
  á`«µ∏ŸG á`æé∏dG ôjô≤J
 ¿ƒ`fÉ≤dG IOÉ`«°S õ`jõ©Jh »FÉ`°†≤dG RÉ`¡÷G ô`jƒ£àd

 áMÎ≤ŸG äÉ©jô°ûàdG       ájò«ØæàdG èeGÈdG        á«é«JGÎ°S’G ±GógC’Gh äÉ°SÉ«°ùdG

2017 •ÉÑ°T



تقرير اللجنة امللكية

لتطوير اجلهاز الق�سائي وتعزيز �سيادة القانون

�شباط 2017

ال�سيا�سات واالأهداف اال�سرتاتيجية

ال���������رام���������ج ال����ت����ن����ف����ي����ذي����ة

ال����ت���������س����ري����ع����ات امل����ق����رتح����ة

اململكــة الأردنيـة الهاششميـة



2

�سيادُة القانون اأ�سا�ُس الدولة املدنية 
الورقة النقا�شية ال�شاد�شة 

ل�شاحب اجلاللة الها�شمية امللك عبداهلل الثاين ابن احل�شني املعظم

ر�شالة جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�شني املعظم اإلى دولة زيد الرفاعي
يكّلفه برئا�سة اللجنة امللكية لتطوير اجلهاز الق�سائي وتعزيز �سيادة القانون 

ر�شالة جوابية اإلى جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�شني املعظم من دولة زيد الرفاعي

تقرير اللجنة امللكية لتطوير اجلهاز الق�سائي وتعزيز �سيادة القانون
التقدمي

ال�سيا�سات واالأهداف اال�سرتاتيجية
توطيد ا�شتقالل الق�شاء والق�شاة

تعزيز ا�شتقالل املجل�س الق�شائي اأوًل: 
�شمان متثيل نوعي للق�شاة يف املجل�س الق�شائي وفاعلية اأداء اأع�شائه  ثانياً: 

تفعيل التعاون بني املجل�س الق�شائي وباقي ال�شلطات يف الدولة  ثالثاً: 
�شمان التدابري املثلى لتعيني الق�شاة و�شمان ا�شتقاللهم يف م�شارهم املهني  رابعاً: 

تعزيز التفتي�س الق�شائي، واللتزام مبدونة ال�شلوك الق�شائي   خام�شاً: 
وامل�شاءلة التاأديبية للق�شاة، وتوفري ال�شمانات للقا�شي اإزاء ذلك

حتديث الإدارة الق�شائية وتطويرها
حتديث اأجهزة وزارة العدل وتطوير اأدائها اأوًل: 

توفري الكوادر الإدارية الكافية الالزمة ملعاونة اجلهاز الق�شائي ورفع كفاءتها والرتقاء باأدائها  ثانياً: 
توظيف ا�شتخدام التكنولوجيا احلديثة خلدمة التقا�شي والرتقاء بخدمات مرفق العدالة ثالثاً: 

اإعادة النظر يف خريطة التوزيع اجلغرايف للمحاكم وتوزيع ق�شاتها وموظفيها رابعاً: 
حتديث اأبنية املحاكم وبنيتها التحتية  خام�شاً: 

تطوير وحتديث مهنة املحاماة وتعزيز قيم ال�شفافية والنزاهة يف منت�شبيها  �شاد�شاً: 
تطوير وتنظيم مهنة اخلرباء اأمام املحاكم، وتعزيز قيم ال�شفافية والنزاهة لديهم  �شابعاً: 

�شمان جناعة الأحكام وجودتها  ثامناً: 
تطوير التاأهيل الأ�شا�شي والتدريب امل�شتمر للق�شاة واأع�شاء النيابة العامة  تا�شعاً: 

تفعيل مبداأ تخ�ش�س الق�شاة وتو�شيع نطاقه  عاششراً: 
حتديث وتطوير العدالة اجلزائية وتنفيذ الأحكام

تي�شري اإجراءات الدعوى اجلزائية وحتديثها  اأوًل: 
تفعيل مبداأ تخ�ش�س الق�شاة يف امل�شائل اجلزائية وتو�شيع نطاقه ثانياً: 

حتديث وتطوير النيابة العامة والأجهزة امل�شاندة لها وتفعيل دورها ثالثاً: 
تطوير ال�شيا�شة اجلزائية وحتديثها  رابعاً: 

تعزيز �شمانات املحاكمة العادلة يف جميع مراحل الدعوى اجلزائية  خام�شاً: 

املحتويات

5

13

16

21

27
31
31
31
32
33

36
38
38
39
40
41
41
42
43
44
45
46
47
47
52
53
55
57



3

حتديث وتطوير اإجراءات الدعاوى احلقوقية وتنفيذ الأحكام 
تعديل قواعد الخت�شا�س لتي�شري اإجراءات التقا�شي  اأوًل: 

حتديث وتي�شري اإجراءات تبليغ الأوراق الق�شائية  ثانياً: 
تب�شيط وتي�شري اإجراءات التقا�شي اأمام املحاكم  ثالثاً: 

حتديث وتي�شري اإجراءات اخلربة اأمام املحاكم  رابعاً: 
حتديث وتي�شري اإجراءات الطعن يف الأحكام واحلد من   خام�شاً: 

الطعون غري املربرة اأو التي يكون الغر�س منها املماطلة والت�شويف
فر�س اجلزاءات الالزمة يف بع�س احلالت التي يتطّلبها   �شاد�شاً: 

الأمر للحّد من املماطلة والت�شويف اأو ملعاجلة الإهمال والتق�شري 
تطوير اأحكام البينات �شابعاً: 

حتديث وتطوير اإجراءات ت�شفية ال�شركات واإفال�س التجار ثامناً: 
حتديث وتي�شري اإجراءات تنفيذ الأحكام احلقوقية  تا�شعاً: 

الربامج التنفيذية
تو�شيات لتوطيد ا�شتقالل الق�شاء والق�شاة

تو�شيات لتحديث الإدارة الق�شائية وتطويرها
تو�شيات لتحديث وتطوير العدالة اجلزائية وتنفيذ الأحكام 

تو�شيات لتحديث وتطوير اإجراءات الدعاوى احلقوقية وتنفيذ الأحكام

الت�شريعات املقرَتحة
م�شروع قانون معّدل لقانون ا�شتقالل الق�شاء رقم )  ( ل�شنة 2017  .1

م�شروع قانون معّدل لقانون ت�شكيل املحاكم النظامية رقم )  ( ل�شنة 2017  .2
م�شروع قانون معّدل لقانون اأ�شول املحاكمات اجلزائية رقم )  ( ل�شنة 2017  .3

م�شروع قانون معّدل لقانون العقوبات رقم )  ( ل�شنة 2017  .4
م�شروع قانون معّدل لقانون حمكمة اجلنايات الكربى رقم )  ( ل�شنة 2017  .5

م�شروع قانون معّدل لقانون اأ�شول املحاكمات املدنية رقم )  ( ل�شنة 2017  .6
م�شروع قانون حماكم ال�شلح رقم )  ( ل�شنة 2017  .7

م�شروع قانون معّدل لقانون البينات رقم )  ( ل�شنة 2017  .8
م�شــــروع قانــون معّدل لقانون التنفيــذ رقم )  ( ل�شنة 2017  .9

م�شروع قانون معّدل لقانون الو�شاطة لت�شوية النزاعات املدنية رقم )  ( ل�شنة 2017  .10
م�شروع قانون اإدارة ق�شايا الدولة رقم )  ( ل�شنة  2017   .11

م�شروع قانون معّدل لقانون نقابة املحامني النظاميني رقم )  ( ل�شنة 2017  .12
م�شروع نظام اخلربة اأمام املحاكم النظامية  رقم )  ( ل�شنة 2017  .13

م�شروع نظام معّدل لنظام التفتي�س الق�شائي على املحاكم النظامية رقم )  ( ل�شنة 2017  .14
م�شروع نظام معّدل لنظام املعهد الق�شائي الأردين رقم )  ( ل�شنة 2017  .15
م�شروع نظام معّدل لنظام ترخي�س الكاتب العدل رقم )  ( ل�شنة 2017  .16

60
60
61
62
65

65

67
68
68
69

73
77
89

109
130

149
153
161
170
202
215
216
236
244
247
262
263
270
272
276
279
281





5

سيادُة القانون أساُس الدولة املدنية
الورقة النقاشية السادسة

لصاحب اجلاللة الهاشمية امللك عبدالله الثاني ابن احلسني املعظم

تناولُت في األوراق النقاشية اخلمس السابقة العديد من األفكار والرؤى حول مسار عملية اإلصالح السياسي سواًء 
تطوير املمارسات الضرورية للدميقراطية، واألدوار املأمولة من كل طرف في العملية السياسية، والهدف النهائي املتمثل 
وبناء  ُتعتبر ضرورة أساسية الزدهار واستقرار  والتي  الدميقراطية،  املشاركة  املنشود من  املستوى  إلى  بالوصول 

مستقبل واعد ألبنائنا.

ومنذ الورقة النقاشية األخيرة حدثْت تطورات إقليمية كثيرة، فتعمقت النزاعات وما زالت منطقُتنا تشهد حتوالت 
جذرية تنتج عنها عواقب وخيمة على دول اإلقليم، كان لها أثرها على وطننا الغالي.

وقد ال توجد دولة في التاريخ احلديث حتّملت آثار الصدمات اخلارجية أكثر من األردن. وعلى الرغم من كل ما 
ٍخ ملجتمعات عريقة، وعلى الرغم من كل الجئ عبر حدودنا ليستظل  يحيطنا من نزاعات وحروب وانهياٍر لدول وتفسُّ
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 
اختلفت آراؤه ومهما تباينت جتربته في احلياة، الكثيَر من الفخر واالعتزاز بأنه أردني. ومن يعيش منكم خارج الوطن 
يشهد كل يوم ما يحظى به هذا البلد األبّي وهذا الشعب األصيل من احترام وإعجاب ملا ميثله من قيم ومواقف لم 

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.

 �سيادة القانون اأ�سا�س الدولة املدنية - الورقة النقا�شية امللكية ال�شاد�شة



6
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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 املنِتجة، وهو الضامن للحقوق 
الفردية والعامة، والكفيل بتوفير اإلطار الفاعل لإلدارة العامة، والباني ملجتمع آمن وعادل؛ إنه سيادة القانون، املعبِّر 
دة ونظرية في غياب االحترام  احلقيقي عن حبنا لوطننا الذي نعتز به. إن إعالنات الوالء والتفاني لألردن تبقى مجرَّ

املطلق للقوانني.

إّن 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 

أن مياَرس بانتقائية.

وكم يؤملني وُيغضبني أن أرى طفلة متوت في أحضان والدها في عرس أو احتفال ُتطلق فيه نيران األسلحة، أو أّم 
توّدع ابنها دون أن تعلم أنه لن يعود بسبب سائق لم يحترم القانون، أو طالب متفوق فقَد فرصته لعدم تطبيق سيادة 

القانون، أو مجرم ينعم باحلرية دون مساءلة، وغيرها من أمثلة متّسنا جميعًا ومتّس حقوقنا وتفّرق بيننا.

وعندما أرى اليوم احلالَة املروعة واحملزنة للعديد من الدول في منطقتنا، أجد من الواضح أن غياب سيادة القانون 
والتطبيق العادل له كان عاماًل رئيسيًا في الوصول إلى احلالة التي نشهدها.

والعرقية  الدينية واملذهبية  االنتماءات  معّقدة من  تتكون من منظومة  أنها  العربية جند  إلى مجتمعاتنا  ننظر  وعندما 
والقبلية. ولهذا التنوع أن يكون مصدراً لالزدهار الثقافي واالجتماعي والتعدد السياسي، ورافداً لالقتصاد، أو أن 

يكون شعلة للفتنة والعنصرية والنزاعات. إّن ما يفصل بني هذين الواقعني هو وجود أو غياب سيادة القانون.

إّن شعور أّي مواطن في مجتمعنا باخلوف والظلم ألنه ينتمي إلى أقلية، يضعنا جميعًا أمام واقع يستند إلى أساس 
مهزوز. ومن هنا، فإن ضمان حقوق األقلية متطلَّب 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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إّن طموحي لبلدنا وشعبنا كبير ألن هذا ما تستحّقونه. ولكي نحقق أهدافنا ونواصل بناءنا لوطننا فإن سيادة القانون 
هي األساس الذي نرتكز إليه واجلسر الذي ميكن أن ينقلنا إلى مستقبل أفضل. وأطلب من كل مواطن أن يعّبر عن 
حبه لبلدنا العزيز من خالل احترامه لقوانينه، وأن يكون عهدنا بأن يكون مبدأ سيادة القانون األساَس في سلوكنا 

وتصرفاتنا.

 سيادة القانون أساس اإلدارة احلصيفة 
إّن مبدأ سيادة القانون هو خضوع اجلميع، أفراداً ومؤسساٍت وسلطات، حلكم القانون. وكما ذكرت، فإن واجب كل 
مواطن وأهم ركيزة في عمل كل مسؤول وكل مؤسسة هو حماية وتعزيز سيادة القانون. فهو أساس اإلدارة احلصيفة 
التي تعتمد العدالَة واملساواة وتكافؤ الفرص أساسًا 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 
التي  العربية الكبرى  بها نهضتنا  التي قامت من أجلها وجاءت  العدالة واملساواة والشفافية؛ هذه املبادئ السامية 

نحتفل بذكراها املئوية هذا العام.

وال يؤتي اإلصالُح السياسي ثماره املرجّوة إال بوجود نهج واضح وفّعال لتحقيق مبدأ سيادة القانون؛ فما حققناه من 
خطوات جيدة على مسار اإلصالح السياسي بدءاً من التعديالت الدستورية لعام 2011، وما تبعها من تشريعات 
تتماشى مع إصالح إداري جذري  قانون االنتخاب والالمركزية، يجب أن  السياسي، وعلى رأسها  للعمل  ناظمة 
للقيادات اإلدارية  القانون، وتطوير اإلدارة، وحتديث اإلجراءات، وإفساح املجال  تعزيز سيادة  إلى  يهدف  وعميق 
القادرة على اإلجناز وإحداث التغيير الضروري وامللّح، ليتقدم صفٌّ 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 املَلكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية، التي قامت بوضع ميثاق ملنظومة النزاهة الوطنية وخطة تنفيذية لها 
تبني اجلهات املسؤولة واإلطار الزمني للتنفيذ. كما مت تشكيل جلنة مَلكية 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.
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ولكن، لم يرتِق 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 
دوري  بشكل  والتطوير  والتقييم  للمراجعة  واألفراد  املؤسسات  عمل  ُتخضع  مسيرة  القانون، ضمن  سيادة  مفهوم 

للوصول إلى أعلى املستويات التي نتطلّع إليها.

إّن مبدأ سيادة القانون جاء ليحقق العدالة واملساواة والشفافية واملساءلة على جميع مؤسسات الدولة وأفرادها دون 
استثناء وخاصة ممن هم في مواقع املسؤولية، من خالل ممارسات حقيقية على أرض الواقع. وال ميكن ألّي إدارة 
أن تتابع مسيرتها اإلصالحية وترفع من مستوى أدائها وكفاءتها دون تبني سيادة القانون كنهج ثابت وركن أساسي 

لإلدارة.

ل دميقراطي ناجحة. كما أن سيادة القانون  إّن التطبيق الدقيق ملواد القانون يعّد من املتطلَّبات الضرورية ألّي عملية حتوُّ
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 
تطبيق القانون، ليطمئّن املواطن بأنه يستظل بسيادة القانون الذي يحميه ويحمي أبناءه دون متييز أينما كان في ربوع 
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.

إّن التواني في تطبيق القانون بعدالة وشفافية وكفاءة يؤدي إلى ضياع احلقوق وُيضعف الثقة بأجهزة الدولة ومؤسساتها. 
كما إن تساهل بعض املسؤولني في تطبيق القانون بدقة ونزاهة وشفافية وعدالة ومساواة يشجع البعض على االستمرار 
بانتهاك القانون ويترك مجااًل للتساهل الذي قد يقود لفساد أكبر، بل إلى إضعاف أهم ركائز الدولة، أال وهي قيم 

املواطنة.

إّن تطوير اإلدارة احلكومية مسيرة مستمرة تخضع ملراجعة وتقييم دائمني. وعليه، يجب حتديد مواطن اخللل والقصور 
وأداء  عمل  في  أساسي  كمبدأ  واحملاسبة  املساءلة  مبدأ  وتفعيل  وإرساء  معاجلتها،  على  للعمل  بها  واالعتراف 
مؤسساتنا وفي جميع طبقات ومراحل اإلدارة احلكومية، بحيث يكافأ املوظف على إجنازه وُيساَءل ويحاَسب على 
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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.

وتتطلب منظومة املساءلة واحملاسبة إجراءات مسّبقة تبدأ بتبني مؤسساتنا ملدونات سلوك وأخالقيات عمل ملزمة 
بشكل يحكم عمل وأداء املؤسسات والسلطات املعنية. كما يجب على مؤسساتنا وضع رؤية واضحة، وخارطة 
طريق، وأهداف محددة متّكن هذه املؤسسات من حتقيق أهدافها، وقياس نسبة اإلجناز واألثر، للوصول إلى أرقى 

مة للمواطنني. معايير النزاهة والشفافية وأعلى مستويات اخلدمة املقدَّ

ولضمان سيادة القانون، ال بد من وجود آليات رقابة فّعالة 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 
ومعاجلة جوانب  والسرعة،  الفعالية  يضمن  مبا  املتطورة،  األدوات  تبني  من خالل  باستمرار  تطويرها  على  العمل 
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
ال ميكننا احلديث عن سيادة القانون ونحن ال نقّر بأن الواسطة واحملسوبية سلوكيات تفتك باملسيرة التنموية والنهضوية 
وبناؤه وذلك  إجنازه  مبا مت  تنخر  بل ممارسات  بالوطن،  النهوض  يحول دون  بكونها عائقًا  فقط  ليس  للمجتمعات، 

بتقويضها لقيم العدالة واملساواة وتكافؤ الفرص وقيم املواطنة الصاحلة وهي األساس لتطور أّي مجتمع.

ض أسس العمل العام في خدمة مواطنينا، وال  فال ميكن لنا أن نقبل أو نغّض الطرف عن هذه املمارسات التي تقوِّ
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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واحملسوبية لتحقيق طموحه. فأّي جيل ميكن أن يحمي سيادة القانون أو أن يدير مؤسساتنا وقد ترّسخت الوالءات 
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 سياسيًا واقتصاديًا 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 وإثقااًل لها وللمواطن مبوظفني غير أكفياء وجتريداً وحرمانًا لها من الكفاءات والقيادات 
التي تساهم باالرتقاء بها والنهوض بعملها في خدمة الوطن واملواطن. وهنا، ال بد من االلتزام مببدأ الكفاءة واجلدارة 

كمعياٍر أساس ووحيد للتعيينات.

 تطوير اجلهاز القضائي أساٌس لتعزيز سيادة القانون
إّن مبدأ سيادة القانون ال ميكن أن يترّسخ إال بوجود جهاز قضائي كفؤ ونزيه وفاعل؛ فاملواطن يلجأ إلى القضاء لثقته 
بقدرة هذا اجلهاز على إنصافه واحلصول على حقوقه في أسرع وقت؛ وإْن غاب هذا األمر تزعزعت ثقة املواطن 

بالقضاء.

ولطاملا امتاز األردن بالسمعة الطيبة والكفاءة العالية جلهازه القضائي، وما زلنا نذكر قضاةً سّجل لهم التاريخ مساهمتهم 
في تعزيز املكانة الرفيعة للقضاء في األردن. ولكن، اإلجراءات القضائية ما زالت تأخذ وقتًا طوياًل، 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.

 سيادة القانون عماُد الدولة املدنية 
كثر احلديث في اآلونة األخيرة عن الدولة املدنية، وقد حدث لغٌط كبير حول مفهوم هذه الدولة، ومن الواضح أنه 
ناجت عن قصور في إدراك مكوناتها وبنائها. إّن الدولة املدنية هي دولة حتتكم إلى الدستور والقوانني التي تطّبقها 
على اجلميع دون محاباة؛ وهي دولة املؤسسات التي تعتمد نظامًا 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 
حقوقهم، وهي دولة تكفل احلرية الدينية ملواطنيها وتكّرس التسامح وخطاب احملبة واحترام اآلخر وحتفظ حقوق 

املرأة كما حتفظ حقوق األقليات.

املدنية عامل  الدولة  فالدين في  العلمانية،  للدولة  املدنية، فهي ليست مرادفًا  الدولة  املبادئ تشكل جوهر  إّن هذه 
أساسي في بناء منظومة األخالق والقيم املجتمعية، وهو جزء ال يتجزأ من دستورنا. وال ميكن أن نسمح ألحد أن 

يستغّل 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 هامًا للدولة اإلسالمية ومعلمًا رئيسيًا 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 
محاوَر عدة أهمها: التعايش السلمي واألمن املجتمعي بني جميع أفراد املدينة، واملساواة بينهم جميعًا 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 
د فيها احلقوق والواجبات دون متييز  والشرعية، وترتكز على املواطنة الفاعلة، وتقبل بالتعددية والرأي اآلخر، وحتدَّ
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 
األردنيني  شيم  من  وأصبحت  ورثناها  خصائص  فهذه  الصاحلة؛  واملواطنة  واالنفتاح  املثابرة  وقيم  اآلخر،  وقبول 

وسنزرعها في قلوب أبنائنا إن شاء الله.

السادس عشر من تشرين األول لعام 2016 ميالدية
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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،

فيسّرني أن أبعث إليك بأصدق حتياتي وأطيب أمنياتي بدوام التوفيق، ولقد عرفتك منذ سنني خلْت جنديًا مخلصًا 
للوطن في مختلف املواقع وامليادين التي حللَت بها، وحتملت فيها أمانة املسؤولية بكل كفاءة وحرص على حتقيق 

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.

م الدول ورفعتها يعتمد بشكل رئيس على استقالل وكفاءة اجلهاز القضائي العامل فيها، وقدرته على  إن قياس تقدُّ
العمل ضمن منظومة متكاملة مع باقي سلطات الدولة وأجهزتها املعنية بترسيخ سيادة القانون؛ فاجلميع حتت القانون 
يعملون في ظله وإطاره، ويتساوون أمامه، ويحتكمون ألحكامه، وُيطبَّق القانون عليهم جميعًا دون متييز أو محاباة، 

األمر الذي يجّذر قيم العدالة والنزاهة واملواطنة الفاعلة.

  ر�شالة جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�شني املعظم اإلى دولة زيد الرفاعي 
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عام 1952،  في دستورنا  ذلك  التأكيد على  مت  وقد  وثابتة،  راسخة  األردن  في  القضائية  السلطة  استقاللية  إّن 
وجاءت التعديالت الدستورية لعام 2011 وعام 2016 لتعزز 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 املَلكية لتطوير اجلهاز القضائي عام 2000 

واالستراتيجيات التي ُوضعت من أجل تطوير القضاء.

إّن اجلهاز القضائي بحاجة إلى استراتيجية شاملة لتطويره وتعزيز إمكانياته، وقد أشرُت إلى ذلك في ورقتي النقاشية 
من خالل  القانون  وتعزيز سيادة  القضائي  اجلهاز  لتطوير  مَلكية  جلنة  برئاسة  إليك  أعهد  فإنني  وعليه،  السادسة. 
استراتيجية شاملة ملعاجلة التحديات ومواصلة عملية التحديث والتطوير واالرتقاء بأداء السلطة القضائية، مبا في 
تعيينهم ونقلهم وترفيعهم  للقضاة ورفع قدراتهم وتطوير معايير اجلدارة والكفاءة في  ذلك توفير اإلمكانيات املناسبة 
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.

وقد مت اختيارنا لدولتكم لترأَس اللجنة املَلكية لتطوير اجلهاز القضائي والذوات التالية أسماؤهم أعضاء فيها:

• 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.

والتشريعات  التنفيذية  والبرامج  السياسات  تتضمن  التي  القادمة  األربعة  األشهر  خالل  توصياتكم  بانتظار  وإنني 
املقترحة.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،

أخوكم
عبدالله الثاني ابن احلسني

عّمان، في السابع عشر من محرم 1438 هجرية.

املوافق الثامن عشر من تشرين األول لعام 2016 ميالدية.

  ر�شالة جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�شني املعظم اإلى دولة زيد الرفاعي 
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ر�سالة جوابية اإلى جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني املعظم
من دولة زيد الرفاعي

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

ح�شرة �شاحب اجلاللة الها�شمية 

امللك عبداهلل الثاين ابن احل�شني املعظم

حفظه اهلل ورعاه وبارك يف عمره واأعّز ملكه,

�شيدي وموالي,

اإلى مقامكم ال�شامي، با�شمي وبا�شم زمالئي اأع�شاء اللجنة امللَكية لتطوير اجلهاز الق�شائي وتعزيز  اأرفع  اأت�شرف باأن 
�شيادة القانون، اأ�شمى اآيات الولء والإخال�س، مقرونة بال�شكر والتقدير والعرفان ملا طّوقتم به اأعناقنا من ثقة �شامية 
غالية، بتكليفنا مبهمة جليلة يف م�شمونها، نبيلة يف اأهدافها، تعك�س اإميان جاللتكم الرا�شخ باأن وجود �شلطة ق�شائية 
عنا�شُرها ق�شاة اأكفياء يت�شمون بالنزاهة واحلياد وال�شتقالل، ُيَعّد لبنة اأ�شا�شية يف بناء دولة القانون وفر�س �شيادته، 

وحماية حقوق املواطنني وحرياتهم.

موالي املعظم,

اإن التحديث امل�شتمر للجهاز الق�شائي وتطويره وتعزيز دوره يف حتقيق �شيادة القانون، يوؤّدي اإلى ما اأّكدمت عليه جاللتكم 
يف ر�شالتكم ال�شامية باأّن اجلميع »حتت القانون يعملون يف ظله واإطاره، ويت�شاوون اأمامه، ويحتكمون لأحكامه، وُيطبَّق 

القانون عليهم جميعاً دون متييز اأو حماباة، الأمر الذي يجّذر قيم العدالة والنزاهة واملواطنة الفاعلة«.

وتنفيذاً لأمركم ال�شامي، عقدت اللجنة اجتماعاٍت مكثفًة خالل ال�شهور الأربعة املا�شية، واّطلعت على اآراء اجلهات املعنية 
املختلفة، واّطلعت على ما مت اإجنازه من ِقَبل جلان �شابقة لتطوير الق�شاء، ومن ِقَبل املجل�س الق�شائي، ووزارة العدل، 
لت اإلى تو�شيات  وا�شتعر�شت اأف�شل املمار�شات العاملية. وششّخ�شت اللجنة الو�شَع الراهَن للق�شاء ت�شخي�شاً ششاماًل، وتو�شّ
تت�شمن ال�شيا�شات، والربامج التنفيذية، والت�شريعات املقرتحة، والتي ناأمل اأن تلّبي طموحات جاللتكم. وتت�شمن هذه 

التو�شيات ما يلي: 
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توطيد ا�شتقالل الق�شاء والق�شاة، وتعزيز ال�شمانات املطلوبة لذلك.  اأواًل: 

مبوجب  به  املنوط  الدور  من  يعّزز  ومبا  له,  عامة  اأمانة  واإن�شاء  الق�شائي,  املجل�س  ا�شتقالل  تعزيز  ثانيًا: 
الد�شتور والقوانني.

اأع�شائه وتوفري احل�شانة الالزمة  اأداء  �شمان التمثيل النوعي للق�شاة يف املجل�س الق�شائي، وتفعيل  ثالثًا: 
لهم.

َمّد ج�شور التعاون بني املجل�س الق�شائي وباقي ال�شلطات يف الدولة.  رابعًا: 

من  وال�شتفادة  املدين،  العام  املحامي  دائرة  باإلغاء  وذلك  الق�شائية؛  الأجهزة  من  عدد  هيكلة  اإعادة  خام�شًا:  
اإدارة ق�شايا الدولة  اإلى  عنا�شرها الق�شائية والإدارية يف اأجهزة الق�شاء الأخرى، واأن ُيعَهد مبهامها 

التي �شتن�شاأ لدى وزارة العدل.

م�شارهم  يف  ا�شتقاللهم  و�شمان  وانتدابهم  ونقلهم  وترفيعهم  الق�شاة  لتعيني  املثلى  التدابري  �شمان  �ساد�سًا: 
املهني، وتاأمني مقت�شيات ال�شتقرار الوظيفي لهم، وحت�شني اأو�شاعهم.

ع فيه. �س الق�شاة، واإزالة العوائق اأمام التو�شُّ تفعيل مبداأ تخ�شُّ �سابعًا: 

ة بالنظر والف�شل يف املنازعات التجارية  اإن�شاء غرفة اقت�شادية لدى حمكمة بداية عّمان تكون خمت�شّ ثامنًا: 
وال�شتثمارية ذات الأهمية القت�شادية يف العا�شمة وعلى م�شتوى اململكة، ومبا يوفر بيئة قانونية اآمنة 

لال�شتثمار. 

�شة  ع يف القائم منها، كالغرف املتخ�شّ �شة للنظر يف بع�س املنازعات، والتو�شُّ اإن�شاء غرف جزائية متخ�شّ تا�سعًا: 
الإلكرتونية  الو�شائل  با�شتخدام  املرتكبة  تلك  اخل�شو�س  وجه  وعلى  امل�شتحَدثة،  اجلرائم  يف  بالنظر 

احلديثة.

حتديث اأ�شاليب ومو�شوعات التاأهيل الأ�شا�شي والتدريب امل�شتمر للق�شاة واأع�شاء النيابة العامة. عا�شرًا: 

تعزيز الدور الذي ي�شطلع به التفتي�س الق�شائي ل�شمان قيم النزاهة وال�شفافية واللتزام بقيم الق�شاء  حادي ع�شر: 
وتقاليده، وقواعد ال�شلوك الق�شائي، وتوفري �شمانات اأوفى للقا�شي يف امل�شاءلة التاأديبية.

و�شع معايري ششّفافة ومو�شوعية لتقييم اأداء الق�شاة من ِقَبل التفتي�س الق�شائي.  ثاين ع�شر: 

تعزيز �شمانات املحاكمة العادلة يف مراحل البحث الأّويل، والتحقيق البتدائي، واملحاكمة النهائية. ثالث ع�شر: 

تعزيز احلماية للحقوق واحلريات، من خالل التمكني من الو�شول اإلى العدالة باإقرار مبداأ امل�شاعدة  رابع ع�شر: 
القانونية املجانية يف جميع الدعاوى، ملن هم يف حاجة اإليها.

توفري البيئة املنا�شبة لعمل الق�شاة. خام�س ع�شر: 

  ر�شالة جوابية اإلى جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�شني املعظم من دولة زيد الرفاعي 
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اإعادة النظر يف خريطة التوزيع اجلغرايف للمحاكم وتوزيع ق�شاتها وموظفيها، وال�شتفادة من مواردها  �شاد�س ع�شر: 
الب�شرية.

والتحديث،  التطوير  ملتطلَّبات  ت�شتجيب  ذلك،  اإلى  بحاجة  التي  للمحاكم  لئقة  جديدة  اأبنية  توفري  �شابع ع�شر: 
واإعداد وتنفيذ اخلطط الالزمة لتحديث البنية التحتية للمباين القائمة وجتهيزاتها.

اإزالة جميع العوائق لت�شريع اإجراءات الدعاوى، دون انتقا�ٍس من ال�شمانات املقررة للخ�شوم. ثامن ع�شر: 

تب�شيط اإجراءات التقا�شي و�شري الدعاوى، وت�شريع وترية معاجلة الق�شايا خالل اآجال معقولة، من  تا�شع ع�شر: 
خالل القت�شاد يف الإجراءات و�شوًل اإلى حتقيق العدالة الناجزة.

ت�شجيع اللجوء اإلى و�شائل بديلة للدعوى املدنية، وتي�شري ال�شبل املحّفزة لذلك؛ للتخفيف عن املحاكم. ع�شرون: 

اإجراءات  اأ�شاليب الإدارة الق�شائية، وتوظيف التكنولوجيا احلديثة خلدمة التقا�شي وتي�شري  تطوير  حادي وع�شرون: 
الدعاوى والتبليغات، والرتقاء باخلدمات التي يقدمها مرفق العدالة.

ثاين وع�شرون: حتديث وتي�شري و�شبط اإجراءات تبليغ الأوراق الق�شائية؛ لتحقيق ال�شرعة املطلوبة يف ح�شم النزاعات.

ثالث وع�شرون: ال�شتفادة من التقنيات احلديثة يف اإجراء املحاكمة عن ُبعد بني نزيل مركز الإ�شالح والتاأهيل وقاعة 
املحاكمة اخت�شاراً للجهد والوقت، مع توفري جميع ال�شمانات القانونية للنزيل.

تعديل قواعد الخت�شا�س لتي�شري اإجراءات التقا�شي وترششيدها وحتقيق جناعتها. رابع وع�شرون: 

خام�س وع�شرون: اإعادة النظر يف الأحكام التنظيمية اخلا�شة باإدارة الدعوى املدنية، ومْنح قا�شي اإدارة الدعوى ال�شالحيات 
الالزمة لتحقيق الغايات التي ُوجدت هذه الإدارة من اأجلها.

اإعادة تنظيم بع�س الإجراءات املتعّلقة بال�شكاوى والدعاء باحلق ال�شخ�شي وتقدمي البينات يف الدعاوى  �شاد�س وع�شرون: 
اجلزائية، لت�شريع الإجراءات دون الإخالل بال�شمانات املقررة للخ�شوم.

تي�شري اإجراءات دعوة ال�شهود وال�شتماع ل�شهاداتهم. �شابع وع�شرون: 

حتديث وتي�شري و�شبط اإجراءات اخلربة اأمام املحاكم. ثامن وع�شرون: 

تطوير وتنظيم مهنة اخلرباء الق�شائيني اأمام املحاكم، وتعزيز قيم ال�شفافية والنزاهة فيهم والرتقاء  تا�شع وع�شرون: 
باأدائهم، و�شمان جناعة اأعمالهم.

تفعيل الرقابة على التقارير الطبية وحّل امل�شاكل الناششئة عنها. ثالثون: 

تي�شري اإجراءات الطعن يف الأحكام، واحلد من الطعون غري املربرة اأو التي يكون الغر�س منها املماطلة  حادي وثالثون: 
والت�شويف.
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معاجلة  اأو  والت�شويف  املماطلة  من  احلّد  يتطّلبها  التي  احلالت  بع�س  يف  الالزمة  اجلزاءات  فر�س  ثاين وثالثون: 
الإهمال والتق�شري، ولزوم التقيد باملدد املقررة للف�شل يف الدعاوى وفقاً ملا تن�ّس عليه القوانني. 

ثالث وثالثون: �شمان الو�شول اإلى النجاعة واجلودة املطلوبة يف الأحكام الق�شائية ويف اآليات تنفيذها.

رابع وثالثون: حتديث وتي�شري اإجراءات تنفيذ الأحكام احلقوقية وال�شندات التنفيذية؛ ل�شمان تنفيذها �شمن اأق�شر 
الآجال واأي�شر ال�شبل.

حتديث وتطوير اإجراءات ت�شفية ال�شركات واإفال�س التجار. خام�س وثالثون: 

حتديث وتطوير اأجهزة وزارة العدل؛ باعتبارها الذراع التنفيذية وامل�شاندة للق�شاء.  �شاد�س وثالثون: 

تطوير وحتديث مهنة املحاماة كم�شاهم رئي�شّي يف عملية التقا�شي، وتعزيز قيم ال�شفافية والنزاهة يف  �شابع وثالثون: 
منت�شبيها وتطوير تكوينهم واأدائهم.

اأعوان الق�شاة، ورفع  توفري الكوادر الإدارية الكافية واملوؤهلة امل�شاندة للجهاز الق�شائي، مبن يف ذلك  ثامن وثالثون: 
م�شتواهم تاأهياًل وتدريباً، وحت�شني اأو�شاعهم.

تطوير وحتديث اإجراءات ال�شابطة العدلية والرتقاء باأدائها، و�شمان جناعة اأعمالها. تا�شع وثالثون: 

وتطوير  ق�شاتها  كفاءة  ورفع  دورها،  وتفعيل  لها،  امل�شاندة  والأجهزة  العامة  النيابة  وتطوير  حتديث  اأربعون: 
اأدائها.

م عدد هذه  تو�شيع نطاق اخت�شا�س املحاكم والنيابة العامة يف اإنهاء الدعاوى اجلزائية، للحّد من ت�شخُّ حادي واأربعون: 
الدعاوى. 

ثاين واأربعون: تطوير وتفعيل الدور الرقابي للنيابة العامة ل�شمان ح�شن �شري العدالة اجلزائية، وعلى وجه اخل�شو�س 
يف جمال التفتي�س الدوري على مراكز الإ�شالح والتاأهيل، والرتافع اأمام املحاكم. 

تعزيز اإششراف النيابة العامة على ال�شابطة العدلية امل�شاعدة، ل�شمان اأداء مهامها على الوجه الأمثل. ثالث واأربعون: 

ع يف نطاق العدالة الت�شاحلية؛  ال�شيا�شة اجلزائية الوقائية يف احلّد من اجلرائم، والتو�شُّ تفعيل دور  رابع واأربعون: 
لتخفيف العبء عن املحاكم.

ال�شتفادة املثلى من الإح�شاء اجلزائي يف ر�شم ال�شيا�شة اجلزائية، وتفعيل دور ال�شجل العديل يف �شبط  خام�س واأربعون: 
حالت التكرار اجُلْرمي. 

تطوير وحتديث ال�شيا�شة اجلزائية يف جمال التجرمي، عرب اإعادة النظر يف جترمي بع�س الأفعال، ورفع  �شاد�س واأربعون: 
احلماية اجلزائية عنها، وجترمي بع�س الأفعال الأخرى حمايًة لأمن وم�شالح املجتمع وحقوق وحريات 

املواطنني، وتعزيزاً ملبداأ �شيادة القانون.

  ر�شالة جوابية اإلى جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�شني املعظم من دولة زيد الرفاعي 
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وذوي  والأطفال  الن�شاء  على  الواقعة  اجلرائم  ب�شاأن  وخا�شة  العقابية،  ال�شيا�شة  وحتديث  تطوير  �شابع واأربعون: 
الحتياجات اخلا�شة.

�شة للمحكومني، والتاأكيد على ت�شنيف املوقوفني  تخ�شي�س مراكز للتوقيف منف�شلة عن املراكز املخ�شَّ ثامن واأربعون: 
واملحكومني يف مراكز التوقيف والإ�شالح والتاأهيل. 

ترششيد التوقيف الحتياطي، واحلد منه، واإقرار بدائل له، وتوفري ال�شمانات الكافية له، وتطبيق برامج  تا�شع واأربعون: 
اإ�شالح ناجعة لإعادة تاأهيل نزلء مراكز الإ�شالح والتاأهيل، وت�شهيل اإعادة دجمهم باملجتمع.

�شيدي �شاحب اجلاللة,

وبعد اأن مت بلورة هذه ال�شيا�شات والأهداف ال�شرتاتيجية وما يتفرع عنها من اأهداف فرعية، مت اإدراج الربامج التنفيذية 
املقرتحة لتحقيق تلك الأهداف، واقرتاح الت�شريعات الالزمة لإنفاذها، مع حتديد اجلهات امل�شوؤولة عن التنفيذ واآجال 

التنفيذ، والتي ن�شعها جميعها بني يَدي جاللتكم، والأمر ل�شيدي �شاحب اجلاللة لتخاذ ما يراه منا�شباً ب�شاأنها. 

ن�شرع اإلى املولى عز وجل اأن يحفظ الأردن بقيادتكم مكلَّاًل دوماً بالعّز واملجد والفخار، واأن يدمي جاللتكم قائداً للوطن 
ومل�شرية النماء والتحديث والتقدم والزدهار، اإنه نعُم املولى ونعُم الن�شري. 

مولي املعظم،

خادمكم االأمني

زيد الرفاعي

رئي�س اللجنة املَلكية لتطوير اجلهاز الق�شائي 

وتعزيز �سيادة القانون

عّمان، يف الثاين والع�شرين من جمادى الأولى 1438 هجرية. 

املوافق الثامن ع�شر من �شباط لعام 2017 ميالدية. 
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التقدمي

ُكُموا بِالَْعْدِل  َمانَاِت إلى َأْهلَِها َوإَِذا َحَكْمُتْم َبنْيَ النَّاِس َأْن حَتْ وا اأْلَ قال تعالى: { إِنَّ اللََّه يَْأُمُرُكْم َأْن ُتَؤدُّ

ا يَِعُظُكْم بِِه إِنَّ اللََّه َكاَن َسِميًعا َبِصيًرا } )الن�شاء: 58(. إِنَّ اللََّه نِِعمَّ

ابن  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  و�شع  وقد  القانون،  �شيادة  دعائم  من  اأ�شا�شية  دعامة  الق�شائي  اجلهاز  تطوير  ميثل 
احل�شني املعظم -حفظه اهلل- الق�شاَء على راأ�س اأولوياته منذ توليه �شلطاته الد�شتورية؛ كون الق�شاء كما اأّكد جاللته 
»الركيزة الأ�شا�شية يف اإحقاق احلق واإقامة العدل وحماية احلقوق و�شون احلريات«، ولأنه »اإحدى ال�شلطات الثالث التي 
تقوم عليها الدولة الأردنية، والتي تر�شخ مبداأ �شيادة القانون وحتقق مبادئ العدالة وامل�شاواة والنزاهة وتعزز من الثقة 

ب�شلطات الدولة وموؤ�ش�شاتها«. 

وقد ششهد الق�شاء الأردين تطوراً ملحوظاً وحتديثاً م�شتمراً عرب العديد من املحطات التي مر بها يف عهد جاللة امللك 
و�شوًل اإلى الوقت الراهن. وكان جاللته قد اأمر بت�شكيل اللجنة امللَكية الأولى لتطوير الق�شاء التي اأثمرت تو�شياتها 
َج ذلك التحديث مبا اأمر به جاللته من تعديالت د�شتورية، والتي جاءت  نهو�شاً يف ق�شائنا وتعزيز مكانته عربياً، وُتوِّ
مب�شامني واأحكام تعّزز احلقوق واحلريات، وتوفر ال�شمانات الفاعلة لها، وُتعلي من ششاأن ال�شلطة الق�شائية، وتر�شخ 

ا�شتقالل الق�شاء والق�شاة، اإلى جانب ا�شتحداث حمكمة د�شتورية. 

وموا�شلًة من جاللته للنهج امل�شتمّر يف تطوير الق�شاء، فقد اأمر بت�شكيل اللجنة امللَكية لتطوير اجلهاز الق�شائي وتعزيز 
�شيادة القانون، بهدف الرتقاء بالأداء، وبناء القدرات، وما ي�شتلزمه ذلك من توفري الأ�شباب املوؤدية اإليهما والتحديث 
ال�شامل للجهاز الق�شائي، وو�شع التو�شيات التي تت�شمن ال�شيا�شات والربامج التنفيذية والت�شريعات املقرتحة لتحقيق 

ذلك.

وانطالقاً من روؤى جاللته التي عرّبت عنها الورقة النقاششية ال�شاد�شة، وما انطوت عليه الر�شالة امللَكية ال�شامية لدولة 
رئي�س اللجنة من م�شامني واأهداف، وبا�شتح�شار ما مت اإجنازه من ِقَبل جلان �شابقة لتطوير الق�شاء، وما اأعّده املجل�س 
من  الدائم  للتطلع  وا�شتجابًة  والتحديث،  للتطوير  ت�شريعية  ومقرتحات  ا�شرتاتيجيات  من  العدل  ووزارة  الق�شائي 

   التقدمي
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جاللته للنهو�س بالق�شاء اإلى م�شاّف اأف�شل املمار�شات والتجارب العاملية، والوقوف على موا�شع الهنات اأو املع�شالت 
ق لذلك كله، فاإن اللجنة تنتهي اإلى ما يلي:  -اإن ُوجدت- لتجاوزها، وبعد التداُر�س املعمَّ

اأوًل: اإن الق�شاء الأردين قد حظي، وبف�شل الرعاية امللَكية ال�شامية، مبقومات ال�شتقالل احلقيقي، ويفخر  	• 
ا�شتقاللهم، توافرت وتراكمت لديهم خربات ق�شائية  بوجود ق�شاة ذوي كفاءة عالية، حري�شني على �شون 
واحلريات،  للحقوق  فاعلني  �شامنني  فيها،  ق�شائية  وظائف  ل�شغل  بهم  لال�شتعانة  ال�شقيقة  الدول  دفعت 

يعملون وفق معايري النزاهة واحلياد والقيم التي تتطلبها ر�شالتهم والتي قام عليها ق�شاوؤنا ال�شامخ. 

ثانياً: اإن الق�شاء الأردين، وبف�شل تلك الرعاية امللَكية ال�شامية، قد غدا يف موقع متميز بني اأقرانه، ولي�س اأدّل  	• 
على ذلك من نيله الرتتيَب الثاين على م�شتوى دول ال�شرق الأو�شط وششمال اإفريقيا، والثاين والأربعني على 

امل�شتوى العاملي، وفقاً ملوؤششر �شيادة القانون ال�شادر عن م�شروع العدالة العاملي لعام 2016.

ثالثاً: حر�َس الق�شاء الأردين على ال�شتفادة من التجارب الق�شائية العربية والدولية، وتبادل اخلربات وعقد  	• 
اتفاقيات التواأمة وبرامج التعاون الق�شائي مع العديد من الدول ال�شقيقة وال�شديقة.

رابعاً: نه�س الق�شاء الأردين بدور مهم يف تاأهيل الق�شاة والكوادر الإدراية امل�شاندة للق�شاء من الدول ال�شقيقة،  	• 
من خالل الدورات والندوات التي يعقدها يف جمال التكوين الأ�شا�شي وامل�شتمر لهم. 

خام�شاً: وجود ثراء يف الجتهادات الق�شائية التي تراكمت عرب �شنني طويلة يف جميع فروع القانون. 	• 

اإدارية  واأجهزة  وخرباء  عدلية  و�شابطة  حمامني  من  التقا�شي  عملية  يف  فاعلني  م�شاهمني  وجود  �شاد�شاً:  	• 
م�شاندة. 

�شابعاً: وجود كليات حقوق يف جامعاتنا الأردنية ت�شكل رافداً اأ�شا�شياً للق�شاء واملحاماة.  	• 

اإل اأن ذلك كله ل ُيغني عن التطلع للتحديث والتطوير، واللتزام بالتح�شني امل�شتمر واإعادة النظر يف بع�س اجلوانب، 
املعظم على  امللك  التي يحر�س جاللة  التميز  اأعلى مراتب  اإلى  القوة، و�شوًل  ال�شعف وتدعيم مكامن  واإزالة مواطن 
و�شول الق�شاء اإليها، حيث ك�شف ذلك الت�شخي�س عن احلاجة اإلى: تدعيم مقت�شيات ا�شتقالل الق�شاء وتعزيز �شمانات 
املحاكمة العادلة، وتطوير اأ�شاليب الإدارة الق�شائية، وحتديث الت�شريعات التي تتناول تنظيم اإجراءات التقا�شي للو�شول 

اإلى عدالة ناجزة، وتوفري البيئة املنا�شبة لعمل القا�شي.

الق�شاة  والنق�س يف عدد  العدل،  لوازرة  املخ�ش�شة  املوازنة  تتمثل يف: �شعف  ق�شور  الت�شخي�س عن جوانب  ك�شف  كما 
م عدد الدعاوى التي يتولى  املتخ�ش�شني وموظفي الأجهزة الإدارية امل�شاندة، و�شعف البنى التحتية للمحاكم، وت�شخُّ

الق�شاء نظرها.

واإزاء ذلك، فاإن اللجنة امللَكية لتطوير اجلهاز الق�شائي وتعزيز �شيادة القانون َتْخُل�س اإلى اأن الروؤية العامة للتحديث 
لتمكني الق�شاء من الرتقاء باأدائه تقت�شي حتقيق عدد من الأهداف الكربى، واتباع جمموعة من ال�شيا�شات التي ت�شعى 

معظم املمار�شات العاملية اإلى الو�شول اليها، وهي: 
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الكافة،  ا�شتقاللهم وحت�شينهم جتاه  الق�شاء والق�شاة، وحماية  الالزمة ل�شتقالل  ال�شمانات  توفري  اأوًل:  	• 
وتاأمني مقت�شيات الأمن وال�شتقرار الوظيفي لهم يف ششوؤونهم الوظيفية.

ملا ن�س عليه الد�شتور والتفاقيات الدولية التي �شادق الأردن  �شمانات املحاكمة العادلة، وفقاً  تعزيز  ثانياً:  	• 
عليها واأ�شبحت واجبة النفاذ، والتمكني من الولوج اإلى العدالة بي�شر؛ حتى ل يتم الفتئات على احلقوق اأو 
احلريات اأو الإخالل بال�شمانات املقررة لها، وو�شع ال�شوابط للتوقيف الحتياطي وترششيده اإذا ما اقت�شته 

�شرورٌة تربره، ملا ميثله من خروٍج على قرينة الرباءة.

العاملني واملمار�شني يف ميدان الق�شاء والرتقاء باأدائهم،  وامل�شوؤولية لدى  النزاهة  تعزيز قيم ومبادئ  ثالثاً:  	• 
مع  منها،  القائم  وحتديث  وتفعيل  ومهنية،  اأخالقية  قواعد  من  تت�شمنه  مبا  لهم  ال�شلوك  مدونات  وو�شع 

تطبيق اجلزاءات عند خمالفتها، بعد توفري جميع ال�شمانات الالزمة للم�شاءلة. 

القانون وا�شتقالل  �شيادة  باأهمية  والإعالم  وامل�شوؤولني  املواطنني  لدى  القانوين  الوعي  ثقافة  ن�شر  رابعاً:  	• 
الق�شاء، وعدم التدخل يف ششوؤون الق�شاة اأو حماولة التاأثري عليهم باأّي ششكل من الأششكال.

اإر�شاء اأ�ش�س نظام ق�شائي قائم على التخ�ش�س الأفقي والعامودي، ويف قمته حمكمة التمييز، ومبا يف  خام�شاً:  	• 
ذلك النيابة العامة، مبا ي�شمن ت�شريع الإجناز، والنجاعة يف الإجراءات والأحكام والتنفيذ.

الدعاوى  عدد  يف  الت�شّخم  ومواجهة  الق�شاة،  كاهل  عن  العبء  لتخفيف  الالزمة  التدابري  اتخاذ  �شاد�شاً:  	• 
و�شمان �شرعة الف�شل فيها، واقت�شاء احلقوق �شمن اأق�شر الآجال واأي�شر ال�شبل، و�شوًل اإلى عدالة ناجزة. 

�شيادة  واقتدار وكفاءة يف حتقيق  ا�شتقالل  بكل  لتقوم مبهامها  العامة  للنيابة  الكامل  الدعم  توفري  �شابعاً:  	• 
القانون، وعلى نحٍو يكفل ح�شن �شري العدالة اجلزائية، وي�شمن قيامها بواجباتها. 

ناجعة يف العقاب ويف اآليات التنفيذ العقابي، توؤدي دورها  التجرمي،  يف  حديثة  جنائية  �شيا�شة  اإر�شاء  ثامناً:  	• 
الأمثل يف فر�س �شيادة القانون. 

تتبع للق�شاء، يتم تكوينها من كوادر ق�شائية موؤهلة وذات  الق�شائي،  للتفتي�س  فاعلة  موؤ�ش�شة  بناء  تا�شعاً:  	• 
اخت�شا�س متنوع، تعمل با�شتقالل، ووفق اأ�ش�س مو�شوعية ششفافة، وُت�شكل خمرجاُتها و�شيلة حقيقية للتقييم 

والتوجيه تك�شف عن الهنات -اإن ُوجدت- بق�شد تقوميها. 

والبيئة املالئمة لعمل القا�شي، وتوفري املوارد  الظروف  وتوفري  وتاأهيلها،  الق�شائية  الإدارة  حتديث  عاششراً:  	• 
املادية والب�شرية املوؤهلة والالزمة لأداء الق�شاء واجباِته بكل كفاءة واقتدار. 

الكفاية املهنية والعلمية الالزمة لكل عن�شر ب�شري من مكونات عملية التقا�شي، وي�شمل  توفري  ع�شر:  حادي  	• 
هذا الق�شاة واملحامني واخلرباء واأع�شاء ال�شابطة العدلية امل�شاعدة واملوظفني، ورفع قدراتهم واإمناوؤها على 

نحٍو يكفل ح�شن تطبيق القانون، و�شرعة الإجناز، وجودة الأعمال. 

   التقدمي
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واإر�شاء  العدالة،  خلدمة  وتوظيفها  التقا�شي  جمال  يف  احلديثة  التكنولوجيا  من  ال�شتفادة  ع�شر:  ثاين  	• 
الإلكرتونية، مع  واملحكمة  الإلكرتوين  الق�شائي  امللف  اإلى  والو�شول  الورقية،  امللفات  للتخل�س من  الأ�ش�س 

انخراط جميع ال�شركاء يف عملية التقا�شي وتفاعلهم لتحقيق ذلك. 

ع�شر: �شّن منظومة من الت�شريعات احلديثة اأو تعديل القائم منها ل�شمان تنفيذ هذه ال�شيا�شات، مبا  ثالث  	• 
الإجرائية  والن�شو�س  القوانني  مراجعة  خالل  من  ناجزة،  عدالة  اإلى  و�شوًل  الإجراءات  ترششيَد  يت�شمن 
لعملية التقا�شي والتنفيذ؛ ل�شمان البّت يف الق�شايا وتنفيذ الأحكام خالل اآجال مقبولة، بعيداً عن التعقيد يف 
الإجراءات والإغراق يف ال�شكليات التي ل مربر لها، والعمل على اإزالة مواطن املماطلة اأو الت�شويف، اإن ُوجدت. 

ولتحقيق ذلك كله، فاإن اللجنة امللَكية تت�شرف برفع تو�شياتها اإلى املقام ال�شامي، مت�شّمنًة اأجزاء ثالثة، وعلى النحو 
التايل:

اأواًل: ال�سيا�سات واالأهداف اال�سرتاتيجية.

ثانيًا: الربامج التنفيذية.

ثالثًا: الت�شريعات املقرتحة. 
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ال�سيا�سات واالأهداف اال�سرتاتيجية
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ال�سيا�سات واالأهداف اال�سرتاتيجية 

�شيادة  وتــعــزيــز  الق�شائي  اجلــهــاز  لتطوير  املــلـَـكــيــة  اللجنة  تــو�ــشــي 
القانون؛ ولأجل النتقال بق�شائنا اإلى املكانة التي يطمح اإليها جاللة 
واأهــداف  ب�شيا�شات  العاملية،  املمار�شات  اأف�شل  ومقاربة  املعظم،  امللك 

ا�شرتاتيجية اأربع، تتمثل فيما يلي: 

توطيد ا�شتقالل الق�شاء والق�شاة. اأواًل: 

حتديث االإدارة الق�شائية وتطويرها. ثانيًا: 

حتديث وتطوير العدالة اجلزائية وتنفيذ االأحكام. ثالثًا: 

وتنفيذ  الدعاوى احلقوقية  اإجراءات  حتديث وتطوير  رابعًا: 
االأحكام.

ها  عر�شُ �شيتم  فرعية  اأهـــداٌف  الرئي�شية  الأهـــداف  هــذه  عن  وينبثق 
تباعاً، وفقاً للتف�شيل التايل: 
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توطيد ا�ستقالل الق�ساء والق�ساة

 تقدمي: 
الالزمة  احلماية  وتوفري  القانون  �شيادة  عماد حتقيق  ُي�شّكل  النفو�س،  له  تطمئن  والذي  والنزيه،  امل�شتقل  الق�شاء  اإّن 
للحقوق واحلريات ولالقت�شاد، واإّن اأّي تطوير للق�شاء لن يتحقق دون توفري �شمانات ا�شتقالله وتعزيز القائم منها، 
ولذلك فاإن توطيد ا�شتقالل الق�شاء ُيعّد من اأهم حماور التطوير الق�شائي املن�شود، ملا ميثله ذلك من �شمانة حل�شن 
�شري العدالة، وتوفري املالذ لالأفراد واجلماعات للذود عن حقوقهم وحرياتهم. ويقت�شي الو�شول اإلى هذا الهدف الأخَذ 

بعدد من التو�شيات نراها تتمثل فيما يلي:

 اأواًل: تعزيز ا�شتقالل املجل�س الق�شائي, وذلك من خالل: 

مقت�شيات  وحتقيق  احتياجاته،  تلبية  ل�شمان  الق�شائي؛  املجل�س  ل�شوؤون  املايل  ال�شتقالل  توفري  اأواًل: 
ا�شتقالله، من خالل: 

تويّل املجل�س الق�شائي ر�شد احتياجاته، وتقدير التكلفة املادية لتلك الحتياجات.   .1

تخ�شي�س موازنة �شنوية للمجل�س الق�شائي م�شتقلة عن موازنة وزارة العدل، يتم اإعدادها من   .2
ِقَبل الأمانة العامة للمجل�س الق�شائي، وَتظهر كف�شل م�شتقل �شمن املوازنة العامة للدولة.

اأن يكون اأمني عام املجل�س الق�شائي اآمَر ال�شرف لتلك املوازنة.  .3

من  تن�شيب  على  بناء  املجل�س  ِقَبل  من  يعنيَّ  عام  اأمنٌي  يراأ�شها  الق�شائي  للمجل�س  عامة  اأمانة  اإن�شاء  ثانيًا: 
الرئي�س ويعمل حتت اإششرافه، لكي تتوّلى ششوؤوَن املجل�س والق�شاة وموازنة املجل�س. 

و�شع اآلية من ِقَبل املجل�س الق�شائي للنظر يف تظّلمات الق�شاة فيما ينال من ا�شتقاللهم اأو اأّي تظلمات  ثالثًا: 
لهم يف اأّي ششاأن من ششوؤونهم الوظيفية والف�شل فيها. 

ثانيًا: �شمان متثيل نوعي للق�شاة يف املجل�س الق�شائي وفاعلية اأداء اأع�شائه, وذلك من خالل: 

�شمان متثيل نوعي للق�شاة يف املجل�س الق�شائي، من خالل: اأواًل: 

خالل  من  املجل�س  ت�شكيلة  يف  اململكة  اأنحاء  جميع  يف  البتدائية  املحاكم  روؤ�شاء  جميع  اإششراك   .1
تاريخ  لأقدمية  تبعاً  التناوب،  وعلى  العا�شمة،  خارج  من  البداية  حماكم  روؤ�شاء  من  رئي�شني 
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ا�شتحداث تلك املحاكم، ويحل حملهما عند انتهاء مدة ع�شويتيهما َمن يليهما على اأ�شا�س تلك 
الأقدمية.

الكتفاء باأن يكون اأقدم قا�ٍس يف حمكمة التمييز ع�شواً يف املجل�س الق�شائي، بدًل من اأن تكون   .2
الع�شوية لأقدم قا�شَيني كما هو معمول به حالياً.

قرارات  على  التاأثري  وعدم  للحياد  �شماناً  الق�شائي،  املجل�س  ع�شوية  من  الأول  املفت�س  خروج   .3
الرتقية والإحالة للتاأديب التي يتخذها املجل�س. 

حتديد مدة الع�شوية يف املجل�س الق�شائي بثالث �شنوات غري قابلة للتجديد بالن�شبة لروؤ�شاء حماكم  ثانيًا: 
ال�شتئناف ورئي�س حمكمة بداية عّمان؛ و�شنتني بالن�شبة للرئي�شني من روؤ�شاء حماكم البداية من خارج 

العا�شمة؛ �شماناً ل�شتقالل الع�شو يف املجل�س ولفاعلية اأدائه. 

املجل�س،  الأع�شاء يف  البتدائية  املحاكم  وروؤ�شاء  ال�شتئناف  لروؤ�شاء حماكم  الكافية  ال�شمانات  توفري  ثالثًا: 
اإل  خدمته  اإنهاء  اأو  اأخرى  وظيفة  اإلى  انتدابه  اأو  الع�شو  نقل  ع�شويتهم  مدة  خالل  يجوز  ل  بحيث 
مبوافقته اأو بعد اتباع الإجراءات التاأديبية، على نحٍو يكفل ا�شتقاللهم عند اأداء واجبات هذه الع�شوية.

ثالثًا: تفعيل التعاون بني املجل�س الق�شائي وباقي ال�شلطات يف الدولة, وذلك من خالل: 

والبناء  املوظفني،  كتعيني  الق�شاء،  احتياجات  جميع  بتوفري  العدل  بوزارة  ممثلة  احلكومة  قيام  اأواًل: 
والتجهيز، وتوفري م�شتلزمات العمل، وخا�شة املتطلبات التي يتولى املجل�س الق�شائي خماطبة الوزير 

خطياً ب�شاأنها.

تعاون جميع ال�شلطات يف الدولة مع الق�شاء وتقدمي الت�شهيالت الالزمة للمجل�س الق�شائي وللق�شاة  ثانيًا: 
الناظمة  الت�شريعات  على  تعديالت  من  الق�شائي  املجل�س  يقرتحه  فيما  وخا�شة  مبهامهم،  للنهو�س 

لعملية التقا�شي. 

ومديرية  جهة،  من  العامة  والنيابة  الق�شاء  بني  دورية  اجتماعات  وعقد  دائمة  تن�شيق  جلان  ت�شكيل  ثالثًا: 
الأمن العام من جهة اخرى، لطرح الإششكاليات التي تعرت�س �شري الدعاوى اجلزائية، واإيجاد احللول 

لها.

العليا  الإدارية  املحكمة  رئي�س  و�شع  خالل  من  القانون،  �شيادة  حتقيق  يف  الإداري  الق�شاء  دور  تعزيز  رابعًا: 
تقريراً �شنوياً حول اأعمال الق�شاء الإداري واإجنازاته، والقرارات التي مت اإلغاوؤها، واأ�شباب الإلغاء يف كل 
حالة، وتو�شياته ب�شاأن ذلك كله، ورفع التقرير لرئي�س املجل�س الق�شائي، وت�شمني اأهم ما جاء فيه من 

نتائج وتو�شيات يف التقرير ال�شنوي الذي يرفعه رئي�س املجل�س الق�شائي جلاللة امللك. 
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تعزيز دور النيابة العامة يف حتقيق �شيادة القانون، من خالل و�شع رئي�س النيابة العامة تقريراً �شنوياً  خام�شًا: 
م لرئي�س املجل�س الق�شائي يبني فيه �شرَي العمل يف جهاز النيابة العامة، واأداء النيابة املهاَم املوكلة  يقدَّ
اإليها، ومدى تعاون اأجهزة اإنفاذ القانون معها، واملعوقات اأمام ح�شن �شري العدالة اجلزائية، وتو�شياته 
ب�شاأن ذلك، وعلى اأن يتم ت�شمني اأهم ما جاء يف التقرير من نتائج وتو�شيات يف التقرير ال�شنوي الذي 

يرفعه رئي�س املجل�س الق�شائي جلاللة امللك. 

اإلغاء دائرة املحامي العام املدين، وال�شتفادة من عنا�شرها الق�شائية يف ششغل وظائف ق�شائية، واأن ُيعهد  �ساد�سًا: 
مبهام هذه الدائرة اإلى اإدارة تن�شاأ لدى وزارة العدل. 

اإيجاد اآلية للتن�شيق ما بني املجل�س الق�شائي ووزارة العدل من جهة، ووزارة التخطيط من جهة اأخرى  �سابعًا: 
تطوير  ا�شرتاتيجية  لتنفيذ  الدولية  املنظمات  اأو  املانحة  الدول  من  املقدمة  املنح  اأو  امل�شاعدات  ب�شاأن 
الق�شاء، والربامج التف�شيلية يف جمال الق�شاء، وخا�شة فيما يتعلق بالبنية التحتية، مع اإعادة توجيه 

الدعم القائم لتحقيق الأولويات تبعاً لأهميتها.

رابعًا: �شمان التدابري املثلى لتعيني الق�شاة و�شمان ا�شتقاللهم يف م�شارهم املهني, من خالل: 

ا�شتقطاب اأوائل كليات احلقوق يف اجلامعات الأردنية للدرا�شة يف املعهد الق�شائي لرفد الق�شاء بالق�شاة  اأواًل: 
الأكفياء. 

تعيني رئي�س النيابة العامة واملفت�س الأول باإرادة ملَكية �شامية، من بني ق�شاة الدرجة العليا، وعلى اأن  ثانيًا: 
تنتهي خدمة اأّي منهما يف هذا املن�شب بتعيني خلٍَف له. 

اأداء رئي�س النيابة العامة واملفت�س الأول الق�َشَم املن�شو�س عليه يف قانون ا�شتقالل الق�شاء اأمام جاللة  ثالثًا: 
امللك. 

�شمــان اإجــراء عمليــة تعييــن الق�شــاة مــن خــالل اختبارات تناف�شــية تت�شــم بال�شــفافية وميكــن الو�شـول  رابعًا: 
اإليهـا، واإبـالغ املرششـحني غيـر الفائزيـن باأ�شـباب القـرار. 

ت�شمني م�شابقة الدخول اإلى وظيفة الق�شاء امتحاناً حتريرياً ُيراعى اأن ي�شمل فروع القانون املختلفة  خام�شًا: 
للتثبت من الكفاية العلمية للمت�شابقني، بالإ�شافة اإلى مقابلة ششخ�شية للتثبت من القدرات الذهنية 
وامللكات القانونية واملهارية لهم، وال�شتعانة بامللف الوظيفي اأو اأّي ملف مياثله اأو اأّي بيانات اأو حتقيقات 
الغاية من تلك  اأو املجل�س الق�شائي لتحقيق  امل�شابقة  التي تتولى تلك  اأو ت�شتعني بها اجلهة  جتريها 

املقابالت وللتحقق من اجلدارة بالتعيني. 

تعيينه  وتاريخ  املعهد  تاريخ تخرجه من  بني  فيما  الق�شائي  املعهد  يق�شيها خريج  التي  املدة  تق�شري  �ساد�سًا: 
قا�شياً متدرجاً، لزيادة قدرته وتاأهيله ملمار�شة دور قا�شي احلكم عند بلوغه �شن الثالثني. 

ال�سيا�سات واالأهداف اال�سرتاتيجية    توطيد ا�شتقالل الق�شاء والق�شاة 
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منح املجل�س الق�شائي �شالحية تعيني حمامني ق�شاًة متدرجني.  �سابعًا: 

املحددة  املدة  انق�شاء  قبل  التجربة  القا�شي حتت  كفاءة  التحقق من  تكفل �شمان  التي  الآليات  و�شع  ثامنًا: 
لتثبيته يف اخلدمة الق�شائية، من خالل اإجراء التفتي�س على اأعماله مرتني يف ال�شنة من ِقبل التفتي�س 
الق�شائي، وتقدمي التو�شيات بهذا ال�شاأن، بالإ�شافة اإلى اأّي اإجراءات يتخذها املجل�س الق�شائي للتثبت 
من الكفاءة املهنية وال�شلوكية للقا�شي حتت التجربة، وذلك من اأجل توفري جميع املعطيات اأمام املجل�س 

عند اتخاذ القرار بتثبيت القا�شي اأو عدمه. 

انتهاء خدمة القا�شي بالدرجة العليا عند اإكماله �شن ال�شبعني عاماً، با�شتثناء كلٍّ من رئي�س املجل�س  تا�سعًا: 
الق�شائي ونائبه، اأما باقي الق�شاة فتنتهي خدماتهم باإكمال �شن اخلام�شة وال�شتني. 

اعتماد الأ�ش�س واملعايري التالية -ما اأمكن- عند حتديد مركز العمل الذي يعنيَّ فيه القا�شي اأو ُينَقل  عا�شرًا: 
يحملها،  التي  العلمية  ال�شهادات  ال�شابقة،  خدماته  الق�شائي:  تخ�ش�شه  حتديد  عند  وكذلك  اإليه، 
اأعماله، تو�شيات جهاز التفتي�س، ورغبة القا�شي. واأن  الدورات التي ششارك فيها، نتائج التفتي�س على 

تدر�س الأمانة العامة للمجل�س كل ذلك وتقدم تو�شياتها بهذا ال�شاأن للمجل�س الق�شائي.

عند  الق�شائي  املجل�س  ِقبل  من  اأعمالهم  يف  التخ�ش�س  ومراعاة  للق�شاة  الوظيفي  ال�شتقرار  حتقيق  حادي ع�شر: 
اأمكن، بحيث يراعى حتديد مدة معينة ل ُينَقل القا�شي خاللها من  اإجراء الت�شكيالت الق�شائية ما 

مركزه، وحدٍّ اأق�شى لفرتة بقائه فيه، اإل يف حالت ال�شرورة التي يقّدرها املجل�س. 

ال�شحي  التاأمني  نوعية  العدل، وحت�شني  وزارة  للق�شاة وموظفي  واملعي�شية  املادية  بالأو�شاع  الرتقاء  ثاين ع�شر: 
م لهم، �شماناً ل�شتقاللهم وحتفيزاً لهم لالرتقاء باأدائهم، وذلك من خالل: املقدَّ

اإخ�شاع جميع الق�شاة لتاأمنٍي �شحي يكفل لهم وملن يقومون باإعالتهم رعاية �شحية مالئمة من   .1
غري ترتيب اأّي التزامات مالية عليهم جراء تلك املعاجلات، با�شتثناء القتطاعات ال�شهرية.

اإعادة النظر يف الأحكام املتعلقة ب�شندوق التكافل الجتماعي للق�شاة وموظفي وزارة العدل، من   .2
خالل:

الدعاوى  على  امل�شتوفاة  الر�شوم  من  القتطاع  ن�شبة  برفع  الق�شاة  �شندوق  موارد  حت�شني  اأ. 
والطلبات والإجراءات الق�شائية اأو التنفيذية من ن�شبة 15% اإلى 20% من تلك الر�شوم.

التي يتم  الغرامات املحكوم بها  املوظفني برفع ن�شبة القتطاع من  ب.  حت�شني موارد �شندوق 
حت�شيلها من ن�شبة 20% اإلى 25%، واقتطاع ما ن�شبته 7% من الر�شوم امل�شتوفاة على الدعاوى 

والطلبات والإجراءات الق�شائية اأو التنفيذية ل�شالح هذا ال�شندوق. 
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�شندوق  ح�شاب  من  للم�شرتك  ُي�شرف  بحيث  الجتماعي  التكافل  �شندوق  نظام  تعديل  ج.  
الق�شاة مبلغ يعادل اإجمايل راتبه ال�شهري اأربع مرات على الأقل -بدًل من مرتني- يف ال�شنة 
ال�شهري ثالث مرات  راتبه  اإجمايل  يعادل  املوظفني مبلغ  الواحدة، وللم�شرتك يف �شندوق 

على الأقل -بدًل من مرتني- يف ال�شنة الواحدة.

د.  الن�سُّ �شراحًة يف قانون ا�شتقالل الق�شاء على ششمول جميع الق�شاة املتقاعدين قبل تاريخ 
2010/12/31 باأحكام �شندوق التكافل الجتماعي للق�شاة. 

اإن�شاء �شندوق للتكافل الجتماعي للق�شاة م�شتقل عن �شندوق التكافل الجتماعي ملوظفي  هـ. 
وزارة العدل، واأن يتم ال�شرف من اأّي منهما ب�شكٍل منف�شل وم�شتقّل عن الآخر.

توحيد العالوة الق�شائية جلميع الق�شاة باختالف درجاتهم.  .3   

والندوات  الدورات  يف  الق�شاة  اإيفاد  لآلية  مو�شوعية  ومعايري  وا�شحة  اأ�ش�شاً  الق�شائي  املجل�س  ع  و�شْ ثالث ع�شر: 
الفر�س  وتكافوؤ  العدالة  يحقق  ومبا  بها،  امل�شاركني  ت�شمية  املجل�س  يتولى  التي  والداخلية  اخلارجية 
والتخ�ش�س بني الق�شاة وا�شتفادتهم جميعاً منها، وذلك على النحو املبني يف التعليمات التي ُي�شدرها 

املجل�س الق�شائي لهذه الغاية. 

اأّل يتجاوز متديد انتداب القا�شي، من ِقبل املجل�س الق�شائي، ثالثَة اأششهر يف ال�شنة الواحدة. رابع ع�شر: 

ع املجل�س الق�شائي معايري واأ�ش�س و�شروط انتقاء القيادات للمنا�شب الق�شائية, وخ�شو�شاً روؤ�شاء  و�شْ خام�س ع�شر: 
التعليمات  اإ�شدار املجل�س  القانونية والإدارية فيهم، وذلك من خالل  الكفاءة  ُتراعى  اأن  املحاكم، على 

الالزمة لذلك. 

يف  حلولهم  قبل  الق�شائي  اجلهاز  داخل  الإدارية  الق�شائية  القيادات  لتدريب  الالزمة  الآلية  و�شع  �شاد�س ع�شر: 
منا�شب الإدارة الق�شائية. 

ت�شديد العقاب على اأّي حماولة للتاأثري على القا�شي بطريقة غري م�شروعة، من خالل اإعادة النظر  �شابع ع�شر: 
يف الن�شو�س الواردة يف قانون العقوبات وتغليظ العقاب على مرتكبي تلك الأفعال؛ �شماناً ل�شتقالل 

الق�شاء والق�شاة. 

اأو  العدالة  جمريات  يف  التاأثري  دون  يحول  مبا  الق�شاء  لأعمال  الإعالمية  للتغطية  �شوابط  و�شع  ثامن ع�شر: 
�شماناتها، اأو امل�ّس بهيبة الق�شاء اأو ا�شتقالله اأو كرامة الق�شاة، ويكفل يف الوقت نف�شه حرية الإعالم، 

وذلك من خالل:

النفتاح املن�شبط من ِقبل املجل�س الق�شائي على الإعالم، تاأكيداً حلق احل�شول على املعلومة،   .1
وتدعيماً حلرية الإعالم. 

ال�سيا�سات واالأهداف اال�سرتاتيجية    توطيد ا�شتقالل الق�شاء والق�شاة 
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ق�شائي  اإعالم  اإطار  يف  الق�شائية  والدعاوى  الق�شائية  لل�شوؤون  الإعالمي  بالطرح  الرتقاء   .2
متخ�ش�س  وخا�شة يف املواقع الإلكرتونية، على نحٍو ي�شمن عدم احللول حمل الق�شاة يف اإ�شدار 

الأحكام، اأو النيل من  ا�شتقالل الق�شاة اأو كراماتهم. 

