
 قانون أصول احملاكمات اجلزائية
 13/3/1950تاريخ  112الصادر باملرسوم 

  1املادة 
 ختتص النيابة العامة باقامة دعوى احلق العام ومباشرهتا وال تقام من غريها اال يف  -1

 االحوال املبينة يف القانون. 
 ومع ذلك جترب النيابة العامة على اقامتها اذا اقام املضرور نفسه مدعيا شخصيا  -2

 وفاقا للشرائط املعينة يف القانون. 
 وال جيوز تركها او وقفها او تعطيل سريها اال يف االحوال املبينة يف القانون.  -3

  2املادة 
 ينا اذا ظن فيه جبنحة كل شخص تقام عليه دعوى احلق العام فهو مدعى عليه ويسمى ظن

 ومتهما اذا اهتم جبناية. 
  3املادة 

 تقام دعوى احلق العام على املدعى عليه امام املرجع القضائي املختص التابع له  -1
 مكان وقوع اجلرمية او موطن املدعى عليه او مكان القاء القبض عليه. 

 ه عمل من اعمال البدء يف يف حالة الشروع تعترب اجلرمية اهنا وقعت يف مكان وقع في -2
 التنفيذ. ويف اجلرائم املستمرة يعترب مكانا للجرمية كل حمل تقوم فيه حالة 

 االستمرار. ويف جرائم االعتياد واجلرائم املتتابعة يعترب مكانا للجرمية كل حمل يقع 
 فيه احد االفعال الداخلة فيها. 

 ي عليها احكام القانون السوري ومل اذا وقعت يف اخلارج جرمية من اجلرائم اليت تسر  -3
 يكن ملرتكبها حمل اقامة يف سورية ومل يلق القبض عليه فيها فتقام دعوى احلق العام 

 عليه امام املراجع القضائية يف العاصمة. 
  4املادة 

 حيق لكل متضرر اقامة دعوى احلق الشخصي بالتعويض عن الضرر الناتج عن اجلرائم. 
  5املادة 

 اقامة دعوى احلق الشخصي تبعا لدعوى احلق العام امام املرجع القضائي املقامة جيوز  -1
 لديه هذه الدعوى كما جتوز اقامتها على حدة لدى القضاء املدين ، ويف هذه احلال يتوقف 

 النظر فيها اىل ان تفصل دعوى احلق العام حبكم مربم. 
 اذا اقام املدعي الشخصي دعواه لدى القضاء املدين فال يسوغ العدول عنها واقامتها  -2



 لدى املرجع اجلزائي. 
 ولكن اذا اقامت النيابة العامة دعوى احلق العام جاز للمدعي الشخصي نقل دعواه اىل  -3

 احملكمة اجلزائية مامل يكن القضاء املدين قد فصل فيها حبكم يف االساس. 
  6ادة امل

 موظفوا الضابطة العدلية مكلفون استقصاء اجلرائم ومجع ادلتها والقبض على فاعليها 
 واحالتهم على احملاكم املوكول اليها امر معاقبتهم. 

  7املادة 
 يقوم بوظائف الضابطة العدلية النائب العام ووكالؤه ومعاونوه وقضاة التحقيق. ويقوم 

 اليت اليوجد فيها نيابة عامة. كل ذلك ضمن القواعد هبا ايضا قضاة الصلح يف املراكز 
 احملددة يف القانون. 

  8املادة 
 يساعد النائب العام يف اجراء وظائف الضابطة العدلية :  -1
 احملافظون   
 القائم مقامون   
 مديرو النواحي   
 املدير العام للشرطة   
 مديرو الشرطة   
 مدير االمن العام   
 رئيس القسم العديل   
 رئيس دائرة االدلة القضائية   
 ضباط الشرطة واالمن العام   
 نقباء ورتباء الشرطة املكلفون رمسيا برئاسة املخافر او الشعب.   
 رؤساء الدوائر يف االمن العام.   
 مراقبو االمن العام املكلفون رمسيا برئاسة املخافر او الشعب.   
 تالف رتبهم. ضباط الدرك على اخ  
 رؤساء خمافر الدرك من اية رتبة كانوا.   
 خمتارو القرى واعضاء جمالسها.   
 رؤساء املراكب البحرية واجلوية.   



 ومجيع املوظفني الذين خولوا صالحيات الضابطة العدلية مبوجب قوانني خاصة.   
 يقوم كل من املوظفني املذكورين بوظائف الضابطة العدلية يف نطاق الصالحيات  -2

 املعطاة له يف هذا القانون والقوانني اخلاصة هبم. 
  9املادة 

 لنواطري القرى العموميني واخلصوصيني وموظفي مراقبة الشركات والصحةواحلراج احلق يف 
 ط هبم تطبيقها ويودعون رأسا املرجع ضبط املخالفات وفقا للقوانني واالنظمة املنو 

 القضائي املختص احملاضر املنظمة هبذه املخالفات. 
  10املادة 

 يتوىل النيابة العامة قضاة ميارسون الصالحيات املمنوحة هلم قانونا ، وهم مرتبطون  -1
 بقاعدة تسلسل السلطة وتابعون اداريا لوزير العدلية. 

 هتم ومطالباهتم اخلطية باتباع االوامر اخلطية يلزم قضاة النيابة يف معامال -2
 الصادرة اليهم من رؤسائهم او من وزير العدلية. 

  11املادة 
 يرأس النيابة العامة لدى حمكمة النقض قاض يدعى ) النائب العام لدى حمكمة النقض (  -1

 يعاونه وكيل او اكثر. 
 الدعاوى اجلزائية املرفوعة اىل يبدي النائب العام لدى حمكمة النقض مطالباته يف  -2

 هذه احملكمة ويراقب يف هذه الدعاوى سري األعمال اليت يقوم هبا النواب العاملون لدى 
 حماكم االستئناف ووكالؤهم ومعاونوهم وله ان يبلغ هذه النيابات العامة املالحظات 

 اليت تبدو له من تدقيق الدعاوى املذكورة برسائل او ببالغات عامة. 
  12ادة امل

 يرأس النيابة العامة لدى كل حمكمة استئناف قاض يدعى ) النائب العام ( يؤازره عدد من 
 الوكالء واملعاونون وبقومون مجيعا بأعماهلم لدى حماكم االستئناف والبداية والصلح يف 

 منطقتهم وفقا للقوانني النافذة. 
  13املادة 

 ة العامة اليت يفوضهم هبا النائب العام. يقوم الوكالء واملعاونون بأعمال النياب -1
 ميارس املعاونون املعينون يف ا ألقضية مجيع صالحيات النيابة العامة يف منطقة  -2

 قضائهم حتت اشراف النائب العام وخيابرون وزير العدلية بواسطته. 
  14املادة 



 النائب العام هو رئيس الضابطة العدلية يف منطقته. وخيضع ملراقبته مجيع موظفي  -1
 الضابطة العدلية مبا فيهم قضاة التحقيق. 

  9و 8اما مساعدوا النائب العام يف وظائف الضابطة العدلية املعينون يف املادتني  -2
 فال خيضعون ملراقبته اال فيما يقومون به من االعمال املتعلقة بالوظائف املذكورة. 

  15املادة 
 يراقب النائب العام سري العدالة ويشرف على الدوائر القضائية والسجون ودور  -1

 التوقيف وعلى تنفيذ القوانني وميارس االدارة العدلية وميثل السلطة التنفيذية لدى 
 وائر القضائية وخيابر وزير العدلية رأسا. احملاكم والد

 وهو الذي حيرك دعوى احلق العام وينفذ االحكام اجلزائية.  -2
  16املادة 

 اذا تواىن موظفو الضابطة العدلية وقضاة التحقيق يف االمور العائدة اليهم يوجه اليهم 
 ري ال من التدابالنائب العام تنبيها وله ان يقرتح على املرجع املختص ما يقتضيه احل

 التأديبية. 
  17املادة 

 النائب العام مكلف استقصاء اجلرائم وتعقب مرتكبيها.  -1
 من هذا  3ويقوم بذلك على السواء النواب العامون املختصون وفقا الحكام املادة  -2

 القانون. 
  18املادة 

 العقوبات يقوم  من قانون 29وما يليها حىت املادة  19يف االحوال املبينة يف املادة 
 بالوظائف املذكورة يف املادة السابقة النائب العام التابع له موطن املدعى عليه او 

 مكان القاء القبض عليه او موطنه االخري. 
  19املادة 

 للنائب العام وسائر موظفي الضابطة العدلية ان يطلبوا مباشرة معاونة القوة املسلحة 
 حال اجراء وظائفهم. 

  20املادة 
 يتلقى النائب العام االخبارات والشكاوى اليت ترد اليه. 

  21املادة 
 على وكالء ومعاوين النائب العام حال علمهم بوقوع جرم خطري ان خيربوا فورا النائب 



 العام به وان ينفذوا تعليماته بشأن االجراءات القانونية. 
  22املادة 

 جيري النائب العام التتبعات القانونية بشأن اجلرائم اليت يتصل خربها بعلمه اما من 
 تلقاء نفسه او بناء على امر من وزير العدلية. 

  23املادة 
 يرسل النائب العام قرارات قضاة التحقيق ويبلغها وينفذها طبقا للقواعد املبينة يف 

 الباب املتعلق بقضاة التحقيق. 
  24املادة 

 الجيوز لقاض ان حيكم بالدعوى اليت توىل وظيفة النيابة العامة فيها. 
  25املادة 

 على كل سلطة رمسية او موظف علم اثناء اجراء وظيفته بوقوع جناية او جنحة ان يبلغ 
 االمر يف احلال اىل النائب العام املختص ، وان يرسل اليه مجيع املعلومات واحملاضر 

 رمية. واالوراق املتعلقة باجل
  26املادة 

 من شاهد اعتداء على االمن العام او على حياة احد الناس او على ماله يلزمه ان  -1
 يعلم بذلك النائب العام املختص. 

 لكل من علم يف االحوال االخرى بوقوع جرمية ان خيرب عنها النائب العام.  -2
  27املادة 

 وكالة خاصة او النائب العام اذا طلب حيرر االخبار صاحبه او من ينيبه عنه مبوجب  -1
 اليه ذلك ويوقع كل صفحة من االخبار النائب العام واملخرب او وكيله. 

 اذا كان املخرب او وكيله اليعرف كتابةامضائه فيستعاض عن امضائه ببصمة اصبعه.  -2
 واذا متنع وجبت االشارة اىل ذلك. 

 تبقى الوكالة مرفقة بورقة االخبار وللمخرب اذا شاء ان يستخرج على نفقته صورة عن  -3
 اخباره. 

  28املادة 
 اجلرم املشهود هو اجلرم الذي يشاهد حال ارتكابه او عند االنتهاء من ارتكابه.  -1
 هم عويلحق به ايضا اجلرائم اليت يقبض على مرتكبيها بناء على صراخ الناس او يضبط م -2

 اشياء او اسلحة او اوراق يستدل منها اهنم فاعلو اجلرم وذلك يف االربع والعشرين ساعة 



 من وقوع اجلرم. 
  29املادة 

 اذا وقع جرم مشهود يستوجب عقوبة جنائية وجب على النائب العام ان ينتقل يف احلال  -1
 اىل موقع اجلرمية. 

 وحييط النائب العام قاضي التحقيق علما بانتقاله وال يكون ملزما بانتظار حضورة  -2
 ملباشرة عمله طبقا ملا هو مبني يف املواد التالية. 

  30املادة 
 ينظم النائب العام حمضرا باحلادثة وبكيفية وقوعها ومكانه ويدون اقوال من شاهدها  -1

 ات تفيد التخحقيق. ومن كانت لديه معلومات عنها او معلوم
 يصادق اصحاب االفادات املستمعة على افاداهتم بتوقيعها. وعند متنعهم عن التوقيع  -2

 يصرح بذلك يف احملضر. 
  31املادة 

 للنائب العام ان مينع اي شخص موجود يف البيت او يف املكان الذي وقعت فيه اجلرمية  -1
 من اخلروج منه او االبتعاد عنه. 

 لف هذا املنع يوضع يف حمل التوقيف مث حيضر لدى قاضي التحقيق حملاكمته ومن خيا -2
 واحلكم عليه بعد سسماع دفاعه ومطالبة النائب العام. 

 واذا مل ميكن القبض عليه ومل حيضر بعد تبليغه مذكرة الدعوى حيكم عليه غيابيا وال  -3
 يقبل احلكم اي طريق من طرق املراجعة وينفذ يف احلال. 

  25ان الغقوبةاليت ميكن قاضي التحقيق ان حيكم هبا هي احلبس التكديري والغرامة من  -4
 لرية سورية.  100لرية اىل 
  32املادة 

 يضبط النائب العام االسلحة وكل مايظهر انه استعمل يف ارتكاب اجلرمية او اعد هلذا -1
 تساعدعلى اظهار الغرض كما يضبط كل مايرى من آثار اجلرمية وسائر االشياء اليت 

 احلقيقة. 
 يستجوب النائب العام املدعى عليه عن االشياء املضبوطة بعد عرضها عليه مث ينظم  -2

 حمضرا يوقعه مع املدعى عليه واذا متنع هذا االخري عن التوقيع صرح بذلك يف احملضر. 
  33املادة 

 اذا تبني من ماهية اجلرمية ان االوراق واالشياء املوجودة لدى املدعى عليه ميكن ان 



 تكون مدار استدالل على ارتكابه اجلرمية فللنائب العام ان ينتقل حاال اىل مسكن 
 املدعى عليه للتفتيش عن االشياء اليت يراها مؤدية اىل اظهار احلقيقة. 

  34املادة 
 دعى عليه اوراق او اشياء تؤيد التهمة او الرباءة فعلى النائب اذا وجد يف مسكن امل -1

 العام ان يضبطها وينظم هبا حمضرا. 
 االطالع على  97و  36ومن حق النائب العام وحده واالشخاص املعينني يف املادتني  -2

 االوراق قبل اختاذ القرار بضبطها. 
  35املادة 

 يعىن حبفظ االشياء املضبوطة باحلالة اليت كانت عليها. فتحزم او توضع يف وعاء اذا  -1
 اقتضت ماهيتها ذلك وختتم يف احلالتني خبتم رمسي. 

 اذا وجدت اوراق نقدية اليستوجب االمر االحتفاظ هبا بالذات الستظهار احلقيقة او  -2
 ام ان يأذن بايداعها صندوق اخلزينة. حلفظ حقوق الطرفني او حقوق الغري جاز للنائب الع

 
  36املادة 

 جتر ي معامالت التفتيش املبينة يف املواد السابقة حبضور املدعى عليه موقوفا كان  -1
 او غري موقوف. 

 فان رفض احلضور او تعذر حضوره جرت املعاملة امام وكيله او امام اثنني من افراد  -2
 هما النائب العام. عائلته واال فبحضور شاهدين يستدعي

 تعرض االشياء املضبوطة على املدعى عليه او على من ينوب عنه للمصادقة والتوقيع  -3
 عليها وان امتنع صرح بذلك يف احملضر. 

  37املادة 
 للنائب العام يف حالة اجلرم املشهود املستوجب عقوبةجنائية ان يأمر بالقبض على كل  -1

 القوية على انه فاعل ذلك اجلرم. شخص من احلضوريستدل بالقرائن 
 وان مل يكن الشخص حاضرا اصدر النائب العام امرا باحضاره ، واملذكرة اليت تتضمن  -2

 هذا االمر تسمى مذكرة احضار. 
 يستجوب النائب العام يف احلال الشخص احملضر لديه.  -3

  38املادة 
 على كل صفحة من  36يوقع النائب العام والكاتب واالشخاص املذكورون يف املادة  -1



 اوراق الضبط اليت ينظمها مبقتضى االحكام السابقة. 
 واذا تعذر وجود هؤالء االشخاص فيسوغ للنائب العام تنظيم احملاضر مبعزل عنهم  -2

 ويصرح بذلك يف احملضر. 
  39املادة 

 ة اجلرم واحواله على معرفة بعض الفنون والصنائع فعلى النائب اذا توقف متييز ماهي
 العام ان يستصحب واحدا او اكثر من ارباب الفن او الصنعة. 

  40املادة 
 اذا مات شخص قتال اوبأسباب جمهولة باعثة على الشبهة فيستعني النائب العام بطبيب 

 اواكثر لتظيم تقرير باسباب الوفاة وبالة جثة امليت. 
  41ملادة ا

 ان يقسموا قبل مباشرهتم  40و  39على االطباء واخلرباء املشار اليهم يف املادتني 
 العمل ميينا بان يقوموا باملهمة املوكولة اليهم بشرف وامانة. 

  42املادة 
 يتوىل النائب العام التحقيق وفقا لالصول املعينة للجرائم املشهودة ، اذا حدثت جناية 

 تكن مشهودة ، داخل بيت ، وطلب صاحب البيت اىل النائب العام اجراء او جنحة وان مل 
 التحقيق بشأ هنا. 

  43املادة 
  42و 29اذا اطلع النائب العام يف االحوال اخلارجة عما هو مبني يف املادتني 

 بطريقةاالخبار او بصورة اخرى على وقوع جناية او جنحة يف منطقته او علم بأن الشخص 
 ارتكاب اجلناية او اجلنحة موجود يف منطقته فيطلب اىل قاضي التحقيق  املعزو اليه

 اجراء التحقيقات والتوجه بنفسه اىل مكان احلادث اذا لزم االمر لينظم فيه احملاضر 
 املقتضاة طبقا ملا هو مبني يف الفصل اخلاص بقضاة التحقيق. 

  44املادة 
 على قضاة الصلح يف املراكز اليت اليوجد فيها نيابة عامة ، وعلى ضباط الدرك والشرطة 

 ورؤساء خمافر الدرك والشرطة ان يتلقوا االخبارات املتعلقة باجلرائم املرتكبة يف 
 االماكن اليت ميارسون فيه وظائفهم. 

  45املادة 
 يف املراكز اليت ليس فيها قاضي صلح او ضباط درك او شرطة او رئيس خمفر درك او شرطة 



 يقدم االخبار اىل من يقوم مقام احدهم من موظفي الضابطة العدلية. 
  46املادة 

 ملزمون يف حال وقوع جرم مشهود او  44ان موظفي الضابطة العدلية املذكورين يف املادة 
 يت ان ينظموا ورقة الضبط ويستمعوا الفادات الشهود وان جيروا حاملا يطلبهم صاحب الب

 التحريات وتفتيش املنازل وسائراملعامالت اليت هي يف مثل هذه االحوال من وظائف 
 النائب العام وذلك كله طبقا للصيغ والقواعد املبينه يف الفصل اخلاص باجراء وظائف 

 النائب العام. 
  47املادة 

 كان التحقيق نائب عام وأحد موظفي الضابطة العدلية ، يقوم النائب اذا اجتمع يف م-1
 العام باعمال الضابطة العدلية. 

 واذا كان من حضر من املوظفني املذكورين قد بدأ بالعمل فللنائب العام حينئذ ان  -2
 يتوىل التحقيق بنفسه او ان يأمر من باشره بامتامه. 

  48املادة 
 ان  42و  29ء قيامه بالوظيفة يف االحوال املبينة يف املادتني ميكن النائب العام اثنا

 يعهد اىل احد رؤساء خمافر الشرطة او الدرك بقسم من االعمال الداخلة يف وظائفه اذا 
 رأى ضرورة لذلك ماعدا استجواب املدعى عليه. 

  49املادة 
 ال ابطاء االخبارات على موظفي الضابطة العدلية مساعدي النائب العام ان يودعوا اليه ب

 وحماضر الضبط اليت ينظموهنا يف االحوال املرخص هلم فيها مع بقية االوراق. 
  50املادة 

 اذا اخرب موظفوالضابطة العدلية جبناية او جنحة اليكل اليهم القانون امر حتقيقها 
 مباشرة فعليهم ان يرسلوا يف احلال ذلك االخبار اىل النائب العام. 

  51املادة 
 اذا كان الفعل جنايةاودع النائب العام التحقيقات اليت اجراها او اليت احال اليه  -1

 اوراقها موظفو الضابطة العدلية اىل قاضي التحقيق. 
 اما اذا كان الفعل جنحة فله ان حييل االوراق اىل قاضي التحقيق او اىل احملكمة  -2

 مباشرة حسب مقتضيات احلال. 
 ويف مجيع االحوال يشفع االحالة بادعائه وبطلب ما يراه الزما.  -3



 وللنائب العام ايضاان حيفظ االوراق اذا اتضح له منها ان الفعل اليؤلف جرما او  -4
 الدليل عليه. 

  52املادة 
 لقاضي التحقيق عند وقوع اجلرائم املشهودة ان يباشر مجيع املعامالت اليت هي من  -1

 ائب العام. اختصاص الن
 وله ايضا ان يطلب حضور النائب العام ولكن بدون ان يتوقف عن اجراء املعامالت  -2

 املذكورة. 
  53املادة 

 اذا وقع جرم مشهود واجريت بشأنه املعامالت الالزمة واحال النائب العام تلك 
 لها ت كاملعامالت اىل قاضي التحقيق فيلزمه ان يدققها يف احلال. فان وجد يف املعامال

 او بعضها خلالاو نقصانا كان له ان يكمل النقص او جيدد املعاملة. 
  54املادة 

 ليس لقاضي التحقيق يف غري اجلرم املشهود ان يباشر حتقيقا او يصدر مذكرة قضائية  -1
 قبل ان تقام الدعوى لديه 

 وللنائب العام ان يطلب يف مجيع ادوار التحقيق االطالع على املعامالت على ان  -2
 يعيدها اىل قاضي التحقيق خالل اربع وعشرين ساعة. 

