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تقـديـم

لقد �أ�صبح الت�شريع يف الع�صر احلديث يحتل
مكانة مرموقة يف �إطار م�صادر القانون ،ف�أغلب
املجتمعات امل��ت��ط��ورة تعتمد عليه ،فهو امل�صدر
الأ�صلي العام للقاعدة القانونية� ،إذ �إن القا�ضي
ي��ت��ع�ين ع��ل��ي��ه �أن ي��ل��ج���أ �إل��ي��ه �أو ًال ل��ل��و���ص��ول �إىل
القاعدة التي حتكم النزاع ،فال ميكنه �أن يعدل
عنه �إىل باقي امل�صادر الأخ��رى �إ ّال يف حالة عدم
وجود قاعدة فيه �أو �إذا �أحال هو على م�صدر �آخر.
ويف امل���ج���ال اجل��ن��ائ��ي ُي��ع��د ال��ت�����ش��ري��ع امل�����ص��در
الوحيد للتجرمي ا�ستناداً �إىل م��ب��د�أ ال�شرعية،
ويف جم���ال الإج�������راءات اجل��زائ��ي��ة ي��وج��د �أي�����ض��اً
مبد�أ ال�شرعية الإجرائية التي تقوم على مبد�أ
اف�ترا���ض ب���راءة املتهم حتى تثبت �إدان��ت��ه بحكم
ق�ضائي وم��ب��د�أ قانونية الإج�����راءات �أي تقييد
ال�سلطات بالنظم والأ�س�س التي ي�ضعها امل�شرع
�أثناء قيامها ب�أعمالها.
10

ومبد�أ ال�شرعية الد�ستورية ال��ذي يوجب
اح��ت�رام احل��ق��وق واحل���ري���ات �أث���ن���اء ت���داول
الدعوى اجلنائية.
ونحن يف معهد دبي الق�ضائي ارت�أينا �أن تكون
لنا ب�صمة م�ؤثرة يف خدمة القانونيني والعدليني
كافة يف الإم��ارات وخارجها فيما يتعلق بالبحث
ال��ق��ان��وين م��ن خ�لال �إع���داد تلك الت�شريعات يف
حلة متميزة وعملية يف الوقت ذاته ،وتعك�س ر�ؤية
املعهد ور�سالته باعتباره مركزاً �إقليمياً للتميز
العديل والقانوين.
وب�سبب احلاجة �إىل وج��ود ه��ذا القانون حتت
�أي���دي الباحثني والقانونيني ب�صفة عامة ر�أى
معهد دب��ي الق�ضائي �إ���ص��دار ه��ذه الطبعة من
القانون.
القاضي د.جمال السميطي

مدير عام املعهد
11
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مقدمة

يعد قانون الإج��راءات اجلزائية االحتادي
رقم  35ل�سنة  1992من القوانني الرئي�سة
التي �صدرت يف الدولة ،حيث �إنه �أول قانون
احتادي ينظم الإجراءات اجلزائية.
وقد �صدر هذا القانون بتاريخ 1992/6/15
( 14ذي احل��ج��ة  )1412ون�شر يف اجل��ري��دة
الر�سمية يف  1992/6 /29يف العدد رقم 239
وبدئ العمل به بتاريخ 1992/6/29م.
و�إذا ك��ان قانون العقوبات هو ذل��ك الفرع
م��ن ال��ق��ان��ون ال���ذي حت��دد ال��دول��ة مبوجبه
ما يعترب جرائم والعقاب ملن يرتكبها ،ف�إن
قانون الإجراءات اجلزائية هو القانون الذي
مب��وج��ب��ه تنظم ال���دول���ة كيفية مبا�شرتها
ل�سلطتها يف العقاب.
فمو�ضوع ه��ذا القانون هو تنظيم �سلطة
الدولة يف العقاب �سواء تعلق ذلك بالهيئات

التي تتوىل الدعوى �أو كيفية �سريها �أمام
هذه الهيئات حتى الو�صول �إىل �صدور حكم
بات يف مو�ضوعها وتنفيذه ،وتنظيم الدعوى
اجل��زائ��ي��ة يت�ضمن مراحلها التح�ضريية
كتحريات ال�شرطة.
ويف �ضوء ما تقدم ف���إن قانون الإج���راءات
اجلزائية هو الذي يحدد الهيئات الق�ضائية
والهيئات الأخ��رى املعاونة لها التي تتوىل
���ض��ب��ط اجل�����رائ�����م وحت��ق��ي��ق��ه��ا و�إث���ب���ات���ه���ا،
وحتريك ومبا�شرة الدعوى والف�صل فيها
وت�شكيل ه��ذه الهيئات واخت�صا�صها .ويف
دولة الإم��ارات العربية املتحدة ف�إن املحاكم
ال��ق�����ض��ائ��ي��ة ه���ي ال��ت��ي ت��ف�����ص��ل يف ال��ق�����ض��اي��ا
اجلنائية ب�أحكام ت�صدرها �سواء بالإدانة �أو
ب��ال�براءة .ول��ك��ن قبل و���ص��ول ال��دع��وى �إىل
املحكمة تتوىل النيابة العامة التحقيق فيها
وتعاونها يف ذلك �أفراد ال�ضبطية الق�ضائية
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وه����م يف م��ع��ظ��م��ه��م م���ن ال�����ش��رط��ة ال��ذي��ن
يقومون ب�إجراء التحريات الالزمة لك�شف
اجل��رائ��م وحت��دي��د مرتكبيها .وب��الإ���ض��اف��ة
�إىل ذلك يحدد هذا القانون الإجراءات التي
يجب اتباعها يف �إث��ب��ات اجل��رائ��م ،وكيفية
�إ�صدار الأحكام وق��وة هذه الأحكام و�آثارها
وطرق الطعن فيها.
وي��ق��ع ال��ق��ان��ون امل�����ش��ار �إل��ي��ه يف  331م��ادة
م���وزع���ة ع��ل��ى خ��م�����س��ة ك��ت��ب وب����اب متهيدي
وذلك على النحو التايل:
الباب التمهيدي :قواعد عامة «املواد. »6 - 1 :
ال��ك��ت��اب الأول :ال���دع���وى �أم������ام امل��ح��اك��م
اجلزائية «املواد.»29 - 7 :
الباب الأول  -الدعوى اجلزائية.
ال��ب��اب ال��ث��اين  -ال��دع��وى املدنية املتعلقة
بالدعوى اجلزائية.
الكتاب الثاين  -ا�ستق�صاء اجلرائم وجمع

الأدلة وحتقيقها «املواد»138 - 30 :
الباب الأول  -جمع الأدلة مبعرفة م�أموري
ال�ضبط الق�ضائي .الباب الثاين  -حتقيق
النيابة ال��ع��ام��ة .ال��ب��اب الثالث  -ا�ستئناف
الأوام������ر وال����ق����رارات ال�������ص���ادرة يف مرحلة
التحقيق.
الكتاب الثالث  -املحاكم «املواد.»271 - 139 :
الباب الأول  -االخت�صا�ص .الباب الثاين
 �إج���راءات املحاكمة .الباب الثالث  -عدم���ص�لاح��ي��ة ال��ق��ا���ض��ي ل��ن��ظ��ر ال���دع���وى ورده
وت��ن��ح��ي��ه .ال���ب���اب ال���راب���ع  -احل��ك��ـ��م .ال��ب��اب
اخلام�س  -البطـالن .الباب ال�ساد�س الطعن
يف الأحكام .الباب ال�سابع قوة الأحكام الباتة.
الكتاب الرابع  -التنفيذ «املواد»319 - 272 :
الباب الأول � -أحكام عامة.
ال��ب��اب ال��ث��اين  -تنفيذ ع��ق��وب��ة الإع�����دام.
ال��ب��اب ال��ث��ال��ث  -تنفيذ ال��ع��ق��وب��ات امل��ق��ي��دة
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للحرية .ال��ب��اب ال��راب��ع  -تنفيذ التدابري.
الباب اخلام�س  -ت�سوية املبالغ املحكوم بها.
ال��ب��اب ال�ساد�س � -سقوط العقوبة مب�ضي
املدة ووفاة املحكوم عليه.
الكتاب اخلام�س � -أحكام متنوعة «امل��واد:
.»331 - 320
ال��ب��اب الأول  -الإ����ش���راف الق�ضائي على
امل��ن�����ش���آت ال��ع��ق��اب��ي��ة .ال���ب���اب ال���ث���اين  -فقد
الأوراق وح�ساب املواعيد.
و�إمتاماً للفائدة ر�أينا �أن ن�ضيف �إىل هذا
ال��ق��ان��ون م��ل��ح��ق��اً ي��ت��ع��ل��ق ب��ب��ع�����ض ال��ق��وان�ين
والقرارات الوزارية ذات ال�صلة.
الدكتور عبد الرازق املوايف عبد اللطيف
�أ�ستاذ القانون اجلنائي امل�شارك باملعهد
16

قانون احتادي رقم  35ل�سنة 1992
ب�إ�صدار قانون الإجراءات اجلزائية

نحن زايد بن �سلطان �آل نهيان رئي�س دولة
الإمارات العربية املتحدة،
بعد االطالع على الد�ستور امل�ؤقت،
وع��ل��ى ال��ق��ان��ون االحت����ادي رق��م ( )1ل�سنة
1972م يف ����ش����أن اخ��ت�����ص��ا���ص��ات ال�������وزارات
و�صالحيات الوزراء والقوانني املعدلة له،
وعلى القانون االحت��ادي رق��م ( )10ل�سنة
1973م يف ���ش���أن املحكمة االحت���ادي���ة العليا
والقوانني املعدلة له،
وعلى القانون االحت��ادي رق��م ( )11ل�سنة
1973م يف �ش�أن تنظيم العالقات الق�ضائية
بني الإمارات الأع�ضاء يف االحتاد،
وع��ل��ى ال��ق��ان��ون االحت����ادي رق��م ( )6ل�سنة
 1978يف �ش�أن �إن�شاء حماكم احتادية ونقل
17

قانون اإلجراءات الجزائية لدولة اإلمارات العربية المتحدة

اخت�صا�صات الهيئات الق�ضائية املحلية يف
بع�ض الإمارات �إليها والقوانني املعدلة له،
وعلى القانون االحت��ادي رق��م ( )17ل�سنة
1978م بتنظيم ح���االت و�إج������راءات الطعن
بالنق�ض �أم����ام امل��ح��ك��م��ة االحت���ادي���ة العليا
والقوانني املعدلة له،
وع��ل��ى ال��ق��ان��ون االحت����ادي رق��م ( )3ل�سنة
 1983يف �ش�أن ال�سلطة الق�ضائية االحتادية
والقوانني املعدلة له،
وع��ل��ى ال��ق��ان��ون االحت����ادي رق��م ( )3ل�سنة
1987م ب�إ�صدار قانون العقوبات،
وعلى القانون االحت��ادي رق��م ( )11ل�سنة
1992م ب����إ����ص���دار ق���ان���ون الإج��������راءات �أم���ام
املحاكم املدنية،
وبناء على ما عر�ضه وزير العدل ،وموافقة
جمل�س ال����وزراء ،وت�صديق املجل�س الأعلى
لالحتاد،
18

�أ�صدرنا القانون الآتي:
املادة الأوىل

يعمل بالقانون املرافق يف �ش�أن الإج��راءات
اجلزائية وتلغى كافة القوانني واملرا�سيم
والأوامر والتدابري والتعليمات املعمول بها
واخلا�صة ب��الإج��راءات اجلزائية ،كما يلغى
كل حكم يخالف �أحكامه.
املادة الثانية

ع��ل��ى ال��������وزراء وال�����س��ل��ط��ات امل��خ��ت�����ص��ة يف
الإم��������ارات ،ك���ل ف��ي��م��ا ي��خ�����ص��ه ،ت��ن��ف��ي��ذ ه��ذا
ال���ق���ان���ون ،وي��ن�����ش��ر يف اجل���ري���دة ال��ر���س��م��ي��ة
ويعمل به بعد ثالثة �أ�شهر من تاريخ ن�شره.
زايد بن �سلطان �آل نهيان
رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة
19
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�صدر عنا يف ق�صر الرئا�سة ب�أبوظبي
بتاريخ  14ذي احلجة 1412هـ
املوافق  15يونيو 1992م
ن�شر يف اجلريدة الر�سمية العدد - 239
اجلزء الع�شرون � - 1992ص 26717
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باب متهيدي
قـواعـد عـامـة
املادة ()1

ا -ت��ط��ب��ق �أح���ك���ام ه����ذا ال���ق���ان���ون يف ���ش���أن
الإجراءات املتعلقة باجلرائم التعزيرية ،كما
تطبق يف �ش�أن الإج����راءات املتعلقة بجرائم
احلدود والق�صا�ص والدية فيما ال يتعار�ض
مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
 -2وت�سري �أحكام هذا القانون على ما مل
يكن قد ف�صل فيه من الدعاوى وما مل يكن
قد مت من الإج��راءات قبل تاريخ العمل به.
وي�ستثنى من ذلك:
�أ -الأحكام املعدلة لالخت�صا�ص متى كان
تاريخ العمل بها بعد �إقفال باب املرافعة يف
الدعوى.
ب -الأح��ك��ام امل��ع��دل��ة للمواعيد متى كان
21

قانون اإلجراءات الجزائية لدولة اإلمارات العربية المتحدة

امليعاد قد بد�أ قبل تاريخ العمل بها .
ج -الأحكام املنظمة لطرق الطعن بالن�سبة
�إىل ما �صدر من �أحكام قبل تاريخ العمل بها
متى كانت ه��ذه القوانني ملغية �أو من�شئة
لطريق من تلك الطرق.
 -3وك��ل �إج���راء مت �صحيحاً يف ظل قانون
معمول به يبقى �صحيحاً ما مل ين�ص على
غري ذلك.
 -4وال ي��ج��ري م��ا ي�ستحدث م��ن مواعيد
انق�ضاء ال��دع��وى اجل��زائ��ي��ة �أو غ�يره��ا من
م��واع��ي��د الإج������راءات �إال م��ن ت��اري��خ العمل
بالقانون الذي ا�ستحدثها.
 -5وت�سري �أحكام قانون الإج���راءات �أم��ام
امل��ح��اك��م امل��دن��ي��ة ع��ل��ى م��ا مل ي���رد ف��ي��ه ن�ص
خا�ص يف هذا القانون.
22

املادة ()2

ال ي��ج��وز ت��وق��ي��ع ع��ق��وب��ة ج��زائ��ي��ة ع��ل��ى �أي
�شخ�ص �إال بعد ثبوت �إدانته وفقاً للقانون.
كما ال يجوز القب�ض على �أحد �أو تفتي�شه �أو
حجزه �أو حب�سه �إال يف الأح��وال وبال�شروط
املن�صو�ص عليها يف القانون ،وال يتم احلجز
�أو احلب�س �إال يف الأم��اك��ن املخ�ص�صة لكل
منهما وللمدة املحددة يف الأمر ال�صادر من
ال�سلطة املخت�صة.
ويحظر �إي��ذاء املتهم ج�سمانياً �أو معنوياً،
كما يحظر تعري�ض �أي �إن�سان للتعذيب �أو
املعاملة احلاطة بالكرامة.
املادة ()3

ال يجوز لأف���راد ال�سلطة العامة الدخول
يف �أي حمل م�سكون �إال يف الأح���وال املبينة
يف القانون� ،أو يف حالة طلب امل�ساعدة من
23
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الداخل� ،أو وقوع خطر ج�سيم يهدد النف�س
(((
�أو املال.
املادة ()4

يجب �أن يكون لكل متهم يف جناية معاقب
عليها ب���الإع���دام �أو بال�سجن امل���ؤب��د حم��ام
ل��ل��دف��اع ع��ن��ه يف م��رح��ل��ة امل��ح��اك��م��ة ،ف�����إذا مل
يوكل املتهم حمامياً عنه ندبت له املحكمة
حم��ام��ي��اً تتحمل ال���دول���ة م��ق��اب ً
�لا جل��ه��ده،
وذلك على النحو املبني يف القانون.
وللمتهم يف جناية معاقب عليها بال�سجن
امل���ؤق��ت �أن يطلب م��ن املحكمة �أن تندب له
حم��ام��ي ل��ل��دف��اع عنه �إذا حتققت م��ن عدم
( )1امل���ادة ( )3معدلة بالقانون رق��م ( )29ل�سنة 2005م ،ن�شر يف
اجل��ري��دة الر�سمية العدد رق��م  440يف 2005/12/14م.وع���م���ل به بعد

قدرته املالية لتوكيل حمام.
و�إذا ك����ان ل����دى امل��ح��ام��ي امل��ن��ت��دب �أع����ذار
�أو م��وان��ع ي��ري��د التم�سك بها فيجب عليه
�إب���دا�ؤه���ا ب���دون ت���أخ�ير �إىل رئ��ي�����س حمكمة
اجلنايات.
و�إذا قبلت الأعذار يندب حما ٍم �آخر.
املادة ()5

النيابة العامة جزء من ال�سلطة الق�ضائية،
وتبا�شر التحقيق واالتهام يف اجلرائم وفقاً
لأحكام هذا القانون.
املادة ()6

ت�شرف النيابة العامة على املن�ش�آت العقابية
و�أماكن احلب�س االحتياطي واحلجز وحب�س
املدينني.

ثالثة �أ�شهر من تاريخ الن�شر.
24
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الدعوى أمام
المحاكم الجزائية
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الباب الأول
الدعوى اجلزائية
الف�صل الأول
�أحوال رفع الدعوى اجلزائية
املادة ()7

تخت�ص النيابة العامة دون غريها برفع
الدعوى اجلزائية ومبا�شرتها وال ترفع من
غريها �إال يف الأحوال املبينة يف القانون.
املادة ()8

ال يجوز التنازل عن الدعوى اجلزائية �أو
وقف �أو تعطيل �سريها �إال يف الأحوال املبينة
يف القانون.
28

املادة ()9

يقوم النائب العام بنف�سه �أو بوا�سطة �أحد
�أع�ضاء النيابة العامة برفع الدعوى اجلزائية
ومبا�شرتها على الوجه املبني يف القانون.
املادة ()10

ال ي��ج��وز �أن ت��رف��ع ال��دع��وى اجل��زائ��ي��ة يف
اجلرائم التالية �إال بناء على �شكوى خطية
�أو �شفوية م��ن املجني عليه �أو مم��ن يقوم
مقامه قانوناً-:
 -1ال�����س��رق��ة واالح��ت��ي��ال وخ��ي��ان��ة الأم��ان��ة
و�إخ���ف���اء الأ���ش��ي��اء املتح�صلة منها �إذا ك��ان
امل��ج��ن��ي ع��ل��ي��ه زوج�����اً ل��ل��ج��اين �أو ك���ان �أح���د
�أ���ص��ول��ه �أو ف��روع��ه ومل ت��ك��ن ه���ذه الأ���ش��ي��اء
حمجوزاً عليها ق�ضائياً �أو �إداري���اً �أو مثقلة
بحق ل�شخ�ص �آخر.
 -2عدم ت�سليم ال�صغري �إىل من له احلق يف
29
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طلبه ونزعه من �سلطة من يتواله �أو يكفله.
 -3االم���ت���ن���اع ع���ن �أداء ال��ن��ف��ق��ة �أو �أج����رة
احل�ضانة �أو الر�ضاعة �أو امل�سكن املحكوم بها.
� -4سب الأ�شخا�ص وقذفهم.
 -5اجلرائم الأخرى التي ين�ص عليها القانون.
وال تقبل ال�شكوى بعد ثالثة �أ�شهر من يوم
علم املجني عليه باجلرمية ومرتكبها ما مل
ين�ص القانون على خالف ذلك.
املادة ()11

تقدم ال�شكوى �إىل النيابة العامة �أو �إىل �أحد
م�أموري ال�ضبط الق�ضائي ،ويجوز يف حالة
التلب�س باجلرمية �أن تكون ال�شكوى �إىل من
يكون حا�ضراً من رجال ال�سلطة العامة.

30

املادة ()12

�إذا ت���ع���دد امل���ج���ن���ي ع��ل��ي��ه��م يف اجل���رائ���م
املن�صو�ص عليها يف امل���ادة ( )10فيكفي �أن
تقدم ال�شكوى من �أحدهم.
و�إذا تعدد املتهمون وكانت ال�شكوى مقدمة
�ضد �أحدهم تعترب مقدمة �ضد الباقني.
املادة ()13

�إذا كان املجني عليه يف جرمية من اجلرائم
امل�����ش��ار �إل��ي��ه��ا يف امل����ادة ( )10مل ي��ت��م خم�س
ع�شرة �سنة� ،أو ك��ان م�صاباً بعاهة يف عقله،
تقدم ال�شكوى ممن له الوالية عليه.
ف�إذا كانت اجلرمية واقعة على املال فتقبل
ال�شكوى كذلك من الو�صي �أو القيم.
وت�سري يف هاتني احلالتني جميع الأحكام
املتقدمة اخلا�صة بال�شكوى.
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املادة ()14

�إذا ت��ع��ار���ض��ت م�صلحة امل��ج��ن��ي ع��ل��ي��ه مع
م�صلحة من ميثله� ،أو مل يكن له من ميثله،
تقوم النيابة العامة مقامه.
املادة ()15

ي��ن��ق�����ض��ي احل���ق يف ال�����ش��ك��وى يف الأح�����وال
الواردة يف املادة ( )10مبوت املجني عليه.
و�إذا حدثت الوفاة بعد تقدمي ال�شكوى فال
�أثر لها على �سري الدعوى.
املادة ()16

ملن ق��دم ال�شكوى يف اجلرائم امل�شار �إليها
يف امل��ادة (  )10من ه��ذا القانون �أن يتنازل
ع��ن ال�شكوى يف �أي وق��ت قبل �أن ي�صدر يف
الدعوى حكم بات.
وتنق�ضي الدعوى اجلزائية بالتنازل.
32

ويف ح��ال��ة ت��ع��دد امل��ج��ن��ي ع��ل��ي��ه��م ال ينتج
ال��ت��ن��ازل �أث����راً �إال �إذا ���ص��در م��ن جميع من
قدموا ال�شكوى.
ويف حالة تعدد املتهمني ف���إن التنازل عن
ال�����ش��ك��وى بالن�سبة لأح���ده���م ي��ح��دث �أث���ره
بالن�سبة �إىل الباقني ،و�إذا تويف املجني عليه
بعد تقدمي ال�شكوى ،انتقل احلق يف التنازل
(((
�إىل ورثته جميعهم.
املادة ()17

�إذا ت��ب�ين للمحكمة اجل��زائ��ي��ة �أن ه��ن��اك
متهمني �آخ��ري��ن مل ترفع عليهم الدعوى
اجل���زائ���ي���ة� ،أو �أن ه��ن��اك وق���ائ���ع �أخ�����رى مل
تكن ق��د �أ���س��ن��دت �إىل املتهمني فيها� ،أو �إذا
تبني لها وق���وع جناية �أو جنحة مرتبطة
( )1املادة ( )16معدلة بالقانون رقم ( )29ل�سنة .2005
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بالتهمة املعرو�ضة عليها ،فعليها �أن حتيل
�أوراق الدعوى �إىل النيابة العامة لتحقيقها
(((
والت�صرف فيها.
املادة ()18

للمحكمة اجلزائية �إذا وقعت جرمية تع ٍّد
على هيئتها �أو على �أح��د �أع�ضائها �أو �أحد
ال��ع��ام��ل�ين ب��ه��ا �أو ك���ان م��ن ���ش���أن��ه��ا الإخ�ل�ال
ب�أوامرها �أو باالحرتام الواجب لها �أو الت�أثري
يف �أح��د �أع�ضائها �أو �أح��د من ال�شهود فيها
وكان ذلك يف �صدد دعوى منظورة �أمامها �أن
حتيل املتهم للنيابة العامة للتحقيق.

املادة ()19

 -1م���ع م���راع���اة �أح���ك���ام ق���ان���ون امل��ح��ام��اة
�إذا وق��ع��ت ج��ن��ح��ة �أو خم��ال��ف��ة يف اجلل�سة
فللمحكمة �أن تقيم الدعوى يف احلال على
املتهم وحتكم فيها بعد �سماع �أق��وال النيابة
ال��ع��ام��ة وي���ك���ون احل��ك��م ن���اف���ذاً ول����و ح�صل
ا���س��ت��ئ��ن��اف��ه ،و�إذا ك��ان��ت اجل��رمي��ة ج��ن��اي��ة �أو
جنحة ���ش��ه��ادة زور ت���أم��ر املحكمة بتوقيف
املتهم وحتيله للنيابة العامة.
 - 2وال يتوقف رفع الدعوى يف هذه احلالة
على �شكوى �إذا كانت اجلرمية من اجلرائم
التي يتطلب القانون لرفعها تقدمي �شكوى
بها.
 -3ويف جميع الأح��وال الأخ��رى للمحكمة
�أن ت���أم��ر بالقب�ض على املتهم �إذا اقت�ضى
احلال ذلك.

( )1املادة ( )17معدلة بالقانون رقم ( )29ل�سنة .2005
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الف�صل الثاين
انق�ضاء الدعوى اجلزائية
املادة ()20

تنق�ضي ال��دع��وى اجل��زائ��ي��ة ب��وف��اة املتهم
�أو ب�صدور حكم بات فيها �أو بالتنازل عنها
ممن له حق فيه �أو بالعفو ال�شامل �أو �إلغاء
القانون الذي يعاقب على الفعل.
وف��ي��م��ا ع���دا ج��رائ��م احل����دود وال��ق�����ص��ا���ص
وال��دي��ة واجلنايات املعاقب عليها ب��الإع��دام
�أو ال�سجن امل�ؤبد تنق�ضي الدعوى اجلزائية
مب�����ض��ي ع�����ش��ري��ن ���س��ن��ة يف م����واد اجل��ن��اي��ات
الأخ��رى ،كما تنق�ضي مب�ضي خم�س �سنني
يف م���واد اجل��ن��ح و���س��ن��ة يف م���واد امل��خ��ال��ف��ات،
وذلك كله من يوم وقوع اجلرمية.
وال يوقف �سريان امل��دة التي تنق�ضي بها
36

الدعوى اجلزائية لأي �سبب كان.

(((

املادة ( 20مكرر)

للمجني عليه �أو وكيله اخلا�ص يف اجلنح
امل��ن�����ص��و���ص ع��ل��ي��ه��ا يف امل�����واد �أرق������ام ()339
و( )394و( )395و( )403و( )404و()405
من قانون العقوبات ويف الأح���وال الأخ��رى
ال��ت��ي ن��� ّ��ص عليها ال��ق��ان��ون �أن ي��ط��ل��ب �إىل
النيابة العامة �أو املحكمة بح�سب الأح��وال
�إثبات �صلحه مع املتهم ،ويرتتب على ال�صلح
(((
انق�ضاء الدعوى اجلزائية.
املادة ()21

تنقطع امل���دة ال��ت��ي تنق�ضي ب��ه��ا ال��دع��وى
( )1املادة ( )20معدلة بالقانون رقم ( )29ل�سنة .2005
( )2امل��ادة ( 20مكرر) �أ�ضيفت بالقانون رقم ( )35ل�سنة  2006املن�شور
باجلريدة الر�سمية العدد  455يف  2006/10/12ويعمل به من تاريخ ن�شره.
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اجلزائية ب���إج��راءات التحقيق �أو االتهام �أو
املحاكمة ،وكذلك ب���إج��راءات اال�ستدالل �إذا
اتخذت يف مواجهة املتهم �أو �إذا �أخطر بها
بوجه ر�سمي و�إذا ت��ع��ددت الإج����راءات التي
تقطع املدة ف�إن �سريان املدة يبد�أ من تاريخ
�آخر �إجراء.
و�إذا ت���ع���دد امل��ت��ه��م��ون ف������إن ان��ق��ط��اع امل���دة
بالن�سبة لأح��ده��م ي�ترت��ب عليه انقطاعها
(((
بالن�سبة للباقني.

( )1املادة ( )21معدلة بالقانون رقم ( )29ل�سنة .2005
38

الباب الثاين
الدعوى املدنية املتعلقة
بالدعوى اجلزائية
املادة ()22

مل����ن حل���ق���ه ����ض���رر ���ش��خ�����ص��ي م��ب��ا���ش��ر م��ن
اجل��رمي��ة �أن ي��دع��ي ب��احل��ق��وق امل��دن��ي��ة قبل
املتهم �أث��ن��اء جمع اال���س��ت��دالالت �أو مبا�شرة
التحقيق �أو �أمام املحكمة التي تنظر الدعوى
اجلزائية يف �أي��ة حالة كانت عليها الدعوى
و�إىل حني قفل باب املرافعة فيها وال يقبل
منه ذلك �أمام املحكمة اال�ستئنافية.
ف�إذا وقع ال�ضرر على ال�شخ�ص االعتباري
وجب على املحكمة �أن حتكم بالتعوي�ض من
تلقاء نف�سها �إذا ك��ان حم��دد يف القانون �أو
(((
الئحة �صادرة بنا ًء على قانون.
( )1املادة ( )22معدلة بالقانون رقم ( )29ل�سنة .2005
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املادة ()23

الدعوى يف �أية حالة كانت عليها.

(((

�إذا كان من حلقه �ضرر من اجلرمية غري �أهل
للتقا�ضي ومل يكن ل��ه م��ن ميثله ق��ان��ون��اً وجب
على املحكمة املنظورة �أمامها الدعوى اجلزائية
�أن تعني من ميثله ليدعي باحلقوق املدنية.
وكذلك �إذا ك��ان املتهم ال��ذي �أقيمت عليه
الدعوى املدنية غري �أهل للتقا�ضي ومل يكن
له من ميثله قانوناً وجب على املحكمة �أن
(((
تعني من ميثله.

للمتهم �أن يطلب من املحكمة �أن تق�ضي له
بتعوي�ض عن ال�ضرر الذي �أ�صابه ب�سبب توجيه
اتهام كيدي من جانب املبلغ �أو املجني عليه،
وللمحكمة اجل��زائ��ي��ة �أن تق�ضي بالتعوي�ض
للمتهم على من حتكم ب�إدانته يف جرمية �شهادة
الزور والبالغ الكاذب بناء على طلب املتهم.

