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أساس الدولة املدنية
سياد ُة القانون ُ
الورقة النقاشية السادسة

لصاحب اجلاللة الهاشمية امللك عبدالله الثاني ابن احلسني املعظم
سواء
تناو ُلت في األوراق النقاشية اخلمس السابقة العديد من األفكار والرؤى حول مسار عملية اإلصالح السياسي ً
تطوير املمارسات الضرورية للدميقراطية ،واألدوار املأمولة من كل طرف في العملية السياسية ،والهدف النهائي املتمثل
بالوصول إلى املستوى املنشود من املشاركة الدميقراطية ،والتي ُتعتبر ضرورة أساسية الزدهار واستقرار وبناء
مستقبل واعد ألبنائنا.
حدثت تطورات إقليمية كثيرة ،فتعمقت النزاعات وما زالت منطق ُتنا تشهد حتوالت
ومنذ الورقة النقاشية األخيرة
ْ
جذرية تنتج عنها عواقب وخيمة على دول اإلقليم ،كان لها أثرها على وطننا الغالي.
حتملت آثار الصدمات اخلارجية أكثر من األردن .وعلى الرغم من كل ما
وقد ال توجد دولة في التاريخ احلديث ّ
وتفس ٍخ ملجتمعات عريقة ،وعلى الرغم من كل الجئ عبر حدودنا ليستظل
يحيطنا من نزاعات وحروب وانهيا ٍر لدول ُّ
باألمان ويذوق طعم الكرامة التي لم يجدها في بلده ،وعلى الرغم من كل التحديات التي واجهتنا وما تزال تواجهنا،
إال أننا نثبت ألنفسنا وللعالم أجمع كل يوم وبعزمية كل مواطن أردني كم نحن أقوياء.
وإنني أجد نفسي ،على الدوام ،فخوراً بكم وبعزميتكم وحبكم للوطن .وأعلم أن في قلب كل فرد فيكم ،مهما
لكثير من الفخر واالعتزاز بأنه أردني .ومن يعيش منكم خارج الوطن
اختلفت آراؤه ومهما تباينت جتربته في احلياة ،ا َ
األبي وهذا الشعب األصيل من احترام وإعجاب ملا ميثله من قيم ومواقف لم
يشهد كل يوم ما يحظى به هذا البلد ّ
جندها في أكبر وأقوى وأثرى الدول.
إن كل التحديات من حولنا اليوم تقودنا إلى مفترق طرق ،وال بد أن نحدد مسارنا نحو املستقبل بوعي وإدراك
لتحديات الواقع ورؤية واثقة لتحقيق طموح أبنائنا وبناتنا ،فنترك لهم السالم واألمان واالزدهار والكرامة والقدرة على
مواجهة أصعب الصعاب.
5

تقرير اللجنة امللكية لتطوير اجلهاز الق�ضائي وتعزيز �سيادة القانون

ولِنتمكن من تعزيز منعتنا ومواجهة التحديات بثقة وصالبة ونحقق النمو واالزدهار ،هناك موضوع رئيسي أطرحه
في هذه الورقة النقاشية؛ وهو بالنسبة لي ما مييز الدول املتقدمة الناجحة في خدمة مواطنيها وحماية حقوقهم ،وهو
األساس احلقيقي الذي ُتبنى عليه الدميقراطيات واالقتصادات املزدهرة واملجتمعات املن ِتجة ،وهو الضامن للحقوق
ملعبر
الفردية والعامة ،والكفيل بتوفير اإلطار الفاعل لإلدارة العامة ،والباني ملجتمع آمن وعادل؛ إنه سيادة القانون ،ا ِّ
مجردة ونظرية في غياب االحترام
احلقيقي عن حبنا لوطننا الذي نعتز به .إن إعالنات الوالء والتفاني لألردن تبقى َّ
املطلق للقوانني.
ّإن مسؤولية تطبيق وإنفاذ سيادة القانون مبساواة وعدالة ونزاهة تقع على عاتق الدولة .ولكن في الوقت نفسه،
يتحمل كل مواطن مسؤولية ممارسة وترسيخ سيادة القانون في حياته اليومية .أقول هذا ألنني أعرف من التجربة أن
كل فرد يقبل ويتبنى مبدأ سيادة القانون من الناحية النظرية ،ولكن البعض يظنون أنهم االستثناء الوحيد الذي ُيعفى
من تطبيق هذا املبدأ على أرض الواقع .بغض النظر عن املكانة أو الرتبة أو العائلة ،فإن مبدأ سيادة القانون ال ميكن
ميارس بانتقائية.
أن َ

وكم يؤملني و ُيغضبني أن أرى طفلة متوت في أحضان والدها في عرس أو احتفال ُتطلق فيه نيران األسلحة ،أو ّأم
فقد فرصته لعدم تطبيق سيادة
تودع ابنها دون أن تعلم أنه لن يعود بسبب سائق لم يحترم القانون ،أو طالب متفوق َ
ّ
وتفرق بيننا.
القانون ،أو مجرم ينعم باحلرية دون مساءلة ،وغيرها من أمثلة ّ
متسنا جميع ًا ّ
ومتس حقوقنا ّ

وعندما أرى اليوم احلال َة املروعة واحملزنة للعديد من الدول في منطقتنا ،أجد من الواضح أن غياب سيادة القانون
والتطبيق العادل له كان عام ًال رئيسي ًا في الوصول إلى احلالة التي نشهدها.

وعندما ننظر إلى مجتمعاتنا العربية جند أنها تتكون من منظومة مع ّقدة من االنتماءات الدينية واملذهبية والعرقية
والقبلية .ولهذا التنوع أن يكون مصدراً لالزدهار الثقافي واالجتماعي والتعدد السياسي ،ورافداً لالقتصاد ،أو أن
يكون شعلة للفتنة والعنصرية والنزاعاتّ .إن ما يفصل بني هذين الواقعني هو وجود أو غياب سيادة القانون.

ّإن شعور ّأي مواطن في مجتمعنا باخلوف والظلم ألنه ينتمي إلى أقلية ،يضعنا جميع ًا أمام واقع يستند إلى أساس
مهزوز .ومن هنا ،فإن ضمان حقوق األقلية متط َّلب لضمان حقوق األغلبية .كل مواطن لديه حقوق راسخة يجب
أن ُتصان؛ وسيادة القانون هي الضمان لهذه احلقوق واألداة املثلى لتعزيز العدالة االجتماعية.
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ّإن طموحي لبلدنا وشعبنا كبير ألن هذا ما تستح ّقونه .ولكي نحقق أهدافنا ونواصل بناءنا لوطننا فإن سيادة القانون
يعبر عن
هي األساس الذي نرتكز إليه واجلسر الذي ميكن أن ينقلنا إلى مستقبل أفضل .وأطلب من كل مواطن أن ّ
األساس في سلوكنا
حبه لبلدنا العزيز من خالل احترامه لقوانينه ،وأن يكون عهدنا بأن يكون مبدأ سيادة القانون
َ
وتصرفاتنا.

سيادة القانون أساس اإلدارة احلصيفة

ٍ
ومؤسسات وسلطات ،حلكم القانون .وكما ذكرت ،فإن واجب كل
ّإن مبدأ سيادة القانون هو خضوع اجلميع ،أفراداً
مواطن وأهم ركيزة في عمل كل مسؤول وكل مؤسسة هو حماية وتعزيز سيادة القانون .فهو أساس اإلدارة احلصيفة
التي تعتمد العدال َة واملساواة وتكافؤ الفرص أساس ًا في نهجها .فال ميكننا حتقيق التنمية املستدامة ومتكني شبابنا
املبدع وحتقيق خططنا التنموية إن لم نضمن تطوير إدارة الدولة وتعزيز مبدأ سيادة القانون ،وذلك بترسيخ مبادئ
العدالة واملساواة والشفافية؛ هذه املبادئ السامية التي قامت من أجلها وجاءت بها نهضتنا العربية الكبرى التي
نحتفل بذكراها املئوية هذا العام.

وفعال لتحقيق مبدأ سيادة القانون؛ فما حققناه من
وال يؤتي
ُ
ملرجوة إال بوجود نهج واضح ّ
اإلصالح السياسي ثماره ا ّ
خطوات جيدة على مسار اإلصالح السياسي بدءاً من التعديالت الدستورية لعام  ،2011وما تبعها من تشريعات
ناظمة للعمل السياسي ،وعلى رأسها قانون االنتخاب والالمركزية ،يجب أن تتماشى مع إصالح إداري جذري
وعميق يهدف إلى تعزيز سيادة القانون ،وتطوير اإلدارة ،وحتديث اإلجراءات ،وإفساح املجال للقيادات اإلدارية
القادرة على اإلجناز وإحداث التغيير الضروري وامللح ،ليتقدم ٌّ
صف جديد من الكفاءات إلى مواقع اإلدارة يتمتع
ّ
بالرؤية املطلوبة والقدرة على خدمة املواطن بإخالص.
وفي هذا اإلطار ،ال بد من اإلشارة إلى أن هناك جهوداً حكومية متعددة ومؤسسات مختلفة تعمل على ضمان
إدارةٍ حصيفة للدولة األردنية ،كما أن هناك جهوداً وطنية جامعة ُبذلت لتحقيق وتعزيز هذا الهدف السامي ومنها:
اللجنة امل َلكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية ،التي قامت بوضع ميثاق ملنظومة النزاهة الوطنية وخطة تنفيذية لها
تبني اجلهات املسؤولة واإلطار الزمني للتنفيذ .كما مت تشكيل جلنة م َلكية ملتابعة العمل وتقييم اإلجناز لتعزيز منظومة
النزاهة الوطنية ،والتي أوصت بإنشاء هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تضم حتت مظلتها هيئة مكافحة الفساد وديوان
املظالم ،وذلك لتوحيد وتعزيز اجلهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة.
7

تقرير اللجنة امللكية لتطوير اجلهاز الق�ضائي وتعزيز �سيادة القانون

ولكن ،لم ِ
يرتق مستوى األداء واإلجناز في اجلهاز اإلداري خالل السنوات األخيرة ملا نطمح إلى حتقيقه وملا يستحقه
شعبنا العزيز .وعليه ،ال بد من تضافر اجلهود من مختلف مؤسسات الدولة لتطوير عمليات اإلدارة فيها وإرساء
مفهوم سيادة القانون ،ضمن مسيرة ُتخضع عمل املؤسسات واألفراد للمراجعة والتقييم والتطوير بشكل دوري
للوصول إلى أعلى املستويات التي نتطلّع إليها.

ّإن مبدأ سيادة القانون جاء ليحقق العدالة واملساواة والشفافية واملساءلة على جميع مؤسسات الدولة وأفرادها دون
ألي إدارة
استثناء وخاصة ممن هم في مواقع املسؤولية ،من خالل ممارسات حقيقية على أرض الواقع .وال ميكن ّ
أن تتابع مسيرتها اإلصالحية وترفع من مستوى أدائها وكفاءتها دون تبني سيادة القانون كنهج ثابت وركن أساسي
لإلدارة.
حتول دميقراطي ناجحة .كما أن سيادة القانون
يعد من املتط َّلبات الضرورية ّ
ّإن التطبيق الدقيق ملواد القانون ّ
ألي عملية ُّ
تضمن ممارسة أجهزة الدولة لسلطاتها وفق الدستور والقانون .فال ميكن لدولة دميقراطية حتترم حقوق اإلنسان أن تعمل
خارج هذا اإلطار .لذا ،تشترك احلكومة وأجهزة الدولة كافة في حمل مسؤولية ما تتخذه من قرارات وسياسات
وإجراءات ،فمؤسسة البرملان متارس دورها في التشريع والرقابة ،والقضاء املستقل النزيه واألجهزة األمنية مناط بها
ليطمئن املواطن بأنه يستظل بسيادة القانون الذي يحميه ويحمي أبناءه دون متييز أينما كان في ربوع
تطبيق القانون،
ّ
هذا الوطن العزيز .وهذا يتطلب بالضرورة تطبيق القانون على اجلميع دون محاباة أو تساهل وعلى املسؤول قبل
املواطن ،كما يجب أن يستند إلى تشريعات واضحة وشفافة ،وإدارة حصيفة وكفؤة.
ّإن التواني في تطبيق القانون بعدالة وشفافية وكفاءة يؤدي إلى ضياع احلقوق و ُيضعف الثقة بأجهزة الدولة ومؤسساتها.
كما إن تساهل بعض املسؤولني في تطبيق القانون بدقة ونزاهة وشفافية وعدالة ومساواة يشجع البعض على االستمرار
بانتهاك القانون ويترك مجا ًال للتساهل الذي قد يقود لفساد أكبر ،بل إلى إضعاف أهم ركائز الدولة ،أال وهي قيم
املواطنة.

ّإن تطوير اإلدارة احلكومية مسيرة مستمرة تخضع ملراجعة وتقييم دائمني .وعليه ،يجب حتديد مواطن اخللل والقصور
واالعتراف بها للعمل على معاجلتها ،وإرساء وتفعيل مبدأ املساءلة واحملاسبة كمبدأ أساسي في عمل وأداء
يحاسب على
مؤسساتنا وفي جميع طبقات ومراحل اإلدارة احلكومية ،بحيث يكافأ املوظف على إجنازه و ُي َ
ساءل و َ
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تقصيره وإهماله .كما يجب حتقيق تنمية شاملة مستدامة تشمل جميع القطاعات وتضمن توزيع عوائد التنمية على
أنحاء اململكة كافة بشكل عادل.
مسبقة تبدأ بتبني مؤسساتنا ملدونات سلوك وأخالقيات عمل ملزمة
وتتطلب منظومة املساءلة واحملاسبة إجراءات ّ
بشكل يحكم عمل وأداء املؤسسات والسلطات املعنية .كما يجب على مؤسساتنا وضع رؤية واضحة ،وخارطة
طريق ،وأهداف محددة ّ
متكن هذه املؤسسات من حتقيق أهدافها ،وقياس نسبة اإلجناز واألثر ،للوصول إلى أرقى
ملقدمة للمواطنني.
معايير النزاهة والشفافية وأعلى مستويات اخلدمة ا َّ

ولضمان سيادة القانون ،ال بد من وجود آليات رقابة ّفعالة متمثلة بأجهزة احلكومة الرقابية ،كوحدات الرقابة الداخلية
في الوزارات واملؤسسات ،وديوان احملاسبة ،وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ،وبالبرملان ودوره الرقابي الدستوري
الفاعل الذي يضع مصلحة الوطن واملواطن في املقام األول ،وبالقضاء الذي يختص بالنظر في الطعون والتظلمات
املقدمة على قرارات اإلدارة العامة والشكاوى املتعلقة بقضايا الفساد املختلفة .وبالنسبة لهذه األذرع الرقابية ،إضافة
إلى احملكمة الدستورية والهيئة املستقلة لالنتخاب اللتني تضطلعان بدور هام في مجال تعزيز سيادة القانون ،يجب
العمل على تطويرها باستمرار من خالل تبني األدوات املتطورة ،مبا يضمن الفعالية والسرعة ،ومعاجلة جوانب
القصور في عملها سواء التشريعية أو الفنية ،األمر الذي يعزز من ثقة املواطن في مؤسسات الدولة ويحول دون جلوء
البعض إلجراءات وحلول فردية غير قانونية تنتقص من سيادة القانون.

الواسطة واحملسوبية

نقر بأن الواسطة واحملسوبية سلوكيات تفتك باملسيرة التنموية والنهضوية
ال ميكننا احلديث عن سيادة القانون ونحن ال ّ
للمجتمعات ،ليس فقط بكونها عائق ًا يحول دون النهوض بالوطن ،بل ممارسات تنخر مبا مت إجنازه وبناؤه وذلك
بتقويضها لقيم العدالة واملساواة وتكافؤ الفرص وقيم املواطنة الصاحلة وهي األساس لتطور ّأي مجتمع.

تقوض أسس العمل العام في خدمة مواطنينا ،وال
فال ميكن لنا أن نقبل أو ّ
نغض الطرف عن هذه املمارسات التي ِّ
ميكن أن جنعل من هذه املمارسات وسيلة نحبط بها الشباب املتميز والكفؤ ،أو نزرع فيه قناعة بأن مستقبله ،منذ
إنهائه لدراسته الثانوية وخالل دراسته اجلامعية وحتى انخراطه بسوق العمل ،مرتبط بقدرته على توظيف الواسطة
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ترسخت الوالءات
واحملسوبية لتحقيق طموحهّ .
فأي جيل ميكن أن يحمي سيادة القانون أو أن يدير مؤسساتنا وقد ّ
الفرعية فيه على حساب وطنه؟ وهنا ،ال بد من نظرة شمولية ملوضوع الشباب ،ووضع استراتيجية هادفة وحقيقية
تتضمن برامج متطورة ُيجمع عليها أصحاب اخلبرة واملؤسسات الفاعلة في هذا املجال لترسيخ مبادئ املواطنة ودولة
القانون وحب الوطن ،ومتكني الشباب سياسي ًا واقتصادي ًا لتحقيق إمكانياته وتطوير وتوسعة أفقه ،باإلضافة إلى
توفير املنعة له من األفكار الظالمية املنحرفة.
كما ُيعتبر موضوع التعيينات في املواقع احلكومية ،وبخاصة املناصب العليا ،من أكثر املواضيع التي يتم التطرق إليها
عند احلديث عن الواسطة واحملسوبية ،وقد شهدنا في السنوات األخيرة بعض املمارسات بهذا اخلصوص ،والتي أرى
فيها جتاوزاً على مؤسساتنا وإثقا ًال لها وللمواطن مبوظفني غير أكفياء وجتريداً وحرمان ًا لها من الكفاءات والقيادات
التي تساهم باالرتقاء بها والنهوض بعملها في خدمة الوطن واملواطن .وهنا ،ال بد من االلتزام مببدأ الكفاءة واجلدارة
كمعيا ٍر أساس ووحيد للتعيينات.

أساس لتعزيز سيادة القانون
تطوير اجلهاز القضائي ٌ

يترسخ إال بوجود جهاز قضائي كفؤ ونزيه وفاعل؛ فاملواطن يلجأ إلى القضاء لثقته
ّإن مبدأ سيادة القانون ال ميكن أن ّ
وإن غاب هذا األمر تزعزعت ثقة املواطن
بقدرة هذا اجلهاز على إنصافه واحلصول على حقوقه في أسرع وقت؛ ْ
بالقضاء.
سجل لهم التاريخ مساهمتهم
ولطاملا امتاز األردن بالسمعة الطيبة والكفاءة العالية جلهازه القضائي ،وما زلنا نذكر قضاةً ّ
في تعزيز املكانة الرفيعة للقضاء في األردن .ولكن ،اإلجراءات القضائية ما زالت تأخذ وقت ًا طوي ًال ،وهناك نقص
في الكادر الوظيفي ونقص في اخلبرات النوعية اخلاصة ببعض القضايا ،وغيرها من حتديات تؤثر على أداء اجلهاز
وحقوق املواطن أو املستثمر.

لذا ،أصبح من الضروري وضع استراتيجية واضحة للسنوات القادمة تعمل على صيانة وتطوير مرفق القضاء وسائر
األجهزة املساندة له ،وتساهم في تعزيز البيئة القضائية الفاعلة والنزيهة ،وتهيئة بنية مؤسسية عصرية تليق بالقضاء،
وتوفير كوادر خبيرة ومتخصصة ،وتطوير سياسات وتشريعات لتسريع عملية التقاضي وتيسيرها واالرتقاء بها .كما
يجب العمل على ترسيخ ثقافة النزاهة في اجلهاز القضائي في مراحله كافة ،وتفعيل مدونة السلوك القضائي؛ وال بد
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من تطوير وحتديث معايير تعتمد اجلدارة والكفاءة في تعيني القضاة ونقلهم وترفيعهم مبا يحقق العدالة والشفافية .ومن
الضروري مبكان تعزيز قدرات القضاة وإكسابهم املهارات الضرورية إلصدار األحكام القضائية العادلة والنزيهة؛ كما
ويجب تطوير وحتديث ومتكني أجهزة الرقابة والتفتيش القضائي لتكون تقارير التفتيش أداة قياس حقيقية وواقعية
ألداء القاضي وسلوكه.

عماد الدولة املدنية
سيادة القانون ُ

لغط كبير حول مفهوم هذه الدولة ،ومن الواضح أنه
كثر احلديث في اآلونة األخيرة عن الدولة املدنية ،وقد حدث ٌ
تطبقها
ناجت عن قصور في إدراك مكوناتها وبنائهاّ .إن الدولة املدنية هي دولة حتتكم إلى الدستور والقوانني التي ّ
على اجلميع دون محاباة؛ وهي دولة املؤسسات التي تعتمد نظام ًا يفصل بني السلطات وال يسمح لسلطة أن تتغول
على األخرى ،وهي دولة ترتكز على السالم والتسامح والعيش املشترك ومتتاز باحترامها وضمانها للتعددية واحترام
الرأي اآلخر ،وهي دولة حتافظ وحتمي أفراد املجتمع بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو الفكرية ،وهي دولة حتمي
احلقوق وتضمن احلريات حيث يتساوى اجلميع باحلقوق والواجبات ،وهي دولة يلجأ لها املواطنون في حال انتهاك
وتكرس التسامح وخطاب احملبة واحترام اآلخر وحتفظ حقوق
حقوقهم ،وهي دولة تكفل احلرية الدينية ملواطنيها ّ
املرأة كما حتفظ حقوق األقليات.

ّإن هذه املبادئ تشكل جوهر الدولة املدنية ،فهي ليست مرادف ًا للدولة العلمانية ،فالدين في الدولة املدنية عامل
أساسي في بناء منظومة األخالق والقيم املجتمعية ،وهو جزء ال يتجزأ من دستورنا .وال ميكن أن نسمح ألحد أن
يستغ ّل أو يوظف الدين لتحقيق مصالح وأهداف سياسية أو خدمة مصالح فئوية.

ولنا أسوة في رسول الله ،صلى الله عليه وسلم ،عندما كتب ميثاق صحيفة املدينة عند هجرته إلى املدينة املنورة
من أجل تنظيم العالقة بني جميع الطوائف واجلماعات فيها ،ومنها املسلمون واليهود واملهاجرون واألنصار .وقد
اعتبره الكثيرون إجنازاً هام ًا للدولة اإلسالمية ومعلم ًا رئيسي ًا في تاريخها السياسي ،كما ينظر الكثيرون إلى ميثاق
صحيفة املدينة على أنه أول دستور مدني في التاريخ ،حيث اعتمد على مبدأ املواطنة الكاملة ،فقد ساوى بني
املسلمني وغير املسلمني من حيث احلقوق والواجبات حتت حماية الدولة مقابل دفاعهم عنها .وقد شمل امليثاق
محاور عدة أهمها :التعايش السلمي واألمن املجتمعي بني جميع أفراد املدينة ،واملساواة بينهم جميع ًا فيما يتعلق مببدأ
َ
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املواطنة الكاملة من حيث املشاركة الفاعلة في مجاالت احلياة املتعددة ،واحترام وحماية حرية االعتقاد وممارسته،
والتكافل االجتماعي بني فصائل الشعب ،وحماية أهل الذمة واألقليات غير املسلمة ،والنصح والبر بني املسلمني وأهل
الكتاب ،وغيرها.
وجملة القول إن الدولة املدنية هي دولة القانون التي تستند إلى حكم الدستور وأحكام القوانني في ظل الثوابت الدينية
وحتدد فيها احلقوق والواجبات دون متييز
والشرعية ،وترتكز على املواطنة الفاعلة ،وتقبل بالتعددية والرأي اآلخرَّ ،
بني املواطنني بسبب الدين أو اللغة أو اللون أو العرق أو املستوى االقتصادي أو االنتماء السياسي أو املوقف الفكري.
ونحن سنبقى ملتزمني بالقيم التي ُعرف بها هذا الوطن منذ نشأته ولن نحيد عنها أبداً؛ فهذه القيم ميزت هذا الشعب
مبختلف أطيافه ،وهي قيم السالم واالعتدال والوسطية ،وقيم املساواة واحلرية والتعددية ،وقيم الرحمة والتعاضد
وقبول اآلخر ،وقيم املثابرة واالنفتاح واملواطنة الصاحلة؛ فهذه خصائص ورثناها وأصبحت من شيم األردنيني
وسنزرعها في قلوب أبنائنا إن شاء الله.
السادس عشر من تشرين األول لعام  2016ميالدية
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رسالة جاللة امللك عبدالله الثاني ابن احلسني املعظم
إلى دولة زيد الرفاعي

يكلفه برئاسة اللجنة امللكية لتطوير اجلهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون
بسم الله الرحمن الرحيم

دولة األخ زيد الرفاعي حفظه الله،
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،
خلت جندي ًا مخلص ًا
فيسرني أن أبعث إليك بأصدق حتياتي وأطيب أمنياتي بدوام التوفيق ،ولقد عرفتك منذ سنني ْ
ّ
حللت بها ،وحتملت فيها أمانة املسؤولية بكل كفاءة وحرص على حتقيق
للوطن في مختلف املواقع وامليادين التي َ
اإلجناز املنشود.
لقد كان القضاء على الدوام ،وما يزال ،على رأس أولوياتنا وفي صلب اهتماماتنا منذ تولينا سلطاتنا الدستورية،
فهو الركيزة األساسية في إحقاق احلق وإقامة العدل وحماية احلقوق وصون احلريات .والقضاء هو إحدى السلطات
الثالث التي تقوم عليها الدولة األردنية ،والتي ترسخ مبدأ سيادة القانون وحتقق مبادئ العدالة واملساواة والنزاهة
وتعزز من الثقة بسلطات الدولة ومؤسساتها.
تقدم الدول ورفعتها يعتمد بشكل رئيس على استقالل وكفاءة اجلهاز القضائي العامل فيها ،وقدرته على
إن قياس ُّ
العمل ضمن منظومة متكاملة مع باقي سلطات الدولة وأجهزتها املعنية بترسيخ سيادة القانون؛ فاجلميع حتت القانون
طبق القانون عليهم جميع ًا دون متييز أو محاباة،
يعملون في ظله وإطاره ،ويتساوون أمامه ،ويحتكمون ألحكامه ،و ُي َّ
يجذر قيم العدالة والنزاهة واملواطنة الفاعلة.
األمر الذي ّ
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ّإن استقاللية السلطة القضائية في األردن راسخة وثابتة ،وقد مت التأكيد على ذلك في دستورنا عام ،1952
وجاءت التعديالت الدستورية لعام  2011وعام  2016لتعزز استقالل القضاء .ولقد شهد القاصي والداني بكفاءة
نظامنا القضائي على مر السنني .وال بد في هذه املرحلة من مضاعفة اجلهود والعمل بشكل دؤوب على بناء قدرات
اجلهاز القضائي ،ليكون قادراً على التطور املستمر واألداء الفاعل وبأعلى مستويات النزاهة والعدالة .وعلى ذلك،
فال بد من البناء على اجلهود التي ُبذلت في السابق مبا في ذلك اللجنة امل َلكية لتطوير اجلهاز القضائي عام 2000
واالستراتيجيات التي ُوضعت من أجل تطوير القضاء.

أشرت إلى ذلك في ورقتي النقاشية
ّإن اجلهاز القضائي بحاجة إلى استراتيجية شاملة لتطويره وتعزيز إمكانياته ،وقد ُ
السادسة .وعليه ،فإنني أعهد إليك برئاسة جلنة م َلكية لتطوير اجلهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون من خالل
استراتيجية شاملة ملعاجلة التحديات ومواصلة عملية التحديث والتطوير واالرتقاء بأداء السلطة القضائية ،مبا في
ذلك توفير اإلمكانيات املناسبة للقضاة ورفع قدراتهم وتطوير معايير اجلدارة والكفاءة في تعيينهم ونقلهم وترفيعهم
وحتسني أوضاعهم ،وتوفير بيئة مؤسسية عصرية للجهاز القضائي وأجهزته املساندة ،وتطوير أدوات العمل وأساليبه
بصورة نوعية ،وحتديث اإلجراءات والتشريعات لالرتقاء بعملية التقاضي وإنفاذ األحكام ،ومبا يشمل اجلهات املعنية
بهذه العملية كافة ،وتفعيل ومتكني أنظمة الرقابة والتفتيش القضائي والتدريب واالستفادة من أفضل املمارسات العاملية.
لترأس اللجنة امل َلكية لتطوير اجلهاز القضائي والذوات التالية أسماؤهم أعضاء فيها:
وقد مت اختيارنا لدولتكم َ
• معالي رئيس املجلس القضائي.
• معالي وزير العدل.
• معالي الدكتور صالح الدين البشير.
• معالي السيد «محمد شريف» علي الزعبي.
• معالي السيد أمين يحيى عوده.
• رئيس اللجنة القانونية في مجلس األعيان.
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• رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب.
• سعادة نقيب احملامني.
• عطوفة السيد قاسم املومني.
• عطوفة السيد محمد الغزو.
• سعادة الدكتورة محاسن محمد اجلاغوب.
• سعادة السيد نسيم فرحات نصراوي.
• سعادة السيد رجائي كمال الدجاني.
• سعادة الدكتور سعد مفلح اللوزي  /مقرراً.
وإنني بانتظار توصياتكم خالل األشهر األربعة القادمة التي تتضمن السياسات والبرامج التنفيذية والتشريعات
املقترحة.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،

عمان ،في السابع عشر من محرم  1438هجرية.
ّ

أخوكم
عبدالله الثاني ابن احلسني

املوافق الثامن عشر من تشرين األول لعام  2016ميالدية.
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ر�سالة جوابية �إلى جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني املعظم
من دولة زيد الرفاعي
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

ح�ضرة �صاحب اجلاللة الها�شمية
امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني املعظم
حفظه اهلل ورعاه وبارك يف عمره و�أعزّ ملكه,
�سيدي وموالي,
�أت�شرف ب�أن �أرفع �إلى مقامكم ال�سامي ,با�سمي وبا�سم زمالئي �أع�ضاء اللجنة امللَكية لتطوير اجلهاز الق�ضائي وتعزيز
�سيادة القانون� ,أ�سمى �آيات الوالء والإخال�ص ,مقرونة بال�شكر والتقدير والعرفان ملا ط ّوقتم به �أعناقنا من ثقة �سامية
غالية ,بتكليفنا مبهمة جليلة يف م�ضمونها ,نبيلة يف �أهدافها ,تعك�س �إميان جاللتكم الرا�سخ ب�أن وجود �سلطة ق�ضائية
عنا�ص ُرها ق�ضاة �أكفياء يت�سمون بالنزاهة واحلياد واال�ستقاللُ ,ي َع ّد لبنة �أ�سا�سية يف بناء دولة القانون وفر�ض �سيادته,
وحماية حقوق املواطنني وحرياتهم.
موالي املعظم,
�إن التحديث امل�ستمر للجهاز الق�ضائي وتطويره وتعزيز دوره يف حتقيق �سيادة القانون ،ي�ؤ ّدي �إلى ما �أ ّكدمت عليه جاللتكم
يف ر�سالتكم ال�سامية ب� ّأن اجلميع «حتت القانون يعملون يف ظله و�إطاره ،ويت�ساوون �أمامه ،ويحتكمون لأحكامه ،و ُيط َّبق
القانون عليهم جميعاً دون متييز �أو حماباة ،الأمر الذي يج ّذر قيم العدالة والنزاهة واملواطنة الفاعلة».
وتنفيذاً لأمركم ال�سامي ,عقدت اللجنة اجتماعاتٍ مكثف ًة خالل ال�شهور الأربعة املا�ضيةّ ,
واطلعت على �آراء اجلهات املعنية
املختلفةّ ,
واطلعت على ما مت �إجنازه من ِق َبل جلان �سابقة لتطوير الق�ضاء ,ومن ِق َبل املجل�س الق�ضائي ,ووزارة العدل,
الراهن للق�ضاء ت�شخي�صاً �شام ً
َ
وا�ستعر�ضت �أف�ضل املمار�سات العامليةّ .
وتو�صلت �إلى تو�صيات
و�شخ�صت اللجنة الو�ض َع
الّ ,
تت�ضمن ال�سيا�سات ,والربامج التنفيذية ،والت�شريعات املقرتحة ,والتي ن�أمل �أن تل ّبي طموحات جاللتكم .وتت�ضمن هذه
التو�صيات ما يلي:
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�أو ًال:
ثاني ًا:

توطيد ا�ستقالل الق�ضاء والق�ضاة ،وتعزيز ال�ضمانات املطلوبة لذلك.
تعزيز ا�ستقالل املجل�س الق�ضائي ,و�إن�شاء �أمانة عامة له ,ومبا يع ّزز من الدور املنوط به مبوجب
الد�ستور والقوانني.

ثالث ًا:

�ضمان التمثيل النوعي للق�ضاة يف املجل�س الق�ضائي ,وتفعيل �أداء �أع�ضائه وتوفري احل�صانة الالزمة
لهم.

رابع ًا:

َم ّد ج�سور التعاون بني املجل�س الق�ضائي وباقي ال�سلطات يف الدولة.

خام�س ًا:

�إعادة هيكلة عدد من الأجهزة الق�ضائية؛ وذلك ب�إلغاء دائرة املحامي العام املدين ,واال�ستفادة من
عنا�صرها الق�ضائية والإدارية يف �أجهزة الق�ضاء الأخرى ,و�أن ُيعهَد مبهامها �إلى �إدارة ق�ضايا الدولة
التي �ستن�ش�أ لدى وزارة العدل.

�ساد�س ًا:

�ضمان التدابري املثلى لتعيني الق�ضاة وترفيعهم ونقلهم وانتدابهم و�ضمان ا�ستقاللهم يف م�سارهم
املهني ,وت�أمني مقت�ضيات اال�ستقرار الوظيفي لهم ,وحت�سني �أو�ضاعهم.

�سابع ًا:
خمت�صة بالنظر والف�صل يف املنازعات التجارية
ثامن ًا�	:إن�شاء غرفة اقت�صادية لدى حمكمة بداية ع ّمان تكون
ّ
واال�ستثمارية ذات الأهمية االقت�صادية يف العا�صمة وعلى م�ستوى اململكة ,ومبا يوفر بيئة قانونية �آمنة
لال�ستثمار.
املتخ�ص�صة
والتو�سع يف القائم منها ,كالغرف
متخ�ص�صة للنظر يف بع�ض املنازعات,
تا�سع ًا�	:إن�شاء غرف جزائية
ّ
ّ
ُّ
بالنظر يف اجلرائم امل�ستحدَثة ,وعلى وجه اخل�صو�ص تلك املرتكبة با�ستخدام الو�سائل الإلكرتونية
احلديثة.
حتديث �أ�ساليب ومو�ضوعات الت�أهيل الأ�سا�سي والتدريب امل�ستمر للق�ضاة و�أع�ضاء النيابة العامة.
عا�شر ًا:
التو�سع فيه.
تفعيل مبد�أ ُّ
تخ�ص�ص الق�ضاة ,و�إزالة العوائق �أمام ُّ

حادي ع�شر :تعزيز الدور الذي ي�ضطلع به التفتي�ش الق�ضائي ل�ضمان قيم النزاهة وال�شفافية وااللتزام بقيم الق�ضاء
وتقاليده ,وقواعد ال�سلوك الق�ضائي ,وتوفري �ضمانات �أوفى للقا�ضي يف امل�ساءلة الت�أديبية.
ثاين ع�شر :و�ضع معايري �ش ّفافة ومو�ضوعية لتقييم �أداء الق�ضاة من ِق َبل التفتي�ش الق�ضائي.
ثالث ع�شر :تعزيز �ضمانات املحاكمة العادلة يف مراحل البحث الأ ّويل ,والتحقيق االبتدائي ,واملحاكمة النهائية.
رابع ع�شر:

تعزيز احلماية للحقوق واحلريات ,من خالل التمكني من الو�صول �إلى العدالة ب�إقرار مبد�أ امل�ساعدة
القانونية املجانية يف جميع الدعاوى ,ملن هم يف حاجة �إليها.

خام�س ع�شر :توفري البيئة املنا�سبة لعمل الق�ضاة.
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�ساد�س ع�شر�	:إعادة النظر يف خريطة التوزيع اجلغرايف للمحاكم وتوزيع ق�ضاتها وموظفيها ,واال�ستفادة من مواردها
الب�شرية.
�سابع ع�شر :توفري �أبنية جديدة الئقة للمحاكم التي بحاجة �إلى ذلك ,ت�ستجيب ملتط َّلبات التطوير والتحديث,
و�إعداد وتنفيذ اخلطط الالزمة لتحديث البنية التحتية للمباين القائمة وجتهيزاتها.
انتقا�ص من ال�ضمانات املقررة للخ�صوم.
ثامن ع�شر�	:إزالة جميع العوائق لت�سريع �إجراءات الدعاوى ,دون
ٍ
تا�سع ع�شر :تب�سيط �إجراءات التقا�ضي و�سري الدعاوى ,وت�سريع وترية معاجلة الق�ضايا خالل �آجال معقولة ,من
خالل االقت�صاد يف الإجراءات و�صو ًال �إلى حتقيق العدالة الناجزة.
ت�شجيع اللجوء �إلى و�سائل بديلة للدعوى املدنية ,وتي�سري ال�سبل املح ّفزة لذلك؛ للتخفيف عن املحاكم.
ع�شرون:
حادي وع�شرون :تطوير �أ�ساليب الإدارة الق�ضائية ,وتوظيف التكنولوجيا احلديثة خلدمة التقا�ضي وتي�سري �إجراءات
الدعاوى والتبليغات ,واالرتقاء باخلدمات التي يقدمها مرفق العدالة.
ثاين وع�شرون :حتديث وتي�سري و�ضبط �إجراءات تبليغ الأوراق الق�ضائية؛ لتحقيق ال�سرعة املطلوبة يف ح�سم النزاعات.
ثالث وع�شرون:اال�ستفادة من التقنيات احلديثة يف �إجراء املحاكمة عن ُبعد بني نزيل مركز الإ�صالح والت�أهيل وقاعة
املحاكمة اخت�صاراً للجهد والوقت ,مع توفري جميع ال�ضمانات القانونية للنزيل.
رابع وع�شرون :تعديل قواعد االخت�صا�ص لتي�سري �إجراءات التقا�ضي وتر�شيدها وحتقيق جناعتها.
خام�س وع�شرون�	:إعادة النظر يف الأحكام التنظيمية اخلا�صة ب�إدارة الدعوى املدنية ,وم ْنح قا�ضي �إدارة الدعوى ال�صالحيات
الالزمة لتحقيق الغايات التي ُوجدت هذه الإدارة من �أجلها.
�ساد�س وع�شرون�	:إعادة تنظيم بع�ض الإجراءات املتع ّلقة بال�شكاوى واالدعاء باحلق ال�شخ�صي وتقدمي البينات يف الدعاوى
اجلزائية ،لت�سريع الإجراءات دون الإخالل بال�ضمانات املقررة للخ�صوم.
�سابع وع�شرون :تي�سري �إجراءات دعوة ال�شهود واال�ستماع ل�شهاداتهم.
ثامن وع�شرون :حتديث وتي�سري و�ضبط �إجراءات اخلربة �أمام املحاكم.
تا�سع وع�شرون :تطوير وتنظيم مهنة اخلرباء الق�ضائيني �أمام املحاكم ,وتعزيز قيم ال�شفافية والنزاهة فيهم واالرتقاء
ب�أدائهم ,و�ضمان جناعة �أعمالهم.
تفعيل الرقابة على التقارير الطبية وح ّل امل�شاكل النا�شئة عنها.
ثالثون:
حادي وثالثون :تي�سري �إجراءات الطعن يف الأحكام ,واحلد من الطعون غري املربرة �أو التي يكون الغر�ض منها املماطلة
والت�سويف.
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ثاين وثالثون :فر�ض اجلزاءات الالزمة يف بع�ض احلاالت التي يتط ّلبها احل ّد من املماطلة والت�سويف �أو معاجلة
تن�ص عليه القوانني.
الإهمال والتق�صري ,ولزوم التقيد باملدد املقررة للف�صل يف الدعاوى وفقاً ملا ّ
ثالث وثالثون� :ضمان الو�صول �إلى النجاعة واجلودة املطلوبة يف الأحكام الق�ضائية ويف �آليات تنفيذها.
رابع وثالثون :حتديث وتي�سري �إجراءات تنفيذ الأحكام احلقوقية وال�سندات التنفيذية؛ ل�ضمان تنفيذها �ضمن �أق�صر
الآجال و�أي�سر ال�سبل.
خام�س وثالثون :حتديث وتطوير �إجراءات ت�صفية ال�شركات و�إفال�س التجار.
�ساد�س وثالثون :حتديث وتطوير �أجهزة وزارة العدل؛ باعتبارها الذراع التنفيذية وامل�ساندة للق�ضاء.
رئي�سي يف عملية التقا�ضي ,وتعزيز قيم ال�شفافية والنزاهة يف
�سابع وثالثون :تطوير وحتديث مهنة املحاماة كم�ساهم
ّ
منت�سبيها وتطوير تكوينهم و�أدائهم.
ثامن وثالثون :توفري الكوادر الإدارية الكافية وامل�ؤهلة امل�ساندة للجهاز الق�ضائي ،مبن يف ذلك �أعوان الق�ضاة ,ورفع
م�ستواهم ت�أهي ً
ال وتدريباً ،وحت�سني �أو�ضاعهم.
تا�سع وثالثون :تطوير وحتديث �إجراءات ال�ضابطة العدلية واالرتقاء ب�أدائها ,و�ضمان جناعة �أعمالها.
حتديث وتطوير النيابة العامة والأجهزة امل�ساندة لها ,وتفعيل دورها ,ورفع كفاءة ق�ضاتها وتطوير
�أربعون:
�أدائها.
حادي و�أربعون :تو�سيع نطاق اخت�صا�ص املحاكم والنيابة العامة يف �إنهاء الدعاوى اجلزائية ,للح ّد من ُّ
ت�ضخم عدد هذه
الدعاوى.
ثاين و�أربعون:تطوير وتفعيل الدور الرقابي للنيابة العامة ل�ضمان ح�سن �سري العدالة اجلزائية ,وعلى وجه اخل�صو�ص
يف جمال التفتي�ش الدوري على مراكز الإ�صالح والت�أهيل ,والرتافع �أمام املحاكم.
ثالث و�أربعون :تعزيز �إ�شراف النيابة العامة على ال�ضابطة العدلية امل�ساعدة ,ل�ضمان �أداء مهامها على الوجه الأمثل.
والتو�سع يف نطاق العدالة الت�صاحلية؛
رابع و�أربعون :تفعيل دور ال�سيا�سة اجلزائية الوقائية يف احل ّد من اجلرائم,
ُّ
لتخفيف العبء عن املحاكم.
خام�س و�أربعون :اال�ستفادة املثلى من الإح�صاء اجلزائي يف ر�سم ال�سيا�سة اجلزائية ,وتفعيل دور ال�سجل العديل يف �ضبط
حاالت التكرار ا ُ
جل ْرمي.
�ساد�س و�أربعون :تطوير وحتديث ال�سيا�سة اجلزائية يف جمال التجرمي ,عرب �إعادة النظر يف جترمي بع�ض الأفعال ،ورفع
احلماية اجلزائية عنها ,وجترمي بع�ض الأفعال الأخرى حماي ًة لأمن وم�صالح املجتمع وحقوق وحريات
املواطنني ,وتعزيزاً ملبد�أ �سيادة القانون.
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�سابع و�أربعون :تطوير وحتديث ال�سيا�سة العقابية ,وخا�صة ب�ش�أن اجلرائم الواقعة على الن�ساء والأطفال وذوي
االحتياجات اخلا�صة.
املخ�ص�صة للمحكومني ,والت�أكيد على ت�صنيف املوقوفني
ثامن و�أربعون :تخ�صي�ص مراكز للتوقيف منف�صلة عن املراكز َّ
واملحكومني يف مراكز التوقيف والإ�صالح والت�أهيل.
تا�سع و�أربعون :تر�شيد التوقيف االحتياطي ،واحلد منه ،و�إقرار بدائل له ،وتوفري ال�ضمانات الكافية له ,وتطبيق برامج
�إ�صالح ناجعة لإعادة ت�أهيل نزالء مراكز الإ�صالح والت�أهيل ,وت�سهيل �إعادة دجمهم باملجتمع.
�سيدي �صاحب اجلاللة،
وبعد �أن مت بلورة هذه ال�سيا�سات والأهداف اال�سرتاتيجية وما يتفرع عنها من �أهداف فرعية ،مت �إدراج الربامج التنفيذية
املقرتحة لتحقيق تلك الأهداف ,واقرتاح الت�شريعات الالزمة لإنفاذها ,مع حتديد اجلهات امل�س�ؤولة عن التنفيذ و�آجال
التنفيذ ,والتي ن�ضعها جميعها بني يدَي جاللتكم ,والأمر ل�سيدي �صاحب اجلاللة التخاذ ما يراه منا�سباً ب�ش�أنها.
ن�ضرع �إلى املولى عز وجل �أن يحفظ الأردن بقيادتكم مك َّل ً
ال دوماً بالع ّز واملجد والفخار ,و�أن يدمي جاللتكم قائداً للوطن
ومل�سرية النماء والتحديث والتقدم واالزدهار� ,إنه نع ُم املولى ونع ُم الن�صري.

موالي املعظم،
خادمكم الأمني
زيد الرفاعي
رئي�س اللجنة امل َلكية لتطوير اجلهاز الق�ضائي
وتعزيز �سيادة القانون
ع ّمان ،يف الثاين والع�شرين من جمادى الأولى  1438هجرية.
املوافق الثامن ع�شر من �شباط لعام  2017ميالدية.
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الـتـقــديــم

التقدمي

التقدمي

قال تعالى } :إِ َّن ال َّل َه يَ ْأ ُم ُر ُكم َأ ْن ُت َؤ ُّدوا الأْ َ َمانَ ِ
ات إلى َأ ْهلِ َها َوإِ َذا َح َك ْم ُت ْم َبينْ َ ا َّلن ِ
اس َأ ْن تحَ ُْك ُموا بِال ْ َع ْد ِل
ْ
ان َس ِم ًيعا َب ِص ًيرا { (الن�ساء.)58 :
إِ َّن ال َّل َه ن ِ ِع َّما يَ ِعظُ ُك ْم بِ ِه إِ َّن ال َّل َه َك َ

ميثل تطوير اجلهاز الق�ضائي دعامة �أ�سا�سية من دعائم �سيادة القانون ,وقد و�ضع جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن
احل�سني املعظم -حفظه اهلل -الق�ضا َء على ر�أ�س �أولوياته منذ توليه �سلطاته الد�ستورية؛ كون الق�ضاء كما �أ ّكد جاللته
«الركيزة الأ�سا�سية يف �إحقاق احلق و�إقامة العدل وحماية احلقوق و�صون احلريات» ,ولأنه «�إحدى ال�سلطات الثالث التي
تقوم عليها الدولة الأردنية ،والتي تر�سخ مبد�أ �سيادة القانون وحتقق مبادئ العدالة وامل�ساواة والنزاهة وتعزز من الثقة
ب�سلطات الدولة وم�ؤ�س�ساتها».
وقد �شهد الق�ضاء الأردين تطوراً ملحوظاً وحتديثاً م�ستمراً عرب العديد من املحطات التي مر بها يف عهد جاللة امللك
و�صو ًال �إلى الوقت الراهن .وكان جاللته قد �أمر بت�شكيل اللجنة امللَكية الأولى لتطوير الق�ضاء التي �أثمرت تو�صياتها
نهو�ضاً يف ق�ضائنا وتعزيز مكانته عربياً ,و ُت ِّو َج ذلك التحديث مبا �أمر به جاللته من تعديالت د�ستورية ,والتي جاءت
مب�ضامني و�أحكام تع ّزز احلقوق واحلريات ,وتوفر ال�ضمانات الفاعلة لها ,و ُتعلي من �ش�أن ال�سلطة الق�ضائية ،وتر�سخ
ا�ستقالل الق�ضاء والق�ضاة� ،إلى جانب ا�ستحداث حمكمة د�ستورية.
وموا�صل ًة من جاللته للنهج امل�ستم ّر يف تطوير الق�ضاء ،فقد �أمر بت�شكيل اللجنة امللَكية لتطوير اجلهاز الق�ضائي وتعزيز
�سيادة القانون ,بهدف االرتقاء بالأداء ,وبناء القدرات ,وما ي�ستلزمه ذلك من توفري الأ�سباب امل�ؤدية �إليهما والتحديث
ال�شامل للجهاز الق�ضائي ,وو�ضع التو�صيات التي تت�ضمن ال�سيا�سات والربامج التنفيذية والت�شريعات املقرتحة لتحقيق
ذلك.
وانطالقاً من ر�ؤى جاللته التي عبرّ ت عنها الورقة النقا�شية ال�ساد�سة ,وما انطوت عليه الر�سالة امللَكية ال�سامية لدولة
رئي�س اللجنة من م�ضامني و�أهداف ,وبا�ستح�ضار ما مت �إجنازه من ِق َبل جلان �سابقة لتطوير الق�ضاء ,وما �أعدّه املجل�س
الق�ضائي ووزارة العدل من ا�سرتاتيجيات ومقرتحات ت�شريعية للتطوير والتحديث ,وا�ستجاب ًة للتطلع الدائم من
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ّ
م�صاف �أف�ضل املمار�سات والتجارب العاملية ,والوقوف على موا�ضع الهنات �أو املع�ضالت
جاللته للنهو�ض بالق�ضاء �إلى
�إن ُوجدت -لتجاوزها ,وبعد التدا ُر�س املع َّمق لذلك كله ,ف�إن اللجنة تنتهي �إلى ما يلي:• �أو ًال� :إن الق�ضاء الأردين قد حظي ,وبف�ضل الرعاية امللَكية ال�سامية ,مبقومات اال�ستقالل احلقيقي ,ويفخر
بوجود ق�ضاة ذوي كفاءة عالية ,حري�صني على �صون ا�ستقاللهم ,توافرت وتراكمت لديهم خربات ق�ضائية
دفعت الدول ال�شقيقة لال�ستعانة بهم ل�شغل وظائف ق�ضائية فيها� ,ضامنني فاعلني للحقوق واحلريات,
يعملون وفق معايري النزاهة واحلياد والقيم التي تتطلبها ر�سالتهم والتي قام عليها ق�ضا�ؤنا ال�شامخ.
• ثانياً� :إن الق�ضاء الأردين ,وبف�ضل تلك الرعاية امللَكية ال�سامية ,قد غدا يف موقع متميز بني �أقرانه ,ولي�س � ّ
أدل
الرتتيب الثاين على م�ستوى دول ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا ،والثاين والأربعني على
على ذلك من نيله
َ
امل�ستوى العاملي ,وفقاً مل�ؤ�شر �سيادة القانون ال�صادر عن م�شروع العدالة العاملي لعام .2016
حر�ص الق�ضاء الأردين على اال�ستفادة من التجارب الق�ضائية العربية والدولية ,وتبادل اخلربات وعقد
• ثالثاًَ :
اتفاقيات التو�أمة وبرامج التعاون الق�ضائي مع العديد من الدول ال�شقيقة وال�صديقة.
• رابعاً :نه�ض الق�ضاء الأردين بدور مهم يف ت�أهيل الق�ضاة والكوادر الإدراية امل�ساندة للق�ضاء من الدول ال�شقيقة,
من خالل الدورات والندوات التي يعقدها يف جمال التكوين الأ�سا�سي وامل�ستمر لهم.
• خام�ساً :وجود ثراء يف االجتهادات الق�ضائية التي تراكمت عرب �سنني طويلة يف جميع فروع القانون.
•
•

�ساد�ساً :وجود م�ساهمني فاعلني يف عملية التقا�ضي من حمامني و�ضابطة عدلية وخرباء و�أجهزة �إدارية
م�ساندة.
�سابعاً :وجود كليات حقوق يف جامعاتنا الأردنية ت�شكل رافداً �أ�سا�سياً للق�ضاء واملحاماة.

�إال �أن ذلك كله ال ُيغني عن التطلع للتحديث والتطوير ،وااللتزام بالتح�سني امل�ستمر و�إعادة النظر يف بع�ض اجلوانب,
و�إزالة مواطن ال�ضعف وتدعيم مكامن القوة ,و�صو ًال �إلى �أعلى مراتب التميز التي يحر�ص جاللة امللك املعظم على
و�صول الق�ضاء �إليها ,حيث ك�شف ذلك الت�شخي�ص عن احلاجة �إلى :تدعيم مقت�ضيات ا�ستقالل الق�ضاء وتعزيز �ضمانات
املحاكمة العادلة ,وتطوير �أ�ساليب الإدارة الق�ضائية ,وحتديث الت�شريعات التي تتناول تنظيم �إجراءات التقا�ضي للو�صول
�إلى عدالة ناجزة ،وتوفري البيئة املنا�سبة لعمل القا�ضي.
كما ك�شف الت�شخي�ص عن جوانب ق�صور تتمثل يف� :ضعف املوازنة املخ�ص�صة لوازرة العدل ,والنق�ص يف عدد الق�ضاة
ُّ
وت�ضخم عدد الدعاوى التي يتولى
املتخ�ص�صني وموظفي الأجهزة الإدارية امل�ساندة ,و�ضعف البنى التحتية للمحاكم,
الق�ضاء نظرها.
و�إزاء ذلك ,ف�إن اللجنة امللَكية لتطوير اجلهاز الق�ضائي وتعزيز �سيادة القانون َت ْخ ُل�ص �إلى �أن الر�ؤية العامة للتحديث
لتمكني الق�ضاء من االرتقاء ب�أدائه تقت�ضي حتقيق عدد من الأهداف الكربى ,واتباع جمموعة من ال�سيا�سات التي ت�سعى
معظم املمار�سات العاملية �إلى الو�صول اليها ,وهي:
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•
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•

�أو ًال :توفري ال�ضمانات الالزمة ال�ستقالل الق�ضاء والق�ضاة ,وحماية ا�ستقاللهم وحت�صينهم جتاه الكافة,
وت�أمني مقت�ضيات الأمن واال�ستقرار الوظيفي لهم يف �ش�ؤونهم الوظيفية.
ثانياً :تعزيز �ضمانات املحاكمة العادلة ,وفقاً ملا ن�ص عليه الد�ستور واالتفاقيات الدولية التي �صادق الأردن
عليها و�أ�صبحت واجبة النفاذ ,والتمكني من الولوج �إلى العدالة بي�سر؛ حتى ال يتم االفتئات على احلقوق �أو
احلريات �أو الإخالل بال�ضمانات املقررة لها ,وو�ضع ال�ضوابط للتوقيف االحتياطي وتر�شيده �إذا ما اقت�ضته
�ضرور ٌة تربره ,ملا ميثله من خرو ٍج على قرينة الرباءة.
ثالثاً :تعزيز قيم ومبادئ النزاهة وامل�س�ؤولية لدى العاملني واملمار�سني يف ميدان الق�ضاء واالرتقاء ب�أدائهم,
وو�ضع مدونات ال�سلوك لهم مبا تت�ضمنه من قواعد �أخالقية ومهنية ,وتفعيل وحتديث القائم منها ,مع
تطبيق اجلزاءات عند خمالفتها ,بعد توفري جميع ال�ضمانات الالزمة للم�ساءلة.
رابعاً :ن�شر ثقافة الوعي القانوين لدى املواطنني وامل�س�ؤولني والإعالم ب�أهمية �سيادة القانون وا�ستقالل
الق�ضاء ,وعدم التدخل يف �ش�ؤون الق�ضاة �أو حماولة الت�أثري عليهم ب�أيّ �شكل من الأ�شكال.
خام�ساً� :إر�ساء �أ�س�س نظام ق�ضائي قائم على التخ�ص�ص الأفقي والعامودي ,ويف قمته حمكمة التمييز ,ومبا يف
ذلك النيابة العامة ,مبا ي�ضمن ت�سريع الإجناز ,والنجاعة يف الإجراءات والأحكام والتنفيذ.
ّ
الت�ضخم يف عدد الدعاوى
�ساد�ساً :اتخاذ التدابري الالزمة لتخفيف العبء عن كاهل الق�ضاة ,ومواجهة
و�ضمان �سرعة الف�صل فيها ,واقت�ضاء احلقوق �ضمن �أق�صر الآجال و�أي�سر ال�سبل ,و�صو ًال �إلى عدالة ناجزة.
�سابعاً :توفري الدعم الكامل للنيابة العامة لتقوم مبهامها بكل ا�ستقالل واقتدار وكفاءة يف حتقيق �سيادة
القانون ,وعلى نح ٍو يكفل ح�سن �سري العدالة اجلزائية ,وي�ضمن قيامها بواجباتها.
ثامناً� :إر�ساء �سيا�سة جنائية حديثة يف التجرمي ,ناجعة يف العقاب ويف �آليات التنفيذ العقابي ,ت�ؤدي دورها
الأمثل يف فر�ض �سيادة القانون.
تا�سعاً :بناء م�ؤ�س�سة فاعلة للتفتي�ش الق�ضائي ,تتبع للق�ضاء ,يتم تكوينها من كوادر ق�ضائية م�ؤهلة وذات
اخت�صا�ص متنوع ,تعمل با�ستقالل ,ووفق �أ�س�س مو�ضوعية �شفافة ,و ُت�شكل خمرجا ُتها و�سيلة حقيقية للتقييم
والتوجيه تك�شف عن الهنات �-إن ُوجدت -بق�صد تقوميها.
عا�شراً :حتديث الإدارة الق�ضائية وت�أهيلها ,وتوفري الظروف والبيئة املالئمة لعمل القا�ضي ,وتوفري املوارد
املادية والب�شرية امل�ؤهلة والالزمة لأداء الق�ضاء واجباتِه بكل كفاءة واقتدار.
حادي ع�شر :توفري الكفاية املهنية والعلمية الالزمة لكل عن�صر ب�شري من مكونات عملية التقا�ضي ،وي�شمل
هذا الق�ضاة واملحامني واخلرباء و�أع�ضاء ال�ضابطة العدلية امل�ساعدة واملوظفني ,ورفع قدراتهم و�إمنا�ؤها على
نح ٍو يكفل ح�سن تطبيق القانون ,و�سرعة الإجناز ,وجودة الأعمال.
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•

ثاين ع�شر :اال�ستفادة من التكنولوجيا احلديثة يف جمال التقا�ضي وتوظيفها خلدمة العدالة ,و�إر�ساء
الأ�س�س للتخل�ص من امللفات الورقية ,والو�صول �إلى امللف الق�ضائي الإلكرتوين واملحكمة الإلكرتونية ,مع
انخراط جميع ال�شركاء يف عملية التقا�ضي وتفاعلهم لتحقيق ذلك.

•

ثالث ع�شر� :سنّ منظومة من الت�شريعات احلديثة �أو تعديل القائم منها ل�ضمان تنفيذ هذه ال�سيا�سات ,مبا
يت�ضمن تر�شي َد الإجراءات و�صو ًال �إلى عدالة ناجزة ,من خالل مراجعة القوانني والن�صو�ص الإجرائية
لعملية التقا�ضي والتنفيذ؛ ل�ضمان البتّ يف الق�ضايا وتنفيذ الأحكام خالل �آجال مقبولة ,بعيداً عن التعقيد يف
الإجراءات والإغراق يف ال�شكليات التي ال مربر لها ,والعمل على �إزالة مواطن املماطلة �أو الت�سويف� ،إن ُوجدت.

ولتحقيق ذلك كله ,ف�إن اللجنة امللَكية تت�شرف برفع تو�صياتها �إلى املقام ال�سامي ,مت�ض ّمن ًة �أجزاء ثالثة ,وعلى النحو
التايل:
�أو ًال :ال�سيا�سات والأهداف اال�سرتاتيجية.
ثاني ًا :الربامج التنفيذية.
ثالث ًا :الت�شريعات املقرتحة.
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()1
ال�سيا�سات والأهداف اال�سرتاتيجية

ال�سيا�سات والأهداف اال�سرتاتيجية
ت��و���ص��ي اللجنة امل��لَ��ك��ي��ة لتطوير اجل��ه��از الق�ضائي وت��ع��زي��ز �سيادة
القانون؛ ولأجل االنتقال بق�ضائنا �إلى املكانة التي يطمح �إليها جاللة
امللك املعظم ,ومقاربة �أف�ضل املمار�سات العاملية ,ب�سيا�سات و�أه��داف
ا�سرتاتيجية �أربع ,تتمثل فيما يلي:
�أو ًال :توطيد ا�ستقالل الق�ضاء والق�ضاة.
ثاني ًا :حتديث الإدارة الق�ضائية وتطويرها.
ثالث ًا :حتديث وتطوير العدالة اجلزائية وتنفيذ الأحكام.
رابع ًا :حتديث وتطوير �إجراءات الدعاوى احلقوقية وتنفيذ
الأحكام.
وينبثق عن ه��ذه الأه���داف الرئي�سية �أه ٌ
���داف فرعية �سيتم ُ
عر�ضها
تباعاً ,وفقاً للتف�صيل التايل:

ال�سيا�سات والأهداف اال�سرتاتيجية

توطيد ا�ستقالل الق�ضاء والق�ضاة

توطيد ا�ستقالل الق�ضاء والق�ضاة
تقدمي:
� ّإن الق�ضاء امل�ستقل والنزيه ,والذي تطمئن له النفو�سُ ،ي�ش ّكل عماد حتقيق �سيادة القانون وتوفري احلماية الالزمة
للحقوق واحلريات ولالقت�صاد ،و� ّإن �أيّ تطوير للق�ضاء لن يتحقق دون توفري �ضمانات ا�ستقالله وتعزيز القائم منها,
ولذلك ف�إن توطيد ا�ستقالل الق�ضاء ُيع ّد من �أهم حماور التطوير الق�ضائي املن�شود ,ملا ميثله ذلك من �ضمانة حل�سن
�سري العدالة ,وتوفري املالذ للأفراد واجلماعات للذود عن حقوقهم وحرياتهم .ويقت�ضي الو�صول �إلى هذا الهدف الأخ َذ
بعدد من التو�صيات نراها تتمثل فيما يلي:
�أو ًال :تعزيز ا�ستقالل املجل�س الق�ضائي ,وذلك من خالل:
توفري اال�ستقالل املايل ل�ش�ؤون املجل�س الق�ضائي؛ ل�ضمان تلبية احتياجاته ,وحتقيق مقت�ضيات
�أو ًال:
ا�ستقالله ,من خالل:
 .1توليّ املجل�س الق�ضائي ر�صد احتياجاته ,وتقدير التكلفة املادية لتلك االحتياجات.
.2

ثاني ًا:
ثالث ًا:

تخ�صي�ص موازنة �سنوية للمجل�س الق�ضائي م�ستقلة عن موازنة وزارة العدل ,يتم �إعدادها من
ِق َبل الأمانة العامة للمجل�س الق�ضائي ,و َتظهر كف�صل م�ستقل �ضمن املوازنة العامة للدولة.

�	.3أن يكون �أمني عام املجل�س الق�ضائي �آم َر ال�صرف لتلك املوازنة.
�إن�شاء �أمانة عامة للمجل�س الق�ضائي ير�أ�سها �أم ٌ
ني عام يعينَّ من ِق َبل املجل�س بناء على تن�سيب من
الرئي�س ويعمل حتت �إ�شرافه ,لكي تتو ّلى �ش�ؤو َن املجل�س والق�ضاة وموازنة املجل�س.
و�ضع �آلية من ِق َبل املجل�س الق�ضائي للنظر يف تظ ّلمات الق�ضاة فيما ينال من ا�ستقاللهم �أو �أيّ تظلمات
لهم يف �أيّ �ش�أن من �ش�ؤونهم الوظيفية والف�صل فيها.

ثاني ًا� :ضمان متثيل نوعي للق�ضاة يف املجل�س الق�ضائي وفاعلية �أداء �أع�ضائه ,وذلك من خالل:
�ضمان متثيل نوعي للق�ضاة يف املجل�س الق�ضائي ,من خالل:
�أو ًال:
�	.1إ�شراك جميع ر�ؤ�ساء املحاكم االبتدائية يف جميع �أنحاء اململكة يف ت�شكيلة املجل�س من خالل
رئي�سني من ر�ؤ�ساء حماكم البداية من خارج العا�صمة ,وعلى التناوب ,تبعاً لأقدمية تاريخ
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ا�ستحداث تلك املحاكم ،ويحل حملهما عند انتهاء مدة ع�ضويتيهما َمن يليهما على �أ�سا�س تلك
الأقدمية.
قا�ض يف حمكمة التمييز ع�ضواً يف املجل�س الق�ضائي ،بد ًال من �أن تكون
االكتفاء ب�أن يكون �أقدم ٍ
الع�ضوية لأقدم قا�ض َيني كما هو معمول به حالياً.
خروج املفت�ش الأول من ع�ضوية املجل�س الق�ضائي� ,ضماناً للحياد وعدم الت�أثري على قرارات
الرتقية والإحالة للت�أديب التي يتخذها املجل�س.

ثاني ًا:

حتديد مدة الع�ضوية يف املجل�س الق�ضائي بثالث �سنوات غري قابلة للتجديد بالن�سبة لر�ؤ�ساء حماكم
اال�ستئناف ورئي�س حمكمة بداية ع ّمان؛ و�سنتني بالن�سبة للرئي�سني من ر�ؤ�ساء حماكم البداية من خارج
العا�صمة؛ �ضماناً ال�ستقالل الع�ضو يف املجل�س ولفاعلية �أدائه.

ثالث ًا:

توفري ال�ضمانات الكافية لر�ؤ�ساء حماكم اال�ستئناف ور�ؤ�ساء املحاكم االبتدائية الأع�ضاء يف املجل�س,
بحيث ال يجوز خالل مدة ع�ضويتهم نقل الع�ضو �أو انتدابه �إلى وظيفة �أخرى �أو �إنهاء خدمته �إال
مبوافقته �أو بعد اتباع الإجراءات الت�أديبية ,على نح ٍو يكفل ا�ستقاللهم عند �أداء واجبات هذه الع�ضوية.

ثالث ًا :تفعيل التعاون بني املجل�س الق�ضائي وباقي ال�سلطات يف الدولة ,وذلك من خالل:
قيام احلكومة ممثلة بوزارة العدل بتوفري جميع احتياجات الق�ضاء ،كتعيني املوظفني ,والبناء
�أو ًال:
والتجهيز ,وتوفري م�ستلزمات العمل ,وخا�صة املتطلبات التي يتولى املجل�س الق�ضائي خماطبة الوزير
خطياً ب�ش�أنها.
تعاون جميع ال�سلطات يف الدولة مع الق�ضاء وتقدمي الت�سهيالت الالزمة للمجل�س الق�ضائي وللق�ضاة
ثاني ًا:
للنهو�ض مبهامهم ,وخا�صة فيما يقرتحه املجل�س الق�ضائي من تعديالت على الت�شريعات الناظمة
لعملية التقا�ضي.
ت�شكيل جلان تن�سيق دائمة وعقد اجتماعات دورية بني الق�ضاء والنيابة العامة من جهة ,ومديرية
ثالث ًا:
الأمن العام من جهة اخرى ,لطرح الإ�شكاليات التي تعرت�ض �سري الدعاوى اجلزائية ,و�إيجاد احللول
لها.
تعزيز دور الق�ضاء الإداري يف حتقيق �سيادة القانون ,من خالل و�ضع رئي�س املحكمة الإدارية العليا
رابع ًا:
تقريراً �سنوياً حول �أعمال الق�ضاء الإداري و�إجنازاته ,والقرارات التي مت �إلغا�ؤها ,و�أ�سباب الإلغاء يف كل
حالة ,وتو�صياته ب�ش�أن ذلك كله ,ورفع التقرير لرئي�س املجل�س الق�ضائي ,وت�ضمني �أهم ما جاء فيه من
نتائج وتو�صيات يف التقرير ال�سنوي الذي يرفعه رئي�س املجل�س الق�ضائي جلاللة امللك.
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خام�س ًا:

توطيد ا�ستقالل الق�ضاء والق�ضاة

تعزيز دور النيابة العامة يف حتقيق �سيادة القانون ,من خالل و�ضع رئي�س النيابة العامة تقريراً �سنوياً
ري العمل يف جهاز النيابة العامة ,و�أداء النيابة املها َم املوكلة
يقدَّم لرئي�س املجل�س الق�ضائي يبني فيه �س َ
�إليها ,ومدى تعاون �أجهزة �إنفاذ القانون معها ,واملعوقات �أمام ح�سن �سري العدالة اجلزائية ،وتو�صياته
ب�ش�أن ذلك ,وعلى �أن يتم ت�ضمني �أهم ما جاء يف التقرير من نتائج وتو�صيات يف التقرير ال�سنوي الذي
يرفعه رئي�س املجل�س الق�ضائي جلاللة امللك.

�ساد�س ًا�	:إلغاء دائرة املحامي العام املدين ,واال�ستفادة من عنا�صرها الق�ضائية يف �شغل وظائف ق�ضائية ,و�أن ُيعهد
مبهام هذه الدائرة �إلى �إدارة تن�ش�أ لدى وزارة العدل.
�سابع ًا�	:إيجاد �آلية للتن�سيق ما بني املجل�س الق�ضائي ووزارة العدل من جهة ،ووزارة التخطيط من جهة �أخرى
ب�ش�أن امل�ساعدات �أو املنح املقدمة من الدول املانحة �أو املنظمات الدولية لتنفيذ ا�سرتاتيجية تطوير
الق�ضاء ,والربامج التف�صيلية يف جمال الق�ضاء ,وخا�صة فيما يتعلق بالبنية التحتية ,مع �إعادة توجيه
الدعم القائم لتحقيق الأولويات تبعاً لأهميتها.
رابع ًا� :ضمان التدابري املثلى لتعيني الق�ضاة و�ضمان ا�ستقاللهم يف م�سارهم املهني ,من خالل:
ا�ستقطاب �أوائل كليات احلقوق يف اجلامعات الأردنية للدرا�سة يف املعهد الق�ضائي لرفد الق�ضاء بالق�ضاة
�أو ًال:
الأكفياء.
تعيني رئي�س النيابة العامة واملفت�ش الأول ب�إرادة ملَكية �سامية ،من بني ق�ضاة الدرجة العليا ,وعلى �أن
ثاني ًا:
تنتهي خدمة �أيّ منهما يف هذا املن�صب بتعيني خلَ ٍف له.
الق�س َم املن�صو�ص عليه يف قانون ا�ستقالل الق�ضاء �أمام جاللة
ثالث ًا�	:أداء رئي�س النيابة العامة واملفت�ش الأول َ
امللك.
�ضمــان �إجــراء عمليــة تعييــن الق�ضــاة مــن خــالل اختبارات تناف�ســية تت�ســم بال�شــفافية وميكــن الو�صـول
رابع ًا:
�إليهـا ،و�إبـالغ املر�شـحني غيـر الفائزيـن ب�أ�سـباب القـرار.
ت�ضمني م�سابقة الدخول �إلى وظيفة الق�ضاء امتحاناً حتريرياً ُيراعى �أن ي�شمل فروع القانون املختلفة
خام�س ًا:
للتثبت من الكفاية العلمية للمت�سابقني ,بالإ�ضافة �إلى مقابلة �شخ�صية للتثبت من القدرات الذهنية
وامللكات القانونية واملهارية لهم ,واال�ستعانة بامللف الوظيفي �أو �أيّ ملف مياثله �أو �أيّ بيانات �أو حتقيقات
جتريها �أو ت�ستعني بها اجلهة التي تتولى تلك امل�سابقة �أو املجل�س الق�ضائي لتحقيق الغاية من تلك
املقابالت وللتحقق من اجلدارة بالتعيني.
تق�صري املدة التي يق�ضيها خريج املعهد الق�ضائي فيما بني تاريخ تخرجه من املعهد وتاريخ تعيينه
�ساد�س ًا:
قا�ضياً متدرجاً ,لزيادة قدرته وت�أهيله ملمار�سة دور قا�ضي احلكم عند بلوغه �سن الثالثني.
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�سابع ًا:
ثامن ًا:

تا�سع ًا:
عا�شر ًا:

منح املجل�س الق�ضائي �صالحية تعيني حمامني ق�ضا ًة متدرجني.
و�ضع الآليات التي تكفل �ضمان التحقق من كفاءة القا�ضي حتت التجربة قبل انق�ضاء املدة املحددة
لتثبيته يف اخلدمة الق�ضائية ,من خالل �إجراء التفتي�ش على �أعماله مرتني يف ال�سنة من قِبل التفتي�ش
الق�ضائي ,وتقدمي التو�صيات بهذا ال�ش�أن ,بالإ�ضافة �إلى �أيّ �إجراءات يتخذها املجل�س الق�ضائي للتثبت
من الكفاءة املهنية وال�سلوكية للقا�ضي حتت التجربة ،وذلك من �أجل توفري جميع املعطيات �أمام املجل�س
عند اتخاذ القرار بتثبيت القا�ضي �أو عدمه.
انتهاء خدمة القا�ضي بالدرجة العليا عند �إكماله �سن ال�سبعني عاماً ,با�ستثناء ٍّ
كل من رئي�س املجل�س
الق�ضائي ونائبه� ,أما باقي الق�ضاة فتنتهي خدماتهم ب�إكمال �سن اخلام�سة وال�ستني.
اعتماد الأ�س�س واملعايري التالية -ما �أمكن -عند حتديد مركز العمل الذي يعينَّ فيه القا�ضي �أو ُين َقل
�إليه ،وكذلك عند حتديد تخ�ص�صه الق�ضائي :خدماته ال�سابقة ,ال�شهادات العلمية التي يحملها,
الدورات التي �شارك فيها ,نتائج التفتي�ش على �أعماله ,تو�صيات جهاز التفتي�ش ,ورغبة القا�ضي .و�أن
تدر�س الأمانة العامة للمجل�س كل ذلك وتقدم تو�صياتها بهذا ال�ش�أن للمجل�س الق�ضائي.

حادي ع�شر :حتقيق اال�ستقرار الوظيفي للق�ضاة ومراعاة التخ�ص�ص يف �أعمالهم من قِبل املجل�س الق�ضائي عند
�إجراء الت�شكيالت الق�ضائية ما �أمكن ,بحيث يراعى حتديد مدة معينة ال ُين َقل القا�ضي خاللها من
مركزه ،وح ٍّد �أق�صى لفرتة بقائه فيه� ,إال يف حاالت ال�ضرورة التي يقدّرها املجل�س.
ثاين ع�شر :االرتقاء بالأو�ضاع املادية واملعي�شية للق�ضاة وموظفي وزارة العدل ,وحت�سني نوعية الت�أمني ال�صحي
املقدَّم لهم� ,ضماناً ال�ستقاللهم وحتفيزاً لهم لالرتقاء ب�أدائهم ,وذلك من خالل:
ني �صحي يكفل لهم وملن يقومون ب�إعالتهم رعاية �صحية مالئمة من
�	.1إخ�ضاع جميع الق�ضاة لت�أم ٍ
غري ترتيب �أيّ التزامات مالية عليهم جراء تلك املعاجلات ,با�ستثناء االقتطاعات ال�شهرية.
�	.2إعادة النظر يف الأحكام املتعلقة ب�صندوق التكافل االجتماعي للق�ضاة وموظفي وزارة العدل ,من
خالل:
�أ .حت�سني موارد �صندوق الق�ضاة برفع ن�سبة االقتطاع من الر�سوم امل�ستوفاة على الدعاوى
والطلبات والإجراءات الق�ضائية �أو التنفيذية من ن�سبة � %15إلى  %20من تلك الر�سوم.
ب .حت�سني موارد �صندوق املوظفني برفع ن�سبة االقتطاع من الغرامات املحكوم بها التي يتم
حت�صيلها من ن�سبة � %20إلى  ,%25واقتطاع ما ن�سبته  %7من الر�سوم امل�ستوفاة على الدعاوى
والطلبات والإجراءات الق�ضائية �أو التنفيذية ل�صالح هذا ال�صندوق.
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ج .تعديل نظام �صندوق التكافل االجتماعي بحيث ُي�صرف للم�شرتك من ح�ساب �صندوق
الق�ضاة مبلغ يعادل �إجمايل راتبه ال�شهري �أربع مرات على الأقل -بد ًال من مرتني -يف ال�سنة
الواحدة ,وللم�شرتك يف �صندوق املوظفني مبلغ يعادل �إجمايل راتبه ال�شهري ثالث مرات
على الأقل -بد ًال من مرتني -يف ال�سنة الواحدة.
الن�ص �صراح ًة يف قانون ا�ستقالل الق�ضاء على �شمول جميع الق�ضاة املتقاعدين قبل تاريخ
د.
ُّ
 2010/12/31ب�أحكام �صندوق التكافل االجتماعي للق�ضاة.
هـ�	.إن�شاء �صندوق للتكافل االجتماعي للق�ضاة م�ستقل عن �صندوق التكافل االجتماعي ملوظفي
وزارة العدل ,و�أن يتم ال�صرف من �أيّ منهما ب�شكلٍ منف�صل وم�ستق ّل عن الآخر.
توحيد العالوة الق�ضائية جلميع الق�ضاة باختالف درجاتهم.
.3
		
ْ
و�ضع املجل�س الق�ضائي �أ�س�ساً وا�ضحة ومعايري مو�ضوعية لآلية �إيفاد الق�ضاة يف الدورات والندوات
ثالث ع�شر:
اخلارجية والداخلية التي يتولى املجل�س ت�سمية امل�شاركني بها ,ومبا يحقق العدالة وتكاف�ؤ الفر�ص
والتخ�ص�ص بني الق�ضاة وا�ستفادتهم جميعاً منها ,وذلك على النحو املبني يف التعليمات التي ُي�صدرها
املجل�س الق�ضائي لهذه الغاية.
رابع ع�شر �	:اّأل يتجاوز متديد انتداب القا�ضي ،من قِبل املجل�س الق�ضائي ،ثالث َة �أ�شهر يف ال�سنة الواحدة.
خام�س ع�شرْ :
و�ضع املجل�س الق�ضائي معايري و�أ�س�س و�شروط انتقاء القيادات للمنا�صب الق�ضائية ,وخ�صو�صاً ر�ؤ�ساء
املحاكم ,على �أن ُتراعى الكفاءة القانونية والإدارية فيهم ,وذلك من خالل �إ�صدار املجل�س التعليمات
الالزمة لذلك.
�ساد�س ع�شر :و�ضع الآلية الالزمة لتدريب القيادات الق�ضائية الإدارية داخل اجلهاز الق�ضائي قبل حلولهم يف
منا�صب الإدارة الق�ضائية.
�سابع ع�شر :ت�شديد العقاب على �أيّ حماولة للت�أثري على القا�ضي بطريقة غري م�شروعة ,من خالل �إعادة النظر
يف الن�صو�ص الواردة يف قانون العقوبات وتغليظ العقاب على مرتكبي تلك الأفعال؛ �ضماناً ال�ستقالل
الق�ضاء والق�ضاة.
ثامن ع�شر :و�ضع �ضوابط للتغطية الإعالمية لأعمال الق�ضاء مبا يحول دون الت�أثري يف جمريات العدالة �أو
امل�س بهيبة الق�ضاء �أو ا�ستقالله �أو كرامة الق�ضاة ,ويكفل يف الوقت نف�سه حرية الإعالم,
�ضماناتها� ،أو ّ
وذلك من خالل:
 .1االنفتاح املن�ضبط من قِبل املجل�س الق�ضائي على الإعالم ,ت�أكيداً حلق احل�صول على املعلومة,
وتدعيماً حلرية الإعالم.
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.2

االرتقاء بالطرح الإعالمي لل�ش�ؤون الق�ضائية والدعاوى الق�ضائية يف �إطار �إعالم ق�ضائي
متخ�ص�ص وخا�صة يف املواقع الإلكرتونية ,على نح ٍو ي�ضمن عدم احللول حمل الق�ضاة يف �إ�صدار
الأحكام� ,أو النيل من ا�ستقالل الق�ضاة �أو كراماتهم.

.3

عقد دورات تدريبية للإعالميني لتوعيتهم بال�ضوابط املهنية والقانونية التي تكفل عدم امل�سا�س
با�ستقالل الق�ضاة �أو مببد�أ �سيادة القانون.

.4

تفعيل قواعد امل�ساءلة اجلزائية والت�أديبية يف حال خروج التغطية الإعالمية عن مقت�ضيات ما
�سبق بيانه.

.5

تعزيز دور الإعالم يف ن�شر الوعي القانوين لدى جميع فئات املجتمع ب�أهمية ا�ستقالل الق�ضاء,
و�سيادة القانون ,وعدم الت�أثري يف �سري العدالة �أمام الق�ضاء.

.6

تخ�صي�ص م�ساحة كافية يف الإعالم املرئي لتثقيف املواطنني بواجباتهم يف التعاون مع الق�ضاء,
ورفع م�ستوى التثقيف القانوين لهم ب�ش�أن �أهمية ا�ستقالل الق�ضاء وعدم التدخل يف �ش�ؤونه.

خام�س ًا :تعزيز التفتي�ش الق�ضائي ،وااللتزام مبدونة ال�سلوك الق�ضائي وامل�ساءلة الت�أديبية للق�ضاة،
وتوفري ال�ضمانات للقا�ضي �إزاء ذلك ,من خالل:
ا�ستمرار تبعية جهاز التفتي�ش الق�ضائي للمجل�س الق�ضائي.
�أو ًال:
ثاني ًا:

رفد جهاز التفتي�ش الق�ضائي بالعدد الكايف من العنا�صر الق�ضائية الكف�ؤة امل�ؤهلة ذات االخت�صا�ص
الق�ضائي املتنوع ,القادرة على التقييم املو�ضوعي لأعمال الق�ضاة ,والقيام مبهام التفتي�ش.

ثالث ًا:

توفري ال�ضمانات الالزمة ال�ستقالل املفت�شني عند �أداء مهامهم ,على نح ٍو ي�ضمن جناعة �أعمالهم
ومو�ضوعيتها ,من خالل:
.1

حتديد مدة بقاء املفت�ش يف وظيفته ب�أربع �سنوات غري قابلة للتجديد.

.2

توفري ال�ضمانات الكافية للمفت�ش بحيث ال يتم نقله �أو انتدابه خالل تلك املدة �إلى وظيفة
�أخرى؛ �ضماناً ال�ستقالله.

رابع ًا:

قيام وزارة العدل بتزويد جهاز التفتي�ش بالعدد الالزم من املوظفني وتوفري جميع احتياجاته لتمكينه
من القيام مبهامه.

خام�س ًا:

تفعيل التفتي�ش املفاجئ على املحاكم ودوائر النيابة العامة والتنفيذ ،ل�ضمان ح�سن �سري العمل فيها,
والتثبت من مراعاة قواعد ال�سلوك.
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�ساد�س ًا:
�سابع ًا:

ثامن ًا:
تا�سع ًا:
عا�شر ًا:

توطيد ا�ستقالل الق�ضاء والق�ضاة

تعزيز مقت�ضيات احلياد يف املفت�ش ,من خالل امتناعه عن نظر ال�شكوى �إذا حتققت فيه �إحدى حاالت
عدم ال�صالحية �أو الرد املن�صو�ص عليها يف قانون �أ�صول املحاكمات املدنية.
توفري ال�ضمانات الالزمة للقا�ضي �أثناء التحقيق الت�أديبي ,وذلك بال َّن�ص على حقه يف االطالع على
جميع �أوراق التحقيق قبل ا�ستجوابه من قِبل املفت�ش ،واحلق يف اال�ستعانة مبحا ٍم وتقدمي ما يراه الزماً
من بينات لت�أييد �أقواله.
حتديد التو�صيات التي َت�صدر عن املفت�ش عند انتهاء �أعمال التحقيق مع القا�ضي.
منح املجل�س الق�ضائي �صالحية ت�شكيل املجل�س الت�أديبي من غري ا�شرتاط �أن يكون �أع�ضا�ؤه من �أقدم
ق�ضاة حمكمة التمييز.
حتديث �أ�س�س ومعايري تقييم �أداء الق�ضاة و�أع�ضاء النيابة العامة� ,سواء بالن�سبة للأعمال الق�ضائية �أو
الإدارية ،وطريقة انتقاء العينات حمل التفتي�ش ,وعلى النحو املبني يف التعليمات التي ُي�صدرها املجل�س
الق�ضائي لهذه الغاية.

حادي ع�شر� :أن يت�ضمن تقرير املفت�ش عند تقييم �أعمال القا�ضي امل�شت َمالت التالية:
		

.1

املالحظات التي ظهرت له �أثناء التفتي�ش �سواء على الأعمال الق�ضائية �أو الإدارية.

		

.2

ر�أيه يف كفاءة القا�ضي ومدى عنايته بعمله.

		

�	.3أيّ تو�صيات يراها الزمة لإ�شراك القا�ضي يف دورات تدريبية بهدف رفع كفاءته.

		
ثاين ع�شر:

.4

تو�صية بنقل القا�ضي �أو �إحالته على اال�ستيداع �أو التقاعد يف �ضوء نتائج ذلك التقييم.

املراجعة والتحديث امل�ستمر ملد ّونة ال�سلوك الق�ضائي.
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حتديث الإدارة الق�ضائية وتطويرها
تقدمي:
تت�سم الإدارة الق�ضائية بتعدّد اخت�صا�صات العاملني يف جمالها ,وت�أثريهم يف الق�ضاء عرب الأدوار التي ي�ؤدونها ،وهذا
يعني �أن تطوير الق�ضاء لن يكون � اّإل من خالل تطوير �أداء الأجهزة امل�ساهمة يف عملية التقا�ضي ,ورفع كفاءة العاملني
يف احلقل الق�ضائي ,وحتديث �أ�ساليب العمل ,وت�أهيل البنى التحتية ،وتوفري البيئة املنا�سبة ,واال�ستفادة من التطور
التكنولوجي ,والتعاون بني العاملني يف ميدان الق�ضاء ،الأمر الذي من �ش�أنه �أن ي�سهم يف �سرعة البتّ يف املنازعات
الق�ضائية وجناعة الأحكام.
وللو�صول �إلى حتديث الإدارة الق�ضائية ف�إن الأمر يقت�ضي الأخذ بعدد من التو�صيات نراها تتمثل فيما يلي:
�أو ًال :حتديث �أجهزة وزارة العدل وتطوير �أدائها ,وذلك من خالل:
مراجعة التنظيم الإداري لوزارة العدل يف �ضوء امل�ستحدَث من االخت�صا�صات التي �أوكلت �إليها مبوجب
�أو ًال:
هذه التو�صيات ,ومن ذلك تبعية �إدارة ق�ضايا الدولة لها ,و�ش�ؤون اخلرباء ,والعقوبات املجتمعية,
وامل�ساعدة القانونية ,ور�سم ال�سيا�سات والتحديث والتطوير ,و�إعادة النظر يف مديرياتها و�أق�سامها,
ومهام كل منها ,و�أداء القائمني عليها على نح ٍو ي�ؤدي �إلى االرتقاء بدورها يف خدمة التقا�ضي واالرتقاء
بجودة العمل.
زيادة املخ�ص�صات املالية ال�ضرورية لإدارة املحاكم لتلبية احتياجاتها.
ثاني ًا:
ثالث ًا:
رابع ًا:

خام�س ًا:
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الأكفياء والق�ضاة ال�سابقني على �شغل هذه الوظيفة ,وت�سهيل متط ّلبات قيامهم بها.
اللجوء �إلى �أ�سلوب العمل يف الفرتة امل�سائية للمحاكم ودوائر التنفيذ والك ّتاب العدل ،وبخا�صة يف
املحاكم التي تعاين من ازدياد يف عدد الق�ضايا ,وتوفري احلوافز من قِبل وزارة العدل للم�ساعدة على
�إجناح هذه التجربة.
و�ضع الآلية املنا�سبة من قِبل املجل�س الق�ضائي ووزارة العدل لتحقيق الأداء الأمثل بني املحاكم ودوائر
النيابة العامة ودوائر التنفيذ ،مبا ي�ضمن التحديث والتطوير والإجناز وح�سن الأداء.
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حتديث الإدارة الق�ضائية وتطويرها

ثاني ًا :توفري الكوادر الإدارية الكافية الالزمة ملعاونة اجلهاز الق�ضائي ورفع كفاءتها واالرتقاء ب�أدائها،
وذلك من خالل:
قا�ض �أو هيئة ق�ضائية بالكوادر الب�شرية الإدارية الالزمة لأدائهم الأعمال املوكلة �إليهم ,من
�أو ًال:
رفد كل ٍ
قا�ض �أو هيئة ق�ضائية م�ؤ َّل ٍف من عدد من الإداريني تبعاً للحاجة ال يقل
طاقم �إداري لكل ٍ
خالل توفري ٍ
ع ّما هو وار ٌد �أدناه ،ووفق التف�صيالت التالية:
.1

.2

.3
ثاني ًا:

ثالث ًا:

رابع ًا:

رفد كل هيئة من هيئات حمكمة التمييز بكادر �إداري م�ؤلف من :باحث قانوين عدد ( ,)1طابعة
عدد ( ,)2مرا�سل عدد ( ,)1مدقق لغة عربية عدد ( )1لكل هيئتني ق�ضائيتني من هيئات حمكمة
التمييز.
رفد كل هيئة من هيئات حماكم اال�ستئناف بكادر من املوظفني الإداريني م�ؤ ّلف من :باحث
قانوين عدد ( ,)1كاتب متابعة عدد ( ,)1طابعة جل�سات عدد ( ,)1طابعة �أحكام عدد ( ,)1مرا�سل
عدد ( ,)1مدقق لغة عربية عدد ( )1لكل هيئتني ق�ضائيتني من هيئات حمكمة اال�ستئناف.
قا�ض من ق�ضاة حمكمة البداية وحمكمة ال�صلح واملدّعني العامني بكادر �إداري م�ؤلف
رفد كل ٍ
من :كاتب متابعة عدد ( ,)1طابعة جل�سات عدد ( ,)1طابعة �أحكام وقرارات عدد ( ,)1مرا�سل عدد
(.)1

ر�صد النق�ص يف الوظائف الإدارية يف املحاكم ,وتعبئته عن طريق فتح باب التعيني مع احلر�ص على
توافر الكفاءة يف الأ�شخا�ص الذين �سيتم تعيينهم� ,أو اللجوء �إلى �أ�سلوب نقل املوظفني من الوزارات
وامل�ؤ�س�سات الر�سمية الأخرى يف حال ق�صور املوارد املادية عن حتقيق ذلك.
تفعيل دور مديري املحاكم يف �أداء املهام املوكلة �إليهم ويف �ضوء الغاية التي ا�س ُتحدثت من �أجلها تلك
الوظائف وهي حت ّمل العبء الإداري عن ر�ؤ�ساء املحاكم ,ل�ضمان تفرغ الر�ؤ�ساء لوظائفهم الق�ضائية
و�إدارة املرفق من الناحية الق�ضائية.
تدريب وت�أهيل موظفي املحاكم ووزارة العدل عموماً على ا�ستخدام و�سائل التكنولوجيا احلديثة,
لتي�سري �إجراءات االنتقال �إلى تلك التكنولوجيا يف املرفق الق�ضائي وتوظيفها خلدمة العدالة ,ومبا
يحقق �أحد التوجهات التي ت�سعى هذه التو�صيات �إلى حتقيقها.

خام�س ًا:

التو�سع يف نطاق العمل الإ�ضايف للموظفني لتحقيق الإجناز وت�سريعه ،مع و�ضع ال�ضوابط التي تكفل
القيام بتلك الأعمال على الوجه الأمثل.

�ساد�س ًا:

خلق التناف�س الإيجابي بني املوظفني من خالل �إقرار حوافز مادية ومعنوية للمتميزين منهم ,وفقاً
لقواعد مو�ضوعية قوامها طبيعة الأداء وحجم الإجناز واملهنية ,ومدى االلتزام بال�سلوك الوظيفي.
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�سابع ًا�	:إقرار مبد�أ �إلزامية التكوين الأ�سا�سي للموظفني اجلدد يف املحاكم قبل التحاقهم بوظائفهم الإدارية,
وكذلك التدريب امل�ستمر للموظفني.
االلتزام باملعايري املو�ضوعية يف تقييم �أداء موظفي وزارة العدل ,والتثبت من جدية ذلك التقييم
ثامن ًا:
ونزاهته ،واتخاذ القرارات بناء على ذلك التقييم.
منح وزارة العدل �صالحية التعاقد مع جهات خا�صة لتنفيذ بع�ض الأعمال الإدارية ك�أعمال الطباعة� ,إذا
تا�سع ًا:
ما اقت�ضت احلاج ُة ذلك.
اعتماد معايري مو�ضوعية تراعي الكفاءة عند انتقاء �شاغلي بع�ض املراكز وامل�س�ؤوليات الإدارية كر�ؤ�ساء
عا�شر ًا:
الأقالم ومديري املحاكم ,مع �إخ�ضاعهم للتدريب امل�سبق على املهام قبل توليهم تلك املراكز ,وحتقيق
الرقابة الدائمة على �أعمالهم.
ثالث ًا :توظيف ا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة خلدمة التقا�ضي واالرتقاء بخدمات مرفق العدالة،
وذلك من خالل:
حتديث البنية الت�شريعية لت�أمني ا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة يف قطاع العدالة ,وخا�صة يف �إجراءات
�أو ًال:
التقا�ضي وتنفيذ الأحكام وال�سندات.
رفع اجلاهزية الإلكرتونية وتطوير البنى التحتية الالزمة لهذه التكنولوجيا لدى جميع املحاكم
ثاني ًا:
ودوائر النيابة العامة والتنفيذ؛ لغايات ا�ستيعاب ذلك التحديث.
متكني املحامني واملتقا�ضني عموماً من تت ُّبع م�سار �إجراءات ق�ضاياهم وتنفيذ الأحكام عن بعد ,وكذلك
ثالث ًا:
يف ت�سجيل الدعاوى واالطالع وتوديع املذكرات والبينات واملرافعات ودفع الر�سوم با�ستخدام التكنولوجيا
احلديثة ,مع توفري جميع الو�سائل الالزمة لأمن املعلومات.
اال�ستمرار يف �أعمال الأر�شفة مللفات الدعاوى ووثائق كاتب العدل حتى انتهاء �أعمالها ,و�صو ًال للملف
رابع ًا:
الإلكرتوين.
حو�سبة املزادات العلنية و�إجراءات املزادات و�آلية احلجز على املركبات ,ون�شر املزادات مبا�شر ًة على املوقع
خام�س ًا:
الإلكرتوين للوزارة ،بالإ�ضافة �إلى �إمكانية دفع ر�سوم املزاد عند املزايدة من خالل املوقع ومعرفة
املزاودين.
اعتماد التوقيع الإلكرتوين يف املعامالت الق�ضائية جميعها.
�ساد�س ًا:
�سابع ًا:
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الدعاوى املنظورة املتعلقة بال�شخ�ص ,وخدمة اال�ستعالم عن الوكاالت والكفاالت لدى كاتب العدل,
وخدمة الدفع الإلكرتوين حل�ساب الدعاوى التنفيذية والإيجارات ,وخدمة �إر�سال الر�سائل الن�صية
لأطراف الدعوى �أو ال�شهود لتبليغهم ح�ضور اجلل�سات ,وغريها من اخلدمات التي ت�ستوعبها تلك
التكنولوجيا.
ثامن ًا:

تفاعل وا�شرتاك جميع املعنيني بعملية التقا�ضي من ق�ضاة وخرباء وحمامني وم�ؤ�س�سات يف ا�ستخدام
التوجه ,من خالل توعيتهم ب�أهمية
التكنولوجيا احلديثة يف عملية التقا�ضي ويف �إجناح هذا
ّ
التكنولوجيا احلديثة يف تب�سيط وت�سريع �إجراءات التقا�ضي ,وتنمية املهارات لديهم يف كيفية ا�ستخدام
هذه التكنولوجيا عن طريق التدريب.

تا�سع ًا:

و�ضع دليل �إر�شادي لكيفية التعامل مع التكنولوجيا احلديثة يف ت�سهيل �إجراءات التقا�ضي ,وو�ضع
مناذج اللوائح واال�ستدعاءات ،واخلطوات املتبعة يف اال�ستعالم عن الق�ضايا وت�سجيلها ومتابعتها ودفع
ر�سومها ,واحل�صول على �شهادة عدم املحكومية �إلكرتونياً ,و�سائر اخلدمات الإلكرتونية الأخرى ,مع
عر�ض مقاطع ور�سومات تو�ضيحية من َتجة لهذه الغاية ,وا�ستخدام و�سائل االت�صال والإعالم للتثقيف
ون�شر الوعي لال�ستفادة من هذه اخلدمات.

رابع ًا� :إعادة النظر يف خريطة التوزيع اجلغرايف للمحاكم وتوزيع ق�ضاتها وموظفيها ,من خالل:
�أو ًال�	:إعادة النظر يف التوزيع اجلغرايف للمحاكم على �أ�سا�س حجم الق�ضايا الواردة �إليها ,وذلك من خالل
�إلغاء بع�ض املحاكم الفرعية ودجمها مع حماكم �أخرى ,لال�ستفادة من مواردها الب�شرية ,على � اّأل يخ ّل
ذلك بـ«ق�ضاء ال ُقرب» ما �أمكن.
ثاني ًا�	:إعادة النظر يف توزيع ق�ضاة املحاكم وموظفيها يف �ضوء عدد الق�ضايا الواردة �إليها ,واال�ستفادة املثلى من
تلك املوارد الب�شرية لتخفيف العبء على بع�ض املحاكم.
دمج حماكم بداية ع ّمان يف حمكمة بداية واحدة م�ستقب ً
ال ,و�إن�شاء حمكمة جنايات واحدة تتولى النظر
ثالث ًا:
يف جميع اجلنايات الواقعة �ضمن اخت�صا�ص حمافظة العا�صمة ,مع الإبقاء على حماكم ال�صلح منت�شرة
يف جميع حمافظة العا�صمة يف و�ضعها احلايل.
خام�س ًا :حتديث �أبنية املحاكم وبنيتها التحتية ,وذلك من خالل:
ر�صد املتطلبات الأ�سا�سية والبنية التحتية املالئمة الواجب توافرها يف املحاكم املراد �إن�شا�ؤها ,مع
�أو ًال:
الأخذ يف احل�سبان معايري اجلودة واملالءمة الوظيفية وال�سعة التي يتحقق معها مبد�أ العالنية ,وذلك
بالت�شاور ما بني املجل�س الق�ضائي ووزارة العدل واجلهات ذات العالقة.
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ثاني ًا:
ثالث ًا:

رابع ًا:

املبا�شرة يف �إن�شاء املباين املنا�سبة ملحاكم �شرق ع ّمان وغربها و�شمالها وجنوبها ،وحماكم الأحداث,
وغريها من املحاكم والدوائر التي حتتاج �إلى �أبنية جديدة.
التخ ّلي عن املباين امل�ست�أجرة لبع�ض املحاكم القائمة والتي ال تلبي احتياجاتها ,واالنتقال �إلى مبانٍ
م�ست�أجرة يتوافر فيها احلد الأدنى من متطلبات عملية التقا�ضي كمرحلة انتقالية �إلى حني االنتهاء
من �إن�شاء املباين الدائمة.
مراعاة قرب دوائر االدعاء العام وحماكم اال�ستئناف من مباين املحاكم البدائية وتجَ ا ُور مبانيها ما
�أمكن ,وخا�صة يف �ضوء التحديث الذي �سيتم على �أعمال النيابة العامة مبوجب هذه اال�سرتاتيجية.

خام�س ًا:

ت�شخي�ص واقع حال املحاكم القائمة وو�ضع احللول للم�شكالت التي تواجهها ,وتو�سعة مقا ّر املحاكم
غري املالئمة منها وتهيئتها ملتطلبات عملية التقا�ضي ,واالرتقاء مب�ستوى مرافق املحاكم وجتهيزاتها
وت�أثيثها مبا يليق مبكانة الق�ضاء ,وحتديث بنيتها التحتية وخا�صة التكنولوجية منها؛ لغايات حتقيق
�أهداف التطوير والتحديث وتوفري مقت�ضيات ال�شفافية والرقابة.
مراجعة التدابري الأمنية امل َّتخذة حلماية املحاكم ودوائر النيابة العامة والتنفيذ ,ومدى توافر
مقت�ضيات الأمن لها ,وتوفري التجهيزات املتط َّلبة لتحقيق ذلك ,وذلك بالتعاون والتن�سيق ما بني
الأجهزة الأمنية املخت�صة ووزارة العدل.

�سابع ًا:
ثامن ًا:

و�ضع الأولويات ب�ش�أن م�شاريع الأبنية للمحاكم املراد �إن�شا�ؤها �أو حتديثها ,و�ضبط �آجال التنفيذ.

�ساد�س ًا:

تا�سع ًا:

االرتقاء مب�ستوى النظافة يف املحاكم ودوائر النيابة العامة والتنفيذ ,وتفعيل الرقابة وامل�ساءلة على
اجلهات التي اّ
تتولها.
توفري االعتمادات املالية الالزمة لتحقيق كل ذلك.

�ساد�س ًا :تطوير وحتديث مهنة املحاماة وتعزيز قيم ال�شفافية والنزاهة يف منت�سبيها ،وذلك من خالل:
�أو ًال�	:إلزام ك ّل حما ٍم بالتعاقد امل�س َّبق ب�ش�أن �أتعاب املحاماة يف الدعاوى التي يتوكل بها ،حتت طائلة امل�س�ؤولية،
ما مل ُي ْبدِ �أ�سباباً يقنع بها جمل�س نقابة املحامني ,حتقيقاً لل�شفافية وحماي ًة للحقوق.
الإ�سراع يف �إن�شاء معهد لتدريب املحامني ,بهدف الو�صول �إلى التكوين القانوين ال�سليم ملن يرغب
ثاني ًا:
مبمار�سة هذه املهنة وت�أهيله الت�أهي َل الالزم ,وذلك من خالل �إ�صدار النظام اخلا�ص بذلك املعهد.
قيام نقابة املحامني بتفعيل دورها الرقابي على منت�سبيها يف حال �إخاللهم بواجباتهم �أو بقواعد املهنة
ثالث ًا:
�أو ال�سلوك التي يتعني على املحامي االلتزام بها.
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رابع ًا:

حتديث الإدارة الق�ضائية وتطويرها

رفع ن�سبة �أتعاب املحاماة التي حتكم بها املحاكم بحيث ال تقل يف املرحلة االبتدائية عن  %10من قيمة
املحكوم به ,و� اّأل تزيد على �أل َفي دينار يف �أيّ دعوى مهما بلغت قيمة املحكوم به يف تلك الدعوى.

مراجعة �إجراءات انتخاب نقيب املحامني و�أع�ضاء جمل�س النقابة ,مبنح اللجنة امل�شرفة على عملية
خام�س ًا:
االنتخاب �صالحية حتديد تاريخ الحق ولي�س يف اليوم نف�سه يف حال �إعادة االنتخاب للمرة الثانية.
�ساد�س ًا�	:إن�شاء �سج ّل خا�ص لدى نقابة املحامني للأ�ساتذة املزاولني غري املقيمني� ,شريط َة عدم �إ�شراكهم يف
�صناديق التقاعد والتعاون والت�أمني ال�صحي ،وعدم م�شاركتهم باجتماعات الهيئة العامة ،وعدم ممار�سة
املهنة داخل الأردن ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة.
�سابع ًا�	:إ�صدار قانون للم�ساعدة القانونية بهدف تقدمي امل�ساعدة القانونية املجانية للأ�شخا�ص الذين هم
بحاجة �إليها ,مت�ضمناً الأ�س�س واملبادئ التي يقوم عليها نظام امل�ساعدة القانونية من حيث مو�ضوعها,
ونطاقها ,والأ�شخا�ص امل�ستفيدين منها ,واجلهات التي تتولى تقدميها؛ وذلك ل�ضمان التمكني من حق
التقا�ضي ,والو�صول �إلى حماكمة عادلة من�صفة ,وحتقيق مبد�أ امل�ساواة �أمام الق�ضاء.
�سابع ًا :تطوير وتنظيم مهنة اخلرباء �أمام املحاكم ،وتعزيز قيم ال�شفافية والنزاهة لديهم ,من خالل:
تنظيم جميع ما يتعلق ب�ش�ؤون اخلرباء من خالل �إ�صدار نظام خا�ص باخلربة �أمام املحاكم النظامية.
�أو ًال:
ثاني ًا�	:أن يت�ضمن هذا النظام �إيجا َد جهة تتبع لوزارة العدل ,تتولى تنظيم �ش�ؤون اخلرباء ,و�إعداد جداول
ب�أنواع اخلربة و�أ�سماء اخلرباء املعت َمدين.
ثالث ًا�	:أن ي�ضع هذا النظام معايري حمددة ووا�ضحة و�شفافة يف انتقاء اخلرباء من ِق َبل جمل�س ُين�ش�أ لهذه
َ
وال�شروط الواجب توافرها فيهم على �أن يكونوا من ذوي اال�ستقامة والنزاهة والدراية والكفاءة,
الغاية,
و�أن تخ�ضع قوائم اخلرباء للتنقيح يف �ضوء ما ي�ستجدّ ,و�إبالغ املحاكم ب�أيّ حتديث للقوائم بال�سرعة
املمكنة عرب املوقع الإلكرتوين لوزارة العدل واملوقع الإلكرتوين للمجل�س الق�ضائي.
رابع ًا�	:أن ي�أخذ هذا النظام يف احل�سبان جماالتٍ متعددة للخربة بعد �أن بد�أت تظهر �أمام الق�ضاء �أ�شكال من
النزاعات مل تعهدها املحاكم من قبل ,مبا يكفل تغطية معظم املجاالت التي تتط ّلب �إجراء اخلربة
ب�ش�أنها.
�ضمان �أن ي�شمل اجلدول خرباء من جميع مناطق اململكة بحيث يتم حتديد ثالث مناطق تتبع حماكم
خام�س ًا:
اال�ستنئاف ،لكل منها جدول للخرباء.
ت�شجيع الأ�شخا�ص الطبيعيني واملعنويني �أ�صحاب الت�أهيل واخلربة واملمار�سة املعتربة على تقدمي
�ساد�س ًا:
خرباتهم �أمام املحاكم ,عرب �إيجاد معايري مو�ضوعية وحتديد �أنواع اخلربات املطلوبة ,وتزكية خرباء
للقيام بها يف اجلداول التي ُتعت َمد لهذه الغاية.

43

تقرير اللجنة امللكية لتطوير اجلهاز الق�ضائي وتعزيز �سيادة القانون

�سابع ًا:
ثامن ًا:

�ضمان ال�شفافية يف كل ما يتعلق باخلرباء وت�أهيلهم وانتقائهم وعملهم وتقاريرهم.
ّ
باالطالع على �سجل اخلرباء وعلى الأحكام وحما�ضر املحاكمات املعينَّ فيها
�ضمان حق اخل�صوم
اخلرباء.

تا�سع ًا:

تدعيم مقت�ضيات احليدة وال�شفافية والنزاهة يف اخلرباء بحيث ي�شمل ذلك فيما ي�شمل:
�	.1إف�صاح اخلبري عن �أيّ ظروف �أو �أ�سباب من �ش�أنها �إثارة �شكوك حول حيدته وا�ستقالله عن �أيٍّ
من �أطراف الدعوى �أو وكالئهم �أو هيئة املحكمة ،حتت طائلة بطالن تقرير اخلربة ,و�إلزام
اخلبري بر ّد ما قب�ضه من �أجور.
.2

احلظر على اخلبري الإف�صاح عن تقرير اخلربة قبل �إيداعه لدى املحكمة وتالوة فحواه يف جل�سة
املحاكمة.

.3

احلظر على اخلبري زيارة موقع املال املطلوب �إجراء اخلربة عليه �أو االجتماع مع �أيٍّ من فرقاء
الدعوى � اّإل بعد �إ�شعار جميع الفرقاء ودعوتهم للح�ضور جمتمعني يف زمن معني.
احلظر على اخلبري ت�س ُّلم �أيّ م�ستندات من اخل�صوم � ,اّإل من خالل املحكمة ومبوافقتها.

.4
عا�شر ًا:

و�ضع قواعد �سلوك للخرباء مت�ض ّمن ًة الأفعال املحظورة عليهم ،وامل�سائل التي يتعني عليهم االلتزام بها,
حتت طائلة توقيع العقوبات الت�أديبية التي �سيتولى نظام اخلربة حتديدها ،والتي قد ت�صل �إلى �شطب
ا�سم اخلبري من تلك القوائم �أو منعه من ممار�سة اخلربة بعد ذلك �أمام املحاكم ,مع ن�شر تلك العقوبات
على املوقع الإلكرتوين لوزارة العدل واملوقع الإلكرتوين للمجل�س الق�ضائي.

حادي ع�شر :و�ضع �آلية ملراقبة ه�ؤالء اخلرباء يف تقاريرهم ,ومدى االلتزام بالأوقات املحددة لتقدميها ,والأ�س�س
الواجب توافرها فيها ,والإبالغ عن �أيّ خمالفات لهم يف هذا ال�ش�أن �أو �أيّ خمالفات لقواعد ال�سلوك.
ثامن ًا� :ضمان جناعة الأحكام وجودتها ،وذلك من خالل:
تعزيز دور جهاز التفتي�ش الق�ضائي ل�ضمان جودة الأحكام من خالل التقييم ,وعدّها حموراً مهماً يف
�أو ًال:
قيا�س الأداء عند التقييم.
مراعاة مبد�أ تخ�ص�ص الق�ضاة وتفعيله على وجهه الأمثل ,وتعزيز دور التكوين الأ�سا�سي وامل�ستمر يف
ثاني ًا:
الو�صول �إلى اجلودة املطلوبة.
كاف من الق�ضاة ذوي الكفاءة ،وبعدد
ثالث ًا:
دعم دور املكتب الفني لدى حمكمة التمييز ,من خالل رفده بعدد ٍ
كاف من الباحثني القانونيني �أي�ضاً.
ٍ
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رابع ًا�	:إن�شاء مكتبات يف جميع مقا ّر املحاكم وتزويدها بالكتب واملو�سوعات الفقهية والقانونية العامة
واملتخ�ص�صة ,وذلك لرفع امل�ستوي الثقايف والعلمي واملهني للق�ضاة و�أع�ضاء النيابة العامة ومعاونيهم.
خام�س ًا�	:أن يت�ضمن التحديث التكنولوجي وجود مكتبة �إلكرتونية يف متناول الق�ضاة �أ ّياً كان مكان وجودهم,
لكي ت�ساهم يف توفري الكتب واملراجع القانونية الإلكرتونية لهم جماناً.
زيادة عدد الق�ضاة و�أع�ضاء النيابة العامة مبا يتنا�سب مع ارتفاع عدد و�أنواع الق�ضايا التي يتم ت�سجيلها
�ساد�س ًا:
لدى املحاكم ودوائر النيابة العامة والتنفيذ ,على � اّأل ي�ؤدي ذلك �إلى الإخالل مبعايري الكفاءة والنزاهة
واخلربة فيمن يتم تعيينهم يف تلك الوظائف ,وذلك للتخفيف على الق�ضاة ،والو�صول �إلى جناعة
متميزة يف الأحكام.
تا�سع ًا :تطوير الت�أهيل الأ�سا�سي والتدريب امل�ستمر للق�ضاة و�أع�ضاء النيابة العامة ،وذلك من خالل:
النهو�ض بامل�ستوى العلمي لدار�سي القانون يف كليات احلقوق يف اجلامعات الأردنية ,و�إك�سابهم املهارات
�أو ًال:
من خالل الرتكيز على التدريب العملي خالل درا�ستهم.
تر�سيخ قيم وتقاليد الق�ضاء ومهنة املحاماة يف جميع مراحل التكوين القانوين بدءاً من اجلامعة
ثاني ًا:
ومروراً باملعهد الق�ضائي �أو معهد املحامني املزمع �إن�شا�ؤه.
حتديث الدرا�سة يف املعهد الق�ضائي بو�صفه من �أهم مراحل �إعداد القا�ضي ،وذلك من خالل:
ثالث ًا:
�	.1أن يت�ضمن التدري�س يف املعهد ،بالإ�ضافة �إلى املواد القانونية ،الإملام بعلم احلا�سوب وا�ستخدامات
التكنولوجيا احلديثة يف ميدان العدالة.

رابع ًا:

.2

الرتكيز على البحث العلمي القانوين القائم على االطالع على املمار�سات العملية ,واالبتعاد عن
الأ�ساليب التقليدية والنمطية يف التدري�س والتدريب.

.3

تدريب عدد من الق�ضاة الأكفياء للقيام مبهام التدري�س والتدريب يف املعهد ,وتفريغ عدد منهم
�-إن �أمكن -للقيام بهذه املهمة.

 .4توفري الأجور العادلة للمحا�ضرين الذين يتم ا�ستقطابهم للتدري�س �أو التدريب يف املعهد,
لتذليل ال�صعوبات التي تعرت�ض اال�ستفادة من خدماتهم.
مواكبة الدوراتِ التدريبية للق�ضاة امل�سائ َل القانوني َة امل�ستحدَثة واملهمة ,وتو�صيات جهاز التفتي�ش
الق�ضائي يف �ضوء ّ
اطالعه على �أعمال الق�ضاة ,بحيث يتولى جهاز التفتي�ش الإبالغ عن حاجات الق�ضاة
من الدورات التدريبية يف �ضوء خم َرجات التفتي�ش.
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خام�س ًا:

�إيجاد تقييم مو�ضوعي للدورات التدريبية للق�ضاة ,وبذل العناية الالزمة يف انتقاء املحا�ضرين يف تلك
الدورات.
ت�شجيع الق�ضاة على �إجراء البحوث العلمية يف املجاالت القانونية ،والتي تنعك�س �إيجاباً على �أداء
وظائفهم ,وتوفري احلوافز املادية واملعنوية لذلك.

�سابع ًا:

ا�ستخدام التنكولوجيا احلديثة ومنها املحا�ضرات عن بعد يف جمال التدريب امل�ستمر للق�ضاة ,وعلى
نح ٍو ميكن معه �شمول قاعدة التدريب �أكرب عدد من الق�ضاة باختالف مواقعهم اجلغرافية.

ثامن ًا:

�إخ�ضاع جميع الق�ضاة اجلدد الذين مل يخ�ضعوا لربنامج الدرا�سة يف املعهد الق�ضائي (دبلوم املعهد)
�إلى برنامج تدريب متخ�ص�ص ي�شمل فيما ي�شمله قي َم الق�ضاء وقواعد ال�سلوك وغريها من املوا�ضيع
الأ�سا�سية يف عمل القا�ضي.

�ساد�س ًا:

عا�شر ًا :تفعيل مبد�أ تخ�ص�ص الق�ضاة وتو�سيع نطاقه ،من خالل:
�إر�ساء �أ�س�س تنظيم ق�ضائي قائم على التخ�ص�ص الأفقي والعامودي ,ويف قمته حمكمة التمييز ,ومبا يف
�أو ًال:
ذلك النيابة العامة ،مبا ي�ضمن ت�سريع الإجناز ,وجناعة الإجراءات والأحكام.
الإبقاء على املحاكم املتخ�ص�صة ,وتق�سيم تخ�ص�صات الق�ضاة يف املحاكم الأخرى �إلى ق�سمني رئي�سيني:
ثاني ًا:
جزائي ومدين ,ويندرج حتت كل ق�سم منهما تخ�ص�صات متعددة ,وذلك يف �ضوء تعدد العلوم القانونية
واملنازعات.
تطبيق برنامج تخ�ص�ص الق�ضاة �ضمن كل ق�سم من الق�سمني الرئي�سيني على �أ�سا�س مراحل متتالية,
ثالث ًا:
بحيث يكون التخ�ص�ص بناء على عدد الدعاوى املنظورة كخطوة �أولى ,مع �إمكانية �إ�سناد �أكرث من
تخ�ص�ص للقا�ضي �ضمن الق�سم الواحد �إذا ما اقت�ضت ال�ضرورة ذلك ,مراعا ًة لعدالة توزيع العبء
تخ�ص�ص الق�ضاة.
الق�ضائي .وباملوازاة ،اال�ستفادة من الإح�صاء الق�ضائي داخل الق�سم الواحد يف برنامج ّ
زيادة عدد الق�ضاة املتخ�ص�صني لغايات حتقيق مقت�ضيات ذلك التخ�ص�ص.
رابع ًا:
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حتديث وتطوير العدالة اجلزائية وتنفيذ الأحكام

حتديث وتطوير العدالة اجلزائية وتنفيذ الأحكام

تقدمي:
تعاين العدالة اجلزائية من ّ
ت�ضخم يف قواعد التجرمي اجلزائي ،وظهور بع�ض اجلرائم امل�ستحدَثة ,ووجود بع�ض املعيقات
نق�ص يف بع�ض ال�ضمانات
يف الإجراءات الق�ضائية يف املحاكمات اجلزائية ,ويكتنف القوانني الناظم َة لتلك الإجراءات ٌ
ووجود طرق للمماطلة والت�سويف ،مما �أدى �إلى ازدياد عدد الدعاوى اجلزائية ،وازدياد عبء القا�ضي اجلزائي ب�شكل
كبري ,وازدياد �أعداد النزالء يف مراكز الإ�صالح والت�أهيل ،و�ضعف تطبيق برامج الإ�صالح ,وعدم فاعلية العقوبات املقررة
لبع�ض اجلرائم.
كل هذا ي�ستدعي �إدخال تعديالت ت�شريعية وتطوير الإدارة الق�ضائية و�صو ًال �إلى عدالة جزائية ناجزة حتقق �أهدافها يف
الردع العام واخلا�ص و�إ�صالح اجلناة للحد من ظاهرة ال َعود الإجرامي وتدعيم �سيادة القانون.
وحتقيقاً لتلك الغايات مت اقرتاح عدد من التو�صيات نراها تتمثل فيما يلي:
�أو ًال :تي�سري �إجراءات الدعوى اجلزائية وحتديثها ،وذلك من خالل:
تطوير وحتديث �إجراءات ال�ضابطة العدلية على نح ٍو يكفل �سرعتها وجناعتها ,وذلك من خالل:
�أو ًال:
.1

َتل ّقي ال�ضابطة العدلية امل�ساعِ دة ال�شكاوى مبا�شر ًة من �أ�صحابها وعد ُم امتناعها عن ذلك
واكتفا�ؤها بتوجيههم �إلى النيابة العامة.
ملف ّ
ا�ستحداث ّ
منظم لدى ال�ضابطة العدلية يدعى «ملف البحث الأويل» ,وفقاً لنموذج م َع ّد
م�سبقاً ,يت�ضمن م�شت َمالت �أ�سا�سية يتعني توافرها فيه جلميع �أنواع اجلرائم.
طباعة وحو�سبة التحقيقات ال�شرطية مبا يف ذلك �أ�سماء منظميها ,والتي يتعني �أن َترِد كاملة,
مع بيان الرتبة والرقم الع�سكري ,ومكان العمل؛ ت�سهي ً
ال لدعوتهم.

