
 2008( لدشة 4قانهن القزاء العدكري رقم )
 

 .رئيذ المجشة التشفيحية لسشطسة التحخيخ الفمدصيشية
 .رئيذ الدمصة الػششية الفمدصيشية

 .( مشو141،01بعج اإلشالع عمى القانػن األساسي وتعجيالتو، ال سيسا السادتيغ )
 .( مشو71السادة )وعمى الشطام الجاخمي لمسجمذ التذخيعي الفمدصيشي، ال سيسا 

 م11/1/1448وبشاء عمى ما أقخه السجمذ التذخيعي بجمدتو السشعقجة بتاريخ 
وبعج االشالع عمى كتاب اإلحالة الرادر عغ السجمذ التذخيعي لخئيذ الدمصة 

 .م14/3/1448الػششية الفمدصيشية بتاريخ 
 .وباسع الذعب العخبي الفمدصيشي

 :أصجرنا القانػن التالي
 

 ولالباب ال 
 تذكيل السحاكم والشيابة العدكرية

 الفرل الول
 السحاكم العدكرية

 
 (1مادة )

 :تتكػن السحاكع العدكخية في فمدصيغ مغ
 .السحكسة العدكخية العميا .1
 .السحاكع العدكخية الخاصة .1
 .السحاكع العدكخية الجائسة .3
 .السحاكع العدكخية السخكدية .0
 .محكسة السيجان العدكخية .5

 
 
 



 (2مادة )
تشذأ بسقتزى ىحا القانػن محكسة عدكخية تدسى السحكسة العدكخية العميا، وتؤلف 
مغ قاض ال تقل رتبتو عغ عقيج يكػن رئيدًا ليا، ونائب لو قاض ال تقل رتبتو عغ 
مقجم، وعجد كاف مغ القزاة ال تقل رتبيع عغ رائج، وتذكل ىيئتيا مغ ثالثة قزاة 

 .جسيع األحػال عغ مقجمبخئاسة أقجميع عمى أال تقل رتبتو في 
 (3مادة )

 :تختز السحكسة العدكخية العميا بالشطخ في
الصعػن واالستئشافات السخفػعة إلييا في القخارات واألحكام الرادرة عغ  .1

 .السحكسة العدكخية الخاصة، أو الجائسة برفتيا محكسة أول درجة
 .السدائل الستعمقة بتعييغ السخجع .1

 .القانػن أية شمبات تخفع إلييا بسػجب  .3
 

 (4مادة )
تشذأ بسقتزى ىحا القانػن محكسة عدكخية تدسى السحكسة العدكخية الخاصة، 
وتؤلف مغ قاض ال تقل رتبتو عغ مقجم يكػن رئيدًا ليا، ونائب لو قاض ال تقل 
رتبتو عغ رائج، وعجد كاف مغ القزاة ال تقل رتبيع عغ نقيب، وتذكل ىيئتيا مغ 

 .مى أال تقل رتبتو في جسيع األحػال عغ رائجثالثة قزاة بخئاسة أقجميع ع
 (5مادة )

تختز السحكسة العدكخية الخاصة بالشطخ في الجخائع التي يختكبيا الزباط مغ رتبة 
 .رائج فسا فػق 

 (6مادة)
يكػن السقخ الجائع لمسحاكع العدكخية العميا والخاصة مجيشة القجس، وتشعقج مؤقتًا في 

 .زى الحالمجيشتي غدة ورام هللا حدب مقت
 (7مادة )

تشذأ بسقتزى ىحا القانػن محاكع عدكخية تدسى السحاكع العدكخية  .1
الجائسة وتؤلف كل محكسة عدكخية دائسة مغ قاض ال تقل رتبتو عغ رائج 
يكػن رئيدًا ليا ، ونائب لو قاض ال تقل رتبتو عغ نقيب ، وعجد كاف مغ 



ع عمى أال تقل رتبتو القزاة ، وتذكل ىيئتيا مغ ثالثة قزاة بخئاسة أقجمي
 .في جسيع األحػال عغ نقيب

تكػن مقار السحاكع العدكخية الجائسة في مخاكد السحافطات السشذأة فييا،  .1
ويجػز ليا أن تعقج جمداتيا في أي مكان خارج نصاق اختراصيا 
 .السكاني بقخار مغ رئيذ السحكسة العدكخية العميا في حالة الزخورة

 (8مادة )
 :العدكخية الجائسة بالشطخ فيتختز السحكسة 

كافة الجخائع التي تقع في دائخة اختراصيا وتكػن داخمة في اختراص  .1
 .القزاء العدكخي وفقًا ليحا القانػن، ما لع يخد نز خاص بحلظ وفقًا لمقانػن 

االستئشافات السخفػعة إلييا في القخارات الرادرة عغ السحاكع العدكخية  .1
 .اختراصياالسخكدية الػاقعة في دائخة 

 .أية شمبات تخفع إلييا بسػجب القانػن  .3
 (9مادة )

تشذأ بسقتزى ىحا القانػن محكسة عدكخية تدسى السحكسة العدكخية  .1
السخكدية في كل دائخة محكسة عدكخية دائسة، ويجػز بقخار مغ الػزيخ 
 .السختز إنذاء محاكع عدكخية مخكدية أخخى إذا دعت الزخورة لحلظ

ية السخكدية مغ قاض ال تقل رتبتو عغ نقيب يكػن تؤلف السحكسة العدكخ  .1
رئيدًا ليا، ونائب لو قاض ، وعجد كاف مغ القزاة وتشعقج ىيئتيا مغ 

 .قاض فخد
تكػن مقار السحاكع العدكخية السخكدية في مخاكد دوائخ اختراص  .3

السحاكع العدكخية الجائسة السشذأة فييا، ويجػز ليا أن تعقج جمداتيا في 
نصاق اختراصيا السكاني بقخار مغ رئيذ السحكسة أي مكان خارج 

 .العدكخية الجائسة التابعة ليا في حالة الزخورة
 

 
 (10مادة )



تختز السحكسة العدكخية السخكدية بالشطخ في السخالفات والجشح الجاخمة في 
اختراص القزاء العدكخي شبقًا ليحا القانػن والتي ال يديج الحج األقرى لمعقػبة 

ليا عمى الدشة، والتي تقع في دائخة اختراصيا، باستثشاء الجخائع التي السقخرة 
 .يختكبيا الزباط أو يكػنػن مذتخكيغ أو مداىسيغ في ارتكابيا

 (11مادة )
تذكل محكسة السيجان العدكخية بأمخ مغ الػزيخ السختز أو مغ يفػضو أو بأمخ 

 .مغ قائج القػة السشعدلة
 (12مادة )

العدكخية وفقًا ألحكام ىحا القانػن بخئاسة قاض ال تقل رتبة تؤلف محكسة السيجان 
 .عغ رائج وعزػيغ ال تقل رتبة أي مشيسا عغ نقيب

 

 (13مادة )
يحمف رئيذ وأعزاء محكسة السيجان العدكخية قبل بجء السحاكسة أمام الػزيخ 
السختز أو مغ يفػضو أو قائج القػة السشعدلة حدب مقتزى الحال اليسيغ 

 ."أقدع باهلل العطيع أن أحكع بالعجل و أن أحتخم القانػن " :التالية
 

 (14مادة )
تصبق محكسة السيجان العدكخية القػاعج واإلجخاءات السشرػص عمييا في القانػن، 

 .وفي جسيع األحػال يجب كفالة حق الستيع في الجفاع عغ نفدو شبقًا لمقانػن 
 

 (15مادة )
الجخائع الجاخمة في اختراص القزاء العدكخي تشطخ السحاكع العدكخية في كافة 

وفقًا ليحا القانػن، إال ما استثشي بشز خاص، وتسارس سمصة القزاء عمى جسيع 
 .العدكخييغ

