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  لسم اهللا الرحمن الرحیم

   عدل– إخاء –شرف         الجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة

  التأشرة

   ن- ت-  ت-ع-م

  صادر بتاریخ  ------ ----- --- أمر قانوني رقم مشروع 
  1983 یولیو 9 الصادر بتاریخ 163-83مراجعة األمر القانوني رقم تضمن ی

  قانون اإلجراءات الجنائیةالمتضمن 
  عرض األسباب

 حين 1993 التنظيم القضائي سنة إعادةلقد استحق قانون اإلجراءات الجنائية مراجعة أكيدة منذ 
توحد القضاء وألغيت االزدواجية التي كانت موجودة بين المحاكم العادية والمحاكم االستثنائية كمحكمة 

  .مالعدل الخاصة التي تم القضاء عليها وإسناد اختصاصاتها إلى محاكم القانون العا

غير أن األولوية يبدو أنها لم تكن لهذا العمل، طيلة العهد الماضي، حتى ظل هذا القانون يرافق 
تنظيمات قضائية تشهد تعديالت متعاقبة في الوقت الذي بقي هذا القانون يراوح مكانه حتى لم يعد بينه 

  .مع تلك التنظيمات القضائية أية صلة

ناقضات بين النص مع التنظيمات القضائية التي تتالت وتراكمت خالل هذه السنين جملة من الت
عليه، مع ما كان يعاني منه أيام صدوره من نواقص وبروز لبقايا النظم القضائية السابقة عليه والتي لم 

  .يستطع المشرع آنذاك التغلب على المشاكل الناجمة عنها

لمراجعة بدأت منذ سنة ولقد جرت محاوالت على مستوى وزارة العدل ترمي إلى إجراء هذه ا
  . إال أنها لم يكتب لها أن ترى النور1993

 توجه االهتمام إلى إصالح قطاع العدل في إطار 2005ومع بزوغ فجر الثالث من أغسطس 
السعي الجاد إلى إقامة مجتمع موريتاني ديمقراطي في دولة قانون تسودها العدالة، فتمت مراجعة 

ن التزام الدولة الموريتانية بمقوماتها الدينية والوطنية وبما تقضي الدستور وصودق عليه بما يحويه م
  . به المواثيق والعهود الدولية من تمسك بحقوق اإلنسان

وانصبت جهود الحكومة االنتقالية نحو مختلف اإلصالحات التي يتطلبها هذا القطاع، ولم يك 
  .الجانب التشريعي أقلها حظا من تلك العناية

. العمل بمختلف المراحل التي من المفترض أن تجعله يلبي الغرض المرجو منهوبعد مرور هذا 
فقد بدأ بتشخيص للمشاكل التي يعاني منها القانون والنواقص المالحظة فيه واقتراح الحلول الكفيلة بحل 

  . هذه المشاكل

راد وتم تعميق البحث من أجل إقرار قانون يحتوي على إجراءات تضمن الحفاظ على أمن األف
  .والجماعات وحماية اإلنسان من أي اعتداء عليه وضمان حريته

وفي هذا اإلطار بدأت جهود الدولة ممثلة في قطاع العدل تبذل بالتعاون مع كافة الفاعلين في 
الميدان من مختلف مكونات المجتمع الموريتاني انطالقا من األيام الوطنية للتشاور مرورا بالملتقيات 

ك واالجتماعات وغيرها من اللقاءات التي ضمت مختلف الفئات القانونية والقضائية المنظمة هنا وهنا
من قضاة ومحامين وكتاب ضبط وأساتذة قانون جامعيين وخبراء وانتهاء بالتعامل مع متخصصين في 
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الميدان من أجل إعداد مسودة المشروع ومراجعته من طرف أصحاب الخبرة وحتى تقديمه إليكم اليوم 
  . المصادقة علبهمن أجل 

وهكذا فإن هذا المشروع كان ثمرة لمجهودات جبارة بدأتها وزارة العدل بعد استالمها لتقرير 
األيام الوطنية للتشاور حول العدالة فقامت بإعداد العناصر المرجعية لمراجعة القانون بناء على 

ليين متمرسين فأعدوا مشروع توصيات األيام الوطنية للتشاور وأسندت المهمة إلى خبراء قانونيين مح
  .المراجعة وفق وثيقة التكليف

وبعد تسليم الخبراء لتقريرهم األولي تم تعيين لجنة تقييم لهذا العمل على مستوى وزارة العدل 
ضمت أكثر من عشرين شخصا من ممارسي العمل القانوني والقضائي من بينهم قضاة يعملون في 

 درجاتها ومحامون من أقدم المحامين المعمدين لدى المحاكم المحاكم والنيابة العامة على مختلف
وأساتذة قانون في جامعة نواكشوط لهم كذلك خبة وتجربة واسعة في ميدان التشريع، وتمت المناقشة 

  .بحضور ومشاركة الخبراء االستشاريين الذين أعدوا مسودة المراجعة

ق بقصر العدل ملتقى ضم حوالي ثالثين وبالتزامن مع هذا العمل انعقد بمركز التكوين والتوثي
قاضيا يدور حول اإلجراءات الجنائية أنعشه قضاة ذوو خبرة دولية بالتعاون مع المنظمة الدولية 

وقد خرج هذا الملتقى بجملة من المالحظات واالقتراحات المتعلقة بتعديل ). IDLO(للقانون والتنمية 
  .هذا القانون أخذت بعين االعتبار في المشروع

وبعد االنتهاء من المسودة ومن أجل تعميق البحث وإشراك الفاعلين المباشرين في الميدان فقد 
أحيلت مسودة المشروع إلى كل من رئيس المحكمة العليا والمدعي العام لدى نفس المحكمة ووكيل 

ا من الجمهورية لدى محكمة والية نواكشوط من أجل إبداء مالحظاتهم التي أخذت هي األخرى نصيبه
  .االعتبار في هذا المشروع

ومن أجل الحفاظ على أن ال يخرج هذا النص عن محيطنا اإلقليمي فقد كان بين يدي الفريق 
المكلف بالمراجعة نصوص قوانين اإلجراءات الجنائية في كل بلدان الجزائر وتونس والمغرب 

  . والسنغال ومالي وفرنسا

قانون اإلجراءات الجنائية الجديد على جملة من وقد احتوى مشروع األمر القانوني المتضمن 
  :المقتضيات الجديدة نذكر منها ما يلي

  ترسيخ المبادئ الدستورية

لقد نصت المادة التمهيدية على جملة من المبادئ الدستورية التي ظلت خالل الحقب الماضية في 
يقها كضمان المحاكمة العادلة برج الدستور العاجي وأنزلتها إلى الميدان ليطلع عليها الكل ويسهل تطب

وضمان الفصل بين السلطات المكلفة بالتحقيق والحكم وكقرينة البراءة حيث نص في هذه المادة على 
تثبت إدانته قانونا بقرار حائز على قوة الشيء أن كل شخص تم اتهامه أو متابعته يعتبر بريئا إلى أن 

  .ل الضمانات القانونيةالمقضي به، بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها ك

وتأتي هذه المقتضيات أيضا وفاء من الدولة الموريتانية بالتزامها بما تقتضيه العهود والمواثيق 
الدولية وخاصة منها تلك المتعلقة بحقوق اإلنسان التي نص إعالنها العالمي الذي أقرته الجمعية العامة 

  .لحادية عشر على هذا المبدإ في مادته ا1948لألمم المتحدة سنة 

   في مراقبة وتقييم أعمال الضبطية القضائيةتفعيل دور القضاء

تعتبر الضبطية القضائية عنصرا هاما وأساسيا من الفريق الفاعل في مسلسل إجراءات التقاضي 
في الميدان الجزائي، ومن أجل الرفع من قيمة العمل الذي يؤديه هذا العنصر فقد استحدث المشروع 

  .يات تضمن سهر القضاء على مراقبة أعمال الضبطية القضائيةجملة من المقتض
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 على أن ضباط الشرطة القضائية يمارسون 13من ذلك على سبيل المثال ما نصت عليه المادة 
وفي نفس اإلطار يأتي دور المدعي العام لدى . مهام الضبطية القضائية تحت إدارة وكيل الجمهورية

  .أعمالهم ودور غرفة االتهام في محاسبتهم على اإلخالل بوظائفهممحكمة االستئناف في اإلشراف على 

 لتفعل هذه الرقابة من خالل التقييم الذي تقوم النيابة العامة لضباط الشرطة 23وتأتي المادة 
العاملين في دائرة اختصاصها ووجوب أخذ نتائج هذا التقييم فيما يتعلق بالسيرة المهنية لضابط الشرطة 

  .يمالقضائية المق

  المصالحة

لقد استحدث المشروع مواد تنص على المصالحة في الميدان الجزائي بعد أن كانت غائبة عن 
 منه دون أن يرتب عليها أي شيء سوى أنها 6القانون القديم باستثناء ذكرها على استحياء في المادة 

  .من أسباب توقف الدعوى العمومية

في مشروع األمر القانوني الحالي بصفة أدق ومن أجل أن تكون لها قيمة أكثر فقد نظمت 
  .تضمن لكل من الطرفين حقه

  الحراسة النظرية

تعتبر مدة الحراسة النظرية بابا لكثير من التجاوزات التي تحدث على مستوى الضبطية 
القضائية عن قصد وعن غير قصد في أغلب األحيان، ولذلك تم الحرص في هذا المشروع على تقنين 

ت الكفيلة بأن يمر هذا التدبير في الظروف اإلنسانية والقانونية التي تكفل للموقوف كافة كافة الضمانا
الضمانات التي تجعله يتصل بأهله وبمحاميه، كل ذلك ضمانا ألن يعيش المواطن والمقيم في أمن 

  .وأمان مكفولة له حريته في الحدود التي رسمه القانون

شرطة القضائية من التجاوزات التي تحدث عادة فيما كما استحدثت شروط دقيقة تمنع ضباط ال
  .يتعلق بالمدة، ومنها رقابة وكيل الجمهورية وتفتيشه للمخافر

   والمراقبة القضائيةالحبس االحتياطي

لقد حرص المشروع على ترسيخ مبدإ استثنائية الحبس االحتياطي عن طريق تحديد مدة أقصى 
اديا لما قد يتعرض له المحبوسون احتياطيا من بطء في لهذا الحبس في مختلف الجرائم، وذلك تف

وفي هذا النطاق فقد حددت فترة أربعة أشهر . اإلجراءات يجعلهم يقضون فترات طويلة ال مبرر لها
للحبس االحتياطي في مادة الجنح وستة أشهر في المادة الجنائية قابلة للتمديد مرة واحدة مع استثناء 

  .138 يمكن أن تتجاوز فيها تلك المدة وفقا لما هو موضح في المادة بعض الجرائم الخطيرة التي

وأكثر من ذلك فقد جاء المشروع ببدائل للحبس االحتياطي تتمثل في المراقبة القضائية التي لم 
وترمي هذه المراقبة إلى إيجاد بديل للحبس االحتياطي ذي بعد إنساني . تكن موجودة في النص القديم

يق من اتخاذ تدابير مهمة وفعالة من شأنها أن تضمن حضور المتهم إلجراءات  التحققاضييمكن 
  .التحقيق الجزائي في إطار المحاكمة العادلة وضمان حقوق الدفاع

  االستئناف في مادة الجنايات

من المستجدات الهامة التي استحدثها المشروع ثنائية الدرجة في القضايا الجنائية التي لم يكن 
القانون القديم الطعن في أحكام الجنايات إال بالنقض ألنها كانت أحكاما نهائية، وقد ممكنا في ظل 

أصبحت هذه األحكام اآلن بموجب مقتضيات هذا المشروع ابتدائية وقابلة لالستئناف أمام الغرفة 
الجزائية بمحكمة االستئناف مشكلة من خمس قضاة، كما أنها أصبحت أيضا واجبة التعليل عكسا لما 

  .ان واقعاك
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  غرفة االتهام

لقد اقتطع المشروع ما كان من اختصاصات لغرفة االتهام عند المحكمة العليا وأرجعها إلى تلك 
  :الهيئة القضائية بعد أن استحدثها وأسند إليها على الخصوص االختصاصات التالية

  طلبات اإلفراج المؤقت وتدابير الوضع تحت المراقبة القضائية •

  رءاءات التحقيقطلبات بطالن إج •

  االستئنافات المرفوعة ضد أوامر قاضي التحقيق •

  .اإلخالالت المنسوبة لضباط اشرطة القضائية •

  النيابة العامة لدى محكمة االستئناف

لقد عرف النص السابق إغفال دور المدعي العام لدى محكمة االستئناف في كافة مراحال 
  .د المدعي العام لدى المحكمة العلياالمتابعة الجزائية، وكانت اختصاصاته موجودة عن

وقد حرص المشروع على أن يعيد للمدعي العام لدى محكمة االستئناف اختصاصاته في السهر 
على تطبيق القانون في مجموع دائرة اختصاص محكمته، وممارسة سلطته على جميع قضاة النيابة 

ة وغيرهم من الموظفين الذين يسند العامة التابعين لدائرة اختصاصه وكذا على ضباط ووكالء الشرط
  .لهم القانون بعضا من اختصاصات الضبطية القضائية

  الصياغة وتوحيد المصطلحات

لقد عاني النص القديم من كثير من األخطاء اللغوية واإلمالئية وذلك بالنظر إلى كونه ترجمة 
ختلفة ال تربطها أية غير أمينة للنص الفرنسي واستخدمت فيه عدة مصطلحات مأخوذة من قوانين م

التي كانت تطلق ) حاكم التحقيق: (صلة بالمصطلحات المستخدمة على المستوى الوطني، مثال ذلك
  .على قاضي التحقيق

وقد تم العمل بجدية على تنقية النص من تلك الشوائب بحيث روجعت صياغة مواده من أجل أن 
مستعملة فيه بحيث لم يعد يعبر عن تكون صياغة عربية وليست ترجمة وتم توحيد المصطلحات ال

  .الشيء الواحد بعبارات مختلفة كما كان في النص القديم

كما تمت تنقية النص من شوائب مخلفات األنظمة القضائية السابقة التي كانت تظهر في كثير 
من مواده والتي منها على سبيل المثال خلق ازدواجية في االختصاصات بين وكيل الجمهورية ورئيس 

  .لمحكمة ال وجود لها في الواقعا

ذلكم هو ملخص مقتضيات مشروع األمر القانوني المعروض على نظركم اليوم من أجل 
  .المصادقة عليه

  

  سيد محمد ولد بوبكر                  
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  لسم اهللا الرحمن الرحیم

   عدل– إخاء –شرف         الجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة

  الوزارة األولى

  :تأشیرة التشریع
  
  

  مراجعة تضمن ی أمر قانونيمشروع 
  1983 یولیو 9 الصادر بتاریخ 163-83األمر القانوني رقم 

  قانون اإلجراءات الجنائیةالمتضمن 

  في الدعوى العمومية: باب تمهيدي
يجب أن تكون اإلجراءات الجنائية عادلة وحضورية وتحفـظ تـوازن حقـوق              -.مادة تمهيدية 

  .األطراف
  . السلطات المكلفة بالدعوى العمومية والسلطات المكلفة بالحكمويجب أن تضمن الفصل بين

يجب أن يحاكم األشخاص الموجودون في ظروف متشابهة والمتابعون بنفس الجرائم وفقا لـنفس           
  .القواعد

طيلـة كافـة اإلجـراءات      حمايتها  وضمان   همحقوقالضحايا ب تسهر السلطة القضائية على إعالم      
  .الجنائية

تثبت إدانته قانونا بقرار حـائز علـى قـوة          أن   أو متابعته يعتبر بريئا إلى       كل شخص تم اتهامه   
  . الشيء المقضي به، بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية

  .الشك يفسر لصالح المتهم
  .ال يعتد باالعتراف المنتزع تحت التعذيب أو العنف أو اإلكراه

لعمومية ضد الفاعل األصلي للجريمة والمشاركين والمساهمين       تمارس الدعوى ا   -.المادة األولى 
  .في ارتكابها

إلـيهم القـانون    أسند   الدعوى العمومية ويمارسها قضاة المحاكم المختصة والموظفون الذين          قيمي
  .مدونة الهوفقا للشروط المحددة بهذذلك، كما يجوز أن يحركها الطرف المتضرر 

 من أجل تعويض األضرار الناتجة عـن جنايـة أو جنحـة أو     تقام الدعوى المدنية-.2المـادة   
  .عن الجريمةمترتب مخالفة، وهي حق لكل شخص أصيب بضرر مباشر 

ال يمكن أن يوقف أو يعلق التخلي عن الدعوى المدنية ممارسة الدعوى العموميـة، وذلـك مـع     
  .6مراعاة الحاالت المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 

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

وتقبل الدعوى المدنية بسبب كل األضرار المادية أو البدنية أو األدبية الناجمة عن الوقائع التـي                
وبة إلى الـشخص    منسالضرار  كافة األ كما يمكن أيضا قبولها من أجل       . هي موضوع المتابعة الجزائية   

  . وقائع موضوع المتابعةالالمتابع وتكون لها عالقة ارتباط ب
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أمـام المحـاكم    منفصلة عن الدعوى الجزائيـة       يجوز أيضا أن تقام الدعوى المدنية        -.4المادة  
ة أمام المحاكم المدنية المختصة يعلق إلى أن يبـت          رفوعغير أن الحكم في الدعوى المدنية الم      . المدنية
  . قد حركتهذه األخيرة ي الدعوى العمومية إذا كانت نهائيا ف

 ليس للطرف الذي مارس دعواه أمام المحكمة المدنية المختـصة أن يرفعهـا أمـام                -.5المادة  
 قد تعهدت بالقضية قبل أن يصدر حكم من المحكمة المدنية           المحكمةهذه   إال إذا كانت     الجزائيةالمحكمة  

  .في األصل
التقـادم أو العفـو     بم أو   تهبوفاة الم من أجل تطبيق العقوبة     ى العمومية    تنقضي الدعو  -.6المادة  

  .العام أو إلغاء القانون الجنائي أو بصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به
 ىغير أنه إذا طرأت إجراءات أدت إلى اإلدانة وكشف عن أن الحكم أو القرار الذي قض

وحينئذ . استعمال مزور، فإنه يجوز إعادة السير فيهابانقضاء الدعوى العمومية مبني على تزوير أو 
يتعين اعتبار التقادم موقوفا منذ اليوم الذي صار فيه الحكم أو القرار نهائيا إلى يوم إدانة مرتكب 

  .التزوير أو استعمال مزور
يمكن زيادة على ذلك أن تنقضي الدعوى العمومية بالمصالحة أو بدفع غرامة جزافية أو اتفاقية،               

زمـا  ذا كان القانون ينص على ذلك صراحة، كما تنقضي كذلك بسحب الشكوى إذا كانـت شـرطا ال             إ
  . للمتابعة

سنوات كاملة ابتـداء  ) 10(بمرور عشر القضايا الجنائية   تتقادم الدعوى العمومية في      -.7المادة  
  .يق أو المتابعة إذا لم يتخذ أثناء هذه المدة أي إجراء من إجراءات التحق،من يوم ارتكاب الجريمة

سنوات ) 10(وإذا وقع تحقيق أو متابعة أثناء هذه المدة فإن التقادم ال يحصل إال بعد مرور عشر                 
كذلك بالنسبة لألشخاص الذين لم يشملهم هذا التحقيـق أو          يسري هذا االنقطاع    و. كاملة من آخر إجراء   

  .المتابعة
ويتم التقـادم  . سنوات كاملة) 3(رور ثالث  تتقادم الدعوى العمومية في مادة الجنح بم    -.8المادة  

  .7حسب الفروق الواردة في المادة 
علـى القـضايا المتعلقـة       7المادة  ال تنطبق أحكام التقادم المنصوص عليها في هذه المادة وفي           

  .بجرائم الحدود والقصاص والدية
يتم التقـادم حـسب     و.  تتقادم الدعوى العمومية في مادة المخالفات بمرور سنة كاملة         -.9المادة  

  .7 الفروق الواردة في المادة
 يجوز القيام بالدعوى المدنية بعد تقادم الدعوى العمومية حسب األشكال المبينة فـي            -.10المادة  

  .قواعد القانون المدني

  في ممارسة الدعوى العمومية: الكتاب األول
 الحاالت التي ينص فيها ءباستثنا ،تكون اإلجراءات أثناء البحث والتحقيق سرية -.11المادة 

  . إضرار بحقوق الدفاع سريتهاالقانون على خالف ذلك، أو يكون في
وكل شخص يشارك في هذه اإلجراءات ملزم بالحفاظ على السر المهني، وفقا للشروط وتحت 

  .طائلة العقوبات الواردة في القانون الجنائي
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  لتحقيقفي السلطات المكلفة بالدعوى العمومية وا: الباب األول

  في الشرطة القضائية: الفصل األول

   عامةمقتضيات:  األولالقسم
، باإلضافة إلى المدعين العامين لـدى محـاكم االسـتئناف            الشرطة القضائية  ضمت -.12المادة  

  :ووكالء الجمهورية ونوابهم وقضاة التحقيق الذين هم ضباط سامون للشرطة القضائيةونوابهم 
  ضباط الشرطة القضائية؛ •
  ء الشرطة القضائية؛وكال •
  .  الموظفين واألعوان الذين تخولهم قوانين خاصة بعض صالحيات الشرطة القضائية •

تحت إدارة وكيـل    بمهام الضبطية القضائية     الشرطة القضائية    وكالءضباط و يقوم   -.13المادة  
   .الجمهورية

 المتعلقـة بمهـامهم     ولهذا الغرض يتلقون منه التوجيهات واالستفسارات واإلنذارات في القضايا        
  .كضباط شرطة قضائية

لـدى محكمـة االسـتئناف    شراف المدعي العام إلضباط الشرطة القضائية  يخضع   -.14المادة  
  .غرفة االتهام المختصةرقابة لو

 مـن إجـراءات     ولو كانت إدارية، القيـام بـإجراء       بسبب وظائفهم،    ،كل من يسند إليهم القانون    
  .ه الحالة وحدها، خاضعين لنفس اإلشراف والرقابةالشرطة القضائية يكونون، في هذ

بمهـام الـشرطة     همقيـام أثناء  إهمال من طرف ضباط الشرطة القضائية       إذا وقع    -.15المادة  
  .يوجه إليهم إنذارالدى محكمة االستئناف القضائية فإن المدعى العام 

 التـي   غرفـة االتهـام   لدى محكمة االستئناف تعهد     المدعي العام   الفادح يطلب   وفي حالة الخطإ    
  .يمكنها أيضا أن تتعهد تلقائيا بمناسبة بحثها لإلجراءات التي قدمت إليها

   .وفي هذه الحالة يجوز للمعني أن يستعين بمحام
لدى محكمـة    تأمر بإجراء بحث وتستمع إلى المدعي العام         غرفة االتهام   إذا تعهدت  -.16المادة  

  . المعنيوضابط الشرطة القضائيةاالستئناف 
  .أن توجه مالحظات لضابط الشرطة القضائية المعني لغرفة االتهام -.17المادة 

ضـابط  مهـام   ولها زيادة على ذلك أن تقرر أن ضابط الشرطة القضائية ال يمكن أن يمـارس                
 وذلك دون إخالل بالعقوبات التأديبية التي قد يتعرض لهـا          ،شرطة قضائية سواء بصفة مؤقتة أو نهائية      

  .ه اإلداريينمن طرف رؤسائ
الـصادرة ضـد    غرفة االتهـام    قرارات   لدى محكمة االستئناف     المدعي العام يبلغ   -.18المادة  

الذي يبلغها إلى السلطات التي يتبع لهـا         إلى المدعي العام لدى المحكمة العليا     ضباط الشرطة القضائية    
  .هؤالء الضباط

  في ضباط الشرطة القضائية:  الثانيالقسم
  :ط شرطة قضائيةب ضاتع بصفةتمي -.19المادة 
  والة الواليات ومساعدوهم؛ •
  المقاطعات ورؤساء المراكز اإلدارية؛حكام  •
  مدير األمن الوطني؛ •
ضـباط شـرطة قـضائية بمقـرر        مفوضو الشرطة وضباطها ومفتشو الشرطة المعينون        •

  ؛ناف لدى محكمة االستئوزير العدل والداخلية بناء على اقتراح من المدعي العاممشترك بين 
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ضباط الدرك الوطني ومساعدوهم الذين لهم رتبة مساوية لرتبة رقيـب أو أعلـى منهـا                 •
  ورجال الدرك الذين يكلفون بقيادة فرقة أو مركز؛

وضباط الحرس الوطني بشرط الحصول على موافقة وزيـر العـدل           قائد الحرس الوطني     •
  بالنسبة لألخيرين؛

 ؛ من الجيش الوطنيالرحالةقواد الفرق  •
  . الوطنيحرس من الالرحالةلفرق قواد ا •

 وبجمـع  ضباط الشرطة القضائية بمعاينة الجرائم المقررة في قانون العقوبات يكلف   -.20المادة  
حـسب الـشروط    يـة   بالبحوث االبتدائ  وبتلقي الشكاوى والبالغات وبالقيام      فاعليناألدلة والبحث عن ال   

  .ضائي قبل بدء التحقيق الق70 إلى 67الواردة في المواد من 
  .االتحقيق ويلبون طلباتهمحاكم وعند ما يبدأ التحقيق ينفذون إنابات 

. 60 إلـى  45لهم بالمواد مـن     المخولة  ات  سلطلجناية أو الجنحة يمارسون ال    وفي حالة التلبس با   
  .في إطار تنفيذ مهامهمة يممولقوة العلباشر التسخير المولهم الحق في 
حدود األراضي التـي يمارسـون      في  طة القضائية   اختصاص ضباط الشر  ينحصر   -.21المادة  

  .عليها وظائفهم المعتادة
ط شرطة قضائية، فـي     باضصفة  هم  ل ممنغير أنه يمكن لذوي الرتب في الدرك ورجال الدرك          

  .حالة االستعجال، أن يقوموا بالعمليات في كافة دائرة اختصاص المحكمة الملحقين بها
إلى عدة مراكز للشرطة فإن اختصاص مفوضي الـشرطة        منطقة عمران مقسمة    إذا تعلق األمر ب   

  . الذين يمارسون وظائفهم في أحد هذه المراكز يشمل كافة المنطقة
لمفوضي الشرطة، بناء على إنابة قضائية صريحة، وكذلك في حالة التلبس بالجناية أو الجنحـة               

ي تحد دائرة المحاكم التـابعين      أن يقوموا بالتفتيشات المنزلية وبالحجوز في دائرة اختصاص المحاكم الت         
  .لها

ت في دائرة اختصاص المحاكم التـي تحـد المنطقـة        سلطاالدرك الوطني بنفس ال   ويتمتع ضباط   
  .الخاصة بهم

 بالجنايات  ، بدون مهلة  ،ضباط الشرطة القضائية بأن يخبروا وكيل الجمهورية      يلزم   -.22المادة  
ه فـو أن يوا ليهم بمجرد االنتهاء من إنجاز أعمـالهم        وع. والجنح والمخالفات التي يحصل لهم العلم بها      

 وكذلك جميـع الوثـائق والمـستندات    ا ونسخة طبق األصل منه اي حرروه تضر ال اأصل المح بمباشرة  
  .األشياء المحجوزة تحت تصرفهوضع  يجب عليهم، كما االمتعلقة به
  .صفة ضابط الشرطة القضائيةإلى أن لمحررها  المحاضر شير أن تجبوي
 هو الوثيقة المكتوبة التي يحررها ضـابط الـشرطة          22المحضر في مفهوم المادة      -.32دة  الما

القضائية أثناء ممارسة مهامه ويضمنها ما عاينه أو تلقاه من تصريحات أو ما قام به من عمليات تدخل                  
  .في اختصاصه

وص خاصـة   أو في نصيالقانوناألمر ودون إخالل بالمقتضيات الواردة في مواد أخرى من هذا     
أخرى، يجب أن يتضمن المحضر على الخصوص اسم محرره وصفته ومكان عمله وتوقيعه، ويـشار               

  .فيه إلى تاريخ وساعة إنجاز اإلجراء وساعة تحرير المحضر إذا كانت تخالف ساعة إنجاز اإلجراء
ورقـم بطاقـة تعريفـه عنـد االقتـضاء      يتضمن محضر االستماع هوية الشخص المستمع إليه    

  .اته واألجوبة التي يرد بها على ضابط الشرطة القضائيةوتصريح
  .إذا تعلق األمر بمشتبه فيه يتعين على ضابط الشرطة القضائية إشعاره باألفعال المنسوبة إليه

ثم يدون ضـابط الـشرطة   . يقرأ المصرح تصاريحه أو تتلى عليه، ويشار إلى ذلك في المحضر         
  .الحظات التي يبديها المصرح، أو يشير إلى عدم وجودهاالقضائية اإلضافات أو التغييرات أو الم
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يوقع المصرح إلى جانب ضابط الشرطة القضائية على المحـضر عقـب التـصريحات وبعـد                
وإذا كان ال يحسن الكتابة أو التوقيع يضع بصمته ويشار إلى ذلك في             . اإلضافات ويدون اسمه بخط يده    

  .المحضر
  .ح على التشطيبات واإلحاالتيصادق ضابط الشرطة القضائية والمصر

يتضمن المحضر كذلك اإلشارة إلى رفض التوقيع أو اإلبصام أو عدم استطاعته، مع بيان أسباب               
  .ذلك

   الشرطة القضائية وكالءفي :  الثالثالقسم
وكالء الشرطة القضائية رجال الدرك الذين ليست لهم صفة ضباط الشرطة           من   يعد   -.42المادة  

  :ونالقضائية وهم مكلف
  بمساعدة ضباط الشرطة القضائية في ممارسة وظائفهم؛ •
  ؛ وبإعداد محاضر عنهااينة الجنايات والجنح والمخالفاتبمع •
تـزودهم  أن   تي من شـأنها   بتحرير محضر عن التصريحات التي يقدمها لهم كل شخص وال          •

  .بأدلة أو حجج أو معلومات عن مرتكبي الجرائم ومشاركيهم
الشرطة العـاملين وهـم     مصالح  من وكالء الشرطة القضائية موظفو       يعدون كذلك    -.52المادة  

  : بما يليمكلفون
  مساعدة ضباط الشرطة القضائية في ممارسة وظائفهم؛ •
  بكل الجنايات والجنح والمخالفات التي تصل إلى علمهم؛التسلسليين إخبار رؤسائهم  •
كـل المعلومـات   تلقـي  هم، والجرائم المقررة في القانون الجنائي، طبقا ألوامر رؤسائ       معاينة   •

  .بقصد اكتشاف مرتكبي هذه الجرائم

  في السلطات الخاصة للوالة في مجال الشرطة القضائية :  الرابعالقسم
 في مادة الجنايات والجنح ضد أمن الدولـة الـداخلي أو الخـارجي، وفـي حالـة         -.62المادة  

مـال الـضرورية لمعاينـة الجنايـات     االستعجال فقط، فإن لوالة الواليات أن يقوموا شخصيا بكل األع  
والجنح المنصوص عليها أعاله وأن يستدعوا كتابيا ضباط الشرطة القضائية المختصين لهذا الغـرض،            

  . ما لم يعلموا أن السلطة القضائية سبق أن تعهدت بالقضية
ضية  ويتخلى عن الق،فإنه ملزم بأن يخبر وكيل الجمهورية فورا السلطة هوإذا استعمل الوالي هذ

للسلطة القضائية بإحالته األوراق وكل األشخاص المقبوض عليهم إلى وكيل الجمهورية وإال تعرض 
  .اإلجراء للبطالن

 الـسابقة، وكـل     مقتـضيات  طبقا لل  هتصرفحال  كل ضابط شرطة قضائية يتلقى طلبا من الوالي         
  .يل الجمهورية ملزم بأن يخبر فورا وكمقتضياتموظف وقع إعالمه بهذا التعهد طبقا لنفس ال

  في النيابة العامة : الفصل الثاني

   عامة مقتضيات:  األولالقسم
 تمارس النيابة العامة الدعوى العمومية وتطلب تطبيق القانون، وهي ممثلة لدى كل             -.72المادة  

  .وتتولى العمل على تنفيذ أحكام القضاء.  جزائيةمحكمة
، كما تستعين بضباط ووكالء الـشرطة   العموميةولها أثناء ممارسة مهامها الحق في تسخير القوة   

  .القضائية
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 النيابة العامة أن تقدم طلبات مكتوبة طبقا للتعليمات التي أعطيـت لهـا              يجب على  -.82المادة  
وتقدم بحرية المالحظات الشفهية التـي تراهـا مالئمـة    . 31و 30حسب الشروط المقررة في المادتين   

  .ة العدالةخدمل

   النيابة العامة لدى المحكمة العليا في:  الثانيالقسم
علـى كافـة    الجنـائي   قانون  العلى تطبيق   لدى المحكمة العليا    المدعي العام   يسهر   -.92المادة  

  . الوطنيتراب ال
 كشفا عن القـضايا     ينكل شهر المدعون العامون لدى محاكم االستئناف      ولهذا الغرض يوجه إليه     

  .مالداخلة في اختصاصه
ه النيابة العامـة  نوابشخصيا أو بواسطة أحد   لدى المحكمة العليا     المدعي العام    يمثل -.30المادة  

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

  .31وله بالنسبة لهؤالء القضاة نفس الصالحيات التي اعترف بها لوزير العدل في المادة 
لى الخصوص أن يعطي للمدعين العامين لدى محاكم االستئناف التوجيهات التـي يراهـا              وله ع 

  .مفيدة لحسن سير العمل وأن يستبلغ الملفات وأن يطلب تقارير في قضايا معينة
يشرف وزير العدل على تنفيذ السياسة الجنائية، ويبلغها إلى المـدعي العـام لـدى       -.13المادة  

  . على تطبيقهاالمحكمة العليا الذي يسهر
كتابة يأمره  أن   و لدى المحكمة العليا ما يصل إلى علمه من جرائم،        المدعي العام   يبلغ إلى   أن  وله  

  .المحكمة المختصة الطلبات التي يراها الوزير مالئمةأن يرفع إلى أو مرتكبيها  ةبمتابع

   الستئناففي النيابة العامة لدى محكمة ا: لث الثاالقسم
الجنائي في دائـرة    قانون  العلى تطبيق   لدى محكمة االستئناف    المدعي العام   يسهر   -.23المادة  

  . اختصاص محكمة االستئناف
وكالء الجمهورية لدى محاكم الواليات الواقعين فـي دائـرة محكمـة            ولهذا الغرض يوجه إليه     

  .مكل شهر كشفا عن القضايا الداخلة في اختصاصهاالستئناف 
ـ شخصيا أو بواسطة أحد     لدى محكمة االستئناف    م   يمثل المدعي العا   -.33المادة   ه النيابـة   نواب

  .محكمة االستئناف العامة لدى
كمـا يـستعين بـضباط ووكـالء         ،مباشرة القوة العمومية  يسخر  أثناء ممارسته لوظائفه أن     وله  

  .الشرطة القضائية
  . القبضيحق له لضرورة تطبيق إجراءات تسليم المجرمين إصدار أوامر دولية بالبحث وإلقاء

 النيابة العامة أعضاء  بسلطة على جميع    لدى محكمة االستئناف     يتمتع المدعي العام     -. 43المادة  
  .  الشرطة العاملين في دائرة اختصاص هذه المحكمةوكذا على ضباط ووكالء

نفس الصالحيات التي اعتـرف بهـا       النيابة العاملين بدائرة محكمة االستئناف      لقضاة  وله بالنسبة   
  .30 العام لدى المحكمة العليا في المادة للمدعي

  األخرىكم اوالمحالواليات في النيابة العامة لدى محاكم :  الرابعالقسم

 يمثل وكيل الجمهورية شخصيا أو بواسطة أحد نوابه النيابة العامة لـدى محكمـة               -.53المادة  
  .الوالية ومحاكم الدرجة األولى الواقعة في دائرة اختصاص محكمة الوالية

 مـايراه   يتخذ في شـأنها   ومحاضر  ال يتلقى وكيل الجمهورية البالغات والشكاوى و      -.63المادة  
  .مالئما
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التحقيـق  البحث ويحيل ما يتلقاه من محاضر وشكايات وما يتخذه بشأنها من إجراءات إلى هيئات       
  .أو إلى هيئات الحكم المختصة أو يأمر بحفظها بقرار يمكن له دائما التراجع عنه

  . لتلك الهيئات طلبات بقصد القيام بفتح تحقيقيقدم

وفي حالة ما إذا تعلق األمر بمشتبه فيه محال من طرف الضبطية القضائية فـإن علـى وكيـل                   
الجمهورية أن يستمع للمتهم، بحضور محاميه، حول هويته الكاملة والتهمة الموجهة إليـه والظـروف               

  .االستماع في محضر مكتوبويجب أن يثبت هذا . التي تم ارتكاب الفعل فيها

الطـرف  وفي حالة الحفظ بدون متابعة للشكوى أو محضر البحث يعلن قراره إلى الشاكي أو إلى  
 وعليه أن يبلغ كذلك الشاكي بأن له الحق فـي القيـام بـالحق      .المدني خالل أجل ال يتجاوز ثمانية أيام      

  .المدني أمام قاضي التحقيق

العقوبات المقررة في القانون ويقدم باسـم القـانون جميـع           يسهر وكيل الجمهورية على تطبيق      
الطلبات التي يراها مناسبة، ويجب على المحكمة أن تشهد بها عليه بتضمينها في محضرها وأن تبـت                 

  .بشأنها

  .وله أن يستعمل عند االقتضاء وسائل الطعن ضد ما يصدر من أوامر وأحكام وقرارات

عمومي وكل موظف يعلم أثنـاء ممارسـته لوظيفتـه          كل سلطة نظامية وكل مأمور      يجب على   
بجناية أو جنحة أن يعلم بها فورا وكيل الجمهورية وينقل إليه جميع المعلومات والمحاضر واإلجراءات               

  .المتعلقة بها

 يقوم وكيل الجمهورية أو يكلف من يقوم بجميع اإلجراءات الـضرورية للمتابعـة              -.73المادة  
 ووكالء الشرطة   ولهذا الغرض يتولى قيادة نشاط ضباط     . ة بالقانون الجنائي  والبحث عن الجرائم المتعلق   

  .القضائية

ويتمتع بجميع السلطات والصالحيات المتعلقة بصفة ضابط الشرطة القضائية المنصوص عليهـا            
  .أو في قوانين خاصةهذه المدونة في 

وامر دولية بالبحـث    يحق لوكيل الجمهورية لضرورة تطبيق إجراءات تسليم المجرمين إصدار أ         
  .وإلقاء القبض

 فـي حالـة التلـبس    26له بالمـادة    يمارس وكيل الجمهورية الصالحيات المخولة -.83المادة  
ـ اسبكانت أل عن عنف أو ةناتجالوفاة  تفي حالة العثور على جثة، سواء كان     و. بالجريمة  أو ةب مجهول

يخبر وكيل الجمهورية حاال ويتحـول      أن   ضابط الشرطة القضائية الذي يعلم بها     على  ، فإن   امشتبه فيه 
  .يقوم بالمعاينات األوليةلفورا إلى عين المكان 

ل إلي عين المكان إذا كان يرى ذلك الزما ويستعين بأشخاص قتنولوكيل الجمهورية أن ي
  .ومع ذلك فله أن يختار ضابط شرطة قضائية ينيبه للقيام بهذا الغرض. يصلحون لتقدير طبيعة الوفاة

هؤالء األشخاص المدعوين أن يؤدوا اليمين كتابة على إبداء رأيهـم بمـا يمليـه علـيهم            وعلى  
  .الشرف والضمير

  .ولوكيل الجمهورية أيضا أن يطلب القيام بتحقيق للبحث عن أسباب الوفاة

مباشـرة القـوة   يـسخر   لوكيل الجمهورية أثناء ممارسته لوظائفه الحـق فـي أن           -.93المادة  
  .ين بضباط ووكالء الشرطة القضائيةكما يستع ،العمومية

 صالحيات النيابة العامة في مجـال  محاكم الواليات يمارس وكيل الجمهورية لدى -.40المـادة   
  .المتابعة وفي تنفيذ األحكام
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  .ة من أجل تطبيق القانون كتابه كل ملف، ويقدم طلباتستبلغوله أن ي

ها القـانون بـالحبس سـنتين فـأكثر، إذا          ويجوز له، إذا تعلق األمر بجناية أو جنحة يعاقب علي         
اقتضت ضرورة البحث ذلك، أن يسحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وأن يمنعه من الخروج مـن                  

ويمكن تمديد هذا األجل إلـى غايـة انتهـاء البحـث            . دائرة اختصاص محكمته لمدة ال تتجاوز شهرا      
  .تمامهاالبتدائي، إذا كان الشخص المعني هو الذي تسبب في تأخير إ

يجوز للمتضرر أو المشكو منه قبل إقامة الدعوى العمومية وكلمـا تعلـق األمـر                -.14المادة  
) 200000(بجريمة يعاقب عليها بالحبس سنتين فأقل أو بغرامة ال يتجاوز حدها األقصى مائتي ألـف                

  .أوقية أن يطلب من وكيل الجمهورية تضمين الصلح الحاصل بينه مع خصمه في محضر
ة موافقة وكيل الجمهورية وتراضي الطرفين على الـصلح يحـرر وكيـل الجمهوريـة               في حال 

ويتـضمن هـذا   . محضرا بحضورهما وحضور دفاعهما ما لم يتنازال أو يتنازل أحـدهما عـن ذلـك       
  .المحضر ما اتفق عليه الطرفان

يتضمن المحضر كذلك إشعار وكيل الجمهورية للطرفين أو لـدفاعهما بتـاريخ جلـسة غرفـة                
  .شورة، ويوقعه وكيل الجمهورية والطرفانالم

يحيل وكيل الجمهورية محضر الصلح على رئيس محكمة الوالية ليقوم هو أو مـن            -.24المادة  
ينوب عنه بالتصديق عليه بحضور ممثل النيابة العامة والطرفين أو دفاعهما بغرفة المشورة، بمقتـضى    

  .مر غير قابل ألي طعنأمر قضائي يوقعه كاتب الضبط مع الرئيس، وهذا األ
  :يتضمن األمر القضائي ما اتفق عليه الطرفان، وعند االقتضاء ما يلي

  أداء غرامة ال تتجاوز نصف الحد األقصى للغرامة المقررة قانونا؛ -
  .تحديد أجل لتنفيذ الصلح -

إذا لم يحضر المتضرر أمام وكيل الجمهورية وتبين من وثائق الملف وجـود تنـازل مكتـوب                 
 أو في حالة عدم وجود مشتك يمكن لوكيل الجمهورية أن يقتـرح علـى المـشكو منـه أو           صادر عنه 

المشتبه فيه صلحا يتمثل في أداء نصف الحد األعلى للغرامة المقررة للجريمة أو إصالح الضرر الناتج                
وفي حالة موافقته يحرر وكيل الجمهوريـة محـضرا يتـضمن مـا تـم االتفـاق عليـه                   . عن أفعاله 

المعني بـاألمر   وني باألمر أو دفاعه بتاريخ جلسة غرفة المشورة، ويوقع وكيل الجمهورية            وإشعارالمع
  .المحضر

يحيل وكيل الجمهورية المحضر على رئيس محكمة الوالية ليقوم هو أو من ينوب عنه بالتصديق               
  .ي طعنعليه بحضور ممثل النيابة العامة والمعني باألمر أو دفاعه، بمقتضى أمر قضائي غير قابل أل

توقف إجراءات الصلح واألمر الذي يتخذه رئيس المحكمة أو من ينوب عنه في الحالتين المشار                
  . إليهما في هذه المادة إقامة الدعوى العمومية

ويمكن لوكيل الجمهورية إقامتها في حالة عدم المصادقة على محضر الصلح أو في حالة عـدم                
لمحكمة أو من ينوب عنه داخل األجل المحدد أو إذا ظهرت           تنفيذ االلتزامات التي صادق عليها رئيس ا      

  .عناصر جديدة تمس الدعوى العمومية، ما لم تكن هذه األخيرة قد تقادمت
  .يشعر رئيس المحكمة أو من ينوب عنه وكيل الجمهورية فورا باألمر الصادر عنه

  .يتأكد وكيل الجمهورية من تنفيذ االلتزامات التي صادق عليها الرئيس

   التحقيقفي قاضي: لفصل الثالثا
  . وما بعدها37المادة  التحقيق بإجراء التحقيقات على الوجه المبين في يكلف قاضي -.34المادة 
طلب من وكيـل الجمهوريـة أو بواسـطة        ناء على   أن يجري التحقيق إال ب      التحقيق قاضيليس ل 

وفـي حالـة   . 77و 73المادتين شكوى مصحوبة بالقيام بالحق المدني طبقا للشروط المنصوص عليها ب     
  .65ات المخولة له بالمادة سلط التحقيق يمارس القاضيالتلبس بجناية أو جنحة فإن 
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كمـا يـستعين بـضباط ووكـالء         ،مباشرة القوة العمومية  يسخر  وله أثناء ممارسته لوظائفه أن      
  .الشرطة القضائية

راءات تعيين القضاة المنـصوص     وفقا إلج الوالية   التحقيق لدى محكمة     قاضي يعين   -.44المادة  
  .عليها في النظام األساسي للقضاة

يعـين بقـرار    الوالية  إذا تخلف قاضي التحقيق أو مرض أو عاقه عائق آخر فإن رئيس محكمة              
يقـوم بوظـائف قاضـي      الوالية  فإن رئيس محكمة    التعيين  وإذا لم يقع ذلك     . مؤقتا محله قاضي تحقيق   

التـي قـام    الجـنح   أن يحكم في قـضايا      الوالية  ة فإن لرئيس محكمة      وفي هذه الحالة األخير    .التحقيق
  .بالتحقيق فيها
 محل إقامـة مرتكبهـا أو  يتحدد اختصاص قاضي التحقيق بمكان وقوع الجريمة أو       -.54المادة  

محل إقامة أحد األشخاص المشتبه في مساهمتهم في اقترافها أو بمحـل القـبض علـى أحـد هـؤالء           
  .هذا القبض قد حصل بسبب آخراألشخاص حتى ولو كان 

 

  في البحث: الباب الثاني

  في التلبس بالجنايات والجنح: الفصل األول
  : الجناية أو الجنحة متلبسا بهاكونت -.64المادة 

  إذا ضبط الفاعل أثناء ارتكاب الجريمة أو على إثر ارتكابها؛ -1
 ؛اعل ما زال مطاردا بصياح الجمهورإذا كان الف -2
أمتعة أو ظهـرت    سالحا أو   قت قريب من ارتكاب الفعل حامال       عد مرور و  وجد الفاعل ب   إذا   -3

 . عليه آثار أو أدلة تحمل على االعتقاد بأنه شارك في الجناية أو الجنحة
 البنـود الجناية أو الجنحة المتلبس بها ولو لم ترتكب طبقا للظروف المقـررة فـي   مثابة  ب يعتبرو

  .جمهورية أو أحد ضباط الشرطة القضائية لمعاينة الجريمةالسابقة قيام رب المحل باستدعاء وكيل ال
يخبر أن  ضابط الشرطة القضائية الذي علم بها       على   يجب ،في حالة التلبس بالجناية    -.74المادة  

  . فورا وكيل الجمهورية وينتقل بدون تأخير إلى مكان الجناية ويقوم بجميع المعاينات الالزمة
وعلى كل ما يمكن أن يستخدم إلظهار       اختفاؤها  ار التي يخشى    وعليه أن يسهر على حفظ كل اآلث      

ويحجز األسلحة واألدوات التي استخدمت في ارتكاب الجنايـة أو التـي كانـت مخصـصة                . الحقيقة
  .الرتكابها وكذلك كل ما يظهر أنه كان ناتجا عن هذه الجناية

 إذا كانوا ،لجنايةشاركوا في االمشتبه في أنهم ويعرض األشياء المحجوزة على األشخاص 
  . من أجل التعرف عليها،حاضرين

ي ارتكبـت فيـه     ذال غير مؤهل قانونا أن يغير حالة المكان         على كل شخص  منع   ي -.84المادة  
 ، وذلـك تحـت طائلـة   العمليات األولية للبحث القضائي القيام ب ، قبل   الجريمة أو أن يزيل منه أي شيء      

أو بحبس ال يتجاوز عشرة      أوقية   )200000(مأتي ألف   ى   إل )20000(عشرين ألفا   بغرامة من   العقوبة  
  .أيام) 10(

ـ      يستثنى من ذلك إذا كان هذا التغيير أو نزع          أو الـصحة  سالمة األشياء قد دعت إليه ضرورة ال
  .تقديم اإلسعافات للضحاياالعمومية أو 

