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تختـــص المحكمـــة الجزائيـــة بالفصـــل فـــي جميـــع ما هي اختصاصات المحكمة الجزائية؟ 1
الجزائيـــة. القضايـــا 

مصلحـــة يقررهـــا الشـــرع أو النظـــام لمـــن يلحقه أو ما معنى الحق الخاص؟ 2
ورثتـــه ضـــرر بســـبب الجريمة.

دعـــوى يرفعهـــا مـــن لحقه ضـــرر مـــن الجريمـــة -أو ماهي الدعوى الجزائية الخاصة؟ 3
أمـــام  الخـــاص  بحقـــه  بعـــده- يطالـــب  مـــن  وارثـــه 
المحكمـــة المختصـــة، حتى لـــو لم يقبـــل طلبه أثناء 

التحقيـــق.

ترفـــع دعـــوى الحـــق الخاص علـــى المتهـــم إذا كان على من ترفع الدعوى الجزائية الخاصة؟ 4
أهـــًا، وعلـــى الولـــي أو الوصـــي إذا كان المتهـــم 
ناقـــص األهليـــة، فـــإن لـــم يكـــن للمتهـــم ولـــي أو 
وصـــي؛ وجـــب علـــى المحكمـــة المرفوعـــة أمامها 

الدعـــوى الجزائيـــة أن تقيـــم عليـــه وليـــًا.

مــا هــي المحكمــة المختصــة بنظــر الحــق  5
الخــاص؟

هـــي المحكمة التي تنظر الحـــق العام، ما لم يصدر 
فـــي الحـــق العام حكـــم نهائـــي، فتكـــون المحكمة 
المختصة حســـب نـــوع المطالبة، فـــإن كانت جزائية 
فلـــدى المحكمـــة الجزائية، وإن كانـــت مالية فلدى 

المحكمـــة العامة، وهكذا.

بالشـــكاوى  6 التقـــدم  إلغـــاء  تـــم  هـــل 
المحاكـــم  أمـــام  الخاصـــة  الحقوقيـــة 

؟ ئيـــة لجز ا

ال، ويمكنكم رفع دعوى جزائية خاصة، ومباشـــرتها 
أمـــام المحكمـــة الجزائيـــة؛ مـــع تضميـــن صحيفـــة 
الدعـــوى رقم قيـــد الدعوى العامـــة، أو أمر الحفظ 

الصـــادر من النيابـــة العامة.

المحكمـــة الجزائية تطلب إرفاق ما يثبت  7
حفـــظ القضيـــة مـــن النيابـــة؛ والشـــرطة 
ترفـــض تزويدنـــا بأمـــر الحفـــظ بحجـــة أنه 

مســـتند رســـمي، فما هـــو الحل؟

يجـــب إباغ المجنـــي عليه والمدعـــي بالحق الخاص 
بأمـــر حفـــظ األوراق والدعـــوى كتابـــة، وتســـلم له 
المحكمـــة  إلـــى  لتقديمهـــا  صـــورة مصدقـــة منـــه 

. لمختصة ا
)م/64-124( من نظام اإلجراءات الجزائية.
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هي عقوبة صادرة بموجب نظام.ما معنى تعزير منظم؟ 8

هي عقوبة غير مقدرة في الشرع والنظام.ما معنى تعزير مرسل؟ 9

الجزائيـــة، ما معنى دائرة تعزير منظم )مشترك(؟  10 المحكمـــة  فـــي  قضائيـــة  دائـــرة  هـــي 
 مشـــّكلة مـــن ثاثـــة قضاة، مختصـــة بنظـــر القضايا 
والمخالفـــات  المحكومـــة بنظـــام صـــادر بمرســـوم 

ملكـــي.

هم األشـــخاص الذين يقومـــون بالبحث عن مرتكبي من هم رجال الضبط الجنائي؟ 11
المعلومـــات  وجمـــع  عليهـــم  والقبـــض  الجرائـــم 

واألدلـــة الازمـــة للتحقيـــق وتوجيـــه االتهـــام.
)م/24( نظام اإلجراءات الجزائية.