 

 
 
 
 (16مادة )



تكػن جمدات السحاكع العدكخية عمشية إال إذا قخرت السحكسة العدكخية  .1
ة مخاعاًة مغ تمقاء نفديا أو بشاء عمى شمب أحج الخرػم جعميا سخي

لآلداب العامة أو لمسحافطة عمى األمغ والشطام العام، وفي جسيع األحػال 
 .يكػن الشصق بقخار الحكع في جمدة عمشية

 .ضبط جمدة السحكسة العدكخية وإدارتيا مشػشان بخئيديا .1
 (17مادة )

ال يقبل اإلدعاء بالحقػق السجنية أمام السحاكع العدكخية، إال أنيا تقزي بالخد 
 .رادرة وفقا ألحكام القانػن والس

 (18مادة )
يستشع عمى رئيذ أو عزػ محكسة عدكخية أن يذتخك في نطخ الجعػى إذا تحقق 

 :فيو سبب مغ األسباب اآلتية
 .أن تكػن الجعػى قج رفعت عميو شخرياً  .1

 .أن يكػن قج قام فييا بعسل مغ أعسال التحقيق أو اإلحالة .1
 .أعسال الخبخة فيياأن يكػن شاىجًا أو أدى عساًل مغ  .3

أن تكػن لو أو لدوجو أو ألحج أقاربو أو أصياره حتى الجرجة الخابعة  .0
 .مرمحة في الجعػى 

 .إذا كان قخيبًا أو صيخًا ألحج الستيسيغ حتى الجرجة الخابعة .5
 (19مادة )

يجػز رد القاضي العدكخي، كسا يجب عميو التشحي عغ نطخ الجعػى إذا تػافخت فيو 
 .الػاردة في السادة الدابقةأحج األسباب 

 

 (20مادة )
 :يجػز مخاصسة القزاة العدكخييغ أو أعزاء الشيابة العدكخية في األحػال اآلتية

إذا وقع مغ القاضي العدكخي أو عزػ الشيابة العدكخية في عسميع غر  .1
 .أو تجليذ أو غجر أو خصأ ميشي جديع

ة القاضي والحكع في األحػال األخخى التي قزى فييا القانػن بسدئػلي .1
 .عميو بالتعػيزات



 

 الفرل الثاني

 هيئة القزاء العدكري 
 (21مادة )

القزاء العدكخي ىيئة قزائية عدكخية ال سمصان ألحج عمييا تتبع رئيذ الدمصة 
الػششية الفمدصيشية، ويتبع ىحه الييئة محاكع عدكخية ونيابة عدكخية، وفخوع أخخى 

 .العدكخيةوفقًا ألحكام القانػن واألنطسة 
 (22مادة )

يتػلى رئاسة ىيئة القزاء العدكخي ضابط مجاز في الحقػق أو الذخيعة  .1
 .والقانػن ال تقل رتبتو عغ عقيج

يعيغ رئيذ ىيئة القزاء العدكخي بقخار مغ رئيذ الػزراء بشاء عمى تشديب  .1
 .مغ الػزيخ السختز

العميا ويعاونو يكػن رئيذ ىيئة القزاء العدكخي رئيدًا لمسحكسة العدكخية  .3
 .عجد كاف مغ الزباط الحقػقييغ

يسارس رئيذ ىيئة القزاء العدكخي االختراصات السسشػحة لو وفقا ألحكام  .0
 .القانػن 

 

 الفرل الثالث
 الشيابة العدكرية

 (23مادة )
تختز الشيابة العدكخية بخفع الجعاوي الجاخمة في اختراص القزاء العدكخي 

 .في القانػن ومباشختيا عمى الػجو السبيغ 

 (24مادة )
يتػلى الشيابة العدكخية مجع عام مجاز في الحقػق أو الذخيعة والقانػن، يعيغ  .1

مغ بيغ ضباط األمغ الػششي بقخار مغ الػزيخ السختز بشاء عمى تشديب 
مغ السجمذ األعمى لمقزاء العدكخي، وال تقل رتبتو عغ مقجم يعاونو عجد 

 .رتبيع عغ مالزممغ أعزاء الشيابة العدكخية ال تقل 



يعيغ مداعج أو أكثخ لمسجعي العام العدكخي وعجد كاف مغ أعزاء الشيابة  .1
العدكخية مغ رؤساء ووكالء ومعاونيغ، ويرجر بتعييشيع قخار مغ السجمذ 

 .األعمى لمقزاء العدكخي بشاء عمى تشديب مغ السجعي العام العدكخي 
يذتخط فيسغ يعيغ  ( مغ ىحا القانػن 31،34مع مخاعاة أحكام السادتيغ ) .3

مداعجًا لمسجعي العام العدكخي أال تقل رتبتو عغ رائج، ومغ يعيغ رئيذ نيابة 
عدكخية أال تقل رتبتو عغ نقيب، ومغ يعيغ وكيل نيابة عدكخية أن ال تقل 
رتبتو عغ مالزم أول، ومغ يعيغ معاون نيابة عدكخية أال تقل رتبتو عغ 

 .مالزم
دكخية لجى السحاكع العدكخية السجعي العام يقػم بأداء وضيفة الشيابة الع .0

العدكخي أو أٍي مغ أعزاء الشيابة العدكخية، ويكػنػن تابعيغ لمسجعي العام 
 .العدكخي في أعساليع

عشج غياب أحج أعزاء الشيابة العدكخية أو وجػد مانع لجيو يشجب السجعي  .5
 .العام العدكخي مغ يحل محمو

ن تابعيغ لمشيابة العدكخية فيسا يتعمق أعزاء الزبط القزائي العدكخي يكػنػ  .6
 .بأعسال وضائفيع ليحا الذأن

 (25مادة )
 :تباشخ الشيابة العدكخية التحقيق في الجخائع اآلتية فػر إبالغيا إلييا -أ
 .كافة جخائع القانػن العام الجاخمة في اختراص القزاء العدكخي  .1

 .الجخائع العدكخية السختبصة بجخائع القانػن العام .1
 .الجخائع العدكخية السحالة إلييا مغ الدمصات السخترة شبقًا لمقانػن  .3

عمى الشيابة العدكخية إخصار الدمصات العدكخية السخترة بقخار الترخف في  -ب
 .التحقيق

 
 

 
 (26مادة )



تدخي أحكام الفرل الدادس مغ ىحا الباب عمى أعزاء الشيابة العدكخية، وتقام 
مغ قبل السجعي العام العدكخي بصمب مغ رئيذ ىيئة الجعػى التأديبية عمييع 

 .القزاء العدكخي أو الػزيخ السختز
 (27مادة )

التحكيقات التي تباشخىا الشيابة العدكخية ونتائجيا سخية وإفذاؤىا جخيسة يعاقب عمييا 
 .القانػن 
 (28مادة )

سخترة تتػلى الشيابة العدكخية اإلشخاف عمى الدجػن العدكخية، وتحيط الجيات ال
 .عمسًا بسا يبجو ليا مغ مالحطات في ىحا الذأن

 الفرل الرابع
 القزاة العدكريهن 

 (29مادة )
يعيغ القزاة العدكخيػن بقخار مغ رئيذ الػزراء بشاًء عمى تشديب مغ السجمذ 

 :األعمى لمقزاء العدكخي، ويكػن شغل وضيفة قاض عدكخي وفقًا لسا يمي
 .بصخيق التعييغ ابتجاءً  .1

