تشكيلة خاصة
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 اس�تئناف 463 للمتھم والنيابة العامة والطرف المدني والمسئول مدنيا وفقا لمقتضيات الم�ادة يجوز
  .القرارات الباتة في ا!صل الصادرة عن المحاكم الجنائية

 ? يجوز لمحكمة ا?ستئناف وھي تبت في استئناف الدعوى العمومية، بناء على -.457المادة 
  .ال ھذا ا!خيرطلب المتھم وحده، أن تسيء ح

  .وما بعدھا 464 تسري على آجال الطعن با?ستئناف وآثاره مقتضيات المواد -.458المادة 

 تنظر في الطعن با?ستئناف في القرارات الصادرة عن المحكمة الجنائية الغرفة -.459المادة 
ون الغرفة الجزائية بمحكمة ا?ستئناف وھي في تشكيلة خاصة تضم خمسة قضاة، ث2ثة منھم يكون

الجزائية بمحكمة ا?ستئناف، با�ضافة إلى قاضيين معينين من طرف رئيس محكمة ا?ستئناف في بداية 
  .كل سنة قضائية، بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة

 تبت الغرفة الجزائية لمحكمة ا?ستئناف في تشكيلتھا الخاصة في القضايا الجنائية -.460المادة 
  .بقرارات نھائية

بعد ت2وة القرار يشعر الرئيس المتھم أن له ابتداء من يوم صدور القرار أجل شھر للطعن 
  .بالنقض

 تطبق على ا�جراءات أمام محكمة ا?ستئناف في الميدان الجنائي المقتضيات -.461المادة 
  .المتعلقة با?ستئناف في مادة الجنح في كل ما ? يتعارض مع مقتضيات ھذا القسم

   في مادة الجنحفي ا0ستئناف: ثانيالقسم ال

  في ممارسة حق ا0ستئناف: الفرع ا�ول
طع��ن با?س��تئناف ف��ي ا!حك��ام ال��صادرة ف��ي م��ادة الج��نح طبق��ا لل��شروط ج��وز ال ي-.624الم��ادة 

  .والتحفظات الواردة في المواد التالية

  .محكمة ا?ستئنافأمام الغرفة الجزائية بيقدم ا?ستئناف 

  :ا يتعلق بالدعوى العمومية فإن حق ا?ستئناف يختص به فيم-.463المادة 

  المتھم؛ •

  وكيل الجمھورية؛ •

  ؛ لدى محكمة ا?ستئنافالمدعي العام •

  .ة في الحالة التي تمارس فيھا الدعوى العموميةوميما�دارات الع •

ني��ة أم��ا فيم��ا يتعل��ق بال��دعوى المدني��ة ف��إن ح��ق ا?س��تئناف ? يوج��د إ? إذا ك��ان مق��دار الطلب��ات المد
 أوقية وذلك ما لم يكن أحد ا!شخاص المذكورين ف�ي الفق�رة ال�سابقة ق�د )300000(ث2ثمائة ألف يتجاوز 

  :قدم طلب استئناف أصلي، ويختص به

  المتھم؛ •

  المسئول مدنيا؛ •

  .الطرف المدني •

 فإن ا?ستئناف يجب أن يقدم في أجل خمسة 704 فيما عدى الحالة الواردة في المادة -.644المادة 
يسري ھذا ا!جل بالنسبة لJطراف ابتداء من يوم صدور الحكم إذا كان حضوريا ومن . يوما) 15(شر ع

  . مھما كانت طريقته إذا كان الحكم شبه حضوري أو صدر غيابياب2غيوم ا�
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 إذا قدم أحد ا!طراف ا?ستئناف في ا!جل المذكور أع2ه يكون لJط�راف اWخ�رين -.654المادة 
  .أيام ليقدموا استئنافاتھم) 5(ته خمسة أجل إضافي مد

ف�ي كم المتعلقة بالحبس ا?حتي�اطي للم�تھم امحال اءسؤأوامر رتكون قابلة ل2ستئناف  -.664المادة 
  . نفس الظروف التي تقبله بھا أوامر قاضي التحقيق

رة  والفق�215إل�ى  211و، 198 إل�ى 195 في ا?ستئناف طبقا لما ورد في المواد من جري الحكمي
  . صالحة للتطبيق185ا!خيرة من المادة 

المحكم�ة الت�ي أص�درت الحك�م ض�بط  يجب أن يقدم التصريح با?ستئناف لدى كتاب�ة -.674المادة 
 وإذا ك�ان الم�ستأنف ? .والمستأنف نفسه أو من محاميهالضبط المطعون فيه، ويجب أن يوقع عليه كاتب 

  .إلى ذلكالضبط يستطيع أن يوقع يشير كاتب 

ولكل ش�خص الح�ق ف�ي أن يأخ�ذ ن�سخة . يسجل التصريح با?ستئناف في سجل عمومي معد لذلكو
  .منه

إذا كان المتھم والمسئول مدنيا والطرف المدني يوجدون خارج مقر المحكمة ف�إن لھ�م الح�ق أي�ضا 
ات إلى وصولھا ف�ي س�جل ا?س�تئنافالضبط في أن يطلبوا ا?ستئناف بواسطة رسالة أو برقية يشير كاتب 

  .ويعتبر ا?ستئناف واقعا في تاريخ إيداع الرسالة أو البرقية لدى مكتب المرسل. المحكمةب

المحكم��ة ف��ي ض��بط  يج��وز إي��داع عري��ضة تت��ضمن أس��باب ا?س��تئناف ل��دى كتاب��ة -.684الم��ادة 
  .  من طرف المستأنفاويوقع عليھ. المواعيد المنصوص عليھا للتصريح با?ستئناف

دى محكم�ة وكيل الجمھورية إلى النياب�ة العام�ة ل�طرف  أوراق الملف من وترسل العريضة وكذلك
  .?ستئناف في أقصر مھلةا

ض�بط استئنافه بواسطة تصريح لدى كتابة كمة ا?ستئناف حلدى م يقدم المدعي العام -.694المادة 
  .محكمة ا?ستئناف في أجل شھر ابتداء من يوم النطق بالحكم

 ا?ستئناف وحتى البت في ا?ستئناف، وذل�ك م�ع مراع�اة أمدحكم أثناء  يوقف تنفيذ ال-.704المادة 
  .467 و431 و425والمواد  424الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 

 ? يقب��ل اس��تئناف ا!حك��ام ال��صادرة ف��ي ا!ح��داث العارض��ة وال��دفوع إ? بع��د الحك��م -.714الم��ادة 
  .ك الحكمالصادر في ا!صل وفي الوقت نفسه مع استئناف ذل

من تلقي ا?ستئناف ضد ھ�ذه ا!حك�ام يمك�ن لJط�راف أن يتوجھ�وا الضبط وفي حالة امتناع كاتب 
أن ي��سجل طل��ب ال��ضبط س��اعة إل��ى رئ��يس المحكم��ة ال��ذي ي��أمر كات��ب ) 48(ف��ي ظ��رف ثم��ان وأربع��ين 

  . الضبطا?ستئناف أو يقر امتناع كاتب 

  .وقرار الرئيس في ھذا غير قابل !ي طعن

تصريحا با?ستئناف فھ�و مل�زم ب�أن يخب�ر ب�ه ف�ورا وكي�ل الضبط  عندما يتسلم كاتب -.724المادة 
  .الجمھورية

ه إل��ى ك��ل ا!ط��راف المعني��ين بلغ��عن��دما يرف��ع إل��ى عل��م النياب��ة العام��ة أن��ه ق��دم اس��تئناف رئي��سي ت
 محكم�ة يوم�ا ابت�داء م�ن التبلي�غ ليق�دموا م�ذكرات إل�ى) 15(وتخبرھم ب�أن لھ�م مھل�ة ق�درھا خم�سة ع�شر 

  .ا?ستئناف، كما تخبر محامي ا!طراف بواسطة رسالة مضمونة الوصول

ل القضية إلى محكمة ا?ستئناف في الحدود الت�ي تعينھ�ا ص�حيفة ا?س�تئناف وم�ا ا تح-.734المادة 
  . 479المادة طبقا لمقتضيات تقتضيه صفة المستأنف 

حتوي�ات الحك�م يج�ب علي�ه أن يب�ين ر استئنافه في أجزاء من مصغير أن الطرف الذي يريد أن يح
  .بصراحة ھذه ا�رادة في عريضة ا?ستئناف
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  في تشكيل محكمة ا0ستئناف في مادة الجنح:  الثانيفرعال
  .م القضائي تشكيل محكمة ا?ستئناف في مادة الجنحينظتحدد قانون الي -.744المادة 

  لجنحفي ا?جراءات أمام محكمة ا0ستئناف في مادة ا:  الثالثقسمال
القواع���د المق���ررة لمحكم���ة الج���نح أم���ام محكم���ة ا?س���تئناف م���ا ل���م تخ���الف تطب���ق  -.754الم���ادة 

  . التاليةمقتضياتال

  . من أحد المستشارين يفصل في ا?ستئناف في الجلسة بناء على تقرير شفوي-.764المادة 

 ان في ھذوتقلن المعووالمتھممقر محكمة ا?ستئناف ي في أصلموطن ا!طراف الذين لھم يستدعى 
يمكنھم أن يوجھوا مذكرات إلى  اWخرينJطراف بالنسبة لو. أيام قبل تاريخ الجلسة) 3(بث2ثة المقر 

  . أو يمثلون من طرف محام472الفقرة الثانية من المادة طبقا لمقتضيات المحكمة 

ل�ذين ل�م ھم اض�دو يكون قرار محكمة ا?س�تئناف دائم�ا ح�ضوريا إ? بالن�سبة لJط�راف الم�ستأنف 
  .472يحصل لھم العلم شخصيا بالتبليغ المقرر في الفقرة الثانية من المادة 

  .أما الشھود ف2 يستمع إليھم إ? إذا أمرت المحكمة بذلك .يستجوب المتھم عند ما يمثل في الجلسة

ھم، وإذا تع��دد ض��دالم��ستأنفون فالم��ستأنف : ي��ستمع إل��ى أط��راف الق��ضية ح��سب الترتي��ب الت��الي
  . ھم استمع إليھم حسب الترتيب الذي يقرره الرئيسضدفون والمستأنف المستأن

  .ويكون المتھم ومحاميه دائما آخر من يتكلم

 إذا رأت محكمة ا?ستئناف أن ا?ستئناف قد تأخر رفع�ه أو ك�ان غي�ر ص�حيح ش�ك2 -.774المادة 
  .قررت عدم قبوله

ا عل��ى أس��اس ق��ضت بتأيي��د الحك��م إذا رأت أن ا?س��تئناف، رغ��م كون��ه مقب��و? ش��ك2، ل��يس قائم��
وف�ي كلت�ا الح�التين يل�زم الم�ستأنف بالم�صاريف م�ا ل�م يك�ن ا?س�تئناف ص�ادرا م�ن النياب�ة . المطعون فيه

  .إذ ذاك على الخزينةتحمل العامة فإن المصاريف 

 يجوز لمحكمة ا?ستئناف، بناء على استئناف النيابة العام�ة، أن تق�ضي بتأيي�د الحك�م -.784المادة 
ولك�ن ل�يس لھ�ا إذا ك�ان ا?س�تئناف مرفوع�ا م�ن . و إلغائه كليا أو جزئي�ا ل�صالح الم�تھم أو لغي�ر ص�الحهأ

و? يجوز لھا إذا كان ا?ستئناف مرفوعا من . المتھم وحده أو من المسئول مدنيا أن تسيء حالة المستأنف
  .ليهإالطرف المدني وحده أن تعدل الحكم على وجه يسيء 

 ولك��ن ل��ه أن يطل��ب زي��ادة ،م��دني ف��ي دع��وى ا?س��تئناف أن يق��دم طلب��ا جدي��داو? يج��وز للط��رف ال
  . الدرجة ا!ولىالتعويضات بالنسبة للضرر الذي لحق به منذ صدور حكم محكمة 

 إذا كان تعديل الحكم راجعا إلى أن محكمة ا?س�تئناف رأت أن�ه ل�يس ثم�ة جناي�ة و? -.794المادة 
ست ثابت�ة و? تمك�ن ن�سبتھا للم�تھم فإنھ�ا تق�ضي كم�ا قي�ل ف�ي الم�ادتين جنحة و? مخالفة أو أن الواقعة لي�

  .438 و436

 الحك�م راجع�ا إل��ى أن محكم�ة ا?س�تئناف رأت أن الم�تھم ي�ستفيد م��ن لديع� إذا ك�ان ت-.804الم�ادة 
  .434المادة مقتضيات عذر معف من العقاب التزمت بتطبيق 

 محكمة ا?ستئناف قد رأت أن الواقعة ? تك�ون إ?  إذا كان إلغاء الحكم راجعا إلى أن-.814المادة 
  .مخالفة قضت بالعقوبة وفصلت في الدعوى المدنية عند ا?قتضاء

 أن الواقع�ة بطبيعتھ�ا  إذا كان إلغاء الحكم راجع�ا إل�ى أن محكم�ة ا?س�تئناف ق�د رأت-.824المادة 
 العام�ة لتج�ري ف�ي ش�أنھا م�ا  عقوبة جنائية ق�ضت بع�دم اخت�صاصھا وأحال�ت الق�ضية إل�ى النياب�ةحقتست
  . تراه
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 ض��د ق��بضي قرارھ��ا نف��سه أم��ر إي��داع أو ويج��وز لھ��ا، بع��د ا?س��تماع للنياب��ة العام��ة، أن ت��صدر ف��
  .المتھم

? بحي�ث  ي�ةقانونقت�ضيات إغف�ال لمب�سبب  والحكم بسبب خرق للقانون أتم إلغاء  إذا -.834المادة 
 تب�ت وJص�ل تت�صدى لبط2ن فإن محكمة ا?س�تئناف غفال الا�خرق أو ذلك ال نترتب عويمكن تداركه 

 .هفي

  في الحكم في المخالفات: الباب الثالث

  في اختصاص محكمة المخالفات: الفصل ا�ول
  . تختص محكمة المخالفات بالحكم في المخالفات-.844المادة 

 آ?ف ع�شرةبغرام�ة أق�صاھا وش�ھر تعد مخالفات الجرائم التي يعاق�ب عليھ�ا بعقوب�ة ح�بس أق�صاه 
، س�واء وقع�ت م�صادرة لJش�ياء المحج�وزة أم ? ومھم�ا كان�ت  أو بإحدى العقوبتين فق�ط أوقية)10000(

  .قيمتھا

تعتبر أيضا مخالفات الج�رائم الت�ي يع�ضي الق�انون ص�راحة ا?خت�صاص فيھ�ا لمحكم�ة المخالف�ات 
  .مھما كانت العقوبة المقررة

بالب�ت ف�ي المخالف�ات الت�ي ارتكب�ت ف�ي دائ�رة  تختص محكمة المخالفات دون سواھا -.854المادة 
  . اختصاصھا

  . على الحكم في الجرائم الداخلة في اختصاص محكمة المخالفات346 إلى 342تطبق المواد من 

  .من رئيس محكمة المقاطعة وكاتب ضبطمحكمة المخالفات تتشكل  -.864المادة 

تطب�ق مقت�ضيات الم�واد  الق�ضائي، مع ا?حتفاظ بالمقتضيات المنصوص عليھ�ا ف�ي ق�انون التنظ�يم
  . على محكمة المخالفات359 إلى 357

  في الغرامة الجزافية: الفصل الثاني
 في جميع المواد وعندما تعاين مخالفة من طرف عون له ص2حية تحرير المحاضر -.874المادة 

  .ومفيمكن للمخالف أن يقدم لھذا العون غرامة جزافية يحدد قدرھا وكيفية تحصيلھا بمرس

المخالفة في محضر موجز ويتسلم الغرامة الجزافية ويعطي المخ�الف محرر المحضر يثبت العون 
  .وص2 عنھا

ويح�ل مح�ل الحك�م ا!ول لتحدي�د .  يقتضي دفع الغرامة الجزافية ا?عتراف بالمخالفة-.884المادة 
  .حالة العود

أو من محضر سابق يشير إلى  إذا ظھر من حكم نھائي صادر من محكمة المخالفات -.894المادة 
  .دفع غرامة اتفاقية أن المخالف في حالة عود يضاعف مبلغ الغرامة الجزافية عليه

غير أنه إذا كان المخالف في حالة .  تنقضي الدعوى العمومية بدفع الغرامة الجزافية-.904المادة 
 489 وص عليه ف�ي الم�ادةلم يتسلم ضعف الغرامة الجزافية المنصمحرر المحضر عود وإذا كان العون 

فإن للنيابة العامة أن تقدم القضية إلى محكمة المخالفات وتطلب تطبيق عقوب�ة إض�افية ف�ي الح�د ا!ق�صى 
  .القانوني

  : إن ا!عوان الذين لھم ص2حية تسلم الغرامات الجزافية ھم-.914المادة 

   والدرك؛شرطة الشرطة القضائية من الوك2ءضباط و .1
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 لبعض ا�دارات المنصوص عليھم بأسمائھم في قرار م�ن وزي�ر الع�دل بن�اء ا!عوان المحلفون .2
  .على اقتراح من الوزير التابعة له ھذه ا�دارات

  : في الحا?ت التالية499إلى  874المواد من مقتضيات  ? تطبق -.924المادة 

ا!م�وال إذا كانت المخالفة المثبتة تعرض مرتكبھا لتعويض ا!ضرار التي لحق�ت با!ش�خاص و .1
  ما لم يتخل المتضرر عن ھذا التعويض أو يرض بتسوية ودية؛

   المثبتة تعرض مرتكبھا لمصادرة بعض ا!شياء؛ةإذا كانت المخالف .2

  الغرامات الجزافية؛قبض إذا كان نص تشريعي أو تنظيمي خاص يمنع  .3

  .إذا وقع تحقيق قضائي .4

  : وما بعدھا944للمادة  يتابع المخالف أمام محكمة المخالفات طبقا -.934المادة 

  إذا امتنع من دفع الغرامة الجزافية؛ .1

  ؛492المادة  الثاني من بندالو 490في الحا?ت الواردة في المادة  .2

  .الغرامات الجزافيةقبض إذا أثبتت المخالفة من طرف عون ليست له ص2حية  .3

 عون ل�ه ال�ص2حية غير أنه في ھذه الحالة ا!خيرة يمكن لوكيل الجمھورية أن يحيل المحضر إلى
  .490 إلى 487ويأمره أن يقوم با�جراءات الواردة في المواد من 

  في تعھد محكمة المخالفات: الفصل الثالث
إحال�ة مباش�رة  تتعھد محكمة المخالفات بالجرائم الداخلة في اختصاصھا سواء بسبب -.944المادة 

 ح�ضور ا!ط�راف واس�طةسئول مدنيا أو بالمباستدعاء يسلم مباشرة للمتھم ومن طرف وكيل الجمھورية 
  .قاضي التحقيق أو المحكمة العلياأو إحالة من طرف  348في الظروف المنصوص عليھا في المادة 