 الحبس من  األشياء وقع لتعطيل سير القضاء فإن العقوبة تكونإزالةوإذا كان طمس اآلثار أو 
 )200000(مأتي ألف  إلى )60000(ستين ألفا من سنوات والغرامة ) 3(أشهر إلى ثالث ) 3(ثالثة 
  .أوقية

 إذا كانت طبيعة الجناية من النوع الذي يمكن أن يحصل على إثباته بواسطة حجـز             -.94المادة  
في الجناية أو توجد في     أنهم شاركوا   يعتقد  أوراق أو وثائق أو أشياء غير ذلك توجد في حوزة أشخاص            
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حوزتهم أوراق أو أشياء تتعلق باألفعال المجرمة فإن ضابط الشرطة القضائية ينتقل فورا إلى مـسكن                 
  .هؤالء األشخاص إلجراء تفتيش منزلي ويحرر محضرا بذلك

، الحق في التعرف على األوراق والوثائق قبـل         50وله وحده، مع األشخاص المبينين في المادة        
التدابير الالزمة لضمان احترام الشعائر الدينيـة واالحتفـاظ         كافة  أنه ملزم باتخاذ    غير  . جزهاالقيام بح 

  .بالسر المهني وحقوق الدفاع
، ويكتب عليها رقم المحـضر       ويختم عليها  فوراتحصى وتعرف كل األشياء والوثائق المحجوزة       

  .الذي تم الحجز بموجبه
على ، فيما يتعلق باحترام الشعائر الدينية والحفاظ        49  المادة مقتضيات مع االحتفاظ ب   -.50المادة  

تجرى بحضور األشخاص المتهمين     49السر المهني وحقوق الدفاع، فإن العمليات المذكورة في المادة          
وفي حالـة   . بالمشاركة في الجناية أو الظاهر أن في حوزتهم أوراقا أو أشياء تتعلق باألعمال المجرمة             

بط الشرطة القضائية ملزم بأن يطلب من هـؤالء أن يعينـوا ممـثال حـسب        عدم إمكانية ذلك فإن ضا    
  .اختيارهم وإال فإنه يختار هو شاهدين يستدعيهما لهذا الغرض

األشخاص المبينين في طرف من  60يوقع محضر هذه العمليات المحرر كما ورد في المادة و
  .ته فإن ذلك يشار إليه في المحضرالفقرة السابقة، وفي حالة امتناعهم عن التوقيع أو عدم إمكاني

 أوقيـة  )100000(مائـة ألـف    إلـى  )10000(عشرة آالف  يعاقب بغرامة من -.15المـادة   
وبالحبس من شهرين إلى سنتين كل من أفشى مستندا ناتجا عن التفتيش أو أطلع عليه شخصا ال صـفة                  

وقه أو من الموقـع علـى هـذا         له قانونيا في اإلطالع عليه وذلك بغير إذن من المتهم أو من ذوي حق             
  .المستند أو من المرسل إليه

 ال يجوز البدء في التفتيشات والزيارات المنزلية قبل الساعة الخامـسة صـباحا وال   -.25المادة  
  .بعد العاشرة مساء إال بطلب من داخل المنزل أو في األحوال االستثنائية المقررة قانونا

 اإلجـراء  50و 49ليهـا بهـذه المـادة والمـادتين     يعرض عدم مراعاة الشكليات المنصوص ع  
  .للبطالن

 إذا اقتضى األمر القيام بمعاينات ال يمكن تأخيرها فإن لضابط الشرطة القضائية أن              -.35المادة  
  .يستعين بأشخاص مؤهلين لذلك

وعلى هؤالء األشخاص الذين يستدعيهم لهذا الغرض أن يحلفوا اليمين كتابة على إبداء رأيهم بما               
  .مليه عليهم الشرف والضميري

 لضابط الشرطة القضائية أن يمنع كل شخص من مغادرة مكان الجريمة إلى حـين               -.45المادة  
  .ختم العمليات

ـ  ة كل شخص يظهر أثناء األبحاث القضائية ضرور       ىيجب عل    ا التعرف على هويته أو التأكد منه
  .قتضيها هذا اإلجراءبطلب من ضابط الشرطة القضائية، أن ينقاد للعمليات التي ي

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

كل شـخص يمكـن أن يـزوده     إلى  مع  ت لضابط الشرطة القضائية أن يستدعي ويس      -.55المادة  
وإذا لم يقوموا   . ملزمون بالحضور وبتأدية شهادتهم   واألشخاص الذين يستدعيهم    . بمعلومات عن الوقائع  

بهذا الواجب يخبر ضابط الشرطة القضائية وكيل الجمهورية الذي يمكنه أن يرغمهم علـى الحـضور                
  .بواسطة القوة العمومية

 .يحرر ضابط الشرطة القضائية محضرا بالتصريحات ويقرؤه على األشخاص الذين استمع إليهم
 وإذا صرحوا بأنهم ال يعرفون القراءة فإن ضابط .حظاتهم ويوقعوا عليهاولهؤالء أن يسجلوا مال

إذا امتنعوا عن التوقيع أو كانوا عاجزين عنه يشار إلى ذلك . يقرؤه عليهم قبل التوقيعالشرطة القضائية 
  .في المحضر
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 لكل شخص يرى أنه تضرر من الجريمة أن يقوم بالحق المـدني أمـام ضـابط                 - .65المادة  
ا في  وطنوفي هذه الحالة فإنه ملزم بأن يختار م       . ة القضائية بواسطة تصريح يدرج في المحضر      الشرط

توجه إليه كل االستدعاءات والتبليغـات بـصفة    و. عاصمة المنطقة اإلدارية لدائرة اختصاص المحكمة  
  .  المختاروطنقانونية في هذا الم

ثناء البحث بتأدية اليمـين قبـل اإلدالء   التحقيق وال محكمة الحكم الطرف المدني أقاضي  ال يلزم   
  .بتصريحاته

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

 إذا اقتضت ضرورة البحث أن يحتفظ ضابط الشرطة القضائية بشخص أو أكثر من              -.75المادة  
الوقـت الـالزم ألخـذ     فليس له أن يحتجـزهم أكثـر مـن           55 و 54 األشخاص المبينين في المادتين   

  .تصريحاتهم
الـشرطة  طابقة من طبيعتها أن تسبب اتهامه فـإن لـضابط           تإذا قامت ضد شخص أدلة قوية وم      

وال أيـام  عطلة األسبوع الرسـمية  ساعة ال تدخل فيها ) 48(أن يحتفظ به لمدة ثمان وأربعين     القضائية  
مدة مساوية بواسطة إذن مكتوب من وكيل       إال مرة واحدة وب   هذه المدة   د  تمدي يمكن   الو. األعيادالعطل و 

  .الجمهورية
إذا وقع القبض بمكان بعيد عن مقر المحكمة المختصة فإن اآلجال المقررة بالفقرة السابقة تـزاد                

غير أنه ال يمكن أن تتعدى في مجموعهـا         . كيلومتر من المسافة  ) 100(مائة  بقوة القانون بيوم عن كل      
  .أيام) 8(ال أقصاه ثمانية أج

فترة الحراسة النظرية   وفي حالة وجود جناية أو جنحة ضد أمن الدولة الداخلي أو الخارجي فإن              
مـساوية دون أن  مـدة   لمكتوب من وكيـل الجمهوريـة  أيام قابلة للتمديد بإذن    ) 5(مدتها خمسة   تكون  

  . ابتداء من يوم القبضيوما ) 15(تتجاوز فترة الحراسة النظرية في مجملها خمسة عشر 
وعند انقضاء هذه اآلجال فإن الشخص الموقوف يجب أن يطلق سـراحه أو يقـدم إلـى وكيـل          

  . أثناء هذه المدةأمر بالقبض إال إذا كان قد صدر ضده ،الجمهورية
 الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من هـذه        مقتضياتن طبقا ل  واألشخاص المحتجز يودع  ن  يجوز أ 

 مـدة   يبـين فيـه   الذي عليه أن    ن ضابط الشرطة القضائية      م زجحبالجن مؤقتا بمقتضى أمر     المادة الس 
  . ويخبر فورا وكيل الجمهورية بهذا اإلجراء، المسموح بهجزالح

، مهما كانت المدة، فإن ضابط الشرطة القضائية ملـزم بتبريـر جميـع         القبضفي جميع حاالت    
  .التصرفات التي قام بها أمام القاضي المختص

كل من قيدت حريته بقبض أو اعتقال أو أي قيد آخر تجب معاملتـه بمـا يوافـق                   -.85المادة  
فال يجوز إيذاؤه بدنيا وال معنويا، كما ال يجوز حجزه خارج األمـاكن المعـدة لـذلك                 . كرامة اإلنسان 

  . قانونا
 فـي يجب على ضابط الشرطة القضائية الذي يحتفظ بشخص قيد الحراسة النظريـة أن يـشعر               

بهذا اإلجراء وبإمكانية االتصال بـه      زوجه أو أحد أصوله أو فروعه من الدرجة األولى          أقرب اآلجال   
دقيقـة،  ) 30(هذا االتصال ثالثين  مدة  ال تتجاوز   جب أن   وي. من طرف زوجه أو أحد أقاربه المباشرين      

  .بحضور ضابط الشرطة القضائيةوأن يتم 
ي حالة تمديدها أن يطلب من ضابط الـشرطة         يحق للشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية ف      

كما يحق للمحامي المتعهد االتصال بالشخص الموضـوع تحـت الحراسـة            . القضائية االتصال بمحام  
  .النظرية

يتم هذا االتصال بترخيص مكتوب من وكيل الجمهورية ابتداء من الساعة األولى من فترة تمديد               
دقيقة، تحت مراقبة ضـابط الـشرطة القـضائية، فـي           ) 30(الحراسة النظرية لمدة ال تتجاوز ثالثين       

  .ظروف تكفل سرية المقابلة
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غير أنه إذا تعذر ترخيص وكيل الجمهورية، خاصة لبعد المسافة، فلضابط الشرطة القضائية أن              
يأذن بصفة استثنائية للمحامي باالتصال بالشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية، علـى أن يرفـع               

  .الشأن إلى وكيل الجمهوريةفورا تقريرا بهذا 
يمنع على المحامي إخبار أي كان بما دار خالل االتصال بموكله قبل انقـضاء مـدة الحراسـة                  

  .النظرية
يمكن لوكيل الجمهورية تأخير اتصال المحامي بموكله، بناء على طلب مـن ضـابط الـشرطة                

  .القضائية، إذا اقتضت ضرورة البحث ذلك
تصال بالشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية أن يقدم أثنـاء  يجوز للمحامي المرخص له باال   

تمديد هذه الحراسة وثائق أو مالحظات مكتوبة مقابل وصل بالتسليم للشرطة القضائية أو للنيابة العامـة       
  .قصد إضافتها للمحضر

مـن  يستثنى من االتصال بالمحامي في فترة الحراسة النظرية المقررة بالفقرتين الثالثة والرابعة             
  .هذه المادة المعتقلون بسبب الجرائم المتعلقة بأمن الدولة وجرائم اإلرهاب

يجب مسك سجل ترقم صفحاته وتؤشر من طرف وكيل الجمهورية في كل األماكن              -.95المادة  
  .التي يمكن أن يوضع فيها شخص تحت الحراسة النظرية

 وسبب وضعه فيها وسـاعة     تقيد في هذا السجل هوية الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية         
بدايتها وساعة نهايتها ومدة االستجواب وأوقات الراحة والحالة البدنية والـصحية للـشخص المعتقـل               

  .والتغذية المقدمة له
يجب أن يوقع في هذا السجل الشخص الموضوع تحت الحراسـة النظريـة وضـابط الـشرطة        

الحراسة النظرية غير قادر على التوقيـع       وإذا كان الشخص الموضوع تحت      . القضائية بمجرد انتهائها  
  .أو اإلبصام أو رفض القيام بذلك فإنه تقع اإلشارة إلى ذلك في السجل

يجب أن يعرض هذا السجل على وكيل الجمهورية لالطالع عليه ومراقبته والتأشير عليه مـرة               
  .في الشهر على األقل

، ويجوز له أن يأمر في أي وقـت         يقوم وكيل الجمهورية بمراقبة الوضع تحت الحراسة النظرية       
  .بوضع حد لها أو بمثول الشخص المعتقل أمامه

ولوكيل الجمهورية أو أحد نوابه أن يزور ويتفقد في أي وقـت األمـاكن التـي يـتم احتجـاز                    
  .األشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية فيها

لقـضائية تطبيقـا     المحاضر المعدة من طرف ضابط الـشرطة ا        على الفور  تحرر   -.60المادة  
  . ويوقع على كل ورقة منها55 إلى 47للمواد من 

يجب على ضابط الشرطة القضائية أن يشير في محضر االستماع لكـل موقـوف إلـى اليـوم                  
. ذين أطلق سراحه فيهما أو قدم إلى القاضي المختص      ل واليوم والساعة ال   القبضوالساعة اللذين تم فيهما     

عـن التوقيـع    أحدهم   وعند عجز    األشخاص المعنيين طرف  ص من   توقع هذه اإلشارة على الخصو     و
فيجب على ضابط الشرطة القضائية أن يشير إلى ذلك،         عن التوقيع واإلبصام    امتنع  إذا  و. يضع بصمته 

  .لوضع في الحراسة النظريةاوجوبا سبب عليه أن يذكر و
ي أن يجرى عليه   الحق ف  وضعه في الحراسة النظرية   كل شخص يقدم إلى القاضي المختص بعد        ل

  . بطلب منه أو من أحد أفراد أسرته،فحص طبي
في حالة الجنحة المتلبس بها، وذلـك فـي          60 إلى   84 المواد من    مقتضيات تطبق   -.16المادة  

  .جميع الحاالت التي يقرر القانون فيها عقوبة الحبس
  .ن المكان يتخلى ضابط الشرطة القضائية عندما يصل وكيل الجمهورية إلى عي-.26المادة 

  .وعندئذ يقوم وكيل الجمهورية بجميع أعمال الشرطة القضائية المنصوص عليها في هذا الفصل 
  .وله أيضا أن يأمر أي ضابط شرطة قضائية باالستمرار في العمليات
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التحقيـق  قاضي في حالة التلبس بالجناية، وإذا كان  72مع مراعاة مقتضيات المادة      -.36المادة  
 شخص متهم بالمشاركة في     أيضد  أمر إحضار   القضية فإن لوكيل الجمهورية أن يصدر       لم يتعهد بعد ب   

  .الجريمة
، وكان البحث قد  بهاإذا قدم إلى وكيل الجمهورية شخص يعتقد أنه هو مرتكب الجناية المتلبس

األفعال طابقة، فله أن يسأله عن هويته وعن تتم وظهر ثبوت األفعال بشهادات وعالمات واضحة وم
  . يداع ال تتعدى صالحيته شهراباإل أمرامنسوبة إليه ويصدر ضده ال

في اإلجراءات  وعليه أن يخبر وجوبا المتهم بأن له الحق في أن يستعين بمحام حسب اختياره
  .الالحقة

إذا انصرم أجل أمر اإليداع المنصوص عليه في الفقرة السابقة دون أن يقدم المتهم للمحاكمة، 
  .معتقل فيه أن يقتاده لوكيل الجمهورية الذي يلزم بأن يطلق سراحه فورافعلى مدير السجن ال

يحيل الملف على الفور إلى     ويطلب وكيل الجمهورية من الشهود أن يبقوا تحت تصرف العدالة و          
  . وما بعدها222المحكمة الجنائية حسب الشروط الواردة في المادة 

قاضـي   الواقعة معاقبا عليها بـالحبس وكـان    في حالة التلبس بالجنحة، وإذا كانت      -.46المادة  
التحقيق لم يتعهد بعد فإن لوكيل الجمهورية أن يستجوب المتهم عن هويته وعن الوقائع المنسوبة إليـه                 

له الحق فـي أن يـستعين      ويخبر وجوبا المتهم بأن    ،داع ال تتعدى صالحيته شهرا    يإأمر  ويصدر ضده   
 وعند انصرام أجل أمر اإليداع تطبق مقتـضيات الفقـرة           .ةبمحام حسب اختياره في اإلجراءات الالحق     

  .63الثالثة من المادة 
، وله أيضا،    وما بعدها  351ويرفع عندئذ القضية إلى المحكمة حسب الشروط المحددة في المواد           

  .إذا رأى أن البحث غير كامل، أن يطلب فتح تحقيق
يتخلى وكيل الجمهورية وضابط    مة  وقوع الجري التحقيق إلى مكان    قاضي   إذا وصل    -.56المادة  

التحقيق بكل إجراءات الـشرطة القـضائية       قاضي  قوم  يوعندئذ  . الشرطة القضائية بقوة القانون لفائدته    
  .المنصوص عليها في هذا الفصل

وعنـدما تنتهـي    . أن يستمر فـي العمليـات     القضائية  شرطة  الاط  بضمن   أياوله أيضا أن يأمر     
  .يحيل أوراق البحث إلى وكيل الجمهورية إلجراء ما يلزم التحقيق قاضيفإن ، العمليات

 التحقيق في نفس المكان فإن لوكيل الجمهورية أن يطلب فتح           قاضيإذا اجتمع وكيل الجمهورية و    
  . يتعهد به قاضي التحقيققانونيتحقيق 

 يحق لكل شخص، في حالة التلبس بالجناية أو الجنحة المعاقـب عليهـا بـالحبس،                -.66المادة  
  .واقتياده إلى أقرب ضابط للشرطة القضائيةمرتكب الجريمة تقال اع

  في البحث االبتدائي: الفصل الثاني
االبتدائية بغرض اكتشاف المجـرمين     باألبحاث  الشرطة القضائية   ووكالء  يقوم ضباط    -.76المادة  

  . وجمع أدلة الجرائم سواء كان ذلك بتعليمات من وكيل الجمهورية أو بصورة تلقائية
 لـدى محكمـة     مراقبـة المـدعى العـام     إشراف وكيل الجمهورية و   دارة و إلخضع هذه العمليات    ت

   .االستئناف
وذلك مـع  االبتدائية األبحاث  على 60و 65و 55و 35إلى  94المواد  مقتضيات   تطبق   -.86المادة  
  .69 المادة مقتضياتاالحتفاظ ب
المنزلية وحجز المستندات المثبتة للتهمـة      قع التفتيش المنزلي والزيارات     ي ال يمكن أن     -.69المادة  

  . إال بإذن صريح من الشخص الذي تقع عليه العمليات
يجب أن يكون هذا الرضا موضوع مالحظة خاصة في المحضر الموقع عليه من المعنـي أو مـن                  

  .توقيعشاهدين إذا كان هو ال يحسن ال
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 ضابط الشرطة القضائية إلى وكيل      إذا امتنع الشخص المطلوب تفتيشه من إعطاء اإلذن بذلك، يرجع         
  .الجمهورية ليأذن له بالتفتيش

كل شـخص   أن يحتفظ ب   االبتدائي،   بحثلضابط الشرطة القضائية، من أجل مصلحة ال       -.70المادة  
 بجناية أو جنحـة يعاقـب عليهـا         هطابقة من طبيعتها أن تؤدي إلى اتهام      تتوجد ضده عالمات قوية وم    

  .بالحبس
  .58 و57 تين الواقع بمقتضى الفقرة السابقة يخضع لمقتضيات المادة النظريةالوضع قيد الحراسإن 

 

  في التحقيق: الباب الثالث

   التحقيققاضيفي : الفصل األول

   عامةمقتضيات:  األولالقسم
   :فيإلزاميا التحقيق يكون  -.17المادة 

قوبة فيها الـسجن    الجنايات المعاقب عليها باإلعدام أو السجن المؤبد أو تلك التي تصل الع            -1
  سنة؛) 30(ثالثين 

 .الجنايات المرتكبة من طرف األحداث -2
غيـر أنـه إذا   .  التحقيق أن يحقق إال بطلب من وكيل الجمهوريـة قاضي ال يمكن ل-.27المادة  

التحقيق في حالة تنقل فله أن يتعهد بنفسه بالتحقيق شـريطة أن  كان قاضي تعرض هذا األخير لمانع أو      
  . وكيل الجمهورية الذي يمضي على قرار التعهديخبر بذلك فورا 

فـي   وأبنفس الصالحيات إذا كان في حالة تنقـل         الجزائية بمحكمة الوالية    ويتمتع رئيس الغرفة    
  .التحقيققاضي جلسة خارج مقر المحكمة، وعندئذ يمكن أن يقوم بكل األعمال الداخلة في اختصاص 

  .غير معينيمكن أن يتخذ قرار االتهام ضد شخص معين أو 
 التحقيق سلطة اتهام كل شخص ساهم بوصفه فاعال أصليا أو شريكا في الوقائع المحـال                قاضيل

  .تحقيقها إليه
إذا وصلت إلى علم قاضي التحقيق وقائع لم يشر إليها طلب إجراء التحقيق فعليه أن يحيل فـورا               

ي حالة الشكوى مـع القيـام   وف. إلى وكيل الجمهورية الشكاوى والمحاضر التي كشفت عن هذه الوقائع         
  .76بالحق المدني يكون اإلجراء وفقا لما ورد في المادة 

 يقوم قاضي التحقيق وفقا للقانون باتخاذ جميع إجـراءات التحقيـق التـي يراهـا                -.37المادة  
  .وعن أدلة اإلثبات وأدلة النفي ضرورية للكشف عن الحقيقة

التحقيق أو ضابط ضبط وراق ويؤشر كاتب تحرر نسخة من هذه اإلجراءات وكذلك من جميع األ
 وترقم وتجرد جميع .نسخة بمطابقتها لألصلكل الفقرة التالية على بموجب الشرطة القضائية المنتدب 

  .التحقيق أوال بأول حسب تحريرها أو ورودها لقاضي التحقيقضبط أوراق الملف من طرف كاتب 
لـه أن   بنفسه بجميع إجراءات التحقيق يمكـن وإذا كان من غير الممكن لقاضي التحقيق أن يقوم      

التحقيق الـضرورية وذلـك طبقـا       إجراءات أو عمليات     كافةط شرطة قضائية للقيام بتنفيذ      باينتدب ض 
  .155و 154للشروط والتحفظات المنصوص عليها بالمادتين 

 بط شـرطة قـضائية    القاضي التحقيق، إذا رأى ذلك مفيدا، أن يجري بحثا بنفسه أو بواسطة ض            
وزير العدل عن شخـصية المتهمـين       طرف  طبقا للفقرة الثالثة أو بواسطة أي شخص مؤهل لذلك من           

  . وكذلك عن حالتهم المادية والعائلية واالجتماعية
 -له أن يعهد إلى طبيب بإجراء فحص طبـي           لقاضي التحقيق أن يأمر بإجراء فحص طبي كما       

  . أو يأمر باتخاذ أي إجراء يراه مفيدا -نفساني 
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 يجوز لوكيل الجمهورية، في طلبه االفتتاحي إلجراء التحقيق أو بطلب إضافي فـي            -.47المادة  
. أية مرحلة من مراحل التحقيق، أن يطلب من قاضي التحقيق كل إجراء يراه الزما إلظهـار الحقيقـة                 

 شرط أن يعيدها في أربـع وعـشرين       بإجراءات التحقيق   ملف  سبيل اإلطالع على    هذا ال له في    ويجوز
  .ساعة ابتداء من وقت تسلمه لها

وإذا رأى قاضي التحقيق أنه ال موجب التخاذ اإلجراءات المطلوبة منه فيتعين عليه أن يصدر 
  .ساعة التالية لطلبات وكيل الجمهورية) 48(مسببا خالل الثماني واألربعين أمرا 

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

  .المختصالمدني وذلك بتقديم شكوى أمام قاضي التحقيق 
.  يأمر قاضي التحقيق بعرض الشكوى على وكيل الجمهورية إلبداء طلباته بـشأنها            -.67المادة  

  . ويجوز أن يوجه طلب وكيل الجمهورية ضد شخص مسمى أو غير مسمى
قاضـي  لوال  ز لوكيل الجمهورية أن يتقدم إلى قاضي التحقيق بطلب عدم إجراء تحقيـق              ال يجو 

راء المتابعـة   جإال إذا كانت الوقائع المعروضة ال تستوجب قانونا إ         إجراء تحقيق أن يمتنع عن    التحقيق  
ض أو إذا كانت الوقائع ال تقبل أي تكييف جزائي حتى لو افتـر             ،أسباب تمس الدعوى العمومية   لوجود  
   .وجودها

وفي الحالة التي ال يستجيب فيها قاضي التحقيق للطلب ويصرف النظر عنـه فعليـه أن يكـون              
  . مسبببأمرفصله في هذا الشأن 

وإذا كانت الشكوى المقدمة غير مسببة تسبيبا كافيا أو ال تؤيدها وقائع محصول عليهـا فيجـوز                 
ؤقت ضد كل األشخاص الـذين سيكـشف        لوكيل الجمهورية أن يطلب من قاضي التحقيق فتح تحقيق م         

  .التحقيق عنهم
 ،وفي هذه الحالة يجوز لقاضي التحقيق سماع أقوال من أشير إليهم في الشكوى باعتبارهم شهودا              

وذلك إلى حين قيام اتهامات أو تقديم طلبات تحقيق جديدة          ،  ولهؤالء الشهود الحق في االستعانة بمحامين     
  .ضد شخص معين باالسم

را باالمتنـاع   أمالمقررة بالفقرات السابقة أو     للمقتضيات  بالتعهد طبقا   أمرا  لتحقيق  يصدر قاضي ا  
  .من التحقيق

أو في أي وقت أثنـاء   55 يجوز القيام بالحق المدني أثناء البحث كما قيل في المادة          -.77المادة  
فـي  المبينـة  ف قا للظروفويستمع قاضي التحقيق إلى الطرف المدني دون تأدية اليمين و       .سير التحقيق 
  .108إلى  104المواد من 

 يتعين على الطرف المدني الذي يحرك الدعوى العمومية، إذا لم يكن قـد حـصل                -.87المادة  
المبلغ المقرر لزومه   تحت طائلة عدم قبول طلبه،       ،الضبطعلى المساعدة القضائية، أن يودع لدى كتابة        

  .لمصاريف الدعوى
ويلزم أن يراعي في تحديد المبلغ      .  إيداعه وأجال لهذا اإليداع    ويحدد القاضي بأمر المبلغ الواجب    

  .الوضعية المالية للقائم بالحق المدني
ر مـسبب  أمطرف المدني بإيداع مبلغ إضافي بلقاضي التحقيق، إذا اقتضى األمر ذلك، أن يلزم ال      

 التـسجيل  حةالتحقيق إلى رئـيس مـصل     ضبط  وتوجه هذه المبالغ من طرف كاتب       . أثناء سير التحقيق  
  .ر الذي حدد هذه المبالغممصحوبة بنسخة من األ

ن  على كل قائم بالحق المدني، ال يقيم في مقر المحكمة التي يجري فيها التحقيـق، أ        -.79المادة  
 أو عاصمة منطقة إدارية داخلة في اختـصاص المحكمـة، ويـنص             كانيعين مقرا مختارا في هذا الم     

  .المختار موطنطرف المدني على القاضي التحقيق في محضر االستماع لل
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وإذا لم يعين الطرف . المختارموطن وتوجه االستدعاءات والتبليغات إليه بصفة شرعية في هذا ال
المدني مقرا مختارا فال يجوز له أن يعارض في عدم تبليغ اإلجراءات الواجب تبليغها بحسب نصوص 

  .القانون
، بعـد طلبـات وكيـل     فعليـه قيق غير مخـتص  التحقاضي وفي حالة ما إذا كان       -.80المادة  

  .الجهة القضائية المختصة بالنظر فيهاالجمهورية، أن يصدر قرارا بإحالة الطرف المدني إلى 
ر بـأن ال وجـه   أم إذا صدر بعد إجراء تحقيق مفتوح، بناء على القيام بحق مدني،          -.18المادة  

ى إذا لم يلجأوا لطريق المطالبة المدنيـة، أن  للمتابعة، فللمتهم ولكل من األشخاص المذكورين في الشكو 
 ودون إخالل بحقهـم  ،يطلبوا الحكم لهم قبل الشاكي بالتعويض وذلك حسب الشكليات المذكورة فيما بعد          

  .في اتخاذ إجراءات البالغ الكاذب
ألمر بـأن ال     ا ورةريأشهر ابتداء من تاريخ ص    ) 3(ويجب أن ترفع دعوى التعويض خالل ثالثة        

 وتقدم بطريق تكليف بالحضور أمام محكمة الجنح التي أجري في دائرتها تحقيـق              .ابعة نهائيا وجه للمت 
وتتعهد هذه المحكمة على الفور بملف التحقيق الذي اختتم باألمر الصادر بأن ال وجه للمتابعة،               . القضية

  . من أجل إبالغه إلى األطراف
 الدعوى ومحاميهم والنيابـة العامـة      وتجري المرافعات في غرفة المشورة، ويستمع إلى أطراف       

  .ويصدر الحكم في جلسة علنية
ويجوز لمحكمة الجنح في حالة الحكم باإلدانة أن تأمر بنشر نص حكمها كامال أو ملخصات منه                

  .على نفقة المحكوم عليه في جريدة أو عدة جرائد تعينها وتحدد السعر األقصى لكل نشرة
 .قتضاء مقبولين في المواعيد المقررة قانونا في مادة الجنح        وتكون المعارضة واالستئناف عند اال    

  . أوقية) 50000(وال يقبل االستئناف إال إذا تجاوزت قيمة المبلغ المطلوب خمسين ألف 

  في التنقل والتفتيش المنزلي والحجز:  الثالثالقسم
ى داخلـة فـي   التحقيق أن ينتقل إلى مكان الجريمة أو أية جهة أخـر      لقاضي  يجوز   -.28المادة  

خـر مـن    آ إجـراء    زمة وإجراء تفتيشات منزليـة أو أي      دائرة اختصاصه للقيام بجميع المعاينات الال     
  .إجراءات التحقيق

  .  ولوكيل الجمهورية أن يرافقه. التحقيق وكيل الجمهورية بتنقالتهقاضييخبر 
 المـادة   ياتمقتـض أو كاتب معين لهذا الغرض طبقا ل      ضبط  التحقيق دائما بكاتب    قاضي  يستعين  

كل شخص يبلـغ مـن      تنقله   يمكنه أن يعين في أماكن       ، في حالة عدم وجود كاتب ضبط،       غير أنه  .91
 ويحلـف الكاتـب   .العمر ثمانية عشرة سنة على األقل، ويعرف القراءة والكتابة وذلك للقيام بهذه المهام    

  .المعين على أن يقوم بمهامه بإخالص
محضرا بهـذه   المعين وفق الفقرة السابقة     الكاتب  ضبط أو   كاتب ال  التحقيق بمساعدة    قاضييحرر  

  .العمليات
 يقام بالتفتيش المنزلي في جميع األماكن التي يمكن العثور فيها على أشـياء يكـون          -.38المادة  

  .كشفها مفيدا إلظهار الحقيقة
 قتضياتم أن يلتزم ب    إذا وقع التفتيش المنزلي في مسكن المتهم فعلى قاضي التحقيق          -.48المادة  

 غير أنه يجوز له وحده في مواد الجنايات أن يقوم بتفتيش مسكن المتهم فـي غيـر                 .52و 50المادتين  
 بشرط أن يباشر التفتيش بنفـسه وأن يكـون ذلـك بحـضور وكيـل                52الساعات المحددة في المادة     

  .الجمهورية
احب المنـزل   مسكن المتهم استدعي ص   مسكن غير    إذا حصل التفتيش المنزلي في       -.58المادة  

 ين الشخص غائبا أو رفض الحـضور أجـر         فإذا كا  .الذي يجري تفتيشه ليكون حاضرا وقت التفتيش      
التفتيش بحضور اثنين من أقاربه أو أصهاره الحاضرين بمكان التفتيش فـإن لـم يوجـد أحـد مـنهم             

  .فبحضور شاهدين
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ولكن عليه أن يتخذ  .51و فقرة ثانية 49 المادتين مقتضياتوعلى قاضي التحقيق أن يلتزم ب
  .ة وحقوق الدفاعن الالزمة لضمان احترام الشعائر الدينية وكتمان سر المهالتدابيرمقدما جميع 

 إذا اقتضى األمر أثناء إجراء تحقيق وجوب البحث عن مـستندات فـإن لقاضـي                -.68المادة  
هـا قبـل القيـام    التحقيق وضابط الشرطة القضائية المنتدب من طرفه وحدهما الحق في اإلطـالع علي  

  .85بالحجز وذلك مع مراعاة احترام االلتزام الوارد في الفقرة األخيرة من المادة 
  .حراز مختومةأويجب على الفور إحصاء األشياء والوثائق المحجوزة ووضعها في 

ال يجوز لقاضي التحقيق أن يحجز غير األشياء والوثائق النافعة إلظهار الحقيقة والتي قد يضر 
  . بسير التحقيقإفشاؤها

 إلظهار  يوإذا اشتمل الحجز على نقود أو سبائك أو أوراق ذات قيمة مالية ولم يكن من الضرور               
الحقيقة أو المحافظة على حقوق أطراف الدعوى االحتفاظ بها عينا فإنه يجوز لقاضي التحقيق أن يأمر                

  .بإيداعها في صندوق الودائع واألماناتالضبط كاتب 
مائة  إلى   )10000(عشرة آالف   ب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من          يعاق -.78المادة  

ـ   ت أوقية كل من أفشى أو أعلن مستندا م        )100000(ألف   ة لـه  فحصال من تفتيش منزلي لشخص ال ص
 وكان ذلك بغير إذن من المتهم أو من ذوي حقوقه أو من الموقع على المـستند أو   ،قانونا لإلطالع عليه  
  .يهالشخص المرسل إل

الـسلطة القـضائية أن     يـد    لكل شخص يرى أن له حقا على شيء موضوع تحت            -.88المادة  
  .الستئنافلطعن بار قابل لأم التحقيق الذي يفصل في األمر بيطلب استرداده من قاضي

ر بأن ال وجه للمتابعة فإن قاضي التحقيق يبقى مختصا بالفصل في رد             أم إذا صدر    -.89المادة  
  .88 حسب الظروف المذكورة في المادة األشياء المحجوزة

  في سماع الشهود:  الرابعالقسم
 وما بعدها بواسطة    511 قاضي التحقيق، طبقا للشكليات المقررة في المواد         ي يستدع -.09المادة  

  .رسالة أو أحد أعوان القوة العمومية، كل شخص يرى فائدة في االستماع إلى شهادته
  .من تلقاء أنفسهموللشهود فضال عن ذلك أن يحضروا 

فـرادى بغيـر    الـضبط   ه كاتب   ساعد يؤدي الشهود شهاداتهم أمام قاضي التحقيق ي       -.19المادة  
  .حضور المتهم ويحرر محضرا بأقوالهم

فإن لقاضي التحقيق أن يستدعي عونا من أعوان اإلدارة للقيـام           ضبط  في حالة عدم وجود كاتب      
  .ه بإخالص ويحلف هذا العون أن يؤدي مهمت.بمهام الكاتب

سنة على األقل، ) 18(يجوز لقاضي التحقيق أن يستدعي مترجما يبلغ من العمر ثماني عشرة 
  . به وذلك ما لم يكن مترجما محلفاى المترجم أن يترجم بإخالص ما يدلويحلف هذا

وعند عدم وجود مترجم فإن الكاتب يمكنه أن يقوم بمهام المترجم بشرط أن يـستوفي الـشروط                 
  . الفقرة السابقةالواردة في

ويطلب قاضي .  يؤدي الشهود اليمين على أن يقولوا كل الحق وال شيء غير الحق-.29المـادة   
ومهنته ومـسكنه ومـا إذا      العائلية  وحالته  تاريخ ومحل ميالده    التحقيق أن يذكر كل منهم اسمه ولقبه و       

ويشار فـي   . نوا في خدمتهم  قرابة أو مصاهرة مع الخصوم وإلى أي درجة أو ما إذا كا           عالقة   له   تكان
  .المحضر على السؤال والجواب

 يوقع على كل صفحة من صفحات محضر التحقيق كل من قاضي التحقيق وكاتـب             -.39المادة  
والشاهد ويدعى األخير إلى إعادة تالوة فحوى شهادته بنصها الذي حـررت بـه والتوقيـع إن            الضبط  

وان امتنع الشاهد عـن     .  الضبط يتلى عليه بمعرفة كاتب   فإذا كان الشاهد ال يحسن القراءة       . أصر عليها 
يوقع أيضا المترجم على كـل صـفحة إذا اقتـضى         . تعذر عليه يشار إلى ذلك في المحضر      أو  التوقيع  

  .األمر ذلك
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ويصادق قاضي التحقيق وكاتب    .  ال يجوز أن تتضمن المحاضر كتابة بين السطور        -.49المادة  
وبغير هذه المـصادقة تعتبـر هـذه    . على كل شطب أو تخريج فيهاوالمترجم إن وجد  والشاهد  الضبط  

  .وكذلك الشأن في المحضر الذي لم يوقع عليه توقيعا صحيحا. التشطيبات أو التخريجات ملغاة
سـنة دون تأديـة     ) 15( يستمع إلى األطفال الذين تقل أعمارهم عن خمسة عـشر            -.59المادة  

  .اليمين
عـن  تعويض  داء الشهادة أن يحصل بناء على طلبه على         حضر أل كل شاهد   يحق ل  -.69المادة  

  .الحضور، وعند االقتضاء تعويض عن اإلقامة، وله أيضا أن يسترد مصاريف السفر
 وفقا للتعريفـة المحـددة    قاضي التحقيقهايحددتؤدى هذه التعويضات والمصاريف فورا بعد أن        

  .في المصاريف القضائية
من طرف قاضي التحقيق لسماع شهادته ملزم بالحضور        ء  استلم استدعا كل شخص    -.79المادة  

  . من القانون الجنائي378المادة مقتضيات وحلف اليمين وأداء الشهادة مع مراعاة 
وإذا لم يحضر الشاهد فيجوز لقاضي التحقيق، بناء على طلب وكيل الجمهورية، أن يصدر ضده               

  . أمرا باإلحضار
بعـد أخـذ رأي      التحقيق،   قاضيمبررات كافية لتخلفه فإن ل    إذا لم يقدم الشاهد الذي حضر بالقوة        

 أوقيـة   )50000(خمسين ألف    إلى   )20000(عشرين ألفا   عليه غرامة من    يسلط  وكيل الجمهورية، أن    
ودون اعتبار ألي أجل، وبقـرار      أية شكليات   دون مراعاة   أيام  ) 10(تجاوز عشرة   تعقوبة حبس ال    و  أ

  .غير قابل ألي طعن
عقوبة نفسها، بناء على طلب وكيل الجمهورية، على الشاهد الـذي يمتنـع رغـم    ويجوز توقيع ال  

  .حضوره عن أداء اليمين أو اإلدالء بشهادته
 )00020(عشرين ألفـا     حبس من أحد عشر يوما إلى سنة أو بغرامة من         اليعاقب ب  -.89المادة  

ة أو جنحـة وامتنـع    كل شخص صرح عالنية أنه يعرف مرتكب جناي أوقية) 80000( ثمانين ألف    إلى
  .عن اإلجابة على األسئلة الموجهة إليه من قاضي التحقيق في هذا الشأن

شاهد الحضور انتقل قاضي التحقيق لسماع شهادته أو أصـدر لهـذا            لم يستطع    إذا   -.99المادة  
  .154الغرض إنابة قضائية حسب الشكليات المذكورة في المادة 

والذي كلـف    99 إليه حسب الشروط المذكورة في المادة         إذا كان الشاهد المستمع    -.010المادة  
بعـد   شخصيا بصفة صحيحة لم يكن له مانع من الحضور فإن لقاضي التحقيق،              يبالحضور أو استدع  

، أن يوقع عليه العقوبات المنصوص عليها فـي         هذا األخير بناء على طلب    إشعار وكيل الجمهورية أو     
  .97المادة من الفقرة الثالثة 

  في االستجواب والمواجهة: لخامس االقسم
بحقـه  التحقيق  قاضي   علمهيوقبل توجيه أي اتهام     عند مثول المتهم لديه ألول مرة        -.110المادة  

  .ويشار في المحضر إلى هذا اإلعالم. في اختيار محام من بين المحامين المسجدلين في القائمة
ئلي والشخـصي ونـسبه وتـاريخ    عن طريق بيان اسمه العا   من هويته   ثم يتحقق قاضي التحقيق     

وله عند االقتضاء أن يأمر بكـل       . ومكان والدته وحالته العائلية ومهنته ومكان إقامته وسوابقه القضائية        
يشعره بأنه حر فـي أن ال       ويحيطه علما بكل الوقائع المنسوبة إليه و      . التحريات للتحقق من هوية المتهم    

  .إلشعارويشار في المحضر إلى هذا ا. يدلي بأي تصريح
  .كان المتهم يريد التقدم بتصريح فإن قاضي التحقيق يتلقى ذلك التصريح على الفورإذا 

. تجب االستعانة بالمحامي في الميدان الجنائي أو إذا  كان المتهم مصابا بعائق يؤثر على دفاعـه            
  .في هذه الحالة إذا لم يختر المشتبه فيه محاميا يعين له القاضي محاميا بصفة تلقائية

في الحاالت المقررة في الفقرتين األولى والرابعة إذا كان المحامي الذي تم إشعاره لـم يحـضر                 
  .ساعة بعد تقديم المتهم أمام قاضي التحقيق فإن لهذا األخير أن يوجه االتهام) 24(أربعا وعشرين 
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  .لهيجوز للطرف المدني الذي استوفى شروط صحة ادعائه أن يستعين بمحام عند أول استماع 
 إلزامية إذا كان المتهم سبق أن استجوب من طـرف           ة السابق اتليست اإلجراءات المقررة بالفقر   

  .63األولى من المادة فقرة وال 62لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة وكيل الجمهورية طبقا 
 يطـرأ  أن يشعره بإلزامية إخباره بكل تغييـر  التحقيق أثناء مثول المتهم ألول مرة أمامه،  ضياقل

  .على عنوانه
 فإن لقاضي التحقيق أن يقوم علـى  101 بالرغم من المقتضيات المقررة في المادة -.102المادة  

الفور باستجواب ومواجهات إذا كان االستعجال ناشئا عن حالة شاهد أو مشارك في الجريمة في حالـة                 
 المقررة في الفقرة األخيرة     خطر يعرضه للموت أو وجود دالئل على وشك االختفاء أو أيضا في الحالة            

  .65من المادة 
  .يجب أن يشير المحضر إلى أسباب االستعجال

  .للمتهم المعتقل أن يتصل بمحاميه بحرية -.310المادة 
مـرة  د  يتمد قابلة لل   التحقيق الحق في أن يقرر منعه من االتصال لمدة خمسة عشر يوما            قاضيول
  .فقطواحدة 

  .ل على محامي المتهموال ينطبق هذا المنع في أية حا
 قاضي التحقيق في كـل مرحلـة مـن          علمالقائم بالحق المدني أن ي    المتهم و على ا  -.410المادة  

وإذا اختير عدة محامين فعليهم أن يعينـوا        . مراحل التحقيق بالمحامي الذي وقع اختيار كل منهما عليه        
  .من بينهم المحامي الذي ترسل بواسطته االستدعاءات والتبليغات

ا لم يقع هذا التعيين فإن االستدعاءات والتبليغات ترسل إلى المحامي الذي وصل إلـى قاضـي        إذ
  .التحقيق توكيله أوال

 ال يجوز سماع المتهم أو الطرف المدني أثناء التحقيق أو إجراء مواجهة بينهمـا               -.510المادة  
 يجـب أن يـذكر هـذا        .نا أو بعد دعوتهما قانو    تنازال عن ذلك صرحة،   ي، ما لم    إال بحضور محاميهما  

  .التنازل في أول المحضر
ساعة على األقـل قبـل      ) 48( ثمان وأربعين  بمقر محكمة التحقيق ب    يستدعى المحامي الذي يقيم   

  .أيام) 8( إذا لم يكن المحامي يقيم بمقر المحكمة فإن هذا األجل يصبح ثمانية .االستجواب
 سـتجواب المقـرر لال   عشية اليوم    اإلجراءات تحت تصرف محامي المتهم    ملف  وضع  ييجب أن   

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

  ؛102 من المادة ولىفي الحالة الواردة في الفقرة األ . 1
  إذا كان المعني أو الطرف المدني قد تخلى عنها صراحة؛ . 2
 ملح ناتج عن حالة شاهد أو متهم آخر مهدد بـالموت أو وجـود               وفي حالة استعجال   . 3

  عالمات على وشك االختفاء؛
إذا كان المحامي ال يقيم بمقر المحكمة إال إذا طلـب صـراحة حـضور اسـتجواب         . 4

  .موكله
 فإن لوكيل الجمهوريـة  210 من المادة ولىالحالة الواردة في الفقرة األ     فيما عدى    -.610المادة  

  .ابات المتهم واالستماع إلى الطرف المدنيأن يحضر استجو
التحقيق في كل مرة يبدي فيها وكيل الجمهورية لقاضي التحقيـق رغبـة   ضبط يتعين على كاتب   

  .االستجوابيوم في حضور االستجواب أن يخبر وكيل الجمهورية بمجرد مذكرة ال تتأخر عن عشية 
متهم أو الطـرف المـدني أن يتنـاولوا       ال يجوز لوكيل الجمهورية وال لمحامي ال       -.710المادة  

فإذا رفض قاضي التحقيـق     . الكالم فيما عدى توجيه األسئلة وبعد أن يصرح قاضي التحقيق لهما بذلك           
  .أدرج نص األسئلة بالمحضر أو أرفق به
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 المنـصوص عليهـا فـي       شكال تحرر محاضر االستجواب والمواجهات وفق األ      -.801المادة  
  .94و 93المادتين 

   القضائية وتنفيذهاوامرفي األ: لسادس االقسم
إحـضار  ، أن يصدر أمر حضور أو       قتضيه الحال يما   يجوز لقاضي التحقيق، حسب    -.091المادة  
  .قبضأو إيداع أو 

هدف إلى إنذار المتهم بالحضور أمام قاضي التحقيق في الساعة والتاريخ المعينين            يأمر الحضور   
  . األمرافي هذ

ذي يصدره قاضي التحقيق إلى القوة العمومية القتيـاد المـتهم ليمثـل     األمر ال  وهاإلحضار  أمر  
  .أمامه على الفور

 األمر المعطى من طرف قاضي التحقيق لمدير السجن أن يستقبل ويعتقل المتهم، وأمر اإليداع ه
  .سمح بالبحث عن المتهم أو تحويله إذا كانت قد أعلنت له من قبلي ووه

لقوة العمومية للبحث عن المتهم واقتياده إلى السجن المعـين فـي    األمر المعطى لوهالقبض  أمر  
  .األمر والذي يستقبل ويعتقل فيه

صدرا من طرف وكيل الجمهورية فـي الحـاالت         ي واإليداع يمكن أيضا أن      اإلحضارأمري  إن  
  .64و 63الواردة في المادتين 

 من طـرف    يوقعؤرخ و يوكاملة  الهوية المتهم   البيانات المتعلقة ب  كل أمر   في  حدد  ت -.011المادة  
  .حلى بختمهيالقاضي الذي أصدره و

  .  واإليداع طبيعة التهمة والمواد القانونية المطبقةاإلحضارأمرا بين ي
  .يتضمن أمر القبض بيان األفعال التي صدر من أجلها والمواد القانونية المطبقة

شرطة قـضائية  ط أو وكيل عدل منفذ أو ضاب بواسطة  به   أمر الحضور إلى الشخص المعني       يبلغ
  .القوة العمومية وتسلم إليه نسخة منهأحد أعوان أو 

 من طرف ضابط أو وكيل شرطة قضائية أو مـن طـرف             نوينفذا القبض و اإلحضار اأمريبلغ  
  . عون من أعوان القوة العمومية الذي عليه أن يظهره للمتهم ويسلمه نسخة منه

ليغ يكون بواسطة مدير السجن الذي يسلمه نسخة من         إذا كان الشخص معتقال لسبب آخر فإن التب       
  .األمر

   .بكل الوسائل في حالة االستعجالويمكن كذلك أن يبلغ أمرا اإلحضار والقبض 
فإن البيانات األساسية ألصل األمر وعلى الخصوص هوية المتهم وطبيعة التهمة           وفي هذه الحالة    

يجب أن يحال أصل األمر إلى العون المكلـف  و. واسم وصفة القاضي الذي أصدر األمر يجب تحديدها       
  .بتنفيذه في أقرب اآلجال

 أمر اإليداع للمتهم بواسطة قاضي التحقيق ويجب أن ينص على هذا التبليـغ فـي محـضر          بلغي
  .االستجواب

