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تقـديـم

مدير عام املعهد

القاضي د.جمال السميطي

يحتل  الع�ضر احلديث  الت�ضريع يف  اأ�ضبح  لقد 

اإطار م�ضادر القانون، فاأغلب  مكانة مرموقة يف 

امل�ضدر  فهو  عليه،  تعتمد  املــتــطــورة  املجتمعات 

القا�ضي  اإن  اإذ  القانونية،  للقاعدة  العام  الأ�ضلي 

اإىل  لــلــو�ــضــول  اأوًل  اإلــيــه  يــلــجــاأ  اأن  عــلــيــه  يــتــعــني 

اأن يعدل  النزاع، فال ميكنه  التي حتكم  القاعدة 

اإّل يف حالة عدم  امل�ضادر الأخــرى  اإىل باقي  عنه 

وجود قاعدة فيه اأو اإذا اأحال هو على م�ضدر اآخر.

ويف املـــجـــال اجلــنــائــي ُيــعــد الــتــ�ــضــريــع املــ�ــضــدر 

ال�ضرعية،  مــبــداأ  اإىل  ا�ضتناداً  للتجرمي  الوحيد 

ويف جمـــال الإجـــــــراءات اجلــزائــيــة يــوجــد اأيــ�ــضــاً 

مبداأ  على  تقوم  التي  الإجرائية  ال�ضرعية  مبداأ 

بحكم  اإدانــتــه  تثبت  املتهم حتى  بـــراءة  افــرتا�ــص 

تقييد  اأي  الإجـــــراءات  قانونية  ومــبــداأ  ق�ضائي 

امل�ضرع  ي�ضعها  التي  والأ�ض�ص  بالنظم  ال�ضلطات 

اأثناء قيامها باأعمالها.

يوجب  الــذي  الد�ضتورية  ال�ضرعية  ومبداأ 

ــداول  ــات اأثـــنـــاء تـ ــريـ احــــرتام احلــقــوق واحلـ

الدعوى اجلنائية.

اأن تكون  ارتاأينا  ونحن يف معهد دبي الق�ضائي 

لنا ب�ضمة موؤثرة يف خدمة القانونيني والعدليني 

بالبحث  الإمــارات وخارجها فيما يتعلق  كافة يف 

الت�ضريعات يف  ــداد تلك  اإعـ الــقــانــوين مــن خــالل 

حلة متميزة وعملية يف الوقت ذاته، وتعك�ص روؤية 

للتميز  اإقليمياً  مركزاً  باعتباره  ور�ضالته  املعهد 

العديل والقانوين.

حتت  القانون  هــذا  وجــود  اإىل  احلاجة  وب�ضبب 

راأى  عامة  ب�ضفة  والقانونيني  الباحثني  اأيـــدي 

من    الطبعة  هــذه  اإ�ــضــدار  الق�ضائي  دبــي  معهد 

القانون.
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اأمام  �ضريها  كيفية  اأو  الدعوى  تتوىل  التي 

هذه الهيئات حتى الو�ضول اإىل �ضدور حكم 

بات يف مو�ضوعها وتنفيذه، وتنظيم الدعوى 

التح�ضريية  مراحلها  يت�ضمن  اجلــزائــيــة 

كتحريات ال�ضرطة. 

الإجـــراءات  قانون  فــاإن  تقدم  ويف �ضوء ما 

اجلزائية هو الذي يحدد الهيئات الق�ضائية 

تتوىل  التي  لها  املعاونة  الأخــرى  والهيئات 

ــا،  ــهـ ــاتـ ــبـ ــم وحتــقــيــقــهــا واإثـ ــ ــرائـ ــ �ــضــبــط اجلـ

فيها  والف�ضل  الدعوى  ومبا�ضرة  وحتريك 

ويف  واخت�ضا�ضها.  الهيئات  هــذه  وت�ضكيل 

دولة الإمــارات العربية املتحدة فاإن املحاكم 

الــقــ�ــضــائــيــة هـــي الــتــي تــفــ�ــضــل يف الــقــ�ــضــايــا 

اأو  بالإدانة  �ضواء  ت�ضدرها  باأحكام  اجلنائية 

بــالــراءة. ولــكــن قبل و�ــضــول الــدعــوى اإىل 

املحكمة تتوىل النيابة العامة التحقيق فيها 

وتعاونها يف ذلك اأفراد ال�ضبطية الق�ضائية 

مقدمة

يعد قانون الإجــراءات اجلزائية الحتادي 

الرئي�ضة  القوانني  من   1992 ل�ضنة   35 رقم 

التي �ضدرت يف الدولة، حيث اإنه اأول قانون 

احتادي ينظم الإجراءات اجلزائية.

وقد �ضدر هذا القانون بتاريخ 1992/6/15 

اجلــريــدة  يف  ون�ضر   )1412 احلــجــة  ذي   14(

الر�ضمية يف 29/ 1992/6 يف العدد رقم 239 

وبدئ العمل به بتاريخ 1992/6/29م.

الفرع  ذلــك  هو  العقوبات  قانون  كــان  واإذا 

مــن الــقــانــون الـــذي حتــدد الــدولــة مبوجبه 

فاإن  والعقاب ملن يرتكبها،  ما يعتر جرائم 

قانون الإجراءات اجلزائية هو القانون الذي 

مبا�ضرتها  كيفية  الـــدولـــة  تنظم  مبــوجــبــه 

ل�ضلطتها يف العقاب. 

�ضلطة  تنظيم  هو  القانون  هــذا  فمو�ضوع 

الدولة يف العقاب �ضواء تعلق ذلك بالهيئات 
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وهــــم يف مــعــظــمــهــم مـــن الــ�ــضــرطــة الــذيــن 

لك�ضف  الالزمة  التحريات  باإجراء  يقومون 

وبــالإ�ــضــافــة  مرتكبيها.  وحتــديــد  اجلــرائــم 

اإىل ذلك يحدد هذا القانون الإجراءات التي 

وكيفية  اجلــرائــم،  اإثــبــات  يف  اتباعها  يجب 

واآثارها  الأحكام  هذه  وقــوة  الأحكام  اإ�ضدار 

وطرق الطعن فيها. 

ويــقــع الــقــانــون املــ�ــضــار اإلــيــه يف 331 مــادة 

ــاب متهيدي  ــ مـــوزعـــة عــلــى خــمــ�ــضــة كــتــب وب

وذلك على النحو التايل: 

الباب التمهيدي: قواعد عامة »املواد: 1 - 6« . 

املــحــاكــم  ــام  ــ اأمــ الـــدعـــوى  الأول:  الــكــتــاب 

اجلزائية »املواد: 7 - 29«.

الباب الأول - الدعوى اجلزائية. 

املتعلقة  املدنية  الــدعــوى   - الــثــاين  الــبــاب 

بالدعوى اجلزائية.

الكتاب الثاين - ا�ضتق�ضاء اجلرائم وجمع 

الأدلة وحتقيقها »املواد: 30 - 138«

الباب الأول - جمع الأدلة مبعرفة ماأموري 

حتقيق   - الثاين  الباب  الق�ضائي.  ال�ضبط 

ا�ضتئناف   - الثالث  الــبــاب  الــعــامــة.  النيابة 

الـــ�ـــضـــادرة يف مرحلة  والــــقــــرارات  الأوامــــــر 

التحقيق.

الكتاب الثالث - املحاكم »املواد: 139 - 271«.

الثاين  الباب  الخت�ضا�ص.   - الأول  الباب 

عدم   - الثالث  الباب  املحاكمة.  اإجـــراءات   -

�ــضــالحــيــة الــقــا�ــضــي لــنــظــر الـــدعـــوى ورده 

ــم. الــبــاب  ــبـــاب الـــرابـــع - احلــكـــ وتــنــحــيــه .الـ

اخلام�ص - البطـالن. الباب ال�ضاد�ص الطعن 

يف الأحكام. الباب ال�ضابع قوة الأحكام الباتة.

الكتاب الرابع - التنفيذ »املواد: 272 - 319«

الباب الأول - اأحكام عامة. 

ــدام.  ــ الإعـ الــثــاين - تنفيذ عــقــوبــة  الــبــاب 

املــقــيــدة  الــعــقــوبــات  الــثــالــث - تنفيذ  الــبــاب 
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التدابري.  تنفيذ   - الــرابــع  الــبــاب  للحرية. 

الباب اخلام�ص - ت�ضوية املبالغ املحكوم بها. 

مب�ضي  العقوبة  �ضقوط   - ال�ضاد�ص  الــبــاب 

املدة ووفاة املحكوم عليه.

»املــواد:  متنوعة  اأحكام   - اخلام�ص  الكتاب 

.»331 -  320

على  الق�ضائي  الإ�ـــضـــراف   - الأول  الــبــاب 

املــنــ�ــضــاآت الــعــقــابــيــة. الـــبـــاب الـــثـــاين - فقد 

الأوراق وح�ضاب املواعيد.

اأن ن�ضيف اإىل هذا  واإمتاماً  للفائدة راأينا 

الــقــانــون مــلــحــقــاً يــتــعــلــق بــبــعــ�ــص الــقــوانــني 

والقرارات الوزارية ذات ال�ضلة.

الدكتور عبد الرازق املوايف عبد اللطيف

اأ�ضتاذ القانون اجلنائي امل�ضارك باملعهد

قانون احتادي رقم 35 ل�سنة 1992 

باإ�صدار قانون الإجراءات اجلزائية

نحن زايد بن �ضلطان اآل نهيان رئي�ص دولة 

الإمارات العربية املتحدة،

بعد الطالع على الد�ضتور املوؤقت،

ــادي رقــم )1( ل�ضنة  وعــلــى الــقــانــون الحتــ

الـــــــوزارات  اخــتــ�ــضــا�ــضــات  �ـــضـــاأن  يف  1972م 

و�ضالحيات الوزراء والقوانني املعدلة له،

ل�ضنة   )10( رقــم  الحتــادي  القانون  وعلى 

العليا  الحتـــاديـــة  املحكمة  �ــضــاأن  يف  1973م 

والقوانني املعدلة له،

ل�ضنة   )11( رقــم  الحتــادي  القانون  وعلى 

الق�ضائية  العالقات  تنظيم  �ضاأن  يف  1973م 

بني الإمارات الأع�ضاء يف الحتاد،

ــادي رقــم )6( ل�ضنة  وعــلــى الــقــانــون الحتــ

ونقل  احتادية  حماكم  اإن�ضاء  �ضاأن  يف   1978
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يف  املحلية  الق�ضائية  الهيئات  اخت�ضا�ضات 

بع�ص الإمارات اإليها والقوانني املعدلة له،

ل�ضنة   )17( رقــم  الحتــادي  القانون  وعلى 

الطعن  ــراءات  ــ واإجــ حـــالت  بتنظيم  1978م 

العليا  ــة  ــاديـ الحتـ املــحــكــمــة  اأمــــام  بالنق�ص 

والقوانني املعدلة له،

ــادي رقــم )3( ل�ضنة  وعــلــى الــقــانــون الحتــ

الق�ضائية الحتادية  ال�ضلطة  �ضاأن  1983 يف 

والقوانني املعدلة له،

ــادي رقــم )3( ل�ضنة  وعــلــى الــقــانــون الحتــ

1987م باإ�ضدار قانون العقوبات،

ل�ضنة   )11( رقــم  الحتــادي  القانون  وعلى 

اأمـــام  الإجــــــــراءات  قـــانـــون  بـــاإ�ـــضـــدار  1992م 

املحاكم املدنية،

وبناء على ما عر�ضه وزير العدل، وموافقة 

الأعلى  املجل�ص  وت�ضديق  الــــوزراء،  جمل�ص 

لالحتاد،

اأ�ضدرنا القانون الآتي:

املادة الأوىل

يعمل بالقانون املرافق يف �ضاأن الإجــراءات 

واملرا�ضيم  القوانني  كافة  وتلغى  اجلزائية 

املعمول بها  والأوامر والتدابري والتعليمات 

يلغى  كما  اجلزائية،  بــالإجــراءات  واخلا�ضة 

كل حكم يخالف اأحكامه.

املادة الثانية

عــلــى الــــــــوزراء والــ�ــضــلــطــات املــخــتــ�ــضــة يف 

الإمــــــــارات، كـــل فــيــمــا يــخــ�ــضــه، تــنــفــيــذ هــذا 

ــانـــون، ويــنــ�ــضــر يف اجلـــريـــدة الــر�ــضــمــيــة  الـــقـ

ويعمل به بعد ثالثة اأ�ضهر من تاريخ ن�ضره.

زايد بن �ضلطان اآل نهيان

رئي�ص دولة الإمارات العربية املتحدة 
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�ضدر عنا يف ق�ضر الرئا�ضة باأبوظبي

بتاريخ 14 ذي احلجة 1412هـ

املوافق 15 يونيو 1992م

ن�ضر يف اجلريدة الر�ضمية العدد 239 - 

اجلزء الع�ضرون 1992 - �ص 26717

باب متهيدي

قـواعـد عـامـة

املادة )1(

ــذا الـــقـــانـــون يف �ــضــاأن  ا- تــطــبــق اأحـــكـــام هــ

الإجراءات املتعلقة باجلرائم التعزيرية، كما 

بجرائم  املتعلقة  الإجــــراءات  �ضاأن  يف  تطبق 

احلدود والق�ضا�ص والدية فيما ل يتعار�ص 

مع اأحكام ال�ضريعة الإ�ضالمية.

2- وت�ضري اأحكام هذا القانون على ما مل 

يكن قد ف�ضل فيه من الدعاوى وما مل يكن 

قد مت من الإجــراءات قبل تاريخ العمل به. 

وي�ضتثنى من ذلك:

كان  متى  لالخت�ضا�ص  املعدلة  الأحكام  اأ- 

املرافعة يف  اإقفال باب  العمل بها بعد  تاريخ 

الدعوى.

كان  متى  للمواعيد  املــعــدلــة  الأحــكــام  ب- 
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امليعاد قد بداأ قبل تاريخ العمل بها .

ج- الأحكام املنظمة لطرق الطعن بالن�ضبة 

اإىل ما �ضدر من اأحكام قبل تاريخ العمل بها 

من�ضئة  اأو  ملغية  القوانني  هــذه  كانت  متى 

لطريق من تلك الطرق.

اإجـــراء مت �ضحيحاً يف ظل قانون  3- وكــل 

معمول به يبقى �ضحيحاً ما مل ين�ص على 

غري ذلك.

مواعيد  مــن  ي�ضتحدث  مــا  يــجــري  ول   -4

اأو غــريهــا من  اجلــزائــيــة  الــدعــوى  انق�ضاء 

تــاريــخ العمل  اإل مــن  مــواعــيــد الإجــــــراءات 

بالقانون الذي ا�ضتحدثها.

اأمــام  ــراءات  الإجـ قانون  اأحكام  وت�ضري   -5

املــحــاكــم املــدنــيــة عــلــى مــا مل يـــرد فــيــه ن�ص 

خا�ص يف هذا القانون.

املادة )2(

ل يــجــوز تــوقــيــع عــقــوبــة جــزائــيــة عــلــى اأي 

�ضخ�ص اإل بعد ثبوت اإدانته وفقاً للقانون.

كما ل يجوز القب�ص على اأحد اأو تفتي�ضه اأو 

اأو حب�ضه اإل يف الأحــوال وبال�ضروط  حجزه 

املن�ضو�ص عليها يف القانون، ول يتم احلجز 

لكل  املخ�ض�ضة  الأمــاكــن  يف  اإل  احلب�ص  اأو 

منهما وللمدة املحددة يف الأمر ال�ضادر من 

ال�ضلطة املخت�ضة.

معنوياً،  اأو  ج�ضمانياً  املتهم  اإيــذاء  ويحظر 

اأو  للتعذيب  اإن�ضان  اأي  تعري�ص  يحظر  كما 

املعاملة احلاطة بالكرامة.

املادة )3(

الدخول  العامة  ال�ضلطة  لأفـــراد  يجوز  ل 

املبينة  ــوال  الأحـ اإل يف  م�ضكون  اأي حمل  يف 

من  امل�ضاعدة  طلب  حالة  يف  اأو  القانون،  يف 
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الداخل، اأو وقوع خطر ج�ضيم يهدد النف�ص 

)1(
اأو املال. 

املادة )4(

يجب اأن يكون لكل متهم يف جناية معاقب 

حمــام  املــوؤبــد  بال�ضجن  اأو  بـــالإعـــدام  عليها 

ــاإذا مل  لــلــدفــاع عــنــه يف مــرحــلــة املــحــاكــمــة، فــ

املحكمة  له  ندبت  عنه  حمامياً  املتهم  يوكل 

الـــدولـــة مــقــابــاًل جلــهــده،  تتحمل  حمــامــيــاً 

وذلك على النحو املبني يف القانون.

وللمتهم يف جناية معاقب عليها بال�ضجن 

له  تندب  اأن  املحكمة  مــن  يطلب  اأن  املــوؤقــت 

عدم  مــن  حتققت  اإذا  عنه  لــلــدفــاع  حمــامــي 

يف  ن�ضر  2005م،  ل�ضنة   )29( رقــم  بالقانون  معدلة   )3( ــادة  املـ  )1(

بعد  به  2005/12/14م.وعـــمـــل  440 يف  رقــم  العدد  الر�ضمية  اجلــريــدة 

ثالثة اأ�ضهر من تاريخ الن�ضر.

قدرته املالية لتوكيل حمام. 

اأعــــذار  املــنــتــدب  املــحــامــي  لــــدى  كــــان  واإذا 

عليه  فيجب  بها  التم�ضك  يــريــد  مــوانــع  اأو 

ــا بـــدون تــاأخــري اإىل رئــيــ�ــص حمكمة  ــداوؤهـ اإبـ

اجلنايات.

واإذا قبلت الأعذار يندب حماٍم اآخر.

املادة )5(

النيابة العامة جزء من ال�ضلطة الق�ضائية، 

وتبا�ضر التحقيق والتهام يف اجلرائم وفقاً 

لأحكام هذا القانون.

املادة )6(

ت�ضرف النيابة العامة على املن�ضاآت العقابية 

واأماكن احلب�ص الحتياطي واحلجز وحب�ص 

املدينني.
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الباب الأول

الدعوى اجلزائية

الف�ضل الأول

اأحوال رفع الدعوى اجلزائية

املادة )7(

برفع  غريها  دون  العامة  النيابة  تخت�ص 

الدعوى اجلزائية ومبا�ضرتها ول ترفع من 

غريها اإل يف الأحوال املبينة يف القانون.

املادة )8(

اأو  ل يجوز التنازل عن الدعوى اجلزائية 

وقف اأو تعطيل �ضريها اإل يف الأحوال املبينة 

يف القانون.

املادة )9(

اأحد  بوا�ضطة  اأو  بنف�ضه  العام  النائب  يقوم 

اأع�ضاء النيابة العامة برفع الدعوى اجلزائية 

ومبا�ضرتها على الوجه املبني يف القانون.

املادة )10(

ل يــجــوز اأن تــرفــع الــدعــوى اجلــزائــيــة يف 

اجلرائم التالية اإل بناء على �ضكوى خطية 

يقوم  ممــن  اأو  عليه  املجني  مــن  �ضفوية  اأو 

مقامه قانوناً:-

1- الــ�ــضــرقــة والحــتــيــال وخــيــانــة الأمــانــة 

كــان  اإذا  منها  املتح�ضلة  ــيــاء  الأ�ــض واإخـــفـــاء 

ــاً لــلــجــاين اأو كـــان اأحـــد  ــ املــجــنــي عــلــيــه زوجـ

اأ�ــضــولــه اأو فــروعــه ومل تــكــن هـــذه الأ�ــضــيــاء 

مثقلة  اأو  اإداريـــاً  اأو  ق�ضائياً  عليها  حمجوزاً 

بحق ل�ضخ�ص اآخر.

2- عدم ت�ضليم ال�ضغري اإىل من له احلق يف 
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طلبه ونزعه من �ضلطة من يتوله اأو يكفله.

اأجــــرة  اأو  الــنــفــقــة  اأداء  عـــن  المـــتـــنـــاع   -3

احل�ضانة اأو الر�ضاعة اأو امل�ضكن املحكوم بها.

4- �ضب الأ�ضخا�ص وقذفهم.

5- اجلرائم الأخرى التي ين�ص عليها القانون.

ول تقبل ال�ضكوى بعد ثالثة اأ�ضهر من يوم 

علم املجني عليه باجلرمية ومرتكبها ما مل 

ين�ص القانون على خالف ذلك.

املادة )11(

تقدم ال�ضكوى اإىل النيابة العامة اأو اإىل اأحد 

حالة  يف  ويجوز  الق�ضائي،  ال�ضبط  ماأموري 

اإىل من  ال�ضكوى  تكون  اأن  باجلرمية  التلب�ص 

يكون حا�ضراً من رجال ال�ضلطة العامة.

املادة )12(

اجلـــرائـــم  يف  عــلــيــهــم  املـــجـــنـــي  تـــعـــدد  اإذا 

اأن  فيكفي   )10( املـــادة  يف  عليها  املن�ضو�ص 

تقدم ال�ضكوى من اأحدهم.

واإذا تعدد املتهمون وكانت ال�ضكوى مقدمة 

�ضد اأحدهم تعتر مقدمة �ضد الباقني.

املادة )13(

اإذا كان املجني عليه يف جرمية من اجلرائم 

يــتــم خم�ص  ــادة )10( مل  املــ اإلــيــهــا يف  املــ�ــضــار 

عقله،  يف  بعاهة  م�ضاباً  كــان  اأو  �ضنة،  ع�ضرة 

تقدم ال�ضكوى ممن له الولية عليه.

فاإذا كانت اجلرمية واقعة على املال فتقبل 

ال�ضكوى كذلك من الو�ضي اأو القيم.

وت�ضري يف هاتني احلالتني جميع الأحكام 

املتقدمة اخلا�ضة بال�ضكوى.
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املادة )14(

مع  عــلــيــه  املــجــنــي  م�ضلحة  تــعــار�ــضــت  اإذا 

م�ضلحة من ميثله، اأو مل يكن له من ميثله، 

تقوم النيابة العامة مقامه.

املادة )15(

يــنــقــ�ــضــي احلـــق يف الــ�ــضــكــوى يف الأحـــــوال 

الواردة يف املادة )10( مبوت املجني عليه.

واإذا حدثت الوفاة بعد تقدمي ال�ضكوى فال 

اأثر لها على �ضري الدعوى.

املادة )16(

اإليها  امل�ضار  اجلرائم  يف  ال�ضكوى  قــدم  ملن 

يتنازل  اأن  القانون  هــذا  10( من   ( املــادة  يف 

ي�ضدر يف  اأن  قبل  وقــت  اأي  ال�ضكوى يف  عــن 

الدعوى حكم بات.

وتنق�ضي الدعوى اجلزائية بالتنازل.

ينتج  عــلــيــهــم ل  املــجــنــي  تــعــدد  ويف حــالــة 

مــن جميع من  �ــضــدر  اإذا  اإل  اأثــــراً  الــتــنــازل 

قدموا ال�ضكوى.

عن  التنازل  فــاإن  املتهمني  تعدد  حالة  ويف 

اأثـــره  يــحــدث  لأحـــدهـــم  بالن�ضبة  الــ�ــضــكــوى 

بالن�ضبة اإىل الباقني، واإذا تويف املجني عليه 

بعد تقدمي ال�ضكوى، انتقل احلق يف التنازل 

)1(
اإىل ورثته جميعهم. 

املادة )17(

هــنــاك  اأن  اجلــزائــيــة  للمحكمة  تــبــني  اإذا 

الدعوى  عليهم  ترفع  مل  اآخــريــن  متهمني 

ــــرى مل  اأخـ اأن هــنــاك وقـــائـــع  اأو  اجلـــزائـــيـــة، 

اإذا  اأو  فيها،  املتهمني  اإىل  اأ�ــضــنــدت  قــد  تكن 

مرتبطة  جنحة  اأو  جناية  وقـــوع  لها  تبني 

)1( املادة )16( معدلة بالقانون رقم )29( ل�ضنة 2005.
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حتيل  اأن  فعليها  عليها،  املعرو�ضة  بالتهمة 

اأوراق الدعوى اإىل النيابة العامة لتحقيقها 

)1(
والت�ضرف فيها.

املادة )18(

تعدٍّ  اإذا وقعت جرمية  للمحكمة اجلزائية 

اأحد  اأو  اأع�ضائها  اأحــد  على  اأو  هيئتها  على 

الــعــامــلــني بــهــا اأو كـــان مــن �ــضــاأنــهــا الإخـــالل 

باأوامرها اأو بالحرتام الواجب لها اأو التاأثري 

فيها  ال�ضهود  اأحــد من  اأو  اأع�ضائها  اأحــد  يف 

وكان ذلك يف �ضدد دعوى منظورة اأمامها اأن 

حتيل املتهم للنيابة العامة للتحقيق.

)1( املادة )17( معدلة بالقانون رقم )29( ل�ضنة 2005.

املادة )19(

ــانـــون املــحــامــاة  1- مـــع مـــراعـــاة اأحـــكـــام قـ

اجلل�ضة  يف  خمــالــفــة  اأو  جــنــحــة  وقــعــت  اإذا 

الدعوى يف احلال على  تقيم  اأن  فللمحكمة 

اأقــوال النيابة  املتهم وحتكم فيها بعد �ضماع 

الــعــامــة ويـــكـــون احلــكــم نـــافـــذاً ولــــو ح�ضل 

اأو  كــانــت اجلــرميــة جــنــايــة  ا�ــضــتــئــنــافــه، واإذا 

بتوقيف  املحكمة  تــاأمــر  زور  �ــضــهــادة  جنحة 

املتهم وحتيله للنيابة العامة.

2 - ول يتوقف رفع الدعوى يف هذه احلالة 

على �ضكوى اإذا كانت اجلرمية من اجلرائم 

التي يتطلب القانون لرفعها تقدمي �ضكوى 

بها.

3- ويف جميع الأحــوال الأخــرى للمحكمة 

اقت�ضى  اإذا  املتهم  على  بالقب�ص  تــاأمــر  اأن 

احلال ذلك.
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الف�ضل الثاين

انق�ضاء الدعوى اجلزائية

املادة )20(

املتهم  بــوفــاة  اجلــزائــيــة  الــدعــوى  تنق�ضي 

عنها  بالتنازل  اأو  فيها  بات  حكم  ب�ضدور  اأو 

ممن له حق فيه اأو بالعفو ال�ضامل اأو اإلغاء 

القانون الذي يعاقب على الفعل.

ــدا جــرائــم احلــــدود والــقــ�ــضــا�ــص  وفــيــمــا عـ

بــالإعــدام  عليها  املعاقب  واجلنايات  والــديــة 

اأو ال�ضجن املوؤبد تنق�ضي الدعوى اجلزائية 

مبــ�ــضــي عــ�ــضــريــن �ــضــنــة يف مــــواد اجلــنــايــات 

�ضنني  تنق�ضي مب�ضي خم�ص  كما  الأخــرى، 

يف مـــواد اجلــنــح و�ــضــنــة يف مـــواد املــخــالــفــات، 

وذلك كله من يوم وقوع اجلرمية.

بها  تنق�ضي  التي  املــدة  �ضريان  يوقف  ول 

)1(
الدعوى اجلزائية لأي �ضبب كان. 

املادة )20 مكرر(

اجلنح  يف  اخلا�ص  وكيله  اأو  عليه  للمجني 

اأرقــــــام )339(  املـــــواد  املــنــ�ــضــو�ــص عــلــيــهــا يف 

و)405(  و)404(  و)403(  و)395(  و)394( 

الأخــرى  الأحـــوال  العقوبات ويف  قانون  من 

اإىل  يــطــلــب  اأن  الــقــانــون  عليها  نــ�ــّص  الــتــي 

الأحــوال  بح�ضب  املحكمة  اأو  العامة  النيابة 

اإثبات �ضلحه مع املتهم، ويرتتب على ال�ضلح 

)2(
انق�ضاء الدعوى اجلزائية. 

املادة )21(

الــدعــوى  بــهــا  تنق�ضي  الــتــي  ــدة  املـ تنقطع 

)1( املادة )20( معدلة بالقانون رقم )29( ل�ضنة 2005. 

املن�ضور   2006 ل�ضنة  رقم )35(  بالقانون  اأ�ضيفت  املــادة )20 مكرر(   )2(

باجلريدة الر�ضمية العدد 455 يف 2006/10/12 ويعمل به من تاريخ ن�ضره.
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اأو  التهام  اأو  التحقيق  بــاإجــراءات  اجلزائية 

اإذا  ال�ضتدلل  بــاإجــراءات  وكذلك  املحاكمة، 

بها  اأخطر  اإذا  اأو  املتهم  مواجهة  يف  اتخذت 

التي  الإجــــراءات  تــعــددت  واإذا  ر�ضمي  بوجه 

تقطع املدة فاإن �ضريان املدة يبداأ من تاريخ 

اآخر اإجراء.

املـــدة  انــقــطــاع  ــاإن  ــ فـ املــتــهــمــون  تـــعـــدد  واإذا 

انقطاعها  عليه  يــرتتــب  لأحــدهــم  بالن�ضبة 

)1(
بالن�ضبة للباقني. 

)1( املادة )21( معدلة بالقانون رقم )29( ل�ضنة 2005. 

الباب الثاين

الدعوى املدنية املتعلقة

 بالدعوى اجلزائية

املادة )22(

ــرر �ــضــخــ�ــضــي مــبــا�ــضــر مــن  ــضـ ملــــن حلـــقـــه �ـ

اجلــرميــة اأن يــدعــي بــاحلــقــوق املــدنــيــة قبل 

مبا�ضرة  اأو  ال�ــضــتــدللت  جمع  اأثــنــاء  املتهم 

التحقيق اأو اأمام املحكمة التي تنظر الدعوى 

الدعوى  اأيــة حالة كانت عليها  اجلزائية يف 

املرافعة فيها ول يقبل  باب  واإىل حني قفل 

منه ذلك اأمام املحكمة ال�ضتئنافية.

فاإذا وقع ال�ضرر على ال�ضخ�ص العتباري 

وجب على املحكمة اأن حتكم بالتعوي�ص من 

اأو  القانون  يف  حمــدد  كــان  اإذا  نف�ضها  تلقاء 

)1(
لئحة �ضادرة بناًء على قانون. 

)1( املادة )22( معدلة بالقانون رقم )29( ل�ضنة 2005.
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املادة )23(

اإذا كان من حلقه �ضرر من اجلرمية غري اأهل 

وجب  قــانــونــاً  ميثله  مــن  لــه  يكن  ومل  للتقا�ضي 

الدعوى اجلزائية  اأمامها  املنظورة  املحكمة  على 

اأن تعني من ميثله ليدعي باحلقوق املدنية.

عليه  اأقيمت  الــذي  املتهم  كــان  اإذا  وكذلك 

الدعوى املدنية غري اأهل للتقا�ضي ومل يكن 

اأن  املحكمة  وجب على  قانوناً  له من ميثله 

)1(
تعني من ميثله. 

املادة )24(

ــام املــحــاكــم اجلــزائــيــة  ــ يــجــوز اأن تــرفــع اأمـ

ــوؤمــــن لــديــه  ــن قــبــل املــ الــــدعــــوى املـــدنـــيـــة مـ

لتعوي�ص ال�ضرر الناجت عن اجلرمية.

ولــكــل مــن املــ�ــضــوؤول عــن احلــقــوق املــدنــيــة 

نف�ضه يف  تلقاء  اأن يدخل من  لديه  واملوؤمن 

)1( املادة )23( معدلة بالقانون رقم )29( ل�ضنة 2005.

)1(
الدعوى يف اأية حالة كانت عليها. 

املادة )25(

له  تق�ضي  اأن  املحكمة  من  يطلب  اأن  للمتهم 

بتعوي�ص عن ال�ضرر الذي اأ�ضابه ب�ضبب توجيه 

عليه،  املجني  اأو  املبلغ  جانب  من  كيدي  اتهام 

بالتعوي�ص  تق�ضي  اأن  اجلــزائــيــة  وللمحكمة 

للمتهم على من حتكم باإدانته يف جرمية �ضهادة 

الزور والبالغ الكاذب بناء على طلب املتهم.

املادة )26(

يف  الــفــ�ــضــل  اأن  ــيـــة  اجلـــزائـ املــحــكــمــة  راأت  اإذا 

التعوي�ضات التي يطلبها املدعي باحلقوق املدنية 

يرتتب  خا�ص  حتقيق  ــراء  اإجـ ي�ضتلزم  املتهم  اأو 

عليه اإرجاء الف�ضل يف الدعوى اجلزائية اأحالت 

الدعوى املدنية اإىل املحكمة املدنية املخت�ضة.