املادة ()24

املادة ()26

ي��ج��وز �أن ت��رف��ع �أم�����ام امل��ح��اك��م اجل��زائ��ي��ة
ال����دع����وى امل���دن���ي���ة م���ن ق��ب��ل امل�����ؤم����ن ل��دي��ه
لتعوي�ض ال�ضرر الناجت عن اجلرمية.
ول��ك��ل م��ن امل�����س���ؤول ع��ن احل��ق��وق امل��دن��ي��ة
وامل�ؤمن لديه �أن يدخل من تلقاء نف�سه يف
( )1املادة ( )23معدلة بالقانون رقم ( )29ل�سنة .2005
40

املادة ()25

�إذا ر�أت امل��ح��ك��م��ة اجل���زائ���ي���ة �أن ال��ف�����ص��ل يف
التعوي�ضات التي يطلبها املدعي باحلقوق املدنية
�أو املتهم ي�ستلزم �إج���راء حتقيق خا�ص يرتتب
عليه �إرجاء الف�صل يف الدعوى اجلزائية �أحالت
الدعوى املدنية �إىل املحكمة املدنية املخت�صة.
( )1املادة ( )24معدلة بالقانون رقم ( )29ل�سنة .2005
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املادة ()27

للمدعي باحلقوق املدنية �أن ي�ترك دع���واه يف
�أية حالة كانت عليها الدعوى ،و�إذا ترك املدعي
باحلقوق املدنية دع���واه املرفوعة �أم���ام املحكمة
اجلزائية جاز له �أن يرفعها �أمام املحكمة املدنية.

اجل��زائ��ي��ة .وينتهي وق���ف ال��دع��وى املدنية
�أم���ام املحكمة امل��دن��ي��ة �إذا �أ���ص��درت املحكمة
اجلزائية حكماً بالإدانة يف غيبة املتهم وذلك
من يوم فوات ميعاد الطعن فيه من النيابة
(((
العامة �أو من يوم الف�صل يف هذا الطعن.

املادة ()28

املادة ()29

�إذا رفعت الدعوى املدنية �أمام املحكمة املدنية
وجب وقف الف�صل فيها حتى ي�صدر حكم بات
يف ال��دع��وى اجل��زائ��ي��ة امل��ق��ام��ة قبل رفعها �أو
�أث��ن��اء ال�سري فيها على �أن��ه �إذا �أوق���ف الف�صل
يف الدعوى اجلزائية جلنون املتهم يف�صل يف
الدعوى املدنية يف مواجهة القيم عليه.
وال مينع وقف الدعوى املدنية من اتخاذ
الإج����راءات االحتياطية امل�ستعجلة ،وتتبع
الإجراءات املقررة بهذا القانون عند الف�صل
يف الدعوى املدنية التي ترفع �أمام املحكمة
42

�إذا انق�ضت الدعوى اجلزائية بعد رفعها
ل�سبب من الأ�سباب� ،أحالت املحكمة الدعوى
املدنية املرفوعة �أمامها �إىل املحكمة املدنية،
�إال �إذا كانت ال��دع��وى ق��د تهي�أت للحكم يف
مو�ضوعها.

( )1املادة ( )28معدلة بالقانون رقم ( )29ل�سنة .2005
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الباب الأول
جمع الأدلة مبعرفة م�أموري
ال�ضبط الق�ضائي
الف�صل الأول
م�أمورو ال�ضبط الق�ضائي وواجباتهم
املادة ()30

يقوم م���أم��ورو ال�ضبط الق�ضائي بتق�صي
اجل���رائ���م وال��ب��ح��ث ع���ن م��رت��ك��ب��ي��ه��ا وج��م��ع
امل���ع���ل���وم���ات والأدل���������ة ال��ل�ازم����ة ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق
واالتهام.
املادة ()31

يكون م���أم��ورو ال�ضبط الق�ضائي تابعني
ل��ل��ن��ائ��ب ال��ع��ام وخ��ا���ض��ع�ين لإ���ش��راف��ه يف ما
يتعلق ب�أعمال وظائفهم.
46

املادة ()32

للنائب العام �أن يطلب �إىل اجلهة املخت�صة
التي يتبعها م�أمور ال�ضبط الق�ضائي النظر
يف �أمره �إذا وقعت منه خمالفة لواجباته �أو
ق�صر يف عمله ول��ه �أن يطلب رف��ع الدعوى
ّ
الت�أديبية عليه وذلك كله بغري �إخالل باحلق
يف رفع الدعوى اجلزائية.
املادة ()33

يكون م��ن م���أم��وري ال�ضبط الق�ضائي يف
دوائر اخت�صا�صهم:
� -1أع�ضاء النيابة العامة.
���� -2ض���ب���اط ال�������ش���رط���ة و����ص���ف ���ض��ب��اط��ه��ا
و�أفرادها.
��� -3ض��ب��اط و���ص��ف ���ض��ب��اط و�أف�����راد حر�س
احلدود وال�سواحل.
� -4ضباط اجلوازات.
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� -5ضباط امل��وان��ئ البحرية واجل��وي��ة من
رجال ال�شرطة �أو القوات امل�سلحة.
� -6ضباط و�صف �ضباط الدفاع املدين.
 -7مفت�شو البلديات.
 -8م��ف��ت�����ش��و وزارة ال���ع���م���ل وال���������ش�����ؤون
االجتماعية.
 -9مفت�شو وزارة ال�صحة.
 -10امل��وظ��ف��ون امل��خ��ول��ون �صفة م���أم��وري
ال�����ض��ب��ط ال��ق�����ض��ائ��ي مب��ق��ت�����ض��ى ال��ق��وان�ين
(((
واملرا�سيم والقرارات املعمول بها.
املادة ()34

ي��ج��وز ب���ق���رار م���ن وزي����ر ال���ع���دل ب��االت��ف��اق مع
ال��وزي��ر املخت�ص �أو ال�سلطة املخت�صة تخويل
بع�ض املوظفني �صفة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي
ب��ال��ن�����س��ب��ة �إىل اجل����رائ����م ال���ت���ي ت���ق���ع يف دائ�����رة
( )1املادة ( )33معدلة بالقانون رقم ( )29ل�سنة .2005
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اخت�صا�صهم وتكون متعلقة ب�أعمال وظائفهم.
املادة ()35

ي��ج��ب ع��ل��ى م����أم���وري ال�����ض��ب��ط الق�ضائي
�أن يقبلوا التبليغات وال�����ش��ك��اوى ال��ت��ي ترد
�إليهم يف �ش�أن اجلرائم ،ويجب عليهم وعلى
مر�ؤو�سيهم �أن يح�صلوا على الإي�ضاحات
و�إج����راء املعاينة ال�لازم��ة لت�سهيل حتقيق
الوقائع التي تبلغ �إليهم �أو التي يعلمون بها
ب�أية كيفية كانت ،وعليهم �أن يتخذوا جميع
ال��و���س��ائ��ل التحفظية ال�لازم��ة للمحافظة
على �أدلة اجلرمية.
املادة ()36

ي��ج��ب �أن ت��ث��ب��ت ج��م��ي��ع الإج��������راءات ال��ت��ي
ي��ق��وم ب��ه��ا م����أم���ورو ال�����ض��ب��ط ال��ق�����ض��ائ��ي يف
حما�ضر موقع عليها منهم يبني بها وقت
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اتخاذ الإج���راءات ومكان ح�صولها .ويجب
�أن ت�شمل تلك املحا�ضر زي��ادة على ما تقدم
تواقيع املتهمني وال�شهود واخل�براء الذين
�سئلوا.
ويف ح���ال���ة اال���س��ت��ع��ان��ة مب�ت�رج���م يتعني
توقيعه على املحا�ضر املذكورة.
وتر�سل املحا�ضر �إىل النيابة العامة مع
(((
الأوراق والأ�شياء امل�ضبوطة.

املادة ()38

ي��ج��ب ع��ل��ى ك���ل م���ن ع��ل��م م���ن امل��وظ��ف�ين
العموميني �أو املكلفني بخدمة عامة �أثناء
ت�أدية عمله �أو ب�سبب ت�أديته بوقوع جرمية
من اجلرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع
الدعوى عنها بغري �شكوى �أو طلب �أن يبلغ
عنها فوراً النيابة العامة �أو �أقرب م�أموري
ال�ضبط الق�ضائي.

املادة ()37

املادة ()39

على كل من علم بوقوع جرمية مما يجوز
ل��ل��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة رف���ع ال���دع���وى ع��ن��ه��ا بغري
�شكوى �أو طلب �أن يبلغ النيابة العامة �أو
�أحد م�أموري ال�ضبط الق�ضائي عنها.

ال�����ش��ك��وى ال��ت��ي ال ي��دع��ي ف��ي��ه��ا مقدمها
بحقوق مدنية ،تعد من قبيل التبليغات وال
يعترب ال�شاكي مدعياً بحقوق مدنية �إال �إذا
�صرح بذلك يف �شكواه �أو يف ورقة مقدمة منه
بعد ذلك� ،أو �إذا طلب يف �أحدهما تعوي�ضاً ما.

( )1املادة ( )36معدلة بالقانون رقم ( )29ل�سنة .2005
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املادة ()40

مل����أم���وري ال�����ض��ب��ط ال��ق�����ض��ائ��ي �أث���ن���اء جمع
الأدل���ة �أن ي�سمعوا �أق���وال من تكون لديهم
معلومات عن الوقائع اجلنائية ومرتكبيها،
و�أن ي�������س����أل���وا امل��ت��ه��م ع���ن ذل�����ك ،ول���ه���م �أن
ي�����س��ت��ع��ي��ن��وا ب���الأط���ب���اء وغ�ي�ره���م م���ن �أه���ل
اخل�ب�رة ،وال يجوز لهم حتليف ال�شهود �أو
اخل�ب�راء اليمني �إال �إذا خيف �أال ي�ستطاع
فيما بعد �سماع ال�شهادة.
املادة ()41

مل���أم��وري ال�ضبط الق�ضائي �أثناء قيامهم
بواجباتهم� ،أن ي�ستعينوا مبا�شرة بالقوة
العامة.

الف�صل الثاين
يف التلب�س باجلرمية
املادة ()42

تكون اجلرمية متلب�ساً بها ح��ال ارتكابها
�أو ب��ع��د ارت��ك��اب��ه��ا ب�بره��ة ي�����س�يرة .وتعترب
اجل��رمي��ة متلب�ساً بها �إذا تبع املجني عليه
مرتكبها� ،أو تبعته العامة مع ال�صياح �إثر
وقوعها �أو �إذا وج��د مرتكبها بعد وقوعها
ال �آالت �أو �أ�سلحة �أو متاعاً
بوقت قريب حام ً
�أو �أ���ش��ي��اء ي�ستدل منها ع��ل��ى �أن���ه ف��اع��ل �أو
�شريك فيها �أو �إذا وج��دت به يف هذا الوقت
�آثار �أو عالمات تفيد ذلك.
املادة ()43

ع��ل��ى م���أم��ور ال�ضبط الق�ضائي يف حالة
التلب�س بجرمية �أن ينتقل فوراً ملحل الواقعة
52
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وي��ع��اي��ن الآث����ار امل��ادي��ة للجرمية ويحافظ
عليها ويثبت حالة الأماكن والأ�شخا�ص وكل
ما يفيد يف ك�شف احلقيقة وي�سمع �أقوال من
كان حا�ضراً �أو من ميكن احل�صول منه على
�إي�ضاحات يف �ش�أن الواقعة ومرتكبيها ،وعليه
�إخطار النيابة العامة فوراً بانتقاله.
وع��ل��ى النيابة ال��ع��ام��ة االن��ت��ق��ال ف���وراً �إىل
حم��ل ال��واق��ع��ة مب��ج��رد �إخ��ط��اره��ا بجناية
متلب�س بها.

ف�إذا خالف �أحد احلا�ضرين الأمر ال�صادر
�إليه من م�أمور ال�ضبط الق�ضائي �أو امتنع
�أحد ممن دعوا عن احل�ضور ،يثبت ذلك يف
املح�ضر ويعر�ض الأمر على النيابة العامة
التخاذ ما ت��راه .وحتكم املحكمة املخت�صة
على املخالف �أو املمتنع بعد حتقيق دفاعه
ب��غ��رام��ة ال ي���ج���اوز م���ق���داره���ا خم�سمائة
(((
درهم.

املادة ()44

مل���أم��ور ال�ضبط الق�ضائي عند انتقاله يف
ج��رمي��ة متلب�س ب��ه��ا �أن مي��ن��ع احلا�ضرين
من مبارحة حمل الواقعة �أو االبتعاد عنه
حتى يتم حترير املح�ضر ،وله �أن ي�ستدعي
يف احل�����ال م���ن مي��ك��ن احل�����ص��ول م��ن��ه على
�إي�ضاحات يف �ش�أن الواقعة.
54
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الف�صل الثالث
القب�ض على املتهم

الآداب العامة واجل��ن��ح املتعلقة بالأ�سلحة
والذخائر وامل�سكرات والعقاقري اخلطرة.

املادة ()45

املادة ()46

�إذا مل ي��ك��ن امل��ت��ه��م ح���ا����ض���راً ج����از مل���أم��ور
ال�ضبط الق�ضائي �أن ي�صدر �أم��راً ب�ضبطه
و�إح�ضاره ويذكر ذلك يف املح�ضر.
وينفذ �أم���ر ال�ضبط والإح�����ض��ار بو�ساطة
�أحد �أفراد ال�سلطة العامة.

مل�أمور ال�ضبط الق�ضائي �أن ي�أمر بالقب�ض
على املتهم احلا�ضر الذي توجد دالئل كافية
ع��ل��ى ارت��ك��اب��ه ج��رمي��ة يف �أي م��ن الأح����وال
الآتية:
�أو ًال  -يف اجلنايات.
ثانياً -يف اجلنح املتلب�س بها املعاقب عليها
بغري الغرامة.
ث��ال��ث��اً  -يف اجل���ن���ح امل��ع��اق��ب ع��ل��ي��ه��ا بغري
ال���غ���رام���ة �إذا ك����ان امل��ت��ه��م م��و���ض��وع��اً حتت
املراقبة �أو يخ�شى هروب املتهم.
رابعاً -يف جنح ال�سرقة واالحتيال وخيانة
الأم��ان��ة والتعدي ال�شديد ومقاومة �أف��راد
ال�سلطة ال��ع��ام��ة ب��ال��ق��وة ،وان��ت��ه��اك حرمة

املادة ()47

يجب على م���أم��ور ال�ضبط الق�ضائي �أن
ي�سمع �أق����وال امل��ت��ه��م ف���ور القب�ض عليه �أو
�ضبطه و�إح�����ض��اره ،و�إذا مل ي���أت مب��ا يربئه
ي��ر���س��ل��ه خ��ل�ال ث��م��ان و�أرب����ع��ي�ن ���س��اع��ة �إىل
النيابة العامة املخت�صة.
ويجب على النيابة العامة �أن ت�ستجوبه
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خالل �أربع وع�شرين �ساعة ثم ت�أمر بالقب�ض
عليه �أو �إطالق �سراحه.
املادة ()48

لكل من �شاهد اجل��اين متلب�ساً بجناية �أو
جنحة� ،أن ي�سلمه �إىل �أق��رب �أف��راد ال�سلطة
العامة دون احتياج �إىل �أمر ب�ضبطه.

فال يجوز القب�ض على املتهم �إال �إذا �صرح
بال�شكوى من ميلك تقدميها ويجوز يف هذه
احلالة �أن تكون ال�شكوى ملن يكون حا�ضراً
من �أفراد ال�سلطة العامة.

املادة ()49

لأف����راد ال�سلطة ال��ع��ام��ة ،يف اجل��ن��اي��ات �أو
اجل���ن���ح امل��ت��ل��ب�����س ب��ه��ا غ�ي�ر امل���ع���اق���ب عليها
بالغرامة� ،أن يح�ضروا املتهم وي�سلموه �إىل
�أقرب م�أموري ال�ضبط الق�ضائي.
املادة ()50

�إذا كانت اجلرمية املتلب�س بها مما يتوقف
رف���ع ال��دع��وى اجل��زائ��ي��ة فيها ع��ل��ى �شكوى
58
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الف�صل الرابع
تفتي�ش الأ�شخا�ص واملنازل
املادة ()51

مل�أمور ال�ضبط الق�ضائي �أن يفت�ش املتهم
يف الأح��وال التي يجوز فيها قانوناً القب�ض
عليه ،ويجرى تفتي�ش املتهم بالبحث عما
يكون بج�سمه �أو مالب�سه �أو �أمتعته من �آثار
�أو �أ���ش��ي��اء تتعلق باجلرمية �أو تكون الزم��ة
للتحقيق فيها.
املادة ()52

املادة ()53

ال يجوز مل�أمور ال�ضبط الق�ضائي تفتي�ش
م��ن��زل امل��ت��ه��م ب��غ�ير �إذن ك��ت��اب��ي م��ن النيابة
ال��ع��ام��ة م��ا مل ت��ك��ن اجل��رمي��ة متلب�ساً بها
وتتوفر �أمارات قوية على �أن املتهم يخفي يف
منزله �أ�شياء �أو �أوراقاً تفيد ك�شف احلقيقة،
ويتم تفتي�ش منزل املتهم و�ضبط الأ�شياء
والأوراق على النحو املبني بهذا القانون.
ك��م��ا ي��ت��م ال��ب��ح��ث ع���ن الأ����ش���ي���اء والأوراق
امل��ط��ل��وب �ضبطها يف ج��م��ي��ع �أج�����زاء امل��ن��زل
وملحقاته وحمتوياته.

�إذا كان املتهم �أنثى ،يجب �أن يكون التفتي�ش
مبعرفة �أنثى يندبها لذلك م�أمور ال�ضبط
ال��ق�����ض��ائ��ي ب��ع��د حتليفها مي��ي��ن��اً ب����أن ت����ؤدي
�أعمالها بالأمانة وال�صدق ،ويتعني كذلك
�أن يكون �شهود التفتي�ش من الن�ساء.

املادة ()54

مل����أم���ور ال�����ض��ب��ط ال��ق�����ض��ائ��ي ،ول���و يف غري
ح��ال��ة التلب�س باجلرمية �أن يفت�ش منازل
الأ���ش��خ��ا���ص امل��و���ض��وع�ين بن�ص ال��ق��ان��ون �أو
ب��ح��ك��م ال��ق�����ض��اء حت���ت امل��راق��ب��ة �إذا وج���دت

60

61

قانون اإلجراءات الجزائية لدولة اإلمارات العربية المتحدة

�أم���ارات قوية تدعو لال�شتباه يف ارتكابهم
جناية �أو جنحة.

االحتجاب �أو م��غ��ادرة امل��ن��زل ،و�أن مينحهن
ال��ت�����س��ه��ي�لات ال�ل�ازم���ة ل��ذل��ك مب��ا ال ي�ضر
مب�صلحة التفتي�ش ونتيجته.

ال يجوز تفتي�ش منزل املتهم �إال للبحث
عن الأ�شياء اخلا�صة باجلرمية التي يجري
جمع الأدل���ة �أو التحقيق ب�ش�أنها وم��ع ذلك
�إذا ظهرت عر�ضاً �أثناء التفتي�ش �أ�شياء تعد
حيازتها جرمية �أو تفيد يف ك�شف احلقيقة
يف ج���رمي���ة �أخ�������رى ،ق����ام م�����أم����ور ال�����ض��ب��ط
الق�ضائي ب�ضبطها.

املادة ()57

املادة ()55

املادة ()56

�إذا كان يف املنزل ن�ساء ومل يكن الغر�ض من
الدخول �ضبطهن وال تفتي�شهن ،وجب على
م�أمور ال�ضبط الق�ضائي �أن يراعي التقاليد
امل��ت��ب��ع��ة يف م��ع��ام��ل��ت��ه��ن ،و�أن مي��ك��ن��ه��ن من
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�إذا قامت �أثناء تفتي�ش منزل املتهم قرائن
قوية �ضده �أو �ضد �شخ�ص موجود فيه على
�أنه يخفي معه �شيئاً يفيد يف ك�شف احلقيقة
جاز مل�أمور ال�ضبط الق�ضائي �أن يفت�شه.
املادة ()58

�إذا وجد يف منزل املتهم �أوراق خمتومة �أو
مغلقة ب�أية طريقة �أخرى فال يجوز مل�أمور
ال�ضبط الق�ضائي �أن يف�ضها ،وعليه �إثباتها
يف حم�ضر التفتي�ش وعر�ضها على النيابة
العامة.
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املادة ()59

ي���ج���رى ال��ت��ف��ت��ي�����ش ب���ح�������ض���ور امل���ت���ه���م �أو
م��ن ينيبه ع��ن��ه ك��ل��م��ا �أم��ك��ن ذل����ك ،و�إال مت
بح�ضور �شاهدين ويكون ه��ذان ال�شاهدان
بقدر الإمكان من �أقاربه الرا�شدين �أو من
القاطنني معه باملنزل �أو من جريانه ويثبت
ذلك باملح�ضر.
املادة ()60

مل����أم���وري ال�����ض��ب��ط ال��ق�����ض��ائ��ي �أن ي�ضعوا
الأخ��ت��ام على الأم��اك��ن والأ�شياء التي يكون
فيها �آثار تفيد يف ك�شف احلقيقة و�أن يقيموا
حرا�ساً عليها وعليهم �إخطار النيابة العامة
بذلك فوراً.
ول��ك��ل ذي م�����ص��ل��ح��ة �أن ي��ت��ظ��ل��م م���ن ه��ذا
الإج����راء �إىل رئي�س املحكمة االبتدائية �أو
ال��ق��ا���ض��ي ح�سب الأح�����وال وذل���ك بعري�ضة
64

ي��ق��دم��ه��ا �إىل ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة وع��ل��ي��ه��ا رف��ع
التظلم �إىل رئي�س املحكمة �أو القا�ضي فوراً
م�شفوعاً بر�أيها.
املادة ()61

مل���أم��وري ال�ضبط الق�ضائي �أن ي�ضبطوا
الأ�شياء التي يحتمل �أن تكون قد ا�ستعملت
يف ارتكاب اجلرمية �أو نتجت عن ارتكابها �أو
يحتمل �أن تكون قد وقعت عليها اجلرمية،
وكذلك كل ما يفيد يف ك�شف احلقيقة.
وتو�صف هذه الأ�شياء وتعر�ض على املتهم،
ويطلب منه �إبداء مالحظاته عليها ويحرر
ب��ذل��ك حم�ضر يوقعه املتهم �أو ي��ذك��ر فيه
امتناعه عن التوقيع.
وت��و���ض��ع الأ���ش��ي��اء والأوراق امل�ضبوطة يف
حرز مغلق خمتوم بال�شمع الأحمر ويكتب
على احل���رز ت��اري��خ املح�ضر امل��ح��رر ب�ضبط
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ت��ل��ك الأ���ش��ي��اء ،وي�����ش��ار �إىل امل��و���ض��وع ال��ذي
ح�صل ال�ضبط من �أجله.
املادة ()62

ي��ج��رى ف�����ض الأخ����ت����ام امل��و���ض��وع��ة ط��ب��ق��اً
لأح��ك��ام امل��ادت�ين ( )60و( )61على الأماكن
والأ����ش���ي���اء ب��ح�����ض��ور امل��ت��ه��م �أو وك��ي��ل��ه وم��ن
�ضبطت عنده هذه الأ�شياء �أو بعد دعوتهم
لذلك.

املادة ()64

�إذا كان ملن �ضبطت عنده الأوراق ،م�صلحة
عاجلة فيها ،تعطى له �صورة منها م�صدق
عليها من النيابة العامة ما مل يكن يف ذلك
�إ�ضرار ب�صالح التحقيق.

املادة ()63

كل �شخ�ص ات�صل بعلمه ب�سبب التفتي�ش
معلومات عن الأ�شياء التي تناولها التفتي�ش
و�أف�ضى بها �إىل �أي �شخ�ص غري ذي �صفة،
�أو ان��ت��ف��ع ب��ه��ا ب���أي��ة ط��ري��ق��ة ك��ان��ت ،يعاقب
بالعقوبات املقررة جلرمية �إف�شاء الأ�سرار.
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الباب الثاين
حتقيق النيابة العامة
الف�صل الأول
مبا�شرة التحقيق
الفرع الأول� :أحكام عامة
املادة ()65

تبا�شر النيابة العامة التحقيق بنف�سها يف
اجلنايات وكذلك يف اجلنح �إذا ر�أت ذلك.
املادة ()٦٦

ي�صطحب ع�ضو النيابة العامة يف جميع
�إجراءات التحقيق التي يبا�شرها �أحد كتاب
النيابة العامة ويجوز له عند ال�ضرورة �أن
يكلف غريه بذلك بعد حتليفه اليمني.
68

وي���وق���ع ع�����ض��و ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة وال��ك��ات��ب
على كل �صفحة من املحا�ضر وحتفظ هذه
املحا�ضر مع باقي الأوراق يف قلم الكتاب.
ولع�ضو ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة �أن يثبت ك��ل ما
تقت�ضيه ال�ضرورة من �إج���راءات التحقيق
قبل ح�ضور الكاتب.
املادة ()67

تعترب �إج����راءات التحقيق ذات��ه��ا والنتائج
التي ت�سفر عنها م��ن الأ���س��رار ويجب على
�أع�ضاء النيابة العامة و�أعوانهم من الكتاب
واخلرباء وغريهم ممن يت�صلون بالتحقيق
�أو يح�ضرونه ب�سبب وظيفتهم �أو مهنتهم
ع���دم �إف�����ش��ائ��ه��ا ،وي��ع��اق��ب م��ن ي��خ��ال��ف ذل��ك
بالعقوبة املقررة جلرمية �إف�شاء الأ�سرار.
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املادة ()68

لع�ضو النيابة العامة �أن يكلف �أحد م�أموري
ال�ضبط الق�ضائي القيام بعمل معني �أو �أكرث
من �أعمال التحقيق عدا ا�ستجواب املتهم وله
�إذا دعت احلال التخاذ �إجراء من الإجراءات
يف جهة تقع خارج دائرة اخت�صا�صه �أن يندب
لتنفيذه �أحد �أع�ضاء النيابة العامة �أو �أحد
م�أموري ال�ضبط الق�ضائي لتلك اجلهة ويف
جميع الأح��وال يكون للمنتدب للتحقيق يف
حدود ندبه كل �سلطة خمولة ملن ندبه.
املادة ()69

ع���ل���ى ع�����ض��و ال���ن���ي���اب���ة ال���ع���ام���ة يف ج��م��ي��ع
الأح������وال ال��ت��ي ي��ن��دب ف��ي��ه��ا غ�ي�ره لإج����راء
بع�ض التحقيقات �أن يبني امل�سائل املطلوب
حتقيقها والإج��������راءات امل��ط��ل��وب ات��خ��اذه��ا
وللمنتدب �أن يجري �أي عمل �آخر من �أعمال
70

التحقيق و�أن ي�ستجوب املتهم يف الأح���وال
التي يخ�شى فيها من فوات الوقت متى كان
هذا العمل الزماً لك�شف احلقيقة.
املادة ()70

يجرى التحقيق باللغة العربية.
و�إذا ك��ان املتهم �أو اخل�صوم �أو ال�شاهد �أو
غ�يره��م مم��ن ت���رى ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة �سماع
�أق��وال��ه��م يجهل اللغة العربية فعلى ع�ضو
ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة �أن ي�ستعني مب�ترج��م بعد
�أن يحلف مييناً ب���أن ي���ؤدي مهمته بالأمانة
وال�صدق.
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الفرع الثاين :املعاينة والتفتي�ش و�ضبط
الأ�شياء املتعلقة باجلرمية

نتج منها �أو وقعت عليه وكذلك كل ما يفيد
يف ك�شف احلقيقة.

املادة ()71

املادة ()73

ينتقل ع�ضو النيابة العامة �إىل �أي مكان
ليثبت حالة الأ�شخا�ص والأماكن والأ�شياء
املت�صلة باجلرمية وكل ما يلزم �إثبات حالته.
ف���إذا دع��ت احل��ال التخاذ الإج���راء يف جهة
تقع خ���ارج دائ���رة اخت�صا�صه فله �أن يندب
لتنفيذه ع�ضو النيابة املخت�صة.
املادة ()72

ي��ح�����ص��ل تفتي�ش م��ن��زل امل��ت��ه��م ب��ح�����ض��وره
�أو ح�ضور من ينوب عنه كلما �أمكن ذلك،
و�إذا ح�����ص��ل ت��ف��ت��ي�����ش يف م��ن��زل غ�ي�ر م��ن��زل
املتهم يدعى �صاحبه �إىل احل�ضور بنف�سه �أو
بو�ساطة من ينيبه كلما �أمكن ذلك.
املادة ()74

يراعى يف تفتي�ش الأنثى حكم امل��ادة ()52
من هذا القانون.