  . في ا�جراءات أمام محكمة المخالفات401 إلى 743 تطبق المواد من -.954المادة 

  في التحقيق النھائي أمام محكمة المخالفات: الفصل الرابع
 يجوز للرئيس قبل يوم الجلسة، بناء على طلب النيابة العامة أو الط�رف الم�دني، أن -.964المادة 

 ال�سرعة هتطلبتوأن يحرر أو يكلف بتحرير محاضر وأن يأمر بإجراء ما ا!ضرار يقدر أو يكلف بتقدير 
  .من أعمال

حكم��ة  عل��ى ا�ج��راءات أم��ام م673 و653 إل��ى 593الم��واد م��ن مقت��ضيات  تطب��ق -.974الم��ادة 
  .المخالفات

 المتعلق�ة بالقي�ام ب�الحق 843 إل�ى 773 تطبق أي�ضا القواع�د المق�ررة ف�ي الم�واد م�ن -.498المادة 
 وفي المواد 513 المتعلقة بإقامة الدليل مع التحفظ الوارد في المادة 416 إلى 386المدني وفي المواد من 

  . المتعلقة بالحكم420 والمتعلقة بمناقشة ا!طراف وفي المادة 419 إلى 416من 

 تثبت المخالفات إم�ا بمحاض�ر أو تق�ارير وإم�ا ب�شھادة ال�شھود ف�ي حال�ة ع�دم وج�ود -.499المادة 
  .تقارير مثبتة لھا محاضر أو

 ال��شرطة الق��ضائية أو الموظف��ون أو وك��2ءيؤخ��ذ بالمحاض��ر والتق��ارير الت��ي يحررھ��ا ض��باط و
ين خول لھم القانون سلطة معاين�ة المخالف�ات ك�دليل مھام الشرطة القضائية والذبعض ا!عوان المكلفون ب

إثبات إلى أن يقوم الدليل العكسي على ما تضمنته فيما عدى الحا?ت التي ينص فيھا القانون على خ2ف 
  .ذلك
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  .? يجوز أن يقام الدليل على العكس إ? بالكتابة أو بشھادة الشھود

محكم�ة المخالف�ات ال�ذي رئ�يس  ق�ام بإجرائ�ه جراء تحقيق إضافيإ إذا اقتضى الحال -.500المادة 
  .167 إلى 153يتمتع بالص2حيات المقررة في المواد من 

وتق�ضي عن�د .  إذا رأت محكمة المخالف�ات أن الواقع�ة تك�ون مخالف�ة نطق�ت بالعقوب�ة-.501المادة 
  .424 الفقرتين الثانية والثالثة من المادة قتضياتا?قتضاء في الدعوى المدنية طبقا لم

 إذا رأت محكمة المخالفات أن الواقعة تكون جناية أو جنحة قضت بعدم اخت�صاصھا -.502المادة 
  .إلى النيابة العامة ?تخاذ ما تراه مناسباالملف  تحالأو

أن الواقعة ? تكون أية جريمة أو كانت الواقعة غير ثابتة المخالفات  إذا رأت محكمة -.503المادة 
  .ت ببراءتهأو غير منسوبة للمتھم قض

 إذا كان المتھم يستفيد من أي عذر يعفيه من العقاب قضت المحكمة بإعفائ�ه وتف�صل -.504المادة 
  .501عند ا?قتضاء في الدعوى المدنية كما ورد في المادة 

 إلى 334المواد من مقتضيات  تطبق على إجراءات التقاضي أمام محكمة المخالفات -.505المادة 
ريف الق�ضائية والرس�وم ورد ا!ش�ياء الموض�وعة تح�ت ت�صرف الق�ضاء وص��يغة  المتعلق�ة بالم�صا446

  .ماحكا!

 المتعلق�ة بح�ضور 743 إلى 693المواد من مقتضيات  تطبق أمام محكمة المخالفات -.506المادة 
  . وتمثيل المتھم والمسئول مدنيا والمؤمن على المسئولية

دب للح�ضور ت الغرامة جاز للمتھم أيضا أن ينغير أنه إذا كانت المخالفات ? تستوجب غير عقوبة
  .عنه وكي2 خاصا

 المتعلقت�ين ب�إب2غ ا!حك�ام والم�واد م�ن 484 و474الم�ادتين مقتضيات  تطبق أيضا -.507المادة 
  . المتعلقة بالمعارضة455 إلى 449

  في استئناف أحكام محكمة المخالفات: الفصل الخامس
حكام ال�صادرة ف�ي م�ادة المخالف�ات ا!ش�خاص المعين�ون ف�ي حق استئناف ا!ب يتمتع -.508المادة 

  . مع مراعاة القيود التالية463المادة 

? يمكن للمتھم أن يطلب ا?ستئناف إ? إذا حكم بعقوبة حبس أو مصادرة ضده أو طلب ذل�ك أو إذا 
  . أوقية)300000(  ث2ثمائة ألفكانت الطلبات المدنية المقدمة للمحكمة تتجاوز مبلغ

 لوكيل الجمھورية و? لOدارات العمومية أن ي�ستأنفوا إ? إذا حك�م أو طل�ب الحك�م بعقوب�ة جوز ي?
  .حبس أو مصادرة

غي��ر أن��ه إذا ق��دم أح��د ا!ط��راف طل��ب اس��تئناف ب��صفة قانوني��ة تك��ون الطلب��ات الفرعي��ة لJط��راف 
  .اWخرين مقبولة

محكم�ة الغرف�ة الجزائي�ة بلف�ات أم�ام استئناف ا!حك�ام ال�صادرة ف�ي م�ادة المخايرفع  -.509المادة 
  . ا?ستئناف

  .465و 464يقدم ھذا ا?ستئناف في اWجال الواردة في المواد من 

تكون ا�ج�راءات والحك�م ف�ي ھ�ذا ا?س�تئناف وفق�ا ل�نفس ال�شكل ال�ذي تق�ع في�ه اس�تئنافات ا!حك�ام 
  .الجنحية

  .في مادة المخالفات على استئناف ا!حكام الصادرة 469 إلى 467وتطبق المواد من 
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 عل��ى ا!حك��ام ال��صادرة ع��ن مح��اكم 844 إل��ى 704الم��واد م��ن مقت��ضيات  تطب��ق -.510الم��ادة 
  .المخالفات

  تغاب-في ا0ستدعاءات وا?:  الرابعالباب
ا�دارات إذا كانت لھا ص2حية  وأات بعناية النيابة العامة ب2غ تقع ا?ستدعاءات وا�-.511المادة 

  .لعموميةممارسة الدعوى ا

يجب على كل موظف أو عون من أعوان الدولة أو من أعوان البلديات المكلفين بتبليغ استدعاء أو 
 قضائي أن يمتثل ما ج�اء ف�ي ھ�ذا التكلي�ف ف�ي أق�رب أج�ل أو يكل�ف ف�ي نف�س الظ�روف الم�وظفين ب2غإ

  .الموضوعين تحت سلطته بتنفيذه

  :جميع الحا?ت يكون ا?ستدعاء كتابيا، ويبين في -.512المادة 

  لشخص المستدعى التامة ومھنته ومقره ومحل إقامته؛الكاملة لھوية ال •

   أو شاھدا؛امدنيطرفا ما إذا كان متھما أو مسئو? مدنيا أو  •

  المحكمة المختصة؛ •

  . الجلسةكانتاريخ ووقت وم •

لق�انوني ع2وة على ذلك يشمل ا?ستدعاء الموجه للمتھم الوقائع مح�ل المتابع�ة وي�شير إل�ى ال�نص ا
   .الذي يعاقب عليھا

يب��ين ا?س��تدعاء الموج��ه إل��ى الم��سئول م��دنيا أو الط��رف الم��دني أو ال��شھود اس��م الم��تھم وطبيع��ة 
  .الجريمة

 ? تقل الفترة بين تاريخ ت�سليم ا?س�تدعاء للموج�ه إلي�ه والي�وم المح�دد لح�ضوره ف�ي -.513مادة ال
  : عنالجلسة

  تنعقد فيه الجلسة؛س الذي كان في الم يقطنىأيام إذا كان المستدع) 3(ث2ثة  •

   أيام إذا كان يقطن في نفس المقاطعة؛)8 (ثمانية •

  محاذية لھا؛و?ية أوفي الو?ية يوما إذا كان يقطن في نفس ) 15(خمسة عشر  •

  ؛التراب الوطنيشھر إذا كان يقطن في جھة أخرى من  •

  شھرين إذا كان يقطن في إفريقيا أو أوروبا؛ •

  .جزء آخر من العالمأي ا كان يقطن في أشھر إذ) 3(ث2ثة  •

 بأمر مسبب م�ن القاض�ي ف�ي حال�ة 513اWجال الواردة في المادة  يمكن أن تختصر -.514المادة 
  .ا?ستعجال إذا كانت السرعة وأمن المواص2ت تسمح بذلك

وف��ي ھ��ذه الحال��ة يج��ب أن يحت��وي ا?س��تدعاء عل��ى تعي��ين أج��ل الح��ضور م��ع ا�ش��ارة إل��ى أم��ر 
  .القاضي

  :514 و513 تطبق القواعد التالية إذا لم تحترم اWجال المقررة في المادتين -.515المادة 

  الطرف الذي لم يحضر يجب أن يستدعى من جديد؛ .1

الم��ادة وفق��ا لمقت��ضيات الط��رف ال��ذي يح��ضر ل��ه أن يطل��ب ت��أخير الق��ضية إل��ى جل��سة مقبل��ة  .2
344.  
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  : مكتوب يشير وجوبا إلىالقرارات القضائية بواسطةتبليغ  يقع -.516المادة 

  الھوية التامة للموجه إليه ومھنته ومقره أو محل إقامته؛ .1

  المحكمة التي أصدرت الحكم؛ .2

   وإذا اقتضى ا!مر رقمه؛بلغتاريخ الحكم الم .3

  خ2صة منطوق ھذا الحكم؛ .4

 .وجود وعدم وجود طريقة من طرق الطعن ضد ھذا الحكم وأجل الطعن إن كان موجودا .5

  .التبليغ مصحوبة بوثيقة بلغة من الحكم المتسلم للمعني نسخ

  : في نسختينتبليغات تحرر ا?ستدعاءات وال-.517المادة 

  واحدة معدة للتوجيه للمرسل إليه؛ •

ا!خرى معدة !ن تعاد إلى النيابة العامة المرس�لة بع�د التحق�ق م�ن ظ�روف وص�ول الن�سخة  •
  .ا!ولى إلى المعني

ت والتبليغات سواء بواسطة عون من المحكمة أو عدل منفذ أو  يقع تسليم ا?ستدعاءا-.518المادة 
وفي ھذه الحالة ا!خيرة فإن السلطة المكلفة تقوم بنفسھا بتسليم ا?ستدعاء أو . السلطة ا�دارية أو الشرطة

  .التبليغ أو تعين عونا من ا�دارة أو القوة العمومية للقيام بذلك تحت مراقبتھا ومسئوليتھا

يجب على العون المكلف بتسليم ا?ستدعاء أو التبليغ أن يب�ذل ك�ل العناي�ة لك�ي ي�سلم  -.519المادة 
  .الوثيقة إلى المعني نفسه

 إذا لم يوجد المعني ? في موطنه و? في محل إقامته و? في محل عمله يمكن للعون -.520المادة 
 إلى قريب ته أو محل عمله أوأن يسلم ا?ستدعاء إلى الشخص الذي يجده في مقر المستدعى أو محل إقام

  .القريةلرئيس أو البلدية  لعمدة للمعني وإ? مهيأو جار له يقبل تسل

ر نھائي�ا مق�ره أو ّ إذا كان المرسل إليه ا?ستدعاء أو التبلي�غ غائب�ا لم�دة طويل�ة أو غي�-.521المادة 
ن أن يوج�د في�ه ويتح�ول محل إقامته يجمع العون المكلف بالتسليم جميع المعلومات عن المح�ل ال�ذي يمك�

وإذا ل�م ي�ستطع التح�ول يخب�ر ب�ذلك ال�سلطة الت�ي كلفت�ه وي�رد . إلى عين المكان ليضمن تسليم الوثيقة إليه
  .إليھا ا?ستدعاء أو التبليغ

 إذا لم يجد العون المكلف بتبليغ ا?ستدعاء في العنوان الذي حدد له أي ش�خص يقب�ل -.522المادة 
  .ا�داريةالدائرة يغ يسلم الوثيقة إلى العمدة أو رئيس تسلم ا?ستدعاء أو التبل

وھذه السلطة ملزم�ة ب�أن توص�ل الوثيق�ة إل�ى المرس�ل إلي�ه ف�ي أق�رب أج�ل مقاب�ل وص�ل يع�اد إل�ى 
  .النيابة العامة المرسلة

 إذا كان الموجه إليه ا?ستدعاء أو التبليغ ليس له مقر و? محل إقام�ة مع�روف يخب�ر -.523المادة 
  .لمكلف بالتبليغ وكيل الجمھورية ويسلمه الوثيقةالعون ا

وعن�د العث�ور علي�ه ي�سلمه . لبح�ث ع�ن المعن�يبالوكيل الجمھورية أن يكلف ضابط شرطة قضائية 
وفي جميع الحا?ت يثبت ال�ضابط أعم�ال البح�ث الت�ي ق�ام بھ�ا ف�ي مح�ضر . الضابط ا?ستدعاء أو التبليغ

  .يرسله بدون أجل إلى وكيل الجمھورية

 تسلم ا?ستدعاءات أو التبليغات المتعلقة بأشخاص يقيمون بالخارج للنيابة العامة لدى -.524مادة ال
أية سلطة أخ�رى تعينھ�ا ى لإإلى وزارة الخارجية أو بواسطة وزارة العدل المحكمة المتعھدة التي ترسلھا 

  .ا?تفاقيات الدبلوماسية
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 ف��إن الع��ون 524 إل��ى 519الم��واد م��ن  ف��ي جمي��ع الح��ا?ت المن��صوص عليھ��ا ف��ي -.525الم��ادة 
وھذا .  جذر الوثيقة الذي يجب أن يعاد إلى النيابة العامة المرسلةيالمكلف بتسليم ا?ستدعاء أو التبليغ يمل

  :الجذر عبارة عن شھادة تحتوي على المعلومات التالية

   وصفته؛ العوناسم .1

  التسليم؛تاريخ تسليم الوثيقة أو الظروف الدقيقة التي منعت من ھذا  .2

  اسم الشخص الذي تسلم الوثيقة؛ .3

   وجھت إليه وصفة الشخص الذي تسلمھا؛الذيكانت الوثيقة سلمت إلى شخص غير إذا  .4

  .كل المعلومات التي قد تسمح باكتشاف المعني عند ا?قتضاء .5

. وتوقع شھادة التسليم من طرف العون المكلف بتسليمھا والشخص الذي تسلم ا?س�تدعاء أو التبلي�غ
  .ا كان الشخص ? يحسن ا�مضاء يشار إلى ذلكإذ

إذا تمت ا�جراءات المنصوص عليھا بالفقرتين السابقتين يقوم العون المكلف بت�سليم ا?س�تدعاء أو 
 وھ�ذه ال�سلطة ملزم�ة ،التبليغ بتسليم النسخة المعدة !ن تعاد إلى النيابة العامة المرسلة للسلطة التي عينته

  .بإرسالھا بدون أجل

 إذا كان العون المكلف بتبليغ ا?ستدعاء أو التبليغ أمي�ا ف�إن الم2حظ�ات المق�ررة ف�ي -.526ادة الم
  . تثبتھا السلطة التي عينته بناء على تقرير شفھي من العون 525 ا!ول من المادة بندال

 وإذا ك�ان ھ�ذا الع�ون ?. توقع ھذه السلطة معه على ھ�ذه الوثيق�ة وت�ضع عليھ�ا خاتمھ�ا الرس�مي و
  .يحسن ا�مضاء يشار إلى ذلك

مأتي ألف إلى  )00020(عشرين ألفا  يعاقب بالحبس من شھر إلى سنة وبغرامة من -.275المادة 
أوقية أو بإحدى ھاتين العقوبتين فقط كل موظف أو عون من أعوان الدولة أو البلديات يكلف  )200000(

ظات كاذبة أو يقدم تصاريح كاذبة بقصد تسجيلھا  يكتب فيه عامدا م2حتبليغبإرسال أو تسليم استدعاء أو 
 م�ن 36ويمك�ن ع�2وة عل�ى ذل�ك أن يح�رم م�ن الحق�وق ال�واردة ف�ي الم�ادة . في شھادة تسليم ھذه الوثيق�ة

  .القانون الجنائي لمدة خمس سنوات على ا!كثر

ج��ه إلي��ه  إذا ك��ان المرس��ل إلي��ه ا?س��تدعاء أو التبلي��غ ل��ه عن��وان بري��دي يمك��ن أن تو-.285الم��ادة 
  .الوثيقة بواسطة رسالة مضمونة مع ا�شعار بالوصول

 ،كلم��ا ك��ان ذل��ك ممكن��ا ف��إن عن��وان المرس��ل إلي��ه ورق��م ال��ضمان يكتب��ان عل��ى ظھ��ر الوثيق��ة نف��سھا
  .صق أو بأية وسيلة أخرى?وتطوى بطريقة ? يظھر منھا محتواھا وتلف بواسطة شريط من ورق 

لبريد يلحق بنسخة الوثيقة المحتفظ بھ�ا ل�دى النياب�ة العام�ة إن ا�شعار بالوصول المعاد من طرف ا
  .525المرسلة ويحل ھذا ا�شعار بالوصول محل الشھادة المنصوص عليھا في المادة 

  ا0ستثنائيةفي طرق الطعن  :الكتاب الثالث

  في الطعن بالنقض: الباب ا�ول

  في القرارات القابلة للطعن وشروطه: الفصل ا�ول
 يمك��ن أن تلغ��ى الق��رارات وا!حك��ام النھائي��ة ال��صادرة ف��ي م��ادة الجناي��ات والج��نح -.295الم��ادة 

ثر الطعن ب�النقض المق�دم م�ن ط�رف النياب�ة العام�ة أو الط�رف ال�ذي ت�ضرر منھ�ا ف�ي حال�ة إوالمخالفات 
  .  وذلك طبقا للتفاصيل الواردة فيما بعد،خرق القانون
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  .لمحكمة العليابالنقض أمام ايقدم الطعن 

  .عشر يوما) 15( إن أجل الطعن بالنقض خمسة -.305ادة الم

 وابتداء م�ن ي�وم التبلي�غ، ،يبدأ ھذا ا!جل بالنسبة لJطراف من يوم صدور الحكم إذا كان حضوريا
مھما كانت طريقته، إذا كان الحكم شبه حضوري، ومن اليوم الذي تصبح فيه المعارضة غي�ر مقبول�ة إذا 

  . كان الحكم غيابيا

  .ھذا ا!جل بالنسبة للنيابة العامة في جميع الحا?ت من يوم صدور الحكمو يبدأ 

يبقى المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحري�ة رھ�ن ا?عتق�ال إذا ك�ان محبوس�ا احتياطي�ا،  -.315المادة 
غير أنه يفرج عن�ه بمج�رد انق�ضاء العقوب�ة . وذلك أثناء أجل الطعن بالنقض أو في حالة تقديم ھذا الطعن

  .وم بھا عليهالمحك

يفرج كذلك في الحال عن المتھمين المحكوم ببراءتھم أو بإعفائھم أو بسقوط الدعوى العمومي�ة ف�ي 
حقھم أو المحكوم عليھم بعقوبة سالبة للحرية وموقوف�ة التنفي�ذ أو بغرام�ة فق�ط، وذل�ك ب�الرغم م�ن الطع�ن 

  .بالنقض

ذ التعويضات المدنية الت�ي يحك�م بھ�ا عل�ى ? يوقف الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا أو أجله تنفي
  .المحكوم عليه

 ? يقبل الطعن بالنقض في ا!حكام الصادرة ف�ي الم�سائل العارض�ة وال�دفوع إ? بع�د -.325المادة 
  .صدور الحكم في ا!صل ومع الطعن بالنقض ضد ھذا الحكم

راف أن يرجع�وا ف�ي من تلقي الطعن ض�د ھ�ذه ا!حك�ام يمك�ن لJط�الضبط وفي حالة امتناع كاتب 
بت�سجيل ال�ضبط كات�ب ال�رئيس وي�أمر . س�اعة) 48(ذلك إلى رئ�يس المحكم�ة ف�ي ظ�رف ثم�ان وأربع�ين 

  .  الضبطالتصريح بالطعن أو يؤكد امتناع كاتب

  .? يقبل قرار الرئيس بھذا الشأن أي طعن

ر إليھ�ا ف�ي الم�ادة أن يطعن فورا في ا!حكام الم�شالدى المحكمة العليا  للمدعي العام -.335المادة 
532.  