)1( املادة )24( معدلة بالقانون رقم )29( ل�ضنة 2005.
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املادة )27(

يف  دعـــواه  يــرتك  اأن  املدنية  باحلقوق  للمدعي 

اأية حالة كانت عليها الدعوى، واإذا ترك املدعي 

املحكمة  اأمـــام  املرفوعة  دعـــواه  املدنية  باحلقوق 

اجلزائية جاز له اأن يرفعها اأمام املحكمة املدنية.

املادة )28(

اإذا رفعت الدعوى املدنية اأمام املحكمة املدنية 

وجب وقف الف�ضل فيها حتى ي�ضدر حكم بات 

اأو  رفعها  قبل  املــقــامــة  اجلــزائــيــة  الــدعــوى  يف 

الف�ضل  اأوقـــف  اإذا  اأنــه  على  فيها  ال�ضري  اأثــنــاء 

يف  يف�ضل  املتهم  اجلزائية جلنون  الدعوى  يف 

الدعوى املدنية يف مواجهة القيم عليه.

اتخاذ  املدنية من  الدعوى  ول مينع وقف 

وتتبع  امل�ضتعجلة،  الحتياطية  الإجــــراءات 

الإجراءات املقررة بهذا القانون عند الف�ضل 

اأمام املحكمة  يف الدعوى املدنية التي ترفع 

املدنية  الــدعــوى  وقـــف  وينتهي  اجلــزائــيــة. 

املحكمة  اأ�ــضــدرت  اإذا  املــدنــيــة  املحكمة  ــام  اأمـ

اجلزائية حكماً بالإدانة يف غيبة املتهم وذلك 

من يوم فوات ميعاد الطعن فيه من النيابة 

)1(
العامة اأو من يوم الف�ضل يف هذا الطعن. 

املادة )29(

رفعها  بعد  اجلزائية  الدعوى  انق�ضت  اإذا 

ل�ضبب من الأ�ضباب، اأحالت املحكمة الدعوى 

املدنية املرفوعة اأمامها اإىل املحكمة املدنية، 

يف  للحكم  تهياأت  قــد  الــدعــوى  كانت  اإذا  اإل 

مو�ضوعها.

)1( املادة )28( معدلة بالقانون رقم )29( ل�ضنة 2005.
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الباب الأول

جمع الأدلة مبعرفة ماأموري

 ال�صبط الق�صائي

الف�ضل الأول

ماأمورو ال�ضبط الق�ضائي وواجباتهم

املادة )30(

بتق�ضي  الق�ضائي  ال�ضبط  مــاأمــورو  يقوم 

اجلـــرائـــم والــبــحــث عـــن مــرتــكــبــيــهــا وجــمــع 

ــلـــومـــات والأدلـــــــــة الــــالزمــــة لــلــتــحــقــيــق  ــعـ املـ

والتهام.

املادة )31(

تابعني  الق�ضائي  ال�ضبط  مــاأمــورو  يكون 

لــلــنــائــب الــعــام وخــا�ــضــعــني لإ�ــضــرافــه يف ما 

يتعلق باأعمال وظائفهم.

املادة )32(

للنائب العام اأن يطلب اإىل اجلهة املخت�ضة 

التي يتبعها ماأمور ال�ضبط الق�ضائي النظر 

يف اأمره اإذا وقعت منه خمالفة لواجباته اأو 

الدعوى  رفــع  اأن يطلب  ولــه  ر يف عمله  ق�ضّ

التاأديبية عليه وذلك كله بغري اإخالل باحلق 

يف رفع الدعوى اجلزائية.

املادة )33(

يف  الق�ضائي  ال�ضبط  مــاأمــوري  مــن  يكون 

دوائر اخت�ضا�ضهم:

1- اأع�ضاء النيابة العامة.

ــضـــف �ــضــبــاطــهــا  2- �ـــضـــبـــاط الـــ�ـــضـــرطـــة و�ـ

واأفرادها.

ــراد حر�ص  ــ 3- �ــضــبــاط و�ــضــف �ــضــبــاط واأفـ

احلدود وال�ضواحل.

4- �ضباط اجلوازات.
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واجلــويــة من  البحرية  املــوانــئ  5- �ضباط 

رجال ال�ضرطة اأو القوات امل�ضلحة.

6- �ضباط و�ضف �ضباط الدفاع املدين.

7- مفت�ضو البلديات.

ــوؤون  ــ ــض ــ ــ� ــ وال ــل  ــمـ ــعـ الـ وزارة  مــفــتــ�ــضــو   -8

الجتماعية.

9- مفت�ضو وزارة ال�ضحة.

مــاأمــوري  املــخــولــون �ضفة  املــوظــفــون   -10

الــ�ــضــبــط الــقــ�ــضــائــي مبــقــتــ�ــضــى الــقــوانــني 

)1(
واملرا�ضيم والقرارات املعمول بها. 

املادة )34(

يــجــوز بـــقـــرار مـــن وزيــــر الـــعـــدل بــالتــفــاق مع 

تخويل  املخت�ضة  ال�ضلطة  اأو  املخت�ص  الــوزيــر 

بع�ص املوظفني �ضفة ماأموري ال�ضبط الق�ضائي 

ــرة  ــ دائـ تـــقـــع يف  ــي  ــتـ الـ اجلــــرائــــم  اإىل  بــالــنــ�ــضــبــة 

)1( املادة )33( معدلة بالقانون رقم )29( ل�ضنة 2005.

اخت�ضا�ضهم وتكون متعلقة باأعمال وظائفهم.

املادة )35(

الق�ضائي  الــ�ــضــبــط  ــاأمـــوري  مـ عــلــى  يــجــب 

ترد  الــتــي  والــ�ــضــكــاوى  التبليغات  يقبلوا  اأن 

اإليهم يف �ضاأن اجلرائم، ويجب عليهم وعلى 

الإي�ضاحات  على  يح�ضلوا  اأن  مروؤو�ضيهم 

حتقيق  لت�ضهيل  الــالزمــة  املعاينة  واإجــــراء 

الوقائع التي تبلغ اإليهم اأو التي يعلمون بها 

باأية كيفية كانت، وعليهم اأن يتخذوا جميع 

للمحافظة  الــالزمــة  التحفظية  الــو�ــضــائــل 

على اأدلة اجلرمية.

املادة )36(

يــجــب اأن تــثــبــت جــمــيــع الإجــــــــراءات الــتــي 

يــقــوم بــهــا مـــاأمـــورو الــ�ــضــبــط الــقــ�ــضــائــي يف 

وقت  بها  يبني  منهم  عليها  موقع  حما�ضر 
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ويجب  ح�ضولها.  ومكان  الإجـــراءات  اتخاذ 

اأن ت�ضمل تلك املحا�ضر زيــادة على ما تقدم 

الذين  واخلــراء  وال�ضهود  املتهمني  تواقيع 

�ضئلوا.

يتعني  مبـــرتجـــم  ــتــعــانــة  ال�ــض حـــالـــة  ويف   

توقيعه على املحا�ضر املذكورة.

مع  العامة  النيابة  اإىل  املحا�ضر  وتر�ضل 

)1(
الأوراق والأ�ضياء امل�ضبوطة. 

املادة )37(

على كل من علم بوقوع جرمية مما يجوز 

ــع الـــدعـــوى عــنــهــا بغري  لــلــنــيــابــة الــعــامــة رفـ

اأو  العامة  النيابة  يبلغ  اأن  طلب  اأو  �ضكوى 

اأحد ماأموري ال�ضبط الق�ضائي عنها.

)1( املادة )36( معدلة بالقانون رقم )29( ل�ضنة 2005.

املادة )38(

يــجــب عــلــى كـــل مـــن عــلــم مـــن املــوظــفــني 

اأثناء  عامة  بخدمة  املكلفني  اأو  العموميني 

بوقوع جرمية  تاأديته  ب�ضبب  اأو  تاأدية عمله 

من اجلرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع 

الدعوى عنها بغري �ضكوى اأو طلب اأن يبلغ 

ماأموري  اأقرب  اأو  العامة  النيابة  فوراً  عنها 

ال�ضبط الق�ضائي.

املادة )39(

فــيــهــا مقدمها  يــدعــي  الــتــي ل  الــ�ــضــكــوى 

بحقوق مدنية، تعد من قبيل التبليغات ول 

اإذا  اإل  يعتر ال�ضاكي مدعياً بحقوق مدنية 

�ضرح بذلك يف �ضكواه اأو يف ورقة مقدمة منه 

بعد ذلك، اأو اإذا طلب يف اأحدهما تعوي�ضاً ما.
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املادة )40(

ــاأمـــوري الــ�ــضــبــط الــقــ�ــضــائــي اأثـــنـــاء جمع  ملـ

لديهم  تكون  من  اأقـــوال  ي�ضمعوا  اأن  الأدلـــة 

معلومات عن الوقائع اجلنائية ومرتكبيها، 

اأن  ولـــهـــم  ذلـــــك،  عـــن  املــتــهــم  يـــ�ـــضـــاألـــوا  واأن 

يــ�ــضــتــعــيــنــوا بـــالأطـــبـــاء وغـــريهـــم مـــن اأهـــل 

اأو  ال�ضهود  حتليف  لهم  يجوز  ول  اخلـــرة، 

ي�ضتطاع  األ  خيف  اإذا  اإل  اليمني  اخلـــراء 

فيما بعد �ضماع ال�ضهادة.

املادة )41(

قيامهم  اأثناء  الق�ضائي  ال�ضبط  ملــاأمــوري 

بالقوة  مبا�ضرة  ي�ضتعينوا  اأن  بواجباتهم، 

العامة.

الف�ضل الثاين

يف التلب�ص باجلرمية

املادة )42(

ارتكابها  حــال  بها  متلب�ضاً  اجلرمية  تكون 

وتعتر  يــ�ــضــرية.  بــرهــة  ارتــكــابــهــا  بــعــد  اأو 

عليه  املجني  تبع  اإذا  بها  متلب�ضاً  اجلــرميــة 

اإثر  ال�ضياح  مع  العامة  تبعته  اأو  مرتكبها، 

وقوعها  بعد  مرتكبها  وجــد  اإذا  اأو  وقوعها 

بوقت قريب حاماًل اآلت اأو اأ�ضلحة اأو متاعاً 

اأو  فــاعــل  اأنـــه  عــلــى  منها  ي�ضتدل  اأ�ــضــيــاء  اأو 

اإذا وجــدت به يف هذا الوقت  اأو  �ضريك فيها 

اآثار اأو عالمات تفيد ذلك.

املادة )43(

حالة  يف  الق�ضائي  ال�ضبط  مــاأمــور  عــلــى 

التلب�ص بجرمية اأن ينتقل فوراً ملحل الواقعة 
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ويحافظ  للجرمية  املــاديــة  ــار  الآثــ ويــعــايــن 

عليها ويثبت حالة الأماكن والأ�ضخا�ص وكل 

ما يفيد يف ك�ضف احلقيقة وي�ضمع اأقوال من 

كان حا�ضراً اأو من ميكن احل�ضول منه على 

اإي�ضاحات يف �ضاأن الواقعة ومرتكبيها، وعليه 

اإخطار النيابة العامة فوراً بانتقاله.

اإىل  فـــوراً  الــعــامــة النــتــقــال  النيابة  وعــلــى 

اإخــطــارهــا بجناية  الــواقــعــة مبــجــرد  حمــل 

متلب�ص بها.

املادة )44(

يف  انتقاله  عند  الق�ضائي  ال�ضبط  ملــاأمــور 

احلا�ضرين  ميــنــع  اأن  بــهــا  متلب�ص  جــرميــة 

عنه  البتعاد  اأو  الواقعة  حمل  مبارحة  من 

ي�ضتدعي  اأن  وله  املح�ضر،  يتم حترير  حتى 

ــال مـــن ميــكــن احلــ�ــضــول مــنــه على  ــ يف احلـ

اإي�ضاحات يف �ضاأن الواقعة.

فاإذا خالف اأحد احلا�ضرين الأمر ال�ضادر 

اإليه من ماأمور ال�ضبط الق�ضائي اأو امتنع 

اأحد ممن دعوا عن احل�ضور، يثبت ذلك يف 

املح�ضر ويعر�ص الأمر على النيابة العامة 

املخت�ضة  املحكمة  تــراه. وحتكم  ما  لتخاذ 

اأو املمتنع بعد حتقيق دفاعه  على املخالف 

خم�ضمائة  مـــقـــدارهـــا  يـــجـــاوز  ل  بــغــرامــة 

)1(
درهم. 

)1( املادة )44( معدلة بالقانون رقم )29( ل�ضنة 2005.
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الف�ضل الثالث

القب�ص على املتهم

املادة )45(

ملاأمور ال�ضبط الق�ضائي اأن ياأمر بالقب�ص 

على املتهم احلا�ضر الذي توجد دلئل كافية 

عــلــى ارتــكــابــه جــرميــة يف اأي مــن الأحــــوال 

الآتية:

اأوًل - يف اجلنايات.

ثانياً- يف اجلنح املتلب�ص بها املعاقب عليها 

بغري الغرامة.

املــعــاقــب عــلــيــهــا بغري  ثــالــثــاً - يف اجلـــنـــح 

مــو�ــضــوعــاً حتت  املــتــهــم  ــان  كــ اإذا  الـــغـــرامـــة 

املراقبة اأو يخ�ضى هروب املتهم.

ال�ضرقة والحتيال وخيانة  رابعاً- يف جنح 

اأفــراد  ومقاومة  ال�ضديد  والتعدي  الأمــانــة 

حرمة  وانــتــهــاك  بــالــقــوة،  الــعــامــة  ال�ضلطة 

بالأ�ضلحة  املتعلقة  واجلــنــح  العامة  الآداب 

والذخائر وامل�ضكرات والعقاقري اخلطرة.

املادة )46(

ملــاأمــور  ــاز  جــ املــتــهــم حـــا�ـــضـــراً  يــكــن  اإذا مل 

ب�ضبطه  اأمــراً  ي�ضدر  اأن  الق�ضائي  ال�ضبط 

واإح�ضاره ويذكر ذلك يف املح�ضر.

بو�ضاطة  والإحــ�ــضــار  ال�ضبط  اأمـــر  وينفذ 

اأحد اأفراد ال�ضلطة العامة.

املادة )47(

اأن  الق�ضائي  ال�ضبط  مــاأمــور  على  يجب 

اأو  عليه  القب�ص  فـــور  املــتــهــم  اأقــــوال  ي�ضمع 

يــاأت مبــا يرئه  واإذا مل  واإحــ�ــضــاره،  �ضبطه 

ــعــــني �ــضــاعــة اإىل  يــر�ــضــلــه خــــالل ثــمــان واأربــ

النيابة العامة املخت�ضة.

ت�ضتجوبه  اأن  العامة  النيابة  على  ويجب 



59 58

قانون اإلجراءات الجزائية لدولة اإلمارات العربية المتحدة

خالل اأربع وع�ضرين �ضاعة ثم تاأمر بالقب�ص 

عليه اأو اإطالق �ضراحه.

املادة )48(

اأو  بجناية  �ضاهد اجلــاين متلب�ضاً  لكل من 

ال�ضلطة  اأفــراد  اأقــرب  اإىل  اأن ي�ضلمه  جنحة، 

العامة دون احتياج اإىل اأمر ب�ضبطه.

املادة )49(

اأو  اجلــنــايــات  الــعــامــة، يف  ال�ضلطة  ــراد  لأفــ

اجلـــنـــح املــتــلــبــ�ــص بــهــا غـــري املـــعـــاقـــب عليها 

اإىل  وي�ضلموه  املتهم  اأن يح�ضروا  بالغرامة، 

اأقرب ماأموري ال�ضبط الق�ضائي.

املادة )50(

اإذا كانت اجلرمية املتلب�ص بها مما يتوقف 

الــدعــوى اجلــزائــيــة فيها عــلــى �ضكوى  رفـــع 

�ضرح  اإذا  اإل  املتهم  على  القب�ص  يجوز  فال 

بال�ضكوى من ميلك تقدميها ويجوز يف هذه 

حا�ضراً  يكون  ملن  ال�ضكوى  تكون  اأن  احلالة 

من اأفراد ال�ضلطة العامة.
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الف�ضل الرابع

تفتي�ص الأ�ضخا�ص واملنازل

املادة )51(

املتهم  يفت�ص  اأن  الق�ضائي  ال�ضبط  ملاأمور 

القب�ص  يف الأحــوال التي يجوز فيها قانوناً 

عما  بالبحث  املتهم  تفتي�ص  ويجرى  عليه، 

يكون بج�ضمه اأو مالب�ضه اأو اأمتعته من اآثار 

لزمــة  تكون  اأو  باجلرمية  تتعلق  اأ�ــضــيــاء  اأو 

للتحقيق فيها.

املادة )52(

اإذا كان املتهم اأنثى، يجب اأن يكون التفتي�ص 

ال�ضبط  ماأمور  يندبها لذلك  اأنثى  مبعرفة 

تـــوؤدي  بـــاأن  الــقــ�ــضــائــي بــعــد حتليفها ميــيــنــاً 

كذلك  ويتعني  وال�ضدق،  بالأمانة  اأعمالها 

اأن يكون �ضهود التفتي�ص من الن�ضاء.

املادة )53(

تفتي�ص  الق�ضائي  ال�ضبط  ملاأمور  يجوز  ل 

النيابة  كــتــابــي مــن  اإذن  بــغــري  املــتــهــم  مــنــزل 

بها  متلب�ضاً  اجلــرميــة  تــكــن  مل  مــا  الــعــامــة 

وتتوفر اأمارات قوية على اأن املتهم يخفي يف 

منزله اأ�ضياء اأو اأوراقاً تفيد ك�ضف احلقيقة، 

الأ�ضياء  و�ضبط  املتهم  منزل  تفتي�ص  ويتم 

والأوراق على النحو املبني بهذا القانون.

الأ�ـــضـــيـــاء والأوراق  الــبــحــث عـــن  يــتــم  كــمــا 

املــنــزل  اأجـــــزاء  جــمــيــع  املــطــلــوب �ضبطها يف 

وملحقاته وحمتوياته.

املادة )54(

ــاأمـــور الــ�ــضــبــط الــقــ�ــضــائــي، ولـــو يف غري  ملـ

منازل  يفت�ص  اأن  باجلرمية  التلب�ص  حــالــة 

اأو  الــقــانــون  املــو�ــضــوعــني بن�ص  الأ�ــضــخــا�ــص 

بــحــكــم الــقــ�ــضــاء حتـــت املــراقــبــة اإذا وجـــدت 
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ارتكابهم  يف  لال�ضتباه  تدعو  قوية  اأمـــارات 

جناية اأو جنحة.

املادة )55(

للبحث  اإل  املتهم  منزل  تفتي�ص  يجوز  ل 

عن الأ�ضياء اخلا�ضة باجلرمية التي يجري 

ذلك  ومــع  ب�ضاأنها  التحقيق  اأو  الأدلـــة  جمع 

اأ�ضياء تعد  التفتي�ص  اأثناء  اإذا ظهرت عر�ضاً 

تفيد يف ك�ضف احلقيقة  اأو  حيازتها جرمية 

ــاأمــــور الــ�ــضــبــط  يف جـــرميـــة اأخـــــــرى، قــــام مــ

الق�ضائي ب�ضبطها.

املادة )56(

اإذا كان يف املنزل ن�ضاء ومل يكن الغر�ص من 

الدخول �ضبطهن ول تفتي�ضهن، وجب على 

ماأمور ال�ضبط الق�ضائي اأن يراعي التقاليد 

من  ميــكــنــهــن  واأن  مــعــامــلــتــهــن،  يف  املــتــبــعــة 

مينحهن  واأن  املــنــزل،  مــغــادرة  اأو  الحتجاب 

الــتــ�ــضــهــيــالت الـــالزمـــة لــذلــك مبــا ل ي�ضر 

مب�ضلحة التفتي�ص ونتيجته.

املادة )57(

اإذا قامت اأثناء تفتي�ص منزل املتهم قرائن 

قوية �ضده اأو �ضد �ضخ�ص موجود فيه على 

اأنه يخفي معه �ضيئاً يفيد يف ك�ضف احلقيقة 

جاز ملاأمور ال�ضبط الق�ضائي اأن يفت�ضه.

املادة )58(

اأو  اأوراق خمتومة  اإذا وجد يف منزل املتهم 

مغلقة باأية طريقة اأخرى فال يجوز ملاأمور 

ال�ضبط الق�ضائي اأن يف�ضها، وعليه اإثباتها 

النيابة  على  وعر�ضها  التفتي�ص  حم�ضر  يف 

العامة.
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املادة )59(

يـــجـــرى الــتــفــتــيــ�ــص بـــحـــ�ـــضـــور املـــتـــهـــم اأو 

واإل مت  ذلــــك،  اأمــكــن  كــلــمــا  عــنــه  مــن ينيبه 

ال�ضاهدان  هــذان  ويكون  �ضاهدين  بح�ضور 

من  اأو  الرا�ضدين  اأقاربه  من  الإمكان  بقدر 

القاطنني معه باملنزل اأو من جريانه ويثبت 

ذلك باملح�ضر.

املادة )60(

ي�ضعوا  اأن  الــقــ�ــضــائــي  الــ�ــضــبــط  ــوري  ــاأمـ ملـ

يكون  التي  والأ�ضياء  الأمــاكــن  الأخــتــام على 

فيها اآثار تفيد يف ك�ضف احلقيقة واأن يقيموا 

حرا�ضاً عليها وعليهم اإخطار النيابة العامة 

بذلك فوراً.

يــتــظــلــم مـــن هــذا  اأن  ولــكــل ذي مــ�ــضــلــحــة 

اأو  البتدائية  املحكمة  رئي�ص  اإىل  الإجــــراء 

بعري�ضة  وذلـــك  الأحـــــوال  ح�ضب  الــقــا�ــضــي 

يــقــدمــهــا اإىل الــنــيــابــة الــعــامــة وعــلــيــهــا رفــع 

اأو القا�ضي فوراً  اإىل رئي�ص املحكمة  التظلم 

م�ضفوعاً براأيها.

املادة )61(

ي�ضبطوا  اأن  الق�ضائي  ال�ضبط  ملــاأمــوري 

اأن تكون قد ا�ضتعملت  الأ�ضياء التي يحتمل 

يف ارتكاب اجلرمية اأو نتجت عن ارتكابها اأو 

اأن تكون قد وقعت عليها اجلرمية،  يحتمل 

وكذلك كل ما يفيد يف ك�ضف احلقيقة.

وتو�ضف هذه الأ�ضياء وتعر�ص على املتهم، 

ويطلب منه اإبداء مالحظاته عليها ويحرر 

فيه  يــذكــر  اأو  املتهم  يوقعه  حم�ضر  بــذلــك 

امتناعه عن التوقيع.

يف  امل�ضبوطة  والأوراق  الأ�ــضــيــاء  وتــو�ــضــع 

ويكتب  الأحمر  بال�ضمع  خمتوم  مغلق  حرز 

ب�ضبط  املــحــرر  املح�ضر  تــاريــخ  احلـــرز  على 
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تــلــك الأ�ــضــيــاء، ويــ�ــضــار اإىل املــو�ــضــوع الــذي 

ح�ضل ال�ضبط من اأجله.

املادة )62(

ــام املــو�ــضــوعــة طــبــقــاً  ــتــ يــجــرى فــ�ــص الأخــ

الأماكن  على  و)61(   )60( املــادتــني  لأحــكــام 

والأ�ـــضـــيـــاء بــحــ�ــضــور املــتــهــم اأو وكــيــلــه ومــن 

دعوتهم  بعد  اأو  الأ�ضياء  �ضبطت عنده هذه 

لذلك.

املادة )63(

التفتي�ص  ب�ضبب  بعلمه  ات�ضل  �ضخ�ص  كل 

معلومات عن الأ�ضياء التي تناولها التفتي�ص 

�ضخ�ص غري ذي �ضفة،  اأي  اإىل  بها  واأف�ضى 

بــاأيــة طــريــقــة كــانــت، يعاقب  بــهــا  انــتــفــع  اأو 

بالعقوبات املقررة جلرمية اإف�ضاء الأ�ضرار.

املادة )64(

اإذا كان ملن �ضبطت عنده الأوراق، م�ضلحة 

له �ضورة منها م�ضدق  تعطى  فيها،  عاجلة 

عليها من النيابة العامة ما مل يكن يف ذلك 

اإ�ضرار ب�ضالح التحقيق.
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الباب الثاين

حتقيق النيابة العامة

الف�ضل الأول

مبا�ضرة التحقيق

الفرع الأول: اأحكام عامة

املادة )65(

بنف�ضها يف  التحقيق  العامة  النيابة  تبا�ضر 

اجلنايات وكذلك يف اجلنح اإذا راأت ذلك.

املادة   )66(

جميع  يف  العامة  النيابة  ع�ضو  ي�ضطحب 

اأحد كتاب  اإجراءات التحقيق التي يبا�ضرها 

اأن  ال�ضرورة  عند  له  ويجوز  العامة  النيابة 

يكلف غريه بذلك بعد حتليفه اليمني.

ويـــوقـــع عــ�ــضــو الــنــيــابــة الــعــامــة والــكــاتــب 

املحا�ضر وحتفظ هذه  على كل �ضفحة من 

املحا�ضر مع باقي الأوراق يف قلم الكتاب.

ما  كــل  يثبت  اأن  الــعــامــة  الــنــيــابــة  ولع�ضو 

التحقيق  اإجـــراءات  من  ال�ضرورة  تقت�ضيه 

قبل ح�ضور الكاتب.

املادة )67(

والنتائج  ذاتــهــا  التحقيق  ــراءات  اإجــ تعتر 

على  ويجب  الأ�ــضــرار  مــن  عنها  ت�ضفر  التي 

اأع�ضاء النيابة العامة واأعوانهم من الكتاب 

واخلراء وغريهم ممن يت�ضلون بالتحقيق 

مهنتهم  اأو  وظيفتهم  ب�ضبب  يح�ضرونه  اأو 

عـــدم اإفــ�ــضــائــهــا، ويــعــاقــب مــن يــخــالــف ذلــك 

بالعقوبة املقررة جلرمية اإف�ضاء الأ�ضرار.
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املادة )68(

لع�ضو النيابة العامة اأن يكلف اأحد ماأموري 

ال�ضبط الق�ضائي القيام بعمل معني اأو اأكرث 

من اأعمال التحقيق عدا ا�ضتجواب املتهم وله 

اإذا دعت احلال لتخاذ اإجراء من الإجراءات 

يف جهة تقع خارج دائرة اخت�ضا�ضه اأن يندب 

اأحد  اأو  العامة  النيابة  اأع�ضاء  اأحد  لتنفيذه 

ماأموري ال�ضبط الق�ضائي لتلك اجلهة ويف 

جميع الأحــوال يكون للمنتدب للتحقيق يف 

حدود ندبه كل �ضلطة خمولة ملن ندبه.

املادة )69(

ــة يف جــمــيــع  ــامـ ــعـ ــو الـــنـــيـــابـــة الـ عـــلـــى عــ�ــض

ــراء  الأحــــــوال الــتــي يــنــدب فــيــهــا غـــريه لإجــ

املطلوب  امل�ضائل  يبني  اأن  التحقيقات  بع�ص 

اتــخــاذهــا  املــطــلــوب  والإجــــــــراءات  حتقيقها 

وللمنتدب اأن يجري اأي عمل اآخر من اأعمال 

الأحـــوال  يف  املتهم  ي�ضتجوب  واأن  التحقيق 

التي يخ�ضى فيها من فوات الوقت متى كان 

هذا العمل لزماً لك�ضف احلقيقة.

املادة )70(

يجرى التحقيق باللغة العربية.

اأو  ال�ضاهد  اأو  اخل�ضوم  اأو  املتهم  كــان  واإذا 

غــريهــم ممــن تـــرى الــنــيــابــة الــعــامــة �ضماع 

ع�ضو  فعلى  العربية  اللغة  يجهل  اأقــوالــهــم 

بعد  مبــرتجــم  ي�ضتعني  اأن  الــعــامــة  الــنــيــابــة 

بالأمانة  يــوؤدي مهمته  بــاأن  اأن يحلف مييناً 

وال�ضدق.
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الفرع الثاين:  املعاينة والتفتي�ص و�ضبط 

الأ�ضياء املتعلقة باجلرمية

املادة )71(

مكان  اأي  اإىل  العامة  النيابة  ع�ضو  ينتقل 

والأ�ضياء  والأماكن  الأ�ضخا�ص  حالة  ليثبت 

املت�ضلة باجلرمية وكل ما يلزم اإثبات حالته.

فــاإذا دعــت احلــال لتخاذ الإجـــراء يف جهة 

يندب  اأن  فله  اخت�ضا�ضه  دائـــرة  خـــارج  تقع 

لتنفيذه ع�ضو النيابة املخت�ضة.

املادة )72(

املتهم  العامة تفتي�ص منزل  النيابة  لع�ضو 

بناء على تهمة موجهة اإليه بارتكاب جرمية 

اأي  يفت�ص  اأن  وله  ارتكابها،  يف  با�ضرتاكه  اأو 

مكان وي�ضبط فيه اأية اأوراق اأو اأ�ضلحة وكل 

ما يحتمل اأنه ا�ضتعمل يف ارتكاب اجلرمية اأو 

نتج منها اأو وقعت عليه وكذلك كل ما يفيد 

يف ك�ضف احلقيقة.

املادة )73(

بــحــ�ــضــوره  املــتــهــم  مــنــزل  تفتي�ص  يــحــ�ــضــل 

ذلك،  اأمكن  كلما  عنه  ينوب  من  ح�ضور  اأو 

تــفــتــيــ�ــص يف مــنــزل غـــري مــنــزل  واإذا حــ�ــضــل 

املتهم يدعى �ضاحبه اإىل احل�ضور بنف�ضه اأو 

بو�ضاطة من ينيبه كلما اأمكن ذلك.

املادة )74(

املــادة )52(  الأنثى حكم  تفتي�ص  يراعى يف 

من هذا القانون.

املادة )75(

ول  املتهم  يفت�ص  اأن  العامة  النيابة  لع�ضو 

غري  منزل  اأو  املتهم  غري  تفتي�ص  له  يجوز 
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اأنــه  قوية  ــارات  اأمــ مــن  ات�ضح  اإذا  اإل  منزله 

له  ويــجــوز  باجلرمية.  تتعلق  لأ�ضياء  حائز 

مبوافقة النائب العام اأن ي�ضبط لدى مكاتب 

الريد جميع املكاتبات والر�ضائل واجلرائد 

الرق  مكاتب  ولــدى  والطرود  واملطبوعات 

ويــ�ــضــجــل  يـــراقـــب  واأن  الـــرقـــيـــات،  جــمــيــع 

والال�ضلكية  ال�ضلكية  ذلك  يف  مبا  املحادثات 

)1(
متى ا�ضتوجبت مقت�ضيات التحقيق ذلك. 

املادة )76(

على  وحـــده  الــعــامــة  الــنــيــابــة  ع�ضو  يطلع 

ــرى  ــ الأخـ والأوراق  والـــر�ـــضـــائـــل  املــكــاتــبــات 

امل�ضبوطة وله ح�ضب ما يظهر من الفح�ص 

اأن ياأمر ب�ضم تلك الأوراق اإىل ملف الدعوى 

اأو بردها اإىل من كان حائزاً لها اأو من كانت 

مر�ضلة اإليه.

)1( املادة )75( معدلة بالقانون رقم )29( ل�ضنة 2005.

املادة )77(

ي�ضبط  اأن  العامة  النيابة  لع�ضو  يجوز  ل 

التي  املتهم الأوراق وامل�ضتندات  لدى حمامي 

�ضلمها املتهم اإليه لأداء املهمة التي عهد اإليه 

بها ول املرا�ضالت املتبادلة بينهما يف الدعوى.

املادة )78(

لع�ضو النيابة العامة اأن ياأمر احلائز ل�ضيء 

بتقدميه  عــلــيــه  ــــالع  الطـ اأو  �ــضــبــطــه  يـــرى 

وت�ضري على من يخالف ذلك الأمر الأحكام 

املقررة جلرمية المتناع عن اأداء ال�ضهادة.

املادة )79(

تبلغ اإىل املتهم املكاتبات والر�ضائل والرقيات 

اأو  اإلــيــه  املر�ضلة  اأو  امل�ضبوطة  حكمها  يف  ومــا 

اإذا  اإل  وقــت  اأقــرب  اإليه �ضورة منها يف  تعطى 

كان يف ذلك اإ�ضرار ب�ضري التحقيق.
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ولـــكـــل �ــضــخــ�ــص يـــدعـــي حــقــه يف الأ�ـــضـــيـــاء 

الــنــيــابــة  عــ�ــضــو  اإىل  يــطــلــب  اأن  املــ�ــضــبــوطــة 

العامة ت�ضليمها اإليه.

