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 بسم اهلل الرمحن الرحيم                            

 1991قانون اإلجراءات الجنائية لسنة 
(11/11/1991)(1) 

 
 الباب األول
 أحكام تمهيدية

 " . 1991سنة قانون اإلجراءات الجنائية ل" يسمى هذا القانون  ـــــ1 .اسم القانون 
 

 . 1983يلغى قانون اإلجراءات الجنائية لسنة  ـــــ2  .إلغاء 
 

 تطبق أحكام هذا  القانون  على  إجراءات  الدعوى  الجنائية   (    1) ـــــ3 (2). تطبيق 
ـــــــالجرائم  ـــــــة ب والتحـــــــرى والضـــــــبط والمحاكمـــــــة والجـــــــزاء   المتعلق

أى قانون  أو 1991المنصوص عليها فى القانون الجنائى لسنة 
آخـــر   مـــع مراعـــاة أى إجـــراءات خاصـــة يـــنص عليهـــا فـــى أى 

 .قانون آخر 
ـــــد  علـــــى الـــــرغم مـــــن عمـــــوم (2) ال يجـــــوز إتخـــــاذ أ  ( 1)نـــــص البن

إجــــــراءات جنائيــــــة مــــــن تحــــــرأ أو تحقيــــــق أو محاكمــــــة ضــــــد أ  
سوداني متهم بإرتكاب أ  فعـل أو إمتنـاع يشـكل مخالفـة ألحكـام 

ـــدولي اإلنســـاني بمـــا فـــي ذلـــك الجـــرائم ضـــد اإلنســـانية  القـــانون ال
واإلبـــادة الجماعيـــة وجـــرائم الحـــرب إال أمـــام شـــرطة الســـودان أو 

 .النيابة العامة أو القضاء السوداني 
على الرغم من أ  نص فـي أ  قـانون آخـر ال يجـوز أل  جهـة  (3)

حكوميـة فـي أ  مســتوى مـن مســتويات الحكـم أو أ  شــخص أن 
م ا  سوداني ليحاكم في يساعد أو يقدم أ  دعم أل  جهة لتسلي

                                                 
(1)

 . 1991لسنة  65قانون رقم     
 . 2119لسنة   17قانون رقم      (2)
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الخارج إلتهامه بإرتكاب أ  جريمة تشكل مخالفة للقانون الدولي 
اإلنســاني بمــا فــي ذلــك الجــرائم ضــد اإلنســانية واإلبــادة الجماعيــة 

 .   وجرائم الحرب 
 

 :تراعى عند تطبيق أحكام هذا القانون المبادئ اآلتية  ـــــ4 (3) .مبادئ تراعى 
 جريمة واجب على الكافة  منع إرتكاب ال (أ)    
 ال تجريم وال جزاء إال بنص تشريعى سابق   (ب)   

المــــتهم بــــرئ حتــــى تثبــــت إدانتــــه   ولــــه الحــــق فــــى أن يكــــون  (ج )
 التحرى معه ومحاكمته بوجه عادل وناجز  

يحظــر اإلعتـــداء علـــى نفـــس المــتهم ومالـــه   وال يجبـــر المـــتهم  (د )
ليـــه اليمـــين إال فـــى علـــى تقـــديم دليـــل ضـــد نفســـه   وال توجـــه إ

 الجرائم غير الحدية التى يتعلق بها حق خاص للغير  
 يمنع اإلضرار بالشهود بأى وجه   (هـ)   

يراعى الرفـق كلمـا تيسـر فـى إجـراءات التحـرى واإلسـتدعاء وال  (و )
 يلجأ لممارسة سلطات الضبط إال إذا كانت الزمة  

 ى ال ولى له  النيابة الجنائية ولى المجنى عليه الذ (ز )   
 يجبر الضرر الخاص المترتب على الجريمة   (ح )   

يجـــوز الصـــلح أو العفـــو فـــى كـــل جريمـــة تتضـــمن حقـــًا خاصـــًا  (ط )
 بمقدار ذلك الحق   

تســــتخدم اللغــــة العربيــــة أو االنجليزيــــة فــــى جميــــع اإلجــــراءات  (ى)
 .الجنائية   ويجوز إستخدام اللغات القومية األخرى 

 
 
 
 
 

                                                 
 . 2119لسنة   17قانون رقم     (3)
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    (4): فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر  ـــــ5  .تفسير 
يقصــد بــه الشـــخص الــذى يتـــولى أى إدارة  "اإلدارى " 

أهليـــــــة أو محليـــــــة أو شـــــــعبية مختصـــــــة   
 حسبما يكون الحال  

يشمل جميع اإلجراءات التى تتخذ للكشف  "التحرى " 
عن الوقائع المتعلقة بالدعوى الجنائية قبل 

 المحاكمة  
يقصــــد بــــه التحــــرى الـــــذى يقــــع قبــــل فـــــتح  "تحرى األولى ال" 

الدعوى الجنائيـة للتأكـد مـن صـحة الشـبهة 
 بجريمة  

يقصـــــد بهـــــا اإلدعـــــاء بارتكـــــاب جريمــــــة    "التهمة " 
 وتشمل أيًا من فروع التهمة المركبة  

يقصــــد بهــــا الحــــدود المحليــــة التــــى يباشــــر  "دائرة اإلختصاص " 
ألحوال فيها أى جهاز جنائى سلطاته فى ا

 العادية  
يقصــد بهــا مواجهــة أى شــخص بــإجراءات  "الدعوى الجنائية " 

ـــــه فعـــــاًل قـــــد يشـــــكل  ـــــة بســـــبب إرتكاب جنائي
 جريمة  

يقصـــــد بهـــــا الظـــــن بارتكـــــاب جريمـــــة قبـــــل  "الشبهة " 
 توجيه التهمة  

يقصــد بـــه أى فـــرد مــن أفـــراد الشـــرطة مـــن  "الشرطى " 
 أى رتبة   أو من يكلف بمهامه  

قصـــد بهـــا اإلدعـــاء   شـــفاهة أو كتابـــة   ي "الشكوى " 
المقـــدم مـــن شـــخص أرتكبـــت الجريمـــة فـــى 

 حقه أو فى نطاق مسئوليته  

                                                 
قانون التعديالت     "  2112لسنة  21قانون رقم .  2119لسنة  17  قانون رقم  1974لسنة  41قانون رقم       (4)

 . 2112القوانين المتأثرة بإنفصال جنوب السودان لسنة " المتنوعة 
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يشـــمل أى شـــرطى أثنـــاء توليـــه المســـئولية  "الضابط المسئول " 
 عن نقطة الشرطة  

يقصد به تدوين الـدعوى الجنائيـة والشـروع  "فتح الدعوى الجنائية " 
 فى التحرى فيها  

صـــــــد بـــــــه أى قـــــــاض بمحكمـــــــة جنائيـــــــة يق "القاضى " 
 مختصة  

يقصــــــــد بــــــــه الشــــــــخص المكلــــــــف برصــــــــد  "المتحرى " 
البيانـــــــــــات وتــــــــــــدوينها وترتيبهـــــــــــا وتنفيــــــــــــذ 
 اإلجراءات والتوجيهات المتعلقة بالتحرى  

يقصـــد بهـــا المحكمـــة الجنائيـــة المبينـــة فـــى  "المحكمة " 
هـــذا القـــانون     والمنشـــأة  وفقـــًا  ألحكـــام 

  أو  1986ة لســنة قــانون الهيئــة القضــائي
 أى قانون آخر  

ـــــًا  "وكالة النيابة "  ـــــة المنشـــــأة وفق ـــــة النياب يقصـــــد بهـــــا وكال
ألحكـــام هــــذا القـــانون وقــــانون تنظــــيم وزارة 

    1983العدل لسنة 
يقصـــــد بـــــه المستشـــــار القـــــانونى المكلـــــف  "وكيل النيابة " 

ـــــر  بوكالـــــة النيابـــــة وممارســـــة ســـــلطات وزي
 العدل فى الشئون الجنائية   

يقصـــــد بـــــه وكيـــــل النيابـــــة األعلـــــى درجـــــة  "وكيل النيابة األعلى " 
ــم يوجــد   فــرئيس النيابــة  بالمحليــة   فــإن ل

 .العامة بالوالية 
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 الباب الثانى
 األجهزة الجنائية وسلطاتها

 الفصل األول
 المحاكم الجنائية وسلطاتها

 :ع الثمانية اآلتية تكون المحاكم الجنائية القومية من األنوا ـــــ6 أنواع المحاكم
 المحكمة القومية العليا   (أ)   (5).الجنائية 

 محكمة استئناف   (ب)   
 محكمة جنائية عامة   (ج )   
 محكمة جنائية أولى   (د )   
 محكمة جنائية ثانية   (هـ)   
 محكمة جنائية ثالثة   (و )   
  ( محكمة مدينة أو ريف ) محكمة جنائية شعبية  (ز )   

ــــيس القضــــاء بموجــــب  ( ح) أى محكمــــة جنائيــــة خاصــــة ينشــــئها رئ
  أو تنشــــأ بموجــــب أى  1986قــــانون الهيئــــة القضــــائية لســــنة 

 .قانون آخر 
  

 تكون للمحاكم الجنائية سلطة الفصل القضائى فى الدعاوى (1) ــــــ7 سلطات المحاكم
 .الجنائية    .الجنائية وقضاتها 

 :ئية السلطات اآلتية فى التحرى يكون لقضاة المحاكم الجنا (2)    
 أخذ اإلقرارات   (أ)      
 تجديد الحبس ألكثر من ثالثة أيام   (ب)     
 التفتيش العام   (ج )     

 
 

                                                 
المتأثرة بإنفصال      القوانين " قانون التعديالت المتنوعة  2112لسنة  21  قانون رقم  2119لسنة  17قانون رقم     (5)

 . 2112جنوب السودان لسنة 
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ممارســة كــل ســلطات وكيــل النيابــة فــى حالــة غيابــه  (د )
ـــــة    وحتـــــى تقـــــرر  ـــــرة االختصـــــاص المعني عـــــن دائ

جنائية أو النيابة الجنائية تولى التحرى فى الدعوى ال
 .دائرة االختصاص 

 
 :تكون سلطة اإلشراف على القضاة فى التحرى  ــــــ8 سلطة اإلشراف على
لــرئيس محكمــة االســتئناف وذلــك علــى القضــاة بالمحــاكم التــى  (أ)              .القضاة فى التحرى

 تقع فى دائرة إختصاصه  
محـاكم لقاضى المحكمة الجنائية العامـة   وذلـك علـى قضـاة ال (ب)

ـــــــة األولـــــــى والثانيـــــــة والثالثـــــــة التـــــــى تقـــــــع فـــــــى دائـــــــرة    الجنائي
 إختصاصه  

لقاضى المحكمة الجنائية األولى   وذلك علـى قضـاة المحـاكم  (ج )
 الجنائية الشعبية التى تقع فى دائرة إختصاصه  

ـــانون فـــى شـــأن قضـــاة  (د ) ـــيس القضـــاء   أو الق وفـــق مـــا يقـــرر رئ
 (6).المحاكم الجنائية الخاصة 

 
 يجوز للمحكمة الجنائية العامة أن توقع أى عقوبة أو جزاء (1) ـــــ9 سلطات المحكمة
 .مما ينص عليه القانون     .الجنائية العامة 

يكــــون لكــــل محكمــــة مــــن قــــاض بالمحكمــــة القوميــــة العليــــا أو  (2)
 .بمحكمة اإلستئناف سلطة المحكمة الجنائية العامة 

 
 محكمة  الجنائية  األولى     ما لم  تنظــــــــــــر الدعـوىيجوز لل (1) ـــــ11 سلطات المحكمة
الجنائيــــة إيجازيــــًا   أن توقــــع أى عقوبــــة أو جــــزاء ممــــا يــــنص  .الجنائية األولى 

 .عليه القانون   سوى اإلعدام 

                                                 
القوانين المتأثرة بإنفصال "   قانون التعديالت المتنوعة  2112لسنة  21  قانون رقم  2119لسنة   17قانون رقم     (6)

 . 2112جنوب السودان لسنة 
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يجـــوز للمحكمـــة الجنائيـــة األولـــى إذا نظـــرت الـــدعوى الجنائيـــة  (2)
 :تية إيجازيًا   أن توقع أيًا من الجزاءات اآل

 السجن مدة ال تجاوز سنة   (أ)     
الغرامـة بمـا ال يجــاوز المبلـغ الـذى يحــدده لهـا رئــيس  (ب)

 القضاء  
 الجلد بما ال يجاوز ثمانين جلدة   (ج )    
 اإلبادة   (د )    
 .التعويض وتدابير الرعاية واإلصالح  (هـ)    

 لثانية  ما لم تنظر الدعوى الجنائيةيجوز للمحكمة الجنائية ا (1) ـــــ11 سلطات المحكمة
 :إيجازيًا   أن توقع أيًا من الجزاءات اآلتية    .الجنائية الثانية 

 السجن مدة ال تجاوز سبع سنوات   (أ)     
الغرامـة بمـا ال يجــاوز المبلـغ الـذى يحــدده لهـا رئــيس  (ب)

 القضاء  
 الجلد   (ج )    
 المصادرة   (د )    
  اإلبادة  (هـ)    
 إغالق المحل   (و )    
 .التعويض وتدابير الرعاية واإلصالح  (ز )    

يجــوز للمحكمــة الجنائيــة الثانيــة   إذا نظــرت الــدعوى الجنائيــة  (2)
 (7): إيجازيًا   أن توقع أيًا من الجزاءات اآلتية 

 السجن مدة ال تجاوز ستة أشهر   (أ)     
حــدده لهـا رئــيس الغرامـة بمـا ال يجــاوز المبلـغ الـذى ي (ب)

 القضاء  
 الجلد بما ال يجاوز أربعين جلدة   (ج )    
 اإلبادة   (د )    
 .التعويض وتدابير الرعاية واإلصالح  (هـ)    

                                                 
(7)

 . 1974لسنة  41قانون رقم       
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 ال تنظر المحكمة الجنائية  الثالثة  الدعاوى  الجنائية  إال  إيجازيًا     ـــــ12 سلطات المحكمة
 :وقع أيًا من الجزاءات اآلتية ويجوز لها أن ت  .الجنائية الثالثة 

 السجن مدة ال تجاوز أربعة أشهر   (أ)    
 الغرامة بما ال يجاوز المبلغ الذى يحدده لها رئيس القضاء  (ب)   
 الجلد بما ال يجاوز أربعين جلدة   (ج )   
 اإلبادة   (د )   
 .التعويض وتدابير الرعاية واإلصالح  (هـ)   

 تكون للمحكمة الجنائية  الشعبية  السلطات  المقررة  للمحاكم الجنائية ـــــ13  سلطات المحكمة
 (8).األولى أو الثانية أو الثالثة وفقًا ألمر تأسيسها   .الجنائية الشعبية 

 
 تكون للمحكمة الجنائية الخاصة السلطات التى يحددها القانون أو أمر ـــــ14 سلطات المحكمة
 .تأسيسها   .الجنائية الخاصة 

 
يجوز لرئيس القضاء   أن يمنح بصفة مؤقتة سـلطات  محكمـة  جنائيـة   ـــــ15    السلطات القضائية

 ألى  موظف عام أو أى شخص يراه أهاًل لمباشرة األعمال القضائية      .المؤقتة 
 (9).  1986وذلك مع مراعاة أحكام قانون الهيئة القضائية لسنة 

 
 يجوز للمحكمة أن توقع  جملة  من  الجزاءات  التى  تملك (1) ـــــ16 سلطات المحكمة فى

 توقيعها على أى  شخص  يدان  فى  محاكمة  واحدة  عن    توقيع جملة من
مــــن ( 5)33جــــريمتين أو أكثــــر   وذلــــك مــــع مراعــــاة المــــادة   .الجزاءات 

 . 1991القانون الجنائى لسنة 
ـــــى حالـــــة الحكـــــم بالســـــجن وفقـــــًا ألحكـــــام البنـــــد  (2) تســـــرى ( 1)ف

 .العقوبات بالتتابع ما لم تقرر المحكمة غير ذلك 

                                                 
(8)

 . 2114لسنة  7قانون رقم      
القوانين المتأثرة "     قانون التعديالت المتنوعة 2112لسنة  21  قانون رقم  1974لسنة  41قانون رقم      (9)

 . 2112بإنفصال جنوب السودان لسنة 
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 الفصل الثانى
 النيابة الجنائية وسلطاتها

 تتكون النيابة  الجنائية  على  المســـــــتوى  القومى  والوالئى (1) ـــــ17 تكوين النيابة
     :من     (11). الجنائية 

 وزير العدل   (أ) 
 .وكالء النيابة  (ب)    

ون كل من وكيل وزارة العـدل والمـدعى العـام ورئـيس النيابـة يك (2)
 .العامة بالوالية   بحكم منصبه   وكيل نيابة 

 
 تنشأ وكاالت النيابة بموجب أوامر تأسيس  يصدرها  وزير (1) ـــــ18  إنشاء وكاالت

العدل   ويحدد مدى اختصاصها المكانى ويجوز له أن ينشئ   (11) .النيابة وتنظيمها
 .  الت نيابة متخصصة ألى من أنواع الجرائم وكا

يصـــدر وزيـــر العـــدل   اللـــوائح الالزمـــة لتنظـــيم عمـــل وكـــاالت  (2)
 .النيابة ووضع هياكلها ودرجات أعضائها وعالقاتهم 

 
 تكون للنيابة الجنائية  سلطة  اإلشراف  على  سير الدعوى  الجنائية ـــــ19 سلطات النيابة الجنائية

 وتوجيه التحرى كما تختص بتوجيه التهمة  وبمباشرة  االدعاء  أمام    فى اإلشراف على
   (12). المحاكم الجنائية   .الدعوى الجنائية 

 
 

 يجوز لوزير العدل    أن يمنح سلطات وكالة النيابة  فى  التحرى  ـــــ21 منح سلطات
 (13).  فى ذلك تحقيقًا  للعدالة  ألى شخص أو لجنة متى قدر أن.                       وكالة النيابة 

                                                 
(11)

القوانين المتأثرة  "    قانون التعديالت المتنوعة  2112لسنة  21  قانون رقم  1974لسنة  41قانون رقم    
 . 2112لسنة  بإنفصال جنوب السودان

 .القوانين نفسها    (11)
(12)

     2112لسنة  8قانون رقم     
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 يرفع وكيل النيابة قراره بشطب الدعوى الجنائية إلى رئيسه (1) ـــــ21 تأييد قرارات وكالة
 .المباشر   فإذا أيده يرفع لرئيس النيابة العامة بالوالية    .النيابة واستئنافها 

يســـتأنف قـــرار وكيـــل النيابـــة بـــرفض فـــتح الـــدعوى الجنائيـــة أو  (2)
بــرفض توجيــه التهمــة وقــراره بتوجيــه التهمــة أو بالضــبط المقيــد 

 (14). للحرية فى النفس أو المال لرئيسه المباشر 
يســتأنف القــرار النهــائى لوكالــة النيابــة المتعلــق بحجــز األمــوال  (3)

 .لقاضى محكمة االستئناف 
 

 الفصل الثالث
 الشرطة القضائيةو شرطة الجنايات العامة 

 سلطاتهاوشرطة السجون و
 تتكون قوات الشرطة على الوجه الوارد  فى  قانون  شرطة السودان ـــــ22 تكوين قوات 

 (15) . 2118لسنة    .الشرطة 
 

يخصص  وزير الداخلية    بعد التشـاور مـع رئـيس القضـاء    (1)    ـــــ23 (16). الشرطة القضائية
 .قوة من الشرطة للسلطة القضائية يحدد أفرادها ورتبهم 

 :تختص الشرطة القضائية بالمسائل اآلتية  (2)   
 التحضير للجلسات   (أ)     
 ضبط األمن والنظام فى المحاكم   (ب)    
 تنفيذ العقوبات التى توكلها إليها المحاكم   (ج )    

                                                                                                                            
(13)

القوانين المتأثرة بإنفصال "    قانون التعديالت المتنوعة  2112لسنة  21  قانون رقم  1974لسنة  41قانون رقم    
 . 2112جنوب السودان لسنة 

 . 1974لسنة  41قانون رقم       (14)
(15)

 . 1974لسنة  41  قانون رقم  2112لسنة  8ن رقم قانو       
  قانون التعديالت     2112لسنة  21قانون رقم  . 2119لسنة   17  قانون رقم  1974لسنة  41قانون رقم      (16)

 . 2112القوانين المتأثرة بإنفصال جنوب السودان لسنة "  المتنوعة 
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 تنفيذ األوامر والتوجيهات التى تصدرها المحاكم   (د )    
 .كلها إليها رئيس القضاءأى مهام قانونية أخرى يو (   هـ)    

تحـت إمـرة ( 2)تمارس الشرطة القضائية إختصاصـاتها بالبنـد  (3)
 .رئيس القضاء 

 
 :تكون لشرطة الجنايات العامة االختصاصات الجنائية اآلتية  ـــــ24 إختصاصات شرطة

 تلقـــى البالغـــات فـــى الجـــرائم المنصـــوص عليهـــا فـــى الجـــدول (أ)              (17).الجنايات العامة
 الثانى الملحق بهذا القانون  

ــــة  (ب) ــــة تحــــت إشــــراف وتوجيهــــات النياب ــــات الجنائي القيــــام بالتحري
 الجنائية أو القضاء بحسب الحال  

تنفيـــــذ األحكـــــام واألوامـــــر القضـــــائية أو أى أحكـــــام أو قـــــرارات  (ج )
قانونيــة صــادرة مــن المحكمــة أو النيابــة أو أى ســلطة مختصــة 

 أخرى  
  مال البحث الجنائى الفنى  القيام بأع (د )   

القيام بأعمال السجون ودور الرعايـة والمصـحات وحفـظ أمنهـا  (هـ)
 ورعاية نزالئها  

تقديم الدعاوى الجنائية للمحاكم الجنائيـة وفـق توجيهـات وكالـة  (و )
 النيابة  

اإلفــــراج فــــى الجــــرائم المنصــــوص عليهــــا فــــى الجــــدول الثالــــث  (ز )
 .الملحق بهذا القانون 

     
 وفى سبيل  تنفيذ  أحكـام  هذا   24و  23مع مراعاة أحكام المادتين  ــــ25 سلطات شرطة