  .نيةطواضي ال المفعول في جميع أنحاء األرةمر نافذواكون األت -.111المادة 
  .أمر حضوريمثل أمامه بموجب يق فورا المتهم الذي  يستجوب قاضي التحق-.211المادة 

 في نفس الظروف، فإذا تعذر استجوابه في إحضارويستجوب المتهم الموقوف بمقتضى أمر 
فإذا . ساعة) 48(الحال سيق إلى السجن حيث ال يجوز أن يتجاوز اعتقاله أكثر من ثمان وأربعين 

ن تلقاء نفسه إلى وكيل الجمهورية الذي يطلب من انقضت هذه المدة ولم يستجوب يقدمه مدير السجن م
  . وإال أطلق سراحه التحقيق أن يقوم باستجوابه فوراقاضي 

 موجودا خارج دائرة    إحضاربحث عنه بمقتضى أمر     جري ال  إذا كان المتهم الذي ي     -.311المادة  
يوضـع قيـد    أن  اختصاص المحكمة التي يعمل فيها قاضي التحقيق الذي أصدر هذه األمر، فإنه يمكن              

  .57المادة الفقرة الثالثة من أو يعتقل للمدة المقررة في الحراسة النظرية 
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إذا وجد المتهم خارج دائرة اختصاص قاضي التحقيق الذي أصدر األمـر سـيق إلـى وكيـل                  
  .الجمهورية الذي وقع القبض في دائرة اختصاصه

قى أقواله ويخبر قاضي التحقيـق  المتهم عن هويته ويتلوكيل الجمهورية    يستجوب   -.411المادة  
 وفـي   .الذي تعهد بالقضية بواسطة برقية ويعطيه كل البيانات التي من شأنها أن تسهل معرفة هويتـه               

  . إلى السجن العتقالهقتاد المعنيانتظار جواب قاضي التحقيق ي
ة  يأمر قاضي التحقيق المتعهد بالقضية بتحويل المـتهم أو يعطـي إنابـة قـضائي      -.511المادة  

  .154المادة وفقا لمقتضيات الستجوابه 
 األمـر  اهـذ بلـغ   ،إحضارصدر ضده أمر ذي  إذا لم يمكن العثور على المتهم ال     -.611المادة  

 وبعـد  .أو مفوض شرطة محل إقامة المتهمالدائرة اإلدارية  البلدية أو أحد مساعديه أو إلى رئيس       عمدةل
  .ضر األبحاث غير المجديةرد األمر إلى القاضي الذي أصدره صحبة محيذلك 

 أو حاول الهرب بعد تصريحه أنه مستعد لالمتثـال تعـين        اإلحضارإذا رفض المتهم امتثال أمر      
  .إحضاره بالقوة

ولحامل األمر، في هذه الحالة، استخدام القوة العمومية الموجودة في المكان األقرب إليه، وعلى 
  . األمراتضمنه هذيهذه أن تخضع للطلب الذي 

 إذا كان المتهم هاربا أو مقيما خارج الجمهورية أو في مكان بعيد عن مقر محكمة                -.711دة  الما
 إذا كانت الجريمة معاقبا عليها بعقوبة حـبس جنحـي أو    قبضالتحقيق فلقاضي التحقيق أن يصدر أمر       

  .بعقوبة أشد
المبين في   إلى السجن    ة بدون مهل  قبض يساق المتهم المقبوض عليه بمقتضى أمر        -.811المادة  

  .119األمر وذلك مع االحتفاظ بمقتضيات المادة 
) 48(إذا كان المتهم معتقال في سجن مقر محكمة التحقيق يستجوب في ظرف ثمـان وأربعـين                 

  .112وإذا لم يقع ذلك وانتهت هذه المدة تطبق مقتضيات المادة . ساعة
بق األجل المنصوص عليه  يبعد عن مقر محكمة التحقيق يطالقبض إذا كان محل -.191المـادة   

  . 57المادة الفقرة الثالثة من في 
 ويخطر على الفور قاضي التحقيق الذي يقرر، القبضيعتقل المتهم في السجن األقرب لمكان 

  . عند االقتضاء، تحويل المتهم إلى مقر محكمة التحقيق
 المتهم من ضالقبإذا قرر القاضي عدم تحويل المتهم يستجوب ضابط الشرطة القضائية لمحل 

  وذلك حسب الشكليات المنصوص عليها فيالقبضتلقاء نفسه عن الوقائع التي سببت إصدار أمر 
  . ويحيل فورا محضر االستجواب إلى قاضي التحقيق،101 المادة الفقرتين األولى والثانية من

ـ          ى إذا قبض على المتهم خارج دائرة اختصاص قاضي التحقيق الذي أصدر األمر سيق حـاال إل
  .دائرة اختصاص المحل الذي أوقف فيهفي وكيل الجمهورية 

 ويخطر بدون تمهل قاضي التحقيق الـذي أصـدر األمـر             المتهم يتلقى هذا القاضي تصريحات   
  .يرجع في ذلك إلى قاضي التحقيقعلى الفور وإذا تعذر تحويله . ويطلب تحويل المتهم

 أن يدخل مسكن مـواطن قبـل الـساعة     قبض ال يجوز للعون المكلف بتنفيذ أمر        -.012المادة  
  .مساء) 10(صباحا وال بعد الساعة العاشرة ) 5(الخامسة 

 وتؤخذ هذه القوة .المتهم من اإلفالت من سلطات القانونلمنع وله أن يصطحب معه قوة كافية 
ه ويتعين على هذه القوة االمتثال لما تضمن. القبضمن أقرب محل للمكان الذي يتعين فيه تنفيذ أمر 

  .األمر من طلبات
معروف له ويعمل بما ورد في      موطن   إلى آخر    بلغي القبضإذا تعذر العثور على المتهم فإن أمر        

  .116الفقرة األولى من المادة 
 ليس لقاضي التحقيق أن يصدر أمر إيداع إال بعد استجواب وبـشرط أن تكـون                -.112المادة  

  .شدالجريمة تستوجب عقوبة حبس جنحي أو عقوبة أخرى أ
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 اإلحـضار عدم مراعاة الشكليات المطلوبة في أوامـر الحـضور و         يعاقب على    -.212المادة  
علـى  غرفة االتهـام    أوقية، يسلطها رئيس     )3000(ثالثة آالف    بغرامة مدنية قدرها     القبضواإليداع و 

و قاضي التحقيـق أ في حق ، ويمكن أن يؤدي إلى عقوبات تأديبية أو إلى مخاصمة القضاة    الضبط كاتب
  .وكيل الجمهورية أو رئيس المحكمة

  الوضع تحت المراقبة القضائية والحبس االحتياطي: القسم السابع

  الوضع تحت المراقبة القضائية:  األولالفرع
يمكن أن يوضع المتهم تحت المراقبة القضائية في أية مرحلة من مراحل التحقيق  -.312المادة 

جل ضمان حضوره، ما لم تكن ضرورة التحقيق أو الحفاظ لمدة شهرين قابلة للتجديد خمس مرات، أل
  .على أمن االشخاص أو على النظام العام تتطلب اعتقاله احتياطيا

يصدر قاضي التحقيق بشأن الوضع تحت المراقبة القضائية، أمرا يبلغه في الحال شفهيا للمتهم 
. ساعة) 24(ة داخل أربع وعشرين ويسجل هذا التبليغ في المحضر ويبلغه أيضا إلى ممثل النيابة العام

ولهما الحق في استئنافه خالل اليوم الموالي لصدوره، طبقا للشكليات المتعلقة باستئناف أوامر قاضي 
  . التحقيق بشأن اإلفراج المؤقت

أيام من تاريخ ) 5(ويجب على غرفة االتهام أن تبت في هذا االستئناف داخل أجل خمسة 
  .اإلحالة

يق تغيير التدبير المتخذ أو إضافة تدبير آخر أو أكثر، تلقائيا أو بناء على يمكن لقاضي التحق
طلب النيابة العامة أو المتهم أو محاميه بعد أخذ رأي النيابة العامة، إن لم تكن هي التي تقدمت 

  .بالطلب
و يمكن لقاضي التحقيق إلغاء الوضع تحت المراقبة، تلقائيا أو بناء على طلب النيابة العامة أ

  .المتهم أو محاميه
يمكن إلغاء الوضع تحت المراقبة القضائية أثناء جميع مراحل التحقيق، إذا لم يحترم المتهم 
االلتزامات المفروضة عليه بمقتضى األمر الصادر عن قاضي التحقيق، وفي هذه الحالة، يصدر قاضي 

  .لعامةالتحقيق ضده أمرا بإإليداع أو أمرا بالقبض، بعد أخذ رأي النيابة ا
  .يحق للمتهم أو دفاعه أن يتسلم نسخة من األمر بالوضع تحت المراقبة القضائية

يتضمن األمر بوضع المتهم تحت المراقبة القضائية الخضوع، تبعا لقرار قاضي  -.412المادة 
  :التحقيق، لواحد أو أكثر من التدابير أو االلتزامات التالية

  من طرف قاضي التحقيق؛عدم مغادرة الحدود الترابية المحددة  -1
عدم التغيب عن المنزل أو السكن المحدد من طرف قاضي التحقيق إال وفق الشروط واألسباب  -2

 التي يحددها القاضي المذكور؛
 عدم التردد على بعض األمكنة التي يحددها قاضي التحقيق؛ -3
 اشعار قاضي التحقيق بأي تنقل خارج الحدود المعينة؛ -4
 لمصالح والسلطات المعينة من طرف قاضي التحقيق؛التقدم بصفة دورية أمام ا -5
االستجابة لالستدعاءات الموجهة إلى الخاضع للمراقبة من أية سلطة أو أي شخص مؤهل  -6

 معين من طرف القاضي؛
 الخضوع لتدابير المراقبة المتعلقة بالنشاط المهني أو حول مثابرته على تعليم معين؛ -7
  اغالق الحدود؛ -8
قة بهويته السيما جواز السفر إما لكتابة الضبط، أو لمصلحة الشرطة أو تقديم الوثائق المتعل -9

 الدرك مقابل وصل؛
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المنع من سياقة جميع الناقالت أو بعضها، أو تسليم رخصة السياقة لكتابة الضبط مقابل وصل  -10
 ويمكن لقاضي التحقيق أن يأذن له باستعمال رخصة السياقة لمزاولة نشاطه المهني؛

ال ببعض االشخاص المحددين على وجه الخصوص من طرف قاضي المنع من االتص -11
 التحقيق؛

 الخضوع لتدابير الفحص والعالج أو لنظام االستشفاء سيما من أجل إزالة التسمم؛ -12
إيداع كفالة مالية يحدد قاضي التحقيق مبلغها وأجل أدائها، مع اآلخذ بعين االعتبار الحالة  -13

 المادية للمعنى باألمر؛
عض األنشطة ذات طبيعة مهنية أو اجتماعية أو تجارية ما عدا المهام االنتخابية عدم مزاولة ب -14

أو النقابية، وذلك في الحالة التي ترتكب فيها الجريمة أثناء ممارسة هذه األنشطة أو بمناسبتها، 
غير أنه إذا تعلق . كان يخشى ارتكاب جريمة جديدة لها عالقة بممارسة النشاط المعني أو إذا
بعدم مزاولة مهنة المحاماة، فإن المدعي العام لدى محكمة االستئناف يحيل األمر بطلب األمر 

من قاضي التحقيق على مجلس هيئة المحامين، الذي يبت طبقا للمقتضيات ذات الصلة من 
وفي حالة عدم البت داخل أجل شهرين من تاريخ اإلحالة يعود . القانون المنظم لمهنة المحاماة

 . اتخاذ القرار بنفسهلقاضي التحقيق
 . يمكن الطعن في قرار مجلس الهيئة طبقا للمقتضيات ذات الصلة من القانون المذكور

 عدم إصدار الشيكات؛ -15
 عدم حيازة األسلحة وتسليمها إلى المصالح األمنية المختصة مقابل وصل؛ -16
 تقديم ضمانات شخصية أو عينية يحددها قاضي التحقيق تستهدف ضمان حقوق الضحية؛ -17
 .إثبات مساهمة المتهم في التحمالت العائلية أو أنه يؤدي بانتظام النفقة المحكوم بها عليه -18

 يقوم قاضي التحقيق المختص، أو القاضي الذي ينتدبه لهذا الغرض بالمكان الذي -.125المادة 
يسكن به المتهم، بتعيين شخص طبيعي أو معنوي مؤهل للمشاركة في تطبيق الوضع تحت المراقبة 

  .لقضائية أو بتعيين مصلحة للشرطة أو للدرك أو أية مصلحة قضائية أو إدارية مختصةا
 تتأكد السلطات أو األشخاص المكلفون بالمشاركة في تطبيق الوضع تحت -.126المادة 

ويمكنهم لهذه الغاية استدعاؤه أو . المراقبة القضائية من أن المتهم امتثل لاللتزام المفروض عليه
ومون بكل اإلجراءات واألبحاث المفيدة لتنفيذ مهمتهم ويبلغون قاضي التحقيق عن إنجاز ويق. زيارته

  . مهمتهم وعن سلوك المتهم ضمن الشروط التي حددها
  .وإذا تملص المتهم من تطبيق التدبير أو التدابير المفروضة عليه أشعروا قاضي التحقيق فورا

الذين يجرون أبحاثا حول شخصية  تؤدى تعويضات ومصاريف األشخاص، -.127المادة 
  .المتهم في نطاق الوضع تحت المراقبة القضائية، باعتبارها مصاريف قضائية في الميدان الجنائي

 يجب أال يمس تطبيق الوضع تحت المراقبة القضائية بحرية الرأي بالنسبة -.128المادة 
  .حقهم في الدفاعلألشخاص الخاضعين له، وال بمعتقداتهم الدينية أوالسياسية وال ب

 من 5 تقوم المصالح أو السلطات، التي يجب على المتهم أن يتقدم إليها طبقا للبند -.129المادة 
  . أعاله بتسجيل تواريخ حضوره ضمن الشروط المقررة من طرف قاضي التحقيق125المادة 

نشاط  يمكن للسلطة أو الشخص المؤهل الذي عينه قاضي التحقيق لمراقبة ال-.130المادة 
 أعاله، أن يطلب من المتهم إطالعه 124 من المادة 7المهني للمتهم أو مواظبته على التعليم طبقا للبند 

  .على كل الوثائق أو المعلومات المتعلقة بعمله أو بدراسته
 يجب أن يشير الوصل، الذي يسلم للمتهم مقابل الوثائق المنصوص عليها في -.131المادة 

 أعاله، إلى نوع الوثيقة المسحوبة والبيانات المتعلقة بها واسم المتهم الشخصي 124 من المادة 9البند 
ويجب في الحالة المنصوص عليها في هذا البند، . والعائلي وتاريخ ومكان والدته ورقم بطاقة هويته

  .أن توضع على الوصل صورة حديثة للمتهم وأن يبين فيه أنه سلم مقابل وثيقة الهوية
  .م أن يرجع الوصل المذكور عند ما تعاد إليه الوثيقة المسحوبة منهيجب على المته
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 124 من المادة 12 يمكن للمتهم، إذا اخضع للتدابير المنصوص عليه في البند -.132المادة 
  . أعاله، أن يختار الطبيب المختص أو المؤسسة التي تتولى ذلك

  .المتهم أو الطبيب أو المؤسسةوتسلم لقاضي التحقيق جميع الوثائق التي يطلبها من طرف 
 من المادة 14 إذا قرر قاضي التحقيق تطبيق التدابير المنصوص عليها في البند -.133المادة 

 أعاله، فإنه يشعر بذلك عند االقتضاء المشغل أو السلطة التسلسلية التي يتبع لها المتهم أو الهيئة 124
  .مارسة المهنة أو النشاط المهنيالمهنية التي ينتمي إليها أو السلطة المختصة لم

 يتم إشعار مفوض الشرطة أو قائد فرقة الدرك بمكان إقامة المتهم، بأي تدبير من -.134المادة 
تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية يعهد إليه بتنفيذه، ويشعر كذلك بكل تغيير يطرأ على هذه 

  .التدابير
 أعاله، للمتهم وصال عن األسلحة 124 المادة  من16تسلم المصالح المشار إليها في البند 

  .المودعة لديها وتشعر بذلك قاضي التحقيق
 من المادة 15 إذا أمر قاضي التحقيق بتطبيق التدبير المنصوص عليه في البند -.135المادة 

  أعاله، فإنه يشعر بذلك الفرع أو الوكالة البنكية أو الشخص أو المؤسسة أو المصلحة التي تسير124
  .الحساب البنكي للمتهم والبنك المركزي الموريتاني

 أعاله، 124 من المادة 13 تودع الكفالة المالية المنصوص عليها في البند -.136المادة 
بصندوق المحكمة التي يوجد بها قاضي التحقيق مقابل وصل، وعند عدم وجود هذا الصندوق تودع 

  .الوصل لقاضي التحقيقوتسلم نسخة من . في صندوق الودائع واألمانات
 إذا أمر قاضي التحقيق بمساهمة المتهم في التحمالت العائلية أو بأداء نفقة، فإنه -.137المادة 

  .يشعر المستفيد منها بذلك

  في الحبس االحتياطي: الفرع الثاني

له مبرر سـواء      التحقيق أن يأمر بالحبس االحتياطي إال إذا كان        قاضي ال يجوز ل   -.381المادة  
 للخوف مـن    و للخوف من هرب المتهم أ     ون ذلك لخطورة الوقائع أو للمنع من إخفاء أدلة الجريمة أ          كا

  .ارتكاب جرائم جديدة

 فإن فترة الحـبس االحتيـاطي ال يمكـن أن         140وفي مادة الجنح ومع مراعاة مقتضيات المادة        
سبق له أن أدين بسبب جنايـة  تتجاوز أربعة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة إذا كان الشخص المعتقل لم ي    

أو جنحة من جرائم القانون العام أو بعقوبة جنائية أو بعقوبة سجن غير موقوف لمـدة تفـوق سـنة أو         
  .بسبب قابليته لعقوبة تساوي أو تفوق خمس سنوات

غير أن هذه المدة يمكن أن تصل إلى سنتين عند ما تكون العناصر المكونة للجريمة قـد تمـت                   
وطني أو إذا كان الشخص متابعا بسبب القتل العمد أو المتاجرة بالمخدرات أو اإلرهاب              خارج التراب ال  

أو جمعيات األشرار أو المتاجرة بالبغاء أو االغتصاب أو نهب األموال أو بسبب جريمة مرتكبـة مـن               
  .طرف عصابة منظمة

 كـان الـشخص     وفي مادة الجناية فإن مدة الحبس االحتياطي ال يمكن أن تتجاوز ستة أشهر إذا             
المعتقل لم يسبق له أن أدين بسبب جناية أو جنحة من جرائم القانون العام أو بعقوبة جنائية أو بعقوبـة                    

  .سجن غير موقوف لمدة تفوق سنة أو بسبب قابليته لعقوبة تساوي أو تفوق خمس سنوات

لجريمة قـد   غير أن هذه المدة يمكن أن تصل إلى ثالث سنوات عند ما تكون العناصر المكونة ل               
تمت خارج التراب الوطني أو إذا كان الشخص متابعا بسبب المتـاجرة بالمخـدرات أو اإلرهـاب أو                  
جمعيات األشرار أو المتاجرة بالبغاء أو نهب األموال أو االغتصاب أو بسبب جريمـة مرتكبـة مـن                  

  .طرف عصابة منظمة
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تياطي، جاز لقاضي التحقيق    وإذا ظهرت عند انصرام هذا األجل ضرورة استمرار االعتقال االح         
تمديد فترة االعتقال بمقتضى أمر قضائي معلل، من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب مسبب مـن وكيـل                   

  .الجمهورية لمدة مساوية للمدة األصلية

 ات التحقيق ملزم بأن يعجل إجراء     قاضيفي جميع حاالت الحبس االحتياطي فإن        -.139المادة  
 وهو مسئول عن كل إهمال يمكن أن يؤخر بدون جدوى التحقيق ويطيل             .التحقيق في أسرع وقت ممكن    

  .تعرض لمخاصمة القضاةتحت طائلة المدة الحبس االحتياطي 

إذا لم يتخذ قاضي التحقيق أمرا بإنهاء التحقيق خالل هذه المدة يقدم المعتقل من طـرف مـدير                   
يق من أجل أن يطلق سـراح المـتهم   الذي عليه أن يقدمه إلى قاضي التحقإلى وكيل الجمهورية  السجن  

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

 التحقيق أن يأمر باإلفراج المؤقت للمتهم إال بعد أن يحيـل الملـف              قاضي ليس ل  -. 401المادة  
مه ساعة التالية لتـسل ) 48(مسبقا إلى وكيل الجمهورية الذي يجب أن يقدم طلباته في الثماني واألربعين      

  .ساعة التالية لرجوع الملف) 48(التحقيق بأمر مسبب خالل الثماني واألربعين قاضي  ويفصل .للملف
 التحقيق تحقيقه مستعينا بنسخة الملف قاضيوأثناء إحالة الملف إلى وكيل الجمهورية يتابع 

  .73المقررة في الفقرة الثانية من المادة 
 كان الحد األقصى للعقوبة المقررة في القانون هـو   ال يجوز، في مواد الجنح إذا-.411المـادة   

  .يوم اعتقالهالحبس أقل من سنتين، أن يحبس المتهم المستوطن حبسا احتياطيا أكثر من شهر ابتداء من 
ضرورة استمرار اعتقال المتهم جاز لقاضي  التحقيق تمديد هذه           إذا ظهر عند انصرام هذا األجل     

قضائي معلل يصدره من تلقاء نفسه بعد إشعار النيابة العامة أو بنـاء             الفترة بمدة مساوية بمقتضى أمر      
  .على طلبها المدعم بأسباب

  .ال يمكن أن يحصل هذا التمديد أكثر من مرة واحدة

إذا لم يتخذ قاضي التحقيق أمرا بإنهاء التحقيق خالل هذه المدة يقدم المعتقل من طـرف مـدير                   
أن يقدمه إلى قاضي التحقيق من أجل أن يطلق سـراح المـتهم   السجن إلى وكيل الجمهورية الذي عليه   

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

 يجوز لقاضي التحقيق في جميع المواد غير جرائم القصاص والحدود أن يأمر من              -.421المادة  
  .تلقاء نفسه باإلفراج المؤقت إذا لم يكن الزما بقوة القانون

 وعلى قاضي التحقيق أن يبت      .جمهورية أيضا طلب اإلفراج المؤقت في كل وقت       يجوز لوكيل ال  
  .أيام ابتداء من تسلمه لطلبات وكيل الجمهورية) 5(في ذلك خالل خمسة 

يجوز للمتهم أو محاميه طلب اإلفراج المؤقت من قاضي التحقيق في كل وقت مع               -.431المادة  
  .146ة مراعاة االلتزامات المنصوص عليها في الماد

  . ويحيل قاضي التحقيق الملف إلى وكيل الجمهورية فورا في الحاالت التي ينص فيها على ذلك
وبالفقرة السابقة، فللمتهم أو محاميه  141إذا لم يبت قاضي التحقيق في اآلجال المقررة في المادة 

ن تتعهد بناء لها أ و، وما بعدها177التي تحكم طبقا للمواد غرفة االتهام أن يرفع طلبه مباشرة إلى 
  .على طلب وكيل الجمهورية وذلك في نفس الظروف

 يجوز أيضا طلب اإلفراج من طرف كل متهم وفي كـل مرحلـة مـن مراحـل               -.441المادة  
  .اإلجراءات ومهما كانت الحالة

  :يقدم طلب اإلفراج المؤقت إلى
الـرئيس  يبـت  و. ضيةا كانت إحداهما قد تعهدت بالقرئيس المحكمة الجنائية أو الجنحية إذ  •

   التحقيق؛قاضييتخذه في نفس الشروط المعروفة لبأمر 
 ؛محكمة االستئناف إذا كانت قد تعهدت بالقضيةالغرفة الجزائية برئيس  •
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إذا كانت قد تعهدت أو لم تتعهد أية محكمة لكي تبت في غرفة المشورة بعـد    غرفة االتهام    •
 .االستماع إلى النيابة العامة

طلب نقض لم يقع البت فيه بعد، تبت في طلب اإلفراج المؤقت آخـر محكمـة                وفي حالة تقديم    
  .نظرت في موضوع القضية، ويكون قرارها غير قابل ألي طعن

وال يجوز تجديد طلب اإلفراج المقدم من المتهم أو من محاميه في أي من الحاالت إال بانتهـاء                  
  .يوما من تاريخ رفض الطلب السابق) 20(مهلة عشرين 
ال يوقف الطعن بالنقض تنفيذ قرار غرفة االتهام القاضي باإلفراج المؤقـت إال              -. 541دة  الما

في الحالة التي يكون فيها المستفيد من اإلفراج متهما بارتكاب األفعال المنصوص عليها فـي الفقـرة                 
  .138الثالثة من المادة 

 أشـهر مـن     البت خالل ثالثـة   وفي جميع الحاالت فإن الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا ملزمة ب         
  .عند انقضاء هذا األجل دون البت فإن السجين يفرج عنه فوراو. تاريخ توصلها بالطعن 

إذا نقضت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا قرار غرفة االتهام القاضي بمنح اإلفراج المؤقت عن              
االتهام من أجل إصدار أمر إيـداع       المتهم فإن المدعي العام لدى المحكمة العليا يبلغ القرار إلى غرفة            

  .ضد المتهم
  : في جميع حاالت اإلفراج المؤقت فإن المتهم ملزم بأن-.641المادة 
  يتعهد بالحضور كلما طلب منه ذلك لكل إجراءات المرافعات ولتنفيذ الحكم؛ •
  يخبر قاضي التحقيق أو النيابة العامة لدى المحكمة المتعهدة بكل تغيير لمحل إقامته؛ •
ار موطنا في مقر محكمة التحقيق أو المحكمة المتعهدة وإال في عاصمة منطقة إداريـة       يخت •

  .داخلة في اختصاص المحكمة
  . المؤقتفراجعلى المتهمين الذين يتمتعون باإلأخرى لقاضي التحقيق أن يفرض التزامات 

ذا طـرأت    إذا استدعي المتهم للحضور بعد اإلفراج عنه مؤقتا ولـم يمثـل، أو إ              -.741المادة  
ظروف جديدة أو خطيرة تجعل من الضروري اعتقاله، فلكل من قاضي التحقيق أو رئـيس المحكمـة                 

  .أن يصدر أمرا جديدا باعتقالهالمختص 
إذا منحت غرفة االتهام اإلفراج المؤقت بناء على استئناف أمر صادر عن قاضي التحقيق، فال 

إذا سحبت هذه الغرفة تمتع المتهم باإلفراج المؤقت يمكن لهذا القاضي إصدار أمر جديد باالعتقال إال 
  .بناء على طلبات مكتوبة من النيابة العامة

وهـذه   ، يجوز في جميع الحاالت أن يكون اإلفراج المؤقت مشروطا بتقديم كفالـة -.841المادة  
  :ضمنالكفالة ت

  حضور المتهم جميع اإلجراءات وتنفيذ الحكم؛ •
  :ي بيانهأداء ما يلزم حسب الترتيب اآلت •
  المصاريف التي قدمها الطرف المدني؛ . 1
  المصاريف التي أنفقها القائم بالدعوى العمومية؛ . 2
  الغرامات؛ . 3
  . المبالغ المحكوم بردها والتعويضات . 4

  .اإلفراج المؤقت المبلغ المخصص لكل جزء من الكفالةأمر ويحدد 
القضائية وفقا لمقتـضيات  يجوز كذلك بعد اإلفراج عن المتهم أن يخضعه القاضي لنظام المراقبة        

  . وما بعدها123المواد 
قدم في شكل نقود سواء من طـرف  يه  بكفالة فإنا إذا كان اإلفراج المؤقت مشروط  -.941المادة  

  . المتهم أو من طرف الغير
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عنـد عـدم    أو  القضاء  كل شخص موسر يمكن أيضا أن يقبل تعهده بإحضار المتهم لكل طلبات             
  .نةيغ المحددة للخزبدفع المبالإحضار المتهم 

، عنـد   الـضبط وإذا كانت الكفالة تتمثل في نقود تسلم إلى رئيس مصلحة التسجيل بواسطة كاتب       
إذا كانـت   . االقتضاء، وينفذ وكيل الجمهورية قرار اإلفراج المؤقت عند مشاهدته وصل ذلـك التـسلم             

  .وثيقة التعهدالكفالة ناتجة عن تعهد الغير فإن اإلفراج المؤقت يؤمر به عند مشاهدة 
 إن االلتزامات الناتجة عن الكفالة تنتهي عندما يحـضر المـتهم كـل إجـراءات              -.501المادة  

  .المرافعات وتنفيذ الحكم
الجزء ملكا للدولة منذ اللحظة التي يتخلف فيها المتهم بغير عذر مقبول عن أي إجراء               يصبح هذا   

  .من إجراءات المرافعة أو عن تنفيذ الحكم
را بأن ال وجه للمتابعة أن يـأمر بـرد ذلـك    أملقاضي التحقيق في حالة إصداره      وز  غير أنه يج  

  .الجزء من مبلغ الكفالة كما يجوز ذلك للمحكمة في حالة إعفاء المتهم أو تبرئته
بأن ال وجه للمتابعة أو حكم      أمر   يرد دائما الجزء الثاني مع مبلغ الكفالة إذا صدر           -.151المادة  

  .ءةباإلعفاء أو البرا
فيخصص ذلك الجزء لسداد المصاريف وأداء الغرامة ورد المحكـوم بـرده            أدين المتهم   أما إذا   

  . أما الباقي فيرد148ودفع التعويضات المقررة للقائم بالحق المدني بالترتيب الموضح بالمادة 
ة  وكيل الجمهورية، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الطرف المدني لمصلح            مقد ي -.251المادة  

المحكمة ببيان المسئولية التي على عاتق المتهم في الحالة المقـررة           ضبط  التسجيل إما شهادة من كتابة      
 وإما ملخصا من الحكم في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانيـة             148في الفقرة الثالثة من المادة      

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

  .المطلوب بطريقة اإلكراه
 بتوزيع المبالغ المودعة والمحـصلة علـى        على الفور أن يقوم   واألمانات  وعلى صندوق الودائع    

  .مستحقيها
كل نزاع يثار حول هذه النقاط المختلفة يحكم فيه في غرفة المشورة بناء على عريضة بوصـفه                 

  . األحكاممن إشكاالت تنفيذ
الدورة بمقتضى أمر إيداع أو      قبل بدء    ئيةمحكمة الجنا ال يوقف المتهم المحال على      -.351لمادة  ا
  . صادر من رئيس المحكمة الجنائية وذلك بقطع النظر عن اإلفراج المؤقتقبض

  في اإلنابات القضائية:  الثامنالقسم
 قـاض مـن قـضاة        يجوز لقاضي التحقيق أن يكلف بطريق اإلنابة القضائية أي         -.451المادة  

قـاض مـن قـضاة    محكمته أو أي ضابط من ضباط الشرطة القضائية التابع لدائرة اختصاصه أو أي              
التحقيق بالقيام بما يراه الزما من إجراءات التحقيق في األماكن الخاضعة للمحكمة التـي يتبعهـا كـل                  

  .منهم
وقع من القاضي الذي  الجريمة موضوع المتابعة وتؤرخ وتطبيعةويذكر في اإلنابة القضائية 

  .أصدرها وتحلى بختمه
المـشار  جريمـة   معاقبة على ال  وال يجوز أن يؤمر فيها إال بإجراءات التحقيق المتعلقة مباشرة بال          

  .المتابعةب إليها
 يقوم القضاة وضباط الشرطة القضائية المنتدبون للتنفيذ بجميع السلطات المخولـة            -.551المادة  

  .نابة القضائيةلقاضي التحقيق ضمن حدود اإل
غير أنه ال يجوز لضباط الشرطة القضائية أن يقوموا باستجواب المتهم وال مواجهته إال بتفويض               

  .خاص من قاضي التحقيق
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إذا كان قاضي التحقيق المنتدب عاجزا عن القيام بإجراءات التحقيق المطلوبة بنفسه فله أن ينيب               
  .صاصهلهذا الغرض ضابط شرطة قضائية تابع لدائرة اخت

 يتعين على كل شاهد استدعي شخصيا لسماع شهادته أثناء تنفيذ إنابـة قـضائية   -.651المـادة   
 3781مقتضيات المادة   تحت طائلة التعرض للعقوبات المقررة ب     الحضور وأداء اليمين واإلدالء بشهادته      

  .من القانون الجنائي
 أن  ذا األخير يسوغ له المنيب بذلك، و  فإنه يتم إشعار القاضي     فإذا تخلف عن القيام بهذه الواجبات       

  .97يقوم بتطبيق مقتضيات الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة 
الوضع تحـت   يتمتع ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنفيذ إنابة قضائية بسلطات          -.751المادة  

  .58و 57 تينالواردة في المادالحراسة النظرية 
لمدة أكثر مـن    وضع تحت الحراسة النظرية     يق المنيب فورا بكل     وهو ملزم بإبالغ قاضي التحق    

  .ساعة) 48(ثمان وأربعين 
دائرة االختصاص التي يجري فيها التنفيذ الصالحيات المخولة بالمادة بيمارس قاضي التحقيق 

  . لوكيل الجمهورية57
فـي جهـات     إذا تضمنت اإلنابة القضائية عمليات يجري اتخاذها في وقت واحد            -.851المادة  

التحقيـق  قـضاة    جاز بموجب أمر من قاضي التحقيق المنيب أن يوجه إلى            الوطنيمختلفة من التراب    
  .المكلفين بتنفيذ تلك اإلنابة إما نسخا أصلية منها وإما صورا كاملة من األصل

غير أنه يجب أن توضـح  . نص اإلنابة القضائية بجميع الوسائل  نشر  ويجوز في حالة االستعجال     
البيانات الجوهرية من واقع النسخة األصلية وباألخص نوع التهمة واسم وصفة القاضـي             نشر   في كل 
  .المنيب

  في الخبرة:  التاسعالقسم
 لكل محكمة تحقيق، عندما تعرض لها مسألة ذات طابع فني، أن تـأمر بـإجراء                -.951المادة  

وتعين خبيـرا أو أكثـر لهـذا        . سهاخبرة إما بناء على طلب النيابة العامة أو األطراف أو من تلقاء نف            
  .الغرض

يقوم الخبير أو الخبراء بأداء مهمتهم تحت مراقبة قاضي التحقيق أو القاضي الذي تعينه المحكمة               
  .التي أمرت بإجراء الخبرة

  .مسبباأمرا وإذا رأى قاضي التحقيق أنه ال موجب لطلب الخبرة فعليه أن يصدر في ذلك 
بعد أخـذ رأي المـدعي       االستئنافمحكمة   من القائمة التي تعدها       يختار الخبراء  -.601المادة  

 ولو لم يكونوا مدرجين في      ،من بين األشخاص ذوي الكفاءة     بصفة استثنائية أو  لدى نفس المحكمة    العام  
  . مقتضيات النظام األساسي للخبراء، مع مراعاة القائمة

تي ال يجوز أن تهدف إال إلى فحص         تحدد في قرار إجراء الخبرة مهمة الخبراء ال        -.161المادة  
  .مسائل ذات طابع فني

القانون المـنظم لمهنـة      يحلف الخبراء المقيدون في القائمة المنصوص عليها في          -.261المادة  
  .الخبراء

  .بتجديد اليمين كلما انتدبواالمقيدون في الالئحة الخبراء ال يلزم 

                                                        
 كل من ائتمن على ورقة موقعة على بيـاض وخـان            376 يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة       -.378 المادة   1

  .يعرض الشخص الموقع أو ثروته للضررأمانتها محررا عليها زورا التزاما أو إبراء منه أو أي تصرف آخر يمكن أن 
وفي الحالة التي ال تكون الورقة الموقعة على بياض قد عهد بها إليه فتتخذ ضده اإلجراءات الجزائية بوصفه مزورا 

  .ويعاقب بهذا الوصف
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 التاليةاليمين أمام القاضي الذي انتدبهم،  ،اأما الخبراء غير المدرجين في الالئحة فيجب أن يؤدو
أقسم باهللا العظيم بأن أقوم بأداء مهمتي كخبير على خير وجه، وبكل إخالص وأن أبدي : "كلما انتدبوا

  ".رأيي بكل نزاهة واستقالل
  .ر يجب أن تحدد فيه مهلة إلنجاز مهمتهي كل قرار يصدر بندب خب-.361المادة 

ر، إذا اقتضت ذلك أسباب خاصة؛ ويكون ذلك يلة، بناء على طلب الخبويجوز أن تمدد هذه المه
  . بقرار مسبب يصدره القاضي أو المحكمة التي انتدبته

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

  .مهمتهأداء جميع األشياء واألوراق والوثائق التي تكون قد عهد بها إليه من أجل 
ـ ائقمن ال اسمه  وعالوة على ذلك فمن الجائز أن تتخذ ضده تدابير تأديبية قد تصل إلى شطب                ة م

  .160المنصوص عليها في المادة 
 أن يكون على اتصال بقاضـي التحقيـق أو القاضـي       القيام بمهمته إطار  ر في   يويجب على الخب  

المنتدب وأن يحيطه علما بتطورات األعمال التي يقوم بها ويمكنه من كلما يجعله في كل حـين قـادرا              
  .على اتخاذ اإلجراءات الالزمة

  .ر إذا رأى لزوما لذلكيويجوز دائما لقاضي التحقيق أثناء إجراءاته أن يستعين بالخب
 أن يـأذن  قاضير استنارة في مسألة خارجة عن دائرة تخصصه فلل   بيا طلب الخ   إذ -.461المادة  

  . بضم أشخاص يعينون بأسمائهم ويكونون على الخصوص مختارين لكفاءتهم
ويحلف األشخاص المعينون على هذا الوجه اليمين ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقـرة              

  .162الثانية من المادة 
  .167لتقرير المشار إليه في المادة ويرفق تقريرهم بكامله با

، أن م، على سبيل االستئناس وفي الحـدود الالزمـة ألداء مهمـته          راء يجوز للخب  -.516المادة  
  . أقوال أشخاص غير المتهموايتلق

 محال الستجواب المتهم فإن هذا اإلجراء يقوم به قاضي التحقيـق أو ضـابط شـرطة              واوإذا رأ 
 على أن تراعى األشكال والشروط المنـصوص عليهـا فـي            ،رهمقضائية منتدب لهذا الغرض بحضو    

  .107و 106المادتين 
 واألطباء المكلفين بفحص المتهم أن يوجهوا إليه األسئلة الالزمة ألداء راءغير أنه يجوز للخب

  .أو المحاميالقاضي مهمتهم بغير حضور 
 من المحكمة التي أمـرت       يجوز لألطراف، أثناء إجراء أعمال الخبرة، أن يطلبوا        -.661المادة  

بها أن تكلف الخبراء بإجراء أبحاث معينة أو سماع أي شخص معين باسمه قد يكون قادرا على مـدهم          
  .بالمعلومات ذات الطابع الفني

 يحرر الخبراء، عند انتهاء أعمال الخبرة، تقريرا يجب أن يشتمل على وصف مـا   -.761المادة  
ك نتائج أعمالهم، وعلى الخبراء أن يثبتوا قيامهم شخصيا بمباشـرة  قاموا به من العمليات المذكورة وكذل   

  .هذه األعمال التي عهد إليهم باتخاذها ويوقعوا على تقريرهم
هم رأيـه أو    نين كل واحد م   بم تحفظات بشأن النتائج المشتركة      فإذا اختلفوا في الرأي أو كانت له      

  .تحفظاته مع تعليل وجهة نظره
  .المحكمة التي أمرت بإجراء الخبرةبط ضويودع التقرير بكتابة 

 في الجلسة، إذا اقتضى األمر ذلك، نتيجة األعمال الفنيـة التـي             اء يعرض الخبر  -.861المادة  
ـ    ،إذا لم يكونوا من الخبراء المعتمدين     ،   اليمين وا بها بعد أن يؤد    واقام  بعـرض نتـائج     وا على أن يقوم

  .ضمير الشرف والمما يمليه عليهب م ومعايناتهمأبحاثه
  . وملحقاتهم تقريرهوا أن يراجعم أثناء سماع أقوالهمويجوز له
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الخصوم أو محاميهم، أن يوجـه       وأوللرئيس، إما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النيابة العامة            
  . أية أسئلة تدخل في نطاق المهمة التي عهد إليهم بهااءللخبر

 الرئيس م المرافعات ما لم يأذن لهوايحضر، أن مريرها بعرض تقوا، بعد أن يقوماءوعلى الخبر
  .باالنسحاب

  في بطالن التحقيق:  العاشرالقسم
يمكن أن تتعرض إجراءات التحقيق للـبطالن إذا لـم تـراع فيهـا الـشكليات       -.961المـادة   

 والنصوص األخرى األساسية الواردة في      المقتضياتفي   وأ 104 و 101المنصوص عليها في المادتين     
  .في حالة خرق حقوق الدفاع و،هذا الباب

ـ  و ، إذا لم يقرر إال لمصلحتهم     ،لألطراف أن يتنازلوا عن التمسك بالبطالن      صحح اإلجـراءات   ت
صريح يقع بحضور محاميهم أو إذا كان هذا األخير قد استدعى بـصفة قانونيـة لهـذا       إعالن  بواسطة  
  .الغرض

لتحقيق معرض للبطالن، فعليه    إذا ظهر لقاضي التحقيق أن إجراء من إجراءات ا         -.701المادة  
  .بعد أخذ رأي النيابة العامة وإخبار المتهم والطرف المدنيمن أجل إبطاله أن يحيله إلى غرفة االتهام 

 من قاضي التحقيـق     جراء مشوبا بالبطالن قد اتخذ فله أن يستبلغ       أن إ لوكيل الجمهورية   إذا ظهر   
  . طلبا إلى هذه الغرفة من أجل اإلبطالملف الدعوى من أجل إحالته إلى غرفة االتهام ويقدم

إذا ظهر للمتهم أو الطرف المدني أن إجراء مشوبا بالبطالن فإنه يطلب بواسطة عريضة مـسببة       
  .تعهد غرفة االتهام التي تطلب مباشرة ملف اإلجراءات من قاضي التحقيق

حاالت فإنها تبـت   وفي كل ال. من تسلمها للملفأيام) 5(غرفة االتهام خالل خمسة يجب أن تبت    
   .192وفقا لما قيل في المادة 

أسباب الـبطالن مـن تلقـاء       ثير  تأثناء دراستها لملف التحقيق ألي سبب آخر أن         لغرفة االتهام   
  .نفسها

بطالن بعض إجراءات التحقيق فـإن هـذه اإلجـراءات           غرفة االتهام ت  قرر إذا   -.711المادة  
كما تتلف نسخها أيضا من طرف       غرفة االتهام بط  ضالباطلة تسحب من الملف وتتلف من طرف كاتب         

  .التحقيقضبط كاتب 
يمنع على القضاة وعلى المحامين، تحت طائلة متابعات تـأديبية، أن يستخرجوا أيـة معلومـات          

  .ضد الخصوم من هذه اإلجراءات
 تحكم   لمحكمة الجنح أو المخالفات، بعد االستماع إلى النيابة العامة واألطراف، أن           -.721المادة  

ببطالن اإلجراءات التي تراها مشوبة بالبطالن وتقرر ما إذا كان البطالن يجب أن يشمل كل أو بعـض   
  .اإلجراءات الالحقة له

  . بعض اإلجراءات فقط يجب عليها أن تبعده صراحة من المرافعاتبطلتوإذا أ
بإجراء تحقيق وإذا ترتب على بطالن إجراء بطالن كل اإلجراءات الالحقة له، تأمر المحكمة 

  .إذا كان البطالن ممكنا تصحيحه وإال أعادتها إلى وكيل الجمهورية ليتخذ ما يراه صالحا. إضافي

  في األوامر التي يختم بها التحقيق:  الحادي عشرالقسم
وكيـل  قوم قاضي التحقيق بـإبالغ الملـف إلـى         يبمجرد اعتباره التحقيق منتهيا      -.731المادة  

  . هم، إما شفهيا أو بإشارة على الملف أو برسالة مضمونة الوصولحاميمالجمهورية واألطراف و
السجن، الـذي عليـه أن   مسير إذا كان الشخص معتقال فإن هذا اإلبالغ يمكن أن يتم عن طريق         

  .يبعث دون تأخير إلى قاضي التحقيق أصل أو نسخة االستالم موقعة من طرف المعني
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مدني سواء أثناء التحقيق أو بعد إطالعهم علـى ملـف    لمحامي المتهم والطرف ال  -.741المادة  
واجهـات أو إجـراء   أن يطلبوا كتابيا االستماع إلى شهود جدد أو م     ضبط التحقيق   اإلجراءات في كتابة    

  . من إجراءات التحقيق يرونه مفيدا للدفاع عن المتهم أو لمصلحة الطرف المدنيخبرة أو أي
بت منه يجب عليـه أن      جراءات التحقيق اإلضافية التي طل    وإذا امتنع قاضي التحقيق من القيام بإ      

  . را مسبباأميصدر بذلك 
إلى وكيل الجمهورية الذي يجـب عليـه أن         بعد ذلك الملف     يحيل قاضي التحقيق     -.751المادة  

  .أيام لتسلمه للملف) 8(يقدم طلباته في ظرف ثمانية 
جريمـة  على ارتكابه   متهم دالئل   إذا كانت توجد ضد ال    ما   يفحص قاضي التحقيق     -.761المادة  

  .قانون عقوباتالتي يرتب عليها الجرائم المن 
 أو إذا   ، إذا رأى قاضي التحقيق أن الوقائع ال تكون جناية وال جنحة وال مخالفـة              -.771المادة  

 .را بأن ال وجـه للمتابعـة  أموجد أدلة كافية ضد المتهم يصدر بقي مرتكب الجريمة مجهوال أو إذا لم ت       
  . سراح المتهمين المحبوسين احتياطياويطلق

  .ويبت قاضي التحقيق في نفس الوقت في شأن رد األشياء المحجوزة
 75حسب الشروط المقررة في المادتين العمومية إذا كان الطرف المدني هو الذي حرك الدعوى 

لنية الحسنة  غير أن الطرف المدني ذي ا.األمر يدينه بالمصاريف ويقدرها في  فإن قاضي التحقيق76و
  .ف بقرار خاص ومسببيرايمكن أن يعفى من كل أو بعض المص

 إذا اعتبر قاضي التحقيق أن الوقائع تكون مخالفة يحيل القـضية إلـى محكمـة    -.781المـادة   
  . المخالفات ويأمر بإطالق سراح المتهم

مة الجـنح    إذا رأى قاضي التحقيق أن الوقائع تكون جنحة يحيل القضية إلى محك            -.791المادة  
، فإن المـتهم الموقـوف   140وإذا كانت الوقائع تستوجب عقوبة بالحبس، ومع مراعاة مقتضيات المادة  

  .يبقى محبوسا احتياطيا
اإلحالة على محكمة الجنح أو المخالفات فإن وكيل الجمهورية يـستدعي           إذا تمت    -.801المادة  

  .513عاة اآلجال المقررة في المادة المتهم والطرف المدني والشهود ألقرب جلسة مقبلة مع مرا
 إذا رأى قاضي التحقيق أن الوقائع تكون جريمة يصفها القانون بأنها جناية يقـرر              -.811المادة  

  . ويحيل الملف إلى وكيل الجمهوريةئيةمحكمة الجناالإحالة القضية إلى 
  . الصادر ضد المتهم بقوته التنفيذيةالقبضاإليداع أو أمر حتفظ ي

  .التحقيق حتى يؤمر بخالف ذلكضبط دلة اإلثبات لدى كتابة يحتفظ بأ
  . يجوز أثناء سير التحقيق إصدار أوامر تتضمن بصفة جزئية أن ال وجه للمتابعة-.821المادة 
 وامـر األ ساعة) 48( أربعينوثمان  المختار في ظرف    موطنه  إلى   أو   لمتهم تبلغ ل  -.831المادة  

ـ     األوامر  ر بأن ال وجه للمتابعة وكل       األوامو يالمتعلقة بالحبس االحتياط   . هالقابلة لالستئناف مـن طرف
ختم التحقيق في نفـس األجـل إلـى         أوامر   غيرها من واألوامر  وعالوة على ذلك توجه نسخ من هذه        

  .محاميه
 إلى المتهم شخصيا بواسطة قاضي التحقيق بلغر الصادر باإلحالة إلى المحكمة الجنائية فيمأما األ

ضابط الشرطة القضائية بحضور محامي المتهم الذي استدعى بصفة قانونية لهذا وإال فبواسطة 
  . الغرض