  55املادة 
 يصطحب قاضي التحقيق عندما ينتقل اىل موقع اجلرمية كاتب دائرته او مستنابا عنه ويعطي 

 ا شاء. النائب العام علما بانتقاله ملرافقته اذ
  56املادة 

 الجيوز لقاضي التحقيق ان ينظر او حيكم يف الدعوى اليت حقق فيها. 
  57املادة 

 لكل شخص يعد نفسه متضررا من جراء جناية او جنحة ان يقدم شكوى يتخذ فيها صفة االدعاء 
 من هذاالقانون.  3الشخصي اىل قاضي التحقيق املختص وفقا الحكام املادة 

  58املادة 
 للنائب العام ان يودع قاضي التحقيق الشكاوى اليت تقدم اليه واليت يتلقاها من  -1

 موظفي الضابطة العدلية مشفوعة بادعائه ويطلب مايراه الزما. 
 وللمتضرر يف قضايا اجلنحة ان يقدم دعواه مباشرة الىمحكمة اجلزاء وفقا لالصول  -2



 املبينة يف املواد التالية. 
  59املادة 

 املتعلقة باالخبار.  27جتري يف الشكاوى احكام املادة 
  60املادة 

 اليعد الشاكي مدعيا شخصيا اال اذا اختذ صفة االدعاء الشخصي صراحة يف الشكوى او  -1
 يف تصريح خطي الحق او ادعى يف احدمها بتعويضات شخصية ، وعليه ان جيعل النفقات 

 والرسوم وفقا لالحكامن اخلاصة هبا. 
 ميكن الشاكي الرجوع عن دعواه الشخصية يف مدة يومني. ويف هذه احلالة التلزمه  -2

 الرسوم والنفقات منذ تصرحيه بالرجوع عن الدعوى. ويبقى للمدعى عليه احلق يف املطالبة 
 بالتعويض عند االقتضاء. 

  61املادة 
 اقا القضائية وفيعفى املدعي الشخصي من تعجيل الرسوم والنفقات اذا حصل على املعونة 

 لقانوهنا اخلاص. 
  62املادة 

 ميكن اعفاء املدعي الشخصي من نفقات ورسوم الدعوى كلها او بعضها اذا منعت حمكامة  -1
 املدعى عليه بقرار من قاضي التحقيق او قاضي االحالة، واتضح حسن نيةاملدعي من شكواه. 

 
 ويكون االعفاء بقرار مفصل االسباب.  -2

  63املادة 
 للشاكي ان يتخذ صفة االدعاء الشخصي يف مجيع ادوار الدعوى حىت ختام احملاكمة 

 البدائيةاو اجلنائية وال يعتد برجوعه عن دعواه بعد صدور احلكم وان حصل يف مدة يومني 
 من اختاذه صفة املدعي الشخصي. 

  64املادة 
  له موطنا فيه وان مل على املدعي الشخصي الذي اليقيم يف مركز قاضي التحقيق ان يتخذ

 يفعل فال حيق له ان يعرتض على عدم تبليغه االوراق اليت يوجب القانون ابالغه اياها. 
  65املادة 

 اذا رفعت الشكوى اىل قاضي حتقيق غري خمتص اودعها قاضي التحقيق املختص. 
  66املادة 



 يودع قاضي التحقيق املختص الشكوى اىل النائب العام. 
  67املادة 

 للنائب العام اذا تبني له ان الشكوى غري واضحة االسباب او ان االوراق املربزة 
 التؤيد ها بصورة كافية ، ان يطلب اىل قاضي التحقيق مباشرة التحقيق توصال اىل معرفة 

 الفاعل ، وللقاضي عندئذ ان يستمع اىل الشخص او االشخاص املقصودين يف الشكوى وفاقا 
 وما يليها ، الىان يدعي النائب العام حبق شخص معني  74ملادة لالصول املبينة يف ا

  68املادة 
 اذا كان التحقيق قد جرى حبق شخص معني بناء على اختاذ املدعي صفة االدعاء الشخصي  -1

 وانتهى بقرار منع احملاكمة فللمدعي عليه ان يطالب الشخص املدعي  57وفقا للمادة 
  بالتعويض امام املرجع املختص.

 وال حيول ذلك دون اقامة دعوى احلق العام جبرمية االفرتاء املنصوص عليها يف  -2
 من قانون العقوبات.  394و  393و 392املواد 
  69املادة 

 عندما ميثل املدعي عليه امام قاضي التحقيق يتثبت القاضي من هويته ويطلعه على  -1
 اه ان من حقه ان الجييب عنها االفعال املنسوبة اليه ويطلب جوابه عنها منبها اي

 االحبضور حمام ، ويدون هذا التنبيه يف حمضر التحقيق فاذا رفض املدعى عليه اقامة 
 حمام او مل حيضر حماميا يف مدة اربع وعشرين ساعة جرى التحقيق مبعزل عنه. 

 ن ااذا تعذر على املدعى عليه يف دعاوى اجلناية اقامة حمام وطلب اىل قاضي التحقيق  -2
 يعني له حماميا فيعهد يف امر تعيينه اىل نقيب احملامني اذا وجد جملس نقابة يف مركزه 

 واال توىل القاضي امر تعيينه ان وجد يف مركزه حمام. 
 جيوز يف حالة السرعة بسبب اخلوف من ضياع االدلة استجواب املدعى عليه قبل دعوة  -3

 حماميه للحضور. 
  70املادة 

 ه واملسؤول باملال واملدعي الشخصي ووكالئهم احلق يف حضور مجيع اعمال للمدعى علي -1
 التحقيق ماعدا مساع الشهود. 

 والحيق لالشخاص املذكورين يف الفقرةاالوىل ، حبال ختلفهم عن احلضور ، بعد دعوهتم  -2
 حسب االصول ، ان يطلعوا على التحقيقات اليت جرت يف غياهبم. 

 وحيق لقاضي التحقيق ان يقرر اجراء حتقيق مبعزل عن االشخاص املذكورين يف حالة  -3



 االستعجال او مىت رأى ضرورة ذلك الظهار احلقيقة وقراره هبذا الشأن اليقبل املراجعة 
 امنا جيب عليه عند انتهائه من التحقيق املقرر على هذا الوجه ان يطلع عليه ذوي 

 العالقة. 
  71املادة 

 اليسوغ لكل من املتداعني ان يستعني لدى قاضي التحقيق االمبحام واحد.  -1
 وال حيق للمحامي الكالم اثناء التحقيق اال بإذن احملققق.  -2
 واذا مل يأذن له احملقق بالكالم اشري اىل ذلك يف احملضر ويبقى له احلق يف تقدمي -3

 مذكرة مبالحظاته. 
  72املادة 

 يق ان يقرر منع االتصال باملدعى عليه املوقوف مدة التتجاوز عشرة حيق لقاضي التحق -1
 ايام قابلة التجديد مرة واحدة. 

 وال يشمل هذا املنع حمامي املدعى عليه الذي ميكنه ان يتصل به يف كل وقت ومبعزل  -2
 عن اي رقيب. 

  73املادة 
 اذا ادلىاملدعى عليه اثناء التحقيق بدفع يتعلق بعدم االختصاص او بعد م مساع  -1

 الدعوى او بسقوطها او بكون الفعل اليستوجب عقابا وجب على قاضي التحقيق بعد ان يستمع 
 اىل املدعي الشخصي ويستطلع رأي النائب العام ان يفصل يف الدفع خالل اسبوع من تاريخ 

 االدالء به. 
 وقراره هبذا الشأن يقبل املراجعة وفقا لالصول املبينه يف الفصل اخلاص باستئناف  -2

 قرارات قاضي التحقيق وال توقف هذه املراجعة سري التحقيق. 
  74املادة 

 لقاضي التحقيق ان يدعو االشخاص الواردة امساؤهم يف االخباروالشكوى ويف طلب النائب 
 ان هلم معلومات باجلرمية او باحواهلا واالشخاص العام وكذلك االشخاص الذين يبلغه 

 الذين يعينهم املدعى عليه. 
  75املادة 

 تبلغ مذكرات الدعوى للشهود قبل اليوم املعني الستماعهم بأربع وعشرين ساعة على 
 االقل. 
  76املادة 



 يستمع قاضي التحقيق حبضور كاتبه اىل كل شاهد علىحدة. 
  77املادة 

 يتثبت قاضي التحقيق من هوية الشاهد مث يسأله عن امسه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه 
 وهل هو متزوج او يف خدمة احد الفريقني او من ذوي قرباه وعن درجة القرابة وحيلفه بأن 

 يشهد بواقع احلال بدون زيادة او نقصان ويدون مجيع ذلك يف احملضر. 
  78املادة 

 د يف حمضر يتضمن االسئلة املوجهة اليه واجوبته عليها. تدون افادة كل شاه -1
 تتلىعلى الشاهد افادته فيصادق عليها ويوقع كل صفحة منها او يضع بصمة اصبعه عليها  -2

 ان كان اميا واذا متنع او تعذر االمر عليه يشار اىل ذلك يف احملضر. 
 هد ويوقع كل صفحة منها يذكر يف آخر احملضر عدد الصفحات اليت تضمنت افادة الشا -3

 قاضي التحقيق وكاتبه. 
 تتبع االصول نفسها بشأن افادات املدعي واملدعى عليه واخلرباء.  -4
 عند انتهاء التحقيق ينظم جدول بأمساء االشخاص املستمعني وتاريخ مساعهم وعدد  -5

 صفحات حماضر افاداهتم. 
  79املادة 

 ملادة السابقة تغرمي الكاتب مخسني لرية سورية تستوجب خمالفة االصول املبينه يف ا -1
 وتعرض قاضي التحقيق للمؤاخذة املسلكية. 

 تفرض الغرامة بقرار من احملكمة الناظرة يف الدعوى اذا احتج امامها هبذه  -2
 املخالفة. 

  80املادة 
  رالجيوز ان حيصل حك يف حمضر التحقيق وال ان يتخلل سطوره حتشية واذا اقتضى االم -1

 شطب كلمة او زيادهتا وجب على قاضي التحقيق والكاتب والشخص املستجوب ان يوقعوا 
 ويصادقوا على الشطب واال ضافة يف هامش احملضر حتت طائلة العقوبة املنصوص عليها يف 

 املادة السابقة. 
 تعترب الغية كل حتشية او شطب او اضافة غري مصادق عليها.  -2

  81املادة 
 بيل املعلومات الفادة االشخاص الذين مل يبلغوا اخلامسة عشرة من عمرهم يستمع على س

  77بدون ان حيلفوا اليمني املنصوص عليها يف املادة 



  82املادة 
 كل من يدعى الداء الشهادة جمرب على احلضور امام قاضي التحقيق واداء شهادته واال   -1

 استهدف لغرامة التتجاوز ثالمثائة لرية سورية يفرضها عليه قاضي التحقيق بعد استطالع 
 رأي النائب العام مبوجب قرار نافذ يف احلال. 

 ولقاضي التحقيق ان يقرر احضار الشاهد.  -2
  83املادة 

 اذا حضر يف اجللسة التالية الشاهد الذي فرضت عليه الغرامة وابدى عذرا مشروعا جاز 
 لقاضي التحقيق ان يعفيه من الغرامة بعد استطالع رأي النائب العام. 

  84املادة 
 يقرر قاضي التحقيق للشاهد الذي يطلب نفقة انتقاله التعويض الذي يستحقه. 

  85املادة 
 اذا كان الشاهد مقيما يف مركز قاضي التحقيق وتعذر عليه احلضور بداعي املرض  -1

 ل قاضي التحقيق اىل منزله لسماع شهادته. املثبت بتقرير طيب فينتق
 اما اذا كان الشاهد مقيما خارج مركز قاضي التحقيق فلهذا ان ينيب قاضي الصلح او  -2

 ضابط الدرك او ضابط الشرطة او رئيس خمفر الدرك التابع له موطن الشاهد لسماع افادته. 
 
 تعني يف االستنابة النقاط اليت جيب االفادة عنها.  -3
  86ملادة ا
 لقاضي التحقيق عندما يكون الشاهد مقيما خارج منطقته ان ينيب قاضي التحقيق التابع  -1

 ملوطن الشاهد. 
 وللقاضي املستناب ، اذا كان الشاهد ليقيم يف مركز دائرته ، ان يطبق االصول  -2

 املبينة يف الفقرة الثانية من املادة السابقة. 
  87املادة 

 ا للمادتني السابقتني ان ينفذ االستنابة ويرسل حمضر التنفيذ اىل على املستناب وفق
 قاضي التحقيق املستنيب. 

  88املادة 
 اذا ظهر لقاضي التحقيق عند انتقاله اىل منزل احد الشهود يف االحوال املبينة يف 

 املواد الثالث السابقة ان حالة الشاهد الصحية مل تكن لتمنعه عن احلضور كان له ان 



 يصدر مذكرة احضار حبق الشاهد والطبيب الذي اعطاه التقرير باملعذرة الصحية وان 
 من قانون العقوبات.  455حييلها على احملكمة باجلرم املنصوص عليه يف املادة 

  89املادة 
 الجيوز دخول املنازل وتفتيشها االاذا كان الشخص الذي يراد دخول منزله وتفتيشه  -1

 اعل جرم او شريك او متدخل فيه او حائز اشياء تتعلق باجلرم ، او مشتبها فيه بانه ف
 خمف شخصا مدعى عليه. 

 ان دخول القاضي احد املنازل حبال عدم توفر الشروط املذطورة آنفا يعترب تصرفا  -2
 تعسفيا من شأنه فسح اجملال للشكوى من احلكام. 

  90املادة 
 حقيق ان يقوم بالتحريات يف مجيع االمكنة مع مراعاة االحكام السابقة حيق لقاضي الت

 اليت حيتمل وجود اشياء فيها يساعداكتشافها على ظهور احلقيقة. 
  91املادة 

 جيري التفتيش حبضور املدعى عليه اذا كان موقوفا.  -1
 فان اىب احلضور او تعذر عليه ذلك او كان موقوفا خارج املنطقةاليت جيب ان حيصل  -2

 رت املعاملة حبضور وكيله اذا كان الفعل جناية. التفتيش فيها. ج
 واذا مل يكن له وكيل او مل ميكن احضاره يف احلال عني قاضي التحقيق وكيال عن  -3

 املدعى عليه حلضور هذه املهمة. 
  92املادة 

 اذا مل يكن املدعى عليه موقوفا وكان موجودا يف حمل التفتيش فيدعى حلضور هذه  -1
 املعاملة وال ينبغي اعالمه هبا مقدماً. 

 اذا مل يكن املدعى عليه موجودا جرت املعاملة طبقا الحكام املادة السابقة.  -2
  93املادة 

 اذا وجب اجراء التفتيش يف منزل شخص غري املدعى عليه دعي هذا الشخص حلضور  -1
 املعاملة. 

 يش امام اثنني من افراد عائلته فان كان غائبا او تعذر عليه احلضور جرى التفت -2
 احلاضرين يف مكان التفتيش واال فبحضور شاهدين يستدعيهما قاضي التحقيق. 

  94املادة 
 لقاضي التحقيق ان يفتش املدعى عليه ، وله ان يفتش غريه اذا اتضح من امارات قوية  -1



 انه خيفي اشياء تفيد يف كشف احلقيقة. 
 واذا كان املفتش انثى، وجب ان يكون التفتيش مبعرفة انثى تنتدب لذلك.  -2

  95املادة 
 يعطي قاضي التحقيق النائب العام علما بانتقاله اىل موقع اجلرم او بقيامه -1

 بالتفتيش. 
 يصطحب قاضي التحقيق كاتبه ويضبط او يأمر بضبط مجيع االشياء اليت يراها ضرورية  -2

 قة وينظم هبا حمضرا ويعىن حبفظها وفقا الحكام الفقرة االوىل من املادة الظهار احلقي
35 . 

  96املادة 
 لقاضي التحقيق ان يضبط لدى مكاتب الربيد كافة اخلطابات والرسائل واجلرائد 

 واملطبوعات والطرود ، ولدى مكاتب الربق كافة الرسائل الربقية ، كما جيوز له مراقبة 
 مىت كان لذلك فائدة يف ظهور احلقيقة.  احملادثات اهلاتفية

  97املادة 
 اذا اقتضت احلال البحث عن اوراق ، فلقاضي التحقيق وحده او ملوظف الضابطة العدلية  -1

 املستناب وفقا لالصول ان يطلع عليها قبل ضبطها. 
  يفالتفض االختام والتفرز االوراق بعد ضبطها االيف حضور املدعى عليه او وكيله او  -2

 غياهبما اذا دعيا وفقا لالصول ومل حيضرا ، ويدعى ايضا من جرت املعامله عنده 
 حلضورها. 

 يطلع قاضي التحقيق وحده على الرسائل والربقيات املضبوطة حال تسلمه االوراق يف -3
 غالفها املختوم فيحتفظ بالرسائل والربقيات اليت يراها الزمة الظهار احلقيقة او اليت 

 اتصاهلا بالغري مضرامبصلحة التحقيق. ويسلم مابقي منها اىل املدعى عليه او  يكون امر
 اىل االشخاص املوجهة هلم. 

 ينبغي ان ترسل اصول الرسائل والربقيات املضبوطة مجيعها او بعضها او صور عنها اىل  -4
  املدعى عليه او اىل الشخص املو جهة اليه يف اقرب مهلة مستطاعة اال اذا كان امر

 اتصاهلا هبما مضرا مبصلحة التحقيق. 
 . 35اما االوراق النقدية فتطبق عليها احكام الفقرة الثانية من املادة  -5

  98املادة 
 لكل من يدعي حقا على الشيء املضبوط ان يطلب اىل قاضي التحقيق ان يرده اليه فان رفض 



 طلبه كان للمستدعي ان يستأنف قرار الرفض اىل قاضي االحالة الذي ميكنه ان يستمع اليه 
 اذا رأى ضرورة لذلك. 

  99املادة 
 االشياء املضبوطة اليت اليطلبها اصحاهبا يف ميعاد ثالث سنوات من تاريخ انتهاء 

 الدعوى تصبح ملكا للدولة بغري حاجة اىل حكم يصدر بذلك. 
  100املادة 

 اذا كان الشيء املضبوط مما يتلف مبرور الزمن او يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته ، 
 جاز لقاضي التحقيق ان يأمر ببيعه بطريق املزاد العلين مىت مسحت بذلك مقتضيات 

 التحقيق ، ويف هذه احلالة يكون لصاحب احلق فيه ان يطالب يف امليعاد املبني يف 
 ي بيع به. املادة السابقة بالثمن الذ

  101املادة 
 ميكن لقاضي التحقيق ان ينيب احد قضاة الصلح يف منطقته او قاضي حتقيق آخر الجراء  -1

 معامله من معامالت التحقيق يف االمكنة التابعة للقاضي املستناب. وله ان ينيب احد 
 موظفي الضابطة العدلية الية معاملة حتقيقية عدا استجواب املدعى عليه. 

 وىل املستناب من قضاة الصلح او موظفي الضابطة العدلية وظائف قاضي التحقيق يف يت -2
 االمور املعينة يف االستنابة. 

  102املادة 
 لقاضي التحقيق يف دعاوى اجلناية و اجلنحة ان يكتفي باصدار مذكرة دعوة على ان  -1

 ذلك.  يبدهلا بعد استجواب املدعى عليه مبذكرة توقيف اذا اقتضى التحقيق
 اما اذا مل حيضر املدعى عليه او خشي فراره فلقاضي التحقيق ان يصدر حبقه مذكرة  -2

 احضار. 
  103املادة 

 اذا ابلغ الشاهد مذكرة دعوى ومتنع عن احلضور فلقاضي التحقيق ان يقرر احضاره وان 
 . 82حيكم عليه بالغرامة املنصوص عليها يف املادة 

  104املادة 
 ضي التحقيق يف احلال املدعى عليه املطلوب مبذكرة دعوة. اما املدعى عليه يستجوب قا -1

 الذي جلب مبذكرة احضارفيستجوبه خالل اربع وعشرين ساعة من وضعه يف النظارة. 
 حال انقضاء االربع وعشرين ساعة يسوق رئيس النظارة ، من تلقاء نفسه ، املدعى عليه  -2



 اىل النائب العام فيطلب هذا اىل قاضي التحقيق استجواب املدعى عليه. فان اىب اوكان 
 غائبا او حال دون ذلك مانع شرعي طلب النائب العام اىل قاضي حتقيق آخر او اىل رئس 
 احملكمة البدائية او اىل قاضي الصلح ان يستجوبه. فان تعذر استجواب املدعى عليه امر 

 الق سراحه يف احلال. النائب العام باط
  105املادة 

 اذا اوقف املدعي عليه مبوجب مذكرة احضار وظل يف النظارة اكثر من اربع وعشرين ساعة 
 دون ان يستجوب او يساق اىل النائب العام وفقا ملا ورد يف املادة السابقة اعترب 

 عليها  املنصوصتوقيفة عمال تعسفيا ولوحق املوظف املسؤول جبرمية حجز احلرية الشخصية 
 من قانون العقوبات.  358يف املادة 

  106املادة 
 بعد استجواب املدعى عليه او يف حال فراره ميكن قاضي التحقيق ان يصدر حبقه مذكرة  -1

 توقيف اذا كان الفعل املسند اليه معاقبا باحلبس او بعقوبة اشد منه ويلزمه ان يستطلع 
 رأي النائب العام يف االمر. 

 قاضي التحقيق ان يقرر اثناء املعامالت احلقيقية ومهما كان نوع اجلرمية اسرتداد ل -2
 مذكرة التوقيف مبوافقة النائب العام على ان يتخذ املدعى عليه موطنا خمتارا يف مركز 
 قاضي التحقيق ليبلغ فيه مجيع املعامالت املتعلقة بالتحقيق وانفاذ احلكم. وال يقبل 

 باسرتداد مذكرة التوقيف اي طريق من طرق املراجعة. قرار قاضي التحقيق 
  107املادة 

 يوقع على مذكرات الدعوة واالحضار و التوقيف القاضي الذي أصدرها وخيتمها خبامت 
 دائرته ويذكر فيها اسم املدعى عليه وشهرته وأوصافه املميزة بقدر االمكان. 

  108املادة 
 يصرح يف مذكرة التوقيف باجلرم الذي استوجب اصدارها واملادة القانونية اليت تعاقب 

 عليه. 
  109املادة 

 يبلغ املدعى عليه مذكرات الدعوة واالحضار والتوقيف ويرتك له صورة عنها. 
  110املادة 

 تكون مذكرات الدعوى واالحضار والتوقيف نافذة يف مجيع االراضي السورية. 
  111املادة 



 من مل ميتثل ملذكرة االحضار او حياول اهلرب يساق جربا. واذا اقتضى االمر فيستعني 
 املوجل بانفاذ املذكرة بالقوة املسلحة املوجوده يف اقرب مكان. 

  112املادة 
 من وجد يف حال اجلرم املشهود او ماهو حبكم اجلرم املشهود وكان الفعل جناية فال 

 ه اىل مذكرة احضار ، وعلى كل شخص من موظفي احلكومة وعامة الناس ايا حيتاج القبض علي
 كان ان يقبض عليه وان حيضره امام النائب العام. 

  113املادة 
 ان املوظف املوجل بانفاذ مذكرة التوقيف يستصحب معه من االقوة املسلحة املوجودة يف 

 املدعى عليه وسوقه ، وعلى قائد اقرب موقع من حمل انفاذ املذكرة ، مايكفي للقبض على ا
 هذا املوقع استجابة الطلب حسبما هو مسطر فيها. 

  114املادة 
 اذا تعذر القاء القبض على املدعى عليه فيبلغ مذكرة التوقيف يف حمل سكنه االخري. 

 وينظم بذلك ضبط حبضور املختار او شاهدين. 
  115املادة 

 بال ابطاء اىل النيابة العامة يف مركز قاضي من يقبض عليه مبوجب مذكرة توقيف يساق 
 التحقيق الذي اصدر املذكرة فتعطي املوظف الذي نظم املذكرةايصاال بتسلم املدعى عليه 

 وترسل هذا االخري اىل حمل التوقيف وحتيط قاضي التحقيق علما باالمر. 
  116املادة 

 ار والتوقيف غرم الكاتب اذا مل تراع االصول املعينة قانونا ملذكرات الدعوىواالحض
 مخسة وعشرون لريةسورية بقرار من احملكمة. ويوجه عند االقتضاء تنبيه اىل النائب 

 العام واحملقق وميكن ان يستهدفا للشكوى من احلكام. 
  117املادة 

 يف كل نوع من انواع اجلرائم ميكن قاضي التحقيق بعد استطالع رأي النائب العام ان  -1
 بيل املدعىعليه اذا استدعاها بشرط ان يتعهد املدعى عليه حبضور مجيع يقرر ختلية س

 املعامالت كلما طلب منه ذلك وبانفاذ احلكم عند صدوره. 
 اما اذا كانت اجلرمية من نوع اجلنحة وكان احلد االقصىللعقوبة اليت تستوجبهااحلبس  -2

 لى استجوابه خبمسة ايام. عسنة وكان للمدعى عليه موطن يف سورية وجب اخالء سبيله بعد 
 ان احكام هذه الفقرة التشمل من كان قد حكم عليه قبال جبناية او باحلبس اكثر من 



 ثالثة اشهر بدون وقف التنفيذ. 
  118املادة 

 يف االحوال اليت الجتب فيها ختلية السبيل حبق ، جيوز اطالق سراح املدعى عليه  -1
 بكفالة او بدوهنا. وتضمن الكفالة : 

 حضور املدعى عليه معامالت التحقيق وااحملاكمة ومثوله النفاذ احلكم عند صدوره.  -أ  
 تأدية املبالغ اآليت ذكرها بالرتتيب االتايل :  -ب  

 الرسوم والنفقات اليت عجلها املدعي السخصي.  -اوال    
 للدولة.  الر سوم والنفقات املتوجبة -ثانيا    
 الغرامات.  -ثالثا    
 وتعطي هذه الكفالة االولوية لذوي االستحقاق باملبالغ املبينة آنفا. -2
 يعني يف ااقرار القاضي بتخلية السبيل مقدار الكفالة واملبلغ املخصص منه بكل من  -3

 قسميها. 
  119املادة 

 اذا تبني بعد اخالء سبيل املدعى عليه ان اسبابا طارئة هامة تستلزم احضاره او توقيفه 
 من جديد، كان لقاضي التحقيق ان يصدر مذكرة هبذا االمر ، ولو كانت ختلية السبيل 

 صادرة عن قاضي االحالة تعديال لقراره. ويف هذه احلال االخرية عليه ان يرفع ا الوراق 
 اضي االحالة لتثبيت مذكرة التوقيف او الغائها وال يؤخر ذلك انفاذ بال ابطاء اىل ق

 املذكرة. 
  120املادة 

 للمدعى عليه والظنني واملتهم ان يطلبوا ختلية السبيل ايا كان نوع اجلرم ويف مجيع  -1
 . 130ادوار التحقيق واحملالكمة وذلك مع مراعاة احكام املادة 

 ق او قاضي االحالة حسب احلال ويف اثناء احملاكمة اىل يقدم الطلب اىل قاضي التحقي -2
 احملكمة الناظرة يف الدعوى. 

 وال حيق لقاضي التحقيق او قاضي االحالة بعد اصدار قرار الظن او االهتام وال  -3
 للمحكمة بعد احلكم بالدعوى النظر يف ختلية السبيل وامنا يعود هذا االمر للمرجع الذي 

  رفعت اليه الدعوى.
 اما اذا قضى القرار الصادر عن قاضي التحقيق او االحالة عن احملكمة بعدم االختصاص  -4

 فيبقى النظر يف ختلية السبيل عائدا اىل املرجع الذي اصدر القرار وذلك اىل ان تفصل 



 مسألة االختصاص. 
  121املادة 

 يف مجيع االحوال املبينة يف املادة السابقة يقدم طلب ختلية السبيل مبوجب استدعاء 
 ينظر فيه بغرفة املذاكرة بعد استطالع رأي النائب العام. 

  122املادة 
 إن القرار بشأن ختلية السبيل ميكن استئنافه خالل أربع وعشرين ساعة تبدأ حبق  -1

 قلمه للمشاهدة وحبق املدعي الشخصي واملدعي عليه النائب العام من وصول األوراق اىل 
 من وقوع التبليغ. 

 يقدم االستئناف بواسطة املرجع الذي أصدرالقرار املستأنف اىل قاضي االحالة إذا  -2
 كان صاداً عن قاضي التحقيق أو من ينوب عنه واىل احملكمة االستئنافة إذا كان القرار 

 البدائية.  صادراً عن قاضي الصلح أو احملكمة
  123املادة 

 إذا كان اخالء السبيل املدعى عليه مقيداً بشرط الكفالة فتؤدى هذه الكفالة منه أو من 
 غريه إما نقداً و إما اسناداً على الدولة أو مضمونة من الدولة وإما ضمانة مصرفية أو 

 عقارية أو جتارية مبقدار قيمة الكفالة. 
  124املادة 

 لة ماالً نقدياً أو أسنادا على الدولة أو مضمونة منها فتودع صندوق إذا كانت الكفا -1
 اخلزينة ويؤخذ هبا ايصال. 

 يربز سند االيصال أو كتاب الضمانة املصرفية أو سند الكفالة العقارية املذيل بوضع  -2
 اشارة احلجز من قبل امانة السجل العقاري أو سند الكفالة التجارية املصدق من الكاتب 

 عدل اىل املرجع الذي قرر ختلية السبيل فيسطر أشعار اىل النائب العام الطالق سراح ال
 املدعى عليه. 

 من أخلي سبيله بكفالة أو بدون كفالة ملزم بأن يتخذ موطناً خمتارًايف مركز دائرة  -3
 التحقيق أو احملكمة اليت قررت ختلية سبيله. 

  125املادة 
 إذا ختلف املدعى عليه بدون عذر مشروع عن حضور احدى معامالت التحقيق او جلسات 

 احملاكمة او مل ميتثل النفاذ احلكم أصبح القسم االول من الكفالة من حق اخلزينة , 
 على أنه ميكن حبال صدور مبنع احملاكمة اوبسقوط الدعوى العامة او بعدم املسؤولية او 



 بالتربئة ان يقضى يف القرار او احلكم برد القسم االول من الكفالة. 
  126املادة 

 يسرتجع الكفيل القسم الثاين من الكفالة اذا قضي مبنع احملاكمة او بسقوط الدعوى  -1
 العامة او بعدم املسؤولية او بالتربئة. 

 الرسوم والنفقات اما اذا قضي بالعقاب فيخصص القسم الثاين من الكفالة لتأدية  -2
 وان بقي شيء فريد اىل الكفيل.  118والغرامات وفقا للرتتيب املبني يف املادة 

  127املادة 
 على النائب العام ان يربز اىل صندوق املال من تلقاء نفسه او بناء على طلب املدعي  -1

 او  125الشخصي بيانا من القلم يوجب مصادرة القسم االول من الكفالة تطبيقا للمادة 
 خالصةعن احلكم القاضي بتحصيل الرسوم والنفقات املتوجبة للدولة والغرامة وفقا للفقرة 

 . 126الثانية من املادة 
 اما الكفالة املصرفية والكفالة التجارية فتنفذ فيما يتعلق بالرسوم والنفقات  -2

 مريية ، وفيما املتوجبة للدولة والغرامة وفقا لالصول املتبعة يف حتصيل االموال اال
 يتعلق بالرسوم والنفقات املعجلة من املدعي الشخصي بواسطة دائرة التنفيذ. 

  128املادة 
 ان النزاع الذي ينشأ عن تطبيق احكام املادتني السابقتني يفصله املرجع املوجودة لديه 
 الدعوى او املرجع الذي حكم هبا وذلك يف غرفةالذاكرة وبناء على استدعاء صاحب 

 عالقة. ال
  129املادة 

 اذا دعي املدعى عليه املخلى سبيله وختلف فلقاضي التحقيق او احملكمة حبسب احلال 
 اصدار مذكرة احضار او توقيف حبقه. 

  130املادة 
 حيال املتهم على حمكمة اجلنايات موقوفا مبوجب مذكرة قبض.  -1
 ثناء التحقيق او كان قد وال تنفذ هذه املذكرة حبق من مل يكن قد تقرر توقيفه ا -2

 اخلي سبيله اثناء التحقيق او احملاكمة امنا يلزمه ان يسلم نفسه اىل احملكمة قبل 
 جلسة احملاكمة بيوم واحد على االقل ويظل موقوفا حىت صدور احلكم. 

 يفقد املتهم احلق املمنوح له مبقتضى الفقرة السابقة وتنفذ حبقه مذكرة القبض اذا  -3
 طلب بالطريقة االدارية اىل قلم احملكمة وختلف بدون عذر مشروع عن احلضور يف اليوم 



 وما يليها.  372املعني المتام املعامالت املنصوص عليها يف املادة 
 جيوز حملكميت اجلنايات والنقض اثناء نظر القضية ان ختلي سبيل املتهم اذا  -4

 املنصوص عليها يف هذا الفصل ، على انه  استدعامها وذلك وفقا لقواعد ختلية السبيل
 الجيوز اخالء سبيل املتهم اال بكفالة نقدية او مصرفية كما الجيوز اخالء سبيل املتهم 

 الفار الذي قبض عليه او سلم نفسه بعد صدور احلكم حبقه غيابيا. 
  37يستثىن من احكام هذه الفقرة املتهم احملال مبوجب احكام املرسوم التشريعي رقم 

 . 1966لسنة 
  131املادة 

 يودع قاضي التحقيق النائب العام معامالت التحقيق لدى انتهائه منها فيعطي النائب 
 العام مطالبته فيها خالل ثالثة ايام على االكثر. 

  132املادة 
 اذا تبني لقاضي التحقيق ان الفعل اليؤلف جرما او انه مل يقم دليل على ارتكاب املدعى 

 عليه اياه قرر منع حماكمته وامر باطالق سراحه ان مل يكن موقوفا لداع آخر. 
  133املادة 

 اذا تبني لقاضي التحقيق ان الفعل خمالفة ، احال املدعى عليه على احملكمة الصلحية 
 وامر باطالق سراحه ان كان موقوفا. 

  134املادة 
  على احملكمة الصلحية او البدائية اذا تبني لقاضي التحقيق ان الفعل جنحة احال الظنني

 حسبما يكون الفعل من اختصاص هذه او تلك. فان كان موقوفا وكان اجلرم املسند اليه 
 يستوجب احلبس بقي قيد االتو قيف. 

  135املادة 
 يطلق سراح الظنني اذا كانت اجلنحة التستوجب احلبس وامنال يلزمه ان يتخذ موطنا يف 

 ن مقيما خارجا عنه. مركز احملكمة اذا كا
  136املادة 

 يف مجيع االحوال اليت يظن هبا يف املدعى عليه جبنحة او خمالفة يلزم النائب العام ان 
 يرسل اوراق الدعوى اىل قلم احملكمة العائدة اليها خالل يومني من ايداعه اياها مرفقة 

 بقائمة مفردات. 
  137املادة 



 اذا اعترب قاضي التحقيق ان الفعل جناية وان االدلة كافية الدانة املدعى عليه  -1
 فانه يقرر ايداع النائب العام اوراق التحقيق يف احلال الجراء املعامالت املبينة يف 

 فصل االهتام. 
 ويبقى مفعول مذكرة التوقيف الصادرة حبق املدعى عليه جاريا اىل ان يصدر قاضي  -2

 ة قراره يف الدعوى. االحال
  138املادة 

 جيب ان تشتمل قرارات قاضي التحقيق املذكورة يف هذا الفصل على اسم الظنني وشهرته 
 وعمره وحمل والدته وموطنه ومهنته وعلى بيان موجز للفعل املسند اليه وصفه القانوين 

 وهل قامت ادلة كافية ام ال على ارتكابه الفعل املذكور. 
  139املادة 

 للنائب العام يف مطلق االحوال ان يستأنف قرارات قاضي التحقيق.  -1
و  133و  132و 118وللمدعي الشخصي ان يستأنف القرارات الصادرة مبقتضى املواد  -2

134  
 والقرارات املتعلقة بعدم االختصاص و كل قرار من شأنه ان يضر حبقوقه الشخصية. 

 والقرارات  118قرارات الصادرة مبقتضى املادة وليس للمدعى عليه ان يستأنف سوى ال -3
 املتعلقة بعدم االختصاص. 

  140املادة 
 يقدم االستئناف خالل اربع وعشرين ساعة تبتديء حبق النائب العام من تبليغ القرار  -1

 اليه وحبق املدعي الشخصي واملدعى عليه غري املوقوف من تبلغهما القرار يف املوطن 
 دعى عليه املوقوف من تسلمه القرار. املختار وحبق امل

 جيري التبليغ املبني يف الفقرة السابقة خالل اربع وعشرين ساعة من صدور القرار.  -2
  141املادة 

 فينظر يف  137يرفع االستئناف اىل قاضي االحالة وترسل االوراق اليه وفقا ملادة  -1
 االستئناف بصورة مستعجلة 

 ل التوقيف اىل ان يبت قاضي االحالة يف استئنافه او اىل ان يبقى املدعى عليه يف حم -2
 تنقضي مواعيد االستئناف املبينة آنفا. 

  142املادة 
 يقضي قاضي االحالة على املدعي الشخصي غري احملق يف استئنافه بتعويض للمدعى عليه اذا 



 وجب االمر. 
  143املادة 

 يعني وزير العدلية لدى كل حمكمة استئنافية قاضيا لالحالة خيتاره من قضاة االستئناف 
 او رؤساء البداية بناء على اقرتاح النائب العام. 

  144املادة 
 على النائب العام ان يهيء الدعوى خالل مخسة ايام من استالمه االوراق املرسلة اليه 

 قريره يف اخلمسة ايام التالية على االكثر ويف وان ينظم ت 139و  137مبوجب املادتني 
 اثناء هذه املدة يسوغ لكل من الظنني او املدعي الشخصي ان يقدم مايرغب من اللوائح 

 على ان اليكون ذلك سببا لتأخري وضع التقرير. 
  145املادة 

 يطلع قاضي االحالة على تقرير النائب العام ويفصل يف املطالب الواردة فيه بقرار 
 يتخذه يف احلال اويف ميعاد ثالثةايام. 

  146املادة 
 يتعني على قاضي االحالة يف مطلق االحوال ان ينظر بناء على طلب النائب العام يف  -1

 مجيع اجلنايات واجلنح واملخالفات املستفادة من التحقيق حبق االظنا ء احملالني عليه 
 ولو مل يبحث عنها يف قرار قاضي التحقيق. 

 قاضي االحالة اثناء النظر يف استئناف اي قرار صدر عن قاضي التحقيق ان ينظر يف ل -2
 املوضوع ويتوىل امتام التحقيق واصار القرار املقتضي وفقا لالحكام املبينة يف هذا 

 الفصل. 
  147املادة 

 الجيلب املدعي الشخصي والظنني والشهود امام قاضي االحالة ، اال اذا قرر توسيع 
 يق او القيام بتحقيق جديد ، ويف هاتني احلالتني حيق له ان يتوىل التحقيق بنفسه التحق

 او ان ينيب عنه القاضي الذي قام بالتحقيق او غريه مـــــــن القضاة املختصني. 
  148املادة 

 يدقق قاضي االحالة يف وقائع القضية لريى هل الفعل جناية وهل االدلة كافية الهتام 
 الظنني. 

  149ادة امل
 اذا تبني لقاضي االحالة ان فعل الظنني اليؤلف جرما او ان االدلة غري كافية  -1



 الهتامه قرر منع حماكمته واطالق سراحه حاال مامل يكن موقوفا بداع اخر. 
 اذا تبني لقاضي االحالة ان الفعل خمالفة او جنحة قرر احالةالظنني على احملكمة  -2

 الصلحية او البدائية املختصة واطلق سراحه اان كان الفعل خمالفة او كان جنحة 
 التستوجب عقوبة احلبس. 

 اذا كان الفغل جناية حبسب وصفه القانوين وقامت ادلة كافية لالهتام احال القاضي  -3
 الظنني على حمكمة اجلنايات. 

  150املادة 
 م املتالزمة املستفادة من االوراق املعروضة يصدر قاضي االحالة قرارا واحدا يف اجلرائ

 عليه فاذا كان بعضها من نوع اجلناية والبعض االخر من نوع اجلنحة احال القضية برمتها 
 على حمكمة اجلنايات. 

  151املادة 
 تكون اجلراتئم متالزمة : 

 اذا ارتكبها يف آن واحد عدة اشخاص جمتمعني.  -اوال   
 اشخاص متعددون يف اوقات واماكن خمتلفة بناء على اتفاق فيما  اذا ارتكبها -ثانيا   
 بينهم.   
 اذا كان بعضها توطئة للبعض االخر او متهيدا لوقوعه واكماله او لتأمني  -ثالثا   
 بقائه بدون عقاب.   
 اذا كانت االشياء املسلوبة او املختلسة او املستحصلة بواسطة جناية او جنحة  -رابعا  
 قد اشرتك عدة اشخاص يف اخفائها كلها او بعضها.   

  152املادة 
 عندما يقرر قاضي االحالة اهتام الظنني يأمر بالقبض عليه.  -1
 تشتمل مذكرة القبض على اسم املتهم وشهرته وعمره وحمل والدته و موطنه ومهنته وعلى  -2

 ذي ينطبق عليه. بيان موجز للفعل املسند اليه وعلى وصفه القانوين والنص ال
  153املادة 

 يدرج االمر بالقبض يف قرار االهتام ويتضمن هذا القرار االمر بنقل هذا املتهم اىل 
 حمل التوقيف الكائن لدى حمكمة اجلنايات. 

  154املادة 
 يوقع قاضي االحالة قرار االهتام ، وجيب ان يتضمن هذا القرار اسم القاضي وخالصة 



 مطالبة النيابة العامة واال كان باطال. 
  155املادة 

 ينفذ فور صدوره قرار قاضي االحالة املتضمن ختلية السبيل او التصديق على قرار قاضي 
 التحقيق بالتخلية 

  156املادة 
 يف مطلق القضايا اذا مل يكن قاضي االحالة قد اصدر قراره باهتام الظنني او مبنع 

 ر من تلقاء نفسه اجراء التعقبات وان جيلب االوراق وجيري حماكمته فله ان يأم
 التحقيقات سواء كان شرع فيها قبال ام مل يشرع وينظر بعد ذلك يف املقتضى. 

  157املادة 
 يستمع قاضي االحالة القوال الشهود و يستجوب املدعى عليه و ينظم حمضراً باالدلة و 

 و مذكرة توقيف حبسب مقتضى احلال. القرائن احلاصلة لديه يصدر مذكرة احضار أ
  158املادة 

 ينظم النائب العام تقريره خالل مخسة ايام ابتداء من تسلمه االوراق من قاضي االحالة. 
 

  159املادة 
 اذا تبني من التحقيقات املذكورة وجوب احالة املتهم على حمكمة اجلنايات فيطبق  -1

 . 153و 152و149قاضي االحالة أحكام املواد 
  149واذا رأى وجوب احالته على احملكمة الصلحية أو البدائية فيطبق أحكام املادة  -2

 ويستبقي املدعى عليه موقوفاًاذا كان جرمه جنحة تستوجب عقوبة احلبس. 
  160املادة 

 يبلغ املتهم قرار قاضي االحالة باحالته على حمكمة اجلنايات و قائمة الشهود و يسلم 
 صورة عنها. 

  161ادة امل
 يرسل املتهم خالل اربع و عشرين ساعة من تبليغه قرار االهتام و قائمة الشهود اىل حمل 

 التوقيف الكائن لدى حمكمة اجلنايات. 
 و ترسل اوراق الدعوى و االشياء املتعلقة هبا اىل النيابة العامة يف املدة املذكورة. 

 
  162املادة 



 اذا كان قاضي االحالة قد قرر منع حماكمة الظنني من اجل الفعل املسند اليه لعدم  -1
 كفاية االدلة مث ظهرت ادلة جديدة تؤيد التهمة حبق الظنني فيضع قاضي االحالة يده 

 ثانية على الدعوى و جيري حتقيقا جمددا فيها. 
 ع احملاكمة. و يعود هذا االمر اىل قاضي التحقيق اذا كان قراره مين -2

  163املادة 
 يعد من االدلة اجلديدة افادات الشهود و االوراق و احملاضر الليت مل تكن قد حبثت اذا 

 كان من شأهنا تقوية االدلة او السري بالتحقيق يف وجهة تؤدي اىل ظهور احلقيقة. 
  164املادة 

 اذا وجدت ادلة جديدة تقدم اىل النائب العام فيبعث هبا اىل قاضي االحالة او قاضي 
 التحقيق الذي اصدر قرار منع احملاكمة الجراء حتقيقات جديدة. 

 و للقاضي ان يصدر اثناء هذا التحقيق مذكرة توقيف حبق املدعى عليه و لو كان قد اخلى 
 سبيله. 
  165املادة 

 اكم الصلحية يف الدعاوى الداخلة يف اختصاصها كما يلي : تصدر االحكام عن احمل
 مربمة اذا قضت بغرامة التزيد عن املائة لرية سورية. غري انه جيوز للنيابة العامة  -أ

 ان تستأنف هذه االحكام ملخالفة القانون او اخلطأ يف تطبيقه ا و تأويله. واذا كانت 
 عام او تبعا هلا جاز الطراف الدعويني ، كل دعوى احلق الشخصي مقامة مع دعوى احلق ال

 فيما خيصه ، استئناف احلكم الصادر فيها. وتصدر حمكمة االستئناف حكمها بصورة مربمة. 
 يف الدرجة االوىل وتقبل الطعن بطريق االستئناف دون طريق النقض اذا قضت باحلبس  -ب

 سورية او باحدى هاتني ملدة عشرة ايام على االكثر وبغرامة تزيد عن املائة لرية 
 العقوبتني , 

 يف الدرجة االوىل وتقبل الطعن بطريق االستئناف ، وحكم حمكمة االستئناف يقبل  -ج
 الطعن بطريق النقض ، اذا قضت بعقوبة اشد من العقوبة املنصوص عليها يف الفقرة 

 السابقة. 
  166املادة 

 حتكم احملكمة الصلحية : 
 يف مجيع املخالفات.  -آ

 يف اجلنح املنصوص عليها يف قانون العقوبات والقوانني االخرى مىت كانت هذه اجلنح  -ب



 معاقبا عليها باالقامة اجلربية او بالغرامة او باحلبس مدة التتجاوز السنة او هبا 
 معا. 

 يف اجلرائم اآلتية من قانون العقوبات :  -ج
 اخفاء وتصريف االشياء احلاصلة بالسرقة او بغريها من اجلرائم ، املنصوص عليها  -1  
 . 220يف املادة   
 . 413اجلنحة املنصوص عليها يف الفقرة االخرية من املادة  -2  
 . 619القمار املنصوص يف املادة -3  
 . 634سرقة املزروعات واحملصوالت املنصوص عليها يف املادة  -4  
 . 634السرقة العادية املنصوص عليها يف املادة  -5  
 . 727و  726قطع واتالف الشجار املنصوص عليهما يف املادتني  -6  
 . 728تسميم احليوانات املنصوص عليه يف املادة  -7  
 الشهادة واليمني الكاذبتان احلاصلتان اثناء احملاكمة الصلحية.  -8  

  167املادة 
 اليوجد فيها قضاة حتقيق يقوم قضاة الصلح يف منطقتهم بوظائف  يف املراكز اليت -1

 الضابطة العدلية. وهبذه الصفة حيق هلم ان يصدروا مذكرات دعوة واحضار وتوقيف. 
 ويقومون جبميع التحقيقات يف الدعاوى اليت يفوضهم فيها قاضي التحقيق تفويضا خطيا  -2

 لقاضي التحقيق ويكون اهم احلق بتخلية  فتكون هلم عندئذ السلطة اليت خوهلا القانون
 سبيل املوقوفني حبق او بكفالة من غري اخذ مطالبة النيابة العامة. 

 ينفذ قرار التخلية حبق فور صدوره. اما قرار التخلية بكفالة فريسل اىل النيابة  -3
  العامة ويبلغ للمدعي الشخصي وال يبدأ ميعاد االستئناف حبق النيابة اال من وصول

 االوراق اىل قلمها للمشاهدة 
 وتسري علة املراجعات القواعد واالصول الواردة يف هذا القانون النافذة على قرارات  -4

 قضاة التحقيق. 
 وبد االنتهاء من التحقيقات حييل قضاة الصلح االوراق اىل قاضي التحقيق الذي حيق  -5
 له 

  168املادة 
 اذا وقعت اثناء احملاكمة جنحة من اختصاص قاضي الصلح فينظم يف احلال ورقة ضبط هبا 

 وحياكم املدعى عليه ويقضي بالعقوبة القانونية فورا. واذا كان اجلرم خارجا عن 



 اختصاصه يرسل ورقة الضبط واملدعى عليه موقوفا اىل النائب العام. 
  169املادة 

 تنظر احملكمة البدائية بالدرجة االوىل يف مجيع اجلنح اليت مل يعني القانون حماكم 
  165اخرى للنظر فيها وتسري على االحكام اليت تصدرها االصول املنصوص عليها يف املادة 

 من هذا القانون. 
  170املادة 

 ا هبا واستمع اذا وقعت جنحة او خمالفة اثناء انعقاد احملكمة نظم رئيس احملكمة حمضر 
 اىل املدعى عليه والشهود وقضى يف احلال بالعقوبات اليت يستوجبها هذا اجلرم قانونا 

 ويكون حكمه يف الدرجة االخرية. 
  171املادة 

 تنظر احملكمة البدائية يف الدعاوى الداخلة يف اختصاصها املرفوعة امامها او احملالة 
 عليها مبقتضى احكام هذا القانون. 

  172ة املاد
 تنظر حمكمة اجلنايات يف اجلرائم اليت هي من نوع اجلناية وكذلك يف اجلرائم اليت هي 

 من نوع اجلنحة املتالزمة مع اجلناية احملالة عليها مبوجب قرار اهتام من قاضي 
 االحالة. 

  173املادة 
 ملغاة 
  174املادة 

 او الدرك وفاقا لالصول  تبلغ االوراق القضائية مبعرفة حمضر او احد افراد الشرطة
 املعينة يف قانون اصول احملاكمات احلقوقية مع مراعاة االحكام اخلاصة الواردة يف هذا 

 القانون. 
  175املادة 

 تقام البينة يف اجلنايات واجلنح واملخالفات جبميع طرق االثبات وحيكم القاضي حسب  -1
 قناعته الشخصية. 

 ينة لالثبات وجب التقيد هبذه الطريقة. اذا نص القانون على طريقة مع -2
 اذا مل تقم البينة على الواقعة قرر القاضي براءة املدعى عليه.  -3

  176املادة 



 ال جيوز للقاضي ان يعتمد اال البينات اليت قدمت اثناء احملاكمة وتناقش فيها اخلصوم 
 بصورة علنية. 

  177املادة 
 اذا كان وجود اجلرمية مرتبطا بوجود حق شخصي وجب على القاضي اتباع قواعد االثبات 

 اخلاصة به. 
  178املادة 

 يعمل بالضبط الذي ينظمه ضباط الضابطة العدلية ومساعدو النائب العام يف اجلنح  -1
 واملخالفات املكلفون باستثنائها حىت يثبت العكس. 

 ويشرتط يف اثبات العكس ان تكون البينة كتابية او بواسطة شهود.  -2
  179املادة 

 لكي تكون للضبط قوة اثباتية جيب : 
 ان يكون قد نظم ضمن حدود اختصاص املوظف واثناء قيامه مبهام وظيفته.  -آ  
 ان يكون املوظف قد شهد الواقعة بنفسه او مسعها شخصيا.  -ب  
 ط صحيحا يف الشكل. ان يكون الضب -ج  

  180املادة 
 ال قيمة للضبوط االخرى اال كمعلومات عادية. 

  181املادة 
 ال جيوز اثبات واقعة بالرسائل املتبادلة بني املدعى عليه وحماميه. 

  182املادة 
 ال يسوغ حتت طائلة البطالن اقامة البينة الشخصية على ما خيالف او جياوز مضمون 

 القانون اعتبارها والعمل هبا حىت ثبوت تزويرها.  احملاضر اليت يوجب
  183املادة 

 تنعقد جلسات احملكمةالبدائية حبضور النائب العام والكاتب. 
  184املادة 

 على املدعي الشخصي ان يتخذ يف استدعاء دعواه موطنا له يف مركز احملكمة وان يوضح فيه 
 شكواه. 

  185املادة 
 وعد اجللسة ان يقدر االضرار احلاصلة او ان جيري كشفا او لرئيس حمكمة البداية قبل م



 اية معاملة مستعجلة اخرى وذلك بنفسه او بواسطة غريه اذا طلب املدعي الشخصي ذلك. 
  186املادة 

 تبلغ مذكرة الدعوى قبل موعد احملاكمة بثالثة ايام على االقل تضاف اليها مهلة  -1
 املسافة وذلك حتت طائلة بطالن احلكم اذا صدر غيابيا قبل اقضاء هذا امليعاد. 

 وجيب االدالء ببطالن احلكم يف بدء احملاكمة االعرتاضية قبل ايراد اي دفع او  -2
 دفاع. 
  187املادة 

 يسوغ للمدعى عليه يف دعاوى اجلنحة غري املعاقب عليها باحلبس ان حيضر بواسطة وكيل ، 
 تقرر احملكمة حضوره بالذات مامل 

  188املادة 
 اذا مل حيضر املدعى عليه اىل احملكمة يف اليوم والساعة املعينني يف مذكرة الدعوى  -1

 املبلغة له حسب االصول حياكم بالصورةالغيابية. 
 تعترب احملاكمة وجاهية حبق املدعى عليه اذا تبلغ مذكرة الدعوة شخصيا حسب االصول -2

 ومل يبد عذرا مشروعا. ومل حيضر 
  189املادة 

 اذا حضر املدعي اواملدعى عليه احملاكمة مث انسحب منها ألي سبب كان او اذا غاب عن 
 احملاكمة بعد حضوره احدى جلساهتا تعترب احملاكمةوجاهية حبقه. 

  190املادة 
 عي جتري احملاكمة عالنية واال تعترب باطلة مامل تقرر احملكمة اجراءها سرا بدا

 احملافظة على النظام العام او االخالق وميكن يف مجيع االحوال منع االحداث من حضور 
 احملاكمة. 

  191املادة 
 عند البدء يف احملاكمة يتلو كاتب احملكمة قرار االحالة واوراق الضبط ان وجدت ويوضح 

 تمع ليه ويسالنائب العام واملدعي الشخصي او وكيله وقائع الدعوى مث يستجوب املدعى ع
 الفادة الشهود وتعرض عليهم حبضور الفريقني املواد اجلرمية. 

  192املادة 
 بعد ان يسأل رئيس احملكمة الشاهد عن امسه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه وهل هو متزوج 

 او يف خدمة احد الفريقني او من ذوي قرباه وعن درجة القرابة حيلفه اليمني بأن يشهد 



 بواقع احلال دون زيادة او نقصان ويدون مجيع ذلك يف حمضر احملاكمة. 
  193املادة 

 التقبل شهادة اصول املدعى عليه وفروعه واخوته واخواته ومن هم يف درجتهم عن طريق 
 املصاهرة وزوجه حىت بعد احلكم بالطالق ولكن اذا مسعت شهادهتم دون ان يعرتض عليها 

 ى عليه فال تكون باطلة. املدعي الشخصي او املدع
  194املادة 

 اذا دعي الشاهد ومل حيضر فللمحكمة تان تقضي عليه بغرامة من مخسة وعشرون لرية اىل 
 مائة لرية سورية وان تستحضره بالقوة. 

  195املادة 
 اذا حضر الشاهد احملكوم عليه باالغرامة وابدى عذرا مشروعا عن غيابه كان للمحكمة ان 

 وحيق للشاهد ، وان مل يطلب ثانية ، ان حيضر بالذات او بواسطة وكيل لكي  تعفيه منها.
 يبدي عذره ويطلب اعفائه من الغرامة وتبت احملكمة يف طلبه يف غرفة املذاكرة. 

  196املادة 
 يبدي املدعي الشخصي مطالبه والنائب العام مطالبته واملدعى عليه واملسؤول باملال 

 احملكمة يف احلال او يف اجللسةالتالية. دفاعهما وبعد ذلك حتكم 
  197املادة 

 اذا ثبت ان املدعى عليه ارتكب اجلرم املسند اليه حكمت عليه احملكمة بالعقوبة  -1
 وقضت يف احلكم نفسه بااللزامات املدنية. 

 ويسوغ للمحكمة ان تقرر يف الوقت ذاته للمدعي الشخصي مقدارا مؤقتا من التعويضات  -2
 كمها هلذه اجلهة معجل التنفيذ. ويكون ح

  198املادة 
 اذا تبني ان الفعل اليؤلف جرما او ان املدعى عليه بريء منه قررت احملكمة عدم 

 مسؤولية املدعى عليه او اعلنت براءته وقضت يف الوقت ذاته بطلب املدعى عليه التعويض. 
 

  199املادة 
 العائدة اىل احملكمة الصلحية ومل يطلب اذا كان الفعل من نوع املخالفة او اجلنحة  -1

 النائب العام او املدعي الشخصي احالة الدعوى اىل احملكمة الصلحية ، قضت احملكمة 
 باساس القضية وبالتعويض الشخصي عند االقتضاء ويكون حكمها بالدرجة االخرية اذا كانت 



 اجلرمية من نوع املخالفة. 
 اما اذا كان الفعل مالزما جلنحة من اختصاص احملكمة البدائية قضت املكمة فيها  -2

 حبكم واحد قابل االستئناف. 
  200املادة 

 اذا ا كان الفعل جناية احالت احملكمة املدعى عليه على قاضي التحقيق العائدة اليه 
 وردت عليها مبوجب  الدعوى اذا كانت الدعوى قد اقيمت لديها مباشرة اما اذا كانت قد

 قرار من قاضي التحقيق اكتفت احملكمة باعالن عدم اختصاصها ، وحيل اخلالف على 
 االختصاص عند اكتساب حكمها الدرجة القطعية بطريقة تعيني املرجع ويبقى هلا احلق يف 

 كال احلالتني باصدار مذكرة توقيف. 
  201املادة 

 قل كان هلا ان تقرر اصدار مذكرة توقيف حبق اذا قضت احملكمة باحلبس سنة على اال -1
 املدعى عليه بقرار مفصل االسباب. 

 تبقى مذكرة التوقيف نافذة وان خفضت العقوبة اىل اقل من سنة اعرتاضا او استئنافا.  -2
 

  202املادة 
 من قانون العقوبات.  136حيكم برسوم ونفقات الدعوى وفقا الحكام املادة  -1
 ميكن اعفاء املدعي الشخصي الذي خسر الدعوى من الرسوم والنفقات كلها او بعضها اذا  -2

 اتضح حسن نيته. 
  203املادة 

 جيب ان يشتمل احلكم النهائي على العلل واالسباب املوجبه له وان تذكر فيه املادة 
 القانونية املنطبق عليها الفعل وهل هو قابل االستئناف ام ال. 

  204املادة 
 يوقع القاضي مسودة احلكم قبل تفهيمه ،ويوقعها الكاتب غب تالوته.  -1
 واذا كان احلكم خاليا من التوقيع غرم الكاتب مخسة وعشرون لرية حىت مئة لرية سورية -2

 واستهدف القاضي للشكوى من احلكام. 
 يتلو القاضي حكمه يف جلسة علنية.  -3
 كمة اخلاص باالحكام وحيفظ اصل احلكم مع اوراق يسجل احلكم بعدصدوره يف سجل احمل -4

 الدعوى العائدة اليه. 



  205املادة 
 للمحكوم عليه غيابيا ان يعرتض على احلكم يف ميعاد مخسة ايام تضاف اليها مهلة 

 املسافة ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ تبلغه احلكم وذلك باستدعاء يرفعه اىل 
 احملكمة اليت اصدرت احلكم اما مباشرة واما بواسطة حمكمة موطنه. 

  206املادة 
 يرد االعرتاض الوارد بعد انقضاء امليعاد املبني يف املادة السابقة.  -1
 اما اذا مل يبلغ احملكوم عليه بالذات او مل يستدل من معامالت انفاذه ان احملكوم  -2

 وال حىت صقوط الغقوبة بالتقادم. عليه علم بصدوره يبقى العرتاض مقب
  207املادة 

 يرد االعرتاض اذا مل حيضر احملكوم عليه اجللسة االوىل للمحاكمةاالعرتاضية او تغيب 
 قبل ان يتقرر قبول اعرتاضه شكال. 

  208املادة 
 اذا قبل االعرتاض شكال اعترب احلكم ا لغيايب كأنه مل يكن مع مراعاة احكام  -1

 تعلقة مبذكرة التوقيف الصادرة عن احملكمة. امل 200املادة
 وحيكم على املدعى عليه برسوم ونفقات احملاكمة الغيابية اال اذا ظهر حمقا يف  -2

 اعرتاضه. 
  209املادة 

 اليسوغ االعرتاض على احلكم الغيايب القاضي برد االعرتاض وامنا يسوغ استئنافه  -1
 وفقا لالصول املبينة فيما بعد. 

 شمل هذا االستئناف احلكم الغيايب االول. وي -2
  210املادة 

 ال يقبل احلكم الغيايب الصادر مبثابة الوجاهي االعرتاض،وامنا يسوغ استئنافه وفقا 
 لالصول املبينة فيما بعد. 

  211املادة 
 يف ختام كل شهر ترسل احملكمة اىل النيابة العامة جدوال باالحكام الصادرة خالله 

  212املادة 
 تقبل الطعن بطريق االستئناف : -
 االحكام الفاصلة بأساس الدعوى.  -1  



 االحكام الصادرة بعدم االختصاص او برد الدعوى لسقوطها بالتقادم او بغري ذلك من  -2  
 االسباب.   
 القرارات الصادرة برد الدفع بعدم االختصاص.  -3  

  213املادة 
 يف ما خال االحكام املذكورة يف املادة السابقة ال يقبل استئناف القرارات الصادرة  -1

 برد الدفع بعد مساع الدعوى بسقوطها بالتقادم او بغري ذلك من االسباب. و القرارات 
 االعدادية وقرارات القرينة وغريها من القرارات اليت تصدر اثناء سري الدعوى اال بعد 

 االساس ومع هذا احلكم. صدور احلكم يف 
 وال يعترب انفاذ القرارات ومع هذا احلكم.  -2

  214املادة 
 جيري االستئناف وفقا للقواعد واالصول املنصوص عليها يف باب االستئناف. 

  215املادة 
 الينفذ احلكم قبل انقضاء ميعاد االستئناف وال قبل البت يف االستئناف عند وقوعه.  -1
 ملدعى عليه موقوفا وقضت احملكمة الدرجة االوىل بالرباءة او بعقوبة امااذا كان ا -2

 احلبس مع وقف التنفيذ او بالغرامة اطلق سراحه فور صدور احلكم وبالرغم من استئنافه. 
 واذا قضت بعقوبة احلبس اطلق سراحه فور انفاذ العقوبة. 

  216املادة 
 عليها يف الباب السابق مع مراعاة  تطبق امام حماكم الصلح القواعد واالصول املنصوص

 االحكام االتية : 
  217املادة 

 عندما ترد اوراق القضية على احملكمة ينظم كاتبها مذكرات الدعوة فتبلغ اىل املدعى  -1
 عليه واملدعي الشخصي واملسؤول باملال وترتك لكل منهم صورة عنها. 

 ن ساعة تضاف اليه مهلة املسافة اذا الحترر مذكرة الدعوة مليعاد يقل عن اربع وعشري -2
 وجدت. 

 ويف االحوال املستعجلة جيوز دعوة الطرفني للمحاكمة يف اليوم والساعة املعينني يف  -3
 مذكرة الدعوى. 

 للمدعي الشخصي ان يوضح دعواه اما باستدعاء يقدمه وفاقا لالصول واما بضبط ينظمه  -4
 ا له يف مركز احملكمة. القاضي ، وعليه يف كل حال ان يتخذ موطن



  218املادة 
 للطرفني اخليار يف احلضور اىل احملكمة جملرد اطالعهما على موعد اجللسة دون ما حاجة 

 اىل تبلغهما مذكرة الدعوى. 
  219املادة 

 للشخص املدعو اىل احملكمة ان حيضر بالذات او يرسل وكيال عنه اذا كانت االفعال 
 املسندة اليه التستوجب احلبس. 

  220املادة 
 عند البدء يف احملاكمة يتلو الكاتب اوراق الضبط ان وجدت ويستمع القاضي ملطالب  -1

 املدعي الشخصي واقوال املدعى عليه والفادات الشهود. 
 تصدر احملكمة حكمها يف جلسة احملاكمة نفسهااو يف اجللسة اليت تليها علىاالكثر.  -2
  221دة املا

 اذا كان اجلرم خارجا عن اختصاص قاضي ا لصلح فيقرر عدم اختصاصه ويودع الدعوى النائب 
 العام. 
  222املادة 

 جيو للمحكوم عليه اذا كان موقوفا ان يعرتض على احلكم الغيايب بتصريح يف ذيل سند 
 التبليغ يدونه ويصدقه املوجل بالتبليغ. 

  223املادة 
 تقبل االستئناف االحكام الصادرة عن حماكم الصلح بالدرجة االوىل.  -1
 اما االحكام الصادرة عنها بالدرجة االخرية فهي قابلة للنقض فقط.  -2

  224املادة 
 يرسل قاضي الصلح اىل النيابة العامة اوراق الدعوى فور انقضاء ميعاد االستئناف او 

 خصي. النقض حبق املدعى عليه واملدعي الش
  225املادة 

 جتري يف خمالفة االنظمة البلدية والصحية وانظمة السري االصول املوجزة اآليت بياهنا 
 : 

  226املادة 
 عند وقوع خمالفة لالنظمة املذكورة سواء كانت تستوجب عقوبة تكديرية او جنحية ترسل  -1

 قانونا  توجبها الفعلورقة الضبط املنظمة هبا اىل قاضي الصلح فيحكم بالعقوبة اليت يس



 بدون دعوة املدعى عليه. 
 يصدر قاضي الصلح حكمه يف ميعاد عشرة ايام مامل يوجب القانون ميعادا اقصر من ذلك.  -2
 

  227املادة 
 يأخذ قاضي الصلح بصحة الوقائع املثبتة يف اوراق الضبط املوافقة ألصول تنظيمها. 

  228املادة 
 يشتمل القرار القاضي بالعقوبة على ذكر الفعل ووصفه واملادة القانونية املنطبقة 

 عليه. 
  229املادة 

 ختضع هذه االحكام للتبليغ ولطرق املراجعة العادية.  -1
 للمحكوم عليه ان يعرتض على القرار املبلغ اليه وللنائب العام ان يعرتض على كل  -2

 فصل. قرار يصدر وفقا الحكام هذا ال
 اال انه حيق للمحكوم عليه ان يعرتض بتصريح يدون على سند التبليغ كما ان له ان  -3

 يسقط حقه يف االعرتاض قبل انقضاء امليعاد. 
 واذا رد اعرتاضه ألي سبب زيدت العقوبة احملكوم هبا حتما مبقدار نصفها.  -4

  230املادة 
 فصل عندما يكون يف الدعوى مدع شخصي. التطبق االصول املوجزة املنصوص عليها يف هذا ال

  231املادة 
 من قبض عليه جبنحه مشهودة احضر امام النائب العام فيستجوبه وحييله موقوفا عند 

 االقتضاء على احملكمة الصلحية او البدائية املختصة ليحاكم لديها يف احلال. 
  232املادة 

  اليوم التايل على االكثر و ابلغ اذاتعذر انعقاد احملكمة يف احلال ارجئت اجللسة اىل
 املوقوف موعدها. 

  233املادة 
 يدعو النائب العام الشهود شفاها بواسطة موظفي الضابطة العدلية او أفراد الشرطة 
 والدرك و على الشهود أن يلبوا الدعوة حتت طائلة الغرامة املنصوص عليها يف املادة 

194 . 
  234املادة 



 اذا استمهل املدعى عليه للدفاع فللمحكمة أن متهله ثالثة أيام على االكثر. 
  235املادة 

 للمحكمة اذا رأت ان الدعوى غري جاهزة للحكم ان ترجىء احملاكمة اىل أقرب موعد ممكن و 
 ان تطلق سراح املدعى عليه اذا ارتأت ذلك بكفالة اوبدوهنا. 

  236املادة 
 اذا قضت احملكمة بالرباءة او بعقوبة احلبس مع وقف التنفيذ او بالغرامة اطلق سراح 

 املدعى عليه يف احلال ولو استؤنف احلكم. 
  237املادة 

 يف املراكز اليت ال يوجد فيها نيابة عامة يقوم قاضي الصلح بالوظائف املنوطة  -1
 بالنائب العام يف هذا الباب. 

 يف املراكز اليت يوجد نيابة عامة اذا احال عليه النائب العام ويقوم هبا أيضاً  -2
 املوقوف بدون استجواب.

 
 

 البـــاب الســابـع 
 اصـول احملــاكمـات امام حمـاكـم االحــداث 

 ملغــــــــاة   249 - 238املادة املــــــــواد 
  250املادة 

 ملدعى عليه واملسؤول باملال. االستئناف من حق النائب العام واملدعي الشخصي وا -1
 تلزم النيابة العامة باستئناف احلكم اذا استأنفه املدعى عليه.  -2

  251املادة 
 يرفع االستئناف مبوجب استدعاء اىل حمكمة االستئناف املختصة اما مباشرة واما  -1

 يلي بواسطة احملكمة اليت اصدرت احلكم املستأنف يف ميعاد عشرة ايام من اليوم الذي 
 صدوره ان كان وجاهيا وتاريخ تبليغه ان كان غيابيا او مبثابة الوجاهي. ويضاف اىل 

 امليعاد املذكور مهلة املسافة. 
 ويرد االستئناف شكال اذا قدم بعد هذا امليعاد.  -2
 وللنائب العام ان يستأنف احلكم يف امليعاد نفسه ويبدأ حبقه من اليوم الذي يلي  -3

 كم ان كان صادراعن حمكمة بدائية وتاريخ وصول االوراق اىل ديوان تاريخ صدور احل



 النيابة ان كان صادرا عن قاضي الصلح. 
 تنعقد حمكمة االستئناف من رئيس وقاضيني حبضور النائب العام والكاتب وتصدر حكمها  -4

 بامجاع االراء اوبغالبيتها. 
  252املادة 

 اذا استأنف فريق يف الدعوى احلكم يف امليعاداملعني كان للمستأنف عليه ان يقدم 
 استئنافا تبعيا يف اول جلسة يدعى اليها. 

  253املادة 
 اذا قدم االستئناف اىل حمكمة الدرجة االوىل ارسلته مع اوراق الدعوى اىل قلم حمكمة 

 من تاريخ تقدميه ، وان كان املدعى االستئناف بواسطة النائب العام يف مدة ثالثة ايام 
 عليه موقوفا فريسل بأمر النائب العام اىل حمل التوقيف الكائن لدى حمكمة ا الستئناف. 

 
  254املادة 

 ينظم احد اعضاء احملكمة تقريرا يف الدعوى يبني فيه وقائعها وماهية احلكم املستأنف 
 واسباب االستئناف. 

  255املادة 
 ر يف جلسة احملاكمة تستمع احملكمة ألقوال املدعي الشخصي وملطالبة بعد تالوة التقري

 . 196النائب العام ولدفاع املدعى عليه واملسؤول باملال وفقا الحكام املادة 
  256املادة 

 ان استئناف النائب العام ينشر الدعوى جبميع جهاهتا لدى حمكمة االستئناف مامل يكن  -1
 يقتصر مفعوله على هذه اجلهة. وارداعلى جهة معينة منها ف

 اما استئناف املدعى عليه واملسؤول باملال فال ميكن ان يؤدي اىل تشديد العقوبة او  -2
 زيادة التعويض. 

 وال جيوز للمدعي الشخصي ان يستأنف اال الفقرة من احلكم املتعلقة بالتعويضات -3
 الشخصية. 

  257املادة 
 جتري يف احملاكمة االستئنافية احكام املواد السابقةاملتعلقة بعالنية احملاكمة 

 وبصيغة احلكم النهائي وبلزوم الرسوم والنفقات وبفرض العقوبات وباالعرتاض على احلكم 
 الغيايب. 



  258املادة 
 اذا قضت احملكمة بفسخ احلكم املستأنف لعلة ان الفعل اليؤلف جرما قررت عدم مسؤولية 

 املدعى عليه وقضــت فـــــي الوقت ذاته بطلبه املتعلق بالتعويض. 
  259املادة 

 اذا قضت احملكمة بفسخ احلكم املستأنف لكون الفعل جناية قررت اصدار مذكرة توقيف  -1
 مقتضى احلال واحالته على قاضي التحقيق اذا كانت الدعوى قد حبق املدعى عليه حبسب 

 اقيمت مباشرة لدى حمكمة الدرجة االوىل. 
 اما اذا كانت الدعوى قد وردت اىل حمكمة الدرجة االوىل مبوجب قرار مكن قاضي  -2

 التحقيق اكتفت حمكمة االستئناف باعالن عدم اختصاصها ويبقى هلا احلق يف هذه احلال 
 ر مذكرة توقيف. باصدا

 وحيل اخلالف على االختصاص عند اكتساب احلكم االستئنايف الدرجة القطعية بطريقة  -3
 تعيني املرجع. 

  260املادة 
 اذا فسخ احلكم ملخالفة القانون او ألي سبب آخر قضت احملكمة يف اساس الدعوى.  -1
 ك ، بل قابال للنقض، اذا تضمن احلكم املستأنف انه قابل لالستئناف ومل يكن كذل -2

 قررت احملكمة رد االستئناف ويبقى للمستأنف احلق يف نقض احلكم املستأنف يف امليعاد 
 القانوين ويبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ صدور قرار الرد او تبليغه اذا كان غيابيا. 

  261املادة 
 وفقا لالصول ويف جيوز االعرتاض على احلكم الغيايب الصادر عن احملكمة االستئنافية 

 امليعاد النصوص عليه لالعرتاض على احلكم الغيايب الصادر عن احملكمة البدائية. 
  262املادة 

 االحكام الصادرة عن احملاكم االستئنافية تقبل النقض.  -1
 تطبق يف النقض القواعد واالصول احملددة للنقض يف هذا القانون.  -2

  263املادة 
 نايات املتهم حال وصوله اىل حمل التوقيف لدى هذه احملكمة وله يستجوب رئيس حمكمة اجل

 ان ينيب عنه احد قضاة حمكمته الجراء هذه املعاملة. 
  264املادة 

 يدير رئيس حمكمة اجلنايات اجللسة ويتخذ التدابري الالزمة حلسن سري احملاكمة. 



  265املادة 
 يتمتع رئيس حمكمة اجلنايات بسلطة يكون له مبقتضاها احلق يف ان يتخذ من تلقاء  -1

 نفسه مجيع التدابري اليت يراها مؤدية الكتشاف احلقيقية. 
 ويكل القانون اىل ضمرية وشرفه بذل غاية جهده يف سبيل هذا االمر.  -2

  266املادة 
 ص كان لسماعه ولو بطريقة االحضار وان للرئيس ان جيلب قبل احملاكمة واثناءها اي شخ -1

 يطلب االوراق واالشياء اليت تكون مدارا لظهور احلقيقة سواء تبني له ذلك من 
 افادةاملتهم او الشهود. وله ان ينيب لسماع الشهود الذين يقيمون خارج مركزاحملكمة 

 قاضي التحقيق التابعني له. 
 يستمع الفادهتم على سبيل املعلومات اذا واالشخاص الذين جيلبون على هذه الصورة  -2

 اعرتض النائب العام او جهة الدفاع او املدعي الشخصي على مساعهم حملفني. 
  267املادة 

 على الرئيس ان يرد كل طلب من شأنه ان يطيل امد احملاكمة على غري طائل. 
  268املادة 

 يتوىل النائب العام بنفسه او بواسطة احد وكالئه او معاونيه االدعاء على املتهمني 
 باجلرائم الواردة يف قرار االهتام. وال يسوغ له ان يدعي على املتهمني بأفعال خارجة 
 عن منطوق قرار االهتام واال كان ادعاؤه باطال واستهدف للشكوى من احلكام عند 

 االقتضاء. 
  269املادة 

 جيب على النائب العام حاملا يصله قرار االهتام ان يصرف اهتمامه المتام املعامالت 
 االولية والختاذ الوسائل الالزمة الجراء احملاكمة يف املوعد املعني هلا. 

  270املادة 
 حيضر النائب العام جلسات احملاكمة وتفهيم احلكم. 

  271املادة 
 احملكمة مايرتأيه من املطالب ،وعلى احملكمة ان  يطلب النائب العام باسم القانون من

 تثبت مطالبه يف حمضر احملاكمة وتبت فيها. 
  272املادة 

 يبدي النائب العام مطالبته يف جلسة احملاكمة شفاها فيدون الكاتب ملخصها يف حمضر 



 احملاكمة. اما املطالبة اليت يبديها كتابة فتكون موقعة منه. 
  273املادة 

 بعد ورود االوراق اىل قلم احملكمة ووصول املتهم اىل حمل التوقيف الكائن لديها بأربع 
 وعشرين ساعةعلى االكثر يستجوب الرئيس او القاضي املستناب عنه املتهم. 

  274املادة 
 يسأل الرئيس او القاضي املستناب املتهم هل اختار حماميا للدفاع عنه فان مل يكن  -1

 الرئيس او نائبه حماميا يف احلال واال كانت املعامالت الالحقة باطلة قد فعل عني له 
 حىت ولو عينت احملكمة له حماميا خالل احملاكمة. 

 اما اذا اختار املتهم حماميا له بعد الشروع يف احملاكمة فال يسوغ له االحتجاج  -2
 ببطالن املعامالت السابقة 

  275املادة 
 نفقته االوراق اليت يرى من ورائها فائدة للدفاع. لوكيل املتهم ان ينسخ على 

  276املادة 
 اذا صدر حبق مرتكيب اجلرم الواحد او بعضهم قرارات اهتام مستقلة فلرئيس احملكمة ان 

 يقرر توحيد الدعاوى املتعلقة هبم اما من تلقاء نفسه واما بناء على طلب النائب 
 العام. 
  277املادة 

 م عدة جرائم غري متالزمة فلرئيس احملكمة ان يقرر من تلقاء نفسه اذا تضمن قرار االهتا
 او بناء على طلب النائب العام ان ال حياكم املتهمون بادئ ذي بدء اال عن بعض هذه 

 اجلرائم دون البعض االخر. 
  278املادة 

 ميثل املتهم امام حمكمة اجلنايات طليقا يرافقه افراد القوة املسلحة ملنعه من  -1
 الفرار. 

 يسأل الرئيس املتهم عن امسه وشهرته وعمره ومهنته وحمل اقامته ووالدته.  -2
 جتري احملاكمة عالنية ما مل تقرر احملكمة اجراءها سرا بداعي احملافظة على النظام  -3

 العام او االخالق العامة ولرئيس احملكمة يف مطلق االحوال ان مينع القصر من حضور 
 احملاكمة. 

 يدون كاتب احملكمة وقائع احملاكمة يف حمضر اجللسة ويوقعه مع اهليئة احلاكمة واال  -4



  204غرم الكاتب بالغرامة املنصوص عليها يف املادة 
  279املادة 

 ينبه الرئيس وكيل املتهم اال خيل حبرمة القانون وان يلقي دفاعه باعتدال. 
  280املادة 

 ينبه الرئيس املتهم ان يصغي اىل كل ماسيتلى عليه ويأمر كاتب احملكمة بتالوة قرار  -1
 قاضي االحالة وورقة االهتام. 

 وبعد ذلك يلخص الرئيس للمتهم مآل التهمة املوجهة اليه ويوعز اليه بأن ينتبه اىل  -2
 االدلة اليت سرتد حبقه. 

  281املادة 
 ام ويطلب تالوة قائمة شهوده وشهود املدعي الشخصي يوضح النائب العام اسباب االهت
 واملتهم فيتلوها كاتب احملكمة. 

  282املادة 
 الجيوز ان تشتمل القائمة االعلى الشهود الذين ابلغ النائب العام او املدعي الشخصي 

 املتهم امساءهم ومهنتهم وموطنهم او الشهود الذين ابلغ املتهم امساءهم اىل النائب 
 وذلك قبل مساع الشهود بأربع وعشرين ساعة على االقل وال حيول ذلك دون استعمال  العام

 . 266الرئيس السلطة املخول اياها مبوجب املادة 
  283املادة 

 للمتهم والنائب العام ان يعرتضا على مساع شاهد مل يذكر حبسب املادة السابقة امسه 
 ما. فتنظر احملكمة يف احلال هبذا ومل تبني جليا هويته يف القائمة املبلغة اليه

 االعرتاض. 
  284املادة 

 يستجوب الرئيس املتهمني الواحد تلو االخر وفقا للرتتيب الذي يراه. 
  285املادة 

 يأمر الرئيس بادخال الشهود اىل الغرفة املعدة هلم فال خيرجون منها اال لتأدية 
 ع الشهود من التحدث فيما بينهم عن الشهادة ويتخذ عند االقتضاء التدابري الالزمة ملن

 اجلرم واملتهم قبل اداء الشهادة. 
  286املادة 

 يؤدي كل شاهد شهادته منفردا.  -1



 بعد ان يسأل الرئيس الشاهد عن امسه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه او سكنه وهل هو  -2
 يعرف املتهم قبل اجلرم وهل هو يف خدمة احد الفريقني او من ذوي قرباه وعن درجة 
 القرابة حيلفه اليمني بان ينطق باحلق بدون زيادة وال نقصان مث يؤدي الشاهد شهادته 

 شفاها. 
 يدون الكاتب مجيع ذلك يف حمضر احملاكمة.  -3
 نفا تكون شهادته باطلة. اذا مل حيلف الشاهد اليمني على الصورة املبينة آ -4

  287املادة 
 يأمر الرئيس كاتب احملكمة بتدوين مايظهر بني شهادة الشاهد واقواله السابقة من  -1

 الزيادة والنقصان او التغيري والتباين. 
 وميكن ان يطلب من رئيس احملكمة تدوين ماتقدم ذكره.  -2

  288املادة 
 يس هل املتهم احلاضر هو املقصود بشهادته مث عند انتهاء الشاهد من شهادته يسأل الرئ

 يسأل املتهم هل له اعرتاض عليها. 
  289املادة 

 الجيوز مقاطعة الشاهد اثناء شهادته ، وللمتهم او وكيله بعد ادائها ان يطرح عليه  -1
 بواسطة الرئيس مايرومه من االسئلة وان يقول حبق الشاهد وشهادته مايرى فيه فائدة 

 للدفاع. 
 وللرئيس ايضا ان يستوضح الشاهد واملتهم عن كل مايعتربه مساعدا على ظهور احلقيقة  -2

 وللنائب العام مثل هذا احلق بعد استئذان الرئيس بذلك. اما القاضيان واملدعي الشخصي 
 فليس هلم ان يسألوا الشاهد او املتهم اال بولسطة الرئيس. 

  290املادة 
 ة احملاكمة. مامل يأذن له الرئيس بذلك. ينبغي للشاهد ان اليربح قاع

  291املادة 
 بعد مساع شهود النائب العام واملدعي الشخصي يستمع اىل شهود املتهم.  -1
 جتلب شهود املتهم على نفقته مامل ير النائب العام يف شهادهتم مايساعد على ظهور  -2

 احلقيقة فيعفي املتهم من تعجيل نفقتهم. 
  292املادة 

 تقبل شهادة االشخاص اآليت ذكرهم : ال -1



 اصول املتهم وفروعه.  -آ   
 اخوته واخواته.  -ب  
 ذوو القرابه الصهرية الذين هم يف هذه الدرجة  -ج  
 الزوج والزوجة بعد الطالق.  -د  
 املخربون الذين مينحهم القانون مكافأة مالية على االخبار.  -و  
 واذا مسعت شهادهتم ومل يعرتض عليها النائب العام او املدعي الشخصي او املتهم فال  -2

 تكون باطلة. اما اذا اعرتض على مساعها فلرئيس احملكمة ان يأمر باالستماع الفادهتم 
 على سبيل املعلومات. 

  293املادة 
 جيب ان حييط النائب  تقبل شهادة املخربين الذين مل مينحهم القانون مكافأة ماليه امنا

 العام احملكمة علما بصفتهم هذه. 
 293املادة 

 
 

  294املادة 
 جيوز للمحكمة ان تسمع شهود النائب العام واملدعي الشخصي واملتهم وان حضروا بدون 
 مذكرة دعوة وكانوا ممن مل يستمع اليهم يف التحقيق ولكن جيب يف كل حال ان يكونوا من 

 . 281هم يف القائمة املبينة يف املادة الشهود املدرجةامساؤ 
  295املادة 

 الجيوز لشهود اي فريق كان ان يتبادلوا االسئلة واالجوبة فيما بينهم. 
  296املادة 

 بعدان يشهد الشهوديسوغ للنائب العام واملتهم وحدمها ان يطلبا اخراج من يريدان من 
 ن اخرجوا الستعادة شهادته على حدة الشهود من قاعة احملاكمة او ادخال واحد او اكثر مم

 او حبضور بعضهم بعضا. ولرئيس احملكمة ان جيري هذه املعاملة من تلقاء نفسه. 
  297املادة 

 لرئيس احملكمة قبل مساع الشاهد ويف اثناء مساعه او بعده ان خيرج املتهمني من قاعة 
 وى منفردا او جمتمعا مع احملاكمة وان يبقي منهم من اراد ليستوضحه عن بعض وقائع الدع

 غريه وامنا يلزمه اال يتابع احملاكمة العامة قبل ان يطلع املتهم قبل ان يطلع املتهم 



 على االمور اليت جرت بغيابه. 
  298املادة 

 يطلع الرئيس املتهم اثناء مساع الشهود او بعده على مجيع املواد املتعلقة باجلرم  -1
 واليت ميكن ان تكون مدارا لثبوته ويسأله ان جييب بنفسه هل يقر مبعرفتها. 

 ويطلع الرئيس الشهود عند االقتضاء على املواد املذكورة.  -2
  299املادة 

 اذا تبني من احملاكمة ان احد الشهود كاذب يف افادته وطلب النائب العام او املدعي  -1
 كمة ان يوقفه يف احلال بناء على هذا الطلب او الشخصي او املتهم توقيفه فلرئيس احمل

 من تلقاء نفسه. 
 يتوىل يف هذه احلال النائب العام وظيفة االدعاء العام حبق الشاهد ويتوىل رئيس  -2

 احملكة او من ينوب عنه وظيفة قاضي التحقيق وترسل التحقيقات اىل قاضي االحالة. 
  300املادة 

 بالشهادة الكاذبة على الوجه املبني يف املادة السابقة  عند االدعاء على احد الشهود
 يسوغ للنائب العام واملدعي الشخصي واملتهم ان يطلبوا على االثر ارجاء النظر يف 

 الدعوى اىل ان حيكم بالشهادة الكاذبة ، وللمحكمة ان تقرر ذلك من تلقاء نفسها. 
  301املادة 

 حكمة ان تقرر من تلقاء نفسها او بناء على طلب اذا دعي الشاهد ومل يلب الدعوة فللم -1
 النائب العام ارجاء النظر يف الدعوى اىل جلسة ثانية. ويف هذه احلال تكون نفقات 

 الدعوى وانتقال الشهود وغري ذلك على عاتق الشاهد اال اذا كان غيابه لعذر مشروع. 
 . ويتضمن قرار احملكمة بارجاء اجللسة االمر باحضار الشاهد -2

  302املادة 
 اذا اثبت الشاهد ان ختلفه كان راجعا اىل عذر مقبول جاز للمحكمة ان تعفيه من اداء  -1

 الغرامة كلها او بعضها. 
 للشاهد ان يعرتض على القرار الغيايب القاضي بتغرميه خالل عشرةايام من ابالغه  -2

 ابه لعذر مشروع او كانت اياه بالذات او يف موطنه ، ويكون اعرتاضه مقبوال اذا كان غي
 الغرامة املفروضة عليه جديرة بالتخفيف. 

  303املادة 
 اذا كان املتهم او الشهود او احدهم الحيسنون التكلم باللغة العربية عني رئيس  -1



 احملكمة ترمجانا اليقل عمره عن الثامنة عشرة وحلفه اليمني بان يرتجم فيما بينهم 
 وبني احملكمة بصدق وامانة. 

 اذا مل تراع احكام هذه املادة تكون املعاملة باطلة.  -2
  304املادة 

 يسوغ للمتهم والنائب العام ان يطلبا رد الرتمجان املعني على ان يبديا االسباب 
 املوجبة لذلك وتفصل احملكمة يف االمر. 

  305املادة 
 اء احملكمة الناظرة يف الدعوىولو رضي املتهم اليسوغ انتخاب الرتمجان من الشهود واعض

 والنائب العام واال كانت املعاملة باطلة. 
  306املادة 

 اذا كان املتهم او الشاهد ابكم اصم وال يعرف الكتابة عني الرئيس للرتمجة بينه وبني 
 احملكمة من اعتاد خماطبته او خماطبة امثاله باالشارة او بالوسائل الفنية االخرى. 

  307املادة 
 اذا كان االبكم االصم من الشهود او املتهمني يعرف الكتابة فيسطر كاتب احملكمة 

 االسئلة واملالحظات ويسلمها اليه فيجيب عليها خطيا ، ويتوىل الكاتب مجيع ذلك يف 
 اجللسة. 

  308املادة 
 لكالم للمدعي بعد ان تستمع احملكمة القوال الشهود وما ورد عليها من املالحظات تعطي ا

 الشخصي او وكيله ومن بعده للنائب العام مث تعطي املتهم او وكيله الكالم االخري وبعد 
 ذلك يعلن الرئيس ختام احملاكمة. 

  309املادة 
 بعد ان يعلن الرئيس ختام احملاكمة ختتلي احملكمة يف غرفة املذاكرة وتدقق يف قرار  -1

 االهتام واوراق الضبط وادعاءات ومدافعات النائب العام واملدعي الشخصي واملتهم مث 
 تتذاكر فيها وتضع حكمها بامجاع االراء او بغالبيتها. 

 تقضي احملكمة بالتجرمي عند ثبوت الفعل وبالتربئة عند انتفاء االدلة او عدم  -2
 اوال يستوجب عقابا.  كفايتها وبعدم مسوليتها اذا كان الفعل ال يؤلف جرما

 اذا قررت احملكمة التجرمي فاهنا تقضي يف احلكم نفسه يف العقوبة وبااللزامات  -3
 املدنية. 



  310املادة 
 يشمل احلكم على ملخص الوقائع الواردة يف قرار االهتام واحملاكمة العلنية وعلى  -1

 ملخص مطالب املدعي الشخصي والنائب العام ودفاع املتهم وعلى االسباب املوجبة للتجرمي 
 او عدمه وعلى املادة القانونية املنطبق عليها الفعل يف حالة التجرمي وعلى حتديد 

 العقوبة وااللزامات املدنية. 
 كام. يوقع الرئيس والقاضيان احلكم قبل تفهيمه واال استهدفوا للشكوى من احل-2

  311املادة 
 تعود احملكمة اىل قاعة احملاكمة وتنعقد اجللسة فيتلو الرئيس احلكم حبضور املتهم 

 . 204ويوقعه الكاتب غب تالوته واال استهدف للغرامة املنصوص عليها يف املادة 
  312املادة 

 ع اخر. اذا قضت احملكمة برباءة املتهم اطلق سراحه يف احلال ما مل يكن موقوفا لدا  -1
 اذا نقضت حمكمة النقض قرار الرباءة فان املتهم حياكم غري موقوف اال اذا قررت  -2

 حمكمة اجلنايات توقيفه السباب تقدرها بعد اخذ رأي النيابة العامة يف هذا الشأن. 
  313املادة 

 اذا برئت ساحة املتهم من التهمة املوجهة اليه وظهر اثناء احملاكمة من االوراق 
 زة او الشهادات املوداة خالهلا ان املتهم موضع هتمة اخرى وادعى النائب العام املرب 

 هبا فبعد ان يعلن الرئيس براءة املتهم من التهمة االوىل تأمر باحالته موقوفا اذا 
 لزم االمر على قاضي التحقيق او احملكمة املختصة. 

  314املادة 
 ويضا من الشخص الذي خرب عنه الفرتائه اذا حكم برباءة املتهم حق له ان يطلب تع -1

 عليه وال جتوز اقامة هذه الدعوى على املوظفني الرمسيني من جراء ما هم جمربين على 
 تقدميه من االخبارات املتعلقة باجلرائم اليت اتصلت بعملهم بسبب وظائفهم. 

 امل تقرر على النائب العام ان يعلم املتهم بامساء االشخاص اللذين اخربوا عنه م -2
 احملكمة خالف ذلك. 

  315املادة 
 للمدعي الشخصي يف حال اعالن برائة املتهم او عدم مسؤليته ان يطلب منه تعويضا عن 

 الضرر احلاصل خبطئه املستفاد من االفعال املاردة يف قرار االهتام. 
  316املادة 



 ان طلب العطل والضرر سواء قدمه املتهم حبق الشخص الذي اخرب عنه او املدعي الشخصي ام 
 قدمه املدعي الشخصي حبق املتهم او احملكوم عليه يعرض على حمكمة اجلنايات قبل صدور 

 احلكم واال كان مردودا. 
  317املادة 

  يكن قد عرف املخرب واملتهم اذا مل 315للمدعي الشخصي يف احلال املبينة يف املادة 
 اثناء احملاكمة ولالشخاص الذين مل يكونوا خصوما يف الدعوى لدى حمكمة اجلنايات ان 

 يقدموا طلبهم التعويض اىل احملاكم املدنية بعد صدور احلكم عن حمكمة اجلنايات. 
  318املادة 

 يقضى على املتهم احملكوم عليه برسوم ونفقات الدعوى الواجبة للدولة وللمدعي الشخصي. 
  319املادة 

 حيكم برسوم ونفقات الدعوى على املدعي الشخصي غري احملق يف دعواه وميكن اعفاؤه  -1
 منها كلها او بعضها اذا اتضح حسن نيته ويكون قرار االعفاء مفصل االسباب. 

 دعي الشخصي مبلغا من املال لتأمني الرسوم والتفقات فريد اليه ما يزيد اذا عجل امل -2
 منها عن املقدار احملكوم به عليه. 

  320املادة 
 اذا اعتربت احملكمة ان الفعل املسند اىل املتهم ال يؤلف جناية بل جنحة او خمالفة 

 تبقى يدها على الدعوى وحتكم هبا. 
  321املادة 

 وره يف سجل احملكمة اخلاص باالحكام. وحيفظ اصل احلكم مع اوراق يسجل احلكم بعد صد
 الدعوى العائدة اليه. 

  322املادة 
 اذا قرر قاضي االحالة اهتام شخص مل ميكن القبض عليه او مل حيضر اىل احملكمة خالل  -1

 عشرة ايام اعتبارا من تاريخ تبلغه القرار يف موطنه او الذ بالفرار بعد ان يكون قد 
 حضر او قبض عليه فعلى رئيس حمكمة اجلنايات او نائبه ان يصدر قرارا العطائه عشرة 

 ايام جديدة للحضور واال يعترب فارا من وجه العدالة وجيرد من احلقوق املدنية وتوضع 
 امواله حتت ادارة احلكومة مادام فارا ومينع من اقامة اي دعوى خالل هذه املدة. 

 ضا نوع اجلناية واالمر بالقبض عليه. ويذكر يف القرار اي -2
 وعلى كل من يعلم مبحل وجوده ان خيربعنه.  -3



  323املادة 
 ينشر قرار املهل ويعلق على سكن املتهم االخري ويف ساحة بلدته وعلى باب قاعة  -1

 حمكمة اجلنايات. 
 يبلغ النائب العام يف احلال القرار املذكور اىل امني السجل العقاري املختص لوضع  -2

 اشارة احلجز على عقارات املتهم واىل رئيس ادارة امالك الدولة. 
  324املادة 

 تشرع حمكمة اجلنايات مبحاكمة  322بعد انقضاء مهلة العشرة االيام املعينة يف املادة 
 املتهم غيابيا. 

  325ة املاد
 اليقبل وكيل عن املتهم يف احملاكمة الغيابية.  -1
 واذا كان املتهم خارج االراضي السورية او تعذر حضوره اىل احملاكمة فيحق القربائه  -2

 واصدقائه تقدمي معذرته واثبات مشروعيتها. 
  326املادة 

 ادارة احلكومة اذا قبلت احملكمة املعذرة قررت ارجاء حماكمة املتهم ووضع امالكه حتت 
 مدة مناسبة باعتبار ماهية املعذرة وبعد املسافة. 

  327املادة 
 فيما خال احلالة املبينة يف املادة السابقة تقرر احملكمة اجراء احملاكمة غيابيا.  -1
 
 يتلو الكاتب قرار االحالة وسند تبليغ قرار املهل واحملاضر املثبتة لنشره وتعليقه  -2

 القوال النائب العام هبذا الصدد وتقضي يف الدعوى.  مث تستمع احملكمه
 اذا كانت التحقيقات اجلارية غري موافقة للقانون اعلنت احملكمة بطالهنا وامرت  -3

 بتجديدها ابتداء من املعاملة االوىل املخالفة للقانون. 
  اما اذا كانت التحقيقات موافقة للقانون نظرت احملكمة يف التهم املوجهة اىل -4

 املتهم ويف دعوى التعويضات الشخصية. 
  328املادة 

 اذا حكم على املتهم الفار ختضع امواله ،اعتبارا من صريورة احلكم نافذا ، لالصول 
 املتبعة يف ادارة اموال الغائب وال تسلم هذه االموال اليه او اىل مستحقيها من بعده 

 اال عند سقوط احلكم الغيايب. 



  329املادة 
 تعلن خالصة احلكم الصادر على املتهم خالل مثانية ايام من تاريخ صدور احلكم مبعرفة 

 النائب العام وذلك بنشر خالصةاحلكم يف اجلريدة الرمسية ويف احدى الصحف احمللية 
 وبتعليقها على باب سكن املتهم االخري ويف ساحة بلدته وعلى باب قاعة حمكمة اجلنايات 

  السجل العقاري املختص واىل رئيس ادارة امالك الدولة. وتبلغ ايضا اىل امني
  330املادة 

 يصبح احلكم نافذا من اليوم التايل لنشره يف اجلريدة الرمسية. 
  331املادة 

 اليسوغ ان يكون غياب احد املتهمني حبد ذاته سببا الرجاء احملاكمة او تأخري النظر  -1
 يف الدعوى حبق رفاقه من املتهمني. 

 للمحكمة ان تقرر بعد حماكمة املتهمني احلاضرين تسليم املواد اجلرمية احملفوظة يف  -2
 مستودع اال مانات اذا طلبها اصحاهبا او مستحقوها وميكنها ان تقرر تسليمها بشرط 

 اعادهتا اىل احملكمة عند طلبها. 
 اوصافها ددها و وجيب علىالكاتب قبل تسليم هذه املواد ان ينظم هبا حمضرا يبني فيه ع -3

 . 204وان امهل ذلك عوقب بالغرامة املنصوص عليها يف املادة 
  332املادة 

 يف مدة وجود اموال املتهم الغائب حتت يد احلكومة تعطى زوجته واوالده ووالداه ومن 
 يعوهلم شرعا نفقة شهرية من واردات امالكه تعينها احملكمة املدنية العائد اليها اال 

 للمدعي الشخصي ان يستصدر من احملكمة ذاهتا قرا را باستيفاء مقدار مؤقت  مر. كما جيوز
 من التعويضات احملكوم له هبا يف مقابل كفالة او بدوهنا. 

  333املادة 
 اذا سلم املتهم الغائب نفسه اىل احلكومة او قبض عليه قبل سقوط العقوبة احملكوم هبا 

 اجلارية ، اعتبارا من صدور مذكرة القاء بالتقادم فيعترب احلكم وسائر املعامالت 
 القبض او قرار املهل ، ملغاة حكما ، وتعاد احملاكمة وفقا لالصول العادية. 

  334املادة 
 اذا مل ميكن يف احلالة املبينة يف املادةالسابقة مساع بعض الشهود امام احملكمة 

 وبة شركاء املتهم يف فيتلى يف اجللسة ماهو مدون يف اوراق الدعوى من اقواهلم واج
 اجلرمية. ويتلى ايضا مايراه الرئيس من تلك االوراق مساعدا على ظهور احلقيقة. 



  335املادة 
 اذا مل حيكم على املتهم الغائب بعد استالمه وحماكمته جمددا فيسوغ للمحكمة ان تعفيه 
 منةنفقات احملاكمة الغيابية كما يسوغ هلا ان تقرر نشر القرار الصادر ملصلحته بالطرق 

 . 329املبينة يف املادة 
  336املادة 

 تقبل الطعن بطريق النقض: 
 االحكام الصادرة بالدرجةاالخرية يف اجلنايات واجلنح واملخالفات مامل ينص القانون   
 على خالف ذلك.   

  337املادة 
 الجيوز الطعن بطريق النقض يف االحكام الصادرة قبل الفصل يف املوضوع اال اذا  -1

 انبىن عليها منع السري يف الدعوى. 
 وال يعترب انفاذ االحكام املذكورة رضوخا هلا.  -2

  338املادة 
 اليقبل الطعن بطريق النقض يف احلكم مادام الطعن فيه بطريق االعرتاض جائزا. 

  339املادة 
 للنيابة العامة واملدعي الشخصي واملسؤول باملال كل فيما خيتص به الطعن بطريق النقض 

 يف احلكم الغيايب الصادر عن حمكمة اجلنايات جبناية 
  340املادة 

 يكون الطعن بالنقض :  -
 من حق احملكوم عليه.  -أ  
 املدنية دون من حق املسؤول باملال واملدعي الشخصي فيما يتعلق بااللتزامات  -ب  
 سواها.   
 من حق النيابة العامة واذا كان احلكم صادرا وجاهيا بعقوبة االعدام وجب عليها  -ج  
 ان تعرض القضية على حمكمة النقض مشفوهة مبذكرة برأيها يف احلكم خالل شهر على   
 االكثر من انقضاء مدة الطعن على الطرفني.   

 حكم االعدام املعروض عليها مبقتضى الفقرة تنظر حمكمة النقض يف ابرام او نقض 
 السابقة. 

  341املادة 



 يقبل الطعن بطريق النقض يف القرارات الصادرة عن قاضي االحالة يف االحوال اآلتية : 
 قرارات التهام اجلنائية ، يقبل الطعن فيها من جانب النيابة العامة واملتهم.  -أ  
 قرارات االحالة امام حماكم اجلنح او املخالفات. يقبل الطعن فيها من جانب  -ب  
 النيابة العامة واملدعى عليه اذا فصلت يف موضوع االختصاص او مبسائل ال متلك حمكمة   
 االساس تعديلها.   
 قرارات منع احملاكمة. يقبل الطعن فيها من جانب النيابة العامة وبالتبعية من  -ج  
 جانب االدعاء الشخصي ويقبل الطعن فيها من املدعي الشخصي طعنا اصليا اذا قضت بعدم   
 االختصاص او برد الدعوى او اذا ذهل القاضي عن الفصل يف احد اسباب االدعاء.   

  342املادة 
 ال يقبل الطعن بالنقض اال يف االحوال التالية : 

 خمالفة القانون او على خطأ يف تفسريه. اذا كان احلكم املطعون فيه مبنيا على  -1  
 اذا وقع بطالن يف احلكم.  -2  
 اذا وقع يف االجراءات بطالن أثر يف احلكم.  -3  
 الذهول عن الفصل يف احد الطلبات او احلكم مبا جياوز طلب اخلصم.  -4  
 صدور حكمني متناقضني يف الواقعة الواحدة.  -5  
 وجبة او عدم كفايتها او غموضها. خلو احلكم من اسبابه امل -6  

 واالصل اعتبار ان االجراءات قد روعيت اثناء الدعوى ومع هذا فلصاحب الشأن ان يثبت 
 بكافة الطرق ان تلك االجراءات قد امهلت او خولفت وذلك اذا مل تكن مذكورة يف حمضر 

 بات عدم اجللسة وال يف احلكم فاذا ذكر يف احدمها اهنا اتبعت فال جيوز جيوز اث
 اتباعها اال بطريق الطعن بالتزوير. 

  343املادة 
 ميعاد طلب النقض الثون يوما.  -1
 ويبدأ هذا امليعاد يف احلكم الوجاهي من اليوم الذي يلي تاريخ صدوره مبواجهة -2

 الطاعن او تبليغه اليه اذا كان مبثابة الوجاهي. 
 اليوم الذي يلي تاريخ انقضاء ميعاد  ويبدأ يف احلكم الغيايب يف اجلنح واملخالفات من

 االعرتاض. 
 اما قرارات قاضي االحالة فميعاد طلب نقضها ثالثة ايام تبدأ يف حق النيابة العامة  -3

 من اليوم الذي يلي تاريخ صدور القرار، ويف حق املتهم واملدعي الشخصي من اليوم الذي 



 يلي تاريخ التبليغ. 
  344املادة 

 يقدم الطعن باستدعاء يسجل يف ديوان احملكمةاليت اصدرت احلكم املطعون فيه. ويؤشر  -1
 عليه من قبل رئيس احملكمة والكاتب بتاريخ تسجيله. 

 وجيب ان يكون االستدعاء موقعا من الطاعن بالذات او من وكيله القانوين او املنتدب  -2
 من قبل حمكمة اجلنايات. 

  245املادة 
 تدعاء الطعن يستوجب وقف تنفيذ احلكم املطعون فيه وال يؤثر يف احكام مذكرات تسجيل اس

 التوقيف الصادرة قبله. 
  346املادة 

 اذا مل يكن الطعن مرفوعا من النيابة العامة او من احملكوم عليه بعقوبة مانعة  -1
 ة يف خلزينللحرية او من موظف عام باالضافة اىل وظيفته وجب ععلى الطاعن ان يودع يف ا

 ميعاد الطعن مقدار التأمني املنصوص عليه يف قانون الرسوم والتأمينات القضائية حتت 
 طائلة الرد. 

 يعفى من ايداع التأمني املكلفون بااليداع الذين حصلوا على قرار هبذا االعفاء من  -2
 ائية. جلنة املعونة القضائية وفاقا للقواعد املنصوص عليها يف قانون املعونة القض

  347املادة 
 اليقبل استدعاء الطعن اذا كان الطاعن حمكوما عليه مبوجب احلكم املطعون فيه بعقوبة 

 مانعة للحرية ملدة تزيد على ستة اشهر مامل يكن موقوفا او خملى سبيله بكفالة قبل 
 صدور احلكم او مل يصدر قرار بتوقيفه. 

  248املادة 
 ن يبلغ الطاعن او ممثله وجوب اكمال النواقص الشكلية على رئيس احملكمة مصدرة احلكم ا

 يف امللف خالل ميعاد الطعن وان يأخذ توقيعه على ذلك. 
  349املادة 

 على رئيس ديوان احملكمة مصدرة احلكم املطعون فيه ان يبلغ اىل احملكوم عليه  -1
 دم من النيابة بالذات ان كان موقوفا او اىل حمل اقامته صورة عن استدعاء الطعن املق

 العامة او املدعي الشخصي يف ميعاد مثانية ايام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تسجيل 
 االستدعاء. 



 وحيق للمحكوم عليه خالل مثانية ايام من اليوم الذي يلي التبليغ ان يقدم الئحة -2
 جوابية على اسباب النقض بواسطة ديوان احملكمة مصدرة احلكم املطعون فيه. 

  350املادة 
 عندما تكتمل اضبارة الطعن يرسل رئيس ديوان احملكمة اضبارة النقض وملف الدعوى  -1

 مرفقني جبدول مصدق مبا يتضمناه من االوراق اىل النيابة العامة فرتفعها برمتها اىل 
 النائب العام لدى حمكمة النقض. 

 دى حمكمة النقض اىل تسجل االوراق يف سجلها اخلاص مث يرفعها النائب العام ل -2
 الدائرة اجلزائية مرفقة مبطالبتها يف ميعاد مثانية ايام على االكثر من وصوهلا اىل 

 ديوانه. 
  351املادة 

 تدقق احملكمة اضبارة الطعن فاذا وجدت ان االستدعاءمقدم ممن ليس له حق الطعن او ان 
 رت رد االستدعاء يف الشكل. الشرائط الشكلية ناقصة او مل تكمل يف امليعاد القانوين قر 

 
  352املادة 

 اذا كان االستدعاء مقبوال يف الشكل فال حاجة الصدار قرار خاص بذلك بل تدقق احملكمة 
 يف اسباب النقض وتفصل فيها بالرد او القبول. 

  353املادة 
 على احملكمة اذا كان الطعن واقعا من احملكوم عليه ان تنقض احلكم من تلقاء نفسها اذا 

 تبني هلا مما هو ثابت يف امللف ان احلكم املطعون فيه مشوب باجراء خمالف للنظام 
 العام او ان احملكمة اليت اصدرته مل تكن مشكلة وفقا للقانون او مل تكن خمتصة للفصل 

 صدر بعد احلكم املطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى.  يف الدعوى او اذا
  354املادة 

 اذا ردت مجيع اسباب الطعن ومل جتد احملكمة سببا للنقض من تلقاء نفسها عمال باملادة 
 السابقة ردت استدعاء الطعن يف املوضوع. 

  355املادة 
 ة مبصادرة التأمني اذا كان حتكم احملكم 354و  351يف احلالتني املبينتني يف املادتني 

 و بالرسوم و املصاريف و تأمر باعادة األوراق إىل احملكمة  346قد أودع عمالً باملادة 
 مصدرة احلكم املطعون فيه. 



  356املادة 
 اذا اشتملت أسباب احلكم على اخلطأ يف القانون أو وقع خطأ يف ذكر النص القانوين أو 
 يف وصف اجلرمية أو يف صفة احملكوم عليه أو أي خطأ آخر وكانت العقوبة احملكوم هبا هي 

 املقررة يف القانون للجرمية حبسب الوقائع املثبتة يف احلكم تصحح حمكمة النقض اخلطأ 
 الذي وقع وترد الطعن بالنتيجة. 

  357املادة 
 النائب العام لديها خالل ثالثة  ترسل احملكمة صورة طبق االصل عن احلكم برد الطعن اىل

 ايام من صدوره فيحيلها اىل النائب العام لدى احملكمة اليت اصدرت احلكم املطعون فيه. 
 

  358املادة 
 اذا قبلت احملكمة سببا من اسباب النقض او وجدت سببا له من تلقاء نفسها عمال  -1

  اذا كان قد اودع يف اخلزينة قررت نقض احلكم املطعون فيه وارجاع التامني 353باملادة 
 وامرت باعادة االوراق اىل احملكمة اليت اصدرت احلكم املنقوض لتحكم يف الدعوى من 

 جديد. 
 واذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت احملكمة نقض احلكم املطعون فيه وجب عليها  -2

 ءات اكمة االجرااحلكم يف املوضوع وهلا عند االقتضاء حتديد جلسة لنظره وتتبع يف احمل
 املقررة للجرمية موضوع الطعن. 

  359املادة 
 يعاد التأمني اىل مودعه ولو ذهل احلكم عن النص على االعادة. 

  360املادة 
 الينقض من احلكم اال ماكان متعلقا باالوجه اليت بين عليها النقض ، مامل تكن التجزئة 

 غري ممكنة. 
  361املادة 

 دما من النيابة العامة فال ينقض احلكم اال بالنسبة ملن قدم اذا مل يكن الطعن مق
 الطعن. 

  362املادة 
 اذا كان مقدم الطعن احد احملكوم عليهم وكانت االسباب اليت بين عليها النقض تتصل 

 بغريه من احملكوم عليهم معه يف الدعوى فيحكم بنقض احلكم بالنسبة اليهم ايضا ولو مل 



 يطعنوا فيه. 
  363املادة 

 يرتتب على رد استدعاء الطعن صريورةاحلكم املطعون فيه مربما حبق مقدمه. وال جيوز له 
 بأي حال ان يطعن فيه مرة ثانية. 

  364املادة 
 اذا نقض احلكم بناء على طعن احد اخلصوم غري النيابة العامة فال يضار الطاعن بطعنه. 

  365املادة 
 يتحتم على اجلهة اليت صدر عنها احلكم املنقوض اتباع النقض والعمل به. 

  366املادة 
 اذا تلقى النائب العام امرا خطيا من وزير العدل بعرض اضبارة دعوى على الغرفة  -1

 اجلزائية لوقوع اجراء فيها خمالف للقانون او لصدور حكم او قرار فيها خمالف للقانون. 
 كمة النقض التدقيق يف االجراء او احلكم او القرار املطعون فيه وكان مل يسبق حمل

 فعليه ان يقدم االضبارة اىل الغرفة اجلزائية مرفقة باالمر اخلطي وان يطلب باالستناد 
 اىل االسباب الواردة فيه ابطال االجراء او نقض احلكم او القرار. 

 القرار او ابطلت االجراء  اذا قبلت احملكمة االسباب املذكورة نقضت احلكم او -2
 املطعون فيه. 

 ليس للنقض الصادر عمال هبذه املادة اي اثر اال اذا وقع لصاحل املدعى عليه او  -3
 احملكوم عليه. 

  367املادة 
 جيوز طلب اعادة احملاكمة يف دعاوى اجلناية واجلنحة ايا كانت احملكمة اليت حكمت هبا 

 االحوال التالية: والعقوبة اليت قضت هبا وذلك يف 
 اذا حكم على شخص جبرمية القتل وقامت بعد ذلك ادلة كافية تثبت ان املدعى قتله  -أ   
 هو حي.   
 اذا حكم على شخص جبناية اوجنحة وحكم فيما بعد على شخص آخر باجلرم نفسه وكان  -ب  
 م عليهما. احلكمان الميكن التوفيق بينهما ويتنج عن ذلك مايؤيد براءة احد احملكو   
اذا حكم على شخص وبعد صدور احلكم قضي بالشهادة الكاذبة على من كان قد شهد  -ج  

 عليه 
 باحملاكمة وال تقبل شهادة هذا الشاهد يف احملاكمة اجلديدة  



 اذا وقع او ظهر بعد احلكم حدث جديد او ابرزت مستندات كانت جمهولة حني احملاكمة  -د  
 وكان من شأن ذلك اثبات براءة احملكوم عليه.   

  368املادة 
 يعود طلب اعادة احملاكمة : 

 يف االحوال الثالث االوىل :  -أ  
 لوزير العدل.  -1    
 للمحكوم عليه وملمثله الشرعي اذا كان عدمي االهلية.  -2    
  غيبته حبكم القضاءلزوجه وبنيه وورثته وملن اوصى له اذا كان ميتا او ثبتت  -3    
 ملن عهد اليه احملكوم عليه بطلب االعادة صراحة.  -4    
 يف احلالة الرابعة لوزير العدل وحده.  -ب  

  369املادة 
 حييل وزير العدل طلب االعادة على الغرفة اجلزائية يف حمكمة النقض وال يقرر احالته 

 اذا وجده مبنيا على سبب واه. 
  370املادة 

  يكن احلكم الذي طلبت االعادة من اجله قد نفذ فيتوقف انفاذه حتما من تاريخ اذا مل -1
 احالة وزارة العدل طلب االعادة على حمكمة النقض. 

 واذا كان احملكموم عليه موقوفا جاز وقف انفاذ احلكم بناء على امر وزير العدل اىل  -2
 ان تفصل حمكمة النقض يف طلب اال عادة. 

 مة ان تأمر بوقف التنفيذ يف قراراها القاضي بقبول طلب اعادة واهذه احملك -3
 احملاكمة. 

  371املادة 
 اذا قررت الغرفة اجلزائية يف حمكمة النقض قبول طلب االعادة احالت القضية على حمكمة 

 من درجة احملكمة اليت اصدرت احلكم باالساس. 
  372املادة 

 اذا تعذر الشروع من جديد يف اجراء احملاكمة الشفاهية مبواجهة مجيع ذوي العالقة يف 
 الدعوى اما لوفاةاحملكوم عليهم او جنوهنم او فرارهم او غياهبم كلهم او بعضهم او عدم 

 مسؤوليتهم جزائيا واما لسقوط الدعوى او احلكم بالتقادم ، فبعد ان تتخذ الغرفة 
 النقض قرار بامتناع احملاكمة الشفاهية الحد االسباب املبينة آنفا اجلزائية يف حمكمة 



 تتوىل بنفسها رؤية الدعوى باالساس حبضور املدعني الشخصيني ان وجدوا وحبضور وكالء 
 تعينهم للمحكوم عليهم ان كانوا قد توفوا وتبطل من احلكم او االحكام السابقة ماصدر 

 منها بغري وجه حق وتعيد اىل ذكرى املتوفني شرفهم امللثوم اذا لزم االمر. 
  373املادة 

 اذا كان ابطال احلكم الصادر حبق احد احملكوم عليهم االحياء يؤدي النتفاء كل فعل 
 ميكن عده جرما فال حتال الدعوى على حمكمة اخرى وتكتفي الغرفة اجلزائية بابطال 

 احلكم. 
  374املادة 

 اذا توىف املتهمون او اصبحوا حبالة جنون منذ قرار احملكمة بابطال احلكم الصادر 
 حبقهم قررت الغرفة اجلزائية يف حمكمة النقض بناء على طلب النائب العام الغاء قرارها 

 . 372القاضي باحالة الدعوى على حمكمة اخرى وفصلت فيها وفقا للمادة 
  375املادة 

 عليه تعويضا عن الضرر الذي اصابه من جراء احلكم السابق جاز اذا طلب احملكوم  -1
 للمحكمة ان حتكم له به يف احلكم الصادر بربائته. 

 يعود بعد طلب التعويض ، اذا كان احملكوم عليه ميتا ، لزوجه واصوله وفروعه. وال  -2
  ضرراحيق لغريهم من االقرباء ان يطالبوا بالتعويض مامل يثبت ان احلكم سبب هلم 

 ماديا. 
 جيوز طلب التعويض يف مجيع ادوار اعادة احملاكمة.  -3

  376املادة 
 تتحمل الدولة التعويض احملكوم به ، وهلا ان ترجع به على املدعي الشخصي او  -1

 املخرباو شاهد الزور الذين كانوا السبب يف صدور احلكم بالعقوبة. 
 . حيصل التعويض كالرسوم والنفقات القضائية -2

  377املادة 
 يعجل طالب االعادة رسوم ونفقات الدعوى حىت صدور القرار بقبول طلب االعادة.  -1
 اما الرسوم والنفقات الالحقة فتؤمنها الدوله.  -2
 اذا افضت اعادة احملاكمة بالنتيجة اىل حكم بالعقوبة قضي على احملكوم عليه برسوم  -3

 ونفقات الدعوى. 
 والنفقات على طالب االعادة اذا ظهر غري حمق يف طلبه.  ويقضى هبذه الرسوم -4



  378املادة 
 يعلق احلكم الصادر برباءة احملكوم عليه بنتيجة اعادة احملاكمة على باب دار  -1

 احلكومة او البلدية يف البلدة اليت صدر فيها احلكم االول ويف حمل وقوع اجلرم ويف 
 موطن طاليب االعادة ويف املوطن االخري للمحكوم عليه ان كان ميتا. 

 ينشر حكم الرباءة حتما يف اجلريدة الرمسية وينشر ايضا اذا استدعى ذلك طالب  -2
 االعادة يف مخس صحف خيتارها وتتحمل الدولة نفقات النشر. 

  379املادة 
 يف مجيع دعا وي التزوير وحاملا تربز الورقة املدعى تزويرها اىل قاضي التحقيق او  -1

 احملكمة ينظم الكاتب حمضرا مفصال بظاهر حاهلا يوقعه القاضي أو رئيس احملكمة والكاتب 
 والشخص الذي ابرزها وخصمه يف الدعوى اذا وجد كمايوقع املذكورون كل صفحة من الورقة 

 بديلها وحتفظ يف دائرة التحقيق او قلم احملكمة. نفسها منعا لت
 اذا تعذر على بعض احلاضرين توقيع الورقة واحملضر او استنكفوا عن توقيعها صرح  -2

 بذلك يف احملضر. 
  204اذا مل تراع احكام هذه املادة غرم الكاتب بالغرامة املنصوص عليها يف املادة  -3

  380املادة 
 ى تزويرها من احدى الدوائر الرمسية وقعها املوظف املسؤول عنها اذا جلبت الورقة املدع

  204وفقا للمادة السابقة واال استهدف للغرامة املبينة يف املادة 
  381املادة 

 جيوز االدعاء بتزوير االوراق وان كانت قد اختذت مدارا ملعامالت قضائية او غريها من 
 املعامالت. 

  382املادة 
 او شخص عادي استودع ورقة ادعي تزويرها جمرب على تسليمها اذا كلف  كل موظف رمسي  -1

 ذلك بقرار من احملكمة او قاضي التحقيق مفصل االسباب. 
 واذا رفض ذلك اكره باحلبس.  -2
 يربئ القرار وحمضر التسليم ذمة الشخص املودعة لديه الورقة جتاه ذوي العالقة هبا.  -3
 

  383املادة 
 اد السابقة على االوراق املربزة اىل قاضي التحقيق او احملكمة جتري احكام املو 



 للمقابلة واملطابقة. 
  384املادة 

 جيرب املوظفون الرمسيون على تسليم ما ميكن ان يكون لديهم من االوراق الصاحلة  -1
 يربئ القرار الصادر  -2للمقابلة واملطابقة ويكرهون على ذلك باحلبس اذا لزم االمر. 

 هبذا الشأن وحمضر التسليم ذمة الشخص املودعة لديه الورقة جتاه ذوي العالقة هبا. 
  385املادة 

 مىت لزم جلب سند رمسي ترك للشخص املودع لديه صورة عنه مطابقة له يصدقها رئيس  -1
 احملكمة التابع له هذا الشخص ويشرح الكيفية يف ذيلها. 

 رمسي قامت النسخة لديه مقام االصل اىل حني واذا كانت الورقة مودعة لدى موظف  -2
 اسرتجاعه وميكن هذا املوظف ان يعطي نسخا عن لصورة املصدقة مع الشرح املذيلة به. 

 اما اذا كان السند املطلوب مدرجا يف سجل وال ميكن نزعه منه جاز للمحكمة ان تقرر  -3
 . جلب السجل لديها وان تصرف النظر عن املعاملة املبينة آنفا

  386املادة 
 تصلح االوراق العادية مدارا للمقابلة واملطابقة اذا تصادق عليها اخلصمان.  -1
 واما اذا كان احلائز عليها من غرب املوظفني الرمسيني فال جيرب على تسليمها يف  -2

 احلال وان اعرتف بوجودها لديه وامنا يسوغ للمحقق او للمحكمة بعد جلبه لتسليم الورقة 
 ان سبب امتناعه عن ذلك ان تكرهه باحلبس اذا اتضح هلا ان امتناعه ال يستند اىل او بي

 سبب مقبول. 
  387املادة 

 من استشهد بشأن ورقة مدعى تزويرها يكلف توقيعها اذا ظهر ان له اطالع عليها. 
  388املادة 

  او تبني مناذا ادعى اخلصم احملتج بالتزوير ان مربز السند مزوره او متدخل يف نزويره 
 التحقيقات ان املزور او املتدخل بالتزوير ال يزال حيا وان دعوى التزوير مل تسقط 

 بالتقادم فيصار اىل حتقيق دعوى التزوير جزائيا على الوجه املبني سابقا. 
  389املادة 

 للمحكمة املقامة لديها الدعوى ان تقرر عند االدعاء بالتزوير امامها متابعة النظر  -1
 يف الدعوى او التوقف عنها بعد استطالع رأي النائب العام. 

 اما اذا كانت الدعوى مقتصرة على التعويضات الشخصية فتؤجل احملكمة النظر فيها اىل  -2



 ان حيكم يف دعوى التزوير بصورة اصلية. 
  390املادة 

 اذا ادعى احد اخلصمني اثناء التحقيق او احملاكمة يف الدعوى ان الورقة املربزة مزورة 
 سئل خصمه هل يف نيته استعماهلا. 

  391املادة 
 اذا اجاب اخلصم انه اليروم استعمال الورقة املدعى تزويرها او سكت عن اجلواب  -1

 مثانية ايام فال يؤخذ هبا يف الدعوى. 
 باالجياب فيصار اىل رؤية دعوى التزوير الطارئة من ضمن الدعوى اما اذا اجاب  -2

 االصلية. 
  392املادة 

 ميكن للمحكمة يف دعوى التزوير بان تستكتب املدعى عليه او املتهم ، لديها او بواسطة 
 اهل اخلربة فان اىب صرح بذلك يف احملضر. 

  393املادة 
 ، اثناء رؤية الدعوى مايلمع اىل وقوع اذا تبني للمحكمة جزائية كانت ام مدنية  -1

 تزوير ويشري اىل مرتكبه قام رئيس احملكمة او النائب العام لديها باحالة االوراق 
 الالزمة اىل النائب العام التابع له حمل وقوع هذا اجلرم او حمل وجود فاعله. 

 عى عليه ان لرئيس احملكمة او النائب العام لديها ان يصدر مذكرة توقيف حبق املد -2
 كان حاضرا يف الدعوى. 

  394املادة 
 اذا تني ان االسناد الرمسية مزورة بكاملها او ببعض مندرجاهتا قضت احملكمة اليت  -1

 ترى دعوى التزوير بابطال مفعول السند او اعادته اىل حاله االصلية بشطب ماأضيف اليه 
 او اثبات ماحذف منه. 

 عن حكم احملكمة. ويسطر يف ذيل السند خالصة  -2
 تعاد االوراق اليت اختذت مدارا للمقابلة واملطابقة اىل مصادرها او اىل االشخاص  -3

 . 204الذين قدموها واال استهدف الكاتب للغرامة املنصوص عليها يف املادة 
  395املادة 

 جتري التحقيقات بدعاوى التزوير وفقا لالصول املتبعة يف سائر اجلرائم.  -1
 لرئيس حمكمة اجلنايات والنائب العام ومعاونيه وقضاة التحقيق وقضاة الصلح  حيق -2



 عالوة على الصالحيات اليت يتمتعون هبا ان يدخلوا مساكن االشخاص املظنون فيهم اهنم 
 يقلدون خوامت الدولة الرمسية ويزّورون مسكوكاهتا واوراقها النقدية وطوابعها 

 االمريية او يدخلون مثل هذه االشياء املقلدة او املزورة اىل االراضي السورية او 
 يتوسطون يف تداوهلا حىت ولو كانت مساكن هؤالء االشخاص خارجة عن منطقة املوظفني 

 املذكورين. 
  672و  671جتري احكام الفقرة السابقة يف تعقب اجلرائم املصوص عليها يف املادتني  -3

 العقوبات. م  من قانون
  396املادة 

 اذا بدر من احد احلاضرين اثناء انعقاد احملكمة يف جلسة علنية او اثناء اجراء -1
 حتقيقا ت يف حمل ما على مرأى من اجلمهور عالمة استحسان او استهجان او حركة ضوضاء 

 بأية صورة كانت امر رئيس احملكمة او احملقق بطرده. 
 فاذا اىب االذعان او عاد بعد طرده امر القاضي بتوقيفه وارساله مع االمر الصادر  -2

 هبذا الشأن اىل حمل التوقيف فيبقى موقوفا اربعا وعشرين ساعة على االكثر. 
  397املادة 

 اذا ختلل الضوضاء اهانة او اعتداء آخر يستلزم عقوبة تكديرية او جنحية اثناء  -1
 كمة حتقيقا يف احلال وقضت بالعقوبة اليت يستوجبها الفعل قانونا. احملاكمة اجرت احمل

 خيضع حكمها هذا لطرق املراجعة اليت ختضع هلا االحكام الصادرة عنها.  -2
  398املادة 

 اذا كان اجلرم الواقع جناية نظم رئيس احملكمة حمضرا بالواقع وامر بتوقيف املدعى 
 جراء املقتضى. عليه واحالته على النائب العام ال

  399املادة 
 اذا اقتضت الدعوى مساع افادة رئيس اجلمهورية انتقل احملقق او رئيس احملكمة او 

 القاضي الذي يعينه رئيس احملكمة مع الكاتب واستمع الفادته مبوجب حمضر ينظمه بوجه 
 االصول ويضمه اىل اوراق الدعوى. 

  400املادة 
 كرات الدعوة بواسطة وزارة اخلارجية. يبلغ رجال السلك الديبلوماسي مذ 

  401املادة 
 اذا كان الشخص املدعو لدى القضاء منتظما يف اجليش او يف البحرية بلغ مذكرة الدعوة 



 بواسطة رئيس فرقته 
  402املادة 

 فيما عدا الرجال الرمسيني املذكورين يف املواد السابقة يدعى مجيع الشهود ايا كانوا 
 ويستمع الفاداهتم لدى القضاء وفقا لالصول املتعلقة بسماع الشهود من هذا القانون. 

  403املادة 
 اذا قبض على حمكوم عليه بعد فراره وانكر هويته عاد اىل احملكمة اليت حكمت عليه  -1

 اوال. 
 بعد ان تتثبت احملكمة من هوية احملكوم عليه الفار تقضي بالعقوبة االضافية  -2
 رتتبة قانونا على فراره. امل
 جيري حكم هذه املادة على احملكوم عليه باالبعاد او باالخراج من البالد اذا عاد  -3

 اليها وقبض عليه فيها. 
  404املادة 

 تصدر احملكمة حكمها باثبات هوية الفار وبفرض العقوبة االضافية بعد مساع من يقتضي من 
 واجهته يف جلسة علنية واال كان احلكم باطال. شهود النائب العام واملقبوض عليه مب

  405املادة 
 اذا فقدت اصول االحكام الصادرة يف دعاوى اجلناية واجلنحة او االوراق املتعلقة 

 بتحقيقات او حماكمات مل تقرتن بنتيجة بعد اواذا اتلفت باحلريق او السيل او باسباب 
 القواعد املنصوص عليها يف املواد غري عادية او سرقت وتعذرت اعادة تنظيمها طبقت 

 التالية. 
  406املادة 

 اذا وجدت خالصة احلكم او نسخته املصدقة بصورة قانونية اعتربت مبثابةاصل احلكم -1
 وحفظت يف مكانه. 

 اذا كانت اخلالصة او النسخة املذكورة يف الفقرة السابقة موجودة لدى شخص عادي او  -2
 ة اليت اصدرت احلكم بتسليمها اىل قلم هذه احملكمة ، فان موظف رمسي امر رئيس احملكم

 اىب اكرهه باحلبس على التسليم. 
 وميكن الشخص او املوظف املوجود لديه خالصة او نسخة مصدقة عن احلكم املتلف او  -3

 املسروق او املفقود ان ياخذ عند تسليممها صورة جمانية عنها. 
 يربيء االمر بتسليم اخلالصة او النسخة ذمة الشخص املوجودة لديه جتاه ذوي العالقة  -4



 هبا. 
  407املادة 

 اذا فقد اصل احلكم ومل يعثر على صورة مصدقة عنه وامنا عثر على قرار الظن  -1
 واالهتام فيصار اىل اجراء حماكمة واصدار حكم جديد. 

 وان مل يكن مثة قرار ظن او اهتام او مل يعثر عليها فتعاد املعامالت ابتداء من  -2
 القسم املفقود من االوراق. 

  408املادة 
 حيل اخلالف على االختصاص بطريق تعيني املرجع اذا وقعت جرمية وشرعت يف رؤيتها  -1

 لكل منهما او اذا  حمكمتان او باشر حتقيقها قاضيا حتقيق باعتبار ان اجلرمية عائدة
 قرر كل من قاضي التحقيق او احملكمتني عدم اختصاصه لتحقيقها او رؤيتها او قررت حمكمة 
 عدم اختصاصها لرؤية دعوى احاهلا عليها قاضي التحقيق او قاضي االحالة ونشأ عما ذكر 

 ية ضخالف على االختصاص وقف سري العدالة من جراء انربام القرارين املتناقضني يف الق
 نفسها. 

 جيري حكم هذه املادة اذا وقع اخلالف بني حمكمة عادية وحمكمة استثنائية او بني  -2
 حمكمتني استثنائيتني او بني قضاة التحقيق لديها. 

  409املادة 
 جيوز للنائب العام واملدعي الشخصي واملدعىعليه ان يطلبوا تعيني املرجع باستدعاء  -1

 ائية يف مكمة النقض. يقدمونه اىل الغرفة اجلز 
 اما اذا كان الطلب يتعلق خبالف على االختصاص بني حمكمتني او قاضيني تابعني  -2

 حملكمة استئنافية واحدة فيقدم الطلب اىل هذه احملكمة. 
  410املادة 

 اذا ورد طلب تعيني املرجع من املدعي الشخصي او املدعى عليه امر رئيس حمكمة النقض او 
 بالغ صورته اىل اخلصم وبايداع النائب العام لدى كل من املرحعني االستئناف با

 القضائيني الواقع بينهما اخلالف نسخة عنه البداء رأيه فيه وارسال اوراق الدعوى. 
  411املادة 

 جيب على املدعي الشخصي او املدعى عليه اجلواب على طلب تعيني املرجع املبلغ اليه 
 يه يف ميعاد مثانية ايام على االكثر من تاريخ التبليغ. وعلى النائب العام ابداء رأ

  412املادة 



 اذا كان اخلالف واقعا بني حمكمتني قررت كل منهما اختصاصها لرؤية الدعوى وجب  -1
 عليهما التوقف عن اصدار احلكم مبجرد اطالعهما على طلب تعيني املرجع حلل اخلالف 

 بينهما. 
 ويتوقف قاضي االحالة يف مثل هذه احلال عن اصدار قراره وانفاذه.  -2
 اما التدابري املؤقتة والتحقيقات فيمكن متابعتها بانتظار صدور القرار بتعيني  -3

 املرجع. 
  413املادة 

 تنظر حمكمة النقض يف طلب تعيني املرجع بعد استطالع رأي النائب العام لديها وتعني  -1
 اي املرجعني القضائيني هو الصاحل لتحقيق الدعوى او رؤيتها وتقضي بصحة يف قرارها 

 املعامالت اليت اجرهتا احملكمة او احملقق الذي قررت عدم اختصاصه. 
 وتنظر حمكمة االستئناف يف الطلب املرفوع اليها وفق االصول املذكورة يف غرفة  -2

 املذاكرة وال يقبل قرارها اية مراجعة سوى النقض. 
  414املادة 

 اذا مل يكن املدعي الشخصي او املدعى عليه حمقا يف طلبه تعيني املرجع جاز للمحكمة ان 
 تقضي عليه بغرامة مئة لرية سورية وبتعويض للخصم عند االقتضاء. 

  415املادة 
 للغرفة اجلزائية يف حمكمة النقض ان تقرر يف دعوى اجلناية واجلنحة واملخالفة بناء  -1

 على طلب النائب العام لديها نقل الدعوى اىل قاضي حتقيق آخر او اىل حمكمة اخرى من 
 درجة احملكمة العائدة اليها رؤية الدعوى يف احدى احلالتني اآلتيتني : 

 اقتضاء احملافظة على االمن العام وذلك عندما يكون حتقيق الدعوى او رؤيتها يف  -أ  
 مة من شأنه االخالل باالمن العام. منطقة قاضي التحقيق او احملك  
 وجود االرتياب املشروع وذلك عندما تثري وقائع احلال الشبهة يف نزاهة احملكمة.  -ب  
 وميكن ايضا نقل الدعوى بناء على طلب املدعى عليه او املدعي الشخصي لالرتياب  -2

 املشروع. 
  416املادة 

 لدى حمكمة او قاضي حتقيق فليس له ان  اذا مثل املدعي الشخصي او املدعى عليه برضاه
 يستدعي نقل الدعوى اال اذا كانت االسباب املوجبة لالرتياب املشروع قد ظهرت فيما 

 بعد. 



  417املادة 
 للنائب العام ان يطلب رأسا اىل حمكمة النقض نقل الدعوى لالرتياب املشروع من  -1

 احملكمة القائم لديها. 
 اما طلب نقل الدعوى حمافظة على االمن العام فعليه ان يقدمها اىل وزير العدل  -2

 مشفوعا باالسباب املوجبة له. ويقرر الوزير احالة الطلب على حمكمة النقض اذا اقتضت 
 احلال. 
  418املادة 

 تنظر حمكمة النقض يف طلب نقل الدعوى فان قررت نقلها قضت يف القرار نفسه بصحة  -1
 ملعامالت اليت اجرهتا احملكمة او قاضي التحقيق الذي قرر نقل الدعوى من لدنه. ا
 . 414اذا قضت حمكمة النقض برد الطلب حكمت بالغرامة والتعويض املبني يف املادة -2

  419املادة 
 اذا كان طلب نقل الدعوى مبنيا على سبب االرتياب  412و 411و 410جتري احكام املواد 

 املشروع. 
  420ادة امل

 المينع رد طلب نقل الدعوى من تقدمي طلب جديد بنقلها باالستناد اىل اسباب جديدة ظهرت 
 بعد قرار الرد. 

  421املادة 
 تنظم السجون وحمال التوقيف مبرسوم يتخذ يف جملس الوزراء. 

  422املادة 
 ة زائية مر يتفقد قاضي التحقيق وقاضي الصلح مرة واحدة يف الشهر ورؤساء احملاكم اجل

 واحدة كل ثالثة اشهرعلى االقل االشخاص املوجودين يف حمال التوقيف والسجون. 
  423املادة 

 لرؤساء احملاكم اجلزائية وقضاة التحقيق وقضاة الصلح ان يأمروا حراس حمال التوقيف 
 والسجون باجراء التدابري اليت يقتضيها التحقيق واحملاكمة. 

  424املادة 
 م بتوقيف احد الناس يف امكنة غري اليت اعدهتا احلكومة للحبس والتوقيف على كل من عل

 ان خيرب بذلك النائب العام او قاضي التحقيق او قاضي الصلح. 
  425املادة 



 عندما يبلغ املوظفون املذكورون يف املادة السابقة مثل هذا اخلرب عليهم ان يتوجهوا -1
 يف احلال اىل احملل احلاصل فيه التوقيف وان يطلقوا سراح من كان موقوفا بصورة غري 

 قانونية. 
 واذا تبني هلم سبب قانوين موجب للتوقيف ارسلوا املوقوف يف احلال اىل النائب  -2

 العام او قاضي الصلح العائد اليه االمر. 
 وعليهم ان ينظموا حمضرا بالواقع..  -3
 ا العمل مبا تقدم عدوا شركاء يف جرمية حجز احلرية الشخصية وجرت واذا امهلو  -4

 املالحقة حبقهم هبذه الصفة. 
  426املادة 

 من قانون العقوبات وفقا  159و  158جتري اعادة االعتبار املنصوص عليها يف املادتني 
 لالصول التالية : 

  427املادة 
 االحالة ويعني فيه ايا من املادتني  يقدم احملكوم عليه طلب اعادة اعتباره اىل قاضي

 املذكورتني من قانون العقوبات تنطبق حاله عليها. 
  428املادة 

 يدرس قاضي االحالة الطلب ويتحقق من استيفاء الطالب الشروط املقتضاة مث حييل االوراق 
 اىل النائب العام البداء مطالبته. 

  429املادة 
 من قانون العقوبات  159نطبق عليه احكام املادة اذا كانت اعادة االعتبار مما ت -1

 وكانت شروطها متوافرة كلها اصدر قاضي االحالة قراره بقبول الطلب. 
 يرسل القاضي صورة مصدقة عن قراره اىل النائب العام فيودعها احملكمة اليت حكمت  -2

 حكام. على املستدعي بالدرجة االخرية لتشرح الكيفية على هامش حكمها يف سجل اال
  430املادة 

 من قانون العقوبات  185اذا كانت اعادة االعتبار مما تنطبق عليه احكام املادة  -1
 ابدى قاضي االحالة رأيه يف الطلب وارسل االوراق بواسطة النيابة العامة اىل احملكمة 

 اليت حكمت على املستدعي بالدرجة االخرية. 
 ار بقبول الطلب او برفضه بعد اخذ مطالبة ويعود هلذه احملكمة امر اصدار القر  -2

 النيابة العامة. 



  431املادة 
 اذا قررت احملكمة قبول الطلب امرت يف القرار نفسه بشرح الكيفية على هامش احلكم 

 االول يف سجل االحكام. 
  432املادة 

 اذا رد طلب اعادة االعتبار فال يسوغ جتديده قبل مضي سنة عليه ابتداء من تاريخ تبليغ 
 قرار الرفض. 

  433املادة 
 على النيابة العامة تبليغ القرار الصادر باعادة االعتبار اىل دائرة السجل العديل 

 لشطب احلكم من سجل احملكوم عليه 
  434املادة 

 فاة املدعى عليه او بالعفو العام او بالتقادم. تسقط دعوى احلق العام بو  -1
 وتسقط تبعا لسقوط احلق الشخصي يف االحوال املنصوص عليها يف القانون.  -2

  435املادة 
 تسقط دعوى احلق العام بوفاة املدعى عليه سواء اكان جلهة تطبيق العقوبة االصلية  -1

 او العقوبة االضافية او الفرعية. 
 االشياء املضبوطة من املواد املمنوعة قانونا حبد ذاهتا فال تعاد  اما اذا كانت -2

 اىل ورثة املتوىف. 
 ويبقى للمتضرر اقامة دعوى بالتعويض على ورثة املتوىف لدى احملكمة املدنية.  -3

  436املادة 
 تسقط دعوى احلق العام بالعفو العام.  -1
 وتبقى دعوى التعويض من اختصاص احملكمة الواضعة يدها على دعوى احلق العام حني  -2

 صدور العفو العام. 
  437املادة 

 تسقط دعوى احلق العام ودعوى احلق الشخصي بانقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوع  -1
 اجلناية اذا مل جتر مالحقة بشأهنا خالل تلك املدة. 

 املذكورتان بانقضاء عشر سنوات على املعاملة اال خرية اذا  وتسقط ايضا الدعويان -2
 اقيمت الدعوى واجريت التحقيقات ومل يصدر حكم هبا. 

  438املادة 



 تسقط دعوى احلق العام ودعوى احلق الشخصي يف اجلنحة بانقضاء ثالث سنوات على الوجه 
 املبني يف احلالتني املذكورتني يف املادة السابقة. 

  439املادة 
 تسقط دعوى احلق العام ودعوى احلق الشخصي يف املخالفة بانقضاء سنة كاملة على وقوعها 

 . 437على الوجه املبني يف املادة 
  440املادة 

 وما  161مدة التقادم يف العقوبات احملكوم هبا من اي نوع كانت هي املبينه يف املادة 
 ت. من قانون العقوبا 167يليها حىت املادة 

  441املادة 
 اذا حكم على شخص بالوجه الغيايب وسقطت بالتقادم العقوبة احملكوم هبا عليه فال يسوغ 

 له يف مطلق االحوال ان يطلب من احملكمة ابطال حماكمته الغيابية ورؤية الدعوى حبقه 
 جمددا. 
  442املادة 

 كام املنصوص عليه لالحتسقط التعويضات احملكوم هبا يف الدعاوى اجلزائية بالتقادم  -1
 املدنية. 

 اما الرسوم والنفقات احملكوم هبا ملصلحة اخلزينة فتسقط بالتقادم املتعلق  -2
 باألموال االمريية. ويوقف التقادم بشأهنا وجود احملكوم عليه يف السجن انفاذا ألي 

 حكم. 
  443املادة 

 دة يف القوانني اخلاصة ببعض ال حتول املواد السابقة دون مراعاة احكام التقادم الوار 
 اجلنح واملخالفات. 

  444املادة 
 يقوم بانفاذ االحكام اجلزائية اليت اكتسبت قوة القضية املقضية النائب العام لدى  -1

 احملكمة اليت اصدرت احلكم. 
 ويقوم قاضي الصلح مقام النائب العام بانفاذ االحكام يف املراكز اليت ال يوجد  -2

 عامة. فيها نيابة 
  445املادة 

 ميكن التوسل باحلبس االكراهي وفقا لقانون االجراء النفاذ االلزامات املدنية  -1



 احملكوم هبا غري النشر ورد املال. 
 عند احلكم على عدة اشخاص بالتضامن فيما بينهم ينفذ احلكم باحلبس االكراهي على كل  -2

 منهم بقدر نصيبه منه. 
 يوقف احملبوسون اكراهيا يف امكنة خاصة.  -3

  446املادة 
 من قانون العقوبات يف انفاذ االحكام  166و64و62و55و54و53جتري احكام املواد 

 اجلزائية. 
  447املادة 

 جيب على احملكوم عليه بالرسوم وبالنفقات القضائية ان يدفعها اىل صندوق املال يف مدة 
 عشرة ايام من تاريخ انذاره بعد اكتساب احلكم قوة القضية املقضية واال قرر النائب 

 العام او قاضي الصلح العائد اليه االمر حبسه مدة اربع وعشرين ساعة عن كل لريتني 
 سوريتني وال جيوز ان جتاوز مدة احلبس ستة اشهر. 

  448املادة 
 من قانون العقوبات على  535يف املادة يطبق النائب العام قاعدة التقسيط املبينة 

 الرسوم والنفقات القضائية. 
  449املادة 

 يؤمن انفاذ عقوبة احلبس بطريقة التكليف اخلطي للدرك او الشرطة. 
  450املادة 

 ان مدة احلبس اليت يقضيها احملكوم عليه استبداال للغرامة والرسوم والنفقات القضائية 
 به للخزينة.  تالشي الدين احملكوم عليه

  451املادة 
 اذا حبس احملكوم عليه ايفاء للغرامة و الرسوم القضائية واظهر رغبته وهو يف السجن يف 

 ان يفي دينه جتاه الدولة امر النائب العام او من يقوم مقامه باخراجه من السجن 
 ا يف واحضاره اليه لدفع االمواال املرتتبة بعد حسم مايوازي منها املدة اليت قضاه

 احلبس. 
  452املادة 

 اذا ادى احملكوم عليه لدى توقيفه املبلغ املطلوب منه بكامله اخلي سبيله يف احلال 
 واصبح القرار بابدال الغرامة والرسوم والنفقات القضائية باحلبس الغيا. 



  453املادة 
 حبال غيبة احملكوم عليه او قصره حتصل الغرامة والرسوم والنفقات القضائية مبعرفة  -1

 وزير املالية كما حتصل االموال االمريية. 
 وحتصل بالطريقة نفسها الرسوم والنفقات القضائية يف حال وفاة احملكوم عليه.  -2

  454املادة 
 نة العفو وموافقة رئيس الدولة. الينفذ احلكم باالعدام اال بعد استطالع رأي جل -1
 يشنق احملكوم عليه باالعدام داخل بناية السجن او يف حمل آخر يعينه املرسوم  -2

 القاضي بانفاذ العقوبة. 
 حيظر انفاذ االعدام ايام اجلمع واالعياد الوطنية او الدينية.  -3
 يؤجل انفاذ االحكام باحلامل اىل ان تضع محلها.  -4

  455املادة 
 جيري انفاذ احلكم باالعدام حبضور االشخاص اآليت ذكرهم :  -1
 رئيس اهليئة اليت اصدرت احلكم ويف حال تعذر حضوره قاض خيتاره الرئيس االول.  -أ  
 النائب العام او احد معاونيه.  -ب  
 رئيس احملكمة البدائية التابع هلا مكان التنفيذ.  -ج  
 كم. كاتب احملكمة اليت اصدرت احل  -د  
 حمامي احملكوم عليه.  -ن  
 احد رجال الدين من الطائفة اليت ينتمي اليها احملكوم عليه.  -و  
 مدير السجن  -ز  
 ضابط الشرطة او قائد الدرك التابع له مكان التنفيذ  -ح  
 طبيب السجن او الطبيب الشرعي يف املنطقة.  -ط  
 وجيري انفاذ احلكم حبضور االشخاص املذكورين اعاله دون سواهم اذا حصل التنفيذ  -2

 داخل بناية السجن. 
  456املادة 

 يسأل القاضي البدائي احملكوم عليه اذا كان له مايريد بيانه قبل انفاذ احلكم به. 
 فيدون اقواله مبعاونة الكاتب يف حمضر خاص. 

  457املادة 
 مة اجلنايات حمضرابانفاذ االعدام يوقعه من رئيس اهليئة اليت اصدرت ينظم كاتب حمك-1



 احلكم او نائبه والنائب العام او معاونه وكاتب احملكمة وتعلق نسخة من احملضر فور 
 تنظيمه يف احملل الذي اجري فيه التنفيذ وتبقى معلقة مدة اربع وعشرين ساعة. 

 ينسخ الكاتب حمضر انفاذ احلكم يف ذيل االصل احملفوظ يف احملكمة.  -2
 . 204اذا مل يراع الكاتب هذه املادة استهدف للغرامة املنصوص عليها يف املادة  -3

  458املادة 
 حيظر نشر اي بيان يف الصحف يتعلق بالتنفيذ عدا احملضر املبني يف املادة السابقة.  -1
 
 ام هذه املادة يستهدف مرتكبها للعقوبة املنصوص عليها يف املادة كل خمالفة ألحك  -2

 من قانون العقوبات.  410
  459املادة 

 تنظر يف مجيع طلبات العفو اخلاص وفقا لالصول اآليت بياهنا جلنة مؤلفة من مخسة قضاة 
 يف املرتبة االوىل احدهم الرئيس يعينون مجيعهم مبرسوم. 

  460املادة 
 العفو اىل رئيس الدولة مباشرة او بواسطة وزير العدل مبوجب استدعاء  يرفع طلب -1

 يوقعه احملكوم عليه او وكيله او احد افراد اسرته. 
 ويعفى االستدعاء من الطوابع والرسوم.  -2

  461املادة 
 عند صدور حكم االعدام حييل وزير العدل اوراق الدعوى حاال على جلنة العفو مرفقة 

 ب العام لدى احملكمة اليت اصدرت احلكم فتنظر فيها وتبدي رأيها يف بتقرير النائ
 اقتضاء انفاذ عقوبة االعدام او ابداهلا بغريها وذلك خالل مخسة ايام على االكثر. 

  462املادة 
 فيما خال احلكم باالعدام اليعرض طلب العفو على اللجنة اذا ابدى النائب العام رأيه 

 دولة بعرض الطلب على اللجنة. برده مامل يأمر رئيس ال
  463املادة 

 يضع رئيس اللجنة او من ينيبه عنه من اعضائها تقريرا موجزا عن وقائع القضية واالدلة 
 املسند احلكم اليها وعن اسباب طلب العفو او االسباب املوجبة النفاذ عقوبة االعدام 

 او إلبداهلا بغريها. 
  464املادة 



 بيان مقررها واطالعها على االوراق ، يف التهمة واالدلة اليت تنظر اللجنة بعد مساع 
 قامت عليها ويف اسباب طلب العفو او مقتضيات انفاذ عقوبة االعدام او ابداهلا بغريها. 

 وتبدي رأيها سرا باالمجاع او باالغلبية يف قبول طلب العفو او رده ويف وجوب انفاذ 
 عقوبة االعدام او ابداهلا بغريها وذلك مبوجب تقرير ترفعه اىل وزير العدل. 

  465املادة 
 ميكن للجنة ان تنعقد من الرئيس وعضوين من اعضائها يف طلبات العفو عن االحكام 

 الصادرة يف دعاوى اجلنحة. 
  466املادة 

 يتوقف عند طلب العفو انفاذ احلكم اذا قضي بالغرامة او باحلبس اقل من سنة ومل يكن 
 احملكوم عليه موقوفا وذلك بناء على اشعار يرسله رئيس اللجنة اىل النائب العام بورود 

 طلب العفو عليها. 
  467املادة 

  ميكن احملكوم اذا رد رئيس الدولة طلب العفوبعد ان تكون اللجنة قد نظرت فيه فال -1
 عليه باالشغال الشاقة املؤبدة او ملدة عشر سنوات فأكثر ان جيدد طلب العفو قبل 
 انقضاء ثالث سنوات يف احلال االوىل وسنتني يف احلال الثانية على ابالغه قرار الرد. 

 وال جيوز للمحكوم عليه التماس العفو ثانية اذا قضى احلكم بالغرامة او باحلبس سنة  -2
 ا دون وال حيول ذلك دون استعمال رئيس الدولة حقه يف االمر بعرض طلب العفو اجلديد فم

 على اللجنة. 
 ويسوغ للمحكوم عليه جتديد طلب العفو بعد انقضاء سنة يف االحوال االخرى.  -3

  468املادة 
 اذا استجاب رئيس الدولة طلب العفو اصدر مرسوما هبذا الشأن.


