
 

 التحقيق قاضي لدى اإلجراءات مواعيد

 ( 104 المادة) إحضار بمذكرة جلب الذي علیه المدعى استجواب میعاد: ساعة 24

 24( 69 المادة) التحقیق أسئلة على الجواب قبل عنه محام إلحضار علیه المدعى مهلة: ساعة 24

 (75 المادة) الشهود دعوة بمذكرة المحدد الحضور موعد تسبق أن یجب التي المدة:  ساعة

( 140 المادة) والنیابة األطراف إلى النسبیل وتخلیة النهائیة القرارات تبلیغ إجراء میعاد:  ساعة 24 

 (122 المادة) السبیل تخلیة قرارات استئناف میعاد:  ساعة24

 (140 المادة) النهائیة القرارات استئناف میعاد:  ساعة 24 

 للتجدید قابلة خاللها الموقوف علیه بالمدعى االتصال منع التحقیق ضيلقا یحق التي المدة:  أیام 10 

 (72 المادة) واحدة مرة

 (117 المادة) بجنحة الموقوف علیه المدعى سبیل تخلیة بعدها یجب التي المدة:  أیام 5 

 (73 المادة) غیره أو الدعوى سقوط أو االختصاص عدم بدفع الفصل میعاد:  أسبوع 

)  والسجون التوقیف مجال في الموجودین األشخاص التحقیق قاضي لتفقد الدوري المیعاد:  شهر 

 422)المادة

 

 

 االحالة قاضي لدى اإلجراءات مواعيد

 المادة التحقیق قاضي قرارات استئناف على بناء المنظم العام النائب تقریر في فصله میعاد:  أیام 3

(145) 

 ( 343 المادة)  لإلحالة قاضي بقرارات النقض بطریف الطعن میعاد:  أیام 3 

  432 المادة)  طلبه بتجدید المردود االعتبار إعادة طلب حق میعاد:  واحدة سنة 

 االعتبار إعادة طلب إلمكان الجنائیة العقوبة تنفیذ على انقضاؤها یجب التي المدة:  سنوات سبع

 ( 430 المادة.)  فیه النظر وجواز

 االعتبار إعادة طلب إلمكان الجنحیة العقوبة تنفیذ على انقضائها یجب التي المدة:  سنوات 3 ثالث 

 ( 430المادة.)  فیه النظر وجواز

)  حكمة فیها االعتبار إلعادة الجنحیة العقوبة تنفیذ على انقضاؤها یجب التي المدة:  سنوات سبع

 (429المادة



. )  حكمأ فیها االعتبار إلعادة الجنحیة الغرامة أداء على انقضاؤها یجب التي المدة:  سنوات خمس 

 429) المادة

 

 

 العام النائب لدى اإلجراءات مواعيد

 . المنتهیة التحقیق معامالت في مطالبته إبداء میعاد:  أیام 3

 (136 المادة. )إلیها العائد المحكمة قلم إلى الدعاوى إلرسال مهلة:  یومان( 131 المادة) 

 -122 المادتان) السبیل تخلیة وقرارات النهائیة التحقیق قاضي قرارات استئنافه میعاد:  ساعة 24 

140-) 

 (251 المادة. )والبدائیة الصلحیة األحكام استئنافه میعاد:  أیام 10 

 (54 المادة. ) التحقیق قاضي من یطلبها التي التحقیقیة المعامالت على لالطالع مهله:  ساعة 24 

 أیام الخمسة في تقریره وتنظیم اإلحالة قاضي إلى إرسالها قبل المستأنفة الدعوى لتهیئة مهلة:  أیام 5 

 (144 المادة.  التالیة

 . اإلحالة قاضي من الیه الواردة الدعاوى في تقریره تنظیم میعاد:  أیام 5 

 (343 المادة. ) األحكام في النقض بطریق للطعن مهله:  یوما 30( 158 المادة)

 (343/ 2المادة. ) اإلحالة قاضي قرارات في النقض بطریق للطعن مهله:  أیام 3 

 في رأیه إبداء مع النقض محكمة على اإلعدام بعقوبة وجاهیة الصادر الحكم عرضه میعاد:  شهر

 (340 المادة. الحكم

 (411) المادة. المرجع تعیین طلب في رأیه إبداء میعاد:  أیام 8 

 ( 149)  االرتیاب بسبب أخرى إلى محكمة من الدعوى نقل طلب في رأیه إبداء میعاد:  أیام 8 

 إذا فورا وإعالمها.  الوظیفة عن ناشئ غیر جرمأ ارتكب الذي الموظف إدارة إعالم میعاد ساعة 24 

 ( التأدیب مجلس قانون من 34.33)  المادة الوظیفة عن ناشئة الجرم كان

 المادة. )  المطالبة مع النقض محكمة إلى األوراق النقض محكمة لدى العام النائب رفع میعاد: أیام 8 

350 ) 

 

 

 محكمة صلح الجزاء لدى اإلجراءات مواعيد



 إلى الموجهة الدعوة بمذكرات المحددة المحاكمة جلسة موعد تسبق أن یجب التي المدة: ساعة 24 

 (217) المستعجلة األحوال في المیعاد اختصار ویجوز المسافة مهلة إلیها یضاف األطراف

 ( 226)  الموجزة لالصول الخاضعة بالمخالفات الحكم میعاد:  أیام 10

 أحكام تطبق( 422) والسجون التوقیف محال في الموجودین األشخاص لتفقد الدوري المیعاد:  شهر 

 مع البدائیة بالمحاكم الخاص الباب في علیها المنصوص اإلجراءات مواعید الصلحیة المحاكم أمام

 (216) األحكام بعض مراعاة

 

 

 بداية الجزاء محكمة لدى اإلجراءات مواعيد

 (232) المشهودة الجنح بقضایا الموقوف دعوى تأجیل میعاد:  واحد یوم

 ( 234)  المشهودة الجنح قضایا في الموقوف للظنیین الدفاع مهلة:  أیام 3 

 تضاف الموجهة الدعوة بمذكرات المحدد المحاكمة جلسة موعد تسبق أن یجب التي المدة:  أیام 3 

 ( 186. )  المسافة مهلة إلیها

 ( 122 المادة. )  السبیل تخلیة قرارات استرالف میعاد:  ساعة 24 

 (205) الماة.  المسافة مهلة إلیها تضاف الغیابیة األحكام على االعتراض میعاد:  أیام 5 

 (251. ) المسافة إلیها یضاف النهائیة األحكام اسئناف میعاد:  ایام 10 

.  عدمها أو تزویرها المدعى المبرزة الورقة باستعمال رغبته على للجواب الخصم مهلة:  أیام 8 

(391) 

 الماة. )  والنفقات الرسوم تلزمه ال الحالة هذه وفي الشخصیة دعواه عن الشاكي عودة میعاد:  یومان 

60 ) 

.  االستئناف محكمة إلیداعها العام النائب إلى المستأنفة الدعوى أوراق المحكمة إرسال میعاد: أیام 3 

 253)  المادة) 

 ( 211 المادة.  العامة النیابة إلى باالحكام الجدول إرسال میعاد:  شهر

 (422) المادة.  السجون و التوقیف مجال في الموجودین األشخاص تفقد میعاد:  أشهر ثالثة 

 (343) المادة. األخیرة بالدرجة الصادرة باالحكام النقض بطریق الطعن میعاد:  یوم 30 

 الشخصي المدعي أو العامة النیابة من المقدم الطعن استدعاء عن صورة الظنیین تبلیغ میعاد:  أیام 8 

 349 المادة. 



 النیابة أو الشخصي المدعي من المقدم النقض أسبابا على جوابیة الیخة الظنیین تقدیم میعاد:  أیام 8

 349/ 2المادة.  العامة

 438 المادة.  بالتقادم الجنحة في الشخصي الحق ودعوى العام الحق دعوى سقوط میعاد:  سنوات 3

  1 100 - 99 المادة. بقیمتها أو المضبوطة باألشیاء بالمطالبة الحق سقوط میعاد: سنوات 3

 429 المادة.  بالتقادم المخالفة في الشخصي الحق ودعوى العام الحق دعوى سقوط میعاد:  سنة

 تتجاوز وال سنوات خمس عن تقل ال أن على الجنحیة العقوبات على التقادم مدة:  العقوبة مدة ضعف

  440 المادة.  سنوات عشر

 440 المادة.  أخرى جنحیة عقوبة أیة على التقادم مدة:  سنوات خمس

 التدابیر على التقادم مدة:  سنوات 3 440المادة.  المخالفات عقوبات على التقادم مدة:  سنة 2

 440 المادة.  االحترازیة

 

 . االستئنافية المحكمة لدى االجراءات مواعيد

.  المسافة مهلة إلیها یضاف والصلحیة البدائیة المحاكم عن الصادرة األحكام استئناف میعاد:  أیام 10

 251 المادة

 216 المادة بداللة -  الغیابیة األحكام على االعتراض میعاد:  أیام 5

 343 المادة.  النقض بطریق الطعن میعاد:  یوما 30 

 المدعي من أو العامة النیابة من المقدم الطعن استدعاء عن صورة علیه المحكوم تبلیغ میعاد:  أیام 8 

  المادة.  الشخصي

 2/ 349 المادة.  النقض أسباب على جوابیة الئحة لتقدیم علیه المحكوم مهلة:  أیام 8 349

 

 

 

 الجنايات محكمة لدى االجراءات مواعيد

 المحكمة إلى نفسه المتهم لتسلیم المحاكمة جلسة موعد یسبق أن یجب الذي المیعاد:  واحد یوم

 130) المادة)

 (273 المادة) المحكمة قلم إلى األوراق ورود بعد المتهم استجواب میعاد:  ساعة 24

 األطراف قبل من اسمائهم لتبلیغ الشهود استماع میعاد تسبق أن یجب التي المدة:  ساعة 24 



 المادة)

(282 

 (302 المادة) الدعوة بمذكرة حضوره لعدم تغریمه قرار على الشاهد اعتراض میعاد:  أیام 10

 المادة) جدیدة أیام عشرة إعطاؤه یمكن فارا اعتبر وإال المحكمة إلى المتهم حضور میعاد:  أیام 10 

322) 

 329 المادة.  الفار المتهم بحق الصادر الحكم خالصة نشر میعاد:  أیام 8

 325 المادة.  الغائب المتهم بحق البراءة قرار نشر میعاد:  أیام 8 

 343 المادة.  النقض بطریق الطعن میعاد یوما 30 

.  الشخصي المدعي أو العامة النیابة من المقدم الطعن استدعاء عن صورة المتهم تبلیغ میعاد:  أیام 8 

 المادة

349 

 المدعي أو العامة النیابة من المقدم الطعن أسباب على جوابیة الئحة المتهم تقدیم میعاد:  أیام 8

 2/ 349 المادة.  الشخصي

:  ساعة 42224 المادة.  والسجون التوقیف مجال في الموجودین األشخاص تفقد میعاد:  أشهر 3 

 اإلعدام حكم بإنفاذ المنظم المحضر نسخة تعلیق مدة

 المادة.  بالتقادم الجنایة في الشخصي الحق ودعوى العام الحق دعوى سقوط میعاد:  سنوات 10 

437  

 100/ 99 المادتان.  بقیمتها أو المضبوطة باألشیاء بالمطالبة الحق سقوط میعاد:  سنوات 3

 440 المادة.  المؤبدة الجنائیة والعقوبات اإلعدام عقوبة على التقادم مدة: سنة 25 

 أو سنة عشرین تتجاوز ال إن على المؤقتة الجنائیة العقوبات على التقادم مدة:  العقوبة مدة ضعف 

  440 المادة.  سنوات عشر عن تنقص

  440 المادة.  جنائیة عقوبة أیة على التقادم مدة:  سنوات 10

 440 المادة.  االحترازیة التدابیر على التقادم مدة:  سنوات 3

 

 النقض محكمة لدى اإلجراءات مواعيد

  3/ 343 المادة.  اإلحالة قاضي قرارات في النقض بطریق الطعن میعاد:  أیام 3

 343 المادة.  المحاكم قرارات في النقض بطریق الطعن میعاد:  یوما 30



 إلى إلحالتها لدیها العام النائب إلى الطعن برد الحكم صورة النقض محكمة إرسال میعاد:  أیام 3 

  357 المادة.  المختص المرجع

 41 المادة.  النقض محكمة امام المرجع تعیین طلب على علیه والمدعى المدعي جواب میعاد:  أیام 8

 بسبب أخرى إلى محكمة من الدعوى نقل طلب على علیه والمدعى المدعي جواب میعاد:  أیام 8

 419 المادة.  االرتیاب

 

 العفو لجنة لدى اإلجراءات مواعيد

 461 المادة.  إبدالها أو اإلعدام عقوبة إنفاذ في النظر میعاد:  أیام 5

 المادة.  الخاص العفو لطلب المؤیدة الشاقة باالشغال علیه المحكوم تجدید جواز میعاد:  سنوات 3 

467 

 1 467 المادة.  الخاص العفو لطلب سنوات عشر لمدة علیه المحكوم تجدید جواز میعاد:  سنة 2 

 467 المادة.  الخاص العفو لطلب سنوات عشر من اقل لمدة علیه المحكوم تجدید جواز میعاد:  سنة

 