ويخبر قاضي التحقيق أو ضابط الشرطة القضائية المتهم بأنه يتمتع بحق طلب االستئناف في 
يوما وأنه بانتهاء هذه المدة ال يمكنه أن يتمسك بعدم صحة اإلجراءات السابقة ) 15(أجل خمسة عشر 

 ويوجه نفس التنبيه كتابة إلى محامي المتهم مصحوبا بنسخة من .عدم اختصاص المحكمة الجنائيةوال ب
  . رماأل

 إلى إحدى غلبإلى مقره الحقيقي أو المختار وإال ياألمر  غلبذا لم يمكن التبليغ إليه شخصيا يإ
  .116السلطات المعينة في الفقرة األولى من المادة 
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 إلى مقره المختار في ظـرف أربـع         غلبتأو  طرف المدني    يستأنفها ال  أن التي يمكن    وامراألتبلغ  
األخرى التي تخـتم    األوامر  ومن  األوامر  وعالوة على ذلك فإن نسخة من هذه        . ساعة) 24(وعشرين  

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

بالنـسبة لقاضـي    اإلجراءات التأديبية   إن الشكليات الواردة في هذه المادة مفروضة تحت طائلة          
رئـيس  سلطها  ي أوقية   )3000(ثالثة آالف   غرامة مدنية قدرها    تعريض كاتب ضبط التحقيق ل    التحقيق و 

  . التي قد يتعرض لهاالعقوبات التأديبيةاإلضافة إلى ب ،غرفة االتهام
علـى أسـماء     القـسم  الصادرة من قاضي التحقيق بمقتضى هذا        وامراأل تشتمل   -.841المادة  

وألقاب وتاريخ ومحل ميالد ومسكن ومهنة المتهم وتنص على الوصف القانوني للوقائع التي نسبت إليه               
  .وبصفة واضحة األسباب التي بمقتضاها توجد ضده أدلة كافية أو لم توجد

  التحقيق قاضي أوامرناف في استئ:  الثاني عشرالقسم
حـق اسـتئناف    لدى محكمة االستئناف    والمدعي العام    لكل من وكيل الجمهورية      -.851المادة  

  . بذلك فوراشعران قاضي التحقيقالتحقيق، ويقاضي  أوامرجميع 
ساعة ) 48(التحقيق في ظرف ثمان وأربعين      ضبط   ةبايقدم وكيل الجمهورية طلب االستئناف لكت     

ضبط غرفـة  فيقدم لكتابة لدى محكمة االستئناف المدعي العام أما طلب   ر،  مابتداء من تاريخ صدور األ    
  .أيام) 8(ثمانية أجل في االتهام 

  .هر إذا كان مخالفا لطلباتمتئناف وكيل الجمهورية تنفيذ األأمد االستئناف واسيوقف 
  :محاميه الحق في طلب استئناف وأ للمتهم -.861المادة 
  ق فيما يتعلق باختصاصه؛التحقيقاضي  التي يتخذها وامراأل •
   المتعلقة بالحبس االحتياطي للمتهم؛وامراأل •
 ؛174 المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة وامراأل •
  ؛القرارات المتعلقة بالرقابة القضائية •
  . اإلحالة إلى المحكمة الجنائيةأوامر •

بحقوقه المدنية وعلـى     التي تبت    وامراألللطرف المدني ومحاميه الحق في طلب االستئناف في         
  :الخصوص

   االمتناع من التحقيق؛أوامر •
   التي يتخذها قاضي التحقيق فيما يتعلق باختصاصه؛األوامر •
  ؛174 األوامر المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة •
  .األوامر الصادرة بأن ال وجه للمتابعة •

ر أو جزء مـن     أماالستئناف ضد   حوال تقديم طلب    ليس للطرف المدني وال لمحاميه بحال من األ       
  . أو وضعه تحت المراقبة القضائيةر يتعلق باعتقال المتهمأم

ضبط التحقيق   المدني في صورة تصريح لدى كتابة        طرفيقدم االستئناف من طرف المتهم أو ال      
  له طبقا للفقرات الـثالث بالغهر أو إمعة ابتداء من تاريخ إبالغه باألسا) 48(في ظرف ثمان وأربعين     

، وبالنسبة لمحاميه فيكون طلب االستئناف بنفس الصورة وفـي ظـرف ثمـان              183األولى من المادة    
  .ر المطعون فيهمساعة التالية لتسلمهم نسخة األ) 48(وأربعين 

الطرف المدني أو محاميه يوجدون خارج مقـر محكمـة التحقيـق           محاميه أو   إذا كان المتهم أو     
تاريخ وصولها في سجل    الضبط  اتب  كسطة رسالة أو برقية يسجل      فيجوز لهم كذلك طلب االستئناف بوا     

  .االستئناف لدى المحكمة
  .األصلييعتبر االستئناف واقعا من تاريخ إيداع الرسالة أو البرقية في مكتب البريد 
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 مـن    االستئناف المقـدم   جلواستثناء من القاعدة الواردة في الفقرة الرابعة المذكورة أعاله فإن أ          
وإذا كـان  . يومـا ) 15(خمسة عـشر  هو ر اإلحالة إلى المحكمة الجنائية    أممحاميه ضــد   المتهم أو   

حصل فيه العلـم    لم يقع له شخصيا فإن هذا األجل ال يسري إال ابتداء من اليوم الذي ي              األمر   هذا   غالبإ
  .رمللمتهم فعال باأل

ـ       الضبط  يجب على كاتب     ره وإال تعـرض  أن يتلقى طلب االستئناف ولو كان غير مقبول في نظ
  . 183للعقوبة بالغرامة والمتابعات التأديبية المقررة في الفقرة األخيرة من المادة 

التحقيق من تسلم طلب استئناف المـتهم أو الطـرف المـدني أو             ضبط  غير أنه إذا امتنع كاتب      
فورا إلـى   الذي يسجله ويبلغه    ضبط غرفة االتهام     يوجهوا طلبهم مباشرة إلى كاتب       لهؤالء أن محاميه ف 

  . لدى محكمة االستئنافالمدعي العام
التحقيق باستئناف النيابة العامـة أو المـتهم أو الطـرف    ضبط  عندما يعلم كاتب   - .871المادة  

 يخبر بذلك محامي األطراف اآلخرين بواسطة رسالة مـضمونة الوصـول     أي منهما  المدني أو محامي  
  .196كما قيل في المادة ام غرفة االتهويمكن لهؤالء أن يوجهوا مذكرات إلى 

قاضي التحقيق يحال الملف بدون مهلة إلى       أوامر  ر من   أم كلما قدم االستئناف في      -.881المادة  
  .مرفقا برأي مسبب لدى محكمة االستئنافالمدعي العام وكيل الجمهورية الذي يحيله إلى 

 التحقيـق يتـابع تحقيقـه    الذي يختم به التحقيق فإن قاضي   األمر  غير  أمر  إذا قدم االستئناف في     
قـرارا   غرفة االتهام  ما لم تصدر     73مستعينا بنسخة الملف المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة          

  .بخالف ذلك

  في إعادة التحقيق لظهور أدلة جديدة:  الثالث عشرالقسم
ـ               -.891المادة   أن ال   ال تجوز متابعة المتهم الذي صدر بالنسبة إليه أمر من قاضي التحقيـق ب

  .وجه للمتابعة من أجل الواقعة نفسها ما لم تطرأ أدلة جديدة
فـي اإلمكـان   كـن  هود واألوراق والمحاضر التي لم ي     أقوال الش  : تعد أدلة جديدة   -.901المادة  

عزز األدلة التي سـبق أن وجـدها        والتي من طبيعتها إما أن ت     عرضها على قاضي التحقيق لتمحيصها      
  .تعطي الوقائع تطورات نافعة إلظهار الحقيقةضعيفة أو أن من شأنها أن 

 التحقيق  إعادة لوكيل الجمهورية وحده الحق في تقرير ما إذا كان ثمة محل لطلب              -.911المادة  
  .بناء على األدلة الجديدة

  في مراقبة التحقيق : الفصل الثاني
شارين اثنـين   تنظر غرفة االتهام وهي مكونة من رئيسها أو من ينوب عنه ومست            -.921المادة  

  :بحضور ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط في
طلبات اإلفراج المؤقت المقدمة إليها مباشرة وفي تدابير الوضع تحت المراقبـة القـضائية                -1

   وما بعدها؛123المتخذة طبقا للمادة 
 ؛172 إلى 169 التحقيق المنصوص عليها في المواد اتطلبات بطالن إجراء -2
  . وما بعدها185 قاضي التحقيق طبقا للمادة ضد أوامراالستئنافات المرفوعة  -3

يقوم بتمثيل النيابة العامة لدى غرفة االتهام المدعي العام لدى محكمة االسـتئناف              -.931المادة  
  .أو أحد نوابه، ويقوم بمهمة كاتب الضبط أحد كتاب الضبط بنفس المحكمة

بناء على طلب المـدعي العـام لـدى         تجتمع غرفة االتهام بدعوة من رئيسها أو         -.194المادة  
  .محكمة االستئناف، كلما دعت الضرورة إلى ذلك

تحضير القضية ويقدمها مـع طلباتـه      لدى محكمة االستئناف    يتولى المدعي العام     -.951المادة  
ساعة، ابتداء من تسلمه للملف، فـي حالـة         ) 48(في ظرف ثمان وأربعين     غرفة االتهام   المكتوبة إلى   
  .أيام في جميع الحاالت األخرى) 8(اطي وفي ظرف ثمانية الحبس االحتي
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 لألطراف ومحاميهم أن يطلعوا على الملف المشتمل على طلبات المـدعي            جوزي -.196المادة  
  .العام لدى محكمة االستئناف، ويسمح لهم بتقديم مذكرات تطلع عليها النيابة العامة واألطراف اآلخرون

ضبط مع بيان رقم وتـاريخ      الفة االتهام، ويؤشر عليها كاتب      تودع المذكرات في كتابة ضبط غر     
  . إيداعها

 وتبت غرفة االتهام فـي غرفـة المـشورة بعـد            .تجري المناقشات بصفة سرية    -.197المادة  
االطالع على تقرير المستشار المكلف بالقضية ودراسة الطلبات المكتوبة للمدعي العام لـدى محكمـة               

   .االستئناف ومذكرات األطراف
  .قراراها في جلسة علنيةغرفة االتهام تصدر 

  .يمكن للغرفة أن تأمر بحضور األطراف شخصيا واالستماع إليهم وبإحضار وسائل اإلثبات
  .ال يمكن للمثل النيابة العامة وال لكاتب الضبط حضور مداوالت غرفة االتهام -.198المادة 
ف قاضي التحقيق أو مس من حقـوق        إذا وقع إخالل بحسن سير التحقيق من طر        -.199المادة  

 أو عدم مراعاته لمقتـضيات هـذا البـاب فلوكيـل      هذا القاضيالمتهم أو الطرف المدني بسبب إهمال     
 تطلبـا الإلى غرفة االتهـام   يقدم  يحيل الملف إلى المدعي العام لدى محكمة االستئناف ل        أن  الجمهورية  

  .مناسبةلكي تأمر باتخاذ كل اإلجراءات التي تراها المالئمة 
الصالحيات المخولة لها بالمواد من     كافة  في جميع الحاالت    غرفة االتهام    تمارس   -.200المادة  

  . وبهذا الفصل وذلك مهما كان نوع تعهدها171 إلى 168
 ب المدعي العام  لأيام التالية لط  ) 8(في ظرف الثمانية    غرفة االتهام قرارها    تصدر   -.201المادة  

أيام جديـدة وتطلـب مـن    ) 8(ر أنه يمكن لها أن تؤجل القضية لمدة ثمانية   غي. لدى محكمة االستئناف  
  .المدعي العام واألطراف ومحاميهم جميع اإليضاحات والمبررات التي تراها مفيدة في هذه المدة

كمـا لهـا أن تـأمر       لمتهم  عن ا باإلفراج المؤقت   تصدر قرارا   أن  غرفة االتهام   ل -.202المادة  
  .أو إيداعقبض أمر في حقه وأن تصدر لقضائية بوضعه تحت المراقبة ا

  .لها أن تأمر بكل إجراء تحقيقي تراه مفيداو
لمتهمين حول كل التهم    فيما يتعلق با  أن تأمر بإجراء تحقيقات     غرفة االتهام    يجوز ل  -.203المادة  

أهملهـا  في الجنايات والجنح والمخالفات أصلية كانت أو مرتبطة والناتجة عن ملف القضية والتي قـد                
قاضي التحقيق أو استبعدها بأمر يتضمن القضاء بصفة جزئية بأن ال وجه للمتابعة أو بفـصل جـرائم                  

  .بعضها عن البعض أو بإحالة إلى محكمة الجنح أو المخالفات
  . تعد الجرائم مرتبطة إذا كانت بينها 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
كل الجرائم المرتكبة من عدة أشخاص ولو في أوقات متفرقة وأماكن مختلفة ولكن علـى                . 2

  اثر تدبير إجراء متفق عليه من قبل فيما بينهم؛
رتكابهـا أو تـسهيل   الجرائم األصلية والجرائم األخرى التي تهدف للحصول على وسائل ا         . 3

  تنفيذها أو األمن من عقابها؛
  .بين اإلخفاء والجناية أو الجنحة التي مكنت من الحصول على األشياء المخفية . 4

أن توجه التهمة بالنسبة للجرائم الناتجة عن ملف القضية لكل فاعل           غرفة االتهام    ل -.205المادة  
 حائز لقوة الشيء المقضي به بأن ال وجـه          رأمأصلي لذات الجريمة ومن شاركه إال إذا كان قد صدر           

  .للمتابعة بالنسبة لهؤالء
 بموجب قرار خاص ومسبب أن تسحب القضية من قاضي التحقيـق   لغرفة االتهام  -.206المادة  

ويتمتع هذا القاضي بجميع صالحيات     . وتأمر باستمرار التحقيق من طرف قاض آخر معين من طرفها         
  .قاضي التحقيق
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وإذا اكتشفت سـببا مـن      . في صحة اإلجراءات المقدمة إليها    غرفة االتهام   ظر   تن -.207المادة  
  .أسباب البطالن أبطلت اإلجراء المشوب

أن غرفة االتهام صالح الطرف المدني فإن ل مإذا كان عدم صحة اإلجراء قد ضر بحقوق الدفاع وب         
  .تبطل كل أو بعض اإلجراءات الالحقة له

المنـصوص   اتجراءاإلببالقيام  تأمر  اكتمل  أن التحقيق قد    هام  غرفة االت  إذا رأت    -.208المادة  
  .وما بعدها 173مقتضيات المواد عليها ب

 غرفة االتهام قرارا بختم التحقيق فإن لها أن تقرر بنفسها أن ال وجـه    تلغي عندما   -.209المادة  
  . للمتابعة أو اإلحالة على محكمة المخالفات أو الجنح أو المحكمة الجنائية

إال بعد التأكد من أنه قد استعان  ئيةمحكمة الجناال أن تحيل المتهم إلى لغرفة االتهام أنه ليس غير
وأن يقام  104وفي هذه الحالة تأمر بأن يعين له محام تلقائيا حسب الشروط الواردة في المادة . بمحام

  .وما بعدها 173باإلجراءات طبقا لمقتضيات المواد 
رفة االتهام قرارا بأن ال وجه للمتابعة فإن لها وحدها الـصفة فـي    إذا أصدرت غ -.210المادة  

  .النيابة العامةاألمر باستئناف التحقيق لظهور أدلة جديدة وذلك بناء على طلب من 
 إذا أصدرت غرفة االتهام قرارا باإلحالة على محكمـة المخالفـات أو الجـنح أو      -.211المادة  

صحة عدم  ة الصادر من قاضي التحقيق فإنه ال تجوز نهائيا إثارة           ر اإلحال أمالمحكمة الجنائية أو أكدت     
  .اإلجراءات السابقة وال التمسك بعدم اختصاص المحكمة المحال إليها

 إذا كان قرار غرفة االتهام ينهي المتابعة فإنها تقدر المصاريف، وهذه المصاريف             -.212المادة  
  .177المادة ات وفقا لمقتضييمكن أن تحمل على عاتق الطرف المدني 

التـي  المتابعـة   تؤجل غرفة االتهام البت في المصاريف إذا كان قرارها ال ينهي             -.213المادة  
  .نظرت فيها
فإنها تقوم بتصفية المصاريف وتحملها الطرف المحكوم       االتهام ينهي المتابعة    قرار غرفة   كان  إذا  

  .عليه
موجـب  به من المصاريف كال أو بعضا       إذا كان الطرف المدني حسن النية، يمكن إعفاؤ       غير أنه   

  .، ما لم يكن هو الذي أثار الدعوى العموميةقرار خاص ومسبب
تبت غرفة االتهام في رد األشياء المحجوزة، ولها أن تقرر ردها ما لم تكن الزمة لسير الدعوى                 

  .أو خطيرة أو قابلة للمصادرة
والطرف المدني بجميع القـرارات     غرفة االتهام محامي المتهم     ضبط   يخبر كاتب    -.214المادة  

  .الصادرة بمقتضى هذا الفصل
 إلى مقرهما   بلغبعة للمتهم والطرف المدني أو ت      تبلغ القرارات الصادرة بإنهاء المتا     -.215المادة  

  .محكمة التحقيقضبط غرفة االتهام أو كاتب ضبط المختار بواسطة كاتب 
 المتعلقة بالحبس االحتياطي للمتهم بواسـطة       القرارات أو مقتضيات القرارات   تبلغ   -.216المادة  

 وهـذا   .ساعة) 24(محكمة التحقيق في ظرف أربع وعشرين       ضبط  غرفة االتهام أو كاتب     ضبط  كاتب  
  :األجل يبدأ من

  تاريخ صدور القرار بالنسبة لمقر غرفة االتهام؛ •
لـدى  العام  بالنسبة لألماكن األخرى من تاريخ تسلم القرار أو إشعار يتعلق به من المدعي               •

  .محكمة االستئناف
ـ ة الجنائية والقرار المؤكد أل قرار اإلحالة على المحكم غلب ي -.172المادة   ر قاضـي التحقيـق   م

  .بواسطة ضابط شرطة قضائيةأو باإلحالة على هذه المحكمة بواسطة وكيل الجمهورية 
ر فيهـا اسـم   ، ويذك الضبط  توقع قرارات غرفة االتهام من طرف الرئيس وكاتب        -.182المادة  

  .المستشارين وتقديم الوثائق والمذكرات وطلبات النيابة العامة
  .ن غرفة االتهام بمقتضى هذا الفصل معفاة من الطوابع ومن التسجيلعإن القرارات الصادرة 
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  السلطات الخاصة لرئيس غرفة االتهام: الفصل الثالث
حسن سير غرف التحقيق التابعة  رئيس غرفة االتهام أو من ينوب عنه من يتأكد -.219المادة 

لدائرة اختصاص محكمة االستئناف التي يعمل فيها، ويعمل على أن ال تتأخر اإلجراءات تأخيرا ال 
  .مبرر له

 بجميع القضايا الواردة عليها مع أشهر قائمة) 3( كل ثالثة ونعديالتحقيق قضاة ولهذه الغاية فإن 
  .اءات التحقيقاإلشارة إلى تاريخ تنفيذ آخر إجراء من إجر

أشهر إلى رئيس غرفة االتهام وإلى المدعي العام لدى محكمة ) 3(توجه هذه اللوائح كل ثالثة 
  . ونسخة منها إلى وكيل الجمهوريةاالستئناف

  . خاصة إلى القضايا المتعلقة بالمتهمين المحبوسين احتياطيايشار في قائمة
 عنه بزيارة مؤسسات السجون الواقعة في يقوم رئيس غرفة االتهام أو من ينوب -.220المادة 

 من ، ويتأكدأشهر على األقل) 3(دائرة اختصاص محكمة االستئناف التي يعمل فيها مرة كل ثالثة 
  .حالة المتهمين الموجودين في حالة حبس احتياطي

  .كل البيانات التي يراها الزمةالتحقيق  ي أن يطلب من قاضيمكن لرئيس غرفة االتهام
رئيس الغرفة أن االعتقال ال مبرر له يوجه لقاضي التحقيق التوصيات الالزمة بذلك إذا ظهر ل

  .الشأن
يعد رئيس غرفة االتهام أو من ينوب عنه تقريرا سنويا عن سير أعمال غرف  -.221المادة 

 التحقيق التابعة لدائرة اختصاص محكمة االستئناف التي يعمل فيها، ويوجه نسخة منه إلى المدعي العام
  .لدى محكمة االستئناف

  في محاكم الحكم: الكتاب الثاني

  في المحاكم الجنائية: الباب األول

  في اختصاص وتعهد المحكمة الجنائية: الفصل األول
  . أحيلوا عليهاذين للمحكمة الجنائية كامل الصالحيات في الحكم على األشخاص ال-.222المادة 

  .ال تنظر في أي اتهام آخر

وكيـل  بطلـب مـن     أو  تعهد المحكمة الجنائية بواسطة أمر أو قرار باإلحالـة           ت -.232المادة  
  .63في الحالة المنصوص عليها في المادة الجمهورية 

  في انعقاد الدورات الجنائية: الفصل الثاني
ومع ذلك يمكـن لـرئيس      . الواليةمحكمة  ة في مقر    يعادال تنعقد الدورات الجنائية     -.242المادة  

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

  .على األقلكل ثالثة أشهر  تنعقد دورة جنائية مرة -.252المادة 

ن ة يجب أن تعقد دورة جنائية خالل الشهر الذي يلي استجواب المتهم منايوفي حالة التلبس بالج
  .أمر رئيس المحكمة الجنائية بإجراء تحقيق إضافيما لم يطرف وكيل الجمهورية 

بعـد أخـذ    الجنائية  المحكمة   يحدد تاريخ افتتاح كل دورة جنائية بأمر من رئيس           -.262المادة  
  .طلب منهناء على رأي وكيل الجمهورية أو ب
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 دورة بنـاء علـى اقتـراح       يقوم رئيس المحكمة الجنائية بضبط جدول قضايا كل        -.272المادة  
  .النيابة العامة

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

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

المحكمة الجنائية من طـرف وكيـل الجمهوريـة     تمارس مهام النيابة العامة أمام    -.302المادة  
  .نوابهو

المحكمة التي تنعقد الـدورة     ضبط  كاتب  الجنائية  المحكمة  ضبط   يقوم بمهام كتابة     -.312المادة  
  .معين من طرف رئيس المحكمة الجنائيةضبط الجنائية في دائرة اختصاصها أو كاتب 

  في رئيس المحكمة الجنائية: القسم األول

مع مراعـاة مقتـضيات الفقـرة       الوالية،   يترأس المحكمة الجنائية رئيس محكمة       -.322المادة  
   . من التنظيم القضائي50األخيرة من المادة 

يعوض بواسطة أمر   فإنه  رئيس المحكمة الجنائية قبل افتتاح الدورة       ل إذا وقع مانع     -.332المادة  
  .محكمة االستئنافمن رئيس 

بالقاضـي المـساعد    تلقائيـا   ن رئيس المحكمة الجنائية يعوض      وإذا حصل المانع أثناء الدورة فإ     
  .األعلى رتبة

  في المساعدين: القسم الثاني

من بين القـضاة الجالـسين      االستئناف  يعين المساعدان من طرف رئيس محكمة        -.342المادة  
  .العاملين في دائرة اختصاص محكمة الوالية المختصة

يعوض بأمر مـن    فإنه  قبل افتتاح الدورة    ن أو أحدهما    للمساعديوعند حدوث مانع     -.352المادة  
  .محكمة االستئنافرئيس 

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

 ال يمكن ألي قاض أن يجلس بصفته رئيسا أو مساعدا في قضية مقدمة للمحكمـة           -.362المادة  
 إجراء متابعة أو تحقيق أو شارك في حكم أو قرار صادر من محكمة مـا              الجنائية إذا كان قد قام فيها ب      

  .يتعلق بتلك القضية

  في المحلفين: القسم الثالث

  . المواد التاليةقتضيات يختار المحلفان من بين المواطنين طبقا لم-.372المادة 

لـدى  م  كل سنة إلى المـدعي العـا      من   يوجه وكيل الجمهورية قبل فاتح ديسمبر        -.382المادة  
قائمة تحتوي على أسماء عشرة مواطنين صالحين للقيام بمهام محلفين ومقيمين بمقر            محكمة االستئناف   

  .لممارسة مهامهم فيهاالمحكمة المقترحين 

ال تتـوفر  كل  شـخص  سم اأن يشطب من تلقاء نفسه على   لدى محكمة االستئناف    للمدعي العام   
  .وكيل الجمهوريةطرف  ويطلب إتمام القائمة من ،فيه الشروط المطلوبة أو الذي يشك في سلوكه
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  : 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 حاالت عدم األهلية أو التعارض المحددة في المادتين  -4

  :ا ال يجوز أن يكون محلف-.402دة الما

  األشخاص المحكوم عليهم بعقوبة ما من أجل جناية أو جنحة تتعلق بالقانون العام؛ . 1

  األشخاص المتهمون بجناية أو الذين هم محل أمر إيداع أو إيقاف؛ . 2

  ن من وظائفهم؛وموظفو الدولة أو البلديات المعزول . 3

  من حرم من وظيفة محلف بمقتضى قرار قضائي؛ . 4

  .ين أم الرسواء كانوا محجوحاب العاهات أص . 5

  : تتعارض مهمة المحلف مع المهام المحددة فيما بعد-.412المادة 

  ؛ البرلمانعضويةعضوية الحكومة أو  . 1

  العضوية في ديوان وزاري أو رئاسة مقاطعة إدارية أو القضاء؛ . 2

لخدمـة  موظف في مصالح الشرطة أو عون أو ذو رتبة في القوة العامة أو عسكري في ا                . 3
  .الفعلية

أن يكون محلفا في قضية قام فيها بإجراء من إجراءات الشرطة           شخص   ليس ألي    -.422المادة  
  .امدنيطرفا القضائية أو التحقيق أو كان فيها شاهدا أو مترجما أو مبلغا أو خبيرا أو شاكيا أو 

  : من مهام محلف األشخاص التاليةهطلببناء على  يمكن أن يعفى -.432المادة 

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

  .األشخاص الذين سبق أن قاموا بهذه المهام في السنة الجارية أو الماضية . 2

رأي بقرار وبنـاء علـى      االستئناف  يعين رئيس محكمة     قبل بدء كل دورة جنائية       -.442المادة  
ة المحلفين في دائـرة     مائقيختارون من   محلفين أصليين واثنين بديلين     لدى نفس المحكمة    المدعي العام   

  .االختصاص التي تنعقد فيها الدورة

أيام على األقل قبل افتتاح الدورة      ) 8( كل محلف معين يتسلم إعالن تعيينه بثمانية         -.452المادة  
  .أيام) 3(وفي حالة التلبس بالجريمة يكون هذا األجل ثالثة . الجنائية

  .وكيل الجمهورية أو ضابط شرطة قضائية 245د في المادة التبليغ الواريقوم ب -.462المادة 

 والساعة المعينـة الفتتـاح      كانفي اليوم والم  يحضر  بأن   المحلف   على إنذار هذا التبليغ   ويشتمل  
  .الدورة الجنائية

المحلفين الذين يوجدون في حالة مانع أو إعفاء أن يقدموا اعتـذاراتهم            على   يجب   -.472المادة  
  .ة الجنائية قبل افتتاح الدورةإلى رئيس المحكم
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الفقرة الثانية من المادة    طبقا لمقتضيات    تبلغ أسماء المحلفين المعينين إلى المتهمين        -.482المادة  
256.  

إن المتهمين الذين يرون سببا لرد محلف أو أكثر يجب عليهم أن يوصلوا طلبات الرد بواسـطة                 
  . الدورةمحاميهم إلى رئيس المحكمة الجنائية قبل افتتاح

 يبت رئيس المحكمة الجنائية في طلبات الرد المقدمة من طرف محامي المتهمـين         -.492المادة  
  .248طبقا ألحكام المادة 

 يمكن أن يعوض المحلفون المتخلفون أو المردودون بمواطنين مختارين من الئحة            -.502المادة  
 وتتوفر فيهم الشروط الـواردة فـي     المحلفين في دائرة االختصاص أو بمواطنين يتمتعون بشرف كامل        

  .242 إلى 239المواد من 

  في اإلجراءات التحضيرية للدورات الجنائية: الفصل الرابع

  في اإلجراءات اإلجبارية: القسم األول

 عندما يختتم جدول قضايا الدورة الجنائية يحول المتهم إذا كان معتقال إلى سـجن               -.512المادة  
  . جلساتهاكمة الجنائيةفيه المحعقد  الذي تكانالم

وفقـا لألشـكال    أمام المحكمة الجنائية    فرار   يستدعى المتهم الذي يوجد في حالة        -.522المادة  
  . وما بعدها512في المواد المقررة 

 إليه أمـر أو قـرار اإلحالـة، ويقـام           بلغوقف قبل التاريخ المحدد لمثوله ي     أإذا حضر المتهم أو     
 وذلك دون مراعاة أي أجل، إال       268 إلى   264 ومن   259 إلى   255ن  باإلجراءات الواردة في المواد م    

  . اإلحالةأمر إذا طلب المتهم استئناف 

إذا كان أمد االستئناف لم ينته في اليوم المحدد لمثول المتهم تؤجل القضية إلى الدورة المقبلة مـا             
  . لم يتخل المتهم بحضور محاميه صراحة عن حقه في االستئناف

  .المتهم ولم يوقف قبل التاريخ المحدد لمثوله تقع اإلجراءات ضده غيابياإذا لم يحضر 

 يستدعى المتهم الذي يتمتع باإلفراج المؤقت لالستجواب المنصوص عليـه فـي             -.532المادة  
  . وما بعدها255المادة 

  . ويكون االستجواب عندئذ غير إجباريقبض صدر ضده أمر أإذا لم يستجب لالستدعاء 

  .قبل التاريخ المعين للحكم في القضية يحاكم المتهم غيابياالقبض  أمر نفذيإذا لم 

الوالية، يوجه   خارج دائرة اختصاص محكمة      هاتاالمحكمة الجنائية جلس  عقدت   إذا   -.542المادة  
ملف اإلجراءات بواسطة وكيل الجمهورية إلى رئيس المحكمة المختص بالمحل الذي تنعقد فيه الـدورة           

  .هذه المحكمةضبط أيضا الوثائق المؤيدة للتهمة إلى كتابة تحال . الجنائية

أيام ) 8( يستجوب رئيس المحكمة الجنائية أو قاض معين من طرفه المتهم بثمانية             -.552المادة  
   .ةنايأيام في حالة التلبس بالج) 3(يخفض هذا األجل إلى ثالثة . على األقل قبل افتتاح الدورة

  .ان المتهم ال يتكلم أو ال يفهم العربيةيجب أن يستعان بمترجم إذا ك

 يحقق رئيس المحكمة الجنائية أو القاضي الذي يخلفه في هوية المتهم ويتأكد مـن               -.562المادة  
 أمر أو قرار اإلحالة أو أنه استجوب من طرف وكيل الجمهورية طبقا للحالة الـواردة  بالغ قد تسلم إ  هأن

  .ذي يجب أن يمثل فيه أمام المحكمة الجنائيةالتاريخ الب وأنه على علم 63في المادة 
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  .يخبر المتهم بأسماء المحلفين المعينين

يصدر رئيس المحكمة الجنائية أو القاضي الذي يخلفه أمـر        إفراج مؤقت   إذا كان المتهم في حالة      
 ،ورةافتتـاح الـد   عشية   إال   اكون نافذ يويمكنه آنذاك أن يقرر أن أمر اإليداع ال         . ه له غلبإيداع ضده وي  

  . وذلك بناء على مجرد تعهد منه،ويترك المتهم في حالة حرية إلى هذا التاريخ

  .إذا أخل المتهم بتعهده يحاكم غيابيا ما لم يحضر في اليوم المعين للحكم

 إذا لم يستعن المتهم بمحام، يطلب منه رئيس المحكمة الجنائية أو القاضي الـذي               -.572المادة  
وإذا لم يقم المتهم بهذا اإلجراء يعين       . لدى المحاكم الموريتانية  المعتمدين  مين  يخلفه أن يختار أحد المحا    

إذا اختـار  غيـا  ويصبح هذا التعيين ال. له رئيس المحكمة أو القاضي الذي يخلفه من تلقاء نفسه محاميا     
  .المتهم محاميا فيما بعد

يف التنقـل واإلقامـة    يحصل المحامي المعين تلقائيا بهذه المناسبة علـى مـصار  -.582المادة  
  .الممنوحة لقضاة المحكمة الجنائية

 بمحـضر  572 إلـى  552إتمام الشكليات المنصوص عليها بـالمواد مـن   يثبت   -.592المادة  
والمـتهم وعنـد    الـضبط   كاتـب   يوقعه  يمضي عليه رئيس المحكمة الجنائية أو القاضي الذي يخلفه و         

، فـإذا امتنـع ذلـك وقعـت     توقيع فتوضع عليه بصمتهالوإذا كان المتهم ال يحسن   . االقتضاء المترجم 
  . اإلشارة إلى االمتناع في المحضر

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

للمحامي اإلطالع على جميع أوراق القضية في مكان وجودها دون أن يترتب على ذلك تأخر في              
  .سير اإلجراءات

همين بصفة مجانية مهما كان عددهم، وفي جميع الحاالت، إال نسخة            ال يعطى للمت   -.612المادة  
  .واحدة من محاضر معاينة الجريمة ومن تصريحات الشهود الكتابية

 يمكن للمتهم والطرف المدني ومحاميهم أن يحصلوا على نسخ مـن كـل وثـائق     -.622المادة  
  .اإلجراءات على نفقتهم

طرف المدني والشهود حسب الشكليات الـواردة فـي    يستدعي وكيل الجمهورية ال  -.632المادة  
غير أنه في حالة التلبس بالجناية فيمكن أن يستدعى شـفهيا مـن طـرف أي                .  وما بعدها  512المواد  

  .ضابط شرطة قضائية أو عون من أعوان القوة العامة

الذي ي يمكن للمتهم والطرف المدني أو محاميهم أن يطلبوا من رئيس المحكمة الجنائية أو القاض
ويمكنهم أيضا أن يقدموا بأنفسهم . أن يأمر باستدعاء شهود إضافيين بواسطة وكيل الجمهوريةينوبه 

  .وفي هذه الحالة فإن التعويضات الواجبة للشهود تكون على حسابهم. شهودا إضافيين أثناء الجلسة

  في اإلجراءات االختيارية واالستثنائية: القسم الثاني

أو أن عناصر جديدة قد اكتـشفت بعـد         مكتمل  ر للرئيس أن التحقيق غير       إذا ظه  -.642المادة  
ويقوم الـرئيس بـذلك أو أحـد    . اختتامه فله أن يأمر باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق يراه مفيدا    

  .مساعديه أو قاضي تحقيق ينيبه لهذا الغرض

أثناء التحقيق التكميلـي     توضع المحاضر وغيرها من األوراق والوثائق المتجمعة         -.652المادة  
وتوضع تحت تصرف النيابة العامة واألطـراف  . المحكمة وتضم إلى ملف اإلجراءات    ضبط  لدى كتابة   

  .بهذا اإليداعالضبط الذين يخبرهم كاتب 
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 عند ما تقدم إجراءات مختلفة إلى المحكمة الجنائية ضد عدة أشـخاص متهمـين               -.662المادة  
تلقاء نفسه أو بواسطة طلـب مـن النيابـة العامـة أن يـأمر بـضم               بنفس الجناية فللرئيس سواء من      

  .اإلجراءات

 عند ما يتهم شخص في متابعة واحدة بعدة جرائم غير مترابطة فللرئيس، سـواء               -.672المادة  
من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من النيابة العامة، أن يأمر بأن ال يتابع المتهم حاال إال عن واحدة من                     

  .م أو عن بعض منهاهذه الجرائ

 للرئيس، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من النيابـة العامـة، أن يـأمر                  -.682المادة  
  .بتأجيل القضايا المدرجة في جدول الدورة التي يظهر له أنها غير جاهزة للحكم إلى دورة الحقة

  في افتتاح الدورات: الفصل الخامس
ي المحل واليوم والـساعة المحـددة الفتتـاح الـدورة      يجلس الرئيس ومساعداه ف-.692المادة  
  . 244بأسماء المحلفين المعينين للدورة طبقا للمادة الضبط وينادي كاتب 

  .يفصل الرئيس ومساعداه في أمر المحلفين الغائبين بقرار مسبب بعد االستماع إلى النيابة العامة

 أوقية كل محلف لم يستجب      )20000(عشرين ألف    إلى   )5000(خمسة آالف   يعاقب بغرامة من    
ويمكن عالوة على ذلـك أن يقـرر   .  إذا كان ذلك بدون سبب شرعي   ،لإلنذار بالحضور الذي وجه إليه    

  . أنه غير صالح لممارسة مهام محلف في المستقبل

على كل محلف ينسحب قبل انتهاء الدورة بدون عذر         كذلك  العقوبات الواردة في هذه المادة      تسلط  
  .مقبول

 يفصل رئيس المحكمة الجنائية في طلبات الرد المقدمة من طـرف المتهمـين أو               -.702 المادة
  .ال يكشف عن هوية من قدموا هذه الطلباتغير قابل ألي طعن ومحاميهم بقرار 

 يعوض المحلفون األصليون المتخلفون عند افتتاح الدورة والمحلفون الـذين قبـل          -.712المادة  
  .بالرئيس ردهم بالمحلفين النوا

 إذا لم يحصل العدد الضروري من المحلفين يعين رئيس المحكمة الجنائيـة بعـد               -.722المادة  
  .250استطالع رأي وكيل الجمهورية محلفين إضافيين طبقا للمادة 

 لكل قضية في اليوم المعين لهـا ويـدخل الـرئيس            ةالمحكمة الجنائية جلس  عقد   ت -.732المادة  
  .المتهم

 إلـى  269أحدهم يقام عند االقتضاء بالعمليات الواردة في المـواد مـن   وعند تغيب المحلفين أو  
272.  

، بحيث يكون األسـن عـن    القضاةي يجلس المحلفون حسب تفاوت سنهم في جانب     -.742المادة  
  .يمينهم والثاني عن يسارهم

ـ   “:  يوجه الرئيس إلى المحلفين وهم قائمون الكلمة التالية        -.752المادة   ام تحلفون وتتعهدون أم
اهللا وأمام الناس أن تبحثوا باالهتمام البالغ وغاية الدقة القضايا التي ستقدم لكم وأال تـستمعوا إلـى                
صوت الحقد أو الشر أو الخوف أو الميل وأن ال تصدروا قراركم إال حسب ما سيتبين لكم من الدالئل                   

وبالحزم المناسبين للرجل   ووسائل الدفاع وأحكام القوانين وما يرتضيه اقتناعكم الشخصي بغير تحيز           
ويجيب كل محلف استدعى فرديـا      . ”النزيه الحر وأن تكتموا سر المداوالت حتى بعد انقضاء مهامكم         

  . ”أقسم به“: من طرف رئيس المحكمة بعبارة 
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  .ال تؤدى اليمين المقررة في هذه المادة إال مرة واحدة من طرف كل محلف أثناء الدورة الواحدة

   المرافعات أمام المحكمةفي: الفصل السادس

  أحكام عامة: القسم األول

 تكون المرافعات علنية ما لم يكن في عالنيتهـا خطـر علـى النظـام العـام أو           -.762المادة  
وللرئيس أيضا أن يمنـع القاصـرين أو        . وللرئيس عندئذ أن يأمر بأن تكون في جلسة مغلقة        . األخالق

  .بعضهم من دخول قاعة الجلسة

ة الجلسة فإن هذه السرية تطبق على النطق بالقرارات التي يمكن أن تصدر فـي               إذا تقررت سري  
  .286األحداث العارضة في النزاعات المشار إليها في المادة 

  .يجب دائما أن يصدر الحكم في األصل في جلسة علنية

أن  مع االحتفاظ بأحكام الفقرتين التاليتين فإن المرافعات أمـام المحكمـة يجـب               -.772المادة  
  . تستمر بدون انقطاع حتى الحكم

  . يجوز إيقاف المرافعات مدة الوقت الالزم الستراحة القضاة والمتهم

  .للرئيس أن يؤجل بقية المرافعات إلى جلسة أخرى من نفس الدورة

جهاز للتسجيل أو اإلذاعـة أو كـاميرا أو         أي   استعمال   يحظر عند افتتاح الجلسة     -.782المادة  
 )30000(ثالثـين ألـف     تحت طائلة العقوبات بغرامة من      أو هواتف نقالة     للتصوير   تلفزيون أو أجهزة  

ويمكن أن يحكم بها حسب إجراءات الحكم في الجرائم المرتكبـة فـي    .  أوقية )60000(ستين ألف   إلى  
  .الجلسة

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

ن يخل بكرامة المرافعات أو يطيلها دون أن ترجـى منـه فائـدة             كلما من شأنه أ    منعيعليه أن   و
  .أكيدة

 يتمتع الرئيس بسلطة تقديرية بمقتضاها يمكن له بما يمليه عليه شرفه وضميره أن              -.802المادة  
  .التي يراها مفيدة إلظهار الحقيقةالتدابير يتخذ كل 

وأن يـستمع لكـل     إحـضار   ويمكن له أثناء المرافعات أن يستدعي حسب الحاجة بمقتضى أمر           
األشخاص أو يستحضر كل األوراق التي يظهر له حسب اإليضاحات المعطاة في الجلسة أنهـا نافعـة                 

  .إلظهار الحقيقة

 لمساعدي رئيس المحكمة والمحلفين أن يطرحوا األسئلة على المتهمين والـشهود            -.812المادة  
  .م وعليهم واجب عدم إظهار رأيه.بعد طلب الكالم من الرئيس

 يمكن للنيابة العامة أن توجه مباشرة أسئلة للمتهمين         952 مع مراعاة أحكام المادة      -.822المادة  
  . والشهود

يجوز للمتهم أو لمحاميه توجيه أسئلة بواسطة الرئيس إلى شركائه في التهمة وإلى الشهود كمـا                
  .مين والشهود المدني أو لمحاميه أن يوجها في نفس الظروف أسئلة إلى المتهطرفيجوز لل

 للنيابة العامة أن تطلب باسم القانون ما تراه الزما من طلبـات وتلـزم المحكمـة      -.832المادة  
  .بتسجيلها والتداول فيها
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في محضره ويوقـع هـو      الضبط  إن طلبات النيابة العامة المقدمة أثناء المرافعات يسجلها كاتب          
  .والرئيس على كل القرارات الصادرة فيها

 إذا لم تأخذ المحكمة الجنائية بعين االعتبار طلبات النيابة العامة فال محل إليقـاف           -.842المادة  
  .أو تعليق التحقيق أو الحكم

يجب على المحكمة الجنائيـة أن      و ، للمتهم والطرف المدني الحق في تقديم طلبات       -.852المادة  
  .تبت فيها

كون محـل نـزاع مـن طـرف      يحكم في كل األحداث العارضة التي يمكن أن ت   -.862المادة  
وال يجوز أن تمـس القـرارات   . المحكمة الجنائية بعد االستماع إلى النيابة العامة واألطراف ومحاميهم    

  .الصادر في األصلالحكم إال مع االستئناف وال يمكن الطعن فيها ب. الخاصة بهذه األحداث باألصل

  في مثول المتهم: القسم الثاني

  . بواسطة القوة العامة في اليوم المعين لمثوله في الجلسة يقتاد المتهم-.872المادة 

إذا لم يحضر المدافع المختار أو المعين       .  إن حضور مدافع عن المتهم أمر إلزامي       -.882المادة  
  .فللرئيس أن يعين واحدا من تلقاء نفسه

 يخـل    يخبر الرئيس محامي المتهم بأن عليه أن ال يقول شيئا يخالف ضـميره أو              -.892المادة  
  .باالحترام الالزم للقوانين وأن عليه أن يتكلم بأدب واعتدال

 إذا لم تسمح حالة المتهم الصحية بمثوله أمام المحكمة الجنائيـة وكانـت توجـد                -.902المادة  
أسباب تمنع من تأجيل القضية للدورة القادمة تأمر المحكمة الجنائية بأن تستمع للمتهم مصحوبا بمحاميه               

   .ضبط ويكون مصحوبا بكاتب ،تقل فيه وذلك بواسطة قاض منتدب لهذا الغرضفي السجن المع

  .في الجلسة محضر هذا االستجواب وتستأنف المرافعاتالضبط يقرأ كاتب 

للـرئيس أن يـأمر     ف إذا أخل أحد الحاضرين أثناء الجلسة بالنظام، بأي طريقـة،            -.912المادة  
أو أحـدث شـغبا   امتنع من الخـروج     ذ هذا األمر، أن     وإذا حدث خالل تنفي   . بإخراجه من قاعة الجلسة   

صدر في الحال ضده أمر إيداع وحوكم وعوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين دون إخالل بالعقوبـات             
  . الواردة في القانون الجنائي ضد مرتكبي جرائم اإلهانة والعنف تجاه رجال القضاء

  .طة القوة العامةويرغم عندئذ بأمر من الرئيس على مغادرة الجلسة بواس

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

خرج المتهم من قاعة الجلسة تحتفظ به القوة العامة تحت تصرف المحكمة الجنائيـة حتـى                أإذا  
   .نهاية المرافعات

مرافعات قبل أن يقـدم  ويقتاد مرة ثانية إلى الجلسة بعد طلبات النيابة العامة ويلخص له الرئيس ال      
  .دفاعه

  في تقديم األدلة وبحثها: القسم الثالث

  .بأن ينادي الشهود الذين استدعتهم النيابة العامةالضبط  يأمر الرئيس كاتب -.932المادة 

 يسأل الرئيس المتهم والطرف المدني هل لديهما شهود إضافيون يريدون تقـديمهم        -.942المادة  
  .263لمادة طبقا للفقرة الثالثة من ا
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 ينسحب الشهود خارج القاعة بأمر من الرئيس إلـى محـل ال يـستطيعون فيـه                 -.952المادة  
   .االتصال بالعموم، وال يخرجون منه إال ألداء الشهادة

الالزمة لمنع الشهود من التشاور فيمـا بيـنهم إذا اقتـضت ذلـك              التدابير  ويتخذ الرئيس جميع    
  .الضرورة

عي من طرف المحكمة الجنائية شخصيا وبصفة قانونية ليـستمع           كل شخص استد   -.962المادة  
  .إليه كشاهد ملزم بالمثول وبتأدية اليمين وبأداء الشهادة

 97يمكن للمحكمة الجنائية، بناء على طلبات النيابة العامة، أن تسلط العقوبات الواردة في المادة               
 اإلدالء بشهادته وهذه اإلدانة ال تقبـل        متنع من أداء اليمين أو    اوأو حضر   على الشاهد الذي لم يحضر      

  . المعارضة وال االستئناف

شاهد ولم يقدم عذرا، شرعيا مقبوال، فللمحكمة الجنائية، بناء على طلبات النيابـة             الإذا لم يحضر    
العامة أو من تلقاء نفسها، أن تأمر أن هذا الشاهد يقتاد إليها بواسطة القوة العامـة لالسـتماع إليـه أو                     

  . إلى الدورة القادمةلقضيةتؤخر ا

 عن التهمة الناتجة عـن      ه بعد أن يطلب الرئيس من المتهم بأن يستمع بانتباه يخبر          -.972المادة  
  .العمل الذي تعهدت المحكمة الجنائية بموجبه

 وعليه أن ال يظهـر رأيـه فيمـا يتعلـق         ، يسأل الرئيس المتهم ويتلقى تصاريحه     -.982المادة  
  .بالتهمة

  .يستجوب المتهم إال بعد االستماع للشهود أو بعضهمال  للرئيس أن يقرر أن -.299المادة 

 األطراف أثناء المرافعة ولـو لـم يـشهدوا فـي          همقدمذين   يستمع إلى الشهود ال    -.300المادة  
  .التحقيق

  . يشهد الشهود فرادى حسب الترتيب الذي قرره الرئيس-.301المادة 

وتـاريخ ومحـل     أن يعطوا أسماءهم وألقـابهم       ، بناء على طلب من الرئيس     ،يجب على الشهود  
ومهنهم ومواطنهم أو محل إقامتهم وإذا كانوا يعرفون المتهم قبل الجناية المنسوبة له ومـا إذا                ميالدهم  

كما يسألهم الرئيس عما إذا كـانوا  . كانوا من أقاربه أو أصهار المتهم أو الطرف المدني وإلى أي درجة  
  . خدمة المتهم أو الطرف المدني أو هؤالء في خدمتهمفي 

أن يتكلموا دون حقد أو خوف وبـأن يقولـوا   “يحلف الشهود قبل اإلدالء بشهادتهم اليمين التالي      
  .يدلون شفهيا بشهادتهماليمين وعندما يتم هذا ” كل الحق وال شيء إال الحق