  (18): القانون تكون لشرطة الجنايات العامة السلطات اآلتية   .الجنايات العامة 
 التحرى وفقًا ألحكام هذا القانون   (أ)    
 القبض وفقًا ألحكام هذا القانون   (ب)   

                                                 
(17)

 . 2112لسنة  8قانون رقم     
(18)

 .لقانون نفسه ا      
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   128الطرق واألماكن العامة وفقًا ألحكام المادة  إغالق (ج )   
التفتــيش والضــبط والتحريــز وفــق توجيهــات النيابــة أو القضــاء  (د )

 بحسب الحال  
 أخذ التعهدات والضمانات وفقًا ألحكام هذا القانون   (هـ)   

 إصدار التكليف بالحضور وفقًا ألحكام هذا القانون   (و )
ص لمنــــــع وقــــــوع أى جريمــــــة أو  طلــــــب العــــــون مــــــن أى شــــــخ (ز )

 .ضبطها 
 

 يجوز لضابط الشرطة الجنائية األعلى فى أى دائرة  محلية (1) ـــــ26 سلطات الضـابط
 أن يباشر ذات السلطات التى يباشرها الضابط المسئول عن    المسئول والضابط 

 (19).نقطة شرطة فى تلك الدائرة     .األعلى 
ات اإلشـراف علـى التحـرى طبقـًا يباشر الضابط المسـئول سـلط (2)

فى حالة غيـاب وكيـل النيابـة والقاضـى ولـه   19ألحكام المادة 
في  ذلك  مباشرة  سلطاتهما  المتعلقة  بفتح الدعوى الجنائيـة 
ـــاب  ـــه التهمـــة وســـلطات الضـــبط   ويقصـــد بغي وشـــطبها وتوجي
وكيـــل النيابــــة أو القاضــــى أنــــه لـــم يــــتم تعيــــين وكيــــل نيابــــة أو 

ـــًا مؤقتـــًا بســـبب االجـــازة أو قاضـــى أصـــاًل أ و غابـــا غيابـــًا فعلي
المـــــــرض أو أى ســــــــبب آخــــــــر ولـــــــم يــــــــتم تعيــــــــين بــــــــديل ألى      

 (21).منهما 
 

 مع مراعاة األحكام الخاصة بتنفيذ العقوبات المنصوص عليها فى هذا  ـــــ27 سلطات شرطة
 :القانون   تختص شرطة السجون بالمسائل اآلتية    .السجون 

وبـــات اإلعـــدام والقطـــع والســـجن   وأى عقوبـــة أخـــرى تنفيـــذ عق (أ) 
 يوكل إليها أمر تنفيذها من المحكمة  

                                                 
(19)

 . 2112لسنة  8قانون رقم     
(21)

 .القانون نفسه       
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تنفيــذ أوامــر الحــبس التــى توكــل اليهــا مــن المحكمــة أو النيابــة  (ب)
 .الجنائية 

 
 يجوز للقاضى أو وكيل النيابة   حسب االختصاص    دخول السجن ـــــ28 .تفتيش السجون 
 .حوال النزالء وتفتيشه والوقوف على أ   

 

 الفصل الرابع
 دائرة االختصاص

 تجرى التحريات والمحاكمة فى  أى  جريمة  أمام  شرطة  (1) ـــــ29 .االختصاص المكانى
الجنايــــات العامــــة أو وكالــــة النيابــــة أو المحكمــــة التــــى وقعــــت 

 .الجريمة فى دائرة اختصاصاها 
ــــر الجريمــــة واقعــــة فــــى دائــــرة االختصــــاص فــــى أى  (2) مــــن   تعتب

 (21): الحاالت اآلتية 
ارتكــــــــــاب الجريمــــــــــة كليــــــــــًا أو جزئيــــــــــًا فــــــــــى دائــــــــــرة  (أ) 

 االختصاص  
وجـــود أثـــر ظـــاهر للجريمـــة فـــى مكـــان داخـــل دائـــرة  (ب)

 االختصاص  
إذا كانت الجريمة متفرعة من جريمة أصلية ارتكبت  (ج )

 داخل دائرة االختصاص  
كـــون أى شـــخص ارتكبـــت ضـــده الجريمـــة   أو مـــال  (د )

أرتكبـــــــت بشـــــــأنه الجريمـــــــة   قـــــــد نقـــــــل إلـــــــى دائـــــــرة 
ـــم  االختصـــاص بوســـاطة الجـــانى أو أى شـــخص يعل

 بالجريمة  
وجــود الشــاكى أو المــتهم أو وجــود أى مــال ارتكبــت  (هـ)

بشـأنه الجريمـة فـى دائــرة االختصـاص   متـى قــدرت 

                                                 
(21)

 . 1974لسنة  41قانون رقم      



 

278 

ـــــق أال يـــــرد  ـــــة النيابـــــة المختصـــــة أن مـــــن األوف وكال
 .جريمة التحرى للدائرة التى وقعت فيها ال

يجوز ألى مستشار قـانونى أن يباشـر سـلطات وكيـل النيابـة    (3) 
وألى قاضى أن يباشر السلطات الموكولة للقضاة فـى التحـرى 
والضــبط وذلــك فــى أى مكــان اتفــق وجــوده فيــه ولــم يكــن وكيــل 

 .النيابة أو القاضى المختص موجودًا 
 

 متى تلقى علمًا بأى جريمة وقدر أن منيجوز لوكيل النيابة  (1) ـــــ31 سلطة وكالة النيابة
األوفــق طبقــًا لروامــر المنظمــة لالختصــاص أولتوزيــع العمــل    .فى تحويل التحرى 

إجراء التحرى فيها بوسـاطة أى وكالـة نيابـة أخـرى   أن يحيـل 
 .التحرى إليها 

يجـــــوز لـــــرئيس النيابـــــة العامـــــة بالواليـــــة أو المـــــدعى العـــــام أن  (2)
ى تحرأ من وكالة نيابة إلـى أخـرى داخـل يصدر أمرًا بتحويل أ

 .دائرة اختصاصه  متى قدر أن فى ذلك تحقيقًا للعدالة
يجوز لوزير العدل تحويل أى تحرأ من وكالة نيابة إلـى أخـرى  (3)

 (22).داخل السودان  متى قدرأن فى ذلك تحقيقًا للعدالة
 

 دعوى  جنائية  للمحاكمة  يجوز للمحكمة متى أحيلت  إليها  (1) ـــــ31 سلطة المحكمة فى
 بوساطة وكالة  النيابة     وقدرت  طبقًا  لروامر  المنظمة    تحويل الدعاوى

ــــــولى   .الجنائية  ــــــق أن تت ــــــع العمــــــل أن مــــــن األوف لالختصــــــاص أو توزي
 .المحاكمة محكمة أخرى   أن تحيل الدعوى الجنائية إليها 

ة الجنائيــة يجــوز لــرئيس محكمــة االســتئناف أو قاضــى المحكمــ (2)
العامة   أن يصدر أمرًا بتحويل أى دعوى جنائية من محكمة 
إلـــى أخـــرى داخـــل دائـــرة اختصاصــــه متـــى قـــدر أن فـــى ذلــــك 

 .تحقيقًا للعدالة 

                                                 
 . 1974لسنة  41قانون رقم     (22)
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يجـــوز لـــرئيس القضـــاء تحويـــل أى دعـــوى جنائيـــة مـــن محكمـــة  (3)
ــــًا   ــــك تحقيق ــــدر أن فــــى ذل ــــى أخــــرى داخــــل الســــودان متــــى ق إل

 .للعدالة 
 

 ال تبطل أى إجراءات  جنائية  أتخذت  أمام  وكالة  نيابة  أو محكمة ـــــ32 اءاتعدم بطالن اإلجر 
لمحــض انهــا وفقــًا للقواعــد المبينــة فــى هــذا الفصــل كــان ينبغــى اتخاذهــا   .بسبب االختصاص

 .أمام وكالة نيابة أو محكمة أخرى متى أتخذت بحسن نية 
 

 الباب الثالث
 الدعوى الجنائية والتحرى فيها

 األول الفصل

 الدعوى الجنائية
 تفتح الدعوى الجنائية بناًء على علم لدى شرطة الجنايات  العامة  أو ـــــ33  فتح الدعوى

 .وكيل النيابة أو بناًء على ما يرفع إلى أيهما من بالغ أو شكوى     .الجنائية 
 

 لنظاميرفع البالغ من أى  شخص  مكلف  بحفظ  األمن  وا (1) ـــــ34 حق رفع البالغ
 .العام أومن أى شخص فى الجرائم التى يتعلق بها حق عام    .أو الشكوى 

ترفع الشكوى من الشخص الـذى أرتكبـت الجريمـة فـى حقـه أو  (2)
فـــى نطـــاق مســـئوليته   أو مـــن ينـــوب عنـــه   فـــإذا كـــان الـــذى 
أرتكبـــت الجريمـــة فـــى حقـــه صـــغيرًا أو مصـــابًا بعاهـــة عقليـــة   

  . نيابة عنه جاز لوليه أن يرفع الشكوى 
      

 (23): ال يجوز فتح الدعوى الجنائية  ـــــ35 تقييد فتح الدعوى
 :بوساطة شرطة الجنايات العامة إال بإذن من وكيل  النيابة  (أ)  .الجنائية 

 فى الجرائم التى ال يجوز فيها القبض بدون أمر   (أوال)   
 المتعلقة بموظف عام   (ثانيا)    

                                                 
(23)
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لـى إذن مـن الجهـة المختصـة إذا كانـت مـن الجـرائم إال بناًء ع (ب)
 :اآلتية 

 المخلة بسير العدالة إال بإذن من المحكمة   (أوال)    
التـــى يجـــوز فيهـــا التنـــازل الخـــاص إال مـــن صـــاحب  (ثانيا)

 الحق أو من ينوب عنه  
التــى يــنص أى قــانون علــى اشــتراط اإلذن فيهــا مــن  (ثالثا)

 الجهة التى يحددها القانون  
 
فى مواجهة أى شخص يتمتـع بحصـانة إجرائيـة أو موضـوعية  (ج )

 .إال وفقًا ألحكام القانون الذى ينص عليها 
  

 يجوز للمضرور أو صاحب المصلحة     أو وليه إذا  كان (1) ـــــ36 .التنازل الخاص 
صغيرًا أو مصابًا بعاهة عقلية   التنازل عن حقه الخاص فى 

و الصـــــلح فـــــى أى وقـــــت قبـــــل أن الـــــدعوى الجنائيـــــة بـــــالعفو أ
 .يصدر فيها حكم نهائى مع عدم اإلخالل بالحق العام 

يجـــوز للمضـــرور أو وليـــه التنـــازل عـــن الـــدعوى الجنائيـــة فـــى  (2)
ـــانون  ـــة الجـــرائم المدرجـــة بالجـــدول األول الملحـــق بهـــذا الق حال

 .شريطة أن يكون الضرر قاصرًا عليه 
ـــام المضـــرور (3) ـــة مق ـــة الجنائي أو صـــاحب المصـــلحة  تقـــوم النياب

 .حيثما تعارضت مع مصلحة وليه 
 

 (24) :تنقضى الدعوى الجنائية بأى من األسباب اآلتية  (1) ـــــ37 إنقضاء الدعوى
 صدور قرار بإنهائها من وكيل النيابة  أو المحكمة (أ)  .الجنائية 

                                                 
(24)

القوانين المتأثرة بإنفصال "  ن التعديالت المتنوعة قانو  2112لسنة  21  قانون رقم  1974لسنة  41قانون رقم      
 . 2112جنوب السودان لسنة 
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بسبب وفاة المتهم أو بناًء على التنازل الخاص عـن 
 الدعوى الجنائية  

 صدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو باإلدانة   (ب)    
صدور قرار مسـبب مـن وكالـة النيابـة بـرفض توجيـه  (ج )

 التهمة   أو بشطب الدعوى الجنائية  
ـــــرار مســـــبب مـــــن وزيـــــر العـــــدل   بوقـــــف  (د ) صـــــدور ق

 الدعوى الجنائية  
 صدور قرارمن المحكمة بشطب الدعوى الجنائية  (هـ)    

ن رئيس الجمهورية بالعفو العام الـذى صدور قرار م (و )
 .يشمل الدعوى الجنائية 

إذا انقضــت الــدعوى الجنائيــة بــأى مــن األســباب المــذكورة فــى  (2)
  فال يجـوز فـتح دعـوى جنائيـة أخـرى مؤسسـة علـى ( 1)البند 

ذات الوقائع إال فى حالة عدم توجيه التهمة أو شطب الدعوى 
 .الجنائية 

 
 رائم ذات  العقـوباتــــــــــــــــى الجــــال يجوز فتح الدعوى الجنائية ف (1) ـــــ38 التقادم المسقط

التعزيرية إذا انقضت مدة التقادم بدءًا من تاريخ وقوع الجريمـة  .للدعوى الجنائية 
 :وهى 

عشــر ســنوات فــى أى جريمــة معاقــب علــى ارتكابهــا  (أ) 
 باإلعدام أو بالسجن عشر سنوات فأكثر  

وات فى أى جريمة معاقب على ارتكابها خمس سن (ب)
 بالسجن أكثر من سنة واحدة  

 .سنتان فى أى جريمة أخرى  (ج )    
 .ينقطع سريان مدة التقادم متى ما فتحت الدعوى الجنائية  (2)   
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 الفصل الثانى
 التحرى

 الفرع األول

 أحكام عامة
 ة الجنايات العامة تحت إشرافيكون التحرى بوساطة شرط (1) ـــــ39  (25).تولى التحرى 

 .وتوجيهات وكالة النيابة وفقًا ألحكام هذا القانون      
يجــوز لوكيــل النيابــة أن يباشــر التحــرى أو يســتكمله بنفســه إذا  (2)

دعـــت الضـــرورة لـــذلك   وتكـــون لـــه فـــى ذلـــك مباشـــرة وظـــائف 
 . المتحرى وممارسة سلطاته 

 
 

 المسئول أو لوكيل النيابة أن يتولى التحرى فى أى ال يجوز للضابط  ــــ41 التنحى عن تولى
 .دعوى جنائية  يكون هو طرفًا فيها أو تكون له فيها مصلحة خاصة   .التحرى 

 
 يكون التحرى كتابة   ويجوز بموافقة وكالة النيابة أن  يكون  مسجاًل  ــــ41 .محضر التحرى 

 . أو مصورًا بأى وسيلة   على أن تكون له خالصة مكتوبة
 

 :يشتمل محضر التحرى على اآلتى  ــــ42 مشتمالت محضر
 أى تحريات أولية   (أ)    .التحرى 

 أقوال المبلغ أو الشاكى   (ب)   
 أقوال الشهود   (ج )   
 أقوال المتهم   (د )   
 أى تقارير لها صلة بالدعوى الجنائية موضوع التحرى   (هـ)   
 قرار توجيه التهمة   (و )   
 أى إجراءات تتخذ فى التحرى   (ز )   
 أى قرار لوكيل النيابة بشطب الدعوى الجنائية   (ح )   

                                                 
 . 2112لسنة  8قانون رقم      (25)
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 .خالصة التحرى وقرار الرفع للمحاكمة  (ط )   
 

 ال يلزم الشخص  الذى  يدلى  بأقواله  فى  التحرى  بحلف (1) ـــــ43 حظر التأثير على
لمـــن يقـــدم بالغـــًا أو اليمـــين   علـــى أنـــه يجـــوز توجيـــه اليمـــين   .التحرى 

 .شكوى 
ال يجــوز لســـلطات التحــرى أو أى شـــخص آخــر التـــأثير علـــى  (2)

أى طــــرف فــــى التحــــرى بــــاإلغراء أو اإلكــــراه أو األذى لحملــــه 
 .على اإلدالء بأى أقوال أو معلومات أو االمتناع عن ذلك 

 
 الفرع الثانى

 إجراءات فتح الدعوى الجنائية
 إذا توافرت لدى الضابط المسئول أى معلومات جعلته يشتبه (1) ــــ44 فتح الدعوى الجنائية

 فى إرتكاب جريمة   يجوز فيها القبض بدون أمر     فعليه    أمام الشـرطة فى
 .فتح الدعوى الجنائية    الجرائم التى يجوز

 إذا رفع إلى الضابط المسئول بالغ  أو  شكوى  عن  وقائع (2)  بدون فيها القبض
ارتكاب جريمـة يجـوز فيهـا القـبض بـدون أمـر   فلـه  تشير إلى .أمر 

أن يقوم بتحر أولى لالستيثاق من الوقائع أو االشتباه   أو أن 
يفــتح الــدعوى الجنائيــة   أمــا إذا اقتنــع الضــابط المســئول بــأن 
وقــائع الــبالغ أو الشــكوى ليســـت صــحيحة أو ال تشــكل شـــبهة 

علـى أن بجريمة فيجوز له أن يـرفض فـتح الـدعوى الجنائيـة   
يخطـــر المبلــــغ أو الشــــاكى بحقــــه فـــى رفــــع األمــــر إلــــى وكالــــة 

 .النيابة 
إذا قــرر الضــابط المســئول فــتح الــدعوى الجنائيــة   فعليــه قيــد  (3)

خالصــة الــدعوى الجنائيــة فــى دفتــر الــدعاوى الجنائيــة وعليــه 
كـــذلك تـــدوين حيثيـــات الـــدعوى الجنائيـــة والتحـــرى األولـــى فـــى 

 .لمبلغ أو الشاكى ليوقع عليهمحضر التحرى وتالوته على ا
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 إذا توافرت لدى الضابط المسئول أى معلومات أو رفع إليه  (1) ـــــ45 فتح الدعوى الجنائية
 بالغ أو شكوى   جعلته يشتبه فى إرتكاب جريمة  ال يجوز   أمـام الشـرطة فى

 قرير فيها القبض بدون أمر   فعليه تدوين ملخص ذلك فى ت   ال يجوز الجرائم التى
حالته مع المبلغ أوالشاكى إلى وكالة النيابة التخاذ ما تراه   .بدون أمر  فيها القبض  وا 

مناسبًا   فإذا رفض تدوين التقرير واإلحالة   فعليه أن يخطـر  
  .المبلغ أو الشاكى بحقه فى رفع األمر إلى وكالة النيابة 

  ( 1) يجــوز للضــابط المســئول فــى الحالــة المــذكورة فــى البنــد (2)
أن يفــــتح الــــدعوى الجنائيــــة ويتخــــذ إجــــراءات التحــــرى الفوريــــة 
ـــأخير فـــى  ـــه مـــن الظـــروف أن الت باســـتثناء القـــبض إذا تبـــين ل
التحــرى ســيترتب عليــه إضــرار بــالغ بســير العدالــة   علــى أن 
يرسل تقريرًا بذلك إلى وكيل النيابة خالل أربع وعشرين سـاعة 

 .اإلجراءات مبينًا األسباب التى دعته التخاذ تلك 
 

 على الضابط المسئول    بعد تدوين  الدعوى  الجنائية  أن  (1) ـــــ46 .رفع محضر التحرى
يرفــــع محضـــــر التحــــرى لوكيـــــل النيابــــة عـــــن طريــــق الضـــــابط 

 .األعلى   إن وجد 
يجوز للضابط األعلى أن يصدر التعليمات التى يراها مناسبة  (2)

 .تحرى للضابط المسئول مع تدوينها فى محضر ال
 

 اب ــــــــــإذا توافرت لدى وكيل النيابة أى معلومات جعلته يشتبه  فى  ارتك ـــــ47 فتح الدعوى الجنائية
جريمـــة   أو إذا رفـــع إليـــه بـــالغ أو شـــكوى عـــن وقـــائع تشـــير إلـــى وقـــوع  .أمام وكالة النيابة 

  جريمة   فله أن يقوم بتحر أولـى   لالسـتيثاق مـن الوقـائع أو االشـتباه 
أو أن يوجه اليمين إلى المبلغ أو الشاكى   فإذا اقتنع بصحة الوقائع أو 
ــــة  ــــدعوى الجنائي ــــتح ال ــــأمر الضــــابط المســــئول بف ــــه أن ي االشــــتباه   فعلي

  . وتدوينها وقيدها 
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 الفرع الثالث
 إجراءات التحرى فى حاالت خاصة

 لتحرى  أن  يتخذ على الضابط المسئول بعد رفع  محضر ا (1) ـــــ48 إجراءات التحرى
اإلجـــراءات الفوريـــة التاليـــة إذا كانـــت طبيعـــة الجريمـــة تقتضـــى  .الفورية 

 :ذلك 
 أن ينتقل فورًا إلى مكان الوقائع ليتحرى فيها   (أ)     

أن يتخـذ الخطـوات الالزمـة للبحـث عـن المشـتبه فيـه  (ب)
 والقبض عليه  

  إذا كانــت الجريمــة متعلقــة بــالموت أواألذى الجســيم (ج )
أن يتخــــــذ مــــــا يلــــــزم الســــــتدعاء الطبيــــــب المخــــــتص 
ــــــــة أو  ــــــــل الجث ــــــــة أو المصــــــــاب أو نق لفحــــــــص الجث
المصــاب إلــى أقــرب مستشــفى   إذا اســتدعى األمــر 
ذلـك   وأن يخطـر أوليـاء القتيـل أو المصـاب ويـدون 

 .أى أقوال لهم فى محضر التحرى 
ال يجوز دفن الجثة التـى يتعلـق بهـا التحـرى دون تصـريح مـن  (2)

 .النيابة ما لم تدع الضرورة القصوى لذلك  وكيل
 

 إذا قبض على أى شخص بناء على شبهة  بأن  له عالقة  بجريمة    ـــــ49 الفحص الطبى على
فيجوز لوكيل النيابة أو الضابط المسئول أن يرسله للفحص الطبى أمام   .المشتبه فيه 

اب طبيـــب أو مســـاعد طبـــى متـــى كـــان ذلـــك ضـــروريًا للتثبـــت مـــن ارتكـــ
  .الجريمة 

    
 يجوز أن تؤخذ البصمات والصور ألى شخص أو أى شئ متى كان  ـ51 أخذ البصمات

 .ذلك الزمًا ألغراض التحرى    .والصور 
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 إذا وردت معلومات أو بالغ بالعثور على  جثة  إنسان  أو  (1) ـــــ51 الوفاة فى ظروف
ــــى  .معينة  الضــــابط بانتحــــار شــــخص أو موتــــه فــــى حــــادث مــــا   فعل