 .خقية عمى أساس األقجمية مع مخاعاة الكفاءةبصخيق الت .1
 .بصخيق التعييغ مغ الشيابة العدكخية .3

 (30مادة )
يذتخط فيسغ يعيغ في القزاء العدكخي بػضيفة قاض، أو مجٍع عام، أو عزػ نيابة 

 :ما يمي
 .أن يكػن ضابصًا في قػات األمغ الفمدصيشية .1

والقانػن عمى أن يكػن حاصاًل عمى إجازة في الحقػق أو الذخيعة  .1
األقل مغ إحجى الجامعات الفمدصيشية، أو إحجى الجامعات 

 .السعتخف بيا قانػناً 
أن يكػن غيخ محكػم عميو بعقػبة جشاية، أو في جشحة مخمة  .3

 .بالذخف أو األمانة ولػ كان قج رد إليو اعتباره أو شسمو عفػ عام



 .أن يكػن محسػد الديخة حدغ الدسعة .0
 .أن يتقغ المغة العخبية .5

 .أن يجتاز السدابقة القزائية السشطسة بالئحة .6
 

 (31مادة )
ال يباشخ القزاة العدكخيػن والسجعي العام العدكخي وأعزاء الشيابة العدكخية 

 :وضائفيع إال بعج حمف اليسيغ التالية
أقدع باهلل العطيع أن أكػن مخمرًا هلل ثع لمػشغ وأن أحكع بيغ الشاس بالعجل وأن "

القػانيغ وأن أودي ميامي وعسمي بكل إخالص وأمانة وشخف وهللا عمى ألتدم وأحتخم 
 ."ما أقػل شييج

ويؤدى اليسيغ أمام رئيذ الدمصة الػششية وبحزػر رئيذ الػزراء ورئيذ السجمذ 
 .األعمى لمقزاء العدكخي 

 (32مادة )
ا ال يجػز نقل القزاة العدكخييغ أو نجبيع إال في األحػال والكيفية السبيشة في ىح

 .القانػن 
 (33مادة )

نقل القزاة العدكخييغ أو نجبيع يكػن بقخار مغ السجمذ األعمى  .1
 .لمقزاء العدكخي 

ال يجػز نقل القزاة العدكخييغ أو نجبيع لغيخ العسل في وضيفة قاض  .1
 .عدكخي إال بخضائيع

يجػز نجب القاضي العدكخي مؤقتًا لمكيام بأعسال قانػنية في غيخ عسمو  .3
رمحة وششية بقخار مغ الػزيخ السختز بعج مػافقة متى اقتزت ذلظ م

 .السجمذ األعمى لمقزاء العدكخي 
 
 (34مادة )

يجػز أن يشجب مؤقتًا لمعسل بالسحكسة العدكخية الخاصة أحج قزاة  .1
السحكسة العدكخية الجائسة مسغ تتػافخ فيو الختبة العدكخية التي تؤىمو 



ستة أشيخ قابمة لمتججيج لمعسل بالسحكسة العدكخية الخاصة، وذلظ لسجة 
 .مخة واحجة فقط

يجػز أن يشجب مؤقتًا لمعسل بالسحكسة العدكخية الجائسة أحج قزاة  .1
السحكسة العدكخية السخكدية مسغ تتػافخ فيو الختبة العدكخية التي تؤىمو 
لمعسل بالسحكسة العدكخية الجائسة، وذلظ لسجة ستة أشيخ قابمة لمتججيج 

 .مخة واحجة فقط
يشجب مؤقتًا أحج قزاة السحكسة العدكخية الجائسة، أو أحج يجػز أن  .3

قزاة السحكسة العدكخية السخكدية، لمعسل في محكسة عدكخية أخخى 
 .مغ الجرجة ذاتيا، وذلظ لسجة ستة أشيخ قابمة لمتججيج مخة واحجة فقط

 

 (35مادة )
 في حالة خمػ مشرب رئيذ محكسة عدكخية أو غيابو أو قيام مانع لجيو يقػم

بسباشخة اختراصو القاضي العدكخي األعمى رتبة مغ أعزاء السحكسة ذاتيا حدب 
 .األحػال

 (36مادة )
 :ال يجػز لمقاضي العدكخي  .1

االنتداب إلي أي حدب أو تشطيع سياسي أو مسارسة أي عسل  .1
 .سياسي

الكيام بأي عسل تجاري، أو أي عسل ال يتفق واستقالل القزاء  .1
 .العدكخي وكخامتو

أسخار السجاوالت أو السعمػمات الدخية التي يحرمػن عمييا أثشاء إفذاء  .5
 .تأديتيع لعسميع

يجػز لمسجمذ األعمى لمقزاء العدكخي أن يقخر مشع القاضي العدكخي  .1
مغ مباشخة أي عسل يخى أن الكيام بو يتعارض مع واجبات الػضيفة 

 .وحدغ أدائيا
 (37مادة ) 



قاض عدكخي إقخارًا بالحمة السالية يقجم كل قاض عدكخي عشج تعييشو بػضيفة 
الخاصة بو وبدوجو وأوالده القَرخ مفراًل فيو كل ما يسمكػن مغ عقارات ومشقػالت 
وأسيع وسشجات وأمػال نقجية وغيخىا داخل فمدصيغ وخارجيا، وما عمييع مغ ديػن، 

إلى رئيذ السحكسة العدكخية العميا الحي يزع التختيبات الالزمة لمحفاظ عمى 
يا، وتبقى سخية وال يجػز االشالع عمييا إال بإذن خاص مغ السجمذ األعمى سخيت

 .لمقزاء العدكخي 
 (38مادة )

يخزع القزاة العدكخيػن، والسجعي العام العدكخي، وأعزاء الشيابة  .1
العدكخية لكافة األنطسة السشرػص عمييا في القػانيغ ذات العالقة بالخجمة 

بالدي العدكخي، والختب العدكخية، في قػى األمغ، وذلظ فيسا يتعمق 
والتخقيات، واألقجمية، والسختبات، والعالوات، والسكافآت، والبجالت، والحػافد، 

 .واإلجازات، وغيخ ذلظ مغ القػاعج التي تصبق عمى جسيع الزباط
%( مغ الخاتب 144يدتحق السحكػرون أعاله عالوة اختراص بكيسة ) .1

قخرة وفقًا لمقانػن، يرخف لو مشيسا األساسي، أو عالوة شبيعة العسل الس
 .أييسا أكبخ، وال يجػز الجسع بيشيسا

 .تشتيي خجمة السحكػريغ أعاله لبمػغيع سغ الخامدة والدتيغ مغ العسخ .3
 (39مادة )

 .القزاة العدكخيػن غيخ قابميغ لمعدل إال في األحػال السبيشة في ىحا القانػن 
 

 (40مادة )
محكسة عدكخية قزاة عدكخيػن بيشيع  ال يجػز أن يجمذ لمقزاء في أي .1

 .قخابة أو مراىخة حتى الجرجة الخابعة
ال يجػز أن يجمذ لمقزاء في أي محكسة عدكخية قاض عدكخي تخبصو  .1

صمة قخابة أو مراىخة حتى الجرجة الخابعة مع مسثل االدعاء العدكخي 
 .أمام تمظ السحكسة، أو أحج شخفي الجعػى السشطػرة أماميا