لع�ضو النيابة العامة تفتي�ش منزل املتهم
بناء على تهمة موجهة �إليه بارتكاب جرمية
�أو با�شرتاكه يف ارتكابها ،وله �أن يفت�ش �أي
مكان وي�ضبط فيه �أية �أوراق �أو �أ�سلحة وكل
ما يحتمل �أنه ا�ستعمل يف ارتكاب اجلرمية �أو

املادة ()75

لع�ضو النيابة العامة �أن يفت�ش املتهم وال
يجوز له تفتي�ش غري املتهم �أو منزل غري
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منزله �إال �إذا ات�ضح م��ن �أم����ارات قوية �أن��ه
حائز لأ�شياء تتعلق باجلرمية .وي��ج��وز له
مبوافقة النائب العام �أن ي�ضبط لدى مكاتب
الربيد جميع املكاتبات والر�سائل واجلرائد
واملطبوعات والطرود ول��دى مكاتب الربق
ج��م��ي��ع ال�ب�رق���ي���ات ،و�أن ي���راق���ب وي�����س��ج��ل
املحادثات مبا يف ذلك ال�سلكية والال�سلكية
(((
متى ا�ستوجبت مقت�ضيات التحقيق ذلك.
املادة ()76

يطلع ع�ضو ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة وح���ده على
امل��ك��ات��ب��ات وال���ر����س���ائ���ل والأوراق الأخ�����رى
امل�ضبوطة وله ح�سب ما يظهر من الفح�ص
�أن ي�أمر ب�ضم تلك الأوراق �إىل ملف الدعوى
�أو بردها �إىل من كان حائزاً لها �أو من كانت
مر�سلة �إليه.
( )1املادة ( )75معدلة بالقانون رقم ( )29ل�سنة .2005
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املادة ()77

ال يجوز لع�ضو النيابة العامة �أن ي�ضبط
لدى حمامي املتهم الأوراق وامل�ستندات التي
�سلمها املتهم �إليه لأداء املهمة التي عهد �إليه
بها وال املرا�سالت املتبادلة بينهما يف الدعوى.
املادة ()78

لع�ضو النيابة العامة �أن ي�أمر احلائز ل�شيء
ي���رى ���ض��ب��ط��ه �أو االط��ل��اع ع��ل��ي��ه بتقدميه
وت�سري على من يخالف ذلك الأمر الأحكام
املقررة جلرمية االمتناع عن �أداء ال�شهادة.
املادة ()79

تبلغ �إىل املتهم املكاتبات والر�سائل والربقيات
وم��ا يف حكمها امل�ضبوطة �أو املر�سلة �إل��ي��ه �أو
تعطى �إليه �صورة منها يف �أق��رب وق��ت �إال �إذا
كان يف ذلك �إ�ضرار ب�سري التحقيق.
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ول���ك���ل ���ش��خ�����ص ي���دع���ي ح��ق��ه يف الأ����ش���ي���اء
امل�����ض��ب��وط��ة �أن ي��ط��ل��ب �إىل ع�����ض��و ال��ن��ي��اب��ة
العامة ت�سليمها �إليه.
الفرع الثالث  :رد الأ�شياء امل�ضبوطة
والت�صرف فيها
املادة رقم ()80

ي���ج���وز رد الأ����ش���ي���اء ال���ت���ي ���ض��ب��ط��ت �أث���ن���اء
التحقيق ول��و ك��ان ذل��ك قبل احل��ك��م م��ا مل
ت��ك��ن الزم����ة ل��ل�����س�ير يف ال���دع���وى �أو حم ً
�لا
للم�صادرة.
املادة ()81

يكون رد الأ�شياء امل�ضبوطة �إىل من كانت
يف حيازته وق��ت �ضبطها على �أن��ه �إذا كانت
امل�ضبوطات من الأ�شياء التي وقعت عليها
76

اجل��رمي��ة �أو ال��ت��ي نتجت عنها ي��ك��ون رده��ا
�إىل من فقد حيازتها باجلرمية ما مل يكن
مل��ن �ضبطت معه ح��ق يف حب�سها مبقت�ضى
القانون.
املادة ()82

ي�����ص��در الأم����ر ب��ال��رد م��ن ال��ن��ي��اب��ة العامة
ويجوز للمحكمة �أن ت�أمر بالرد �أثناء نظر
الدعوى اجلزائية.
املادة ()83

الأم������ر ب���ال���رد ال مي��ن��ع ذوي ال�������ش����أن من
املطالبة �أم��ام املحكمة املدنية مبا لهم من
حقوق و�إمنا ال يجوز ذلك للمتهم �أو املدعي
ب��احل��ق��وق امل��دن��ي��ة �إذا ك���ان الأم����ر ب��ال��رد قد
�صدر من املحكمة اجلزائية بناء على طلب
�أيهما يف مواجهة الآخر.
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املادة ()84

يجوز الأمر بالرد ولو بغري طلب.
وال يجوز للنيابة العامة الأم��ر ب��رد �شيء
متنازع عليه �أو برد �شيء يوجد �شك فيمن
له احلق يف ت�سلمه.
املادة ()85

يجب عند ���ص��دور �أم���ر باحلفظ �أو ق��رار
ب���أال وج��ه لإقامة الدعوى �أن يف�صل ع�ضو
النيابة العامة يف م�صري الأ�شياء امل�ضبوطة.
ويجب على املحكمة اجلزائية عند احلكم
يف ال���دع���وى �أن ت��ف�����ص��ل يف م�����ص�ير الأ���ش��ي��اء
امل�ضبوطة �إذا ح�صلت املطالبة بالرد �أمامها،
ولها �أن ت���أم��ر ب�إحالة اخل�صوم �إىل املحكمة
املدنية �إذا ر�أت موجباً لذلك ،ويف هذه احلالة
يجوز و�ضع الأ�شياء امل�ضبوطة حتت احلرا�سة
78

واتخاذ �إجراءات �أخرى للمحافظة عليها.

(((

املادة ()86

�إذا كان ال�شيء امل�ضبوط مما يتلف مبرور
ال��زم��ن �أو ي�ستلزم ب��ق��ا�ؤه ن��ف��ق��ات ت�ستغرق
قيمته جاز الأمر ببيعه بطريق املزاد العلني
�إذا ���س��م��ح��ت ب���ذل���ك م��ق��ت�����ض��ي��ات ال��ت��ح��ق��ي��ق
ويحتفظ بثمن البيع ل�صاحب احلق فيه.
املادة ()87

الأ���ش��ي��اء امل�����ض��ب��وط��ة ال��ت��ي ال ي��ط��ال��ب بها
�أ�صحاب احل��ق فيها خ�لال �سنة م��ن تاريخ
انتهاء الدعوى اجلزائية يجوز الأمر ببيعها
ب��ط��ري��ق امل������زاد ال��ع��ل��ن��ي وي��ح��ت��ف��ظ بثمنها
(((
لأ�صحاب احلق فيها.
( )1املادة ( )85معدلة بالقانون رقم ( )29ل�سنة .2005
( )2املادة ( )87معدلة بالقانون رقم ( )29ل�سنة .2005
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الفرع الرابع � :سماع ال�شهود
املادة ()88

ي�سمع ع�ضو النيابة العامة �شهادة ال�شهود
ال��ذي��ن يطلب اخل�صوم �سماعهم م��ا مل ير
ع���دم ال��ف��ائ��دة م��ن �سماعهم ول���ه �أن ي�سمع
�شهادة م��ن ي��رى ل��زوم �سماعه م��ن ال�شهود
عن الوقائع التي تثبت �أو ت���ؤدي �إىل ثبوت
اجلرمية وظروفها و�إ�سنادها �إىل املتهم �أو
براءته منها.
املادة ()89

يكلف ع�ضو النيابة العامة ال�شهود الذين
ت��ق��رر �سماعهم ب��احل�����ض��ور ب��و���س��اط��ة �أف���راد
ال�سلطة ال��ع��ام��ة ،ول��ه �أن ي�سمع �شهادة �أي
�شاهد يح�ضر من تلقاء نف�سه ويثبت ذلك
يف املح�ضر.
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املادة ()90

ي�����س��م��ع ع�����ض��و ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة ك���ل �شاهد
على انفراد ،وله �أن يواجه ال�شهود بع�ضهم
ببع�ض.
املادة ()91

يطلب ع�ضو النيابة العامة من كل �شاهد
�أن يبني ا�سمه ولقبه و�سِ ّنه ومهنته وجن�سيته
وحم����ل �إق���ام���ت���ه و���ص��ل��ت��ه ب��امل��ت��ه��م وامل��ج��ن��ي
عليه واملدعي باحلقوق املدنية ويتثبت من
�شخ�صيته.
ويجب على ال�شاهد الذي �أمت خم�س ع�شرة
�سنة �أن يحلف قبل �أداء ال�شهادة مييناً ب�أن
ي�شهد باحلق كل احلق وال �شيء غري احلق،
ويجوز �سماع من مل يتم ال�سن املذكورة على
�سبيل اال�ستئنا�س بغري ميني.
وت��دون البيانات املذكورة و�شهادة ال�شهود
و�إج���راءات �سماعها يف املح�ضر بغري تعديل
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�أو �شطب �أو ك�شط �أو حت�شري �أو �إ�ضافة وال
يعتمد ���ش��يء م��ن ذل���ك �إال �إذا ���ص��دق عليه
ع�ضو النيابة العامة والكاتب وال�شاهد.
املادة ()92

عن احل�ضور ب��دون عذر فلع�ضو النيابة �أن
ي�صدر �أمراً ب�ضبطه و�إح�ضاره.
املادة ()94

�إذا كان ال�شاهد مري�ضاً �أو لديه ما مينعه
من احل�ضور ت�سمع �شهادته يف مكان وجوده.

ي�ضع كل من ع�ضو النيابة العامة والكاتب
�إم�������ض���اءه ع��ل��ى ك���ل ���ص��ف��ح��ة م���ن ���ص��ف��ح��ات
ال�شهادة ،وكذلك ال�شاهد بعد تالوتها عليه،
ف���إن امتنع عن و�ضع �إم�ضائه �أو ب�صمته �أو
مل ي�ستطع �أث��ب��ت ذل��ك يف املح�ضر م��ع ذكر
(((
الأ�سباب التي يبديها.

ي���ق���در ع�����ض��و ال��ن��ي��اب��ة ال���ع���ام���ة ب���ن���اء على
طلب ال�شهود امل�صاريف والتعوي�ضات التي
ي�ستحقونها ب�سبب ح�ضورهم لأداء ال�شهادة.

املادة ()93

الفرع اخلام�س :ندب اخلرباء

ي��ج��ب ع��ل��ى ك���ل م���ن دع���ي ل��ل��ح�����ض��ور �أم���ام
ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة ل��ت���أدي��ة ���ش��ه��ادة �أن يح�ضر
ب��ن��اء على الطلب امل��ح��رر �إل��ي��ه ،ف����إذا تخلف
( )1املادة ( )92معدلة بالقانون رقم ( )29ل�سنة .2005
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املادة ()95

املادة ()96

�إذا اقت�ضى التحقيق اال�ستعانة بطبيب �أو
غريه من اخل�براء لإثبات حالة من احلاالت
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كان لع�ضو النيابة العامة �أن ي�صدر �أمراً بندبه
ليقدم تقريراً عن املهمة التي يكلف بها.
ولع�ضو النيابة ال��ع��ام��ة �أن يح�ضر وقت
مبا�شرة اخلبري مهمته ،ويجوز للخبري �أن
ي�ؤدي مهمته بغري ح�ضور اخل�صوم.
املادة ()97

�إذا كان اخلبري غري مقيد ا�سمه يف اجلدول
وج��ب �أن يحلف �أم��ام ع�ضو النيابة العامة
مييناً ب�أن ي�ؤدي عمله بال�صدق والأمانة.
املادة ()98

يقدم اخلبري تقريره كتابة ويحدد ع�ضو
ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة للخبري م��ي��ع��اداً لتقدميه
ول����ه �أن ي�����س��ت��ب��دل ب���ه خ���ب�ي�راً �آخ�����ر �إذا مل
يقدم التقرير يف امليعاد املحدد �أو ا�ستدعى
التحقيق ذلك.
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الفرع ال�ساد�س :اال�ستجواب واملواجهة
املادة ()99

ي��ج��ب ع��ل��ى ع�����ض��و ال��ن��ي��اب��ة ال���ع���ام���ة عند
ح�ضور املتهم لأول مرة يف التحقيق �أن يدون
جميع البيانات اخلا�صة ب�إثبات �شخ�صيته
ويحيطه علماً بالتهمة املن�سوبة �إليه ويثبت
يف املح�ضر ما قد يبديه يف �ش�أنها من �أقوال.
املادة ()100

يجب �أن ُي َّكن حمامي املتهم من ح�ضور
التحقيق معه واالطالع على �أوراق التحقيق
م��ا مل ي��ر ع�ضو ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة غ�ير ذل��ك
مل�صلحة التحقيق.
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الفرع ال�سابع :التكليف باحل�ضور
و�أمر القب�ض والإح�ضار
املادة ()101

ال�سلطة العامة وت�سلم له �صورة منها.
املادة ()102

�إذا مل يح�ضر املتهم بعد تكليفه باحل�ضور
دون عذر مقبول� ،أو �إذا خيف هربه �أو مل يكن
له حمل �إقامة معروف� ،أو كانت اجلرمية
يف حالة تلب�س جاز لع�ضو النيابة العامة �أن
ي�صدر �أم��راً بالقب�ض على املتهم و�إح�ضاره
ولو كانت الواقعة مما ال يجوز فيها حب�س
املتهم احتياطياً.

لع�ضو ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة �أن ي�����ص��در ح�سب
الأح���وال �أم���راً بتكليف املتهم باحل�ضور �أو
بالقب�ض عليه و�إح�ضاره.
ويجب �أن ي�شتمل كل �أمر على ا�سم املتهم
ول��ق��ب��ه وم��ه��ن��ت��ه وجن�سيته وحم���ل �إق��ام��ت��ه
والتهمة املن�سوبة �إليه وتاريخ الأمر ومكان
وزمان احل�ضور وا�سم ع�ضو النيابة العامة
و�إم�����ض��ائ��ه واخل��ت��م ال��ر���س��م��ي وي�����ش��م��ل �أم��ر
القب�ض والإح�����ض��ار تكليف �أف���راد ال�سلطة
ال��ع��ام��ة ب��ال��ق��ب�����ض ع��ل��ى امل��ت��ه��م و�إح�������ض���اره
�أم��ام ع�ضو النيابة العامة �إذا رف�ض طوعاً
احل�ضور يف احلال.
وتعلن الأوام����ر �إىل املتهم مبعرفة �أف��راد

تكون الأوامر التي ي�صدرها ع�ضو النيابة
العامة نافذة يف جميع مناطق ال��دول��ة وال
يجوز تنفيذ �أوام��ر القب�ض والإح�ضار بعد
م�ضي �ستة �أ�شهر من تاريخ �صدورها ما مل
يعتمدها ع�ضو النيابة العامة ملدة �أخرى.
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ي���ج���ب ع���ل���ى ع�����ض��و ال���ن���ي���اب���ة ال���ع���ام���ة �أن
ي�ستجوب ف���وراً املقبو�ض عليه ،و�إذا تعذر
ذلك ،يودع �أحد الأماكن املخ�ص�صة للحب�س
�إىل ح�ين ا�ستجوابه ،ويجب �أال تزيد مدة
�إيداعه على �أربع وع�شرين �ساعة ،ف�إذا م�ضت
هذه املدة وجب على القائم على �إدارة ذلك
امل��ك��ان �إر���س��ال��ه �إىل النيابة ال��ع��ام��ة وعليها
�أن ت�ستجوبه يف احل��ال و�إال �أم���رت ب�إخالء
�سبيله.

باجلهة التي قب�ض عليه فيها ف��وراً وعليها
�أن ت��ت��ح��ق��ق م���ن ج��م��ي��ع ال��ب��ي��ان��ات اخل��ا���ص��ة
ب�شخ�صه ،ث��م حت��ي��ل��ه �إىل ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة
ب��دائ��رة املحكمة التي يجري التحقيق بها
ع��ن ط��ري��ق ال�����س��ل��ط��ات ال��ع��ام��ة ال��ت��ي يتعني
عليها �إي�صاله ب�أ�سرع وقت.
ف�����إذا اع�تر���ض امل��ت��ه��م ع��ل��ى نقله �أو كانت
حالته ال ت�سمح بالنقل ،يخطر ع�ضو النيابة
العامة املحقق بذلك ،وعليه �أن ي�صدر �أمره
فوراً مبا يتبع.

املادة ()105

الفرع الثامن� :أمر احلب�س االحتياطي

املادة ()104

مع مراعاة �أحكام القانون االحت��ادي رقم
( )11ل�سنة  1973يف �ش�أن تنظيم العالقات
بني الإم��ارات الأع�ضاء يف االحتاد �إذا قب�ض
على املتهم خارج دائرة املحكمة التي يجري
التحقيق فيها ،ير�سل �إىل النيابة العامة

م��ع م��راع��اة الأح��ك��ام املن�صو�ص عليها يف
قانون الأحداث اجلانحني وامل�شردين يجوز
لع�ضو النيابة العامة بعد ا�ستجواب املتهم
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�أن ي�صدر �أم��راً بحب�سه احتياطياً �إذا كانت
ال���دالئ���ل ك��اف��ي��ة وك��ان��ت ال��واق��ع��ة ج��ن��اي��ة �أو
جنحة معاقباً عليها بغري الغرامة.
املادة ()107

يجب �أن ي�شتمل �أم��ر احلب�س ف�ض ً
ال عن
البيانات الواردة يف الفقرة الثانية من املادة
( )101على تكليف القائم على �إدارة املكان
املخ�ص�ص للحب�س بقبول املتهم وو�ضعه فيه
مع بيان مادة القانون املنطبقة على الواقعة،
وت�سري على �أمر احلب�س الأحكام املن�صو�ص
(((
عليها يف الفقرة الأخرية من املادة (.)108
املادة ()108

يجب عند �إي����داع املتهم امل��ك��ان املخ�ص�ص
للحب�س �أن ت�سلم �إىل ال��ق��ائ��م على �إدارت���ه
( )1املادة ( )107معدلة بالقانون رقم ( )29ل�سنة .2005
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���ص��ورة م��ن �أم���ر احل��ب�����س ب��ع��د توقيعه على
الأ�صل باال�ستالم.
وال يجوز للقائم على �إدارة املكان املخ�ص�ص
للحب�س �أن ي�����س��م��ح لأح����د �أف�����راد ال�سلطة
العامة باالت�صال باملحبو�س احتياطياً داخل
ذلك املكان �إال ب�إذن كتابي من النيابة العامة،
وعليه �أن يدون يف الدفرت املعد لذلك ا�سم
ال�����ش��خ�����ص ال����ذي ���س��م��ح ل���ه ووق����ت امل��ق��اب��ل��ة
وتاريخ وم�ضمون الإذن.
املادة ()109

لع�ضو النيابة العامة �إذا اقت�ضت �ضرورة
�إج�����راءات التحقيق �أن ي���أم��ر ب��ع��دم ات�صال
امل���ت���ه���م امل���ح���ب���و����س اح���ت���ي���اط���ي���اً ب���غ�ي�ره م��ن
املحبو�سني و�أال ي����زوره �أح����د ،وذل���ك ب��دون
�إخالل بحق املتهم يف االت�صال دائماً باملدافع
عنه على انفراد.
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املادة ()110

الأمر باحلب�س ال�صادر من النيابة العامة
يكون بعد ا�ستجواب املتهم ومل��دة �سبعة �أيام
ي��ج��وز جت��دي��ده��ا مل���دة �أخ����رى ال ت��زي��د على
�أربعة ع�شر يوماً.
ف����إذا ا�ستلزمت م�صلحة التحقيق ا�ستمرار
حب�س املتهم احتياطياً بعد انق�ضاء املدد امل�شار
�إل��ي��ه��ا يف ال��ف��ق��رة ال�سابقة ،وج��ب على النيابة
ال��ع��ام��ة �أن ت��ع��ر���ض الأوراق ع��ل��ى �أح����د ق�ضاة
املحكمة اجلزائية املخت�صة لي�صدر �أم��ره بعد
االط��ل��اع ع��ل��ى الأوراق و���س��م��اع �أق�����وال املتهم
مبد احلب�س مل��دة ال جت��اوز ثالثني يوماً قابلة
للتجديد �أو الإفراج عنه ب�ضمان �أو بغري �ضمان.
وللمتهم �أن يتظلم �إىل رئي�س املحكمة من
الأم��ر ال�صادر يف غيبته مبد احلب�س وذلك
خالل ثالثة �أيام من تاريخ �إبالغه الأمر �أو
علمه به.
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الفرع التا�سع :الإفراج امل�ؤقت
املادة ()111

ال يجوز الإفراج امل�ؤقت عن املتهم املحبو�س
احتياطياً يف ج��رمي��ة عقوبتها الإع����دام �أو
ال�سجن امل�ؤبد.
وللنيابة العامة الأمر بالإفراج امل�ؤقت عن
املتهم املحبو�س احتياطياً يف جناية �أو يف
جنحة يف كل وقت �سواء من تلقاء نف�سها �أو
بناء على طلب املتهم ،ما مل يكن املتهم قد
�أحيل �إىل املحكمة املخت�صة ملحاكمته فيكون
(((
الإفراج عنه من اخت�صا�ص هذه املحكمة.
املادة ()112

يف غ�ير احل���االت التي يكون فيها الإف���راج
امل���ؤق��ت وج��وب��ي��اً ،ي��ج��وز تعليق الإف����راج على
( )1املادة ( )111معدلة بالقانون رقم ( )29ل�سنة .2005
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تقدمي �ضمان �شخ�صي �أو مايل ويقدر ع�ضو
النيابة العامة �أو القا�ضي ح�سب الأح���وال
مبلغ ال�ضمان امل���ايل ويخ�ص�ص ه��ذا املبلغ
ليكون جزاء كافياً لتخلف املتهم عن احل�ضور
يف �أي �إجراء من �إجراءات التحقيق والدعوى
وعدم التهرب من تنفيذ احلكم والقيام بكل
الواجبات الأخرى التي تفر�ض عليه.
املادة ()113

املادة ()114

�إذا ت��خ��ل��ف امل��ت��ه��م ب��غ�ير ع���ذر م��ق��ب��ول عن
تنفيذ �أحد االلتزامات املفرو�ضة عليه وفقاً
للمادة ( )112ي�صبح ال�ضمان امل���ايل ملكاً
للحكومة بغري حاجة �إىل حكم بذلك.
وي��رد مبلغ ال�ضمان ب�أكمله �إذا �صدر يف
ال��دع��وى ق���رار ب����أن ال وج���ه لإق��ام��ت��ه��ا �أو
حكم بالرباءة ،ويجوز للمحكمة يف جميع
الأحوال �أن حتكم برد مبلغ ال�ضمان �أو �أي
جزء منه �أو تعفي ال�ضامن من تعهده.

ي��دف��ع م��ب��ل��غ ال�����ض��م��ان م���ن امل��ت��ه��م �أو من
غريه ،ويكون ذلك ب�إيداع املبلغ املقدر خزانة
املحكمة ويجوز �أن يقبل من �أي �شخ�ص ملء
التعهد بدفع املبلغ املقدر لل�ضمان �إذا �أخل
املتهم ب�شروط الإفراج ،وي�ؤخذ عليه التعهد
بذلك يف حم�ضر التحقيق �أو بتقرير يف قلم
ال��ك��ت��اب ،وي��ك��ون للمح�ضر �أو التقرير قوة
ال�سند التنفيذي.

الأم���ر ال�����ص��ادر ب��الإف��راج ال مينع ع�ضو
ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة م��ن �إ����ص���دار �أم����ر جديد
بالقب�ض ع��ل��ى امل��ت��ه��م وحب�سه �إذا قويت
الأدلة �ضده �أو �أخل بالواجبات املفرو�ضة
عليه �أو وج���دت ظ���روف ت�ستدعي اتخاذ
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هذا الإجراء.
و�إذا كان الإف��راج �صادراً من املحكمة فيكون
�إ�صدار �أمر جديد بالقب�ض على املتهم من ذات
(((
املحكمة بناء على طلب النيابة العامة.
املادة ()116

املادة ()117

ال يقبل م��ن امل��ج��ن��ي عليه �أو م��ن امل��دع��ي
ب��احل��ق��وق امل��دن��ي��ة ط��ل��ب ح��ب�����س امل��ت��ه��م وال
ت�����س��م��ع م��ن��ه �أق������وال يف امل��ن��اق�����ش��ات املتعلقة
بالإفراج عنه.

�إذا �أحيل املتهم �إىل املحكمة يكون الإفراج
عنه �إن كان حمبو�ساً �أو حب�سه �إن كان مفرجاً
عنه من اخت�صا�ص املحكمة املحال �إليها.
ويف حالة احلكم بعدم االخت�صا�ص تكون
املحكمة التي �أ���ص��درت احلكم هي املخت�صة
بالنظر يف طلب الإف���راج �أو احلب�س �إىل �أن
ترفع الدعوى �إىل املحكمة املخت�صة.

( )1املادة ( )115معدلة بالقانون رقم ( )29ل�سنة .2005
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الف�صل الثاين
الت�صرف يف التهمة ويف الدعوى
املادة ()118

للنيابة العامة بعد التحقيق الذي �أجرته
�أن ت�صدر �أم��راً ب�أن ال وجه لإقامة الدعوى
وت�����أم����ر ب�����الإف�����راج ع���ن امل��ت��ه��م م���ا مل يكن
حمبو�ساً ل�سبب �آخر.
وال يكون �صدور الأمر ب�أن ال وجه لإقامة
الدعوى يف اجلنايات �إال من رئي�س النيابة
العامة �أو من يقوم مقامه ،وال يكون نافذاً
�إال بعد م�صادقة النائب العام عليه.
وي��ب�ين ب���الأم���ر ا���س��م امل��ت��ه��م ول��ق��ب��ه و�سنه
وحم�����ل م����ي��ل�اده وحم�����ل �إق���ام���ت���ه وم��ه��ن��ت��ه
وج��ن�����س��ي��ت��ه وب���ي���ان ال��واق��ع��ة امل��ن�����س��وب��ة �إل��ي��ه
وو�صفها القانوين.
ويجب �أن ي�شتمل الأمر على الأ�سباب التي
98

بني عليها ويعلن القرار للمدعي باحلقوق
امل��دن��ي��ة ،و�إذا ك���ان ق��د ت���ويف ي��ك��ون الإع�ل�ان
لورثته جملة دون ذك��ر �أ�سمائهم وذل��ك يف
�آخر موطن كان ملورثهم.
املادة ( 118مكرر ًا)

�إذا ر�أت ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة يف م����واد اجل��ن��ح
واملخالفات �أن الدعوى �صاحلة لرفعها بناء
على اال�ستدالالت التي جمعت تكلف املتهم
باحل�ضور مبا�شرة �أم��ام املحكمة اجلزائية
املخت�صة ،و�إذا ر�أت �أن���ه ال حم��ل لل�سري يف
(((
الدعوى ت�أمر بحفظها.
املادة ()119

للنائب ال��ع��ام يف ق�ضايا اجل��ن��ح �أن يلغي
ال����ق����رار امل�������ش���ار �إل���ي���ه يف امل������ادة ( )118من
( )1املادة ( 118مكرر) �أ�ضيفت بالقانون رقم ( )29ل�سنة .2005
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ه��ذا القانون خ�لال الثالثة �أ�شهر التالية
ل�����ص��دوره م���ا مل ي��ك��ن ق���د ���س��ب��ق ا�ستئنافه
(((
وق�ضي برف�ضه.
املادة ()120

الواقعة جناية �أو جنحة فيحيله �إىل حمكمة
اجلنايات بو�صف اجلناية.
املادة ()122

�إذا ر�أت النيابة العامة �أن الواقعة جنحة �أو
خمالفة و�أن الأدلة على املتهم كافية �أحالت
ال��دع��وى �إىل املحكمة اجل��زائ��ي��ة املخت�صة
(((
بنظرها.

�إذا ك���ان���ت ال���واق���ع���ة ق����د ���س��ب��ق احل��ك��م
ف��ي��ه��ا ن��ه��ائ��ي��اً م���ن حم��ك��م��ة اجل��ن��ح ب��ع��دم
االخ��ت�����ص��ا���ص لأن���ه���ا ج��ن��اي��ة ،وج����ب على
النيابة العامة �أن تقرر �إحالة الدعوى �إىل
حمكمة اجلنايات.

املادة ()121

املادة ()123

�إذا ر�أى رئ��ي�����س ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة �أو من
يقوم مقامه �أن الواقعة جناية و�أن الأدل��ة
على املتهم كافية ق��رر �إحالته �إىل حمكمة
اجل��ن��اي��ات ،و�إذا وج���د ���ش��ك��اً فيما �إذا كانت

ي�شتمل الأم��ر ال�صادر بالإحالة على ا�سم
املتهم ولقبه و�سنه وحم��ل م��ي�لاده وحمل
�إقامته ومهنته وجن�سيته ويعني اجلرمية
امل�����س��ن��دة �إل��ي��ه بجميع �أرك��ان��ه��ا امل��ك��ون��ة لها،
والأع������ذار وال���ظ���روف امل��خ��ف��ف��ة �أو امل�����ش��ددة
للعقوبة ،ومواد القانون املراد تطبيقها.
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وتعلن النيابة العامة اخل�صوم بهذا الأمر
خالل الأيام الثالثة التالية ل�صدوره.
املادة ()124

مع مراعاة �أحكام القانون االحت��ادي رقم
( )11ل�سنة  1973يف �ش�أن تنظيم العالقات
الق�ضائية بني الإمارات الأع�ضاء يف االحتاد،
�إذا �شمل التحقيق �أكرث من جرمية واحدة
م��ن اخ��ت�����ص��ا���ص حم��اك��م م��ن درج���ة واح���دة
وكانت مرتبطة ،حت��ال جميعاً ب�أمر �إحالة
واح��د �إىل املحكمة املخت�صة مكاناً ب�إحدى
اجلرائم.
ف�إذا كانت اجلرائم من اخت�صا�ص حماكم
م���ن درج�����ات خم��ت��ل��ف��ة ،حت���ال �إىل املحكمة
الأعلى درجة.

املادة ()125

يفرج عن املتهم املحبو�س احتياطياً �إذا مل
ي�شتمل الأمر ال�صادر بالإحالة �إىل املحكمة
املخت�صة على ا�ستمرار حب�سه.
املادة ()126

عندما ت�صدر النيابة العامة �أمراً بالإحالة
�إىل املحكمة اجلزائية تكلف ك ً
ال من املتهم
واملدعي باحلقوق املدنية وامل�س�ؤول عنها �أن
يقدم لها يف احل��ال قائمة بال�شهود الذين
يطلب �سماع �شهادتهم �أمام املحكمة مع بيان
�أ�سمائهم وحمال �إقامتهم.
وت�����ض��ع ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة ق��ائ��م��ة ب�شهودها
وبال�شهود امل�شار �إليهم يف الفقرة ال�سابقة.
وت��ع��ل��ن ه����ذه ال��ق��ائ��م��ة ل��ل��م��ت��ه��م ول��ل�����ش��ه��ود
(((
املدرجني بها.
( )1املادة ( )126معدلة بالقانون رقم ( )29ل�سنة .2005
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املادة ()127

املادة ()130

يعلن ك��ل م��ن اخل�صوم �شهوده ال��ذي��ن مل
تدرجهم النيابة العامة يف القائمة باحل�ضور
ع��ل��ى ي��د م��ن��دوب الإع��ل��ان ع��ل��ى نفقته مع
�إيداع م�صاريف انتقالهم قلم الكتاب.

�إذا ط���ر�أ ب��ع��د ���ص��دور الأم����ر ب��الإح��ال��ة ما
ي�ستوجب �إج���راء حتقيقات تكميلية فعلى
النيابة ال��ع��ام��ة �أن ت��ق��وم ب���إج��رائ��ه��ا وتقدم
املح�ضر �إىل املحكمة.

املادة ()128

املادة ()131

تر�سل النيابة العامة ملف الق�ضية فور
االن���ت���ه���اء م���ن ال��ت��ح��ق��ي��ق وال���ت�������ص���رف فيه
(((
بالإحالة �إىل املحكمة املخت�صة.
املادة ()129

�إذا ���ص��در �أم���ر ب���إح��ال��ة متهم بجناية �إىل
حمكمة اجل��ن��اي��ات يف غيبته ث��م ح�ضر �أو
ق��ب�����ض ع��ل��ي��ه ت��ن��ظ��ر ال����دع����وى م���ن ج��دي��د
بح�ضوره �أمام املحكمة.

الأم���ر ال�����ص��ادر م��ن النيابة العامة ب���أن ال
وجه لإقامة الدعوى مينع من العودة �إىل
التحقيق �إال �إذا ظهرت �أدلة جديدة.
ويعد من الأدل��ة اجلديدة �شهادة ال�شهود
واملحا�ضر والأوراق الأخرى التي مل تعر�ض
على النيابة العامة ويكون من �ش�أنها تقوية
الأدل�����ة ال��ت��ي وج����دت غ�ي�ر ك��اف��ي��ة �أو زي���ادة
الإي�ضاح امل�ؤدي �إىل ظهور احلقيقة.