 ? يمكن طلب الطعن بالنقض ضد الق�رار ال�صادر ع�ن غرف�ة ا?تھ�ام با�حال�ة عل�ى -.534المادة 
  .المحكمة الجنائية إ? من طرف المتھم أو محاميه والنيابة العامة

  في أشكال الطعن: الفصل الثاني
المحكم�ة الت�ي أص�درت ط ض�بكات�ب ب�النقض أم�ام  يج�ب أن يق�ع الت�صريح ب�الطعن -.355المادة 

والط�اعن ال�ضبط يجب أن يكون التصريح بالطعن موقعا من طرف كاتب . القرار المطعون فيهالحكم أو 
وإذا كان .  الضبطكاتبطرف  وفي الحالة ا!خيرة يرفق التوكيل بالمحضر المحرر من .يهنفسه أو محام

  .إلى ذلكالضبط الطاعن ? يستطيع التوقيع يشير كاتب 

  .لتصريح في سجل عمومي معد لذلك، ولكل شخص الحق في الحصول على نسخة منهيسجل ا

غير أنه إذا كان ا!طراف موجودين خارج مقر المحكمة التي أصدرت الحك�م يمك�ن لھ�م أي�ضا أن 
ت�اريخ وص�ولھا ف�ي س�جل الطع�ون ب�النقض ال�ضبط يقدموا طعنھم في شكل رسالة أو برقية يسجل كات�ب 

  .الطعن واقعا من تاريخ إيداع الرسالة أو البرقية في مكتب البريد المرسلويعتبر . لدى المحكمة

تع�رض تح�ت طائل�ة  أوقي�ة )0003(ث2ث�ة آ?ف ق�دره رس�ما  على الطاعن أن يودع -.365المادة 
من مكت�ب الت�سجيل التي تلقت تصريحه بالطعن وص2 الضبط ويجب عليه أن يقدم لكتابة . طعنه للرفض
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يوم�ا م�ن ت�اريخ تقديم�ه لطل�ب الطع�ن أو ف�ي أج�ل أق�صاه ) 15( ظ�رف خم�سة ع�شر بدفع ھذا المبلغ ف�ي
  .540تاريخ إيداع المذكرة المنصوص عليھا في المادة 

  : الرسم غير أنه يعفى من إيداع-.375المادة 

  المحكوم عليھم بالحبس من أجل جنحة أو مخالفة؛ .1

لمنطقة ا�دارية الموجود فيھ�ا البلدية أو امحصل ا!شخاص الذين يرفقون طلبھم بشھادة من  .2
عمدة البلدية أو ه شھادة من  وجودالبلدية وعند عدمعمدة مقرھم أنھم معفون من الضرائب وشھادة من 

حاكم المقاطعة أو رئيس المركز ا�داري الموجود فيه مقرھم أو من ط�رف مف�وض ال�شرطة، وتثب�ت 
  ؛رسمھذه الشھادة أنھم نظرا لفقرھم ? يمكنھم إيداع ال

  . من العمرسنة) 18(ثماني عشر لم يتموا القصر الذين  .3

  :الرسم يعفى في نفس الوقت من إيداع -.385المادة 

  المحكوم عليھم بعقوبة جنائية؛ •

  .ا!عوان العموميون بالنسبة للقضايا التي تعنى مباشرة ا�دارة وأموال الدولة •

 للحري�ة وال�ذين ھ�م غي�ر معتقل�ين  يحرم من حق الطعن المحكوم عليھم بعقوبة سالبة-.395المادة 
  .إذا لم يعفھم القانون من ھذه العقوبة أو لم يمنحوا ا�فراج المؤقت بضمانة أو بدونھا

ه وق��ت الن��داء عل��ى أق��صاالمؤق��ت إل��ى المحكم��ة العلي��ا ف��ي أج��ل إف��راجھم ويبع��ث بوثيق��ة حب��سھم أو 
  .القضية

 م�دير اهف�ي مق�ر المحكم�ة العلي�ا ويتلق�أن يثبت أن�ه تق�دم لل�سجن بالنقض يكفي لقبول طلب الطاعن 
  . لدى المحكمة العلياالسجن بأمر من المدعي العام

 يتحتم على طالب الطع�ن ب�النقض أن ي�ودع م�ذكرة موقع�ة م�ن طرف�ه أو م�ن ط�رف -.405المادة 
الت�ي تلق�ت ت�صريحه ب�الطعن س�واء ك�ان ذل�ك ف�ي نف�س الوق�ت م�ع الت�صريح ال�ضبط محامي�ه ل�دى كتاب�ة 

  . وص2 عن ھذا ا�يداعالضبط ويعطيه كاتب . ي أجل شھر ابتداء منهالسابق أو ف

تحتوي ھذه المذكرة على جميع وسائل النقض وتشير إلى كل النصوص القانونية التي يثير الطالب 
ويجب أن ترفق ھذه الم�ذكرة بع�دد م�ن الن�سخ يناس�ب ع�دد .  وليس له أن يقدم بعدھا وسائل جديدة.خرقھا

في القضية، ويفصل الرئيس بدون أجل إذا اقتضى ا!مر ذلك في ال�صعوبات المتعلق�ة ا!طراف المعنيين 
  .ھاتبليغبعدد النسخ المودعة وب

يوما ابت�داء م�ن إي�داعھا إل�ى ا!ط�راف اWخ�رين ) 15( مذكرة الطاعن في ظرف خمسة عشر بلغت
  . 528 إلى 516 ويقع التبليغ طبقا لما ورد في المواد من .الذي تلقاھاالضبط بواسطة كاتب 

الطعن وال��ذي ل��م يت��سلم ن��سخة م��ن الم��ذكرة المقدم��ة كأس��اس للطع��ن أن يع��ارض ب��للط��رف المعن��ي 
يوما ابتداء من التبليغ المقرر في المواد من ) 15(القرار الصادر من المحكمة العليا في أجل خمسة عشر 

  .لحكمالمحكمة التي أصدرت اضبط  وذلك بواسطة تصريح يقدم لكتابة 564 إلى 562

 إ? بع�د إش�عار طال�ب ال�نقض 540 ? يبدأ أجل إيداع المذكرة المشار إليھا في المادة -.541المادة 
  .طرف كتابة الضبط أن القرار المطعون فيه قد تم تحريره ويوجد رھن إشارتهمن 

المحكم�ة الت�ي أص�درت الحك�م المطع�ون في�ه بت�رقيم وث�ائق المل�ف ضبط  يقوم كاتب -.425المادة 
 كما ي�صحب .يوما ابتداء من إيداع أو تسلم مذكرة الطاعن) 15(مضاء عليھا في ظرف خمسة عشر وا�

 ونسخة من وثيقة الطعن ونسخة من الحكم المطعون فيه ويحرر رسموثائق الملف بالمذكرة ووصل دفع ال
  .قائمة بكل ھذا
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غرام�ة مدني�ة ل�ضبط لا كات�ب 540الم�ادة لقواعد المقررة في ھذه الم�ادة وف�ي اعدم مراعاة يعرض 
  .ھا رئيس المحكمة العلياسلط أوقية ي)20000(عشرون ألف قدرھا 

لقاضي النيابة العام�ة ال�ذي يبع�ث ب�ه الضبط  عندما يصبح الملف جاھزا يقدمه كاتب -.435المادة 
  .المحكمة العلياضبط فورا إلى المدعي العام لدى المحكمة العليا وھذا ا!خير يحيله بدوره إلى كتابة 

  .التقريرإعداد يعين رئيس ھذه المحكمة مستشارا ليقوم ب

ض�بط  يمك�ن لJط�راف اWخ�رين غي�ر طال�ب الطع�ن أن يق�دموا م�ذكرات إل�ى كتاب�ة -.445المادة 
. 540المحكمة العليا في ظرف شھر بدءا من تاريخ التبليغ الذي وقع لھم طبق�ا للفق�رة الرابع�ة م�ن الم�ادة 

  . طراف مھلة إضافية بناء على طلبھم �يداع مذكراتھمغير أن للمستشار أن يمنح ا!

  . ا!طراف على المذكرات وعلى جميع وثائق الملف دون أن يتنازل عنھايع محامط2تم إي

  في أوجه النقض: الفصل الثالث
  :? يجوز أن يبنى الطعن بالنقض إ? على أحد ا!وجه التالية -.455المادة 

  عدم ا?ختصاص؛ -1

 تجاوز السلطة؛ -2

 مخالفة قواعد جوھرية في ا�جراءات؛ -3

 انعدام أو قصور ا!سباب؛ -4

 في وجه الطلب أو أحد طلبات النيابة العامة؛عدم البت  -5

تناقض القرارات القضائية الصادرة من جھات قضائية مختلفة في آخر درجة أو التناقض في ما  -6
 قضى به الحكم نفسه؛

 مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه؛ -7

 .ساس القانونيانعدام ا! -8

  .يجوز للمحكمة العليا أن تثير من تلقاء نفسھا ا!وجه السابقة الذكر

بتشكيلتھا الكامل�ة وفق�ا المحكمة ھيئة إذا لم تصدر من القرارات  يصرح ببط2ن ھذه -.465المادة 
قضاة لم يحضروا جميع جلسات القضية طرف أو إذا صدرت من  لما ھو منصوص في التنظيم القضائي

   .م يكونوا منوبين نيابة شرعيةل وأ

إذا خصصت عدة جلسات ل�نفس الق�ضية يفت�رض أن الق�ضاة ال�ذين ش�اركوا ف�ي إص�دار الق�رار ق�د 
  . حضروا كل ھذه الجلسات

ويصرح أيضا ببط2نھا إذا صدرت بدون أن يستمع للنيابة العامة إذا كانت ھ�ذه ال�شكلية مفروض�ة 
  .قانونا

رات وا!حكام النھائية إذا كانت ? تحتوي على تعلي�ل أو كان�ت  يصرح ببط2ن القرا-.475المادة 
ممارس�ة مراقبتھ�ا أو معرف�ة م�ا إذا ك�ان الق�انون ق�د احت�رم ف�ي م�ن لمحكم�ة العلي�ا مك�ن امعللة تعل�ي2 ? ي

طل�ب ف�أكثر م�ن طلب�ات ا!ط�راف أو النياب�ة العام�ة أو إغفال الب�ت ف�ي وكذلك الشأن عند . منطوق الحكم
  .هالبت فيا?متناع عن 

، و? تث��ار عي��وب ف��ي الم��ادة الجنائي��ةاخت��صاص المحكم��ة الجنائي��ة نھائي��ا يتح��دد  -.485الم��ادة 
ا�حالة الصادر من قاضي التحقيق نھائي�ا أوعن�دما تق�ع ا�حال�ة م�ن أمر ا�جراءات السابقة بعد ما يصبح 

  .غرفة ا?تھام
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فيھ�ا عل�ى الم�تھم إذا ص�در الحك�م بعقوب�ة  في المادة الجنائية وفي الحال�ة الت�ي يحك�م -.495المادة 
ھذه الجريمة فإنه يمكن إثارة بط2ن ھ�ذا الق�رار م�ن ط�رف النياب�ة العام�ة أو ر العقوبة المقررة قانونا لغي

  .الطرف المحكوم عليه

 وتتمتع النياب�ة العام�ة ب�نفس ا�مكاني�ة ض�د ق�رارات الب�راءة الم�شار إليھ�ا ف�ي الم�ادة -.505المادة 
  .ي القرار على عدم وجود نص قانوني جنائي، بينما ھو موجود فع2 إذا بن302

 عندما تكون العقوبة المصرح بھا مساوية للعقوبة المنصوص عليھا في القانون الذي -.515المادة 
أن يطل�ب إبط�ال الق�رار بن�اء عل�ى الغل�ط ف�ي ا?ست�شھاد ب�النص ط�رف ينطبق عل�ى الجريم�ة فل�يس !ي 

  .القانوني

ل�يس !ي أح�د أن يق�دم كوس�يلة نق�ض ع�دم اخت�صاص محكم�ة الج�نح أو المخالف�ات  -.525الم�ادة 
  .عندما تكون ھذه المحكمة قد تعھدت بقرار إحالة صادر من المحكمة العليا في غرفة المشورة

واع�د مق�ررة  المقام�ة علي�ه ال�دعوى بمخالف�ة أو انع�دام قط�رف يجوز !ي أحد أن يتمسك ض�د ال?
  .فطرلتأمين دفاع ذلك ال

  في التحقيق في الطعون وفي الجلسات: الفصل الرابع
  . تطبق القواعد المتعلقة بع2نية الجلسة وحفظ نظامھا أمام المحكمة العليا-.535المادة 

ويستمع إلى م2حظات محامي ا!طراف بعد تقديم التقرير .  التقارير في الجلسةتلى ت-.545المادة 
  . طلباتھاعند ا?قتضاء، وتقدم النيابة العامة

 إذا قدم الطعن ضد قرار صادر با�عدام فيجب على المحكم�ة العلي�ا أن تف�صل عل�ى -.555المادة 
  .أشھر ابتداء من وصول الملف إليھا) 3(الفور وبا!سبقية، وفي جميع الحا?ت قبل فوات أجل ث2ثة 

  في القرارات الصادرة من المحكمة العليا: الفصل الخامس
. المحكمة العليا قبل الفصل في ا!صل عما إذا كان الطعن قدم بصفة صحيحة تبحث -.565المادة 

  .وإذا رأت أن الشروط القانونية لم تتم تصدر حسب ا!حوال قرارا بعدم القبول أو قرارا بسقوط الحق

  . تصدر المحكمة العليا قرارا بأن ? وجه للمتابعة إذا أصبح الطعن ? موضوع له-.575المادة 

 إذا كان الطعن مقبو? ورأت المحكمة العليا أنه غير مبني على أساس صحيح تصدر -.855المادة 
  .قرارا برفضه

 فإن قرار عدم القبول أو 385 المنصوص عليھا في المادة مقتضيات مع ا?حتفاظ بال-.595المادة 
  . وبالمصاريفبالرسم سقوط الحق أو الرفض يدين الطاعن 

 أم رسما كانت ستحكم على الطاعن بالتابعة تقدر المحكمة العليا ما إذفي حالة الحكم بأن ? وجه للم
?.  

، وي��سجل الق��رار ال��ذي يثب��ت تخلي��ه مجان��ا، م��ا ل��م تق��رر رس��مبالبإرادت��ه ? يل��زم الط��رف المتخل��ي 
  .المحكمة العليا خ2ف ذلك

المح��اكم  عن��دما تلغ��ي المحكم��ة العلي��ا الحك��م المق��دم لھ��ا تحي��ل أص��ل الق��ضايا إل��ى -.605الم��ادة 
  .المختصة بھا

إذا قبلت الطعن المبني عل�ى ع�دم ا?خت�صاص أحال�ت الق�ضية إل�ى المحكم�ة المخت�صة الت�ي يج�ب 
  .عليھا أن تعينھا
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إذا حكمت بالنقض بسبب خرق القانون بينت النصوص التي وقع خرقھ�ا وأحال�ت الق�ضية إم�ا إل�ى 
  .نفس الدرجةمن مة أخرى إذا أمكن ذلك أو إلى محك ةمغايرتشكيلة  شكلةنفس المحكمة م

وفي جميع الحا?ت فإن محكمة ا�حالة ملزمة بالبت في ظرف شھر وبمراعاة قرار المحكمة العليا 
  .فيما يتعلق بالنقطة القانونية المثارة من طرف ھذه المحكمة

 الحكم المطعون فيه إذا ك�ان ال�بط2نجزءا من  إ? نقض يمكن للمحكمة العليا أن ? ت-.615المادة 
  .مقتضياته? يشوب إ? جزءا أو أكثر من 

أيام نسخة من القرار ) 3( تسلم إلى المدعي العام لدى المحكمة العليا في ظرف ث2ثة -.625المادة 
الذي أقر الطعن وأمر با�حالة إلى محكمة أخرى، وھذه النسخة توجه مع مل�ف ا�ج�راءات إل�ى القاض�ي 

  . لمحال إليھاالمكلف بالنيابة العامة لدى المحكمة ا

  . القرار إلى ا!طراف بعناية ھذا القاضييبلغو

وتوجه أيضا نسخة من ھذا القرار، إذا اقتضى ا!مر ذلك، من ط�رف الم�دعي الع�ام ل�دى المحكم�ة 
  .القاضي المكلف بالنيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم المعنيإلى العليا 

رد ف�ورا مھم�ا ك�ان ن�ص ق�رار ي�  الم�ودعرس�محك�م ف�إن الالق�رار أو الي�نقض  عندما -.635المادة 
  .غفل ا!مر بھذا الردأالنقض وحتى ولو 

 تسلم نسخة من الق�رار ال�ذي رف�ض طل�ب ال�نقض أو ال�ذي حك�م ب�ه ب�دون إحال�ة ف�ي -.645المادة 
وتوج�ه الضبط للمدعي العام لدى المحكمة العليا، وتكون موقعة من كاتب يوما ) 15(خمسة عشر ظرف 

  .  القاضي المكلف بالنيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيهإلى

  . لJطراف بعناية ھذا القاضيتبلغو

 عندما يرفض طلب النقض فليس للطرف الذي قدمه الحق أبدا أن يطعن بالنقض في -.655المادة 
  .نفس القرار أو الحكم بأي ادعاء أو أية وسيلة

   لصالح القانونفي الطعن: الفصل السادس
 بن�اء عل�ى أم�ر ص�ريح ص�ادر ل�ه م�ن ، عندما يبلغ المدعي العام لدى المحكمة العلي�ا-.665المادة 
ج�از للمحكم�ة العلي�ا  مخالف�ة للق�انون اقضائية أو قرارات أو أحكام�ى تلك المحكمة أعما?  إل،وزير العدل