 الفرل الخامس
 السجمس العمى لمقزاء العدكري 



 (41مادة )
يشذأ بسػجب أحكام ىحا القانػن مجمذ أعمى لمقزاء العدكخي يسارس  .1

 .صالحياتو وفقًا لمقانػن 
 :يذكل السجمذ األعمى لمقزاء العدكخي مغ .1

رئيذ ىيئة القزاء العدكخي )رئيذ السحكسة العدكخية العميا(،  .1
 رئيداً 

 .العميا، نائبًا لمخئيذنائب رئيذ السحكسة العدكخية  .1
 .رئيذ السحكسة العدكخية الخاصة، عزػاً  .3

 .أحج أقجم رؤساء السحاكع العدكخية الجائسة، عزػاً  .0
 .أحج أقجم رؤساء السحاكع العدكخية السخكدية، عزػاً  .5

لمسجمذ األعمى لمقزاء العدكخي اختيار  -3السجعي العام العدكخي، عزػًا.  -ح
 .أميغ سخ مغ بيغ أعزائو

 (42)مادة 
عشج خمػ وضيفة رئيذ السحكسة العدكخية العميا، أو غيابو، أو وجػد مانع  .1

 .لجيو يحل محمو في رئاسة السجمذ األعمى لمقزاء العدكخي نائبو
عشج خمػ وضيفة نائب رئيذ السحكسة العدكخية العميا، أو غيابو، أو وجػد  .1

مغ غيخ مانع لجيو يحل محمو األقجم مغ قزاة السحكسة العدكخية العميا 
 .األعزاء في السجمذ األعمى لمقزاء العدكخي 

عشج خمػ وضيفة أي مغ رؤساء السحاكع العدكخية األعزاء في السجمذ  .3
األعمى لمقزاء العدكخي أو غيابو أو وجػد مانع لجيو يحل محمو القاضي 

 .التالي لو في األقجمية
عشج خمػ وضيفة السجعي العام العدكخي في عزػية السجمذ األعمى  .0
 .مقزاء العدكخي أو غيابو أو وجػد مانع لجيو يحل محمو أقجم مداعجيول

 (43مادة )
يتػلى رئيذ السجمذ األعمى لمقزاء العدكخي تسثيل السجمذ ويقػم بستابعة تشفيح 

 .قخاراتو



 (44مادة )
يجتسع السجمذ األعمى لمقزاء العدكخي بسقخ السحكسة العدكخية العميا أو  .1

مخة كل شيخ عمى األقل، ويجتسع عشج الزخورة  في أي مكان يخاه مشاسباً 
بجعػة مغ رئيدو أو بصمب ثالثة مغ أعزائو أو بصمب مغ الػزيخ 

 .السختز
يكػن اجتساع السجمذ األعمى لمقزاء العدكخي صحيحًا بحزػر أربعة  .1

مغ أعزائو عمى األقل عمى أن يكػن مغ بيشيع رئيدو أو نائبو، وترجر 
مذ وعشج تداوي األصػات يخجح الجانب الحي قخاراتو بأغمبية أعزاء السج

 .فيو الخئيذ
عمى جسيع الجيات الحكػمية وغيخ الحكػمية تقجيع كل ما يصمبو السجمذ  .3

األعمى لمقزاء العدكخي مغ بيانات أو مدتشجات أو وثائق ذات عالقة 
 .برالحياتو

 (45مادة )
مباشخة يزع السجمذ األعمى لمقزاء العدكخي الئحة تشطع سيخ أعسالو في 

اختراصاتو، واإلجخاءات الالزمة ألداء عسمو فيسا يتعمق بالتفتير عمى 
 .القزاة العدكخييغ والتصػيخ والتجريب القزائي ونتائجيا

 (46مادة )
 .يجب إجخاء التفتير عمى ىيئة القزاء العدكخي مخة عمى األقل كل سشة-1
خالل شيخ يػدع تقخيخ التفتير لجى السجمذ األعمى لمقزاء العدكخي  -2

 .عمى األكثخ مغ تاريخ انتيائو

يجب أن يحاط عزػ ىيئة القزاء العدكخي عمسًا بسا يتزسشو تقخيخ  -3
 .التفتير وكل ما يػدع في ممف خجمتو مغ مالحطات أو مدتشجات

 .يدتثشى مغ التفتير رئيذ السحكسة العدكخية العميا-4
 (47مادة )
دون  –متػسط  –جيج  –جيج ججا  –ز تقجر الكفاءة بإحجى الجرجات التالية )مستا

 (الستػسط



 (48مادة )
ُيخِصخ السجمذ األعمى لمقزاء العدكخي عزػ ىيئة القزاء العدكخي  .1

الحي قجرت كفاءتو بتقجيخ متػسط أو أقل، ولسغ أخصخ الحق في التطمع 
 .خالل خسدة عذخ يػمًا مغ إخصاره

العدكخي، ويجب يكػن التطمع بعخيزة تقجم إلى السجمذ األعمى لمقزاء  .1
أن يفرل في التطمع خالل شيخ عمى األكثخ مغ تاريخ تقجيسو وذلظ بعج 

 .االشالع عمى الػثائق والسدتشجات وسساع أقػال الستطمع
 الفرل الدادس

 السداءلة التأديبية
 (49مادة )

لخئيذ ىيئة القزاء العدكخي اإلشخاف اإلداري عمى السحاكع العدكخية،  .1
ة اإلشخاف عمى القزاة العدكخييغ العامميغ فييا ولخئيذ كل محكسة عدكخي

 .وعمى سيخ العسل بيا
لخئيذ كل محكسة عدكخية تشبيو القاضي العدكخي العامل فييا إلى ما يقع  .1

 .مشو مخالفًا لػاجباتو أو لسقتزيات ميامو
لمسجعي العام العدكخي تشبيو عزػ الشيابة العدكخية إلى ما يقع مشو مخالفًا  .3

 .تزيات ميامولػاجباتو أو مق
يجػز أن يكػن التشبيو شفاىًة أو كتابًة، فإذا كان التشبيو كتابًة جاز لسغ وجو  .0

إليو التشبيو االعتخاض عميو بصخيق التطمع مشو خالل خسدة عذخ يػمًا مغ 
تاريخ تبميغو بو، ويكػن التطمع بعخيزة تقجم إلى السجمذ األعمى لمقزاء 

 .العدكخي 
ل شيخ عمى األكثخ مغ تاريخ تقجيسو، ويجب يجب أن يفرل في التطمع خال .5

أن يسّكغ الستطمع مغ إبجاء أقػالو أمام السجمذ والجفاع عغ نفدو، ويكػن 
 .قخار السجمذ في ىحا الذأن نيائياً 

تخفع الجعػى التأديبية إذا تكخر ارتكاب السخالفة التي جخى التشبيو بذأنيا، أو  .6
 .إذا استسخت بعج صيخورة التشبيو نيائياً 



 (50ادة )م
تأديب القزاة العدكخييغ وأعزاء الشيابة العدكخييغ بجسيع رتبيع  .1

 .ووضائفيع مغ اختراص مجمذ التأديب العدكخي 
 :يذكل مجمذ التأديب العدكخي مغ .1

أقجم قاضييغ مغ قزاة السحكسة العدكخية العميا مغ غيخ أعزاء السجمذ  .1
 .األعمى لمقزاء العدكخي 

 .العدكخية الخاصة مغ غيخ رئيدياأقجم قاض مغ قزاة السحكسة  .1
أقجم قاض مغ قزاة السحاكع العدكخية الجائسة مغ غيخ أعزاء السجمذ  .3

 .األعمى لمقزاء العدكخي 
أقجم أعزاء الشيابة العدكخية مغ غيخ أعزاء السجمذ األعمى لمقزاء  .0

 .العدكخي 
عشج غياب أحج أعزاء مجمذ التأديب العدكخي يحل محمو األقجم فاألقجم  .3

 .مػنو في األقجمية مغ بيغ قزاة السحكسة التي يتبعيامسغ ي
يتػلى رئاسة مجمذ التأديب العدكخي أقجم أعزائو الحاضخيغ مغ  .0