المسئول   ولو لم تقم لديـه شـبهة بارتكـاب جريمـة   أن يحـرر 
تقريرًا بالمعلومات أو البالغ ثم يقدمـه إلـى وكالـة النيابـة   وأن 
ينتقل فورًا إلى مكان الجثة   ويتحرى فى سبب المـوت   وفـق 

 .إجراءات التحرى فى الجرائم المتعلقة بالموت 
التحرى أن يقدم تقريره إلى  على الضابط المسئول عند إكتمال (2)

 .وكالة النيابة 
علـى وكيــل النيابــة متــى مــا مكنتـه حيثيــات التحــرى مــن ذلــك    (3)

أن يتخـــذ قـــرارًا بتوجيـــه تهمـــة   أو قـــرارًا مســـببًا بـــأن الوفــــاة ال 
ـــع قـــراره  ـــة أن يرف ـــه فـــى هـــذه الحال تترتـــب عليهـــا تهمـــة   وعلي

 .مة بالوالية مشفوعًا بتقرير التحرى الى رئيس النيابة العا
 إذا وردت لإلدارى معلومات أو بالغ بالعثور  على  جثة  إنسان  أو  ـــــ52  التحرى بوساطة

 بانتحار شخص  أو موته فى حادث ما      فعليه  أن  يبلغ  الضابط    عن اإلدارى
المسـئول فــورًا وأن ينتقـل الــى مكـان الحــادث ويقـوم فــى حضـور شــاهدين  .الوفاة 

راء التحــــرى وفـــق إجــــراءات التحـــرى فــــى الجـــرائم المتعلقــــة أو أكثـــر بـــإج
بالموت   وأن يضع تقريرًا بإجراءات التحرى واألسـباب الظـاهرة للوفـاة   
ووصــف الجــروح والكســور واإلصــابات بالجثــة وبيــان حالتهــا ومــا يحــيط 
بها وذكر أى سالح أو آلة أسـتخدمت فـى الظـاهر إلحـداث المـوت وأى 

يتعلـــق بالوفـــاة   وعليـــه أن يرفـــع تقريـــره إلـــى معلومـــات تكشـــفت لـــه ممـــا 
 .الضابط المسئول ويستمر فى التحرى حتى يتواله الضابط المسئول 
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 الفرع الرابع
 وظائف المتحرى وسلطاته

  (26): تكون للمتحرى الوظائف اآلتية  ـــــ53 .وظائف المتحرى
ية إجراء التحرى األولى وفتح الدعوى  الجنائية  أو التوص (أ) 

 بفتح الدعوى الجنائية  
 تدوين محضر التحرى وحفظه   (ب)   
 مباشرة إجراءات التحرى   (ج )   

رفع المحضر أثناء التحرى للجهات المختصة والتوصية لديها  (د )
 بأى إجراء  

رفع المحضر فور إكتمال التحرى إلـى وكيـل النيابـة لتلخيصـه  (هـ)
 .ورفعه إلى المحكمة 

 
 تكون للمتحرى أو للمشرف على التحرى السلطات اآلتية وفق أحكام ـــــ54 .سلطات المتحرى 

  (27): هذا القانون     
 طلب حضورأى شخص يرى أن له صلة بالدعوى الجنائية  (أ)    

أخــذ أقــوال المبلــغ أو الشــاكى والمشــتبه فيــه أو المــتهم والشــهود  (ب)
  وأى شخص آخر له صلة بالدعوى الجنائية واستجوابه 

القـــــبض علـــــى أى شـــــخص مشـــــتبه فيـــــه أو مـــــتهم وحبســـــه أو  (ج )
 اإلفراج عنه  

االحالـــــة للفحـــــص الطبـــــى وأخـــــذ البصـــــمات والصـــــور والقيـــــام  (د )
باإلجراءات الفنية والتقنية التى يقتضيها التحرى   وتكليف أى 

 شخص مختص بذلك  
 .اتخاذ إجراءات الضبط  (هـ)   
 

 
                                                 

(26)
 . 2112لسنة  8قانون رقم     

(27)
 . 2112لسنة  8قانون رقم      
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 الفرع الخامس
 ةسلطات وكالة النياب

 يكون لوكيل النيابة حق  اإلشراف  على  التحرى  وتوجيه (1) ـــــ55 توجيه التحـرى
صدار  أى  توجيهات     ومباشرته واالطالع  المتحرى بوساطة الضابط المسئول وا 

 .تتعلق بسير الدعوى الجنائية    (28).على محضره 
يجــب علــى الضــابط المســئول اطــالع وكيــل النيابــة علــى ســير  (2)

حرى وعرض المحضر عليه حسب التوجيهات التى تصـدر الت
 .إليه بشأن التحرى 

ــــى بالنيابــــة  (3) ــــوزير العــــدل   وألى مستشــــار قــــانونى أعل يكــــون ل
الجنائية أن يطلب فى أى وقت أثناء التحـرى وضـع المحضـر 

  .أمامه   وأن يصدر أى توجيهات بشأنه 
 بعد  فتح  الدعوى  الجنائية  وسماع   على وكيل  النيابة    (1) ــــــ56 .توجيه التهمة 

المشــتبه فيــه   ان أمكــن   وفــور مــا تتــوافر لــه البينــات األوليــة 
الكافيــــة لتأســــيس االدعــــاء حســــب الظــــاهر   أن يقــــرر توجيــــه 
التهمــــة بالجريمــــة الــــى الشــــخص المعنــــى   ويــــدون ذلــــك فــــى 
محضــر التحــرى وأن يبلــغ المــتهم شخصــيًا إذا كــان حاضــرًا   

 .قه فى استئناف القرار بالتهمة وبح
إذا استؤنف قرار توجيه التهمة فعلى المتحرى إيقاف إجـراءات  (2)

التحـــــرى   إال مـــــا يترتـــــب علـــــى تـــــأخيره إضـــــرار بـــــالغ بســـــير   
ذا ألغــى القــرار  العدالــة   فــإذا أيــد القــرار أســتؤنف التحــرى   وا 

 .أعتبر ذلك شطبًا للدعوى الجنائية 
 
 

 
                                                 

(28)
القوانين المتأثرة بإنفصال  " قانون التعديالت المتنوعة  2112لسنة  21  قانون رقم  2112لسنة  8قانون رقم     

 . 2112جنوب السودان لسنة 
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 ز لوكيل النيابة فى أى وقت بعد توجيه التهمة   إذا اتضح أنه  ال يجو  ـــــــ57 .شطب التهمة 
توجد أسباب كافية للسير فى الدعوى الجنائية   أن يقرر شطبها ويـدون 
بــذلك قــرارًا مســببًا   ويصــدر أمــرًا بــاإلفراج عــن أى مــتهم والتصــرف فــى 
أى محجــــوزات وفــــق أحكــــام القــــانون   علــــى أن يرفــــع قــــراره إلــــى وكيــــل 

 .األعلى  النيابة
 

 الفرع السادس
 سلطات النيابة الجنائية بوقف الدعوى الجنائية

 والوعد بوقف تنفيذ العقوبة
 يجوز لوزير العدل   فى  أى وقت بعد اكتمال التحــــــــــــــــــــرى    (1) ـــ58 وقف الدعوى

وقبل صدور الحكم اإلبتـدائى فـى الـدعوى الجنائيـة   أن يتخـذ  (29).الجنائية 
بوقـــف الـــدعوى الجنائيـــة ضـــد أى مـــتهم    قرارًا مسببًا بتوقيعه 

ـــه   وعلـــى المحكمـــة  ـــًا وال يجـــوز الطعـــن في ويكـــون قـــراره نهائي
عندئــذ أن توقــف اإلجــراءات وتصــدر األوامــر الالزمــة إلنهـــاء 

 .الدعوى الجنائية
فـــى الـــدعاوى الجنائيـــة ( 1)ال يجـــوز صـــدور قـــرار وفـــق البنـــد  (2)

دود والقصاص أو الجـرائم التـى يجـوز فيهـا المتعلقة بجرائم الح
 .التنازل الخاص عن الدعوى الجنائية 

يجوز لوزير العدل   أو مـن يمثلـه   أن يطلـب االطـالع علـى  (3)
محضـــــر المحاكمـــــة للنظـــــر فـــــى ممارســـــة ســـــلطته فـــــى وقـــــف 
الدعوى الجنائية   وعلى المحكمة عندئـذ أن توقـف السـير فـى 

 . ير العدلالمحاكمة إلى حين صدور قرار وز 
 

 

                                                 
(29)

القوانين المتأثرة بإنفصال "    قانون التعديالت المتنوعة  2112لسنة  21  قانون رقم  1974لسنة  41قانون رقم    
 . 2112جنوب السودان لسنة 
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 يجوز لوكيل النيابة األعلى   فى سبيل الحصول على شهادة  (1) ــــــ59 الوعد بوقف تنفيذ
شـــخص مــــتهم مــــع غيــــره فــــى جريمــــة ذات عقوبــــة تعزيريــــة ال  .العقوبة 

يكــــون لــــه فيهـــــا الــــدور األكبـــــر   أن يتخــــذ قـــــرارًا مســــببًا قبـــــل 
بــة قــد المحاكمــة يعــد فيــه المــتهم المعنــى بوقــف تنفيــذ أى عقو 

توقـــع عليـــه   شـــريطة أن يفشـــى المـــتهم بكـــل مـــا يعلمـــه عـــن 
الوقــائع والظــروف المتعلقــة بتلــك الجريمــة   وعــن أى شــخص 

 .آخر له عالقة بها 
يستجوب المتهم المذكور شاهدًا فى المحاكمة   كما يسـتجوب  (2)

فيها ويخاطب ويحاكم متهمًا   فإذا صدر قـرار بإدانتـه وتوقيـع 
ى المحكمـــــــة أن تتحقـــــــق   فـــــــى جلســـــــة   عقوبــــــة عليـــــــه   فعلـــــــ

منفصــلة   مــن وفائــه بجميــع الشــروط التــى قــام عليهــا الوعــد   
فـــإذا ثبــــت أنــــه قــــد وفــــى فعليهـــا أن تصــــدر أمــــرًا بوقــــف تنفيــــذ 
العقوبـــة   أمـــا إذا ثبـــت بأنـــه لـــم يـــوف وذلـــك بإخفـــاء أمـــر مـــن 
األمور الجوهرية أو اإلدالء بشهادة كاذبـة   فعليهـا أن تصـدر 

 . فيذ العقوبة المحكوم بها أمرًا بتن
 

 

 الفرع السابع
 إذا أقر أى متهم أثناء التحرى     وقبل المحاكمة  بإرتكاب (1) ــــــ61 سلطة القاضى فى

الجريمة موضوع التحـرى   فعلـى المتحـرى أخـذه إلـى القاضـى  .تلقى اإلقرارات 
 .لتلقى إقراره وتدوينه فى محضر التحرى 

أن المـتهم يقـر بمحـض االختيـار على القاضى أن يتحقق مـن  (2)
وأن يــدون اإلقــرار فــى حضــور المــتهم ثــم يتلــوه عليــه ويطلــب 
منه التوقيع عليه   فـإذا رفـض المـتهم التوقيـع   يقـوم القاضـى 

 .بإثبات الرفض فى المحضر وبالتوقيع على اإلقرار بنفسه 
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 الباب الرابع
 اإلحضار والضبط والضمان

 الفصل األول
 التكليف بالحضور 

 يجوز لشرطة الجنايات العامة من تلقاء نفسها أو بناًء على  أمر  من ـــــ61 أمر التكليف
وكالة النيابة أو المحكمة   تكليف أى شخص بالحضور ليقـدم نفسـه أو   .بالحضور 

ليبرز أى محرر أو شئ آخر متى كان ذلـك ضـروريًا ألغـراض التحـرى 
 . كالة النيابة أو المحكمة أو المحاكمة أو التنفيذ ألى أمر صادر من و 

 
 يتم  اإلعالن  بتسليم  الشخص  المكلف  بالحضـور إحدى (1) ــــ62 كيفية إعـالن

صورتى أمر التكليف وعلى المكلـف بالحضـور أن يوقـع علـى   .التكليف بالحضور 
 .الصورة األخرى متى طلب منه ذلك 

و إذا كــــان الشــــخص حاضــــرًا أمــــام شــــرطة الجنايــــات العامــــة أ (2)
ــــــة النيابــــــة أو المحكمــــــة   فيجــــــوز ألى مــــــنهم أن يــــــأمره  وكال
بالحضــور فــى وقــت ومكــان معينــين علــى أن يــدون ذلــك فــى 

  (31).المحضر 
 

 إذا لم يؤد البحث الالزم إلى العثور على  الشخص  المكلف (1) ــــــ63 عدم العثور على
بالحضـــــور فيجـــــوز إعـــــالن أمـــــر التكليـــــف بتـــــرك صـــــورة منـــــه  . الشخص 

ص المـــذكور لـــدى أى شـــخص بـــالغ مـــن أفـــراد أســـرته   للشـــخ
وعلــى الشــخص المســتلم أن يوقــع علــى الصــورة األخــرى متــى 
طلــب منــه ذلــك   كمــا يجــوز أن يــتم اإلعــالن بإلصــاق صــورة 
 .منه فى مكان ظاهر حيث يقيم الشخص المكلف بالحضور 

 

                                                 
(31)

 . 2112لسنة   8قانون رقم      
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إذا كـــان الشـــخص المطلـــوب حضـــوره مجهـــول المكـــان فيجـــوز  (2)
أو القاضـــى أن ينشـــر إعالنـــًا بوســـائل اإلعـــالم  لوكيـــل النيابـــة

المناســـبة يطلـــب فيـــه مـــن ذلـــك الشـــخص الحضـــور فـــى وقـــت 
ـــــاريخ نشـــــر   ـــــة مـــــن ت ـــــين فـــــى خـــــالل مـــــدة معقول ومكـــــان معين

 .اإلعالن 
 

 تعلن الشخصية االعتبارية والهيئات بتسليم  إحدى  صورتى  التكليف  ــــــ64 إعالن الشخصية
ور الــى المــدير أو الســكرتير أو أى موظــف مســئول فــى أى مــن بالحضــ .االعتبارية والهيئات

 .مكاتبها 
 

 إذا اقتضى  الحال إعالن  التكليف  بالحضور خارج  دائرة (1) ــــــ65 إعالن التكلـيف
 االختصاص المحلى لشرطة الجنايات العامة أو وكالة النيابة   بالحضور خارج دائرة

األمــر مــن صــورتين إلــى الجهــة أو المحكمــة   فيجــب إرســال   .االختصاص 
التى يوجد فى دائـرة اختصاصـها الشـخص المكلـف بالحضـور 

 (31).ليعلن هناك 
إذا لــــم يكــــن الشــــخص المكلــــف بالحضــــور موجــــودًا بالســــودان  (2)

فيجــــوز لوكيــــل النيابــــة أو القاضــــى إعالنــــه بــــأى مــــن الطــــرق  
 :اآلتية 

تســــليم أمــــر التكليــــف بالحضــــور عــــن طريــــق ســــفارة  (أ) 
 ن أو القنصلية فى البلد الذى يقيم فيه  السودا

لصــــــــق إعــــــــالن التكليــــــــف بالحضــــــــور فــــــــى لوحــــــــة  (ب)
ـــات بســـفارة الســـودان أو القنصـــلية فـــى البلـــد  اإلعالن

 الذى يقيم فيه  
 النشر فى الصحف أو وسائل اإلعالم المناسبة   (ج )    

إخطــار ســفارة الدولــة التــى ينتمــى إليهــا أو قنصــليتها  (د )
 .بالسودان 

                                                 
(31)

 . 2112لسنة  8قانون رقم      
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 يكون أمر التكليف بالحضور محررًا من صورتين ويتضمن (1) ــــــ66 صورة أمر التكليف

ســـبب التكليـــف ومكـــان الحضـــور ووقتـــه ويوقـــع عليـــه ويختمـــه  .بالحضور 
 .الشرطى أو وكيل النيابة أو القاضى   بحسب الحال 

 .ينفذ أمر التكليف بوساطة شرطى أو أى موظف مختص  (2)

 
 الفصل الثانى

 اص واألماكنضبط األشخ

 الفرع األول

 القبض
 يجوز لوكيل النيابة أوالقاضى أن يقبض أو يصدر أمرًا بالقبض على ـــــ67 القبض بوساطة وكيل
 :أى شخص    .النيابة أو القاضى 

ارتكب فى حضوره فعالً قد يشكل جريمة أو فتحت ضده  (أ) 

 دعوى بارتكاب جريمة ،

هد أو كفالة أخذت عليه أخل بأى أمر تكليف بالحضور أو تع (ب)
 بمقتضى أحكام هذا القانون  

 .ألغى أمر اإلفراج عنه  (ج )   
 

 يجب على الشرطى أو أى  شخص  آخر  صدر  إليه  أمر (1) ـــــ68 حاالت القبض
ـــــل النيابـــــة أو القاضـــــى   أن يقـــــبض علـــــى   (32).األخرى  ـــــبض مـــــن وكي الق

 .الشخص المعنى 
ــــدون أمــــر علــــى أى  يجــــوز للشــــرطى أو اإلدارى أن (2) ــــبض ب يق

 :شخص 

                                                 
 . 2112لسنة  8قانون رقم    (32)
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مشــتبه فيــه أو مــتهم بارتكــاب جريمــة يجــوز القــبض  (أ) 
ــًا للجــدول الثــانى الملحــق  فيهــا بــدون أمــر قــبض وفق

 بهذا القانون  
وجد فى ظروف تدعو للريبة ولم يقدم أسبابًا معقولـة  (ب)

لوجوده أو عجز عـن إعطـاء بيانـات مقنعـة فـى تلـك 
 الظروف  

تــــه مــــال يشــــتبه فــــى انــــه مســــروق أو وجــــد فــــى حياز  (ج )
اشــتبه ألســباب معقولــة انــه أرتكــب جريمــة تتعلــق بــه 

 أو بوساطته على أن يبلغ وكيل النيابة فورًا بذلك 
118أخــل بتعهــده الصــادر بموجــب أحكــام المــادتين  (د )    

 من هذا القانون   121و      
يرتكـــب فـــى حضـــوره أو يـــتهم بارتكـــاب جريمـــة مـــن  (هـ)

تـــى ال يجـــوز فيهـــا القـــبض بـــدون أمـــر إذا الجـــرائم ال
رفـــــض هـــــذا الشـــــخص أن يـــــدلى باســـــمه أو عنوانـــــه 
عنـــدما يطلـــب منـــه ذلـــك أو أعطـــى إســـمًا أو عنوانـــًا 
يعتقــد انـــه غيـــر صـــحيح   علـــى أن يفـــرج عنـــه فـــور 

 إعطاء اإلسم والعنوان الصحيحين  
 اعتراضه اعتراضًا فعليًا أثناء قيامه بواجباته   (و )    
 . رب أو شرع فى الهرب من حراسة قانونية ه (ز )    

 
 يكون أمرالقبض مكتوبًا ويتضمن سبب القبض وبيان التهمة  (1) ـــــ69 شكل أمر القبض

 .الموجهة   ويوقع عليه ويختمه وكيل النيابة أو القاضى     .ونفاذه 
يستمر أمر القبض سارى المفعول حتـى يـتم تنفيـذه   أو تلغيـه  (2)

 .درته الجهة التى أص
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 فى يوجه أمر القبض إلى أى شرطى أو إدارى     ويجوز  (1) ـــــ71 الجهات التى يوجه
 .حالة الضرورة توجيهه إلى أى شخص آخر    .إليها أمر القبض 

يجوز ألى شرطى أن ينفذ أمر القبض الموجه ألى شرطى  (2)

 .آخر على أن يدون اسمه عليه 

فيجـوز لهـم جميعـًا إذا وجه أمر القبض إلى أكثر مـن شـخص  (3)
 .أو ألى منهم تنفيذه 

 
 على كل شخص مساعدة الشرطى أو وكيل النيابة أو القاضى  أو أى  ـــــ71 إلزام الجمهـور

شخص آخر مخول له سلطة القبض إذا طلب منه مسـاعدة معقولـة فـى  .بالمساعدة فى القبض
 .القبض على أى شخص أو منعه من الهرب 

 
 ى من  ينفذ  أمر القبض  أن  يبلغ  مضمون  األمر إلى  الشخصعل ـــــ72 إبالغ مضمون
 .المطلوب قبضه وأن يطلعه عليه    .أمر القبض 

 
 يجوز لمن خولت له سلطة القبض على  أى  شخص  استعمال  القوة ــــ73 استعمال القوة عند
أنـه الضرورية لتنفيذ القـبض إذا قـاوم الشـخص أو حـاول الهـرب   علـى  .مقاومة القبض 

 .ال يجوز تعمد تسبيب الموت باستعمال تلك القوة 
 

 على من يقوم بالقبض أن يجرد  الشخص  المقبوض  عليه  من  أى  ــــ74 ضبط األسلحة لدى
أســلحة أو أدوات خطــرة توجــد فــى حيازتــه وعليــه أن يحضــر جميــع تلــك  . المقبوض عليه

و المحكمـــــة األســـــلحة واألدوات إلـــــى نقطـــــة الشـــــرطة أو وكالـــــة النيابـــــة أ
 .المطلوب إحضار الشخص المقبوض عليه أمامها 

  
 على من ينفذ أمر القبض إحضار المقبوض عليه فورًا  أمام (1) ــــ75 .اإلجراء بعد القبض

وكيل النيابة أو القاضـى الـذى أصـدر األمـر   التخـاذ مـا يـراه 
 .مناسبًا 

ـــــة أو  (2) علـــــى أى شـــــخص مـــــن غيـــــر الشـــــرطة أو وكـــــالء النياب
اة   يجرى قبضًا أن يسلم المقبوض عليه فورًا إلى أقـرب القض
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شــرطى   فـــإذا تبـــين أن المقبـــوض عليــه ممـــن يجـــوز للشـــرطة 
القــبض عليــه بــدون أمــر   فعلــى الشــرطى أن يثبــت ذلــك فــى 
ال فيجــب اإلفــراج  دفتــر القــبض ويتخــذ اإلجــراءات الالزمــة   وا 

 .عنه فورًا 
المقبـــوض  إذا كـــان أمـــر القـــبض يتضـــمن جـــواز اإلفـــراج عـــن (3)