  .أو القرارات أو ا!حكاما!عمال القضائية ھذه القضاء ببط2ن 

 ولكن لم يقع طلب�ه م�ن أي ، عندما يصدر قرار أو حكم نھائي ويكون عرضة للنقض-.675المادة 
 وب�رغم ،م�ن تلق�اء نف�سهل�دى المحكم�ة العلي�ا  ف�إن للم�دعي الع�ام 553طرف في ا!جل المحدد في المادة 

  .  أن يطعن في ھذا الحكم لصالح القانون،فوات ا!جل

، م��ن حي��ث م��شروعية ا�ج��راءات تاسي��سه ةالطل��ب وص��حة العلي��ا ف��ي قب��ول ھ��ذا وتف��صل المحكم��
  .والقواعد القانونية المؤسس عليھا القرار

يصرح  567و 566لصالح القانون المنصوص عليه في المادتين إذا قبل ھذا الطعن  -.568المادة 
  .يمكن أن يستفيد منه المحكوم عليه جزائيا ولكنه ? يؤثر في الحقوق المدنيةبالنقض و

  في التماس إعادة النظر: ثانيالباب ال
في القرارات القضائية الصادرة عن المحكمة العلي�ا  طلب التماس إعادة النظر جوز ي-.695المادة 

أو تلك التي صدرت عن محاكم ا?ستئناف إذا حازت قوة الشيء المقضي ب�ه وكان�ت تق�ضي با�دان�ة ف�ي 
  :جناية أو جنحة
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يترت�ب عليھ�ا قي�ام أدل�ة كافي�ة عل�ى  ف�ي جناي�ة قت�ل عندما تق�دم م�ستندات بع�د الحك�م با�دان�ة .1
  ؛وجود المجني عليه المزعوم قتله على قيد الحياة

عندما يصدر قرار أو حكم جديد يدين لنفس الواقعة متھما آخر بعد ا�دان�ة ال�سابقة م�ن أج�ل  .2
حد المحك�وم جناية أو جنحة بحيث ? يمكن التوفيق بينھما، والتناقض الحاصل بينھما يدل على براءة أ

  عليھما؛

وكان��ت ، المحك��وم علي�هض�د ال��ذين ش�ھدوا زور أح�د ال�شھود ال�� م��ن أج�ل ش�ھادة دانعن�دما ي� .3
  شھادته سببا في ا�دانة؛

عندما تظھر أو تكتشف واقعة أو تقدم وثائق كان�ت مجھول�ة وق�ت الحك�م ويك�ون م�ن طبيع�ة  .4
  .كل منھما أن يثبت براءة المحكوم عليه

  :التماس إعادة النظر يتمتع به في الحا?ت الث2ث ا!ولى إن حق طلب -.705المادة 

  وزير العدل؛ •

  المحكوم عليه أو ممثله الشرعي عند عدم أھليته؛ •

ف�ي  المحكوم عليه أو أو?ده أو أقارب�ه أو ورثت�ه أو ال�ذين كلفھ�م بھ�ذه المھم�ة ص�راحة زوج •
  .وفاته أو غيابه المقرر شرعاحالة 

م�دعي الع�ام ل�ديھا طبق�ا لJم�ر ال�صريح ال�صادر م�ن وزي�ر الع�دل تتعھد المحكمة العلي�ا بواس�طة ال
  .سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من ا!طراف

فإن حق طلب التماس إعادة النظر يختص به  569المنصوص عليھا في المادة وفي الحالة الرابعة 
الضرورية وبعد أخذ رأي لجنة وزير العدل وحده الذي يقرر بعد أن يأمر بالقيام بكل البحوث والتحقيقات 

  . تتكون من ث2ثة قضاة معينين من طرف رئيس المحكمة العليا

وإذا ظھر لوزير العدل أن طلب التماس إعادة النظر يمكن قبول�ه يحي�ل مل�ف الق�ضية إل�ى الم�دعي 
  .العام لدى المحكمة العليا الذي يطلب تعھد ھذه المحكمة

دانة لم ينفذ فإن تنفيذه يعل�ق بق�وة الق�انون ابت�داء م�ن الطل�ب  إذا كان قرار أو حكم ا�-.715المادة 
  .المقدم من وزير العدل إلى المحكمة العليا

وقبل ا�حالة على المحكمة العليا إذا كان المحكوم علي�ه مع�تق2 فإن�ه يمك�ن تعلي�ق التنفي�ذ ب�أمر م�ن 
ق يمكن أن يقع بواسطة قرار م�ن ھ�ذه وابتداء من إحالة الطلب إلى المحكمة العليا فإن التعلي. وزير العدل

  .المحكمة

 إذا لم تكن القضية جاھزة تفصل المحكم�ة ف�ي قب�ول الطل�ب ش�ك2 وتق�وم مباش�رة أو -.725المادة 
بواسطة إنابة قضائية بكل ا!بحاث في ا!صل والمواجھات والتع�رف عل�ى الھوي�ة وجمي�ع الوس�ائل الت�ي 

  .من شأنھا أن تجعل الحقيقة واضحة

. كون القضية جاھزة تتصدى المحكمة لJص�ل وتلغ�ي الطل�ب إذا اعتب�رت أن�ه ? أس�اس ل�هعندما ت
وإذا اعتب��رت أن��ه مؤس��س تلغ��ي ا�دان��ة المحك��وم بھ��ا، وتق��در م��ا إذا ك��ان م��ن الممك��ن القي��ام بمرافع��ات 
حضورية، وعندما يكون ذلك ممكنا تحيل المتھمين أمام محكمة م�ن نف�س درج�ة المحكم�ة الت�ي أص�درت 

  . مغايرا2كيشة تلكشم أو إلى نفس المحكمة مالحك

حالة وفاة المحكوم عليه أو جنونه أو غيابه أو في كإذا كان من غير الممكن القيام بمرافعات جديدة 
حالة غياب واح�د أو أكث�ر م�ن المحك�وم عل�يھم أو ع�دم الم�سئولية الجنائي�ة أو وج�ود ع�ذر مع�ف أو حال�ة 

بمرور الزمن، تفصل المحكمة العليا في ا!صل بعد التأكد م�ن إح�دى سقوط الدعوى العمومية أو العقوبة 
ھذه المسائل بح�ضور ا!ط�راف الم�دنيين إذا ك�انوا موج�ودين وبح�ضور ا!وص�ياء المعين�ين م�ن طرفھ�ا 
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 وفي ھذه الحالة تلغى ا�دانات التي يظھر أنھا غير مبررة وتبرأ سيرة الم�وتى .للنيابة عن سيرة كل ميت
  .مر ذلكإذا اقتضى ا!

إذا كان عدم إمكانية القيام بمرافعات جديدة لم يظھر إ? بعد صدور قرار المحكمة الملغي لقرار أو 
حكم ا�دانة والمقرر لOحالة فإن المحكمة العليا، بناء على طلب المدعي الع�ام ل�ديھا، تتراج�ع ع�ن تعي�ين 

  .سابقةمحكمة ا�حالة الذي قامت به وتفصل طبقا لما ورد في الفقرة ال

? تقع ا�حال�ة إذا ك�ان إلغ�اء الحك�م أو الق�رار ? يت�رك أي تھم�ة يمك�ن أن توص�ف بأنھ�ا جناي�ة أو 
  .جنحة تجاه المحكوم عليه الموجود على قيد الحياة

تعويضا ، بناء على طلبه ،القرار الذي تترتب عليه براءة محكوم عليهأن يمنح  يمكن -.735المادة 
  .ب ا�دانةعن الضرر الذي لحق به بسب

إذا كان ضحية الخطأ القضائي قد توفي فإن حق طلب تعويض ال�ضرر يرج�ع ب�نفس ال�شروط إل�ى 
  .زوجه وأصوله وفروعه

  .? يتمتع ا!قارب من درجة أبعد بھذا الحق إ? بقدر ما يثبتونه من ضرر مادي لحقھم من ا�دانة

  .ويقبل الطلب في كل مراحل إجراءات التماس إعادة النظر

 إ? أن�ه يبق�ى لھ�ا الح�ق ف�ي الرج�وع عل�ى الط�رف الم�دني أو ،ل الدولة التعويضات الممنوحةتتحم
وت�دفع ھ�ذه التعوي�ضات بوص�فھا م�صروفات . المخبر أو الشاھد زورا الذين ترتب�ت ا�دان�ة عل�ى خط�ئھم

  .جنائية

ك ابت�داء تتحمل الخزينة القيام بتسبيق مصاريف القضية التي طلب فيھ�ا التم�اس إع�ادة النظ�ر، وذل�
  .من تقديم الطلب إلى المحكمة العليا

إذا نطق القرار أوالحكم النھائي المتعلق بإعادة النظر با�دانة يتحم�ل المحك�وم علي�ه أو إذا اقت�ضى 
  .ا!مر الطالب المصاريف التي يمكن للدولة أن تطلب ردھا

  . طالب التماس إعادة النظر الذي رفض طلبهعلى يحكم بكل المصاريف 

 عليه براءة المحكوم عليه في المدين�ة الت�ي أدي�ن فيھ�ا ت القرار أو حكم إعادة النظر الذي ترتبيعلق
ا�داري�ة ال�دائرة ا�دارية للمكان الذي ارتكبت فيه الجناية أو الجنح�ة وف�ي البلدي�ة والدائرة وفي البلدية أو 

وي��ؤمر ف��ي نف��س . ت��وفيلمق��ر طال��ب إع��ادة النظ��ر وف��ي آخ��ر مق��ر ل��ضحية الخط��أ الق��ضائي إذا ك��ان ق��د 
الظروف أن ينشر في الجريدة الرس�مية كم�ا تن�شر ملخ�صات من�ه ف�ي جري�دتين تختارھم�ا المحكم�ة الت�ي 

  .أصدرت الحكم وذلك بطلب من ملتمس إعادة النظر

 .تتحمل الخزينة العامة نفقات النشر المنصوص عليه أع2ه

  في بعض ا?جراءات الخاصة: الكتاب الرابع

  ي المعارضة في المادة الجنائيةف: الباب ا�ول
 فق�رة ثالث�ة أن 563و 533و 523 للمتھم ال�ذي حك�م علي�ه غيابي�ا طبق�ا للم�واد جوز ي-.745المادة 

  .453و 451يقدم معارضة في القرار الصادر ضده حسب الشكليات واWجال المقررة في المواد من 

 ويبق�ى الم�تھم مع�تق2 .وض�اع العادي�ةالمعارضة في الدورة الجنائي�ة المقبل�ة ح�سب ا!يتم البت في 
  .مؤقت بأمر من رئيس المحكمة الجنائيةإفراج احتياطيا إ? إذا حصل على 

 ? يتمتع المتھم المحكوم عليه غيابيا بالطعن بالنقض ضد القرارات الغيابية الصادرة -.755المادة 
  .من المحكمة الجنائية
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 إذا ل��م يمك�ن ح��ضور ال��شھود 475لثاني�ة م��ن الم�ادة  ف��ي الحال�ة ال��واردة ف�ي الفق��رة ا-.765الم�ادة 
للمرافعات !ي سبب ما، تقرأ في الجلسة شھادتھم المكتوب�ة وا!جوب�ة المكتوب�ة للمتھم�ين اWخ�رين ب�نفس 

نافع�ة �ظھ�ار المحكم�ة عتبرھ�ا تالجريمة إذا كان ذلك ضروريا، وكذلك الحال بالن�سبة لك�ل الوث�ائق الت�ي 
  .الحقيقة

حك�م عل�ى الم�تھم المع�ارض ال�ذي يح�صل عل�ى ب�راءة بالم�صاريف المترتب�ة عل�ى  ي-.775المادة 
  .غيابه إ? إذا أعفته المحكمة الجنائية منھا

  في التزوير: الباب الثاني
 إذا وص��ل إل��ى عل��م وكي��ل الجمھوري��ة أن م��ستندا م��دعى بتزوي��ره ق��د ظھ��ر وج��وده -.785الم��ادة 

إل�ى ذل�ك الم�ستودع ?تخ�اذ جمي�ع البح�وث والتحقيق�ات بمستودع عمومي أو ح�رر في�ه، ج�از ل�ه ا?نتق�ال 
  .ال2زمة

  . ? يجوز لوكيل الجمھورية أن يفوض ھذه السلطات !حد ضباط الشرطة القضائية

  .المحكمةضبط ويجوز له في حالة ا?ستعجال أن يأمر بنقل الوثائق المشتبه فيھا إلى كتابة 

تزوي�ر خ�ط أن ي�أمر بإي�داع الم�ستند يتعل�ق بقي�ق تحإذا ك�ان ال يجوز لقاضي التحقيق -.795المادة 
جع�ل علي�ه وي. المحكمة بمج�رد وروده علي�ه أو وقوع�ه تح�ت ي�د العدال�ةضبط المدعى تزويره لدى كتابة 

  .يحرر محضرا با�يداع يصف فيه حالة المستندعليه أن الذي الضبط كاتب توقيع وكذلك توقيعه 

 أن ي��أمر بأخ��ذ ص��ورة ،المحكم��ةض��بط  ل��دى كتاب��ة  قب��ل ا�ي��داع،غي��ر أن��ه يج��وز لقاض��ي التحقي��ق
  .بأية وسيلة أخرىمنه فوتوغرافية للمستند أو نسخة 

 يجوز لقاضي التحقيق أن يلزم مالك ا!وراق المضاھاة بت�سليمھا ل�ه ويق�وم بحجزھ�ا -.805المادة 
  .579دة محضرا بأوصافھا طبقا للماالضبط ويحرر كاتب . الضبطويوقع على ھذه ا!وراق ھو وكاتب 

 عمومي لدي�ه م�ستندات م�دعى بتزويرھ�ا أو اس�تعملت �قام�ة أمور يتعين على كل م-.815المادة 
التزوير أن يقوم، بناء على أمر من قاضي التحقيق، بت�سليمھا وأن يق�دم وث�ائق المقارن�ة الت�ي ف�ي حوزت�ه 

  .عند ا?قتضاء

دي�ه لھ�ا ص�فات المح�ررات الرس�مية إذا كانت الوثائق التي سلمھا المأمور العمومي أو المحجوزة ل
على مطابقتھا لJصل أوص�ورة فوتوغرافي�ة أو الضبط فله أن يطلب بأن تترك له نسخة منھا يوقع كاتب 

وتوضع ھذه النسخة أو الصورة الفوتوغرافية في صف النسخ ا!ص�لية . نسخة مأخوذة بأية وسيلة أخرى
  .بالمصلحة ريثما يعاد المستند ا!صلي

 إذا ح��صل أثن��اء جل��سة المحكم��ة أن ادع��ي تزوي��ر ورق��ة م��ن أوراق الق��ضية أو أح��د -.825الم�ادة 
النيابة العامة وأطراف القضية، م�ا إذا ك�ان ثم�ة رأي المستندات المقدمة فلھذه المحكمة أن تقرر، بعد أخذ 

  .محل �يقاف الدعوى أو عدم إيقافھا ريثما يفصل في التزوير من المحكمة المختصة

لدعوى العمومية أو كانت ? تمكن مباشرتھا بتھمة التزوير وإذا لم يتب�ين أن م�ن ق�دم وإذا انقضت ا
رة أمامھ�ا الق�ضية ا!ص�لية ب�صفة فرعي�ة نظ�والورقة كان قد استعملھا بقصد التزوير حكمت المحكمة الم

  .في صفة الورقة المدعي بتزويرھا

  . مة العليا إلى رئيس ھذه المحكمة يقدم طلب الطعن بالتزوير في مستند مقدم للمحك-.835المادة 

، أم�را ب�الرفض أو القب�ول ف�ي أج�ل  لدى المحكمة العليايصدر الرئيس، بعد أخذ رأي المدعي العام
  . المحكمة العلياضبط شھر يبدأ من تاريخ إيداع الطلب لدى كتابة 

ره أن ع�شر يوم�ا م�ع إن�ذا) 15( قرار قبول الطع�ن ب�التزوير للم�دعى علي�ه ف�ي ظ�رف خم�سة بلغي
  . ما إذا كان ينوي استعمالهبيصرح 
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المحكمة حيث يمكن ضبط يوما إلى كتابة ) 15(ويجب عليه أن يقدم جوابه في ظرف خمسة عشر 
وفي الحالة التي ين�وي فيھ�ا الم�دعى علي�ه اس�تعمال المح�رر الم�زور، يج�ب عل�ى . للمدعي ا�ط2ع عليه

  .مختصة في الطعن بالتزوير العارضالرئيس أن يحيل ا!طراف على المحكمة التي يراھا 

  في الطريقة التي تتبع في حالة إخفاء بعض أوراق الملف: الباب الثالث
ص�لية !حك�ام ص�ادرة ف�ي م�ادة الجناي�ات أو الج�نح أو المخالف�ات ا! ن�سختلفت ال إذا -.845المادة 

 انتزع�ت أو ض�اعت 73ادة لم تنفذ بعد أو أن إجراءات جارية أتلف�ت ن�سخھا المع�دة طبق�ا للم�الحال أنھا و
  .ا�جراءات المنصوص عليھا في المواد التاليةولم يكن من المتيسر إعادتھا يقام ب

!صلية وسلمت  إذا وجدت نسخة رسمية من الحكم أو القرار اعتبرت بمثابة النسخة ا-.855المادة 
ت الحك�م أو الق�رار المحكمة التي أص�درضبط  مأمور عمومي أو أمين إلى كتابة أيتبعا لذلك من طرف 

  .بناء على أمر من رئيس تلك المحكمة

  .ويعتبر ھذا ا!مر بمثابة إخ2ء لمسؤوليته

 إذا لم توجد نسخة رسمية من الحكم أو القرار يعاد التحقيق من النقطة الت�ي ض�اعت -.865المادة 
  .فيھا ا!وراق

  ةينب ا�جممثلي الدولد0ء أعضاء الحكومة وق إفي طر: بعالباب الرا
ممث�ل  إذا اقتضى ا!مر ا?س�تماع إل�ى ش�ھادة وزي�ر أو ع�ضو آخ�ر م�ن الحكوم�ة أو -.875المادة 

يوجه إلى رئيس المحكمة العليا ملخصا ع�ن المختصة محكمة ال فإن قاضي التحقيق أو رئيس ةأجنبيدولة 
  .الوقائع وقائمة ا!سئلة التي تطلب الشھادة عليھا

ة العلي��ا أن ھ��ذا ا�د?ء ض��روري يحي��ل ا!وراق إل��ى وزي��ر  إذا رأى رئ��يس المحكم��-.885الم��ادة 
 وإل�ى وزي�ر الخارجي�ة إذا تعل�ق ا!م�ر ، إذا كان ا!م�ر يعن�ي وزي�را أو ع�ضوا آخ�ر ف�ي الحكوم�ة،العدل

  .ةأجنبيممثل دولة ب

 يؤذن با?ستماع إلى شھادة وزي�ر أو ع�ضو آخ�ر م�ن الحكوم�ة ف�ي مجل�س ال�وزراء -.895المادة 
  .  من وزير العدلبناء على تقرير