.4

توحيد �أ�شكال وبيانات ال�ضبوط والتحقيقات الأولية التي جتريها ال�شرطة ،مع �إمكانية ا�ستخدام
الو�سائل التكنولوجية يف ت�سجيل تلك التحقيقات م�سموع ًة ومرئية يف بع�ض اجلرائم املهمة.

.5

ا�ستخدام الربط الإلكرتوين يف توديع ال�ضبوط والتحقيقات ال�شرطية ,والتقارير املخربية
وجميع املعامالت الق�ضائية ,وتو�سيع نطاق الربط الإلكرتوين لي�شمل جميع مديريات الأمن
العام ,ومنها :الإقامة واحلدود ,وال�شرطة الدولية ,واملعلومات اجلنائية ,واملخترب اجلنائي,
والأمن الوقائي.

.2
.3
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.6

زيادة تدريب وت�أهيل �أع�ضاء ال�ضابطة العدلية ال�ستخدام الأ�ساليب احلديثة والعلمية يف
التحقيقات ,وكيفية �إجرائها.
َتق ُّيد موظفي ال�ضابطة العدلية ب�أن تكون حما�ضر جمع اال�ستدالالت والإفادات عند �إحالتها �إلى
النيابة العامة �أو حمكمة ال�صلح ،م�ستوفاة بالتحقيق والأدلة كلما �أمكن ذلك.

.8

رفع م�ستوى الت�أهيل القانوين الأ�سا�سي وامل�ستمر لأع�ضاء ال�ضابطة العدلية امل�ساعِ دة يف كيفية
�إجراء التحقيقات ,وتاليف العرثات القانونية التي حتول دون الو�صول �إلى ق�ضية جزائية ناجحة
�أمام الق�ضاء ,باال�ستفادة من التجارب التي متت يف بع�ض الق�ضايا ,مع الت�أكيد على التوعية يف
جمال ثقافة حقوق الإن�سان وحرياته.

.9

زيادة عدد مرتبات الأمن العام ,وحافالت نقل النزالء ,واتخاذ ما يلزم من �إجراءات لت�أمني
�إح�ضارهم للمحاكم يف الأوقات املخ�ص�صة لذلك ,ومبا يحفظ �أمن النزالء ,ويكفل حقوقهم
وكرامتهم ,وي�ؤدي �إلى الو�صول �إلى عدالة ناجزة.

.7

ثاني ًا:

تعديل قواعد االخت�صا�ص لتي�سري �إجراءات الدعوى اجلزائية ،من خالل:
.1

التو�سع يف حاالت نقل الدعوى من م َّد ٍع عام �إلى �آخر ومن حمكمة �إلى �أخرى لت�شمل ح�سن �سري
ّ
العدالة اجلزائية ,و�إناطة االخت�صا�ص بنقل الدعوى �إلى حمكمة التمييز.

 .2منح ال�صالحية لقا�ضي ال�صلح يف متديد التوقيف �إذا ما توافرت مربراته و�شروطه ,ويف فر�ض
بدائل التوقيف و�إنهائها يف اجلرائم التي يجوز فيها التوقيف والداخلة �ضمن اخت�صا�صه.
�	.3إ�سناد االخت�صا�ص ملحكمة ال�صلح يف النظر يف جميع املخالفات واجلنح ,با�ستثناء ما اق ُتطع من
اخت�صا�صها مبوجب �أيّ ن�ص خا�ص ,اقت�صاداً يف الإجراءات.
�	.4إلغاء �إلزامية التحقيق االبتدائي يف اجلنح ,بحيث ي�صبح �سلط ًة تقديرية للمدعي العام� ,إال �إذا
ن�ص خا�ص يوجب ذلك يف جنحة معينة� ,أو بنا ًء على طلب من النائب العام.
ورد ّ
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.5

حتديد و�سائل ات�صال قا�ضي ال�صلح بدعوى احلق العام على �سبيل احل�صر ,واعتماد الإحالة من
قِبل املدعي العام كو�سيلة وحيدة الت�صال حمكمة ال�صلح بدعوى احلق العام يف اجلرائم الداخلة
يف اخت�صا�صها ,والتي تزيد العقوبة املقررة لها عن �سنتني �سواء كانت مقرتنة بغرامة �أم مل تكن,
وذلك ل�ضمان ممار�سة املدعي العام �سلطته التقديرية يف �إجراء التحقيق االبتدائي �أو عدمه يف
�ش�أن تلك اجلرائم.

.6

ا�ستمرار حماكم البداية بالنظر يف اجلنح التي با�شرت نظرها ,والتي �أ�صبحت من اخت�صا�ص
حماكم ال�صلح ,ت�سهي ً
ال ل�سرعة الف�صل فيها.
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.7
ثالث ًا:
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منح رئي�س النيابة العامة �صالحية انتداب �أيّ م َّد ٍع عام ليتولى التحقيق يف ق�ضية خارج
اخت�صا�صه ،لأهميتها �أو لظروف خا�صة بها.

تو�سيع نطاق اخت�صا�ص النيابة العامة واملحاكم يف �إنهاء الدعوى اجلزائية ،وذلك من خالل:
�	.1إعطاء املدعي العام احلق يف وزن البينة بن�ص �صريح.
.2

تر�شيد دور �أع�ضاء النيابة العامة يف االتهام وت�سمية البينات.

.3

وبن�ص �صريح� ,صالحية �إ�صدار قرار بحفظ الأوراق يف
منح املدّعني العامني والنواب العا ّمنيّ ،
احلاالت التي ت�ستدعي ذلك.
التو�سع يف نطاق العدالة الت�صاحلية امل ُ ْنهية لدعوى احلق العام يف بع�ض اجلرائم اجلنحوية.
ّ

.4
رابع ًا:

تر�شيد التوقيف االحتياطي واحلد منه ،وذلك من خالل:
.2

الن�ص على التوقيف االحتياطي كتدبري ا�ستثنائي.
ُّ
َ
التوقيف االحتياطي ح�صراً.
الن�ص على املربرات التي قد تقت�ضي
ُّ

.1
.3

تقلي�ص مدة التوقيف االحتياطي يف اجلنح التي يجوز التوقيف عليها.

.4

ت�ضييق نطاق اجلرائم ال�صلحية التي يجوز التوقيف فيها ,والتي تقل العقوب ُة املقررة لها عن
�سنتني.

.5

و�ضع �سقف زمني �أعلى للتوقيف االحتياطي يف مرحلة التحقيق للجنايات واجلنح ,للح ّد من
الآثار ال�سلبية للتوقيف.
و�ضع �سقف زمني �أعلى ملجموع ُمدَد التوقيف يف مرحل َتي التحقيق واملحاكمة معاً.

.7

توفري بدائل للتوقيف االحتياطي حت ّد من �آثاره ال�سلبية يف اجلنح فيما خال حالة التكرار.

.6

خام�س ًا:

 .8توفري �ضمانة الطعن يف قرار التوقيف االحتياطي وبدائله امل�ستحدَثة.
و�ضع الآليات املنا�سبة لإخ�ضاع التقارير الطبية للرقابة وح ّل الإ�شكاليات النا�شئة عنها ،من خالل:
.1

تو�سيع نطاق رقابة الق�ضاء والنيابة العامة على التقارير الطبية لت�شمل التثبت من �صحة
املعني بذلك التقرير و�إعادة معاينته,
التقارير الأولية ,دون احلاجة �إلى انتظار ح�ضور ال�شخ�ص ّ
وذلك التخاذ القرار املنا�سب ب�ش�أن بع�ض التدابري التي قد يتطلبها التحقيق يف �ضوء ذلك ,وعلى
� اّأل يخ ّل ذلك ب�إجراء ما يلزم حني ح�ضوره.

.2

تعمد �إ�صدار تقارير طبية خمالفة للحقيقة.
تغليظ العقاب على حالة ُّ
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.3
.4

.5

توعية الأطباء العاملني ب�أهمية ّ
توخي الدقة الواجبة يف تلك التقارير ,و�إيراد التفا�صيل املتعلقة
باحلالة الطبية لل�شخ�ص حم ّل الفح�ص الطبي مع بيان الر�أي الطبي بكل و�ضوح.
موحد للتقارير الطبية ,بحيث تكون مطبوعة باللغة العربية ,و�أن ي�ضمن ذلك ال�شك ُل
و�ضع �شكل َّ
املوحد م�شت َمالتٍ �أ�سا�سي ًة يتعينّ �أن يت�ضمنها التقرير ,ومنها :تف�صيل احلالة الطبية لل�شخ�ص
َّ
وجلي ,والأ�س�س التي ي�ستند
حم ّل الفح�ص ,وادعاءاته ,والر�أي الطبي ملنظم التقرير ب�شكل وا�ضح ّ
�إليها منظم التقرير يف الو�صول �إلى ذلك الر�أي ,وذلك باال�ستقالل عن ادعاءات ال�شخ�ص حم ّل
الفح�ص الطبي.
تفعيل دور ٍّ
كل من وزارة ال�صحة ونقابة الأطباء يف الرقابة على التقارير الطبية ,وتفعيل امل�ساءلة
الت�أديبية عن املخالفات املتع ّلقة بتلك التقارير ,وو�ضع الآلية الالزمة للإبالغ عن تلك املخالفات،
�إن ُوجدت.

�	.6إيجاد ربط �إلكرتوين بني الطب ال�شرعي والق�ضاء ,ل�ضمان و�صول التقارير الطبية الق�ضائية
للنيابة العامة وللمحاكم �إلكرتونياً؛ ل�سرعة الوقوف على احلالة ال�صحية للم�صاب.
�ساد�س ًا:

�سابع ًا:

توظيف التكنولوجيا احلديثة يف تي�سري �إجراءات الدعوى اجلزائية ،من خالل:
.1

ا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة يف حماكمة النزيل عن بعد دون �إح�ضاره ,حل ّل الإ�شكاليات
النا�شئة عن نقل النزالء للمحاكم وما ي�ؤدي �إليه من بطء يف الإجراءات ,وو�ضع الآليات الالزمة
لتنفيذ ذلك.

.2

والطب
والتو�سع يف القائم منه مع اجلهات املعنية (ال�شرطة،
ا�ستخدام الربط الإلكرتوين
ٍّ
ُّ
ال�شرعي ,ودائرة الأحوال املدنية واجلوازات� ..إلخ)؛ وذلك لت�سريع الإجراءات.

.3

�سماع ال�شهود واخلرباء بالو�سائل التكنولوجية احلديثة وتنفيذ الإنابات الق�ضائية عن بعد,
تي�سرياً للإجراءات.

.4

اال�ستمرار يف ا�ستيفاء الغرامات والر�سوم املحكوم بها من قِبل املحاكم با�ستخدام و�سائل الدفع
الإلكرتونية �أو النقدية ،و�إناطة ا�ستيفائها ل�صالح الدولة بعدد من اجلهات ،وت�سهيل الإجراءات
الالزمة لتحقيق ذلك.

تقلي�ص ت�أثري تقدمي االدعاء باحلق ال�شخ�صي على �سرعة �إجراءات الدعوى اجلزائية ,وذلك من خالل:
.1
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.2
ثامن ًا:

حتديث وتطوير العدالة اجلزائية وتنفيذ الأحكام

ت�ضييق حاالت نقل االدعاء باحلق ال�شخ�صي �إلى املحكمة اجلزائية يف حال تو ّلت النيابة العامة
حتريك الدعوى اجلزائية ,بح�صرها يف املرحلة ال�سابقة على االنتهاء من تقدمي بينات النيابة
العامة �أمام املحكمة.

تي�سري الإجراءات املتعلقة ب�سماع ال�شهود ،من خالل:
.1

الإجازة لل�شاهد الذي ال ي�ستطيع الكالم �أن يديل ب�شهادته كتاب ًة يف مرحلة التحقيق االبتدائي.

.2

ن�ص قانوين ينظم الأحكام املتعلقة بامتناع ال�شاهد
معاجلة الق�صور الت�شريعي النا�شئ عن غياب ّ
عن الإدالء ب�أقواله �أمام املدعي العام؛ لتاليف عرقلة �سري العدالة.

�	.3إجازة تالوة �شهادة ال�شاهد امل�ست َمع �إليها �أمام املدعي العام من ِق َبل املحكمة ،يف حال موافقة
امل�شتكى عليه �أو وكيله ,دون ا�ستدعاء ال�شاهد �أمام املحكمة.
.4
تا�سع ًا:

الإفادة من الو�سائل التكنولوجية احلديثة يف �سماع ال�شهود ،وخا�صة من فئة الأحداث ،عن بعد.

 .5فر�ض الغرامات الرادعة على ال�شاهد الذي ميتنع عن احل�ضور لأداء ال�شهادة ,دون مربر م�شروع.
و�ضع �إجراءات خا�صة للدعوى �أمام حماكم اجلنايات تبعاً لأهمية بع�ض الدعاوى ،من خالل:
�	.1إعطاء حماكم اجلنايات ّ
احلق يف عقد جل�سات متتالية وب�آجال ق�صرية ,مع �إمكانية انعقادها خارج
�أوقات الدوام الر�سمي تبعاً لأهمية الدعوى اجلنائية� ,أو يف حال كون املتهم موقوفاً ,وما يقت�ضيه
الأمر من �سرعة الف�صل فيها.
.2

منح املحكمة �صالحية ا�ستبدال حما ٍم �آخر مبحامي املتهم يف حال غيابه دون عذر عن ح�ضور
جل�سة املحاكمة يف الدعاوى التي َي�شرتط القانون فيها ح�ضور حما ٍم مع املتهم؛ ل�ضمان ت�سريع
الإجراءات وعدم تعطيل �سري الدعوى اجلزائية.

عا�شر ًا�	:إعادة تنظيم بع�ض الإجراءات املتعلقة بال�شكوى واالدعاء باحلق ال�شخ�صي وتقدمي البينات ،وذلك من
خالل :و�ضع ال�شروط والإجراءات التي يتعني توافرها يف الئحة ال�شكوى �أو االدعاء باحلق ال�شخ�صي,
وح�صر البينات وتقدميها خالل �آجال معينة ,وتقرير اجلزاء على خمالفة تلك ال�شروط والأ�شكال
واملواعيد ،وذلك للح ّد من فر�ص املماطلة والت�سويف.
حادي ع�شر :حتديث وتطوير �إجراءات الطعن يف الأحكام اجلزائية ،وذلك من خالل:
.1

توحيد مرجع الطعن يف الأحكام اجلزائية ال�صادرة عن حماكم ال�صلح ,ب�أن تكون حمكمة البداية
ب�صفتها اال�ستئنافية �صاحب َة الوالية العامة يف النظر يف جميع الطعون �ضد الأحكام والقرارات
اجلزائية ال�صادرة عن حماكم ال�صلح؛ توحيداً لالجتهاد وت�سهي ً
ال على املتقا�ضني ول�سرعة
الو�صول �إلى عدالة ناجزة.
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�	.2إ�صدار حمكمة اال�ستئناف قرا َرها املقت�ضى يف املو�ضوع يف ق�ضايا اجلنايات واجلنح يف حال قبول
اال�ستئناف �شك ً
ال ,دون �إعادتها ملحكمة الدرجة الأولى.
 .3و�ضع ال�ضوابط التي ت�ضمن جدّية الطعون �ضد القرارات اجلزائية التي ُت�صدرها حماكم ال�صلح
من خالل وجوب االعرتا�ض على الأحكام الغيابية والأحكام ال�صادرة مبثابة الوجاهي �أمام
املحكمة التي �أ�صدرت احلكم وعلى �أن تقدَّم جمي ُع البينات الالزمة يف �أول جل�سة تلي اجلل�سة
املخ�ص�صة للنظر يف االعرتا�ض.
 .4و�ضع ال�ضوابط التي ت�ضمن جدّية الطعون �ضد القرارات اجلزائية التي ُت�صدرها حماكم
الدرجة الأولى ,كما هي احلال يف وجوب تقدمي املعذرة امل�شروعة للغياب ,وقائمة بالبينات مع
الئحة الطعن.
�	.5إلزام حمكمة البداية ب�صفتها اال�ستئنافية بالف�صل يف الطعون اال�ستئنافية املقدَّمة �إليها �ضد
الأحكام ال�صلحية اجلزائية دون �إعادة الدعوى �إلى حمكمة ال�صلح ,وذلك اقت�صاداً يف الإجراءات,
ولغايات �سرعة البتّ يف الدعوى.
.6

تن�صب على الأحكام التي هي بحاجة للمراجعة من حمكمة
تر�شيد طعون النيابة العامة ,بحيث
ّ
�أعلى ,مع �إعطاء النيابة العامة �سلطة تقديرية �إزاء ذلك ,دون اللجوء �إلى الطعون التلقائية يف
حاالت الرباءة وعدم امل�س�ؤولية.

.7

اتخاذ الإجراءات الالزمة لت�سريع �إر�سال امللفات �إلى النيابة العامة بعد الف�صل فيها لغايات
اطالع النيابة وتقدير موقفها من الطعن.
اعتبار تبليغ وكيل املتهم يف الأحكام الغيابية تبليغاً منتجاً لآثاره القانونية� ,إذا ما توافرت للتبليغ
ُ
�شروط �صحته.

.8

�	.9إ�ضافة حالة كون احلكم قد ُبني على م�ستندات مزورة �إلى �أ�سباب �إعادة املحاكمة يف دعاوى
اجلنايات واجلنح.
 .10ترتيب الآثار القانونية نف�سها على النق�ض ب�أم ٍر ّ
خطي �سواء ُقدِّم من قِبل وزير العدل �أو رئي�س
النيابة العامة.
ثاني ًا :تفعيل مبد�أ تخ�ص�ص الق�ضاة يف امل�سائل اجلزائية وتو�سيع نطاقه ,من خالل:
التو�سع يف �إن�شاء غرف جزائية متخ�ص�صة يف كل نوع من �أنواع الدعاوى اجلزائية ,بعد �أن ت�ش ّعبت العلوم
�أو ًال:
اجلنائية وظهرت جرائم م�ستحدثة ,و�أن يكون ذلك التخ�ص�ص عامودياً ما �أمكن.
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ثاني ًا:
ثالث ًا:

حتديث وتطوير العدالة اجلزائية وتنفيذ الأحكام

تفعيل الغرف اجلزائية املتخ�ص�صة ،وعلى وجه التحديد للنظر يف الق�ضايا املتعلقة باجلرائم االقت�صادية,
و�أخرى للنظر يف جرائم املطبوعات والن�شر واجلرائم الإلكرتونية.
منح ال�صالحية اجلوازية للمحكمة بوقف الدعوى اجلزائية �إذا ما اعرت�ضت طري َقها ُ
بع�ض امل�سائل
العار�ضة التي يتوقف الف�ص ُل يف الدعوى اجلزائية عليها ,وذلك حتقيقاً ملبد�أ التخ�ص�ص ,و�ضماناً لعدم
تعار�ض الأحكام.

ثالث ًا :حتديث وتطوير النيابة العامة والأجهزة امل�ساندة لها وتفعيل دورها ،وذلك من خالل:
حتقيق مزيد من اال�ستقالل للنيابة العامة مع الإبقاء عليها ك�شعبة من �شعب الق�ضاء ،من خالل:
�أو ًال:
�	.1إعادة النظر يف ممار�سة �أ�شخا�ص لي�سوا ق�ضا ًة لوظائف النيابة العامة و�إعطائهم �صالحيات
ق�ضائية ,كما هو ال�ش�أن يف قانون �ضريبة الدخل وقانون اجلمارك ,حتقيقاً ملقت�ضيات ا�ستقالل
الق�ضاء.

ثاني ًا:

.2

ف�صل وظائف �أع�ضاء النيابة العامة عن الوظائف الق�ضائية ما �أمكن ,من خالل مراعاة ا�ستمرار
بقائهم يف وظائف النيابة العامة املد َة املنا�سب َة قبل نقلهم �إلى وظائف ق�ضائية �أخرى ,على � اّأل
يخ ّل ذلك بوجوب مراعاة مقت�ضيات الدوران الوظيفي ،ودوام �سري مرفق الق�ضاء.

.3

دعم اال�ستقالل املهني لأع�ضاء النيابة العامة عند مبا�شرتهم وظائفهم� ,سواء جتاه ال�سلطة
التنفيذية �أو املحاكم �أو ر�ؤ�سائهم.

رفع كفاءة �أع�ضاء النيابة العامة والأجهزة امل�ساندة لها ,من خالل:
.1

�ضرورة �أن يتم التفتي�ش على �أعمال النيابة العامة من قِبل مفت�شني ذوي تخ�ص�ص يف الق�ضايا
اجلزائية ويف كيفية �إجراء التحقيق.

.2

توفري العدد الكايف من املدّعني العا ّمني لأداء وظائفهم املوكلة اليهم ,يف �ضوء ما ي�ستدعيه اتخاذ
الإجراءات التنفيذية التي يت�ض ّمنها هذا التقرير.

.3

وجوب توفري عن�صر التخ�ص�ص لدى النيابة العامة ,وذلك بتخ�صي�ص املدّعني العا ّمني يف الأنواع
املختلفة من الدعاوى التحقيقية ,الأمر الذي ي�ؤدي �إلى ت�سريع الف�صل يف الدعاوى ،وجناعة
�إجراءات التحقيق.

.4

ا�شرتاط توافر �شروط خا�صة فيمن يلي وظيفة املدعي العام ,مع الأخذ يف احل�سبان م�ؤهالته,
وخربته ال�سابقة يف امل�سائل اجلزائية عند تعيينه بتلك الوظيفة.
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ثالث ًا:

.5

التدريب االبتدائي وامل�ستمر للمدعي العام على وظائفه الأ�سا�سية ك�ضابطة عدلية وكم َّد ٍع عام
وقا�ضي حتقيق ,بالإ�ضافة �إلى التدريب والتوعية ب�أهمية الرتافع �أمام املحاكم اجلزائية.

.6

و�ضع برامج تدريبية كافية للمدّعني العا ّمني املنتدَبني من ال�شرطة ,قبل انتدابهم لوظائف
النيابة العامة يف الرتافع �أمام املحاكم اجلزائية ,وو�ضع ال�ضوابط حل�سن متثيلهم وقيامهم
مبهامهم تلك على الوجه الأمثل ,مع اقت�صار ح�ضورهم على الدعاوى ال�صلحية التي ال ُي�شرتط
متثيل النيابة العامة �أمامها ما �أمكن.

.7

ت�أهيل ورفع كفاءة و�أداء الأجهزة امل�ساندة للنيابة العامة من �ضابطة عدلية ،خا�صة يف �ضوء ما
ي�ستج ّد من حتديث ب�ش�أن قواعد االخت�صا�ص ،ويف قطاع العدالة اجلزائية عموماً ,من خالل
عقد الدورات التعريفية لهم ب�أ�صول التحقيق و�إجراءاته ,و�أن ُيراعى يف تلك الدورات �أن ي�شرف
عليها �أ�شخا�ص م�ؤهلون لذلك ومن بينهم �أع�ضاء النيابة العامة.

تطوير وتفعيل دور النيابة العامة يف رقابة وح�سن �سري العدالة اجلزائية ,من خالل:
.1

تعزيز �إ�شراف النيابة العامة على ال�ضابطة العدلية امل�ساعدة ,ل�ضمان �أداء مهامها على الوجه
الأمثل ،وذلك من خالل:
�أ .و�ضع مكنات قانونية بيد النيابة العامة مت ّكنها من مالحقة �أع�ضاء ال�ضابطة العدلية
امل�ساعِ دة يف حال تق�صريهم �أو �إهمالهم يف تنفيذ واجباتهم ك�ضابطة عدلية م�ساعِ دة لها.
ب .و�ضع �آلية تنظم �إجراءات النيابة العامة يف التفتي�ش على مراكز الإ�صالح والت�أهيل ,ومراكز
التوقيف ,ونتائج ذلك التفتي�ش ,على نح ٍو ي�ضمن دورية ذلك التفتي�ش وفاعليته والقيام به
رئي�س النيابة العامة
على وجهه الأمثل ,وت�ضمني نتائج ذلك كله يف التقرير الذي يتولى ُ
رفعه لرئي�س املجل�س الق�ضائي.

.2

تفعيل دور النيابة العامة يف �ضمان ح�سن �سري العدالة اجلزائية عن طريق:
�أ .تفعيل دور رئي�س النيابة العامة والنائب العام يف املالحقة الت�أديبية للمحامني عند ارتكابهم
خمالفات ت�أديبية ت�ؤدي �إلى عرقلة �سري العدالة ب�أنواعها كافة ,وكما هو من�صو�ص عليه يف
قانون النقابة ,من خالل:
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.1

العامني �أمام اجلهة
رفع الدعوى امل�سلكية من قِبل رئي�س النيابة العامة والنواب ّ
املخت�صة يف نقابة املحامني ،كلما كان لذلك مقت�ضى.

.2

و�ضع الآلية الالزمة لإبالغ رئي�س النيابة العامة �أو النائب العام من قِبل باقي الق�ضاة
و�أع�ضاء النيابة العامة عن تلك املخالفات �إن ُوجدت ,وذلك كله من غري �إخاللٍ باعتبار
املحاماة من املهن احلرة� ,أو امل�سا�س بحق الدفاع وتوفري مقت�ضياته.
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حتديث وتطوير العدالة اجلزائية وتنفيذ الأحكام

ب� .إ�سناد وظيفة تقدمي البينة و�إح�ضارها للنيابة العامة �أمام املحاكم التي يجب متثيل النيابة
العامة �أمامها ,ت�سهي ً
ال لإجراءات التقا�ضي وت�سريعها.
ج .ح�ضور املدّعي العام الذي تولى التحقيق يف الدعوى �أمام حمكمة اجلنايات املخت�صة عند
نظرها يف تلك الدعوى ,وعدم ح�ضور م ّد ٍع عا ّم �آخر �أو منتدَب عنه كلما �أمكن ذلك.
رابع ًا :تطوير ال�سيا�سة اجلزائية وحتديثها ،وذلك من خالل:
تفعيل دور ال�سيا�سة اجلزائية الوقائية يف احل ّد من اجلرائم ،من خالل:
�أو ًال:
.1

قيام جميع اجلهات احلكومية ك ّل �ضمن اخت�صا�صه ,وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين بالنهو�ض بدورها
يف احل ّد من ظاهرة ال َعود الإجرامي ,وتفعيل ال�سيا�سة اجلزائية الوقائية.

.2

اال�ستفادة من الإح�صاء اجلزائي يف معاجلة �أ�سباب ارتكاب اجلرائم واحل ّد منها ,واجتثاث �أ�سباب
العودة اليها ,والوقوف على الواقع وتقييمه بق�صد ر�سم ال�سيا�سة اجلزائية يف �ضوء ذلك.
تفعيل دور اجلهات املخت�صة لدى وزار َتي العدل والتنمية االجتماعية ،يف ر�صد الظاهرة اجلرمية
وحتليلها من خالل املعطيات الرقمية املتوفرة لديها بعدد الدعاوى اجلزائية و�أنواعها ,وما يطر�أ
عليها من تغيريات ,ورفع تقاريرها �إلى وزير العدل ,بهدف حتديث ال�سيا�سة اجلزائية يف �ضوء
ذلك ,وذلك بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة.
تفعيل ال�سج ّل العديل املن�ش�أ لدى وزارة العدل ,و�إزالة كل العوائق التي حتول دون جناحه ,وذلك
ل�ضبط حاالت التكرار وال َعود اجلرمي ,ور�سم ال�سيا�سة اجلزائية ,وما يقت�ضيه ذلك من توحيد
ال�سجالت املتعلقة بالق�ضايا اجلزائية لدى ال�شرطة مع ال�سجالت الق�ضائية املوجودة يف املحاكم
يف ال�سجل العديل ل�ضمان توحيد القيود الق�ضائية والرقابة عليها.

.3

.4

.5
.6
ثاني ًا:

تويل وزير العدل �إبالغ ال�سيا�سة اجلزائية �إلى املجل�س الق�ضائي ,ليتولى املجل�س الق�ضائي
تعميمها على الق�ضاة و�أع�ضاء النيابة العامة.
تويل رئي�س النيابة العامة �إبالغ املجل�س الق�ضائي ووزير العدل بالتدابري امل َّتخذة من �أجل تنفيذ
تلك ال�سيا�سة اجلزائية.

تطوير �سيا�سة التجرمي وحتديثها ,وذلك من خالل:
�	.1إعادة النظر يف جترمي بع�ض الأفعال ,ويف مدى احلاجة لإ�ضفاء احلماية اجلزائية عليها،
ّ
الت�ضخم
و�إمكانية توفري بدائل لتلك احلماية خارج �إطار التجرمي ,بعد �أن ك�شف الواقع حجم
يف قواعد التجرمي اجلزائي ,ومن ذلك رفع احلماية اجلزائية املق َّررة لل�شيكات م�ستقب ً
ال ،على �أن
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ت�ستمر حماكم ال�صلح يف نظر االدعاء باحلق ال�شخ�صي املقدَّم تبعاً للدعوى اجلزائية ب�ش�أن تلك
اجلرائم قبل رفع تلك احلماية.
�	.2إقرار بدائل للدعوى اجلزائية ت�ؤدي �إلى احلد من عدد الق�ضايا اجلزائية ,وعلى نح ٍو يكفل تفرغ
النيابة العامة والق�ضاة للق�ضايا الأكرث �أهمية ،وذلك من خالل:
التو�سع يف مفهوم العدالة الت�صاحلية يف اجلنح واملخالفات �أمام املحكمة ,وخا�صة املالية منها,
�أ.
ّ
يف حال �إ�صالح ال�ضرر النا�شئ عن تلك اجلرائم.
التو�سع يف نطاق قيد ال�شكوى على بع�ض اجلنح.
ب.
ّ
�ص يجيز ل�صاحب ال�ش�أن دفع الغرامات يف اجلرائم املعا َقب عليها بالغرامة فقط ،لدى
ج� .إقرار َن ّ
اجلهات احلكومية املخت�صة قبل �إحالتها للق�ضاء.
د� .إعادة النظر يف �آليات و�إجراءات العدالة الت�صاحلية املن�صو�ص عليها يف قانون اجلرائم
االقت�صادية ,من خالل تب�سيط �إجراءاتها ,و�إعادة النظر يف اجلهة التي تتوالها ويف �شروطها,
على نح ٍو ي�ؤدي �إلى تفعيلها.
.3

تعزيز احلماية القانونية للأحداث الذين هم يف نزاع مع القانون �أو �ضحايا للجرائم ,وذلك
بتب�سيط الإجراءات و�سد الثغرات يف قانون الأحداث النافذ ،وخا�صة يف �ضوء ما ك�شف عنه
ُ
التطبيق العملي من عيوبٍ يف بع�ض ن�صو�صه.

.4

تعزيز احلماية اجلزائية املقررة لبع�ض الفئات من الن�ساء والأطفال وذوي االحتياجات اخلا�صة,
من خالل مراجعة الن�صو�ص التي توفر احلماية لهم ,للح ّد من املمار�سات التي تنال من تلك
الفئات �أو ت�سهّل االعتداء عليها ,ويف مقدمة ذلك:
�أ .عدم ا�ستفادة مرتكبي اجلرائم الواقعة على الن�ساء بداعي املحافظة على ال�شرف من العذر
املخ ّفف املن�صو�ص عليه يف املادة  98من قانون العقوبات.
ب .ت�شديد العقوبة على بع�ض اجلرائم املرتكبة �ضد القا�صرين والن�ساء وذوي ال�ضعف اجل�سدي
�أو العقلي ،و�إ�ضافة احلرمان من الوالية على ارتكاب بع�ض تلك اجلرائم.
ج� .إلغاء املادة  308من قانون العقوبات.

.5
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.6
ثالث ًا:

حتديث وتطوير العدالة اجلزائية وتنفيذ الأحكام

تهريب الأموال ,االعتداء على حرمة احلياة اخلا�صة ,اجلرائم املرتكبة بالو�سائل الإلكرتونية،
وحاالت ال َعود والتكرار.
ّ
احل�ض على الكراهية.
مراجعة قانون العقوبات والقوانني اخلا�صة ذات العالقة لتجرمي �أفعال

تطوير ال�سيا�سة العقابية وحتديثها ,وذلك من خالل:
�	.1إقرار بدائل للعقوبات ال�سالبة احلرية يف بع�ض �أنواع اجلرائم ،كالعمل من �أجل املنفعة العامة.
.2

و�ضع �ضوابط ال�ستخدام الق�ضاة �سلطتهم التقديرية عند تخقي�ض العقوبة من حيث وجوب
ت�سبيب ذلك و�إخ�ضاع ذلك الت�سبيب لرقابة حمكمة التمييز ومنع الأخذ بالأ�سباب املخففة يف
بع�ض اجلرائم كجرائم الإرهاب ,على نح ٍو يكفل جناعة تلك العقوبات وحتقيق �أهدافها وعدالتها,
ويحقق نوعاً من ال�شفافية.

.3

ا�ستحداث م�ؤ�س�سة قا�ضي تنفيذ العقوبة ,على نح ٍو يكفل حتديد اخت�صا�صات القا�ضي وتو�ضيحها،
والإ�سراع يف التنفيذ ,وح ّل الإ�شكاالت الناجتة عنه.

�	.4إعادة النظر يف مو�ضوع �إعادة االعتبار ,وذلك بتب�سيط �شروطه و�إجراءاته وتقلي�ص مدده ,على
نحو يكفل �إعادة دمج النزالء باملجتمع ,واحليلولة دون عودتهم للإجرام.
.5

حت�سني ظروف �إقامة نزالء مراكز الإ�صالح والت�أهيل ,مع �ضمان تطبيق ت�صنيف حقيقي للنزالء,
وبرامج �إ�صالح فاعلة لإعادة ت�أهيلهم و�إدماجهم باملجتمع.
ف�صل املوقوفني احتياطياً عن الأ�شخا�ص املحكومني ,وذلك بتخ�صي�ص مراكز للأ�شخا�ص
املوقوفني م�ستقلة متاماً عن مراكز �إ�صالح وت�أهيل املحكومني.

.7

احل ّد من ظاهرة التوقيف االحتياطي واكتظاظ مراكز الإ�صالح والت�أهيل ،ملا يف ذلك من ت�أثري
على جناعة تطبيق برامج الإ�صالح العقابية.
تفعيل تف ُّقد النزالء ومراكز الإ�صالح من قِبل اجلهات الق�ضائية املخت�صة ب�صورته الف�ضلى,
وو�ضع الآليات الالزمة ل�ضمان �إنفاذ ذلك.

.6

.8

خام�س ًا :تعزيز �ضمانات املحاكمة العادلة يف جميع مراحل الدعوى اجلزائية ،وذلك من خالل:
توفري بع�ض ال�ضمانات الالزمة للم�شتبه به يف مرحلة البحث الأويل ،من خالل:
�أو ًال:
.1
.2

حت�سني ظروف التوقيف لدى مراكز ال�شرطة ،مبا فيها �أماكن االحتجاز.
متكني ال�شخ�ص امل�شتبه به لدى ال�شرطة من اال�ستعانة مبحا ٍم.
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ثاني ًا:

توفري ال�ضمانات الالزمة للم�شتكى عليه يف مرحلة التحقيق االبتدائي ,من خالل:
.1

.2

متكني ال�شخ�ص الذي يخ�ضع لال�ستجواب من قِبل املدعي العام من االطالع على �أعمال التحقيق
قبل �إجراء ذلك اال�ستجواب ,وو�ضع اجلزاء املرتتب على خمالفة ذلك ببطالن الدليل امل�ست َم ّد
من ذلك اال�ستجواب.
تثبيت الو�سيلة التي مت ّكن ال�شخ�ص اخلا�ضع لال�ستجواب من االت�صال بوكيله يف حم�ضر
التحقيق.

�	.3إلزامية احل�صول على موافقة املتهم على ا�ستمرار ا�ستجوابه دون حما ٍم يف كل حالة يتم فيها
ا�ستجوابه من جديد �أمام املدعي العام.
.4

توفري ال�ضماناتِ املقرر ِة لال�ستجواب يف حال مواجهة امل�شتكى عليه بال�شهود �أمام املدعي العام.

�	.5إلزامية ح�ضور حما ٍم مع امل�شتكى عليه يف مرحلة التحقيق االبتدائي يف اجلرائم التي تكون
عقوبتها ع�شر �سنوات ف�أكرث ,وما يرتبه ذلك من وجوب تعيني حما ٍم له من قِبل املدعي العام يف
حال عدم مقدرته على ذلك.
�	.6إلزام املدعي العام با�ستجواب امل�شتكى عليه يف التحقيق االبتدائي ,بو�صف ذلك حقاً من حقوق
امل�شتكى عليه وو�سيلة من و�سائل دفاعه� ,إال �إذا تعذر ذلك ب�سبب فراراه �أو يف حال �صدور قرار
بحفظ الأوراق �أو منع املحاكمة من قِبل املدعي العام.
 .7ترتيب جزاء البطالن على الأدلة النا�شئة عن التفتي�ش املخالف للقانون ,من خالل �سنّ ن�ص
�صريح يقرر ذلك البطالن ,احرتاماً حلرمة احلياة اخلا�صة ,وحرمة امل�سكن.
 .8ا�شرتاط �أن يكون �أمر التفتي�ش م�س َّبباً ,وعدم جواز تنفيذه بعد مرور �سبعة �أيام من تاريخ �صدوره
�إال �إذا �صدر �أمر تفتي�ش جديد من قِبل املدعي العام.
�ص قانوين ,وحتديد مربراته ح�صراً
 .9اعتماد التوقيف االحتياطي بو�صفه تدبرياً ا�ستثنائياً ب َن ّ
يف القانون ,وت�ضييق نطاق اجلرائم التي يجوز فيها التوقيف ومدده ,وحتديد حد �أعلى ملدة
التوقيف يف اجلنح ويف اجلنايات �أمام املدعي العام و�أمام املحكمة ,و�إخ�ضاع قرار التوقيف لإمكانية
الطعن ،ان�سجاماً مع قرينة الرباءة التي كفلها الد�ستور.
�	.10إيجاد بدائل للتوقيف حتد من �آثاره ال�سلبية ،وت�ضمن حتقيق غاياته التي ُ�شرع من �أجلها.
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ثالث ًا:

حتديث وتطوير العدالة اجلزائية وتنفيذ الأحكام

توفري ال�ضمانات الالزمة للم�شتكى عليه يف مرحلة املحاكمة ,من خالل:
املجني علي ِه يف جرائم االعتداء
�	.1إلزام املحكمة با�ستخدام التقنيات احلديثة عند �سماع ال�شاهدِ
ِّ
على العر�ض؛ وذلك حماي ًة له� ,إال �إذا تع ّذر عليها ذلك .و�أن يكون ا�ستخدام تلك التقنيات جوازياً
يف اجلرائم الأخرى.
� .2ضمان حق املتهم بال�صمت بن�ص �صريح �أمام املحكمة.
�	.3إلزامية ح�ضور حما ٍم مع املتهم يف اجلنايات املعا َقب عليها بعقوبة مقدارها ع�شر �سنوات ف�أكرث,
وتوفري امل�ساعدة القانونية للمتهم يف حال ثبوت عجزه عن توكيل حما ٍم يف اجلنايات الأخرى.
.4

توفري �ضمانة �إ�ضافية للمتهم يف مرحلة املحاكمة يف الدعاوى اجلزائية النا�شئة عن جرائم
معا َقب عليها بالإعدام ,وذلك من خالل �إلزام حمكمة اجلنايات ب�سماع بينة النيابة العامة يف
حال اعرتاف املتهم.

�	.5إقرار مبد�أ امل�ساعدة القانونية املجانية ,عرب �إن�شاء �صندوق للم�ساعدة القانونية لدى وزارة
العدل ,مبوجب نظام ي�صدر لهذه الغاية ,يبينَّ فيه م�صادر متويل ذلك ال�صندوق ,وال�شروط
الواجب توافرها يف الأ�شخا�ص امل�ستفيدين من نظام امل�ساعدة القانونية ،والدعاوى التي يتم
تقدمي امل�ساعدة فيها.
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حتديث وتطوير �إجراءات الدعاوى احلقوقية وتنفيذ الأحكام
تقدمي:
� ّإن الو�صول �إلى عدالة ناجزة يف الدعاوى احلقوقية تت�سم بال�سرعة والعدالة معاً ،يقت�ضي معاجلة الأ�سباب التي ت�ؤدي
�إلى بطء �إجراءات التقا�ضي وتنفيذ الأحكام ,ويف مقدمتها م�شكلة التبليغات ,وما ترتكه الن�صو�ص الإجرائية النافذة من
مكنات بيد اخل�صم املماطل لتحقيق م�آربه يف املماطلة والت�سويف ,وا�ستخدام و�سائل الطعن يف الأحكام والقرارات وخا�صة
التنفيذية منها لتحقيق ذلك ،ف�ض ً
ال عن غياب اجلزاء الإجرائي على خمالفة تلك الأحكام� ,أو الإغراق يف الأ�شكال
والإجراءات التي ال مربر لها ,وهو ما ي�ستلزم اتخاذ عدد من التدابري الت�شريعية والإجراءات لبلوغ هذا الهدف ,الذي
ُ
الو�صول �إليه الأخ َذ بعدد من التو�صيات على النحو التايل:
يقت�ضي
�أو ًال :تعديل قواعد االخت�صا�ص لتي�سري �إجراءات التقا�ضي ,وذلك من خالل:
رفع االخت�صا�ص القيمي ملحاكم ال�صلح لي�صبح ع�شرة �آالف دينار وما دون ,وما زاد عن ذلك فيكون
�أو ًال:
االخت�صا�ص ب�ش�أنه منعقداً ملحاكم البداية ،وذلك لال�ستفادة من ب�ساطة الإجراءات وق�صر املدد �أمام
حماكم ال�صلح وحتقيق «ق�ضاء القرب».
منح االخت�صا�ص يف ح ّل بع�ض املنازعات م�ستقب ً
ال �إلى اجلهات الإدارية املخت�صة ,مع �ضمان الرقابة
ثاني ًا:
الق�ضائية على ذلك من خالل �ضمان حق االعرتا�ض على قرارات تلك اجلهات �أمام الق�ضاء ,كما هي
احلال يف تق�سيم الأموال غري املنقولة؛ لتخفيف العبء على املحاكم ،و�سرعة الف�صل يف املنازعات.
منح حمكمة ال�صلح اخت�صا�صاً نوعياً بدعاوى �إخالء امل�أجور وف�سخ عقد الإيجار واملطالبة بالأجور مهما
ثالث ًا:
بلغت قيمتها ,وب�صرف النظر عن قيمة الإيجار ال�سنوي للعقار ,لال�ستفادة من «ق�ضاء القرب» ,ومن
ب�ساطة الإجراءات وق�صر الآجال �أمام حماكم ال�صلح.
اخت�صا�ص حمكمة بداية ع ّمان وحدها للنظر والف�صل يف بع�ض املنازعات االقت�صادية والتجارية
رابع ًا:
كالق�ضايا البحرية وامل�صرفية واملقاوالت ،مع �إن�شاء غرفة �أو غرف متخ�ص�صة داخل تلك املحكمة
لنظرها ,لال�ستفادة من ميزة التخ�ص�ص ,وحتقيق �سرعة الف�صل يف تلك الدعاوى ذات الت�أثري املبا�شر
على اال�ستثمار واالقت�صاد.
ا�ستمرار �صالحية قا�ضي حمكمة ال�صلح �أو قا�ضي حمكمة البداية املنفرد ب�إ�صدار الأحكام يف الدعاوى
خام�س ًا:
املرفوعة لإ�صدار احلكم قبل نفاذ مفعول قرار نقله.
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ثاني ًا :حتديث وتي�سري �إجراءات تبليغ الأوراق الق�ضائية ,من خالل:
ا�ستخدام و�سائل االت�صال والتكنولوجيا احلديثة ل�ضبط وت�سريع �إجراءات التبليغ ,و�سن الن�صو�ص
�أو ًال:
التي جتيز ا�ستخدام تلك الو�سائل يف التبليغات.
تنظيم الأحكام املتعلقة ب�إجراءات وقواعد التبليغات بالو�سائل الإلكرتونية و�إجراءات تبادل اللوائح
ثاني ًا:
والبينات �إلكرتونياً مبوجب نظام ي�صدر باال�ستناد �إلى قانون �أ�صول املحاكمات املدنية ,وذلك مراعا ًة
للتطور امل�ستمر على تلك الو�سائل التكنولوجية احلديثة ,و�سرعة اال�ستجابة لذلك التطور عليها.
ثالث ًا�	:إلزام املحامي بو�ضع عنوان وا�ضح له لدى نقابة املحامني ,وحتديثه با�ستمرار ,بحيث يكون ذلك العنوان
هو املعتبرَ يف تبليغ املحامي جميع الأوراق الق�ضائية ,مع توفري و�سائل الربط الإلكرتوين املبا�شر ما
بني املحاكم ودوائر االدعاء العام والتنفيذ من جهة ونقابة املحامني من جهة ثانية لتحقيق ذلك.
رابع ًا�	:إلزام املحامي بو�ضع عنوان بريد �إلكرتوين له لدى نقابة املحامني ,وتزويد النقابة بكل حتديث له,
مع اعتبار ذلك العنوان و�سيلة لتبليغه جمي َع الأوراق الق�ضائية ,مع اتخاذ الإجراءات الالزمة لتوفري
الربط الإلكرتوين ما بني الق�ضاء ونقابة املحامني لتحقيق ذلك.
تفعيل الواجب امللقى على كل مواطن بتحديد عنوان وا�ضح له لدى دائرة الأحوال املدنية وحتديثه
خام�س ًا:
حتت طائلة امل�س�ؤولية ,واعتبار ذلك العنوان هو املعتبرَ يف تبليغ �صاحبه جميع الأوراق الق�ضائية ,وحث
املواطنني على تزويد دائرة الأحوال املدنية بعناوين بريدهم الإلكرتوين اختيارياً ,كو�سيلة �إ�ضافية
للتبليغ.
�ساد�س ًا	:تحَ ُّقق املحكمة من �صحة العنوان الذي يزودها به اخل�صم لتبليغ اخل�صم الآخر �أو ال�شهود ،با�ستخدام
الو�سائل الإلكرتونية املحددة بنظام التبليغات الإلكرتونية الذي ي�صدر لهذه الغاية ,و�إذا تبني وجود
خمتلف عما زوده اخل�صم للمحكمة ،فلها �أن تقرر �إجراء التبليغ على كال العنوانني واعتماد
عنوان �آخر
ٍ
�أيّ منهما �أو كليهما بح�سب ما تراه منا�سباً.
�سابع ًا	:تحَ ُّقق املحكمة من �صحة عنوان ال�شاهد با�ستخدام �أيٍّ من الو�سائل الإلكرتونية التي يحددها نظام
التبليغات ال�صادر لهذه الغاية قبل ت�سطري مذكرة �إح�ضار ّ
بحق ال�شاهد.
قيام املحكمة ب�إر�سال �إ�شعار موجز مبو�ضوع التبليغ �إلى ال�شخ�ص الذي مت تبليغه ب�صورة �صحيحة عند
ثامن ًا:
ُّ
املعني نف�سه �أو بو�ساطة ممثل له و ّقع باال�ستالم ,وذلك بو�ساطة الهاتف اخلليوي
تعذر تبليغ ال�شخ�ص ّ
�أو �أيّ و�سيلة �إلكرتونية يحددها النظام ,وذلك قبل اعتماد ذلك التبليغ.
تا�سع ًا	:تحَ ُّقق املحكمة من �صحة عنوان اخل�صم با�ستخدام �أيٍّ من الو�سائل الإلكرتونية املحددة يف النظام قبل
�إجازة تبليغه بالن�شر يف ال�صحف املحلية �إذا ما توافرت �شروطه.
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عا�شر ًا�	:إ�سناد عملية التبليغ �إلى �شركات خا�صة م�ستقب ً
ال ،با�ستثناء التبليغات يف املواد اجلزائية ,وذلك للو�صول
�إلى جناعة التبليغات و�سرعتها ،ولتحديد امل�س�ؤوليات.
حادي ع�شر :اعتبار موظف ال�شركة الذي يتولى �إجراء التبليغ محُ �ضراً باملعنى املق�صود يف قانون �أ�صول املحاكمات
املدنية والأنظمة ال�صادرة مبقت�ضاه ,ويخ�ضع للجزاءات والعقوبات نف�سها التي تقع على املح�ضر يف حال
�إخالله بالقيام بالواجبات املنوطة به.
ثاين ع�شر :تغليظ العقاب اجلزائي على الأ�شخا�ص املكلفني ب�إجراء التبليغات يف حال تق�صريهم �أو �إهمالهم� ,أو يف
حال تع ّم َد �إثبات بيانات خمالفة للحقيقة يف تلك ال�صكوك.
ثالث ع�شر :تنظيم موعد م�س َّبق تنتقل �إليه مواعيد الدعاوى يف حال م�صادفتها عطل ًة دون احلاجة �إلى اتخاذ
�إجراءات التبليغ مرة �أخرى ,بحيث ُتع ّد اجلل�سة م� َّؤجلة بحكم القانون �إلى اليوم نف�سه من الأ�سبوع
الذي يليه ,وذلك للح ّد من الإ�شكاالت النا�شئة عن ذلك وما يتطلبه الأمر من �إعادة تبليغ �أطراف
اخل�صومة.
رابع ع�شر :ترتيب الآثار نف�سِ ها املرتتبة على الأحكام الوجاهية على الأحكام ال�صادرة وجاهياً اعتبارياً ,وذلك يف
حال ح�ضور املطلوب تبليغه �أيّ جل�سة من جل�سات املحاكمة ثم تغيبه عن احل�ضور بعد ذلك ,وعدم
وجوب تبليغه نتيجة احلكم ,وذلك يف جميع الدعاوى احلقوقية.
خام�س ع�شر :تبليغ املطلوب تبليغه الأوراق الق�ضائية ولوائح الدعوى ومرفقاتها �إذا كان مقيماً يف بلد �أجنبي وكان
موطنه فيه معروفاً �إما بالطرق الدبلوما�سية �أو من خالل �شركة خا�صة ُتع َتمد لهذه الغاية ,وفقاً
للإجراءات التي يحددها النظام ,وذلك مع مراعاة �أحكام �أيّ اتفاقيات دولية.
�ساد�س ع�شر�	:إعطاء الوقت الكايف لل�شخ�ص املقيم يف اخلارج لتمكينه من احل�ضور �إذا مت تبليغه على النحو املبني يف
البند ال�سابق ,من خالل عدم ال�سري يف �إجراءات املحاكمة �إال بعد مرور مدة �ستني يوماً من تاريخ وقوع
ذلك التبليغ ،ويف هذه احلالة ُي َع ّد ذلك ال�شخ�ص متبلغاً حكماً موع َد �أول جل�سة حماكمة يتم عقدها بعد
مرور تلك املدة.
ثالث ًا :تب�سيط وتي�سري �إجراءات التقا�ضي �أمام املحاكم ،من خالل:
�أو ًال�	:إعادة تنظيم �إجراءات الدعوى املدنية �أمام حمكمة ال�صلح ,على نح ٍو يكفل توحيد تلك الإجراءات
�أمام حماكم ال�صلح وحماكم البداية ,مع تق�صري الآجال واملواعيد �أمام حماكم ال�صلح� ،ضماناً ل�سرعة
الدعوى املدنية.
اال�ستفادة من الو�سائل التكنولوجية احلديثة بالإجازة للخ�صوم ,وحيثما كان ذلك متاحاً يف املحكمة
ثانيا:
املعنية� ,إر�سال اللوائح على اختالف �أنواعها ,وما ير َفق بها من بينات وطلبات �إلى املحكمة ,ودفع الر�سوم
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املقررة عليها بالو�سائل الإلكرتونية ،والإجازة للمحكمة تبليغها �إلى اخل�صم الآخر بتلك الو�سائل ,على
�أن حتدّد �إجراءات وقواعد ا�ستخدام الو�سائل الإلكرتونية مبوجب نظام ي�صدر لهذه الغاية.
بالق�سم القانوين
ثالث ًا�	:إعطاء اخل�صم يف الدعوى املدنية احلق يف �إرفاق �شهادة خطية لأيٍّ من �شهوده م�شفوعة َ
طلب اخل�ص ُم مناق�شة هذا ال�شاهد �أمام املحكمة ومل يح�ضر ال�شاهد ،يتم
�أمام الكاتب العدل ,ويف حال َ
ا�ستبعاد تلك ال�شهادة اخلطية من عداد البينات يف الدعوى.
امل�ستعجلة غري اخلا�ضعة لتبادل
تنظيم مواعيد تقدمي الالئحة اجلوابية ومرفقاتها يف الدعاوى
رابع ًا:
َ
اللوائح ,على �أن تكون مدد تقدمي اللوائح اجلوابية ولوائح الرد ن�صف املدد املحددة يف الدعاوى
اخلا�ضعة لتبادل اللوائح ,ودون �أن تكون قابلة للتمديد؛ مراعاة لطبيعة تلك الدعاوى القائمة على
عن�صر اال�ستعجال.
حتديد الدفوع ال�شكلية وكيفية �إثارتها �أمام املحكمة على نح ٍو يكفل �أن تتم �إثارتها دفعة واحدة قبل
خام�س ًا:
الدخول يف مو�ضوع الدعوى ,وخالل الآجال املحددة لتقدمي الالئحة اجلوابية ,و�إذا ما تقرر ر ّدها
فال يتم الطعن فيها � اّإل مع القرار الفا�صل يف املو�ضوع ،وذلك منعاً من ا�ستخدام هذه الدفوع و�سيلة
للمماطلة والت�سويف.
تفعيل نظام �إدارة الدعوى املدنية لتحقيق الغايات التي �أُن�شئت من �أجلها ,من خالل:
�ساد�س ًا:
�	.1إلزامية ح�ضور اخل�صوم �أمام قا�ضي �إدارة الدعوى.
.2

منح قا�ضي �إدارة الدعوى �صالحية �إعمال القواعد العامة والأحكام الواردة يف املادة  67من قانون
�أ�صول املحاكمات املدنية.

.3

منح قا�ضي �إدارة الدعوى �صالحية اتخاذ ما يلزم من �إجراءات لتمكني اخل�صم من احل�صول
على ما طلبه من م�ستندات حتت يد اخل�صم الآخر �أو الغري وفقاً لأحكام قانون �أ�صول املحاكمات
املدنية وقانون البينات.

.4

منح قا�ضي �إدارة الدعوى �صالحية �إجراء اخلربة التي طلبها املدعي �ضمن قائمة بيناته يف
ق�ضايا الت�أمني و�أيّ ق�ضية �أخرى يرى �أن �إجراء اخلربة فيها يف مرحلة مبكرة قد ي�ساعد على
و�صول الأطراف �إلى ت�سوية ودية.

.5

منح قا�ضي �إدارة الدعوى �صالحية تكليف �أيٍّ من �أطراف الدعوى بتو�ضيح �أيّ الئحة وفقاً
لأحكام قانون �أ�صول املحاكمات املدنية.
منح قا�ضي �إدارة الدعوى �صالحية �إبداء ر�أيه يف مو�ضوع النزاع عند ح�ضور اخل�صوم ،ت�سهي ً
ال
للو�صول �إلى حل ،و�إحالتها �إلى قا�ضي الو�ساطة.

.6
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.7

كاف من الق�ضاة امل�ؤهلني لإدارة الدعوى يف املحاكم البدائية ,ملواجهة التو�سع يف
توفري عدد ٍ
ال�صالحيات التي �أُعطيت لقا�ضي �إدارة الدعوى.

�سابع ًا:

منح ال�صالحية لقا�ضي �إدارة الدعوى �أو للمحكمة وباتفاق الأطراف احلا�ضرين ,لو�ضع جدول زمني
يت�ضمن مواعيد جميع جل�سات املحاكمة حتى �إ�صدار القرار النهائي يف الدعوى ,والإجراء املتوجب
اتخاذه يف كل جل�سة ،واحلق للمحكمة يف التعديل على هذا اجلدول �أو ح�صره مبرحلة معينة من مراحل
املحاكمة ،واعتبار جميع الأطراف احلا�ضرين متفهّمني ملواعيد جميع اجلل�سات الواردة يف ذلك اجلدول.
اعتبار الدعوى ك� ْأن مل تكن �إذا �سقطتْ ملدة تزيد على �سنتني دون جتديدها ،واعتبارها غري قاطعة ملدة
مرور الزمن املانع من �سماع الدعوى.

تا�سع ًا:

الت�شجيع على اللجوء �إلى الو�سائل البديلة حلل املنازعات ,كما هي احلال بالو�ساطة الق�ضائية ,وحتفيز
ذلك بالن�ص على �إعادة الر�سوم كلها �أو بع�ضها يف حال التو�صل �إلى اتفاق.

ثامن ًا:

عا�شر ًا:
الإجازة لقا�ضي ال�صلح �إجراء اخلربة التي طلبها املدعي �ضمن قائمة بيناته يف ق�ضايا الت�أمني و�أيّ
ق�ضية �أخرى يرى �أن �إجراء اخلربة فيها قبل ا�ستكمال تقدمي البينات الأخرى قد ي�ساعد على و�صول
الأطراف �إلى ت�سوية و ّدية فيها.
حادي ع�شر�	:إعطاء املحكمة ,من تلقاء نف�سها �أو بناء على طلب �أحد اخل�صوم ،وكلما كان ذلك متاحاًّ ,
حق اال�ستماع
�إلى �أقوال �أيّ �شاهد با�ستخدام و�سائل االت�صال احلديثة دون مثوله �شخ�صياً �أمام املحكمة.
ثاين ع�شر :اعتبار �إقرار املدَّعى عليه با�ستحقاق املدّعي لأيّ جزء من املبلغ املدَّعى به وقيامه ب�إيداع هذا اجلزء يف
�صندوق املحكمة� ،سبباً لإيقاف �سريان الفوائد القانونية على ذلك اجلزء اعتباراً من تاريخ �إيداعه.
امل�ستعجلة عند ت�أييدها من قِبل حمكمة اال�ستئناف,
ثالث ع�شر�	:إجازة النفاذ املعجل للأحكام ال�صادرة يف الدعاوى
َ
بناء على طلب املدعي ,بكفالة �أو من دونها.
رابع ع�شر:

مي طلب �إلى املحكمة التي �أ�صدرت احلكم لإلقاء احلجز التحفظي على �أموال
الإجازة للمحكوم له تقد َ
املحكوم عليه بحدود املبلغ املحكوم به� ,إذا كان حكم اال�ستئناف م�ؤيداً للحكم امل�ست�أنف ,دون احلاجة
لتقدمي كفالة ل�ضمان العطل وال�ضرر.

خام�س ع�شر :اعتماد الن�سخة الورقية املطابقة للن�سخة الإلكرتونية املحفوظة يف قاعدة البيانات املعت َمدة لدى وزارة
العدل وامل� َّؤ�شر عليها لهذه الغاية من قِبل رئي�س ديوان املحكمة واعتبارها مبثابة الأ�صل ,ما مل يثبت
عدم �صحة �أيّ من هاتني الن�سختني.

64

ال�سيا�سات والأهداف اال�سرتاتيجية

حتديث وتطوير �إجراءات الدعاوى احلقوقية وتنفيذ الأحكام

رابع ًا :حتديث وتي�سري �إجراءات اخلربة �أمام املحاكم ,من خالل:
تطوير القواعد القانونية التي حتكم �إجراء اخلربة �سواء فيما يتعلق بانتقاء اخلرباء �أو مهماتهم �أو
�أو ًال:
واجباتهم �أو تقاريرهم ,ومبا ي�ضمن الو�ضوح وال�شفافية واملو�ضوعية ورقابة اخل�صوم ,ويف الوقت نف�سه
�ضمان �سرعة وكفاءة الإجراءات املتعلقة باخلربة.
تقرير ّ
طلب �إجراء اخلربة �ضمن بيناته� ،أن يرفق بالئحة دعواه �أو
ثاني ًا:
احلق لأيٍّ من فرقاء الدعوى يف حال َ
جوابه مذكرة م َعدَّة من خبري يختاره لتو�ضيح اخلربة التي ي�سعى لإثباتها� ،أو للرد على طلب اخلربة,
ويف هذه احلالة يتعني على اخلبري الذي تختاره املحكمة االطالع على كل تلك املذكرات والرد على ما
ورد فيها؛ مما يمُ ّكن املحكمة والأطراف من االطالع على �أبعاد املهمة وعنا�صر اخلربة والغايات املراد
�إثباتها.
وجوب قيام املحكمة ببيان الأ�سباب الداعية لإجراء الك�شف واخلربة والغاية من ذلك ,وحتديد مهمة
ثالث ًا:
مف�صل ووا�ضح عند �إ�صدار قرارها ب�إجراء اخلربة ,و�أن ت�أمر ب�إيداع النفقات
اخلبري �أو اخلرباء ب�شكل َّ
وتعيني اجلهة املكلفة بها قبل �إجرائها.
يف حال عدم اتفاق اخل�صوم على اختيار اخلبري ،تتولى املحكمة تعيينه من اجلداول امل َعدَّة لهذه الغاية
رابع ًا:
دون �إلزامها بخبري الدور ،وال يحول ذلك دون اال�ستعانة بخرباء غريهم يف حال عدم وجود نوع اخلربة
املطلوبة يف اجلدول.
حتديد �أجل معني ال يزيد على �أ�سبوع من تاريخ تفهيم اخلبري املهم َة املوكلة �إليه لالعتذار عن القيام
خام�س ًا:
بها.
حتديد �أجور مو�ضوعية وعادلة للخرباء.
�ساد�س ًا:
�سابع ًا:

حتديد م�شت َمالت تقرير اخلربة الواجب توافرها فيه ,من خالل الن�ص على وجوب ا�شتمال تقرير
اخلربة على :ا�سم اخلبري ،وعدد املرات التي قام فيها بزيارة املالِ املطلوب �إجراء الك�شف واخلربة عليه
�أو باالجتماع مع فرقاء الدعوى ,وماهية الوثائق التي ا�ستند �إليها وطريقة ح�صوله عليها ،مع بيان
للوقائع التي وجدها �أو افرت�ضها عند �إعداد تقريره ,والآراء واال�ستنتاجات التي تو�صل �إليها والتي
ي�ؤيدها ,والطرق والأ�س�س التي قام با�ستخدامها لغايات الو�صول �إلى ا�ستنتاجاته.

خام�س ًا :حتديث وتي�سري �إجراءات الطعن يف الأحكام واحلد من الطعون غري املربرة �أو التي يكون الغر�ض
منها املماطلة والت�سويف ،من خالل:
توحيد مرجع الطعن يف الأحكام ال�صلحية احلقوقية ,ب�أن تكون حمكمة البداية ب�صفتها اال�ستئنافية,
�أو ًال:
هي املرجع املخت�ص بنظر جميع تلك الطعون �ضد الأحكام والقرارات ال�صادرة عن حماكم ال�صلح مبا
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يف ذلك الطعون �ضد القرارات امل�ستعجلة ال�صادرة عن تلك املحاكم ,توحيداً لالجتهاد ولتحقيق «ق�ضاء
القرب» ,ومبا ي�ضمن �سرعة الف�صل يف تلك الدعاوى.
تنظيم االعرتا�ض على الأحكام ال�صلحية التي ت�صدر عن حماكم ال�صلح دون ح�ضور املدعى عليه نهائياً،
ثاني ًا:
عن طريق �إجازة الطعن بتلك الأحكام اعرتا�ضاً ,وعلى �أن يرفق به البينات امل�ؤيدة العرتا�ضه ودفاعه،
وعلى �أن يكون احلكم ال�صادر بنتيجة ذلك االعرتا�ض قاب ً
ال لال�ستئناف �أمام حمكمة البداية ب�صفتها
اال�ستئنافية.
�ضرورة تقدمي البينة على املعذرة امل�شروعة للغياب لقبول االعرتا�ض �شك ً
ال على الأحكام ال�صادرة عن
ثالث ًا:
حماكم ال�صلح.
رابع ًا�	:أن تتولى حمكمة البداية ب�صفتها اال�ستئنافية يف حال قبول اال�ستئناف �شك ً
ال الف�ص َل فيه مو�ضوعاً ,دون
�إعادة الدعوى ملحكمة ال�صلح ,وذلك اقت�صاداً يف الإجراءات ,ولت�سريع الف�صل يف الدعاوى.
خام�س ًا�	:إن�شاء غرفة اقت�صادية لدى حمكمة ا�ستئناف ع ّمان ت�ضم هيئة واحدة �أو �أكرث ،ويكون لها االخت�صا�ص
احل�صري بالنظر يف الطعون املوجهة �إلى الأحكام ال�صادرة عن الغرفة االقت�صادية لدى حمكمة بداية
ع ّمان.
�ساد�س ًا�	:إلغاء اال�ستئناف التبعي ,من خالل �إلغاء ن�ص املادة  179من قانون �أ�صول املحاكمات املدنية.
�سابع ًا:

الإ�سراع يف ت�سليم ن�سخ للخ�صوم من الأحكام التي ي�صدرها الق�ضاة ,ل�ضمان االطالع والتمكني من
ممار�سة حق الطعن خالل مواعيد الطعن ,وذلك من خالل:
.1

ثامن ًا:
تا�سع ًا:
عا�شر ًا:
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ت�أمني املحاكم بالعدد الكايف من الطابعات لغايات �إمتام طباعة الأحكام بال�سرعة املمكنة ودون
�إبطاء.

 .2عدم �إجازة النطق باحلكم �إال بعد �إعداد م�س َّودة احلكم بكاملها وامل�شتملة على �أ�سباب احلكم
ومنطوقه ،وحفظها يف ملف الدعوى ،مع االحتفاظ بحق اخل�صوم يف االطالع عليها يف �أيّ وقت
�إلى حني �إمتام وتوقيع الن�سخة الأ�صلية من احلكم.
عدم وجوب تبليغ القرار ال�صادر يف طلب ت�أجيل الر�سوم لطالب الت�أجيل ،وعلى � اّأل يتم احت�ساب املدة من
يوم تقدمي ا�ستدعاء الت�أجيل وحتى �صدور القرار من �ضمن ميعاد الطعن.
عدم وقوف �إجراءات الدعوى �أمام حمكمة الدرجة الأولى عند ا�ستئناف القرار غري املنهي للخ�صومة
�أمام حمكمة الدرجة الأولى ،و ُتتابع حمكمة الدرجة الأولى ال�سري فيها بح�سب الأ�صول.
عدم وقوف �إجراءات الدعوى �أمام حمكمة اال�ستئناف عند متييز القرار الذي مل ُي ْن ِه اخل�صومة �أمام
حمكمة اال�سئناف ،و ُتتابع املحكمة ال�سري يف الدعوى بح�سب الأ�صول.
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حادي ع�شر :وجوب تقدمي �صور عن البينات التي يرغب الطاعن يف اال�ستناد �إليها �أمام حمكمة التمييز وذلك عند
متييزه احلكم ال�صادر عن حمكمة اال�ستئناف ،ت�سهي ً
ال للف�صل يف الدعاوى و�سرعتها ،على � اّأل يخ ّل ذلك
بحق حمكمة التمييز يف طلب ملف الدعوى �أو جزء منه عند الف�صل يف الطعن.
ثاين ع�شر :و�ضع ميعاد حمدد لتقدمي التمييز �إذا كان تقدميه ال يتم � اّإل ب�إذن ,بحيث يكون هذا امليعاد خالل ع�شرة
�أيام من اليوم التايل لتاريخ تبليغ طالب الإذن قرا َر الإذن �أو خالل �ستني يوماً من اليوم التايل لتاريخ
�صدور قرار الإذن �أ ُّيهما �أ�سبق.
َ
النق�ض ،للتمييز � اّإل ب�إذن.
ثالث ع�شر :عدم قابلية قرار حمكمة اال�ستئناف ،يف حال اتباعها
رابع ع�شر:

وجوب قيام حمكمة التمييز بالف�صل يف جميع �أ�سباب الطعن املو�ضوعية املعرو�ضة �أمامها �إذا نق�ضت
احلك َم ل�سببٍ غري �شكلي �أو غري متعلق بالنظام العام.

خام�س ع�شر :انعقاد حمكمة التمييز من ثالثة ق�ضاة عند نظرها يف الطعون �ضد الأحكام ال�صادرة يف الدعاوى
ال�صلحية.
�ساد�س ع�شر :منح حمكمة التمييز �صالحية حل اخلالف يف ال�صالحية ب�ش�أن �أيّ م�س�ألة لها عالقة ب�إجراءات ق�ضائية
�أو تنفيذية ،يف حال عدم الن�ص على ذلك يف �أيّ قانون �آخر.
للحد من املماطلة والت�سويف �أو
�ساد�س ًا :فر�ض اجلزاءات الالزمة يف بع�ض احلاالت التي يتط ّلبها الأمر
ّ
ملعاجلة الإهمال والتق�صري ,وذلك من خالل:
املتع�سف يف ا�ستخدام حقه الإجرائي تعنتاً �أو با�ستخدام
�أو ًال:
منح املحكمة �صالحية فر�ض جزاء على اخل�صم ّ
�أ�ساليب كيدية ،ومن ذلك احلكم عليه ب�ضعف احلد الأعلى لأتعاب املحاماة �أو بغرامة تعادل الر�سوم
الق�ضائية �أو كليهما معاً.
فر�ض جزاء �إ�ضايف من ِق َبل املحكمة على اخل�صم طالب اخلربة �إذا ثبت لها �أن ت�أخري اخلبري يف �إجناز
ثاني ًا:
تقريره ناج ٌم عن تق�صري ذلك اخل�صم ،باحلكم عليه بغرامة ال تزيد على مائتي دينار ,بالإ�ضافة �إلى
جواز اعتباره متناز ًال عن �إثبات الواقعة التي طلب �إجراء اخلربة من �أجل �إثباتها� ,إذا ما ر�أت املحكمة
موجباً لذلك.
فر�ض جزاء من قِبل املحكمة على اخلبري الذي مل يودِع تقريره يف الوقت املحدَّد يف القرار ال�صادر
ثالث ًا:
بتعيينه دون مربر م�شروع ,بفر�ض غرامة عليه ال تزيد على مائتي دينار.
فر�ض جزاء من قِبل املحكمة على املح�ضر �إذا تبني �أن التبليغ مل يكن موافقاً للأ�صول� ,أو �أنه مل يقع
رابع ًا:
�أ�ص ً
ال ب�سبب �إهماله �أو تق�صريه بفر�ض غرامة عليه ال تقل عن ع�شرين ديناراً وال تزيد على مائة دينار.
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�سابع ًا :تطوير �أحكام البينات ،وذلك من خالل:
تنظيم قواعد قبول ر�سائل الفاك�س والتلك�س والربيد الإلكرتوين وما ماثلها من و�سائل االت�صال
�أو ًال:
احلديثة يف الإثبات باقرتانها ب�شهادة َمن �أر�سلها �أو َمن ت�س ّلمها ،ومع جواز قبول الربيد الإلكرتوين
كبينة يف الإثبات دون اقرتانه بال�شهادة �إذا حت ّققت فيه ال�شروط التي يقت�ضيها قانون املعامالت
الإلكرتونية النافذ.
جواز االتفاق على �أن تكون البيانات املنقولة �أو املحفوظة با�ستخدام التقتنيات احلديثة من خالل رقم
ثاني ًا:
حج ًة على ٍّ
كل منهما لإثبات املعامالت التي متت مبقت�ضى تلك
�سري مت َفق عليه فيما بني الطرفني ّ
البيانات.
ثالث ًا�	:إقرار قوة ال�سندات العادية ملخرجات احلا�سوب امل�صدَّقة �أو املو َّقعة.
رابع ًا:

اعتبار خمرجات احلا�سب الآيل �أو غريه من �أجهزة التقنية احلديثة التي ي�ستخدمها التجار يف تنظيم
عملياتهم املالية وقيودهم املحا�سبية مبثابة دفاتر جتارية.

خام�س ًا:

ت�سهيل قواعد و�إجراءات طلب اخل�صم احل�صول على بينة حتت يد خ�صمه ومبا يتفق مع �أحكام قانون
�أ�صول املحاكمات املدنية.

بالق�سم
�ساد�س ًا�	:إجازة �إثبات �صدور ال�سند العادي ع ّمن �أ�صدره ب�شهادة خطية �صادرة عنه ،على �أن تكون م�شفوعة َ
�أمام الكاتب العدل.
�سابع ًا�	:إجازة اتفاق التجار ب�ش�أن املعامالت التجارية فيما بينهم على �أيّ و�سائل �أخرى للإثبات.
ثامن ًا :حتديث وتطوير �إجراءات ت�صفية ال�شركات و�إفال�س التجار ،وذلك من خالل:
ن�صت على �صدوره املادة (/252ب) من قانون ال�شركات رقم ( )22ل�سنة
�أو ًال:
التعجيل يف �إ�صدار النظام الذي ّ
 ،1997واخلا�ص بتحديد �إجراءات الت�صفية وتنظيمها وتنفيذها وعمل امل�ص ّفي ,مبا يف ذلك التقارير
التي يتوجب عليه تقدميها.
تخ�صي�ص ق�ضاة لدى حماكم البداية للنظر يف دعاوى الت�صفية والإفال�س ,مع توفري الأجهزة امل�ساندة
ثاني ًا:
لهم ,وخا�صة من الك َتبة املخت�صني يف متابعة تلك الدعاوى.
توفري م�صدر مايل للإنفاق على �إجراءات ت�صفية ال�شركات املتعرثة مالياً و�صو ًال �إلى �إغالقها ,وو�ضع
ثالث ًا:
ن�صو�ص تفر�ض ر�سوماً على �إجراءات الت�صفية والإفال�س على �أن يتم حت�صيلها بعد �سداد جميع ديون
ال�شركة حتت الت�صفية والتاجر املفل�س ,وبالتحديد من الأموال التي يتم بالنتيجة توزيعها على ال�شركاء
وامل�ساهمني يف ال�شركات �أو التاجر املفل�س بعد �سداد جميع الديون.
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رابع ًا:

م ْنح الدعاوى والإجراءات الق�ضائية التي يقوم برفعها امل�ص ّفي �أو وكيل التفلي�سة للمحافظة على
حقوق وم�صالح ال�شركة حتت الت�صفية �أو التاجر املفل�س� ،صف َة اال�ستعجال ،لكي يتم الوقوف بال�سرعة
الالزمة على ما لل�شركة حتت الت�صفية والتاجر املفل�س من حقوق والتزامات ,ومن ثم �إغالق الت�صفية
�أو الإفال�س.

خام�س ًا:

و�ضع الن�صو�ص الالزمة لبيان �إجراءات الت�صرف بالأموال املنقولة وغري املنقولة العائدة لل�شركة حتت
الت�صفية �أو التاجر املفل�س من قِبل قا�ضي الت�صفية �أو الإفال�س ,على �أن يتم ذلك خارج �إجراءات دائرة
التنفيذ.
ْ
و�ضع ن�صو�ص يف النظام املذكور �أعاله تبني ال�شروط الواجب توافرها يف امل�ص ّفني ووكالء التفلي�سة,
مبا يف ذلك توافر اخلربات الالزمة لديهم يف �إجراءات الت�صفية والإفال�س ,وو�ضع �آلية وا�ضحة لكيفية
حتديد �أتعاب امل�ص ّفي �أو وكيل التفلي�سة ,و�أن يكون ذلك من خالل اجلهد املبذول من قِبله يف �إجراءات
الت�صفية والإفال�س.

�سابع ًا:

حو�سبة �إجراءات الت�صفية والإفال�س وربطها بـ«نظام ميزان» بعد الف�صل بها من قِبل املحاكم وعدم
تركها دون تنظيم.

�ساد�س ًا:

تا�سع ًا :حتديث وتي�سري �إجراءات تنفيذ الأحكام احلقوقية ,وذلك من خالل:
اال�ستمرار يف �شمول نطاقِ ال�سندات القابلة للتنفيذ جمي َع ال�سندات الر�سمية والعادية والأوراق التجارية
�أو ًال:
مهما بلغت قيمتها؛ للتخفيف عن املحاكم ,و�سرعة اقت�ضاء احلقوق.
ثاني ًا�	:أن تكون مدة تبليغ الإخطار التنفيذي للمدين والتي ت�سبق املبا�شرة بالتنفيذ لأول مرة مدة خم�سة ع�شر
يوماً ,واحلد من التبليغات الالحقة لذلك ,والتي قد تكون و�سيلة لعرقلة �إجراءات التنفيذ و�إطالتها
من غري مربر.
منح قا�ضي التنفيذ �صالحية �إلقاء احلجز على �أموال املدين املنقولة وغري املنقولة قبل انق�ضاء املهلة
ثالث ًا:
املحددة يف الإخطار التنفيذي ,وذلك �إذا �شرع املدين بتهريب �أمواله ,على � اّأل تتا َبع �إجراءات التنفيذ � اّإل
بعد انق�ضاء تلك املهلة ،حتى ال يتم تهريبها �أو منع التنفيذ عليها.
رابع ًا�	:إلغاء �إجراءات ترك الدعاوى التنفيذية ,وما تت�ضمنه من وجوب �إعادة تبليغ اخل�صم الآخر يف اخل�صومة
التنفيذية بالتجديد؛ �إذ �إنها ال تعدو كونها �إجراءات تنظيمية ا�ستنفدت الغر�ض من وجودها ،ف�ض ً
ال
ع ّما تت�سبب به من �إطالة �إجراءات التنفيذ دون مربر يقت�ضيها.
خام�س ًا�	:إجازة االعرتا�ض على قرار رئي�س التنفيذ من قبل املت�ضرر من ذلك القرار� ,سواء �أكان من �أطراف
اخل�صومة التنفيذية �أم من الغري ,ومنح رئي�س التنفيذ �صالحية العودة عن ذلك القرار �أو تعديله.

69

تقرير اللجنة امللكية لتطوير اجلهاز الق�ضائي وتعزيز �سيادة القانون

�ساد�س ًا:

�سابع ًا:

ثامن ًا:

ح�صر �أوجه اعرتا�ض املدين التي توجب مراجعة املحكمة املخت�صة لإثبات االدعاء ,بحيث ال يكون ذلك
� اّإل يف حال االدعاء بالتزوير بالن�سبة لل�سندات الر�سمية� ,أو �إنكار التوقيع �أو االدعاء بالتزوير بالن�سبة
لل�سندات العادية والأوراق التجارية� ,أو االدعاء بالوفاء الك ّلي �أو اجلزئي للحقوق املقررة يف جميع تلك
ال�سندات.
اعتبار املدين هو املك َّلف مبراجعة املحكمة املخت�صة لإثبات التزوير �أو الوفاء يف حال ادعائه تزوير ال�سند
الر�سمي املطروح للتنفيذ �أو الوفاء مبا ت�ض ّمنه من دَين كلياً �أو جزئياً ,وكذلك يف حال ا ّدعائه الوفاء ك ّلياً
�أو جزئياً مبا ت�ض ّمنه ال�سند العادي �أو الورقة التجارية ,وال تو َقف معامالت التنفيذ يف هذه احلاالت � اّإل
�إذا �أ�صدرت املحكمة املحت�صة قرارها بوقفها.
اعتبار الدائن هو املك َّلف مبراجعة املحكمة املخت�صة لإثبات ما وقع عليه الإنكار يف حال �إنكار املدين
التوقيع على ال�سند العادي �أو الورقة التجارية �أو الطعن ب�أيٍّ منهما بالتزوير ,ويف هذه احلالة يتم وقف
معاملة التنفيذ بحدود ما مت االعرتا�ض عليه.

ح�صـر القرارات التنفيذية ال�صادرة عن رئا�سة التنفيذ والقابلة للطعن باال�ستئناف؛ للح ّد من
تا�سع ًا:
اال�ستئنافات غري املربرة ,والتي يكون الغر�ض منها ت�أخري املعامالت التنفيذية.
عا�شر ًا�	:أن تكون حمكمة البداية ب�صفتها اال�ستئنافية �صاحب َة االخت�صا�ص بالنظر يف الطعون املوجهة �ضد
قرارات رئي�س التنفيذ القابلة للطعن ,على �أن تنعقد من قا�ض َيني على الأقل عند نظرها يف تلك
اال�ستئنافات ,وذلك حتقيقاً لـ«ق�ضاء القرب» ,وت�سريع الف�صل يف تلك اال�ستئنافات ,وتي�سرياً للإجراءات.
حادي ع�شر :حتديد ميعاد معينّ لإ�صدار حمكمة البداية ب�صفتها اال�ستئنافية قرا َرها يف الدعوى اال�ستئنافية
التنفيذية ,وهو �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ورود الدعوى لديوان املحكمة.
ثاين ع�شر :تي�سري الإجراءات واالقت�صاد بها عند النظر يف اال�ستئناف والف�صل فيه ,وذلك من خالل الإجازة ملحكمة
البداية ب�صفتها اال�ستئنافية ,ويف حال كون اال�ستئناف مردوداً �شك ً
ال لأيّ �سبب ,االكتفاء بتدوين منطوق
احلكم على املح�ضر �شام ً
ال �سببه ونتيجة الطعن.
ثالث ع�شر :عدم رفع ملف الدعوى التنفيذية عند ا�ستئناف القرار ال�صادر عن قا�ضي التنفيذ غري القابل لال�ستئناف
�أو القرار الذي �سبق ت�أييده �إلى حمكمة البداية ب�صفتها اال�ستئنافية ،كي تتمكن دائرة التنفيذ من
اال�ستمرار يف التنفيذ ،وللحد من اال�ستئنافات التي يكون الغر�ض منها املماطلة والت�سويف.
رابع ع�شر:
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مراعاة وجود هيئات حماكم البداية اال�ستئنافية التي تتولى النظر يف اال�ستئنافات التنفيذية يف دوائر
التنفيذ نف�سها ما �أمكن ,توفرياً للوقت وتي�سرياً للإجراءات و�صو ًال �إلى عدالة ناجزة.

ال�سيا�سات والأهداف اال�سرتاتيجية

حتديث وتطوير �إجراءات الدعاوى احلقوقية وتنفيذ الأحكام

خام�س ع�شر :منح قا�ضي التنفيذ �صالحية جوازية يف وقف الدعوى التنفيذية ،و�إلزام طالب الوقف تقدمي كفالة
ت�ضمن الوفاء ,وذلك وفقاً ملا يرتئيه القا�ضي له من واقع امللف� ,ضماناً للجدية وت�سريعاً للإجراءات,
وللحد من �أوجه املماطلة والت�سويف.
�ساد�س ع�شر�	:أن يكون بيت ال�سكن متنا�سباً مع حال املدين لكي يتم ا�ستثنا�ؤه من احلجز والتنفيذ عليه ,با�شرتاط
�أن تزيد القيمة املقدَّرة للبيت على �ضعف الدَّين لإ�صدار القرار باحلجز عليه وبيعه ,وذلك حفاظاً على
حقوق الدائنني.
�سابع ع�شر�	:إعفاء الدائن من دفع العربون �إذا كان مزايداً وكان دَينه يزيد على القيمة املقدَّرة للأموال املراد بيعها.
ثامن ع�شر :منح قا�ضي التنفيذ �صالحية ا�سرتداد �أيّ مبالغ دُفعت من قِبل دائرة التنفيذ دون وجه حق ,دون احلاجة
�إلى �إ�صدار حكم ق�ضائي بذلك.
تا�سع ع�شر :تنظيم جميع الأمور املتعلقة باملركبات التي يتم حجزها و�سائر ال�ش�ؤون املتعلقة بها ,مبا يف ذلك الأماكن
املخ�ص�صة حلفظها والبدَالت التي ت�ستوفى مقابل حفظها ,مبقت�ضى نظام ي�صدر لهذه الغاية.
ع�شرون�	:إجازة متابعة التنفيذ على الن�سخة امل�ستخ َرجة من احلا�سوب يف حال فقدان امللف التنفيذي ,وذلك من
خالل اعتماد الن�سخة امل�ستخ َرجة مما مت حفظه �إلكرتونياً واملو َّقعة من املوظف املخت�ص.
حادي وع�شرون :ن�شر جميع الإعالنات املق َّرر ن�شرها وفقاً لأحكام قانون التنفيذ يف ال�صحف املحلية اليومية الأكرث
انت�شاراً ,وعلى �أيّ موقع �إلكرتوين تخ�ص�صه وزارة العدل لهذه الغاية.
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()2
الربامج التنفيذية

الربامج التنفيذية
ملّ���ا ك���ان جن���اح �أيّ خ��ط��ة ل��ت��ط��وي��ر ال��ق�����ض��اء وت��ع��زي��ز دوره يف
حتقيق �سيادة القانون يتط ّلب وجود الآليات العملية لتحقيق
ال�����س��ي��ا���س��ات والأه������داف اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة ،ف��ق��د ���س��ع��ت اللجنة
امل��لَ��ك��ي��ة ل��ت��ط��وي��ر اجل��ه��از ال��ق�����ض��ائ��ي وت��ع��زي��ز ���س��ي��ادة ال��ق��ان��ون
�إل����ى و���ض��ع ال�ب�رام���ج امل��ت�����ض�� ِّم��ن��ة الإج�������راءاتِ ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة على
النحو امل��ب�ين يف ب��رن��ام��ج العمل لتنفيذ التو�صيات وحتقيق
�أه���داف���ه���ا امل��خ��ت��ل��ف��ة ,مب���ا يف ذل���ك اجل���ه���ات امل��ك�� ّل��ف��ة بالتنفيذ
و�آج���ال التنفيذ ,وبالتف�صيل ال���وارد يف الربنامج التنفيذي,
وعلى النحو التايل:

الربامج التنفيذية

تو�صيات لتوطيد ا�ستقالل الق�ضاء والق�ضاة

تو�صيات لتوطيد ا�ستقالل الق�ضاء والق�ضاة
التو�صية

الإجراء

�آلية التنفيذ

اجلهة املكلّفة
بالتنفيذ

الإطار
الزمني
للتنفيذ

 1تعزيز ا�ستقالل �أوالً :ت��وف�ير اال���س��ت��ق�لال امل����ايل ل�����ش���ؤون املجل�س ت�������ع�������دي�������ل ق�������ان�������ون جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
امل����������ج����������ل���������������������س ال��ق�����ض��ائ��ي؛ ل�����ض��م��ان تلبية اح��ت��ي��اج��ات��ه ,وحتقيق ا����س���ت���ق�ل�ال ال��ق�����ض��اء وجم���ل�������س الأم��������ة2017 ،
الق�ضائي.
مقت�ضيات ا�ستقالله ,من خالل:
لتحقيق ذلك.
واملجل�س الق�ضائي.
 .1ت����وليّ امل��ج��ل�����س ال��ق�����ض��ائ��ي ر���ص��د اح��ت��ي��اج��ات��ه,
وتقدير التكلفة املادية لتلك االحتياجات.
 .2تخ�صي�ص م��وازن��ة �سنوية للمجل�س الق�ضائي
م�ستقلة عن موازنة وزارة العدل ,يتم �إعدادها
م��ن قِ�� َب��ل الأم��ان��ة العامة للمجل�س الق�ضائي,
وتَظهر كف�صل م�ستقل �ضمن امل��وازن��ة العامة
للدولة.
�	.3أن ي��ك��ون �أم��ي�ن ع����ام امل��ج��ل�����س ال��ق�����ض��ائ��ي �آم���� َر
ال�صرف لتلك املوازنة.
ثانياً� :إن�شاء �أمانة عامة للمجل�س الق�ضائي ير�أ�سها  .1ت����ع����دي����ل ق����ان����ون  .1جمل�س الوزراء ،الربع الثالث
�أم ٌ
�ين عام يعينَّ من ِقبَل املجل�س بناء على تن�سيب ا�ستقالل الق�ضاء وجمل�س الأمة2017 ,
من الرئي�س ويعمل حتت �إ�شرافه ,لكي تتولّى �ش�ؤو َن لتحقيق ذلك.
وامل�������ج�������ل���������������س
املجل�س والق�ضاة وموازنة املجل�س.
الق�ضائي.
�	.2إ���������ص��������دار ن���ظ���ام  .2جمل�س الوزراء,
الأم����ان����ة ال��ع��ام��ة وامل�������ج�������ل���������������س
ل������ل������م������ج������ل�������������س الق�ضائي.
الق�ضائي.

ثالثاً :و�ضع �آلية من ِقبَل املجل�س الق�ضائي للنظر �إ������ص�����دار ال��ت��ع��ل��ي��م��ات املجل�س الق�ضائي .الربع الثاين
2017
يف تظلّمات الق�ضاة فيما ينال م��ن ا�ستقاللهم �أو الالزمة لذلك.
�أيّ تظلمات لهم يف �أيّ �ش�أن من �ش�ؤونهم الوظيفية
والف�صل فيها.
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التو�صية
���� 2ض���م���ان مت��ث��ي��ل
ن���وع���ي ل��ل��ق�����ض��اة
يف امل�����ج�����ل�����������س
ال������ق�������������ض������ائ������ي
وف���اع���ل���ي���ة �أداء
�أع�ضائه.

الإجراء

�آلية التنفيذ

اجلهة املكلّفة
بالتنفيذ

الإطار
الزمني
للتنفيذ

�أوالً��� :ض��م��ان مت��ث��ي��ل ن��وع��ي ل��ل��ق�����ض��اة يف املجل�س ت�������ع�������دي�������ل ق�������ان�������ون جم��ل�����س ال�������وزراء ،الربع الثالث
الق�ضائي ,من خالل:
ا����س���ت���ق�ل�ال ال��ق�����ض��اء وجم���ل�������س الأم��������ة2017 ،
�	.1إ����ش���راك ج��م��ي��ع ر�ؤ����س���اء امل��ح��اك��م االب��ت��دائ��ي��ة يف لتحقيق ذلك.
واملجل�س الق�ضائي.
جميع �أن��ح��اء اململكة يف ت�شكيلة املجل�س من
خالل رئي�سني من ر�ؤ�ساء حماكم البداية من
خ��ارج العا�صمة ,وعلى التناوب ,تبعاً لأقدمية
تاريخ ا�ستحداث تلك املحاكم ،ويحل حملهما
عند انتهاء م��دة ع�ضويتيهما مَ��ن يليهما على
�أ�سا�س تلك الأقدمية.
���ا����ض يف حمكمة
 .2االك��ت��ف��اء ب�����أن ي��ك��ون �أق�����دم ق ٍ
التمييز ع�ضواً يف املجل�س الق�ضائي ,بد ًال من �أن
تكون الع�ضوية لأقدم قا�ضيني كما هو معمول
به حالياً.
 .3خ�����روج امل��ف��ت�����ش الأول م���ن ع�����ض��وي��ة امل��ج��ل�����س
الق�ضائي� ,ضماناً للحياد ولعدم الت�أثري على
قرارات الرتقية والإحالة للت�أديب التي يتخذها
املجل�س.
ثانياً :حتديد مدة الع�ضوية يف املجل�س الق�ضائي ت�������ع�������دي�������ل ق�������ان�������ون جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
بثالث �سنوات غري قابلة للتجديد بالن�سبة لر�ؤ�ساء ا����س���ت���ق�ل�ال ال��ق�����ض��اء وجم���ل�������س الأم��������ة2017 ،
حماكم اال�ستئناف ورئي�س حمكمة ب��داي��ة عمّان؛ لتحقيق ذلك.
واملجل�س الق�ضائي.
و���س��ن��تَ�ين بالن�سبة للرئي�سَ ني م��ن ر�ؤ����س���اء حماكم
ال��ب��داي��ة م��ن خ���ارج ال��ع��ا���ص��م��ة؛ ���ض��م��ان��اً ال�ستقالل
الع�ضو يف املجل�س ولفاعلية �أدائه.
ثالثاً :توفري ال�ضمانات الكافية ل��ر�ؤ���س��اء حماكم ت�������ع�������دي�������ل ق�������ان�������ون جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
اال�ستئناف ور�ؤ�ساء املحاكم االبتدائية الأع�ضاء يف ا����س���ت���ق�ل�ال ال��ق�����ض��اء وجم���ل�������س الأم��������ة2017 ،
املجل�س ,بحيث ال يجوز خالل مدة ع�ضويتهم نقل لتحقيق ذلك.
واملجل�س الق�ضائي.
الع�ضو �أو انتدابه �إلى وظيفة �أخرى �أو �إنهاء خدمته
�إال مبوافقته �أو بعد ات��ب��اع الإج�����راءات الت�أديبية,
على نح ٍو يكفل ا�ستقاللهم عند �أداء واجبات هذه
الع�ضوية.
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التو�صية
 3ت��ف��ع��ي��ل ال��ت��ع��اون
ب����ي���ن امل����ج����ل���������س
الق�ضائي وباقي
ال���������س����ل����ط����ات يف
الدولة.

الإجراء

�آلية التنفيذ

تو�صيات لتوطيد ا�ستقالل الق�ضاء والق�ضاة

اجلهة املكلّفة
بالتنفيذ

الإطار
الزمني
للتنفيذ

�أوالً :قيام احلكومة ممثلة ب���وزارة ال��ع��دل بتوفري ات������خ������اذ ال����ت����داب��ي�ر جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثاين
جميع احتياجات الق�ضاء ،كتعيني املوظفني ,والبناء والقرارات الالزمة .ووزي�������������ر ال������ع������دل- 2017 ،
وال��ت��ج��ه��ي��ز ,وت��وف�ير م�ستلزمات ال��ع��م��ل ,وخا�صة
ووزير املالية.
م�ستمر
املتطلبات التي يتولى املجل�س الق�ضائي خماطبة
الوزير خطياً ب�ش�أنها.
ث���ان���ي���اً :ت���ع���اون ج��م��ي��ع ال�����س��ل��ط��ات يف ال����دول����ة مع و�����ض����ع ال���ت���ف���اه���م���ات جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثاين
ال��ق�����ض��اء وت��ق��دمي الت�سهيالت ال�لازم��ة للمجل�س الالزمة.
وجم��ل�����س��ا الأع���ي���ان - 2017
الق�ضائي وللق�ضاة للنهو�ض يف مهامهم ,وخا�صة
والنواب.
م�ستمر
فيما يقرتحه املجل�س الق�ضائي من تعديالت على
الت�شريعات الناظمة لعملية التقا�ضي.
ثالثاً :ت�شكيل جلان تن�سيق دائمة وعقد اجتماعات
دوري�����ة ب�ي�ن ال��ق�����ض��اء وال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة م���ن ج��ه��ة,
وم��دي��ري��ة الأم�����ن ال���ع���ام م���ن ج��ه��ة �أخ�����رى ,ل��ط��رح
الإ�شكاليات التي تعرت�ض �سري الدعاوى اجلزائية,
و�إيجاد احللول لها.

�إب������������������رام م�������ذك�������رات املجل�س الق�ضائي ،الربع الثاين
ال��ت��ف��اه��م وحت��دي��ث��ه��ا ووزارة ال�����ع�����دل- 2017 ،
ب�����������ش�����ك�����ل م�������س���ت���م���ر ووزراة ال��داخ��ل��ي��ة ،م�ستمر
لتحقيق ذلك.
وم����دي����ري����ة الأم�����ن
العام.

رابعاً :تعزيز دور الق�ضاء الإداري يف حتقيق �سيادة
القانون ,من خ�لال و�ضع رئي�س املحكمة الإداري���ة
العليا تقريراً �سنوياً حول �أعمال الق�ضاء الإداري
و�إجن���ازات���ه ,وال���ق���رارات ال��ت��ي مت �إل��غ��ا�ؤه��ا ,وا�سباب
الإلغاء يف كل حالة ,وتو�صياته ب�ش�أن ذلك كله ,ورفع
التقرير لرئي�س املجل�س الق�ضائي ,وت�ضمني �أهم ما
ج��اء فيه من نتائج وتو�صيات يف التقرير ال�سنوي
الذي يرفعه رئي�س املجل�س الق�ضائي جلاللة امللك.

ت�������ع�������دي�������ل ق�������ان�������ون جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
ا����س���ت���ق�ل�ال ال��ق�����ض��اء وجم���ل�������س الأم��������ة2017 ،
لتحقيق ذلك.
واملجل�س الق�ضائي،
وامل��ح��ك��م��ة الإداري����ة
العليا.

خام�ساً :تعزيز دور النيابة العامة يف حتقيق �سيادة
ال��ق��ان��ون ,م��ن خ�لال و�ْ��ض��ع رئي�س النيابة العامة
تقريراً �سنوياً يقَّدم لرئي�س املجل�س الق�ضائي يبينّ
فيه �سري العمل يف جهاز النيابة العامة ,و�أداء النيابة
املهام املوكلة اليها ,ومدى تعاون �أجهزة �إنفاذ القانون
معها ,واملعوقات �أمام ح�سن �سري العدالة اجلزائية
وتو�صياته ب�ش�أن ذل��ك ,وعلى �أن يتم ت�ضمني �أهم
ما جاء به من نتائج وتو�صيات يف التقرير ال�سنوي
الذي يرفعه رئي�س املجل�س الق�ضائي جلاللة امللك.

ت�������ع�������دي�������ل ق�������ان�������ون جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
ا����س���ت���ق�ل�ال ال��ق�����ض��اء وجم���ل�������س الأم��������ة2017 ,
لتحقيق ذلك.
واملجل�س الق�ضائي,
والنيابة العامة.
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�ساد�ساً� :إلغاء دائرة املحامي العام املدين ,واال�ستفادة  .1ت����ع����دي����ل ق����ان����ون
من عنا�صرها الق�ضائية يف �شغل وظائف ق�ضائية ,ا����������س���������ت���������ق����ل����ال
و�أن يُعهَد مبهام هذه الدائرة �إلى �إدارة تن�ش�أ لدى الق�ضاء ,وقانون
وزارة العدل.
ت�����ش��ك��ي��ل امل��ح��اك��م
ال������ن������ظ������ام������ي������ة,
وق����ان����ون دع�����اوى
احل������������ك������������وم������������ة
والت�شريعات ذات
العالقة.
�	.2إ�������ص������دار ق���ان���ون
�إدارة ق�������ض���اي���ا
الدولة.
 .3ت�����ع�����دي�����ل ن����ظ����ام  .3جم�����������ل�����������������������س
التنظيم الإداري ال��وزراء ،ووزارة
لوزارة العدل.
العدل.

( 1و )2جم��ل�����س الربع الثالث
ال�������وزراء ،وجمل�س 2017
الأم���������ة ،وامل��ج��ل�����س
ال����ق���������ض����ائ����ي وف����ق
احلال.

�سابعاً� :إيجاد �آلية للتن�سيق ما بني املجل�س الق�ضائي
ووزارة العدل من جهة ووزارة التخطيط من جهة
�أخ��رى ب�ش�أن امل�ساعدات �أو املنح املقدمة من الدول
املانحة �أو املنظمات الدولية لتنفيذ ا�سرتاتيجية
تطوير ال��ق�����ض��اء ,وال�برام��ج التف�صيلية يف جمال
الق�ضاء ,وخا�صة فيما يتعلق بالبنية التحتية ,مع
�إعادة توجيه الدعم القائم لتحقيق الأولويات تبعاً
لأهميتها.

�إبرام مذكرات تفاهم املجل�س الق�ضائي ،الربع الثالث
بني املجل�س الق�ضائي ووزارة ال�����ع�����دل- 2017 ،
ووزارة العدل ووزارة ووزارة التخطيط .م�ستمر
ال��ت��خ��ط��ي��ط لتحقيق
ذلك.

� 4ضمان التدابري �أوالً :ا�ستقطاب �أوائ��ل كليات احلقوق يف اجلامعات  .1ت�����ع�����دي�����ل ن����ظ����ام  .1جمل�س الوزراء ،الربع الثاين
امل���ث���ل���ى ل��ت��ع��ي�ين الأردنية للدرا�سة يف املعهد الق�ضائي لرفد الق�ضاء املعهد الق�ضائي.
وامل�������ج�������ل���������������س - 2017
الق�ضاة و�ضمان بالق�ضاة الأكفياء.
الق�ضائي.
م�ستمر
ا���س��ت��ق�لال��ه��م يف
 .2ال����ت����وا�����ص����ل ب�ين  .2امل���������ج���������ل�������������������س
م�سارهم املهني.
املجل�س الق�ضائي ال�����ق�����������ض�����ائ�����ي,
واملعهد الق�ضائي ووزي�����ر ال��ع��دل,
م��ن جهة وكليات وامل������������ع������������ه������������د
احلقوق من جهة ال�����ق�����������ض�����ائ�����ي،
وكليات احلقوق
�أخرى.
يف اجلامعات.
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ثانياً :تعيني رئي�س النيابة العامة واملفت�ش الأول ت�������ع�������دي�������ل ق�������ان�������ون جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
ب���إرادة ملَكية �سامية من بني ق�ضاة الدرجة العليا ,ا�ستقالل الق�ضاء .وجم���ل�������س الأم��������ة2017 ،
وعلى �أن تنتهي خدمة �أيٍّ منهما يف ه��ذا املن�صب
واملجل�س الق�ضائي.
بتعيني خلَف له.
ُ
رئي�س النيابة العامة
ثالثاً� :أن ي�ؤدي ُ
واملفت�ش الأول ت�������ع�������دي�������ل ق�������ان�������ون جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
الق�سَ َم املن�صو�ص عليه يف قانون ا�ستقالل الق�ضاء ا�ستقالل الق�ضاء .وجم���ل�������س الأم��������ة2017 ،
�أمام جاللة امللك.
واملجل�س الق�ضائي.
رابعاً� :ضمــان �إجــراء عمليــة تعييــن الق�ضــاة مــن �إ������ص�����دار ال��ت��ع��ل��ي��م��ات املجل�س الق�ضائي .الربع الثاين
خــالل اختبارات تناف�ســية تت�ســم بال�شــفافية وميكــن ال�����ل����ازم����������ة ل�����ذل�����ك
- 2017
الو�صـول �إليهـا ،و�إب��ـ�لاغ املر�شـحني غيـر الفائزيـن وحتديثها.
م�ستمر
ب�أ�سـباب القـرار.
خ��ام�����س��اً :ت�ضمني م�سابقة ال���دخ���ول �إل���ى وظيفة �إ������ص�����دار ال��ت��ع��ل��ي��م��ات املجل�س الق�ضائي .الربع الثاين
- 2017
الق�ضاء امتحاناً حتريرياً ُي��راع��ى �أن ي�شمل فروع الالزمة لذلك.
ال��ق��ان��ون امل��خ��ت��ل��ف��ة للتثبت م���ن ال��ك��ف��اي��ة العلمية
م�ستمر
للمت�سابقني ,ب��الإ���ض��اف��ة �إل���ى م��ق��اب�لات �شخ�صية
للتثبت م��ن ال��ق��درات الذهنية وامل��ل��ك��ات القانونية
واملهارية لهم ,واال�ستعانة بامللف الوظيفي �أو �أيّ
ملف مياثله �أو �أيّ بيانات �أو حتقيقات جتريها �أو
ت�ستعني بها اجل��ه��ة ال��ت��ي تتولى تلك امل�سابقة �أو
املجل�س الق�ضائي لتحقيق الغاية من تلك املقابالت
وللتحقق من اجلدارة بالتعيني.
�ساد�ساً :تق�صري امل��دة التي يق�ضيها خريج املعهد ت�������ع�������دي�������ل ق�������ان�������ون جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
الق�ضائي فيما بني تاريخ تخرجه من املعهد وتاريخ ا�ستقالل الق�ضاء .وجم���ل�������س الأم��������ة2017 ،
تعيينه ق��ا���ض��ي��اً م��ت��درج��اً ,ل��زي��ادة ق��درت��ه وت�أهيله
واملجل�س الق�ضائي.
ملمار�سة دور قا�ضي احلكم عند بلوغه �سن الثالثني.
���س��اب��ع��اً :م��ن��ح املجل�س ال��ق�����ض��ائ��ي �صالحية تعيني ت�������ع�������دي�������ل ق�������ان�������ون جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
حمامني ق�ضا ًة متدرّجني.
ا�ستقالل الق�ضاء .وجم���ل�������س الأم��������ة2017 ،
واملجل�س الق�ضائي.
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جميع امل��ع��ط��ي��ات �أم����ام املجل�س ع��ن��د ات��خ��اذ ال��ق��رار
بتثبيت القا�ضي �أو عدمه.
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الإطار
الزمني
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تعديل نظام التفتي�ش جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثاين
ال���ق�������ض���ائ���ي وات����خ����اذ واملجل�س الق�ضائي 2017
امل���ج���ل�������س ال��ق�����ض��ائ��ي وفق احلال.
ال����ت����داب��ي�ر ال��ل�ازم����ة
لذلك.

تا�سعاً :انتهاء خدمة القا�ضي بالدرجة العليا عند ت�������ع�������دي�������ل ق�������ان�������ون جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
�إكماله �سن ال�سبعني عاماً ,با�ستثناء كلٍّ من رئي�س ا�ستقالل الق�ضاء .وجم���ل�������س الأم��������ة2017 ،
املجل�س الق�ضائي ونائبه� ,أما باقي الق�ضاة فتنتهي
واملجل�س الق�ضائي.
خدماتهم ب�إكمال �سن اخلام�سة وال�ستني.
عا�شراً :اعتماد الأ�س�س واملعايري التالية -ما �أمكن-
عند حتديد مركز العمل الذي يعينَّ فيه القا�ضي �أو
يُنقَل �إليه ،وكذلك عند حتديد تخ�ص�صه الق�ضائي:
خدماته ال�سابقة ,ال�شهادات العلمية التي يحملها,
ال�����دورات ال��ت��ي ���ش��ارك ف��ي��ه��ا ,ن��ت��ائ��ج التفتي�ش على
�أعماله ,تو�صيات جهاز التفتي�ش ,ورغبة القا�ضي.
و�أن تدر�س الأمانة العامة للمجل�س كل ذلك وتقدم
تو�صياتها بهذا ال�ش�أن للمجل�س الق�ضائي.

ت���������ع���������دي���������ل ن�������ظ�������ام جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثاين
التفتي�ش ,وا�ستحداث واملجل�س الق�ضائي - 2017
الآل��������ي��������ة ال���ل��ازم������ة وفق احلال.
م�ستمر
لذلك.

ح��ادي ع�شر :حتقيق اال�ستقرار الوظيفي للق�ضاة ا�����س����ت����ح����داث الآل����ي����ة املجل�س الق�ضائي .الربع الثاين
- 2017
وم��راع��اة التخ�ص�ص يف �أعمالهم من قِبل املجل�س الالزمة لذلك.
الق�ضائي عند �إجراء الت�شكيالت الق�ضائية ما �أمكن,
م�ستمر
بحيث يراعى حتديد مدة معينة ال يُنقَل القا�ضي
خاللها من مركزه ،وح ٍّد �أق�صى لفرتة بقائه فيه,
�إال يف حاالت ال�ضرورة التي يقدّرها املجل�س.
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ث��اين ع�شر :االرت��ق��اء ب��الأو���ض��اع امل��ادي��ة واملعي�شية
للق�ضاة وم��وظ��ف��ي وزارة ال��ع��دل ,وحت�سني نوعية
الت�أمني ال�صحي امل��ق��دَّم لهم� ,ضماناً ال�ستقاللهم
وحتفيزاً لهم لالرتقاء ب�أدائهم ,وذلك من خالل:
ني �صحي يكفل لهم
�	.1إخ�ضاع جميع الق�ضاة لت�أم ٍ
ومل��ن يقومون ب�إعالتهم رعاية �صحية مالئمة
من غري ترتيب �أيّ التزامات مالية عليهم جراء
تلك املعاجلات ,با�ستثناء االقتطاعات ال�شهرية.
�	.2إع������ادة ال��ن��ظ��ر يف الأح���ك���ام امل��ت��ع��ل��ق��ة ب�����ص��ن��دوق
التكافل االجتماعي للق�ضاة وم��وظ��ف��ي وزارة
العدل ,من خالل:
�أ .حت�����س�ين م������وارد ����ص���ن���دوق ال��ق�����ض��اة ب��رف��ع
ن�سبة االقتطاع من الر�سوم امل�ستوفاة على
الدعاوى والطلبات والإج��راءات الق�ضائية
�أو التنفيذية م��ن ن�سبة � %15إل��ى  %20من
تلك الر�سوم.
ب .حت�سني موارد �صندوق املوظفني برفع ن�سبة
االقتطاع من الغرامات املحكوم بها التي يتم
حت�صيلها من ن�سبة � %20إلى  ,%25واقتطاع
م��ا ن�سبته  %7م��ن ال��ر���س��وم امل�ستوفاة على
الدعاوى والطلبات والإج��راءات الق�ضائية
�أو التنفيذية ل�صالح هذا ال�صندوق.
ج .تعديل نظام �صندوق التكافل االجتماعي
ب��ح��ي��ث ُي�������ص���رف ل��ل��م�����ش�ترك م����ن ح�����س��اب
�صندوق الق�ضاة مبلغ يعادل �إجمايل راتبه
ال�شهري �أرب��ع م��رات على الأق��ل -ب��د ًال من
مرتني -يف ال�سنة الواحدة ,وللم�شرتك من
�صندوق املوظفني مبلغ يعادل �إجمايل راتبه
ال�شهري ثالث مرات على الأقل -بد ًال من
مرتني -يف ال�سنة الواحدة.

ت�������ع�������دي�������ل ق�������ان�������ون
ا���س��ت��ق�لال ال��ق�����ض��اء,
و�إ�������������ص������������دار ن����ظ����ام
�����ص����ن����دوق ال���ت���ك���اف���ل
ل����ل����ق���������ض����اة ون�����ظ�����ام
�����ص����ن����دوق ال���ت���ك���اف���ل
مل�������وظ�������ف�������ي وزارة
العدل ,وتعديل نظام
اخلدمة الق�ضائية.

تو�صيات لتوطيد ا�ستقالل الق�ضاء والق�ضاة

اجلهة املكلّفة
بالتنفيذ

الإطار
الزمني
للتنفيذ

جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
وجم���ل�������س الأم��������ة2017 ،
واملجل�س الق�ضائي
وفق احلال.
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الن�ص �صراح ًة يف قانون ا�ستقالل الق�ضاء
ُّ
د.
على �شمول جميع الق�ضاة املتقاعدين قبل
تاريخ  2010/12/31ب�أحكام �صندوق التكافل
االجتماعي للق�ضاة.
هـ�	.إن�شاء �صندوق للتكافل االجتماعي للق�ضاة
م�ستقل ع��ن ���ص��ن��دوق التكافل االجتماعي
مل��وظ��ف��ي وزارة ال���ع���دل ,و�أن ي��ت��م ال�����ص��رف
من �أيّ منهما ب�شكلٍ منف�صل وم�ستق ّل عن
الآخر.
 .3ت��وح��ي��د ال���ع�ل�اوة ال��ق�����ض��ائ��ي��ة جل��م��ي��ع ال��ق�����ض��اة
باختالف درجاتهم.
ثالث ع�شرْ :
و�ضع املجل�س الق�ضائي �أ�س�ساً وا�ضحة �إ������ص�����دار ال��ت��ع��ل��ي��م��ات املجل�س الق�ضائي .الربع الثاين
- 2017
ومعايري مو�ضوعية لآلية �إيفاد الق�ضاة يف الدورات الالزمة.
والندوات اخلارجية والداخلية التي يتولى املجل�س
م�ستمر
ت�سمية امل�شاركني بها ,ومبا يحقق العدالة وتكاف�ؤ
ال��ف��ر���ص وال��ت��خ�����ص�����ص ب�ين ال��ق�����ض��اة وا���س��ت��ف��ادت��ه��م
جميعاً منها ,وذلك على النحو املبني يف التعليمات
التي يُ�صدرها املجل�س الق�ضائي لهذه الغاية.
راب���ع ع�شر � :اّأل ي��ت��ج��اوز مت��دي��د ان��ت��داب القا�ضي ،ت�������ع�������دي�������ل ق�������ان�������ون جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
من قِبل املجل�س الق�ضائي ،ثالث َة �أ�شهر يف ال�سنة ا�ستقالل الق�ضاء .وجم���ل�������س الأم��������ة2017 ،
الواحدة.
واملجل�س الق�ضائي.
خام�س ع�شرْ :
و�ضع املجل�س الق�ضائي معايري و�أ�س�س �إ�صدار تعليمات تتبع املجل�س الق�ضائي .الربع الثاين
و� �ش��روط ان�ت�ق��اء ال �ق �ي��ادات للمنا�صب الق�ضائية ,امل��م��ار���س��ات الف�ضلى
- 2017
وخ�صو�صاً ر�ؤ�ساء املحاكم ,على �أن تُراعى الكفاءة بهذا ال�ش�أن.
م�ستمر
القانونية والإداري��ة فيهم ,وذلك من خالل �إ�صدار
املجل�س التعليمات الالزمة لذلك.
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�ساد�س ع�شر :و�ضع الآلية الالزمة لتدريب القيادات  .1ت�����ط�����وي�����ر م���ن���ه���ج املجل�س الق�ضائي ،الربع الثاين
الق�ضائية الإداري�����ة داخ���ل اجل��ه��از الق�ضائي قبل الإدارة الق�ضائية ووزارة ال�����ع�����دل- 2017 ،
حلولهم يف منا�صب الإدارة الق�ضائية.
يف امل���������ع���������ه���������د وامل��ع��ه��د الق�ضائي م�ستمر
ال�������ق���������������ض�������ائ�������ي ,وفق احلال.
مب������������ا ي���������ض����م����ن
ال��ت��دري��ب ال�ل�ازم
ل�����ل�����م�����م�����ار������س�����ات
الف�ضلى يف الإدارة
الق�ضائية.
 .2ات�����خ�����اذ امل��ج��ل�����س
ال�������ق���������������ض�������ائ�������ي
القراراتِ الالزمة
لتدريب القيادات
ال������ق�������������ض������ائ������ي������ة
ب�����ال�����ت�����زام�����ن م��ع
ت�����و ّل�����ي�����ه�����م ت���ل���ك
امل�������������س�������ؤول������ي������ات
القيادية.
�سابع ع�شر :ت�شديد العقاب على �أيّ حماولة للت�أثري ت�������ع�������دي�������ل ق�������ان�������ون جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
على القا�ضي بطريقة غ�ير م�شروعة ,م��ن خالل العقوبات.
وجم���ل�������س الأم��������ة2017 ،
�إعادة النظر يف الن�صو�ص الواردة يف قانون العقوبات
واملجل�س الق�ضائي.
وتغليظ العقاب على مرتكبي تلك الأفعال؛ �ضماناً
ال�ستقالل الق�ضاء والق�ضاة.
ث��ام��ن ع�شر :و�ْ��ض��ع ���ض��واب��ط للتغطية الإع�لام��ي��ة
لأعمال الق�ضاء مبا يحول دون الت�أثري يف جمريات
ال��ع��دال��ة �أو �ضماناتها� ،أو امل��� ّ��س بهيبة الق�ضاء �أو
ا�ستقالله �أو كرامة الق�ضاة ,ويكفل يف الوقت نف�سه
حرية الإعالم ,وذلك من خالل:
 .1االنفتاح املن�ضبط م��ن قِبل املجل�س الق�ضائي �	.1إن�������ش���اء وح�����دة يف
ع��ل��ى الإع����ل���ام ,ت����أك���ي���داً حل���ق احل�������ص���ول على الأم����ان����ة ال��ع��ام��ة
املعلومة ,وتدعيماً حلرية الإعالم.
ل������ل������م������ج������ل�������������س
ال��ق�����ض��ائ��ي تعنى
بالإعالم.

املجل�س الق�ضائي ،الربع الثالث
ووزي�������������ر ال������دول������ة - 2017
ل�������ش����ؤون الإع���ل��ام ,م�ستمر
والأم�����ان�����ة ال��ع��ام��ة
ل�������ل�������م�������ج�������ل���������������س
الق�ضائي ,وو�سائل
الإع��ل��ام ال��ر���س��م��ي،
ونقابة ال�صحفيني,
وهيئة الإعالم وفق
احلال.
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 5تعزيز التفتي�ش
ال������ق�������������ض������ائ������ي,
واالل����������������ت����������������زام
مبدونة ال�سلوك
ال������ق�������������ض������ائ������ي
وامل�����������������س��������اءل��������ة
ال������ت�������أدي������ب������ي������ة
للق�ضاة ،وتوفري
ال�������������ض������م������ان������ات
ل���ل���ق���ا����ض���ي �إزاء
ذلك.
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االرتقاء بالطرح الإعالمي لل�ش�ؤون الق�ضائية
وال��دع��اوى الق�ضائية يف �إط���ار �إع�ل�ام ق�ضائي
متخ�ص�ص وخ��ا���ص��ة يف امل���واق���ع الإل��ك�ترون��ي��ة,
على نح ٍو ي�ضمن عدم احللول حمل الق�ضاة يف
�إ�صدار الأحكام� ,أو النيل من ا�ستقالل الق�ضاة
�أو كراماتهم.
عقد دورات تدريبية ل�ل�إع�لام��ي�ين لتوعيتهم
بال�ضوابط املهنية والقانونية التي تكفل عدم
امل�����س��ا���س ب��ا���س��ت��ق�لال ال��ق�����ض��اة �أو مب��ب��د�أ ���س��ي��ادة
القانون.
تفعيل قواعد امل�ساءلة اجلزائية والت�أديبية يف
حال خروج التغطية الإعالمية عن مقت�ضيات
ما �سبق بيانه.
تعزيز دور الإعالم يف ن�شر الوعي القانوين لدى
جميع فئات املجتمع ب�أهمية ا�ستقالل الق�ضاء,
و�سيادة القانون ,وعدم الت�أثري يف �سري العدالة
�أمام الق�ضاء.
تخ�صي�ص م�����س��اح��ة ك��اف��ي��ة يف الإع��ل��ام امل��رئ��ي
لتثقيف امل��واط��ن�ين بواجباتهم يف ال��ت��ع��اون مع
الق�ضاء ,ورفع م�ستوى التثقيف القانوين لهم
ب�ش�أن �أهمية ا�ستقالل الق�ضاء وعدم التدخل يف
�ش�ؤونه.

�آلية التنفيذ

اجلهة املكلّفة
بالتنفيذ

الإطار
الزمني
للتنفيذ

�	.2إق�������������������������������������������������رار
ا�����س��ت�رات����ي����ج����ي����ة
�إع������ل�����ام������������ي������������ة
للق�ضاء واخلطة
التنفيذية لها.
 .3و�����ض����ع ال��ب�رام����ج
امل����ت����خ���������ص���������ص����ة
للتدريب.
 .4اتخاذ الإج��راءات
ال�����ل����ازم����������ة م���ن
اجلهات املعنية.
( 5و :)6
التن�سيق بني الوحدة
امل���ن�������ش����أة يف الأم����ان����ة
ال��ع��ام��ة م���ع الإع��ل�ام
ال���ر����س���م���ي وو����س���ائ���ل
الإعالم الأخرى.

�أوالً :رفد جهاز التفتي�ش الق�ضائي بالعدد الكايف من ات������خ������اذ ال�������ق�������رارات املجل�س الق�ضائي .الربع الثاين
العنا�صر الق�ضائية الكف�ؤة امل�ؤهلة ذات االخت�صا�ص والإج���راءات الالزمة
- 2017
الق�ضائي املتنوع ,ال��ق��ادرة على التقييم املو�ضوعي لذلك.
م�ستمر
لأعمال الق�ضاة ,والقيام مبهام التفتي�ش.
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ثانياً :توفري ال�ضمانات الالزمة ال�ستقالل املفت�شني ت�������ع�������دي�������ل ق�������ان�������ون جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
عند �أداء مهامهم ,على نح ٍو ي�ضمن جناعة �أعمالهم ا�ستقالل الق�ضاء .وجم���ل�������س الأم��������ة2017 ،
ومو�ضوعيتها ,من خالل:
واملجل�س الق�ضائي.
 .1حت��دي��د م���دة ب��ق��اء امل��ف��ت�����ش يف وظ��ي��ف��ت��ه ب���أرب��ع
�سنوات غري قابلة للتجديد.
 .2ت��وف�ير ال�ضمانات الكافية للمفت�ش بحيث ال
يتم نقله �أو انتدابه خالل تلك املدة �إلى وظيفة
�أخرى؛ �ضماناً ال�ستقالله.
ث��ال��ث��اً :ق��ي��ام وزارة ال��ع��دل ب��ت��زوي��د ج��ه��از التفتي�ش  .1ر������ص�����د ال���ن���ق�������ص وزير العدل ،ووزير الربع الثاين
- 2017
ب���ال���ع���دد ال���ل���ازم م����ن امل���وظ���ف�ي�ن وت����وف��ي�ر ج��م��ي��ع يف ال������وظ������ائ������ف املالية.
احتياجاته لتمكينه من القيام مبهامه.
الالزمة وتعبئتها
م�ستمر
ب�������ال�������ف�������ائ���������������ض
م����������ن م�����وظ�����ف�����ي
وزارة ال�����ع�����دل
�أو ا�����س����ت����ح����داث
وظائف جديدة يف
ج��دول ت�شكيالت
الوظائف.
 .2ت�������أم���ي��ن ج��م��ي��ع
م�������ت�������ط�������ل�������ب�������ات
�إدارة ال��ت��ف��ت��ي�����ش
وق�ضاتها.
رابعاً :تفعيل التفتي�ش املفاجئ على املحاكم ودوائر تعديل نظام التفتي�ش جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثاين
واملجل�س الق�ضائي2017 .
النيابة العامة والتنفيذ ،ل�ضمان ح�سن �سري العمل الق�ضائي.
فيها ,والتثبت من مراعاة قواعد ال�سلوك.
خام�ساً :تعزيز مقت�ضيات احل��ي��اد يف املفت�ش ,من تعديل نظام التفتي�ش جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثاين
واملجل�س الق�ضائي2017 .
خ�لال امتناعه ع��ن نظر ال�شكوى �إذا حتققت فيه الق�ضائي.
�إح���دى ح��االت ع��دم ال�صالحية �أو ال��رد املن�صو�ص
عليها يف قانون �أ�صول املحاكمات املدنية.
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�ساد�ساً :توفري ال�ضمانات الالزمة للقا�ضي �أثناء تعديل نظام التفتي�ش جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثاين
واملجل�س الق�ضائي2017 .
التحقيق ال��ت���أدي��ب��ي ,وذل���ك ب��ال�� َّن�����ص ع��ل��ى ح��ق��ه يف الق�ضائي.
االطالع على جميع �أوراق التحقيق قبل ا�ستجوابه
من قِبل املفت�ش ،واحلق يف اال�ستعانة مبحا ٍم وتقدمي
ما يراه الزماً من بينات لت�أييد �أقواله.
�سابعاً :حتديد التو�صيات التي تَ�صدر عن املفت�ش تعديل نظام التفتي�ش جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثاين
واملجل�س الق�ضائي2017 .
الق�ضائي.
عند انتهاء �أعمال التحقيق مع القا�ضي.
ث��ام��ن��اً :منح املجل�س الق�ضائي �صالحية ت�شكيل ت�������ع�������دي�������ل ق�������ان�������ون جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
املجل�س الت�أديبي من غري ا�شرتاط �أن يكون �أع�ضائه ا�ستقالل الق�ضاء .وجم���ل�������س الأم��������ة2017 ،
من �أقدم ق�ضاة حمكمة التمييز.
واملجل�س الق�ضائي.
تا�سعاً :حتديث �أ�س�س ومعايري تقييم �أداء الق�ضاة
و�أع�����ض��اء النيابة العامة��� ,س��واء بالن�سبة للأعمال
الق�ضائية �أو الإدارية ،وطريقة انتقاء العينات حمل
التفتي�ش ,وع��ل��ى النحو امل��ب�ين يف التعليمات التي
يُ�صدرها املجل�س الق�ضائي لهذه الغاية.

 .1ت�����ع�����دي�����ل ن����ظ����ام جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثاين
ال������ت������ف������ت������ي�������������ش واملجل�س الق�ضائي 2017
الق�ضائي.
وفق احلال.
�	.2إ�����ص����دار امل��ج��ل�����س
ال�������ق���������������ض�������ائ�������ي
ال������ت������ع������ل������ي������م������اتِ
الالزمة.

عا�شراً� :أن يت�ضمن تقرير املفت�ش عند تقييم �أعمال تعديل نظام التفتي�ش جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثاين
القا�ضي امل�شتمَالت التالية:
واملجل�س الق�ضائي2017 .
الق�ضائي.
 .1املالحظات التي ظهرت له �أثناء التفتي�ش �سواء
على الأعمال الق�ضائية �أو الإدارية.
 .2ر�أيه يف كفاءة القا�ضي ومدى عنايته بعمله.
�	.3أيّ تو�صيات يراها الزم��ة لإ���ش��راك القا�ضي يف
دورات تدريبية بهدف رفع كفاءته.
 .4تو�صية بنقل القا�ضي �أو �إحالته على اال�ستيداع
�أو التقاعد يف �ضوء نتائج ذلك التقييم.
ح��ادي ع�شر :امل��راج��ع��ة والتحديث امل�ستمر ملدوّنة ال���ت���ح���دي���ث امل�����س��ت��م��ر املجل�س الق�ضائي.
ملدونة ال�سلوك.
ال�سلوك الق�ضائي.
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التو�صية

الإجراء

�آلية التنفيذ

اجلهة املكلّفة
بالتنفيذ

 1حت���دي���ث �أج���ه���زة �أوالً :مراجعة التنظيم الإداري ل���وزارة ال��ع��دل يف �إ����ص���دار ن��ظ��ام جديد جمل�س الوزراء.
وزارة ال����ع����دل �ضوء امل�ستحدَث من االخت�صا�صات التي �أوكلت �إليها ل��ل��ت��ن��ظ��ي��م الإداري
وتطوير �أدائها .مب��وج��ب ه��ذه ال��ت��و���ص��ي��ات ,وم��ن ذل��ك تبعية �إدارة لوزارة العدل.
ق�ضايا ال��دول��ة ل��ه��ا ,و���ش���ؤون اخل�ب�راء ,والعقوبات
املجتمعية ,وامل�ساعدة القانونية ,ور�سم ال�سيا�سات
والتحديث والتطوير ,و�إع��ادة النظر يف مديرياتها
و�أق�سامها ,ومهام كل منها ,و�أداء القائمني عليها
ع��ل��ى ن��ح�� ٍو ي�����ؤدي �إل���ى االرت���ق���اء ب���دوره���ا يف خدمة
التقا�ضي واالرتقاء بجودة العمل.

الإطار
الزمني
للتنفيذ
الربع الثالث
2017

ثانياً :زي��ادة املخ�ص�صات املالية ال�ضرورية لإدارة زي������������������ادة وت����ن����ظ����ي����م وزارة العدل.
املخ�ص�صات امل��ح��ددة
املحاكم لتلبية احتياجاتها.
لإدارة املحاكم.

الربع الثاين
2017

ث��ال��ث��اً :ال��ت��و���س��ع يف ن��ط��اق ت��ق��دمي خ��دم��ات الكاتب تعديل نظام ترخي�ص جمل�س الوزراء.
العدل من خالل كتّاب العدل اخلا�صني ,وت�شجيع الكاتب العدل.
املحامني الأكفياء والق�ضاة ال�سابقني على �شغل هذه
الوظيفة ,وت�سهيل متطلّبات قيامهم بها.

الربع الثاين
2017

رابعاً :اللجوء �إلى �أ�سلوب العمل يف الفرتة امل�سائية ات������خ������اذ ال�������ق�������رارات املجل�س الق�ضائي ،الربع الثاين
2017
ووزارة العدل.
للمحاكم ودوائر التنفيذ والكتّاب العدل ،وبخا�صة الالزمة لذلك.
يف املحاكم التي تعاين من ازدي��اد يف عدد الق�ضايا,
وتوفري احلوافز من قِبل وزارة العدل للم�ساعدة
على �إجناح هذه التجربة.
خ��ام�����س��اً :و���ض��ع الآل��ي��ة املنا�سبة م��ن قِ��ب��ل املجل�س
الق�ضائي ووزارة العدل لتحقيق الأداء الأمثل بني
املحاكم ودوائ��ر النيابة العامة ودوائ��ر التنفيذ ،مبا
ي�ضمن التحديث والتطوير والإجناز وح�سن الأداء.

�إق��������������رار م������ؤ������ش�����رات املجل�س الق�ضائي ،الربع الثاين
2017
الأداء للمحاكم مبا ووزارة العدل.
ي�����س��م��ح ب����إي���ج���اد روح
التناف�س الإي��ج��اب��ي،
و���س��ن��وي��اً ب�ين املحاكم
ودوائر النيابة ودوائر
ال���ت���ن���ف���ي���ذ يف ج��م��ي��ع
املجاالت.
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 2ت���وف�ي�ر ال���ك���وادر
الإداري��ة الكافية
ال�لازم��ة ملعاونة
اجلهاز الق�ضائي
ورف������ع ك��ف��اءت��ه��ا
واالرت���������������ق���������������اء
ب�أدائها.

90

اجلهة املكلّفة
بالتنفيذ

الإطار
الزمني
للتنفيذ

الإجراء

�آلية التنفيذ

��ا���ض �أو هيئة ق�ضائية ب��ال��ك��وادر
�أوالً :رف���د ك��ل ق ٍ
الب�شرية الإداري��ة الالزمة لأدائهم الأعمال املوكلة
قا�ض �أو
�إليهم ,من خالل توفري طاقمٍ �إداري لكل ٍ
هيئة ق�ضائية م���ؤ َّل ٍ��ف من ع��دد من الإداري�ي�ن تبعاً
للحاجة ال يقل عمّا هو وار ٌد �أدناه ،ووفق التف�صيالت
التالية:
 .1رفد كل هيئة من هيئات حمكمة التمييز بكادر
�إداري م���ؤل��ف م���ن :ب��اح��ث ق��ان��وين ع���دد (,)1
طابعة ع��دد ( ,)2مرا�سل ع��دد ( ,)1مدقق لغة
ع��رب��ي��ة ع���دد ( )1ل��ك��ل هيئتني ق�ضائيتني من
هيئات حمكمة التمييز.
 .2رف���د ك��ل هيئة م��ن ه��ي��ئ��ات حم��اك��م اال�ستئناف
بكادر من املوظفني الإداريني م�ؤلّف من :باحث
قانوين عدد ( ,)1كاتب متابعة عدد ( ,)1طابعة
جل�سات عدد ( ,)1طابعة �أحكام عدد ( ,)1مرا�سل
عدد ( ,)1مدقق لغة عربية عدد ( )1لكل هيئتني
ق�ضائيتني من هيئات حمكمة اال�ستئناف.
���ا����ض م���ن ق�����ض��اة حم��ك��م��ة ال��ب��داي��ة
 .3رف����د ك���ل ق ٍ
وحمكمة ال�صلح واملدّعني العامني بكادر �إداري
م���ؤل��ف م���ن :ك��ات��ب م��ت��اب��ع��ة ع���دد ( ,)1طابعة
جل�سات ع��دد ( ,)1طابعة �أح��ك��ام وق���رارات عدد
( ,)1مرا�سل عدد (.)1

ر������ص�����د ال����ن����ق���������ص يف
ال���وظ���ائ���ف ال�ل�ازم���ة
وتعبئتها ,وا�ستحداث
وظ����ائ����ف ج����دي����دة يف
ج����������دول ت�������ش���ك���ي�ل�ات
الوظائف.

جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثاين
واملجل�س الق�ضائي2017 ،
ووزارة ال�����ع�����دل،
ووزارة املالية.

ث���ان���ي���اً :ر���ص��د ال��ن��ق�����ص يف ال���وظ���ائ���ف الإداري��������ة يف
املحاكم ,وتعبئته عن طريق فتح ب��اب التعيني مع
احلر�ص على توافر الكفاءة يف الأ�شخا�ص الذين
�سيتم تعيينهم� ,أو اللجوء �إلى �أ�سلوب نقل املوظفني
من ال��وزارات وامل�ؤ�س�سات الر�سمية الأخ��رى يف حال
ق�صور املوارد املادية عن حتقيق ذلك.

ر������ص�����د ال����ن����ق���������ص يف
ال���وظ���ائ���ف ال�ل�ازم���ة
وتعبئتها ,وا�ستحداث
وظ����ائ����ف ج����دي����دة يف
ج����������دول ت�������ش���ك���ي�ل�ات
ال����وظ����ائ����ف ،وات���خ���اذ
ال����ت����داب��ي�ر ال��ل�ازم����ة
لذلك.

جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثاين
واملجل�س الق�ضائي2017 ،
ووزارة ال�����ع�����دل،
ووزارة املالية.

الربامج التنفيذية

التو�صية

الإجراء

�آلية التنفيذ

تو�صيات لتحديث الإدارة الق�ضائية وتطويرها

اجلهة املكلّفة
بالتنفيذ

الإطار
الزمني
للتنفيذ

ث��ال��ث��اً :تفعيل دور م��دي��ري امل��ح��اك��م يف �أداء امل��ه��ام
املوكلة �إليهم ويف �ضوء الغاية التي ا�ستُحدثت من
�أجلها تلك الوظائف وهي حتمّل العبء الإداري عن
ر�ؤ�ساء املحاكم ,ل�ضمان تفرغ الر�ؤ�ساء لوظائفهم
الق�ضائية و�إدارة املرفق من الناحية الق�ضائية.

ت��ع��دي��ل ن��ظ��ام �أع����وان جمل�س الوزراء.
ال��ق�����ض��اة للن�ص على
���ص�لاح��ي��ات م��دي��ري
امل � �ح� ��اك� ��م و� � �ش� ��روط
ت��ع��ي��ي��ن��ه��م وال�����س��م��اح
ب����ال����ت����ف����وي���������ض ل��ه��م
م�����ن قِ����ب����ل �أ����ص���ح���اب
االخت�صا�ص الأ�صيل
فيما يلزم حل�سن �سري
العمل يف املحاكم.

رابعاً :تدريب وت�أهيل موظفي املحاكم ووزارة العدل
عموماً على ا�ستخدام و�سائل التكنولوجيا احلديثة,
لتي�سري �إجراءات االنتقال �إلى تلك التكنولوجيا يف
املرفق الق�ضائي وتوظيفها خلدمة العدالة ,ومبا
يحقق �أح��د التوجهات التي ت�سعى هذه التو�صيات
�إلى حتقيقها.

.1ت������ط������وي������ر م���ن���ه���ج املجل�س الق�ضائي ،الربع الثاين
ت����������������دري����������������ب����������������ي ووزارة ال�����ع�����دل- 2017 ،
ل��ل��م��وظ��ف�ين ح���ول واملعهد الق�ضائي .م�ستمر
ا���س��ت��خ��دام و���س��ائ��ل
ال����ت����ك����ن����ول����وج����ي����ا
احل���������������دي���������������ث���������������ة
وتطبيقاتها املثلى
يف املحاكم يف املعهد
الق�ضائي.
.2و�������ض������ع ب����رن����ام����ج
ل�����ت�����دري�����ب ج��م��ي��ع
املوظفني املعنيني.
�	.3إيجاد �آلية لتو�صية
ر�ؤ��������س�������اء امل���ح���اك���م
ب��ت��دري��ب موظفني
ب���ع���ي���ن���ه���م حل�����س��ن
�سري العمل.

الربع الثاين
2017

خام�ساً :التو�سع يف نطاق العمل الإ�ضايف للموظفني ات������خ������اذ ال�������ق�������رارات املجل�س الق�ضائي ،الربع الثاين
2017
ووزارة العدل.
لتحقيق الإجناز وت�سريعه ،مع و�ضع ال�ضوابط التي الالزمة لذلك.
تكفل القيام بتلك الأعمال على الوجه الأمثل.
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التو�صية

الإجراء
�ساد�ساً :خلق التناف�س الإيجابي بني املوظفني من
خ�لال �إق����رار ح��واف��ز م��ادي��ة ومعنوية للمتميزين
منهم ,وفقاً لقواعد مو�ضوعية قوامها طبيعة الأداء
وحجم الإجن��از واملهنية ,وم��دى االلتزام بال�سلوك
الوظيفي.
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�آلية التنفيذ

اجلهة املكلّفة
بالتنفيذ

�	.1إق���������رار م����ؤ����ش���رات وزارة العدل.
الأداء ال����ف����ردي����ة
واجل����م����اع����ي����ة مب��ا
ي�سمح ب�إيجاد روح
التناف�س الإيجابي
بني املوظفني.
.2ا����س���ت���ح���داث ح��اف��ز
امل������وظ������ف امل����ث����ايل
وب��ن��ا ًء على معايري
مو�ضوعية.

الإطار
الزمني
للتنفيذ
الربع الثاين
2017

���س��اب��ع��اً� :إق����رار م��ب��د�أ �إل��زام��ي��ة ال��ت��ك��وي��ن الأ���س��ا���س��ي .1ت������ط������وي������ر م���ن���ه���ج
ل��ل��م��وظ��ف�ين اجل�����دد يف امل���ح���اك���م ق��ب��ل ال��ت��ح��اق��ه��م ال�����������ت�����������ك�����������وي�����������ن
ب��وظ��ائ��ف��ه��م الإداري�������ة ,وك��ذل��ك ال��ت��دري��ب امل�ستمر (ال�����������ت�����������دري�����������ب)
للموظفني.
الأ���س��ا���س��ي ملوظفي
امل���ح���اك���م وب��ح�����س��ب
ال��وظ��ائ��ف ال����واردة
يف ن�����ظ�����ام �أع���������وان
الق�ضاء.
�	.2إي������ف������اد امل���وظ���ف�ي�ن
ب������ال������ت������زام������ن م���ع
ت��و ّل��ي��ه��م وظائفهم
يف املعهد الق�ضائي.

وزارة ال�������ع�������دل ،الربع الثاين
ووزارة ت���ط���وي���ر - 2017
ال�����ق�����ط�����اع ال�����ع�����ام ،م�ستمر
وامل��ع��ه��د الق�ضائي
وفق احلال.

ثامناً :االلتزام باملعايري املو�ضوعية يف تقييم �أداء �	.1إع��������������������ادة ال����ن����ظ����ر
م��وظ��ف��ي وزارة ال���ع���دل ,وال��ت��ث��ب��ت م��ن ج��دي��ة ذل��ك بالتعليمات والأد ّل��ة
التقييم ونزاهته ،واتخاذ ال��ق��رارات بناء على ذلك والإجراءات املتعلّقة
ب���ت���ق���ي���ي���م الأداء،
التقييم.
وب�أ�سلوب تعبئتها.
 .2ات������������خ������������اذ وزي������������ر
ال����ع����دل ال�����ق�����رارات
والإج���������������������������������راءات
ال���ل��ازم������ة حل�����س��ن
����������س����ي����ر ع�����م�����ل�����ي�����ة
التقييم.

وزارة العدل ،ووزارة الربع الثاين
ت����ط����وي����ر ال���ق���ط���اع - 2017
ال��������ع��������ام ،ودي�����������وان م�ستمر
اخل�����دم�����ة امل���دن���ي���ة
وفق احلال.

الربامج التنفيذية

التو�صية

الإجراء

�آلية التنفيذ

تو�صيات لتحديث الإدارة الق�ضائية وتطويرها

اجلهة املكلّفة
بالتنفيذ

الإطار
الزمني
للتنفيذ

ت��ا���س��ع��اً :م��ن��ح وزارة ال��ع��دل �صالحية ال��ت��ع��اق��د مع �إي������راد ن�����ص يف ن��ظ��ام جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثاين
2017
جهات خا�صة لتنفيذ بع�ض الأعمال الإدارية ك�أعمال �أع����������������وان ال����ق���������ض����اء ووزارة العدل.
الطباعة� ,إذا ما اقت�ضت احلاج ُة ذلك.
ي��ج��ي��ز ل���وزي���ر ال��ع��دل
ال���ت���ع���اق���د م����ع ج��ه��ات
خا�صة لتنفيذ بع�ض
الأع������م������ال الإداري����������ة
وف���ق الأ���س�����س امل��ال��ي��ة
ال�شفافة والكف�ؤة.
عا�شراً :اعتماد معايري مو�ضوعية تراعي الكفاءة �إ�صدار تعليمات تتبع وزارة العدل.
ع��ن��د ان��ت��ق��اء ���ش��اغ��ل��ي ب��ع�����ض امل���راك���ز وامل�����س���ؤول��ي��ات امل��م��ار���س��ات الف�ضلى
الإداري�����ة ك��ر�ؤ���س��اء الأق��ل�ام وم��دي��ري امل��ح��اك��م ,مع بهذا ال�ش�أن.
�إخ�ضاعهم للتدريب امل�سبق على املهام قبل توليهم
تلك املراكز ,وحتقيق الرقابة الدائمة على �أعمالهم.
 3ت������������وظ������������ي������������ف
ا���������س��������ت��������خ��������دام
ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا
احلديثة خلدمة
ال������ت������ق������ا�������ض������ي
واالرت���������������ق���������������اء
ب��خ��دم��ات مرفق
العدالة.

الربع الثاين
2017

�أوالً :حتديث البنية الت�شريعية لت�أمني ا�ستخدام تعديل ق��ان��ون �أ�صول
التكنولوجيا احلديثة يف قطاع العدالة ,وخا�صة يف امل���ح���اك���م���ات امل���دن���ي���ة
�إجراءات التقا�ضي وتنفيذ الأحكام وال�سندات.
والأن���ظ���م���ة ال�����ص��ادرة
مب��ق��ت�����ض��اه ,و�أ����ص���ول
املحاكمات اجلزائية,
وق�������ان�������ون ال���ب���ي���ن���ات
والت�شريعات الأخرى
ذات العالقة.

جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
وجم���ل�������س الأم��������ة2017 ،
واملجل�س الق�ضائي
وفق احلال.

ثانياً :رف��ع اجلاهزية الإلكرتونية وتطوير البنى ر����ص���د االح���ت���ي���اج���ات
التحتية ال�لازم��ة لهذه التكنولوجيا ل��دى جميع وت������أم��ي��ن م��ت��ط��ل��ب��ات
املحاكم ودوائ���ر النيابة العامة والتنفيذ؛ لغايات ال������رب������ط ب���ال�������س���ع���ات
ا�ستيعاب ذلك التحديث.
ال�������ل�������ازم���������������ة ع��ب��ر
الإن������������ت������������رن�������������������������ت
وحت�����دي�����ث اخل��������وادم
و�أج�����ه�����زة احل���ا����س���وب
وم���������س����ت����ل����زم����ات����ه����ا
وال������������ب�����������رام������������������������ج
ال���ل���ازم�������ة ل��ت��ه��ي��ئ��ة
امل���ح���اك���م ل��ل��م��ح��ك��م��ة
الإلكرتونية.

املجل�س الق�ضائي ،الربع الثالث
ووزارة ال�����ع�����دل2017 ،
ووزارة االت�����ص��االت
وت�����ك�����ن�����ول�����وج�����ي�����ا
امل��ع��ل��وم��ات ,ووزارة
التخطيط ،ووزارة
املالية.
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الإجراء
ث��ال��ث��اً :مت��ك�ين امل��ح��ام�ين وامل��ت��ق��ا���ض�ين ع��م��وم��اً من
تتبُّع م�سار �إج�����راءات ق�ضاياهم وتنفيذ الأح��ك��ام
ع��ن ب��ع��د ,وك��ذل��ك يف ت�سجيل ال��دع��اوى واالط�ل�اع
وتوديع املذكرات والبينات واملرافعات ودفع الر�سوم
با�ستخدام التكنولوجيا احلديثة ,مع توفري جميع
الو�سائل الالزمة لأمن املعلومات.

�آلية التنفيذ

اجلهة املكلّفة
بالتنفيذ

الإطار
الزمني
للتنفيذ

.1ت�����ع�����دي�����ل ق�����ان�����ون
�أ����ص���ول امل��ح��اك��م��ات
امل���دن���ي���ة ،و�إ�����ص����دار
الأن��ظ��م��ة ال�لازم��ة
ا�ستناداً �إليه.
.2حت�����������������������دي�����������������������ث .2امل����������ج����������ل���������������������س
ال�����ب����رجم����������ي����������ات الق�ضائي ،ووزارة
ال�����������ل����������ازم����������������������ة العدل.
وتطويرها.

.1جمل�س ال����وزراء ،الربع الثالث
وجم��ل�����س الأم����ة2017 ،
وامل���������ج���������ل�������������������س
الق�ضائي.

رابعاً :اال�ستمرار يف �أعمال الأر�شفة مللفات الدعاوى ات�����خ�����اذ الإج�������������راءات وزارة العدل.
ووثائق كاتب العدل حتى انتهاء �أعمالها ,و�صو ًال ال��ل��ازم�����ة ل��ل��إ�����س����راع
بعملية �أر�شفة امللفات
للملف الإلكرتوين.
و���ص��و ًال �إل���ى الأر���ش��ف��ة
امل��ت��زام��ن��ة م���ع ت��ق��دمي
هذه الوثائق للجهات
الق�ضائية ,مبا يف ذلك
ال��ت��و���س��ع يف ال��ت��ع��اق��د
م���ع ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص
لتحقيق ذلك.
خام�ساً :حو�سبة املزادات العلنية و�إجراءات املزادات  .1ت������ع������دي������ل ق������ان������ون
و�آلية احلجز على املركبات ,ون�شر امل��زادات مبا�شر ًة التنفيذ.
ع��ل��ى امل��وق��ع الإل���ك�ت�روين ل���ل���وزارة ،ب��الإ���ض��اف��ة �إل��ى
�إمكانية دف��ع ر���س��وم امل���زاد عند امل��زاي��دة م��ن خالل
�	.2إ���������ص��������دار ال���ن���ظ���ام
املوقع ومعرفة املزاودين.
اخل��������ا���������ص ب����ذل����ك
ا�ستناداً �إل��ى قانون
التنفيذ.
.3ت����ط����وي����ر ال���ب���واب���ة  .3وزارة العدل.
الإل��������ك����ت���رون��������ي��������ة
الالزمة لذلك على
موقع وزارة العدل.

الربع الثالث
- 2017
م�ستمر

 .1جمل�س ال��وزراء ،الربع الثالث
وجم��ل�����س الأم����ة2017 ،
وامل���������ج���������ل�������������������س
الق�ضائي.
 .2جمل�س ال��وزراء،
وامل���������ج���������ل�������������������س
الق�ضائي.
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الربامج التنفيذية

التو�صية

الإجراء

�آلية التنفيذ

�ساد�ساً :اعتماد التوقيع الإل��ك�تروين يف املعامالت  .1تعديل قانون �أ�صول
امل��ح��اك��م��ات امل��دن��ي��ة
الق�ضائية جميعها.
و�إ�����ص����دار الأن��ظ��م��ة
ال��ل��ازم�����ة ,ل��غ��اي��ات
�������ش������م������ول ل������وائ������ح
الدعوى واملرافعات
و�إ���������������ش��������������ع��������������ارات
ال��ت��ب��ل��ي��غ وق�������رارات
امل���ح���اك���م وم����ا ي��ل��زم
ل���غ���اي���ات ال���و����ص���ول
�إل����������������ى امل����ح����ك����م����ة
الإلكرتونية.
 .2ات���خ���اذ الإج�������راءات
ال��ل��ازم�����ة لإن�������ش���اء
ج������ه������ة ال����ت����وث����ي����ق
الإل���������������ك�������ت�������روين،
و�إ������ص�����دار ���ش��ه��ادات
ال������������ت������������وث������������ي������������ق
الإل����������������ك��������ت�������روين
الالزمة.
�سابعاً :التو�سع يف اخلدمات املقدمة عرب تطبيقات
التكنولوجيا احلديثة مبا يف ذلك تطبيق الهواتف
ال��ذك��ي��ة ،كما ه��ي احل���ال يف خ��دم��ة اال���س��ت��ع�لام عن
دف���ع���ات ب�����دالت الإي����ج����ار ل����دى امل���ح���اك���م ,وخ��دم��ة
اال�ستعالم عن الدعاوى املنظورة املتعلقة بال�شخ�ص,
وخ��دم��ة اال�ستعالم ع��ن ال��وك��االت وال��ك��ف��االت لدى
كاتب ال��ع��دل ,وخ��دم��ة ال��دف��ع الإل��ك�تروين حل�ساب
ال��دع��اوى التنفيذية والإي���ج���ارات ,وخ��دم��ة �إر���س��ال
ال��ر���س��ائ��ل الن�صية لأط�����راف ال���دع���وى �أو ال�شهود
لتبليغهم ح�ضور اجلل�سات ,وغريها من اخلدمات
التي ت�ستوعبها تلك التكنولوجيا.

حت��دي��ث التطبيقات
الإلكرتونية القائمة،
وت���ط���وي���ر ت��ط��ب��ي��ق��ات
�إل���ك�ت�رون���ي���ة ج��دي��دة
ل����ن���������ش����ر اخل������دم������ات
الإل��ك�ترون��ي��ة ل���وزارة
العدل.

تو�صيات لتحديث الإدارة الق�ضائية وتطويرها

اجلهة املكلّفة
بالتنفيذ

الإطار
الزمني
للتنفيذ

 .1جمل�س ال��وزراء ،الربع الثالث
وجم��ل�����س الأم����ة2017 ،
وامل���������ج���������ل�������������������س
الق�ضائي ،ووزارة
االت�������������������ص���������االت
وت����ك����ن����ول����وج����ي����ا
املعلومات ،ووزارة
العدل.

 .2وزارة االت�صاالت
وت����ك����ن����ول����وج����ي����ا
املعلومات ،ووزارة
العدل.

املجل�س الق�ضائي ،الربع الثالث
ووزارة االت�����ص��االت 2017
وت�����ك�����ن�����ول�����وج�����ي�����ا
امل��ع��ل��وم��ات ،ووزارة
العدل.

95
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الإطار
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ث��ام��ن��اً :ت��ف��اع��ل وا����ش�ت�راك جميع املعنيني بعملية و���ض��ع ب��رام��ج توعية وزارة ال�������ع�������دل ،الربع الثالث
- 2017
التقا�ضي من ق�ضاة وخرباء وحمامني وم�ؤ�س�سات يف ل��ل��ج��م��ه��ور وت���دري���ب ونقابة املحامني.
ا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة يف عملية التقا�ضي للمعنيني.
م�ستمر
ويف �إجناح هذا التوجّ ه ,من خالل توعيتهم ب�أهمية
التكنولوجيا احلديثة يف تب�سيط وت�سريع �إجراءات
التقا�ضي ,وتنمية املهارات لديهم يف كيفية ا�ستخدام
هذه التكنولوجيا عن طريق التدريب.

� 4إع�����ادة ال��ن��ظ��ر يف
خريطة التوزيع
اجل���������������غ���������������رايف
ل�������ل�������م�������ح�������اك�������م
وتوزيع ق�ضاتها
وموظفيها.
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ت��ا���س��ع��اً :و���ض��ع دل��ي��ل �إر����ش���ادي لكيفية التعامل مع
التكنولوجيا احلديثة يف ت�سهيل �إجراءات التقا�ضي,
وو���ض��ع من��اذج اللوائح واال���س��ت��دع��اءات ،واخل��ط��وات
امل��ت��ب��ع��ة يف اال���س��ت��ع�لام ع���ن ال��ق�����ض��اي��ا وت�سجيلها
ومتابعتها ودف��ع ر�سومها ,واحل�صول على �شهادة
ع����دم امل��ح��ك��وم��ي��ة �إل���ك�ت�رون���ي���اً ,و����س���ائ���ر اخل���دم���ات
الإلكرتونية الأخرى ,مع عر�ض مقاطع ور�سومات
تو�ضيحية منتَجة لهذه الغاية ,وا�ستخدام و�سائل
االت�صال والإعالم للتثقيف ون�شر الوعي لال�ستفادة
من هذه اخلدمات.

�إ�صدار كل جهة معنية املجل�س الق�ضائي ،الربع الثالث
دلي ً
ال �إر���ش��ادي��اً ورقياً ووزارة ال�����ع�����دل- 2017 ،
و�إل���ك�ت�رون���ي���اً ,و�أد ّل�����ة ونقابة املحامني.
م�ستمر
مرئية وم�سموعة.

�أوالً� :إع���ادة النظر يف التوزيع اجل��غ��رايف للمحاكم
على �أ�سا�س حجم الق�ضايا الواردة �إليها ,وذلك من
خ�لال �إل��غ��اء بع�ض امل��ح��اك��م الفرعية ودجم��ه��ا مع
حماكم �أخ��رى ,لال�ستفادة من م��وارده��ا الب�شرية,
على � اّأل يخ ّل ذلك بـ«ق�ضاء القُرب» ما �أمكن.

�	.1إع���داد درا���س��ة حول  .1وزارة العدل.
�أع��������ب��������اء امل����ح����اك����م
املختلفة يف اململكة,
مب���ا ف��ي��ه��ا امل��ع��اي�ير
الإح�������ص���ائ���ي���ة َك���مَّ���اً
ون���وع���اً ،والتو�صية
برت�شيد ال�صالحية
املكانية لها.
.2تعديل نظام ت�شكيل  .2جمل�س ال��وزراء،
حم�����اك�����م ال�������ص���ل���ح وامل���������ج���������ل�������������������س
والبداية ،وحتديد الق�ضائي.
ال���������������ص���ل���اح�������ي�������ة
امل����ك����ان����ي����ة مل���ح���اك���م
ال�����ص��ل��ح وال���ب���داي���ة
واال���س��ت��ئ��ن��اف ب��ن��اء
ع���ل���ى ن���ت���ائ���ج ت��ل��ك
الدرا�سة.

الربع الثالث
2017

الربامج التنفيذية

التو�صية

الإجراء

�آلية التنفيذ

تو�صيات لتحديث الإدارة الق�ضائية وتطويرها

اجلهة املكلّفة
بالتنفيذ

الإطار
الزمني
للتنفيذ

ث���ان���ي���اً� :إع�������ادة ال��ن��ظ��ر يف ت���وزي���ع ق�����ض��اة امل��ح��اك��م �	.1إع����������������داد درا�������س������ة  .1املجل�س الق�ضائي ،الربع الثالث
2017
وموظفيها يف ���ض��وء ع��دد الق�ضايا ال����واردة �إليها ,ح���ول ال��ط��ل��ب على ووزارة العدل.
واال�ستفادة املثلى من تلك املوارد الب�شرية لتخفيف امل���ح���اك���م امل��خ��ت��ل��ف��ة
يف امل������م������ل������ك������ة يف
العبء على بع�ض املحاكم.
و����ض���ع���ه���ا احل������ايل,
ونتيجة التعديالت
ال���ت���ي �أو�����ص����ت ب��ه��ا
ال���ل���ج���ن���ة امل���لَ���ك���ي���ة
ل���ت���ط���وي���ر اجل���ه���از
ال��ق�����ض��ائ��ي وتعزيز
����س���ي���ادة ال���ق���ان���ون،
وا��������س�������ت���������������ش�������راف
امل�ستقبل.
 .2ات���خ���اذ ال����ق����رارات .2امل����������ج����������ل���������������������س
ال�ل�ازم���ة لرت�شيد الق�ضائي ،ووزارة
ت�����وزي�����ع ال���ق�������ض���اة العدل.
وامل�����وظ�����ف��ي��ن ب���ن���اء
على تلك الدرا�سة.
ثالثاً :دم��ج حماكم ب��داي��ة ع��مّ��ان يف حمكمة بداية
واح���دة م�ستقبالً ,و�إن�����ش��اء حمكمة جنايات واح��دة
تتولى النظر يف جميع اجل��ن��اي��ات ال��واق��ع��ة �ضمن
اخت�صا�ص حم��اف��ظ��ة ال��ع��ا���ص��م��ة ,م��ع الإب���ق���اء على
حماكم ال�صلح منت�شرة يف جميع حمافظة العا�صمة
يف و�ضعها احلايل.

م������راج������ع������ة ق�����ان�����ون جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
ت���������ش����ك����ي����ل امل����ح����اك����م وجم���ل�������س الأم��������ة2017 ،
النظامية والأن��ظ��م��ة واملجل�س الق�ضائي.
املتعلقة بال�صالحية
�لا
امل���ك���ان���ي���ة م�����س��ت��ق��ب ً
لتحقيق ذلك.

 5حت����دي����ث �أب���ن���ي���ة �أوالً :ر�صد املتطلبات الأ�سا�سية والبنية التحتية
املحاكم وبنيتها املالئمة الواجب توافرها يف املحاكم املراد �إن�شا�ؤها,
م��ع الأخ���ذ يف احل�سبان معايري اجل���ودة وامل�لاءم��ة
التحتية.
الوظيفية وال�سعة التي يتحقق معها مبد�أ العالنية,
وذل��ك بالت�شاور م��ا ب�ين املجل�س الق�ضائي ووزارة
العدل واجلهات ذات العالقة.

الربع الثاين
2017

م���راج���ع���ة ال���درا����س���ات وزارة العدل.
ال�سابقة امل َعدَّة من قِبل
وزارة العدل واملتعلّقة
ب���ال���ب���ن���ي���ة ال���ت���ح���ت���ي���ة
واملحاكم النموذجية,
وت���ط���وي���ر امل��ت��ط��ل��ب��ات
ال����ل���ازم ت����واف����ره����ا يف
امل��ح��اك��م ف��ي��م��ا يتعلق
ب���ال���ب���ن���ي���ة ال���ت���ح���ت���ي���ة
والتقنية والت�صاميم
ال���������ن���������م���������وذج���������ي���������ة
وامل�����س��ت��ل��زم��ات ال�ل�ازم
ت���واف���ره���ا يف امل��ح��اك��م
التي �ستن�ش�أ م�ستقبالً.
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ثانياً :املبا�شرة يف �إن�شاء املباين املنا�سبة ملحاكم �شرق حتديد املواقع وت�أمني وزارة العدل ،ووزارة الربع الثاين
2017
عمّان وغربها و�شمالها وجنوبها ،وحماكم الأحداث ,الأرا������ض�����ي ال�ل�ازم���ة ,املالية.
وغريها من املحاكم والدوائر التي حتتاج �إلى �أبنية وط��������������رح ع�������ط�������اءات
الت�صميم والتنفيذ.
جديدة.
ثالثاً :التخلّي عن املباين امل�ست�أجرة لبع�ض املحاكم
ال��ق��ائ��م��ة وال��ت��ي ال ت��ل��ب��ي اح��ت��ي��اج��ات��ه��ا ,واالن��ت��ق��ال
�إل��ى مبانٍ م�ست�أجرة يتوافر فيها احلد الأدن��ى من
متطلبات عملية التقا�ضي كمرحلة انتقالية �إل��ى
حني االنتهاء من �إن�شاء املباين الدائمة.

�إعداد درا�سة عن و�ضع وزارة العدل.
امل���ب���اين امل�������س���ت����أجَ ���رة,
وحتديد الأولويات يف
�ضوء ذلك.

الربع الثاين
2017

راب���ع���اً :م��راع��اة ق���رب دوائ����ر االدع����اء ال��ع��ام وحم��اك��م �أخْ ������ذ ه����ذا الأم������ر يف وزارة العدل.
اال�ستئناف من مباين املحاكم البدائية وتجَ اوُر مبانيها احل�سبان عند درا�سة
ما �أمكن ,وخا�صة يف �ضوء التحديث الذي �سيتم على ال����ب����ن����ي����ة ال���ت���ح���ت���ي���ة
�أعمال النيابة العامة مبوجب هذه اال�سرتاتيجية .النموذجية للمحاكم.

الربع الثاين
2017

خ��ام�����س��اً :ت�شخي�ص واق����ع ح���ال امل��ح��اك��م ال��ق��ائ��م��ة
وو�ضع احللول للم�شكالت التي تواجهها ,وتو�سعة
مقا ّر املحاكم غري املالئمة منها وتهيئتها ملتطلبات
عملية التقا�ضي ,واالرتقاء مب�ستوى مرافق املحاكم
وجتهيزاتها وت�أثيثها مب��ا يليق مبكانة الق�ضاء,
وحت��دي��ث بنيتها التحتية وخ��ا���ص��ة التكنولوجية
منها؛ لغايات حتقيق �أه��داف التطوير والتحديث
وتوفري مقت�ضيات ال�شفافية والرقابة.
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�	.1إع���داد درا���س��ة لواقع .1وزارة العدل.
احل���������ال يف م���ب���اين
املحاكم وجتهيزاتها
اململوكة ,بهدف رفع
جاهزيتها وكفاءتها,
وت�أمني م�ستلزماتها
وف������ق������اً ل���ل���م���ع���اي�ي�ر
ال���ن���م���وذج���ي���ة ال��ت��ي
����س���ي���ت���م حت���دي���ث���ه���ا,
وو��������ض�������ع ب����رن����ام����ج
ت�����ن�����ف�����ي�����ذي ي����ح����دد
الأولويات والنفقات
الالزمة.
 .2ر����ص���د امل��خ�����ص�����ص��ات  .2وزارة ال������ع������دل،
ووزارة امل���ال���ي���ة،
املالية.
ووزارة التخطيط.
 .3ت����ن����ف����ي����ذ ب����رن����ام����ج .3وزارة العدل.
التحديث للمحاكم
ال���ق���ائ���م���ة يف ���ض��وء
ذلك.

الربع الثاين
2017

الربامج التنفيذية

التو�صية

الإجراء
�ساد�ساً :مراجعة التدابري الأمنية املتَّخذة حلماية
امل��ح��اك��م ودوائ����ر النيابة ال��ع��ام��ة والتنفيذ ,وم��دى
ت��واف��ر مقت�ضيات الأم���ن لها ,وت��وف�ير التجهيزات
املتطلَّبة لتحقيق ذلك ,وذلك بالتعاون والتن�سيق ما
بني الأجهزة الأمنية املخت�صة ووزارة العدل.

�آلية التنفيذ

تو�صيات لتحديث الإدارة الق�ضائية وتطويرها

اجلهة املكلّفة
بالتنفيذ

�	.1إع���داد درا���س��ة حول .1وزارة ال�����ع�����دل،
الأو�����ض����اع ا ألم��ن��ي��ة واجلهات الأمنية
ل��ل��م��ح��اك��م ,ت�شمل املعنية.
حتديد امل�ستلزمات
وال������ت������ج������ه������ي������زات
الالزمة.
.2ر���ص��د املخ�ص�صات  .2وزارة ال������ع������دل،
ووزارة امل����ال����ي����ة،
الالزمة.
ووزارة التخطيط.
.3ت��ن��ف��ي��ذ خم���رج���ات .3وزارة العدل.
الدرا�سة.

الإطار
الزمني
للتنفيذ
فوراً

���س��اب��ع��اً :و���ض��ع الأول���وي���ات ب�����ش���أن م�����ش��اري��ع الأب��ن��ي��ة ت���������ض����م��ي�ن ب����رن����ام����ج وزارة العدل.
للمحاكم امل��راد �إن�شا�ؤها �أو حتديثها ,و�ضبط �آجال ل�������ل��������أول���������������وي���������������ات
التنفيذ.
يف ال����������درا�����������س����������ات
والتو�صيات والربامج
ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة ل��ل��ب��ن��ي��ة
ال���ت���ح���ت���ي���ة ال���ق���ائ���م���ة
واملراد �إن�شا�ؤها.

الربع الثاين
2017

ثامناً :االرتقاء مب�ستوى النظافة يف املحاكم ودوائر ات�����خ�����اذ الإج�����������راءات وزارة العدل.
النيابة العامة والتنفيذ ,وتفعيل الرقابة وامل�ساءلة ال���ل��ازم������ة ل���ل���رق���اب���ة
تتولها.
على اجلهات التي اّ
و�أ������س�����ل�����وب ال���ت���ع���اق���د
ل�ضمان ذلك.

فوراً

تا�سعاً :توفري االعتمادات املالية الالزمة لتحقيق ت��خ�����ص��ي�����ص امل���ب���ال���غ جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثاين
كل ذلك.
امل������ال������ي������ة ال���ل��ازم������ة ووزارة ال�����ع�����دل2017 ،
ل���ت���و����ص���ي���ات ال��ب��ن��ي��ة ووزارة امل����ال����ي����ة،
التحتية.
ووزارة التخطيط.
 6تطوير وحتديث
م��ه��ن��ة امل���ح���ام���اة
وت������ع������زي������ز ق���ي���م
ال�����������ش�����ف�����اف�����ي�����ة
وال�������ن�������زاه�������ة يف
منت�سبيها.

�أوالً� :إل��زام ك ّل حم��ا ٍم بالتعاقد امل�سبَّق ب�ش�أن �أتعاب ت��ع��دي��ل ق��ان��ون نقابة جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
2017
املحاماة يف الدعاوى التي يتوكل بها ،حتت طائلة املحامني النظاميني .وجمل�س الأمة.
امل�س�ؤولية ،ما مل ُيبْدِ �أ�سباباً يقنع بها جمل�س نقابة
املحامني ,حتقيقاً لل�شفافية وحماي ًة للحقوق.
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�آلية التنفيذ

اجلهة املكلّفة
بالتنفيذ

ثانياً :قيام نقابة املحامني بتفعيل دوره��ا الرقابي ت��ف��ع��ي��ل رق���اب���ة جلنة جم�����ل�����������س ن����ق����اب����ة
ع��ل��ى منت�سبيها يف ح���ال �إخ�لال��ه��م ب��واج��ب��ات��ه��م �أو املهنة ،وو�ضع املعايري املحامني.
بقواعد املهنة �أو ال�سلوك التي يتعني على املحامي الالزمة لذلك.
االلتزام بها.

الإطار
الزمني
للتنفيذ
فوراً

ث��ال��ث��اً :رف��ع ن�سبة �أت��ع��اب امل��ح��ام��اة ال��ت��ي حتكم بها ت��ع��دي��ل ق��ان��ون نقابة جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
2017
املحاكم بحيث ال تقل يف املرحلة االبتدائية عن  %10املحامني النظاميني .وجمل�س الأمة.
من قيمة املحكوم به ,و� اّأل تزيد على �ألفَي دينار يف �أيّ
دعوى مهما بلغت قيمة املحكوم به يف تلك الدعوى.
راب��ع��اً :مراجعة �إج����راءات انتخاب نقيب املحامني ت�������ع�������دي�������ل ق�������ان�������ون جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
2017
و�أع�����ض��اء جمل�س ال��ن��ق��اب��ة ,مب��ن��ح اللجنة امل�شرفة ن�����ق�����اب�����ة امل�����ح�����ام��ي��ن وجمل�س الأمة.
على عملية االنتخاب �صالحية حتديد تاريخ الحق النظاميني.
ولي�س يف اليوم نف�سه يف حال �إعادة االنتخاب للمرة
الثانية.
خام�ساً� :إن�شاء �سج ّل خا�ص ل��دى نقابة املحامني ت��ع��دي��ل ق��ان��ون نقابة جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
2017
ل�ل�أ���س��ات��ذة امل��زاول�ين غ�ير املقيمني� ,شريط َة عدم املحامني النظاميني .وجمل�س الأمة.
�إ�شراكهم يف �صناديق التقاعد والتعاون والت�أمني
ال�����ص��ح��ي ،وع����دم م�����ش��ارك��ت��ه��م ب��اج��ت��م��اع��ات الهيئة
العامة ،وع��دم ممار�سة املهنة داخ��ل الأردن ب�صورة
مبا�شرة �أو غري مبا�شرة.
�ساد�ساً� :إ�صدار قانون للم�ساعدة القانونية بهدف �إ�����������ص����������دار ق�����ان�����ون جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
2017
ت��ق��دمي امل�����س��اع��دة القانونية املجانية للأ�شخا�ص للم�ساعدة القانونية .وجمل�س الأمة.
الذين هم بحاجة �إليها ,مت�ضمناً الأ�س�س واملبادئ
التي يقوم عليها نظام امل�ساعدة القانونية من حيث
م��و���ض��وع��ه��ا ,ون��ط��اق��ه��ا ,والأ���ش��خ��ا���ص امل�ستفيدين
منها ,واجلهات التي تتولى تقدميها؛ وذلك ل�ضمان
التمكني من حق التقا�ضي ,والو�صول �إلى حماكمة
عادلة من�صفة ,وحتقيق مبد�أ امل�ساواة �أمام الق�ضاء.
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 7تطوير وتنظيم
م��ه��ن��ة اخل��ب��راء
�أم��������ام امل���ح���اك���م،
وت������ع������زي������ز ق���ي���م
ال�����������ش�����ف�����اف�����ي�����ة
وال�����������ن�����������زاه�����������ة
ث��ان��ي��اً� :أن يت�ضمن ه��ذا ال��ن��ظ��ام �إي��ج��ا َد جهة تتبع
لديهم.
لوزارة العدل ,تتولى تنظيم �ش�ؤون اخلرباء ,و�إعداد
جداول ب�أنواع اخلربة و�أ�سماء اخلرباء املعتمَدين.

�آلية التنفيذ

�أوالً :تنظيم جميع ما يتعلق ب�ش�ؤون اخل�براء من تعديل ق��ان��ون �أ�صول
خ�لال �إ���ص��دار ن��ظ��ام خ��ا���ص ب��اخل�برة �أم���ام املحاكم امل���ح���اك���م���ات امل��دن��ي��ة،
النظامية.
و�إ�������������ص������������دار ن����ظ����ام
اخل�برة �أم���ام املحاكم
النظامية.

تو�صيات لتحديث الإدارة الق�ضائية وتطويرها

اجلهة املكلّفة
بالتنفيذ

الإطار
الزمني
للتنفيذ

جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
وجم���ل�������س الأم��������ة2017 ،
واملجل�س الق�ضائي
وفق احلال.

ثالثاً� :أن ي�ضع هذا النظام معايري حمددة ووا�ضحة
و�شفافة يف انتقاء اخل�براء من ِقبَل جمل�س يُن�ش�أ
وال�شروط الواجب توافرها فيهم على
َ
لهذه الغاية,
�أن يكونوا من ذوي اال�ستقامة والنزاهة والدراية
وال��ك��ف��اءة ,و�أن تخ�ضع ق��وائ��م اخل�ب�راء للتنقيح يف
�ضوء ما ي�ستجدّ ,و�إبالغ املحاكم ب�أيّ حتديث للقوائم
بال�سرعة املمكنة ع�بر امل��وق��ع الإل���ك�ت�روين ل���وزارة
العدل واملوقع الإلكرتوين للمجل�س الق�ضائي.
راب��ع��اً� :أن ي���أخ��ذ ه��ذا النظام يف احل�سبان جم��االتٍ
متعددة للخربة بعد �أن ب��د�أت تظهر �أم��ام الق�ضاء
�أ�شكال من النزاعات مل تعهدها املحاكم من قبل,
مبا يكفل تغطية معظم املجاالت التي تتطلّب �إجراء
اخلربة ب�ش�أنها.
خام�ساً� :ضمان �أن ي�شمل اجلدول خرباء من جميع
مناطق اململكة بحيث يتم حتديد ثالث مناطق تتبع
حماكم اال�ستنئاف ،لكل منها جدول للخرباء.
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�ساد�ساً :ت�شجيع الأ�شخا�ص الطبيعيني واملعنويني
�أ�صحاب الت�أهيل واخل�برة واملمار�سة املعتربة على
تقدمي خرباتهم �أم��ام املحاكم ,عرب �إيجاد معايري
مو�ضوعية وحتديد �أنواع اخلربات املطلوبة ,وتزكية
خ�ب�راء للقيام بها يف اجل����داول ال��ت��ي تُعتمَد لهذه
الغاية.
�سابعاً� :ضمان ال�شفافية يف كل ما يتعلق باخلرباء
وت�أهيلهم وانتقائهم وعملهم وتقاريرهم.
ثامناً� :ضمان ح��ق اخل�صوم ب��االطّ �لاع على �سجل
اخل�براء وعلى الأحكام وحما�ضر املحاكمات املعينَّ
فيها اخلرباء.
ت��ا���س��ع��اً :ت��دع��ي��م م��ق��ت�����ض��ي��ات احل���ي���دة وال�����ش��ف��اف��ي��ة
والنزاهة يف اخلرباء بحيث ي�شمل ذلك فيما ي�شمل:
�	.1إف�صاح اخلبري عن �أيّ ظروف �أو �أ�سباب من �ش�أنها
�إثارة �شكوك حول حيدته وا�ستقالله عن �أيٍّ من
�أط���راف ال��دع��وى �أو وكالئهم �أو هيئة املحكمة،
حتت طائلة بطالن تقرير اخلربة ,و�إلزام اخلبري
بر ّد ما قب�ضه من �أجور.
.2احلظر على اخلبري الإف�صاح عن تقرير اخلربة
قبل �إيداعه لدى املحكمة وتالوة فحواه يف جل�سة
املحاكمة.
.3احل��ظ��ر على اخل��ب�ير زي���ارة م��وق��ع امل���ال املطلوب
�إجراء اخلربة عليه �أو االجتماع مع �أيٍّ من فرقاء
الدعوى � اّإل بعد �إ�شعار جميع الفرقاء ودعوتهم
للح�ضور جمتمعني يف زمن معني.
.4احل��ظ��ر ع��ل��ى اخل��ب�ير ت�����س�� ُّل��م �أيّ م�����س��ت��ن��دات من
اخل�صوم � ,اّإل من خالل املحكمة ومبوافقتها.
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اجلهة املكلّفة
بالتنفيذ

الإطار
الزمني
للتنفيذ

ع��ا���ش��راً :و���ض��ع ق��واع��د ���س��ل��وك ل��ل��خ�براء مت�ضمّن ًة
الأفعال املحظورة عليهم ،وامل�سائل التي يتعني عليهم
االلتزام بها ,حتت طائلة توقيع العقوبات الت�أديبية
ال��ت��ي �سيتولى ن��ظ��ام اخل�ب�رة حت��دي��ده��ا ،وال��ت��ي قد
ت�صل �إل��ى �شطب ا�سم اخلبري من تلك القوائم �أو
منعه من ممار�سة اخلربة بعد ذلك �أمام املحاكم ,مع
ن�شر تلك العقوبات على املوقع الإلكرتوين لوزارة
العدل واملوقع الإلكرتوين للمجل�س الق�ضائي.
ح���ادي ع�����ش��ر :و���ض��ع �آل��ي��ة مل��راق��ب��ة ه�����ؤالء اخل�ب�راء
يف ت��ق��اري��ره��م ,وم���دى االل���ت���زام ب���الأوق���ات امل��ح��ددة
لتقدميها ,والأ�س�س الواجب توافرها فيها ,والإبالغ
عن �أيّ خمالفات لهم يف هذا ال�ش�أن �أو �أيّ خمالفات
لقواعد ال�سلوك.
���� 8ض���م���ان جن��اع��ة �أوالً :تعزيز دور جهاز التفتي�ش الق�ضائي ل�ضمان تعديل نظام التفتي�ش جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثاين
الأح������������������ك������������������ام ج��ودة الأح��ك��ام من خ�لال التقييم ,وع�� ّده��ا حم��وراً ال�����ق�����������ض�����ائ�����ي ع���ل���ى واملجل�س الق�ضائي2017 .
وجودتها.
مهماً يف قيا�س الأداء عند التقييم.
املحاكم النظامية.
ث��ان��ي��اً :م��راع��اة م��ب��د�أ تخ�ص�ص ال��ق�����ض��اة وتفعيله ت�������ع�������دي�������ل ق�������ان�������ون جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
على وجهه الأمثل ,وتعزيز دور التكوين الأ�سا�سي ا����س���ت���ق�ل�ال ال��ق�����ض��اء وجم���ل�������س الأم��������ة2017 ،
وامل�ستمر يف الو�صول �إلى اجلودة املطلوبة.
وق��������ان��������ون ت�������ش���ك���ي���ل واملجل�س الق�ضائي.
املحاكم النظامية.
ثالثاً :دعم دور املكتب الفني لدى حمكمة التمييز ,ات������خ������اذ ال�������ق�������رارات املجل�س الق�ضائي ،الربع الثاين
من خالل رفده بعدد ٍ
كاف من الق�ضاة ذوي الكفاءة ،الالزمة.
ووزارة ال��ع��دل وفق 2017
كاف من الباحثني القانونيني �أي�ضاً.
وبعدد ٍ
احلال.
راب����ع����اً� :إن�������ش���اء م��ك��ت��ب��ات يف ج��م��ي��ع م���ق���ا ّر امل��ح��اك��م ات������خ������اذ ال�������ق�������رارات وزارة العدل.
وتزويدها بالكتب واملو�سوعات الفقهية والقانونية والإج���راءات الالزمة
العامة واملتخ�ص�صة ,وذل��ك لرفع امل�ستوي الثقايف لذلك.
والعلمي واملهني للق�ضاة و�أع�ضاء النيابة العامة
ومعاونيهم.

الربع الثالث
- 2017
م�ستمر

103

تقرير اللجنة امللكية لتطوير اجلهاز الق�ضائي وتعزيز �سيادة القانون

التو�صية

الإجراء

�آلية التنفيذ

اجلهة املكلّفة
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خام�ساً� :أن يت�ضمن التحديث التكنولوجي وجود اال��������س�������ت�������ف�������ادة م���ن وزارة العدل.
مكتبة �إلكرتونية يف متناول الق�ضاة �أ ّي��اً كان مكان املراجع الإلكرتونية,
وج��وده��م ,لكي ت�ساهم يف ت��وف�ير الكتب وامل��راج��ع وت����ع����م����ي����م����ه����ا ع���ل���ى
ال���ق�������ض���اة ،وت���أم��ي��ن��ه��ا
القانونية الإلكرتونية لهم جماناً.
لهم.
�ساد�ساً :زيادة عدد الق�ضاة و�أع�ضاء النيابة العامة .1ا�����������س����������ت����������ح����������داث
مبا يتنا�سب مع ارت��ف��اع ع��دد و�أن���واع الق�ضايا التي ال�شواغر الق�ضائية
يتم ت�سجيلها ل��دى املحاكم ودوائ��ر النيابة العامة الالزمة.
والتنفيذ ,على � اّأل ي�ؤدي ذلك �إلى الإخالل مبعايري
ال��ك��ف��اءة وال��ن��زاه��ة واخل��ب�رة ف��ي��م��ن ي��ت��م تعيينهم .2ات������خ������اذ امل���ج���ل�������س
يف تلك ال��وظ��ائ��ف ,وذل��ك للتخفيف على الق�ضاة ،الق�ضائي القرارات
الالزمة لذلك.
والو�صول �إلى جناعة متميزة يف الأحكام.
 9تطوير الت�أهيل
الأ���������س��������ا���������س��������ي
وال���������ت���������دري���������ب
امل�ستمر للق�ضاة
و�أع�ضاء النيابة
العامة.

الإطار
الزمني
للتنفيذ
الربع الثاين
- 2017
م�ستمر

.1امل����������ج����������ل���������������������س الربع الثاين
الق�ضائي ،ووزارة 2017
ال����ع����دل ،ووزارة
املالية.
.2امل����������ج����������ل���������������������س
الق�ضائي.
.1وزارة ال�����ع�����دل ،الربع الثاين
وك��ل��ي��ات احل��ق��وق - 2017
يف اجل�����ام�����ع�����ات م�ستمر
الأردنية.

�أوالً :النهو�ض بامل�ستوى العلمي لدار�سي القانون �	.1إج���������������راء درا�������س������ة
يف كليات احلقوق يف اجلامعات الأردنية ,و�إك�سابهم ت���������س����ت����ط����ل����ع ر�أي
امل��ه��ارات من خ�لال الرتكيز على التدريب العملي الق�ضاء وامل��ح��ام��اة
وم��ت��ل��قّ��ي اخل��دم��ة
خالل درا�ستهم.
ال��������ق��������ان��������ون��������ي��������ة
وال������ق�������������ض������ائ������ي������ة
وغ����ي���ره��������م ح�����ول
خم����رج����ات ك��ل��ي��ات
احل��ق��وق م��ن حيث
التكوين القانوين,
وم��واط��ن ال�ضعف,
وال�������ت�������و��������ص�������ي�������ات
ال�لازم��ة لالرتقاء
بالتعليم القانوين
اجلامعي بالتعاون
مع كليات احلقوق.
.2تنفيذ ال��ت��و���ص��ي��ات .2اجل����������ام����������ع����������ات
الأردن��ي��ة ،ووزارة
الالزمة لذلك.
التعليم العايل.

ثانياً :تر�سيخ قيم وتقاليد الق�ضاء ومهنة املحاماة م�����راج�����ع�����ة اخل���ط���ط اجلامعات الأردنية ،الربع الثاين
- 2017
يف ج��م��ي��ع م���راح���ل ال��ت��ك��وي��ن ال���ق���ان���وين ب�����دءاً من الدرا�سية للتو�سع يف واملعهد الق�ضائي.
م�ستمر
اجلامعة ومروراً باملعهد الق�ضائي �أو معهد املحامني ذلك.
املزمع �إن�شا�ؤه.
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التو�صية

الإجراء
ثالثاً :حتديث الدرا�سة يف املعهد الق�ضائي بو�صفه
من �أهم مراحل �إعداد القا�ضي ،وذلك من خالل:
�	.1أن يت�ضمن التدري�س يف املعهد ،بالإ�ضافة �إلى املواد
القانونية ،الإمل���ام بعلم احلا�سوب وا�ستخدامات
التكنولوجيا احلديثة يف ميدان العدالة.
.2ال�ترك��ي��ز على البحث العلمي ال��ق��ان��وين القائم
على االط�لاع على املمار�سات العملية ,واالبتعاد
عن الأ�ساليب التقليدية والنمطية يف التدري�س
والتدريب.
.3تدريب ع��دد من الق�ضاة الأكفياء للقيام مبهام
التدري�س والتدريب يف املعهد ,وتفريغ عدد منهم
�إن �أمكن -للقيام بهذه املهمة..4توفري الأج��ور العادلة للمحا�ضرين الذين يتم
ا�ستقطابهم ل��ل��ت��دري�����س �أو ال��ت��دري��ب يف املعهد,
لتذليل ال�صعوبات التي تعرت�ض اال�ستفادة من
خدماتهم.

�آلية التنفيذ

تو�صيات لتحديث الإدارة الق�ضائية وتطويرها

اجلهة املكلّفة
بالتنفيذ

الإطار
الزمني
للتنفيذ

.1حت���دي���ث م�����س��اق��ات املجل�س الق�ضائي ،الربع الثاين
ال�������ت�������دري�������ب ع���ل���ى ووزارة ال�����ع�����دل- 2017 ،
ا�������س������ت������خ������دام������ات وامل��ع��ه��د الق�ضائي م�ستمر
ال����ت����ك����ن����ول����وج����ي����ا وفق احلال.
واحل��������ا���������س��������وب يف
ب��������رام��������ج امل����ع����ه����د
الق�ضائي للتكوين
الأ�سا�سي وامل�ستمر.
 .2ت������ع������دي������ل اخل����ط����ة
التدريبية يف املعهد
ال���ق�������ض���ائ���ي لإي��ل��اء
ال���ع���ن���اي���ة ال��ل�ازم����ة
وب���������ش����ك����ل رئ���ي�������س���ي
ل���ل���ت���دري���ب ال��ع��م��ل��ي
يف م�����س��اق��ات امل��ع��ه��د
الق�ضائي ،والأبحاث
العملية يف م�ساقات
التدريب ,واالبتعاد
م����������ا �أم����������ك����������ن ع����ن
الأ�ساليب التقليدية
وال���������ن���������م���������ط���������ي���������ة
يف ال�������ت�������دري���������������س
والتدريب.
 .3و�ضع خطة تدريبية
لإع�����������داد امل����درب��ي�ن
وات����خ����اذ ال����ق����رارات
ال��ل�ازم����ة م����ن ق��ب��ل
امل��ج��ل�����س ال��ق�����ض��ائ��ي
ل�����ت�����ف�����ري�����غ ب���ع�������ض
ال��ق�����ض��اة للتدري�س
يف املعهد �إن �أمكن.
�	.4إقرار �أجور منا�سبة
ل����ل����م����ح����ا�����ض����ري����ن
واملدربني يف املعهد.
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التو�صية

الإجراء
رابعاً :مواكبة ال��دوراتِ التدريبية للق�ضاة امل�سائ َل
ال��ق��ان��ون��ي�� َة امل�����س��ت��ح�� َدث��ة وامل��ه��م��ة ,وت��و���ص��ي��ات جهاز
التفتي�ش الق�ضائي يف �ضوء اطّ �لاع��ه على �أعمال
الق�ضاة ,بحيث يتولى جهاز التفتي�ش الإب�لاغ عن
ح��اج��ات الق�ضاة م��ن ال����دورات التدريبية يف �ضوء
خمرَجات التفتي�ش.

�آلية التنفيذ

اجلهة املكلّفة
بالتنفيذ

الإطار
الزمني
للتنفيذ

.1ت�������ع�������دي�������ل ن�����ظ�����ام .1جمل�س ال����وزراء ،الربع الثاين
التفتي�ش الق�ضائي وامل���������ج���������ل�������������������س - 2017
ع�������ل�������ى امل������ح������اك������م الق�ضائي.
م�ستمر
لتحقيق ذلك.
.2و�������ض������ع ال�����ن�����م�����اذج .2امل����������ج����������ل���������������������س
ال��ل��ازم�����ة ل��ت��ن��ف��ي��ذ الق�ضائي.
ذلك.

خام�ساً� :إيجاد تقييم مو�ضوعي للدورات التدريبية �	.1إق�������������������رار �آل�������ي�������ات املجل�س الق�ضائي ،الربع الثاين
- 2017
للق�ضاة ,وبذل العناية الالزمة يف انتقاء املحا�ضرين ت���ق���ي���ي���م وم���ع���اي�ي�ر واملعهد الق�ضائي.
يف تلك الدورات.
مل���ن���ه���ج ال����ت����دري����ب
م�ستمر
وامل�������درب���ي���ن وف����ق����اً
لأ�س�س مو�ضوعية
مب����������������������ا ف��������ي��������ه��������ا
ال��ت��غ��ذي��ة ال��راج��ع��ة
للمتدربني.
.2اع����ت����م����اد م���ع���اي�ي�ر
وا�ضحة يف تطوير
ب����رام����ج ال���ت���دري���ب
وانتقاء املدربني.
�ساد�ساً :ت�شجيع الق�ضاة على �إجراء البحوث العلمية �إ��������ص�������دار ت���ع���ل���ي���م���ات املجل�س الق�ضائي .الربع الثاين
يف املجاالت القانونية ،والتي تنعك�س �إيجاباً على �أداء جائزة البحث العلمي
2017
وظائفهم ,وتوفري احلوافز املادية واملعنوية لذلك .وال��ق�����ض��ائ��ي للق�ضاة
الأردنيني.
���س��اب��ع��اً :ا���س��ت��خ��دام ال��ت��ن��ك��ول��وج��ي��ا احل��دي��ث��ة ومنها
امل��ح��ا���ض��رات ع��ن ب��ع��د يف جم���ال ال��ت��دري��ب امل�ستمر
ل��ل��ق�����ض��اة ,وع��ل��ى ن��ح�� ٍو مي��ك��ن م��ع��ه ���ش��م��ول ق��اع��دة
التدريب �أكرب عدد من الق�ضاة باختالف مواقعهم
اجلغرافية.

106

ال���رب���ط ال��ت��ل��ف��زي��وين وزارة العدل.
ع���ن ب��ع��د ب�ي�ن امل��ع��ه��د
الق�ضائي وال��ق��اع��ات
ال�������ت�������ي ُت���������س����ت����خ����دم
ل�����ل�����م�����ح�����ا������ض�����رات يف
املحاكم املختلفة.

الربع الثاين
2017

الربامج التنفيذية

التو�صية

الإجراء
ث��ام��ن��اً� :إخ�����ض��اع جميع ال��ق�����ض��اة اجل���دد ال��ذي��ن مل
يخ�ضعوا ل�برن��ام��ج ال��درا���س��ة يف امل��ع��ه��د الق�ضائي
(دبلوم املعهد) �إلى برنامج تدريب متخ�ص�ص ي�شمل
فيما ي�شمله قي َم الق�ضاء وقواعد ال�سلوك وغريها
من املوا�ضيع الأ�سا�سية يف عمل القا�ضي.

�آلية التنفيذ

تو�صيات لتحديث الإدارة الق�ضائية وتطويرها

اجلهة املكلّفة
بالتنفيذ

الإطار
الزمني
للتنفيذ

م����راج����ع����ة وت���ط���وي���ر املجل�س الق�ضائي ،الربع الثاين
2017
منهاج ت��دري��ب القيم واملعهد الق�ضائي.
وال���������س����ل����وك و�إدارة
اجل��ل�����س��ات وم���ه���ارات
االت�������ص���ال وال��ت��ع��ام��ل
م����������ع امل�����ت�����ق�����ا������ض��ي��ن
واملراجعني ،و�صياغة
الأح��ك��ام و�إ���ص��داره��ا،
وم���ع���اي�ي�ر ج���ودت���ه���ا،
يف م��ن��اه��ج ال��ت��دري��ب
املخ�ص�صة.

 10ت���ف���ع���ي���ل م����ب����د أ� �أوالً� :إر�����س����اء �أ���س�����س ت��ن��ظ��ي��م ق�����ض��ائ��ي ق���ائ���م على .1ت�����ع�����دي�����ل ق�����ان�����ون
ت�������خ���������������ص���������������ص التخ�ص�ص الأف��ق��ي وال��ع��ام��ودي ,ويف قمته حمكمة ا�ستقالل الق�ضاء،
الق�ضاة وتو�سيع التمييز ,ومب��ا يف ذل��ك النيابة العامة ،مبا ي�ضمن وق������ان������ون ت�����ش��ك��ي��ل
نطاقه.
ت�سريع الإجناز ,وجناعة الإجراءات والأحكام.
املحاكم النظامية.

.1جمل�س ال����وزراء ،الربع الثالث
وجم��ل�����س الأم����ة2017 ،
وامل���������ج���������ل�������������������س
الق�ضائي.

.2م�����راع�����اة م����ا ���س��ب��ق .2امل����������ج����������ل���������������������س
م���ن قِ���ب���ل امل��ج��ل�����س الق�ضائي.
الق�ضائي.

ث��ان��ي��اً :الإب��ق��اء على املحاكم املتخ�ص�صة ,وتق�سيم ات�����خ�����اذ الإج�����������راءات املجل�س الق�ضائي .الربع الثاين
2017
تخ�ص�صات الق�ضاة يف املحاكم الأخرى �إلى ق�سمني والقرارات الالزمة.
رئي�سيني :جزائي وم��دين ,وي��ن��درج حتت كل ق�سم
منهما تخ�ص�صات م��ت��ع��ددة ,وذل���ك يف ���ض��وء تعدد
العلوم القانونية واملنازعات.
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الإطار
الزمني
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ثالثاً :تطبيق برنامج تخ�ص�ص الق�ضاة �ضمن كل ات�����خ�����اذ الإج�����������راءات املجل�س الق�ضائي .الربع الثاين
2017
ق�سم من الق�سمني الرئي�سيني على �أ�سا�س مراحل والقرارات الالزمة.
متتالية ,بحيث ي��ك��ون التخ�ص�ص ب��ن��اء ع��ل��ى ع��دد
الدعاوى املنظورة كخطوة �أولى ,مع �إمكانية �إ�سناد
�أك�ثر من تخ�ص�ص للقا�ضي �ضمن الق�سم الواحد
�إذا ما اقت�ضت ال�ضرورة ذلك ,مراعا ًة لعدالة توزيع
العبء الق�ضائي .وباملوازاة ،اال�ستفادة من الإح�صاء
تخ�ص�ص
الق�ضائي داخل الق�سم الواحد يف برنامج ّ
الق�ضاة.

راب���ع���اً :زي����ادة ع���دد ال��ق�����ض��اة املتخ�ص�صني ل��غ��اي��ات .1ا�����������س����������ت����������ح����������داث .1امل����������ج����������ل���������������������س الربع الثاين
حتقيق مقت�ضيات ذلك التخ�ص�ص.
���ش��واغ��ر يف ج���دول الق�ضائي ،ووزارة 2017
ال������ت�������������ش������ك������ي���ل��ات ال����ع����دل ،ووزارة
الق�ضائية.
املالية.
.2ت������ع������ي���ي��ن ال�������ع�������دد .2امل����������ج����������ل���������������������س
الالزم من الق�ضاة الق�ضائي.
املتخ�ص�صني.
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اجلهة املكلّفة
بالتنفيذ

الإطار
الزمني
للتنفيذ

�أوالً :تي�سري �إجراءات الدعوى اجلزائية وحتديثها
 1تطوير وحتديث
�إج��������������������������������راءات
ال�������������ض������اب������ط������ة
ال����ع����دل����ي����ة ع��ل��ى
ن��������ح�������� ٍو ي����ك����ف����ل
��������س�������رع�������ت�������ه�������ا
وجناعتها.

 .1تَلقّي ال�ضابطة العدلية امل�ساعِ دة ال�شكاوى مبا�شر ًة
م��ن �أ�صحابها وع���د ُم امتناعها ع��ن ذل��ك واكتفا�ؤها
بتوجيههم �إلى النيابة العامة.
 .2ا�ستحداث ملفّ منظّ م لدى ال�ضابطة العدلية يدعى
«م��ل��ف البحث الأويل» ,وف��ق��اً ل��ن��م��وذج م�� َع�� ّد م�سبقاً,
يت�ضمن م�����ش��ت��مَ�لات �أ���س��ا���س��ي��ة ي��ت��ع�ين ت��واف��ره��ا فيه
جلميع �أنواع اجلرائم.

 .3طباعة وحو�سبة التحقيقات ال�شرطية مب��ا يف ذلك
�أ�سماء منظميها ,والتي يتعني �أن َترِد كاملة ,مع بيان
ال��رت��ب��ة وال��رق��م الع�سكري ,وم��ك��ان ال��ع��م��ل؛ ت�سهي ًال
لدعوتهم.
 .4توحيد �أ�شكال وبيانات ال�ضبوط والتحقيقات الأولية
التي جتريها ال�شرطة ،مع �إمكانية ا�ستخدام الو�سائل
التكنولوجية يف ت�سجيل تلك التحقيقات م�سموع ًة
ومرئية يف بع�ض اجلرائم املهمة.
 .5ا��س�ت�خ��دام ال��رب��ط الإل� �ك�ت�روين يف ت��ودي��ع ال�ضبوط
والتحقيقات ال�شرطية ,والتقارير املخربية وجميع
املعامالت الق�ضائية ,وتو�سيع نطاق الربط الإلكرتوين
لي�شمل جميع مديريات الأمن العام ,ومنها :الإقامة
واحل���دود ,وال�شرطة ال��دول��ي��ة ,واملعلومات اجلنائية,
واملخترب اجلنائي ,والأمن الوقائي.

�	.1إ������ص�����دار ال��ت��ع��م��ي��م
ال��ل��ازم م���ن م��دي��ر
الأمن العام.
.2ت�����ش��ك��ي��ل جل��ن��ة من
ال��ق�����ض��اة وال��ن��ي��اب��ة
ال��ع��ام��ة وال�����ش��رط��ة
الق�ضائية القرتاح
من��اذج وم�شتمَالت
م�������ل�������ف ال�����ب�����ح�����ث
الأويل ،و�إ�����ص����دار
مدير الأم���ن العام
التعليمات الالزمة
الع�������ت�������م�������اد م���ل���ف
البحث الأوّيل.
( 3و :)5
ت��������ط��������وي��������ر ن������ظ������ام
حمو�سب للتحقيقات
ال�������ش���رط���ي���ة ورب���ط���ه
ب����ال����ن����ي����اب����ة ال���ع���ام���ة
واملحاكم.
.4و�������ض������ع ال�����ن�����م�����اذج
الالزمة لذلك من
قِبل اللجنة امل�شكّلة
�أعاله.

امل��ج��ل�����س الق�ضائي ،الربع الثاين
ووزي���������������ر ال������ع������دل2017 ،
وال���ن���ي���اب���ة ال���ع���ام���ة،
وم����دي����ري����ة الأم������ن
ال������ع������ام ،وال���ن���ي���اب���ة
العامة وفق احلال.
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 .6زي����ادة ت��دري��ب وت���أه��ي��ل �أع�����ض��اء ال�����ض��اب��ط��ة العدلية  .6و������ض�����ع ب���رن���ام���ج
ال�ستخدام الأ�ساليب احلديثة والعلمية يف التحقيقات ,ل���ت���دري���ب �أع�������ض���اء
ال�ضابطة العدلية
وكيفية �إجرائها.
ع����ل����ى ا�����س����ت����خ����دام
الأ�ساليب العلمية
يف التحقيقات.
 .7تَقيُّد موظفي ال�ضابطة العدلية ب�أن تكون حما�ضر
جمع اال�ستدالالت والإفادات عند �إحالتها �إلى النيابة
العامة �أو حمكمة ال�صلح ،م�ستوفاة بالتحقيق والأدلة ( 7و:)8
و�ضع برنامج تدريبي
كلما �أمكن ذلك.
 .8رف��ع م�ستوى الت�أهيل القانوين الأ�سا�سي وامل�ستمر لتحقيق ال��ه��دف�ين 7
لأع�ضاء ال�ضابطة العدلية امل�ساعِ دة يف كيفية �إجراء و.8
التحقيقات ,وت�لايف ال��ع�ثرات القانونية التي حتول
دون الو�صول �إلى ق�ضية جزائية ناجحة �أمام الق�ضاء,
باال�ستفادة من التجارب التي متت يف بع�ض الق�ضايا,
م��ع ال��ت���أك��ي��د ع��ل��ى ال��ت��وع��ي��ة يف جم���ال ث��ق��اف��ة حقوق
الإن�سان وحرياته.
 .9زيادة عدد مرتبات الأمن العام ,وحافالت نقل النزالء.9 ,ات����خ����اذ ال�����ق�����رارات
وات���خ���اذ م��ا ي��ل��زم م��ن �إج������راءات ل��ت���أم�ين �إح�����ض��اره��م ل�����زي�����ادة م���رك���ب���ات
للمحاكم يف الأوق��ات املخ�ص�صة لذلك ,ومبا يحفظ ن�������ق�������ل ال���������ن���������زالء
�أمن النزالء ,ويكفل حقوقهم وكرامتهم ,وي�ؤدي �إلى وو�سائط النقل.
الو�صول �إلى عدالة ناجزة.
 2ت���ع���دي���ل ق���واع���د
االخ����ت���������ص����ا�����ص
لتي�سري �إجراءات
ال�����������������دع�����������������وى
اجلزائية.
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.1التو�سّ ع يف حاالت نقل الدعوى من م َّد ٍع عام �إلى .1ت�����ع�����دي�����ل ق�����ان�����ون .1جم��ل�����س ال�����وزراء ،الربع الثالث
�آخر ومن حمكمة �إلى �أخرى لت�شمل ح�سن �سري �أ����ص���ول امل��ح��اك��م��ات وجم��ل�����س الأم�����ة2017 ،
ال��ع��دال��ة اجل��زائ��ي��ة ,و�إن���اط���ة االخ��ت�����ص��ا���ص بنقل اجلزائية.
وامل����������ج����������ل���������������������س
الدعوى �إلى حمكمة التمييز.
الق�ضائي.
.2م��ن��ح ال�����ص�لاح��ي��ة ل��ق��ا���ض��ي ال�����ص��ل��ح يف مت��دي��د
التوقيف �إذا ما توافرت مربراته و�شروطه ,ويف
فر�ض بدائل التوقيف و�إنهائها يف اجلرائم التي
يجوز فيها التوقيف والداخلة �ضمن اخت�صا�صه.

�	.2إ���������ص��������دار ق����ان����ون .2جم��ل�����س ال�����وزراء ،الربع الثالث
حماكم ال�صلح.
وجم��ل�����س الأم�����ة2017 ،
وامل����������ج����������ل���������������������س
الق�ضائي.
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�آلية التنفيذ

�	.3إ�سناد االخت�صا�ص ملحكمة ال�صلح يف النظر يف �	.3إ���������ص��������دار ق����ان����ون
جميع املخالفات واجلنح ,با�ستثناء ما اقتُطع من حم����اك����م ال�������ص���ل���ح،
اخت�صا�صها مبوجب �أيّ ن�ص خا�ص ,اقت�صاداً يف وت����ع����دي����ل ق����ان����ون
الإجراءات.
�أ����ص���ول امل��ح��اك��م��ات
اجلزائية.

اجلهة املكلّفة
بالتنفيذ

الإطار
الزمني
للتنفيذ

.3جم��ل�����س ال�����وزراء ،الربع الثالث
وجم��ل�����س الأم�����ة2017 ،
وامل����������ج����������ل���������������������س
الق�ضائي.

�	.4إل���غ���اء �إل��زام��ي��ة التحقيق االب��ت��دائ��ي يف اجل��ن��ح.4 ,ت�����ع�����دي�����ل ق�����ان�����ون .4جم��ل�����س ال�����وزراء ،الربع الثالث
بحيث ي�صبح القيام به �سلط ًة تقديرية للمدعي �أ����ص���ول امل��ح��اك��م��ات وجم��ل�����س الأم�����ة2017 ،
العام� ,إال �إذا ورد ّ
ن�ص خا�ص يوجب ذلك يف جنحة اجلزائية.
وامل����������ج����������ل���������������������س
معينة� ,أو بنا ًء على طلب من النائب العام.
الق�ضائي.
.5حت��دي��د و���س��ائ��ل ات�����ص��ال ق��ا���ض��ي ال�صلح ب��دع��وى
احلق العام على �سبيل احل�صر ,واعتماد الإحالة
م��ن قِ��ب��ل امل��دع��ي ال��ع��ام كو�سيلة وح��ي��دة الت�صال
حمكمة ال�صلح بدعوى احل��ق العام يف اجلرائم
ال��داخ��ل��ة يف اخت�صا�صها ,وال��ت��ي ت��زي��د العقوبة
املقررة لها عن �سنتني �سواء كانت مقرتنة بغرامة
�أم مل تكن ,وذل��ك ل�ضمان ممار�سة املدعي العام
�سلطته التقديرية يف �إج��راء التحقيق االبتدائي
�أو عدمه يف �ش�أن تلك اجلرائم.

�	.5إ���������ص��������دار ق����ان����ون .5جم��ل�����س ال�����وزراء ،الربع الثالث
حماكم ال�صلح.
وجم��ل�����س الأم�����ة2017 ،
وامل����������ج����������ل���������������������س
الق�ضائي.

.6ا�ستمرار حماكم البداية بالنظر يف اجلنح التي .6ت�����ع�����دي�����ل ق�����ان�����ون .6جم��ل�����س ال�����وزراء ،الربع الثالث
با�شرت نظرها ,وال��ت��ي �أ�صبحت م��ن اخت�صا�ص ا����ص���ول امل��ح��اك��م��ات وجم��ل�����س الأم�����ة2017 ،
ال ل�سرعة الف�صل فيها.
حماكم ال�صلح ,ت�سهي ً
اجلزائية.
وامل����������ج����������ل���������������������س
الق�ضائي.
.7م��ن��ح رئ��ي�����س ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة ���ص�لاح��ي��ة ان��ت��داب .7ت�����ع�����دي�����ل ق�����ان�����ون .7جم��ل�����س ال�����وزراء ،الربع الثالث
�أيّ م��� َّد ٍع ع��ام ليتولى التحقيق يف ق�ضية خ��ارج ا����ص���ول امل��ح��اك��م��ات وجم��ل�����س الأم�����ة2017 ،
اخت�صا�صه ،لأهميتها �أو لظروف خا�صة بها.
اجلزائية.
وامل����������ج����������ل���������������������س
الق�ضائي.
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 3ت���و����س���ي���ع ن���ط���اق
اخ������ت�������������ص������ا�������ص
ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة
وامل��������ح��������اك��������م يف
�إن����ه����اء ال���دع���وى
اجلزائية.
.2تر�شيد دور �أع�����ض��اء ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة يف االت��ه��ام .2و�������ض������ع ب����رن����ام����ج .2املجل�س الق�ضائي ،الربع الثالث
وت�سمية البينات.
ل���ت���دري���ب �أع�������ض���اء وال��ن��ي��اب��ة العامة2017 ،
ال����ن����ي����اب����ة ال���ع���ام���ة واملعهد الق�ضائي.
وب����ح���������س����ب ان��������واع
اجل��رائ��م ل�صياغة
ق����������������رارات ال����ظ����ن
ول������وائ������ح االت����ه����ام
وت���ر����ش���ي���د ت�����س��م��ي��ة
البينات مبا ي�ضمن
حت���ق���ي���ق ال���ع���دال���ة
و���س��رع��ة ال�����س�ير يف
دعوى احلق العام.
�	.1إع��ط��اء امل��دع��ي ال��ع��ام احل��ق يف وزن البينة بن�ص .1ت�����ع�����دي�����ل ق�����ان�����ون .1جم��ل�����س ال�����وزراء ،الربع الثالث
�صريح.
�أ����ص���ول امل��ح��اك��م��ات وجم��ل�����س الأم�����ة2017 ،
اجلزائية.
وامل����������ج����������ل���������������������س
الق�ضائي.

ّ
.3منح امل��دّع�ين العامني وال��ن��واب العامّ ني،
وبن�ص .3ت�����ع�����دي�����ل ق�����ان�����ون .3جمل�س الوزراء ،الربع الثالث
�صريح� ,صالحية �إ�صدار قرار بحفظ الأوراق يف �أ����ص���ول امل��ح��اك��م��ات وجم����ل���������س الأم���������ة2017 ،
احلاالت التي ت�ستدعي ذلك.
اجلزائية.
وامل����������ج����������ل���������������������س
الق�ضائي.
.4ال��ت��و���سّ ��ع يف ن��ط��اق ال��ع��دال��ة الت�صاحلية املُنْهية  .4ت����ع����دي����ل ق����ان����ون .4جم��ل�����س ال�����وزراء ،الربع الثالث
لدعوى احلق العام يف بع�ض اجلرائم اجلنحوية .العقوبات ،وقانون وجم��ل�����س الأم�����ة2017 ،
�أ����ص���ول امل��ح��اك��م��ات وامل����������ج����������ل���������������������س
اجلزائية.
الق�ضائي.
 4تر�شيد التوقيف .1ال���ن ُّ
�������ص ع���ل���ى ال���ت���وق���ي���ف االح���ت���ي���اط���ي ك��ت��دب�ير تعديل ق��ان��ون �أ�صول جم���ل�������س ال�����������وزراء ،الربع الثالث
االح������ت������ي������اط������ي ا�ستثنائي.
املحاكمات اجلزائية .وجم����ل���������س الأم���������ة2017 ،
واحل ّد منه.
الن�ص على امل�ب�ررات التي قد تقت�ضي التوقيفَ
ُّ .2
واملجل�س الق�ضائي.
االحتياطي ح�صراً.
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.3تقلي�ص مدة التوقيف االحتياطي يف اجلنح التي
يجوز التوقيف عليها.
.4ت�ضييق ن��ط��اق اجل��رائ��م ال�صلحية ال��ت��ي يجوز
التوقيف فيها ,والتي تقل العقوب ُة املقررة لها عن
�سنتني.
.5و�ضع �سقف زمني �أعلى للتوقيف االحتياطي يف
مرحلة التحقيق للجنايات واجل��ن��ح ,للح ّد من
الآثار ال�سلبية للتوقيف.
.6و�ضع �سقف زمني �أعلى ملجموع ُمدَد التوقيف يف
مرحلتَي التحقيق واملحاكمة معاً.
.7توفري بدائل للتوقيف االحتياطي حت ّد من �آثاره
ال�سلبية يف اجلنح فيما خال حالة التكرار.
.8ت����وف��ي�ر ����ض���م���ان���ة ال���ط���ع���ن يف ق�������رار ال��ت��وق��ي��ف
االحتياطي وبدائله امل�ستحدَثة.
 5و�����ض����ع الآل����ي����ات
املنا�سبة لإخ�ضاع
التقارير الطبية
ل���ل���رق���اب���ة وح���� ّل
الإ������ش�����ك�����ال�����ي�����ات
النا�شئة عنها.

.1ت��و���س��ي��ع ن��ط��اق رق��اب��ة ال��ق�����ض��اء وال��ن��ي��اب��ة العامة
على التقارير الطبية لت�شمل التثبت من �صحة
التقارير الأولية ,دون احلاجة �إلى انتظار ح�ضور
ال�شخ�ص املعنيّ بذلك التقرير و�إع��ادة معاينته,
وذلك التخاذ القرار املنا�سب ب�ش�أن بع�ض التدابري
التي قد يتطلبها التحقيق يف �ضوء ذلك ,وعلى � اّأل
يخ ّل ذلك ب�إجراء ما يلزم حني ح�ضوره.
.2تغليظ العقاب على حالة تعمُّ د �إ���ص��دار تقارير .2ت�����ع�����دي�����ل ق�����ان�����ون .2جم��ل�����س ال�����وزراء ،الربع الثالث
طبية خمالفة للحقيقة.
العقوبات.
وجم��ل�����س الأم�����ة2017 ،
وامل����������ج����������ل���������������������س
الق�ضائي.
.3توعية الأط��ب��اء العاملني ب�أهمية ت��وخّ ��ي الدقة .3ع����ق����ـ����ـ����ـ����د دورات .3املجل�س الق�ضائي ،فوراً
ال��واج��ب��ة يف ت��ل��ك ال��ت��ق��اري��ر ,و�إي�����راد التفا�صيل ال��ت��وع��ي��ة ال�لازم��ة ووزارة ال�����ص��ح��ة،
املتعلقة باحلالة الطبية لل�شخ�ص حم ّل الفح�ص للأطباء بالأحكام ووزارة ال����ع����دل،
الطبي مع بيان الر�أي الطبي بكل و�ضوح.
ال��ن��اجت��ة ع���ن ه��ذه ونقابة الأطباء.
التقارير ومعايري
���س��وء ا�ستخدامها,
وامل�س�ؤولية املرتتبة
على ذلك.
.1ت�����ع�����دي�����ل ق�����ان�����ون .1جم��ل�����س ال�����وزراء ،الربع الثالث
�أ����ص���ول امل��ح��اك��م��ات وجم��ل�����س الأم�����ة2017 ،
اجلزائية.
وامل����������ج����������ل���������������������س
الق�ضائي.
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.4و�ضع �شكل موحَّ د للتقارير الطبية ,بحيث تكون
مطبوعة باللغة العربية ,و�أن ي�ضمن ذلك ال�شك ُل
امل��وحَّ ��د م�شتمَالتٍ �أ�سا�سي ًة يتعينّ �أن يت�ضمنها
التقرير ,ومنها :تف�صيل احلالة الطبية لل�شخ�ص
حم ّل الفح�ص ,وادع��اءات��ه ,وال��ر�أي الطبي ملنظم
التقرير ب�شكل وا�ضح وجليّ  ,والأ�س�س التي ي�ستند
�إليها منظم التقرير يف الو�صول �إلى ذلك الر�أي,
وذل��ك باال�ستقالل عن ادع���اءات ال�شخ�ص حم ّل
الفح�ص الطبي.

�.4أ .ت�شكيل جلنة من
املجل�س الق�ضائي
ووزارة ال��ع��ـ��ـ��ـ��ـ��دل
ووزارة ال�����ص��ح��ـ��ـ��ـ��ة
ون����ق����اب����ة الأط����ب����اء
الق���ت��راح ال��ن��م��اذج
الالزمة لذلك.
ب�.إ���ص��دار التعليمات
ال�لازم��ة من وزارة
ال�صحة.
�.5إ�����ص����دار تعليمات
مل���ع���اي�ي�ر ال��ت��ق��اري��ر
ال���ط���ب���ي���ة ،و�إي����ج����اد
�آل��������ي��������ة ل���ل���إب���ل��اغ
ع���ن امل��خ��ال��ف��ات �إن
وُجدت.
 .6الربط الإلكرتوين
بني الطب ال�شرعي
وامل���ح���اك���م ودوائ�����ر
ال���ن���ي���اب���ة ال���ع���ام���ة،
وت���ط���وي���ر ب��رن��ام��ج
م�����ي�����زان ل��ت��ح��ق��ي��ق
ذلك.

.4املجل�س الق�ضائي،
ووزارة ال�����ص��ح��ة،
ووزارة ال����ع����دل،
ون���ق���اب���ة االط���ب���اء
وفق احلال.

فوراً

.5املجل�س الق�ضائي،
ووزارة ال����ع����دل،
ووزارة ال�����ص��ح��ة
وفق احلال.

فوراً

.1ا���س��ت��خ��دام ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا احل��دي��ث��ة يف حماكمة
النزيل عن بعد دون �إح�ضاره ,حل�� ّل الإ�شكاليات
النا�شئة عن نقل النزالء للمحاكم وما ي�ؤدي �إليه
من بطء يف الإج���راءات ,وو�ضع الآليات الالزمة
لتنفيذ ذلك.

.1ت�����ع�����دي�����ل ق�����ان�����ون
�أ����ص���ول امل��ح��اك��م��ات
اجلزائية ,و�إ�صدار
ال�����ن�����ظ�����ام ال����ل���ازم
ا�ستناداً �إل��ى قانون
�أ����ص���ول امل��ح��اك��م��ات
اجل��زائ��ي��ة ,وت���أم�ين
الربط الإلكرتوين
ب�������ي�������ن م����������راك����������ز
الإ�صالح واملحاكم.

.5تفعيل دور كلٍّ من وزارة ال�صحة ونقابة الأطباء
يف الرقابة على التقارير الطبية ,وتفعيل امل�ساءلة
الت�أديبية عن املخالفات املتعلّقة بتلك التقارير,
وو�ضع الآلية الالزمة للإبالغ عن تلك املخالفات،
�إن وُجدت.
�	.6إي����ج����اد رب����ط �إل����ك��ت�روين ب�ي�ن ال���ط���ب ال�����ش��رع��ي
وال��ق�����ض��اء ,ل�����ض��م��ان و����ص���ول ال��ت��ق��اري��ر الطبية
الق�ضائية للنيابة العامة وللمحاكم �إلكرتونياً؛
ل�سرعة الوقوف على احلالة ال�صحية للم�صاب.

 6ت������������وظ������������ي������������ف
ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا
احل��������دي��������ث��������ة يف
تي�سري �إج��راءات
ال�����������������دع�����������������وى
اجلزائية.
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.6املجل�س الق�ضائي ،الربع الثالث
ووزارة ال����ع����دل2017 ،
ووزارة ال�صحة.

.1جم��ل�����س ال�����وزراء ،الربع الثالث
وجم��ل�����س الأم�����ة2017 ،
وامل����������ج����������ل���������������������س
ال�������ق���������������ض�������ائ�������ي،
وم��دي��ري��ة الأم���ن
العام وفق احلال.

الربامج التنفيذية

التو�صية

الإجراء

تو�صيات لتحديث وتطوير العدالة اجلزائية وتنفيذ الأحكام

�آلية التنفيذ

.2ا�ستخدام الربط الإلكرتوين والتو�سُّ ع يف القائم .2الربط الإلكرتوين
م��ن��ه م���ع اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة (ال�������ش���رط���ة ،وال���ط���بٍّ م��������������ع اجل���������ه���������ات
ال�شرعي ,ودائ���رة الأح����وال املدنية واجل����وازات ..املذكورة.
�إلخ)؛ وذلك لت�سريع الإجراءات.
�.3سماع ال�شهود واخل�براء بالو�سائل التكنولوجية .3ت�����ع�����دي�����ل ق�����ان�����ون
احل��دي��ث��ة وتنفيذ الإن���اب���ات الق�ضائية ع��ن بعد� ,أ����ص���ول امل��ح��اك��م��ات
تي�سرياً للإجراءات.
اجلزائية.
.4اال�ستمرار يف ا�ستيفاء الغرامات والر�سوم املحكوم
بها م��ن قِ��ب��ل امل��ح��اك��م با�ستخدام و���س��ائ��ل الدفع
الإلكرتونية �أو النقدية ،و�إناطة ا�ستيفائها ل�صالح
ال��دول��ة ب��ع��دد م��ن اجل��ه��ات ،وت�سهيل الإج����راءات
الالزمة لتحقيق ذلك.
 7ت��������ق��������ل��������ي�����������������ص
ت������أث��ي��ر ت���ق���دمي
االدع�������اء ب��احل��ق
ال�شخ�صي على
�سرعة �إج���راءات
ال�����������������دع�����������������وى
اجلزائية.

اجلهة املكلّفة
بالتنفيذ

.2املجل�س الق�ضائي ،الربع الثالث
ووزارة ال����ع����دل2017 ،
وم��دي��ري��ة االم���ن
ال����ع����ام ،واجل���ه���ات
املعنية.
.3جم��ل�����س ال�����وزراء ،الربع الثالث
وجم��ل�����س الأم�����ة2017 ،
وامل����������ج����������ل���������������������س
الق�ضائي.

.4ت��و���س��ي��ع ال��ت��ج��رب��ة .4وزارة العدل.
ال���ق���ائ���م���ة ح���ال���ي���اً،
وت���ع���م���ي���م���ه���ا ع��ل��ى
ج�����م�����ي�����ع امل�����ن�����اف�����ذ
احل����������ك����������وم����������ي����������ة
واملطارات.

.1عدم �إجازة تقدمي االدعاء باحلق ال�شخ�صي �أمام .1ت�����ع�����دي�����ل ق�����ان�����ون
حمكمة اجل��ن��اي��ات ال��ك�برى ,و�أن ت��ق��ام ال��دع��وى حم��ك��م��ة اجل��ن��اي��ات
املدنية النا�شئة عن اجلرائم التي تنظر بها هذه الكربى.
املحكمة �أمام املحكمة املدنية املخت�صة.
.2ت�ضييق حاالت نقل االدعاء باحلق ال�شخ�صي �إلى .2ت�����ع�����دي�����ل ق�����ان�����ون
املحكمة اجلزائية يف ح��ال تولّت النيابة العامة �أ����ص���ول امل��ح��اك��م��ات
حتريك الدعوى اجلزائية ,بح�صرها يف املرحلة اجلزائية.
ال�سابقة على االنتهاء من تقدمي بينات النيابة
العامة �أمام املحكمة.

الإطار
الزمني
للتنفيذ

الربع الثاين
2017

.1جم��ل�����س ال�����وزراء ،الربع الثالث
وجم��ل�����س الأم�����ة2017 ،
وامل����������ج����������ل���������������������س
الق�ضائي.
.2جم��ل�����س ال�����وزراء ،الربع الثالث
وجم��ل�����س الأم�����ة2017 ،
وامل����������ج����������ل���������������������س
الق�ضائي.

 8ت����������ي���������������������س�����ي����ر .1الإجازة لل�شاهد الذي ال ي�ستطيع الكالم �أن يديل تعديل ق��ان��ون �أ�صول جم���ل�������س ال�����������وزراء ،الربع الثالث
الإج�������������������������راءات ب�شهادته كتاب ًة يف مرحلة التحقيق االبتدائي .املحاكمات اجلزائية .وجم����ل���������س الأم���������ة2017 ،
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب�سماع .2معاجلة الق�صور الت�شريعي النا�شئ ع��ن غياب
واملجل�س الق�ضائي.
ال�شهود.
�����ص ق��ان��وين ي��ن��ظ��م الأح���ك���ام امل��ت��ع��ل��ق��ة بامتناع
ن ّ
ال�شاهد عن الإدالء ب�أقواله �أم��ام املدعي العام؛
لتاليف عرقلة �سري العدالة.
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الإطار
الزمني
للتنفيذ

�	.3إج���ازة ت�لاوة �شهادة ال�شاهد امل�ستمَع �إليها �أم��ام
املدعي العام من ِقبَل املحكمة ،يف ح��ال موافقة
امل�شتكى عليه �أو وكيله ,دون ا�ستدعاء ال�شاهد �أمام
املحكمة.
.4الإف����ادة م��ن الو�سائل التكنولوجية احل��دي��ث��ة يف
�سماع ال�شهود ،وخا�صة من فئة الأحداث ،عن بعد.
.5فر�ض الغرامات الرادعة على ال�شاهد الذي ميتنع
عن احل�ضور لأداء ال�شهادة ,دون مربر م�شروع.
 9و���ض��ع �إج������راءات
خا�صة للدعوى
�أم������������ام حم���اك���م
اجل���ن���اي���ات ت��ب��ع��اً
لأه���م���ي���ة ب��ع�����ض
الدعاوى.

�	.1إع��ط��اء حماكم اجل��ن��اي��ات احل��قّ يف عقد جل�سات تعديل ق��ان��ون �أ�صول جم���ل�������س ال�����������وزراء ،الربع الثالث
متتالية وب���آج��ال ق�صرية ,مع �إمكانية انعقادها املحاكمات اجلزائية .وجم����ل���������س الأم���������ة2017 ،
واملجل�س الق�ضائي.
خارج �أوقات الدوام الر�سمي تبعاً لأهمية الدعوى
اجل��ن��ائ��ي��ة� ,أو يف ح���ال ك���ون امل��ت��ه��م م��وق��وف��اً ,وم��ا
يقت�ضيه الأمر من �سرعة الف�صل فيها.
.2م��ن��ح امل��ح��ك��م��ة ���ص�لاح��ي��ة ا���س��ت��ب��دال حم�����ا ٍم �آخ���ر
مبحامي املتهم يف حال غيابه دون عذر عن ح�ضور
جل�سة املحاكمة يف الدعاوى التي يَ�شرتط القانون
فيها ح�ضور حم���ا ٍم م��ع امل��ت��ه��م؛ ل�ضمان ت�سريع
الإجراءات وعدم تعطيل �سري الدعوى اجلزائية.

� 10إع������������ادة ت��ن��ظ��ي��م
بع�ض الإجراءات
امل��������ت��������ع��������ل��������ق��������ة
ب������ال�������������ش������ك������وى
واالدع����اء باحلق
ال�����������ش�����خ�����������ص�����ي
وتقدمي البينات.

و�ضع ال�شروط والإج��راءات التي يتعني توافرها يف
الئحة ال�شكوى �أو االدعاء باحلق ال�شخ�صي ,وح�صر
ال��ب��ي��ن��ات وت��ق��دمي��ه��ا خ�ل�ال �آج����ال م��ع��ي��ن��ة ,وتقرير
اجلزاء على خمالفة تلك ال�شروط والأ�شكال ،وذلك
للح ّد من فر�ص املماطلة والت�سويف.

 11حتديث وتطوير .1ت��وح��ي��د م���رج���ع ال��ط��ع��ن يف الأح����ك����ام اجل��زائ��ي��ة
�إج��راءات الطعن ال�صادرة عن حماكم ال�صلح ,ب���أن تكون حمكمة
يف ا ألح����������ك����������ام ال��ب��داي��ة ب�صفتها اال�ستئنافية �صاحب َة ال��والي��ة
اجلزائية.
العامة يف النظر يف جميع الطعون �ضد الأحكام
والقرارات اجلزائية ال�صادرة عن حماكم ال�صلح؛
�لا ع��ل��ى املتقا�ضني
ت��وح��ي��داً ل�لاج��ت��ه��اد وت�����س��ه��ي ً
ول�سرعة الو�صول �إلى عدالة ناجزة.
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تعديل ق��ان��ون �أ�صول جم���ل�������س ال�����������وزراء ،الربع الثالث
املحاكمات اجلزائية ،وجم����ل���������س الأم���������ة2017 ،
و�إ�����������ص����������دار ق�����ان�����ون واملجل�س الق�ضائي.
حماكم ال�صلح.

.1ت�����ع�����دي�����ل ق�����ان�����ون
�أ����ص���ول امل��ح��اك��م��ات
اجلزائية ,و�إ�صدار
ق�������ان�������ون حم����اك����م
ال�صلح.

.1جم��ل�����س ال�����وزراء ،الربع الثالث
وجم��ل�����س الأم�����ة2017 ،
وامل����������ج����������ل���������������������س
الق�ضائي.

الربامج التنفيذية

التو�صية

الإجراء

تو�صيات لتحديث وتطوير العدالة اجلزائية وتنفيذ الأحكام

�آلية التنفيذ

اجلهة املكلّفة
بالتنفيذ

الإطار
الزمني
للتنفيذ

�	.2إ���ص��دار حمكمة اال�ستئناف ق��را َره��ا املقت�ضى يف .2ت�����ع�����دي�����ل �أ�������ص������ول .2جم��ل�����س ال�����وزراء ،الربع الثالث
املو�ضوع يف ق�ضايا اجلنايات واجلنح يف حال قبول امل����������ح����������اك����������م����������ات وجم��ل�����س الأم�����ة2017 ،
اال�ستئناف �شكالً ,دون �إعادتها ملحكمة الدرجة اجلزائية.
وامل����������ج����������ل���������������������س
الأولى.
الق�ضائي.
.3و���ض��ع ال�����ض��واب��ط ال��ت��ي ت�ضمن ج�� ّدي��ة الطعون �	.3إ���������ص��������دار ق����ان����ون .3جم��ل�����س ال�����وزراء ،الربع الثالث
�ضد ال��ق��رارات اجل��زائ��ي��ة التي تُ�صدرها حماكم حماكم ال�صلح.
وجم��ل�����س الأم�����ة2017 ،
ال�صلح من خالل وجوب االعرتا�ض على الأحكام
وامل����������ج����������ل���������������������س
الغيابية والأح���ك���ام ال�����ص��ادرة مب��ث��اب��ة ال��وج��اه��ي
الق�ضائي.
�أمام املحكمة التي �أ�صدرت احلكم وعلى �أن تقدَّم
جمي ُع البينات الالزمة يف �أول جل�سة تلي اجلل�سة
املخ�ص�صة للنظر يف االعرتا�ض.
.4و�ضع ال�ضوابط التي ت�ضمن جدّية الطعون �ضد .4ت�����ع�����دي�����ل ق�����ان�����ون .4جم��ل�����س ال�����وزراء ،الربع الثالث
القرارات اجلزائية التي تُ�صدرها حماكم الدرجة �أ����ص���ول امل��ح��اك��م��ات وجم��ل�����س الأم�����ة2017 ،
الأول���ى ,كما هي احل��ال يف وج��وب تقدمي املعذرة اجلزائية.
وامل����������ج����������ل���������������������س
امل�شروعة للغياب ,وقائمة بالبينات م��ع الئحة
الق�ضائي.
الطعن.
�	.5إل�����زام حم��ك��م��ة ال��ب��داي��ة ب�صفتها اال���س��ت��ئ��ن��اف��ي��ة �	.5إ���������ص��������دار ق����ان����ون .5جم��ل�����س ال�����وزراء ،الربع الثالث
بالف�صل يف الطعون اال�ستئنافية املقدَّمة �إليها حماكم ال�صلح.
وجم��ل�����س الأم�����ة2017 ،
���ض��د الأح���ك���ام ال�����ص��ل��ح��ي��ة اجل��زائ��ي��ة دون �إع����ادة
وامل����������ج����������ل���������������������س
الدعوى �إل��ى حمكمة ال�صلح ,وذل��ك اقت�صاداً يف
الق�ضائي.
الإجراءات ,ولغايات �سرعة البتّ يف الدعوى.
.6تر�شيد طعون النيابة العامة ,بحيث تن�صبّ على �	.6إ���ص��دار التعليمات .6امل�����������ج�����������ل�����������������������س فوراً
الأحكام التي هي بحاجة للمراجعة من حمكمة ال������ل������ازم�������������ة ع����ن الق�ضائي.
�أعلى ,مع �إعطاء النيابة العامة �سلطة تقديرية املجل�س الق�ضائي
�إزاء ذلك ,دون اللجوء �إلى الطعون التلقائية يف ل�تر���ش��ي��د ال��ط��ع��ون
حاالت الرباءة وعدم امل�س�ؤولية.
م����ن قِ���ب���ل ال��ن��ي��اب��ة
العامة.
.7اتخاذ الإج��راءات الالزمة لت�سريع �إر�سال امللفات .7ات���خ���اذ الإج������راءات .7ر�ؤ�ساء املحاكم.
فوراً
�إلى النيابة العامة بعد الف�صل فيها لغايات اطالع ال�ل�ازم���ة م���ن قِ��ب��ل
النيابة وتقدير موقفها من الطعن.
ر�ؤ�ساء املحاكم.
.8اع��ت��ب��ار تبليغ وك��ي��ل املتهم يف الأح��ك��ام الغيابية .8ت�����ع�����دي�����ل ق�����ان�����ون .8جم��ل�����س ال�����وزراء ،الربع الثالث
تبليغاً منتجاً لآث���اره القانونية� ,إذا م��ا توافرت �أ����ص���ول امل��ح��اك��م��ات وجم��ل�����س الأم�����ة2017 ،
�شروط �صحته.
ُ
للتبليغ
اجلزائية.
وامل����������ج����������ل���������������������س
الق�ضائي.

117

تقرير اللجنة امللكية لتطوير اجلهاز الق�ضائي وتعزيز �سيادة القانون

التو�صية

الإجراء
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�	.9إ�ضافة حالة كون احلكم قد بُني على م�ستندات  .9تعديل قانون �أ�صول
م����زورة �إل����ى �أ���س��ب��اب �إع�����ادة امل��ح��اك��م��ة يف دع���اوى املحاكمات اجلزائية.
اجلنايات واجلنح.
 .10ترتيب الآث���ار القانونية نف�سها على النق�ض .10ت������ع������دي������ل ق����ان����ون
ب���أم��رٍ خطّ ي ���س��واء قُ���دِّم م��ن قِبل وزي��ر ال��ع��دل �أو �أ�����ص����ول امل��ح��اك��م��ات
رئي�س النيابة العامة.
اجلزائية.

اجلهة املكلّفة
بالتنفيذ

الإطار
الزمني
للتنفيذ

 .9جم��ل�����س ال��������وزراء ،الربع الثالث
وجم���ل�������س الأم�������ة2017 ،
واملجل�س الق�ضائي.
.10جم��ل�����س ال�����وزراء ،الربع الثالث
وجم���ل�������س الأم�������ة2017 ,
واملجل�س الق�ضائي.

ثانياً :تفعيل مبد�أ تخ�ص�ص الق�ضاة يف امل�سائل اجلزائية
 1ال����ت����و�����س����ع ف��ـ��ـ��ـ��ي ت��خ�����ص��ي�����ص غ����رف ل��ك�� ّل ن����وع م���ن �أن������واع ال���دع���اوى ات������خ������اذ ال�������ق�������رارات املجل�س الق�ضائي .الربع الثاين
2017
والتدابري الالزمة.
�إن���ـ���ـ���ـ�������ش���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���اء اجلزائية.
غ������رف ج���زائ���ي���ة
م��ت��خ�����ص�����ص��ة يف
ك���������ل ن�����������وع م���ن
�أن�����واع ال��دع��اوى
اجل���زائ���ي���ة ,بعد
�أن ت���������ش����عّ����ب����ت
العلوم اجلنائية
وظ��ه��رت ج��رائ��م
م���������س����ت����ح����دث����ة,
و�أن ي��ك��ون ذل��ك
ال����ت����خ���������ص���������ص
ع�������ام�������ودي�������اً م���ا
�أمكن.
 2ت��ف��ع��ي��ل ال���غ���رف ت�أهيل وتدريب العدد املطلوب من الق�ضاة لتحقيق ات������خ������اذ ال�������ق�������رارات امل��ج��ل�����س الق�ضائي ،الربع الثاين
2017
والتدابري الالزمة .واملعهد الق�ضائي.
اجل�����������زائ�����������ي�����������ة ذلك.
امل���ت���خ�������ص�������ص���ة،
وع���������ل���������ى وج�������ه
التحديد للنظر
يف ال����ق���������ض����اي����ا
امل��������ت��������ع��������ل��������ق��������ة
ب����������اجل����������رائ����������م
االق����ت���������ص����ادي����ة,
و�أخ������رى للنظر
يف ج����������رائ����������م
امل�������ط�������ب�������وع�������ات
وال����������ن���������������������ش����������ر
واجل��������������رائ��������������م
الإلكرتونية.
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 3منح ال�صالحية �إيجاد البيئة الت�شريعية الالزمة لتحقيق ذلك.
اجل���������������وازي���������������ة
ل�����ل�����م�����ح�����ك�����م�����ة
ب��وق��ف ال��دع��وى
اجل�����زائ�����ي�����ة �إذا
م�������ا اع��ت�ر�����ض����ت
ط���������ري���������قَ���������ه���������ا
�������ض امل�����س��ائ��ل
ب���ع ُ
ال���ع���ار����ض���ة ال��ت��ي
ي��ت��وق��ف الف�ص ُل
يف ال��������دع��������وى
اجلزائية عليها,
وذل������ك حت��ق��ي��ق��اً
ملبد�أ التخ�ص�ص,
و����ض���م���ان���اً ل��ع��دم
تعار�ض الأحكام.

تو�صيات لتحديث وتطوير العدالة اجلزائية وتنفيذ الأحكام

�آلية التنفيذ

اجلهة املكلّفة
بالتنفيذ

الإطار
الزمني
للتنفيذ

تعديل ق��ان��ون �أ�صول جم���ل�������س ال�����������وزراء ،الربع الثالث
املحاكمات اجلزائية .وجم����ل���������س الأم���������ة2017 ،
واملجل�س الق�ضائي.

ثالثاً :حتديث وتطوير النيابة العامة والأجهزة امل�ساندة لها وتفعيل دورها.
 1حت���ق���ي���ق م���زي���د
م��ن اال���س��ت��ق�لال
ل��ل��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة
مع الإبقاء عليها
ك�شعبة من �شعب
الق�ضاء

�	.1إع���ادة النظر يف ممار�سة �أ�شخا�ص لي�سوا ق�ضا ًة .1ت����ع����دي����ل ق�����ان�����ونيَ .1جم��ل�����س ال�����وزراء ،الربع الثالث
لوظائف النيابة العامة و�إعطائهم �صالحيات اجلمارك و�ضريبة وجمل�س االمة.
2017
ق�ضائية ,كما هو ال�ش�أن يف قانون �ضريبة الدخل الدخل.
وق��ان��ون اجل��م��ارك ,حتقيقاً ملقت�ضيات ا�ستقالل
الق�ضاء.
.2ف�صل وظائف �أع�ضاء النيابة العامة عن الوظائف .2ات����خ����اذ ال�����ق�����رارات .2امل�����������ج�����������ل�����������������������س فوراً
الق�ضائية ما �أمكن ,من خالل مراعاة ا�ستمرار وال�������������ت�������������داب������ي������ر الق�ضائي.
بقائهم يف وظائف النيابة العامة امل��د َة املنا�سب َة الالزمة.
قبل نقلهم �إلى وظائف ق�ضائية �أخ��رى ,على � اّأل
ي��خ�� ّل ذل��ك ب��وج��وب م��راع��اة مقت�ضيات ال���دوران
الوظيفي ،ودوام �سري مرفق الق�ضاء.
.3دع��م اال�ستقالل املهني لأع�ضاء النيابة العامة .3ت�����ع�����دي�����ل ق�����ان�����ون .3جم��ل�����س ال�����وزراء ،الربع الثالث
عند مبا�شرتهم وظائفهم� ,سواء جت��اه ال�سلطة �أ����ص���ول امل��ح��اك��م��ات وجم��ل�����س الأم�����ة2017 ،
التنفيذية �أو املحاكم �أو ر�ؤ�سائهم.
اجل���زائ���ي���ة ل��ل�� َّن ّ
�����ص وامل����������ج����������ل���������������������س
على ذلك.
الق�ضائي.
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 2رف�������������ع ك�������ف�������اءة � .1ضرورة �أن يتم التفتي�ش على �أعمال النيابة العامة  .1ت�������ع�������دي�������ل ن������ظ������ام  .1جم��ل�����س ال�������وزراء ،الربع الثاين
�أع�����ض��اء النيابة م���ن قِ���ب���ل م��ف��ت�����ش�ين ذوي ت��خ�����ص�����ص يف ال��ق�����ض��اي��ا التفتي�ش الق�ضائي واملجل�س الق�ضائي 2017
ع�������ل�������ى امل������ح������اك������م وفق احلال.
العامة والأجهزة اجلزائية ويف كيفية �إجراء التحقيق.
امل�ساندة لها.
ال��ن��ظ��ام��ي��ة ،وات��خ��اذ
امل��ج��ل�����س ال��ق�����ض��ائ��ي
التدابري الالزمة.
 .2ت��وف�ير ال��ع��دد ال��ك��ايف م��ن امل���دّع�ي�ن ال��ع��امّ�ين لأداء  .2ات�����خ�����اذ ال������ق������رارات  .2املجل�س الق�ضائي.
وظائفهم املوكلة اليهم ,يف �ضوء ما ي�ستدعيه اتخاذ وال��ت��داب�ير الالزمة
الإجراءات التنفيذية التي يت�ضمّنها هذا التقرير .لذلك.

فوراً

 .3وج����وب ت��وف�ير ع��ن�����ص��ر ال��ت��خ�����ص�����ص ل���دى ال��ن��ي��اب��ة  .3ات�����خ�����اذ ال������ق������رارات  .3املجل�س الق�ضائي.
ال��ع��ام��ة ,وذل����ك بتخ�صي�ص امل���دّع�ي�ن ال��ع��امّ�ين يف وال��ت��داب�ير الالزمة
الأن���واع املختلفة من ال��دع��اوى التحقيقية ,الأم��ر لذلك.
ال����ذي ي������ؤدي �إل����ى ت�����س��ري��ع ال��ف�����ص��ل يف ال���دع���اوى،
وجناعة �إجراءات التحقيق.

فوراً

 .4ا��ش�تراط توافر �شروط خا�صة فيمن يلي وظيفة  .4ات�����خ�����اذ ال������ق������رارات  .4املجل�س الق�ضائي.
امل��دع��ي ال��ع��ام ,م��ع الأخ����ذ يف احل�����س��ب��ان م���ؤه�لات��ه ,وال��ت��داب�ير الالزمة
وخربته ال�سابقة يف امل�سائل اجلزائية عند تعيينه لذلك.
بتلك الوظيفة.

فوراً

 .5تطوير برامج التكوين  .5املجل�س الق�ضائي،
الأ����س���ا����س���ي وامل�����س��ت��م��ر واملعهد الق�ضائي.
لأع�������������ض������اء ال���ن���ي���اب���ة
ال�����ع�����ام�����ة ،وب���خ���ا����ص���ة
فيما يتعلق ب�أ�ساليب
ال��ت��ح��ق��ي��ق وم��ب��ا���ش��رة
دع���وى احل���ق ال��ع��ام يف
�أنواع اجلرائم.
 .6ت����ط����وي����ر ب����رن����ام����ج  .6ال���ن���ي���اب���ة ال���ع���ام���ة،
ت������دري������ب������ي م���ك���ث���ف وم���دي���ري���ة الأم����ن
ل� ��� �ض� �ب ��اط الأم � � ��ن العام.
العام.

فوراً

 .5التدريب االب��ت��دائ��ي وامل�ستمر للمدعي ال��ع��ام على
وظ��ائ��ف��ه الأ���س��ا���س��ي��ة ك�ضابطة عدلية وك��م�� َّد ٍع عام
وقا�ضي حتقيق ,بالإ�ضافة �إلى التدريب والتوعية
ب�أهمية الرتافع �أمام املحاكم اجلزائية.

 .6و���ض��ع ب��رام��ج ت��دري��ب��ي��ة ك��اف��ي��ة ل��ل��م��دّع�ين ال��ع��امّ�ين
امل��ن��ت��دَب�ين م��ن ال�����ش��رط��ة ,ق��ب��ل ان��ت��داب��ه��م لوظائف
النيابة العامة يف الرتافع �أم��ام املحاكم اجلزائية,
وو�����ض����ع ال�������ض���واب���ط حل�����س��ن مت��ث��ي��ل��ه��م وق��ي��ام��ه��م
مبهامهم ت��ل��ك ع��ل��ى ال��وج��ه الأم���ث���ل ,م��ع اقت�صار
ح�ضورهم على الدعاوى ال�صلحية التي ال يُ�شرتط
متثيل النيابة العامة �أمامها ما �أمكن.
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 .7ت�أهيل ورف��ع كفاءة و�أداء الأجهزة امل�ساندة للنيابة  .7و�������ض������ع ال���ب��رام������ج  .7ال���ن���ي���اب���ة ال���ع���ام���ة،
ال��ع��ام��ة م��ن ���ض��اب��ط��ة ع��دل��ي��ة ،خ��ا���ص��ة يف ���ض��وء ما التدريبية الالزمة .وم���دي���ري���ة الأم����ن
العام.
ي�ستج ّد م��ن حت��دي��ث ب�����ش���أن ق��واع��د االخت�صا�ص،
ويف ق��ط��اع ال��ع��دال��ة اجل��زائ��ي��ة ع��م��وم��اً ,م��ن خ�لال
ع��ق��د ال�����دورات التعريفية ل��ه��م ب���أ���ص��ول التحقيق
و�إج��راءات��ه ,و�أن يُراعى يف تلك ال��دورات �أن ي�شرف
عليها �أ�شخا�ص م�ؤهلون لذلك ومن بينهم �أع�ضاء
النيابة العامة.
 3ت��ط��وي��ر وتفعيل
دور ال��ن��ي��اب��ة
ال�������ع�������ام�������ة يف
رق��اب��ة وح�سن
���س�ير ال��ع��دال��ة
اجلزائية.

.1ت��ع��زي��ز �إ����ش���راف ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة ع��ل��ى ال�ضابطة
ال��ع��دل��ي��ة امل�����س��اع��دة ,ل�����ض��م��ان �أداء م��ه��ام��ه��ا على
الوجه الأمثل ،وذلك من خالل:
�أ .و���ض��ع م��ك��ن��ات ق��ان��ون��ي��ة ب��ي��د ال��ن��ي��اب��ة العامة
مت�� ّك��ن��ه��ا م���ن م�لاح��ق��ة �أع�������ض���اء ال�����ض��اب��ط��ة
ال��ع��دل��ي��ة امل�����س��اعِ ��دة يف ح���ال ت��ق�����ص�يره��م �أو
�إهمالهم يف تنفيذ واجباتهم ك�ضابطة عدلية
م�ساعِ دة لها.
ب .و���ض��ع �آل��ي��ة تنظم �إج����راءات النيابة العامة يف
ال��ت��ف��ت��ي�����ش ع��ل��ى م���راك���ز الإ����ص�ل�اح وال��ت���أه��ي��ل,
ومراكز التوقيف ,ونتائج ذلك التفتي�ش ,على
ن��ح�� ٍو ي�ضمن دوري���ة ذل��ك التفتي�ش وفاعليته
والقيام به على وجهه الأمثل ,وت�ضمني نتائج
رئي�س النيابة
ذلك كله يف التقرير الذي يتولى ُ
العامة رفعه لرئي�س املجل�س الق�ضائي.
.2تفعيل دور النيابة العامة يف �ضمان ح�سن �سري
العدالة اجلزائية عن طريق:
�أ .تفعيل دور رئي�س النيابة العامة والنائب العام
يف املالحقة الت�أديبية للمحامني عند ارتكابهم
خم��ال��ف��ات ت���أدي��ب��ي��ة ت������ؤدي �إل����ى ع��رق��ل��ة �سري
العدالة ب�أنواعها كافة ,وكما هو من�صو�ص عليه
يف قانون النقابة ,من خالل:
.1رفع الدعوى امل�سلكية من قِبل رئي�س النيابة
العامة والنواب العامّ ني �أمام اجلهة املخت�صة
يف نقابة املحامني ،كلما كان لذلك مقت�ضى.

الإطار
الزمني
للتنفيذ
فوراً

�أ .تعديل قانون �أ�صول �أ .جمل�س ال����وزراء ،الربع الثالث
املحاكمات اجلزائية .وجم��ل�����س الأم�����ة2017 ،
وامل����������ج����������ل���������������������س
الق�ضائي.
ب�.إ���ص��دار التعليمات ب.امل����������ج����������ل���������������������س فوراً
الالزمة.
الق�ضائي.

 .1ق��ي��ام رئ��ي�����س ال��ن��ي��اب��ة .1رئ���ي�������س ال���ن���ي���اب���ة
العامة ،والنائب العام ال��ع��ام��ة ،وال��ن��ائ��ب
ب���ت���ح���ري���ك ال����دع����وى العام.
امل�سلكية كلّما اقت�ضى
الأم����������ر ذل�������ك وف����ق����اً
لأحكام القانون.

فوراً
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.2و�ضع الآل��ي��ة ال�لازم��ة لإب�لاغ رئي�س النيابة
العامة �أو النائب العام من قِبل باقي الق�ضاة
و�أع�ضاء النيابة العامة عن تلك املخالفات �إن
ُوج���دت ,وذل��ك كله من غري �إخ�ل�الٍ باعتبار
امل��ح��ام��اة م��ن امل��ه��ن احل���رة� ,أو امل�سا�س بحق
الدفاع وتوفري مقت�ضياته.
ب� .إ�سناد وظيفة تقدمي البينة و�إح�ضارها للنيابة
العامة �أم��ام املحاكم التي يجب متثيل النيابة
ال لإج����راءات التقا�ضي
العامة �أم��ام��ه��ا ,ت�سهي ً
وت�سريعها.
ج.ح�ضور امل�� ّدع��ي ال��ع��ام ال��ذي تولى التحقيق يف
الدعوى �أم��ام حمكمة اجلنايات املخت�صة عند
نظرها يف تلك الدعوى ,وعدم ح�ضور م ّد ٍع عا ّم
�آخر �أو منتدَب عنه كلما �أمكن ذلك.

�آلية التنفيذ

اجلهة املكلّفة
بالتنفيذ

الإطار
الزمني
للتنفيذ

�	.2إع�������������������داد من��������وذج .2املجل�س الق�ضائي،
لإب�������ل�������اغ رئ����ي���������س والنيابة العامة.
ال����ن����ي����اب����ة ال���ع���ام���ة
وال��ن��ائ��ب ال��ع��ام من
قِ���ب���ل ال��ق�����ض��اة عن
املخالفات املذكورة.
ب .ت���ع���دي���ل �أ�����ص����ول ب .جم��ل�����س ال��������وزراء ،الربع الثالث
امل����������ح����������اك����������م����������ات وجم����ل���������س الأم����������ة2017 ،
واملجـ ـلــ�س الق�ضائي.
اجلزائية.
ج� .إ������ص�����دار ال��ت��ع��ل��ي��م��ات ج .امل��ج��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ل��ـ��ـ��ـ��ـ�����س
ال���ل��ازم������ة م�����ن قِ���ب���ل الق�ضائي ،ورئي�س فوراً
امل���ج���ل�������س ال��ق�����ض��ائ��ي النيابة العامة.
ورئ������ي�������������س ال����ن����ي����اب����ة
العامة.
فوراً

رابعاً :تطوير ال�سيا�سة اجلزائية وحتديثها
 1ت�����ف�����ع�����ي�����ل دور
ال�������������س������ي������ا�������س������ة
اجل�����������زائ�����������ي�����������ة
ال������وق������ائ������ي������ة يف
احل������������������������� ّد م�����ن
اجلرائم.
.2اال���س��ت��ف��ادة م��ن الإح�����ص��اء اجل���زائ���ي يف معاجلة
�أ���س��ب��اب ارت��ك��اب اجل��رائ��م واحل��� ّد منها ,واجتثاث
�أ����س���ب���اب ال���ع���ودة ال��ي��ه��ا ,وال����وق����وف ع��ل��ى ال��واق��ع
وتقييمه بق�صد ر�سم ال�سيا�سة اجلزائية يف �ضوء
ذلك.
.1ق���ي���ام ج��م��ي��ع اجل����ه����ات احل���ك���وم���ي���ة ك����� ّل ���ض��م��ن
اخت�صا�صه ,وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين بالنهو�ض
ب��دوره��ا يف احل��� ّد م��ن ظ��اه��رة ال�� َع��ود الإج��رام��ي,
وتفعيل ال�سيا�سة اجلزائية الوقائية.
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( 1و 2و:)3
�أ .ت�����������ش�����ك�����ي�����ل جل����ن����ة
وط��ن��ي��ة م���ن وزارة
ال����ع����دل وم���دي���ري���ة
الأم�������������������ن ال�������ع�������ام
ووزارة ال��ت��ن��م��ي��ة
االج�������ت�������م�������اع�������ي�������ة
واجل������������ام������������ع������������ات
واجل��ه��ات الر�سمية
املعنية وم�ؤ�س�سات
امل���ج���ت���م���ع امل�������دين،
ل����درا�����س����ة �أ����س���ب���اب
اجل�����ن�����وح وال����� َع�����ود
ن�����ح�����و اجل������رمي������ة،
وال���������������س�������ي�������ا��������س�������ة
الإ�صالحية ،وو�ضع
التو�صيات الالزمة
يف هذا املجال.

( 1و 2و:)3
الربع الثاين
املجل�س الق�ضائي2017 ,
ووزارة ال����ع����دل،
ووزارة ال��ت��ن��م��ي��ة
االج�����ت�����م�����اع�����ي�����ة,
واجل��������ام��������ع��������ات,
وم��دي��ري��ة الأم���ن
ال����ع����ام ،واجل���ه���ات
الر�سمية املعنية,
وم�������ؤ�������س�������������س������ات
املجتمع املدين.
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.3تفعيل دور اجلهات املخت�صة لدى وزار َت��ي العدل ب.تنفيـ ــذ التو�صي ــات
والتنمية االجتماعية ،يف ر�صد الظاهرة اجلرمية الناجتة عن ذلك.
وحتليلها من خ�لال املعطيات الرقمية املتوفرة
لديها ب��ع��دد ال��دع��اوى اجل��زائ��ي��ة و�أن��واع��ه��ا ,وما
ي��ط��ر�أ عليها م��ن ت��غ��ي�يرات ,ورف��ع تقاريرها �إل��ى
وزي��ر ال��ع��دل ,بهدف حتديث ال�سيا�سة اجلزائية
يف �ضوء ذل��ك ,وذل��ك بالتعاون م��ع اجل��ه��ات ذات
العالقة.
.4تفعيل ال�سج ّل العديل املن�ش�أ لدى وزارة العدل.4 ,ت���ف���ع���ي���ل ال�������س���ج��� ّل
و�إزالة كل العوائق التي حتول دون جناحه ,وذلك ال����ع����ديل يف وزارة
ل�ضبط ح��االت التكرار وال�� َع��ود اجل��رم��ي ,ور�سم ال�����ع�����دل ،و����ض���م���ان
ال�سيا�سة اجلزائية ,وما يقت�ضيه ذلك من توحيد حتديثه باملعلومات
ال�����س��ج�لات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ق�����ض��اي��ا اجل��زائ��ي��ة ل��دى اجلنائية م��ن قِبل
ال�شرطة م��ع ال�سجالت الق�ضائية امل��وج��ودة يف م����دي����ري����ة الأم�������ن
املحاكم يف ال�سجل العديل ل�ضمان توحيد القيود ال�������ع�������ام ،وت����وق����ي����ع
الق�ضائية والرقابة عليها.
م�������ذك�������رة ت���ف���اه���م
لتحقيق ذلك.
.5ت��ويل وزي��ر العدل �إب�لاغ ال�سيا�سة اجلزائية �إلى
املجل�س ال��ق�����ض��ائ��ي ,ليتولى املجل�س الق�ضائي
تعميمها على الق�ضاة و�أع�ضاء النيابة العامة 5( .و :)6تعديل قانون
.6تويل رئي�س النيابة العامة �إبالغ املجل�س الق�ضائي �أ����ص���ول امل��ح��اك��م��ات
ووزي��ر العدل بالتدابري املتَّخذة من �أج��ل تنفيذ اجلزائية.
تلك ال�سيا�سة اجلزائية.
 2ت��ط��وي��ر �سيا�سة �	.1إع�������ادة ال��ن��ظ��ر يف جت����رمي ب��ع�����ض الأف����ع����ال ,ويف
ال�����������ت�����������ج�����������رمي مدى احلاجة لإ�ضفاء احلماية اجلزائية عليها،
وحتديثها.
و�إمكانية توفري بدائل لتلك احلماية خارج �إطار
التجرمي ,بعد �أن ك�شف الواقع حجم الت�ضخّ م يف
قواعد التجرمي اجلزائي ,ومن ذلك رفع احلماية
اجل��زائ��ي��ة امل��ق��رَّرة لل�شيكات م�ستقبالً ،على �أن
ت�ستمر حم��اك��م ال�صلح يف ن��ظ��ر االدع����اء باحلق
ال�شخ�صي امل��ق��دَّم تبعاً للدعوى اجلزائية ب�ش�أن
تلك اجلرائم قبل رفع تلك احلماية.

اجلهة املكلّفة
بالتنفيذ

.4وزارة ال�����ع�����دل،
وم��دي��ري��ة الأم���ن
العام.

الإطار
الزمني
للتنفيذ

فوراً

( 5و :)6جم��ل�����س الربع الثالث
ال���وزراء ،وجمل�س 2017
الأم������ة ،وامل��ج��ل�����س
الق�ضائي.

.1ت�����ع�����دي�����ل ق�����ان�����ون .1جم��ل�����س ال�����وزراء ،الربع الثالث
العقوبات.
وجم��ل�����س الأم�����ة2017 ،
وامل����������ج����������ل���������������������س
الق�ضائي.
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�	.2إق��رار بدائل للدعوى اجلزائية ت���ؤدي �إل��ى احلد
م��ن ع��دد الق�ضايا اجل��زائ��ي��ة ,وع��ل��ى ن��ح�� ٍو يكفل
تفرغ النيابة العامة والق�ضاة للق�ضايا الأك�ثر
�أهمية ،وذلك من خالل:
�أ .التو�سّ ع يف مفهوم ال��ع��دال��ة الت�صاحلية يف �أ .ت�����ع�����دي�����ل ق�����ان�����ون �أ .جم��ل�����س ال�����وزراء ،الربع الثالث
اجل��ن��ح وامل��خ��ال��ف��ات �أم���ام املحكمة ,وخا�صة �أ���ص��ول املحاكمات وجم��ل�����س الأم�����ة2017 ،
املالية منها ,يف حال �إ�صالح ال�ضرر النا�شئ اجل��زائ��ي��ة وق��ان��ون وامل����������ج����������ل���������������������س
عن تلك اجلرائم.
العقوبات.
الق�ضائي.
ب .التو�سّ ع يف ن��ط��اق قيد ال�شكوى على بع�ض ب .ت���ع���دي���ل ق���ان���ون ب.جم��ل�����س ال����وزراء ،الربع الثالث
اجلنح.
العقوبات.
وجم��ل�����س الأم�����ة2017 ،
وامل����������ج����������ل���������������������س
الق�ضائي.
ج� .إقرار ن ّ
َ�ص يجيز ل�صاحب ال�ش�أن دفع الغرامات ج� .إ�������ص������دار ق���ان���ون ج.جم��ل�����س ال�����وزراء ،الربع الثالث
يف اجل��رائ��م امل��ع��ا َق��ب عليها ب��ال��غ��رام��ة فقط ،حماكم ال�صلح.
وجم��ل�����س الأم�����ة2017 ،
لدى اجلهات احلكومية املخت�صة قبل �إحالتها
وامل����������ج����������ل���������������������س
للق�ضاء.
الق�ضائي.
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د� .إع�����ادة ال��ن��ظ��ر يف �آل���ي���ات و�إج�������راءات ال��ع��دال��ة
الت�صاحلية املن�صو�ص عليها يف قانون اجلرائم
االقت�صادية ,م��ن خ�لال تب�سيط �إج��راءات��ه��ا,
و�إع������ادة ال��ن��ظ��ر يف اجل��ه��ة ال��ت��ي ت��ت��واله��ا ويف
�شروطها ,على نح ٍو ي�ؤدي �إلى تفعيلها.

د .ت����ع����دي����ل ق����ان����ون د .جم��ل�����س ال�����وزراء ،الربع الثالث
اجل����������������������رائ����������������������م وجم��ل�����س الأم�����ة2017 ،
االقت�صادية.
وامل����������ج����������ل���������������������س
الق�ضائي.

.3تعزيز احلماية القانونية ل�ل�أح��داث ال��ذي��ن هم
يف ن��زاع مع القانون �أو �ضحايا للجرائم ,وذلك
بتب�سيط الإج�������راءات و���س��د ال��ث��غ��رات يف ق��ان��ون
الأح��داث النافذ ،وخا�صة يف �ضوء ما ك�شف عنه
التطبيقُ العملي من عيوبٍ يف بع�ض ن�صو�صه.

 .3ت����ع����دي����ل ق����ان����ون  .3جمل�س ال���وزراء ،الربع الثالث
الأحداث.
وجم��ل�����س الأم�����ة2017 ،
وامل����������ج����������ل���������������������س
الق�ضائي.

الربامج التنفيذية

التو�صية

الإجراء
.4تعزيز احلماية اجلزائية املقررة لبع�ض الفئات
من الن�ساء والأطفال وذوي االحتياجات اخلا�صة,
من خالل مراجعة الن�صو�ص التي توفر احلماية
ل��ه��م ,ل��ل��ح�� ّد م��ن امل��م��ار���س��ات ال��ت��ي ت��ن��ال م��ن تلك
ال��ف��ئ��ات �أو ت�سهّل االع���ت���داء عليها ,ويف مقدمة
ذلك:
�أ .ع��دم ا�ستفادة مرتكبي اجل��رائ��م الواقعة على
الن�ساء بداعي املحافظة على ال�شرف من العذر
املخفّف املن�صو�ص عليه يف املادة  98من قانون
العقوبات.
ب.ت�شديد العقوبة على بع�ض اجلرائم املرتكبة
���ض��د ال��ق��ا���ص��ري��ن وال���ن�������س���اء وذوي ال�����ض��ع��ف
اجل�����س��دي �أو ال��ع��ق��ل��ي ،و�إ���ض��اف��ة احل��رم��ان من
الوالية على ارتكاب بع�ض تلك اجلرائم.
ج�	.إلغاء املادة  308من قانون العقوبات.
.5ت�شديد العقاب على ارتكاب بع�ض اجلرائم يف �ضوء
م��ا �أثبته ال��واق��ع م��ن احل��اج��ة �إل��ى ذل��ك ,ومنها:
ج��رائ��م الإره����اب ,ج��رائ��م الأ���ش��خ��ا���ص املعنويني,
اجلرائم الواقعة على املركبات كاال�ستيالء عليها
�أو �إح���راق���ه���ا ,اجل���رائ���م ال��واق��ع��ة ع��ل��ى امل��وظ��ف�ين
العامّ ني �أثناء ممار�ستهم وظائفهم �أو من �أجل
م��ا �أجْ ����رُوه بحكمها ,امل�صدَّقات ال��ك��اذب��ة� ,إط�لاق
الأع�يرة النارية يف املنا�سبات ,التهديد بال�سالح
ال��ن��اري ,تهريب الأم����وال ,االع��ت��داء على حرمة
احل��ي��اة اخل��ا���ص��ة ,اجل���رائ���م امل��رت��ك��ب��ة بالو�سائل
الإلكرتونية ،وحاالت العَود والتكرار.
.6مراجعة قانون العقوبات والقوانني اخلا�صة ذات
احل�ض على الكراهية.
ّ
العالقة لتجرمي �أفعال

تو�صيات لتحديث وتطوير العدالة اجلزائية وتنفيذ الأحكام
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اجلهة املكلّفة
بالتنفيذ

الإطار
الزمني
للتنفيذ

 .4ت����ع����دي����ل ق����ان����ون  .4جمل�س ال���وزراء ،الربع الثالث
العقوبات.
وجم��ل�����س الأم�����ة2017 ،
وامل����������ج����������ل���������������������س
الق�ضائي.

 .5ت����ع����دي����ل ق����ان����ون  .5جمل�س ال��وزراء ،الربع الثالث
العقوبات.
وجم��ل�����س الأم�����ة2017 ،
وامل����������ج����������ل���������������������س
الق�ضائي.

 .6ت����ع����دي����ل ق����ان����ون  .6جمل�س ال���وزراء ،الربع الثالث
ال����������ع����������ق����������وب����������ات وجم��ل�����س الأم�����ة2017 ،
وال������ق������وان���ي��ن ذات وامل����������ج����������ل���������������������س
العالقة.
الق�ضائي.

 3تطوير ال�سيا�سة �	.1إق��رار بدائل للعقوبات ال�سالبة احلرية يف بع�ض .1ت�����ع�����دي�����ل ق�����ان�����ون .1جم��ل�����س ال�����وزراء ،الربع الثالث
ال�������ع�������ق�������اب�������ي�������ة �أنواع اجلرائم ،كالعمل من �أجل املنفعة العامة .ال��ع��ق��وب��ات وق��ان��ون وجم��ل�����س الأم�����ة2017 ،
وحتديثها.
�أ����ص���ول امل��ح��اك��م��ات وامل����������ج����������ل���������������������س
اجلزائية.
الق�ضائي.
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الإجراء
.2و���ض��ع ���ض��واب��ط ال���س��ت��خ��دام ال��ق�����ض��اة �سلطتهم
ال��ت��ق��دي��ري��ة ع��ن��د ت��خ��ق��ي�����ض ال��ع��ق��وب��ة م���ن حيث
وج����وب ت�سبيب ذل���ك و�إخ�����ض��اع ذل���ك الت�سبيب
لرقابة حمكمة التمييز ومنع الأخ���ذ بالأ�سباب
املخففة يف بع�ض اجلرائم كجرائم الإرهاب ,على
نح ٍو يكفل جناعة تلك العقوبات وحتقيق �أهدافها
وعدالتها ,ويحقق نوعاً من ال�شفافية.
.3ا���س��ت��ح��داث م���ؤ���س�����س��ة ق��ا���ض��ي ت��ن��ف��ي��ذ ال��ع��ق��وب��ة,
ع��ل��ى ن��ح�� ٍو يكفل حت��دي��د اخت�صا�صات القا�ضي
وتو�ضيحها ،والإ�سراع يف التنفيذ ,وح ّل الإ�شكاالت
الناجتة عنه.
�	.4إع���ادة النظر يف مو�ضوع �إع���ادة االع��ت��ب��ار ,وذل��ك
بتب�سيط �شروطه و�إجراءاته وتقلي�ص مدده ,على
نحو يكفل �إعادة دمج النزالء باملجتمع ,واحليلولة
دون عودتهم للإجرام.
.5حت�سني ظ���روف �إق���ام���ة ن���زالء م��راك��ز الإ���ص�لاح
وال��ت���أه��ي��ل ,م��ع �ضمان تطبيق ت�صنيف حقيقي
للنزالء ,وب��رام��ج �إ���ص�لاح فاعلة لإع���ادة ت�أهيلهم
و�إدماجهم باملجتمع.

�آلية التنفيذ

اجلهة املكلّفة
بالتنفيذ

الإطار
الزمني
للتنفيذ

.2ت�����ع�����دي�����ل ق�����ان�����ون .2جم��ل�����س ال�����وزراء ،الربع الثالث
ال����������ع����������ق����������وب����������ات وجم��ل�����س الأم�����ة2017 ،
وال������ق������وان���ي��ن ذات وامل����������ج����������ل���������������������س
الق�ضائي.
العالقة.

.3ت�����ع�����دي�����ل ق�����ان�����ون
�أ����ص���ول امل��ح��اك��م��ات
اجلزائية.
.4ت�����ع�����دي�����ل ق�����ان�����ون
�أ����ص���ول امل��ح��اك��م��ات
اجلزائية.

.3جم��ل�����س ال�����وزراء ،الربع الثالث
وجم��ل�����س الأم�����ة2017 ،
وامل����������ج����������ل���������������������س
الق�ضائي.
.4جم��ل�����س ال�����وزراء ،الربع الثالث
وجم��ل�����س الأم�����ة2017 ،
وامل����������ج����������ل���������������������س
الق�ضائي.
.5م���دي���ري���ة الأم�����ن فوراً
العام.

 .5ت��ط��ب��ي��ق امل��ع��اي�ير
ال��ف�����ض��ل��ى مل��ع��ام��ل��ة
ال�������������������ن�������������������زالء يف
م����راك����ز الإ�����ص��ل�اح
والت�أهيل.
.6ف�����ص��ل امل���وق���وف�ي�ن اح��ت��ي��اط��ي��اً ع���ن الأ���ش��خ��ا���ص  .6ات��خ��اذ الإج����راءات  .6م��دي��ري��ة الأم����ن فوراً
العام.
املحكومني ,وذلك بتخ�صي�ص مراكز للأ�شخا�ص الالزمة.
امل��وق��وف�ين م�ستقلة مت��ام��اً ع��ن م��راك��ز �إ���ص�لاح
وت�أهيل املحكومني.
.7احل ّد من ظاهرة التوقيف االحتياطي واكتظاظ  .7تعديل ق��ان��ون �أ���ص��ول  .7جم��ل�����س ال�������وزراء ،الربع الثالث
مراكز الإ�صالح والت�أهيل ،ملا يف ذلك من ت�أثري املحاكمات اجلزائية ،وجم���ل�������س الأم�������ة2017 ،
وال����ت����ر����������ش���������ي���������د يف وامل�����������ج�����������ل�����������������������س
على جناعة تطبيق برامج الإ�صالح العقابية.
الق�ضائي ،والنيابة
التوقيف.
العامة وفق احلال.
.8تفعيل تفقُّد ال��ن��زالء وم��راك��ز الإ���ص�لاح من قِبل .8و�������ض������ع ال���ب��رام������ج  .8املجل�س الق�ضائي ،فوراً
اجلهات الق�ضائية املخت�صة ب�صورته الف�ضلى ,ال����دوري����ة ال��دائ��م��ة والنيابة العامة.
لذلك التفتي�ش.
وو�ضع الآليات الالزمة ل�ضمان �إنفاذ ذلك.
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خام�ساً :تعزيز �ضمانات املحاكمة العادلة يف جميع مراحل الدعوى اجلزائية
 1ت������وف���ي��ر ب���ع�������ض
ال�������������ض������م������ان������ات
ال��������ل��������ازم�����������������ة
للم�شتبه ب���ه يف
م��رح��ل��ة ال��ب��ح��ث
الأويل.
.2متكني ال�شخ�ص امل�شتبه ب��ه ل��دى ال�شرطة من .2ت��ف��ع��ي��ل الن�صو�ص .2م���دي���ري���ة الأم�����ن
اال�ستعانة مبحامٍ.
التي ت�ضمن ذلك .العام.
.1حت�سني ظ��روف التوقيف ل��دى مراكز ال�شرطة.1 ،ت���ط���ب���ي���ق امل���ع���اي�ي�ر .1م���دي���ري���ة الأم�����ن
مبا فيها �أماكن االحتجاز.
الف�ضلى للم�شتبه العام.
بهم املحجوزين يف
مراكز ال�شرطة.

 2ت���������������������وف����������ي����������ر
ال�������������ض������م������ان������ات
ال��������ل��������ازم�����������������ة
للم�شتكى عليه
يف م������رح������ل������ة
ال�������ت�������ح�������ق�������ي�������ق
االبتدائي.

فوراً

فوراً

.1مت��ك�ين ال�����ش��خ�����ص ال�����ذي ي��خ�����ض��ع ل�لا���س��ت��ج��واب تعديل ق��ان��ون �أ�صول جم���ل�������س ال�����������وزراء ،الربع الثالث
م��ن قِبل امل��دع��ي ال��ع��ام م��ن االط�ل�اع على �أعمال املحاكمات اجلزائية .وجم����ل���������س الأم���������ة2017 ،
التحقيق قبل �إج����راء ذل��ك اال���س��ت��ج��واب ,وو�ضع
واملجل�س الق�ضائي.
اجل������زاء امل�ت�رت���ب ع��ل��ى خم��ال��ف��ة ذل����ك ب��ب��ط�لان
الدليل امل�ست َم ّد من ذلك اال�ستجواب.
.2تثبيت الو�سيلة ال��ت��ي مت�� ّك��ن ال�شخ�ص اخلا�ضع
ل�لا���س��ت��ج��واب م��ن االت�����ص��ال ب��وك��ي��ل��ه يف حم�ضر
التحقيق.
�	.3إل���زام���ي���ة احل�������ص���ول ع��ل��ى م���واف���ق���ة امل��ت��ه��م على
ا�ستمرار ا�ستجوابه دون حم��ا ٍم يف كل حالة يتم
فيها ا�ستجوابه من جديد �أمام املدعي العام.
.4ت��وف�ير امل�����س��ت��وى نف�سه م��ن ال�����ض��م��ان��اتِ امل��ق��رر ِة
ل�لا���س��ت��ج��واب يف ح����ال م��واج��ه��ة امل�����ش��ت��ك��ى عليه
بال�شهود �أمام املدعي العام.
�	.5إلزامية ح�ضور حما ٍم مع امل�شتكى عليه يف مرحلة
ال��ت��ح��ق��ي��ق االب���ت���دائ���ي يف اجل����رائ����م ال���ت���ي ت��ك��ون
عقوبتها ع�شر �سنوات ف�أكرث ,وما يرتبه ذلك من
وج��وب تعيني حم��ا ٍم له من قِبل املدعي العام يف
حال عدم مقدرته على ذلك.
�	.6إل���زام امل��دع��ي ال��ع��ام با�ستجواب امل�شتكى عليه يف
التحقيق االبتدائي ,بو�صف ذلك حقاً من حقوق
امل�شتكى عليه وو�سيلة من و�سائل دفاعه� ,إال �إذا
تعذر ذل��ك ب�سبب ف��راراه �أو يف ح��ال �صدور قرار
بحفظ الأوراق �أو منع املحاكمة من قِبل املدعي
العام.
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.7ترتيب ج��زاء البطالن على الأدل���ة النا�شئة عن
التفتي�ش املخالف للقانون ,من خ�لال �سنّ ن�ص
���ص��ري��ح ي��ق��رر ذل���ك ال��ب��ط�لان ,اح�ت�رام���اً حلرمة
احلياة اخلا�صة ,وحرمة امل�سكن.
.8ا��ش�تراط �أن يكون �أم��ر التفتي�ش م�سبَّباً ,وع��دم
ج���واز تنفيذه ب��ع��د م���رور �سبعة �أي����ام م��ن ت��اري��خ
�صدوره �إال �إذا �صدر �أمر تفتي�ش جديد من قِبل
املدعي العام.
.9اع��ت��م��اد ال��ت��وق��ي��ف االح��ت��ي��اط��ي ب��و���ص��ف��ه ت��دب�يراً
َ�ص قانوين ,وحتديد مربراته ح�صراً
ا�ستثنائياً بن ّ
يف القانون ,وت�ضييق نطاق اجلرائم التي يجوز
فيها التوقيف وم����دده ,وحت��دي��د ح��د �أع��ل��ى ملدة
التوقيف يف اجلنح ويف اجلنايات �أمام املدعي العام
و�أمام املحكمة ,و�إخ�ضاع قرار التوقيف لإمكانية
الطعن ،ان�سجاماً مع قرينة ال�براءة التي كفلها
الد�ستور.
� .10إيجاد بدائل للتوقيف حتد من �آثاره ال�سلبية،
وت�ضمن حتقيق غاياته التي �شُ رع من �أجلها.
 3ت���������������������وف����������ي����������ر
ال�������������ض������م������ان������ات
ال��������ل��������ازم�����������������ة
للم�شتكى عليه
يف م������رح������ل������ة
املحاكمة.
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�	.1إل��زام املحكمة با�ستخدام التقنيات احلديثة عند
�سماع ال�شاهدِ املجنيِّ علي ِه يف ج��رائ��م االع��ت��داء
على العر�ض؛ وذلك حماي ًة له� ,إال �إذا تعذّر عليها
ذلك .و�أن يكون ا�ستخدام تلك التقنيات جوازياً يف
اجلرائم الأخرى.
�.2ضمان ح��ق املتهم بال�صمت بن�ص �صريح �أم��ام
املحكمة.
�	.3إل��زام��ي��ة ح�����ض��ور حم���ا ٍم م��ع امل��ت��ه��م يف اجل��ن��اي��ات
امل��ع��اقَ��ب عليها ب��ع��ق��وب��ة م��ق��داره��ا ع�شر �سنوات
ف���أك�ثر ,وت��وف�ير امل�ساعدة القانونية للمتهم يف
ح��ال ثبوت عجزه عن توكيل حم��ا ٍم يف اجلنايات
الأخرى.

( 1و 2و 3و:)4
جم���ل�������س ال�����������وزراء ،الربع الثالث
تعديل ق��ان��ون �أ�صول وجم����ل���������س الأم���������ة2017 ،
املحاكمات اجلزائية .واملجل�س الق�ضائي
وفق احلال.

الربامج التنفيذية

التو�صية

الإجراء
.4توفري �ضمانة �إ�ضافية للمتهم يف مرحلة املحاكمة
يف الدعاوى اجلزائية النا�شئة عن جرائم معاقَب
عليها ب��الإع��دام ,وذل��ك من خ�لال �إل���زام حمكمة
اجل��ن��اي��ات ب�����س��م��اع بينة ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة يف ح��ال
اعرتاف املتهم.
�	.5إق����رار م��ب��د�أ امل�����س��اع��دة القانونية امل��ج��ان��ي��ة ,عرب
�إن�شاء �صندوق للم�ساعدة القانونية ل��دى وزارة
العدل ,مبوجب نظام ي�صدر لهذه الغاية ,يبينَّ
فيه م�صادر متويل ذل��ك ال�صندوق ,وال�شروط
الواجب توافرها يف الأ�شخا�ص امل�ستفيدين من
نظام امل�ساعدة القانونية ،وال��دع��اوى التي يتم
تقدمي امل�ساعدة فيها.

تو�صيات لتحديث وتطوير العدالة اجلزائية وتنفيذ الأحكام

�آلية التنفيذ

اجلهة املكلّفة
بالتنفيذ

الإطار
الزمني
للتنفيذ

 .5ت����ع����دي����ل ق����ان����ون
�أ����ص���ول امل��ح��اك��م��ات
اجلزائية ،و�إ�صدار
نظام ال�صندوق.
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 1ت���ع���دي���ل ق���واع���د �أوالً :رف���ع االخ��ت�����ص��ا���ص ال��ق��ي��م��ي مل��ح��اك��م ال�صلح �إ�صدار قانون حماكم جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
االخ����ت���������ص����ا�����ص لي�صبح ع�شرة �آالف دينار وما دون ,وما زاد عن ذلك ال�صلح.
وجم���ل�������س الأم��������ة2017 ،
لتي�سري اجراءات فيكون االخت�صا�ص ب�ش�أنه منعقداً ملحاكم البداية،
واملجل�س الق�ضائي.
التقا�ضي.
وذلك لال�ستفادة من ب�ساطة الإجراءات وق�صر املدد
�أمام حماكم ال�صلح وحتقيق «ق�ضاء القرب».
ث��ان��ي��اً :م��ن��ح االخ��ت�����ص��ا���ص يف ح��� ّل بع�ض امل��ن��ازع��ات
ال �إلى اجلهات الإدارية املخت�صة ,مع �ضمان
م�ستقب ً
الرقابة الق�ضائية على ذلك من خالل �ضمان حق
االعرتا�ض على قرارات تلك اجلهات �أمام الق�ضاء,
كما ه��ي احل���ال يف تق�سيم الأم����وال غ�ير املنقولة؛
لتخفيف ال��ع��بء على املحاكم ،و�سرعة الف�صل يف
املنازعات.

تعديل القوانني ذات جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
العالقة ،مثل قانون وجم���ل�������س الأم��������ة2017 ،
تق�سيم الأم���وال غري واملجل�س الق�ضائي.
امل���ن���ق���ول���ة امل�����ش�ترك��ة
�أو �أيّ ت�����ش��ري��ع ي��ح�� ّل
حمله.

ثالثاً :منح حمكمة ال�صلح اخت�صا�صاً نوعياً بدعاوى �إ�صدار قانون حماكم جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
�إخالء امل�أجور وف�سخ عقد الإيجار واملطالبة بالأجور ال�صلح.
وجم���ل�������س الأم��������ة2017 ،
م��ه��م��ا ب��ل��غ��ت ق��ي��م��ت��ه��ا ,وب�����ص��رف ال��ن��ظ��ر ع���ن قيمة
واملجل�س الق�ضائي.
الإي��ج��ار ال�سنوي للعقار ,لال�ستفادة م��ن «ق�ضاء
القرب» ,ومن ب�ساطة الإجراءات وق�صر الآجال �أمام
حماكم ال�صلح.
رابعاً :اخت�صا�ص حمكمة بداية عمّان وحدها للنظر تعديل قانون ت�شكيل جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
والف�صل يف بع�ض املنازعات االقت�صادية والتجارية املحاكم النظامية .وجم���ل�������س الأم��������ة2017 ،
ك��ال��ق�����ض��اي��ا ال��ب��ح��ري��ة وامل�����ص��رف��ي��ة وامل����ق����اوالت ،مع
واملجل�س الق�ضائي.
�إن�شاء غرفة �أو غرف متخ�ص�صة داخل تلك املحكمة
لنظرها ,لال�ستفادة من ميزة التخ�ص�ص ,وحتقيق
�سرعة الف�صل يف تلك الدعاوى ذات الت�أثري املبا�شر
على اال�ستثمار واالقت�صاد.
خام�ساً :ا�ستمرار �صالحية قا�ضي حمكمة ال�صلح تعديل قانون ت�شكيل جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
�أو قا�ضي حمكمة البداية املنفرد ب�إ�صدار الأحكام يف املحاكم النظامية .وجم���ل�������س الأم��������ة2017 ،
الدعاوى املرفوعة لإ�صدار احلكم قبل نفاذ مفعول
واملجل�س الق�ضائي.
قرار نقله.
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 2حتديث وتي�سري �أوالً :ا���س��ت��خ��دام و���س��ائ��ل االت�����ص��ال والتكنولوجيا تعديل ق��ان��ون �أ�صول جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
اج��������������������������������راءات احلديثة ل�ضبط وت�سريع �إج���راءات التبليغ ,و�سن املحاكمات املدنية .وجم���ل�������س الأم��������ة2017 ،
ت��ب��ل��ي��غ االوراق الن�صو�ص ال��ت��ي جتيز ا�ستخدام تلك الو�سائل يف
واملجل�س الق�ضائي.
الق�ضائية.
التبليغات.

ثانياً :تنظيم الأح��ك��ام املتعلقة ب���إج��راءات وقواعد
التبليغات بالو�سائل الإلكرتونية و�إج���راءات تبادل
اللوائح والبينات �إلكرتونياً مبوجب نظام ي�صدر
ب��اال���س��ت��ن��اد �إل���ى ق��ان��ون �أ���ص��ول امل��ح��اك��م��ات امل��دن��ي��ة,
وذل��ك م��راع��ا ًة للتطور امل�ستمر على تلك الو�سائل
التكنولوجية احلديثة ,و�سرعة اال�ستجابة لذلك
التطور عليها.

تعديل ق��ان��ون �أ�صول
امل���ح���اك���م���ات امل��دن��ي��ة,
و�إ�صدار النظام الذي
ي����ن����ظ����م ا�����س����ت����خ����دام
الو�سائل الإلكرتونية
ا�ستناداً �إلى القانون.

ثالثاً� :إل��زام املحامي بو�ضع عنوان وا�ضح له لدى
نقابة املحامني ,وحتديثه با�ستمرار ,بحيث يكون
ذل��ك ال��ع��ن��وان ه��و املعتبرَ يف تبليغ املحامي جميع
الأوراق ال��ق�����ض��ائ��ي��ة ,م���ع ت���وف�ي�ر و���س��ائ��ل ال��رب��ط
الإلكرتوين املبا�شر ما بني املحاكم ودوائ��ر االدعاء
العام والتنفيذ من جهة ونقابة املحامني من جهة
ثانية لتحقيق ذلك.

ت��ع��دي��ل ق��ان��ون نقابة جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
2017
املحامني النظاميني وجمل�س الأمة.
ل�ل�اع���ت���داد ب��ال��ع��ن��وان
امل��������ق��������دَّم م�������ن قِ����ب����ل
امل�����ح�����ام�����ي �أو ع��ن��د
حت�����دي�����ث�����ه ،ل����غ����اي����ات
التبليغ.

رابعاً� :إل��زام املحامي بو�ضع عنوان بريد �إلكرتوين
له لدى نقابة املحامني ,وتزويد النقابة بكل حتديث
له ,مع اعتبار ذلك العنوان و�سيلة لتبليغه جمي َع
الأوراق الق�ضائية ,مع اتخاذ الإج���راءات الالزمة
لتوفري الربط الإلكرتوين ما بني الق�ضاء ونقابة
املحامني لتحقيق ذلك.

ت��ع��دي��ل ق��ان��ون نقابة جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
2017
املحامني النظاميني وجمل�س الأمة.
ون�����ظ�����ام ال��ت��ب��ل��ي��غ��ات
الإل����������ك�����ت����رون����������ي����������ة
ل�ل�اع���ت���داد ب��ال��ع��ن��وان
امل��������ق��������دَّم م�������ن قِ����ب����ل
امل�����ح�����ام�����ي �أو ع��ن��د
حت�����دي�����ث�����ه ،ل����غ����اي����ات
التبليغ.

جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
وجم���ل�������س الأم��������ة2017 ،
واملجل�س الق�ضائي
وفق احلال.
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خ��ام�����س��اً :تفعيل ال��واج��ب امل��ل��ق��ى ع��ل��ى ك��ل م��واط��ن
ب��ت��ح��دي��د ع���ن���وان وا����ض���ح ل���ه ل���دى دائ�����رة الأح�����وال
املدنية وحتديثه حت��ت طائلة امل�س�ؤولية ,واعتبار
ذل��ك ال��ع��ن��وان ه��و امل��ع��ت�َب�رَ يف تبليغ �صاحبه جميع
الأوراق الق�ضائية ,وح���ث امل��واط��ن�ين ع��ل��ى ت��زوي��د
دائرة الأحوال املدنية بعناوين بريدهم الإلكرتوين
اختيارياً ,كو�سيلة �إ�ضافية للتبليغ.

�إ�������ص������دار ال��ت��ع��م��ي��م رئي�س الوزراء.
ال����ل����ازم م�����ن رئ��ي�����س
ال���������������وزراء ل�������ض���م���ان
تنفيذ ذلك.

���س��اد���س��اً :تحَ��قُّ��ق املحكمة م��ن �صحة ال��ع��ن��وان ال��ذي
يزودها به اخل�صم لتبليغ اخل�صم الآخر �أو ال�شهود،
با�ستخدام ال��و���س��ائ��ل الإل��ك�ترون��ي��ة امل��ح��ددة بنظام
التبليغات الإلكرتونية ال��ذي ي�صدر لهذه الغاية,
و�إذا ت��ب�ين وج����ود ع���ن���وان �آخ����ر خم��ت��ل ٍ��ف ع��م��ا زوده
اخل�صم للمحكمة ،فلها �أن تقرر �إجراء التبليغ على
كال العنوانني واعتماد �أيّ منهما �أو كليهما بح�سب
ما تراه منا�سباً.

تعديل ق��ان��ون �أ�صول جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
امل���ح���اك���م���ات امل��دن��ي��ة ،وجم���ل�������س الأم��������ة2017 ،
و�إ����������ص���������دار ال���ن���ظ���ام واملجل�س الق�ضائي
اخلا�ص بذلك.
وفق احلال.

فوراً

�سابعاً :تحَ��قُّ��ق املحكمة م��ن �صحة ع��ن��وان ال�شاهد تعديل ق��ان��ون �أ�صول جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
ب��ا���س��ت��خ��دام �أيٍّ م���ن ال��و���س��ائ��ل الإل��ك�ترون��ي��ة ال��ت��ي امل���ح���اك���م���ات امل��دن��ي��ة ،وجم���ل�������س الأم��������ة2017 ،
يحددها نظام التبليغات ال�صادر لهذه الغاية قبل و�إ����������ص���������دار ال���ن���ظ���ام واملجل�س الق�ضائي
ت�سطري مذكرة �إح�ضار بحقّ ال�شاهد.
اخلا�ص بذلك.
وفق احلال.
ثامناً :قيام املحكمة ب�إر�سال �إ�شعار موجز مبو�ضوع تعديل ق��ان��ون �أ�صول جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
ال��ت��ب��ل��ي��غ �إل����ى ال�����ش��خ�����ص ال����ذي مت تبليغه ب�����ص��ورة املحاكمات املدنية .وجم���ل�������س الأم��������ة2017 ،
�صحيحة عند تعذُّ ر تبليغ ال�شخ�ص املعنيّ نف�سه �أو
واملجل�س الق�ضائي.
بو�ساطة ممثل له وقّ��ع باال�ستالم ,وذل��ك بو�ساطة
الهاتف اخلليوي �أو �أيّ و�سيلة �إلكرتونية يحددها
النظام ,وذلك قبل اعتماد ذلك التبليغ.
تا�سعاً :تحَ��قُّ��ق املحكمة م��ن �صحة ع��ن��وان اخل�صم تعديل ق��ان��ون �أ�صول جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
با�ستخدام �أيٍّ من الو�سائل الإلكرتونية املحددة يف امل���ح���اك���م���ات امل��دن��ي��ة ،وجم���ل�������س الأم��������ة2017 ،
النظام قبل �إجازة تبليغه بالن�شر يف ال�صحف املحلية و�إ����������ص���������دار ال���ن���ظ���ام واملجل�س الق�ضائي
�إذا ما توافرت �شروطه.
اخلا�ص بذلك.
وفق احلال.
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ع��ا���ش��راً� :إ�سناد عملية التبليغ �إل��ى �شركات خا�صة تعديل ق��ان��ون �أ�صول جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
م�ستقبالً ،با�ستثناء التبليغات يف امل��واد اجلزائية ,املحاكمات املدنية .وجم���ل�������س الأم��������ة2017 ،
وذل��ك للو�صول �إل��ى جناعة التبليغات و�سرعتها،
واملجل�س الق�ضائي.
ولتحديد امل�س�ؤوليات.
ح��ادي ع�شر :اعتبار موظف ال�شركة ال��ذي يتولى تعديل ق��ان��ون �أ�صول جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
�إج���راء التبليغ محُ �ضراً باملعنى املق�صود يف قانون املحاكمات املدنية .وجم���ل�������س الأم��������ة2017 ،
�أ����ص���ول امل��ح��اك��م��ات امل��دن��ي��ة والأن���ظ���م���ة ال�����ص��ادرة
واملجل�س الق�ضائي.
مبقت�ضاه ,ويخ�ضع ل��ل��ج��زاءات والعقوبات نف�سها
ال��ت��ي ت��ق��ع ع��ل��ى امل��ح�����ض��ر يف ح���ال �إخ�ل�ال���ه بالقيام
بالواجبات املنوطة به.
ثاين ع�شر :تغليظ العقاب اجلزائي على الأ�شخا�ص ت�������ع�������دي�������ل ق�������ان�������ون جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
املكلفني ب���إج��راء التبليغات يف ح��ال تق�صريهم �أو العقوبات.
وجم���ل�������س الأم��������ة2017 ،
�إهمالهم� ,أو يف ح��ال تع ّم َد �إث��ب��ات بيانات خمالفة
واملجل�س الق�ضائي.
للحقيقة يف تلك ال�صكوك.
ثالث ع�شر :تنظيم موعد م�سبَّق تنتقل �إليه مواعيد تعديل ق��ان��ون �أ�صول جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
الدعاوى يف حال م�صادفتها عطل ًة لأيّ �سبب دون املحاكمات املدنية .وجم���ل�������س الأم��������ة2017 ،
احل��اج��ة �إل���ى ات��خ��اذ �إج����راءات التبليغ م��رة �أخ���رى,
واملجل�س الق�ضائي.
بحيث تُع ّد اجلل�سة م�ؤجَّ لة بحكم القانون �إلى اليوم
نف�سه م��ن الأ���س��ب��وع ال���ذي ي��ل��ي��ه ,وذل���ك ل��ل��ح�� ّد من
الإ�شكاالت النا�شئة عن ذلك وما يتطلبه الأمر من
�إعادة تبليغ �أطراف اخل�صومة.
راب����ع ع�����ش��ر :ت��رت��ي��ب الآث�����ار ن��ف�����سِ ��ه��ا امل�ترت��ب��ة على تعديل ق��ان��ون �أ�صول جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
الأح��ك��ام الوجاهية على الأح��ك��ام ال�صادرة وجاهياً املحاكمات املدنية .وجم���ل�������س الأم��������ة2017 ،
اعتبارياً ,وذلك يف حال ح�ضور املطلوب تبليغه �أيّ
واملجل�س الق�ضائي.
جل�سة من جل�سات املحاكمة ثم تغيبه عن احل�ضور
بعد ذلك ,وعدم وجوب تبليغه نتيجة احلكم ,وذلك
يف جميع الدعاوى احلقوقية.
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خ��ام�����س ع�����ش��ر :ت��ب��ل��ي��غ امل��ط��ل��وب ت��ب��ل��ي��غ��ه الأوراق
الق�ضائية ول���وائ���ح ال���دع���وى وم��رف��ق��ات��ه��ا �إذا ك��ان
مقيماً يف بلد �أجنبي وكان موطنه فيه معروفاً �إما
بالطرق الدبلوما�سية �أو من خ�لال �شركة خا�صة
تُعتَمد لهذه الغاية ,وفقاً للإجراءات التي يحددها
النظام ,وذلك مع مراعاة �أحكام �أيّ اتفاقيات دولية.

تعديل ق��ان��ون �أ�صول جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
امل���ح���اك���م���ات امل��دن��ي��ة ،وجم���ل�������س الأم��������ة2017 ،
و�إ����������ص���������دار ال���ن���ظ���ام واملجل�س الق�ضائي
اخلا�ص بذلك.
وفق احلال.

�ساد�س ع�شر� :إعطاء الوقت الكايف لل�شخ�ص املقيم
يف اخلارج لتمكينه من احل�ضور �إذا مت تبليغه على
النحو املبني يف البند ال�سابق ,من خالل عدم ال�سري
يف �إجراءات املحاكمة �إال بعد مرور مدة �ستني يوماً
م��ن ت��اري��خ وق����وع ذل���ك ال��ت��ب��ل��ي��غ ،ويف ه���ذه احل��ال��ة
ُي َع ّد ذلك ال�شخ�ص متبلغاً حكماً موع َد �أول جل�سة
حماكمة يتم عقدها بعد مرور تلك املدة.

تعديل ق��ان��ون �أ�صول جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
املحاكمات املدنية .وجم���ل�������س الأم��������ة2017 ،
واملجل�س الق�ضائي
وفق احلال.

 3تب�سيط وتي�سري �أوالً� :إع��ادة تنظيم �إج���راءات الدعوى املدنية �أم��ام �إ�صدار قانون حماكم جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
�إج��������������������������������راءات حم��ك��م��ة ال�����ص��ل��ح ,ع��ل��ى ن���ح��� ٍو ي��ك��ف��ل ت��وح��ي��د تلك ال�صلح.
وجم���ل�������س الأم��������ة2017 ،
ال��ت��ق��ا���ض��ي �أم����ام الإج����راءات �أم��ام حماكم ال�صلح وحماكم البداية,
واملجل�س الق�ضائي.
املحاكم.
مع تق�صري الآج��ال واملواعيد �أم��ام حماكم ال�صلح،
�ضماناً ل�سرعة الدعوى املدنية.
ثانيا :اال�ستفادة من الو�سائل التكنولوجية احلديثة
ب����الإج����ازة ل��ل��خ�����ص��وم ,وح��ي��ث��م��ا ك���ان ذل���ك م��ت��اح��اً يف
املحكمة املعنية� ,إر�سال اللوائح على اختالف �أنواعها,
وما يرفَق بها من بينات وطلبات �إلى املحكمة ,ودفع
الر�سوم املقررة عليها بالو�سائل الإلكرتونية ،والإجازة
للمحكمة تبليغها �إلى اخل�صم الآخر بتلك الو�سائل,
على �أن حت��دّد �إج���راءات وق��واع��د ا�ستخدام الو�سائل
الإلكرتونية مبوجب نظام ي�صدر لهذه الغاية.

تعديل ق��ان��ون �أ�صول جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
امل���ح���اك���م���ات امل��دن��ي��ة ،وجم���ل�������س الأم��������ة2017 ،
و�إ�������ص������دار الأن���ظ���م���ة واملجل�س الق�ضائي
الالزمة.
وفق احلال.

ث��ال��ث��اً� :إع��ط��اء اخل�����ص��م يف ال��دع��وى امل��دن��ي��ة احل��قّ تعديل ق��ان��ون �أ�صول جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
يف �إرف���اق �شهادة خطية لأيٍّ م��ن �شهوده م�شفوعة امل���ح���اك���م���ات امل���دن���ي���ة وجم���ل�������س الأم��������ة2017 ،
بالق�سَ م القانوين �أمام الكاتب العدل ,ويف حال طلبَ وقانون البينات.
واملجل�س الق�ضائي.
اخل�����ص�� ُم مناق�شة ه��ذا ال�شاهد �أم���ام املحكمة ومل
يح�ضر ال�شاهد ،يتم ا�ستبعاد تلك ال�شهادة اخلطية
من عداد البينات يف الدعوى.
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راب��ع��اً :تنظيم مواعيد تقدمي الالئحة اجلوابية تعديل ق��ان��ون �أ�صول جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
ومرفقاتها يف ال��دع��اوى امل�ستعجَ لة غري اخلا�ضعة املحاكمات املدنية .وجم���ل�������س الأم��������ة2017 ،
لتبادل اللوائح ,على �أن تكون مدد تقدمي اللوائح
واملجل�س الق�ضائي.
اجل���واب���ي���ة ول���وائ���ح ال�����رد ن�����ص��ف امل�����دد امل���ح���ددة يف
الدعاوى اخلا�ضعة لتبادل اللوائح ,ودون �أن تكون
ق��اب��ل��ة للتمديد؛ م��راع��اة لطبيعة ت��ل��ك ال��دع��اوى
القائمة على عن�صر اال�ستعجال.
خام�ساً :حتديد ال��دف��وع ال�شكلية وكيفية �إثارتها تعديل ق��ان��ون �أ�صول جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
�أم��ام املحكمة على نح ٍو يكفل �أن تتم �إثارتها دفعة املحاكمات املدنية .وجم���ل�������س الأم��������ة2017 ،
واح��دة قبل ال��دخ��ول يف مو�ضوع ال��دع��وى ,وخالل
واملجل�س الق�ضائي.
الآج����ال امل��ح��ددة لتقدمي ال�لائ��ح��ة اجل��واب��ي��ة ,و�إذا
ما تقرر ر ّده��ا فال يتم الطعن فيها � اّإل مع القرار
الفا�صل يف املو�ضوع ،وذلك منعاً من ا�ستخدام هذه
الدفوع و�سيلة للمماطلة والت�سويف.
�ساد�ساً :تفعيل نظام �إدارة الدعوى املدنية لتحقيق
الغايات التي �أُن�شئت من �أجلها ,من خالل:
�	.1إل���زام���ي���ة ح�����ض��ور اخل�����ص��وم �أم�����ام ق��ا���ض��ي �إدارة
الدعوى.
.2م��ن��ح ق��ا���ض��ي �إدارة ال���دع���وى ���ص�لاح��ي��ة �إع��م��ال
القواعد العامة والأحكام الواردة يف املادة  67من
قانون �أ�صول املحاكمات املدنية.
.3منح قا�ضي �إدارة الدعوى �صالحية اتخاذ ما يلزم
من �إج��راءات لتمكني اخل�صم من احل�صول على
ما طلبه من م�ستندات حتت يد اخل�صم الآخر �أو
الغري وفقاً لأحكام قانون �أ�صول املحاكمات املدنية
وقانون البينات.
.4منح قا�ضي �إدارة الدعوى �صالحية �إجراء اخلربة
التي طلبها املدعي �ضمن قائمة بيناته يف ق�ضايا
الت�أمني و�أيّ ق�ضية �أخرى يرى �أن �إجراء اخلربة
فيها يف مرحلة مبكرة ق��د ي�ساعد على و�صول
الأطراف �إلى ت�سوية ودّية.

تعديل ق��ان��ون �أ�صول
امل���ح���اك���م���ات امل��دن��ي��ة،
وات��������خ��������اذ امل���ج���ل�������س
ال��ق�����ض��ائ��ي ال��ت��داب�ير
ال���ل���ازم�������ة الن����ت����ق����اء
ق�ضاة �إدارة الدعوى.

جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
وجم���ل�������س الأم��������ة2017 ،
واملجل�س الق�ضائي
وفق احلال.
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.5منح قا�ضي �إدارة الدعوى �صالحية تكليف �أيٍّ من
�أطراف الدعوى بتو�ضيح �أيّ الئحة وفقاً لأحكام
قانون �أ�صول املحاكمات املدنية.
.6منح قا�ضي �إدارة ال��دع��وى �صالحية �إب���داء ر�أي��ه
ال
يف مو�ضوع النزاع عند ح�ضور اخل�صوم ،ت�سهي ً
للو�صول �إلى حل ،و�إحالتها �إلى قا�ضي الو�ساطة.
���اف م��ن ال��ق�����ض��اة امل���ؤه��ل�ين لإدارة
.7ت��وف�ير ع���دد ك ٍ
الدعوى يف املحاكم البدائية ,ملواجهة التو�سع يف
ال�صالحيات التي �أُعطيت لقا�ضي �إدارة الدعوى.
�سابعاً :منح ال�صالحية لقا�ضي �إدارة ال��دع��وى �أو تعديل ق��ان��ون �أ�صول جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
للمحكمة وب��ات��ف��اق الأط����راف احل��ا���ض��ري��ن ,لو�ضع املحاكمات املدنية .وجم���ل�������س الأم��������ة2017 ،
ج�����دول زم���ن���ي ي��ت�����ض��م��ن م��واع��ي��د ج��م��ي��ع ج��ل�����س��ات
واملجل�س الق�ضائي.
املحاكمة حتى �إ�صدار القرار النهائي يف الدعوى,
والإج������راء امل��ت��وج��ب ات��خ��اذه يف ك��ل جل�سة ،واحل��ق
للمحكمة يف التعديل على هذا اجل��دول �أو ح�صره
مبرحلة معينة من مراحل املحاكمة ،واعتبار جميع
الأط������راف احل��ا���ض��ري��ن م��ت��ف��هّ��م�ين مل��واع��ي��د جميع
اجلل�سات الواردة يف ذلك اجلدول.
ثامناً :اعتبار الدعوى ك�أنْ مل تكن �إذا �سقطتْ ملدة تعديل ق��ان��ون �أ�صول جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
تزيد على �سنتني دون جت��دي��ده��ا ،واعتبارها غري املحاكمات املدنية .وجم���ل�������س الأم��������ة2017 ،
قاطعة ملدة مرور الزمن املانع من �سماع الدعوى.
واملجل�س الق�ضائي.
تا�سعاً :الت�شجيع على اللجوء �إلى الو�سائل البديلة ت�������ع�������دي�������ل ق�������ان�������ون جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
2017
حلل املنازعات ,كما هي احلال بالو�ساطة الق�ضائية ,ال���و����س���اط���ة ل��ت�����س��وي��ة وجمل�س الأمة.
وحتفيز ذل��ك بالن�ص على إ�ع���ادة ال��ر���س��وم كلها �أو النزاعات املدنية.
بع�ضها يف حال التو�صل �إلى اتفاق.
عا�شراً :الإجازة لقا�ضي ال�صلح �إجراء اخلربة التي �إ�صدار قانون حماكم جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
طلبها املدعي �ضمن قائمة بيناته يف ق�ضايا الت�أمني ال�صلح.
وجم���ل�������س الأم��������ة2017 ،
و�أيّ ق�ضية �أخرى يرى �أن �إجراء اخلربة فيها قبل
واملجل�س الق�ضائي.
ا�ستكمال تقدمي البينات الأخ��رى قد ي�ساعد على
و�صول الأطراف �إلى ت�سوية ودّية فيها.
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ح��ادي ع�شر� :إع��ط��اء املحكمة ,من تلقاء نف�سها �أو تعديل ق��ان��ون �أ�صول جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
بناء على طلب �أحد اخل�صوم ،وكلما كان ذلك متاحاً ,املحاكمات املدنية .وجم���ل�������س الأم��������ة2017 ،
حقّ اال�ستماع �إلى �أقوال �أيّ �شاهد با�ستخدام و�سائل
واملجل�س الق�ضائي.
االت�صال احلديثة دون مثوله �شخ�صياً �أمام املحكمة.
ث��اين ع�شر :اعتبار �إق���رار امل�� َّدع��ى عليه با�ستحقاق تعديل ق��ان��ون �أ�صول جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
املدّعي لأيّ جزء من املبلغ املدَّعى به وقيامه ب�إيداع املحاكمات املدنية .وجم���ل�������س الأم��������ة2017 ،
هذا اجلزء يف �صندوق املحكمة� ،سبباً لإيقاف �سريان
واملجل�س الق�ضائي.
الفوائد القانونية على ذلك اجلزء اعتباراً من تاريخ
�إيداعه.
ثالث ع�شر� :إجازة النفاذ املعجل للأحكام ال�صادرة تعديل ق��ان��ون �أ�صول جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
يف ال���دع���اوى امل�����س��ت��ع��جَ ��ل��ة ع��ن��د ت���أي��ي��ده��ا م���ن قِ��ب��ل املحاكمات املدنية .وجم���ل�������س الأم��������ة2017 ،
حمكمة اال�ستئناف ,بناء على طلب املدعي ,بكفالة
واملجل�س الق�ضائي.
�أو من دونها.
راب����ع ع�����ش��ر :الإج������ازة ل��ل��م��ح��ك��وم ل���ه ت���ق���د َ
مي طلب تعديل ق��ان��ون �أ�صول جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
�إل���ى املحكمة ال��ت��ي �أ���ص��درت احل��ك��م لإل��ق��اء احلجز املحاكمات املدنية .وجم���ل�������س الأم��������ة2017 ،
التحفظي على �أم���وال املحكوم عليه ب��ح��دود املبلغ
واملجل�س الق�ضائي.
املحكوم به� ,إذا كان حكم اال�ستئناف م�ؤيداً للحكم
امل�����س��ت���أن��ف ,دون احل��اج��ة ل��ت��ق��دمي ك��ف��ال��ة ل�ضمان
العطل وال�ضرر.
خام�س ع�شر :اع��ت��م��اد الن�سخة ال��ورق��ي��ة املطابقة تعديل ق��ان��ون �أ�صول جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
للن�سخة الإلكرتونية املحفوظة يف قاعدة البيانات املحاكمات املدنية .وجم���ل�������س الأم��������ة2017 ،
امل��ع��ت��مَ��دة ل��دى وزارة ال��ع��دل وامل���ؤ���شَّ ��ر عليها لهذه
واملجل�س الق�ضائي.
ال��غ��اي��ة م��ن قِ��ب��ل رئي�س دي���وان املحكمة واعتبارها
مبثابة الأ�صل ,ما مل يثبت عدم �صحة �أيّ من هاتني
الن�سختني.
 4حتديث وتي�سري �أوالً :تطوير القواعد القانونية التي حتكم �إجراء
�إجراءات اخلربة اخل��ب��رة ����س���واء ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ان��ت��ق��اء اخل��ب��راء �أو
�أمام املحاكم .مهماتهم �أو واجباتهم �أو تقاريرهم ,ومب��ا ي�ضمن
الو�ضوح وال�شفافية واملو�ضوعية ورقابة اخل�صوم,
ويف الوقت نف�سه �ضمان �سرعة وكفاءة الإج��راءات
املتعلقة باخلربة.

تعديل ق��ان��ون �أ�صول
امل���ح���اك���م���ات امل��دن��ي��ة،
و�إ�������������ص������������دار ن����ظ����ام
اخل�برة �أم���ام املحاكم
النظامية.

جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
وجم���ل�������س الأم��������ة2017 ،
واملجل�س الق�ضائي
وفق احلال.
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ث��ان��ي��اً :ت��ق��ري��ر احل���قّ لأيٍّ م��ن ف��رق��اء ال���دع���وى يف تعديل ق��ان��ون �أ�صول جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
ح��ال طلبَ �إج���راء اخل�برة �ضمن بيناته� ،أن يرفق املحاكمات املدنية .وجم���ل�������س الأم��������ة2017 ،
بالئحة دع���واه �أو ج��واب��ه م��ذك��رة م�� َع��دَّة م��ن خبري
واملجل�س الق�ضائي.
يختاره لتو�ضيح اخل�برة التي ي�سعى لإثباتها� ،أو
للرد على طلب اخلربة ,ويف هذه احلالة يتعني على
اخلبري الذي تختاره املحكمة االطالع على كل تلك
املذكرات والرد على ما ورد فيها؛ مما يمُ كّن املحكمة
والأط��راف من االط�لاع على �أبعاد املهمة وعنا�صر
اخلربة والغايات املراد �إثباتها.
ثالثاً :وجوب قيام املحكمة ببيان الأ�سباب الداعية تعديل ق��ان��ون �أ�صول جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
لإجراء الك�شف واخلربة والغاية من ذلك ,وحتديد املحاكمات املدنية .وجم���ل�������س الأم��������ة2017 ،
مف�صل ووا�ضح عند
مهمة اخلبري �أو اخلرباء ب�شكل َّ
واملجل�س الق�ضائي.
�إ���ص��دار ق��راره��ا ب���إج��راء اخل�ب�رة ,و�أن ت���أم��ر ب���إي��داع
النفقات وتعيني اجلهة املكلفة بها قبل �إجرائها.
راب���ع���اً :يف ح���ال ع���دم ات��ف��اق اخل�����ص��وم ع��ل��ى اختيار
اخلبري ،تتولى املحكمة تعيينه من اجلداول امل َعدَّة
لهذه الغاية دون �إلزامها بخبري ال��دور ،وال يحول
ذل��ك دون اال�ستعانة ب��خ�براء غريهم يف ح��ال عدم
وجود نوع اخلربة املطلوبة يف اجلدول.

تعديل ق��ان��ون �أ�صول
امل���ح���اك���م���ات امل��دن��ي��ة،
و�إ�������������ص������������دار ن����ظ����ام
اخل�برة �أم���ام املحاكم
النظامية.

جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
وجم���ل�������س الأم��������ة2017 ،
واملجل�س الق�ضائي
وفق احلال.

خام�ساً :حتديد �أجل معني ال يزيد على �أ�سبوع من تعديل ق��ان��ون �أ�صول جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
تاريخ تفهيم اخلبري املهم َة املوكلة �إليه لالعتذار املحاكمات املدنية .وجم���ل�������س الأم��������ة2017 ،
عن القيام بها.
واملجل�س الق�ضائي.
�ساد�ساً :حتديد �أجور مو�ضوعية وعادلة للخرباء .تعديل ق��ان��ون �أ�صول
امل���ح���اك���م���ات امل��دن��ي��ة،
و�إ�������������ص������������دار ن����ظ����ام
اخل�برة �أم���ام املحاكم
النظامية.
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وفق احلال.
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�سابعاً :حتديد م�شتمَالت تقرير اخل�برة الواجب تعديل ق��ان��ون �أ�صول جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
توافرها فيه ,من خالل الن�ص على وجوب ا�شتمال املحاكمات املدنية .وجم���ل�������س الأم��������ة2017 ،
تقرير اخلربة على :ا�سم اخلبري ،وعدد املرات التي
واملجل�س الق�ضائي.
قام فيها بزيارة املالِ املطلوبُ �إجراء الك�شف واخلربة
عليه �أو ب��االج��ت��م��اع م��ع ف��رق��اء ال���دع���وى ,وماهية
الوثائق التي ا�ستند �إليها وطريقة ح�صوله عليها،
م��ع ب��ي��ان للوقائع ال��ت��ي وج��ده��ا �أو افرت�ضها عند
�إع��داد تقريره ,والآراء واال�ستنتاجات التي تو�صل
�إليها وال��ت��ي ي���ؤي��ده��ا ,وال��ط��رق والأ���س�����س التي قام
با�ستخدامها لغايات الو�صول �إلى ا�ستنتاجاته.

 5حتديث وتي�سري
�إج��راءات الطعن
يف الأح����������ك����������ام
واحل���������������������د م�����ن
ال�����ط�����ع�����ون غ�ير
امل��ب��ررة �أو ال��ت��ي
ي���ك���ون ال��غ��ر���ض
م��ن��ه��ا امل��م��اط��ل��ة
والت�سويف.

�أوالً :توحيد مرجع الطعن يف الأح��ك��ام ال�صلحية
احل��ق��وق��ي��ة ,ب�����أن ت��ك��ون حم��ك��م��ة ال��ب��داي��ة ب�صفتها
اال���س��ت��ئ��ن��اف��ي��ة ,ه���ي امل���رج���ع امل��خ��ت�����ص ب��ن��ظ��ر جميع
تلك الطعون �ضد الأحكام والقرارات ال�صادرة عن
حماكم ال�صلح مبا يف ذلك الطعون �ضد القرارات
امل�ستعجلة ال�������ص���ادرة ع���ن ت��ل��ك امل��ح��اك��م ,ت��وح��ي��داً
لالجتهاد ولتحقيق «ق�ضاء ال��ق��رب» ,ومب��ا ي�ضمن
�سرعة الف�صل يف تلك الدعاوى.

�إ������������ص�����������دار ق������ان������ون جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
حم������اك������م ال���������ص����ل����ح ،وجم���ل�������س الأم��������ة2017 ،
وتعديل قانون �أ�صول واملجل�س الق�ضائي.
املحاكمات املدنية.

ثانياً :تنظيم االع�ترا���ض على الأح��ك��ام ال�صلحية �إ�صدار قانون حماكم جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
التي ت�صدر عن حماكم ال�صلح دون ح�ضور املدعى ال�صلح.
وجم���ل�������س الأم��������ة2017 ،
عليه نهائياً ،عن طريق �إجازة الطعن بتلك الأحكام
واملجل�س الق�ضائي.
اع�ت�را����ض���اً ,وع���ل���ى �أن ي���رف���ق ب���ه ال��ب��ي��ن��ات امل����ؤي���دة
العرتا�ضه ودفاعه ،وعلى �أن يكون احلكم ال�صادر
�لا لال�ستئناف �أم��ام
بنتيجة ذل��ك االع�ترا���ض ق��اب ً
حمكمة البداية ب�صفتها اال�ستئنافية.
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ثالثاً� :ضرورة تقدمي البينة على املعذرة امل�شروعة �إ�صدار قانون حماكم جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
ل��ل��غ��ي��اب ل��ق��ب��ول االع�ت�را����ض ���ش��ك ً
�لا ع��ل��ى الأح���ك���ام ال�صلح.
وجم���ل�������س الأم��������ة2017 ،
ال�صادرة عن حماكم ال�صلح.
واملجل�س الق�ضائي.

راب�����ع�����اً� :أن ت���ت���ول���ى حم��ك��م��ة ال����ب����داي����ة ب�����ص��ف��ت��ه��ا �إ�صدار قانون حماكم جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
اال�ستئنافية يف حال قبول اال�ستئناف �شك ً
ال الف�ص َل ال�صلح.
وجم���ل�������س الأم��������ة2017 ،
فيه مو�ضوعاً ,دون �إع��ادة الدعوى ملحكمة ال�صلح,
واملجل�س الق�ضائي.
وذلك اقت�صاداً يف الإج���راءات ,ولت�سريع الف�صل يف
الدعاوى.
خ��ام�����س��اً� :إن�����ش��اء غ��رف��ة اق��ت�����ص��ادي��ة ل���دى حمكمة تعديل قانون ت�شكيل جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
ا�ستئناف عمّان ت�ضم هيئة واحدة �أو �أكرث ،ويكون لها املحاكم النظامية .وجم���ل�������س الأم��������ة2017 ،
االخت�صا�ص احل�صري بالنظر يف الطعون املوجهة
واملجل�س الق�ضائي.
�إلى الأحكام ال�صادرة عن الغرفة االقت�صادية لدى
حمكمة بداية عمّان.
�ساد�ساً� :إلغاء اال�ستئناف التبعي ,من خالل �إلغاء تعديل ق��ان��ون �أ�صول جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
ن�ص املادة  179من قانون �أ�صول املحاكمات املدنية .املحاكمات املدنية .وجم���ل�������س الأم��������ة2017 ،
واملجل�س الق�ضائي.
�سابعاً :الإ�سراع يف ت�سليم ن�سخ للخ�صوم من الأحكام
التي ي�صدرها الق�ضاة ,ل�ضمان االطالع والتمكني
م��ن مم��ار���س��ة ح��ق الطعن خ�لال م��واع��ي��د الطعن,
وذلك من خالل:
 .1ت���أم�ين امل��ح��اك��م ب��ال��ع��دد ال��ك��ايف م��ن ال��ط��اب��ع��ات  .1ات��خ��اذ الإج����راءات  .1وزير العدل.
لغايات �إمت��ام طباعة الأحكام بال�سرعة املمكنة ال�ل�ازم���ة م���ن قِ��ب��ل
ودون �إبطاء.
وزارة العدل.
 .2عدم �إجازة النطق باحلكم �إال بعد �إعداد م�سوَّدة
احل��ك��م بكاملها وامل�شتملة على �أ���س��ب��اب احلكم
وم��ن��ط��وق��ه ،وح��ف��ظ��ه��ا يف م��ل��ف ال����دع����وى ،مع
االحتفاظ بحق اخل�صوم يف االطالع عليها يف �أيّ
وقت �إل��ى حني �إمت��ام وتوقيع الن�سخة الأ�صلية
من احلكم.
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 .2ت����ع����دي����ل ق����ان����ون  .2جمل�س ال��وزراء ،الربع الثالث
�أ����ص���ول امل��ح��اك��م��ات وجم��ل�����س الأم����ة2017 ،
املدنية.
وامل���������ج���������ل�������������������س
الق�ضائي.
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ثامناً :ع��دم وج��وب تبليغ ال��ق��رار ال�صادر يف طلب تعديل ق��ان��ون �أ�صول جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
ت���أج��ي��ل ال��ر���س��وم ل��ط��ال��ب ال��ت���أج��ي��ل ،وع��ل��ى � اّأل يتم املحاكمات املدنية .وجم���ل�������س الأم��������ة2017 ،
احت�ساب امل���دة م��ن ي��وم ت��ق��دمي ا���س��ت��دع��اء الت�أجيل
واملجل�س الق�ضائي.
وحتى �صدور القرار من �ضمن ميعاد الطعن.
تا�سعاً :عدم وقوف �إج��راءات الدعوى �أمام حمكمة تعديل ق��ان��ون �أ�صول جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
ال��درج��ة الأول���ى عند ا�ستئناف ال��ق��رار غ�ير املنهي املحاكمات املدنية .وجم����ل���������س الأم��������ة 2017
للخ�صومة �أم���ام حمكمة ال��درج��ة الأول����ى ،وتُتابع
واملجل�س الق�ضائي.
حمكمة الدرجة الأولى ال�سري فيها بح�سب الأ�صول.
عا�شراً :عدم وقوف �إجراءات الدعوى �أمام حمكمة تعديل ق��ان��ون �أ�صول جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
اال�ستئناف عند متييز القرار الذي مل ُي ْن ِه اخل�صومة املحاكمات املدنية .وجم���ل�������س الأم��������ة2017 ،
�أم��ام حمكمة اال�سئناف ،وتُتابع املحكمة ال�سري يف
واملجل�س الق�ضائي.
الدعوى بح�سب الأ�صول.
حادي ع�شر :وجوب تقدمي �صور عن البينات التي تعديل ق��ان��ون �أ�صول جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
ي��رغ��ب ال��ط��اع��ن يف اال���س��ت��ن��اد �إل��ي��ه��ا �أم����ام حمكمة املحاكمات املدنية .وجم���ل�������س الأم��������ة2017 ،
ال��ت��م��ي��ي��ز وذل����ك ع��ن��د مت��ي��ي��زه احل��ك��م ال�����ص��ادر عن
واملجل�س الق�ضائي.
ال للف�صل يف الدعاوى
حمكمة اال�ستئناف ،ت�سهي ً
و�سرعتها ،على � اّأل يخ ّل ذلك بحق حمكمة التمييز
يف طلب ملف الدعوى �أو جزء منه عند الف�صل يف
الطعن.
ثاين ع�شر :و�ضع ميعاد حمدد لتقدمي التمييز �إذا تعديل ق��ان��ون �أ�صول جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
كان تقدميه ال يتم � اّإل ب�إذن ,بحيث يكون هذا امليعاد املحاكمات املدنية .وجم���ل�������س الأم��������ة2017 ،
خ�لال ع�شرة �أي���ام م��ن ال��ي��وم ال��ت��ايل ل��ت��اري��خ تبليغ
واملجل�س الق�ضائي.
طالب الإذن ق��را َر الإذن �أو خ�لال �ستني يوماً من
اليوم التايل لتاريخ �صدور قرار الإذن �أيُّهما �أ�سبق.
ثالث ع�شر :عدم قابلية قرار حمكمة اال�ستئناف ،يف تعديل ق��ان��ون �أ�صول جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
النق�ض ،للتمييز � اّإل ب�إذن.
َ
حال اتباعها
املحاكمات املدنية .وجم���ل�������س الأم��������ة2017 ،
واملجل�س الق�ضائي.
رابع ع�شر :وجوب قيام حمكمة التمييز بالف�صل يف تعديل ق��ان��ون �أ�صول جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
جميع �أ�سباب الطعن املو�ضوعية املعرو�ضة �أمامها املحاكمات املدنية .وجم���ل�������س الأم��������ة2017 ،
�إذا نق�ضت احلك َم ل�سببٍ غري �شكلي �أو غري متعلق
واملجل�س الق�ضائي.
بالنظام العام.
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خام�س ع�شر :انعقاد حمكمة التمييز م��ن ثالثة تعديل قانون ت�شكيل جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
ق�ضاة عند نظرها يف الطعون �ضد الأحكام ال�صادرة املحاكم النظامية .وجم���ل�������س الأم��������ة2017 ،
يف الدعاوى ال�صلحية.
واملجل�س الق�ضائي.
�ساد�س ع�شر :منح حمكمة التمييز �صالحية حل تعديل قانون ت�شكيل جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
اخلالف يف ال�صالحية ب�ش�أن �أيّ م�س�ألة لها عالقة املحاكم النظامية .وجم���ل�������س الأم��������ة2017 ،
ب�إجراءات ق�ضائية �أو تنفيذية ،يف حال عدم الن�ص
واملجل�س الق�ضائي.
على ذلك يف �أيّ قانون �آخر.
 6فر�ض اجل��زاءات
ال������ل�����ازم������������ة يف
ب��ع�����ض احل����االت
ال���ت���ي ي��ت��ط�� ّل��ب��ه��ا
الأم������������ر ل���ل���ح��� ّد
م������ن امل���م���اط���ل���ة
وال���ت�������س���وي���ف �أو ث��ان��ي��اً :ف��ر���ض ج���زاء �إ���ض��ايف م��ن قِ�� َب��ل املحكمة على تعديل ق��ان��ون �أ�صول جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
ملعاجلة الإهمال اخل�صم طالب اخلربة �إذا ثبت لها �أن ت�أخري اخلبري املحاكمات املدنية .وجم����ل���������س الأم��������ة 2017
يف �إجن��از تقريره ناج ٌم عن تق�صري ذل��ك اخل�صم،
والتق�صري.
واملجل�س الق�ضائي.
باحلكم عليه ب��غ��رام��ة ال ت��زي��د على مائتي دي��ن��ار,
ب��الإ���ض��اف��ة �إل���ى ج���واز اع��ت��ب��اره م��ت��ن��از ًال ع��ن �إث��ب��ات
الواقعة التي طلب �إجراء اخلربة من �أجل �إثباتها,
�إذا ما ر�أت املحكمة موجباً لذلك.
�أوالً :م��ن��ح امل��ح��ك��م��ة ���ص�لاح��ي��ة ف��ر���ض ج����زاء على تعديل ق��ان��ون �أ�صول جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
اخل�صم املتع�سّ ف يف ا�ستخدام حقه الإجرائي تعنتاً املحاكمات املدنية .وجم���ل�������س الأم��������ة2017 ،
�أو با�ستخدام �أ�ساليب كيدية ،ومن ذلك احلكم عليه
واملجل�س الق�ضائي.
ب�ضعف احل��د الأع��ل��ى لأت��ع��اب امل��ح��ام��اة �أو بغرامة
تعادل الر�سوم الق�ضائية �أو كليهما معاً.

ثالثاً :فر�ض ج��زاء من قِبل املحكمة على اخلبري تعديل ق��ان��ون �أ�صول جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
ال��ذي مل ي��ودِع تقريره يف الوقت امل��ح��دَّد يف القرار املحاكمات املدنية .وجم���ل�������س الأم��������ة2017 ،
ال�صادر بتعيينه دون مربر م�شروع ,بفر�ض غرامة
واملجل�س الق�ضائي.
عليه ال تزيد على مائتي دينار.
رابعاً :فر�ض جزاء من قِبل املحكمة على املح�ضر �إذا تعديل ق��ان��ون �أ�صول جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
تبني �أن التبليغ مل يكن موافقاً للأ�صول� ,أو �أنه مل املحاكمات املدنية .وجم���ل�������س الأم��������ة2017 ،
ال ب�سبب �إهماله �أو تق�صريه بفر�ض غرامة
يقع �أ�ص ً
واملجل�س الق�ضائي.
عليه ال تقل عن ع�شرين ديناراً وال تزيد على مائة
دينار.
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 7ت���ط���وي���ر �أح���ك���ام �أوالً :تنظيم قواعد قبول ر�سائل الفاك�س والتلك�س ت�������ع�������دي�������ل ق�������ان�������ون جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
البينات.
والربيد الإلكرتوين وما ماثلها من و�سائل االت�صال البينات.
وجم���ل�������س الأم��������ة2017 ،
احلديثة يف الإثبات باقرتانها ب�شهادة مَن �أر�سلها �أو
واملجل�س الق�ضائي.
مَ��ن ت�سلّمها ،وم��ع ج��واز قبول الربيد الإلكرتوين
كبينة يف الإثبات دون اقرتانه بال�شهادة �إذا حتقّقت
ف�ي��ه ال �� �ش��روط ال �ت��ي يقت�ضيها ق��ان��ون امل�ع��ام�لات
الإلكرتونية النافذ.
ثانياً :جواز االتفاق على �أن تكون البيانات املنقولة ت�������ع�������دي�������ل ق�������ان�������ون جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
�أو املحفوظة با�ستخدام التقتنيات احل��دي��ث��ة من البينات.
وجم���ل�������س الأم��������ة2017 ،
خ�لال رق��م ���س��ري متفَق عليه فيما ب�ين الطرفني
واملجل�س الق�ضائي.
حجّ ًة على ك��لٍّ منهما لإث��ب��ات املعامالت التي متت
مبقت�ضى تلك البيانات.
ث���ال���ث���اً� :إق������رار ق����وة ال�����س��ن��دات ال���ع���ادي���ة مل��خ��رج��ات ت�������ع�������دي�������ل ق�������ان�������ون جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
البينات.
احلا�سوب امل�صدَّقة �أو املوقَّعة.
وجم���ل�������س الأم��������ة2017 ،
واملجل�س الق�ضائي.
رابعاً :اعتبار خمرجات احلا�سب الآيل �أو غريه من ت�������ع�������دي�������ل ق�������ان�������ون جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
�أجهزة التقنية احلديثة التي ي�ستخدمها التجار يف البينات.
وجم���ل�������س الأم��������ة2017 ،
تنظيم عملياتهم املالية وقيودهم املحا�سبية مبثابة
واملجل�س الق�ضائي.
دفاتر جتارية.

خام�ساً :ت�سهيل ق��واع��د و�إج�����راءات طلب اخل�صم ت�������ع�������دي�������ل ق�������ان�������ون جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
احل�صول على بينة حتت يد خ�صمه ومبا يتفق مع البينات.
وجم���ل�������س الأم��������ة2017 ،
�أحكام قانون �أ�صول املحاكمات املدنية.
واملجل�س الق�ضائي.
�ساد�ساً� :إج���ازة �إث��ب��ات ���ص��دور ال�سند ال��ع��ادي عمّن ت�������ع�������دي�������ل ق�������ان�������ون جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
�أ���ص��دره ب�شهادة خطية ���ص��ادرة عنه ،على �أن تكون البينات.
وجم���ل�������س الأم��������ة2017 ،
م�شفوعة بالق�سَ م �أمام الكاتب العدل.
واملجل�س الق�ضائي.
�سابعاً� :إجازة اتفاق التجار ب�ش�أن املعامالت التجارية ت�������ع�������دي�������ل ق�������ان�������ون جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
البينات.
فيما بينهم على �أيّ و�سائل �أخرى للإثبات.
وجم���ل�������س الأم��������ة2017 ،
واملجل�س الق�ضائي.
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�أوالً :التعجيل يف �إ���ص��دار النظام ال��ذي ّ
ن�صت على �إ�����������ص����������دار ال����ن����ظ����ام جمل�س الوزراء.
���ص��دوره امل��ادة (/252ب) من قانون ال�شركات رقم اخل���ا����ص ب�����إج����راءات
( )22ل�سنة  ،1997واخل���ا����ص ب��ت��ح��دي��د �إج�����راءات الت�صفية.
الت�صفية وتنظيمها وتنفيذها وعمل امل�صفّي ,مبا يف
ذلك التقارير التي يتوجب عليه تقدميها.

الإطار
الزمني
للتنفيذ
الربع الثاين
2017

ثانياً :تخ�صي�ص ق�ضاة لدى حماكم البداية للنظر ات������خ������اذ ال�������ق�������رارات املجل�س الق�ضائي .الربع الثاين
2017
يف دعاوى الت�صفية والإفال�س ,مع توفري الأجهزة والإجراءات الالزمة.
امل�����س��ان��دة ل��ه��م ,وخ��ا���ص��ة م��ن ال��ك�� َت��ب��ة املخت�صني يف
متابعة تلك الدعاوى.
ثالثاً :توفري م�صدر م��ايل للإنفاق على �إج��راءات ت�������ع�������دي�������ل ق�������ان�������ون جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
ت�صفية ال�شركات املتعرثة مالياً و�صو ًال �إلى �إغالقها ,ال�������ش���رك���ات وت��ع��دي��ل وجمل�س الأمة وفق 2017
وو����ض���ع ن�����ص��و���ص ت��ف��ر���ض ر���س��وم��اً ع��ل��ى إ�ج������راءات نظام ر�سوم املحاكم .احلال.
الت�صفية والإفال�س على �أن يتم حت�صيلها بعد �سداد
جميع ديون ال�شركة حتت الت�صفية والتاجر املفل�س,
وبالتحديد من الأموال التي يتم بالنتيجة توزيعها
على ال�شركاء وامل�ساهمني يف ال�شركات �أو التاجر
املفل�س بعد �سداد جميع الديون.
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راب��ع��اً :منْح ال��دع��اوى والإج����راءات الق�ضائية التي
يقوم برفعها امل�صفّي �أو وكيل التفلي�سة للمحافظة
ع��ل��ى ح��ق��وق وم�����ص��ال��ح ال�����ش��رك��ة حت��ت الت�صفية �أو
التاجر املفل�س� ،صف َة اال�ستعجال ،لكي يتم الوقوف
بال�سرعة الالزمة على ما لل�شركة حتت الت�صفية
وال��ت��اج��ر املفل�س م��ن ح��ق��وق وال��ت��زام��ات ,وم���ن ثم
�إغالق الت�صفية �أو الإفال�س.

ت�������ع�������دي�������ل ق�������ان�������ون جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
2017
ال�������ش���رك���ات وق����ان����ون وجمل�س الأمة.
ال�����ت�����ج�����ارة الع���ت���ب���ار
الدعاوى املذكورة من
الدعاوى امل�ستعجَ لة.

خام�ساً :و�ضع الن�صو�ص الالزمة لبيان �إج��راءات
الت�صرف بالأموال املنقولة وغري املنقولة العائدة
لل�شركة حتت الت�صفية �أو التاجر املفل�س من قِبل
قا�ضي الت�صفية �أو الإفال�س ,على �أن يتم ذلك خارج
�إجراءات دائرة التنفيذ.

ت�������������ض������م���ي��ن ق��������ان��������ون جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
2017
ال�����������ش�����رك�����ات وق�����ان�����ون وجمل�س الأمة.
التجارة الأحكا َم املتعلق َة
بالت�صفية والإف�ل�ا����س
التخاذ قا�ضي الت�صفية
�أو التفلي�سة �إج����راءات
ب��ي��ع الأم������وال امل��ن��ق��ول��ة
وغري املنقولة.

الربامج التنفيذية

التو�صية

الإجراء
���س��اد���س��اً :و�ْ��ض��ع ن�صو�ص يف ال��ن��ظ��ام امل��ذك��ور �أع�لاه
تبني ال�شروط الواجب توافرها يف امل�صفّني ووكالء
التفلي�سة ,مب��ا يف ذل���ك ت��واف��ر اخل��ب�رات ال�لازم��ة
لديهم يف �إج�����راءات الت�صفية والإف�ل�ا����س ,وو�ضع
�آلية وا�ضحة لكيفية حتديد �أتعاب امل�صفّي �أو وكيل
التفلي�سة ,و�أن يكون ذلك من خالل اجلهد املبذول
من قِبله يف �إجراءات الت�صفية والإفال�س.

تو�صيات لتحديث وتطوير �إجراءات الدعاوى احلقوقية وتنفيذ الأحكام

�آلية التنفيذ

اجلهة املكلّفة
بالتنفيذ

�إ�����������ص����������دار ال����ن����ظ����ام جمل�س الوزراء.
اخل���ا����ص ب�����إج����راءات
ال��ت�����ص��ف��ي��ة ال�����س��اب��ق
بيانه مت�ضمِّناً ذلك.

���س��اب��ع��اً :ح��و���س��ب��ة �إج�������راءات ال��ت�����ص��ف��ي��ة والإف�ل�ا����س ت�����ط�����وي�����ر ال���ب��رام������ج وزارة العدل.
وربطها بـ«نظام م��ي��زان» بعد الف�صل بها من قِبل الالزمة لذلك.
املحاكم وعدم تركها دون تنظيم.

الإطار
الزمني
للتنفيذ
الربع الثاين
2017

الربع الثالث
2017

 9حتديث وتي�سري �أوالً� :أن تكون مدة تبليغ الإخطار التنفيذي للمدين ت�������ع�������دي�������ل ق�������ان�������ون جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
�إجراءات
والتي ت�سبق املبا�شرة بالتنفيذ لأول مرة مدة خم�سة التنفيذ.
وجم���ل�������س الأم��������ة2017 ،
تنفيذ الأحكام ع�شر يوماً ,واحل��د من التبليغات الالحقة لذلك,
واملجل�س الق�ضائي.
احلقوقية.
وال��ت��ي ق��د تكون و�سيلة لعرقلة �إج����راءات التنفيذ
و�إطالتها من غري مربر.
ثانياً :منح قا�ضي التنفيذ �صالحية �إلقاء احلجز ت�������ع�������دي�������ل ق�������ان�������ون جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
ع��ل��ى �أم�����وال امل��دي��ن امل��ن��ق��ول��ة وغ�ي�ر امل��ن��ق��ول��ة قبل التنفيذ.
وجم���ل�������س الأم��������ة2017 ،
انق�ضاء املهلة املحددة يف الإخطار التنفيذي ,وذلك
واملجل�س الق�ضائي.
�إذا ���ش��رع امل��دي��ن بتهريب �أم���وال���ه ,ع��ل��ى � اّأل تتابَع
�إجراءات التنفيذ � اّإل بعد انق�ضاء تلك املهلة ،حتى ال
يتم تهريبها �أو منع التنفيذ عليها.
ثالثاً� :إلغاء �إجراءات ترك الدعاوى التنفيذية ,وما ت�������ع�������دي�������ل ق�������ان�������ون جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
تت�ضمنه من وج��وب �إع��ادة تبليغ اخل�صم الآخ��ر يف التنفيذ.
وجم����ل���������س الأم��������ة 2017
اخل�صومة التنفيذية بالتجديد؛ �إذ �إن��ه��ا ال تعدو
واملجل�س الق�ضائي.
كونها �إج�����راءات تنظيمية ا�ستنفدت ال��غ��ر���ض من
ال عمّا تت�سبب به من �إطالة �إجراءات
وجودها ،ف�ض ً
التنفيذ دون مربر يقت�ضيها.
راب��ع��اً� :إج��ازة االع�ترا���ض على ق��رار رئي�س التنفيذ ت�������ع�������دي�������ل ق�������ان�������ون جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
من قبل املت�ضرر من ذل��ك ال��ق��رار� ,سواء أ�ك��ان من التنفيذ.
وجم���ل�������س الأم��������ة2017 ،
�أط���راف اخل�صومة التنفيذية �أم من الغري ,ومنح
واملجل�س الق�ضائي.
رئي�س التنفيذ �صالحية العودة عن ذلك القرار �أو
تعديله.
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خام�ساً :ح�صر �أوج��ه اعرتا�ض املدين التي توجب ت�������ع�������دي�������ل ق�������ان�������ون جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
مراجعة املحكمة املخت�صة لإث��ب��ات االدع���اء ,بحيث التنفيذ.
وجم���ل�������س الأم��������ة2017 ،
ال يكون ذلك � اّإل يف حال االدع��اء بالتزوير بالن�سبة
واملجل�س الق�ضائي.
لل�سندات الر�سمية� ,أو �إن��ك��ار التوقيع �أو االدع���اء
ب��ال��ت��زوي��ر ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ل�����س��ن��دات ال��ع��ادي��ة والأوراق
ال��ت��ج��اري��ة� ,أو االدع����اء ب��ال��وف��اء ال��ك�� ّل��ي �أو اجل��زئ��ي
للحقوق املقررة يف جميع تلك ال�سندات.
�ساد�ساً :اعتبار املدين هو املكلَّف مبراجعة املحكمة ت�������ع�������دي�������ل ق�������ان�������ون جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
املخت�صة لإثبات التزوير �أو الوفاء يف حال ادعائه التنفيذ.
وجم���ل�������س الأم��������ة2017 ،
تزوير ال�سند الر�سمي املطروح للتنفيذ �أو الوفاء
واملجل�س الق�ضائي.
مبا ت�ضمّنه من دَين كلياً �أو جزئياً ,وكذلك يف حال
ا ّدع��ائ��ه ال��وف��اء كلّياً �أو جزئياً مب��ا ت�ضمّنه ال�سند
ال��ع��ادي �أو ال��ورق��ة التجارية ,وال ت��و َق��ف معامالت
التنفيذ يف ه��ذه احل���االت � اّإل �إذا �أ���ص��درت املحكمة
املخت�صة قرارها بوقفها.
�سابعاً :اعتبار الدائن هو املكلَّف مبراجعة املحكمة ت�������ع�������دي�������ل ق�������ان�������ون جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
امل��خ��ت�����ص��ة لإث���ب���ات م���ا وق����ع ع��ل��ي��ه الإن����ك����ار يف ح��ال التنفيذ.
وجم���ل�������س الأم��������ة2017 ،
�إنكار املدين التوقيع على ال�سند العادي �أو الورقة
واملجل�س الق�ضائي.
التجارية �أو الطعن ب���أيٍّ منهما بالتزوير ,ويف هذه
احل��ال��ة ي��ت��م وق���ف معاملة التنفيذ ب��ح��دود م��ا مت
االعرتا�ض عليه.
ث��ام��ن��اً :ح�صـر ال���ق���رارات التنفيذية ال�����ص��ادرة عن ت�������ع�������دي�������ل ق�������ان�������ون جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
رئا�سة التنفيذ والقابلة للطعن باال�ستئناف؛ للح ّد التنفيذ.
وجم���ل�������س الأم��������ة2017 ،
من اال�ستئنافات غري امل�بررة ,والتي يكون الغر�ض
واملجل�س الق�ضائي.
منها ت�أخري املعامالت التنفيذية.
تا�سعاً� :أن تكون حمكمة البداية ب�صفتها اال�ستئنافية ت�������ع�������دي�������ل ق�������ان�������ون جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
�صاحب َة االخت�صا�ص بالنظر يف الطعون املوجهة التنفيذ.
وجم���ل�������س الأم��������ة2017 ،
�ضد ق���رارات رئي�س التنفيذ القابلة للطعن ,على
واملجل�س الق�ضائي.
�أن تنعقد من قا�ضيَني على الأق��ل عند نظرها يف
تلك اال�ستئنافات ,وذلك حتقيقاً لـ«ق�ضاء القرب»,
وت�����س��ري��ع الف�صل يف ت��ل��ك اال���س��ت��ئ��ن��اف��ات ,وتي�سرياً
للإجراءات.
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ع���ا����ش���راً :حت��دي��د م��ي��ع��اد م��ع�ّيننّ لإ�����ص����دار حمكمة ت�������ع�������دي�������ل ق�������ان�������ون جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
البداية ب�صفتها اال�ستئنافية ق��را َره��ا يف الدعوى التنفيذ.
وجم���ل�������س الأم��������ة2017 ،
اال�ستئنافية التنفيذية ,وهو �أربعة ع�شر يوماً من
واملجل�س الق�ضائي.
تاريخ ورود الدعوى لديوان املحكمة.
ح���ادي ع�����ش��ر :تي�سري الإج������راءات واالق��ت�����ص��اد بها ت�������ع�������دي�������ل ق�������ان�������ون جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
عند النظر يف اال�ستئناف والف�صل فيه ,وذل��ك من التنفيذ.
وجم���ل�������س الأم��������ة2017 ،
خالل الإجازة ملحكمة البداية ب�صفتها اال�ستئنافية,
واملجل�س الق�ضائي.
ال لأيّ �سبب,
ويف حال كون اال�ستئناف م��ردوداً �شك ً
ال
االكتفاء بتدوين منطوق احلكم على املح�ضر �شام ً
�سببه ونتيجة الطعن.
ثاين ع�شر :عدم رفع ملف الدعوى التنفيذية عند ت�������ع�������دي�������ل ق�������ان�������ون جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
ا�ستئناف ال��ق��رار ال�صادر ع��ن قا�ضي التنفيذ غري التنفيذ.
وجم���ل�������س الأم��������ة2017 ،
القابل لال�ستئناف �أو القرار الذي �سبق ت�أييده �إلى
واملجل�س الق�ضائي.
حمكمة البداية ب�صفتها اال�ستئنافية ،كي تتمكن
دائ���رة التنفيذ م��ن اال�ستمرار يف التنفيذ ،وللحد
من اال�ستئنافات التي يكون الغر�ض منها املماطلة
والت�سويف.
ثالث ع�شر :م��راع��اة وج��ود هيئات حماكم البداية
اال�ستئنافية ال��ت��ي ت��ت��ول��ى ال��ن��ظ��ر يف اال�ستئنافات
التنفيذية يف دوائر التنفيذ نف�سها ما �أمكن ,توفرياً
ل��ل��وق��ت وت��ي�����س�يراً ل�ل��إج���راءات و���ص��و ًال �إل���ى ع��دال��ة
ناجزة.

ات�����خ�����اذ الإج�����������راءات وزارة ال�������ع�������دل ،الربع الثاين
2017
ال��ل�ازم����ة م���ن وزارة ور�ؤ�ساء املحاكم.
ال�������ع�������دل ور�ؤ���������س��������اء
املحاكم.

راب��ع ع�شر :منح قا�ضي التنفيذ �صالحية جوازية ت�������ع�������دي�������ل ق�������ان�������ون جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
يف وق��ف الدعوى التنفيذية ،و�إل���زام طالب الوقف التنفيذ.
وجم���ل�������س الأم��������ة2017 ،
تقدمي كفالة ت�ضمن الوفاء ,وذلك وفقاً ملا يرتئيه
واملجل�س الق�ضائي.
القا�ضي له من واقع امللف� ,ضماناً للجدية وت�سريعاً
يف الإجراءات ,وللحد من �أوجه املماطلة والت�سويف.
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خام�س ع�شر� :أن يكون بيت ال�سكن متنا�سباً مع حال ت�������ع�������دي�������ل ق�������ان�������ون جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
املدين لكي يتم ا�ستثنا�ؤه من احلجز والتنفيذ عليه ,التنفيذ.
وجم���ل�������س الأم��������ة2017 ،
با�شرتاط �أن تزيد القيمة املقدَّرة للبيت على �ضعف
واملجل�س الق�ضائي.
الدَّين لإ�صدار القرار باحلجز عليه وبيعه ,وذلك
حفاظاً على حقوق الدائنني.
�ساد�س ع�شر� :إعفاء الدائن من دفع العربون �إذا كان ت�������ع�������دي�������ل ق�������ان�������ون جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
مزايداً وكان دَينه يزيد على القيمة املقدَّرة للأموال التنفيذ.
وجم���ل�������س الأم��������ة2017 ،
املراد بيعها.
واملجل�س الق�ضائي.

�سابع ع�شر :منح قا�ضي التنفيذ �صالحية ا�سرتداد ت�������ع�������دي�������ل ق�������ان�������ون جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
�أيّ مبالغ دُفعت من قِبل دائ��رة التنفيذ دون وجه التنفيذ.
وجم���ل�������س الأم��������ة2017 ،
حق ,دون احلاجة �إلى �إ�صدار حكم ق�ضائي بذلك.
واملجل�س الق�ضائي.
ثامن ع�شر :تنظيم جميع الأمور املتعلقة باملركبات
التي يتم حجزها و�سائر ال�ش�ؤون املتعلقة بها ,مبا
يف ذلك الأماكن املخ�ص�صة حلفظها والبدَالت التي
ت�ستوفى مقابل حفظها ,مبقت�ضى نظام ي�صدر لهذه
الغاية.

ت�������ع�������دي�������ل ق�������ان�������ون
ال���ت���ن���ف���ي���ذ ،و�إ������ص�����دار
ال�������ن�������ظ�������ام ال������ل�����ازم
ل����ت����ن����ظ����ي����م الأم�����������ور
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��امل��رك��ب��ات
املحجوزة.

جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
وجم���ل�������س الأم��������ة2017 ،
واملجل�س الق�ضائي،
وفق احلال.

تا�سع ع�شر� :إج���ازة متابعة التنفيذ على الن�سخة ت�������ع�������دي�������ل ق�������ان�������ون جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
امل�����س��ت��خ�� َرج��ة م��ن احل��ا���س��وب يف ح���ال ف��ق��دان امللف التنفيذ.
وجم���ل�������س الأم��������ة2017 ،
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ,وذل�����ك م���ن خ��ل�ال اع���ت���م���اد ال��ن�����س��خ��ة
واملجل�س الق�ضائي.
امل�ستخرَجة مما مت حفظه �إلكرتونياً واملوقَّعة من
املوظف املخت�ص.
ع�شرون :ن�شر جميع الإعالنات املقرَّر ن�شرها وفقاً ت�������ع�������دي�������ل ق�������ان�������ون جم���ل�������س ال���������وزراء ،الربع الثالث
لأحكام قانون التنفيذ يف ال�صحف املحلية اليومية التنفيذ.
وجم���ل�������س الأم��������ة2017 ،
الأكرث انت�شاراً ,وعلى �أيّ موقع �إلكرتوين تخ�ص�صه
واملجل�س الق�ضائي،
وزارة العدل لهذه الغاية.
ووزارة ال��ع��دل وفق
احلال.
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تقرير اللجنة امللكية
لتطوير اجلهاز الق�ضائي وتعزيز �سيادة القانون

()3
َ
املقرتحة
الت�شريعات

الت�شريعات املقرتحة
ُ
حتديث الت�شريعات وتطويرها ي�سهم يف تطوير
ملّا كان
رئي�سي من الربامج التنفيذية
العملية الق�ضائية ,وهو جزء
ّ
لتحقيق ال�سيا�سات والأهداف اال�سرتاتيجية ,ف� ّإن الأمر
ي�ستدعي �إما تعديل القوانني والأنظمة النافذة �أو اقرتاح
ن�صو�ص وت�شريعات جديدة؛ حتقيقاً للر�ؤية امللَكية ال�سامية
التي �أ�شارت �إلى وجوب تطوير ال�سيا�سات والت�شريعات
لت�سريع عملية التقا�ضي وتي�سريها واالرتقاء بها ,ولذلك
ف� ّإن اللجنة امللَكية لتطوير اجلهاز الق�ضائي وتعزيز �سيادة
القانون تقرتح عدداً من م�شروعات الت�شريعات املرفقة
وعلى النحو التايل:

الت�شريعات املقرتحة

م�شروع قانون ّ
معدل لقانون ا�ستقالل الق�ضاء رقم ( ) ل�سنة 2017
الن�ص الأ�صلي

الن�ص املقرتح من قِ بل اللجنة امللكية

يُ�سمى هذا القانون (قانون معدّل لقانون ا�ستقالل الق�ضاء
املادة :1
ي�سمّى هذا القانون (قانون ا�ستقالل الق�ضاء ل�سنة  )2014ويُعمل به ل�سنة  ،)2017ويُقر�أ مع القانون رقم ( )29ل�سنة ( ,)2014امل�شار
�إليه فيما يلي بالقانون الأ�صلي قانوناً واحداً ,ويُعمل به بعد
من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.
مرور �ستني يوماً من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.
تعدل املادة ( )2من القانون الأ�صلي ب�إ�ضافة التعريفني التاليني
املادة :2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت يف هذا القانون املعاين املخ�ص�صة �إلى �آخرها:
الأمانة العامة :الأمانة العامة للمجلـ�س.
لها �أدناه ما مل تدل القرينة على غري ذلك:
الأمني العـام� :أمني عام املجل ــ�س.
املجل�س:املجل�س الق�ضائي املن�ش�أ مبوجب �أحكام هذا القانون.
الرئي�س:رئي�س املجل�س.
قا�ض يعينّ وفق �أحكام هذا القانون.
القا�ضي:كل ٍ
املعهد:املعهد الق�ضائي الأردين.
تعدل املادة ( )3من القانون الأ�صلي ب�إ�ضافة الفقرة (ج) �إليها
املادة :3
�أ .الق�ضاء م�ستقل والق�ضاة م�ستقلون ال �سلطان عليهم يف بالن�ص التايل:
ج .يكون ل�ش�ؤون املجل�س موازنة م�ستقلة تظهر كف�صل م�ستقل
ق�ضائهم لغري القانون.
با�سم (املجل�س الق�ضائي) �ضمن املوازنة العامة للدولة.
ب .يحظر على �أي �شخ�ص �أو �سلطة امل�سا�س با�ستقالل الق�ضاء
والتدخل يف �ش�ؤونه.
يلغى ن�ص املادة ( )4من القانون الأ�صلي وي�ستعا�ض عنه بالن�ص
املادة :4
يت�ألف املجل�س من رئي�س حمكمة التمييز رئي�ساً وع�ضوية كل من :التايل:
�أ .يت�ألف املجل�س من رئي�س حمكمة التمييز رئي�ساً وع�ضوية كل
�أ .رئي�س املحكمة الإدارية العليا نائباً للرئي�س.
من:
ب .رئي�س النيابة العامة لدى حمكمة التمييز.
 .1رئي�س املحكمة الإدارية العليا نائباً للرئي�س.
ج� .أقدم قا�ضيني يف حمكمة التمييز.
 .2رئي�س النيابة العامة لدى حمكمة التمييز.
د .ر�ؤ�ساء حماكم اال�ستئناف.
قا�ض يف حمكمة التمييز.
� .3أقدم ٍ
هـ .املفت�ش الأول للمحاكم النظامية.
 .4ر�ؤ�ساء حماكم اال�ستئناف.
و� .أمني عام وزارة العدل.
� .5أمني عام وزارة العدل.
ز .رئي�س حمكمة بداية عمّان.
 .6رئي�س حمكمة بداية عمّان.
 .7رئي�سني من ر�ؤ�ساء حماكم البداية خارج العا�صمة وفقاً
لأقدمية تاريخ ا�ستحداث تلك املحاكم ،ملدة �سنتني,
ويحل حملهما عند انتهاء مدة ع�ضويتيهما مَن يليهما
بالتناوب على �أ�سا�س تلك الأقدمية.
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ب .تكون مدة الع�ضوية لر�ؤ�ساء حماكم اال�ستئناف ورئي�س
حمكمة بداية عمّان ثالث �سنوات غري قابلة للتجديد،
وال يجوز خالل مدة الع�ضوية نقل الأع�ضاء املبينني يف
البنود ( )4و( )6و( )7من الفقرة ال�سابقة �أو انتدابهم �إلى
وظائف �أخرى �أو �إنهاء خدماتهم �إال مبوافقتهم �أو بعد اتباع
الإجراءات التاديبية.

تعدل الفقرة (�أ) من املادة ( )5من القانون الأ�صلي على النحو
املادة :5
�أ .1 .يف حال غياب الرئي�س يتولى نائبه رئا�سة املجل�س ،ويف حال التايل:
�أوالً -ب�إلغاء عبارة (�أحد �أع�ضاء) الواردة يف البند ( )3منها
غيابهما معاً يتولى الرئا�سة �أقدم احلا�ضرين.
واال�ستعا�ضة عنها بكلمة (ع�ضو).
 .2يف حال غياب رئي�س النيابة العامة يحل حمله النائب العام
ثانياً -ب�إلغاء البند ( )4منها.
يف عمّان.
 .3يف حال غياب �أحد �أع�ضاء حمكمة التمييز يحل حمله من ثالثاً -ب�إعادة ترقيم البندين ( )5و( )6الواردين فيها لي�صبحا
بالرقمني ( )4و( )5على التوايل.
يليه يف الأقدمية.
 .4يف حال غياب املفت�ش الأول يحل حمله املفت�ش الذي يليه يف
الأقدمية.
 .5يف حال غياب رئي�س حمكمة ا�ستئناف يحل حمله �أقدم
الق�ضاة فيها.
 .6يف حال غياب رئي�س حمكمة البداية يحل حمله �أقدم
الق�ضاة فيها.
ب .تعني كلمة (الغياب) لأغرا�ض هذه املادة الغيابَ عن الوظيفة
ب�صورة م�شروعة �أو خل ّو املن�صب.
تعدل املادة ( )8من القانون الأ�صلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة
املادة :8
ُي ِع ّد الرئي�س يف مطلع كل �سنة تقريراً �سنوياً عن �أو�ضاع املحاكم (�أ) ,وب�إ�ضافة الفقرتني (ب) و(ج) �إليها بالن�ص التايل:
و�سري الأعمال فيها خالل ال�سنة ال�سابقة ويعر�ضه على املجل�س (ب.يتم �إعداد التقريرين ال�سنويني التاليني اللذين يتم
لإقراره ويرفع الرئي�س هذا التقرير �إلى امللك وير�سل ن�سخة منه تقدميهما �إلى الرئي�س لت�ضمينهما يف التقرير ال�سنوي:
 .1تقرير ي ُعدّه رئي�س املحكمة الإدارية العليا عن �أو�ضاع
�إلى وزير العدل.
حماكم الق�ضاء الإداري و�سري الأعمال فيها ,مبا يف ذلك
القرارات الإدارية املطعون فيها وما مت �إلغا�ؤه منها و�أ�سباب
ذلك الإلغاء.
 .2تقرير يُعدّه رئي�س النيابة العامة عن �أو�ضاع النيابة العامة
و�سري العمل فيها و�أيّ عوائق لعملها واقرتاحات حلها).
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املادة :11
�أ.1 .يكون القا�ضي عند تعيينه لأول مرة يف �أي درجة حتت
التجربة ملدة ثالث �سنوات من تاريخ مبا�شرته العمل ،ويحق
للمجل�س �إنهاء خدمة القا�ضي خالل تلك املدة �إذا تبني عدم
كفاءته �أو عدم لياقته ال�شخ�صية �أو اخللقية وفقاً لالعتبارات
التي يراها املجل�س ،وي�سري هذا احلكم على مَن مت تعيينه يف
الق�ضاء قبل نفاذ �أحكام هذا القانون ومل يكمل مدة التجربة
املذكورة يف اخلدمة الق�ضائية.
.2يعترب القا�ضي مثبتاً باخلدمة بانتهاء تلك املدة ما مل ي�صدر
قرار من املجل�س بعدم تثبيته.
ب .1 .للمجل�س تعيني خريج املعهد قا�ضياً متدرجاً ملدة ال تزيد على
�سنتني.
 .2يلحَ ق القا�ضي املتدرج مع �أحد ق�ضاة ال�صلح �أو املدعني
العامني الذين م�ضى على خدمتهم مدة ال تقل عن �أربع
�سنوات �أو �أيٍّ من حماكم البداية �أو حمكمة اجلنايات
الكربى �أو �إحدى حماكم اال�ستئناف �أو املكتب الفني التي
ي�سميها املجل�س ،وعلى القا�ضي املتدرج ح�ضور جل�سات
املحاكمة.
 .3على القا�ضي املتدرج ح�ضور املداوالت ويجوز تكليفه ب�إعداد
م�سودات القرارات بعد �سنة على تعيينه قا�ضياً متدرجاً.
 .4يلتزم القا�ضي املتدرج باملحافظة على �سرية �أعمال الهيئة
التي يتدرب لديها كما يلتزم بجميع واجبات الق�ضاة
وقواعد �سلوكهم.
 .5مع مراعاة �أحكام املادة ( )9من هذا القانون وبعد انق�ضاء
املدة املحددة يف الفقرة (ب) من هذه املادة وتحَ قُّق املجل�س
من كفاءة القا�ضي املتدرج العلمية وقدرته العملية على
القيام بوظيفة القا�ضي بناء على التقارير ال�سرية التي
يطلبها املجل�س من الهيئات التي تدرب لديها ،يجوز
للمجل�س بناء على تن�سيب الرئي�س تثبيته بوظيفة قا�ضي
�صلح.
ج .يتم تنظيم �ش�ؤون عمل القا�ضي املتدرج مبا يف ذلك تعيني
درجته وحتديد راتبه وامتيازاته وتدريبه مبوجب نظام ي�صدر
لهذه الغاية.
د .على املحكمة �أو ع�ضو النيابة العامة �أن يدون يف كلٍّ من املحا�ضر
والقرارات والأحكام ا�سم القا�ضي املتدرج الذي يتدرب لديه.

تعدل الفقرة (ب) من املادة ( )11من القانون الأ�صلي على
النحو التايل:
�أوالً -ب�إلغاء ن�ص البند ( )1منها واال�ستعا�ضة عنه بالن�ص
التايل:
( .1للمجل�س تعيني املتقدم للتعيني يف الق�ضاء قا�ضياً
متدرجاً ملدة ال تزيد على �سنتني).
ثانيا -ب�إ�ضافة البند (� )2إليها بالن�ص التايل:
( .2على الرغم من �أيّ ن�ص �آخر� ،إذا كان املتقدم للتعيني
ال على دبلوم املعهد الق�ضائي فيجوز
حمامياً �أو حا�ص ً
تعيينه قا�ضياً متدرجاً �إذا بلغ ال�سابعة والع�شرين من
عمره ،ويجوز �أن تزيد مدة تدرجه على ال�سنتني).
ثالثاً -ب�إلغاء عبارة (املدة املحددة يف الفقرة (ب) من هذه
املادة) الواردة يف البند ( )5منها واال�ستعا�ضة عنها
بعبارة (املدة الالزمة وفق ما يقت�ضيه البندان ( )1و()2
من هذه الفقرة).
رابعاً -ب�إعادة ترقيم البنود ( )2و( )3و( )4و( )5منها لت�صبح
بالأرقام ( )3و( )4و( )5و( )6على التوايل.
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املادة :12
�أ .مع مراعاة ال�شروط املن�صو�ص عليها يف البنود ( )1و( )2و()3
و( )4و( )5و( )6من الفقرة (�أ) من املادة ( )9من هذا القانون،
يعي رئي�ساً ملحكمة التمييز �أن يكون قد عمل يف
يُ�شرتط فيمن نَّ
�سلك الق�ضاء النظامي �أو يف �سلكَي الق�ضاء النظامي واملحاماة
معاً مدة ال تقل يف جمموعها عن خم�س وع�شرين �سنة.
ب .يتم تعيني رئي�س حمكمة التمييز و�إنهاء خدمته ب�إرادة ملكية
�سامية.

تعدل املادة  12من القانون الأ�صلي ب�إ�ضافة الفقرة (ج) �إليها
بالن�ص التايل:
واملفت�ش
ُ
رئي�س النيابة العامة
يعي ب�إرادة ملكية �سامية ُ
(ج .نَّ
الأول من بني ق�ضاة الدرجة العليا ،وتنتهي خدمة �أيٍّ منهما يف
هذا املن�صب بتعيني خل ٍَف له).

تعدل الفقرة (ب) من املادة ( )14من القانون الأ�صلي ب�إ�ضافة
املادة :14
�أ .يق�سم القا�ضي عند تعيينه وقبل مبا�شرته لوظيفته الق�سم عبارة (ورئي�س النيابة العامة واملفت�ش الأول) بعد عبارة
(املحكمة الإدارية العليا) الواردة فيها.
التايل:
(�أق�سم باهلل العظيم �أن �أكون خمل�صاً للملك والوطن و�أن �أحكم
بني النا�س بالعدل و�أن احرتم القوانني و�أ�ؤدي وظائفي بكل
�أمانة و�إخال�ص و�أن �ألتزم �سلوك القا�ضي ال�صادق ال�شريف).
ب .ي�ؤدي رئي�س حمكمة التمييز ورئي�س املحكمة الإدارية العليا
الق�سَ َم املن�صو�ص عليه يف الفقرة (�أ) من هذه املادة �أمام امللك.
ج .ي�ؤدي ق�ضاة الدرجة العليا الق�سَ َم املن�صو�ص عليه يف الفقرة (�أ)
من هذه املادة �أمام املجل�س� ،أما الق�ضاة الآخرون في�ؤدون الق�سَ َم
�أمام رئي�س حمكمة التمييز.
تعدل املادة  19من القانون الأ�صلي على النحو التايل:
املادة :19
�أ	.ال يجوز ترفيع القا�ضي �إلى درجة �أعلى من درجته مبا�شرة قبل �أوالً -ب�إلغاء الفقرة (ب) منها.
انق�ضاء ثالث �سنوات على حلوله يف تلك الدرجة �إال �إذا عُني ثانياً -ب�إعادة ترقيم الفقرة (ج) منها لت�صبح الفقرة (ب).
يف �أعلى مربوطها فيجوز ترفيعه بعد انق�ضاء �سنة واحدة على
تعيينه وتُعطى الأولوية يف الرتفيع عند الت�ساوي يف الكفاءة ملن
اجتاز دورات املعهد التي يحددها املجل�س.
ب .يرفَّع القا�ضي �إلى درجة �أعلى بعد انق�ضاء ثالث �سنوات على
حلوله يف الدرجة �إذا كان تقديره يف �آخر �سنتني بدرجة ال تقل
عن جيد جداً ويف كل الأحوال يرفَّع القا�ضي وجوبياً بعد مرور
خم�س �سنوات على حلوله يف الدرجة.
قا�ض �أكمل خم�س �سنوات خدمة ق�ضائية مت�صلة يف
ج .يكت�سب �أيّ ٍ
الدرجة العليا لقب (نائب رئي�س حمكمة التمييز) مهما كانت
الوظيفة التي ي�شغلها.
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تعدل الفقرة (ب) من املادة ( )22من القانون الأ�صلي ب�إلغاء
املادة :22
قا�ض من غري �أع�ضاء عبارة (للمدة التي تقت�ضيها ال�ضرورة) الواردة يف �آخرها,
�أ .للرئي�س �أن ينتدب يف حالة ال�ضرورة �أيَّ ٍ
املجل�س لأيّ حمكمة نظامية �أو خا�صة �أو لتويل �إحدى وظائف واال�ستعا�ضة عنها بعبارة (ملدة ال تزيد على ثالثة �أ�شهر �أخرى
النيابة العامة �أو للقيام مبهام التفتي�ش ملدة ال تزيد على ثالثة يف ال�سنة الواحدة).
�أ�شهر يف ال�سنة الواحدة.
ب .للمجل�س بتن�سيب من الرئي�س متديد االنتداب للمدة التي
تقت�ضيها ال�ضرورة.
ج .يراعى يف االنتداب �أن ال تكون الوظيفة �أو العمل الذي انتُدب
�إليه القا�ضي �أدنى درجة من درجته �أو العمل املنوط به.
قا�ض للقيام
د .للرئي�س بناء على طلب وزير العدل انتداب �أيّ ٍ
مبهام الأمني العام لوزارة العدل ملدة ثالثة �أ�شهر وللمجل�س
بتن�سيب من الرئي�س متديدها للمدة التي يراها �ضرورية.
هـ .للمجل�س املوافقة على قيام القا�ضي بالتدري�س اجلزئي يف
املعهد واجلامعات الر�سمية.
تعدل الفقرة (�أ) من املادة ( )30القانون الأ�صلي ب�إلغاء كلمة
املادة :30
�أ .ي�شكَّل املجل�س الت�أديبي من ثالثة على الأقل من �أقدم ق�ضاة (�أقدم) الواردة فيها.
حمكمة التمييز يعينهم املجل�س من غري �أع�ضائه ملدة �سنتني
ويجوز للمجل�س �أن ي�شكل �أكرث من جمل�س ت�أديبي.
ب .ي�صدر املجل�س الت�أديبي قراراته بالإجماع �أو بالأكرثية خالل
مدة ال تزيد على �أربعة �أ�شهر.
املادة :40
�أ .يتبع جهاز التفتي�ش الق�ضائي للمجل�س ويت�ألف من املفت�ش
الأول الذي ال تقل درجته عن العليا وجمموعة من املفت�شني
الذين ال تقل درجة �أي منهم عن الثانية ملدة ال تتجاوز ثالث
�سنوات غري قابلة للتجديد وحتدد �سائر مهامه و�صالحياته
مبقت�ضى نظام ي�صدر لهذه الغاية.
ب .يقدم املفت�ش الأول �إلى الرئي�س تقاريره وتقارير املفت�شني
املتعلقة بالق�ضاة و�ش�ؤون املحاكم والنيابة العامة ودائرة املحامي
العام املدين.

يلغى ن�ص املادة ( )40من القانون الأ�صلي ويت�سعا�ض عنه
بالن�ص التايل:
(�أ .يتبع جها ُز التفتي�ش الق�ضائي للمجل�س ،ويت�ألف من املفت�ش
الأول ,وجمموعة من املفت�شني الذين ال تقل درجة �أيٍّ منهم
عن الثانية.
ب .يتم تعيني املفت�شني بقرار من املجل�س الق�ضائي ملدة �أربع
�سنوات غري قابلة للتجديد ،وال يجوز خاللها نقل املفت�ش
�أو انتدابه �إلى وظيفة اخرى.
ج .يقدم املفت�ش الأول �إلى الرئي�س تقاريره وتقارير املفت�شني
املتعلقة بالق�ضاة و�ش�ؤون املحاكم والنيابة العامة.
د .حتدد �سائر مهام و�صالحيات جهاز التفتي�ش الق�ضائي
و�إجراءات عمله مبقت�ضى نظام ي�صدر لهذه الغاية).
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تعدل املادة ( )42من القانون الأ�صلي على النحو التايل:
املادة :42
�أوالً -ب�إلغاء عبارة (الرابعة وال�سبعني) الواردة يف الفقرة (�أ)
على الرغم مما ورد يف �أيّ ت�شريع �آخر:
منها واال�ستعا�ضة عنها بعبارة (ال�سبعني).
�أ .ت�ستمر خدمة ك ّل مَن ي�شغل الدرجة العليا من الق�ضاة حتى
ثانياً -ب�إلغاء عبارة (الثامنة وال�ستني) الواردة يف الفقرة (ب)
�إكمال الرابعة وال�سبعني من عمره.
منها واال�ستعا�ضة عنها بعبارة (اخلام�سة وال�ستني).
قا�ض �آخر من غري املذكورين يف الفقرة (�أ)
ب .ت�ستمر خدمة �أيّ ٍ
من هذه املادة حتى �إكماله الثامنة وال�ستني من عمره.
ج .تنتهي خدمة ك ّل من الق�ضاة املذكورين يف الفقرتني (�أ)
و (ب) من هذه املادة حكماً غري قابلة للتمديد عند بلوغه ال�سن
املحددة له دون احلاجة �إلى �أي قرار ب�إنهائها من �أي جهة من
اجلهات.
د	.ال ي�ؤثر ذكر �سقف خدمة �أيّ من الق�ضاة املذكورين يف الفقرتني
(�أ) و (ب) من هذه املادة يف انتهاء خدمته �أو �إنهائها قبل ذلك
لأيّ �سبب �آخر مبوجب الت�شريعات املعمول بها مبا يف ذلك
املر�ض.
هـ�	.إذا تويف القا�ضي الذي ي�شغل الدرجة العليا �أو �أ�صيب مبر�ض
مقعد �أدى �إلى �إنهاء خدمته ومل يكن قد �أكمل مدة خم�س
�سنوات يف الدرجة العليا فيُح�سب راتبه ال�شهري الأخري لغايات
التقاعد على �أ�سا�س الراتب الأ�سا�سي الذي يتقا�ضاه مَن ي�شغل
وظيفة نائب رئي�س حمكمة التمييز.
و	.ال ت�سري �أحكام الفقرة (�أ) من هذه املادة على رئي�سَ ي حمكمة
التمييز واملحكمة الإدارية العليا.
املادة :45
�أ .ين�ش�أ �صندوق ي�سمّى (�صندوق التكافل االجتماعي للق�ضاة
وموظفي وزارة العدل) ،ويكون فيه ح�سابان م�ستقالن ،ي�سمى
�أحدهما (ح�ساب الق�ضاة) وي�سمى الآخر (ح�ساب موظفي وزارة
العدل).
ب .يخ�صَّ �ص ح�ساب الق�ضاة ملنفعة الق�ضاة العاملني واملتقاعدين
داخل اململكة.
ج .يخ�صَّ �ص ح�ساب موظفي وزارة العدل ملنفعة العاملني ب�صورة
فعلية يف وزارة العدل من موظفيها مبختلف فئاتهم ودرجاتهم
الذين مت تعيينهم فيها وفق �أحكام نظام ي�صدر لهذه الغاية.
د .ي�ستمر ال�صندوق يف تقدمي منافع حمددة للقا�ضي الذي يعمل
خارج اململكة �أو الذي �أحيل على التقاعد �أو اال�ستيداع وملوظف
وزارة العدل الذي يعمل خارجها �أو الذي �أحيل على التقاعد �أو
اال�ستيداع وذلك وفق ال�شروط والإجراءات التي يحددها نظام
ي�صدر لهذه الغاية.
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بالن�ص التايل:
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وزارة العدل) ،ويكون لكل منهما ح�ساب م�ستقل وجلنة �إدارة
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ج.1 .يخ�صَّ �ص �صندوق موظفي وزارة العدل ملنفعة العاملني
ب�صورة فعلية مبختلف فئاتهم ودرجاتهم الذين مت تعيينهم
فيها ,وفق �أحكام نظام ي�صدر لهذه الغاية.
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هـ .تتكون موارد ح�ساب الق�ضاة يف ال�صندوق مما يلي:
 .1ن�سبة ( )%15من الر�سوم امل�ستوفاة على الدعاوى والطلبات
والإجراءات الق�ضائية �أو التنفيذية مبوجب نظام ر�سوم
املحاكم �أو �أيّ ت�شريع �آخر.
�	.2أيّ اقتطاعات من رواتب الق�ضاة العاملني واملتقاعدين
وحقوقهم املالية حتدد مبوجب نظام.
و .تتكون موارد ح�ساب موظفي وزارة العدل يف ال�صندوق مما يلي:
 .1ن�سبة ( )%20من الغرامات املحكوم بها التي يتم حت�صيلها،
وت�ستثنى من ذلك الغرامات املحكوم بها مبثابة تعوي�ض
مدين.
�	.2أيّ اقتطاعات من رواتب موظفي وزارة العدل وحقوقهم
املالية حتدَّد مبوجب نظام.
ز.1 .يتم حتديد �أوجه الإنفاق من ح�ساب الق�ضاة مبوجب نظام
ي�صدر لهذه الغاية بناء على اقرتاح املجل�س.
 .2يتم حتديد �أوجه الإنفاق من ح�ساب موظفي وزارة العدل
مبوجب نظام.
 .3يكون لكل ح�ساب جلنة �إدارة خا�صة به.
ح .يتم تنظيم جميع ال�ش�ؤون اخلا�صة بال�صندوق واحل�سابني
املوجودين فيه و�إدارتهما وا�ستثمار الأموال املودعة فيهما
و�إجراءات ال�صرف من كلٍّ منهما مبوجب نظام ي�صدر لهذه
الغاية.

 .2ي�ستمر �صندوق املوظفني يف تقدمي منافع حمددة
ملوظف وزارة العدل الذي �أحيل على التقاعد �أو
اال�ستيداع وذلك وفق ال�شروط والإجراءات التي
يحددها نظام ي�صدر لهذه الغاية.
د -تتكون موارد �صندوق الق�ضاة مما يلي:
 .1ن�سبة ( )%20من الر�سوم امل�ستوفاة على الدعاوى
والطلبات والإجراءات الق�ضائية �أو التنفيذية مبوجب
نظام ر�سوم املحاكم �أو �أيّ ت�شريع �آخر.
� .2أيّ اقتطاعات من رواتب الق�ضاة العاملني واملتقاعدين
وحقوقهم املالية حتدَّد مبوجب نظام.
هـ -تتكون موارد �صندوق موظفي وزارة العدل مما يلي:
 .1ن�سبة ( )%25من الغرامات املحكوم بها التي يتم
حت�صيلها ،وتُ�ستثنى من ذلك الغرامات املحكوم بها
مبثابة تعوي�ض مدين.
 .2ن�سبة ( )%7من الر�سوم امل�ستوفاة على الدعاوى
والطلبات والإجراءات الق�ضائية �أو التنفيذية مبوجب
نظام ر�سوم املحاكم �أو �أيّ ت�شريع �آخر.
� .3أيّ اقتطاعات من رواتب موظفي وزارة العدل وحقوقهم
املالية حتدَّد مبوجب نظام.
و -يتم حتديد �أوجه الإنفاق من �صندوق الق�ضاة وتنظيم
جميع �ش�ؤونه وت�شكيل جلنة �إدارته وا�ستثمار الأموال
املودعة فيه و�إجراءات ال�صرف منه مبوجب نظام ي�صدر
لهذه الغاية بناء على اقرتاح املجل�س.
ز -يتم حتديد �أوجه الإنفاق من �صندوق موظفي وزارة العدل
وتنظيم جميع �ش�ؤونه وت�شكيل جلنة �إدارته وا�ستثمار
الأموال املودعة فيه و�إجراءات ال�صرف منه مبوجب نظام
ي�صدر لهذه الغاية).

تُعدل املادة ( )47من القانون الأ�صلي على النحو التايل:
املادة :47
ين�ش�أ يف حمكمة التمييز وكل حمكمة ا�ستئناف وحتت �إ�شراف �أوالً -باعتبار ما ورد فيها الفقرة (�أ) منها.
رئي�سها مكتب ل�ش�ؤون الق�ضاة العاملني واملتقاعدين يتولى مهمة ثانياً -ب�إ�ضافة الفقرة (ب) �إليها بالن�ص التايل:
(ب -على الرغم مما ورد يف �أيّ ت�شريع �آخر ،يطبَّق على الق�ضاة
ت�سهيل �إجناز املعامالت اخلا�صة بهم.
امل�شمولني ب�أحكام هذا القانون العاملني واملتقاعدين ومَن
يعيلونهم الأحكام اخلا�صة بالفئات املن�صو�ص عليها يف املادة
( )26من نظام الت�أمني ال�صحي املدين وتعديالته رقم  83ل�سنة
� 2004أو �أيّ ت�شريع يحل حمله).
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يعدل القانون الأ�صلي على النحو التايل:
�أوالً -ب�إ�ضافة املادة (� )48إليه بالن�ص التايل:
(�أ .تن�ش�أ لدى املجل�س �أمانة عامة تتولى �ش�ؤون املجل�س
والق�ضاة وموازنة املجل�س الق�ضائي ،وحتقيقاً لهذه الغايات
متار�س املهام وال�صالحيات الالزمة لذلك والتي يحددها
نظام خا�ص ي�صدر لهذه الغاية.
يعي الأمني العام بقرار من املجل�س بناء على تن�سيب
ب .نَّ
الرئي�س ،ويكون الأمني العام مقرراً للمجل�س ويح�ضر
جل�ساته دون �أن يكون له حق الت�صويت ،كما يكون الأمني
العام هو االَمر بال�صرف ملوازنة املجل�س.
ج .تتولى الأمانة العامة �إعداد م�شروع موازنة املجل�س
بالت�شاور مع وزارة املالية ،ويرفَع امل�شروع مع مالحظات
وزارة املالية ب�ش�أنه �إلى الرئي�س لعر�ضه على املجل�س ،وبعد
�إقرار املجل�س م�شروع املوازنة يتم �إر�ساله �إلى رئي�س الوزراء
لإدراجه �ضمن املوازنة العامة للدولة).
ثانياً -ب�إعادة ترقيم املواد ( )48و( )49و( )50و( )51من القانون
الأ�صلي لت�صبح املواد ( )49و( )50و( )51و( )52على التوايل.
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ي�سمّى هذا القانون (قانون معدّل لقانون ت�شكيل املحاكم
املادة :1
ي�سمى هذا القانون (قانون ت�شكيل املحاكم النظامية ل�سنة  )2001النظامية رقم ( ) ل�سنة  ,)2017ويُقر�أ مع القانون رقم ( )17ل�سنة
ويُعمل به بعد ثالثني يوماً من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية 2001 .امل�شار �إليه فيما يلي بـ«القانون الأ�صلي» وما طر�أ عليه من
تعديل قانوناً واحداً ,ويُعمل به بعد مرور مائة وثمانني يوماً من
تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.
املادة :3
�أ -ت�شكل حماكم ت�سمى (حماكم �صلح) يف املحافظات �أو الألوية
�أو الأق�ضية �أو �أي مكان �آخر مبقت�ضى نظام يحدد فيه
االخت�صا�ص املكاين لكل منها ومتار�س ال�صالحية املخولة
�إليها مبقت�ضى قانون حماكم ال�صلح �أو �أي قانون �أو نظام
معمول به.
قا�ض منفرد يُعرف بقا�ضي ال�صلح.
ب -تنعقد حمكمة ال�صلح من ٍ

تعدَّل املادة ( )3من القانون الأ�صلي ب�إ�ضافة الفقرة (ج) �إليها
بالن�ص التايل:
(ج� -إذا نُقل قا�ضي ال�صلح �إلى وظيفة ق�ضائية �أخرى ،فيبقى
خمت�صاً ب�إ�صدار الأحكام يف الدعاوى املرفوعة لإ�صدار احلكم
قبل نفاذ مفعول قرار نقله وذلك ملدة �شهر من تاريخ نقله ،وفور
�إ�صدار احلكم �أو القرار الذي يراه منا�سباً يتم �إر�ساله �إلى رئي�س
قا�ض فيها بتالوة احلكم �أو باتخاذ
املحكمة املنقول منها لتكليف ٍ
ما يلزم فيها من �إجراء).

املادة :4
�أ .ت�شكل حماكم ت�سمى (حماكم البداية) يف املحافظات �أو الألوية
�أو �أي مكان �آخر مبقت�ضى نظام يحدد فيه االخت�صا�ص املكاين
لكل منها وت�ؤلَّف كل حمكمة من رئي�س وعدد من الق�ضاة
ويكون لها:
.1ب�صفتها البدائية:
�صالحية الق�ضاء يف جميع الدعاوى احلقوقية والدعاوى
اجلزائية التي مل تفوَّ�ض �صالحية الق�ضاء فيها لأي حمكمة
�أخرى.
.2ب�صفتها اال�ستئنافية:
�صالحية النظر:
�أ .يف الطعون املوجهة �إلى الأحكام امل�ست�أنفة �إليها ال�صادرة
عن حماكم ال�صلح يف الأحوال التي ين�ص قانون حماكم
ال�صلح على �أنها ت�ست�أنف �إلى املحاكم البدائية.
ب .يف الطعن ب�أي حكم يق�ضي �أي قانون �آخر ا�ستئنافه �إلى
املحاكم البدائية.

يلغى ن�ص املادة ( )4من القانون الأ�صلي ,وي�ستعا�ض عنه بالن�ص
التايل:
(�أ -ت�شكَّل حماكم ت�سمى (حماكم البداية) يف املحافظات �أو الألوية
�أو �أيّ مكان اخر مبقت�ضى نظام يحدَّد فيه االخت�صا�ص املكاين
لكل منها وت�ؤلف كل حمكمة من رئي�س وعدد من الق�ضاة.
ب -يكون ملحاكم البداية:
 .1ب�صفتها البدائية:
�صالحية الق�ضاء يف جميع الدعاوى احلقوقية
والدعاوى اجلزائية التي مل تفوَّ�ض �صالحية الق�ضاء
فيها لأي حمكمة �أخرى.
 .2ب�صفتها اال�ستئنافية:
�صالحية النظر يف:
(�أ) الطعون املوجهة �إلى الأحكام امل�ست�أنفة �إليها
ال�صادرة عن حماكم ال�صلح.
(ب) الطعون املوجهة �إلى القرارات ال�صادرة عن ر�ؤ�ساء
التنفيذ القابلة للطعن مبوجب قانون التنفيذ.
(ج) الطعن يف �أيّ حكم يق�ضي �أيّ قانون �آخر با�ستئنافه
�إلى املحاكم البدائية.
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ب .تن�ش�أ يف حمكمة البداية غرفة ق�ضائية للنظر يف الدعاوى
احلقوقية وغرفة ق�ضائية �أخرى للنظر يف الدعاوى اجلزائية،
ولرئي�س حمكمة البداية �إن�شاء غرف ق�ضائية متخ�ص�صة
�ضمن كل من الغرفة احلقوقية �أو الغرفة اجلزائية ويف
حمكمة ال�صلح �ضمن حمكمة البداية وحماكم ال�صلح التابعة
لها �إذا كان ح�سن �سري العمل الق�ضائي ي�ستدعي ذلك ،وت�ضم
كل غرفة هيئة واحدة �أو �أكرث وفقاً ملا يحدده رئي�س حمكمة
البداية ح�سب احلاجة.

ج -تن�ش�أ يف حمكمة البداية غرفة ق�ضائية للنظر يف الدعاوى
احلقوقية وغرفة ق�ضائية �أخرى للنظر يف الدعاوى اجلزائية،
ولرئي�س حمكمة البداية �إن�شاء غرف ق�ضائية متخ�ص�صة
�ضمن كل من الغرفة احلقوقية �أو الغرفة اجلزائية ويف
حمكمة ال�صلح �ضمن حمكمة البداية وحماكم ال�صلح التابعة
لها �إذا كان ح�سن �سري العمل الق�ضائي ي�ستدعي ذلك ،وت�ضم
كل غرفة هيئة واحدة �أو �أكرث وفقاً ملا يحدده رئي�س حمكمة
البداية بح�سب احلاجة.
د -على الرغم مما ورد يف �أيّ ت�شريع �آخر ،تن�ش�أ لدى حمكمة
بداية عمّان غرفة اقت�صادية �أو �أكرث تخت�ص بالنظر والف�صل
يف الدعاوى التالية:
 .1ما يدخل �ضمن اخت�صا�ص حماكم البداية
ملحافظة العا�صمة من الدعاوى التالية:
(�أ) الدعاوى املتعلقة بعقود الإن�شاءات
واملقاوالت الإن�شائية التي تزيد قيمة
املطالبة يف كل منها على مائة �ألف دينار.
(ب) الدعاوى املتعلقة بالأعمال امل�صرفية التي
تزيد قيمة املطالبة يف كل منها على مائة
�ألف دينار ,ومبا فيها االعتمادات امل�ستندية
وخطابات ال�ضمان والكفاالت امل�صرفية.
(ج) الدعاوى امل�ستندة �إلى قانون الوكالء
والو�سطاء التجاريني.
(د) الدعاوى املتعلقة بالإفال�س والت�صفية.
(هـ) الدعاوى املتعلقة باخلالفات فيما بني
ال�شركاء وامل�ساهمني يف ال�شركات امل�سجلة
وفق �أحكام قانون ال�شركات �ساري املفعول
مبا يف ذلك �أيّ خالفات متعلقة بعقود
ت�أ�سي�س تلك ال�شركات و�أنظمتها الداخلية
و�ش�ؤون �إدارتها ودجمها وبيعها.
(و) الدعاوى املتعلقة بالأوراق املالية امل�ستندة
�إلى قانون الأوراق املالية وال�سوق املايل.
(ز) الدعاوى النا�شئة عن العقود التي تكون
احلكومة �أو �إحدى امل�ؤ�س�سات الر�سمية �أو
العامة طرفاً فيها ،واتفق �أطرافها على
�إحالة املنازعات ب�ش�أنها �إليها.
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(ح) الدعاوى املتعلقة بالت�أمني و�إعادة الت�أمني
التي تزيد قيمتها على مائة �ألف دينار.
(ط) الدعاوى النا�شئة عن العقود التجارية
التي اتفق �أطرافها على �إحالة املنازعات
ب�ش�أنها �إليها.
 .2ما يدخل �ضمن اخت�صا�ص حماكم البداية من
الدعاوى التالية:
(�أ) الدعاوى املتعلقة مبنع االحتكار وحماية
الإنتاج الوطني امل�ستندة �إلى قانون
املناف�سة وقانون حماية الإنتاج الوطني.
(ب) الدعاوى املتعلقة ب�أي عقود تكون احلكومة
�أو امل�ؤ�س�سات الر�سمية �أو العامة طرفاً
فيها وتزيد قيمة املطالبة يف كل منها على
(� )250ألف دينار.
(ج) الدعاوى املتعلقة بالتجارة البحرية
والت�أمني البحري امل�ستندة �إلى قانون
التجارة البحرية.
(د) عند نظر الغرفة االقت�صادية لأيٍّ من
الدعاوى امل�شار �إليها يف البند ( )2من
الفقرة (د) من هذه املادة ،يجوز لها �أن
تعقد جل�ساتها خارج مدينة عمّان مبا
يراعي مكان �إقامة �أو مقر عمل املدعى
عليه).

املادة :5
قا�ض
�أ .تنعقد حمكمة البداية يف الدعاوى احلقوقية من ٍ
منفرد يُعرف بقا�ضي البداية عند النظر يف جميع الدعاوى
احلقوقية اخلارجة عن اخت�صا�ص قا�ضي ال�صلح مهما بلغت
قيمتها وكذلك النظر يف الدعاوى املتقابلة وما يتفرع عنها
وعن الدعوى الأ�صلية.
ب .وتنعقد يف الدعاوى اجلزائية على الوجه التايل:
قا�ض منفرد عند النظر يف جرائم اجلنح اخلارجة
 .1من ٍ
عن �صالحية قا�ضي ال�صلح مبوجب حماكم ال�صلح.
 .2من قا�ضيَني عند النظر يف الق�ضايا اجلنائية اخلارجة
عن �صالحية حمكمة اجلنايات الكربى مبوجب قانونها.

تعدَّل املادة ( )5من القانون الأ�صلي على النحو التايل:
�أوالً -ب�إلغاء ن�ص الفقرة (ج) منها واال�ستعا�ضة عنه بالن�ص
التايل:
(تنعقد حمكمة البداية من قا�ضيَني على الأقل عند النظر يف
الدعاوى احلقوقية واجلزائية والتنفيذية ب�صفتها اال�ستئنافية).
ثانيا -ب�إ�ضافة الفقرة (و) �إليها بالن�ص التايل:
قا�ض منفرد ويتم نقله
(و .عندما تنعقد حمكمة البداية من ٍ
�إلى وظيفة ق�ضائية �أخرى ،فيبقى خمت�صاً ب�إ�صدار الأحكام
يف الدعاوى املرفوعة لإ�صدار احلكم قبل نفاذ مفعول قرار
نقله وذلك ملدة �شهرين من تاريخ نقله ،وفور �إ�صدار احلكم
�أو القرار الذي يراه منا�سباً يتم �إر�ساله �إلى رئي�س املحكمة
قا�ض فيها بتالوة احلكم �أو باتخاذ ما
املنقول منها لتكليف ٍ
يلزم من �إجراء).
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 .3من ثالثة ق�ضاة عند النظر يف الق�ضايا اجلنائية التي
تكون العقوبة التي يفر�ضها القانون فيها الإعدام �أو
الأ�شغال ال�شاقة امل�ؤبدة �أو االعتقال امل�ؤبد �أو االعتقال
امل�ؤقت �أو الأ�شغال ال�شاقة امل�ؤقتة ملدة ال تقل عن خم�س
ع�شر �سنة اخلارجة عن �صالحية حمكمة اجلنايات
الكربى مبوجب قانونها.
ج .تنعقد حمكمة البداية من قا�ضيَني عند النظر يف الدعاوى
احلقوقية واجلزائية ب�صفتها اال�ستئنافية.
د .عندما تنعقد املحكمة من قا�ضيَني ف�أكرث ير�أ�سها رئي�س
املحكمة �أو القا�ضي الأقدم يف الدرجة وت�صدر قراراتها
بالإجماع �أو الأكرثية.
هـ�	.إذا انعقدت املحكمة من قا�ضيَني واختلفا يف الر�أي �أثناء
املحاكمة �أو عند �إعطاء القرار النهائي يدعو رئي�س املحكمة
قا�ضياً ثالثاً لال�شرتاك يف املحاكمة من املرحلة التي و�صلت
�إليها الدعوى وتتلى بح�ضوره الإجراءات ال�سابقة.
املادة :6
�أ .ت�شكَّل حماكم ا�ستئناف يف كل من عمّان واربد ومعان ويعني
لكل منهما رئي�س وعدد من الق�ضاة ح�سب ما تدعو �إليه
احلاجة ويجوز للمحكمة عقد جل�ساتها يف �أي مكان �ضمن
منطقة ال�صالحية املكانية لها مبوافقة وزير العدل.
ب .تن�ش�أ يف كل حمكمة ا�ستئناف غرفة ق�ضائية للنظر يف الدعاوى
احلقوقية وغرفة ق�ضائية �أخرى للنظر يف الدعاوى اجلزائية،
ولرئي�س حمكمة اال�ستئناف �إن�شاء غرف ق�ضائية متخ�ص�صة
�ضمن كل من الغرفة احلقوقية �أو الغرفة اجلزائية �إذا كان
ح�سن �سري العمل الق�ضائي ي�ستدعي ذلك ،وت�ضم كل غرفة
هيئة واحدة �أو �أكرث وفقاً ملا يحدده رئي�س هذه املحكمة ح�سب
احلاجة.

تعدَّل املادة ( )6من القانون الأ�صلي ب�إ�ضافة الفقرة (ج) �إليها
بالن�ص التايل:
(ج .تن�ش�أ لدى حمكمة ا�ستئناف عمّان غرفة اقت�صادية ت�ضم هيئة
واحدة �أو �أكرث ،ويكون لها االخت�صا�ص بالنظر يف الطعون
املوجهة �إلى الأحكام ال�صادرة عن الغرفة االقت�صادية لدى
حمكمة بداية عمّان).

تُعدَّل املادة ( )8من القانون الأ�صلي ب�إلغاء الفقرة (ب) منها,
املادة :8
وب�إعادة ترقيم الفقرتني (ج) و(د) الواردتني فيها لت�صبحا
تنظر حمكمة اال�ستئناف:
�أ .يف اال�ستئناف املقدم �إليها للطعن يف الأحكام ال�صادرة من �أي بالرقمني (ب) و(ج) على التوايل.
حمكمة من املحاكم البدائية.
ب .يف الأحوال التي ين�ص قانون حماكم ال�صلح على ا�ستئناف
احلكم �إلى حمكمة اال�ستئناف.
ج .يف الف�صل يف �صحة نيابة �أع�ضاء جمل�س النواب.
د .يف �أي ا�ستئناف يرفَع اليها مبقت�ضى �أي قانون �آخر.
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املادة :9
�أ.1-ت�شكَّل حمكمة التمييز يف عمّان وت�ؤلَّف من رئي�س واحد وعدد
من الق�ضاة بقدر احلاجة وتنعقد من خم�سة ق�ضاة على الأقل
يف هيئتها العادية ير�أ�سها القا�ضي الأقدم ويف حالة �إ�صرار
حمكمة اال�ستئناف على قرارها املنقو�ض �أو كانت الق�ضية
املعرو�ضة عليها تدور حول نقطة قانونية م�ستحدثة �أو على
جانب من التعقيد �أو تنطوي على �أهمية عامة �أو ر�أت �إحدى
هيئاتها الرجوع عن مبد�أ مقرر يف حكم �سابق فتنعقد هيئة
عامة من رئي�س وثمانية ق�ضاة.
�	.2إذا مل ي�شرتك رئي�س املحكمة يف هيئتها العامة فري�أ�سها
القا�ضي الأقدم.
 .3تُ�صدر املحكمة قراراتها بالإجماع �أو بالأكرثية.
ب .تن�ش�أ يف حمكمة التمييز غرفة ق�ضائية للنظر يف الدعاوى
احلقوقية وغرفة ق�ضائية ثانية للنظر يف الدعاوى اجلزائية،
وت�ضم كل غرفة هيئة واحدة �أو �أكرث وفقاً ملا يحدده رئي�س
هذه املحكمة ح�سب احلاجة.
ج�	.إذا اقت�ضى انعقاد حمكمة التمييز بهيئتها العامة وكان عدد
�أع�ضاء الغرفة املعنية غري كاف لإمتام العدد الالزم للهيئة
العامة ،يقوم رئي�س حمكمة التمييز ب�إكمال العدد من �أع�ضاء
الغرف الأخرى.

تعدَّل الفقرة (�أ) من املادة ( )9من القانون الأ�صلي على النحو
التايل:
�أوالً -ب�إ�ضافة البند (� )2إليها بالن�ص التايل:
( .2تنعقد حمكمة التمييز من ثالثة ق�ضاة عند النظر يف
الطعون املوجهة �إلى الأحكام ال�صلحية).
ثانيا ً -ب�إعادة ترقيم البندين ( )2و( )3من الفقرة (�أ) لي�صبحا
( )3و( )4على التوايل.

املادة :10
تنظر حمكمة التمييز:
�أ.ب�صفتها اجلزائية:
 .1يف الطعون املوجهة �إلى الأحكام �أو القرارات املميزة �إليها
ال�صادرة عن حمكمة اال�ستئناف يف الق�ضايا اجلنائية.
 .2يف الطعون املوجهة �إلى الأحكام والقرارات التي ين�ص �أي
قانون على متييزها �إلى حمكمة التمييز.
ب.ب�صفتها احلقوقية:
 .1يف الطعون املوجهة �إلى الأحكام والقرارات ال�صادرة عن
حمكمة اال�ستئناف يف الدعاوى احلقوقية ال�صادرة عن
املحاكم البدائية والتي تزيد قيمة املدعى به فيها على
خم�سة �آالف دينار على �أن ت�ستمر يف النظر يف الق�ضايا
احلقوقية املميزة �إليها قبل �صدور هذا القانون و�إ�صدار
القرار فيها.

يعدَّل البند ( )1من الفقرة (ب) من املادة ( )10من القانون
الأ�صلي ب�إلغاء عبارة (خم�سة �آالف) واال�ستعا�ضة عنها بعبارة
(ع�شرة �آالف).

165

تقرير اللجنة امللكية لتطوير اجلهاز الق�ضائي وتعزيز �سيادة القانون

الن�ص الأ�صلي

الن�ص املقرتح من قِ بل اللجنة امللكية

�	.2إذا كان اخلالف يف الأحكام الأخرى يدور حول نقطة
قانونية م�ستحدثة �أو على جانب من التعقيد �أو تنطوي
على �أهمية عامة و�أذن رئي�س حمكمة التمييز �أو من
يفو�ضه بذلك الذي له بعد تدقيق الأوراق واالطالع على
قرار اال�ستئناف �صالحية الإذن �أو الرف�ض.
 .3على طالب الإذن �أن يبني يف طلبه بالتف�صيل النقطة
القانونية امل�ستحدثة �أو على جانب من التعقيد �أو تنطوي
على �أهمية عامة التي ي�ستند �إليها يف طلبه وبغري ذلك
ُي َر ّد الطلب �شكالً.
املادة :11
�إذا حدث خالف يف ال�صالحية بني املحاكم املذكورة يف الفقرات
التالية يحق لأيٍّ من الفرقاء �أن يطلب �إلى رئي�س حمكمة
التمييز �أن يعني حمكمة خا�صة للنظر يف تعيني املرجع لر�ؤية
الدعوى ت�ؤلَّف من ثالثة ق�ضاة يكون اثنان منهم من ق�ضاة
وقا�ض ثالث من ق�ضاة املحاكم
حمكمة التمييز يعينهما رئي�سُ ها ٍ
الآتي بيانها:
�أ�	.إذا كان اخلالف بني حمكمة نظامية وحمكمة �شرعية ،يقوم
رئي�س حمكمة اال�ستئناف ال�شرعية بتعيني القا�ضي الثالث.
ب�	.إذا كان اخلالف بني حمكمة نظامية وحمكمة دينية يقوم
رئي�س حمكمة اال�ستئناف الدينية بتعيني القا�ضي الثالث.
ج�	.إذا كان اخلالف يتعلق بق�ضية من ق�ضايا الأحوال ال�شخ�صية
الداخلة �ضمن �صالحية �إحدى املحاكم الدينية اخلا�صة بها
يكون القا�ضي الثالث رئي�س �أعلى حمكمة دينية يف اململكة
للطائفة التي يدعي �أحد الفريقني املتقا�ضيَني �أنها متلك
دون �سواها حق النظر يف الق�ضية للف�صل يف هذا اخلالف.
د�	.إذا كان اخلالف بني حمكمة �شرعية وحمكمة دينية �أو يف ق�ضية
تتعلق بالأحوال ال�شخ�صية بني �أ�شخا�ص ينتمون �إلى طوائف
دينية خمتلفة ت�ؤلَّف املحكمة اخلا�صة من ثالثة ق�ضاة من
ق�ضاة حمكمة التمييز يعينهم رئي�سها وذلك بناء على طلب �أيٍّ
من الفرقاء لتعيني املرجع لر�ؤية الق�ضية بعد اال�ستنارة بر�أي
خبريَين من الطوائف فيما يتعلق باحلالة الثانية.
ويف جميع احلاالت ال�سابقة تنعقد املحكمة اخلا�صة برئا�سة قا�ضي
حمكمة التمييز الأقدم ويرتتب على املحكمة التي اعترُ �ض على
�صالحيتها �أن ت�ؤجل جميع الإجراءات �إلى �أن تف�صل املحكمة
اخلا�صة يف الأمر املعرو�ض عليها.
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متناق�ضني من حمكمتني
َ
هـ .عند �صدور حكمَني قطعيَّني
خمتلفتني تخت�ص حمكمة التمييز بتقرير �أيّ احلكمني
واجب التنفيذ ما مل يكن �أحد احلكمني قد مت تنفيذه.
تعدَّل الفقرة (ج) من املادة ( )15من القانون الأ�صلي ب�إلغاء عبارة
املادة :15
�أ .يتولى ممثلو النيابة العامة كل �ضمن دائرة اخت�صا�صه� ،إقامة (املرافعة) واال�ستعا�ضة عنها بعبارة (التحقيق واملرافعة) بعد
الدعوى اجلزائية وتعقُّبها وفق ما هو مبني يف قانون �أ�صول عبارة (ليتولى).
املحاكمات اجلزائية وغريه من القوانني.
ب .يحق للنائب العام �أو املدعي العام ،كل �ضمن دائرة اخت�صا�صه،
�أن يطلب انتداب �أيّ �ضابط من �ضباط ال�شرطة ب�صفتهم
�ضابطه عدلية ،ليمار�س مهام النيابة لدى املحاكم البدائية
وال�صلحية ب�صورة عامة �أو م�ؤقتة ح�سبما تدعو �إليه احلاجة
وعلى ال�ضابط املنتدب �أن يتقيد بالتعليمات التي ي�صدرها
�إليه النائب العام �أو املدعي العام.
ج .يحق لرئي�س النيابة العامة وللنائب العام �أن ينتدب �أ ّياً من
م�ساعديه �أو �أي م َّد ٍع عا ّم ليتولى املرافعة يف �أي دعوى تنظرها
حمكمة غري املحكمة املوكول �إليه متثيل النيابة العامة لديها
وتعقبها �إذا ظهر له �أن لهذه الدعوى �أهمية خا�صة ت�ستدعي ذلك.
املادة :16
�أ .يعني املجل�س الق�ضائي بتن�سيب من وزير العدل قا�ضياً من
ق�ضاة الدرجة العليا بوظيفة (املحامي العام املدين) ،كما
يعني املجل�س الق�ضائي م�ساعدين له من بني الق�ضاة.
ب .يتولى املحامي العام املدين وم�ساعدوه الذين يعيَّنون �أو
ينتَدبون وفقاً لأحكام هذا القانون متثيل احلكومة يف
الدعاوى احلقوقية املتعلقة باخلزينة �سواء �أقامتها احلكومة
�أو �أقيمت عليها.
ج .يرتبط املحامي العام املدين وم�ساعدوه �إدارياً بوزير العدل
ويكون كل منهم م�س�ؤو ًال عن جميع الق�ضايا املن�صو�ص عليها
يف الفقرة (ب) من هذه املادة ومتابعة تنفيذ الأحكام ال�صادرة
ب�ش�أنها ل�صالح احلكومة يف املحاكم ودوائر الإجراء ويكون
املحامي العام املدين امل�س�ؤو َل املبا�شر عن م�ساعديه وعن
املوظفني والكتاب املعينني يف دائرته.

يعدَّل القانون الأ�صلي ب�إلغاء املادة ( )16منه.
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الن�ص الأ�صلي

الن�ص املقرتح من قِ بل اللجنة امللكية

د .للمحامي العام املدين �أن يكلف �أياً من م�ساعديه لتمثيل
احلكومة يف املحاكم ب�صفة دائمة �أو م�ؤقتة وله مبوافقة وزير
العدل �إذا اقت�ضت ال�ضرورة ذلك �أن ينتدب عنه �أياً من املدعني
العامني �أو م�ساعدي النيابة العامة �أمام تلك املحاكم.
هـ .يرتتب على موظفي الوزارات والدوائر وامل�ؤ�س�سات الر�سمية
العامة التعاون الكامل مع املحامي العام املدين يف �سياق قيامه
ب�أعماله ومهامه املنوطة به مبقت�ضى هذا القانون �أو �أي
قانون �آخر وتقدمي ما لديهم من معلومات ووثائق يطلبها
منهم وذلك حتت طائلة امل�س�ؤولية.
و .يقوم املحامي العام املدين بتقدمي تقرير �شهري �إلى كل
من وزير العدل ووزير املالية عن �سري الق�ضايا التي ميثل
احلكوم َة فيها والأحكام التي يتولى تنفيذها كما يقدم تقريراً
�سنوياً عنها يف نهاية ت�شرين الثاين �إلى وزير العدل الذي
يقوم برفعه �إلى جمل�س الوزراء.

تعدَّل الفقرة (�أ) من املادة ( )20من القانون الأ�صلي ب�إ�ضافة
املادة :20
�أ .يتم حتديد تخ�ص�ص الق�ضاة وت�سميتهم يف كل من الغرفتني عبارة (ويف الغرفة االقت�صادية لدى كلٍّ من حمكمة بداية عمّان
احلقوقية واجلزائية لدى حماكم البداية واال�ستئناف وحمكمة ا�ستئناف عمّان) �إليها بعد عبارة (حماكم البداية
واال�ستئناف والتمييز) الواردة فيها.
والتمييز بقرار من املجل�س الق�ضائي.
ب .يجوز تغيري تخ�ص�ص القا�ضي بقرار من املجل�س الق�ضائي.
ج .يراعي املجل�س الق�ضائي ال�شهادات العلمية للقا�ضي وخرباته
ال�سابقة واحتياجات العمل كما تراعى ما �أمكن رغبة القا�ضي.
د .لرئي�س كل من حمكمة التمييز وحماكم اال�ستئناف ح�سب
مقت�ضى احلال ،تكليف القا�ضي امل�سمى يف �أيٍّ من الغرف
الق�ضائية بالعمل يف غرفة ق�ضائية �أخرى يف ذات املحكمة
بالإ�ضافة �إلى عمله ،وفقاً الحتياجات العمل يف تلك املحكمة.
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يعدَّل البند ( )2من الفقرة (�أ) من املادة ( )21من القانون
املادة :21
�أ .ي�صدر جمل�س الوزراء الأنظمة الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا الأ�صلي ب�إلغاء عبارة (الإجراء) الواردة فيه ,واال�ستعا�ضة عنها
بعبارة (التنفيذ).
القانون والأنظمة اخلا�صة مبا يلي:
 .1حتديد ال�صالحية املكانية ملحاكم ال�صلح واملحاكم
البدائية وحماكم اال�ستئناف والنفقات التي تعطى
للفريقني وال�شهود و�إتالف الق�ضايا التي ال فائدة من
بقائها �أو التي مر عليها الزمن مع االحتفاظ باملعلومات
املتعلقة بها بالأ�ساليب الفنية احلديثة.
 .2حتديد الر�سوم التي ت�ستوفيها املحاكم ودوائر الإجراء
والدوائر الأخرى.
ب .تعترب الأنظمة ال�صادرة مبقت�ضى قانون ت�شكيل املحاكم
النظامية رقم ( )26ل�سنة  1952وتعديالته املتعلقة بالأمور
املذكورة �أعاله وك�أنها �صادرة مبقت�ضى هذا القانون �إلى �أن
تُ�ستبدل �أو تعدَّل وذلك خالل مدة �أق�صاها �سنة من تاريخ
نفاذ �أحكام هذا القانون.
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م�شروع قانون ّ
معدل لقانون �أ�صول املحاكمات اجلزائية رقم ( ) ل�سنة 2017
الن�ص الأ�صلي

الن�ص املقرتح من قِ بل اللجنة امللكية

ي�سمّى هذا القانون (قانون معدّل لقانون �أ�صول املحاكمات
املادة :1
ي�سمى هذا القانون (قانون �أ�صول املحاكمات اجلزائية ل�سنة اجلزائية ل�سنة  )2017ويُقر�أ مع القانون رقم ( )9ل�سنة 1961
 )1961ويُعمل به بعد مرور �شهر على ن�شره يف اجلريدة الر�سمية .امل�شار �إليه فيما يلي بالقانون الأ�صلي ,وما طر�أ عليه من تعديل،
قانوناً واحداً ,ويُعمل به بعد مرور مائة وثمانني يوماً من ن�شره
يف اجلريدة الر�سمية.

املادة :3
�	.1أ .يف جميع الأحوال التي ي�شرتط القانونُ فيها لرفع الدعوى
اجلزائية وجو َد �شكوى �أو ادعاء �شخ�صي من املجني عليه �أو
غريه ال يجوز اتخاذ �إجراء يف الدعوى �إال بعد وقوع هذه
ال�شكوى �أو االدعاء.
ب� .إذا كان املجني عليه يف اجلرمية مل يكمل خم�س ع�شرة
�سنة �أو كان م�صاباً بعاهة يف عقله تقدَّم ال�شكوى ممن له
الوالية عليه .و�إذا كانت اجلرمية واقعة على املال تُقبل
ال�شكوى من الو�صي �أو القيم.
ج� .إذا تعار�ضت م�صلحة املجني عليه مع م�صلحة من ميثله �أو
مل يكن له من ميثله تقوم النيابة العامة مقامه.
د� .إذا كان املجني عليه هيئة �أو م�صلحة فتُقبل ال�شكوى �أو
االدعاء ال�شخ�صي بناء على طلب خطي من الهيئة �أو
رئي�س امل�صلحة املجني عليها.
 .2يف الدعاوى اجلزائية الواردة يف البند (�أ) من الفقرة ( )1من
هذه املادة.
�أ .ي�سقط احلق يف تقدمي ال�شكوى �أو االدعاء ال�شخ�صي بعد
مرور ثالثة �أ�شهر من تاريخ علم املجني عليه بوقوع
اجلرمية وال �أثر لهذا ال�سقوط على احلقوق املدنية
للمجني عليه.
ب� .إذا مل يقم امل�شتكي مبتابعة هذه ال�شكوى مدة تزيد على
�ستة �أ�شهر فعلى حمكمة ال�صلح �إ�سقاط دعوى احلق العام
تبعاً لذلك.
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تعدَّل املادة ( )3من القانون الأ�صلي على النحو التايل:
�أوالً -ب�إلغاء ن�ص البند (د) من الفقرة ( )1منها واال�ستعا�ضة
عنه بالن�ص التايل:
(�إذا كان املجني عليه �شخ�صاً معنوياً فتُقبل ال�شكوى
�أو االدعاء ال�شخ�صي بناء على طلب خطي من املمثل
القانوين لل�شخ�ص املعنوي �أو من ينوب عنه).
ثانياً -ب�إلغاء عبارة (�ستة �أ�شهر) الواردة يف البند (ب) من الفقرة
( )2منها واال�ستعا�ضة عنها بعبارة (ثالثة �أ�شهر).
ثالثاً  -ب�إ�ضافة الفقرتني التاليتني �إلى �آخرها بالن�ص التايل:
( .3يف الدعاوى اجلزائية ال�صلحية الأخرى التي تُرفع
من امل�شتكي مبا�شرة� ،إذا مل يقم امل�شتكي مبتابعة �شكواه
مدة تزيد على �ستة �أ�شهر جاز للمحكمة �إ�سقاط دعوى
احلق العام.
 .4يف الدعاوى التي ال يجوز مالحقتها �إال بناء على طلب
�أو �إذن ال يجوز رفع الدعوى اجلزائية �أو اتخاذ �إجراء فيها
�إال بعد ورود طلب كتابي �أو احل�صول على �إذن من اجلهة
املخت�صة).

الت�شريعات املقرتحة

الن�ص الأ�صلي

الن�ص املقرتح من قِ بل اللجنة امللكية

تعدَّل الفقرة ( )3من املادة ( )6من القانون الأ�صلي ب�إ�ضافة
املادة :6
 .1يجوز �إقامة دعوى احلق ال�شخ�صي تبعاً لدعوى احلق العام عبارة (�أو ما مل تكن املحكمة اجلزائية قد فرغت من �سماع �شهود
�أمام املرجع الق�ضائي املقامة لديه هذه الدعوى كما جتوز النيابة العامة) �إلى �آخرها.
�إقامتها على حدة لدى الق�ضاء املدين ،ويف هذه احلال
يتوقف النظر فيها �إلى �أن تف�صل دعوى احلق العام بحكم
مربم.
�	.2إذا �أقام املدعي ال�شخ�صي دعواه لدى الق�ضاء املدين فال
ي�سوغ له العدول عنها و�إقامتها لدى املرجع اجلزائي.
 .3ولكن �إذا �أقامت النيابة العامة دعوى احلق العام جاز
للمدعي ال�شخ�صي نقل دعواه �إلى املحكمة اجلزائية ما مل
يكن الق�ضاء املدين قد ف�صل فيها بحكم يف الأ�سا�س.
تعدَّل الفقرة ( )1من املادة ( )8من القانون الأ�صلي ب�إلغاء كلمة
املادة :8
 .1موظفو ال�ضابطة العدلية مكلفون با�ستق�صاء اجلرائم وجمع (�أدلّتها) الواردة فيها ,واال�ستعا�ضة عنها بعبارة (اال�ستدالالت
�أدلّتها والقب�ض على فاعليها و�إحالتهم على املحاكم املوكول والأدلّة املادية).
�إليها �أمر معاقبتهم.
 .2يقوم بوظائف ال�ضابطة العدلية املدعي العام وم�ساعدوه
ويقوم بها �أي�ضاً ق�ضاة ال�صلح يف املراكز التي ال يوجد فيها
م َّد ٍع عام ،كل ذلك �ضمن القواعد املحددة يف القانون.

تعدَّل املادة ( )14من القانون الأ�صلي على النحو التايل:
املادة :14
يعي لدى كل حمكمة بدائية موظف يدعى (املدعي العام) �أوالً -باعتبار ما ورد فيها فقرة ( ،)1ومع �إلغاء كلمة (موظف)
نَّ
الواردة فيها واال�ستعا�ضة عنها بكلمة (قا�ض).
ميار�س وظيفة املدعي العام لديها ولدى املحاكم ال�صلحية �ضمن
ثانياً -ب�إ�ضافة الفقرة (� )2إليها بالن�ص التايل:
دائرة اخت�صا�صه.
( .2يحق لرئي�س النيابة العامة ،بنا ًء على طلب النائب
العام� ،أن ينتدب �أياً من �أع�ضاء النيابة العامة ليقوم
بوظيفة املدعي العام يف ق�ضية تخرج عن نطاق دائرة عمله
الأ�صلي �أو ليتولى املرافعة يف دعوى تنظرها حمكمة غري
املحكمة املوكول �إليه متثيل النيابة العامة لديها وتعقبها
�إذا ظهر له �أن لهذه الدعوى �أهمية �أو ظروف خا�صة بها
ت�ستدعي ذلك).
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يلغى ن�ص املادة ( )22من القانون الأ�صلي ,وي�ستعا�ض عنه بالن�ص
املادة :22
�إذا توانى موظفو ال�ضابطة العدلية يف الأمور العائدة �إليهم يوجه التايل:
�إليهم املدعي العام تنبيهاً وله �أن يقرتح على املرجع املخت�ص ما (�إذا توانى موظفو ال�ضابطة العدلية يف الأمور العائدة �إليهم
فعلى املدعي العام تنظيم �ضبط بالواقعة ورفعه �إلى النائب العام
يقت�ضيه احلال من التدابري الت�أديبية.
والذي له �إحالته �إلى املدعي العام املخت�ص �أو املحكمة املخت�صة
بح�سب مقت�ضى احلال).
يلغى ن�ص الفقرة ( )2من املادة  28من القانون الأ�صلي ،وي�ستعا�ض
املادة :28
عنه بالن�ص التايل:
اجلرم امل�شهود:
 .1اجلرم امل�شهود (هو اجلرم الذي ي�شاهَد حال ارتكابه �أو عند ( .2وتلحق به �أي�ضاً اجلرائم التي يُقب�ض على مرتكبيها بناء على
�صراخ النا�س �أو تتبّعهم� ،أو يُ�ضبط معهم �أ�شياء �أو �أ�سلحة �أو �أوراق
االنتهاء من ارتكابه).
 .2وتلحق به �أي�ضاً اجلرائم التي يُقب�ض على مرتكبيها بناء على يُ�ستدَل منها �أنهم فاعلو اجلرم �أو �إذا وُجدت بهم �آثار �أو عالمات
�صراخ النا�س �إثر وقوعها �أو ي�ضبط معهم �أ�شياء �أو �أ�سلحة تفيد بذلك خالل �أربع وع�شرين �ساعة من وقوع اجلرم).
�أو �أوراق يُ�ستدل منها �أنهم فاعلو اجلرم وذلك يف الأربع
والع�شرين �ساعة من وقوع اجلرم� ،أو �إذا وُجدت بهم يف هذا
الوقت �آثار �أو عالمات تفيد ذلك.
تعدَّل الفقرة ( )2من املادة ( )29من القانون الأ�صلي ب�إلغاء
املادة :29
� .1إذا وقع جرم م�شهود ي�ستوجب عقوبة جنائية يجب على املدعي عبارتي (دائرة الإجراء) و(البيانات الكاذبة) الواردتني فيها
واال�ستعا�ضة عنهما بعبارتي (دائرة التنفيذ) و(اختالق اجلرائم)
العام �أن ينتقل يف احلال �إلى موقع اجلرمية.
� .2إذا انتقل املدعي العام �إلى املكان الذي قيل �إن جرمية وقعت فيه ،على التوايل.
ومل يجد ما يدل على وقوعها �أو على ما يوجب النتقاله ،جاز
للمدعي العام �أن يح�صل بوا�سطة دائرة الإجراء من مقدم
الإخبار �أو موقعه نفقاتِ االنتقال بتمامها وله �أن يقيم عليه
دعوى االفرتاء �أو البيانات الكاذبة ح�سب مقت�ضيات احلال.
املادة :31
 .1للمدعي العام �أن مينع �أي �شخ�ص موجود يف البيت �أو يف املكان
الذي وقعت فيه اجلرمية من اخلروج منه �أو االبتعاد عنه
حتى يتم حترير املح�ضر.
يح�ضر
 .2ومن يخالف هذا املنع يو�ضَ ع يف حمل التوقيف ثم َ
لدى قا�ضي ال�صلح ملحاكمته واحلكم عليه بعد �سماع دفاعه
ومطالبة املدعي العام.
 .3و�إذا مل ميكن القب�ض عليه ومل يح�ضر بعد تبليغه مذكرة
احل�ضور يُحكَم عليه غيابياً.
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تعدَّل املادة ( )31من القانون الأ�صلي على النحو التايل:
�أوالً -ب�إلغاء ن�صَّ ي الفقرتني ( )2و( )3منها واال�ستعا�ضة عنهما
بالن�صَّ ني التاليَني:
 .2ومَن يخالف هذا املنع يُقب�ض عليه ثم يُحال �إلى
قا�ضي ال�صلح ملحاكمته.
 .3وله �أن يُح�ضر يف احلال كل �شخ�ص ميكن احل�صول
منه على �إي�ضاحات ب�ش�أن اجلرمية ،و�إذا خالف
�أح ٌد قرارات املدعي العام بهذا ال�ش�أن يدوّن ذلك يف
املح�ضر.

الت�شريعات املقرتحة

الن�ص الأ�صلي

الن�ص املقرتح من قِ بل اللجنة امللكية

�	.4إن العقوبة التي ميكن قا�ضي ال�صلح �أن يحكم بها هي احلب�س ثانياً -ب�إلغاء عبارة (خم�سة دنانري) الواردة يف الفقرة ( )4منها
التكديري �أو الغرامة حتى خم�سة دنانري.
واال�ستعا�ضة عنها بعبارة (ثالثني ديناراً).
 .5يكون احلكم يف جميع الأحوال غري خا�ضع لأي طريق من ثالثاً -ب�إلغاء الفقرة ( )5منها.
طرق الطعن.
تعدَّل الفقرة ( )1من املادة ( )34من القانون الأ�صلي ب�إ�ضافة
املادة :34
�	.1إذا وُجد يف م�سكن امل�شتكى عليه �أوراق �أو �أ�شياء ت�ؤيد التهمة �أو عبارة (�أو ما مينع القانون حيازته) بعد كلمة (الرباءة) الواردة
الرباءة فعلى املدعي العام �أن ي�ضبطها وينظم بها حم�ضراً .فيها.
 .2ومن حق املدعي العام وحده والأ�شخا�ص املعينني يف املادتني
( 36و )89االطالع على الأوراق قبل اتخاذ القرار ب�ضبطها.
تعدَّل الفقرة ( )1من املادة ( )37من القانون الأ�صلي ب�إلغاء كلمة
املادة :37
ال
 .1للمدعي العام يف حالة اجلرم امل�شهود امل�ستوجب عقوبة (القوية) الواردة فيها ,و�إ�ضافة عبارة (�أو �شريكاً فيه �أو متدخ ً
جنائية �أن ي�أمر بالقب�ض على كل �شخ�ص من احل�ضور يُ�ستدل �أو حمرِّ�ضاً عليه) �إلى �آخرها.
بالقرائن القوية على �أنه فاعل ذلك اجلرم.
 .2و�إن مل يكن ال�شخ�ص حا�ضراً �أ�صدر املدعي العام �أمراً ب�إح�ضاره
واملذكرة التي تت�ضمن هذا االمر ت�سمى مذكرة �إح�ضار.
املح�ضر لديه.
ال�شخ�ص َ
َ
 .3ي�ستجوب املدعي العام يف احلال
تعدَّل املادة ( )39من القانون الأ�صلي باعتبار ما ورد فيها الفقر َة
املادة :39
�إذا توقف متييز ماهية اجلرم و�أحواله على معرفة بع�ض الفنون ( )1منها ،وب�إ�ضافة الفقرة (� )2إليها بالن�ص التايل:
وال�صنائع فعلى املدعي العام �أن ي�ست�صحب واحداً �أو �أكرث من ( .2للمحكمة اتخاذ �إجراءات م�ستعجلة للوقوف على احلالة
ال�صحية للم�صاب �أو امل�شتكى عليه �أو التثبت من �صحة
�أرباب الفن وال�صنعة.
التقارير الطبية املقدمة يف الدعوى دون دعوة اخل�صوم).
املادة :51
�	.1إذا كان الفعل جناية �أو جنحة من اخت�صا�ص حمكمة البداية
يُتم املدعي العام التحقيقات التي �أجراها �أو التي �أحال �إليه
�أوراقها موظفو ال�ضابطة العدلية وي�صدر قراره املقت�ضى.
�	.2أما �إذا كان الفعل جنحة من وظائف املحاكم ال�صلحية فله �أن
يحيل الأوراق �إلى املحكمة املخت�صة مبا�شرة.
 .3ويف جميع هذه الأحوال ي�شفع الإحالة بادعائه ويطلب ما
يراه الزماً.

يلغى ن�ص املادة ( )51من القانون الأ�صلي وي�ستعا�ض عنه بالن�ص
التايل:
( .1يبا�شر املدعي العام التحقيق يف اجلنايات وما يرى التحقي َق
فيه من اجلنح� ،إال �إذا ن�ص القانون على وجوبه يف جنح ٍة ما
�أو بنا ًء على طلب من النائب العام املخت�ص.
�	.2إذا كان الفعل �أو الرتك جناية ،يكمل املدعي العام التحقيقات
التي �أجراها �أو التي �أحال �أوراقها �إليه موظفو ال�ضابطة
العدلية وي�صدر قراره بح�سب املقت�ضى.
�	.3إذا كان الفعل �أو الرتك جنحة فله �أن يحيل الأوراق �إلى
املحكمة املخت�صة مبا�شرة �أو �أن ي�ستمر بالتحقيق فيها وفقاً
لأحكام هذا القانون.
 .4ويف جميع الأحوال ،ي�شفع الإحالة بادعائه ويطلب ما يراه
الزماً).
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تعدَّل املادة  57من القانون الأ�صلي ب�إ�ضافة عبارة (�أو �أعلن عدم
املادة :57
يجوز �إعفاء املدعي ال�شخ�صي من نفقات ور�سوم الدعوى امل�ؤجلة م�س�ؤوليته) بعد عبارة (�أو ترب�أ) الواردة فيها.
كلها �أو بع�ضها �إذا منعت حماكمة امل�شتكي عليه �أو ترب�أ وات�ضح
ح�سن نية املدعي ال�شخ�صي من �شكواه.
املادة :61
للمدعي العام �إذا تبني له �أن ال�شكوى غري وا�ضحة الأ�سباب �أو �أن
الفاعل جمهول �أو �أن الأوراق املربزة ال ت�ؤيدها ب�صورة كافية� ،أن
ال �إلى معرفة الفاعل ،وله عندئذ �أن ي�ستمع
يبا�شر التحقيق تو�ص ً
�إلى ال�شخ�ص �أو الأ�شخا�ص املق�صودين يف ال�شكوى وفقاً للأ�صول
املبينة يف املادة ( )68وما يليها.

تعدَّل املادة  61من القانون الأ�صلي على النحو التايل:
�أوالً -باعتبار ما ورد فيها الفقرة ( )1منها ,وب�إ�ضافة عبارة (�أو
التكييف القانوين ال�صحيح) �إليها بعد عبارة (معرفة
الفاعل) الواردة فيها.
ثانياً -ب�إ�ضافة الفقرة ( )2اليها بالن�ص التايل:
( .2وله �أن يحفظ الأوراق يف �أيٍّ من احلاالت الواردة يف
الفقرة ال�سابقة ،ويكون قراره يف هذا ال�ش�أن خا�ضعاً
لرقابة النائب العام وفق �أحكام املادة ( )130وما يليها
من هذا القانون).
يعدَّل القانون الأ�صلي ب�إ�ضافة (املادة  63مكررة) �إليه بالن�ص
التايل:
(املادة  63مكررة:
 .1للم�شتكى عليه �أو حماميه احلقّ يف �أن يطلب خطياً قبل بدء
اال�ستجواب �أن يطلع على جميع �أعمال التحقيق ،ما عدا
�أقوال ال�شهود ،حتت طائلة بطالن اال�ستجواب يف حال رف�ض
طلبه.
 .2يف اجلنايات التي يبلغ احلد الأدنى لعقوبتها ع�شر �سنوات
ف�أكرث ،يتعني ح�ضور حما ٍم مع امل�شتكى عليه يف كل جل�سة
ا�ستجواب ،و�إذا تعذر على امل�شتكى عليه تعيني حما ٍم فيتّخذ
املدعي العام الإجراءات الالزمة لتعيني حما ٍم له وفق �أحكام
الت�شريعات النافذة.
 .3مع مراعاة �أحكام الفقرة ( )2من هذه املادة� ،إذا مل يح�ضر
حما ٍم جل�سة ا�ستجواب موكله ،فعلى املدعي العام �أن يثبت يف
املح�ضر و�سيلة متكني امل�شتكى عليه من االت�صال مبحاميه
قبل يوم على الأقل من اال�ستجواب ما مل يكن قد مت �إ�شعار
حماميه مبوعدها يف جل�سة �سابقة للتحقيق.
 .4على املدعي العام قبل كل ا�ستجواب الحق لال�ستجواب الأول
�أن ي�س�أل امل�شتكى عليه عما �إذا كانت موافقته م�ستمرة ب�أن يتم
ا�ستكمال ا�ستجوابه دون اال�ستعانة مبحامٍ ،و�أن يثبت ذلك يف
املح�ضر حتت طائلة بطالن ذلك اال�ستجواب الالحق.
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	.5ال يجوز للمدعي العام �أن ينهي التحقيق �إال �إذا ا�ستجوب
امل�شتكى عليه ,ما مل يتعذر عليه ذلك لفراره �أو �إذا ر�أى �أن ما
جتمَّع لديه من �أدلة يكفي ملنع املحاكمة عنه ,ب�صرف النظر
عن اال�ستجواب).

تعدَّل الفقرة ( )1من املادة ( )64من القانون الأ�صلي ب�إ�ضافة
املادة :64
.1للم�شتكى عليه وامل�س�ؤول باملال واملدعي ال�شخ�صي ووكالئهم العبارة التالية �إلى �آخرها:
احلقُّ يف ح�ضور جميع �إجراءات التحقيق ما عدا �سماع ال�شهود( .وال يجوز لهم الكالم �إال �إذا �أذن لهم املدعي العام ،و�إذا مل ي�أذن
.2يحق للأ�شخا�ص املذكورين يف الفقرة الأولى �أن يطلعوا على وجب تدوين ذلك يف املح�ضر).
التحقيقات التي جرت يف غيابهم.
.3ويحق للمدعي العام �أن يقرر �إجراء حتقيق مبعزل عن
الأ�شخا�ص املذكورين ويف حالة اال�ستعجال �أو متى ر�أى �ضرورة
ذلك لإظهار احلقيقة وقراره بهذا ال�ش�أن ال يقبل املراجعة �إمنا
يجب عليه عند انتهائه من التحقيق املقرر على هذا الوجه �أن
يُطلع عليه ذوي العالقة.
تعدَّل الفقرة ( )1من املادة ( )67من القانون الأ�صلي ب�إلغاء عبارة
املادة :67
�	.1إذا �أدلى امل�شتكى عليه �أثناء التحقيق بدفع يتعلق بعدم (ال ي�ستوجب عقاباً) الواردة فيها واال�ستعا�ضة عنها بعبارة (ال
االخت�صا�ص �أو بعدم �سماع الدعوى �أو ب�سقوطها �أو ب�أن الفعل ال ي�ؤلف جرماً).
ي�ستوجب عقاباً وجب على املدعي العام بعد �أن ي�ستمع �إلى املدعي
ال�شخ�صي �أن يف�صل يف الدفع خالل �أ�سبوع من تاريخ الإدالء به.
ال لال�ستئناف للنائب العام خالل
.2ويكون قراره بهذا ال�ش�أن قاب ً
يومني من تاريخ تبليغه امل�شتكى عليه وال توقِف هذه املراجعة
�سري التحقيق.
تعدَّل املادة ( )68من القانون الأ�صلي على النحو التايل:
املادة :68
للمدعي العام �أن يدعو الأ�شخا�ص الواردة �أ�سما�ؤهم يف الأخبار �أوالً -ب�إلغاء عبارة (للمدعي العام) الواردة يف مطلعها،
واال�ستعا�ضة عنها بعبارة (على املدعي العام).
وال�شكوى وكذلك الأ�شخا�ص الذين يبلغه �أن لهم معلومات
باجلرمية �أو ب�أحوالها والأ�شخا�ص الذين يعينهم امل�شتكى عليه .ثانياً -ب�إ�ضافة عبارة (وللمدعي العام �أن يرف�ض �سماع �شهادة �أيٍّ
منهم على �أن يكون رف�ضه بقرار م�سبَّب) �إلى �آخرها.
تعدَّل املادة ( )70من القانون الأ�صلي على النحو التايل:
املادة :70
ي�ستمع املدعي العام بح�ضور كاتبه �إلى كل �شاهد على حدة وله �أن �أوالً -ب�إ�ضافة عبارة (�أو بامل�شتكى عليه) بعد عبارة (بع�ضهم
ببع�ض).
يواجه ال�شهود بع�ضهم ببع�ض �إذا اقت�ضى التحقيق ذلك.
ثانياً -باعتبار ما ورد فيها الفقرة ( )1منها ,و�إ�ضافة الفقرة ()2
�إليها بالن�ص التايل:
(� .2إذا جرت مواجهة مب�شاركة امل�شتكى عليه في�سري عليها
حكم اال�ستجواب).
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املادة :72
 .1تدوَّن �إفادة كل �شاهد يف حم�ضر يت�ضمن الأ�سئلة املوجهة
�إليه و�أجوبته عليها.
 .2تتلى على ال�شاهد �إفادته في�صادق عليها ويوقّع كل �صفحة
منها �أو ي�ضع ب�صمة �إ�صبعه عليها �إن كان �أمياً و�إذا متنع �أو
تعذر الأمر عليه ي�شار �إلى ذلك يف املح�ضر.
 .3يُذكر يف �آخر املح�ضر عدد ال�صفحات التي ت�ضمنت �إفادة
ال�شاهد ويوقّع كل �صفحة منها املدعي العام وكاتبه.
ُ .4ت َّتبَع الأ�صول نف�سها ب�ش�أن �سائر الإفادات التي يدونها املدعي
العام يف املحا�ضر.
 .5عند انتهاء التحقيق ينظَّ م جدول ب�أ�سماء الأ�شخا�ص
امل�ستمعني وتاريخ �سماعهم وعدد �صفحات حما�ضر �إفاداتهم.

يلغى ن�ص املادة ( )72من القانون الأ�صلي وي�ستعا�ض عنه بالن�ص
التايل:
( .1يجب تدوين �إفادة كل �شاهد يف حم�ضر يت�ضمن الأ�سئلة
املوجهة �إليه و�أجوبته عليها ،ويجوز للمدعي العام �أن ي�أذن
لل�شاهد باال�ستعانة ب�أوارق �إذا اقت�ضت طبيعة ال�شهادة ذلك.
 .2تُتلى على ال�شاهد �إفادته في�صادق عليها ويوقّع كل �صفحة
منها �أو ي�ضع ب�صمة �إ�صبعه عليها �إن كان �أمياً و�إذا متنَّع �أو
تعذَّر الأمر عليه ي�شار �إلى ذلك يف املح�ضر.
 .3للمدعي العام ال�سماح لل�شاهد الذي ال قدرة له على الكالم
�أن يديل ب�شهادته كتابةً.
�	.4إذا كان ال�شاهد �أ�ص َّم �أو �أبك َم وال يعرف الكتابة� ،أو �إذا كان ال
يح�سن التكلم باللغة العربية فيعني له املدعي العام مرتجماً.
 .5يُذكر يف �آخر حم�ضر كل جل�سة عدد ال�صفحات التي
ت�ضمنت �إفادة ال�شاهد ويوقّع املدعي العام وكاتبه على كل
�صفحة منها.
ُ .6ت َّتبَع الأ�صول الواردة يف الفقرات ال�سابقة ب�ش�أن �سائر
الإفادات التي يدونها املدعي العام يف املح�ضر.
 .7عند انتهاء التحقيق ينظَّ م جدول ب�أ�سماء الأ�شخا�ص الذين
مت �سماع �أقوالهم وتاريخ �سماعهم وعدد �صفحات حم�ضر
كل واحد منهم وحم�ضر �أيّ �إجراءات �أخرى وال�ضبوطات
و�أيّ �أوراق �أخرى موجودة بامللف).

تعدَّل املادة ( )74من القانون الأ�صلي ب�إلغاء كلمة (املعلومات)
املادة :74
تُ�سمع على �سبيل املعلومات �إفادة الأ�شخا�ص الذين مل يبلغوا وعبارة (الرابعة ع�شرة) الواردتني فيها ,واال�ستعا�ضة عنهما
الرابعة ع�شرة من عمرهم بدون �أن يحلفوا اليمني املن�صو�ص بكلمة (اال�ستدالل) وعبارة (اخلام�سة ع�شرة) على التوايل.
عليها يف املادة � 71إذا ر�أى املدعي العام �أنهم ال يدركون كنه اليمني.
تعدَّل املادة ( )75من القانون الأ�صلي على النحو التايل:
املادة :75
 .1كل من يدعى لأداء ال�شهادة جمرب على احل�ضور �أمام املدعي �أوالً -ب�إلغاء عبارة (ع�شرين دينار غرامة) الواردة فيها,
واال�ستعا�ضة عنها بعبارة (خم�سني ديناراً).
العام و�أداء �شهادته.
 .2للمدعي العام يف حالة تخلف ال�شاهد عن احل�ضور �أن يقرر ثانياً -ب�إ�ضافة الفقرة (� )3إليها بالن�ص التايل:
(�	.3إذا امتنع ال�شاهد بغري مربر قانوين عن �أداء اليمني
�إح�ضاره ويغرمه حتى ع�شرين ديناراً غرامة وله �أن يعفيه من
�أو عن الإجابة على الأ�سئلة التي توجَّ ه �إليه فيجوز
الغرامة �إذا كان تخلفه ب�سبب معقول.
للمدعي العام �أن يقرّر حب�سه مدة ال تتجاوز �شهراً
واحداً ،و�إذا قبل �أثناء مدة �إيداعه احلب�س وقبل اختتام
الإجراءات �أن يحلف اليمني ويجيب على الأ�سئلة التي
تلقى عليه فيفرَج عنه يف احلال بعد قيامه بذلك).
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تعدَّل املادة ( )78من القانون الأ�صلي ب�إلغاء كلمة (منزله) الواردة
املادة :78
�إذا كان ال�شاهد مقيماً يف منطقة املدعي العام وتعذّر عليه احل�ضور فيها واال�ستعا�ضة عنها بعبارة (مكان وجوده).
بداعي املر�ض املثبت بتقرير طبي �أو ب�سبب �آخر معقول فينتقل
املدعي العام �إلى منزله ل�سماع �شهادته.
تعدَّل املادة ( )79من القانون الأ�صلي ب�إلغاء عبارة (ملوطن
املادة :79
للمدعي العام عندما يكون ال�شاهد مقيماً خارج منطقته �أن ينيب ال�شاهد) الواردة فيها واال�ستعا�ضة عنها بعبارة (ملكان وجود
املدعي العام التابع ملوطن ال�شاهد ل�سماع �شهادته ويعني يف الإنابة ال�شاهد).
الوقائع التي يجب الإفادة عنها.
تعدَّل املادة ( )81من القانون الأ�صلي باعتبار ما ورد فيها فقرة
املادة :81
ال يجوز دخول املنازل وتفتي�شها �إال �إذا كان ال�شخ�ص الذي يراد ( )1منها و�إ�ضافة فقرة (� )2إليها بالن�ص التايل:
دخول منزله وتفتي�شه م�شتبهاً فيه ب�أنه فاعل جرم �أو �شريك �أو ( .2يرتتب البطالن على خمالفة �أحكام الفقرة ( )1من هذه
املادة).
متدخل فيه �أو حائز �أ�شياء تتعلق باجلرم �أو خمْ ٍف �شخ�صاً م�شتكى
عليه.
تعدَّل املادة ( )87من القانون الأ�صلي على النحو التايل:
املادة :87
ي�صطحب املدعي العام كاتبه وي�ضبط �أو ي�أمر ب�ضبط جميع �أوالً -باعتبار ما ورد فيها فقرة ( )1منها.
الأ�شياء التي يراها �ضرورية لإظهار احلقيقة وينظم بها حم�ضراً ثانياً -ب�إ�ضافة الفقرتني ( )2و(� )3إليها بالن�ص التايل:
(	.2ال يجوز التفتي�ش �إال عن الأ�شياء التي جرى التفتي�ش
ويعنى بحفظها وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من املادة (.)35
من �أجلها ,ف�إذا ظهر عر�ضاً �أثناء التفتي�ش وجود ما
ي�شكل يف ذاته جرمية �أو ما يفيد يف الك�شف عن جرمية
�أخرى جاز �ضبطه �أي�ضاً.
 .3يف جميع الأحوال ،يجب �أن يكون �أمر التفتي�ش م�سبباً
وال يجوز تنفيذه بعد مرور �سبعة �أيام من تاريخ �صدوره
�إال �إذا �صدر �أمر جديد).
تعدَّل الفقرة ( )2من املادة ( )89من القانون الأ�صلي ب�إلغاء عبارة
املادة :89
�	.1إذا اقت�ضت احلال البحث عن �أوراق فللمدعي العام وحده �أو (يتبع هذا) واال�ستعا�ضة عنها بعبارة ( ُت َّتبَع هذه) ،وب�إلغاء عبارة
ملوظف ال�ضابطة العدلية امل�ستناب وفقاً للأ�صول �أن يطلع (بقدر الإمكان) الواردة فيها.
عليها قبل �ضبطها.
	.2ال تف�ض الأختام وال تفرز الأوراق بعد �ضبطها �إال يف ح�ضور
امل�شتكى عليه �أو وكيله �أو يف غيابهما �إذا ُدعيا وفقاً للأ�صول
ومل يح�ضرا ويدعى �أي�ضاً من جرت املعاملة عنده حل�ضورها،
يتبع هذا الأ�صول بقدر الإمكان ما مل يكن هنالك �ضرورة
دعت خلالف ذلك.
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 .3يطلع املدعي العام وحده على الر�سائل والربقيات امل�ضبوطة
حال ت�سلمه الأوراق يف غالفها املختوم فيحتفظ بالر�سائل
والربقيات التي يراها الزمة لإظهار احلقيقة �أو التي يكون
�أمر ات�صالها بالغري م�ضراً مب�صلحة التحقيق وي�سلم ما بقي
منها �إلى امل�شتكى عليه �أو �إلى الأ�شخا�ص املوجهة �إليهم.
 .4ينبغي �أن تر�سَ ل �أ�صول الر�سائل والربقيات امل�ضبوطة جميعها
�أو بع�ضها �أو �صور عنها �إلى امل�شتكى عليه �أو �إلى ال�شخ�ص
املوجهة �إليه يف �أقرب مهلة م�ستطاعة �إال �إذا كان �أمر ات�صالها
بهما م�ضراً مب�صلحة التحقيق.
�	.5أما الأوراق النقدية فتطبق عليها �أحكام الفقرة الثانية من
املادة (.)35
تعدَّل الفقرة ( )4من املادة ( )99من القانون الأ�صلي ب�إلغاء كلمة
املادة :99
لأيّ موظف من موظفي ال�ضابطة العدلية �أن ي�أمر بالقب�ض على (الغ�صب) الواردة يف الفقرة ( )4منها واال�ستعا�ضة عنها بكلمة
امل�شتكى عليه احلا�ضر الذي توجد دالئل كافية على اتهامه يف (االحتيال).
الأحوال الآتية:
 .1يف اجلنايات.
 .2يف �أحوال التلب�س باجلنح �إذا كان القانون يعاقب عليها ملدة
تزيد على �ستة �أ�شهر.
�	.3إذا كانت اجلرمية جنحة معاقباً عليها باحلب�س وكان امل�شتكى
عليه مو�ضوعاً حتت مراقبة ال�شرطة �أو مل يكن له حمل
�إقامة ثابت ومعروف يف اململكة.
 .4يف جنح ال�سرقة والغ�صب والتعدي ال�شديد ومقاومة رجال
ال�سلطة العامة بالقوة �أو بالعنف والقيادة للفح�ش وانتهاك
حرمة الآداب.
املادة :114
 .1بعد ا�ستجواب امل�شتكى عليه يجوز للمدعي العام �أن ي�صدر
بحقه مذكرة توقيف ملدة ال تتجاوز �سبعة �أيام �إذا كان الفعل
امل�سند �إليه معاقَباً عليه قانوناً باحلب�س مدة تزيد على �سنتني
وملدة ال تتجاوز خم�سة ع�شر يوماً �إذا كان الفعل امل�سند �إليه
معاقباً عليه قانوناً بعقوبة جنائية وتوافرت الأدلة التي
تربطه بالفعل امل�سند �إليه ،ويجوز له متديد هذه املدة كلما
اقت�ضت م�صلحة التحقيق ذلك على �أن ال يتجاوز التمديد
�شهراً يف اجلنح وثالثة �أ�شهر يف اجلنايات املعاقب عليها قانوناً
بعقوبة م�ؤقتة و�ستة �أ�شهر يف اجلنايات الأخرى وعلى �أن يفرَج
عن امل�شتكى عليه بعدها ما مل يتم متديد مدة التوقيف وفق
�أحكام الفقرة ( )3من هذه املادة.
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يلغى ن�ص املادة ( )114وي�ستعا�ض عنه بالن�ص التايل:
(� .1إن التوقيف هو تدبري ا�ستثنائي ،وال يكون التوقيف �إال �إذا كان
هو الو�سيلة الوحيدة للمحافظة على �أدلة الإثبات �أو املعامل
املادية للجرمية �أو للحيلولة دون ممار�سة الإكراه على ال�شهود
�أو على املجني عليهم �أو ملنع امل�شتكى عليه من �إجراء �أيّ ات�صال
ب�شركائه يف اجلرمية �أو املتدخلني فيها �أو املحر�ضني عليها �أو
�أن يكون الغر�ض من التوقيف حماية امل�شتكى عليه نف�سه �أو
و�ضع حد ملفعول اجلرمية �أو الرغبة يف اتقاء جتدُّ دها �أو منع
امل�شتكى عليه من الفرار �أو جتنيب النظام العام �أيّ خلل ناجم
عن اجلرمية.
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 .2ت�سري �أحكام التوقيف والتمديد امل�شار �إليها يف الفقرة ()1
من هذه املادة على امل�شتكى عليه امل�سند �إليه �إحدى اجلنح
املعاقب عليها قانوناً باحلب�س مدة ال تزيد على �سنتني يف �أي
حالة من احلالتني التاليتني:
�أ�	.إذا كان الفعل امل�سند �إليه من جنح الإيذاء املق�صود �أو
الإيذاء غري املق�صود �أو ال�سرقة.
ب�	.إذا مل يكن له حمل �إقامة ثابت ومعروف يف اململكة على �أن
ال يوافق عليه املدعي العام ي�ضمن
يفرَج عنه �إذا قدم كفي ً
ح�ضوره كلما طُ لب �إليه ذلك.
�	.3إذا اقت�ضت م�صلحة التحقيق قبل انتهاء املدد املبينة يف
الفقرتني ال�سابقتني ا�ستمرار توقيف امل�شتكى عليه وجب على
املدعي العام عر�ض ملف الدعوى على املحكمة املخت�صة بنظر
الدعوى وللمحكمة وبعد االطالع على مطالعة املدعي العام
و�سماع �أقوال امل�شتكى عليه �أو وكيله حول مربرات ا�ستمرار
التوقيف من عدمه واالطالع على �أوراق التحقيق �أن تقرر
قبل انتهاء تلك املدة متديد مدة التوقيف ملدة ال تتجاوز يف
كل مرة �شهراً يف اجلنح وثالثة �أ�شهر يف اجلنايات على �أن ال
يزيد جمموع التوقيف والتمديد يف جميع الأحوال على �أربعة
�أ�شهر يف اجلنح وعلى ربع احلد الأق�صى للعقوبة يف اجلناية
املعاقب عليها قانوناً بعقوبة م�ؤقتة� ،أو �أن تقرر الإفراج عن
املوقوف بكفالة �أو بدونها يف �أيٍّ من تلك احلاالت.
 .4للمدعي العام �أن يقرر �أثناء �إجراءات التحقيق يف اجلرائم
اجلنحية واجلرائم اجلنائية املعاقب عليها قانوناً بعقوبة
م�ؤقتة ا�سرتداد مذكرة التوقيف على �أن يكون للم�شتكى عليه
حمل �إقامة ثابت يف اململكة ليبلَّغ فيه جميع املعامالت املتعلقة
بالتحقيق و�إنفاذ احلكم.

 .2بعد ا�ستجواب امل�شتكى عليه ،يجوز للمدعي العام �أن ي�صدر
بحقه مذكرة توقيف وفق ما تقت�ضيه الفقرة ( )1من هذه
املادة ملدة ال تتجاوز �سبعة �أيام �إذا كان الفعل امل�سند �إليه معاقَباً
عليه باحلب�س مدة تزيد على �سنتني ،وملدة ال تتجاوز خم�سة
ع�شر يوماً �إذا كان الفعل امل�سند �إليه معاقَباً عليه قانوناً بعقوبة
جنائية وتوافرت الأدلة التي تربطه بالفعل امل�سند �إليه،
ويجوز له متديد �أيّ من هاتني املدتني كلما اقت�ضت م�صلحة
التحقيق ذلك على �أن ال يتجاوز التمديد �شهراً واحداً يف
اجلنح وثالثة �أ�شهر يف اجلنايات املعاقَب عليها قانوناً بعقوبة
م�ؤقتة و�ستة �أ�شهر يف اجلنايات الأخرى ،وعلى �أن يفرَج عن
امل�شتكى عليه بعدها ما مل يتم متديد مدة التوقيف يف حالة
اجلناية وفق �أحكام الفقرة ( )4من هذه املادة.
 .3ت�سري �أحكام التوقيف والتمديد امل�شار �إليها يف الفقرة ()2
من هذه املادة على امل�شتكى عليه امل�سنَد �إليه �إحدى اجلنح
املعاقَب عليها قانوناً باحلب�س مدة ال تزيد على �سنتني يف �أيّ
حالة من احلالتني التاليتني:
�أ�	-إذا كان الفعل امل�سنَد �إليه من جنح ال�سرقة� ,أو الإيذاء
املق�صود� ،أو الإيذاء غري املق�صود الناجم عن حوادث ال�سري
�إذا كان الفاعل خمالفاً لأحكام قانون ال�سري النافذ من
حيث القيادة دون رخ�صة �أو القيادة حتت ت�أثري امل�شروبات
الكحولية �أو املخدرات �أو امل�ؤثرات العقلية.
ب�	-إذا مل يكن له حمل �إقامة ثابت ومعروف يف اململكة ،على
ال يوافق عليه املدعي العام
�أن يُفرج عنه �إذا قدّم كفي ً
ي�ضمن ح�ضوره كلما طلب �إليه ذلك.
�	.4إذا اقت�ضت م�صلحة التحقيق يف ق�ضية جنائية قبل انتهاء
املدد املبينة يف الفقرة ( )2من هذه املادة ا�ستمرار توقيف
امل�شتكى عليه وجبَ على املدعي العام عر�ض ملف الدعوى
على املحكمة املخت�صة بنظر الدعوى ،وللمحكمة وبعد
االطالع على مطالعة املدعي العام و�سماع �أقوال امل�شتكى عليه
�أو وكيله حول مربرات ا�ستمرار التوقيف من عدمه واالطالع
على �أوراق التحقيق �أن تقرر قبل انتهاء تلك املدة متديد مدة
التوقيف ملدة ال تتجاوز يف كل مرة ثالثة �أ�شهر يف اجلنايات
على �أن ال يزيد جمموع التوقيف والتمديد يف جميع الأحوال
على �سنة يف اجلنايات املعاقَب عليها قانوناً بعقوبة م�ؤقتة �أو
ثمانية ع�شر �شهراً يف اجلنايات الأخرى� ،أو �أن تقرر الإفراج
عن املوقوف بكفالة �أو من دونها.
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 .5يف جميع الأحوال� ،إذا كان الفعل امل�سنَد �إلى امل�شتكى عليه
معاقَباً عليه بعقوبة جناية م�ؤقتة ،فال يجوز �أن تزيد مدة
التوقيف والتمديد يف مرحلتَي التحقيق واملحاكمة على ربع
احلد الأق�صى للعقوبة املحددة للجرمية.
 .6للمدعي العام �أن يقرر �أثناء �إجراءات التحقيق يف اجلرائم
اجلنحية واجلرائم اجلنائية املعاقَب عليها قانوناً بعقوبة
م�ؤقتة ا�سرتداد مذكرة التوقيف على �أن يكون للم�شتكى عليه
حمل �إقامة ثابت يف اململكة ليبلَغ فيه جميع املعامالت املتعلقة
بالتحقيق و�إنفاذ احلكم).
يعدل القانون الأ�صلي ب�إ�ضافة (املادة  114مكررة) بالن�ص التايل:
(املادة  114مكررة:
 .1فيما خال حاالت التكرار ,للمدعي العام �أو للمحكمة يف
الأحوال التي يجوز فيها التوقيف يف اجلنح �أن ي�ستعي�ض عن
التوقيف بواحد �أو �أكرث من التدابري التالية:
�أ -الرقابة الإلكرتونية.
ب -املنع من ال�سفر.
ج -الإقامة يف املنزل �أو املنطقة اجلغرافية للمدة التي
يحددها املدعي العام �أو املحكمة وتكليف ال�شرطة بالتثبت
من ذلك.
د�	-إيداع مبلغ مايل �أو تقدمي كفالة عدلية يعينّ املدعي العام
�أو املحكمة مقدار كلٍّ منهما.
هـ -حظر ارتياد امل�شتكى عليه �أماكن حمددة.
 .2تخ�ضع التدابري املن�صو�ص عليها يف هذه املادة للأحكام
التالية:
�أ -ميكن للمدعي العام �أو للمحكمة تلقائياً �أو بناء على طلب
النيابة العامة �أو املتهم �أن يُنهيا �أو يُ�ضيفا �أو يُعدال تدبرياً
�أو �أكرث من التدابري املن�صو�ص عليها يف الفقرة ال�سابقة.
ب�	-إذا �أخ ّل امل�شتكى عليه ب�أيٍّ من التدابري املرتتبة عليه
مبوجب �أحكام هذه املادة جاز للمدعي العام �أو املحكمة
توقيف امل�شتكى عليه وم�صادرة الكفالة مل�صلحة اخلزينة.
ج -فيما خال ما ورد من �أحكام خا�صة يف هذه الفقرة ،ي�سري
على تلك التدابري ما ي�سري على التوقيف من �أحكا ٍم
الن�ص عليها يف هذا القانون).
وطرقِ طعنٍ ور َد ُّ
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تعدَّل املادة ( )124من القانون الأ�صلي ب�إلغاء عبارة (بتخلية
املادة :124
يجوز ا�ستئناف القرار ال�صادر عن املدعي العام �أو قا�ضي ال�صلح �سبيل امل�شتكى عليه �أو تركه حراً) واال�ستعا�ضة عنها بعبارة:
بتخلية �سبيل امل�شتكى عليه �أو تركه حراً �إلى حمكمة البداية (بتوقيف امل�شتكى عليه �أو متديد توقيفه �أو تخلية �سبيله �أو تركه
والقرار ال�صادر عن حمكمة البداية �إلى حمكمة اال�ستئناف وذلك حراً).
خالل ثالثة �أيام تبد�أ بحق النائب العام من و�صول الأوراق �إلى
قلمه للم�شاهدة وبحق امل�شتكى عليه من تاريخ وقوع التبليغ �إليه.
املادة :130
�أ�	.إذا تبني للمدعي العام �أن الفعل ال ي�ؤلف جرماً �أو �أنه مل يقم
دليل على �أن امل�شتكى عليه هو الذي ارتكب اجلرم �أو �أن اجلرم
�سقط بالتقادم �أو بالوفاة �أو بالعفو العام يقرر يف احلالتني
الأولى والثانية منع حماكمة امل�شتكى عليه ويف احلاالت
الأخرى �إ�سقاط الدعوى العامة وتر�سل �إ�ضبارة الدعوى فوراً
�إلى النائب العام.
ب�	.إذا وجد النائب العام �أن القرار يف حمله وجب عليه خالل
ثالثة �أيام من و�صول �إ�ضبارة الدعوى �إلى ديوانه �أن ي�صدر
قراراً باملوافقة على ذلك القرار وي�أمر ب�إطالق �سراح امل�شتكى
عليه �إذا كان موقوفاً و�إذا ر�أى �أنه يجب �إجراء حتقيقات �أخرى
يف الدعوى ي�أمر ب�إعادة الإ�ضبارة �إلى املدعي العام لإكمال
تلك النواق�ص.
ج�	.إذا وجد النائب العام �أن قرار املدعي العام يف غري حمله قرر
ف�سخه و�سار يف الدعوى على الوجه التايل:
�إذا كان الفعل ي�ؤلف جرماً ف�إذا كان جنائياً يقرر اتهام امل�شتكى
عليه ،و�إذا كان جنحياً �أو خمالفة يقرر لزوم حماكمته من
�أجل ذلك اجلرم ويعيد �إ�ضبارة الدعوى �إلى املدعي العام
لتقدميها �إلى املحكمة املخت�صة ملحاكمته.

يلغى ن�ص الفقرة (�أ) املادة  130من القانون الأ�صلي ،وي�ستعا�ض
عنه بالن�ص التايل:
(�أـ �إذا تبني للمدعي العام� ،أن الفعل ال ي�ؤلف جرماً �أو �أنه مل يقم
دليل على �أن امل�شتكى عليه هو الذي ارتكب اجلرم �أو �أن الأدلة
غري كافية �أو �أن اجلرم �سقط بالتقادم �أو بالوفاة �أو بالعفو العام
�أو ب�إ�سقاط احلق ال�شخ�صي يقرر يف احلاالت الثالثة الأولى منع
حماكمة امل�شتكى عليه ،ويف باقي احلاالت �إ�سقاط الدعوى العامة
وير�سل �إ�ضبارتها فوراً �إلى النائب العام).

يلغى ن�ص املادة ( )132من القانون الأ�صلي وي�ستعا�ض عنه
املادة :132
�إذا تبني للمدعي العام �أن الفعل ي�ؤلف جرماً جنحياً يقرر الظن بالن�ص التايل:
على امل�شتكى عليه بذلك اجلرم ويحيل �إ�ضبارة الدعوى �إلى (مع مراعاة �أحكام املادة  51من هذا القانون� ،إذا تبني للمدعي
العام �أن الفعل ي�ؤلف جرماً جنحوياً و�أن الأدلة كافية لإحالة
املحكمة املخت�صة ملحاكمته.
امل�شتكى عليه �إلى املحكمة ،يقرر الظن عليه بذلك اجلرم ويحيل
ملف الدعوى �إلى املحكمة املخت�صة ملحاكمته).
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تعدَّل املادة ( )134من القانون الأ�صلي ب�إ�ضافة العبارة التالية �إلى
املادة :134
يبقى حكم مذكرة التوقيف ال�صادرة بحق امل�شتكى عليه �سارياً �إلى مطلعها:
�أن يُ�صدر النائب العام قراره يف الدعوى ،و�إذا كان قراره باالتهام (مع مراعاة ما ورد يف املادة ( )114من هذا القانون)
�أو بلزوم املحاكمة ،فيبقى حكمها �إلى �أن تنتهي حماكمته �أو يخلى
�سبيله ح�سب الأ�صول.
تعدَّل املادة ( )135من القانون الأ�صلي ب�إ�ضافة عبارة (ورقمه
املادة :135
يجب �أن ت�شتمل قرارات املدعي العام والنائب العام املذكورة يف الوطني �أو ال�شخ�صي) بعد كلمة (موطنه) الواردة فيها.
هذا الف�صل (حيثما تق�ضي ال�ضرورة بذلك) على ا�سم امل�شتكي،
وا�سم امل�شتكى عليه و�شهرته وعمره وحمل والدته وموطنه و�إذا
كان موقوفاً بيان تاريخ توقيفه ،مع بيان موجز للفعل امل�سند
�إليه ،وتاريخ وقوعه ونوعه وو�صفه القانوين واملادة القانونية
التي ا�ستند �إليها والأدلة على ارتكاب ذلك اجلرم والأ�سباب التي
دعت لإعطاء هذا القرار.
املادة :140
تنظر املحكمة البدائية بالدرجة الأولى بح�سب اخت�صا�صها يف
جميع اجلنح التي يحيلها �إليها املدعي العام �أو من يقوم مقامه
مما هو خارج عن وظيفة حماكم ال�صلح كما تنظر ب�صفتها
اجلنائية يف جميع اجلرائم التي هي من نوع اجلناية ،ويف جرائم
اجلنحة املتالزمة مع اجلناية املحالة عليها مبوجب قرار االتهام.

يلغى ن�ص املادة ( )140من القانون الأ�صلي وي�ستعا�ض عنه
بالن�ص التايل:
( .1تنظر حماكم ال�صلح بح�سب اخت�صا�صها يف جميع املخالفات
واجلنح التي مل يعني القانون حمكمة �أخرى لنظرها.
 .2تنظر املحكمة البدائية يف كل من:
�أ .اجلنح الداخلة �ضمن اخت�صا�صها مبقت�ضى ن�ص يف
القانون والتي يحيلها �إليها املدعي العام �أو من يقوم
مقامه.
ب .جميع اجلرائم التي هي من نوع اجلناية والتي مل يعني
القانونُ حمكم ًة �أخرى لنظرها.
ج .جرائم اجلنحة املتالزمة مع اجلناية املحالة �إليها
مبوجب قرار االتهام).
يعدل القانون الأ�صلي ب�إ�ضافة (املادة  140مكررة) �إليه بالن�ص
التايل:
(املادة  140مكررة:
�	.1إذا كان احلكم يف الدعوى يتوقف على نتيجة الف�صل يف
دعوى جزائية �أخرى جاز للمحكمة وبقرار م�سبَّب وقفُ
الأولى حتى يتم الف�صل يف الثانية.
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�	.2إذا كان احلكم يف الدعوى اجلزائية يتوقف على الف�صل يف
م�س�ألة من م�سائل الأحوال ال�شخ�صية جاز للمحكمة وبقرار
م�سبَّب �أن توقف الدعوى وحتدد للم�شتكى عليه �أو للمدعي
ال لرفع امل�س�ألة املذكورة
باحلق ال�شخ�صي �أو للمجني عليه �أج ً
�إلى املحكمة املخت�صة.
�	.3إذا انق�ضى الأجل امل�شار �إليه يف الفقرة ال�سابقة ومل تُرفع
الدعوى �إلى املحكمة املخت�صة جاز للمحكمة اجلزائية �أن
ت�صرف النظر عن وقف الدعوى وتف�صل فيها ،كما يجوز �أن
ال �آخر �إذا ر�أت �أن هناك �أ�سباباً تربره.
حتدد للخ�صوم �أج ً
	.4ال مينع وقف الدعوى وفقاً لهذه املادة من اتخاذ الإجراءات
والتدابري ال�ضرورية �أو امل�ستعجلة كالتوقيف و�إخالء
ال�سبيل).

املادة :147
 .1املتهم بريء حتى تثبت �إدانته.
 .2تقام البينة يف اجلنايات واجلنح واملخالفات بجميع طرق
الإثبات ويحكم القا�ضي ح�سب قناعته ال�شخ�صية.
�	.3إذا ن�ص القانون على طريقة معينة للإثبات وجب التقيد
بهذه الطريقة.
�	.4إذا مل تقم البينة على الواقعة يقرر القا�ضي براءة املتهم �أو
الظنني �أو امل�شتكى عليه من اجلرمية امل�سندة �إليه.

تعدَّل الفقرة ( )1من املادة ( )147من القانون الأ�صلي ب�إ�ضافة
عبارة (بحكم قطعي) �إلى �آخرها.

املادة :158
 .1يجوز �سماع ال�شهود الذين مل يبلغوا خم�س ع�شرة �سنة بدون
حلف ميني على �سبيل اال�ستدالل �إذا تبني �أنهم ال يدركون
كنه اليمني.
� .2إن ال�شهادة التي ت�ؤخذ على �سبيل اال�ستدالل ال تكفي وحدها
للإدانة ما مل تكن م�ؤيَّدة ببينة �أخرى.
 .3مع مراعاة �أحكام املادة ( )74من هذا القانون والفقرتني
( )1و( )2من هذه املادة ،يجوز للمدعي العام �أو املحكمة �إذا
اقت�ضت ال�ضرورة وبقرار معلل ا�ستخدا ُم التقنية احلديثة
وذلك حماية لل�شهود الذين مل يكملوا الثامنة ع�شرة من
العمر عند الإدالء ب�شهادتهم وعلى �أن متكن هذه الو�سائل
�أيَّ خ�صم من مناق�شة ال�شاهد �أثناء املحاكمة ،وتعد هذه
ال�شهادة بينة مقبولة يف الق�ضية.

يلغى ن�ص املادة ( )158من القانون الأ�صلي وي�ستعا�ض عنه
بالن�ص التايل:
(� .1أ -يجوز �سماع ال�شهود الذين مل يبلغوا خم�س ع�شرة �سنة
من دون حلف ميني على �سبيل اال�ستدالل �إذا تبني
�أنهم ال يدركون كنه اليمني.
ب�	-إن ال�شهادة التي ت�ؤخَ ذ على �سبيل اال�ستدالل ال تكفي
وحدها للإدانة ما مل تكن م�ؤيَّدة ببينة �أخرى.
ج -مع مراعاة �أحكام املادة ( )74من هذا القانون والبندين
(�أ) و(ب) من هذه الفقرة ،ي�ستخدم املدعي العام
واملحكمة التقني َة احلديثة بح�سب ما يق�ضي به البند
(د) من هذه الفقرة وذلك حماي ًة لل�شهود الذين
مل يكملوا الثامنة ع�شرة من العمر عند الإدالء
ب�شهاداتهم وعلى �أن تتيح هذه الو�سائل لأيّ خ�صم
مناق�شة ال�شاهد �أثناء املحاكمة ،وت َع ّد هذه ال�شهادة
بينة مقبولة يف الق�ضية.
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د -لغايات البند (ج) من هذه الفقرة ،يكون ا�ستخدام
التقنية احلديثة وجوبياً يف حالة �سماع �أقوال املجني
عليه يف جرائم االعتداء على العر�ض �إال �إذا تعذر ذلك,
وجوازياً يف جميع احلاالت الأخرى.
 .2يجوز للمدعي العام �أو املحكمة ا�ستخدام التقنيات احلديثة
يف �إجراءات التحقيق واملحاكمة دون امل�سا�س بحق املناق�شة،
ومبا يف ذلك حماكمة النزيل عن بعد من مركز الإ�صالح
والت�أهيل املودَع به على النحو املبني يف النظام الذي ي�صدر
لهذه الغاية.
 .3تخ�ضع الأدوات امل�ستخدمة يف التقنية احلديثة مبا يف ذلك
الأ�شرطة والأقرا�ص املدجمة لإجراءات احلماية املقررة
للحفاظ على �سريتها وخ�صو�صية ال�شاهد �أو النزيل).

تعدَّل الفقرة (�أ) من املادة ( )160من القانون الأ�صلي ب�إلغاء عبارة
املادة :160
 .1لإثبات هوية املتهم �أو الظنني �أو امل�شتكى عليه �أو هوية من (ب�صمات الأ�صابع وب�صمات راحة اليد وباطن القدم) الواردة فيها
له عالقة باجلرم ،تُقبل يف معر�ض البينة ب�صمات الأ�صابع واال�ستعا�ضة عنها بعبارة (الب�صمات �أو �أيّ و�سيلة علمية معتمَدة
وب�صمات راحة اليد وباطن القدم �أثناء املحاكمات �أو �إجراءات �أخرى).
التحقيق �إذا قدمت بوا�سطة ال�شاهد �أو ال�شهود وكانت م�ؤيَّدة
بالبينة الفنية كما يجوز قبول ال�صور ال�شم�سية يف معر�ض
البينة للتعرف على �صاحبها.
 .2عند تطبيق حكم هذه املادة تراعى �أحكام الباب الثالث من
الكتاب الثاين من هذا القانون.
املادة :162
�	.1إذا تعذر �إح�ضار �شاهد �أدى �شهادة يف التحقيقات الأولية بعد
حلف اليمني �إلى املحكمة لوفاته �أو عجزه �أو مر�ضه �أو غيابه
عن اململكة �أو لأي �سبب �آخر ترى املحكمة معه عدم متكنها
من �سماع �شهادته يجوز للمحكمة �أن ت�أمر بتالوة �إفادته �أثناء
املحاكمة كبينة يف الق�ضية ،ويف اجلنح التي ال يفر�ض القانون
�إجراء حتقيق �أويل فيها يجوز للمحكمة �صرف النظر عن �أي
�شاهد للأ�سباب ذاتها واملبينة يف هذه املادة.
 .2للمحكمة �أن ت�أمر ولو من تلقاء نف�سها �أثناء نظر الدعوى ويف
�أي دور من �أدوار املحاكمة فيها بتقدمي �أي دليل وبدعوة �أي
�شاهد تراه الزماً لظهور احلقيقة.
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تلغى الفقرة ( )1من املادة ( )162من القانون الأ�صلي ,وي�ستعا�ض
عنها بالن�ص التايل:
(� .1إذا تعذَّر �سماع �شاهد �أدلى ب�شهادته يف التحقيقات االبتدائية
بعد حلف اليمني لوفاته �أو عجزه �أو مر�ضه �أو غيابه عن اململكة
�أو لأيّ �سبب من الأ�سباب ترى املحكمة معه عدم متكُّنها من �سماع
�شهادته يجوز للمحكمة �أن ت�أمر بتالوة �إفادته �أثناء املحاكمة
كبينة يف الق�ضية ،ويف اجلنح التي ال يتم �إجراء حتقيق ابتدائي
فيها يجوز للمحكمة �صرف النظر عن �أيّ �شاهد للأ�سباب نف�سها
واملبينة يف هذه الفقرة).
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تعدَّل املادة ( )163من القانون الأ�صلي ب�إلغاء عبارة (ع�شرين
املادة :163
�إذا �أُبلغ ال�شاهد مذكرة دعوى لأداء ال�شهادة ومل يح�ضر تُ�صدر ديناراً) الواردة يف �آخرها واال�ستعا�ضة عنها بعبارة (خم�سني
املحكمة مذكرة �إح�ضار بحقه ولها �أن تق�ضي بتغرميه حتى ديناراً).
ع�شرين ديناراً.
املادة :166
	.1ال يقدَّم �أي �شخ�ص للمحاكمة �أمام حمكمة بدائية من �أجل
اجلرائم التي يخرج حق النظر فيها عن اخت�صا�ص ق�ضاة
ال�صلح �أو اجلرائم املالزمة لها ،ما مل يُ�صدر بحقه املدعي
العام قرا َر ظن من �أجل حماكمته بتلك اجلرمية.
 .2تنعقد جل�سات املحكمة البدائية بح�ضور ممثل النيابة العامة
والكاتب.

تعدَّل املادة  166من القانون الأ�صلي على النحو التايل:
�أوالً -ب�إلغاء عبارة (من �أجل اجلرائم التي يخرج حق النظر
فيها عن اخت�صا�ص ق�ضاة ال�صلح �أو اجلرائم املالزمة
لها) والواردة يف الفقرة ( )1منها.
ثانياً -ب�إ�ضافة الفقرة ( )2اليها بالن�ص التايل:
(� .2إذا �سلّم الظنني نف�سه �أو قُب�ض عليه قبل �سقوط
الدعوى بالتقادم �أو بالعفو العام ومل ي�سبق ا�ستجوابه
عن اجلنحة ,وجبَ على املحكمة عر�ض الظنني مع ملف
الدعوى على املدعي العام لإجراء املقت�ضى القانوين
ب�ش�أنه وفق �أحكام املادة ( )114من هذا القانون).
ثالثاً -ب�إعادة ترقيم الفقرة ( )2منها لت�صبح الفقرة (.)3

املادة :167
يف املحاكمات التي جتري �أمام قا�ضي ال�صلح وغريها التي ال
يفر�ض القانون متثيل النيابة فيها يجوز لل�شاكي �أو وكيله ح�ضور
املحاكمة والقيام بدور ممثل النيابة فيها من حيث ت�سمية البينة
وتقدميها مبا يف ذلك ا�ستجواب ال�شهود ومناق�شة الدفاع وطلب
�إجراء اخلربة.

يلغى ن�ص املادة ( )167من القانون الأ�صلي وي�ستعا�ض عنه
بالن�ص التايل:
( .1يف املحاكمات التي جتري �أمام قا�ضي ال�صلح وغريها التي
ال يفر�ض القانون متثي َل النيابة عامة فيها يجوز لل�شاكي �أو
وكيله القيام بدور ممثل النيابة العامة فيها من حيث ت�سمية
البينة وتقدميها وا�ستجواب ال�شهود ومناق�شة الدفاع ,وطلب
�إجراء اخلربة �إن كان لها من مقت�ضى.
 .2يف احلاالت التي تقام فيها الدعوى مبا�شرة �أمام حمكمة
ال�صلح من قِبل امل�شتكي �أو وكيله يرتتب مراعاة ما يلي:
�أ -على امل�شتكي �أن يقدم الئحة �شكواه مت�ضمن ًة ا�سم وعنوان
كلٍّ من امل�شتكي وامل�شتكى عليه ،وبيان موجز عن الفعل
امل�سنَد للم�شتكى عليه ,وتاريخ وقوعه ومع توقيع امل�شتكي
على تلك الالئحة.
ب -على امل�شتكي �أن يرفق بالئحة �شكواه فور تقدميها قائمة
بيناته التي تثبت ارتكاب امل�شتكى عليه الفعل امل�شكو منه،
مت�ضمن ًة �أ�سماء �شهوده ،وبيناته اخلطية التي حتت يده،
وحتديد بيناته حتت يد الغري �أو حتت يد اخل�صم ،وذلك
حتت طائلة عدم ال�سماح له بتقدميها يف �أيّ مرحلة
الحقة.
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الن�ص املقرتح من قِ بل اللجنة امللكية
�	.3إذا مت تقدمي ادعاء باحلق ال�شخ�صي يف احلاالت املبينة يف
الفقرة ال�سابقة من هذه املادة ,فيتعني على املدعي باحلق
ال�شخ�صي �أو وكيله تقدمي بيناته امل�ؤيدة الدعائه فور تقدميه
على النحو املبني يف تللك الفقرة ،وذلك حتت طائلة عدم
ال�سماح له بتقدميها يف �أيّ مرحلة الحقة).

تعدَّل الفقرة ( )3من املادة ( )172من القانون الأ�صلي ب�إ�ضافة
املادة :172
 .1عند البدء يف املحاكمة يتلو كاتب املحكمة قرار الظن والأوراق عبارة (�أو التزم ال�صمت) بعد كلمة (الإجابة) الواردة فيها.
والوثائق الأخرى �إن وُجدت ويو�ضح ممثل النيابة العامة
واملدعي ال�شخ�صي �أو وكيله وقائع الدعوى ،ثم ت�سال املحكمة
الظنني عن التهمة امل�سندة �إليه.
� .2إذا اعرتف الظنني بالتهمة ي�أمر الرئي�س بت�سجيل اعرتافه
بكلمات �أقرب ما تكون �إلى الألفاظ التي ا�ستعملها يف اعرتافه
ومن ثم تدينه املحكمة وحتكم عليه بالعقوبة التي ت�ستلزمها
جرميته �إال �إذا بدت لها �أ�سباب كافية تق�ضي بعك�س ذلك.
�	.3إذا رف�ض الظنني الإجابة يُعترب �أنه غري معرتف بالتهمة
وي�أمر رئي�س املحكمة بتدوين ذلك يف ال�ضبط.
�	.4إذا �أنكر الظنني التهمة �أو رف�ض الإجابة عليها �أو مل تقنع
املحكمة باعرتافه ت�شرع يف ا�ستماع البينات وفقاً ملا هو
من�صو�ص عليه فيما بعد.
املادة :173
 .1تدعو املحكمة �شهود النيابة و�شهود املدعي ال�شخ�صي وتُ�سمع
�أقوالهم من قِبلها مبا�شرة وتعر�ض عليهم املواد اجلرمية (�إن
وُجدت) ،ويجوز للنيابة واملدعي ال�شخ�صي توجيه �أ�سئلة لكل
�شاهد ،كما يجوز للظنني �أو وكيله �أن يوجه مثل هذه الأ�سئلة
�إلى ال�شهود ويناق�شهم فيها.
� .2إذا مل يوكل للظنني حما ٍم فللمحكمة عند ا�ستجواب كل �شاهد
�أن ت�س�أل الظنني �إذا كان يرغب يف توجيه �أ�سئلة �إلى ذلك
ال�شاهد وتدون يف ال�ضبط �أ�سئلته و�أجوبة ال�شهود عليها.
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يلغى ن�ص املادة ( )173من القانون الأ�صلي وي�ستعا�ض عنه
بالن�ص التايل:
( .1تدعو املحكمة �شهود النيابة و�شهود املدعي ال�شخ�صي وت�سمع
�أقوالهم من قِبلها مبا�شرة وتعر�ض عليهم املواد اجلرمية
(�إن وٌجدت) ،على �أنه يجوز للمحكمة �أن ت�أمر بتالوة ال�شهادة
التي �أُعطيت بعد حلف اليمني يف التحقيق االبتدائي �إذا قبل
امل�شتكى عليه �أو وكيله ذلك.
 .2بعد فراغ املحكمة من �سماع �شهادة ال�شاهد ،يجوز للظنني �أو
حماميه �أن يوجه بو�ساطة املحكمة �أيّ �س�ؤال �إلى كل �شاهد
دُعي لإثبات التهمة مبا يف ذلك امل�شتكي �إذا دُعي ك�شاهد،
ويجوز للنيابة العامة توجيه مثل هذه الأ�سئلة يف امل�سائل التي
�أثريت ،كما يجوز للنيابة العامة �أن توجه �أ�سئلة �إلى �شهود
الدفاع ،ويف هذه احلالة يجوز للظنني �أو وكيله �أي�ضاً توجيه
�أ�سئلة بحدود امل�سائل التي �أثارتها النيابة العامة ,وللمدعي
باحلق ال�شخ�صي مناق�سة �أيّ �شاهد ب�ش�أن هذا االدعاء.

الت�شريعات املقرتحة

الن�ص الأ�صلي

الن�ص املقرتح من قِ بل اللجنة امللكية
 .3يف جميع الأحوال ،للمحكمة �أن ت�ستو�ضح من �أيّ �شاهد عن
كل ما تراه الزماً لإظهار احلقيقة.
 .4يدوّن يف املحا�ضر جميع ما يثار �أثناء اال�ستجواب واملناق�شة
مبا يف ذلك االعرتا�ضات التي تُثار خالل املحاكمة.
�	.5إذا مل يوكل الظنني حمامياً فللمحكمة عند ا�ستجواب كل
�شاهد �أن ت�س�أل الظنني �إذا كان يرغب يف توجيه �أ�سئلة لل�شاهد
وتدوَّن يف املح�ضر �أجوبة ال�شاهد عليها).

املادة :175
 .1بعد �سماع بينة النيابة يجوز للمحكمة �أن تقرر عدم وجود
ق�ضية �ضد الظنني و�أن ت�صدر قرارها الفا�صل فيها و�إال �س�ألت
الظنني عما �إذا كان يرغب يف �إعطاء �إفادة دفاعاً عن نف�سه ف�إذا
�أعطى مثل هذه الإفادة جاز ملمثل النيابة العامة مناق�شته.
 .2بعد �أن يعطي الظنني �إفادة ت�س�أله املحكمة �إذا كان لديه �شهود
�أو بينة �أخرى يعزز فيها دفاعه ف�إذا ذكر �أن لديه �شهوداً دعتهم
املحكمة و�سمعت �شهاداتهم.
 .3تدعو املحكمة �شهود الدفاع على نفقة الظنني ما مل تقرر
املحكمة عك�س ذلك.
 .4للظنني �أو وكيله حق توجيه �أ�سئلة �إلى �شهود الدفاع ،كما �إن
ملمثل النيابة واملدعي ال�شخ�صي حق مناق�شة ه�ؤالء ال�شهود.

يلغى ن�ص الفقرات ( )2و( )3و( )4من املادة ( )175من القانون
الأ�صلي وي�ستعا�ض عنها بالن�ص التايل:
( .2بعد �أن يعطي الظنني �إفاد ًة ت�س�أله املحكمة �إذا كان لديه �شهود
�أو بينة �أخرى يعزز فيها دفاعه ,ف�إذا ذكر �أن لديه �شهوداً
�أو بينة �أخرى وجب عليه ,وحتت طائلة اعتباره عاجزاً عن
تقدمي البينة ،تقدمي قائمة بيناته خالل �أ�سبوعني من تاريخ
�إعطاء تلك الإفادة ،مبا يف ذلك �أ�سماء �شهوده مع بيان حمالّ
�إقامتهم والوقائع املراد اال�ست�شهاد بها من خاللهم ،وتقرر
املحكمة دعوتهم واال�ستماع �إلى �شهاداتهم� ،إال �إذا ر�أت �أن ال
عالقة لها بالدعوى ,و�أنها �ست�ؤدي �إلى �إعاقة �سري العدالة �أو
ري غري مربر للف�صل يف الدعوى).
ت�أخ ٍ

يلغى ن�ص املادة ( )178من القانون الأ�صلي ,وي�ستعا�ض عنه
املادة :178
�إذا تبني �أن الفعل ال ي�ؤلف جرماً �أو �أن الظنني بريء منه قررت بالن�ص التايل:
املحكمة عدم م�س�ؤوليته �أو �أعلنت براءته وتق�ضي على املدعي (تق�ضي املحكمة بالإدانة عند ثبوت الفعل وبالرباءة عند انتفاء
ال�شخ�صي يف الوقت ذاته بطلب الظنني التعوي�ض �إذا ظهر لها �أن الأدلّة �أو عدم كفايتها وبعدم امل�س�ؤولية �إذا كان الفعل ال ي�ؤلف
جرماً �أو ال ي�ستوجب عقاباً ،كما تق�ضي يف الوقت نف�سه ب�إلزام
الدعوى �أقيمت عليه ب�صورة كيدية.
املدعي ال�شخ�صي بنا ًء على طلب الظنني بالتعوي�ض �إذا ظهر لها
�أن الدعوى �أقيمت عليه ب�صورة كيدية).
تعدَّل املادة ( )182من القانون الأ�صلي ب�إلغاء كلمة (اال�ستئناف)
املادة :182
يجب �أن ي�شتمل احلكم النهائي على العلل والأ�سباب املوجبة له الواردة فيها واال�ستعا�ض عنها بكلمة (للطعن).
و�أن تُذكر فيه املادة القانونية املنطبق عليها الفعل وهل هو قابل
اال�ستئناف �أم ال.
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تعدَّل املادة ( )184من القانون الأ�صلي ب�إلغاء عبارة (اما مبا�شرة
املادة :184
للمحكوم عليه غيابياً �أن يعرت�ض على احلكم يف ميعاد ع�شرة �أيام واما بوا�سطة حمكمة موطنه) الواردة يف �آخرها.
ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ تبلغه احلكم وذلك با�ستدعا ٍء
يرفعه �إلى املحكمة التي �أ�صدرت احلكم �إما مبا�شرة و�إما بوا�سطة
حمكمة موطنه.
تعدَّل الفقرة ( )2من املادة ( )185من القانون الأ�صلي ب�إلغاء
املادة :185
 .1يرد االعرتا�ض الوارد بعد انق�ضاء امليعاد املبني يف املادة عبارة (�أما �إذا مل يبلغ املحكوم عليه احلكم بالذات) الواردة يف
مطلعها واال�ستعا�ضة عنها بعبارة (�أما �إذا مل يبلغ احلكم �إلى
ال�سابقة.
�	.2أما �إذا مل يبلغ املحكوم عليه احلكم بالذات �أو مل يُ�ستدل املحكوم عليه �أو وكيله).
من معامالت �إنفاذه �أن املحكوم عليه علم ب�صدوره يبقى
االعرتا�ض مقبو ًال حتى �سقوط العقوبة بالتقادم.
تعدَّل املادة ( )191من القانون الأ�صلي ب�إ�ضافة عبارة (�أو يف �أيّ
املادة :191
يُقبل الطعن بطريق اال�ستئناف يف الأحكام اجلنحوية ويجري قانون �آخر) �إلى �آخرها.
وفقاً للقواعد والأ�صول املن�صو�ص عليها يف باب اال�ستئناف.
املادة :208
 .1بعد �أن يودِع املدعي العام �إ�ضبارة الدعوى �إلى املحكمة ،على
رئي�س املحكمة �أو من ينيبه من ق�ضاة املحكمة يف اجلرائم التي
يعاقَب عليها بالإعدام �أو الأ�شغال ال�شاقة امل�ؤبدة �أو االعتقال
امل�ؤبد �أن يح�ضر املتهم ويُ�س�أل منه هل اختار حمامياً للدفاع
عنه ف�إن مل يكن قد فعل وكانت حالته املادية ال ت�ساعده على
�إقامة حمام عَينّ له الرئي�س �أو نائبه حمامياً.
 .2يُدفع من خزينة احلكومة للمحامي الذي عُني مبقت�ضى
الفقرة ال�سابقة مبلغ ع�شرة دنانري عن كل جل�سة يح�ضرها
على �أن ال تقل هذه الأجور عن مائتي دينار وال تزيد على
خم�سمائة دينارا.
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يلغى ن�ص القانون ( )208من القانون الأ�صلي وي�ستعا�ض عنه
بالن�ص التايل:
( .1يف اجلنايات التي يعاقَب عليها بالإعدام �أو الأ�شغال امل�ؤبدة �أو
االعتقال امل�ؤبد �أو الأ�شغال امل�ؤقتة مدة ع�شر �سنوات ف�أكرث،
يتعني ح�ضور حما ٍم للم�شتكى عليه يف كل جل�سة حماكمة ,و�إذا
قام امل�شتكى عليه ب�إعالم املحكمة بانتهاء عالقته مبحاميه
وبتعذر تعيني حما ٍم بديل ل�صعوبة �أحواله املادية ،فيتولى
رئي�س هيئة املحكمة تعيني حما ٍم له ،ويُدفع للمحامي الذي
عُينّ مبقت�ضى هذه الفقرة مبلغ ع�شرة دنانري عن كل جل�سة
يح�ضرها على �أن ال يقل جمموع �أجوره عن مائتي دينار وال
يزيد على خم�سمائة دينار.
� .2إذا تغيّب املحامي الذي اختاره امل�شتكى عليه �أو الذي عينه
املدعي العام �أو رئي�س الهيئة عن ح�ضور �إحدى جل�سات
املحاكمة دون عذر تقبله املحكمة ،فعليها تعيني حما ٍم �آخر
لتمثيل املتهم ملتابعة �إجراءات املحاكمة املقررة لتلك اجلل�سة،
ويتم حتديد �أتعاب هذا املحامي على النحو املبني يف الفقرة
ال�سابقة.

الت�شريعات املقرتحة

الن�ص املقرتح من قِ بل اللجنة امللكية

الن�ص الأ�صلي
.3

.4

.5

.6

.7

يف اجلنايات التي يعاقَب عليها بالأ�شغال امل�ؤقتة مدة تقل
عن ع�شر �سنوات يجوز للمدعي العام �أو املحكمة املخت�صة يف
�أيّ مرحلة من مراحل الدعوى اجلزائية �إحالة طلب املتهم
لوزير العدل لتقدمي امل�ساعدة القانونية له �أمام املحكمة �إذا
وجدت م�سوغات لذلك.
للجهات الر�سمية املخت�صة �أو �أيٍّ من امل�ؤ�س�سات املعنية �أو �أيّ
مواطن �أو مقيم يف اململكة غري قادر على تعيني حما ٍم تقدمي
طلب �إلى وزير العدل لتوفري امل�ساعدة القانونية له وفق
�أحكام الت�شريعات النافذة.
ين�ش�أ يف وزارة العدل �صندوق ي�سمى (�صندوق امل�ساعدة
القانونية �أمام املحاكم) ت�شرف عليه الوزارة وتدفع منه �أجور
امل�ساعدة القانونية امل�ستحَ قّة مبوجب هذا القانون والأنظمة
والتعليمات ال�صادرة مبوجبه.
تتكون املوارد املالية ل�صندوق امل�ساعدة القانونية مما يلي:
�أ .املخ�ص�صات املر�صودة للم�ساعدة القانونية �ضمن املوازنة
ال�سنوية لوزارة العدل.
ب .ن�سبة مئوية من الر�سوم امل�ستوفاة على الدعاوى والطلبات
والإجراءات الق�ضائية والتنفيذية مبوجب نظام ر�سوم
املحاكم �أو �أيّ ت�شريع �آخر.
ج�	.أيّ م�ساهمة تقدمها نقابة املحامني.
د .املنح والإعانات والتربعات وب�شرط موافقة جمل�س
الوزراء عليها �إذا كان م�صدرها خارجياً.
حتدَّد مبوجب نظام خا�ص ي�صدر لهذه الغاية امل�ساعد ُة
القانونية �أمام املحاكم ومعايري و�أ�س�س ا�ستحقاقها و�شروطها
و�آلية �صرفها و�سائر الأمور التنظيمية الأخرى املتعلقة بها
مبا يف ذلك ن�سبة االقتطاع من الر�سوم الق�ضائية وحتديد
الأجور امل�ستحقَّة ملن يكلَّف بتقدميها ،وكيفية الإ�شراف على
�صندوق امل�ساعدة القانونية).

تعدَّل املادة ( )210من القانون الأ�صلي ب�إ�ضافة كلمة (�أو الدفاع)
املادة :210
�إذا �صدر بحق مرتكبي اجلرم الواحد �أو بع�ضهم قرارات اتهام �إلى �آخرها.
م�ستقلة فللمحكمة �أن تقرر توحيد الدعاوى املتعلقة بهم �إما من
تلقاء نف�سها و�إما بناء على طلب ممثل النيابة.
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املادة :216
 .1بعد �أن يتلو الكاتب ما ذُكر يف املادة ال�سابقة من قرارات
ووثائق وبعد �أن يو�ضح ممثل النيابة وقائع الدعوى ،واملدعي
ال�شخ�صي �أو وكيله �شكواه ،ي�س�أل الرئي�س املتهم عن التهمة
امل�سندة �إليه.
�	.2إذا اعرتف املتهم بالتهمة ي�أمر الرئي�س بت�سجيل اعرتافه
بكلمات �أقرب ما تكون �إلى الألفاظ التي ا�ستعملها يف اعرتافه
ويجوز للمحكمة االكتفاء باعرتافه وعندئذ حتكم عليه
بالعقوبة التي ت�ستلزمها جرميته �إال �إذا ر�أت خالف ذلك.
�	.3إذا رف�ض املتهم الإجابة يُعترب غري معرتف بالتهمة وي�أمر
رئي�س املحكمة بتدوين ذلك يف ال�ضبط.
�	.4إذا �أنكر املتهم التهمة �أو رف�ض الإجابة �أو مل تقنع املحكمة
باعرتافه بها ت�شرع -املحكمة -يف اال�ستماع �إلى �شهود الإثبات.

تعدَّل املادة ( )216من القانون الأ�صلي على النحو التايل:
�أوالً -ب�إ�ضافة عبارة (مع مراعاة �أحكام الفقرة ( )4من هذه
املادة) �إلى مطلع الفقرة ( )2منها.
ثانياً -ب�إ�ضافة عبارة (�أو كان اجلرم معاقَباً عليه بالإعدام) بعد
عبارة (�أو مل تقتنع املحكمة باعرتافه بها) الواردة يف
الفقرة ( )4منها.

املادة :219
 .1ي�ؤدي كل �شاهد �شهادته منفرداً.
 .2ي�س�أل الرئي�س كل �شاهد قبل ا�ستماع �إفادته عن ا�سمه و�شهرته
وعمره ومهنته وموطنه �أو �سكنه وهل يعرف املتهم قبل اجلرم
وهل هو يف خدمة �أحد الفريقني �أو من ذوي قرباه وعن درجة
القرابة ويحلفه اليمني باهلل العظيم ب�أن ينطق باحلق بدون
زيادة وال نق�صان.
 .3يجوز للمحكمة �أن ال ت�أخذ ب�شهادة ال�شاهد الذي مل يحلف
اليمني �أو �أنه رف�ض حلفها.
�	.4إذا قرر ال�شاهد �أنه مل يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز �أن
يتلى من �شهادته التي �أقرها يف التحقيق اجلزء اخلا�ص بهذه
الواقعة.
 .5تُتلى �أقوال ال�شاهد ال�سابقة ،وي�أمر الرئي�س كاتب املحكمة
بتدوين ما يظهر بينها وبني �شهادته من الزيادة والنق�صان �أو
التغيري والتباين ،بعد �أن ي�ستو�ضح منه عن �سبب ذلك.

تعدَّل �أحكام املادة ( )219من القانون الأ�صلي على النحو التايل:
�أوالً -ب�إلغاء ن�ص الفقرة ( )3منها واال�ستعا�ضة عنه بالن�ص
التايل:
(ال يجوز للمحكمة �أن ت�أخذ ب�شهادة ال�شاهد الذي مل
يحلف اليمني �أو يرف�ض حلفها �إال على �سبيل اال�ستدالل).
ثانياً -ب�إ�ضافة فقرة ( )6لها بالن�ص التايل:
( .6للمحكمة �أن ت�أمر بتالوة ال�شهادة التي �أُعطيت بعد
حلف اليمني يف التحقيق االبتدائي �إذا وافق امل�شتكى عليه
�أو وكيله على ذلك).

تعدَّل املادة ( )223من القانون الأ�صلي ب�إ�ضافة عبارة (مبا يتفق
املادة :223
بعد �سماع �شهود النيابة واملدعي ال�شخ�صي يُ�ستمع �إلى �شهود مع �أحكام املادة ( )232من هذا القانون) �إلى �آخرها.
املتهم.
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تعدَّل الفقرة ( )2من املادة ( )227من القانون الأ�صلي ب�إلغاء
املادة :227
�	.1إذا كان املتهم �أو ال�شهود �أو �أحدهم ال يح�سنون التكلم باللغة عبارة (تكون املعاملة باطلة) الواردة فيها واال�ستعا�ضة عنها
العربية عني رئي�س املحكمة ترجماناً ال يقل عمره عن الثامنة بعبارة (يكون الإجراء باطالً).
ع�شرة وحلّفه اليمني ب�أن يرتجم فيما بينهم وبني املحكمة
ب�صدق و�أمانة.
�	.2إذا مل ترا َع �أحكام هذه املادة تكون املعاملة باطلة.
تعدَّل املادة ( )229من القانون الأ�صلي ب�إلغاء عبارة (و� اّإل كانت
املادة :229
ال ي�سوغ انتخاب الرتجمان من ال�شهود و�أع�ضاء املحكمة الناظرة املعاملة باطلة) الواردة يف �آخرها واال�ستعا�ضة عنها بعبارة (و� اّإل
يف الدعوى ولو ر�ضي املتهم وممثل النيابة و�إال كانت املعاملة كان الإجراء باطالً).
باطلة.
تعدَّل املادة ( )230من القانون الأ�صلي ب�إ�ضافة عبارة (�أو ذا �إعاقة
املادة :230
�إذا كان املتهم �أو ال�شاهد �أبكم �أ�صم وال يعرف الكتابة عني الرئي�س �أخرى) قبل عبارة (وال يعرف الكتابة) الواردة فيها.
للرتجمة بينه وبني املحكمة مَن اعتاد خماطبته �أو خماطبة
�أمثاله بالإ�شارة �أو بالو�سائل الفنية الأخرى.
املادة :232
�إذا تبني للمحكمة لدى االنتهاء من �سماع البينات املقدمة من
النيابة وجود ق�ضية �ضد املتهم ت�س�أله عما �إذا كان يرغب يف �إعطاء
�إفادة دفاعاً عن نف�سه ف�إذا �أعطى مثل هذه الإفادة يجوز للمدعي
العام �أو ممثله مناق�شة املتهم .بعد �أن يعطي املتهم �إفادة ت�س�أله
املحكمة �إذا كان لديه �شهود �أو بينة �أخرى يعزز بها دفاعه ف�إذا ذكر
�أن لديه �شهوداً ت�سمع املحكمة �شهادتهم �إن كانوا حا�ضرين و�إال
�أجّ لت املحاكمة و�أ�صدرت لهم مذكرة ح�ضور .يجلب �شهود الدفاع
على نفقة املتهم ما مل تقرر املحكمة عك�س ذلك.

يلغى ن�ص املادة ( )232من القانون الأ�صلي وي�ستعا�ض عنه
بالن�ص التايل:
(�	.1إذا تبني للمحكمة لدى االنتهاء من �سماع البينات املقدمة
من النيابة العامة وجود ق�ضية �ضد املتهم ت�س�أله عما �إذا كان
يرغب يف �إعطاء �إفادة دفاعاً عن نف�سه ف�إذا �أعطى مثل هذه
الإفادة يجوز للمدعي العام �أو ممثله مناق�شة املتهم.
 .2بعد �أن يعطي املتهم الإفادة ت�س�أله املحكمة عما �إذا كان لديه
�شهود �أو �أيّ بينة �أخرى يعزز بها دفاعه ،ف�إذا ذكر �أن لديه
�شهوداً ،وجب عليه وحتت طائلة اعتباره عاجزاً عن تقدمي
البينة� ،أن يقدم قائمة بيناته خالل �شهر من تاريخ �إعطاء
تلك الإفادة ,مبا يف ذلك �أ�سماء �شهوده ومع بيان حمال
�إقامتهم والوقائع املراد اال�ست�شهاد بها من خاللهم ,وتقرر
املحكمة دعوتهم واال�ستماع �إلى �شهاداتهم� ،إال �إذا ر�أت �أن ال
عالقة لها بالدعوى ,و�أنها �ست�ؤدي �إلى �إعاقة �سري العدالة �أو
ت�أخري غري مربر للف�صل يف الدعوى.
 .3تدعو املحكمة �شهود الدفاع على نفقة املتهم ما مل تقرر
خالف ذلك).
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املادة :233
 .1يتعني على املدعي العام يف كل حالة يعتقد �أن املتهم م�صاب
مبر�ض نف�سي �أو �إعاقة عقلية �أن ي�ضعه حتت الرقابة الطبية
الالزمة وذلك للتحقق من �سالمته النف�سية والعقلية وال
يوقف ذلك �إجراءات التحقيق �ضده.
� .2إذا ظهر للمحكمة �أن املتهم م�صاب باملر�ض النف�سي �أو الإعاقة
تُ�صدر قراراً بو�ضعه حتت رقابة ثالثة من �أطباء احلكومة
املخت�صني بالأمرا�ض النف�سية والعقلية للمدة التي تراها
الزمة وذلك لتزويد املحكمة بتقرير طبي عن و�ضعه املر�ضي.
�	.3إذا حتققت املحكمة من الرقابة الطبية التي �أجرتها �أن
املتهم م�صاب بـ(مر�ض نف�سي) يبقى حتت الإ�شراف الطبي
ال للمحاكمة وتفهُّم جمرياتها حيث ت�شرع
�إلى �أن ي�صبح �أه ً
مبحاكمته بعد ذلك �أما �إذا كانت حالة املري�ض النف�سي ال
ي�ؤمل �شفا�ؤها فتقرر املحكمة �إيداعه يف م�ست�شفى الأمرا�ض
العقلية.
�	.4إذا تبني للمحكمة �أن املري�ض نف�سياً قد ارتكب التهمة امل�سندة
�إليه و�أنه كان حني ارتكابه �إياها م�صاباً باملر�ض الذي جعله
عاجزاً عن �إدراك كنه �أعماله �أو �أنه حمظور عليه �إتيان العمل
�أو الرتك الذي يكوّن اجلرم قررت �إدانته وعدم م�س�ؤوليته
جزائياَ و�إعمال املادة  92من قانون العقوبات بحقه.
�	.5إذا تبني للمحكمة من الرقابة الطبية التي �أجرتها �أن املتهم
م�صاب ب�إعاقة عقلية (تخلُّف عقلي) وتبني لها ارتكابه
للتهمة امل�سندة �إليه قررت �إدانته وعدم م�س�ؤوليته وو�ضعه
حتت �إ�شراف مراقب ال�سلوك من �سنة �إلى خم�س �سنوات على
�أن لي�س هناك ما مينع املحكمة قبل ذلك من و�ضعه يف املركز
الوطني لل�صحة النف�سية �أو �أي م�أوى عالجي �آخر ملعاجلته
من مظاهر ال�سلوك اخلطرية على الأمن العام الذي قد
يرافق تخلفه.

يلغى ن�ص املادة ( )233من القانون الأ�صلي وي�ستعا�ض عنه
بالن�ص التايل:
( .1يتعني على املدعي العام �إذا ظهر له �أن امل�شتكى عليه م�صاب
مبر�ض نف�سي �أو �إعاقة عقلية �أو �إذا �أثري هذا الدفع مِ ن
َو ِليّه �أو وكيله �أن ي�ضعه حتت الرقابة الطبية الالزمة وذلك
للتحقق من �سالمته النف�سية والعقلية وال يوقف ذلك
�إجراءاتِ التحقيق �ضده.
 .2يتعني على املحكمة �إذا ظهر لها �أن امل�شتكى عليه م�صاب مبر�ض
نف�سي �أو �إعاقة عقلية �أو �إذا دفع امل�شتكى عليه �أو وكيله بذلك،
�أن ت�صدر قراراً بو�ضعه حتت رقابة ثالثة من �أطباء القطاع
العام املخت�صني بالأمرا�ض النف�سية والعقلية للمدة الالزمة،
لتزويد املحكمة بتقرير طبي عن و�ضعه املرَ�ضي.
�	.3إذا حتققت املحكمة من خالل الرقابة الطبية التي �أجرتها �أن
امل�شتكى عليه م�صاب بـ“مر�ض نف�سي” وجبَ عليها:
ال للمحاكمة وال يفهم جمرياتها
�أ�	.إن تبني لها �أنه لي�س �أه ً
فت�صدر قراراً �إعدادياً غري فا�صل بالدعوى يت�ضمن
ال
�إبقاءه مب�ست�شفى الأمرا�ض النف�سية �إلى �أن ي�صبح �أه ً
للمحاكمة وت�أجيل �إجراءات املحاكمة بحقه دون �سواه
ال للمحاكمة.
حتى ي�صبح �أه ً
ب�	.أما �إذا كانت حالة املري�ض النف�سي ال ُي�ؤمَل �شفا�ؤها فتقرر
�إيداعه يف م�ست�شفى الأمرا�ض النف�سية.
ج .ت�شرع املحكمة مبحاكمة امل�شتكى عليه املري�ض نف�سياً متى
ال للمحاكمة يف �أيٍّ من احلالتني املذكورتني
�أ�صبح �أه ً
بالبندين (�أ) و(ب) من هذه الفقرة.
�	.4إذا تبينّ للمحكمة �أن املري�ض نف�سياً قد ارتكب الفعل امل�سنَد
�إليه و�أنه كان حني ارتكابه �إياه م�صاباً باملر�ض الذي يجعله
عاجزاً عن �إدراك كنه �أعماله �أو �أنه حمظور عليه �إتيان العمل
�أو الرتك الذي يُكوّن اجلرم فتقرر �إعالن عدم م�س�ؤوليته
جزائياً و�إعمال املادة  92من قانون العقوبات بحقه وعلى �أن
يفرَج عنه ما مل يكن موقوفاً �أو حمكوماً لدا ٍع �آخر متى ثبت
�شفا�ؤه من �أعرا�ض املر�ض “�شفا ًء اجتماعياً” ومل يعد خطراً
على ال�سالمة العامة وذلك مبقت�ضى تقرير طبي من ثالثة
�أطباء من القطاع العام من ذوي االخت�صا�ص بالأمرا�ض
النف�سية والعقلية.
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�	.5إذا تبني للمحكمة من خالل الرقابة الطبية التي �أجرتها �أن
امل�شتكى عليه م�صاب ب�إعاقة عقلية (تخلُّف عقلي) فال يجوز
حماكمته �إال بح�ضور مَن له والية عليه ،و�إن تعذّر ذلك عيّنت
املحكمة حمامياً للدفاع عنه ،ف�إن تبني لها ارتكابه الفعل
امل�سنَد �إليه قررت �إعالن عدم م�س�ؤوليته وو�ضعه حتت �إ�شراف
مراقب ال�سلوك من �سنة �إلى خم�س �سنوات ،على �أنه لي�س
هناك ما مينع املحكمة قبل ذلك من و�ضعه يف املركز الوطني
لل�صحة النف�سية �أو �أيّ م�أوى عالجي �آخر ملعاجلته من مظاهر
ال�سلوك اخلطرية على الأمن العام التي قد ترافق تخلُّفه).
يعدَّل القانون الأ�صلي ب�إ�ضافة املادة ( 242مكررة) �إليه بالن�ص
التايل:
(املادة  242مكررة:
 .1على الرغم مما ورد يف �أحكام هذا القانون يجوز للمحكمة يف
حالة ال�ضرورة �أو لأيّ �أمر �آخر تراه �أن تعقد جل�سات متتالية
كل �أربع وع�شرين �ساعة ،كما يجوز لها �أن تعقد جل�ساتها خارج
�أوقات الدوام الر�سمي.
 .2ت�صدر املحكمة حكماً يف الق�ضايا الواردة يف الفقرة ال�سابقة
خالل مدة ال تزيد على ع�شرة �أيام من تاريخ ختام املحاكمة
فيها ,ولها ت�أجيل �إ�صدار احلكم ملدة مماثلة ملرة واحدة فقط).

تلغى املادة ( )244من القانون الأ�صلي ،وي�ستعا�ض عنها بالن�ص
املادة :244
 .1يُن�شر قرار الإمهال يف اجلريدة الر�سمية �أو يف �إحدى اجلرائد التايل:
املحلية ويعلَّق على باب �سكن املتهم الأخري �أو يف �ساحة بلدته ( .1يُن�شر قرار الإمهال يف �إحدى ال�صحف اليومية املحلية الأكرث
انت�شاراً ويعلَّق على باب ال�سكن الأخري للمتهم وعلى باب قاعة
وعلى باب قاعة حمكمة البداية.
حمكمة البداية.
 .2يبلغ املدعي العام يف احلال القرا َر املذكور �إلى م�أمور الت�سجيل
 .2يُبلِّغ املدعي العام يف احلال قرار الإمهال املذكور �إلى اجلهات
املخت�ص لو�ضع �إ�شارة احلجز على عقارات املتهم.
املخت�صة لو�ضع �إ�شارة احلجز على �أموال املتهم املنقولة وغري
املنقولة).
املادة :250
تعلَن خال�صة احلكم ال�صادر على املتهم خالل ع�شرة �أيام من
تاريخ �صدور احلكم مبعرفة النيابة العامة وذلك بن�شرها يف
اجلريدة الر�سمية ويف �إحدى ال�صحف املحلية وبتعليقها على
باب �سكن املتهم الأخري ويف �ساحة بلدته وعلى باب قاعة حمكمة
البداية وتبلغ �أي�ضاً �إلى م�أمور الت�سجيل املخت�ص.

يلغى ن�ص املادة ( )250من القانون الأ�صلي وي�ستعا�ض عنه
بالن�ص احلايل:
(تعلَن خال�صة احلكم ال�صادر على املحكوم عليه خالل ع�شرة �أيام
من تاريخ �صدور احلكم مبعرفة النيابة العامة وذلك بن�شرها يف
اجلريدة الر�سمية ويف �إحدى ال�صحف اليومية املحلية الأكرث
انت�شاراً وبتعليقها على باب ال�سكن الأخري للمتهم وعلى باب قاعة
حمكمة البداية وتبلغ �أي�ضاً �إلى اجلهات املخت�صة امل�شار �إليها يف
املادة ( )244من هذا القانون).
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تعدَّل املادة ( )254من القانون الأ�صلي ب�إ�ضافة عبارة (بعد عر�ضه
املادة :254
�إذا �سلّم املتهم الغائب نف�سه �إلى احلكومة �أو قُب�ض عليه قبل على املدعي العام) بعد كلمة (حكماً) الواردة فيها.
�سقوط العقوبة املحكوم بها بالتقادم فيُعترب احلكم و�سائر
املعامالت اجلارية اعتباراً من �صدور مذكرة �إلقاء القب�ض �أو قرار
الإمهال ملغاة حكماً وتُعاد املحاكمة وفقاً للأ�صول العادية.
تعدَّل املادة ( )256من القانون الأ�صلي ب�إلغاء الفقرة ( )2منها
املادة :256
واال�ستعا�ضة عنها بالن�ص التايل:
تقبل الطعن بطريق اال�ستئناف:
 .1الأحكام ال�صادرة من �أية حمكمة بدائية ب�صفتها اجلنائية �أو ( .2القرارات ال�صادرة بوقف ال�سري يف الدعوى اجلزائية� ,أما
القرارات ال�صادرة برف�ض وقف ال�سري فيها فال تُ�ست�أنَف �إال
البدائية.
مع احلكم ال�صادر يف الدعوى).
 .2الأحكام ال�صلحية التي ين�ص قانون حماكم ال�صلح على �أنها
ت�ست�أنف �إلى حمكمة اال�ستئناف.
 .3الأحكام �أو القرارات التي يرد ن�ص خا�ص مبوجب �أيّ قانون
�آخر على جواز ا�ستئنافها.
املادة :261
 .1يُرفع اال�ستئناف مبوجب ا�ستدعاء �إلى حمكمة اال�ستئناف
املخت�صة �إما مبا�شرة �أو بوا�سطة املحكمة التي �أ�صدرت احلكم
امل�ست�أنف يف ميعاد خم�سة ع�شر يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ
�صدوره �إن كان وجاهياً وتاريخ تبليغه �إن كان غيابياً �أو بحكم
الوجاهي.
 .2للنائب العام واملدعي العام �أو من يقوم مقامهما ا�ستئناف
القرار الذي ت�صدره حمكمة البداية �سواء �أكان باحلكم �أو
بالرباءة �أو بعدم امل�س�ؤولية �أو بكفّ التعقيبات �أو ب�إ�سقاط
الدعوى العامة يف ميعاد �ستني يوماً للنائب العام وثالثني
يوماً للمدعي العام وتبتدئ هذه املدة من تاريخ �صدور القرار.
ال �إذا ُقدِّم بعد هذا امليعاد.
 .3ويرد اال�ستئناف �شك ً
� .4إذا ا�ست�أنف املحكوم عليه احلكم ال�صادر �ضده غيابياً �أو مبثابة
الوجاهي وقررت حمكمة اال�ستئناف ف�سخه و�إعادة الق�ضية
للنظر فيها وتخلف عن ح�ضور املحاكمة ،فال يُقبل ا�ستئنافه
للحكم الذي ي�صدر بعد ذلك ما مل يثبت �أن غيابه كان ملعذرة
م�شروعة تقبلها املحكمة ،ويف حالة ت�صديق احلكم ف�إن الطعن
فيه ال يوقف التنفيذ.
� .5إن ا�ستئناف املحكوم وامل�س�ؤول باملال ال ميكن �أن ي�ؤدي �إلى
ت�شديد العقوبة �أو زيادة التعوي�ض.
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تعدَّل املادة ( )261من القانون الأ�صلي على النحو التايل:
�أوالً -ب�إ�ضافة عبارة (للمحكوم عليه �أو وكيله) بعد عبارة (وتاريخ
تبليغه) الواردة يف الفقرة ( )1منها.
ثانياً -ب�إلغاء ن�ص الفقرة ( )2منها واال�ستعا�ضة عنه بالن�ص
التايل:
( .2للنائب العام واملدعي العام �أو من يقوم مقامهما
ا�ستئناف القرار الذي تُ�صدره حمكمة البداية
�سواء �أكان بالإدانة �أو بالرباءة �أو بعدم امل�س�ؤولية
�أو بوقف املالحقة �أو عدمها �أو ب�إ�سقاط الدعوى
العامة يف ميعاد �ستني يوماً للنائب العام وثالثني
يوماً للمدعي العام ،وتبد�أ هذه املدة من تاريخ
�صدور القرار).
ثالثاً -ب�إلغاء ن�ص الفقرة ( )4منها واال�ستعا�ضة عنه بالن�ص
التايل:
(�	.4إذا ا�ست�أنف املحكوم عليه احلك َم ال�صادر �ضده
غيابياً �أو مبثابة الوجاهي ،فال يُقبل ا�ستئنافه
للحكم ال�صادر �ضده ما مل يثبت �أن غيابه كان
ملعذرة م�شروعة تقبلها املحكمة ,وعلى �أن يرفق
قائمة بيناته الدفاعية مع الئحة اال�ستئناف
ملن فاته تقدمي البينات الدفاعية �أمام حمكمة
الدرجة الأولى).

الت�شريعات املقرتحة

الن�ص الأ�صلي

الن�ص املقرتح من قِ بل اللجنة امللكية
رابعاً -ب�إ�ضافة الفقرة (� )5إلى تلك املادة بالن�ص التايل:
ال
(� .5إذا قررت حمكمة اال�ستئناف قبول اال�ستئناف �شك ً
فتتولى الف�صل فيه مو�ضوعاً ,ويف حالة ت�صديق احلكم
ف�إن الطعن فيه ال يوقف التنفيذ).
خام�ساً -ب�إعادة ترقيم الفقرة ( )5لت�صبح الفقرة (.)6

يلغى ن�ص املادة ( )264وي�ستعا�ض عنه بالن�ص التايل:
املادة :264
 .1جتري املحاكمات اال�ستئنافية مرافع ًة �إذا كان احلكم بالإعدام تعدَّل ب�إلغاء عبارة (�أو الأحكام ال�صادرة عن املحاكم ال�صلحية)
�أو الأ�شغال ال�شاقة امل�ؤبدة �أو االعتقال امل�ؤبد ،وفيما عدا ذلك الواردة يف الفقرة ( )1منها.
من الأحكام اجلنائية واجلنحية ال�صادرة عن حماكم البداية
�أو الأحكام ال�صادرة عن املحاكم ال�صلحية ينظر فيها تدقيقاً
�إال �إذا ر�أت املحكمة �إجراء املحاكمة مرافع ًة �أو طلب املحكوم
عليه ذلك ووافقت على الطلب �أو طلب النائب العام ذلك،
وفيما عدا احلكم بالإعدام واال�شغال ال�شاقة امل�ؤبدة واالعتقال
امل�ؤبد ال يُ�شرتط يف املرافعة �سماع البينات جمدداً �إال �إذا ر�أت
املحكمة لزوماً لذلك.
 .2ال يجوز ف�سخ احلكم القا�ضي برباءة املتهم �أو الظنني �أو امل�شتكى
عليه و�إدانته �إال بعد �إجراء املحاكمة مرافع ًة و�سما َع البينات.
يلغى ن�ص املادة ( )269من القانون الأ�صلي وي�ستعا�ض عنه
املادة :269
�إذا فُ�سخ احلكم ملخالفة القانون �أو لأي �سبب �آخر تق�ضي املحكمة بالن�ص التايل:
يف �أ�سا�س الدعوى� ،أو تعيدها �إلى املحكمة التي �أ�صدرت ذلك (�إذا ف�سخ احلكم ملخالفته للقانون �أو لأيّ �سبب �آخر فتق�ضي
املحكمة يف �أ�سا�س الدعوى).
احلكم بتعليماتٍ لل�سري مبوجبها.
تلغى املادة  270من القانون الأ�صلي ،وي�ستعا�ض عنها بالن�ص
املادة :270
يقبل الطعن بطريق التمييز جميع الأحكام والقرارات اجلنائية التايل:
ال�صادرة عن حمكمة اال�ستئناف وقرارات منع املحاكمة ال�صادرة (يقبل الطعن بطريق التمييز:
 .1جميع الأحكام والقرارات اجلنائية ال�صادرة عن حمكمة
عن النائب العام يف الق�ضايا اجلنائية.
اال�ستئناف.
 .2قرارات منع املحاكمة ال�صادرة عن النائب العام يف الق�ضايا
اجلنائية.
 .3الأحكام والقرارات ال�صادرة عن املحاكم الأخرى التي تن�ص
قوانينها على �أنها تقبل الطعن بطريق التمييز).
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يعدَّل البند (�أ) من الفقرة ( )1من املادة ( )275من القانون
املادة :275
 .1ميعاد التمييز للأحكام ال�صادرة بالدرجة الأخرية يف اجلنايات الأ�صلي ب�إ�ضافة عبارة (للمحكوم عليه �أو وكيله) بعد عبارة (من
ما عدا �أحكام الإعدام والأ�شغال ال�شاقة امل�ؤبدة واالعتقال تاريخ تبليغه) الواردة فيها.
امل�ؤبد:
�أ .خم�سة ع�شر يوماً للمحكوم عليه وامل�س�ؤول باملال واملدعي
ال�شخ�صي ويبد�أ هذا امليعاد من اليوم الذي يلي تاريخ
�صدور احلكم �إذا كان وجاهياً �أو من تاريخ تبليغه �إذا كان
غيابياً.
ب� .ستون يوماً لرئي�س النيابات العامة وثالثون يوماً للنائب
العام ويبد�أ هذا امليعاد من اليوم الذي يلي تاريخ �صدور
احلكم.
�	.2أما �أحكام الإعدام والأ�شغال ال�شاقة امل�ؤبدة واالعتقال امل�ؤبد
ف�إنها تابعة للتمييز بدون طلب من املحكوم عليه ،وعلى رئي�س
قلم املحكمة �أن يقدم هذه الأحكام فور �صدورها للنائب العام
لري�سلها ملحكمة التمييز للنظر بها متييزاً.
تعدَّل الفقرة ( )1من املادة ( )277من القانون الأ�صلي ب�إ�ضافة
املادة :277
 .1على رئي�س ديوان املحكمة التي �أ�صدرت احلكم املميز �أن يبلغ عبارة (�أو �إلى وكيله) بعد عبارة (�أو حمل �إقامته) الواردة فيها.
�إلى املحكوم عليه بالذات �إن كان موقوفاً �أو �إلى حمل �إقامته
�صور ًة عن ا�ستدعاء التمييز املقدم من النيابة العامة �أو
املدعي ال�شخ�صي يف ميعاد �أ�سبوع يبد�أ من اليوم الذي يلي
تاريخ ت�سجيل اال�ستدعاء.
 .2ويحق للمحكوم عليه خالل ع�شرة �أيام من اليوم التايل للتبليغ
�أن يقدم الئحة جوابية على �أ�سباب النق�ض بوا�سطة ديوان
املحكمة م�صدر ِة احلكم املطعون فيه.
املادة :291
� .1إذا تلقى رئي�س النيابة العامة �أمراً خطياً من وزير العدل
بعر�ض �إ�ضبارة دعوى على حمكمة التمييز لوقوع �إجراء
فيها خمالف للقانون �أو ل�صدور حكم �أو قرار فيها خمالف
للقانون ،وكان احلكم �أو القرار مكت�سبَ الدرجة القطعية ومل
ي�سبق ملحكمة التمييز التدقيق يف الإجراء �أو احلكم �أو القرار
املطعون فيه ،فعليه �أن يقدم الإ�ضبارة �إلى حمكمة التمييز
مرفقة بالأمر اخلطي و�أن يطلب باال�ستناد �إلى الأ�سباب
الواردة فيه �إبطال الإجراء �أو نق�ض احلكم �أو القرار.
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يلغى ن�ص الفقرة ( )4من املادة ( )291من القانون الأ�صلي,
وي�ستعا�ض عنه بالن�ص التايل:
ال ب�أحكام الفقرة (� )1أو الفقرة ()2
( .4لي�س للنق�ض ال�صادر عم ً
من هذه املادة �أيُّ �أثرٍ �إال �إذا وقع ل�صالح امل�س�ؤول باملال �أو املحكوم
عليه).

الت�شريعات املقرتحة

الن�ص الأ�صلي
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 .2ويحق لرئي�س النيابة العامة �إذا طلب منه ذلك املحكو ُم عليه �أو
امل�س�ؤول باملال� ،أن مييز الأحكام والقرارات القطعية ال�صادرة
يف الق�ضايا اجلنحوية عن حمكمة اال�ستئناف لنف�س الأ�سباب
وال�شروط املبينة يف الفقرة ال�سابقة.
� .3إذا قبلت املحكمة الأ�سباب املذكورة تنق�ض احلكم �أو القرار �أو
تبطل الإجراء املطعون فيه ،ويف مثل هذه احلالة يالحَ ق عند
�ضباط ال�ضابطة العدلية �أو الق�ضا ُة امل�س�ؤولون عن
ُ
االقت�ضاء
خمالفة القانون.
ال بالفقرة الأولى من هذه املادة �أيّ
 .4لي�س للنق�ض ال�صادر عم ً
�أثر �إال �إذا وقع ل�صالح امل�س�ؤول باملال �أو املحكوم عليه .وكذلك
النق�ض الذي يتم مبقت�ضى الفقرة الثانية ف�إنه يبقى مل�صلحة
القانون فقط وال يجوز لأحد اخل�صوم اال�ستناد �إليه لالمتناع
عن تنفيذ احلكم املنقو�ض� .إذ يكفي ت�سجيل حكم النق�ض على
هام�ش احلكم املنقو�ض فقط.
تعدَّل املادة ( )292من القانون الأ�صلي ب�إ�ضافة فقرة (هـ) �إليها
املادة :292
يجوز طلب �إعادة املحاكمة يف دعاوى اجلناية واجلنحة �أياً كانت بالن�ص التايل:
املحكمة التي حكمت بها والعقوبة التي ق�ضت بها وذلك يف (هـ�-إذا بُني احلكم على م�ستندات مزورة).
الأحوال التالية:
�أ� .إذا حُ كم على �شخ�ص بجرمية القتل وقامت بعد ذلك �أدلة كافية
تثبت �أن املدعى قتله هو حيّ .
ب� .إذا حُ كم على �شخ�ص بجناية �أو جنحة وحُ كم فيما بعد على
�شخ�ص �آخر باجلرم نف�سه وكان احلكمان ال ميكن التوفيق
بينهما وينتج عن ذلك ما ي�ؤيد براءة �أحد املحكوم عليهما.
ج� .إذا حُ كم على �شخ�ص وبعد �صدور احلكم ق�ضي بال�شهادة
الكاذبة على من كان قد �شهد عليه باملحاكمة ،فال تُقبل �شهادة
هذا ال�شاهد يف املحاكمة اجلديدة.
د� .إذا وقع �أو ظهر بعد احلكم حدثٌ جديد �أو �أُبرزت م�ستندات
كانت جمهولة حني املحاكمة وكان من �ش�أن ذلك �إثبات براءة
املحكوم عليه.
تعدَّل الفقرة ( )1من املادة ( )320من القانون الأ�صلي ب�إ�ضافة
املادة :320
� .1إذا وُجدت خال�صة احلكم �أو ن�سخته امل�صدقة ب�صورة قانونية عبارة (�أو املحو�سَ بة) بعد عبارة (�أو ن�سخته امل�صدّقة) الواردة
فيها.
تُعترب مبثابة �أ�صل احلكم وتحُ فظ يف مكانه.
� .2إذا كانت اخلال�صة �أو الن�سخة املذكورة يف الفقرة ال�سابقة
موجودة لدى �شخ�ص عادي �أو موظف ر�سمي ي�أمر رئي�س
املحكمة التي �أ�صدرت احلكم بت�سليمها �إلى قلم تلك املحكمة.
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 .3وميكن ال�شخ�ص �أو املوظف املوجود لديه خال�صة �أو ن�سخة
م�صدقة عن احلكم املتلَف �أو امل�سروق �أو املفقود �أن ي�أخذ عند
ت�سليمها �صورة جمانية عنها.
 .4يربئ الأم ُر بت�سليم اخلال�صة �أو الن�سخة ذم َة ال�شخ�ص
املوجودة لديه جتاه ذوي العالقة بها.
تعدَّل املادة ( )325من القانون الأ�صلي ب�إ�ضافة عبارة (يف ميعاد
املادة :325
يجب على املدعي ال�شخ�صي �أو امل�شتكى عليه اجلواب على طلب �أ�سبوع على الأكرث من تاريخ التبليغ) بعد عبارة (طلب تعيني
تعيني املرجع املبلغ �إليه وعلى رئي�س النيابة �أو النائب العام �إبداء املرجع املبلغ �إليه) الواردة فيها.
رايه فيه يف ميعاد �أ�سبوع على الأكرث من تاريخ التبليغ.
املادة :328
ملحكمة اال�ستئناف �ضمن دائرة اخت�صا�صها �أن تقرر يف دعوى
اجلناية �أو اجلنحة بناء على طلب النائب العام لديها ،نقل
الدعوى �إلى م َّد ٍع عام �آخر �أو �إلى حمكمة �أخرى من درجة
املحكمة العائدة �إليها ر�ؤية الدعوى وذلك عندما يكون التحقيق
يف الدعوى �أو ر�ؤيتها يف منطقة املدعي العام �أو املحكمة من �ش�أنه
الإخالل بالأمن العام.

يلغى ن�ص املادة ( )328من القانون الأ�صلي وي�ستعا�ض عنه
بالن�ص التايل:
(ملحكمة التمييز وبنا ًء على طلب رئي�س النيابة العامة نقل
الدعوى اجلنائية �أو اجلنحوية �إلى م َّد ٍع عام �آخر �أو �إلى حمكمة
�أخرى من درجة املحكمة العائدة �إليها ر�ؤية الدعوى وذلك عندما
يكون التحقيق يف الدعوى �أو ر�ؤيتها يف منطقة املدعي العام �أو
املحكمة من �ش�أنه الإخالل بالأمن العام �أو ملقت�ضيات ح�سن �سري
العدالة اجلزائية).

تعدَّل املادة ( )329من القانون الأ�صلي ب�إلغاء عبارة (حمكمة
املادة :329
تنظر حمكمة اال�ستئناف يف طلب نقل الدعوى تدقيقاً ،ف�إن اال�ستئناف) الواردة فيها واال�ستعا�ضة عنها بعبارة (حمكمة
قررت نقلها ق�ضت يف القرار نف�سه ب�صحة املعامالت التي �أجرتها التمييز).
املحكمة �أو املدعي العام الذي تقرر نقل الدعوى من لدنه.
يلغى ن�ص البند (ب) من الفقرة ( )1من املادة ( )345من القانون
املادة :345
الأ�صلي وي�ستعا�ض عنه بالن�ص التايل:
 .1جتري مدة التقادم:
�أ .يف احلكم الوجاهي من تاريخ �صدوره �إذا كان يف الدرجة (ويف احلكم الغيابي من تاريخ تبلغيه �إلى املحكوم عليه �أو تبليغ
الأخرية ،ومن تاريخ �إبرامه �إذا كان يف الدرجة الأولى .وكيله).
ب .ويف احلكم الغيابي من تاريخ تبليغه �إلى املحكوم عليه
بذاته �أو يف حمل �إقامته.
 .2و�إذا كان املحكوم عليه موقوفاً فمِ ن يوم تفلّته من التنفيذ ،ويف
هذه احلالة ي�سقط ن�صف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة
التقادم.
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تلغى املادة ( )353من القانون الأ�صلي وي�ستعا�ض عنها بالن�ص
املادة :353
 .1يقوم ب�إنفاذ الأحكام اجلزائية املدعي العام لدى املحكمة التي التايل:
( .1ي�سمَّى قا�ضي تنفيذ العقوبة بقرار من النائب العام من بني
�أ�صدرت احلكم �أو من ينيبه.
املدّعني العامني يف كل حمكمة بداية.
 .2ويقوم قا�ضي ال�صلح مقام النيابة العامة ب�إنفاذ الأحكام يف
 .2يقوم قا�ضي ال�صلح مقام قا�ضي تنفيذ العقوبة يف املراكز التي
املراكز التي ال يوجد فيها م َّد ٍع عام.
ال يوجد بها م َّد ٍع عام.
 .3يتولى قا�ضي تنفيذِ العقوبة:
�أ�	-إنفاذ الأحكام اجلزائية وفقاً لأحكام هذا القانون.
ب -مراقبة م�شروعية تنفيذ العقوبات اجلزائية و�أيّ عقوبات
جمتمعية مقرَّرة يف الت�شريعات النافذة.
 .4تطبَّق العقوبات املجتمعية من خالل املديرية املخت�صة يف
وزارة العدل حتت �إ�شراف قا�ضي تنفيذِ العقوبة).

املادة :364
 .1با�ستثناء املحكومني بجرائم اخليانة والتج�س�س ومع مراعاة
�أحكام الفقرة ( )3من هذه املادة يجوز �إعادة االعتبار �إلى
كل حمكوم عليه بجناية �أو جنحة بقرار ق�ضائي �إذا توافرت
ال�شروط التالية:
ال �أو
�أ� .أن تكون العقوبة املحكوم بها قد نُفذت تنفيذاً كام ً
�صدر عنها عفو �أو �سقطت بالتقادم.
ب� .أن يكون قد انق�ضى من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة املحكوم
بها �أو �صدور العفو العام عنها مدة �ست �سنوات �إذا كانت
العقوبة جنائية �أو ثالث �سنوات �إذا كانت العقوبة جنحية،
وي�ؤخَ ذ مبثلَي هذه املدة العادة االعتبار يف احلالتني �إذا
كان املحكوم عليه مكرراً باملعنى القانوين.
ج� .أن تكون الإلزامات املدنية التي انطوى عليها احلكم قد مت
الوفاء بها �أو �أُ�سقطت �أو جرى عليها التقادم �أو �أن يثبت
املحكوم عليه �أنه كان وال زال يف حالة �إع�سار مل يتمكن
معها الوفاء بتلك الإلزامات ويُ�شرتط يف حالة احلكم
بالإفال�س �أن يثبت املفل�س �أنه ق�ضى الدين �أو �أُبرئ منه.
د� .أن يتبني للمحكمة �أنه كان ح�سن ال�سلوك و�أن يثبت
التحقيق يف �سريته بعد الإفراج عنه �أنه قد �صلح فعالً.

تعدَّل املادة ( )364على النحو التايل:
�أوالً -ب�إلغاء عبارة (�ست �سنوات) وعبارة (ثالث �سنوات) الواردة يف
البند (ب) من الفقرة ( )1منها واال�ستعا�ضة عنهما بعبارة (ثالث
�سنوات) وعبارة (�سنة واحدة) على التوايل.
ثانياً -ب�إلغاء عبارة (خم�س �سنوات) الواردة يف البند (�أ) من
الفقرة ( )3منها واال�ستعا�ضة عنها بعبارة (ثالث �سنوات).
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�	.2إذا كان طالب �إعادة االعتبار قد �صدر بحقه �أكرث من
حكم واحد فال يُحكَم ب�إعادة االعتبار له �إال �إذا حتققت
ال�شروط املن�صو�ص عليها يف الفقرة ( )1من هذه املادة يف
كل حكم من تلك الأحكام ،على �أن تحُ �سب املدة الالزمة
لإعادة االعتبار للمحكوم عليه يف هذه احلالة بانق�ضاء
املدة املن�صو�ص عليها يف البند (ب) من الفقرة ( )1من
هذه املادة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة املحكوم بها يف
احلكم الأخري من تلك الأحكام.
� .3أ .كل حمكوم عليه بعقوبة جنحية باحلب�س يعود اعتباره
�إليه حكماً �إذا مل يُحكم عليه خالل خم�س �سنوات من
تاريخ انتهاء تنفيذه هذه العقوبة فيه ،بعقوبة �أخرى
باحلب�س �أو بعقوبة �أ�شد.
ب .كل حمكوم عليه بالغرامة اجلنحية يعود اعتباره �إليه حكماً
�إذا مل يُحكم عليه خالل ثالث �سنوات بعقوبة جنحية �أو
بعقوبة �أ�شد من تاريخ تنفيذه لعقوبة الغرامة تلك �أو
من تاريخ انتهاء مدة عقوبة احلب�س التي ا�ستعي�ض عنها
بالغرامة.
� .4أ .يلغى احلكم ال�صادر ب�إعادة االعتبار �إذا تبني �أن املحكوم
عليه كانت قد �صدرت �ضده �أحكام �أخرى مل تعلم املحكمة
بها عندما �أ�صدرت حكمها ب�إعادة االعتبار �أو �إذا حُ كم عليه
بعد �إعادة االعتبار يف جرمية وقعتْ قبل �إعادته.
ب .ي�صدر احلكم ب�إلغاء �إعادة االعتبار من املحكمة التي كانت
قد حكمت ب�إعادته وذلك بناء على طلب النيابة العامة.
املادة :365
 .1يقدَّم طلب �إعادة االعتبار خطياً �إلى املدعي العام يف حمكمة
البداية املخت�صة مت�ضمناً البيانات املتعلقة ب�شخ�صية الطالب
ومكان �إقامته و�أن يرفق بالطلب ما يلي:
�أ� .صورة م�صدقة عن احلكم ال�صادر بحقه.
ب�	.شهادة من الدوائر الأمنية املخت�صة تت�ضمن الأحكام
ال�صادرة بحقه و�سوابقه الق�ضائية.
ج .تقرير عن �سلوكه �أثناء وجوده يف ال�سجن.
 .2يقدم املدعي العام الطلب مع الأوراق والبيانات املرفقة �إلى
حمكمة البداية املخت�صة خالل مدة ال تزيد على ثالثة �أ�شهر
من تقدمي الطلب �إليه م�شفوعاً بر�أيه فيه.
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 .3تنظر املحكمة يف الطلب وتف�صل فيه تدقيقاً ،على �أنه يجوز لها
�سماع �أقوال �أي �شخ�ص تراها منا�سبة و�أن تطلب �أي معلومات
تراها �ضرورية من �أي جهة من اجلهات ويكون قرارها يف
ال للطعن فيه لدى حمكمة التمييز خلط�أ يف
الطلب قاب ً
تطبيق القانون �أو ت�أويله ويخ�ضع هذا الطعن للمواعيد
والإجراءات املقررة للطعن يف الأحكام بطريق التمييز.
� .4إذا رُف�ض طلب �إعادة االعتبار ل�سببٍ يرجع �إلى �سلوك املحكوم
عليه فال يجوز جتديده �إال بعد م�ضي �سنتني على �صدور
القرار ،و�أما �إذا رُف�ض لأي �سبب �آخر فيجوز جتديده يف �أي
وقت متى توافرت ال�شروط القانونية لذلك.
� .5أن ال يتولى �أي �شخ�ص �أعيد اعتباره وكان حمكوماً يف �أيّ
من اجلرائم التالية :االختال�س والر�شوة و�سوء االئتمان
وجميع اجلرائم املخلّة (بالأخالق والآداب والثقة العامة)
�أياً من الوظائف التالية :الق�ضاء �أو ع�ضوية جمل�س الأمة
�أو الوزارات.

خام�ساً -ب�إعادة ترقيم الفقرة ( )5منها لت�صبح الفقرة ()6
وب�إ�ضافة الفقرة (� )5إلى املادة بالن�ص التايل:
(يرتتب على رد االعتبار حم ُو احلكم القا�ضي بالإدانة
بالن�سبة للم�ستقبل وزوال كل ما ترتب عليه من �آثار
جزائية ،وب�صفة خا�صة حاالت انعدام الأهلية واحلرمان
من احلقوق واملزايا).

املادة (:)...
ت�ستمر حماكم البداية وحماكم اال�ستئناف بالنظر يف جميع
الدعاوى والطعون املقدمة لديها قبل تاريخ نفاذ هذا القانون
املعدّل.
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يُ�سمّى هذا القانون (قانون معدّل لقانون العقوبات ل�سنة ،)2017
ويُقر�أ مع القانون رقم ( )16ل�سنة  1960امل�شار �إليه فيما يلي
بالقانون الأ�صلي وما طر�أ عليه من تعديالت قانوناً واحداً،
ويُعمل به بعد مرور �ستني يوماً من تاريخ ن�شره يف اجلريده
الر�سمية.

تُعدَّل املادة ( )20من القانون الأ�صلي على النحو التايل:
املادة :20
�إذا مل يرد يف هذا القانون ن�ص خا�ص ،كان احلد الأدنى للحكم �أوالً -باعتبار ما ورد فيها الفقرة ( )2منها ،وب�إلغاء عبارة
(خم�س ع�شرة �سنة) الواردة يف �آخرها واال�ستعا�ضة عنها
بالأ�شغال ال�شاقة امل�ؤقتة واالعتقال امل�ؤقت ثالث �سنوات ،واحلد
بعبارة (ع�شرين �سنة).
الأعلى خم�س ع�شرة �سنة.
ثانياً -ب�إ�ضافة الفقرة (� )1إليها بالن�ص التايل:
( .1على الرغم مما ورد يف �أيّ قانون �آخر ،ال يجوز �إطالق
�سراح املحكوم عليه بالأ�شغال امل�ؤبدة �أو االعتقال امل�ؤبد �إال
بعد �أن يكون قد �أم�ضى من العقوبة ثالثني �سنة).

تُعدَّل الفقرة ( )1من املادة ( )22من القانون الأ�صلي ب�إلغاء
املادة :22
الغرام ُة هي �إلزا ُم املحكوم عليه ب�أن يدفع �إلى خزينة احلكومة عبارة (دينارين �أو ك�سورهما) الواردة فيها واال�ستعا�ضة عنها
املبلغ املقدَّر يف احلكم ،وهي ترتاوح بني خم�سة دنانري ومايتي دينار بعبارة (ع�شرة دنانري �أو �أيّ ك�سور منها).
�إال �إذا ن�ص القانون على خالف ذلك:
�.1إذا مل ي�ؤ ِّد املحكوم عليه بالغرامة املبل َغ املحكوم به عليه ،يُحب�س
يف مقابل كل دينارين �أو ك�سورهما يوماً واحداً على �أن ال تتجاوز
مدة احلب�س يف هذه احلالة �سنة واحدة.
.2عندما تُ�صدر املحكمة قراراً بفر�ض غرامة يُن�ص يف القرار
املذكور نف�سه على وجوب حب�س املحكوم عليه املد َة التي تقابل
الغرامة املفرو�ضة بالن�سبة املقررة يف الفقرة ال�سابقة عند عدم
ت�أديتها ،ويف حالة عدم الن�ص تُ�ستبدل الغرامة بقرار خا�ص
تُ�صدره النيابة العامة.
.3يُح�سم من �أ�صل هذه الغرامة بالن�سبة التي حددها احلكم كما
ورد يف الفقرة الأولى من هذه املادة ،كلُّ �أداء جزئي قبل احلب�س
�أو يف �أثنائه وكلُّ مبلغ مت حت�صيله.
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يُلغى ن�ص املادة ( )52من القانون الأ�صلي وي�ستعا�ض عنه بالن�ص
املادة :52
التايل:
�صفْح الفريق املت�ضرر:
�إنّ �صفح املجني عليه ي�سقط دعوى احلق العام والعقوبات املحكوم (�إنّ �صف َح املجني عليه ي�سقط دعوى احلق العام والعقوبات
بها التي مل تكت�سب الدرجة القطعية �إذا كانت �إقامة الدعوى املحكوم بها التي مل تكت�سب الدرجة القطعية يف �أيٍّ من احلاالت
تتوقف على اتخاذ �صفة االدعاء باحلق ال�شخ�صي �أو تقدمي �شكوى .التالية:
� .1إذا كانت �إقامة الدعوى تتوقف على اتخاذ �صفة االدعاء باحلق
ال�شخ�صي �أو تقدمي �شكوى.
� .2إذا كان مو�ضوع الدعوى هو �إحدى اجلنح املن�صو�ص عليها
يف املواد ( )221و( )227و( )304و( )333و( )2/347و()349
و( )350و( )374و( )382و( )408و( )409و( )410و()412
و( )444و( )446و( )447و( )448و( )449و( )450و()451
و( )452و( )453و( )465من هذا القانون ما مل تتحقق �إحدى
حاالت التكرار).
املادة :62
.1ال ُي َع ّد الفعل الذي يجيزه القانون جرمية.
.2يجيز القانون:
�أ�.أنواع الت�أديب التي يوقعها الوالدان ب�أوالدهم على نح ٍو ال
ي�سبب �إيذا ًء �أو �ضرراً لهم ووفق ما يبيحه العرف العام.
ب�.أعمال العنف التي تقع �أثناء الألعاب الريا�ضية �إذا روعيت
قواعد اللعب.
ج.العمليات اجلراحية والعالجات الطبية املنطبقة على �أ�صول
الفن �شرط �أن جتري بر�ضا العليل �أو ر�ضى ممثليه ال�شرعيني
�أو يف حاالت ال�ضرورة املا�سة.

يُعدَّل البند (ج) من الفقرة ( )2من املادة ( )62من القانون
الأ�صلي ب�إلغاء عبارة (ر�ضى ممثليه ال�شرعيني) واال�ستعا�ضة
عنها بعبارة (ر�ضا �أحد والديه �أو ممثله ال�شرعي).

املادة :70
�إذا كانت الأفعال الالزمة لإمتام اجلرمية قد متت ،ولكن حليلولة
�أ�سباب مانعة ال دخل لإرادة فاعلها فيها مل تتم اجلرمية املق�صودة،
عوقب على الوجه التايل:
.1الأ�شغال ال�شاقة امل�ؤبدة �أو امل�ؤقتة من ع�شر �سنوات �إلى ع�شرين
�سنة �إذا كانت عقوبة اجلناية التي �شرع فيها ت�ستلزم الإعدام،
و�سبع �سنوات �إلى ع�شرين �سنة من ذات العقوبة �إذا كانت العقوب ُة
الأ�شغا َل ال�شاقة امل�ؤبدة �أو االعتقال امل�ؤبد.
�.2أن ينزل من �أية عقوبة �أخرى من الثلث �إلى الن�صف.
.3تخف�ض العقوبات املذكورة يف هذه املادة حتى الثلثني �إذا عدل
الفاعل مبح�ض �إرادته دون �إمتام اجلرمية التي اعتزمها.

يلغى ن�ص الفقرة ( )1من املادة ( )70من القانون الأ�صلي
وي�ستعا�ض عنه بالن�ص التايل:
( .1الأ�شغال امل�ؤبدة �أو الأ�شغال ع�شرين �سنة �إذا كانت عقوبة
اجلناية التي �شرع فيها ت�ستلزم الإعدام ،وخم�س ع�شرة �إلى
ع�شرين �سنة من العقوبة نف�سها �إذا كانت العقوب ُة الأ�شغا َل
امل�ؤبدة �أو االعتقال امل�ؤبد ،واثنتي ع�شرة �سنة �إلى خمــ�س
ع�شــرة �سن ــة مـن العقـ ـ ـ ــوبة نف�سها �إذا كانت العقوبة الأ�شغال �أو
االعتقال امل�ؤبد مدة ع�شرين �سنة).
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املادة :74
.1ال يحكَم على �أحد بعقوبة ما مل يكن قد �أقدم على الفعل عن
وعي و�إرادة.
.2يُعترب ال�شخ�ص املعنوي با�ستثناء الدائرة احلكومية �أو امل�ؤ�س�سة
الر�سمية �أو العامة م�س�ؤو ًال جزائياً عن �أعمال رئي�سه �أو �أيٍّ من
�أع�ضاء �إدارته �أو مديريه �أو �أيٍّ من ممثليه �أو عماله عندما ي�أتون
هذه الأعمال با�سمه �أو ب�إحدى و�سائله ب�صفته �شخ�صاً معنوياً.
.3ال يُحكَم على الأ�شخا�ص املعنويني �إال بالغرامة وامل�صادرة ،و�إذا
كان القانون ين�ص على عقوبة �أ�صلية غري الغرامة ا�ستعي�ض
بالغرامة عن العقوبة املذكورة و�أُنزلت بالأ�شخا�ص املعنويني يف
احلدود املعينة يف املواد من (� )22إلى ( )24من هذا القانون.

يلغى ن�ص الفقرة ( )3من املادة ( )74من القانون الأ�صلي
وي�ستعا�ض عنه بالن�ص التايل:
( .2دون امل�سا�س بالإلزامات املدنية و�أيّ تدابري الزمة �أخرى ،ال
يُحكم على الأ�شخا�ص املعنويني �إال بالغرامة وامل�صادرة ،و�إذا
ن�ص القانون على عقوبة �أ�صلية غري الغرامة ا�ستعي�ض عنها
بغرامة ال تقل عن خم�سني ديناراً وال تزيد على �ألف دينار �إذا
كان اجلرم من نوع املخالفة ,وال تقل عن �ألف دينار وال تزيد
على خم�سة �آالف دينار �إذا كان اجلرم من نوع اجلنحة ،وال تقل
عن خم�سة �آالف دينار وال تزيد على خم�سني �ألف دينار �إذا كان
اجلرم من نوع اجلناية).

يلغى ن�ص الفقرة ( )1من املادة ( )81من القانون الأ�صلي
املادة :81
وي�ستعا�ض عنه بالن�ص التايل:
يعاقَب املحر�ض �أو املتدخل:
� .1أ .باال�شغال ال�شاقة امل�ؤقتة من خم�س ع�شرة �سنة �إلى ع�شرين (� .1أ -بالأ�شغال امل�ؤبدة �أو بالأ�شغال من ع�شرين �سنة �إلى خم�س
وع�شرين �سنة �إذا كانت عقوب ُة الفاعل الإعدام.
�سنة �إذا كانت عقوبة الفاعل الإعدام.
ب -بالعقوبة نف�سها ع�شرين �سنة �إذا كانت عقوب ُة الفاعل
ب .بالأ�شغال ال�شاقة امل�ؤقتة من �سبع �سنوات �إلى خم�س ع�شرة
الأ�شغا َل امل�ؤبدة �أو االعتقال امل�ؤبد).
�سنة �إذا كانت عقوبة الفاعل الأ�شغال ال�شاقة امل�ؤبدة �أو
االعتقال امل�ؤبد.
 .2يف احلاالت الأخرى ،يعاقَب املحر�ض واملتدخل بعقوبة
الفاعل بعد �أن تخفَّ�ض م ّدتُها من ال�سُّ د�س �إلى الثُّلث.
ْ�ض التحري�ض على ارتكاب جناية �أو جنحة �إلى
�	.3إذا مل ُيف ِ
نتيجة خُ فِّ�ضت العقوبة املبينة يف الفقرتني ال�سابقتني من
هذه املادة �إلى ثُلثها.
تُعدَّل املادة ( )98من القانون الأ�صلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة
املادة :98
ي�ستفيد من العذر املخفّف فاع ُل اجلرمية الذي �أقدم عليها ب�سَ ورة ( )1منها  ,وب�إ�ضافة الفقرة ( )2اليها بالن�ص التايل:
غ�ضب �شديد ناجت عن عمل غري حمقّ وعلى جانب من اخلطورة (.2وال ي�ستفيد فاع ُل اجلرمية من هذا العذر املخفف �إذا وقع
الفعل على �أنثى بداعي املحافظة على ال�شرف).
�أتاه املجني عليه.
تُعدَّل املادة ( )99من القانون الأ�صلي على النحو التايل:
املادة :99
�أوالً -ب�إلغاء مطلعها واال�ستعا�ضة عنه بالن�ص التايل:
�إذا وُجدت يف ق�ضية �أ�سبابٌ خمفّفة ق�ضت املحكمة:
(�إذا وُجدت يف ق�ضية �أ�سباب خمففة يجوز للمحكمة �أن
.1بد ًال من الإعدام بالأ�شغال ال�شاقة امل�ؤبدة �أو بالأ�شغال ال�شاقة
تق�ضي):
امل�ؤقتة من ع�شر �سنني �إلى ع�شرين �سنة.
.2بد ًال من الأ�شغال ال�شاقة امل�ؤبدة بالأ�شغال امل�ؤقتة مدة ال تقل ثانياً -ب�إلغاء عبارة (امل�ؤقتة من ع�شر �سنني �إلى ع�شرين �سنة)
الواردة يف الفقرة ( )1منها واال�ستعا�ضة عنها بعبارة
عن ثماين �سنوات ،وبد ًال من االعتقال امل�ؤبد باالعتقال امل�ؤقت
(من خم�س ع�شرة �سنة �إلى خم�س وع�شرين �سنة).
مدة ال تقل عن ثماين �سنوات.
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.3ولها �أن تخف�ض كل عقوبة جنائية �أخرى �إلى الن�صف.
ثالثاً -ب�إلغاء ن�ص الفقرتني ( )2و( )3منها واال�ستعا�ضة عنه
.4ولها �أي�ضاً ما خال حالة التكرار� ،أن تخف�ض �أية عقوبة ال يتجاوز
بالن�ص التايل:
حدها الأدنى ثالث �سنوات �إلى احلب�س �سنة على الأقل.
(�.2أ -بد ًال من الأ�شغال امل�ؤبدة �أو االعتقال امل�ؤبد
بالعقوبة نف�سها من خم�س ع�شرة �سنة �إلى ع�شرين �سنة.
ب -بد ًال من الأ�شغال �أو االعتقال ع�شرين �سنة بالعقوبة
نف�سها من اثنتي ع�شرة �سنة �إلى خم�س ع�شرة �سنة.
 .3ولها �أن حتط من �أيّ عقوبة جنائية �أخرى مبا ال يزيد
عن ثلثها).
رابعاً -ب�إ�ضافة الفقرة (� )5إلى �آخرها بالن�ص التايل:
(� .5إذا �أخذت املحكمة بالأ�سباب املخففة فال تلزم بالنزول
�إلى احلد الأدنى للعقوبة).
تُعدَّل الفقرة ( )1من هذه املادة ( )101من القانون الأ�صلي
املادة :101
مَن حُ كم عليه ب�إحدى العقوبات اجلنائية حكماً مربماً ثم ارتكب ب�إلغاء عبارة (ع�شرين �سنة) الواردة فيها واال�ستعا�ضة عنها
يف �أثناء مدة عقوبته �أو يف خالل ع�شر �سنوات بعد �أن ق�ضاها �أو بعد بعبارة (خم�س وع�شرين �سنة).
�سقوطها عنه ب�أحد الأ�سباب القانونية:
.1جناية ت�ستلزم قانوناً عقوب َة الأ�شغال ال�شاقة امل�ؤقتة �أو االعتقال
امل�ؤقت ،حُ كم عليه مدة ال تتجاوز �ضعف العقوبة التي ت�ستلزمها
جرميته الثانية على �أن ال يتجاوز هذا الت�ضعيف ع�شرين �سنة.
.2جنحة ت�ستلزم قانوناً عقوب َة احلب�س حُ كم عليه مدة ال تتجاوز
�ضعف العقوبة التي ت�ستلزمها جرميته الثانية على �أن ال يتجاوز
هذا الت�ضعيف خم�س �سنوات.
تُعدَّل الفقرة ( )1من املادة ( )185من القانون الأ�صلي ب�إلغاء
املادة :185
عبارة (باحلب�س من �ستة �أ�شهر �إلى �سنتني) الواردة فيها
مقاومة املوظفني:
.1مَن قاوم موظفاً �أو عامله بالعنف وال�شدة وهو يعمل على تنفيذ واال�ستعا�ضة عنها بعبارة (احلب�س مدة ال تقل عن �ستة �أ�شهر).
القوانني �أو الأنظمة املعمول بها �أو جباية الر�سوم �أو ال�ضرائب
املقررة قانوناً �أو تنفيذ حكم �أو �أمر ق�ضائي �أو �أيّ �أمر �صادر من
�سلطة ذات �صالحية يعاقَب باحلب�س مدة ال تقل عن �سنة �إذا
كان م�سلحاً وباحلب�س من �ستة �أ�شهر �إلى �سنتني �إذا كان �أعز ًال
من ال�سالح.
.2وت�ضاعَف العقوبة �إذا كان الفاعلون ثالثة ف�أكرث.
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تُعدَّل املادة ( )186من القانون الأ�صلي ب�إلغاء عبارة (يعاقَب عليها
املادة :186
ال م�شروعاً يقوم به باحلب�س من �شهر �إلى �ستة �أ�شهر) الواردة فيها واال�ستعا�ضة عنها
كل مقاومة فعلية كانت �أم �سلبية توقف عم ً
�أحد الأ�شخا�ص الذين و�صفتهم املادة ال�سابقة ،يعاقَب عليها بعبارة (يعاقَب عليها باحلب�س من ثالثة �أ�شهر �إلى �سنتني).
باحلب�س من �شهر �إلى �ستة �أ�شهر �أو بالغرامة من مائة دينار �إلى
ثالثمائة دينار.
يُعدَّل القانون الأ�صلي ب�إ�ضافة (املادة  187مكررة) �إليه بالن�ص
التايل:
(املادة  187مكررة:
	.1ال يجوز للمحكمة الأخذ بالأ�سباب املخفّفة �إذا وقعت جناية
على �أيّ �شخ�ص منوط به ممار�سة �سلطة عامة �أثناء ممار�سته
تلك ال�سلطة �أو من �أجل ما �أجراه بحكمها.
	.2ال ي�سري حكم الفقرة ال�سابقة على مَن �أُعطي �صفة �أو حكم
ذلك ال�شخ�ص مبوجب ت�شريع خا�ص).
املادة :208
انتزاع الإقرار واملعلومات:
.1مَن �سام �شخ�صاً �أيّ نوع من �أنواع التعذيب بق�صد احل�صول على
�إقرار بجرمية �أو على معلومات ب�ش�أنها عوقب باحلب�س من �ستة
�أ�شهر �إلى ثالث �سنوات.
.2لغايات هذه املادة يُق�صد بالتعذيب �أيّ عمل ينتج عنه �أمل �أو
ب�شخ�ص ما بق�صد
ٍ
عذاب �شديد ج�سدياً �أو معنوياً يلحق عمداً
احل�صول منه �أو من �شخ�ص �آخر على معلومات �أو على اعرتاف
�أو معاقبته على عمل ارتكبه �أو يُ�شتبه يف �أنه ارتكبه هو �أو غريه
�أو تخويف هذا ال�شخ�ص �أو �إرغامه هو �أو غريه� ،أو عندما يلحق
بال�شخ�ص مثل هذا الأمل �أو العذاب لأيّ �سبب يقوم على التمييز
�أياً كان نوعه� ،أو يحر�ض عليه �أو يوافق عليه �أو ي�سكت عنه
موظف ر�سمي �أو �أي �شخ�ص يت�صرف ب�صفته الر�سمية.
.3و�إذا اف�ضى هذا التعذيب �إلى مر�ض �أو جرح بليغ كانت العقوبة
الأ�شغال ال�شاقة امل�ؤقتة.
.4على الرغم مما ورد يف املادتني ( )54مكرر و( )100من هذا
القانون ال يجوز للمحكمة وقف تنفيذ العقوبة املحكوم بها يف
اجلرائم الواردة يف هذه املادة كما ال يجوز لها الأخذ بالأ�سباب
املخففة.
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تُعدَّل املادة ( )223من القانون الأ�صلي ب�إلغاء عبارة (ملدة ال
املادة :223
قا�ض كتاب ًة �أم م�شافهة حماو ًال بذلك تتجاوز ال�شهر �أو بغرامة ال تزيد على ع�شرة دنانري �أو بكلتا
كل مَن وجّ ه التما�ساً �إلى ٍ
�أن ي�ؤثر بوجه غري م�شروع يف نتيجة �إجراءات ق�ضائية عوقب العقوبتني) الواردة يف �آخرها واال�ستعا�ضة عنها بعبارة (ملدة ال
باحلب�س ملدة ال تتجاوز ال�شهر �أو بغرامة ال تزيد على ع�شرة دنانري تتجاوز �ستة �أ�شهر �أو بغرامة ال تزيد على مئتي دينار �أو بكلتا
هاتني العقوبتني).
�أو بكلتا العقوبتني.
تُعدَّل املادة ( )224من القانون الأ�صلي ب�إلغاء عبارة (مدة ال
املادة :224
كل مَن ن�شر �أخباراً �أو معلومات �أو انتقادات من �ش�أنها �أن ت�ؤثر تزيد على ثالثة �أ�شهر �أو بغرامة ال تتجاوز خم�سني ديناراً)
قا�ض �أو �شاهد �أو متنع �أيّ �شخ�ص من الإف�ضاء مبا لديه الورادة يف �آخرها واال�ستعا�ضة عنها بعبارة (مدة ال تزيد على
على �أيّ ٍ
من املعلومات لأويل الأمر يعاقَب باحلب�س مدة ال تزيد على ثالثة �سنة �أو بغرامة ال تتجاوز مائتي دينار �أو بكلتا هاتني العقوبتني).
�أ�شهر �أو بغرامة ال تتجاوز خم�سني ديناراً.
املادة :266
امل�صدَّقات الكاذبة:
.1مَن �أقدم حال ممار�سته وظيفة عامة �أو خدمة عامة �أو مهنة
طبية �أو �صحية �أو �أية جهة �أخرى على �إعطاء م�صدَّقة
كاذبة م َعدَّة لكي تقدَّم �إلى ال�سلطات العامة �أو من �ش�أنها
�أن جتر لنف�سه �أو �إلى غريه منفعة غري م�شروعة �أو تلحق
ال�ضرر مب�صالح �أحد النا�س ،ومَن اختلق بانتحاله ا�سم �أحد
الأ�شخا�ص املذكورين �آنفاً �أو زوّر تلك امل�صدّقة �أو ا�ستعملها،
يعاقَب باحلب�س من ثالثة �أ�شهر �إلى �سنة.
.2و�إذا كانت امل�صدَّقة الكاذبة قد �أُعِ دَّت لتربّر الإعفاء من خدمة
عامة �أو لتُبرْ َز �أمام الق�ضاء فال ينق�ص احلب�س عن ثالثة
�أ�شهر.
.3و�إذا ارتكب هذه اجلرمية �أح ُد النا�س خالف مَن ذُكر فيما �سبق
فيعاقَب باحلب�س مدة ال تزيد عن �ستة �أ�شهر.

تُعدَّل املادة ( )266على النحو التايل:
�أوالً -ب�إلغاء عبارة (باحلب�س من ثالثة �أ�شهر �إلى �سنة)
الواردة يف �آخر الفقرة ( )1منها واال�ستعا�ضة عنها بعبارة
(باحلب�س من �ستة �أ�شهر �إلى �سنتني).
ثانياً -ب�إلغاء ن�ص الفقرة ( )2منها واال�ستعا�ضة عنه بالن�ص
التايل:
(.2و�إذا كانت امل�صدَّقة الكاذبة قد �أُعِ دّت لتُبرْ َز �أمام
الق�ضاء ،فال ينق�ص احلب�س عن �سنة).
ثالثاً -ب�إلغاء عبارة (باحلب�س مدة ال تزيد عن �ستة �أ�شهر)
الواردة يف �آخر الفقرة ( )3منها واال�ستعا�ضة عنها بعبارة
(باحلب�س من ثالثة �أ�شهر �إلى �سنة).

املادة :275
كل مَن خرب �أو �أتلف �أو دن�س مكان عبادة �أو �شعاراً �أو �أي �شيء
تقد�سه جماعة من النا�س قا�صداً بذلك �إهانة دين �أية جماعة من
النا�س �أو فعل ذلك مع علمه ب�أن تلك اجلماعة �ستحمل فعله هذا
على حممل ال‘هانة لدينها يعاقَب باحلب�س من �شهر �إلى �سنتني
�أو بغرامة من خم�سة دنانري �إلى خم�سني ديناراً.

تُعدَّل املادة ( )275من القانون الأ�صلي ب�إلغاء عبارة (يعاقَب
باحلب�س من �شهر �إلى �سنتني �أو بغرامة من خم�سة دنانري
�إلى خم�سني ديناراً) الواردة يف �آخرها واال�ستعا�ضة عنها بعبارة
(يعاقَب باحلب�س من �ستة �أ�شهر �إلى �سنتني �أو بغرامة من
خم�سني ديناراً �إلى مائتي دينار �أو بكلتا هاتني العقوبتني).
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تُعدَّل املادة ( )276من القانون الأ�صلي ب�إلغاء عبارة (باحلب�س
املادة :276
كل مَن �أزعج ق�صداً جمعاً من النا�س اجتمعوا �ضمن حدود القانون حتى ثالثة �أ�شهر �أو بغرامة حتى ع�شرين ديناراً) الواردة يف
لإقامة ال�شعائر الدينية �أو تعرّ�ض لها بالهزء عند �إقامتها �أو �أحدث �آخرها واال�ستعا�ضة عنها بعبارة (باحلب�س حتى �ستة �أ�شهر �أو
ت�شوي�شاً �أثناء ذلك �أو تعدّى على �أيّ �شخ�ص يقوم �ضمن حدود بغرامة حتى خم�سني ديناراً �أو بكلتا هاتني العقوبتني).
القانون بال�شعائر الدينية يف ذلك االجتماع �أو على �أيّ �شخ�ص �آخر
موجود يف ذلك االجتماع دون �أن يكون له مربر �أو عذر م�شروع
يعاقَب باحلب�س حتى ثالثة �أ�شهر �أو بغرامة حتى ع�شرين ديناراً.
يُعدَّل البند (ب) من الفقرة ( )1من املادة ( )285من القانون
املادة :285
�أ.ال�سفاح بني الأ�صول والفروع �سواء كانوا �شرعيني �أو غري الأ�صلي ب�إ�ضافة عبارة (و�إذا كان للجاين والي ٌة على املجني عليها
�شرعيني وبني الأ�شقاء وال�شقيقات والإخوة والأخوات لأب �أو فيُحْ رَم من هذه الوالية) �إلى �آخرها.
لأم �أو من هم يف منزلتهم من الأ�صهار واملحارم ،يعاقَب مرتكبه
بالأ�شغال امل�ؤقتة ملدة ال تقل عن �سبع �سنوات.
ب.ال�سفاح بني �شخ�ص و�شخ�ص �آخر خا�ضع ل�سلطته ال�شرعية �أو
القانونية �أو الفعلية يعاقَب مرتكبه بالأ�شغال ال�شاقة امل�ؤقتة ملدة
ال تقل عن خم�س �سنوات.
تُعدَّل الفقرة ( )2من املادة ( )289من القانون الأ�صلي ب�إ�ضافة
املادة :289
.1كل مَن ترك قا�صراً مل يكمل اخلام�سة ع�شرة من عمره دون العبارة التالية �إلى �آخرها�( :أو كان ذا �إعاقة مهما بلغ عمره).
�سبب م�شروع �أو معقول وي�ؤدي �إلى تعري�ض حياته للخطر،
�أو على وجه يحتمل �أن ي�سبب �ضرراً م�ستدمياً ل�صحته يعاقَب
باحلب�س من ثالثة �أ�شهر �إلى �سنة.
.2وتكون العقوبة احلب�س من �سنة �إلى ثالث �سنوات �إذا كان
القا�صر مل يكمل الثانية ع�شرة من عمره.
املادة :290
يعاقَب باحلب�س من ثالثة �أ�شهر �إلى �سنة كل مَن:
�.1أ.كان والداً �أو ولياً �أو و�صياً لقا�صرٍ مل يكمل اخلام�سة ع�شرة
من عمره �أو كان معهوداً �إليه �شرعاً �أو قانوناً �أمر املحافظة عليه
ورف�ض �أو �أهمل تزويده بالطعام والك�ساء والفرا�ش
َ
والعناية به،
وال�ضروريات الأخرى مع ا�ستطاعته القيام بذلك ،م�سبباً بعمله
هذا الإ�ضرار ب�صحته.
ب.كان والداً �أو ولياً �أو و�صياً لقا�صرٍ مل يكمل اخلام�سة ع�شرة
من عمره� ،أو كان معهوداً �إليه �شرعاً �أو قانوناً �أمر املحافظة
عليه والعناية به وتخلى عنه ق�صداً �أو بدون �سبب م�شروع �أو
معقول -مع �أنه قادر على �إعالته -وتركه دون و�سيلة لإعالته.
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 .2وتكون العقوبة يف �أيٍّ من احلاالت الواردة يف الفقرة ( )1من
هذه املادة احلب�س من �ستة �أ�شهر �إلى �سنتني �إذا كان القا�صر مل
يكمل الثانية ع�شرة من عمره.
تُعدَّل الفقرة ( )1من املادة ( )295من القانون الأ�صلي ب�إ�ضافة
املادة :295
� .1أ .مَن واق َع �أنثى �أكملت اخلام�سة ع�شرة ومل تكمل الثامنة الفقرة (ج) �إليها بالن�ص التايل:
ع�شرة من عمرها وكان اجلاين �أحد �أ�صولها �سواء كان (ج� -إذا كان للجاين والية على املجني عليها ،فيُحْ رَم من هذه
�شرعياً �أو غري �شرعي �أو واقعها �أحد حمارمها �أو من كان الوالية).
ال برتبيتها �أو رعايتها �أو له �سلطة �شرعية �أو قانونية
موك ً
عليها عوقب بالأ�شغال ال�شاقة ع�شرين �سنة.
ب.وتكون العقوبة الأ�شغال ال�شاقة امل�ؤبدة �إذا �أكملت املجني
عليها الثانية ع�شرة ومل تكمل اخلام�سة ع�شرة من عمرها.
 .2ويق�ضى بالعقوبة ذاتها املقررة يف الفقرة ال�سابقة �إذا كان
ال فيه
الفاعل رجل دين �أو مدير مكتب ا�ستخدام �أو عام ً
فارتكب الفعل م�سيئاً ا�ستعمال ال�سلطة �أو الت�سهيالت التي
ي�ستمدّها من هذه ال�سلطة.
تُعدَّل املادة ( )296من القانون الأ�صلي على النحو التايل:
املادة :296
�أوالً -ب�إلغاء ن�ص الفقرة ( )2الوارد فيها واال�ستعا�ضة عنه
هتك العر�ض:
بالن�ص التايل:
عر�ض �إن�سان عوقب بالأ�شغال
.1كل مَن هتك بالعنف �أو التهديد َ
(.2ويكون احلد الأدنى للعقوبة خم�س �سنوات �إذا كان
ال�شاقة مدة ال تنق�ص عن �أربع �سنوات.
املجني عليه قد �أكمل اخلام�سة ع�شرة ومل يكمل الثامنة
.2ويكون احلد الأدنى للعقوبة �سبع �سنوات �إذا كان املعتدى عليه مل
ع�شرة من عمره).
يتم اخلام�سة ع�شرة من عمره.
ثانياً -ب�إ�ضافة الفقرة (� )3إليها بالن�ص التايل:
( .3ويكون احلد الأدنى للعقوبة �سبع �سنوات �إذا كان
املجني عليه قد �أكمل الثانية ع�شرة ومل يكمل اخلام�سة
ع�شرة من عمره).
تُعدَّل املادة ( )302من القانون الأ�صلي ب�إ�ضافة الفقرة (� )7إليها
املادة :302
كل مَن خطف بالتحيل �أو الإكراه �شخ�صاً -ذكراً كان �أو �أنثى -بالن�ص التايل:
( .7ي�ضاف للعقوبة املن�صو�ص عليها يف الفقرات ال�سابقة من
وهرب به �إلى �إحدى اجلهات ،عوقب على الوجه الآتي:
.1باحلب�س من �سنة �إلى ثالث �سنوات� ،إذا كان املخطوف على �سُ د�سها �إلى ثُلثها �إذا كان املجني عليه �شخ�صاً ذا �إعاقة).
ال�صورة املذكورة ذكراً �أكمل الثامنة ع�شرة من عمره ،وال تقل
العقوبة عن �سنتني �إذا مل يكن قد �أكملها.
.2بالأ�شغال ال�شاقة امل�ؤقتة �إذا كانت املخطوفة على ال�صورة
املذكورة �أنثى.
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.3بالأ�شغال ال�شاقة مدة ال تنق�ص عن خم�س �سنوات �إذا كانت
املخطوفة ذات بعل �سواء �أكانت �أمتت اخلام�سة ع�شرة من عمرها
�أم مل تتم.
.4بالأ�شغال ال�شاقة مدة ال تنق�ص عن ع�شر �سنوات �إذا كان
املخطوف -ذكراً كان �أو �أنثى -قد اعتدي عليه باالغت�صاب �أو
هتك العر�ض.
.5بالأ�شغال ال�شاقة مدة ال تنق�ص عن ع�شر �سنوات �إذا كانت
املخطوفة ذات بعل مل تكن قد �أمتت اخلام�سة ع�شرة من عمرها
واعتُدي عليها باملواقعة.
.6بالأ�شغال ال�شاقة مدة ال تنق�ص عن �سبع �سنوات �إذا كانت
املخطوفة ذات بعل جتاوزت اخلام�سة ع�شرة من عمرها واعتُدي
عليها باملواقعة.
املادة :308
�.1إذا عُقد زواج �صحيح بني مرتكب �إحدى اجلرائم الواردة يف هذا
الف�صل وبني املعتدى عليها �أُوقفت املالحقة ،و�إذا كان �صدر حكم
بالق�ضية ُع ّل َق تنفيذ العقاب الذي فُر�ض على املحكوم عليه.
.2ت�ستعيد النيابة العامة حقها يف مالحقة الدعوى العمومية ويف
تنفيذ العقوبة قبل انق�ضاء ثالث �سنوات على اجلنحة وانق�ضاء
خم�س �سنوات على اجلناية �إذا انتهى الزواج بطالق املر�أة دون
�سبب م�شروع.

يُعدَّل القانون الأ�صلي ب�إلغاء املادة ( )308منه.

تُعدَّل (املادة  308مكررة) من القانون الأ�صلي ب�إ�ضافة عبارة (�أو
املادة  308مكررة:
مع مراعاة �أحكام املادة ( )308من هذا القانون ،ال يجوز ا�ستعمال كان �شخ�صاً ذا �إعاقة) �إليها بعد عبارة (ذكراً كان �أو انثى) الواردة
الأ�سباب املخففة يف جرائم االعتداء على العر�ض الواردة يف هذا فيها.
الف�صل �إذا كان املجني عليه مل يكمل الثامنة ع�شرة من عمره عند
وقوع اجلرمية ،ذكراً كان �أو �أنثى ،وكان اجلاين قد �أكمل الثامنة
ع�شرة من عمره.
يُعدَّل القانون الأ�صلي ب�إ�ضافة املادة ( 330مكررة) �إليه بالن�ص
التايل:
(املادة  330مكررة:
.1على الرغم مما ورد يف �أيّ قانون �آخر ،يعاقَب باحلب�س مدة
ثالثة �أ�شهر �أو بغرامة قدرها �ألف دينار �أو بكلتا هاتني
العقوبتني ك ّل مَن �أطلق عياراً نارياً دون دا ٍع �أو �سهماً نارياً
�أو ا�ستعمل مادة مفرقعة دون موافقة م�سبقة ،وي�صادَر ما
مت ا�ستخدامه من �سالح ،ولو كان مرخَّ �صاً ،و�أيّ �أ�سهم نارية
ومواد مفرقعة.
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.2وتكون العقوبة:
�أ -احلب�س مدة ال تقل عن �سنة �إذا جنم عن الفعل �إيذاء
�إن�سان.
ب -الأ�شغال امل�ؤقتة �إذا جنم عن الفعل �أيّ عاهة دائمة �أو
�إجها�ض امر�أة حامل.
ج -الأ�شغال امل�ؤقته مدة ال تقل عن ع�شر �سنوات �إذا جنم عن
الفعل وفاة �إن�سان.
 .3تُ�ضاعَف العقوبة الواردة يف الفقرة ال�سابقة يف حال التكرار �أو
تعدُّ د املجني عليهم).

تُعدَّل املادة ( )346من القانون الأ�صلي ب�إ�ضافة عبارة (�أو على
املادة :346
كل مَن قب�ض على �شخ�ص وحَ رَمه حريته بوج ٍه غري م�شروع� ،شخ�ص ذي �إعاقة مهما بلغ عمره) بعد عبارة (�أو ب�سبب ما �أجراه
يعاقَب باحلب�س مدة ال تزيد على �سنة �أو بغرامة ال تزيد على بحكم وظيفته) الواردة فيها.
خم�سني ديناراً ،و�إذا كان قد حجزه بادعائه زوراً -ب�أنه ي�شغل
وظيفة ر�سمية �أو ب�أنه يحمل مذكرة قانونية بالقب�ض عليه-
يعاقَب باحلب�س مدة �ستة �أ�شهر �إلى �سنتني ،و�إذا وقعت هذه الأفعال
على موظف �أثناء وظيفته �أو ب�سبب ما �أجراه بحكم وظيفته كانت
العقوبة من �ستة �أ�شهر �إلى ثالث �سنوات.
تُعدَّل املادة ( 348مكررة) من القانون الأ�صلي ب�إ�ضافة عبارة
املادة  348مكررة:
يعاقَب بناء على �شكوى املت�ضرر باحلب�س مدة ال تتجاوز ثالثة (وبالغرامة مائتي دينار) بعد عبارة (باحلب�س مدة ال تتجاوز
�أ�شهر كلُّ مَن خرق احلياة اخلا�صة للآخرين با�سرتاق ال�سمع �أو ثالثة �أ�شهر) الواردة فيها.
الب�صر ب�أيّ و�سيلة كانت مبا يف ذلك الت�سجيل ال�صوتي �أو التقاط
ال�صور �أو ا�ستخدام املنظار ،وت�ضاعَف العقوبة يف حال التكرار.

تُعدَّل الفقرة ( )2من املادة ( )349من القانون الأ�صلي ب�إلغاء
املادة :349
عبارة (باحلب�س من �شهرين �إلى �سنة) الواردة يف �آخرها
التهديد:
.1مَن هدّد �آخ َر ب�شهر ال�سالح عليه ،عوقب باحلب�س مدة ال تتجاوز واال�ستعا�ضة عنها بعبارة (باحلب�س مدة ال تقل عن �ستة �أ�شهر).
ال�ستة �أ�شهر.
.2و�إذا كان ال�سالح نارياً وا�ستعمله الفاعل كانت العقوبة باحلب�س
من �شهرين �إلى �سنة.
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تُعدَّل الفقرة ( )6من املادة ( )368من القانون الأ�صلي ب�إلغاء
املادة :368
.1يعاقَب بالأ�شغال ال�شاقة امل�ؤقتة مدة ال تقل عن �سبع �سنوات كل عبارة (تكون العقوبة من �سنة �إلى ثالث �سنوات) الواردة يف
مَن �أ�ضرم النار ق�صداً يف �أبنية �أو م�صانع �أو ور�ش �أو خمازن �أو �أيّ �آخرها ,واال�ستعا�ضة عنها بعبارة (تكون العقوب ُة الأ�شغا َل امل�ؤقتة
مدة ال تزيد على �سبع �سنوات).
عمارات �آهلة �أو غري �آهلة واقعة يف مدينة �أو قرية� ،أو
.2يف مركبات ال�سكة احلديدية �أو عربات تقل �شخ�صاً �أو �أكرث غري
املجرم� ،أو تابعة لقطار فيه �شخ�ص �أو �أكرث من �شخ�ص� ،أو
.3يف �سفن ماخرة �أو را�سية يف �أحد املرافئ� ،أو
.4يف مركبات هوائية طائرة �أو جاثمة يف مطار� ،سواء �أكانت ملكه
�أم ال� ،أو
.5يف �أبنية م�سكونة �أو م َعدّة لل�سكن واقعة خارج الأمكنة الآهلة
�سواء �أكانت ملكه �أم ال� ،أو
.6يف مركبات الغري ،ويف هذه احلالة تكون العقوبة من �سنة �إلى
ثالث �سنوات.
يُعدَّل القانون الأ�صلي ب�إ�ضافة (املادة  405مكررة) �إليه بالن�ص
التايل:
(املادة  405مكررة:
.1يعاقَب كلُّ مَن ا�ستولى بوج ٍه غري م�شروع على مركبة مملوكة
لغريه باال�شغال امل�ؤقتة ،ويعاقَب بالعقوبة نف�سها كلُّ �شخ�ص
تدخّ ل مع اجلاين �سواء من خالل مفاو�ضة مالك املركبة
امل�ستولى عليها �أو م�ساعدة اجلاين يف احل�صول على منفعة
من هذا اجلرم.
ال على املركبة امل�ستولى عليها
.2يعاقَب كلُّ مَن �أجرى تعدي ً
بق�صد م�ساعدة اجلاين يف حتقيق منفعة باحلب�س مدة ال تقل
عن �سنتني.
�.3إذا قام �أيُّ من الأ�شخا�ص املذكورين يف الفقرتني ال�سابقتني
ب�إعادة املركبة �أو بالإر�شاد �إليها على نح ٍو �أدّى �إلى �إعادتها ومن
دون احل�صول على مقابل ،ففي هذه احلالة تخفَّ�ض العقوبة
لت�صبح احلب�س).
املادة :407
.1كل من يقْدِ م على ارتكاب �سرقة من غري ال�سرقات املبينة يف هذا
الف�صل كالتي تقع على �صورة الأخذ �أو الن�شل ،يعاقَب باحلب�س
من �ستة �أ�شهر �إلى �سنتني.

212

تُعدَّل املادة ( )407من القانون الأ�صلي ب�إلغاء الفقرة ( )3منها.

الت�شريعات املقرتحة

الن�ص الأ�صلي

الن�ص املقرتح من قِ بل اللجنة امللكية

�.2إذا وقعت ال�سرقة على قطع مركّبة �أو مكوناتها �أو لوازمها �أو
على حقيبة يف حوزة �إن�سان �أو قطعة حلي �أو �أيّ قطع ٍة �أخرى ذات
قيم ٍة مادي ٍة يحملها �إن�سان فال يجوز النزول بعقوبة احلب�س عن
�أربعة �أ�شهر عند ا�ستعمال الأ�سباب املخففة.
.3يعاقَب على �سرقة ال�سيارة باحلب�س مدة ال تقل عن �سنتني.
تُعدَّل املادة ( )419من القانون الأ�صلي على النحو التايل:
املادة :419
�أوالً -ب�إلغاء كلمة (�سنة) الواردة يف مطلعها واال�ستعا�ضة عنها
يعاقَب باحلب�س حتى �سنة كلُّ مَن:
بكلمة (�سنتني).
.1وهبَ �أو �أفرغ �أو رهن �أمواله �أو ت�سبب يف ذلك بق�صد االحتيال
ثانياً -ب�إلغاء عبارة (مدة �شهرين �سابقني) الواردة يف الفقرة
على دائنيه� ،أو
( )2منها واال�ستعا�ضة عنها بعبارة (مدة �سنة �سابقة).
.2باع �أو نقل �أيّ ق�سم من �أمواله بعد �صدور حكم �أو قرار يق�ضي
عليه بدفع مبلغ من املال وقبل تنفيذ ذلك القرار �أو احلكم �أو
خالل مدة �شهرين �سابقني لتاريخ �صدورهما قا�صداً بذلك
االحتيال على دائنيه.
املادة :421
.1يعاقَب باحلب�س مدة ال تقل عن �سنة وال تزيد على �سنتني
وبغرامة ال تقل عن مائة دينار وال تزيد على مائتي دينار ك ّل
مَن �أقدم ب�سوء نية على ارتكاب �أحد الأفعال التالية:
�أ�.إذا �أ�صدر �شيكاً ولي�س له مقابل وفاء قائم وقابل لل�صرف.
ب�.إذا �سحب بعد �إ�صدار ال�شيك كل املقابل لوفائه �أو بع�ضه
بحيث ال يفي الباقي بقيمته.
ج�.إذا �أ�صدر �أمراً �إلى امل�سحوب عليه باالمتناع عن �صرف ال�شيك
يف غري احلاالت التي يجيزها القانون.
د�.إذا ظهّر لغريه �شيكاً �أو �أعطاه �شيكاً م�ستحَ قّ الدفع حلامله
وهو يعلم �أنه لي�س له مقابل يفي بكامل قيمته �أو يعلم �أنه
غري قابل لل�صرف.
هـ�.إذا حرر �شيكاً �أو وقّع عليه ب�صورة متنع �صرفه.
.2مع مراعاة ما ورد يف الفقرة ( )3من هذه املادة ،ال يجوز للمحكمة
عند �أخذها بالأ�سباب املخففة يف �أيّ حالة من احلاالت املن�صو�ص
عليها يف الفقرة ( )1من هذه املادة تخفي�ض عقوبة احلب�س عن
ثالثة �أ�شهر والغرامة عن خم�سني ديناراً ،وال يجوز ا�ستبدال
احلب�س بالغرامة يف هذه احلاالت.

تُعدَّل املادة ( )421من القانون الأ�صلي على النحو التايل:
�أوالً -ب�إلغاء عبارة (مدة ال تقل عن �سنة وال تزيد على �سنتني)
الواردة يف الفقرة ( )1منها واال�ستعا�ضة عنها بعبارة
(مدة �سنة).
ثانياً -ب�إلغاء ن�ص الفقرة ( )3الوارد فيها واال�ستعا�ضة عنه
بالن�ص التايل:
(�.3أ .على الرغم مما ورد يف الفقرة ( )2من هذه املادة ،ويف
حالة ا�ستيفاء قيمة ال�شيك �أو �إ�سقاط امل�شتكي حقّه
ال�شخ�صي ،تُ�ستوفى غرامة تعادل  %5من قيمة ال�شيك
مهما بلغ عدد املحكوم عليهم على �أن ال تقل عن مائة
دينار وال تزيد على خم�سة �آالف دينار حتى بعد �صدور
احلكم �أو اكت�سابه الدرجة القطعية.
ب .لغايات البند (�أ) من هذه الفقرة تحُ ت�سب الغرامة يف
حال تعدد ال�شيكات على �أ�سا�س جمموع قيمتها).
ثالثاً -ب�إ�ضافة الفقرة (� )5إلى �آخرها بالن�ص التايل:
(.5ينح�صر نطاق تطبيق الفقرة ( )1من هذه املادة
بال�شيك الذي يتحقق فيه ال�شَّ رْطان التاليان:
�أ�	.أن يكون حمرَّراً با�ستخدام الأمنوذج ال�صادر من البنك
امل�سحوب عليه.
ب�	.أن يكون مقدَّماً �إلى البنك امل�سحوب عليه للوفاء يف
التاريخ املبني فيه �أو خالل �ستة �أ�شهر تلي ذلك التاريخ).
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.3على الرغم مما ورد يف الفقرة ( )2من هذه املادة ،على املحكمة
�أن حتكم يف حالة �إ�سقاط امل�شتكي حقه ال�شخ�صي �أو �إذا �أوفى
امل�شتكى عليه قيمة ال�شيك بغرامة تعادل  %5من قيمة ال�شيك
على �أن ال تقل عن مائة دينار حتى بعد �صدور احلكم �أو اكت�سابه
الدرجة القطعية.
.4ت�سري �أحكام الفقرة ( )3من هذه املادة على الأحكام التي اكت�سبت
الدرجة القطعية قبل نفاذ �أحكام هذا القانون وي�صدر القرار
بذلك يف هذه احلالة من قِبل املحكمة التي �أ�صدرت احلكم.
املادة  427مكررة:
يجوز وقف تنفيذ العقوبة يف اجلنح الواردة يف املادة ()417
والفقرة ( )2من املادة ( )420والفقرات ( )2و( )3و( )4و( )5من
املادة ( )423ولو زادت مدة احلب�س على �سنة �إذا تنازل ال�شاكي
عن �شكواه ولو بعد �صدور احلكم القطعي وعلى �أن تتوافر جميع
الأحكام الأخرى الواردة يف املادة ( 54مكررة) من هذا القانون.

يلغى ن�ص (املادة  427مكررة) من القانون الأ�صلي وي�ستعا�ض
عنه بالن�ص التايل:
(با�ستثناء ما ورد عليه الن�ص يف املادة  421من هذا القانون,
يجوز وقف تنفيذ العقوبة يف اجلنح املن�صو�ص عليها يف الف�صلني
(الثاين) و(الثالث) من هذا الباب ،ولو زادت مدة احلب�س على
�سنة� ،إذا تنازل ال�شاكي عن �شكواه بعد �صدور احلكم القطعي
وعلى �أن تتوافر جميع الأحكام الأخرى الواردة يف املادة (54
مكررة) من هذا القانون).
املادة (:)...
يُعدَّل القانون الأ�صلي ب�إلغاء كلمة (ال�شاقّة) حيثما وردت فيه.
املادة (:)...
(يبقى االدعاء باحلق ال�شخ�صي املقدَّم ب�ش�أن اجلرائم الواردة يف
املادة ( )421من القانون الأ�صلي قبل نفاذ مفعول هذا القانون
املعدَّل من اخت�صا�ص املحكمة الناظرة لدعوى احلق العام حني
نفاذ مفعوله).
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م�شروع قانون ّ
معدل لقانون حمكمة اجلنايات الكربى رقم ( ) ل�سنة 2017
الن�ص الأ�صلي

الن�ص املقرتح من قِ بل اللجنة امللكية
يُ�سمّى هذا القانون (قانون معدّل لقانون حمكمة اجلنايات
الكربى ل�سنة  ،)2017ويُقر�أ مع القانون رقم ( )16ل�سنة ()1986
امل�شار �إليه فيما يلي بالقانون الأ�صلي ,وما طر�أ عليه من تعديالت
قانوناً واحداً ,ويُعمل به بعد مرور �ستني يوماً من تاريخ ن�شره يف
اجلريدة الر�سمية.

تعدَّل املادة ( )4من القانون الأ�صلي على النحو التايل:
املادة :4
تخت�ص املحكمة بالنظر يف اجلرائم التالية حيثما وقعت يف �أوالً -باعتبار ما ورد فيها الفقرة (�أ) منها وباعتبار الفقرات (�أ)
و(ب) و(ج) منها البنود ( )1و( )2و( )3من تلك الفقرة.
اململكة:
�أ .جرائم القتل املن�صو�ص عليها يف املواد ( )326و( )327و( )328ثانياً -ب�إ�ضافة الفقرة (ب) �إليها بالن�ص التايل:
(ب -ال يُقبل االدعاء باحلق ال�شخ�صي �أمام املحكمة،
و( )330و( )338من قانون العقوبات املعمول به.
وللمت�ضرر احلق يف اللجوء �إلى املحاكم املدنية املخت�صة).
ب .جرائم االغت�صاب وهتك العر�ض واخلطف اجلنائي املن�صو�ص
عليها يف املواد من (� )292إلى ( )302من قانون العقوبات
املعمول به.
ج .ال�شروع يف اجلرائم املبينة يف الفقرتني (�أ) و (ب) من هذه
املادة.

املادة (:)...
(ت�ستمر املحكمة يف النظر يف دعاوى االدعاء باحلق ال�شخ�صي
املنظورة لديها بتاريخ نفاذ �أحكام هذا القانون املعدّل).
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املادة :1
ي�سمّى هذا القانون (قانون �أ�صول املحاكمات املدنية ل�سنة يُ�سمّى هذا القانون (قانون معدّل لقانون �أ�صول املحاكمات املدنية
 )1988ويُعمل به بعد مرور مائة وع�شرين يوماً من تاريخ ن�شره ل�سنة  ,)2017ويُقر�أ مع القانون رقم ( )24ل�سنة ( )1988امل�شار
�إليه فيما يلي بالقانون الأ�صلي وما طر�أ عليه من تعديالت قانونا
يف اجلريدة الر�سمية.
واحداً ،ويُعمل به بعد مرور �ستني يوماً من تاريخ ن�شره يف اجلريدة
الر�سمية.

املادة :5
يجب �أن ت�شتمل ورقة التبليغ على البيانات الآتية:
 .1تاريخ اليوم وال�شهر وال�سنة وال�ساعة التي ح�صل فيها
التبليغ.
 .2ا�سم طالب التبليغ بالكامل وعنوانه وا�سم من ميثله �إن
وُجد.
 .3ا�سم املحكمة �أو اجلهة التي يجري التبليغ ب�أمرها.
 .4ا�سم املبلَّغ اليه بالكامل وعنوانه� ،أو من ميثله �إن وُجد.
 .5ا�سم املح�ضر بالكامل وتوقيعه على كلٍّ من الأ�صل وال�صورة.
 .6مو�ضوع التبليغ.
 .7ا�سم من �سُ لّم اليه التبليغ وتوقيعه على الأ�صل باال�ستالم �أو
�إثبات امتناعه و�سببه.

تُعدَّل املادة ( )5من القانون الأ�صلي على النحو التايل:
�أوالً -باعتبار ما ورد فيها الفقرة ( )1منها وب�إعادة ترقيم الفقرات
( )1و( )2و( )3و( )4و( )5و( )6و( )7منها لت�صبح البنود
(�أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) و(ز) .
ثانياً -ب�إ�ضافة الفقرة (� )2إليها بالن�ص التايل:
( .2للمحكمة التحقق با�ستخدام و�سائل �إلكرتونية حمددة
بنظام ،من �صحة العنوان الذي يزودها به اخل�صم لتبليغ
اخل�صم الآخر �أو ال�شهود عليه ،و�إذا تبني وجود عنوان �آخر
خمتلف عما زوّده اخل�صم للمحكمة ،فلها �أن تقرر �إجراء
التبليغ على كال العنوانني واعتماد �أيٍّ منهما �أو كليهما
بح�سب ما تراه منا�سباً).

املادة :6
ين�ص القانون
 .1كل تبليغ يكون بوا�سطة املح�ضرين ما مل ّ
على خالف ذلك.وعلى من يتولى التبليغ �أن يدرج بياناً
ال با�سمه وتوقيعه.
بكيفية وقوع التبليغ مذي ً
�	.2إذا كان املطلوب تبليغه يقيم يف منطقة حمكمة �أخرى يف
اململكة تر�سَ ل الأوراق �إلى تلك املحكمة لتتولى تبليغها
و�إعادتها �إلى املحكمة التي �أ�صدرتها مرفقة مبح�ضر يفيد
ما اتخذته ب�ش�أنها من �إجراءات.

يلغى ن�ص البند (ب) من الفقرة ( )3من املادة ( )6من القانون
الأ�صلي وي�ستعا�ض عنه بالن�ص التايل:
(ب -يُعترب موظف ال�شركة الذي يتولى عملية التبليغ حم�ضراً
باملعنى املق�صود يف هذا القانون والأنظمة ال�صادرة مبقت�ضاه
ويخ�ضع للجزاءات والعقوبات نف�سها التي تقع على املح�ضر يف حالة
�إخالله بالقيام بالواجبات املنوطة به).
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� .3أ .يجوز �إجراء تبليغ الأوراق الق�ضائية بوا�سطة �شركة
خا�صة واحدة �أو �أكرث يعتمدها جمل�س الوزراء بناء
على تن�سيب من وزير العدل ،ويَ�صدر لهذا الغر�ض
نظام خا�ص لتمكني تلك ال�شركة من القيام ب�أعمالها
ومراقبة �أدائها وفق �أحكام هذا القانون.
ب .يُعترب حم�ضراً باملعنى املق�صود يف هذا القانون موظفُ
ال�شركة الذي يتولى عملية التبليغ.
ج .يتحمل نفقات التبليغ بوا�سطة ال�شركة اخل�صم الذي
يرغب يف �إجراء التبليغ بهذه الطريقة ،وال تُعترب هذه
النفقات من �ضمن م�صاريف الدعوى.
املادة :7
 .1يتم تبليغ الأوراق الق�ضائية بت�سليم ن�سخة منها �إلى
املطلوب تبليغه �أينما وُجد ما مل يرد ن�ص بخالف ذلك.
 .2يجوز لأي �شخ�ص �أن يعني �آخ َر يقيم يف دائرة اخت�صا�ص
ال عنه لقبول تبليغ الأوراق الق�ضائية.
املحكمة وكي ً
 .3يجوز �أن يكون هذا التعيني خا�صاً �أو عاماً ،ويجب �أن يتم
ب�صك كتابي يوقّعه املوكل بح�ضور رئي�س الكتبة الذي
ي�صدّق على �صحة هذا التوقيع ويحفظه بني �أوراق الدعوى.

تُعدَّل الفقرة ( )1من املادة ( )7من القانون الأ�صلي باعتبار ما ورد
فيها البند (�أ) منها ،وب�إ�ضافة الفقرة (ب) �إليها بالن�ص التايل:
(�إذا جرى التبليغ ب�إحدى ال�صور املبينة يف هذا القانون وتعذّر تبليغ
ال�شخ�ص املطلوب تبليغه بالذات �أو تعذّر توقيع ممثل له باال�ستالم،
فللمحكمة قبل اعتماد ذلك التبليغ تكليف قلم املحكمة ب�إر�سال
�إ�شعار موجز مبو�ضوع التبليغ �إلى ذلك ال�شخ�ص بو�ساطة الهاتف
اخلليوي �أو �أيّ و�سيلة �إلكرتونية يحددها النظام ،وللمحكمة
التحقق من �صحة �إر�سال هذا الإ�شعار ب�أيّ طريقة تراها منا�سبة).

تُعدَّل املادة ( )11من القانون الأ�صلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة
املادة :11
يبلَّغ ال�شهود وفق الإجراءات اخلا�صة بتبليغ اخل�صوم مبذكرة ( )1منها وب�إ�ضافة الفقرة (� )2إليها بالن�ص التايل:
( .2للمحكمة التحقق من �صحة عنوان ال�شاهد با�ستخدام �أيّ و�سائل
ح�ضور ت�صدر عن املحكمة.
�إلكرتونية يحددها النظام قبل ت�سطري مذكرة �إح�ضار بحقه).
املادة :12
�	.1إذا وجدت املحكمة �أنه يتعذر �إجراء التبليغ وفق الأ�صول
املن�صو�ص عليها يف هذا القانون جاز لها �أن تقرر �إجراء
التبليغ بن�شر �إعالن يف �صحيفتني حمليتني يوميتني،
على �أن يت�ضمن الإعالن �إ�شعاراً ب�ضرورة مراجعة املطلوب
تبليغه قلم املحكمة لت�سلُّم امل�ستندات �إن وُجدت.
�	.2إذا �أ�صدرت املحكمة قراراً باتباع طريقة التبليغ هذه فعلى
يعي يف القرار
الرغم مما ورد يف هذا القانون يجب �أن نَّ
املذكور موعد حل�ضور املطلوب تبليغه �أمام املحكمة وتقدمي
دفاعه �إذا دعت احلاجة �إلى ذلك كما تتطلبه احلالة.

تُعدَّل املادة ( )12من القانون الأ�صلي ب�إعادة ترقيم الفقرة ()2
منها لت�صبح الفقرة ( ،)3وب�إ�ضافة الفقرة (� )2إليها بالن�ص التايل:
( .2قبل �إجازة تبليغ اخل�صم بالن�شر يف ال�صحف املحلية وفق �أحكام
الفقرة ال�سابقة ،للمحكمة التحقق من �صحة عنوانه با�ستخدام �أيّ
و�سائل �إلكرتونية يحددها النظام).
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يلغى ن�ص املادة ( )13من القانون الأ�صلي وي�ستعا�ض عنه بالن�ص
املادة :13
�إذا كان املطلوب تبليغه مقيماً يف بلد �أجنبي وكان موطنه فيه التايل:
معروفاً تُ�سَ لَّم الأوراق لوزارة العدل لتبليغها �إليه بالطرق �	.1إذا كان املطلوب تبليغه �شخ�صاً مقيماً يف بلد �أجنبي وكان موطنه
فيه معروفاً ،جاز تبليغه الأوراق الق�ضائية مبا يف ذلك الئحة
الدبلوما�سية ما مل يرد ن�ص على خالف ذلك� ،أو بالطرق
الدعوى ومرفقاتها �إما بالطرق الدبلوما�سية �أو من خالل
القانونية املتبعة يف البلد املقيم فيها.
�شركة خا�صة تُعتمد لهذه الغاية وفقاً للإجراءات التي يحددها
النظام ,وذلك مع مراعاة �أحكام �أيّ اتفاقيات دولية.
�	.2إذا جرى التبليغ وفق �أحكام الفقرة ( )1من هذه املادة ،فال يتم
ال�سري يف �إجراءات املحاكمة �إال بعد مرور مدة �ستني يوماً من
تاريخ وقوع ذلك التبليغ ،ويف هذه احلالة يُعترب ذلك ال�شخ�ص
متبلِّغاً حكماً موع َد �أول جل�سة حماكمة يتم عقدها بعد مرور
تلك املدة.
املادة :14
متى �أعيدت الأوراق الق�ضائية �إلى املحكمة مبلّغ ًة على �أحد
الوجوه املبينة يف املواد ال�سابقة ت�سري يف الدعوى �إذا ر�أت �أن
التبليغ موافق للأ�صول و�إال فتقرر �إعادة التبليغ ،على �أنه �إذا
تبني للمحكمة �أن التبليغ مل يكن موافقاً للأ�صول �أو �أنه مل
ال ب�سبب �إهمال املح�ضر �أو تق�صريه يجوز لها �أن تقرر
يقع �أ�ص ً
�أي�ضاً احلكم على املح�ضر بغرامة ال تقل عن ع�شرين ديناراً وال
تتجاوز خم�سني ديناراً ،ويُعترب قرارها بهذا ال�ش�أن قطعياً.

تُعدَّل املادة ( )14من القانون الأ�صلي على النحو التايل:
�أو ًال  -ب�إلغاء عبارة (على �أحد الوجوه املبينة يف املواد ال�سابقة)
الواردة فيها ,واال�ستعا�ضة عنها بعبارة (وفقاً للأ�صول
املبينة يف هذا القانون والنظام ال�صادر مبقت�ضاه).
ثانياً  -ب�إلغاء عبارة (خم�سني ديناراً) واال�ستعا�ضة عنها بعبارة
(مائة دينار).

تُعدَّل املادة ( )16من القانون الأ�صلي ب�إلغاء عبارة (يف املواد
املادة :16
يرتتب البطالنُ على عدم مراعاة مواعيد و�إجراءات التبليغ ال�سابقة) الواردة فيها واال�ستعا�ضة عنها بعبارة (يف هذا القانون
والنظام ال�صادر مبقت�ضاه).
و�شروطه املن�صو�ص عليها يف املواد ال�سابقة.
املادة :57
 .1على املدعي �أن يقدم �إلى قلم املحكمة الئحة دعواه من �أ�صلٍ
و�صو ٍر بعدد املدَّعى عليهم ومرفقاً بها ما يلي:
�أ .حافظة امل�ستندات امل�ؤيدة لدعواه مع قائمة مبفردات
هذه احلافظة.
ب .قائمة ببيناته اخلطية املوجودة حتت يد الغري.
ج .قائمة ب�أ�سماء �شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي
يرغب يف �إثباتها بالبينة ال�شخ�صية لكل �شاهد على
حدة.
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تُعدَّل املادة ( )57من القانون الأ�صلي على النحو التايل:
�أوالً -ب�إلغاء ن�ص البند (�أ) من الفقرة ( )1منها واال�ستعا�ضة عنه
بالن�ص التايل:
(�أ.قائمة مبفردات بيناته اخلطية امل�ؤيدة لدعواه املوجودة
	
حتت يده مرفقاً بها حافظة تت�ضمن تلك املفردات على
�أن يكون لكل واحدة منها رقم مت�سل�سل خا�ص بها،
وتكون �أ�صو ًال �أو �صوراً م�صدَّقاً عليها من املدعي �أو وكيله
مبطابقتها للأ�صل ،ومع حق املدَّعى عليه بطلب تقدمي
�أ�صلها يف �أيّ وقت).

الت�شريعات املقرتحة

الن�ص الأ�صلي
.2

الن�ص املقرتح من قِ بل اللجنة امللكية

يجب على املدعي �أو وكيله �أن يوقّع على كل ورقة من
الأوراق املوجودة �ضمن حافظة م�ستنداته و�أن يقرتن
توقيعه ب�إقراره �أن الورقة مطابقة للإ�صل �إذا كانت �صورة.
بعد �أن يُ�ستوفى الر�سم يقيِّد القلم الئحة الدعوى يف اليوم
نف�سه يف �سجل الدعاوى برقم مت�سل�سل وفقاً لأ�سبقية
تقدميها ويو�ضَ ع عليها وعلى ما يرافقها من �أوراق خامت
املحكمة ويُذكر �أمام الرقم تاريخ القيد ببيان اليوم وال�شهر
وال�سنة وي�ؤ�شَّ ر بكل ذلك على �صور الالئحة.
يبلَّغ املدَّعى عليه �صورة عن الئحة الدعوى مرفقة ب�صور
عن امل�ستندات واملذكرة امل�شار �إليها يف الفقرة ( )1من هذه
املادة.
تُعترب الدعوى مرفوعة ومنتجة لآثارها من تاريخ هذا
القيد ولو كانت املحكمة غري خمت�صة.

ثانياً -ب�إ�ضافة العبارة التالية �إلى �آخر البند (ج) من الفقرة ()1
منها:
(وللمدعي �أن يرفق بهذه القائمة �شهادة خطية لأيٍّ من
�شهوده على �أن تكون م�شفوعة بالق�سَ م �أمام الكاتب العدل).
ثالثاً -ب�إلغاء ن�ص البند ( )2منها واال�ستعا�ضة عنه بالن�ص التايل:
( .2ي�سقط حق املدعي يف تقدمي �أيّ بينة �أخرى كبينة
ثبوتية لدعواه �إذا مل يقدمها وفق �أحكام الفقرة ال�سابقة).
رابعاً -ب�إلغاء الفقرة ( )4منها وب�إعادة ترقيم الفقرة ( )3منها
لت�صبح الفقرة (.)4
خام�ساً -ب�إ�ضافة الفقرة (� )3إليها بالن�ص التايل:
( .3يجب على املدعي �أو وكيله �أن يرفق بالئحة دعواه
ن�سخاً �إ�ضافية كاملة عنها وعما �أرفق بها من طلبات وبينات
وذلك بعدد املدَّعى عليهم ،و�أن يوقّع على كل ورقة منها
ب�أنها كاملة ومطابقة متاماً ملا مت �إيداعه يف قلم املحكمة).

املادة :58
 .1ت�سلَّم الئحة الدعوى ومرفقاتها من �صور �أوراق الإثبات
لقلم املحكمة �ضمن ملف خا�ص يبني يف ظاهره ا�سم
املحكمة و�أ�سماء اخل�صوم ورقم قيد الدعوى وتاريخ ال�سنة
وترقَّم جميع الأوراق التي تحُ فظ يف امللف ب�أرقام متتابعة
ويُدرج بيان مفرداتها و�أرقامها يف ظاهرها.
 .2ت�سلَّم �صورة الئحة الدعوى وما يرافقها من �صور �أوراق
للمح�ضر لتبليغها �إلى املدَّعى عليه.

تُعدَّل املادة ( )58من القانون الأ�صلي ب�إ�ضافة الفقرة (� )3إليها
بالن�ص التايل:
( .3يحدَّد بنظام �شروط و�إجراءات ا�ستخدام الو�سائل الإلكرتونية
لقيام اخل�صم ب�إيداع اللوائح والبينات والطلبات و�سائر الأوراق
الق�ضائية والتنفيذية لدى املحكمة ولتبليغ اخل�صم الآخر بها).

املادة :59
 .1على املدَّعى عليه �أن يقدم �إلى قلم املحكمة املخت�صة خالل
ثالثني يوماً من اليوم التايل لتاريخ تبلُّغه الئحة الدعوى
جواباً كتابياً على هذه الالئحة من �أ�صلٍ و�صو ٍر بعدد
املدعني مرفقاً به ما يلي:
�أ .حافظة بامل�ستندات امل�ؤيدة جلوابه مع قائمة مبفردات
هذه احلافظة.
ب .قائمة ببيناته اخلطية املوجودة حتت يد الغري.
ج .قائمة ب�أ�سماء �شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي
يرغب يف �إثباتها بالبينة ال�شخ�صية لكل �شاهد على
حدة.

تُعدَّل املادة ( )59من القانون الأ�صلي على النحو التايل:
�أوالً -ب�إ�ضافة عبارة (ومرفقاتها بكاملها من بينات وطلبات) بعد
عبارة (تبلّغه الئحة الدعوى) الواردة يف مطلع الفقرة ()1
منها.
ثانياً -ب�إلغاء ن�ص البند (�أ) من الفقرة ( )1منها واال�ستعا�ضة عنه
بالن�ص التايل:
(�أ -قائمة مبفرادت بيناته اخلطية امل�ؤيدة جلوابه املوجودة
حتت يده ومرفقاً بها حافظة تت�ضمن تلك املفردات على
�أن يكون لكل واحدة منها رق ٌم مت�سل�سل خا�ص بها ،وتكون
�أ�صو ًال �أو �صوراً م�صدَّقاً عليها من املدَّعى عليه �أو وكيله
مبطابقتها للأ�صل ،ومع حق املدعي بطلب تقدمي �أ�صلها يف
�أيّ وقت).

.3

.4
.5

219

تقرير اللجنة امللكية لتطوير اجلهاز الق�ضائي وتعزيز �سيادة القانون

الن�ص الأ�صلي

الن�ص املقرتح من قِ بل اللجنة امللكية

 .2تزاد املدة املن�صو�ص عليها يف الفقرة ( )1من هذه املادة
لت�صبح �ستني يوماً يف �أيٍّ من احلالتني التاليتني:
ين �أو كان �أحدى
�أ�	.إذا كان املدَّعى عليه املحامي العا َّم املد َّ
امل�ؤ�س�سات الر�سمية �أو العامة.
ب�.إذا كان املدَّعى عليه مقيماً خارج اململكة.
 .3لرئي�س املحكمة �أو من ينتدبه لهذه الغاية �أن ميدد وملرة
واحدة املدة امل�شار �إليها يف كلٍّ من الفقرة ( )1من هذه املادة
مدة خم�سة ع�شر يوماً ،ويف الفقرة ( )2من هذه املادة مدة
ثالثني يوماً بناء على طلب املدَّعى عليه املقدم منه قبل
انق�ضاء املدة القانونية املبينة �أعاله �إذا �أبدى �أ�سباباً مربرة
وقنعت املحكمة بذلك.
�	.4إذا مل يقم املدَّعى عليه بتقدمي جواب كتابي على الئحة
الدعوى خالل املدد املبينة يف الفقرات ( 1و 2و )3من هذه
املادة ،تعني املحكمة جل�سة للنظر يف الدعوى ويتم تبليغ
موعد هذه اجلل�سة �إلى املدعي واملدَّعى عليه ح�سب الأ�صول
وال يحق للمدَّعى عليه يف هذه احلالة تقدمي جواب على
الئحة الدعوى ب�أيّ �صورة من ال�صور ،ومع عدم الإخالل
بحقه يف توجيه اليمني احلا�سمة ال يحق له تقدمي �أيّ
بينة يف الدعوى ويقت�صر حقه على تقدمي مذكرة بدفوعه
واعرتا�ضاته على بينة املدعي ومناق�شتها وتقدمي مرافعة
ختامية.
�	.5إذا قام املدَّعى عليه بتقدمي جواب كتابي على الئحة
الدعوى �ضمن املدد املبينة يف الفقرات ( 1و 2و )3من هذه
املادة فيجب عليه �أو على وكيله �أن يوقّع على كل ورقة من
الأوراق املوجودة �ضمن حافظة م�ستنداته و�أن يوقّع ب�إقرار
منه ب�أن الورقة مطابقة للأ�صل �إذا كانت �صورة.
 .6للمدعي خالل ع�شرة �أيام تبد�أ من اليوم التايل لتاريخ
تبلُّغه الالئحة اجلوابية �أن يقدم رداً عليها مع مذكرة
بدفوعه واعرتا�ضاته على بينات املدَّعى عليه ،كما يحق له
�أن يرفق بردّه البينات الالزمة لتمكينه من دح�ض بينات
خ�صمه.
	.7ال يجوز للمدَّعى عليه يف الئحته اجلوابية وال للمدعي يف
ال
الئحة رده على الالئحة اجلوابية �أن ينكر �إنكاراً جمم ً
ادعاء خ�صمه يف الالئحة املقدمة منه ،بل يجب عليه �أن يرد
على البنود الواردة يف الئحة خ�صمه رداً وا�ضحاً و�صريحاً
و�أن يتناول بالبحث كل �أمر واقعي يدعيه اخل�صم وال ي�سلّم

ثالثاً -ب�إ�ضافة العبارة التالية �إلى �آخر البند (ج) من الفقرة ()1
منها:
(وللمدَّعى عليه �أن يرفق بهذه القائمة �شهادة خطية لأيٍّ
من �شهوده ،على �أن تكون م�شفوعة بالق�سَ م �أمام الكاتب
العدل).
رابعاً -ب�إ�ضافة الفقرة (� )4إليها بالن�ص التايل:
( .4يجب على املدَّعى عليه �أو وكيله �أن يرفق بجوابه ن�سخاً
�إ�ضافية كاملة عنه وعما �أرفق به من طلبات وبينات مبا
يكفي لتبليغ املدعني ،و�أن يوقّع على كل ورقة منها ب�أنها
مطابقة ملا مت �إيداعه يف قلم املحكمة).
خام�ساً -ب�إعادة ترقيم الفقرة ( )4منها لت�صبح بالرقم (،)5
وب�إ�ضافة عبارة (وطلباته وبيناته الدفاعية) بعد عبارة
(بتقدمي جواب كتابي على الئحة الدعوى) الواردة فيها.
�ساد�ساً -ب�إلغاء الفقرة ( )5منها.
�سابعاً -ب�إ�ضافة العبارة التالية �إلى �آخر الفقرة ( )6منها:
(وت�سري على هذه البينات الأحكام نف�سها املقررة للبينات
الثبوتية املرفقة بالئحة الدعوى ،وللمدَّعى عليه احلق
بتقدمي مذكرة بدفوعه واعرتا�ضاته على البينة الداح�ضة
خالل ع�شرة �أيام من تاريخ تبليغه بها).
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هو ب�صحته ،وللمحكمة يف حال غمو�ض الرد احلقُّ يف تكليف
�أيٍّ من الطرفني تو�ضيح ما ورد بالئحته ب�شكل مف�صل
يتفق و�أحكام هذه الفقرة.
�	.8إذا طلب �أحد اخل�صوم �ضمن قائمة بيناته م�ستنداتٍ
موجودة حتت يد الغري دون �أن يرفق ن�سخاً منها �ضمن
حافظة م�ستنداته فيحقّ للخ�صم الآخر بعد ورود هذه
امل�ستندات واطالعه �أن يبدي دفوعه واعرتا�ضاته عليها
و�أن يقدم البينات الالزمة للرد عليها وذلك خالل مدة
ال تتجاوز ع�شرة �أيام من اليوم التايل لتاريخ تبلّغه هذه
امل�ستندات وت�صبح هذه املدة ع�شرين يوماً يف �أيٍّ من
احلالتني املذكورتني يف الفقرة ( )2من هذه املادة.
املادة  59مكررة:
� .1أ .تن�ش�أ يف مقر حمكمة البداية �إدارة ق�ضائية ت�سمّى (�إدارة
الدعوى املدنية) على �أن يحدد وزير العدل املحاكم التي
يتم فيها �إحداث هذه الإدارة.
رئي�س املحكمة قا�ضياً �أو �أكرث للعمل يف �إدارة
ب .ي�سمّي ُ
الدعوى املدنية وللمدة التي يحددها ،ويختار من بني
موظفي املحكمة العد َد الالزم لهذه الإدارة.
 .2يتولى قا�ضي �إدارة الدعوى املهام وال�صالحيات التالية:
�أ .الإ�شراف على ملف الدعوى عند وروده مبا�شرة �إلى
املحكمة وت�سجيله يف �سجالتها ،مراعياً بذلك �أحكام
املواد ( )56و( )57و( )58و( )59و( )109من هذا
القانون.
ب .اتخاذ الإجراءات الالزمة لتبليغ �أطراف الدعوى
بال�سرعة املمكنة.
ج .تعيني جل�سة لأطراف الدعوى وتبليغهم مبوعدها وفق
الأ�صول املقررة خالل مدة ال تتجاوز �سبعة �أيام بعد
انتهاء املدد املحددة يف املادة ( )59من هذا القانون.
د .االجتماع باخل�صوم �أو وكالئهم القانونيني يف جل�سة
�أولية يعقدها للتداول معهم يف مو�ضوع النزاع دون
�إبداء ر�أيه فيه ،والتحقق من ا�ستكمال الوثائق املتعلقة
ب�صحة اخل�صومة وطلب �أيّ م�ستند يكون لدى الغري
ورد ذكره يف قائمة بينات اخل�صوم ،و�إذا تعذّر �إح�ضار
امل�ستند �ضمن املدة املحددة وفقاً لأحكام هذه املادة حتال
الدعوى �إلى قا�ضي املو�ضوع.

تُعدَّل املادة ( 59مكررة) من القانون الأ�صلي على النحو التايل:
�أوالً -بتعديل البند (د) من الفقرة ( )2منها ب�إ�ضافة عبارة
(واخل�صم الآخر) بعد عبارة (يكون لدى الغري) الواردة
فيها.
ثانياً -ب�إلغاء ن�ص البند (هـ) من الفقرة ( )2منها واال�ستعا�ضة
عنه بالن�ص التايل:
(هـ�-إجراء اخلربة التي طلبها املدعي �ضمن قائمة بيناته
يف ق�ضايا الت�أمني و�أيّ ق�ضية �أخرى يرى �أن �إجرا َء اخلربة
فيها قبل ا�ستكمال تقدمي البينات الأخرى قد ي�ساعد يف
و�صول الأطراف �إلى ت�سوية ودّية فيها).
ثالثاً -ب�إ�ضافة البند (و) �إلى �آخر الفقرة ( )2منها بالن�ص التايل:
(و -ح�صر نطاق اخلالف بني الفرقاء).
رابعاً -بتعديل ترقيم الفقرة ( )3منها لت�صبح الفقرة ( )4وب�إ�ضافة
الفقرة (� )3إليها بالن�ص التايل:
( .3لقا�ضي �إدارة الدعوى دعوة اخل�صوم للح�ضور مع
وكالئهم وحثهم على ت�سوية النزاع القائم بينهم ودّياً ،كما
له �إحالة الدعوى مبوافقة �أطراف الدعوى �إلى الو�ساطة
لل�سعي �إلى ت�سوية النزاع ودّياً).
خام�ساً -ب�إلغاء الفقرة ( )4منها وب�إعادة ترقيم الفقرتني ()5
و( )6لت�صبحا الفقرتني ( )6و( )7وب�إ�ضافة الفقرة ()5
بالن�ص التايل:
( .5تطبَّق �أحكام املادة ( )67من هذا القانون على ح�ضور
وغياب �أطراف الدعوى �أمام قا�ضي �إدارة الدعوى).
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هـ .ح�صر نقاط االتفاق واالختالف بني الفرقاء وحثهم
على ت�سوية النزاع القائم بينهم ودياً.
 .3ميار�س قا�ضي �إدارة الدعوى ال�صالحيات املقررة لقا�ضي
املو�ضوع يف تثبيت ال�صلح �أو �أيّ اتفاق �آخر ،و�إ�صدار القرار
وفق ما تقت�ضيه �أحكام املادة ( )78من هذا القانون ،وفر�ض
الغرامات املن�صو�ص عليها يف املادة ( )14ويف املادة ( )72منه.
�	.4إذا تخلّف �أحد الأطراف عن ح�ضور اجلل�سة التي حددها
قا�ضي �إدارة الدعوى �أو رف�ض ح�ضورها �أو انتهت املدة
املن�صو�ص عليها يف هذه املادة ،يحيل الدعوى �إلى قا�ضي
املو�ضوع مرفقاً بها املح�ضر امل�شار �إليه يف الفقرة ( )5من
هذه املادة.
 .5ينظم قا�ضي �إدارة الدعوى حم�ضراً مبا قام به من �إجراءات
مت�ضمناً الوقائع املتفق واملتنازع عليها بني الأطراف،
ويحيل الدعوى �إلى قا�ضي املو�ضوع خالل ثالثني يوماً من
تاريخ �أول جل�سة يعقدها.
	.6ال يجوز لقا�ضي �إدارة الدعوى حتت طائلة البطالن ،النظ ُر
يف مو�ضوع الدعوى التي �سبق له �أن اتخذ قراراً ب�إحالتها
�إلى قا�ضي املو�ضوع.

�ساد�ساً -ب�إ�ضافة الفقرتني ( )8و(� )9إليها بالن�ص التايل:
(.8لقا�ضي �إدارة الدعوى �صالحية تكليف �أيٍّ من �أطراف
الدعوى بتو�ضيح �أيّ الئحة مقدمة منه وفق �أحكام هذا
القانون.
 .9لقا�ضي �إدارة الدعوى مبوافقة اخل�صوم ،وبعد موافقة
قا�ضي املو�ضوع� ،أن ي�ضع جدو ًال زمنياً يت�ضمن مواعيد
جميع جل�سات املحاكمة حتى �إ�صدار القرار النهائي يف
الدعوى والإجراء املتوجب اتخاذه يف كل جل�سة ،ويجوز
للمحكمة لأيّ �سبب تراه تعديل هذا اجلدول �أو ح�صره
ملرحلة معينة من مراحل املحاكمة ،ويُعترب الأطراف
احلا�ضرون متفهّمني ملواعيد جميع اجلل�سات الواردة يف
ذلك اجلدول).

املادة :60
 .1يف الدعاوى امل�ستعجلة يعني القا�ضي جل�سة املحاكمة فور
قيد الئحتها بدون حاجة لتبادل اللوائح.
 .2تُعترب الدعوى غري تابعة لتبادل اللوائح بقرا ٍر ي�صدره
رئي�س املحكمة �أو مَن ينتدبه �إذا ا�ستدعت طبيعة هذه
الدعوى �أو مو�ضوعها� ،أو �إذا اقت�صر طلب املدعي فيها على
ا�ستيفاء دَين �أو مبلغ متفق عليه من املال م�ستحَ قّ على
املدَّعى عليه ونا�شئ عما يلي:
�أ .عقد �صريح �أو �ضمني (كالبولي�صة والكمبيالة �أو
ال�شيك مثالً)؛ �أو
ب� .سند تعهد �أو عقد مكتوب يق�ضي بدفع مبلغ من املال
متفق عليه؛ �أو
ج .كفالة �إذا كان االدعاء على الأ�صيل يتعلق فقط بدَين �أو
مبلغ من املال متفق عليه.
 .3وتعني املحكمة جل�سة لهذه الدعوى خالل ع�شرة �أيام من
تاريخ قيدها يف قلم املحكمة.

تُعدَّل املادة ( )60من القانون الأ�صلي على النحو التايل:
�أوالً -ب�إلغاء عبارة (يف الدعاوى امل�ستعجلة) الواردة يف مطلع
الفقرة ( )1منها واال�ستعا�ضة عنها بالعبارة التالية:
(يف الدعاوى التي حتوز �صفة اال�ستعجال مبقت�ضى �أحكام
هذا القانون �أو �أيّ قانون �آخر).
ثانياً -ب�إ�ضافة الفقرة (� )4إليها بالن�ص التايل:
( .4تطبَّق �أحكام املادتني ( )57و( )59من هذا القانون على
لوائح الدعاوى امل�ستعجلة واللوائح اجلوابية ولوائح الرد
املقدمة فيها وما يلزم �إرفاقه بها من بينات وطلبات ،على �أن
تكون مدد تقدمي اللوائح اجلوابية ولوائح الرد ن�صفَ املدد
املحددة يف املادة ( )59ومن دون �أن تكون قابلة للتمديد).
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املادة :67
	.1ال يجوز �أن جتري املحاكمة �إال وجاهياً �أو مبثابة الوجاهي.
�	.2إذا ح�ضر �أيٌّ من فرقاء الدعوى يف �أية جل�سة كانت
اخل�صومة وجاهية (اعتبارية) بحقه ولو تخلّف بعد ذلك،
وال يُقبل ح�ضوره فيما بعد �إذا كانت الق�ضية م َعدّة للف�صل.
�	.3إذا كان احلكم وجاهياً (اعتبارياً) ترتتب عليه ذات الآثار
التي ترتتب على احلكم ال�صادر مبثابة الوجاهي يف هذا
القانون ويف �أيّ قانون �آخر.
�	.4إذا ح�ضر املدَّعى عليه ومل يح�ضر املدعي:
�أ .يجوز للمحكمة �إذا مل يكن للمدَّعى عليه دعوى متقابلة
�أن تقرر بناء على طلبه �إ�سقاط الدعوى �أو احلكم فيها.
ب�	.إذا كان للمدَّعى عليه يف الدعوى ادعاء متقابل فله
اخليار يف طلب �إ�سقاط الدعويني �أو �إ�سقاط الدعوى
الأ�صلية �أو ال�سري يف الدعوى املتقابلة �أو احلكم بهما
معاً.
�	.5إذا مل يح�ضر �أحد من الفرقاء يجوز للمحكمة �أن ت�ؤجل
الدعوى �أو ت�سقطها.
�	.6إذا تعذّر تبليغ املدعي لأيّ �سبب ومل يح�ضر �إلى املحكمة
خالل ثالثة �أ�شهر من تاريخ تقدميه للدعوى ،يجوز
للمحكمة �أن تقرر �إ�سقاط الدعوى والطلبات املت�صلة بها
ما مل ُيبْدِ املدَّعى عليه الرغبة يف متابعتها ،ويلتزم يف هذه
احلالة بدفع نفقات تبليغ املدعي بالن�شر.

تُعدَّل املادة ( )67من القانون الأ�صلي على النحو التايل:
�أوالً -ب�إلغاء عبارة (مبثابة الوجاهي) الواردة يف الفقرة ( )3منها
واال�ستعا�ضة عنها بكلمة (وجاهياً).
ثانياً  -ب�إ�ضافة الفقرة (� )7إليها بالن�ص التايل:
(� .7إذا �صادف اليوم املعني جلل�سة املحاكمة عطلة لأيّ �سبب
كان ،فتُعترب اجلل�سة م�ؤجلة بحكم القانون �إلى اليوم نف�سه
من الأ�سبوع الذي يليه).

املادة :81
 .1يحلف ال�شاهد قبل الإدالء ب�شهادته اليمني التالية:
(�أق�سم باهلل العظيم �أن اقول احلق ك ّل احلق وال �شيء غري
احلق) ،وت�ستمع املحكمة لأقواله دون ح�ضور ال�شهود الذين
مل ت�سمع �شهاداتهم.
 .2للفريق الذي ا�ستدعى �شاهداً �أن ي�ستجوبه ،ثم يجوز
للفرقاء الآخرين حينئذ �أن يناق�شوه ،وبعدئذ يجوز للفريق
الذي ا�ستدعاه �أن ي�ستجوبه ثاني ًة يف النقاط النا�شئة
عن مناق�شة اخل�صم له ،ويُ�شرتط يف ذلك �أن ال يخرج
اال�ستجواب واملناق�شة عن مو�ضوع الدعوى.

تُعدَّل املادة ( )81من القانون الأ�صلي على النحو التايل:
�أوالً -باعتبار الفقرة ( )2منها البند (�أ) من الفقرة ( )2وب�إ�ضافة
البند (ب) �إلى تلك الفقرة بالن�ص التايل:
(ب� -إذا كان اخل�صم قد قدّم �شهادة خطية م�شفوعة بالق�سَ م
لأحد �شهوده ،وطلب الفريق الآخر مناق�شة ال�شاهد ،فيتم
ا�ستبعاد هذه ال�شهادة اخلطية �إذا مل يح�ضر ال�شاهد �أمام
املحكمة لتمكني الفريق الآخر من مناق�شته).
ثانياً  -ب�إ�ضافة الفقرة (� )7إليها بالن�ص التايل:
( .7للمحكمة من تلقاء نف�سها �أو بنا ًء على طلب �أحد
اخل�صوم� ،سماع �أقوال �أيّ �شاهد با�ستخدام و�سائل االت�صال
احلديثة من دون مثوله �أمام املحكمة).
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�	.3إذا �أبدى �أيّ اعرتا�ض على �س�ؤالٍ �أُلقي على �شاهد ،فعلى
املعرت�ض �أن يبني �سبب اعرتا�ضه ومن ثم ير ّد الفريق الذي
�ألقى ال�س�ؤال على االعرتا�ض ،وعلى املحكمة �أن تقرر بعدئذ
�إذا كان من اجلائز توجيه ال�س�ؤال �أم ال ،ويرتتب عليها �أن
ت�سجل يف املح�ضر ال�س�ؤال واملناق�شة التي دارت حوله والقرار
الذي �أ�صدرته يف �صدده �إذا طلب �إليها �أيّ فريق ذلك.
 .4للمحكمة يف �أيّ دور يف �أدوار املحاكمة �أن تلقي على ال�شاهد
ما تراه يتفق مع الدعوى من الأ�سئلة ،وعلى رئي�س اجلل�سة
بعد انتهاء ال�شاهد من �شهادته �أن ي�س�أل الق�ضاة �إذا كانوا
يريدون توجيه �أ�سئلة له ،وللمحكمة يف �أيّ وقت �أن ت�ستدعي
�أيّ �شاهد �سمعت �شهادته من قبل ال�ستجوابه مرة ثانية.
 .5ت�ؤدَّى ال�شهادة �شفاهاً وال يجوز اال�ستعانة مبفكرات مكتوبة
�إال فيما �صعب ا�ستظهاره ،ومن ال قدرة له على الكالم ي�ؤدي
ال�شهادة �إذا �أمكن �أن يبني مراده بالكتابة �أو بالإ�شارة.
�	.6إذا تبلّغ ال�شاهد تبليغاً �صحيحاً وتخلّف عن احل�ضور ومل
يكن لل�شاهد معذرة م�شروعة يف تخلُّفه ،يجوز للمحكمة
�أن ت�صدر مذكرة �إح�ضار بحقّه تت�ضمن تفوي�ض ال�شرطة
�إخالء �سبيله بالكفالة ،و�إذا ح�ضر ال�شاهد ومل تقنع املحكمة
مبعذرته فلها �أن حتكم عليه باحلب�س ملدة ال تزيد عن �أ�سبوع
�أو بغرامة ال تزيد على ع�شرة دنانري ويكون قرارها قطعياً.
املادة :83
 .1للمحكمة يف �أيّ دور من �أدوار املحاكمة �أن تقرر الك�شف
واخلربة من قِبل خبري �أو �أكرث على �أيّ مال منقول �أو غري
منقول �أو لأيّ �أمر ترى لزوم �إجراء اخلربة عليه.ف�إذا اتفق
الفرقاء على انتخاب اخلبري �أو اخلرباء وافقت املحكمة
على تعيينهم و�إال تولت انتخابهم بنف�سها ويتوجب عليها
�أن تبني يف قرارها الأ�سباب الداعية لإجراء الك�شف واخلربة
والغاية من ذلك مع حتديد مهمة اخلبري وت�أمر ب�إيداع
النفقات وتعيني اجلهة املكلفة بها.
 .2يجوز للمحكمة �أن تقوم بالك�شف واخلربة بكامل هيئتها �أو
�أن تنتدب �أحد �أع�ضائها للقيام بذلك.
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يلغى ن�ص املادة ( )83من القانون الأ�صلي ,وي�ستعا�ض عنه بالن�ص
التايل:
( .1للمحكمة يف �أيِّ دو ٍر من �أدوار املحاكمة �أن تقرر الك�شف واخلربة
من قِبل خبري �أو �أكرث على �أيّ مال منقول �أو غري منقول �أو لأيِّ
�أمر ترى لزوم �إجراء اخلربة عليه ،وتبني املحكمة يف قرارها
الأ�سباب الداعية لإجراء الك�شف واخلربة والغاية من ذلك
وحتدد بدقة تفا�صيل املهمة املوكلة �إلى اخلبري.
�	.2إذا طلب املدعي �أو املدَّعى عليه �إجراء اخلربة �ضمن قائمة
بيناته ،فيجوز له �أن يرفق بالئحة دعواه �أو بجوابه وفق مقت�ضى
احلال مذكرة م َعدّة من خبري يختاره لتو�ضيح مو�ضوع اخلربة
التي ي�سعى لإثباتها ،ويحق للخ�صم الآخر تقدمي مذكرة م َعدّة
من خبري �آخر يختاره للرد عليها �ضمن قائمة بيناته الدفاعية
�أو بيناته الداح�ضة وفق مقت�ضى احلال ،وعلى اخلبري الذي
تعينه املحكمة االطالع على ك ّل مذكرة مقدمة وفق �أحكام هذه
الفقرة و�إبداء الر�أي على ما ورد فيها ما مل ت َر املحكمة غري
ذلك.

الت�شريعات املقرتحة

الن�ص الأ�صلي

الن�ص املقرتح من قِ بل اللجنة امللكية

ُ
 .3بعد �إيداع نفقات الك�شف واخلربة يدعو
ال للقيام باخلربة يف املهمة املكلف بها
رئي�س املحكمة  .3على اخلبري �أن يكون م�ؤه ً
ري �أو
�أو القا�ضي الذي تنتدبه املحكمة من �أع�ضائها اخلب َ
علمياً �أو فنياً �أو مهنياً �أو باملمار�سة الفعلية ،و�أن يقوم مبهمته
اخلربا َء والفرقا َء لالجتماع يف الزمان واملكان املعينني،
بتجرُّد و�صدق و�أمانة ،و�أن يقوم بالإف�صاح� ،سواء يف حم�ضر
ويبني للخبري �أو اخلرباء املهمة املوكولة �إليهم وي�سلمه
املحاكمة �أو بكتاب منف�صل ،عن وجود �أو عدم وجود �أيّ ظروف
الأوراق الالزمة �أو �صوراً عنها ويحلّفه اليمني ب�أن ي�ؤدي
�أو �أ�سباب من �ش�أنها �إثارة �شكوك حول حيدته وا�ستقالله عن
عمله ب�صدق و�أمانة ويحدد للخبري �أو اخلرباء ميعاداً لإيداع
�أيٍّ من �أطراف الدعوى �أو وكالئهم �أو هيئة املحكمة ،و�إذا ثبت
التقرير ،و�إذا مل يتمكن من �إبداء اخلربة �أثناء الك�شف
عدم �صحة هذا الإف�صاح �أو يف حالة عدم تقدميه يبطل تقرير
ينظم حم�ضراً بهذه الإجراءات يوقَّع من احلا�ضرين.
اخلربة ويلزَم اخلبري يف هذه احلالة بر ّد ما قب�ضه من �أجور.
 .4بعد �إيداع تقرير اخلربة يبلَّغ كلٌّ من الفرقاء ن�سخة عنه  .4يَ�صدر نظام خا�ص لتنظيم �ش�ؤون اخلربة �أمام املحاكم النظامية
ثم يتلى علناً يف اجلل�سة ،وللمحكمة من تلقاء نف�سها �أو بناء
يتم مبوجبه ت�شكيل جمل�س ل�ش�ؤون اخلربة برئا�سة وزير العدل
على طلب �أحد اخل�صوم �أن تدعو اخلبري للمناق�شة ،ولها �أن
وجلان فنية النتقاء اخلرباء و�إعداد �سجل للخربة وجدول
تقرر �إعادة التقرير �إليه �أو �إليهم لإكمال ما ترى فيه من
للخرباء املعتمَدين و�أنواع اخلرباء و�أجورهم وبدل انتقال
نق�ص �أو تعهد باخلربة �إلى �آخرين يُنتخبون ح�سب الأ�صول.
للهيئة احلاكمة ولتحديد جميع ال�ش�ؤون الإدارية واملالية
الأخرى ذات العالقة بعمل اخلرباء).
املادة :84
�إذا تقرر �إجراء الك�شف واخلربة على �أيّ مال �أو �أمر يقع خارج
منطقة املحكمة التي �أ�صدرت القرار ،فيجوز لها �أن تنيب رئي�س
املحكمة �أو القا�ضي الذي يوجد مو�ضوع الك�شف واخلربة يف
دائرته لإجراء الك�شف واخلربة وفقاً ملا تقرره املحكمة التي
اتخذت قرار الإنابة على �أن تقوم املحكمة التي متت �إنابتها
باختيار اخلرباء وفقاً لأحكام املادة ( )83من هذا القانون.

يُعدَّل القانون الأ�صلي ب�إلغاء املادة ( )84منه واال�ستعا�ضة عنها
بالن�ص التايل:
(�	.1إذا اتفق اخل�صوم على اخلبري ،وافقت املحكمة على ت�سميته ،ويف
حالة عدم اتفاق اخل�صوم على ت�سميته تتولى املحكمة انتخاب
اخلبري من بني الأ�سماء الواردة يف جدول اخلرباء املعتمَد لدى
وزارة العدل ووفق �أحكامه.
�	.2إذا تعذَّر تعيني اخلبري من جدول اخلرباء ل�سبب مربر ،فتتولى
املحكمة تعيينه من خارج اجلدول.
�	.3إذا رغب اخلبري يف االعتذار عن �أداء املهمة املوكلة �إليه فعليه
تقدمي اعتذاره �إلى املحكمة خالل �أ�سبوع واحد من تاريخ
تبليغه بقرار تعيينه �أو خالل �أيّ مدة �أق�صر حتددها املحكمة.
�	.4إذا رغب اخل�صم يف االعرتا�ض على اخلبري بداعي وجود ظروف
�أو �أ�سباب من �ش�أنها �إثارة �شكوك حول حيدته وا�ستقالله �أو لأيّ
�سبب �آخر ،فعليه تقدمي اعرتا�ضه خالل �أ�سبوع واحد من تاريخ
تعيينه �أو من تاريخ علمه بتلك الظروف �أو الأ�سباب.
 .5حتدد املحكمة نفقات اخلربة بعد �س�ؤال اخلبري عن الوقت
الالزم لإجناز مهمته وذلك بعد الأخذ يف احل�سبان طبيعة
املهمة املوكلة �إليه ونطاقها و�أ�س�س احت�ساب الأجور املبينة
يف النظام ال�صادر لهذه الغاية ،كما حتدد املحكمة النفقات
وامل�صاريف الالزمة لإجراء الك�شف ،ولها �أن ت�أمر ب�إيداع نفقات
الك�شف واخلربة وتعيني اجلهة املكلفة بها.
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�	.6إذا مل يودِع مَن ُكلّف من اخل�صوم املبل َغ الواجب �إيداعه خالل
املهلة املعينة جاز للخ�صم الآخر �أن يقوم ب�إيداع هذا املبلغ دون
�إخالل بحقه يف الرجوع به على خ�صمه.كما يحق للمحكمة �أن
ال
تتخذ من عدم �إيداع املبلغ من قِبل اخل�صم املكلف بذلك دلي ً
على تنازله عن �إثبات الواقعة التي طلب �إجراء الك�شف واخلربة
من �أجل �إثباتها.
 .7بعد �إيداع نفقات الك�شف واخلربة ،تدعو املحكمة ،بكامل هيئتها
الناظرة للدعوى �أو �أحد �أع�ضائها الذي تنتدبه لهذه الغاية
ري واخل�صوم
�أو �أحد ق�ضاة املحكمة الذي ينتدبه رئي�سها ،اخلب َ
ال
ويبي للخبري تف�صي ً
لالجتماع يف الزمان واملكان املعينني ،نَّ
املهم ُة املوكلة �إليه ويُ�سلَّم قرارها بت�سميته وبتحديد املهمة
املوكلة �إليه ،كما تبني له املحكمة امل�ستندات التي عليه االطالع
عليها لأغرا�ض القيام باملهمة املوكلة �إليه ،ويتم حتليفه اليمني
ب�أن ي�ؤدي عمله ب�صدق و�أمانة كما يتم حتديد ميعاد �إيداع
التقرير ،و�إذا مل يتمكن من �إبداء اخلربة �أثناء الك�شف ينظم
حم�ضراً بهذه الإجراءات يوقّع عليه من قبل احلا�ضرين.
 .8للمحكمة �أن تُعدّل يف �أيِّ وقت بقرار معلَّل نفقاتِ الك�شف
واخلربة واجلهة املكلفة بها من تلقاء نف�سها �أو بنا ًء على طلب
اخلبري �أو اخل�صوم.
�	.9إذا تقرر �إجراء الك�شف واخلربة على �أيّ مال �أو �أمر يقع خارج
منطقة املحكمة التي �أ�صدرت القرار ،فيجوز لها �أن تنيب رئي�س
املحكمة �أو القا�ضي الذي يوجد مو�ضوع الك�شف واخلربة يف
دائرته لإجراء الك�شف واخلربة وفقاً ملا تقرره املحكمة التي
اتخذت قرار الإنابة ,و�إذا مل تقم هذه املحكمة باختيار اخلبري
تقوم باختياره املحكم ُة التي مت �إنابتها).

املادة :85
�إذا مل يودِع مَن ُكلّف من اخل�صوم املبل َغ الواجب �إيداعه خالل
املهلة املعينة جاز للخ�صم �أن يقوم ب�إيداع هذا املبلغ دون �إخالل
بحقه يف الرجوع على خ�صمه.ويحق للمحكمة �أي�ضاً �أن تتخذ
ال على
من عدم �إيداع املبلغ من قِبل اخل�صم املكلّف بالإيداع دلي ً
تنازله عن �إثبات الواقعة التي طلب �إجراء اخلربة من �أجل
�إثباتها.
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يُعدَّل القانون الأ�صلي ب�إلغاء ( )85من القانون الأ�صلي واال�ستعا�ضة
عنها بالن�ص التايل:
( .1يجب على اخلبري التقيد مبا يلي:
�أ -عدم ت�سلُّم �أيّ وثائق �أو م�ستندات من اخل�صوم �إال من خالل
املحكمة التي عينته �أو ب�إذنها.
ب� -إعالم املحكمة التي عينته ب�أيّ �صعوبات تعرت�ض �أدائه
عمله� ،أو حماولة الت�أثري عليه من قِبل اخل�صوم �أو غريهم
�أو �أيّ تغيري يطر�أ على و�ضعيته خطياً وبال�سرعة املمكنة.
ج -عدم الإف�صاح عما جاء يف تقرير خربته قبل تالوته من
قِبل املحكمة التي كلفته باملهمة.

الت�شريعات املقرتحة

الن�ص الأ�صلي

الن�ص املقرتح من قِ بل اللجنة امللكية
د� -أن يعيد اخلبري جميع الوثائق التي �سُ لّمت �إليه مع
التقرير.
هـ�	-أن يقدم للمحكمة واخل�صوم ك�شفاً بعدد ال�ساعات والأيام
التي ا�ستغرقتها مهمته.
 .2يجب �أن يت�ضمن تقرير اخلربة ما يلي:
�أ -اال�سم الكامل للخبري وعنوانه ومكان عمله.
ب -ت�صريح اخلبري ب�أنه قام ب�إجراء اخلربة و�إعداد التقرير
بذاته �أو مع �آخرين وو�صف الدور الذي قام به الأ�شخا�ص
الآخرون به.
ج -الوقائع التي مت اال�ستناد �إليها �أو افرت�ضها يف �آرائه
وا�ستنتاجاته.
د -عدد املرات التي قام بها بزيارة املال �أو حمل الأمر املطلوب
الك�شف �أو �إجراء اخلربة عليه� ،أو التي اجتمع فيها مع
فرقاء الدعوى.
هـ -تعداد للوثائق التي مت االعتماد عليها و�إرفاق �صور للوثائق
غري املودَعة لدى املحكمة بتقريره ,ومع بيان موافقة
املحكمة على ح�صوله عليها ،ومكان ح�صوله عليها.
و -الطرق والأ�س�س التي قام با�ستخدامها لغايات الو�صول
ال�ستنتاجاته.
تو�صل �إليها يف تقرير اخلربة
ز -الآراء واال�ستنتاجات التي ّ
ودرجة ت�أييده لها).

املادة :86
�	.1إذا مل يودِع اخلبري تقريره يف الوقت املحدد يف القرار ال�صادر
بتعيينه ،وجب عليه �أن يودع قلم املحكمة قبل انق�ضاء ذلك
الأجل مذكرة يبني فيها ما قام به من الأعمال والأ�سباب
التي حالت دون �إمتام خربته ،و�إذا وجدت املحكمة يف مذكرة
اخلبري ما يربر ت�أخريه منحته مهلة لإجناز خربته و�إيداع
تقريره ،ف�إن مل يكن ثمة مربر لت�أخره حكمت عليه املحكمة
بغرامة ال تزيد على ع�شرين ديناراً ومنحته مهلة �أخرى
لإجناز خربته و�إيداع تقريره �أو ا�ستبدلت به غريه و�ألزمته
بر ّد ما يكون قد قب�ض من النفقات �إلى قلم املحكمة ،وال
يُقبل الطعن يف القرار ال�صادر ب�إبدال اخلبري و�إلزامه بر ّد
ما قب�ضه من النفقات.
 .2ر�أي اخلبري ال يقيد املحكمة.

يُعدَّل القانون الأ�صلي ب�إلغاء املادة ( )86منه ،واال�ستعا�ضة عنه
بالن�ص التايل:
(�	.1إذا مل يودِع اخلبري تقريره يف الوقت املحدد لذلك ،وجبَ عليه
�أن يودِع لدى قلم املحكمة قبل انق�ضاء ذلك الأجل مذكر ًة يبني
فيها ما قام به من الأعمال والأ�سباب التي حالت دون �إمتام
خربته ،و�إذا وجدت املحكمة يف مذكرة اخلبري ما يربر ت�أخريه
منَحته مهلة لإجناز خربته و�إيداع تقريره ،ف�إن مل يكن ثمة
مربر لت�أخره حكمت عليه املحكمة بغرامة ال تزيد على مائتي
دينار ومنحته مهلة �أخرى لإجناز خربته و�إيداع تقريره �أو
ا�ستبدلت به غريه و�ألزمته بر ّد ما يكون قد قب�ض من النفقات
�إلى قلم املحكمة.
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�	.2إذا تبني للمحكمة �أن الت�أخري ناجم عن تق�صري �أحد اخل�صوم
جاز لها �أن حتكم على هذا اخل�صم بالغرامة الواردة يف الفقرة
ال�سابقة ،ويف حالة كان هذا اخل�صم هو طالب اخلربة فيجوز
ال على تنازله عن �إثبات
للمحكمة �أن تعترب هذا التق�صري دلي ً
الواقعة التي طلب �إجراء الك�شف واخلربة من �أجل �إثباتها.
 .3بعد �إيداع اخلبري تقرير اخلربة يُحفَظ التقرير يف ملف
الدعوى ويبلَّغ كلٌّ من اخل�صوم ن�سخة عنه ،وللمحكمة دعوة
اخلبري للمناق�شة �إما من تلقاء نف�سها �أو بناء على طلب �أحد
اخل�صوم ,وللخ�صوم توجيه �أيّ �س�ؤال للخبري يتعلق بت�أهيله
للمهمة املوكلة �إليه ومنهج عمله وحمتوى تقريره ،ولها �أن
تقرر �إعادة التقرير �إلى اخلبري لإكمال ما ترى فيه من نق�ص
�أو �أن تعهد باخلربة �إلى خبري �آخر يُنتخب بح�سب الأ�صول.
 .4ر�أي اخلربة ال يقيد املحكمة).

املادة :109
 .1للخ�صم قبل التعر�ض ملو�ضوع الدعوى �أن يطلب من
املحكمة �إ�صدار احلكم بالدفوع التالية ب�شرط تقدميها
دفعة واحدة ويف طلب م�ستقل خالل املدد املن�صو�ص عليها
يف املادة ( )59من هذا القانون:
�أ.عدم االخت�صا�ص املكاين.
ب.وجود �شرط حتكيم.
ج.كون الق�ضية مق�ضية.
د.مرور الزمن.
هـ.بطالن �أوراق تبليغ الدعوى.
 .2على املحكمة �أن تف�صل يف الطلب املقدم �إليها مبوجب �أحكام
الفقرة ( )1من هذه املادة ،ويكون حكمها ال�صادر يف هذا
ال لال�ستئناف.
الطلب قاب ً

تلغى املادة ( )109من القانون الأ�صلي وي�ستعا�ض عنها باملادة
التالية:
( .1للخ�صم قبل التعر�ض ملو�ضوع الدعوى �أن يطلب من املحكمة
�إ�صدار احلكم ب�أيٍّ من الدفوع التالية ب�شرط �أن يقدم اخل�صم
جميع ما يرغب ب�إثارته منها معاً يف طلب م�ستقل واحد خالل
املدد املن�صو�ص عليها يف املادتني ( )59و( )60من هذا القانون:
�أ -عدم االخت�صا�ص املكاين.
ب -وجود �شرط حتكيم
ج -مرور الزمن.
د -بطالن تبليغ �أوراق الدعوى.
 .2على املحكمة �أن تف�صل يف الطلبات امل�شار �إليها يف البنود (�أ)
و(ب) و(د) من الفقرة ال�سابقة ،ولها �أن تف�صل يف الطلب امل�شار
�إليه يف البند (ج) من تلك الفقرة �أو �أن تقرر �ضمَّه �إلى املو�ضوع.
�	.3إذا قررت املحكمة ر َّد �أيٍّ من الطلبات امل�شار �إليها يف الفقرتني
ال لال�ستئناف مع احلكم
ال�سابقتني ،فيكون قرارها بالرد قاب ً
ال�صادر يف مو�ضوع الدعوى).

تُعدَّل املادة ( )125من القانون الأ�صلي باعتبار ما ورد فيها فقرة
املادة :125
إ�سقاط الدعوى وفقاً لأحكام هذا القانون ال يُ�سقط احلق وال ( ،)1وب�إ�ضافة الفقرة (� )2إليها بالن�ص التايل:
� ُ
(� .2إذا �سقطت الدعوى ملدة تزيد على �سنتني ،تُعترب هذه الدعوى
االدعاء به وال يحول دون جتديد الدعوى.
ك�أنْ مل تكن وال تكون قاطعة ملدة مرور الزمن املانع من �سماع
الدعوى).
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املادة :159
 .1تكون املداولة يف الأحكام �سرية بني الق�ضاة جمتمعني وال
يجوز �أن ي�شرتك فيها غري الق�ضاة الذين �سمعوا املرافعة.
 .2يجمع الرئي�س الآراء مكتوبة ويبد�أ ب�أحدث الق�ضاة ،ثم
يبدي ر�أيه ،وت�صدر الأحكام ب�إجماع الآراء �أو ب�أكرثيتها،
وعلى القا�ضي املخالف �أن يبني �أ�سباب خمالفته يف ذيل
احلكم.
	.3تحُ فظ م�سوّدة احلكم امل�شتملة على �أ�سبابه ومنطوقه
مبلف الدعوى.وال تُعطى منها �صور للخ�صوم ،ولكن يجوز
االطالع عليها �إلى حني �إمتام ن�سخة احلكم الأ�صلية.

يلغى ن�ص الفقرة ( )3من املادة ( )159من هذا القانون وي�ستعا�ض
عنه بالن�ص التايل:
(ال يجوز النطق باحلكم �إال بعد �إعداد م�سوَّدة احلكم بكاملها
وامل�شتملة على �أ�سبابه ومنطوقه وحفظها يف ملف الدعوى،
وللخ�صوم االطالع عليها يف �أيّ وقت �إلى حني �إمتام وتوقيع الن�سخة
الأ�صلية من احلكم).

تُعدَّل املادة ( )166من القانون الأ�صلي باعتبار ما ورد فيها
املادة :166
بالإ�ضافة �إلى الر�سوم وامل�صاريف على اختالف �أنواعها ،حتكم فقرة ( ,)1و�إ�ضافة الفقرة (� )2إليها بالن�ص التايل:
املحكمة ب�أتعاب املحاماة على اخل�صم املحكوم عليه يف الدعوى� .2( .إذا تبني للمحكمة �أنّ اخل�صم اخلا�سر قد كان متعنتاً خالل
�إجراءات املحاكمة �أو جل�أ خاللها �إلى �أ�ساليب كيدية ،فيجوز لها �أن
حتكم عليه ب�ضعف احلد الأعلى لأتعاب املحاماة املقررة وفق �أحكام
الت�شريعات النافذة �أو بغرامة تعادل الر�سوم الق�ضائية املدفوعة �أو
بكليهما معاً).

تُعدَّل املادة ( )167من القانون الأ�صلي ب�إ�ضافة الفقرة (� )5إلى
املادة :167
�	.1إذا كان املدين قد تعهّد بت�أدية مبلغ من النقود يف وقت معني �آخرها بالن�ص التايل:
وامتنع عن �أدائها عند حلول الأجل ،يُحكم عليه بالفائدة (� .5إذا �سَ لّم املدَّعى عليه با�ستحقاق املدّعي لأيّ جزء من املبلغ
املدّعى به و�أودع هذا اجلزء يف �صندوق املحكمة ،فال تحُ ت�سب فوائد
دون �أن يكلَّف الدائن �إثبات ت�ضرره من عدم الدفع.
�	.2إذا كان يف العقد �شرط ب�ش�أن الفائدة يُحكم مبا ق�ضى به قانونية على ذلك اجلزء اعتباراً من تاريخ �إيداعه).
ال�شرط.و�إن مل يكن هناك �شرط ب�ش�أنها فتُح�سب من تاريخ
الإخطار العديل ،و�إال فمن تاريخ املطالبة بها يف الئحة
الدعوى �أو باالدعاء احلادث بعد تقدمي الالئحة املذكورة.
 .3ترتتب الفائدة على التعوي�ض والت�ضمينات التي حتكم بها
املحكمة لأحد اخل�صوم وتحُ �سب الفائدة من تاريخ �إقامة
الدعوى.
 .4مع مراعاة ما ورد يف �أيّ قانون خا�ص تحُ �سب الفائدة
القانونية بن�سبة � %9سنوياً ،وال يجوز االتفاق على جتاوز
هذه الن�سبة.
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تُعدَّل املادة ( )170من القانون الأ�صلي ب�إلغاء الفقرات ( )3و()4
املادة :170
ال يجوز الطعن يف الأحكام التي ت�صدر �أثناء �سري الدعوى ،وال و( )5و( )6و( )9الواردة فيها وب�إعادة ترقيم الفقرتني ( )7و()8
تنتهي بها اخل�صومة �إال بعد �صدور احلكم املنهي للخ�صومة الواردتني فيها لت�صبحا الفقرتني ( )3و( )4على التوايل.
كلها ،وي�ستثنى من ذلك القرارات ال�صادرة يف امل�سائل التالية:
.1الأمور امل�ستعجلة.
.2وقف الدعوى.
.3الدفع بعدم االخت�صا�ص املكاين.
.4الدفع بوجود �شرط حتكيم.
.5الدفع بالق�ضية املق�ضية.
.6الدفع مبرور الزمن.
.7طلبات التدخل والإدخال.
.8عدم قبول الدعوى املتقابلة.
.9الدفع ببطالن �أوراق تبليغ الدعوى.
تُعدَّل املادة ( )171من القانون الأ�صلي على النحو التايل:
املادة :171
على الرغم مما ورد يف �أيّ قانون �آخر ،تبد�أ مواعيد الطعون �أوالً -ب�إ�ضافة عبارة (والأحكام ال�صادرة وجاهياً اعتبارياً) بعد
عبارة (الأحكام الوجاهية) الواردة فيها.
يف الأحكام الوجاهية من اليوم التايل لتاريخ �صدورها ،ويف
الأحكام ال�صادرة وجاهياً اعتبارياً �أو مبثابة الوجاهي من اليوم ثانياً -ب�إلغاء عبارة (وجاهياً اعتبارياً �أو) الواردة يف نهايتها.
التايل لتاريخ تبليغها.
تُعدَّل املادة ( )173من القانون الأ�صلي ب�إلغاء عبارة (وتنتهي يف يوم
املادة :173
�إذا كان الفريق الراغب يف الطعن قد قدم ا�ستدعاء يطلب فيه �إبالغه القرار ال�صادر ب�ش�أن ا�ستدعائه) واال�ستعا�ضة عنها بعبارة
�إ�صدار قرار بت�أجيل دفع ر�سوم الطعن ،فاملدة التي تبتدئ من (وتنتهي يف يوم �صدور القرار ب�ش�أن ا�ستدعائه).
يوم تقدميه اال�ستدعاء وتنتهي يف يوم �إبالغه القرار ال�صادر
ب�ش�أن ا�ستدعائه ال تحُ ت�سب من املدة املعينة لتقدمي الطعن.
املادة :176
 .1تُ�ست�أنف الأحكام ال�صادرة من املحاكم البدائية وحماكم
ال�صلح �إلى حمكمة اال�ستئناف على �أن تراعى يف ذلك �أحكام
�أيّ قانون �آخر.
 .2يجوز ا�ستئناف القرارات ال�صادرة يف الأمور امل�ستعجلة �أياً
كانت املحكمة التي �أ�صدرتها وتف�صل حمكمة اال�ستئناف
املخت�صة يف الطعن املقدم �إليها بقرار ال يقبل الطعن
بطريق التمييز �إال ب�إذن من رئي�س حمكمة التمييز �أو من
يفو�ضه بذلك.
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يلغى ن�ص املادة ( )176من القانون الأ�صلي وي�ستعا�ض عنه مبا يلي:
(� .1أ -تُ�ست�أنف الأحكام ال�صادرة عن حماكم البداية �إلى حمكمة
اال�ستئناف.
ب -على الرغم مما ورد يف �أيّ قانون �آخر ،تُ�ست�أنف الأحكام
والقرارات ال�صادرة عن حماكم ال�صلح �إلى حمكمة البداية
ب�صفتها اال�ستئنافية.
 .2يجوز ا�ستئناف القرارات ال�صادرة يف الأمور امل�ستعجلة� ،أ ّياً
كانت املحكمة التي �أ�صدرتها ،وتف�صل فيها املحكمة املخت�صة
وفق �أحكام الفقرة ( )1من هذه املادة بقرار ال يقبل الطعن
بطريق التمييز �إال ب�إذن من رئي�س حمكمة التمييز �أو مَن
يفو�ضه بذلك).

الت�شريعات املقرتحة

الن�ص الأ�صلي
املادة :179
 .1للم�ست�أنَف عليه ولو بعد م�ضي مدة اال�ستئناف �أن يقدم
ا�ستئنافاً تبعياً خالل ع�شرة �أيام من اليوم التايل لتاريخ
تبلغه الئحة اال�ستئناف الأ�صلي.
 .2يتبع اال�ستئنافُ التبعيُّ اال�ستئنافَ الأ�صليَّ ويزول بزواله.

الن�ص املقرتح من قِ بل اللجنة امللكية
يُعدَّل القانون الأ�صلي ب�إلغاء املادة ( )179منه.

تُعدَّل الفقرة ( )1من املادة ( )180من القانون الأ�صلي باعتبار ما
املادة :180
 .1تقدَّم الئحة اال�ستئناف بعدد امل�ست�أنَف عليهم �إلى قلم ورد فيها البند (�أ) منها وب�إ�ضافة البند (ب) �إلى تلك الفقرة بالن�ص
املحكمة التي �أ�صدرت احلكم امل�ست�أنَف لرتفعه مع �أوراق التايل:
الدعوى بعد �إجراء التبليغات �إلى املحكمة امل�ست�أنَف �إليها( .ب -يف غري املواد امل�ستعجلة� ,إذا كان القرار امل�ست�أنَف مل ُي ْن ِه
 .2يجوز لفريقني �أو �أكرث يف الدعوى �أن ي�شرتكوا يف ا�ستئناف اخل�صومة �أمام حمكمة الدرجة الأولى ،فال تُرفع �أوراق الدعوى
مع الئحة اال�ستئناف ،وتتابع حمكم ُة الدرجة الأولى ال�سري فيها
واحد.
بح�سب الأ�صول).
 .3تبلغ الئحة اال�ستئناف �إلى امل�ست�أنَف عليه.
 .4يحق للم�ست�أنَف عليه �أن يقدم الئحة جوابية خالل ع�شرة
�أيام من اليوم التايل لتاريخ تبلغه الئحة اال�ستئناف ،ولك ٍّل
من امل�ست�أنِف وامل�ست�أنَف عليه �أن يرفق بالئحته مذكرة
تو�ضيحية لها.
 .5يجوز ملحكمة اال�ستئناف �أن حتكم بغرامة ال تزيد على
خم�سني ديناراً على من يهمل يف �إر�سال امللف يف املوعد
املحدد ،ويكون حكمها بهذا ال�ش�أن غري قابل للطعن.
املادة :182
 .1تنظر حمكمة اال�ستئناف تدقيقاً يف الطعون املقدمة �إليها
يف الأحكام ال�صادرة عن حماكم ال�صلح والأحكام ال�صادرة
وجاهياً عن حماكم البداية �إذا كانت قيمة الدعوى ال تزيد
على ثالثني �ألف دينار �إال �إذا قررت ر�ؤيتها مرافع ًة من
تلقاء ذاتها �أو بناء على طلب �أحد اخل�صوم.
 .2تنظر حمكمة اال�ستئناف مرافع ًة يف الطعون املقدمة �إليها
يف الأحكام ال�صادرة عن حماكم البداية وذلك يف الدعاوى
التي تزيد قيمتها على ثالثني �ألف دينار �إذا طلب �أحد
اخل�صوم ر�ؤيتها مرافعةً.
 .3مع مراعاة ما ورد يف املادة ( )59من هذا القانون تنظر
حمكمة اال�ستئناف مرافع ًة يف الطعون املقدمة �إليها يف
الأحكام ال�صادرة عن حماكم البداية وجاهياً اعتبارياً
�أو مبثابة الوجاهي يف الدعاوى التي مل ي�ستكمل فيها
امل�ست�أنِف دوره يف تقدمي بيناته ودفوعه لأ�سباب خارجة عن
�إرادته تقتنع املحكمة بتوافرها.

تُعدَّل املادة ( )182من القانون الأ�صلي على النحو الآتي:
�أوالً -ب�إلغاء عبارة (عن حماكم ال�صلح والأحكام ال�صادرة
وجاهياً) الواردة يف الفقرة ( )1منها ,واال�ستعا�ضة عنها
بعبارة (وجاهياً �أو وجاهياً اعتبارياً) .
ثانياً -ب�إلغاء ن�ص الفقرة ( )3منها واال�ستعا�ضة عنه بالن�ص
التايل:
( .3مع مراعاة �أحكام املادتني ( )57و( )59من قانون
الأ�صول املدنية ،تنظر حمكمة اال�ستئناف مرافع ًة يف
الطعون املقدَّمة �إليها يف الأحكام ال�صادرة مبثابة الوجاهي
عن حماكم البداية).
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 .4تنظر حمكمة اال�ستئناف مرافع ًة يف الدعاوى التي تُعاد
�إليها منقو�ض ًة من حمكمة التمييز.
املادة :185
	.1ال يحق لفرقاء اال�ستئناف �أن يقدموا بينات �إ�ضافية كان يف
�إمكانهم �إبرازها يف املحكمة امل�ست�أنف حكمها ولكن:
�أ�	.إذا كانت املحكمة امل�ست�أنف حكمها قد رف�ضت قبول بينة
كان من الواجب قبولها� ،أو
ب .ر�أت املحكمة امل�ست�أنف �إليها �أن من الالزم �إبراز م�ستند
�أو �إح�ضار �شاهد ل�سماع �شهادته لتتمكن من الف�صل يف
الدعوى �أو لأيّ دا ٍع جوهري �آخر.فيجوز لها �أن ت�سمح
ب�إبراز مثل هذا امل�ستند لتدقيقه �أو �إح�ضار ذلك ال�شاهد
ل�سماع �شهادته.
ج�	.إذا كان احلكم امل�ست�أنف مبثابة الوجاهي و�أثبت الفريق
املعني �أن غيابه �أمام حمكمة الدرجة الأولى كان لعذر
م�شروع ،فعلى حمكمة اال�ستئناف �أن ت�سمح له بتقدمي
البينات التي ترى �أنها ت�ؤثر يف الدعوى .ويتعني يف هذه
احلالة متكني امل�ست�أنف عليه لتقدمي البينة �إما لت�أييد
�أيّ بينة فردية يكون قد قدمها يف مرحلة املحاكمة
االبتدائية �أو �أيّ بينة �أخرى لتفنيد بينة امل�ست�أنف.
 .2يف جميع احلاالت التي ت�سمح فيها املحكمة امل�ست�أنف �إليها
بتقدمي بينات �إ�ضافية ،يرتتب عليها �أن ت�سجل يف ال�ضبط
ال�سببَ الذي دعاها لذلك.

يلغى ن�ص البند (ج) من الفقرة ( )1من املادة ( )185من القانون
الأ�صلي ،وي�ستعا�ض عنه بالن�ص التايل:
(ج� -إذا كان احلكم امل�ست�أنَف مبثابة الوجاهي و�أثبت الفريقُ املعنيُّ
�أن غيابه �أمام حمكمة الدرجة الأولى كان لعذ ٍر م�شروع ،ففي هذه
احلالة تطبق �أحكام املادة ( )59من هذا القانون بالن�سبة لالئحة
اجلوابية والئحة الرد ومرفقاتها على �أن يبد�أ احت�ساب امليعاد من
تاريخ �صدور القرار بقبول املعذرة امل�شروعة ،وقبل �شروع امل�ست�أنِف
يف تقدمي بيناته الدفاعية ت�سمح املحكمة امل�ست�أنَف �إليها للم�ست�أنَف
عليه با�ستكمال تقدمي �أيّ بينات كان قد �أرفقها بالئحة دعواه عند
�إقامتها).

يُعدَّل القانون الأ�صلي ب�إ�ضافة (املادة  188مكررة) �إليه بالن�ص
التايل:
(املادة  188مكررة:
�إذا كان حكم اال�ستئناف م�ؤيداً للحكم امل�ست�أنَف وفق �أحكام الفقرة
( )1من املادة ( )188من هذا القانون ففي هذه احلالة يراعى ما
يلي:
 .1بعد �صدور حكم اال�ستئناف ،يحق للم�ست�أنَف عليه تقدمي طلب
�إلى املحكمة التي �أ�صدرته لإلقاء احلجز االحتياطي على �أموال
امل�ست�أنِف بحدود املبلغ املحكوم به دومنا حاجة لتقدمي كفالة
ل�ضمان العطل وال�ضرر.
�	.2إذا كان احلكم امل�ست�أنَف �صادراً يف دعوى مت نظرها ب�صفة
اال�ستعجال وفق �أحكام املادة ( )60من هذا القانون ،فيجوز
ملحكمة اال�ستئناف بنا ًء على طلب امل�ست�أنَف عليه �أن تق�ضي عند
ت�أييدها للحكم امل�ست�أنَف بنفاذه املعجّ ل بكفالة �أو من دونها).
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املادة :191
 .1على الرغم مما ورد يف �أي قانون �آخر ،يُقبل الطعن �أمام
حمكمة التمييز يف الأحكام ال�صادرة عن حماكم اال�ستئناف
يف الدعاوى التي تزيد قيمتها على ع�شرة �آالف دينار وذلك
خالل ثالثني يوماً من اليوم التايل لتاريخ �صدورها �إذا
كانت وجاهية ومن اليوم التايل لتاريخ تبليغها �إذا كانت قد
�صدرت تدقيقاً �أو مبثابة الوجاهي �أو وجاهياً اعتبارياً.
�	.2أما الأحكام اال�ستئنافية الأخرى ،فال تقبل الطعن بالتمييز
�إال ب�إذنٍ من رئي�س حمكمة التمييز �أو مَن يفو�ضه.
 .3على طالب الإذن بالتمييز �أن يقدم الطلب خالل ع�شرة �أيام
من اليوم التايل لتاريخ �صدور احلكم �إذا كان وجاهياً و�إال
فمن اليوم التايل لتاريخ تبليغه.
 .4على طالب الإذن بالتمييز �أن يبني يف طلبه بالتف�صيل
النقط َة القانونية امل�ستحدثة �أو التي على جانب من التعقيد
القانوين وذلك حتت طائلة رد الطلب �شكالً.
�	.5إذا �صدر القرار بالإذن وجب على مقدم الطلب �أن يقدم
الئحة الطعن خالل ع�شرة �أيام من اليوم التايل لتاريخ
تبليغه قرار الإذن ،ويبقى الإذن قائماً حتى �صدور احلكم
النهائي يف الدعوى.

تُعدَّل املادة ( )191من القانون الأ�صلي على النحو التايل:
�أوالً -ب�إلغاء عبارة (�أو وجاهياً اعتبارياً) الواردة يف �آخر الفقرة
( )1منها و�إ�ضافة عبارة (�أو وجاهية اعتبارية) بعد عبارة
(�إذا كانت وجاهية) الواردة يف تلك الفقرة.
ثانياً -ب�إ�ضافة عبارة (�أو وجاهياً اعتبارياً) بعد عبارة (�إذا كان
وجاهياً) الواردة يف الفقرة ( )3منها.
ثالثاً -ب�إ�ضافة عبارة (�أو خالل ثالثني يوماً من اليوم التايل
لتاريخ �صدور قرار الإذن �أيّهما �أ�سبق) بعد عبارة (لتاريخ
تبليغه قرار الإذن) الواردة فيها.

يلغى ن�ص املادة ( )192من القانون الأ�صلي وي�ستعا�ض عنه بالن�ص
املادة :192
تقدَّم الئحة التمييز �إلى حمكمة اال�ستئناف التي �أ�صدرت التايل:
احلكم لرتفعه مع �أوراق الدعوى �إلى حمكمة التمييز بعد ( .1يقدم الطاعن الئحة التمييز �إلى حمكمة اال�ستئناف التي
�أ�صدرت احلكم ،وعلى �أن يرفِق بها �صورة م�صدّقة عن قرار
�إجراء التبليغات.
حمكمة اال�ستئناف و�صوراً عن �أوراق الدعوى وبيناتها التي
يرغب يف الإ�شارة �إليها �سواء من بيناته �أو بينات خ�صمه،
وملحكمة التمييز طلب ملف الدعوى بكامل حمتوياته �أو �أيّ
جزء منه.
 .2يف جميع الأحوال� ،إذا كان القرار املميز مل ُي ْن ِه اخل�صومة
�أمام املحكمة امل�ست�أنَف �إليها ،فال ترفَع �أوراق الدعوى مع
الئحة التمييز وتتابِع تلك املحكم ُة ال�سري يف الدعوى بح�سب
الأ�صول).
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املادة :193
تقدَّم الئحة التمييز مطبوعة وتت�ضمن التفا�صيل التالية:
 .1ا�سم املميز ووكيله وعنوانه للتبليغ.
 .2ا�سم املميز �ضده ووكيله وعنوانه للتبليغ.
 .3ا�سم املحكمة التي �أ�صدرت احلكم املميز وتاريخه ورقم
الدعوى التي �صدر فيها.
 .4تاريخ تبليغ احلكم املميَّز �إلى املميِّز (بك�سر الياء) �إذا مل يكن
احلكم وجاهياً.
�	.5أ�سباب الطعن بالتمييز وا�ضحة خالية من اجلدل ،ويف بنود
م�ستقلة مرقّمة ،وعلى املميز �أن يبني طلباته وله �أن يرفق
بالئحة التمييز مذكرة تو�ضيحية حول �أ�سباب الطعن.

تُعدَّل الفقرة ( )4من املادة ( )193من القانون الأ�صلي ب�إ�ضافة
عبارة (�أو وجاهياً اعتبارياً) �إلى �آخرها.

تُعدَّل املادة ( )195من القانون الأ�صلي على النحو التايل:
املادة :195
 .1يبلَّغ املميَّز �ضده ن�سخة من الئحة التمييز مرفقة ب�صورة �أو ًال  -ب�إلغاء عبارة (مرفقة ب�صورة احلكم املميز) الواردة يف �آخر
الفقرة ( )1منها ,واال�ستعا�ضة عنها بعبارة (مبرفقاتها
احلكم املميز.
كاملة).
 .2للمميَّز �ضده �أن يقدم الئحة جوابية خالل ع�شرة �أيام من
اليوم التايل لتاريخ تبليغه الئحة التمييز وله �أن يرفق بها ثانياً -ب�إ�ضافة عبارة (و�صوراً عن الأوراق والبينات التي يرغب يف
الإ�شارة �إليها �سواء من بيناته �أو بينات خ�صمه) �إلى �آخر
مذكرة تو�ضيحية مطبوعة.
الفقرة ( )2منها.
ثالثاً -ب�إ�ضافة الفقرة (� )3إليها بالن�ص التايل:
( .3تبلغ الالئحة اجلوابية مبرفقاتها كاملة �إلى املميز قبل
نظر حمكمة التمييز بهذا الطعن).
تُعدَّل املادة ( )199من القانون الأ�صلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة
املادة :199
�إذا كان احلكم املميَّز قد نُق�ض ملخالفته قواعد االخت�صا�ص ( )1منها وب�إ�ضافة الفقرتني ( )2و(� )3إليها بالن�ص التايل:
تقت�صر املحكمة على الف�صل يف م�س�ألة االخت�صا�ص ،وعند (�	.2إذا نق�ضت حمكمة التمييز احلك َم ل�سبب غري �شكلي �أو غري
متعلّق بالنظام العام ،فيتعني الف�صل يف جميع �أ�سباب الطعن
االقت�ضاء تعني املحكمة املخت�صة التي يجب التداعي بها.
املو�ضوعية املعرو�ضة �أمامها.
�	.3إذا وجدت حمكمة التمييز �أن هناك خط�أ يف الإجراءات �أو نق�صاً
يف ال�شكل �أو املو�ضوع مما ميكن تداركه ،حتكم بالدعوى ،وبغري
ذلك يتعني عليها �إعادتها �إلى حمكمة اال�ستئناف).
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يُعدَّل مطلع املادة ( )202من القانون الأ�صلي ب�إ�ضافة عبارة (وال
املادة :202
ال للتمييز �إال ب�إذن) وذلك بعد
يف اليوم املعني تتلو املحكمة قرار التمييز املت�ضمن نق�ض احلكم يكون قرارها يف هذه احلالة قاب ً
وت�سمع �أقوال الفرقاء ب�ش�أن قبول النق�ض �أو عدم قبوله ثم عبارة (ت�سري يف الدعوى بدءاً من النقطة املنقو�ضة وتف�صل فيها)
تقرر قبول النق�ض �أو الإ�صرار على احلكم ال�سابق ف�إذا قررت الواردة فيها.
القبول ت�سري يف الدعوى بدءاً من النقطة املنقو�ضة وتف�صل
فيها ،و�إذا قررت الإ�صرار على حكمها ال�سابق للعلل والأ�سباب
التي ا�ستندت �إليها يف احلكم املنقو�ض وا�ستدعى �أحد الطرفني
متييز قرار الإ�صرار ،يجوز ملحكمة التمييز �أن:
 .1تدقق فيه مرة ثانية وت�صدر قرارها �إما بت�أييد احلكم �أو
نق�ضه ،ف�إذا قررت نق�ضه للأ�سباب التي �أوجبت النق�ض
الأول تعيد الدعوى �إلى املحكمة التي �أ�صدرت احلكم فيها
وعندئذ يرتتب عليها �أن متتثل لهذا القرار� ,أو
 .2تتولى ر�ؤية الدعوى مرافع ًة وتف�صل فيها .واحلكم الذي
ي�صدر بهذه ال�صورة ال يقبل �أي اعرتا�ض �أو مراجعة �أخرى.

يُعدَّل القانون الأ�صلي ب�إ�ضافة (املادة  222مكررة) �إليه قبل املادة
( )223وذلك بالن�ص التايل:
(املادة  222مكررة:
�إذا فُقدت �أيٌّ من �أوراق الدعوى �أو امل�ستندات املقدمة فيها لأيّ �سبب
كان ،ففي هذه احلالة يراعى ما يلي:
�	.1إذا وُجد عنها ن�سخة م�صدَّقة عنها ب�صورة ر�سمية ،فتُعترب هذه
ال�صورة مبثابة الأ�صل.
�	.2إذا مل يوجد �أيّ ن�سخة م�صدَّقة عنها ب�صورة ر�سمية ،فتُعترب
الن�سخة الورقية املطابقة للن�سخة الإلكرتونية املحفوظة يف
قاعدة البيانات املعتمَدة لدى وزارة العدل وامل�ؤ�شر عليها لهذه
الغاية من قِبل رئي�س ديوان املحكمة مبثابة الأ�صل ما مل يثبت
عدم �صحة �أيٍّ من هاتني الن�سختني).
املادة (:)...
ت�ستمر حماكم البداية وحماكم اال�ستئناف بالنظر يف جميع
الدعاوى والطعون املقامة لديها قبل تاريخ نفاذ هذا القانون
املعدّل.
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م�شروع قانون حماكم ال�صلح رقم ( ) ل�سنة 2017
املادة :1
ُي�س ّمى هذا القانون (قانون حماكم ال�صلح ل�سنة  )2017و ُيعمل به بعد مرور مائة وثمانني يوماً من تاريخ ن�شره يف
اجلريدة الر�سمية.
اخت�صا�صات حماكم ال�صلح
املادة :2
تخت�ص حمكمة ال�صلح بالنظر يف الدعاوى والطلبات التالية:
 .1دعاوى احلقوق املتعلقة بدَين �أو مال منقول �أو غري منقول ب�شرط � اّأل تتجاوز قيمة امل ّدعَى به ع�شرة �آالف دينار.
 .2الدعاوى املتقابلة مهما بلغ مقدارها.
 .3دعاوى العطل وال�ضرر ب�شرط � اّأل يتجاوز قيمة املدعى به ع�شرة �آالف دينار.
 .4دعوى العطل وال�ضرر املتقابلة التي تن�ش�أ عن الدعوى الأ�صلية الداخلة يف اخت�صا�ص قا�ضي ال�صلح مهما بلغ مقدار
املدَّعى به يف الدعوى املتقابلة.
 .5دعاوى حق امل�سيل وحق املرور وحق ال�شرب الذي ُمنع �أ�صحابه من ا�ستخدامه.
 .6دعاوى �إعادة اليد على العقار الذي ُنزع ب�أيّ وج ٍه من وا�ضع اليد عليه مهما كانت قيمة ذلك العقار ب�شرط عدم
الت�صدي للحكم بالعقار نف�سه.
 .7دعاوى املطالبة بالأجور املرتتبة على امل�أجور مهما بلغت قيمتها.
 .8دعاوى ف�سخ عقد �إيجار العقار ودعاوى �إخالء امل�أجور ب�صرف النظر عن قيمة بدل الإيجار ال�سنوي.
 .9دعاوى تق�سيم الأموال غري املنقولة امل�شرتكة مهما بلغت قيمتها و ُي�شرتط يف ذلك � اّأل ي�صدر القرار بتق�سيم غري
منقول يقع يف منطقة تنظيم املدن �إال �إذا �أثبت طالب التق�سيم بخريطة م�صدّقة بح�سب الأ�صول من جلنة تنظيم
املدن املحلية �-إذا كان يف تلك املنطقة جلنة تنظيم� -أن ذلك التق�سيم يتفق مع �أحكام �أيّ م�شروع من م�شاريع تنظيم
املدن �صادر مبقت�ضى �أحكام قانون تنظيم املدن وب�شرط �أن تتولى دائرة التنفيذ بيع غري املنقول الذي يق َّرر بيعه لعدم
قابليته للق�سمة وفق �أحكام القانون املذكور.
 .10دعاوى تق�سيم الأموال املنقولة مهما بلغت قيمتها �إن كانت قابلة للق�سمة واحلكم ببيعها مبعرفة دائرة التنفيذ �إذا
مل تكن قابلة للق�سمة ،ويرتتب على دائرة التنفيذ عند توليها البيع �أن تراعي ما �أمكن الأحكام املخت�صة مبعاملة بيع
غري املنقول امل�شرتك املن�صو�ص عليها يف قانون تق�سيم الأموال غري املنقولة امل�شرتكة.
 .11الطلبات امل�ستعجلة املقدمة يف الدعاوى الداخلة �ضمن اخت�صا�ص حمكمة ال�صلح.
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املادة :3
ُ
تخت�ص حمكمة ال�صلح بالنظر يف جميع املخالفات واجلنح التي مل يعينّ
القانون حماكم �أخرى للنظر فيها.
الإجراءات احلقوقية
املادة :4
 .1بعد �أن ي�ستوفى الر�سم يق ّيد القلم الئحة الدعوى يف اليوم نف�سه يف �سجل الدعاوى برقم مت�سل�سل وفقاً لأ�سبقية
تقدميها ،و ُتختم الالئحة وما �أُرفق بها من �أوراق بخامت املحكمة ،كما ُيذكر �أمام الرقم تاريخ القيد ببيان اليوم
وال�شهر وال�سنة ،وي� َّؤ�شر بكل ذلك على �صور الالئحة.
 .2على املدعي �أن يقدم �إلى قلم املحكمة الئحة دعواه من �أ�صل و�صور بعدد املدَّعى عليهم ومرفقاً بها ما يلي:
�أ -بيناته اخلطية امل�ؤيدة لدعواه املوجودة حتت يده �ضمن حافظة ،وتكون �أ�صو ًال �أو �صوراً م�صدقاً عليها من
املدعي �أو وكيله مبطابقتها للأ�صل ،ومع حق امل َّدعَى عليه بطلب تقدمي �أ�صلها يف �أيّ وقت.
ب -قائمة ببيناته اخلطية املوجودة حتت يد الغري �أو يد خ�صمه.
ج -قائمة ب�أ�سماء �شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب يف �إثباتها بالبينة ال�شخ�صية لكل �شاهد على
حدة.
� .3أ -مع مراعاة �أحكام البند (ب) من هذه الفقرة ،ي�سقط حق املدعي يف تقدمي �أيّ بينة �أخرى لإثبات دعواه �إذا مل
يقدمها وفق �أحكام الفقرة ال�سابقة.
ب� -إذا كانت قيمة الدعوى تقل عن �ألف دينار ،يجوز للمحكمة ال�سماح للمدعي ملرة واحدة فقط بتقدمي بينة
�أخرى لإثبات دعواه قبل �شروع املدعى عليه يف تقدمي بيناته الدفاعية.
 .4يب َّلغ املدَّعى عليه موعد اجلل�سة و�صورة عن الئحة الدعوى ومرفقاتها امل�شار �إليها يف الفقرة ( )2من هذه املادة.
املادة :5
 .1على املدعى عليه �أن يقدم �إلى قلم املحكمة خالل خم�سة ع�شر يوماً من اليوم التايل لتاريخ تب ّلغه الئحة الدعوى
كاف من ال�صور لتبليغ املدعني مرفقاً بكل ن�سخة
وكامل مرفقاتها جواباً كتابياً على هذه الالئحة من �أ�صل وعدد ٍ
منها ما يلي:
�أ -بيناته اخلطية امل�ؤيدة جلوابه املوجودة حتت يده �ضمن حافظة ،وتكون �أ�صو ًال �أو �صوراً م�صدقاً عليها من املدَّعى
عليه �أو وكيله مبطابقتها للأ�صل ،وللمدعي احلق بطلب تقدمي �أ�صلها يف �أيّ وقت.
ب -قائمة ببيناته اخلطية املوجودة حتت يد الغري �أو يد خ�صمه.
ج -قائمة ب�أ�سماء �شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب يف �إثباتها بالبينة ال�شخ�صية لكل �شاهد على حدة.
 .2تزداد املدة املن�صو�ص عليها يف الفقرة ( )1من هذه املادة لت�صبح ثالثني يوماً يف �أي من احلالتني التاليتني:
�أ�	-إذا كان املدَّعى عليه وكيل �إدارة ق�ضايا الدولة �أو كان �إحدى امل�ؤ�س�سات الر�سمية �أو العامة.
ب�	-إذا كان امل َّدعَى عليه مقيماً خارج اململكة.
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 .3لقا�ضي ال�صلح �أن ميدد ،وملرة واحدة ،املدة امل�شار �إليها يف الفقرة ( )1من هذه املادة �سبعة �أيام� ،أو املدة امل�شار �إليها يف
الفقرة ( )2من هذه املادة خم�سة ع�شر يوماً ،وذلك بناء على طلب املدَّعى عليه املقدّم قبل انق�ضاء املدة املبينة يف ٍّ
كل
من تلك الفقرتني �إذا �أبدى �أ�سباباً مربرة وقنعت املحكمة بذلك.
� .4أ -مع مراعاة �أحكام البند (ب) من هذه الفقرة� ،إذا مل يقم املدَّعى عليه بتقدمي جواب كتابي على الئحة الدعوى خالل
املدد املبينة يف الفقرات ال�سابقة من هذه املادة ،ي�سقط حقه يف تقدمي جواب على الئحة الدعوى ،ومع عدم الإخالل
بحقه يف توجيه اليمني احلا�سمة ال ّ
يحق له تقدمي �أيّ بينة يف الدعوى ،ويقت�صر حقه على تقدمي مذكرة بدفوعه
واعرتا�ضاته على بينات املدعي ومناق�شتها وتقدمي مرافعة ختامية.
ب -يف الدعاوى التي قيمتها �أقل من �ألف دينار ،يجوز للمحكمة �أن ت�سمح للمدعى عليه بتقدمي جوابه على الئحة
الدعوى يف �أول جل�سة تلي �أول جل�سة حماكمة ،كما يجوز للمحكمة �أن ت�سمح للمدعى عليه بتقدمي بيناته الدفاعية
يف �أول جل�سة تلي اجلل�سة التي يختم فيها املدعي تقدمي بيناته الثبوتية.
� .5أ -مع مراعاة البند (ب) من هذه الفقرة للمدعي خالل مدة �سبعة �أيام تبد�أ من اليوم التايل لتاريخ تب ّلغه الالئحة
اجلوابية ومرفقاتها �أن يقدم رداً عليها مع مذكرة بدفوعه واعرتا�ضاته على بينات املدَّعى عليه ،كما يحق له �أن يرفق
بر ّده البينات الالزمة لتمكينه من دح�ض بينات خ�صمه ،وللمدَّعى عليه احلق بتقدمي مذكرة بدفوعه واعرتا�ضاته
على البينة الداح�ضة خالل �سبعة �أيام من تاريخ تبليغه بها.
ب� -إذا كانت قيمة الدعوى �أقل من �ألف دينار ،فيجوز للمحكمة �أن ت�سمح للمدعي بتقدمي بينات داح�ضة الزمة للرد على
البينات الدفاعية للمدَّعى عليه ،وذلك يف �أول جل�سة حماكمة بعد ا�ستكمال املدَّعى عليه لتقدمي بيناته الدفاعية.
�	.6إذا طلب �أحد اخل�صوم �ضمن قائمة بيناته م�ستنداتٍ حتت يد الغري فيحق للخ�صم الآخر ،بعد ورود هذه امل�ستندات
ّ
واطالعه عليها� ،أن يبدي دفوعه واعرتا�ضاته عليها ،و�أن يقدم البينات الالزمة للرد عليها وذلك خالل مدة ال تتجاوز
�سبعة �أيام من اليوم التايل لتاريخ تب ّلغه هذه امل�ستندات.
 .7بعد ا�ستكمال تقدمي اللوائح والبينات وفق الأحكام املقررة يف هذه املادة ،لقا�ضي ال�صلح �أن يقرر �إجراء اخلربة التي
طلبها املدعي �ضمن قائمة بيناته يف ق�ضايا الت�أمني و�أيّ ق�ضية �أخرى يرى �أن �إجراء اخلربة فيها قبل ا�ستكمال تقدمي
البينات الأخرى قد ي�ساعد على و�صول الأطراف �إلى ت�سوية و ّدية فيها.
املادة :6
م�ستعجلة وفق القواعد املقررة يف املادة ()60
بن�ص القانون �أو التي يقرر قا�ضي ال�صلح اعتبارها
يف الدعاوى
َ
َ
امل�ستعجلة ّ
امل�ستعجلة
من قانون �أ�صول املحاكمات املدنية ،تطبق �أحكام املادتني ( )4و( )5من هذا القانون على لوائح الدعاوى
َ
واللوائح اجلوابية ولوائح الرد املقدمة فيها ،وما يلزم �إرفاقه بها من بينات وطلبات ،على �أن يتم تق�صري مدَّتي تقدمي
الالئحة اجلوابية امل�شار �إليها يف ٍّ
كل من الفقرتني ( )1و( )2من املادة ( )5لت�صبحا �سبعة �أيام ،وخم�سة ع�شر يوماً على
التوايل .من دون �أن تكون �أيٌّ منهما قابلة للتمديد ،وتبقى املدد الواردة يف الفقرتني ( )5و( )6من تلك املادة دون تق�صري.
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املادة :7
ال يجوز للمتداعني �أن يح�ضروا �أمام حمكمة ال�صلح التي تنظر الدعوى احلقوقية �إال بو�ساطة حمامني ميثلونهم
مبوجب �سند توكيل وذلك يف الدعاوى التي قيمتها �ألف دينار ف�أكرث والدعاوى املقدَّرة قيمتها لغايات الر�سوم.
املادة :8
ُ .1ت�ست�أنف �إلى حمكمة البداية ب�صفتها اال�ستئنافية:
�أ -الأحكام ال�صادرة وجاهياً �أو وجاهياً اعتبارياً يف الق�ضايا احلقوقية خالل ع�شرة �أيام من اليوم التايل لتاريخ
�صدورها.
امل�ستعجلة خالل ع�شرة �أيام من اليوم التايل لتاريخ تبليغها.
ب -القرارات ال�صادرة عن قا�ضي الأمور
َ
 .2تف�صل حمكمة البداية ب�صفتها اال�ستئنافية بالطعون املقدمة �إليها تدقيقاً ما مل تقرر نظرها مرافع ًة من تلقاء
نف�سها �أو بناء على طلب �أحد اخل�صوم.
 .3تحُ فظ �أوراق الدعوى يف قلم حمكمة ال�صلح� ،إال �إذا ا�ست�أنف �أح ُد الطرفني احلك َم املنهي للخ�صومة ،فرت�سلها املحكمة
�إلى قلم املحكمة امل�ست�أ َنف لديها بعد �أن تبلغ �صورة عن الئحة اال�ستئناف �إلى الفريق الثاين ،وله �أن يقدم الئحة
بدفاعه خالل ع�شرة �أيام من اليوم التايل لتاريخ تبليغه الئحة اال�ستئناف.
املادة :9
ال لال�ستئناف� ،إال �أنه يكون قاب ً
 .1ال يكون احلكم ال�صادر مبثابة الوجاهي قاب ً
ال لالعرتا�ض خالل مدة ع�شرة �أيام من
اليوم التايل لتاريخ تبليغه.
� .2أ -يف الدعاوى التي قيمتها �ألف دينار ف�أكرث ،يجب على املعرتِ�ض (املدَّعى عليه) �أن يجيب يف الئحة اعرتا�ضه على
بنود الئحة الدعوى ،و�أن يرفق بها ما يثبت املعذرة امل�شروعة لغيابه ،بالإ�ضافة �إلى طلباته وبيناته الدفاعية ،وفق ما
تقت�ضيه الفقرة ( )1من املادة ( )5من هذا القانون.
ب -يف الدعاوى التي قيمتها �أقل من �ألف دينار ،يقدم املعرت�ض (املدَّعى عليه) الئحة باعرتا�ضه ،و�إذا ح�ضر اجلل�س َة
املحددة ل�سماع االعرتا�ض تقرر املحكمة قبول االعرتا�ض �شك ً
ال ،ويف هذه احلالة يتعني على املعرت�ض �أن يقدم
جوابه وطلباته وبيناته الدفاعية خالل ع�شرة �أيام من اليوم التايل لتاريخ قبول االعرتا�ض �شك ً
ال حتت طائلة عدم
قبول تلك البينات.
� .3إذا مل يقدَّم االعرتا�ض خالل املدة املحددة يف الفقرة ( )1من هذه املادة �أو مل يح�ضر املعرت�ض �أو وكيله يف اجلل�سة
املعينة ل�سماع االعرتا�ض دون معذرة م�شروعة �أو ح�ضر ومل يثبت املعذرة امل�شروعة لغيابه وفق ما يقت�ضيه البند (�أ)
من الفقرة ال�سابقة فتقرر املحكمة رد االعرتا�ض �شك ً
ال.
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� .4إذا ح�ضر املعرت�ض �أو وكيله اجلل�سة املحددة لنظر االعرتا�ض ،وقبلت املحكمة االعرتا�ض �شك ً
ال ،يراعى ما يلي:
�أ -ت�سمح املحكمة للمدعي با�ستكمال تقدمي �أيّ بينات �أرفقها بالئحة دعواه عند �إقامتها ،كما ت�سمح له بتقدمي الئحة
الرد و�أيّ بينة داح�ضة وفقاً ملا من�صو�ص عليه يف الفقرة ( )5من املادة ( )5من هذا القانون ،ويبد�أ احت�ساب امليعاد
املقرر يف تلك الفقرة اعتباراً من تاريخ �صدور القرار بقبول املعذرة امل�شروعة.
ب -بعد ا�ستكمال البينات تنظر املحكمة يف �أ�سباب االعرتا�ض و ُت�صدر قرارها بر ّد االعرتا�ض �أو ف�سخ احلكم ورد
الدعوى �أو تعديل احلكم املع َ
رت�ض عليه.
 .5يكون احلكم ال�صادر بنتيجة االعرتا�ض قاب ً
ال لال�ستئناف خالل ع�شرة �أيام من اليوم التايل لتاريخ �صدوره ،و�إذا كان
ال ،ف ُيعترب ا�ستئنافه �شام ً
احلكم قد ق�ضى بر ّد االعرتا�ض �شك ً
ال للحكم املع َ
رت�ض عليه.
املادة :10
�	.1إذا قررت حمكمة البداية ب�صفتها اال�ستئنافية قبو َل اال�ستئناف �شك ً
ال فتتولى الف�صل فيه مو�ضوعاً.
�.2أ�	-إذا كان احلكم املطعون فيه قد ق�ضى برد الدعوى لعدم االخت�صا�ص �أو لكون الق�ضية مق�ضية �أو ملرور الزمن �أو لعدم
اخل�صومة �أو لأيّ �سببٍ �شكلي �أخر وقررت حمكمة البداية ب�صفتها اال�ستئنافية ف�سخ احلكم فيجب �إعادة الدعوى
�إلى حمكمة ال�صلح للنظر يف املو�ضوع.
ب -بخالف احلاالت الواردة يف البند (�أ) من هذه الفقرة فال يجوز ملحكمة البداية ب�صفتها اال�ستئنافية �إعادة الدعوى
�إلى حمكمة ال�صلح.
الإجراءات اجلزائية
املادة :11
 .1يبا�شر قا�ضي ال�صلح النظر يف الدعاوى اجلزائية الداخلة يف اخت�صا�صه بناء على:
�أ�	-شكوى املت�ضرر �أو املجني عليه يف اجلرائم التي تتوقف املالحقة فيها على ال�شكوى.
ب -االدعاء باحلق ال�شخ�صي املقرتن بال�شكوى يف اجلرائم التي تتوقف فيها املالحقة على اتخاذ �صفة املدعي باحلق
ال�شخ�صي.
ج -ال�شكوى �أو االدعاء باحلق ال�شخ�صي �أو تقرير من م�أموري ال�ضابطة العدلية يف حاالت اجلرائم التي ال تزيد
العقوبة املقررة لها على احلب�س مدة �سنتني ب�صرف النظر عما �إذا كانت تلك العقوبة مقرتنة بغرامة �أم ال.
د -الإحالة من قِبل املدعي العام �أو بناء على قرار ظن �صادر عنه وفق ما هو من�صو�ص عليه يف املادة ( )51من قانون
�أ�صول املحاكمات اجلزائية.
تر�سل مذكرة تبليغ �إلى امل�شتكى عليه يبني فيها لزوم ح�ضوره يف اليوم املعني للمحاكمة ويجري
 .2فور قيد الدعوىَ ،
التبليغ وفقاً للأ�صول املتبعة يف قانون �أ�صول املحاكمات املدنية.
� .3إذا مل يح�ضر امل�شتكى عليه املتب َّلغ �أو وكي ُله موع َد املحاكمة للمحكمة �أن حتاكمه غيابياً ،و�إذا ح�ضر �إحدى اجلل�سات
وتخ ّلف بعد ذلك جترى املحاكمة بحقه مبثابة الوجاهي.
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�	.4إذا كانت عقوبة الفعل هي الغرامة فقط ،ودفع امل�شتكى عليه حدها الأدنى لدى اجلهة الر�سمية املخت�صة فال يتم
مالحقته ب�ش�أن ذلك الفعل ،و�إذا دفع حدها الأدنى بعد �إحالة ال�شكوى �إلى املحكمة وقبل �إ�صدار قا�ضي ال�صلح حكمه
يف الدعوى فتوقف املالحقة.
املادة :12
 .1لقا�ضي ال�صلح يف حدود اخت�صا�صه ،ويف الأحوال التي يجوز فيها التوقيف ،ما للمدعي العام من �صالحي ٍة يف التوقيف
والتمديد والتخلية وفر�ض �أيّ تدبري �أو بدائل �أخرى ورفعها وفقاً ملا هو من�صو�ص عليه يف قانون �أ�صول املحاكمات
اجلزائية.
� .2إذا قرر قا�ضي ال�صلح� ،أو املحكمة امل�ست�أ َنف �إليها عند وقوع الطعن ،املوافقة على تخلية �سبيل امل�شتكى عليه بالكفالة
التي ُيحدَّد مقدارها بقرار التخلية ،يكتفى بالت�صديق على مالءة الكفيل من هيئة اختيارية.
املادة :13
ُ .1يفهِم قا�ضي ال�صلح املحكو َم عليه � ّأن له �أن ي�ست�أنف احلكم ،ف�إذا �أظهر املحكوم عليه عزمه على اال�ستئناف خطياً ومل
يكن موقوفاً ،على قا�ضي ال�صلح عو�ضاً عن حب�سه �أو �إلزامه بدفع الغرامة �أن يطلق �سراحه بالكفالة ريثما يقرر
احلكم يف اال�ستئناف.
تر�سل �أوراقها بال ت�أخري �إلى املدعي العام الذي له ال�صالحية يف ا�ستئناف احلكم خالل
� .2إذا مل ُت�ست�أ َنف الدعوى َ
ثالثني يوماً اعتباراً من اليوم التايل لتاريخ �صدوره ،وللنائب العام �أن ي�ست�أنف احلكم خالل �ستني يوماً من اليوم
التايل لتاريخ �صدوره.
املادة :14
 .1اال�ستئناف من حق النيابة العامة واملدعي ال�شخ�صي واملحكوم عليه وامل�س�ؤول باملال.
ُ .2ت�ست�أنف الأحكام ال�صادرة عن حماكم ال�صلح يف الق�ضايا اجلزائية �إلى حمكمة البداية ب�صفتها اال�ستئنافية خالل
مدة ع�شرة �أيام من اليوم التايل ل�صدور احلكم �إذا كان وجاهياً.
 .3تف�صل حمكمة البداية ب�صفتها اال�ستئنافية بالطعون املقدمة �إليها تدقيقاً ما مل تقرر من تلقاء نف�سها �أو بنا ًء على
طلب �أحد الأطراف نظرها مرافع ًة.
 .4تحُ فظ �أوراق الدعوى يف قلم حمكمة ال�صلح �إال �إذا ا�ست�أنف �أحد الأطراف احلكم املنهي للخ�صومة فرت�سلها املحكمة
�إلى قلم املحكمة امل�ست�أنف �إليها بعد �أن تبلغ �صورة عن الئحة اال�ستئناف �إلى الفريق الثاين ،وله �أن يقدم الئحة
بدفاعه خالل ع�شرة �أيام من اليوم التايل لتاريخ تبليغه الئحة اال�ستئناف.
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املادة :15
	.1ال يكون احلكم ال�صادر غيابياً �أو مبثابة الوجاهي قاب ً
ال لال�ستئناف� ،إال �أنه يجوز االعرتا�ض عليه خالل مدة ع�شرة
�أيام من اليوم التايل للتبليغ.
�	.2إذا مل يح�ضر املعرت�ض �أو وكيله يف الوقت املعني ل�سماع االعرتا�ض تقرر املحكمة رد االعرتا�ض �شك ً
ال.
�	.3إذا ح�ضر املعرت�ض على احلكم الغيابي عند النظر يف دعوى االعرتا�ض ،تقرر املحكمة ال�سري يف الدعوى وقبول
االعرتا�ض �شك ً
ال �إذا ظهر لها �أنه قدم �ضمن املدة القانونية ،ويجب على املعرت�ض ،وخالل مدة ع�شرة �أيام من
تاريخ قبول االعرتا�ض �شك ً
ال ،تقدمي قائمة تت�ضمن البينات ال�شخ�صية واخلطية ،ومفردات البينات اخلطية التي
حتت يده ،وقائمة ببيناته املوجودة حتت يد الغري ،حتت طائلة عدم قبول تلك البينات ،ثم تنظر املحكمة يف �أ�سباب
االعرتا�ض ،و ُت�صدر قرارها بر ّد االعرتا�ض �أو قبوله وف�سخ احلكم الغيابي و�إبطاله �أو تعديله.
� .4أ� -إذا ح�ضر املعرت�ض على احلكم ال�صادر مبثابة الوجاهي عند النظر يف دعوى االعرتا�ض ،تقرر املحكمة ال�سري يف
الدعوى وقبول االعرتا�ض �شك ً
ال �إذا ظهر لها �أنه ُقدّم �ضمن املدة القانونية وقدّم املعرت�ض ما يثبت املعذرة امل�شروعة
لغيابه.
ب -يجب على املعرت�ض ،الذي مل ي�سبق له تقدمي بيناته الدفاعية� ،أن يقدم خالل مدة ع�شرة �أيام من تاريخ قبول
االعرتا�ض �شك ً
ال ،قائمة تت�ضمن البينات ال�شخ�صية واخلطية ،ومفردات البينات اخلطية التي حتت يده ،وقائمة
ببيناته املوجودة حتت يد الغري ،حتت طائلة عدم قبول تلك البينات.
ج� -إذا كان املعرت�ض قد �سبق �أن قدم بيناته �إال �أنه مل ي�ستكمل �إجراءات تقدميها قبل �صدور احلكم املعرت�ض عليه
فت�سمح له املحكمة با�ستكمالها.
دُ -ت�صدر املحكمة قرارها يف �أ�سباب االعرتا�ض �إما بر ّده �أو قبوله وف�سخ احلكم ال�صادر مبثابة الوجاهي و�إبطاله �أو
تعديله.
هـ -يكون احلكم ال�صادر بنتيجة االعرتا�ض قاب ً
ال لال�ستئناف خالل ع�شرة �أيام من تاريخ �صدوره ،و�إذا كان احلكم قد
ال ف ُيعترب ا�ستئنافه �شام ً
ق�ضى بر ّد االعرتا�ض �شك ً
ال للحكم املع َ
رت�ض عليه.
املادة :16
�إذا ا�ست�أنف املحكوم عليه احلك َم ال�صادر بحقه وجاهياً �أو بنتيجة االعرتا�ض وقررت حمكمة البداية ب�صفتها اال�ستئنافية
قبول اال�ستئناف �شك ً
ال تتولى الف�صل فيه مو�ضوعاً من دون �إعادته �إلى حمكمة ال�صلح.
�أحكام م�شرتكة
املادة :17
ن�ص خا�ص ،تعني الق�ضايا ال�صلحية يف هذا القانون الق�ضايا احلقوقية واجلزائية ،غري
يف غري احلاالت التي ورد عليها ّ
وحتليف امل�شتكى عليه اليمني و�أخ ُذ النفقات ال�ضرورية لل�شهود �سلفاً
ُ
ُ
الت�شبث يف ال�صلح
�أنه ال يتبع يف املواد اجلزائية
وتبلي ُغ امل�شتكى عليه �صور ًة عن �ضبط الدعوى.
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املادة :18
يجب �أن يكون بني اليوم الذي يقع فيه تبليغ الطرفني ورقة الدعوى �أو تبليغ ال�شهود ،وبني اليوم الذي يح�ضرون فيه
للمحكمة ،مهلة �أربع وع�شرين �ساعة على الأقل ،و�إذا مل ُيرا َع �أم ُر هذه املهلة وح�ضر الطرفان وال�شهود َ
يبا�شر ب�إجراءات
املحاكمة.
املادة :19
ُيعمل ب�أحكام ٍّ
كل من قانون �أ�صول املحاكمات املدنية و�أ�صول املحاكمات اجلزائية فيما مل يرد عليه ن�ص يف هذا القانون،
وذلك بالقدر الذي يتفق مع �أحكامه.
املادة :20
ت�ستمر حماكم البداية وحماكم اال�ستئناف بالنظر يف جميع الدعاوى والطعون املقدمة لديها قبل تاريخ نفاذ �أحكام هذا
القانون.
املادة :21
ُيلغى قانون حماكم ال�صلح رقم  15ل�سنة  1952وما طر�أ عليه من تعديالت.
املادة :22
رئي�س الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ �أحكام هذا القانون.
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م�شروع قانون ّ
معدل لقانون البينات رقم ( ) ل�سنة 2017
الن�ص الأ�صلي

الن�ص املقرتح من قِ بل اللجنة امللكية
يُ�سمّى هذا القانون (قانون معدّل لقانون البينات ل�سنة ،)2017
ويُقر�أ مع القانون رقم ( )30ل�سنة  1952امل�شار �إليه فيما يلي
بالقانون الأ�صلي وما طر�أ عليه من تعديالت قانوناً واحداً،
ويُعمل به بعد مرور �ستني يوماً من تاريخ ن�شره يف اجلريدة
الر�سمية.

املادة :13
 .1تكون للر�سائل قوة الأ�سناد العادية من حيث الإثبات ما مل
يثبت مو ّقعُها �أنه مل ير�سلها ومل يكلّف �أحداً ب�إر�سالها.
 .2وتكون للربقيات هذه القوة �أي�ضاً �إذا كان �أ�صلُها املو َد ُع يف دائرة
الربيد موقَّعاً عليه مِ ن مر�سلها.
� .3أ .وتكون لر�سائل الفاك�س والتلك�س والربيد الإلكرتوين
قوة ال�سندات العادية يف الإثبات.
ب .وتكون ر�سائل التلك�س بالرقم ال�سري املتفَق عليه بني
املر�سل واملر�سل �إليه حجّ ة على كلٍّ منهما.
ج .وتكون ملخرَجات احلا�سوب امل�صدَّقة �أو املوقَّعة قو ُة الأ�سناد
العادية من حيث الإثبات ما مل يثبت مَن نُ�سبت �إليه �أنه
مل ي�ستخرجها �أو مل يكلّف �أحداً با�ستخراجها.

يُلغى ن�ص الفقرة ( )3من املادة ( )13من القانون الأ�صلي
وي�ستعا�ض عنه بالن�ص التايل:
(� .3أ -مع مراعاة باقي بنود هذه الفقرة ،تكون لر�سائل الفاك�س
والتلك�س والربيد الإلكرتوين وما ماثلها من و�سائل
االت�صال احلديثة قوة ال�سندات العادية يف الإثبات �إذا
اقرتنت ب�شهادة مَن �أر�سلها لت�أييد �صدورها عنه �أو
ب�شهادة من و�صلت �إليه لت�أييد ا�ستالمه لها ما مل يثبت
خالف ذلك.
ب -تكون لر�سائل الربيد الإلكرتوين قوة ال�سندات العادية يف
الإثبات دون اقرتانها بال�شهادة �إذا حتققت فيها ال�شروط
التي يقت�ضيها قانون املعامالت الإلكرتونية النافذ.
ج -يجوز االتفاق على �أن تكون البيانات املنقولة �أو املحفوظة
با�ستخدام التقنيات احلديثة من خالل رقم �سرّي م ّتفَق
عليه فيما بني الطرفني حجّ ًة على كلٍّ منهما لإثبات
املعامالت التي متت مبقت�ضى تلك البيانات.
د -تكون ملخرجات احلا�سوب امل�صدَّقة �أو املوقَّعة قوة الأ�سناد
العادية يف الإثبات ما مل يثبت مَن نُ�سبت �إليه �أنه مل
ي�ستخرجها �أو مل ي�صدّقها �أو يوقّعها �أو مل يكلّف �أحداً
بذلك).
يعدَّل القانون الأ�صلي على النحو التايل:
�أوالً -ب�إ�ضافة املادة (� )18إليه بالن�ص التايل:
(املادة :18
تُعترب م�ستخرَجات احلا�سوب الآيل �أو غريه من �أجهزة
التقنية احلديثة التي ي�ستخدمها التجار يف تنظيم
عملياتهم املالية وقيودهم املحا�سبية مبثابة دفاتر جتارية).
ثانياً -ب�إعادة ترقيم املادتني ( )18و( )19منه لت�صبحا املادتني
( )19و ( )20على التوايل.
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تلغى املادتان ( )20و( )21من القانون الأ�صلي وي�ستعا�ض عنها
املادة:20
يجوز للخ�صم �أن يطلب �إلزام خ�صمه بتقدمي الأ�سناد �أو الأوراق باملادة ( )21التايل ن�صها:
املنتجة يف الدعوى التي تكون حتت يده:
(املادة :21
� .1إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقدميها �أو بت�سليمها.
� .2إذا ا�ستند �إليها خ�صمه يف �أية مرحلة من مراحل الدعوى .للخ�صم �أن يطلب �ضمن قائمة بيناته �إلزام خ�صمه بتقدمي
�أ�سناد �أو �أوراق منتجة يف الدعوى تكون حتت يده على �أن يبني يف
القائمة ما يلي:
املادة :21
� .1أو�صاف ال�سند �أو الورقة.
يجب �أن يبني يف هذا الطلب حتت طائلة الرد:
 .2فحوى ال�سند �أو الورقة بقدر ما ميكن من التف�صيل.
� .1أو�صاف ال�سند �أو الورقة.
 .3الواقعة التي ي�ست�شهد بالورقة �أو ال�سند عليها.
 .2فحوى ال�سند �أو الورقة بقدر ما ميكن من التف�صيل.
 .4الدالئل �أو الظروف التي ت�ؤيد �أنها حتت يد اخل�صم).
 .3الواقعة التي يُ�ست�شهَد بالورقة وال�سند عليها.
 .4الدالئل والظروف التي ت�ؤيد �أنها حتت يد اخل�صم.
 .5وجه �إلزام اخل�صم بتقدميها.

تعدَّل املادة ( )31من القانون الأ�صلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة
املادة :31
الإجاز ُة لأحد اخل�صوم ب�إثبات واقع ٍة ب�شهادة ال�شهود تقت�ضي ( )1منها وب�إ�ضافة الفقرة (� )2إليها بالن�ص التايل:
(� .2إذا �أُرفق ال�سند العادي ب�شهادة خطية م�شفوعة بالق�سَ م �أمام
دائماً �أن يكون للخ�صم الآخر احلقّ يف دفعها بهذا الطريق.
الكاتب العدل �صادرة عمّن �أ�صدره و�أفاد فيها ب�صحة �صدور
هذا ال�سند عنه ،فيُعترب ذلك كافياً لإثبات �صحة �صدوره عنه
ما مل يثبت التزوير �أو كذب ال�شهادة).

ون�ص الفقرة ( )2من املادة ( )34من
املادة :34
يُلغى ترقيم الفقرة (ّ )1
 .1للمحكمة �أن ترجح بينة على �أخرى وفاقاً ملا ت�ستخل�صه من القانون الأ�صلي.
ظروف الدعوى.
 .2ال يجوز للمحكمة �أن ت�صدر حكماً يف �أية ق�ضية باال�ستناد �إلى
�شهادة �شاهد فرد �إال �إذا مل يعرت�ض عليها اخل�صم �أو ت�أيّدت
ببينة مادية �أخرى ترى املحكمة �أنها كافية لإثبات �صحتها.

245

تقرير اللجنة امللكية لتطوير اجلهاز الق�ضائي وتعزيز �سيادة القانون

الن�ص الأ�صلي

الن�ص املقرتح من قِ بل اللجنة امللكية

تعدَّل املادة ( )37من القانون الأ�صلي ب�إ�ضافة عبارة (�أو مَن
املادة :37
مَن ع ِل َم من املحامني �أو الوكالء �أو الأطباء عن طريق مهنته ماثلهم) بعد عبارة (�أو الأطباء) الواردة فيها.
�أو �صنعته بواقعة �أو مبعلوماتٍ  ،ال يجوز له �أن يف�شيها ولو بعد
انتهاء خدمته �أو زوال �صفته ما مل يكن ذ ْكرُها له مق�صوداً به
ارتكاب جناية �أو جنحة ويجب عليهم �أن ي�ؤدوا ال�شهادة عن تلك
الواقعة او املعلومات متى طلبَ منهم مَن �أ�سرّها �إليهم على �أن ال
يخ ّل ذلك بب�أحكام القوانني اخلا�صة بهم.

يعدَّل القانون الأ�صلي على النحو التايل:
�أوالً -ب�إ�ضافة املادة (� )72إليه بالن�ص التايل:
(املادة :72
يجوز للتجار االتفاق على و�سائل �أخرى للإثبات ب�ش�أن
املعامالت التجارية فيما بينهم).
ثانياً -ب�إعادة ترقيم املادتني ( )72و( )73من القانون الأ�صلي
لي�صبح ترقيماهما ( )73و( )74على التوايل.
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يُ�سمّى هذا القانون (قانون معدّل لقانون التنفيذ ل�سنة ،)2017
ويُقر�أ مع القانون رقم ( )25ل�سنة  2007امل�شار �إليه فيما يلي
بالقانون الأ�صلي ،ويُعمل به بعد مرور �ستني يوماً من تاريخ
ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.

املادة :4
�أ .دائرة التنفيذ املخت�صة هي الدائرة التي توجد يف منطقة
املحكمة التي �أ�صدرت احلكم �أو حمكمة موطن املحكوم له �أو
الدائرة التي مت �إن�شاء ال�سندات التنفيذية يف منطقتها.
ب .يجوز التنفيذ يف الدائرة التي يكون موطن املدين �أو �أمواله
فيها �أو الدائرة التي ا�شرتط الوفاء يف منطقتها.
ج� .إذا اقت�ضى التنفيذ اتخاذ تدابري خارج منطقة الدائرة يقرر
الرئي�س �إنابة دائرة �أخرى التي �س ُتتَّخَ ذ فيها التدابري
التنفيذية.

تعدَّل املادة ( )4من القانون الأ�صلي على النحو التايل:
�أوالً -ب�إ�ضافة عبارة (�أو موطن املحكوم عليه) بعد عبارة
(منطقة املحكمة التي �أ�صدرت احلكم) الواردة يف الفقرة
(�أ) منها.
ثانياً -ب�إلغاء عبارة (يقرر الرئي�س �إنابة دائرة �أخرى) الواردة
يف الفقرة (ج) منها واال�ستعا�ضة عنها بعبارة (فللرئي�س
�إنابة الدائرة).
ثالثاً -ب�إ�ضافة الفقرة (د) �إليها بالن�ص التايل:
(د� .إذا تعددت الدوائر املخت�صة بتنفيذ ال�سند التنفيذي
الواحد فينعقد االخت�صا�ص للدائرة التي ُقدّم �إليها الطلب
�أوالً).

املادة :6
ال يجوز التنفيذ �إال ب�سند تنفيذي اقت�ضاء حلقٍّ حمقَّق الوجود
ومعي املقدار وحالّ الأداء ،وت�شمل ال�سندات التنفيذية ما يلي:
نَّ
�أ .الأحكام ال�صادرة عن املحاكم احلقوقية وال�شرعية والدينية
و�أحكام املحاكم اجلزائية املتعلقة باحلقوق ال�شخ�صية
والأحكام والقرارات ال�صادرة عن �أيّ حمكمة �أو جمل�س �أو
�سلطة �أخرى ن�صت قوانينها اخلا�صة على �أن تتولى الدائرة
تنفيذها و�أيّ �أحكام �أجنبية واجبة التنفيذ مبقت�ضى �أيّ
اتفاقية.
ب .ال�سندات الر�سمية والعادية والأوراق التجارية القابلة
للتداول.

تعدَّل املادة ( )6من القانون الأ�صلي على النحو التايل:
�أوالً -ب�إ�ضافة عبارة (والأحكام الإدارية املتعلّقة بااللتزامات
ال�شخ�صية) بعد عبارة (باحلقوق ال�شخ�صية) الواردة يف
الفقرة (�أ) منها.
ثانياً -ب�إلغاء عبارة (والعادية والأوراق التجارية القابلة
للتداول) الواردة يف �آخر الفقرة (ب) منها.
ثالثاً -ب�إ�ضافة الفقرة (ج) �إليها بالن�ص التايل:
(ج -ال�سندات العادية والأوراق التجارية القابلة للتداول).
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املادة :7
يراعى يف تنفيذ ال�سندات املن�صو�ص عليها يف الفقرة (ب) من
املادة ( )6من هذا القانون ما يلي:
�أ .يجوز للدائن �أن يطلب من الدائرة حت�صيل دَينه من املظهرين
والكفالء خالل خم�سة ع�شر يوماً تلي تاريخ االحتجاج
بالوفاء �إذا كان هذا االحتجاج يتطلبه القانون.
ب .للمدين بعد تبليغه الإخطار بالدفع �أن يعرت�ض على جمموع
الدَّين �أو على ق�سم منه خالل �سبعة �أيام تلي تاريخ التبليغ.
ج .يثابر على التنفيذ �إذا مل يقدم االعرتا�ض يف املوعد املحدد ،ويف
هذه احلالة �إذا ا�ستوفى الدائن دَينه ،كله �أو بع�ضه ،فللمدين
�أن يقيم دعوى با�سرتداد ما ا�ستُويف منه بغري حق.
د� .إذا �أقر املدين بالدَّين �أو بق�سم منه �أمام الرئي�س يدوَّن ذلك يف
حم�ضر التنفيذ وتقوم الدائرة بتنفيذ ما جرى الإقرار به.
هـ� .إذا �أنكر املدين الدَّين ،كله �أو بع�ضهُ ،كلِّف الدائن مبراجعة
املحكمة املخت�صة لإثبات ما وقع الإنكار عليه ،و�إذا مل ينكر
الدَّين وادعى الوفاء بجزء منه ت�ستمر الدائرة يف هذه احلالة
يف التنفيذ وعلى املدين مراجعة املحكمة املخت�صة لإثبات
الوفاء.
و� .إذا �أثبت الدائن �صحة الدَّين املطلوب تنفيذه حكمت املحكمة
ْ�س قيمة الدَّين املنازع به تُدفع
على املدين بغرامة تعادل خُ م َ
كلها للخزينة بالإ�ضافة ملا حتكم به للدائن من ر�سوم وفائدة
قانونية و�أتعاب حماماة.

ن�ص املادة ( )7من القانون الأ�صلي وي�ستعا�ض عنه بالن�ص
يلغى ّ
التايل:
(�أ -يراعى يف تنفيذ ال�سندات املن�صو�ص عليها يف الفقرتني (ب)
و(ج) من املادة ( )6ما يلي:
 .1للمدين بعد تبليغه الإخطار بالدفع �أن يعرت�ض على
جمموع الدَّين �أو على ق�سم منه خالل خم�سة ع�شر يوماً
تلي تاريخ التبليغ.
 .2يُثابَر على التنفيذ �إذا مل يقدِّم االعرتا�ض يف املوعد
املحدد.
�	.3إذا �أق ّر املدين بالدَّين �أو بق�سم منه ،فيدوّن ذلك يف حم�ضر
التنفيذ ،وتقوم الدائرة بتنفيذ ما جرى الإقرار به.
�	.4إذا اعرت�ض املدين على الدَّين ،كله �أو ق�سم منه ،وثبت
عدم �صحة هذا االعرتا�ض �أمام املحكمة املخت�صة ،تق�ضي
املحكمة ب�إلزام املدين بغرامة تعادل خُ مْ�س قيمة الدَّين
املنازع به تُدفع كلها للخزينة ،ويثابر على التنفيذ من
النقطة التي مت الو�صول �إليها.
 .5يف جميع الأحوال� ،إذا ا�ستوفى الدائن دَينه ،كله �أو بع�ضه،
وفق الإجراءات املن�صو�ص عليها يف هذه املادة ،فيبقى
للمدين احلق ب�إقامة دعوى مو�ضوعية ال�سرتداد ما
ا�ستُويف منه بغري حق.
ب -بالإ�ضافة ملا ورد يف الفقرة (�أ) من هذه املادة ،يراعى يف تنفيذ
ال�سندات املن�صو�ص عليها يف الفقرة (ب) من املادة ال�سابقة
ما يلي:
 .1يجوز للدائن �أن يطلب من الدائرة حت�صيل دَينه من
الكفالء.
 .2يكون اعرتا�ض املدين على الدَّين �إما بادعاء تزوير ال�سند
الر�سمي �أو االدعاء بالوفاء كلياً �أو جزئياً ،وعلى املدين
مراجعة املحكمة املخت�صة لإثبات �صحة ادعائه ,وال توقف
معاملة التنفيذ �إال �إذا �أ�صدرت املحكمة املخت�صة قرار
بوقفها بحدود ما مت االعرتا�ض عليه.
ج -بالإ�ضافة ملا ورد يف الفقرة (�أ) من هذه املادة ،يراعى يف تنفيذ
ال�سندات املن�صو�ص عليها يف الفقرة (ج) من املادة ال�سابقة ما
يلي:
 .1يجوز للدائن �أن يطلب من الدائرة حت�صيل دَينه من
املظهرين والكفالء.
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 .2يكون اعرتا�ض املدين على الدَّين �إما ب�إنكار التوقيع �أو
باالدعاء بالتزوير �أو باالدعاء بالوفاء كلياً �أو جزئياً.
 .3يف حالة �إنكار التوقيع �أو االدعاء بالتزوير ,توقف معاملة
التنفيذ ,ويكلَّف الدائن مبراجعة املحكمة املخت�صة لإثبات
ما وقع عليه الإنكار �أو االدعاء بالتزوير.
 .4يف حالة االدعاء بالوفاء كلياً �أو جزئياً ،فعلى املدين
مراجعة املحكمة املخت�صة لإثبات الوفاء ،وال توقف
معاملة التنفيذ �إال �إذا �أ�صدرت املحكمة املخت�صة قراراً
بوقفها بحدود ما مت االعرتا�ض عليه).

تعدَّل املادة ( )15من القانون الأ�صلي ب�إلغاء عبارة (�سبعة �أيام)
املادة :15
ي�شتمل الإخطار على ملخ�ص الطلبات الواردة يف طلب التنفيذ الواردة فيها واال�ستعا�ضة عنها بعبارة (خم�سة ع�شر يوماً).
وعنوان طالب التنفيذ وتكليف املدين بالوفاء خالل �سبعة �أيام
تلي تاريخ التبليغ� .أما يف حالة التنفيذ الفوري فيتم تبليغ املدين
بالإخطار ب�صورة تُ�شعره بالإجراءات التي اتُّخذت بهذا ال�ش�أن.
يلغى ن�ص املادة ( )16من القانون الأ�صلي وي�ستعا�ض عنه بالن�ص
املادة :16
�أُ .ترتَك حكماً كل معاملة تنفيذية �إذا انق�ضى عليها �ستة �أ�شهر ومل التايل:
(�إذا طلب املحكوم له �إلقاء احلجز على �أموال املحكوم عليه املنقولة
يتقدم الدائن �أو ورَثته بطلب �أيِّ �إجراء من �إجراءات التنفيذ.
ب .يتوقف جتديد التنفيذ على ا�ستدعا ٍء جديد يقدَّم من �أحد طرفيَ وغري املنقولة ووافق الرئي�س على طلبه ،فيتعني على امل�أمور �أن
يعمم فوراً على جميع اجلهات ذات العالقة لو�ضع �إ�شارة احلجز
الق�ضية.
على �أموال املحكوم عليه لديها بحدود املبلغ املطروح للتنفيذ).
ج .جتديد التنفيذ ي�ستدعي تبليغاً جديداً للطرف الآخر.

يلغى ن�ص املادة ( )18من القانون الأ�صلي وي�ستعا�ض عنه بالن�ص
املادة :18
يف�صل الرئي�س يف جميع الطلبات التنفيذية باال�ستناد �إلى �أوراق التايل:
(يف�صل الرئي�س يف جميع الطلبات التنفيذية تدقيقاً �إال �إذا ر�أى
امللف دون دعوة اخل�صوم.
�ضرورة لدعوة اخل�صوم �إلى جل�سة ،ويحق للمت�ضرر االعرتا�ض
خطياً على �أيّ قرار للرئي�س خالل �سبعة �أيام تلي تاريخ تبلغه
به ،ف�إن وجد الرئي�س �أن اعرتا�ضه جدير بالقبول يلغي قراره
املعرت�ض عليه �أو يعدله بح�سب ما يراه منا�سباً).
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املادة :20
ال للطعن �أمام حمكمة
�أ .يكون القرار الذي يُ�صدره الرئي�س قاب ً
اال�ستئناف خالل �سبعة �أيام تلي تاريخ تفهيمه �أو تبليغه.
ب .تف�صل حمكمة اال�ستئناف تدقيقاً يف الطعن ويُعترب قرارها
نهائياً.
ج .ا�ستئناف القرار الذي �سبق ت�أييده من حمكمة اال�ستئناف
للمرة الثانية ال يوقف التنفيذ.
حب�س فيتوجب على املحكوم
د�	.إذا كان اال�ستئناف يتعلق بقرار ٍ
عليه �أن يرفق مع ا�ستئنافه كفالة من كفيل مليء يوافق عليه
الرئي�س ل�ضمان الوفاء.

يلغى ن�ص املادة ( )20من القانون الأ�صلي وي�ستعا�ض عنه بالن�ص
التايل:
ال للطعن �أمام حمكمة
(�أ -يكون القرار ال�صادر عن الرئي�س قاب ً
البداية ب�صفتها اال�ستئنافية وذلك خالل �سبعة �أيام تلي
تاريخ تفهيمه �أو تبليغه �إذا تعلّق ب�أحد الأمور التالية:
 .1اخت�صا�ص الدائرة يف تنفيذ �سندِ تنفيذٍ ما �أو قابليته
للتنفيذ.
 .2كون الأموال املحجوزة من الأموال التي يجوز �أو ال يجوز
حجزها �أو بيعها.
 .3حق ا�شرتاك �أيّ �شخ�ص �آخر يف احلجز �أو عدم ا�شرتاكه.
 .4حق الرجحان بني املحكوم لهم.
 .5ت�أجيل �أو ت�أخري �أو وقف �إجراء التنفيذ.
 .6حب�س املحكوم عليه �أو رف�ض حب�سه.
 .7القرار ال�صادر وفق �أحكام �أيٍّ من املواد (� )22أو (� )38أو
( )97من هذا القانون.
 .8رجوع الرئي�س عن �أيّ قرار �سبق �أن �أ�صدره.
 .9املنع من ال�سفر.
 .10القرار ال�صادر بالإحالة القطعية يف العقار.
 .11القرار ال�صادر بنتيجة االعرتا�ض املقدَّم من غري �أطراف
الدعوى التنفيذية.
ب -تف�صل حمكمة البداية ب�صفتها اال�ستئنافية تدقيقاً يف
اال�ستئناف املقدم �إليها خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ
وروده لديوانها ويُعترب قرارها نهائياً.
ج�	-إذا ر�أت حمكمة البداية ب�صفتها اال�ستئنافية �أن اال�ستئناف
ال لأيّ �سببٍ كان فلها �أن تكتفي بتدوين منطوق
مردود �شك ً
ال �سببه ونتيجة الطعن.
احلكم على املح�ضر �شام ً
د� -إذا مت ا�ستئناف القرار غري القابل لال�ستئناف �أو القرار الذي
�سبق ت�أييده من قِبل حمكمة اال�ستئناف فال تُرفع �أوراق
الدعوى التنفيذية يف �أيٍّ من هاتني احلالتني �إلى حمكمة
البداية ب�صفتها اال�ستئنافية ،وال يوقف هذا اال�ستئنافُ
�إجراءات التنفيذ.
هـ� -إذا كان اال�ستئناف يتعلق بقرار حب�س فيتوجب على املحكوم
عليه �أن يرفق مع ا�ستئنافه كفالة من كفيل مليء يوافق عليه
الرئي�س ل�ضمان الوفاء).
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يلغى ن�ص املادة ( )21من القانون الأ�صلي وي�ستعا�ض عنه بالن�ص
املادة :21
�إذا طلب املدين ت�أخري التنفيذ و�أبرز �أوراقاً ت�ستلزم هذا الت�أخري التايل:
يتم وقف ال�سري يف املعامالت عند احلد الذي و�صلت �إليه حلني (�إذا طلب املدين وقف التنفيذ و�أرفق بطلبه �أوراقاً لت�أييد طلبه،
البت يف الطلب وال تعاد معامالت التنفيذ التي متت قبل ذلك .فللرئي�س �أن يقرر وقف ال�سري يف معامالت التنفيذ عند املرحلة التي
و�صلت �إليها �إلى حني البت يف طلب الوقف مع مراعاة ما يلي:
�أ -للرئي�س تكليف طالب الوقف بتقدمي كفالة ت�ضمن الوفاء
قبل نفاذ قرار الوقف.
ب�	-إذا ُر ّد طلب الوقف ،فال تعاد معامالت التنفيذ التي متت قبل
الوقف).
املادة :26
للرئي�س �إذا اقتنع من البينة املقدمة ب�أن املدين قد ت�صرّف يف
�أمواله �أو هرّبها �أو �أنه على و�شك مغادرة البالد رغب ًة منه يف
ت�أخري التنفيذ� ،أن ي�صدر �أمراً ب�إح�ضاره للمثول �أمامه يف احلال
لبيان ال�سبب الذي يحول دون تقدميه كفالة م�صرفية �أو عدلية
من كفيل مليء ل�ضمان التنفيذ ،و�إذا تخلف عن ذلك تقرر منعه
من ال�سفر حلني انق�ضاء الدَّين.

تعدَّل املادة ( )26من القانون الأ�صلي باعتبار ما جاء فيها الفقرة
(�أ) منها وب�إ�ضافة الفقرة (ب) �إليها بالن�ص التايل:
(ب� -إذا اقتنع الرئي�س �أن املحكوم عليه �شرع بتهريب �أمواله
فيجوز �إلقاء احلجز على �أمواله املنقولة وغري املنقولة قبل
انق�ضاء املهلة املحددة يف املادة ( )7من هذا القانون على �أن ال
تتابَع �إجراءات التنفيذ �إال بعد انق�ضاء تلك املهلة).

تعدَّل املادة ( )27من القانون الأ�صلي على النحو التايل:
املادة :27
�أوالً -ب�إلغاء عبارة (التي تتمتع باحل�صانة الق�ضائية) الواردة يف
ال يجوز التنفيذ على ما يلي:
�آخر الفقرة (ب) منها.
�أ -الأموال العامة و�أموال الوقف.
ب� -أموال ال�سفارات الأجنبية والهيئات الدبلوما�سية التي تتمتع ثانياً -ب�إعادة ترقيم الفقرة (ج) منها لت�صبح الفقرة (د)
وب�إ�ضافة الفقرة (ج) �إليها بالن�ص التايل:
باحل�صانة الق�ضائية.
(ج -الأموال التي تتمتع باحل�صانة من �إجراءات التنفيذ
ج -االمتياز والرُّخَ �ص املمنوحة من الدولة.
وفق �أحكام االتفاقيات الدولية).
تعدَّل الفقرة (�أ) من املادة ( )28من القانون الأ�صلي ب�إ�ضافة
املادة :28
�أ -ال يجوز بيع البيت الذي ي�سكنه املدين وال ح�صته ال�شائعة فيه عبارة (�إذا كانت القيمة املقدَّرة للبيت تزيد على �ضعف الدَّين �أو)
�إال �إذا كان البيت �أو احل�صة ال�شائعة مرهونة �أو مو�ضوع ت�أمني بعد عبارة (وال ح�صته ال�شائعة فيه �إال).
�أو كان الدَّين نا�شئاً عن ثمنه فيجوز حجز �أيِّ جزء منه وبيعه
لوفاء بدَل الرهن �أو الت�أمني �أو الدَّين.
ب -ال يجوز حجز ما يت�صرف فيه املزارع �أو ما ميلكه من الأرا�ضي
والأدوات الزراعية الالزمة لها بالقدر الذي يكفي ملعي�شته مع
عائلته.
ج -تطبَّق �أحكام الفقرتني (�أ) و(ب) من هذه املادة على ورثة
املدين.
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يلغى ن�ص املادة ( )33من القانون الأ�صلي وي�ستعا�ض عنه بالن�ص
املادة :33
ال التايل:
�أ -يبلغ احلجز مبوجب �إخطار ير�سَ ل �إلى املحجوز لديه م�شتم ً
(يبلَّغ قرار احلجز �إلى املحجوز لديه مبوجب �إخطار يبني فيه
على البيانات التالية:
� .1صورة ال�سند التنفيذي الذي جرى احلجز مبقت�ضاه وقرار �أ�صل املبلغ املحجوز من �أجله وفوائده و�أيّ نفقات مرتتبة لغايات
الإجراءات الواردة يف هذا القانون ،ومع بيان �أيّ قرار للرئي�س
الرئي�س باحلجز.
مبنع املحجوز لديه عن الوفاء مبا يف يده �إلى املحجوز عليه وعن
 .2بيان �أ�صل املبلغ املحجوز من �أجله وفوائده والنفقات.
 .3القرار ال�صادر مبنع املحجوز لديه عن وفاء ما يف يده �إلى ت�سليمه �إياه).
املحجوز عليه وعن ت�سليمه �إياه.
ب� -إذا كان املحجوز لديه مقيماً خارج اململكة وجب تبليغه �إخطار
احلجز املن�صو�ص عليه يف الفقرة (�أ) من هذه املادة طبقاً
للقواعد املقررة للتبليغ يف قانون �أ�صول املحاكمات املدنية.
تعدَّل املادة ( )60من القانون الأ�صلي ب�إلغاء الفقرة (�أ) وترقيم
املادة :60
�أ  -ال يجوز �إجراء البيع �إال بعد �إخطار املدين ب�أنه �سي�صار �إلى الفقرة (ب) منها.
بيع الأموال املحجوزة �إذا مل يدفع الدَّين خالل �سبعة �أيام
تلي تاريخ التبليغ.
ب� -إذا كانت الأ�شياء املحجوزة عر�ض ًة للتلف �أو ب�ضائع عر�ضة
لتقلب الأ�سعار �أو كانت قيمتها ال تتحمل نفقات املحافظة
عليها ،فللرئي�س �أن يقرر البيع يف احلال بناء على تقرير يقدَّم
من �أيٍّ من ذوي ال�ش�أن �أو املحكوم عليه �أو احلار�س وبالطريقة
التي يراها منا�سبة ودون التقيد بالإجراءات املن�صو�ص عليها
يف بيع املنقول.
املادة :61
�أ -يجري البيع يف املكان الذي توجد فيه الأ�شياء املحجوزة �أو يف
�أقرب �سوق ،وللرئي�س �أن يقرر البيع يف مكان �آخر بناء على
ا�ستدعاء يقدّمه �أيٌّ من ذوي ال�ش�أن.
ب -يُعلَن عن البيع بالن�شر يف �صحيفة يومية واحدة ويف حمل
وجود الأ�شياء واملحل الذي �سيباع فيه وعلى لوحة �إعالنات
الدائرة� ،أما �إذا كانت قيمة الأ�شياء ال تتحمل نفقات الن�شر
فيُكتفى عندئذ بتعليق �إعالن عن البيع.
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يلغى ن�ص املادة ( )61من القانون الأ�صلي وي�ستعا�ض عنه بالن�ص
التايل:
(�أ -على امل�أمور جرد الأ�شياء املحجوزة يف حم�ضر خطي قبل
الإعالن عن بيعها ومع بيان �أيّ نق�ص فيها.
ب -يعلَن عن البيع بالن�شر يف �إحدى ال�صحيفتني اليوميتني
املحليتني الأكرث انت�شاراً على �أن يت�ضمن الإعالن و�صف
الأ�شياء حمل البيع ومكان وجودها ،و�إذا كانت قيمة الأ�شياء
املحجوزة ال تتحمل نفقات الن�شر فيُكتفى عندئذٍ �إما باخت�صار
الإعالن �أو بتعليقه على لوحة �إعالنات الدائرة.
ج -يجري البيع يف املكان الذي توجد فيه الأ�شياء املحجوزة �أو يف
�أقرب �سوق ،وللرئي�س �أن يقرر البيع يف مكان �آخر بنا ًء على
اقرتاح امل�أمور �أو ا�ستدعا ٍء يقدّمه �أيٌّ من ذوي ال�ش�أن).

الت�شريعات املقرتحة

الن�ص الأ�صلي
املادة :62
على امل�أمور جرد الأ�شياء املحجوزة قبل بيعها ويحرّر حم�ضراً
نق�ص منها.
بذلك يبني فيه ما َ

الن�ص املقرتح من قِ بل اللجنة امللكية
يعدَّل القانون الأ�صلي ب�إلغاء املادة ( )62منه.

تعدَّل الفقرة (ب) من املادة ( )63من القانون الأ�صلي ب�إ�ضافة
املادة :63
�أ -يجري البيع باملزاد العلني باملناداة يف الوقت املعني يف الإعالن العبارة التالية �إلى �آخرها:
بح�ضور امل�أمور ثم ينظم حم�ضراً بواقع احلال يُرفع للرئي�س (وللرئي�س �إعفاء الدائن من دفع العربون �إذا كان مزايداً وكان
ليقرر الإحالة �أو �إعادة �إجراءات البيع ح�سب مقت�ضى احلال .دَينه يزيد على القيمة املقدَّرة لتلك الأ�شياء).
ب -ي�ؤخَ ذ من كل م�شارك يف املزايدة عربون بن�سبة ع�شرة باملئة
من القيمة املقدَّرة للأ�شياء املحجوزة املراد بيعها.
تعدَّل الفقرة (ج) من املادة ( )65من القانون الأ�صلي ب�إلغاء
املادة :65
�أ .على املحال عليه �أن يودِع الثمن لدى الدائرة فوراً ما مل يكن كلمتي (امتنع) و(املمتنع) الواردتني فيها واال�ستعا�ضة عنها
دائناً قد �أعفاه قرا ُر الإحالة من �إيداع الثمن ،كله �أو بع�ضه ،بكلمتي (ا�ستنكف) و(امل�ستنكف) على التوايل.
مراعا ًة ملقدار دَينه ومرتبته.
ب .يتم ت�سجيل الأموال املنقولة اخلا�ضعة للت�سجيل لدى الدائرة
املخت�صة بعد �إيداع الثمن املقرر.
ج� .إذا امتنع امل�شرتي عن �أخذ الأ�شياء التي ر�سا مزادُها عليه تعاد
املزايدة عليها ،ويف حالة نق�صان املزايدة الثانية عن الأولى
حت�صل الدائرة الفر َق من املمتنع.
ّ
املادة :67
�إذا مل يطلب الدائن املبا�شر لإجراءات بيع الأ�شياء املحجوزة
يجوز للحاجزين الآخرين وللمدين املحجوز عليه طلب البيع
بعد اتخاذ �إجراءات الإعالن املن�صو�ص عليها يف هذا القانون،
ويبلغ يف هذه احلالة طلبُ �إجراء البيع �إلى املدين املحجوز عليه
و�إلى الدائن قبل البيع بثالثة �أيام على الأقل.

يلغى ن�ص املادة ( )67من القانون الأ�صلي وي�ستعا�ض عنه بالن�ص
التايل:
(�إذا مل يطلب الدائن املبا�شرة ب�إجراءات بيع الأ�شياء املحجوزة،
فيجوز لأيٍّ من احلاجزين الآخرين �أو للمدين املحجوز عليه
طلب البيع مع مراعاة �إجراءات الإعالن املن�صو�ص عليها يف هذا
القانون).

تعدَّل املادة ( )68من القانون الأ�صلي ب�إلغاء عبارة (تطهري البيع)
املادة :68
يرتتب على ت�سجيل قرار الإحالة يف بيع الأموال املنقولة تطهري الواردة فيها واال�ستعا�ضة عنها بعبارة (تطهريها).
البيع من حقوق االمتياز والت�أمني والرهن وتنتقل هذه احلقوق
�إلى الثمن مع مراعاة �أحكام القوانني اخلا�صة.
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املادة :70
�أ  -ينفَّذ احلجز على العقار بت�سجيل احلجز يف �سجل الأموال
غري املنقولة يف دائرة ت�سجيل الأرا�ضي.
ب -يجوز حجز �أموال املحكوم عليه غري املنقولة اجلائز حجزها
قانوناً وبيعها وفا ًء لدَين املحكوم به �أو مربوط ب�سند واجب
التنفيذ ولو مل تكن م�سجلة يف دوائر الت�سجيل على �أن تراعى
ال�شروط التالية:
�	.1أن يطلب املحكوم له �إلى دائرة ت�سجيل الأرا�ضي ت�سجيل
الأموال غري املنقولة با�سم املحكوم عليه.
�	.2أن يقيد مدير ت�سجيل الأرا�ضي الطلب يف �سجل خا�ص
ب�شرط �أن يربز املحكوم له �صورة م�صدّقة عن احلكم
الذي بيده �أو ال�سند �أو �أيّ بينة �أخرى قد يطلبها مدير
ت�سجيل الأرا�ضي مع دفع جميع الر�سوم املرتتبة على
ذلك.
�	.3أن يجري التحقيق يف ت�صرف املحكوم عليه بال�صورة
املعينة يف القوانني والأنظمة املتعلقة مبعامالت الت�سجيل
اجلديدة.
ج -بعد �إمتام الإجراءات املن�صو�ص عليها يف الفقرتني (�أ) و(ب)
من هذه املادة يبلغ املدين �إخطاراً يت�ضمن ما يلي:
 .1بيان نوع ال�سند التنفيذي وتاريخه ومقدار الدَّين
املطلوب.
 .2و�صف العقار مع بيان موقعه وم�ساحته وحدوده ورقمه
ومنطقته العقارية.
 .3تعيني موطن خمتار للدائن املبا�شر للإجراءات يف البلدة
التي يقع فيها مقر الدائرة.
�	.4أن العقار �سيباع جرباً �إذا امتنع عن دفع الدَّين خالل
�سبعة �أيام تلي تاريخ الإخطار.

تعدَّل املادة ( )70من القانون الأ�صلي على النحو التايل:
�أوالً -ب�إلغاء ن�ص البند ( )1من الفقرة (ب) منها واال�ستعا�ضة
عنه بالن�ص التايل:
الرئي�س ،بناء على ا�ستدعاء يقدّمه له املحكوم
ُ
( .1يطلب
له ،من دائرة ت�سجيل الأرا�ضي ،ت�سجي َل تلك الأموال با�سم
املحكوم عليه).
ثانياً -ب�إلغاء ن�ص الفقرة (ج) منها.

تعدَّل املادة ( )71من القانون الأ�صلي ب�إلغاء عبارة (بعد انق�ضاء
املادة :71
يقرر الرئي�س بعد انق�ضاء املوعد املحدد يف املادة ( )70من هذا املوعد املحدد يف املادة ( )70من هذا القانون) الواردة فيها.
القانون وبنا ًء على طلب �أيٍّ من ذوي ال�ش�أن �أو املحكوم عليه
طرح العقار باملزاد العلني ويقوم امل�أمور بو�ضع اليد على العقار
م�ستعيناً بخبري �أو �أكرث ي�سمّيه الرئي�س.

254

الت�شريعات املقرتحة

الن�ص الأ�صلي

الن�ص املقرتح من قِ بل اللجنة امللكية

تعدَّل الفقرة (�أ) من املادة ( )72من القانون الأ�صلي ب�إ�ضافة
املادة :72
�أ -ينتقل امل�أمور مع اخلبري �إلى مكان العقار لتقدير قيمته العبارة التالية �إلى �آخرها:
(وللرئي�س التفوي�ض با�ستخدام القوة اجلربية عند ال�ضرورة).
وو�ضع اليد عليه وتنظيم حم�ضر بذلك.
ب -يجب �أن ي�شتمل املح�ضر على رقم العقار وم�ساحته وحدوده
و�أو�صافه وقيمته املقدَّرة وبيان ما �إذا كان املدين �ساكناً فيه �أو
�أنه م�شغول من الغري وا�سمه وم�ستنده يف الإ�شغال.
تعدَّل املادة ( )75من القانون الأ�صلي ب�إلغاء عبارة (وامتناعه)
املادة :75
�إذا كان العقار م�ؤجراً فعلى امل�ست�أجر بعد تبليغه الإخطار بحجز الواردة فيها واال�ستعا�ضة عنها بعبارة (�أن ميتنع).
ما حتت يده من �أجور وامتناعه عن دفع الأجرة �إلى املدين �أن
يقوم ب�إيداعها يف �صندوق الدائرة.
املادة :76
�أ -على امل�أمور بعد �إجراء معاملة و�ضع اليد �أن ينظم بنا ًء على
طلب �أيٍّ من ذوي ال�ش�أن �أو املحكوم عليه قائم ًة ب�شروط البيع
وي�ضمّها �إلى ملف الق�ضية.
ب -يجب �أن ت�شتمل قائمة بيع العقار على ما يلي:
 .1بيان ال�سند التنفيذي الذي ح�صل الإخطار مبقت�ضاه.
 .2تاريخ الإخطار.
 .3تعيني العقار املبني يف الإطار مع بيان رقمه وموقعع وحدوده
وم�ساحته و�أو�صافه �أو غري ذلك مما يقت�ضي تدوينه.
� .4شروط البيع والقيمة املقدَّرة.
 .5جتزئة بيع العقار اململوك للمدين �إلى �صفقات �إن �أمكن
ذلك مع ذكر القيمة املقدَّرة لكل عملية بيع.

يلغى ن�ص الفقرة (ب) من املادة ( )76من القانون الأ�صلي
وي�ستعا�ض عنه بالن�ص التايل:
(ب .يجب �أن ت�شتمل قائمة �شروط بيع العقار على ما يلي:
 .1بيان ال�سند التنفيذي الذي يجري التنفيذ مبقت�ضاه.
 .2تعيني العقار من خالل بيان رقمه وموقعه وحدوده
وم�ساحته و�أو�صافه والقيمة املقدَّرة له �أو غري ذلك مما
يقت�ضى تدوينه.
 .3بيان جواز جتزئة بيع العقار املحجوز �إن �أمكن ذلك مع
بيان القيمة املقدَّرة لكل جزء منه.
�	.4شهادة لبيان ال�ضرائب امل�ستحَ قّة على العقار املحجوز و�أيّ
تكاليف �أخرى عليه.
 .5ن�سخة عن �صحيفة ال�سجل العقاري بتاريخ �إلقاء احلجز).

تعدَّل املادة ( )78من القانون الأ�صلي ب�إلغاء عبارة (املدين و)
املادة :78
يقوم امل�أمور ب�إخطار املدين والدائنني الذي �سجلوا حجزاً الواردة فيها.
مل�صلحتهم والدائنني �أ�صحاب الرهون والت�أمينات واالمتياز
الذين ُقيّدت حقوقهم قبل احلجز مبا مت من �إجراءات.
تعدَّل املادة ( )81من القانون الأ�صلي ب�إلغاء عبارتي (التابعة
املادة :81
تتولى الدائرة التابعة ملحكمة البداية التي يوجد يف منطقة ملحكمة البداية) و(وعلى �أن تقوم الدائرة املنيبة مبعامالت تبليغ
اخت�صا�صها املالُ غري املنقول �أمر املزايدة عليه ف�إنْ كانت الدائرة املدين) الواردتني فيها.
التي �أوقعت احلجز غري تلك الدائرة فيرتتب عليها �أن تنيب
دائر َة املحل الذي يوجد فيه املالُ غري املنقول وت�ستكمل الدائر ُة
املنابة معامل َة املزايدة �إلى �أن تتم وعلى �أن تقوم الدائرة املنيبة
مبعامالت تبليغ املدين.
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يلغى ن�ص املادة ( )82من القانون الأ�صلي وي�ستعا�ض عنه بالن�ص
املادة :82
ميتنع على قا�ضي املحكمة �أو �أيٍّ من موظفي الدائرة �أو حمامي التايل:
ووكالء �أيٍّ من الفريقني حتت طائلة بطالن الإجراءات اال�شرتاك (ميتنع على �أيٍّ من الق�ضاة �أو موظفي الدائرة �أو وكالء �أيٍّ من
يف املزايدة �أو امل�شاركة فيها ولو عن طريق غريهم ويحظر عليهم الفريقني حتت طائلة بطالن الإجراءات ،امل�شاركة يف املزايدة ولو
با�سم �شخ�ص �آخر و�سواء حل�سابه �أو حل�ساب الغري ما مل يكن
اال�شرتاك فيها با�سم �أ�شخا�ص �آخرين �أو حل�سابهم.
�شريكاً يف ذلك العقار).
املادة :83
�أ -يعلَن عن و�ضع العقار للبيع باملزاد العلني ب�صحيفة يومية
واحدة وتعلَّق ن�سخة من الإعالن على لوحة �إعالنات الدائرة
وعلى باب املحل املحجوز.
ب -يجب �أن ي�شمل الإعالن جمي َع �أو�صاف املال غري املنقول
املحققة عند و�ضع اليد مع �أ�سماء الطرفني والوقت املحدد
للمزايدة و�شروط البيع واال�شرتاك فيها.

يلغى ن�ص الفقرة (�أ) من املادة ( )83من القانون الأ�صلي
وي�ستعا�ض عنه بالن�ص التايل:
(�أ -يعلَن عن و�ضع العقار للبيع باملزاد العلني يف �إحدى
ال�صحيفتني اليوميتني املحليتني الأكرث انت�شاراً ،وللمدين,
وعلى نفقته اخلا�صة� ,أن ين�شر الإعال َن ب�أيّ طريقة �أخرى
يراها منا�سبة).

تعدَّل الفقرة (ب) من املادة ( )84من القانون الأ�صلي ب�إ�ضافة
املادة :84
�أ -يُعترب افتتاح املزايدة من اليوم التايل لتاريخ الإعالن وملدة العبارة التالية �إلى �آخرها:
ثالثني يوماً ،وعلى الراغبني يف امل�شاركة يف الدخول يف (وللرئي�س �إعفاء الدائن من دفع العربون �إذا كان مزايداً وكان
املزايدة �أن يراجعوا الدائرة بعد دفع عربون بواقع ع�شرة دَينه يزيد على القيمة املقدَّرة للعقار).
باملئة من القيمة املقدَّرة عند و�ضع اليد.
ب -بانق�ضاء الثالثني يوماً امل�شار �إليها يف الفقرة (�أ) من هذه
املادة يحال املبيع �إحال ًة م�ؤقتة على الطالب من املزايدين
بالبدَل الأعلى ويدرج ذلك يف قائمة املزايدة وي�صادق عليه
امل�أمور ويعر�ض بعد ذلك على الرئي�س.
تعدَّل الفقرة (�أ) من املادة ( )85من القانون الأ�صلي ب�إلغاء عبارة
املادة :85
�أ -بعد الإحالة امل�ؤقتة يعلَن عن طرح العقار باملزاد العلني ملرة (الذي يت�ضمن) الواردة فيها واال�ستعا�ضة عنها بكلمة (مت�ضمِّناً).
ثانية وملدة خم�سة ع�شر يوماً من اليوم التايل لتاريخ الإعالن
الذي يت�ضمن بدَل املزاد يف الإحالة امل�ؤقتة واجلهة التي �أحيل
عليها العقار ،ويُعترب افتتاح املزايدة من تاريخ اليوم التايل
للإعالن ويرتتب على من يرغب يف الدخول فيها �أن يدفع
عربوناً بواقع ع�شرة باملئة من القيمة املقدَّرة عند و�ضع اليد.
ب -بعد انق�ضاء املدة املن�صو�ص عليها يف الفقرة (�أ) من هذه
املادة جتري املزايدة العلنية بني الطالبني املوجودين ثم
يقرر الرئي�س الإحالة القطعية للم�شرتي الذي تقدَّم بالبدَل
الأعلى.
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يلغى ن�ص املادة ( )87من القانون الأ�صلي وي�ستعا�ض عنه بالن�ص
املادة :87
ين�شر امل�أمور فور �صدور قرار الإحالة القطعية يف �صحيفة يومية التايل:
واحدة وعلى لوحة �إعالنات الدائرة �إعالناً ي�شتمل على بيان (ين�شر امل�أمور قرار الإحالة القطعية فور �صدوره يف �إحدى
العقارات التي متت �إحالتها والثمن الذي �أحيلت به ويبلغ املدين ال�صحيفتني اليوميتني املحليتني الأكرث انت�شاراً ,على �أن يت�ضمن
الإعالن بياناتِ العقار الذي مت �إحالته والثمن الذي �أحيل به).
بذلك.
تعدَّل املادة ( )91من القانون الأ�صلي ب�إلغاء عبارة (يُ�صدر
املادة :91
�إذا انق�ضى املوعد املن�صو�ص عليه يف املادة ( )85من هذا القانون الرئي�س قراراً بالإحالة القطعية) الواردة فيها واال�ستعا�ضة عنها
ومل يتقدم �أيّ �شخ�ص بعر�ض الع�شرة باملائة ي�صدر الرئي�س قراراً بعبارة (ينفّذ الرئي�س قرار الإحالة القطعية).
بالإحالة القطعية على من متّت الإحالة الأولى عليه وبال�شروط
ذاتها.
تعدَّل املادة ( )92من القانون الأ�صلي ب�إلغاء عبارة (خم�سة ع�شر)
املادة :92
للمدين وخالل خم�سة ع�شر يوماً من اليوم التايل لتاريخ الإحالة الواردة فيها واال�ستعا�ضة عنها بكلمة (ثالثني).
القطعية امل�شار �إليها يف هذا القانون �أن يودِع يف �صندوق الدائرة
مبلغاً يكفي لوفاء الديون والفوائد والنفقات التي للدائن طالب
التنفيذ والدائنني الذين ا�شرتكوا يف احلجز والدائنني املقيدة
حقوقهم وللمبلغ الذي �صرفه املزايد بالع�شر يف �إجراءات املزايدة،
ويف هذه احلالة يقرر الرئي�س �إلغاء الإحالة �أو �أيّ �إجراءات متّت
ب�ش�أنها.
تعدَّل املادة ( )94من القانون الأ�صلي ب�إ�ضافة كلمة (�إليه) قبل
املادة :94
على املحال عليه �أن يودِع الثمن يف الدائرة خالل ع�شرة �أيام من عبارة (بعد ذلك) الواردة يف �آخرها.
تاريخ الإحالة القطعية ما مل يكن دائناً �أعفاه قرار الإحالة من
�إيداع الثمن ،كله �أو بع�ضه ،مراعا ًة ملقدار دَينه ومرتبته ،وت�سلَّم
�صورة قرار الإحالة القطعية بعد ذلك.
املادة :97
�أ� -إذا مل يقم املحال عليه بوفاء االلتزامات املرتتبة عليه يف املوعد
املن�صو�ص عليه يف املادة ( )94من هذا القانون تبلغه الدائرة
�إخطاراً بلزوم الوفاء بهذه االلتزامات خالل ثالثة �أيام وفقاً
ل�شروط البيع.
ب� -إذا انق�ضى املوعد املحدد يف الفقرة (�أ) من هذه املادة ومل يقم
املحال عليه بالوفاء يجوز ملبا�شر �إجراءات التنفيذ ولكل من
كان طرفاً فيها �أن يطلب �إعادة البيع.

يلغى ن�ص املادة ( )97من القانون الأ�صلي وي�ستعا�ض عنه بالن�ص
التايل:
(�أ�	-إذا ا�ستنكف املزاي ُد املحالُ عليه املال غري املنقول �إحال ًة قطعية
ال خالل ثالثة �أيام من تاريخ
عن ت�أدية بدل املزايدة كام ً
�إخطاره بالدفع يعر�ض العقار على املزايد الذي يليه بالبدَل
الذي قدمه ،ويف حال موافقته خالل ثالثة �أيام من تاريخ
�إخطاره ،يُحال عليه املال غري املنقول على �أن يتحمل املزاي ُد
امل�ستنكِفُ الفر َق بني البدَلني ويُحْ �سَ م من العربون ،ف�إذا مل
َيكْفِ تنفّذ الدائرة على �أمواله الأخرى بقرا ٍر من الرئي�س
دون احلاجة للح�صول على حكم ق�ضائي.
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ج -يقرر الرئي�س �إعادة البيع ويعني تاريخ اجلل�سة التي يجري ب -يف حال عدم موافقة املزايد التايل على ال�شراء خالل ثالثة
فيها.
�أيام من تاريخ �إخطاره بذلك ,يقرر الرئي�س �إعادة املزايدة ملدة
د -يجب �أن يجري البيع يف موعد ال يتجاوز اخلم�سة ع�شر يوماً
خم�سة ع�شر يوماً وجتري �إحالته قطعياً على املزايد الأخري
التالية لتاريخ �صدور القرار.
بالبدَل الأعلى ,وي�ضمَّن امل�ستنكِفُ الأولُ الفر َق وفق �أحكام
الفقرة (�أ) من هذه املادة).
يلغى ن�ص الفقرة (�أ) من املادة ( )98من القانون الأ�صلي
املادة :98
�أ -يقوم امل�أمور بتبليغ قرار الرئي�س ب�إعادة البيع فوراً �إلى امل�شرتي وي�ستعا�ض عنه بالن�ص التايل:
املتخلِّف و�إلى الدائنني الذين �أ�صبحوا طرفاً يف الإجراءات (�أ -يقوم امل�أمور بتبليغ قرار الرئي�س ب�إعادة البيع فوراً �إلى كلٍّ
من املدين وامل�شرتي امل�ستنكِف والدائنني الذين �أ�صبحوا طرفاً يف
و�إلى املدين.
الإجراءات واملزايدين يف املزاد الأول).
ب -يتولى امل�أمور الإعالن عن البيع الثاين.
ج -يجب �أن ي�شتمل الإعالن عن البيع الثاين على البيانات التي
ذُكرت يف �إعالن البيع الأول.
تعدَّل املادة ( )99من القانون الأ�صلي على النحو التايل:
املادة :99
�أ -جتري املزايدة بعد التحقق من ح�صول التبليغ ب�إعادة البيع� .أوالً -ب�إلغاء ن�ص الفقرة (ب) واال�ستعا�ضة عنه بالن�ص التايل:
(ب -جتري املزايدة اجلديدة والإحالة القطعية وفق الأحكام
ب -يجب �إبداء �أوجه املنازعة يف قرار �إعادة البيع بتقرير يقدَّم
املقررة ب�ش�أن املعاملة الأولى وال تُقبل املزايدة من امل�شرتي
قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل و�إال �سقط
امل�ستنكِف ولو قدّم كفالة).
احلق فيه.
ج -ينظر الرئي�س يف النزاع قبل افتتاح املزايدة ويف�صل فيه على ثانياً -ب�إلغاء الفقرة (ج) منها.
وجه ال�سرعة.
تعدَّل املادة ( )100من القانون الأ�صلي ب�إلغاء كلمة (املتخلّف)
املادة :100
جتري املزايدة اجلديدة ويقع البيع طبقاً للأحكام املقررة ب�ش�أن الواردة فيها واال�ستعا�ضة عنها بكلمة (امل�ستنكِف).
البيع الأول وال تُقبل املزايدة من امل�شرتي املتخلّف ولو قدّم كفالة.
تعدَّل املادة ( )101من القانون الأ�صلي ب�إلغاء كلمة (املتخلِّف)
املادة :101
يلزَم امل�شرتي املتخلِّف مبا ينق�ص من ثمن العقار وبالفوائد ،الواردة فيها واال�ستعا�ضة عنها بكلمة (امل�ستنكِف).
وي�شمل قرار الإحالة القطعية �إلزامه بفرق الثمن �إن وُجد وال
حقّ له يف الزيادة التي ت�صبح حقاً للمدين والدائن.
تعدَّل املادة ( )102من القانون الأ�صلي ب�إلغاء كلمة (املتخلِّف)
املادة :102
ال يُقبل عر�ض بزيادة ع�شرة باملائة بعد �إعادة البيع على م�س�ؤولية الواردة فيها واال�ستعا�ضة عنها بكلمة (امل�ستنكِف).
عر�ض �آخر مبا يزيد
امل�شرتي املتخلِّف �إذا كانت الإحالة قد �سبقها ٌ
على ذلك.
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تعدَّل املادة ( )103من القانون الأ�صلي ب�إ�ضافة عبارة (�أو
املادة :103
تطبَّق الأحكام الواردة يف هذا القانون على بيع ح�صة املدين يف ال�شريك) بعد كلمة (املدين) الواردة فيها.
العقار غري القابل للق�سمة.
املادة :106
ال يُ�سمع �أيُّ ادعاء بف�سخ بيع �أو فراغ �أيّ �أموال غري منقولة مت
بوا�سطة الدائرة باملزاد العلني بعد مرور �سنة على هذا البيع �أو
الفراغ بحجة وقوع �أخطاء �شكلية يف �إجراءات التنفيذ ،وال ي�شمل
حكم هذه املادة القا�ص َر والغائبَ وفاق َد الأهلية ،وال يُعترب وقوع
االحتيال �أو التزوير يف التبليغات التنفيذية من الأخطاء ال�شكلية.

تعدَّل املادة ( )106من القانون الأ�صلي على النحو التايل:
�أوالً -باعتبار ما ورد فيها الفقرة (�أ) منها.
ثانياً -ب�إ�ضافة الفقرة (ب) �إليها بالن�ص التايل:
(ب -بعد �أن تتم معاملة البيع والفراغ ،تُخطر الدائر ُة
أ�شخا�ص الذين ي�شغلون املال غري املنقول بلزوم �إخالئه
َ
ال
وت�سليمه �إلى امل�شرتي خالل ثالثني يوماً ،ف�إذا انق�ضت
هذه املدة ومل يعملوا على تنفيذ ما �أُخطروا به تتولى
الدائرة معاملة الإخالء والت�سليم �شريطة مراعاة حقوق
ال�شاغلني املقررة وفق �أحكام الت�شريعات النافذة).

تعدَّل الفقرة (ب) من املادة ( )108من القانون الأ�صلي ب�إلغاء
املادة :108
�أ -يدفع امل�أمور من املبالغ التي مت حت�صيلها بالتنفيذ النفقاتِ عبارة (ب�سندات التنفيذ) الواردة يف �آخرها واال�ستعا�ضة عنها
التنفيذية التي �صرَفها الدائن يف �سبيل حت�صيل تلك املبالغ .بعبارة (ال�سندات التنفيذية املن�صو�ص عليها يف املادة ( )6من هذا
ب -مع مراعاة ما يرتتب لأ�صحاب حقوق االمتياز تُق�سم املبالغ القانون).
التي جرى حت�صيلها بني الدائنني الذين تقدموا ب�سندات
التنفيذ.
تعدَّل الفقرة (�أ) من املادة ( )109ب�إ�ضافة عبارة (تنظيمها وفق
املادة :109
�أ -يتخذ الرئي�س قراراً بوجوب �إعداد قائمة توزيع م�ؤقتة يتم �أحكام املادة ( )108من هذا القانون و) بعد كلمة (يتم) الواردة
فيها.
تبليغها للأطراف ذوي العالقة.
ب -للأطراف حقّ االعرتا�ض على القائمة امل�ؤقتة خالل �سبعة
�أيام تلي تاريخ التبليغ مبذكرة تقدَّم للدائرة ويف�صل الرئي�س
يف االعرتا�ضات على وجه ال�سرعة.
ج -يف حال عدم تقدمي اعرتا�ض يُ�صدر الرئي�س القائم َة النهائية
بالتق�سيم يبينّ فيها ن�صيب كلٍّ من الدائنني.
د -ال يكون لأيِّ حجز يوقع بعد م�ضيّ املوعد املن�صو�ص عليه يف
الفقرة (ب) من هذه املادة �أث ٌر على ما مت من �إجراءات ويقت�صر
�أثره على ما زاد من مبالغ بعد ت�سديد قيمة �أيّ حجز �سابق.
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يلغى ن�ص املادة ( )112من القانون الأ�صلي وي�ستعا�ض عنه
املادة :112
�إذا تبني للدائرة �أنها ا�ستوفت من املدين مبالغ تزيد على مقدار بالن�ص التايل:
الدَّين ودفعتها �إلى الدائن وجب عليها �أن تتولى �أمر ا�سرتدادها (�إذا تبني للدائرة �أنها ا�ستوفت من املدين �أيّ مبلغ يزيد على
مقدار الدَّين ودفعته �إلى الدائن �أو �أنها ا�ستوفت �أيَّ مبلغ دون
ودفعها للمدين دون احلاجة حلكم ق�ضائي.
وجه حق فعليها �أن تتولى �أمر ا�سرتداده ودفعه �إلى املدين �أو �إلى
من ا�ستُويف منه ,دون حاجة ال�ست�صدار حكم ق�ضائي).
املادة :113
�أ -ال تعطي الأ�سبقي ُة يف احلجز �صاحبَها �أيَّ امتياز يف مواجهة
الآخرين.
ب -ال تُقبل م�شاركة حامل ال�سند التنفيذي الالحق يف �أيّ حجز
�سبق توقيعه �إذا كان هذا ال�سند قد �صدر بناء على �إقرار
�شفهي �أو خطي �أو نكول عن اليمني �أو بناء على �إقرار خطي
غري ثابت.

تعدَّل املادة ( )113من القانون الأ�صلي على النحو التايل:
�أوالً -ب�إلغاء ن�ص الفقرة (ب) منها واال�ستعا�ضة عنه بالن�ص
التايل:
(ب -ال تُقبَل م�شاركة احلاجز الالحق مبوجب �أيّ حجز
�سبق توقيعه �إذا كان هذا ال�سند قد �صدر بنا ًء على �إقرار
�شفهي �أو خطي �أو نكول عن اليمني �أو بناء على �إقرار
خطّ ي ثابت التاريخ الحق لتاريخ الأ�سباب القانونية التي
ا�ستند �إليها يف ال�سند التنفيذي الأول).
ثانياً -ب�إ�ضافة الفقرة (ج) �إليها بالن�ص التايل:
(ج -على الدائرة قي ُد املبالغ التي تحُ �صَّ ل من املدين
باال�ستناد �إلى �سند تنفيذي يف حم�ضر التنفيذ ودفرت
اليومية حل�ساب الدائن ,وبعد �إجراء معاملة القيد على
هذا الوجه ال يجوز حجز هذه املبالغ لأيّ دَين يُطلَب من
املدين).

يلغى ن�ص املادة ( )114من القانون الأ�صلي وي�ستعا�ض عنه
املادة :114
يف حال فقدان �أو تلف ملفّ �أيّ ق�ضية تنفيذية �أو �أيّ جزء منها بالن�ص التايل:
يتولى الرئي�س التحقيق بالأمر ويتخذ القرار املنا�سب لغايات (�أ -للدائرة تخزين املعلومات والبيانات والوثائق املحفوظة يف
ملفات الدعاوى التنفيذية بالو�سائل الإلكرتونية ،ويكون
التنفيذ.
للن�سخ امل�ستخرَجة مما مت حفظه �إلكرتونياً بعد ختمها بخامت
الدائرة وتوقيعها من املوظف املخت�ص قو ُة ال�سند الأ�صلي.
ب -يف حال فقدان ملف دعوى تنفيذية �أو تلفه كلياً �أو جزئياً
يحقق الرئي�س بالأمر ,وتُعتَمد الن�سخة امل�ستخرَجة مما مت
حفظه �إلكرتونياً واملوقّعة من املوظف املخت�ص لغايات متابعة
التنفيذ� ,إال �إذا قرر الرئي�س خالف ذلك).
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الن�ص الأ�صلي
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يعدَّل القانون الأ�صلي على النحو التايل:
�أوالً -ب�إ�ضافة املادتني ( )115و(� )116إليه بالن�ص التايل:
(املادة :115
تنظَّ م الأمور املتعلقة باملركبات التي يتم حجزها وفقاً لأحكام
هذا القانون و�سائر ال�ش�ؤون املتعلقة بها ,مبا يف ذلك الأماكن
املخ�ص�صة حلفظها والبدَالت التي ت�ستوفى مقابل حفظها,
مبقت�ضى نظام ي�صدر لهذه الغاية).
املادة :116
�أ .ين�شر وزير العدل يف ال�شهر الأول من كل عام �إعالناً
يف اجلريدة الر�سمية لتحديد ال�صحيفتني اليوميتني
املحليتني الأو�سع انت�شاراً لغايات تنفيذ �أحكام هذا
القانون.
ب .يتعني ن�شر جميع الإعالنات املقرر ن�شرها يف ال�صحف
اليومية املحلية وفق �أحكام هذا القانون على �أيّ موقع
الكرتوين تخ�ص�صه وزارة العدل لهذه الغاية ،وذلك يف
الدوائر التي تعلن وزارة العدل عن �إتاحة هذه اخلدمة
فيها).
ثانياً -ب�إعادة ترقيم املواد ( )115و( )116و( )117منه لت�صبح
�أرقامها ( )117و( )118و( )119على التوايل.
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م�شروع قانون معدّ ل لقانون الو�ساطة لت�سوية النزاعات املدنية رقم ( ) ل�سنة 2017
الن�ص الأ�صلي

الن�ص املقرتح من قِ بل اللجنة امللكية
يُ�سمّى هذا القانون (قانون معدّل لقانون الو�ساطة لت�سوية
النزاعات املدنية ل�سنة  )2017ويُقر�أ مع القانون رقم ( )12ل�سنة
 2006قانوناً واحداً ،ويُعمَل به بعد مرور �ستني يوماً من تاريخ
ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.

تعدَّل املادة ( )8من القانون الأ�صلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة
املادة :8
تُعترب �إجراءات الو�ساطة �سرية وال يجوز االحتجاج بها �أو مبا مت (�أ) منها وب�إ�ضافة الفقرة (ب) �إليها بالن�ص التايل:
فيها من تنازالت من �أطراف النزاع �أمام �أي حمكمة �أو �أيّ جهة (ب -تطبَّق �أحكام الفقرة (�أ) من هذه املادة على �أعمال و�إجراءات
�أيّ و�سيط خا�ص يتم تعيينه باتفاق الطرفني من خارج قائمة
كانت.
الو�سطاء اخل�صو�صيني امل�سمَّيني وفق �أحكام هذا القانون و�سواء
جرت هذه الو�ساطة قبل �إقامة الدعوى �أو بعد �إقامتها و�سواء
داخل اململكة �أو خارجها).
املادة :9
�أ�	.إذا متت ت�سوية النزاع كلياً بطريق الو�ساطة الق�ضائية،
فللمدعي ا�سرتداد ن�صف الر�سوم الق�ضائية التي دفعها.
تو�صل الو�سيط اخلا�ص �إلى ت�سوية النزاع كلياً،
ب�	.1 .إذا ّ
فللمدعي ا�سرتداد ن�صف الر�سوم الق�ضائية التي دفعها
وي�صرف الن�صف الآخر ك�أتعاب لهذا الو�سيط على �أن ال
يق ّل يف حده الأدنى عن ثالثمائة دينار ،و�إذا ق ّل عن هذا
احلد يلتزم �أطراف النزاع ب�أن يدفعوا للو�سيط وبالت�ساوي
بينهم الفرق بني ذلك املبلغ واحل ّد الأدنى املقرر.
� .2إذا مل يتو�صل الو�سيط اخلا�ص لت�سوية النزاع فيحدّد
قا�ضي �إدارة الدعوى �أتعابه مبا ال يتجاوز مبلغ مائتي
دينار ،يلتزم املدعي بدفعها له ،ويُعترب هذا املبلغ من
�ضمن م�صاريف الدعوى.
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يلغى ن�ص الفقرة (�أ) من املادة ( )9من القانون الأ�صلي وي�ستعا�ض
عنه بالن�ص التايل:
(�أ� -إذا متت ت�سوية النزاع كلياً بطريق الو�ساطة الق�ضائية،
فللخ�صوم:
 .1يف الدعاوى البدائية :ا�سرتداد الر�سوم الق�ضائية بكاملها
والتي دفعوها �إذا متت الت�سوية �أمام قا�ضي �إدارة الدعوى،
ون�صف تلك الر�سوم �إذا متت الت�سوية بعد �إحالة الدعوى
�إلى قا�ضي املو�ضوع.
 .2يف الدعاوى ال�صلحية :ا�سرتداد الر�سوم الق�ضائية
بكاملها والتي دفعوها �إذا متت الت�سوية قبل �أن ي�ستكمل
املدعي تقدمي بيناته ،ون�صف تلك الر�سوم �إذا متت يف �أيّ
وقت الحق لذلك قبل �صدور حكم فيها).
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م�شروع قانون �إدارة ق�ضايا الدولة رقم ( ) ل�سنة 2017
املادة :1
يُ�سمّى هذا القانون (قانون �إدارة ق�ضايا الدولة ل�سنة  )2017ويُعمَل به بعد مرور مائة وثمانني يوماً من تاريخ ن�شره يف
اجلريدة الر�سمية.
املادة :2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت يف هذا القانون املعاين املخ�ص�صة لها �أدناه ما مل تدل القرينة على غري
ذلك:
دوائر الدولة  :حكومة اململكة الأردنية الها�شمية �أو �أيٌّ من دوائرها �أو �أيُّ م�ؤ�س�سة ر�سمية �أو عامة.
 :وزارة العدل.
الوزارة
 :وزير العدل.
الوزير
�	:إدارة ق�ضايا الدولة املن�ش�أة وفق �أحكام هذا القانون.
الدائرة
 :جمل�س الدائرة.
املجل�س	
الوكيل العام  :وكيل عام الدائرة.
املعي �أو املنتدَب �أو املعار وفق �أحكام هذا القانون.
 :وكيل الدائرة نَّ
الوكيل
 :جلنة دعاوى الدولة امل�شكَّلة وفق �أحكام هذا القانون.
اللجنة
الدعاوى  :الدعاوى احلقوقية �أو ق�ضايا التحكيم التي تكون �إحدى دوائر الدولة طرفاً فيها.
املادة :3
�أ -تن�ش�أ يف الوزارة دائرة ت�سمّى (�إدارة ق�ضايا الدولة).
ب -تتكون الدائرة من الوكيل العام ومن عدد من الوكالء بح�سب ما تقت�ضيه احلاجة ،ويقوم �أيٌّ منهم مقام الآخر فيما
يتواله من دعاوى ويقوم به من �إجراءات.
يعي يف الدائرة العدد الكايف من املوظفني ويجوز ملء �شواغر املوظفني فيها عن طريق االنتداب �أو التكليف �أو
ج -نَّ
الإعارة.
قا�ض �أو �أكرث ل�شغل وظيفة وكيل عام �أو وكيل.
د -يجوز بقرار من املجل�س الق�ضائي بنا ًء على طلب الوزير �إعارة ٍ
هـ -يجوز بقرار من جمل�س الوزراء بنا ًء على تن�سيب الوزير امل�ستند �إلى تو�صية الوكيل العام التعاقد مع حمامني �أردنيني
�أو غري �أردنيني لتمثيل الدائرة يف ق�ضايا التحكيم الدولية �أو الق�ضايا املنظورة �أمام املحاكم الأجنبية.
و -للوكيل العام مبوافقة من املجل�س �أن يتعاقد مع حمامني للقيام بدور الوكيل يف �أيّ دعاوى �أمام املحاكم �أو هيئات
التحكيم الداخلية.
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املادة :4
�أ -تتولى الدائرة املهام وال�صالحيات التالية:
�	.1إقامة الدعاوى التي لدوائر الدولة على �أيٍّ كان وفق الإجراءات املن�صو�ص عليها يف هذا القانون ،كما تقام الدعاوى
ال عن دوائر الدولة.
�ضد دوائر الدولة على الدائرة كمدَّعى عليها ب�صفتها ممث ً
 .2متثيل دوائر الدولة فيما يُرفع منها �أو عليها من الدعاوى لدى املحاكم على اختالف �أنواعها ودرجاتها ولدى
هيئات التحكيم واجلهات الأخرى التي يخولها القانون �أو االتفاقيات التي تعقدها اململكة الأردنية الها�شمية
اخت�صا�صاً ق�ضائياً �سواء داخل اململكة �أو خارجها ولدى دوائر التنفيذ عند تنفيذ الأحكام ال�صادرة ل�صالح دوائر
الدولة.
 .3تبلغ لوائح الدعاوى والأحكام والطعون والإخطارات و�سائر الأوراق الق�ضائية ،ويتم التبليغ بو�ساطة الوكيل العام
�أو �أحد الوكالء �أو رئي�س ديوان الدائرة.
 .4املرافعة يف الدعاوى وتقدمي اللوائح والطلبات والطعون والقيام بجميع الت�صرفات والأعمال والإجراءات الالزمة
للدفاع عن دوائر الدولة يف الدعاوى التي تكون طرفاً فيها.
 .5حت�صيل �أيّ نق�ص يف الر�سوم امل�ستحَ قة للخزينة والغرامات املحكوم بها يف �أيّ دعوى مف�صولة من الفريق الذي
�ألزمه احلكم بها ،وذلك عن طريق دوائر التنفيذ املخت�صة ،وتُعتَرب الك�شوف امل َعدّة من ر�ؤ�ساء �أقالم املحاكم مبثابة
�سندات تنفيذية للمبا�شرة يف �إجراءات التنفيذ لدى هذه الدوائر.
 .6متثيل دوائر الأحوال املدنية واجلوازات يف الدعاوى التي تكون طرفاً فيها وفقاً لقانون الأحوال املدنية ،ويجوز
للوكيل العام يف الدعاوى املذكورة انتداب موظف �أو �أكرث من املوظفني احلقوقيني العاملني يف دائرة الأحوال
املدنية واجلوازات بنا ًء على تن�سيب مدير عام تلك الدائرة ليقوم بدور الوكيل يف تلك الدعاوى.
 .7متثيل دائرة الأرا�ضي وامل�ساحة يف الدعاوى التي تكون طرفاً فيها وفق �أحكام ت�سوية الأرا�ضي واملياه �أو �أيّ قانون
�آخر يحل حمله ،ويجوز للوكيل العام يف الدعاوى املذكورة انتداب موظف �أو �أكرث من املوظفني احلقوقيني
العاملني يف دائرة الأرا�ضي وامل�ساحة بنا ًء على تن�سيب مدير عام تلك الدائرة ليقوم بدور الوكيل يف تلك الدعاوى.
 .8متثيل الأجهزة الأمنية والدفاع املدين بالدعاوى التي تكون طرفاً فيها ،ويجوز للوكيل العام بنا ًء على تن�سيب
قا�ض �أو �أكرث من الق�ضاة العاملني فيها �أو �ضابط �أو �أكرث من ال�ضباط
مدير �أيٍّ مــن اجلهات املذكورة انتداب ٍ
احلقوقيني لديها ،وذلك لتمثيلها وللقيام بدور الوكيل يف الدعاوى املتعلقة بها.
 .9متثيل القوات امل�سلحة (اجلي�ش العربي) يف الدعاوى كافة املقامة منها �أو �ضدها وجميع الإجراءات الق�ضائية
الأخرى مبا فيها منازعات التحكيم.
ب -تقوم الدائرة باملهام وال�صالحيات املذكورة يف الفقرة (�أ) من هذه املادة بو�ساطة الوكيل العام �أو الوكيل.
ج -يجوز للمجل�س بنا ًء على طلب �أيّ دائرة من دوائر الدولة �أن ينتدب موظفاً �أو �أكرث من املوظفني احلقوقيني العاملني
يف تلك الدائرة لتمثيل الدائرة يف دعوى �أو دعاوى حمدَّدة متعلقة بتلك الدائرة لدى �أيٍّ من املحاكم ودوائر التنفيذ
�أو تويل �إجراءات حمددة فيها.
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د -على الرغم مما ورد يف البند ( )10من الفقرة (�أ) من هذه املادة ،يجوز لرئي�س هيئة الأركان امل�شرتكة بتن�سيب من
قا�ض ع�سكري �أو �أكرث لتمثيل القوات امل�سلحة (اجلي�ش العربي) يف الدعاوى املدنية
مدير الق�ضاء الع�سكري تعيني ٍ
كافة التي تكون طرفاً فيها وبجميع الإجراءات الق�ضائية الأخرى مبا فيها منازعات التحكيم.
املادة :5
�أ -يكون للدائرة جمل�س �إدارة يتكون من الوزير رئي�ساً وع�ضوية كلٍّ من:
 .1الوكيل العام /نائباً للرئي�س.
�	.2أمني عام الوزارة.
�	.3أمني عام وزارة املالية.
�	.4أمني عام وزارة الأ�شغال العامة والإ�سكان.
�	.5أقدم اثنني من الوكالء.
ب -يجتمع املجل�س بدعوة من رئي�سه �أو نائب الرئي�س يف حال غياب الرئي�س مرة كل ثالثة �أ�شهر على الأقل ،وكلما دعت
احلاجة �إلى ذلك ،ويكون اجتماعه قانوناً بح�ضور خم�سة �أع�ضاء على الأقل على �أن يكون الرئي�س �أو نائبه من بينهم
ويُ�صدر قراراته ب�أغلبية �أ�صوات �أع�ضائه احلا�ضرين.
ني �سر للمجل�س.
جُ -يعينّ الوزي ُر من بني موظفي الدائرة �أم َ
املادة :6
يخت�ص املجل�س بال�صالحيات واملهام التالية:
�أ -ر�سم ال�سيا�سة العامة للدائرة.
ب�	-إعداد تقرير �سنوي من �أعمال الدائرة و�سري الدعاوى التي تتوالها الدائرة داخل اململكة �أو خارجها ورفعه ملجل�س
الوزراء بو�ساطة الوزير.
ج -املوافقة على امل�صاحلات يف الدعاوى قيد النظر والتي مل ي�صدر بها قرا ٌر قطعيّ بعد من املحاكم املخت�صة ،بنا ًء على
تن�سيب اللجنة.
د -تعيني الوكالء و�إنهاء عملهم بنا ًء على تن�سيب الوكيل العام ،واملوافقة على انتدابهم و�إعارتهم.
هـ -اتخاذ الإجراءات والأعمال كافة التي من �ش�أنها حفظ م�صالح الدائرة واجلهات التي متثلها.
و�	-إلغاء �أو تعديل �أيّ قرار ي�صدر عن اللجنة ما مل يكن قد مت تنفيذه فعالً.
املادة :7
�أ -تن�ش�أ يف الدائرة جلنة ت�سمّى (جلنة دعاوى الدولة) ير�أ�سها الوكيل العام وت�ضم يف ع�ضويتها:
 .1اثنني من موظفي وزارة املالية من موظفي الفئة الأولى ي�سمّيهما وزيرها.
 .2اثنني من الوكالء ي�سمّيهما الوزير.
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ال عن وزارة الأ�شغال العامة والإ�سكان من موظفي الفئة الأولى ي�سمّيه وزيرها.
 .3ممث ً
� .4أحد م�ست�شاري ديوان الت�شريع والر�أي.
ب -ي�سمّي الوزي ُر �أحد �أع�ضاء اللجنة نائباً لرئي�سها ويجوز تغيري �أيٍّ من الأع�ضاء بت�سمية مَن يحل حمله من اجلهة
املخت�صة بذلك.
ج -جتتمع اللجنة بدعوة من رئي�سها �أو نائبه يف حال غيابه مرة كل �شهر على الأقل وكلما دعت احلاجة لذلك ويكون
اجتماعها قانونياً بح�ضور خم�سة �أع�ضاء على الأقل على �أن يكون الرئي�س �أو نائبه من بينهم ،وتُ�صدر قراراتها
ب�أغلبية �أ�صوات �أع�ضائها احلا�ضرين ،ويف حال ت�ساوي الأ�صوات يرجح اجلانب الذي �صوّت معه الرئي�س.
املادة :8
تخت�ص اللجنة بال�صالحيات واملهام التالية:
�أ -البت يف املوا�ضيع املزمع رفع دعاوى بها والتي َتبينّ بعد درا�ستها من قِبل الوكيل العام �أنها يف غري �صالح دوائر الدولة،
�أو �إذا وقع خالف يف الر�أي بني دائرة الدولة املعنية والوكيل العام.
ب -النظر يف �إ�سقاط �أيّ دعوى يف �أيّ مرحلة كانت عليها مبا يف ذلك مرحلتا اال�ستئناف والتمييز �إذا كان اال�ستمرار
بنظرها ي�ض ّر مب�صلحة دائرة الدولة املعنية وذلك بنا ًء على تن�سيب الوكيل العام.
ج -التن�سيب �إلى املجل�س للموافقة على امل�صاحلات يف الدعاوى قيد النظر والتي مل ي�صدر بها قرا ٌر قطعيّ بع ُد من
املحاكم املخت�صة.
املادة :9
يُ�شرتط لقبول دعوى منع املطالبة مبواجهة دوائر الدولة قيام املدعي بدفع املبلغ املطالَب به �أو تقدمي كفالة عدلية �أو
بنكية ت�ضمن دفع املبلغ املذكور ،ويوقَف التنفيذ واملطالبة عند تقدمي تلك الكفالة �أو �إيداع ذلك املبلغ �إلى حني اكت�ساب
احلكم الدرج َة القطعية.
املادة :10
�أ	-ال ت�سمع املحاكم �أيّ دعوى �ضد امللك� ،إن كانت �أ�صلية �أو متقابلة� ،إال بعد احل�صول على موافقة امللك اخلطّ ية.
ب -يرفع رئي�س املحكمة ا�ستدعاء الدعوى بو�ساطة الوزير �إلى رئي�س الوزراء لعر�ضه على امللك ،ف�إذا وافق امللك على
�إقامة الدعوى يعاد اال�ستدعاء مرفقاً باملوافقة �إلى املحكمة التي رفعته لل�سري فيها.
ج -الدعاوى التي تُرفع �ضد امللك تُدفع ر�سومها بعد املوافقة على �إقامتها.
املادة :11
�أ -تقام الدعاوى التي �ضد امللك على ناظر اخلا�صة امللَكية ب�صفته مدَّعى عليه وكذلك الدعاوى التي للملك يقيمها
الناظ ُر املوم�أ �إليه.
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ب -يقدم ناظ ُر اخلا�صة امللَكية اال�ستدعاءات واللوائح وجميع الطلبات ويرافع يف تلك الدعاوى لآخر درجة من درجات
املحاكمة ،ويعمل على تنفيذ الأحكام ال�صادرة مل�صلحة امللك بو�ساطة دوائر التنفيذ ،وله �أن ينيب عنه الدائر َة بكتاب
خطي و�أن يوكل عنه من ي�شاء من املحامني.
املادة :12
ن�ص عليه يف هذا القانون تطبَّق �أحكام قانون �أ�صول املحاكمات املدنية وقانون حماكم ال�صلح على جميع
�أ -با�ستثناء ما ّ
الدعاوى التي يقيمها امللك �أو دوائر الدولة �أو التي تقام عليها �أو منها.
ب	-ال يُطلب يف �أيّ دعوى �أو �أيّ �إجراء متعلق بها ممن ميثل امللك �أو دوائر الدولة �أن يدفع �أيّ ر�سوم �أو نفقات �أو �أن يقدم
كفالة �أو �أيّ �ضمان ت�ستلزمه الدعوى �أو الإجراء.
املادة :13
�أ -على دوائر الدولة تزويد الدائرة بجميع امل�ستندات والبينات واملعلومات املتعلقة بالدعاوى املرفوعة منها �أو عليها دون
�إبطا ٍء حتت طائلة امل�سائلة القانونية ،ويحق للوكيل العام الطلب من اجلهات املعنية �إر�سال مندوبني عنها ليقدموا له
البينات واملعلومات التي يحتاج �إليها.
ب -يكون للوكيل العام والوكالء واملوظفني العاملني يف الدائرة املكلفني من الوكيل العام حقّ االطالع على ملفات
الدعاوى التي تكون الدائرة طرفاً فيها واحل�صول على �صورة عن ملف الدعوى �أو �أي جزء منه.
املادة :14
�أ -عند اكت�ساب احلكم ال�صادر �ضد دوائر الدولة الدرج َة القطعية تُرفَع �صورة م�صدَّقة عن احلكم النهائي �إلى رئي�س
الوزراء الذي عليه �أن ي�أمر بتنفيذه� ،أما الأحكام التي تَ�صدر �ضد امللك ف�إنها تُرفَع �إليه لي�أمر بتنفيذها ولي�س لدوائر
التنفيذ �أن تقوم ب�أيّ معاملة من �أجل تنفيذ تلك الأحكام.
ب -على الرغم مما ورد يف �أيّ ت�شريع �آخر� ،إذا ت�أخر املحكوم له يف رفع احلكم املكت�سَ ب الدرجة القطعية وفق �أحكام الفقرة
(�أ) من هذه املادة لطلب تنفيذه مد ًة تزيد على �ستني يوماً من تاريخ اكت�سابه الدرجة القطعية ،يوقف �سريان الفائدة
القانونية املحكوم بها طيلة املدة من تاريخ انق�ضاء مدة ال�ستني يوماً وحتى تاريخ رفع احلكم لطلب تنفيذه.
ج -تتحمل الدائرة املعنية من دوائر الدولة بح�سب مقت�ضى احلال جميع التكاليف وامل�صاريف والنفقات املرتتبة على
الدعاوى املرفوعة منها �أو عليها.
املادة :15
ال يف الدائرة �أن يكون:
يعي وكي ً
يُ�شرتط فيمن نَّ
�أ�	-أردين اجلن�سية.
ب -بلغ الثالثني من عمره وتتوافر فيه ال�شروط ال�صحية للتعيني.
ج -متمتعاً بالأهلية املدنية وغري حمكوم ب�أيّ جناية �أو جنحة خملّة بال�شرف ،ولو ُر َّد �إليه اعتباره �أو �شَ مله عف ٌو عام.
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د -غري حمكوم من جمل�س ت�أديبي.
هـ -حممود ال�سرية وح�سن ال�سمعة وال�سلوك.
ال على ال�شهادة اجلامعية الأولى يف احلقوق من �إحدى كليات احلقوق يف اجلامعات الأردنية� ،أو على �شهادة
و -حا�ص ً
معادِلة لها يف احلقوق مت معادلتها من اجلهة املخت�صة مبعادلة ال�شهادات يف اململكة.
ز -عمل قا�ضياً �أو حمامياً �أ�ستاذاً ملدة ال تقل عن ع�شر �سنوات.
املادة :16
ال عاماً يف الدائرة ما يلي:
يعي وكي ً
�أ -يُ�شرتط فيمن نَّ
�	.1أن تتوافر فيه جميع ال�شروط الواردة يف املادة ال�سابقة من هذا القانون.
�	.2أن يكون قد عمل يف �سلك الق�ضاء النظامي �أو املحاماة �أو يف كليهما معاً مدة ال تقل يف جمموعها عن ع�شرين �سنة.
ُعي الوكيل العام بقرا ٍر من جمل�س الوزراء بنا ًء على تن�سيب الوزير وينهي عمله بالطريقة نف�سها.
ب -ي نَّ
الرئي�س املبا�شر للوكالء وللموظفني يف الدائرة.
َ
ج -يكون الوكيل العام برتبة �أمني عام وزارة ،ويُعتَرب الوكي ُل العام
املادة :17
�أ -ي�ؤدّي الوكيل العام والوكيل قبل مبا�شرة كلٍّ منهما العمل اليمني التالية �أمام الوزير�“ :أق�سم باهلل العظيم �أن �أكون
خمْ ل�صاً للملك والوطن و�أن �أحرتم الد�ستور والقوانني والأنظمة املعمول بها و�أن �أحافظ على �أ�سرار الدولة وحقوقها
و�أموالها و�أن �أقوم مبهام وظيفتي وواجباتها ب�شرف و�أمانة و�إخال�ص”.
ني املذكورة يف الفقرة ال�سابقة من هذه املادة �أمام الوكيل العام.
ب -ي�ؤدي املوظف يف الدائرة قبل مبا�شرته العمل اليم َ
املادة :18
يحظر على الوكيل العام والوكالء يف الدائرة و�أيّ �أ�شخا�ص ميثلون دوائر الدولة وفق �أحكام هذا القانون �إف�شاء �أ�سرار
الدولة �أو �أيّ وثائق اطّ لعوا عليها بحكم عملهم ،كما يحظر عليهم االحتفاظ لأنف�سهم ب�أيٍّ من تلك الوثائق �أو ن�سخ عنها.
املادة :19
يتمتع الوكيل العام والوكالء بجميع احلقوق واحل�صانات املقررة للمحامني النظاميني مبقت�ضى قانون نقابة املحامني
النظاميني و�أيّ ت�شريع يقرر مثل تلك احلقوق واحل�صانات للمحامني.
املادة :20
يُ�ستعا�ض عن عبارة (املحامي العام املدين) حيثما وردت يف الت�شريعات النافذة بعبارة (�إدارة ق�ضايا الدولة) �أو عبارة
(الوكيل العام) بح�سب مقت�ضى احلال.
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املادة :21
�أ -يُلغى كلٌّ من:
 .1قانون دعاوى احلكومة رقم ( )25ل�سنة  1958وما طر�أ عليه من تعديالت.
 .2الفقرة (ج) من املادة ( )26من قانون ا�ستقالل الق�ضاء رقم ( )29ل�سنة .2014
 .3عبارة (ودائرة املحامي العام املدين) الواردة يف نهاية الفقرة (ب) من املادة ( )40من قانون ا�ستقالل الق�ضاء
رقم ( )29ل�سنة .2014
 .4املادة ( )16من قانون ت�شكيل املحاكم النظامية رقم ( )17ل�سنة .2001
ب -ال يُعمَل ب�أيّ ن�ص ور َد يف �أيّ ت�شريع �آخر �إلى املدى الذي يتعار�ض فيه مع �أحكام هذا القانون.
املادة :22
�أ -يُ�صدر جمل�س الوزراء الأنظمة اخلا�صة بت�شكيل الدائرة و�ش�ؤونها املالية والإدارية مبا يف ذلك �ش�ؤون موظفيها.
ب -يُ�صدر جمل�س الوزراء الأنظمة الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القانون.
املادة :23
رئي�س الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ �أحكام هذا القانون.
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م�شروع قانون ّ
معدل لقانون نقابة املحامني النظاميني رقم ( ) ل�سنة 2017
الن�ص الأ�صلي

الن�ص املقرتح من قِ بل اللجنة امللكية
يُ�سمّى هذا القانون (قانون معدّل لقانون نقابة املحامني
النظاميني ل�سنة  ،)2017ويُقر�أ مع القانون رقم ( )11ل�سنة 1972
امل�شار �إليه فيما يلي بالقانون الأ�صلي وما طر�أ عليه من تعديالت
قانوناً واحداً ،ويُعمل به بعد مرور �ستني يوماً من تاريخ ن�شره يف
اجلريدة الر�سمية.

املادة :14
حتتفظ النقابة ب�سجالت ثالثة:
� .1سجل املحامني املزاولني وي�سجَّ ل فيه �أ�سماء املحامني
املنت�سبني للنقابة الذين �أدّوا الر�سوم ال�سنوية وجميع الر�سوم
والذمم والعوائد املطلوبة منهم للنقابة.
� .2سجل املحامني غري املزاولني وي�سجَّ ل فيه �أ�سماء املحامني
املنت�سبني للنقابة الذين تنطبق عليهم �أحكام املادتني (12
و )22من هذا القانون.
� .3سجل املحامني املتدربني.

تعدَّل املادة ( )14من القانون الأ�صلي على النحو التايل:
�أوالً -ب�إ�ضافة الفقرة (� )3إليها بالن�ص التايل:
(� .3سج ّل املحامني غري املقيمني يف الأردن من املحامني
الأ�ساتذة املنت�سبني للنقابة �شريطة عدم �إ�شراكهم يف
�صناديق التقاعد والتعاون والت�أمني ال�صحي وعدم
م�شاركتهم باجتماعات الهيئة العامة وعدم ممار�سة املهنة
داخل الأردن ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة ,وعلى �أن
ي�سدّد الر�سم الذي يحدَّد يف نظام الر�سوم وطوابع املرافعة
وذلك بق�صد الإقامة والعمل خارج الأردن ملن يطلب
االنتقال �إلى �سجل املحامني غري املقيمني).
ثانياً -ب�إعادة ترقيم الفقرة ( )3منها لت�صبح الفقرة رقم (.)4

املادة :46
 .1يتقا�ضى املحامي �أتعابه وفق العقد املعقود بينه وبني املوكّل
على �أن ال يتجاوز بدل هذه الأتعاب  %25من القيمة احلقيقية
للمتنازع عليه �إال يف �أحوال ا�ستثنائية يعود �أمر تقديرها �إلى
جمل�س النقابة.
�	.2إذا مل حتدَّد �أتعاب املحامي باتفاق خطي �صريح حتدِّد اللجان
املخت�صة يف النقابة هذه الأتعاب بعد دعوة الطرفني ويراعى
يف التحديد جهد املحامي و�أهمية الق�ضية و�أيّ عوامل �أخرى
ذات عالقة.
�	.3إذا تفرع عن الدعوى مو�ضوع االتفاق دعاوى غري ملحوظة
حقّ للمحامي �أن يطالب بدل �أتعاب عنها.
 .4على املحكمة بناء على طلب اخل�صم �أن حتكم على خ�صمه
ب�أتعاب املحاماة ويعود لها حتديد مقدارها على �أن ال تقل يف
املرحلة االبتدائية عن  %5من قيمة املحكوم به و�أن ال تزيد
على  1000دينار يف �أي دعوى مهما بلغت قيمة املحكوم به
فيها ،و�أن ال تزيد �أتعاب املحاماة يف املرحلة اال�ستئنافية عن
ن�صف ما حتكم به املحكمة االبتدائية.

تعدَّل املادة ( )46من القانون الأ�صلي على النحو التايل:
�أوالً -تلغى الفقرة ( )1منها ,وي�ستعا�ض عنها بالن�ص التايل:
(يتوجّ ب على املحامي حتديد �أتعابه يف الدعاوى التي
يوكَّل بها مبوجب عقد خطّ ي على �أ ّال يتجاوز بدل هذه
الأتعاب  %25من القيمة احلقيقية للمتنازَع عليه �إال يف
�أحوال ا�ستثنائية يعود �أمر تقديرها �إلى جمل�س النقابة,
وذلك حتت طائلة امل�س�ؤولية ما مل ُيبْدِ �أ�سباباً يقنع بها
املجل�س).
ثانياً -تعدَّل الفقرة ( )4منها ب�إلغاء عبارة (عن  %5من قيمة
املحكوم به و�أن ال تزيد على  1000دينار) ,واال�ستعا�ضة
عنها بعبارة (عن  %10من قيمة املحكوم به و�أن ال تزيد
على �ألفي دينار).
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الن�ص الأ�صلي

الن�ص املقرتح من قِ بل اللجنة امللكية

يعدَّل البند (ج) من الفقرة ( )1من املادة ( )84من القانون الأ�صلي
املادة :84
� .1أ�	.أن يكون االنتخاب �سرياً ما مل ت َر الهيئة العامة خالف ب�إلغاء عبارة (يف اجلل�سة نف�سها) الواردة فيه واال�ستعا�ضة عنها
ذلك وجتري بح�ضور وزير العدل �أو من ينتدبه لهذه بعبارة (يف املوعد الذي حتدده اللجنة امل�شرفة على االنتخاب).
الغاية.
ب .يتم انتخاب النقيب و�أع�ضاء املجل�س يف �آن واحد وعلى
ورقتني منف�صلتني.
ج .يُ�شرتط للفوز مبركز النقيب ح�صول املر�شح له على
الأكرثية املطلقة للحا�ضرين من �أع�ضاء الهيئة العامة
و�إذا مل يح�صل �أحد املر�شحني على تلك الأكرثية يف
املرة الأولى يعاد االنتخاب يف اجلل�سة ذاتها ،وتكفي يف
االنتخاب الثاين الأكرثي ُة الن�سبية للفوز باملركز� ،أما
�أع�ضاء املجل�س فيتم انتخابهم بالأكرثية الن�سبية التي
يح�صلون عليها يف املرة الأولى.
	.2ال تدخل يف احل�ساب الأوراق البي�ضاء (غري املكتوبة) وغري
التبا�س غري مقرون مبا يو�ضحه� ،أما
ٌ
املقروءة والتي فيها
الأوراق التي حتتوي �أ�سماء �أكرث من العدد املطلوب فتُهمَل
منها الأ�سما ُء الأخري ُة الزائدة.
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م�شروع نظام اخلربة �أمام املحاكم النظامية رقم ( ) ل�سنة 2017
�صادر مبوجب الفقرة ( )1من املادة ( )83من قانون �أ�صول املحاكمات املدنية
املادة :1
ي�سمّى هذا النظام (نظام اخلربة �أمام املحاكم النظامية ل�سنة  ،)2017ويُعمل به بعد مرور �ستني يوماً من تاريخ ن�شره يف
اجلريدة الر�سمية.
املادة :2
يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املخ�ص�صة لها �أدناه ما مل تدل القرينة على خالف ذلك:
املحاكم
الوزارة
الوزير
املجل�س
اللجان الفنية
املديرية
املدير
ال�سجل
اجلدول

:
:
:
:
:
:
:
:
:

املحاكم النظامية �أو دوائر النيابة العامة �أو دوائر التنفيذ.
وزارة العدل.
وزير العدل.
جمل�س تنظيم �ش�ؤون اخلربة امل�ش َّكل وفق �أحكام هذا النظام.
اللجان الفنية التي ي�ش ّكلها املجل�س وفق �أحكام هذا النظام.
مديرية �ش�ؤون اخلربة يف وزارة العدل.
مدير املديرية.
�سجل �ش�ؤون اخلربة َّ
املنظم وفق �أحكام هذا النظام.
امللحق بال�سجل َّ
واملنظم وفق �أحكام هذا النظام.
اجلدول َ

املادة :3
�أ -ينظَّ م يف الوزارة ،وب�إ�شراف املدير� ،سج ّل ي�سمّى (�سجل �ش�ؤون اخلربة) تدوَّن فيه جميع البيانات املتعلقة ب�أ�سماء
اخلرباء وعناوينهم و�سريهم العلمية واملهنية والعملية واخلربات التي قدموها مبوجب هذا النظام ،ويتاح للكافة
االطالع عليه من خالل املوقع الإلكرتوين للوزارة.
ب -يلحق بال�سجل اجلدول الذي ت�سجَّ ل فيه �أنواع اخلربة و�أ�سماء اخلرباء املعتمدين ملمار�ستها وعناوينهم وحماكم
اال�ستئناف التي يعملون �ضمن دوائر اخت�صا�صها ،ويُن�شر اجلدول و�أيّ تعديل عليه يف اجلريدة الر�سمية.
ج -تر�سل املحاكم للمدير عند انتهاء مهمة اخلبري املعني من قِبلها بياناً وفق �أمنوذج يعدّه الوزير با�سم اخلبري وتاريخ
تعيينه وتاريخ انتهاء مهمته و�أ�سماء كل من هيئة املحكمة والأطراف ووكالئهم ورقم الق�ضية التي مت تعيني اخلبري
فيها ،ويجوز للمحكمة �أن ت�ضيف �أيّ مالحظات لها على اخلبري �أو اخلربة التي �أدّاها ،وي�ضم املدير هذه البيانات �إلى
ال�سجل.
د -يجوز ا�ستخدام احلا�سوب لتنظيم ال�سجل والبيانات املتعلقة به ،وتكون البيانات والوثائق امل�ستخرَجة �إلكرتونياً منه
وامل�صادَق عليها من املدير ،حجّ ًة على الكافة.
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املادة :4
�أ -ي�شكَّل يف الوزارة جمل�س ي�سمّى (جمل�س تنظيم �ش�ؤون اخلربة) برئا�سة الوزير وع�ضوية ك ّل من:
�	.1أمني عام الوزارة.
 .2ر�ؤ�ساء حماكم اال�ستئناف يف اململكة.
 .3نقيب املحامني.
 .4خم�سة �أ�شخا�ص من ذوي املهن �أو التخ�ص�ص يعينهم جمل�س الوزراء بناء على تن�سيب الوزير ملدة ثالث �سنوات.
ب -يختار املجل�س �أحد �أع�ضائه امل�شار �إليهم يف البندين (�أ) و(ب) من الفقرة ال�سابقة نائباً للرئي�س.
ج -يكون املدير مقرراً الجتماعات املجل�س دون �أن يكون له حق الت�صويت.
املادة :5
�أ -يجتمع املجل�س كلما ا�ستدعت احلاجة لذلك بدعوة من رئي�سه� ،أو نائبه عند غياب الرئي�س ،ويكون اجتماعه قانونياً
بح�ضور �أغلبية �أع�ضائه على �أن يكون من بينهم الرئي�س �أو نائبه.
ب -يتخذ املجل�س قراراته ب�أغلبية �أ�صوات �أع�ضائه احلا�ضرين يف االجتماع على � اّأل تقل عن �ستة �أ�صوات ،وعند ت�ساوي
الأ�صوات يرجح اجلانب الذي �صوّت معه رئي�س االجتماع.
ج -حتدَّد بتعليمات �إجراءاتُ تنظيم عمل املجل�س واجتماعاته و�سائر �أموره الأخرى.
املادة :6
�أ -يتولى املجل�س تنظيم �ش�ؤون اخلربة �أمام املحاكم مبا يف ذلك:
 .1اعتماد �أنواع اخلربة.
 .2ت�شكيل اللجان الفنية لكل نوع من �أنواع اخلربة بناء على تن�سيب الوزير.
 .3اعتماد معايري ت�أهيل وت�سمية اخلرباء لكل نوع من �أنواع اخلربة �أو �أكرث بناء على تو�صيات اللجان الفنية.
 .4اعتماد اخلرباء بناء على تو�صية اللجان الفنية.
 .5اعتماد اجلدول و�أيّ حتديث �أو تعديل قد يطر�أ عليه.
 .6اعتماد �أجور اخلرباء لكل نوع من �أنواع اخلربة بناء على تو�صيات اللجان الفنية.
�	.7إ�صدار تعليمات قواعد �سلوك اخلرباء.
 .8رفع ا�سم اخلبري نهائياً �أو وقف ت�سجيله م�ؤقتاً بناء على طلب اخلبري �أو ب�سبب فقدان �أحد �شروط الت�سجيل.
�	.9إ�صدار التعليمات الالزمة لتنظيم ال�سجل واجلدول و�أيّ �أمور �أخرى الزمة لتنفيذ �أحكام هذا النظام.
�	.10أيّ مهام �أخرى الزمة لتنفيذ �أحكام هذا النظام مل يتم �إناطتها ب�أيّ جهة �أخرى.
ب -تُن�شَ ر قرارات املجل�س املن�صو�ص عليها يف الفقرة ال�سابقة على املوقع الإلكرتوين للوزارة.
املادة :7
�أ -ي�شكل املجل�س بناء على تن�سيب الوزير جلاناً فنية من �أ�صحاب العلم واخلربة واملمار�سة الفعلية مبا ال يقل عن رئي�س
و�أربعة �أع�ضاء لكل منها يف كل نوع من �أنواع اخلربة لتتولى اقرتاح معايري ت�أهيل وت�سمية اخلرباء والو�سائل واملعدات
الفنية التي قد يلزم توفرها لديهم.
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ب -يكون اجتماع اللجنة قانونياً بح�ضور �أغلبية �أع�ضائها على �أن يكون رئي�سُ ها �أحدَهُ م ،وتتخذ قراراتها ب�أغلبية �أع�ضاء
اللجنة.
ج -يكون املدير مقرراً الجتماعات اللجنة الفنية دون �أن يكون له حقّ الت�صويت.
د -تُثبَّت مبحا�ضر قراراتُ اللجان الفنية وتُعترب جزءاً من ال�سجل.
هـ -بعد اعتماد املجل�س املعايري املن�صو�ص عليها يف املادة ال�سابقة ،تقرتح اللجان الفنية ،بعد الت�شاور مع �أيّ جهات ذات
عالقة ،عدداً كافياً من اخلرباء لكل نوع من �أنواع اخلربة.
و -ت�ضع كل جلنة فنية الئحة مقرتحة لأجور اخلرباء على �أ�سا�س املهمة الواحدة �أو على �أ�سا�س كل يوم عمل تبعاً
لطبيعة نوع اخلربة وذلك باالعتماد على الأجر ال�سائد ما �أمكن ملن مياثل اخلبري من �أرباب املهنة وال�صنعة.
املادة :8
يُ�شرتط يف �أيّ �شخ�ص مر�شَّ ح العتماده كخبري وفق �أحكام هذا النظام �أن تتحقق فيه ال�شروط التالية:
ال ملمار�سة نوع اخلربة املر�شَّ ح لها علمياً �أو فنياً �أو مهنياً �أو باملمار�سة الفعلية للفن �أو ال�صنعة وفق
�أ� -أن يكون م�ؤ َّه ً
املعايري التي اعتمدها املجل�س.
ب� -أن يكون غري حمكوم بجنحة خملّة بال�شرف �أو ب�أيّ جناية.
ج� -أال يكون قد �سبق �أن �صدر بحقه عقوبة ت�أديبية ب�سبب �أفعال خملّة بال�شرف �أو النزاهة �أو الأمانة من قِبل مرجع
خمت�ص.
د� -أال يكون قد �سبق �أن �صدر قرار ب�شطب ا�سمه من ال�سجل نهائياً.
املادة :9
�أ -يجوز ت�سمية ال�شخ�ص املعنوي يف جدول اخلرباء �إذا توافرت فيه ال�شروط التالية:
�	.1أن يكون من غاياته تقدمي الر�أي الفني �أو العلمي �أو املتخ�ص�ص يف نوع اخلربة املراد ت�سميته �أو اعتماده فيه.
� .2أن يقدم جميع الوثائق التي تثبت ا�سم من ميثله و�أ�سماء مالكيه وامل�ساهمني فيه وغاياته للتحقق من حياده
وا�ستقالله.
� .3أال يكون قد �صدر بحق ال�شخ�ص املعنوي �أيّ عقوبات جزائية تتعلق مبمار�سة الأعمال املنوطة به.
ال�شخ�ص املعنوي للقيام مبهام اخلربة وفق �أحكام القانون ،يتوجب عليه تكليف �أحد �أفراده الذي
َ
ب -لدى تعيني املحكمة
تتوفر فيهم ال�شروط الواردة يف املادة ال�سابقة و�سائر ال�شروط الأخرى املقررة يف الت�شريعات النافذة للقيام باخلربة.
املعي والذي
ج -على ال�شخ�ص املكلَّف وفق �أحكام الفقرة ال�سابقة �أن يُربز للمحكمة كتاب تكليفه من ال�شخ�ص املعنوي نَّ
يبينّ عنوانه و�سريته العلمية واملهنية والعملية و�أيّ خربات �سابقة مقدَّمة منه وذلك قبل حتليفه اليمني الالزمة
لذلك.
املادة :10
�أ -يتم ت�سمية اخلرباء واعتمادهم يف اجلدول عند �سريان �أحكام هذا النظام ،ويتم حتديث اجلدول ب�صورة دورية وفق
الأحكام والإجراءات املقررة يف هذا النظام.
ب -يجوز اعتماد اخلبري يف �أكرث من فرع من فروع اخلربة �إذا توفرت فيه ال�شروط الالزمة لذلك.
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املادة :11
�أ -تتقيد املحاكم ،ما �أمكن ،عند تعيني اخلبري من قِبلها ب�أن يكون من بني اخلرباء املعينني يف دائرة اخت�صا�ص حمكمة
اال�ستئناف التي تتبع لها املحكمة املعنية ،وللمحكمة وفق تقديرها تعيني خبري من اجلدول من دائرة اخت�صا�ص
حمكمة ا�ستئناف �أخرى.
ب -عند عدم توفر نوع اخلربة �أو تعذّر تعيني اخلبري ،تتولى املحكمة تعيينه من خارج اجلدول وتعلم املدير بذلك.
ج -ال تلزم املحاكم بتعيني اخلرباء من اجلدول �إذا تعلقت اخلربة بالطب ال�شرعي على �أن يكون الطبيب ال�شرعي معيناً
وممار�ساً مهنة الطب ال�شرعي يف وزارة ال�صحة.
املادة :12
يتولى املدير:
�أ -الإ�شراف على ال�سجل.
ب -تنفيذ قرارات املجل�س.
ج -الإ�شراف على موظفي الدائرة.
د� -أيّ �أمور �أخرى يكلَّف بها من قِبل الوزير �أو املجل�س.
املادة :13
�أ -يتلقى املدير ال�شكاوى على اخلرباء ويرفعها �إلى املجل�س.
ب -تقوم املحاكم بعر�ض �أيّ �إخالالت مهنية �أو م�سلكية ارتكبها اخلبري من خالل تقارير خطية تر�سَ ل �إلى املجل�س.
ج -للمجل�س� ،إذا ما ثبت له ارتكاب اخلبري لأيّ خمالفة لواجباته املهنية �أو مبادئ اال�ستقامة والنزاهة ،وبعد ا�ستجوابه
ومتكينه من تقدمي دفاعه� ،أن يقرّر �شطب ا�سمه نهائياً من اجلدول.
املادة :14
يتولى وزير العدل تبليغ رئي�س املجل�س الق�ضائي ونقيب املحامني بجدول اخلرباء و�أيّ حتديث يطر�أ عليه ،كما يتم ن�شره
على املوقع الإلكرتوين لوزارة العدل ،ويتولى رئي�س املجل�س الق�ضائي تعميمه على املحاكم ون�شره على املوقع الإلكرتوين
للمجل�س.
املادة :15
يُ�صدر املجل�س التعليماتِ الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا النظام مبا يف ذلك الأحكام املتعلقة مبكاف�آت اللجان الفنية والنماذج
امل�ستخدَمة يف الدائرة ،وتُن�شر هذه التعليمات يف اجلريدة الر�سمية.
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م�شروع نظام معدّ ل لنظام التفتي�ش الق�ضائي على املحاكم النظامية رقم ( ) ل�سنة 2017
الن�ص الأ�صلي

الن�ص املقرتح من قِ بل اللجنة امللكية

يُ�سمّى هذا النظام (نظام معدّل لنظام التفتي�ش الق�ضائي على
املادة :1
يُ�سمّى هذا النظام (نظام التفتي�ش الق�ضائي على املحاكم املحاكم النظامية ل�سنة  ،)2017ويُقر�أ مع النظام رقم ( )43ل�سنة
النظامية ل�سنة  )2015ويُعمل به من تاريخ ن�شره يف اجلريدة ( )2015امل�شار �إليه فيما يلي بالنظام الأ�صلي نظاماً واحداً ,ويُعمل
به بعد مرور �ستني يوماً من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.
الر�سمية.
املادة :4
يتولى جهاز التفتي�ش الق�ضائي املهام التالية:
�أ .التفتي�ش على �أعمال الق�ضاة با�ستثناء �شاغلي الدرجة العليا
و�إعداد التقارير ال�سنوية اخلا�صة ب�أيٍّ منهم.
ب .تقييم �أعمال الق�ضاة من حيث ح�سن تطبيق القانون
وا�ستكمال �إجراءات التقا�ضي والإثبات و�أ�سباب الت�أجيل واملدة
التي ا�ستغرقها ف�صل الدعوى وا�ستيفاء القرارات والأحكام
لأ�سبابها وعِ لَلِها و�سالمة النتائج التي مت الو�صول �إليها
وحتديد ن�سبة الف�صل ال�سنوي للقا�ضي.
ج .التفتي�ش على �أعمال املحاكم النظامية مرة واحدة يف ال�سنة
على الأقل مبا يف ذلك ح�ضور جل�سات املحاكمات و�إعداد
التقارير بذلك.
د .التفتي�ش على �أعمال النيابة العامة ودائرة املحامي العام
املدين.
هـ .التحقيق يف ال�شكاوى التي يحيلها الرئي�س �إليه.

تعدَّل املادة ( )4من النظام الأ�صلي على النحو التايل:
�أوالً -ب�إلغاء الفقرة (�أ) منها واال�ستعا�ضة عنها بالن�ص التايل:
( �أ .التفتي�ش على �أعمال الق�ضاة من غري �شاغلي الدرجة
العليا ،على �أن يكون التفتي�ش يف ال�سنة الواحدة مرتني
على الأقل بالن�سبة للق�ضاة حتت التجربة ،ومرة واحدة
على الأقل بالن�سبة لباقي الق�ضاة اخلا�ضعني للتفتي�ش).
ثانياً -ب�إلغاء عبارة (ودائرة املحامي العام املدين) الواردة يف
الفقرة (د) منها.

املادة :5
�أ .ينظم التفتي�ش تقريراً �سنوياً �سرياً عن �أعمال القا�ضي ،ويقدّر
كفاءته بعد االطالع على ملفه الوظيفي وال�سري ،كلما كان
ذلك الزماً ،ب�إحدى الدرجات التالية:
 .1جيد جداً ( - 85فما فوق).
 .2جيد (.)84 -70
 .3متو�سط ( -69فما دون).
ب .يرفع املفت�ش التقرير املن�صو�ص عليه يف الفقرة (�أ) من هذه
املادة �إلى املفت�ش الأول لتقدميه �إلى الرئي�س الذي يقوم
بتبليغ القا�ضي ن�سخة منه.

تعدَّل املادة ( )5من النظام الأ�صلي على النحو التايل:
�أوالً -ب�إلغاء الفقرة (�أ) منها ,واال�ستعا�ضة عنها بالن�ص التايل:
(�أ -ينظم التفتي�ش تقريراً �سنوياً �سرياً عن �أعمال القا�ضي
ويقدِّر كفاءته بعد االطالع على ملفه الوظيفي وال�سري،
كلما كان ذلك الزماً ،ب�إحدى الدرجات التالية:
 .1ممتاز ( - 90فما فوق).
 .2جيد جداً (.)89 - 80
 .3جيد (.)79 - 70
 .4متو�سط (�أقل من ).)70
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ج .للقا�ضي الذي قدّرت كفاءته بدرجة (متو�سط) �أن يتقدم
باعرتا�ض �إلى الرئي�س خالل خم�سة ع�شر يوماً من تاريخ
تبلّغه ن�سخة من التقرير اخلا�ص به ،ويحيل الرئي�س
االعرتا�ض مع ن�سخة من التقرير �إلى جلنة االعرتا�ضات.
د�	.إذا مل يقدَّم االعرتا�ض خالل املدة املن�صو�ص عليها يف الفقرة
(ج) من هذه املادة في�صبح التقرير ال�سنوي نهائياً.

ثانياً -ب�إ�ضافة الفقرة (ب) �إليها بالن�ص التايل:
( ب .ي�ضع املفت�ش تقريره مت�ضمناً:
 .1املالحظات التي ظهرت له �أثناء التفتي�ش �سواء على
الأعمال الق�ضائية �أو الإدارية.
 .2ر�أيه يف كفاءة القا�ضي ومدى عنايته بعمله.
 3التو�صية بدورات تدريبية للقا�ضي.
 .4التو�صية بنقل القا�ضي �أو �إحالته على اال�ستيداع �أو
التقاعد).
ثالثاً -ب�إعادة ترقيم الفقرات (ب) و(ج) و(د) منها لت�صبح (ج)
و(د) و(هـ) على التوايل.

تعدَّل املادة ( )7من النظام الأ�صلي على النحو التايل:
املادة :7
تقدَّم ال�شكوى �ضد القا�ضي �إلى الرئي�س على �أن تكون م�شتملة على �أوالً -باعتبار ما جاء فيها الفقرة (�أ) منها.
ا�سم مقدمها وتوقيعه ورقمه الوطني �إن وُجد ،وعنوانه ومكان ثانياً -ب�إ�ضافة الفقرتني (ب) و(ج) �إليها بالن�ص التايل:
(ب .ميتنع على املفت�ش نظر ال�شكوى �إذا حتققت فيه
�إقامته ،و�أن تت�ضمن وقائع حمددة من�سوبة للقا�ضي ،وللرئي�س �أن
�إحدى حاالت عدم ال�صالحية �أو الرد املن�صو�ص عليها يف
يقرر حفظها �أو �إحالتها �إلى جهاز التفتي�ش الق�ضائي.
قانون �أ�صول املحاكمات املدنية.
ج .للقا�ضي احلق يف االطالع على جميع �أوراق التحقيق
قبل ا�ستجوابه من قِبل املفت�ش ،وله احلق يف اال�ستعانة
مبحا ٍم وتقدمي ما يراه الزماً من بينات لت�أييد �أقواله).
يعدَّل النظام الأ�صلي ب�إ�ضافة املادتني ( )10و(� )11إليه بالن�ص
التايل:
(املادة :10
عند االنتهاء من التحقيق مع القا�ضي امل�شك ّو منه ،فعلى املفت�ش
�أن يرفع الأوراق �إلى املفت�ش الأول مقرونة ب�إحدى التو�صيات
التالية:
�أ .التو�صية ب�إ�صدار تن�سيب �إلى املجل�س الق�ضائي ب�إحالة
القا�ضي على املجل�س الت�أديبي.
ب .التو�صية ب�إ�صدار تن�سيب �إلى رئي�س املجل�س الق�ضائي ب�إيقاع
عقوبة التنبيه على القا�ضي امل�شك ّو منه.
ج .التو�صية ب�إ�صدار تن�سيب �إلى املجل�س الق�ضائي بحفظ
الأوراق يف �أيٍّ من احلاالت التالية:
�	.1إذا قدّم القا�ضي �إلى املجل�س ا�ستقالته �أو طلب �إحالته على
التقاعد �أو اال�ستيداع.
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� .2إذا م�ضى على ت�سجيل ال�شكوى مدة تزيد على ثالثة �أ�شهر
دون مراجع ٍة من ال�شاكي.
� .3إذا ثبت للمفت�ش �أنّ القا�ضي مل يرتكب �أيّ خمالفة
ت�ستدعي مالحقته ت�أديبياً.
� .4إذا ثبت للمفت�ش عدم �صحة الوقائع املن�سوبة �إلى القا�ضي
�أو عدم وجود بينات كافية عليها.
املادة :11
للمفت�ش الأول �أن يكلف �أياً من املفت�شني للقيام ب�أعمال التفتي�ش
املفاجئ على املحاكم ودوائر النيابة العامة ودوائر التنفيذ بهدف
التعرف على انتظام �سري العمل فيها ومدى حر�ص القائمني
عليها على القيام مبهامهم وتقيدهم بقواعد ال�سلوك ،ويتم
تقدمي تقرير خا�ص بنتائج هذا التفتي�ش �إلى الرئي�س ومع ن�سخة
عنه �إلى وزير العدل).

املادة :13
يُ�صدر املجل�س التعليمات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا النظام.

يلغى ن�ص املادة ( )13من النظام الأ�صلي ب�إ�ضافة العبارة التالية
�إلى �آخره:
(على �أن تت�ضمن �أ�س�س ومعايري تقييم �أداء الق�ضاة و�أع�ضاء
النيابة العامة �سواء بالن�سبة للأعمال الق�ضائية �أو الإدارية
وطريقة انتقاء العينات حمل التفتي�ش).
املادة (:)...
يعدَّل النظام الأ�صلي ب�إعادة ترقيم املواد ( )10و( )11و()12
و( )13و( )14منه لت�صبح املواد ( )12و( )13و( )14و( )15و(.)16
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م�شروع نظام ّ
معدل لنظام املعهد الق�ضائي الأردين رقم ( ) ل�سنة 2017
الن�ص الأ�صلي

الن�ص املقرتح من قِ بل اللجنة امللكية
يُ�سمّى هذا النظام (نظام معدّل لنظام املعهد الق�ضائي الأردين
ل�سنة  ،)2017ويُقر�أ مع النظام رقم ( )6ل�سنة  2010امل�شار �إليه
فيما يلي بالقانون الأ�صلي وما طر�أ عليه من تعديالت نظاماً
واحداً ،ويُعمل به بعد مرور �ستني يوماً من تاريخ ن�شره يف
اجلريدة الر�سمية.

املادة :3
�أ .ي�ؤ�سَّ �س يف الوزارة معهد ي�سمّى (املعهد الق�ضائي الأردين)
يهدف �إلى حتقيق ما يلي:
�	.1إعداد م�ؤهلني لتويل الوظائف الق�ضائية.
 .2رفع كفاءة الق�ضاة واملوفدين وموظفي الوزارة من خالل
الدورات التدريبية التي يعقدها املعهد لهذه الغاية
وتنمية مهارات البحث العلمي لديهم.
 .3تبادل اخلربات والتعاون مع املعاهد املماثلة يف الدول
العربية والأجنبية.
 .4ت�شجيع التعاون مع الهيئات العربية والأجنبية يف جماالت
العمل الق�ضائي.
ب .يقوم املعهد يف �سبيل حتقيق �أهدافه باملهام التالية:
 .1تقدمي برنامج ت�أهيلي (غري �أكادميي) حلاملي درجة
البكالوريو�س يف القانون على الأقل ومنح مَن يجتاز هذا
الربنامج بنجاح �شهاد ًة دبلوم املعهد الق�ضائي.
 .2عقد دورات التدريب امل�ستمر والندوات وور�ش العمل.
ج .كما يقدم املعهد برناجماً ت�أهيلياً (غري �أكادميي) مدته �سنة
واحدة لغري احلقوقيني من حاملي الدرجة اجلامعية الأولى
على الأقل وذلك لإعداد م�ؤهلني لتويل وظائف قانونية
يف الوزارة ،ويمُ نَح مَن يجتاز هذا الربنامج �شهادة الت�أهيل
القانوين امل�ساند ويُ�صدر الوزير بناء على تن�سيب اللجنة
العلمية التعليماتِ الالزمة لتحديد �أ�س�س القبول و�شروط
منح ال�شهادة على �أن تت�ضمن تلك الأ�س�س اجتيا َز م�سابقة
قبول.

تعدَّل املادة ( )3من النظام الأ�صلي على النحو التايل:
�أوالً -ب�إ�ضافة العبارة التالية �إلى �آخر البند ( )1من الفقرة (�أ)
منها:
(و�أيّ وظائف قانونية حتتاجها الدوائر احلكومية
وامل�ؤ�س�سات الر�سمية والعامة).
ثانياً -ب�إلغاء عبارة (لغري احلقوقيني من حاملي الدرجة
اجلامعية الأولى) الواردة يف الفقرة (ج) منها واال�ستعا�ضة
عنها بعبارة (حلاملي الدرجة اجلامعية الأولى).
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املادة :11
�أ .يتم ملء املقاعد املخ�صَّ �صة للقبول يف دبلوم املعهد الق�ضائي
من املوفدين احلا�صلني على ال�شهادة اجلامعية الأولى يف
القانون �أو ال�شهادة اجلامعية الثانية يف القانون وفق �أحكام
نظام البعثات العلمية يف وزارة العدل ،على �أن تخ�صَّ �ص خم�سة
مقاعد على الأكرث يتم مل�ؤها من بني موظفي وزارة العدل
الذين اجتازوا م�سابقة القبول وح�سب ت�سل�سل العالمات فيها
وي�سمّي ه�ؤالء املوظفني الوزيرُ.
ب .مع مراعاة الأحكام وال�شروط الواردة يف هذا النظام
والت�شريعات الأخرى النافذة ،يتم القبول يف برنامج دبلوم
املعهد الق�ضائي والربامج الت�أهيلية الأخرى التي يوفرها
املعهد بقرار من املجل�س بناء على تن�سيب الوزير.

تعدَّل املادة ( )11من النظام الأ�صلي على النحو التايل:
�أوالً -ب�إلغاء الفقرة (�أ) منها واال�ستعا�ضة عنها بالفقرتني (�أ)
ن�صهما:
و(ب) التايل ُّ
(�أ-مع مراعاة الفقرة (ب) من هذه املادة ،يتم ملء املقاعد
املخ�ص�صة للقبول يف دبلوم املعهد الق�ضائي ممن يلي:
 .1املوفدون احلا�صلون على ال�شهادة اجلامعية الأولى يف
القانون �أو ال�شهادة اجلامعية الثانية يف القانون وفق
�أحكام نظام البعثات العلمية يف وزارة العدل.
كاف من املوفدين مللء املقاعد
�	.2إذا مل يتوفر عدد ٍ
املخ�ص�صة للقبول ،فيتم توزيع املقاعد املتبقية
بالت�ساوي فيما بني كليات احلقوق يف اجلامعات الأردنية
الر�سمية ،وبحيث يتم ملء املقاعد املخ�ص�صة لكل كلية
منها من الراغبني من الع�شرة الأوائل خلريجيها لآخر
ثالث �سنوات ،وعلى �أن جتري م�سابقة فيما بينهم
لرتتيب الأولوية يف القبول فيما بني الراغبني من
خريجي كل كلية.
ب -تخ�صَّ �ص ع�شرة مقاعد على الأكرث من املقاعد املخ�صَّ �صة
للقبول يف دبلوم املعهد الق�ضائي للراغبني من املوظفني
احلقوقيني العاملني يف الوزارة الذين اجتازوا م�سابقة
القبول وبح�سب ت�سل�سل العالمات فيها ،وي�سمّي الوزير
ه�ؤالء املوظفني وفق تلك الأ�س�س).
ثانياً -ب�إعادة ترقيم الفقرة (ب) منها لت�صبح (ج).
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م�شروع نظام ّ
معدل لنظام ترخي�ص الكاتب العدل رقم ( ) ل�سنة 2017
الن�ص الأ�صلي

الن�ص املقرتح من قِ بل اللجنة امللكية
يُ�سمّى هذا النظام (نظام معدّل لنظام ترخي�ص الكاتب العدل
ل�سنة  )2017ويُقر�أ مع النظام رقم ( )22ل�سنة  2015امل�شار �إليه
فيما يلي بالنظام الأ�صلي نظاماً واحداً ،ويُعمل به بعد مرور
�ستني يوماً من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.

املادة :3
�أ.يُ�شرتط لرتخي�ص الكاتب العدل �أن يكون:
�	.1أردين اجلن�سية.
 .2ح�سن ال�سرية وال�سلوك.
 .3من الق�ضاة النظاميني املتقاعدين من الدرجات العليا �أو
اخلا�صة �أو من املحامني الأ�ساتذة املجازين ممن �أم�ضى
يف مهنة املحاماة �أو يف املحاماة والق�ضاء معاً مدة ال تقل
عن ع�شرين �سنة وفق قانون ا�ستقالل الق�ضاء وقانون
نقابة املحامني.
 .4غري حمكوم بجناية �أو بجنحة خملّة بال�شرف والأمانة
والأخالق والآداب العامة وغري حمكوم بعقوبة ت�أديبية.
ب.على طالب الرتخي�ص �أن يجتاز االمتحان الذي تعقده الوزارة
لهذه الغاية.

تعدَّل املادة  3من القانون الأ�صلي على النحو التايل:
�أوالً -ب�إلغاء البند ( )3من الفقرة (�أ) منها ,واال�ستعا�ضة عنه
بالن�ص التايل:
(.3من الق�ضاة النظاميني املتقاعدين �أو من املحامني
الأ�ساتذة املجازين ممن �أم�ضوا يف مهنة املحاماة �أو يف
املحاماة والق�ضاء معاً مدة ال تقل عن خم�س ع�شرة �سنة
وفق قانون ا�ستقالل الق�ضاء وقانون نقابة املحامني
النظاميني).
ثانياً -ب�إلغاء ن�ص الفقرة (ب) منها واال�ستعا�ضة عنه بالن�ص
التايل:
(ب .1 -ت�شكَّل جلنة يف وزارة العدل برئا�سة الوزير
وع�ضوية �أربعة �أع�ضاء يختارهم الوزير من بني
الق�ضاة املتقاعدين واملحامني املزاولني لتتولى
تر�شيح �أ�سماء الق�ضاة املتقاعدين واملحامني
ممن تنطبق عليهم �شروط الفقرة (�أ) من هذه
املادة لغايات ترخي�صهم للقيام ب�أعمال الكاتب
العدل وفق �أحكام الت�شريعات النافذة.
 .2يقوم الوزير مبقابلة ك ّل مر�شح ممن تختارهم
اللجنة امل�شار �إليها يف البند ال�سابق ،وعلى �ضوء
هذه املقابلة يُ�صدر الوزير قراره الذي يراه
منا�سباً ب�ش�أن اعتماد املر�شح.
 .3على من يرغب من املر�شحني املعتمدين القيام
ب�أعمال الكاتب العدل وفق �أحكام الت�شريعات
النافذة� ،أن يقدّم طلب ترخي�ص �إلى الوزير وفق
�أحكام هذا النظام).

281

تقرير اللجنة امللكية لتطوير اجلهاز الق�ضائي وتعزيز �سيادة القانون

الن�ص الأ�صلي

الن�ص املقرتح من قِ بل اللجنة امللكية

يلغى ن�ص الفقرة (ج) من املادة ( )8من النظام الأ�صلي وي�ستعا�ض
املادة :8
مع مراعاة �أحكام الت�شريعات النافذة يقوم الكاتب العدل باملهام عنه بالن�ص التايل:
(ج -الت�صديق على ال�شهادات اخلطّ ية بعد �أن ي�ؤدي مَن �أدلى
التالية:
�أ .الت�صديق على الإنذارات والتبليغات والإخطارات العدلية .بال�شهادة الق�سَ َم القانوين �أمامه).
ب .الت�صديق على الوكاالت التي تت�ضمن �أعمال الإدارة واحلفظ.
ج .الت�صديق على العقود التي ال تتعلق بالت�صرفات الناقلة
للملْكية �أو رهنها.
د .الت�صديق على الرتجمة القانونية التي ال تتعلق بعقود
الت�صرف يف الأموال غري املنقولة �أو املعامالت التي ال يوجب
القانون لها �شكلية لالنعقاد.
هـ .الت�صديق على الإقرارات والتعهدات العدلية.
و .الت�أ�شري على ما يقدَّم �إليه من الأوراق والأ�سناد لإثبات
تاريخها.
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