وتتمتـع النيابـة    . أسئلة على الشهود   بعد أداء كل شهادة يمكن للرئيس أن يطرح          -.302المادة  
  .282العامة ومحامي المتهم والطرف المدني بهذا الحق طبقا للشروط المحددة في المادة 

بـأن  الضبط  يأمر الرئيس، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من األطراف، كاتب              -.303المادة  
د بين شهادة شاهد وتـصريحاته      يحرر محضرا باإلضافات والتغييرات واالختالفات التي يمكن أن توج        

  .السابقة ويرفق هذا المحضر بمحضر المرافعات

 مـا لـم يـأمر       ، يبقى الشاهد في القاعة بعد اإلدالء بشهادته حتى ختم المرافعات          -.304المادة  
  .الرئيس بخالف ذلك

  : ال يمكن أن تتلقى تحت اليمين شهادات األشخاص التالية-.305المادة 

  تهم أو أحد المتهمين الحاضرين والمعنيين في نفس المرافعات؛أب وأم وكل أصول الم . 1
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  االبن والبنت وغيرهما من الفروع؛ . 2

  خوة واألخوات؛اإل . 3

  األصهار إلى نفس الدرجة؛ . 4

  الزوج والزوجة، وهذا التحريم يمتد إلى ما بعد الطالق؛ . 5

  الطرف المدني؛ . 6

  .سنة) 15(الصبيان الذين تقل أعمارهم عن خمس عشر  . 7

ال يؤدى إلي البطالن االستماع إلى األشخاص المعنيين في المادة الـسابقة تحـت          -.306المادة  
  .أحد األطراف في أداء هذا اليمين وأ ما لم تعارض النيابة العامة ،اليمين

وفي حالة معارضة النيابة العامة أو واحد أو أكثر من األطراف يمكن أن يستمع إلى الشاهد على                 
  .السلطة التقديرية للرئيسسبيل االستئناس وذلك بمقتضى 

 بالوقـائع موضـوع     الجهة القضائية المختـصة    تقبل شهادة الشخص الذي أخبر       -.307المادة  
المتابعة متصرفا بمقتضى إلزام قانوني أو بمبادرة منه، لكن للرئيس أن يعلم المحكمـة الجنائيـة بهـذه       

  .الوضعية

 إال إذا عارض ذلـك  ،قانون مقابل إبالغهيمكن أن يستمع لشهادة من تلقى تعويضا ماليا مقررا بال      
  .أحد األطراف أو النيابة العامة

 للنيابة العامة والطرف المدني والمتهم أن يطلبوا انسحاب شاهد من القاعة لمـدة  -.308المـادة   
وللرئيس في كل وقت أن يأمر بهذا االنسحاب وذلك لكي يستمع إليـه عنـد   . مؤقتة بعد اإلدالء بشهادته 

  .عد اإلدالء بشهادته وشهادات أخرى مع مواجهة أو دونهااالقتضاء ب

 يمكن للرئيس قبل أو أثناء أو بعد االستماع لشاهد أن يأمر بإخراج متهم أو أكثـر                -.309المادة  
افعات إال بعد أن يخبر كل      ويستجوبهم متفرقين عن بعض ظروف القضية على أن ال يستأنف بقية المر           

  .لفه وما نتج عنههم عن ما وقع أثناء تخنواحد م

 يمكن للقضاة والمحلفين أن يقيدوا كلما يرونه مهما من أقـوال            عام أثناء هذا االست   -.310المادة  
  .الشهود أو دفاع المتهم بشرط أن ال يؤدي ذلك إلى انقطاع المرافعات

لـى   يقدم الرئيس، عند االقتضاء، للمتهم والشهود الوثائق المؤيدة للتهمة ويستمع إ           -.311المادة  
مالحظاتهم سواء كان ذلك أثناء اإلدالء بالتصريحات أو بعده، كما يقدمها أيضا عند االقتضاء لمساعديه               

  .والمحلفين

 وعند ما يظهر من خالل المرافعات أن شاهدا شهد زورا فللرئيس، سـواء كـان                -.312المادة  
مر بـصفة خاصـة أن هـذا        ذلك من تلقاء نفسه أو بطلب من النيابة العامة أومن أحد األطراف، أن يأ             

وعالوة على ذلك أن يبقى في قاعة الجلسة حتـى يـصدر            . الشاهد يبقى حاضرا للمرافعات إلى نهايتها     
  .وفى حالة مخالفته لهذا األمر يمكن للرئيس أن يوقفه مؤقتا. المحكمة الجنائيةحكم 

 إال إذا تراجـع  ،في األصـل  حكمها  وتحكم المحكمة الجنائية على الشاهد فور االنتهاء من قراءة          
. ويستعين وجوبا بالمحامى ويعينه الرئيس له عند الحاجة من تلقاء نفسه          . عن أقواله قبل ختم المرافعات    

ويمكن أن يحكم عليه بعقوبة حبس من شهرين إلى سنتين ويحرم عالوة على ذلك من الحقوق الـواردة               
  .فذ قرار اإلدانة فوراوين.  من القانون الجنائي لمدة أعالها عشر سنوات36في المادة 
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 للمحكمة الجنائية أن تأمر من تلقاء نفسها أو بطلب من النيابـة العامـة أو أحـد                  -.313المادة  
  .األطراف بتأجيل القضية إلى دورة مقبلة مهما كانت الحالة التي هي عليها

ية أو إذا كان     وفى حالة ما إذا كان المتهم أو الشهود أو أحدهم ال يتكلم اللغة العرب              -.314المادة  
من الضروري ترجمة وثيقة مقدمة في ملف المرافعات يعين الرئيس من تلقاء نفسه مترجمـا ال يقـل                  

  .سنة ويحلفه على أن يقوم بمهمته بإخالص) 18(عمره عن ثماني عشرة 

 ويفـصل   .يمكن للنيابة العامة والمتهم والطرف المدني أن يردوا المترجم، ويكون ردهم مـسببا            
  .ي طعنأل  غير قابلقراربهذا الرد الرئيس في 

ال يمكن أن يكون المترجم من بين قضاة المحكمة وال من المحلفين وال من األطـراف وال مـن              
  . ولو كان ذلك بموافقة المتهم أو النيابة العامة،الشهود

 إذا كان المتهم أصم أبكم وال يعرف الكتابة يعين الرئيس من تلقاء نفسه الـشخص        -.315المادة  
  .ألكثر اعتيادا على المحادثة معه مترجماا

  .314وكذلك الحال بالنسبة للشاهد األصم األبكم، وتطبق األحكام األخرى من المادة 

المحكمة األسئلة أو المالحظات الموجهـة      ضبط  إذا كان األصم األبكم يعرف الكتابة يكتب كاتب         
  .بقراءة كل هذاالضبط تابة ويقوم كاتب إليه وتسلم للمتهم أو الشاهد الذي يعطي أجوبته وتصاريحه ك

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

 يستمع ألقوال الطرف المدني أو محاميه وتبدي        ،نتهى التحقيق في الجلسة   عند ما ي   -.317المادة  
  .طلباتها، ويقدم المتهم ومحاميه دفاعهمالعامة النيابة 

للطرف المدني والنيابة العامة بالرد عليه، ولكن المتهم ومحاميه يكونان دائما آخـر مـن               يسمح  
  .تكلمي

  في ختم المرافعات: القسم الرابع

  .االتهام والدفاعأدلة  يقرر الرئيس ختم المرافعات، ويمكنه أن يلخص -.318المادة 

لفرقة القائمـة بالنظـام أن      يأمر رئيس ا  و.  يخرج الرئيس المتهم من قاعة الجلسة      -.319المادة  
 التي ال يمكن أن يدخلها أي شخص ألي غرض ما بـدون             ،تقوم بحراسة جميع أبواب غرفة المداوالت     

  .إذن من الرئيس

  في الحكم: الفصل السادس
 ينسحب قضاة المحكمة والمحلفون إلى غرفة المداوالت، وليس لهم أن يخرجـوا             -.320المادة  

  .هممنها إال بعد أن يتخذوا قرار

يتداول أعضاء المحكمة الجنائية، وبعد ذلك يأخذون األصوات في أوراق تصويت            -.321المادة  
من األسئلة الموضوعة وعن الظروف المخففـة التـي         على حدة   سرية وبواسطة اقتراع عن كل سؤال       

  . يلتزم الرئيس بطرحها عند ما تكون قد ثبتت إدانة المتهم

  .ت البيضاء أو التي تقرر أغلبية األعضاء بطالنهاتعد في صالح المتهم أوراق التصوي

في حالة اإلجابة باإليجاب على سؤال إدانة المتهم تتداول المحكمة الجنائية في تطبيـق العقوبـة،      
  .وبعد ذلك تؤخذ األصوات بواسطة أوراق تصويت سرية باألغلبية المطلقة
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 الجلسة من طرف الـرئيس وأحـد        وتذكر القرارات على ورقة األسئلة الموقع عليها حال انعقاد        
  .المحلفين تعينه المحكمة باألغلبية

  .وينطق بالحكم سواء كان بالبراءة أو اإلدانة في جلسة علنية وبحضور المتهم

فصل يقومون بال  و . يتداول أعضاء المحكمة الجنائية حول المسئولية الجنائية للمتهم        -.223المادة  
تضاء في كل ظرف من ظروف التشديد وفي التكييف االحتيـاطي،          في الواقعة الرئيسية أوال، وعند االق     

  .وفي كل عذر من األعذار الشرعية، وفي النهاية حول منح ظروف التخفيف

 عندما يصرح بوجود المسئولية الجنائية تتداول المحكمة الجنائية في الحال حـول             -.233المادة  
  . تطبيق العقوبة

  . حية، فبإمكانها أن تأمر بإيقاف تنفيذ العقوبةإذا أصدرت المحكمة الجنائية عقوبة جن

  .تفصل المحكمة الجنائية أيضا في العقوبات التبعية أو التكميلية

 إذا كانت الواقعة المنسوبة للمتهم ال تدخل أو لم تعد تدخل تحـت طائلـة قـانون             -.243المادة  
إذا كان المتهم يتمتـع  . بالبراءةالعقوبات، أو إذا صرح بأن المتهم غير مجرم، تصرح المحكمة الجنائية      

  .بعذر معف، تقرر المحكمة الجنائية إعفاءه

  . إذا أعفي المتهم أو برئ يطلق سراحه حاال ما لم يكن معتقال لسبب آخر-.253المادة 

كل متهم حكم ببراءته أو بإعفائه ال يمكن أن يتابع بعد ذلك من أجل نفس الوقـائع     -.326المادة  
  .ني آخرولو وصفت بوصف قانو

 إذا اكتشفت أثناء المرافعات دالئل جديدة ضد المتهم بسبب وقائع أخـرى وأيـدت     -.327المادة  
النيابة العامة احتفاظها بحق المتابعة عنها أمر الرئيس بأن يساق المتهم الـذي قـضي ببراءتـه فـورا       

  .بواسطة القوة العامة إلى وكيل الجمهورية الذي يطلب في الحال فتح التحقيق

 ينبه المتهم، إذا كان لذلك مقتضى، على اإلمكانيـات          حكم بعد أن ينطق الرئيس بال     -.283مادة  ال
  .ويطلعه على األجل المعين لهذا الطعنباالستئناف الممنوحة له للطعن 

 بعد أن تفصل المحكمة الجنائية في الدعوى العمومية تبت فـي طلـب الطـرف                -.329المادة  
  .المدني للتعويض

 للمحكمة الجنائية أن تمنح الطرف المدني تعويض الضرر المنسوب للمتهم ولـو             -.303المادة  
  .في حالة البراءة أو اإلعفاء

 ، وعند ما يكون الطرف المدني هو الذي حرك الدعوى العمومية          ، في حالة البراءة   -.331المادة  
لطرف المدني من   في طلب التعويض المقدم من طرف المتهم ضد ا        الحكم  تحكم المحكمة الجنائية بنفس     

  .أجل التعسف في القيام بهذا الحق

.  للمحكمة الجنائية أن تأمر من تلقاء نفسها برد األشياء الموضوعة تحت يد العدالة             -.323المادة  
أو بعد رفض   باالستئناف  غير أنه إذا صدر حكم باإلدانة فإن هذا الرد ال يقع إال بعد انتهاء أجل الطعن                 

  . من طرف المتهمالمقدمباالستئناف الطعن 

المحكمة الجنائية نهائيا فإن للرئيس صالحية األمر برد األشياء الموضوعة تحت           حكم  وإذا أصبح   
 إما من تلقاء نفسه وإما إثر طلب من أي شخص يدعي أن له حقا على هذه األشياء أو بنـاء                     ،يد العدالة 

  .ستئناف ويكون قرار الرئيس بهذا الصدد قابال لال.على طلب النيابة العامة

  . وفي حالة اإلدانة أو اإلعفاء يحكم على المتهم بالمصاريف-.333المادة 
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فإذا كانت اإلدانة ال تتناول جميع الجرائم موضوع المتابعة أو لم تكن إال من جرائم جرى عليهـا     
تعديل الوصف القانوني للوقائع موضوع االتهام سواء كان ذلك أثناء التحقيق أم كـان وقـت النطـق                  

 يمكن للمحكمة الجنائيـة أن تعفـي        ، وكذلك أيضا في حالة إخراج بعض المتهمين من القضية         ،قراربال
المحكوم عليه من جزء المصاريف القضائية الذي ال يترتب مباشرة على الجريمة التي أدت إلى اإلدانة                

   .في األصل

 وهـذه  .محكوم عليـه تحدد المحكمة الجنائية بنفسها مقدار المصاريف التي يجب أن يعفى منها ال      
  .المصاريف تحمل حسب الظروف على الخزينة العامة أو الطرف المدني

حكمة الجنائية فـي هـذا      إذا خال حكم المحكمة الجنائية من تطبيق الفقرة السابقة فصل رئيس الم           
  .باالستئناف قابل الطعن أمرالشأن ب

التـي  لزم بتسديد المـصاريف     إذا حكم بتعويض لصالح الطرف المدني على المتهم المبرإ فإنه م          
  .الطرف المدني ما لم تقرر المحكمة خالف ذلكقدمها 

 وكـذلك   ،أبدا الطرف المدني الذي يحصل على تعـويض بالمـصاريف         ال يلزم    -.334المادة  
غير أنه ولو فـي هـذه       . الطرف المدني الذي خسر دعواه ما لم يكن هو الذي حرك الدعوى العمومية            

قضية يمكن أن يعفى من كل أو بعض هذه المصاريف بقرار خاص ومـسبب              الحالة ونظرا لظروف ال   
  .من المحكمة الجنائية

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

  .المحكمة الجنائية ويوقع عليه مع الرئيسحكم المحكمة أصل ضبط  يكتب كاتب -.363المادة 

  .صوص القانونية المطبقة ويشير إلى حضور النيابة العامةعلى النالحكم ينص 

إتمام الـشكليات المفروضـة ويوقـع هـذا         يثبت فيه   محضرا  الضبط   كاتب   عد ي -.373المادة  
  .المحكمةضبط المحضر من طرف الرئيس وكاتب 

  .الحكمأيام ابتداء من النطق ) 3(يحرر هذا المحضر ويوقع في أجل أقصاه ثالثة 

لى محتوى الشهادات ما لم يـأمر       إلى أجوبة المتهمين وال     إال يشار في المحضر      -.383المادة  
 303 وذلك دون إخالل بتطبيـق المـادة         ، من تلقاء نفسه أو بطلب من األطراف       ،الرئيس بخالف ذلك  

  .المتعلقة باإلضافات والتغييرات واالختالفات في تصريحات الشهود

ولو الوالية  محكمة  ضبط  جنائية وتوضع لدى كتابة     المحكمة ال أحكام   تجمع أصول    -.393المادة  
  .جلست المحكمة الجنائية خارج دائرة اختصاص هذه المحكمة

 

  في الحكم في الجنح: الباب الثاني

  في محكمة الجنح: الفصل األول

   في اختصاص وتعهد محكمة الجنح:القسم األول

  أحكام عامة: الفرع األول

الخاصة المتعلقـة  بالمقتضيات جنح وذلك دون إخالل قضايا ال تتعهد محاكم الجنح ب-.403المادة  
  .األطفالبالجرائم الجزائية المرتكبة من طرف 
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أيام أو بغرامـة  ) 10(أكثر من عشرة حبس تعتبر جنحا الجرائم التي يعاقب عليها القانون بعقوبة      
  . فأكثرأوقية )50000(خمسين ألف 

حل ارتكاب الجريمة أو محل إقامـة المـتهم أو    يتحدد اختصاص محكمة الجنح بم -.413المادة  
  .محل إيقافه ولو وقع هذا اإليقاف بسبب آخر

الجنح والمخالفات التي تكون مع الجريمة التي أحيلت على         قضايا  يشمل اختصاص محكمة الجنح     
 كما يمكن أيضا أن تشمل الجنح والمخالفات المرتبطة حـسب مفهـوم المـادة    ،المحكمة وحدة ال تتجزأ 

204.  

  .يشمل الفاعلين األصليين معه والشركاءلمتهم الالمتعلق باالختصاص يمتد  -.423المادة 

لفصل في جميع الدفوع التي     باأمامها الدعوى العمومية    ورة  المنش تختص المحكمة    -.433المادة  
  .يايقدمها المتهم دفاعا عن نفسه ما لم ينص القانون على خالف ذلك أو يثير المتهم حقا عينيا عقار

ن بطالن اإلجراءات السابقة أو من عـدم صـحة          ناتجة ع الدفوع ال يجب أن تقدم     -.443المادة  
  .االستدعاء قبل البحث في األصل وإال كانت غير مقبولة

إن الطرف الذي يثير عدم صحة االستدعاء الذي وجه إليه يمكنه أن يطلب تأجيل القـضية إلـى             
  . بمصالحهجلسة مقبلة إذا كان عدم الصحة هذا قد مس

  . قبل أي دفاع في الموضوعي يجب إبداء الدفع األول-.453المادة 

مقبوال إال إذا كان بطبيعته ينفي عن الواقعة التي تعتبر أسـاس المتابعـة              الدفع األولي   وال يكون   
  . وصف الجريمة

  . إال إذا استند إلى وقائع أو سندات  تصلح أساسا لما يدعيه المتهمكذلك وال يكون مقبوال 

إذا كان الدفع مقبوال منحت المحكمة مهلة يتعين على المتهم فيها رفع الـدعوى إلـى المحكمـة                  
  . فإذا لم يقم المتهم برفع الدعوى في تلك المهلة ولم يثبت أنه رفعها صرف النظر عن الدفع.المختصة

  .إذا لم يقبل الدفع استمرت المرافعات

ضايا عن وقائع مرتبطة جاز لها أن تأمر بـضمها           إذا رفعت أمام المحكمة عدة ق      -.463المادة  
  .سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو طلب أحد األطراف

 ترفع إلى محكمة الجنح الجرائم المختصة بنظرها إما بطريق اإلحالة إليهـا مـن               -.473المادة  
 348المنصوص عليها في المـادة       وفقا لألشكال أو بحضور األطراف    غرفة االتهام   قاضي التحقيق أو    

 وأخيرا بتطبيق إجـراءات     ،باستدعاء يسلم مباشرة للمتهم وإلى الشخص المسئول مدنيا عن الجريمة         أو  
  .355 إلى 351التلبس بالجنحة المنصوص عليها في المواد من 

حضور األطراف بصفة إرادية ولو لـم     مجرد  بقانونية  بصفة  محكمة الجنح    تتعهد   -.483المادة  
أن يطلبوا تأجيل القـضية     في هذه الحالة    يمكن لألطراف   . يكن ذلك الحضور مسبوقا باستدعاء مكتوب     

  .إلى جلسة مقبلة

 تسلم االستدعاءات الموجهة لألطراف والشهود في اآلجـال وحـسب األشـكال             -.493المادة  
  . وما بعدها513المنصوص عليها في المواد 

  .اريخ الجلسة من طرف وكيل الجمهورية كل شخص قدم شكوى يعلم بت-.503المادة 
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  في التلبس بالجريمة  :الثانيالفرع 

 يقدم الشخص الذي أوقف في حالة تلبس بالجنحة والذي قدم أمام وكيل الجمهورية              -.513المادة  
 إلى أول جلسة للمحكمة دون أن تتجاوز الفترة الواقعة بين االستجواب والمثـول أمـام                63طبقا للمادة   
  .أيام) 4(بعة المحكمة أر

 الحكم يمكن للمتهم أن يطلب منحـه اإلفـراج المؤقـت،             وأثناء هذه المدة وحتى    -.523المادة  
  .144ويفصل رئيس المحكمة حسب ما قيل في المادة 

 شهود التلبس بالجريمة شفهيا من طرف أي ضابط قـضائي أو       ى أن يستدع  جوز ي -.533المادة  
  .97ن بالحضور تحت طائلة العقوبات الواردة في المادة عون من أعوان القوة العامة، وهم ملزمو

أيام ابتداء من استجوابه    ) 3(لمتهم الذي يمثل أمام المحكمة في مدة أقل من ثالثة           ل -.543المادة  
  .وعلى الرئيس أن يطلعه على هذا الحق. الحق في أن يطلب مدة لتحضير دفاعه

مر المحكمة بالتأجيل إلى جلـسة مـن أقـرب           إذا لم تكن القضية جاهزة للحكم تأ       -.553المادة  
  .جلساتها المقبلة

إذا كان أمر إيداع قد صدر ضد المتهم فإنه يجب أن يصدر الحكم في األصل في شهر ابتداء من                   
  . األمراصدور هذ

  في تشكيل المحكمة وعقد جلساتها: القسم الثاني

  . الواليةرئيس الغرفة الجزائية بمحكمة يترأس محكمة الجنح -.563المادة 

  .نوابه تمارس مهام النيابة العامة من طرف وكيل الجمهورية أو أحد -.573المادة 

بصفة استثنائة  ، و الواليةمحكمة  ضبط  المحكمة أحد كتاب    ضبط   يقوم بمهام كتابة     - .583المادة  
همتـه  عون من اإلدارة يعين لهذا الغرض ويحلف على أن يقوم بم        يكلف بتلك المهمة    إذا لم يوجد كاتب     

  .بإخالص

  في علنية الجلسة وحفظ نظامها : القسم الثالث

مغلقـة إذا   خلف أبواب   غير أن للرئيس أن يأمر بأن تكون        .  تكون الجلسات علنية   -.593المادة  
  . أو األخالقالعام رأى في علنيتها خطرا على النظام 

باألحكـام المنفـصلة    مغلقة فإن ذلك يشمل النطق      خلف أبواب   بأن تكون الجلسة    الرئيس  إذا أمر   
  .419المادة وفقا لمقتضيات التي يمكن أن تصدر في األحداث العارضة والدفوع 

  .أما الحكم في األصل فيجب دائما أن ينطق به في جلسة علنية

  .ة المرافعاتإدار يتولى الرئيس حفظ نظام الجلسة و-.603المادة 

  .قاصرين أو بعضهم للرئيس أن يمنع دخول قاعة الجلسة على ال-.613المادة 

 عند افتتاح الجلسة يكون استعمال كل جهاز للتسجيل أو اإلذاعـة أو كـاميرا أو   -.623المـادة   
ثالثـين   بغرامة من    ةمحظورا تحت طائلة العقوب   أو هواتف نقالة    تلفزيون أو سينما أو أجهزة للتصوير       

اءات الحكم في الجـرائم     يمكن أن يحكم بها حسب إجر      ، أوقية )60000(ستين ألف    إلى   )30000(ألف  
  .المرتكبة في الجلسة
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 إذا أخل أحد الحاضرين بنظام الجلسة بأي طريقة كانت يأمر الرئيس بطرده مـن               -.633المادة  
  .قاعة الجلسة

وإذا قاوم هذا األمر أثناء تنفيذه أو سبب ضجة صدر في الحال ضده أمر إيداع وحوكم وعوقـب              
الل بالعقوبات الواردة في القانون الجنائي ضـد مرتكبـي          بحبس من شهرين إلى سنتين وذلك دون إخ       

  .وبأمر من الرئيس يرغم على مغادرة الجلسة بواسطة القوة العمومية. اإلهانة والعنف اتجاه القضاة

  .633المادة مقتضيات  إذا أخل المتهم نفسه بالنظام في الجلسة تطبق عليه -.643المادة 

تفظت به القوة العامة تحت تصرف المحكمة ولو كان في إذا أخرج المتهم من قاعة الجلسة اح
  . وعندئذ يرد إلى الجلسة ليصدر الحكم بحضوره.حالة الحرية وذلك حتى تنتهي المرافعات

  في المرافعات أمام المحكمة: القسم الرابع

  المتهممثول في :  األولفرعال

. لمحكمـة ابموجبه  تعهدت  ي   يتحقق الرئيس من هوية المتهم ويعرف باإلجراء الذ        -.653المادة  
كما يتحقق عند االقتضاء من حضور أو غياب المسئول مدنيا والطرف المـدني والـشهود والخبـراء                 

  .والمترجمين

 وفي حالة ما إذا كان المتهم ال يحسن اللغة العربية أو إذا كان مـن الـضروري                  -.663المادة  
لقاء نفسه مترجما ال يقل عمره عن ثمـاني         ترجمة وثيقة مقدمة في ملف المرافعات، يعين الرئيس من ت         

  .سنة ويحلفه على أن يقوم بمهمته بإخالص) 18(عشرة 

. للنيابة العامة والمتهم والطرف المدني الحق في رد المترجم على أن يكون هـذا الـرد مـسببا                 
  . تفصل المحكمة في هذا الرد وقرارها في هذا الشان غير قابل ألي طعن

  .جم من بين األطراف والشهود ولو رضي المتهم والنيابة العامة بذلكال يمكن أن يؤخذ المتر

 إذا كان المتهم أصم أبكم وال يعرف الكتابة يعين له الـرئيس مـن تلقـاء نفـسه                -.673المادة  
  .الشخص األكثر تعودا على المحادثة معه بوصفه مترجما

الـضبط  رف الكتابة يقـوم كاتـب   المتهم المشار إليه في هذه المادة يع     في الحالة التي يكون فيها      
بقـراءة  الضبط  بكتابة األسئلة أو المالحظات الموجهة إليه وتسلم له ليعطي أجوبته الكتابية ويقوم كاتب              

  .الكل

 يقتاد المتهم الموجود في حالة اعتقال بواسطة القوة العامة في اليوم المعين لمثوله              -.683المادة  
  .في الجلسة

 فإن المتهم الذي اسـتدعي بـصفة شـرعية          703المادة  بمقتضيات    مع االحتفاظ  -.693المادة  
  .والذي حصل له العلم شخصيا باالستدعاء ملزم بالحضور ما لم يقدم عذرا مقبوال لدى المحكمة

  .وفي هذه الحالة فإن للرئيس أن يؤجل القضية إلى جلسة مقبلة ويأمر بإعادة استدعاء المتهم

محام أو أن يوجه مذكرة إلى المحكمـة مباشـرة أو بواسـطة       للمتهم أن يستعين ب    -.703المادة  
  .محاميه

غير أن للرئيس أن يأمر بإعادة استدعاء المتهم من طرف النيابة العامة لجلسة يحدد تاريخها، إذا                
  .كان يرى ضروريا حضوره شخصيا

  : يكون الحكم بالنسبة للمتهم حضوريا- 713المادة 
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  إذا مثل شخصيا في الجلسة؛ . 1

  .تم استدعاؤه بصفة قانونية  يمثله محامإذا كان . 2

  :حضوري بالنسبة للمتهمشبه الحكم يكون  -.723المادة 

  إذا وجه مذكرة للمحكمة؛ . 1

وحصل لـه العلـم شخـصيا       قانونية  إذا لم يمثل ولم ينب غيره وثبت أنه استدعي بصفة            . 2
  . باالستدعاء

 إذا استدعي بصفة    ، ولم ينب غيره    يصدر الحكم غيابيا بالنسبة للمتهم الذي لم يمثل        -.733المادة  
  .ولكن لم يثبت أنه حصل له العلم شخصيا باالستدعاءقانونية 

قانون لمقتضيات   يمكن للمسئول مدنيا أن يستعين بمحام أو ينيب وكيال معينا طبقا             -.743المادة  
  .يهالمدنية والتجارية واإلدارية أو يوجه مذكرة للمحكمة مباشرة أو بواسطة محاماإلجراءات 

  :يكون الحكم حضوريا تجاه المسئول مدنيا

  إذا حضر شخصيا في الجلسة؛ . 1

  إذا كان ممثال فيها؛ . 2

  إذا وجه مذكرة للمحكمة؛ . 3

وأنه حصل له العلم شخصيا     قانونية  إذا لم يحضر ولم ينب غيره وثبت أنه استدعي بصفة            . 4
  . باالستدعاء

  .ول مدنيا على المسئ373 والمادة 370تطبق الفقرة الثانية من المادة 

 وفي هذه الحالة    .ن في الدعوى أو يتدخل أمام محكمة الجنح        يمكن أن يدخل المؤم    -.753المادة  
 للـشخص المـسئول مـدنيا، دون أن يكـون مـن             ه المدونة لحقوق المعترف بها في هذ    يمارس كل ا  

ن لهالضروري أن توجه إليه التبليغات منفردا عن المؤم.  

 المتهم الصحية ال تمكنه من الحضور أمام المحكمة ووجدت أسباب            إذا كانت حالة   -.763المادة  
خطيرة تمنع من تأجيل الحكم في القضية أمرت المحكمة باستجواب المتهم في مسكنه بحضور محاميـه     

ويحرر . ضبطمصحوبا بكاتب   رئيس المحكمة   في السجن الذي يوجد فيه معتقال من طرف          أووجد  إن  
  .ف المرافعات دون استدعاء جديد للمتهممحضر بهذا االستجواب وتستأن

يكون الحكم حضوريا إذا حضر محامي المتهم في الجلسة ويكون شبه حضوري في كل الحاالت               
  .األخرى

إذا لم يختر محاميا قبـل      .  يمكن للمتهم الذي يمثل أمام المحكمة أن يستعين بمحام         -.773المادة  
  .مياالجلسة فللرئيس من تلقاء نفسه أن ينتدب له محا

  .المعتمدينال يمكن أن يختار أو يعين المدافع إال من بين المحامين 

سنة أو مصابا ) 18( وجوبا إذا كان المتهم قاصرا ال يزيد عمره عن ثماني عشرة حاميستعان بم
  .بعاهة من طبيعتها أن تعوق دفاعه
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  في القيام بالحق المدني وآثاره:  الثانيفرعال

 أن يقـوم بـالحق      2يدعي أنه تضرر من جنحة طبقا للمـادة         كل شخص    ل جوزي -.783المادة  
للطرف المدني، بناء على قيامـه بـالحق        .  أمام قاضي التحقيق   المدني في الجلسة إذا لم يكن قد قام به        

  .المدني، أن يطلب التعويض المناسب للضرر الذي ألحق به

  .ب التعويض عنهللطرف المدني أن يترك للمحكمة الحق في تقدير قيمة الضرر الذي يطل

أو بتقديم  الضبط   يحصل القيام بالحق المدني في الجلسة إما بتصريح يسجله كاتب            -.793المادة  
  .طلبات مكتوبة

 يجب أن يقدم التصريح بالقيام بالحق المدني في الجلسة قبل إبداء النيابـة العامـة            -.803المادة  
  .لطلباتها في األصل وإال كان غير مقبول

لشخص الذي يدعي أنه تضرر من جريمة أن يقدم شـكوى إلـى رئـيس             لجوز  ي -.813المادة  
ويمكن أن تقع هذه    . المحكمة يصرح فيها بالقيام بالحق المدني إذا لم تقع متابعة بطلب من النيابة العامة             

 وتتـضمن وجوبـا اختيـار    ،هبمحضرا الضبط الشكوى بطلب مكتوب أو بتصريح شفهي يحرر كاتب   
  .، إذا لم يكن الشاكي يقطن في هذا المقرموطن في مقر المحكمة

أن يودعه لـدى كتابـة      القائم بالحق المدني    المبلغ الذي يجب على     فيه  يحدد  أمرا  يصدر الرئيس   
استدعاء المتهم والشهود بواسـطة     كذلك   ويتضمن   ،المحكمة لضمان سداد مصاريف اإلجراءات    ضبط  

  .النيابة العامة

يعفـى  . المدني إلى رئيس مصلحة التـسجيل     ها القائم بالحق    التي يودع المبالغ  الضبط   كاتب   دفعي
  .المدني من إيداع هذا المبلغ إذا كان قد صدر حكم من محكمة الجنح يمنحه المساعدة القضائيةالطرف 

المدني باإليـداع المـذكور فـي    الطرف تلزم النيابة العامة باستدعاء المتهم والشهود عندما يقوم  
  .يكون قد أعفي منهالفقرة الثالثة أعاله أو 

. ر المحكمة قبول القيام بالحق المدني أو تصرح بعدم قبولـه عنـد االقتـضاء     د تق -.823المادة  
  .ويمكن أيضا إثارة عدم قبول القيام بالحق المدني من طرف النيابة العامة

  .المدنيالطرف على  743المادة مقتضيات  تطبق -.833المادة 

 أو  هروحضبشرط  المدني تعويضا إذا كان طلبه مبررا،       طرف  لا للمحكمة أن تمنح     -.843المادة  
  .ظهر نيته بالتخلي عن طلبه بأية طريقة كانتما لم تفي الجلسة، تمثيله 

أمام بعد ذلك   لدعوى المدنية   عن طلبه دون إقامة ا    المدني  الطرف   نازلتيحول   ال   -.853المادة  
  .المحكمة المختصة

  إقامة األدلة :  الثالثفرعال

فإن الجرائم يمكـن أن     ذلك  الحاالت التي ينص فيها القانون على خالف        باستثناء   -.863ة  الماد
ويحكم القاضي اعتمادا على اقتناعه الشخـصي المعتمـد علـى البينـات      . تثبت بجميع األدلة الشرعية   

  .ةقانونيوالمثبتات ال

  .ر القضاة كأي عنصر من عناصر اإلثبات يرجع فيه إلى تقديعتراف إن اال-.873المادة 

 كل محضر أو تقرير ليست له قيمة إثباتية إال إذا كـان صـحيحا شـكال وكـان              -.883المادة  
محرره قد تصرف أثناء ممارسته لوظائفه ونقل في مجال اختـصاصه مـا رآه أو سـمعه أو عاينـه                    

  .شخصيا
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لتقارير ذلك فإن المحاضر وا   خالف  الحاالت التي ينص فيها القانون على       باستثناء   -.893المادة  
  . بسيطئناس ال يمكن أن تؤخذ إال على سبيل استنحالتي تعاين الج

سـطة   في الحاالت التي يخول القانون فيها بنص خاص سلطة معاينة الجرائم بوا            -.903المادة  
 الشرطة القضائية والموظفين واألعـوان المكلفـين بـبعض مهـام            وكالءمحاضر أو تقارير لضباط و    

  .ليل العكسي ال يمكن أن يقع إال بواسطة الكتابة أو الشهودالشرطة القضائية فإن الد

 ال يستنتج الدليل الكتابي من مراسلة بين المـتهم ومحاميـه إال إذا كـان هنـاك                  -.913المادة  
  .صريح بارتكاب الجريمةاعتراف 

وال يمكن الطعـن  . قوانين خاصة المواد التي تكون موضوع محاضر مثبتة    ب ظم تن -.923المادة  
  .إال بالتزويرفيها 

  . وما بعدها591 إذا رأت المحكمة ضرورة إجراء خبرة تطبق المادة -.933المادة 

غيـر أن لألطـراف أن      . وما بعدها  511المادة  وفقا لمقتضيات    يستدعى الشهود    -.943المادة  
ـ          . يحضروا في الجلسة شهودا إضافيين      ىوفي هذه الحالة فإن التعويضات المستحقة للشهود تكـون عل

  .ابهمحس

 يأمر الرئيس الـشهود أن  653 الواردة في المادة يتم التثبت من المعلومات بعد أن -.953المادة  
 وال يخرجون منه إال لإلدالء   ،ينسحبوا خارج قاعة الجلسة إلي محل ال يمكنهم فيه أن يتصلوا بالجمهور           

ود من التحدث فيما بينهم قبـل      ويتخذ الرئيس عند االقتضاء جميع التدابير الالزمة لمنع الشه         .بشهاداتهم
  .اإلدالء بشهادتهم

بـأداء   ملزم بالحضور و، استدعي شخصيا بصفة صحيحة لالستماع إليه     اهد كل ش  -.963المادة  
  .اإلدالء بشهادتهاليمين و

 متنع من أداء اليمين أو اإلدالء بشهادته،      ا يمكن أن يدان الشاهد الذي لم يحضر أو          -.973المادة  
  .97نيابة العامة، من طرف المحكمة بالعقوبات الواردة في المادة بناء على طلب ال

 إذا لم يحضر الشاهد أو لم يقدم عذرا مقبوال فللمحكمة، بناء على طلب من النيابة                -.983المادة  
العامة أو من تلقاء نفسها، أن تأمر بإحضاره حاال أمامها بواسطة القوة العامة لالستماع إليه أو بتأجيـل                

  .لى جلسة مقبلةالقضية إ

ظرف  للشاهد الذي حكم عليه لعدم الحضور أن يقدم طلب معارضة في الحكم في               -.399المادة  
  . هذا الحكم إليه شخصيا أو إلى مقرهبالغخمسة عشر يوما من تاريخ إ

  .الستئناف إال إذا اشتملت على عقوبة الحبسا 397األحكام الصادرة طبقا للمادة ال تقبل 

 وله أن يقرر أن المتهم ال يـستوجب         .تجوب الرئيس المتهم ويتلقى تصريحاته     يس -.400المادة  
  .إال بعد االستماع للشهود أو لبعضهم

أما الطرف المدني والدفاع فلـيس      .  للنيابة العامة أن تسأل مباشرة المتهم والشهود       -.401المادة  
  .لهما أن يوجها األسئلة إال بواسطة الرئيس

المـادتين  مقتـضيات  متهم أصم أبكم أو ال يحسن اللغة العربية فتطبـق   إذا كان ال-.402المادة  
  .367و 366

  . يؤدي الشهود شهادتهم منفردين حسب النظام الذي يحدده الرئيس-.403المادة 
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وتـاريخ   يجب على الشهود إثر طلب من الرئيس أن يعطوا أسـماءهم وألقـابهم               -.404المادة  
ما إذا كانوا من أقارب أو أصهار المتهم أو المسئول مـدنيا أو             ومهنهم ومحل إقامتهم و   ومحل ميالدهم   

  .الطرف المدني أوفي خدمة أي منهم أو هؤالء في خدمتهم

وعند االقتضاء يطلب الرئيس منهم أن يحددوا الصالت التي تربطهم في الحال أو في الماضـي                
  .بالمتهم أو المسئول مدنيا أو الطرف المدني

ي الشهود بشهاداتهم عليهم أن يؤدوا اليمين على أن يقولوا كـل الحـق    قبل أن يدل  -.405المادة  
  .وال شيء غير الحق

سـنة بغيـر   ) 15( الذين تقل أعمارهم عن خمس عشر   طفالأل يستمع إلى شهادة ا    -.406المادة  
  .تأدية يمين، غير أن اإلخالل بهذه القاعدة ال يعد سببا للبطالن

  :شهادات األشخاص التالين يستمع في نفس الظروف ل-.407المادة 

األب واألم وكل ما عداهما من أصول المتهم أو أحد المتهمين الحاضرين والمشمولين في               . 1
  نفس القضية؛

  االبن والبنت أو غيرهما من الفروع؛ . 2

  اإلخوة واألخوات؛ . 3

  األصهار بنفس الدرجة؛ . 4

  . وتستمر هذه الحالة حتى بعد انفصام الزوجية.الزوج والزوجة . 5

 يمكن أن يـستمع     407 و 406 غير أن األشخاص المنصوص عليهم في المادتين         -.408المادة  
  .  إذا لم تعارض في ذلك النيابة العامة أو أحد أطراف الدعوى،إليهم بعد تأدية اليمين

 ال يلزم الشاهد الذي أدى اليمين بتجديدها إذا اسـتمع إليـه مـرة أخـرى أثنـاء         -.409المادة  
  .ليمين التي أداها إذا اقتضى األمر ذلكالمرافعات، ويذكره الرئيس با

بوقائع الدعوى قياما بالتزام قانوني أو مـن  قضاء  تقبل شهادة الشخص الذي أبلغ ال  -.410المادة  
  .تلقاء نفسه

  .وكذلك تقبل شهادة من يمنح مكافأة مالية على إبالغه ما لم تعارض النيابة العامة في ذلك

غير أنه يجوز لهم االستعانة بمستندات بـإذن مـن        . فهيا يؤدي الشهود شهادتهم ش    -.411المادة  
  .الرئيس

تحت إشراف الرئيس بتقييد سير المرافعات والسـيما أقـوال          الضبط   يقوم كاتب    -.412المادة  
  .الشهود وأجوبة المتهم

أيام التالية لكـل    ) 3( الرئيس في ظرف ثالثة      الجلسة ويؤشر عليه  تقرير  على  الضبط  يوقع كاتب   
  .ألكثرجلسة على ا

 يقوم الرئيس بعد اإلدالء بكل شهادة بتوجيه ما يراه الزما من األسئلة للشاهد ومـا   -.413المادة  
  .يقترحه عليه األطراف إذا اقتضى األمر ذلك

  . يجوز للشاهد أن ينسحب من قاعة الجلسة بعد أداء شهادته ما لم يقرر الرئيس غير ذلك
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تهم أن يطلبوا انسحاب الشاهد مؤقتا من قاعـة الجلـسة    المدني والمطرفيجوز للنيابة العامة وال  
بعد أداء شهادته لكي يتسنى إعادة إدخاله إليها وسماعه من جديد بعد االستماع إلـى شـهادات شـهود                  

  .ن كان لذلك محل كما للرئيس من تلقاء نفسه أن يأمر بهذا اإلجراءإمع مواجهة أو بدونها، آخرين 

ر المرافعات أن يعرض على المتهم والشهود أدلة اإلثبات ويتلقى           للرئيس أثناء سي   -.414المادة  
  .مالحظاتهم إذا كان ذلك ضروريا

 طـرف  يجوز للمحكمة، إما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابـة العامـة وال  -.415المادة  
  . الزم إلظهار الحقيقةكل تنقلالمدني أو المتهم، أن تأمر بإجراء 

  . بأمر من الرئيس415و 933اءات التحقيق المتخذة  طبقا للمادتين  تقرر إجر-.416المادة 

 إذا تبينت من المرافعات شهادة زور في أقوال شاهد فللرئيس أن يأمر من تلقـاء                -.417المادة  
أن يذكر في محضر الجلسة أقوال      الضبط   كاتب   ،نفسه أو بناء على طلب النيابة العامة أو أحد الخصوم         

  .الشاهد بدقة

 يأمر الشاهد بصفة خاصة أن يبقي تحت تصرف المحكمة التي يمكنها أن تستمع إليه مـن   وله أن 
  .جديد إذا اقتضى األمر ذلك

إذا كان الحكم سيصدر في اليوم نفسه فللرئيس أيضا أن يأمر بأن يحتفظ بالشاهد بواسطة القـوة                 
  .العامة في قاعة الجلسة أو خارجها

 فللرئيس أن يصدر أمر إيداع بعـد إجـراء اسـتجواب            وإذا كان الحكم سيصدر في جلسة مقبلة      
  .مختصر للشاهد

يحاكم الشاهد فور االنتهاء من قراءة الحكم في األصل وذلك ما لم يتراجع عن أقواله قبـل هـذا              
 ويمكـن أن    .ويستعين وجوبا بمحام يعينه الرئيس من تلقاء نفسه عند االقتضاء         .  وجه مقبول  ىالحكم عل 

 مـن القـانون   36 من شهر إلى سنة ويحرم من الحقوق الواردة فـي المـادة              يحكم عليه بعقوبة حبس   
  .الجنائي لمدة خمس سنوات على األكثر

  .وينفذ الحكم فورا رغم كل طرق الطعن

  في مناقشات األطراف: الرابعالفرع 

 يقدم وكيل الجمهورية باسم القانون ما يراه الزما من طلبات مكتوبـة أو شـفهية                -.418المادة  
  .ح العدالةلصال

الجلسة وتلـزم   تقرير  يذكرها في   الضبط  وفي حالة تقديم طلبات من وكيل الجمهورية فإن كاتب          
  .المحكمة باإلجابة عليها

يـشير كاتـب    .  يمكن للمتهم واألطراف اآلخرين ومحاميهم أن يقدموا مـذكرات         -.419المادة  
  . الجلسةتقريرإلى هذا التقديم في الضبط 

يجب عليهـا أن تـضم إلـى        ورد على المذكرات المقدمة بصفة صحيحة       إن المحكمة ملزمة بال   
األصل األحداث العارضة والدفوع المقدمة لها وتبت بحكم واحد فيها أو تبت أوال في الدفع وبعد ذلـك                  

  .في األصل

فـوري فـي   قـرار  ال يمكن أن يقع خالف ذلك إال في حالة االستحالة المطلقة أو أيضا إذا كان           
  .ة أو الدفوع يقتضيه وضع يمس النظام العاماألحداث العارض
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 عندما ينتهي التحقيق في الجلسة يستمع لطلبات الطرف المدني وتقدم النيابة العامة             -.420المادة  
  .طلباتها ويقدم المتهم وإذا اقتضى األمر المسئول مدنيا دفاعهما

 محاميه دائما آخـر مـن       أن يكون المتهم أو   على  .  المدني والنيابة العامة أن يردا     طرفيمكن لل 
  .يتكلم

مكن إتمام المرافعات في نفس الجلسة فللـرئيس أن يحـدد           بدا أنه من غير الم     إذا   -.421المادة  
  .فيهتتواصل اليوم الذي 

ويجب على األطراف والشهود الذين لم يستمع إليهم وأولئك الذين أمروا بالبقاء تحت تصرف 
  .ا بدون استدعاء جديدالمحكمة أن يحضروا إلى الجلسة المؤجل له

  في الحكم:  الخامسقسمال

 يصدر الحكم إما في نفس الجلسة التي وقعت فيها المرافعات وإمـا فـي تـاريخ                 -.422المادة  
  .وفي هذه الحالة األخيرة يخبر الرئيس األطراف الحاضرين باليوم الذي سينطق فيه بالحكم. الحق

كمة، بعد أن يـصدر     م به رئيس المح   وقي،  ميلي إذا اقتضى األمر إجراء تحقيق تك      -.423المادة  
  .168 إلى 154بالصالحيات الواردة في المواد من الحالة  في هذه ويتمتع .حكما تمهيديا بذلك

 عنـد االقتـضاء   بتوت.  إذا رأت المحكمة أن الواقعة تكون جنحة حكمت بالعقوبة  -.244المادة  
   .وبنفس الحكم في الدعوى المدنية

  .دفع مؤقتا لكل أو بعض التعويضات المحكوم بهاولها أن تأمر بال

وإذا كان مقدار التعويض ال يمكن تحديده في الحال تفصل المحكمة مبدئيا فـي حـق الطـرف                  
 الضرر وتحدد تاريخ الجلـسة التـي        ثباتالضرورية إل التحقيق  المدني في التعويض وتأمر بإجراءات      

  .  فيها المرافعاتواصلست

  .دني تعويضا مؤقتا نافذا رغم المعارضة أو االستئنافولها أن تمنح الطرف الم

كل قيام بالحق المدني وكل تدخل وكل إدخال يحدث بعد الحكم المشار إليه في هذه المادة يكـون                  
  .غير مقبول

ضد المحكوم  قبض   إذا حكم بعقوبة الحبس فللمحكمة أن تصدر حاال أمر إيداع أو             -.254المادة  
  .  ولو في حالة المعارضة أو االستئنافقبضأمر اإليداع أو اليان مفعول ويستمر سر. عليه

مـر  وا األهللمحكمة في حالة المعارضة ولمحكمة االستئناف في حالة االستئناف سلطة إلغاء هـذ           
  .بقرار خاص ومسبب

للمتهم الذي قدم المعارضة أو االستئناف أن يطلب، في كل مرحلة من مراحل القضية، اإلفـراج                
  .144في هذا الطلب طبقا للمادة ويفصل . المؤقت

 للمحكمة المختصة بواقعة منظورة أمامها ومكيفة قانونـا         ، إذا تبين من المرافعات    -.264المادة  
 أن هذه الواقعة ال تكون إال مخالفة قضت بالعقوبة وفصلت عند االقتـضاء فـي الـدعوى        ،بأنها جنحة 