ا!س�ئلة الت�ي كل واح�د م�ن يجيب كتابة على فإنه لشخص الذي طلبت شھادته با�د?ء بھا لإذا أذن 
  .إلى رئيس المحكمة العليا بواسطة وزير العدلويوصل أجوبته . إليهوجھت 

 .ي�ه أن يشھد يجيب كتاب�ة عل�ى ك�ل ا!س�ئلة الت�ي وجھ�ت إلةأجنبيدولة  إذا قبل ممثل -.905المادة 
  .ويوصل جوابه إلى وزير الخارجية الذي يحيله إلى رئيس المحكمة العليا

 إل�ى القاض�ي ال�ذي 590 إل�ى 875 تحال الشھادات المحصول عليھا طبقا للمواد من -.915المادة 
  .أما أمام محاكم الحكم فتقرأ علنيا وتكون موضوع مداو?ت. طلبھا وتلحق بالملف

  صاص بين القضاةفي تنازع ا0خت: الباب الخامس
في آن واحد بجريمة واحدة أو جرائم مرتبطة حكم تحقيق أو محكمتا قاضيا  إذا تعھد -.925المادة 

ين أو ض�ياقفللنيابة العامة أن تطلب لصالح العدالة م�ن أح�د الفي دائرة اختصاص محكمة استئناف واحدة 
وإذا اس��تمر التن��ازع ف��ي . رى اWخ��ر أو المحكم��ة ا!خ��قاض��يإح��دى المحكمت��ين التخل��ي ع��ن الق��ضية لل

  .غرفة ا?تھام في محكمة ا?ستئناف المختصةفصل فيه تا?ختصاص 

 عندما تقع ا�حالة من طرف قاضي تحقي�ق عل�ى محكم�ة ج�نح أو مخالف�ات وت�صدر -.935المادة 
  .600 إلى 598حكما نھائيا بعدم اختصاصھا تطبق المواد من 
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للمحكم�ة العلي�ا إذا ك�ان ب�ين محكمت�ي اس�تئناف الق�ضاة تنازع ا?ختصاص ب�ين يقدم  -.945المادة 
  .بناء على طلب من النيابة العامة أو المتھم أو الطرف المدني

ويتمتع ھؤ?ء  . الطلب المتعلق بتنازع ا?ختصاص إلى جميع ا!طراف المعنيينبلغ ي-.955المادة 
  .المختصةأيام لتقديم مذكراتھم للمحكمة ) 8(مھلة ثمانية ا!طراف ب

  .بخ2ف ذلكالمختصة تقديم الطلب أثر في إيقاف التنفيذ إ? إذا أمرت المحكمة لليس 

وثائق الملف التي تراھا مفي�دة أن تأمر بإحالة كل ومحكمة ا?ستئناف  للمحكمة العليا -.596المادة 
رف�ة وتب�ت، وھ�ي ف�ي غ. وتبت في كل ا�جراءات التي قامت بھا المحكمة التي تعھدت م�ن قب�ل بالق�ضية

  .217و 213و 212 وفي المواد 198 إلى 195المشورة، طبقا لما ورد في المواد من 

  في ا?حا0ت من محكمة إلى أخرى: الباب السادس
إم��ا ل��داعي ا!م��ن  ،اد الجناي��ات والج��نح والمخالف��اتوللمحكم��ة العلي��ا ف��ي م��يج��وز  -.597الم��ادة 

أية جھ�ة ق�ضائية ع�ن أن تأمر بتخلي  مشروعةسبب قيام شبھة العمومي أو لحسن سير القضاء أو أيضا ب
  .أخرى من نفس الدرجةجھة قضائية وتحيل القضية إلى نظر الدعوى 

وحده الصفة في رفع ا!مر إلى المحكمة الم�ذكورة لمدعي العام لدى المحكمة العليا ل -.598المادة 
  .بشأن طلبات ا�حالة لداعي ا!من العمومي أو لحسن سير القضاء

لم�دعي الع�ام ل�دى ضة بطلب ا�حال�ة ب�سبب قي�ام ال�شبھة الم�شروعة فيج�وز تق�ديمھا م�ن اأما العري
  . المتھم أو الطرف المدنيمن أو أو من النيابة العامة لدى المحكمة المتعھدة المحكمة العليا 

الطل�ب إل�ى ك�ل ا!ط�راف ال�ذين لھ�م مھل�ة خم�سة ع�شر يوم�ا ليق�دموا يبل�غ يجب أن  -.599المادة 
  .المختصةالمحكمة ضبط  كتابة مذكرة إلى

وف�ي حال�ة رف�ض طل�ب . بخ�2ف ذل�كالمختصة ليس لتقديم الطلب أثر توقيفي ما لم تأمر المحكمة 
  .عة يمكن للمحكمة العليا رغم ذلك أن تأمر با�حالة لحسن سير القضاءوشرما�حالة لقيام شبھة 

مع��تق2 يج��ب أن يق��ام ب��إجراءات  عن��دما يك��ون المحك��وم علي��ه بعقوب��ة س��البة للحري��ة -.600الم��ادة 
من المحكمة المتعھدة إلى محكمة محل ا?عتقال طبق�ا لOج�راءات الت�ي تتخ�ذ ف�ي ا�جراءات تحويل ملف 

  .تنازع ا?ختصاص بين القضاة ويكون ذلك بطلب من النيابة العامة فقط

 للطرف المعني كل قرار يفصل في طلب ا�حالة !حد ا!سباب المذكورة أع2هيبلغ  -.601المادة 
  . لدى المحكمة العليابعناية المدعي العام

 ? يمنع القرار ال�ذي رف�ض طل�ب ا�حال�ة ب�سبب ا!م�ن الع�ام م�ن تق�ديم طل�ب جدي�د -.602المادة 
  .لOحالة مبني على وقائع حدثت من بعد

  في الرد: بعالباب السا
  :سباب التاليةقاض لJأي  رد جوزي 604مع مراعاة مقتضيات المادة  -.603المادة 

ويمك�ن أن يق�ام ب�الرد ض�د . إذا كان القاضي أو زوج�ه م�ن أص�ول أو ف�روع أح�د ا!ط�راف .1
  القاضي ولو في حالة انفصال الرابطة الزوجية أو وفاة الزوجة؛

إذا ك�ان للقاض�ي أو زوج�ه م��صلحة ف�ي الن�زاع أو لJش�خاص ال��ذين يك�ون وص�يا عل��يھم أو  .2
  ؛ أو الرقابة عليھام في إدارتھاكانت للشركات أو الجمعيات التي يساھ

 للوص�ي عل�ى ثانية مع دخول الغاي�ةا أو صھرا إلى الدرجة الإذا كان القاضي أو زوجه قريب .3
   أو لمن يتولى تنظيم أو إدارة أو مباشرة أعمال شركة ھي طرف في النزاع؛ا!طرافأحد 
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  ؛ا!طرافإذا وجد القاضي أو زوجه في حالة تبعية !حد  .4

 قد نظر الق�ضية المطروح�ة كق�اض أو ك�ان محكم�ا أو محامي�ا فيھ�ا أو أدل�ى إذا كان القاضي .5
  بأقواله كشاھد على وقائع في النزاع؛

 وب�ين أح�د ينإذا وجدت خصومة بين القاضي أو زوج�ه أو أقاربھم�ا أو أص�ھارھما المباش�ر .6
  ؛المباشرينأو زوجه أو أقاربه أو أصھاره ا!طراف 

  ام المحكمة التي يكون الخصم قاضيا فيھا؛إذا كان للقاضي أو لزوجه خصومة أم .7

 نزاع مماثل للنزاع المختص ينإذا كان للقاضي أو زوجه أو أقاربھما أو أصھارھما المباشر .8
  ؛ا!طراففيه أمامه بين 

من المظاھر ما تكفي خطورته !ن يشتبه ا!طراف إذا كان بين القاضي أو زوجه وبين أحد  .9
  .في عدم تحيزه في الحكم

المتھم وكل ط�رف م�ن أط�راف الق�ضية يري�د أن ي�رد قاض�ي التحقي�ق أو يجب على  -.460المادة 
أن يق�دم طلب�ا ب�ذلك إل�ى رئ�يس المحكم�ة العلي�ا الحكم مھما كانت درجة المحكمة التي يعمل بھا قضاة أحد 

  .وإ? كان رده باط2

  .? يجوز رد النيابة العامة

حت�وي عل�ى ا!س�باب تاة المراد ردھ�م وأن الرد على اسم القاضي أو القضعريضة نص تيجب أن 
  . الطلبالمفيدة لتأسيسالمثارة وكل المبررات 

إ? ل�رد ابمحض إرادته أمام قاضي التحقيق أو المحكمة ? يقب�ل طلب�ه الترافع إن الطرف الذي قبل 
  . إذا كانت من طبيعتھا أن تكون سببا للرد،بناء على ظروف حدثت من بعد

س المحكمة العلي�ا القاض�ي المطل�وب رده بطل�ب ال�رد، وإذا اقت�ضى ا!م�ر  يخبر رئي-.605المادة 
  .ذلك يخبر أيضا رئيس المحكمة التي ينتمي إليھا ھذا القاضي

 غي��ر أن ل��رئيس المحكم��ة العلي��ا بع��د أخ��ذ رأي .? ي��سبب طل��ب ال��رد تخل��ي القاض��ي المطل��وب رده
  . أو المرافعات أو النطق بالحكمأن يأمر بتعليق التحقيقلدى المحكمة العليا المدعي العام 

 يبت رئيس المحكمة العليا في طلب الرد بناء على الم�ذكرات ا�ض�افية لطال�ب ال�رد -.606المادة 
 ل�دى المحكم�ة وعلى م2حظات القاضي المطلوب رده إذا اقتضى ا!مر ذلك وبعد أخذ رأي المدعي العام

  .العليا

  .وينتج أثره بقوة القانون. د أي طريق من طرق الطعن? يقبل القرار الذي يبت به الرئيس في الر

  . يعين ا!مر الذي يقضي برد القاضي قاضيا آخر ليحل محله-.607المادة 

س�تين أل�ف  يقضي كل أمر يصدر برفض طلب الرد بإدانة طالب�ه بغرام�ة مدني�ة م�ن -.608المادة 
  . أوقية)300000(ث2ثمائة ألف  إلى )60000(

 أن ي�رد نف�سه تلقائي�ا دون إذن م�ن 604ي من القضاة الم�ذكورين ف�ي الم�ادة  ليس !-.609المادة 
بع�د اس�تط2ع رأي الم�دعي غي�ر قاب�ل !ي طع�ن  في ھ�ذا ال�شأن اس المحكمة العليا الذي يصدر قراررئي

  .لدى المحكمة العلياالعام 

  في الحكم في الجرائم المرتكبة في جلسات المحاكم: الباب الثامن
يحكم تلقائيا أو بناء على طلب النيابة العامة في الجرائم التي ترتكب في الجلسة طبقا  -.610المادة 

  .لJحكام اWتي بيانھا ما لم تكن ثمة قواعد خاصة ل2ختصاص أو ا�جراءات
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 إذا ارتكبت مخالفة أو جنحة أثناء الجلسة تحرر المحكم�ة مح�ضرا بالواقع�ة وت�ستمع -.611المادة 
وإذا اقتضى ا!مر النيابة العامة والمحامين وتقضي في الحال بالعقوب�ات ال�واردة ف�ي إلى المتھم والشھود 

  . القانون

  . وإذا حكم بعقوبة حبس جنحي فللمحكمة أن تصدر أمر إيداع

وبه وتح��رر ج إذا كان��ت الجريم��ة المرتكب��ة جناي��ة ف��إن المحكم��ة توق��ف الفاع��ل وت��ست-.612الم��ادة 
 وتأمر باقتياد المتھم ف�ورا إلي�ه ليق�وم ،ل الوثائق إلى وكيل الجمھوريةمحضرا عن الوقائع، وبعد ذلك تحي

  .62با�جراءات الواردة في المادة 

لجاري�ة إذا ارتكبت الجناية في جلسة المحكمة الجنائية يمكن أن تضاف القضية إلى ج�دول ال�دورة ا
م ا!ج�ل ال�وارد ف�ي  ويحك�م فيھ�ا م�ن ط�رف نف�س المحلف�ين ش�ريطة احت�را،بأمر من رئيس ھذه المحكم�ة

  .255المادة 

  في الجنايات أو الجنح التي يرتكبھا القضاة وبعض الموظفين: الباب التاسع
 إذا كان عضو من المحكمة العليا أو قاض من السلك الق�ضائي أو ا�داري أو رئ�يس -.613المادة 

ه لوظيفت�ه، يق�دم وكي�ل إدارية عرضة للمتابعة من أجل جناية أو جنحة مرتكبة خارج نطاق مباشرتدائرة 
تق�وم ب�ا�جراءات وتب�ت الت�ي  ،طلبا إل�ى المحكم�ة العلي�ا الذي يوجه عن طريق السلم ا�داريالجمھورية 

  .مثل ما يقع في حالة تنازع ا?ختصاص بين القضاة وتعين المحكمة المكلفة بالتحقيق والحكم في القضية

  .أيام ابتداء من يوم وصول الطلب إليھا )8(يجب على المحكمة العليا أن تفصل في ظرف ثمانية 

 يج���ب عل���ى قاض���ي التحقي���ق المع���ين أن يق���وم شخ���صيا بك���ل إج���راءات التحقي���ق -.614الم���ادة 
  .83 و? ينحصر اختصاصه في الحدود الواردة في المادة ،الضرورية

أو  عرضة للمتابعة م�ن أج�ل جناي�ة 613 إذا كان أحد ا!شخاص المعددين في المادة -.615المادة 
جنحة مرتكبة أثناء ممارسته لوظائفه يحيل وكيل الجمھورية فورا الملف إلى المدعي العام ل�دى المحكم�ة 

  .العليا الذي يصبح مختصا بتحريك وممارسة الدعوى العمومية

إذا رأى المدعي العام لدى المحكمة العلي�ا أن ثم�ة وجھ�ا للمتابع�ة أو كان�ت ھن�اك ش�كوى م�ع القي�ام 
وھ�ذا التحقي�ق ي�شمل ال�شركاء م�ع . ن المدعي العام لدى المحكمة العليا يطلب فتح تحقي�قبالحق المدني فإ

  .ھذا الشخص المتابع ولو لم يمارسوا وظائف إدارية أو قضائية

ھ�ذا ي�أمر عل�ى أن ، ل�ذلك هتنتدب�بھ�ذا التحقي�ق والمحكمة العلي�ا أح�د أع�ضائھا تكلف  -.616المادة 
وما  71المواد رية حسب ا!شكال والشروط المنصوص عليھا في بكل إجراءات التحقيق الضروالقاضي 

  .بعدھا

الق��رارات ذات الط��ابع الق��ضائي خ��صوصا المتعل��ق منھ��ا با?عتق��ال أو ك��ل تتخ��ذ المحكم��ة العلي��ا 
  .ا?ستمرار فيه أو ا�فراج المؤقت للمتھم وا!وامر المتعلقة بختم التحقيق

على طلب من المدعي الع�ام ل�دى المحكم�ة العلي�ا، وقب�ل لرئيس المحكمة العليا، بناء  -.617المادة 
   . ضد المتھماانعقاد اجتماعھا أن  يصدر أمر

أي�ام التالي�ة ل2عتق�ال م�ا إذا ك�ان ھن�اك مقت�ضى ?س�تمرار ) 5(وتقرر المحكم�ة العلي�ا ف�ي الخم�سة 
  . اعتقاله أم ?

أو ف�ي ح�ق الم�تھم  وجه للمتابعة إذا انتھى التحقيق فللمحكمة العليا أن تصرح بأن ? -.618المادة 
 كانت الجريمة المنسوبة له تكون جنحة أن تحيل الم�تھم إل�ى محكم�ة جنحي�ة غي�ر محكم�ة الج�نح الت�ي ذاإ

 أو إذا كان��ت الجريم��ة المن��سوبة للم��تھم تك��ون جناي��ة أن تق��وم تھم يم��ارس ف��ي منطقتھ��ا وظائف��هك��ان الم��
  . وما بعدھا192المواد في با�جراءات وتفصل حسب ا!شكال والشروط الواردة 
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 المن��صوص ? تقب��ل أي طع��ن الق��رارات ال��صادرة م��ن المحكم��ة العلي��ا ف��ي الح��ا?ت -.619الم��ادة 
  .617 و616عليھا في المواد 

 تتب��ع ا�ج��راءات طبق��ا لقواع��د ا?خت��صاص ف��ي الق��انون الع��ام ريثم��ا تع��ين المحكم��ة -.620الم�ادة 
  .المختصة بالقضية كما ذكر أع2ه

  في الجنايات والجنح المرتكبة في الخارج : لعاشرالباب ا
 يمكن أن يت�ابع ك�ل موريت�اني يرتك�ب ف�ي الخ�ارج واقع�ة موص�وفة بأنھ�ا جناي�ة ف�ي -.621المادة 

  .القانون الموريتاني ويحاكم من طرف المحاكم الموريتانية

 يمكن أن يتابع كل موريتاني يرتكب في الخارج واقعة موصوفة بأنھا جنحة في القانون الموريتاني
  .ويحاكم من طرف المحاكم الموريتانية إذا كانت الواقعة يعاقب عليھا قانون البلد الذي ارتكبت فيه

الفق��رتين ا!ول��ى والثاني��ة عل��ى مرتك��ب الواقع��ة ول��و ل��م يح��صل عل��ى الجن��سية مقت��ضيات تطب��ق 
  .الموريتانية إ? بعد ارتكاب الواقعة المنسوبة إليه

في جناية أو جنحة مرتكبة في الخارج يجوز أن الوطني تراب الشارك على  كل من -.622المادة 
يتابع من أجلھا ويحاكم فيھا من طرف المحاكم الموريتانية إذا كانت الواقعة معاقبا عليھا في ك2 القانونين 

ار ا!جنبي والموريتاني وبشرط أن تكون الواقعة الموص�وفة بأنھ�ا جناي�ة أو جنح�ة ق�د ثب�ت ارتكابھ�ا بق�ر
  .نھائي من المحكمة ا!جنبية

 ? يجوز أن تجرى المتابعة في حالة ما إذا كانت الجنحة مرتكبة ضد أحد ا!فراد إ? -.623المادة 
ويجب كذلك أن تكون م�سبوقة ب�شكوى م�ن المت�ضرر أو تبلي�غ رس�مي م�ن . بناء على طلب النيابة العامة

  . الموريتانيةسلطة الدولة التي ارتكبت الواقعة فيھا إلى السلطة

، وسواء تعلق ا!مر بجناية أم جنح�ة، 623 إلى 621لحا?ت الواردة في المواد  في ا-.624المادة 
 وفي حالة إدانته أنه قضى العقوبة أو ،? تقع أية متابعة إذا أثبت المتھم أنه قد حكم عليه نھائيا في الخارج

  .انقضت بمرور الزمن أو حصل على العفو

ك�ل جريم�ة يك�ون عم�ل م�ن ا!عم�ال الممي�زة !ح�د ال�وطني تراب الد مرتكبة في  تع-.256المادة 
  .أركانھا المكونة لھا قد تم في موريتانيا