عقد دورات تدريبية لالإعالميني لتوعيتهم بال�شوابط املهنية والقانونية التي تكفل عدم امل�شا�س   .3
با�شتقالل  الق�شاة اأو مببداأ �شيادة القانون. 

تفعيل قواعد امل�شاءلة اجلزائية والتاأديبية يف حال خروج التغطية الإعالمية عن مقت�شيات ما   .4
�شبق بيانه. 

تعزيز دور الإعالم يف ن�شر الوعي القانوين لدى جميع فئات املجتمع باأهمية ا�شتقالل الق�شاء،   .5
و�شيادة  القانون، وعدم التاأثري يف �شري العدالة اأمام الق�شاء.

تخ�شي�س م�شاحة كافية يف الإعالم املرئي لتثقيف املواطنني بواجباتهم يف التعاون مع الق�شاء،   .6
ورفع م�شتوى التثقيف القانوين لهم ب�شاأن اأهمية ا�شتقالل الق�شاء وعدم التدخل يف ششوؤونه. 

للق�شاة,  التاأديبية  وامل�شاءلة  الق�شائي  ال�شلوك  مبدونة  وااللتزام  الق�شائي,  التفتي�س  تعزيز  خام�شًا: 
وتوفري ال�شمانات للقا�شي اإزاء ذلك, من خالل:

ا�شتمرار تبعية جهاز التفتي�س الق�شائي للمجل�س الق�شائي. اأواًل: 

الخت�شا�س  ذات  املوؤهلة  الكفوؤة  الق�شائية  العنا�شر  من  الكايف  بالعدد  الق�شائي  التفتي�س  جهاز  رفد  ثانيًا: 
الق�شائي املتنوع، القادرة على التقييم املو�شوعي لأعمال الق�شاة، والقيام مبهام التفتي�س. 

اأعمالهم  جناعة  ي�شمن  نحٍو  على  مهامهم،  اأداء  عند  املفت�شني  ل�شتقالل  الالزمة  ال�شمانات  توفري  ثالثًا: 
ومو�شوعيتها، من خالل: 

حتديد مدة بقاء املفت�س يف وظيفته باأربع �شنوات غري قابلة للتجديد.  .1

وظيفة  اإلى  املدة  تلك  خالل  انتدابه  اأو  نقله  يتم  ل  بحيث  للمفت�س  الكافية  ال�شمانات  توفري   .2
اأخرى؛ �شماناً ل�شتقالله. 

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

تفعيل التفتي�س املفاجئ على املحاكم ودوائر النيابة العامة والتنفيذ، ل�شمان ح�شن �شري العمل فيها،  خام�شًا: 
والتثبت من مراعاة قواعد ال�شلوك.
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تعزيز مقت�شيات احلياد يف املفت�س، من خالل امتناعه عن نظر ال�شكوى اإذا حتققت فيه اإحدى حالت  �ساد�سًا: 
عدم ال�شالحية اأو الرد املن�شو�س عليها يف قانون اأ�شول املحاكمات املدنية. 

التاأديبي، وذلك بالنَّ�س على حقه يف الطالع على  اأثناء التحقيق  توفري ال�شمانات الالزمة للقا�شي  �سابعًا: 
جميع اأوراق التحقيق قبل ا�شتجوابه من ِقبل املفت�س، واحلق يف ال�شتعانة مبحاٍم وتقدمي ما يراه لزماً 

من بينات لتاأييد اأقواله.

حتديد التو�شيات التي َت�شدر عن املفت�س عند انتهاء اأعمال التحقيق مع القا�شي.  ثامنًا: 

منح املجل�س الق�شائي �شالحية ت�شكيل املجل�س التاأديبي من غري ا�شرتاط اأن يكون اأع�شاوؤه من اأقدم  تا�سعًا: 
ق�شاة حمكمة التمييز. 

حتديث اأ�ش�س ومعايري تقييم اأداء الق�شاة واأع�شاء النيابة العامة، �شواء بالن�شبة لالأعمال الق�شائية اأو  عا�شرًا: 
الإدارية، وطريقة انتقاء العينات حمل التفتي�س، وعلى النحو املبني يف التعليمات التي ُي�شدرها املجل�س 

الق�شائي لهذه الغاية. 

اأن يت�شمن تقرير املفت�س عند تقييم اأعمال القا�شي امل�شتَمالت التالية: حادي ع�شر: 

املالحظات التي ظهرت له اأثناء التفتي�س �شواء على الأعمال الق�شائية اأو الإدارية.  .1   

راأيه يف كفاءة القا�شي ومدى عنايته بعمله.   .2   

اأّي تو�شيات يراها لزمة لإششراك القا�شي يف دورات تدريبية بهدف رفع كفاءته.  .3   

تو�شية بنقل القا�شي اأو اإحالته على ال�شتيداع اأو التقاعد يف �شوء نتائج ذلك التقييم.  .4   

ثاين ع�شر:  املراجعة والتحديث امل�شتمر ملدّونة ال�شلوك الق�شائي.

ال�سيا�سات واالأهداف اال�سرتاتيجية    توطيد ا�شتقالل الق�شاء والق�شاة 
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حتديث االإدارة الق�سائية وتطويرها

 تقدمي: 
تت�شم الإدارة الق�شائية بتعّدد اخت�شا�شات العاملني يف جمالها، وتاأثريهم يف الق�شاء عرب الأدوار التي يوؤدونها، وهذا 
يعني اأن تطوير الق�شاء لن يكون اإّل من خالل تطوير اأداء الأجهزة امل�شاهمة يف عملية التقا�شي، ورفع كفاءة العاملني 
التطور  وال�شتفادة من  املنا�شبة،  البيئة  وتوفري  التحتية،  البنى  وتاأهيل  العمل،  اأ�شاليب  الق�شائي، وحتديث  يف احلقل 
املنازعات  يف  البّت  �شرعة  يف  ي�شهم  اأن  ششاأنه  من  الذي  الأمر  الق�شاء،  ميدان  يف  العاملني  بني  والتعاون  التكنولوجي، 

الق�شائية وجناعة الأحكام.

وللو�شول اإلى حتديث الإدارة الق�شائية فاإن الأمر يقت�شي الأخذ بعدد من التو�شيات نراها تتمثل فيما يلي: 

اأواًل: حتديث اأجهزة وزارة العدل وتطوير اأدائها, وذلك من خالل:

مراجعة التنظيم الإداري لوزارة العدل يف �شوء امل�شتحَدث من الخت�شا�شات التي اأوكلت اإليها مبوجب  اأواًل: 
املجتمعية،  والعقوبات  اخلرباء،  وششوؤون  لها،  الدولة  ق�شايا  اإدارة  تبعية  ذلك  ومن  التو�شيات،  هذه 
واأق�شامها،  مديرياتها  يف  النظر  واإعادة  والتطوير،  والتحديث  ال�شيا�شات  ور�شم  القانونية،  وامل�شاعدة 
ومهام كل منها، واأداء القائمني عليها على نحٍو يوؤدي اإلى الرتقاء بدورها يف خدمة التقا�شي والرتقاء 

بجودة العمل.

زيادة املخ�ش�شات املالية ال�شرورية لإدارة املحاكم لتلبية احتياجاتها. ثانيًا: 

املحامني  وت�شجيع  اخلا�شني،  العدل  كّتاب  العدل من خالل  الكاتب  تقدمي خدمات  نطاق  التو�شع يف  ثالثًا: 
الأكفياء والق�شاة ال�شابقني على ششغل هذه الوظيفة، وت�شهيل متطّلبات قيامهم بها. 

يف  وبخا�شة  العدل،  والكّتاب  التنفيذ  ودوائر  للمحاكم  امل�شائية  الفرتة  يف  العمل  اأ�شلوب  اإلى  اللجوء  رابعًا: 
املحاكم التي تعاين من ازدياد يف عدد الق�شايا، وتوفري احلوافز من ِقبل وزارة العدل للم�شاعدة على 

اإجناح هذه التجربة.

و�شع الآلية املنا�شبة من ِقبل املجل�س الق�شائي ووزارة العدل لتحقيق الأداء الأمثل بني املحاكم ودوائر  خام�شًا: 
النيابة العامة ودوائر التنفيذ، مبا ي�شمن التحديث والتطوير والإجناز وح�شن الأداء.
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توفري الكوادر االإدارية الكافية الالزمة ملعاونة اجلهاز الق�شائي ورفع كفاءتها واالرتقاء باأدائها,  ثانيًا: 
وذلك من خالل: 

رفد كل قا�ٍس اأو هيئة ق�شائية بالكوادر الب�شرية الإدارية الالزمة لأدائهم الأعمال املوكلة اإليهم، من  اأواًل: 
خالل توفري طاقٍم اإداري لكل قا�ٍس اأو هيئة ق�شائية موؤلٍَّف من عدد من الإداريني تبعاً للحاجة ل يقل 

عّما هو وارٌد اأدناه، ووفق التف�شيالت التالية: 

رفد كل هيئة من هيئات حمكمة التمييز بكادر اإداري موؤلف من: باحث قانوين عدد )1(، طابعة   .1
عدد )2(، مرا�شل عدد )1(، مدقق لغة عربية عدد )1( لكل هيئتني ق�شائيتني من هيئات حمكمة 

التمييز.

باحث  من:  موؤّلف  الإداريني  املوظفني  من  بكادر  ال�شتئناف  حماكم  هيئات  من  هيئة  كل  رفد   .2
قانوين عدد )1(، كاتب متابعة عدد )1(، طابعة جل�شات عدد )1(، طابعة اأحكام عدد )1(، مرا�شل 

عدد )1(، مدقق لغة عربية عدد )1( لكل هيئتني ق�شائيتني من هيئات حمكمة ال�شتئناف. 

رفد كل قا�ٍس من ق�شاة حمكمة البداية وحمكمة ال�شلح واملّدعني العامني بكادر اإداري موؤلف   .3
من: كاتب متابعة عدد )1(، طابعة جل�شات عدد )1(، طابعة اأحكام وقرارات عدد )1(، مرا�شل عدد 

.)1(

ر�شد النق�س يف الوظائف الإدارية يف املحاكم، وتعبئته عن طريق فتح باب التعيني مع احلر�س على  ثانيًا: 
اأ�شلوب نقل  املوظفني من الوزارات  اإلى  اأو اللجوء  توافر الكفاءة يف الأششخا�س الذين �شيتم تعيينهم، 

واملوؤ�ش�شات الر�شمية الأخرى يف حال ق�شور املوارد املادية عن حتقيق ذلك.

تفعيل دور مديري املحاكم يف اأداء املهام املوكلة اإليهم ويف �شوء الغاية التي ا�شُتحدثت من اأجلها تلك  ثالثًا: 
الق�شائية  الروؤ�شاء لوظائفهم  الإداري عن روؤ�شاء املحاكم، ل�شمان تفرغ  العبء  الوظائف وهي حتّمل 

واإدارة املرفق من الناحية الق�شائية.

احلديثة،  التكنولوجيا  و�شائل  ا�شتخدام  على  عموماً  العدل  ووزارة  املحاكم  موظفي  وتاأهيل  تدريب  رابعًا: 
العدالة، ومبا  الق�شائي وتوظيفها خلدمة  املرفق  التكنولوجيا يف  اإلى تلك  اإجراءات النتقال  لتي�شري 

يحقق اأحد التوجهات التي ت�شعى هذه التو�شيات اإلى حتقيقها.

التو�شع يف نطاق العمل الإ�شايف للموظفني لتحقيق الإجناز وت�شريعه، مع و�شع ال�شوابط التي تكفل  خام�شًا: 
القيام بتلك الأعمال على الوجه الأمثل.

خلق التناف�س الإيجابي بني املوظفني من خالل اإقرار حوافز مادية ومعنوية للمتميزين منهم، وفقاً  �ساد�سًا: 
لقواعد مو�شوعية قوامها طبيعة الأداء وحجم الإجناز واملهنية، ومدى اللتزام بال�شلوك الوظيفي. 

ال�سيا�سات واالأهداف اال�سرتاتيجية    حتديث االإدارة الق�شائية وتطويرها
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اإقرار مبداأ اإلزامية التكوين الأ�شا�شي للموظفني اجلدد يف املحاكم قبل التحاقهم بوظائفهم الإدارية،  �سابعًا: 
وكذلك التدريب امل�شتمر للموظفني. 

التقييم  ذلك  جدية  من  والتثبت  العدل،  وزارة  موظفي  اأداء  تقييم  يف  املو�شوعية  باملعايري  اللتزام  ثامنًا: 
ونزاهته، واتخاذ القرارات بناء على ذلك التقييم. 

منح وزارة العدل �شالحية التعاقد مع جهات خا�شة لتنفيذ بع�س الأعمال الإدارية كاأعمال الطباعة، اإذا  تا�سعًا: 
ما اقت�شت احلاجُة ذلك.

اعتماد معايري مو�شوعية تراعي الكفاءة عند انتقاء ششاغلي بع�س املراكز وامل�شوؤوليات الإدارية كروؤ�شاء  عا�شرًا: 
الأقالم ومديري املحاكم، مع اإخ�شاعهم للتدريب امل�شبق على املهام قبل توليهم تلك املراكز، وحتقيق 

الرقابة الدائمة على اأعمالهم.

العدالة،  مرفق  بخدمات  واالرتقاء  التقا�شي  خلدمة  احلديثة  التكنولوجيا  ا�شتخدام  توظيف  ثالثًا: 
وذلك من خالل:

حتديث البنية الت�شريعية لتاأمني ا�شتخدام التكنولوجيا احلديثة يف قطاع العدالة، وخا�شة يف اإجراءات  اأواًل: 
التقا�شي وتنفيذ الأحكام وال�شندات. 

املحاكم  جميع  لدى  التكنولوجيا  لهذه  الالزمة  التحتية  البنى  وتطوير  الإلكرتونية  اجلاهزية  رفع  ثانيًا: 
ودوائر النيابة العامة والتنفيذ؛ لغايات ا�شتيعاب ذلك التحديث.

ع م�شار اإجراءات ق�شاياهم وتنفيذ الأحكام عن بعد، وكذلك  متكني املحامني واملتقا�شني عموماً من تتبُّ ثالثًا: 
يف ت�شجيل الدعاوى والطالع وتوديع املذكرات والبينات واملرافعات ودفع الر�شوم با�شتخدام التكنولوجيا 

احلديثة، مع توفري جميع الو�شائل الالزمة لأمن املعلومات. 

ال�شتمرار يف اأعمال الأرششفة مللفات الدعاوى ووثائق كاتب العدل حتى انتهاء اأعمالها، و�شوًل للملف  رابعًا: 
الإلكرتوين. 

حو�شبة املزادات العلنية واإجراءات املزادات واآلية احلجز على املركبات، ون�شر املزادات مباششرًة على املوقع  خام�شًا: 
ومعرفة  املوقع  خالل  من  املزايدة  عند  املزاد  ر�شوم  دفع  اإمكانية  اإلى  بالإ�شافة  للوزارة،  الإلكرتوين 

املزاودين.

اعتماد التوقيع الإلكرتوين يف املعامالت الق�شائية جميعها. �ساد�سًا: 

التو�شع يف اخلدمات املقدمة عرب تطبيقات التكنولوجيا احلديثة مبا يف ذلك تطبيق الهواتف الذكية،  �سابعًا: 
عن  ال�شتعالم  وخدمة  املحاكم،  لدى  الإيجار  بدلت  دفعات  عن  ال�شتعالم  خدمة  يف  احلال  هي  كما 
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العدل،  كاتب  لدى  والكفالت  الوكالت  عن  ال�شتعالم  وخدمة  بال�شخ�س،  املتعلقة  املنظورة  الدعاوى 
الن�شية  الر�شائل  اإر�شال  والإيجارات، وخدمة  التنفيذية  الدعاوى  الإلكرتوين حل�شاب  الدفع  وخدمة 
تلك  ت�شتوعبها  التي  اخلدمات  من  وغريها  اجلل�شات،  ح�شور  لتبليغهم  ال�شهود  اأو  الدعوى  لأطراف 

التكنولوجيا.

تفاعل واششرتاك جميع املعنيني بعملية التقا�شي من ق�شاة وخرباء وحمامني وموؤ�ش�شات يف ا�شتخدام  ثامنًا: 
باأهمية  توعيتهم  خالل  من  التوّجه،  هذا  اإجناح  ويف  التقا�شي  عملية  يف  احلديثة  التكنولوجيا 
التكنولوجيا احلديثة يف تب�شيط وت�شريع اإجراءات التقا�شي، وتنمية املهارات لديهم يف كيفية ا�شتخدام 

هذه التكنولوجيا عن طريق التدريب.

وو�شع  التقا�شي،  اإجراءات  ت�شهيل  يف  احلديثة  التكنولوجيا  مع  التعامل  لكيفية  اإرششادي  دليل  و�شع  تا�سعًا: 
مناذج اللوائح وال�شتدعاءات، واخلطوات املتبعة يف ال�شتعالم عن الق�شايا وت�شجيلها ومتابعتها ودفع 
ر�شومها، واحل�شول على ششهادة عدم املحكومية اإلكرتونياً، و�شائر اخلدمات الإلكرتونية الأخرى، مع 
عر�س مقاطع ور�شومات تو�شيحية منَتجة لهذه الغاية، وا�شتخدام و�شائل الت�شال والإعالم للتثقيف 

ون�شر الوعي لال�شتفادة من هذه اخلدمات.

رابعًا: اإعادة النظر يف خريطة التوزيع اجلغرايف للمحاكم وتوزيع ق�شاتها وموظفيها, من خالل:

اإليها، وذلك من خالل  الواردة  الق�شايا  اأ�شا�س حجم  التوزيع اجلغرايف للمحاكم على  النظر يف  اإعادة  اأواًل: 
اإلغاء بع�س املحاكم الفرعية ودجمها مع حماكم اأخرى، لال�شتفادة من مواردها الب�شرية، على اأّل يخّل 

ذلك بـ»ق�شاء الُقرب« ما اأمكن.

اإعادة النظر يف توزيع ق�شاة املحاكم وموظفيها يف �شوء عدد الق�شايا الواردة اإليها، وال�شتفادة املثلى من  ثانيًا: 
تلك املوارد الب�شرية لتخفيف العبء على بع�س املحاكم. 

دمج حماكم بداية عّمان يف حمكمة بداية واحدة م�شتقباًل، واإن�شاء حمكمة جنايات واحدة تتولى النظر  ثالثًا: 
يف جميع اجلنايات الواقعة �شمن اخت�شا�س حمافظة العا�شمة، مع الإبقاء على حماكم ال�شلح منت�شرة 

يف جميع حمافظة العا�شمة يف و�شعها احلايل. 

 خام�شًا: حتديث اأبنية املحاكم وبنيتها التحتية, وذلك من خالل: 

مع  اإن�شاوؤها،  املراد  املحاكم  يف  توافرها  الواجب  املالئمة  التحتية  والبنية  الأ�شا�شية  املتطلبات  ر�شد  اأواًل: 
الأخذ يف احل�شبان معايري اجلودة واملالءمة الوظيفية وال�شعة التي يتحقق معها مبداأ العالنية، وذلك 

بالت�شاور ما بني املجل�س الق�شائي ووزارة العدل واجلهات ذات العالقة.

ال�سيا�سات واالأهداف اال�سرتاتيجية    حتديث االإدارة الق�شائية وتطويرها
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الأحداث،  وحماكم  وجنوبها،  وششمالها  وغربها  عّمان  ششرق  ملحاكم  املنا�شبة  املباين  اإن�شاء  يف  املباششرة  ثانيًا: 
وغريها من املحاكم والدوائر التي حتتاج اإلى اأبنية جديدة. 

اإلى مباٍن  والنتقال  احتياجاتها،  تلبي  والتي ل  القائمة  املحاكم  لبع�س  امل�شتاأجرة  املباين  التخّلي عن  ثالثًا: 
م�شتاأجرة يتوافر فيها احلد الأدنى من متطلبات عملية التقا�شي كمرحلة انتقالية اإلى حني النتهاء 

من اإن�شاء املباين الدائمة.

وجَتاُور مبانيها ما  البدائية  املحاكم  ال�شتئناف من مباين  العام وحماكم  الدعاء  دوائر  مراعاة قرب  رابعًا: 
اأمكن، وخا�شة يف �شوء التحديث الذي �شيتم على اأعمال النيابة العامة مبوجب هذه ال�شرتاتيجية. 

املحاكم  مقاّر  وتو�شعة  تواجهها،  التي  للم�شكالت  وو�شع احللول  القائمة  املحاكم  واقع حال  ت�شخي�س  خام�شًا: 
غري املالئمة منها وتهيئتها ملتطلبات عملية التقا�شي، والرتقاء مب�شتوى مرافق املحاكم وجتهيزاتها 
وتاأثيثها مبا يليق مبكانة الق�شاء، وحتديث بنيتها التحتية وخا�شة التكنولوجية منها؛ لغايات حتقيق 

اأهداف التطوير والتحديث وتوفري مقت�شيات ال�شفافية والرقابة. 

توافر  ومدى  والتنفيذ،  العامة  النيابة  ودوائر  املحاكم  حلماية  املتَّخذة  الأمنية  التدابري  مراجعة  �ساد�سًا: 
بني  ما  والتن�شيق  بالتعاون  وذلك  ذلك،  لتحقيق  املتطلَّبة  التجهيزات  وتوفري  لها،  الأمن  مقت�شيات 

الأجهزة الأمنية املخت�شة ووزارة العدل.

و�شع الأولويات ب�شاأن م�شاريع الأبنية للمحاكم املراد اإن�شاوؤها اأو حتديثها، و�شبط اآجال التنفيذ.  �سابعًا: 

العامة والتنفيذ، وتفعيل الرقابة وامل�شاءلة على  النيابة  الرتقاء مب�شتوى النظافة يف املحاكم ودوائر  ثامنًا: 
اجلهات التي تتوّلها. 

توفري العتمادات املالية الالزمة لتحقيق كل ذلك. تا�سعًا: 

�شاد�شًا: تطوير وحتديث مهنة املحاماة وتعزيز قيم ال�شفافية والنزاهة يف منت�شبيها, وذلك من خالل: 

اإلزام كّل حماٍم بالتعاقد امل�شبَّق ب�شاأن اأتعاب املحاماة يف الدعاوى التي يتوكل بها، حتت طائلة امل�شوؤولية،  اأواًل: 
ما مل ُيْبِد اأ�شباباً يقنع بها جمل�س نقابة املحامني، حتقيقاً لل�شفافية وحمايًة للحقوق.

يرغب  ملن  ال�شليم  القانوين  التكوين  اإلى  الو�شول  بهدف  املحامني،  لتدريب  معهد  اإن�شاء  يف  الإ�شراع  ثانيًا: 
مبمار�شة هذه املهنة وتاأهيله التاأهيَل الالزم، وذلك من خالل اإ�شدار النظام اخلا�س بذلك املعهد. 

قيام نقابة املحامني بتفعيل دورها الرقابي على منت�شبيها يف حال اإخاللهم بواجباتهم اأو بقواعد املهنة  ثالثًا: 
اأو ال�شلوك التي يتعني على املحامي اللتزام بها. 
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رفع ن�شبة اأتعاب املحاماة التي حتكم بها املحاكم بحيث ل تقل يف املرحلة البتدائية عن 10% من قيمة  رابعًا: 
املحكوم به، واأّل تزيد على األَفي دينار يف اأّي دعوى مهما بلغت قيمة املحكوم به يف تلك الدعوى.

على عملية  امل�شرفة  اللجنة  النقابة، مبنح  واأع�شاء جمل�س  املحامني  نقيب  انتخاب  اإجراءات  مراجعة  خام�شًا: 
النتخاب �شالحية حتديد تاريخ لحق ولي�س يف اليوم نف�شه يف حال اإعادة النتخاب للمرة الثانية. 

يف  اإششراكهم  عدم  ششريطَة  املقيمني،  غري  املزاولني  لالأ�شاتذة  املحامني  نقابة  لدى  خا�س  �شجّل  اإن�شاء  �ساد�سًا: 
�شناديق التقاعد والتعاون والتاأمني ال�شحي، وعدم م�شاركتهم باجتماعات الهيئة العامة، وعدم ممار�شة 

املهنة داخل الأردن ب�شورة مباششرة اأو غري مباششرة.

هم  الذين  لالأششخا�س  املجانية  القانونية  امل�شاعدة  تقدمي  بهدف  القانونية  للم�شاعدة  قانون  اإ�شدار  �سابعًا: 
بحاجة اإليها، مت�شمناً الأ�ش�س واملبادئ التي يقوم عليها نظام امل�شاعدة القانونية من حيث مو�شوعها، 
ونطاقها، والأششخا�س امل�شتفيدين منها، واجلهات التي تتولى تقدميها؛ وذلك ل�شمان التمكني من حق 

التقا�شي، والو�شول اإلى حماكمة عادلة من�شفة، وحتقيق مبداأ امل�شاواة اأمام الق�شاء.

�سابعًا: تطوير وتنظيم مهنة اخلرباء اأمام املحاكم, وتعزيز قيم ال�شفافية والنزاهة لديهم, من خالل: 

تنظيم جميع ما يتعلق ب�شوؤون اخلرباء من خالل اإ�شدار نظام خا�س باخلربة اأمام املحاكم النظامية.  اأواًل: 

واإعداد جداول  ششوؤون اخلرباء،  تنظيم  تتولى  العدل،  لوزارة  تتبع  اإيجاَد جهة  النظام  يت�شمن هذا  اأن  ثانيًا: 
باأنواع اخلربة واأ�شماء اخلرباء املعتَمدين.

ُين�شاأ لهذه  ِقَبل جمل�س  انتقاء اخلرباء من  اأن ي�شع هذا النظام معايري حمددة ووا�شحة وششفافة يف  ثالثًا: 
الغاية, وال�شروَط الواجب توافرها فيهم على اأن يكونوا من ذوي اال�شتقامة والنزاهة والدراية والكفاءة, 
واأن تخ�شع قوائم اخلرباء للتنقيح يف �شوء ما ي�شتجّد، واإبالغ املحاكم باأّي حتديث للقوائم بال�شرعة 

املمكنة عرب املوقع الإلكرتوين لوزارة العدل واملوقع الإلكرتوين للمجل�س الق�شائي.  

اأن ياأخذ هذا النظام يف احل�شبان جمالٍت متعددة للخربة بعد اأن بداأت تظهر اأمام الق�شاء اأششكال من  رابعًا: 
اخلربة  اإجراء  تتطّلب  التي  املجالت  معظم  تغطية  يكفل  مبا  قبل،  من  املحاكم  تعهدها  مل  النزاعات 

ب�شاأنها.

�شمان اأن ي�شمل اجلدول خرباء من جميع مناطق اململكة بحيث يتم حتديد ثالث مناطق تتبع حماكم  خام�شًا: 
ال�شتنئاف، لكل منها جدول للخرباء. 

تقدمي  على  املعتربة  واملمار�شة  واخلربة  التاأهيل  اأ�شحاب  واملعنويني  الطبيعيني  الأششخا�س  ت�شجيع  �ساد�سًا: 
خرباتهم اأمام املحاكم، عرب اإيجاد معايري مو�شوعية وحتديد اأنواع اخلربات املطلوبة، وتزكية خرباء 

للقيام بها يف اجلداول التي ُتعتَمد لهذه الغاية.

ال�سيا�سات واالأهداف اال�سرتاتيجية    حتديث االإدارة الق�شائية وتطويرها
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�شمان ال�شفافية يف كل ما يتعلق باخلرباء وتاأهيلهم وانتقائهم وعملهم وتقاريرهم. �سابعًا: 

فيها  املعنيَّ  املحاكمات  وحما�شر  الأحكام  وعلى  اخلرباء  �شجل  على  بالّطالع  اخل�شوم  حق  �شمان  ثامنًا: 
اخلرباء. 

تدعيم مقت�شيات احليدة وال�شفافية والنزاهة يف اخلرباء بحيث ي�شمل ذلك فيما ي�شمل: تا�سعًا: 

اإف�شاح اخلبري عن اأّي ظروف اأو اأ�شباب من ششاأنها اإثارة ششكوك حول حيدته وا�شتقالله عن اأيٍّ   .1
واإلزام  اخلربة،  تقرير  بطالن  طائلة  حتت  املحكمة،  هيئة  اأو  وكالئهم  اأو  الدعوى  اأطراف  من 

اخلبري برّد ما قب�شه من اأجور.

احلظر على اخلبري الإف�شاح عن تقرير اخلربة قبل اإيداعه لدى املحكمة وتالوة فحواه يف جل�شة   .2
املحاكمة.

احلظر على اخلبري زيارة موقع املال املطلوب اإجراء اخلربة عليه اأو الجتماع مع اأيٍّ من فرقاء   .3
الدعوى اإّل بعد اإششعار جميع الفرقاء ودعوتهم للح�شور جمتمعني يف زمن معني.

احلظر على اخلبري ت�شلُّم اأّي م�شتندات من اخل�شوم، اإّل من خالل املحكمة ومبوافقتها.  .4

و�شع قواعد �شلوك للخرباء مت�شّمنًة الأفعال املحظورة عليهم، وامل�شائل التي يتعني عليهم اللتزام بها،  عا�شرًا: 
حتت طائلة توقيع العقوبات التاأديبية التي �شيتولى نظام اخلربة حتديدها، والتي قد ت�شل اإلى ششطب 
ا�شم اخلبري من تلك القوائم اأو منعه من ممار�شة اخلربة بعد ذلك اأمام املحاكم، مع ن�شر تلك العقوبات 

على املوقع الإلكرتوين لوزارة العدل واملوقع الإلكرتوين للمجل�س الق�شائي.

والأ�ش�س  لتقدميها،  املحددة  بالأوقات  اللتزام  تقاريرهم، ومدى  ملراقبة هوؤلء اخلرباء يف  اآلية  و�شع  حادي ع�شر: 
الواجب توافرها فيها، والإبالغ عن اأّي خمالفات لهم يف هذا ال�شاأن اأو اأّي خمالفات لقواعد ال�شلوك.

ثامنًا: �شمان جناعة االأحكام وجودتها, وذلك من خالل: 

تعزيز دور جهاز التفتي�س الق�شائي ل�شمان جودة الأحكام من خالل التقييم، وعّدها حموراً مهماً يف  اأواًل: 
قيا�س الأداء عند التقييم. 

مراعاة مبداأ تخ�ش�س الق�شاة وتفعيله على وجهه الأمثل، وتعزيز دور التكوين الأ�شا�شي وامل�شتمر يف  ثانيًا: 
الو�شول اإلى اجلودة املطلوبة. 

دعم دور املكتب الفني لدى حمكمة التمييز، من خالل رفده بعدد كاٍف من الق�شاة ذوي الكفاءة، وبعدد  ثالثًا: 
كاٍف من الباحثني القانونيني اأي�شاً. 
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العامة  والقانونية  الفقهية  واملو�شوعات  بالكتب  وتزويدها  املحاكم  مقاّر  جميع  يف  مكتبات  اإن�شاء  رابعًا: 
واملتخ�ش�شة، وذلك لرفع امل�شتوي الثقايف والعلمي واملهني للق�شاة واأع�شاء النيابة العامة ومعاونيهم.

اأّياً كان مكان وجودهم،  اإلكرتونية يف متناول الق�شاة  اأن يت�شمن التحديث التكنولوجي وجود مكتبة  خام�شًا: 
لكي ت�شاهم يف توفري الكتب واملراجع القانونية الإلكرتونية لهم جماناً.

زيادة عدد الق�شاة واأع�شاء النيابة العامة مبا يتنا�شب مع ارتفاع عدد واأنواع الق�شايا التي يتم ت�شجيلها  �ساد�سًا: 
لدى املحاكم ودوائر النيابة العامة والتنفيذ، على اأّل يوؤدي ذلك اإلى الإخالل مبعايري الكفاءة والنزاهة 
جناعة  اإلى  والو�شول  الق�شاة،  على  للتخفيف  وذلك  الوظائف،  تلك  يف  تعيينهم  يتم  فيمن  واخلربة 

متميزة يف الأحكام. 

تا�شعًا: تطوير التاأهيل االأ�شا�شي والتدريب امل�شتمر للق�شاة واأع�شاء النيابة العامة, وذلك من خالل: 

النهو�س بامل�شتوى العلمي لدار�شي القانون يف كليات احلقوق يف اجلامعات الأردنية، واإك�شابهم املهارات  اأواًل: 
من خالل الرتكيز على التدريب العملي خالل درا�شتهم.

اجلامعة  من  بدءاً  القانوين  التكوين  مراحل  جميع  يف  املحاماة  ومهنة  الق�شاء  وتقاليد  قيم  تر�شيخ  ثانيًا: 
ومروراً باملعهد الق�شائي اأو معهد املحامني املزمع اإن�شاوؤه.

حتديث الدرا�شة يف املعهد الق�شائي بو�شفه من اأهم مراحل اإعداد القا�شي، وذلك من خالل:  ثالثًا: 

اأن يت�شمن التدري�س يف املعهد، بالإ�شافة اإلى املواد القانونية، الإملام بعلم احلا�شوب وا�شتخدامات   .1
التكنولوجيا احلديثة يف ميدان العدالة. 

الرتكيز على البحث العلمي القانوين القائم على الطالع على املمار�شات العملية، والبتعاد عن   .2
الأ�شاليب التقليدية والنمطية يف التدري�س والتدريب.

تدريب عدد من الق�شاة الأكفياء للقيام مبهام التدري�س والتدريب يف املعهد، وتفريغ عدد منهم   .3
-اإن اأمكن- للقيام بهذه املهمة.

املعهد،  يف  التدريب  اأو  للتدري�س  ا�شتقطابهم  يتم  الذين  للمحا�شرين  العادلة  الأجور  توفري   .4
لتذليل ال�شعوبات التي تعرت�س ال�شتفادة من خدماتهم. 

التفتي�س  جهاز  وتو�شيات  واملهمة،  امل�شتحَدثة  القانونيَة  امل�شائَل  للق�شاة  التدريبية  الدوراِت  مواكبة  رابعًا: 
الق�شائي يف �شوء اّطالعه على اأعمال الق�شاة، بحيث يتولى جهاز التفتي�س الإبالغ عن حاجات الق�شاة 

من الدورات التدريبية يف �شوء خمَرجات التفتي�س.

ال�سيا�سات واالأهداف اال�سرتاتيجية    حتديث االإدارة الق�شائية وتطويرها
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اإيجاد تقييم مو�شوعي للدورات التدريبية للق�شاة، وبذل العناية الالزمة يف انتقاء املحا�شرين يف تلك  خام�شًا: 
الدورات. 

اأداء  على  اإيجاباً  تنعك�س  والتي  القانونية،  املجالت  يف  العلمية  البحوث  اإجراء  على  الق�شاة  ت�شجيع  �ساد�سًا: 
وظائفهم، وتوفري احلوافز املادية واملعنوية لذلك. 

للق�شاة، وعلى  امل�شتمر  التدريب  بعد يف جمال  املحا�شرات عن  التنكولوجيا احلديثة ومنها  ا�شتخدام  �سابعًا: 
نحٍو ميكن معه ششمول قاعدة التدريب اأكرب عدد من الق�شاة باختالف مواقعهم اجلغرافية. 

اإخ�شاع جميع الق�شاة اجلدد الذين مل يخ�شعوا لربنامج الدرا�شة يف املعهد الق�شائي )دبلوم املعهد(  ثامنًا: 
اإلى برنامج تدريب متخ�ش�س ي�شمل فيما ي�شمله قيَم الق�شاء وقواعد ال�شلوك وغريها من املوا�شيع 

الأ�شا�شية يف عمل القا�شي. 

عا�شرًا: تفعيل مبداأ تخ�ش�س الق�شاة وتو�شيع نطاقه, من خالل: 

اإر�شاء اأ�ش�س تنظيم ق�شائي قائم على التخ�ش�س الأفقي والعامودي، ويف قمته حمكمة التمييز، ومبا يف  اأواًل: 
ذلك النيابة العامة، مبا ي�شمن ت�شريع الإجناز، وجناعة الإجراءات والأحكام. 

الإبقاء على املحاكم املتخ�ش�شة، وتق�شيم تخ�ش�شات الق�شاة يف املحاكم الأخرى اإلى ق�شمني رئي�شيني:  ثانيًا: 
جزائي ومدين، ويندرج حتت كل ق�شم منهما تخ�ش�شات متعددة، وذلك يف �شوء تعدد العلوم القانونية 

واملنازعات.

تطبيق برنامج تخ�ش�س الق�شاة �شمن كل ق�شم من الق�شمني الرئي�شيني على اأ�شا�س مراحل متتالية،  ثالثًا: 
من  اأكرث  اإ�شناد  اإمكانية  مع  اأولى،  كخطوة  املنظورة  الدعاوى  عدد  على  بناء  التخ�ش�س  يكون  بحيث 
العبء  توزيع  لعدالة  مراعاًة  ذلك،  ال�شرورة  اقت�شت  ما  اإذا  الواحد  الق�شم  �شمن  للقا�شي  تخ�ش�س 
�س الق�شاة. الق�شائي. وباملوازاة، ال�شتفادة من الإح�شاء الق�شائي داخل الق�شم الواحد يف برنامج تخ�شّ

زيادة عدد الق�شاة املتخ�ش�شني لغايات حتقيق مقت�شيات ذلك التخ�ش�س.  رابعًا: 
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حتديث وتطوير العدالة اجلزائية وتنفيذ االأحكام

 تقدمي: 
تعاين العدالة اجلزائية من ت�شّخم يف قواعد التجرمي اجلزائي، وظهور بع�س اجلرائم امل�شتحَدثة، ووجود بع�س املعيقات 
يف الإجراءات الق�شائية يف املحاكمات اجلزائية، ويكتنف القوانني الناظمَة لتلك الإجراءات نق�ٌس يف بع�س ال�شمانات 
اإلى ازدياد عدد الدعاوى اجلزائية، وازدياد عبء القا�شي اجلزائي ب�شكل  اأدى  ووجود طرق للمماطلة والت�شويف، مما 
كبري، وازدياد اأعداد النزلء يف مراكز الإ�شالح والتاأهيل، و�شعف تطبيق برامج الإ�شالح، وعدم فاعلية العقوبات املقررة 

لبع�س اجلرائم. 

كل هذا ي�شتدعي اإدخال تعديالت ت�شريعية وتطوير الإدارة الق�شائية و�شوًل اإلى عدالة جزائية ناجزة حتقق اأهدافها يف 
الردع العام واخلا�س واإ�شالح اجلناة للحد من ظاهرة الَعود الإجرامي وتدعيم �شيادة القانون. 

وحتقيقاً لتلك الغايات مت اقرتاح عدد من التو�شيات نراها تتمثل فيما يلي:

اأواًل: تي�شري  اإجراءات الدعوى اجلزائية وحتديثها, وذلك من خالل: 

تطوير وحتديث اإجراءات ال�شابطة العدلية على نحٍو يكفل �شرعتها وجناعتها، وذلك من خالل:  اأواًل: 

ذلك  عن  امتناعها  وعدُم  اأ�شحابها  من  مباششرًة  ال�شكاوى  امل�شاِعدة  العدلية  ال�شابطة  َتلّقي   .1
واكتفاوؤها بتوجيههم اإلى النيابة العامة. 

لنموذج مَعّد  ا�شتحداث ملّف منّظم لدى ال�شابطة العدلية يدعى »ملف البحث الأويل«، وفقاً   .2
م�شبقاً، يت�شمن م�شتَمالت اأ�شا�شية يتعني توافرها فيه جلميع اأنواع اجلرائم.

طباعة وحو�شبة التحقيقات ال�شرطية مبا يف ذلك اأ�شماء منظميها، والتي يتعني اأن َتِرد كاملة،   .3
مع بيان الرتبة والرقم الع�شكري، ومكان العمل؛ ت�شهياًل لدعوتهم. 

توحيد اأ�شكال وبيانات ال�شبوط والتحقيقات االأولية التي جتريها ال�شرطة, مع اإمكانية ا�شتخدام   .4
الو�شائل التكنولوجية يف ت�شجيل تلك التحقيقات م�شموعًة ومرئية يف بع�س اجلرائم املهمة.

املخربية  والتقارير  ال�شرطية,  والتحقيقات  ال�شبوط  توديع  يف  االإلكرتوين  الربط  ا�شتخدام   .5
وجميع املعامالت الق�شائية، وتو�شيع نطاق الربط الإلكرتوين لي�شمل جميع مديريات الأمن 
اجلنائي،  واملخترب  اجلنائية،  واملعلومات  الدولية،  وال�شرطة  واحلدود،  الإقامة  ومنها:  العام، 

والأمن الوقائي.

ال�سيا�سات واالأهداف اال�سرتاتيجية    حتديث وتطوير العدالة اجلزائية وتنفيذ االأحكام
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يف  والعلمية  احلديثة  الأ�شاليب  ل�شتخدام  العدلية  ال�شابطة  اأع�شاء  وتاأهيل  تدريب  زيادة   .6
التحقيقات، وكيفية اإجرائها.

َتقيُّد موظفي ال�شابطة العدلية باأن تكون حما�شر جمع ال�شتدللت والإفادات عند اإحالتها اإلى   .7
النيابة العامة اأو حمكمة ال�شلح، م�شتوفاة بالتحقيق والأدلة كلما اأمكن ذلك. 

رفع م�شتوى التاأهيل القانوين الأ�شا�شي وامل�شتمر لأع�شاء ال�شابطة العدلية امل�شاِعدة يف كيفية   .8
اإجراء التحقيقات، وتاليف العرثات القانونية التي حتول دون الو�شول اإلى ق�شية جزائية ناجحة 
اأمام الق�شاء، بال�شتفادة من التجارب التي متت يف بع�س الق�شايا، مع التاأكيد على التوعية يف 

جمال ثقافة حقوق الإن�شان وحرياته.

لتاأمني  اإجراءات  من  يلزم  ما  واتخاذ  النزلء،  نقل  وحافالت  العام،  الأمن  مرتبات  عدد  زيادة   .9
حقوقهم  ويكفل  النزلء،  اأمن  يحفظ  ومبا  لذلك،  املخ�ش�شة  الأوقات  يف  للمحاكم  اإح�شارهم 

وكرامتهم، ويوؤدي اإلى الو�شول اإلى عدالة ناجزة. 

تعديل قواعد الخت�شا�س لتي�شري اإجراءات الدعوى اجلزائية، من خالل: ثانيًا: 

ٍع عام اإلى اآخر ومن حمكمة اإلى اأخرى لت�شمل ح�شن �شري  التو�ّشع يف حالت نقل الدعوى من مدَّ  .1
العدالة اجلزائية، واإناطة الخت�شا�س بنقل الدعوى اإلى حمكمة التمييز. 

منح ال�شالحية لقا�شي ال�شلح يف متديد التوقيف اإذا ما توافرت مربراته وششروطه، ويف فر�س   .2
بدائل التوقيف واإنهائها يف اجلرائم التي يجوز فيها التوقيف والداخلة �شمن اخت�شا�شه.

اإ�شناد الخت�شا�س ملحكمة ال�شلح يف النظر يف جميع املخالفات واجلنح، با�شتثناء ما اقُتطع من   .3
اخت�شا�شها مبوجب اأّي ن�س خا�س، اقت�شاداً يف الإجراءات. 

اإلغاء اإلزامية التحقيق البتدائي يف اجلنح، بحيث ي�شبح �شلطًة تقديرية للمدعي العام، اإل اإذا   .4
ورد ن�ّس خا�س يوجب ذلك يف جنحة معينة، اأو بناًء على طلب من النائب العام.

حتديد و�شائل ات�شال قا�شي ال�شلح بدعوى احلق العام على �شبيل احل�شر، واعتماد الإحالة من   .5
ِقبل املدعي العام كو�شيلة وحيدة لت�شال حمكمة ال�شلح بدعوى احلق العام يف اجلرائم الداخلة 
يف اخت�شا�شها، والتي تزيد العقوبة املقررة لها عن �شنتني �شواء كانت مقرتنة بغرامة اأم مل تكن، 
وذلك ل�شمان ممار�شة املدعي العام �شلطته التقديرية يف اإجراء التحقيق البتدائي اأو عدمه يف 

ششاأن تلك اجلرائم.

اخت�شا�س  اأ�شبحت من  والتي  باششرت نظرها،  التي  بالنظر يف اجلنح  البداية  ا�شتمرار حماكم   .6
حماكم ال�شلح، ت�شهياًل ل�شرعة الف�شل فيها. 
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خارج  ق�شية  يف  التحقيق  ليتولى  عام  ٍع  مدَّ اأّي  انتداب  �شالحية  العامة  النيابة  رئي�س  منح   .7
اخت�شا�شه، لأهميتها اأو لظروف خا�شة بها. 

تو�شيع نطاق اخت�شا�س النيابة العامة واملحاكم يف اإنهاء الدعوى اجلزائية، وذلك من خالل:  ثالثًا: 

اإعطاء املدعي العام احلق يف وزن البينة بن�س �شريح.  .1

ترششيد دور اأع�شاء النيابة العامة يف التهام وت�شمية البينات.  .2

منح املّدعني العامني والنواب العاّمني، وبن�ّس �شريح، �شالحية اإ�شدار قرار بحفظ الأوراق يف   .3
احلالت التي ت�شتدعي ذلك. 

التو�ّشع يف نطاق العدالة الت�شاحلية املُْنهية لدعوى احلق العام يف بع�س اجلرائم اجلنحوية.   .4

ترششيد التوقيف الحتياطي واحلد منه، وذلك من خالل:  رابعًا: 

الن�سُّ على التوقيف الحتياطي كتدبري ا�شتثنائي.  .1

الن�سُّ على املربرات التي قد تقت�شي التوقيَف الحتياطي ح�شراً.  .2

تقلي�س مدة التوقيف الحتياطي يف اجلنح التي يجوز التوقيف عليها.  .3

ت�شييق نطاق اجلرائم ال�شلحية التي يجوز التوقيف فيها، والتي تقل العقوبُة املقررة لها عن   .4
�شنتني. 

التحقيق للجنايات واجلنح، للحّد من  اأعلى للتوقيف الحتياطي يف مرحلة  و�شع �شقف زمني   .5
الآثار ال�شلبية للتوقيف. 

و�شع �شقف زمني اأعلى ملجموع ُمَدد التوقيف يف مرحلَتي التحقيق واملحاكمة معاً.   .6

توفري بدائل للتوقيف الحتياطي حتّد من اآثاره ال�شلبية يف اجلنح فيما خال حالة التكرار.  .7

توفري �شمانة الطعن يف قرار التوقيف الحتياطي وبدائله امل�شتحَدثة.  .8

و�شع الآليات املنا�شبة لإخ�شاع التقارير الطبية للرقابة وحّل الإششكاليات الناششئة عنها، من خالل: خام�شًا: 

�شحة  من  التثبت  لت�شمل  الطبية  التقارير  على  العامة  والنيابة  الق�شاء  رقابة  نطاق  تو�شيع   .1
التقارير الأولية، دون احلاجة اإلى انتظار ح�شور ال�شخ�س املعنّي بذلك التقرير واإعادة معاينته، 
وذلك لتخاذ القرار املنا�شب ب�شاأن بع�س التدابري التي قد يتطلبها التحقيق يف �شوء ذلك، وعلى 

اأّل يخّل ذلك باإجراء ما يلزم حني ح�شوره. 

د اإ�شدار تقارير طبية خمالفة للحقيقة. تغليظ العقاب على حالة تعمُّ  .2

ال�سيا�سات واالأهداف اال�سرتاتيجية    حتديث وتطوير العدالة اجلزائية وتنفيذ االأحكام
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توعية الأطباء العاملني باأهمية توّخي الدقة الواجبة يف تلك التقارير، واإيراد التفا�شيل املتعلقة   .3
باحلالة الطبية لل�شخ�س حمّل الفح�س الطبي مع بيان الراأي الطبي بكل و�شوح. 

د للتقارير الطبية، بحيث تكون مطبوعة باللغة العربية، واأن ي�شمن ذلك ال�شكُل  و�شع ششكل موحَّ  .4
د م�شتَمالٍت اأ�شا�شيًة يتعنّي اأن يت�شمنها التقرير، ومنها: تف�شيل احلالة الطبية لل�شخ�س  املوحَّ
حمّل الفح�س، وادعاءاته، والراأي الطبي ملنظم التقرير ب�شكل وا�شح وجلّي، والأ�ش�س التي ي�شتند 
اإليها منظم التقرير يف الو�شول اإلى ذلك الراأي، وذلك بال�شتقالل عن ادعاءات ال�شخ�س حمّل 

الفح�س الطبي.

تفعيل دور كلٍّ من وزارة ال�شحة ونقابة الأطباء يف الرقابة على التقارير الطبية، وتفعيل امل�شاءلة   .5
التاأديبية عن املخالفات املتعّلقة بتلك التقارير، وو�شع الآلية الالزمة لالإبالغ عن تلك املخالفات، 

اإن ُوجدت.

اإيجاد ربط اإلكرتوين بني الطب ال�شرعي والق�شاء، ل�شمان و�شول التقارير الطبية الق�شائية   .6
للنيابة العامة وللمحاكم اإلكرتونياً؛ ل�شرعة الوقوف على احلالة ال�شحية للم�شاب. 

توظيف التكنولوجيا احلديثة يف تي�شري اإجراءات الدعوى اجلزائية، من خالل:  �ساد�سًا: 

الإششكاليات  حلّل  اإح�شاره،  دون  بعد  عن  النزيل  حماكمة  يف  احلديثة  التكنولوجيا  ا�شتخدام   .1
الناششئة عن نقل النزلء للمحاكم وما يوؤدي اإليه من بطء يف الإجراءات، وو�شع الآليات الالزمة 

لتنفيذ ذلك. 

والطبٍّ  )ال�شرطة،  املعنية  اجلهات  مع  منه  القائم  يف  ع  والتو�شُّ الإلكرتوين  الربط  ا�شتخدام   .2
ال�شرعي، ودائرة الأحوال املدنية واجلوازات.. اإلخ(؛ وذلك لت�شريع الإجراءات. 

بعد،  عن  الق�شائية  الإنابات  وتنفيذ  احلديثة  التكنولوجية  بالو�شائل  واخلرباء  ال�شهود  �شماع   .3
تي�شرياً لالإجراءات.

ال�شتمرار يف ا�شتيفاء الغرامات والر�شوم املحكوم بها من ِقبل املحاكم با�شتخدام و�شائل الدفع   .4
الإلكرتونية اأو النقدية، واإناطة ا�شتيفائها ل�شالح الدولة بعدد من اجلهات، وت�شهيل الإجراءات 

الالزمة لتحقيق ذلك.

تقلي�س تاأثري تقدمي الدعاء باحلق ال�شخ�شي على �شرعة اإجراءات الدعوى اجلزائية، وذلك من خالل: �سابعًا: 

الدعوى  واأن تقام  الكربى،  اأمام حمكمة اجلنايات  ال�شخ�شي  اإجازة تقدمي الدعاء باحلق  عدم   .1
املدنية الناششئة عن اجلرائم التي تنظر بها هذه املحكمة اأمام املحكمة املدنية املخت�شة. 
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ت�شييق حالت نقل الدعاء باحلق ال�شخ�شي اإلى املحكمة اجلزائية يف حال توّلت النيابة العامة   .2
حتريك الدعوى اجلزائية، بح�شرها يف املرحلة ال�شابقة على النتهاء من تقدمي بينات النيابة 

العامة اأمام املحكمة. 

تي�شري الإجراءات املتعلقة ب�شماع ال�شهود، من خالل:  ثامنًا: 

الإجازة لل�شاهد الذي ل ي�شتطيع الكالم اأن يديل ب�شهادته كتابًة يف مرحلة التحقيق البتدائي.  .1

معاجلة الق�شور الت�شريعي الناششئ عن غياب ن�ّس قانوين ينظم الأحكام املتعلقة بامتناع ال�شاهد   .2
عن الإدلء باأقواله اأمام املدعي العام؛ لتاليف عرقلة �شري العدالة.

موافقة  املحكمة، يف حال  ِقَبل  العام من  املدعي  اأمام  اإليها  امل�شتَمع  ال�شاهد  ششهادة  تالوة  اإجازة   .3
امل�شتكى عليه اأو وكيله، دون ا�شتدعاء ال�شاهد اأمام املحكمة. 

الإفادة من الو�شائل التكنولوجية احلديثة يف �شماع ال�شهود، وخا�شة من فئة الأحداث، عن بعد.   .4

فر�س الغرامات الرادعة على ال�شاهد الذي ميتنع عن احل�شور لأداء ال�شهادة، دون مربر م�شروع.   .5

و�شع اإجراءات خا�شة للدعوى اأمام حماكم اجلنايات تبعاً لأهمية بع�س الدعاوى، من خالل:  تا�سعًا: 

اإعطاء حماكم اجلنايات احلّق يف عقد جل�شات متتالية وباآجال ق�شرية، مع اإمكانية انعقادها خارج   .1
اأوقات الدوام الر�شمي تبعاً لأهمية الدعوى اجلنائية، اأو يف حال كون املتهم موقوفاً، وما يقت�شيه 

الأمر من �شرعة الف�شل فيها.

اآخر مبحامي املتهم يف حال غيابه دون عذر عن ح�شور  منح املحكمة �شالحية ا�شتبدال حماٍم   .2
جل�شة املحاكمة يف الدعاوى التي َي�شرتط القانون فيها ح�شور حماٍم مع املتهم؛ ل�شمان ت�شريع 

الإجراءات وعدم تعطيل �شري الدعوى اجلزائية.

اإعادة تنظيم بع�س الإجراءات املتعلقة بال�شكوى والدعاء باحلق ال�شخ�شي وتقدمي البينات، وذلك من  عا�شرًا: 
خالل: و�شع ال�شروط واالإجراءات التي يتعني توافرها يف الئحة ال�شكوى اأو االدعاء باحلق ال�شخ�شي, 
واالأ�شكال  ال�شروط  تلك  خمالفة  على  اجلزاء  وتقرير  معينة,  اآجال  خالل  وتقدميها  البينات  وح�شر 

واملواعيد، وذلك للحّد من فر�س املماطلة والت�شويف. 

حتديث وتطوير اإجراءات الطعن يف الأحكام اجلزائية، وذلك من خالل:  حادي ع�شر: 

توحيد مرجع الطعن يف الأحكام اجلزائية ال�شادرة عن حماكم ال�شلح، باأن تكون حمكمة البداية   .1
ب�شفتها ال�شتئنافية �شاحبَة الولية العامة يف النظر يف جميع الطعون �شد الأحكام والقرارات 
ول�شرعة  املتقا�شني  على  وت�شهياًل  لالجتهاد  توحيداً  ال�شلح؛  حماكم  عن  ال�شادرة  اجلزائية 

الو�شول اإلى عدالة ناجزة.

ال�سيا�سات واالأهداف اال�سرتاتيجية    حتديث وتطوير العدالة اجلزائية وتنفيذ االأحكام



52

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

اإ�شدار حمكمة ال�شتئناف قراَرها املقت�شى يف املو�شوع يف ق�شايا اجلنايات واجلنح يف حال قبول   .2
ال�شتئناف ششكاًل، دون اإعادتها ملحكمة الدرجة الأولى.

و�شع ال�شوابط التي ت�شمن جّدية الطعون �شد القرارات اجلزائية التي ُت�شدرها حماكم ال�شلح   .3
اأمام  الوجاهي  مبثابة  ال�شادرة  والأحكام  الغيابية  الأحكام  على  العرتا�س  وجوب  خالل  من 
تلي اجلل�شة  اأول جل�شة  الالزمة يف  البينات  م جميُع  اأن تقدَّ اأ�شدرت احلكم وعلى  التي  املحكمة 

املخ�ش�شة للنظر يف العرتا�س.

حماكم  ُت�شدرها  التي  اجلزائية  القرارات  �شد  الطعون  جّدية  ت�شمن  التي  ال�شوابط  و�شع   .4
الدرجة الأولى، كما هي احلال يف وجوب تقدمي املعذرة امل�شروعة للغياب، وقائمة بالبينات مع 

لئحة الطعن.

اإليها �شد  مة  املقدَّ بالف�شل يف الطعون ال�شتئنافية  البداية ب�شفتها ال�شتئنافية  اإلزام حمكمة   .5
الأحكام ال�شلحية اجلزائية دون اإعادة الدعوى اإلى حمكمة ال�شلح، وذلك اقت�شاداً يف الإجراءات، 

ولغايات �شرعة البّت يف الدعوى. 

ترششيد طعون النيابة العامة، بحيث تن�شّب على الأحكام التي هي بحاجة للمراجعة من حمكمة   .6
اأعلى، مع اإعطاء النيابة العامة �شلطة تقديرية اإزاء ذلك، دون اللجوء اإلى الطعون التلقائية يف 

حالت الرباءة وعدم امل�شوؤولية. 

لغايات  فيها  الف�شل  بعد  العامة  النيابة  اإلى  امللفات  اإر�شال  لت�شريع  الالزمة  الإجراءات  اتخاذ   .7
اطالع النيابة وتقدير موقفها من الطعن. 

اعتبار تبليغ وكيل املتهم يف الأحكام الغيابية تبليغاً منتجاً لآثاره القانونية، اإذا ما توافرت للتبليغ   .8
�شروُط �شحته. 

دعاوى  يف  املحاكمة  اإعادة  اأ�شباب  اإلى  مزورة  م�شتندات  على  ُبني  قد  احلكم  كون  حالة  اإ�شافة   .9
اجلنايات واجلنح. 

م من ِقبل وزير العدل اأو رئي�س  ترتيب الآثار القانونية نف�شها على النق�س باأمٍر خّطي �شواء ُقدِّ  .10
النيابة العامة. 

ثانيًا: تفعيل مبداأ تخ�ش�س الق�شاة يف امل�شائل اجلزائية وتو�شيع نطاقه, من خالل:

التو�شع يف اإن�شاء غرف جزائية متخ�ش�شة يف كل نوع من اأنواع الدعاوى اجلزائية، بعد اأن ت�شّعبت العلوم  اأواًل: 
اجلنائية وظهرت جرائم م�شتحدثة، واأن يكون ذلك التخ�ش�س عامودياً ما اأمكن. 
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تفعيل الغرف اجلزائية املتخ�ش�شة، وعلى وجه التحديد للنظر يف الق�شايا املتعلقة باجلرائم القت�شادية،  ثانيًا: 
واأخرى للنظر يف جرائم املطبوعات والن�شر واجلرائم الإلكرتونية.

امل�شائل  بع�ُس  اعرت�شت طريَقها  ما  اإذا  الدعوى اجلزائية  بوقف  للمحكمة  ال�شالحية اجلوازية  منح  ثالثًا: 
العار�شة التي يتوقف الف�شُل يف الدعوى اجلزائية عليها، وذلك حتقيقاً ملبداأ التخ�ش�س، و�شماناً لعدم 

تعار�س الأحكام. 

ثالثًا: حتديث وتطوير النيابة العامة واالأجهزة امل�شاندة لها وتفعيل دورها, وذلك من خالل:

حتقيق مزيد من ال�شتقالل للنيابة العامة مع الإبقاء عليها ك�شعبة من ششعب الق�شاء، من خالل:  اأواًل: 

�شالحيات  واإعطائهم  العامة  النيابة  لوظائف  ق�شاًة  لي�شوا  اأششخا�س  ممار�شة  يف  النظر  اإعادة   .1
ق�شائية، كما هو ال�شاأن يف قانون �شريبة الدخل وقانون اجلمارك، حتقيقاً ملقت�شيات ا�شتقالل 

الق�شاء. 

ف�شل وظائف اأع�شاء النيابة العامة عن الوظائف الق�شائية ما اأمكن، من خالل مراعاة ا�شتمرار   .2
بقائهم يف وظائف النيابة العامة املدَة املنا�شبَة قبل نقلهم اإلى وظائف ق�شائية اأخرى، على اأّل 

يخّل ذلك بوجوب مراعاة مقت�شيات الدوران الوظيفي، ودوام �شري مرفق الق�شاء.

ال�شلطة  جتاه  �شواء  وظائفهم،  مباششرتهم  عند  العامة  النيابة  لأع�شاء  املهني  ال�شتقالل  دعم   .3
التنفيذية اأو املحاكم اأو روؤ�شائهم.

رفع كفاءة اأع�شاء النيابة العامة والأجهزة امل�شاندة لها، من خالل: ثانيًا: 

�شرورة اأن يتم التفتي�س على اأعمال النيابة العامة من ِقبل مفت�شني ذوي تخ�ش�س يف الق�شايا   .1
اجلزائية ويف كيفية اإجراء التحقيق. 

توفري العدد الكايف من املّدعني العاّمني لأداء وظائفهم املوكلة اليهم، يف �شوء ما ي�شتدعيه اتخاذ   .2
الإجراءات التنفيذية التي يت�شّمنها هذا التقرير.

وجوب توفري عن�شر التخ�ش�س لدى النيابة العامة، وذلك بتخ�شي�س املّدعني العاّمني يف الأنواع   .3
اإلى ت�شريع الف�شل يف الدعاوى، وجناعة  املختلفة من الدعاوى التحقيقية، الأمر الذي يوؤدي 

اإجراءات التحقيق.

ا�شرتاط توافر �شروط خا�شة فيمن يلي وظيفة املدعي العام, مع االأخذ يف احل�شبان موؤهالته,   .4
وخربته ال�شابقة يف امل�شائل اجلزائية عند تعيينه بتلك الوظيفة.

ال�سيا�سات واالأهداف اال�سرتاتيجية    حتديث وتطوير العدالة اجلزائية وتنفيذ االأحكام
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ٍع عام  التدريب البتدائي وامل�شتمر للمدعي العام على وظائفه الأ�شا�شية ك�شابطة عدلية وكمدَّ  .5
وقا�شي حتقيق، بالإ�شافة اإلى التدريب والتوعية باأهمية الرتافع اأمام املحاكم اجلزائية.

لوظائف  انتدابهم  قبل  ال�شرطة،  من  املنتَدبني  العاّمني  للمّدعني  كافية  تدريبية  برامج  و�شع   .6
وقيامهم  متثيلهم  حل�شن  ال�شوابط  وو�شع  اجلزائية،  املحاكم  اأمام  الرتافع  يف  العامة  النيابة 
مبهامهم تلك على الوجه االأمثل, مع اقت�شار ح�شورهم على الدعاوى ال�شلحية التي ال ُي�شرتط 

متثيل النيابة العامة اأمامها ما اأمكن.

تاأهيل ورفع كفاءة واأداء الأجهزة امل�شاندة للنيابة العامة من �شابطة عدلية، خا�شة يف �شوء ما   .7
العدالة اجلزائية عموماً، من خالل  ب�شاأن قواعد الخت�شا�س، ويف قطاع  ي�شتجّد من حتديث 
عقد الدورات التعريفية لهم باأ�شول التحقيق واإجراءاته، واأن ُيراعى يف تلك الدورات اأن ي�شرف 

عليها اأششخا�س موؤهلون لذلك ومن بينهم اأع�شاء النيابة العامة. 

تطوير وتفعيل دور النيابة العامة يف رقابة وح�شن �شري العدالة اجلزائية، من خالل:  ثالثًا: 

تعزيز اإششراف النيابة العامة على ال�شابطة العدلية امل�شاعدة، ل�شمان اأداء مهامها على الوجه   .1
الأمثل، وذلك من خالل:

العدلية  ال�شابطة  اأع�شاء  مالحقة  من  متّكنها  العامة  النيابة  بيد  قانونية  مكنات  و�شع  اأ. 
امل�شاِعدة يف حال تق�شريهم اأو اإهمالهم يف تنفيذ واجباتهم ك�شابطة عدلية م�شاِعدة لها.

ب.  و�شع اآلية تنظم اإجراءات النيابة العامة يف التفتي�س على مراكز الإ�شالح والتاأهيل، ومراكز 
التوقيف، ونتائج ذلك التفتي�س، على نحٍو ي�شمن دورية ذلك التفتي�س وفاعليته والقيام به 
العامة  النيابة  رئي�ُس  يتولى  الذي  التقرير  كله يف  ذلك  نتائج  الأمثل، وت�شمني  على وجهه 

رفعه لرئي�س املجل�س الق�شائي. 

تفعيل دور النيابة العامة يف �شمان ح�شن �شري العدالة اجلزائية عن طريق:  .2

تفعيل دور رئي�س النيابة العامة والنائب العام يف املالحقة التاأديبية للمحامني عند ارتكابهم  اأ. 
خمالفات تاأديبية توؤدي اإلى عرقلة �شري العدالة باأنواعها كافة، وكما هو من�شو�س عليه يف 

قانون النقابة، من خالل:

اجلهة  اأمام  العاّمني  والنواب  العامة  النيابة  رئي�س  ِقبل  من  امل�شلكية  الدعوى  رفع   .1
املخت�شة يف نقابة املحامني، كلما كان لذلك مقت�شى.

و�شع الآلية الالزمة لإبالغ رئي�س النيابة العامة اأو النائب العام من ِقبل باقي الق�شاة   .2
واأع�شاء النيابة العامة عن تلك املخالفات اإن ُوجدت، وذلك كله من غري اإخالٍل باعتبار 

املحاماة من املهن احلرة، اأو امل�شا�س بحق الدفاع وتوفري مقت�شياته. 
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ب.  اإ�شناد وظيفة تقدمي البينة واإح�شارها للنيابة العامة اأمام املحاكم التي يجب متثيل النيابة 
العامة اأمامها، ت�شهياًل لإجراءات التقا�شي وت�شريعها. 

املخت�شة عند  اأمام حمكمة اجلنايات  الدعوى  التحقيق يف  تولى  الذي  العام  املّدعي  ح�شور  ج. 
نظرها يف تلك الدعوى، وعدم ح�شور مّدٍع عاّم اآخر اأو منتَدب عنه كلما اأمكن ذلك. 

رابعًا: تطوير ال�شيا�شة اجلزائية وحتديثها, وذلك من خالل: 

تفعيل دور ال�شيا�شة اجلزائية الوقائية يف احلّد من اجلرائم، من خالل:  اأواًل: 

قيام جميع اجلهات احلكومية كّل �شمن اخت�شا�شه، وموؤ�ش�شات املجتمع املدين بالنهو�س بدورها   .1
يف احلّد من ظاهرة الَعود الإجرامي، وتفعيل ال�شيا�شة اجلزائية الوقائية. 

ال�شتفادة من الإح�شاء اجلزائي يف معاجلة اأ�شباب ارتكاب اجلرائم واحلّد منها، واجتثاث اأ�شباب   .2
العودة اليها، والوقوف على الواقع وتقييمه بق�شد ر�شم ال�شيا�شة اجلزائية يف �شوء ذلك. 

تفعيل دور اجلهات املخت�شة لدى وزارَتي العدل والتنمية الجتماعية، يف ر�شد الظاهرة اجلرمية   .3
وحتليلها من خالل املعطيات الرقمية املتوفرة لديها بعدد الدعاوى اجلزائية واأنواعها، وما يطراأ 
عليها من تغيريات، ورفع تقاريرها اإلى وزير العدل، بهدف حتديث ال�شيا�شة اجلزائية يف �شوء 

ذلك، وذلك بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة. 

تفعيل ال�شجّل العديل املن�شاأ لدى وزارة العدل، واإزالة كل العوائق التي حتول دون جناحه، وذلك   .4
ل�شبط حالت التكرار والَعود اجلرمي، ور�شم ال�شيا�شة اجلزائية، وما يقت�شيه ذلك من توحيد 
ال�شجالت املتعلقة بالق�شايا اجلزائية لدى ال�شرطة مع ال�شجالت الق�شائية املوجودة يف املحاكم 

يف ال�شجل العديل ل�شمان توحيد القيود الق�شائية والرقابة عليها. 

الق�شائي  املجل�س  ليتولى  الق�شائي،  املجل�س  اإلى  اجلزائية  ال�شيا�شة  اإبالغ  العدل  وزير  تويل   .5
تعميمها على الق�شاة واأع�شاء النيابة العامة.

تويل رئي�س النيابة العامة اإبالغ املجل�س الق�شائي ووزير العدل بالتدابري املتَّخذة من اأجل تنفيذ   .6
تلك ال�شيا�شة اجلزائية.

تطوير �شيا�شة التجرمي وحتديثها، وذلك من خالل:  ثانيًا: 

عليها،  اجلزائية  احلماية  لإ�شفاء  احلاجة  مدى  ويف  الأفعال،  بع�س  جترمي  يف  النظر  اإعادة   .1
واإمكانية توفري بدائل لتلك احلماية خارج اإطار التجرمي، بعد اأن ك�شف الواقع حجم الت�شّخم 
رة لل�شيكات م�شتقباًل، على اأن  يف قواعد التجرمي اجلزائي، ومن ذلك رفع احلماية اجلزائية املقرَّ

ال�سيا�سات واالأهداف اال�سرتاتيجية    حتديث وتطوير العدالة اجلزائية وتنفيذ االأحكام
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م تبعاً للدعوى اجلزائية ب�شاأن تلك  ت�شتمر حماكم ال�شلح يف نظر الدعاء باحلق ال�شخ�شي املقدَّ
اجلرائم قبل رفع تلك احلماية. 

اإقرار بدائل للدعوى اجلزائية توؤدي اإلى احلد من عدد الق�شايا اجلزائية، وعلى نحٍو يكفل تفرغ   .2
النيابة العامة والق�شاة للق�شايا الأكرث اأهمية، وذلك من خالل:

التو�ّشع يف مفهوم العدالة الت�شاحلية يف اجلنح واملخالفات اأمام املحكمة، وخا�شة املالية منها،  اأ. 
يف حال اإ�شالح ال�شرر الناششئ عن تلك اجلرائم. 

ب.  التو�ّشع يف نطاق قيد ال�شكوى على بع�س اجلنح.

ج.  اإقرار َن�ّس يجيز ل�شاحب ال�شاأن دفع الغرامات يف اجلرائم املعاَقب عليها بالغرامة فقط، لدى 
اجلهات احلكومية املخت�شة قبل اإحالتها للق�شاء.

اجلرائم  قانون  يف  عليها  املن�شو�س  الت�شاحلية  العدالة  واإجراءات  اآليات  يف  النظر  اإعادة  د.  
القت�شادية، من خالل تب�شيط اإجراءاتها، واإعادة النظر يف اجلهة التي تتولها ويف ششروطها، 

على نحٍو يوؤدي اإلى تفعيلها. 

وذلك  للجرائم،  �شحايا  اأو  القانون  مع  نزاع  يف  هم  الذين  لالأحداث  القانونية  احلماية  تعزيز   .3
عنه  ك�شف  ما  �شوء  يف  وخا�شة  النافذ،  الأحداث  قانون  يف  الثغرات  و�شد  الإجراءات  بتب�شيط 

التطبيُق العملي من عيوٍب يف بع�س ن�شو�شه. 

تعزيز احلماية اجلزائية املقررة لبع�س الفئات من الن�شاء والأطفال وذوي الحتياجات اخلا�شة،   .4
من خالل مراجعة الن�شو�س التي توفر احلماية لهم، للحّد من املمار�شات التي تنال من تلك 

الفئات اأو ت�شّهل العتداء عليها، ويف مقدمة ذلك:

عدم ا�شتفادة مرتكبي اجلرائم الواقعة على الن�شاء بداعي املحافظة على ال�شرف من العذر  اأ. 
املخّفف املن�شو�س عليه يف املادة 98 من قانون العقوبات. 

ب.  ت�شديد العقوبة على بع�س اجلرائم املرتكبة �شد القا�شرين والن�شاء وذوي ال�شعف اجل�شدي 
اأو العقلي، واإ�شافة احلرمان من الولية على ارتكاب بع�س تلك اجلرائم. 

ج.  اإلغاء املادة 308 من قانون العقوبات. 

ت�شديد العقاب على ارتكاب بع�س اجلرائم يف �شوء ما اأثبته الواقع من احلاجة اإلى ذلك، ومنها:   .5
جرائم الإرهاب، جرائم الأششخا�س املعنويني، اجلرائم الواقعة على املركبات كال�شتيالء عليها 
اأجل ما  اأو من  اأثناء ممار�شتهم وظائفهم  اإحراقها، اجلرائم الواقعة على املوظفني العاّمني  اأو 
قات الكاذبة، اإطالق الأعرية النارية يف املنا�شبات، التهديد بال�شالح الناري،  اأْجُروه بحكمها، امل�شدَّ
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تهريب الأموال، العتداء على حرمة احلياة اخلا�شة، اجلرائم املرتكبة بالو�شائل الإلكرتونية، 
وحالت الَعود والتكرار. 

مراجعة قانون العقوبات والقوانني اخلا�شة ذات العالقة لتجرمي اأفعال احل�ّس على الكراهية.   .6

تطوير ال�شيا�شة العقابية وحتديثها، وذلك من خالل:  ثالثًا: 

اإقرار بدائل للعقوبات ال�شالبة احلرية يف بع�س اأنواع اجلرائم، كالعمل من اأجل املنفعة العامة.   .1

العقوبة من حيث وجوب  تخقي�س  عند  التقديرية  �شلطتهم  الق�شاة  �شوابط ل�شتخدام  و�شع   .2
الت�شبيب لرقابة حمكمة التمييز ومنع الأخذ بالأ�شباب املخففة يف  ت�شبيب ذلك واإخ�شاع ذلك 
بع�س اجلرائم كجرائم الإرهاب، على نحٍو يكفل جناعة تلك العقوبات وحتقيق اأهدافها وعدالتها، 

ويحقق نوعاً من ال�شفافية. 

ا�شتحداث موؤ�ش�شة قا�شي تنفيذ العقوبة، على نحٍو يكفل حتديد اخت�شا�شات القا�شي وتو�شيحها،   .3
والإ�شراع يف التنفيذ، وحّل الإششكالت الناجتة عنه.

اإعادة النظر يف مو�شوع اإعادة العتبار، وذلك بتب�شيط ششروطه واإجراءاته وتقلي�س مدده، على   .4
نحو يكفل اإعادة دمج النزلء باملجتمع، واحليلولة دون عودتهم لالإجرام.

حت�شني ظروف اإقامة نزلء مراكز الإ�شالح والتاأهيل، مع �شمان تطبيق ت�شنيف حقيقي للنزلء،   .5
وبرامج اإ�شالح فاعلة لإعادة تاأهيلهم واإدماجهم باملجتمع.

لالأششخا�س  مراكز  بتخ�شي�س  وذلك  املحكومني،  الأششخا�س  عن  احتياطياً  املوقوفني  ف�شل   .6
املوقوفني م�شتقلة متاماً عن مراكز اإ�شالح وتاأهيل املحكومني.

احلّد من ظاهرة التوقيف الحتياطي واكتظاظ مراكز الإ�شالح والتاأهيل، ملا يف ذلك من تاأثري   .7
على جناعة تطبيق برامج الإ�شالح العقابية. 