عليه بشرط ضمان الحضور   فعلـى مـن ينفـذ األمـر أن يفـرج 
 .عنه متى ما نفذ الشرط المذكور 

 
ينفــذ أمــر القــبض فــى أى مكــان داخــل الســودان ويجــوز تعقــب  (1) ـــــ76 تنفيذ القبض خارج
 وفى   الشخص المطلوب قبضه خارج دائرة االختصاص   .                            دائرة االختصاص 

تلـــك الحالـــة علـــى مـــن ينفـــذ القـــبض أن يبلـــغ شـــرطة الجنايـــات 
العامـــة المختصـــة   ولـــه أن يأخـــذ المقبـــوض عليـــه رأســـًا إلـــى 

  (33).السلطة التى أصدرت األمر 
 إذا اقتضى الحال تنفيذ أمرالقبض خارج دائرة االختصاص   (2)   

ذه فيجوز إرساله بأى طريقة إلى وكيل النيابة أو القاضى لتنفيـ
 .فى دائرة اختصاصه 

إذا أرســـــل أمـــــر القـــــبض خـــــارج دائـــــرة االختصـــــاص   فيجـــــب  (3)
إحضار المقبوض عليه أمام وكيل النيابة الذى نفـذ األمـر فـى 
دائــرة اختصاصــه   فــإذا تحقــق مــن شخصــية المقبــوض عليــه 

 :فعليه أن 
يأخذ على المقبوض عليه ضمانًا بالحضـور ويرسـل  (أ) 

 درت األمر   أوذلك إلى السلطة التى أص
يــأمر بترحيــل المقبــوض عليــه تحــت حراســة الشــرطة  (ب)

 .إلى السلطة التى أصدرت األمر 

                                                 
القوانين المتأثرة بإنفصال "    قانون التعديالت المتنوعة  2112لسنة  21  قانون رقم  2112لسنة  8قانون رقم    (33)

 . 2112جنوب السودان لسنة 
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 على الضابط المسئول فى مدة أقصاها أربع  وعشرين  ساعة  إبالغ  ــــ77 إبالغ وكيل النيابة
ة وكيل  النيابة  أو  القاضى  بحاالت  القبض  التـى  تقـع  داخـل  دائـر    أو القاضى عن

 .اختصاصه   .القبض  حاالت
 

 إذا كان لدى وكيل النيابة األعلى أو قاضى المحكمة الجنائية  (1) ــــ78 نشر اإلعالن إلى
العامــة   مــا يحملــه علــى االعتقــاد بــأن الشــخص الــذى صــدر  .الشخص الهارب 

ضــده أمــر القــبض قــد هــرب أو أخفــى نفســه ليحــول دون تنفيــذ 
نًا مكتوبًا يطلب فيه مـن ذلـك األمر   فيجوز له أن ينشر إعال

الشــخص تســليم نفســه ألقــرب نقطــة شــرطة فــى مــدة ال تجــاوز 
أســـبوعًا واحـــدًا مـــن تـــاريخ نشـــر اإلعـــالن وأن يطلـــب فيـــه مـــن 

 .الجمهور المساعدة فى القبض عليه 
 :ينشر اإلعالن على الوجه اآلتى  (2)   

يــذاع أو ينشــرعن طريــق وســائل اإلعــالم المناســبة    (أ) 
 أو

يلصــــــق علــــــى ظــــــاهر المنــــــزل الــــــذى يســــــكنه ذلــــــك  (ب)
الشخص أو فى مكان ظاهر بالمدينة أو القرية التى 

 يقيم فيها   أو
تلصـــق صـــورة منـــه فـــى مكـــان ظـــاهر بمبنـــى وكالـــة  (ج )

النيابـــة أو المحكمـــة أو القنصـــلية أو ســـفارة الســـودان 
 .فى البلد الذى يقيم فيه 

 
 ة فى ـــــــــــى المقبوض عليه للتحرى بوساطة الشرطيجوز أن يبق (1) ــــــ79 .الحبس للتحرى 

  الحراســـــة لمـــــدة ال تجـــــاوز أربعـــــًا وعشـــــرين ســـــاعة ألغـــــراض
 .التحرى 

يجوز لوكيل النيابة   إذا اقتضى األمر   تجديد حبس  (2)
 .المقبوض عليه لمدة ال تجاوز ثالثة أيام ألغراض التحرى
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أن يـــأمر بحـــبس يجـــوز للقاضـــى بموجـــب تقريـــر وكيـــل النيابـــة  (3)
المقبــوض عليــه ألغــراض التحــرى كــل أســبوع لمــدة ال تجــاوز 
بمجملهـــا أســـبوعين   وعليـــه أن يـــدون األســـباب فـــى محضـــر 

 .التحرى 
ــــذى  (4) ــــى فــــى حالــــة المقبــــوض عليــــه   ال يجــــوز للقاضــــى األعل

وجهت إليه التهمة   أن يأمر بتجديـد حبسـه ألغـراض التحـرى 
لحــــبس بجملتهــــا ســــتة كـــل أســــبوعين   علــــى أال تجــــاوز مـــدة ا

 .أشهر إال بموافقة رئيس الجهاز القضائى المختص 
 

 يجوز للمحكمة أن تأمر بحبس المتهم ألغراض المحاكمة   (1) ـــــ81 .الحبس للمحاكمة 
 .ولها أن تجدد حبسه أسبوعيًا لمدة ال تجاوز بجملتها شهرًا      

تهم يجــوز للقاضـــى األعلـــى درجـــة أن يـــأمر بتجديـــد حـــبس المـــ (2)
الـــذى تجـــرى محاكمتـــه شـــهريًا   علـــى أال تجـــاوز مـــدة الحـــبس 
ـــــيس الجهـــــاز القضـــــائى  بجملتهـــــا ســـــتة أشـــــهر إال بموافقـــــة رئ

 .المختص 
 

 على وكيل النيابة أن يمر على  الحراسات  يوميًا  وأن  يراجع  دفتر  ــــــ81 المرور اليومى على
ـــة المقبـــوض القـــبض وأن يتأكـــد مـــن صـــحة اإلجـــراءات وااللتـــ .الحراسات  زام بمعامل

 .عليهم وفقًا للقانون 
 

 يحفظ فى كل نقطة  شرطة  دفتر للقبض  بالشكل  المقرر     وعلى  ـــــ82  دفتر القبض
 .الضابط المسئول أن يثبت فيه كل حالة قبض فى دائرة اختصاصه 

 
 ن وال يجوزيعامل المقبوض عليه بما يحفظ كرامة اإلنسا (1) ــــــ83 .معاملة المقبوض عليه

 .إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا   وتوفر له الرعاية الطبية المناسبة      
ال يعرض المقبوض عليه   فى الحـد مـن حريتـه   ألكثـر ممـا  (2)

 .يلزم لمنع هربه 
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يكون للمقبوض عليه حق االتصال بمحاميه والحق فى مقابلة  (3)
 .وكيل النيابة أو القاضى 

ى حراسة الشرطة التـى تتـولى القـبض يوضع المقبوض عليه ف (4)
أو التحـــرى وال يجـــوز نقلـــه أو وضـــعه فـــى أى مكـــان آخـــر إال 

 .بموافقة وكيل النيابة أو المحكمة 
للمقبــوض عليــه الحــق فــى إبــالغ أســرته أو الجهــة التــى يتبــع   (5)

ذا  لهــا   واالتصــال بهــا بموافقــة وكالــة النيابــة أو المحكمــة   وا 
ــــة أو أى كــــان المقبــــوض عليــــه حــــدثًا  أو مصــــابًا بعاهــــة عقلي

مرض بحيث ال يستطيع االتصال بأسرته أو الجهة التـى يتبـع 
ـــــة النيابـــــة أو  ـــــى شـــــرطة الجنايـــــات العامـــــة أو وكال لهـــــا   فعل

 .المحكمة من تلقاء نفسها إخطار األسرة أو الجهة المعنية 
يكون للشخص المقبوض عليـه الحـق فـى الحصـول علـى قـدر  (6)

ــــول مــــن المــــواد ا لغذائيــــة واللباســــية والثقافيــــة علــــى نفقتــــه معق
 .الخاصة مع مراعاة الشروط المتعلقة باألمن والنظام العام 

علـــى  المقبـــوض  عليـــه  أن  يلتـــزم  بقواعـــد  اآلداب  العامـــة  (7)
 .والسلوك السوى وأى لوائح منظمة للحراسات 

 
 الفرع الثانى

 الرقابة والحظر
 وكيل النيابة أو القاضى متى رأى ذلك مناسبًا أن  يأمر بوضعيجوز ل ــــــ84 رقابة الشرطة بدالً 

المقبــوض عليــه تحــت مراقبــة الشــرطة   بــداًل عــن وضــعه فــى الحراســة   .عن الحبس 
 .على أن يبين ذلك للمقبوض عليه وتدون أسباب اعتراضه إن وجدت

 
 راضـــــــــــــــألغ  يجوز لوكيل النيابة أو القاضى متى  رأى  ذلك  ضرورياً  ـــــ85 .حظر السفر 

ر السـفر خـارج دائـرة التحرى أو المحاكمة أو التنفيذ أن يصدر أمرًا بحظ
صــلة بالــدعوى  علــى  أى  شــخص لــهاالختصــاص   إال بــإذن  منــه   

 .الجنائية موضوع التحرى أو المحاكمة أو التنفيذ بحسب  الحال 
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 الفرع الثالث
 التفتيش

 وكيل النيابة أو القاضى فى أى وقت من تلقاء نفسهيجوز ل (1) ــــــ86 سلطة إصدار
أوبناًء على طلب من الجهة المختصة فى أى دعـوى جنائيـة   .أمر التفتيش 

 أن يصـــــــدر أمـــــــرًا بـــــــإجراء التفتـــــــيش الخـــــــاص ألى مكـــــــان أو 
شـــخص   متـــى رأى أن ذلـــك يســـاعد فـــى أغـــراض التحـــرى أو 

 .المحاكمة أو التنفيذ   بحسب الحال 
ى فــــى أى وقــــت بنــــاًء علــــى طلــــب مــــن الجهــــة يجــــوز للقاضــــ (2)

المختصة أن يصدر أمـرًا بـإجراء التفتـيش العـام ألى أمكنـة أو 
أشـــخاص   متـــى رأى أن ذلـــك يســـاعد فـــى أغـــراض إكتشـــاف 

 .الجريمة 
 

 يكون أمر التفتيش على األمكنة مكتوبًا  ويتضمن  بيان  الغرض  من ـــــ87 .شكل أمر التفتيش
تفتيشــه   ويوقــع عليــه ويختمــه وكيــل النيابــة أو  التفتــيش والمكــان المــراد

 .القاضى   بحسب الحال 
 

 يجوز لوكيل النيابة أو القاضى أن يأمر فى حضوره بإجراء التفتيش ـــــ88 التفتيش فى حضور
 .ألى مكان أو شخص يكون هو مختصًا بإصدار أمر تفتيشه   وكيل النيابة أو

  .القاضى 
 

 يجوز للشرطى الذى ألقى  القبض  على  أى  شخص  أو  تسلم  أى  ــــــ89 .التفتيش الشخصى 
شخص مقبوض عليـه   أن يجـرى عليـه التفتـيش الشخصـى وأن يضـبط 
جميع األشياء الموجودة معه ويحفظها فـى مكـان أمـين وأن يحـرر قائمـة 

 .بها ويسلم صورة منها إلى المقبوض عليه 
 

 فذ القبض أن يدخل أى مكان يعتقد أن الشخص المطلوبيجوز لمن ين ــــــ91 .الدخول ألجل التفتيش
القـــبض عليـــه بداخلـــه   إذا كـــان لديـــه أمـــر بـــالقبض عليـــه أو إذا كــــان 

 .يتعقبه فى حالة القبض بدون أمر 
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 يجوز للشخص المأذون له بالدخول لتنفيذ القبض  أو التفتيش  دخول  ـــــ91 إستعمال القوة

ســتعمال ا .للدخول  لقــوة المناســبة لــذلك   إذا رفــض طلبــه بالســماح المكــان عنــوة وا 
 .له بالدخول 

 
 إذا قامت شبهة معقولة بأن ألى  شخص  موجود  فى  المكان  الذى  ــــــ92 .تفتيش المشتبه فيه

يجــرى تفتيشــه أو بــالقرب منــه   يخفــى شــيئًا ممــا يجــرى التفتــيش عنــه   
 .فيجوز تفتيش ذلك الشخص 

 
 ذا كان الشخص المراد تفتيشه إمرأة   فعلى الشخص الذى يجرىإ ــــــ93 .تفتيش المرأة 

 .التفتيش انتداب إمرأة إلجراء ذلك     
 

 يجوز لوكيل النيابة أوالقاضى  بحسب الحال انتداب أى خبيرلحضور ـــــ94 إنتداب الخبراء
   . التفتيش أو إلكتشاف أى أدلة أو القيام بأى عمل آخر   .لحضور التفتيش

 
 :يجرى التفتيش وفقًا للضوابط اآلتية  ـــــ95 جراءضوابط إ
 يجرى فى  حضور  شاهدين  يكلفان  بالحضور من  جانب (أ)     .التفتيش 

الشــخص المنفــذ ألمــر التفتــيش   ويكونــان بقــدر اإلمكــان مــن 
أقــارب المــتهم أو المقيمــين معــه بــالمنزل أو الجيــران   ويثبــت 

ل النيابـة أو القاضـى   اإلجراء فى المحضر  ما لـم يـأمر وكيـ
ــــك   نظــــرًا للطبيعــــة المســــتعجلة  بحســــب الحــــال   بخــــالف ذل

 للتفتيش  
ـــــوب عنـــــه  (ب) يســـــمح لشـــــاغل المكـــــان المـــــراد تفتيشـــــه أو مـــــن ين

 بحضور إجراءات التفتيش  
تضبط األوراق واألسلحة واآلالت وكل ما يحتمل أن يكـون قـد  (ج )

ابهـــا أو مـــا اســـتخدم فـــى ارتكـــاب الجريمـــة   أو نـــت  عـــن ارتك
وقعـت عليـه الجريمــة وكـل مــا يفيـد فـى كشــفها   وتعـرض تلــك 
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المضبوطات على المشتبه فيـه أو المـتهم   ويطلـب منـه إبـداء 
مالحظاتــه ويحــرر بــذلك محضــر يوقــع عليــه المــتهم أو يــذكر 

         فيه امتناعه عن التوقيع  
د توضــع أختــام علــى األمــاكن التــى بهــا أى آثــار أو أشــياء تفيــ (د )

ـــى كـــان ذلـــك  فـــى كشـــف الجريمـــة وتقـــام الحراســـة عليهـــا   مت
 ضروريًا  

توضــع األشــياء واألوراق التــى تضــبط أثنــاء التفتــيش فــى حــرز  (هـ)
 مغلق  

يعـــد الشـــخص الـــذى ينفـــذ أمـــر التفتـــيش   فـــى الحـــال   قائمـــة  (و )
باألشياء المضبوطة واألمـاكن التـى عثـر فيهـا علـى األشـياء   

وتسلم صورة منهـا لشـاغل المكـان أو مـن ويوقع عليها الشهود 
 ينوب عنه  

تعــرض المضــبوطات وقوائمهــا علــى وكيــل النيابــة أوالقاضــى   (ز )
 بحسب الحال   إلتخاذ اإلجراء الالزم بشأنها  

يجــــوز أن تعطــــى صــــورة مــــن األوراق أو المســــتندات مصــــدقًا  (ح )
عليها من وكيل النيابة للشـخص الـذى ضـبطت عنـده إذا كـان 

 ها مصلحة عاجلة  له في
تحفــظ األشــياء المضــبوطة فــى مكــان أمــين وتقيــد فــى محضــر  (ط )

 التحرى أو اإلجراءات  
إذا أسفر التفتيش عن شخص معتقل بوجه غير مشروع فعلـى  (ى)

من يجرى التفتيش أن يحضره فورًا أمام وكيل النيابة ليتخذ مـا 
 .يراه مناسبًا 
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 الفصل الثالث
 اءضبط األموال واألشي

 الفرع األول
 الحجز

 يجوز لوكيل النيابة أو القاضى   بحسب الحال    أن يحجز على  أى  ـــــ96 حجز المحررات
محرر أو مال أو أى شئ عثر عليه أثناء التفتـيش أو أحضـر أمامـه أو  .واألموال واألشياء

كان مملوكًا ألى شخص ممـا يكـون لـه عالقـة بـالتحرى أو المحاكمـة أو 
 . تى رأى ذلك الزمًا التنفيذ   م

 
 يجوز لوكيل النيابة األعلى أو قاضى المحكمة الجنائية العامة فى  أى ــــــ97 الحجز على أموال

  أن يـــأمر  78وقـــت بعـــد نشـــر اإلعـــالن المنصـــوص عليـــه فـــى المـــادة  .الهارب 
بالحجز على أى مـال خـاص بالشـخص الصـادر بشـأنه اإلعـالن   فـإذا 

ى الميعــاد المحــدد فــى اإلعــالن   توضــع لــم يحضــر الشــخص المعلــن فــ
األمـــوال المحجـــوزة تحـــت تصـــرف الجهـــة التـــى أصـــدرت أمـــر الحجـــز    

 . 99وفق أحكام المادة 
 

 ينفذ الحجز بالطريقة  المتبعة  فى  قانون  اإلجراءات  المدنية  لسنة ـــــ98 .طريقة الحجز 
و القاضــى لحجــز األمــوال   أو بأيــة طريقــة يراهــا وكيــل النيابــة أ 1983
 .مناسبة 

 الفرع الثانى
 التصرف فى األموال واألشياء

 إذا قدم أثناء التحرى أو المحاكمة أى مال يعتقد أن الجريمة (1) ـــــ99 ضوابط التصرف
ــــــة أو القاضــــــى إتخــــــاذ  .فى األموال  ــــــل النياب ــــــى وكي ــــــت بشــــــأنه   فعل أرتكب

 . اإلجراءات الالزمة لتصنيف ذلك المال 
ة تبـاد فـورًا بعـد أخـذ عينـات منهـا وتحديـد كمياتهـا المواد الضار  (2)

ــــــــة   وأوزانهــــــــا وأوصــــــــافها وأضــــــــرارها بوســــــــاطة الجهــــــــات الفني
 .المختصة 
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األموال القابلة للتلف الطبيعى أو بانتهاء مـدة الصـالحية تبـاع  (3)
فـــورًا وكـــذلك الحيوانـــات إذا تعـــذر حفظهـــا ورعايتهـــا أو خيـــف 

 .هالكها 
أو القاضى بنـاًء علـى طلـب مـن السـلطة إذا رأى وكيل النيابة  (4)

العامــــة المختصــــة أنــــه مــــن المناســــب بيــــع أى مــــال محجــــوز 
 .فيجوز له أن يأمر ببيعه وحفظ قيمته 

 .األموال النقدية تحفظ بخزينة الدولة وفق اللوائح المالية  (5)   
إذا لـــم يحضـــر الشـــخص الهـــارب الـــذى حجـــز مالـــه بمقتضـــى  (6)

فيجوز بيع ماله المحجوز بانقضاء ثالثة أشهر من  97المادة 
 .تاريخ الحجز 

 97إذا حضــــر الشــــخص الــــذى حجــــز مالــــه بمقتضــــى المــــادة  (7)
خالل سنة من تاريخ الحجز وكان مالـه ال يـزال تحـت الحجـز 

الصـــادر بشـــأنه    وأبـــدى مـــا يبـــرر غيابـــه أو جهلـــه بـــاإلعالن
فيجـــب أن يســـلم إليـــه المـــال أو ثمـــن مـــا بيـــع منـــه بعـــد خصـــم 

 .المصروفات 
يكــون المــال المحجــوز أو ثمنــه أمانــة لــدى الســلطة المختصــة  (8)

التى أمرت بالحجز عليه وتكـون مسـئولة عـن حفظـه بالطريقـة 
المالئمـــــة   وال يجـــــوز التصـــــرف فيـــــه قبـــــل انقضـــــاء الـــــدعوى 

حالــة يجــب أن يتضــمن القــرار بانتهــاء الجنائيــة   وفــى تلــك ال
 .الدعوى الجنائية طريقة التصرف فى المال المحجوز 

 
علــى أى شــرطى ضــبط أى مــال مســروق أو مــال عثــر عليــه  (1) ـــــ111 اإلجراء عند ضبط
فــى ظــروف تــدعو لالشــتباه فــى ارتكــاب جريمــة أن يبلــغ وكيــل    المال المشبوه أو

 .ك النيابة فورًا بذل    .المسروق 
إذا كـــان الشـــخص الـــذى لـــه حـــق فـــى المـــال المـــذكور مجهـــواًل  (2)

فيجوز الحجز على ذلك المال   وعلى وكيل النيابة عندئذ أن 
يصــدر إعالنــًا كافيــًا بــأجهزة اإلعــالم العامــة يبــين فيــه مفــردات 
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المــال ويطلــب ممــن يــدعى فيــه حقــًا أن يحضــر إلثبــات دعــواه 
 .اإلعالن وذلك فى مدى ستة أشهر من تاريخ نشر 

إذا مضـــت الســـتة أشـــهر دون أن يثبـــت أى شـــخص حقـــه فـــى  (3)
يـداع قيمتـه أمانـة  المال   فيجوز لوكيـل النيابـة األعلـى بيعـه وا 

 .فى خزينة الدولة 
إذا حضــر شــخص الحقــًا وأثبــت حقــه فــى المــال فعلــى وكيــل  (4)

النيابة األعلى أن يأمر بتسليمه ذلك المال إذا كان موجودًا أو 
 .بعد دفع المصروفات قيمته   

 
 إذا انقضت الدعوى الجنائية   فيجب أن يتضمن  القرار  أو (1) ـــــ111 التصرف فى األموال
 الحكم بإنهائها أمرًا بكيفية التصرف فى األموال المحجوزة    بعد انقضاء الدعوى

 .يصدر وفقًا ألحكام هذا القانون     .الجنائية 
ة بانتهــــاء المحاكمــــة فيجــــوز أن إذا انقضــــت الــــدعوى الجنائيــــ (2)

يحال األمر بالتصرف فى األموال المحجوزة لقاضى المحكمة 
 .الجنائية األعلى 

فى القرارات واألحكام التى يجـوز اسـتئنافها ال يـتم تنفيـذ األمـر  (3)
بالتصــرف فـــى المـــال المحجـــوز إال بعــد مضـــى المـــدة المقـــررة 