جناي�ة أو جنح�ة ض�د أم�ن الدول�ة أو زي�ف ال�وطني ت�راب ال كل أجنبي ارتكب خارج -.266المادة 
مكن أن يتابع ويحاكم طبقا للقوانين فاع2 أصليا أو شريكا يسواء كان خاتمھا أو نقودھا الوطنية المتداولة 

  .الموريتانية إذا ألقي القبض عليه في موريتانيا أو حصلت الحكومة على تسليمه لھا

 يمكن أن يتابع كل موريتاني يرتكب جنحة أو مخالفة في مجال الغابات أو الريف أو -.276المادة 
إح��دى ال��دول المح��ادة ويح��اكم ف��ي ال��صيد البح��ري أو الجم��ارك أو ال��ضرائب غي��ر المباش��رة عل��ى ت��راب 

موريتانيا حسب القانون الموريتاني، إذا كانت ھذه الدولة تسمح بمتابعة مواطنيھا ل�نفس الوق�ائع المرتكب�ة 
  .في موريتانيا

  .تثبت ھذه المعاملة بالمثل قانونا بواسطة ا?تفاقيات الدولية أو بواسطة مرسوم

لباب تجري المتابعة بناء على طلب النيابة العامة لمحل  في الحا?ت الواردة في ھذا ا-.286المادة 
  .إقامة المتھم أو آخر مقر معروف له أو مكان القبض عليه

للمحكمة العليا، بناء على طلب من النيابة العامة أو ا!طراف، أن تحيل القضية إلى أق�رب محكم�ة 
  .لمحل ارتكاب الجريمة
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   أمن الدولة الخارجيفي الجنايات أو الجنح ضد: الباب الحادي عشر
 تقع المتابعة والتحقيق والمحاكمة في الجنايات والجنح المرتكبة ضد ا!من الخارجي -.296المادة 

  .للدولة حسب قواعد القانون العام

طبق تحريم نشر المرافعات المتعلقة بالجنايات والجنح ضد أمن الدولة الخارجي ي ? -.306المادة 
  . من القانون الجنائي على نشر الحكم الصادر78المنصوص عليھا في المادة 

 يمك��ن أن يق��ام ب��الحجز ا?حتي��اطي ول��و ب��الطريق ا�داري��ة لJش��ياء والمخطوط��ات -.316الم��ادة 
  .والمطبوعات أو غير ذلك من وسائل النشر وذلك بغرض تفادي نشر سر يتعلق بالدفاع الوطني

  في إجراءات التنفيذ: الكتاب الخامس

  ي تنفيذ ا�حكام الجنائيةف: الباب ا�ول
غي�ر أن المتابع�ات م�ن أج�ل .  تتابع النيابة العامة وا!طراف التنفيذ، كل فيم�ا يخ�صه-.326المادة 

  .تحصيل الغرامات والمصادرات تقع من طرف الخزينة العامة باسم وكيل الجمھورية

غير أن ا!جل المخول . ئيا يقع التنفيذ بطلب من النيابة العامة عندما يصبح الحكم نھا-.336المادة 
  . ? يحول دون تنفيذ العقوبة469للمدعي العام في المادة 

الح�ق ف�ي اللج�وء ل�دى محكم�ة ا?س�تئناف  لكل من وكيل الجمھورية والم�دعي الع�ام -.346المادة 
  .ضمان ھذا التنفيذوضباط ووك2ء الشرطة القضائية من أجل ة وميإلى القوة العم

التي تكون محل نزاع وتتعلق بالتنفيذ إل�ى المحكم�ة العارضة كل ا!حداث  في يرجع -.356المادة 
ھذه المحكمة أيضا أن ت�صلح ا!غ�2ط المادي�ة المح�ضة الت�ي ت�شتمل عليھ�ا ل يمكنو. التي أصدرت الحكم

  .أحكامھا

 بناء على طلب من النيابة العامة أو الط�رف ، تبت المحكمة وھي في غرفة المشورة-.366المادة 
 بعد ا?ستماع إلى النيابة العامة ومحامي الطرف إذا طلب ذل�ك، وإذا اقت�ضى ا!م�ر إل�ى الط�رف ،نيالمع

  .640نفسه مع ا?حتفاظ بأحكام المادة 

 الحكم أو القرار الصادر ف�ي الح�دث غلبي. يتوقف تنفيذ القرار محل النزاع إذا أمرت المحكمة بذلك
  .ة العامةالعارض إلى ا!طراف المعنيين بعناية النياب

  .يمكن أن يعين في كل محكمة و?ية قاض أو أكثر للقيام بمھام قاضي تنفيذ العقوبات -.637المادة 

  .يتم تعيين ھؤ?ء القضاة وفقا لOجراءات المنصوص عليھا في النظام ا!ساسي للقضاة

 بتلك المھام إذا حدث مانع لقاضي تنفيذ العقوبات حال دون قيامه بمھامه يقوم رئيس محكمة الو?ية
  .أو يعين قاضيا ينوب عنه مؤقتا

يعھ��د إل��ى قاض��ي تنفي��ذ العقوب��ات بزي��ارة مؤس��سات ال��سجون التابع��ة ل��دائرة محكم��ة  -.638الم��ادة 
  .كل شھر على ا!قلمرة الو?ية التي ينتمي إليھا 

ل يتابع مدى تنفيذ الن�صوص المتعلق�ة بتنظ�يم وت�سيير مؤس�سات ال�سجون ف�ي ش�أن قانوني�ة ا?عتق�ا
  .وحقوق السجناء ومراقبة س2مة إجراءات التأديب

يطلع على سج2ت ا?عتقال ويعد تقريرا عن كل زيارة يضمنه م2حظات يوجھه إلى وزير الع�دل 
  .ويرسل نسخة منه إلى النيابة العامة لدى محكمة ا?ستئناف والمفتشية العامة لOدارة القضائية والسجون
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 العقوب���ات أن يم���سك بطاق���ات خاص���ة بال���سجناء ال���ذين يت���ابع يمك���ن لقاض���ي تنفي���ذ -.639الم���ادة 
النياب�ة ف�ي ملفھ�م والق�رارات الق�ضائية س�جل تتضمن ھذه البطاقات بيانات حول ھويتھم ورقم . وضعيتھم

  .والتأديبية الصادرة في شأنھم وم2حظات القاضي

  .ةالمشروطالعفو والحرية يقدم كذلك اقتراحات حول 

أن�ه م�ن ال�ضروري ا?س�تماع إل�ى محك�وم علي�ه فيھ�ا التي يظھ�ر لحا?ت ا في جميع -.406المادة 
أن ھذا القاضي على و. محل ا?عتقالالو?ية المختص بللمحكمة المتعھدة أن تنيب رئيس محكمة فمعتقل، 

  . ا?ستماع ويحرر محضرا بذلك، ينيب أحد قضاة المحكمةويقوم با?ستماع إلى المعتقل أ

 الجمھوري��ة وق��ائع إث��ر ش��كاية أو معلوم��ات تتعل��ق بمعتق��ل عل��ى ذم��ة إذا وص��لت إل��ى عل��م وكي��لو
التحقيق أو ذمة المحكمة وكان ا?ستماع إل�ى المعتق�ل ض�روريا ف�إن وكي�ل الجمھوري�ة يوج�ه طلب�ا م�سببا 

  .بذلك إلى القاضي المختص الذي عليه أن يستجيب لھذا الطلب
 إلي��ه م��ن ط��رف ض��ابط ال��شرطة وإذا دع��ت ال��ضرورة إل��ى اس��تخراج ال��سجين م��ن أج��ل ا?س��تماع

القضائية وفقا لمقتضيات الفقرة ال�سابقة ف�إن ھ�ذا ا?س�تخراج ? يمك�ن أن ي�دوم أكث�ر م�ن أرب�ع وع�شرين 
  .ساعة

 إذا كانت العقوبة المحكوم بھا ھي ا�عدام تعلم النيابة العامة بھا وزي�ر الع�دل عن�دما -.416المادة 
  . بعد رفض العفوو? يمكن تنفيذ العقوبة إ?. تصبح نھائية

 إذا كان المحكوم عليه يريد أن يدلي بت�صريح فإن�ه يتلق�اه أح�د ق�ضاة مح�ل التنفي�ذ م�صحوبا بكات�ب
  .ضبط

  في ا0عتقال: الباب الثاني

  في تنفيذ الحبس ا0حتياطي: الفصل ا�ول
 بمقت�ضى س�ند ص�ادر ع�ن ال�سلطة الق�ضائية إ?? يمكن حرمان شخص م�ن حريت�ه  -.426المادة 

ق�وة ال�شيء المق�ضى ب�ه ص�ادر ع�ن ى لع ر حائزباعتقاله احتياطيا أو بناء على سند يأمر بتنفيذ قرايأمر 
ھيئة قضائية يقضي عليه بعقوبة السجن أو الحبس أو ا?عتقال أو ا�كراه الب�دني، م�ع مراع�اة مقت�ضيات 

  . المتعلقتين بالوضع تحت الحراسة النظرية58 و57المادتين 

  . بمؤسسات سجنية تابعة لوزارة العدل? يمكن ا?عتقال إ?

إن الحبس ا?حتياطي للمتھمين ينتج أثره ابتداء من يوم ا�يداع في السجن مھما كان ا�جراء ال�ذي 
  . سبب إدخاله السجن

  .ھذه العقوبةمدة إذا حكم بعقوبة الحبس فإن مدة الحبس ا?حتياطي تخصم من 

الجنائي�ة ووكي�ل رئ�يس المحكم�ة كم�ة الج�نح أو  لكل من قاض�ي التحقي�ق ورئ�يس مح-.436المادة 
أن يعط�ي ف�ي م�دة الح�بس ا?حتي�اطي جمي�ع ا!وام�ر ل�دى محكم�ة ا?س�تئناف الجمھورية والمدعي الع�ام 

  .الضرورية سواء كان ذلك لحاجيات التحقيق أو لغير ذلك من ا�جراءات

طي ف�ي ناحي�ة خاص�ة م�ن  يقضي المتھمون المحبوسون احتياطيا مدة حبسھم ا?حتيا-.446المادة 
يطب�ق عل�يھم نظ�ام الح�بس يمكن أن ويعزلون عن المحكوم عليھم، إذا أمكن ذلك، و. سجن المعتقلين فيهال

  .إذا أمر بذلك القاضي المختصالفردي 

  في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية: الفصل الثاني
ب المخالفات ف�ي ن�واح مختلف�ة  يعتقل المحكوم عليھم بعقوبة جنائية أو جنحية أو بسب-.456المادة 

  .من مؤسسة السجن إذا أمكن ذلك
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 يقع توزيع المحكوم عليھم ف�ي ال�سجون المع�دة للعقوب�ة ح�سب ن�وع الجريم�ة وال�سن -.466المادة 
  .والجنس والحالة الصحية والشخصية

 يرغم على العمل المحكوم عل�يھم بعقوب�ات س�البة للحري�ة م�ن أج�ل وق�ائع موص�وفة -.476المادة 
ويقع توزيع محصو?ت عمل كل محكوم عليه حسب قواعد . أنھا جناية أو جنحة من جرائم القانون العامب

  .مقررة بمرسوم

  في أحكام مشتركة لمختلف مؤسسات السجون: الفصل الثالث
كل مؤسسة سجن دفتر إيداع للم�ساجين موق�ع ومخت�وم عل�ى ك�ل في  وفرتيجب أن ي -.486المادة 

  . الجمھوريةصفحة منه من طرف وكيل

 ا!خي�ر اعندما يترتب عل�ى ھ�ذإحضار أو قبض يلزم كل منفذ لقرار أو حكم إدانة أو أمر إيداع أو 
الحبس المؤقت أو أمر إيقاف أو أمر حبس صادرين طبقا للقانون قب�ل أن ي�سلم ال�شخص المكل�ف باقتي�اده 

  . ي يحملهذ يسجل في السجل ا!مر النإلى مدير السجن أ

  .ن أن يسلمه وص2 بتسلمه للشخص المعتقلوعلى مدير السج

السجن في دفتر إيداع المساجين ملخصا من قرار أو مدير وفي حالة التنفيذ ا�رادي للعقوبة يسجل 
  .أو وكيل الجمھوريةلدى محكمة ا?ستئناف حكم ا�دانة الذي أرسل إليه من طرف المدعي العام 

ن ورق�م دفت�ر إي�داع الم�ساجين عل�ى ي ال�سجوفي جميع الح�ا?ت ي�سجل م�دير ال�سجن ت�اريخ دخ�ول
أو وكي��ل ل��دى محكم��ة ا?س��تئناف  ا!م��ر إل��ى الم��دعي الع��ام ا ويوج��ه ف��ورا ھ��ذ،ي بع��ث ب��ه إلي��هذا!م��ر ال��

  .الجمھورية

ويشير دفتر إيداع المساجين أيضا في مواجھة أمر التسليم إلى ت�اريخ خ�روج المعتق�ل وإذا اقت�ضى 
  .الحريةلذي سبب ا!مر القرار أو النص القانوني ا

 للمتابع��ة وعقوب��ة مرتك��ب جريم��ة هتعرض��تح��ت طائل��ة  ،س��جن  ? يج��وز لم��دير أي-.496الم��ادة 
أو ق�بض  أن يتسلم أو يعتقل أي شخص إ? بمقتضى قرار أو حكم إدانة أو أمر إيداع أو ،الحبس التحكمي

أم�ر ح�بس ص�ادرين طبق�ا  ا!خي�ر يترت�ب علي�ه ا?عتق�ال المؤق�ت أو ب�أمر إيق�اف أو اإذا كان ھذإحضار 
  .في دفتر إيداع المساجين 648للقانون وبدون أن يقع التسجيل المشار إليه في المادة 

 إذا استعمل أحد المعتقلين التھديد أو السب أو العنف أو خالف النظ�ام يمك�ن أن يغل�ق -.506المادة 
ض إلى وسائل ضغط في حالة  وزيادة على ذلك يمكن أن يتعر،عليه منفردا في زنزانة معدة لھذا الغرض

  .ھيجان أو عنف شديد وذلك دون إخ2ل بالمتابعات التي يمكن أن تقع

ل�دى ووكيل الجمھوري�ة والم�دعي الع�ام وقاضي تنفيذ العقوبات  التحقيق قاضي يقوم -.516المادة 
  .  الواقعة في دائرة اختصاصھمنو مؤسسات السجزيارةبمحكمة ا?ستئناف 

السجون موضوعة تحت مراقبة لجان المراقبة لمؤسسات السجون التي يح�دد وزيادة على ذلك فإن 
  .مرسوم تنظيمھا وص2حياتھا

وفي السجون المعدة .  يحدد أيضا بمرسوم تنظيم مؤسسات السجون ونظامھا الداخلي-.526المادة 
  .معلمجتفي ام ة دمجھالمحكوم عليھم وتھيئة إعادإص2ح للعقوبات فإن ھذا النظام مكون بغرض 

  في الحرية المشروطة: الباب الثالث
 عقوب�ة أو أكث�ر س�البة للحري�ة عل�ى حري�ة ءق�ضايمكن أن يح�صل المحك�وم عل�يھم ب -.536المادة 

  .المجتمعمن أجل إعادة دمجھم في مشروطة إذا برھنوا على حسن سلوكھم وقدموا ضمانات كافية 
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أشھر من عقوبتھم إذا كانت أقل ) 3(تخصص الحرية المشروطة للمحكوم عليھم الذين قضوا ث2ثة 
   .من ستة أشھر إلى نصف العقوبة بالنسبة للحالة العكسية

 م��ن الق��انون الجن��ائي ف��إن فت��رة 58 و56وبالن��سبة للمحك��وم عل��يھم العائ��دين ح��سب مفھ��وم الم��واد 
في الحال�ة أشھر وإلى ثلثي العقوبة ) 9(أشھر إذا كانت العقوبة أقل من تسعة ) 6(د إلى ستة تاختبارھم تم

  . العكسية

وبالن�سبة . س�نة) 15(أما المحكوم عليھم با!شغال الشاقة المؤبدة ف�إن فت�رة اختب�ارھم خم�سة ع�شر 
س�نوات م�ن ) 4(للمحكوم عليھم بعقوبة مؤقتة مصحوبة بالتخليد في السجن فإن الفترة تك�ون أكث�ر ب�أربع 

  .سنوات إذا كانت العقوبة جنائية) 6(حية وبست الفترة الم2ئمة للعقوبة الرئيسية إذا كانت ھذه العقوبة جن

  .  يختص به وزير العدلةالمشروطالحرية  إن حق منح -.546المادة 

 م��ن 2 رق��م ك��شفيحت��وي مل��ف اقت��راح الحري��ة الم��شروطة عل��ى ن��سخة م��ن ق��رار ا�دان��ة وعل��ى ال
ل فيه المعني ب�ا!مر وملخص من دفتر إيداع المساجين وآراء مدير السجن المعتقالعدلية صحيفة السوابق 

 ا�دارية الت�ي ارتكب�ت فيھ�ا الجريم�ة والنياب�ة العام�ة ل�دى المحكم�ة الت�ي أص�درت ا�دان�ة دائرةورئيس ال
  .ووكيل الجمھورية

 أن ي�صحب التمت�ع بالحري�ة الم�شروطة ب�شروط خاص�ة وب�إجراءات م�ساعدة ج�وز ي-.556المادة 
  .تأكد من ذلكومراقبة لتسھيل ت2ؤم المفرج عنه مع المجتمع وال

قرر الحرية المشروطة، إذا اقتضى ا!مر ذل�ك، كيفي�ة التنفي�ذ وال�شروط الت�ي م يحدد -.566المادة 
  .منحت بھا أو استمرت بمقتضاھا وكذلك طبيعة ومدة إجراءات المساعدة والمراقبة

اع�اة بين أو مخالف�ة لل�شروط أو ع�دم مرة بسبب سوء السلوك ال وفي حالة إدانة جديد-.576المادة 
ا�جراءات المذكورة في قرار منح الحرية الم�شروطة فل�وزير الع�دل أن يرج�ع ف�ي ق�راره بع�د اس�تط2ع 

  .ة ا�دارية التي يقطن فيھا المفرج عنه ووكيل الجمھوريةدائررأي رئيس ال

وفي حالة ا?ستعجال فإن للسلطة ا�دارية أو القضائية للمكان الذي يوجد فيه المفرج عن�ه أن ت�أمر 
  .قتا با�يقاف بشرط أن تخبر فورا وزير العدلمؤ

يقضي المحكوم عليه بعد الرجوع في قرار منح الحرية المشروطة كل المدة الباقية والتي كان عليه 
أن يقضيھا قبل الحرية المشروطة وذلك با�ضافة إلى كل عقوبة جديدة يمكن أن يتعرض لھا، إذا اقتضى 

  .ي قضاھا في حالة إيقاف مؤقت تعتبر في تنفيذ عقوبتها!مر ذلك، ومع ذلك فإن المدة الت

إذا لم يقع الرجوع في قرار الحرية المشروطة قبل انقضاء العقوبة ف�إن الحري�ة الم�شروطة ت�صبح 
  .نھائية وفي ھذه الحالة فإن العقوبة تعتبر منتھية ابتداء من يوم منح الحرية المشروطة