( )1املادة ( )128معدلة بالقانون رقم ( )29ل�سنة .2005
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الباب الثالث
ا�ستئناف الأوامر والقرارات
ال�صادرة يف مرحلة التحقيق
املادة ()132

للنيابة العامة �أن ت�ست�أنف القرار ال�صادر
م��ن ال��ق��ا���ض��ي ب���الإف���راج امل����ؤق���ت ع��ن املتهم
املحبو�س احتياطياً وال يجوز تنفيذ القرار
ال�������ص���ادر ب�����الإف�����راج ق��ب��ل ان��ق�����ض��اء م��ي��ع��اد
اال�ستئناف وال قبل الف�صل فيه �إذا رفع يف
هذا امليعاد.
املادة ()133

للمدعي باحلقوق املدنية ا�ستئناف القرار
ال�����ص��ادر م���ن ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة ب�����أن ال وج��ه
لإق���ام���ة ال���دع���وى الن��ت��ف��اء ال��ت��ه��م��ة �أو لأن
ال��واق��ع��ة ال ي��ع��اق��ب عليها ال��ق��ان��ون �أو لأن
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الأدلة على املتهم غري كافية.
املادة ()134

ي��ح�����ص��ل اال���س��ت��ئ��ن��اف امل��ن�����ص��و���ص ع��ل��ي��ه يف
امل��ادت�ين ( )132و( )133م��ن ه���ذا ال��ق��ان��ون
بتقرير يف ال��ق��ل��م اجل���زائ���ي ،وي��ك��ون ميعاد
اال�ستئناف �أربعاً وع�شرين �ساعة يف احلالة
املن�صو�ص عليها يف املادة ( )132وع�شرة �أيام
يف احلالة املن�صو�ص عليها يف املادة (.)133
وي���ب���د�أ امل��ي��ع��اد م���ن ت���اري���خ ����ص���دور ال��ق��رار
بالن�سبة �إىل ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة وم���ن ت��اري��خ
(((
�إعالن الأمر بالن�سبة لباقي اخل�صوم.
املادة ()135

ي��ح��دد للم�ست�أنف يف ت��ق��ري��ر اال�ستئناف
تاريخ اجلل�سة ،ويكون هذا التاريخ يف خالل
( )1املادة ( )134معدلة بالقانون رقم ( )29ل�سنة .2005
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ثالثة �أي��ام ،وتكلف النيابة العامة اخل�صوم
الآخرين باحل�ضور يف اجلل�سة التي حددت
وت��ر���س��ل ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة الأوراق ف����وراً �إىل
(((
القلم اجلزائي.
املادة ()136

ت��ن��ظ��ر حم��ك��م��ة اال����س���ت���ئ���ن���اف يف ط��ل��ب��ات
ا�ستئناف الأوام��ر والقرارات امل�شار �إليها يف
هذا الباب يف غري عالنية ،ولها �أن تنظرها
يف غ�ير الأي���ام املعينة النعقادها �أو يف غري
مقر املحكمة كلما اقت�ضت احلال ذلك.
املادة ()137

ت�����ص��در حم��ك��م��ة اال���س��ت��ئ��ن��اف ق��رارات��ه��ا يف
الطعن يف الأمر ب�أن ال وجه لإقامة الدعوى
بعد االطالع على الأوراق و�سماع الإي�ضاحات
( )1املادة ( )135معدلة بالقانون رقم ( )29ل�سنة .2005
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التي ترى لزوم طلبها من اخل�صوم ،ولها �أن
جتري ما ترى لزومه للف�صل يف اال�ستئناف
املرفوع �أمامها من حتقيقات تكميلية �أو �أن
تندب لذلك �أحد �أع�ضائها �أو النيابة العامة.
وع��ل��ى امل��ح��ك��م��ة اال���س��ت��ئ��ن��اف��ي��ة ع��ن��د �إل��غ��اء
الأمر ب�أال وجه لإقامة الدعوى �أن تعيدها
�إىل النيابة العامة بقرار م�سبب مبيناً فيه
اجل��رمي��ة و�أرك��ان��ه��ا ون�ص القانون املنطبق
عليها ،وذلك لإحالتها �إىل املحكمة اجلزائية
املخت�صة.
وت���ك���ون ال����ق����رارات ال�������ص���ادرة م���ن حمكمة
اال���س��ت��ئ��ن��اف يف جميع الأح�����وال غ�ير قابلة
(((
للطعن.

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

ملحكمة اال�ستئناف عند نظر اال�ستئناف
املرفوع عن الأمر ال�صادر بالإفراج عن املتهم
املحبو�س احتياطياً �أن ت�أمر مبد حب�سه ،و�إذا
مل يف�صل يف اال�ستئناف خ�لال ثالثة �أي��ام
م��ن ت��اري��خ التقرير ب��ه وج��ب تنفيذ الأم��ر
ال�صادر بالإفراج فوراً.
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الباب الأول
االخت�صا�ص
الف�صل الأول :االخت�صا�ص يف املواد اجلزائية
املادة ()139

فيما عدا ما تخت�ص به املحكمة االحتادية
ال��ع��ل��ي��ا م����ن اجل�����رائ�����م ،ت��خ��ت�����ص امل��ح��ك��م��ة
االبتدائية م�شكلة م��ن ثالثة ق�ضاة بنظر
اجلنايات التي حتيلها �إليها النيابة العامة
وي�������ش���ار �إل���ي���ه���ا يف ه����ذا ال���ق���ان���ون مبحكمة
اجلنايات ،كما تخت�ص م�شكلة من قا�ض فرد
بنظر جميع ق�ضايا اجلنح واملخالفات وي�شار
�إليها يف هذا القانون مبحكمة اجلنح.
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املادة ()140

�إذا تبني ملحكمة اجلنح �أن الواقعة جناية
حتكم بعدم اخت�صا�صها وتعيد الأوراق �إىل
النيابة العامة التخاذ الإج��راءات القانونية
املقررة.
املادة ()141

�إذا ر�أت حمكمة اجلنايات �أن الواقعة كما
ه��ي مبينة يف �أم��ر الإح��ال��ة وقبل حتقيقها
باجلل�سة ُت َعدُّ جنحة ،فعليها �أن حتكم بعدم
االخت�صا�ص وحتيلها �إىل حمكمة اجلنح.
املادة ()142

يتعني االخت�صا�ص باملكان الذي وقعت فيه
اجلرمية.
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املادة ()143

يف حالة ال�شروع تعترب اجلرمية قد وقعت
يف كل حمل وقع فيه عمل من �أعمال البدء
يف التنفيذ ،ويف اجل��رائ��م امل�ستمرة يعترب
م��ك��ان��اً للجرمية ك��ل حم��ل ت��ق��وم فيه حالة
اال���س��ت��م��رار ويف ج��رائ��م االع��ت��ي��اد واجل��رائ��م
املتتابعة يعترب مكاناً للجرمية كل حمل يقع
فيه �أحد الأفعال الداخلة فيها.
املادة ()144

�إذا وقعت يف اخل��ارج جرمية من اجلرائم
التي ت�سري عليها �أح��ك��ام القانون الوطني
ترفع على مرتكبها ال��دع��وى �أم��ام املحاكم
اجلزائية يف العا�صمة.
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املادة ()145

�إذا قدم متهم �أو �أك�ثر عن جرمية واحدة
�أو عن جرائم مرتبطة �شملها حتقيق واحد
�إىل جهتني من جهات احلكم وكانت كلتاهما
خمت�صة ،حت��ال الدعوى �إىل املحكمة التي
قدمت �إليها �أو ًال.
املادة ()146

�إذا تبينت املحكمة يف �أية حالة كانت عليها
الدعوى �أنها غري خمت�صة بنظرها تق�ضي
بعدم اخت�صا�صها ولو بغري طلب.
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الف�صل الثاين
االخت�صا�ص بالدعوى املدنية وبامل�سائل التي
يتوقف عليها الف�صل يف الدعوى اجلزائية
املادة ()147

ي��ج��وز رف���ع ال���دع���وى امل��دن��ي��ة مهما بلغت
ق��ي��م��ت��ه��ا ب��ت��ع��وي�����ض ال�������ض���رر ال��ن��ا���ش��ئ من
اجلرمية �أمام املحكمة اجلزائية لنظرها مع
الدعوى اجلزائية وذلك بعد �سداد الر�سوم
املقررة قانوناً.
املادة ()148

ت��خ��ت�����ص امل��ح��ك��م��ة اجل��زائ��ي��ة ب��ال��ف�����ص��ل يف
جميع امل�سائل ال��ت��ي يتوقف عليها احلكم
يف ال��دع��وى امل��رف��وع��ة �أم��ام��ه��ا م��ا مل ين�ص
القانون على خالف ذلك.
118

املادة ()149

�إذا كان احلكم يف الدعوى اجلزائية يتوقف
على نتيجة الف�صل يف دعوى جزائية �أخرى
وج����ب وق����ف الأوىل ح��ت��ى ي��ت��م ال��ف�����ص��ل يف
الثانية.
املادة ()150

�إذا كان احلكم يف الدعوى اجلزائية يتوقف
على الف�صل يف م�س�ألة من م�سائل الأحوال
ال�����ش��خ�����ص��ي��ة ،ج���از للمحكمة اجل��زائ��ي��ة �أن
توقف الدعوى وحت��دد للمتهم �أو للمدعي
باحلقوق املدنية �أو للمجني عليه  -ح�سب
الأح��وال � -أج ً
�لا لرفع امل�س�ألة املذكورة �إىل
اجل��ه��ة ذات االخ��ت�����ص��ا���ص وال مي��ن��ع وق��ف
الدعوى من اتخاذ الإجراءات �أو التحقيقات
ال�ضرورية �أو امل�ستعجلة.
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املادة ()151

�إذا ان��ق�����ض��ى الأج����ل امل�����ش��ار �إل��ي��ه يف امل���ادة
ال�سابقة ومل ترفع الدعوى �إىل اجلهة ذات
االخ��ت�����ص��ا���ص ي��ج��وز للمحكمة �أن ت�صرف
النظر عن وقف الدعوى وتف�صل فيها كما
يجوز �أن حتدد للخ�صم �أج ً
ال �آخر �إذا ر�أت �أن
هناك �أ�سباباً تربره.
املادة ()152

الف�صل الثالث
تنازع االخت�صا�ص
املادة ()153

�إذا �صدر حكمان نهائيان باالخت�صا�ص �أو
بعدم االخت�صا�ص يف مو�ضوع واح��د يرفع
طلب تعيني املحكمة املخت�صة �إىل املحكمة
االحتادية العليا وفقاً للمادتني التاليتني.

ت��ت��ب��ع امل��ح��اك��م اجل��زائ��ي��ة يف امل�����س��ائ��ل غري
اجل��زائ��ي��ة ال��ت��ي تف�صل فيها تبعاً للدعوى
اجلزائية ط��رق الإث��ب��ات امل��ق��ررة يف القانون
اخلا�ص بتلك امل�سائل.

املادة ()154
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ل��ك��ل م���ن ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة واخل�������ص���وم يف
ال����دع����وى ت���ق���دمي ط���ل���ب ت��ع��ي�ين امل��ح��ك��م��ة
املخت�صة بعري�ضة م�شفوعة بالأوراق امل�ؤيدة
لهذا الطلب.
وت�أمر املحكمة املرفوع �إليها الطلب خالل
�أرب���ع وع�شرين �ساعة م��ن تقدميه ب���إي��داع
الأوراق قلم الكتاب.
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ويجب على قلم الكتاب �أن يعلن اخل�صوم
الآخ��ري��ن بهذا الإي���داع خ�لال الثالثة �أي��ام
التالية حل�صوله ليطلع ك��ل منهم عليها
ويقدم مذكرة ب�أقواله خ�لال الع�شرة �أي��ام
التالية لإعالنه بالإيداع.
وي�ترت��ب ع��ل��ى �أم����ر الإي�����داع وق���ف ال�سري
يف الدعوى املقدم ب�ش�أنها الطلب ما مل تر
املحكمة غري ذلك.
املادة ()155

تعني املحكمة املرفوع �إليها الطلب  -بعد
االط�لاع على الأوراق  -املحكمة املخت�صة،
وتف�صل �أي�ضاً يف �ش�أن الإج��راءات والأحكام
التي تكون قد �صدرت من املحكمة الأخرى
التي ق�ضت ب�إلغاء اخت�صا�صها.

الباب الثاين
�إجراءات املحاكمة
الف�صل الأول
�أحكام عامة
الفرع الأول� :إعالن اخل�صوم
املادة ()156

�إذا �أح��ي��ل��ت ال���دع���وى �إىل �إح�����دى امل��ح��اك��م
اجلزائية كلفت النيابة العامة املتهم باحل�ضور
(((
�أمام املحكمة املخت�صة املبينة ب�أمر الإحالة.
املادة ()157

يجوز اال�ستغناء عن تكليف املتهم باحل�ضور
�أم����ام املحكمة �إذا ح�ضر اجلل�سة ووج��ه��ت
( )1املادة ( )156معدلة بالقانون رقم ( )29ل�سنة .2005
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�إليه التهمة من النيابة العامة وقبل املتهم
املحاكمة.
املادة ()158

و�إذا مل ي�ؤد البحث �إىل معرفة حمل �إقامة
املتهم �أو حم��ل عمله ي�سلم الإع�ل�ان ملركز
ال�شرطة ال��ذي يتبعه �آخ��ر حمل ك��ان يقيم
املتهم فيه ويعترب امل��ك��ان ال���ذي وق��ع��ت فيه
اجلرمية ك�آخر حمل �إق��ام��ة للمتهم ما مل
يثبت خالف ذلك.
وي���ج���وز يف اجل��ن��ح وامل��خ��ال��ف��ات �أن ي��ك��ون
الإعالن بو�ساطة �أحد �أفراد ال�سلطة العامة.

ي��ك��ون ت��ك��ل��ي��ف اخل�����ص��وم ب��احل�����ض��ور �أم���ام
املحكمة قبل انعقاد اجلل�سة مبدة ال تقل عن
يوم كامل يف املخالفات وثالثة �أيام يف اجلنح
وع�شرة �أيام يف اجلنايات.
وتذكر يف ورقة التكليف باحل�ضور التهمة
(((
ومواد القانون التي تن�ص على العقوبة.

الفرع الثاين :نظام اجلل�سة و�إجراءاتها

املادة ()159

املادة ()160

تعلن ورق���ة التكليف باحل�ضور ل�شخ�ص
امل��ت��ه��م� ،أو يف حم��ل �إق��ام��ت��ه �أو حم��ل عمله
بالطرق امل��ق��ررة يف ق��ان��ون الإج����راءات �أم��ام
املحاكم املدنية.

يجب على املتهم يف جناية �أو جنحة معاقباً
عليها بغري الغرامة �أن يح�ضر بنف�سه� ،أما يف
اجلنح الأخ��رى ويف املخالفات فيجوز له �أن
ينيب عنه وكي ً
ال لتقدمي دفاعه ،وذلك كله
بغري الإخالل مبا للمحكمة من احلق يف �أن
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ت�أمر بح�ضوره �شخ�صياً.
وم����ع ذل����ك ي��ج��وز يف ج��م��ي��ع الأح�������وال �أن
يح�ضر وك��ي��ل��ه �أو �أح���د �أق���ارب���ه �أو �أ���ص��ه��اره
وي��ب��دي ع��ذر املتهم يف ع��دم احل�����ض��ور ،ف���إذا
ر�أت املحكمة �أن العذر مقبول تعني ميعاداً
حل�ضور املتهم �أمامها ،وعلى النيابة العامة
(((
تبليغه بهذا امليعاد.
املادة ()161

ي��ج��ب �أن ت��ك��ون اجل��ل�����س��ة ع��ل��ن��ي��ة ،وي��ج��وز
للمحكمة م��ع ذل��ك ،م��راع��اة للنظام العام،
�أو حمافظة على الآداب� ،أن ت���أم��ر ب�سماع
الدعوى كلها �أو بع�ضها يف جل�سة �سرية �أو
�أن متنع فئات معينة من احل�ضور فيها.

املادة ()162

يجب �أن يح�ضر �أحد �أع�ضاء النيابة العامة
جل�سات املحاكم اجلزائية ،وعلى املحكمة �أن
ت�سمع �أقواله وتف�صل يف طلباته.
املادة ()163

�ضبط اجلل�سة و�إدارتها منوطان برئي�سها،
ومع مراعاة �أحكام قانون املحاماة يكون له
يف �سبيل ذل��ك �أن يخرج م��ن قاعة اجلل�سة
من يخل بنظامها ،ف���إذا مل ميتثل ومتادى
كان للمحكمة �أن حتكم على الفور بحب�سه
�أربعا وع�شرين �ساعة �أو بغرامة مائة درهم،
ويكون حكمها بذلك نهائياً.
وللمحكمة �إىل ما قبل انتهاء اجلل�سة �أن
ترجع عن احلكم �أو ال��ق��رار ال��ذي �أ�صدرته
بناء على الفقرة ال�سابقة.

( )1املادة ( )160معدلة بالقانون رقم ( )29ل�سنة .2005
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املادة ()164

مي��ث��ل امل��ت��ه��م �أم������ام امل��ح��ك��م��ة ب��غ�ير ق��ي��ود
وال �أغ��ل��ال ،و�إمن����ا جت���ري ع��ل��ي��ه امل�لاح��ظ��ة
الالزمة.
وال ي��ج��وز �إب���ع���اده ع��ن اجل��ل�����س��ة �أث���ن���اء نظر
ال��دع��وى �إال �إذا وق��ع منه ت�شوي�ش ي�ستدعي
ذلك ،ويف هذه احلالة ت�ستمر الإج��راءات �إىل
�أن ميكن ال�سري فيها بح�ضوره ،وعلى املحكمة
�أن تطلعه على ما مت يف غيبته من الإجراءات.
املادة ()165

ي��ب��د�أ التحقيق يف اجلل�سة ب��امل��ن��اداة على
اخل�صوم وال�شهود ،وي�س�أل املتهم عن ا�سمه
ول��ق��ب��ه وم��ه��ن��ت��ه وجن�سيته وحم���ل �إق��ام��ت��ه
وم��ول��ده ،وتتلى التهمة امل��وج��ه��ة �إل��ي��ه ،ثم
ت��ق��دم ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة وامل���دع���ي ب��احل��ق��وق
املدنية � -إن وجد  -طلباتهما ،ثم ي�س�أل عما
128

�إذا ك��ان م��ع�ترف��اً ب��ارت��ك��اب ال��واق��ع��ة امل�سندة
�إليه ،ف�إذا اعرتف يجوز للمحكمة االكتفاء
باعرتافه واحلكم عليه بغري �سماع ال�شهود
و�إال فت�سمع ���ش��ه��ادة ���ش��ه��ود الإث���ب���ات م��ا مل
تكن اجل��رمي��ة مم��ا يعاقب عليها ب��الإع��دام
فيتوجب على املحكمة ا�ستكمال التحقيق.
ويكون توجيه الأ�سئلة له�ؤالء ال�شهود من
النيابة العامة ثم من املجني عليه �إن كان
حا�ضراً ثم من املدعي باحلقوق املدنية فيما
يتعلق بادعائه ثم من املتهم ثم من امل�س�ؤول
ع��ن احل��ق��وق امل��دن��ي��ة ،وللنيابة ال��ع��ام��ة ثم
للمجني عليه ثم للمدعي باحلقوق املدنية
�أن ي�ستجوب ال�شهود املذكورين م��رة ثانية
لإي�ضاح الوقائع التي �أدوا ال�شهادة عنها يف
�أجوبتهم ،على �أن ت�ستمع املحكمة �إىل �شهادة
(((
كل �شاهد على انفراد.
( )1املادة ( )165معدلة بالقانون رقم ( )29ل�سنة .2005
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املادة ()166

بعد �سماع �شهود الإث��ب��ات ت�ستمع املحكمة
�إىل �شهود النفي ويكون �س�ؤالهم من املتهم.
�أو ًال ،ثم من امل�س�ؤول عن احلقوق املدنية،
ث���م ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة ،ث���م امل���دع���ي ب��احل��ق��وق
امل��دن��ي��ة ول��ل��م��ت��ه��م وامل�������س����ؤول ع���ن احل��ق��وق
املدنية �أن يوجها لل�شهود املذكورين �أ�سئلة
ثانية لإي�����ض��اح ال��وق��ائ��ع التي �أدوا ال�شهادة
عنها يف �إجابتهم عن الأ�سئلة التي وجهت
�إليهم .ولكل من اخل�صوم �أن يطلب �إع��ادة
�سماع ال�شهود املذكورين لإي�ضاح �أو حتقيق
الوقائع التي �أدوا �شهادتهم عنها �أو �أن يطلب
(((
�سماع �شهود غريهم لهذا الغر�ض.
( )1املادة ( )166معدلة بالقانون رقم ( )29ل�سنة .2005
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املادة ()167

ي���ن���ادى ع��ل��ى ال�����ش��ه��ود ب���أ���س��م��ائ��ه��م واح����داً
واح���داً لت�أدية ال�شهادة �أم��ام املحكمة ،ومن
ت�سمع �شهادته منهم يبقى يف قاعة اجلل�سة
�إىل حني �إقفال باب املرافعة ما مل ترخ�ص
له املحكمة باخلروج ،ويجوز عند االقت�ضاء
�أن يبعد �شاهد �أثناء �سماع �شاهد �آخ��ر ،كما
يجوز مواجهة ال�شهود بع�ضهم ببع�ض.
املادة ()168

للمحكمة يف �أية حالة كانت عليها الدعوى
�أن ت��وج��ه لل�شهود �أي ����س����ؤال ت���رى ل��زوم��ه
لإظهار احلقيقة �أو �أن ت�أذن للخ�صوم بذلك.
ويجب عليها منع توجيه �أ�سئلة لل�شاهد �إذا
كانت غري متعلقة بالدعوى� ،أو غري جائزة
القبول.
ويجب عليها �أن متنع عن ال�شاهد كل كالم
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بالت�صريح �أو التلميح وكل �إ�شارة مما ينبني
عليه ا�ضطراب �أفكاره �أو تخويفه.
ولها �أن متتنع عن �سماع �شهادة �شهود عن
ً (((
وقائع ترى �أنها وا�ضحة و�ضوحاً كافيا.

املادة ()170

�إذا ح�ضر املتهم الغائب قبل انتهاء اجلل�سة
ال��ت��ي ���ص��در فيها احل��ك��م وج���ب �إع����ادة نظر
الدعوى يف ح�ضوره.

املادة ()169

املادة ()171

بعد �سماع �شهود الإث��ب��ات و�شهود النفي،
ي��ج��وز للنيابة ال��ع��ام��ة وللمتهم ول��ك��ل من
باقي اخل�صوم يف الدعوى �أن يتكلم ،ويف كل
الأحوال يكون املتهم �آخر من يتكلم.
وللمحكمة �أن متنع املتهم وباقي اخل�صوم
واملدافعني عنهم من اال�سرت�سال يف الكالم
�إذا خرجوا عن مو�ضوع ال��دع��وى �أو ك��رروا
�أقوالهم.

ي��ج��ب �أن ي���ح���رر حم�����ض��ر مب���ا ي���ج���ري يف
جل�سة املحاكمة ،ويوقع على كل �صفحة منه
رئي�س املحكمة وكاتبها.
وي�شتمل ه��ذا املح�ضر على تاريخ اجلل�سة،
ويبني به ما �إذا كانت علنية �أو �سرية و�أ�سماء
ال��ق�����ض��اة وع�����ض��و ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة احل��ا���ض��ر
باجلل�سة والكاتب و�أ�سماء اخل�صوم واملدافعني
عنهم و�شهادة ال�شهود و�أقوال اخل�صوم ،وي�شار
فيه �إىل الأوراق التي تليت و�سائر الإجراءات
التي مت��ت ،وت���دون ب��ه الطلبات التي قدمت
�أثناء نظر الدعوى وم��ا ق�ضي به يف امل�سائل
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الفرعية وم��ن��ط��وق الأح��ك��ام ال�����ص��ادرة وغري
ذلك مما يجري يف اجلل�سة.
الفرع الثالث :ال�شهود والأدلة الأخرى
املادة ()172

يكلف ال�����ش��ه��ود ب��احل�����ض��ور ب��ن��اء ع��ل��ى طلب
اخل�صوم بو�ساطة م��ن��دوب الإع�ل�ان �أو �أح��د
�أف����راد ال�سلطة ال��ع��ام��ة قبل اجلل�سة ب���أرب��ع
وع�شرين �ساعة على الأق���ل ب��الإ���ض��اف��ة �إىل
مواعيد امل�سافة ،ويجوز �أن يح�ضر ال�شاهد يف
اجلل�سة بغري �إعالن بناء على طلب اخل�صوم.
وللمحكمة �أثناء نظر الدعوى �أن ت�ستدعي
وت�سمع �أق��وال �أي �شخ�ص ولو ب�إ�صدار �أمر
ب��ال�����ض��ب��ط والإح�������ض���ار �إذا دع���ت ال�����ض��رورة
لذلك ،ولها �أن ت�أمر بتكليفه باحل�ضور يف

جل�سة �أخرى.

(((

املادة ()173

�إذا ت��خ��ل��ف ال�����ش��اه��د ع���ن احل�����ض��ور �أم����ام
املحكمة بعد تكليفه به جاز احلكم عليه بعد
�سماع �أقوال النيابة العامة بالغرامة التي ال
جتاوز �ألف درهم.
ويجوز للمحكمة �إذا ر�أت �شهادته �ضرورية
�أن ت�ؤجل الدعوى لإعادة تكليفه باحل�ضور
ولها �أن ت�أمر ب�ضبطه و�إح�ضاره.
و�إذا ح�ضر ال�شاهد بعد تكليفه باحل�ضور
مرة ثانية �أو من تلقاء نف�سه �أو �أبدى عذراً
مقبو ًال جاز �إعفا�ؤه من الغرامة بعد �سماع
�أقوال النيابة العامة.
و�إذا مل يح�ضر ال�شاهد يف املرة الثانية جاز
احلكم عليه بغرامة ال جت��اوز �ضعف احلد
( )1املادة ( )172معدلة بالقانون رقم ( )29ل�سنة .2005
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الأق�صى املقرر يف الفقرة الأوىل ،وللمحكمة
�أن ت�أمر ب�ضبطه و�إح�ضاره يف ذات اجلل�سة �أو
يف جل�سة �أخرى ت�ؤجل �إليها الدعوى.
املادة ()174

�إذا مل يح�ضر ال�شاهد �أم��ام املحكمة حتى
�صدور احلكم يف الدعوى جاز له التظلم من
حكم الغرامة للمحكمة التي �أ�صدرت احلكم.
املادة ()175

و�إذا تبني للمحكمة بعد انتقالها �إليه ،عدم
�صحة العذر جاز لها بعد �سماع �أقوال النيابة
العامة �أن حتكم عليه باحلب�س مدة ال تزيد
على ثالثة �أ�شهر �أو بالغرامة التي ال جتاوز
�ألفي درهم.
املادة ()176

تطبق فيما يخ�ص ال�����ش��ه��ود �أح��ك��ام امل���ادة
( )91من هذا القانون.

�إذا اعتذر ال�شاهد مبر�ضه �أو ب�أي عذر �آخر
ع��ن ع��دم �إم��ك��ان��ه احل�ضور ل��ت���أدي��ة ال�شهادة
فللمحكمة �أن تنتقل �إليه وت�سمع �شهادته
بعد �إخطار النيابة العامة وباقي اخل�صوم
وللخ�صوم �أن يح�ضروا ب�أنف�سهم �أو بو�ساطة
وكالئهم و�أن يوجهوا لل�شاهد الأ�سئلة التي
يرون لزوم توجيهها �إليه.