وكالـة النيابـة لالستئناف   على أنه يجوز فـى جميـع األحـوال ل
أو المحكمـة أن تصــدر أمــرًا بتســليم المــال إلــى الشــخص الــذى 
ترى أن له حقًا فى استالمه   إذا قدم تعهدًا بضـمانة ماليـة أو 

 .بدونها   يلتزم فيه بإعادة المال فى حالة تعديل الحكم 
 

 يةإذا أمرت المحكمة بتعويض أى شخص مضرور فى الدعوى الجنائ ــــ112 تعويض المضرور
 .فعليها أن تعوضه من أى مال محجوز يخص الجانى   .من المال المحجوز

 
 يجوز للمحكمة عند  انتهاء  المحاكمة  أن  تأمر بإبادة  أى (1) ــــ113 األمــــر بإبـادة
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الضـارة معروض أو مادة أو سلعة إذا كان بقاؤها يسبب ضـررًا     المعروضات والمواد
 .خطرًا    (34).الخطرة

 يتولى القاضى بنفسه االشراف على إبادة المعروضات  وله (2)   
 .أن يستعين بأى جهة فنية      
 

 إذا أدين أى شخص  فى  جريمة  اقترنت  باستعمال  القوة (1) ــــ114 األمـر برد حيازة
ـــى ذلـــك حرمـــان أى   .األموال غير المنقولة ـــد ترتـــب عل الجنائيـــة أو اإلرهـــاب وكـــان ق

مـال غيـر منقـول   فيجـوز للمحكمـة أن شخص من حيـازة أى 
تأمر برد حيازة المال غير المنقول إلـى ذلـك الشـخص أو إلـى 

 .من له الحق فى الحيازة 
ال يترتــب علــى األمــر المــذكور حرمــان الشــخص الــذى صــدر  (2)

ضــــده األمــــر مــــن حقــــه فــــى أى دعــــوى مدنيــــة تتعلــــق بالمــــال 
 .موضوع الدعوى الجنائية 

 
 الفصل الرابع

 بالضماناإلفراج 
 :يكون اإلفراج بالضمان عن المقبوض عليه على النحو اآلتى  ــــ115 حاالت اإلفراج

 بتعهد المقبوض عليه شخصيًا بالحضور مع  ضمانة  مالية  (أ)    .بالضمان 
 مقدرة أو بدونها  

بكفالة شخص آخر يلتزم بإحضار المقبوض عليه مع ضمانة  (ب)
 مالية مقدرة  

 .مع التعهد أو الكفالة  باإليداع (ج )   
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 ال يجوز اإلفراج  عن  المقبوض  عليه  فى  جريمة  تكون (1) ــــ116 اإلفراج فى جريمة
 عقوبتها اإلعدام أو القطع حدًا   على  أن  يعرض  محضر     عقوبتها اإلعدام أو
التحــرى أو المحاكمــة علــى رئــيس الجهــاز القضــائى المخــتص  .القصاص أو القطع

ــــى اســــ ــــأمر بمــــا يــــراه  مت ــــه أن ي تمر الحــــبس ســــتة أشــــهر   ول
 .مناسبًا 

يجـوز لوكيـل النيابـة أو القاضـى أن يفـرج عـن المقبـوض عليـه  (2)
بالضمان فى جرائم القصاص إذا كان اإلفراج ال يشكل خطـرًا 
عليه أو إخالاًل باألمن والطمأنينة العامـة ووافـق المجنـى عليـه 

 .أو أولياؤه بشروط أو بدونها 
 
 ال يجوز اإلفراج عن المقبوض عليه فى جريمة تتعلق بأى (1) ــــ117 .فراج باإليداع اإل

مــال عــام أو صــك مــردود إال بإيــداع مبلــغ مــن المــال ال يقــل 
عن المبلغ موضوع الـدعوى الجنائيـة أو بتقـديم صـك مصـرفى 

 .معتمد أو خطاب ضمان مصرفى 
توجب ال يجـــوز اإلفـــراج عـــن المقبـــوض عليـــه فـــى جريمـــة تســـ (2)

الديــة أو التعــويض إذا قامــت فــى وجهــه بينــة مبدئيــة معقولــة   
ــــغ مــــن المــــال يســــاوى مــــا قــــد تحكــــم بــــه عليــــه  إال بإيــــداع مبل
المحكمــة أو بـــإبراز وثيقــة تـــأمين أو صــك مصـــرفى معتمـــد أو 

 .خطاب ضمان مصرفى أو برهن أو حجز عقارى 
 

 يجب اإلفراج  عن 117و  116ن مع مراعاة أحكام المادتي (1) ــــ118  اإلفراج فى الجرائم
المقبــوض عليــه فــى أى جريمــة أخــرى متــى مــا قــدم تعهــدًا أو  .األخرى 

كفــياًل   إال إذا رأى وكيــل النيابــة أو القاضــى مــن تلقــاء نفســه 
أو بناًء على توصية من الضابط المسئول ألسـباب يـدونها أن 
اإلفـــراج عـــن المقبـــوض عليـــه قـــد يـــؤدى إلـــى هروبـــه أو يضـــر 

 (35). بالتحرى
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يجـــــوز للضـــــابط المســـــئول اإلفـــــراج عـــــن المـــــتهم فـــــى الجـــــرائم  (2)
المدرجة بالجدول الثالث الملحق بهذا القـانون فـى حالـة غيـاب 
نقضــــاء أربــــع وعشــــرين ســــاعة مــــن  وكيــــل النيابــــة والقاضــــى وا 
القبض على أن يعرض محضر التحرى على وكيل النيابـة أو 

القاضى األمر القاضى بحسب الحال ويجوز لوكيل النيابة أو 
 (36).بإعادة القبض على المتهم إذا رأى مقتضى لذلك 

ال يجوز لرئيس قسم الشرطة أن يفـرج عـن أى مـتهم قـبض أو  (3)
أعيـد القــبض عليــه بــأمر صــادر مــن وكيــل النيابــة أو القاضــى 

 .أو أمر أى منهما بتجديد حبسه 
 

 لإلفراج  عن  موظف  عام  ارتكب ال يشترط اإليداع  أو الضمانة   ــــ119 اإلفراج عن الموظف
  .بحسن نية فعاًل فى سياق عمله الرسمى قد يشكل جريمة    .العام 

 
 يتضمن التعهد الذى يؤخذ على المقبوض عليه إقرارًا بتنفيذ  (1) ــــ111 .شروط الضمان 

ــة النيابــة أو المحكمــة    شــروط الحضــور التــى تــأمر بهــا وكال
 .طلبت منه وتحديدًا لمبلغ الضمانة متى 

ال تقبــــــل الكفالــــــة إال مــــــن شــــــخص معــــــروف موثــــــوق بوفائــــــه   (2)
 .وكفايته 

يلتــزم الكفيــل بإحضــار المقبــوض عليــه متــى طلــب منــه   كمــا  (3)
 .يلتزم عند إخالله بذلك بدفع الضمانة المقدرة 

يراعـى فـى تقـدير الضــمانة المطلوبـة طبيعـة الجريمـة والضــرر  (4)
ـــدار المـــال  موضـــوع الجريمـــة   وال يجـــوز المترتـــب عليهـــا ومق

 .المبالغة فى تقديرها 
يجــوز لوكيــل النيابــة أو القاضــى أن يســتوثق للضــمانة بطلــب  (5)

رهـــن أو حجـــز عقـــارى أو وثيقـــة تـــأمين أو أى وســـيلة ضـــمان 
 .أخرى يراها 
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 إذا  كان  الشخص  المقبوض  عليه  قاصرًا  فال  يقبل  منه  التعهد  ــــ111 وجوب كفالة

 .بالحضور وال بد من تقديم كفيل    .القاصر 
 

 يجوز للكفيل أن يطلب من  وكيل النيابة  أو القاضى  إلغاء (1) ــــ112 .إبراء ذمة الكفيل
 .الكفالة فى أى وقت      

على وكيل النيابة أو القاضى عند تقديم الطلب بإلغـاء الكفالـة  (2)
ء أن يقبض على الشخص المكفول   وعند إحضاره يجب إلغا

الكفالة على أن يطلب من الشخص المكفول تقديم كفيـل آخـر 
فــإذا عجــز عــن ذلــك يجــوز لوكيــل النيابــة أو القاضــى إصــدار 

 . األمر المناسب بشأنه 
 

 يجوز لوكيل النيابة أو القاضى متى رأى ذلك مناسبًا  أن  يطلب  من ــــ113 تعديل التعهـد أو
ه بالتعهـد بـدون ضـمانة أن يقـدم ضـمانة مناسـبة الشخص الذى أفرج عن  .الكفالة أو الضمانة

أو يقــدم كفـــياًل   كمـــا يجـــوز لـــه أن يطلــب منـــه تغييـــر الكفيـــل أو مقـــدار 
  .الضمانة 

 
 يجوز لوكيل النيابة أو القاضى  فى أى  وقت  أن  يأمر  بإلغاء  أمر ــــ114 .إلغاء أمر اإلفراج

عـادة القـبض علـى مـن أفـرج عنـه بمقتضـى أحكـا م هـذا الفصــل  اإلفـراج وا 
 .على أن تدون أسباب ذلك ويبلغ بها المقبوض عليه 

 
 إذا ثبت للمحكمة أى إخالل بالتعهد أو الكفالة فيجب  تدوين (1) ــــ115 اإلجراء عند اإلخالل

أوجــه ثبــوت اإلخــالل وأن تطلــب المحكمــة ممــن التــزم بالتعهــد  .بالتعهد أو الكفالة
أو أن يبــين الســبب الــذى  أو الكفالــة أن يــدفع الضــمانة المقــدرة

ــدفع   فــإذا لــم يبــد أســبابًا كافيــة لإلعفــاء ولــم يقــم  يعفيــه مــن ال
بالــــدفع فيجــــوز تحصــــيل المبلــــغ منــــه أو مــــن تركتــــه إذا تــــوفى 
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وذلـــك بـــالطرق المنصـــوص عليهـــا لتحصـــيل الغرامـــة فـــى هـــذا 
 .القانون 

ــم يمكــن  (2) ــة الضــمانة ول ــم يــدفع مــن أخــل بالتعهــد أو الكفال إذا ل
 .ا   فيجوز للمحكمة توقيع عقوبة السجن بداًل عنها تحصيله

 
 يجوز استئناف كل قرار أو أمر صادر بموجب أحكام هذا الفصل ــــ116 استئناف القرارات

 .بطرق االستئناف المبينة فى هذا القانون    .واألوامر 
 

 الفصل الخامس
 اإلجراءات الوقائية

 الفرع األول
 منع وقوع الجريمة

 القانون على كل شرطى  أو إدارى أو  أى  شخص  يخوله (1) ـــ117 غ عنواجب التبلي
حفظ األمن والنظام العام أن يبذل قصارى جهده للحيلولة دون  .الجرائم والمساعدة 

 .وقوع الجريمة أو استمرارها 

على كل شـخص أن يسـاعد شـرطة الجنايـات العامـة أو وكيـل  (2)
لمســاعدة بوجــه معقــول النيابــة أو القاضــى عنــدما تطلــب منــه ا

إليقـــــاف أى إخـــــالل بالســـــالم أو لمنـــــع أى إتـــــالف للمــــــال أو 
  (37).للحيلولة دون وقوع أى جريمة تستعمل فيها القوة 

علـــى كـــل شـــخص أن يبلـــغ أعجـــل مـــا يتيســـر لـــه أقـــرب وكيـــل  (3)
نيابـــة أو شـــرطى أو إدارى متـــى علـــم بخطـــر وقـــوع جريمـــة أو 

ضد الدولة أو المتعلقة  بحدوثها إذا كانت من الجرائم الموجهة
بـــالقوات النظاميـــة أو بمعارضـــة الســـلطة العامـــة أو بمنظمـــات 
اإلجــرام واإلرهــاب أو بالســالمة والصــحة العامــة أو مــن جــرائم 
التزييف والتزوير أو القتل بأنواعه أو اإلجهاض أو االسـتدراج 
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أو الخطـــف أو اإلعتقـــال غيـــر المشـــروع أو الحرابـــة أو النهـــب 
 .ل المسروق أو اإلتالف الجنائى أو استالم الما

 
 إذا قدم  تقرير لوكالة  النيابة  أو المحكمة  بأن  شخصًا  ما (1) ـــــ118 سلطة إصـدار

يحتمل أن يرتكب ما يخـل بالسـالم العـام أو الطمأنينـة العامـة   .األوامر الوقائية 
 .فيجوز لها أن تصدر أمر تكليف بالحضور لذلك الشخص 

لنيابـة أو المحكمـة عنـد إحضـار الشـخص أمامهـا على وكالـة ا (2)
 .أن تستجوبه فورًا وأن تجرى أى تحريات تراها الزمة 

إذا تبــين مــن التحــرى أن مــن األرجــح للمحافظــة علــى الســالم  (3)
العــام والطمأنينــة العامــة أن يوقــع الشــخص تعهــدًا بضــمانة أو 

 .كبكفالة أوبدون ذلك فعلى وكالة النيابة أن تصدر أمرًا بذل
أو ( 1)يجــــوز للمحكمــــة إذا قـــــدم إليهــــا تقريـــــر بموجــــب البنـــــد  (4)

رفعت إليها وكالة النيابـة األمـر بعـد التحـرى   أن تصـدر أمـرًا 
بـــالقبض علـــى الشـــخص المعنـــى وحبســـه   أو بوضـــعه تحـــت 
ـــة أو  مراقبـــة الشـــرطة   أو بـــأن يوقـــع تعهـــدًا بضـــمانة أو بكفال

 .بدون ذلك 
 

 ال يجوز أن تزيد مدة التعهد أومراقبة الشرطة المقررة على (1) ــــ119 مدة التعهد ومراقبة
 عن  سنة  واحدة    118أى شخص بموجب أحكام  المادة       .الشرطة والحبس 

فإذا كان الشخص قد سبقت إدانته فى أكثر من جريمـة واحـدة 
  فـــال يجـــوز أن تجـــاوز المـــدة ســـنتين اثنتـــين   علـــى أن يبـــدأ 

صــدور األمــر أو فــى أى وقــت الحــق ســريان المــدة مــن تــاريخ 
 .تحدده وكالة النيابة أو المحكمة ألسباب كافية 

ال يجـــــوز أن تزيـــــد مـــــدة الحـــــبس المقـــــررة علـــــى أى شـــــخص  (2)
 .على ثالثة أيام ( 4)118بموجب أحكام المادة 
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 يجوز للمحكمة أن تطلب من أى  شخص  أدين  فى  جريمة  تخـل ــــ121 .التعهد عند اإلدانة
الم العــام أو الطمأنينــة العامــة   أن يوقــع تعهــدًا بضــمانة أو بــدونها بالســ

للمحافظة على السالم العام   وأن يكون حسن السيرة والسلوك ألى مدة 
ال تجـاوز ثـالث سـنوات   كمــا يجـوز لهـا أن تضــع ذلـك الشـخص تحــت 
مراقبة الشرطة   باإلضافة إلى التعهـد المـذكور أو بـداًل عنـه   علـى أن 

 .لك التدابير بعد تنفيذ العقوبة المقررة   إن وجدت تسرى ت
 

    121و   118إذا أخل الشخص بتعهده بموجب  أى من المادتين   ــــ121 .اإلخالل بالتعهد 
فيجوز للمحكمة أن تأمر بحبسه لمدة ال تجاوز شـهرًا كمـا يجـوز لهـا أن 

  (38).تأمر بمصادرة مبلغ الضمانة 
 

 يخضع الشخص الموضوع تحت  مراقبة  الشرطة  ألى  من  القيود ــــ122 .مراقبة الشرطة 
  (39): اآلتية    حسبما تأمر به المحكمة 

اإلقامــة فــى حــدود أى مدينــة أو منطقــة يختارهــا تــرى الســلطة  (أ) 
التـــى أصـــدرت القيـــد أن تنفيـــذ المراقبـــة فيهـــا ميســـور   ويجـــوز 

نــاًء علــى إســتبدال المدينــة أو المنطقــة بــأمر مــن تلــك الســلطة ب
رغبة الشخص المراقـب أو بموافقـة شـرطة الجنايـات العامـة أو 

 الجهة التى يريد االنتقال إليها  
عدم الخروج من حدود المدينة أو المنطقة التى يقيم فيها دون  (ب)

 إذن مكتوب من الضابط المسئول بتلك المدينة أو المنطقة  
و المكــــان إخطــــار الضــــابط المســــئول فــــى أى وقــــت بــــالمنزل أ (ج )

 الذى يسكن فيه  
تقـــديم نفســـه إلـــى أقـــرب نقطـــة شـــرطة كلمـــا طلبـــت منـــه ذلـــك  (د )

 .سلطات شرطة الجنايات العامة 
 

                                                 
(38)

 . 1974لسنة  41قانون رقم    
(39)

 . 2112لسنة  8قانون رقم     
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 يجوز استئناف األوامر الصادرة بموجب  أحكام  هذا  الفرع  بطرق ــــ123 إستئناف األوامـر
 .االستئناف المبينة فى هذا القانون     الصادرة بموجب

 . لفرعأحكام هذا ا
 

 الفرع الثانى
 منع الجرائم المتعلقة بالطمأنينة العامة

 يجوز ألى ضابط مسئول أو وكيل نيابة أن  يأمر  أى  تجمهر  غير ــــ124 سلطة األمــر
مشــــروع أو أى تجمهــــر يحتمــــل أن يرتكــــب جريمــــة الشــــغب أو جريمــــة   .بتفريق التجمهر

ــــك اإلخــــالل بالســــالم والطمأنينــــة العامــــة   أن يتفــــرق  ــــى أفــــراد ذل   وعل
 (41).التجمهر عندئذ التفرق 

 
 عند  صدور 124إذا لم يتفرق التجمهر المذكور فى المادة  (1) ــــ125 استعمــال القـوة

 األمر   أو تصرف بطريقة مخالفة لرمر    فيجوز للضابط     الضرورية فى تفريق
ـــوة المســـئول أن يـــأمر بتفريـــق ذلـــك التجمهـــر باســـتعمال أ .التجمهر  قـــل ق

ـــق  ضـــرورية   علـــى أال يلجـــأ الســـتعمال الســـالح النـــارى بتفري
 .التجمهر إال بإذن من وكيل النيابة 

يجــوز للضــابط المســئول أو لوكيــل النيابــة أن يطلــب مســاعدة  (2)
 .أى شخص ألغراض تفريق التجمهر 

يجــوز لشــرطة الجنايــات العامــة إلقــاء القــبض علــى مــن شــارك  (3)
  (41).فى التجمهر المذكور 

ال يبــــيح حــــق اســــتعمال القــــوة فــــى هــــذه المــــادة تعمــــد تســــبيب   (4)
 .الموت 

 
 
 

                                                 
 . 2119لسنة  17قانون رقم     (41)

(41)
 . 2112لسنة  8قانون رقم     
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 إذا قدر أعلى وكيل نيابة أو فى حالة غيابه أعلى ضابط مسئول   ان ــــ126 .تدخل القوة العسكرية
ال يكفــــى لتفريــــق  125اســــتعمال القــــوة المنصــــوص عليهــــا فــــى المــــادة 
ضـــابط أو ضـــابط صـــف التجمهـــر   فيجـــوز لـــه أن يطلـــب مســـاعدة أى 

على رأس أية قوة مسلحة لتفريق التجمهر بالقوة المسلحة إلعـادة النظـام 
 .والحفاظ على السالم العام 

   
معتمد فى حدود دائرة اختصاصه وبالتنسيق مـــــــــــــــــــع / يجوز ألى والأ  ــــ127 تنظيم المواكب
صدر أمــــــــرًا بحظــــــــر أو تقييد أووكيل النيابة أوالقاضى المختص أن ي  .والتجمعات 

 تنظيم أى اجتماع أو تجمهر أو موكب فى الطرق أو األماكن العامـــة    
 (42). مما يحتمل أن يؤدى إلى اإلخالل بالسالم والطمأنينة العامة    
 

 ة     فيجـــوز إذا حدث شغب أو إخالل  بالسالم  العام  فى  أى  منطق ــــ128 .إغالق األماكن العامة
ــــل النيابــــة أن يصــــدر أمــــرًا موقوتــــًا بــــإغالق  للضــــابط المســــئول أو لوكي
ــــى يرتادهــــا الجمهــــور فــــى تلــــك  ــــاهى واألمــــاكن العامــــة األخــــرى الت المق

 .المنطقة 
 

 يجوز للوالى أو المعتمد متى ثبت له بعد إجراء  التحرى  الالزم  أن ــــ129 إخالء المحال
غالقها  حــــل يــــدار للتعامــــل فــــى الخمــــر أو المخــــدرات أو المــــواد أى منــــزل أو م  .وا 

ــــأمر  ــــدعارة   أن ي ــــة أو للعــــب الميســــر أو ال ــــى القــــوى العقلي المــــؤثرة عل
غالقه لمدة ال تزيد على سنة واحدة   (43).بإخالئه وا 

 
يكــون للضــابط المســئول فــى حالــة غيــاب وكيــل النيابــة والقاضــى ســلطة  ـــأـ129 سلطة استخدام
 األمر باستخدام السالح  النارى  أو أى  قوة  أخرى  فـى  حــــــــــــــــــــــــــاالت  (44). السالح النارى

                                                 
(42)

القوانين المتأثرة بإنفصال "  قانون التعديالت المتنوعة  2112لسنة  21قانون رقم  . 2119لسنة  17قانون رقم    
 . 2112جنوب السودان لسنة 

(43)
 . 1974لسنة  41قانون رقم    

(44)
 . 2112لسنة  8قانون رقم    
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المواجهــــات المســــلحة لمكافحــــة العصــــابات المســــلحة بقصــــد النهــــب أو 
ـــق  ـــة أو تفري الســـطو أو تهريـــب البضـــائع أو المخـــدرات والمـــؤثرات العقلي

اقتضــى الحـــال تجمهــر غيــر مشــروع اســتخدم فيـــه الســالح النــارى كلمــا 
 .ذلك بغرض ضبط الجناة أو منع وقوع أى جريمة 

 
 

 الفرع الثالث
 إذا بلغ وكيل النيابة أن  أى  أفعال  قد  تشكل  جريمة  من (1) ــــــ131 .منع اإلزعاج العام