  ف التنفيذوقفي : الباب الرابع
والمحاكم ا!خرى في حالة الحكم بالحبس أو الغرامة إذا لم ا?ستئناف  يجوز لمحكمة -.856المادة 

يكن المحكوم علي�ه ق�د س�بق الحك�م علي�ه ب�الحبس لجناي�ة أو جنح�ة م�ن ج�رائم الق�انون الع�ام أن ت�أمر ف�ي 
  .قف تنفيذ العقوبة ا!صليةوحكمھا أو قرارھا نفسه بتعليل خاص ب

 بشروط خاصة وبإجراءات مساعدة ومراقبة تھدف إلى تسھيل إعادة التنفيذوقف يمكن أن يصحب 
  .المجتمع والتأكد من ذلكدمج المدان في 

 تعتبر ا�دانة كأن لم تكن إذا لم تصدر ضد المحكوم عليه بعد ذلك خ2ل مھلة خمس -.596المادة 
بعقوبة أش�د ?رتك�اب جناي�ة سنوات من تاريخ الحكم أو القرار أية متابعة ترتبت عليھا ا�دانة بالحبس أو 

التنفي��ذ عن��ه ب��سبب وق��ف أو جنح��ة م��ن ج��رائم الق��انون الع��ام وب��شرط أن ? ترج��ع المحكم��ة الت��ي منح��ت 
   .658مخالفة الشروط وعدم مراعاة ا�جراءات المقررة في المادة 
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  .وفي حالة إدانة جديدة تنفذ العقوبة ا!ولى دون أن تجب الثانية

التنفيذ إلى دفع مصاريف القضية والتعوي�ضات كم�ا ? يمت�د أي�ضا آل�ي ف وق ? يمتد -.606المادة 
  . العقوبات التبعية أو عدم ا!ھلية الناتجة عن حكم ا�دانة

ومع ذلك فإن العقوبات التبعية وعدم ا!ھلية يوقف أثرھا من اليوم الذي يصير فيه حكم ا�دانة كأن 
  .659لم يكن تطبيقا !حكام المادة 

 أن ين�ذر 586محكمة بعد النطق بقرار ا�دانة الواردة ف�ي الم�ادة ال يجب على رئيس -.616المادة 
 وأنه في حالة إدان�ة جدي�دة فإن�ه 659التنفيذ يمكن أن يرجع فيه كما قيل في المادة وقف المحكوم عليه أن 

  . من القانون الجنائي52 و51يتعرض لعقوبات العود طبقا للمادتين 

  حقق من ھوية ا�شخاص المحكوم عليھم في الت: الباب الخامس
ن كان�ت ھوي�ة أ إذا حدث بعد ھروب متابع تم إمساكه أو حصل في أي�ة حال�ة أخ�رى -.626المادة 

غي�ر أن . المحكوم عليه محل نزاع يفصل في ھذا النزاع وفق القواعد المق�ررة ف�ي م�ادة اش�كا?ت التنفي�ذ
  .الجلسة تكون علنية

  .ناء سير وبمناسبة متابعة جديدة بتت فيه المحكمة المتعھدة بھذه المتابعةفإذا أثير النزاع في ذلك أث

  يفي ا?كراه البدن: الباب السادس
 تنفذ مباشرة عن طري�ق ا�ك�راه الب�دني الق�رارات وا!حك�ام وا!وام�ر التنفيذي�ة الت�ي -.636المادة 

م�ادة الجناي�ات أو الج�نح أو تقضى با�دانة بغرام�ة أو رد أو تعوي�ضات أو م�صاريف ل�صالح الدول�ة ف�ي 
المخالف��ات ب��دون إن��ذارات م��سبقة بعناي��ة وكي��ل الجمھوري��ة ال��ذي ي��صدر ف��ي ن��سختين ا!م��ر با�ي��داع ف��ي 

  .السجن ضد كل محكوم عليه لم يسدد اختيارا حسب الظروف المحددة في المادة التالية

  . غير أن ا�كراه البدني ? يمكن أن يطبق في مادة الجريمة السياسية

المحاكم المكلفة بتطبيق العقوبات أن تق�وم بنف�سھا بك�ل التميي�زات ال�ضرورية ف�ي ھ�ذا يجب على و
  .الصدد وذلك مع إمكانية ا?ستئناف

? يمكن تطبيق ا�ك�راه الب�دني م�ن أج�ل الح�صول عل�ى الم�صاريف الق�ضائية إذا ك�ان مق�دارھا ? 
  . أوقية ولم يحكم بأية غرامة)6000(ستة آ?ف يتجاوز 

 يجب على المحكوم عليه أن يسدد الدين الذي عليه لع�ون الخزين�ة العام�ة ف�ي ظ�رف -.646مادة ال
وعلى رئيس المحكم�ة الت�ي حكم�ت بإدان�ة المحك�وم . شھرين ابتداء من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نھائيا

  . عليه أن يشعر المتھم في الجلسة بالمھلة المخولة له ليسدد ما عليه

ن�سخ مطابق�ة لJص�ل م�ن ) 3(لمحكوم عليه إلى ع�ون الخزين�ة العام�ة يتلق�ى ث�2ث وقبل أن يتقدم ا
وتسلم . المحكمة تشتمل على جميع ا�دانات المالية بما فيھا حقوق التسجيلضبط  كتابة منملخص القرار 
  . المدني المحكوم له بالتعويض إذا طلب ذلكطرفنسخة مماثلة لل

بعد أن يشير فيھا له م النسخ الث2ث من المحكوم عليه إحداھا ة الذي يتسلوميمعون الخزينة العيرد 
المحكمة مع وصل المبلغ الذي دفع مسبقا أو ا!جل الموافق عليه ضبط لى الدفع ويرسل الثانية إلى كتابة إ

  . ويحتفظ بالثالثة لتكون دلي2 على ما تسلم

 النياب�ة العام�ة الن�سخ الت�ي ل�م إل�ىال�ضبط وبعد انقضاء مھلة الشھرين المذكورة أع2ه يحيل كات�ب 
ي��سحبھا ا!ط��راف ون��سخة جدي��دة تتعل��ق ب��المحكوم عل��يھم ال��ذين ل��م يت��سلم بالن��سبة لھ��م ا�ش��عار بال��دفع 

  .663المنصوص عليه في ھذه الفقرة، وذلك للقيام با�كراه البدني طبقا للمادة 
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ائية أن ي�ستعملوا ا�ج�راء لJطراف الذين يرغبون في التخلص مما عليھم قبل أن تصبح ا�دانة نھ
  .المقرر في الفقرتين الثانية والثالثة من ھذه المادة

المحكم�ة والم�شار فيھ�ا عل�ى ال�دفع، عن�د ا?قت�ضاء، مح�ل ض�بط تحل الن�سخة الموجھ�ة إل�ى كتاب�ة 
  .النصوص التنظيميةا�شعار بدفع الغرامة المقرر في 

ل�ى إدان�ات ل�صالح ا!ف�راد م�ن أج�ل تع�ويض  تنفذ القرارات وا!حكام التي تحتوي ع-.656المادة 
ع��ن الجناي��ات والج��نح والمخالف��ات الت��ي ارتكب��ت إض��رارا بھ��م بطل��ب م��نھم طبق��ا ل��نفس ا!ش��كال وط��رق 

  . ا�كراه البدني في ا!حكام التي تقضي بإدانات لصالح الدولة

  .لمدنيةات انوالتبليغات الواقعة بعناية النيابة العامة صالحة أيضا فيما يتعلق با�دا

 يتعلق أيضا ب�دفع ا�دان�ات 664إن ا�نذار الذي يوجه للمدين والمقرر في الفقرة ا!ولى من المادة 
  . المحكوم بھا لصالح ا!فراد

عند انقضاء أجل الشھرين المقرر في الفقرة ا!ولى المشار إليه أع2ه فإن للطرف المدني أن يطلب 
م�ع مق�دار ا�دان�ات ال�صادرة لم�صلحته أو مدت�ه تناس�ب تجن ا�ي�داع ف�ي ال�سب اأم�رمن وكيل الجمھورية 

  .البعض الباقي منھا

شھر على ا!كثر على ھ�ذه الطلب�ات وذل�ك ابت�داء  يجب على وكيل الجمھورية أن يجيب في ظرف
  . من يوم وصولھا له

في الحال�ة الت�ي تك�ون فيھ�ا ا�دان�ات ص�ادرة  665 إلى 663 المواد قتضيات تطبق م-.666المادة 
  .من المحاكم المدنية لصالح طرف متضرر لتعويض جريمة معترف بھا من طرف المحكمة الجزائية

  :مدة ا�كراه البدني كما يليترتب  -.676المادة 

أل��ف ي��وم لك��ل :  أوقي��ة)20000(ع��شرين أل��ف إذا ك��ان مجم��وع ا�دان��ات المالي��ة أق��ل م��ن  •
  أشھر؛) 3(لى ث2ثة  أوقية على أن ? يقل ذلك عن يوم تام و? يزيد ع)1000(

 أوقية ولكنه يقل عن )20000(عشرين ألف إذا كان مجموع ا�دانات المالية يبلغ أو يتجاوز  •
يوم�ا لك�ل ج�زء ) 15( ع�شر ةأش�ھر وزي�ادة عل�ى ذل�ك خم�س) 3( أوقية، ث2ثة )200000(مأتي ألف 

  مذكورة؛  أوقية ال)20000(عشرين ألف  أوقية ويزيد على )10000(عشرة آ?ف كامل مقداره 

س�نة وزي�ادة :  أوقي�ة)200000(م�أتي أل�ف إذا كان مجموع ا�دانات المالية يبلغ أو يتجاوز  •
ن ? أ أوقي�ة عل�ى 200000 أوقية زي�ادة عل�ى 100000على ذلك ث2ثة أشھر لكل جزء كامل مقداره 

  .يزيد ذلك على ث2ث سنوات

  ال�ذين تق��ل أعم�ارھم ع�ن ثم��انيش�خاص ? يمك�ن أن يطب��ق ا�ك�راه الب�دني عل��ى ا!-.686الم�ادة 
ي سن السبعين فلي المتابعة و? على الذين دخلوا إسنة كاملة وقت ارتكاب الواقعة التي أدت ) 18( ةعشر

  .وقت ا�دانة وذلك دون ا�خ2ل بتطبيق المادة التالية) 70(

ق��ديمھم  ي��نقص أي��ضا إل��ى الن��صف بالن��سبة للمحك��وم عل��يھم ال��ذين يثبت��ون ع��سرھم بت-.696الم��ادة 
  . دون أن يقل مقداره عن أربع وعشرين ساعة537للشھادتين المقررتين في المادة 

 ? يمك�ن أن يطب�ق ا�ك�راه الب�دني عل�ى ال�زوجين ف�ي آن واح�د ول�و للح�صول عل�ى -.706المادة 
  .مبالغ تتعلق بإدانات مختلفة إذا كان في ذلك ضرر خطير على ا!سرة

لمدين المعتقل  لسبب آخر و دخل الحبس بسبب ا�كراه البدني وا للمدين الذي أوقف أ-.176المادة 
  . لمحل ا�يقاف أو ا?عتقالالو?ية  إلى رئيس محكمة اا الرجوع في شأنھمأن يطلب

إذا كانوا موجودين في محل المحكمة يقتادون فورا إلى رئيسھا وفي الحالة العكسية توج�ه طلب�اتھم 
  .فورا إليه بأسرع طريق
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ف�صل طبق�ا على المحكمة المخت�صة لتعند ا?قتضاء ا�حالة ما لم ير ر استعجالي، أمب الرئيس بتي
  .  636و 635لJشكال والشروط المقررة في المادتين 

 إذا لم يطلب المدين الموقوف الرجوع إلى الرئيس في شأنه أو إذا أمر ال�رئيس بع�دم -.276المادة 
ي السجن حسب الشكليات المشار إليھا أع2ه لتنفيذ العقوب�ات اعتبار طلبه عند الرجوع إليه يقام با�يداع ف

  .السالبة للحرية

المعني�ون يك�ون وعند ا�مك�ان  ،ا�كراه البدني بالحبس في السجون العاديةتنفيذ  يقع -.367المادة 
  .في ناحية خاصة من السجنبه 

سالبة للحرية فإن ا�كراه ما يصدر قرار ا�يداع في السجن ضد المدين المعتقل لتنفيذ عقوبة  وعند
 إ? إذا ، للمعنىةالبدني يقع في نفس مؤسسة السجن ابتداء من التاريخ المحدد للحرية النھائية أو المشروط

  . خ2ف ذلك671وھو يبت طبقا للمادة الو?ية قرر رئيس محكمة 

إما بدفع أو إيداع  لJشخاص المنفذ ضدھم ا�كراه البدني أن يتداركوا أو يوقفوا أثره -.476المادة 
  .مبلغ كاف للوفاء بديونھم

 فإن�ه يمك�ن طل�ب ا�ك�راه الب�دني م�ن 675إذا كان الدفع الكامل لم يقع ومع ا?حتفاظ بأحكام المادة 
  . جديد للمبلغ الباقي

 إذا ما انتھى ا�كراه البدني لسبب ما ف2 تجوز مباش�رته بع�د ذل�ك ? م�ن أج�ل ال�دين -.576المادة 
 أجل ا!حكام السابقة لتنفيذه ما لم تكن ھذه ا!حكام تستلزم بسبب مجموع مبالغھا م�دة إك�راه نفسه و? من

 وفي ھذه الحالة يتعين دائما إس�قاط م�دة الح�بس ا!ول .أطول من المدة التي تم تنفيذھا على المحكوم عليه
  . من ا�كراه الجديد

  .بق على المحكوم عليه يطبق على المدين المعتقل نفس النظام المط-.676المادة 

 ? يعفى المحكوم عليه الذي تع�رض لOك�راه الب�دني م�ن مبل�غ ا�دان�ات الت�ي أج�ري -.776المادة 
  .بسببھا ا�كراه البدني

 ? يجوز القبض على المحكوم عليه با�كراه البدني وحب�سه ف�ي ا�دان�ات المدني�ة إ? -.867المادة 
  :بعد

  أيام؛) 10( بغير جدوى لمدة تزيد على عشرة أن يوجه إليه تنبيه بالوفاء ويظل -1

 .أن يقدم طلب بحبسه من طرف خصمه المتابع له -2

وبعد ا?ط2ع على ھذين المستندين يوجه وكي�ل الجمھوري�ة ا!وام�ر ال2زم�ة إل�ى الق�وة العمومي�ة 
  .وامر بالقبضبالقبض على المنفذ عليه ا�كراه البدني، وتنفذ ھذه ا!وامر وفقا للشروط المقررة لتنفيذ ا!

  في سقوط العقوبة: الباب السابع
 بھا بموجب قرار صادر في المادة الجنائية  بمرور عشرين حكوم تسقط العقوبات الم-.796المادة 

غير أن سقوط العقوبة ھذا ? يطبق . سنة كاملة ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه ھذا القرار نھائيا) 20(
  .على عقوبات القصاص والدية

 بھا بمقتضى قرار أو حكم صادر في المادة الجنحية بمرور حكوم تسقط العقوبات الم-.086لمادة ا
  . سنوات كاملة ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه ھذا القرار أو الحكم نھائيا) 5(خمس 

 بقرار أو حكم صادر في مادة المخالفات بم�رور س�نتين محكوم بھا تسقط العقوبات ال-.186المادة 
  . ملتين ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه ھذا القرار أو الحكم نھائياكا

  . 680غير أن العقوبات المحكوم بھا بسبب مخالفة مرتبطة بجنحة تسقط طبقا !حكام المادة 
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 ? يمكن بحال من ا!حوال أن يقبل للمحكوم عليھم غيابيا أو ال�ذين س�قطت عق�وبتھم -.286المادة 
  . دموا لقضاء عقوبتھم الغيابيةبمرور الزمن أن يتق

ص�ادرة ف�ي نھائي�ة ا�دانات المدنية التي تقضي بھا ق�رارات أو أحك�ام بالتقادم  تسقط -.386المادة 
  .مادة الجنايات أو الجنح أو المخالفات حسب القواعد المقررة في القانون المدني

   العدليةفي صحيفة السوابق: الباب الثامن
Jش��خاص المول��ودين ف��ي دائ��رة الن��سبة ل، بو?ي��ةب��ة ض��بط ك��ل محكم��ة  تتلق��ى كتا-.486الم��ادة 

ال�سوابق العدلي�ة صحيفة ك�شفا ب�، وبعد التحقق من ھويتھم من خ2ل س�ج2ت الحال�ة المدني�ة، اختصاصھا
  :تحتوي علىالتي " 1 رقم بطاقةال"المسماة 

جناي�ة أو جنح�ة ا�دانات الحضورية والغيابية التي لم يطعن فيھا بالمعارضة وال�صادرة ف�ي  .1
  من أي محكمة جزائية بما في ذلك ا�دانات المصحوبة بوقف التنفيذ؛

  القرارات التأديبية إذا ترتب عليھا أو نص فيھا على التجريد من ا!ھلية؛ا!حكام القضائية و .2

  ا!حكام المقررة �شھار ا�ف2س أو التسوية القضائية؛ .3

  قرارات ا�بعاد المتخذة ضد ا!جانب؛  .4

  . حكام الصادرة بسقوط الو?ية ا!بوية أو بسحب كل أو بعض الحقوق المتعلقة بھاكل ا! .5

 ح�سب ترتي�ب الح�روف الھجائي�ة وفيم�ا يخ�ص ك�ل ش�خص 1ترت�ب البطاق�ات رق�م  -.586المادة 
  .حسب تاريخ ا�دانة والحكم

ى أو تخفيفھا على العفو واستبدال العقوبة بأخرالسوابق العدلية صحيفة  من 1رقم البطاقة يشار في 
ولى وعلى قرارات الحرية المشروطة أو الرجوع فيھ�ا وعل�ى ا!دانة ا�تنفيذ عقوبة وقف وعلى قرارات 

ق��رارات تعلي��ق العقوب��ات وعل��ى ق��رارات رد ا?عتب��ار وعل��ى الق��رارات الخاص��ة بإلغ��اء تعلي��ق ق��رارات 
  .ا�بعاد وكذلك تاريخ انتھاء العقوبة وسداد الغرامة

المتعلق�ة با�دان�ات الت�ي محي�ت العدلي�ة الت�سجي2ت صحيفة ال�سوابق من  1رقم  بطاقةالسحب من ي
  . بالعفو العام أو عدلت طبقا لقرار مصحح لصحيفة السوابق

خاص�ة تتعل�ق با!ش�خاص العدلي�ة سوابق ال�صحيفة ك�شف ل�وزارة الع�دل  ف�ي مسك ي-.686المادة 
  .المولودين في الخارج أو المجھول محل مي2دھم