املادة ()177

للمحكمة �أن ت��ق��رر ت�ل�اوة ال�����ش��ه��ادة التي
�أبديت يف التحقيق االبتدائي �أو يف حم�ضر
جمع اال�ستدالالت �أو بعد حلف اليمني طبقاً
لأحكام املادة ( )40من هذا القانون �إذا تعذر
�سماع ال�شاهد لأي �سبب من الأ�سباب.
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املادة ()178

�إذا قرر ال�شاهد �أنه مل يعد يذكر واقعة من
الوقائع يجوز �أن يتلى من �شهادته التي �أقرها
يف التحقيق �أو م��ن �أق��وال��ه يف حم�ضر جمع
اال�ستدالالت اجلزء اخلا�ص بهذه الواقعة.
وكذلك احلال �إذا تعار�ضت �شهادة ال�شاهد التي
�أداها يف اجلل�سة مع �شهادته �أو �أقواله ال�سابقة.
املادة ()179

للمحكمة �أن ت���أم��ر ول��و م��ن تلقاء نف�سها
�أث��ن��اء نظر ال��دع��وى بتقدمي �أي دليل ت��راه
(((
الزماً لإظهار احلقيقة.
املادة ()180

للمحكمة ���س��واء م��ن تلقاء نف�سها �أو بناء
على طلب اخل�صوم �أن تعني خبرياً �أو �أكرث
( )املادة ( )179معدلة بالقانون رقم ( )29ل�سنة .2005
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يف ال��دع��وى و�إذا تطلب الأم���ر تعيني جلنة
من اخلرباء وجب �أن يكون عددهم وتراً.
ول��ه��ا م���ن ت��ل��ق��اء نف�سها �أن ت����أم���ر ب���إع�لان
اخل��ب�راء ملناق�شتهم يف م��ا ورد يف ال��ت��ق��اري��ر
املقدمة منهم يف التحقيق االبتدائي �أو �أمام
املحكمة وعليها �إجراء ذلك �إذا طلبه اخل�صوم.
و�إذا تعذر حتقيق دليل �أم��ام املحكمة ،جاز
(((
لها االنتقال لتحقيقه.
الفرع الرابع :دعوى التزوير الفرعية
املادة ()181

للنيابة العامة ول�سائر اخل�صوم يف �أية حالة
كانت عليها الدعوى� ،أن يطعنوا بالتزوير يف
�أية ورقة من �أوراق الق�ضية مقدمة فيها.
ويح�صل الطعن بتقرير يف حم�ضر اجلل�سة،
( )1املادة ( )180معدلة بالقانون رقم ( )29ل�سنة .2005
139

قانون اإلجراءات الجزائية لدولة اإلمارات العربية المتحدة

وي��ج��ب �أن ي��ع�ين يف ال���ورق���ة امل��ط��ع��ون فيها
(((
بالتزوير مو�ضعه والأدلة على التزوير.
املادة ()182

�إذا ر�أت املحكمة املنظورة �أمامها الدعوى
�أن الف�صل فيها يتوقف على الورقة املطعون
ف��ي��ه��ا و�أن ه��ن��اك وج���ه���اً ل��ل�����س�ير يف حتقيق
�أدل����ة ال��ت��زوي��ر فلها �أن حت��ي��ل الأوراق �إىل
ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة وت���وق���ف ال���دع���وى �إىل �أن
يف�صل يف التزوير من اجلهة املخت�صة ،ولها
�إذا ك���ان الف�صل يف واق��ع��ة ال��ت��زوي��ر يدخل
يف اخت�صا�صها �أن حت��ق��ق ال��ط��ع��ن بنف�سها
وتف�صل يف �صحة الورقة.
ويجوز �أن حتكم هذه املحكمة على مدعي
التزوير بغرامة ال جتاوز �ألف درهم يف حالة
�صدور حكم �أو قرار بعدم وجود تزوير.
( )1املادة ( )181معدلة بالقانون رقم ( )29ل�سنة .2005
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املادة ()183

�إذا ح��ك��م ب��ت��زوي��ر ورق����ة ر���س��م��ي��ة ك��ل��ه��ا �أو
بع�ضها ،ت�أمر املحكمة التي حكمت بالتزوير
ب���إل��غ��ائ��ه��ا �أو ت�صحيحها ح�����س��ب الأح�����وال،
وي��ح��رر ب��ذل��ك حم�ضر ي���ؤ���ش��ر على ال��ورق��ة
مبقت�ضاه.
الفرع اخلام�س  :املتهمون امل�صابون
بعاهة عقلية �أو مر�ض نف�سي
املادة ()184

�إذا دع����ا الأم�����ر �إىل ف��ح�����ص ح��ال��ة امل��ت��ه��م
العقلية �أو النف�سية ج���از لرئي�س النيابة
�أثناء التحقيق �أو للمحكمة املنظورة �أمامها
الدعوى الأمر بو�ضع املتهم �إذا كان حمبو�ساً
احتياطياً حتت املالحظة يف م���أوى عالجي
خم�ص�ص لذلك ملدد متعاقبة بحيث ال يزيد
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كل منها على خم�سة ع�شر يوماً ،وال يزيد
جمموعها على خم�سة و�أربعني يوماً ،ف�إذا مل
ت�ستكمل النيابة العامة �إج���راءات التحقيق
مع املتهم واقت�ضى الأمر زيادة مدة احلب�س
االحتياطي وج��ب على رئي�س النيابة رفع
الأمر �إىل املحكمة املخت�صة لإ�صدار قرارها
با�ستمرار احلب�س االحتياطي ملدة معينة �أو
الإفراج عن املتهم.
ً
ً
ويجوز �إذا مل يكن املتهم حمبو�سا احتياطيا �أن
ي�أمر رئي�س النيابة �أو املحكمة املخت�صة بو�ضع
(((
املتهم حتت املالحظة يف �أي مكان �آخر.
املادة ()185

�إذا ثبت �أن املتهم غ�ير ق���ادر على ال��دف��اع
عن نف�سه ب�سبب حالة جنون �أو اختالل �أو
�ضعف عقلي �أو مر�ض نف�سي ج�سيم طر�أ بعد
( )1املادة ( )184معدلة بالقانون رقم ( )29ل�سنة .2005
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وقوع اجلرمية يوقف رفع الدعوى عليه �أو
حماكمته حتى يزول ذلك ال�سبب.
ويودع املتهم يف هذه احلالة م�أوى عالجياً
ب�أمر من النيابة العامة �أو املحكمة املنظورة
�أمامها الدعوى ح�سب الأحوال.
وال ي���ح���ول وق�����ف ال����دع����وى دون ات���خ���اذ
�إجراءات التحقيق التي يرى �أنها م�ستعجلة
والزمة.
املادة ()186

تخ�صم املدة التي يق�ضيها املتهم يف امل�أوى
العالجي طبقاً للمادتني ال�سابقتني من مدة
العقوبة �أو التدابري التي يحكم بها عليه.
املادة ()187

�إذا �صدر �أمر ب�أن ال وجه لإقامة الدعوى
�أو حكم برباءة املتهم وكان ذلك ب�سبب حالة
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ج��ن��ون �أو اخ���ت�ل�ال ع��ق��ل��ي �أو ���ض��ع��ف عقلي
�أو مر�ض نف�سي ج�سيم ،ت�أمر اجلهة التي
�أ�صدرت الأمر �أو احلكم ب�إيداع املتهم م�أوى
ع�لاج��ي��اً �إىل �أن ت��ق��رر ه���ذه اجل��ه��ة �إخ�ل�اء
���س��ب��ي��ل��ه ،وذل����ك ب��ع��د االط��ل��اع ع��ل��ى تقرير
اجل��ه��ة امل����ودع ل��دي��ه��ا امل��ت��ه��م و���س��م��اع �أق����وال
ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة يف الأح�����وال ال��ت��ي ال يكون
الأمر �صادراً منها ،وبعد التثبت من �أن املتهم
(((
قد عاد �إليه ر�شده �أو زالت عنه خطورته.
الفرع ال�ساد�س  :حماية املجني
عليهم ال�صغار واملعتوهني

م��ن ع��م��ره �أن ي���ؤم��ر بت�سليمه �إىل �شخ�ص
م�ؤمتن يتعهد مبالحظته واملحافظة عليه
�أو �إىل جهة رع��اي��ة م��ع�ترف بها م��ن وزارة
العمل وال�ش�ؤون االجتماعية حتى يف�صل يف
الدعوى.
و�إذا وقعت اجلرمية على �شخ�ص معتوه،
ج���از �أن ي�����ص��در الأم����ر ب���إي��داع��ه م���ؤق��ت��اً يف
م�صحة �أو م����أوى ع�لاج��ي� ،أو ت�سليمه �إىل
�شخ�ص م�ؤمتن ح�سب الأحوال وذلك �إىل �أن
يف�صل يف الدعوى.
ويف جميع الأحوال ي�صدر الأمر بذلك من
(((
املحكمة املخت�صة.

املادة ()188

يجوز عند ال�ضرورة يف كل جرمية تقع على
نف�س ال�صغري الذي مل يتم اخلام�سة ع�شرة
( )1املادة ( )187معدلة بالقانون رقم ( )29ل�سنة .2005
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( )1املادة ( )188معدلة بالقانون رقم ( )29ل�سنة .2005
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الف�صل الثاين
�إجراءات خا�صة مبحاكم
اجلنح واملخالفات
املادة ()189

�إذا مل يح�ضر اخل�صم املكلف باحل�ضور
ح�سب القانون يف اليوم املبني بورقة التكليف
باحل�ضور ومل ير�سل وكي ً
ال عنه يف الأحوال
ال��ت��ي ي�����س��وغ ف��ي��ه��ا ذل����ك ،حت��ك��م امل��ح��ك��م��ة يف
الدعوى غيابياً.
و�إذا رف��ع��ت ال��دع��وى ع��ل��ى ع���دة �أ�شخا�ص
عن واقعة واح��دة ،وك��ان بع�ضهم قد ح�ضر
�أم����ام املحكمة وال��ب��ع�����ض الآخ����ر مل يح�ضر
وجب على املحكمة ت�أجيل نظر الدعوى �إىل
جل�سة تالية لإع���ادة �إع�ل�ان م��ن مل يح�ضر
م��ن ال��غ��ائ��ب�ين ،وي��ع��ت�بر احل��ك��م يف ال��دع��وى
ح�ضورياً يف حقهم جميعاً.
146

املادة ()190

يعترب احل��ك��م ح�����ض��وري��اً بالن�سبة �إىل كل
م��ن يح�ضر م��ن اخل�صوم عند ال��ن��داء على
ال���دع���وى ول���و غ����ادر اجل��ل�����س��ة ب��ع��د ذل���ك �أو
تخلف عن احل�ضور يف اجلل�سات التي ت�ؤجل
�إليها الدعوى.
املادة ()191

يف الأح����وال املتقدمة ال��ت��ي يعترب احلكم
فيها ح�ضورياً ،يجب على املحكمة �أن حتقق
الدعوى �أمامها كما لو كان اخل�صم حا�ضراً.
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ت�شكل بكل حمكمة ابتدائية دائرة �أو �أكرث
للجنايات ت�ؤلف من ثالثة من ق�ضاتها.

ال جت�����اوز �أل�����ف دره�����م م���ع ع����دم الإخ��ل��ال
باملحاكمة الت�أديبية �إذا اقت�ضتها احل��ال.
ويعترب احلكم ال�صادر بالغرامة نهائياً.
وللمحكمة �إعفاءه من الغرامة �إذا ثبت لها
�أن لديه عذراً مقبو ًال منعه من احل�ضور يف
(((
اجلل�سة بنف�سه �أو �أن ينيب عنه غريه.

املادة ()193

املادة ()195

الف�صل الثالث
�إجراءات خا�صة مبحاكم اجلنايات
املادة ()192

ي�شمل اخت�صا�ص حمكمة اجلنايات النطاق
الإقليمي الخت�صا�ص املحكمة االبتدائية يف
مقر ه��ذه املحكمة ،ويجوز �أن تنعقد يف �أي
مكان �آخر داخل دائرة اخت�صا�صها.
املادة ()194

يجب على املحامي املنتدب �أو املوكل من
قبل املتهم �أن يدافع عنه يف اجلل�سة �أو ينيب
عنه من يقوم مقامه ،و�إال حكم عليه بغرامة
148

للمحامي املنتدب �أن يطلب تقدير مقابل
جهده على اخلزانة العامة وتقدر املحكمة
هذا املقابل ،على �أن تراعي يف ذلك ما يكون
قد ق��در له من مقابل وال يجوز الطعن يف
هذا التقدير ب�أي وجه.

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

على رئي�س حمكمة اجلنايات عند و�صول
ملف الق�ضية �إل��ي��ه �أن ير�سله �إىل �أع�ضاء
املحكمة و�أن ي�أمر ب���إع�لان املتهم وال�شهود
باليوم الذي يحدده لنظر الق�ضية ،وتتوىل
النيابة العامة تكليفهم باحل�ضور.
و�إذا دع����ت �أ����س���ب���اب ج���دي���ة ل��ت���أج��ي��ل نظر
ال��ق�����ض��ي��ة ف��ي��ج��ب �أن ي��ك��ون ال��ت���أج��ي��ل ل��ي��وم
معني.
املادة ()197

مل��ح��ك��م��ة اجل���ن���اي���ات �أن ت�����أم����ر يف ج��م��ي��ع
الأح���وال ب�ضبط املتهم و�إح�����ض��اره ولها �أن
ت�أمر بحب�سه احتياطياً و�أن تفرج ب�ضمان
�شخ�صي �أو مايل �أو بدون �ضمان عن املتهم
املحبو�س احتياطياً.
150

املادة ()198

�إذا مل ي��ح�����ض��ر امل��ت��ه��م يف اجل���ن���اي���ة ي��وم
اجلل�سة بعد �إع�لان��ه ق��ان��ون��اً ب���أم��ر الإح��ال��ة
وورق��ة التكليف باحل�ضور ،يكون للمحكمة
�أن حتكم يف غيبته ،وي��ج��وز لها �أن ت�ؤجل
الدعوى وت�أمر ب�إعادة تكليفه باحل�ضور.
املادة ()199

ك��ل ح��ك��م ي�����ص��در ب���الإدان���ة يف غيبة املتهم
ي�ستلزم حتماً حرمانه م��ن �أن يت�صرف يف
�أمواله �أو �أن يديرها �أو �أن يرفع �أي دعوى
ب��ا���س��م��ه ،وك���ل ت�����ص��رف �أو ال��ت��زام يتعهد به
املحكوم عليه يكون باط ً
ال.
وتعني املحكمة االبتدائية الواقع يف دائرتها
�أموال املحكوم عليه حار�ساً لإدارتها بناء على
طلب النيابة العامة �أو كل ذي م�صلحة يف
ذل���ك ،وللمحكمة �أن ت��ل��زم احل��ار���س ال��ذي
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تن�صبه ب��ت��ق��دمي ك��ف��ال��ة وي���ك���ون ت��اب��ع��اً لها
يف ج��م��ي��ع م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��احل��را���س��ة وب��ت��ق��دمي
احل�ساب.
املادة ()200

وت�سمع املحكمة ال�شهود �إذا ل��زم الأم���ر ثم
تف�صل يف الدعوى.
املادة ()202

�إذا ك��ان املتهم مقيماً خ��ارج ال��دول��ة يعلن
�إليه �أمر الإحالة وورقة التكليف باحل�ضور
مبحل �إقامته �إن ك��ان معلوماً ،وذل��ك قبل
اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى ب�شهر على
الأق��ل ،بالإ�ضافة �إىل مواعيد امل�سافة ،ف�إذا
مل ي��ح�����ض��ر ب��ع��د �إع�ل�ان���ه ي��ج��وز احل��ك��م يف
غيبته.

ينفذ من احلكم الغيابي من وقت �صدوره
كل العقوبات والتدابري التي ميكن تنفيذها
ويجوز تنفيذه بالن�سبة �إىل التعوي�ضات من
وقت �صدوره كذلك ،ويجب يف هذه احلالة
على املدعي باحلقوق املدنية �أن يقدم �ضماناً
�شخ�صياً �أو مالياً ما مل ين�ص احلكم على
خالف ذلك ،ويرد ال�ضمان املايل بعد �سنتني
من وقت �صدور احلكم.

املادة ()201

املادة ()203

يتلى يف اجلل�سة ق��رار الإحالة ثم الأوراق
املثبتة لإعالن املتهم الغائب ،وتبدي النيابة
العامة وباقي اخل�صوم �أقوالهم وطلباتهم

�إذا ح�ضر املحكوم عليه غيابياً �أو قب�ض
ع��ل��ي��ه ،ي�����س��ق��ط احل���ك���م ����س���واء ف��ي��م��ا يتعلق
بالعقوبة �أو التدابري �أو التعوي�ضات ،ويعاد
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نظر الدعوى �أم��ام املحكمة و�إذا كان احلكم
ال�����س��اب��ق ب��ال��ت��ع��وي�����ض��ات ق���د ن���ف���ذ ،ف��ي��ج��وز
للمحكمة �أن ت�أمر برد املبالغ املتح�صلة كلها
�أو بع�ضها.
املادة ()204

ال يرتتب على غياب متهم ت�أخري احلكم
يف الدعوى بالن�سبة �إىل غريه من املتهمني
معه و�إذا غ��اب املتهم بجنحة مقدمة �إىل
حمكمة اجلنايات فتتبع يف �ش�أنه الإجراءات
املعمول بها �أمام حمكمة اجلنح.

الباب الثالث
عدم �صالحية القا�ضي لنظر
الدعوى ورده وتنحيه
املادة ()205

ي��ت��ب��ع يف ����ش����أن ���ص�لاح��ي��ة ال��ق��ا���ض��ي لنظر
الدعوى ورده وتنحيه الأحكام والإج��راءات
املن�صو�ص عليها يف قانون الإج���راءات �أمام
املحاكم املدنية مع مراعاة ما ن�ص عليه يف
املادتني الآتيتني:
املادة ()206

مع م��راع��اة حكم امل��ادة ( )163ميتنع على
ال��ق��ا���ض��ي �أن ي�����ش�ترك يف ن��ظ��ر ال��دع��وى �إذا
كانت اجلرمية قد وقعت عليه �شخ�صياً �أو �إذا
كان قد قام يف الدعوى بعمل م�أمور ال�ضبط
ال��ق�����ض��ائ��ي �أو ب��وظ��ي��ف��ة ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة �أو
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الباب الرابع
احلكم

املدافع عن �أحد اخل�صوم �أو �أدى فيها �شهادة،
�أو با�شر فيها عم ً
ال من �أعمال �أهل اخلربة.
وميتنع عليه كذلك �أن ي�شرتك يف احلكم
يف الطعن �إذا كان احلكم املطعون فيه �صادراً
منه.

الف�صل الأول
�إ�صدار احلكم

املادة ()207

املادة ()20٨

للخ�صوم رد الق�ضاة عن احلكم يف احلاالت
ال���واردة يف امل��ادة ال�سابقة ،ويف �سائر حاالت
الرد املبينة يف قانون الإجراءات �أمام املحاكم
املدنية.
وال ي��ج��وز رد �أع�����ض��اء النيابة ال��ع��ام��ة وال
م�أموري ال�ضبط الق�ضائي.
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ال تتقيد املحكمة مبا هو مدون يف التحقيق
االبتدائي� ،أو يف حما�ضر اال�ستدالالت �إال �إذا
وجد يف القانون ن�ص على خالف ذلك.
املادة ()209

يحكم القا�ضي يف الدعوى ح�سب القناعة
التي تكونت لديه ومع ذلك ال يجوز له �أن
يبني حكمه ع��ل��ى �أي دل��ي��ل مل ي��ط��رح على
اخل�صوم �أمامه يف اجلل�سة.
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املادة ()210

ي�صدر احل��ك��م يف جل�سة علنية ول��و كانت
ال���دع���وى ن��ظ��رت يف ج��ل�����س��ة ���س��ري��ة وي��ج��ب
�إثباته يف حم�ضر اجلل�سة و�أن يوقعه رئي�س
املحكمة والكاتب.
ول��ل��م��ح��ك��م��ة �أن ت����أم���ر ب��ات��خ��اذ ال��و���س��ائ��ل
الالزمة ملنع املتهم من مغادرة قاعة اجلل�سة
قبل النطق باحلكم �أو ل�ضمان ح�ضوره يف
اجلل�سة التي ي�ؤجل لها احلكم ولو كان ذلك
ب�إ�صدار �أم��ر بحب�سه �إذا كانت الواقعة مما
يجوز فيها احلب�س االحتياطي.
املادة ()211

املادة ()212

�إذا ك���ان���ت ال���واق���ع���ة ث��اب��ت��ة وت���ك���ون ف��ع ً
�لا
معاقباً عليه تق�ضي املحكمة بالعقوبة طبقاً
للأحكام املقررة يف القانون.
املادة ()213

ال يجوز احلكم على املتهم عن واقعة غري
التي وردت ب�أمر الإح��ال��ة �أو ورق��ة التكليف
ب��احل�����ض��ور ك��م��ا ال ي��ج��وز احل��ك��م ع��ل��ى غري
املتهم املقامة عليه الدعوى.
املادة ()214

�إذا كانت الواقعة غري ثابتة� ،أو كان القانون
ال يعاقب عليها ،حتكم املحكمة برباءة املتهم
ويفرج عنه �إذا كان حمبو�ساً من �أج��ل هذه
الواقعة وحدها.

ل��ل��م��ح��ك��م��ة �أن ت��غ�ير يف ح��ك��م��ه��ا ال��و���ص��ف
ال��ق��ان��وين ل��ل��واق��ع��ة امل�����س��ن��دة للمتهم ،ولها
تعديل التهمة ح�سبما تراه وفقاً ملا يثبت لها
من التحقيق �أو من املرافعة يف اجلل�سة.
وع��ل��ى امل��ح��ك��م��ة �أن ت��ن��ب��ه امل��ت��ه��م �إىل ه��ذا
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التغيري ،و�أن متنحه �أج ً
ال لتح�ضري دفاعه
بناء على الو�صف �أو التعديل اجل��دي��د �إذا
طلب ذلك.
وللمحكمة �أي�ضاً ت�صحيح كل خط�أ مادي
وت������دارك ك���ل ���س��ه��و يف ع���ب���ارة االت���ه���ام مما
يكون يف �أم��ر الإح��ال��ة �أو يف ورق��ة التكليف
باحل�ضور.

املادة ()217

يجب على املحكمة �أن تف�صل يف الطلبات
التي تقدم لها من اخل�صوم وتبني الأ�سباب
التي ت�ستند �إليها.

املادة ()215

املادة ()218

وال��ظ��روف التي وقعت فيها و�أن ي�شري �إىل
ن�ص القانون الذي حكم مبوجبه.

حم�ضر اجلل�سة واحلكم يكمل كل منهما
الآخ��ر يف �إثبات �إج���راءات املحاكمة وبيانات
ديباجة احلكم.

يجمع الرئي�س الآراء ويبد�أ ب�أحدث الق�ضاة
ف���الأق���دم ث��م ي��ب��دي ر�أي����ه وت�����ص��در الأح��ك��ام
ب�أغلبية الآراء فيما ع��دا الأح��ك��ام ال�صادرة
ب��الإع��دام فيجب �أن ت�صدر ب���إج��م��اع الآراء
وعند عدم حتققه ت�ستبدل بعقوبة الإعدام
عقوبة ال�سجن امل�ؤبد.
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املادة ()216

ي��ج��ب �أن ي�����ش��ت��م��ل احل��ك��م ع��ل��ى الأ���س��ب��اب
التي بني عليها ،وكل حكم بالإدانة يجب �أن
يت�ضمن بيان الواقعة امل�ستوجبة للعقوبة
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املادة ()219

الف�صل الثاين
ت�صحيح الأحكام والقرارات

يجب على املحكمة عند النطق باحلكم �أن
ت��ودع قلم كتاب املحكمة م�سودته امل�شتملة
ع��ل��ى �أ���س��ب��اب��ه م��وق��ع��اً ع��ل��ي��ه��ا م���ن ال��رئ��ي�����س
والق�ضاة ،ويوقع على ن�سخة احلكم الأ�صلية
يف �أقرب وقت رئي�س املحكمة وكاتبها.

املادة ()220
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�إذا وق��ع خط�أ م��ادي يف حكم �أو يف قرار
ومل يرتتب عليه البطالن تتوىل الهيئة
التي �أ���ص��درت احلكم �أو ال��ق��رار ت�صحيح
ه���ذا اخل���ط����أ م���ن ت��ل��ق��اء ن��ف�����س��ه��ا �أو ب��ن��اء
على طلب �أح���د اخل�����ص��وم بعد تكليفهم
باحل�ضور.
ويتم الت�صحيح من غري مرافعة بعد �سماع
�أق���وال اخل�صوم ،وي�ؤ�شر بالت�صحيح ال��ذي
ي�صدر على هام�ش احلكم �أو القرار.
ويتبع هذا الإجراء يف ت�صحيح ا�سم املتهم
ولقبه.
وي����ج����وز ال���ط���ع���ن يف ال����ق����رار ال�������ص���ادر
ب��ال��ت�����ص��ح��ي��ح �إذا ج������اوزت ال��ه��ي��ئ��ة ال��ت��ي
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�أ���ص��درت��ه �سلطاتها يف الت�صحيح وذل��ك
بطرق الطعن اجلائزة يف احلكم �أو القرار
مو�ضوع الت�صحيح.
�أما القرار الذي ي�صدر برف�ض الت�صحيح
فال يجوز فيه الطعن على ا�ستقالل.

الباب اخلام�س
البطالن
املادة ()221

ي��ك��ون الإج�����راء ب��اط ً
�لا �إذا ن�����ص ال��ق��ان��ون
�صراحة على بطالنه �أو �إذا �شابه عيب مل
تتحقق ب�سببه الغاية من الإجراء.
املادة ()222

�إذا كان البطالن راجعاً لعدم مراعاة �أحكام
القانون املتعلقة بت�شكيل املحكمة �أو بواليتها
للحكم يف الدعوى �أو باخت�صا�صها من حيث
نوع اجلرمية املعرو�ضة عليها �أو بغري ذلك
مما هو متعلق بالنظام العام جاز التم�سك به
يف �أية حالة كانت عليها الدعوى ،وتق�ضي به
املحكمة ولو بغري طلب.
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املادة ()223

فيما عدا احلاالت التي يتعلق فيها البطالن
بالنظام العام ال يجوز �أن يتم�سك بالبطالن �إال
من �شرع مل�صلحته ما مل يكن قد ت�سبب فيه.

التكليف باحل�ضور و�إمنا له �أن يطلب ت�صحيح
التكليف �أو ا�ستيفاء �أي نق�ص فيه و�إع��ط��اءه
ميعاداً لتح�ضري دفاعه قبل البدء يف �سماع
الدعوى ،وعلى املحكمة �إجابته �إىل طلبه.

املادة ()224

املادة ()227

ال يحكم بالبطالن رغم الن�ص عليه �إذا ثبت
حتقيق الغاية من ال�شكل �أو البيان املطلوب.
املادة ()225

يزول البطالن �إذا نزل عنه من �شرع مل�صلحته
���ص��راح��ة �أو �ضمناً ،وذل���ك فيما ع��دا احل��االت
التي يتعلق فيها البطالن بالنظام العام.
املادة ()226

يجوز جتديد الإجراء الباطل ب�إجراء �صحيح
ولو بعد التم�سك بالبطالن ،على �أن يتم ذلك
يف امليعاد املقرر قانوناً التخاذ الإجراء ،ف�إذا مل
يكن للإجراء ميعاد مقرر يف القانون حددت
املحكمة م��ي��ع��اداً منا�سباً لتجديده ،وال يعتد
بالإجراء �إال من تاريخ جتديده.
املادة ()228

�إذا ح�ضر املتهم يف اجلل�سة بنف�سه �أو بو�ساطة
وكيل عنه فلي�س له �أن يتم�سك ببطالن ورقة

ال ي�ترت��ب ع��ل��ى ب��ط�لان الإج�����راء بطالن
الإج���������راءات ال�����س��اب��ق��ة ع��ل��ي��ه والإج��������راءات
الالحقة �إذا مل تكن مبنية عليه.
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الباب ال�ساد�س
الطعن يف الأحكام
الف�صل الأول
املعار�ضة
املادة ()229

لكل من املحكوم عليه وامل�س�ؤول عن احلقوق
املدنية الطعن بطريق املعار�ضة يف الأحكام
الغيابية ال�صادرة يف اجلنح واملخالفات خالل
�سبعة �أي��ام من تاريخ �إعالنه باحلكم وذلك
بتقرير يف القلم اجل��زائ��ي للمحكمة التي
�أ���ص��درت احل��ك��م ي��ح��دد فيه ت��اري��خ اجلل�سة
ال��ت��ي ح���ددت لنظر امل��ع��ار���ض��ة ويعترب ذلك
�إعالناً بها ولو كان التقرير من الوكيل.
ويرتتب على املعار�ضة �إعادة نظر الدعوى
بالن�سبة �إىل امل��ع��ار���ض �أم���ام املحكمة التي
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�أ�صدرت احلكم الغيابي وال يجوز �أن ي�ضار
امل��ع��ار���ض م���ن م��ع��ار���ض��ت��ه و�إذا مل يح�ضر
امل���ع���ار����ض اجل��ل�����س��ة الأوىل امل���ح���ددة لنظر
امل��ع��ار���ض��ة تعترب امل��ع��ار���ض��ة ك���أن��ه��ا مل تكن،
وال يقبل م��ن املعار�ض املعار�ضة يف احلكم
(((
ال�صادر يف غيبته.

( )1املادة ( )229معدلة بالقانون رقم ( )29ل�سنة .2005
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الف�صل الثاين
اال�ستئناف

للم�ست�أنف �إال بالن�سبة لبع�ض اجل��رائ��م
فقط.

املادة ()230

املادة ()232

ي��ج��وز ل��ك��ل م���ن امل��ت��ه��م وال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة
ا���س��ت��ئ��ن��اف الأح���ك���ام ال�������ص���ادرة يف ال��دع��وى
اجلزائية من املحاكم االبتدائية.
وال ي�ترت��ب ع��ل��ى ا���س��ت��ئ��ن��اف احل��ك��م وق��ف
تنفيذه ما مل تقرر املحكمة التي �أ�صدرته
غري ذلك وفقاً لل�شروط التي تراها.
وي��ع��ت�بر احل��ك��م ال�����ص��ادر بعقوبة الإع����دام
م�ست�أنفاً بحكم القانون وموقوفاً تنفيذه.
املادة ()231

يجوز ا�ستئناف احلكم ال�صادر يف اجلرائم
املرتبطة بع�ضها ببع�ض ارت��ب��اط��اً ال يقبل
ال��ت��ج��زئ��ة ول���و مل ي��ك��ن اال���س��ت��ئ��ن��اف ج��ائ��زاً
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ال يجوز ا�ستئناف الأح��ك��ام ال�����ص��ادرة قبل
الف�صل يف املو�ضوع �إال �إذا انبنى عليها منع
ال�سري يف الدعوى.
ويرتتب حتماً على ا�ستئناف احلكم ال�صادر
يف املو�ضوع ا�ستئناف هذه الأحكام ،ومع ذلك
فجميع الأحكام ال�صادرة بعدم االخت�صا�ص
يجوز ا�ستئنافها.
وي����ج����وز ا����س���ت���ئ���ن���اف الأح�����ك�����ام ال�������ص���ادرة
باالخت�صا�ص �إذا مل يكن للمحكمة والي��ة
احلكم يف الدعوى.
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املادة ()233

ي��ج��وز ل��ك��ل م��ن امل��دع��ي ب��احل��ق��وق املدنية
وامل�س�ؤول عنها وامل�ؤمن لديه واملتهم ا�ستئناف
الأح��ك��ام ال�����ص��ادرة يف ال��دع��وى امل��دن��ي��ة من
املحكمة االبتدائية فيما يخت�ص باحلقوق
املدنية وحدها �إذا كانت التعوي�ضات املطلوبة
تزيد على الن�صاب الذي يحكم فيه القا�ضي
ن��ه��ائ��ي��اً �أو �إذا وق���ع ب��ط�لان يف احل��ك��م �أو يف
الإجراءات �أثر يف احلكم.
املادة ()234

ي��ح�����ص��ل اال���س��ت��ئ��ن��اف ب��ت��ق��ري��ر يف ال��ق��ل��م
اجلزائي خالل خم�سة ع�شر يوماً من تاريخ
ال��ن��ط��ق ب��احل��ك��م احل�����ض��وري� ,أو م��ن ت��اري��خ
احلكم ال�صادر يف املعار�ضة.
و�إذا ك��ان املحكوم عليه يف ال�سجن ج��از له
�أن يقدم تقرير ا�ستئنافه �إىل م�أمور ال�سجن،
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ويجب على م�أمور ال�سجن �أن ير�سل تقرير
اال�ستئناف �إىل القلم اجلزائي فوراً.
و�إذا ك���ان امل��ح��ك��وم ع��ل��ي��ه م��ك��ف��و ًال فيجوز
ملحكمة اال�ستئناف �أن تطلق �سراحه بتعهد
�أو �أي �ضمان �آخ��ر طبقاً ملا تقدره املحكمة،
وذلك حلني الف�صل يف اال�ستئناف.
وللنائب العام �أن ي�ست�أنف يف ميعاد ثالثني
(((
يوماً من وقت �صدور احلكم.
املادة ()235

الأحكام املعتربة ح�ضورية طبقاً للمادتني
( )190( ،)189يبد�أ ميعاد ا�ستئنافها بالن�سبة
للخ�صم ال���ذي ���ص��در احل��ك��م يف غيبته من
تاريخ �إعالنه بها.
( )1املادة ( )234معدلة بالقانون رقم ( )29ل�سنة .2005
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املادة ()236

ي��ح��دد ال��ق��ل��م اجل���زائ���ي ل��ل��م�����س��ت���أن��ف يف
تقرير اال�ستئناف ت��اري��خ اجلل�سة التي
ح���ددت لنظره ويعترب ذل��ك �إع�لان��اً بها
ول����و ك����ان ال��ت��ق��ري��ر م���ن ال��وك��ي��ل وت��ق��وم
النيابة العامة ب�إخطار اخل�صوم الآخرين
باجلل�سة التي حددت.
و�إذا كان املتهم حمبو�ساً ،وجب على النيابة
العامة نقله يف الوقت املنا�سب �إىل املن�ش�أة
العقابية امل��وج��ودة بها حمكمة اال�ستئناف،
وع����ل����ى حم���ك���م���ة اال����س���ت���ئ���ن���اف ال���ف�������ص���ل يف
(((
اال�ستئناف على وجه ال�سرعة.
املادة ()237

ت�سمع املحكمة �أق���وال امل�ست�أنف والأوج���ه
امل�ستند �إليها يف ا�ستئنافه ثم يتكلم بعد ذلك
( )1املادة ( )236معدلة بالقانون رقم ( )29ل�سنة .2005
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باقي اخل�صوم ،ويكون املتهم �آخر من يتكلم،
ثم ت�صدر املحكمة حكمها بعد اطالعها على
الأوراق.
املادة ()238

ي�����س��ق��ط اال���س��ت��ئ��ن��اف امل���رف���وع م���ن امل��ت��ه��م
املحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية �إذا مل
يتقدم للتنفيذ قبل اجلل�سة املحددة لنظر
اال�ستئناف.
املادة ()239

ت�سمع حمكمة اال�ستئناف بنف�سها ،ال�شهود
الذين كان يجب �سماعهم �أمام حمكمة �أول
درجة ،وت�ستوفى كل نق�ص �آخر يف �إجراءات
التحقيق.
وي�سوغ لها يف كل الأحوال �أن ت�أمر مبا ترى
لزومه من ا�ستيفاء حتقيق �أو �سماع �شهود.
175

قانون اإلجراءات الجزائية لدولة اإلمارات العربية المتحدة

وال يجوز تكليف �أي �شاهد باحل�ضور �إال �إذا
�أمرت املحكمة بذلك.
املادة ()240

على حمكمة اال�ستئناف يف ا�ستئناف مرفوع
من النيابة العامة �إذا ر�أت الفعل املحكوم فيه
باعتباره جنحة يعد من اجلنايات �أن حتكم
ب�إلغاء احلكم وعدم اخت�صا�ص حمكمة �أول
درج���ة و�إع����ادة الق�ضية �إىل النيابة العامة
(((
التخاذ ما يلزم فيها.
املادة ()241

�إذا ك��ان اال�ستئناف م��رف��وع��اً م��ن النيابة
العامة ،فللمحكمة �أن ت�ؤيد احلكم امل�ست�أنف
�أو ت��ل��غ��ي��ه �أو ت��ع��دل��ه ����س���واء ���ض��د امل��ت��ه��م �أو
مل�صلحته ،ع��ل��ى �أن���ه ال ي��ج��وز �إل��غ��اء احلكم
( )1املادة ( )240معدلة بالقانون رقم ( )29ل�سنة .2005
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ال�صادر بالرباءة �إال بالإجماع.
�أم��ا �إذا ك��ان اال�ستئناف مرفوعاً من غري
ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة ،ف��ل��ي�����س للمحكمة �إال �أن
ت���ؤي��د احل��ك��م �أو تلغيه �أو ت��ع��دل��ه مل�صلحة
رافع اال�ستئناف ويتبع يف الأحكام الغيابية
واملعار�ضة فيها �أمام حمكمة اال�ستئناف ما
(((
هو مقرر �أمام حمكمة �أول درجة.
املادة ()242

�إذا حكمت املحكمة االبتدائية يف املو�ضوع،
ور�أت حمكمة اال�ستئناف �أن هناك بطالناً
يف احل��ك��م �أو ب��ط�لان��اً يف الإج�����راءات �أث���ر يف
احلكم ،تق�ضي ب�إلغائه وحتكم يف الدعوى.
�أم���ا �إذا حكمت املحكمة االب��ت��دائ��ي��ة بعدم
االخت�صا�ص �أو بقبول دف��ع ف��رع��ي يرتتب
عليه منع ال�سري يف الدعوى ،وحكمت حمكمة
( )1املادة ( )241معدلة بالقانون رقم ( )29ل�سنة .2005
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اال���س��ت��ئ��ن��اف ب����إل���غ���اء احل��ك��م وب��اخ��ت�����ص��ا���ص
املحكمة �أو برف�ض ال��دف��ع الفرعي وبنظر
ال���دع���وى ،وج���ب عليها �أن ت��ع��ي��د الق�ضية
ملحكمة �أول درجة للحكم يف مو�ضوعها وعلى
النيابة العامة �إعالن الغائبني من اخل�صوم
بذلك.
املادة ()243

�إذا �ألغي احلكم ال�صادر بالتعوي�ضات ،وكان
قد نفذ بها تنفيذاً م�ؤقتاً ترد بناء على حكم
الإلغاء.