الجــرائم المتعلقــة بالســالم والصــحة العامــة ترتكــب   فيجــوز لــه 
فــى ميعــاد أن يصــدر أمــرًا يطلــب فيــه مــن الشــخص المعنــى   

محدد   أن يوقف ارتكاب تلك األفعال أو أن يصلح آثارها أو 
 .يزيلها بالطريقة المبينة فى األمر 

يــتم إعـــالن األمـــر المــذكور إلـــى الشـــخص الــذى صـــدر ضـــده  (2)
 .بطرق اإلعالن المنصوص عليها فى هذا القانون 

إذا لـــم ينفـــذ الشـــخص المعنـــى األمـــر فـــى الحـــال أو لـــم يتيســـر  (3)
الفـــورى   فيجـــوز لوكيـــل النيابـــة األعلـــى   فـــى حالــــة  إعالنـــه

الخطـــر الـــداهم أو الضـــرر علـــى الجمهـــور   أن يـــأمر باتخـــاذ 
ــة الخطــر أو منــع الضــرر    الوســائل التــى يراهــا مالئمــة إلزال
علــى أن يكــون الشــخص المعنــى ملزمــًا بســداد أى مصــروفات 

 .الزمة 
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 الباب الخامس
 المحاكمة

 الفصل األول
 امةأحكام ع

 ال يجوز للقاضى أن يتولى المحاكمة فى أى دعوى  جنائية (1) ــــ131 تنحى القاضى عن
يكون قد تحرى فيها من قبل أو يكون هو طرفـًا فيهـا أو تكـون   .تولى المحاكمة 

 .له فيها مصلحة خاصة 
ال يجــوز للقاضــى الــذى أصــدر الحكــم االشــتراك فــى نظــر أى  (2)

 .لحكم طعن أو تأييد أو فحص لذلك ا
 

 ة سبق أنـــــــال يجوز العود لمحاكمة أى شخص عن أى جريم (1) ــــ132 عدم جواز العود
 ـة ـــــــــــام  محكمـــــــــــــــــم نهـائى بالبراءة أو االدانة أمـــــــــناله فيها حك   للمحاكمة بعد البراءة

    (45).مختصة     .أو اإلدانة 
خص عـــن النتـــائ  المترتبـــة علـــى فعلـــه يجـــوز محاكمـــة أى شـــ (2)

والتى لم تكن معلومة للمحكمة عنـد محاكمـة سـابقة إذا شـكلت 
تلك النتائ  جريمة أخرى مستقلة عن الجريمة التـى حـوكم مـن 

 .أجلها 
يجــوز الــدفع بــالحكم النهــائى فــى ذات الجريمــة فــى أى مرحلــة  (3)

 مــن مراحــل الــدعوى الجنائيــة ويجــب اإلفــراج عــن المــتهم متــى
 .ثبت ذلك 

 
 تجرى المحاكمات بصورة علنية ويجوز للجمهور حضورها     على ـــــ133 .علنية الجلسات 

أنه يجوز للمحكمة حسب تقديرها أن تأمر فى أى مرحلـة مـن المحاكمـة 
منــع الجمهــور بصــفة عامــة أو أى شــخص مــن الحضــور أو البقــاء فــى 

 .نظامها الجلسة متى اقتضت ذلك طبيعة إجراءات المحاكمة أو 

                                                 
 . 1974لسنة  41قانون رقم    (45)
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 يحاكم المتهم حضوريًا   وال تجوز محاكمته غيابيًا  إال  فى (1) ـــــ134 .المحاكمة الغيابية 

 :الحاالت اآلتية   إذا      
 كان متهمًا بأى من الجرائم الموجهة ضد الدولة   (أ)       

قررت المحكمة اعفـاءه مـن الحضـور بشـرط أن يقـر  (ب)
ر عنـــــه محــــــام أو   كتابـــــة بأنــــــه مـــــذنب أو أن يحضــــــ

 وكيل  
قدرت المحكمة أن السـير فـى اإلجـراءات فـى غيـاب  (ج )

 .المتهم ال يلحق أى ضرر بقضية الدفاع 
ـــد  (2) ـــع الحـــاالت المنصـــوص عليهـــا فـــى البن يجـــب ( 1)فـــى جمي

اإلعـــــالن بالحضـــــور بالطريقـــــة المنصـــــوص عليهـــــا فـــــى هـــــذا 
 .القانون 

 
 .الحق فى أن يدافع عنه محام أو مترافع  يكون للمتهم (1) ـــــ135 حق المتهم فى أن
 يجوز للمحكمة أن تأذن ألى شخص أن يترافع أمامها إذا  (2)  يدافع عنه محام أو

 .رأته أهاًل لذلك     .مترافع 
إذا كــــان المــــتهم بجريمــــة يعاقــــب عليهــــا بالســــجن لمــــدة ســــبع  ( 3)

ســـنوات أو أكثـــر أو بـــالقطع أو باإلعـــدام وكـــان معســـرًا فعلـــى 
 اًء على طلب المتهم أن يعين من يدافع عنهوبن  العدل وزير 

  (46) .أو بعضها  كل النفقات  وتتحمل الدولة 
 

 تتولى اإلدعاء وكالة النيابة   أو شرطة الجنايات العامة فى (1) ــــ136 .تولى اإلدعاء 
حالــة غيــاب وكيــل النيابــة   أو أى شــخص تعينــه أو تــأذن لــه 

 (47).النيابة الجنائية 

                                                 
(46)

القوانين المتأثرة بإنفصال "  قانون التعديالت المتنوعة  2112لسنة  21قانون رقم .  2119لسنة  17قانون رقم    
 . 2112نوب السودان لسنة ج

(47)
 . 2112لسنة  8قانون رقم    
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يجـــوز للشـــخص الـــذى أرتكبـــت الجريمـــة فـــى حقـــه أو وليـــه أو  (2)

وكيله فى جرائم القصاص أو الجرائم التى تتعلـق بهـا مصـلحة 
خاصة أن يتولى االدعاء منفردًا بموافقة النيابة الجنائية أو أن 

 . يشارك فيه 
 

 ة ــــــــمتهم بلغإذا قدمت أقوال أو بينة أو أتخذ أى إجراء يهم ال (1) ــــ137 ترجمة األقــوال
 .ال يفهمها فيجب ترجمتها إلى ما يفهم    والبينات الى اللغة
 إذا رأت المحكمة أن المتهم عاجز عن فهم اإلجراءات لخلل  (2)  .التى يفهمها المتهم

فـــى حواســـه أو ألى ســـبب آخـــر   فيجـــوز لهـــا أن تـــأمر بمـــن 
يعينــــه علــــى فهــــم اإلجــــراءات أو أن تخاطبــــه بالطريقــــة التـــــى 

 .فهمها أمثاله ي
ـــرجم أو معـــين فعليهـــا أن  (3) إذا احتاجـــت المحكمـــة الســـتدعاء مت

.معينًا وأن تقـوم بـدفع أى مصـاريف لـذلك تستدعى مترجمًا أو
   

دارتها دارتها  منوطان  بالقاضى  وله  أن  (1)  ــــ138 ضبط الجلسة وا   ضبط جلسة المحكمة وا 
ل بنظامهـا وأن يتخـذ أى إجـراء يخرج من قاعة الجلسة من يخ  .ومعاقبة المسئ 

 .قانونى لذلك 
ـــر جريمـــة وفـــق أحكـــام  (2) إذا ارتكـــب شـــخص أى فعـــل ممـــا يعتب

  أثنــاء انعقــاد  1991مــن القــانون الجنــائى لســنة  116المــادة 
الجلسة فيجوز للمحكمة التى أرتكبت الجريمة أمامها محاكمته 

 .بالغرامة أو إحالته لمحكمة أخرى 
بإدانـة الجــانى ( 2)بنـاًء علــى أحكـام البنـد  إذا قضـت المحكمـة (3)

ومعاقبتــه   فيجــوز لهــا متــى أذعــن الجــانى لقــرار المحكمــة أو 
قــــدم اعتـــــذارًا مقبــــواًل لـــــديها     أن تصـــــدر أمــــرًا بـــــالعفو عنـــــه 

سقاط العقوبة   .وا 
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 الفصل الثانى
 سير المحاكمة

 :تيب اآلتى تتبع المحكمة إجراءات المحاكمة بالتر  (1) ــــ139 ترتيب إجراءات
التحقــق مــن البينــات األساســية حــول المــتهم والشــهود  (أ)                              .المحاكمة 

 والدعوى  
سماع خطبة االدعاء وأقوال المتحرى والشـاكى   إن  (ب)

 وجد   ومناقشتها  
 إجابة المتهم على االدعاء   (ج )      
 بينة االتهام ومناقشتها   (د )      
 استجواب المتهم   (هـ)      

تحريــــــر التهمــــــة بصــــــياغة ورقــــــة اإلتهــــــام   ان رأت  (و )
 المحكمة ذلك  

 مخاطبة المتهم بالتهمة ورده عليها   (ز )      
 سماع بينة الدفاع   إن وجدت   ومناقشتها   (ح )      
 أى إجراءات فى البينة تتخذها المحكمة   (ط )      

ـــة   إن وجـــدت   لصـــاحب قبـــول المرافعـــات الخ (ى) تامي
 الحق الخاص ثم  االدعاء ثم الدفاع  

 تالوة القرار باإلدانة أو البراءة   (ك )      
 سماع األسباب المخففة أو المشددة للعقوبة   (ل)      
 .األوامر النهائية فى الحكم  (م )      

إذا أقر المتهم عند إجابته علـى اإلدعـاء   يجـوز للمحكمـة أن  (2)
 .تحرر التهمة دون سماع بينة اإلتهام 

إذا أنكـــر المـــتهم أو رأت المحكمـــة رغـــم إقـــراره أن مـــن األوفـــق  (3)
ـــة  ـــة االتهـــام والســـير فـــى بقي ســـماع البينـــة فعليهـــا اســـتدعاء بين

 .اإلجراءات 
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 يجوز للمحكمة أن تقدم أو تؤخر أو تعيد أيًا من  إجراءات  المحاكمة  ــــ141 سلطة المحكمة فى

 .فى أى مرحلة إذا قدرت أن ذلك الزم لتحقيق العدالة   .تيب اإلجراءات تر 
 

 إذا تبين للمحكمة بعد سماع بينة االتهام  واستجواب  المتهم (1) ــــ141 شطب الدعوى الجنائية
أن البينة ال تؤدى إلى إدانته   فعليهـا أن تصـدر أمـرًا بشـطب  . أثناء المحاكمة 

عـــن المـــتهم   فـــإذا تعلـــق بالـــدعوى  الـــدعوى الجنائيـــة واإلفـــراج
الجنائيـــة حـــق مـــالى للغيـــر فعلـــى المحكمـــة قبـــل اإلفـــراج عـــن 

مـن هــذا  214المـتهم أن تمــارس سـلطاتها المدنيــة وفـق المــادة 
 .القانون 

إذا كانــــت الــــدعوى الجنائيــــة قــــد اتخــــذت بنــــاًء علــــى شــــكوى    (2)
ويجـــوز فيهـــا التنـــازل الخـــاص   وتغيـــب الشـــاكى فـــى أى يـــوم 

لســـماعها رغـــم علمـــه بـــذلك   فيجـــوز للمحكمـــة حســـب محـــدد 
 .تقديرها أن تشطب الدعوى الجنائية وأن تفرج عن المتهم 

 
 إذا تبين للمحكمة بعد صياغة ورقة االتهام فى دعوى جنائية  أن  من  ــــ142 إحالة الدعوى الجنائية

ـــــــى لســـــــبب عـــــــد  .إلى محكمة أعلى  م الواجـــــــب أو المناســـــــب ســـــــماعها أمـــــــام محكمـــــــة أعل
االختصاص أو لتوقيع عقوبـة تجـاوز سـلطاتها أو ألن التعـويض المقـدر 
يجاوز سلطة المحكمـة المدنيـة الموازيـة   فعلـى المحكمـة إحالـة الـدعوى 

 .الجنائية الى محكمة أعلى مختصة 
 

 إذا تبين للمحكمة بعد سماع بينة االتهام واستجواب المتهم     أو  فى ـــــ143 .تحرير التهمة 
لـة أســبق  أن هنـاك أساســًا التهامـه بجريمــة تخـتص بمحاكمتهــا  أى مرح

 .فلها أن تحرر التهمة بصياغة ورقة االتهام بالجريمة المنسوبة للمتهم
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 ب ـــــ  على المحكمة أن تخاط  143مع مراعاة أحكام المادة   (1) ـــــ144  .رد المتهم 
ا إذا كـان المتهم بالتهمة بتالوتها عليه وشرحها لـه وسـؤاله عمـ

 .مذنبًا أم بريئًا 
إذا كــان رد المــتهم أنــه مــذنب فعلــى المحكمــة أن تــدون إقــراره  (2) 

 .بالذنب ويجوز لها أن تقرر إدانته بناء على ذلك اإلقرار 
إذا كــان رد المــتهم أنــه مــذنب فــى جريمــة عقوبتهــا اإلعــدام أو  (3)

 :القطع أو الجلد بأكثر من أربعين جلدة فعلى المحكمة أن 
 تستمع إلى أى بينة أخرى يقدمها اإلدعاء   (أ)       

تنبــه المــتهم إلــى خطــورة إقــراره إذا كــان اإلقــرار هــو  (ب)
 البينة الوحيدة ضده  

 .تؤجل قرار اإلدانة لمدة ال تجاوز شهرًا واحدًا  (ج )      
( ج)علـى المحكمــة عنـد انعقــاد المحاكمـة بموجــب أحكـام الفقــرة (4)

تعيـد مخاطبـة المـتهم بالتهمـة وأن تســمع رده  أن( 3)مـن البنـد 
مــرة أخــرى   فــإذا كــان رده أنــه مــذنب فعليهــا أن تصــدر قــرارًا 

 .باإلدانة 
إذا كان رد المتهم أنه غير مذنب أو سـكت عـن الـرد   فيجـب  (5)

ــــدحض   أن يطلــــب منــــه تقــــديم دفاعــــه ومــــا لديــــه مــــن بينــــات ل
ديم قائمــــة التهمـــة   وعلــــى المـــتهم أو ممثــــل الــــدفاع عندئـــذ تقــــ

 .بالشهود وسائر البينات التى يريد تقديمها 
 

 الفصل الثالث
 إجراءات االتهام

 من  أجل  تحرير  التهمة  وصياغة  ورقة  االتهام  يتحقق (1) ــــ145 .ورقة اإلتهام 
القاضـــى مـــن اســـتيفاء كـــل المكونـــات والشـــروط التـــى يتطلبهـــا 

 .القانون 
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يمـــة المنســـوبة للمـــتهم وذلـــك يجـــب أن تبـــين ورقـــة االتهـــام الجر  (2)
بذكر عناصرها الجوهرية واسمها والمادة أو الحكم فى القـانون 

 .الذى يدعى أن الجريمة قد أرتكبت بالمخالفة له 
إذا اتضح مـن طبيعـة الـدعوى الجنائيـة أن التفاصـيل المـذكورة  (3)

ال تكفــى إلحاطــة المــتهم علمــًا بمــا هــو منســوب ( 2)فــى البنــد 
فيجـــب أن تحتـــوى ورقـــة االتهـــام كـــذلك علـــى إليـــه مـــن التهمـــة 

التفاصيل الخاصة بالكيفية التـى ارتكبـت بهـا الجريمـة المـدعى 
بها وبوقتها ومكانها واألداة المستخدمة فيها والشخص المجنى 

  .عليه 
          

  يجوز للمحكمة   إذا قدرت أن التهمة التى وجهها االدعاء مقنعة   أن ــــ146 التجاوز عن ورقة  
تتجـاوز عـن صـياغة ورقـة االتهـام وتخاطـب المـتهم مباشـرة بالتهمـة للـرد  .االتهام 

 .عليها 
 

 ة   أنـــــــيجوز للمحكمة   متى رأت ذلك مناسبًا أثناء المحاكم (1) ـــــ147 .تعديل ورقة االتهام
تعدل ورقة االتهام باإلضـافة أو الحـذف أو أن تعيـد صـياغتها 

 .من جديد 
كمــة أن تتلــو ورقــة االتهــام المعدلــة أو الجديــدة علــى علــى المح (2)

 .المتهم وتأخذ رده عليها 
يجوز للمحكمة عند تعديل ورقة اإلتهام أو إعادة صياغتها أن  (3)

تـــأمر بمحاكمـــة جديـــدة أو تؤجـــل المحاكمـــة للمـــدة التـــى تراهـــا 
مناسبة   أو تستمر فـى المحاكمـة إذا لـم يكـن فـى ذلـك إلحـاق 

 .ء أو الدفاع ضرر بقضية اإلدعا
متى عدلت المحكمة ورقة اإلتهـام أو أعـادت صـياغتها فعليهـا  (4)

أن تســـمح لممثـــل االدعـــاء والمـــتهم باســـتدعاء أى شـــاهد ســـبق 
 .استجوابه إذا قدرت أن ذلك ضرورى لتحقيق العدالة 
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 تمتى أتهم شخص فى  جرائم  متعددة  ذات  صفة  واحدة  أو صفا ـــــ148 .الجرائم المتشابهة 
متشــابهة   فيجــوز اتهامــه ومحاكمتــه فــى محاكمــة واحــدة عــن أى عــدد 
منها   فإذا قـدرت المحكمـة أن المـتهم قـد يتعـذر عليـه الـدفاع عـن نفسـه 
بســـــبب ذلـــــك اإلجـــــراء   أو أن ذلـــــك قـــــد يـــــؤدى إلـــــى تـــــأخير إجـــــراءات 
المحاكمـــــة   فيجـــــوز لهـــــا أن تـــــأمر بمحاكمـــــة منفصـــــلة ألى مـــــن الـــــتهم 

 .المذكورة 
   

 إذا ارتكب أى شخص عدة أفعال مترابطة ترابطًا يجعلها تشكل أكثر ــــ149 .ل المترابطةاألفعا
من جريمة واحدة   فيجوز اتهامه بأى من تلك الجرائم ومحاكمتـه عليهـا 

 .جميعًا فى محاكمة واحدة 
 

 إذا كانت وقائع فعل واحد أو أفعال متصلة من طبيعة تدعو الى الشك ــــ151 الشك فى تعيين
فى تعيين الجريمـة التـى قـد تشـكلها تلـك الوقـائع مـن بـين جـرائم مختلفـة   .لجريمة ا

فيجـوز أن توجـه للشـخص تهمـة ارتكــاب جميـع تلـك الجـرائم أو أى منهــا 
ومحاكمته عليها معًا   كما يجوز اتهامه على وجه التبـادل بارتكـاب أى 

   .منها 
 

  151ادة  ــــــالحالة  المذكورة  فى  الم إذا  اتهم  شخص  فى  (1) ـــــ151 اإلدانة فى غير
 ب ــــــــبارتكاب جريمة  معينة  ثم  ظهر  من  األدلة  أنه  إرتك    الجريمة المتهم

جريمة مختلفة كان يمكـن إتهامـه بهـا طبقـًا ألحكـام تلـك المـادة  .بها 
فتجوز إدانته عن الجريمة التى ظهـر أنـه إرتكبهـا وان لـم يكـن 

 .قد أتهم بها 
إذا أتهـــم شـــخص بارتكـــاب أى جريمـــة فتجـــوز إدانتـــه بالشـــروع  (2)

فى ارتكـاب تلـك الجريمـة وان لـم يكـن قـد اتهـم بالشـروع إتهامـًا 
 .منفصاًل 
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إذا خوطــــب المــــتهم بجريمــــة أكبــــر فتجــــوز إدانتــــه فــــى جريمــــة  (3)
ن  أصــغر إذا أدت ذات الوقــائع إلــى إثبــات التهمــة األصــغر وا 

 .لم يكن قد خوطب بها 
 

 :يجوز أن يتهم ويحاكم معًا األشخاص المتهمون بارتكاب  (1) ـــــ152 اص الذيناألشخ
 جريمة واحدة أو أكثر باالشتراك الجنائى   (أ)    .يجوز اتهامهم معاً 

جريمــــة واحــــدة أو جــــرائم متعــــددة إذا وقعــــت نتيجــــة  (ب)
 شغب أو اشتباك أو أى أحداث مترابطة  

 .جرائم جريمة وما يتفرع عنها من  (ج )    
 

يجوز للمحكمة فى أى مرحلة أن تـأمر   مـع ذكـر األسـباب    (2)
بوقـــف إجـــراءات المحاكمـــة المشـــتركة للمتهمـــين ومحاكمـــة أى 

 .منهم محاكمة منفصلة 
 

 الفصل الرابع
 إجراءات أخذ البينات

 على المحكمة أن تكلف أى شاهد يطلبه  االدعاء  أو الدفاع  (1) ـــــ153 سلطـة تكليف
 بالحضور واإلدالء بالشهادة   إال إذا رأت  ألسباب  تدونها    د بالحضورالشهو 

 .أن الطلب قصد به الكيد أو التأخير أو تعويق سير العدالة    .واإلدالء بالشهادة 
يجوز للمحكمة   من تلقاء نفسها أو بطلـب مـن االدعـاء أو الـدفاع  (2)

ى أن   أن تكلف بالحضور فى أى وقت قبل النطق بالحكم من تـر 
شهادته جوهرية للفصل فى الدعوى الجنائية ولو لم يكـن فـى قائمـة 

 .الشهود   وأن تعيد استجواب أى شاهد إذا رأت ذلك الزمًا 
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 يجوز للمحكمة   من تلقاء نفسها أو بناًء على رغبة المشهود ضده   ـــــ154 تحليف الشاهد
ل الحـق كلـه وال شـئ أن تطلب من أى شـاهد أن يحلـف اليمـين علـى قـو  .اليمين 

سواه   ويجوز تغليظ اليمين بأن يضع الشاهد   على طهارة   يده على 
المصـــحف الشـــريف أو علـــى الكتـــاب المقـــدس   بحســـب الحـــال   كمـــا 

 .يجوز تغليظها بالصيغة أو بالوقت أو المكان   حسبما ترى المحكمة 
 

 .أو مناقشته  يجوز للمحكمة استجواب أى شاهد  (1) ــــ155 .مناقشة الشهود 
يجـوز لكــل طـرف فــى الـدعوى الجنائيــة مناقشـة شــهود الطــرف  (2)