  : حتوي علىيالخاص كشف ا الوھذ

   التي وضعتھا السلطات الموريتانية لھؤ?ء ا!شخاص؛ 1 رقم بطاقةال .1

لدى محكمة ا?س�تئناف  المتعلقة بھؤ?ء ا!شخاص والتي يطلبھا المدعي العام 2 رقم بطاقةال .2
محكم�ة ض�بط من صحيفة السوابق المركزية للدولة التي ينتم�ي إليھ�ا ھ�ؤ?ء ا!ش�خاص أو م�ن كتاب�ة 

  .   حل مي2دھمم

طبقا لم�ا ورد البطاقات أن يسلم نسخا أو كشوفا من ھذه رئيس المصلحة المختصة بالوزارة يمكن ل
  .693 إلى 689في المواد 

البطاق�ة كشف م�ن نسخة من كل لدى محكمة ا?ستئناف  توجه بواسطة المدعي العام -.786المادة 
  .  إذا نصت اتفاقيات دولية على ذلكييھا المعن إلى السلطات القضائية للدولة التي ينتمي إل1رقم 

ق��رارا يترت��ب علي��ه تت��ضمن إذا كان��ت  1رق��م للبطاق��ة ك��شف  توج��ه ن��سخة م��ن ك��ل -.886الم��ادة 
الحرمان من حقوق ا?نتخاب إلى السلطة ا�دارية لمقر الشخص المحك�وم علي�ه لك�ي ت�تمكن ھ�ذه ال�سلطة 

  . من تصحيح قوائم ا?نتخاب
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صحيفة ال� ك�شفا ك�ام2 م�ن 2رق�م بطاقة المسماة الالسوابق العدلية صحيفة في   يكتب-.896المادة 
  .  المتعلقة بنفس الشخص1رقم 

  :  إلى2رقم البطاقة تسلم 

  السلطات القضائية؛ •

ا�دارات العمومي��ة الت��ي ق��دمت لھ��ا طلب��ات للخدم��ة العام��ة أو مقترح��ات تتعل��ق ب��الميزات  •
غال تموين�ات عمومي�ة أو بغ�رض متابع�ة تأديبي�ة أو لف�تح الشرفية أو لتقديم عرض ف�ي مزاي�دة ف�ي أش�

  مدرسة خاصة؛

السلطات العسكرية فيما يتعلق بالمأمورين سنويا للخدمة الع�سكرية أو ال�شبان ال�ذين يطلب�ون  •
  ا?لتحاق بالجيش؛

  .للسلطات المختصة في حالة المنازعة في ممارسة الحقوق ا?نتخابية  •

لة نزاع يتعلق بالتسجيل عل�ى ق�وائم ا?نتخ�اب ? تحت�وي إ? عل�ى  المسلمة في حا2رقم البطاقة إن 
  .ممارسة حق ا?نتخابمجال القرارات التي يترتب عليھا عدم ا!ھلية في 

  .   عبارة ? شيء2رقم البطاقة في صحيفة السوابق تكتب في كشف وجد يإذا لم 

ب�ات س�البة للحري�ة ب�سبب  ع�ن ا�دان�ات م�ن أج�ل عقوا ك�شف3رق�م تت�ضمن البطاق�ة  -.096المادة 
   .جناية أو جنحة

و? يقي�د فيھ�ا إ? ا�دان�ات الم�شار إليھ�ا فيم�ا . موضوعھاھو صراحة أن ھذا البطاقة وتوضح ھذه 
 إ? إذا صدر حكم جديد يج�رد المعن�ي ، والتي لم يمحھا رد ا?عتبار ولم تكن مصحوبة بوقف التنفيذ،تقدم

  . من ا?ستفادة من وقف التنفيذ

أن يطلبھ�ا، و? ت�سلم للغي�ر ال�سوابق العدلي�ة ص�حيفة م�ن  3رقم  لبطاقةاللشخص الذي تعنيه يمكن 
  .بأي حال من ا!حوال 

 إذا تبين لوكيل الجمھورية أو قاضي التحقيق أثناء مرافعة م�ا أن شخ�صا أدي�ن وھ�و -.196المادة 
يحات ال�ضرورية بعناي�ة وكي�ل يحمل ھوية كاذبة أو انتحل حالة مدنية، يقام مباشرة وعلى الف�ور بالت�صح

  .الجمھورية وذلك قبل ختم المرافعة

يبل��غ ال��رئيس . يطل��ب الت��صحيح بواس��طة عري��ضة تق��دم إل��ى رئ��يس المحكم��ة الت��ي أص��درت الحك��م
  . العريضة إلى النيابة العامة ويعين قاضيا �عداد تقرير

  .  ويصدر الحكم في غرفة المشورةرافعةتقع الم

  .استدعاء الشخص موضوع ا�دانةيمكن للمحكمة أن تأمر ب

إذا قبلت العريضة يتحمل الشخص ال�ذي ك�ان س�ببا للتقيي�د المعت�رف بكذب�ه الم�صاريف إذا ك�ان ق�د 
  .أو إذا كان معسرا تتحمل الخزينة العامة المصاريفا!خرى  للقضية وفي الحالة ياستدع

. ف ب�نفس ال�شكلأن يت�صرعدلي�ة كل شخص يرغب في تصحيح تقييد موجود في صحيفة سوابق ل
  .وفي حالة رفض العريضة فإن الطالب يحكم عليه بالمصاريف

يطبق نفس ا�جراء في حالة نزاع متعل�ق ب�رد ا?عتب�ار بق�وة الق�انون أو ب�صعوبات يثيرھ�ا تف�سير 
  .686قانون العفو العام حسب منطوق الفقرة الثانية من المادة 

 وعلى الخصوص 196 إلى 856نفيذ المواد من  تحدد بمرسوم ا�جراءات ال2زمة لت-.296المادة 
  . العدلية  من صحيفة السوابق3 و2 و1 رقم بطاقاتالشروط التي بمقتضاھا تعد وتطلب وتسلم ال
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 ك�ل م�ن اتخ��ذ اس�م غي�ره ف��ي ظ�روف ت�ضمنت أو ك�ان م��ن ش�أنھا أن تت�ضمن تقيي��د -.396الم�ادة 
 إلى خمس سنوات م�ن الح�بس وبغرام�ة م�نا�دانة في صحيفة السوابق يحكم عليه بعقوبة من ستة أشھر 

 أوقية وذلك دون إخ2ل بالمتابعات التي قد يتع�رض لھ�ا )1000000(مليون إلى  )40000( أربعين ألف
  .من أجل التزوير

ف��ور انتھ��اء العقوب��ة الم��ستحقة م��ن أج��ل الجريم��ة الت��ي  بھ��ا ف��ي ھ��ذا المج��ال حك��ومالم العقوب��ة نف��ذت
  .بموجبھا وقع انتحال ا?سم

ب بالعقوبات المقررة في الفقرة ا!ولى كل من تسبب عمدا في تسجيل إدانة في صحيفة سوابق يعاق
  .شخص آخر غير المتھم وذلك بتصريحات كاذبة تتعلق بالحالة المدنية لھذا المتھم

من صحيفة سوابق شخص آخر باستعماله اس�ما كاذب�ا أو كشف  كل من تحصل على -.496المادة 
مأتي إلى  )20000(عشرين ألفا بس من عشرة أيام إلى عشرين يوما وبغرامة من صفة كاذبة يعاقب بالح

  .أوقية )200000(ألف 

يعاقب بنفس العقوبات من أدلى بمعلوم�ات ع�ن ھوي�ة خيالي�ة وس�ببت أو ك�ان م�ن ش�أنھا أن ت�سبب 
  . العدلية صحيفة السوابقفيتقييدات خاطئة 

  في رد ا0عتبار للمحكوم عليھم : الباب التاسع
 يج��وز رد اعتب��ار ك��ل ش��خص محك��وم علي��ه ب��سبب جناي��ة أو جنح��ة م��ن محكم��ة -.569الم��ادة 

  .موريتانية

  .ة وما نجم عنھا من فقد ا!ھليةويمحو رد ا?عتبار في المستقبل كل آثار ا�دانة العادل

  .ويعاد ا?عتبار إما بحكم القانون أو بقرار من غرفة ا?تھام

 الق�انون للمحك�وم علي�ه ال�ذي ل�م ي�صدر علي�ه خ�2ل المھ�ل اWت�ي  يرد ا?عتبار بق�وة-.669المادة 
  : بيانھا حكم جديد بعقوبة الحبس أو عقوبة أخرى أكثر منھا جسامة ?رتكاب جناية أو جنحة

 اعتبارا من يوم سداد الغرامة أو انتھ�اء :سنوات) 5(بالنسبة لعقوبة الغرامة بعد مھلة خمس  .1
  بمرور الزمن؛ا�كراه البدني أو سقوط العقوبة 

 بع�د مھل�ة :أش�ھر) 6(بالنسبة للحك�م م�رة واح�دة بعقوب�ة الح�بس ال�ذي ? تتج�اوز مدت�ه س�تة  .2
  سنوات اعتبارا من انتھاء العقوبة أو بسقوطھا بمرور الزمن؛) 10(عشر 

بالنسبة للحكم مرة واحدة بعقوبة الحبس الذي ? تتج�اوز مدت�ه س�نتين أو بعقوب�ات متع�ددة ?  .3
   بعد مھلة خمس عشرة سنة تحسب كما تقدم في الفقرة السابقة؛  : سنة واحدةيتجاوز مجموعھا

بالنسبة للحكم مرة واحدة بعقوبة الحبس لمدة تزيد على سنتين أو بعقوبات متعددة ? يتجاوز  .4
  .  بعد مضي مھلة عشرين سنة تحسب بالطريقة نفسھا:مجموعھا سنتين

  . في مجال تطبيق ا!حكام السابقةواحدة ة عقوبة ھا بمثابدمجوتعتبر العقوبات التي أصدر أمر ب

  . كما أن ا�عفاء الكلي أو الجزئي من العقوبة بطريق العفو يقوم مقام تنفيذھا الكلي والجزئي

 ? يجوز أن يرفع إلى القضاء طلب رد ا?عتبار في حياة المحكوم عليه إ? منه، فإذا -.769المادة 
وفي حالة وفاته وإذا كانت الشروط القانونية قد تمت يجوز لزوجه . ونيكان محجورا عليه فمن نائبه القان

أو أصوله أو فروعه تتبع الطلب، بل إن لھم أيضا أن يتولوا تق�ديم الطل�ب ولك�ن ف�ي ظ�رف س�نة اعتب�ارا 
  .من الوفاة

يتعين أن يشمل طلب رد ا?عتبار مجموع العقوبات الصادرة التي لم يحصل مجموعھا عن طريق 
  .ار سابق أو بصدور عفو شاملرد اعتب
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 ? يجوز تقديم طلب برد ا?عتبار إ? بعد مھلة خمس سنوات بالن�سبة للمحك�وم علي�ه -.869المادة 
  .بعقوبة جنائية وث2ث سنوات بالنسبة للمحكوم عليھم بعقوبة جنحية

ر قابل�ة للطع�ن تبدأ ھذه المھلة بالنسبة للمحكوم عليھم  بغرامة من اليوم الذي تصبح فيه ا�دان�ة غي�
  . وبالنسبة للمحكوم عليھم بعقوبة سالبة للحرية من يوم ا�فراج عنھم نھائيا

في حالة عود قانوني أو الذين، المدانون الموجودون  ? يجوز أن يطلب رد ا?عتبار -.699المادة 
ابي�ا بعقوب�ة بعد أن حصلوا على رد ا?عتبار، استحقوا إدان�ة جدي�دة أو ال�ذين حك�م عل�يھم ح�ضوريا أو غي

جنائية سقطت بمرور الزمن قبل تنفيذھا إ? بعد مضي عشر سنوات ابتداء من إط�2ق ال�سراح أو س�قوط 
  . العقوبة بمرور الزمن

بيد أن العائدين الذين لم يقضوا أي�ة عقوب�ة جنائي�ة والم�ردود إل�يھم اعتب�ارھم ال�ذين ل�م ي�ستحقوا إ? 
  . ?عتبار بمضي ستة أعوام من تاريخ إط2ق سراحھمالحكم بعقوبة جنحية يمكنھم أن يطلبوا رد ا

ط�رف من من تقادم العقوبة، إذا قدم أعوام كاملة ) 6(يقبل أيضا طلب رد ا?عتبار بعد مضي ستة 
  . المحكوم عليھم حضوريا أو غيابيا بعقوبات جنحية تقادمت قبل تنفيذھا

م بم�رور ال�زمن زي�ادة عل�ى يجب عل�ى المحك�وم عل�يھم ح�ضوريا أو غيابي�ا ال�ذين س�قطت عق�وبتھ
الشروط التي ستذكر فيما بعد أن يبرھنوا على أنھم لم يستحقوا أثن�اء مھل�ة س�قوط العقوب�ة بم�رور ال�زمن 

  . أية إدانة من أجل وقائع موصوفة بأنھا جنايات أو جنح وأن سلوكھم في ھذه المھلة كان حسنا

وط العقوبة بمرور الزمن أن يثبت قيامه  يتعين على المحكوم عليه فيما عدى حالة سق-.070المادة 
م م�ا يثب�ت ذل�ك تع�ين دفإن ل�م يق�.  والتعويضات أو إعفاءه من ذلكاتبسداد المصاريف القضائية والغرام

عليه أن يثبت أنه قضى مدة ا�كراه البدني المح�ددة قانون�ا أو أن الط�رف المت�ضرر ق�د تخل�ى ع�ن التنفي�ذ 
  .بھذه الوسيلة

ى ديون التفلي�سة وم�صاريفھا ّفه لOف2س بطريق التدليس فعليه أن يثبت أنه وفإذا كان محكوما علي
  . وما يثبت إبراءه من ذلك

ومع ذلك إذا أثبت المحكوم عليه عجزه ع�ن أداء الم�صاريف الق�ضائية ج�از ل�ه أن ي�سترد اعتب�اره 
  .حتى في حالة عدم دفع ھذه المصاريف أو جزء منھا

امن يمك�ن أن ي�رد ا?عتب�ار ول�و ل�م ي�سدد الطال�ب إ? ن�صيبه م�ن وفي حالة ا�دانة على وجه التض
  .المصاريف القضائية أو التعويضات أو الدين

إذا لم يمكن العثور على الط�رف المت�ضرر أو امتن�ع م�ن اس�ت2م المبل�غ الم�ستحق ا!داء أودع ھ�ذا 
   .المبلغ في صندوق الودائع وا!مانات كما يقع في مجال عروض السداد وا�يداع

ف�إن ھ�ذا لت�سلم المبل�غ الم�ودع ) 15(ع�شر يوم�ا خم�سة وإذا لم يتقدم الطرف المتضرر ف�ي ظ�رف 
  . بمجرد طلبهالمبلغ يعاد للمودع 

طل�ب ف�إن  إذا حدث بعد ارتكاب الجريمة أن أدى المحكوم عليه خدمات جليلة لل�ب2د -.170المادة 
  .يذ العقوبةمتعلق بتنفو? بشرط رد ا?عتبار ? يتقيد بأي شرط زمني 

  . وفي ھذه الحالة يمكن أن يمنح رد ا?عتبار ولو كانت المصاريف والغرامة والتعويضات لم تسدد

  . يوجه المحكوم عليه طلب رد ا?عتبار إلى وكيل الجمھورية لمحل إقامته الحالي-.270المادة 

  : ويذكر بدقة في ھذا الطلب

  تاريخ الحكم با?دانة؛ .1

  . المحكوم عليه منذ إط2ق سراحها!ماكن التي أقام بھا  .2
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 في مختلف ا!ماكن التي كان ضرورية يقوم وكيل الجمھورية بجمع كل المعلومات ال-.370المادة 
  .  المحكوم عليه مقيما فيھا

  : يستحصل وكيل الجمھورية على-.470المادة 

  نسخة من أحكام ا�دانة؛ .1

عقوب��ة يثب��ت كي��ف ك��ان س��لوك ملخ��صا م��ن س��جل ا�ي��داع ف��ي ا!م��اكن الت��ي ق��ضيت فيھ��ا ال .2
  المحكوم عليه؛

  . من صحيفة السوابق2 رقم كشفال .3

ھذه ا!وراق مصحوبة برأيه إلى المدعي الع�ام ل�دى محكم�ة وكيل الجمھورية  حيل ي-.570المادة 
  . لدى نفس المحكمةطلب من المدعي العامناء على با?ستئناف تتعھد محكمة . ا?ستئناف

  .مذكرة مكتوبة وسائر المستندات ال2زمةا?ستئناف رة إلى محكمة يجوز للطالب أن يقدم مباش

، وھ�ي ف�ي غرف�ة الم�شورة ف�ي ظ�رف ش�ھرين بع�د إب�داء ا?س�تئناف تف�صل محكم�ة -.670المادة 
  . لدى نفس المحكمةطلبات المدعي العام

  . في حالة رفض  الطلب ? يجوز تقديم طلب جديد قبل انقضاء مھلة سنتين-.770المادة 

 ي��شار بھ��امش ا!حك��ام ال��صادرة بالعقوب��ة، وف��ي ص��حيفة ال��سوابق الق��ضائية، عل��ى -.870ادة الم��
  .القرار الصادر برد ا?عتبار

  .إلى ا�دانةالعدلية  من صحيفة السوابق 3رقم الكشف وفي ھذه الحالة ? يشار في 

رد يج��وز لم��ن ي��رد إلي��ه اعتب��اره أن يح��صل ب��دون م��صاريف عل��ى ن��سخة م��ن الق��رار ال��صادر ب��
  .ةعدليا?عتبار، ونسخة من صحيفة السوابق ال

  . يمحو رد ا?عتبار ا�دانة وينھي بالنسبة للمستقبل كل أنواع عدم ا!ھلية الناجم عنھا-.097المادة 

  في المصاريف القضائية: الباب العاشر
المعروف��ة بت��سمية الم��صاريف الت��ي تنف��ق ف��ي  الم��صاريف الق��ضائية بمرس��ومح��دد ت -.071الم��ادة 

  . والمخالفات والجنحاتيمجال الجنا

ويحدد ھذا المرسوم تعريفتھا وطريقة تحصيلھا وتسديدھا ويحدد طرق الطعن والشروط التي يجب 
استكمالھا من ا!طراف المستفيدين وبصفة عامة يعالج كل المسائل ذات الصلة بالمصاريف القضائية في 

  .مجال الجنايات والجنح والمخالفات

  أحكام عامة
 ك��ل اWج��ال المن��صوص عليھ��ا ف��ي ھ��ذا الق��انون المعب��ر عنھ��ا با!ي��ام وال��شھور أو -.171ادة الم��

ات المدني�ة والتجاري�ة ءراج� من قانون ا�438و 437السنوات تعتبر آجا? كاملة، وتطبق أحكام المادتين 
  .وا�دارية

الرس��مية وينف��ذ ين��شر ھ��ذا ا!م��ر الق��انوني وف��ق إج��راءات ا�س��تعجال و ف��ي الجري��دة : 712الم��ادة 
  .كقانون للدولة

   2007 ابريل 17نواكشوط  
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  أعل ولد محمد فال: العقيد

  

  

  رئيس الوزراء                                                                      

  سيدي محمد ولد بوبكر

  

  

  وزير العدل     

 محفوظ ولد بتاح/ ا�ستاذ
 