 .السحكسة العدكخية العميا، وترجر قخاراتو باألغمبية
 (51مادة )

 -:تقام الجعػى التأديبية عمى .1
القزاة العدكخييغ مغ قبل السجعي العام العدكخي بشاء عمى شمب مغ  .1

الػزيخ السختز أو مغ رئيذ السحكسة العدكخية العميا أو مغ رئيذ 
 .السحكسة التي يتبعيا القاضي العدكخي 

أعزاء الشيابة العدكخية مغ قبل السجعي العام العدكخي بشاء عمى شمب  .1
 .مشو أو مغ الػزيخ السختز أو مغ رئيذ ىيئة القزاء العدكخي 

ة السحكسة العدكخية العميا السجعي العام العدكخي مغ قبل أحج أقجم قزا .3
مغ غيخ رئيديا بشاء عمى شمب مغ الػزيخ السختز أو مغ رئيذ ىيئة 

 .القزاء العدكخي 



ال تقام الجعػى التأديبية إال بشاء عمى تحقيق جشائي أو بشاء عمى تحقيق  .1
يجخيو أحج قزاة السحكسة العدكخية العميا يشجبو رئيديا لحلظ مغ تمقاء 

مغ الػزيخ السختز أو مغ السجعي العام  نفدو أو بشاء عمى شمب
العدكخي أو مغ رئيذ السحكسة التي يتبعيا القاضي، ويكػن لمقاضي 
السشتجب لمتحقيق صالحيات السحكسة بالشدبة لدساع الذيػد الحيغ يخى 

 .سساعيع
يسثل الشيابة العدكخية أمام مجمذ التأديب العدكخي السجعي العام  .3

 .العدكخي أو مغ يقػم مقامو
 (52ادة )م

تقام الجعػى التأديبية بسػجب عخيزة تذتسل عمى التيسة أو التيع التي  .1
 .انتيى إلييا التحقيق، وتػدع لجى مجمذ التأديب العدكخي 

إذا رأى مجمذ التأديب العدكخي وجيًا لمديخ في اإلجخاءات أمخ بتكميف  .1
الستيع بالحزػر في السػعج الحي يحجده السجمذ، ويجب أن يذتسل 

ف بالحزػر عمى بيان كاف لسػضػع الجعػى التأديبية وأدلة التكمي
االتيام، وتدمع لمستيع بشاء عمى شمبو صػرة مغ أوراق الجعػى قبل مػعج 

 .الجمدة بأسبػع عمى األقل
يجػز لسجمذ التأديب العدكخي وقف الستيع عغ مباشخة أعسال وضيفتو  .3

السذار إليو في حتى تشتيي محاكستو، ولو أن يعيج الشطخ في قخار الػقف 
أي وقت، وال يتختب عمى وقف الستيع وقف راتبو مجة الػقف إال إذا قخر 

 .مجمذ التأديب العدكخي خالف ذلظ
 
 
 (53مادة )

تكػن جمدات مجمذ التأديب العدكخي سخية إال إذا شمب الستيع أن تكػن  .1
 .عمشية



دفاعو يحزخ الستيع بذخرو أمام مجمذ التأديب العدكخي، ولو أن يقجم  .1
كتابة أو أن يشيب أحج القزاة العدكخييغ أو أحج السحاميغ في الجفاع 

عشو، وإذا لع يحزخ ىػ أو مغ يشػب عشو جاز لسجمذ التأديب العدكخي 
 .أن يحكسو غيابيا بعج التحقق مغ صحة إعالنو وغيابو بجون عحر مقبػل

 

 (54مادة )
التأديبية بعج سساع يرجر مجمذ التأديب العدكخي قخاره في الجعػى  .1

شمبات االدعاء العدكخي ودفاع الستيع، ويجب أن يتمى القخار مذتساًل 
 .عمى األسباب التي بشي عمييا، في جمدة سخية

لمسحكػم عميو أو السجعي العام العدكخي الحق في الصعغ في القخار  .1
الرادر عغ مجمذ التأديب العدكخي أمام السجمذ األعمى لمقزاء 

خالل خسدة عذخ يػمًا مغ اليػم التالي لتاريخ صجوره أو العدكخي وذلظ 
 .لتبميغو إن كان غيابياً 

 (55مادة )
تشقزي الجعػى التأديبية باستقالة القاضي أو عزػ الشيابة العدكخي أو بانتياء 

خجمتو، وال تأثيخ لمجعػى التأديبية عمى الجعػى الجشائية أو السجنية الشاشئة عغ واقعة 
 .ة ذاتياالجعػى التأديبي

 (56مادة )
أواًل: العقػبات التأديبية التي يجػز تػقيعيا عمى القاضي أو عزػ الشيابة العدكخي 

 :ىي
 .التشبيو .1
 .المػم .1

 .العدل مغ وضيفة قاٍض أو نائب عدكخي  .3
ثانيًا: إذا تبيغ لمجشة التأديبية مغ األوراق أو التحقيق أن القزية جشائية أو مجنية 

 .تحال لمسحكسة السخترة
 (57مادة )



يتػلى السجمذ األعمى لمقزاء العدكخي تشفيح القخارات التأديبية الرادرة  .1
عغ مجمذ التأديب العدكخي بعج صيخورتيا نيائية، وإذا كان القخار 

صادرًا بعقػبة العدل اعتبخ القاضي العدكخي أو عزػ الشيابة في إجازة 
 .حتسية حتى صيخورتو نيائياً 

بعدل القاضي العدكخي أو عزػ الشيابة قخار  يرجر بتشفيح القخار الرادر .1
 .مغ الػزيخ السختز ، ويعتبخ العدل نافحًا مغ تاريخ صجور ىحا القخار

 (58مادة )
في غيخ حاالت التمبذ بالجخيسة ال يجػز الكبس عمى القاضي أو عزػ  .1

الشيابة العدكخية أو تػقيفو إال بعج الحرػل عمى إذن بحلظ مغ السجمذ 
 .العدكخي األعمى لمقزاء 

في حاالت التمبذ بالجخيسة عمى السجعي العام العدكخي عشج الكبس عمى  .1
القاضي أو عزػ الشيابة العدكخية أن يخفع األمخ إلى السجمذ األعمى 
لمقزاء العدكخي خالل األربع والعذخيغ ساعة التالية لمكبس عميو، 

فخاج ولمسجمذ أن يقخر بعج سساع أقػال القاضي أو عزػ الشيابة إما اإل
 .عشو بكفالة أو بجونيا وإما استسخار تػقيفو لمسجة التي يقخرىا حدب القانػن 

يجخي تػقيف القاضي أو عزػ الشيابة العدكخية وتشفيح العقػبة السقيجة  .3
لمحخية عميو في مكان مدتقل عغ األماكغ السخررة لباقي الدجشاء 

 .العدكخييغ
 (59مادة )
بالشطخ في تػقيف القاضي أو عزػ  يختز السجمذ األعمى لمقزاء العدكخي 

 .الشيابة العدكخي، وتججيج حبدو ما لع يكغ األمخ مشطػرًا أمام محكسة مخترة
 
 
 (60مادة )

يجػز لمسجمذ األعمى لمقزاء العدكخي بشاء عمى شمب مغ الػزيخ السختز أو مغ 
القاضي السشتجب لمتحقيق أن يأمخ بػقف القاضي أو عزػ الشيابة العدكخية عغ 