اآلخــــــــر   فــــــــإذا فعــــــــل ذلــــــــك فيجــــــــوز للطــــــــرف األول إعــــــــادة  
 .إستجوابهم 

 
 على المحكمة أن تمنع  توجيه  أى  أسئلة  للشهود  ليست  لها  صلة  ــــ156 .حماية الشهود 

التعليقات التى تخيفهم أو بالدعوى الجنائية   وأن تحميهم من العبارات و 
تــؤذيهم   وأن تمنــع األســئلة ذات الطبيعــة الفاضــحة أو المؤذيــة للشــعور 

 .إال إذا كانت تنصب على وقائع جوهرية متعلقة بالدعوى 
 

 تؤخذ الشهادة فى حضور ممثلى  اإلدعاء  والدفاع    وفى  (1) ــــ157 سماع الشهادة
 (48).هذا القانون على خالف ذلك حضور المتهم إال إذا نص    .وتدوينها 

 .تدون وقائع شهادة كل شاهد فى المحضر  (2)   
يحـــرر المحضــــر فــــى صــــورة ســـرد لوقــــائع الشــــهادة أو تــــدوين  (3)

 .لرسئلة واألجوبة بالنص الكامل 
علــى المحكمــة تــالوة شــهادة الشــاهد المدونــة فــى المحضــر إذا  (4)

  فـإذا اعتـرض  طلب ذلك المتهم أو الشاهد أو ممثل االدعـاء
أى منهم على مـاهو مـدون فيجـب تصـحيح المحضـر إن وجـد 

 .خطأ أو تدوين ملحوظة باالعتراض 
 

                                                 
(48)

 . 1974لسنة  41قانون رقم    
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 يجوز للقاضى أثناء المحاكمة أن يقوم بمعاينة المكان  الذى (1) ــــ158  .المعاينة 
أدعى إرتكـاب الجريمـة فيـه أو معاينـة أى مكـان آخـر إذا قـدر 

 .أن ذلك الزم الستكمال البينة 
تجـــرى المعاينـــة فـــى حضـــور المـــتهم والشـــهود الـــذين يـــرى القاضـــى  (2)

حضـــورهم   وتؤخــــذ أى أقــــوال أو إيضـــاحات يــــدلى بهــــا المــــتهم أو 
الشــــهود فــــى المكــــان المعــــاين   ويجــــوز لممثلــــى اإلدعــــاء والــــدفاع 

 .الحضور عند إجراء المعاينة 
 

 شاهد  بإحالةيجوز للمحكمة أن تستغنى عن  حضور  أى   (1) ــــ159  إحالة سماع
ســــماع شــــهادته إلــــى أى قــــاض آخــــر يقــــيم الشــــاهد فــــى دائــــرة  .الشهادة 

اختصاصــه     وذلــك إذا قــدرت المحكمــة أن حضــور الشــاهد  
 .ال يتيسر دون تأخير أو مشقة أو تكبد مصروفات باهظة 

ــــى  (2) يجــــوز للمحكمــــة التــــى تحيــــل ســــماع الشــــهادة أن ترســــل إل
لقـة بالمسـائل المطروحـة القاضى اآلخـر أى أسـئلة مكتوبـة متع

أمامهــا يقــدمها ممثــل االدعــاء أو الــدفاع أو تعــدها هــى لتوجــه 
 .إلى الشاهد 

يجــوز لممثــل االدعــاء والمــتهم ووكيلــه الحضــور أمــام القاضــى  (3)
 .اآلخر واستجواب الشاهد ومناقشته 

 
 كمة     أوإذا تعذر حضور شاهد موجود خارج السودان  أمام  المح ـــــ161 أخذ الشهادة خارج

المناسـب تكليفـه بالحضـور   رأت المحكمة ألسباب جوهرية أن من غيـر  .السودان 
فيجـوز لهــا بعـد ســماع ممثلـى االدعــاء والـدفاع أن تســتغنى عـن حضــور 
ذلـــك الشـــاهد وأن ترســـل بـــداًل عـــن ذلـــك أســـئلة مكتوبـــة ليجيـــب عليهـــا   

 .المحكمةوعلى الشاهد أن يجيب على األسئلة بالطريقة التى تأمر بها 
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  161و   159بعد تنفيذ اإلجراء الصادر بمقتضى  أحكام  المادتين   ـــــ161 إعادة محضر
يرسل أى محضر أو إقرار بشهادة الشاهد الذى اسـتجوب إلـى المحكمـة  .الشهادة 

وعليهــا أن تســمح لممثلــى اإلدعــاء والــدفاع بــاإلطالع عليــه   وأن تعتبــره 
 .راعاة أى اعتراض معقول جزءًا من محضر المحاكمة مع م

 
يجــــوز للمحكمــــة تكليــــف أى طبيــــب أو خبيــــر علمــــى أو فنــــى  (1) ـــــ162 شهادة الطبيب

 .أمامها شاهدًا متى رأت ذلك مناسبًا   بالحضور    .والخبير 
جــوز للمحكمــة فــى أى إجــراء أو دعــوى جنائيــة أن تأخــذ بينــة ي (2)

ليهــا أن أى تقريــر أو مســتند صــادر مــن طبيــب أو خبيــر   وع
تتلــو تلــك البينــة أمــام اإلدعــاء والــدفاع وأن تــدون أى اعتــراض 
ــــديرها اإلســــتغناء عــــن حضــــور  ــــق تق عليهــــا   ويجــــوز لهــــا وف
ـــم يطلـــب اإلدعـــاء أو الـــدفاع  ـــر أمامهـــا مـــا ل الطبيـــب أو الخبي

 .استدعاءه ألسباب تراها عادلة 
 

 القبض عليه  متعذر فيجوز  إذا ثبت للمحكمة أن المتهم قد اختفى وأن ــــ163 تدوين الشهادة
لهـــا أن تســـتوجب فـــى غيابـــه أى شـــهود اتهـــام وأن تـــدون شـــهاداتهم فـــى  .الختفاء المتهم 

المحضر   ويجوز تقديم تلك الشهادة بينة ضد المتهم عند القبض عليه 
ـــــــوفى الشـــــــاهد أو عجـــــــز عـــــــن أداء الشـــــــهادة أو تعـــــــذر حضـــــــوره    إذا ت

 .للمحكمة 
 

 إذا  كان  المتهم  بارتكاب  جريمة  مجهواًل     فيجوز  للقاضى  أن  ــــ164 تدوين الشهادة إذا
يســتوجب أى شــاهد يــدلى ببينــة عنهــا   ويجــوز قبــول تلــك الشــهادة بينــة  .كان المتهم مجهواًل 

ضــد أى شــخص يــتهم فيمــا بعــد بارتكــاب الجريمــة إذا تــوفى الشــاهد أو 
 .عجز عن أداء الشهادة أو تعذر حضوره للمحكمة 
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 يجوز للمحكمة  أن  تأمر بدفع  المصاريف  المعقولة  التى  يقتضيها ــــ165 .اريف الشهودمص
حضور الشاهد أمام المحكمة فى أى إجراء بمقتضى أحكام هذا القانون 

 (49).وذلك مع مراعاة أى قواعد يضعها رئيس القضاء 
 

 الفصل الخامس
 الحكم

 موعد بعد انتهاء السماع والمرافعات    يكون إصدار الحكم فى أنجز ــــ166 صورة صدور
ويكون النطق به فى جلسة علنية وفى حضور المتهم إال فـى المحاكمـة  .الحكم وموعده 

 .الغيابية 
 

 يشتمل  الحكم  على  التهمة  وقرار الفصل  فيها  وحيثياته (1) ــــ167 .مشتمالت الحكم 
قاضـى عنـد واألوامر النهائية   ويؤرخ الحكـم ويوقـع بإمضـاء ال

 .النطق به 
إذا كان الحكم باإلدانة فيجب أن تعين فيه الجريمة التى أديـن  (2)

فيهــا المــتهم والمــادة مــن القــانون التــى حــوكم بموجبهــا والعقوبــة 
 .المحكوم بها 

إذا كـــــان الحكـــــم باإلدانـــــة بـــــأكثر مـــــن جريمـــــة ووقعـــــت عنهـــــا  (3)
يــة عقوبــات بالســجن   فعلــى المحكمــة أن تبــين فــى الحكــم كيف

 .سريانها بالتطابق أو التتابع 
إذا كـــان الحكـــم بـــالبراءة فعلـــى المحكمـــة أن تـــذكر فيـــه التهمـــة  (4)

 .التى برئ منها المتهم وأن تأمر باإلفراج عنه 
مهمــــا كــــان الحكــــم فيجــــب أن يشــــتمل علــــى أى أوامــــر أخــــرى  (5)

 .الزمة إلنهاء الدعوى الجنائية 
     

 

                                                 
 . 2112القوانين المتأثرة بإنفصال جنوب السودان لسنة "  قانون التعديالت المتنوعة  2112لسنة  21قانون رقم    (49)
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 ن المتهم فى جريمة معاقب  عليها  باإلعدام  أو بالقصاص  أوإذا أدي ــــ168 ذكر أسباب الحكم
بالجلـد وقضـت المحكمـة علــى المـتهم بـأى عقوبــة بديلـة فعليهـا أن تــذكر   بعقوبة بديلة فى

 .فى الحكم األسباب التى من أجلها أصدرت تلك العقوبة   .جرائم معينة 
 

 فعلى  المحكمة  أن  توضح  فى  الحكم إذا حكم على المتهم باإلعدام  ــــ169 .الحكم باإلعدام 
 .كيفية اإلعدام المحكوم به 

 
 يجوز للمحكمة عند إصدار عقوبة   فى غير جرائم  الحدود  (1) ــــ171 الحكم بالسجن مع

والقصاص والجرائم المعاقب عليهـا باإلعـدام أو السـجن ألكثـر  .إيقاف التنفيذ 
ة واإلفراج عن من خمس سنوات   أن تأمر بوقف تنفيذ العقوب

المحكــوم عليــه لمــدة اختبــار تحــددها ال تتجــاوز خمــس ســنوات 
بالشـــروط التـــى تقـــدر أنهــــا مناســـبة لحســـن الســـيرة والســــلوك   
وذلــــك مراعــــاة لســــن المحكــــوم عليــــه وخلقــــه وســــوابقه وطبيعــــة 

 .الجريمة وظروفها 
فى حالة إخالل المحكوم عليه بالشـروط أثنـاء مـدة اإلختبـار    (2)

 .ة بالقبض عليه وتنفيذ العقوبة المحكوم بها عليهتأمرالمحكم
 

 فىإذا صدر الحكم  باإلدانة  وكان الحكم مما يجوز استئنافه     فعلى  ــــ171 إبالغ المتهم بحقه
 المحكمة إبالغ المتهم وذوى الشأن بأن لهم حق االستئناف    وبالمدة  .االستئناف 

 .التى يجوز خاللها تقديم االستئناف     

 
 متى صدر الحكم موقعًا عليه   فال يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن ــــ172 عدم جواز الرجوع

 ترجع فيه بإعادة النظر أو التغيير   إال تصحيحًا لخطأ فى الكتابة  أو   .فى الحكم 
 .الحساب     
 

ــه     ــــ173 إعطاء المتهم صورة ذا رغــب   إذا طلــب المــتهم صــورة مــن الحكــم فيجــب أن تعطــى ل وا 
 .فى ترجمتها إلى لغته وكان ذلك ممكنًا فيجب أن يجاب طلبه    .من الحكم 
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 .ترفق نسخة الحكم األصلية بمحضر المحاكمة  ــــ174  إرفاق نسخة الحكم
 .بالمحضر 

 الفصل السادس
 المحاكمة اإليجازية

 :تجوز المحاكمة اإليجازية فى أى جريمة  ــــ175 الجرائم التى تجـوز
 معاقب على ارتكابها بالسجن أو بالجلد أو بالغرامة بما ال  (أ)   .محاكمة فيها إيجازياً ال

 يجاوز السلطة اإليجازية للمحكمة المعنية  
ــــــًا بســــــبب وضــــــوح بيناتهــــــا  (ب) ــــــرى المحكمــــــة محاكمتهــــــا إيجازي ت

 وبساطتها  
تم فيها صلح أو عفو   ما عدا الجرائم المعاقب على إرتكابها  (ج )

 .ام باإلعد
 

ـــع اإلجـــراءات  (1) ــــ176  اإلجــراءات فى ـــة أن تتب علـــى المحكمـــة فـــى المحاكمـــة اإليجازي
 :اآلتية    .المحاكمة اإليجازية

 سماع أقوال المدعى والشاكى   (أ)     
 سماع رد المتهم   (ب)    
 سماع أقوال شهود االدعاء والدفاع   (ج )    

اءة مـــع بيـــان مـــوجز إصـــدار القـــرار باإلدانـــة أو البـــر  (د )
 بحيثياته  

 .إصدار األوامر النهائية فى الحكم  (هـ)    
تراعى المحكمة إجراءات المحاكمة المنصوص عليها فى هذا  (2)

 .القانون بوجه ال يخل بالطبيعة اإليجازية للمحاكمة 
 

 رير التهمة  ولكن ال تتطلب المحاكمة اإليجازية  تدوين البينة  وال تح ـــــ177 البيانات المدونة فى
 :على المحكمة تدوين البيانات اآلتية على األنموذج المعد لذلك   .المحاكمة اإليجازية 

 الرقم المسلسل   (أ)    
 اسم المتهم وجنسيته ومحل إقامته ومهنته وسنه   (ب)   
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اســـــم الشـــــاكى   إن وجـــــد   وجنســـــيته ومحـــــل إقامتـــــه ومهنتـــــه   (ج )
 وسنه  

الشـــكوى وقيمـــة المـــال الـــذى ارتكبـــت بشـــأنه  الجريمـــة موضـــوع (د )
 الجريمة  

 تاريخ ارتكاب الجريمة ومكانها وتاريخ القبض   (هـ)   
 تاريخ فتح الدعوى الجنائية   (و )   
 خالصة أقوال المدعى والشاكى ورد المتهم   (ز )   

أســـــماء شـــــهود االتهـــــام وشـــــهود الـــــدفاع وملخـــــص أقـــــوال كـــــل (    ح )
 (51)منهم 

 القرار مع بيان موجز بحيثياته   (ط )   
 أى أمر نهائى فى الحكم   (ى)   
 التاريخ الذى انتهت فيه اإلجراءات   (ك )   
 .اسم القاضى ومحكمته وتوقيعه  (ل)   
 

 إذا تبين أثناء المحاكمة اإليجازية أن  الجريمة  موضوع  البالغ  من ــــ178 ـراءاتـاإلج إحالة 
 الجرائم التى ال تجوز المحاكمة فيها إيجازيًا أو أن العقوبة  اإليجازية  اإليجازية إلى إجراءات

لـن تكــون مناسـبة   فعلــى القاضــى أن يحيـل الــدعوى الجنائيـة إلــى جهــة   .غير إيجازية 
االختصــاص أو يســير فــى المحاكمــة بطريقــة غيــر إيجازيــة إن كــان هــو 

 .مختصًا 
 

 
 
 
 
 

                                                 
(51)

 . 1974لسنة  41قانون رقم    
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 الفصل السابع
 نفيذطرق الطعن والتأييد والت

 الفرع األول
 االستئناف والتأييد والنقض والفحص

 :يجوز استئناف التدابير القضائية اآلتية  ــــ179 التدابير القضائية
 األحكام االبتدائية واألحكام  التى  لم  تستوف  كل  مراحل  (أ)   .التى يجوز استئنافها

 االستئناف  
أو مالــه   علــى األوامــر المقيــدة لحريــات المســتأنف فــى نفســه  (ب)

ــــى محضــــر منفصــــل ويرســــل  ــــدون كــــل أمــــر مســــتأنف ف أن ي
المحضر للمحكمـة المسـتأنف لـديها دون إيقـاف لسـير الـدعوى 

 الجنائية  
 .القرارات المتعلقة بمسائل االختصاص  (ج )   
 

 :تستأنف التدابير القضائية على الوجه اآلتى  ــــ181 . طرق االستئناف
ـــدابير المحكمـــة الجنا (أ)  ئيـــة الشـــعبية   أمـــام المحكمـــة الجنائيـــة ت

 (51)التى يحددها أمر تأسيسها أو الالئحة   حسب الحال  
تـــدابير المحكمـــة الجنائيـــة الثالثـــة والمحكمـــة الجنائيـــة الثانيـــة    (ب)

 أمام المحكمة الجنائية العامة ويكون حكمها نهائيًا  
ة العامـــة تـــدابير المحكمـــة الجنائيـــة األولـــى والمحكمـــة الجنائيـــ (ج )

الصــــادرة بصــــفة ابتدائيــــة   أمــــام محكمــــة االســــتئناف ويكــــون 
 .حكمها نهائيًا 

 
 يرفع كل حكم باإلعدام أو بالقطع أو بالسجن المؤبد للمحكمة  القومية   ــــ181 .تأييد األحكام 

 .العليا متى صار نهائيًا   وذلك بقصد التأييد 
 

                                                 
(51)

 . 2114لسنة  7قانون رقم    
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ــا   بــالنظر فــى نقــض التــدابير القضــائية تخــتص المحكمــة  ــــ182.              النقض  القوميــة العلي
الصـــادرة مـــن محكمـــة االســـتئناف المختصـــة إذا كـــان التـــدبير القضـــائى 

المطعـــــون فيـــــه مبنيـــــًا علـــــى مخالفـــــة القـــــانون أو خطـــــأ فـــــى تطبيقـــــه أو    
 (52).تفسيره 

 
 مقدمًا من أحد  يشترط لقبول الطعن باالستئناف أو بالنقض   أن يكون ــــ183 .من له حق الطعن 

 .الخصوم أو من أى شخص ذى مصلحة 
 

 يرفع الطعن باالستئناف أو بالنقض فى مدة  ال تجاوز  خمسة  عشر  ــــ184 .ميعاد الطعن 
 .يومًا من تاريخ إعالن التدبير القضائى المطعون فيه 

 
 الستئناف  أويجوز للمحكمة  األعلى  عند  نظر التأييد  أو الطعن  با ــــ185 سلطة المحكمة

 :بالنقض أن تباشر أيًا من السلطات اآلتية     .األعلى 
 تأييد الحكم جميعًا   (أ)    

تأييــد قــرار اإلدانــة وتغييـــر العقوبــة بإســقاطها أو تخفيضـــها أو  (ب)
 االستعاضة عنها بأى عقوبة أخرى يخولها القانون  

جريمــة  تغييــر قــرار اإلدانــة فــى جريمــة إلــى قــرار باإلدانــة فــى (ج )
أخــرى كــان يمكــن إدانــة المــتهم بارتكابهــا بنــاًء علــى التهمــة أو 
البينــة   بشــرط أن تكــون الجريمــة األخــرى غيــر معاقــب علــى 

 إرتكابها بعقوبة أشد   وتغيير العقوبة تبعًا لذلك  
إعـادة الحكــم الـى محكمــة الموضـوع لمراجعتــه وفـق مــا يصــدر  (د )

موضــوع قبــول أى مــن توجيهــات   علــى أال يجــوز لمحكمــة ال
 بينة إضافية دون إذن المحكمة األعلى  

                                                 
(52)

 . 2112القوانين المتأثرة بإنفصال جنوب السودان لسنة "  قانون التعديالت المتنوعة  2112لسنة  21قانون رقم     
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بطـــال اإلجـــراءات المترتبـــة عليـــه   ويعـــد ذلـــك  (هـ) إلغـــاء الحكـــم وا 
ـــــة   إال إذا أمـــــرت المحكمـــــة األعلـــــى  شـــــطبًا للـــــدعوى الجنائي

 بإعادة المحاكمة  
 .إلغاء أى أمر فرعى أو تعديله  (و )   
 

 تصة  بالتأييد  أو باالستئناف  أو بالنقض     أن يجوز للمحكمة  المخ ــــ186 جواز إصدار
 تصدر أمرًا باإلفراج عن أى  شخص  يكون  محبوسًا  فى  الدعوى    .أمر وقتى 

الجنائية المعروضة أمامها بالتعهد أو بالكفالة   أو أن تصدر أى أوامر 
أخرى مناسـبة لحـين إصـدار قرارهـا النهـائى متـى رأت ذلـك عـاداًل   كمـا 

ها إصدار أمر وقتى بالقبض على من قضـت محكمـة الموضـوع يجوز ل
 .باإلفراج عنه 

 
 يجوز للمحكمة المختصة بالتأييد أو االستئناف أو النقض  أن  تستمع  ــــ187 سماع المتهم عند

إلى المتهم أو ممثل اإلدعاء أو الشاكى متى رأت ذلـك ضـروريًا   علـى  .االستئناف 
 .أن يتم ذلك فى حضور الخصوم 

 
يجوز للمحكمة القومية العليا   أو محكمة االسـتئناف   مـن تلقـاء نفسـها    ــــ188      .سلطة الفحص 

أو بنــاء علــى التمــاس   أن تطلــب وتفحــص محضــر أى دعــوى جنائيــة 
صدر فيها تدبير قضائى أمام أى محكمة فى دائرة اختصاصها   وذلك 

وأن تـأمر بمـا تـراه  بغرض التأكد مـن سـالمة اإلجـراءات وتحقيـق العدالـة
 (53).مناسبًا 

 
 يجوز لرئيس القضاء أن يشكل دائرة من خمسة قضاة من (1) ـــأـ188 (54).المراجعة 

المحكمة القومية العليا لمراجعة أى حكم صادر منهـا إذا تبـين 
لــه أن ذلــك الحكــم ربمــا انطــوى علــى مخالفــة ألحكــام الشــريعة 

                                                 
 . 2112القوانين المتأثرة بإنفصال جنوب السودان لسنة "  قانون التعديالت المتنوعة  2112لسنة  21قانون رقم    (53)

(54)
 . 1998لسنة  8قانون رقم     
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ــ ه أو تأويلــه ويصــدر اإلســالمية أو خطــأ فــى القــانون أو تطبيق
 .قرار الدائرة بأغلبية األعضاء 

تشكل دائرة المراجعة من قضاة أغلبيـتهم ممـن لـم يشـاركوا فـى  (2)
 .إصدار الحكم موضوع المراجعة 