الف�شلى،  ب�شورته  املخت�شة  الق�شائية  اجلهات  ِقبل  الإ�شالح من  ومراكز  النزلء  د  تفقُّ تفعيل   .8
وو�شع الآليات الالزمة ل�شمان اإنفاذ ذلك.

خام�شًا: تعزيز �شمانات املحاكمة العادلة يف جميع مراحل الدعوى اجلزائية, وذلك من خالل: 

توفري بع�س ال�شمانات الالزمة للم�شتبه به يف مرحلة البحث الأويل، من خالل: اأواًل: 

حت�شني ظروف التوقيف لدى مراكز ال�شرطة، مبا فيها اأماكن الحتجاز.   .1

متكني ال�شخ�س امل�شتبه به لدى ال�شرطة من ال�شتعانة مبحاٍم.  .2

ال�سيا�سات واالأهداف اال�سرتاتيجية    حتديث وتطوير العدالة اجلزائية وتنفيذ االأحكام
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توفري ال�شمانات الالزمة للم�شتكى عليه يف مرحلة التحقيق البتدائي، من خالل: ثانيًا: 

متكني ال�شخ�س الذي يخ�شع لال�شتجواب من ِقبل املدعي العام من الطالع على اأعمال التحقيق   .1
قبل اإجراء ذلك ال�شتجواب، وو�شع اجلزاء املرتتب على خمالفة ذلك ببطالن الدليل امل�شتَمّد 

من ذلك ال�شتجواب. 

حم�شر  يف  بوكيله  الت�شال  من  لال�شتجواب  اخلا�شع  ال�شخ�س  متّكن  التي  الو�شيلة  تثبيت   .2
التحقيق.

ا�شتجوابه دون حماٍم يف كل حالة يتم فيها  ا�شتمرار  املتهم على  اإلزامية احل�شول على موافقة   .3
ا�شتجوابه من جديد اأمام املدعي العام. 

توفري ال�شماناِت املقررِة لال�شتجواب يف حال مواجهة امل�شتكى عليه بال�شهود اأمام املدعي العام.   .4

تكون  التي  اجلرائم  يف  البتدائي  التحقيق  مرحلة  يف  عليه  امل�شتكى  مع  حماٍم  ح�شور  اإلزامية   .5
عقوبتها ع�شر �شنوات فاأكرث، وما يرتبه ذلك من وجوب تعيني حماٍم له من ِقبل املدعي العام يف 

حال عدم مقدرته على ذلك. 

اإلزام املدعي العام با�شتجواب امل�شتكى عليه يف التحقيق البتدائي، بو�شف ذلك حقاً من حقوق   .6
اأو يف حال �شدور قرار  اإذا تعذر ذلك ب�شبب فراراه  امل�شتكى عليه وو�شيلة من و�شائل دفاعه، اإل 

بحفظ الأوراق اأو منع املحاكمة من ِقبل املدعي العام.

التفتي�س املخالف للقانون، من خالل �شّن ن�س  الناششئة عن  ترتيب جزاء البطالن على الأدلة   .7
�شريح يقرر ذلك البطالن، احرتاماً حلرمة احلياة اخلا�شة، وحرمة امل�شكن. 

ا�شرتاط اأن يكون اأمر التفتي�س م�شبَّباً, وعدم جواز تنفيذه بعد مرور �شبعة اأيام من تاريخ �شدوره   .8
اإل اإذا �شدر اأمر تفتي�س جديد من ِقبل املدعي العام.

ح�شراً  مربراته  وحتديد  قانوين،  بَن�ّس  ا�شتثنائياً  تدبرياً  بو�شفه  الحتياطي  التوقيف  اعتماد   .9
ملدة  اأعلى  حد  وحتديد  ومدده،  التوقيف  فيها  يجوز  التي  اجلرائم  نطاق  وت�شييق  القانون،  يف 
التوقيف يف اجلنح ويف اجلنايات اأمام املدعي العام واأمام املحكمة، واإخ�شاع قرار التوقيف لإمكانية 

الطعن، ان�شجاماً مع قرينة الرباءة التي كفلها الد�شتور.

اإيجاد بدائل للتوقيف حتد من اآثاره ال�شلبية، وت�شمن حتقيق غاياته التي شُشرع من اأجلها.  .10
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توفري ال�شمانات الالزمة للم�شتكى عليه يف مرحلة املحاكمة، من خالل:  ثالثًا: 

املجنيِّ عليِه يف جرائم العتداء  ال�شاهِد  �شماع  التقنيات احلديثة عند  با�شتخدام  املحكمة  اإلزام   .1
على العر�س؛ وذلك حمايًة له، اإل اإذا تعّذر عليها ذلك. واأن يكون ا�شتخدام تلك التقنيات جوازياً 

يف اجلرائم الأخرى. 

�شمان حق املتهم بال�شمت بن�س �شريح اأمام املحكمة.   .2

اإلزامية ح�شور حماٍم مع املتهم يف اجلنايات املعاَقب عليها بعقوبة مقدارها ع�شر �شنوات فاأكرث،   .3
وتوفري امل�شاعدة القانونية للمتهم يف حال ثبوت عجزه عن توكيل حماٍم يف اجلنايات الأخرى.

جرائم  عن  الناششئة  اجلزائية  الدعاوى  يف  املحاكمة  مرحلة  يف  للمتهم  اإ�شافية  �شمانة  توفري   .4
العامة يف  النيابة  اإلزام حمكمة اجلنايات ب�شماع بينة  معاَقب عليها بالإعدام، وذلك من خالل 

حال اعرتاف املتهم.

وزارة  لدى  القانونية  للم�شاعدة  �شندوق  اإن�شاء  عرب  املجانية،  القانونية  امل�شاعدة  مبداأ  اإقرار   .5
وال�شروط  ال�شندوق,  ذلك  فيه م�شادر متويل  يبنيَّ  الغاية,  لهذه  العدل, مبوجب نظام ي�شدر 
يتم  التي  والدعاوى  القانونية،  امل�شاعدة  نظام  من  امل�شتفيدين  الأششخا�س  يف  توافرها  الواجب 

تقدمي امل�شاعدة فيها.

ال�سيا�سات واالأهداف اال�سرتاتيجية    حتديث وتطوير العدالة اجلزائية وتنفيذ االأحكام
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حتديث وتطوير اإجراءات الدعاوى احلقوقية وتنفيذ االأحكام 

 تقدمي: 
اإّن الو�شول اإلى عدالة ناجزة يف الدعاوى احلقوقية تت�شم بال�شرعة والعدالة معاً، يقت�شي معاجلة الأ�شباب التي توؤدي 
اإلى بطء اإجراءات التقا�شي وتنفيذ الأحكام، ويف مقدمتها م�شكلة التبليغات، وما ترتكه الن�شو�س الإجرائية النافذة من 
مكنات بيد اخل�شم املماطل لتحقيق ماآربه يف املماطلة والت�شويف، وا�شتخدام و�شائل الطعن يف الأحكام والقرارات وخا�شة 
الأششكال  يف  الإغراق  اأو  الأحكام،  تلك  خمالفة  على  الإجرائي  اجلزاء  غياب  عن  ف�شاًل  ذلك،  لتحقيق  منها  التنفيذية 
والإجراءات التي ل مربر لها، وهو ما ي�شتلزم اتخاذ عدد من التدابري الت�شريعية والإجراءات لبلوغ هذا الهدف، الذي 

يقت�شي الو�شوُل اإليه الأخَذ بعدد من التو�شيات على النحو التايل: 

اأواًل: تعديل قواعد االخت�شا�س لتي�شري  اإجراءات التقا�شي, وذلك من خالل: 

فيكون  ذلك  زاد عن  وما  دون،  وما  دينار  اآلف  ع�شرة  لي�شبح  ال�شلح  ملحاكم  القيمي  الخت�شا�س  رفع  اأواًل: 
اأمام  املدد  الإجراءات وق�شر  ب�شاطة  البداية، وذلك لال�شتفادة من  ملحاكم  ب�شاأنه منعقداً  الخت�شا�س 

حماكم ال�شلح وحتقيق »ق�شاء القرب«.

الرقابة  �شمان  املخت�شة، مع  الإدارية  اإلى اجلهات  م�شتقباًل  املنازعات  بع�س  الخت�شا�س يف حّل  منح  ثانيًا: 
الق�شائية على ذلك من خالل �شمان حق العرتا�س على قرارات تلك اجلهات اأمام الق�شاء، كما هي 

احلال يف تق�شيم الأموال غري املنقولة؛ لتخفيف العبء على املحاكم، و�شرعة الف�شل يف املنازعات. 

منح حمكمة ال�شلح اخت�شا�شاً نوعياً بدعاوى اإخالء املاأجور وف�شخ عقد الإيجار واملطالبة بالأجور مهما  ثالثًا: 
بلغت قيمتها، وب�شرف النظر عن قيمة الإيجار ال�شنوي للعقار، لال�شتفادة من »ق�شاء القرب«، ومن 

ب�شاطة الإجراءات وق�شر الآجال اأمام حماكم ال�شلح. 

والتجارية  القت�شادية  املنازعات  بع�س  يف  والف�شل  للنظر  وحدها  عّمان  بداية  حمكمة  اخت�شا�س  رابعًا: 
املحكمة  تلك  داخل  متخ�ش�شة  غرف  اأو  غرفة  اإن�شاء  مع  واملقاولت،  وامل�شرفية  البحرية  كالق�شايا 
لنظرها، لال�شتفادة من ميزة التخ�ش�س، وحتقيق �شرعة الف�شل يف تلك الدعاوى ذات التاأثري املباششر 

على ال�شتثمار والقت�شاد. 

ا�شتمرار �شالحية قا�شي حمكمة ال�شلح اأو قا�شي حمكمة البداية املنفرد باإ�شدار الأحكام يف الدعاوى  خام�شًا: 
املرفوعة لإ�شدار احلكم قبل نفاذ مفعول قرار نقله. 
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ثانيًا: حتديث وتي�شري  اإجراءات تبليغ االأوراق الق�شائية, من خالل: 

الن�شو�س  و�شن  التبليغ،  اإجراءات  وت�شريع  ل�شبط  احلديثة  والتكنولوجيا  الت�شال  و�شائل  ا�شتخدام  اأواًل: 
التي جتيز ا�شتخدام تلك الو�شائل يف التبليغات. 

اللوائح  تبادل  واإجراءات  الإلكرتونية  بالو�شائل  التبليغات  وقواعد  باإجراءات  املتعلقة  الأحكام  تنظيم  ثانيًا: 
اأ�شول املحاكمات املدنية، وذلك مراعاًة  اإلى قانون  اإلكرتونياً مبوجب نظام ي�شدر بال�شتناد  والبينات 

للتطور امل�شتمر على تلك الو�شائل التكنولوجية احلديثة، و�شرعة ال�شتجابة لذلك التطور عليها.

اإلزام املحامي بو�شع عنوان وا�شح له لدى نقابة املحامني، وحتديثه با�شتمرار، بحيث يكون ذلك العنوان  ثالثًا: 
هو املعترَب يف تبليغ املحامي جميع الأوراق الق�شائية، مع توفري و�شائل الربط الإلكرتوين املباششر ما 

بني املحاكم ودوائر الدعاء العام والتنفيذ من جهة ونقابة املحامني من جهة ثانية لتحقيق ذلك. 

النقابة بكل حتديث له،  اإلكرتوين له لدى نقابة املحامني، وتزويد  اإلزام املحامي بو�شع عنوان بريد  رابعًا: 
مع اعتبار ذلك العنوان و�شيلة لتبليغه جميَع الأوراق الق�شائية، مع اتخاذ الإجراءات الالزمة لتوفري 

الربط الإلكرتوين ما بني الق�شاء ونقابة املحامني لتحقيق ذلك. 

امللقى على كل مواطن بتحديد عنوان وا�شح له لدى دائرة الأحوال املدنية وحتديثه  تفعيل الواجب  خام�شًا: 
حتت طائلة امل�شوؤولية، واعتبار ذلك العنوان هو املعترَب يف تبليغ �شاحبه جميع الأوراق الق�شائية، وحث 
اإ�شافية  كو�شيلة  اختيارياً،  الإلكرتوين  بريدهم  بعناوين  املدنية  الأحوال  دائرة  تزويد  على  املواطنني 

للتبليغ. 

ق املحكمة من �شحة العنوان الذي يزودها به اخل�شم لتبليغ اخل�شم الآخر اأو ال�شهود، با�شتخدام  حَتقُّ �ساد�سًا: 
الو�شائل الإلكرتونية املحددة بنظام التبليغات الإلكرتونية الذي ي�شدر لهذه الغاية، واإذا تبني وجود 
عنوان اآخر خمتلٍف عما زوده اخل�شم للمحكمة، فلها اأن تقرر اإجراء التبليغ على كال العنوانني واعتماد 

اأّي منهما اأو كليهما بح�شب ما تراه منا�شباً.

نظام  التي يحددها  الإلكرتونية  الو�شائل  اأيٍّ من  با�شتخدام  ال�شاهد  عنوان  املحكمة من �شحة  ق  حَتقُّ �سابعًا: 
التبليغات ال�شادر لهذه الغاية قبل ت�شطري مذكرة اإح�شار بحّق ال�شاهد.

قيام املحكمة باإر�شال اإششعار موجز مبو�شوع التبليغ اإلى ال�شخ�س الذي مت تبليغه ب�شورة �شحيحة عند  ثامنًا: 
ر تبليغ ال�شخ�س املعنّي نف�شه اأو بو�شاطة ممثل له وّقع بال�شتالم، وذلك بو�شاطة الهاتف اخلليوي  تعذُّ

اأو اأّي و�شيلة اإلكرتونية يحددها النظام، وذلك قبل اعتماد ذلك التبليغ. 

ق املحكمة من �شحة عنوان اخل�شم با�شتخدام اأيٍّ من الو�شائل الإلكرتونية املحددة يف النظام قبل  حَتقُّ تا�سعًا: 
اإجازة تبليغه بالن�شر يف ال�شحف املحلية اإذا ما توافرت ششروطه.

ال�سيا�سات واالأهداف اال�سرتاتيجية    حتديث وتطوير اإجراءات الدعاوى احلقوقية وتنفيذ االأحكام
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اإ�شناد عملية التبليغ اإلى ششركات خا�شة م�شتقباًل، با�شتثناء التبليغات يف املواد اجلزائية، وذلك للو�شول  عا�شرًا: 
اإلى جناعة التبليغات و�شرعتها، ولتحديد امل�شوؤوليات. 

اعتبار موظف ال�شركة الذي يتولى اإجراء التبليغ حُم�شراً باملعنى املق�شود يف قانون اأ�شول املحاكمات  حادي ع�شر: 
املدنية والأنظمة ال�شادرة مبقت�شاه، ويخ�شع للجزاءات والعقوبات نف�شها التي تقع على املح�شر يف حال 

اإخالله بالقيام بالواجبات املنوطة به. 

تغليظ العقاب اجلزائي على الأششخا�س املكلفني باإجراء التبليغات يف حال تق�شريهم اأو اإهمالهم، اأو يف  ثاين ع�شر: 
حال تعّمَد اإثبات بيانات خمالفة للحقيقة يف تلك ال�شكوك.

اتخاذ  اإلى  احلاجة  دون  عطلًة  م�شادفتها  حال  يف  الدعاوى  مواعيد  اإليه  تنتقل  م�شبَّق  موعد  تنظيم  ثالث ع�شر: 
الأ�شبوع  نف�شه من  اليوم  اإلى  القانون  لة بحكم  ُتعّد اجلل�شة موؤجَّ اأخرى، بحيث  التبليغ مرة  اإجراءات 
اأطراف  تبليغ  اإعادة  من  الأمر  يتطلبه  وما  ذلك  عن  الناششئة  الإششكالت  من  للحّد  وذلك  يليه،  الذي 

اخل�شومة. 

ترتيب الآثار نف�ِشها املرتتبة على الأحكام الوجاهية على الأحكام ال�شادرة وجاهياً اعتبارياً، وذلك يف  رابع ع�شر: 
وعدم  ذلك،  بعد  احل�شور  عن  تغيبه  ثم  املحاكمة  جل�شات  من  جل�شة  اأّي  تبليغه  املطلوب  ح�شور  حال 

وجوب تبليغه نتيجة احلكم، وذلك يف جميع الدعاوى احلقوقية.

تبليغ املطلوب تبليغه الأوراق الق�شائية ولوائح الدعوى ومرفقاتها اإذا كان مقيماً يف بلد اأجنبي وكان  خام�س ع�شر: 
وفقاً  الغاية،  لهذه  ُتعَتمد  خا�شة  ششركة  خالل  من  اأو  الدبلوما�شية  بالطرق  اإما  معروفاً  فيه  موطنه 

لالإجراءات التي يحددها النظام، وذلك مع مراعاة اأحكام اأّي اتفاقيات دولية. 

اإعطاء الوقت الكايف لل�شخ�س املقيم يف اخلارج لتمكينه من احل�شور اإذا مت تبليغه على النحو املبني يف  �شاد�س ع�شر: 
البند ال�شابق، من خالل عدم ال�شري يف اإجراءات املحاكمة اإل بعد مرور مدة �شتني يوماً من تاريخ وقوع 
ذلك التبليغ، ويف هذه احلالة ُيَعّد ذلك ال�شخ�س متبلغاً حكماً موعَد اأول جل�شة حماكمة يتم عقدها بعد 

مرور تلك املدة. 

ثالثًا: تب�شيط وتي�شري  اإجراءات التقا�شي اأمام املحاكم, من خالل: 

الإجراءات  تلك  توحيد  يكفل  نحٍو  على  ال�شلح،  حمكمة  اأمام  املدنية  الدعوى  اإجراءات  تنظيم  اإعادة  اأواًل: 
اأمام حماكم ال�شلح وحماكم البداية، مع تق�شري الآجال واملواعيد اأمام حماكم ال�شلح، �شماناً ل�شرعة 

الدعوى املدنية.

التكنولوجية احلديثة بالإجازة للخ�شوم، وحيثما كان ذلك متاحاً يف املحكمة  الو�شائل  ال�شتفادة من  ثانيا: 
املعنية، اإر�شال اللوائح على اختالف اأنواعها، وما يرَفق بها من بينات وطلبات اإلى املحكمة، ودفع الر�شوم 
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املقررة عليها بالو�شائل الإلكرتونية، والإجازة للمحكمة تبليغها اإلى اخل�شم الآخر بتلك الو�شائل، على 
اأن حتّدد اإجراءات وقواعد ا�شتخدام الو�شائل الإلكرتونية مبوجب نظام ي�شدر لهذه الغاية. 

اإعطاء اخل�شم يف الدعوى املدنية احلق يف اإرفاق ششهادة خطية لأيٍّ من ششهوده م�شفوعة بالق�َشم القانوين  ثالثًا: 
اأمام الكاتب العدل، ويف حال طلَب اخل�شُم مناق�شة هذا ال�شاهد اأمام املحكمة ومل يح�شر ال�شاهد، يتم 

ا�شتبعاد تلك ال�شهادة اخلطية من عداد البينات يف الدعوى.

لتبادل  اخلا�شعة  غري  امل�شتعَجلة  الدعاوى  يف  ومرفقاتها  اجلوابية  الالئحة  تقدمي  مواعيد  تنظيم  رابعًا: 
الدعاوى  يف  املحددة  املدد  ن�شف  الرد  ولوائح  اجلوابية  اللوائح  تقدمي  مدد  تكون  اأن  على  اللوائح، 
القائمة على  الدعاوى  للتمديد؛ مراعاة لطبيعة تلك  اأن تكون قابلة  اللوائح، ودون  لتبادل  اخلا�شعة 

عن�شر ال�شتعجال.

اإثارتها دفعة واحدة قبل  اأن تتم  اأمام املحكمة على نحٍو يكفل  اإثارتها  حتديد الدفوع ال�شكلية وكيفية  خام�شًا: 
رّدها  تقرر  ما  واإذا  اجلوابية،  الالئحة  لتقدمي  املحددة  الآجال  وخالل  الدعوى،  مو�شوع  يف  الدخول 
اإّل مع القرار الفا�شل يف املو�شوع، وذلك منعاً من ا�شتخدام هذه الدفوع و�شيلة  فال يتم الطعن فيها 

للمماطلة والت�شويف. 

تفعيل نظام اإدارة الدعوى املدنية لتحقيق الغايات التي اأُن�شئت من اأجلها، من خالل: �ساد�سًا: 

اإلزامية ح�شور اخل�شوم اأمام قا�شي اإدارة الدعوى.   .1

منح قا�شي اإدارة الدعوى �شالحية اإعمال القواعد العامة والأحكام الواردة يف املادة 67 من قانون   .2
اأ�شول املحاكمات املدنية. 

اإجراءات لتمكني اخل�شم من احل�شول  اتخاذ ما يلزم من  الدعوى �شالحية  اإدارة  منح قا�شي   .3
على ما طلبه من م�شتندات حتت يد اخل�شم الآخر اأو الغري وفقاً لأحكام قانون اأ�شول املحاكمات 

املدنية وقانون البينات.

يف  بيناته  قائمة  �شمن  املدعي  طلبها  التي  اخلربة  اإجراء  �شالحية  الدعوى  اإدارة  قا�شي  منح   .4
ق�شايا التاأمني واأّي ق�شية اأخرى يرى اأن اإجراء اخلربة فيها يف مرحلة مبكرة قد ي�شاعد على 

و�شول الأطراف اإلى ت�شوية ودية.

وفقاً  لئحة  اأّي  بتو�شيح  الدعوى  اأطراف  من  اأيٍّ  تكليف  �شالحية  الدعوى  اإدارة  قا�شي  منح   .5
لأحكام قانون اأ�شول املحاكمات املدنية.

منح قا�شي اإدارة الدعوى �شالحية اإبداء راأيه يف مو�شوع النزاع عند ح�شور اخل�شوم، ت�شهياًل   .6
للو�شول اإلى حل، واإحالتها اإلى قا�شي الو�شاطة.

ال�سيا�سات واالأهداف اال�سرتاتيجية    حتديث وتطوير اإجراءات الدعاوى احلقوقية وتنفيذ االأحكام
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يف  التو�شع  ملواجهة  البدائية،  املحاكم  يف  الدعوى  لإدارة  املوؤهلني  الق�شاة  من  كاٍف  عدد  توفري   .7
ال�شالحيات التي اأُعطيت لقا�شي اإدارة الدعوى. 

منح ال�شالحية لقا�شي اإدارة الدعوى اأو للمحكمة وباتفاق الأطراف احلا�شرين، لو�شع جدول زمني  �سابعًا: 
املتوجب  والإجراء  الدعوى،  يف  النهائي  القرار  اإ�شدار  حتى  املحاكمة  جل�شات  جميع  مواعيد  يت�شمن 
اتخاذه يف كل جل�شة، واحلق للمحكمة يف التعديل على هذا اجلدول اأو ح�شره مبرحلة معينة من مراحل 
املحاكمة، واعتبار جميع الأطراف احلا�شرين متفّهمني ملواعيد جميع اجلل�شات الواردة يف ذلك اجلدول. 

اعتبار الدعوى كاأْن مل تكن اإذا �شقطْت ملدة تزيد على �شنتني دون جتديدها، واعتبارها غري قاطعة ملدة  ثامنًا: 
مرور الزمن املانع من �شماع الدعوى. 

الت�شجيع على اللجوء اإلى الو�شائل البديلة حلل املنازعات، كما هي احلال بالو�شاطة الق�شائية، وحتفيز  تا�سعًا: 
ذلك بالن�س على اإعادة الر�شوم كلها اأو بع�شها يف حال التو�شل اإلى اتفاق. 

واأّي  التاأمني  بيناته يف ق�شايا  قائمة  املدعي �شمن  التي طلبها  اإجراء اخلربة  ال�شلح  لقا�شي  الإجازة  عا�شرًا: 
ق�شية اأخرى يرى اأن اإجراء اخلربة فيها قبل ا�شتكمال تقدمي البينات الأخرى قد ي�شاعد على و�شول 

الأطراف اإلى ت�شوية وّدية فيها.

اإعطاء املحكمة، من تلقاء نف�شها اأو بناء على طلب اأحد اخل�شوم، وكلما كان ذلك متاحاً، حّق ال�شتماع  حادي ع�شر: 
اإلى اأقوال اأّي ششاهد با�شتخدام و�شائل الت�شال احلديثة دون مثوله ششخ�شياً اأمام املحكمة.

عى به وقيامه باإيداع هذا اجلزء يف  عى عليه با�شتحقاق املّدعي لأّي جزء من املبلغ املدَّ اعتبار اإقرار املدَّ ثاين ع�شر: 
�شندوق املحكمة، �شبباً لإيقاف �شريان الفوائد القانونية على ذلك اجلزء اعتباراً من تاريخ اإيداعه.

اإجازة النفاذ املعجل لالأحكام ال�شادرة يف الدعاوى امل�شتعَجلة عند تاأييدها من ِقبل حمكمة ال�شتئناف،  ثالث ع�شر: 
بناء على طلب املدعي، بكفالة اأو من دونها.

الإجازة للمحكوم له تقدمَي طلب اإلى املحكمة التي اأ�شدرت احلكم لإلقاء احلجز التحفظي على اأموال  رابع ع�شر: 
احلاجة  دون  امل�شتاأنف،  للحكم  موؤيداً  ال�شتئناف  حكم  كان  اإذا  به،  املحكوم  املبلغ  بحدود  عليه  املحكوم 

لتقدمي كفالة ل�شمان العطل وال�شرر.

اعتماد الن�شخة الورقية املطابقة للن�شخة الإلكرتونية املحفوظة يف قاعدة البيانات املعتَمدة لدى وزارة  خام�س ع�شر: 
ر عليها لهذه الغاية من ِقبل رئي�س ديوان املحكمة واعتبارها مبثابة الأ�شل، ما مل يثبت  العدل واملوؤششَّ

عدم �شحة اأّي من هاتني الن�شختني. 
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رابعًا: حتديث وتي�شري  اإجراءات اخلربة اأمام املحاكم, من خالل: 

اأو  تطوير القواعد القانونية التي حتكم اإجراء اخلربة �شواء فيما يتعلق بانتقاء اخلرباء اأو مهماتهم  اأواًل: 
واجباتهم اأو تقاريرهم، ومبا ي�شمن الو�شوح وال�شفافية واملو�شوعية ورقابة اخل�شوم، ويف الوقت نف�شه 

�شمان �شرعة وكفاءة الإجراءات املتعلقة باخلربة.

تقرير احلّق لأيٍّ من فرقاء الدعوى يف حال طلَب اإجراء اخلربة �شمن بيناته، اأن يرفق بالئحة دعواه اأو  ثانيًا: 
ة من خبري يختاره لتو�شيح اخلربة التي ي�شعى لإثباتها، اأو للرد على طلب اخلربة،  جوابه مذكرة مَعدَّ
ويف هذه احلالة يتعني على اخلبري الذي تختاره املحكمة الطالع على كل تلك املذكرات والرد على ما 
ورد فيها؛ مما مُيّكن املحكمة والأطراف من الطالع على اأبعاد املهمة وعنا�شر اخلربة والغايات املراد 

اإثباتها. 

وجوب قيام املحكمة ببيان الأ�شباب الداعية لإجراء الك�شف واخلربة والغاية من ذلك، وحتديد مهمة  ثالثًا: 
ل ووا�شح عند اإ�شدار قرارها باإجراء اخلربة، واأن تاأمر باإيداع النفقات  اخلبري اأو اخلرباء ب�شكل مف�شَّ

وتعيني اجلهة املكلفة بها قبل اإجرائها.

ة لهذه الغاية  يف حال عدم اتفاق اخل�شوم على اختيار اخلبري، تتولى املحكمة تعيينه من اجلداول املَعدَّ رابعًا: 
دون اإلزامها بخبري الدور، ول يحول ذلك دون ال�شتعانة بخرباء غريهم يف حال عدم وجود نوع اخلربة 

املطلوبة يف اجلدول. 

حتديد اأجل معني ل يزيد على اأ�شبوع من تاريخ تفهيم اخلبري املهمَة املوكلة اإليه لالعتذار عن القيام  خام�شًا: 
بها. 

حتديد اأجور مو�شوعية وعادلة للخرباء. �ساد�سًا: 

تقرير  اششتمال  الن�س على وجوب  فيه، من خالل  توافرها  الواجب  تقرير اخلربة  حتديد م�شتَمالت  �سابعًا: 
اخلربة على: ا�شم اخلبري، وعدد املرات التي قام فيها بزيارة املاِل املطلوب اإجراء الك�شف واخلربة عليه 
اإليها وطريقة ح�شوله عليها، مع بيان  اأو بالجتماع مع فرقاء الدعوى، وماهية الوثائق التي ا�شتند 
والتي  اإليها  تو�شل  التي  وال�شتنتاجات  والآراء  تقريره،  اإعداد  افرت�شها عند  اأو  التي وجدها  للوقائع 

يوؤيدها، والطرق والأ�ش�س التي قام با�شتخدامها لغايات الو�شول اإلى ا�شتنتاجاته. 

حتديث وتي�شري  اإجراءات الطعن يف االأحكام واحلد من الطعون غري املربرة اأو التي يكون الغر�س  خام�شًا: 
منها املماطلة والت�شويف, من خالل:

توحيد مرجع الطعن يف الأحكام ال�شلحية احلقوقية، باأن تكون حمكمة البداية ب�شفتها ال�شتئنافية،  اأواًل: 
هي املرجع املخت�س بنظر جميع تلك الطعون �شد الأحكام والقرارات ال�شادرة عن حماكم ال�شلح مبا 

ال�سيا�سات واالأهداف اال�سرتاتيجية    حتديث وتطوير اإجراءات الدعاوى احلقوقية وتنفيذ االأحكام
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يف ذلك الطعون �شد القرارات امل�شتعجلة ال�شادرة عن تلك املحاكم، توحيداً لالجتهاد ولتحقيق »ق�شاء 
القرب«، ومبا ي�شمن �شرعة الف�شل يف تلك الدعاوى. 

تنظيم العرتا�س على الأحكام ال�شلحية التي ت�شدر عن حماكم ال�شلح دون ح�شور املدعى عليه نهائياً،  ثانيًا: 
عن طريق اإجازة الطعن بتلك الأحكام اعرتا�شاً، وعلى اأن يرفق به البينات املوؤيدة لعرتا�شه ودفاعه، 
وعلى اأن يكون احلكم ال�شادر بنتيجة ذلك العرتا�س قاباًل لال�شتئناف اأمام حمكمة البداية ب�شفتها 

ال�شتئنافية.

�شرورة تقدمي البينة على املعذرة امل�شروعة للغياب لقبول العرتا�س ششكاًل على الأحكام ال�شادرة عن  ثالثًا: 
حماكم ال�شلح. 

اأن تتولى حمكمة البداية ب�شفتها ال�شتئنافية يف حال قبول ال�شتئناف ششكاًل الف�شَل فيه مو�شوعاً، دون  رابعًا: 
اإعادة الدعوى ملحكمة ال�شلح، وذلك اقت�شاداً يف الإجراءات، ولت�شريع الف�شل يف الدعاوى. 

اإن�شاء غرفة اقت�شادية لدى حمكمة ا�شتئناف عّمان ت�شم هيئة واحدة اأو اأكرث، ويكون لها الخت�شا�س  خام�شًا: 
احل�شري بالنظر يف الطعون املوجهة اإلى الأحكام ال�شادرة عن الغرفة القت�شادية لدى حمكمة بداية 

عّمان.

اإلغاء ال�شتئناف التبعي، من خالل اإلغاء ن�س املادة 179 من قانون اأ�شول املحاكمات املدنية. �ساد�سًا: 

والتمكني من  الطالع  ل�شمان  الق�شاة،  ي�شدرها  التي  الأحكام  للخ�شوم من  ن�شخ  ت�شليم  الإ�شراع يف  �سابعًا: 
ممار�شة حق الطعن خالل مواعيد الطعن، وذلك من خالل:

اإمتام طباعة الأحكام بال�شرعة املمكنة ودون  تاأمني املحاكم بالعدد الكايف من الطابعات لغايات   .1
اإبطاء. 

احلكم  اأ�شباب  على  وامل�شتملة  بكاملها  احلكم  دة  م�شوَّ اإعداد  بعد  اإل  باحلكم  النطق  اإجازة  عدم    .2
ومنطوقه، وحفظها يف ملف الدعوى، مع الحتفاظ بحق اخل�شوم يف الطالع عليها يف اأّي وقت 

اإلى حني اإمتام وتوقيع الن�شخة الأ�شلية من احلكم. 

عدم وجوب تبليغ القرار ال�شادر يف طلب تاأجيل الر�شوم لطالب التاأجيل، وعلى اأّل يتم احت�شاب املدة من  ثامنًا: 
يوم تقدمي ا�شتدعاء التاأجيل وحتى �شدور القرار من �شمن ميعاد الطعن.

عدم وقوف اإجراءات الدعوى اأمام حمكمة الدرجة الأولى عند ا�شتئناف القرار غري املنهي للخ�شومة  تا�سعًا: 
اأمام حمكمة الدرجة الأولى، وُتتابع حمكمة الدرجة الأولى ال�شري فيها بح�شب الأ�شول.

عدم وقوف اإجراءات الدعوى اأمام حمكمة ال�شتئناف عند متييز القرار الذي مل ُيْنِه اخل�شومة اأمام  عا�شرًا: 
حمكمة ال�شئناف، وُتتابع املحكمة ال�شري يف الدعوى بح�شب الأ�شول.
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وجوب تقدمي �شور عن البينات التي يرغب الطاعن يف ال�شتناد اإليها اأمام حمكمة التمييز وذلك عند  حادي ع�شر: 
متييزه احلكم ال�شادر عن حمكمة ال�شتئناف، ت�شهياًل للف�شل يف الدعاوى و�شرعتها، على اأّل يخّل ذلك 

بحق حمكمة التمييز يف طلب ملف الدعوى اأو جزء منه عند الف�شل يف الطعن. 

و�شع ميعاد حمدد لتقدمي التمييز اإذا كان تقدميه ل يتم اإّل باإذن، بحيث يكون هذا امليعاد خالل ع�شرة  ثاين ع�شر: 
اأيام من اليوم التايل لتاريخ تبليغ طالب الإذن قراَر الإذن اأو خالل �شتني يوماً من اليوم التايل لتاريخ 

هما اأ�شبق. �شدور قرار الإذن اأيُّ

عدم قابلية قرار حمكمة ال�شتئناف، يف حال اتباعها النق�َس، للتمييز اإّل باإذن. ثالث ع�شر: 

اإذا نق�شت  اأمامها  اأ�شباب الطعن املو�شوعية املعرو�شة  وجوب قيام حمكمة التمييز بالف�شل يف جميع  رابع ع�شر: 
احلكَم ل�شبٍب غري ششكلي اأو غري متعلق بالنظام العام.

الدعاوى  يف  ال�شادرة  الأحكام  �شد  الطعون  يف  نظرها  عند  ق�شاة  ثالثة  من  التمييز  حمكمة  انعقاد  خام�س ع�شر: 
ال�شلحية. 

منح حمكمة التمييز �شالحية حل اخلالف يف ال�شالحية ب�شاأن اأّي م�شاألة لها عالقة باإجراءات ق�شائية  �شاد�س ع�شر: 
اأو تنفيذية، يف حال عدم الن�س على ذلك يف اأّي قانون اآخر. 

اأو  املماطلة والت�شويف  للحّد من  التي يتطّلبها االأمر  فر�س اجلزاءات الالزمة يف بع�س احلاالت  �شاد�شًا: 
ملعاجلة االإهمال والتق�شري, وذلك من خالل: 

منح املحكمة �شالحية فر�س جزاء على اخل�شم املتع�ّشف يف ا�شتخدام حقه الإجرائي تعنتاً اأو با�شتخدام  اأواًل: 
اأو بغرامة تعادل الر�شوم  اأ�شاليب كيدية، ومن ذلك احلكم عليه ب�شعف احلد الأعلى لأتعاب املحاماة 

الق�شائية اأو كليهما معاً.

فر�س جزاء اإ�شايف من ِقَبل املحكمة على اخل�شم طالب اخلربة اإذا ثبت لها اأن تاأخري اخلبري يف اإجناز  ثانيًا: 
تقريره ناجٌم عن تق�شري ذلك اخل�شم، باحلكم عليه بغرامة ل تزيد على مائتي دينار، بالإ�شافة اإلى 
جواز اعتباره متنازًل عن اإثبات الواقعة التي طلب اإجراء اخلربة من اأجل اإثباتها، اإذا ما راأت املحكمة 

موجباً لذلك. 

ال�شادر  القرار  د يف  املحدَّ الوقت  تقريره يف  يوِدع  الذي مل  املحكمة على اخلبري  ِقبل  فر�س جزاء من  ثالثًا: 
بتعيينه دون مربر م�شروع، بفر�س غرامة عليه ل تزيد على مائتي دينار. 

فر�س جزاء من ِقبل املحكمة على املح�شر اإذا تبني اأن التبليغ مل يكن موافقاً لالأ�شول، اأو اأنه مل يقع  رابعًا: 
اأ�شاًل ب�شبب اإهماله اأو تق�شريه بفر�س غرامة عليه ل تقل عن ع�شرين ديناراً ول تزيد على مائة دينار. 

ال�سيا�سات واالأهداف اال�سرتاتيجية    حتديث وتطوير اإجراءات الدعاوى احلقوقية وتنفيذ االأحكام
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�شابعًا: تطوير اأحكام البينات, وذلك من خالل:

الت�شال  و�شائل  من  ماثلها  وما  الإلكرتوين  والربيد  والتلك�س  الفاك�س  ر�شائل  قبول  قواعد  تنظيم  اأواًل: 
احلديثة يف الإثبات باقرتانها ب�شهادة َمن اأر�شلها اأو َمن ت�شّلمها، ومع جواز قبول الربيد الإلكرتوين 
املعامالت  قانون  يقت�شيها  التي  ال�شروط  فيه  حتّققت  اإذا  بال�شهادة  اقرتانه  دون  االإثبات  يف  كبينة 

الإلكرتونية النافذ.

جواز التفاق على اأن تكون البيانات املنقولة اأو املحفوظة با�شتخدام التقتنيات احلديثة من خالل رقم  ثانيًا: 
�شري متَفق عليه فيما بني الطرفني حّجًة على كلٍّ منهما لإثبات املعامالت التي متت مبقت�شى تلك 

البيانات.

عة. قة اأو املوقَّ اإقرار قوة ال�شندات العادية ملخرجات احلا�شوب امل�شدَّ ثالثًا: 

اعتبار خمرجات احلا�شب الآيل اأو غريه من اأجهزة التقنية احلديثة التي ي�شتخدمها التجار يف تنظيم  رابعًا:  
عملياتهم املالية وقيودهم املحا�شبية مبثابة دفاتر جتارية.

ت�شهيل قواعد واإجراءات طلب اخل�شم احل�شول على بينة حتت يد خ�شمه ومبا يتفق مع اأحكام قانون  خام�شًا: 
اأ�شول املحاكمات املدنية.

اإجازة اإثبات �شدور ال�شند العادي عّمن اأ�شدره ب�شهادة خطية �شادرة عنه، على اأن تكون م�شفوعة بالق�َشم  �ساد�سًا: 
اأمام الكاتب العدل.

اإجازة اتفاق التجار ب�شاأن املعامالت التجارية فيما بينهم على اأّي و�شائل اأخرى لالإثبات. �سابعًا: 

ثامنًا: حتديث وتطوير اإجراءات ت�شفية ال�شركات واإفال�س التجار, وذلك من خالل:

ت على �شدوره املادة )252/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة  التعجيل يف اإ�شدار النظام الذي ن�شّ اأواًل: 
التقارير  امل�شّفي، مبا يف ذلك  الت�شفية وتنظيمها وتنفيذها وعمل  اإجراءات  1997، واخلا�س بتحديد 

التي يتوجب عليه تقدميها.

تخ�شي�س ق�شاة لدى حماكم البداية للنظر يف دعاوى الت�شفية والإفال�س، مع توفري الأجهزة امل�شاندة  ثانيًا: 
لهم، وخا�شة من الكَتبة املخت�شني يف متابعة تلك الدعاوى. 

توفري م�شدر مايل لالإنفاق على اإجراءات ت�شفية ال�شركات املتعرثة مالياً و�شوًل اإلى اإغالقها، وو�شع  ثالثًا: 
ن�شو�س تفر�س ر�شوماً على اإجراءات الت�شفية والإفال�س على اأن يتم حت�شيلها بعد �شداد جميع ديون 
ال�شركة حتت الت�شفية والتاجر املفل�س، وبالتحديد من الأموال التي يتم بالنتيجة توزيعها على ال�شركاء 

وامل�شاهمني يف ال�شركات اأو التاجر املفل�س بعد �شداد جميع الديون. 
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على  للمحافظة  التفلي�شة  وكيل  اأو  امل�شّفي  برفعها  يقوم  التي  الق�شائية  والإجراءات  الدعاوى  مْنح  رابعًا: 
حقوق وم�شالح ال�شركة حتت الت�شفية اأو التاجر املفل�س، �شفَة ال�شتعجال، لكي يتم الوقوف بال�شرعة 
الالزمة على ما لل�شركة حتت الت�شفية والتاجر املفل�س من حقوق والتزامات، ومن ثم اإغالق الت�شفية 

اأو الإفال�س. 

و�شع الن�شو�س الالزمة لبيان اإجراءات الت�شرف بالأموال املنقولة وغري املنقولة العائدة لل�شركة حتت  خام�شًا: 
الت�شفية اأو التاجر املفل�س من ِقبل قا�شي الت�شفية اأو الإفال�س، على اأن يتم ذلك خارج اإجراءات دائرة 

التنفيذ. 

ع ن�شو�س يف النظام املذكور اأعاله تبني ال�شروط الواجب توافرها يف امل�شّفني ووكالء التفلي�شة,  و�شْ �ساد�سًا: 
مبا يف ذلك توافر اخلربات الالزمة لديهم يف اإجراءات الت�شفية والإفال�س، وو�شع اآلية وا�شحة لكيفية 
حتديد اأتعاب امل�شّفي اأو وكيل التفلي�شة، واأن يكون ذلك من خالل اجلهد املبذول من ِقبله يف اإجراءات 

الت�شفية والإفال�س. 

املحاكم وعدم  ِقبل  بها من  الف�شل  بعد  بـ»نظام ميزان«  والإفال�س وربطها  الت�شفية  اإجراءات  حو�شبة  �سابعًا: 
تركها دون تنظيم. 

تا�شعًا: حتديث وتي�شري  اإجراءات تنفيذ االأحكام احلقوقية, وذلك من خالل: 

ال�شتمرار يف ششمول نطاِق ال�شندات القابلة للتنفيذ جميَع ال�شندات الر�شمية والعادية والأوراق التجارية  اأواًل: 
مهما بلغت قيمتها؛ للتخفيف عن املحاكم، و�شرعة اقت�شاء احلقوق.

اأن تكون مدة تبليغ الإخطار التنفيذي للمدين والتي ت�شبق املباششرة بالتنفيذ لأول مرة مدة خم�شة ع�شر  ثانيًا: 
يوماً، واحلد من التبليغات الالحقة لذلك، والتي قد تكون و�شيلة لعرقلة اإجراءات التنفيذ واإطالتها 

من غري مربر.

منح قا�شي التنفيذ �شالحية اإلقاء احلجز على اأموال املدين املنقولة وغري املنقولة قبل انق�شاء املهلة  ثالثًا: 
املحددة يف الإخطار التنفيذي، وذلك اإذا ششرع املدين بتهريب اأمواله، على اأّل تتاَبع اإجراءات التنفيذ اإّل 

بعد انق�شاء تلك املهلة، حتى ل يتم تهريبها اأو منع التنفيذ عليها. 

اإلغاء اإجراءات ترك الدعاوى التنفيذية، وما تت�شمنه من وجوب اإعادة تبليغ اخل�شم الآخر يف اخل�شومة  رابعًا: 
اإنها ل تعدو كونها اإجراءات تنظيمية ا�شتنفدت الغر�س من وجودها، ف�شاًل  اإذ  التنفيذية بالتجديد؛ 

عّما تت�شبب به من اإطالة اإجراءات التنفيذ دون مربر يقت�شيها. 

اأطراف  اأكان من  �شواء  القرار،  ذلك  املت�شرر من  قبل  التنفيذ من  رئي�س  قرار  العرتا�س على  اإجازة  خام�شًا: 
اخل�شومة التنفيذية اأم من الغري، ومنح رئي�س التنفيذ �شالحية العودة عن ذلك القرار اأو تعديله. 
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ح�شر اأوجه اعرتا�س املدين التي توجب مراجعة املحكمة املخت�شة لإثبات الدعاء، بحيث ل يكون ذلك  �ساد�سًا: 
اإّل يف حال الدعاء بالتزوير بالن�شبة لل�شندات الر�شمية، اأو اإنكار التوقيع اأو الدعاء بالتزوير بالن�شبة 
لل�شندات العادية والأوراق التجارية، اأو الدعاء بالوفاء الكّلي اأو اجلزئي للحقوق املقررة يف جميع تلك 

ال�شندات.

اعتبار املدين هو املكلَّف مبراجعة املحكمة املخت�شة لإثبات التزوير اأو الوفاء يف حال ادعائه تزوير ال�شند  �سابعًا: 
الر�شمي املطروح للتنفيذ اأو الوفاء مبا ت�شّمنه من َدين كلياً اأو جزئياً، وكذلك يف حال اّدعائه الوفاء كّلياً 
اأو جزئياً مبا ت�شّمنه ال�شند العادي اأو الورقة التجارية، ول توَقف معامالت التنفيذ يف هذه احلالت اإّل 

اإذا اأ�شدرت املحكمة املحت�شة قرارها بوقفها.

املدين  اإنكار  الإنكار يف حال  املخت�شة لإثبات ما وقع عليه  املحكمة  املكلَّف مبراجعة  الدائن هو  اعتبار  ثامنًا: 
التوقيع على ال�شند العادي اأو الورقة التجارية اأو الطعن باأيٍّ منهما بالتزوير، ويف هذه احلالة يتم وقف 

معاملة التنفيذ بحدود ما مت العرتا�س عليه. 

من  للحّد  بال�شتئناف؛  للطعن  والقابلة  التنفيذ  رئا�شة  عن  ال�شادرة  التنفيذية  القرارات  ح�شـر  تا�سعًا: 
ال�شتئنافات غري املربرة، والتي يكون الغر�س منها تاأخري املعامالت التنفيذية. 

�شد  املوجهة  الطعون  يف  بالنظر  الخت�شا�س  �شاحبَة  ال�شتئنافية  ب�شفتها  البداية  حمكمة  تكون  اأن  عا�شرًا: 
تلك  يف  نظرها  عند  الأقل  على  قا�شَيني  من  تنعقد  اأن  على  للطعن،  القابلة  التنفيذ  رئي�س  قرارات 
ال�شتئنافات، وذلك حتقيقاً لـ»ق�شاء القرب«، وت�شريع الف�شل يف تلك ال�شتئنافات، وتي�شرياً لالإجراءات. 

ال�شتئنافية  الدعوى  يف  قراَرها  ال�شتئنافية  ب�شفتها  البداية  حمكمة  لإ�شدار  معنّي  ميعاد  حتديد  حادي ع�شر: 
التنفيذية، وهو اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ورود الدعوى لديوان املحكمة. 

تي�شري الإجراءات والقت�شاد بها عند النظر يف ال�شتئناف والف�شل فيه، وذلك من خالل الإجازة ملحكمة  ثاين ع�شر: 
البداية ب�شفتها ال�شتئنافية، ويف حال كون ال�شتئناف مردوداً ششكاًل لأّي �شبب، الكتفاء بتدوين منطوق 

احلكم على املح�شر ششاماًل �شببه ونتيجة الطعن.

عدم رفع ملف الدعوى التنفيذية عند ا�شتئناف القرار ال�شادر عن قا�شي التنفيذ غري القابل لال�شتئناف  ثالث ع�شر: 
من  التنفيذ  دائرة  تتمكن  كي  ال�شتئنافية،  ب�شفتها  البداية  حمكمة  اإلى  تاأييده  �شبق  الذي  القرار  اأو 

ال�شتمرار يف التنفيذ، وللحد من ال�شتئنافات التي يكون الغر�س منها املماطلة والت�شويف.

مراعاة وجود هيئات حماكم البداية ال�شتئنافية التي تتولى النظر يف ال�شتئنافات التنفيذية يف دوائر  رابع ع�شر: 
التنفيذ نف�شها ما اأمكن، توفرياً للوقت وتي�شرياً لالإجراءات و�شوًل اإلى عدالة ناجزة. 
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منح قا�شي التنفيذ �شالحية جوازية يف وقف الدعوى التنفيذية، واإلزام طالب الوقف تقدمي كفالة  خام�س ع�شر: 
ت�شمن الوفاء، وذلك وفقاً ملا يرتئيه القا�شي له من واقع امللف، �شماناً للجدية وت�شريعاً لالإجراءات، 

وللحد من اأوجه املماطلة والت�شويف. 

اأن يكون بيت ال�شكن متنا�شباً مع حال املدين لكي يتم ا�شتثناوؤه من احلجز والتنفيذ عليه, با�شرتاط  �شاد�س ع�شر: 
ين لإ�شدار القرار باحلجز عليه وبيعه، وذلك حفاظاً على  رة للبيت على �شعف الدَّ اأن تزيد القيمة املقدَّ

حقوق الدائنني.

رة لالأموال املراد بيعها.  اإعفاء الدائن من دفع العربون اإذا كان مزايداً وكان َدينه يزيد على القيمة املقدَّ �شابع ع�شر: 

منح قا�شي التنفيذ �شالحية ا�شرتداد اأّي مبالغ ُدفعت من ِقبل دائرة التنفيذ دون وجه حق، دون احلاجة  ثامن ع�شر: 
اإلى اإ�شدار حكم ق�شائي بذلك. 

تنظيم جميع الأمور املتعلقة باملركبات التي يتم حجزها و�شائر ال�شوؤون املتعلقة بها، مبا يف ذلك الأماكن  تا�شع ع�شر: 
املخ�ش�شة حلفظها والبَدلت التي ت�شتوفى مقابل حفظها، مبقت�شى نظام ي�شدر لهذه الغاية.

اإجازة متابعة التنفيذ على الن�شخة امل�شتخَرجة من احلا�شوب يف حال فقدان امللف التنفيذي، وذلك من  ع�شرون: 
عة من املوظف املخت�س. خالل اعتماد الن�شخة امل�شتخَرجة مما مت حفظه اإلكرتونياً واملوقَّ

الأكرث  اليومية  املحلية  ال�شحف  يف  التنفيذ  قانون  لأحكام  وفقاً  ن�شرها  ر  املقرَّ الإعالنات  جميع  ن�شر  حادي وع�شرون: 
انت�شاراً، وعلى اأّي موقع اإلكرتوين تخ�ش�شه وزارة العدل لهذه الغاية.
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الرامج التنفيذية

اأّي خــطــة لــتــطــويــر الــقــ�ــشــاء وتــعــزيــز دوره يف  ـــا كـــان جنـــاح  ملّ
حتقيق �شيادة القانون يتطّلب وجود الآليات العملية لتحقيق 
الــ�ــشــيــا�ــشــات والأهــــــداف ال�ــشــرتاتــيــجــيــة، فــقــد �ــشــعــت اللجنة 
املــلَــكــيــة لــتــطــويــر اجلــهــاز الــقــ�ــشــائــي وتــعــزيــز �ــشــيــادة الــقــانــون 
ــنــة الإجـــــــراءاِت الــتــنــفــيــذيــة على  اإلــــى و�ــشــع الـــربامـــج املــتــ�ــشــمِّ
وحتقيق  التو�شيات  لتنفيذ  العمل  بــرنــامــج  يف  املــبــني  النحو 
املــكــّلــفــة بالتنفيذ  املــخــتــلــفــة، مبـــا يف ذلـــك اجلـــهـــات  اأهـــدافـــهـــا 
التنفيذي، الربنامج  يف  الـــوارد  وبالتف�شيل  التنفيذ،   واآجـــال 

وعلى النحو التايل:
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اجلهة املكّلفة اآلية التنفيذ االإجراء التو�شية
بالتنفيذ 

االإطار 
الزمني 
للتنفيذ

ا�شتقالل 1 تعزيز 
املــــــــــجــــــــــلــــــــــ�ــــــــــس 

الق�شائي.

املجل�س  لــ�ــشــوؤون  املــــايل  ال�ــشــتــقــالل  تــوفــري  اأوًل: 
وحتقيق  احــتــيــاجــاتــه،  تلبية  لــ�ــشــمــان  الــقــ�ــشــائــي؛ 

مقت�شيات ا�شتقالله، من خالل: 
تــــويّل املــجــلــ�ــس الــقــ�ــشــائــي ر�ــشــد احــتــيــاجــاتــه،   .1

وتقدير التكلفة املادية لتلك الحتياجات. 
الق�شائي  للمجل�س  �شنوية  مــوازنــة  تخ�شي�س   .2
اإعدادها  يتم  العدل،  وزارة  موازنة  م�شتقلة عن 
الق�شائي،  للمجل�س  العامة  الأمــانــة  ِقــَبــل  مــن 
العامة  املــوازنــة  �شمن  م�شتقل  كف�شل  وَتظهر 

للدولة.
اأن يــكــون اأمــــني عــــام املــجــلــ�ــس الــقــ�ــشــائــي اآمــــَر   .3

ال�شرف لتلك املوازنة.

تـــــــعـــــــديـــــــل قـــــــانـــــــون 
ــاء  ا�ـــشـــتـــقـــالل الــقــ�ــش

لتحقيق ذلك.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
واملجل�س الق�شائي. 

الربع الثالث
2017

ثانياً: اإن�شاء اأمانة عامة للمجل�س الق�شائي يراأ�شها 
تن�شيب  على  بناء  املجل�س  ِقَبل  يعنيَّ من  عام  اأمــنٌي 
من الرئي�س ويعمل حتت اإششرافه، لكي تتوّلى ششوؤوَن 

املجل�س والق�شاة وموازنة املجل�س.

تــــعــــديــــل قــــانــــون   .1
الق�شاء  ا�شتقالل 

لتحقيق ذلك.

ــــــــدار نـــظـــام  اإ�ــــــــش  .2
الأمــــانــــة الــعــامــة 
ــــــ�ــــــس  ــــــمــــــجــــــل لــــــل

الق�شائي.

جمل�س الوزراء،   .1
الأمة،  وجمل�س 
واملـــــــجـــــــلـــــــ�ـــــــس 

الق�شائي.
جمل�س الوزراء،   .2
واملـــــــجـــــــلـــــــ�ـــــــس 

الق�شائي.

الربع الثالث
2017

اآلية من ِقَبل املجل�س الق�شائي للنظر  ثالثاً: و�شع 
اأو  ا�شتقاللهم  مــن  ينال  فيما  الق�شاة  تظّلمات  يف 
اأّي تظلمات لهم يف اأّي ششاأن من ششوؤونهم الوظيفية 

والف�شل فيها. 

اإ�ـــــشـــــدار الــتــعــلــيــمــات 
الالزمة لذلك.

الربع الثايناملجل�س الق�شائي.
2017
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اجلهة املكّلفة اآلية التنفيذ االإجراء التو�شية
بالتنفيذ 

االإطار 
الزمني 
للتنفيذ

�ـــشـــمـــان متــثــيــل 2
نـــوعـــي لــلــقــ�ــشــاة 
املـــــجـــــلـــــ�ـــــس  يف 
ــــــائــــــي  ــــــقــــــ�ــــــش ال
اأداء  ـــيـــة  وفـــاعـــل

اأع�شائه.

املجل�س  يف  لــلــقــ�ــشــاة  نــوعــي  متــثــيــل  �ــشــمــان  اأوًل: 
الق�شائي، من خالل:

اإشـــشـــراك جــمــيــع روؤ�ـــشـــاء املــحــاكــم البــتــدائــيــة يف   .1
من  املجل�س  ت�شكيلة  يف  اململكة  اأنــحــاء  جميع 
من  البداية  حماكم  روؤ�شاء  من  رئي�شني  خالل 
لأقدمية  تبعاً  التناوب،  وعلى  العا�شمة،  خــارج 
حملهما  ويحل  املحاكم،  تلك  ا�شتحداث  تاريخ 
على  يليهما  َمــن  ع�شويتيهما  مــدة  انتهاء  عند 

اأ�شا�س تلك الأقدمية.
2.  الكــتــفــاء بــــاأن يــكــون اأقـــــدم قـــا�ـــسٍ يف حمكمة 
التمييز ع�شواً يف املجل�س الق�شائي، بدًل من اأن 
تكون الع�شوية لأقدم قا�شيني كما هو معمول 

به حالياً.
املــجــلــ�ــس  عــ�ــشــويــة  مـــن  الأول  املــفــتــ�ــس  خـــــروج   .3
على  التاأثري  ولعدم  للحياد  �شماناً  الق�شائي، 
قرارات الرتقية والإحالة للتاأديب التي يتخذها 

املجل�س.

تـــــــعـــــــديـــــــل قـــــــانـــــــون 
ــاء  ا�ـــشـــتـــقـــالل الــقــ�ــش

لتحقيق ذلك.

 جمــلــ�ــس الـــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
واملجل�س الق�شائي. 

الربع الثالث
2017

الق�شائي  املجل�س  يف  الع�شوية  مدة  حتديد  ثانياً: 
بثالث �شنوات غري قابلة للتجديد بالن�شبة لروؤ�شاء 
عّمان؛  بــدايــة  حمكمة  ورئي�س  ال�شتئناف  حماكم 
حماكم  روؤ�ـــشـــاء  مــن  للرئي�َشني  بالن�شبة  و�ــشــنــَتــني 
الــبــدايــة مــن خـــارج الــعــا�ــشــمــة؛ �ــشــمــانــاً ل�شتقالل 

الع�شو يف املجل�س ولفاعلية اأدائه. 

تـــــــعـــــــديـــــــل قـــــــانـــــــون 
ــاء  ا�ـــشـــتـــقـــالل الــقــ�ــش

لتحقيق ذلك. 

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
واملجل�س الق�شائي.

الربع الثالث
2017

حماكم  لــروؤ�ــشــاء  الكافية  ال�شمانات  توفري  ثالثاً: 
يف  الأع�شاء  البتدائية  املحاكم  وروؤ�شاء  ال�شتئناف 
املجل�س، بحيث ل يجوز خالل مدة ع�شويتهم نقل 
الع�شو اأو انتدابه اإلى وظيفة اأخرى اأو اإنهاء خدمته 
التاأديبية،  الإجـــــراءات  اتــبــاع  بعد  اأو  مبوافقته  اإل 
هذه  واجبات  اأداء  عند  ا�شتقاللهم  يكفل  نحٍو  على 

الع�شوية.

تـــــــعـــــــديـــــــل قـــــــانـــــــون 
ــاء  ا�ـــشـــتـــقـــالل الــقــ�ــش

لتحقيق ذلك.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
واملجل�س الق�شائي.

الربع الثالث
2017
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اجلهة املكّلفة اآلية التنفيذ االإجراء التو�شية
بالتنفيذ 

االإطار 
الزمني 
للتنفيذ

تــفــعــيــل الــتــعــاون 3
بــــــــني املــــجــــلــــ�ــــس 
وباقي  الق�شائي 
الــــ�ــــشــــلــــطــــات يف 

الدولة. 

بتوفري  الــعــدل  بـــوزارة  ممثلة  احلكومة  قيام  اأوًل: 
جميع احتياجات الق�شاء، كتعيني املوظفني، والبناء 
وخا�شة  الــعــمــل،  م�شتلزمات  وتــوفــري  والــتــجــهــيــز، 
خماطبة  الق�شائي  املجل�س  يتولى  التي  املتطلبات 

الوزير خطياً ب�شاأنها.

الــــتــــدابــــري  اتــــــخــــــاذ   
والقرارات الالزمة.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
ووزيـــــــــــــر الــــــعــــــدل، 

ووزير املالية.

الربع الثاين
- 2017
م�شتمر

ثـــانـــيـــاً: تـــعـــاون جــمــيــع الــ�ــشــلــطــات يف الــــدولــــة مع 
للمجل�س  الــالزمــة  الت�شهيالت  وتــقــدمي  الــقــ�ــشــاء 
وخا�شة  مهامهم،  يف  للنهو�س  وللق�شاة  الق�شائي 
فيما يقرتحه املجل�س الق�شائي من تعديالت على 

الت�شريعات الناظمة لعملية التقا�شي. 

ــــع الـــتـــفـــاهـــمـــات  و�ــــش
الالزمة. 

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمــلــ�ــشــا الأعـــيـــان 

والنواب.

الربع الثاين
- 2017
م�شتمر

دائمة وعقد اجتماعات  ثالثاً: ت�شكيل جلان تن�شيق 
دوريـــــة بـــني الــقــ�ــشــاء والــنــيــابــة الــعــامــة مـــن جــهــة، 
ومــديــريــة الأمـــــن الـــعـــام مـــن جــهــة اأخـــــرى، لــطــرح 
الإششكاليات التي تعرت�س �شري الدعاوى اجلزائية، 

واإيجاد احللول لها.

اإبــــــــــــــــــرام مـــــــذكـــــــرات 
الــتــفــاهــم وحتــديــثــهــا 
ـــتـــمـــر  بـــــ�ـــــشـــــكـــــل مـــ�ـــش

لتحقيق ذلك. 

الق�شائي،  املجل�س 
الـــــعـــــدل،  ووزارة 
الــداخــلــيــة،  ووزراة 
ومــــديــــريــــة الأمـــــن 

العام.

الربع الثاين
- 2017
م�شتمر

الإداري يف حتقيق �شيادة  الق�شاء  رابعاً: تعزيز دور 
الإداريـــة  املحكمة  رئي�س  و�شع  خــالل  من  القانون، 
الإداري  الق�شاء  اأعمال  حول  �شنوياً  تقريراً  العليا 
اإلــغــاوؤهــا، وا�شباب  واإجنـــازاتـــه، والـــقـــرارات الــتــي مت 
الإلغاء يف كل حالة، وتو�شياته ب�شاأن ذلك كله، ورفع 
التقرير لرئي�س املجل�س الق�شائي، وت�شمني اأهم ما 
ال�شنوي  التقرير  يف  وتو�شيات  نتائج  من  فيه  جــاء 
الذي يرفعه رئي�س املجل�س الق�شائي جلاللة امللك. 

تـــــــعـــــــديـــــــل قـــــــانـــــــون 
ــاء  ا�ـــشـــتـــقـــالل الــقــ�ــش

لتحقيق ذلك.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
واملجل�س الق�شائي، 
واملــحــكــمــة الإداريــــة 

العليا. 

الربع الثالث
2017

خام�شاً: تعزيز دور النيابة العامة يف حتقيق �شيادة 
العامة  النيابة  رئي�س  ــع  و�ــشْ خــالل  مــن  الــقــانــون، 
دم لرئي�س املجل�س الق�شائي يبنّي  تقريراً �شنوياً يقَّ
فيه �شري العمل يف جهاز النيابة العامة، واأداء النيابة 
املهام املوكلة اليها، ومدى تعاون اأجهزة اإنفاذ القانون 
العدالة اجلزائية  اأمام ح�شن �شري  واملعوقات  معها، 
اأهم  ت�شمني  يتم  اأن  وعلى  ذلــك،  ب�شاأن  وتو�شياته 
ما جاء به من نتائج وتو�شيات يف التقرير ال�شنوي 
الذي يرفعه رئي�س املجل�س الق�شائي جلاللة امللك. 

تـــــــعـــــــديـــــــل قـــــــانـــــــون 
ــاء  ا�ـــشـــتـــقـــالل الــقــ�ــش

لتحقيق ذلك. 

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
واملجل�س الق�شائي، 

والنيابة العامة.

الربع الثالث
2017

الربامج التنفيذية    تو�شيات لتوطيد ا�شتقالل الق�شاء والق�شاة
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تقرير اللجنة امللكية لتطوير اجلهاز الق�سائي وتعزيز �سيادة القانون

اجلهة املكّلفة اآلية التنفيذ االإجراء التو�شية
بالتنفيذ 

االإطار 
الزمني 
للتنفيذ

�شاد�شاً: اإلغاء دائرة املحامي العام املدين، وال�شتفادة 
من عنا�شرها الق�شائية يف ششغل وظائف ق�شائية، 
لدى  تن�شاأ  اإدارة  اإلى  الدائرة  ُيعَهد مبهام هذه  واأن 

وزارة العدل. 

تــــعــــديــــل قــــانــــون   .1
ا�ـــــــــشـــــــــتـــــــــقـــــــــالل 
وقانون  الق�شاء، 
تــ�ــشــكــيــل املــحــاكــم 
الــــــنــــــظــــــامــــــيــــــة، 
وقــــانــــون دعـــــاوى 
احلــــــــــــكــــــــــــومــــــــــــة 
ذات  والت�شريعات 

العالقة.
ــــــدار قـــانـــون  اإ�ــــــش  .2
قـــ�ـــشـــايـــا  اإدارة 

الدولة.
تـــــعـــــديـــــل نــــظــــام   .3
الإداري  التنظيم 

لوزارة العدل. 

ــ�ــس  جمــل و2(   1(
وجمل�س  الـــــــوزراء، 
الأمـــــــــة، واملــجــلــ�ــس 
الــــقــــ�ــــشــــائــــي وفــــق 

احلال.

جمـــــــــــلـــــــــــ�ـــــــــــس   .3
الــوزراء، ووزارة 

العدل.

الربع الثالث
2017

�شابعاً: اإيجاد اآلية للتن�شيق ما بني املجل�س الق�شائي 
ووزارة العدل من جهة ووزارة التخطيط من جهة 
الدول  املقدمة من  املنح  اأو  امل�شاعدات  ب�شاأن  اأخــرى 
ا�شرتاتيجية  لتنفيذ  الدولية  املنظمات  اأو  املانحة 
جمال  يف  التف�شيلية  والــربامــج  الــقــ�ــشــاء،  تطوير 
مع  التحتية،  بالبنية  يتعلق  فيما  وخا�شة  الق�شاء، 
اإعادة توجيه الدعم القائم لتحقيق الأولويات تبعاً 

لأهميتها.

تفاهم  مذكرات  اإبرام 
بني املجل�س الق�شائي 
ووزارة  العدل  ووزارة 
لتحقيق  الــتــخــطــيــط 

ذلك.

الق�شائي،  املجل�س 
الـــــعـــــدل،  ووزارة 

ووزارة التخطيط.

الربع الثالث
- 2017
م�شتمر

التدابري 4 �شمان 
ـــى لــتــعــيــني  ـــل ـــث امل
و�شمان  الق�شاة 
ــتــقــاللــهــم يف  ا�ــش

م�شارهم املهني.

كليات احلقوق يف اجلامعات  اأوائــل  ا�شتقطاب  اأوًل: 
الأردنية للدرا�شة يف املعهد الق�شائي لرفد الق�شاء 

بالق�شاة الأكفياء. 

تـــــعـــــديـــــل نــــظــــام   .1
املعهد الق�شائي.

الــــتــــوا�ــــشــــل بــني   .2
الق�شائي  املجل�س 
الق�شائي  واملعهد 
وكليات  جهة  مــن 
احلقوق من جهة 

اأخرى.

جمل�س الوزراء،   .1
واملـــــــجـــــــلـــــــ�ـــــــس 

الق�شائي. 

املـــــــــجـــــــــلـــــــــ�ـــــــــس   .2
الـــــقـــــ�ـــــشـــــائـــــي، 
ووزيـــــر الــعــدل، 
واملــــــــــــعــــــــــــهــــــــــــد 
الـــــقـــــ�ـــــشـــــائـــــي، 
وكليات احلقوق 

يف اجلامعات. 

الربع الثاين
- 2017
م�شتمر
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اجلهة املكّلفة اآلية التنفيذ االإجراء التو�شية
بالتنفيذ 

االإطار 
الزمني 
للتنفيذ

الأول  واملفت�س  العامة  النيابة  رئي�س  تعيني  ثانياً: 
بــاإرادة ملَكية �شامية من بني ق�شاة الدرجة العليا، 
املن�شب  هــذا  يف  منهما  اأيٍّ  خدمة  تنتهي  اأن  وعلى 

بتعيني خلَف له. 

تـــــــعـــــــديـــــــل قـــــــانـــــــون 
ا�شتقالل الق�شاء.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
واملجل�س الق�شائي.

الربع الثالث
2017

ثالثاً: اأن يوؤدي رئي�ُس النيابة العامة واملفت�ُس الأول 
الق�شاء  ا�شتقالل  قانون  عليه يف  املن�شو�س  الق�َشَم 

اأمام جاللة امللك. 

تـــــــعـــــــديـــــــل قـــــــانـــــــون 
ا�شتقالل الق�شاء.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
واملجل�س الق�شائي.

الربع الثالث
2017

مــن  الق�شــاة  تعييــن  عمليــة  اإجــراء  �شمــان  رابعاً: 
خــالل اختبارات تناف�شــية تت�شــم بال�شــفافية وميكــن 
الفائزيـن  غيـر  املرششـحني  واإبـــــالغ  اإليهـا،  الو�شـول 

باأ�شـباب القـرار. 

اإ�ـــــشـــــدار الــتــعــلــيــمــات 
الــــــــــالزمــــــــــة لـــــذلـــــك 

وحتديثها.

الربع الثايناملجل�س الق�شائي.
- 2017
م�شتمر

وظيفة  اإلـــى  الـــدخـــول  م�شابقة  ت�شمني  خــامــ�ــشــاً: 
فروع  ي�شمل  اأن  ُيــراعــى  حتريرياً  امتحاناً  الق�شاء 
العلمية  الــكــفــايــة  مـــن  للتثبت  املــخــتــلــفــة  الــقــانــون 
ششخ�شية  مــقــابــالت  اإلـــى  بــالإ�ــشــافــة  للمت�شابقني، 
القانونية  واملــلــكــات  الذهنية  الــقــدرات  مــن  للتثبت 
اأّي  اأو  الوظيفي  بامللف  وال�شتعانة  لهم،  واملهارية 
اأو  جتريها  حتقيقات  اأو  بيانات  اأّي  اأو  مياثله  ملف 
اأو  امل�شابقة  تلك  تتولى  الــتــي  اجلــهــة  بها  ت�شتعني 
املجل�س الق�شائي لتحقيق الغاية من تلك املقابالت 

وللتحقق من اجلدارة بالتعيني. 

اإ�ـــــشـــــدار الــتــعــلــيــمــات 
الالزمة لذلك.

الربع الثايناملجل�س الق�شائي.
- 2017
م�شتمر

املعهد  خريج  يق�شيها  التي  املــدة  تق�شري  �شاد�شاً: 
الق�شائي فيما بني تاريخ تخرجه من املعهد وتاريخ 
وتاأهيله  قــدرتــه  لــزيــادة  مــتــدرجــاً،  قــا�ــشــيــاً  تعيينه 
ملمار�شة دور قا�شي احلكم عند بلوغه �شن الثالثني.

تـــــــعـــــــديـــــــل قـــــــانـــــــون 
ا�شتقالل الق�شاء.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
واملجل�س الق�شائي.

الربع الثالث
2017

تعيني  �شالحية  الــقــ�ــشــائــي  املجل�س  مــنــح  �ــشــابــعــاً: 
حمامني ق�شاًة متدّرجني.

تـــــــعـــــــديـــــــل قـــــــانـــــــون 
ا�شتقالل الق�شاء.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
واملجل�س الق�شائي.

الربع الثالث
2017

الربامج التنفيذية    تو�شيات لتوطيد ا�شتقالل الق�شاء والق�شاة
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اجلهة املكّلفة اآلية التنفيذ االإجراء التو�شية
بالتنفيذ 

االإطار 
الزمني 
للتنفيذ

ثامناً: و�شع الآليات التي تكفل �شمان التحقق من 
املــدة  انق�شاء  قبل  التجربة  حتــت  القا�شي  كــفــاءة 
خالل  من  الق�شائية،  اخلدمة  يف  لتثبيته  املحددة 
من  ال�شنة  يف  مرتني  اأعماله  على  التفتي�س  اإجــراء 
بهذا  التو�شيات  وتقدمي  الق�شائي،  التفتي�س  ِقبل 
اإجراءات يتخذها املجل�س  اأّي  اإلى  ال�شاأن، بالإ�شافة 
وال�شلوكية  املهنية  الــكــفــاءة  مــن  للتثبت  الق�شائي 
توفري  اأجــــل  مــن  وذلــــك  الــتــجــربــة،  للقا�شي حتــت 
الــقــرار  اتــخــاذ  عــنــد  املجل�س  اأمــــام  املــعــطــيــات  جميع 

بتثبيت القا�شي اأو عدمه. 

تعديل نظام التفتي�س 
الـــقـــ�ـــشـــائـــي واتــــخــــاذ 
املـــجـــلـــ�ـــس الــقــ�ــشــائــي 
الــــتــــدابــــري الــــالزمــــة 

لذلك.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
الق�شائي  واملجل�س 

وفق احلال.

الربع الثاين
 2017

عند  العليا  بالدرجة  القا�شي  خدمة  انتهاء  تا�شعاً: 
با�شتثناء كلٍّ من رئي�س  ال�شبعني عاماً،  اإكماله �شن 
املجل�س الق�شائي ونائبه، اأما باقي الق�شاة فتنتهي 

خدماتهم باإكمال �شن اخلام�شة وال�شتني. 

تـــــــعـــــــديـــــــل قـــــــانـــــــون 
ا�شتقالل الق�شاء.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
واملجل�س الق�شائي.

الربع الثالث
 2017

عاششراً: اعتماد الأ�ش�س واملعايري التالية -ما اأمكن- 
عند حتديد مركز العمل الذي يعنيَّ فيه القا�شي اأو 
ُينَقل اإليه، وكذلك عند حتديد تخ�ش�شه الق�شائي: 
يحملها،  التي  العلمية  ال�شهادات  ال�شابقة،  خدماته 
التفتي�س على  نــتــائــج  فــيــهــا،  شــشــارك  الــتــي  الـــــدورات 
القا�شي.  ورغبة  التفتي�س،  جهاز  تو�شيات  اأعماله، 
واأن تدر�س الأمانة العامة للمجل�س كل ذلك وتقدم 

تو�شياتها بهذا ال�شاأن للمجل�س الق�شائي.

تـــــــــعـــــــــديـــــــــل نـــــــظـــــــام 
التفتي�س، وا�شتحداث 
الآلــــــــيــــــــة الــــــالزمــــــة 

لذلك. 

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
الق�شائي  واملجل�س 

وفق احلال. 