178

الف�صل الثالث
النق�ض
املادة ()244

ل��ك��ل م��ن ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة وامل��ح��ك��وم عليه
وامل�����س���ؤول عن احلقوق املدنية وامل��دع��ي بها
وامل����ؤم���ن ل��دي��ه ال��ط��ع��ن ب��ط��رق ال��ن��ق�����ض يف
الأحكام ال�صادرة من حمكمة اال�ستئناف يف
جناية �أو جنحة يف الأحوال الآتية:
ً
� - 1إذا كان احلكم املطعون فيه مبنيا على
خمالفة ال��ق��ان��ون �أو اخل��ط���أ يف تطبيقه �أو
ت�أويله.
� -2إذا وقع بطالن يف احلكم �أو يف الإجراءات
�أثر يف احلكم.
� -3إذا حكمت املحكمة يف االدعاء املدين مبا
يجاوز طلب اخل�صم.
� -4إذا خال احلكم املطعون فيه من الأ�سباب
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�أو كانت غري كافية �أو غام�ضة.
� -5إذا �صدر حكمان متناق�ضان يف واقعة
واحدة.
ول��ل��ط��اع��ن �أن ي��ث��ب��ت ب��ج��م��ي��ع ال���ط���رق �أن
الإج���راءات قد �أهملت �أو خولفت وذل��ك �إذا
مل تكن مذكورة يف حم�ضر اجلل�سة وال يف
احلكم املطعون فيه ،ف����إذا ذك��ر يف �أحدهما
�أنها اتبعت فال يجوز �إثبات عدم اتباعها �إال
(((
بطريق الطعن بالتزوير.
املادة ()245

يح�صل الطعن بتقرير ي�شتمل على �أ�سباب
الطعن يودع قلم كتاب املحكمة املرفوع �إليها
الطعن خالل ثالثني يوماً من تاريخ �صدور
احلكم� ،إال �إذا اعترب احلكم ح�ضورياً في�سري
امل��ي��ع��اد م��ن ي��وم �إع�لان��ه ،ويقيد الطعن يف
( )1املادة ( )244معدلة بالقانون رقم ( )29ل�سنة .2005
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ال�سجل املعد لذلك.
و�إذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة
فيجب �أن ي��وق��ع �أ�سبابه رئي�س نيابة على
الأق��ل و�إذا ك��ان مرفوعاً من غريها فيجب
�أن يوقع �أ�سبابه حمام مقبول �أمام املحكمة.
ويبلغ قلم ك��ت��اب املحكمة امل��ط��ع��ون �ضده
ب�صورة من تقرير الطعن ،وذل��ك يف ميعاد
ال يجاوز ثمانية �أيام من تاريخ قيد الطعن
يف ال�سجل املعد لذلك ،وللمطعون �ضده �أن
ي��ودع قلم كتاب املحكمة مذكرة بالرد على
الطعن خ�لال ثمانية �أي��ام من ي��وم �إبالغه
به.
املادة ()246

ال يجوز �إب��داء �أ�سباب �أخرى �أمام املحكمة
يف النق�ض غ�ير ت��ل��ك ال��ت��ي �سبق بيانها يف
امليعاد املقرر للطعن.
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وم���ع ذل���ك فللمحكمة �أن تنق�ض احلكم
مل�صلحة املتهم من تلقاء نف�سها �إذا تبني لها
مم��ا ه��و ثابت ب����الأوراق �أن احلكم املطعون
فيه م�شوب بعيب يتعلق بالنظام ال��ع��ام �أو
مبني على خمالفة القانون �أو على اخلط�أ
يف تطبيقه �أو ت���أوي��ل��ه �أو �أن املحكمة التي
�أ���ص��درت��ه مل تكن م�شكلة وف��ق��اً للقانون �أو
مل تكن لها والية الف�صل يف الدعوى �أو �إذا
�صدر بعد احلكم املطعون فيه قانون �أ�صلح
للمتهم ي�سري على واقعة الدعوى.
املادة ()247

املادة ()248

ع��ل��ى ق��ل��م ك��ت��اب املحكمة ط��ل��ب ���ض��م ملف
الق�ضية امل��ط��ع��ون يف احل��ك��م ال�����ص��ادر فيها
خالل ثالثة �أي��ام من تاريخ �إي��داع �صحيفة
الطعن بالنق�ض ،وعلى قلم كتاب املحكمة
ال��ت��ي �أ���ص��درت احل��ك��م امل��ط��ع��ون فيه �إر���س��ال
ملف الق�ضية خ�لال �ستة �أي��ام على الأك�ثر
من تاريخ ورود طلب امللف.
وحتكم املحكمة بعد املداولة بغري مرافعة
وب���ع���د ت��ل��اوة ال��ت��ق��ري��ر ال�����ذي ي���ع���ده �أح���د
�أع�ضائها وي��ج��وز لها �سماع �أق���وال النيابة
العامة واملحامني عن اخل�صوم �أو اخل�صوم
�أنف�سهم �إذا ر�أت لزوماً لذلك.

�إذا مل يكن الطعن م��رف��وع��اً م��ن النيابة
العامة �أو من املحكوم عليه بعقوبة الإعدام
�أو بعقوبة مقيدة للحرية ،فيجب لقبوله �أن
يودع رافعه خزانة املحكمة مبلغ �ألف درهم
على �سبيل الت�أمني.

املادة ()249

�إذا مل يح�صل الطعن وفقاً للأو�ضاع املقررة
يف املادة ( )245حتكم املحكمة بعدم قبوله.
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و�إذا قبلت املحكمة الطعن وك��ان املو�ضوع
���ص��احل��اً للحكم فيه �أو ك��ان الطعن للمرة
ال��ث��ان��ي��ة ف���إن��ه��ا تت�صدى للف�صل ف��ي��ه ولها
ا�ستيفاء الإجراءات الالزمة� ،أما يف غري هذه
الأحوال فتق�ضي املحكمة بنق�ض احلكم كله
�أو بع�ضه وحتيل الدعوى �إىل املحكمة التي
�أ�صدرت احلكم لنظرها �أم��ام دائ��رة م�شكلة
م��ن ق�ضاة �آخ��ري��ن� ،أو حتيلها �إىل املحكمة
املخت�صة لتق�ضي فيها م��ن ج��دي��د وتلتزم
املحكمة املحال �إليها الدعوى بحكم النق�ض
يف النقاط التي ف�صل فيها.
وت�سري الفقرة الثانية من هذه املادة على
الأحكام املنقو�ضة ا�ستناداً �إىل الفقرة الثانية
(((
من املادة (.)246
( )1املادة ( )249معدلة بالقانون رقم ( )29ل�سنة .2005
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املادة ()250

�إذا ا���ش��ت��م��ل��ت �أ���س��ب��اب احل��ك��م امل��ط��ع��ون فيه
ع��ل��ى خ��ط���أ يف ال��ق��ان��ون �أو �إذا وق���ع خ��ط���أ يف
ذكر الن�صو�ص فال يجوز نق�ض احلكم متى
كانت العقوبة املحكوم بها مقررة يف القانون
للجرمية وت�صحح املحكمة اخلط�أ الذي وقع.
املادة ()251

ال ينق�ض م��ن احل��ك��م �إال م��ا ك��ان متعلقاً
بالأوجه التي بني عليها النق�ض ما مل تكن
التجزئة غري ممكنة ،و�إذا مل يكن الطعن
مقدماً من النيابة العامة فال ينق�ض احلكم
�إال بالن�سبة �إىل من قدم الطعن ما مل تكن
الأوجه التي بني عليها النق�ض تت�صل بغريه
م��ن املتهمني م��ع��ه ،ويف ه��ذه احل��ال��ة يحكم
بنق�ض احلكم بالن�سبة �إليهم ولو مل يقدموا
طعناً.
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املادة ()252

�إذا كان احلكم املطعون فيه �صادراً بقبول
دف���ع ق��ان��وين م��ان��ع م��ن ال�����س�ير يف ال��دع��وى
ون��ق�����ض��ت��ه امل��ح��ك��م��ة و�أع�������ادت ال��ق�����ض��ي��ة �إىل
املحكمة التي �أ�صدرته لنظر املو�ضوع فال
يجوز لهذه املحكمة �أن حتكم على خالف ما
ق�ضى به حكم النق�ض.

امل��ح��ك��م��ة م���ذك���رة ب��ر�أي��ه��ا يف احل��ك��م خ�لال
ع�شرين يوماً من تاريخ �صدوره و�أن تندب
حمامياً للمحكوم عليه من املقبولني �أمام
املحكمة �إذا مل يكن قد وكل حمامياً للدفاع
عنه ،وحتكم املحكمة يف الطعن وفقاً لأحكام
ال��ف��ق��رة الثانية م��ن امل���ادة ( )246والفقرة
الثانية من املادة (.)249

املادة ()253

املادة ()254

مع عدم الإخالل بالأحكام املتقدمة يعترب
احلكم ال�صادر بعقوبة الإعدام مطعوناً فيه
بالنق�ض وموقوفاً تنفيذه حلني الف�صل يف
الطعن وعلى قلم كتاب املحكمة اال�ستئنافية
التي �أ���ص��درت احلكم �إر���س��ال ملف الدعوى
�إىل قلم كتاب املحكمة املرفوع �إليها الطعن
خالل ثالثة �أي��ام من تاريخ �صدور احلكم،
وع��ل��ى ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة �أن ت����ودع ق��ل��م كتاب

�إذا ق�ضت املحكمة امل��رف��وع �إل��ي��ه��ا الطعن
بعدم قبول الطعن �أو برف�ضه كلياً �أو جزئياً
�أو ب��ع��دم ج����واز ن��ظ��ره ح��ك��م��ت ع��ل��ى راف��ع��ه
ب��امل�����ص��اري��ف امل��ن��ا���س��ب��ة ف�����ض ً
�لا ع��ن م�����ص��ادرة
الت�أمني كله �أو بع�ضه ح�سب الأحوال.
و�إذا ر�أت �أن الطعن �أريد به الكيد فلها �أن
حتكم بالتعوي�ض للمطعون �ضده �إذا طلب
ذلك.
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املادة ()255

�إذا ك���ان نق�ض احل��ك��م ح��ا� ً
��ص�لا ب��ن��اء على
طلب �أحد اخل�صوم غري النيابة العامة فال
ي�ضار بطعنه.
املادة ()256

للنائب العام من تلقاء نف�سه �أو بناء على
ط��ل��ب خ��ط��ي م���ن وزي�����ر ال���ع���دل �أن يطعن
بطريق النق�ض ل�صالح القانون يف الأحكام
النهائية �أي���اً كانت املحكمة التي �أ�صدرتها
وذل��ك �إذا ك��ان الطعن مبنياً على خمالفة
القانون �أو اخلط�أ يف تطبيقه �أو ت�أويله وذلك
يف احلالتني الآتيتني:
 - 1الأحكام التي ال يجيز القانون للخ�صوم
الطعن فيها.
 - 2الأح���ك���ام ال��ت��ي ف���وت اخل�����ص��وم ميعاد
الطعن فيها �أو ن��زل��وا فيها ع��ن الطعن �أو
188

رفعوا طعناً فيها ق�ضى بعدم قبوله.
وي���رف���ع ه����ذا ال��ط��ع��ن ب�����ص��ح��ي��ف��ة ي��وق��ع��ه��ا
ال��ن��ائ��ب ال��ع��ام وتنظر املحكمة الطعن بعد
دع��وة اخل�صوم وال يكون للحكم ال�صادر يف
الطعن عم ً
ال بهذه املادة �أي �أثر �إال �إذا �صدر
ل�صالح املحكوم عليه �أو امل�س�ؤول عن احلقوق
املدنية.
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الف�صل الرابع
�إعادة النظر
املادة ()257

لل�شهادة �أو تقرير اخلرباء �أو الورقة ت�أثري
يف احلكم.
� -4إذا ك��ان احلكم مبنياً على حكم �صادر
من �إحدى الدوائر املدنية �أو دوائر الأحوال
ال�شخ�صية و�ألغي هذا احلكم.
� -5إذا حدثت �أو ظهرت بعد احلكم وقائع �أو
�إذا قدمت �أوراق مل تكن معلومة للمحكمة
وقت املحاكمة ،وكان من �ش�أن هذه الوقائع
�أو الأوراق ثبوت براءة املحكوم عليه.

ي���ج���وز ط��ل��ب �إع�������ادة ال��ن��ظ��ر يف الأح���ك���ام
النهائية ال�صادرة بالعقوبة �أو التدابري يف
الأحوال الآتية:
� -1إذا حكم على املتهم يف جرمية قتل ،ثم
وجد املدعي قتله حياً.
� -2إذا ���ص��در حكم على �شخ�ص م��ن �أج��ل
واقعة ثم �صدر حكم على �شخ�ص �آخ��ر من
�أج����ل ال��واق��ع��ة ع��ي��ن��ه��ا وك����ان ب�ي�ن احلكمني
ت��ن��اق�����ض ب��ح��ي��ث ي�ستنتج م��ن��ه ب�����راءة �أح���د
املحكوم عليهما.
� -3إذا حكم على �أح��د ال�شهود �أو اخل�براء
بالعقوبة ل�شهادة ال��زور� ،أو �إذا حكم بتزوير
ورق�����ة ق���دم���ت �أث���ن���اء ن��ظ��ر ال���دع���وى وك���ان

املادة ()258

يف الأحوال الأربعة الأوىل من املادة ال�سابقة
يكون لكل من النائب العام واملحكوم عليه �أو
من ميثله قانوناً �إذا ك��ان ع��دمي الأهلية �أو
مفقوداً �أو لأق��ارب��ه �أو زوج��ه بعد موته حق
طلب �إعادة النظر.
و�إذا كان الطالب غري النيابة العامة ،فعليه
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تقدمي الطلب �إىل النائب ال��ع��ام بعري�ضة
ي��ب�ين ف��ي��ه��ا احل��ك��م امل��ط��ل��وب �إع�����ادة النظر
فيه ،وال��وج��ه ال��ذي ي�ستند عليه ،وي�شفعه
بامل�ستندات امل�ؤيدة له.
ويرفع النائب العام الطلب �سواء كان مقدماً
منه �أو من غريه مع التحقيقات التي يكون
�أجراها �إىل دائ��رة النق�ض اجلزائية بتقرير
يبني فيه ر�أيه والأ�سباب التي ي�ستند عليها.
ويجب �أن يرفع الطلب �إىل املحكمة خالل
الأ�شهر الثالثة التالية لتقدميه.
املادة ()259

التي يكون قد ر�أى لزومها �إىل دائرة النق�ض
اجلزائية ويجب �أن يبني يف الطلب الواقعة
�أو الورقة التي ي�ستند عليها.
وتف�صل ال��دائ��رة امل��ذك��ورة يف الطلب بعد
االط��ل�اع ع��ل��ى الأوراق وا���س��ت��ي��ف��اء م��ا ت��راه
من التحقيق وفق الإج��راءات املقررة لنظر
الطعن بالنق�ض يف املواد اجلزائية.
املادة ()260

ت��ع��ل��ن ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة اخل�����ص��وم باجلل�سة
التي حتدد لنظر الطلب �أم��ام دائ��رة النق�ض
اجلزائية قبل انعقادها بثالثة �أيام على الأقل.

ي��ك��ون ح��ق ط��ل��ب �إع�����ادة ال��ن��ظ��ر يف احل��ال��ة
امل��ن�����ص��و���ص عليها يف ال��ب��ن��د ( )5م��ن امل���ادة
( )257للنائب العام وح��ده �سواء من تلقاء
نف�سه �أو بناء على طلب �أ�صحاب ال�ش�أن ف�إذا
ر�أى حم ً
ال لهذا الطلب رفعه مع التحقيقات

تف�صل دائ��رة النق�ض اجلزائية يف الطلب
بعد �سماع �أق��وال النيابة العامة واخل�صوم،
وب��ع��د �إج����راء م��ا ت���راه الزم����اً م��ن التحقيق
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املادة ()262

بنف�سها وف���ق الإج�������راءات امل���ق���ررة للطعن
ب��ال��ن��ق�����ض و�إذا ر�أت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب حتكم
ب�إلغاء احلكم وتق�ضي برباءة املتهم �إذا كانت
ال��ب�راءة ظ��اه��رة و�إال فتحيل ال��دع��وى �إىل
املحكمة التي �أ�صدرت احلكم ما مل تر دائرة
النق�ض اجلزائية نظرها �أمام دائرة م�شكلة
م��ن ق�ضاة �آخ��ري��ن �أو حتيلها �إىل املحكمة
املخت�صة لتق�ضي فيها م��ن ج��دي��د وتلتزم
املحكمة املحال �إليها الدعوى بحكم النق�ض
يف النقاط التي ف�صل فيها.
وم����ع ذل����ك �إذا ك����ان م���ن غ�ي�ر امل��م��ك��ن �إع����ادة
املحاكمة كما يف حالة انق�ضاء الدعوى اجلزائية
ب��وف��اة امل��ح��ك��وم عليه �أو �إ���ص��اب��ت��ه ب��اجل��ن��ون �أو
اختالل �أو �ضعف عقلي �أو مر�ض نف�سي ج�سيم،
تنظر دائرة النق�ض اجلزائية الدعوى.
وال تلغي الدائرة املذكورة من احلكم �إال ما
يظهر لها خط�ؤه.

ي�ترت��ب ع��ل��ى �إل���غ���اء احل��ك��م امل��ط��ع��ون فيه
�سقوط احلكم بالتعوي�ضات ،ووج��وب رد ما
نفذ به منه.
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ال يرتتب على طلب �إع���ادة النظر �إيقاف
تنفيذ احلكم �إال �إذا كان �صادراً بالإعدام ويف
غ�ير ذل��ك يجوز للمحكمة �أن ت���أم��ر بوقف
التنفيذ يف ق��راره��ا ال��ق��ا���ض��ي ب��ق��ب��ول طلب
�إعادة النظر.
املادة ()263

ك��ل حكم ���ص��ادر ب��ال�براءة ب��ن��اء على �إع���ادة
النظر ،يجب ن�شره على نفقة احلكومة يف
اجل��ري��دة الر�سمية ويف جريدتني يعينهما
�صاحب ال�ش�أن.
املادة ()264
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املادة ()265

�إذا طلب املحكوم عليه تعوي�ضه عن ال�ضرر
ال��ذي �أ�صابه من ج��راء احلكم ال��ذي ق�ضي
ب���إل��غ��ائ��ه ج��از للمحكمة �أن حتكم ل��ه ب��ه يف
احلكم ال�صادر بالرباءة.
و�إذا كان املحكوم عليه ميتاً عند �إعادة النظر
يف احلكم ال�صادر عليه ،كان طلب التعوي�ض
املن�صو�ص عليه يف الفقرة ال�سابقة من حق
من يرثه �شرعاً.
وال يجوز طلب التعوي�ض يف �أي دور من
�أدوار �إعادة املحاكمة.

واليجوز �أن يق�ضى على املتهم ب�أ�شد من
العقوبة �أو التدابري ال�سابق احلكم بها عليه.
املادة ()267

�إذا رف�����ض ط��ل��ب �إع����ادة ال��ن��ظ��ر ف�لا يجوز
جت��دي��ده ب��ن��اء على ذات ال��وق��ائ��ع ال��ت��ي بني
عليها.

املادة ()266

الأح��ك��ام التي ت�صدر يف مو�ضوع الدعوى
بناء على �إعادة النظر من غري دائرة النق�ض
اجلزائية ،يجوز الطعن فيها بجميع الطرق
املقررة يف القانون.
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الباب ال�سابع
قوة الأحكام الباتة
املادة ()268

تنق�ضي الدعوى اجلزائية بالن�سبة للمتهم
املرفوعة عليه والوقائع امل�سندة فيها �إليه
ب�صدور حكم بات فيها بالرباءة �أو الإدانة.
و�إذا ����ص���در ح��ك��م يف م���و����ض���وع ال���دع���وى
اجل���زائ���ي���ة ،ف�ل�ا ي���ج���وز �إع�������ادة ن��ظ��ره��ا �إال
بالطعن يف ه��ذا احلكم بالطرق امل��ق��ررة يف
القانون.
املادة ()269

القانوين ون�سبتها �إىل فاعلها ويكون للحكم
ب��ال�براءة ه��ذه القوة �سواء بني على انتفاء
التهمة �أو على عدم كفاية الأدل��ة ،وال تكون
له هذه القوة �إذا كان مبنياً على �أن الواقعة
ال يعاقب عليها القانون.
املادة ()270

ال يكون للأحكام ال�صادرة يف املواد املدنية
حجية �أم���ام املحاكم اجل��زائ��ي��ة فيما يتعلق
بوقوع اجلرمية ون�سبتها �إىل فاعلها.
املادة ()271

ي��ك��ون للحكم اجل��زائ��ي ال��ب��ات ال�����ص��ادر يف
م��و���ض��وع ال���دع���وى اجل��زائ��ي��ة ب���ال�ب�راءة �أو
بالإدانة حجية تلتزم بها املحاكم املدنية يف
الدعاوى التي مل يكن قد ف�صل فيها بحكم
بات فيما يتعلق بوقوع اجلرمية وبو�صفها

تكون للأحكام ال�صادرة يف م��واد الأح��وال
ال�شخ�صية قوة الأم��ر املق�ضي �أم��ام املحاكم
اجل��زائ��ي��ة يف امل�����س��ائ��ل ال��ت��ي ي��ت��وق��ف عليها
الف�صل يف الدعوى اجلزائية.
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الباب الأول
�أحكام عامة
الف�صل الأول
الأحكام الواجبة التنفيذ
املادة ()272

ت���ت���وىل ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة ت��ن��ف��ي��ذ الأح���ك���ام
ال�صادرة يف جميع الدعاوى اجلزائية التي
ترفعها �أم���ام امل��ح��اك��م ول��ه��ا عند ال��ل��زوم �أن
ت�ستعني بال�سلطة العامة مبا�شرة.
املادة ()273

مع مراعاة الأحكام الواردة يف الكتاب الأول
من قانون العقوبات رق��م ( )3ل�سنة ،1987
ال ي��ج��وز ا���س��ت��ب��دال ال��ع��ق��وب��ات �أو ال��ت��داب�ير
املن�صو�ص عليها فيه �أو يف �أية قوانني �أخرى
202

�أو �إدخال تغيري عليها عند احلكم بها �أو عند
تنفيذها.
وي��ج��ري تطبيقها وتنفيذها على النحو
املبني يف هذا القانون.
املادة ()274

ال يجوز تنفيذ الأحكام ال�صادرة يف جرائم
احلدود والق�صا�ص تنفيذاً معج ً
ال.
املادة ()275

ي���ف���رج يف احل������ال ع����ن امل���ت���ه���م امل��ح��ب��و���س
احتياطياً �إذا ك��ان احلكم ���ص��ادراً ب��ال�براءة،
�أو بتدبري غري مقيد للحرية �أو بعقوبة ال
يقت�ضي تنفيذها احلب�س� ،أو �إذا �أمر باحلكم
بوقف تنفيذ العقوبة �أو �إذا ك��ان املتهم قد
ق�ضى يف احلب�س االحتياطي مدة العقوبة �أو
مدة التدابري املحكوم بها.
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الف�صل الثاين
�إ�شكاالت التنفيذ

املادة ()278

ي��رف��ع م��ا ي��ع��ر���ض م��ن �إ���ش��ك��االت يف تنفيذ
الأحكام اجلزائية �إىل املحكمة التي �أ�صدرت
احلكم.

�إذا كان الإ�شكال يف تنفيذ حكم الإعدام جاز
التقرير به �أمام القائم على �إدارة املن�ش�أة �أو
املكان الذي يجري فيه التنفيذ ،وعليه رفعه
فوراً �إىل النيابة العامة لتحديد اليوم الذي
ينظر فيه وتكليف اخل�����ص��وم باحل�ضور يف
اليوم املذكور.

املادة ()277

املادة ()279

املادة ()276

ال ي�ترت��ب ع��ل��ى ال��ت��ق��ري��ر ب��الإ���ش��ك��ال وق��ف
تنفيذ احلكم للم�ست�شكل يف تنفيذه ما مل
يكن احلكم �صادراً ب��الإع��دام ،ويف غري ذلك
يجوز للمحكمة �أن ت�أمر بوقف التنفيذ حتى
يف�صل يف الإ�شكال.

ي��ح�����ص��ل الإ����ش���ك���ال ب��ت��ق��ري��ر يف ق��ل��م ك��ت��اب
املحكمة ال��ت��ي ي��ج��ري التنفيذ يف دائ��رت��ه��ا
ويحدد فيه اليوم الذي ينظر فيه الإ�شكال
�أم��ام املحكمة املخت�صة مبا ال يجاوز �سبعة
�أيام من تاريخ التقرير به ،وينبه على املقرر
ب��احل�����ض��ور يف ه����ذا ال���ي���وم وت��ك��ل��ف ال��ن��ي��اب��ة
العامة اخل�صوم باحل�ضور يف اليوم املذكور.

املادة ()280
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ينيب عنه وكي ً
ال لتقدمي دفاعه ،وذل��ك مع
عدم الإخالل مبا للمحكمة من احلق يف �أن
ت�أمر بح�ضوره �شخ�صياً.
املادة ()281

ي��ف�����ص��ل يف الإ����ش���ك���ال ب��ع��د ���س��م��اع ال��ن��ي��اب��ة
العامة وذوي ال�ش�أن ،وللمحكمة �أن جتري
التحقيقات ال��ت��ي ت���رى ل��زوم��ه��ا وحت��ك��م يف
م��و���ض��وع الإ���ش��ك��ال ب��ع��دم ج���واز التنفيذ �أو
برف�ض الإ���ش��ك��ال �أو اال�ستمرار يف التنفيذ
ويكون حكمها يف الإ�شكال غري قابل للطعن.