ميعــاد المراجعــة ســتون يومــًا تســرى مــن اليــوم التــالى إلعـــالن  (3)
الحكم أو إبالغ طالب المراجعـة بـه إذا لـم يكـن حاضـرًا جلسـة 

 .الحكم 
 

 الفرع الثانى
 التنفيذ

 تنفذ أحكام الجلد والحدود والقصاص واإلعدام  بطريقة  علنية  بحيث  ــــ189 .علنية التنفيذ 
.  يشــهدها قاضــى محكمــة الموضــوع أو مــن يخلفــه وعــدد مــن الحضــور 

     
 تنفذ األحكام فى أسرع وقت  ممكن     وال يضار المحكوم (1) ــــ191 اإلسراع فى تنفيذ

 .عليه باالنتظار أو بإطالة أجل التنفيذ     .حكام األ
ينفــــذ الحكــــم فــــورًا رغــــم اســــتئنافه   فيمــــا عــــدا أحكــــام اإلعــــدام  (2)

 .والقصاص والحدود والجلد 
 

 ال ينفذ حكم اإلعدام إال بعد موافقة رئيس الجمهورية   فيما  (1) ــــ191 موافقة رئيس
 .ص عدا جرائم الحدود والقصا   الجمهورية على
 يجوز لرئيس الجمهورية متى  رفض  الموافقة  على  حكم (2)  (55).تنفيذ االعدام

 .اإلعدام أن يبدله بأى عقوبة أخرى يجيزها القانون     
 

 إذا حكم على شخص باإلعدام أو القطع   فعلى المحكمة أن (1) ــــ192 حبس المحكوم عليه
يؤيـــد الحكـــم مـــن قبـــل المحكمـــة  تصـــدر أمـــرًا بحبســـه إلـــى أن  .انتظارًا للتنفيذ 

القومية العليا   فإذا أيد الحكم أو عدل فعلى المحكمة القوميـة  
                                                 

(55)
 . 1974لسنة  41قانون رقم     
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العليــــا   أن تصــــدر األمــــر الــــالزم للتنفيــــذ بعــــد موافقــــة رئــــيس 
 (56).الجمهورية ان دعا الحال 

إذا حكــم علــى شــخص بالقصــاص فــى الجــراح أو بالغرامــة أو  (2)
حبســـه أو بـــاإلفراج عنـــه بالجلـــد   فيجـــوز للمحكمـــة أن تـــأمر ب

 .بالتعهد مع الضمانة أو الكفالة 
 

 إذا تبين لمدير السجن أن المحكوم عليه  باإلعدام  فى  غير (1) ــــ193 إيقاف تنفيذ عقوبة
 جرائم الحدود والقصاص قد بلغ السبعين من عمـــــــــــــــــــــــــــــــره قبل     اإلعدام على المسن
بالغ ذلك فورًا إلى رئيس   (57).والحبلى والمرضع  تنفيذ الحكم  فعليه إيقاف التنفيذ وا 

ـــا للنظـــر فـــى  ـــى المحكمـــة القوميـــة العلي القضـــاء   لعرضـــه عل
 .تبديل العقوبة 

 
إذا تبــين لمــدير الســجن قبــل تنفيــذ عقوبــة اإلعــدام أن المحكــوم  (2)

بـــالغ  عليهـــا حبلـــى أو مرضـــع   فعليـــه إيقـــاف تنفيـــذ العقوبـــة وا 
رئيس القضاء   إلرجاء التنفيذ إلى ما بعـد الـوالدة أو  ذلك إلى

 .إنقضاء عامين على الرضاعة إذا كان الجنين حيًا 
 

 يراعى فى تنفيذ األحكام الحدية  والقصاص  والجلد  الحالة (1) ــــ194 مراعاة الحالة الصحية
 ال الصحية للمحكوم عليه والوقت المناسب للتنفيذ     بحيث   .للمحكوم عليه 

 .يضار المحكوم عليه بأكثر مما هو مقصود من العقوبة      
يســـبق تنفيـــذ كـــل حكـــم بـــالقطع حـــدًا أو قصاصـــًا كشـــف طبـــى  (2)

علـــى المحكـــوم عليـــه بوســـاطة طبيـــب   ويـــتم التنفيـــذ بوســـاطة 

                                                 
(56)

"  قانون التعديالت المتنوعة  2112لسنة  21قانون رقم  . 2119لسنة  17  قانون رقم  1974لسنة  41قانون رقم   
 . 2112القوانين المتأثرة بإنفصال جنوب السودان لسنة 

القوانين المتأثرة بإنفصال "  ديالت المتنوعة قانون التع 2112لسنة  21قانون رقم  . 2119لسنة  17قانون رقم    (57)
 . 2112لسنة " جنوب السودان  
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شـخص مخــتص   ويظـل المقطــوع تحــت الرعايـة الطبيــة علــى 
 .نفقة الدولة حتى يبرأ 

بســـبب الحالـــة الصـــحية للمحكـــوم عليـــه  إذا تعـــذر تنفيـــذ الحكـــم (3)
فيجب رفع األمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التخاذ ما 

 .تراه مناسبًا 
 

 يعلن أولياء القتيل أو المجنى عليه   بالموعد  المحدد  لتنفيذ  (1) ــــ195 وقف تنفيذ الحكم
نفيـذ الحكم بالقصاص   فإذا طلبوا فـى أى وقـت قبـل إجـراء الت (58).بالقصاص 

 .إيقافه فعلى السلطة المختصة وقف تنفيذه 
يقـــدم الطلـــب بإيقـــاف التنفيـــذ شـــفاهة  أو كتابـــة إلـــى المحكمـــة  (2)

المختصة أو ضابط السجن المسئول   وفـى تلـك الحالـة علـى 
 .الضابط عرض الطلب على المحكمة المختصة 

 
 لى السجن المعين   فإذا يرسل المحكوم عليه بالسجن فورًا إ (1) ــــ196 تنفيذ عقوبة السجن

تعــذر ذلــك فــيحفظ فــى حراســة الشــرطة لحــين تســليمه لضــابط  .أو التغريب 
 .السجن المسئول 

ــــى وبعــــد  (2) يبــــدأ ســــريان عقوبــــة الســــجن بعــــد بــــدء تنفيــــذها الفعل
 .استيفاء أى عقوبة سجن استحقت فى محاكمة سالفة 

ـــذى تـــأمر بـــه المحكمـــة (3)    تنفـــذ عقوبـــة التغريـــب فـــى المكـــان ال
 .بضوابط المراقبة المنصوص عليها فى هذا القانون 

 
 :ينفذ الجلد وفق الشروط اآلتية   مع مراعاة أحكام هذا القانون  ــــ197 .تنفيذ الجلد 

يجلد الرجـل بصـفة عامـة قائمـًا بـال قيـد وال شـد   وتجلـد المـرأة  (أ) 
قاعـــدة   ويجـــرى التنفيـــذ فـــى الوقـــت والمكـــان اللـــذين تحـــددهما 

 مة  المحك

                                                 
(58)
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يكــون الجلــد دفعــة واحــدة معتــداًل  وســطًا   ال يشــق وال يكســر   (ب)
مفرقـــًا علـــى غيـــر الوجـــه والـــرأس والمواضـــع المهلكـــة   بســـوط 

 متوسط   ويجوز استعمال أى أداة مماثلة  
إذا تبين للقاضى أو من يخلفه   أثناء تنفيذ عقوبة الجلد   أن  (ج )

قى من العقوبة فعليـه حالة الجانى الصحية لم تعد تتحمل ما ب
 .إيقاف الجلد ورفع األمر للمحكمة المختصة 

 
 إذا حكم بغرامة أو بتعويض فعلى  المحكمة  التى  أصدرت (1) ــــ198 األمـر بتحصـيل

الحكــم أن تــأمر بطريقــة األداء   وعليهــا فــى حالــة عــدم األداء   .الغرامة أو التعويض
 :رق اآلتية أن تصدر أمرًا بتحصيل المبلغ بأى من الط

 االستيالء على أى مال منقول يملكه الجانى وبيعه  (   أ)     
 الحجز على أى دين مستحق للجانى واستيفائه  (   ب)    
 .الحجز على أى عقار مملوك للجانى وبيعه (  ج )    

يبلغ األمـر باالسـتيالء وبيـع المـال المنقـول الـى القاضـى الـذى  (2)
 .تصاصه يقع التنفيذ فى دائرة إخ

فــــى حالــــة التنفيــــذ بطريــــق الحجــــز علــــى الــــدين والعقــــار تتبــــع  (3)
المحكمـــة إجـــراءات التنفيـــذ المدنيـــة وتـــؤدى مصـــروفات التنفيـــذ 

 .من المبالغ المحصلة 
إذا تعـــــذر تحصـــــيل مبلـــــغ الغرامـــــة بـــــالطرق المتقدمـــــة فيجـــــوز  (4)

للمحكمــة أن تــأمر بتنفيــذ عقوبــة ســجن بديلــة أو بــاإلفراج عــن 
 .يه فى أى وقت بالتعهد أو بالكفالة المحكوم عل

إذا تعذر تحصيل التعويض بالطرق المتقدمة فيجـوز للمحكمـة  (5)
 .اتباع اإلجراءات المدنية فى ذلك 

 
 على المحكمة أن تتأكد من تنفيذ األحكام التى أصدرتها متى (1) ــــ199 .أمر تنفيذ األحكام

 .صارت نهائية      
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لمحكمــة التــى أصــدرت الحكــم أو مــن يصــدر أمــر التنفيــذ مــن ا (2)
أى قاض مخـتص   فـإذا تعـذر ذلـك أو خشـى مـن التـأخير أو 

 .المشقة فيجوز للمحكمة الجنائية العامة إصدار أمر التنفيذ 
 

 متى نفذ الحكم كاماًل فعلى  الموظف  الذى  باشر  تنفيذه  إعادة  أمر  ــــ211  إعادة األمر
الـى المحكمـة التـى أصـدرته   مـع بيـان الطريقـة التـى  التنفيذ بعد توقيعـه .بعد تنفيذه 

 .نفذ بها الحكم 
 
 

 الفصل الثامن
 أحكام متنوعة

 يجوز للمحكمة أن  تأمر بتأجيل  أى  محاكمة  أو إيقافها  ألى  سبب ــــ211 تأجيل المحاكمة
جـــوهرى   وعليهـــا فـــى تلـــك الحالـــة أن تـــدون الســـبب فـــى المحضـــر وأن  . أو إيقافها 

 .جديد حبس المتهم إن لزم تأمر بت
 

 إذا بدأ أثناء المحاكمة أن المتهم يعانى من عاهة  عقلية  تجعله  غير ــــ212 إيقاف المحاكمة بسبب
حالـة المـتهم إلـى   .العاهة العقلية  قادر على الدفاع عن نفسه   فعليهـا وقـف المحاكمـة وا 

المحاكمـة  الفحص الطبى   فإذا ثبتت عاهتـه العقليـة   فعليهـا أن تؤجـل
حتى يسترد المتهم صحته العقليـة وأن تـأمر بحفظـه وفـق أحكـام القـانون 

 . 1991الجنائى لسنة 
 يبدأ  القاضى  الذى  يخلف  قاضيًا  كان  يباشر  إجراءات (1) ــــ213 . خالفة القاضى

المحاكمــة  مـــن  حيـــث  انتهـــى  ســلفه     وال يجـــوز لـــه  بـــدء 
ــــــدونها فــــــى اإلجــــــراءات مــــــن أولهــــــا إال ألســــــباب  ضــــــرورية ي

 .المحضر 
إذا كانت المحكمة التى تباشر اإلجراءات مكونة من أكثر من  (2)

عضـــــو فـــــإن تبـــــديل أى مـــــن أعضـــــائها ال يبطـــــل اإلجـــــراءات 
 .السابقة 
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 عند ممارسة المحكمة لسلطاتها فى الحكم بالتعويض     ودون إخالل ــــ214 السلطة المدنية

 :اعى المحكمة اآلتى بأحكام الدية   تر     .للمحكمة 
ال يجوز لمضرور   أقـام دعـوى مدنيـة بـالتعويض عـن ضـرر  (أ) 

مترتب على الجريمـة   المطالبـة بـالتعويض عـن ذات الضـرر 
 أمام المحكمة ما لم يتنازل عن تلك الدعوى  

ــــــب  (ب) ــــــى طل ــــــاء نفســــــها أو بنــــــاًء عل علــــــى المحكمــــــة   مــــــن تلق
أن تضـــم المضــرور أو المــتهم أو أى شـــخص ذى مصــلحة   

ـــزام فـــى دعـــوى  ـــه الت ـــه مصـــلحة أو علي ـــدعوى أى شـــخص ل لل
 التعويض  

ــــات الضــــرر  (ج ) ــــة باثب ــــى المحكمــــة أن تســــمع البينــــات المتعلق عل
 المترتب على الفعل الجنائى وبتقدير التعويض  

ــــام دعــــوى التعــــويض   فيجــــب أن  (د ) إذا رأت المحكمــــة ســــببًا لقي
 المتهم  تشمل ورقة االتهام إدعاء بذلك وتسمع رد 

يجوز للمتهم أو أى شـخص ذى مصـلحة  فـى مرحلـة الـدفاع   (هـ)
تقديم البينات التى يراها ضرورية لدحض دعـوى التعـويض أو 

 تقديره  
ــالتعويض فيجــب أن يحــدد الحكــم  (و ) إذا قــررت المحكمــة الحكــم ب

مقــدار التعـــويض   ســـواء كـــان ذلـــك مســـتقاًل أو جـــزءًا مـــن أى 
     . غرامة تحكم بها المحكمة 

 
 :إذا كانت المحكمة مشكلة من أكثر من قاضأ  ــــ215 .تداول المحكمة 

يتـــداول أعضـــاء المحكمـــة فـــى المســـائل المطروحـــة للفصـــل    (أ) 
 ويؤخذ برأى األغلبية عند االختالف  

علــى كــل عضــو أن يــدلى برأيــه فــى كــل مســألة علــى أن يبــدأ  (ب)
 أدناهم درجة بابداء الرأى فالذى يليه  
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يـــدون كـــل رأى معـــارض مـــع حيثياتـــه فـــى المحضـــر وال يـــذكر  (ج )
 .ذلك فى الحكم 

 
 ال يكون الخطأ فى قبول البينة أو وجود عيب شكلى  فى  اإلجراءات ــــ216 عدم تأثير األخطاء
ســببًا فــى إلغــاء أى تــدبير قضــائى إذا كــان فــى جــوهره ســليمًا ولــم يترتــب  .والعيوب الشكلية 

 .الخصوم عليه ضرر مقدر بأى من 
 

 يجب إرسال تقرير عاجل بأسباب تأخير كل دعوى جنائية ابتدائية أو  ــــ217 اإلبالغ بتأخير الفصل
استئنافية يتأخر صـدور الحكـم فيهـا ألكثـر مـن سـتة أشـهر وذلـك لـرئيس  .فى القضايا 

الجهـــاز القضـــائى أو رئـــيس القضـــاء   بحســـب الحـــال   ليتخـــذ مـــا يـــراه 
 .مناسبًا 

 
 سالباب الساد

 العفو وسقوط  اإلدانة والعقوبة
ــ202 سلطـة رئيس يكون لرئيس الجمهورية سلطة إسقاط اإلدانة أو العقوبة فى  (1) ــ

 .غير جرائم الحدود    الجمهورية فى

ال يجــوز لــرئيس الجمهوريــة ( 1)علــى الــرغم مــن أحكــام البنــد  (2)                   (59).اإلسقاط 
أو العقوبــة فــى جــرائم القصــاص  إصــدار أمــر بإســقاط اإلدانــة

والجرائم التى يجوز فيها التنازل الخاص عن الدعوى الجنائيـة 
ـــــه   أو بعـــــد اســـــتيفاء الحـــــق  ـــــة المضـــــرور أو أوليائ إال بموافق

 .المحكوم به 
     

 يكون إسقاط اإلدانة أو العقوبة بقرار من رئيس  الجمهورية  (1) ــــ219 (61) .إجراءات اإلسقاط
 :أو بدونها  يصدر بشروط

 بعد مشاورة وزير العدل   أو (أ)     
                                                 

 . 1974لسنة  41قانون رقم    (59)
(61)

 .القانون نفسه     
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بناء على طلب من المحكوم عليه أو ذويه يقدم إلى  (ب)
وزيـر العــدل للتوصــية بشــأنه بعــد التشــاور مــع رئــيس 

 .القضاء 
إذا أخـل المحكــوم عليــه بــأى شــرط مــن شــروط اإلســقاط أو إذا  (2)

يـة أن تخلف شرط كان قد وافق عليه   فيجوز لرئيس الجمهور 
 .يأمر بإلغاء قرار اإلسقاط وباستبقاء أى عقوبة متبقية 

 
 :تسقط اإلدانة تلقائيًا بعد مضى  ــــ211 سقوط اإلدانة

 خمس سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة   إذا كانت العقوبة (أ  )   .بالتقادم
بالسجن مـدة ال تجـاوز سـنة أو أى عقوبـة أخـرى غيـر القطـع  

يه قد أديـن الحقـًا فـى أى جريمـة خـالل ما لم يكن المحكوم عل
 تلك المدة  

سبع سنوات من تاريخ انقضاء أى عقوبـة أخـرى   مـا لـم يكـن  (ب)
ــــك    المحكــــوم عليــــه قــــد أديــــن الحقــــًا فــــى أى جريمــــة خــــالل تل

      .المدة 
 

 يكون لرئيس الجمهورية فى غير جرائم الحدود سلطة العفو  (1) ــــ211 سلطــة رئيس
 العام   بشروط أو بدونها   عن أى حاالت  اشتباه  أو اتهام    ىالجمهورية ف
 .بجرائم لم يصدر بشأنها حكم نهائى    (61).العفو العام 

تمــارس ســلطة العفــو بقــرار مــن رئــيس الجمهوريــة يصــدر بعــد  (2)
 .مشاورة وزير العدل 

ال يجــوز فــتح دعــوى جنائيــة فــى أى شــبهة أو تهمــة يكــون قــد  (3)
    .م واستوفيت شروطه شملها عفو عا

  
 

 
                                                 

(61)
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 الباب السابع
 التشريعات الفرعية والنماذج

 يجوز لرئيس القضاء فى المسائل القضائية ووزير العدل  فيما  سوى ــــ212 إصدار القواعد
ذلــك   أن يصــدر مــن وقــت آلخــر قواعــد أو يضــع نمــاذج وذلــك لتنفيــذ   .ووضع النماذج 

 (62).أحكام هذا القانون 
 

 يجوز لوزير الداخلية بالتشاور مع وزير العدل  إصدار اللوائح  التى ــــ213 لمنظمةاللوائح ا
تنظم الحراسات وتحدد واجبات المنتظرين وحقوقهم واإلجراءات التأديبيـة   .للحراسات 

     (63).بشأنهم 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(62)

 .القانون نفسه      
(63)

 .القانون نفسه      
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 الجدول األول
 الجرائم التى يجوز فيها التنازل الخاص

 عن الدعوى الجنائية
 ( (2)63أنظر المادة )

 
والتى يجوز فيها التنـازل  1991الجرائم المعاقب عليها بموجب أحكام القانون الجنائى لسنة  

 :الخاص عن الدعوى الجنائية هى كما يلى 
 . 76و  75المادتان   الباب التاسع (أ) 
 . 116و  114   112   111المواد   الباب الحادى عشر (ب)
 .  144و  143  ( 1)142   141   141   139المواد   شرالباب الرابع ع (ج )
 . 161و  159   157المواد  الباب الخامس عشر (د )
 . 166و  165   164   163المواد  الباب السادس عشر (هـ)
    179     178  ( باستثناء الموظف العام )  177المواد   الباب السابع عشر  (و )

خســــــــارة أو الضــــــــرر لغيــــــــر إذا كانــــــــت ال( ) 1) 182   181
       ( . 1) 183الجمهور و 
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 (64)الجدول الثانى
 الجرائم التى يجوز فيها القبض بدون أمر

 ( (أ( ) 2) 36أنظر المادة ) 
 

والتى يجوز فيها القبض  1991الجرائم المعاقب عليها بموجب أحكام القانون الجنائى لسنة  
 :محكمة هى كما يلى بدون أمر من وكالة النيابة أو ال

 . 57و  55المادتان   الباب الخامس (أ) 
 .كل المواد   الباب السادس (ب)
 . 65و  64   63المواد   الباب السابع (ج )
 .كل المواد   الباب الثامن (د )
 . 73كل المواد عدا المادة  الفصل األول  الباب التاسع (هـ)

 . 81كل المواد عدا المادة  الفصل الثانى    
 .كل المواد  الفصل الثالث    
 . 87المادة  الفصل الرابع    

     111    111    99    96    95   94   93المواد   الباب العاشر (و )
 . 113و  112

 . 113و  111   119   118   117   116المواد   الباب الحادى عشر (ز )
 . 121و  121   119   118   117المواد   الباب الثانى عشر (ح )
 . 128و  127   125المواد   الباب الثالث عشر (ط )
 .كل المواد   الباب الرابع عشر (ى )
   153  152   151   151   149   148  145المواد  الباب الخامس عشر (ك )

  .  156و  155   154
 . 166كل المواد عدا المادة  الباب السادس عشر (ل )
     181    176    175    174    171   167المواد   الباب السابع عشر  (م )

 . 184و ( 2)183  ( 3)و ( 2)182

                                                 
(64)

 . 1974لسنة  41رقم  قانون    
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 (65)الجدول الثالث 

 الجرائم التى يجوز فيها للضابط المسئول اإلفراج

 عن المتهم بالضمان أو الكفالة
 ( 106أنظر المادة ) 

 1991المواد فى القانون الجنائى لسنة 

 
 . 69و  68ين المادت  الباب الثامن (أ )
  83   82   81   77   76   75   74  ( 2)71المواد   الباب التاسع (ب)

 . 87و  86   85    
 . 111و  111   98   97   95   94   93المواد   الباب العاشر (ج )
 . 111المادة   الباب الحادى عشر (د )
 . 127و  125المادتان   الباب الثالث عشر (هـ)
 . 144و  143   133المواد   ابع عشرالباب الر  (و )
 . 161و  159المادتان  الباب الخامس عشر (ز )
 . 163المادة  الباب السادس عشر (ح )
 . 185و  184المادتان   الباب السابع عشر (ط )

                                                 
(65)

 . 2112لسنة  8قانون رقم     