  .المدنية

ة بجنحة قضت المحكمة فيها بحكم واحـد قابـل    إذا كانت الواقعة مخالفة مرتبط-.274المـادة   
  .لالستئناف في مجموعه
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 إذا وجد لصالح المتهم عذر معف قضت المحكمة بإعفائه من العقوبة وفصلت في              -.284المادة  
  .424ة الدعوى المدنية عند االقتضاء طبقا لما قيل في الفقرات من اثنتين إلى أربعة من الماد

 الجنح تحت وصف جنحة من طبيعتها أن تؤدي         ةقعة المقدمة لمحكم   إذا كانت الوا   -.294المادة  
ويجوز لها بعد سماع أقـوال      . ية أحالتها إلى النيابة العامة لتتصرف فيها حسب ما تراه         ئجناعقوبة  إلى  

  .ضد المتهمقبض النيابة العامة أن تصدر أمر إيداع أو 

 ال تكون أية جريمة أو أنهـا غيـر    إذا رأت المحكمة أن الواقعة موضوع المتابعة-.304المادة  
  .ثابتة أو غير منسوبة للمتهم تحكم ببراءته

 إعفائـه أو    يخلى سبيل المتهم المحبوس احتياطيا فور صدور الحكم ببراءتـه أو           -.314المادة  
  .الحكم عليه بالحبس مع وقف التنفيذ أو بالغرامة وذلك رغم االستئناف

 إذا حكم عليه بعقوبة الحبس بمجرد أن تكون مدة حبـسه  وكذلك الشأن بالنسبة للمحبوس احتياطيا   
  .االحتياطي مساوية لمدة العقوبة المقضي بها عليه

 تقضي المحكمة في حالة الحكم بالبراءة إذا كان الطرف المدني هو الـذي حـرك      -.324المادة  
مـدني  الحكم نفسه في طلب التعويض المقدم من طرف المتهم ضـد الطـرف ال             في  الدعوى العمومية   

  .لتعسفه بالقيام بالحق المدني

 ينص في كل حكم يصدر باإلدانة ضد المتهم وعند االقتضاء ضد المسئول مـدنيا               -.334المادة  
  .على إلزامهما بالمصاريف والرسوم لصالح الدولة

 وفـي حالـة   ،6وكذلك الشأن في حالة الصلح الذي تنقضي به الدعوى العمومية طبقـا للمـادة           
وبة ما لم تقض المحكمة بقرار خاص ومسبب بإعفاء المتهم أو المسئول مدنيا من كـل                اإلعفاء من العق  

  .أو بعض المصاريف

ال يلزم الطرف المدني الذي قبلت دعواه بالمصروفات ما دام الشخص المدعى ضده مـدنيا قـد                 
  .اعتبر مرتكبا للجريمة

غيـر أنـه إذا   . م ببراءتـه  ال يجوز إلزام المتهم بمصاريف القضية في حالة الحك -.344المادة  
 أن تحمله كـل أو بعـض   لمحكمةفيجوز لالوقائع قضي ببراءة المتهم بسبب كونه مصابا بالجنون وقت     

  .المصاريف

 المدني بكل المصاريف في حالة الحكم بالبراءة إذا كان هو الذي            قائم بالحق  يلزم ال  -.354المادة  
  .حرك الدعوى العمومية

، في الحالة التي ال تتناول فيها اإلدانة جميع الجرائم التـي كانـت               يجوز للمحكمة  -.364المادة  
موضوع المتابعة أو لم تكن إال بسبب جرائم كانت موضوع تعديل في وصف التهمة إما أثنـاء سـير                   

متهمين من الدعاوى، أن تعفي المحكـوم       بعض ال التحقيق أو عند النطق بالحكم وكذلك في حالة إخراج          
مها من الجزء من المصاريف القضائية الذي ال ينتج مباشرة عـن الجريمـة              عليه بنص مسبب في حك    

  . صللتي نجمت عنها اإلدانة في األا

 هذه المصاريف بحسب    حملوت. وتحدد المحكمة مقدار المصاريف التي أعفت منها المحكوم عليه        
  .نة العامة أو الطرف المدنييالظروف على الخز

ويجوز لكل ذي مصلحة، فـي حالـة عـدم          . وم بالحكم  تصفى المصاريف والرس   -.374المادة  
 وما بعدها، أو وجود صعوبات في تنفيذ حكـم اإلدانـة بالمـصاريف              433وجود قرار بتطبيق المواد     
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والرسوم أن يرفع األمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم في األصل وفقا للقواعد المقررة فـي مـادة                  
  .نقطةات التنفيذ لكي تكمل حكمها في هذه الصعوب

 يجوز لكل من المتهم والطرف المدني والمسئول مدنيا أن يطلب مـن المحكمـة               -.384المادة  
يجوز للمحكمة أن تـأمر بهـذا       . رة أمامها القضية رد األشياء الموضوعة تحت تصرف القضاء        ونشالم

  .الرد من تلقاء نفسها

 أن  ي يـدع  ،ل مدنيا  يجوز أيضا لكل شخص غير المتهم والطرف المدني والمسئو         -.394المادة  
ة أمامهـا  نظـور له حقا على أشياء موضوعة تحت تصرف القضاء أن يطلب ردها مـن المحكمـة الم   

  . وال يجوز له اإلطالع إذ ذاك على غير المحاضر المتعلقة بحجز تلك األشياء. القضية

  .وتفصل المحكمة في ذلك بحكم منفرد بعد سماع األطراف

وافقت على رد األشياء أن تتخذ جميع اإلجـراءات التحفظيـة            يجوز للمحكمة إذا     -.404المادة  
  .لضمان إمكانية استعادة تلك األشياء المحكوم بردها وذلك حتى صدور الحكم النهائي في األصل

 إذا رأت المحكمة أن األشياء الموضوعة تحت تصرف القضاء نافعـة إلظهـار              -.414المادة  
 ويكون الحكم فـي     . شأنها إلى أن يصدر قرار في األصل       الحقيقة أو قابلة للمصادرة أخرت الفصل في      

  .هذه الحالة غير قابل ألي طعن

 يكون الحكم برفض طلب االسترداد قابال لالستئناف من جانب مـن تقـدم بهـذا                -.424المادة  
  .الطلب

كـل مـن النيابـة      طرف  الستئناف من   االحكم الصادر بالموافقة على رد األشياء المستردة        يقبل  
 وال يرفع األمـر     .المتهم والمسئول مدنيا أو الطرف المدني إذا كان يلحقه ضرر من هذا الحكم            العامة و 

  .محكمة االستئناف إال بعد أن تفصل المحكمة في األصلإلى 

ت في القضية مختصة باألمر برد األشياء الموضوعة تحت بت تظل المحكمة التي -.434المـادة   
وتفصل بناء على طلـب مـن أي        . حكم الصادر في األصل   تصرف القضاء إن لم يرفع أي طعن في ال        

ويجوز الطعن في قرارها أمـام      . شخص يدعي أن له حقا على الشيء أو بناء على طلب النيابة العامة            
  .442محكمة االستئناف طبقا للمادة 

المـواد  لمقتـضيات   تصبح محكمة االستئناف مختصة بالفصل في االسترداد طبقا  -.444المادة  
وتظل مختصة حتى بعد صدور القرار النهائي فـي األصـل        . عندما تتعهد باألصل   441لى   إ 438من  

  .443المادة وفقا لمقتضيات باألمر برد األشياء 

  .  يجب أن يشتمل كل حكم على أسباب ومنطوق-.454المادة 

وتكون األسباب أساس الحكم ويبين المنطوق الجرائم التي تقرر إدانة األشخاص المصرح بـأنهم              
  . مجرمون أو مسئولون كما تذكر فيه العقوبة ونصوص القانون المطبقة

  .يةوطنبالعملة ال تحدد دائما اإلدانات المدنية والغرامات والمصاريف والتعويضات

  .  تؤرخ النسخة األصلية للحكم ويذكر فيها اسم القاضي الذي أصدر الحكم-.464المادة 

المحكمة فور إتمام الشكليات الواردة فـي الفقـرة         ط  ضبتودع النسخة األصلية للحكم لدى كتابة       
  .السابقة وفي قانون التسجيل
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  في إبالغ األحكام: القسم السادس

 إلـى   بلـغ كام شبه الحـضورية فت    أما األح .  تعفى األحكام الحضورية من اإلبالغ     -.474المادة  
  .خلف األحكام الغيابية إلى الطرف المتبلغ وت،المتهم الذي لم يحضر أو لم يمثل

 ومـا  517 يقع اإلبالغ بعناية النيابة العامة حسب الشكليات الواردة فـي المـواد              -.484المادة  
  .بعدها

  في المعارضة: القسم السابع

للمتهم والمسئول مدنيا أو الطرف المدني أن يعارضوا كـل حكـم يـصدر    يجوز  -.449المادة  
  .ضدهم غيابيا

 بالنـسبة لجميـع     ،كن في حالة معارضـة المـتهم       يصبح الحكم الغيابي كأن لم ي      -.504المادة  
  .مقتضياته إال إذا قصر المتهم معارضته على الحقوق المدنية من الحكم

  : التي تبدأ من تاريخ إبالغ الحكم، يجب أن تقدم المعارضة في اآلجال التالية-.514المادة 

  ؛داخل التراب الوطنييوما إذا كان المعارض يقيم ) 15(خمسة عشر  •

  .ا كان يقيم في الخارجشهر إذ •

 إذا لم يقع إبالغ إلى المتهم شخصيا فإن أجل معارضته ال يسري إال مـن اليـوم                  -.524المادة  
  .الذي يحصل له العلم فيه فعال بالحكم

المحكمـة التـي   ضبط  يجب أن تقع المعارضة بواسطة تصريح يسجل لدى كتابة        -.534المادة  
  . أصدرت الحكم

وفي هذه  . رسالة أو برقية توجه إلى وكيل الجمهورية      واسطة  بارضة  المعيمكن أيضا أن تحصل     
  .الحالة فإن المعارضة تعتبر واقعة من تاريخ إيداع الرسالة أو البرقية لدى مكتب البريد المرسل

والـشهود إن   اآلخرين   يستدعي وكيل الجمهورية من جديد المعارض واألطراف         -.544المادة  
  .  وما بعدها511مادة كان لذلك مقتض كما قيل في ال

في الحالة المنصوص عليها بالفقرة األولى      الضبط  ويسلم االستدعاء إلى المعارض بواسطة كاتب       
كما يمكن أيضا أن يوجه إليه بواسطة رسالة مضمونة الوصول إذا كان لـه عنـوان                . 453من المادة   

  .بريدي في الحالة الواردة في الفقرة الثانية من نفس المادة

،  إذا لم يحضر المعارض في التاريخ المحـدد لـه          ، تعتبر المعارضة كأن لم تكن     -.554المادة  
  . مهما كانت الطريقة التي وقع عليها االستدعاء

أما إذا حضر أو كان ممثال أو وجه مذكرة إلى المحكمة فإن القضية يحكم فيها من جديد حـسب                   
  .ما ورد في هذا الفصل

   في محكمة االستئناف: الفصل الثاني

  في استئناف قرارات المحكمة الجنائية : القسم األول

الجنائيـة أمـام محكمـة    مادة الطعن باالستئناف في األحكام الصادرة في   جوز ال ي -.456المادة  
  . االستئناف في تشكيلة خاصة
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 استئناف  463 للمتهم والنيابة العامة والطرف المدني والمسئول مدنيا وفقا لمقتضيات المادة            يجوز
  .ارات الباتة في األصل الصادرة عن المحاكم الجنائيةالقر

 ال يجوز لمحكمة االستئناف وهي تبت في استئناف الدعوى العمومية، بناء على -.457المادة 
  .طلب المتهم وحده، أن تسيء حال هذا األخير

  .وما بعدها 464 تسري على آجال الطعن باالستئناف وآثاره مقتضيات المواد -.458المادة 

 تنظر في الطعن باالستئناف في القرارات الصادرة عن المحكمة الجنائية الغرفة -.459لمادة ا
الجزائية بمحكمة االستئناف وهي في تشكيلة خاصة تضم خمسة قضاة، ثالثة منهم يكونون الغرفة 
الجزائية بمحكمة االستئناف، باإلضافة إلى قاضيين معينين من طرف رئيس محكمة االستئناف في 

  .اية كل سنة قضائية، بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمةبد

 تبت الغرفة الجزائية لمحكمة االستئناف في تشكيلتها الخاصة في القضايا الجنائية -.460المادة 
  .بقرارات نهائية

بعد تالوة القرار يشعر الرئيس المتهم أن له ابتداء من يوم صدور القرار أجل شهر للطعن 
  .بالنقض

 تطبق على اإلجراءات أمام محكمة االستئناف في الميدان الجنائي المقتضيات -.461 المادة
  .المتعلقة باالستئناف في مادة الجنح في كل ما ال يتعارض مع مقتضيات هذا القسم

   في مادة الجنحفي االستئناف: ثانيالقسم ال

  في ممارسة حق االستئناف: الفرع األول

ستئناف في األحكام الصادرة في مادة الجـنح طبقـا للـشروط            طعن باال جوز ال  ي -.624المادة  
  .والتحفظات الواردة في المواد التالية

  .محكمة االستئنافأمام الغرفة الجزائية بيقدم االستئناف 

  : فيما يتعلق بالدعوى العمومية فإن حق االستئناف يختص به-.463المادة 

  المتهم؛ •

  وكيل الجمهورية؛ •

  ؛ االستئناف لدى محكمةالمدعي العام •

  .ة في الحالة التي تمارس فيها الدعوى العموميةوميماإلدارات الع •

أما فيما يتعلق بالدعوى المدنية فإن حق االستئناف ال يوجد إال إذا كان مقدار الطلبـات المدنيـة                  
 أوقية وذلك ما لم يكن أحد األشخاص المذكورين في الفقرة السابقة قد             )300000(ثالثمائة ألف   يتجاوز  

  :قدم طلب استئناف أصلي، ويختص به

  المتهم؛ •

  المسئول مدنيا؛ •

  .الطرف المدني •
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 فإن االستئناف يجب أن يقدم فـي أجـل          704 فيما عدى الحالة الواردة في المادة        -.644المادة  
يسري هذا األجل بالنسبة لألطراف ابتداء من يوم صـدور الحكـم إذا كـان               . يوما) 15(خمسة عشر   

  . مهما كانت طريقته إذا كان الحكم شبه حضوري أو صدر غيابياالغبحضوريا ومن يوم اإل

 إذا قدم أحد األطراف االستئناف في األجل المـذكور أعـاله يكـون لألطـراف                -.654المادة  
  .أيام ليقدموا استئنافاتهم) 5(اآلخرين أجل إضافي مدته خمسة 

لقة بالحبس االحتيـاطي للمـتهم   كم المتعامحال اءسؤأوامر رتكون قابلة لالستئناف   -.664المادة  
  . نفس الظروف التي تقبله بها أوامر قاضي التحقيقفي 

 215إلـى   211و، 198 إلـى  195 في االستئناف طبقا لما ورد في المـواد مـن          جري الحكم ي
  . صالحة للتطبيق185والفقرة األخيرة من المادة 

المحكمة التي أصدرت الحكم     ضبط يجب أن يقدم التصريح باالستئناف لدى كتابة         -.674المادة  
 وإذا كان المـستأنف     .والمستأنف نفسه أو من محاميه    الضبط  المطعون فيه، ويجب أن يوقع عليه كاتب        

  .إلى ذلكالضبط ال يستطيع أن يوقع يشير كاتب 

ولكل شخص الحق في أن يأخذ نسخة       . ويسجل التصريح باالستئناف في سجل عمومي معد لذلك       
  .منه

والمسئول مدنيا والطرف المدني يوجدون خارج مقر المحكمة فإن لهم الحق أيضا            إذا كان المتهم    
إلى وصولها في سجل االستئنافات     الضبط  في أن يطلبوا االستئناف بواسطة رسالة أو برقية يشير كاتب           

  .ويعتبر االستئناف واقعا في تاريخ إيداع الرسالة أو البرقية لدى مكتب المرسل. المحكمةب

المحكمـة فـي   ضـبط   يجوز إيداع عريضة تتضمن أسباب االستئناف لدى كتابة      -.684المادة  
  .  من طرف المستأنفاويوقع عليه. المواعيد المنصوص عليها للتصريح باالستئناف

دى محكمة  وكيل الجمهورية إلى النيابة العامة ل     طرف  وترسل العريضة وكذلك أوراق الملف من       
  .الستئناف في أقصر مهلةا

استئنافه بواسطة تصريح لـدى كتابـة       كمة االستئناف   حلدى م  يقدم المدعي العام     -.964المادة  
  .محكمة االستئناف في أجل شهر ابتداء من يوم النطق بالحكمضبط 

 االستئناف وحتى البت في االسـتئناف، وذلـك مـع           أمد يوقف تنفيذ الحكم أثناء      -.704المادة  
  .467 و431 و425والمواد  424ة مراعاة الفقرتين الثانية والثالثة من الماد

 ال يقبل استئناف األحكام الصادرة في األحداث العارضة والدفوع إال بعد الحكـم              -.714المادة  
  .الصادر في األصل وفي الوقت نفسه مع استئناف ذلك الحكم

من تلقي االستئناف ضد هذه األحكام يمكن لألطراف أن يتوجهوا          الضبط  وفي حالة امتناع كاتب     
أن يـسجل طلـب     الـضبط   ساعة إلى رئيس المحكمة الذي يأمر كاتب        ) 48(رف ثمان وأربعين    في ظ 

  . الضبطاالستئناف أو يقر امتناع كاتب 

  .وقرار الرئيس في هذا غير قابل ألي طعن

تصريحا باالستئناف فهو ملزم بأن يخبر به فورا وكيل         الضبط   عندما يتسلم كاتب     -.724المادة  
  .الجمهورية
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ه إلى كـل األطـراف المعنيـين        بلغع إلى علم النيابة العامة أنه قدم استئناف رئيسي ت         عندما يرف 
يوما ابتداء من التبليغ ليقدموا مذكرات إلـى محكمـة          ) 15(وتخبرهم بأن لهم مهلة قدرها خمسة عشر        

  .االستئناف، كما تخبر محامي األطراف بواسطة رسالة مضمونة الوصول

 محكمة االستئناف في الحدود التي تعينها صحيفة االستئناف وما          ل القضية إلى  ا تح -.734المادة  
  . 479المادة طبقا لمقتضيات تقتضيه صفة المستأنف 

ر استئنافه في أجزاء من محتويات الحكم يجب عليه أن يبين           صغير أن الطرف الذي يريد أن يح      
  .بصراحة هذه اإلرادة في عريضة االستئناف

   االستئناف في مادة الجنحفي تشكيل محكمة:  الثانيفرعال

  .م القضائي تشكيل محكمة االستئناف في مادة الجنحينظتحدد قانون الي -.744المادة 

  في اإلجراءات أمام محكمة االستئناف في مادة الجنح:  الثالثقسمال

القواعد المقررة لمحكمة الجنح أمام محكمة االسـتئناف مـا لـم تخـالف              تطبق   -.754المادة  
  .تالية المقتضياتال

  . من أحد المستشارين يفصل في االستئناف في الجلسة بناء على تقرير شفوي-.764المادة 

ن في ون المعتقلووالمتهممقر محكمة االستئناف ي في أصلموطن األطراف الذين لهم يستدعى 
كرات يمكنهم أن يوجهوا مذ اآلخرينألطراف بالنسبة لو. أيام قبل تاريخ الجلسة) 3(بثالثة المقر  اهذ

  . أو يمثلون من طرف محام472الفقرة الثانية من المادة طبقا لمقتضيات إلى المحكمة 

هم الذين لـم    ضدو يكون قرار محكمة االستئناف دائما حضوريا إال بالنسبة لألطراف المستأنف            
  .472يحصل لهم العلم شخصيا بالتبليغ المقرر في الفقرة الثانية من المادة 

أما الشهود فال يستمع إلـيهم إال إذا أمـرت المحكمـة            .ا يمثل في الجلسة   يستجوب المتهم عند م   
  .بذلك

هم، وإذا تعـدد    ضـد المستأنفون فالمـستأنف    : يستمع إلى أطراف القضية حسب الترتيب التالي      
  . هم استمع إليهم حسب الترتيب الذي يقرره الرئيسضدالمستأنفون والمستأنف 

  .يتكلمويكون المتهم ومحاميه دائما آخر من 

 إذا رأت محكمة االستئناف أن االستئناف قد تأخر رفعه أو كان غير صحيح شكال               -.774المادة  
  .قررت عدم قبوله

إذا رأت أن االستئناف، رغم كونه مقبوال شكال، ليس قائما على أسـاس قـضت بتأييـد الحكـم         
تئناف صادرا مـن النيابـة      وفي كلتا الحالتين يلزم المستأنف بالمصاريف ما لم يكن االس         . المطعون فيه 

  .إذ ذاك على الخزينةتحمل العامة فإن المصاريف 

 يجوز لمحكمة االستئناف، بناء على استئناف النيابة العامة، أن تقضي بتأييد الحكم             -.784المادة  
ولكن ليس لها إذا كان االستئناف مرفوعـا مـن   . أو إلغائه كليا أو جزئيا لصالح المتهم أو لغير صالحه        

وال يجوز لها إذا كان االستئناف مرفوعـا        . م وحده أو من المسئول مدنيا أن تسيء حالة المستأنف         المته
  .ليهإمن الطرف المدني وحده أن تعدل الحكم على وجه يسيء 

 ولكن له أن يطلـب زيـادة        ،وال يجوز للطرف المدني في دعوى االستئناف أن يقدم طلبا جديدا          
  . الدرجة األولى به منذ صدور حكم محكمة التعويضات بالنسبة للضرر الذي لحق
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 إذا كان تعديل الحكم راجعا إلى أن محكمة االستئناف رأت أنه ليس ثمة جناية وال               -.794المادة  
جنحة وال مخالفة أو أن الواقعة ليست ثابتة وال تمكن نسبتها للمتهم فإنها تقضي كما قيل فـي المـادتين      

  .438 و436

 الحكم راجعا إلى أن محكمة االستئناف رأت أن المتهم يستفيد مـن             ليدع إذا كان ت   -.804المادة  
  .434المادة مقتضيات عذر معف من العقاب التزمت بتطبيق 

 إذا كان إلغاء الحكم راجعا إلى أن محكمة االستئناف قد رأت أن الواقعة ال تكون -.814المـادة   
  .قتضاءإال مخالفة قضت بالعقوبة وفصلت في الدعوى المدنية عند اال

 أن الواقعة بطبيعتها     إذا كان إلغاء الحكم راجعا إلى أن محكمة االستئناف قد رأت           -.824المادة  
 عقوبة جنائية قضت بعدم اختصاصها وأحالت القضية إلى النيابة العامة لتجري في شـأنها مـا                 حقتست
  . تراه

 ضـد  قـبض مر إيـداع أو  ي قرارها نفسه أويجوز لها، بعد االستماع للنيابة العامة، أن تصدر ف  
  .المتهم

ال بحيث   يةقانونقتضيات  إغفال لم بسبب   والحكم بسبب خرق للقانون أ    تم إلغاء    إذا   -.834المادة  
 تبت  وألصل  تتصدى ل غفال البطالن فإن محكمة االستئناف      اإلخرق أو   ذلك ال  نترتب ع ويمكن تداركه   

 .هفي

  في الحكم في المخالفات: الباب الثالث

   في اختصاص محكمة المخالفات:الفصل األول
  . تختص محكمة المخالفات بالحكم في المخالفات-.844المادة 

عـشرة آالف   بغرامة أقصاها   وشهر  تعد مخالفات الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة حبس أقصاه          
، سواء وقعت مصادرة لألشياء المحجوزة أم ال ومهما كانـت            أو بإحدى العقوبتين فقط     أوقية )10000(
  .متهاقي

تعتبر أيضا مخالفات الجرائم التي يعضي القانون صراحة االختصاص فيها لمحكمة المخالفـات             
  .مهما كانت العقوبة المقررة

 تختص محكمة المخالفات دون سواها بالبت في المخالفات التي ارتكبت في دائرة -.854المـادة   
  . اختصاصها

  .م الداخلة في اختصاص محكمة المخالفات على الحكم في الجرائ346 إلى 342تطبق المواد من 

  .من رئيس محكمة المقاطعة وكاتب ضبطمحكمة المخالفات تتشكل  -.864المادة 

تطبق مقتضيات المـواد    مع االحتفاظ بالمقتضيات المنصوص عليها في قانون التنظيم القضائي،          
  . على محكمة المخالفات359 إلى 357

  في الغرامة الجزافية: الفصل الثاني
 في جميع المواد وعندما تعاين مخالفة من طرف عـون لـه صـالحية تحريـر                 -.874المادة  

  .المحاضر فيمكن للمخالف أن يقدم لهذا العون غرامة جزافية يحدد قدرها وكيفية تحصيلها بمرسوم
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المخالفة في محضر موجز ويتـسلم الغرامـة الجزافيـة ويعطـي            محرر المحضر   يثبت العون   
  .المخالف وصال عنها

ويحـل محـل الحكـم األول       .  يقتضي دفع الغرامة الجزافية االعتراف بالمخالفة      -.884المادة  
  .لتحديد حالة العود

 إذا ظهر من حكم نهائي صادر من محكمة المخالفات أو من محضر سابق يـشير           -.894المادة  
  .هإلى دفع غرامة اتفاقية أن المخالف في حالة عود يضاعف مبلغ الغرامة الجزافية علي

غير أنه إذا كان المخـالف فـي   .  تنقضي الدعوى العمومية بدفع الغرامة الجزافية -.904المادة  
 لم يتسلم ضعف الغرامة الجزافية المنصوص عليه في المادة        محرر المحضر   حالة عود وإذا كان العون      

فية فـي الحـد   فإن للنيابة العامة أن تقدم القضية إلى محكمة المخالفات وتطلب تطبيق عقوبة إضا            489
  .األقصى القانوني

  : إن األعوان الذين لهم صالحية تسلم الغرامات الجزافية هم-.914المادة 

   والدرك؛شرطة الشرطة القضائية من الوكالءضباط و . 1

األعوان المحلفون لبعض اإلدارات المنصوص عليهم بأسمائهم في قرار من وزير العدل بناء              . 2
  .هذه اإلداراتعلى اقتراح من الوزير التابعة له 

  : في الحاالت التالية499إلى  874المواد من مقتضيات  ال تطبق -.924المادة 

إذا كانت المخالفة المثبتة تعرض مرتكبها لتعويض األضرار التي لحقت باألشخاص واألموال             . 1
  ما لم يتخل المتضرر عن هذا التعويض أو يرض بتسوية ودية؛

  بها لمصادرة بعض األشياء؛ المثبتة تعرض مرتكةإذا كانت المخالف . 2

  الغرامات الجزافية؛قبض إذا كان نص تشريعي أو تنظيمي خاص يمنع  . 3

  .إذا وقع تحقيق قضائي . 4

  : وما بعدها944 يتابع المخالف أمام محكمة المخالفات طبقا للمادة -.934المادة 

  إذا امتنع من دفع الغرامة الجزافية؛ . 1

  ؛492المادة الثاني من  بندالو 490في الحاالت الواردة في المادة  . 2

  .الغرامات الجزافيةقبض إذا أثبتت المخالفة من طرف عون ليست له صالحية  . 3

غير أنه في هذه الحالة األخيرة يمكن لوكيل الجمهورية أن يحيـل المحـضر إلـى عـون لـه                    
  .490 إلى 487الصالحية ويأمره أن يقوم باإلجراءات الواردة في المواد من 

  د محكمة المخالفاتفي تعه: الفصل الثالث
إحالـة   تتعهد محكمة المخالفات بالجرائم الداخلة في اختصاصها سـواء بـسبب             -.944المادة  

 حـضور   واسطةالمسئول مدنيا أو ب   باستدعاء يسلم مباشرة للمتهم و    مباشرة من طرف وكيل الجمهورية      
قيـق أو   قاضـي التح  أو إحالة مـن طـرف        348األطراف في الظروف المنصوص عليها في المادة        

  .المحكمة العليا

  . في اإلجراءات أمام محكمة المخالفات401 إلى 743 تطبق المواد من -.954المادة 
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  في التحقيق النهائي أمام محكمة المخالفات: الفصل الرابع
 يجوز للرئيس قبل يوم الجلسة، بناء على طلب النيابة العامة أو الطرف المـدني،               -.964المادة  

ـ توأن يحرر أو يكلف بتحرير محاضر وأن يأمر بإجراء مـا            األضرار  قدير  أن يقدر أو يكلف بت      هتطلب
  .السرعة من أعمال

 على اإلجراءات أمام محكمـة      673 و 653 إلى   593المواد من   مقتضيات   تطبق   -.974المادة  
  .المخالفات

بـالحق   المتعلقة بالقيام    843 إلى   773 تطبق أيضا القواعد المقررة في المواد من         -.498المادة  
 وفـي   513 المتعلقة بإقامة الدليل مع التحفظ الوارد في المـادة           416 إلى   386المدني وفي المواد من     

  . المتعلقة بالحكم420 والمتعلقة بمناقشة األطراف وفي المادة 419 إلى 416المواد من 

 وجـود    تثبت المخالفات إما بمحاضر أو تقارير وإما بشهادة الشهود في حالة عدم            -.499المادة  
  .تقارير مثبتة لها محاضر أو

 الـشرطة القـضائية أو الموظفـون أو         وكالءيؤخذ بالمحاضر والتقارير التي يحررها ضباط و      
مهام الشرطة القضائية والذين خول لهم القانون سلطة معاينة المخالفات كدليل           بعض  األعوان المكلفون ب  

 عدى الحاالت التي ينص فيهـا القـانون علـى          إثبات إلى أن يقوم الدليل العكسي على ما تضمنته فيما         
  .خالف ذلك

  .ال يجوز أن يقام الدليل على العكس إال بالكتابة أو بشهادة الشهود

محكمة المخالفات الذي   رئيس  جراء تحقيق إضافي قام بإجرائه      إ إذا اقتضى الحال     -.500المادة  
  .167 إلى 153يتمتع بالصالحيات المقررة في المواد من 

وتقضي عنـد  .  إذا رأت محكمة المخالفات أن الواقعة تكون مخالفة نطقت بالعقوبة    -.501المادة  
  .424 الفقرتين الثانية والثالثة من المادة قتضياتاالقتضاء في الدعوى المدنية طبقا لم

 إذا رأت محكمة المخالفات أن الواقعة تكـون جنايـة أو جنحـة قـضت بعـدم                  -.502المادة  
  .إلى النيابة العامة التخاذ ما تراه مناسباف المل تحالأاختصاصها و

أن الواقعة ال تكون أية جريمة أو كانت الواقعة غيـر           المخالفات   إذا رأت محكمة     -.503المادة  
  .ثابتة أو غير منسوبة للمتهم قضت ببراءته

 إذا كان المتهم يستفيد من أي عذر يعفيه من العقاب قـضت المحكمـة بإعفائـه                 -.504المادة  
  .501 عند االقتضاء في الدعوى المدنية كما ورد في المادة وتفصل

 334المواد مـن    مقتضيات   تطبق على إجراءات التقاضي أمام محكمة المخالفات         -.505المادة  
 المتعلقة بالمصاريف القضائية والرسوم ورد األشياء الموضـوعة تحـت تـصرف القـضاء        446إلى  

  .ماحكوصيغة األ

 المتعلقـة   743 إلـى    693المـواد مـن     مقتضيات  حكمة المخالفات    تطبق أمام م   -.506المادة  
  . بحضور وتمثيل المتهم والمسئول مدنيا والمؤمن على المسئولية

ـ غير أنه إذا كانت المخالفات ال تستوجب غير عقوبة الغرامة جـاز للمـتهم أيـضا أن ين                  دب ت
  .للحضور عنه وكيال خاصا

 المتعلقتين بإبالغ األحكام والمواد من      484 و 474المادتين  مقتضيات   تطبق أيضا    -.507المادة  
  . المتعلقة بالمعارضة455 إلى 449



 71

  في استئناف أحكام محكمة المخالفات: الفصل الخامس
حق استئناف األحكام الصادرة في مادة المخالفات األشخاص المعينون فـي   ب يتمتع -.508المادة  

  . مع مراعاة القيود التالية463المادة 

لمتهم أن يطلب االستئناف إال إذا حكم بعقوبة حبس أو مصادرة ضده أو طلب ذلـك أو               ال يمكن ل  
  . أوقية)300000(  ثالثمائة ألفإذا كانت الطلبات المدنية المقدمة للمحكمة تتجاوز مبلغ

 لوكيل الجمهورية وال لإلدارات العمومية أن يستأنفوا إال إذا حكم أو طلب الحكم بعقوبة               جوزال ي 
  .ادرةحبس أو مص

غير أنه إذا قدم أحد األطراف طلب استئناف بصفة قانونية تكون الطلبات الفرعيـة لألطـراف                
  .اآلخرين مقبولة

محكمـة  الغرفة الجزائية ب  استئناف األحكام الصادرة في مادة المخالفات أمام        يرفع   -.509المادة  
  . االستئناف

  .465و 464يقدم هذا االستئناف في اآلجال الواردة في المواد من 

تكون اإلجراءات والحكم في هذا االستئناف وفقا لنفس الشكل الذي تقع فيه اسـتئنافات األحكـام                
  .الجنحية

  . على استئناف األحكام الصادرة في مادة المخالفات469 إلى 467وتطبق المواد من 

 على األحكام الـصادرة عـن محـاكم    844 إلى 704المواد من مقتضيات  تطبق -.510المادة  
  .لمخالفاتا

  تغابالفي االستدعاءات واإل:  الرابعالباب
اإلدارات إذا كانـت لهـا       وأات بعناية النيابة العامـة      بالغ تقع االستدعاءات واإل   -.511المادة  

  .صالحية ممارسة الدعوى العمومية

يجب على كل موظف أو عون من أعوان الدولة أو من أعوان البلديات المكلفين بتبليغ اسـتدعاء           
 قضائي أن يمتثل ما جاء في هذا التكليف في أقرب أجل أو يكلف في نفس الظروف الموظفين                  بالغأو إ 

  .الموضوعين تحت سلطته بتنفيذه

  : يكون االستدعاء كتابيا، ويبين في جميع الحاالت-.512المادة 

  لشخص المستدعى التامة ومهنته ومقره ومحل إقامته؛الكاملة لهوية ال •

   أو شاهدا؛امدنيطرفا مسئوال مدنيا أو ما إذا كان متهما أو  •

  المحكمة المختصة؛ •

  . الجلسةكانتاريخ ووقت وم •

عالوة على ذلك يشمل االستدعاء الموجه للمتهم الوقائع محل المتابعة ويشير إلى النص القـانوني    
   .الذي يعاقب عليها

المـتهم وطبيعـة    يبين االستدعاء الموجه إلى المسئول مدنيا أو الطرف المدني أو الشهود اسـم              
  .الجريمة
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 ال تقل الفترة بين تاريخ تسليم االستدعاء للموجه إليه واليوم المحدد لحضوره فـي       -.513مادة  ال
  : عنالجلسة

  تنعقد فيه الجلسة؛س الذي كان يقطن في المىأيام إذا كان المستدع) 3(ثالثة  •

   أيام إذا كان يقطن في نفس المقاطعة؛)8 (ثمانية •

  محاذية لها؛والية أوفي الوالية ما إذا كان يقطن في نفس يو) 15(خمسة عشر  •

  ؛التراب الوطنيشهر إذا كان يقطن في جهة أخرى من  •

  شهرين إذا كان يقطن في إفريقيا أو أوروبا؛ •

  .جزء آخر من العالمأي أشهر إذا كان يقطن في ) 3(ثالثة  •

مسبب من القاضـي فـي       بأمر   513اآلجال الواردة في المادة      يمكن أن تختصر     -.514المادة  
  .حالة االستعجال إذا كانت السرعة وأمن المواصالت تسمح بذلك

وفي هذه الحالة يجب أن يحتوي االستدعاء على تعيين أجل الحضور مـع اإلشـارة إلـى أمـر       
  .القاضي

  :514 و513 تطبق القواعد التالية إذا لم تحترم اآلجال المقررة في المادتين -.515المادة 

  لم يحضر يجب أن يستدعى من جديد؛الطرف الذي  . 1

المـادة  وفقا لمقتـضيات    الطرف الذي يحضر له أن يطلب تأخير القضية إلى جلسة مقبلة             . 2
344.  

  :القرارات القضائية بواسطة مكتوب يشير وجوبا إلىتبليغ  يقع -.516المادة 

  الهوية التامة للموجه إليه ومهنته ومقره أو محل إقامته؛ . 1

  لحكم؛المحكمة التي أصدرت ا . 2

   وإذا اقتضى األمر رقمه؛بلغتاريخ الحكم الم . 3

  خالصة منطوق هذا الحكم؛ . 4

 .وجود وعدم وجود طريقة من طرق الطعن ضد هذا الحكم وأجل الطعن إن كان موجودا . 5
  .التبليغ مصحوبة بوثيقة بلغتسلم للمعني نسخة من الحكم الم

  : في نسختينتبليغات تحرر االستدعاءات وال-.517المادة 

  ة معدة للتوجيه للمرسل إليه؛واحد •

األخرى معدة ألن تعاد إلى النيابة العامة المرسلة بعد التحقق من ظروف وصول النـسخة               •
  .األولى إلى المعني

 يقع تسليم االستدعاءات والتبليغات سواء بواسطة عون من المحكمة أو عدل منفذ             -.518المادة  
األخيرة فإن السلطة المكلفـة تقـوم بنفـسها بتـسليم           وفي هذه الحالة    . أو السلطة اإلدارية أو الشرطة    

  .االستدعاء أو التبليغ أو تعين عونا من اإلدارة أو القوة العمومية للقيام بذلك تحت مراقبتها ومسئوليتها

 يجب على العون المكلف بتسليم االستدعاء أو التبليغ أن يبذل كل العناية لكي يسلم               -.519المادة  
  .فسهالوثيقة إلى المعني ن
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 إذا لم يوجد المعني ال في موطنه وال في محل إقامته وال في محل عملـه يمكـن          -.520المادة  
 للعون أن يسلم االستدعاء إلى الشخص الذي يجده في مقر المستدعى أو محل إقامته أو محل عملـه أو                  

  .القريةلرئيس أو البلدية  لعمدة للمعني وإال مهيإلى قريب أو جار له يقبل تسل

ر نهائيا مقره أو     إذا كان المرسل إليه االستدعاء أو التبليغ غائبا لمدة طويلة أو غي            -.521ة  الماد
محل إقامته يجمع العون المكلف بالتسليم جميع المعلومات عن المحل الذي يمكن أن يوجد فيه ويتحـول     

طة التي كلفته ويـرد     وإذا لم يستطع التحول يخبر بذلك السل      . إلى عين المكان ليضمن تسليم الوثيقة إليه      
  .إليها االستدعاء أو التبليغ

 إذا لم يجد العون المكلف بتبليغ االستدعاء في العنوان الذي حدد لـه أي شـخص      -.522المادة  
  .اإلداريةالدائرة يقبل تسلم االستدعاء أو التبليغ يسلم الوثيقة إلى العمدة أو رئيس 

ل إليه في أقرب أجل مقابل وصل يعـاد إلـى           وهذه السلطة ملزمة بأن توصل الوثيقة إلى المرس       
  .النيابة العامة المرسلة

 إذا كان الموجه إليه االستدعاء أو التبليغ ليس له مقر وال محل إقامـة معـروف                 -.523المادة  
  .يخبر العون المكلف بالتبليغ وكيل الجمهورية ويسلمه الوثيقة

وعند العثور عليه يـسلمه  . المعنيلبحث عن   بالوكيل الجمهورية أن يكلف ضابط شرطة قضائية        
وفي جميع الحاالت يثبت الضابط أعمال البحث التي قام بها في محـضر             . الضابط االستدعاء أو التبليغ   

  .يرسله بدون أجل إلى وكيل الجمهورية

 تسلم االستدعاءات أو التبليغات المتعلقة بأشخاص يقيمون بالخارج للنيابة العامـة            -.524المادة  
أية سلطة أخـرى  ى لإإلى وزارة الخارجية أو  بواسطة وزارة العدل    ة المتعهدة التي ترسلها     لدى المحكم 

  .تعينها االتفاقيات الدبلوماسية

 فـإن العـون     524 إلى   519 في جميع الحاالت المنصوص عليها في المواد من          -.525المادة  
. عاد إلى النيابة العامـة المرسـلة       جذر الوثيقة الذي يجب أن ي      يالمكلف بتسليم االستدعاء أو التبليغ يمل     

  :وهذا الجذر عبارة عن شهادة تحتوي على المعلومات التالية

   وصفته؛ العوناسم . 1

  تاريخ تسليم الوثيقة أو الظروف الدقيقة التي منعت من هذا التسليم؛ . 2

  اسم الشخص الذي تسلم الوثيقة؛ . 3

   الذي تسلمها؛ وجهت إليه وصفة الشخصالذيكانت الوثيقة سلمت إلى شخص غير إذا  . 4

  .كل المعلومات التي قد تسمح باكتشاف المعني عند االقتضاء . 5

وتوقع شهادة التسليم من طرف العون المكلف بتسليمها والشخص الـذي تـسلم االسـتدعاء أو                 
  .إذا كان الشخص ال يحسن اإلمضاء يشار إلى ذلك. التبليغ

م العون المكلف بتسليم االستدعاء أو      إذا تمت اإلجراءات المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين يقو       
 وهذه السلطة ملزمة    ،التبليغ بتسليم النسخة المعدة ألن تعاد إلى النيابة العامة المرسلة للسلطة التي عينته            

  .بإرسالها بدون أجل

 إذا كان العون المكلف بتبليغ االستدعاء أو التبليغ أميا فإن المالحظات المقررة في              -.526المادة  
  . تثبتها السلطة التي عينته بناء على تقرير شفهي من العون 525ول من المادة  األبندال
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وإذا كان هذا العـون ال      . توقع هذه السلطة معه على هذه الوثيقة وتضع عليها خاتمها الرسمي           و
  .يحسن اإلمضاء يشار إلى ذلك

مـأتي  إلى   )00020(عشرين ألفا    يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من          -.275المادة  
أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل موظف أو عـون مـن أعـوان الدولـة أو                   )200000(ألف  

 يكتب فيه عامدا مالحظات كاذبة أو يقـدم تـصاريح           تبليغالبلديات يكلف بإرسال أو تسليم استدعاء أو        
رم من الحقوق الواردة    ويمكن عالوة على ذلك أن يح     . كاذبة بقصد تسجيلها في شهادة تسليم هذه الوثيقة       

  . من القانون الجنائي لمدة خمس سنوات على األكثر36في المادة 

 إذا كان المرسل إليه االستدعاء أو التبليغ له عنوان بريدي يمكن أن توجـه إليـه                 -.285المادة  
  .الوثيقة بواسطة رسالة مضمونة مع اإلشعار بالوصول

 ،ورقم الضمان يكتبان على ظهـر الوثيقـة نفـسها       كلما كان ذلك ممكنا فإن عنوان المرسل إليه         
  .صق أو بأية وسيلة أخرىالوتطوى بطريقة ال يظهر منها محتواها وتلف بواسطة شريط من ورق 

إن اإلشعار بالوصول المعاد من طرف البريد يلحق بنسخة الوثيقة المحتفظ بها لدى النيابة العامة               
  .525ادة المنصوص عليها في المادة المرسلة ويحل هذا اإلشعار بالوصول محل الشه

  االستثنائيةفي طرق الطعن  :الكتاب الثالث

  في الطعن بالنقض: الباب األول

  في القرارات القابلة للطعن وشروطه: الفصل األول
 يمكن أن تلغى القرارات واألحكام النهائية الصادرة في مادة الجنايـات والجـنح   -.295المـادة   

لنقض المقدم من طرف النيابة العامة أو الطرف الذي تضرر منها فـي حالـة           ثر الطعن با  إوالمخالفات  
  .  وذلك طبقا للتفاصيل الواردة فيما بعد،خرق القانون

  .لمحكمة العليابالنقض أمام ايقدم الطعن 

  .عشر يوما) 15( إن أجل الطعن بالنقض خمسة -.305المادة 

 وابتداء من يوم التبليغ،     ،م إذا كان حضوريا   يبدأ هذا األجل بالنسبة لألطراف من يوم صدور الحك        
مهما كانت طريقته، إذا كان الحكم شبه حضوري، ومن اليوم الذي تصبح فيه المعارضة غير مقبولـة                 

  . إذا كان الحكم غيابيا

  .و يبدأ هذا األجل بالنسبة للنيابة العامة في جميع الحاالت من يوم صدور الحكم

ه بعقوبة سالبة للحرية رهن االعتقال إذا كان محبوسا احتياطيا،          يبقى المحكوم علي   -.315المادة  
غير أنه يفرج عنه بمجرد انقضاء العقوبة       . وذلك أثناء أجل الطعن بالنقض أو في حالة تقديم هذا الطعن          

  .المحكوم بها عليه

 يفرج كذلك في الحال عن المتهمين المحكوم ببراءتهم أو بإعفائهم أو بسقوط الـدعوى العموميـة   
في حقهم أو المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية وموقوفة التنفيذ أو بغرامة فقط، وذلـك بـالرغم مـن        

  .الطعن بالنقض

ال يوقف الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا أو أجله تنفيذ التعويضات المدنية التي يحكم بها على                
  .المحكوم عليه
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الصادرة في المسائل العارضة والدفوع إال بعد        ال يقبل الطعن بالنقض في األحكام        -.325المادة  
  .صدور الحكم في األصل ومع الطعن بالنقض ضد هذا الحكم

من تلقي الطعن ضد هذه األحكام يمكن لألطراف أن يرجعوا فـي  الضبط  وفي حالة امتناع كاتب     
يل بتـسج الـضبط   كاتب  الرئيس  ويأمر  . ساعة) 48(ذلك إلى رئيس المحكمة في ظرف ثمان وأربعين         

  .  الضبطالتصريح بالطعن أو يؤكد امتناع كاتب

  .ال يقبل قرار الرئيس بهذا الشأن أي طعن

أن يطعن فورا في األحكام المـشار إليهـا فـي    لدى المحكمة العليا   للمدعي العام    -.335المادة  
  .532المادة 

حالة على   ال يمكن طلب الطعن بالنقض ضد القرار الصادر عن غرفة االتهام باإل            -.534المادة  
  .المحكمة الجنائية إال من طرف المتهم أو محاميه والنيابة العامة

  في أشكال الطعن: الفصل الثاني
المحكمة التي أصـدرت    ضبط  كاتب  بالنقض أمام    يجب أن يقع التصريح بالطعن       -.355المادة  

ـ يجب أن يكون التصريح بالطعن موقعا مـن طـرف كاتـب             . القرار المطعون فيه  الحكم أو    ضبط ال
 كاتـب طـرف    وفي الحالة األخيرة يرفق التوكيل بالمحضر المحرر مـن           .يهوالطاعن نفسه أو محام   

  .إلى ذلكالضبط وإذا كان الطاعن ال يستطيع التوقيع يشير كاتب . الضبط

  .يسجل التصريح في سجل عمومي معد لذلك، ولكل شخص الحق في الحصول على نسخة منه

ين خارج مقر المحكمة التي أصدرت الحكم يمكن لهم أيضا أن           غير أنه إذا كان األطراف موجود     
تاريخ وصولها في سجل الطعون بـالنقض       الضبط  يقدموا طعنهم في شكل رسالة أو برقية يسجل كاتب          

  .ويعتبر الطعن واقعا من تاريخ إيداع الرسالة أو البرقية في مكتب البريد المرسل. لدى المحكمة

تعرض تحت طائلة    أوقية   )0003(ثالثة آالف   قدره  رسما  ودع   على الطاعن أن ي    -.365المادة  
مـن مكتـب    التي تلقت تصريحه بـالطعن وصـال        الضبط  ويجب عليه أن يقدم لكتابة      . طعنه للرفض 

يوما من تاريخ تقديمه لطلب الطعن أو في أجـل         ) 15(بدفع هذا المبلغ في ظرف خمسة عشر        التسجيل  
  .540يها في المادة أقصاه تاريخ إيداع المذكرة المنصوص عل

  : الرسم غير أنه يعفى من إيداع-.375المادة 

  المحكوم عليهم بالحبس من أجل جنحة أو مخالفة؛ . 1

البلدية أو المنطقة اإلداريـة الموجـود       محصل  األشخاص الذين يرفقون طلبهم بشهادة من        . 2
عمـدة  ادة من   ه شه  وجود البلدية وعند عدم  عمدة  فيها مقرهم أنهم معفون من الضرائب وشهادة من         

حاكم المقاطعة أو رئيس المركز اإلداري الموجود فيه مقـرهم أو مـن طـرف مفـوض     البلدية أو  
  ؛رسمالشرطة، وتثبت هذه الشهادة أنهم نظرا لفقرهم ال يمكنهم إيداع ال

