
 

 

أهم المواعيد وفق قاهون أصول 

 المحاكمات الجزائية السوري

 

 
 

  لدى قاضي التحقيقاإلجراءاتمواعيد 

 

( 104المادة ) إحضار مٌعاد استجواب المدعى علٌه الذي جلب بمذكرة :ساعة 24

( 69المادة ) محام عنه لبل الجواب على أسبلة التحمٌك إلحضار مهلة المدعى علٌه :ساعة 24

( 75المادة ) المدة التً ٌجب أن تسبك موعد الحضور المحدد بمذكرة دعوة الشهود : ساعة 24

( 140المادة ) والنٌابة األطراف إلى تبلٌغ المرارات النهابٌة وتخلٌة السبٌل إجراءمٌعاد  :  ساعة24

( 122المادة ) مٌعاد استبناف لرارات تخلٌة السبٌل : ساعة 24

( 140المادة ) مٌعاد استبناف المرارات النهابٌة : ساعة 24

 المدة التً ٌحك لماضً التحمٌك منع االتصال بالمدعى علٌه المولوف خاللها لابلة للتجدٌد مرة :  أيام10

( 72المادة )واحدة 

( 117المادة )المدة التً ٌجب بعدها تخلٌة سبٌل المدعى علٌه المولوف بجنحة  :  أيام5

( 73المادة ) غٌره أو سموط الدعوى أومٌعاد الفصل بدفع عدم االختصاص  :أسبوع 

المادة  ) الموجودٌن فً محال التولٌف والسجون األشخاصالمٌعاد الدوري لتفمد لاضً التحمٌك  : شهر

422 )

 

 

 اإلحالة لدى قاضي اإلجراءاتمواعيد 



 

 

 

 ( 145 )مٌعاد فصله فً تمرٌر النابب العام المنظم بناء على استبناف لرارات لاضً التحمٌك المادة  :  أٌام3

 ( 343 المادة  ) لإلحالةمٌعاد الطعن بطرٌف النمض بمرارات لاضً  :  أٌام3

 432المادة  ) االعتبار المردود بتجدٌد طلبه إعادةمٌعاد حك طلب  : سنة واحدة

 االعتبار وجواز النظر إعادة طلب إلمكانالمدة التً ٌجب انمضاؤها على تنفٌذ العموبة الجنابٌة  : سبع سنوات

 ( 430المادة  ).فٌه 

 االعتبار وجواز إعادة طلب إلمكانالمدة التً ٌجب انمضابها على تنفٌذ العموبة الجنحٌة  :  سنوات3ثالث

 ( 430المادة ).النظر فٌه 

 ( 429المادة ) االعتبار فٌها حكماً  إلعادةالمدة التً ٌجب انمضاؤها على تنفٌذ العموبة الجنحٌة  : سبع سنوات

المادة  ).  االعتبار فٌها حكماً إلعادة الغرامة الجنحٌة أداءالمدة التً ٌجب انمضاؤها على  : خمس سنوات

429 ) 

 

 

  لدى النائب العاماإلجراءاتمواعيد 

 

( 131المادة ).  مٌعاد إبداء مطالبته فً معامالت التحمٌك المنتهٌة  :  أٌام3

( 136المادة ).  الدعاوى إلى للم المحكمة العابد إلٌهاإلرسالمهله : يومان 

-( 140- 122المادتان ) لرارات لاضً التحمٌك النهابٌة ولرارات تخلٌة السبٌل استبنافهمٌعاد  :  ساعة24

( 251المادة ). مٌعاد استبنافه األحكام الصلحٌة والبدابٌة :  أيام10

( 54المادة   ). مهله لالطالع على المعامالت التحمٌمٌة التً ٌطلبها من لاضً التحمٌك  :  ساعة24

.  وتنظٌم تمرٌره فً الخمسة أٌام التالٌة اإلحالة إلى لاضً إرسالهامهله لتهٌبة الدعوى المستأنفة لبل  :  أيام5

( 144المادة )

( 158المادة )  .    اإلحالةمٌعاد تنظٌم تمرٌره فً الدعاوى الواردة الٌه من لاضً  :  أيام5

ًا 30 ( 343المادة ). مهله للطعن بطرٌك النمض فً األحكام  :  يوما

( 343/2المادة ) .اإلحالةمهله للطعن بطرٌك النمض فً لرارات لاضً  :  أيام3



 

 

.            رأٌه فً الحكمإبداء على محكمة النمض مع اإلعداممٌعاد عرضه الحكم الصادر وجاهٌاً بعموبة   :شهر

( 340المادة )

 ( 411 )المادة .   فً طلب تعٌٌن المرجع رأٌه إبداءمٌعاد  :  أيام8

 ( 149 ) بسبب االرتٌاب  أخرى إلى فً طلب نمل الدعوى من محكمة رأٌه إبداءمٌعاد  : أيام 8

 كان إذا فوراً وإعالمها.  عن الوظٌفة ناشاظف الذي ارتكب جرماً غٌر و إدارة المإعالم  مٌعاد  ساعة24

 ( التأدٌب من لانون مجلس 34 . 33 ) المادةالجرم ناشباً عن الوظٌفة 

 ( 350المادة  ).  محكمة النمض مع المطالبة إلى األوراق مٌعاد رفع النابب العام لدى محكمة النمض :أيام 8

 

 

  لدى المحكمة الصلحيةاإلجراءاتمواعيد 

 األطراف إلى تسبك موعد جلسة المحاكمة المحددة بمذكرات الدعوة الموجهة أنالمدة التً ٌجب : ساعة 24

 ( 217 ) المستعجلة األحوال مهلة المسافة وٌجوز اختصار المٌعاد فً إلٌهاٌضاف 

 ( 226 )مٌعاد الحكم بالمخالفات الخاضعة لالصول الموجزة : أٌام 10

  (422 ) الموجودٌن فً محال التولٌف والسجون األشخاصالمٌعاد الدوري لتفمد : شهر 

 المنصوص علٌها فً الباب الخاص بالمحاكم البدابٌة اإلجراءات المحاكم الصلحٌة مواعٌد أمام أحكامتطبك 

 ( 216  )بعض األحكاممع مراعاة 

 

 

 

 

.  لدى قاضي الصلح القائم بوظيفة الضابطة العدلية اإلجراءاتمواعيد 

 واألصولواعد ق لدى لاضً الصلح فً المراكز التً ال ٌوجد فٌها لضاة تحمٌك الالمراجعاتتسري على 

 ( 167من  )النافذة على لرارات لضاة التحمٌك 

 

 

 



 

 

 لدى المحكمة البدائية اإلجراءاتمواعيد 

 

 ( 232 ) دعوى المولوف بمضاٌا الجنح المشهودة تأجٌلمٌعاد : ٌوم واحد 

 ( 234 ) المولوف فً لضاٌا الجنح المشهودة للظنٌٌنمهلة الدفاع :  أٌام 3

 مهلة إلٌهاالمدة التً ٌجب ان تسبك موعد جلسة المحاكمة المحدد بمذكرات الدعوة الموجهة تضاف :  أٌام 3

 ( 186 ).المسافة 

 ( 122االمادة  ). اف لرارات تخلٌة السبٌل ئمٌعاد استن:  ساعة 24

 ( 205 )الماة .  مهلة المسافة إلٌها الغٌابٌة تضاف األحكاممٌعاد االعتراض على  : أٌام 5

 ( 251).  المسافة إلٌها النهابٌة ٌضاف األحكاممٌعاد اسبناف : اٌام 10

 ( 391 ).  عدمها أومهلة الخصم للجواب على رغبته باستعمال الورلة المبرزة المدعى تزوٌرها  : أٌام 8

 ( 60الماة  ).  وفً هذه الحالة ال تلزمه الرسوم والنفمات الشخصٌةمٌعاد عودة الشاكً عن دعواه : ٌومان 

المادة  ). محكمة االستبناف إلٌداعها النابب العام إلى الدعوى المستأنفة أوراق المحكمة إرسال مٌعاد :أٌام 3

253 ) 

 ( 211المادة .  النٌابة العامة إلى الجدول باالحكام إرسالمٌعاد : شهر 

 ( 422 )المادة .  الموجودٌن فً محال التولٌف والسجون األشخاصمٌعاد تفمد  : أشهرثالثة 

 ( 343 )المادة . مٌعاد الطعن بطرٌك النمض باالحكام الصادرة بالدرجة االخٌرة :  ٌوم 30

المادة .  المدعى الشخصً أو صورة عن استدعاء الطعن الممدم من النٌابة العامة الظنٌٌنمٌعاد تبلٌغ  : أٌام 8

349 

.  النٌابة العامة أو النمض الممدم من المدعً الشخصً أسباباة جوابٌة على ح الئالظنٌٌنمٌعاد تمدٌم  : أٌام 8

 2 / 349المادة 

 438المادة . مٌعاد سموط دعوى الحك العام ودعوى الحك الشخصً فً الجنحة بالتمادم :  سنوات 3

 100 - 99 المادة .بمٌمتها أوضبوطة م الباألشٌاء مٌعاد سموط الحك بالمطالبة :سنوات 3

 429المادة . مٌعاد سموط دعوى الحك العام ودعوى الحك الشخصً فً المخالفة بالتمادم :  سنة 1

تمل عن خمس سنوات وال تتجاوز عشر   الأنمدة التمادم على العموبات الجنحٌة على : ضعف مدة العموبة 

 440المادة . سنوات 

 440المادة  . أخرىمدة التمادم على اٌة عموبة جنحٌة : خمس سنوات 



 

 

 440المادة. مدة التمادم على عموبات المخالفات :  سنة 2

 440المادة . مدة التمادم على التدابٌر االحترازٌة  :  سنوات 3

 

 

 

.  لدى المحكمة االستئنافية اإلجراءاتمواعيد 

 

المادة .  مهلة المسافة  إلٌها الصادرة عن المحاكم البدابٌة والصلحٌة ٌضاف األحكاممٌعاد استبناف  :  أٌام 10

251 

ً الم.  الغٌابٌة األحكاممٌعاد االعتراض على  : أٌام 5  216ة دبداللة الما - :ٌوما

 343المادة . مٌعاد الطعن بطرٌك النمض :  ٌوماً 30

 من المدعً أو الطعن الممدم من النٌابة العامة ءمٌعاد تبلٌغ المحكوم علٌه صورة عن استدعا : أٌام 8

 349المادة . الشخصً 

 2 /349المادة .  النمض أسبابمهلة المحكوم علٌه لتمدٌم البحة جوابٌة على  : أٌام 8

 

 

 

 

 لدى محكمة الجنايات اإلجراءاتمواعيد 

 

المادة ) المحكمة       إلىالمٌعاد الذي ٌجب أن ٌسبك موعد جلسة المحاكمة لتسلٌم المتهم نفسه : ٌوم واحد 

130 )

( 273المادة ) للم المحكمة إلى األوراقمٌعاد استجواب المتهم بعد ورود :  ساعة 24

المادة )         األطرافالمدة التً ٌجب أن تسبك مٌعاد استماع الشهود لتبلٌغ اسمابهم من لبل :  ساعة 24

282 )



 

 

( 302المادة )مٌعاد اعتراض الشاهد على لرار تغرٌمه لعدم حضوره بمذكرة الدعوة :  أٌام 10

( 322المادة ) عشرة أٌام جدٌدة إعطاؤه اعتبر فارا ٌمكن وإال المحكمة إلىمٌعاد حضور المتهم :  ـأٌام 10

 329المادة . مٌعاد نشر خالصة الحكم الصادر بحك المتهم الفار   : أٌام 8

 325المادة. مٌعاد نشر لرار البراءة بحك المتهم الغابب  : أٌام 8

 343المادة .  ٌوماً مٌعاد الطعن بطرٌك النمض 30

المادة .  المدعً الشخصً أومٌعاد تبلٌغ المتهم صورة عن استدعاء الطعن الممدم من النٌابة العامة  : أٌام 8

349 

.  المدعً الشخصً أو الطعن الممدم من النٌابة العامة أسبابمٌعاد تمدٌم المتهم البحة جوابٌة على  : أٌام 8

 2 /349المادة 

مدة تعلٌك :  ساعة 42224المادة .  الموجودٌن فً محال التولٌف والسجون األشخاصمٌعاد تفمد  : أشهر 3

 اإلعدام حكم بإنفاذنسخة المحضر المنظم 

 437المادة . مٌعاد سموط دعوى الحك العام ودعوى الحك الشخصً فً الجناٌة بالتمادم :  سنوات 10

 100 / 99المادتان .  بمٌمتها أو المضبوطة باألشٌاءمٌعاد سموط الحك بالمطالبة :  سنوات 3

 440المادة .ؤبدة م والعموبات الجنابٌة الاإلعدام مدة التمادم على عموبة :سنة 25

 تنمص عن أو ال تتجاوز عشرٌن سنة إنمدة التمادم على العموبات الجنابٌة المؤلتة على : ضعف مدة العموبة 

 440المادة . عشر سنوات 

 440المادة .  عموبة جنابٌة أٌةمدة التمادم على :  سنوات 10

 440المادة .مدة التمادم على التدابٌر االحترازٌة :  سنوات 3

 

 لدى محكمة النقض اإلجراءاتمواعيد 

 

 3 / 343المادة  .اإلحالةمٌعاد الطعن بطرٌك النمض فً لرارات لاضً  : أٌام 3

 343المادة . مٌعاد الطعن بطرٌك النمض فً لرارات المحاكم :  ٌوماً 30

 المرجع إلى النابب العام لدٌها الحالتها إلى محكمة النمض صورة الحكم برد الطعن إرسالمٌعاد  : أٌام 3

 357المادة . المختص 

 411المادة. مٌعاد جواب المدعً والمدعى علٌه على طلب تعٌٌن المرجع امام محكمة النمض  : أٌام 8



 

 

.  بسبب االرتٌاب أخرى إلىمٌعاد جواب المدعً والمدعى علٌه على طلب نمل الدعوى من محكمة  : أٌام 8

 419المادة 

 

 

 

  لدى لجنة العفواإلجراءاتمواعيد 

 

 461المادة  . إبدالها أو اإلعدام عموبة إنفاذمٌعاد النظر فً  : أٌام 5

 467المادة . غال الشالة المؤبدة لطلب العفو الخاص شمٌعاد جواز تجدٌد المحكوم علٌه باال:  سنوات 3

 467المادة . مٌعاد جواز تجدٌد المحكوم علٌه لمدة عشر سنوات لطلب العفو الخاص  : سنة 2

 467المادة . و الخاص فمٌعاد جواز تجدٌد المحكوم علٌه لمدة الل من عشر سنوات لطلب الع:  سنة 1

 

 


