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بتعديل بعض أحكام قانون الجراءات الجنائية
الصادر بالقانون رقم  150لسنة 1950

**********

باسم الشعب

رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون التى نصه  ،وقد أصدرناه "
) المادة الولى (
يستبدل بنص المواد  18مكرراً ) (1و  124و  134و  136و  ) 142فقره أولى ( و  ) 143فقره
أخيرة ( و  150و  ) 164فقره ثانيه ( و  166و  ) 167الفقرات الولى والثانية والثالثة ( و
 ) 168الفقرتان الولى والثانية و  ) 201فقره أولى ( و  ) 237فقره أولى ( و  325مكررا من
قانون الجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم  150لسنة  1950النصوص التية :
مادة ) (18مكررا )أ( :
" للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح المتهم أمام النيابة
العامة أو المحكمة بحسب الحوال  ،وذلك فى الجنح والمخالفات المنصوص عليها فى المواد
 ) 238الفقرتان الولى والثانية ( و  ) 241الفقرتان الولى والثانية ( و  ) 242الفقرات الولى
والثانية والثالثة ( و  ) 244الفقرتان الولى والثانية ( و  265و  321مكرراً و  323و 323
مكرراً  ،و  323مكرراً " أولً " و  324مكرراً و  336و  340و  341و  342و  354و  358و
 360و  ) 361الفقرتان الولى والثانية ( و  369و  370و  371و  373و  ) 377البند  (9و

 378البنود)6و 7و  ( 9و  ) 379البند  ( 4من قانون العقوبات وفى الحوال الخرى التى ينص
عليها القانون .
ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة .
ويجوز الصلح فى أية حالة كانت عليها الدعوى  ،وبعد صيرورة الحكم باتًا:
ويترتب على الصلح إنقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الدعاء المباشر وتأمر
النيابة العامة بوقف تنفذ العقوبة إذا حصل الصلح إثناء تنفيذها  ،ول أثر للصلح على حقوق
المضرور من الجريمة "
مادة ):(124
ول يجوز للمحقق فى الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا ً أن يستجوب المتهم أو
يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إل بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة
السرعة بسبب الخوف من ضياع الدلة على النحو الذى يثبته المحقق فى المحضر .
وعلى المتهم أن يعلن إسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن  ،أو يخطر
به المحقق  ،كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا العلن أو الخطار .
وإذا لم يكن للمتهم محام  ،أو لم يحضر محاميه بعد دعوته  ،وجب على المحقق من تلقاه نفسه ،
أن يندب له محاميا ً
وللمحامى أن يثبت فى المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملحظات "
مادة ) : ( 134
" يجوز لقاضى التحقيق بعد إستجواب المتهم أو فى حالة هربه  ،إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة
معاقبا ً عليها بالحبس لمدة ل تقل عن سنه  ،والدلئل عليها كافيه  ،أن يصدر أمر بحبس المتهم
إحتياطيا  ،وذلك إذا توافرت إحدى الحالت أو الدواعى التية :ــ
1ــ إذ كانت الجريمة فى حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره .
 2ـ الخشية من هروب المتهم .
 3ـ خشية الضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود أو بالعبث فى
الدلة أو القرالن المادية ،أو بإجراء إتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها .
 4ـ توقى الخلل الجسيم بالمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة .
ومع ذلك يجوز حبس المتهم إحتياطيا ً إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف فى مصر وكانت
الجريمة جناية أو جنحه معاقبا عليها بالحبس "
ماده ): ( 136
" يجب على قاضى التحقيق قبل أن يصدر أمرا بالحبس أن يسمع أقوال النيابة العامة ودفاع
المتهم.

ويجب أن يشمل أمر الحبس ،على بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها ،
والسباب التى بنى عليها المر .
ويسرى حكم هذه المادة على الوامر التى تصدر بعد الحبس الحتياطى وفقا لحكام هذا القانون
"
ماده ) )( 142فقرة أولى (:
" ينتهى الحبس الحتياطى بمضى خمسة عشر يوما على حبس المتهم ومع ذلك يجوز لقاضى
التحقيق  ،قبل إنقضاء تلك المدة  ،وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم  ،أن يصدر أمرا بمد
الحبس مدداً مماثله بحيث ل تزيد مدة الحبس فى مجموعة على خمسة وأربعين يوما"
مادة ) ):(143فقره أخيرة(:
"ول يجوز أن تزيد مدة الحبس الحتياطى على ثلثة أشهر  ،ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته
إلى المحكمة المختصة قبل إنتهاء هذه المدة ،و يجب على النيابة العامة فى هذه الحالة أن تعرض
أمر الحبس خلل خمسة أيام على الكثر من تاريخ العلن بالحالة على المحكمة المختصة وفقاً
لحكام الفقرة الولى من المادة  151من هذا القانون لعمال مقتضى هذه الحكام  ،وإل وجب
الفراج عن المتهم  .فإذا كانت التهمه المنسوبة إليه جناية فل يجوز أن تزيد مدة الحبس
الحتياطى على خمسة شهور إل بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد
الحبس مدة ل تزيد على خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثله  ،وإل وجب
الفراج عن المتهم .
وفى جميع الحوال ل يجوز أن تجاوز مدة الحبس الحتياطى فى مرحلة تحقيق البتدائى وسائر
مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد القصى للعقوبة السالبة للجريمة  ,وبحيث ل يتجاوز ستة أشهر
فى الجنح وثمانية عشر شهراً فى الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن
المؤبد أو العدام "
المادة ): (150
" المر الصادر بالفراج ل يمنع قاضى التحقيق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو
بحبسه إذا ظهرت أدلة جديدة ضده أو أخل بالشروط المفروضة عليه أوجدت ظروف تستدعى
إتخاذ هذا الجراء  ،وذلك مع عدم الخلل بأحكام المادة  143من هذا القانون "
مادة ) ) : ( 164فقره ثانية ( :
" ولها وحدها كذلك أن تستأنف المر الصادر فى جناية بالفراج المؤقت عن المتهم المحبوس
إحتياطيا ً  .وللمتهم أن يستأنف المر الصادر بحبسه إحتياطيا أو بمد هذا الحبس "
مادة ):(166
" يكون ميعاد الستئناف عشرة أيام من تاريخ صدور المر بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ
إعلنه بالنسبة إلى باقى الخصوم  ,عدا الحالت المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة
 164من هذا القانون  ،فيكون ميعاد إستئناف النيابة لمر الفراج المؤقت أربعا وعشرين ساعة ،

ويجب الفصل فى الستئناف خلل ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه  ،ويكون إستئناف
المتهم فى أى وقت  ,فإذا صدر قرار برفض إستئنافه  ،جاز له أن يتقدم بإستئناف جديد كلما
انقضت مدة ثلثين يوما من تاريخ صدور قرار الرفض "
مادة ) ): (167الفقرات الولى الثانية الثالثة (:
" يرفع الستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة إذا كان المر المستأنف
صادراً من قاضى التحقيق بالحبس الحتياطى أو بمده فإذا كان المر المستأنف صادراً من تلك
المحكمة  ،يرفع الستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة  ،وإذا كان صادراً من
محكمة الجنايات يرفع الستئناف إلى الدائرة المختصة  ،يرفع الستئناف فى غير هذه الحالت
أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة إل إذا كان المر المستأنف صادراً بأن ل
وجه لقامة الدعوى فى جناية أو صادراً من هذه المحكمة بالفراج عن المتهم فيرفع الستئناف
إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة .
إذا كان ذلك الذى تولى التحقيق مستشاراً عملً بالمادة  65من هذا القانون فل يقبل الطعن فى
المر الصادر منه إل إذا كان متعلقا ً بالختصاص أو بأن ل وجه لقامة الدعوى أو بالحبس
الحتياطى أو بمده أو بالفراج المؤقت  ،ويكون الطعن أمام محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة
المشورة .
وفى جميع الحوال يتعين الفصل فى الطعن فى أوامر الحبس الحتياطى أو مده أو الفراج
المؤقت  ،خلل ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفع الطعن  ،وإل وجب الفراج عن المتهم .
وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة البتدائية أو محكمة الجنايات لنظر إستئناف أوامر
الحبس الحتياطى أو الفراج المؤقت المشار إليهما فى هذه المادة "
مادة ) ) : (168الفقرتان الولى والثانية (
" ينفذ المر الصادر بالفراج المؤقت عن المتهم المحبوس إحتياطيا ً ما لم تستأنفه النيابة العامة
فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة  166من هذا القانون .
وللمحكمة بنظر الستئناف أن تأمر بمد حبس المتهم طبقا ً لما هو مقرر فى المادة  142من هذا
القانون "
مادة ) ): ( 201فقره أولى (:
" يصدر المر بالحبس من النيابة العامة من وكيل نيابة على القل وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام
تاليه للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضا ً عليه من قبل .
ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الحتياطى أن تصدر بدلً منه أمراً بأحد التدابير التية :
1ــ إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه .
2ــ إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة .

3ــ حظر المتهم أماكن محددة .
فإذا خالف المتهم اللتزامات التى يفرضها التدبير جاز حبسه إحتياطيا ً .
ويسرى فى شأن مدة التدبير أو مدها والحد القصى لها وإستئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة
إلى الحبس الحتياطى "
مادة ) ) :(202فقره ثانية (
"وللقاضى مد الحبس الحتياطى لمدة أو لمدد متعاقبة ل تجاوز كل منها خمسة عشر يوما :
وبحيث ل تزيد مدة الحبس الحتياطى فى مجموعها على خمسة وأربعين يوما ً "
ماده ) :( 205فقره ثانيه (:
"وللمتهم أن يستأنف المر الصادر بحبسه إحتياطيا ً أو بمد هذا الحبس من القاضى الجزئى أو
محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة  ،وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق
أن تستأنف المر الصادر من القاضى الجزئى أو من محكمة الجنح المستأنفة فى غرفة المشورة
بالفراج عن المتهم المحبوس إحتياطيا ً وتراعى فى ذلك أحكام الفقرة الثانية من المادة 164
والمواد من  165إلى  168من هذا القانون.
مادة ) 206مكررا()فقره أولى (:
"يكون لعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على القل ــ بالضافة إلى الختصاصات
المقررة للنيابة العامة ــ سلطات قاضى التحقيق فى تحقيق الجنايات المنصوص عليها فى البواب
الول والثانى مكرراً والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات  .ويكون لهم فضلً عن ذلك
سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة المبينة فى المادة  143من هذا القانون
فى تحقيق الجرائم المنصوص عليها فى القسم الول من الباب الثانى المشار إليه بشرط أل تزيد
مدة الحبس فى كل مره عن خمسة عشر يوما "
مادة ) ):(237فقره أولى (:
" يجب على المتهم فى جنحه معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم
به أن يحضر بنفسه  ،وإذا لم يكن المتهم الحاضر فى جنحة معاقب عليها معاقب عليها بالحبس
وجوبا ً محام  ,وجب على المحكمة أن تندب له محاميا ً للدفاع عنه "
مادة) (325مكررًا:
" لكل عضو نيابة  ،من درجة وكيل نيابة على القل  ،بالمحكمة التى من إختصاصها نظر
الدعوى  ،إصدار المر الجنائى فى الجنح التى ل يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة
التى يزيد حدها الدنى على خمسمائة جنيه فضلً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب
رده والمصاريف .

وللمحامى العام ولرئيس النيابة  ،حسب الحوال  ،فى ظرف عشرة أيام من تاريخ صدور المر
الجنائى  ،أن يأمر بتعديله أو بإلغائه وحفظ الوراق والتقرير فى الدعوى بأن ل وجه لقامتها أو
رفعها إلى المحكمة المختصة والسير فى الدعوى الجنائية بالطرق العادية  ،ول يجوز إعلن
المر للخصوم قبل إنقضاء هذه المدة "
) المادة الثانية (
تضاف إلى قانون الجراءات الجنائية المشار إليه  ،مادة جديدة برقم  321مكرراً التى :
" مادة )312مكررًا(:
" تلتزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه إحتياطيا ً  ،وكذلك كل أمر صادر
بأن ل وجه لقامة الدعوى الجنائية قبله فى جريدتين يوميتين واسعتى النتشار على نفقة الحكومة
 ،ويكون النشر فى الحالتين بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم أو أحد ورثته وبموافقة النيابة
العامة فى حالة صدور أمر بأن ل وجه لقامة الدعوى .
وتعمل الدولة على أن تكفل الحق فى مبدأ التعويض المادى عن الحبس الحتياطى فى الحالتين
المشار إليهما فى الفقرة السابقة وفقا للقواعد والجراءات التى يصدر بها قانون خاص "
)المادة الثالثة (
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة  ،وينفذ كقانون من قوانينها .
)حسنى مبارك (

صدر برئاسة الجمهورية فى  20جمادى الخرة سنة  1427هـ