لـــو شـــخص اتهـــم آخـــر فـــي شـــيء يضـــر  12
رفـــع  لـــه  يحـــق  هـــل  وحياتـــه؛   ســـمعته 

عليـــه؟ دعـــوى 

للمجنـــي عليـــه -أو مـــن ينـــوب عنـــه- ولوارثـــه مـــن 
بعـــده، حق رفع الدعـــوى الجزائية التـــي يتعلق بها 
حق خاص، ومباشـــرة هذه الدعـــوى أمام المحكمة 

لمختصة.  ا

تعرضـــت لعمليـــة نصـــب واحتيـــال ماهي  13
أســـترد  لكـــي  أتبعهـــا  اللـــي  الخطـــوات 

حقـــي؟

الشـــرطة،  لـــدى  بذلـــك  بـــاغ  تقديـــم  يمكنكـــم 
وجمـــع  األوليـــة  التحقيـــق  إجـــراءات  واســـتكمال 

الازمـــة. واإليضاحـــات  المعلومـــات 
واحتيـــال  نصـــب  دعـــوى  رفـــع  لكـــم  يحـــق  كمـــا 
ومباشـــرتها أمـــام المحكمـــة الجزائية؛ بعـــد تقديم 
رقـــم قيـــد الدعـــوى العامـــة، أو أمر الحفـــظ الصادر 

مـــن النيابـــة العامـــة.
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ما هي الجهة المختصة في تلقي  14
بالغات ودعاوى الجرائم المعلوماتية؟

يمكنكـــم تقديم باغ عـــن جريمـــة معلوماتية لدى 
الشـــرطة، واســـتكمال إجـــراءات التحقيـــق األوليـــة 

وجمـــع المعلومـــات واإليضاحـــات الازمة.
كمـــا يحـــق لكـــم رفـــع دعـــوى جريمـــة معلوماتيـــة 
ومباشـــرتها أمـــام المحكمـــة الجزائية؛ بعـــد تقديم 
رقـــم قيـــد الدعـــوى العامـــة، أو أمر الحفـــظ الصادر 

مـــن النيابـــة العامة.

تم االعتداء علي والتطاول بالشتم ومد  15
اليد وتم اإلبالغ فوًرا،  ما هي اإلجراءات 

كي آخذ حقي؟

يمكنكم متابعة باغكم لدى الشـــرطة، واستكمال 
المعلومـــات  وجمـــع  األوليـــة  التحقيـــق  إجـــراءات 

الازمة. واإليضاحـــات 
كمـــا يحـــق لكم رفع دعوى اعتداء وســـب أو شـــتم 
ومباشـــرتها أمـــام المحكمـــة الجزائية؛ بعـــد تقديم 
رقـــم قيـــد الدعـــوى العامـــة، أو أمر الحفـــظ الصادر 

العامة. النيابـــة  من 

المناطـــق  16 نظـــام  فـــي  العقوبـــات  هـــل 
المحمية في الحيـــاة الفطرية تقع ضمن 
اختصـــاص وزارة العدل أم ضمن اختصاص 

البيئة؟ وزارة 

تختـــص المحاكـــم الجزائية بإصدار عقوبتي الســـجن 
والمصـــادرة حـــال اقتـــران ارتكابهـــا بمقاومـــة قوة 

الحماية.

جاءتنـــي رســـالة مـــن المحكمـــة الجزائية  17
بجـــدة دعـــوى خاصـــة )إيـــذاء( وأنـــا مـــن 
ســـكان الريـــاض  فمـــا العمـــل فـــي هـــذه 

الحالـــة؟

بإمكانكـــم الدفـــع بذلـــك أمـــام الدائـــرة القضائيـــة 
ناظـــرة الدعـــوى، وقـــرار االختصاص راجـــع لما تقرره 
وفـــق المـــواد المنظمـــة لاختصـــاص، والمنصوص 
الجزائيـــة والئحتـــه  اإلجـــراءات  نظـــام  فـــي  عليهـــا 

التنفيذيـــة.
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متهـــم اســـتدعي مـــن النيابـــة التـــي في  18
غيـــر مقـــر إقامته، وبعـــد أخـــذ أقواله تم 
تحويـــل القضيـــة إلـــى محكمـــة فـــي غير 
منطقتـــه التـــي يقيـــم فيهـــا، فهـــل لـــه 
الحـــق فـــي تحويـــل القضيـــة للمحكمـــة 

فيها؟ يقيـــم  التـــي 

يتحـــدد االختصـــاص المكانـــي للمحاكـــم فـــي مكان 
فيـــه  يقيـــم  الـــذي  المـــكان  أو  الجريمـــة،  وقـــوع 
المتهـــم، فـــإن لـــم يكن لـــه مـــكان إقامـــة معروف 
يتحـــدد االختصـــاص في المـــكان الـــذي يقبض عليه 

 . فيه
ولرئيـــس النيابـــة العامة أو مـــن ينيبـــه االختيار في 
إقامـــة الدعـــوى الجزائيـــة العامـــة علـــى المتهـــم 
المفـــرج عنـــه فـــي مـــكان إقامتـــه أو مـــكان وقوع 
الجريمـــة، وذلـــك بحســـب مـــا تقتضيـــه المصلحـــة 
العامـــة. )م/130( مـــن نظـــام اإلجـــراءات الجزائيـــة 

والئحتـــه التنفيذيـــة.

للترافـــع  19 شـــخص  توكيـــل  يمكننـــي  هـــل 
عنـــي؟

يحـــق لـــكل متهـــم أن يســـتعين بوكيـــل أو محـــام 
للدفـــاع عنـــه فـــي مرحلتـــي التحقيـــق والمحاكمة.

هل يحـــق لي االســـتعانة بمحـــام مجاني  20
علـــى نفقـــة الدولة للدفـــاع عني؟

للمتهـــم فـــي الجرائم الكبيـــرة -الموجبـــة للتوقيف 
والمحـــددة مـــن قبـــل وزيـــر الداخليـــة- إذا لـــم يكن 
لديـــه القـــدرة الماليـــة فـــي االســـتعانة بمحـــام أن 
يطلـــب مـــن المحكمـــة ندب محـــام له للدفـــاع عنه 
علـــى نفقة الدولـــة. )م/139( من نظـــام اإلجراءات 

الجزائية.

كيـــف أتمكن مـــن متابعة إحضـــار خصمي  21
بالقـــوة الجبريـــة، القضية فـــي المحكمة 
الجزائيـــة، ومازالـــت قيـــد مرافعة، وذلك 
بســـبب عـــدم حضـــور خصمي للجلســـات، 
علًمـــا أن الدائـــرة تكتفـــي بإصـــدار تعميم 
القبـــض على نظـــام ناجز وعنـــد مراجعتي 
وأمـــر  الصـــادر  رقـــم  يطلبـــون  للشـــرطة 

القبـــض مـــن المحكمة؟

إصـــدار األمـــر القضائـــي بتوقيـــف المدعـــى عليـــه 
إذا لـــم يكـــن تخلفه عـــن الحضـــور لعذر مقبـــول، أو 
إحضـــاره بالقـــوة الجبريـــة هـــو أمـــر جـــوازي للدائرة 

القضائيـــة، وتقديـــره عائـــد لهـــا.
وباإلمـــكان مراجعة الدائرة القضائية واالستفســـار 
عـــن رقـــم األمـــر القضائـــي الصـــادر منهـــا، أو التأكد 

من ذلـــك عن طريـــق برنامـــج ناجز.
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هـــل يجـــوز مـــن المحكمـــة الجزائيـــة  بعد  22
إرســـال القضيـــة للعفـــو أن تطلـــب مـــن 
مـــع  بعدهـــا،  الجلســـة  حضـــور  المتهـــم 
العلـــم بأنه تم إعطائـــي خطاب كف بحث 

وحضـــور المتهـــم وإنهـــاء أمـــره؟

مـــن  للعفـــو  القضيـــة  مـــدى شـــمول  فـــي  النظـــر 
اختصـــاص الجهـــة التـــي تطبـــق تعليمـــات العفـــو، 
ولـــكل عفو تعليماتـــه والجهة المختصـــة بتطبيقه. 
وفـــي حـــال رفـــض تلـــك الجهـــة شـــمول القضيـــة 
بالعفـــو بعـــد إرســـالها من قبـــل المحكمـــة، فيجب 
القضيـــة،  فـــي  النظـــر  اســـتمرار  المحكمـــة  علـــى 

بحكـــم. وإنهائهـــا 

دعـــوى مضاربـــة  واعتـــداء حيـــث أحيلـــت  23
وعنـــد  العامـــة  النيابـــة  مـــن  للمحكمـــة 
المحكمـــة  مـــن  اتصـــاالت  استفســـاري 
أفـــادوا بأنها تخـــص النيابة بطلـــب الحق 
العـــام وأنـــه علـــي رفـــع دعـــوى منفردة 
وكانـــت  ذلـــك  الخـــاص  ففعلـــت  بالحـــق 
النتيجـــة أنـــه تـــم تحديـــد موعدهـــا عنـــد 

دائـــرة أخـــرى فمـــا الحـــل؟

بإمكانكـــم تقديـــم طلـــب للدائـــرة القضائيـــة  التـــي 
تنظـــر الدعوى الخاصـــة  بإحالة القضية إلـــى الدائرة 
التـــي تنظـــر الدعـــوى العامة  اســـتنادًا علـــى المادة 
)147(  مـــن نظام اإلجراءات الجزائيـــة، كما يمكنكم 
مراجعـــة رئيس المحكمة وبيـــان ذلك، ليتم معالجة 

مـــا يلزم.

أنا مسجون أكثر من سنتين على تهمة  24
اغتصاب وال يوجد لدى المدعية  ما يثبت 

وإلى اآلن لم يفرج عني ولم يتم الحل 
في هذه القضية؟

لـــكل ســـجين الحق فـــي تقديم شـــكوى إلـــى مدير 
الســـجن أو التوقيـــف -كتابيـــة أو شـــفهية-  وعلـــى 
الضابـــط المســـؤول قبولهـــا وإباغهـــا فـــي الحـــال 
لعضـــو النيابـــة )المحقـــق(  وتزويـــد الموقـــوف بما 
اإلجـــراءات  نظـــام  مـــن  )م/39(  تســـلمها.  يثبـــت 

الجزائيـــة.

هي أرسلت من النيابة العامة للمحكمة  25
واآلن لي 12 جلسة ولم يتم الفصل في 

القضية؟

يمكنكـــم تقديـــم طلـــب باإلفـــراج لـــدى المحكمـــة 
المـــادة  علـــى  اســـتنادًا  قضيتكـــم،  إليهـــا  المحـــال 
)123( مـــن نظام اإلجـــراءات الجزائيـــة.  وللمحكوم 
عليـــه حق االعتـــراض على الحكم في حـــال صدوره.

كيـــف يتـــم تبليغ المســـاجين فـــي قضايا  26
جنائيـــة عـــن موعد جلســـاتهم؟

يكـــون إباغ الموقوفين أو المســـجونين بوســـاطة 
مديـــر التوقيف أو الســـجن أو من يقـــوم مقامهما.

م )138( نظام اإلجراءات الجزائية.
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هـــل إذا رفعـــت قضيـــة فـــي المحكمـــة  27
موعـــد  لتحديـــد  راجعـــت  ومـــا  الجزائيـــة 

القضيـــة؟ تلغـــى  األولـــى،  الجلســـة 

إذا مضى عشـــرة أيام من إنشـــاء الطلـــب، ولم تتم 
مراجعـــة المحكمة فيتـــم إلغاء الطلب.

صحيفـــة الدعـــوى هـــي: مـــا يتقـــّدم بـــه المّدعـــي ما معنى صحيفة الدعوى؟ 28
كتابـــًة إلـــى المحكمـــة المختصـــة طبًقـــا لمـــا ينـــص 
اإلجـــراءات  أو  الشـــرعية  المرافعـــات  نظـــام  عليـــه 
الجزائيـــة تتضمن بيانـــات المدعـــي والمدعى عليه، 
ووكيلـــه أو محاميه، مـــع تدوين موضـــوع الدعوى 
ونوعها، ومتطلبات القضية وأســـانيدها، والشروط 
والضوابـــط المطلوبـــة فـــي هـــذا الشـــأن، القتضاء 

الحـــق الـــذي يؤيـــده الســـند أو الدليل.

عنـــدي موعـــد فـــي المحكمـــة الجزائيـــة  29
وعنـــدي في نفـــس الوقت اختبـــار نهائي 

العمل؟ فمـــا 

بإمكانـــك التقدم بالعذر المانـــع من الحضور وطلب 
تغييـــر موعـــد جلســـة عبـــر تطبيـــق ناجز فـــي موقع 
وزارة العـــدل، وللمحكمـــة الحق فـــي قبول الطلب 

مـــن عدمه، ونســـعد بتواصلك.

عنـــدي رقـــم معاملـــة الحـــق العـــام وأنا  30
الشـــاكي كيـــف أعـــرف الحكـــم؟

يمكنكـــم مراجعة الدائـــرة ناظرة الدعـــوى وتقديم 
طلـــب بذلـــك، ولهـــا الحـــق فـــي قبـــول الطلب من 
خاصـــة،  وليســـت  عامـــة  الدعـــوى  لكـــون  عدمـــه، 

ونســـعد بتواصلـــك.

ال يجـــوز توقيـــع عقوبـــة جزائية على أي شـــخص إال هل يجوز الحكم علي بالشبهة؟ 31
بعد ثبـــوت إدانته بأمر محظور شـــرعا أو نظامًا بعد 

محاكمـــة تجرى وفقًا للمقتضى الشـــرعي.
)م/3( من نظام اإلجراءات الجزائية.
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هـــل يلحقنـــي شـــيء فـــي حـــال تقدمـــت  32
ســـاحب  عـــن  بالبـــالغ  الشـــرطة  لمركـــز 
شـــيك ليس له مقابل وفـــاء قائم وقابل 

للســـحب؟

تختـــص النيابـــة العامـــة فـــي تقديـــر المصلحـــة في 
رفـــع الدعـــوى العامـــة والتحقيـــق فيهـــا، من حيث 
علم الحامل للشـــيك وقصده، وسبب االستحقاق، 

وتاريخه.
ويعاقب المســـتفيد أو الحامل الذي يتلقى بســـوء 
نيـــة شـــيكًا ال يوجـــد لـــه مقابـــل وفـــاء كاف لدفـــع 

. قيمته
م 118 نظام األوراق التجارية.

بـــدون  33 ماهـــي العقوبـــة إلصـــدار شـــيك 
رصيـــد؟

كل من ســـحب بســـوء نية شـــيكًا ال يكون له مقابل 
وفـــاء قائم  وقابل للســـحب، يعاقـــب بالحبس مدة 
ال تزيـــد علـــى ثاث ســـنوات،  وبغرامـــة ال تزيد على 
خمســـين ألـــف ريـــال،  أو بإحـــدى هاتيـــن العقوبتين، 
ويجوز الحكم بنشـــر أســـماء األشـــخاص  الذين يصدر 

بحقهم حكـــم باإلدانة.

قامـــت شـــركة منافســـة بدعـــوى كيدية  34
 تضررنـــا منهـــا فـــي ســـفر العامـــل وغيـــر 
ذلـــك، الســـؤال أي المحاكـــم المختصـــة 

لســـماع الدعـــوى والفصـــل؟

لـــكل من أصابـــه ضرر -نتيجـــة دعوى كيديـــة- الحق 
فـــي طلـــب التعويض أمـــام المحكمة التـــي رفعت 

األصلية.  الدعـــوى  إليها 

وصلت للمتهم رســـالة )صـــدر قرار إيقاف  35
علـــى ذمة قضية( مـــا المقصود بذلك؟

للدائـــرة القضائيـــة أن تصـــدر أمرًا بتوقيـــف المتهم 
المتغيـــب عن حضور الجلســـة القضائيـــة إذا لم يكن 

تخلفه لعـــذر مقبول.

المدعـــي  36 قبـــل  مـــن  التنـــازل  تـــم  إذا 
 فـــي محكمـــة جزائيـــة، والمدعـــى عليـــه 
موقـــوف فـــي منطقـــة أخرى ولـــم يفرج 
عنـــه مـــا هـــو الحـــل وكيـــف يفـــرج عنـــه؟

اإلفـــراج عن المتهـــم إذا كان موقوفًا من اختصاص 
الدائـــرة القضائيـــة المحالـــة إليهـــا الدعـــوى وفقـــًا 
للمـــادة )123( من نظام اإلجـــراءات الجزائية وذلك 
تنفيذهـــا  يقتضـــي  بالعقوبـــة  حكـــم  صـــدور  قبـــل 

. لسجن ا
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والدائـــرة  37 أحضـــر  جلســـتان  ولـــم  عنـــدي 
كيـــف  ثالثـــة  جلســـة  حـــددت  القضائيـــة 

أعـــرف أنـــه مـــا علـــي أمـــر قبـــض؟

إصـــدار األمـــر القضائـــي بتوقيـــف المدعـــى عليـــه 
إذا لـــم يكـــن تخلفـــه عـــن الحضـــور لعـــذر مقبـــول، 
هـــو أمـــر جـــوازي للدائـــرة القضائية، وتقديـــره عائد 
لهـــا.  وباإلمـــكان مراجعـــة الدائرة القضائيـــة ناظرة 
الدعوى واالستفســـار عن ذلـــك، أو التأكد من ذلك 
عـــن طريق تطبيـــق أبشـــر التابـــع لـــوزارة الداخلية. 

)ص(  38 علـــى  جنائيـــة  دعـــوى  )س(  قـــدم 
المحكمـــة  إلـــى  النيابـــة  مـــن  وحولـــت 
الجزائيـــة، هل يتـــم إشـــعار المدعي )س( 
المحكمـــة،  قبـــل  مـــن  الجلســـة  بموعـــد 
وهـــل يجـــوز فتح الجلســـة والحكـــم دون 
حضـــور المدعـــي ويكتفي بحضـــور النيابة 

العامـــة؟

تبلـــغ النيابة العامـــة الخصوم باألمر الصـــادر بإحالة 
الدعـــوى إلـــى المحكمـــة خـــال خمســـة أيـــام مـــن 
تاريـــخ صدوره.  وتســـمع المحكمـــة دعوى المدعي 

العـــام، وتحكم بعـــد حضـــور المتهم.

هل لتـــرك المدعي بالحـــق الخاص دعواه  39
تأثيـــر على الدعـــوى الجزائية العامة؟

ال يكـــون لتـــرك المدعي بالحق الخـــاص دعواه تأثير 
على الدعـــوى الجزائية العامة.

أريـــد اســـتخراج صـــك تنـــازل عـــن ديـــة أو  40
بعضهـــا )عفـــو عـــن شـــخص قـــام بحادث 
دهـــس( ماهي المحكمة التي اســـتخرجه 

؟ منها

لـــدى المحكمـــة التـــي تنظـــر الحـــق الخـــاص، ما لم 
يكـــن القتـــل عمـــدًا فيكـــون لـــدى دائـــرة الحـــدود 

والقصـــاص فـــي المحكمـــة الجزائيـــة.

رفعت دعوى على شـــخص عند الشـــرطة  41
وتـــم تحويلهـــا إلـــى النيابـــة العامـــة ثـــم 
عـــن  أتنـــازل  أن  أريـــد  اآلن  للمحكمـــة، 
القضيـــة فما هـــي اإلجـــراءات القانونية؟

يمكنكـــم تقديـــم طلـــب إثبـــات إقـــرار بالتنـــازل عـــن 
الحـــق الخـــاص لـــدى الدائـــرة القضائيـــة المختصـــة 
نوعـــًا. وال يمنـــع عفـــو المجني عليه من االســـتمرار 

فـــي دعـــوى الحـــق العام.

ســـجناء فـــي قضيـــة جنائيـــة حـــق خـــاص،  42
واآلن صاحـــب  حكـــم،  صـــك  فيهـــا  صـــدر 
الحـــق الخـــاص يريـــد أن يتنـــازل عـــن حقه 

أيـــن يقـــدم التنـــازل؟

يمكنـــه تقديم طلـــب إثبات إقرار بالنـــزول عن الحق 
الخـــاص لـــدى الدائـــرة القضائيـــة المختصـــة نوعـــًا، 
لتدوينـــه فـــي الضبـــط، وإلحاقـــه بالصـــك األصلـــي. 
ومـــن ثـــم يتم إرســـاله إلـــى الحاكـــم اإلداري التخاذ 

تنفيذه. إجـــراءات 
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فـــي حال لـــدي تســـجيل صوتي لشـــخص  43
يقـــوم بقذفي وشـــتمي. هـــل يؤخذ في 

كدليل؟ المحكمـــة 

الوجـــه  القضائـــي وفـــق  النظـــر  يقـــرره  لمـــا  راجـــع 
والنظامـــي. الشـــرعي 

في إحدى الحاالت اآلتية: كيف تنقضي الدعوى الجزائية العامة؟ 44
1. صدور حكم نهائي. 

2. عفو ولي األمر فيما يدخله العفو. 
الشـــرعية  بضوابطهـــا  فيـــه  التوبـــة  تكـــون  مـــا   .3

للعقوبـــة.  مســـقطة 
4. وفـــاة المتهـــم، وال تمنـــع وفاته جهـــة التحقيق 

من مباشـــرة التحقيق أو اســـتكماله.

1. صدور حكم نهائي. كيف تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة؟ 45
2. عفـــو المجنـــي عليـــه أو وارثـــه: وال يمنـــع عفوه 
مـــن االســـتمرار فـــي دعـــوى الحـــق العـــام، كمـــا ال 
يمنـــع عفـــو البعض مـــن اســـتمرار دعـــوى الباقين.

حكـــم  46 علـــى  االعتـــراض  لـــي  يحـــق  هـــل 
أمـــام  النقـــض  بطلـــب  االســـتئناف 
اإلجـــراء؟ هـــو  ومـــا  العليـــا؟  المحكمـــة 

يحـــق الطعـــن بطريق النقـــض بكل حكم صـــادر من 
محكمـــة االســـتئناف فـــي القضايـــا التـــي باشـــرت 
فيهـــا محاكـــم االســـتئناف اختصاصهـــا المنصـــوص 
عليـــه في نظامي المرافعات الشـــرعية واإلجراءات 

الجزائيـــة والئحتهمـــا التنفيذية.

لـــدي قضيـــة جزائيـــة وتـــم الحكـــم فيهـــا  47
بحظر ســـفر  مدتـــه خمس ســـنوات. متى 

يتـــم تنفيـــذ الحكـــم فـــي القضية؟

يبـــدأ تنفيذ عقوبة المنع من الســـفر خارج المملكة 
مـــن تاريخ اكتســـاب الحكـــم الصفة القطعيـــة، وإذا 
اقتـــرن بها عقوبة الســـجن فيبدأ التنفيـــذ من تاريخ 
الخـــروج من الســـجن، ما لـــم ينص فـــي الحكم على 

ذلك. خاف 
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ولـــم  48 الســـجين  محكوميـــة  انتهـــت  إذا 
تفرج عنـــه إدارة الســـجن، هـــل المحكمة 
الجزائيـــة مختصـــة بالتعويض عـــن المدة 

التـــي حبـــس فيهـــا بـــدون وجـــه حق؟

لـــكل مـــن أصابـــه ضـــرر نتيجـــة إطالـــة مـــدة ســـجنه 
أو توقيفـــه أكثـــر مـــن المـــدة المقـــررة، الحـــق في 
طلـــب التعويض أمـــام المحكمة التـــي رفعت إليها 

األصلية. الدعـــوى 
المادة )215( من نظام اإلجراءات الجزائية.

الســـجين انتهت محكوميتـــه والمحكمة  49
الجزائيـــة ترفـــض إطـــالق ســـراحه لترمي 
واالســـتئناف  االســـتئناف،  علـــى  بهـــا 

يرفـــض، مـــا هـــو الحل؟

بإمكانكـــم تقديـــم طلـــب للدائـــرة القضائيـــة بإباغ 
إدارة التوقيـــف بمضمـــون الحكـــم الـــذي أصدرتـــه، 
كمـــا يمكنكم مراجعة رئيـــس المحكمة وبيان ذلك، 

ليتـــم معالجة مـــا يلزم.

جهـــة  50 ضـــد  تعويـــض  بدعـــوى  تقدمـــت 
حكومية )إدارة الســـجن( أمـــام المحكمة 
اإلداريـــة فـــي ديـــوان المظالـــم، وردهـــا 
ألي  تحويلهـــا  بـــدون  المحكمـــة  رئيـــس 
دائرة قضائية بعدم االختصاص،  الســـؤال 

علـــى مـــن يتـــم تقديـــم الدعوى؟

المحكمـــة المختصـــة هـــي: المحكمة التـــي رفعت 
إليها الدعـــوى األصلية، وذلك لنـــص المادة )215( 

من نظـــام اإلجـــراءات الجزائية.

تقدمـــت بدعـــوى تعويـــض ضـــد المدعى  51
عليـــه )إدارة الســـجن( عـــن فترة ســـجني 
لفتـــرة تزيد عـــن الحكـــم أمـــام المحكمة 
اإلداريـــة بديـــوان المظالم، رفـــض رئيس 
رده  وكان  الدعـــوى  تقييـــد  المحكمـــة 
شفهيًا. »قدم شـــكوى لوزارة الداخلية« 

 هـــل رده منطقيـــًا أرجـــو اإلفادة؟

لـــكل مـــن أصابـــه ضـــرر نتيجـــة إطالـــة مـــدة ســـجنه 
أو توقيفـــه أكثـــر مـــن المـــدة المقـــررة، الحـــق في 
طلـــب التعويض أمـــام المحكمة التـــي رفعت إليها 

األصلية. الدعـــوى 
المادة )215( من نظام اإلجراءات الجزائية.

شخص تم ســـجنه وبعد إحالته للمحكمة  52
تـــم اإلفراج عنه، هل يســـتطيع المطالبة 
بتعويض عن فترة الســـجن التي قضاها؟

لـــكل من أصابه ضـــرر نتيجة اتهامه كيـــدًا، الحق في 
طلـــب التعويض أمـــام المحكمة التـــي رفعت إليها 

الدعـــوى األصلية، بعـــد الحكم فيها.
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هـــل يحـــق لـــي االلتمـــاس علـــى األحكام  53
التي حكم فيها بالشـــبه أو توجيه االتهام 
وتـــم التصديـــق عليهـــا مـــن االســـتئناف 

بعـــد صدور قـــرار إلغاء الشـــبهة؟

ال يحـــق لكـــم ذلـــك، لكـــون القـــرار ال يخـــل بحجيـــة 
األحـــكام القضائية الصـــادرة قبل نفـــاذه، كما يحق 
ألي مـــن الخصـــوم أن يطلـــب إعـــادة النظـــر فـــي 
األحـــكام النهائيـــة الصـــادرة بالعقوبة فـــي األحوال 
المنصـــوص عليهـــا فـــي المـــادة )204( مـــن نظـــام 

االجـــراءات الجزائيـــة. 

من هـــي الجهة المختصـــة بالتعويض عن  54
إطالة مدة الســـجن، وهـــل الدعوى ترفع 

على النيابة أو على إدارة الســـجون؟

المحكمـــة المختصـــة هـــي: المحكمة التـــي رفعت 
إليها الدعـــوى األصلية، وذلك لنـــص المادة )215( 
مـــن نظام اإلجـــراءات الجزائية. وتقـــام الدعوى ضد 

الجهـــة أو الجهات حســـب مســـؤولية كل جهة.

األحـــكام ما معنى حكم مكتسب القطعية؟ 55 هـــي  للقطعيـــة  المكتســـبة  األحـــكام 
النهائيـــة؛ وتكـــون مكتســـبة للقطعيـــةٕ إمـــا بعـــدم 
االعتـــراض عليهـــا خال المـــدة المحـــددة نظاما، أو 
بتأييـــد الحكم من المحكمـــة العليا أو صدوره منها. 
مع عـــدم اإلخـــال بأحكام الرفـــع للمحكمـــة العليا 

وجوبيًا.
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