مباشخة أعسال وضيفتو أثشاء إجخاءات التحقيق في جخيسة مشدػبة إليو، ويتختب عمى 
ىحا التػقيف وقفو عغ مباشخة أعسال وضيفتو مجة تػقيفو، وتصبق في ىحه الحالة 

 .( مغ ىحه القانػن 51أحكام السػاد )
 (61مادة )

العدكخي ال تخفع الجعػى الشاشئة عغ أي مغ الجخائع الجاخمة في اختراص القزاء 
عمى القاضي أو عزػ الشيابة العدكخية إال بإذن مغ السجمذ األعمى لمقزاء 

 .العدكخي، الحي يحجد السحكسة التي تشطخ الجعػى 
 الباب الثاني

 أصهل السحاكسات العدكرية
 الفرل الول

 (62مادة )
 :يخزع ألحكام ىحا الباب كل مغ

 .مشتدبي قػى األمغ الفمدصيشية -أ
 .ومخاكد التجريب السيشي والسعاىج والكميات العدكخية شمبة السجارس -ب

 .أسخى الحخب -ج
عدكخيػ القػات الحميفة أو السمحقػن بيع إذا كانػا يكيسػن في فمدصيغ، إال إذا  -د

 .كانت ىشاك معاىجات أو اتفاقيات خاصة أو دولية تقزي بخالف ذلظ
 .أو السجشجيغ أو الستصػعيغ السمحقػن بقػى األمغ الفمدصيشية مغ السجنييغ -ىـ

 (63مادة )
 .تصبق أحكام ىحا القانػن عمى كل مغ يختكب إحجى الجخائع اآلتية

الجخائع التي تقع في السعدكخات أو الثكشات أو السؤسدات أو السرانع أو  -1
الدفغ أو الصائخات أو السخكبات أو األماكغ أو السحالت التي تذغميا قػى 

 .األمغ أيشسا وججت

الجخائع التي تقع عمى معجات وميسات وأسمحة وذخائخ ووثائق وأسخار قػى األمغ -2
 .وكافة متعمقاتيا



الجخائع التي تختكب مغ األشخاص الخاضعيغ ألحكام القػانيغ العدكخية متى -3
وقعت برفتيع الػضيفية داخل أو خارج فمدصيغ مع مخاعاة أي عقػبة يكػن قج 

 .قزاىا بدبب الجخيسة نفديا
الجخائع التي تختكب مغ األشخاص الخاضعيغ ألحكام القػانيغ العدكخية إذا لع  -4

 .يكغ فييا شخيظ أو مداىع مغ غيخ الخاضعيغ ألحكام القػانيغ العدكخية
 .الجخائع العدكخية التي تحال مغ الػزيخ السختز لمقزاء العدكخي  -5

قزاء السجني ما لع الجخائع التي يكػن أحج أشخافيا مجنيًا تكػن مغ اختراص ال -6
 .ُتحال مغ الػزيخ السختز لمقزاء العدكخي 

 الفرل الثاني
 الزبط القزائي العدكري 

 (64مادة )
السجعي العام أو مغ يقػم مقامو ىػ رئيذ الزابصة القزائية العدكخية ويخزع 
لخقابتو جسيع أعزاء ومأمػري الزابصة القزائية في نصاق الرالحيات السعصاة 

 .انػن ليع في ىحا الق
 (65مادة )

 :يكػن مغ أعزاء الزبط القزائي العدكخي كل في دائخة اختراصو
 .ضباط وضباط صف قػى األمغ -1

 .مغ يخػل ىحه الرفة بسقتزى قػانيغ أخخى أو قخارات صادرة تشفيحًا ليا -2
 (66مادة )

عمى أعزاء الزبط القزائي العدكخي أن يثبتػا جسيع اإلجخاءات التي يقػمػن بيا 
محاضخ مػقع عمييا مشيع ويبيغ بيا وقت اتخاذ اإلجخاء وتاريخو ومكان في 

 .حرػلو
وعمييع فػر االنتياء مغ التحقيق أن يخفعػا السحاضخ واألشياء السزبػشة مخفقة 
 .بخالصة عغ القزية إلى القائج أو الشيابة العدكخية السخترة حدب مقتزى الحال

 الفرل الثالث
 التفتيش



 (67مادة )
ألعزاء الزبط القزائي العدكخي الجخػل أو التفتير في أي محل ال يجػز 

 .مدكػن إال في األحػال السبيشة في القانػن 

 (68مادة )
لعزػ الزبط القزائي العدكخي في حالة الجشاية أو الجشحة الستمبذ بيا أن يفتر 
أي شخز أيشسا كان يذتبو فيو بأنو فاعل جخم أو شخيظ أو حائد عمى أشياء تتعمق 

لجخم أو مخفيًا شخرًا لو عالقة بالجخيسة، ولو أن يزبط األشياء واألوراق التي با
 .تفيج في كذف الحكيقة إذا اتزح لو مغ أمارات قػية أنيا مػجػدة معو

 (69مادة )
ألعزاء الزبط القزائي العدكخي في الجشايات والجشح كل في دائخة اختراصو، 

الثكشات أو الستعمقات أو الصائخات أو حق التفتير في السعدكخات أو السؤسدات أو 
الدفغ أو السخكبات العدكخية أو األماكغ التي تذغميا قػى األمغ الفمدصيشية أيشسا 

 .وججت. وذلظ بعج إخصار قائج الػحجة التي يجخي فييا التفتير
 (70مادة )

يكػن التفتير لمبحث عغ األشياء الخاصة بالجخيسة الجاري جسع األدلة أو  -أ
 .ق بذأنياالتحقي

إذا ضيخ عخضًا أثشاء التفتير وجػد أشياء تعج حيازتيا جخيسة أو تفيج في كذف  -ب
 .التحقيق عغ جخيسة أخخى جاز ضبصيا

ال يخل ذلظ بالحق السخػل لمقادة في التفتير عمى الػحجات واألفخاد شبقًا  -ج
 .لؤلوامخ العدكخية

 (71مادة )
الكبس عمى الستيع يجػز تفتيذو وقائيًا عشج في األحػال التي يجػز فييا قانػنًا 

 .ضبصو
 
 (72مادة )



ألعزاء الزبط القزائي العدكخي كل في دائخة اختراصو تفتير الجاخميغ أو 
 :الخارجيغ مغ السشاشق التالية شبقًا لمقانػن 

 .مشاشق األعسال العدكخية .1
 .مشاشق الحجود والسػانئ .1

 .قػانيغ األخخى السشاشق التي تحجدىا األوامخ العدكخية وال .3
 الفرل الرابع

 التحقيق
 (73مادة )

عمى كل مغ عمع بػقػع جخيسة أن يبمغ فػرًا الدمصات السخترة ويكػن تبميغ أفخاد 
 .قػى األمغ إلى قادتيع أو الشيابة العدكخية

 (74مادة )
لمقائج أو مغ يشيبو مغ الزباط التابعيغ لو في جسيع األحػال اتخاذ إجخاءات  -1

 .الجخائع العدكخية شبقًا لمقانػن  التحقيق في
إذا تبيغ أن الجخيسة السختكبة داخمة في اختراصو فمو حق الترخف فييا عمى  -2

 :الػجو اآلتي
 .حفع القزية إذا ُوِجج مبخر لحلظ .1
 .مجازاة مختكب الجخيسة انزباشياً  .1
 .إحالة السػضػع إلى الدمصة األعمى .3

 .السخترةإحالة السػضػع إلى الشيابة العدكخية  .0
 .شمب اإلحالة إلى السحاكسة العدكخية شبقًا لمقانػن  .5