  . من العمرسنة) 18(ثماني عشر لم يتموا القصر الذين  . 3

  :الرسم يعفى في نفس الوقت من إيداع -.385المادة 

  المحكوم عليهم بعقوبة جنائية؛ •

  .األعوان العموميون بالنسبة للقضايا التي تعنى مباشرة اإلدارة وأموال الدولة •
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 يحرم من حق الطعن المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية والذين هم غير معتقلين              -.395المادة  
  .انة أو بدونهاإذا لم يعفهم القانون من هذه العقوبة أو لم يمنحوا اإلفراج المؤقت بضم

ه وقت النـداء علـى      أقصاالمؤقت إلى المحكمة العليا في أجل       إفراجهم  ويبعث بوثيقة حبسهم أو     
  .القضية

 مـدير   اهأن يثبت أنه تقدم للسجن في مقر المحكمة العليا ويتلق         بالنقض  يكفي لقبول طلب الطاعن     
  . لدى المحكمة العلياالسجن بأمر من المدعي العام

حتم على طالب الطعن بالنقض أن يودع مذكرة موقعة من طرفه أو من طـرف     يت -.405المادة  
التي تلقت تصريحه بالطعن سواء كان ذلك في نفس الوقت مـع التـصريح              الضبط  محاميه لدى كتابة    

  . وصال عن هذا اإليداعالضبط ويعطيه كاتب . السابق أو في أجل شهر ابتداء منه

نقض وتشير إلى كل النصوص القانونيـة التـي يثيـر           تحتوي هذه المذكرة على جميع وسائل ال      
ويجب أن ترفق هذه المذكرة بعدد مـن النـسخ          .  وليس له أن يقدم بعدها وسائل جديدة       .الطالب خرقها 

يناسب عدد األطراف المعنيين في القضية، ويفصل الرئيس بدون أجل إذا اقتـضى األمـر ذلـك فـي         
  .هاليغتبالصعوبات المتعلقة بعدد النسخ المودعة وب

يوما ابتداء من إيداعها إلى األطراف اآلخـرين  ) 15( مذكرة الطاعن في ظرف خمسة عشر      بلغت
  . 528 إلى 516 ويقع التبليغ طبقا لما ورد في المواد من .الذي تلقاهاالضبط بواسطة كاتب 

الطعن والذي لم يتسلم نسخة من المذكرة المقدمة كأساس للطعـن أن يعـارض              بللطرف المعني   
يوما ابتداء من التبليغ المقرر في المـواد        ) 15(رار الصادر من المحكمة العليا في أجل خمسة عشر          الق

  .المحكمة التي أصدرت الحكمضبط  وذلك بواسطة تصريح يقدم لكتابة 564 إلى 562من 

 إال بعـد إشـعار طالـب        540 ال يبدأ أجل إيداع المذكرة المشار إليها في المادة           -.541المادة  
  .طرف كتابة الضبط أن القرار المطعون فيه قد تم تحريره ويوجد رهن إشارتهمن النقض 

المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بترقيم وثائق الملـف      ضبط   يقوم كاتب    -.425المادة  
 كمـا  .يوما ابتداء من إيداع أو تـسلم مـذكرة الطـاعن   ) 15(واإلمضاء عليها في ظرف خمسة عشر    

 ونسخة من وثيقة الطعن ونسخة من الحكم المطعـون  رسمالمذكرة ووصل دفع ال  يصحب وثائق الملف ب   
  .فيه ويحرر قائمة بكل هذا

غرامة مدنيـة  الضبط ل كاتب 540المادة لقواعد المقررة في هذه المادة وفي      اعدم مراعاة   يعرض  
  .ها رئيس المحكمة العلياسلط أوقية ي)20000(عشرون ألف قدرها 

لقاضي النيابة العامة الذي يبعـث      الضبط  بح الملف جاهزا يقدمه كاتب       عندما يص  -.435المادة  
  .المحكمة العلياضبط به فورا إلى المدعي العام لدى المحكمة العليا وهذا األخير يحيله بدوره إلى كتابة 

  .التقريرإعداد يعين رئيس هذه المحكمة مستشارا ليقوم ب

ضـبط  الطعن أن يقدموا مذكرات إلى كتابة        يمكن لألطراف اآلخرين غير طالب       -.445المادة  
. 540المحكمة العليا في ظرف شهر بدءا من تاريخ التبليغ الذي وقع لهم طبقا للفقرة الرابعة من المادة                  

  . غير أن للمستشار أن يمنح األطراف مهلة إضافية بناء على طلبهم إليداع مذكراتهم

  . وثائق الملف دون أن يتنازل عنها األطراف على المذكرات وعلى جميعيع محامطالتم إي

  في أوجه النقض: الفصل الثالث
  :ال يجوز أن يبنى الطعن بالنقض إال على أحد األوجه التالية -.455المادة 
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  عدم االختصاص؛ -1

 تجاوز السلطة؛ -2

 مخالفة قواعد جوهرية في اإلجراءات؛ -3

 انعدام أو قصور األسباب؛ -4

 ابة العامة؛في وجه الطلب أو أحد طلبات النيعدم البت  -5

تناقض القرارات القضائية الصادرة من جهات قضائية مختلفة في آخر درجة أو التناقض في  -6
 ما قضى به الحكم نفسه؛

 مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه؛ -7

 .انعدام األساس القانوني -8
  .يجوز للمحكمة العليا أن تثير من تلقاء نفسها األوجه السابقة الذكر

بتـشكيلتها الكاملـة   المحكمة هيئة  إذا لم تصدر من     القرارات  ببطالن هذه    يصرح   -.465المادة  
قضاة لم يحضروا جميع جلـسات      طرف  أو إذا صدرت من      وفقا لما هو منصوص في التنظيم القضائي      

   .لم يكونوا منوبين نيابة شرعية وأالقضية 

ر القرار قـد    إذا خصصت عدة جلسات لنفس القضية يفترض أن القضاة الذين شاركوا في إصدا            
  . حضروا كل هذه الجلسات

ويصرح أيضا ببطالنها إذا صدرت بدون أن يستمع للنيابة العامة إذا كانت هذه الشكلية مفروضة               
  .قانونا

 يصرح ببطالن القرارات واألحكام النهائية إذا كانت ال تحتوي علـى تعليـل أو   -.475المـادة   
ممارسة مراقبتها أو معرفة ما إذا كان القانون قد احتـرم         من  لمحكمة العليا   مكن ا كانت معللة تعليال ال ي    

طلب فأكثر من طلبات األطراف أو النيابة العامـة  إغفال البت في وكذلك الشأن عند    . في منطوق الحكم  
  .هأو االمتناع عن البت في

، وال تثـار عيـوب      في المادة الجنائيـة   اختصاص المحكمة الجنائية نهائيا     يتحدد   -.485المادة  
اإلحالة الصادر من قاضي التحقيق نهائيا أوعندما تقع اإلحالة من          أمر  جراءات السابقة بعد ما يصبح      اإل

  .غرفة االتهام

 في المادة الجنائية وفي الحالة التي يحكم فيها على المتهم إذا صدر الحكم بعقوبـة           -.495المادة  
ن هذا القرار من طرف النيابة العامـة أو  هذه الجريمة فإنه يمكن إثارة بطالر العقوبة المقررة قانونا ل    غي

  .الطرف المحكوم عليه

 وتتمتع النيابة العامة بنفس اإلمكانية ضد قرارات البراءة المشار إليها في المـادة              -.505المادة  
  . إذا بني القرار على عدم وجود نص قانوني جنائي، بينما هو موجود فعال302

ح بها مساوية للعقوبة المنصوص عليها فـي القـانون    عندما تكون العقوبة المصر -.515المادة  
أن يطلب إبطال القرار بناء على الغلـط فـي االستـشهاد            طرف  الذي ينطبق على الجريمة فليس ألي       

  .بالنص القانوني

ليس ألي أحد أن يقدم كوسيلة نقض عدم اختصاص محكمة الجنح أو المخالفـات               -.525المادة  
  .دت بقرار إحالة صادر من المحكمة العليا في غرفة المشورةعندما تكون هذه المحكمة قد تعه
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واعد مقـررة    المقامة عليه الدعوى بمخالفة أو انعدام ق       طرف يجوز ألي أحد أن يتمسك ضد ال       ال
  .طرفلتأمين دفاع ذلك ال

  في التحقيق في الطعون وفي الجلسات: الفصل الرابع
  .سة وحفظ نظامها أمام المحكمة العليا تطبق القواعد المتعلقة بعالنية الجل-.535المادة 

ويستمع إلى مالحظات محامي األطـراف بعـد تقـديم         .  التقارير في الجلسة   تلى ت -.545المادة  
  .التقرير عند االقتضاء، وتقدم النيابة العامة طلباتها

 إذا قدم الطعن ضد قرار صادر باإلعدام فيجب على المحكمة العليـا أن تفـصل                -.555المادة  
أشهر ابتداء من وصـول الملـف       ) 3(فور وباألسبقية، وفي جميع الحاالت قبل فوات أجل ثالثة          على ال 

  .إليها

  في القرارات الصادرة من المحكمة العليا: الفصل الخامس
 تبحث المحكمة العليا قبل الفصل في األصل عما إذا كـان الطعـن قـدم بـصفة         -.565المادة  

لم تتم تصدر حسب األحوال قرارا بعـدم القبـول أو قـرارا             وإذا رأت أن الشروط القانونية      . صحيحة
  .بسقوط الحق

  . تصدر المحكمة العليا قرارا بأن ال وجه للمتابعة إذا أصبح الطعن ال موضوع له-.575المادة 

 إذا كان الطعن مقبوال ورأت المحكمة العليا أنه غير مبني على أسـاس صـحيح                -.585المادة  
  .تصدر قرارا برفضه

 فإن قرار عدم القبـول  385 المنصوص عليها في المادة  مقتضيات مع االحتفاظ بال   -.595المادة  
  . وبالمصاريفبالرسم أو سقوط الحق أو الرفض يدين الطاعن 

 رسما كانت ستحكم على الطاعن بال     في حالة الحكم بأن ال وجه للمتابعة تقدر المحكمة العليا ما إذ           
  .أم ال

، ويسجل القرار الذي يثبت تخليه مجانا، مـا لـم تقـرر             رسمباله  بإرادتال يلزم الطرف المتخلي     
  .المحكمة العليا خالف ذلك

 عندما تلغي المحكمة العليا الحكم المقدم لها تحيل أصل القـضايا إلـى المحـاكم                -.605المادة  
  .المختصة بها

 يجـب   إذا قبلت الطعن المبني على عدم االختصاص أحالت القضية إلى المحكمة المختصة التي            
  .عليها أن تعينها

إذا حكمت بالنقض بسبب خرق القانون بينت النصوص التي وقع خرقها وأحالت القضية إما إلـى   
  .نفس الدرجةمن إذا أمكن ذلك أو إلى محكمة أخرى  ةمغايرتشكيلة  شكلةنفس المحكمة م

محكمـة  وفي جميع الحاالت فإن محكمة اإلحالة ملزمة بالبت في ظرف شهر وبمراعاة قـرار ال              
  .العليا فيما يتعلق بالنقطة القانونية المثارة من طرف هذه المحكمة

الحكم المطعـون فيـه إذا كـان        جزءا من    إال   نقض يمكن للمحكمة العليا أن ال ت      -.615المادة  
  .مقتضياتهالبطالن ال يشوب إال جزءا أو أكثر من 
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أيام نـسخة مـن     ) 3(رف ثالثة    تسلم إلى المدعي العام لدى المحكمة العليا في ظ         -.625المادة  
القرار الذي أقر الطعن وأمر باإلحالة إلى محكمة أخرى، وهذه النسخة توجه مع ملف اإلجراءات إلـى                 

  . القاضي المكلف بالنيابة العامة لدى المحكمة المحال إليها

  . القرار إلى األطراف بعناية هذا القاضييبلغو

ى األمر ذلك، من طرف المدعي العام لدى المحكمة         وتوجه أيضا نسخة من هذا القرار، إذا اقتض       
  .القاضي المكلف بالنيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم المعنيإلى العليا 

رد فورا مهما كان نص قـرار       ي  المودع رسمالقرار أو الحكم فإن ال    ينقض   عندما   -.635المادة  
  .غفل األمر بهذا الردأالنقض وحتى ولو 

تسلم نسخة من القرار الذي رفض طلب النقض أو الذي حكم به بدون إحالة فـي                 -.645المادة  
الـضبط  للمدعي العام لدى المحكمة العليا، وتكون موقعة مـن كاتـب            يوما  ) 15(خمسة عشر   ظرف  

  . وتوجه إلى القاضي المكلف بالنيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه

  .ا القاضي لألطراف بعناية هذتبلغو

 عندما يرفض طلب النقض فليس للطرف الذي قدمه الحق أبدا أن يطعن بـالنقض        -.655المادة  
  .في نفس القرار أو الحكم بأي ادعاء أو أية وسيلة

  في الطعن لصالح القانون: الفصل السادس
 مـن   بناء على أمر صريح صادر له، عندما يبلغ المدعي العام لدى المحكمة العليا-.665المادة  
جاز للمحكمة العليـا   مخالفة للقانون اقضائية أو قرارات أو أحكامى تلك المحكمة أعماال  إل ،وزير العدل 

  .أو القرارات أو األحكاماألعمال القضائية هذه القضاء ببطالن 

 ولكن لم يقع طلبه مـن       ، عندما يصدر قرار أو حكم نهائي ويكون عرضة للنقض         -.675المادة  
 ،مـن تلقـاء نفـسه     لدى المحكمة العليا     فإن للمدعي العام     553لمحدد في المادة    أي طرف في األجل ا    

  .  أن يطعن في هذا الحكم لصالح القانون،وبرغم فوات األجل

، من حيـث مـشروعية اإلجـراءات    تاسيسه ةة العليا في قبول هذا الطلب وصح وتفصل المحكم 
  .والقواعد القانونية المؤسس عليها القرار

 567و 566لصالح القانون المنصوص عليـه فـي المـادتين      إذا قبل هذا الطعن      -.568المادة  
  .يمكن أن يستفيد منه المحكوم عليه جزائيا ولكنه ال يؤثر في الحقوق المدنيةيصرح بالنقض و

  في التماس إعادة النظر: الباب الثاني
 عـن المحكمـة     في القرارات القضائية الصادرة    طلب التماس إعادة النظر      جوز ي -.695المادة  

العليا أو تلك التي صدرت عن محاكم االستئناف إذا حازت قوة الشيء المقضي بـه وكانـت تقـضي                   
  :باإلدانة في جناية أو جنحة

يترتب عليها قيام أدلة كافيـة علـى        عندما تقدم مستندات بعد الحكم باإلدانة في جناية قتل           . 1
  ؛وجود المجني عليه المزعوم قتله على قيد الحياة

 يصدر قرار أو حكم جديد يدين لنفس الواقعة متهما آخر بعد اإلدانة السابقة من أجل                عندما . 2
جناية أو جنحة بحيث ال يمكن التوفيق بينهما، والتناقض الحاصل بينهما يـدل علـى بـراءة أحـد                   

  المحكوم عليهما؛
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وكانـت  ،  المحكوم عليـه  ضد  الذين شهدوا   زور أحد الشهود    ال من أجل شهادة     دانعندما ي  . 3
  ادته سببا في اإلدانة؛شه

عندما تظهر أو تكتشف واقعة أو تقدم وثائق كانت مجهولة وقت الحكم ويكون من طبيعـة             . 4
  .كل منهما أن يثبت براءة المحكوم عليه

  : إن حق طلب التماس إعادة النظر يتمتع به في الحاالت الثالث األولى-.705المادة 

  وزير العدل؛ •

  د عدم أهليته؛المحكوم عليه أو ممثله الشرعي عن •

فـي   المحكوم عليه أو أوالده أو أقاربه أو ورثته أو الذين كلفهم بهذه المهمة صراحة              زوج •
  .وفاته أو غيابه المقرر شرعاحالة 

تتعهد المحكمة العليا بواسطة المدعي العام لديها طبقا لألمر الصريح الصادر من وزيـر العـدل          
  .طرافسواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من األ

فإن حق طلب التماس إعادة النظر يخـتص     569المنصوص عليها في المادة     وفي الحالة الرابعة    
به وزير العدل وحده الذي يقرر بعد أن يأمر بالقيام بكل البحوث والتحقيقات الضرورية وبعد أخذ رأي                 

  . لجنة تتكون من ثالثة قضاة معينين من طرف رئيس المحكمة العليا

 العدل أن طلب التماس إعادة النظر يمكن قبوله يحيل ملف القضية إلى المـدعي  وإذا ظهر لوزير 
  .العام لدى المحكمة العليا الذي يطلب تعهد هذه المحكمة

 إذا كان قرار أو حكم اإلدانة لم ينفذ فإن تنفيذه يعلق بقوة القانون ابتداء من الطلب                 -.715المادة  
  .االمقدم من وزير العدل إلى المحكمة العلي

وقبل اإلحالة على المحكمة العليا إذا كان المحكوم عليه معتقال فإنه يمكن تعليق التنفيذ بأمر مـن                 
وابتداء من إحالة الطلب إلى المحكمة العليا فإن التعليق يمكن أن يقع بواسطة قـرار مـن         . وزير العدل 
  .هذه المحكمة

ول الطلب شكال وتقوم مباشرة أو       إذا لم تكن القضية جاهزة تفصل المحكمة في قب         -.725المادة  
بواسطة إنابة قضائية بكل األبحاث في األصل والمواجهات والتعرف على الهوية وجميع الوسائل التـي          

  .من شأنها أن تجعل الحقيقة واضحة

. عندما تكون القضية جاهزة تتصدى المحكمة لألصل وتلغي الطلب إذا اعتبرت أنه ال أساس لـه        
تلغي اإلدانة المحكوم بها، وتقدر ما إذا كان من الممكـن القيـام بمرافعـات               وإذا اعتبرت أنه مؤسس     

حضورية، وعندما يكون ذلك ممكنا تحيل المتهمين أمام محكمة من نفس درجة المحكمة التي أصـدرت    
  . مغايراالكيشة تلكشالحكم أو إلى نفس المحكمة م

المحكوم عليه أو جنونه أو غيابـه أو        حالة وفاة   كإذا كان من غير الممكن القيام بمرافعات جديدة         
في حالة غياب واحد أو أكثر من المحكوم عليهم أو عدم المسئولية الجنائية أو وجود عـذر معـف أو                    
حالة سقوط الدعوى العمومية أو العقوبة بمرور الزمن، تفصل المحكمة العليا في األصل بعد التأكد من                

ذا كانوا موجودين وبحضور األوصياء المعينـين مـن         إحدى هذه المسائل بحضور األطراف المدنيين إ      
 وفي هذه الحالة تلغى اإلدانات التي يظهر أنها غيـر مبـررة وتبـرأ    .طرفها للنيابة عن سيرة كل ميت   

  .سيرة الموتى إذا اقتضى األمر ذلك
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 إذا كان عدم إمكانية القيام بمرافعات جديدة لم يظهر إال بعد صدور قرار المحكمة الملغي لقـرار           
أو حكم اإلدانة والمقرر لإلحالة فإن المحكمة العليا، بناء على طلب المدعي العام لديها، تتراجـع عـن                  

  .تعيين محكمة اإلحالة الذي قامت به وتفصل طبقا لما ورد في الفقرة السابقة

ال تقع اإلحالة إذا كان إلغاء الحكم أو القرار ال يترك أي تهمة يمكن أن توصف بأنها جنايـة أو                    
  .نحة تجاه المحكوم عليه الموجود على قيد الحياةج

، بنـاء علـى طلبـه      ،القرار الذي تترتب عليه براءة محكوم عليه      أن يمنح    يمكن   -.735المادة  
  .تعويضا عن الضرر الذي لحق به بسبب اإلدانة

إذا كان ضحية الخطأ القضائي قد توفي فإن حق طلب تعويض الضرر يرجع بنفس الشروط إلى                
  .صوله وفروعهزوجه وأ

ال يتمتع األقارب من درجة أبعد بهذا الحق إال بقدر ما يثبتونه من ضـرر مـادي لحقهـم مـن             
  .اإلدانة

  .ويقبل الطلب في كل مراحل إجراءات التماس إعادة النظر

 إال أنه يبقى لها الحق في الرجوع على الطرف المـدني أو             ،تتحمل الدولة التعويضات الممنوحة   
وتدفع هذه التعويضات بوصفها مـصروفات      .  زورا الذين ترتبت اإلدانة على خطئهم      المخبر أو الشاهد  

  .جنائية

تتحمل الخزينة القيام بتسبيق مصاريف القضية التي طلب فيها التماس إعادة النظر، وذلك ابتـداء          
  .من تقديم الطلب إلى المحكمة العليا

اإلدانة يتحمل المحكوم عليه أو إذا اقتضى       إذا نطق القرار أوالحكم النهائي المتعلق بإعادة النظر ب        
  .األمر الطالب المصاريف التي يمكن للدولة أن تطلب ردها

  . طالب التماس إعادة النظر الذي رفض طلبهعلى يحكم بكل المصاريف 

 عليه براءة المحكوم عليه في المدينة التي أدين فيها          تيعلق القرار أو حكم إعادة النظر الذي ترتب       
اإلدارية الدائرة  اإلدارية للمكان الذي ارتكبت فيه الجناية أو الجنحة وفي البلدية و          الدائرة  ية أو   وفي البلد 

ويـؤمر فـي نفـس      . لمقر طالب إعادة النظر وفي آخر مقر لضحية الخطأ القضائي إذا كان قد توفي             
كمة التـي   الظروف أن ينشر في الجريدة الرسمية كما تنشر ملخصات منه في جريدتين تختارهما المح             

  .أصدرت الحكم وذلك بطلب من ملتمس إعادة النظر

 .تتحمل الخزينة العامة نفقات النشر المنصوص عليه أعاله

  في بعض اإلجراءات الخاصة: الكتاب الرابع

  في المعارضة في المادة الجنائية: الباب األول
 فقرة ثالثـة أن  563و 533و 523 للمتهم الذي حكم عليه غيابيا طبقا للمواد  جوز ي -.745المادة  

  .453و 451يقدم معارضة في القرار الصادر ضده حسب الشكليات واآلجال المقررة في المواد من 

 ويبقى المتهم معـتقال     .المعارضة في الدورة الجنائية المقبلة حسب األوضاع العادية       يتم البت في    
  .يةمؤقت بأمر من رئيس المحكمة الجنائإفراج احتياطيا إال إذا حصل على 

 ال يتمتع المتهم المحكوم عليه غيابيا بالطعن بـالنقض ضـد القـرارات الغيابيـة        -.755المادة  
  .الصادرة من المحكمة الجنائية
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 إذا لم يمكن حـضور الـشهود   475 في الحالة الواردة في الفقرة الثانية من المادة -.765المادة  
ة واألجوبة المكتوبة للمتهمين اآلخرين بـنفس  للمرافعات ألي سبب ما، تقرأ في الجلسة شهادتهم المكتوب     

نافعة إلظهـار   المحكمة  عتبرها  تالجريمة إذا كان ذلك ضروريا، وكذلك الحال بالنسبة لكل الوثائق التي            
  .الحقيقة

 يحكم على المتهم المعارض الذي يحصل على براءة بالمصاريف المترتبة علـى             -.775المادة  
  .نائية منهاغيابه إال إذا أعفته المحكمة الج

  في التزوير: الباب الثاني
 إذا وصل إلى علم وكيل الجمهورية أن مستندا مدعى بتزويره قد ظهـر وجـوده                -.785المادة  

بمستودع عمومي أو حرر فيه، جاز له االنتقال إلى ذلك المستودع التخاذ جميع البحـوث والتحقيقـات                 
  .الالزمة

  . ات ألحد ضباط الشرطة القضائيةال يجوز لوكيل الجمهورية أن يفوض هذه السلط

  .المحكمةضبط ويجوز له في حالة االستعجال أن يأمر بنقل الوثائق المشتبه فيها إلى كتابة 

تزوير خط أن يأمر بإيداع المـستند  يتعلق ب تحقيق  إذا كان ال   يجوز لقاضي التحقيق     -.795المادة  
جعل عليـه  وي. و وقوعه تحت يد العدالة  المحكمة بمجرد وروده عليه أ    ضبط  المدعى تزويره لدى كتابة     

  .يحرر محضرا باإليداع يصف فيه حالة المستندعليه أن الذي الضبط كاتب توقيع وكذلك توقيعه 

 أن يـأمر بأخـذ صـورة    ،المحكمةضبط  قبل اإليداع لدى كتابة ،غير أنه يجوز لقاضي التحقيق   
  .بأية وسيلة أخرىمنه فوتوغرافية للمستند أو نسخة 

 يجوز لقاضي التحقيق أن يلزم مالك األوراق المضاهاة بتسليمها له ويقوم بحجزها             -.805المادة  
محضرا بأوصـافها طبقـا للمـادة       الضبط  ويحرر كاتب   . الضبطويوقع على هذه األوراق هو وكاتب       

579.  

 عمومي لديه مستندات مدعى بتزويرها أو استعملت إلقامة         أمور يتعين على كل م    -.815المادة  
ر أن يقوم، بناء على أمر من قاضي التحقيق، بتسليمها وأن يقدم وثائق المقارنة التي في حوزتـه                التزوي

  .عند االقتضاء

إذا كانت الوثائق التي سلمها المأمور العمومي أو المحجوزة لديه لها صفات المحررات الرسـمية    
ل أوصورة فوتوغرافيـة    على مطابقتها لألص  الضبط  فله أن يطلب بأن تترك له نسخة منها يوقع كاتب           

وتوضع هذه النسخة أو الصورة الفوتوغرافية في صـف النـسخ           . أو نسخة مأخوذة بأية وسيلة أخرى     
  .األصلية بالمصلحة ريثما يعاد المستند األصلي

 إذا حصل أثناء جلسة المحكمة أن ادعي تزوير ورقة من أوراق القضية أو أحـد                -.825المادة  
النيابة العامة وأطراف القضية، مـا إذا كـان      رأي  محكمة أن تقرر، بعد أخذ      المستندات المقدمة فلهذه ال   

  .ثمة محل إليقاف الدعوى أو عدم إيقافها ريثما يفصل في التزوير من المحكمة المختصة

وإذا انقضت الدعوى العمومية أو كانت ال تمكن مباشرتها بتهمة التزوير وإذا لم يتبـين أن مـن                
رة أمامها القضية األصـلية بـصفة       نظولها بقصد التزوير حكمت المحكمة الم     قدم الورقة كان قد استعم    

  .فرعية في صفة الورقة المدعي بتزويرها

  .  يقدم طلب الطعن بالتزوير في مستند مقدم للمحكمة العليا إلى رئيس هذه المحكمة-.835المادة 

الرفض أو القبول في أجل     ، أمرا ب   لدى المحكمة العليا   يصدر الرئيس، بعد أخذ رأي المدعي العام      
  . المحكمة العلياضبط شهر يبدأ من تاريخ إيداع الطلب لدى كتابة 
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عشر يوما مـع إنـذاره أن   ) 15( قرار قبول الطعن بالتزوير للمدعى عليه في ظرف خمسة      بلغي
  . ما إذا كان ينوي استعمالهبيصرح 

المحكمـة حيـث    ضبط  ة  يوما إلى كتاب  ) 15(ويجب عليه أن يقدم جوابه في ظرف خمسة عشر          
وفي الحالة التي ينوي فيها المدعى عليه استعمال المحرر المزور، يجـب        . يمكن للمدعي اإلطالع عليه   

  .على الرئيس أن يحيل األطراف على المحكمة التي يراها مختصة في الطعن بالتزوير العارض

  في الطريقة التي تتبع في حالة إخفاء بعض أوراق الملف: الباب الثالث
صلية ألحكام صادرة في مادة الجنايات أو الجنح أو المخالفـات          األ نسختلفت ال  إذا   -.845المادة  

 انتزعت أو ضـاعت  73لم تنفذ بعد أو أن إجراءات جارية أتلفت نسخها المعدة طبقا للمادة         الحال أنها   و
  .اإلجراءات المنصوص عليها في المواد التاليةولم يكن من المتيسر إعادتها يقام ب

ألصـلية   إذا وجدت نسخة رسمية من الحكم أو القرار اعتبرت بمثابـة النـسخة ا           -.855المادة  
المحكمة التي أصدرت الحكـم  ضبط  مأمور عمومي أو أمين إلى كتابة   أيوسلمت تبعا لذلك من طرف      

  .أو القرار بناء على أمر من رئيس تلك المحكمة

  .ويعتبر هذا األمر بمثابة إخالء لمسؤوليته

 إذا لم توجد نسخة رسمية من الحكم أو القرار يعاد التحقيق مـن النقطـة التـي                  -.865دة  الما
  .ضاعت فيها األوراق

  يةنب األجممثلي الدولدالء أعضاء الحكومة وق إفي طر: بعالباب الرا
ممثـل   إذا اقتضى األمر االستماع إلى شهادة وزير أو عضو آخر من الحكومة أو      -.875المادة  

يوجه إلى رئيس المحكمة العليـا ملخـصا     المختصة  محكمة  الفإن قاضي التحقيق أو رئيس       ةأجنبيدولة  
  .عن الوقائع وقائمة األسئلة التي تطلب الشهادة عليها

 إذا رأى رئيس المحكمة العليا أن هذا اإلدالء ضروري يحيل األوراق إلى وزيـر              -.885المادة  
 وإلى وزير الخارجية إذا تعلـق األمـر     ،ي الحكومة  إذا كان األمر يعني وزيرا أو عضوا آخر ف         ،العدل

  .ةأجنبيممثل دولة ب

 يؤذن باالستماع إلى شهادة وزير أو عضو آخر من الحكومة في مجلس الـوزراء     -.895المادة  
  . بناء على تقرير من وزير العدل

لة التي  األسئكل واحد من    يجيب كتابة على    فإنه  لشخص الذي طلبت شهادته باإلدالء بها       لإذا أذن   
  .إلى رئيس المحكمة العليا بواسطة وزير العدلويوصل أجوبته . إليهوجهت 

 . أن يشهد يجيب كتابة على كل األسئلة التي وجهت إليه          ةأجنبيدولة   إذا قبل ممثل     -.905المادة  
  .ويوصل جوابه إلى وزير الخارجية الذي يحيله إلى رئيس المحكمة العليا

 إلـى القاضـي   590 إلـى  875المحصول عليها طبقا للمواد من  تحال الشهادات  -.915المادة  
  .أما أمام محاكم الحكم فتقرأ علنيا وتكون موضوع مداوالت. الذي طلبها وتلحق بالملف

  في تنازع االختصاص بين القضاة: الباب الخامس
في آن واحد بجريمـة واحـدة أو جـرائم          حكم  تحقيق أو محكمتا    قاضيا   إذا تعهد    -.925المادة  

فللنيابة العامة أن تطلب لصالح العدالة مـن أحـد          في دائرة اختصاص محكمة استئناف واحدة       رتبطة  م
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وإذا اسـتمر  .  اآلخر أو المحكمـة األخـرى   قاضيين أو إحدى المحكمتين التخلي عن القضية لل       ضياقال
  .غرفة االتهام في محكمة االستئناف المختصةفصل فيه تالتنازع في االختصاص 

 عندما تقع اإلحالة من طرف قاضي تحقيق على محكمة جنح أو مخالفات وتصدر              -.935المادة  
  .600 إلى 598حكما نهائيا بعدم اختصاصها تطبق المواد من 

للمحكمة العليـا  إذا كان بين محكمتي استئناف تنازع االختصاص بين القضاة    يقدم   -.945المادة  
  .ف المدنيبناء على طلب من النيابة العامة أو المتهم أو الطر

ويتمتـع   . الطلب المتعلق بتنازع االختصاص إلى جميع األطراف المعنيـين         بلغ ي -.955المادة  
  .المختصةأيام لتقديم مذكراتهم للمحكمة ) 8(مهلة ثمانية هؤالء األطراف ب

  .بخالف ذلكالمختصة تقديم الطلب أثر في إيقاف التنفيذ إال إذا أمرت المحكمة لليس 

وثائق الملف التـي تراهـا      أن تأمر بإحالة كل     ومحكمة االستئناف   كمة العليا    للمح -.596المادة  
وتبت، وهي فـي    . وتبت في كل اإلجراءات التي قامت بها المحكمة التي تعهدت من قبل بالقضية            مفيدة  

  .217و 213و 212 وفي المواد 198 إلى 195غرفة المشورة، طبقا لما ورد في المواد من 

  حاالت من محكمة إلى أخرىفي اإل: الباب السادس
إما لـداعي األمـن      ،اد الجنايات والجنح والمخالفات   وللمحكمة العليا في م   يجوز   -.597المادة  

أية جهـة قـضائية     أن تأمر بتخلي     سبب قيام شبهة مشروعة   العمومي أو لحسن سير القضاء أو أيضا ب       
  .أخرى من نفس الدرجةجهة قضائية وتحيل القضية إلى عن نظر الدعوى 

وحده الصفة في رفـع األمـر إلـى المحكمـة           لمدعي العام لدى المحكمة العليا      ل -.598المادة  
  .المذكورة بشأن طلبات اإلحالة لداعي األمن العمومي أو لحسن سير القضاء

لمدعي العـام لـدى   أما العريضة بطلب اإلحالة بسبب قيام الشبهة المشروعة فيجوز تقديمها من ا 
  . المتهم أو الطرف المدنيمن أو النيابة العامة لدى المحكمة المتعهدة أو من المحكمة العليا 

الطلب إلى كل األطراف الذين لهم مهلة خمسة عشر يوما ليقـدموا            يبلغ  يجب أن    -.599المادة  
  .المختصةالمحكمة ضبط مذكرة إلى كتابة 

 حالة رفض طلب    وفي. بخالف ذلك المختصة  ليس لتقديم الطلب أثر توقيفي ما لم تأمر المحكمة          
  .عة يمكن للمحكمة العليا رغم ذلك أن تأمر باإلحالة لحسن سير القضاءوشرماإلحالة لقيام شبهة 

 عندما يكون المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية معتقال يجب أن يقـام بـإجراءات      -.600المادة  
إلجراءات التي تتخذ في    من المحكمة المتعهدة إلى محكمة محل االعتقال طبقا ل        اإلجراءات  تحويل ملف   

  .تنازع االختصاص بين القضاة ويكون ذلك بطلب من النيابة العامة فقط

كل قرار يفصل في طلب اإلحالة ألحد األسباب المـذكورة أعـاله للطـرف         يبلغ   -.601المادة  
  . لدى المحكمة العلياالمعني بعناية المدعي العام

حالة بسبب األمن العام من تقديم طلب جديـد          ال يمنع القرار الذي رفض طلب اإل       -.602المادة  
  .لإلحالة مبني على وقائع حدثت من بعد

  في الرد: بعالباب السا
  :قاض لألسباب التاليةأي  رد جوزي 604مع مراعاة مقتضيات المادة  -.603المادة 
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ويمكن أن يقام بالرد ضـد      . إذا كان القاضي أو زوجه من أصول أو فروع أحد األطراف           . 1
  لو في حالة انفصال الرابطة الزوجية أو وفاة الزوجة؛القاضي و

إذا كان للقاضي أو زوجه مصلحة في النزاع أو لألشخاص الذين يكون وصيا علـيهم أو                 . 2
  ؛ أو الرقابة عليهاكانت للشركات أو الجمعيات التي يساهم في إدارتها

 للوصي على   غايةثانية مع دخول ال   ا أو صهرا إلى الدرجة ال     إذا كان القاضي أو زوجه قريب      . 3
   أو لمن يتولى تنظيم أو إدارة أو مباشرة أعمال شركة هي طرف في النزاع؛األطرافأحد 

  ؛األطرافإذا وجد القاضي أو زوجه في حالة تبعية ألحد  . 4

إذا كان القاضي قد نظر القضية المطروحة كقاض أو كان محكما أو محاميا فيها أو أدلـى              . 5
  ع؛بأقواله كشاهد على وقائع في النزا

 وبين أحـد  ينإذا وجدت خصومة بين القاضي أو زوجه أو أقاربهما أو أصهارهما المباشر        . 6
  ؛المباشرينأو زوجه أو أقاربه أو أصهاره األطراف 

  إذا كان للقاضي أو لزوجه خصومة أمام المحكمة التي يكون الخصم قاضيا فيها؛ . 7

ـ  ينإذا كان للقاضي أو زوجه أو أقاربهما أو أصهارهما المباشـر           . 8 زاع مماثـل للنـزاع      ن
  ؛األطرافالمختص فيه أمامه بين 

من المظاهر ما تكفـي خطورتـه ألن        األطراف  إذا كان بين القاضي أو زوجه وبين أحد          . 9
  .يشتبه في عدم تحيزه في الحكم

المتهم وكل طرف من أطراف القضية يريد أن يرد قاضي التحقيق أو يجب على  -.604المـادة   
أن يقدم طلبا بذلك إلى رئيس المحكمة العليـا  رجة المحكمة التي يعمل بها الحكم مهما كانت دقضاة أحد  

  .وإال كان رده باطال

  .ال يجوز رد النيابة العامة

حتوي على األسباب   تالرد على اسم القاضي أو القضاة المراد ردهم وأن          عريضة  نص  تيجب أن   
  . الطلبالمفيدة لتأسيسالمثارة وكل المبررات 

لـرد  ابمحض إرادته أمام قاضي التحقيق أو المحكمة ال يقبل طلبه           الترافع   إن الطرف الذي قبل   
  . إذا كانت من طبيعتها أن تكون سببا للرد،بناء على ظروف حدثت من بعدإال 

 يخبر رئيس المحكمة العليا القاضي المطلوب رده بطلب الرد، وإذا اقتضى األمر             -.605المادة  
  .نتمي إليها هذا القاضيذلك يخبر أيضا رئيس المحكمة التي ي

 غير أن لرئيس المحكمة العليا بعـد أخـذ رأي     .ال يسبب طلب الرد تخلي القاضي المطلوب رده       
  .أن يأمر بتعليق التحقيق أو المرافعات أو النطق بالحكملدى المحكمة العليا المدعي العام 

 اإلضـافية لطالـب      يبت رئيس المحكمة العليا في طلب الرد بناء على المذكرات          -.606المادة  
 لـدى  الرد وعلى مالحظات القاضي المطلوب رده إذا اقتضى األمر ذلك وبعد أخذ رأي المدعي العـام    

  .المحكمة العليا

وينـتج أثـره بقـوة    . ال يقبل القرار الذي يبت به الرئيس في الرد أي طريق من طرق الطعـن             
  .القانون

  .يا آخر ليحل محله يعين األمر الذي يقضي برد القاضي قاض-.607المادة 



 86

ستين ألف   يقضي كل أمر يصدر برفض طلب الرد بإدانة طالبه بغرامة مدنية من              -.608المادة  
  . أوقية)300000(ثالثمائة ألف  إلى )60000(

 أن يرد نفسه تلقائيا دون إذن من        604 ليس ألي من القضاة المذكورين في المادة         -.609المادة  
بعد استطالع رأي المـدعي  غير قابل ألي طعن  في هذا الشأن    ا قرار س المحكمة العليا الذي يصدر    رئي

  .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 الجلـسة                -.610المادة  

  .انها ما لم تكن ثمة قواعد خاصة لالختصاص أو اإلجراءاتطبقا لألحكام اآلتي بي

 إذا ارتكبت مخالفة أو جنحة أثناء الجلسة تحـرر المحكمـة محـضرا بالواقعـة                -.611المادة  
وتستمع إلى المتهم والشهود وإذا اقتضى األمر النيابة العامة والمحامين وتقضي في الحـال بالعقوبـات         

  . الواردة في القانون

  . بعقوبة حبس جنحي فللمحكمة أن تصدر أمر إيداعوإذا حكم 

وبه وتحـرر  ج إذا كانت الجريمة المرتكبة جناية فإن المحكمة توقف الفاعل وتـست -.612المادة  
 وتأمر باقتياد المتهم فورا إليه ليقوم       ،محضرا عن الوقائع، وبعد ذلك تحيل الوثائق إلى وكيل الجمهورية         

  .62باإلجراءات الواردة في المادة 

إذا ارتكبت الجناية في جلسة المحكمة الجنائية يمكن أن تضاف القـضية إلـى جـدول الـدورة                  
 ويحكم فيها من طرف نفس المحلفين شـريطة احتـرام األجـل             ،لجارية بأمر من رئيس هذه المحكمة     ا

  .255الوارد في المادة 

  نفي الجنايات أو الجنح التي يرتكبها القضاة وبعض الموظفي: الباب التاسع
 إذا كان عضو من المحكمة العليا أو قاض من الـسلك القـضائي أو اإلداري أو                 -.613المادة  

إدارية عرضة للمتابعة من أجل جناية أو جنحة مرتكبة خارج نطاق مباشـرته لوظيفتـه،               دائرة  رئيس  
 تقـوم التـي   ،طلبا إلـى المحكمـة العليـا    الذي يوجه عن طريق السلم اإلدارييقدم وكيل الجمهورية    

باإلجراءات وتبت مثل ما يقع في حالة تنازع االختصاص بين القضاة وتعين المحكمة المكلفة بـالتحقيق      
  .والحكم في القضية

أيام ابتداء من يـوم وصـول الطلـب         ) 8(يجب على المحكمة العليا أن تفصل في ظرف ثمانية          
  .إليها

إجـراءات التحقيـق     يجب على قاضي التحقيق المعين أن يقوم شخـصيا بكـل             -.614المادة  
  .83 وال ينحصر اختصاصه في الحدود الواردة في المادة ،الضرورية

 عرضة للمتابعة من أجل جنايـة       613 إذا كان أحد األشخاص المعددين في المادة         -.615المادة  
أو جنحة مرتكبة أثناء ممارسته لوظائفه يحيل وكيل الجمهورية فورا الملف إلى المـدعي العـام لـدى            

  .العليا الذي يصبح مختصا بتحريك وممارسة الدعوى العموميةالمحكمة 

إذا رأى المدعي العام لدى المحكمة العليا أن ثمة وجها للمتابعة أو كانت هناك شكوى مع القيـام                  
وهذا التحقيق يشمل الشركاء مع     . بالحق المدني فإن المدعي العام لدى المحكمة العليا يطلب فتح تحقيق          

  .ولو لم يمارسوا وظائف إدارية أو قضائيةهذا الشخص المتابع 
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هـذا  يأمر  على أن   ،  لذلك هتنتدببهذا التحقيق و  المحكمة العليا أحد أعضائها     تكلف   -.616المادة  
 71المـواد  بكل إجراءات التحقيق الضرورية حسب األشكال والشروط المنصوص عليها فـي    القاضي  

  .وما بعدها

 الطابع القضائي خصوصا المتعلـق منهـا باالعتقـال أو           القرارات ذات كل  تتخذ المحكمة العليا    
  .االستمرار فيه أو اإلفراج المؤقت للمتهم واألوامر المتعلقة بختم التحقيق

لرئيس المحكمة العليا، بناء على طلب من المدعي العام لدى المحكمة العليا، وقبل              -.617المادة  
   . ضد المتهماانعقاد اجتماعها أن  يصدر أمر

أيام التالية لالعتقال ما إذا كان هناك مقتـضى السـتمرار           ) 5(المحكمة العليا في الخمسة     وتقرر  
  . اعتقاله أم ال

في حق المـتهم    إذا انتهى التحقيق فللمحكمة العليا أن تصرح بأن ال وجه للمتابعة             -.618المادة  
ية غير محكمـة الجـنح     كانت الجريمة المنسوبة له تكون جنحة أن تحيل المتهم إلى محكمة جنح            ذاأو إ 

 أو إذا كانت الجريمة المنسوبة للمتهم تكون جناية أن تقـوم        تهم يمارس في منطقتها وظائفه    التي كان الم  
  . وما بعدها192المواد باإلجراءات وتفصل حسب األشكال والشروط الواردة في 

 المنـصوص   تال تقبل أي طعن القرارات الصادرة من المحكمة العليا في الحاال           -.619المادة  
  .617 و616عليها في المواد 

 تتبع اإلجراءات طبقا لقواعد االختصاص في القانون العام ريثما تعـين المحكمـة     -.620المادة  
  .المختصة بالقضية كما ذكر أعاله

  في الجنايات والجنح المرتكبة في الخارج : الباب العاشر
ارج واقعة موصوفة بأنها جناية فـي        يمكن أن يتابع كل موريتاني يرتكب في الخ        -.621المادة  

  .القانون الموريتاني ويحاكم من طرف المحاكم الموريتانية

كل موريتاني يرتكب في الخارج واقعة موصوفة بأنها جنحة في القانون الموريتـاني يمكـن أن                
  .تكبت فيهيتابع ويحاكم من طرف المحاكم الموريتانية إذا كانت الواقعة يعاقب عليها قانون البلد الذي ار

الفقرتين األولى والثانية على مرتكب الواقعة ولو لـم يحـصل علـى الجنـسية      مقتضيات  تطبق  
  .الموريتانية إال بعد ارتكاب الواقعة المنسوبة إليه

في جناية أو جنحة مرتكبة في الخارج يجـوز  الوطني تراب ال كل من شارك على    -.622المادة  
ف المحاكم الموريتانية إذا كانت الواقعة معاقبا عليها فـي كـال            أن يتابع من أجلها ويحاكم فيها من طر       

القانونين األجنبي والموريتاني وبشرط أن تكون الواقعة الموصوفة بأنها جنايـة أو جنحـة قـد ثبـت                  
  .ارتكابها بقرار نهائي من المحكمة األجنبية

تكبة ضد أحد األفراد     ال يجوز أن تجرى المتابعة في حالة ما إذا كانت الجنحة مر            -.623المادة  
ويجب كذلك أن تكون مسبوقة بشكوى من المتضرر أو تبليغ رسـمي            . إال بناء على طلب النيابة العامة     

  .من سلطة الدولة التي ارتكبت الواقعة فيها إلى السلطة الموريتانية

، وسواء تعلـق األمـر بجنايـة أم        623 إلى   621لحاالت الواردة في المواد      في ا  -.624المادة  
 وفي حالة إدانته أنه قـضى  ،نحة، ال تقع أية متابعة إذا أثبت المتهم أنه قد حكم عليه نهائيا في الخارج   ج

  .العقوبة أو انقضت بمرور الزمن أو حصل على العفو
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كل جريمة يكون عمل من األعمال المميزة ألحـد     الوطني  تراب  ال تعد مرتكبة في     -.256المادة  
  .موريتانياأركانها المكونة لها قد تم في 

جناية أو جنحة ضد أمن الدولة أو زيـف  الوطني تراب ال كل أجنبي ارتكب خارج  -.266المادة  
فاعال أصليا أو شريكا يمكـن أن يتـابع ويحـاكم طبقـا     سواء كان خاتمها أو نقودها الوطنية المتداولة    

  .ى تسليمه لهاللقوانين الموريتانية إذا ألقي القبض عليه في موريتانيا أو حصلت الحكومة عل

 يمكن أن يتابع كل موريتاني يرتكب جنحة أو مخالفة في مجال الغابات أو الريف               -.276المادة  
أو الصيد البحري أو الجمارك أو الضرائب غير المباشرة على تراب إحدى الدول المحادة ويحاكم فـي                

واطنيها لنفس الوقائع المرتكبة    موريتانيا حسب القانون الموريتاني، إذا كانت هذه الدولة تسمح بمتابعة م          
  .في موريتانيا

  .تثبت هذه المعاملة بالمثل قانونا بواسطة االتفاقيات الدولية أو بواسطة مرسوم

 في الحاالت الواردة في هذا الباب تجري المتابعة بناء على طلب النيابـة العامـة             -.286المادة  
  .ض عليهلمحل إقامة المتهم أو آخر مقر معروف له أو مكان القب

للمحكمة العليا، بناء على طلب من النيابة العامة أو األطراف، أن تحيـل القـضية إلـى أقـرب         
  .محكمة لمحل ارتكاب الجريمة

  في الجنايات أو الجنح ضد أمن الدولة الخارجي: الباب الحادي عشر
ألمـن   تقع المتابعة والتحقيق والمحاكمة في الجنايات والجـنح المرتكبـة ضـد ا             -.296المادة  

  .الخارجي للدولة حسب قواعد القانون العام

طبق تحريم نشر المرافعات المتعلقة بالجنايات والجـنح ضـد أمـن الدولـة              ي ال   -.306المادة  
  . من القانون الجنائي على نشر الحكم الصادر78الخارجي المنصوص عليها في المادة 