الفرع الثالث : رد الأ�ضياء امل�ضبوطة 

والت�ضرف فيها

املادة رقم )80( 

ــاء الـــتـــي �ــضــبــطــت اأثـــنـــاء  ــيـ ــضـ يـــجـــوز رد الأ�ـ

التحقيق ولــو كــان ذلــك قبل احلــكــم مــا مل 

ــة لــلــ�ــضــري يف الـــدعـــوى اأو حمــاًل  تــكــن لزمــ

للم�ضادرة.

املادة )81(

كانت  اإىل من  امل�ضبوطة  الأ�ضياء  رد  يكون 

كانت  اإذا  اأنــه  على  �ضبطها  وقــت  حيازته  يف 

عليها  وقعت  التي  الأ�ضياء  من  امل�ضبوطات 

ردهــا  يــكــون  نتجت عنها  الــتــي  اأو  اجلــرميــة 

اإىل من فقد حيازتها باجلرمية ما مل يكن 

مبقت�ضى  حب�ضها  يف  حــق  معه  �ضبطت  ملــن 

القانون.

املادة )82(

يــ�ــضــدر الأمــــر بــالــرد مــن الــنــيــابــة العامة 

نظر  اأثناء  بالرد  تاأمر  اأن  للمحكمة  ويجوز 

الدعوى اجلزائية.

املادة )83(

الـــ�ـــضـــاأن من  ــرد ل ميــنــع ذوي  ــالـ بـ الأمــــــر 

من  لهم  مبا  املدنية  املحكمة  اأمــام  املطالبة 

حقوق واإمنا ل يجوز ذلك للمتهم اأو املدعي 

بــاحلــقــوق املــدنــيــة اإذا كـــان الأمــــر بــالــرد قد 

�ضدر من املحكمة اجلزائية بناء على طلب 

اأيهما يف مواجهة الآخر.
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املادة )84(

يجوز الأمر بالرد ولو بغري طلب.

�ضيء  بــرد  الأمــر  العامة  للنيابة  ول يجوز 

برد �ضيء يوجد �ضك فيمن  اأو  متنازع عليه 

له احلق يف ت�ضلمه.

املادة )85(

قــرار  اأو  باحلفظ  اأمـــر  �ــضــدور  عند  يجب 

يف�ضل ع�ضو  اأن  الدعوى  لإقامة  وجــه  بــاأل 

النيابة العامة يف م�ضري الأ�ضياء امل�ضبوطة.

احلكم  عند  اجلزائية  املحكمة  على  ويجب 

الأ�ــضــيــاء  تــفــ�ــضــل يف مــ�ــضــري  اأن  الـــدعـــوى  يف 

اأمامها،  بالرد  املطالبة  اإذا ح�ضلت  امل�ضبوطة 

املحكمة  اإىل  اخل�ضوم  باإحالة  تــاأمــر  اأن  ولها 

املدنية اإذا راأت موجباً لذلك، ويف هذه احلالة 

يجوز و�ضع الأ�ضياء امل�ضبوطة حتت احلرا�ضة 

)1(
واتخاذ اإجراءات اأخرى للمحافظة عليها. 

املادة )86(

اإذا كان ال�ضيء امل�ضبوط مما يتلف مبرور 

ت�ضتغرق  نــفــقــات  بــقــاوؤه  ي�ضتلزم  اأو  الــزمــن 

قيمته جاز الأمر ببيعه بطريق املزاد العلني 

الــتــحــقــيــق  مــقــتــ�ــضــيــات  بـــذلـــك  �ــضــمــحــت  اإذا 

ويحتفظ بثمن البيع ل�ضاحب احلق فيه.

املادة )87(

ــيــاء املــ�ــضــبــوطــة الــتــي ل يــطــالــب بها  الأ�ــض

تاريخ  مــن  �ضنة  خــالل  فيها  احلــق  اأ�ضحاب 

انتهاء الدعوى اجلزائية يجوز الأمر ببيعها 

بثمنها  ويــحــتــفــظ  الــعــلــنــي  ــزاد  ــ ــ امل بــطــريــق 

)2(
لأ�ضحاب احلق فيها. 

)1( املادة )85( معدلة بالقانون رقم )29( ل�ضنة 2005.

)2( املادة )87( معدلة بالقانون رقم )29( ل�ضنة 2005.
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الفرع الرابع : �ضماع ال�ضهود

املادة )88(

ي�ضمع ع�ضو النيابة العامة �ضهادة ال�ضهود 

ير  مل  مــا  �ضماعهم  اخل�ضوم  يطلب  الــذيــن 

ي�ضمع  اأن  ولـــه  �ضماعهم  مــن  الــفــائــدة  عـــدم 

ال�ضهود  مــن  �ضماعه  لــزوم  يــرى  مــن  �ضهادة 

ثبوت  اإىل  تــوؤدي  اأو  تثبت  التي  الوقائع  عن 

اأو  املتهم  اإىل  واإ�ضنادها  وظروفها  اجلرمية 

براءته منها.

املادة )89(

ال�ضهود الذين  العامة  النيابة  يكلف ع�ضو 

ــراد  اأفـ بــو�ــضــاطــة  بــاحلــ�ــضــور  �ضماعهم  تــقــرر 

اأي  �ضهادة  ي�ضمع  اأن  ولــه  الــعــامــة،  ال�ضلطة 

ذلك  ويثبت  نف�ضه  تلقاء  من  يح�ضر  �ضاهد 

يف املح�ضر.

املادة )90(

يــ�ــضــمــع عــ�ــضــو الــنــيــابــة الــعــامــة كـــل �ضاهد 

ال�ضهود بع�ضهم  اأن يواجه  انفراد، وله  على 

ببع�ص.

املادة )91(

يطلب ع�ضو النيابة العامة من كل �ضاهد 

اأن يبني ا�ضمه ولقبه و�ِضّنه ومهنته وجن�ضيته 

ــل اإقـــامـــتـــه و�ــضــلــتــه بــاملــتــهــم واملــجــنــي  وحمــ

من  ويتثبت  املدنية  باحلقوق  واملدعي  عليه 

�ضخ�ضيته.

ويجب على ال�ضاهد الذي اأمت خم�ص ع�ضرة 

باأن  مييناً  ال�ضهادة  اأداء  قبل  يحلف  اأن  �ضنة 

ي�ضهد باحلق كل احلق ول �ضيء غري احلق، 

ويجوز �ضماع من مل يتم ال�ضن املذكورة على 

�ضبيل ال�ضتئنا�ص بغري ميني.

ال�ضهود  و�ضهادة  املذكورة  البيانات  وتــدون 

املح�ضر بغري تعديل  �ضماعها يف  واإجـــراءات 
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اإ�ضافة ول  اأو  اأو حت�ضري  اأو ك�ضط  اأو �ضطب 

عليه  �ــضــدق  اإذا  اإل  ذلـــك  مــن  �ــضــيء  يعتمد 

ع�ضو النيابة العامة والكاتب وال�ضاهد.

املادة )92(

ي�ضع كل من ع�ضو النيابة العامة والكاتب 

ــاءه عــلــى كـــل �ــضــفــحــة مـــن �ــضــفــحــات  ــضـ ــ�ـ اإمـ

ال�ضهادة، وكذلك ال�ضاهد بعد تالوتها عليه، 

اأو  اأو ب�ضمته  اإم�ضائه  امتنع عن و�ضع  فــاإن 

ذكر  مــع  املح�ضر  ذلــك يف  اأثــبــت  ي�ضتطع  مل 

)1(
الأ�ضباب التي يبديها. 

املادة )93(

ــام  ــي لــلــحــ�ــضــور اأمـ يــجــب عــلــى كـــل مـــن دعـ

اأن يح�ضر  �ــضــهــادة  لــتــاأديــة  الــعــامــة  الــنــيــابــة 

ــاإذا تخلف  فـ اإلــيــه،  املــحــرر  بــنــاء على الطلب 

)1( املادة )92( معدلة بالقانون رقم )29( ل�ضنة 2005.

اأن  النيابة  بــدون عذر فلع�ضو  عن احل�ضور 

ي�ضدر اأمراً ب�ضبطه واإح�ضاره.

املادة )94(

اأو لديه ما مينعه  اإذا كان ال�ضاهد مري�ضاً 

من احل�ضور ت�ضمع �ضهادته يف مكان وجوده.

املادة )95(

يـــقـــدر عــ�ــضــو الــنــيــابــة الـــعـــامـــة بـــنـــاء على 

التي  والتعوي�ضات  امل�ضاريف  ال�ضهود  طلب 

ي�ضتحقونها ب�ضبب ح�ضورهم لأداء ال�ضهادة.

الفرع اخلام�ص: ندب اخلراء

املادة )96(

اأو  بطبيب  ال�ضتعانة  التحقيق  اقت�ضى  اإذا 

غريه من اخلــراء لإثبات حالة من احلالت 
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كان لع�ضو النيابة العامة اأن ي�ضدر اأمراً بندبه 

ليقدم تقريراً عن املهمة التي يكلف بها.

وقت  يح�ضر  اأن  الــعــامــة  النيابة  ولع�ضو 

اأن  للخبري  ويجوز  مبا�ضرة اخلبري مهمته، 

يوؤدي مهمته بغري ح�ضور اخل�ضوم.

املادة )97(

اإذا كان اخلبري غري مقيد ا�ضمه يف اجلدول 

العامة  النيابة  ع�ضو  اأمــام  يحلف  اأن  وجــب 

مييناً باأن يوؤدي عمله بال�ضدق والأمانة.

املادة )98(

ع�ضو  ويحدد  كتابة  تقريره  اخلبري  يقدم 

لتقدميه  مــيــعــاداً  للخبري  الــعــامــة  الــنــيــابــة 

اإذا مل  ــر  ــ اآخـ ــبـــرياً  خـ ــه  بـ يــ�ــضــتــبــدل  اأن  ــه  ولــ

ا�ضتدعى  اأو  املحدد  امليعاد  يف  التقرير  يقدم 

التحقيق ذلك.

الفرع ال�ضاد�ص: ال�ضتجواب واملواجهة

املادة )99(

يــجــب عــلــى عــ�ــضــو الــنــيــابــة الـــعـــامـــة عند 

ح�ضور املتهم لأول مرة يف التحقيق اأن يدون 

�ضخ�ضيته  باإثبات  اخلا�ضة  البيانات  جميع 

ويحيطه علماً بالتهمة املن�ضوبة اإليه ويثبت 

يف املح�ضر ما قد يبديه يف �ضاأنها من اأقوال.

املادة )100(

املتهم من ح�ضور  اأن مُيكَّن حمامي  يجب 

التحقيق معه والطالع على اأوراق التحقيق 

مــا مل يــر ع�ضو الــنــيــابــة الــعــامــة غــري ذلــك 

مل�ضلحة التحقيق.
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الفرع ال�ضابع: التكليف باحل�ضور 

واأمر القب�ص والإح�ضار

املادة )101(

ح�ضب  يــ�ــضــدر  اأن  الــعــامــة  الــنــيــابــة  لع�ضو 

اأو  باحل�ضور  املتهم  بتكليف  ــراً  اأمـ الأحـــوال 

بالقب�ص عليه واإح�ضاره.

اأمر على ا�ضم املتهم  اأن ي�ضتمل كل  ويجب 

اإقــامــتــه  ــل  وحمـ وجن�ضيته  ومــهــنــتــه  ولــقــبــه 

الأمر ومكان  وتاريخ  اإليه  املن�ضوبة  والتهمة 

العامة  النيابة  وا�ضم ع�ضو  وزمان احل�ضور 

واإمــ�ــضــائــه واخلــتــم الــر�ــضــمــي ويــ�ــضــمــل اأمــر 

ال�ضلطة  اأفـــراد  تكليف  والإحــ�ــضــار  القب�ص 

الــعــامــة بــالــقــبــ�ــص عــلــى املــتــهــم واإحـــ�ـــضـــاره 

طوعاً  رف�ص  اإذا  العامة  النيابة  ع�ضو  اأمــام 

احل�ضور يف احلال.

اأفــراد  مبعرفة  املتهم  اإىل  الأوامــــر  وتعلن 

ال�ضلطة العامة وت�ضلم له �ضورة منها.

املادة )102(

اإذا مل يح�ضر املتهم بعد تكليفه باحل�ضور 

دون عذر مقبول، اأو اإذا خيف هربه اأو مل يكن 

اجلرمية  كانت  اأو  معروف،  اإقامة  حمل  له 

يف حالة تلب�ص جاز لع�ضو النيابة العامة اأن 

واإح�ضاره  املتهم  على  بالقب�ص  اأمــراً  ي�ضدر 

الواقعة مما ل يجوز فيها حب�ص  ولو كانت 

املتهم احتياطياً.

املادة )103(

تكون الأوامر التي ي�ضدرها ع�ضو النيابة 

ول  الــدولــة  مناطق  جميع  يف  نافذة  العامة 

بعد  والإح�ضار  القب�ص  اأوامــر  تنفيذ  يجوز 

م�ضي �ضتة اأ�ضهر من تاريخ �ضدورها ما مل 

يعتمدها ع�ضو النيابة العامة ملدة اأخرى.
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املادة )104(

ــة اأن  ــامـ ــعـ يـــجـــب عـــلـــى عــ�ــضــو الـــنـــيـــابـــة الـ

تعذر  واإذا  عليه،  املقبو�ص  ــوراً  فـ ي�ضتجوب 

ذلك، يودع اأحد الأماكن املخ�ض�ضة للحب�ص 

مدة  تزيد  األ  ويجب  ا�ضتجوابه،  حــني  اإىل 

اإيداعه على اأربع وع�ضرين �ضاعة، فاإذا م�ضت 

اإدارة ذلك  هذه املدة وجب على القائم على 

وعليها  الــعــامــة  النيابة  اإىل  اإر�ــضــالــه  املــكــان 

باإخالء  اأمـــرت  واإل  احلــال  يف  ت�ضتجوبه  اأن 

�ضبيله.

املادة )105(

رقم  الحتــادي  القانون  اأحكام  مراعاة  مع 

العالقات  تنظيم  �ضاأن  يف   1973 ل�ضنة   )11(

بني الإمــارات الأع�ضاء يف الحتاد اإذا قب�ص 

على املتهم خارج دائرة املحكمة التي يجري 

العامة  النيابة  اإىل  ير�ضل  فيها،  التحقيق 

وعليها  فــوراً  التي قب�ص عليه فيها  باجلهة 

اأن تــتــحــقــق مـــن جــمــيــع الــبــيــانــات اخلــا�ــضــة 

الــعــامــة  الــنــيــابــة  اإىل  حتــيــلــه  ثــم  ب�ضخ�ضه، 

بها  التحقيق  يجري  التي  املحكمة  بــدائــرة 

عــن طــريــق الــ�ــضــلــطــات الــعــامــة الــتــي يتعني 

عليها اإي�ضاله باأ�ضرع وقت.

كانت  اأو  نقله  عــلــى  املــتــهــم  اعــرت�ــص  فــــاإذا 

حالته ل ت�ضمح بالنقل، يخطر ع�ضو النيابة 

العامة املحقق بذلك، وعليه اأن ي�ضدر اأمره 

فوراً مبا يتبع.

الفرع الثامن: اأمر احلب�ص الحتياطي

املادة )106(

يف  عليها  املن�ضو�ص  الأحــكــام  مــراعــاة  مــع 

قانون الأحداث اجلانحني وامل�ضردين يجوز 

املتهم  ا�ضتجواب  بعد  العامة  النيابة  لع�ضو 
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كانت  اإذا  احتياطياً  بحب�ضه  اأمــراً  ي�ضدر  اأن 

الـــدلئـــل كــافــيــة وكــانــت الــواقــعــة جــنــايــة اأو 

جنحة معاقباً عليها بغري الغرامة.

املادة )107(

عن  ف�ضاًل  احلب�ص  اأمــر  ي�ضتمل  اأن  يجب 

البيانات الواردة يف الفقرة الثانية من املادة 

املكان  اإدارة  على  القائم  تكليف  على   )101(

املخ�ض�ص للحب�ص بقبول املتهم وو�ضعه فيه 

مع بيان مادة القانون املنطبقة على الواقعة، 

وت�ضري على اأمر احلب�ص الأحكام املن�ضو�ص 

)1(
عليها يف الفقرة الأخرية من املادة )108(. 

املادة )108(

املخ�ض�ص  املــكــان  املتهم  ــداع  اإيــ عند  يجب 

اإدارتـــه  على  الــقــائــم  اإىل  ت�ضلم  اأن  للحب�ص 

)1( املادة )107( معدلة بالقانون رقم )29( ل�ضنة 2005.

ــر احلــبــ�ــص بــعــد توقيعه على  اأمـ �ــضــورة مــن 

الأ�ضل بال�ضتالم.

ول يجوز للقائم على اإدارة املكان املخ�ض�ص 

ال�ضلطة  اأفـــــراد  ــد  لأحــ يــ�ــضــمــح  اأن  للحب�ص 

العامة بالت�ضال باملحبو�ص احتياطياً داخل 

ذلك املكان اإل باإذن كتابي من النيابة العامة، 

ا�ضم  املعد لذلك  الدفرت  اأن يدون يف  وعليه 

الــ�ــضــخــ�ــص الــــذي �ــضــمــح لـــه ووقــــت املــقــابــلــة 

وتاريخ وم�ضمون الإذن.

املادة )109(

�ضرورة  اقت�ضت  اإذا  العامة  النيابة  لع�ضو 

ات�ضال  بــعــدم  يــاأمــر  اأن  التحقيق  ــراءات  ــ اإجـ

املـــتـــهـــم املـــحـــبـــو�ـــص احـــتـــيـــاطـــيـــاً بـــغـــريه مــن 

بــدون  وذلـــك  اأحــــد،  يــــزوره  واأل  املحبو�ضني 

اإخالل بحق املتهم يف الت�ضال دائماً باملدافع 

عنه على انفراد.
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املادة )110(

الأمر باحلب�ص ال�ضادر من النيابة العامة 

اأيام  �ضبعة  وملــدة  املتهم  ا�ضتجواب  بعد  يكون 

يــجــوز جتــديــدهــا ملـــدة اأخــــرى ل تــزيــد على 

اأربعة ع�ضر يوماً.

ا�ضتمرار  التحقيق  م�ضلحة  ا�ضتلزمت  فـــاإذا 

امل�ضار  املدد  انق�ضاء  بعد  املتهم احتياطياً  حب�ص 

النيابة  على  وجــب  ال�ضابقة،  الــفــقــرة  يف  اإلــيــهــا 

ق�ضاة  اأحــــد  عــلــى  الأوراق  تــعــر�ــص  اأن  الــعــامــة 

بعد  اأمــره  لي�ضدر  املخت�ضة  اجلزائية  املحكمة 

املتهم  اأقـــــوال  و�ــضــمــاع  الأوراق  عــلــى  ــــالع  الطـ

قابلة  ملــدة ل جتــاوز ثالثني يوماً  مبد احلب�ص 

للتجديد اأو الإفراج عنه ب�ضمان اأو بغري �ضمان.

وللمتهم اأن يتظلم اإىل رئي�ص املحكمة من 

ال�ضادر يف غيبته مبد احلب�ص وذلك  الأمــر 

خالل ثالثة اأيام من تاريخ اإبالغه الأمر اأو 

علمه به.

الفرع التا�ضع: الإفراج املوؤقت

املادة )111(

ل يجوز الإفراج املوؤقت عن املتهم املحبو�ص 

اأو  الإعــــدام  عقوبتها  جــرميــة  يف  احتياطياً 

ال�ضجن املوؤبد.

وللنيابة العامة الأمر بالإفراج املوؤقت عن 

يف  اأو  جناية  يف  احتياطياً  املحبو�ص  املتهم 

جنحة يف كل وقت �ضواء من تلقاء نف�ضها اأو 

بناء على طلب املتهم، ما مل يكن املتهم قد 

اأحيل اإىل املحكمة املخت�ضة ملحاكمته فيكون 

)1(
الإفراج عنه من اخت�ضا�ص هذه املحكمة. 

املادة )112(

الإفـــراج  التي يكون فيها  يف غــري احلـــالت 

ــراج على  املــوؤقــت وجــوبــيــاً، يــجــوز تعليق الإفــ

)1( املادة )111( معدلة بالقانون رقم )29( ل�ضنة 2005.
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تقدمي �ضمان �ضخ�ضي اأو مايل ويقدر ع�ضو 

الأحـــوال  ح�ضب  القا�ضي  اأو  العامة  النيابة 

املبلغ  هــذا  ويخ�ض�ص  املـــايل  ال�ضمان  مبلغ 

ليكون جزاء كافياً لتخلف املتهم عن احل�ضور 

يف اأي اإجراء من اإجراءات التحقيق والدعوى 

وعدم التهرب من تنفيذ احلكم والقيام بكل 

الواجبات الأخرى التي تفر�ص عليه.

املادة )113(

يــدفــع مــبــلــغ الــ�ــضــمــان مـــن املــتــهــم اأو من 

غريه، ويكون ذلك باإيداع املبلغ املقدر خزانة 

املحكمة ويجوز اأن يقبل من اأي �ضخ�ص ملء 

اأخل  اإذا  لل�ضمان  املقدر  املبلغ  بدفع  التعهد 

املتهم ب�ضروط الإفراج، ويوؤخذ عليه التعهد 

بذلك يف حم�ضر التحقيق اأو بتقرير يف قلم 

قوة  التقرير  اأو  للمح�ضر  ويــكــون  الــكــتــاب، 

ال�ضند التنفيذي.

املادة )114(

اإذا تــخــلــف املــتــهــم بــغــري عـــذر مــقــبــول عن 

تنفيذ اأحد اللتزامات املفرو�ضة عليه وفقاً 

ملكاً  املـــايل  ال�ضمان  ي�ضبح   )112( للمادة 

للحكومة بغري حاجة اإىل حكم بذلك.

اإذا �ضدر يف  باأكمله  ال�ضمان  مبلغ  ويــرد 

الــدعــوى قـــرار بـــاأن ل وجـــه لإقــامــتــهــا اأو 

حكم بالراءة، ويجوز للمحكمة يف جميع 

الأحوال اأن حتكم برد مبلغ ال�ضمان اأو اأي 

جزء منه اأو تعفي ال�ضامن من تعهده.

املادة )115(

ــر الــ�ــضــادر بــالإفــراج ل مينع ع�ضو  الأمـ

ــضـــدار اأمــــر جديد  الــنــيــابــة الــعــامــة مــن اإ�ـ

قويت  اإذا  وحب�ضه  املــتــهــم  عــلــى  بالقب�ص 

املفرو�ضة  بالواجبات  اأخل  اأو  الأدلة �ضده 

اتخاذ  ت�ضتدعي  ظـــروف  وجـــدت  اأو  عليه 
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هذا الإجراء.

واإذا كان الإفــراج �ضادراً من املحكمة فيكون 

اإ�ضدار اأمر جديد بالقب�ص على املتهم من ذات 

)1(
املحكمة بناء على طلب النيابة العامة. 

املادة )116(

الإفراج  املحكمة يكون  اإىل  املتهم  اأحيل  اإذا 

عنه اإن كان حمبو�ضاً اأو حب�ضه اإن كان مفرجاً 

عنه من اخت�ضا�ص املحكمة املحال اإليها.

تكون  الخت�ضا�ص  بعدم  احلكم  حالة  ويف 

املخت�ضة  هي  احلكم  اأ�ــضــدرت  التي  املحكمة 

اأن  اإىل  اأو احلب�ص  الإفـــراج  بالنظر يف طلب 

ترفع الدعوى اإىل املحكمة املخت�ضة.

)1( املادة )115( معدلة بالقانون رقم )29( ل�ضنة 2005.

املادة )117(

املــدعــي  مــن  اأو  عليه  املــجــنــي  مــن  يقبل  ل 

بــاحلــقــوق املــدنــيــة طــلــب حــبــ�ــص املــتــهــم ول 

املتعلقة  املــنــاقــ�ــضــات  ــوال يف  ــ اأقــ مــنــه  تــ�ــضــمــع 

بالإفراج عنه.
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الف�ضل الثاين

الت�ضرف يف التهمة ويف الدعوى

املادة )118(

اأجرته  الذي  التحقيق  بعد  العامة  للنيابة 

باأن ل وجه لإقامة الدعوى  اأن ت�ضدر اأمــراً 

ــراج عـــن املــتــهــم مـــا مل يكن  ــ ــالإفـ ــ ــر بـ ــاأمــ وتــ

حمبو�ضاً ل�ضبب اآخر.

ول يكون �ضدور الأمر باأن ل وجه لإقامة 

النيابة  رئي�ص  اإل من  الدعوى يف اجلنايات 

اأو من يقوم مقامه، ول يكون نافذاً  العامة 

اإل بعد م�ضادقة النائب العام عليه.

ويــبــني بـــالأمـــر ا�ــضــم املــتــهــم ولــقــبــه و�ضنه 

ــه ومــهــنــتــه  ــتـ ــامـ ــل اإقـ ــ ــل مــــيــــالده وحمـ ــ وحمـ

وجــنــ�ــضــيــتــه وبـــيـــان الــواقــعــة املــنــ�ــضــوبــة اإلــيــه 

وو�ضفها القانوين.

ويجب اأن ي�ضتمل الأمر على الأ�ضباب التي 

باحلقوق  للمدعي  القرار  ويعلن  عليها  بني 

املــدنــيــة، واإذا كـــان قــد تـــويف يــكــون الإعـــالن 

يف  وذلــك  اأ�ضمائهم  ذكــر  دون  جملة  لورثته 

اآخر موطن كان ملورثهم.

املادة )118 مكررًا(

اجلــنــح  ــواد  مــ يف  الــعــامــة  الــنــيــابــة  راأت  اإذا 

واملخالفات اأن الدعوى �ضاحلة لرفعها بناء 

املتهم  تكلف  جمعت  التي  ال�ضتدللت  على 

اجلزائية  املحكمة  اأمــام  مبا�ضرة  باحل�ضور 

يف  لل�ضري  حمــل  ل  اأنـــه  راأت  واإذا  املخت�ضة، 

)1(
الدعوى تاأمر بحفظها. 

املادة )119(

يلغي  اأن  اجلــنــح  ق�ضايا  يف  الــعــام  للنائب 

من   )118( ــادة  ــ ــ امل يف  ــه  ــيـ اإلـ املـــ�ـــضـــار  الــــقــــرار 

)1( املادة )118 مكرر( اأ�ضيفت بالقانون رقم )29( ل�ضنة 2005.
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التالية  اأ�ضهر  الثالثة  خــالل  القانون  هــذا 

ا�ضتئنافه  �ــضــبــق  قـــد  يــكــن  مـــا مل  لــ�ــضــدوره 

)1(
وق�ضي برف�ضه. 

املادة )120(

اإذا راأت النيابة العامة اأن الواقعة جنحة اأو 

خمالفة واأن الأدلة على املتهم كافية اأحالت 

املخت�ضة  اجلــزائــيــة  املحكمة  اإىل  الــدعــوى 

)2(
بنظرها. 

املادة )121(

من  اأو  الــعــامــة  الــنــيــابــة  رئــيــ�ــص  راأى  اإذا 

الأدلــة  واأن  جناية  الواقعة  اأن  مقامه  يقوم 

حمكمة  اإىل  اإحالته  قــرر  كافية  املتهم  على 

كانت  اإذا  فيما  �ــضــكــاً  وجـــد  واإذا  اجلــنــايــات، 

)1( املادة )119( معدلة بالقانون رقم )29( ل�ضنة 2005.

)2( املادة )120( معدلة بالقانون رقم )29( ل�ضنة 2005.

الواقعة جناية اأو جنحة فيحيله اإىل حمكمة 

اجلنايات بو�ضف اجلناية.

املادة )122(

احلــكــم  �ــضــبــق  ــد  قــ الـــواقـــعـــة  كـــانـــت  اإذا 

فــيــهــا نــهــائــيــاً مـــن حمــكــمــة اجلــنــح بــعــدم 

الخــتــ�ــضــا�ــص لأنـــهـــا جــنــايــة، وجــــب على 

النيابة العامة اأن تقرر اإحالة الدعوى اإىل 

حمكمة اجلنايات.

املادة )123(

ا�ضم  على  بالإحالة  ال�ضادر  الأمــر  ي�ضتمل 

وحمل  مــيــالده  وحمــل  و�ضنه  ولقبه  املتهم 

اجلرمية  ويعني  وجن�ضيته  ومهنته  اإقامته 

املــكــونــة لها،  اأركــانــهــا  اإلــيــه بجميع  املــ�ــضــنــدة 

ــروف املــخــفــفــة اأو املــ�ــضــددة  ــظـ والأعــــــذار والـ

للعقوبة، ومواد القانون املراد تطبيقها.
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وتعلن النيابة العامة اخل�ضوم بهذا الأمر 

خالل الأيام الثالثة التالية ل�ضدوره.

املادة )124(

رقم  الحتــادي  القانون  اأحكام  مراعاة  مع 

العالقات  تنظيم  �ضاأن  يف   1973 ل�ضنة   )11(

الق�ضائية بني الإمارات الأع�ضاء يف الحتاد، 

واحدة  اأكرث من جرمية  التحقيق  �ضمل  اإذا 

مــن اخــتــ�ــضــا�ــص حمــاكــم مــن درجـــة واحـــدة 

اإحالة  باأمر  جميعاً  حتــال  مرتبطة،  وكانت 

باإحدى  مكاناً  املخت�ضة  املحكمة  اإىل  واحــد 

اجلرائم.

فاإذا كانت اجلرائم من اخت�ضا�ص حماكم 

املحكمة  اإىل  حتـــال  خمــتــلــفــة،  ــات  ــ درجـ مـــن 

الأعلى درجة.

املادة )125(

اإذا مل  يفرج عن املتهم املحبو�ص احتياطياً 

ي�ضتمل الأمر ال�ضادر بالإحالة اإىل املحكمة 

املخت�ضة على ا�ضتمرار حب�ضه.

املادة )126(

عندما ت�ضدر النيابة العامة اأمراً بالإحالة 

املتهم  كاًل من  تكلف  املحكمة اجلزائية  اإىل 

اأن  املدنية وامل�ضوؤول عنها  واملدعي باحلقوق 

الذين  بال�ضهود  قائمة  احلــال  يف  لها  يقدم 

يطلب �ضماع �ضهادتهم اأمام املحكمة مع بيان 

اأ�ضمائهم وحمال اإقامتهم.

ب�ضهودها  قــائــمــة  الــعــامــة  الــنــيــابــة  وتــ�ــضــع 

ال�ضابقة.  الفقرة  يف  اإليهم  امل�ضار  وبال�ضهود 

ــذه الــقــائــمــة لــلــمــتــهــم ولــلــ�ــضــهــود  وتــعــلــن هــ

)1(
املدرجني بها. 

)1( املادة )126( معدلة بالقانون رقم )29( ل�ضنة 2005.
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املادة )127(

الــذيــن مل  �ضهوده  مــن اخل�ضوم  كــل  يعلن 

تدرجهم النيابة العامة يف القائمة باحل�ضور 

ــــالن عــلــى نفقته مع  عــلــى يــد مــنــدوب الإعـ

اإيداع م�ضاريف انتقالهم قلم الكتاب.

املادة )128(

فور  الق�ضية  ملف  العامة  النيابة  تر�ضل 

ــاء مـــن الــتــحــقــيــق والـــتـــ�ـــضـــرف فيه  ــهـ ــتـ النـ

)1(
بالإحالة اإىل املحكمة املخت�ضة. 

املادة )129(

اإىل  بجناية  متهم  بــاإحــالــة  اأمـــر  �ــضــدر  اإذا 

اأو  ح�ضر  ثــم  غيبته  يف  اجلــنــايــات  حمكمة 

ــوى مـــن جــديــد  ــدعــ قــبــ�ــص عــلــيــه تــنــظــر الــ

بح�ضوره اأمام املحكمة.

)1( املادة )128( معدلة بالقانون رقم )29( ل�ضنة 2005.

املادة )130(

ــر بــالإحــالــة ما  اإذا طـــراأ بــعــد �ــضــدور الأمــ

فعلى  تكميلية  حتقيقات  اإجـــراء  ي�ضتوجب 

وتقدم  بــاإجــرائــهــا  تــقــوم  اأن  الــعــامــة  النيابة 

املح�ضر اإىل املحكمة.

املادة )131(

بــاأن ل  العامة  النيابة  الــ�ــضــادر مــن  الأمـــر 

اإىل  العودة  من  مينع  الدعوى  لإقامة  وجه 

التحقيق اإل اإذا ظهرت اأدلة جديدة.

ال�ضهود  �ضهادة  اجلديدة  الأدلــة  من  ويعد 

واملحا�ضر والأوراق الأخرى التي مل تعر�ص 

على النيابة العامة ويكون من �ضاأنها تقوية 

ــدت غـــري كــافــيــة اأو زيـــادة  الأدلـــــة الــتــي وجــ

الإي�ضاح املوؤدي اإىل ظهور احلقيقة.