إذا كانت الجخيسة السختكبة خارجة عغ اختراصو فيجب عميو إحالتيا إلى  -3
 .الشيابة العدكخية السخترة لمترخف شبقًا لمقانػن 

 (75) مادة

 .تحجد الجخائع والعقػبات االنزباشية بقخار مغ الدمصات السخترة شبقًا لمقانػن 
 
 (76مادة )



يجػز حبذ الستيع احتياشيًا في أي مخحمة مغ مخاحل الجعػى بأمخ مغ  .1
 .الشيابة أو رؤساء السحاكع العدكخية كل في دائخة اختراصو

يشتيي الحبذ االحتياشي الرادر مغ الشيابة العدكخية بسزي خسدة  -2
 .عذخ يػمًا مغ يػم الحبذ

تسجيج الحبذ مجة أو مجدًا يجػز لقاضي السحكسة العدكخية السخكدية  -3
 .أخخى ال يديج مجسػعيا عمى خسدة وأربعيغ يػما

إذا لع يشتو التحقيق فممسحكسة العدكخية الجائسة السخترة محميًا تسجيج  -4
 .حبدو لسجد أخخى أو اإلفخاج عشو

ال يجػز بأي حال أن تديج مجد الحبذ السذار إلييا في الفقخات أعاله  -5
فخج فػرًا عغ الستيع ما لع تتع إحالتو لمسحكسة السخترة عمى ستة أشيخ وإال ي

 .لسحاكستو
ال يجػز حبذ الستيع أكثخ مغ مجة العقػبة السقخرة لمجخيسة السحبػس  -6

 .بدببيا
عشج حبذ أحج مشتدبي قػى األمغ أو اإلفخاج عشو يجب عمى السجعي العام  -7

 .العدكخي تبميغ قائجه فػراً 
 (77مادة )

حبذ الستيع يشفح في سجغ وحجتو إذا كان عدكخيًا ما لع تأمخ الشيابة األمخ الرادر ب
العدكخية بتشفيحه في أحج الدجػن العدكخية أو السجنية وُتدمع الشيابة ندخة مغ أمخ 

 .الحبذ إلى الجية التي تكمفيا بالتشفيح
 (78مادة )

أن األدلة عمى إذا رأت الشيابة العدكخية أن الػاقعة ال يعاقب عمييا القانػن، أو  -أ
 .الستيع غيخ كافية، ترجر أمخًا بخد الجعػى 

يرجر األمخ بحفع الجعػى في الجشايات مغ السجعى العام العدكخي أو مغ  -ب
 .يقػم مقامو

في الحالتيغ السحكػرتيغ أعاله يفخج عغ الستيع السحبػس فػرًا إن لع يكغ محبػسًا  -ج
 .لدبب أخخ



بإعادة حبدو إذا ضيخت ضخوف ججيجة  ال يسشع ذلظ مغ إصجار أمخ ججيج -د
 .تدتجعي ذلظ

 (79مادة )
إذا رأت الشيابة العدكخية أن الػاقعة مخالفة أو جشحة عدكخية بديصة فيجػز ليا 
 .إحالة التحقيق إلى قائج الستيع لسجازاتو انزباشيًا شبقًا لمدمصات السخػلة لو قانػناً 

 
 (80مادة )

فيجب عمى الشيابة العدكخية أن تخفعيا لمسحكسة إذا كان ىشاك وجو إلقامة الجعػى 
 .العدكخية شبقًا لمقانػن 

 الفرل الخامس
 إجراءات السحاكسة

 

 (81مادة )
بعج تدجيل الجعػى في قمع كتاب السحكسة العدكخية يكمف رئيديا الشيابة والخرػم 

 .والذيػد بحزػر جمدة السحاكسة في مػعج ال يتجاوز شيخاً 
 (82مادة )

يصمعػا عمى أوراق الجعػى بسجخد تبميغيع بالحزػر أمام السحكسة  لمخرػم أن
 .العدكخية ويجػز مشعيع مغ أخح صػر مغ األوراق الدخية

 (83مادة )
يكػن تكميف الستيع والذيػد بالحزػر إلى السحكسة العدكخية بسػجب ورقة  -أ

 .ج السدافةتكميف تبمغ إلييع قبل الجمدة بأربع وعذخيغ ساعة عمى األقل، غيخ مػاعي
ويجػز تكميف الذيػد مغ مشتدبي قػى األمغ أو السمحقيغ بيع بالحزػر،  -ب

 .بإشارة سمكية أو السمكية وذلظ عغ شخيق رؤسائيع
ويكػن تكميف الذيػد مغ غيخ مشتدبي قػى األمغ بالحزػر بسػجب ورقة  -ج

 .تكميف تخسل إلييع عغ شخيق الدمصات اإلدارية
 (84مادة )



الذاىج عغ الحزػر أمام السحكسة العدكخية بعج تكميفو بو جاز الحكع إذا تخمف 
 .عميو بالعقػبات السقخرة قانػناً 

 (85مادة )
يجػز لمسحكسة العدكخية عشج المدوم تأجيل جمدتيا مغ وقت آلخخ بشاء عمى شمب 

 .الستيع أو مسثل الشيابة العدكخية أو إذا رأت وجيًا لحلظ
 (86مادة )

رػرة عمشية ويجػز لمسحكسة العدكخية مخاعاًة لمشطام العام أو تجخي السحاكسة ب
محافطة عمى األسخار الحخبية أو عمى اآلداب أن تأمخ بدساع الجعػى كميا أو 

بعزيا في جمدة أو جمدات سخية أو أن تسشع أفخادًا معيشيغ مغ حزػرىا أو تحطخ 
 .نذخ أي أخبار عشيا

 (87مادة )
ان بخئيديا، ولو في سبيل ذلظ أن ُيخِخج مغ قاعة ضبط الجمدة وإدارتيا مشػش -أ

السحكسة مغ يخل بشطاميا، فإن لع يستثل كان لمسحكسة أن تحكع عمى الفػر بحبدو 
أربعًا وعذخيغ ساعة أو بتغخيسو عذخة دنانيخ أردنية أو ما يعادليا بالعسمة الستجاولة 

 .قانػناً 
قػى األمغ فممسحكسة إذا كان اإلخالل قج وقع مغ أي شخز مغ مشتدبي  -ب

 .العدكخية أن تػقع عميو العقػبات االنزباشية السشاسبة
 .لمسحكسة العدكخية أن تخجع عغ الحكع الحي أصجرتو قبل انتياء الجمدة -ج

 (88مادة )
إذا لع يكغ لمستيع بجشاية محام، فعمى رئيذ السحكسة العدكخية أن يشجب لو ضابصًا 

 .فقًا ألحكام القانػن حقػقيًا أو محاميًا لمجفاع عشو و 
 
 (89مادة )

لمسحكسة العدكخية مغ تمقاء نفديا أو بشاء عمى شمب أحج الخرػم أن  .1
تأمخ بتعجيل التيسة وإصالح الخصأ السادي وتجارك الديػ في عبارة 

 .االتيام



عمى السحكسة أن تشبو الستيع إلى ىحا التعجيل، و تسشحو أجاًل لتحزيخ  .1
 .دفاعو إذا شمب ذلظ

 لدادسالفرل ا
 السحاكسة الغيابية

 (90مادة )
يجػز لمسحكسة العدكخية محاكسة الستيع غيابيًا بعج تبميغو قانػنيًا وتخمفو عغ 

 .الحزػر بجون عحر مقبػل
 الفرل الدابع

 الحكم
 

 (91مادة )
 .ترجر األحكام في جمدة عمشية باألغمبية .1

 .يجب أن يكػن حكع اإلعجام باإلجساع .1
 (92مادة )