الباب الثاين
تنفيذ عقوبة الإعدام
املادة ()282

ي����ودع امل��ح��ك��وم ع��ل��ي��ه ب���الإع���دام يف �إح���دى
امل��ن�����ش���آت ال��ع��ق��اب��ي��ة ب��ن��اء ع��ل��ى �أم����ر ت�����ص��دره
النيابة العامة �إىل �أن ينفذ فيه احلكم.
املادة ()283

�إذا �صار احلكم ال�صادر من حمكمة احتادية
بالإعدام باتاً ،وجب رفع �أوراق الدعوى فوراً
�إىل رئ��ي�����س ال���دول���ة ب��و���س��اط��ة وزي���ر ال��ع��دل
للت�صديق عليه.
املادة ()284

لأق��ارب املحكوم عليه بالإعدام �أن يقابلوه
يف اليوم ال��ذي يعني لتنفيذ احلكم على �أن
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يكون بعيداً عن حمل التنفيذ.
و�إذا ط��ل��ب امل��ح��ك��وم ع��ل��ي��ه م��ق��اب��ل��ة واع��ظ
امل��ن�����ش���أة العقابية �أو �أح���د رج���ال دي��ن��ه قبل
التنفيذ وج��ب �إج���راء الت�سهيالت الالزمة
لتمكينه من ذلك.
املادة ()285

تنفذ عقوبة الإعدام داخل املن�ش�أة العقابية
�أو يف �أي م��ك��ان �آخ���ر ب��ن��اء على طلب كتابي
من النائب العام يبني فيه وج��وب ا�ستيفاء
الإجراءات املن�صو�ص عليها يف املادة (.)287
املادة ()286

يكون التنفيذ بح�ضور �أحد �أع�ضاء النيابة
العامة ومندوب من وزارة الداخلية والقائم
على �إدارة املن�ش�أة العقابية وطبيبها �أو طبيب
�آخر تندبه النيابة العامة.
208

ولأولياء الدم يف القتل ق�صا�صاً حق ح�ضور
�إج�������راءات ال��ت��ن��ف��ي��ذ وع��ل��ى ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة
�إعالنهم بذلك قبل املوعد املحدد للتنفيذ
بثالثني يوماً.
وال ي��ج��وز ل��غ�ير م��ن ذك����روا �أن يح�ضروا
التنفيذ �إال ب�إذن خا�ص من النيابة العامة،
ويجب دائماً �أن ي���ؤذن للمدافع عن املحكوم
(((
عليه باحل�ضور.
املادة ( )287

يتلو ال��ق��ائ��م ع��ل��ى �إدارة امل��ن�����ش���أة العقابية
منطوق احلكم ال�����ص��ادر ب��الإع��دام والتهمة
املحكوم من �أجلها على املحكوم عليه ،وذلك
يف م��ك��ان التنفيذ مب�سمع م��ن احلا�ضرين
و�إذا رغب املحكوم عليه يف �إبداء �أقوال حرر
ع�ضو النيابة العامة حم�ضراً بها.
( )1املادة ( )286معدلة بالقانون رقم ( )29ل�سنة .2005
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وع��ن��د مت��ام التنفيذ ي��ح��رر ع�ضو النيابة
العامة حم�ضراً ب��ذل��ك ويثبت فيه �شهادة
الطبيب بالوفاة و�ساعة ح�صولها.
املادة ()288

ال تنفذ ع��ق��وب��ة الإع�����دام يف �أي����ام الأع��ي��اد
الر�سمية �أو الأعياد اخلا�صة بديانة املحكوم
عليه.
املادة ()289

ي���ؤج��ل تنفيذ عقوبة الإع����دام على امل���ر�أة
احلامل �إىل �أن ت�ضع حملها وتتم �إر�ضاعه يف
عامني هجريني وحتب�س حتى يحني وقت
التنفيذ.

الباب الثالث
تنفيذ العقوبات املقيدة للحرية
املادة ()290

تنفذ الأحكام ال�صادرة بالعقوبات املقيدة
للحرية يف املن�ش�آت العقابية امل��ع��دة لذلك
مبقت�ضى �أمر ي�صدر من النيابة العامة.
املادة ()291

يح�سب اليوم الذي يبد�أ فيه التنفيذ على
املحكوم عليه من مدة العقوبة ويفرج عنه يف
اليوم التايل ليوم انتهاء العقوبة يف الوقت
املحدد للإفراج عن املحبو�سني.
املادة ()292

تبد�أ مدة العقوبة املقيدة للحرية من يوم
القب�ض على املحكوم عليه بناء على احلكم
210
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الواجب التنفيذ مع مراعاة �إنقا�صها مبقدار
مدة احلب�س االحتياطي ومدة القب�ض.
املادة ()293

�إذا حكم ب�براءة املتهم من اجلرمية التي
حب�س احتياطياً من �أجلها �أو �صدر �أمر ب�أن
ال وج��ه لإق��ام��ة ال��دع��وى فيها تخ�صم مدة
احلب�س االحتياطي من املدة املحكوم بها يف
�أي��ة جرمية يكون قد ارتكبها �أثناء احلب�س
االحتياطي �أو قبله.
املادة ()294

املادة ()295

�إذا ك��ان��ت امل��ح��ك��وم عليها ب��ع��ق��وب��ة مقيدة
للحرية حام ً
ال ج��از ت�أجيل التنفيذ عليها
حتى ت�ضع حملها ومت�ضي مدة ثالثة �أ�شهر
على الو�ضع.
املادة ()296

�إذا ك����ان امل���ح���ك���وم ع��ل��ي��ه ب��ع��ق��وب��ة م��ق��ي��دة
للحرية م�صاباً مبر�ض يهدد بذاته �أو ب�سبب
التنفيذ حياته للخطر ج��از ت�أجيل تنفيذ
العقوبة عليه.

ع��ن��د ت���ع���دد ال���ع���ق���وب���ات امل���ق���ي���دة ل��ل��ح��ري��ة
املحكوم بها على املتهم ت�ستنزل مدة احلب�س
االح��ت��ي��اط��ي وم����دة ال��ق��ب�����ض م���ن ال��ع��ق��وب��ة
الأخف �أو ًال.

املادة ()297
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�إذا �أ���ص��ي��ب امل��ح��ك��وم عليه بعقوبة مقيدة
للحرية بجنون �أو اختالل �أو �ضعف عقلي
�أو مر�ض نف�سي ج�سيم �أفقده القدرة على
التحكم يف ت�صرفاته ب�صفة مطلقة وجب
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ت�أجيل تنفيذ العقوبة حتى ي�بر�أ ،وي��ودع يف
م�����أوى ع�لاج��ي ع��ل��ى �أن تخ�صم امل���دة التي
يق�ضيها فيه من مدة العقوبة املحكوم بها.
املادة ()298

�إذا ك���ان حم��ك��وم��اً ع��ل��ى ال���رج���ل وزوج��ت��ه
بعقوبة مقيدة للحرية ج��از ت�أجيل تنفيذ
العقوبة على �أحدهما حتى يفرج عن الآخر
وذلك �إذا كانا يكفالن �صغرياً مل يتم خم�س
ع�شرة �سنة وكان لهما حمل �إقامة معروف
يف الدولة.
املادة ()299

يراه من االحتياطات الكفيلة مبنع املحكوم
عليه من الهرب.
وفيما عدا احلاالت الواردة يف املواد ال�سابقة
ال يجوز ت�أجيل التنفيذ �إال بقرار من النائب
ال��ع��ام ،وذل���ك يف احل����االت ال��ت��ي ت�ستوجبها
�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،ويبني بالقرار
م��دة الت�أجيل واالح��ت��ي��اط��ات الكفيلة مبنع
املحكوم عليه من الهرب.
املادة ()300

�إذا تنوعت العقوبات املقيدة للحرية وجب
تنفيذ العقوبة الأ�شد �أو ًال.

يكون ت�أجيل تنفيذ العقوبة املقيدة للحرية
طبقاً للمواد ال�سابقة ب�أمر من رئي�س النيابة
العامة ���س��واء م��ن تلقاء نف�سه �أو بناء على
طلب ذوي ال�����ش���أن ،ول��ه �أن ي���أم��ر باتخاذ ما

املادة ()301

ال يجوز يف غري الأحوال املبينة يف القانون
�إخالء �سبيل املحبو�س املحكوم عليه قبل �أن
ي�ستويف مدة العقوبة.

214

215

قانون اإلجراءات الجزائية لدولة اإلمارات العربية المتحدة

املادة ()302

يجوز الإف��راج حتت �شرط عن كل حمكوم
عليه بعقوبة مقيدة للحرية �إذا توافرت يف
حقه ال�����ش��روط املن�صو�ص عليها يف قانون
املن�ش�آت العقابية.
وي��خ�����ض��ع امل��ف��رج ع��ن��ه حت��ت ���ش��رط خ�لال
باقي املدة املحكوم بها عليه لل�شروط املبينة
يف القانون امل�شار �إليه.
ويجوز بناء على طلب النيابة العامة �إلغاء
الإف������راج حت��ت ���ش��رط �إذا �أخ����ل امل��ف��رج عنه
بالقيود امل�شار �إليها يف الفقرة ال�سابقة.
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الباب الرابع
تنفيذ التدابري
املادة ()303

تنفيذ الأحكام ال�صادرة بالإيداع يف �إحدى
م���ؤ���س�����س��ات ال��ع��م��ل �أو يف م�����أوى ع�لاج��ي يف
الأماكن املعدة لذلك.
ويكون �إي��داع املحكوم عليه مبقت�ضى �أمر
ي�صدر من النيابة العامة.
وي�سري على الإي����داع يف امل����أوى العالجي
حكم املادة (.)297
وت�سري على الإي���داع يف �إح��دى م�ؤ�س�سات
العمل �أحكام املادتني ( )295و( )296واملواد
من (� )299إىل (.)304
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املادة ()304

ال تنفذ التدابري �إال بعد تنفيذ العقوبات
املقيدة للحرية وا�ستثناء من حكم الفقرة
ال�����س��اب��ق��ة ي��ن��ف��ذ ت��دب�ير الإي�������داع يف م�����أوى
عالجي قبل تنفيذ �أي عقوبة �أو تدبري �آخر
وتنفذ التدابري املادية فوراً ،وذلك كله ما مل
ين�ص على خالفه.

الباب اخلام�س
ت�سوية املبالغ املحكوم بها
املادة ()305

عند ت�سوية املبالغ امل�ستحقة للحكومة عن
الغرامة وم��ا يجب رده والتعوي�ضات يجب
على النيابة العامة قبل التنفيذ بها �إعالن
املحكوم عليه مبقدار هذه املبالغ ما مل تكن
مقدرة يف احلكم.
املادة ()306

�إذا ح����ك����م ب����ال����غ����رام����ة وم�������ا ي����ج����ب رده
وبالتعوي�ضات ،وكانت �أموال املحكوم عليه ال
تفي بذلك كله وجب توزيع ما يتح�صل منها
بني ذوي احلقوق على ح�سب الرتتيب الآتي:
�أو ًال  -ال��غ��رام��ات وغ�يره��ا م��ن العقوبات
املالية.
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ث���ان���ي���اً  -امل���ب���ال���غ امل�����س��ت��ح��ق��ة ل��ل��م��دع��ي
باحلقوق املدنية.
ثالثاً  -املبالغ امل�ستحقة للحكومة من رد
وتعوي�ض.
و�إذا كانت اجلرائم املحكوم فيها خمتلفة
تخ�صم امل��ب��ال��غ امل��دف��وع��ة �أو ال��ت��ي حت�صلت
بطريق التنفيذ على ممتلكات املحكوم عليه
�أوال من املبالغ املحكوم بها يف اجلنايات ثم يف
(((
اجلنح ثم يف املخالفات.
املادة ()307

�إذا حب�س �شخ�ص احتياطياً ومل يحكم عليه
�إال ب��ال��غ��رام��ة ،وج��ب �أن ينق�ص منها عند
التنفيذ مائة درهم عن كل من �أيام احلب�س
املذكور ،و�إذا حكم عليه باحلب�س وبالغرامة
م��ع��اً وك��ان��ت امل���دة ال��ت��ي ق�ضاها يف احلب�س
( )1املادة ( )306معدلة بالقانون رقم ( )29ل�سنة .2005
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االحتياطي تزيد على مدة احلب�س املحكوم
به وجب �أن ينق�ص من الغرامة املبلغ املذكور
عن كل يوم من �أيام الزيادة املذكورة.
املادة ()308

ل��ل��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة �أن مت��ن��ح امل��ح��ك��وم عليه
عند االقت�ضاء وبناء على طلبه �أج ً
ال لدفع
املبالغ امل�ستحقة للحكومة� ،أو �أن ت����أذن له
بدفعها على �أق�ساط ب�شرط �أال تزيد املدة
على �سنتني ،و�إذا ت�أخر املحكوم عليه يف دفع
ق�سط ،حلت باقي الأق�ساط.
وي��ج��وز للنيابة العامة ال��رج��وع يف الأم��ر
ال�صادر منها �إذا وجد ما يدعو لذلك.
املادة ()309

يجوز الإك��راه البدين لتح�صيل الغرامات
وغ�يره��ا م��ن ال��ع��ق��وب��ات امل��ال��ي��ة وي��ك��ون هذا
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الإك��راه بحب�س املحكوم عليه ،وتقدر مدته
باعتبار يوم واحد عن كل مائة درهم �أو �أقل
وال ي��ج��وز �أن ت��زي��د م��دة الإك����راه على �ستة
�أ�شهر.
املادة ()310

ت�سري �أحكام املواد (� )299إىل ( )304على
التنفيذ بطريق الإكراه البدين.
املادة ()311

�إذا تعددت الأحكام يكون التنفيذ باعتبار
جمموع املبالغ املحكوم بها على �أال تزيد مدة
الإكراه على �سنة.
املادة ()312

يكون تنفيذ الإك���راه البدين ب�أمر ي�صدر
من النيابة العامة ،وي�شرع فيه يف �أي وقت
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كان بعد �إعالن املحكوم عليه وبعد �أن يكون
ق��د �أم�����ض��ى ج��م��ي��ع م���دد ال��ع��ق��وب��ات امل��ق��ي��دة
للحرية املحكوم بها.
املادة ()313

ي��ن��ت��ه��ي الإك�������راه ال���ب���دين �إذا ���ص��ار امل��ب��ل��غ
امل��وازي للمدة التي ق�ضاها املحكوم عليه يف
الإكراه حمبو�ساً على مقت�ضى املواد ال�سابقة
م�ساوياً للمبلغ املطلوب �أ�ص ً
ال بعد خ�صم ما
يكون املحكوم عليه قد دفعه �أو حت�صل منه
بالتنفيذ على ممتلكاته.
املادة ()314

ت��ب��ر�أ ذم����ة امل���ح���ك���وم ع��ل��ي��ه م���ن ال��غ��رام��ة
والعقوبات املالية الأخ���رى بتنفيذ الإك��راه
البدين عليه باعتبار مائة درهم عن كل يوم.
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الباب ال�ساد�س
�سقوط العقوبة مب�ضي املدة
ووفاة املحكوم عليه
املادة ()315

فيما عدا جرائم احلدود والق�صا�ص والدية
واجلنايات املحكوم فيها نهائياً بالإعدام �أو
ال�سجن امل�ؤبد تنق�ضي العقوبة املحكوم بها
يف م��واد اجلنايات الأخ���رى مب�ضي ثالثني
�سنة ميالدية.
وت�سقط ال��ع��ق��وب��ة امل��ح��ك��وم ب��ه��ا يف جنحة
مب�����ض��ي ���س��ب��ع ����س���ن���وات ،وت�����س��ق��ط ال��ع��ق��وب��ة
املحكوم بها يف خمالفة مب�ضي �سنتني ،وتبد�أ
امل��دة م��ن ت��اري��خ ���ص�يرورة احلكم نهائياً �إال
�إذا كانت العقوبة حمكوماً بها غيابياً من
حمكمة اجلنايات يف جناية فتبد�أ امل��دة من
224

يوم �صدور احلكم.

(((

املادة ()316

تنقطع امل��دة بالقب�ض على املحكوم عليه
ب��ع��ق��وب��ة م��ق��ي��دة ل��ل��ح��ري��ة وب��ك��ل �إج�����راء من
�إجراءات التنفيذ التي تتخذ يف مواجهته �أو
ت�صل �إىل علمه.
كما تنقطع امل��دة �أي�ضاً �إذا ارتكب املحكوم
عليه يف خاللها جرمية م��ن ن��وع اجلرمية
املحكوم عليه م��ن �أجلها �أو مماثلة لها يف
(((
غري مواد املخالفات.
املادة ()317

ي��وق��ف ���س��ري��ان امل���دة ك��ل م��ان��ع ي��ح��ول دون
مبا�شرة التنفيذ �سواء كان قانونياً �أو مادياً.
( )1املادة ( )315معدلة بالقانون رقم ( )29ل�سنة .2005
( )2املادة ( )316معدلة بالقانون رقم ( )29ل�سنة .2005
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املادة ()318

تتبع الأحكام املقررة مل�ضي امل��دة يف قانون
املعامالت املدنية فيما يخت�ص بالتعوي�ضات
وما يجب رده وامل�صاريف املحكوم بها ومع
ذل���ك ف�لا ي��ج��وز التنفيذ ب��ط��ري��ق الإك����راه
ال��ب��دين ب��ع��د م�ضي امل���دة امل���ق���ررة ل�سقوط
العقوبة.
املادة ()319

�إذا ت���ويف امل��ح��ك��وم عليه ب��ع��د احل��ك��م عليه
ن��ه��ائ��ي��اً ،تنفذ ال��ت��ع��وي�����ض��ات وم���ا ي��ج��ب رده
وامل�صاريف يف تركته.
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الباب الأول
الإ�شراف الق�ضائي
على املن�ش�آت العقابية

املادة ()321

لأع�ضاء النيابة العامة حق دخول املن�ش�آت
العقابية الكائنة يف دوائر اخت�صا�ص املحاكم
ال��ت��ي يعملون ب��ه��ا ،وذل���ك للت�أكد م��ن عدم
وجود حمبو�س ب�صفة غري قانونية ،ولهم �أن
يطلعوا على ال�سجالت وعلى �أوامر القب�ض
واحل��ب�����س ،و�أن ي����أخ���ذوا ����ص���وراً م��ن��ه��ا ،و�أن
يت�صلوا ب�أي حمبو�س وي�سمعوا منه �شكوى
يريد �أن يبديها لهم ،ويجب �أن تقدم لهم
كل م�ساعدة حل�صولهم على املعلومات التي
يطلبونها.

لكل حمبو�س يف �أحد الأماكن امل�شار �إليها
يف املادة ال�سابقة �أن يقدم يف �أي وقت للقائم
على �إدارته �شكوى كتابية �أو �شفهية ،ويطلب
منه تبليغها للنيابة العامة ،وعلى القائم
على �إدارة املكان قبولها وتبليغها يف احلال
�إىل النيابة العامة ،بعد �إثباتها يف �سجل يعد
لذلك.
ولكل من علم بوجود حمبو�س ب�صفة غري
قانونية �أو يف حمل غري خم�ص�ص للحب�س
�أن يخطر �أحد �أع�ضاء النيابة العامة ،وعليه
مب��ج��رد ع��ل��م��ه �أن ي��ن��ت��ق��ل ف�����وراً �إىل امل��ح��ل
املوجود به املحبو�س ويقوم ب�إجراء التحقيق
وي���أم��ر ب��الإف��راج ع��ن املحبو�س ب�صفة غري
قانونية وعليه �أن يحرر حم�ضراً بذلك.
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الباب الثاين
فقد الأوراق وح�ساب املواعيد باملدد

احلكم بت�سليمها.
املادة ()324

الف�صل الأول
فقد الأوراق

ال يرتتب على فقد ن�سخة احلكم الأ�صلية
�إع���ادة املحاكمة متى كانت ط��رق الطعن يف
احلكم قد ا�ستنفدت.

�إذا ف��ق��دت الن�سخة الأ�صلية للحكم قبل
تنفيذه �أو ف��ق��دت �أوراق التحقيق كلها �أو
بع�ضها قبل �صدور قرار فيه ،تتبع الإجراءات
املقررة يف املواد الآتية:

املادة ()325

املادة ()322

املادة ()323

�إذا ك��ان��ت ال��ق�����ض��ي��ة م��ن��ظ��ورة �أم�����ام دائ���رة
النق�ض اجلزائية ومل يتي�سر احل�صول على
���ص��ورة م��ن احل��ك��م تق�ضي املحكمة ب���إع��ادة
املحاكمة متى كانت جميع الإجراءات املقررة
للطعن قد ا�ستوفيت.

�إذا وجدت �صورة ر�سمية من احلكم قامت
مقام الن�سخة الأ�صلية و�إذا كانت ال�صورة
حتت يد �شخ�ص �أو جهة ما ،ت�ست�صدر النيابة
العامة �أمراً من رئي�س املحكمة التي �أ�صدرت

�إذا فقدت �أوراق التحقيق كلها �أو بع�ضها
قبل ���ص��دور ق���رار فيه ي��ع��اد التحقيق فيما
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فقدت �أوراق���ه ،و�إذا كانت الق�ضية مرفوعة
�أم��ام املحكمة تتوىل هي �إج��راء ما ت��راه من
التحقيق.
املادة ()327

�إذا فقدت �أوراق التحقيق كلها �أو بع�ضها
وكان احلكم موجوداً والق�ضية منظورة �أمام
دائرة النق�ض اجلزائية فال تعاد الإجراءات
�إال �إذا ر�أت املحكمة حم ً
ال لذلك.

الف�صل الثاين
ح�ساب املواعيد واملدد
املادة ()328

ال ي��ج��وز �إج�����راء �أي �إع��ل�ان ق��ب��ل ال�ساعة
ال�سابعة �صباحاً وال بعد ال�ساعة ال�ساد�سة
م�ساء كما ال يجوز �إجرا�ؤه يف �أيام العطالت
الر�سمية �إال ب���إذن من القا�ضي املخت�ص يف
ح��االت ال�ضرورة ويثبت هذا الإذن يف �أ�صل
الإعالن.
املادة ()329

حت�����س��ب امل���واع���ي���د وامل������دد امل��ب��ي��ن��ة يف ه��ذا
القانون بالتقومي امليالدي ما مل ين�ص على
خالف ذلك.
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املادة ()330

ويف جميع الأح��وال �إذا �صادف �آخ��ر امليعاد
عطلة ر�سمية امتد امليعاد �إىل �أول يوم عمل
بعدها.

�إذا ع�ين ال��ق��ان��ون ل��ل��ح�����ض��ور �أو حل�صول
الإج���راء ميعاداً مقدراً ب��الأي��ام �أو بال�شهور
�أو بال�سنني فال يح�سب منه يوم الإعالن �أو
حدوث الأمر املعترب يف نظر القانون جمرياً
للميعاد ،وينق�ضي امليعاد بانق�ضاء ال��دوام
الر�سمي يف يوم العمل الأخري.
و�إذا كان امليعاد مقدراً بال�ساعات كان ح�ساب
ال�ساعة التي يبد�أ منها امليعاد والتي ينتهي
بها على الوجه املتقدم.
�أما �إذا كان امليعاد مما يجب انق�ضا�ؤه قبل
الإج��راء ،فال يجوز حدوث الإج��راء �إال بعد
انق�ضاء اليوم الأخري من امليعاد.
وتنتهي املواعيد املقدرة بال�شهر �أو ال�سنة
يف اليوم ال��ذي يقابله من ال�شهر �أو ال�سنة
التالية.

ت�ضاف �إىل املواعيد املبينة يف هذا القانون
مواعيد م�سافة مقدارها ع�شرة �أيام ملن يكون
موطنهم خارج دائرة املحكمة ،و�ستون يوماً
ملن يكون موطنهم خارج الدولة ،ويجوز تبعاً
ل�سهولة امل��وا���ص�لات وظ���روف اال�ستعجال
�إن��ق��ا���ص ه���ذه امل��واع��ي��د ب���أم��ر م��ن القا�ضي
املخت�ص ويعلن هذا الأمر مع الورقة.
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ملحق القوانين
والقرارات ذات الصلة
قانون احتادي رقم ( )36ل�سنة 1992م
يف �ش�أن رد االعتبار
قانون احتادي رقم ( )3ل�سنة 1996
ب�ش�أن اخت�صا�ص املحاكم ال�شرعية بنظر بع�ض
اجلرائم
قانون احتادي رقم ( )7ل�سنة 2001م
ب�ش�أن تعيني املواطنني املحكوم عليهم
قرار وزاري رقم ( )127ل�سنة 1989م
يف �ش�أن تويل النيابة العامة تنفيذ الأحكام
والقرارات ال�صادرة يف الق�ضايا اجلنائية من املحاكم
ال�شرعية ب�إمارة �أبوظبي.
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قانون احتادي رقم ( )36ل�سنة 1992م
يف �ش�أن رد االعتبار
نحن زايد بن �سلطان �آل نهيان رئي�س دولة
الإمارات العربية املتحدة،
بعد االطالع على الد�ستور امل�ؤقت،
وع��ل��ى ال��ق��ان��ون االحت����ادي رق��م ( )1ل�سنة
1972م يف ����ش����أن اخ��ت�����ص��ا���ص��ات ال�������وزارات
و�صالحيات الوزراء والقوانني املعدلة له،
وع��ل��ى ال��ق��ان��ون االحت����ادي رق��م ( )6ل�سنة
1978م ب����إن�������ش���اء حم���اك���م احت����ادي����ة ون��ق��ل
اخت�صا�صات الهيئات الق�ضائية املحلية يف
بع�ض الإمارات �إليها والقوانني املعدلة له،
وع��ل��ى ال��ق��ان��ون االحت����ادي رق��م ( )3ل�سنة
1983م يف �ش�أن ال�سلطة الق�ضائية االحتادية
والقوانني املعدلة له،
وع��ل��ى ال��ق��ان��ون االحت����ادي رق��م ( )3ل�سنة
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1987م ب�إ�صدار قانون العقوبات.
وع��ل��ى ق���رار جمل�س ال����وزراء رق��م ( )3ل�سنة
1992م يف �ش�أن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل،
وبنا ًء على ما عر�ضه وزير العدل ،وموافقة
جمل�س ال����وزراء ،وت�صديق املجل�س الأعلى
لالحتاد،
�أ�صدرنا القانون الآتي:
املادة ( )1

ي��رد االعتبار لكل حمكوم عليه يف جناية
�أو جنحة خملة بال�شرف �أو الأم��ان��ة ،وفقاً
لأحكام هذا القانون.

املادة ()2

يرد االعتبار بحكم القانون �إذا مل ي�صدر
خ�ل�ال الآج����ال ال��ت��ال��ي��ة ع��ل��ى امل��ح��ك��وم عليه
حكم بعقوبة جناية �أو بعقوبة جنحة مما
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يحفظ ب�صحيفة احلالة اجلنائية:
�أو ًال � -إذا كان احلكم بعقوبة جناية وم�ضت
خم�س �سنوات على تنفيذ العقوبة �أو العفو
عنها �أو �سقوطها مب�ضي املدة.
ثانياً � -إذا كان احلكم بعقوبة جنحة وم�ضت
ث�لاث �سنوات على تنفيذ العقوبة �أو العفو
عنها �إال �إذا ك��ان احل��ك��م ق��د اع��ت�بر املحكوم
عليه فيها عائداً �أو كانتالعقوبة قد �سقطت
مب�ضي املدة فتكون املدة خم�س �سنوات.
املادة ()3

�إذا �صدرت �ضد املحكوم عليه عدة �أحكام،
ف�لا ي���رد اع��ت��ب��اره �إل��ي��ه بحكم ال��ق��ان��ون �إال
�إذا حتققت بالن�سبة ل��ك��ل منها ال�����ش��روط
املن�صو�ص عليها يف امل��ادة ال�سابقة ،على �أن
ي��راع��ى يف ح�ساب امل��دة �إ�سنادها �إىل �أح��دث
الأحكام.
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املادة ()4

ي�����ص��در احل��ك��م ب���رد االع��ت��ب��ار م��ن حمكمة
اجل��ن��اي��ات ال��ت��اب��ع لها حم��ل �إق��ام��ة املحكوم
عليهوذلك بنا ًء على طلبه.
املادة ( )5

يجب لرد االعتبار:
 �أو ًال � -أن ت��ك��ون العقوبة يف جناية �أو يف
جنحة خملة بال�شرف �أو الأم��ان��ة ونفذت
تنفيذاً كام ً
ال� ،أو �صدر عنها عفو �أو �سقطت
مب�ضي املدة.
ث��ان��ي��اً  -و�أن ت��ك��ون ق��د م�ضت م��ن ت��اري��خ
انتهاء التنفيذ� ،أو �صدور العفو مدة �سنتني
�إذا كانت عقوبة جناية� ،أو �سنة واح���دة �إذا
كانت عقوبة جنحة.
وت�ضاعف هذه املدة يف حالتي احلكم للعود
و�سقوط العقوبة مب�ضي املدة.
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املادة ()6

�إذا كانت العقوبة قد ق�ضي معها بتدبري
ف��ت��ب��د�أ امل����دة م���ن ال���ي���وم ال����ذي ي��ن��ت��ه��ي فيه
التدبري �أو ي�سقط فيه مب�ضي املدة.
و�إذا ك��ان قد �أف��رج عن املحكوم عليه حتت
�شرط ،فال تبتدئ املدة �إال من التاريخالذي
ي�صبح فيه الإفراج حتت �شرط نهائياً.
�أما �إذا كان احلكم مع وقف تنفيذ العقوبة،
فتبد�أ املدة من تاريخ �صدوراحلكم.

املادة ( )7

يجب للحكم برد االعتبار �أن يويف املحكوم
ع��ل��ي��ه ك��ل م��ا ح��ك��م ع��ل��ي��ه ب��ه م��ن ال��ت��زام��ات
مالية للدولة �أو ل�ل�أف��راد م��ا مل تكن هذه
االلتزامات قد انق�ضت �أو �أثبت املحكومعليه
�أنه يف حالة ال ي�ستطيع معها الوفاء.
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 املادة ( )8

املادة ( )10

�إذا ���ص��درت �ضد الطالب ع��دة �أح��ك��ام فال
يحكم برد االعتبار �إال �إذا حتققت ال�شروط
املن�صو�ص عليها يف امل��واد ال�سابقة بالن�سبة
�إىل كل حكم منها ،على �أن يراعى يفح�ساب
املدة �إ�سنادها �إىل �أحدث الأحكام.


جتري النيابة العامة حتقيقاً ب�ش�أن الطلب
لال�ستيثاق من تاريخ �إقامة الطالب يف كل
مكان نزله من وقت احلكم عليه ومدة تلك
الإق���ام���ة ول��ل��وق��وف ع��ل��ى ���س��ل��وك��هوم�����ص��ادر
ارتزاقه وبوجه عام تتق�صى كل ما تراه الزماً
من املعلومات ،وت�ضم التحقيق �إىل الطلب
وترفعه �إىل املحكمة خ�لال ال�شهر التايل
لتقدميه بتقرير ت���دون ف��ي��ه ر�أي��ه��ا وتبني
الأ�سباب التي بني عليها ،ويرفق بالطلب:
� -1صورة احلكم ال�صادر على الطالب.
� -2صحيفة احلالة اجلنائية.
 -3تقرير عن �سلوكه خالل فرتة التنفيذ.
- 4ت��ق��ري��ر ع���ن �أح���وال���ه م���ن ال�����ش��رط��ة يف
الأماكن التي �أقام فيها بعد التنفيذ.
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املادة ( )9

يقدم طلب رد االعتبار بعري�ضة �إىل النيابة
ال��ع��ام��ة ال��ت��اب��ع ل��ه��ا حم���ل �إق���ام���ةال��ط��ال��ب
ويجب �أن ي�شتمل طلب ال��رد على البيانات
الالزمة لتعيني �شخ�صيته ،و�أن يبني فيها
تاريخ احلكم ال�صادر عليه والأم��اك��ن التي
�أقام فيها منذ ذلك احلني.
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املادة ( )11

للمحكمة عند نظر طلب رد االعتبار �سماع
�أق��وال النيابة العامة والطالب ،كما يجوز
ا�ستيفاء كل ما تراه الزماً من املعلومات.
وي���ك���ون �إع��ل��ان ال��ط��ال��ب ب��احل�����ض��ور قبل
اجلل�سة بثمانية �أيام على الأقل.
 املادة ( )12

م��ت��ى ت��واف��رت ���ش��روط رد االع��ت��ب��ار حتكم
املحكمة به �إذا ر�أت �أن �سلوك الطالب منذ
�صدور احلكم عليه يدعو �إىل الثقة بتقومي
نف�سه.