107 106

قانون اإلجراءات الجزائية لدولة اإلمارات العربية المتحدة

الباب الثالث

ا�صتئناف الأوامر والقرارات 

ال�صادرة يف مرحلة التحقيق

املادة )132(

ال�ضادر  القرار  ت�ضتاأنف  اأن  العامة  للنيابة 

مــن الــقــا�ــضــي بـــالإفـــراج املـــوؤقـــت عــن املتهم 

القرار  تنفيذ  يجوز  ول  احتياطياً  املحبو�ص 

ــادر بـــــالإفـــــراج قــبــل انــقــ�ــضــاء مــيــعــاد  ــضـ ــ�ـ الـ

يف  رفع  اإذا  فيه  الف�ضل  قبل  ول  ال�ضتئناف 

هذا امليعاد.

املادة )133(

القرار  ا�ضتئناف  املدنية  للمدعي باحلقوق 

ــاأن ل وجــه  ــ ــادر مـــن الــنــيــابــة الــعــامــة ب الــ�ــض

اأو لأن  الــتــهــمــة  الـــدعـــوى لنــتــفــاء  لإقـــامـــة 

لأن  اأو  الــقــانــون  عليها  يــعــاقــب  ل  الــواقــعــة 

الأدلة على املتهم غري كافية.

املادة )134(

يــحــ�ــضــل ال�ــضــتــئــنــاف املــنــ�ــضــو�ــص عــلــيــه يف 

الــقــانــون  هـــذا  مــن  و)133(   )132( املــادتــني 

ميعاد  ويــكــون  اجلـــزائـــي،  الــقــلــم  يف  بتقرير 

احلالة  يف  �ضاعة  وع�ضرين  اأربعاً  ال�ضتئناف 

املن�ضو�ص عليها يف املادة )132( وع�ضرة اأيام 

يف احلالة املن�ضو�ص عليها يف املادة )133(.

ويـــبـــداأ املــيــعــاد مـــن تـــاريـــخ �ـــضـــدور الــقــرار 

تــاريــخ  ومـــن  الــعــامــة  الــنــيــابــة  اإىل  بالن�ضبة 

)1(
اإعالن الأمر بالن�ضبة لباقي اخل�ضوم. 

املادة )135(

ال�ضتئناف  تــقــريــر  يف  للم�ضتاأنف  يــحــدد 

تاريخ اجلل�ضة، ويكون هذا التاريخ يف خالل 

)1( املادة )134( معدلة بالقانون رقم )29( ل�ضنة 2005.
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العامة اخل�ضوم  النيابة  اأيــام، وتكلف  ثالثة 

التي حددت  الآخرين باحل�ضور يف اجلل�ضة 

اإىل  فــــوراً  الأوراق  الــعــامــة  الــنــيــابــة  وتــر�ــضــل 

)1(
القلم اجلزائي. 

املادة )136(

تــنــظــر حمــكــمــة ال�ـــضـــتـــئـــنـــاف يف طــلــبــات 

اإليها يف  امل�ضار  والقرارات  الأوامــر  ا�ضتئناف 

هذا الباب يف غري عالنية، ولها اأن تنظرها 

غري  يف  اأو  لنعقادها  املعينة  ــام  الأيـ غــري  يف 

مقر املحكمة كلما اقت�ضت احلال ذلك.

املادة )137(

تــ�ــضــدر حمــكــمــة ال�ــضــتــئــنــاف قــراراتــهــا يف 

الطعن يف الأمر باأن ل وجه لإقامة الدعوى 

بعد الطالع على الأوراق و�ضماع الإي�ضاحات 

)1( املادة )135( معدلة بالقانون رقم )29( ل�ضنة 2005.

التي ترى لزوم طلبها من اخل�ضوم، ولها اأن 

جتري ما ترى لزومه للف�ضل يف ال�ضتئناف 

اأن  اأو  اأمامها من حتقيقات تكميلية  املرفوع 

تندب لذلك اأحد اأع�ضائها اأو النيابة العامة.

وعــلــى املــحــكــمــة ال�ــضــتــئــنــافــيــة عــنــد اإلــغــاء 

اأن تعيدها  الدعوى  باأل وجه لإقامة  الأمر 

فيه  مبيناً  بقرار م�ضبب  العامة  النيابة  اإىل 

املنطبق  القانون  ون�ص  واأركــانــهــا  اجلــرميــة 

عليها، وذلك لإحالتها اإىل املحكمة اجلزائية 

املخت�ضة.

وتـــكـــون الــــقــــرارات الـــ�ـــضـــادرة مـــن حمكمة 

قابلة  غــري  ــوال  ــ الأحـ ال�ــضــتــئــنــاف يف جميع 

)1(
للطعن. 

)1( املادة )137( معدلة بالقانون رقم )29( ل�ضنة 2005.
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املادة )138(

ال�ضتئناف  نظر  عند  ال�ضتئناف  ملحكمة 

املرفوع عن الأمر ال�ضادر بالإفراج عن املتهم 

املحبو�ص احتياطياً اأن تاأمر مبد حب�ضه، واإذا 

اأيــام  ثالثة  خــالل  ال�ضتئناف  يف  يف�ضل  مل 

الأمــر  تنفيذ  بــه وجــب  التقرير  تــاريــخ  مــن 

ال�ضادر بالإفراج فوراً.
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33
المحاكمالكتاب الثالث
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الباب الأول

الخت�صا�ص

الف�ضل الأول: الخت�ضا�ص يف املواد اجلزائية

املادة )139(

فيما عدا ما تخت�ص به املحكمة الحتادية 

ــم، تــخــتــ�ــص املــحــكــمــة  ــ ــرائـ ــ الــعــلــيــا مــــن اجلـ

بنظر  ق�ضاة  ثالثة  مــن  م�ضكلة  البتدائية 

العامة  النيابة  اإليها  حتيلها  التي  اجلنايات 

الـــقـــانـــون مبحكمة  هــــذا  اإلـــيـــهـــا يف  ويـــ�ـــضـــار 

اجلنايات، كما تخت�ص م�ضكلة من قا�ص فرد 

بنظر جميع ق�ضايا اجلنح واملخالفات وي�ضار 

اإليها يف هذا القانون مبحكمة اجلنح.

املادة )140(

جناية  الواقعة  اأن  اجلنح  ملحكمة  تبني  اإذا 

اإىل  الأوراق  وتعيد  اخت�ضا�ضها  بعدم  حتكم 

النيابة العامة لتخاذ الإجــراءات القانونية 

املقررة.

املادة )141(

كما  الواقعة  اأن  اجلنايات  حمكمة  راأت  اإذا 

الإحــالــة وقبل حتقيقها  اأمــر  هــي مبينة يف 

باجلل�ضة ُتَعدُّ جنحة، فعليها اأن حتكم بعدم 

الخت�ضا�ص وحتيلها اإىل حمكمة اجلنح.

املادة )142(

يتعني الخت�ضا�ص باملكان الذي وقعت فيه 

اجلرمية.
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املادة )143(

يف حالة ال�ضروع تعتر اجلرمية قد وقعت 

يف كل حمل وقع فيه عمل من اأعمال البدء 

يعتر  امل�ضتمرة  اجلــرائــم  ويف  التنفيذ،  يف 

تــقــوم فيه حالة  كــل حمــل  للجرمية  مــكــانــاً 

ال�ــضــتــمــرار ويف جــرائــم العــتــيــاد واجلــرائــم 

املتتابعة يعتر مكاناً للجرمية كل حمل يقع 

فيه اأحد الأفعال الداخلة فيها.

املادة )144(

اخلــارج جرمية من اجلرائم  وقعت يف  اإذا 

الوطني  القانون  اأحــكــام  عليها  ت�ضري  التي 

املحاكم  اأمــام  الــدعــوى  مرتكبها  على  ترفع 

اجلزائية يف العا�ضمة.

املادة )145(

اأكــرث عن جرمية واحدة  اأو  اإذا قدم متهم 

اأو عن جرائم مرتبطة �ضملها حتقيق واحد 

اإىل جهتني من جهات احلكم وكانت كلتاهما 

التي  املحكمة  اإىل  الدعوى  حتــال  خمت�ضة، 

قدمت اإليها اأوًل.

املادة )146(

اإذا تبينت املحكمة يف اأية حالة كانت عليها 

اأنها غري خمت�ضة بنظرها تق�ضي  الدعوى 

بعدم اخت�ضا�ضها ولو بغري طلب.
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الف�ضل الثاين

الخت�ضا�ص بالدعوى املدنية وبامل�ضائل التي 

يتوقف عليها الف�ضل يف الدعوى اجلزائية

املادة )147(

املــدنــيــة مهما بلغت  الـــدعـــوى  يــجــوز رفـــع 

قــيــمــتــهــا بــتــعــويــ�ــص الـــ�ـــضـــرر الــنــا�ــضــئ من 

اجلرمية اأمام املحكمة اجلزائية لنظرها مع 

الدعوى اجلزائية وذلك بعد �ضداد الر�ضوم 

املقررة قانوناً.

املادة )148(

تــخــتــ�ــص املــحــكــمــة اجلــزائــيــة بــالــفــ�ــضــل يف 

احلكم  عليها  يتوقف  الــتــي  امل�ضائل  جميع 

يف الــدعــوى املــرفــوعــة اأمــامــهــا مــا مل ين�ص 

القانون على خالف ذلك.

املادة )149(

اإذا كان احلكم يف الدعوى اجلزائية يتوقف 

على نتيجة الف�ضل يف دعوى جزائية اأخرى 

وجــــب وقــــف الأوىل حــتــى يــتــم الــفــ�ــضــل يف 

الثانية.

املادة )150(

اإذا كان احلكم يف الدعوى اجلزائية يتوقف 

على الف�ضل يف م�ضاألة من م�ضائل الأحوال 

اأن  اجلــزائــيــة  للمحكمة  ــاز  جـ الــ�ــضــخــ�ــضــيــة، 

للمدعي  اأو  للمتهم  وحتــدد  الدعوى  توقف 

ح�ضب   - عليه  للمجني  اأو  املدنية  باحلقوق 

اإىل  امل�ضاألة املذكورة  اأجــاًل لرفع  الأحــوال - 

وقــف  الخــتــ�ــضــا�ــص ول ميــنــع  ذات  اجلــهــة 

الدعوى من اتخاذ الإجراءات اأو التحقيقات 

ال�ضرورية اأو امل�ضتعجلة.
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املادة )151(

ــادة  اإلــيــه يف املـ اإذا انــقــ�ــضــى الأجــــل املــ�ــضــار 

ال�ضابقة ومل ترفع الدعوى اإىل اجلهة ذات 

ت�ضرف  اأن  للمحكمة  يــجــوز  الخــتــ�ــضــا�ــص 

النظر عن وقف الدعوى وتف�ضل فيها كما 

يجوز اأن حتدد للخ�ضم اأجاًل اآخر اإذا راأت اأن 

هناك اأ�ضباباً ترره.

املادة )152(

تــتــبــع املــحــاكــم اجلــزائــيــة يف املــ�ــضــائــل غري 

للدعوى  تبعاً  فيها  تف�ضل  الــتــي  اجلــزائــيــة 

القانون  املــقــررة يف  الإثــبــات  اجلزائية طــرق 

اخلا�ص بتلك امل�ضائل.

الف�ضل الثالث

تنازع الخت�ضا�ص

املادة )153(

اأو  بالخت�ضا�ص  نهائيان  حكمان  �ضدر  اإذا 

يرفع  واحــد  مو�ضوع  يف  الخت�ضا�ص  بعدم 

املحكمة  اإىل  املخت�ضة  املحكمة  تعيني  طلب 

الحتادية العليا وفقاً للمادتني التاليتني.

املادة )154(

لــكــل مـــن الــنــيــابــة الــعــامــة واخلـــ�ـــضـــوم يف 

الــــدعــــوى تـــقـــدمي طـــلـــب تــعــيــني املــحــكــمــة 

املخت�ضة بعري�ضة م�ضفوعة بالأوراق املوؤيدة 

لهذا الطلب.

وتاأمر املحكمة املرفوع اإليها الطلب خالل 

بــاإيــداع  تقدميه  مــن  �ضاعة  وع�ضرين  اأربـــع 

الأوراق قلم الكتاب.
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اأن يعلن اخل�ضوم  الكتاب  ويجب على قلم 

اأيــام  ــداع خــالل الثالثة  الآخــريــن بهذا الإيـ

عليها  منهم  كــل  ليطلع  حل�ضوله  التالية 

اأيــام  الع�ضرة  خــالل  باأقواله  مذكرة  ويقدم 

التالية لإعالنه بالإيداع.

ويــرتتــب عــلــى اأمــــر الإيـــــداع وقـــف ال�ضري 

تر  ما مل  الطلب  ب�ضاأنها  املقدم  الدعوى  يف 

املحكمة غري ذلك.

املادة )155(

بعد   - الطلب  اإليها  املرفوع  املحكمة  تعني 

املخت�ضة،  املحكمة   - الأوراق  على  الطــالع 

والأحكام  الإجــراءات  �ضاأن  يف  اأي�ضاً  وتف�ضل 

التي تكون قد �ضدرت من املحكمة الأخرى 

التي ق�ضت باإلغاء اخت�ضا�ضها.

الباب الثاين

اإجراءات املحاكمة

الف�ضل الأول

اأحكام عامة

الفرع الأول: اإعالن اخل�ضوم

املادة )156(

املــحــاكــم  اإحـــــدى  اإىل  الـــدعـــوى  اأحــيــلــت  اإذا 

اجلزائية كلفت النيابة العامة املتهم باحل�ضور 

)1(
اأمام املحكمة املخت�ضة املبينة باأمر الإحالة. 

املادة )157(

يجوز ال�ضتغناء عن تكليف املتهم باحل�ضور 

ووجــهــت  اجلل�ضة  ح�ضر  اإذا  املحكمة  ــام  اأمــ

)1( املادة )156( معدلة بالقانون رقم )29( ل�ضنة 2005.
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اإليه التهمة من النيابة العامة وقبل املتهم 

املحاكمة.

املادة )158(

يــكــون تــكــلــيــف اخلــ�ــضــوم بــاحلــ�ــضــور اأمـــام 

املحكمة قبل انعقاد اجلل�ضة مبدة ل تقل عن 

يوم كامل يف املخالفات وثالثة اأيام يف اجلنح 

وع�ضرة اأيام يف اجلنايات.

وتذكر يف ورقة التكليف باحل�ضور التهمة 

)1(
ومواد القانون التي تن�ص على العقوبة. 

املادة )159(

ل�ضخ�ص  باحل�ضور  التكليف  ورقـــة  تعلن 

اأو حمــل عمله  اإقــامــتــه  اأو يف حمــل  املــتــهــم، 

بالطرق املــقــررة يف قــانــون الإجــــراءات اأمــام 

املحاكم املدنية.

)1( املادة )158( معدلة بالقانون رقم )29( ل�ضنة 2005.

واإذا مل يوؤد البحث اإىل معرفة حمل اإقامة 

ملركز  الإعـــالن  ي�ضلم  عمله  حمــل  اأو  املتهم 

يقيم  كــان  اآخــر حمل  يتبعه  الــذي  ال�ضرطة 

فيه  وقــعــت  الـــذي  املــكــان  ويعتر  فيه  املتهم 

مل  ما  للمتهم  اإقــامــة  حمل  كاآخر  اجلرمية 

يثبت خالف ذلك.

يــكــون  اأن  ويـــجـــوز يف اجلــنــح واملــخــالــفــات 

الإعالن بو�ضاطة اأحد اأفراد ال�ضلطة العامة.

الفرع الثاين: نظام اجلل�ضة واإجراءاتها

املادة )160(

يجب على املتهم يف جناية اأو جنحة معاقباً 

عليها بغري الغرامة اأن يح�ضر بنف�ضه، اأما يف 

اجلنح الأخــرى ويف املخالفات فيجوز له اأن 

ينيب عنه وكياًل لتقدمي دفاعه، وذلك كله 

بغري الإخالل مبا للمحكمة من احلق يف اأن 
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تاأمر بح�ضوره �ضخ�ضياً.

ــوال اأن  ــ ــ ومــــع ذلــــك يــجــوز يف جــمــيــع الأحـ

اأ�ــضــهــاره  اأو  اأقـــاربـــه  ــد  اأحـ اأو  وكــيــلــه  يح�ضر 

ويــبــدي عــذر املتهم يف عــدم احلــ�ــضــور، فــاإذا 

ميعاداً  تعني  مقبول  العذر  اأن  املحكمة  راأت 

حل�ضور املتهم اأمامها، وعلى النيابة العامة 

)1(
تبليغه بهذا امليعاد. 

املادة )161(

يــجــب اأن تــكــون اجلــلــ�ــضــة عــلــنــيــة، ويــجــوز 

العام،  للنظام  مــراعــاة  ذلــك،  مــع  للمحكمة 

ب�ضماع  تــاأمــر  اأن  الآداب،  على  حمافظة  اأو 

اأو  �ضرية  جل�ضة  يف  بع�ضها  اأو  كلها  الدعوى 

اأن متنع فئات معينة من احل�ضور فيها.

)1( املادة )160( معدلة بالقانون رقم )29( ل�ضنة 2005.

املادة )162(

يجب اأن يح�ضر اأحد اأع�ضاء النيابة العامة 

جل�ضات املحاكم اجلزائية، وعلى املحكمة اأن 

ت�ضمع اأقواله وتف�ضل يف طلباته.

املادة )163(

�ضبط اجلل�ضة واإدارتها منوطان برئي�ضها، 

اأحكام قانون املحاماة يكون له  ومع مراعاة 

اجلل�ضة  قاعة  مــن  يخرج  اأن  ذلــك  �ضبيل  يف 

فــاإذا مل ميتثل ومتادى  بنظامها،  من يخل 

بحب�ضه  الفور  على  حتكم  اأن  للمحكمة  كان 

اأربعا وع�ضرين �ضاعة اأو بغرامة مائة درهم، 

ويكون حكمها بذلك نهائياً.

اأن  اجلل�ضة  انتهاء  قبل  ما  اإىل  وللمحكمة 

اأ�ضدرته  الــذي  الــقــرار  اأو  ترجع عن احلكم 

بناء على الفقرة ال�ضابقة.
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املادة )164(

ميــثــل املــتــهــم اأمــــــام املــحــكــمــة بــغــري قــيــود 

ــالل، واإمنــــا جتـــري عــلــيــه املــالحــظــة  ــ ول اأغـ

الالزمة.

ــعـــاده عــن اجلــلــ�ــضــة اأثـــنـــاء نظر  ول يــجــوز اإبـ

ي�ضتدعي  ت�ضوي�ص  منه  وقــع  اإذا  اإل  الــدعــوى 

ذلك، ويف هذه احلالة ت�ضتمر الإجــراءات اإىل 

اأن ميكن ال�ضري فيها بح�ضوره، وعلى املحكمة 

اأن تطلعه على ما مت يف غيبته من الإجراءات.

املادة )165(

على  بــاملــنــاداة  اجلل�ضة  يف  التحقيق  يــبــداأ 

ا�ضمه  عن  املتهم  وي�ضاأل  وال�ضهود،  اخل�ضوم 

اإقــامــتــه  ــل  وحمـ وجن�ضيته  ومــهــنــتــه  ولــقــبــه 

ثم  اإلــيــه،  املــوجــهــة  التهمة  وتتلى  ومــولــده، 

ــي بــاحلــقــوق  ــدعـ تــقــدم الــنــيــابــة الــعــامــة واملـ

املدنية - اإن وجد - طلباتهما، ثم ي�ضاأل عما 

امل�ضندة  الــواقــعــة  بــارتــكــاب  كــان مــعــرتفــاً  اإذا 

الكتفاء  للمحكمة  يجوز  اعرتف  فاإذا  اإليه، 

ال�ضهود  �ضماع  باعرتافه واحلكم عليه بغري 

مــا مل  الإثـــبـــات  �ــضــهــود  �ــضــهــادة  واإل فت�ضمع 

بــالإعــدام  عليها  يعاقب  اجلــرميــة ممــا  تكن 

فيتوجب على املحكمة ا�ضتكمال التحقيق.

ويكون توجيه الأ�ضئلة لهوؤلء ال�ضهود من 

كان  اإن  عليه  املجني  من  ثم  العامة  النيابة 

حا�ضراً ثم من املدعي باحلقوق املدنية فيما 

يتعلق بادعائه ثم من املتهم ثم من امل�ضوؤول 

الــعــامــة ثم  وللنيابة  املــدنــيــة،  عــن احلــقــوق 

املدنية  للمجني عليه ثم للمدعي باحلقوق 

ثانية  مــرة  املذكورين  ال�ضهود  ي�ضتجوب  اأن 

ال�ضهادة عنها يف  اأدوا  التي  الوقائع  لإي�ضاح 

اأجوبتهم، على اأن ت�ضتمع املحكمة اإىل �ضهادة 

)1(
كل �ضاهد على انفراد. 

)1( املادة )165( معدلة بالقانون رقم )29( ل�ضنة 2005.
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املادة )166(

املحكمة  ت�ضتمع  الإثــبــات  �ضهود  �ضماع  بعد 

اإىل �ضهود النفي ويكون �ضوؤالهم من املتهم.

املدنية،  امل�ضوؤول عن احلقوق  اأوًل، ثم من 

ثـــم الــنــيــابــة الــعــامــة، ثـــم املـــدعـــي بــاحلــقــوق 

ــضـــوؤول عـــن احلــقــوق  ــ�ـ املــدنــيــة ولــلــمــتــهــم واملـ

اأ�ضئلة  املذكورين  لل�ضهود  يوجها  اأن  املدنية 

ال�ضهادة  اأدوا  التي  الــوقــائــع  لإيــ�ــضــاح  ثانية 

وجهت  التي  الأ�ضئلة  عن  اإجابتهم  يف  عنها 

اإعــادة  يطلب  اأن  اخل�ضوم  من  ولكل  اإليهم. 

اأو حتقيق  املذكورين لإي�ضاح  ال�ضهود  �ضماع 

الوقائع التي اأدوا �ضهادتهم عنها اأو اأن يطلب 

)1(
�ضماع �ضهود غريهم لهذا الغر�ص. 

)1( املادة )166( معدلة بالقانون رقم )29( ل�ضنة 2005.

املادة )167(

يـــنـــادى عــلــى الــ�ــضــهــود بــاأ�ــضــمــائــهــم واحــــداً 

ومن  املحكمة،  اأمــام  ال�ضهادة  لتاأدية  واحـــداً 

ت�ضمع �ضهادته منهم يبقى يف قاعة اجلل�ضة 

اإقفال باب املرافعة ما مل ترخ�ص  اإىل حني 

له املحكمة باخلروج، ويجوز عند القت�ضاء 

اآخــر، كما  �ضاهد  �ضماع  اأثناء  �ضاهد  اأن يبعد 

يجوز مواجهة ال�ضهود بع�ضهم ببع�ص.

املادة )168(

للمحكمة يف اأية حالة كانت عليها الدعوى 

لــزومــه  تـــرى  �ـــضـــوؤال  اأي  لل�ضهود  تــوجــه  اأن 

لإظهار احلقيقة اأو اأن تاأذن للخ�ضوم بذلك.

ويجب عليها منع توجيه اأ�ضئلة لل�ضاهد اإذا 

كانت غري متعلقة بالدعوى، اأو غري جائزة 

القبول.

ويجب عليها اأن متنع عن ال�ضاهد كل كالم 
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بالت�ضريح اأو التلميح وكل اإ�ضارة مما ينبني 

عليه ا�ضطراب اأفكاره اأو تخويفه.

ولها اأن متتنع عن �ضماع �ضهادة �ضهود عن 

)1(
وقائع ترى اأنها وا�ضحة و�ضوحاً كافياً. 

املادة )169(

النفي،  و�ضهود  الإثــبــات  �ضهود  �ضماع  بعد 

من  ولــكــل  وللمتهم  الــعــامــة  للنيابة  يــجــوز 

باقي اخل�ضوم يف الدعوى اأن يتكلم، ويف كل 

الأحوال يكون املتهم اآخر من يتكلم.

وللمحكمة اأن متنع املتهم وباقي اخل�ضوم 

واملدافعني عنهم من ال�ضرت�ضال يف الكالم 

كــرروا  اأو  الــدعــوى  مو�ضوع  عن  خرجوا  اإذا 

اأقوالهم.

)1( املادة )168( معدلة بالقانون رقم )29( ل�ضنة 2005.

املادة )170(

اإذا ح�ضر املتهم الغائب قبل انتهاء اجلل�ضة 

الــتــي �ــضــدر فيها احلــكــم وجـــب اإعــــادة نظر 

الدعوى يف ح�ضوره.

املادة )171(

ــا يـــجـــري يف  يــجــب اأن يـــحـــرر حمــ�ــضــر مبـ

جل�ضة املحاكمة، ويوقع على كل �ضفحة منه 

رئي�ص املحكمة وكاتبها.

اجلل�ضة،  تاريخ  على  املح�ضر  هــذا  وي�ضتمل 

ويبني به ما اإذا كانت علنية اأو �ضرية واأ�ضماء 

الــقــ�ــضــاة وعــ�ــضــو الــنــيــابــة الــعــامــة احلــا�ــضــر 

باجلل�ضة والكاتب واأ�ضماء اخل�ضوم واملدافعني 

عنهم و�ضهادة ال�ضهود واأقوال اخل�ضوم، وي�ضار 

فيه اإىل الأوراق التي تليت و�ضائر الإجراءات 

قدمت  التي  الطلبات  بــه  وتـــدون  متــت،  التي 

امل�ضائل  يف  به  ق�ضي  ومــا  الدعوى  نظر  اأثناء 
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الــ�ــضــادرة وغري  الأحــكــام  ومــنــطــوق  الفرعية 

ذلك مما يجري يف اجلل�ضة.

الفرع الثالث: ال�ضهود والأدلة الأخرى

املادة )172(

يكلف الــ�ــضــهــود بــاحلــ�ــضــور بــنــاء عــلــى طلب 

اأحــد  اأو  الإعـــالن  مــنــدوب  بو�ضاطة  اخل�ضوم 

بــاأربــع  اجلل�ضة  قبل  الــعــامــة  ال�ضلطة  ــراد  اأفــ

اإىل  بــالإ�ــضــافــة  الأقـــل  على  �ضاعة  وع�ضرين 

مواعيد امل�ضافة، ويجوز اأن يح�ضر ال�ضاهد يف 

اجلل�ضة بغري اإعالن بناء على طلب اخل�ضوم.

وللمحكمة اأثناء نظر الدعوى اأن ت�ضتدعي 

اأمر  باإ�ضدار  ولو  �ضخ�ص  اأي  اأقــوال  وت�ضمع 

ــت الــ�ــضــرورة  اإذا دعـ بــالــ�ــضــبــط والإحـــ�ـــضـــار 

يف  باحل�ضور  بتكليفه  تاأمر  اأن  ولها  لذلك، 

)1(
جل�ضة اأخرى. 

املادة )173(

ــام  اأمــ الــ�ــضــاهــد عـــن احلــ�ــضــور  اإذا تــخــلــف 

املحكمة بعد تكليفه به جاز احلكم عليه بعد 

�ضماع اأقوال النيابة العامة بالغرامة التي ل 

جتاوز األف درهم.

ويجوز للمحكمة اإذا راأت �ضهادته �ضرورية 

الدعوى لإعادة تكليفه باحل�ضور  اأن توؤجل 

ولها اأن تاأمر ب�ضبطه واإح�ضاره.

باحل�ضور  تكليفه  بعد  ال�ضاهد  ح�ضر  واإذا 

مرة ثانية اأو من تلقاء نف�ضه اأو اأبدى عذراً 

�ضماع  بعد  الغرامة  اإعفاوؤه من  مقبوًل جاز 

اأقوال النيابة العامة.

واإذا مل يح�ضر ال�ضاهد يف املرة الثانية جاز 

احلد  �ضعف  جتــاوز  ل  بغرامة  عليه  احلكم 

)1( املادة )172( معدلة بالقانون رقم )29( ل�ضنة 2005.
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الأق�ضى املقرر يف الفقرة الأوىل، وللمحكمة 

اأن تاأمر ب�ضبطه واإح�ضاره يف ذات اجلل�ضة اأو 

يف جل�ضة اأخرى توؤجل اإليها الدعوى.

املادة )174(

حتى  املحكمة  اأمــام  ال�ضاهد  يح�ضر  مل  اإذا 

�ضدور احلكم يف الدعوى جاز له التظلم من 

حكم الغرامة للمحكمة التي اأ�ضدرت احلكم.

املادة )175(

اإذا اعتذر ال�ضاهد مبر�ضه اأو باأي عذر اآخر 

ال�ضهادة  لــتــاأديــة  اإمــكــانــه احل�ضور  عــدم  عــن 

�ضهادته  وت�ضمع  اإليه  تنتقل  اأن  فللمحكمة 

اخل�ضوم  وباقي  العامة  النيابة  اإخطار  بعد 

وللخ�ضوم اأن يح�ضروا باأنف�ضهم اأو بو�ضاطة 

وكالئهم واأن يوجهوا لل�ضاهد الأ�ضئلة التي 

يرون لزوم توجيهها اإليه.

واإذا تبني للمحكمة بعد انتقالها اإليه، عدم 

�ضحة العذر جاز لها بعد �ضماع اأقوال النيابة 

العامة اأن حتكم عليه باحلب�ص مدة ل تزيد 

على ثالثة اأ�ضهر اأو بالغرامة التي ل جتاوز 

األفي درهم.

املادة )176(

املـــادة  اأحــكــام  الــ�ــضــهــود  يخ�ص  فيما  تطبق 

)91( من هذا القانون.

املادة )177(

التي  الــ�ــضــهــادة  تـــالوة  تــقــرر  اأن  للمحكمة 

اأو يف حم�ضر  التحقيق البتدائي  اأبديت يف 

جمع ال�ضتدللت اأو بعد حلف اليمني طبقاً 

لأحكام املادة )40( من هذا القانون اإذا تعذر 

�ضماع ال�ضاهد لأي �ضبب من الأ�ضباب.
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املادة )178(

اإذا قرر ال�ضاهد اأنه مل يعد يذكر واقعة من 

الوقائع يجوز اأن يتلى من �ضهادته التي اأقرها 

جمع  حم�ضر  يف  اأقــوالــه  مــن  اأو  التحقيق  يف 

ال�ضتدللت اجلزء اخلا�ص بهذه الواقعة.

وكذلك احلال اإذا تعار�ضت �ضهادة ال�ضاهد التي 

اأداها يف اجلل�ضة مع �ضهادته اأو اأقواله ال�ضابقة.

املادة )179(

نف�ضها  تلقاء  مــن  ولــو  تــاأمــر  اأن  للمحكمة 

تــراه  دليل  اأي  بتقدمي  الــدعــوى  اأثــنــاء نظر 

)1(
لزماً لإظهار احلقيقة. 

املادة )180(

بناء  اأو  نف�ضها  تلقاء  مــن  �ــضــواء  للمحكمة 

اأو اأكرث  على طلب اخل�ضوم اأن تعني خبرياً 

)( املادة )179( معدلة بالقانون رقم )29( ل�ضنة 2005.

تعيني جلنة  الأمـــر  واإذا تطلب  الــدعــوى  يف 

من اخلراء وجب اأن يكون عددهم وتراً.

بــاإعــالن  تـــاأمـــر  اأن  نف�ضها  تــلــقــاء  مـــن  ولــهــا 

الــتــقــاريــر  يف  ورد  مــا  يف  ملناق�ضتهم  اخلــــراء 

اأمام  اأو  البتدائي  التحقيق  يف  منهم  املقدمة 

املحكمة وعليها اإجراء ذلك اإذا طلبه اخل�ضوم.

اأمــام املحكمة، جاز  واإذا تعذر حتقيق دليل 

)1(
لها النتقال لتحقيقه. 

الفرع الرابع: دعوى التزوير الفرعية

املادة )181(

للنيابة العامة ول�ضائر اخل�ضوم يف اأية حالة 

كانت عليها الدعوى، اأن يطعنوا بالتزوير يف 

اأية ورقة من اأوراق الق�ضية مقدمة فيها.

ويح�ضل الطعن بتقرير يف حم�ضر اجلل�ضة، 

)1( املادة )180( معدلة بالقانون رقم )29( ل�ضنة 2005.
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املــطــعــون فيها  الـــورقـــة  يــعــني يف  اأن  ويــجــب 

)1(
بالتزوير مو�ضعه والأدلة على التزوير. 

املادة )182(

الدعوى  اأمامها  املنظورة  املحكمة  راأت  اإذا 

اأن الف�ضل فيها يتوقف على الورقة املطعون 

لــلــ�ــضــري يف حتقيق  وجـــهـــاً  هــنــاك  واأن  فــيــهــا 

اإىل  الأوراق  حتــيــل  اأن  فلها  الــتــزويــر  ــة  اأدلــ

اأن  اإىل  الـــدعـــوى  الــعــامــة وتـــوقـــف  الــنــيــابــة 

يف�ضل يف التزوير من اجلهة املخت�ضة، ولها 

يدخل  الــتــزويــر  واقــعــة  يف  الف�ضل  كـــان  اإذا 

بنف�ضها  الــطــعــن  حتــقــق  اأن  اخت�ضا�ضها  يف 

وتف�ضل يف �ضحة الورقة.

اأن حتكم هذه املحكمة على مدعي  ويجوز 

التزوير بغرامة ل جتاوز األف درهم يف حالة 

�ضدور حكم اأو قرار بعدم وجود تزوير.

)1( املادة )181( معدلة بالقانون رقم )29( ل�ضنة 2005.

املادة )183(

اأو  بــتــزويــر ورقــــة ر�ــضــمــيــة كــلــهــا  اإذا حــكــم 

بع�ضها، تاأمر املحكمة التي حكمت بالتزوير 

الأحـــــوال،  حــ�ــضــب  ت�ضحيحها  اأو  بــاإلــغــائــهــا 

ويــحــرر بــذلــك حم�ضر يــوؤ�ــضــر على الــورقــة 

مبقت�ضاه.

الفرع اخلام�ص : املتهمون امل�ضابون

 بعاهة عقلية اأو مر�ص نف�ضي

املادة )184(

املــتــهــم  حــالــة  فــحــ�ــص  اإىل  الأمـــــر  ــا  دعــ اإذا 

النيابة  لرئي�ص  جـــاز  النف�ضية  اأو  العقلية 

اأثناء التحقيق اأو للمحكمة املنظورة اأمامها 

الدعوى الأمر بو�ضع املتهم اإذا كان حمبو�ضاً 

مــاأوى عالجي  احتياطياً حتت املالحظة يف 

خم�ض�ص لذلك ملدد متعاقبة بحيث ل يزيد 
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يزيد  ول  يوماً،  ع�ضر  خم�ضة  على  منها  كل 

جمموعها على خم�ضة واأربعني يوماً، فاإذا مل 

التحقيق  اإجـــراءات  العامة  النيابة  ت�ضتكمل 

مع املتهم واقت�ضى الأمر زيادة مدة احلب�ص 

رفع  النيابة  رئي�ص  على  وجــب  الحتياطي 

الأمر اإىل املحكمة املخت�ضة لإ�ضدار قرارها 

اأو  با�ضتمرار احلب�ص الحتياطي ملدة معينة 

الإفراج عن املتهم.

ويجوز اإذا مل يكن املتهم حمبو�ضاً احتياطياً اأن 

اأو املحكمة املخت�ضة بو�ضع  ياأمر رئي�ص النيابة 

)1(
املتهم حتت املالحظة يف اأي مكان اآخر. 

املادة )185(

الــدفــاع  على  قـــادر  غــري  املتهم  اأن  ثبت  اإذا 

اأو  اختالل  اأو  ب�ضبب حالة جنون  نف�ضه  عن 

�ضعف عقلي اأو مر�ص نف�ضي ج�ضيم طراأ بعد 

)1( املادة )184( معدلة بالقانون رقم )29( ل�ضنة 2005.

وقوع اجلرمية يوقف رفع الدعوى عليه اأو 

حماكمته حتى يزول ذلك ال�ضبب.

ويودع املتهم يف هذه احلالة ماأوى عالجياً 

باأمر من النيابة العامة اأو املحكمة املنظورة 

اأمامها الدعوى ح�ضب الأحوال.

اتـــخـــاذ  دون  الــــدعــــوى  ــف  ــ وقـ ــول  ــحـ يـ ول 

اإجراءات التحقيق التي يرى اأنها م�ضتعجلة 

ولزمة.

املادة )186(

تخ�ضم املدة التي يق�ضيها املتهم يف املاأوى 

العالجي طبقاً للمادتني ال�ضابقتني من مدة 

العقوبة اأو التدابري التي يحكم بها عليه.

املادة )187(

باأن ل وجه لإقامة الدعوى  اأمر  اإذا �ضدر 

اأو حكم براءة املتهم وكان ذلك ب�ضبب حالة 
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عقلي  �ــضــعــف  اأو  عــقــلــي  اخـــتـــالل  اأو  جــنــون 

التي  اجلهة  تاأمر  ج�ضيم،  نف�ضي  مر�ص  اأو 

اأ�ضدرت الأمر اأو احلكم باإيداع املتهم ماأوى 

اإخـــالء  اأن تــقــرر هـــذه اجلــهــة  اإىل  عــالجــيــاً 

ــالع عــلــى تقرير  ــ �ــضــبــيــلــه، وذلــــك بــعــد الطـ

اجلــهــة املــــودع لــديــهــا املــتــهــم و�ــضــمــاع اأقــــوال 

ــوال الــتــي ل يكون  ــ الــنــيــابــة الــعــامــة يف الأحـ

الأمر �ضادراً منها، وبعد التثبت من اأن املتهم 

)1(
قد عاد اإليه ر�ضده اأو زالت عنه خطورته. 

الفرع ال�ضاد�ص : حماية املجني 

عليهم ال�ضغار واملعتوهني

املادة )188(

يجوز عند ال�ضرورة يف كل جرمية تقع على 

نف�ص ال�ضغري الذي مل يتم اخلام�ضة ع�ضرة 

)1( املادة )187( معدلة بالقانون رقم )29( ل�ضنة 2005.

�ضخ�ص  اإىل  بت�ضليمه  يــوؤمــر  اأن  عــمــره  مــن 

عليه  واملحافظة  مبالحظته  يتعهد  موؤمتن 

وزارة  مــن  بها  مــعــرتف  رعــايــة  جهة  اإىل  اأو 

العمل وال�ضوؤون الجتماعية حتى يف�ضل يف 

الدعوى.

معتوه،  �ضخ�ص  على  اجلرمية  وقعت  واإذا 

ــاز اأن يــ�ــضــدر الأمــــر بــاإيــداعــه مــوؤقــتــاً يف  جـ

اإىل  ت�ضليمه  اأو  عــالجــي،  مـــاأوى  اأو  م�ضحة 

�ضخ�ص موؤمتن ح�ضب الأحوال وذلك اإىل اأن 

يف�ضل يف الدعوى.

ويف جميع الأحوال ي�ضدر الأمر بذلك من 

)1(
املحكمة املخت�ضة. 

)1( املادة )188( معدلة بالقانون رقم )29( ل�ضنة 2005.
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الف�ضل الثاين

اإجراءات خا�ضة مبحاكم

 اجلنح واملخالفات

املادة )189(

باحل�ضور  املكلف  اخل�ضم  يح�ضر  مل  اإذا 

ح�ضب القانون يف اليوم املبني بورقة التكليف 

باحل�ضور ومل ير�ضل وكياًل عنه يف الأحوال 

الــتــي يــ�ــضــوغ فــيــهــا ذلــــك، حتــكــم املــحــكــمــة يف 

الدعوى غيابياً.

اأ�ضخا�ص  عـــدة  عــلــى  الــدعــوى  رفــعــت  واإذا 

عن واقعة واحــدة، وكــان بع�ضهم قد ح�ضر 

يح�ضر  مل  الآخــــر  والــبــعــ�ــص  املحكمة  ــام  اأمــ

وجب على املحكمة تاأجيل نظر الدعوى اإىل 

اإعـــالن مــن مل يح�ضر  ــادة  تالية لإعـ جل�ضة 

مــن الــغــائــبــني، ويــعــتــر احلــكــم يف الــدعــوى 

ح�ضورياً يف حقهم جميعاً.

املادة )190(

كل  اإىل  بالن�ضبة  حــ�ــضــوريــاً  احلــكــم  يعتر 

الــنــداء على  مــن اخل�ضوم عند  مــن يح�ضر 

ــادر اجلــلــ�ــضــة بــعــد ذلـــك اأو  الـــدعـــوى ولـــو غــ

تخلف عن احل�ضور يف اجلل�ضات التي توؤجل 

اإليها الدعوى.

املادة )191(

احلكم  يعتر  الــتــي  املتقدمة  الأحــــوال  يف 

فيها ح�ضورياً، يجب على املحكمة اأن حتقق 

الدعوى اأمامها كما لو كان اخل�ضم حا�ضراً.
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الف�ضل الثالث

اإجراءات خا�ضة مبحاكم اجلنايات

املادة )192(

ت�ضكل بكل حمكمة ابتدائية دائرة اأو اأكرث 

للجنايات توؤلف من ثالثة من ق�ضاتها.

املادة )193(

ي�ضمل اخت�ضا�ص حمكمة اجلنايات النطاق 

الإقليمي لخت�ضا�ص املحكمة البتدائية يف 

اأي  يف  تنعقد  اأن  ويجوز  املحكمة،  هــذه  مقر 

مكان اآخر داخل دائرة اخت�ضا�ضها.

املادة )194(

من  املوكل  اأو  املنتدب  املحامي  على  يجب 

قبل املتهم اأن يدافع عنه يف اجلل�ضة اأو ينيب 

عنه من يقوم مقامه، واإل حكم عليه بغرامة 

ل جتـــــاوز األـــــف درهـــــم مـــع عــــدم الإخـــــالل 

احلــال.  اقت�ضتها  اإذا  التاأديبية  باملحاكمة 

ويعتر احلكم ال�ضادر بالغرامة نهائياً.

وللمحكمة اإعفاءه من الغرامة اإذا ثبت لها 

اأن لديه عذراً مقبوًل منعه من احل�ضور يف 

)1(
اجلل�ضة بنف�ضه اأو اأن ينيب عنه غريه. 

 

املادة )195(

اأن يطلب تقدير مقابل  املنتدب  للمحامي 

املحكمة  وتقدر  العامة  اخلزانة  على  جهده 

هذا املقابل، على اأن تراعي يف ذلك ما يكون 

قد قــدر له من مقابل ول يجوز الطعن يف 

هذا التقدير باأي وجه.

)1( املادة )194( معدلة بالقانون رقم )29( ل�ضنة 2005.
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املادة )196(

رئي�ص حمكمة اجلنايات عند و�ضول  على 

اأع�ضاء  اإىل  ير�ضله  اأن  اإلــيــه  الق�ضية  ملف 

وال�ضهود  املتهم  بــاإعــالن  ياأمر  واأن  املحكمة 

باليوم الذي يحدده لنظر الق�ضية، وتتوىل 

النيابة العامة تكليفهم باحل�ضور.

نظر  لــتــاأجــيــل  جـــديـــة  اأ�ـــضـــبـــاب  دعــــت  واإذا 

الــقــ�ــضــيــة فــيــجــب اأن يــكــون الــتــاأجــيــل لــيــوم 

معني.

املادة )197(

جــمــيــع  يف  ــاأمــــر  تــ اأن  اجلـــنـــايـــات  ملــحــكــمــة 

اأن  ولها  واإحــ�ــضــاره  املتهم  ب�ضبط  الأحـــوال 

ب�ضمان  تفرج  واأن  احتياطياً  بحب�ضه  تاأمر 

اأو بدون �ضمان عن املتهم  اأو مايل  �ضخ�ضي 

املحبو�ص احتياطياً.

املادة )198(

يــوم  اجلـــنـــايـــة  يف  املــتــهــم  يــحــ�ــضــر  مل  اإذا 

بــاأمــر الإحــالــة  اإعــالنــه قــانــونــاً  اجلل�ضة بعد 

للمحكمة  يكون  باحل�ضور،  التكليف  وورقــة 

توؤجل  اأن  لها  ويــجــوز  غيبته،  يف  حتكم  اأن 

الدعوى وتاأمر باإعادة تكليفه باحل�ضور.

املادة )199(

املتهم  بـــالإدانـــة يف غيبة  يــ�ــضــدر  كــل حــكــم 

يف  يت�ضرف  اأن  مــن  حرمانه  حتماً  ي�ضتلزم 

اأي دعوى  اأن يرفع  اأو  اأن يديرها  اأو  اأمواله 

به  يتعهد  الــتــزام  اأو  تــ�ــضــرف  وكـــل  بــا�ــضــمــه، 

املحكوم عليه يكون باطاًل.

وتعني املحكمة البتدائية الواقع يف دائرتها 

اأموال املحكوم عليه حار�ضاً لإدارتها بناء على 

يف  م�ضلحة  ذي  كل  اأو  العامة  النيابة  طلب 

الــذي  احلــار�ــص  تــلــزم  اأن  وللمحكمة  ذلـــك، 



153 152

قانون اإلجراءات الجزائية لدولة اإلمارات العربية المتحدة

لها  تــابــعــاً  ويـــكـــون  كــفــالــة  بــتــقــدمي  تن�ضبه 

يف جــمــيــع مـــا يــتــعــلــق بــاحلــرا�ــضــة وبــتــقــدمي 

احل�ضاب.

املادة )200(

يعلن  الــدولــة  خــارج  مقيماً  املتهم  كــان  اإذا 

اأمر الإحالة وورقة التكليف باحل�ضور  اإليه 

قبل  وذلــك  معلوماً،  كــان  اإن  اإقامته  مبحل 

على  ب�ضهر  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�ضة 

فاإذا  امل�ضافة،  مواعيد  اإىل  بالإ�ضافة  الأقــل، 

مل يــحــ�ــضــر بــعــد اإعـــالنـــه يــجــوز احلــكــم يف 

غيبته.

املادة )201(

الأوراق  ثم  الإحالة  قــرار  يتلى يف اجلل�ضة 

املثبتة لإعالن املتهم الغائب، وتبدي النيابة 

وطلباتهم  اأقوالهم  اخل�ضوم  وباقي  العامة 

ثم  الأمـــر  لــزم  اإذا  ال�ضهود  املحكمة  وت�ضمع 

تف�ضل يف الدعوى.

املادة )202(

ينفذ من احلكم الغيابي من وقت �ضدوره 

كل العقوبات والتدابري التي ميكن تنفيذها 

ويجوز تنفيذه بالن�ضبة اإىل التعوي�ضات من 

وقت �ضدوره كذلك، ويجب يف هذه احلالة 

على املدعي باحلقوق املدنية اأن يقدم �ضماناً 

على  احلكم  ين�ص  مل  ما  مالياً  اأو  �ضخ�ضياً 

خالف ذلك، ويرد ال�ضمان املايل بعد �ضنتني 

من وقت �ضدور احلكم.

املادة )203(

قب�ص  اأو  غيابياً  عليه  املحكوم  ح�ضر  اإذا 

ــضـــواء فــيــمــا يتعلق  عــلــيــه، يــ�ــضــقــط احلـــكـــم �ـ

ويعاد  التعوي�ضات،  اأو  التدابري  اأو  بالعقوبة 
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اأمــام املحكمة واإذا كان احلكم  نظر الدعوى 

ــابــق بــالــتــعــويــ�ــضــات قـــد نـــفـــذ، فــيــجــوز  الــ�ــض

للمحكمة اأن تاأمر برد املبالغ املتح�ضلة كلها 

اأو بع�ضها.

املادة )204(

احلكم  تاأخري  متهم  غياب  على  يرتتب  ل 

يف الدعوى بالن�ضبة اإىل غريه من املتهمني 

اإىل  مقدمة  بجنحة  املتهم  غــاب  واإذا  معه 

حمكمة اجلنايات فتتبع يف �ضاأنه الإجراءات 

املعمول بها اأمام حمكمة اجلنح.

الباب الثالث

عدم �صالحية القا�صي لنظر

 الدعوى  ورده وتنحيه

املادة )205(

يــتــبــع يف �ـــضـــاأن �ــضــالحــيــة الــقــا�ــضــي لنظر 

الأحكام والإجــراءات  الدعوى ورده وتنحيه 

اأمام  الإجـــراءات  قانون  يف  عليها  املن�ضو�ص 

املدنية مع مراعاة ما ن�ص عليه يف  املحاكم 

املادتني الآتيتني:

املادة )206(

املــادة )163( ميتنع على  مع مــراعــاة حكم 

اإذا  اأن يــ�ــضــرتك يف نــظــر الــدعــوى  الــقــا�ــضــي 

كانت اجلرمية قد وقعت عليه �ضخ�ضياً اأو اإذا 

كان قد قام يف الدعوى بعمل ماأمور ال�ضبط 

اأو  اأو بــوظــيــفــة الــنــيــابــة الــعــامــة  الــقــ�ــضــائــي 
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املدافع عن اأحد اخل�ضوم اأو اأدى فيها �ضهادة، 

اأو با�ضر فيها عماًل من اأعمال اأهل اخلرة.

ي�ضرتك يف احلكم  اأن  وميتنع عليه كذلك 

يف الطعن اإذا كان احلكم املطعون فيه �ضادراً 

منه.

املادة )207(

للخ�ضوم رد الق�ضاة عن احلكم يف احلالت 

�ضائر حالت  ال�ضابقة، ويف  املــادة  الـــواردة يف 

الرد املبينة يف قانون الإجراءات اأمام املحاكم 

املدنية.

ول  الــعــامــة  النيابة  اأعــ�ــضــاء  رد  يــجــوز  ول 

ماأموري ال�ضبط الق�ضائي.

الباب الرابع

احلكم

الف�ضل الأول

اإ�ضدار احلكم

املادة   )208( 

ل تتقيد املحكمة مبا هو مدون يف التحقيق 

البتدائي، اأو يف حما�ضر ال�ضتدللت اإل اإذا 

وجد يف القانون ن�ص على خالف ذلك.

املادة )209(

يحكم القا�ضي يف الدعوى ح�ضب القناعة 

اأن  التي تكونت لديه ومع ذلك ل يجوز له 

على  يــطــرح  مل  دلــيــل  اأي  عــلــى  حكمه  يبني 

اخل�ضوم اأمامه يف اجلل�ضة.
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املادة )210(

كانت  ولــو  علنية  جل�ضة  يف  احلــكــم  ي�ضدر 

الـــدعـــوى نــظــرت يف جــلــ�ــضــة �ــضــريــة ويــجــب 

اإثباته يف حم�ضر اجلل�ضة واأن يوقعه رئي�ص 

املحكمة والكاتب.

الــو�ــضــائــل  بــاتــخــاذ  ــر  ــاأمـ تـ اأن  ولــلــمــحــكــمــة 

الالزمة ملنع املتهم من مغادرة قاعة اجلل�ضة 

يف  ح�ضوره  ل�ضمان  اأو  باحلكم  النطق  قبل 

اجلل�ضة التي يوؤجل لها احلكم ولو كان ذلك 

مما  الواقعة  كانت  اإذا  بحب�ضه  اأمــر  باإ�ضدار 

يجوز فيها احلب�ص الحتياطي.

املادة )211(

اإذا كانت الواقعة غري ثابتة، اأو كان القانون 

ل يعاقب عليها، حتكم املحكمة براءة املتهم 

اأجــل هذه  من  كان حمبو�ضاً  اإذا  ويفرج عنه 

الواقعة وحدها.

املادة )212(

ــون فــعــاًل  ــكـ ثــابــتــة وتـ الـــواقـــعـــة  كـــانـــت  اإذا 

معاقباً عليه تق�ضي املحكمة بالعقوبة طبقاً 

لالأحكام املقررة يف القانون.

املادة )213(

ل يجوز احلكم على املتهم عن واقعة غري 

التكليف  ورقــة  اأو  الإحــالــة  باأمر  وردت  التي 

بــاحلــ�ــضــور كــمــا ل يــجــوز احلــكــم عــلــى غري 

املتهم املقامة عليه الدعوى.

املادة )214(

الــو�ــضــف  تــغــري يف حــكــمــهــا  اأن  لــلــمــحــكــمــة 

ولها  للمتهم،  املــ�ــضــنــدة  لــلــواقــعــة  الــقــانــوين 

تعديل التهمة ح�ضبما تراه وفقاً ملا يثبت لها 

من التحقيق اأو من املرافعة يف اجلل�ضة.

اإىل هــذا  املــتــهــم  تــنــبــه  اأن  املــحــكــمــة  وعــلــى 
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دفاعه  لتح�ضري  اأجاًل  واأن متنحه  التغيري، 

اإذا  اجلــديــد  التعديل  اأو  الو�ضف  على  بناء 

طلب ذلك.

مادي  خطاأ  كل  ت�ضحيح  اأي�ضاً  وللمحكمة 

ــارة التـــهـــام مما  ــبـ وتــــــدارك كـــل �ــضــهــو يف عـ

التكليف  اأو يف ورقــة  الإحــالــة  اأمــر  يكون يف 

باحل�ضور.

املادة )215(

منهما  كل  يكمل  واحلكم  اجلل�ضة  حم�ضر 

وبيانات  املحاكمة  اإجـــراءات  اإثبات  الآخــر يف 

ديباجة احلكم.

املادة )216(

يــجــب اأن يــ�ــضــتــمــل احلــكــم عــلــى الأ�ــضــبــاب 

التي بني عليها، وكل حكم بالإدانة يجب اأن 

للعقوبة  امل�ضتوجبة  الواقعة  بيان  يت�ضمن 

اإىل  ي�ضري  واأن  فيها  وقعت  التي  والــظــروف 

ن�ص القانون الذي حكم مبوجبه.

املادة )217(

الطلبات  يف  تف�ضل  اأن  املحكمة  على  يجب 

التي تقدم لها من اخل�ضوم وتبني الأ�ضباب 

التي ت�ضتند اإليها.

املادة )218(

يجمع الرئي�ص الآراء ويبداأ باأحدث الق�ضاة 

ــه وتــ�ــضــدر الأحــكــام  فـــالأقـــدم ثــم يــبــدي راأيــ

ال�ضادرة  الأحــكــام  عــدا  فيما  الآراء  باأغلبية 

الآراء  بــاإجــمــاع  ت�ضدر  اأن  فيجب  بــالإعــدام 

الإعدام  بعقوبة  ت�ضتبدل  وعند عدم حتققه 

عقوبة ال�ضجن املوؤبد.
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املادة )219(

يجب على املحكمة عند النطق باحلكم اأن 

امل�ضتملة  م�ضودته  املحكمة  كتاب  قلم  تــودع 

عــلــى اأ�ــضــبــابــه مــوقــعــاً عــلــيــهــا مـــن الــرئــيــ�ــص 

والق�ضاة، ويوقع على ن�ضخة احلكم الأ�ضلية 

يف اأقرب وقت رئي�ص املحكمة وكاتبها.

الف�ضل الثاين

ت�ضحيح الأحكام والقرارات

املادة )220(

اأو يف قرار  اإذا وقــع خطاأ مــادي يف حكم 

ومل يرتتب عليه البطالن تتوىل الهيئة 

ت�ضحيح  الــقــرار  اأو  احلكم  اأ�ــضــدرت  التي 

هـــذا اخلـــطـــاأ مـــن تــلــقــاء نــفــ�ــضــهــا اأو بــنــاء 

تكليفهم  بعد  اخلــ�ــضــوم  اأحـــد  طلب  على 

باحل�ضور.

ويتم الت�ضحيح من غري مرافعة بعد �ضماع 

الــذي  بالت�ضحيح  ويوؤ�ضر  اخل�ضوم،  اأقـــوال 

ي�ضدر على هام�ص احلكم اأو القرار.

ويتبع هذا الإجراء يف ت�ضحيح ا�ضم املتهم 

ولقبه.

ــوز الـــطـــعـــن يف الــــقــــرار الـــ�ـــضـــادر  ــجــ ويــ

الــتــي  الــهــيــئــة  جــــــاوزت  اإذا  بــالــتــ�ــضــحــيــح 
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وذلــك  الت�ضحيح  يف  �ضلطاتها  اأ�ــضــدرتــه 

بطرق الطعن اجلائزة يف احلكم اأو القرار 

مو�ضوع الت�ضحيح.

الت�ضحيح  القرار الذي ي�ضدر برف�ص  اأما 

فال يجوز فيه الطعن على ا�ضتقالل.

الباب اخلام�ص

البطالن

املادة )221(

يــكــون الإجـــــراء بــاطــاًل اإذا نــ�ــص الــقــانــون 

مل  عيب  �ضابه  اإذا  اأو  بطالنه  على  �ضراحة 

تتحقق ب�ضببه الغاية من الإجراء.

املادة )222(

اإذا كان البطالن راجعاً لعدم مراعاة اأحكام 

القانون املتعلقة بت�ضكيل املحكمة اأو بوليتها 

للحكم يف الدعوى اأو باخت�ضا�ضها من حيث 

اأو بغري ذلك  نوع اجلرمية املعرو�ضة عليها 

مما هو متعلق بالنظام العام جاز التم�ضك به 

يف اأية حالة كانت عليها الدعوى، وتق�ضي به 

املحكمة ولو بغري طلب.
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املادة )223(

التي يتعلق فيها البطالن  فيما عدا احلالت 

بالنظام العام ل يجوز اأن يتم�ضك بالبطالن اإل 

من �ضرع مل�ضلحته ما مل يكن قد ت�ضبب فيه.

املادة )224(

ل يحكم بالبطالن رغم الن�ص عليه اإذا ثبت 

حتقيق الغاية من ال�ضكل اأو البيان املطلوب.

املادة )225(

يزول البطالن اإذا نزل عنه من �ضرع مل�ضلحته 

احلــالت  عــدا  فيما  وذلـــك  �ضمناً،  اأو  �ــضــراحــة 

التي يتعلق فيها البطالن بالنظام العام.

املادة )226(

اإذا ح�ضر املتهم يف اجلل�ضة بنف�ضه اأو بو�ضاطة 

وكيل عنه فلي�ص له اأن يتم�ضك ببطالن ورقة 

التكليف باحل�ضور واإمنا له اأن يطلب ت�ضحيح 

واإعــطــاءه  فيه  نق�ص  اأي  ا�ضتيفاء  اأو  التكليف 

�ضماع  يف  البدء  قبل  دفاعه  لتح�ضري  ميعاداً 

الدعوى، وعلى املحكمة اإجابته اإىل طلبه.

املادة )227(

يجوز جتديد الإجراء الباطل باإجراء �ضحيح 

ولو بعد التم�ضك بالبطالن، على اأن يتم ذلك 

يف امليعاد املقرر قانوناً لتخاذ الإجراء، فاإذا مل 

حددت  القانون  يف  مقرر  ميعاد  لالإجراء  يكن 

يعتد  ول  لتجديده،  منا�ضباً  مــيــعــاداً  املحكمة 

بالإجراء اإل من تاريخ جتديده.

املادة )228(

ل يــرتتــب عــلــى بــطــالن الإجـــــراء بطالن 

الإجـــــــــراءات الــ�ــضــابــقــة عــلــيــه والإجــــــــراءات 

الالحقة اإذا مل تكن مبنية عليه.
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الباب ال�صاد�ص

الطعن يف الأحكام

الف�ضل الأول

املعار�ضة

املادة )229(

لكل من املحكوم عليه وامل�ضوؤول عن احلقوق 

الأحكام  املعار�ضة يف  الطعن بطريق  املدنية 

الغيابية ال�ضادرة يف اجلنح واملخالفات خالل 

اإعالنه باحلكم وذلك  تاريخ  اأيــام من  �ضبعة 

التي  للمحكمة  اجلــزائــي  القلم  يف  بتقرير 

تــاريــخ اجلل�ضة  اأ�ــضــدرت احلــكــم يــحــدد فيه 

ذلك  ويعتر  املــعــار�ــضــة  لنظر  حـــددت  الــتــي 

اإعالناً بها ولو كان التقرير من الوكيل.

ويرتتب على املعار�ضة اإعادة نظر الدعوى 

التي  املحكمة  اأمـــام  املــعــار�ــص  اإىل  بالن�ضبة 

ي�ضار  اأن  يجوز  ول  الغيابي  اأ�ضدرت احلكم 

يح�ضر  مل  واإذا  مــعــار�ــضــتــه  مـــن  املــعــار�ــص 

لنظر  ــددة  ــحـ املـ الأوىل  اجلــلــ�ــضــة  املـــعـــار�ـــص 

تكن،  كــاأنــهــا مل  املــعــار�ــضــة  تعتر  املــعــار�ــضــة 

احلكم  يف  املعار�ضة  املعار�ص  مــن  يقبل  ول 

)1(
ال�ضادر يف غيبته. 

)1( املادة )229( معدلة بالقانون رقم )29( ل�ضنة 2005.
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الف�ضل الثاين

ال�ضتئناف

املادة )230(

يــجــوز لــكــل مـــن املــتــهــم والــنــيــابــة الــعــامــة 

ا�ــضــتــئــنــاف الأحـــكـــام الـــ�ـــضـــادرة يف الــدعــوى 

اجلزائية من املحاكم البتدائية.

ول يــرتتــب عــلــى ا�ــضــتــئــنــاف احلــكــم وقــف 

اأ�ضدرته  التي  املحكمة  تقرر  مل  ما  تنفيذه 

غري ذلك وفقاً لل�ضروط التي تراها.

ــدام  الإعــ الــ�ــضــادر بعقوبة  ويــعــتــر احلــكــم 

م�ضتاأنفاً بحكم القانون وموقوفاً تنفيذه.

املادة )231(

يجوز ا�ضتئناف احلكم ال�ضادر يف اجلرائم 

يقبل  ل  ارتــبــاطــاً  ببع�ص  بع�ضها  املرتبطة 

ــو مل يــكــن ال�ــضــتــئــنــاف جــائــزاً  الــتــجــزئــة ولـ

اجلــرائــم  لبع�ص  بالن�ضبة  اإل  للم�ضتاأنف 

فقط.

املادة )232(

قبل  الــ�ــضــادرة  الأحــكــام  ا�ضتئناف  يجوز  ل 

انبنى عليها منع  اإذا  اإل  املو�ضوع  الف�ضل يف 

ال�ضري يف الدعوى.

ويرتتب حتماً على ا�ضتئناف احلكم ال�ضادر 

يف املو�ضوع ا�ضتئناف هذه الأحكام، ومع ذلك 

فجميع الأحكام ال�ضادرة بعدم الخت�ضا�ص 

يجوز ا�ضتئنافها.

ويــــجــــوز ا�ـــضـــتـــئـــنـــاف الأحـــــكـــــام الـــ�ـــضـــادرة 

وليــة  للمحكمة  يكن  مل  اإذا  بالخت�ضا�ص 

احلكم يف الدعوى.
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املادة )233(

يــجــوز لــكــل مــن املــدعــي بــاحلــقــوق املدنية 

وامل�ضوؤول عنها واملوؤمن لديه واملتهم ا�ضتئناف 

الأحــكــام الــ�ــضــادرة يف الــدعــوى املــدنــيــة من 

باحلقوق  يخت�ص  فيما  البتدائية  املحكمة 

املدنية وحدها اإذا كانت التعوي�ضات املطلوبة 

تزيد على الن�ضاب الذي يحكم فيه القا�ضي 

اأو يف  بــطــالن يف احلــكــم  اإذا وقـــع  اأو  نــهــائــيــاً 

الإجراءات اأثر يف احلكم.

املادة )234(

يــحــ�ــضــل ال�ــضــتــئــنــاف بــتــقــريــر يف الــقــلــم 

اجلزائي خالل خم�ضة ع�ضر يوماً من تاريخ 

الــنــطــق بــاحلــكــم احلــ�ــضــوري، اأو مــن تــاريــخ 

احلكم ال�ضادر يف املعار�ضة.

له  ال�ضجن جــاز  املحكوم عليه يف  كــان  واإذا 

اأن يقدم تقرير ا�ضتئنافه اإىل ماأمور ال�ضجن، 

ويجب على ماأمور ال�ضجن اأن ير�ضل تقرير 

ال�ضتئناف اإىل القلم اجلزائي فوراً.

فيجوز  مــكــفــوًل  عــلــيــه  املــحــكــوم  ــان  كـ واإذا 

بتعهد  �ضراحه  تطلق  اأن  ال�ضتئناف  ملحكمة 

املحكمة،  تقدره  ملا  طبقاً  اآخــر  �ضمان  اأي  اأو 

وذلك حلني الف�ضل يف ال�ضتئناف.

وللنائب العام اأن ي�ضتاأنف يف ميعاد ثالثني 

)1(
يوماً من وقت �ضدور احلكم. 

املادة )235(

للمادتني  املعترة ح�ضورية طبقاً  الأحكام 

)189(، )190( يبداأ ميعاد ا�ضتئنافها بالن�ضبة 

من  غيبته  يف  احلــكــم  �ــضــدر  الـــذي  للخ�ضم 

تاريخ اإعالنه بها.

)1( املادة )234( معدلة بالقانون رقم )29( ل�ضنة 2005.
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املادة )236(

يــحــدد الــقــلــم اجلـــزائـــي لــلــمــ�ــضــتــاأنــف يف 

التي  اجلل�ضة  تــاريــخ  ال�ضتئناف  تقرير 

بها  اإعــالنــاً  ذلــك  ويعتر  لنظره  حـــددت 

ــان الــتــقــريــر مـــن الــوكــيــل وتــقــوم  ــو كــ ولــ

النيابة العامة باإخطار اخل�ضوم الآخرين 

باجلل�ضة التي حددت.

واإذا كان املتهم حمبو�ضاً، وجب على النيابة 

املن�ضاأة  اإىل  املنا�ضب  الوقت  يف  نقله  العامة 

ال�ضتئناف،  حمكمة  بها  املــوجــودة  العقابية 

ــنـــاف الـــفـــ�ـــضـــل يف  ــئـ ــتـ ــضـ ــلــــى حمـــكـــمـــة ال�ـ وعــ

)1(
ال�ضتئناف على وجه ال�ضرعة. 

املادة )237(

والأوجـــه  امل�ضتاأنف  ــوال  اأقـ املحكمة  ت�ضمع 

امل�ضتند اإليها يف ا�ضتئنافه ثم يتكلم بعد ذلك 

)1( املادة )236( معدلة بالقانون رقم )29( ل�ضنة 2005.

باقي اخل�ضوم، ويكون املتهم اآخر من يتكلم، 

ثم ت�ضدر املحكمة حكمها بعد اطالعها على 

الأوراق.

املادة )238(

يــ�ــضــقــط ال�ــضــتــئــنــاف املـــرفـــوع مـــن املــتــهــم 

اإذا مل  املحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية 

لنظر  املحددة  اجلل�ضة  قبل  للتنفيذ  يتقدم 

ال�ضتئناف.

املادة )239(

ت�ضمع حمكمة ال�ضتئناف بنف�ضها، ال�ضهود 

الذين كان يجب �ضماعهم اأمام حمكمة اأول 

درجة، وت�ضتوفى كل نق�ص اآخر يف اإجراءات 

التحقيق.

وي�ضوغ لها يف كل الأحوال اأن تاأمر مبا ترى 

اأو �ضماع �ضهود.  لزومه من ا�ضتيفاء حتقيق 
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ول يجوز تكليف اأي �ضاهد باحل�ضور اإل اإذا 

اأمرت املحكمة بذلك.

املادة )240(

على حمكمة ال�ضتئناف يف ا�ضتئناف مرفوع 

من النيابة العامة اإذا راأت الفعل املحكوم فيه 

باعتباره جنحة يعد من اجلنايات اأن حتكم 

اأول  باإلغاء احلكم وعدم اخت�ضا�ص حمكمة 

العامة  النيابة  اإىل  الق�ضية  ــادة  واإعــ درجـــة 

)1(
لتخاذ ما يلزم فيها. 

املادة )241(

النيابة  مــن  مــرفــوعــاً  ال�ضتئناف  كــان  اإذا 

العامة، فللمحكمة اأن توؤيد احلكم امل�ضتاأنف 

اأو  املــتــهــم  �ــضــد  �ـــضـــواء  تــعــدلــه  اأو  تــلــغــيــه  اأو 

احلكم  اإلــغــاء  يــجــوز  ل  اأنـــه  عــلــى  مل�ضلحته، 

)1( املادة )240( معدلة بالقانون رقم )29( ل�ضنة 2005.

ال�ضادر بالراءة اإل بالإجماع.

غري  من  مرفوعاً  ال�ضتئناف  كــان  اإذا  اأمــا 

اأن  اإل  للمحكمة  فــلــيــ�ــص  الــعــامــة،  الــنــيــابــة 

مل�ضلحة  تــعــدلــه  اأو  تلغيه  اأو  احلــكــم  تــوؤيــد 

الغيابية  الأحكام  يف  ويتبع  ال�ضتئناف  رافع 

ما  ال�ضتئناف  اأمام حمكمة  فيها  واملعار�ضة 

)1(
هو مقرر اأمام حمكمة اأول درجة. 

املادة )242(

املو�ضوع،  البتدائية يف  املحكمة  اإذا حكمت 

بطالناً  هناك  اأن  ال�ضتئناف  حمكمة  وراأت 

يف احلــكــم اأو بــطــالنــاً يف الإجـــــراءات اأثـــر يف 

احلكم، تق�ضي باإلغائه وحتكم يف الدعوى.

بعدم  البــتــدائــيــة  املحكمة  حكمت  اإذا  اأمـــا 

يرتتب  فــرعــي  دفــع  بقبول  اأو  الخت�ضا�ص 

عليه منع ال�ضري يف الدعوى، وحكمت حمكمة 

)1( املادة )241( معدلة بالقانون رقم )29( ل�ضنة 2005.
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ال�ــضــتــئــنــاف بـــاإلـــغـــاء احلــكــم وبــاخــتــ�ــضــا�ــص 

وبنظر  الفرعي  الــدفــع  برف�ص  اأو  املحكمة 

الق�ضية  تــعــيــد  اأن  عليها  وجـــب  ــوى،  ــدعـ الـ

ملحكمة اأول درجة للحكم يف مو�ضوعها وعلى 

النيابة العامة اإعالن الغائبني من اخل�ضوم 

بذلك.

املادة )243(

اإذا األغي احلكم ال�ضادر بالتعوي�ضات، وكان 

قد نفذ بها تنفيذاً موؤقتاً ترد بناء على حكم 

الإلغاء.

الف�ضل الثالث

النق�ص

املادة )244(

لــكــل مــن الــنــيــابــة الــعــامــة واملــحــكــوم عليه 

بها  واملــدعــي  املدنية  واملــ�ــضــوؤول عن احلقوق 

ــن لــديــه الــطــعــن بــطــرق الــنــقــ�ــص يف  ــوؤمـ واملـ

الأحكام ال�ضادرة من حمكمة ال�ضتئناف يف 

جناية اأو جنحة يف الأحوال الآتية:

1 - اإذا كان احلكم املطعون فيه مبنياً على 

اأو  تطبيقه  يف  اخلــطــاأ  اأو  الــقــانــون  خمالفة 

تاأويله.

2- اإذا وقع بطالن يف احلكم اأو يف الإجراءات 

اأثر يف احلكم.

3- اإذا حكمت املحكمة يف الدعاء املدين مبا 

يجاوز طلب اخل�ضم.

4- اإذا خال احلكم املطعون فيه من الأ�ضباب 
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اأو كانت غري كافية اأو غام�ضة.

واقعة  يف  متناق�ضان  حكمان  �ضدر  اإذا   -5

واحدة.

اأن  الـــطـــرق  بــجــمــيــع  يــثــبــت  اأن  ولــلــطــاعــن 

اإذا  اأو خولفت وذلــك  اأهملت  الإجـــراءات قد 

ول يف  اجلل�ضة  تكن مذكورة يف حم�ضر  مل 

اأحدهما  يف  ذكــر  فـــاإذا  فيه،  املطعون  احلكم 

اأنها اتبعت فال يجوز اإثبات عدم اتباعها اإل 

)1(
بطريق الطعن بالتزوير. 

املادة )245(

يح�ضل الطعن بتقرير ي�ضتمل على اأ�ضباب 

الطعن يودع قلم كتاب املحكمة املرفوع اإليها 

الطعن خالل ثالثني يوماً من تاريخ �ضدور 

احلكم، اإل اإذا اعتر احلكم ح�ضورياً في�ضري 

اإعــالنــه، ويقيد الطعن يف  يــوم  املــيــعــاد مــن 

)1( املادة )244( معدلة بالقانون رقم )29( ل�ضنة 2005.

ال�ضجل املعد لذلك.

واإذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة 

على  نيابة  رئي�ص  اأ�ضبابه  يــوقــع  اأن  فيجب 

من غريها فيجب  كــان مرفوعاً  واإذا  الأقــل 

اأن يوقع اأ�ضبابه حمام مقبول اأمام املحكمة.

�ضده  املــطــعــون  املحكمة  كــتــاب  قلم  ويبلغ 

ميعاد  وذلــك يف  الطعن،  تقرير  ب�ضورة من 

ل يجاوز ثمانية اأيام من تاريخ قيد الطعن 

يف ال�ضجل املعد لذلك، وللمطعون �ضده اأن 

على  بالرد  مذكرة  املحكمة  كتاب  قلم  يــودع 

اإبالغه  يــوم  اأيــام من  الطعن خــالل ثمانية 

به.

املادة )246(

اأمام املحكمة  اأخرى  اأ�ضباب  اإبــداء  ل يجوز 

يف  بيانها  �ضبق  الــتــي  تــلــك  غــري  النق�ص  يف 

امليعاد املقرر للطعن.
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احلكم  تنق�ص  اأن  فللمحكمة  ذلـــك  ومـــع 

مل�ضلحة املتهم من تلقاء نف�ضها اإذا تبني لها 

املطعون  احلكم  اأن  بــــالأوراق  ثابت  هــو  ممــا 

اأو  الــعــام  بالنظام  يتعلق  بعيب  م�ضوب  فيه 

اخلطاأ  على  اأو  القانون  خمالفة  على  مبني 

التي  املحكمة  اأن  اأو  تــاأويــلــه  اأو  تطبيقه  يف 

اأو  للقانون  وفــقــاً  م�ضكلة  تكن  مل  اأ�ــضــدرتــه 

مل تكن لها ولية الف�ضل يف الدعوى اأو اإذا 

اأ�ضلح  �ضدر بعد احلكم املطعون فيه قانون 

للمتهم ي�ضري على واقعة الدعوى.

املادة )247(

النيابة  مــن  مــرفــوعــاً  الطعن  يكن  مل  اإذا 

اأو من املحكوم عليه بعقوبة الإعدام  العامة 

اأو بعقوبة مقيدة للحرية، فيجب لقبوله اأن 

األف درهم  يودع رافعه خزانة املحكمة مبلغ 

على �ضبيل التاأمني.

املادة )248(

عــلــى قــلــم كــتــاب املحكمة طــلــب �ــضــم ملف 

فيها  الــ�ــضــادر  احلــكــم  يف  املــطــعــون  الق�ضية 

اإيــداع �ضحيفة  اأيــام من تاريخ  خالل ثالثة 

املحكمة  كتاب  قلم  وعلى  بالنق�ص،  الطعن 

الــتــي اأ�ــضــدرت احلــكــم املــطــعــون فيه اإر�ــضــال 

الأكــرث  اأيــام على  �ضتة  الق�ضية خــالل  ملف 

من تاريخ ورود طلب امللف.

وحتكم املحكمة بعد املداولة بغري مرافعة 

ــعـــده اأحـــد  ــعـــد تـــــالوة الــتــقــريــر الـــــذي يـ وبـ

النيابة  اأقـــوال  �ضماع  لها  ويــجــوز  اأع�ضائها 

اأو اخل�ضوم  واملحامني عن اخل�ضوم  العامة 

اأنف�ضهم اإذا راأت لزوماً لذلك.

املادة )249(

اإذا مل يح�ضل الطعن وفقاً لالأو�ضاع املقررة 

يف املادة )245( حتكم املحكمة بعدم قبوله.
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املو�ضوع  وكــان  الطعن  املحكمة  قبلت  واإذا 

للمرة  الطعن  كــان  اأو  فيه  للحكم  �ــضــاحلــاً 

ولها  فــيــه  للف�ضل  تت�ضدى  فــاإنــهــا  الــثــانــيــة 

ا�ضتيفاء الإجراءات الالزمة، اأما يف غري هذه 

الأحوال فتق�ضي املحكمة بنق�ص احلكم كله 

اأو بع�ضه وحتيل الدعوى اإىل املحكمة التي 

م�ضكلة  دائــرة  اأمــام  لنظرها  احلكم  اأ�ضدرت 

املحكمة  اإىل  حتيلها  اأو  اآخــريــن،  ق�ضاة  مــن 

وتلتزم  جــديــد  مــن  فيها  لتق�ضي  املخت�ضة 

املحكمة املحال اإليها الدعوى بحكم النق�ص 

يف النقاط التي ف�ضل فيها.

وت�ضري الفقرة الثانية من هذه املادة على 

الأحكام املنقو�ضة ا�ضتناداً اإىل الفقرة الثانية 

)1(
من املادة )246(. 

)1( املادة )249( معدلة بالقانون رقم )29( ل�ضنة 2005.

املادة )250(

املــطــعــون فيه  اأ�ــضــبــاب احلــكــم  ا�ــضــتــمــلــت  اإذا 

اإذا وقـــع خــطــاأ يف  اأو  الــقــانــون  عــلــى خــطــاأ يف 

متى  احلكم  نق�ص  يجوز  فال  الن�ضو�ص  ذكر 

القانون  بها مقررة يف  املحكوم  العقوبة  كانت 

للجرمية وت�ضحح املحكمة اخلطاأ الذي وقع.

املادة )251(

متعلقاً  كــان  مــا  اإل  احلــكــم  مــن  ينق�ص  ل 

بالأوجه التي بني عليها النق�ص ما مل تكن 

الطعن  يكن  مل  واإذا  ممكنة،  غري  التجزئة 

مقدماً من النيابة العامة فال ينق�ص احلكم 

اإل بالن�ضبة اإىل من قدم الطعن ما مل تكن 

الأوجه التي بني عليها النق�ص تت�ضل بغريه 

املتهمني مــعــه، ويف هــذه احلــالــة يحكم  مــن 

بنق�ص احلكم بالن�ضبة اإليهم ولو مل يقدموا 

طعناً.
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املادة )252(

بقبول  �ضادراً  فيه  املطعون  كان احلكم  اإذا 

دفـــع قــانــوين مــانــع مــن الــ�ــضــري يف الــدعــوى 

ونــقــ�ــضــتــه املــحــكــمــة واأعـــــــادت الــقــ�ــضــيــة اإىل 

فال  املو�ضوع  لنظر  اأ�ضدرته  التي  املحكمة 

يجوز لهذه املحكمة اأن حتكم على خالف ما 

ق�ضى به حكم النق�ص.

املادة )253(

مع عدم الإخالل بالأحكام املتقدمة يعتر 

احلكم ال�ضادر بعقوبة الإعدام مطعوناً فيه 

تنفيذه حلني الف�ضل يف  بالنق�ص وموقوفاً 

الطعن وعلى قلم كتاب املحكمة ال�ضتئنافية 

الدعوى  ملف  اإر�ــضــال  احلكم  اأ�ــضــدرت  التي 

اإليها الطعن  اإىل قلم كتاب املحكمة املرفوع 

تاريخ �ضدور احلكم،  اأيــام من  خالل ثالثة 

وعــلــى الــنــيــابــة الــعــامــة اأن تــــودع قــلــم كتاب 

املــحــكــمــة مـــذكـــرة بــراأيــهــا يف احلــكــم خــالل 

تندب  واأن  تاريخ �ضدوره  من  يوماً  ع�ضرين 

اأمام  املقبولني  من  عليه  للمحكوم  حمامياً 

املحكمة اإذا مل يكن قد وكل حمامياً للدفاع 

عنه، وحتكم املحكمة يف الطعن وفقاً لأحكام 

والفقرة   )246( املـــادة  مــن  الثانية  الــفــقــرة 

الثانية من املادة )249(.

املادة )254(

الطعن  اإلــيــهــا  املــرفــوع  املحكمة  ق�ضت  اإذا 

بعدم قبول الطعن اأو برف�ضه كلياً اأو جزئياً 

اأو بــعــدم جــــواز نــظــره حــكــمــت عــلــى رافــعــه 

بــاملــ�ــضــاريــف املــنــا�ــضــبــة فــ�ــضــاًل عــن مــ�ــضــادرة 

التاأمني كله اأو بع�ضه ح�ضب الأحوال.

اأن  اأريد به الكيد فلها  اأن الطعن  واإذا راأت 

طلب  اإذا  �ضده  للمطعون  بالتعوي�ص  حتكم 

ذلك.
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املادة )255(

بــنــاء على  كـــان نق�ص احلــكــم حــا�ــضــاًل  اإذا 

طلب اأحد اخل�ضوم غري النيابة العامة فال 

ي�ضار بطعنه.

املادة )256(

بناء على  اأو  نف�ضه  تلقاء  العام من  للنائب 

اأن يطعن  ــعـــدل  الـ ــر  ــ طــلــب خــطــي مـــن وزيـ

الأحكام  القانون يف  النق�ص ل�ضالح  بطريق 

اأ�ضدرتها  التي  املحكمة  كانت  اأيـــاً  النهائية 

خمالفة  على  مبنياً  الطعن  كــان  اإذا  وذلــك 

القانون اأو اخلطاأ يف تطبيقه اأو تاأويله وذلك 

يف احلالتني الآتيتني:

1 - الأحكام التي ل يجيز القانون للخ�ضوم 

الطعن فيها.

الــتــي فـــوت اخلــ�ــضــوم ميعاد  ــكـــام  2 - الأحـ

اأو  الطعن  عــن  فيها  نــزلــوا  اأو  فيها  الطعن 

رفعوا طعناً فيها ق�ضى بعدم قبوله.

ــذا الــطــعــن بــ�ــضــحــيــفــة يــوقــعــهــا  ــع هــ ــرفـ ويـ

بعد  الطعن  املحكمة  وتنظر  الــعــام  الــنــائــب 

ال�ضادر يف  للحكم  يكون  دعــوة اخل�ضوم ول 

الطعن عماًل بهذه املادة اأي اأثر اإل اإذا �ضدر 

ل�ضالح املحكوم عليه اأو امل�ضوؤول عن احلقوق 

املدنية.
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الف�ضل الرابع

اإعادة النظر

املادة )257(

يـــجـــوز طــلــب اإعـــــــادة الــنــظــر يف الأحـــكـــام 

يف  التدابري  اأو  بالعقوبة  ال�ضادرة  النهائية 

الأحوال الآتية:

1- اإذا حكم على املتهم يف جرمية قتل، ثم 

وجد املدعي قتله حياً. 

اأجــل  مــن  �ضخ�ص  على  حكم  �ــضــدر  اإذا   -2

اآخــر من  واقعة ثم �ضدر حكم على �ضخ�ص 

ــان بـــني احلكمني  ــل الــواقــعــة عــيــنــهــا وكــ اأجــ

اأحـــد  ــراءة  ــ بـ مــنــه  ي�ضتنتج  بــحــيــث  تــنــاقــ�ــص 

املحكوم عليهما.

اأو اخلــراء  ال�ضهود  اأحــد  اإذا حكم على   -3

اإذا حكم بتزوير  اأو  الــزور،  بالعقوبة ل�ضهادة 

ــان  ــة قـــدمـــت اأثـــنـــاء نــظــر الـــدعـــوى وكـ ــ ورقـ

اأو الورقة تاأثري  اأو تقرير اخلراء  لل�ضهادة 

يف احلكم.

�ضادر  حكم  على  مبنياً  احلكم  كــان  اإذا   -4

من اإحدى الدوائر املدنية اأو دوائر الأحوال 

ال�ضخ�ضية واألغي هذا احلكم.

5- اإذا حدثت اأو ظهرت بعد احلكم وقائع اأو 

للمحكمة  اأوراق مل تكن معلومة  اإذا قدمت 

الوقائع  �ضاأن هذه  املحاكمة، وكان من  وقت 

اأو الأوراق ثبوت براءة املحكوم عليه.

املادة )258(

يف الأحوال الأربعة الأوىل من املادة ال�ضابقة 

يكون لكل من النائب العام واملحكوم عليه اأو 

اأو  الأهلية  عــدمي  كــان  اإذا  قانوناً  من ميثله 

اأو زوجــه بعد موته حق  اأو لأقــاربــه  مفقوداً 

طلب اإعادة النظر.

واإذا كان الطالب غري النيابة العامة، فعليه 
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بعري�ضة  الــعــام  النائب  اإىل  الطلب  تقدمي 

يــبــني فــيــهــا احلــكــم املــطــلــوب اإعـــــادة النظر 

وي�ضفعه  عليه،  ي�ضتند  الــذي  والــوجــه  فيه، 

بامل�ضتندات املوؤيدة له.

ويرفع النائب العام الطلب �ضواء كان مقدماً 

يكون  التي  التحقيقات  مع  اأو من غريه  منه 

بتقرير  اجلزائية  النق�ص  دائــرة  اإىل  اأجراها 

يبني فيه راأيه والأ�ضباب التي ي�ضتند عليها.

ويجب اأن يرفع الطلب اإىل املحكمة خالل 

الأ�ضهر الثالثة التالية لتقدميه.

املادة )259(

ــادة الــنــظــر يف احلــالــة  ــ يــكــون حــق طــلــب اإعـ

ــادة  املـ مــن   )5( الــبــنــد  يف  عليها  املــنــ�ــضــو�ــص 

تلقاء  من  �ضواء  وحــده  العام  للنائب   )257(

نف�ضه اأو بناء على طلب اأ�ضحاب ال�ضاأن فاإذا 

راأى حماًل لهذا الطلب رفعه مع التحقيقات 

التي يكون قد راأى لزومها اإىل دائرة النق�ص 

اجلزائية ويجب اأن يبني يف الطلب الواقعة 

اأو الورقة التي ي�ضتند عليها.

بعد  الطلب  يف  املــذكــورة  الــدائــرة  وتف�ضل 

تــراه  وا�ــضــتــيــفــاء مــا  الأوراق  الطــــالع عــلــى 

املقررة لنظر  من التحقيق وفق الإجــراءات 

الطعن بالنق�ص يف املواد اجلزائية.

املادة )260(

الــعــامــة اخلــ�ــضــوم باجلل�ضة  الــنــيــابــة  تــعــلــن 

النق�ص  دائــرة  اأمــام  الطلب  التي حتدد لنظر 

اجلزائية قبل انعقادها بثالثة اأيام على الأقل.

املادة )261(

الطلب  النق�ص اجلزائية يف  دائــرة  تف�ضل 

واخل�ضوم،  العامة  النيابة  اأقــوال  �ضماع  بعد 

ــاً مــن التحقيق  وبــعــد اإجــــراء مــا تـــراه لزمــ
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للطعن  املـــقـــررة  الإجـــــــراءات  ــق  وفـ بنف�ضها 

حتكم  الــطــلــب  قـــبـــول  راأت  واإذا  بــالــنــقــ�ــص 

باإلغاء احلكم وتق�ضي براءة املتهم اإذا كانت 

اإىل  الــدعــوى  فتحيل  واإل  ظــاهــرة  الــــراءة 

املحكمة التي اأ�ضدرت احلكم ما مل تر دائرة 

النق�ص اجلزائية نظرها اأمام دائرة م�ضكلة 

املحكمة  اإىل  حتيلها  اأو  اآخــريــن  ق�ضاة  مــن 

وتلتزم  جــديــد  مــن  فيها  لتق�ضي  املخت�ضة 

املحكمة املحال اإليها الدعوى بحكم النق�ص 

يف النقاط التي ف�ضل فيها.

ومــــع ذلــــك اإذا كــــان مـــن غـــري املــمــكــن اإعــــادة 

املحاكمة كما يف حالة انق�ضاء الدعوى اجلزائية 

اأو  بــاجلــنــون  اإ�ــضــابــتــه  اأو  املــحــكــوم عليه  بــوفــاة 

اختالل اأو �ضعف عقلي اأو مر�ص نف�ضي ج�ضيم، 

تنظر دائرة النق�ص اجلزائية الدعوى.

ول تلغي الدائرة املذكورة من احلكم اإل ما 

يظهر لها خطوؤه.

املادة )262(

اإيقاف  النظر  اإعـــادة  طلب  على  يرتتب  ل 

تنفيذ احلكم اإل اإذا كان �ضادراً بالإعدام ويف 

بوقف  تــاأمــر  اأن  للمحكمة  يجوز  ذلــك  غــري 

طلب  بــقــبــول  الــقــا�ــضــي  قــرارهــا  يف  التنفيذ 

اإعادة النظر.

املادة )263(

كــل حكم �ــضــادر بــالــراءة بــنــاء على اإعـــادة 

يف  احلكومة  نفقة  على  ن�ضره  يجب  النظر، 

يعينهما  جريدتني  ويف  الر�ضمية  اجلــريــدة 

�ضاحب ال�ضاأن.

املادة )264(

يــرتتــب عــلــى اإلـــغـــاء احلــكــم املــطــعــون فيه 

بالتعوي�ضات، ووجــوب رد ما  �ضقوط احلكم 

نفذ به منه.
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املادة )265(

اإذا طلب املحكوم عليه تعوي�ضه عن ال�ضرر 

الــذي ق�ضي  اأ�ضابه من جــراء احلكم  الــذي 

بــه يف  لــه  اأن حتكم  للمحكمة  جــاز  بــاإلــغــائــه 

احلكم ال�ضادر بالراءة.

واإذا كان املحكوم عليه ميتاً عند اإعادة النظر 

يف احلكم ال�ضادر عليه، كان طلب التعوي�ص 

املن�ضو�ص عليه يف الفقرة ال�ضابقة من حق 

من يرثه �ضرعاً.

من  دور  اأي  يف  التعوي�ص  طلب  يجوز  ول 

اأدوار اإعادة املحاكمة.

املادة )266(

الدعوى  مو�ضوع  يف  ت�ضدر  التي  الأحــكــام 

بناء على اإعادة النظر من غري دائرة النق�ص 

اجلزائية، يجوز الطعن فيها بجميع الطرق 

املقررة يف القانون.

من  باأ�ضد  املتهم  على  يق�ضى  اأن  وليجوز 

العقوبة اأو التدابري ال�ضابق احلكم بها عليه.

املادة )267(

اإعــــادة الــنــظــر فــال يجوز  اإذا رفــ�ــص طــلــب 

جتــديــده بــنــاء على ذات الــوقــائــع الــتــي بني 

عليها.
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الباب ال�صابع

قوة الأحكام الباتة

املادة )268(

تنق�ضي الدعوى اجلزائية بالن�ضبة للمتهم 

اإليه  فيها  امل�ضندة  والوقائع  عليه  املرفوعة 

ب�ضدور حكم بات فيها بالراءة اأو الإدانة.

الـــدعـــوى  مـــو�ـــضـــوع  يف  حــكــم  ــضـــدر  �ـ واإذا 

ــال يـــجـــوز اإعـــــــادة نــظــرهــا اإل  ــة، فـ ــيـ ــزائـ اجلـ

يف  املــقــررة  بالطرق  احلكم  هــذا  يف  بالطعن 

القانون.

املادة )269(

يــكــون للحكم اجلــزائــي الــبــات الــ�ــضــادر يف 

مــو�ــضــوع الـــدعـــوى اجلــزائــيــة بـــالـــراءة اأو 

املدنية يف  املحاكم  بها  تلتزم  بالإدانة حجية 

الدعاوى التي مل يكن قد ف�ضل فيها بحكم 

وبو�ضفها  اجلرمية  بوقوع  يتعلق  فيما  بات 

القانوين ون�ضبتها اإىل فاعلها ويكون للحكم 

انتفاء  على  بني  �ضواء  القوة  هــذه  بــالــراءة 

التهمة اأو على عدم كفاية الأدلــة، ول تكون 

له هذه القوة اإذا كان مبنياً على اأن الواقعة 

ل يعاقب عليها القانون.

املادة )270(

ل يكون لالأحكام ال�ضادرة يف املواد املدنية 

يتعلق  فيما  اجلــزائــيــة  املحاكم  اأمـــام  حجية 

بوقوع اجلرمية ون�ضبتها اإىل فاعلها.

املادة )271(

الأحــوال  مــواد  ال�ضادرة يف  لالأحكام  تكون 

املحاكم  اأمــام  املق�ضي  الأمــر  ال�ضخ�ضية قوة 

اجلــزائــيــة يف املــ�ــضــائــل الــتــي يــتــوقــف عليها 

الف�ضل يف الدعوى اجلزائية.
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الباب الأول

اأحكام عامة

الف�ضل الأول

الأحكام الواجبة التنفيذ

املادة )272(

ــام  ــكـ تـــتـــوىل الــنــيــابــة الــعــامــة تــنــفــيــذ الأحـ

التي  اجلزائية  الدعاوى  جميع  يف  ال�ضادرة 

اأن  الــلــزوم  املــحــاكــم ولــهــا عند  ــام  اأمـ ترفعها 

ت�ضتعني بال�ضلطة العامة مبا�ضرة.

املادة )273(

مع مراعاة الأحكام الواردة يف الكتاب الأول 

 ،1987 ل�ضنة   )3( رقــم  العقوبات  قانون  من 

ل يــجــوز ا�ــضــتــبــدال الــعــقــوبــات اأو الــتــدابــري 

املن�ضو�ص عليها فيه اأو يف اأية قوانني اأخرى 

اأو اإدخال تغيري عليها عند احلكم بها اأو عند 

تنفيذها.

النحو  على  وتنفيذها  تطبيقها  ويــجــري 

املبني يف هذا القانون.

املادة )274(

ل يجوز تنفيذ الأحكام ال�ضادرة يف جرائم 

احلدود والق�ضا�ص تنفيذاً معجاًل.

املادة )275(

يـــفـــرج يف احلــــــال عــــن املـــتـــهـــم املــحــبــو�ــص 

بــالــراءة،  �ــضــادراً  احلكم  كــان  اإذا  احتياطياً 

بعقوبة ل  اأو  للحرية  بتدبري غري مقيد  اأو 

يقت�ضي تنفيذها احلب�ص، اأو اإذا اأمر باحلكم 

قد  املتهم  كــان  اإذا  اأو  العقوبة  تنفيذ  بوقف 

ق�ضى يف احلب�ص الحتياطي مدة العقوبة اأو 

مدة التدابري املحكوم بها.
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الف�ضل الثاين

اإ�ضكالت التنفيذ

املادة )276(

يــرفــع مــا يــعــر�ــص مــن اإ�ــضــكــالت يف تنفيذ 

الأحكام اجلزائية اإىل املحكمة التي اأ�ضدرت 

احلكم.

املادة )277(

يــحــ�ــضــل الإ�ـــضـــكـــال بــتــقــريــر يف قــلــم كــتــاب 

دائــرتــهــا  يف  التنفيذ  يــجــري  الــتــي  املحكمة 

الإ�ضكال  الذي ينظر فيه  اليوم  ويحدد فيه 

�ضبعة  يجاوز  ل  مبا  املخت�ضة  املحكمة  اأمــام 

اأيام من تاريخ التقرير به، وينبه على املقرر 

بــاحلــ�ــضــور يف هــــذا الـــيـــوم وتــكــلــف الــنــيــابــة 

العامة اخل�ضوم باحل�ضور يف اليوم املذكور.

املادة )278(

اإذا كان الإ�ضكال يف تنفيذ حكم الإعدام جاز 

اأو  اإدارة املن�ضاأة  التقرير به اأمام القائم على 

املكان الذي يجري فيه التنفيذ، وعليه رفعه 

فوراً اإىل النيابة العامة لتحديد اليوم الذي 

يف  باحل�ضور  اخلــ�ــضــوم  وتكليف  فيه  ينظر 

اليوم املذكور.

املادة )279(

ل يــرتتــب عــلــى الــتــقــريــر بــالإ�ــضــكــال وقــف 

مل  ما  تنفيذه  يف  للم�ضت�ضكل  احلكم  تنفيذ 

بــالإعــدام، ويف غري ذلك  يكن احلكم �ضادراً 

يجوز للمحكمة اأن تاأمر بوقف التنفيذ حتى 

يف�ضل يف الإ�ضكال.

املادة )280(

اأن  الأحــــوال  جميع  يف  للم�ضت�ضكل  يــجــوز 
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ينيب عنه وكياًل لتقدمي دفاعه، وذلــك مع 

عدم الإخالل مبا للمحكمة من احلق يف اأن 

تاأمر بح�ضوره �ضخ�ضياً.

املادة )281(

يــفــ�ــضــل يف الإ�ـــضـــكـــال بــعــد �ــضــمــاع الــنــيــابــة 

جتري  اأن  وللمحكمة  ال�ضاأن،  وذوي  العامة 

لــزومــهــا وحتــكــم يف  تـــرى  الــتــي  التحقيقات 

اأو  التنفيذ  جـــواز  بــعــدم  الإ�ــضــكــال  مــو�ــضــوع 

التنفيذ  يف  ال�ضتمرار  اأو  الإ�ــضــكــال  برف�ص 

ويكون حكمها يف الإ�ضكال غري قابل للطعن.

الباب الثاين

تنفيذ عقوبة الإعدام

املادة )282(

ــدى  ــودع املــحــكــوم عــلــيــه بـــالإعـــدام يف اإحـ يــ

املــنــ�ــضــاآت الــعــقــابــيــة بــنــاء عــلــى اأمــــر تــ�ــضــدره 

النيابة العامة اإىل اأن ينفذ فيه احلكم.

املادة )283(

اإذا �ضار احلكم ال�ضادر من حمكمة احتادية 

بالإعدام باتاً، وجب رفع اأوراق الدعوى فوراً 

اإىل رئــيــ�ــص الـــدولـــة بــو�ــضــاطــة وزيـــر الــعــدل 

للت�ضديق عليه.

املادة )284(

يقابلوه  اأن  بالإعدام  املحكوم عليه  لأقــارب 

اأن  الــذي يعني لتنفيذ احلكم على  اليوم  يف 



209 208

قانون اإلجراءات الجزائية لدولة اإلمارات العربية المتحدة

يكون بعيداً عن حمل التنفيذ.

واإذا طــلــب املــحــكــوم عــلــيــه مــقــابــلــة واعــظ 

قبل  ديــنــه  ــال  رجـ ــد  اأحـ اأو  العقابية  املــنــ�ــضــاأة 

الالزمة  الت�ضهيالت  اإجـــراء  وجــب  التنفيذ 

لتمكينه من ذلك.

املادة )285(

تنفذ عقوبة الإعدام داخل املن�ضاأة العقابية 

كتابي  بــنــاء على طلب  اآخـــر  مــكــان  اأي  اأو يف 

ا�ضتيفاء  وجــوب  فيه  يبني  العام  النائب  من 

الإجراءات املن�ضو�ص عليها يف املادة )287(.

املادة )286(

يكون التنفيذ بح�ضور اأحد اأع�ضاء النيابة 

العامة ومندوب من وزارة الداخلية والقائم 

على اإدارة املن�ضاأة العقابية وطبيبها اأو طبيب 

اآخر تندبه النيابة العامة.

ولأولياء الدم يف القتل ق�ضا�ضاً حق ح�ضور 

اإجـــــــراءات الــتــنــفــيــذ وعــلــى الــنــيــابــة الــعــامــة 

للتنفيذ  املحدد  املوعد  قبل  بذلك  اإعالنهم 

بثالثني يوماً.

يح�ضروا  اأن  ــروا  ذكــ مــن  لــغــري  يــجــوز  ول 

العامة،  النيابة  باإذن خا�ص من  اإل  التنفيذ 

يــوؤذن للمدافع عن املحكوم  اأن  ويجب دائماً 

)1(
عليه باحل�ضور. 

املادة ) 287(

العقابية  املــنــ�ــضــاأة  اإدارة  عــلــى  الــقــائــم  يتلو 

والتهمة  بــالإعــدام  الــ�ــضــادر  احلكم  منطوق 

املحكوم من اأجلها على املحكوم عليه، وذلك 

احلا�ضرين  مــن  مب�ضمع  التنفيذ  مــكــان  يف 

واإذا رغب املحكوم عليه يف اإبداء اأقوال حرر 

ع�ضو النيابة العامة حم�ضراً بها.

)1( املادة )286( معدلة بالقانون رقم )29( ل�ضنة 2005.
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النيابة  ع�ضو  يــحــرر  التنفيذ  متــام  وعــنــد 

�ضهادة  فيه  ويثبت  بــذلــك  حم�ضراً  العامة 

الطبيب بالوفاة و�ضاعة ح�ضولها.

املادة )288(

ــام الأعــيــاد  اأيــ ل تنفذ عــقــوبــة الإعـــــدام يف 

الر�ضمية اأو الأعياد اخلا�ضة بديانة املحكوم 

عليه.

املادة )289(

املـــراأة  على  الإعــــدام  عقوبة  تنفيذ  يــوؤجــل 

احلامل اإىل اأن ت�ضع حملها وتتم اإر�ضاعه يف 

وقت  يحني  حتى  وحتب�ص  هجريني  عامني 

التنفيذ.

الباب الثالث

تنفيذ العقوبات املقيدة للحرية

املادة )290(

املقيدة  بالعقوبات  ال�ضادرة  الأحكام  تنفذ 

لذلك  املــعــدة  العقابية  املن�ضاآت  يف  للحرية 

مبقت�ضى اأمر ي�ضدر من النيابة العامة.

املادة )291(

يح�ضب اليوم الذي يبداأ فيه التنفيذ على 

املحكوم عليه من مدة العقوبة ويفرج عنه يف 

الوقت  العقوبة يف  انتهاء  ليوم  التايل  اليوم 

املحدد لالإفراج عن املحبو�ضني.

املادة )292(

تبداأ مدة العقوبة املقيدة للحرية من يوم 

بناء على احلكم  املحكوم عليه  القب�ص على 
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الواجب التنفيذ مع مراعاة اإنقا�ضها مبقدار 

مدة احلب�ص الحتياطي ومدة القب�ص.

املادة )293(

التي  اجلرمية  من  املتهم  بــراءة  حكم  اإذا 

حب�ص احتياطياً من اأجلها اأو �ضدر اأمر باأن 

ل وجــه لإقــامــة الــدعــوى فيها تخ�ضم مدة 

احلب�ص الحتياطي من املدة املحكوم بها يف 

اأثناء احلب�ص  ارتكبها  قد  يكون  اأيــة جرمية 

الحتياطي اأو قبله.

املادة )294(

عــنــد تـــعـــدد الـــعـــقـــوبـــات املـــقـــيـــدة لــلــحــريــة 

املحكوم بها على املتهم ت�ضتنزل مدة احلب�ص 

الحــتــيــاطــي ومــــدة الــقــبــ�ــص مـــن الــعــقــوبــة 

الأخف اأوًل.

املادة )295(

مقيدة  بــعــقــوبــة  عليها  املــحــكــوم  كــانــت  اإذا 

عليها  التنفيذ  تاأجيل  جــاز  حاماًل  للحرية 

حتى ت�ضع حملها ومت�ضي مدة ثالثة اأ�ضهر 

على الو�ضع.

املادة )296(

بــعــقــوبــة مــقــيــدة  املـــحـــكـــوم عــلــيــه  كــــان  اإذا 

للحرية م�ضاباً مبر�ص يهدد بذاته اأو ب�ضبب 

تنفيذ  تاأجيل  جــاز  للخطر  حياته  التنفيذ 

العقوبة عليه.

املادة )297(

مقيدة  بعقوبة  عليه  املــحــكــوم  اأ�ــضــيــب  اإذا 

عقلي  �ضعف  اأو  اختالل  اأو  بجنون  للحرية 

على  القدرة  اأفقده  ج�ضيم  نف�ضي  مر�ص  اأو 

وجب  مطلقة  ب�ضفة  ت�ضرفاته  يف  التحكم 
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تاأجيل تنفيذ العقوبة حتى يــراأ، ويــودع يف 

التي  املـــدة  اأن تخ�ضم  عــلــى  ــاأوى عــالجــي  مــ

يق�ضيها فيه من مدة العقوبة املحكوم بها.

املادة )298(

اإذا كـــان حمــكــومــاً عــلــى الـــرجـــل وزوجــتــه 

تنفيذ  تاأجيل  جــاز  للحرية  مقيدة  بعقوبة 

العقوبة على اأحدهما حتى يفرج عن الآخر 

وذلك اإذا كانا يكفالن �ضغرياً مل يتم خم�ص 

اإقامة معروف  �ضنة وكان لهما حمل  ع�ضرة 

يف الدولة.

املادة )299(

يكون تاأجيل تنفيذ العقوبة املقيدة للحرية 

طبقاً للمواد ال�ضابقة باأمر من رئي�ص النيابة 

على  بناء  اأو  نف�ضه  تلقاء  مــن  �ــضــواء  العامة 

باتخاذ ما  يــاأمــر  اأن  ولــه  الــ�ــضــاأن،  طلب ذوي 

يراه من الحتياطات الكفيلة مبنع املحكوم 

عليه من الهرب.

وفيما عدا احلالت الواردة يف املواد ال�ضابقة 

ل يجوز تاأجيل التنفيذ اإل بقرار من النائب 

ت�ضتوجبها  الــتــي  الــعــام، وذلـــك يف احلــــالت 

بالقرار  ويبني  الإ�ضالمية،  ال�ضريعة  اأحكام 

مبنع  الكفيلة  والحــتــيــاطــات  التاأجيل  مــدة 

املحكوم عليه من الهرب.

املادة )300(

اإذا تنوعت العقوبات املقيدة للحرية وجب 

تنفيذ العقوبة الأ�ضد اأوًل.

املادة )301(

ل يجوز يف غري الأحوال املبينة يف القانون 

اإخالء �ضبيل املحبو�ص املحكوم عليه قبل اأن 

ي�ضتويف مدة العقوبة.
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املادة )302(

يجوز الإفــراج حتت �ضرط عن كل حمكوم 

توافرت يف  اإذا  للحرية  بعقوبة مقيدة  عليه 

قانون  يف  عليها  املن�ضو�ص  الــ�ــضــروط  حقه 

املن�ضاآت العقابية.

ويــخــ�ــضــع املــفــرج عــنــه حتــت �ــضــرط خــالل 

باقي املدة املحكوم بها عليه لل�ضروط املبينة 

يف القانون امل�ضار اإليه.

ويجوز بناء على طلب النيابة العامة اإلغاء 

ــل املــفــرج عنه  اإذا اأخــ ــراج حتــت �ــضــرط  ــ الإفــ

بالقيود امل�ضار اإليها يف الفقرة ال�ضابقة.

الباب الرابع

تنفيذ التدابري

املادة )303(

تنفيذ الأحكام ال�ضادرة بالإيداع يف اإحدى 

مــوؤ�ــضــ�ــضــات الــعــمــل اأو يف مــــاأوى عــالجــي يف 

الأماكن املعدة لذلك.

اأمر  مبقت�ضى  عليه  املحكوم  اإيــداع  ويكون 

ي�ضدر من النيابة العامة.

العالجي  ــاأوى  املـ يف  الإيــــداع  على  وي�ضري 

حكم املادة )297(.

موؤ�ض�ضات  اإحــدى  يف  الإيـــداع  على  وت�ضري 

واملواد  املادتني )295( و)296(  اأحكام  العمل 

من )299( اإىل )304(.
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املادة )304(

العقوبات  تنفيذ  بعد  اإل  التدابري  تنفذ  ل 

الفقرة  حكم  من  وا�ضتثناء  للحرية  املقيدة 

ــاأوى  الــ�ــضــابــقــة يــنــفــذ تــدبــري الإيـــــــداع يف مــ

عالجي قبل تنفيذ اأي عقوبة اأو تدبري اآخر 

وتنفذ التدابري املادية فوراً، وذلك كله ما مل 

ين�ص على خالفه.

الباب اخلام�ص

ت�صوية املبالغ املحكوم بها

املادة )305(

عند ت�ضوية املبالغ امل�ضتحقة للحكومة عن 

يجب  والتعوي�ضات  رده  يجب  ومــا  الغرامة 

اإعالن  التنفيذ بها  العامة قبل  النيابة  على 

املحكوم عليه مبقدار هذه املبالغ ما مل تكن 

مقدرة يف احلكم.

املادة )306(

رده  ــب  ــجــ يــ ومـــــــا  بــــالــــغــــرامــــة  ــم  ــكــ حــ اإذا 

اأموال املحكوم عليه ل  وبالتعوي�ضات، وكانت 

تفي بذلك كله وجب توزيع ما يتح�ضل منها 

بني ذوي احلقوق على ح�ضب الرتتيب الآتي:

العقوبات  مــن  وغــريهــا  الــغــرامــات   - اأوًل 

املالية.
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ــغ املــ�ــضــتــحــقــة لــلــمــدعــي  ــالـ ــبـ ــاً - املـ ــيـ ــانـ ثـ

باحلقوق املدنية.

رد  من  للحكومة  امل�ضتحقة  املبالغ   - ثالثاً 

وتعوي�ص.

خمتلفة  فيها  املحكوم  اجلرائم  كانت  واإذا 

حت�ضلت  الــتــي  اأو  املــدفــوعــة  املــبــالــغ  تخ�ضم 

بطريق التنفيذ على ممتلكات املحكوم عليه 

اأول من املبالغ املحكوم بها يف اجلنايات ثم يف 

)1(
اجلنح ثم يف املخالفات. 

املادة )307(

اإذا حب�ص �ضخ�ص احتياطياً ومل يحكم عليه 

عند  منها  ينق�ص  اأن  وجــب  بــالــغــرامــة،  اإل 

التنفيذ مائة درهم عن كل من اأيام احلب�ص 

املذكور، واإذا حكم عليه باحلب�ص وبالغرامة 

احلب�ص  ق�ضاها يف  الــتــي  املـــدة  وكــانــت  مــعــاً 

)1( املادة )306( معدلة بالقانون رقم )29( ل�ضنة 2005.

املحكوم  تزيد على مدة احلب�ص  الحتياطي 

به وجب اأن ينق�ص من الغرامة املبلغ املذكور 

عن كل يوم من اأيام الزيادة املذكورة.

املادة )308(

املــحــكــوم عليه  اأن متــنــح  الــعــامــة  لــلــنــيــابــة 

اأجاًل لدفع  عند القت�ضاء وبناء على طلبه 

له  تـــاأذن  اأن  اأو  للحكومة،  امل�ضتحقة  املبالغ 

املدة  تزيد  األ  ب�ضرط  اأق�ضاط  على  بدفعها 

على �ضنتني، واإذا تاأخر املحكوم عليه يف دفع 

ق�ضط، حلت باقي الأق�ضاط.

الأمــر  يف  الــرجــوع  العامة  للنيابة  ويــجــوز 

ال�ضادر منها اإذا وجد ما يدعو لذلك.

املادة )309(

الغرامات  البدين لتح�ضيل  الإكــراه  يجوز 

وغــريهــا مــن الــعــقــوبــات املــالــيــة ويــكــون هذا 
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مدته  وتقدر  عليه،  املحكوم  بحب�ص  الإكــراه 

باعتبار يوم واحد عن كل مائة درهم اأو اأقل 

ــراه على �ضتة  اأن تــزيــد مــدة الإكــ ول يــجــوز 

اأ�ضهر.

املادة )310(

اأحكام املواد )299( اإىل )304( على  ت�ضري 

التنفيذ بطريق الإكراه البدين.

املادة )311(

باعتبار  التنفيذ  يكون  الأحكام  تعددت  اإذا 

جمموع املبالغ املحكوم بها على األ تزيد مدة 

الإكراه على �ضنة.

املادة )312(

ي�ضدر  باأمر  البدين  الإكـــراه  تنفيذ  يكون 

اأي وقت  وي�ضرع فيه يف  العامة،  النيابة  من 

كان بعد اإعالن املحكوم عليه وبعد اأن يكون 

قــد اأمــ�ــضــى جــمــيــع مـــدد الــعــقــوبــات املــقــيــدة 

للحرية املحكوم بها.

املادة )313(

اإذا �ــضــار املــبــلــغ  يــنــتــهــي الإكـــــــراه الـــبـــدين 

املــوازي للمدة التي ق�ضاها املحكوم عليه يف 

الإكراه حمبو�ضاً على مقت�ضى املواد ال�ضابقة 

م�ضاوياً للمبلغ املطلوب اأ�ضاًل بعد خ�ضم ما 

يكون املحكوم عليه قد دفعه اأو حت�ضل منه 

بالتنفيذ على ممتلكاته.

املادة )314(

تـــــراأ ذمــــة املـــحـــكـــوم عــلــيــه مـــن الــغــرامــة 

الإكــراه  بتنفيذ  الأخـــرى  املالية  والعقوبات 

البدين عليه باعتبار مائة درهم عن كل يوم.
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الباب ال�صاد�ص

�صقوط العقوبة مب�صي املدة 

ووفاة املحكوم عليه

املادة )315(

فيما عدا جرائم احلدود والق�ضا�ص والدية 

اأو  بالإعدام  نهائياً  فيها  املحكوم  واجلنايات 

بها  املحكوم  العقوبة  تنق�ضي  املوؤبد  ال�ضجن 

الأخـــرى مب�ضي ثالثني  مــواد اجلنايات  يف 

�ضنة ميالدية.

جنحة  يف  بــهــا  املــحــكــوم  الــعــقــوبــة  وت�ضقط 

مبــ�ــضــي �ــضــبــع �ـــضـــنـــوات، وتــ�ــضــقــط الــعــقــوبــة 

املحكوم بها يف خمالفة مب�ضي �ضنتني، وتبداأ 

اإل  تــاريــخ �ــضــريورة احلكم نهائياً  املــدة مــن 

من  غيابياً  بها  حمكوماً  العقوبة  كانت  اإذا 

املــدة من  حمكمة اجلنايات يف جناية فتبداأ 

)1(
يوم �ضدور احلكم. 

املادة )316(

عليه  املحكوم  على  بالقب�ص  املــدة  تنقطع 

ــراء من  ــ بــعــقــوبــة مــقــيــدة لــلــحــريــة وبــكــل اإجـ

اإجراءات التنفيذ التي تتخذ يف مواجهته اأو 

ت�ضل اإىل علمه.

املحكوم  ارتكب  اإذا  اأي�ضاً  املــدة  تنقطع  كما 

اجلرمية  نــوع  مــن  جرمية  خاللها  يف  عليه 

يف  لها  مماثلة  اأو  اأجلها  مــن  عليه  املحكوم 

)2(
غري مواد املخالفات. 

املادة )317(

يــوقــف �ــضــريــان املـــدة كــل مــانــع يــحــول دون 

مبا�ضرة التنفيذ �ضواء كان قانونياً اأو مادياً.

)1( املادة )315( معدلة بالقانون رقم )29( ل�ضنة 2005.

)2( املادة )316( معدلة بالقانون رقم )29( ل�ضنة 2005.
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املادة )318(

قانون  املــدة يف  مل�ضي  املقررة  الأحكام  تتبع 

املعامالت املدنية فيما يخت�ص بالتعوي�ضات 

ومع  بها  املحكوم  وامل�ضاريف  رده  يجب  وما 

الإكــــراه  بــطــريــق  التنفيذ  يــجــوز  ذلـــك فــال 

ل�ضقوط  املـــقـــررة  املـــدة  بــعــد م�ضي  الــبــدين 

العقوبة.

املادة )319(

عليه  احلــكــم  بــعــد  عليه  املــحــكــوم  تـــويف  اإذا 

الــتــعــويــ�ــضــات ومـــا يــجــب رده  نــهــائــيــاً، تنفذ 

وامل�ضاريف يف تركته.
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231 230

قانون اإلجراءات الجزائية لدولة اإلمارات العربية المتحدة

الباب الأول

الإ�صراف الق�صائي 

على املن�صاآت العقابية

املادة )320(

لأع�ضاء النيابة العامة حق دخول املن�ضاآت 

العقابية الكائنة يف دوائر اخت�ضا�ص املحاكم 

عدم  مــن  للتاأكد  وذلـــك  بــهــا،  يعملون  الــتــي 

وجود حمبو�ص ب�ضفة غري قانونية، ولهم اأن 

يطلعوا على ال�ضجالت وعلى اأوامر القب�ص 

واأن  مــنــهــا،  �ـــضـــوراً  ــاأخـــذوا  يـ واأن  واحلــبــ�ــص، 

باأي حمبو�ص وي�ضمعوا منه �ضكوى  يت�ضلوا 

لهم  تقدم  اأن  ويجب  لهم،  يبديها  اأن  يريد 

كل م�ضاعدة حل�ضولهم على املعلومات التي 

يطلبونها.

املادة )321(

اإليها  لكل حمبو�ص يف اأحد الأماكن امل�ضار 

يف املادة ال�ضابقة اأن يقدم يف اأي وقت للقائم 

على اإدارته �ضكوى كتابية اأو �ضفهية، ويطلب 

القائم  وعلى  العامة،  للنيابة  تبليغها  منه 

احلال  يف  وتبليغها  قبولها  املكان  اإدارة  على 

اإىل النيابة العامة، بعد اإثباتها يف �ضجل يعد 

لذلك.

ولكل من علم بوجود حمبو�ص ب�ضفة غري 

اأو يف حمل غري خم�ض�ص للحب�ص  قانونية 

اأن يخطر اأحد اأع�ضاء النيابة العامة، وعليه 

املــحــل  اإىل  فـــــوراً  يــنــتــقــل  اأن  عــلــمــه  مبــجــرد 

املوجود به املحبو�ص ويقوم باإجراء التحقيق 

ب�ضفة غري  املحبو�ص  عــن  بــالإفــراج  ويــاأمــر 

قانونية وعليه اأن يحرر حم�ضراً بذلك.
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الباب الثاين

فقد الأوراق وح�صاب املواعيد باملدد

الف�ضل الأول

فقد الأوراق

املادة )322(

قبل  للحكم  الأ�ضلية  الن�ضخة  فــقــدت  اإذا 

اأو  كلها  التحقيق  اأوراق  فــقــدت  اأو  تنفيذه 

بع�ضها قبل �ضدور قرار فيه، تتبع الإجراءات 

املقررة يف املواد الآتية:

املادة )323(

اإذا وجدت �ضورة ر�ضمية من احلكم قامت 

ال�ضورة  كانت  واإذا  الأ�ضلية  الن�ضخة  مقام 

حتت يد �ضخ�ص اأو جهة ما، ت�ضت�ضدر النيابة 

العامة اأمراً من رئي�ص املحكمة التي اأ�ضدرت 

احلكم بت�ضليمها.

املادة )324(

ل يرتتب على فقد ن�ضخة احلكم الأ�ضلية 

الطعن يف  كانت طــرق  املحاكمة متى  اإعـــادة 

احلكم قد ا�ضتنفدت.

املادة )325(

ــام دائـــرة  ــ اإذا كــانــت الــقــ�ــضــيــة مــنــظــورة اأمـ

النق�ص اجلزائية ومل يتي�ضر احل�ضول على 

بــاإعــادة  املحكمة  تق�ضي  احلــكــم  مــن  �ــضــورة 

املحاكمة متى كانت جميع الإجراءات املقررة 

للطعن قد ا�ضتوفيت.

املادة )326(

بع�ضها  اأو  كلها  التحقيق  اأوراق  فقدت  اإذا 

فيما  التحقيق  يــعــاد  فيه  قـــرار  �ــضــدور  قبل 
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مرفوعة  الق�ضية  كانت  واإذا  اأوراقـــه،  فقدت 

اأمــام املحكمة تتوىل هي اإجــراء ما تــراه من 

التحقيق.

املادة )327(

بع�ضها  اأو  كلها  التحقيق  اأوراق  فقدت  اإذا 

وكان احلكم موجوداً والق�ضية منظورة اأمام 

دائرة النق�ص اجلزائية فال تعاد الإجراءات 

اإل اإذا راأت املحكمة حماًل لذلك.

الف�ضل الثاين

ح�ضاب املواعيد واملدد

املادة )328(

ال�ضاعة  قــبــل  ــالن  اإعــ اأي  ــراء  ــ اإجـ يــجــوز  ل 

ال�ضاد�ضة  ال�ضاعة  بعد  ول  �ضباحاً  ال�ضابعة 

م�ضاء كما ل يجوز اإجراوؤه يف اأيام العطالت 

يف  املخت�ص  القا�ضي  من  بــاإذن  اإل  الر�ضمية 

اأ�ضل  الإذن يف  ويثبت هذا  ال�ضرورة  حــالت 

الإعالن.

املادة )329(

حتــ�ــضــب املـــواعـــيـــد واملــــــدد املــبــيــنــة يف هــذا 

القانون بالتقومي امليالدي ما مل ين�ص على 

خالف ذلك.
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املادة )330(

حل�ضول  اأو  لــلــحــ�ــضــور  الــقــانــون  عــني  اإذا 

بال�ضهور  اأو  بــالأيــام  مقدراً  ميعاداً  الإجـــراء 

اأو بال�ضنني فال يح�ضب منه يوم الإعالن اأو 

حدوث الأمر املعتر يف نظر القانون جمرياً 

الــدوام  بانق�ضاء  امليعاد  وينق�ضي  للميعاد، 

الر�ضمي يف يوم العمل الأخري.

واإذا كان امليعاد مقدراً بال�ضاعات كان ح�ضاب 

امليعاد والتي ينتهي  ال�ضاعة التي يبداأ منها 

بها على الوجه املتقدم.

اأما اإذا كان امليعاد مما يجب انق�ضاوؤه قبل 

الإجــراء، فال يجوز حدوث الإجــراء اإل بعد 

انق�ضاء اليوم الأخري من امليعاد.

ال�ضنة  اأو  بال�ضهر  املقدرة  املواعيد  وتنتهي 

ال�ضنة  اأو  ال�ضهر  من  يقابله  الــذي  اليوم  يف 

التالية.

اآخــر امليعاد  اإذا �ضادف  ويف جميع الأحــوال 

عطلة ر�ضمية امتد امليعاد اإىل اأول يوم عمل 

بعدها.

املادة )331(

ت�ضاف اإىل املواعيد املبينة يف هذا القانون 

مواعيد م�ضافة مقدارها ع�ضرة اأيام ملن يكون 

موطنهم خارج دائرة املحكمة، و�ضتون يوماً 

ملن يكون موطنهم خارج الدولة، ويجوز تبعاً 

ال�ضتعجال  وظـــروف  املــوا�ــضــالت  ل�ضهولة 

اإنــقــا�ــص هـــذه املــواعــيــد بــاأمــر مــن القا�ضي 

املخت�ص ويعلن هذا الأمر مع الورقة.
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  قانون احتادي رقم )36( ل�سنة 1992م

يف �صاأن رد العتبار

  قانون احتادي رقم )3( ل�سنة 1996

ب�صاأن اخت�صا�ص املحاكم ال�صرعية بنظر بع�ص 

اجلرائم

  قانون احتادي رقم )7( ل�سنة 2001م

ب�صاأن تعيني املواطنني املحكوم عليهم

  قرار وزاري رقم )127( ل�سنة 1989م

يف �صاأن تويل النيابة العامة تنفيذ الأحكام 

والقرارات ال�صادرة  يف الق�صايا اجلنائية من املحاكم 

ال�صرعية باإمارة اأبوظبي.

قانون احتادي رقم )36( ل�ضنة 1992م 

يف �ضاأن رد العتبار

نحن زايد بن �ضلطان اآل نهيان رئي�ص دولة 

الإمارات العربية املتحدة،

بعد الطالع على الد�ضتور املوؤقت،

ــادي رقــم )1( ل�ضنة  وعــلــى الــقــانــون الحتــ

الـــــــوزارات  اخــتــ�ــضــا�ــضــات  �ـــضـــاأن  يف  1972م 

و�ضالحيات الوزراء والقوانني املعدلة له،

ــادي رقــم )6( ل�ضنة  وعــلــى الــقــانــون الحتــ

ونــقــل  احتــــاديــــة  ــم  ــاكـ حمـ ــاإنـــ�ـــضـــاء  بـ 1978م 

يف  املحلية  الق�ضائية  الهيئات  اخت�ضا�ضات 

بع�ص الإمارات اإليها والقوانني املعدلة له،

ــادي رقــم )3( ل�ضنة  وعــلــى الــقــانــون الحتــ

1983م يف �ضاأن ال�ضلطة الق�ضائية الحتادية 

والقوانني املعدلة له،

ــادي رقــم )3( ل�ضنة  وعــلــى الــقــانــون الحتــ

ملحق القوانين
والقرارات ذات الصلة
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1987م باإ�ضدار قانون العقوبات.

ــوزراء رقــم )3( ل�ضنة  الــ قـــرار جمل�ص  وعــلــى 

1992م يف �ضاأن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل،

وبناًء على ما عر�ضه وزير العدل، وموافقة 

الأعلى  املجل�ص  وت�ضديق  الــــوزراء،  جمل�ص 

لالحتاد،

اأ�ضدرنا القانون الآتي:

املادة )1(  

جناية  يف  عليه  حمكوم  لكل  العتبار  يــرد 

وفقاً  الأمــانــة،  اأو  بال�ضرف  خملة  جنحة  اأو 

 لأحكام هذا القانون. 

  

املادة )2(

ي�ضدر  مل  اإذا  القانون  بحكم  العتبار  يرد 

خـــالل الآجــــال الــتــالــيــة عــلــى املــحــكــوم عليه 

مما  جنحة  بعقوبة  اأو  جناية  بعقوبة   حكم 

يحفظ ب�ضحيفة احلالة اجلنائية:

اأوًل - اإذا كان احلكم بعقوبة جناية وم�ضت 

اأو  العفو  العقوبة  تنفيذ  �ضنوات على  خم�ص 

عنها اأو �ضقوطها مب�ضي املدة. 

ثانياً - اإذا كان احلكم بعقوبة جنحة وم�ضت 

اأو  العفو  العقوبة  تنفيذ  على  �ضنوات  ثــالث 

املحكوم  اعــتــر  قــد  احلــكــم  كــان  اإذا  اإل  عنها 

عليه فيها عائداً اأو كانت  العقوبة قد �ضقطت 

مب�ضي املدة فتكون املدة خم�ص �ضنوات. 

املادة )3( 

اأحكام،  عدة  عليه  املحكوم  �ضد  �ضدرت  اإذا 

فــال يـــرد اعــتــبــاره اإلــيــه بحكم الــقــانــون اإل 

الــ�ــضــروط  منها  لــكــل  بالن�ضبة  حتققت   اإذا 

اأن  على  ال�ضابقة،  املــادة  يف  عليها  املن�ضو�ص 

اأحــدث  اإىل  اإ�ضنادها  املــدة  ح�ضاب  يف   يــراعــى 

الأحكام. 
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املادة )4( 

يــ�ــضــدر احلــكــم بـــرد العــتــبــار مــن حمكمة 

اإقــامــة املحكوم  الــتــابــع لها حمــل  اجلــنــايــات 

عليه  وذلك بناًء على طلبه. 

 املادة )5(  

يجب لرد العتبار: 

يف  اأو  جناية  يف  العقوبة  تــكــون  اأن   - اأوًل    

ونفذت  الأمــانــة  اأو  بال�ضرف  خملة  جنحة 

 تنفيذاً كاماًل، اأو �ضدر عنها عفو اأو �ضقطت 

مب�ضي املدة. 

تــاريــخ  قــد م�ضت مــن  تــكــون  واأن   - ثــانــيــاً 

انتهاء التنفيذ، اأو �ضدور العفو مدة  �ضنتني 

اإذا  واحـــدة  �ضنة  اأو  جناية،  عقوبة  كانت  اإذا 

كانت عقوبة جنحة. 

وت�ضاعف هذه املدة يف حالتي احلكم للعود 

و�ضقوط العقوبة مب�ضي املدة. 

املادة )6(

بتدبري  معها  ق�ضي  قد  العقوبة  كانت  اإذا 

فــتــبــداأ املــــدة مـــن الـــيـــوم الــــذي يــنــتــهــي فيه 

 التدبري اأو ي�ضقط فيه مب�ضي املدة. 

اأفــرج عن املحكوم عليه حتت  كــان قد  واإذا 

�ضرط، فال تبتدئ املدة اإل من التاريخ  الذي 

ي�ضبح فيه الإفراج حتت �ضرط نهائياً. 

اأما اإذا كان احلكم مع وقف تنفيذ العقوبة، 

فتبداأ املدة من تاريخ �ضدور  احلكم. 

  

املادة )7(  

يجب للحكم برد العتبار اأن يويف املحكوم 

عــلــيــه كــل مــا حــكــم عــلــيــه بــه مــن الــتــزامــات 

هذه  تكن  مل  مــا  لــالأفــراد  اأو  للدولة   مالية 

اللتزامات قد انق�ضت اأو اأثبت املحكوم  عليه 

اأنه يف حالة ل ي�ضتطيع معها الوفاء. 
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  املادة )8(  

اأحــكــام فال  عــدة  الطالب  �ــضــدرت �ضد  اإذا 

يحكم برد العتبار اإل اإذا حتققت ال�ضروط 

بالن�ضبة  ال�ضابقة  املــواد  يف  عليها   املن�ضو�ص 

اإىل كل حكم منها، على اأن يراعى يف  ح�ضاب 

املدة اإ�ضنادها اإىل اأحدث الأحكام. 

  

املادة )9(  

يقدم طلب رد العتبار بعري�ضة اإىل النيابة 

ــة  الــطــالــب  ــامـ الــعــامــة الــتــابــع لــهــا حمـــل اإقـ

البيانات  على  الــرد  طلب  ي�ضتمل  اأن  ويجب 

فيها  واأن  يبني  �ضخ�ضيته،  لتعيني  الالزمة 

التي  والأمــاكــن  عليه  ال�ضادر  احلكم  تاريخ 

اأقام فيها منذ ذلك احلني. 

املادة )10(  

جتري النيابة العامة حتقيقاً ب�ضاأن الطلب 

الطالب يف  كل  اإقامة  تاريخ  لال�ضتيثاق من 

مكان نزله من وقت احلكم عليه ومدة تلك 

الإقـــامـــة ولــلــوقــوف عــلــى �ــضــلــوكــه  ومــ�ــضــادر 

ارتزاقه وبوجه عام تتق�ضى كل ما تراه لزماً 

الطلب  اإىل  وت�ضم  التحقيق  املعلومات،  من 

التايل  ال�ضهر  خــالل  املحكمة  اإىل  وترفعه 

وتبني  راأيــهــا  ــدون  فــيــه  تـ بتقرير  لتقدميه 

الأ�ضباب التي بني عليها، ويرفق بالطلب:

 1- �ضورة احلكم ال�ضادر على الطالب. 

 2- �ضحيفة احلالة اجلنائية. 

 3- تقرير عن �ضلوكه خالل فرتة التنفيذ. 

ــه مـــن الــ�ــضــرطــة يف  ــوالـ  4 -تــقــريــر عـــن اأحـ

الأماكن التي اأقام فيها بعد التنفيذ. 
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املادة )11(  

للمحكمة عند نظر طلب رد العتبار �ضماع 

كما  يجوز  والطالب،  العامة  النيابة  اأقــوال 

ا�ضتيفاء كل ما تراه لزماً من املعلومات. 

ويـــكـــون اإعـــــالن الــطــالــب بــاحلــ�ــضــور قبل 

اجلل�ضة بثمانية اأيام على الأقل. 

  املادة )12(  

مــتــى تــوافــرت �ــضــروط رد العــتــبــار حتكم 

منذ  الطالب  �ضلوك  اأن  راأت  اإذا  به  املحكمة 

 �ضدور احلكم عليه يدعو اإىل الثقة بتقومي 

نف�ضه. 

  

املادة )13(  

تــر�ــضــل الــنــيــابــة الــعــامــة �ـــضـــورة مـــن حكم 

الــتــي �ــضــدر منها  املــحــاكــم  اإىل  رد العــتــبــار 

احلكم  بالعقوبة اأو التدبري للتاأ�ضري به على 

ال�ضجالت  يوؤ�ضر به يف  باأن  هوام�ضه، وتاأمر 

 املعدة لهذا الغر�ص. 

  

املادة )14(

راجــع  ب�ضبب  العــتــبــار  رد  طلب  رف�ص  اإذا 

اإىل �ضلوك املحكوم عليه فال يجوز جتديده 

الأحـــوال  يف  اأمــا  اأ�ضهر،  �ضتة  م�ضي  اإل  بعد 

ــده مــتــى تـــوافـــرت  ــديـ الأخـــــــرى فــيــجــوز جتـ

ال�ضروط  الالزم توافرها. 

  

املادة )15(

العتبار  بــرد  الــ�ــضــادر  احلكم  اإلــغــاء  يجوز 

�ضده  �ضدرت  قد  عليه  املحكوم  اأن  ظهر  اإذا 

 اأحكام اأخرى مل تكن املحكمة قد علمت بها 

اإذا حكم عليه بعد رد العتبار يف  جرمية  اأو 

وقعت قبله. 
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وي�ضدر احلكم يف هذه احلالة من املحكمة 

بــنــاًء على طلب  بــرد العــتــبــار  الــتــي حكمت 

 النيابة العامة. 

املادة )16(

ــار حمـــو احلــكــم  ــبـ ــتـ يـــرتتـــب عــلــى رد العـ

وزوال  للم�ضتقبل  بالن�ضبة  بالإدانة  القا�ضي 

ما  يرتتب عليه من انعدام الأهلية واحلرمان 

من احلقوق و�ضائر الآثار اجلنائية. 

املادة )17(

ل يجوز الحتجاج برد العتبار على الغري 

فيما يتعلق باحلقوق التي ترتتب لهم على 

يتعلق  فيما  الأخ�ص  وعلى  بــالإدانــة،   احلكم 

بالرد والتعوي�ضات. 

 

املادة )18(

ــام  ــكـ ــذا الـــقـــانـــون ل تــعــتــر الأحـ لــغــايــة هــ

ال�ضادرة يف اجلرائم التالية �ضوابق يقت�ضي 

 معها طلب رد العتبار: 

القوانني اخلا�ضة  التي تن�ص  1- اجلرائم 

ــن الــ�ــضــوابــق  ــا مــ ــارهـ ــبـ ــتـ بـــهـــا عـــلـــى عـــــدم اعـ

 اجلرمية. 

 2- اجلرائم التي تكون عقوبتها املقررة يف 

القانون اأو العقوبة املحكوم بها تعزيراً  غري 

خملة  اجلــرميــة  تكن  مــامل  للحرية  مقيدة 

بال�ضرف اأو الأمانة. 

 3- جرائم الأحداث. 

  

املادة )19( 

عــلــى الــــــــوزراء والــ�ــضــلــطــات املــخــتــ�ــضــة يف 

الإمــــــــــارات كــــل فــيــمــا يــخــ�ــضــه تــنــفــيــذ هـــذا 

القانون. 
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املادة )20( 

الر�ضمية،  اجلريدة  يف  القانون  هذا  ين�ضر 

ويعمل به من تاريخ ن�ضره.

زايد بن �ضلطان اآل نهيان

رئي�ص دولة الإمارات العربية املتحدة

�ضدر عنا يف ق�ضر الرئا�ضة باأبوظبي

بتاريخ: 14 ذي احلجة 1412هـ

    املوافق: 15 يونيو 1992م

قانون احتادي رقم )3( ل�سنة 1996

ب�صاأن اخت�صا�ص املحاكم ال�صرعية 

بنظر بع�ص اجلرائم

نحن زايد بن �ضلطان اآل نهيان رئي�ص دولة 

الإمارات العربية املتحدة،

بعد الطالع على الد�ضتور املوؤقت،

ــادي رقــم )1( ل�ضنة  وعــلــى الــقــانــون الحتــ

الـــــــوزارات  اخــتــ�ــضــا�ــضــات  �ـــضـــاأن  يف  1972م 

و�ضالحيات الوزراء والقوانني املعدلة له،

ل�ضنة   )10( رقــم  الحتــادي  القانون  وعلى 

العليا  الحتـــاديـــة  املحكمة  �ــضــاأن  يف  1973م 

والقوانني املعدلة له،

ــادي رقــم )9( ل�ضنة  وعــلــى الــقــانــون الحتــ

اجلـــانـــحـــني  الأحــــــــــــداث  ــاأن  ــ ــضـ ــ �ـ يف  1976م 

وامل�ضردين،

ــادي رقــم )6( ل�ضنة  وعــلــى الــقــانــون الحتــ
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اإن�ضاء حماكم احتادية ونقل  1978م يف �ضاأن 

يف  املحلية  الق�ضائية  الهيئات  اخت�ضا�ضات 

بع�ص الإمارات اإليها والقوانني املعدلة له،

ل�ضنة   )17( رقــم  الحتــادي  القانون  وعلى 

الطعن  ــراءات  ــ واإجــ حـــالت  بتنظيم  1978م 

العليا  ــة  ــاديـ الحتـ املــحــكــمــة  اأمــــام  بالنق�ص 

والقوانني املعدلة له،

ــادي رقــم )3( ل�ضنة  وعــلــى الــقــانــون الحتــ

1983م يف �ضاأن مكافحة املواد املخدرة وما يف 

حكمها،

ــادي رقــم )6( ل�ضنة  وعــلــى الــقــانــون الحتــ

1986م يف �ضاأن ال�ضلطة الق�ضائية الحتادية 

والقوانني املعدلة له،

ــادي رقــم )3( ل�ضنة  وعــلــى الــقــانــون الحتــ

1987م باإ�ضدار قانون العقوبات،

ل�ضنة   )11( رقــم  الحتــادي  القانون  وعلى 

1992م باإ�ضدار قانون الإجراءات املدنية،

ل�ضنة   )35( رقــم  الحتــادي  القانون  وعلى 

1992م باإ�ضدار قانون الإجراءات اجلزائية،

وبناًء على ما عر�ضه وزير العدل، وموافقة 

الأعلى  املجل�ص  وت�ضديق  الــــوزراء،  جمل�ص 

لالحتاد،

اأ�ضدرنا القانون الآتي:

مادة )1(

فيما عدا ما تخت�ص به املحكمة الحتادية 

العليا من اجلرائم، تخت�ص املحاكم ال�ضرعية 

اخت�ضا�ضاتها  اإىل  بــالإ�ــضــافــة  غــريهــا  دون 

الأخرى بنظر اجلرائم الآتية وكل ما يت�ضل 

بها اأو يتفرع عنها اأو يكون مقدمة لها:

1- جرائم احلدود.

2- جرائم الق�ضا�ص والدية.

3- جرائم املخدرات وما يف حكمها.

4- اجلرائم التي يرتكبها الأحداث.
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مادة )2(

تــطــبــق عــلــى جــمــيــع اجلـــرائـــم املــنــ�ــضــو�ــص 

اأحكام  القانون  هــذا  املــادة )1( من  عليها يف 

اأو تعزيراً على األ  ال�ضريعة الإ�ضالمية حداً 

الدنيا  التعزيرية عن احلــدود  العقوبة  تقل 

املقررة قانوناً.

مادة )3(

املــادة  يف  عليها  املن�ضو�ص  اجلــرائــم  حتــال 

)1( من هذا القانون واملنظورة اأمام املحاكم 

اإىل املحاكم ال�ضرعية بحالتها للنظر فيها.

ول ي�ضري هذا احلكم على الدعاوى التي اأقفل 

فيها باب املرافعة وحجزت للنطق باحلكم.

مادة )4(

يــلــغــى كـــل حــكــم يــخــالــف اأو يــتــعــار�ــص مع 

اأحكام هذا القانون.

مادة )5(

الر�ضمية،  اجلريدة  يف  القانون  هذا  ين�ضر 

ويعمل به من تاريخ ن�ضره.

زايد بن �ضلطان اآل نهيان

رئي�ص دولة الإمارات العربية املتحدة

�ضدر عنا يف ق�ضر الرئا�ضة باأبوظبي

بتاريخ: 29 حمرم 1417هـ

املوافق: 15 يونيو 1996م
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قانون احتادي رقم )7( ل�سنة 2001م

ب�صاأن تعيني املواطنني املحكوم عليهم

نحن زايد بن �ضلطان اآل نهيان رئي�ص دولة 

الإمارات العربية املتحدة،

بعد الطالع على الد�ضتور،

ــادي رقــم )1( ل�ضنة  وعــلــى الــقــانــون الحتــ

الـــــــوزارات  اخــتــ�ــضــا�ــضــات  �ـــضـــاأن  يف  1972م 

و�ضالحيات الوزراء والقوانني املعدلة له،

ــادي رقــم )8( ل�ضنة  وعــلــى الــقــانــون الحتــ

احلكومة  يف  املدنية  اخلــدمــة  ب�ضاأن  1973م 

الحتادية والقوانني املعدلة له،

ــادي رقــم )8( ل�ضنة  وعــلــى الــقــانــون الحتــ

الــعــمــل  عـــالقـــات  تــنــظــيــم  �ـــضـــاأن  يف  1980م 

والقوانني املعدلة له،

ل�ضنة   )63( رقــم  الحتــادي  القانون  وعلى 

1992م يف �ضاأن رد العتبار،

وبناًء على ما عر�ضه وزير العمل وال�ضوؤون 

ل�ضوؤون جمل�ص  الدولة  ووزيــر  الجتماعية، 

الوزراء، وموافقة جمل�ص الوزراء، واملجل�ص 

الوطني الحتادي، وت�ضديق املجل�ص الأعلى 

لالحتاد،

اأ�ضدرنا القانون الآتي:

املادة الأوىل

ــكـــوم عــلــيــهــم مــن  ــنــــون املـــحـ ــواطــ يــعــفــى املــ

تعيينهم يف اجلهات  العتبار عند  رد  �ضرط 

بــعــد تنفيذ  ــك  اأو اخلــا�ــضــة، وذلـ احلــكــومــيــة 

مب�ضي  �ضقوطها  اأو  عنها  العفو  اأو  العقوبة 

املدة.
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املادة الثانية

يــلــغــى كـــل حــكــم يــخــالــف اأو يــتــعــار�ــص مع 

اأحكام هذا القانون.

املادة الثالثة

الر�ضمية،  اجلريدة  يف  القانون  هذا  ين�ضر 

ويعمل به من تاريخ ن�ضره.

زايد بن �ضلطان اآل نهيان

رئي�ص دولة الإمارات العربية املتحدة

�ضدر عنا يف ق�ضر الرئا�ضة باأبوظبي:

بتاريخ: 11 �ضفر 1422هـ

املوافق: 5 مايو 2001م

قرار وزاري رقم )127( ل�سنة 1989

يف �صاأن تويل النيابة العامة تنفيذ 

الأحكام والقرارات ال�صادرة يف الق�صايا 

اجلنائية من املحاكم ال�صرعية باإمارة 

اأبوظبي

ــة  ــيـ ــضـــالمـ ــوؤون الإ�ـ ــ ــضـ ــ ــ�ـ ــ وزيـــــــر الــــعــــدل والـ

والأوقاف،

ــانـــون الحتـــــادي  ــقـ بــعــد الطــــــالع عــلــى الـ

اخت�ضا�ضات  �ضاأن  يف  1972م  ل�ضنة   )1( رقم 

ــوزراء والــقــوانــني  ــ الـــــوزارات و�ــضــالحــيــات الـ

املعدلة له،

ل�ضنة   )10( رقــم  الحتــادي  القانون  وعلى 

العليا  الحتـــاديـــة  املحكمة  �ــضــاأن  يف  1973م 

والقوانني املعدلة له،

ــادي رقــم )3( ل�ضنة  وعــلــى الــقــانــون الحتــ

1983م يف �ضاأن ال�ضلطة الق�ضائية الحتادية،
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وعلى قرار جمل�ص الــوزراء رقم )2( ل�ضنة 

بالقرار  املــعــدل  الــعــدل  وزارة  بنظام  1973م 

رقم )9( ل�ضنة 1978م

قرر:

مادة اأوىل

ــام  ــكـ تـــتـــوىل الــنــيــابــة الــعــامــة تــنــفــيــذ الأحـ

اجلنائية  الق�ضايا  يف  الــ�ــضــادرة  والــقــرارات 

اأبوظبي بكافة  باإمارة  ال�ضرعية  من املحاكم 

درجاتها.

مادة ثانية

يــعــمــل بـــهـــذا الـــقـــرار مـــن تـــاريـــخ �ـــضـــدوره 

وين�ضر يف اجلريدة الر�ضمية.

حممد بن اأحمد بن ال�ضيخ ح�ضن اخلزرجي

وزير العدل وال�ضوؤون ال�ضالمية 

والأوقاف

التاريخ: 27 ذو احلجة 1409هـ

املوافق: 30 يوليو 1989م
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اأهداف املن�صورات يف املعهد 

القانونية  واملعلومات  بالبحوث والدرا�ضات  الق�ضائي  العمل  اإثراء 

ح�ضيلته  وزيـــادة  مــداركــه،  وتو�ضيع  عمله،  اأداء  يف  القا�ضي  يعني  مما 

املعلوماتية.

 العمل على تن�ضيط الجتهاد يف جمال الفقه والق�ضاء، من خالل 

والق�ضاء  الفقه  جمال  يف  املعمقة  واملقالت  والبحوث  الدرا�ضات  ن�ضر 

والت�ضريع.

الــعــنــايــة بــتــطــويــر �ضيغ الأحـــكـــام والــتــوثــيــقــات يف املــحــاكــم، وكــذا 

تاأ�ضيل كتابات العدل، وتطوير قوالبها الكتابية مبا يتفق وال�ضوابط 

القانونية وال�ضرعية.

اإمداد املحاكم والنيابة العامة بالبحوث والدرا�ضات التي ت�ضهم يف 

تطوير الق�ضاء واأ�ضاليبه واإجراءاته.

توثيق اأن�ضطة املعهد وما يقام فيه من دورات، ون�ضر ما يلقى فيه 

من حما�ضرات بغية الإ�ضهام يف التقييم الفني لأعمال الق�ضاء.

الق�ضائي  دبـــي  معهد  بــني  والــفــكــريــة  العلمية  الــ�ــضــالت  تــوطــيــد 

ونظرائه من املعاهد اخلليجية والعربية والعاملية.

القانون، ل�ضيما ما  اإطار  املعا�ضرة يف  الإن�ضانية  الق�ضايا  معاجلة 

يخت�ص منها بدولة الإمارات العربية املتحدة والعامل.

املجتمع  اأو�ــضــاط  يف  والق�ضائي  الفقهي  امل�ضتوى  رفــع  يف  الإ�ضهام 

والدرا�ضات  القانونية،  الأبحاث  باأحدث  اإمــداده  الإماراتي، من خالل 

الق�ضائية، و�ضروح القانون.

قواعد الن�صر

 اأن تكون البحوث والدرا�ضات يف اإطار ما يعنى به املعهد من درا�ضات 

الأحــكــام  على  التعليق  وكــذا  العملي،  الطابع  ذات  وق�ضائية  قانونية 

القانونية، على اأن تت�ضم بالعمق والرثاء املعريف.

اللتزام باأ�ضول البحث العلمي وقواعده العامة، ومراعاة التوثيق 

العلمي الدقيق.

الأخــطــاء  مــن  مراجعته  بعد  ن�ضختني،  يف  مطبوعاً  البحث  يقدم 

الطباعية، ويرفق به ن�ضخة من الوعاء الإلكرتوين املطبوع من خالله.

اللغوية والنحوية، مع  البحث خالياً من الأخطاء  اأن يكون  يجب 

الكلمات  و�ضبط  العربي،  الأ�ضلوب  يف  عليه  املتعارف  الرتقيم  مراعاة 

اللغوية  بــاملــراجــعــة  الــتــحــريــر  وتــقــوم هيئة  �ــضــبــط،  اإىل  الــتــي حتــتــاج 

والتعديل مبا ل يخل مبحتوى البحث اأو م�ضمونه.

اأن ل يكون البحث قد �ضبق ن�ضره على اأي نحو كان، اأو مت اإر�ضاله 

للن�ضر يف غري املعهد، ويثبت ذلك باإقرار بخط الباحث وتوقيعه.

يلتزم الباحث بعدم اإر�ضال بحثه لأي جهة اأخرى للن�ضر حتى ي�ضله 

رد املعهد ب�ضالحية بحثه للن�ضر من عدمه.

يرفق الباحث بحثه بنبذة عن �ضريته العلمية، وعنوانه بالتف�ضيل 

ورقم الهاتف، والفاك�ص )اإن وجد( والريد الإلكرتوين.

يراعى عندكتابة الهوام�ص ما يلي:

�ضنة  الن�ضر،  مــكــان  الن�ضر،  )دار  الــكــتــاب  عــنــوان  املــوؤلــف،  الــكــتــب: 

الن�ضر(، ال�ضفحة.

الــعــدد )مكان  الــدوريــة،  ا�ضم  املــوؤلــف، عــنــوان البحث،  الــدوريــات: 

الن�ضر، �ضنة الن�ضر(، ال�ضفحة.
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املعهد للتقومي والتحكيم من قبل  اإىل  التي ترد  البحوث  تخ�ضع 

طريقة  و�ضالمة  وقيمتها  وجدتها  اأ�ضالتها  على  للحكم  املخت�ضني 

عر�ضها، ومن ثم �ضالحيتها للن�ضر من عدمه.

يلتزم الباحث باإجراء تعديالت املحكمني على بحثه وفق التقارير 

املر�ضلة اإليه، وموافاة املعهد بالن�ضخة املعدلة.

القانونية  بالتحليالت  املرتبطة  للبحوث  الن�ضر  اأولــويــة  تكون   

والق�ضائية لدولة الإمارات العربية املتحدة، وكذا تاريخ و�ضول البحث 

اإىل هيئة التحرير.

مينح كل باحث خم�ص ع�ضرة ن�ضخة من ال�ضل�ضلة املحتوية مل�ضمون 

بحثه.

مينح املعهد مكافاأة مالية لالأبحاث التي تتقرر �ضالحيتها للن�ضر 

ويقوم املعهد بن�ضرها.

ت�ضبح البحوث والدرا�ضات املن�ضورة ملكاً ملعهد دبي الق�ضائي، ول 

اآخــر دون احل�ضول على موافقة  ن�ضرها يف مكان  اإعــادة  للباحث  يحق 

كتابية من املعهد.

ــا ل يخل  مــنــه ومبـ اأجـــــزاء  اأو  الــبــحــث  تــرجــمــة  ــق يف  احلـ للمعهد 

مبحتوى البحث اأو م�ضمونه متى اقت�ضت الظروف ذلك ومبا ل يخل 

بفحوى املادة العلمية.

اإجراءات الن�صر

تر�ضل البحوث والدرا�ضات با�ضم رئي�ص التحرير .

يتم اإخطار الباحث مبا يفيد ت�ضلم بحثه خالل اأ�ضبوعني من تاريخ 

الت�ضلم.

ير�ضل البحث اإىل ثالثة حمكمني من ذوي الخت�ضا�ص يف جمال 

البحث بعد اإجازته من هيئة التحرير، على اأن يتم التحكيم يف مدة ل 

تتجاوز اأربعة اأ�ضابيع من تاريخ اإر�ضال البحث للتحكيم.

خالل  عدمه  من  للن�ضر  البحث  �ضالحية  بقرار  الباحث  يخطر 

�ضهرين على الأكرث من تاريخ ت�ضلم البحث.

اإىل  املــالحــظــات  تر�ضل  املحكمني،  مــن  مــالحــظــات  ورود  حــالــة  يف 

الباحث لإجراء التعديالت الالزمة، على اأن تعاد خالل مدة اأق�ضاها 

�ضهر.

ويف كل الأحوال يخطر اأ�ضحاب البحوث بالقرار حول �ضالحيتها 

للن�ضر، اأو عدمه، وكذا ميعاد الن�ضر يف مدة ل تتجاوز اأربعة اأ�ضهر من 

تاريخ و�ضول البحث اإىل هيئة التحرير.

مل  اأو  ن�ضرت  �ضواء  تــرد  ل  املعهد  اإىل  ت�ضل  التي  البحوث  اأ�ــضــول 

تن�ضر.
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�ضل�ضلة الت�ضريعات والقوانني لدولة الإمارات 

�ضدر من هذه ال�ضل�ضلة:

1( منظومة الت�ضريعات العقارية يف اإمارة دبي

2( قانون الأحوال ال�ضخ�ضية لدولة الإمارات العربية املتحدة - قانون 

احتادي رقم )28( ل�ضنة 2005م

3( قانون الإثبات يف املعامالت املدنية والتجارية - »قانون احتادي رقم 

10 ل�ضنة 1992م« معدًل بالقانون الحتادي رقم )36( ل�ضنة 2006م

املتحدة -  العربية  الإمــــارات  لــدولــة  ــراءات اجلــزائــيــة  ــ الإجـ قــانــون   )4

القانون الحتادي رقم )35( ل�ضنة 1992 وفقاً لأحدث التعديالت

5( قانون الإجراءات املدنية - »قانون احتادي رقم)11( ل�ضنة 1992م« 

باإ�ضدار قانون الإجراءات املدنية املعدل بالقانون الحتادي رقم )30( 

ل�ضنة 2005

ال�ضادر  املتحدة  العربية  الإمـــارات  لدولة  املدنية  املعامالت  قانون   )6

1985م واملعدل بالقانون الحتادي  بالقانون الحتادي رقم )5( ل�ضنة 

رقم )1( ل�ضنة 1987م

7( قانون مكافحة املواد املخدرة واملوؤثرات العقلية - القانون الحتادي 

رقم )14( ل�ضنة 1995م والتفاقيات الدولية املتعلقة باملخدرات

القانون   - املتحدة  العربية  الإمـــارات  لدولة  واملــرور  ال�ضري  قانون   )8

الحتادي رقم )21( ل�ضنة 1995م

9( قــانــون الــعــقــوبــات لــدولــة الإمــــــارات الــعــربــيــة املــتــحــدة - الــقــانــون 

الحتادي رقم )3( ل�ضنة 1987 وفقاً لأحدث التعديالت

 - املتحدة  العربية  ــارات  الإمــ لــدولــة  التجارية  املــعــامــالت  قــانــون   )10

القانون الحتادي رقم )18( ل�ضنة 1993م

1980م يف �ضاأن تنظيم عالقات  11( القانون الحتــادي رقم )8( ل�ضنة 

العمل وتعديالته والت�ضريعات الفرعية ال�ضادرة لتنفيذ اأحكامه منذ 

1980 ولغاية 2012

دولة  قوانني  يف  القت�ضادية  الأن�ضطة  ب�ضاأن  اجلنائية  املنظومة   )12

املحلية  والــقــوانــني  الحتــاديــة  )الــقــوانــني  املتحدة  العربية  الإمــــارات 

لإمارة دبي(

13(  قــانــون الــ�ــضــركــات الــتــجــاريــة لــدولــة الإمـــــارات الــعــربــيــة املتحدة 

-القانون الحتادي رقم 2 ل�ضنة 2015م

�ضل�ضلة موؤلفات رجال الق�ضاء والعدالة

1( دليل الدعوى يف قانون ر�ضوم املحاكم 

- القا�ضي: �ضمري فايزي عبد احلميد

لدولة  اجلزائية  ــراءات  الإجــ قانون  يف  بالتمييز  الطعن  اإجـــراءات   )2

الإمارات العربية املتحدة - امل�ضت�ضار حممد نبيل ريا�ص

3( الب�ضيط يف التحكيم - امل�ضت�ضار عبداللطيف �ضلطان العلماء

4( �ضرح قانون الإجــراءات اجلزائية لدولة الإمــارات العربية املتحدة 

معززاً باأحكام املحاكم العليا - امل�ضت�ضار ح�ضن عرب

والقوانني  الإ�ضالمية  ال�ضريعة  الحتياجات اخلا�ضة بني  اأ�ضحاب   )5

ماهر  القا�ضي   - عليهم  الــرقــابــة  متويل  وم�ضوؤولية  داون  متالزمة 

�ضالمة

ماهر  القا�ضي   - والإلــكــرتوين  التقليدي  التزوير  جــرائــم  اأحــكــام   )6

�ضالمة

7( �ضوؤال وجواب يف التحكيم التجاري - القا�ضي خليل م�ضطفى

إصداراتنا
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قانون اإلجراءات الجزائية لدولة اإلمارات العربية المتحدة

8( �ضرح قانون الإثبات يف املعامالت املدنية والتجارية لدولة الإمارات 

العربية املتحدة معلقاًعليه باأحكام املحاكم العليا يف الدولة - القا�ضي 

م�ضطفى ال�ضرقاوي

9( التزام الطبيب بتب�ضري املري�ص - القا�ضي خولة علي العبدويل

�ضل�ضلة الر�ضائل العلمية

التجارةالإلكرتونية  يف  الإلــكــرتوين  للتحكيم  الــقــانــوين  الــنــظــام   )1

)درا�ضة مقارنة( - اإعداد/ رفعت ف�ضل حممد الراعي

2( طبيعة الرقابة على د�ضتورية القوانني واإطارها املو�ضوعي يف د�ضتور 

دولة الإمــارات العربية املتحدة )درا�ضة مقارنة( - اإعداد/ علي جمعة 

عاطن �ضعيد الكتبي

 - مقارنة(  )درا�ــضــة  البيئة  تلويث  جرائم  عن  اجلنائية  امل�ضوؤولية   )3

تاأليف/ حوراء مو�ضى

الــتــوّرق بــني الفقه الإ�ــضــالمــي والــقــانــون -  4( احلــيــل الفقهية وبــيــع 

القا�ضي الدكتور جا�ضم احلو�ضني

�ضل�ضلة القت�ضاد الإ�ضالمي

1- الفروق الأ�ضا�ضية يف املعامالت املالية الإ�ضالمية)درا�ضة يف �ضبط 

الفروق يف امل�ضطلحات املالية وامل�ضرفية املعا�ضرة( - تاأليف الدكتور/ 

عبد ال�ضتاراخلويلدي

�ضل�ضلة كتيب اجليب القانوين

1( القواعد القانونية واملبادئ الق�ضائية

2( املبادئ الق�ضائية يف الإثبات اجلنائي

3( مبادئ ق�ضائية تتعلق بالطفل واملراأة واملنزل

4( املبادئ الق�ضائية لالرتباط والقرتان وال�ضرتاك يف حماكم دولة 

الإمارات العربية املتحدة

5( املبادئ الق�ضائية للتقادم يف حماكم دولة الإمارات العربية املتحدة

بدولة  العليا  املحاكم  يف  وم�ضتمالتها  للنفقة  الق�ضائية  املــبــادئ   )6

الإمارات العربية املتحدة

7( املبادئ الق�ضائية يف قانون العمل لدولة الإمارات العربية املتحدة

8( املبادئ الق�ضائية يف التاأمني )جزاأن(.

جمالت املعهد

1( جملة »املعهد« الف�ضلية

2( جملة معهد دبي الق�ضائي العلمية املحكمة
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إصداراتنا

�ضل�ضلة الدرا�ضات القانونية والق�ضائية

�ضل�ضلة علمية حمكمة

ت�ضدر عن معهد دبي الق�ضائي

�ضدر من هذه ال�ضل�ضلة:

1( اجتاهات الق�ضاء الإماراتي يف جمال عالقات العمل )2009(

الأ�ضتاذ الدكتور حممد حممد حممد اأبو زيد )الطبعة الأوىل(

دبي  اأحــكــام حمكمة متييز  �ــضــوء  الــتــجــاريــة.. يف  ال�ضركات  قــانــون   )2

واملبادئ القانونية ال�ضادرة عنها )2009(

القا�ضي الدكتور جمال ح�ضني ال�ضميطي

لأحــدث  وفــقــاً  واخت�ضا�ضاتها..  تــطــورهــا  املــدنــيــة  النيابة  اأعــمــال   )3

الت�ضريعات معززة باأحكام حمكمة التمييز بدبي )2009(

امل�ضت�ضار عبد اهلل حممد اأحمد كليب

4( اأحكام احل�ضانة.. وفقاً لقانون الأحوال ال�ضخ�ضية الإماراتي معززاً 

باأحكام حمكمة التمييز بدبي )2009(

الدكتور حممد عبد الرحمن ال�ضويني

5( العملي يف ال�ضيك.. فـي قانون وق�ضاء دولة الإمارات العربية املتحدة )2011(

الأ�ضتاذ الدكتور �ضريف حممد غنام

�ضوء  يف  مقارنة  درا�ــضــة  الإلـــكـــرتوين..  للوكيل  الــقــانــوين  النظام   )6

الأعمال الدولية والوطنية )2012(

الأ�ضتاذ الدكتور �ضريف حممد غنام

7( اتفاق التحكيم يف �ضوء اأحكام الق�ضاء الإماراتي وم�ضروع القانون 

الحتادي يف �ضاأن التحكيم يف املنازعات التجارية )2013(

الدكتور ال�ضهابي اإبراهيم ال�ضهابي ال�ضرقاوي

8( اجتاهات الق�ضاء الإماراتي يف جمال عالقات العمل )2013(

الأ�ضتاذ الدكتور حممد حممد حممد اأبو زيد )الطبعة الثانية(

9( ال�ضروط املقرتنة بعقد  النكـــاح وتطـبيقاتهـا

ال�ضخ�ضـــية  الأحـوال  قانـون  اأحكام  تاأ�ضيلية وحتليلية يف �ضوء  درا�ضة 

الإمـــاراتي )2013(

الدكتور حممد عبد الرحمن حممد ال�ضويني

عليها:  الـــواردة  والعقود  القانونية  طبيعتها  املعلومات:  بــرامــج   )10

درا�ضة مقارنة للقوانني امل�ضرية والإماراتية والفرن�ضية )2013(

الأ�ضتاذ الدكتور مدحت حممود عبدالعال

11( مدى اخت�ضا�ص الق�ضاء مبنازعات عقد الحرتاف الريا�ضي

املحامي عبدالرزاق فاروق �ضفلو

الإمـــارات  لــدولــة  املعلومات  تقنية  جــرائــم  مكافحة  قــانــون  �ــضــرح   )12

العربية املتحدة املر�ضوم بالقانون الحتادي رقم 5 / 2012

الدكتور عبدالرازق املوافــي

حماية  يف  ــره  واأثــ القــتــ�ــضــاديــة  للمحاكم  اجلــنــائــي  الخت�ضا�ص   )13

اقت�ضاد ال�ضوق : درا�ضة مقارنة.

الدكتور حازم اجلمل

14( حلول قانونية لإ�ضكاليات وت�ضاوؤلت عملية يف مواد قانون الأحوال 

ال�ضخ�ضية الإماراتي )تفاعل ت�ضريعي- ق�ضائي- فقهي(

الأ�ضتاذ الدكتور حممد اأبو زيد

القانون  بني  مقارنة  درا�ضة  ال�ضركات:  لتحول  القانوين  النظام   )15

الإماراتي وامل�ضري والفرن�ضي

الأ�ضتاذ حم�ضن �ضيف قائد
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