 .األحكام نيائية إال بعج الترجيق عمييا عمى الػجو السبيغ في ىحا القانػن ال تربح 
 

 الفرل الثامن
 إجراءات التحقيق والسحاكسة في خدمة السيدان

 

 (93مادة )
 :خجمة السيجان تكػن في إحجى الحاالت اآلتية

عشجما يكػن ىشاك إنحار بالتحخك أو االستعجاد لالشتخاك في عسميات  .1
 .داخل البالد أو خارجياحخبية ضج عجو 

 .الدفغ والصائخات الحخبية وما في حكسيا بسجخد مغادرتيا فمدصيغ .1
 .في الحاالت األخخى التي يرجر بذأنيا قخار مغ الػزيخ السختز .3

 (94مادة )
تباشخ الشيابة العدكخية أثشاء الخجمة في السيجان اختراصاتيا عمى الػجو السبيغ  -أ

 .في ىحا القانػن 



تػجج الشيابة العدكخية أثشاء الخجمة في السيجان يباشخ القادة اختراصاتيا إذا لع  -ب
ويكػن ليع جسيع سمصاتيا، ويجػز لمقائج أن يكمف أحج الزباط التابعيغ لو بأعسال 

 .الشيابة في حجود اختراصو
 (95مادة )

 -:لمقائج أثشاء الخجمة في السيجان
 .سمصة إصجار األمخ بحبذ الستيع احتياشياً  .1

ب إخصار قائج القػات في السيجان بأوامخ الحبذ االحتياشي الرادرة وجػ  .1
عمى الزباط ويكػن اإلفخاج عشيع بأمخ مغ قائج القػات في السيجان أو 

 .مغ يشػب عشو
 الفرل التاسع

 الترديق
 (96مادة )

 .يرادق رئيذ الدمصة الػششية الفمدصيشية عمى األحكام الرادرة باإلعجام .1
عمى األحكام الرادرة عمى الزباط بالصخد مغ  يرادق الػزيخ السختز .1

 .الػضيفة التي يذغميا أو مغ الخجمة في قػى األمغ
 .بعج إعادة السحاكسة إذا صجر الحكع بالبخاءة، وجب الترجيق عميو وفقًا لمقانػن  -ج

 
 
 
 
 

 الفرل العاشر
 التساس إعادة الشظر

 

 (97مادة )



في التساسات إعادة الشطخ في أحكام السحاكع  تختز السحكسة العدكخية العميا بالشطخ
 .العدكخية عمى الػجو السبيغ في ىحا القانػن 

 
 

 (98مادة )
بعج إتسام الترجيق ال يجػز إعادة الشطخ في أحكام السحاكع العدكخية إال بسعخفة 

 .الدمصة األعمى الُسَراِدقة
 
 

 (99مادة )
 :عمى أحج األسباب التاليةال يقبل التساس إعادة الشطخ إال إذا أسذ  -أ
أن يكػن الحكع مبشيًا عمى مخالفة لمقانػن أو عمى خصأ في تأويمو أو  .1

 .تصبيقو
أن يكػن ىشاك خمل جػىخي في اإلجخاءات تختب عميو إجحاف بحق  .1

 .الستيع
 .أن يكػن الحكع غيابياً  .1

 يقجم االلتساس بإعادة الشطخ في الحاالت الدابقة خالل عذخة أيام مغ تاريخ -ب
 .تبميغ الحكع قانػنياً 

 (100مادة )
يقجم التساس إعادة الشطخ كتابة خالل خسدة عذخ يػمًا مغ تاريخ  .1

 .إعالن الحكع أو مغ تاريخ تبميغ السحكػم غيابيًا بالحكع
 .يكػن تقجيع االلتساس بالشدبة لسشتدبي قػى األمغ إلى قادتيع .1
 .ألحػاليحال االلتساس إلى السحكسة العدكخية العميا في جسيع ا .3

 (101مادة )
تقػم السحكسة العدكخية العميا بإصجار حكسيا ورفعو إلى الدمصة األعمى مغ الدمصة 

الُسَراِدقة عمى الػجو السبيغ في ىحا القانػن خالل شيخ مغ تاريخ تقجيع شمب 
 .اإللتساس

 الفرل الحادي عذر
 تشفيذ الحكام

 



 (102مادة )
السقجم مغ الستيع إيقاف تشفيح العقػبة السرادق ال يتختب عمى التساس إعادة الشطخ 

 .عمييا قانػنًا إال إذا كان الحكع صادرًا باإلعجام
 (103مادة )

يفخج في الحال عغ الستيع السحبػس احتياشًا إذا كان الحكع صادرًا بالبخاءة أو بعقػبة 
قج أخخى غيخ الحبذ، أو إذا كان الحكع بػقف تشفيح العقػبة أو إذا كان الستيع 

 .أمزى في الحبذ االحتياشي مجة العقػبة السحكػم بيا
 (104مادة )

يشفح حكع اإلعجام عمى مشتدبي قػى األمغ رميًا بالخصاص، أما عمى السجنييغ  .1
 .فيشفح شبقًا لمقانػن 

 .تحجد األوامخ العدكخية كيفية تشفيح حكع اإلعجام .1
 .يشطع محزخ بالتشفيح يحفع مع أوراق الجعػى  .3

 (105مادة )
أ مجة العقػبة الدالبة لمحخية مغ يػم الكبس عمى السحكػم، مع مخاعاة احتداب تبج

 .مجة الحبذ االحتياشي مغ الحكع
 

 (106مادة )
تشفح العقػبات الدالبة لمحخية الرادرة عمى مشتدبي قػى األمغ في الدجػن العدكخية 

دبة لمسجنييغ إال إذا ُجخدوا مغ صفتيع فيجػز نقميع إلى الدجػن السجنية، أما بالش
 .فتشفح عقػباتيع في الدجػن السجنية

 

 (107مادة )
 .يرجر مجمذ الػزراء األنطسة الجاخمية لمدجػن العدكخية شبقًا ألحكام القانػن 

 

 
 (108مادة )

 

 .تشفح السبالغ السحكػم بيا بالصخق السشرػص عمييا في القانػن العام
 



 الفرل الثاني عذر
 قهة الحكام العدكرية

 

 (109مادة )
يكػن لمحكع الرادر مغ السحاكع العدكخية بالبخاءة أو باإلدانة قػة األمخ السقزي 

 .شبقًا لمقانػن بعج السرادقة عميو قانػناً 
 (110مادة )

األحكام الرادرة عغ السحاكع العدكخية واجبة التشفيح، واالمتشاع عغ تشفيحىا أو 
عمييا بالحبذ والعدل مغ الػضيفة إذا تعصيل تشفيحىا عمى أي نحػ ُيعج جخيسة يعاقب 

 .كان الستيع مػضفًا عامًا أو َمغ في حكسو
 

 الفرل الثالث عذر
 أحكام ختامية

 (111مادة )
 .تصبق القػانيغ سارية السفعػل التي لع يخد بذأنيا نز في ىحا القانػن 

 (112مادة )
 .يمغى كل ما يتعارض وأحكام ىحا القانػن 

 (113مادة )
 .الػزراء الالئحة التشفيحية ليحا القانػن يرجر مجمذ 

 
 
 
 
 (114مادة )

تشفيح أحكام ىحا القانػن ويعسل بو  -كل فيسا يخرو  -عمى الجيات السخترة كافة 
 .مغ تاريخ نذخه في الجخيجة الخسسية



 
 .ميالدية 1448/  0/  14صجر بتاريخ: 

 .ىجخية 1019/ ربيع اآلخخ/  0السػافق: 
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 عباس
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