املادة ( )13

ت��ر���س��ل ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة ����ص���ورة م���ن حكم
رد االع��ت��ب��ار �إىل امل��ح��اك��م ال��ت��ي ���ص��در منها
احلكمبالعقوبة �أو التدبري للت�أ�شري به على
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هوام�شه ،وت�أمر ب�أن ي�ؤ�شر به يف ال�سجالت
املعدة لهذا الغر�ض.

املادة ()14

�إذا رف�ض طلب رد االع��ت��ب��ار ب�سبب راج��ع
�إىل �سلوك املحكوم عليه فال يجوز جتديده
�إال بعد م�ضي �ستة �أ�شهر� ،أم��ا يف الأح���وال
الأخ�������رى ف��ي��ج��وز جت���دي���ده م��ت��ى ت���واف���رت
ال�شروطالالزم توافرها.

املادة ()15

يجوز �إل��غ��اء احلكم ال�����ص��ادر ب��رد االعتبار
�إذا ظهر �أن املحكوم عليه قد �صدرت �ضده
�أحكام �أخرى مل تكن املحكمة قد علمت بها
�أو �إذا حكم عليه بعد رد االعتبار يف جرمية
وقعت قبله.
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وي�صدر احلكم يف هذه احلالة من املحكمة
ال��ت��ي حكمت ب��رد االع��ت��ب��ار ب��ن��ا ًء على طلب
النيابة العامة.
املادة ()16

ي�ت�رت���ب ع��ل��ى رد االع���ت���ب���ار حم���و احل��ك��م
القا�ضي بالإدانة بالن�سبة للم�ستقبل وزوال
مايرتتب عليه من انعدام الأهلية واحلرمان
من احلقوق و�سائر الآثار اجلنائية.
املادة ()17

املادة ()18

ل��غ��اي��ة ه����ذا ال���ق���ان���ون ال ت��ع��ت�بر الأح���ك���ام
ال�صادرة يف اجلرائم التالية �سوابق يقت�ضي
معها طلب رد االعتبار:
 -١اجلرائم التي تن�ص القوانني اخلا�صة
ب���ه���ا ع���ل���ى ع�����دم اع���ت���ب���اره���ا م����ن ال�����س��واب��ق
اجلرمية.
 -2اجلرائم التي تكون عقوبتها املقررة يف
القانون �أو العقوبة املحكوم بها تعزيراًغري
مقيدة للحرية م��امل تكن اجل��رمي��ة خملة
بال�شرف �أو الأمانة.
 -3جرائم الأحداث.


ال يجوز االحتجاج برد االعتبار على الغري
فيما يتعلق باحلقوق التي ترتتب لهم على
احلكم ب��الإدان��ة ،وعلى الأخ�ص فيما يتعلق
بالرد والتعوي�ضات.


املادة ()19
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ع��ل��ى ال��������وزراء وال�����س��ل��ط��ات امل��خ��ت�����ص��ة يف
الإم����������ارات ك����ل ف��ي��م��ا ي��خ�����ص��ه ت��ن��ف��ي��ذ ه���ذا
القانون.
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املادة ()20

ين�شر هذا القانون يف اجلريدة الر�سمية،
ويعمل به من تاريخ ن�شره.
زايد بن �سلطان �آل نهيان
رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة
�صدر عنا يف ق�صر الرئا�سة ب�أبوظبي
بتاريخ 14 :ذي احلجة 1412هـ
املوافق 15 :يونيو 1992م
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قانون احتادي رقم ( )3ل�سنة 1996
ب�ش�أن اخت�صا�ص املحاكم ال�شرعية
بنظر بع�ض اجلرائم

نحن زايد بن �سلطان �آل نهيان رئي�س دولة
الإمارات العربية املتحدة،
بعد االطالع على الد�ستور امل�ؤقت،
وع��ل��ى ال��ق��ان��ون االحت����ادي رق��م ( )1ل�سنة
1972م يف ����ش����أن اخ��ت�����ص��ا���ص��ات ال�������وزارات
و�صالحيات الوزراء والقوانني املعدلة له،
وعلى القانون االحت��ادي رق��م ( )10ل�سنة
1973م يف ���ش���أن املحكمة االحت���ادي���ة العليا
والقوانني املعدلة له،
وع��ل��ى ال��ق��ان��ون االحت����ادي رق��م ( )9ل�سنة
1976م يف ������ش������أن الأح������������داث اجل���ان���ح�ي�ن
وامل�شردين،
وع��ل��ى ال��ق��ان��ون االحت����ادي رق��م ( )6ل�سنة
251

قانون اإلجراءات الجزائية لدولة اإلمارات العربية المتحدة

1978م يف �ش�أن �إن�شاء حماكم احتادية ونقل
اخت�صا�صات الهيئات الق�ضائية املحلية يف
بع�ض الإمارات �إليها والقوانني املعدلة له،
وعلى القانون االحت��ادي رق��م ( )17ل�سنة
1978م بتنظيم ح���االت و�إج������راءات الطعن
بالنق�ض �أم����ام امل��ح��ك��م��ة االحت���ادي���ة العليا
والقوانني املعدلة له،
وع��ل��ى ال��ق��ان��ون االحت����ادي رق��م ( )3ل�سنة
1983م يف �ش�أن مكافحة املواد املخدرة وما يف
حكمها،
وع��ل��ى ال��ق��ان��ون االحت����ادي رق��م ( )6ل�سنة
1986م يف �ش�أن ال�سلطة الق�ضائية االحتادية
والقوانني املعدلة له،
وع��ل��ى ال��ق��ان��ون االحت����ادي رق��م ( )3ل�سنة
1987م ب�إ�صدار قانون العقوبات،
وعلى القانون االحت��ادي رق��م ( )11ل�سنة
1992م ب�إ�صدار قانون الإجراءات املدنية،

فيما عدا ما تخت�ص به املحكمة االحتادية
العليا من اجلرائم ،تخت�ص املحاكم ال�شرعية
دون غ�يره��ا ب��الإ���ض��اف��ة �إىل اخت�صا�صاتها
الأخرى بنظر اجلرائم الآتية وكل ما يت�صل
بها �أو يتفرع عنها �أو يكون مقدمة لها:
 -1جرائم احلدود.
 -2جرائم الق�صا�ص والدية.
 -3جرائم املخدرات وما يف حكمها.
 -4اجلرائم التي يرتكبها الأحداث.
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وعلى القانون االحت��ادي رق��م ( )35ل�سنة
1992م ب�إ�صدار قانون الإجراءات اجلزائية،
وبنا ًء على ما عر�ضه وزير العدل ،وموافقة
جمل�س ال����وزراء ،وت�صديق املجل�س الأعلى
لالحتاد،
�أ�صدرنا القانون الآتي:
مادة ()1
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مادة ()2

ت��ط��ب��ق ع��ل��ى ج��م��ي��ع اجل���رائ���م امل��ن�����ص��و���ص
عليها يف امل��ادة ( )1من ه��ذا القانون �أحكام
ال�شريعة الإ�سالمية حداً �أو تعزيراً على �أال
تقل العقوبة التعزيرية عن احل��دود الدنيا
املقررة قانوناً.
مادة ()3

حت��ال اجل��رائ��م املن�صو�ص عليها يف امل��ادة
( )1من هذا القانون واملنظورة �أمام املحاكم
�إىل املحاكم ال�شرعية بحالتها للنظر فيها.
وال ي�سري هذا احلكم على الدعاوى التي �أقفل
فيها باب املرافعة وحجزت للنطق باحلكم.

مادة ()5

ين�شر هذا القانون يف اجلريدة الر�سمية،
ويعمل به من تاريخ ن�شره.
زايد بن �سلطان �آل نهيان
رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة
�صدر عنا يف ق�صر الرئا�سة ب�أبوظبي
بتاريخ 29 :حمرم 1417هـ
املوافق 15 :يونيو 1996م

مادة ()4

ي��ل��غ��ى ك���ل ح��ك��م ي��خ��ال��ف �أو ي��ت��ع��ار���ض مع
�أحكام هذا القانون.
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قانون احتادي رقم ( )7ل�سنة 2001م
ب�ش�أن تعيني املواطنني املحكوم عليهم

نحن زايد بن �سلطان �آل نهيان رئي�س دولة
الإمارات العربية املتحدة،
بعد االطالع على الد�ستور،
وع��ل��ى ال��ق��ان��ون االحت����ادي رق��م ( )1ل�سنة
1972م يف ����ش����أن اخ��ت�����ص��ا���ص��ات ال�������وزارات
و�صالحيات الوزراء والقوانني املعدلة له،
وع��ل��ى ال��ق��ان��ون االحت����ادي رق��م ( )8ل�سنة
1973م ب�ش�أن اخل��دم��ة املدنية يف احلكومة
االحتادية والقوانني املعدلة له،
وع��ل��ى ال��ق��ان��ون االحت����ادي رق��م ( )8ل�سنة
1980م يف ����ش����أن ت��ن��ظ��ي��م ع�ل�اق���ات ال��ع��م��ل
والقوانني املعدلة له،
وعلى القانون االحت��ادي رق��م ( )63ل�سنة
1992م يف �ش�أن رد االعتبار،
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وبنا ًء على ما عر�ضه وزير العمل وال�ش�ؤون
االجتماعية ،ووزي��ر الدولة ل�ش�ؤون جمل�س
الوزراء ،وموافقة جمل�س الوزراء ،واملجل�س
الوطني االحتادي ،وت�صديق املجل�س الأعلى
لالحتاد،
�أ�صدرنا القانون الآتي:
املادة الأوىل

ي��ع��ف��ى امل����واط����ن����ون امل���ح���ك���وم ع��ل��ي��ه��م م��ن
�شرط رد االعتبار عند تعيينهم يف اجلهات
احل��ك��وم��ي��ة �أو اخل��ا���ص��ة ،وذل���ك ب��ع��د تنفيذ
العقوبة �أو العفو عنها �أو �سقوطها مب�ضي
املدة.
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املادة الثانية

ي��ل��غ��ى ك���ل ح��ك��م ي��خ��ال��ف �أو ي��ت��ع��ار���ض مع
�أحكام هذا القانون.
املادة الثالثة

ين�شر هذا القانون يف اجلريدة الر�سمية،
ويعمل به من تاريخ ن�شره.
زايد بن �سلطان �آل نهيان
رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة
�صدر عنا يف ق�صر الرئا�سة ب�أبوظبي:
بتاريخ� 11 :صفر 1422هـ
املوافق 5 :مايو 2001م
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قرار وزاري رقم ( )127ل�سنة 1989
يف �ش�أن تويل النيابة العامة تنفيذ
الأحكام والقرارات ال�صادرة يف الق�ضايا
اجلنائية من املحاكم ال�شرعية ب�إمارة
�أبوظبي

وزي�������ر ال����ع����دل وال�����������ش������ؤون الإ����س�ل�ام���ي���ة
والأوقاف،
ب��ع��د االط���ل��اع ع��ل��ى ال���ق���ان���ون االحت�����ادي
رقم ( )1ل�سنة 1972م يف �ش�أن اخت�صا�صات
ال�����وزارات و���ص�لاح��ي��ات ال�����وزراء وال��ق��وان�ين
املعدلة له،
وعلى القانون االحت��ادي رق��م ( )10ل�سنة
1973م يف ���ش���أن املحكمة االحت���ادي���ة العليا
والقوانني املعدلة له،
وع��ل��ى ال��ق��ان��ون االحت����ادي رق��م ( )3ل�سنة
1983م يف �ش�أن ال�سلطة الق�ضائية االحتادية،
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وعلى قرار جمل�س ال��وزراء رقم ( )2ل�سنة
1973م بنظام وزارة ال��ع��دل امل��ع��دل بالقرار
رقم ( )9ل�سنة 1978م
قرر:
مادة �أوىل

حممد بن �أحمد بن ال�شيخ ح�سن اخلزرجي
وزير العدل وال�ش�ؤون اال�سالمية
والأوقاف
التاريخ 27 :ذو احلجة 1409هـ
املوافق 30 :يوليو 1989م

ت���ت���وىل ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة ت��ن��ف��ي��ذ الأح���ك���ام
وال��ق��رارات ال�����ص��ادرة يف الق�ضايا اجلنائية
من املحاكم ال�شرعية ب�إمارة �أبوظبي بكافة
درجاتها.
مادة ثانية

ي��ع��م��ل ب���ه���ذا ال���ق���رار م���ن ت���اري���خ ����ص���دوره
وين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
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�أهداف املن�شورات يف املعهد

قواعد الن�شر

�إثراء العمل الق�ضائي بالبحوث والدرا�سات واملعلومات القانونية
مما يعني القا�ضي يف �أداء عمله ،وتو�سيع م��دارك��ه ،وزي���ادة ح�صيلته
املعلوماتية.
العمل على تن�شيط االجتهاد يف جمال الفقه والق�ضاء ،من خالل
ن�شر الدرا�سات والبحوث واملقاالت املعمقة يف جمال الفقه والق�ضاء
والت�شريع.
ال��ع��ن��اي��ة ب��ت��ط��وي��ر �صيغ الأح���ك���ام وال��ت��وث��ي��ق��ات يف امل��ح��اك��م ،وك��ذا
ت�أ�صيل كتابات العدل ،وتطوير قوالبها الكتابية مبا يتفق وال�ضوابط
القانونية وال�شرعية.
�إمداد املحاكم والنيابة العامة بالبحوث والدرا�سات التي ت�سهم يف
تطوير الق�ضاء و�أ�ساليبه و�إجراءاته.
توثيق �أن�شطة املعهد وما يقام فيه من دورات ،ون�شر ما يلقى فيه
من حما�ضرات بغية الإ�سهام يف التقييم الفني لأعمال الق�ضاء.
ت��وط��ي��د ال�����ص�لات العلمية وال��ف��ك��ري��ة ب�ين معهد دب���ي الق�ضائي
ونظرائه من املعاهد اخلليجية والعربية والعاملية.
معاجلة الق�ضايا الإن�سانية املعا�صرة يف �إطار القانون ،ال�سيما ما
يخت�ص منها بدولة الإمارات العربية املتحدة والعامل.
الإ�سهام يف رف��ع امل�ستوى الفقهي والق�ضائي يف �أو���س��اط املجتمع
الإماراتي ،من خالل �إم��داده ب�أحدث الأبحاث القانونية ،والدرا�سات
الق�ضائية ،و�شروح القانون.

�أن تكون البحوث والدرا�سات يف �إطار ما يعنى به املعهد من درا�سات
قانونية وق�ضائية ذات الطابع العملي ،وك��ذا التعليق على الأح��ك��ام
القانونية ،على �أن تت�سم بالعمق والرثاء املعريف.
االلتزام ب�أ�صول البحث العلمي وقواعده العامة ،ومراعاة التوثيق
العلمي الدقيق.
يقدم البحث مطبوعاً يف ن�سختني ،بعد مراجعته م��ن الأخ��ط��اء
الطباعية ،ويرفق به ن�سخة من الوعاء الإلكرتوين املطبوع من خالله.
يجب �أن يكون البحث خالياً من الأخطاء اللغوية والنحوية ،مع
مراعاة الرتقيم املتعارف عليه يف الأ�سلوب العربي ،و�ضبط الكلمات
ال��ت��ي حت��ت��اج �إىل ���ض��ب��ط ،وت��ق��وم هيئة ال��ت��ح��ري��ر ب��امل��راج��ع��ة اللغوية
والتعديل مبا ال يخل مبحتوى البحث �أو م�ضمونه.
�أن ال يكون البحث قد �سبق ن�شره على �أي نحو كان� ،أو مت �إر�ساله
للن�شر يف غري املعهد ،ويثبت ذلك ب�إقرار بخط الباحث وتوقيعه.
يلتزم الباحث بعدم �إر�سال بحثه لأي جهة �أخرى للن�شر حتى ي�صله
رد املعهد ب�صالحية بحثه للن�شر من عدمه.
يرفق الباحث بحثه بنبذة عن �سريته العلمية ،وعنوانه بالتف�صيل
ورقم الهاتف ،والفاك�س (�إن وجد) والربيد الإلكرتوين.
يراعى عندكتابة الهوام�ش ما يلي:
ال��ك��ت��ب :امل���ؤل��ف ،ع��ن��وان ال��ك��ت��اب (دار الن�شر ،م��ك��ان الن�شر� ،سنة
الن�شر) ،ال�صفحة.
ال��دوري��ات :امل���ؤل��ف ،ع��ن��وان البحث ،ا�سم ال��دوري��ة ،ال��ع��دد (مكان
الن�شر� ،سنة الن�شر) ،ال�صفحة.

262

263

تخ�ضع البحوث التي ترد �إىل املعهد للتقومي والتحكيم من قبل
املخت�صني للحكم على �أ�صالتها وجدتها وقيمتها و�سالمة طريقة
عر�ضها ،ومن ثم �صالحيتها للن�شر من عدمه.
يلتزم الباحث ب�إجراء تعديالت املحكمني على بحثه وفق التقارير
املر�سلة �إليه ،وموافاة املعهد بالن�سخة املعدلة.
تكون �أول��وي��ة الن�شر للبحوث املرتبطة بالتحليالت القانونية
والق�ضائية لدولة الإمارات العربية املتحدة ،وكذا تاريخ و�صول البحث
�إىل هيئة التحرير.
مينح كل باحث خم�س ع�شرة ن�سخة من ال�سل�سلة املحتوية مل�ضمون
بحثه.
مينح املعهد مكاف�أة مالية للأبحاث التي تتقرر �صالحيتها للن�شر
ويقوم املعهد بن�شرها.
ت�صبح البحوث والدرا�سات املن�شورة ملكاً ملعهد دبي الق�ضائي ،وال
يحق للباحث �إع��ادة ن�شرها يف مكان �آخ��ر دون احل�صول على موافقة
كتابية من املعهد.
للمعهد احل���ق يف ت��رج��م��ة ال��ب��ح��ث �أو �أج�����زاء م��ن��ه ومب���ا ال يخل
مبحتوى البحث �أو م�ضمونه متى اقت�ضت الظروف ذلك ومبا ال يخل
بفحوى املادة العلمية.
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�إجراءات الن�شر
تر�سل البحوث والدرا�سات با�سم رئي�س التحرير .
يتم �إخطار الباحث مبا يفيد ت�سلم بحثه خالل �أ�سبوعني من تاريخ
الت�سلم.
ير�سل البحث �إىل ثالثة حمكمني من ذوي االخت�صا�ص يف جمال
البحث بعد �إجازته من هيئة التحرير ،على �أن يتم التحكيم يف مدة ال
تتجاوز �أربعة �أ�سابيع من تاريخ �إر�سال البحث للتحكيم.
يخطر الباحث بقرار �صالحية البحث للن�شر من عدمه خالل
�شهرين على الأكرث من تاريخ ت�سلم البحث.
يف ح��ال��ة ورود م�لاح��ظ��ات م��ن املحكمني ،تر�سل امل�لاح��ظ��ات �إىل
الباحث لإجراء التعديالت الالزمة ،على �أن تعاد خالل مدة �أق�صاها
�شهر.
ويف كل الأحوال يخطر �أ�صحاب البحوث بالقرار حول �صالحيتها
للن�شر� ،أو عدمه ،وكذا ميعاد الن�شر يف مدة ال تتجاوز �أربعة �أ�شهر من
تاريخ و�صول البحث �إىل هيئة التحرير.
�أ���ص��ول البحوث التي ت�صل �إىل املعهد ال ت��رد �سواء ن�شرت �أو مل
تن�شر.
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إصداراتنا

�سل�سلة الت�شريعات والقوانني لدولة الإمارات
�صدر من هذه ال�سل�سلة:

 )1منظومة الت�شريعات العقارية يف �إمارة دبي
 )2قانون الأحوال ال�شخ�صية لدولة الإمارات العربية املتحدة  -قانون
احتادي رقم ( )28ل�سنة 2005م
 )3قانون الإثبات يف املعامالت املدنية والتجارية « -قانون احتادي رقم
 10ل�سنة 1992م» معد ًال بالقانون االحتادي رقم ( )36ل�سنة 2006م
 )4ق��ان��ون الإج�����راءات اجل��زائ��ي��ة ل��دول��ة الإم����ارات العربية املتحدة -
القانون االحتادي رقم ( )35ل�سنة  1992وفقاً لأحدث التعديالت
 )5قانون الإجراءات املدنية « -قانون احتادي رقم( )11ل�سنة 1992م»
ب�إ�صدار قانون الإجراءات املدنية املعدل بالقانون االحتادي رقم ()30
ل�سنة 2005
 )6قانون املعامالت املدنية لدولة الإم���ارات العربية املتحدة ال�صادر
بالقانون االحتادي رقم ( )5ل�سنة 1985م واملعدل بالقانون االحتادي
رقم ( )1ل�سنة 1987م
 )7قانون مكافحة املواد املخدرة وامل�ؤثرات العقلية  -القانون االحتادي
رقم ( )14ل�سنة 1995م واالتفاقيات الدولية املتعلقة باملخدرات
 )8قانون ال�سري وامل��رور لدولة الإم���ارات العربية املتحدة  -القانون
االحتادي رقم ( )21ل�سنة 1995م
 )9ق��ان��ون ال��ع��ق��وب��ات ل��دول��ة الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة  -ال��ق��ان��ون
االحتادي رقم ( )3ل�سنة  1987وفقاً لأحدث التعديالت
 )10ق��ان��ون امل��ع��ام�لات التجارية ل��دول��ة الإم����ارات العربية املتحدة -
القانون االحتادي رقم ( )18ل�سنة 1993م
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 )11القانون االحت��ادي رقم ( )8ل�سنة 1980م يف �ش�أن تنظيم عالقات
العمل وتعديالته والت�شريعات الفرعية ال�صادرة لتنفيذ �أحكامه منذ
 1980ولغاية 2012
 )12املنظومة اجلنائية ب�ش�أن الأن�شطة االقت�صادية يف قوانني دولة
الإم����ارات العربية املتحدة (ال��ق��وان�ين االحت��ادي��ة وال��ق��وان�ين املحلية
لإمارة دبي)
 )13ق��ان��ون ال�����ش��رك��ات ال��ت��ج��اري��ة ل��دول��ة الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة املتحدة
-القانون االحتادي رقم  2ل�سنة 2015م

�سل�سلة م�ؤلفات رجال الق�ضاء والعدالة

 )1دليل الدعوى يف قانون ر�سوم املحاكم
 القا�ضي� :سمري فايزي عبد احلميد� )2إج���راءات الطعن بالتمييز يف قانون الإج����راءات اجلزائية لدولة
الإمارات العربية املتحدة  -امل�ست�شار حممد نبيل ريا�ض
 )٣الب�سيط يف التحكيم  -امل�ست�شار عبداللطيف �سلطان العلماء
� )٤شرح قانون الإج��راءات اجلزائية لدولة الإم��ارات العربية املتحدة
معززاً ب�أحكام املحاكم العليا  -امل�ست�شار ح�سن عرب
� )٥أ�صحاب االحتياجات اخلا�صة بني ال�شريعة الإ�سالمية والقوانني
متالزمة داون وم�س�ؤولية متويل ال��رق��اب��ة عليهم  -القا�ضي ماهر
�سالمة
� )٦أح��ك��ام ج��رائ��م التزوير التقليدي والإل��ك�تروين  -القا�ضي ماهر
�سالمة
� )٧س�ؤال وجواب يف التحكيم التجاري  -القا�ضي خليل م�صطفى
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� )٨شرح قانون الإثبات يف املعامالت املدنية والتجارية لدولة الإمارات
العربية املتحدة معلقاًعليه ب�أحكام املحاكم العليا يف الدولة  -القا�ضي
م�صطفى ال�شرقاوي
 )٩التزام الطبيب بتب�صري املري�ض  -القا�ضي خولة علي العبدويل

�سل�سلة الر�سائل العلمية
 )1ال��ن��ظ��ام ال��ق��ان��وين للتحكيم الإل��ك�تروين يف التجارةالإلكرتونية
(درا�سة مقارنة) � -إعداد /رفعت ف�ضل حممد الراعي
 )2طبيعة الرقابة على د�ستورية القوانني و�إطارها املو�ضوعي يف د�ستور
دولة الإم��ارات العربية املتحدة (درا�سة مقارنة) � -إعداد /علي جمعة
عاطن �سعيد الكتبي
 )3امل�س�ؤولية اجلنائية عن جرائم تلويث البيئة (درا���س��ة مقارنة) -
ت�أليف /حوراء مو�سى
 )4احل��ي��ل الفقهية وب��ي��ع ال��ت��و ّرق ب�ين الفقه الإ���س�لام��ي وال��ق��ان��ون -
القا�ضي الدكتور جا�سم احلو�سني

�سل�سلة كتيب اجليب القانوين

 )1القواعد القانونية واملبادئ الق�ضائية
 )2املبادئ الق�ضائية يف الإثبات اجلنائي
 )3مبادئ ق�ضائية تتعلق بالطفل واملر�أة واملنزل
 )4املبادئ الق�ضائية لالرتباط واالقرتان واال�شرتاك يف حماكم دولة
الإمارات العربية املتحدة
 )5املبادئ الق�ضائية للتقادم يف حماكم دولة الإمارات العربية املتحدة
 )6امل��ب��ادئ الق�ضائية للنفقة وم�شتمالتها يف املحاكم العليا بدولة
الإمارات العربية املتحدة
 )7املبادئ الق�ضائية يف قانون العمل لدولة الإمارات العربية املتحدة
 )8املبادئ الق�ضائية يف الت�أمني (جز�أن).

جمالت املعهد

 )1جملة «املعهد» الف�صلية
 )2جملة معهد دبي الق�ضائي العلمية املحكمة

�سل�سلة االقت�صاد الإ�سالمي
 -1الفروق الأ�سا�سية يف املعامالت املالية الإ�سالمية(درا�سة يف �ضبط
الفروق يف امل�صطلحات املالية وامل�صرفية املعا�صرة)  -ت�أليف الدكتور/
عبد ال�ستاراخلويلدي
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إصداراتنا

�سل�سلة الدرا�سات القانونية والق�ضائية
�سل�سلة علمية حمكمة
ت�صدر عن معهد دبي الق�ضائي

�صدر من هذه ال�سل�سلة:

 )1اجتاهات الق�ضاء الإماراتي يف جمال عالقات العمل ()2009
الأ�ستاذ الدكتور حممد حممد حممد �أبو زيد (الطبعة الأوىل)
 )2ق��ان��ون ال�شركات ال��ت��ج��اري��ة ..يف ���ض��وء �أح��ك��ام حمكمة متييز دبي
واملبادئ القانونية ال�صادرة عنها ()2009
القا�ضي الدكتور جمال ح�سني ال�سميطي
� )3أع��م��ال النيابة امل��دن��ي��ة ت��ط��وره��ا واخت�صا�صاتها ..وف��ق��اً لأح��دث
الت�شريعات معززة ب�أحكام حمكمة التمييز بدبي ()2009
امل�ست�شار عبد اهلل حممد �أحمد كليب
� )4أحكام احل�ضانة ..وفقاً لقانون الأحوال ال�شخ�صية الإماراتي معززاً
ب�أحكام حمكمة التمييز بدبي ()2009
الدكتور حممد عبد الرحمن ال�ضويني
 )5العملي يف ال�شيك ..فـي قانون وق�ضاء دولة الإمارات العربية املتحدة ()2011
الأ�ستاذ الدكتور �شريف حممد غنام
 )6النظام ال��ق��ان��وين للوكيل الإل���ك�ت�روين ..درا���س��ة مقارنة يف �ضوء
الأعمال الدولية والوطنية ()2012
الأ�ستاذ الدكتور �شريف حممد غنام
 )7اتفاق التحكيم يف �ضوء �أحكام الق�ضاء الإماراتي وم�شروع القانون
االحتادي يف �ش�أن التحكيم يف املنازعات التجارية ()2013
الدكتور ال�شهابي �إبراهيم ال�شهابي ال�شرقاوي
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 )8اجتاهات الق�ضاء الإماراتي يف جمال عالقات العمل ()2013
الأ�ستاذ الدكتور حممد حممد حممد �أبو زيد (الطبعة الثانية)
 )9ال�شروط املقرتنة بعقد النك ــاح وتطـبيقاتهـا
درا�سة ت�أ�صيلية وحتليلية يف �ضوء �أحكام قانـون الأحـوال ال�شخ�ص ــية
الإم ــاراتي ()2013
الدكتور حممد عبد الرحمن حممد ال�ضويني
 )10ب��رام��ج املعلومات :طبيعتها القانونية والعقود ال���واردة عليها:
درا�سة مقارنة للقوانني امل�صرية والإماراتية والفرن�سية ()2013
الأ�ستاذ الدكتور مدحت حممود عبدالعال
 )11مدى اخت�صا�ص الق�ضاء مبنازعات عقد االحرتاف الريا�ضي
املحامي عبدالرزاق فاروق �سفلو
��� )12ش��رح ق��ان��ون مكافحة ج��رائ��م تقنية املعلومات ل��دول��ة الإم���ارات
العربية املتحدة املر�سوم بالقانون االحتادي رقم 2012 / 5
الدكتور عبدالرازق املوافــي
 )13االخت�صا�ص اجل��ن��ائ��ي للمحاكم االق��ت�����ص��ادي��ة و�أث����ره يف حماية
اقت�صاد ال�سوق  :درا�سة مقارنة.
الدكتور حازم اجلمل
 )14حلول قانونية لإ�شكاليات وت�سا�ؤالت عملية يف مواد قانون الأحوال
ال�شخ�صية الإماراتي (تفاعل ت�شريعي -ق�ضائي -فقهي)
الأ�ستاذ الدكتور حممد �أبو زيد
 )15النظام القانوين لتحول ال�شركات :درا�سة مقارنة بني القانون
الإماراتي وامل�صري والفرن�سي
الأ�ستاذ حم�سن �سيف قائد
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تطلب من:

