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 ر.و 1331لسنة ( 3)قانون رقم 

 بتعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات الجنائية

 

 : مؤتمر الشعب العام

  ر.و 0731تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية األساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام. 

 وبعد اإلطالع على إعالن قيام سلطة الشعب. 

 نسان في عصر الجماهيروعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق اإل. 

  إفرنجي بشأن تعزيز الحرية 0990لسنة ( 01)وعلى القانون رقم. 

  ر بشأن المؤتمرات الشعبية و اللجان الشعبية.و 0739لسنة ( 0)وعلى القانون رقم. 

 وعلى قانوني العقوبات واإلجراءات الجنائية وتعديالتهما. 

 

 :صاغ القانون اآلتي

 

 ( 1)مادة 

من قانون اإلجراءات الجنائية النصوص ( 000،010،033،033،721،723)لمواد يستبدل بنصوص ا

 : التالية

 .مدة الحبس االحتياطي المقررة: 111مادة 

ينتهي الحبس االحتياطي حتما بمضي خمسة عشر يوما على حبس المتهم، ومع ذلك بجوز لقاضي 

بمد الحبس مدة أو مددا أخرى ال يزيد التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمرا 

 .يومامجموعها على ثالثين 

 سلطة غرفة اإلتهام : 151مادة 

يكون لغرفة اإلتهام عند النظر في األوامر الصادرة باإلحالة إليها صالحيات قاضي التحقيق سواء فيما 

قاضيا للتحقيق أو النيابة  يتعلق بالتحقيق واألمر بالحبس ومدته والقواعد المقررة لتمديده، ولها أت تندب

 .العامة حسب األحوال

 زيادة الحبس االحتياطي( 131)مادة 

إذا رأت النيابة العامة مدة الحبس االحتياطي وجب قبل انقضاء مدة الستة أيام للقبض على المتهم أو 

لنيابة إحالته أن تعرض األوراق على القاضي الجزئي المختص ليصدر أمرا بما يراه بعد سماع أقوال ا

 .العامة والمتهم

 .وللقاضي مد الحبس االحتياطي لمدة أو مدد متعاقبة بحيث ال يزيد مجموع مدد الحبس على ثالثين يوما
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وللنيابة العامة الحق في استئناف األمر الصادر من القاضي باإلفراج عن المتهم، وتسري على ذلك 

 (.047)إلى ( 040)طبقا للمواد اضي التحقيق االستئناف القواعد واألحكام المقررة الستئناف أوامر ق

 انقضاء مدة الحبس االحتياطي قبل انتهاء التحقيق( : 133)مادة 

إذا لم ينته التحقيق بعد انقضاء مدة الحبس االحتياطي المذكور في المادة السابقة وجب على النيابة العامة 

نافية لتصدر أمرا باإلفراج عن المتهم بعد عرض األوراق على إحدى دوائر المحكمة االبتدائية بهيئة استئ

سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أو بمد الحبس مدة أو مددا متعاقبة ال تزيد كل منها على ثالثين يوما 

 .وال تجاوز في مجموعها تسعين يوما

مدد ومع ذلك يتعين عرض األمر على النائب العام أو من يفوضه ليطلب من الهيئة المذكورة زيادة 

الحبس االحتياطي عن الحد المقرر في الفقرة السابقة إذا كانت ظروف التحقيق أو التصرف مما 

 .يستوجب ذلك

 ميعاد الطعن( :385)مادة 

يحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف ستين يوما من تاريخ الحكم 

 .كم باعتبارها كأن لم تكنالحضوري أو الصادر في المعارض أو من تاريخ الح

 .ويجوز أن يكون التقرير بالطعن لدى ضابط السجن في الميعاد المذكور

 إيداع أسباب الطعن ( 383)مادة 

بني عليها الطعن موقعة من فيما عدا األحكام الصادرة باإلعدام أو بالقطع يجب إيداع األسباب التي 

وإال سقط الحق فيه وال يجوز إحالة الطعن إلى ( 721)محامي الطاعن في الميعاد المحدد في المادة 

المحكمة العليا ما لم يكن مصحوبا بأسبابه، ويجب على النيابة العامة بالنسبة للمحبوس الذي يقرر 

بالطعن لدى ضابط السجن أن توكل له محاميا يتولى إعداد أسباب الطعن وإيداعها إذا لم يكن قد وكل 

 .محاميا على نفقته

 

 ( 1)مادة 

مكرر يجري ( 404)مكرر و ( 017)تضاف إلى قانون اإلجراءات الجنائية مادتان جديدتان تحت رقمي 

 :نصهما على النحو التالي

 تعجيل نظر دعوى المحبوس احتياطيا: مكرر 153مادة 

 يف اهرظنل ةصتخملا ةرئادلا ىلع ةيضقلا ضرع بجو ةصتخملا ةمكحملا ىلإ اسوبحم مهتملا ليحأ اذإ

 .كلذل ةيلات ةسلج لوأ

 ةداملا صنل اقفو ةررقملا يطايتحالا سبحلا ةدم ءاهتنا لبق ىوعدلا يف رظنلا يرجي لاوحألا عيمج يفو

 .كلذ نكمأ ام (0) ةرقفلا (033)
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 نعطلا قرط نيب ةكرتشم ماكحأ :رركم (414) ةدام

 لالخ نعطلا رظنت نأ اهيلع بجو هيف نوعطملا مكحلا ذيفنت فقوب اهماما نوعطملا ةمكحملا ترمأ اذإ

 .فقولا رمأ رودصل ةيلاتلا رهشأ ةتسلا

 

  (3) ةدام

 .نوناقلا اذه ماكحأ فلاخي مكح لك ىغلي

 

  (4) ةدام

  .تاعيرشتلا ةنودم يف رشنيو ،هرودص خيرات نم نوناقلا اذهب لمعي

 

  ماعلا بعشلا رمتؤم

  ترس يف ردص

 ر.و 1331/فيصلا/13 خيراتب

 