 اإلدارية لألشـياء والمخطوطـات       يمكن أن يقام بالحجز االحتياطي ولو بالطريق       -.316المادة  
  .والمطبوعات أو غير ذلك من وسائل النشر وذلك بغرض تفادي نشر سر يتعلق بالدفاع الوطني

  في إجراءات التنفيذ: الكتاب الخامس

  في تنفيذ األحكام الجنائية: الباب األول
 المتابعات من أجل    غير أن .  تتابع النيابة العامة واألطراف التنفيذ، كل فيما يخصه        -.326المادة  

  .تحصيل الغرامات والمصادرات تقع من طرف الخزينة العامة باسم وكيل الجمهورية

غيـر أن األجـل     .  يقع التنفيذ بطلب من النيابة العامة عندما يصبح الحكم نهائيـا           -.336المادة  
  . ال يحول دون تنفيذ العقوبة469المخول للمدعي العام في المادة 

الحق في اللجـوء  لدى محكمة االستئناف ن وكيل الجمهورية والمدعي العام  لكل م -.346المادة  
  .ضمان هذا التنفيذوضباط ووكالء الشرطة القضائية من أجل ة وميإلى القوة العم

التي تكون محل نـزاع وتتعلـق بالتنفيـذ إلـى         العارضة  كل األحداث   في   يرجع   -.356المادة  
لمحكمة أيضا أن تصلح األغالط الماديـة المحـضة التـي          هذه ا ل يمكنو. المحكمة التي أصدرت الحكم   

  .تشتمل عليها أحكامها
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 بناء على طلب مـن النيابـة العامـة أو           ، تبت المحكمة وهي في غرفة المشورة      -.366المادة  
 بعد االستماع إلى النيابة العامة ومحامي الطرف إذا طلب ذلك، وإذا اقتضى األمر إلى               ،الطرف المعني 

  .640االحتفاظ بأحكام المادة الطرف نفسه مع 

 الحكم أو القـرار الـصادر فـي         غلبي. يتوقف تنفيذ القرار محل النزاع إذا أمرت المحكمة بذلك        
  .الحدث العارض إلى األطراف المعنيين بعناية النيابة العامة

يمكن أن يعين في كل محكمة والية قاض أو أكثر للقيـام بمهـام قاضـي تنفيـذ        -.637المادة  
  .تالعقوبا

  .يتم تعيين هؤالء القضاة وفقا لإلجراءات المنصوص عليها في النظام األساسي للقضاة

إذا حدث مانع لقاضي تنفيذ العقوبات حال دون قيامه بمهامه يقوم رئيس محكمة الواليـة بتلـك                 
  .المهام أو يعين قاضيا ينوب عنه مؤقتا

ت السجون التابعة لـدائرة محكمـة   يعهد إلى قاضي تنفيذ العقوبات بزيارة مؤسسا    -.638المادة  
  .كل شهر على األقلمرة الوالية التي ينتمي إليها 

يتابع مدى تنفيذ النصوص المتعلقة بتنظيم وتسيير مؤسسات السجون في شأن قانونيـة االعتقـال       
  .وحقوق السجناء ومراقبة سالمة إجراءات التأديب

منه مالحظات يوجهـه إلـى وزيـر    يطلع على سجالت االعتقال ويعد تقريرا عن كل زيارة يض       
العدل ويرسل نسخة منه إلى النيابة العامة لدى محكمة االستئناف والمفتشية العامة لـإلدارة القـضائية                

  .والسجون

يمكن لقاضي تنفيذ العقوبات أن يمسك بطاقات خاصـة بالـسجناء الـذين يتـابع          -.639المادة  
النيابة في ملفهم والقرارات القـضائية   سجل  ورقم  تتضمن هذه البطاقات بيانات حول هويتهم       . وضعيتهم

  .والتأديبية الصادرة في شأنهم ومالحظات القاضي

  .ةالمشروطالعفو والحرية يقدم كذلك اقتراحات حول 

أنه من الضروري االستماع إلى محكوم عليـه     فيها  التي يظهر   الحاالت   في جميع    -.406المادة  
هذا القاضـي  على  و. محل االعتقال الوالية المختص ب  س محكمة   للمحكمة المتعهدة أن تنيب رئي    فمعتقل،  

  . االستماع ويحرر محضرا بذلك، ينيب أحد قضاة المحكمةويقوم باالستماع إلى المعتقل أأن 

إذا وصلت إلى علم وكيل الجمهورية وقائع إثر شكاية أو معلومات تتعلق بمعتقـل علـى ذمـة          و
لى المعتقل ضروريا فإن وكيل الجمهورية يوجه طلبا مـسببا          التحقيق أو ذمة المحكمة وكان االستماع إ      

  .بذلك إلى القاضي المختص الذي عليه أن يستجيب لهذا الطلب
وإذا دعت الضرورة إلى استخراج السجين من أجل االستماع إليه من طرف ضـابط الـشرطة                

أكثر من أربـع وعـشرين   القضائية وفقا لمقتضيات الفقرة السابقة فإن هذا االستخراج ال يمكن أن يدوم  
  .ساعة

 إذا كانت العقوبة المحكوم بها هي اإلعدام تعلم النيابة العامة بهـا وزيـر العـدل              -.416المادة  
  .وال يمكن تنفيذ العقوبة إال بعد رفض العفو. عندما تصبح نهائية

 بكاتـب إذا كان المحكوم عليه يريد أن يدلي بتصريح فإنه يتلقاه أحد قضاة محل التنفيذ مصحوبا                
  .ضبط
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  في االعتقال: الباب الثاني

  في تنفيذ الحبس االحتياطي: الفصل األول
 بمقتضى سند صادر عن السلطة القضائية إالال يمكن حرمان شخص من حريته  -.426المـادة   

قوة الشيء المقضى به صادر عـن  ى لع ر حائزيأمر باعتقاله احتياطيا أو بناء على سند يأمر بتنفيذ قرا       
ية يقضي عليه بعقوبة السجن أو الحبس أو االعتقال أو اإلكراه البدني، مع مراعاة مقتضيات               هيئة قضائ 
  . المتعلقتين بالوضع تحت الحراسة النظرية58 و57المادتين 

  .ال يمكن االعتقال إال بمؤسسات سجنية تابعة لوزارة العدل

 السجن مهما كـان اإلجـراء       إن الحبس االحتياطي للمتهمين ينتج أثره ابتداء من يوم اإليداع في          
  . الذي سبب إدخاله السجن

  .هذه العقوبةمدة إذا حكم بعقوبة الحبس فإن مدة الحبس االحتياطي تخصم من 

الجنائية ووكيـل  رئيس المحكمة    لكل من قاضي التحقيق ورئيس محكمة الجنح أو          -.436المادة  
دة الحبس االحتياطي جميـع األوامـر   أن يعطي في ملدى محكمة االستئناف  الجمهورية والمدعي العام    

  .الضرورية سواء كان ذلك لحاجيات التحقيق أو لغير ذلك من اإلجراءات

 يقضي المتهمون المحبوسون احتياطيا مدة حبسهم االحتياطي في ناحية خاصة من            -.446المادة  
يهم نظام الحبس   يطبق عل يمكن أن   ويعزلون عن المحكوم عليهم، إذا أمكن ذلك، و       . سجن المعتقلين فيه  ال

  .إذا أمر بذلك القاضي المختصالفردي 

  في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية: الفصل الثاني
 يعتقل المحكوم عليهم بعقوبة جنائية أو جنحية أو بسبب المخالفـات فـي نـواح                -.456المادة  

  .مختلفة من مؤسسة السجن إذا أمكن ذلك

لسجون المعدة للعقوبة حسب نوع الجريمة والـسن   يقع توزيع المحكوم عليهم في ا   -.466المادة  
  .والجنس والحالة الصحية والشخصية

 يرغم على العمل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية من أجل وقائع موصـوفة          -.476المادة  
ويقع توزيع محصوالت عمل كل محكوم عليـه حـسب          . بأنها جناية أو جنحة من جرائم القانون العام       

  .مرسومقواعد مقررة ب

  في أحكام مشتركة لمختلف مؤسسات السجون: الفصل الثالث
كل مؤسسة سجن دفتر إيداع للمساجين موقع ومختوم على كل          في   وفرتيجب أن ي   -.486المادة  

  .صفحة منه من طرف وكيل الجمهورية

 اعندما يترتـب علـى هـذ      إحضار  أو  قبض  يلزم كل منفذ لقرار أو حكم إدانة أو أمر إيداع أو            
ير الحبس المؤقت أو أمر إيقاف أو أمر حبس صادرين طبقا للقانون قبل أن يسلم الشخص المكلف                 األخ

  . ي يحملهذ يسجل في السجل األمر النباقتياده إلى مدير السجن أ

  .وعلى مدير السجن أن يسلمه وصال بتسلمه للشخص المعتقل

داع المساجين ملخصا من قـرار  السجن في دفتر إيمدير  وفي حالة التنفيذ اإلرادي للعقوبة يسجل       
  .أو وكيل الجمهوريةلدى محكمة االستئناف أو حكم اإلدانة الذي أرسل إليه من طرف المدعي العام 
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ن ورقم دفتر إيداع المـساجين علـى     يوفي جميع الحاالت يسجل مدير السجن تاريخ دخول السج        
أو وكيـل  لدى محكمـة االسـتئناف   م  األمر إلى المدعي العاا ويوجه فورا هذ   ،ي بعث به إليه   ذاألمر ال 

  .الجمهورية

ويشير دفتر إيداع المساجين أيضا في مواجهة أمر التسليم إلى تاريخ خروج المعتقل وإذا اقتضى               
  .الحريةاألمر القرار أو النص القانوني الذي سبب 

 للمتابعة وعقوبة مرتكـب جريمـة   هتعرضتحت طائلة    ،سجن  ال يجوز لمدير أي    -.496المادة  
قـبض   أن يتسلم أو يعتقل أي شخص إال بمقتضى قرار أو حكم إدانة أو أمر إيداع أو               ،حبس التحكمي ال

 األخير يترتب عليه االعتقال المؤقت أو بأمر إيقاف أو أمر حبس صادرين طبقا              اإذا كان هذ  إحضار  أو  
  .في دفتر إيداع المساجين 648للقانون وبدون أن يقع التسجيل المشار إليه في المادة 

 إذا استعمل أحد المعتقلين التهديد أو السب أو العنف أو خالف النظـام يمكـن أن                 -.506المادة  
 وزيادة على ذلك يمكن أن يتعرض إلى وسائل ضـغط  ،يغلق عليه منفردا في زنزانة معدة لهذا الغرض    

  .في حالة هيجان أو عنف شديد وذلك دون إخالل بالمتابعات التي يمكن أن تقع

لدى ووكيل الجمهورية والمدعي العام     وقاضي تنفيذ العقوبات     التحقيق   قاضي يقوم   -.516المادة  
  .  الواقعة في دائرة اختصاصهمنو مؤسسات السجزيارةبمحكمة االستئناف 

وزيادة على ذلك فإن السجون موضوعة تحت مراقبة لجان المراقبة لمؤسسات الـسجون التـي               
  .يحدد مرسوم تنظيمها وصالحياتها

وفـي الـسجون    .  يحدد أيضا بمرسوم تنظيم مؤسسات السجون ونظامها الداخلي        -.526المادة  
  .لمجتمعفي ام ة دمجهالمحكوم عليهم وتهيئة إعادإصالح المعدة للعقوبات فإن هذا النظام مكون بغرض 

  في الحرية المشروطة: الباب الثالث
سالبة للحرية على حريـة      عقوبة أو أكثر     ءقضايمكن أن يحصل المحكوم عليهم ب      -.536المادة  

  .المجتمعمن أجل إعادة دمجهم في مشروطة إذا برهنوا على حسن سلوكهم وقدموا ضمانات كافية 

أشهر من عقوبتهم إذا كانـت      ) 3(تخصص الحرية المشروطة للمحكوم عليهم الذين قضوا ثالثة         
   .أقل من ستة أشهر إلى نصف العقوبة بالنسبة للحالة العكسية

 من القانون الجنـائي فـإن فتـرة    58 و56حكوم عليهم العائدين حسب مفهوم المواد   وبالنسبة للم 
أشهر وإلى ثلثـي العقوبـة فـي     ) 9(أشهر إذا كانت العقوبة أقل من تسعة        ) 6(د إلى ستة    تاختبارهم تم 

  . الحالة العكسية

وبالنـسبة  . سنة) 15(أما المحكوم عليهم باألشغال الشاقة المؤبدة فإن فترة اختبارهم خمسة عشر            
سنوات من  ) 4(للمحكوم عليهم بعقوبة مؤقتة مصحوبة بالتخليد في السجن فإن الفترة تكون أكثر بأربع              

سـنوات إذا كانـت العقوبـة       ) 6(الفترة المالئمة للعقوبة الرئيسية إذا كانت هذه العقوبة جنحية وبست           
  .جنائية

  . لعدل يختص به وزير اةالمشروطالحرية  إن حق منح -.546المادة 

 مـن   2 رقـم    كشفيحتوي ملف اقتراح الحرية المشروطة على نسخة من قرار اإلدانة وعلى ال           
وملخص من دفتر إيداع المساجين وآراء مدير السجن المعتقـل فيـه المعنـي              العدلية  صحيفة السوابق   
لتـي أصـدرت    اإلدارية التي ارتكبت فيها الجريمة والنيابة العامة لدى المحكمة ا       دائرةباألمر ورئيس ال  

  .اإلدانة ووكيل الجمهورية
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 أن يصحب التمتع بالحرية المشروطة بشروط خاصة وبإجراءات مـساعدة           جوز ي -.556المادة  
  .ومراقبة لتسهيل تالؤم المفرج عنه مع المجتمع والتأكد من ذلك

لتي قرر الحرية المشروطة، إذا اقتضى األمر ذلك، كيفية التنفيذ والشروط ا          م يحدد   -.566المادة  
  .منحت بها أو استمرت بمقتضاها وكذلك طبيعة ومدة إجراءات المساعدة والمراقبة

بـين أو مخالفـة للـشروط أو عـدم     ة بسبب سوء السلوك ال وفي حالة إدانة جديد   -.576المادة  
مراعاة اإلجراءات المذكورة في قرار منح الحرية المشروطة فلوزير العدل أن يرجع في قـراره بعـد                 

  .ة اإلدارية التي يقطن فيها المفرج عنه ووكيل الجمهوريةدائر رئيس الاستطالع رأي

وفي حالة االستعجال فإن للسلطة اإلدارية أو القضائية للمكان الذي يوجد فيه المفـرج عنـه أن                 
  .تأمر مؤقتا باإليقاف بشرط أن تخبر فورا وزير العدل

طة كل المدة الباقية والتـي كـان   يقضي المحكوم عليه بعد الرجوع في قرار منح الحرية المشرو  
عليه أن يقضيها قبل الحرية المشروطة وذلك باإلضافة إلى كل عقوبة جديدة يمكن أن يتعرض لها، إذا                 

  .اقتضى األمر ذلك، ومع ذلك فإن المدة التي قضاها في حالة إيقاف مؤقت تعتبر في تنفيذ عقوبته

نقضاء العقوبة فإن الحرية المشروطة تصبح      إذا لم يقع الرجوع في قرار الحرية المشروطة قبل ا         
  .نهائية وفي هذه الحالة فإن العقوبة تعتبر منتهية ابتداء من يوم منح الحرية المشروطة

  ف التنفيذوقفي : الباب الرابع
والمحاكم األخرى في حالة الحكم بالحبس أو الغرامة إذا         االستئناف   يجوز لمحكمة    -.586المادة  

 قد سبق الحكم عليه بالحبس لجناية أو جنحة من جرائم القانون العام أن تأمر فـي      لم يكن المحكوم عليه   
  .قف تنفيذ العقوبة األصليةوحكمها أو قرارها نفسه بتعليل خاص ب

التنفيذ بشروط خاصة وبإجراءات مساعدة ومراقبة تهدف إلـى تـسهيل           وقف  يمكن أن يصحب    
  .المجتمع والتأكد من ذلكدمج المدان في إعادة 

 تعتبر اإلدانة كأن لم تكن إذا لم تصدر ضد المحكوم عليه بعد ذلك خـالل مهلـة                  -.596لمادة  ا
خمس سنوات من تاريخ الحكم أو القرار أية متابعة ترتبت عليها اإلدانـة بـالحبس أو بعقوبـة أشـد                    

تنفيـذ  الوقف الرتكاب جناية أو جنحة من جرائم القانون العام وبشرط أن ال ترجع المحكمة التي منحت    
   .658عنه بسبب مخالفة الشروط وعدم مراعاة اإلجراءات المقررة في المادة 

  .وفي حالة إدانة جديدة تنفذ العقوبة األولى دون أن تجب الثانية

التنفيذ إلى دفع مصاريف القضية والتعويضات كما ال يمتد أيضا آلي           وقف   ال يمتد    -.606المادة  
  . لناتجة عن حكم اإلدانةالعقوبات التبعية أو عدم األهلية ا

ومع ذلك فإن العقوبات التبعية وعدم األهلية يوقف أثرها من اليوم الذي يصير فيه حكم اإلدانـة                 
  .659كأن لم يكن تطبيقا ألحكام المادة 

 أن  586محكمة بعد النطق بقرار اإلدانة الواردة فـي المـادة           ال يجب على رئيس     -.616المادة  
 وأنه فـي حالـة إدانـة    659التنفيذ يمكن أن يرجع فيه كما قيل في المادة    وقفينذر المحكوم عليه أن     

  . من القانون الجنائي52 و51جديدة فإنه يتعرض لعقوبات العود طبقا للمادتين 
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  في التحقق من هوية األشخاص المحكوم عليهم : الباب الخامس
ن كانـت  ألـة أخـرى    إذا حدث بعد هروب متابع تم إمساكه أو حصل في أية حا      -.626المادة  

. هوية المحكوم عليه محل نزاع يفصل في هذا النزاع وفق القواعد المقررة في مادة اشـكاالت التنفيـذ             
  .غير أن الجلسة تكون علنية

فإذا أثير النزاع في ذلك أثناء سير وبمناسبة متابعة جديدة بتت فيـه المحكمـة المتعهـدة بهـذه                   
  .المتابعة

  يبدنفي اإلكراه ال: الباب السادس
 تنفذ مباشرة عن طريق اإلكراه البدني القرارات واألحكام واألوامر التنفيذية التـي        -.636المادة  

تقضى باإلدانة بغرامة أو رد أو تعويضات أو مصاريف لصالح الدولة في مادة الجنايات أو الجـنح أو                  
األمر باإليـداع فـي     المخالفات بدون إنذارات مسبقة بعناية وكيل الجمهورية الذي يصدر في نسختين            

  .السجن ضد كل محكوم عليه لم يسدد اختيارا حسب الظروف المحددة في المادة التالية

  . غير أن اإلكراه البدني ال يمكن أن يطبق في مادة الجريمة السياسية

المحاكم المكلفة بتطبيق العقوبات أن تقوم بنفسها بكل التمييزات الضرورية في هـذا             يجب على   و
  . مع إمكانية االستئنافالصدد وذلك

ال يمكن تطبيق اإلكراه البدني من أجل الحصول على المصاريف القضائية إذا كان مقـدارها ال                
  . أوقية ولم يحكم بأية غرامة)6000(ستة آالف يتجاوز 

 يجب على المحكوم عليه أن يسدد الدين الذي عليه لعون الخزينـة العامـة فـي                 -.646المادة  
وعلى رئيس المحكمة التي حكمت بإدانـة       . ن اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا      ظرف شهرين ابتداء م   

  . المحكوم عليه أن يشعر المتهم في الجلسة بالمهلة المخولة له ليسدد ما عليه

نسخ مطابقة لألصل مـن     ) 3(وقبل أن يتقدم المحكوم عليه إلى عون الخزينة العامة يتلقى ثالث            
. محكمة تشتمل على جميع اإلدانات المالية بما فيها حقـوق التـسجيل           الضبط   كتابة   منملخص القرار   

  . المدني المحكوم له بالتعويض إذا طلب ذلكطرفوتسلم نسخة مماثلة لل

بعد أن يـشير    له  ة الذي يتسلم النسخ الثالث من المحكوم عليه إحداها          وميمعون الخزينة الع  يرد  
لمحكمة مع وصل المبلغ الذي دفـع مـسبقا أو األجـل            اضبط  لى الدفع ويرسل الثانية إلى كتابة       إفيها  

  . الموافق عليه ويحتفظ بالثالثة لتكون دليال على ما تسلم

إلى النيابة العامة النسخ التي لـم       الضبط  وبعد انقضاء مهلة الشهرين المذكورة أعاله يحيل كاتب         
ـ           سبة لهـم اإلشـعار بالـدفع    يسحبها األطراف ونسخة جديدة تتعلق بالمحكوم عليهم الذين لم يتسلم بالن

  .663المنصوص عليه في هذه الفقرة، وذلك للقيام باإلكراه البدني طبقا للمادة 

لألطراف الذين يرغبون في التخلص مما عليهم قبل أن تـصبح اإلدانـة نهائيـة أن يـستعملوا                  
  .اإلجراء المقرر في الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة

المحكمة والمشار فيها على الدفع، عند االقتـضاء، محـل          ضبط  ى كتابة   تحل النسخة الموجهة إل   
  .النصوص التنظيميةاإلشعار بدفع الغرامة المقرر في 

 تنفذ القرارات واألحكام التي تحتوي على إدانات لصالح األفراد من أجل تعويض             -.656المادة  
هم طبقا لـنفس األشـكال وطـرق    عن الجنايات والجنح والمخالفات التي ارتكبت إضرارا بهم بطلب من  

  . اإلكراه البدني في األحكام التي تقضي بإدانات لصالح الدولة
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  .ات المدنيةنوالتبليغات الواقعة بعناية النيابة العامة صالحة أيضا فيما يتعلق باإلدا

 يتعلـق أيـضا بـدفع       664إن اإلنذار الذي يوجه للمدين والمقرر في الفقرة األولى من المـادة             
  . ات المحكوم بها لصالح األفراداإلدان

عند انقضاء أجل الشهرين المقرر في الفقرة األولى المشار إليه أعاله فإن للطـرف المـدني أن                 
مـع مقـدار اإلدانـات الـصادرة     مدتـه   تناسب  تاإليداع في السجن    ب اأمريطلب من وكيل الجمهورية     

  .لمصلحته أو البعض الباقي منها

شهر على األكثر على هذه الطلبات وذلك ابتداء         يجيب في ظرف  يجب على وكيل الجمهورية أن      
  . من يوم وصولها له

في الحالة التي تكون فيها اإلدانات صادرة        665 إلى   663 المواد   قتضيات تطبق م  -.666المادة  
  .من المحاكم المدنية لصالح طرف متضرر لتعويض جريمة معترف بها من طرف المحكمة الجزائية

  :مدة اإلكراه البدني كما يليرتب ت -.676المادة 

ألـف  يـوم لكـل     :  أوقية )20000(عشرين ألف   إذا كان مجموع اإلدانات المالية أقل من         •
  أشهر؛) 3( أوقية على أن ال يقل ذلك عن يوم تام وال يزيد على ثالثة )1000(

ـ    )20000(عشرين ألف   إذا كان مجموع اإلدانات المالية يبلغ أو يتجاوز          • ل  أوقية ولكنه يق
يومـا لكـل    ) 15( عشر   ةأشهر وزيادة على ذلك خمس    ) 3( أوقية، ثالثة    )200000(مأتي ألف   عن  

 أوقيـة   )20000(عـشرين ألـف      أوقية ويزيـد علـى       )10000(عشرة آالف   جزء كامل مقداره    
  المذكورة؛ 

سنة وزيـادة  :  أوقية)200000(مأتي ألف إذا كان مجموع اإلدانات المالية يبلغ أو يتجاوز      •
ن ال  أ أوقية على    200000 أوقية زيادة على     100000ك ثالثة أشهر لكل جزء كامل مقداره        على ذل 

  .يزيد ذلك على ثالث سنوات

 شخاص الذين تقل أعمارهم عن ثمـاني       ال يمكن أن يطبق اإلكراه البدني على األ        -.686المادة  
ـ الذين دخلـوا    لي المتابعة وال على     إسنة كاملة وقت ارتكاب الواقعة التي أدت        ) 18( ةعشر ي سـن   ف

  .وقت اإلدانة وذلك دون اإلخالل بتطبيق المادة التالية) 70(السبعين 

 ينقص أيضا إلى النصف بالنسبة للمحكوم عليهم الذين يثبتون عـسرهم بتقـديمهم           -.696المادة  
  . دون أن يقل مقداره عن أربع وعشرين ساعة537للشهادتين المقررتين في المادة 

مكن أن يطبق اإلكراه البدني على الزوجين في آن واحد ولو للحصول علـى               ال ي  -.706المادة  
  .مبالغ تتعلق بإدانات مختلفة إذا كان في ذلك ضرر خطير على األسرة

لمدين المعتقل  لـسبب      للمدين الذي أوقف أو دخل الحبس بسبب اإلكراه البدني وا          -.176المادة  
  . لمحل اإليقاف أو االعتقالالوالية ة  إلى رئيس محكماا الرجوع في شأنهمآخر أن يطلب

إذا كانوا موجودين في محل المحكمة يقتادون فورا إلى رئيسها وفـي الحالـة العكـسية توجـه                
  .طلباتهم فورا إليه بأسرع طريق

فصل طبقا  على المحكمة المختصة لت   عند االقتضاء اإلحالة    ما لم ير    ر استعجالي،   أمب الرئيس   بتي
  .  636و 635رة في المادتين لألشكال والشروط المقر
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 إذا لم يطلب المدين الموقوف الرجوع إلى الرئيس في شأنه أو إذا أمـر الـرئيس             -.276المادة  
بعدم اعتبار طلبه عند الرجوع إليه يقام باإليداع في السجن حسب الشكليات المشار إليها أعـاله لتنفيـذ          

  .العقوبات السالبة للحرية

يكـون  وعنـد اإلمكـان      ،كراه البدني بالحبس في السجون العاديـة      اإلتنفيذ   يقع   -.367المادة  
  .في ناحية خاصة من السجنالمعنيون به 

ما يصدر قرار اإليداع في السجن ضد المدين المعتقل لتنفيذ عقوبة سـالبة للحريـة فـإن                  وعند
 ةو المـشروط اإلكراه البدني يقع في نفس مؤسسة السجن ابتداء من التاريخ المحدد للحريـة النهائيـة أ          

  . خالف ذلك671وهو يبت طبقا للمادة الوالية  إال إذا قرر رئيس محكمة ،للمعنى

 لألشخاص المنفذ ضدهم اإلكراه البدني أن يتداركوا أو يوقفوا أثره إمـا بـدفع أو               -.476المادة  
  .إيداع مبلغ كاف للوفاء بديونهم

 فإنه يمكن طلب اإلكراه البدني مـن  675 إذا كان الدفع الكامل لم يقع ومع االحتفاظ بأحكام المادة   
  . جديد للمبلغ الباقي

 إذا ما انتهى اإلكراه البدني لسبب ما فال تجوز مباشرته بعد ذلك ال من أجل الدين                 -.576المادة  
نفسه وال من أجل األحكام السابقة لتنفيذه ما لم تكن هذه األحكام تستلزم بسبب مجمـوع مبالغهـا مـدة             

 وفي هذه الحالة يتعين دائما إسقاط مدة الحبس        .مدة التي تم تنفيذها على المحكوم عليه      إكراه أطول من ال   
  . األول من اإلكراه الجديد

  . يطبق على المدين المعتقل نفس النظام المطبق على المحكوم عليه-.676المادة 

التي أجـري   ال يعفى المحكوم عليه الذي تعرض لإلكراه البدني من مبلغ اإلدانات    -.776المادة  
  .بسببها اإلكراه البدني

 ال يجوز القبض على المحكوم عليه باإلكراه البدني وحبسه في اإلدانات المدنيـة              -.867المادة  
  :إال بعد

  أيام؛) 10(أن يوجه إليه تنبيه بالوفاء ويظل بغير جدوى لمدة تزيد على عشرة  -1

 .أن يقدم طلب بحبسه من طرف خصمه المتابع له -2
لى هذين المستندين يوجه وكيل الجمهورية األوامر الالزمة إلى القوة العموميـة            وبعد االطالع ع  

بالقبض على المنفذ عليه اإلكراه البدني، وتنفذ هذه األوامر وفقا للـشروط المقـررة لتنفيـذ األوامـر                  
  .بالقبض

  في سقوط العقوبة: الباب السابع
ر في المـادة الجنائيـة  بمـرور          بها بموجب قرار صاد    حكوم تسقط العقوبات الم   -.796المادة  

غير أن سـقوط العقوبـة   . سنة كاملة ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه هذا القرار نهائيا     ) 20(عشرين  
  .هذا ال يطبق على عقوبات القصاص والدية

 بها بمقتضى قرار أو حكم صادر فـي المـادة الجنحيـة     حكوم تسقط العقوبات الم   -.086المادة  
  . ات كاملة ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه هذا القرار أو الحكم نهائياسنو) 5(بمرور خمس 

 بقرار أو حكم صادر في مـادة المخالفـات بمـرور          محكوم بها  تسقط العقوبات ال   -.186المادة  
  . سنتين كاملتين ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه هذا القرار أو الحكم نهائيا
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  . 680بب مخالفة مرتبطة بجنحة تسقط طبقا ألحكام المادة غير أن العقوبات المحكوم بها بس

 ال يمكن بحال من األحوال أن يقبل للمحكوم علـيهم غيابيـا أو الـذين سـقطت                  -.286المادة  
  . عقوبتهم بمرور الزمن أن يتقدموا لقضاء عقوبتهم الغيابية

صادرة في  نهائية   أحكام   اإلدانات المدنية التي تقضي بها قرارات أو      بالتقادم   تسقط   -.386المادة  
  .مادة الجنايات أو الجنح أو المخالفات حسب القواعد المقررة في القانون المدني

   العدليةفي صحيفة السوابق: الباب الثامن
ألشخاص المولـودين فـي دائـرة       النسبة ل ، ب والية تتلقى كتابة ضبط كل محكمة       -.486المادة  

السوابق العدليـة   صحيفة  كشفا ب  سجالت الحالة المدنية،     ، وبعد التحقق من هويتهم من خالل      اختصاصها
  :تحتوي علىالتي " 1 رقم بطاقةال"المسماة 

اإلدانات الحضورية والغيابية التي لم يطعن فيها بالمعارضة والصادرة في جناية أو جنحة              . 1
  من أي محكمة جزائية بما في ذلك اإلدانات المصحوبة بوقف التنفيذ؛

رارات التأديبية إذا ترتب عليها أو نص فيهـا علـى التجريـد مـن              القاألحكام القضائية و   . 2
  األهلية؛

  األحكام المقررة إلشهار اإلفالس أو التسوية القضائية؛ . 3

  قرارات اإلبعاد المتخذة ضد األجانب؛  . 4

  . كل األحكام الصادرة بسقوط الوالية األبوية أو بسحب كل أو بعض الحقوق المتعلقة بها . 5

 حسب ترتيب الحروف الهجائية وفيما يخص كل شـخص          1طاقات رقم   ترتب الب  -.586المادة  
  .حسب تاريخ اإلدانة والحكم

على العفو واسـتبدال العقوبـة بـأخرى أو        السوابق العدلية   صحيفة   من   1رقم  البطاقة  يشار في   
ولى وعلى قرارات الحرية المشروطة أو الرجـوع        األدانة  اإلتنفيذ عقوبة   وقف  تخفيفها وعلى قرارات    

ا وعلى قرارات تعليق العقوبات وعلى قرارات رد االعتبار وعلى القرارات الخاصة بإلغاء تعليـق               فيه
  .قرارات اإلبعاد وكذلك تاريخ انتهاء العقوبة وسداد الغرامة

المتعلقة باإلدانات التي محيـت     العدلية التسجيالت   صحيفة السوابق   من   1رقم   بطاقةالسحب من   ي
  . لقرار مصحح لصحيفة السوابقبالعفو العام أو عدلت طبقا 

خاصة تتعلق باألشـخاص    العدلية  سوابق  الصحيفة  كشف ل وزارة العدل    في   مسك ي -.686المادة  
  .المولودين في الخارج أو المجهول محل ميالدهم

  : حتوي علىيالخاص ا الكشف وهذ

   التي وضعتها السلطات الموريتانية لهؤالء األشخاص؛ 1 رقم بطاقةال . 1

لـدى محكمـة     المتعلقة بهؤالء األشخاص والتي يطلبهـا المـدعي العـام            2 رقم   بطاقةال . 2
من صحيفة السوابق المركزية للدولة التي ينتمي إليها هؤالء األشـخاص أو مـن كتابـة           االستئناف  

  .   محكمة محل ميالدهمضبط 

 طبقـا لمـا   البطاقات  أن يسلم نسخا أو كشوفا من هذه        رئيس المصلحة المختصة بالوزارة     يمكن ل 
  .693 إلى 689ورد في المواد 
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كـشف مـن    نسخة من كـل     لدى محكمة االستئناف     توجه بواسطة المدعي العام      -.786المادة  
 إذا نصت اتفاقيـات دوليـة علـى    ي إلى السلطات القضائية للدولة التي ينتمي إليها المعن     1رقم  البطاقة  

  . ذلك

قرارا يترتـب عليـه     تتضمن  نت  إذا كا  1رقم  للبطاقة  كشف   توجه نسخة من كل      -.886المادة  
الحرمان من حقوق االنتخاب إلى السلطة اإلدارية لمقر الشخص المحكوم عليه لكي تتمكن هذه الـسلطة    

  . من تصحيح قوائم االنتخاب

 كـشفا كـامال مـن    2رقـم  بطاقـة  المسماة ال السوابق العدلية   صحيفة  في   يكتب   -.896المادة  
  .  المتعلقة بنفس الشخص1صحيفة رقم ال

  :  إلى2رقم البطاقة تسلم 

  السلطات القضائية؛ •

اإلدارات العمومية التي قدمت لها طلبات للخدمة العامة أو مقترحـات تتعلـق بـالميزات                •
الشرفية أو لتقديم عرض في مزايدة في أشغال تموينات عمومية أو بغرض متابعة تأديبية أو لفـتح                 

  مدرسة خاصة؛

رين سنويا للخدمة العسكرية أو الشبان الذين يطلبون        السلطات العسكرية فيما يتعلق بالمأمو     •
  االلتحاق بالجيش؛

  .للسلطات المختصة في حالة المنازعة في ممارسة الحقوق االنتخابية  •

 المسلمة في حالة نزاع يتعلق بالتسجيل على قوائم االنتخاب ال تحتوي إال على              2رقم  البطاقة  إن  
  .ممارسة حق االنتخابمجال في القرارات التي يترتب عليها عدم األهلية 

  .   عبارة ال شيء2رقم البطاقة في صحيفة السوابق تكتب في كشف وجد يإذا لم 

 عن اإلدانات من أجل عقوبات سالبة للحرية بـسبب          ا كشف 3رقم  تتضمن البطاقة    -.096المادة  
   .جناية أو جنحة

 اإلدانات المشار إليها فيمـا  وال يقيد فيها إال. موضوعهاهو صراحة أن هذا البطاقة وتوضح هذه   
 إال إذا صدر حكـم جديـد يجـرد          ، والتي لم يمحها رد االعتبار ولم تكن مصحوبة بوقف التنفيذ          ،تقدم

  . المعني من االستفادة من وقف التنفيذ

أن يطلبها، وال تسلم للغيـر  السوابق العدلية صحيفة من   3رقم   لبطاقةايمكن للشخص الذي تعنيه     
  .وال بأي حال من األح

 إذا تبين لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق أثناء مرافعة ما أن شخـصا أديـن                -.196المادة  
وهو يحمل هوية كاذبة أو انتحل حالة مدنية، يقام مباشرة وعلى الفور بالتصحيحات الضرورية بعنايـة                

  .وكيل الجمهورية وذلك قبل ختم المرافعة

يبلـغ الـرئيس    . س المحكمة التي أصدرت الحكم    يطلب التصحيح بواسطة عريضة تقدم إلى رئي      
  . العريضة إلى النيابة العامة ويعين قاضيا إلعداد تقرير

  .  ويصدر الحكم في غرفة المشورةرافعةتقع الم

  .يمكن للمحكمة أن تأمر باستدعاء الشخص موضوع اإلدانة

صاريف إذا كان قـد     إذا قبلت العريضة يتحمل الشخص الذي كان سببا للتقييد المعترف بكذبه الم           
  .أو إذا كان معسرا تتحمل الخزينة العامة المصاريفاألخرى  للقضية وفي الحالة ياستدع
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. أن يتصرف بنفس الشكل   عدلية  كل شخص يرغب في تصحيح تقييد موجود في صحيفة سوابق           ل
  .وفي حالة رفض العريضة فإن الطالب يحكم عليه بالمصاريف

متعلق برد االعتبار بقوة القانون أو بصعوبات يثيرها تفـسير          يطبق نفس اإلجراء في حالة نزاع       
  .686قانون العفو العام حسب منطوق الفقرة الثانية من المادة 

 وعلـى   196 إلـى    856 تحدد بمرسوم اإلجراءات الالزمة لتنفيذ المـواد مـن           -.296المادة  
  من صـحيفة الـسوابق   3 و2 و1 رقم بطاقاتالخصوص الشروط التي بمقتضاها تعد وتطلب وتسلم ال      

  .العدلية

 كل من اتخذ اسم غيره في ظروف تضمنت أو كان من شأنها أن تتـضمن تقييـد         -.396المادة  
 اإلدانة في صحيفة السوابق يحكم عليه بعقوبة من ستة أشهر إلى خمس سنوات من الحبس وبغرامة من                

متابعات التي قد يتعرض لها      أوقية وذلك دون إخالل بال     )1000000(مليون  إلى   )40000( أربعين ألف 
  .من أجل التزوير

فور انتهاء العقوبة المستحقة من أجـل الجريمـة التـي     بها في هذا المجال      حكومالم العقوبة   نفذت
  .بموجبها وقع انتحال االسم

يعاقب بالعقوبات المقررة في الفقرة األولى كل من تسبب عمدا في تسجيل إدانـة فـي صـحيفة                 
  .متهم وذلك بتصريحات كاذبة تتعلق بالحالة المدنية لهذا المتهمسوابق شخص آخر غير ال

من صحيفة سوابق شخص آخر باستعماله اسما كاذبـا      كشف   كل من تحصل على      -.496المادة  
إلى  )20000(عشرين ألفا   أو صفة كاذبة يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى عشرين يوما وبغرامة من              

  .أوقية )200000(مأتي ألف 

نفس العقوبات من أدلى بمعلومات عن هوية خيالية وسببت أو كان من شأنها أن تـسبب                يعاقب ب 
  . العدلية صحيفة السوابقفيتقييدات خاطئة 

  في رد االعتبار للمحكوم عليهم : الباب التاسع
 يجوز رد اعتبار كل شخص محكوم عليه بسبب جناية أو جنحـة مـن محكمـة                 -.569المادة  

  .موريتانية

  .ة وما نجم عنها من فقد األهليةعتبار في المستقبل كل آثار اإلدانة العادلويمحو رد اال

  .ويعاد االعتبار إما بحكم القانون أو بقرار من غرفة االتهام

 يرد االعتبار بقوة القانون للمحكوم عليه الذي لم يصدر عليه خالل المهل اآلتـي               -.669المادة  
  : رى أكثر منها جسامة الرتكاب جناية أو جنحةبيانها حكم جديد بعقوبة الحبس أو عقوبة أخ

 اعتبارا من يـوم سـداد الغرامـة أو          :سنوات) 5(بالنسبة لعقوبة الغرامة بعد مهلة خمس        . 1
  انتهاء اإلكراه البدني أو سقوط العقوبة بمرور الزمن؛

 بعـد مهلـة   :أشهر) 6(بالنسبة للحكم مرة واحدة بعقوبة الحبس الذي ال تتجاوز مدته ستة             . 2
  سنوات اعتبارا من انتهاء العقوبة أو بسقوطها بمرور الزمن؛) 10(عشر 

بالنسبة للحكم مرة واحدة بعقوبة الحبس الذي ال تتجاوز مدته سنتين أو بعقوبات متعددة ال                . 3
   بعد مهلة خمس عشرة سنة تحسب كما تقدم في الفقرة السابقة؛  :يتجاوز مجموعها سنة واحدة
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بة الحبس لمدة تزيد على سـنتين أو بعقوبـات متعـددة ال             بالنسبة للحكم مرة واحدة بعقو     . 4
  .  بعد مضي مهلة عشرين سنة تحسب بالطريقة نفسها:يتجاوز مجموعها سنتين

  . في مجال تطبيق األحكام السابقةواحدة ها بمثابة عقوبة دمجوتعتبر العقوبات التي أصدر أمر ب

  . فو يقوم مقام تنفيذها الكلي والجزئيكما أن اإلعفاء الكلي أو الجزئي من العقوبة بطريق الع

 ال يجوز أن يرفع إلى القضاء طلب رد االعتبار في حياة المحكوم عليه إال منـه،                 -.769المادة  
وفي حالة وفاته وإذا كانت الشروط القانونية قد تمت يجـوز  . فإذا كان محجورا عليه فمن نائبه القانوني      

 إن لهم أيضا أن يتولوا تقديم الطلب ولكن في ظرف سـنة         لزوجه أو أصوله أو فروعه تتبع الطلب، بل       
  .اعتبارا من الوفاة

يتعين أن يشمل طلب رد االعتبار مجموع العقوبات الصادرة التي لم يحـصل مجموعهـا عـن                 
  .طريق رد اعتبار سابق أو بصدور عفو شامل

نـسبة للمحكـوم     ال يجوز تقديم طلب برد االعتبار إال بعد مهلة خمس سنوات بال            -.869المادة  
  .عليه بعقوبة جنائية وثالث سنوات بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبة جنحية

تبدأ هذه المهلة بالنسبة للمحكوم عليهم  بغرامة من اليوم الذي تصبح فيه اإلدانة غير قابلة للطعن                 
  . وبالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية من يوم اإلفراج عنهم نهائيا

في حالة عـود قـانوني أو       المدانون الموجودون    ال يجوز أن يطلب رد االعتبار        -.699المادة  
الذين، بعد أن حصلوا على رد االعتبار، استحقوا إدانة جديدة أو الذين حكم عليهم حضوريا أو غيابيـا                  
بعقوبة جنائية سقطت بمرور الزمن قبل تنفيذها إال بعد مضي عشر سنوات ابتداء من إطالق الـسراح                 

  . قوط العقوبة بمرور الزمنأو س

بيد أن العائدين الذين لم يقضوا أية عقوبة جنائية والمردود إليهم اعتبارهم الذين لم يـستحقوا إال                 
  . الحكم بعقوبة جنحية يمكنهم أن يطلبوا رد االعتبار بمضي ستة أعوام من تاريخ إطالق سراحهم

مـن  من تقادم العقوبـة، إذا قـدم        ملة  أعوام كا ) 6(يقبل أيضا طلب رد االعتبار بعد مضي ستة         
  . المحكوم عليهم حضوريا أو غيابيا بعقوبات جنحية تقادمت قبل تنفيذهاطرف 

يجب على المحكوم عليهم حضوريا أو غيابيا الذين سقطت عقوبتهم بمرور الزمن زيـادة علـى                
 العقوبة بمرور الـزمن  الشروط التي ستذكر فيما بعد أن يبرهنوا على أنهم لم يستحقوا أثناء مهلة سقوط       

  . أية إدانة من أجل وقائع موصوفة بأنها جنايات أو جنح وأن سلوكهم في هذه المهلة كان حسنا

 يتعين على المحكوم عليه فيما عدى حالة سقوط العقوبة بمرور الزمن أن يثبـت               -.070المادة  
م ما يثبت ذلك    دفإن لم يق  . ك والتعويضات أو إعفاءه من ذل     اتقيامه بسداد المصاريف القضائية والغرام    

تعين عليه أن يثبت أنه قضى مدة اإلكراه البدني المحددة قانونا أو أن الطرف المتضرر قد تخلى عـن                   
  .التنفيذ بهذه الوسيلة

ـ فإذا كان محكوما عليه لإلفالس بطريق التدليس فعليـه أن يثبـت أنـه و               ى ديـون التفليـسة   فّ
  . ومصاريفها وما يثبت إبراءه من ذلك

مع ذلك إذا أثبت المحكوم عليه عجزه عن أداء المصاريف القضائية جاز له أن يسترد اعتبـاره        و
  .حتى في حالة عدم دفع هذه المصاريف أو جزء منها

وفي حالة اإلدانة على وجه التضامن يمكن أن يرد االعتبار ولو لم يسدد الطالب إال نصيبه مـن                  
  .المصاريف القضائية أو التعويضات أو الدين
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إذا لم يمكن العثور على الطرف المتضرر أو امتنع من استالم المبلغ المستحق األداء أودع هـذا                
  . المبلغ في صندوق الودائع واألمانات كما يقع في مجال عروض السداد واإليداع

فإن هـذا   لتسلم المبلغ المودع    ) 15(عشر يوما   خمسة  وإذا لم يتقدم الطرف المتضرر في ظرف        
  . بمجرد طلبهلمودع المبلغ يعاد ل

فـإن   إذا حدث بعد ارتكاب الجريمة أن أدى المحكوم عليه خدمات جليلة للـبالد               -.170المادة  
  .متعلق بتنفيذ العقوبةوال بشرط طلب رد االعتبار ال يتقيد بأي شرط زمني 

وفي هذه الحالة يمكن أن يمنح رد االعتبار ولو كانت المصاريف والغرامـة والتعويـضات لـم                 
  . تسدد

  . يوجه المحكوم عليه طلب رد االعتبار إلى وكيل الجمهورية لمحل إقامته الحالي-.270المادة 

  : ويذكر بدقة في هذا الطلب

  تاريخ الحكم باالدانة؛ . 1

  . األماكن التي أقام بها المحكوم عليه منذ إطالق سراحه . 2

لف األماكن التـي     في مخت  ضرورية يقوم وكيل الجمهورية بجمع كل المعلومات ال       -.370المادة  
  .  كان المحكوم عليه مقيما فيها

  : يستحصل وكيل الجمهورية على-.470المادة 

  نسخة من أحكام اإلدانة؛ . 1

ملخصا من سجل اإليداع في األماكن التي قضيت فيها العقوبة يثبت كيـف كـان سـلوك                  . 2
  المحكوم عليه؛

  . من صحيفة السوابق2 رقم كشفال . 3

هذه األوراق مصحوبة برأيه إلى المـدعي العـام لـدى    رية وكيل الجمهو حيل ي-.570المـادة   
  . لدى نفس المحكمةطلب من المدعي العامناء على باالستئناف تتعهد محكمة . االستئنافمحكمة 

  .مذكرة مكتوبة وسائر المستندات الالزمةاالستئناف يجوز للطالب أن يقدم مباشرة إلى محكمة 

هي في غرفة المشورة في ظرف شهرين بعد إبـداء          ، و االستئناف تفصل محكمة    -.670المادة  
  . لدى نفس المحكمةطلبات المدعي العام

  . في حالة رفض  الطلب ال يجوز تقديم طلب جديد قبل انقضاء مهلة سنتين-.770المادة 

 يشار بهامش األحكام الصادرة بالعقوبة، وفي صحيفة السوابق القـضائية، علـى             -.870المادة  
  .االعتبارالقرار الصادر برد 

  .إلى اإلدانةالعدلية  من صحيفة السوابق 3رقم الكشف وفي هذه الحالة ال يشار في 

يجوز لمن يرد إليه اعتباره أن يحصل بدون مصاريف على نسخة من القـرار الـصادر بـرد                  
  .ةعدلياالعتبار، ونسخة من صحيفة السوابق ال

للمستقبل كل أنواع عدم األهليـة النـاجم    يمحو رد االعتبار اإلدانة وينهي بالنسبة        -.097المادة  
  .عنها
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  في المصاريف القضائية: الباب العاشر
المعروفة بتسمية المصاريف التي تنفـق فـي         المصاريف القضائية    بمرسومحدد  ت -.071المادة  

  . والمخالفات والجنحاتيمجال الجنا

عن والـشروط التـي     ويحدد هذا المرسوم تعريفتها وطريقة تحصيلها وتسديدها ويحدد طرق الط         
يجب استكمالها من األطراف المستفيدين وبصفة عامة يعالج كل المـسائل ذات الـصلة بالمـصاريف                

  .القضائية في مجال الجنايات والجنح والمخالفات

  أحكام عامة
 كل اآلجال المنصوص عليها في هذا القانون المعبر عنهـا باأليـام والـشهور أو      -.171المادة  

ات المدنية والتجارية   ءراج من قانون اإل   438و 437ال كاملة، وتطبق أحكام المادتين      السنوات تعتبر آجا  
 .واإلدارية

 