الربع الثاين
- 2017
م�شتمر

للق�شاة  الوظيفي  ال�شتقرار  حتقيق  ع�شر:  حــادي 
املجل�س  ِقبل  من  اأعمالهم  يف  التخ�ش�س  ومــراعــاة 
الق�شائي عند اإجراء الت�شكيالت الق�شائية ما اأمكن، 
القا�شي  ُينَقل  ل  يراعى حتديد مدة معينة  بحيث 
اأق�شى لفرتة بقائه فيه،  خاللها من مركزه، وحدٍّ 

اإل يف حالت ال�شرورة التي يقّدرها املجل�س. 

ا�ــــشــــتــــحــــداث الآلــــيــــة 
الالزمة لذلك.

الربع الثايناملجل�س الق�شائي.
- 2017
م�شتمر
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واملعي�شية  املــاديــة  بــالأو�ــشــاع  الرتــقــاء  ع�شر:  ثــاين 
نوعية  وحت�شني  الــعــدل،  وزارة  ومــوظــفــي  للق�شاة 
ل�شتقاللهم  �شماناً  لهم،  م  املــقــدَّ ال�شحي  التاأمني 

وحتفيزاً لهم لالرتقاء باأدائهم، وذلك من خالل:
اإخ�شاع جميع الق�شاة لتاأمنٍي �شحي يكفل لهم   .1
مالئمة  �شحية  رعاية  باإعالتهم  يقومون  وملــن 
من غري ترتيب اأّي التزامات مالية عليهم جراء 
تلك املعاجلات، با�شتثناء القتطاعات ال�شهرية.

اإعــــــادة الــنــظــر يف الأحـــكـــام املــتــعــلــقــة بــ�ــشــنــدوق   .2
وزارة  ومــوظــفــي  للق�شاة  الجتماعي  التكافل 

العدل، من خالل:
حتــ�ــشــني مــــــوارد �ـــشـــنـــدوق الــقــ�ــشــاة بــرفــع  اأ. 
على  امل�شتوفاة  الر�شوم  من  القتطاع  ن�شبة 
الق�شائية  والإجــراءات  والطلبات  الدعاوى 
من   %20 اإلــى   %15 ن�شبة  مــن  التنفيذية  اأو 

تلك الر�شوم.
ب.  حت�شني موارد �شندوق املوظفني برفع ن�شبة 
القتطاع من الغرامات املحكوم بها التي يتم 
حت�شيلها من ن�شبة 20% اإلى 25%، واقتطاع 
على  امل�شتوفاة  الــر�ــشــوم  مــن   %7 ن�شبته  مــا 
الق�شائية  والإجــراءات  والطلبات  الدعاوى 

اأو التنفيذية ل�شالح هذا ال�شندوق. 
الجتماعي  التكافل  �شندوق  نظام  تعديل  ج. 
ـــ�ـــشـــرف لــلــمــ�ــشــرتك مــــن حــ�ــشــاب  بــحــيــث ُي
راتبه  اإجمايل  يعادل  الق�شاة مبلغ  �شندوق 
ال�شهري اأربــع مــرات على الأقــل -بــدًل من 
مرتني- يف ال�شنة الواحدة، وللم�شرتك من 
�شندوق املوظفني مبلغ يعادل اإجمايل راتبه 
ال�شهري ثالث مرات على الأقل -بدًل من 

مرتني- يف ال�شنة الواحدة.

تـــــــعـــــــديـــــــل قـــــــانـــــــون 
ا�ــشــتــقــالل الــقــ�ــشــاء، 
واإ�ــــــــــــشــــــــــــدار نــــظــــام 
ــــنــــدوق الـــتـــكـــافـــل  �ــــش
ــــاة ونـــــظـــــام  ــــقــــ�ــــش لــــل
ــــنــــدوق الـــتـــكـــافـــل  �ــــش
وزارة  ملـــــــوظـــــــفـــــــي 
نظام  وتعديل  العدل، 

اخلدمة الق�شائية.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
الق�شائي  واملجل�س 

وفق احلال.

الربع الثالث
2017

الربامج التنفيذية    تو�شيات لتوطيد ا�شتقالل الق�شاء والق�شاة
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د.  الن�سُّ �شراحًة يف قانون ا�شتقالل الق�شاء 
قبل  املتقاعدين  الق�شاة  جميع  ششمول  على 
تاريخ 2010/12/31 باأحكام �شندوق التكافل 

الجتماعي للق�شاة. 
اإن�شاء �شندوق للتكافل الجتماعي للق�شاة  هـ. 
الجتماعي  التكافل  �ــشــنــدوق  عــن  م�شتقل 
الــ�ــشــرف  يــتــم  واأن  الـــعـــدل،  وزارة  ملــوظــفــي 
ب�شكٍل منف�شل وم�شتقّل عن  اأّي منهما  من 

الآخر.
تــوحــيــد الـــعـــالوة الــقــ�ــشــائــيــة جلــمــيــع الــقــ�ــشــاة   .3

باختالف درجاتهم.

وا�شحة  اأ�ش�شاً  الق�شائي  املجل�س  ع  و�شْ ثالث ع�شر: 
ومعايري مو�شوعية لآلية اإيفاد الق�شاة يف الدورات 
والندوات اخلارجية والداخلية التي يتولى املجل�س 
وتكافوؤ  العدالة  يحقق  ومبا  بها،  امل�شاركني  ت�شمية 
الــفــر�ــس والــتــخــ�ــشــ�ــس بــني الــقــ�ــشــاة وا�ــشــتــفــادتــهــم 
جميعاً منها، وذلك على النحو املبني يف التعليمات 

التي ُي�شدرها املجل�س الق�شائي لهذه الغاية. 

اإ�ـــــشـــــدار الــتــعــلــيــمــات 
الالزمة. 

الربع الثايناملجل�س الق�شائي.
- 2017
م�شتمر

القا�شي،  انــتــداب  متــديــد  يــتــجــاوز  اأّل  ع�شر:  رابـــع 
ال�شنة  يف  اأششهر  ثالثَة  الق�شائي،  املجل�س  ِقبل  من 

الواحدة.

تـــــــعـــــــديـــــــل قـــــــانـــــــون 
ا�شتقالل الق�شاء.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
واملجل�س الق�شائي.

الربع الثالث
2017

ع املجل�س الق�شائي معايري واأ�ش�س  خام�س ع�شر: و�شْ
الق�شائية,  للمنا�شب  ال��ق��ي��ادات  ان��ت��ق��اء  و���ش��روط 
الكفاءة  ُتراعى  اأن  على  املحاكم،  روؤ�شاء  وخ�شو�شاً 
القانونية والإداريــة فيهم، وذلك من خالل اإ�شدار 

املجل�س التعليمات الالزمة لذلك. 

تتبع  تعليمات  اإ�شدار 
الف�شلى  املــمــار�ــشــات 

بهذا ال�شاأن.

الربع الثايناملجل�س الق�شائي.
- 2017
م�شتمر
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اجلهة املكّلفة اآلية التنفيذ االإجراء التو�شية
بالتنفيذ 

االإطار 
الزمني 
للتنفيذ

�شاد�س ع�شر: و�شع الآلية الالزمة لتدريب القيادات 
قبل  الق�شائي  اجلــهــاز  داخـــل  الإداريـــــة  الق�شائية 

حلولهم يف منا�شب الإدارة الق�شائية. 

تـــــطـــــويـــــر مـــنـــهـــج   .1
الق�شائية  الإدارة 
املـــــــــعـــــــــهـــــــــد  يف 
الـــــــقـــــــ�ـــــــشـــــــائـــــــي، 
ــــمــــن  مبــــــــــــا يــــ�ــــش
الــتــدريــب الـــالزم 
لـــــلـــــمـــــمـــــار�ـــــشـــــات 
الف�شلى يف الإدارة 

الق�شائية. 
اتـــــخـــــاذ املــجــلــ�ــس   .2
الـــــــقـــــــ�ـــــــشـــــــائـــــــي 
القراراِت الالزمة 
القيادات  لتدريب 
الــــــقــــــ�ــــــشــــــائــــــيــــــة 
بـــــالـــــتـــــزامـــــن مــع 
تـــــوّلـــــيـــــهـــــم تـــلـــك 
املــــــ�ــــــشــــــوؤولــــــيــــــات 

القيادية. 

الق�شائي،  املجل�س 
الـــــعـــــدل،  ووزارة 
الق�شائي  واملــعــهــد 

وفق احلال.

الربع الثاين
- 2017
م�شتمر

�شابع ع�شر: ت�شديد العقاب على اأّي حماولة للتاأثري 
خالل  مــن  م�شروعة،  غــري  بطريقة  القا�شي  على 
اإعادة النظر يف الن�شو�س الواردة يف قانون العقوبات 
وتغليظ العقاب على مرتكبي تلك الأفعال؛ �شماناً 

ل�شتقالل الق�شاء والق�شاة. 

تـــــــعـــــــديـــــــل قـــــــانـــــــون 
العقوبات.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
واملجل�س الق�شائي.

الربع الثالث
2017

الإعــالمــيــة  للتغطية  �ــشــوابــط  ــع  و�ــشْ ع�شر:  ثــامــن 
لأعمال الق�شاء مبا يحول دون التاأثري يف جمريات 
اأو  الق�شاء  بهيبة  املــ�ــّس  اأو  �شماناتها،  اأو  الــعــدالــة 
ا�شتقالله اأو كرامة الق�شاة، ويكفل يف الوقت نف�شه 

حرية الإعالم، وذلك من خالل:
الق�شائي  املجل�س  ِقبل  مــن  املن�شبط  النفتاح   .1
عــلــى الإعــــــــالم، تـــاأكـــيـــداً حلـــق احلـــ�ـــشـــول على 

املعلومة، وتدعيماً حلرية الإعالم. 

اإنـــ�ـــشـــاء وحـــــدة يف   .1
الأمــــانــــة الــعــامــة 
ــــــ�ــــــس  ــــــمــــــجــــــل لــــــل
تعنى  الــقــ�ــشــائــي 

بالإعالم.

الق�شائي،  املجل�س 
ووزيـــــــــــــر الــــــدولــــــة 
لـــ�ـــشـــوؤون الإعــــــالم، 
والأمـــــانـــــة الــعــامــة 
لـــــــلـــــــمـــــــجـــــــلـــــــ�ـــــــس 
وو�شائل  الق�شائي، 
الإعـــــالم الــر�ــشــمــي، 
ونقابة ال�شحفيني، 
وهيئة الإعالم وفق 

احلال.

الربع الثالث
- 2017
م�شتمر
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تقرير اللجنة امللكية لتطوير اجلهاز الق�سائي وتعزيز �سيادة القانون

اجلهة املكّلفة اآلية التنفيذ االإجراء التو�شية
بالتنفيذ 

االإطار 
الزمني 
للتنفيذ

الق�شائية  لل�شوؤون  الإعالمي  بالطرح  الرتقاء   .2
ق�شائي  اإعـــالم  اإطـــار  يف  الق�شائية  والــدعــاوى 
الإلــكــرتونــيــة،  املـــواقـــع  يف  وخــا�ــشــة  متخ�ش�س 
على نحٍو ي�شمن عدم احللول حمل الق�شاة يف 
الق�شاة  ا�شتقالل  النيل من  اأو  الأحكام،  اإ�شدار 

اأو كراماتهم. 
لتوعيتهم  لــالإعــالمــيــني  تدريبية  دورات  عقد   .3
عدم  تكفل  التي  والقانونية  املهنية  بال�شوابط 
املــ�ــشــا�ــس بــا�ــشــتــقــالل الــقــ�ــشــاة اأو مبــبــداأ �ــشــيــادة 

القانون.
يف  والتاأديبية  اجلزائية  امل�شاءلة  قواعد  تفعيل   .4
مقت�شيات  عن  الإعالمية  التغطية  خروج  حال 

ما �شبق بيانه. 
تعزيز دور الإعالم يف ن�شر الوعي القانوين لدى   .5
الق�شاء،  ا�شتقالل  باأهمية  املجتمع  جميع فئات 
و�شيادة القانون، وعدم التاأثري يف �شري العدالة 

اأمام الق�شاء.
املــرئــي  الإعـــــالم  يف  كــافــيــة  مــ�ــشــاحــة  تخ�شي�س   .6
مع  الــتــعــاون  يف  بواجباتهم  املــواطــنــني  لتثقيف 
لهم  القانوين  التثقيف  م�شتوى  ورفع  الق�شاء، 
ب�شاأن اأهمية ا�شتقالل الق�شاء وعدم التدخل يف 

ششوؤونه. 

اإقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار   .2
ا�ــــشــــرتاتــــيــــجــــيــــة 
اإعــــــــــــالمــــــــــــيــــــــــــة 
واخلطة  للق�شاء 

التنفيذية لها.

و�ــــشــــع الــــربامــــج   .3
ــــة  ــــ�ــــش املــــتــــخــــ�ــــش

للتدريب.

الإجــراءات  اتخاذ   .4
الــــــــــالزمــــــــــة مـــن 

اجلهات املعنية.

)5 و 6(:
الوحدة  بني  التن�شيق 
الأمــــانــــة  املـــنـــ�ـــشـــاأة يف 
الــعــامــة مـــع الإعــــالم 
الـــر�ـــشـــمـــي وو�ـــشـــائـــل 

الإعالم الأخرى.

التفتي�س 5 تعزيز 
الــــــقــــــ�ــــــشــــــائــــــي، 
واللــــــــــــــــتــــــــــــــــزام 
ال�شلوك  مبدونة 
ــــــائــــــي  ــــــقــــــ�ــــــش ال
واملــــــــ�ــــــــشــــــــاءلــــــــة 
الــــــتــــــاأديــــــبــــــيــــــة 
للق�شاة، وتوفري 
الــــــ�ــــــشــــــمــــــانــــــات 
اإزاء  لـــلـــقـــا�ـــشـــي 

ذلك.

اأوًل: رفد جهاز التفتي�س الق�شائي بالعدد الكايف من 
العنا�شر الق�شائية الكفوؤة املوؤهلة ذات الخت�شا�س 
املو�شوعي  التقييم  على  الــقــادرة  املتنوع،  الق�شائي 

لأعمال الق�شاة، والقيام مبهام التفتي�س.

ــــــخــــــاذ الـــــــقـــــــرارات  ات
الالزمة  والإجـــراءات 

لذلك.

الربع الثايناملجل�س الق�شائي.
- 2017
م�شتمر
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اجلهة املكّلفة اآلية التنفيذ االإجراء التو�شية
بالتنفيذ 

االإطار 
الزمني 
للتنفيذ

ثانياً: توفري ال�شمانات الالزمة ل�شتقالل املفت�شني 
عند اأداء مهامهم، على نحٍو ي�شمن جناعة اأعمالهم 

ومو�شوعيتها، من خالل: 
حتــديــد مـــدة بــقــاء املــفــتــ�ــس يف وظــيــفــتــه بــاأربــع   .1

�شنوات غري قابلة للتجديد.
ل  بحيث  للمفت�س  الكافية  ال�شمانات  تــوفــري   .2
يتم نقله اأو انتدابه خالل تلك املدة اإلى وظيفة 

اأخرى؛ �شماناً ل�شتقالله.

تـــــــعـــــــديـــــــل قـــــــانـــــــون 
ا�شتقالل الق�شاء. 

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
واملجل�س الق�شائي.

الربع الثالث
2017

التفتي�س  بــتــزويــد جــهــاز  الــعــدل  قــيــام وزارة  ثــالــثــاً: 
ـــــــالزم مــــن املـــوظـــفـــني وتــــوفــــري جــمــيــع  بـــالـــعـــدد ال

احتياجاته لتمكينه من القيام مبهامه.

ر�ـــــشـــــد الـــنـــقـــ�ـــس   .1
الــــــوظــــــائــــــف  يف 
الالزمة وتعبئتها 
بـــــــالـــــــفـــــــائـــــــ�ـــــــس 
مــــــــــن مـــــوظـــــفـــــي 
الـــــعـــــدل  وزارة 
ا�ــــشــــتــــحــــداث  اأو 
وظائف جديدة يف 
ت�شكيالت  جــدول 

الوظائف. 
جــمــيــع  تــــــاأمــــــني   .2
مـــــــتـــــــطـــــــلـــــــبـــــــات 
الــتــفــتــيــ�ــس  اإدارة 

وق�شاتها. 

وزير العدل، ووزير 
املالية.

الربع الثاين
- 2017
م�شتمر

رابعاً: تفعيل التفتي�س املفاجئ على املحاكم ودوائر 
النيابة العامة والتنفيذ، ل�شمان ح�شن �شري العمل 

فيها، والتثبت من مراعاة قواعد ال�شلوك.

تعديل نظام التفتي�س 
الق�شائي.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
واملجل�س الق�شائي.

الربع الثاين
2017

من  املفت�س،  يف  احلــيــاد  مقت�شيات  تعزيز  خام�شاً: 
فيه  حتققت  اإذا  ال�شكوى  نظر  عــن  امتناعه  خــالل 
املن�شو�س  الــرد  اأو  ال�شالحية  عــدم  حــالت  اإحـــدى 

عليها يف قانون اأ�شول املحاكمات املدنية. 

تعديل نظام التفتي�س 
الق�شائي. 

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
واملجل�س الق�شائي.

الربع الثاين
2017

الربامج التنفيذية    تو�شيات لتوطيد ا�شتقالل الق�شاء والق�شاة
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االإطار 
الزمني 
للتنفيذ

اأثناء  للقا�شي  الالزمة  ال�شمانات  توفري  �شاد�شاً: 
ــ�ــس عــلــى حــقــه يف  التحقيق الــتــاأديــبــي، وذلـــك بــالــنَّ
الطالع على جميع اأوراق التحقيق قبل ا�شتجوابه 
من ِقبل املفت�س، واحلق يف ال�شتعانة مبحاٍم وتقدمي 

ما يراه لزماً من بينات لتاأييد اأقواله.

تعديل نظام التفتي�س 
الق�شائي.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
واملجل�س الق�شائي.

الربع الثاين
2017

املفت�س  عن  َت�شدر  التي  التو�شيات  حتديد  �شابعاً: 
عند انتهاء اأعمال التحقيق مع القا�شي.

تعديل نظام التفتي�س 
الق�شائي.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
واملجل�س الق�شائي.

الربع الثاين
2017

ت�شكيل  �شالحية  الق�شائي  املجل�س  منح  ثــامــنــاً: 
املجل�س التاأديبي من غري ا�شرتاط اأن يكون اأع�شائه 

من اأقدم ق�شاة حمكمة التمييز. 

تـــــــعـــــــديـــــــل قـــــــانـــــــون 
ا�شتقالل الق�شاء. 

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
واملجل�س الق�شائي.

الربع الثالث
2017

الق�شاة  اأداء  تقييم  ومعايري  اأ�ش�س  حتديث  تا�شعاً: 
لالأعمال  بالن�شبة  �ــشــواء  العامة،  النيابة  واأعــ�ــشــاء 
الق�شائية اأو الإدارية، وطريقة انتقاء العينات حمل 
التي  التعليمات  يف  املــبــني  النحو  وعــلــى  التفتي�س، 

ُي�شدرها املجل�س الق�شائي لهذه الغاية. 

تـــــعـــــديـــــل نــــظــــام   .1
ــــــس  ــــــ� ــــــي ــــــفــــــت ــــــت ال

الق�شائي.
اإ�ــــشــــدار املــجــلــ�ــس   .2
الـــــــقـــــــ�ـــــــشـــــــائـــــــي 
الــــــتــــــعــــــلــــــيــــــمــــــاِت 

الالزمة.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
الق�شائي  واملجل�س 

وفق احلال.

الربع الثاين
2017

عاششراً: اأن يت�شمن تقرير املفت�س عند تقييم اأعمال 
القا�شي امل�شتَمالت التالية:

املالحظات التي ظهرت له اأثناء التفتي�س �شواء   .1
على الأعمال الق�شائية اأو الإدارية.

راأيه يف كفاءة القا�شي ومدى عنايته بعمله.   .2
القا�شي يف  لإشــشــراك  يراها لزمــة  تو�شيات  اأّي   .3

دورات تدريبية بهدف رفع كفاءته.
تو�شية بنقل القا�شي اأو اإحالته على ال�شتيداع   .4

اأو التقاعد يف �شوء نتائج ذلك التقييم.

تعديل نظام التفتي�س 
الق�شائي. 

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
واملجل�س الق�شائي.

الربع الثاين
2017

ملدّونة  امل�شتمر  والتحديث  املــراجــعــة  ع�شر:  حــادي 
ال�شلوك الق�شائي. 

الـــتـــحـــديـــث املــ�ــشــتــمــر 
ملدونة ال�شلوك.

م�شتمراملجل�س الق�شائي.
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تو�سيات لتحديث االإدارة الق�سائية وتطويرها

اآلية التنفيذ االإجراء التو�شية
اجلهة املكّلفة 

بالتنفيذ 

االإطار 
الزمني 
للتنفيذ

حتـــديـــث اأجـــهـــزة 1
الــــعــــدل  وزارة 

وتطوير اأدائها.

يف  الــعــدل  لـــوزارة  الإداري  التنظيم  مراجعة  اأوًل: 
�شوء امل�شتحَدث من الخت�شا�شات التي اأوكلت اإليها 
اإدارة  الــتــو�ــشــيــات، ومــن ذلــك تبعية  مبــوجــب هــذه 
والعقوبات  اخلـــرباء،  وشــشــوؤون  لــهــا،  الــدولــة  ق�شايا 
ال�شيا�شات  ور�شم  القانونية،  وامل�شاعدة  املجتمعية، 
النظر يف مديرياتها  واإعــادة  والتطوير،  والتحديث 
عليها  القائمني  واأداء  منها،  كل  ومهام  واأق�شامها، 
عــلــى نــحــٍو يــــوؤدي اإلـــى الرتـــقـــاء بـــدورهـــا يف خدمة 

التقا�شي والرتقاء بجودة العمل.

نــظــام جديد  اإ�ـــشـــدار 
الإداري  لــلــتــنــظــيــم 

لوزارة العدل. 

الربع الثالثجمل�س الوزراء.
2017

لإدارة  ال�شرورية  املالية  املخ�ش�شات  زيــادة  ثانياً: 
املحاكم لتلبية احتياجاتها.

زيــــــــــــــــــادة وتــــنــــظــــيــــم 
املــحــددة  املخ�ش�شات 

لإدارة املحاكم.

الربع الثاينوزارة العدل.
2017

ثــالــثــاً: الــتــو�ــشــع يف نــطــاق تــقــدمي خــدمــات الكاتب 
وت�شجيع  اخلا�شني،  العدل  كّتاب  خالل  من  العدل 
املحامني الأكفياء والق�شاة ال�شابقني على ششغل هذه 

الوظيفة، وت�شهيل متطّلبات قيامهم بها. 

تعديل نظام ترخي�س 
الكاتب العدل. 

الربع الثاينجمل�س الوزراء.
2017

رابعاً: اللجوء اإلى اأ�شلوب العمل يف الفرتة امل�شائية 
العدل، وبخا�شة  والكّتاب  التنفيذ  للمحاكم ودوائر 
يف املحاكم التي تعاين من ازديــاد يف عدد الق�شايا، 
للم�شاعدة  العدل  وزارة  ِقبل  من  احلوافز  وتوفري 

على اإجناح هذه التجربة.

ــــــخــــــاذ الـــــــقـــــــرارات  ات
الالزمة لذلك.

الق�شائي،  املجل�س 
ووزارة العدل.

الربع الثاين
2017

املجل�س  ِقــبــل  مــن  املنا�شبة  الآلــيــة  و�ــشــع  خــامــ�ــشــاً: 
الأمثل بني  الأداء  العدل لتحقيق  الق�شائي ووزارة 
املحاكم ودوائــر النيابة العامة ودوائــر التنفيذ، مبا 
ي�شمن التحديث والتطوير والإجناز وح�شن الأداء.

اإقــــــــــــــرار مـــــوؤشـــــشـــــرات 
مبا  للمحاكم  الأداء 
بـــاإيـــجـــاد روح  يــ�ــشــمــح 
الإيــجــابــي،  التناف�س 
املحاكم  بــني  و�ــشــنــويــاً 
ودوائر النيابة ودوائر 
جــمــيــع  يف  الـــتـــنـــفـــيـــذ 

املجالت.

الق�شائي،  املجل�س 
ووزارة العدل.

الربع الثاين
2017

الربامج التنفيذية    تو�شيات لتحديث االإدارة الق�شائية وتطويرها
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تقرير اللجنة امللكية لتطوير اجلهاز الق�سائي وتعزيز �سيادة القانون

اآلية التنفيذ االإجراء التو�شية
اجلهة املكّلفة 

بالتنفيذ 

االإطار 
الزمني 
للتنفيذ

تـــوفـــري الـــكـــوادر 2
الكافية  الإداريــة 
ملعاونة  الــالزمــة 
اجلهاز الق�شائي 
ورفــــــع كــفــاءتــهــا 
والرتـــــــــــــــقـــــــــــــــاء 

باأدائها.

بــالــكــوادر  ق�شائية  هيئة  اأو  قــا�ــٍس  كــل  رفـــد  اأوًل: 
املوكلة  الأعمال  لأدائهم  الالزمة  الإداريــة  الب�شرية 
اأو  اإداري لكل قا�ٍس  اإليهم، من خالل توفري طاقٍم 
الإداريـــني تبعاً  ــٍف من عــدد من  هيئة ق�شائية مــوؤلَّ
للحاجة ل يقل عّما هو وارٌد اأدناه، ووفق التف�شيالت 

التالية: 
رفد كل هيئة من هيئات حمكمة التمييز بكادر   .1
عـــدد )1(،  قــانــوين  بــاحــث  مـــن:  مــوؤلــف  اإداري 
لغة  )1(، مدقق  عــدد  )2(، مرا�شل  عــدد  طابعة 
من  ق�شائيتني  هيئتني  لــكــل   )1( عـــدد  عــربــيــة 

هيئات حمكمة التمييز.
ال�شتئناف  هــيــئــات حمــاكــم  مــن  كــل هيئة  رفـــد   .2
بكادر من املوظفني الإداريني موؤّلف من: باحث 
قانوين عدد )1(، كاتب متابعة عدد )1(، طابعة 
جل�شات عدد )1(، طابعة اأحكام عدد )1(، مرا�شل 
عدد )1(، مدقق لغة عربية عدد )1( لكل هيئتني 

ق�شائيتني من هيئات حمكمة ال�شتئناف. 
رفــــد كـــل قـــا�ـــسٍ مـــن قــ�ــشــاة حمــكــمــة الــبــدايــة   .3
اإداري  العامني بكادر  ال�شلح واملّدعني  وحمكمة 
عـــدد )1(، طابعة  مــتــابــعــة  كــاتــب  مـــن:  مــوؤلــف 
وقـــرارات عدد  اأحــكــام  جل�شات عــدد )1(، طابعة 

)1(، مرا�شل عدد )1(.

ر�ـــــشـــــد الــــنــــقــــ�ــــس يف 
الـــوظـــائـــف الـــالزمـــة 
وا�شتحداث  وتعبئتها، 
وظــــائــــف جــــديــــدة يف 
جــــــــــدول تـــ�ـــشـــكـــيـــالت 

الوظائف.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
واملجل�س الق�شائي، 
الـــــعـــــدل،  ووزارة 

ووزارة املالية.

الربع الثاين
2017

ثـــانـــيـــاً: ر�ــشــد الــنــقــ�ــس يف الـــوظـــائـــف الإداريــــــــة يف 
مع  التعيني  بــاب  فتح  طريق  عن  وتعبئته  املحاكم، 
الذين  الأششخا�س  يف  الكفاءة  توافر  على  احلر�س 
�شيتم تعيينهم، اأو اللجوء اإلى اأ�شلوب نقل  املوظفني 
من الــوزارات واملوؤ�ش�شات الر�شمية الأخــرى يف حال 

ق�شور املوارد املادية عن حتقيق ذلك.

ر�ـــــشـــــد الــــنــــقــــ�ــــس يف 
الـــوظـــائـــف الـــالزمـــة 
وا�شتحداث  وتعبئتها، 
وظــــائــــف جــــديــــدة يف 
جــــــــــدول تـــ�ـــشـــكـــيـــالت 
الــــوظــــائــــف، واتـــخـــاذ 
الــــتــــدابــــري الــــالزمــــة 

لذلك.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
واملجل�س الق�شائي، 
الـــــعـــــدل،  ووزارة 

ووزارة املالية.

الربع الثاين
2017
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اآلية التنفيذ االإجراء التو�شية
اجلهة املكّلفة 

بالتنفيذ 

االإطار 
الزمني 
للتنفيذ

املــهــام  اأداء  يف  املــحــاكــم  مــديــري  دور  تفعيل  ثــالــثــاً: 
ا�شُتحدثت من  التي  الغاية  �شوء  ويف  اإليهم  املوكلة 
اأجلها تلك الوظائف وهي حتّمل العبء الإداري عن 
لوظائفهم  الروؤ�شاء  تفرغ  ل�شمان  املحاكم،  روؤ�شاء 

الق�شائية واإدارة املرفق من الناحية الق�شائية.

تــعــديــل نــظــام اأعــــوان 
على  للن�س  الــقــ�ــشــاة 
�ــشــالحــيــات مــديــري 
امل����ح����اك����م و������ش�����روط 
تــعــيــيــنــهــم والــ�ــشــمــاح 
بــــالــــتــــفــــويــــ�ــــس لــهــم 
مـــــن ِقــــبــــل اأ�ـــشـــحـــاب 
الأ�شيل  الخت�شا�س 
فيما يلزم حل�شن �شري 

العمل يف املحاكم.

الربع الثاينجمل�س الوزراء.
2017

رابعاً: تدريب وتاأهيل موظفي املحاكم ووزارة العدل 
عموماً على ا�شتخدام و�شائل التكنولوجيا احلديثة، 
لتي�شري اإجراءات النتقال اإلى تلك التكنولوجيا يف 
ومبا  العدالة،  خلدمة  وتوظيفها  الق�شائي  املرفق 
التو�شيات  هذه  ت�شعى  التي  التوجهات  اأحــد  يحقق 

اإلى حتقيقها.

1. تــــــطــــــويــــــر مـــنـــهـــج 
تــــــــــــــــدريــــــــــــــــبــــــــــــــــي 
لــلــمــوظــفــني حـــول 
ا�ــشــتــخــدام و�ــشــائــل 
ــــا  ــــولــــوجــــي ــــكــــن ــــت ال
احلـــــــــــــــديـــــــــــــــثـــــــــــــــة 
املثلى  وتطبيقاتها 
يف املحاكم يف املعهد 

الق�شائي. 
2. و�ــــــشــــــع بــــرنــــامــــج 
لـــــتـــــدريـــــب جــمــيــع 
املوظفني املعنيني. 

3. اإيجاد اآلية لتو�شية 
روؤ�ـــــــشـــــــاء املـــحـــاكـــم 
موظفني  بــتــدريــب 
بـــعـــيـــنـــهـــم حلــ�ــشــن 

�شري العمل.

الق�شائي،  املجل�س 
الـــــعـــــدل،  ووزارة 

واملعهد الق�شائي. 

الربع الثاين
 - 2017
م�شتمر

خام�شاً: التو�شع يف نطاق العمل الإ�شايف للموظفني 
لتحقيق الإجناز وت�شريعه، مع و�شع ال�شوابط التي 

تكفل القيام بتلك الأعمال على الوجه الأمثل.

ــــــخــــــاذ الـــــــقـــــــرارات  ات
الالزمة لذلك.

الق�شائي،  املجل�س 
ووزارة العدل.

الربع الثاين
2017

الربامج التنفيذية    تو�شيات لتحديث االإدارة الق�شائية وتطويرها
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اآلية التنفيذ االإجراء التو�شية
اجلهة املكّلفة 

بالتنفيذ 

االإطار 
الزمني 
للتنفيذ

املوظفني من  الإيجابي بني  التناف�س  �شاد�شاً: خلق 
للمتميزين  ومعنوية  مــاديــة  حــوافــز  اإقــــرار  خــالل 
منهم، وفقاً لقواعد مو�شوعية قوامها طبيعة الأداء 
بال�شلوك  اللتزام  ومــدى  واملهنية،  الإجنــاز  وحجم 

الوظيفي.

1. اإقـــــــــرار مـــوؤشـــشـــرات 
الــــفــــرديــــة  الأداء 
واجلــــمــــاعــــيــــة مبــا 
روح  باإيجاد  ي�شمح 
الإيجابي  التناف�س 

بني املوظفني.
2. ا�ـــشـــتـــحـــداث حــافــز 
ــــايل  ــــث ــــــوظــــــف امل امل
معايري  على  وبــنــاًء 

مو�شوعية.

الربع الثاينوزارة العدل.
2017

�ــشــابــعــاً: اإقــــرار مــبــداأ اإلــزامــيــة الــتــكــويــن الأ�ــشــا�ــشــي 
لــلــمــوظــفــني اجلـــــدد يف املـــحـــاكـــم قــبــل الــتــحــاقــهــم 
امل�شتمر  الــتــدريــب  الإداريـــــــة، وكــذلــك  بــوظــائــفــهــم 

للموظفني. 

1. تــــــطــــــويــــــر مـــنـــهـــج 
الـــــــــــتـــــــــــكـــــــــــويـــــــــــن 
)الـــــــــــتـــــــــــدريـــــــــــب( 
ملوظفي  الأ�ــشــا�ــشــي 
املـــحـــاكـــم وبــحــ�ــشــب 
الــوظــائــف الــــواردة 
اأعـــــــــوان  نـــــظـــــام  يف 

الق�شاء.
2. اإيــــــفــــــاد املـــوظـــفـــني 
بــــــالــــــتــــــزامــــــن مـــع 
وظائفهم  تــوّلــيــهــم 
يف املعهد الق�شائي.

الـــــــعـــــــدل،  وزارة 
تـــطـــويـــر  ووزارة 
الـــــقـــــطـــــاع الـــــعـــــام، 
الق�شائي  واملــعــهــد 

وفق احلال.

الربع الثاين
 - 2017
م�شتمر

اأداء  تقييم  يف  املو�شوعية  باملعايري  اللتزام  ثامناً: 
مــوظــفــي وزارة الـــعـــدل، والــتــثــبــت مــن جــديــة ذلــك 
ذلك  على  بناء  الــقــرارات  واتخاذ  ونزاهته،  التقييم 

التقييم. 

1. اإعــــــــــــــــــــادة الــــنــــظــــر 
والأدّلــة  بالتعليمات 
والإجراءات املتعّلقة 
الأداء،  بـــتـــقـــيـــيـــم 

وباأ�شلوب تعبئتها.
2. اتــــــــــــخــــــــــــاذ وزيــــــــــــر 
الــــعــــدل الـــــقـــــرارات 
والإجـــــــــــــــــــــــــــــــــراءات 
الــــــالزمــــــة حلــ�ــشــن 
�ـــــــــشـــــــــري عـــــمـــــلـــــيـــــة 

التقييم.

وزارة العدل، ووزارة 
تــــطــــويــــر الـــقـــطـــاع 
الــــــــعــــــــام، وديـــــــــــوان 
اخلـــــدمـــــة املـــدنـــيـــة 

وفق احلال.

الربع الثاين
 - 2017
م�شتمر



93

اآلية التنفيذ االإجراء التو�شية
اجلهة املكّلفة 

بالتنفيذ 

االإطار 
الزمني 
للتنفيذ

مع  الــتــعــاقــد  الــعــدل �شالحية  وزارة  مــنــح  تــا�ــشــعــاً: 
جهات خا�شة لتنفيذ بع�س الأعمال الإدارية كاأعمال 

الطباعة، اإذا ما اقت�شت احلاجُة ذلك.

اإيــــــراد نــ�ــس يف نــظــام 
اأعــــــــــــــــوان الــــقــــ�ــــشــــاء 
يــجــيــز لـــوزيـــر الــعــدل 
الـــتـــعـــاقـــد مــــع جــهــات 
بع�س  لتنفيذ  خا�شة 
الأعــــــمــــــال الإداريــــــــــة 
ــ�ــس املــالــيــة  وفـــق الأ�ــش

ال�شفافة والكفوؤة. 

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
ووزارة العدل. 

الربع الثاين
 2017

الكفاءة  تراعي  مو�شوعية  معايري  اعتماد  عاششراً: 
عــنــد انــتــقــاء شــشــاغــلــي بــعــ�ــس املـــراكـــز واملــ�ــشــوؤولــيــات 
الإداريـــــة كــروؤ�ــشــاء الأقــــالم ومــديــري املــحــاكــم، مع 
املهام قبل توليهم  امل�شبق على  للتدريب  اإخ�شاعهم 
تلك املراكز، وحتقيق الرقابة الدائمة على اأعمالهم.

تتبع  تعليمات  اإ�شدار 
الف�شلى  املــمــار�ــشــات 

بهذا ال�شاأن.

الربع الثاينوزارة العدل.
 2017

تــــــــــــوظــــــــــــيــــــــــــف 3
ا�ــــــــشــــــــتــــــــخــــــــدام 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
احلديثة خلدمة 
الــــــتــــــقــــــا�ــــــشــــــي 
والرتـــــــــــــــقـــــــــــــــاء 
مرفق  بــخــدمــات 

العدالة.

ا�شتخدام  لتاأمني  الت�شريعية  البنية  حتديث  اأوًل: 
التكنولوجيا احلديثة يف قطاع العدالة، وخا�شة يف 

اإجراءات التقا�شي وتنفيذ الأحكام وال�شندات. 

اأ�شول  قــانــون  تعديل 
املـــحـــاكـــمـــات املـــدنـــيـــة 
والأنـــظـــمـــة الــ�ــشــادرة 
مبــقــتــ�ــشــاه، واأ�ـــشـــول 
اجلزائية،  املحاكمات 
وقـــــــانـــــــون الـــبـــيـــنـــات 
الأخرى  والت�شريعات 

ذات العالقة. 

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
الق�شائي  واملجل�س 

وفق احلال.

الربع الثالث
2017

البنى  وتطوير  الإلكرتونية  اجلاهزية  رفــع  ثانياً: 
جميع  لــدى  التكنولوجيا  لهذه  الــالزمــة  التحتية 
لغايات  والتنفيذ؛  العامة  النيابة  ودوائـــر  املحاكم 

ا�شتيعاب ذلك التحديث.

ـــد الحـــتـــيـــاجـــات  ر�ـــش
وتـــــاأمـــــني مــتــطــلــبــات 
الــــــربــــــط بـــالـــ�ـــشـــعـــات 
الـــــــــــــــالزمـــــــــــــــة عـــــرب 
الإنـــــــــــــــــــــــــرتنـــــــــــــــــــــــــت 
وحتـــــديـــــث اخلــــــــوادم 
واأجـــــهـــــزة احلـــا�ـــشـــوب 
ومــــ�ــــشــــتــــلــــزمــــاتــــهــــا 
والــــــــــــــــــــــــربامــــــــــــــــــــــــج 
الـــــــالزمـــــــة لــتــهــيــئــة 
املـــحـــاكـــم لــلــمــحــكــمــة 

الإلكرتونية. 

الق�شائي،  املجل�س 
الـــــعـــــدل،  ووزارة 
التــ�ــشــالت  ووزارة 
وتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــا 
ووزارة  املــعــلــومــات، 
ووزارة  التخطيط، 

املالية.

الربع الثالث
2017

الربامج التنفيذية    تو�شيات لتحديث االإدارة الق�شائية وتطويرها
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اآلية التنفيذ االإجراء التو�شية
اجلهة املكّلفة 

بالتنفيذ 

االإطار 
الزمني 
للتنفيذ

ثــالــثــاً: متــكــني املــحــامــني واملــتــقــا�ــشــني عــمــومــاً من 
الأحــكــام  وتنفيذ  ق�شاياهم  اإجـــــراءات  م�شار  ع  تتبُّ
عــن بــعــد، وكــذلــك يف ت�شجيل الــدعــاوى والطـــالع 
وتوديع املذكرات والبينات واملرافعات ودفع الر�شوم 
التكنولوجيا احلديثة، مع توفري جميع  با�شتخدام 

الو�شائل الالزمة لأمن املعلومات. 

1. تـــــعـــــديـــــل قـــــانـــــون 
اأ�ـــشـــول املــحــاكــمــات 
املـــدنـــيـــة، واإ�ــــشــــدار 
الأنــظــمــة الــالزمــة 

ا�شتناداً اإليه.
2. حتـــــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــــث 
ــــــــــات  ــــــــــربجمــــــــــي ال
الــــــــــــــــــــــالزمــــــــــــــــــــــة 

وتطويرها. 

الــــوزراء،  1. جمل�س 
وجمــلــ�ــس الأمــــة، 
واملـــــــــجـــــــــلـــــــــ�ـــــــــس 

الق�شائي.

ــــــــــ�ــــــــــس  2. املــــــــــجــــــــــل
الق�شائي، ووزارة 

العدل.

الربع الثالث
2017

رابعاً: ال�شتمرار يف اأعمال الأرششفة مللفات الدعاوى 
و�شوًل  اأعمالها،  انتهاء  حتى  العدل  كاتب  ووثائق 

للملف الإلكرتوين. 

اتـــــخـــــاذ الإجـــــــــــــراءات 
الـــــالزمـــــة لــــالإ�ــــشــــراع 
امللفات  اأرششفة  بعملية 
و�ــشــوًل اإلـــى الأرشــشــفــة 
املــتــزامــنــة مـــع تــقــدمي 
للجهات  الوثائق  هذه 
الق�شائية، مبا يف ذلك 
الــتــعــاقــد  الــتــو�ــشــع يف 
مـــع الــقــطــاع اخلــا�ــس 

لتحقيق ذلك.

الربع الثالثوزارة العدل.
 - 2017
م�شتمر

خام�شاً: حو�شبة املزادات العلنية واإجراءات املزادات 
املــزادات مباششرًة  املركبات، ون�شر  واآلية احلجز على 
عــلــى املــوقــع الإلـــكـــرتوين لـــلـــوزارة، بــالإ�ــشــافــة اإلــى 
املــزايــدة مــن خالل  املـــزاد عند  اإمكانية دفــع ر�ــشــوم 

املوقع ومعرفة املزاودين. 

1. تــــــعــــــديــــــل قــــــانــــــون 
التنفيذ.

2. اإ�ــــــــشــــــــدار الـــنـــظـــام 
اخلــــــــا�ــــــــس بــــذلــــك 
قانون  اإلــى  ا�شتناداً 

التنفيذ.
3.تــــطــــويــــر الـــبـــوابـــة 
الإلــــــــكــــــــرتونــــــــيــــــــة 
الالزمة لذلك على 
موقع وزارة العدل. 

الــوزراء،  1. جمل�س 
وجمــلــ�ــس الأمــــة، 
واملـــــــــجـــــــــلـــــــــ�ـــــــــس 

الق�شائي.
الــوزراء،  2. جمل�س 
واملـــــــــجـــــــــلـــــــــ�ـــــــــس 

الق�شائي.

3. وزارة العدل.

الربع الثالث
2017
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اآلية التنفيذ االإجراء التو�شية
اجلهة املكّلفة 

بالتنفيذ 

االإطار 
الزمني 
للتنفيذ

املعامالت  يف  الإلــكــرتوين  التوقيع  اعتماد  �شاد�شاً: 
الق�شائية جميعها.

1. تعديل قانون اأ�شول 
املــحــاكــمــات املــدنــيــة 
واإ�ــــشــــدار الأنــظــمــة 
الـــــالزمـــــة، لــغــايــات 
شــــــشــــــمــــــول لــــــوائــــــح 
واملرافعات  الدعوى 
واإشــــــــــــــشــــــــــــــعــــــــــــــارات 
الــتــبــلــيــغ وقـــــــرارات 
املـــحـــاكـــم ومــــا يــلــزم 
لـــغـــايـــات الـــو�ـــشـــول 
اإلــــــــــــــــى املــــحــــكــــمــــة 

الإلكرتونية.
2. اتـــخـــاذ الإجـــــــراءات 
الـــــالزمـــــة لإنـــ�ـــشـــاء 
جــــــهــــــة الــــتــــوثــــيــــق 
الإلـــــــــــــــكـــــــــــــــرتوين، 
واإ�ـــــشـــــدار شــشــهــادات 
الــــــــــــتــــــــــــوثــــــــــــيــــــــــــق 
الإلــــــــــــــــكــــــــــــــــرتوين 

الالزمة. 

الــوزراء،  1. جمل�س 
وجمــلــ�ــس الأمــــة، 
واملـــــــــجـــــــــلـــــــــ�ـــــــــس 
الق�شائي، ووزارة 
التـــــــــ�ـــــــــشـــــــــالت 
وتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا 
املعلومات، ووزارة 

العدل.

2. وزارة الت�شالت 
وتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا 
املعلومات، ووزارة 

العدل.

الربع الثالث
2017

�شابعاً: التو�شع يف اخلدمات املقدمة عرب تطبيقات 
التكنولوجيا احلديثة مبا يف ذلك تطبيق الهواتف 
الــذكــيــة، كما هــي احلـــال يف خــدمــة ال�ــشــتــعــالم عن 
دفـــعـــات بـــــدلت الإيــــجــــار لــــدى املـــحـــاكـــم، وخــدمــة 
ال�شتعالم عن الدعاوى املنظورة املتعلقة بال�شخ�س، 
وخــدمــة ال�شتعالم عــن الــوكــالت والــكــفــالت لدى 
كاتب الــعــدل، وخــدمــة الــدفــع الإلــكــرتوين حل�شاب 
اإر�ــشــال  التنفيذية والإيـــجـــارات، وخــدمــة  الــدعــاوى 
ال�شهود  اأو  الـــدعـــوى  لأطـــــراف  الن�شية  الــر�ــشــائــل 
اخلدمات  من  وغريها  اجلل�شات،  ح�شور  لتبليغهم 

التي ت�شتوعبها تلك التكنولوجيا.

التطبيقات  حتــديــث 
القائمة،  الإلكرتونية 
وتـــطـــويـــر تــطــبــيــقــات 
اإلـــكـــرتونـــيـــة جــديــدة 
لــــنــــ�ــــشــــر اخلــــــدمــــــات 
الإلــكــرتونــيــة لـــوزارة 

العدل.

الق�شائي،  املجل�س 
التــ�ــشــالت  ووزارة 
وتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــا 
ووزارة  املــعــلــومــات، 

العدل.

الربع الثالث
2017

الربامج التنفيذية    تو�شيات لتحديث االإدارة الق�شائية وتطويرها
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تقرير اللجنة امللكية لتطوير اجلهاز الق�سائي وتعزيز �سيادة القانون

اآلية التنفيذ االإجراء التو�شية
اجلهة املكّلفة 

بالتنفيذ 

االإطار 
الزمني 
للتنفيذ

بعملية  املعنيني  جميع  واشـــشـــرتاك  تــفــاعــل  ثــامــنــاً: 
التقا�شي من ق�شاة وخرباء وحمامني وموؤ�ش�شات يف 
ا�شتخدام التكنولوجيا احلديثة يف عملية التقا�شي 
ويف اإجناح هذا التوّجه، من خالل توعيتهم باأهمية 
اإجراءات  التكنولوجيا احلديثة يف تب�شيط وت�شريع 
التقا�شي، وتنمية املهارات لديهم يف كيفية ا�شتخدام 

هذه التكنولوجيا عن طريق التدريب.

توعية  بــرامــج  و�ــشــع 
لــلــجــمــهــور وتـــدريـــب 

للمعنيني.

الـــــــعـــــــدل،  وزارة 
ونقابة املحامني.

الربع الثالث
 - 2017
م�شتمر

مع  التعامل  لكيفية  اإرشـــشـــادي  دلــيــل  و�ــشــع  تــا�ــشــعــاً: 
التكنولوجيا احلديثة يف ت�شهيل اإجراءات التقا�شي، 
وو�ــشــع منــاذج اللوائح وال�ــشــتــدعــاءات، واخلــطــوات 
وت�شجيلها  الــقــ�ــشــايــا  عـــن  ــتــعــالم  ال�ــش يف  املــتــبــعــة 
ششهادة  على  واحل�شول  ر�شومها،  ودفــع  ومتابعتها 
عــــدم املــحــكــومــيــة اإلـــكـــرتونـــيـــاً، و�ـــشـــائـــر اخلـــدمـــات 
الإلكرتونية الأخرى، مع عر�س مقاطع ور�شومات 
و�شائل  وا�شتخدام  الغاية،  لهذه  منَتجة  تو�شيحية 
الت�شال والإعالم للتثقيف ون�شر الوعي لال�شتفادة 

من هذه اخلدمات.

اإ�شدار كل جهة معنية 
ورقياً  اإرشــشــاديــاً  دلياًل 
ـــــة  واإلـــكـــرتونـــيـــاً، واأدّل

مرئية وم�شموعة.

الق�شائي،  املجل�س 
الـــــعـــــدل،  ووزارة 

ونقابة املحامني.

الربع الثالث
 - 2017
م�شتمر

اإعـــــادة الــنــظــر يف 4
التوزيع  خريطة 
اجلـــــــــــــــغـــــــــــــــرايف 
لـــــــلـــــــمـــــــحـــــــاكـــــــم 
ق�شاتها  وتوزيع 

وموظفيها.

للمحاكم  اجلــغــرايف  التوزيع  يف  النظر  اإعـــادة  اأوًل: 
على اأ�شا�س حجم الق�شايا الواردة اإليها، وذلك من 
الفرعية ودجمــهــا مع  املــحــاكــم  اإلــغــاء بع�س  خــالل 
الب�شرية،  مــواردهــا  من  لال�شتفادة  اأخــرى،  حماكم 

على اأّل يخّل ذلك بـ»ق�شاء الُقرب« ما اأمكن.

1. اإعـــداد درا�ــشــة حول 
اأعــــــــبــــــــاء املــــحــــاكــــم 
اململكة،  يف  املختلفة 
مبـــا فــيــهــا املــعــايــري 
ـــاً  الإحـــ�ـــشـــائـــيـــة َكـــمَّ
والتو�شية  ونـــوعـــاً، 
برتششيد ال�شالحية 

املكانية لها.
2. تعديل نظام ت�شكيل 
حمـــــاكـــــم الـــ�ـــشـــلـــح 
وحتديد  والبداية، 
الـــــــ�ـــــــشـــــــالحـــــــيـــــــة 
املــــكــــانــــيــــة ملـــحـــاكـــم 
الــ�ــشــلــح والـــبـــدايـــة 
وال�ــشــتــئــنــاف بــنــاء 
عـــلـــى نـــتـــائـــج تــلــك 

الدرا�شة.

1. وزارة العدل. 

الــوزراء،  2. جمل�س 
واملـــــــــجـــــــــلـــــــــ�ـــــــــس 

الق�شائي.

الربع الثالث
2017
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اآلية التنفيذ االإجراء التو�شية
اجلهة املكّلفة 

بالتنفيذ 

االإطار 
الزمني 
للتنفيذ

ثـــانـــيـــاً: اإعـــــــادة الــنــظــر يف تـــوزيـــع قــ�ــشــاة املــحــاكــم 
اإليها،  الــــواردة  الق�شايا  عــدد  �ــشــوء  يف  وموظفيها 
وال�شتفادة املثلى من تلك املوارد الب�شرية لتخفيف 

العبء على بع�س املحاكم. 

ــــــة  1. اإعــــــــــــــــداد درا�ــــــش
حـــول الــطــلــب على 
املـــحـــاكـــم املــخــتــلــفــة 
يف  املــــــمــــــلــــــكــــــة  يف 
و�ـــشـــعـــهـــا احلــــــايل، 
ونتيجة التعديالت 
ــــت بــهــا  الـــتـــي اأو�ــــش
ـــكـــيـــة  الـــلـــجـــنـــة املـــلَ
لـــتـــطـــويـــر اجلـــهـــاز 
وتعزيز  الــقــ�ــشــائــي 
ـــيـــادة الـــقـــانـــون،  �ـــش
وا�ـــــــشـــــــتـــــــ�ـــــــشـــــــراف 

امل�شتقبل.
الــــقــــرارات  اتـــخـــاذ   .2
لرتششيد  الـــالزمـــة 
تـــــوزيـــــع الـــقـــ�ـــشـــاة 
واملـــــوظـــــفـــــني بـــنـــاء 
على تلك الدرا�شة.

1. املجل�س الق�شائي، 
ووزارة العدل.

ــــــــــ�ــــــــــس  2. املــــــــــجــــــــــل
الق�شائي، ووزارة 

العدل.

الربع الثالث
2017

بداية  عــّمــان يف حمكمة  بــدايــة  دمــج حماكم  ثالثاً: 
واحــدة  جنايات  حمكمة  واإنــ�ــشــاء  م�شتقباًل،  واحـــدة 
�شمن  الــواقــعــة  اجلــنــايــات  جميع  يف  النظر  تتولى 
على  الإبـــقـــاء  مــع  الــعــا�ــشــمــة،  اخت�شا�س حمــافــظــة 
حماكم ال�شلح منت�شرة يف جميع حمافظة العا�شمة 

يف و�شعها احلايل. 

مــــــراجــــــعــــــة قـــــانـــــون 
تــــ�ــــشــــكــــيــــل املــــحــــاكــــم 
والأنــظــمــة  النظامية 
بال�شالحية  املتعلقة 
املـــكـــانـــيـــة مــ�ــشــتــقــبــاًل 

لتحقيق ذلك. 

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
واملجل�س الق�شائي. 

الربع الثالث
2017

حتــــديــــث اأبـــنـــيـــة 5
وبنيتها  املحاكم 

التحتية.

التحتية  والبنية  الأ�شا�شية  املتطلبات  ر�شد  اأوًل: 
املالئمة الواجب توافرها يف املحاكم املراد اإن�شاوؤها، 
واملــالءمــة  اجلـــودة  الأخـــذ يف احل�شبان معايري  مــع 
الوظيفية وال�شعة التي يتحقق معها مبداأ العالنية، 
ووزارة  الق�شائي  املجل�س  بــني  مــا  بالت�شاور  وذلــك 

العدل واجلهات ذات العالقة.

مـــراجـــعـــة الـــدرا�ـــشـــات 
ة من ِقبل  ال�شابقة املَعدَّ
واملتعّلقة  العدل  وزارة 
ـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة  ـــن ـــب ـــال ب
النموذجية،  واملحاكم 
وتـــطـــويـــر املــتــطــلــبــات 
الــــــــالزم تــــوافــــرهــــا يف 
يتعلق  فــيــمــا  املــحــاكــم 
ـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة  ـــن ـــب ـــال ب
والت�شاميم  والتقنية 
الـــــــــنـــــــــمـــــــــوذجـــــــــيـــــــــة 
واملــ�ــشــتــلــزمــات الـــالزم 
املــحــاكــم  تـــوافـــرهـــا يف 
التي �شتن�شاأ م�شتقباًل. 

الربع الثاينوزارة العدل.
2017

الربامج التنفيذية    تو�شيات لتحديث االإدارة الق�شائية وتطويرها
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ثانياً: املباششرة يف اإن�شاء املباين املنا�شبة ملحاكم ششرق 
عّمان وغربها وششمالها وجنوبها، وحماكم الأحداث، 
وغريها من املحاكم والدوائر التي حتتاج اإلى اأبنية 

جديدة. 

حتديد املواقع وتاأمني 
الأرا�ـــــشـــــي الـــالزمـــة، 
وطــــــــــــــرح عـــــــطـــــــاءات 

الت�شميم والتنفيذ. 

وزارة العدل، ووزارة 
املالية. 

الربع الثاين
2017

ثالثاً: التخّلي عن املباين امل�شتاأجرة لبع�س املحاكم 
الــقــائــمــة والــتــي ل تــلــبــي احــتــيــاجــاتــهــا، والنــتــقــال 
الأدنــى من  اإلــى مباٍن م�شتاأجرة يتوافر فيها احلد 
اإلــى  انتقالية  كمرحلة  التقا�شي  عملية  متطلبات 

حني النتهاء من اإن�شاء املباين الدائمة.

اإعداد درا�شة عن و�شع 
املـــبـــاين املـــ�ـــشـــتـــاأَجـــرة، 
وحتديد الأولويات يف 

�شوء ذلك.

الربع الثاينوزارة العدل.
2017

رابـــعـــاً: مــراعــاة قـــرب دوائــــر الدعــــاء الــعــام وحمــاكــم 
ال�شتئناف من مباين املحاكم البدائية وجَتاُور مبانيها 
ما اأمكن، وخا�شة يف �شوء التحديث الذي �شيتم على 

اأعمال النيابة العامة مبوجب هذه ال�شرتاتيجية. 

اأْخــــــذ هــــذا الأمــــــر يف 
درا�شة  عند  احل�شبان 
الــــبــــنــــيــــة الـــتـــحـــتـــيـــة 
النموذجية للمحاكم.

الربع الثاينوزارة العدل.
2017

الــقــائــمــة  املــحــاكــم  حـــال  واقــــع  ت�شخي�س  خــامــ�ــشــاً: 
وتو�شعة  تواجهها،  التي  للم�شكالت  احللول  وو�شع 
مقاّر املحاكم غري املالئمة منها وتهيئتها ملتطلبات 
عملية التقا�شي، والرتقاء مب�شتوى مرافق املحاكم 
الق�شاء،  مبكانة  يليق  مبــا  وتاأثيثها  وجتهيزاتها 
التكنولوجية  وخــا�ــشــة  التحتية  بنيتها  وحتــديــث 
والتحديث  التطوير  اأهــداف  حتقيق  لغايات  منها؛ 

وتوفري مقت�شيات ال�شفافية والرقابة. 

اإعـــداد درا�ــشــة لواقع   .1
مـــبـــاين  يف  احلـــــــــال 
وجتهيزاتها  املحاكم 
اململوكة، بهدف رفع 
جاهزيتها وكفاءتها، 
وتاأمني م�شتلزماتها 
وفــــــقــــــاً لـــلـــمـــعـــايـــري 
الـــنـــمـــوذجـــيـــة الــتــي 
�ـــشـــيـــتـــم حتـــديـــثـــهـــا، 
وو�ـــــــشـــــــع بــــرنــــامــــج 
تـــــنـــــفـــــيـــــذي يــــحــــدد 
والنفقات  الأولويات 

الالزمة. 
2. ر�ـــشـــد املــخــ�ــشــ�ــشــات 

املالية. 

ــــامــــج  ــــرن تــــنــــفــــيــــذ ب  .3
للمحاكم  التحديث 
�ــشــوء  يف  الـــقـــائـــمـــة 

ذلك.

1. وزارة العدل.

 

الــــــعــــــدل،  وزارة   .2
املـــالـــيـــة،  ووزارة 
ووزارة التخطيط.

3. وزارة العدل.

الربع الثاين
2017
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حلماية  املتَّخذة  الأمنية  التدابري  مراجعة  �شاد�شاً: 
ومــدى  والتنفيذ،  الــعــامــة  النيابة  ودوائــــر  املــحــاكــم 
التجهيزات  وتــوفــري  لها،  الأمـــن  مقت�شيات  تــوافــر 
املتطلَّبة لتحقيق ذلك، وذلك بالتعاون والتن�شيق ما 

بني الأجهزة الأمنية املخت�شة ووزارة العدل.

1. اإعـــداد درا�ــشــة حول 
الأو�ــــشــــاع الأمــنــيــة 
ت�شمل  لــلــمــحــاكــم، 
امل�شتلزمات  حتديد 
والــــــتــــــجــــــهــــــيــــــزات 

الالزمة.
املخ�ش�شات  2. ر�ــشــد 

الالزمة.

3. تــنــفــيــذ خمـــرجـــات 
الدرا�شة.

الـــــعـــــدل،  1. وزارة 
واجلهات الأمنية 

املعنية.

الــــــعــــــدل،  وزارة   .2
املــــالــــيــــة،  ووزارة 
ووزارة التخطيط. 

3. وزارة العدل.

فوراً

�ــشــابــعــاً: و�ــشــع الأولـــويـــات بــ�ــشــاأن مــ�ــشــاريــع الأبــنــيــة 
اآجال  و�شبط  اأو حتديثها،  اإن�شاوؤها  املــراد  للمحاكم 

التنفيذ. 

تــــ�ــــشــــمــــني بــــرنــــامــــج 
لـــــــــــــــالأولـــــــــــــــويـــــــــــــــات 
ــــــــــات  الــــــــــدرا�ــــــــــش يف 
والتو�شيات والربامج 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لــلــبــنــيــة 
الـــتـــحـــتـــيـــة الـــقـــائـــمـــة 

واملراد اإن�شاوؤها.

الربع الثاينوزارة العدل.
2017

ثامناً: الرتقاء مب�شتوى النظافة يف املحاكم ودوائر 
النيابة العامة والتنفيذ، وتفعيل الرقابة وامل�شاءلة 

على اجلهات التي تتوّلها. 

اتـــــخـــــاذ الإجـــــــــــراءات 
الــــــالزمــــــة لـــلـــرقـــابـــة 
واأ�ـــــشـــــلـــــوب الـــتـــعـــاقـــد 

ل�شمان ذلك.

فوراًوزارة العدل.

لتحقيق  الالزمة  املالية  العتمادات  توفري  تا�شعاً: 
كل ذلك.

تــخــ�ــشــيــ�ــس املـــبـــالـــغ 
املــــــالــــــيــــــة الــــــالزمــــــة 
لـــتـــو�ـــشـــيـــات الــبــنــيــة 

التحتية.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
الـــــعـــــدل،  ووزارة 
املــــالــــيــــة،  ووزارة 

ووزارة التخطيط.

الربع الثاين
2017

تطوير وحتديث 6
مــهــنــة املـــحـــامـــاة 
وتــــــعــــــزيــــــز قـــيـــم 
ـــــفـــــافـــــيـــــة  الـــــ�ـــــش
والـــــــنـــــــزاهـــــــة يف 

منت�شبيها.

اأتعاب  ب�شاأن  امل�شبَّق  بالتعاقد  كّل حمــاٍم  اإلــزام  اأوًل: 
طائلة  حتت  بها،  يتوكل  التي  الدعاوى  يف  املحاماة 
امل�شوؤولية، ما مل ُيْبِد اأ�شباباً يقنع بها جمل�س نقابة 

املحامني، حتقيقاً لل�شفافية وحمايًة للحقوق.

نقابة  قــانــون  تــعــديــل 
املحامني النظاميني.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمل�س الأمة.

الربع الثالث
2017

الربامج التنفيذية    تو�شيات لتحديث االإدارة الق�شائية وتطويرها
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الرقابي  دورهــا  بتفعيل  املحامني  نقابة  قيام  ثانياً: 
اأو  بــواجــبــاتــهــم  اإخــاللــهــم  حـــال  يف  منت�شبيها  عــلــى 
املحامي  التي يتعني على  ال�شلوك  اأو  املهنة  بقواعد 

اللتزام بها. 

تــفــعــيــل رقـــابـــة جلنة 
املهنة، وو�شع املعايري 

الالزمة لذلك.

جمـــــلـــــ�ـــــس نــــقــــابــــة 
املحامني.

فوراً

اأتــعــاب املــحــامــاة الــتــي حتكم بها  ثــالــثــاً: رفــع ن�شبة 
املحاكم بحيث ل تقل يف املرحلة البتدائية عن %10 
من قيمة املحكوم به، واأّل تزيد على األَفي دينار يف اأّي 
دعوى مهما بلغت قيمة املحكوم به يف تلك الدعوى.

نقابة  قــانــون  تــعــديــل 
املحامني النظاميني. 

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمل�س الأمة. 

الربع الثالث
2017

املحامني  نقيب  انتخاب  اإجــــراءات  مراجعة  رابــعــاً: 
امل�شرفة  اللجنة  مبــنــح  الــنــقــابــة،  جمل�س  واأعــ�ــشــاء 
على عملية النتخاب �شالحية حتديد تاريخ لحق 
ولي�س يف اليوم نف�شه يف حال اإعادة النتخاب للمرة 

الثانية. 

تـــــــعـــــــديـــــــل قـــــــانـــــــون 
ـــــة املـــــحـــــامـــــني  ـــــقـــــاب ن

النظاميني. 

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمل�س الأمة.

الربع الثالث
2017

املحامني  نقابة  لــدى  خا�س  �شجّل  اإن�شاء  خام�شاً: 
عدم  ششريطَة  املقيمني،  غــري  املــزاولــني  لــالأ�ــشــاتــذة 
والتاأمني  والتعاون  التقاعد  �شناديق  يف  اإششراكهم 
بــاجــتــمــاعــات الهيئة  الــ�ــشــحــي، وعــــدم مــ�ــشــاركــتــهــم 
ب�شورة  الأردن  داخــل  املهنة  ممار�شة  وعــدم  العامة، 

مباششرة اأو غري مباششرة. 

نقابة  قــانــون  تــعــديــل 
املحامني النظاميني.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمل�س الأمة.

الربع الثالث
2017

بهدف  القانونية  للم�شاعدة  قانون  اإ�شدار  �شاد�شاً: 
لالأششخا�س  املجانية  القانونية  املــ�ــشــاعــدة  تــقــدمي 
واملبادئ  الأ�ش�س  مت�شمناً  اإليها،  بحاجة  هم  الذين 
التي يقوم عليها نظام امل�شاعدة القانونية من حيث 
امل�شتفيدين  والأشــشــخــا�ــس  ونــطــاقــهــا،  مــو�ــشــوعــهــا، 
منها، واجلهات التي تتولى تقدميها؛ وذلك ل�شمان 
التمكني من حق التقا�شي، والو�شول اإلى حماكمة 
عادلة من�شفة، وحتقيق مبداأ امل�شاواة اأمام الق�شاء.

قـــــانـــــون  اإ�ــــــــــشــــــــــدار   
للم�شاعدة القانونية.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمل�س الأمة.

الربع الثالث
2017
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اآلية التنفيذ االإجراء التو�شية
اجلهة املكّلفة 

بالتنفيذ 

االإطار 
الزمني 
للتنفيذ

وتنظيم 7 تطوير 
مــهــنــة اخلـــــرباء 
اأمــــــــام املـــحـــاكـــم، 
وتــــــعــــــزيــــــز قـــيـــم 
ـــــفـــــافـــــيـــــة  الـــــ�ـــــش
والـــــــــــنـــــــــــزاهـــــــــــة 

لديهم.

من  اخلــرباء  ب�شوؤون  يتعلق  ما  جميع  تنظيم  اأوًل: 
خــالل اإ�ــشــدار نــظــام خــا�ــس بــاخلــربة اأمـــام املحاكم 

النظامية.

اأ�شول  قــانــون  تعديل 
املـــحـــاكـــمـــات املــدنــيــة، 
واإ�ــــــــــــشــــــــــــدار نــــظــــام 
اأمـــام املحاكم  اخلــربة 

النظامية. 

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
الق�شائي  واملجل�س 

وفق احلال.

الربع الثالث
2017

تتبع  اإيــجــاَد جهة  الــنــظــام  هــذا  يت�شمن  اأن  ثــانــيــاً: 
لوزارة العدل، تتولى تنظيم ششوؤون اخلرباء، واإعداد 

جداول باأنواع اخلربة واأ�شماء اخلرباء املعتَمدين.

ثالثاً: اأن ي�شع هذا النظام معايري حمددة ووا�شحة 
ُين�شاأ  جمل�س  ِقَبل  من  اخلــرباء  انتقاء  يف  وششفافة 
لهذه الغاية, وال�شروَط الواجب توافرها فيهم على 
والدراية  والنزاهة  ال�شتقامة  ذوي  من  يكونوا  اأن 
للتنقيح يف  اخلـــرباء  قــوائــم  واأن تخ�شع  والــكــفــاءة، 
�شوء ما ي�شتجّد، واإبالغ املحاكم باأّي حتديث للقوائم 
لـــوزارة  الإلـــكـــرتوين  املــوقــع  عــرب  املمكنة  بال�شرعة 

العدل واملوقع الإلكرتوين للمجل�س الق�شائي. 

النظام يف احل�شبان جمــالٍت  هــذا  يــاأخــذ  اأن  رابــعــاً: 
الق�شاء  اأمــام  تظهر  بــداأت  اأن  بعد  للخربة  متعددة 
قبل،  من  املحاكم  تعهدها  مل  النزاعات  من  اأششكال 
مبا يكفل تغطية معظم املجالت التي تتطّلب اإجراء 

اخلربة ب�شاأنها.

خام�شاً: �شمان اأن ي�شمل اجلدول خرباء من جميع 
مناطق اململكة بحيث يتم حتديد ثالث مناطق تتبع 

حماكم ال�شتنئاف، لكل منها جدول للخرباء.

الربامج التنفيذية    تو�شيات لتحديث االإدارة الق�شائية وتطويرها
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اآلية التنفيذ االإجراء التو�شية
اجلهة املكّلفة 

بالتنفيذ 

االإطار 
الزمني 
للتنفيذ

واملعنويني  الطبيعيني  الأششخا�س  ت�شجيع  �شاد�شاً: 
على  املعتربة  واملمار�شة  واخلــربة  التاأهيل  اأ�شحاب 
معايري  اإيجاد  عرب  املحاكم،  اأمــام  خرباتهم  تقدمي 
مو�شوعية وحتديد اأنواع اخلربات املطلوبة، وتزكية 
لهذه  ُتعتَمد  الــتــي  اجلــــداول  يف  بها  للقيام  خـــرباء 

الغاية.

باخلرباء  يتعلق  ما  كل  ال�شفافية يف  �شمان  �شابعاً: 
وتاأهيلهم وانتقائهم وعملهم وتقاريرهم.

�شجل  على  بــالّطــالع  اخل�شوم  حــق  �شمان  ثامناً: 
املعنيَّ  املحاكمات  وحما�شر  الأحكام  وعلى  اخلــرباء 

فيها اخلرباء.

تــا�ــشــعــاً: تــدعــيــم مــقــتــ�ــشــيــات احلـــيـــدة والــ�ــشــفــافــيــة 
والنزاهة يف اخلرباء بحيث ي�شمل ذلك فيما ي�شمل:
1. اإف�شاح اخلبري عن اأّي ظروف اأو اأ�شباب من ششاأنها 
اإثارة ششكوك حول حيدته وا�شتقالله عن اأيٍّ من 
املحكمة،  هيئة  اأو  وكالئهم  اأو  الــدعــوى  اأطـــراف 
حتت طائلة بطالن تقرير اخلربة، واإلزام اخلبري 

برّد ما قب�شه من اأجور.
2. احلظر على اخلبري الإف�شاح عن تقرير اخلربة 
قبل اإيداعه لدى املحكمة وتالوة فحواه يف جل�شة 

املحاكمة.
3. احلــظــر على اخلــبــري زيـــارة مــوقــع املـــال املطلوب 
اإجراء اخلربة عليه اأو الجتماع مع اأيٍّ من فرقاء 
ودعوتهم  الفرقاء  جميع  اإششعار  بعد  اإّل  الدعوى 

للح�شور جمتمعني يف زمن معني.
ــم اأّي مــ�ــشــتــنــدات من  4. احلــظــر عــلــى اخلــبــري تــ�ــشــلُّ

اخل�شوم، اإّل من خالل املحكمة ومبوافقتها.
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اآلية التنفيذ االإجراء التو�شية
اجلهة املكّلفة 

بالتنفيذ 

االإطار 
الزمني 
للتنفيذ

لــلــخــرباء مت�شّمنًة  �ــشــلــوك  عــاشــشــراً: و�ــشــع قــواعــد 
الأفعال املحظورة عليهم، وامل�شائل التي يتعني عليهم 
اللتزام بها، حتت طائلة توقيع العقوبات التاأديبية 
الــتــي �شيتولى نــظــام اخلـــربة حتــديــدهــا، والــتــي قد 
اأو  القوائم  تلك  من  اخلبري  ا�شم  ششطب  اإلــى  ت�شل 
منعه من ممار�شة اخلربة بعد ذلك اأمام املحاكم، مع 
لوزارة  الإلكرتوين  املوقع  على  العقوبات  تلك  ن�شر 

العدل واملوقع الإلكرتوين للمجل�س الق�شائي.

حـــادي عــ�ــشــر: و�ــشــع اآلــيــة ملــراقــبــة هــــوؤلء اخلـــرباء 
يف تــقــاريــرهــم، ومـــدى اللـــتـــزام بـــالأوقـــات املــحــددة 
لتقدميها، والأ�ش�س الواجب توافرها فيها، والإبالغ 
عن اأّي خمالفات لهم يف هذا ال�شاأن اأو اأّي خمالفات 

لقواعد ال�شلوك.

�ـــشـــمـــان جنــاعــة 8
الأحــــــــــــــــــكــــــــــــــــــام 

وجودتها.

ل�شمان  الق�شائي  التفتي�س  جهاز  دور  تعزيز  اأوًل: 
جــودة الأحــكــام من خــالل التقييم، وعــّدهــا حمــوراً 

مهماً يف قيا�س الأداء عند التقييم. 

تعديل نظام التفتي�س 
ـــــائـــــي عـــلـــى  ـــــقـــــ�ـــــش ال

املحاكم النظامية.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
واملجل�س الق�شائي.

الربع الثاين
2017

وتفعيله  الــقــ�ــشــاة  تخ�ش�س  مــبــداأ  مــراعــاة  ثــانــيــاً: 
الأ�شا�شي  التكوين  دور  وتعزيز  الأمثل،  وجهه  على 

وامل�شتمر يف الو�شول اإلى اجلودة املطلوبة.

تـــــــعـــــــديـــــــل قـــــــانـــــــون 
ــاء  ا�ـــشـــتـــقـــالل الــقــ�ــش
ــــــــون تـــ�ـــشـــكـــيـــل  وقــــــــان

املحاكم النظامية. 

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
واملجل�س الق�شائي.

الربع الثالث
2017

ثالثاً: دعم دور املكتب الفني لدى حمكمة التمييز، 
من خالل رفده بعدد كاٍف من الق�شاة ذوي الكفاءة، 

وبعدد كاٍف من الباحثني القانونيني اأي�شاً.

ــــــخــــــاذ الـــــــقـــــــرارات  ات
الالزمة. 

الق�شائي،  املجل�س 
وفق  الــعــدل  ووزارة 

احلال.

الربع الثاين
2017

رابــــعــــاً: اإنـــ�ـــشـــاء مــكــتــبــات يف جــمــيــع مـــقـــاّر املــحــاكــم 
والقانونية  الفقهية  واملو�شوعات  بالكتب  وتزويدها 
الثقايف  امل�شتوي  لرفع  وذلــك  واملتخ�ش�شة،  العامة 
العامة  النيابة  واأع�شاء  للق�شاة  واملهني  والعلمي 

ومعاونيهم.

ــــــخــــــاذ الـــــــقـــــــرارات  ات
الالزمة  والإجـــراءات 

لذلك.

الربع الثالثوزارة العدل. 
 - 2017
م�شتمر

الربامج التنفيذية    تو�شيات لتحديث االإدارة الق�شائية وتطويرها
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اآلية التنفيذ االإجراء التو�شية
اجلهة املكّلفة 

بالتنفيذ 

االإطار 
الزمني 
للتنفيذ

وجود  التكنولوجي  التحديث  يت�شمن  اأن  خام�شاً: 
كان مكان  اأّيــاً  الق�شاة  اإلكرتونية يف متناول  مكتبة 
واملــراجــع  الكتب  تــوفــري  يف  ت�شاهم  لكي  وجــودهــم، 

القانونية الإلكرتونية لهم جماناً.

ال�ـــــــشـــــــتـــــــفـــــــادة مـــن 
الإلكرتونية،  املراجع 
ــــمــــهــــا عـــلـــى  ــــعــــمــــي وت
الـــقـــ�ـــشـــاة، وتــاأمــيــنــهــا 

لهم. 

الربع الثاينوزارة العدل.
- 2017
م�شتمر

العامة  النيابة  واأع�شاء  الق�شاة  زيادة عدد  �شاد�شاً: 
التي  الق�شايا  واأنـــواع  عــدد  ارتــفــاع  يتنا�شب مع  مبا 
العامة  النيابة  ودوائــر  املحاكم  لــدى  ت�شجيلها  يتم 
والتنفيذ، على اأّل يوؤدي ذلك اإلى الإخالل مبعايري 
الــكــفــاءة والــنــزاهــة واخلــــربة فــيــمــن يــتــم تعيينهم 
الق�شاة،  على  للتخفيف  وذلــك  الــوظــائــف،  تلك  يف 

والو�شول اإلى جناعة متميزة يف الأحكام.

1. ا�ــــــــــشــــــــــتــــــــــحــــــــــداث 
ال�شواغر الق�شائية 

الالزمة. 

2. اتــــــخــــــاذ املـــجـــلـــ�ـــس 
القرارات  الق�شائي 

الالزمة لذلك.

ــــــــــ�ــــــــــس  1. املــــــــــجــــــــــل
الق�شائي، ووزارة 
ووزارة  الــــعــــدل، 

املالية. 
ــــــــــ�ــــــــــس  2. املــــــــــجــــــــــل

الق�شائي.

الربع الثاين
2017

التاأهيل 9 تطوير 
ــــــــي  ــــــــا�ــــــــش الأ�ــــــــش
والـــــــــتـــــــــدريـــــــــب 
للق�شاة  امل�شتمر 
النيابة  واأع�شاء 

العامة.

القانون  لدار�شي  العلمي  بامل�شتوى  النهو�س  اأوًل: 
يف كليات احلقوق يف اجلامعات الأردنية، واإك�شابهم 
العملي  التدريب  على  الرتكيز  خــالل  املــهــارات من 

خالل درا�شتهم.

1. اإجـــــــــــــــراء درا�ــــــشــــــة 
راأي  تــــ�ــــشــــتــــطــــلــــع 
واملــحــامــاة  الق�شاء 
ــّقــي اخلــدمــة  ومــتــل
الــــــــقــــــــانــــــــونــــــــيــــــــة 
والــــــقــــــ�ــــــشــــــائــــــيــــــة 
وغــــــــريهــــــــم حـــــول 
خمــــرجــــات كــلــيــات 
احلــقــوق مــن حيث 
القانوين،  التكوين 
ال�شعف،  ومــواطــن 
والـــــــتـــــــو�ـــــــشـــــــيـــــــات 
لالرتقاء  الــالزمــة 
القانوين  بالتعليم 
بالتعاون  اجلامعي 
مع كليات احلقوق.

الــتــو�ــشــيــات  2. تنفيذ 
الالزمة لذلك.

الـــــعـــــدل،  1. وزارة 
وكــلــيــات احلــقــوق 
اجلـــــامـــــعـــــات  يف 

الأردنية.

2. اجلــــــــــامــــــــــعــــــــــات 
ووزارة  الأردنــيــة، 

التعليم العايل.

الربع الثاين
- 2017
م�شتمر

ثانياً: تر�شيخ قيم وتقاليد الق�شاء ومهنة املحاماة 
ـــــدءاً من  يف جــمــيــع مـــراحـــل الــتــكــويــن الـــقـــانـــوين ب
اجلامعة ومروراً باملعهد الق�شائي اأو معهد املحامني 

املزمع اإن�شاوؤه.

مـــــراجـــــعـــــة اخلـــطـــط 
يف  للتو�شع  الدرا�شية 

ذلك. 

اجلامعات الأردنية، 
واملعهد الق�شائي. 

الربع الثاين
- 2017
م�شتمر
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اآلية التنفيذ االإجراء التو�شية
اجلهة املكّلفة 

بالتنفيذ 

االإطار 
الزمني 
للتنفيذ

ثالثاً: حتديث الدرا�شة يف املعهد الق�شائي بو�شفه 
من اأهم مراحل اإعداد القا�شي، وذلك من خالل: 

1. اأن يت�شمن التدري�س يف املعهد، بالإ�شافة اإلى املواد 
وا�شتخدامات  احلا�شوب  بعلم  الإملـــام  القانونية، 

التكنولوجيا احلديثة يف ميدان العدالة. 
القائم  الــقــانــوين  العلمي  البحث  على  2. الــرتكــيــز 
والبتعاد  العملية،  املمار�شات  على  الطــالع  على 
التدري�س  يف  والنمطية  التقليدية  الأ�شاليب  عن 

والتدريب.
مبهام  للقيام  الأكفياء  الق�شاة  من  عــدد  3. تدريب 
التدري�س والتدريب يف املعهد، وتفريغ عدد منهم 

-اإن اأمكن- للقيام بهذه املهمة.
يتم  الذين  للمحا�شرين  العادلة  الأجــور  4. توفري 
املعهد،  يف  الــتــدريــب  اأو  لــلــتــدريــ�ــس  ا�شتقطابهم 
من  ال�شتفادة  تعرت�س  التي  ال�شعوبات  لتذليل 

خدماتهم.

1. حتـــديـــث مــ�ــشــاقــات 
الـــــــتـــــــدريـــــــب عـــلـــى 
ا�ــــــشــــــتــــــخــــــدامــــــات 
ــــا  ــــولــــوجــــي ــــكــــن ــــت ال
واحلــــــــا�ــــــــشــــــــوب يف 
بــــــــرامــــــــج املــــعــــهــــد 
للتكوين  الق�شائي 
الأ�شا�شي وامل�شتمر. 
تــــــعــــــديــــــل اخلــــطــــة   .2
املعهد  يف  التدريبية 
الـــقـــ�ـــشـــائـــي لإيـــــالء 
الـــعـــنـــايـــة الــــالزمــــة 
وبــــ�ــــشــــكــــل رئـــيـــ�ـــشـــي 
لـــلـــتـــدريـــب الــعــمــلــي 
يف مــ�ــشــاقــات املــعــهــد 
الق�شائي، والأبحاث 
م�شاقات  يف  العملية 
والبتعاد  التدريب، 
مــــــــــا اأمــــــــــكــــــــــن عــــن 
الأ�شاليب التقليدية 
والـــــــــنـــــــــمـــــــــطـــــــــيـــــــــة 
الـــــــتـــــــدريـــــــ�ـــــــس  يف 

والتدريب.
3. و�شع خطة تدريبية 
لإعـــــــــــداد املــــدربــــني 
واتــــخــــاذ الــــقــــرارات 
الــــالزمــــة مــــن قــبــل 
املــجــلــ�ــس الــقــ�ــشــائــي 
لـــــتـــــفـــــريـــــغ بـــعـــ�ـــس 
للتدري�س  الــقــ�ــشــاة 

يف املعهد اإن اأمكن.
4. اإقرار اأجور منا�شبة 
لــــلــــمــــحــــا�ــــشــــريــــن 
واملدربني يف املعهد. 

الق�شائي،  املجل�س 
الـــــعـــــدل،  ووزارة 
الق�شائي  واملــعــهــد 

وفق احلال.

الربع الثاين
- 2017
م�شتمر

الربامج التنفيذية    تو�شيات لتحديث االإدارة الق�شائية وتطويرها
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تقرير اللجنة امللكية لتطوير اجلهاز الق�سائي وتعزيز �سيادة القانون

اآلية التنفيذ االإجراء التو�شية
اجلهة املكّلفة 

بالتنفيذ 

االإطار 
الزمني 
للتنفيذ

امل�شائَل  للق�شاة  التدريبية  الــدوراِت  مواكبة  رابعاً: 
الــقــانــونــيــَة املــ�ــشــتــحــَدثــة واملــهــمــة، وتــو�ــشــيــات جهاز 
اأعمال  على  اّطــالعــه  �شوء  يف  الق�شائي  التفتي�س 
عن  الإبــالغ  التفتي�س  جهاز  يتولى  بحيث  الق�شاة، 
�شوء  يف  التدريبية  الــــدورات  مــن  الق�شاة  حــاجــات 

خمَرجات التفتي�س.

1. تـــــــعـــــــديـــــــل نـــــظـــــام 
الق�شائي  التفتي�س 
عـــــــلـــــــى املــــــحــــــاكــــــم 

لتحقيق ذلك. 
2. و�ــــــشــــــع الـــــنـــــمـــــاذج 
الـــــالزمـــــة لــتــنــفــيــذ 

ذلك. 

الــــوزراء،  1. جمل�س 
واملـــــــــجـــــــــلـــــــــ�ـــــــــس 

الق�شائي.

ــــــــــ�ــــــــــس  2. املــــــــــجــــــــــل
الق�شائي.

الربع الثاين
- 2017
م�شتمر

خام�شاً: اإيجاد تقييم مو�شوعي للدورات التدريبية 
للق�شاة، وبذل العناية الالزمة يف انتقاء املحا�شرين 

يف تلك الدورات. 

1. اإقـــــــــــــــــــرار اآلـــــــيـــــــات 
تـــقـــيـــيـــم ومـــعـــايـــري 
ملـــنـــهـــج الــــتــــدريــــب 
واملـــــــدربـــــــني وفــــقــــاً 
مو�شوعية  لأ�ش�س 
مبــــــــــــــــــــــا فــــــــيــــــــهــــــــا 
الــتــغــذيــة الــراجــعــة 

للمتدربني.
2. اعــــتــــمــــاد مـــعـــايـــري 
تطوير  يف  وا�شحة 
بــــرامــــج الـــتـــدريـــب 

وانتقاء املدربني.

الق�شائي،  املجل�س 
واملعهد الق�شائي.

الربع الثاين
- 2017
م�شتمر

�شاد�شاً: ت�شجيع الق�شاة على اإجراء البحوث العلمية 
يف املجالت القانونية، والتي تنعك�س اإيجاباً على اأداء 

وظائفهم، وتوفري احلوافز املادية واملعنوية لذلك.

ـــــــدار تـــعـــلـــيـــمـــات  اإ�ـــــــش
جائزة البحث العلمي 
للق�شاة  والــقــ�ــشــائــي 

الأردنيني.

الربع الثايناملجل�س الق�شائي.
 2017

�ــشــابــعــاً: ا�ــشــتــخــدام الــتــنــكــولــوجــيــا احلــديــثــة ومنها 
املــحــا�ــشــرات عــن بــعــد يف جمـــال الــتــدريــب امل�شتمر 
لــلــقــ�ــشــاة، وعــلــى نــحــٍو ميــكــن مــعــه شــشــمــول قــاعــدة 
التدريب اأكرب عدد من الق�شاة باختالف مواقعهم 

اجلغرافية.

الـــربـــط الــتــلــفــزيــوين 
عـــن بــعــد بـــني املــعــهــد 
والــقــاعــات  الق�شائي 
ــــ�ــــشــــتــــخــــدم  الـــــــتـــــــي ُت
لـــــلـــــمـــــحـــــا�ـــــشـــــرات يف 

املحاكم املختلفة. 

الربع الثاينوزارة العدل.
2017
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اآلية التنفيذ االإجراء التو�شية
اجلهة املكّلفة 

بالتنفيذ 

االإطار 
الزمني 
للتنفيذ

ثــامــنــاً: اإخــ�ــشــاع جميع الــقــ�ــشــاة اجلـــدد الــذيــن مل 
الق�شائي  املــعــهــد  يف  الــدرا�ــشــة  لــربنــامــج  يخ�شعوا 
)دبلوم املعهد( اإلى برنامج تدريب متخ�ش�س ي�شمل 
فيما ي�شمله قيَم الق�شاء وقواعد ال�شلوك وغريها 

من املوا�شيع الأ�شا�شية يف عمل القا�شي.

مــــراجــــعــــة وتـــطـــويـــر 
القيم  تــدريــب  منهاج 
واإدارة  والــــ�ــــشــــلــــوك 
اجلــلــ�ــشــات ومـــهـــارات 
التـــ�ـــشـــال والــتــعــامــل 
مــــــــــع املـــــتـــــقـــــا�ـــــشـــــني 
و�شياغة  واملراجعني، 
الأحــكــام واإ�ــشــدارهــا، 
ومـــعـــايـــري جـــودتـــهـــا، 
الــتــدريــب  يف مــنــاهــج 

املخ�ش�شة.

الق�شائي،  املجل�س 
واملعهد الق�شائي.

الربع الثاين
2017

ــــداأ 10 تـــفـــعـــيـــل مــــب
تـــــــخـــــــ�ـــــــشـــــــ�ـــــــس 
وتو�شيع  الق�شاة 

نطاقه.

على  قـــائـــم  قــ�ــشــائــي  تــنــظــيــم  اأ�ــشــ�ــس  اإر�ــــشــــاء  اأوًل: 
قمته حمكمة  والــعــامــودي، ويف  الأفــقــي  التخ�ش�س 
ي�شمن  مبا  العامة،  النيابة  ذلــك  يف  ومبــا  التمييز، 

ت�شريع الإجناز، وجناعة الإجراءات والأحكام.

1. تـــــعـــــديـــــل قـــــانـــــون 
الق�شاء،  ا�شتقالل 
وقــــــانــــــون تــ�ــشــكــيــل 

املحاكم النظامية.

2. مـــــراعـــــاة مــــا �ــشــبــق 
مـــن ِقـــبـــل املــجــلــ�ــس 

الق�شائي. 

الــــوزراء،  1. جمل�س 
وجمــلــ�ــس الأمــــة، 
واملـــــــــجـــــــــلـــــــــ�ـــــــــس 

الق�شائي.

ــــــــــ�ــــــــــس  2. املــــــــــجــــــــــل
الق�شائي. 

الربع الثالث
2017

وتق�شيم  املتخ�ش�شة،  املحاكم  على  الإبــقــاء  ثــانــيــاً: 
تخ�ش�شات الق�شاة يف املحاكم الأخرى اإلى ق�شمني 
ق�شم  كل  حتت  ويــنــدرج  ومــدين،  جزائي  رئي�شيني: 
تعدد  �ــشــوء  يف  وذلـــك  مــتــعــددة،  تخ�ش�شات  منهما 

العلوم القانونية واملنازعات.

اتـــــخـــــاذ الإجـــــــــــراءات 
والقرارات الالزمة.

الربع الثايناملجل�س الق�شائي. 
2017

الربامج التنفيذية    تو�شيات لتحديث االإدارة الق�شائية وتطويرها
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اآلية التنفيذ االإجراء التو�شية
اجلهة املكّلفة 

بالتنفيذ 

االإطار 
الزمني 
للتنفيذ

كل  �شمن  الق�شاة  تخ�ش�س  برنامج  تطبيق  ثالثاً: 
اأ�شا�س مراحل  على  الرئي�شيني  الق�شمني  ق�شم من 
عــدد  عــلــى  بــنــاء  التخ�ش�س  يــكــون  بحيث  متتالية، 
الدعاوى املنظورة كخطوة اأولى، مع اإمكانية اإ�شناد 
الواحد  الق�شم  �شمن  للقا�شي  تخ�ش�س  من  اأكــرث 
اإذا ما اقت�شت ال�شرورة ذلك، مراعاًة لعدالة توزيع 
العبء الق�شائي. وباملوازاة، ال�شتفادة من الإح�شاء 
�س  الق�شائي داخل الق�شم الواحد يف برنامج تخ�شّ

الق�شاة.

اتـــــخـــــاذ الإجـــــــــــراءات 
والقرارات الالزمة.

الربع الثايناملجل�س الق�شائي.
2017

لــغــايــات  املتخ�ش�شني  الــقــ�ــشــاة  عـــدد  زيــــادة  رابـــعـــاً: 
حتقيق مقت�شيات ذلك التخ�ش�س. 

1. ا�ــــــــــشــــــــــتــــــــــحــــــــــداث 
شــشــواغــر يف جـــدول 
الــــــتــــــ�ــــــشــــــكــــــيــــــالت 

الق�شائية.

2. تــــــعــــــيــــــني الـــــــعـــــــدد 
الق�شاة  الالزم من 

املتخ�ش�شني. 

ــــــــــ�ــــــــــس  1. املــــــــــجــــــــــل
الق�شائي، ووزارة 
ووزارة  الــــعــــدل، 

املالية.

ــــــــــ�ــــــــــس  2. املــــــــــجــــــــــل
الق�شائي.

الربع الثاين
2017
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تو�سيات لتحديث وتطوير العدالة اجلزائية وتنفيذ االأحكام 

اجلهة املكّلفة اآلية التنفيذ االإجراء التو�شية
بالتنفيذ 

االإطار 
الزمني 
للتنفيذ

اأواًل: تي�شري  اإجراءات الدعوى اجلزائية وحتديثها

تطوير وحتديث 1
اإجــــــــــــــــــــــــــــــــراءات 
الــــــ�ــــــشــــــابــــــطــــــة 
الــــعــــدلــــيــــة عــلــى 
نــــــــحــــــــٍو يــــكــــفــــل 
ـــــــهـــــــا  ـــــــرعـــــــت ـــــــش �

وجناعتها.

مباششرًة  ال�شكاوى  امل�شاِعدة  العدلية  ال�شابطة  َتلّقي   .1
واكتفاوؤها  ذلــك  عــن  امتناعها  وعـــدُم  اأ�شحابها  مــن 

بتوجيههم اإلى النيابة العامة. 
ا�شتحداث ملّف منّظم لدى ال�شابطة العدلية يدعى   .2
م�شبقاً،  مــَعــّد  لــنــمــوذج  وفــقــاً  الأويل«،  البحث  »مــلــف 
فيه  تــوافــرهــا  يــتــعــني  اأ�ــشــا�ــشــيــة  مــ�ــشــتــَمــالت  يت�شمن 

جلميع اأنواع اجلرائم.

ذلك  يف  مبــا  ال�شرطية  التحقيقات  وحو�شبة  3. طباعة 
اأ�شماء منظميها، والتي يتعني اأن َتِرد كاملة، مع بيان 
ت�شهياًل  الــعــمــل؛  ومــكــان  الع�شكري،  والــرقــم  الــرتــبــة 

لدعوتهم. 

توحيد اأ�شكال وبيانات ال�شبوط والتحقيقات االأولية   .4
التي جتريها ال�شرطة، مع اإمكانية ا�شتخدام الو�شائل 
م�شموعًة  التحقيقات  تلك  ت�شجيل  يف  التكنولوجية 

ومرئية يف بع�س اجلرائم املهمة.
ال�شبوط  ت��ودي��ع  االإل���ك���رتوين يف  ال��رب��ط  ا���ش��ت��خ��دام   .5
وجميع  املخربية  والتقارير  ال�شرطية،  والتحقيقات 
املعامالت الق�شائية، وتو�شيع نطاق الربط الإلكرتوين 
الإقامة  العام، ومنها:  لي�شمل جميع مديريات الأمن 
اجلنائية،  واملعلومات  الــدولــيــة،  وال�شرطة  واحلـــدود، 

واملخترب اجلنائي، والأمن الوقائي.

1. اإ�ـــــشـــــدار الــتــعــمــيــم 
الـــــالزم مـــن مــديــر 

الأمن العام.
2. تــ�ــشــكــيــل جلــنــة من 
الــقــ�ــشــاة والــنــيــابــة 
الــعــامــة والــ�ــشــرطــة 
لقرتاح  الق�شائية 
وم�شتَمالت  منــاذج 
ـــــــف الـــــبـــــحـــــث  مـــــــل
واإ�ــــشــــدار  الأويل، 
العام  الأمـــن  مدير 
الالزمة  التعليمات 
لعـــــــتـــــــمـــــــاد مـــلـــف 

البحث الأّويل.
)3 و 5(:

تــــــــطــــــــويــــــــر نــــــظــــــام 
للتحقيقات  حمو�شب 
الـــ�ـــشـــرطـــيـــة وربـــطـــه 
بــــالــــنــــيــــابــــة الـــعـــامـــة 

واملحاكم.
4. و�ــــــشــــــع الـــــنـــــمـــــاذج 
الالزمة لذلك من 
ِقبل اللجنة امل�شّكلة 

اأعاله.

الق�شائي،  املــجــلــ�ــس 
ووزيـــــــــــــــر الــــــعــــــدل، 
والـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة، 
ومــــديــــريــــة الأمــــــن 
ــــــعــــــام، والـــنـــيـــابـــة  ال

العامة وفق احلال.

الربع الثاين
2017

الربامج التنفيذية    تو�شيات لتحديث وتطوير العدالة اجلزائية وتنفيذ االأحكام
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اجلهة املكّلفة اآلية التنفيذ االإجراء التو�شية
بالتنفيذ 

االإطار 
الزمني 
للتنفيذ

زيــــادة تــدريــب وتــاأهــيــل اأعــ�ــشــاء الــ�ــشــابــطــة العدلية   .6
ل�شتخدام الأ�شاليب احلديثة والعلمية يف التحقيقات، 

وكيفية اإجرائها.

حما�شر  تكون  باأن  العدلية  ال�شابطة  موظفي  د  َتقيُّ  .7
جمع ال�شتدللت والإفادات عند اإحالتها اإلى النيابة 
العامة اأو حمكمة ال�شلح، م�شتوفاة بالتحقيق والأدلة 

كلما اأمكن ذلك.
وامل�شتمر  الأ�شا�شي  القانوين  التاأهيل  م�شتوى  رفــع   .8
اإجراء  امل�شاِعدة يف كيفية  العدلية  ال�شابطة  لأع�شاء 
حتول  التي  القانونية  الــعــرثات  وتــاليف  التحقيقات، 
دون الو�شول اإلى ق�شية جزائية ناجحة اأمام الق�شاء، 
بال�شتفادة من التجارب التي متت يف بع�س الق�شايا، 
مــع الــتــاأكــيــد عــلــى الــتــوعــيــة يف جمـــال ثــقــافــة حقوق 

الإن�شان وحرياته.
زيادة عدد مرتبات الأمن العام، وحافالت نقل النزلء،   .9
واتـــخـــاذ مــا يــلــزم مــن اإجــــــراءات لــتــاأمــني اإحــ�ــشــارهــم 
يحفظ  ومبا  لذلك،  املخ�ش�شة  الأوقــات  يف  للمحاكم 
اإلى  اأمن النزلء، ويكفل حقوقهم وكرامتهم، ويوؤدي 

الو�شول اإلى عدالة ناجزة.

بـــرنـــامـــج  و�ـــــشـــــع   .6
لـــتـــدريـــب اأعـــ�ـــشـــاء 
العدلية  ال�شابطة 
ــــى ا�ــــشــــتــــخــــدام  عــــل
العلمية  الأ�شاليب 

يف التحقيقات. 

)7 و8(:
و�شع برنامج تدريبي 
 7 الــهــدفــني  لتحقيق 

و8.

9. اتــــخــــاذ الـــــقـــــرارات 
لـــــزيـــــادة مـــركـــبـــات 
نـــــــقـــــــل الـــــــــنـــــــــزلء 

وو�شائط النقل. 

تـــعـــديـــل قـــواعـــد 2
الخــــتــــ�ــــشــــا�ــــس 
لتي�شري اإجراءات 
الـــــــــــــــــدعـــــــــــــــــوى 

اجلزائية.

ٍع عام اإلى  1. التو�ّشع يف حالت نقل الدعوى من مدَّ
اإلى اأخرى لت�شمل ح�شن �شري  اآخر ومن حمكمة 
الــعــدالــة اجلــزائــيــة، واإنـــاطـــة الخــتــ�ــشــا�ــس بنقل 

الدعوى اإلى حمكمة التمييز. 

2. مــنــح الــ�ــشــالحــيــة لــقــا�ــشــي الــ�ــشــلــح يف متــديــد 
ويف  وششروطه،  مربراته  توافرت  ما  اإذا  التوقيف 
التي  واإنهائها يف اجلرائم  التوقيف  فر�س بدائل 
يجوز فيها التوقيف والداخلة �شمن اخت�شا�شه.

1. تـــــعـــــديـــــل قـــــانـــــون 
اأ�ـــشـــول املــحــاكــمــات 

اجلزائية. 

ــــــــدار قــــانــــون  2. اإ�ــــــــش
حماكم ال�شلح.

1. جمــلــ�ــس الـــــوزراء، 
ــ�ــس الأمـــــة،  وجمــل
واملــــــــــجــــــــــلــــــــــ�ــــــــــس 

الق�شائي.

2. جمــلــ�ــس الـــــوزراء، 
ــ�ــس الأمـــــة،  وجمــل
واملــــــــــجــــــــــلــــــــــ�ــــــــــس 

الق�شائي.

الربع الثالث
2017

الربع الثالث
2017
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اجلهة املكّلفة اآلية التنفيذ االإجراء التو�شية
بالتنفيذ 

االإطار 
الزمني 
للتنفيذ

يف  النظر  يف  ال�شلح  ملحكمة  الخت�شا�س  3. اإ�شناد 
جميع املخالفات واجلنح، با�شتثناء ما اقُتطع من 
اقت�شاداً يف  اأّي ن�س خا�س،  اخت�شا�شها مبوجب 

الإجراءات. 

اجلــنــح،  البــتــدائــي يف  التحقيق  اإلــزامــيــة  4. اإلـــغـــاء 
القيام به �شلطًة تقديرية للمدعي  بحيث ي�شبح 
العام، اإل اإذا ورد ن�ّس خا�س يوجب ذلك يف جنحة 

معينة، اأو بناًء على طلب من النائب العام.

5. حتــديــد و�ــشــائــل اتــ�ــشــال قــا�ــشــي ال�شلح بــدعــوى 
الإحالة  �شبيل احل�شر، واعتماد  العام على  احلق 
الــعــام كو�شيلة وحــيــدة لت�شال  املــدعــي  ِقــبــل  مــن 
اجلرائم  يف  العام  احلــق  بدعوى  ال�شلح  حمكمة 
العقوبة  تــزيــد  والــتــي  اخت�شا�شها،  يف  الــداخــلــة 
املقررة لها عن �شنتني �شواء كانت مقرتنة بغرامة 
العام  املدعي  ممار�شة  ل�شمان  وذلــك  تكن،  مل  اأم 
البتدائي  التحقيق  اإجــراء  يف  التقديرية  �شلطته 

اأو عدمه يف ششاأن تلك اجلرائم.

التي  اجلنح  يف  بالنظر  البداية  حماكم  6. ا�شتمرار 
اخت�شا�س  مــن  اأ�شبحت  والــتــي  نظرها،  باششرت 

حماكم ال�شلح، ت�شهياًل ل�شرعة الف�شل فيها. 

7. مــنــح رئــيــ�ــس الــنــيــابــة الــعــامــة �ــشــالحــيــة انــتــداب 
خــارج  ق�شية  يف  التحقيق  ليتولى  عــام  ٍع  مـــدَّ اأّي 

اخت�شا�شه، لأهميتها اأو لظروف خا�شة بها. 

ــــــــدار قــــانــــون  3. اإ�ــــــــش
حمــــاكــــم الـــ�ـــشـــلـــح، 
وتــــعــــديــــل قــــانــــون 
اأ�ـــشـــول املــحــاكــمــات 

اجلزائية. 
 

4. تـــــعـــــديـــــل قـــــانـــــون 
اأ�ـــشـــول املــحــاكــمــات 

اجلزائية.

ــــــــدار قــــانــــون  5. اإ�ــــــــش
حماكم ال�شلح.

6. تـــــعـــــديـــــل قـــــانـــــون 
ا�ـــشـــول املــحــاكــمــات 

اجلزائية.

7. تـــــعـــــديـــــل قـــــانـــــون 
ا�ـــشـــول املــحــاكــمــات 

اجلزائية.

3. جمــلــ�ــس الـــــوزراء، 
ــ�ــس الأمـــــة،  وجمــل
واملــــــــــجــــــــــلــــــــــ�ــــــــــس 

الق�شائي.

4. جمــلــ�ــس الـــــوزراء، 
ــ�ــس الأمـــــة،  وجمــل
واملــــــــــجــــــــــلــــــــــ�ــــــــــس 

الق�شائي.

5. جمــلــ�ــس الـــــوزراء، 
ــ�ــس الأمـــــة،  وجمــل
واملــــــــــجــــــــــلــــــــــ�ــــــــــس 

الق�شائي.

6. جمــلــ�ــس الـــــوزراء، 
ــ�ــس الأمـــــة،  وجمــل
واملــــــــــجــــــــــلــــــــــ�ــــــــــس 

الق�شائي.

7. جمــلــ�ــس الـــــوزراء، 
ــ�ــس الأمـــــة،  وجمــل
واملــــــــــجــــــــــلــــــــــ�ــــــــــس 

الق�شائي.

الربع الثالث
2017

الربع الثالث
2017

الربع الثالث
2017

الربع الثالث
2017

الربع الثالث
2017
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الزمني 
للتنفيذ

تـــو�ـــشـــيـــع نـــطـــاق 3
اخــــــتــــــ�ــــــشــــــا�ــــــس 
الــنــيــابــة الــعــامــة 
واملــــــــحــــــــاكــــــــم يف 
اإنــــهــــاء الـــدعـــوى 

اجلزائية. 

البينة بن�س  الــعــام احلــق يف وزن  املــدعــي  1. اإعــطــاء 
�شريح.

التــهــام  الــعــامــة يف  الــنــيــابــة  اأعــ�ــشــاء  دور  2. ترششيد 
وت�شمية البينات.

وبن�ّس  العاّمني،  والــنــواب  العامني  املــّدعــني  3. منح 
اإ�شدار قرار بحفظ الأوراق يف  �شريح، �شالحية 

احلالت التي ت�شتدعي ذلك. 

املُْنهية  الت�شاحلية  الــعــدالــة  نــطــاق  يف  4. الــتــو�ــّشــع 
لدعوى احلق العام يف بع�س اجلرائم اجلنحوية.

1. تـــــعـــــديـــــل قـــــانـــــون 
اأ�ـــشـــول املــحــاكــمــات 

اجلزائية.

2. و�ــــــشــــــع بــــرنــــامــــج 
لـــتـــدريـــب اأعـــ�ـــشـــاء 
الــــنــــيــــابــــة الـــعـــامـــة 
وبــــحــــ�ــــشــــب انــــــــواع 
ل�شياغة  اجلــرائــم 
قــــــــــــــــرارات الــــظــــن 
ولــــــوائــــــح التــــهــــام 
وتـــرشـــشـــيـــد تــ�ــشــمــيــة 
البينات مبا ي�شمن 
حتـــقـــيـــق الـــعـــدالـــة 
و�ــشــرعــة الــ�ــشــري يف 
دعوى احلق العام.

3. تـــــعـــــديـــــل قـــــانـــــون 
اأ�ـــشـــول املــحــاكــمــات 

اجلزائية.

قــــانــــون  تــــعــــديــــل   .4
وقانون  العقوبات، 
اأ�ـــشـــول املــحــاكــمــات 

اجلزائية.

1. جمــلــ�ــس الـــــوزراء، 
ــ�ــس الأمـــــة،  وجمــل
واملــــــــــجــــــــــلــــــــــ�ــــــــــس 

الق�شائي.

2. املجل�س الق�شائي، 
العامة،  والــنــيــابــة 
واملعهد الق�شائي.

3. جمل�س الوزراء، 
وجمــــلــــ�ــــس الأمـــــــــة، 
واملــــــــــجــــــــــلــــــــــ�ــــــــــس 

الق�شائي.

4. جمــلــ�ــس الـــــوزراء، 
ــ�ــس الأمـــــة،  وجمــل
واملــــــــــجــــــــــلــــــــــ�ــــــــــس 

الق�شائي.

الربع الثالث
2017

الربع الثالث
2017

الربع الثالث
2017

الربع الثالث
2017

التوقيف 4 ترششيد 
الحــــــتــــــيــــــاطــــــي 

واحلّد منه.

1. الـــنـــ�ـــسُّ عـــلـــى الـــتـــوقـــيـــف الحـــتـــيـــاطـــي كــتــدبــري 
ا�شتثنائي.

التوقيَف  تقت�شي  قد  التي  املـــربرات  على  2. الن�سُّ 
الحتياطي ح�شراً.

اأ�شول  قــانــون  تعديل 
املحاكمات اجلزائية.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــــوزراء، 
وجمــــلــــ�ــــس الأمـــــــــة، 

واملجل�س الق�شائي.

الربع الثالث
2017
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االإطار 
الزمني 
للتنفيذ

3. تقلي�س مدة التوقيف الحتياطي يف اجلنح التي 
يجوز التوقيف عليها.

يجوز  الــتــي  ال�شلحية  اجلــرائــم  نــطــاق  4. ت�شييق 
التوقيف فيها، والتي تقل العقوبُة املقررة لها عن 

�شنتني. 
يف  الحتياطي  للتوقيف  اأعلى  زمني  �شقف  5. و�شع 
من  للحّد  واجلــنــح،  للجنايات  التحقيق  مرحلة 

الآثار ال�شلبية للتوقيف. 
اأعلى ملجموع ُمَدد التوقيف يف  6. و�شع �شقف زمني 

مرحلَتي التحقيق واملحاكمة معاً. 
7. توفري بدائل للتوقيف الحتياطي حتّد من اآثاره 

ال�شلبية يف اجلنح فيما خال حالة التكرار.
8. تــــوفــــري �ـــشـــمـــانـــة الـــطـــعـــن يف قـــــــرار الــتــوقــيــف 

الحتياطي وبدائله امل�شتحَدثة.

و�ــــشــــع الآلــــيــــات 5
املنا�شبة لإخ�شاع 
التقارير الطبية 
لـــلـــرقـــابـــة وحــــّل 
الإشـــــشـــــكـــــالـــــيـــــات 

الناششئة عنها.

1. تــو�ــشــيــع نــطــاق رقــابــة الــقــ�ــشــاء والــنــيــابــة العامة 
�شحة  من  التثبت  لت�شمل  الطبية  التقارير  على 
التقارير الأولية، دون احلاجة اإلى انتظار ح�شور 
معاينته،  واإعــادة  التقرير  بذلك  املعنّي  ال�شخ�س 
وذلك لتخاذ القرار املنا�شب ب�شاأن بع�س التدابري 
التي قد يتطلبها التحقيق يف �شوء ذلك، وعلى اأّل 

يخّل ذلك باإجراء ما يلزم حني ح�شوره. 
تقارير  اإ�ــشــدار  د  تعمُّ حالة  على  العقاب  2. تغليظ 

طبية خمالفة للحقيقة.

الدقة  تــوّخــي  باأهمية  العاملني  الأطــبــاء  3. توعية 
التفا�شيل  واإيـــــراد  الــتــقــاريــر،  تــلــك  يف  الــواجــبــة 
املتعلقة باحلالة الطبية لل�شخ�س حمّل الفح�س 

الطبي مع بيان الراأي الطبي بكل و�شوح. 

1. تـــــعـــــديـــــل قـــــانـــــون 
اأ�ـــشـــول املــحــاكــمــات 

اجلزائية.

2. تـــــعـــــديـــــل قـــــانـــــون 
العقوبات.

دورات  ــــد  ـــــ ـــــ 3. عــــقـــــ
الــتــوعــيــة الــالزمــة 
بالأحكام  لالأطباء 
الــنــاجتــة عـــن هــذه 
ومعايري  التقارير 
ا�شتخدامها،  �ــشــوء 
وامل�شوؤولية املرتتبة 

على ذلك.

1. جمــلــ�ــس الـــــوزراء، 
ــ�ــس الأمـــــة،  وجمــل
واملــــــــــجــــــــــلــــــــــ�ــــــــــس 

الق�شائي.

2. جمــلــ�ــس الـــــوزراء، 
ــ�ــس الأمـــــة،  وجمــل
واملــــــــــجــــــــــلــــــــــ�ــــــــــس 

الق�شائي.
3. املجل�س الق�شائي، 
الــ�ــشــحــة،  ووزارة 
الــــعــــدل،  ووزارة 

ونقابة الأطباء. 

الربع الثالث
2017

الربع الثالث
2017

فوراً
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د للتقارير الطبية، بحيث تكون  4. و�شع ششكل موحَّ
مطبوعة باللغة العربية، واأن ي�شمن ذلك ال�شكُل 
يت�شمنها  اأن  يتعنّي  اأ�شا�شيًة  م�شتَمالٍت  ــد  املــوحَّ
التقرير، ومنها: تف�شيل احلالة الطبية لل�شخ�س 
حمّل الفح�س، وادعــاءاتــه، والــراأي الطبي ملنظم 
التقرير ب�شكل وا�شح وجلّي، والأ�ش�س التي ي�شتند 
اإليها منظم التقرير يف الو�شول اإلى ذلك الراأي، 
حمّل  ال�شخ�س  ادعـــاءات  عن  بال�شتقالل  وذلــك 

الفح�س الطبي.

5. تفعيل دور كلٍّ من وزارة ال�شحة ونقابة الأطباء 
يف الرقابة على التقارير الطبية، وتفعيل امل�شاءلة 
التقارير،  بتلك  املتعّلقة  املخالفات  عن  التاأديبية 
وو�شع الآلية الالزمة لالإبالغ عن تلك املخالفات، 

اإن ُوجدت.

6. اإيــــجــــاد ربــــط اإلــــكــــرتوين بـــني الـــطـــب الــ�ــشــرعــي 
الــتــقــاريــر الطبية  لــ�ــشــمــان و�ـــشـــول  ــاء،  والــقــ�ــش
اإلكرتونياً؛  وللمحاكم  العامة  للنيابة  الق�شائية 

ل�شرعة الوقوف على احلالة ال�شحية للم�شاب. 

4.اأ. ت�شكيل جلنة من 
الق�شائي  املجل�س 
ــدل  ـــ ـــ ـــ الــعـــ ووزارة 
الــ�ــشــحـــــــــــة  ووزارة 
ونــــقــــابــــة الأطــــبــــاء 
لقــــــرتاح الــنــمــاذج 

الالزمة لذلك.
التعليمات  ب.اإ�ــشــدار 
وزارة  الــالزمــة من 

ال�شحة.
تعليمات  5.اإ�ــــشــــدار   
ملـــعـــايـــري الــتــقــاريــر 
الـــطـــبـــيـــة، واإيــــجــــاد 
اآلــــــــيــــــــة لــــــالإبــــــالغ 
عـــن املــخــالــفــات اإن 

ُوجدت.
6. الربط الإلكرتوين 
بني الطب ال�شرعي 
واملـــحـــاكـــم ودوائـــــر 
الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة، 
وتـــطـــويـــر بــرنــامــج 
مـــــيـــــزان لــتــحــقــيــق 

ذلك. 

4. املجل�س الق�شائي، 
الــ�ــشــحــة،  ووزارة 
الــــعــــدل،  ووزارة 
ونـــقـــابـــة الطـــبـــاء 

وفق احلال.

5. املجل�س الق�شائي، 
الــــعــــدل،  ووزارة 
الــ�ــشــحــة  ووزارة 

وفق احلال.

6. املجل�س الق�شائي، 
الــــعــــدل،  ووزارة 

ووزارة ال�شحة.

فوراً

فوراً

الربع الثالث
2017

تــــــــــــوظــــــــــــيــــــــــــف 6
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
احلــــــــديــــــــثــــــــة يف 
اإجــراءات  تي�شري 
الـــــــــــــــــدعـــــــــــــــــوى 

اجلزائية.

الــتــكــنــولــوجــيــا احلــديــثــة يف حماكمة  1. ا�ــشــتــخــدام 
الإششكاليات  حلــّل  اإح�شاره،  دون  بعد  عن  النزيل 
الناششئة عن نقل النزلء للمحاكم وما يوؤدي اإليه 
الالزمة  الآليات  الإجـــراءات، وو�شع  من بطء يف 

لتنفيذ ذلك. 

1. تـــــعـــــديـــــل قـــــانـــــون 
اأ�ـــشـــول املــحــاكــمــات 
واإ�شدار  اجلزائية، 
ــــــــالزم  الـــــنـــــظـــــام ال
قانون  اإلــى  ا�شتناداً 
اأ�ـــشـــول املــحــاكــمــات 
اجلــزائــيــة، وتــاأمــني 
الربط الإلكرتوين 
بـــــــــــــــني مــــــــــراكــــــــــز 
الإ�شالح واملحاكم. 

1. جمــلــ�ــس الـــــوزراء، 
ــ�ــس الأمـــــة،  وجمــل
واملــــــــــجــــــــــلــــــــــ�ــــــــــس 
الـــــــقـــــــ�ـــــــشـــــــائـــــــي، 
ومــديــريــة الأمـــن 
العام وفق احلال.

الربع الثالث
2017
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اجلهة املكّلفة اآلية التنفيذ االإجراء التو�شية
بالتنفيذ 

االإطار 
الزمني 
للتنفيذ

القائم  ع يف  والتو�شُّ الإلكرتوين  الربط  2. ا�شتخدام 
مــنــه مـــع اجلـــهـــات املــعــنــيــة )الـــ�ـــشـــرطـــة، والـــطـــبٍّ 
واجلــــوازات..  املدنية  الأحــــوال  ودائـــرة  ال�شرعي، 

اإلخ(؛ وذلك لت�شريع الإجراءات. 

التكنولوجية  بالو�شائل  واخلــرباء  ال�شهود  3. �شماع 
بعد،  عــن  الق�شائية  الإنـــابـــات  وتنفيذ  احلــديــثــة 

تي�شرياً لالإجراءات.

4. ال�شتمرار يف ا�شتيفاء الغرامات والر�شوم املحكوم 
الدفع  و�ــشــائــل  با�شتخدام  املــحــاكــم  ِقــبــل  مــن  بها 
الإلكرتونية اأو النقدية، واإناطة ا�شتيفائها ل�شالح 
الــدولــة بــعــدد مــن اجلــهــات، وت�شهيل الإجــــراءات 

الالزمة لتحقيق ذلك.

2. الربط الإلكرتوين 
مــــــــــــــع اجلـــــــــهـــــــــات 

املذكورة. 

3. تـــــعـــــديـــــل قـــــانـــــون 
اأ�ـــشـــول املــحــاكــمــات 

اجلزائية.

4. تــو�ــشــيــع الــتــجــربــة 
الـــقـــائـــمـــة حـــالـــيـــاً، 
وتـــعـــمـــيـــمـــهـــا عــلــى 
جـــــمـــــيـــــع املـــــنـــــافـــــذ 
احلــــــــــكــــــــــومــــــــــيــــــــــة 

واملطارات.

2. املجل�س الق�شائي، 
الــــعــــدل،  ووزارة 
ومــديــريــة المـــن 
الــــعــــام، واجلـــهـــات 

املعنية.
3. جمــلــ�ــس الـــــوزراء، 
ــ�ــس الأمـــــة،  وجمــل
واملــــــــــجــــــــــلــــــــــ�ــــــــــس 

الق�شائي.

4. وزارة العدل.

الربع الثالث
2017

الربع الثالث
2017

الربع الثاين
2017

تــــــــقــــــــلــــــــيــــــــ�ــــــــس 7
تـــــاأثـــــري تـــقـــدمي 
الدعـــــــاء بــاحلــق 
على  ال�شخ�شي 
اإجـــراءات  �شرعة 
الـــــــــــــــــدعـــــــــــــــــوى 

اجلزائية.

1. عدم اإجازة تقدمي الدعاء باحلق ال�شخ�شي اأمام 
الــدعــوى  تــقــام  واأن  الــكــربى،  حمكمة اجلــنــايــات 
املدنية الناششئة عن اجلرائم التي تنظر بها هذه 

املحكمة اأمام املحكمة املدنية املخت�شة. 
2. ت�شييق حالت نقل الدعاء باحلق ال�شخ�شي اإلى 
العامة  النيابة  توّلت  حــال  يف  اجلزائية  املحكمة 
املرحلة  يف  بح�شرها  اجلزائية،  الدعوى  حتريك 
النيابة  بينات  تقدمي  من  النتهاء  على  ال�شابقة 

العامة اأمام املحكمة. 

1. تـــــعـــــديـــــل قـــــانـــــون 
حمــكــمــة اجلــنــايــات 

الكربى.

2. تـــــعـــــديـــــل قـــــانـــــون 
اأ�ـــشـــول املــحــاكــمــات 

اجلزائية.

1. جمــلــ�ــس الـــــوزراء، 
ــ�ــس الأمـــــة،  وجمــل
واملــــــــــجــــــــــلــــــــــ�ــــــــــس 

الق�شائي.
2. جمــلــ�ــس الـــــوزراء، 
ــ�ــس الأمـــــة،  وجمــل
واملــــــــــجــــــــــلــــــــــ�ــــــــــس 

الق�شائي.

الربع الثالث
2017

الربع الثالث
2017

تــــــــــيــــــــــ�ــــــــــشــــــــــري 8
الإجـــــــــــــــــــــــــراءات 
ب�شماع  املــتــعــلــقــة 

ال�شهود.

1. الإجازة لل�شاهد الذي ل ي�شتطيع الكالم اأن يديل 
ب�شهادته كتابًة يف مرحلة التحقيق البتدائي.

غياب  عــن  الناششئ  الت�شريعي  الق�شور  2. معاجلة 
نــ�ــّس قــانــوين يــنــظــم الأحـــكـــام املــتــعــلــقــة بامتناع 
العام؛  املدعي  اأمــام  باأقواله  الإدلء  عن  ال�شاهد 

لتاليف عرقلة �شري العدالة.

اأ�شول  قــانــون  تعديل 
املحاكمات اجلزائية.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــــوزراء، 
وجمــــلــــ�ــــس الأمـــــــــة، 

واملجل�س الق�شائي.

الربع الثالث
2017

الربامج التنفيذية    تو�شيات لتحديث وتطوير العدالة اجلزائية وتنفيذ االأحكام
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تقرير اللجنة امللكية لتطوير اجلهاز الق�سائي وتعزيز �سيادة القانون

اجلهة املكّلفة اآلية التنفيذ االإجراء التو�شية
بالتنفيذ 

االإطار 
الزمني 
للتنفيذ

اأمــام  اإليها  امل�شتَمع  ال�شاهد  ششهادة  تــالوة  3. اإجـــازة 
موافقة  حــال  يف  املحكمة،  ِقَبل  من  العام  املدعي 
امل�شتكى عليه اأو وكيله، دون ا�شتدعاء ال�شاهد اأمام 

املحكمة. 
يف  احلــديــثــة  التكنولوجية  الو�شائل  مــن  4. الإفــــادة 
�شماع ال�شهود، وخا�شة من فئة الأحداث، عن بعد. 
5. فر�س الغرامات الرادعة على ال�شاهد الذي ميتنع 

عن احل�شور لأداء ال�شهادة، دون مربر م�شروع. 

و�ــشــع اإجــــــراءات 9
للدعوى  خا�شة 
اأمــــــــــــام حمـــاكـــم 
اجلـــنـــايـــات تــبــعــاً 
لأهـــمـــيـــة بــعــ�ــس 

الدعاوى.

1. اإعــطــاء حماكم اجلــنــايــات احلــّق يف عقد جل�شات 
انعقادها  اإمكانية  مع  ق�شرية،  وبــاآجــال  متتالية 
خارج اأوقات الدوام الر�شمي تبعاً لأهمية الدعوى 
اجلــنــائــيــة، اأو يف حـــال كـــون املــتــهــم مــوقــوفــاً، ومــا 

يقت�شيه الأمر من �شرعة الف�شل فيها.
2. مــنــح املــحــكــمــة �ــشــالحــيــة ا�ــشــتــبــدال حمـــــاٍم اآخـــر 
مبحامي املتهم يف حال غيابه دون عذر عن ح�شور 
جل�شة املحاكمة يف الدعاوى التي َي�شرتط القانون 
ت�شريع  ل�شمان  املــتــهــم؛  مــع  حمـــاٍم  ح�شور  فيها 

الإجراءات وعدم تعطيل �شري الدعوى اجلزائية.

اأ�شول  قــانــون  تعديل 
املحاكمات اجلزائية.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــــوزراء، 
وجمــــلــــ�ــــس الأمـــــــــة، 

واملجل�س الق�شائي.

الربع الثالث
2017

اإعــــــــــــادة تــنــظــيــم 10
بع�س الإجراءات 
املــــــــتــــــــعــــــــلــــــــقــــــــة 
بــــــالــــــ�ــــــشــــــكــــــوى 
باحلق  والدعــــاء 
الـــــ�ـــــشـــــخـــــ�ـــــشـــــي 
وتقدمي البينات.

و�شع ال�شروط واالإج��راءات التي يتعني توافرها يف 
لئحة ال�شكوى اأو الدعاء باحلق ال�شخ�شي، وح�شر 
الــبــيــنــات وتــقــدميــهــا خـــالل اآجــــال مــعــيــنــة، وتقرير 
اجلزاء على خمالفة تلك ال�شروط واالأ�شكال, وذلك 

للحّد من فر�س املماطلة والت�شويف.

اأ�شول  قــانــون  تعديل 
اجلزائية،  املحاكمات 
واإ�ــــــــــشــــــــــدار قـــــانـــــون 

حماكم ال�شلح.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــــوزراء، 
وجمــــلــــ�ــــس الأمـــــــــة، 

واملجل�س الق�شائي.

الربع الثالث
2017

حتديث وتطوير 11
اإجــراءات الطعن 
الأحــــــــــكــــــــــام  يف 

اجلزائية.

1. تــوحــيــد مـــرجـــع الــطــعــن يف الأحــــكــــام اجلــزائــيــة 
حمكمة  تكون  بــاأن  ال�شلح،  حماكم  عن  ال�شادرة 
الــوليــة  �شاحبَة  ال�شتئنافية  ب�شفتها  الــبــدايــة 
الأحكام  الطعون �شد  النظر يف جميع  العامة يف 
والقرارات اجلزائية ال�شادرة عن حماكم ال�شلح؛ 
املتقا�شني  عــلــى  وتــ�ــشــهــيــاًل  لــالجــتــهــاد  تــوحــيــداً 

ول�شرعة الو�شول اإلى عدالة ناجزة.

1. تـــــعـــــديـــــل قـــــانـــــون 
اأ�ـــشـــول املــحــاكــمــات 
واإ�شدار  اجلزائية، 
قـــــــانـــــــون حمــــاكــــم 

ال�شلح.

1. جمــلــ�ــس الـــــوزراء، 
ــ�ــس الأمـــــة،  وجمــل
واملــــــــــجــــــــــلــــــــــ�ــــــــــس 

الق�شائي.

الربع الثالث
2017
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اجلهة املكّلفة اآلية التنفيذ االإجراء التو�شية
بالتنفيذ 

االإطار 
الزمني 
للتنفيذ

يف  املقت�شى  قــراَرهــا  ال�شتئناف  حمكمة  2. اإ�ــشــدار 
املو�شوع يف ق�شايا اجلنايات واجلنح يف حال قبول 
الدرجة  ملحكمة  اإعادتها  دون  ششكاًل،  ال�شتئناف 

الأولى.
الطعون  جــّديــة  ت�شمن  الــتــي  الــ�ــشــوابــط  3. و�ــشــع 
حماكم  ُت�شدرها  التي  اجلــزائــيــة  الــقــرارات  �شد 
ال�شلح من خالل وجوب العرتا�س على الأحكام 
الــوجــاهــي  الــ�ــشــادرة مبــثــابــة  والأحـــكـــام  الغيابية 
م  اأمام املحكمة التي اأ�شدرت احلكم وعلى اأن تقدَّ
جميُع البينات الالزمة يف اأول جل�شة تلي اجلل�شة 

املخ�ش�شة للنظر يف العرتا�س.
4. و�شع ال�شوابط التي ت�شمن جّدية الطعون �شد 
القرارات اجلزائية التي ُت�شدرها حماكم الدرجة 
الأولـــى، كما هي احلــال يف وجــوب تقدمي املعذرة 
لئحة  مــع  بالبينات  وقائمة  للغياب،  امل�شروعة 

الطعن.
ال�ــشــتــئــنــافــيــة  ب�شفتها  الــبــدايــة  حمــكــمــة  5. اإلـــــزام 
اإليها  مة  املقدَّ ال�شتئنافية  الطعون  يف  بالف�شل 
�ــشــد الأحـــكـــام الــ�ــشــلــحــيــة اجلــزائــيــة دون اإعــــادة 
يف  اقت�شاداً  وذلــك  ال�شلح،  حمكمة  اإلــى  الدعوى 

الإجراءات، ولغايات �شرعة البّت يف الدعوى. 
6. ترششيد طعون النيابة العامة، بحيث تن�شّب على 
للمراجعة من حمكمة  التي هي بحاجة  الأحكام 
تقديرية  �شلطة  العامة  النيابة  اإعطاء  مع  اأعلى، 
التلقائية يف  الطعون  اإلى  اللجوء  دون  ذلك،  اإزاء 

حالت الرباءة وعدم امل�شوؤولية. 

اإر�شال امللفات  7. اتخاذ الإجــراءات الالزمة لت�شريع 
اإلى النيابة العامة بعد الف�شل فيها لغايات اطالع 

النيابة وتقدير موقفها من الطعن. 

الغيابية  الأحــكــام  يف  املتهم  وكــيــل  تبليغ  8. اعــتــبــار 
توافرت  مــا  اإذا  القانونية،  لآثـــاره  منتجاً  تبليغاً 

للتبليغ �شروُط �شحته. 

2. تـــــعـــــديـــــل اأ�ــــــشــــــول 
املــــــــــحــــــــــاكــــــــــمــــــــــات 

اجلزائية.

ــــــــدار قــــانــــون  3. اإ�ــــــــش
حماكم ال�شلح.

4. تـــــعـــــديـــــل قـــــانـــــون 
اأ�ـــشـــول املــحــاكــمــات 

اجلزائية.

ــــــــدار قــــانــــون  5. اإ�ــــــــش
حماكم ال�شلح.

التعليمات  6. اإ�ــشــدار 
الـــــــــــــالزمـــــــــــــة عــــن 
الق�شائي  املجل�س 
لــرتشــشــيــد الــطــعــون 
مــــن ِقـــبـــل الــنــيــابــة 

العامة.
7. اتـــخـــاذ الإجــــــراءات 
الـــالزمـــة مـــن ِقــبــل 

روؤ�شاء املحاكم.

8. تـــــعـــــديـــــل قـــــانـــــون 
اأ�ـــشـــول املــحــاكــمــات 

اجلزائية.

2. جمــلــ�ــس الـــــوزراء، 
ــ�ــس الأمـــــة،  وجمــل
واملــــــــــجــــــــــلــــــــــ�ــــــــــس 

الق�شائي.
3. جمــلــ�ــس الـــــوزراء، 
ــ�ــس الأمـــــة،  وجمــل
واملــــــــــجــــــــــلــــــــــ�ــــــــــس 

الق�شائي.

4. جمــلــ�ــس الـــــوزراء، 
ــ�ــس الأمـــــة،  وجمــل
واملــــــــــجــــــــــلــــــــــ�ــــــــــس 

الق�شائي.

5. جمــلــ�ــس الـــــوزراء، 
ــ�ــس الأمـــــة،  وجمــل
واملــــــــــجــــــــــلــــــــــ�ــــــــــس 

الق�شائي.

6. املـــــــــــجـــــــــــلـــــــــــ�ـــــــــــس 
الق�شائي.

7. روؤ�شاء املحاكم.

8. جمــلــ�ــس الـــــوزراء، 
ــ�ــس الأمـــــة،  وجمــل
واملــــــــــجــــــــــلــــــــــ�ــــــــــس 

الق�شائي.

الربع الثالث
2017

الربع الثالث
2017

الربع الثالث
2017

الربع الثالث
2017

فوراً

فوراً

الربع الثالث
2017
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تقرير اللجنة امللكية لتطوير اجلهاز الق�سائي وتعزيز �سيادة القانون

اجلهة املكّلفة اآلية التنفيذ االإجراء التو�شية
بالتنفيذ 

االإطار 
الزمني 
للتنفيذ

م�شتندات  على  ُبني  قد  احلكم  كون  9. اإ�شافة حالة 
مــــزورة اإلــــى اأ�ــشــبــاب اإعـــــادة املــحــاكــمــة يف دعـــاوى 

اجلنايات واجلنح. 
النق�س  على  نف�شها  القانونية  الآثـــار  ترتيب   .10
م مــن ِقبل وزيــر الــعــدل اأو  بــاأمــٍر خّطي �ــشــواء ُقـــدِّ

رئي�س النيابة العامة.

9. تعديل قانون اأ�شول 
املحاكمات اجلزائية.

10.تــــــعــــــديــــــل قــــانــــون 
اأ�ــــشــــول املــحــاكــمــات 

اجلزائية.

9. جمــلــ�ــس الــــــــوزراء، 
ـــ�ـــس الأمـــــــة،  وجمـــل
واملجل�س الق�شائي. 
10.جمــلــ�ــس الـــــوزراء، 
ـــ�ـــس الأمـــــــة،  وجمـــل
واملجل�س الق�شائي.

الربع الثالث
2017

الربع الثالث
2017

ثانيًا: تفعيل مبداأ تخ�ش�س الق�شاة يف امل�شائل اجلزائية

ـــــي 1 ـــ الــــتــــو�ــــشــــع فـــ
اإنـــــــــــــــ�ـــشـــــــــــــــــــــــــــاء 
غــــــرف جـــزائـــيـــة 
مــتــخــ�ــشــ�ــشــة يف 
ـــــــــــوع مـــن  كـــــــــل ن
اأنـــــواع الــدعــاوى 
بعد  اجلـــزائـــيـــة، 
تــــ�ــــشــــّعــــبــــت  اأن 
اجلنائية  العلوم 
وظــهــرت جــرائــم 
مــــ�ــــشــــتــــحــــدثــــة، 
ذلــك  يــكــون  واأن 
الــــتــــخــــ�ــــشــــ�ــــس 
عـــــــامـــــــوديـــــــاً مـــا 

اأمكن.

تــخــ�ــشــيــ�ــس غــــرف لــكــّل نــــوع مـــن اأنــــــواع الـــدعـــاوى 
اجلزائية.

ــــــخــــــاذ الـــــــقـــــــرارات  ات
والتدابري الالزمة.

الربع الثايناملجل�س الق�شائي.
2017

تــفــعــيــل الـــغـــرف 2
اجلـــــــــــزائـــــــــــيـــــــــــة 
املـــتـــخـــ�ـــشـــ�ـــشـــة، 
وعـــــــــلـــــــــى وجـــــــه 
للنظر  التحديد 
الــــقــــ�ــــشــــايــــا  يف 
املــــــــتــــــــعــــــــلــــــــقــــــــة 
بــــــــــاجلــــــــــرائــــــــــم 
القــــتــــ�ــــشــــاديــــة، 
للنظر  واأخــــــرى 
جــــــــــرائــــــــــم  يف 
املـــــــطـــــــبـــــــوعـــــــات 
والــــــــــنــــــــــ�ــــــــــشــــــــــر 
واجلــــــــــــــرائــــــــــــــم 

الإلكرتونية.

تاأهيل وتدريب العدد املطلوب من الق�شاة لتحقيق 
ذلك.

ــــــخــــــاذ الـــــــقـــــــرارات  ات
والتدابري الالزمة.

الق�شائي،  املــجــلــ�ــس 
واملعهد الق�شائي.

الربع الثاين
2017
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اجلهة املكّلفة اآلية التنفيذ االإجراء التو�شية
بالتنفيذ 

االإطار 
الزمني 
للتنفيذ

ال�شالحية 3 منح 
اجلـــــــــــــــوازيـــــــــــــــة 
ـــــمـــــحـــــكـــــمـــــة  لـــــل
بــوقــف الــدعــوى 
اإذا  اجلـــــزائـــــيـــــة 
مـــــــا اعــــرت�ــــشــــت 
طـــــــــريـــــــــَقـــــــــهـــــــــا 
بـــعـــ�ـــُس املــ�ــشــائــل 
الـــعـــار�ـــشـــة الــتــي 
الف�شُل  يــتــوقــف 
الــــــــدعــــــــوى  يف 
عليها،  اجلزائية 
وذلــــــك حتــقــيــقــاً 
التخ�ش�س،  ملبداأ 
و�ـــشـــمـــانـــاً لــعــدم 
تعار�س الأحكام.

اأ�شول اإيجاد البيئة الت�شريعية الالزمة لتحقيق ذلك. قــانــون  تعديل 
املحاكمات اجلزائية.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــــوزراء، 
وجمــــلــــ�ــــس الأمـــــــــة، 

واملجل�س الق�شائي.

الربع الثالث
2017

ثالثًا: حتديث وتطوير النيابة العامة واالأجهزة امل�شاندة لها وتفعيل دورها.

حتـــقـــيـــق مـــزيـــد 1
مــن ال�ــشــتــقــالل 
لــلــنــيــابــة الــعــامــة 
مع الإبقاء عليها 
ك�شعبة من ششعب 

الق�شاء

ق�شاًة  لي�شوا  اأششخا�س  ممار�شة  يف  النظر  1. اإعـــادة 
�شالحيات  واإعطائهم  العامة  النيابة  لوظائف 
ق�شائية، كما هو ال�شاأن يف قانون �شريبة الدخل 
ا�شتقالل  ملقت�شيات  حتقيقاً  اجلــمــارك،  وقــانــون 

الق�شاء. 
2. ف�شل وظائف اأع�شاء النيابة العامة عن الوظائف 
ا�شتمرار  مراعاة  خالل  من  اأمكن،  ما  الق�شائية 
املنا�شبَة  املــدَة  العامة  النيابة  وظائف  يف  بقائهم 
اأّل  اأخــرى، على  اإلى وظائف ق�شائية  قبل نقلهم 
يــخــّل ذلــك بــوجــوب مــراعــاة مقت�شيات الـــدوران 

الوظيفي، ودوام �شري مرفق الق�شاء.
العامة  النيابة  لأع�شاء  املهني  ال�شتقالل  3. دعــم 
ال�شلطة  جتــاه  �شواء  وظائفهم،  مباششرتهم  عند 

التنفيذية اأو املحاكم اأو روؤ�شائهم.

1. تــــعــــديــــل قـــــانـــــويَن 
و�شريبة  اجلمارك 

الدخل.

2. اتــــخــــاذ الـــــقـــــرارات 
والـــــــــــــتـــــــــــــدابـــــــــــــري 

الالزمة.

3. تـــــعـــــديـــــل قـــــانـــــون 
اأ�ـــشـــول املــحــاكــمــات 
ــ�ــّس  اجلـــزائـــيـــة لــلــنَّ

على ذلك.

1. جمــلــ�ــس الـــــوزراء، 
وجمل�س المة.

2. املـــــــــــجـــــــــــلـــــــــــ�ـــــــــــس 
الق�شائي.

3. جمــلــ�ــس الـــــوزراء، 
ــ�ــس الأمـــــة،  وجمــل
واملــــــــــجــــــــــلــــــــــ�ــــــــــس 

الق�شائي.

الربع الثالث
2017

فوراً

الربع الثالث
2017

الربامج التنفيذية    تو�شيات لتحديث وتطوير العدالة اجلزائية وتنفيذ االأحكام
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تقرير اللجنة امللكية لتطوير اجلهاز الق�سائي وتعزيز �سيادة القانون

اجلهة املكّلفة اآلية التنفيذ االإجراء التو�شية
بالتنفيذ 

االإطار 
الزمني 
للتنفيذ

رفـــــــــــــع كـــــــفـــــــاءة 2
النيابة  اأعــ�ــشــاء 
العامة والأجهزة 

امل�شاندة لها.

1. �شرورة اأن يتم التفتي�س على اأعمال النيابة العامة 
الــقــ�ــشــايــا  ِقـــبـــل مــفــتــ�ــشــني ذوي تــخــ�ــشــ�ــس يف  مـــن 

اجلزائية ويف كيفية اإجراء التحقيق. 

2. تــوفــري الــعــدد الــكــايف مــن املـــّدعـــني الــعــاّمــني لأداء 
وظائفهم املوكلة اليهم، يف �شوء ما ي�شتدعيه اتخاذ 

الإجراءات التنفيذية التي يت�شّمنها هذا التقرير.

3. وجــــوب تــوفــري عــنــ�ــشــر الــتــخــ�ــشــ�ــس لـــدى الــنــيــابــة 
الــعــاّمــني يف  املـــّدعـــني  بتخ�شي�س  وذلــــك  الــعــامــة، 
الأمــر  التحقيقية،  الــدعــاوى  من  املختلفة  الأنـــواع 
الــــذي يـــــوؤدي اإلــــى تــ�ــشــريــع الــفــ�ــشــل يف الـــدعـــاوى، 

وجناعة اإجراءات التحقيق.

وظيفة  يلي  فيمن  خا�شة  �شروط  توافر  ا���ش��رتاط   .4
املــدعــي الــعــام، مــع الأخــــذ يف احلــ�ــشــبــان مــوؤهــالتــه، 
تعيينه  عند  اجلزائية  امل�شائل  يف  ال�شابقة  وخربته 

بتلك الوظيفة.

على  الــعــام  للمدعي  وامل�شتمر  البــتــدائــي  5. التدريب 
عام  ٍع  وكــمــدَّ عدلية  ك�شابطة  الأ�ــشــا�ــشــيــة  وظــائــفــه 
والتوعية  التدريب  اإلى  بالإ�شافة  حتقيق،  وقا�شي 

باأهمية الرتافع اأمام املحاكم اجلزائية.

6. و�ــشــع بــرامــج تــدريــبــيــة كــافــيــة لــلــمــّدعــني الــعــاّمــني 
املــنــتــَدبــني مــن الــ�ــشــرطــة، قــبــل انــتــدابــهــم لوظائف 
اجلزائية،  املحاكم  اأمــام  الرتافع  يف  العامة  النيابة 
وو�ــــشــــع الـــ�ـــشـــوابـــط حلــ�ــشــن متــثــيــلــهــم وقــيــامــهــم 
اقت�شار  مــع  الأمـــثـــل،  الــوجــه  عــلــى  تــلــك  مبهامهم 
ح�شورهم على الدعاوى ال�شلحية التي ال ُي�شرتط 

متثيل النيابة العامة اأمامها ما اأمكن.

تـــــــعـــــــديـــــــل نــــــظــــــام   .1
الق�شائي  التفتي�س 
ــــــحــــــاكــــــم  عـــــــلـــــــى امل
الــنــظــامــيــة، واتــخــاذ 
املــجــلــ�ــس الــقــ�ــشــائــي 

التدابري الالزمة. 

اتـــــخـــــاذ الــــــقــــــرارات   .2
الالزمة  والــتــدابــري 

لذلك. 

اتـــــخـــــاذ الــــــقــــــرارات   .3
الالزمة  والــتــدابــري 

لذلك.

اتـــــخـــــاذ الــــــقــــــرارات   .4
الالزمة  والــتــدابــري 

لذلك.

تطوير برامج التكوين   .5
الأ�ـــشـــا�ـــشـــي واملــ�ــشــتــمــر 
لأعــــــ�ــــــشــــــاء الـــنـــيـــابـــة 
الـــــعـــــامـــــة، وبـــخـــا�ـــشـــة 
باأ�شاليب  يتعلق  فيما 
الــتــحــقــيــق ومــبــاشــشــرة 
دعـــوى احلـــق الــعــام يف 

اأنواع اجلرائم.
تــــطــــويــــر بــــرنــــامــــج   .6
تــــــدريــــــبــــــي مـــكـــثـــف 
ل���������ش����ب����اط االأم��������ن 

العام.

1. جمــلــ�ــس الـــــــوزراء، 
واملجل�س الق�شائي 

وفق احلال.

2. املجل�س الق�شائي.

3. املجل�س الق�شائي.

4. املجل�س الق�شائي.

الق�شائي،  5. املجل�س 
واملعهد الق�شائي.

6. الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة، 
ومـــديـــريـــة الأمــــن 

العام.

الربع الثاين
2017

فوراً

فوراً

فوراً

فوراً

فوراً
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اجلهة املكّلفة اآلية التنفيذ االإجراء التو�شية
بالتنفيذ 

االإطار 
الزمني 
للتنفيذ

للنيابة  امل�شاندة  الأجهزة  واأداء  كفاءة  ورفــع  7. تاأهيل 
الــعــامــة مــن �ــشــابــطــة عــدلــيــة، خــا�ــشــة يف �ــشــوء ما 
الخت�شا�س،  قــواعــد  بــ�ــشــاأن  حتــديــث  مــن  ي�شتجّد 
ويف قــطــاع الــعــدالــة اجلــزائــيــة عــمــومــاً، مــن خــالل 
التحقيق  بــاأ�ــشــول  لــهــم  التعريفية  الـــــدورات  عــقــد 
واإجــراءاتــه، واأن ُيراعى يف تلك الــدورات اأن ي�شرف 
اأع�شاء  اأششخا�س موؤهلون لذلك ومن بينهم  عليها 

النيابة العامة.

ــــــربامــــــج  ــــــع ال 7. و�ــــــش
التدريبية الالزمة.

7. الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة، 
ومـــديـــريـــة الأمــــن 

العام.

فوراً

وتفعيل 3 تــطــويــر 
الــنــيــابــة  دور 
الـــــــعـــــــامـــــــة يف 
وح�شن  رقــابــة 
�ــشــري الــعــدالــة 

اجلزائية.

الــنــيــابــة الــعــامــة عــلــى ال�شابطة  اإشـــشـــراف  1. تــعــزيــز 
اأداء مــهــامــهــا على  لــ�ــشــمــان  املــ�ــشــاعــدة،  الــعــدلــيــة 

الوجه الأمثل، وذلك من خالل:
و�ــشــع مــكــنــات قــانــونــيــة بــيــد الــنــيــابــة العامة  اأ. 
متــّكــنــهــا مـــن مــالحــقــة اأعـــ�ـــشـــاء الــ�ــشــابــطــة 
الــعــدلــيــة املــ�ــشــاِعــدة يف حـــال تــقــ�ــشــريهــم اأو 
اإهمالهم يف تنفيذ واجباتهم ك�شابطة عدلية 

م�شاِعدة لها.
يف  العامة  النيابة  اإجــــراءات  تنظم  اآلــيــة  و�ــشــع  ب. 
الــتــفــتــيــ�ــس عــلــى مـــراكـــز الإ�ـــشـــالح والــتــاأهــيــل، 
على  التفتي�س،  ذلك  ونتائج  التوقيف،  ومراكز 
وفاعليته  التفتي�س  ذلــك  دوريـــة  ي�شمن  نــحــٍو 
والقيام به على وجهه الأمثل، وت�شمني نتائج 
ذلك كله يف التقرير الذي يتولى رئي�ُس النيابة 

العامة رفعه لرئي�س املجل�س الق�شائي. 
�شري  ح�شن  �شمان  يف  العامة  النيابة  دور  2. تفعيل 

العدالة اجلزائية عن طريق:
تفعيل دور رئي�س النيابة العامة والنائب العام  اأ. 
يف املالحقة التاأديبية للمحامني عند ارتكابهم 
ـــــوؤدي اإلــــى عــرقــلــة �شري  خمــالــفــات تــاأديــبــيــة ت
العدالة باأنواعها كافة، وكما هو من�شو�س عليه 

يف قانون النقابة، من خالل:
1. رفع الدعوى امل�شلكية من ِقبل رئي�س النيابة 
العامة والنواب العاّمني اأمام اجلهة املخت�شة 
يف نقابة املحامني، كلما كان لذلك مقت�شى.

اأ�شول  قانون  تعديل  اأ. 
املحاكمات اجلزائية.

التعليمات  ب.اإ�ــشــدار 
الالزمة.

قــيــام رئــيــ�ــس الــنــيــابــة   .1
العامة، والنائب العام 
بـــتـــحـــريـــك الــــدعــــوى 
امل�شلكية كّلما اقت�شى 
الأمــــــــــر ذلـــــــك وفــــقــــاً 

لأحكام القانون.

الــــوزراء،  جمل�س  اأ. 
ــ�ــس الأمـــــة،  وجمــل
واملــــــــــجــــــــــلــــــــــ�ــــــــــس 

الق�شائي. 
ب.املــــــــــجــــــــــلــــــــــ�ــــــــــس 

الق�شائي.

1. رئـــيـــ�ـــس الـــنـــيـــابـــة 
الــعــامــة، والــنــائــب 

العام.

الربع الثالث
2017

فوراً

فوراً
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النيابة  الــالزمــة لإبــالغ رئي�س  الآلــيــة  2. و�شع 
العامة اأو النائب العام من ِقبل باقي الق�شاة 
واأع�شاء النيابة العامة عن تلك املخالفات اإن 
اإخـــالٍل باعتبار  ُوجـــدت، وذلــك كله من غري 
امل�شا�س بحق  اأو  املــهــن احلـــرة،  املــحــامــاة مــن 

الدفاع وتوفري مقت�شياته. 
ب. اإ�شناد وظيفة تقدمي البينة واإح�شارها للنيابة 
النيابة  التي يجب متثيل  املحاكم  اأمــام  العامة 
التقا�شي  لإجــــراءات  ت�شهياًل  اأمــامــهــا،  العامة 

وت�شريعها. 
التحقيق يف  تولى  الــذي  الــعــام  املــّدعــي  ج. ح�شور 
املخت�شة عند  اأمــام حمكمة اجلنايات  الدعوى 
نظرها يف تلك الدعوى، وعدم ح�شور مّدٍع عاّم 

اآخر اأو منتَدب عنه كلما اأمكن ذلك. 

2. اإعـــــــــــــــــــداد منــــــــوذج 
لإبـــــــــــــــالغ رئــــيــــ�ــــس 
الــــنــــيــــابــــة الـــعـــامـــة 
والــنــائــب الــعــام من 
ِقـــبـــل الــقــ�ــشــاة عن 
املخالفات املذكورة.

اأ�ــــشــــول  تـــعـــديـــل  ب. 
املــــــــــحــــــــــاكــــــــــمــــــــــات 

اجلزائية.
الــتــعــلــيــمــات  اإ�ـــــشـــــدار  ج. 
ــــــالزمــــــة مـــــن ِقـــبـــل  ال
املـــجـــلـــ�ـــس الــقــ�ــشــائــي 
ورئــــــيــــــ�ــــــس الــــنــــيــــابــــة 

العامة.

2. املجل�س الق�شائي، 
والنيابة العامة.

الــــــــوزراء،  جمــلــ�ــس  ب. 
ــــ�ــــس الأمــــــــــة،  وجمــــل
واملجـــلــ�س الق�شائي.
املــجـــــــــــــــــلــــــــــــــ�ــس  ج. 
الق�شائي، ورئي�س 

النيابة العامة.

فوراً

الربع الثالث
2017

فوراً

رابعًا:  تطوير ال�شيا�شة اجلزائية وحتديثها

دور 1 تـــــفـــــعـــــيـــــل 
الــــــ�ــــــشــــــيــــــا�ــــــشــــــة 
اجلـــــــــــزائـــــــــــيـــــــــــة 
الــــــوقــــــائــــــيــــــة يف 
احلـــــــــــــــــــــــــّد مـــــن 

اجلرائم.

1. قـــيـــام جــمــيــع اجلــــهــــات احلـــكـــومـــيـــة كـــــّل �ــشــمــن 
اخت�شا�شه، وموؤ�ش�شات املجتمع املدين بالنهو�س 
بــدورهــا يف احلـــّد مــن ظــاهــرة الــَعــود الإجــرامــي، 

وتفعيل ال�شيا�شة اجلزائية الوقائية. 

2. ال�ــشــتــفــادة مــن الإحــ�ــشــاء اجلـــزائـــي يف معاجلة 
ارتــكــاب اجلــرائــم واحلـــّد منها، واجتثاث  اأ�ــشــبــاب 
اأ�ـــشـــبـــاب الـــعـــودة الــيــهــا، والــــوقــــوف عــلــى الــواقــع 
وتقييمه بق�شد ر�شم ال�شيا�شة اجلزائية يف �شوء 

ذلك. 

)1 و2 و3(:
تـــــ�ـــــشـــــكـــــيـــــل جلــــنــــة  اأ. 
وزارة  مـــن  وطــنــيــة 
الــــعــــدل ومـــديـــريـــة 
الأمـــــــــــــــــــن الـــــــعـــــــام 
الــتــنــمــيــة  ووزارة 
الجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة 
واجلــــــــــــامــــــــــــعــــــــــــات 
الر�شمية  واجلــهــات 
وموؤ�ش�شات  املعنية 
املـــجـــتـــمـــع املـــــــدين، 
ـــبـــاب  ـــش ــــة اأ� لــــدرا�ــــش
اجلـــــنـــــوح والـــــَعـــــود 
نـــــحـــــو اجلــــــرميــــــة، 
والـــــــ�ـــــــشـــــــيـــــــا�ـــــــشـــــــة 
الإ�شالحية، وو�شع 
الالزمة  التو�شيات 

يف هذا املجال.

)1 و2 و3(:
املجل�س الق�شائي،   
الــــعــــدل،  ووزارة 
الــتــنــمــيــة  ووزارة 
الجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، 
واجلــــــــامــــــــعــــــــات، 
ومــديــريــة الأمـــن 
الــــعــــام، واجلـــهـــات 
املعنية،  الر�شمية 
ــــــات  ــــــش ــــــ� ــــــش ومــــــوؤ�

املجتمع املدين.

الربع الثاين
2017
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3. تفعيل دور اجلهات املخت�شة لدى وزارَتــي العدل 
والتنمية الجتماعية، يف ر�شد الظاهرة اجلرمية 
املتوفرة  الرقمية  املعطيات  خــالل  من  وحتليلها 
لديها بــعــدد الــدعــاوى اجلــزائــيــة واأنــواعــهــا، وما 
اإلــى  تــغــيــريات، ورفــع تقاريرها  يــطــراأ عليها مــن 
اجلزائية  ال�شيا�شة  حتديث  بهدف  الــعــدل،  وزيــر 
ذات  بالتعاون مــع اجلــهــات  وذلــك  ذلــك،  يف �شوء 

العالقة. 
العدل،  وزارة  لدى  املن�شاأ  العديل  ال�شجّل  4. تفعيل 
واإزالة كل العوائق التي حتول دون جناحه، وذلك 
ور�شم  اجلــرمــي،  والــَعــود  التكرار  حــالت  ل�شبط 
ال�شيا�شة اجلزائية، وما يقت�شيه ذلك من توحيد 
الــ�ــشــجــالت املــتــعــلــقــة بــالــقــ�ــشــايــا اجلــزائــيــة لــدى 
يف  املــوجــودة  الق�شائية  ال�شجالت  مــع  ال�شرطة 
املحاكم يف ال�شجل العديل ل�شمان توحيد القيود 

الق�شائية والرقابة عليها. 

اإلى  اجلزائية  ال�شيا�شة  اإبــالغ  العدل  وزيــر  5. تــويل 
الق�شائي  املجل�س  ليتولى  الــقــ�ــشــائــي،  املجل�س 

تعميمها على الق�شاة واأع�شاء النيابة العامة.
6. تويل رئي�س النيابة العامة اإبالغ املجل�س الق�شائي 
تنفيذ  اأجــل  من  املتَّخذة  بالتدابري  العدل  ووزيــر 

تلك ال�شيا�شة اجلزائية.

ب.تنفيــــذ التو�شيـــات 
الناجتة عن ذلك. 

4. تـــفـــعـــيـــل الـــ�ـــشـــجـــّل 
وزارة  يف  الــــعــــديل 
الـــــعـــــدل، و�ـــشـــمـــان 
باملعلومات  حتديثه 
ِقبل  مــن  اجلنائية 
مــــديــــريــــة الأمـــــــن 
الـــــــعـــــــام، وتــــوقــــيــــع 
مـــــــذكـــــــرة تـــفـــاهـــم 

لتحقيق ذلك.

)5 و6(: تعديل قانون 
اأ�ـــشـــول املــحــاكــمــات 

اجلزائية.

الـــــعـــــدل،  4. وزارة 
ومــديــريــة الأمـــن 

العام.

جمــلــ�ــس  و6(:   5(
الـــوزراء، وجمل�س 
الأمــــــة، واملــجــلــ�ــس 

الق�شائي.

فوراً

الربع الثالث
2017

�شيا�شة 2 تــطــويــر 
الـــــــــــتـــــــــــجـــــــــــرمي 

وحتديثها. 

1. اإعـــــــادة الــنــظــر يف جتــــرمي بــعــ�ــس الأفــــعــــال، ويف 
عليها،  اجلزائية  احلماية  لإ�شفاء  احلاجة  مدى 
واإمكانية توفري بدائل لتلك احلماية خارج اإطار 
التجرمي، بعد اأن ك�شف الواقع حجم الت�شّخم يف 
قواعد التجرمي اجلزائي، ومن ذلك رفع احلماية 
اأن  على  م�شتقباًل،  لل�شيكات  رة  املــقــرَّ اجلــزائــيــة 
باحلق  الدعــــاء  نــظــر  يف  ال�شلح  حمــاكــم  ت�شتمر 
ب�شاأن  اجلزائية  للدعوى  تبعاً  م  املــقــدَّ ال�شخ�شي 

تلك اجلرائم قبل رفع تلك احلماية.

1. تـــــعـــــديـــــل قـــــانـــــون 
العقوبات.

1. جمــلــ�ــس الـــــوزراء، 
ــ�ــس الأمـــــة،  وجمــل
واملــــــــــجــــــــــلــــــــــ�ــــــــــس 

الق�شائي. 

الربع الثالث
2017
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اإلــى احلد  تــوؤدي  2. اإقــرار بدائل للدعوى اجلزائية 
نــحــٍو يكفل  الق�شايا اجلــزائــيــة، وعــلــى  مــن عــدد 
الأكــرث  للق�شايا  والق�شاة  العامة  النيابة  تفرغ 

اأهمية، وذلك من خالل:

يف  الت�شاحلية  الــعــدالــة  مفهوم  يف  التو�ّشع  اأ. 
وخا�شة  املحكمة،  اأمـــام  واملــخــالــفــات  اجلــنــح 
املالية منها، يف حال اإ�شالح ال�شرر الناششئ 

عن تلك اجلرائم. 

بع�س  على  ال�شكوى  قيد  نــطــاق  يف  التو�ّشع  ب. 
اجلنح.

ج.  اإقرار َن�ّس يجيز ل�شاحب ال�شاأن دفع الغرامات 
بــالــغــرامــة فقط،  عليها  املــعــاَقــب  اجلــرائــم  يف 
لدى اجلهات احلكومية املخت�شة قبل اإحالتها 

للق�شاء.

د.  اإعـــــادة الــنــظــر يف اآلـــيـــات واإجـــــــراءات الــعــدالــة 
الت�شاحلية املن�شو�س عليها يف قانون اجلرائم 
اإجــراءاتــهــا،  تب�شيط  خــالل  مــن  القت�شادية، 
واإعــــــادة الــنــظــر يف اجلــهــة الــتــي تــتــولهــا ويف 

ششروطها، على نحٍو يوؤدي اإلى تفعيلها. 

هم  الــذيــن  لــالأحــداث  القانونية  احلماية  3. تعزيز 
وذلك  للجرائم،  �شحايا  اأو  القانون  مع  نــزاع  يف 
قــانــون  يف  الــثــغــرات  و�ــشــد  الإجـــــــراءات  بتب�شيط 
النافذ، وخا�شة يف �شوء ما ك�شف عنه  الأحــداث 

التطبيُق العملي من عيوٍب يف بع�س ن�شو�شه. 

تـــــعـــــديـــــل قـــــانـــــون  اأ. 
املحاكمات  اأ�ــشــول 
اجلــزائــيــة وقــانــون 

العقوبات.

قـــانـــون  تـــعـــديـــل  ب. 
العقوبات.

قـــانـــون  ــــــدار  اإ�ــــــش ج. 
حماكم ال�شلح. 

قــــانــــون  تــــعــــديــــل  د. 
اجلــــــــــــــــــــــرائــــــــــــــــــــــم 

القت�شادية.

قــــانــــون  تــــعــــديــــل   .3
الأحداث.

جمــلــ�ــس الـــــوزراء،  اأ. 
ــ�ــس الأمـــــة،  وجمــل
واملــــــــــجــــــــــلــــــــــ�ــــــــــس 

الق�شائي. 

ب.جمــلــ�ــس الــــوزراء، 
ــ�ــس الأمـــــة،  وجمــل
واملــــــــــجــــــــــلــــــــــ�ــــــــــس 

الق�شائي.

ج. جمــلــ�ــس الـــــوزراء، 
ــ�ــس الأمـــــة،  وجمــل
واملــــــــــجــــــــــلــــــــــ�ــــــــــس 

الق�شائي.

جمــلــ�ــس الـــــوزراء،  د. 
ــ�ــس الأمـــــة،  وجمــل
واملــــــــــجــــــــــلــــــــــ�ــــــــــس 

الق�شائي.

الـــوزراء،  جمل�س   .3
ــ�ــس الأمـــــة،  وجمــل
واملــــــــــجــــــــــلــــــــــ�ــــــــــس 

الق�شائي.

الربع الثالث
2017

الربع الثالث
2017

الربع الثالث
2017

الربع الثالث
2017

الربع الثالث
2017
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اجلهة املكّلفة اآلية التنفيذ االإجراء التو�شية
بالتنفيذ 

االإطار 
الزمني 
للتنفيذ

الفئات  لبع�س  املقررة  اجلزائية  احلماية  4. تعزيز 
من الن�شاء والأطفال وذوي الحتياجات اخلا�شة، 
من خالل مراجعة الن�شو�س التي توفر احلماية 
لــهــم، لــلــحــّد مــن املــمــار�ــشــات الــتــي تــنــال مــن تلك 
مقدمة  ويف  عليها،  العـــتـــداء  ت�شّهل  اأو  الــفــئــات 

ذلك:
على  الواقعة  اجلــرائــم  مرتكبي  ا�شتفادة  عــدم  اأ. 
الن�شاء بداعي املحافظة على ال�شرف من العذر 
املخّفف املن�شو�س عليه يف املادة 98 من قانون 

العقوبات. 
املرتكبة  اجلرائم  بع�س  على  العقوبة  ب.ت�شديد 
الــ�ــشــعــف  وذوي  والـــنـــ�ـــشـــاء  الــقــا�ــشــريــن  �ــشــد 
اجلــ�ــشــدي اأو الــعــقــلــي، واإ�ــشــافــة احلــرمــان من 

الولية على ارتكاب بع�س تلك اجلرائم. 
ج. اإلغاء املادة 308 من قانون العقوبات. 

5. ت�شديد العقاب على ارتكاب بع�س اجلرائم يف �شوء 
مــا اأثبته الــواقــع مــن احلــاجــة اإلــى ذلــك، ومنها: 
جــرائــم الإرهــــاب، جــرائــم الأشــشــخــا�ــس املعنويني، 
اجلرائم الواقعة على املركبات كال�شتيالء عليها 
اأو اإحـــراقـــهـــا، اجلـــرائـــم الــواقــعــة عــلــى املــوظــفــني 
اأجل  من  اأو  وظائفهم  ممار�شتهم  اأثناء  العاّمني 
اإطــالق  الــكــاذبــة،  قات  امل�شدَّ بحكمها،  اأْجــــُروه  مــا 
بال�شالح  التهديد  املنا�شبات،  يف  النارية  الأعــرية 
العــتــداء على حرمة  الأمــــوال،  تهريب  الــنــاري، 
بالو�شائل  املــرتــكــبــة  اجلـــرائـــم  اخلــا�ــشــة،  احلــيــاة 

الإلكرتونية، وحالت الَعود والتكرار. 
6. مراجعة قانون العقوبات والقوانني اخلا�شة ذات 

العالقة لتجرمي اأفعال احل�ّس على الكراهية.

قــــانــــون  تــــعــــديــــل   .4
العقوبات.

قــــانــــون  تــــعــــديــــل   .5
العقوبات.

قــــانــــون  تــــعــــديــــل   .6
الــــــــــعــــــــــقــــــــــوبــــــــــات 
ذات  والــــــقــــــوانــــــني 

العالقة.

الـــوزراء،  جمل�س   .4
ــ�ــس الأمـــــة،  وجمــل
واملــــــــــجــــــــــلــــــــــ�ــــــــــس 

الق�شائي.

 5. جمل�س الــوزراء، 
ــ�ــس الأمـــــة،  وجمــل
واملــــــــــجــــــــــلــــــــــ�ــــــــــس 

الق�شائي.

الـــوزراء،  جمل�س   .6
ــ�ــس الأمـــــة،  وجمــل
واملــــــــــجــــــــــلــــــــــ�ــــــــــس 

الق�شائي.

الربع الثالث
2017

الربع الثالث
2017

الربع الثالث
2017

ال�شيا�شة 3 تطوير 
الـــــــعـــــــقـــــــابـــــــيـــــــة 

وحتديثها.

ال�شالبة احلرية يف بع�س  1. اإقــرار بدائل للعقوبات 
اأنواع اجلرائم، كالعمل من اأجل املنفعة العامة. 

1. تـــــعـــــديـــــل قـــــانـــــون 
الــعــقــوبــات وقــانــون 
اأ�ـــشـــول املــحــاكــمــات 

اجلزائية.

1. جمــلــ�ــس الـــــوزراء، 
ــ�ــس الأمـــــة،  وجمــل
واملــــــــــجــــــــــلــــــــــ�ــــــــــس 

الق�شائي. 

الربع الثالث
2017

الربامج التنفيذية    تو�شيات لتحديث وتطوير العدالة اجلزائية وتنفيذ االأحكام
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تقرير اللجنة امللكية لتطوير اجلهاز الق�سائي وتعزيز �سيادة القانون

اجلهة املكّلفة اآلية التنفيذ االإجراء التو�شية
بالتنفيذ 

االإطار 
الزمني 
للتنفيذ

�شلطتهم  الــقــ�ــشــاة  ل�ــشــتــخــدام  �ــشــوابــط  2. و�ــشــع 
الــتــقــديــريــة عــنــد تــخــقــيــ�ــس الــعــقــوبــة مـــن حيث 
الت�شبيب  ذلـــك  واإخــ�ــشــاع  ذلـــك  ت�شبيب  وجــــوب 
بالأ�شباب  الأخـــذ  ومنع  التمييز  حمكمة  لرقابة 
املخففة يف بع�س اجلرائم كجرائم الإرهاب، على 
نحٍو يكفل جناعة تلك العقوبات وحتقيق اأهدافها 

وعدالتها، ويحقق نوعاً من ال�شفافية. 
3. ا�ــشــتــحــداث مــوؤ�ــشــ�ــشــة قــا�ــشــي تــنــفــيــذ الــعــقــوبــة، 
القا�شي  اخت�شا�شات  حتــديــد  يكفل  نــحــٍو  عــلــى 
وتو�شيحها، والإ�شراع يف التنفيذ، وحّل الإششكالت 

الناجتة عنه.
وذلــك  العــتــبــار،  اإعـــادة  النظر يف مو�شوع  4. اإعـــادة 
بتب�شيط ششروطه واإجراءاته وتقلي�س مدده، على 
نحو يكفل اإعادة دمج النزلء باملجتمع، واحليلولة 

دون عودتهم لالإجرام.
5. حت�شني ظـــروف اإقـــامـــة نـــزلء مــراكــز الإ�ــشــالح 
حقيقي  ت�شنيف  تطبيق  �شمان  مــع  والــتــاأهــيــل، 
تاأهيلهم  لإعـــادة  فاعلة  اإ�ــشــالح  وبــرامــج  للنزلء، 

واإدماجهم باملجتمع.

6. فــ�ــشــل املـــوقـــوفـــني احــتــيــاطــيــاً عـــن الأشــشــخــا�ــس 
املحكومني، وذلك بتخ�شي�س مراكز لالأششخا�س 
اإ�ــشــالح  مــراكــز  عــن  املــوقــوفــني م�شتقلة متــامــاً 

وتاأهيل املحكومني.
7. احلّد من ظاهرة التوقيف الحتياطي واكتظاظ 
تاأثري  من  ذلك  يف  ملا  والتاأهيل،  الإ�شالح  مراكز 

على جناعة تطبيق برامج الإ�شالح العقابية. 

الــنــزلء ومــراكــز الإ�ــشــالح من ِقبل  د  8. تفعيل تفقُّ
الف�شلى،  ب�شورته  املخت�شة  الق�شائية  اجلهات 

وو�شع الآليات الالزمة ل�شمان اإنفاذ ذلك.

2. تـــــعـــــديـــــل قـــــانـــــون 
الــــــــــعــــــــــقــــــــــوبــــــــــات 
ذات  والــــــقــــــوانــــــني 

العالقة.

3. تـــــعـــــديـــــل قـــــانـــــون 
اأ�ـــشـــول املــحــاكــمــات 

اجلزائية.

4. تـــــعـــــديـــــل قـــــانـــــون 
اأ�ـــشـــول املــحــاكــمــات 

اجلزائية.

املــعــايــري  تــطــبــيــق   .5
الــفــ�ــشــلــى ملــعــامــلــة 
الـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــزلء يف 
مــــراكــــز الإ�ــــشــــالح 

والتاأهيل.
6. اتــخــاذ الإجــــراءات 

الالزمة.

اأ�ــشــول  قــانــون  تعديل   .7
اجلزائية،  املحاكمات 
ـــــــــيـــــــــد يف  والـــــــــرتشـــــــــش

التوقيف. 

8. و�ــــــشــــــع الــــــربامــــــج 
الــــدوريــــة الــدائــمــة 

لذلك التفتي�س. 

2. جمــلــ�ــس الـــــوزراء، 
ــ�ــس الأمـــــة،  وجمــل
واملــــــــــجــــــــــلــــــــــ�ــــــــــس 

الق�شائي.

3. جمــلــ�ــس الـــــوزراء، 
ــ�ــس الأمـــــة،  وجمــل
واملــــــــــجــــــــــلــــــــــ�ــــــــــس 

الق�شائي. 
4. جمــلــ�ــس الـــــوزراء، 
ــ�ــس الأمـــــة،  وجمــل
واملــــــــــجــــــــــلــــــــــ�ــــــــــس 

الق�شائي.
5. مـــديـــريـــة الأمـــــن 

العام.

الأمــــن  مــديــريــة   .6
العام.

7. جمــلــ�ــس الـــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمـــــــة، 
واملـــــــــــجـــــــــــلـــــــــــ�ـــــــــــس 
الق�شائي، والنيابة 
العامة وفق احلال.
8. املجل�س الق�شائي، 

والنيابة العامة. 

الربع الثالث
2017

الربع الثالث
2017

الربع الثالث
2017

فوراً

فوراً

الربع الثالث
2017

فوراً



127

اجلهة املكّلفة اآلية التنفيذ االإجراء التو�شية
بالتنفيذ 

االإطار 
الزمني 
للتنفيذ

خام�شًا:  تعزيز �شمانات املحاكمة العادلة يف جميع مراحل الدعوى اجلزائية

تــــــوفــــــري بـــعـــ�ـــس 1
الــــــ�ــــــشــــــمــــــانــــــات 
الـــــــــــــــــالزمـــــــــــــــــة 
يف  بـــه  للم�شتبه 
مــرحــلــة الــبــحــث 

الأويل.

ال�شرطة،  مراكز  لــدى  التوقيف  ظــروف  1. حت�شني 
مبا فيها اأماكن الحتجاز. 

من  ال�شرطة  لــدى  بــه  امل�شتبه  ال�شخ�س  2. متكني 
ال�شتعانة مبحاٍم.

1. تـــطـــبـــيـــق املـــعـــايـــري 
للم�شتبه  الف�شلى 
يف  املحجوزين  بهم 

مراكز ال�شرطة.

الن�شو�س  2. تــفــعــيــل 
التي ت�شمن ذلك.

1. مـــديـــريـــة الأمـــــن 
العام.

2. مـــديـــريـــة الأمـــــن 
العام.

فوراً

فوراً

تـــــــــــــــــــــوفـــــــــــــــــــــري 2
الــــــ�ــــــشــــــمــــــانــــــات 
الـــــــــــــــــالزمـــــــــــــــــة 
عليه  للم�شتكى 
مــــــرحــــــلــــــة  يف 
الـــــــتـــــــحـــــــقـــــــيـــــــق 

البتدائي.

1. متــكــني الــ�ــشــخــ�ــس الـــــذي يــخــ�ــشــع لــال�ــشــتــجــواب 
مــن ِقبل املــدعــي الــعــام مــن الطـــالع على اأعمال 
وو�شع  ال�ــشــتــجــواب،  ذلــك  اإجــــراء  قبل  التحقيق 
اجلــــــزاء املـــرتتـــب عــلــى خمــالــفــة ذلــــك بــبــطــالن 

الدليل امل�شتَمّد من ذلك ال�شتجواب. 
اخلا�شع  ال�شخ�س  متــّكــن  الــتــي  الو�شيلة  2. تثبيت 
لــال�ــشــتــجــواب مــن التــ�ــشــال بــوكــيــلــه يف حم�شر 

التحقيق.
3. اإلـــزامـــيـــة احلـــ�ـــشـــول عــلــى مـــوافـــقـــة املــتــهــم على 
يتم  حالة  كل  يف  حمــاٍم  دون  ا�شتجوابه  ا�شتمرار 

فيها ا�شتجوابه من جديد اأمام املدعي العام. 
4. تــوفــري املــ�ــشــتــوى نف�شه مــن الــ�ــشــمــانــاِت املــقــررِة 
لــال�ــشــتــجــواب يف حــــال مــواجــهــة املــ�ــشــتــكــى عليه 

بال�شهود اأمام املدعي العام. 
5. اإلزامية ح�شور حماٍم مع امل�شتكى عليه يف مرحلة 
الــتــحــقــيــق البـــتـــدائـــي يف اجلــــرائــــم الـــتـــي تــكــون 
عقوبتها ع�شر �شنوات فاأكرث، وما يرتبه ذلك من 
العام يف  املدعي  ِقبل  وجــوب تعيني حمــاٍم له من 

حال عدم مقدرته على ذلك. 
يف  عليه  امل�شتكى  با�شتجواب  الــعــام  املــدعــي  6. اإلـــزام 
التحقيق البتدائي، بو�شف ذلك حقاً من حقوق 
اإذا  اإل  دفاعه،  و�شائل  من  وو�شيلة  عليه  امل�شتكى 
اأو يف حــال �شدور قرار  تعذر ذلــك ب�شبب فــراراه 
املدعي  ِقبل  املحاكمة من  اأو منع  الأوراق  بحفظ 

العام.

اأ�شول  قــانــون  تعديل 
املحاكمات اجلزائية.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــــوزراء، 
وجمــــلــــ�ــــس الأمـــــــــة، 
واملجل�س الق�شائي. 

الربع الثالث
2017

الربامج التنفيذية    تو�شيات لتحديث وتطوير العدالة اجلزائية وتنفيذ االأحكام
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تقرير اللجنة امللكية لتطوير اجلهاز الق�سائي وتعزيز �سيادة القانون

اجلهة املكّلفة اآلية التنفيذ االإجراء التو�شية
بالتنفيذ 

االإطار 
الزمني 
للتنفيذ

عن  الناششئة  الأدلـــة  على  البطالن  جــزاء  7. ترتيب 
ن�س  �شّن  خــالل  من  للقانون،  املخالف  التفتي�س 
�ــشــريــح يــقــرر ذلـــك الــبــطــالن، احـــرتامـــاً حلرمة 

احلياة اخلا�شة، وحرمة امل�شكن. 
وع��دم  م�شبَّباً,  التفتي�س  اأم��ر  يكون  اأن  8. ا���ش��رتاط 
تــاريــخ  اأيــــام مــن  بــعــد مـــرور �شبعة  جـــواز تنفيذه 
اأمر تفتي�س جديد من ِقبل  اإذا �شدر  اإل  �شدوره 

املدعي العام.
9. اعــتــمــاد الــتــوقــيــف الحــتــيــاطــي بــو�ــشــفــه تــدبــرياً 
ا�شتثنائياً بَن�ّس قانوين، وحتديد مربراته ح�شراً 
يجوز  التي  اجلرائم  نطاق  وت�شييق  القانون،  يف 
ملدة  اأعــلــى  حــد  ومــــدده، وحتــديــد  التوقيف  فيها 
التوقيف يف اجلنح ويف اجلنايات اأمام املدعي العام 
لإمكانية  التوقيف  قرار  واإخ�شاع  املحكمة،  واأمام 
كفلها  التي  الــرباءة  قرينة  مع  ان�شجاماً  الطعن، 

الد�شتور.
ال�شلبية،  اآثاره  اإيجاد بدائل للتوقيف حتد من   .10

وت�شمن حتقيق غاياته التي شُشرع من اأجلها.

تـــــــــــــــــــــوفـــــــــــــــــــــري 3
الــــــ�ــــــشــــــمــــــانــــــات 
الـــــــــــــــــالزمـــــــــــــــــة 
عليه  للم�شتكى 
مــــــرحــــــلــــــة  يف 

املحاكمة. 

عند  احلديثة  التقنيات  با�شتخدام  املحكمة  1. اإلــزام 
العــتــداء  جــرائــم  يف  عليِه  املجنيِّ  ال�شاهِد  �شماع 
على العر�س؛ وذلك حمايًة له، اإل اإذا تعّذر عليها 
ذلك. واأن يكون ا�شتخدام تلك التقنيات جوازياً يف 

اجلرائم الأخرى. 
اأمــام  �شريح  بن�س  بال�شمت  املتهم  حــق  2. �شمان 

املحكمة. 
3. اإلــزامــيــة حــ�ــشــور حمـــاٍم مــع املــتــهــم يف اجلــنــايــات 
�شنوات  ع�شر  مــقــدارهــا  بــعــقــوبــة  عليها  املــعــاَقــب 
يف  للمتهم  القانونية  امل�شاعدة  وتــوفــري  فــاأكــرث، 
حــال ثبوت عجزه عن توكيل حمــاٍم يف اجلنايات 

الأخرى.

)1 و2 و3 و4(:
اأ�شول  قــانــون  تعديل 

املحاكمات اجلزائية.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــــوزراء، 
وجمــــلــــ�ــــس الأمـــــــــة، 
الق�شائي  واملجل�س 

وفق احلال.

الربع الثالث
2017
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اجلهة املكّلفة اآلية التنفيذ االإجراء التو�شية
بالتنفيذ 

االإطار 
الزمني 
للتنفيذ

4. توفري �شمانة اإ�شافية للمتهم يف مرحلة املحاكمة 
يف الدعاوى اجلزائية الناششئة عن جرائم معاَقب 
عليها بــالإعــدام، وذلــك من خــالل اإلـــزام حمكمة 
اجلــنــايــات بــ�ــشــمــاع بينة الــنــيــابــة الــعــامــة يف حــال 

اعرتاف املتهم.
املــجــانــيــة، عرب  القانونية  املــ�ــشــاعــدة  مــبــداأ  5. اإقــــرار 
وزارة  لــدى  القانونية  للم�شاعدة  �شندوق  اإن�شاء 
يبنيَّ  الغاية،  لهذه  ي�شدر  نظام  مبوجب  العدل، 
وال�شروط  ال�شندوق,  ذل��ك  متويل  م�شادر  فيه 
من  امل�شتفيدين  الأششخا�س  يف  توافرها  الواجب 
يتم  التي  والــدعــاوى  القانونية،  امل�شاعدة  نظام 

تقدمي امل�شاعدة فيها.

قــــانــــون  تــــعــــديــــل    .5
اأ�ـــشـــول املــحــاكــمــات 
واإ�شدار  اجلزائية، 

نظام ال�شندوق.

الربامج التنفيذية    تو�شيات لتحديث وتطوير العدالة اجلزائية وتنفيذ االأحكام
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تو�سيات لتحديث وتطوير اإجراءات الدعاوى احلقوقية وتنفيذ االأحكام

اجلهة املكّلفة اآلية التنفيذ االإجراء التو�شية
بالتنفيذ 

االإطار 
الزمني 
للتنفيذ

تـــعـــديـــل قـــواعـــد 1
الخــــتــــ�ــــشــــا�ــــس 
لتي�شري اجراءات 

التقا�شي. 

ال�شلح  ملــحــاكــم  الــقــيــمــي  الخــتــ�ــشــا�ــس  رفـــع  اأوًل: 
لي�شبح ع�شرة اآلف دينار وما دون، وما زاد عن ذلك 
البداية،  ملحاكم  منعقداً  ب�شاأنه  الخت�شا�س  فيكون 
وذلك لال�شتفادة من ب�شاطة الإجراءات وق�شر املدد 

اأمام حماكم ال�شلح وحتقيق »ق�شاء القرب«.

اإ�شدار قانون حماكم 
ال�شلح.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
واملجل�س الق�شائي.

الربع الثالث
2017

ثــانــيــاً: مــنــح الخــتــ�ــشــا�ــس يف حـــّل بع�س املــنــازعــات 
م�شتقباًل اإلى اجلهات الإدارية املخت�شة، مع �شمان 
الرقابة الق�شائية على ذلك من خالل �شمان حق 
العرتا�س على قرارات تلك اجلهات اأمام الق�شاء، 
املنقولة؛  غــري  الأمــــوال  تق�شيم  يف  احلـــال  هــي  كما 
يف  الف�شل  و�شرعة  املحاكم،  على  الــعــبء  لتخفيف 

املنازعات. 

ذات  القوانني  تعديل 
قانون  مثل  العالقة، 
غري  الأمـــوال  تق�شيم 
املـــنـــقـــولـــة املــ�ــشــرتكــة 
يــحــّل  تــ�ــشــريــع  اأّي  اأو 

حمله. 

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
واملجل�س الق�شائي.

الربع الثالث
2017

ثالثاً: منح حمكمة ال�شلح اخت�شا�شاً نوعياً بدعاوى 
اإخالء املاأجور وف�شخ عقد الإيجار واملطالبة بالأجور 
مــهــمــا بــلــغــت قــيــمــتــهــا، وبــ�ــشــرف الــنــظــر عـــن قيمة 
»ق�شاء  مــن  لال�شتفادة  للعقار،  ال�شنوي  الإيــجــار 
القرب«، ومن ب�شاطة الإجراءات وق�شر الآجال اأمام 

حماكم ال�شلح.

اإ�شدار قانون حماكم 
ال�شلح. 

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
واملجل�س الق�شائي. 

الربع الثالث
2017

رابعاً: اخت�شا�س حمكمة بداية عّمان وحدها للنظر 
املنازعات القت�شادية والتجارية  والف�شل يف بع�س 
كــالــقــ�ــشــايــا الــبــحــريــة واملــ�ــشــرفــيــة واملــــقــــاولت، مع 
اإن�شاء غرفة اأو غرف متخ�ش�شة داخل تلك املحكمة 
التخ�ش�س، وحتقيق  لنظرها، لال�شتفادة من ميزة 
�شرعة الف�شل يف تلك الدعاوى ذات التاأثري املباششر 

على ال�شتثمار والقت�شاد.

ت�شكيل  قانون  تعديل 
املحاكم النظامية.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
واملجل�س الق�شائي.

الربع الثالث
2017

ال�شلح  حمكمة  قا�شي  �شالحية  ا�شتمرار  خام�شاً: 
اأو قا�شي حمكمة البداية املنفرد باإ�شدار الأحكام يف 
الدعاوى املرفوعة لإ�شدار احلكم قبل نفاذ مفعول 

قرار نقله.

ت�شكيل  قانون  تعديل 
املحاكم النظامية.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
واملجل�س الق�شائي. 

الربع الثالث
2017
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اجلهة املكّلفة اآلية التنفيذ االإجراء التو�شية
بالتنفيذ 

االإطار 
الزمني 
للتنفيذ

وتي�شري 2 حتديث 
اجــــــــــــــــــــــــــــــــراءات 
الوراق  تــبــلــيــغ 

الق�شائية.

والتكنولوجيا  التــ�ــشــال  و�ــشــائــل  ا�ــشــتــخــدام  اأوًل: 
و�شن  التبليغ،  اإجـــراءات  وت�شريع  ل�شبط  احلديثة 
يف  الو�شائل  تلك  ا�شتخدام  جتيز  الــتــي  الن�شو�س 

التبليغات.

اأ�شول  قــانــون  تعديل 
املحاكمات املدنية.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
واملجل�س الق�شائي. 

الربع الثالث
2017

وقواعد  بــاإجــراءات  املتعلقة  الأحــكــام  تنظيم  ثانياً: 
تبادل  واإجـــراءات  الإلكرتونية  بالو�شائل  التبليغات 
ي�شدر  نظام  مبوجب  اإلكرتونياً  والبينات  اللوائح 
بــال�ــشــتــنــاد اإلـــى قــانــون اأ�ــشــول املــحــاكــمــات املــدنــيــة، 
الو�شائل  تلك  على  امل�شتمر  للتطور  مــراعــاًة  وذلــك 
لذلك  ال�شتجابة  و�شرعة  احلديثة،  التكنولوجية 

التطور عليها.

اأ�شول  قــانــون  تعديل 
املـــحـــاكـــمـــات املــدنــيــة، 
واإ�شدار النظام الذي 
يــــنــــظــــم ا�ــــشــــتــــخــــدام 
الإلكرتونية  الو�شائل 

ا�شتناداً اإلى القانون.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
الق�شائي  واملجل�س 

وفق احلال. 

الربع الثالث
2017

لدى  له  وا�شح  عنوان  بو�شع  املحامي  اإلــزام  ثالثاً: 
يكون  بحيث  با�شتمرار،  وحتديثه  املحامني،  نقابة 
جميع  املحامي  تبليغ  يف  املعترَب  هــو  الــعــنــوان  ذلــك 
الــربــط  و�ــشــائــل  تـــوفـــري  مـــع  الــقــ�ــشــائــيــة،  الأوراق 
املحاكم ودوائــر الدعاء  املباششر ما بني  الإلكرتوين 
العام والتنفيذ من جهة ونقابة املحامني من جهة 

ثانية لتحقيق ذلك.

نقابة  قــانــون  تــعــديــل 
النظاميني  املحامني 
لـــالعـــتـــداد بــالــعــنــوان 
م مـــــــن ِقــــبــــل  املــــــــقــــــــدَّ
عــنــد  اأو  املـــــحـــــامـــــي 
حتـــــديـــــثـــــه، لــــغــــايــــات 

التبليغ.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمل�س الأمة.

الربع الثالث
2017

اإلكرتوين  اإلــزام املحامي بو�شع عنوان بريد  رابعاً: 
له لدى نقابة املحامني، وتزويد النقابة بكل حتديث 
جميَع  لتبليغه  و�شيلة  العنوان  ذلك  اعتبار  مع  له، 
الالزمة  الإجـــراءات  اتخاذ  مع  الق�شائية،  الأوراق 
ونقابة  الق�شاء  ما بني  الإلكرتوين  الربط  لتوفري 

املحامني لتحقيق ذلك.

نقابة  قــانــون  تــعــديــل 
النظاميني  املحامني 
ونـــــظـــــام الــتــبــلــيــغــات 
الإلــــــــــكــــــــــرتونــــــــــيــــــــــة 
لـــالعـــتـــداد بــالــعــنــوان 
م مـــــــن ِقــــبــــل  املــــــــقــــــــدَّ
عــنــد  اأو  املـــــحـــــامـــــي 
حتـــــديـــــثـــــه، لــــغــــايــــات 

التبليغ.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمل�س الأمة.

الربع الثالث
2017

الربامج التنفيذية    تو�شيات لتحديث وتطوير اإجراءات الدعاوى احلقوقية وتنفيذ االأحكام
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تقرير اللجنة امللكية لتطوير اجلهاز الق�سائي وتعزيز �سيادة القانون

اجلهة املكّلفة اآلية التنفيذ االإجراء التو�شية
بالتنفيذ 

االإطار 
الزمني 
للتنفيذ

خــامــ�ــشــاً: تفعيل الــواجــب املــلــقــى عــلــى كــل مــواطــن 
بــتــحــديــد عـــنـــوان وا�ـــشـــح لـــه لـــدى دائـــــرة الأحـــــوال 
واعتبار  امل�شوؤولية،  طائلة  حتــت  وحتديثه  املدنية 
تبليغ �شاحبه جميع  املــعــتــرَب يف  هــو  الــعــنــوان  ذلــك 
تــزويــد  عــلــى  املــواطــنــني  وحـــث  الق�شائية،  الأوراق 
دائرة الأحوال املدنية بعناوين بريدهم الإلكرتوين 

اختيارياً، كو�شيلة اإ�شافية للتبليغ.  

اإ�ــــــشــــــدار الــتــعــمــيــم   
الـــــــــالزم مـــــن رئــيــ�ــس 
الـــــــــــــــوزراء لـــ�ـــشـــمـــان 

تنفيذ ذلك. 

فوراًرئي�س الوزراء.

الــعــنــوان الــذي  ــق املحكمة مــن �شحة  �ــشــاد�ــشــاً: حَتــقُّ
يزودها به اخل�شم لتبليغ اخل�شم الآخر اأو ال�شهود، 
بنظام  املــحــددة  الإلــكــرتونــيــة  الــو�ــشــائــل  با�شتخدام 
الغاية،  لهذه  ي�شدر  الــذي  الإلكرتونية  التبليغات 
اآخــــر خمــتــلــٍف عــمــا زوده  تــبــني وجــــود عـــنـــوان  واإذا 
اخل�شم للمحكمة، فلها اأن تقرر اإجراء التبليغ على 
كال العنوانني واعتماد اأّي منهما اأو كليهما بح�شب 

ما تراه منا�شباً.

اأ�شول  قــانــون  تعديل 
املـــحـــاكـــمـــات املــدنــيــة، 
واإ�ـــــــــشـــــــــدار الـــنـــظـــام 

اخلا�س بذلك.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
الق�شائي  واملجل�س 

وفق احلال.

الربع الثالث
2017

ال�شاهد  عــنــوان  �شحة  مــن  املحكمة  ــق  حَتــقُّ �شابعاً: 
اأيٍّ مـــن الــو�ــشــائــل الإلــكــرتونــيــة الــتــي  بــا�ــشــتــخــدام 
قبل  الغاية  لهذه  ال�شادر  التبليغات  نظام  يحددها 

ت�شطري مذكرة اإح�شار بحّق ال�شاهد.

اأ�شول  قــانــون  تعديل 
املـــحـــاكـــمـــات املــدنــيــة، 
واإ�ـــــــــشـــــــــدار الـــنـــظـــام 

اخلا�س بذلك.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
الق�شائي  واملجل�س 

وفق احلال. 

الربع الثالث
2017

ثامناً: قيام املحكمة باإر�شال اإششعار موجز مبو�شوع 
بــ�ــشــورة  تبليغه  الــــذي مت  الــ�ــشــخــ�ــس  اإلــــى  الــتــبــلــيــغ 
اأو  ر تبليغ ال�شخ�س املعنّي نف�شه  �شحيحة عند تعذُّ
بو�شاطة  وذلــك  بال�شتالم،  وّقــع  له  ممثل  بو�شاطة 
يحددها  اإلكرتونية  و�شيلة  اأّي  اأو  اخلليوي  الهاتف 

النظام، وذلك قبل اعتماد ذلك التبليغ.

اأ�شول  قــانــون  تعديل 
املحاكمات املدنية.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
واملجل�س الق�شائي.

الربع الثالث
2017

اخل�شم  عــنــوان  �شحة  مــن  املحكمة  ــق  حَتــقُّ تا�شعاً: 
الو�شائل الإلكرتونية املحددة يف  اأيٍّ من  با�شتخدام 
النظام قبل اإجازة تبليغه بالن�شر يف ال�شحف املحلية 

اإذا ما توافرت ششروطه.

اأ�شول  قــانــون  تعديل 
املـــحـــاكـــمـــات املــدنــيــة، 
واإ�ـــــــــشـــــــــدار الـــنـــظـــام 

اخلا�س بذلك.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
الق�شائي  واملجل�س 

وفق احلال.

الربع الثالث
2017
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اجلهة املكّلفة اآلية التنفيذ االإجراء التو�شية
بالتنفيذ 

االإطار 
الزمني 
للتنفيذ

خا�شة  ششركات  اإلــى  التبليغ  عملية  اإ�شناد  عــاشــشــراً: 
اجلزائية،  املــواد  يف  التبليغات  با�شتثناء  م�شتقباًل، 
و�شرعتها،  التبليغات  جناعة  اإلــى  للو�شول  وذلــك 

ولتحديد امل�شوؤوليات. 

اأ�شول  قــانــون  تعديل 
املحاكمات املدنية.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
واملجل�س الق�شائي.

الربع الثالث
2017

يتولى  الــذي  ال�شركة  موظف  اعتبار  ع�شر:  حــادي 
قانون  يف  املق�شود  باملعنى  حُم�شراً  التبليغ  اإجـــراء 
اأ�ـــشـــول املــحــاكــمــات املــدنــيــة والأنـــظـــمـــة الــ�ــشــادرة 
نف�شها  والعقوبات  لــلــجــزاءات  ويخ�شع  مبقت�شاه، 
الــتــي تــقــع عــلــى املــحــ�ــشــر يف حـــال اإخـــاللـــه بالقيام 

بالواجبات املنوطة به.

اأ�شول  قــانــون  تعديل 
املحاكمات املدنية.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
واملجل�س الق�شائي.

الربع الثالث
2017

ثاين ع�شر: تغليظ العقاب اجلزائي على الأششخا�س 
اأو  تق�شريهم  حــال  يف  التبليغات  بــاإجــراء  املكلفني 
خمالفة  بيانات  اإثــبــات  تعّمَد  حــال  يف  اأو  اإهمالهم، 

للحقيقة يف تلك ال�شكوك.

تـــــــعـــــــديـــــــل قـــــــانـــــــون 
العقوبات.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
واملجل�س الق�شائي.

الربع الثالث
2017

ثالث ع�شر: تنظيم موعد م�شبَّق تنتقل اإليه مواعيد 
دون  �شبب  لأّي  عطلًة  م�شادفتها  حال  يف  الدعاوى 
احلــاجــة اإلـــى اتــخــاذ اإجــــراءات التبليغ مــرة اأخـــرى، 
لة بحكم القانون اإلى اليوم  بحيث ُتعّد اجلل�شة موؤجَّ
نف�شه مــن الأ�ــشــبــوع الـــذي يــلــيــه، وذلـــك لــلــحــّد من 
الإششكالت الناششئة عن ذلك وما يتطلبه الأمر من 

اإعادة تبليغ اأطراف اخل�شومة. 

اأ�شول  قــانــون  تعديل 
املحاكمات املدنية.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
واملجل�س الق�شائي.

الربع الثالث
2017

رابــــع عــ�ــشــر: تــرتــيــب الآثـــــار نــفــ�ــِشــهــا املــرتتــبــة على 
وجاهياً  ال�شادرة  الأحــكــام  على  الوجاهية  الأحــكــام 
اأّي  تبليغه  املطلوب  وذلك يف حال ح�شور  اعتبارياً، 
جل�شة من جل�شات املحاكمة ثم تغيبه عن احل�شور 
بعد ذلك، وعدم وجوب تبليغه نتيجة احلكم، وذلك 

يف جميع الدعاوى احلقوقية.

اأ�شول  قــانــون  تعديل 
املحاكمات املدنية.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
واملجل�س الق�شائي.

الربع الثالث
2017

الربامج التنفيذية    تو�شيات لتحديث وتطوير اإجراءات الدعاوى احلقوقية وتنفيذ االأحكام
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اجلهة املكّلفة اآلية التنفيذ االإجراء التو�شية
بالتنفيذ 

االإطار 
الزمني 
للتنفيذ

الأوراق  تــبــلــيــغــه  املــطــلــوب  تــبــلــيــغ  عــ�ــشــر:  خــامــ�ــس 
كــان  اإذا  ومــرفــقــاتــهــا  الـــدعـــوى  ولـــوائـــح  الق�شائية 
اإما  اأجنبي وكان موطنه فيه معروفاً  مقيماً يف بلد 
خا�شة  ششركة  خــالل  من  اأو  الدبلوما�شية  بالطرق 
ُتعَتمد لهذه الغاية، وفقاً لالإجراءات التي يحددها 
النظام، وذلك مع مراعاة اأحكام اأّي اتفاقيات دولية.

اأ�شول  قــانــون  تعديل 
املـــحـــاكـــمـــات املــدنــيــة، 
واإ�ـــــــــشـــــــــدار الـــنـــظـــام 

اخلا�س بذلك.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
الق�شائي  واملجل�س 

وفق احلال.

الربع الثالث
2017

املقيم  لل�شخ�س  الكايف  الوقت  اإعطاء  ع�شر:  �شاد�س 
اإذا مت تبليغه على  يف اخلارج لتمكينه من احل�شور 
النحو املبني يف البند ال�شابق، من خالل عدم ال�شري 
يف اإجراءات املحاكمة اإل بعد مرور مدة �شتني يوماً 
مــن تــاريــخ وقــــوع ذلـــك الــتــبــلــيــغ، ويف هـــذه احلــالــة 
اأول جل�شة  موعَد  حكماً  متبلغاً  ال�شخ�س  ذلك  ُيَعّد 

حماكمة يتم عقدها بعد مرور تلك املدة. 

اأ�شول  قــانــون  تعديل 
املحاكمات املدنية.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
الق�شائي  واملجل�س 

وفق احلال.

الربع الثالث
2017

وتي�شري 3 تب�شيط 
اإجــــــــــــــــــــــــــــــــراءات 
الــتــقــا�ــشــي اأمــــام 

املحاكم.

اأمــام  املدنية  الدعوى  اإجـــراءات  تنظيم  اإعــادة  اأوًل: 
ــلــح، عــلــى نـــحـــٍو يــكــفــل تــوحــيــد تلك  حمــكــمــة الــ�ــش
البداية،  وحماكم  ال�شلح  حماكم  اأمــام  الإجــــراءات 
ال�شلح،  اأمــام حماكم  الآجــال واملواعيد  مع تق�شري 

�شماناً ل�شرعة الدعوى املدنية.

اإ�شدار قانون حماكم 
ال�شلح.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
واملجل�س الق�شائي.

الربع الثالث
2017

ثانيا: ال�شتفادة من الو�شائل التكنولوجية احلديثة 
بــــالإجــــازة لــلــخــ�ــشــوم، وحــيــثــمــا كـــان ذلـــك مــتــاحــاً يف 
املحكمة املعنية، اإر�شال اللوائح على اختالف اأنواعها، 
اإلى املحكمة، ودفع  وما يرَفق بها من بينات وطلبات 
الر�شوم املقررة عليها بالو�شائل الإلكرتونية، والإجازة 
اإلى اخل�شم الآخر بتلك الو�شائل،  للمحكمة تبليغها 
الو�شائل  ا�شتخدام  وقــواعــد  اإجـــراءات  حتــّدد  اأن  على 

الإلكرتونية مبوجب نظام ي�شدر لهذه الغاية. 

اأ�شول  قــانــون  تعديل 
املـــحـــاكـــمـــات املــدنــيــة، 
واإ�ــــــشــــــدار الأنـــظـــمـــة 

الالزمة.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
الق�شائي  واملجل�س 

وفق احلال. 

الربع الثالث
2017

ثــالــثــاً: اإعــطــاء اخلــ�ــشــم يف الــدعــوى املــدنــيــة احلــّق 
م�شفوعة  ششهوده  مــن  لأيٍّ  خطية  ششهادة  اإرفـــاق  يف 
بالق�َشم القانوين اأمام الكاتب العدل، ويف حال طلَب 
ومل  املحكمة  اأمـــام  ال�شاهد  هــذا  مناق�شة  اخلــ�ــشــُم 
يح�شر ال�شاهد، يتم ا�شتبعاد تلك ال�شهادة اخلطية 

من عداد البينات يف الدعوى.

اأ�شول  قــانــون  تعديل 
املـــحـــاكـــمـــات املـــدنـــيـــة 

وقانون البينات.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
واملجل�س الق�شائي.

الربع الثالث
2017
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اجلهة املكّلفة اآلية التنفيذ االإجراء التو�شية
بالتنفيذ 

االإطار 
الزمني 
للتنفيذ

اجلوابية  الالئحة  تقدمي  مواعيد  تنظيم  رابــعــاً: 
اخلا�شعة  غري  امل�شتعَجلة  الــدعــاوى  يف  ومرفقاتها 
اللوائح  تقدمي  مدد  تكون  اأن  على  اللوائح،  لتبادل 
اجلـــوابـــيـــة ولـــوائـــح الـــــرد نــ�ــشــف املـــــدد املـــحـــددة يف 
تكون  اأن  ودون  اللوائح،  لتبادل  اخلا�شعة  الدعاوى 
الــدعــاوى  تــلــك  لطبيعة  مــراعــاة  للتمديد؛  قــابــلــة 

القائمة على عن�شر ال�شتعجال.

اأ�شول  قــانــون  تعديل 
املحاكمات املدنية.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
واملجل�س الق�شائي.

الربع الثالث
2017

اإثارتها  وكيفية  ال�شكلية  الــدفــوع  حتديد  خام�شاً: 
دفعة  اإثارتها  تتم  اأن  يكفل  نحٍو  على  املحكمة  اأمــام 
واحــدة قبل الــدخــول يف مو�شوع الــدعــوى، وخالل 
الــالئــحــة اجلــوابــيــة، واإذا  املــحــددة لتقدمي  الآجــــال 
القرار  مع  اإّل  فيها  الطعن  يتم  رّدهــا فال  تقرر  ما 
الفا�شل يف املو�شوع، وذلك منعاً من ا�شتخدام هذه 

الدفوع و�شيلة للمماطلة والت�شويف.

اأ�شول  قــانــون  تعديل 
املحاكمات املدنية.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
واملجل�س الق�شائي.

الربع الثالث
2017

اإدارة الدعوى املدنية لتحقيق  �شاد�شاً: تفعيل نظام 
الغايات التي اأُن�شئت من اأجلها، من خالل:

اإدارة  اأمـــــام قــا�ــشــي  1. اإلـــزامـــيـــة حــ�ــشــور اخلــ�ــشــوم 
الدعوى. 

اإعــمــال  �ــشــالحــيــة  الـــدعـــوى  اإدارة  قــا�ــشــي  2. مــنــح 
القواعد العامة والأحكام الواردة يف املادة 67 من 

قانون اأ�شول املحاكمات املدنية. 
3. منح قا�شي اإدارة الدعوى �شالحية اتخاذ ما يلزم 
من اإجــراءات لتمكني اخل�شم من احل�شول على 
ما طلبه من م�شتندات حتت يد اخل�شم الآخر اأو 
الغري وفقاً لأحكام قانون اأ�شول املحاكمات املدنية 

وقانون البينات.
4. منح قا�شي اإدارة الدعوى �شالحية اإجراء اخلربة 
التي طلبها املدعي �شمن قائمة بيناته يف ق�شايا 
التاأمني واأّي ق�شية اأخرى يرى اأن اإجراء اخلربة 
و�شول  على  ي�شاعد  قــد  مبكرة  مرحلة  يف  فيها 

الأطراف اإلى ت�شوية وّدية.

اأ�شول  قــانــون  تعديل 
املـــحـــاكـــمـــات املــدنــيــة، 
ـــ�ـــس  واتــــــــخــــــــاذ املـــجـــل
الــقــ�ــشــائــي الــتــدابــري 
الـــــــالزمـــــــة لنــــتــــقــــاء 
ق�شاة اإدارة الدعوى.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
الق�شائي  واملجل�س 

وفق احلال.

الربع الثالث
2017

الربامج التنفيذية    تو�شيات لتحديث وتطوير اإجراءات الدعاوى احلقوقية وتنفيذ االأحكام
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اجلهة املكّلفة اآلية التنفيذ االإجراء التو�شية
بالتنفيذ 

االإطار 
الزمني 
للتنفيذ

5. منح قا�شي اإدارة الدعوى �شالحية تكليف اأيٍّ من 
اأطراف الدعوى بتو�شيح اأّي لئحة وفقاً لأحكام 

قانون اأ�شول املحاكمات املدنية.
راأيــه  اإبـــداء  �شالحية  الــدعــوى  اإدارة  قا�شي  6. منح 
يف مو�شوع النزاع عند ح�شور اخل�شوم، ت�شهياًل 
للو�شول اإلى حل، واإحالتها اإلى قا�شي الو�شاطة.

7. تــوفــري عـــدد كـــاٍف مــن الــقــ�ــشــاة املــوؤهــلــني لإدارة 
التو�شع يف  البدائية، ملواجهة  الدعوى يف املحاكم 
ال�شالحيات التي اأُعطيت لقا�شي اإدارة الدعوى.

اأو  الــدعــوى  اإدارة  لقا�شي  ال�شالحية  منح  �شابعاً: 
لو�شع  احلــا�ــشــريــن،  الأطــــراف  وبــاتــفــاق  للمحكمة 
جـــــدول زمـــنـــي يــتــ�ــشــمــن مــواعــيــد جــمــيــع جــلــ�ــشــات 
الدعوى،  يف  النهائي  القرار  اإ�شدار  حتى  املحاكمة 
اتــخــاذه يف كــل جل�شة، واحلــق  املــتــوجــب  والإجــــــراء 
اأو ح�شره  التعديل على هذا اجلــدول  للمحكمة يف 
مبرحلة معينة من مراحل املحاكمة، واعتبار جميع 
الأطــــــراف احلــا�ــشــريــن مــتــفــّهــمــني ملــواعــيــد جميع 

اجلل�شات الواردة يف ذلك اجلدول. 

اأ�شول  قــانــون  تعديل 
املحاكمات املدنية.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
واملجل�س الق�شائي.

الربع الثالث
2017

اإذا �شقطْت ملدة  ثامناً: اعتبار الدعوى كاأْن مل تكن 
غري  واعتبارها  جتــديــدهــا،  دون  �شنتني  على  تزيد 

قاطعة ملدة مرور الزمن املانع من �شماع الدعوى.

اأ�شول  قــانــون  تعديل 
املحاكمات املدنية.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
واملجل�س الق�شائي.

الربع الثالث
2017

تا�شعاً: الت�شجيع على اللجوء اإلى الو�شائل البديلة 
حلل املنازعات، كما هي احلال بالو�شاطة الق�شائية، 
اأو  كلها  الــر�ــشــوم  اإعـــادة  على  بالن�س  ذلــك  وحتفيز 

بع�شها يف حال التو�شل اإلى اتفاق.

تـــــــعـــــــديـــــــل قـــــــانـــــــون 
الـــو�ـــشـــاطـــة لــتــ�ــشــويــة 

النزاعات املدنية. 

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمل�س الأمة.

الربع الثالث
2017

عاششراً: الإجازة لقا�شي ال�شلح اإجراء اخلربة التي 
طلبها املدعي �شمن قائمة بيناته يف ق�شايا التاأمني 
واأّي ق�شية اأخرى يرى اأن اإجراء اخلربة فيها قبل 
على  ي�شاعد  قد  الأخــرى  البينات  تقدمي  ا�شتكمال 

و�شول الأطراف اإلى ت�شوية وّدية فيها.

اإ�شدار قانون حماكم 
ال�شلح.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
واملجل�س الق�شائي.

الربع الثالث
2017
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اجلهة املكّلفة اآلية التنفيذ االإجراء التو�شية
بالتنفيذ 

االإطار 
الزمني 
للتنفيذ

اأو  نف�شها  تلقاء  من  املحكمة،  اإعــطــاء  ع�شر:  حــادي 
بناء على طلب اأحد اخل�شوم، وكلما كان ذلك متاحاً، 
حّق ال�شتماع اإلى اأقوال اأّي ششاهد با�شتخدام و�شائل 
الت�شال احلديثة دون مثوله ششخ�شياً اأمام املحكمة.

اأ�شول  قــانــون  تعديل 
املحاكمات املدنية.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
واملجل�س الق�شائي.

الربع الثالث
2017

با�شتحقاق  عليه  عــى  املــدَّ اإقـــرار  اعتبار  ع�شر:  ثــاين 
عى به وقيامه باإيداع  املّدعي لأّي جزء من املبلغ املدَّ
هذا اجلزء يف �شندوق املحكمة، �شبباً لإيقاف �شريان 
الفوائد القانونية على ذلك اجلزء اعتباراً من تاريخ 

اإيداعه.

اأ�شول  قــانــون  تعديل 
املحاكمات املدنية.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
واملجل�س الق�شائي.

الربع الثالث
2017

ال�شادرة  املعجل لالأحكام  النفاذ  اإجازة  ثالث ع�شر: 
يف الـــدعـــاوى املــ�ــشــتــعــَجــلــة عــنــد تــاأيــيــدهــا مـــن ِقــبــل 
بكفالة  املدعي،  بناء على طلب  ال�شتئناف،  حمكمة 

اأو من دونها.

اأ�شول  قــانــون  تعديل 
املحاكمات املدنية.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
واملجل�س الق�شائي.

الربع الثالث
2017

رابــــع عــ�ــشــر: الإجــــــازة لــلــمــحــكــوم لـــه تـــقـــدمَي طلب 
اأ�ــشــدرت احلــكــم لإلــقــاء احلجز  اإلـــى املحكمة الــتــي 
املبلغ  بــحــدود  عليه  املحكوم  اأمـــوال  على  التحفظي 
للحكم  موؤيداً  ال�شتئناف  حكم  كان  اإذا  به،  املحكوم 
ل�شمان  كــفــالــة  لــتــقــدمي  احلــاجــة  دون  املــ�ــشــتــاأنــف، 

العطل وال�شرر.

اأ�شول  قــانــون  تعديل 
املحاكمات املدنية.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
واملجل�س الق�شائي.

الربع الثالث
2017

املطابقة  الــورقــيــة  الن�شخة  اعــتــمــاد  ع�شر:  خام�س 
البيانات  قاعدة  يف  املحفوظة  الإلكرتونية  للن�شخة 
لهذه  عليها  ــر  واملــوؤشــشَّ الــعــدل  وزارة  لــدى  املــعــتــَمــدة 
واعتبارها  املحكمة  ديـــوان  رئي�س  ِقــبــل  مــن  الــغــايــة 
مبثابة الأ�شل، ما مل يثبت عدم �شحة اأّي من هاتني 

الن�شختني.

اأ�شول  قــانــون  تعديل 
املحاكمات املدنية.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
واملجل�س الق�شائي.

الربع الثالث
2017

وتي�شري 4 حتديث 
اإجراءات اخلربة 

اأمام املحاكم.

اإجراء  حتكم  التي  القانونية  القواعد  تطوير  اأوًل: 
اخلـــــربة �ـــشـــواء فــيــمــا يــتــعــلــق بــانــتــقــاء اخلـــــرباء اأو 
ي�شمن  ومبــا  تقاريرهم،  اأو  واجباتهم  اأو  مهماتهم 
اخل�شوم،  ورقابة  واملو�شوعية  وال�شفافية  الو�شوح 
الإجــراءات  وكفاءة  �شرعة  �شمان  نف�شه  الوقت  ويف 

املتعلقة باخلربة.

اأ�شول  قــانــون  تعديل 
املـــحـــاكـــمـــات املــدنــيــة، 
واإ�ــــــــــــشــــــــــــدار نــــظــــام 
اأمـــام املحاكم  اخلــربة 

النظامية.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
الق�شائي  واملجل�س 

وفق احلال.

الربع الثالث
2017

الربامج التنفيذية    تو�شيات لتحديث وتطوير اإجراءات الدعاوى احلقوقية وتنفيذ االأحكام
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اجلهة املكّلفة اآلية التنفيذ االإجراء التو�شية
بالتنفيذ 

االإطار 
الزمني 
للتنفيذ

ثــانــيــاً: تــقــريــر احلـــّق لأيٍّ مــن فــرقــاء الـــدعـــوى يف 
يرفق  اأن  بيناته،  �شمن  اخلــربة  اإجـــراء  طلَب  حــال 
ة مــن خبري  بالئحة دعـــواه اأو جــوابــه مــذكــرة مــَعــدَّ
اأو  لإثباتها،  ي�شعى  التي  اخلــربة  لتو�شيح  يختاره 
للرد على طلب اخلربة، ويف هذه احلالة يتعني على 
اخلبري الذي تختاره املحكمة الطالع على كل تلك 
املذكرات والرد على ما ورد فيها؛ مما مُيّكن املحكمة 
املهمة وعنا�شر  اأبعاد  والأطــراف من الطــالع على 

اخلربة والغايات املراد اإثباتها.

اأ�شول  قــانــون  تعديل 
املحاكمات املدنية.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
واملجل�س الق�شائي.

الربع الثالث
2017

الداعية  الأ�شباب  ببيان  املحكمة  قيام  ثالثاً: وجوب 
لإجراء الك�شف واخلربة والغاية من ذلك، وحتديد 
ل ووا�شح عند  مهمة اخلبري اأو اخلرباء ب�شكل مف�شَّ
اإ�ــشــدار قــرارهــا بــاإجــراء اخلـــربة، واأن تــاأمــر بــاإيــداع 

النفقات وتعيني اجلهة املكلفة بها قبل اإجرائها.

اأ�شول  قــانــون  تعديل 
املحاكمات املدنية.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
واملجل�س الق�شائي.

الربع الثالث
2017

رابـــعـــاً: يف حـــال عـــدم اتــفــاق اخلــ�ــشــوم عــلــى اختيار 
ة  املَعدَّ املحكمة تعيينه من اجلداول  اخلبري، تتولى 
الــدور، ول يحول  اإلزامها بخبري  دون  الغاية  لهذه 
حــال عدم  بــخــرباء غريهم يف  ال�شتعانة  دون  ذلــك 

وجود نوع اخلربة املطلوبة يف اجلدول.

اأ�شول  قــانــون  تعديل 
املـــحـــاكـــمـــات املــدنــيــة، 
واإ�ــــــــــــشــــــــــــدار نــــظــــام 
اأمـــام املحاكم  اخلــربة 

النظامية.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
الق�شائي  واملجل�س 

وفق احلال.

الربع الثالث
2017

خام�شاً: حتديد اأجل معني ل يزيد على اأ�شبوع من 
لالعتذار  اإليه  املوكلة  املهمَة  اخلبري  تفهيم  تاريخ 

عن القيام بها.

اأ�شول  قــانــون  تعديل 
املحاكمات املدنية. 

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
واملجل�س الق�شائي.

الربع الثالث
2017

اأ�شول �شاد�شاً: حتديد اأجور مو�شوعية وعادلة للخرباء. قــانــون  تعديل 
املـــحـــاكـــمـــات املــدنــيــة، 
واإ�ــــــــــــشــــــــــــدار نــــظــــام 
اأمـــام املحاكم  اخلــربة 

النظامية.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
الق�شائي  واملجل�س 

وفق احلال.

الربع الثالث
2017
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اجلهة املكّلفة اآلية التنفيذ االإجراء التو�شية
بالتنفيذ 

االإطار 
الزمني 
للتنفيذ

الواجب  اخلــربة  تقرير  م�شتَمالت  حتديد  �شابعاً: 
توافرها فيه، من خالل الن�س على وجوب اششتمال 
تقرير اخلربة على: ا�شم اخلبري، وعدد املرات التي 
قام فيها بزيارة املاِل املطلوُب اإجراء الك�شف واخلربة 
وماهية  الـــدعـــوى،  فــرقــاء  مــع  بــالجــتــمــاع  اأو  عليه 
اإليها وطريقة ح�شوله عليها،  ا�شتند  التي  الوثائق 
عند  افرت�شها  اأو  وجــدهــا  الــتــي  للوقائع  بــيــان  مــع 
تو�شل  التي  وال�شتنتاجات  والآراء  تقريره،  اإعــداد 
التي قام  يــوؤيــدهــا، والــطــرق والأ�ــشــ�ــس  اإليها والــتــي 

با�شتخدامها لغايات الو�شول اإلى ا�شتنتاجاته.

اأ�شول  قــانــون  تعديل 
املحاكمات املدنية. 

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
واملجل�س الق�شائي.

الربع الثالث
2017

وتي�شري 5 حتديث 
اإجــراءات الطعن 
الأحــــــــــكــــــــــام  يف 
واحلـــــــــــــــــــــد مـــــن 
الـــــطـــــعـــــون غــري 
الــتــي  اأو  املـــــربرة 
يـــكـــون الــغــر�ــس 
مــنــهــا املــمــاطــلــة 

والت�شويف.

ال�شلحية  الأحــكــام  يف  الطعن  مرجع  توحيد  اأوًل: 
بــــاأن تــكــون حمــكــمــة الــبــدايــة ب�شفتها  احلــقــوقــيــة، 
ال�ــشــتــئــنــافــيــة، هـــي املـــرجـــع املــخــتــ�ــس بــنــظــر جميع 
ال�شادرة عن  والقرارات  الأحكام  �شد  الطعون  تلك 
القرارات  �شد  الطعون  ذلك  ال�شلح مبا يف  حماكم 
تــوحــيــداً  املــحــاكــم،  تــلــك  عـــن  الـــ�ـــشـــادرة  امل�شتعجلة 
ي�شمن  ومبــا  الــقــرب«،  »ق�شاء  ولتحقيق  لالجتهاد 

�شرعة الف�شل يف تلك الدعاوى. 

ـــــــــــدار قــــــانــــــون  اإ�ـــــــــــش
حمــــــاكــــــم الــــ�ــــشــــلــــح، 
وتعديل قانون اأ�شول 

املحاكمات املدنية.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
واملجل�س الق�شائي.

الربع الثالث
2017

ال�شلحية  الأحــكــام  على  العــرتا�ــس  تنظيم  ثانياً: 
التي ت�شدر عن حماكم ال�شلح دون ح�شور املدعى 
عليه نهائياً، عن طريق اإجازة الطعن بتلك الأحكام 
ـــاً، وعـــلـــى اأن يـــرفـــق بـــه الــبــيــنــات املـــوؤيـــدة  اعـــرتا�ـــش
ال�شادر  احلكم  يكون  اأن  وعلى  ودفاعه،  لعرتا�شه 
اأمــام  لال�شتئناف  قــابــاًل  العــرتا�ــس  ذلــك  بنتيجة 

حمكمة البداية ب�شفتها ال�شتئنافية.

اإ�شدار قانون حماكم 
ال�شلح.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
واملجل�س الق�شائي.

الربع الثالث
2017

الربامج التنفيذية    تو�شيات لتحديث وتطوير اإجراءات الدعاوى احلقوقية وتنفيذ االأحكام
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اجلهة املكّلفة اآلية التنفيذ االإجراء التو�شية
بالتنفيذ 

االإطار 
الزمني 
للتنفيذ

امل�شروعة  املعذرة  البينة على  ثالثاً: �شرورة تقدمي 
لــلــغــيــاب لــقــبــول العـــرتا�ـــس شــشــكــاًل عــلــى الأحـــكـــام 

ال�شادرة عن حماكم ال�شلح. 

اإ�شدار قانون حماكم 
ال�شلح.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
واملجل�س الق�شائي.

الربع الثالث
2017

بــ�ــشــفــتــهــا  الــــبــــدايــــة  تـــتـــولـــى حمــكــمــة  اأن  رابـــــعـــــاً: 
ال�شتئنافية يف حال قبول ال�شتئناف ششكاًل الف�شَل 
ال�شلح،  ملحكمة  الدعوى  اإعــادة  دون  مو�شوعاً،  فيه 
الف�شل يف  ولت�شريع  الإجـــراءات،  يف  اقت�شاداً  وذلك 

الدعاوى.

 اإ�شدار قانون حماكم 
ال�شلح.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
واملجل�س الق�شائي.

الربع الثالث
2017

ــاء غــرفــة اقــتــ�ــشــاديــة لـــدى حمكمة  خــامــ�ــشــاً: اإنــ�ــش
ا�شتئناف عّمان ت�شم هيئة واحدة اأو اأكرث، ويكون لها 
املوجهة  الطعون  بالنظر يف  الخت�شا�س احل�شري 
اإلى الأحكام ال�شادرة عن الغرفة القت�شادية لدى 

حمكمة بداية عّمان.

ت�شكيل  قانون  تعديل 
املحاكم النظامية.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
واملجل�س الق�شائي.

الربع الثالث
2017

اإلغاء  خالل  من  التبعي،  ال�شتئناف  اإلغاء  �شاد�شاً: 
ن�س املادة 179 من قانون اأ�شول املحاكمات املدنية.

اأ�شول  قــانــون  تعديل 
املحاكمات املدنية. 

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
واملجل�س الق�شائي.

الربع الثالث
2017

�شابعاً: الإ�شراع يف ت�شليم ن�شخ للخ�شوم من الأحكام 
والتمكني  الطالع  ل�شمان  الق�شاة،  ي�شدرها  التي 
مــن ممــار�ــشــة حــق الطعن خــالل مــواعــيــد الطعن، 

وذلك من خالل:
تــاأمــني املــحــاكــم بــالــعــدد الــكــايف مــن الــطــابــعــات   .1
املمكنة  بال�شرعة  الأحكام  طباعة  اإمتــام  لغايات 

ودون اإبطاء. 

دة  عدم اإجازة النطق باحلكم اإل بعد اإعداد م�شوَّ  .2 
احلكم  اأ�ــشــبــاب  على  وامل�شتملة  بكاملها  احلــكــم 
ومــنــطــوقــه، وحــفــظــهــا يف مــلــف الــــدعــــوى، مع 
الحتفاظ بحق اخل�شوم يف الطالع عليها يف اأّي 
الأ�شلية  الن�شخة  اإمتــام وتوقيع  اإلــى حني  وقت 

من احلكم.

1. اتــخــاذ الإجــــراءات 
الـــالزمـــة مـــن ِقــبــل 

وزارة العدل. 

قــــانــــون  تــــعــــديــــل   .2
اأ�ـــشـــول املــحــاكــمــات 

املدنية.

1. وزير العدل.

الــوزراء،  2. جمل�س 
وجمــلــ�ــس الأمــــة، 
واملـــــــــجـــــــــلـــــــــ�ـــــــــس 

الق�شائي. 

الربع الثاين
2017

الربع الثالث
2017
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اجلهة املكّلفة اآلية التنفيذ االإجراء التو�شية
بالتنفيذ 

االإطار 
الزمني 
للتنفيذ

طلب  يف  ال�شادر  الــقــرار  تبليغ  وجــوب  عــدم  ثامناً: 
تــاأجــيــل الــر�ــشــوم لــطــالــب الــتــاأجــيــل، وعــلــى اأّل يتم 
التاأجيل  ا�ــشــتــدعــاء  تــقــدمي  يــوم  مــن  املـــدة  احت�شاب 

وحتى �شدور القرار من �شمن ميعاد الطعن.

اأ�شول  قــانــون  تعديل 
املحاكمات املدنية.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
واملجل�س الق�شائي.

الربع الثالث
2017

اأمام حمكمة  اإجــراءات الدعوى  تا�شعاً: عدم وقوف 
املنهي  الــقــرار غــري  ا�شتئناف  الأولـــى عند  الــدرجــة 
وُتتابع  الأولــــى،  الــدرجــة  حمكمة  اأمـــام  للخ�شومة 
حمكمة الدرجة الأولى ال�شري فيها بح�شب الأ�شول.

اأ�شول  قــانــون  تعديل 
املحاكمات املدنية.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمــــلــــ�ــــس الأمــــــــة 
واملجل�س الق�شائي.

الربع الثالث
2017

عاششراً: عدم وقوف اإجراءات الدعوى اأمام حمكمة 
ال�شتئناف عند متييز القرار الذي مل ُيْنِه اخل�شومة 
يف  ال�شري  املحكمة  وُتتابع  ال�شئناف،  حمكمة  اأمــام 

الدعوى بح�شب الأ�شول.

اأ�شول  قــانــون  تعديل 
املحاكمات املدنية.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
واملجل�س الق�شائي.

الربع الثالث
2017

التي  البينات  حادي ع�شر: وجوب تقدمي �شور عن 
يــرغــب الــطــاعــن يف ال�ــشــتــنــاد اإلــيــهــا اأمــــام حمكمة 
الــتــمــيــيــز وذلــــك عــنــد متــيــيــزه احلــكــم الــ�ــشــادر عن 
الدعاوى  يف  للف�شل  ت�شهياًل  ال�شتئناف،  حمكمة 
و�شرعتها، على اأّل يخّل ذلك بحق حمكمة التمييز 
اأو جزء منه عند الف�شل يف  يف طلب ملف الدعوى 

الطعن.

اأ�شول  قــانــون  تعديل 
املحاكمات املدنية.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
واملجل�س الق�شائي.

الربع الثالث
2017

ثاين ع�شر: و�شع ميعاد حمدد لتقدمي التمييز اإذا 
كان تقدميه ل يتم اإّل باإذن، بحيث يكون هذا امليعاد 
خــالل ع�شرة اأيـــام مــن الــيــوم الــتــايل لــتــاريــخ تبليغ 
من  يوماً  �شتني  خــالل  اأو  الإذن  قــراَر  الإذن  طالب 

هما اأ�شبق. اليوم التايل لتاريخ �شدور قرار الإذن اأيُّ

اأ�شول  قــانــون  تعديل 
املحاكمات املدنية.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
واملجل�س الق�شائي.

الربع الثالث
2017

ثالث ع�شر: عدم قابلية قرار حمكمة ال�شتئناف، يف 
حال اتباعها النق�َس، للتمييز اإّل باإذن.

اأ�شول  قــانــون  تعديل 
املحاكمات املدنية.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
واملجل�س الق�شائي.

الربع الثالث
2017

رابع ع�شر: وجوب قيام حمكمة التمييز بالف�شل يف 
اأمامها  املعرو�شة  املو�شوعية  الطعن  اأ�شباب  جميع 
اأو غري متعلق  اإذا نق�شت احلكَم ل�شبٍب غري ششكلي 

بالنظام العام.

اأ�شول  قــانــون  تعديل 
املحاكمات املدنية.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
واملجل�س الق�شائي.

الربع الثالث
2017
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اجلهة املكّلفة اآلية التنفيذ االإجراء التو�شية
بالتنفيذ 

االإطار 
الزمني 
للتنفيذ

ثالثة  مــن  التمييز  حمكمة  انعقاد  ع�شر:  خام�س 
ق�شاة عند نظرها يف الطعون �شد الأحكام ال�شادرة 

يف الدعاوى ال�شلحية.

ت�شكيل  قانون  تعديل 
املحاكم النظامية.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
واملجل�س الق�شائي.

الربع الثالث
2017

حل  �شالحية  التمييز  حمكمة  منح  ع�شر:  �شاد�س 
اأّي م�شاألة لها عالقة  اخلالف يف ال�شالحية ب�شاأن 
اأو تنفيذية، يف حال عدم الن�س  باإجراءات ق�شائية 

على ذلك يف اأّي قانون اآخر.

 تعديل قانون ت�شكيل 
املحاكم النظامية.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
واملجل�س الق�شائي.

الربع الثالث
2017

فر�س اجلــزاءات 6
الــــــــــــالزمــــــــــــة يف 
بــعــ�ــس احلــــالت 
الـــتـــي يــتــطــّلــبــهــا 
الأمــــــــــــر لـــلـــحـــّد 
مــــــن املـــمـــاطـــلـــة 
اأو  والـــتـــ�ـــشـــويـــف 
الإهمال  ملعاجلة 

والتق�شري.

فــر�ــس جــــزاء على  املــحــكــمــة �ــشــالحــيــة  مــنــح  اأوًل: 
تعنتاً  الإجرائي  ا�شتخدام حقه  املتع�ّشف يف  اخل�شم 
اأو با�شتخدام اأ�شاليب كيدية، ومن ذلك احلكم عليه 
بغرامة  اأو  املــحــامــاة  لأتــعــاب  الأعــلــى  احلــد  ب�شعف 

تعادل الر�شوم الق�شائية اأو كليهما معاً.

اأ�شول  قــانــون  تعديل 
املحاكمات املدنية.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
واملجل�س الق�شائي.

الربع الثالث
2017

ثــانــيــاً: فــر�ــس جـــزاء اإ�ــشــايف مــن ِقــَبــل املحكمة على 
اخل�شم طالب اخلربة اإذا ثبت لها اأن تاأخري اخلبري 
اخل�شم،  ذلــك  تق�شري  ناجٌم عن  تقريره  اإجنــاز  يف 
ديــنــار،  مائتي  على  تــزيــد  ل  بــغــرامــة  عليه  باحلكم 
بــالإ�ــشــافــة اإلـــى جـــواز اعــتــبــاره مــتــنــازًل عــن اإثــبــات 
الواقعة التي طلب اإجراء اخلربة من اأجل اإثباتها، 

اإذا ما راأت املحكمة موجباً لذلك.

اأ�شول  قــانــون  تعديل 
املحاكمات املدنية.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمــــلــــ�ــــس الأمــــــــة 
واملجل�س الق�شائي.

الربع الثالث
2017

اخلبري  على  املحكمة  ِقبل  من  جــزاء  فر�س  ثالثاً: 
د يف القرار  املــحــدَّ يــوِدع تقريره يف الوقت  الــذي مل 
بتعيينه دون مربر م�شروع، بفر�س غرامة  ال�شادر 

عليه ل تزيد على مائتي دينار.

اأ�شول  قــانــون  تعديل 
املحاكمات املدنية.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
واملجل�س الق�شائي.

الربع الثالث
2017

رابعاً: فر�س جزاء من ِقبل املحكمة على املح�شر اإذا 
تبني اأن التبليغ مل يكن موافقاً لالأ�شول، اأو اأنه مل 
يقع اأ�شاًل ب�شبب اإهماله اأو تق�شريه بفر�س غرامة 
عليه ل تقل عن ع�شرين ديناراً ول تزيد على مائة 

دينار.

اأ�شول  قــانــون  تعديل 
املحاكمات املدنية.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
واملجل�س الق�شائي.

الربع الثالث
2017
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اجلهة املكّلفة اآلية التنفيذ االإجراء التو�شية
بالتنفيذ 

االإطار 
الزمني 
للتنفيذ

تـــطـــويـــر اأحـــكـــام 7
البينات.

اأوًل: تنظيم قواعد قبول ر�شائل الفاك�س والتلك�س 
والربيد الإلكرتوين وما ماثلها من و�شائل الت�شال 
احلديثة يف الإثبات باقرتانها ب�شهادة َمن اأر�شلها اأو 
الإلكرتوين  الربيد  قبول  جــواز  ومــع  ت�شّلمها،  َمــن 
كبينة يف الإثبات دون اقرتانه بال�شهادة اإذا حتّققت 
امل��ع��ام��الت  ق���ان���ون  يقت�شيها  ال��ت��ي  ال�����ش��روط  ف��ي��ه 

الإلكرتونية النافذ.

تـــــــعـــــــديـــــــل قـــــــانـــــــون 
البينات.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
واملجل�س الق�شائي. 

الربع الثالث
2017

ثانياً: جواز التفاق على اأن تكون البيانات املنقولة 
من  احلــديــثــة  التقتنيات  با�شتخدام  املحفوظة  اأو 
الطرفني  بــني  فيما  عليه  متَفق  �ــشــري  رقــم  خــالل 
متت  التي  املعامالت  لإثــبــات  منهما  كــلٍّ  على  حّجًة 

مبقت�شى تلك البيانات.

تـــــــعـــــــديـــــــل قـــــــانـــــــون 
البينات.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
واملجل�س الق�شائي.

الربع الثالث
2017

ــنــدات الـــعـــاديـــة ملــخــرجــات  ثـــالـــثـــاً: اإقــــــرار قــــوة الــ�ــش
عة. قة اأو املوقَّ احلا�شوب امل�شدَّ

تـــــــعـــــــديـــــــل قـــــــانـــــــون 
البينات.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
واملجل�س الق�شائي.

الربع الثالث
2017

رابعاً:  اعتبار خمرجات احلا�شب الآيل اأو غريه من 
اأجهزة التقنية احلديثة التي ي�شتخدمها التجار يف 
تنظيم عملياتهم املالية وقيودهم املحا�شبية مبثابة 

دفاتر جتارية.

تـــــــعـــــــديـــــــل قـــــــانـــــــون 
البينات.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
واملجل�س الق�شائي.

الربع الثالث
2017

اخل�شم  طلب  واإجـــــراءات  قــواعــد  ت�شهيل  خام�شاً: 
احل�شول على بينة حتت يد خ�شمه ومبا يتفق مع 

اأحكام قانون اأ�شول املحاكمات املدنية.

تـــــــعـــــــديـــــــل قـــــــانـــــــون 
البينات.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
واملجل�س الق�شائي.

الربع الثالث
2017

عّمن  الــعــادي  ال�شند  �ــشــدور  اإثــبــات  اإجـــازة  �شاد�شاً: 
تكون  اأن  على  عنه،  �ــشــادرة  خطية  ب�شهادة  اأ�ــشــدره 

م�شفوعة بالق�َشم اأمام الكاتب العدل.

تـــــــعـــــــديـــــــل قـــــــانـــــــون 
البينات.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
واملجل�س الق�شائي.

الربع الثالث
2017

�شابعاً: اإجازة اتفاق التجار ب�شاأن املعامالت التجارية 
فيما بينهم على اأّي و�شائل اأخرى لالإثبات.

تـــــــعـــــــديـــــــل قـــــــانـــــــون 
البينات.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
واملجل�س الق�شائي.

الربع الثالث
2017

الربامج التنفيذية    تو�شيات لتحديث وتطوير اإجراءات الدعاوى احلقوقية وتنفيذ االأحكام
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تقرير اللجنة امللكية لتطوير اجلهاز الق�سائي وتعزيز �سيادة القانون

اجلهة املكّلفة اآلية التنفيذ االإجراء التو�شية
بالتنفيذ 

االإطار 
الزمني 
للتنفيذ

حتديث وتطوير 8
اإجراءات ت�شفية 
الــــــــ�ــــــــشــــــــركــــــــات 
واإفال�س التجار.

على  ت  ن�شّ الــذي  النظام  اإ�ــشــدار  يف  التعجيل  اأوًل: 
رقم  ال�شركات  قانون  من  )252/ب(  املــادة  �ــشــدوره 
اإجـــــراءات  بــتــحــديــد  واخلـــا�ـــس   ،1997 ل�شنة   )22(
الت�شفية وتنظيمها وتنفيذها وعمل امل�شّفي، مبا يف 

ذلك التقارير التي يتوجب عليه تقدميها.

ــــظــــام  ــــن اإ�ــــــــــشــــــــــدار ال
اخلـــا�ـــس بــــاإجــــراءات 

الت�شفية. 

الربع الثاينجمل�س الوزراء.
2017

ثانياً: تخ�شي�س ق�شاة لدى حماكم البداية للنظر 
يف دعاوى الت�شفية والإفال�س، مع توفري الأجهزة 
املــ�ــشــانــدة لــهــم، وخــا�ــشــة مــن الــكــَتــبــة املخت�شني يف 

متابعة تلك الدعاوى.

ــــــخــــــاذ الـــــــقـــــــرارات  ات
والإجراءات الالزمة. 

الربع الثايناملجل�س الق�شائي.
2017

اإجــراءات  على  لالإنفاق  مــايل  م�شدر  توفري  ثالثاً: 
ت�شفية ال�شركات املتعرثة مالياً و�شوًل اإلى اإغالقها، 
وو�ـــشـــع نــ�ــشــو�ــس تــفــر�ــس ر�ــشــومــاً عــلــى اإجــــــراءات 
الت�شفية والإفال�س على اأن يتم حت�شيلها بعد �شداد 
جميع ديون ال�شركة حتت الت�شفية والتاجر املفل�س، 
وبالتحديد من الأموال التي يتم بالنتيجة توزيعها 
التاجر  اأو  ال�شركات  يف  وامل�شاهمني  ال�شركاء  على 

املفل�س بعد �شداد جميع الديون. 

تـــــــعـــــــديـــــــل قـــــــانـــــــون 
الـــ�ـــشـــركـــات  وتــعــديــل 

نظام ر�شوم املحاكم.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمل�س الأمة وفق 

احلال.

الربع الثالث
2017

التي  الق�شائية  الــدعــاوى والإجــــراءات  رابــعــاً: مْنح 
اأو وكيل التفلي�شة للمحافظة  يقوم برفعها امل�شّفي 
اأو  الت�شفية  الــ�ــشــركــة حتــت  عــلــى حــقــوق ومــ�ــشــالــح 
التاجر املفل�س، �شفَة ال�شتعجال، لكي يتم الوقوف 
الت�شفية  حتت  لل�شركة  ما  على  الالزمة  بال�شرعة 
والــتــاجــر املفل�س مــن حــقــوق والــتــزامــات، ومـــن ثم 

اإغالق الت�شفية اأو الإفال�س.

تـــــــعـــــــديـــــــل قـــــــانـــــــون 
الـــ�ـــشـــركـــات وقــــانــــون 
الـــــتـــــجـــــارة لعـــتـــبـــار 
الدعاوى املذكورة من 

الدعاوى امل�شتعَجلة.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمل�س الأمة.

الربع الثالث
2017

اإجــراءات  لبيان  الالزمة  الن�شو�س  و�شع  خام�شاً: 
العائدة  املنقولة  وغري  املنقولة  بالأموال  الت�شرف 
ِقبل  من  املفل�س  التاجر  اأو  الت�شفية  حتت  لل�شركة 
قا�شي الت�شفية اأو الإفال�س، على اأن يتم ذلك خارج 

اإجراءات دائرة التنفيذ. 

تــــــ�ــــــشــــــمــــــني قــــــــانــــــــون 
الـــــ�ـــــشـــــركـــــات وقـــــانـــــون 
التجارة الأحكاَم املتعلقَة 
والإفـــال�ـــس  بالت�شفية 
لتخاذ قا�شي الت�شفية 
اإجــــراءات  التفلي�شة  اأو 
بــيــع الأمــــــوال املــنــقــولــة 

وغري املنقولة. 

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمل�س الأمة.

الربع الثالث
2017
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اجلهة املكّلفة اآلية التنفيذ االإجراء التو�شية
بالتنفيذ 

االإطار 
الزمني 
للتنفيذ

ــع ن�شو�س يف الــنــظــام املــذكــور اأعــاله  �ــشــاد�ــشــاً: و�ــشْ
تبني ال�شروط الواجب توافرها يف امل�شّفني ووكالء 
الــالزمــة  اخلــــربات  تــوافــر  ذلـــك  التفلي�شة، مبــا يف 
وو�شع  والإفـــال�ـــس،  الت�شفية  اإجـــــراءات  يف  لديهم 
اآلية وا�شحة لكيفية حتديد اأتعاب امل�شّفي اأو وكيل 
التفلي�شة، واأن يكون ذلك من خالل اجلهد املبذول 

من ِقبله يف اإجراءات الت�شفية والإفال�س.

ــــظــــام  ــــن اإ�ــــــــــشــــــــــدار ال
اخلـــا�ـــس بــــاإجــــراءات 
الــتــ�ــشــفــيــة الــ�ــشــابــق 

ناً ذلك. بيانه مت�شمِّ

الربع الثاينجمل�س الوزراء.
2017

�ــشــابــعــاً: حــو�ــشــبــة اإجـــــــراءات الــتــ�ــشــفــيــة والإفـــال�ـــس 
ِقبل  من  بها  الف�شل  بعد  مــيــزان«  بـ»نظام  وربطها 

املحاكم وعدم تركها دون تنظيم.

تـــــطـــــويـــــر الــــــربامــــــج 
الالزمة لذلك.

الربع الثالثوزارة العدل. 
2017

حتديث وتي�شري 9
اإجراءات 

تنفيذ الأحكام 
احلقوقية.

اأوًل: اأن تكون مدة تبليغ الإخطار التنفيذي للمدين 
والتي ت�شبق املباششرة بالتنفيذ لأول مرة مدة خم�شة 
لذلك،  الالحقة  التبليغات  من  واحلــد  يوماً،  ع�شر 
التنفيذ  اإجــــراءات  لعرقلة  و�شيلة  تكون  قــد  والــتــي 

واإطالتها من غري مربر.

تـــــــعـــــــديـــــــل قـــــــانـــــــون 
التنفيذ.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
واملجل�س الق�شائي.

الربع الثالث
2017

احلجز  اإلقاء  �شالحية  التنفيذ  قا�شي  منح  ثانياً: 
عــلــى اأمـــــوال املــديــن املــنــقــولــة وغـــري املــنــقــولــة قبل 
انق�شاء املهلة املحددة يف الإخطار التنفيذي، وذلك 
تتاَبع  اأّل  عــلــى  اأمـــوالـــه،  بتهريب  املــديــن  شــشــرع  اإذا 
اإجراءات التنفيذ اإّل بعد انق�شاء تلك املهلة، حتى ل 

يتم تهريبها اأو منع التنفيذ عليها. 

تـــــــعـــــــديـــــــل قـــــــانـــــــون 
التنفيذ.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
واملجل�س الق�شائي.

الربع الثالث
2017

ثالثاً: اإلغاء اإجراءات ترك الدعاوى التنفيذية، وما 
اإعــادة تبليغ اخل�شم الآخــر يف  تت�شمنه من وجــوب 
تعدو  ل  اإنــهــا  اإذ  بالتجديد؛  التنفيذية  اخل�شومة 
من  الــغــر�ــس  ا�شتنفدت  تنظيمية  اإجـــــراءات  كونها 
وجودها، ف�شاًل عّما تت�شبب به من اإطالة اإجراءات 

التنفيذ دون مربر يقت�شيها.

تـــــــعـــــــديـــــــل قـــــــانـــــــون 
التنفيذ.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمــــلــــ�ــــس الأمــــــــة 
واملجل�س الق�شائي.

الربع الثالث
2017

رابــعــاً: اإجــازة العــرتا�ــس على قــرار رئي�س التنفيذ 
اأكــان من  الــقــرار، �شواء  املت�شرر من ذلــك  من قبل 
ومنح  الغري،  من  اأم  التنفيذية  اخل�شومة  اأطـــراف 
اأو  القرار  العودة عن ذلك  التنفيذ �شالحية  رئي�س 

تعديله.

تـــــــعـــــــديـــــــل قـــــــانـــــــون 
التنفيذ.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
واملجل�س الق�شائي.

الربع الثالث
2017

الربامج التنفيذية    تو�شيات لتحديث وتطوير اإجراءات الدعاوى احلقوقية وتنفيذ االأحكام
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اجلهة املكّلفة اآلية التنفيذ االإجراء التو�شية
بالتنفيذ 

االإطار 
الزمني 
للتنفيذ

توجب  التي  املدين  اعرتا�س  اأوجــه  ح�شر  خام�شاً: 
بحيث  الدعـــاء،  لإثــبــات  املخت�شة  املحكمة  مراجعة 
اإّل يف حال الدعــاء بالتزوير بالن�شبة  ل يكون ذلك 
الدعـــاء  اأو  التوقيع  اإنــكــار  اأو  الر�شمية،  لل�شندات 
والأوراق  الــعــاديــة  لــلــ�ــشــنــدات  بــالــنــ�ــشــبــة  بــالــتــزويــر 
اأو اجلــزئــي  اأو الدعــــاء بــالــوفــاء الــكــّلــي  الــتــجــاريــة، 

للحقوق املقررة يف جميع تلك ال�شندات.

تـــــــعـــــــديـــــــل قـــــــانـــــــون 
التنفيذ.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
واملجل�س الق�شائي.

الربع الثالث
2017

املحكمة  املكلَّف مبراجعة  هو  املدين  اعتبار  �شاد�شاً: 
ادعائه  حال  يف  الوفاء  اأو  التزوير  لإثبات  املخت�شة 
الوفاء  اأو  للتنفيذ  املطروح  الر�شمي  ال�شند  تزوير 
مبا ت�شّمنه من َدين كلياً اأو جزئياً، وكذلك يف حال 
ال�شند  ت�شّمنه  مبــا  جزئياً  اأو  كّلياً  الــوفــاء  اّدعــائــه 
معامالت  تــوَقــف  ول  التجارية،  الــورقــة  اأو  الــعــادي 
املحكمة  اأ�ــشــدرت  اإذا  اإّل  احلـــالت  هــذه  يف  التنفيذ 

املخت�شة قرارها بوقفها.

تـــــــعـــــــديـــــــل قـــــــانـــــــون 
التنفيذ.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
واملجل�س الق�شائي.

الربع الثالث
2017

املحكمة  املكلَّف مبراجعة  هو  الدائن  اعتبار  �شابعاً: 
املــخــتــ�ــشــة لإثـــبـــات مـــا وقــــع عــلــيــه الإنــــكــــار يف حــال 
الورقة  اأو  العادي  ال�شند  على  التوقيع  املدين  اإنكار 
بالتزوير، ويف هذه  بــاأيٍّ منهما  اأو الطعن  التجارية 
مــا مت  بــحــدود  التنفيذ  وقـــف معاملة  يــتــم  احلــالــة 

العرتا�س عليه.

تـــــــعـــــــديـــــــل قـــــــانـــــــون 
التنفيذ.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
واملجل�س الق�شائي.

الربع الثالث
2017

عن  الــ�ــشــادرة  التنفيذية  الـــقـــرارات  ح�شـر  ثــامــنــاً: 
رئا�شة التنفيذ والقابلة للطعن بال�شتئناف؛ للحّد 
الغر�س  املــربرة، والتي يكون  من ال�شتئنافات غري 

منها تاأخري املعامالت التنفيذية.

تـــــــعـــــــديـــــــل قـــــــانـــــــون 
التنفيذ.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
واملجل�س الق�شائي.

الربع الثالث
2017

تا�شعاً: اأن تكون حمكمة البداية ب�شفتها ال�شتئنافية 
املوجهة  الطعون  يف  بالنظر  الخت�شا�س  �شاحبَة 
على  للطعن،  القابلة  التنفيذ  رئي�س  قـــرارات  �شد 
يف  نظرها  عند  الأقــل  على  قا�شَيني  من  تنعقد  اأن 
القرب«،  لـ»ق�شاء  حتقيقاً  وذلك  ال�شتئنافات،  تلك 
وتي�شرياً  ال�ــشــتــئــنــافــات،  تــلــك  يف  الف�شل  وتــ�ــشــريــع 

لالإجراءات.

تـــــــعـــــــديـــــــل قـــــــانـــــــون 
التنفيذ.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
واملجل�س الق�شائي.

الربع الثالث
2017
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اجلهة املكّلفة اآلية التنفيذ االإجراء التو�شية
بالتنفيذ 

االإطار 
الزمني 
للتنفيذ

عـــاشـــشـــراً: حتــديــد مــيــعــاد مــعــنّي لإ�ــــشــــدار حمكمة 
الدعوى  يف  قــراَرهــا  ال�شتئنافية  ب�شفتها  البداية 
من  يوماً  ع�شر  اأربعة  وهو  التنفيذية،  ال�شتئنافية 

تاريخ ورود الدعوى لديوان املحكمة. 

تـــــــعـــــــديـــــــل قـــــــانـــــــون 
التنفيذ.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
واملجل�س الق�شائي.

الربع الثالث
2017

الإجــــــراءات والقــتــ�ــشــاد بها  حـــادي عــ�ــشــر: تي�شري 
والف�شل فيه، وذلــك من  ال�شتئناف  النظر يف  عند 
خالل الإجازة ملحكمة البداية ب�شفتها ال�شتئنافية، 
�شبب،  ششكاًل لأّي  ال�شتئناف مــردوداً  ويف حال كون 
الكتفاء بتدوين منطوق احلكم على املح�شر ششاماًل 

�شببه ونتيجة الطعن.

تـــــــعـــــــديـــــــل قـــــــانـــــــون 
التنفيذ.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
واملجل�س الق�شائي.

الربع الثالث
2017

ثاين ع�شر: عدم رفع ملف الدعوى التنفيذية عند 
غري  التنفيذ  قا�شي  عــن  ال�شادر  الــقــرار  ا�شتئناف 
القابل لال�شتئناف اأو القرار الذي �شبق تاأييده اإلى 
تتمكن  كي  ال�شتئنافية،  ب�شفتها  البداية  حمكمة 
وللحد  التنفيذ،  يف  ال�شتمرار  مــن  التنفيذ  دائـــرة 
املماطلة  الغر�س منها  التي يكون  ال�شتئنافات  من 

والت�شويف.

تـــــــعـــــــديـــــــل قـــــــانـــــــون 
التنفيذ.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
واملجل�س الق�شائي.

الربع الثالث
2017

البداية  حماكم  هيئات  وجــود  مــراعــاة  ع�شر:  ثالث 
ال�شتئنافات  يف  الــنــظــر  تــتــولــى  الــتــي  ال�شتئنافية 
التنفيذية يف دوائر التنفيذ نف�شها ما اأمكن، توفرياً 
لــلــوقــت وتــيــ�ــشــرياً لـــالإجـــراءات و�ــشــوًل اإلـــى عــدالــة 

ناجزة.

اتـــــخـــــاذ الإجـــــــــــراءات 
وزارة  مـــن  الــــالزمــــة 
ــــــــاء  الـــــــعـــــــدل وروؤ�ــــــــش

املحاكم. 

الـــــــعـــــــدل،  وزارة 
وروؤ�شاء املحاكم. 

الربع الثاين
2017

جوازية  �شالحية  التنفيذ  قا�شي  منح  ع�شر:  رابــع 
الوقف  طالب  واإلـــزام  التنفيذية،  الدعوى  وقــف  يف 
ملا يرتئيه  تقدمي كفالة ت�شمن الوفاء، وذلك وفقاً 
القا�شي له من واقع امللف، �شماناً للجدية وت�شريعاً 
يف الإجراءات، وللحد من اأوجه املماطلة والت�شويف. 

تـــــــعـــــــديـــــــل قـــــــانـــــــون 
التنفيذ.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
واملجل�س الق�شائي.

الربع الثالث
2017

الربامج التنفيذية    تو�شيات لتحديث وتطوير اإجراءات الدعاوى احلقوقية وتنفيذ االأحكام
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اجلهة املكّلفة اآلية التنفيذ االإجراء التو�شية
بالتنفيذ 

االإطار 
الزمني 
للتنفيذ

خام�س ع�شر: اأن يكون بيت ال�شكن متنا�شباً مع حال 
املدين لكي يتم ا�شتثناوؤه من احلجز والتنفيذ عليه، 
رة للبيت على �شعف  با�شرتاط اأن تزيد القيمة املقدَّ
وذلك  وبيعه،  عليه  باحلجز  القرار  لإ�شدار  ين  الدَّ

حفاظاً على حقوق الدائنني.

تـــــــعـــــــديـــــــل قـــــــانـــــــون 
التنفيذ.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
واملجل�س الق�شائي.

الربع الثالث
2017

�شاد�س ع�شر: اإعفاء الدائن من دفع العربون اإذا كان 
رة لالأموال  مزايداً وكان َدينه يزيد على القيمة املقدَّ

املراد بيعها.

تـــــــعـــــــديـــــــل قـــــــانـــــــون 
التنفيذ.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
واملجل�س الق�شائي.

الربع الثالث
2017

�شابع ع�شر: منح قا�شي التنفيذ �شالحية ا�شرتداد 
وجه  دون  التنفيذ  دائــرة  ِقبل  من  ُدفعت  مبالغ  اأّي 

حق، دون احلاجة اإلى اإ�شدار حكم ق�شائي بذلك.

تـــــــعـــــــديـــــــل قـــــــانـــــــون 
التنفيذ.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
واملجل�س الق�شائي.

الربع الثالث
2017

ثامن ع�شر: تنظيم جميع الأمور املتعلقة باملركبات 
مبا  بها،  املتعلقة  ال�شوؤون  و�شائر  حجزها  يتم  التي 
يف ذلك الأماكن املخ�ش�شة حلفظها والبَدلت التي 
ت�شتوفى مقابل حفظها، مبقت�شى نظام ي�شدر لهذه 

الغاية.

تـــــــعـــــــديـــــــل قـــــــانـــــــون 
الـــتـــنـــفـــيـــذ، واإ�ـــــشـــــدار 
الـــــــنـــــــظـــــــام الــــــــــــالزم 
لــــتــــنــــظــــيــــم الأمـــــــــــور 
املــتــعــلــقــة بــاملــركــبــات 

املحجوزة. 

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
واملجل�س الق�شائي، 

وفق احلال. 

الربع الثالث
2017

الن�شخة  على  التنفيذ  متابعة  اإجـــازة  ع�شر:  تا�شع 
املــ�ــشــتــخــَرجــة مــن احلــا�ــشــوب يف حـــال فــقــدان امللف 
الــتــنــفــيــذي، وذلـــــك مـــن خــــالل اعـــتـــمـــاد الــنــ�ــشــخــة 
من  عة  واملوقَّ اإلكرتونياً  حفظه  مت  مما  امل�شتخَرجة 

املوظف املخت�س.

تـــــــعـــــــديـــــــل قـــــــانـــــــون 
التنفيذ.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
واملجل�س الق�شائي.

الربع الثالث
2017

ر ن�شرها وفقاً  املقرَّ ع�شرون: ن�شر جميع الإعالنات 
التنفيذ يف ال�شحف املحلية اليومية  لأحكام قانون 
الأكرث انت�شاراً، وعلى اأّي موقع اإلكرتوين تخ�ش�شه 

وزارة العدل لهذه الغاية.

تـــــــعـــــــديـــــــل قـــــــانـــــــون 
التنفيذ.

جمـــلـــ�ـــس الـــــــــوزراء، 
وجمـــلـــ�ـــس الأمــــــــة، 
واملجل�س الق�شائي، 
وفق  الــعــدل  ووزارة 

احلال.

الربع الثالث
2017
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الت�شريعات املقرتحة

تطوير  يف  ي�شهم  وتطويرها  الت�شريعات  حتديُث  كان  ملّا 
العملية الق�شائية, وهو جزء رئي�شّي من الربامج التنفيذية 
الأمر  فاإّن  ال�شرتاتيجية,  والأهداف  ال�شيا�شات  لتحقيق 
اأو اقرتاح  اإما تعديل القوانني والأنظمة النافذة  ي�شتدعي 
ن�شو�ص وت�شريعات جديدة؛ حتقيقاً للروؤية امللَكية ال�شامية 
والت�شريعات  ال�شيا�شات  تطوير  وجوب  اإلى  اأششارت  التي 
لت�شريع عملية التقا�شي وتي�شريها والرتقاء بها, ولذلك 
فاإّن اللجنة امللَكية لتطوير اجلهاز الق�شائي وتعزيز �شيادة 
املرفقة  الت�شريعات  م�شروعات  من  عدداً  تقرتح  القانون 

وعلى النحو التايل: 





م�شروع قانون معّدل لقانون ا�شتقالل الق�شاء رقم )  ( ل�شنة 2017

الن�ص املقرتح من ِقبل اللجنة امللكيةالن�ص الأ�سلي

املادة 1:
ي�شّمى هذا القانون )قانون ا�شتقالل الق�شاء ل�شنة 2014( وُيعمل به 

من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

الق�شاء  ا�شتقالل  لقانون  معّدل  )قانون  القانون  هذا  ُي�شمى 
ل�شنة 2017(, وُيقراأ مع القانون رقم )29( ل�شنة )2014(, امل�شار 
بعد  به  وُيعمل  واحداً,  قانوناً  الأ�شلي  بالقانون  يلي  فيما  اإليه 

مرور �شتني يوماً من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

املادة 2:
يكون للكلمات التالية حيثما وردت يف هذا القانون املعاين املخ�ش�شة 

لها اأدناه ما مل تدل القرينة على غري ذلك:
املجل�ص:املجل�ص الق�شائي املن�شاأ مبوجب اأحكام هذا القانون.

الرئي�ص:رئي�ص املجل�ص.
القا�شي:كل قا�ٍص يعنّي وفق اأحكام هذا القانون.

املعهد:املعهد الق�شائي الأردين.

تعدل املادة )2( من القانون الأ�شلي باإ�شافة التعريفني التاليني 
اإلى اآخرها:

الأمانة العامة: الأمانة العامة للمجلـ�ص.
الأمني العـام: اأمني عام املجلـــ�ص.

املادة 3: 
يف  عليهم  �شلطان  ل  م�شتقلون  والق�شاة  م�شتقل  الق�شاء  اأ. 

ق�شائهم لغري القانون.
الق�شاء  با�شتقالل  امل�شا�ص  �شلطة  اأو  ششخ�ص  اأي  على  يحظر   ب. 

والتدخل يف ششوؤونه.

تعدل املادة )3( من القانون الأ�شلي باإ�شافة الفقرة )ج( اإليها 
بالن�ص التايل:

يكون ل�شوؤون املجل�ص موازنة م�شتقلة تظهر كف�شل م�شتقل  ج. 
با�شم )املجل�ص الق�شائي( �شمن املوازنة العامة للدولة. 

املادة 4:
يتاألف املجل�ص من رئي�ص حمكمة التمييز رئي�شاً وع�شوية كل من:

رئي�ص املحكمة الإدارية العليا نائباً للرئي�ص. اأ. 
 ب. رئي�ص النيابة العامة لدى حمكمة التمييز.

 ج. اأقدم قا�شيني يف حمكمة التمييز.
 د. روؤ�شاء حماكم ال�شتئناف.

 هـ. املفت�ص الأول للمحاكم النظامية.
 و. اأمني عام وزارة العدل.

 ز. رئي�ص حمكمة بداية عّمان.

يلغى ن�ص املادة )4( من القانون الأ�شلي وي�شتعا�ص عنه بالن�ص 
التايل:

يتاألف املجل�ص من رئي�ص حمكمة التمييز رئي�شاً وع�شوية كل  اأ. 
من:

رئي�ص املحكمة الإدارية العليا نائباً للرئي�ص.  .1
رئي�ص النيابة العامة لدى حمكمة التمييز.  .2

3.  اأقدم قا�ٍص يف حمكمة التمييز.
روؤ�شاء حماكم ال�شتئناف.  .4

5.  اأمني عام وزارة العدل.
رئي�ص حمكمة بداية عّمان.  .6

رئي�شني من روؤ�شاء حماكم البداية خارج العا�شمة وفقاً   .7
�شنتني,  ملدة  املحاكم,  تلك  ا�شتحداث  تاريخ  لأقدمية 
ويحل حملهما عند انتهاء مدة ع�شويتيهما َمن يليهما 

بالتناوب على اأ�شا�ص تلك الأقدمية.
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ورئي�ص  ال�شتئناف  حماكم  لروؤ�شاء  الع�شوية  مدة  تكون  ب. 
للتجديد,  قابلة  غري  �شنوات  ثالث  عّمان  بداية  حمكمة 
يف  املبينني  الأع�شاء  نقل  الع�شوية  مدة  خالل  يجوز  ول 
البنود )4( و)6( و)7( من الفقرة ال�شابقة اأو انتدابهم اإلى 
وظائف اأخرى اأو اإنهاء خدماتهم اإل مبوافقتهم اأو بعد اتباع 

الإجراءات التاديبية.

املادة 5:
 اأ.    1. يف حال غياب الرئي�ص يتولى نائبه رئا�شة املجل�ص, ويف حال 

      غيابهما معاً يتولى الرئا�شة اأقدم احلا�شرين.
يف حال غياب رئي�ص النيابة العامة يحل حمله النائب العام   .2

يف عّمان.
يف حال غياب اأحد اأع�شاء حمكمة التمييز يحل حمله من   .3

يليه يف الأقدمية.
يف حال غياب املفت�ص الأول يحل حمله املفت�ص الذي يليه يف   .4

الأقدمية.
اأقدم  حمله  يحل  ا�شتئناف  حمكمة  رئي�ص  غياب  حال  يف   .5 

الق�شاة فيها.
اأقدم  حمله  يحل  البداية  حمكمة  رئي�ص  غياب  حال  يف   .6

الق�شاة فيها.
الوظيفة  الغياَب عن  املادة  )الغياب( لأغرا�ص هذه  تعني كلمة  ب. 

ب�شورة م�شروعة اأو خلّو املن�شب.

تعدل الفقرة )اأ( من املادة )5( من القانون الأ�شلي على النحو 
التايل:

منها   )3( البند  الواردة يف  اأع�شاء(  )اأحد  عبارة  باإلغاء  اأوًل- 
وال�شتعا�شة عنها بكلمة )ع�شو(.

باإلغاء البند )4( منها. ثانياً- 
باإعادة ترقيم البندين )5( و)6( الواردين فيها لي�شبحا  ثالثاً- 

بالرقمني )4( و)5( على التوايل. 

املادة 8:
املحاكم  اأو�شاع  عن  �شنوياً  تقريراً  �شنة  كل  مطلع  يف  الرئي�ص  ُيِعّد 
املجل�ص  على  ويعر�شه  ال�شابقة  ال�شنة  خالل  فيها  الأعمال  و�شري 
لإقراره ويرفع الرئي�ص هذا التقرير اإلى امللك وير�شل ن�شخة منه 

اإلى وزير العدل.

تعدل املادة )8( من القانون الأ�شلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة 
)اأ(, وباإ�شافة الفقرتني )ب( و)ج( اإليها بالن�ص التايل:

يتم  اللذين  التاليني  ال�شنويني  التقريرين  اإعداد  )ب.يتم 
تقدميهما اإلى الرئي�ص لت�شمينهما يف التقرير ال�شنوي:

اأو�شاع  عن  العليا  الإدارية  املحكمة  رئي�ص  يُعّده  تقرير   .1
ذلك  يف  مبا  فيها,  الأعمال  و�شري  الإداري  الق�شاء  حماكم 
القرارات الإدارية املطعون فيها وما مت اإلغاوؤه منها واأ�شباب 

ذلك الإلغاء.
تقرير ُيعّده رئي�ص النيابة العامة عن اأو�شاع النيابة العامة   .2

و�شري العمل فيها واأّي عوائق لعملها واقرتاحات حلها.(
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املادة 11:
حتت  درجة  اأي  يف  مرة  لأول  تعيينه  عند  القا�شي  1.يكون  اأ. 
ويحق  العمل,  مباششرته  تاريخ  من  �شنوات  ثالث  ملدة  التجربة 
عدم  تبني  اإذا  املدة  تلك  خالل  القا�شي  خدمة  اإنهاء  للمجل�ص 
اأو اخللقية وفقاً لالعتبارات  اأو عدم لياقته ال�شخ�شية  كفاءته 
التي يراها املجل�ص, وي�شري هذا احلكم على َمن مت تعيينه يف 
التجربة  القانون ومل يكمل مدة  اأحكام هذا  نفاذ  الق�شاء قبل 

املذكورة يف اخلدمة الق�شائية.
2.يعترب القا�شي مثبتاً باخلدمة بانتهاء تلك املدة ما مل ي�شدر 

قرار من املجل�ص بعدم تثبيته.
1. للمجل�ص تعيني خريج املعهد قا�شياً متدرجاً ملدة ل تزيد على  ب. 

�شنتني.
املدعني  اأو  ال�شلح  ق�شاة  اأحد  مع  املتدرج  القا�شي  يلَحق   .2
اأربع  تقل عن  الذين م�شى على خدمتهم مدة ل  العامني 
اجلنايات  حمكمة  اأو  البداية  حماكم  من  اأيٍّ  اأو  �شنوات 
التي  الفني  املكتب  اأو  ال�شتئناف  اإحدى حماكم  اأو  الكربى 
جل�شات  ح�شور  املتدرج  القا�شي  وعلى  املجل�ص,  ي�شميها 

املحاكمة.
على القا�شي املتدرج ح�شور املداولت ويجوز تكليفه باإعداد   .3

م�شودات القرارات بعد �شنة على تعيينه قا�شياً متدرجاً.
الهيئة  اأعمال  �شرية  باملحافظة على  املتدرج  القا�شي  يلتزم   .4
الق�شاة  واجبات  بجميع  يلتزم  كما  لديها  يتدرب  التي 

وقواعد �شلوكهم.
مع مراعاة اأحكام املادة )9( من هذا القانون وبعد انق�شاء   .5
ق املجل�ص  املدة املحددة يف الفقرة )ب( من هذه املادة وحَتقُّ
على  العملية  وقدرته  العلمية  املتدرج  القا�شي  كفاءة  من 
التي  ال�شرية  التقارير  على  بناء  القا�شي  بوظيفة  القيام 
يجوز  لديها,  تدرب  التي  الهيئات  من  املجل�ص  يطلبها 
للمجل�ص بناء على تن�شيب الرئي�ص تثبيته بوظيفة قا�شي 

�شلح.
تعيني  ذلك  يف  مبا  املتدرج  القا�شي  عمل  ششوؤون  تنظيم  يتم  ج. 
درجته وحتديد راتبه وامتيازاته وتدريبه مبوجب نظام ي�شدر 

لهذه الغاية.
على املحكمة اأو ع�شو النيابة العامة اأن يدون يف كلٍّ من املحا�شر  د. 

والقرارات والأحكام ا�شم القا�شي املتدرج الذي يتدرب لديه.

على  الأ�شلي  القانون  من   )11( املادة  من  )ب(  الفقرة  تعدل 
النحو التايل:

بالن�ص  عنه  وال�شتعا�شة  منها   )1( البند  ن�ص  باإلغاء  اأوًل- 
التايل:

)1. للمجل�ص تعيني املتقدم للتعيني يف الق�شاء قا�شياً   
متدرجاً ملدة ل تزيد على �شنتني.(

ثانيا- باإ�شافة البند )2( اإليها بالن�ص التايل:
)2. على الرغم من اأّي ن�ص اآخر, اإذا كان املتقدم للتعيني   
الق�شائي فيجوز  املعهد  دبلوم  اأو حا�شاًل على  حمامياً 
من  والع�شرين  ال�شابعة  بلغ  اإذا  متدرجاً  قا�شياً  تعيينه 

عمره, ويجوز اأن تزيد مدة تدرجه على ال�شنتني.(
هذه  من  )ب(  الفقرة  يف  املحددة  )املدة  عبارة  باإلغاء  ثالثاً- 
عنها  وال�شتعا�شة  منها   )5( البند  يف  الواردة  املادة( 
بعبارة )املدة الالزمة وفق ما يقت�شيه البندان )1( و)2( 

من هذه الفقرة(.
رابعاً- باإعادة ترقيم البنود )2( و)3( و)4( و)5( منها لت�شبح 

بالأرقام )3( و)4( و)5( و)6( على التوايل.
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املادة 12:
مع مراعاة ال�صروط املن�صو�ص عليها يف البنود )1( و)2( و)3(  اأ. 
و)4( و)5( و)6( من الفقرة )اأ( من املادة )9( من هذا القانون, 
ُي�صرتط فيمن يعينَّ رئي�صاً ملحكمة التمييز اأن يكون قد عمل يف 
�شلك الق�شاء النظامي اأو يف �شلَكي الق�شاء النظامي واملحاماة 

معاً مدة ل تقل يف جمموعها عن خم�ص وع�شرين �شنة.
باإرادة ملكية  واإنهاء خدمته  التمييز  يتم تعيني رئي�ص حمكمة   ب. 

�شامية.

اإليها  )ج(  الفقرة  باإ�شافة  الأ�شلي  القانون  املادة 12 من  تعدل 
بالن�ص التايل:

واملفت�ُص  العامة  النيابة  رئي�ُص  �شامية  ملكية  باإرادة  يعنينَّ  )ج. 
الأول من بني ق�شاة الدرجة العليا, وتنتهي خدمة اأيٍّ منهما يف 

هذا املن�شب بتعيني خلٍَف له.(

املادة 14:
الق�شم  لوظيفته  مباششرته  وقبل  تعيينه  عند  القا�شي  يق�شم  اأ. 

التايل:
)اأق�شم باهلل العظيم اأن اأكون خمل�شاً للملك والوطن واأن اأحكم 
بكل  وظائفي  واأوؤدي  القوانني  احرتم  واأن  بالعدل  النا�ص  بني 

اأمانة واإخال�ص واأن األتزم �شلوك القا�شي ال�شادق ال�شريف(.
العليا  الإدارية  املحكمة  ورئي�ص  التمييز  حمكمة  رئي�ص  يوؤدي  ب. 

الق�َشَم املن�شو�ص عليه يف الفقرة )اأ( من هذه املادة اأمام امللك.
يوؤدي ق�شاة الدرجة العليا الق�َشَم املن�شو�ص عليه يف الفقرة )اأ(  ج. 
من هذه املادة اأمام املجل�ص, اأما الق�شاة الآخرون فيوؤدون الق�َشَم 

اأمام رئي�ص حمكمة التمييز.

تعدل الفقرة )ب( من املادة )14( من القانون الأ�شلي باإ�شافة 
عبارة  بعد  الأول(  واملفت�ص  العامة  النيابة  )ورئي�ص  عبارة 

)املحكمة الإدارية العليا( الواردة فيها.

املادة 19:
ل يجوز ترفيع القا�شي اإلى درجة اأعلى من درجته مباششرة قبل  اأ. 
ُعني  اإذا  اإل  الدرجة  تلك  �شنوات على حلوله يف  انق�شاء ثالث 
يف اأعلى مربوطها فيجوز ترفيعه بعد انق�شاء �شنة واحدة على 
تعيينه وُتعطى الأولوية يف الرتفيع عند الت�شاوي يف الكفاءة ملن 

اجتاز دورات املعهد التي يحددها املجل�ص.
�شنوات على  انق�شاء ثالث  اأعلى بعد  اإلى درجة  القا�شي  ع  يرفنَّ  ب. 
حلوله يف الدرجة اإذا كان تقديره يف اآخر �شنتني بدرجة ل تقل 
ع القا�شي وجوبياً بعد مرور  عن جيد جداً ويف كل الأحوال يرفنَّ

خم�ص �شنوات على حلوله يف الدرجة.
يكت�شب اأّي قا�ٍص اأكمل خم�ص �شنوات خدمة ق�شائية مت�شلة يف   ج. 
الدرجة العليا لقب )نائب رئي�ص حمكمة التمييز( مهما كانت 

الوظيفة التي ي�شغلها.

تعدل املادة 19 من القانون الأ�شلي على النحو التايل:
اأوًل- باإلغاء الفقرة )ب( منها.

ثانياً- باإعادة ترقيم الفقرة )ج( منها لت�شبح الفقرة )ب(.
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املادة 22:
للرئي�ص اأن ينتدب يف حالة ال�شرورة اأينَّ قا�ٍص من غري اأع�شاء  اأ. 
املجل�ص لأّي حمكمة نظامية اأو خا�شة اأو لتويل اإحدى وظائف 
النيابة العامة اأو للقيام مبهام التفتي�ص ملدة ل تزيد على ثالثة 

اأششهر يف ال�شنة الواحدة.
التي  للمدة  النتداب  متديد  الرئي�ص  من  بتن�شيب  للمجل�ص  ب. 

تقت�شيها ال�شرورة.
اأو العمل الذي انُتدب  يراعى يف النتداب اأن ل تكون الوظيفة  ج. 

اإليه القا�صي اأدنى درجة من درجته اأو العمل املنوط به.
للقيام  قا�ٍص  اأّي  انتداب  العدل  وزير  طلب  على  بناء  للرئي�ص   د. 
وللمجل�ص  اأششهر  ثالثة  ملدة  العدل  لوزارة  العام  الأمني  مبهام 

بتن�شيب من الرئي�ص متديدها للمدة التي يراها �شرورية.
يف  اجلزئي  بالتدري�ص  القا�شي  قيام  على  املوافقة  للمجل�ص  هـ. 

املعهد واجلامعات الر�شمية.

باإلغاء  الأ�شلي  القانون  )22( من  املادة  الفقرة )ب( من  تعدل 
اآخرها,  يف  الواردة  ال�شرورة(  تقت�شيها  التي  )للمدة  عبارة 
وال�شتعا�شة عنها بعبارة )ملدة ل تزيد على ثالثة اأششهر اأخرى 

يف ال�شنة الواحدة.(

املادة 30:
اأقدم ق�شاة  الأقل من  على  التاأديبي من ثالثة  املجل�ص  ل  ي�شكنَّ اأ. 
�شنتني  ملدة  اأع�شائه  املجل�ص من غري  يعينهم  التمييز  حمكمة 

ويجوز للمجل�ص اأن ي�شكل اأكرث من جمل�ص تاأديبي.
بالأكرثية خالل  اأو  بالإجماع  قراراته  التاأديبي  املجل�ص  ي�شدر   ب. 

مدة ل تزيد على اأربعة اأششهر.

باإلغاء كلمة  الأ�شلي  القانون  املادة )30(  )اأ( من  الفقرة  تعدل 
)اأقدم( الواردة فيها.

املادة 40:
املفت�ص  من  ويتاألف  للمجل�ص  الق�شائي  التفتي�ص  جهاز  يتبع  اأ. 
املفت�شني  العليا وجمموعة من  درجته عن  تقل  ل  الذي  الأول 
الذين ل تقل درجة اأي منهم عن الثانية ملدة ل تتجاوز ثالث 
و�شالحياته  مهامه  �شائر  وحتدد  للتجديد  قابلة  غري  �شنوات 

مبقت�شى نظام ي�شدر لهذه الغاية.
املفت�شني  وتقارير  تقاريره  الرئي�ص  اإلى  الأول  املفت�ص  يقدم   ب. 
املتعلقة بالق�شاة وششوؤون املحاكم والنيابة العامة ودائرة املحامي 

العام املدين.

عنه  ويت�شعا�ص  الأ�شلي  القانون  من   )40( املادة  ن�ص  يلغى 
بالن�ص التايل:

يتبع جهاُز التفتي�ص الق�شائي للمجل�ص, ويتاألف من املفت�ص  )اأ. 
الأول, وجمموعة من املفت�شني الذين ل تقل درجة اأيٍّ منهم 

عن الثانية.
اأربع  ملدة  الق�شائي  املجل�ص  من  بقرار  املفت�شني  تعيني  يتم  ب. 
�شنوات غري قابلة للتجديد, ول يجوز خاللها نقل املفت�ص 

اأو انتدابه اإلى وظيفة اخرى.
اإلى الرئي�ص تقاريره وتقارير املفت�شني  يقدم املفت�ص الأول  ج. 

املتعلقة بالق�شاة وششوؤون املحاكم والنيابة العامة.
الق�شائي  التفتي�ص  جهاز  و�شالحيات  مهام  �شائر  حتدد  د. 

واإجراءات عمله مبقت�شى نظام ي�شدر لهذه الغاية.(

  الت�سريعات املقرتحة  
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املادة 42:
على الرغم مما ورد يف اأّي ت�شريع اآخر:

حتى  الق�شاة  من  العليا  الدرجة  ي�شغل  َمن  كّل  خدمة  ت�شتمر  اأ. 
اإكمال الرابعة وال�شبعني من عمره.

اأّي قا�ٍص اآخر من غري املذكورين يف الفقرة )اأ(  ت�شتمر خدمة   ب. 
من هذه املادة حتى اإكماله الثامنة وال�شتني من عمره.

)اأ( الفقرتني  يف  املذكورين  الق�شاة  من  كّل  خدمة  تنتهي    ج. 
و )ب( من هذه املادة حكماً غري قابلة للتمديد عند بلوغه ال�شن 
املحددة له دون احلاجة اإلى اأي قرار باإنهائها من اأي جهة من 

اجلهات.
ل يوؤثر ذكر �شقف خدمة اأّي من الق�شاة املذكورين يف الفقرتني   د. 
)اأ( و )ب( من هذه املادة يف انتهاء خدمته اأو اإنهائها قبل ذلك 
ذلك  يف  مبا  بها  املعمول  الت�شريعات  مبوجب  اآخر  �شبب  لأّي 

املر�ص.
اأ�شيب مبر�ص  اأو  العليا  الدرجة  الذي ي�شغل  القا�شي  اإذا تويف   هـ. 
خم�ص  مدة  اأكمل  قد  يكن  ومل  خدمته  اإنهاء  اإلى  اأدى  مقعد 
�شنوات يف الدرجة العليا فُيح�شب راتبه ال�شهري الأخري لغايات 
التقاعد على اأ�شا�ص الراتب الأ�شا�شي الذي يتقا�شاه َمن ي�شغل 

وظيفة نائب رئي�ص حمكمة التمييز.
ل ت�شري اأحكام الفقرة )اأ( من هذه املادة على رئي�َشي حمكمة   و. 

التمييز واملحكمة الإدارية العليا.

تعدل املادة )42( من القانون الأ�شلي على النحو التايل:
باإلغاء عبارة )الرابعة وال�شبعني( الواردة يف الفقرة )اأ(  اأوًل- 

منها وال�شتعا�شة عنها بعبارة )ال�شبعني(.
باإلغاء عبارة )الثامنة وال�شتني( الواردة يف الفقرة )ب(  ثانياً- 

منها وال�شتعا�شة عنها بعبارة )اخلام�شة وال�شتني(.
 

املادة 45:
للق�شاة  الجتماعي  التكافل  )�شندوق  ي�شّمى  �شندوق  ين�شاأ  اأ. 
وموظفي وزارة العدل(, ويكون فيه ح�شابان م�شتقالن, ي�شمى 
اأحدهما )ح�شاب الق�شاة( وي�شمى الآخر )ح�شاب موظفي وزارة 

العدل(.
واملتقاعدين  العاملني  الق�شاة  ملنفعة  الق�شاة  ح�شاب  �ص  يخ�شنَّ  ب. 

داخل اململكة.
ب�شورة  العاملني  ملنفعة  العدل  وزارة  �ص ح�شاب موظفي  يخ�شنَّ ج. 
فعلية يف وزارة العدل من موظفيها مبختلف فئاتهم ودرجاتهم 

الذين مت تعيينهم فيها وفق اأحكام نظام ي�شدر لهذه الغاية.
ي�شتمر ال�شندوق يف تقدمي منافع حمددة للقا�شي الذي يعمل  د. 
خارج اململكة اأو الذي اأحيل على التقاعد اأو ال�شتيداع وملوظف 
وزارة العدل الذي يعمل خارجها اأو الذي اأحيل على التقاعد اأو 
ال�صتيداع وذلك وفق ال�صروط والإجراءات التي يحددها نظام 

ي�شدر لهذه الغاية.

عنه  وي�شتعا�ص  الأ�شلي  القانون  من   )45( املادة  ن�ص  يلغى 
بالن�ص التايل:

ين�شاأ �شندوقان ي�شمى اأولهما )�شندوق التكافل الجتماعي  ) اأ. 
ملوظفي  الجتماعي  التكافل  )�شندوق  وثانيهما  للق�شاة( 
وزارة العدل(, ويكون لكل منهما ح�شاب م�شتقل وجلنة اإدارة 

خا�شة به.
�ص �شندوق الق�شاة ملنفعة الق�شاة داخل اململكة �شواء  يخ�شنَّ  ب. 
العاملون منهم اأو املتقاعدون مبن فيهم املتقاعدون ما قبل 

تاريخ 2010/12/31.
العاملني  ملنفعة  العدل  وزارة  موظفي  �شندوق  �ص  1.يخ�شنَّ ج. 
ب�شورة فعلية مبختلف فئاتهم ودرجاتهم الذين مت تعيينهم 

فيها, وفق اأحكام نظام ي�شدر لهذه الغاية.
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تتكون موارد ح�شاب الق�شاة يف ال�شندوق مما يلي: هـ. 
ن�شبة )15%( من الر�شوم امل�شتوفاة على الدعاوى والطلبات   .1
ر�شوم  نظام  مبوجب  التنفيذية  اأو  الق�شائية  والإجراءات 

املحاكم اأو اأّي ت�شريع اآخر.
واملتقاعدين  العاملني  الق�شاة  رواتب  من  اقتطاعات  اأّي   .2

وحقوقهم املالية حتدد مبوجب نظام.
تتكون موارد ح�شاب موظفي وزارة العدل يف ال�شندوق مما يلي:  و. 
ن�شبة )20%( من الغرامات املحكوم بها التي يتم حت�شيلها,   .1
تعوي�ص  مبثابة  بها  املحكوم  الغرامات  ذلك  من  وت�شتثنى 

مدين.
وحقوقهم  العدل  وزارة  موظفي  رواتب  من  اقتطاعات  اأّي   .2

د مبوجب نظام. املالية حتدنَّ
الق�شاة مبوجب نظام  الإنفاق من ح�شاب  اأوجه  1.يتم حتديد  ز. 

ي�شدر لهذه الغاية بناء على اقرتاح املجل�ص.
اأوجه الإنفاق من ح�شاب موظفي وزارة العدل  يتم حتديد   .2

مبوجب نظام.
يكون لكل ح�شاب جلنة اإدارة خا�شة به.  .3

واحل�شابني  بال�شندوق  اخلا�شة  ال�شوؤون  جميع  تنظيم  يتم   ح. 
فيهما  املودعة  الأموال  وا�شتثمار  واإدارتهما  فيه  املوجودين 
لهذه  ي�شدر  نظام  مبوجب  منهما  كلٍّ  من  ال�شرف  واإجراءات 

الغاية.

حمددة  منافع  تقدمي  يف  املوظفني  �شندوق  ي�شتمر   .2
اأو  التقاعد  على  اأحيل  الذي  العدل  وزارة  ملوظف 
التي  والإجراءات  ال�صروط  وفق  وذلك  ال�صتيداع 

يحددها نظام ي�شدر لهذه الغاية.
تتكون موارد �شندوق الق�شاة مما يلي:  د- 

الدعاوى  على  امل�شتوفاة  الر�شوم  من   )%20( ن�شبة    .1
اأو التنفيذية مبوجب  والطلبات والإجراءات الق�شائية 

نظام ر�شوم املحاكم اأو اأّي ت�شريع اآخر.
2.  اأّي اقتطاعات من رواتب الق�شاة العاملني واملتقاعدين 

د مبوجب نظام. وحقوقهم املالية حتدنَّ
 هـ- تتكون موارد �شندوق موظفي وزارة العدل مما يلي:

يتم  التي  بها  املحكوم  الغرامات  من   )%25( ن�شبة   .1
بها  املحكوم  الغرامات  ذلك  من  وُت�شتثنى  حت�شيلها, 

مبثابة تعوي�ص مدين.
الدعاوى  على  امل�شتوفاة  الر�شوم  من   )%7( ن�شبة   .2
اأو التنفيذية مبوجب  والطلبات والإجراءات الق�شائية 

نظام ر�شوم املحاكم اأو اأّي ت�شريع اآخر.
3.  اأّي اقتطاعات من رواتب موظفي وزارة العدل وحقوقهم 

د مبوجب نظام. املالية حتدنَّ
وتنظيم  الق�شاة  �شندوق  من  الإنفاق  اأوجه  حتديد  يتم  و- 
الأموال  وا�شتثمار  اإدارته  جلنة  وت�شكيل  ششوؤونه  جميع 
ي�شدر  نظام  مبوجب  منه  ال�شرف  واإجراءات  فيه  املودعة 

لهذه الغاية بناء على اقرتاح املجل�ص.
يتم حتديد اأوجه الإنفاق من �شندوق موظفي وزارة العدل   ز- 
وا�شتثمار  اإدارته  جلنة  وت�شكيل  ششوؤونه  جميع  وتنظيم 
املودعة فيه واإجراءات ال�شرف منه مبوجب نظام  الأموال 

ي�شدر لهذه الغاية.(

املادة 47:
اإششراف  وحتت  ا�شتئناف  حمكمة  وكل  التمييز  حمكمة  يف  ين�شاأ 
واملتقاعدين يتولى مهمة  العاملني  الق�شاة  ل�شوؤون  رئي�شها مكتب 

ت�شهيل اإجناز املعامالت اخلا�شة بهم.

ُتعدل املادة )47( من القانون الأ�شلي على النحو التايل:
اأوًل- باعتبار ما ورد فيها الفقرة )اأ( منها.

ثانياً- باإ�شافة الفقرة )ب( اإليها بالن�ص التايل:
)ب- على الرغم مما ورد يف اأّي ت�شريع اآخر, يطبنَّق على الق�شاة 
وَمن  واملتقاعدين  العاملني  القانون  هذا  باأحكام  امل�شمولني 
املادة  يف  عليها  املن�شو�ص  بالفئات  اخلا�شة  الأحكام  يعيلونهم 
)26( من نظام التاأمني ال�شحي املدين وتعديالته رقم 83 ل�شنة 

2004 اأو اأّي ت�شريع يحل حمله.(

  الت�سريعات املقرتحة  
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يعدل القانون الأ�شلي على النحو التايل:
اأوًل- باإ�شافة املادة )48( اإليه بالن�ص التايل:

املجل�ص  ششوؤون  تتولى  عامة  اأمانة  املجل�ص  لدى  تن�شاأ  )اأ. 
والق�شاة وموازنة املجل�ص الق�شائي, وحتقيقاً لهذه الغايات 
يحددها  والتي  لذلك  الالزمة  وال�شالحيات  املهام  متار�ص 

نظام خا�ص ي�شدر لهذه الغاية.
تن�شيب  على  بناء  املجل�ص  من  بقرار  العام  الأمني  يعنينَّ   ب. 
ويح�شر  للمجل�ص  مقرراً  العام  الأمني  ويكون  الرئي�ص, 
الأمني  الت�شويت, كما يكون  اأن يكون له حق  جل�شاته دون 

العام هو اَلمر بال�شرف ملوازنة املجل�ص.
املجل�ص  موازنة  م�شروع  اإعداد  العامة  الأمانة  تتولى  ج. 
مالحظات  مع  امل�شروع  ويرَفع  املالية,  وزارة  مع  بالت�شاور 
وزارة املالية ب�شاأنه اإلى الرئي�ص لعر�شه على املجل�ص, وبعد 
اإقرار املجل�ص م�شروع املوازنة يتم اإر�شاله اإلى رئي�ص الوزراء 

لإدراجه �شمن املوازنة العامة للدولة.(
ثانياً- باإعادة ترقيم املواد )48( و)49( و)50( و)51( من القانون 

الأ�شلي لت�شبح املواد )49( و)50( و)51( و)52( على التوايل.
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املادة 1:
ي�شمى هذا القانون )قانون ت�شكيل املحاكم النظامية ل�شنة 2001( 
وُيعمل به بعد ثالثني يوماً من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

املحاكم  ت�شكيل  لقانون  معّدل  )قانون  القانون  هذا  ي�شّمى   
النظامية رقم ) ( ل�شنة 2017(, وُيقراأ مع القانون رقم )17( ل�شنة 
2001 امل�شار اإليه فيما يلي بـ»القانون الأ�شلي« وما طراأ عليه من 
تعديل قانوناً واحداً, وُيعمل به بعد مرور مائة وثمانني يوماً من 

تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

املادة 3:
ت�شكل حماكم ت�شمى )حماكم �شلح( يف املحافظات اأو الألوية  اأ- 
فيه  يحدد  نظام  مبقت�شى  اآخر  مكان  اأي  اأو  الأق�شية  اأو 
املخولة  ال�شالحية  ومتار�ص  منها  لكل  املكاين  الخت�شا�ص 
نظام  اأو  قانون  اأي  اأو  ال�شلح  حماكم  قانون  مبقت�شى  اإليها 

معمول به.
تنعقد حمكمة ال�شلح من قا�ٍص منفرد ُيعرف بقا�شي ال�شلح. ب- 

اإليها  )ج(  الفقرة  باإ�شافة  الأ�شلي  القانون  من   )3( املادة  ل  تعدنَّ
بالن�ص التايل:

فيبقى  اأخرى,  ق�شائية  وظيفة  اإلى  ال�شلح  قا�شي  ُنقل  اإذا  )ج-   
احلكم  لإ�شدار  املرفوعة  الدعاوى  يف  الأحكام  باإ�شدار  خمت�شاً 
قبل نفاذ مفعول قرار نقله وذلك ملدة ششهر من تاريخ نقله, وفور 
اإ�شدار احلكم اأو القرار الذي يراه منا�شباً يتم اإر�شاله اإلى رئي�ص 
املحكمة املنقول منها لتكليف قا�ٍص فيها بتالوة احلكم اأو باتخاذ 

ما يلزم فيها من اإجراء.(

املادة 4:
ت�شكل حماكم ت�شمى )حماكم البداية( يف املحافظات اأو الألوية   اأ. 
اأو اأي مكان اآخر مبقت�شى نظام يحدد فيه الخت�شا�ص املكاين 
الق�شاة  من  وعدد  رئي�ص  من  حمكمة  كل  وتوؤلنَّف  منها  لكل 

ويكون لها:
1.ب�شفتها البدائية:  

والدعاوى  احلقوقية  الدعاوى  جميع  يف  الق�شاء  �شالحية 
�ص �شالحية الق�شاء فيها لأي حمكمة  اجلزائية التي مل تفونَّ

اأخرى.
2.ب�شفتها ال�شتئنافية:  

�شالحية النظر:
ال�شادرة  اإليها  امل�شتاأنفة  اإلى الأحكام  املوجهة  يف الطعون  اأ . 
عن حماكم ال�شلح يف الأحوال التي ين�ص قانون حماكم 

ال�شلح على اأنها ت�شتاأنف اإلى املحاكم البدائية.
اإلى  ا�شتئنافه  اآخر  اأي قانون  باأي حكم يق�شي  يف الطعن  ب . 

املحاكم البدائية.

يلغى ن�ص املادة )4( من القانون الأ�شلي, وي�شتعا�ص عنه بالن�ص 
التايل:

 )اأ- ت�شكنَّل حماكم ت�شمى )حماكم البداية( يف املحافظات اأو الألوية 
د فيه الخت�شا�ص املكاين  اأو اأّي مكان اخر مبقت�شى نظام يحدنَّ

لكل منها وتوؤلف كل حمكمة من رئي�ص وعدد من الق�شاة.
ب- يكون ملحاكم البداية:

ب�شفتها البدائية:  .1
احلقوقية  الدعاوى  جميع  يف  الق�شاء  �شالحية 
والدعاوى اجلزائية التي مل تفونَّ�ص �شالحية الق�شاء 

فيها لأي حمكمة اأخرى.
ب�شفتها ال�شتئنافية:  .2

�شالحية النظر يف:
اإليها  امل�شتاأنفة  الأحكام  اإلى  املوجهة  الطعون  )اأ( 

ال�شادرة عن حماكم ال�شلح.
الطعون املوجهة اإلى القرارات ال�شادرة عن روؤ�شاء  )ب( 

التنفيذ القابلة للطعن مبوجب قانون التنفيذ.
الطعن يف اأّي حكم يق�شي اأّي قانون اآخر با�شتئنافه  )ج( 

اإلى املحاكم البدائية.
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الدعاوى  يف  للنظر  ق�شائية  غرفة  البداية  حمكمة  يف  تن�شاأ  ب. 
احلقوقية وغرفة ق�شائية اأخرى للنظر يف الدعاوى اجلزائية, 
متخ�ش�شة  ق�شائية  غرف  اإن�شاء  البداية  حمكمة  ولرئي�ص 
ويف  اجلزائية  الغرفة  اأو  احلقوقية  الغرفة  من  كل  �شمن 
حمكمة ال�شلح �شمن حمكمة البداية وحماكم ال�شلح التابعة 
لها اإذا كان ح�شن �شري العمل الق�شائي ي�شتدعي ذلك, وت�شم 
كل غرفة هيئة واحدة اأو اأكرث وفقاً ملا يحدده رئي�ص حمكمة 

البداية ح�شب احلاجة.

الدعاوى  يف  للنظر  ق�شائية  غرفة  البداية  حمكمة  يف  تن�شاأ  ج- 
احلقوقية وغرفة ق�شائية اأخرى للنظر يف الدعاوى اجلزائية, 
متخ�ش�شة  ق�شائية  غرف  اإن�شاء  البداية  حمكمة  ولرئي�ص 
ويف  اجلزائية  الغرفة  اأو  احلقوقية  الغرفة  من  كل  �شمن 
حمكمة ال�شلح �شمن حمكمة البداية وحماكم ال�شلح التابعة 
لها اإذا كان ح�شن �شري العمل الق�شائي ي�شتدعي ذلك, وت�شم 
كل غرفة هيئة واحدة اأو اأكرث وفقاً ملا يحدده رئي�ص حمكمة 

البداية بح�شب احلاجة.
حمكمة  لدى  تن�شاأ  اآخر,  ت�شريع  اأّي  يف  ورد  مما  الرغم  على  د- 
بداية عّمان غرفة اقت�شادية اأو اأكرث تخت�ص بالنظر والف�شل 

يف الدعاوى التالية:
البداية  حماكم  اخت�شا�ص  �شمن  يدخل  ما   .1

ملحافظة العا�شمة من الدعاوى التالية:
الإن�شاءات  بعقود  املتعلقة  الدعاوى  )اأ( 
قيمة  تزيد  التي  الإن�شائية  واملقاولت 

املطالبة يف كل منها على مائة األف دينار.
الدعاوى املتعلقة بالأعمال امل�شرفية التي  )ب( 
تزيد قيمة املطالبة يف كل منها على مائة 
األف دينار, ومبا فيها العتمادات امل�شتندية 

وخطابات ال�شمان والكفالت امل�شرفية.
الوكالء  قانون  اإلى  امل�شتندة  الدعاوى  )ج( 

والو�شطاء التجاريني.
الدعاوى املتعلقة بالإفال�ص والت�شفية. )د( 

بني  فيما  باخلالفات  املتعلقة  الدعاوى  )هـ( 
امل�شجلة  ال�شركات  يف  وامل�شاهمني  ال�شركاء 
املفعول  �شاري  ال�شركات  اأحكام قانون  وفق 
بعقود  متعلقة  خالفات  اأّي  ذلك  يف  مبا 
تاأ�شي�ص تلك ال�شركات واأنظمتها الداخلية 

وششوؤون اإدارتها ودجمها وبيعها.
امل�شتندة  املالية  بالأوراق  املتعلقة  الدعاوى  )و( 

اإلى قانون الأوراق املالية وال�شوق املايل.
تكون  التي  العقود  عن  الناششئة  الدعاوى  )ز( 
اأو  الر�شمية  املوؤ�ش�شات  اإحدى  اأو  احلكومة 
على  اأطرافها  واتفق  فيها,  طرفاً  العامة 

اإحالة املنازعات ب�شاأنها اإليها.
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الدعاوى املتعلقة بالتاأمني واإعادة التاأمني  )ح( 
التي تزيد قيمتها على مائة األف دينار.

التجارية  العقود  عن  النا�صئة  الدعاوى  )ط( 
املنازعات  اإحالة  على  اأطرافها  اتفق  التي 

ب�شاأنها اإليها.
من  البداية  حماكم  اخت�شا�ص  �شمن  يدخل  ما   .2

الدعاوى التالية:
وحماية  الحتكار  مبنع  املتعلقة  الدعاوى   )اأ( 
قانون  اإلى  امل�شتندة  الوطني  الإنتاج 

املناف�شة وقانون حماية الإنتاج الوطني.
الدعاوى املتعلقة باأي عقود تكون احلكومة  )ب( 
طرفاً  العامة  اأو  الر�شمية  املوؤ�ش�شات  اأو 
فيها وتزيد قيمة املطالبة يف كل منها على 

)250( األف دينار.
البحرية  بالتجارة  املتعلقة  الدعاوى  )ج( 
قانون  اإلى  امل�شتندة  البحري  والتاأمني 

التجارة البحرية.
من  لأيٍّ  القت�شادية  الغرفة  نظر  عند  )د( 
من   )2( البند  يف  اإليها  امل�شار  الدعاوى 
اأن  لها  يجوز  املادة,  هذه  من  )د(  الفقرة 
مبا  عّمان  مدينة  خارج  جل�شاتها  تعقد 
املدعى  عمل  مقر  اأو  اإقامة  مكان  يراعي 

عليه.(

املادة 5:
قا�ٍص  من  احلقوقية  الدعاوى  يف  البداية  حمكمة  تنعقد  اأ. 
منفرد ُيعرف بقا�شي البداية عند النظر يف جميع الدعاوى 
احلقوقية اخلارجة عن اخت�شا�ص قا�شي ال�شلح مهما بلغت 
يتفرع عنها  املتقابلة وما  الدعاوى  النظر يف  قيمتها وكذلك 

وعن الدعوى الأ�شلية.
وتنعقد يف الدعاوى اجلزائية على الوجه التايل: ب. 

اخلارجة  اجلنح  جرائم  يف  النظر  عند  منفرد  قا�ٍص  من   .1
عن �شالحية قا�شي ال�شلح مبوجب حماكم ال�شلح.

اخلارجة  اجلنائية  الق�شايا  يف  النظر  عند  قا�شَيني  من   .2
عن �شالحية حمكمة اجلنايات الكربى مبوجب قانونها.

ل املادة )5( من القانون الأ�شلي على النحو التايل: تعدنَّ
بالن�ص  عنه  وال�شتعا�شة  منها  )ج(  الفقرة  ن�ص  باإلغاء  اأوًل-   

التايل:
يف  النظر  عند  الأقل  على  قا�شَيني  من  البداية  حمكمة  )تنعقد 
الدعاوى احلقوقية واجلزائية والتنفيذية ب�شفتها ال�شتئنافية.( 

ثانيا- باإ�شافة الفقرة )و( اإليها بالن�ص التايل:
نقله  ويتم  منفرد  قا�ٍص  من  البداية  حمكمة  تنعقد  عندما  )و. 
باإ�شدار الأحكام  اأخرى, فيبقى خمت�شاً  اإلى وظيفة ق�شائية 
قرار  نفاذ مفعول  قبل  لإ�شدار احلكم  املرفوعة  الدعاوى  يف 
اإ�شدار احلكم  نقله وذلك ملدة ششهرين من تاريخ نقله, وفور 
املحكمة  رئي�ص  اإلى  اإر�شاله  يتم  منا�شباً  يراه  الذي  القرار  اأو 
ما  باتخاذ  اأو  بتالوة احلكم  قا�ٍص فيها  لتكليف  املنقول منها 

يلزم من اإجراء.(
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التي  اجلنائية  الق�شايا  يف  النظر  عند  ق�شاة  ثالثة  من   .3
اأو  الإعدام  فيها  القانون  يفر�شها  التي  العقوبة  تكون 
العتقال  اأو  املوؤبد  العتقال  اأو  املوؤبدة  ال�شاقة  الأششغال 
تقل عن خم�ص  ملدة ل  املوؤقتة  ال�شاقة  الأششغال  اأو  املوؤقت 
اجلنايات  حمكمة  �شالحية  عن  اخلارجة  �شنة  ع�شر 

الكربى مبوجب قانونها.
تنعقد حمكمة البداية من قا�شَيني عند النظر يف الدعاوى  ج. 

احلقوقية واجلزائية ب�شفتها ال�شتئنافية.
رئي�ص  يراأ�شها  فاأكرث  قا�شَيني  من  املحكمة  تنعقد  عندما  د. 
قراراتها  وت�شدر  الدرجة  يف  الأقدم  القا�شي  اأو  املحكمة 

بالإجماع اأو الأكرثية.
اأثناء  الراأي  يف  واختلفا  قا�شَيني  من  املحكمة  انعقدت  اإذا  هـ. 
املحكمة  النهائي يدعو رئي�ص  القرار  اإعطاء  اأو عند  املحاكمة 
قا�شياً ثالثاً لالششرتاك يف املحاكمة من املرحلة التي و�شلت 

اإليها الدعوى وتتلى بح�شوره الإجراءات ال�شابقة.

املادة 6:
ت�شكنَّل حماكم ا�شتئناف يف كل من عّمان واربد ومعان ويعني  اأ. 
اإليه  تدعو  ما  ح�شب  الق�شاة  من  وعدد  رئي�ص  منهما  لكل 
�شمن  مكان  اأي  يف  جل�شاتها  عقد  للمحكمة  ويجوز  احلاجة 

منطقة ال�شالحية املكانية لها مبوافقة وزير العدل.
تن�شاأ يف كل حمكمة ا�شتئناف غرفة ق�شائية للنظر يف الدعاوى  ب . 
احلقوقية وغرفة ق�شائية اأخرى للنظر يف الدعاوى اجلزائية, 
ولرئي�ص حمكمة ال�شتئناف اإن�شاء غرف ق�شائية متخ�ش�شة 
اإذا كان  الغرفة اجلزائية  اأو  الغرفة احلقوقية  �شمن كل من 
ح�شن �شري العمل الق�شائي ي�شتدعي ذلك, وت�شم كل غرفة 
هيئة واحدة اأو اأكرث وفقاً ملا يحدده رئي�ص هذه املحكمة ح�شب 

احلاجة.

اإليها  )ج(  الفقرة  باإ�شافة  الأ�شلي  القانون  من   )6( املادة  ل  تعدنَّ
بالن�ص التايل:

تن�شاأ لدى حمكمة ا�شتئناف عّمان غرفة اقت�شادية ت�شم هيئة  )ج. 
الطعون  يف  بالنظر  الخت�شا�ص  لها  ويكون  اأكرث,  اأو  واحدة 
لدى  القت�شادية  الغرفة  عن  ال�شادرة  الأحكام  اإلى  املوجهة 

حمكمة بداية عّمان.(

املادة 8:
تنظر حمكمة ال�شتئناف:

يف ال�شتئناف املقدم اإليها للطعن يف الأحكام ال�شادرة من اأي  اأ. 
حمكمة من املحاكم البدائية.

ا�شتئناف  على  ال�شلح  حماكم  قانون  ين�ص  التي  الأحوال  يف  ب. 
احلكم اإلى حمكمة ال�شتئناف.

يف الف�شل يف �شحة نيابة اأع�شاء جمل�ص النواب. ج. 
يف اأي ا�شتئناف يرَفع اليها مبقت�شى اأي قانون اآخر. د. 

منها,  )ب(  الفقرة  باإلغاء  الأ�شلي  القانون  من   )8( املادة  ل  ُتعدنَّ
لت�شبحا  فيها  الواردتني  و)د(  )ج(  الفقرتني  ترقيم  وباإعادة 

بالرقمني )ب( و)ج( على التوايل.
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املادة 9:
اأ-1.ت�شكنَّل حمكمة التمييز يف عّمان وتوؤلنَّف من رئي�ص واحد وعدد 
من الق�شاة بقدر احلاجة وتنعقد من خم�شة ق�شاة على الأقل 
اإ�شرار  حالة  ويف  الأقدم  القا�شي  يراأ�شها  العادية  هيئتها  يف 
الق�شية  كانت  اأو  املنقو�ص  قرارها  على  ال�شتئناف  حمكمة 
املعرو�شة عليها تدور حول نقطة قانونية م�شتحدثة اأو على 
جانب من التعقيد اأو تنطوي على اأهمية عامة اأو راأت اإحدى 
هيئاتها الرجوع عن مبداأ مقرر يف حكم �شابق فتنعقد هيئة 

عامة من رئي�ص وثمانية ق�شاة.
اإذا مل ي�شرتك رئي�ص املحكمة يف هيئتها العامة فرياأ�شها   .2

القا�شي الأقدم.
ُت�شدر املحكمة قراراتها بالإجماع اأو بالأكرثية.  .3

الدعاوى  يف  للنظر  ق�شائية  غرفة  التمييز  حمكمة  يف  تن�شاأ   ب. 
احلقوقية وغرفة ق�شائية ثانية للنظر يف الدعاوى اجلزائية, 
ملا يحدده رئي�ص  اأكرث وفقاً  اأو  وت�شم كل غرفة هيئة واحدة 

هذه املحكمة ح�شب احلاجة.
اإذا اقت�شى انعقاد حمكمة التمييز بهيئتها العامة وكان عدد   ج. 
للهيئة  الالزم  العدد  كاف لإمتام  املعنية غري  الغرفة  اأع�شاء 
العامة, يقوم رئي�ص حمكمة التمييز باإكمال العدد من اأع�شاء 

الغرف الأخرى.

القانون الأ�شلي على النحو  املادة )9( من  ل الفقرة )اأ( من  تعدنَّ
التايل:

باإ�شافة البند )2( اإليها بالن�ص التايل: اأوًل- 
)2. تنعقد حمكمة التمييز من ثالثة ق�شاة عند النظر يف   

الطعون املوجهة اإلى الأحكام ال�شلحية.(
باإعادة ترقيم البندين )2( و)3( من الفقرة )اأ( لي�شبحا  ثانيا ً- 

)3( و)4( على التوايل.

املادة 10:
تنظر حمكمة التمييز:

اأ.ب�شفتها اجلزائية:
يف الطعون املوجهة اإلى الأحكام اأو القرارات املميزة اإليها   .1

ال�شادرة عن حمكمة ال�شتئناف يف الق�شايا اجلنائية.
يف الطعون املوجهة اإلى الأحكام والقرارات التي ين�ص اأي   .2

قانون على متييزها اإلى حمكمة التمييز.
ب.ب�شفتها احلقوقية:

ال�شادرة عن  والقرارات  الأحكام  اإلى  املوجهة  الطعون  يف   .1
عن  ال�شادرة  احلقوقية  الدعاوى  يف  ال�شتئناف  حمكمة 
على  فيها  به  املدعى  قيمة  تزيد  والتي  البدائية  املحاكم 
الق�شايا  يف  النظر  يف  ت�شتمر  اأن  على  دينار  اآلف  خم�شة 
اإليها قبل �شدور هذا القانون واإ�شدار  احلقوقية املميزة 

القرار فيها.

القانون  من   )10( املادة  من  )ب(  الفقرة  من   )1( البند  ل  يعدنَّ
بعبارة  عنها  وال�شتعا�شة  اآلف(  )خم�شة  عبارة  باإلغاء  الأ�شلي 

)ع�شرة اآلف(.
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نقطة  حول  يدور  الأخرى  الأحكام  يف  اخلالف  كان  اإذا   .2
قانونية م�شتحدثة اأو على جانب من التعقيد اأو تنطوي 
من  اأو  التمييز  حمكمة  رئي�ص  واأذن  عامة  اأهمية  على 
يفو�شه بذلك الذي له بعد تدقيق الأوراق والطالع على 

قرار ال�شتئناف �شالحية الإذن اأو الرف�ص.
النقطة  بالتف�شيل  طلبه  يف  يبني  اأن  الإذن  طالب  على   .3
القانونية امل�شتحدثة اأو على جانب من التعقيد اأو تنطوي 
اإليها يف طلبه وبغري ذلك  ي�شتند  التي  اأهمية عامة  على 

ُيَرّد الطلب ششكاًل.

املادة 11:
الفقرات  املذكورة يف  املحاكم  ال�شالحية بني  اإذا حدث خالف يف 
حمكمة  رئي�ص  اإلى  يطلب  اأن  الفرقاء  من  لأيٍّ  يحق  التالية 
لروؤية  املرجع  تعيني  يف  للنظر  خا�شة  حمكمة  يعني  اأن  التمييز 
ق�شاة  من  منهم  اثنان  يكون  ق�شاة  ثالثة  من  توؤلنَّف  الدعوى 
حمكمة التمييز يعينهما رئي�ُشها وقا�ٍص ثالث من ق�شاة املحاكم 

الآتي بيانها:
اإذا كان اخلالف بني حمكمة نظامية وحمكمة ششرعية, يقوم  اأ. 

رئي�ص حمكمة ال�شتئناف ال�شرعية بتعيني القا�شي الثالث.
يقوم  دينية  وحمكمة  نظامية  حمكمة  بني  اخلالف  كان  اإذا  ب. 

رئي�ص حمكمة ال�شتئناف الدينية بتعيني القا�شي الثالث.
اإذا كان اخلالف يتعلق بق�شية من ق�شايا الأحوال ال�شخ�شية  ج. 
الداخلة �شمن �شالحية اإحدى املحاكم الدينية اخلا�شة بها 
اململكة  يف  دينية  حمكمة  اأعلى  رئي�ص  الثالث  القا�شي  يكون 
متلك  اأنها  املتقا�شَيني  الفريقني  اأحد  يدعي  التي  للطائفة 

دون �شواها حق النظر يف الق�شية للف�شل يف هذا اخلالف.
اإذا كان اخلالف بني حمكمة ششرعية وحمكمة دينية اأو يف ق�شية  د. 
اإلى طوائف  اأششخا�ص ينتمون  تتعلق بالأحوال ال�شخ�شية بني 
من  ق�شاة  ثالثة  من  اخلا�شة  املحكمة  توؤلنَّف  خمتلفة  دينية 
ق�شاة حمكمة التمييز يعينهم رئي�شها وذلك بناء على طلب اأيٍّ 
من الفرقاء لتعيني املرجع لروؤية الق�شية بعد ال�شتنارة براأي 

خبرَيين من الطوائف فيما يتعلق باحلالة الثانية.
ويف جميع احلالت ال�شابقة تنعقد املحكمة اخلا�شة برئا�شة قا�شي 
حمكمة التمييز الأقدم ويرتتب على املحكمة التي اعرُت�ص على 
املحكمة  تف�شل  اأن  اإلى  الإجراءات  جميع  توؤجل  اأن  �شالحيتها 

اخلا�شة يف الأمر املعرو�ص عليها.

ل املادة )11( من القانون الأ�شلي على النحو التايل: تعدنَّ
يف  والواردة  ال�شرعية(  ال�شتئناف  )حمكمة  عبارة  باإلغاء  اأوًل- 
الفقرة )اأ( منها, وال�شتعا�شة عنها بعبارة )املحكمة العليا 

ال�شرعية(.
باإ�شافة البند )هـ( اإليها بالن�ص التايل: ثانياً- 

اأّي م�شاألة لها  اإذا حدث خالف يف ال�شالحية ب�شان  )هـ.   
عالقة باإجراءات ق�شائية اأو تنفيذية, وكان هذا اخلالف 
خا�شع  وغري  ال�شابقة  الفقرات  باأحكام  م�شمول  غري 
لأحكام اأّي قانون اآخر, تتولى حمكمة التمييز وبناء على 

طلب اأّي من الفرقاء, تعيني املرجع املخت�ص.(
باإعادة ترقيم الفقرة )هـ( منها لت�شبح الفقرة )و(.  ثالثاً- 
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حمكمتني  من  ني  متناق�شَ قطعينَّني  حكَمني  �شدور  عند  هـ. 
احلكمني  اأّي  بتقرير  التمييز  حمكمة  تخت�ص  خمتلفتني 

واجب التنفيذ ما مل يكن اأحد احلكمني قد مت تنفيذه.

املادة 15:
يتولى ممثلو النيابة العامة كل �شمن دائرة اخت�شا�شه, اإقامة  اأ. 
بها وفق ما هو مبني يف قانون اأ�شول  الدعوى اجلزائية وتعقُّ

املحاكمات اجلزائية وغريه من القوانني.
يحق للنائب العام اأو املدعي العام, كل �شمن دائرة اخت�شا�شه,  ب. 
ب�صفتهم  ال�صرطة  �صباط  من  �صابط  اأّي  انتداب  يطلب  اأن 
�شابطه عدلية, ليمار�ص مهام النيابة لدى املحاكم البدائية 
وال�شلحية ب�شورة عامة اأو موؤقتة ح�شبما تدعو اإليه احلاجة 
ي�صدرها  التي  بالتعليمات  يتقيد  اأن  املنتدب  ال�صابط  وعلى 

اإليه النائب العام اأو املدعي العام.
من  اأّياً  ينتدب  اأن  العام  وللنائب  العامة  النيابة  لرئي�ص  يحق  ج. 
تنظرها  دعوى  اأي  يف  املرافعة  ليتولى  عاّم  ٍع  مدنَّ اأي  اأو  م�شاعديه 
لديها  العامة  النيابة  متثيل  اإليه  املوكول  املحكمة  غري  حمكمة 
وتعقبها اإذا ظهر له اأن لهذه الدعوى اأهمية خا�شة ت�شتدعي ذلك.

ل الفقرة )ج( من املادة )15( من القانون الأ�شلي باإلغاء عبارة  تعدنَّ
بعد  واملرافعة(  )التحقيق  بعبارة  عنها  وال�شتعا�شة  )املرافعة( 

عبارة )ليتولى(.

املادة 16:
العدل قا�شياً من  بتن�شيب من وزير  الق�شائي  املجل�ص  يعني  اأ. 
كما  املدين(,  العام  )املحامي  بوظيفة  العليا  الدرجة  ق�شاة 

يعني املجل�ص الق�شائي م�شاعدين له من بني الق�شاة.
اأو  يعينَّنون  الذين  وم�شاعدوه  املدين  العام  املحامي  يتولى  ب. 
يف  احلكومة  متثيل  القانون  هذا  لأحكام  وفقاً  ينَتدبون 
الدعاوى احلقوقية املتعلقة باخلزينة �شواء اأقامتها احلكومة 

اأو اأقيمت عليها.
العدل  بوزير  اإدارياً  وم�صاعدوه  املدين  العام  املحامي  يرتبط  ج. 
ويكون كل منهم م�شوؤوًل عن جميع الق�شايا املن�شو�ص عليها 
يف الفقرة )ب( من هذه املادة ومتابعة تنفيذ الأحكام ال�شادرة 
ويكون  الإجراء  ودوائر  املحاكم  يف  احلكومة  ل�شالح  ب�شاأنها 
وعن  م�شاعديه  عن  املباششر  امل�شوؤوَل  املدين  العام  املحامي 

املوظفني والكتاب املعينني يف دائرته.

ل القانون الأ�شلي باإلغاء املادة )16( منه. يعدنَّ

  الت�سريعات املقرتحة  
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لتمثيل  م�شاعديه  من  اأياً  يكلف  اأن  املدين  العام  للمحامي  د. 
احلكومة يف املحاكم ب�شفة دائمة اأو موؤقتة وله مبوافقة وزير 
العدل اإذا اقت�شت ال�شرورة ذلك اأن ينتدب عنه اأياً من املدعني 

العامني اأو م�شاعدي النيابة العامة اأمام تلك املحاكم.
يرتتب على موظفي الوزارات والدوائر واملوؤ�ش�شات الر�شمية  هـ. 
العامة التعاون الكامل مع املحامي العام املدين يف �شياق قيامه 
اأي  اأو  القانون  هذا  مبقت�شى  به  املنوطة  ومهامه  باأعماله 
اآخر وتقدمي ما لديهم من معلومات ووثائق يطلبها  قانون 

منهم وذلك حتت طائلة امل�شوؤولية.
كل  اإلى  ششهري  تقرير  بتقدمي  املدين  العام  املحامي  يقوم  و. 
ميثل  التي  الق�شايا  �شري  عن  املالية  ووزير  العدل  وزير  من 
احلكومَة فيها والأحكام التي يتولى تنفيذها كما يقدم تقريراً 
الذي  العدل  وزير  اإلى  الثاين  ت�شرين  نهاية  يف  عنها  �شنوياً 

يقوم برفعه اإلى جمل�ص الوزراء.

املادة 20:
يتم حتديد تخ�ش�ص الق�شاة وت�شميتهم يف كل من الغرفتني   اأ. 
وال�شتئناف  البداية  حماكم  لدى  واجلزائية  احلقوقية 

والتمييز بقرار من املجل�ص الق�شائي.
يجوز تغيري تخ�ش�ص القا�شي بقرار من املجل�ص الق�شائي.  ب. 

يراعي املجل�ص الق�شائي ال�شهادات العلمية للقا�شي وخرباته   ج. 
ال�شابقة واحتياجات العمل كما تراعى ما اأمكن رغبة القا�شي.
ح�شب  ال�شتئناف  وحماكم  التمييز  حمكمة  من  كل  لرئي�ص   د. 
الغرف  من  اأيٍّ  يف  امل�شمى  القا�شي  تكليف  احلال,  مقت�شى 
املحكمة  ذات  يف  اأخرى  ق�شائية  غرفة  يف  بالعمل  الق�شائية 
بالإ�شافة اإلى عمله, وفقاً لحتياجات العمل يف تلك املحكمة.

باإ�شافة  الأ�شلي  القانون  من   )20( املادة  من  )اأ(  الفقرة  ل  تعدنَّ
عبارة )ويف الغرفة القت�شادية لدى كلٍّ من حمكمة بداية عّمان 
البداية  )حماكم  عبارة  بعد  اإليها  عّمان(  ا�شتئناف  وحمكمة 

وال�شتئناف والتمييز( الواردة فيها.
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املادة 21:
هذا  اأحكام  لتنفيذ  الالزمة  الأنظمة  الوزراء  جمل�ص  ي�شدر  اأ. 

القانون والأنظمة اخلا�شة مبا يلي:
واملحاكم  ال�شلح  ملحاكم  املكانية  ال�شالحية  حتديد   .1
تعطى  التي  والنفقات  ال�شتئناف  وحماكم  البدائية 
من  فائدة  ل  التي  الق�شايا  واإتالف  وال�شهود  للفريقني 
بقائها اأو التي مر عليها الزمن مع الحتفاظ باملعلومات 

املتعلقة بها بالأ�شاليب الفنية احلديثة.
الإجراء  ودوائر  املحاكم  ت�شتوفيها  التي  الر�شوم  حتديد   .2

والدوائر الأخرى. 
املحاكم  ت�شكيل  قانون  مبقت�شى  ال�شادرة  الأنظمة  تعترب  ب. 
بالأمور  املتعلقة  ل�شنة 1952 وتعديالته  النظامية رقم )26( 
اأن  اإلى  القانون  هذا  مبقت�شى  �شادرة  وكاأنها  اأعاله  املذكورة 
تاريخ  من  �شنة  اأق�شاها  مدة  خالل  وذلك  ل  تعدنَّ اأو  ُت�شتبدل 

نفاذ اأحكام هذا القانون.

القانون  من   )21( املادة  من  )اأ(  الفقرة  من   )2( البند  ل  يعدنَّ
عنها  وال�شتعا�شة  فيه,  الواردة  )الإجراء(  عبارة  باإلغاء  الأ�شلي 

بعبارة )التنفيذ(.
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املادة 1:
ل�شنة  اجلزائية  املحاكمات  اأ�شول  )قانون  القانون  هذا  ي�شمى 
1961( وُيعمل به بعد مرور ششهر على ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

املحاكمات  اأ�شول  لقانون  معّدل  )قانون  القانون  هذا  ي�شّمى 
 1961 ل�شنة   )9( رقم  القانون  مع  وُيقراأ   )2017 ل�شنة  اجلزائية 
امل�شار اإليه فيما يلي بالقانون الأ�شلي, وما طراأ عليه من تعديل, 
قانوناً واحداً, وُيعمل به بعد مرور مائة وثمانني يوماً من ن�شره 

يف اجلريدة الر�شمية. 

املادة 3:
اأ. يف جميع الأحوال التي ي�صرتط القانوُن فيها لرفع الدعوى   .1
اأو  ادعاء ششخ�شي من املجني عليه  اأو  اجلزائية وجوَد ششكوى 
هذه  وقوع  بعد  اإل  الدعوى  يف  اإجراء  اتخاذ  يجوز  ل  غريه 

ال�شكوى اأو الدعاء.
ع�شرة  خم�ص  يكمل  مل  اجلرمية  يف  عليه  املجني  كان  اإذا  ب. 
م ال�شكوى ممن له  �شنة اأو كان م�شاباً بعاهة يف عقله تقدنَّ
ُتقبل  املال  على  واقعة  كانت اجلرمية  واإذا  عليه.  الولية 

ال�شكوى من الو�شي اأو القيم.
ج. اإذا تعار�شت م�شلحة املجني عليه مع م�شلحة من ميثله اأو 

مل يكن له من ميثله تقوم النيابة العامة مقامه.
اأو  ال�شكوى  فُتقبل  م�شلحة  اأو  هيئة  عليه  املجني  كان  اإذا  د. 
اأو  الهيئة  من  خطي  طلب  على  بناء  ال�شخ�شي  الدعاء 

رئي�ص امل�شلحة املجني عليها.
يف الدعاوى اجلزائية الواردة يف البند )اأ( من الفقرة )1( من   .2

هذه املادة.
بعد  ال�صخ�صي  الدعاء  اأو  ال�صكوى  تقدمي  يف  احلق  ي�صقط  اأ. 
بوقوع  عليه  املجني  علم  تاريخ  من  اأششهر  ثالثة  مرور 
املدنية  احلقوق  على  ال�صقوط  لهذا  اأثر  ول  اجلرمية 

للمجني عليه.
تزيد على  ال�شكوى مدة  امل�شتكي مبتابعة هذه  يقم  اإذا مل  ب. 
�صتة اأ�صهر فعلى حمكمة ال�صلح اإ�صقاط دعوى احلق العام 

تبعاً لذلك.

ل املادة )3( من القانون الأ�شلي على النحو التايل: تعدنَّ
باإلغاء ن�ص البند )د( من الفقرة )1( منها وال�شتعا�شة  اأوًل- 

عنه بالن�ص التايل:
ال�شكوى  فُتقبل  معنوياً  ششخ�شاً  عليه  املجني  كان  )اإذا   
املمثل  من  خطي  طلب  على  بناء  ال�شخ�شي  الدعاء  اأو 

القانوين لل�شخ�ص املعنوي اأو من ينوب عنه.(
باإلغاء عبارة )�شتة اأششهر( الواردة يف البند )ب( من الفقرة  ثانياً- 

)2( منها وال�شتعا�شة عنها بعبارة )ثالثة اأششهر(. 
باإ�شافة الفقرتني التاليتني اإلى اآخرها بالن�ص التايل:  ثالثاً - 

ُترفع  التي  الأخرى  ال�شلحية  الدعاوى اجلزائية  )3. يف   
ششكواه  امل�شتكي مبتابعة  اإذا مل يقم  امل�شتكي مباششرة,  من 
دعوى  اإ�صقاط  للمحكمة  جاز  اأ�صهر  �صتة  على  تزيد  مدة 

احلق العام.
4. يف الدعاوى التي ل يجوز مالحقتها اإل بناء على طلب   
اأو اإذن ل يجوز رفع الدعوى اجلزائية اأو اتخاذ اإجراء فيها 
اإل بعد ورود طلب كتابي اأو احل�شول على اإذن من اجلهة 

املخت�شة.(
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املادة 6:
يجوز اإقامة دعوى احلق ال�شخ�شي تبعاً لدعوى احلق العام   .1
اأمام املرجع الق�شائي املقامة لديه هذه الدعوى كما جتوز 
احلال  هذه  ويف  املدين,  الق�شاء  لدى  حدة  على  اإقامتها 
العام بحكم  اأن تف�شل دعوى احلق  اإلى  يتوقف النظر فيها 

مربم. 
فال  املدين  الق�شاء  لدى  دعواه  ال�شخ�شي  املدعي  اأقام  اإذا   .2

ي�شوغ له العدول عنها واإقامتها لدى املرجع اجلزائي. 
جاز  العام  احلق  دعوى  العامة  النيابة  اأقامت  اإذا  ولكن   .3
اإلى املحكمة اجلزائية ما مل  للمدعي ال�شخ�شي نقل دعواه 

يكن الق�شاء املدين قد ف�شل فيها بحكم يف الأ�شا�ص.

باإ�شافة  الأ�شلي  القانون  من   )6( املادة  من   )3( الفقرة  ل  تعدنَّ
عبارة )اأو ما مل تكن املحكمة اجلزائية قد فرغت من �شماع ششهود 

النيابة العامة( اإلى اآخرها.

املادة 8:
موظفو ال�شابطة العدلية مكلفون با�شتق�شاء اجلرائم وجمع   .1
اأدّلتها والقب�ص على فاعليها واإحالتهم على املحاكم املوكول 

اإليها اأمر معاقبتهم. 
وم�شاعدوه  العام  املدعي  العدلية  ال�شابطة  بوظائف  يقوم   .2
التي ل يوجد فيها  املراكز  ال�شلح يف  ق�شاة  اأي�شاً  بها  ويقوم 

ٍع عام, كل ذلك �شمن القواعد املحددة يف القانون. مدنَّ

ل الفقرة )1( من املادة )8( من القانون الأ�شلي باإلغاء كلمة  تعدنَّ
)ال�شتدللت  بعبارة  عنها  وال�شتعا�شة  فيها,  الواردة  )اأدّلتها( 

والأدّلة املادية(.

املادة 14:
العام(  )املدعي  يدعى  موظف  بدائية  حمكمة  كل  لدى  يعنينَّ 
ميار�ص وظيفة املدعي العام لديها ولدى املحاكم ال�شلحية �شمن 

دائرة اخت�شا�شه.

ل املادة )14( من القانون الأ�شلي على النحو التايل: تعدنَّ
باعتبار ما ورد فيها فقرة )1(, ومع اإلغاء كلمة )موظف(  اأوًل- 

الواردة فيها وال�شتعا�شة عنها بكلمة )قا�ص(. 
باإ�شافة الفقرة )2( اإليها بالن�ص التايل: ثانياً- 

النائب  على طلب  بناًء  العامة,  النيابة  لرئي�ص  يحق   .2(
ليقوم  العامة  النيابة  اأع�شاء  من  اأياً  ينتدب  اأن  العام, 
بوظيفة املدعي العام يف ق�شية تخرج عن نطاق دائرة عمله 
الأ�شلي اأو ليتولى املرافعة يف دعوى تنظرها حمكمة غري 
املحكمة املوكول اإليه متثيل النيابة العامة لديها وتعقبها 
اإذا ظهر له اأن لهذه الدعوى اأهمية اأو ظروف خا�شة بها 

ت�شتدعي ذلك.(

  الت�سريعات املقرتحة  



172

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

الن�ص املقرتح من ِقبل اللجنة امللكيةالن�ص الأ�سلي

املادة 22:
اإذا توانى موظفو ال�شابطة العدلية يف الأمور العائدة اإليهم يوجه 
اإليهم املدعي العام تنبيهاً وله اأن يقرتح على املرجع املخت�ص ما 

يقت�شيه احلال من التدابري التاأديبية.

يلغى ن�ص املادة )22( من القانون الأ�شلي, وي�شتعا�ص عنه بالن�ص 
التايل:

اإليهم  العائدة  الأمور  يف  العدلية  ال�شابطة  موظفو  توانى  )اإذا 
فعلى املدعي العام تنظيم �صبط بالواقعة ورفعه اإلى النائب العام 
املخت�شة  املحكمة  اأو  املخت�ص  العام  املدعي  اإلى  اإحالته  له  والذي 

بح�شب مقت�شى احلال.(

املادة 28:
اجلرم امل�شهود:

اأو عند  ارتكابه  ي�شاَهد حال  الذي  امل�شهود )هو اجلرم  1. اجلرم 
النتهاء من ارتكابه(.

2. وتلحق به اأي�شاً اجلرائم التي ُيقب�ص على مرتكبيها بناء على 
اأ�صلحة  اأو  اأ�صياء  معهم  ي�صبط  اأو  وقوعها  اإثر  النا�ص  �صراخ 
الأربع  يف  وذلك  اجلرم  فاعلو  اأنهم  منها  ُي�شتدل  اأوراق  اأو 
اإذا ُوجدت بهم يف هذا  اأو  �شاعة من وقوع اجلرم,  والع�شرين 

الوقت اآثار اأو عالمات تفيد ذلك.

يلغى ن�ص الفقرة )2( من املادة 28 من القانون الأ�شلي, وي�شتعا�ص 
عنه بالن�ص التايل: 

)2. وتلحق به اأي�شاً اجلرائم التي ُيقب�ص على مرتكبيها بناء على 
�صراخ النا�ص اأو تتّبعهم، اأو ُي�صبط معهم اأ�صياء اأو اأ�صلحة اأو اأوراق 
ُي�شتَدل منها اأنهم فاعلو اجلرم اأو اإذا ُوجدت بهم اآثار اأو عالمات 

تفيد بذلك خالل اأربع وع�شرين �شاعة من وقوع اجلرم(.

املادة 29:
1. اإذا وقع جرم م�شهود ي�شتوجب عقوبة جنائية يجب على املدعي 

العام اأن ينتقل يف احلال اإلى موقع اجلرمية. 
2. اإذا انتقل املدعي العام اإلى املكان الذي قيل اإن جرمية وقعت فيه, 
ومل يجد ما يدل على وقوعها اأو على ما يوجب لنتقاله, جاز 
مقدم  من  الإجراء  دائرة  بوا�شطة  يح�شل  اأن  العام  للمدعي 
الإخبار اأو موقعه نفقاِت النتقال بتمامها وله اأن يقيم عليه 

دعوى الفرتاء اأو البيانات الكاذبة ح�شب مقت�شيات احلال.

باإلغاء  الأ�شلي  القانون  من   )29( املادة  من   )2( الفقرة  ل  تعدنَّ
فيها  الواردتني  الكاذبة(  و)البيانات  الإجراء(  )دائرة  عبارتي 
وال�شتعا�شة عنهما بعبارتي )دائرة التنفيذ( و)اختالق اجلرائم( 

على التوايل.

املادة 31:
للمدعي العام اأن مينع اأي ششخ�ص موجود يف البيت اأو يف املكان   .1
عنه  البتعاد  اأو  منه  اخلروج  من  اجلرمية  فيه  وقعت  الذي 

حتى يتم حترير املح�شر. 
ر  يح�شَ ثم  التوقيف  حمل  يف  يو�َشع  املنع  هذا  يخالف  ومن   .2
لدى قا�شي ال�شلح ملحاكمته واحلكم عليه بعد �شماع دفاعه 

ومطالبة املدعي العام. 
مذكرة  تبليغه  بعد  يح�شر  ومل  عليه  القب�ص  ميكن  مل  واإذا   .3

احل�شور ُيحَكم عليه غيابياً. 

ل املادة )31( من القانون الأ�شلي على النحو التايل: تعدنَّ
ي الفقرتني )2( و)3( منها وال�شتعا�شة عنهما  باإلغاء ن�شنَّ اأوًل- 

ني التالَيني: بالن�شنَّ
اإلى  ُيحال  ثم  عليه  ُيقب�ص  املنع  هذا  يخالف  وَمن   .2

قا�شي ال�شلح ملحاكمته.
ُيح�شر يف احلال كل ششخ�ص ميكن احل�شول  اأن  وله   .3
خالف  واإذا  اجلرمية,  ب�شاأن  اإي�شاحات  على  منه 
يف  ذلك  يدّون  ال�شاأن  بهذا  العام  املدعي  قرارات  اأحٌد 

املح�شر.
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اإن العقوبة التي ميكن قا�شي ال�شلح اأن يحكم بها هي احلب�ص   .4
التكديري اأو الغرامة حتى خم�شة دنانري.

من  طريق  لأي  خا�شع  غري  الأحوال  جميع  يف  احلكم  يكون   .5
طرق الطعن.

باإلغاء عبارة )خم�شة دنانري( الواردة يف الفقرة )4( منها  ثانياً- 
وال�شتعا�شة عنها بعبارة )ثالثني ديناراً(.

باإلغاء الفقرة )5( منها.  ثالثاً- 

املادة 34:
اإذا ُوجد يف م�شكن امل�شتكى عليه اأوراق اأو اأششياء توؤيد التهمة اأو   .1

الرباءة فعلى املدعي العام اأن ي�شبطها وينظم بها حم�شراً. 
ومن حق املدعي العام وحده والأششخا�ص املعينني يف املادتني   .2

)36 و89( الطالع على الأوراق قبل اتخاذ القرار ب�شبطها.

باإ�شافة  الأ�شلي  القانون  من   )34( املادة  من   )1( الفقرة  ل  تعدنَّ
عبارة )اأو ما مينع القانون حيازته( بعد كلمة )الرباءة( الواردة 

فيها.

املادة 37:
عقوبة  امل�شتوجب  امل�شهود  اجلرم  حالة  يف  العام  للمدعي   .1
جنائية اأن ياأمر بالقب�ص على كل ششخ�ص من احل�شور ُي�شتدل 

بالقرائن القوية على اأنه فاعل ذلك اجلرم. 
2. واإن مل يكن ال�شخ�ص حا�شراً اأ�شدر املدعي العام اأمراً باإح�شاره 

واملذكرة التي تت�شمن هذا المر ت�شمى مذكرة اإح�شار. 
ر لديه. 3. ي�شتجوب املدعي العام يف احلال ال�شخ�َص املح�شَ

ل الفقرة )1( من املادة )37( من القانون الأ�شلي باإلغاء كلمة  تعدنَّ
)القوية( الواردة فيها, واإ�شافة عبارة )اأو ششريكاً فيه اأو متدخاًل 

�شاً عليه( اإلى اآخرها.  اأو حمرِّ

املادة 39:
اإذا توقف متييز ماهية اجلرم واأحواله على معرفة بع�ص الفنون 
من  اأكرث  اأو  واحداً  ي�شت�شحب  اأن  العام  املدعي  فعلى  وال�شنائع 

اأرباب الفن وال�شنعة.

ل املادة )39( من القانون الأ�شلي باعتبار ما ورد فيها الفقرَة  تعدنَّ
)1( منها, وباإ�شافة الفقرة )2( اإليها بالن�ص التايل:

احلالة  على  للوقوف  م�شتعجلة  اإجراءات  اتخاذ  للمحكمة   .2( 
�شحة  من  التثبت  اأو  عليه  امل�شتكى  اأو  للم�شاب  ال�شحية 

التقارير الطبية املقدمة يف الدعوى دون دعوة اخل�شوم.(

املادة 51:
اإذا كان الفعل جناية اأو جنحة من اخت�شا�ص حمكمة البداية   .1
اإليه  اأحال  اأو التي  اأجراها  ُيتم املدعي العام التحقيقات التي 

اأوراقها موظفو ال�شابطة العدلية وي�شدر قراره املقت�شى. 
اأما اإذا كان الفعل جنحة من وظائف املحاكم ال�شلحية فله اأن   .2

يحيل الأوراق اإلى املحكمة املخت�شة مباششرة. 
ما  ويطلب  بادعائه  الإحالة  ي�شفع  الأحوال  هذه  جميع  ويف   .3

يراه لزماً.

يلغى ن�ص املادة )51( من القانون الأ�شلي وي�شتعا�ص عنه بالن�ص 
التايل:

يباششر املدعي العام التحقيق يف اجلنايات وما يرى التحقيَق   .1(
فيه من اجلنح, اإل اإذا ن�ص القانون على وجوبه يف جنحٍة ما 

اأو بناًء على طلب من النائب العام املخت�ص.
اإذا كان الفعل اأو الرتك جناية, يكمل املدعي العام التحقيقات   .2
ال�شابطة  موظفو  اإليه  اأوراقها  اأحال  التي  اأو  اأجراها  التي 

العدلية وي�شدر قراره بح�شب املقت�شى.
اإلى  الأوراق  يحيل  اأن  فله  جنحة  الرتك  اأو  الفعل  كان  اإذا   .3
املحكمة املخت�شة مباششرة اأو اأن ي�شتمر بالتحقيق فيها وفقاً 

لأحكام هذا القانون.
ويف جميع الأحوال, ي�شفع الإحالة بادعائه ويطلب ما يراه   .4

لزماً.(
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املادة 57:
يجوز اإعفاء املدعي ال�شخ�شي من نفقات ور�شوم الدعوى املوؤجلة 
وات�شح  ترباأ  اأو  عليه  امل�شتكي  اإذا منعت حماكمة  بع�شها  اأو  كلها 

ح�شن نية املدعي ال�شخ�شي من ششكواه.

ل املادة 57 من القانون الأ�شلي باإ�شافة عبارة )اأو اأعلن عدم  تعدنَّ
م�شوؤوليته( بعد عبارة )اأو ترباأ( الواردة فيها.

املادة 61:
للمدعي العام اإذا تبني له اأن ال�شكوى غري وا�شحة الأ�شباب اأو اأن 
الفاعل جمهول اأو اأن الأوراق املربزة ل توؤيدها ب�شورة كافية, اأن 
يباششر التحقيق تو�شاًل اإلى معرفة الفاعل, وله عندئذ اأن ي�شتمع 
اإلى ال�شخ�ص اأو الأششخا�ص املق�شودين يف ال�شكوى وفقاً لالأ�شول 

املبينة يف املادة )68( وما يليها.

ل املادة 61 من القانون الأ�شلي على النحو التايل: تعدنَّ
باعتبار ما ورد فيها الفقرة )1( منها, وباإ�شافة عبارة )اأو  اأوًل-  
)معرفة  عبارة  بعد  اإليها  ال�شحيح(  القانوين  التكييف 

الفاعل( الواردة فيها.
باإ�شافة الفقرة )2( اليها بالن�ص التايل:  ثانياً- 

الواردة يف  اأيٍّ من احلالت  اأن يحفظ الأوراق يف  وله   .2(
ال�شاأن خا�شعاً  هذا  قراره يف  ويكون  ال�شابقة,  الفقرة 
لرقابة النائب العام وفق اأحكام املادة )130( وما يليها 

من هذا القانون.(

بالن�ص  اإليه  مكررة(   63 )املادة  باإ�شافة  الأ�شلي  القانون  ل  يعدنَّ
التايل:

)املادة 63 مكررة:
للم�شتكى عليه اأو حماميه احلّق يف اأن يطلب خطياً قبل بدء   .1
عدا  ما  التحقيق,  اأعمال  جميع  على  يطلع  اأن  ال�شتجواب 
اأقوال ال�شهود, حتت طائلة بطالن ال�شتجواب يف حال رف�ص 

طلبه.
�شنوات  ع�شر  لعقوبتها  الأدنى  احلد  يبلغ  التي  اجلنايات  يف   .2 
جل�شة  كل  يف  عليه  امل�شتكى  مع  حماٍم  ح�شور  يتعني  فاأكرث, 
فيّتخذ  تعيني حماٍم  امل�شتكى عليه  تعذر على  واإذا  ا�شتجواب, 
املدعي العام الإجراءات الالزمة لتعيني حماٍم له وفق اأحكام 

الت�شريعات النافذة. 
يح�شر  مل  اإذا  املادة,  هذه  من   )2( الفقرة  اأحكام  مراعاة  مع   .3
حماٍم جل�شة ا�شتجواب موكله, فعلى املدعي العام اأن يثبت يف 
مبحاميه  الت�شال  من  عليه  امل�شتكى  متكني  و�شيلة  املح�شر 
قبل يوم على الأقل من ال�شتجواب ما مل يكن قد مت اإششعار 

حماميه مبوعدها يف جل�شة �شابقة للتحقيق. 
على املدعي العام قبل كل ا�شتجواب لحق لال�شتجواب الأول   .4
اأن ي�شاأل امل�شتكى عليه عما اإذا كانت موافقته م�شتمرة باأن يتم 
ا�شتكمال ا�شتجوابه دون ال�شتعانة مبحاٍم, واأن يثبت ذلك يف 

املح�شر حتت طائلة بطالن ذلك ال�شتجواب الالحق. 
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ا�شتجوب  اإذا  اإل  التحقيق  ينهي  اأن  العام  للمدعي  يجوز  ل   .5
امل�شتكى عليه, ما مل يتعذر عليه ذلك لفراره اأو اإذا راأى اأن ما 
ع لديه من اأدلة يكفي ملنع املحاكمة عنه, ب�شرف النظر  جتمنَّ

عن ال�شتجواب.( 

املادة 64:
ووكالئهم  ال�شخ�شي  واملدعي  باملال  وامل�شوؤول  عليه  1. للم�شتكى 
احلقُّ يف ح�شور جميع اإجراءات التحقيق ما عدا �شماع ال�شهود. 
اأن يطلعوا على  الأولى  الفقرة  املذكورين يف  2. يحق لالأششخا�ص 

التحقيقات التي جرت يف غيابهم. 
عن  مبعزل  حتقيق  اإجراء  يقرر  اأن  العام  للمدعي  3. ويحق 
الأششخا�ص املذكورين ويف حالة ال�شتعجال اأو متى راأى �شرورة 
ذلك لإظهار احلقيقة وقراره بهذا ال�شاأن ل يقبل املراجعة اإمنا 
يجب عليه عند انتهائه من التحقيق املقرر على هذا الوجه اأن 

ُيطلع عليه ذوي العالقة.

باإ�شافة  الأ�شلي  القانون  من   )64( املادة  من   )1( الفقرة  ل  تعدنَّ
العبارة التالية اإلى اآخرها:

)ول يجوز لهم الكالم اإل اإذا اأذن لهم املدعي العام, واإذا مل ياأذن 
وجب تدوين ذلك يف املح�شر(.

املادة 67:
بعدم  يتعلق  بدفع  التحقيق  اأثناء  عليه  امل�شتكى  اأدلى  1. اإذا 
الخت�شا�ص اأو بعدم �شماع الدعوى اأو ب�شقوطها اأو باأن الفعل ل 
ي�شتوجب عقاباً وجب على املدعي العام بعد اأن ي�شتمع اإلى املدعي 
ال�شخ�شي اأن يف�شل يف الدفع خالل اأ�شبوع من تاريخ الإدلء به. 
2. ويكون قراره بهذا ال�شاأن قاباًل لال�شتئناف للنائب العام خالل 
يومني من تاريخ تبليغه امل�شتكى عليه ول توِقف هذه املراجعة 

�شري التحقيق.

ل الفقرة )1( من املادة )67( من القانون الأ�شلي باإلغاء عبارة  تعدنَّ
)ل  بعبارة  عنها  وال�شتعا�شة  فيها  الواردة  عقاباً(  ي�شتوجب  )ل 

يوؤلف جرماً(. 

املادة 68:
الأخبار  يف  اأ�شماوؤهم  الواردة  الأششخا�ص  يدعو  اأن  العام  للمدعي 
معلومات  لهم  اأن  يبلغه  الذين  الأششخا�ص  وكذلك  وال�شكوى 

باجلرمية اأو باأحوالها والأششخا�ص الذين يعينهم امل�شتكى عليه.

ل املادة )68( من القانون الأ�شلي على النحو التايل: تعدنَّ
مطلعها,  يف  الواردة  العام(  )للمدعي  عبارة  باإلغاء  اأوًل- 

وال�شتعا�شة عنها بعبارة )على املدعي العام(.
باإ�شافة عبارة )وللمدعي العام اأن يرف�ص �شماع ششهادة اأيٍّ  ثانياً- 

منهم على اأن يكون رف�شه بقرار م�شبنَّب( اإلى اآخرها. 

املادة 70:
ي�شتمع املدعي العام بح�شور كاتبه اإلى كل ششاهد على حدة وله اأن 

يواجه ال�شهود بع�شهم ببع�ص اإذا اقت�شى التحقيق ذلك.

ل املادة )70( من القانون الأ�شلي على النحو التايل: تعدنَّ
)بع�شهم  عبارة  بعد  عليه(  بامل�شتكى  )اأو  عبارة  باإ�شافة  اأوًل- 

ببع�ص(.
باعتبار ما ورد فيها الفقرة )1( منها, واإ�شافة الفقرة )2(  ثانياً- 

اإليها بالن�ص التايل:
)2. اإذا جرت مواجهة مب�شاركة امل�شتكى عليه في�شري عليها 

حكم ال�شتجواب.(
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املادة 72:
املوجهة  الأ�شئلة  يت�شمن  حم�شر  يف  ششاهد  كل  اإفادة  ن  تدونَّ  .1

اإليه واأجوبته عليها. 
اإفادته في�شادق عليها ويوّقع كل �شفحة  تتلى على ال�شاهد   .2
منها اأو ي�شع ب�شمة اإ�شبعه عليها اإن كان اأمياً واإذا متنع اأو 

تعذر الأمر عليه ي�شار اإلى ذلك يف املح�شر. 
اإفادة  ت�شمنت  التي  ال�شفحات  عدد  املح�شر  اآخر  يف  ُيذكر   .3

ال�شاهد ويوّقع كل �شفحة منها املدعي العام وكاتبه. 
ُتتنََّبع الأ�شول نف�شها ب�شاأن �شائر الإفادات التي يدونها املدعي   .4

العام يف املحا�شر.
الأششخا�ص  باأ�شماء  جدول  م  ينظنَّ التحقيق  انتهاء  عند   .5
امل�شتمعني وتاريخ �شماعهم وعدد �شفحات حما�شر اإفاداتهم.

يلغى ن�ص املادة )72( من القانون الأ�شلي وي�شتعا�ص عنه بالن�ص 
التايل:

الأ�شئلة  يت�شمن  حم�شر  يف  ششاهد  كل  اإفادة  تدوين  يجب   .1(
املوجهة اإليه واأجوبته عليها, ويجوز للمدعي العام اأن ياأذن 
لل�شاهد بال�شتعانة باأوارق اإذا اقت�شت طبيعة ال�شهادة ذلك.
ُتتلى على ال�شاهد اإفادته في�شادق عليها ويوّقع كل �شفحة   .2
منها اأو ي�شع ب�شمة اإ�شبعه عليها اإن كان اأمياً واإذا متننَّع اأو 

ر الأمر عليه ي�شار اإلى ذلك يف املح�شر. تعذنَّ
للمدعي العام ال�شماح لل�شاهد الذي ل قدرة له على الكالم   .3

اأن يديل ب�شهادته كتابًة.
اإذا كان ال�شاهد اأ�شمنَّ اأو اأبكَم ول يعرف الكتابة, اأو اإذا كان ل   .4
يح�شن التكلم باللغة العربية فيعني له املدعي العام مرتجماً.
التي  ال�شفحات  عدد  جل�شة  كل  حم�شر  اآخر  يف  ُيذكر   .5
اإفادة ال�شاهد ويوّقع املدعي العام وكاتبه على كل  ت�شمنت 

�شفحة منها.
�شائر  ب�شاأن  ال�شابقة  الفقرات  يف  الواردة  الأ�شول  ُتتنََّبع   .6

الإفادات التي يدونها املدعي العام يف املح�شر.
م جدول باأ�شماء الأششخا�ص الذين  عند انتهاء التحقيق ينظنَّ  .7
اأقوالهم وتاريخ �شماعهم وعدد �شفحات حم�شر  مت �شماع 
اأخرى وال�شبوطات  اإجراءات  اأّي  كل واحد منهم وحم�شر 

واأّي اأوراق اأخرى موجودة بامللف.(

املادة 74:
يبلغوا  مل  الذين  الأششخا�ص  اإفادة  املعلومات  �شبيل  على  ُت�شمع 
املن�شو�ص  اليمني  يحلفوا  اأن  بدون  عمرهم  من  ع�شرة  الرابعة 
عليها يف املادة 71 اإذا راأى املدعي العام اأنهم ل يدركون كنه اليمني.

)املعلومات(  كلمة  باإلغاء  الأ�شلي  القانون  من   )74( املادة  ل  تعدنَّ
عنهما  وال�شتعا�شة  فيها,  الواردتني  ع�شرة(  )الرابعة  وعبارة 

بكلمة )ال�شتدلل( وعبارة )اخلام�شة ع�شرة( على التوايل.

املادة 75:
كل من يدعى لأداء ال�شهادة جمرب على احل�شور اأمام املدعي   .1

العام واأداء ششهادته. 
اأن يقرر  للمدعي العام يف حالة تخلف ال�شاهد عن احل�شور   .2
اإح�شاره ويغرمه حتى ع�شرين ديناراً غرامة وله اأن يعفيه من 

الغرامة اإذا كان تخلفه ب�شبب معقول.

ل املادة )75( من القانون الأ�شلي على النحو التايل: تعدنَّ
فيها,  الواردة  غرامة(  دينار  )ع�شرين  عبارة  باإلغاء  اأوًل- 

وال�شتعا�شة عنها بعبارة )خم�شني ديناراً(.
باإ�شافة الفقرة )3( اإليها بالن�ص التايل: ثانياً- 

اأداء اليمني  اإذا امتنع ال�شاهد بغري مربر قانوين عن   .3(
فيجوز  اإليه  ه  توجنَّ التي  الأ�شئلة  على  الإجابة  عن  اأو 
ششهراً  تتجاوز  ل  مدة  حب�شه  يقّرر  اأن  العام  للمدعي 
واحداً, واإذا قبل اأثناء مدة اإيداعه احلب�ص وقبل اختتام 
الإجراءات اأن يحلف اليمني ويجيب على الأ�شئلة التي 

تلقى عليه فيفَرج عنه يف احلال بعد قيامه بذلك.(
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املادة 78:
اإذا كان ال�شاهد مقيماً يف منطقة املدعي العام وتعّذر عليه احل�شور 
اآخر معقول فينتقل  اأو ب�شبب  املثبت بتقرير طبي  بداعي املر�ص 

املدعي العام اإلى منزله ل�شماع ششهادته.

ل املادة )78( من القانون الأ�شلي باإلغاء كلمة )منزله( الواردة  تعدنَّ
فيها وال�شتعا�شة عنها بعبارة )مكان وجوده(.

املادة 79:
للمدعي العام عندما يكون ال�شاهد مقيماً خارج منطقته اأن ينيب 
املدعي العام التابع ملوطن ال�شاهد ل�شماع ششهادته ويعني يف الإنابة 

الوقائع التي يجب الإفادة عنها.

)ملوطن  عبارة  باإلغاء  الأ�شلي  القانون  من   )79( املادة  ل  تعدنَّ
وجود  )ملكان  بعبارة  عنها  وال�شتعا�شة  فيها  الواردة  ال�شاهد( 

ال�شاهد.(

املادة 81:
اإذا كان ال�شخ�ص الذي يراد  اإل  ل يجوز دخول املنازل وتفتي�شها 
اأو  اأو ششريك  دخول منزله وتفتي�شه م�شتبهاً فيه باأنه فاعل جرم 
متدخل فيه اأو حائز اأششياء تتعلق باجلرم اأو خْمٍف ششخ�شاً م�شتكى 

عليه.

ل املادة )81( من القانون الأ�شلي باعتبار ما ورد فيها فقرة  تعدنَّ
)1( منها واإ�شافة فقرة )2( اإليها بالن�ص التايل:

الفقرة )1( من هذه  اأحكام  البطالن على خمالفة  )2. يرتتب 
املادة.(

املادة 87:
جميع  ب�صبط  ياأمر  اأو  وي�صبط  كاتبه  العام  املدعي  ي�صطحب 
الأششياء التي يراها �شرورية لإظهار احلقيقة وينظم بها حم�شراً 

ويعنى بحفظها وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من املادة )35(.

ل املادة )87( من القانون الأ�شلي على النحو التايل: تعدنَّ
اأوًل- باعتبار ما ورد فيها فقرة )1( منها.

ثانياً- باإ�شافة الفقرتني )2( و)3( اإليها بالن�ص التايل:
ل يجوز التفتي�ص اإل عن الأششياء التي جرى التفتي�ص   .2(
ما  وجود  التفتي�ص  اأثناء  عر�شاً  ظهر  فاإذا  اأجلها,  من 
ي�شكل يف ذاته جرمية اأو ما يفيد يف الك�شف عن جرمية 

اأخرى جاز �شبطه اأي�شاً.
يف جميع الأحوال, يجب اأن يكون اأمر التفتي�ص م�شبباً   .3
ول يجوز تنفيذه بعد مرور �شبعة اأيام من تاريخ �شدوره 

اإل اإذا �شدر اأمر جديد.(

املادة 89:
اإذا اقت�شت احلال البحث عن اأوراق فللمدعي العام وحده اأو   .1
يطلع  اأن  لالأ�شول  وفقاً  امل�شتناب  العدلية  ال�شابطة  ملوظف 

عليها قبل �شبطها. 
ل تف�ص الأختام ول تفرز الأوراق بعد �شبطها اإل يف ح�شور   .2
اإذا ُدعيا وفقاً لالأ�شول  اأو يف غيابهما  اأو وكيله  امل�شتكى عليه 
ومل يح�شرا ويدعى اأي�شاً من جرت املعاملة عنده حل�شورها, 
�شرورة  هنالك  يكن  مل  ما  الإمكان  بقدر  الأ�شول  هذا  يتبع 

دعت خلالف ذلك. 

ل الفقرة )2( من املادة )89( من القانون الأ�شلي باإلغاء عبارة  تعدنَّ
)يتبع هذا( وال�شتعا�شة عنها بعبارة )ُتتنََّبع هذه(, وباإلغاء عبارة 

)بقدر الإمكان( الواردة فيها.
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يطلع املدعي العام وحده على الر�شائل والربقيات امل�شبوطة   .3
بالر�شائل  فيحتفظ  املختوم  غالفها  يف  الأوراق  ت�شلمه  حال 
التي يكون  اأو  التي يراها لزمة لإظهار احلقيقة  والربقيات 
اأمر ات�شالها بالغري م�شراً مب�شلحة التحقيق وي�شلم ما بقي 

منها اإلى امل�شتكى عليه اأو اإلى الأششخا�ص املوجهة اإليهم. 
ينبغي اأن تر�َشل اأ�شول الر�شائل والربقيات امل�شبوطة جميعها   .4
ال�شخ�ص  اإلى  اأو  عليه  امل�شتكى  اإلى  عنها  �شور  اأو  بع�شها  اأو 
املوجهة اإليه يف اأقرب مهلة م�شتطاعة اإل اإذا كان اأمر ات�شالها 

بهما م�شراً مب�شلحة التحقيق. 
الثانية من  الفقرة  اأحكام  النقدية فتطبق عليها  الأوراق  اأما   .5

املادة )35(.

املادة 99:
لأّي موظف من موظفي ال�شابطة العدلية اأن ياأمر بالقب�ص على 
يف  اتهامه  على  كافية  دلئل  توجد  الذي  احلا�شر  عليه  امل�شتكى 

الأحوال الآتية:
يف اجلنايات.   .1

ملدة  عليها  يعاقب  القانون  كان  اإذا  باجلنح  التلب�ص  اأحوال  يف   .2
تزيد على �شتة اأششهر.

اإذا كانت اجلرمية جنحة معاقباً عليها باحلب�ص وكان امل�شتكى   .3
حمل  له  يكن  مل  اأو  ال�شرطة  مراقبة  حتت  مو�شوعاً  عليه 

اإقامة ثابت ومعروف يف اململكة. 
4.  يف جنح ال�شرقة والغ�شب والتعدي ال�شديد ومقاومة رجال 
وانتهاك  للفح�ص  والقيادة  بالعنف  اأو  بالقوة  العامة  ال�شلطة 

حرمة الآداب.

ل الفقرة )4( من املادة )99( من القانون الأ�شلي باإلغاء كلمة  تعدنَّ
بكلمة  عنها  وال�شتعا�شة  منها   )4( الفقرة  يف  الواردة  )الغ�شب( 

)الحتيال(.

املادة 114:
ي�شدر  اأن  العام  للمدعي  يجوز  عليه  امل�شتكى  ا�شتجواب  بعد   .1
بحقه مذكرة توقيف ملدة ل تتجاوز �شبعة اأيام اإذا كان الفعل 
امل�شند اإليه معاَقباً عليه قانوناً باحلب�ص مدة تزيد على �شنتني 
اإليه  امل�شند  الفعل  اإذا كان  وملدة ل تتجاوز خم�شة ع�شر يوماً 
التي  الأدلة  وتوافرت  جنائية  بعقوبة  قانوناً  عليه  معاقباً 
اإليه, ويجوز له متديد هذه املدة كلما  امل�شند  تربطه بالفعل 
التمديد  يتجاوز  ل  اأن  على  ذلك  التحقيق  م�شلحة  اقت�شت 
ششهراً يف اجلنح وثالثة اأششهر يف اجلنايات املعاقب عليها قانوناً 
بعقوبة موؤقتة و�شتة اأششهر يف اجلنايات الأخرى وعلى اأن يفَرج 
عن امل�شتكى عليه بعدها ما مل يتم متديد مدة التوقيف وفق 

اأحكام الفقرة )3( من هذه املادة. 

يلغى ن�ص املادة )114( وي�شتعا�ص عنه بالن�ص التايل:
)1. اإن التوقيف هو تدبري ا�شتثنائي, ول يكون التوقيف اإل اإذا كان 
اأو املعامل  اأدلة الإثبات  هو الو�شيلة الوحيدة للمحافظة على 
املادية للجرمية اأو للحيلولة دون ممار�شة الإكراه على ال�شهود 
اأو على املجني عليهم اأو ملنع امل�شتكى عليه من اإجراء اأّي ات�شال 
ب�شركائه يف اجلرمية اأو املتدخلني فيها اأو املحر�شني عليها اأو 
اأو  اأن يكون الغر�ص من التوقيف حماية امل�شتكى عليه نف�شه 
دها اأو منع  و�شع حد ملفعول اجلرمية اأو الرغبة يف اتقاء جتدُّ
امل�شتكى عليه من الفرار اأو جتنيب النظام العام اأّي خلل ناجم 

عن اجلرمية.
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 )1( الفقرة  يف  اإليها  امل�شار  والتمديد  التوقيف  اأحكام  ت�شري   .2
اجلنح  اإحدى  اإليه  امل�شند  عليه  امل�شتكى  على  املادة  هذه  من 
املعاقب عليها قانوناً باحلب�ص مدة ل تزيد على �شنتني يف اأي 

حالة من احلالتني التاليتني: 
اأو  املق�شود  الإيذاء  جنح  من  اإليه  امل�شند  الفعل  كان  اإذا  اأ.  

الإيذاء غري املق�شود اأو ال�شرقة. 
اإذا مل يكن له حمل اإقامة ثابت ومعروف يف اململكة على اأن  ب.  
يفَرج عنه اإذا قدم كفياًل يوافق عليه املدعي العام ي�شمن 

ح�شوره كلما ُطلب اإليه ذلك. 
يف  املبينة  املدد  انتهاء  قبل  التحقيق  م�شلحة  اقت�شت  اإذا   .3
الفقرتني ال�شابقتني ا�شتمرار توقيف امل�شتكى عليه وجب على 
املدعي العام عر�ص ملف الدعوى على املحكمة املخت�شة بنظر 
الدعوى وللمحكمة وبعد الطالع على مطالعة املدعي العام 
ا�شتمرار  مربرات  حول  وكيله  اأو  عليه  امل�شتكى  اأقوال  و�شماع 
تقرر  اأن  التحقيق  اأوراق  على  والطالع  عدمه  من  التوقيف 
قبل انتهاء تلك املدة متديد مدة التوقيف ملدة ل تتجاوز يف 
كل مرة ششهراً يف اجلنح وثالثة اأششهر يف اجلنايات على اأن ل 
يزيد جمموع التوقيف والتمديد يف جميع الأحوال على اأربعة 
اأششهر يف اجلنح وعلى ربع احلد الأق�شى للعقوبة يف اجلناية 
الإفراج عن  اأن تقرر  اأو  بعقوبة موؤقتة,  املعاقب عليها قانوناً 

املوقوف بكفالة اأو بدونها يف اأيٍّ من تلك احلالت. 
اجلرائم  يف  التحقيق  اإجراءات  اأثناء  يقرر  اأن  العام  للمدعي   .4
بعقوبة  قانوناً  عليها  املعاقب  اجلنائية  واجلرائم  اجلنحية 
موؤقتة ا�شرتداد مذكرة التوقيف على اأن يكون للم�شتكى عليه 
حمل اإقامة ثابت يف اململكة ليبلنَّغ فيه جميع املعامالت املتعلقة 

بالتحقيق واإنفاذ احلكم.

ي�شدر  اأن  العام  للمدعي  يجوز  عليه,  امل�شتكى  ا�شتجواب  بعد   .2 
هذه  من   )1( الفقرة  تقت�شيه  ما  وفق  توقيف  مذكرة  بحقه 
املادة ملدة ل تتجاوز �شبعة اأيام اإذا كان الفعل امل�شند اإليه معاَقباً 
عليه باحلب�ص مدة تزيد على �شنتني, وملدة ل تتجاوز خم�شة 
ع�شر يوماً اإذا كان الفعل امل�شند اإليه معاَقباً عليه قانوناً بعقوبة 
اإليه,  امل�شند  بالفعل  تربطه  التي  الأدلة  وتوافرت  جنائية 
ويجوز له متديد اأّي من هاتني املدتني كلما اقت�شت م�شلحة 
يف  واحداً  ششهراً  التمديد  يتجاوز  ل  اأن  على  ذلك  التحقيق 
اجلنح وثالثة اأششهر يف اجلنايات املعاَقب عليها قانوناً بعقوبة 
اأن يفَرج عن  اأششهر يف اجلنايات الأخرى, وعلى  موؤقتة و�شتة 
امل�شتكى عليه بعدها ما مل يتم متديد مدة التوقيف يف حالة 

اجلناية وفق اأحكام الفقرة )4( من هذه املادة.
 )2( الفقرة  يف  اإليها  امل�شار  والتمديد  التوقيف  اأحكام  ت�شري   .3
اجلنح  اإحدى  اإليه  امل�شَند  عليه  امل�شتكى  على  املادة  هذه  من 
املعاَقب عليها قانوناً باحلب�ص مدة ل تزيد على �شنتني يف اأّي 

حالة من احلالتني التاليتني:
الإيذاء  اأو  ال�شرقة,  جنح  من  اإليه  امل�شَند  الفعل  كان  اإذا  اأ- 
املق�شود, اأو الإيذاء غري املق�شود الناجم عن حوادث ال�شري 
من  النافذ  ال�شري  قانون  لأحكام  خمالفاً  الفاعل  كان  اإذا 
حيث القيادة دون رخ�شة اأو القيادة حتت تاأثري امل�شروبات 

الكحولية اأو املخدرات اأو املوؤثرات العقلية.
اإذا مل يكن له حمل اإقامة ثابت ومعروف يف اململكة, على  ب- 
العام  املدعي  عليه  يوافق  كفياًل  قّدم  اإذا  عنه  ُيفرج  اأن 

ي�شمن ح�شوره كلما طلب اإليه ذلك.
انتهاء  قبل  جنائية  ق�شية  يف  التحقيق  م�شلحة  اقت�شت  اإذا   .4
توقيف  ا�شتمرار  املادة  هذه  من   )2( الفقرة  يف  املبينة  املدد 
الدعوى  ملف  عر�ص  العام  املدعي  على  وجَب  عليه  امل�شتكى 
وبعد  وللمحكمة  الدعوى,  بنظر  املخت�شة  املحكمة  على 
الطالع على مطالعة املدعي العام و�شماع اأقوال امل�شتكى عليه 
اأو وكيله حول مربرات ا�شتمرار التوقيف من عدمه والطالع 
على اأوراق التحقيق اأن تقرر قبل انتهاء تلك املدة متديد مدة 
اأششهر يف اجلنايات  التوقيف ملدة ل تتجاوز يف كل مرة ثالثة 
على اأن ل يزيد جمموع التوقيف والتمديد يف جميع الأحوال 
على �شنة يف اجلنايات املعاَقب عليها قانوناً بعقوبة موؤقتة اأو 
اأن تقرر الإفراج  اأو  ثمانية ع�شر ششهراً يف اجلنايات الأخرى, 

عن املوقوف بكفالة اأو من دونها.

  الت�سريعات املقرتحة  
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عليه  امل�شتكى  اإلى  امل�شَند  الفعل  كان  اإذا  الأحوال,  جميع  يف   .5
مدة  تزيد  اأن  يجوز  فال  موؤقتة,  جناية  بعقوبة  عليه  معاَقباً 
التوقيف والتمديد يف مرحلَتي التحقيق واملحاكمة على ربع 

احلد الأق�شى للعقوبة املحددة للجرمية.
اجلرائم  يف  التحقيق  اإجراءات  اأثناء  يقرر  اأن  العام  للمدعي   .6
بعقوبة  قانوناً  عليها  املعاَقب  اجلنائية  واجلرائم  اجلنحية 
موؤقتة ا�شرتداد مذكرة التوقيف على اأن يكون للم�شتكى عليه 
حمل اإقامة ثابت يف اململكة ليبلَغ فيه جميع املعامالت املتعلقة 

بالتحقيق واإنفاذ احلكم.(

يعدل القانون الأ�شلي باإ�شافة )املادة 114 مكررة( بالن�ص التايل:
)املادة 114 مكررة:

يف  للمحكمة  اأو  العام  للمدعي  التكرار,  حالت  خال  فيما   .1
الأحوال التي يجوز فيها التوقيف يف اجلنح اأن ي�شتعي�ص عن 

التوقيف بواحد اأو اأكرث من التدابري التالية:
الرقابة الإلكرتونية. اأ- 

ب-  املنع من ال�شفر.
التي  للمدة  اجلغرافية  املنطقة  اأو  املنزل  يف  الإقامة  ج- 
يحددها املدعي العام اأو املحكمة وتكليف ال�شرطة بالتثبت 

من ذلك.
اإيداع مبلغ مايل اأو تقدمي كفالة عدلية يعنّي املدعي العام  د- 

اأو املحكمة مقدار كلٍّ منهما.
حظر ارتياد امل�شتكى عليه اأماكن حمددة. هـ- 

لالأحكام  املادة  هذه  يف  عليها  املن�شو�ص  التدابري  تخ�شع   .2
التالية:

ميكن للمدعي العام اأو للمحكمة تلقائياً اأو بناء على طلب  اأ - 
النيابة العامة اأو املتهم اأن ُينهيا اأو ُي�شيفا اأو ُيعدل تدبرياً 
اأو اأكرث من التدابري املن�شو�ص عليها يف الفقرة ال�شابقة.

عليه  املرتتبة  التدابري  من  باأيٍّ  عليه  امل�شتكى  اأخّل  اإذا  ب - 
املحكمة  اأو  العام  للمدعي  جاز  املادة  هذه  اأحكام  مبوجب 
توقيف امل�شتكى عليه وم�شادرة الكفالة مل�شلحة اخلزينة.

فيما خال ما ورد من اأحكام خا�شة يف هذه الفقرة, ي�شري  ج - 
اأحكاٍم  من  التوقيف  على  ي�شري  ما  التدابري  تلك  على 

وطرِق طعٍن ورَد الن�صُّ عليها يف هذا القانون.(
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املادة 124:
يجوز ا�شتئناف القرار ال�شادر عن املدعي العام اأو قا�شي ال�شلح 
البداية  حمكمة  اإلى  حراً  تركه  اأو  عليه  امل�شتكى  �شبيل  بتخلية 
والقرار ال�شادر عن حمكمة البداية اإلى حمكمة ال�شتئناف وذلك 
خالل ثالثة اأيام تبداأ بحق النائب العام من و�شول الأوراق اإلى 
قلمه للم�شاهدة وبحق امل�شتكى عليه من تاريخ وقوع التبليغ اإليه.

)بتخلية  عبارة  باإلغاء  الأ�شلي  القانون  من   )124( املادة  ل  تعدنَّ
�شبيل امل�شتكى عليه اأو تركه حراً( وال�شتعا�شة عنها بعبارة:

)بتوقيف امل�شتكى عليه اأو متديد توقيفه اأو تخلية �شبيله اأو تركه 
حراً.(

املادة 130:
اإذا تبني للمدعي العام اأن الفعل ل يوؤلف جرماً اأو اأنه مل يقم  اأ. 
دليل على اأن امل�شتكى عليه هو الذي ارتكب اجلرم اأو اأن اجلرم 
احلالتي  يقرر يف  العام  بالعفو  اأو  بالوفاة  اأو  بالتقادم  �صقط 
احلالت  ويف  عليه  امل�شتكى  حماكمة  منع  والثانية  الأولى 
الأخرى اإ�صقاط الدعوى العامة وتر�صل اإ�صبارة الدعوى فوراً 

اإلى النائب العام. 
خالل  عليه  وجب  حمله  يف  القرار  اأن  العام  النائب  وجد  اإذا  ب. 
ثالثة اأيام من و�شول اإ�شبارة الدعوى اإلى ديوانه اأن ي�شدر 
قراراً باملوافقة على ذلك القرار وياأمر باإطالق �شراح امل�شتكى 
عليه اإذا كان موقوفاً واإذا راأى اأنه يجب اإجراء حتقيقات اأخرى 
لإكمال  العام  املدعي  اإلى  الإ�شبارة  باإعادة  ياأمر  الدعوى  يف 

تلك النواق�ص. 
اإذا وجد النائب العام اأن قرار املدعي العام يف غري حمله قرر  ج. 

ف�شخه و�شار يف الدعوى على الوجه التايل:
اإذا كان الفعل يوؤلف جرماً فاإذا كان جنائياً يقرر اتهام امل�شتكى 
من  حماكمته  لزوم  يقرر  خمالفة  اأو  جنحياً  كان  واإذا  عليه, 
العام  املدعي  اإلى  الدعوى  اإ�شبارة  ويعيد  اجلرم  ذلك  اأجل 

لتقدميها اإلى املحكمة املخت�شة ملحاكمته.

يلغى ن�ص الفقرة )اأ( املادة 130 من القانون الأ�شلي, وي�شتعا�ص 
عنه بالن�ص التايل: 

)اأـ اإذا تبني للمدعي العام, اأن الفعل ل يوؤلف جرماً اأو اأنه مل يقم 
الأدلة  اأن  اأو  اجلرم  ارتكب  الذي  هو  عليه  امل�شتكى  اأن  على  دليل 
غري كافية اأو اأن اجلرم �صقط بالتقادم اأو بالوفاة اأو بالعفو العام 
اأو باإ�صقاط احلق ال�صخ�صي يقرر يف احلالت الثالثة الأولى منع 
حماكمة امل�صتكى عليه، ويف باقي احلالت اإ�صقاط الدعوى العامة 

وير�شل اإ�شبارتها فوراً اإلى النائب العام.(

املادة 132:
اإذا تبني للمدعي العام اأن الفعل يوؤلف جرماً جنحياً يقرر الظن 
اإلى  الدعوى  اإ�شبارة  ويحيل  اجلرم  بذلك  عليه  امل�شتكى  على 

املحكمة املخت�شة ملحاكمته.

عنه  وي�شتعا�ص  الأ�شلي  القانون  من   )132( املادة  ن�ص  يلغى 
بالن�ص التايل:

للمدعي  تبني  اإذا  القانون,  51 من هذا  املادة  اأحكام  )مع مراعاة 
لإحالة  كافية  الأدلة  واأن  جنحوياً  جرماً  يوؤلف  الفعل  اأن  العام 
امل�شتكى عليه اإلى املحكمة, يقرر الظن عليه بذلك اجلرم ويحيل 

ملف الدعوى اإلى املحكمة املخت�شة ملحاكمته.(

  الت�سريعات املقرتحة  
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املادة 134:
يبقى حكم مذكرة التوقيف ال�شادرة بحق امل�شتكى عليه �شارياً اإلى 
اأن ُي�شدر النائب العام قراره يف الدعوى, واإذا كان قراره بالتهام 
اأو بلزوم املحاكمة, فيبقى حكمها اإلى اأن تنتهي حماكمته اأو يخلى 

�شبيله ح�شب الأ�شول.

ل املادة )134( من القانون الأ�شلي باإ�شافة العبارة التالية اإلى  تعدنَّ
مطلعها:

)مع مراعاة ما ورد يف املادة )114( من هذا القانون(

املادة 135:
يف  املذكورة  العام  والنائب  العام  املدعي  قرارات  ت�شتمل  اأن  يجب 
امل�شتكي,  ا�شم  ال�شرورة بذلك( على  الف�شل )حيثما تق�شي  هذا 
واإذا  امل�شتكى عليه وششهرته وعمره وحمل ولدته وموطنه  وا�شم 
امل�شند  للفعل  موجز  بيان  مع  توقيفه,  تاريخ  بيان  موقوفاً  كان 
القانونية  واملادة  القانوين  وو�شفه  ونوعه  وقوعه  وتاريخ  اإليه, 
التي ا�شتند اإليها والأدلة على ارتكاب ذلك اجلرم والأ�شباب التي 

دعت لإعطاء هذا القرار.

)ورقمه  عبارة  باإ�شافة  الأ�شلي  القانون  من   )135( املادة  ل  تعدنَّ
الوطني اأو ال�شخ�شي( بعد كلمة )موطنه( الواردة فيها.

املادة 140:
يف  اخت�شا�شها  بح�شب  الأولى  بالدرجة  البدائية  املحكمة  تنظر 
جميع اجلنح التي يحيلها اإليها املدعي العام اأو من يقوم مقامه 
ب�شفتها  تنظر  كما  ال�شلح  حماكم  وظيفة  عن  خارج  هو  مما 
اجلنائية يف جميع اجلرائم التي هي من نوع اجلناية, ويف جرائم 
اجلنحة املتالزمة مع اجلناية املحالة عليها مبوجب قرار التهام.

عنه  وي�شتعا�ص  الأ�شلي  القانون  من   )140( املادة  ن�ص  يلغى 
بالن�ص التايل:

تنظر حماكم ال�شلح بح�شب اخت�شا�شها يف جميع املخالفات   .1(
واجلنح التي مل يعني القانون حمكمة اأخرى لنظرها.

تنظر املحكمة البدائية يف كل من:   .2
يف  ن�ص  مبقت�شى  اخت�شا�شها  �شمن  الداخلة  اجلنح  اأ. 
يقوم  من  اأو  العام  املدعي  اإليها  يحيلها  والتي  القانون 

مقامه.
ب.  جميع اجلرائم التي هي من نوع اجلناية والتي مل يعني 

القانوُن حمكمًة اأخرى لنظرها.
اإليها  املحالة  اجلناية  مع  املتالزمة  اجلنحة  جرائم  ج.  

مبوجب قرار التهام.( 

بالن�ص  اإليه  مكررة(   140 )املادة  باإ�شافة  الأ�شلي  القانون  يعدل 
التايل:

)املادة 140 مكررة:
يف  الف�شل  نتيجة  على  يتوقف  الدعوى  يف  احلكم  كان  اإذا   .1
وقُف  م�شبنَّب  وبقرار  للمحكمة  جاز  اأخرى  جزائية  دعوى 

الأولى حتى يتم الف�شل يف الثانية.
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اإذا كان احلكم يف الدعوى اجلزائية يتوقف على الف�شل يف   .2
م�شاألة من م�شائل الأحوال ال�شخ�شية جاز للمحكمة وبقرار 
م�شبنَّب اأن توقف الدعوى وحتدد للم�شتكى عليه اأو للمدعي 
باحلق ال�شخ�شي اأو للمجني عليه اأجاًل لرفع امل�شاألة املذكورة 

اإلى املحكمة املخت�شة.
ُترفع  ال�شابقة ومل  الفقرة  اإليه يف  امل�شار  الأجل  انق�شى  اإذا   .3
اأن  اجلزائية  للمحكمة  جاز  املخت�شة  املحكمة  اإلى  الدعوى 
ت�شرف النظر عن وقف الدعوى وتف�شل فيها, كما يجوز اأن 

حتدد للخ�شوم اأجاًل اآخر اإذا راأت اأن هناك اأ�شباباً تربره.
ل مينع وقف الدعوى وفقاً لهذه املادة من اتخاذ الإجراءات   .4
واإخالء  كالتوقيف  امل�شتعجلة  اأو  ال�شرورية  والتدابري 

ال�شبيل.(

املادة 147:
املتهم بريء حتى تثبت اإدانته.   .1

طرق  بجميع  واملخالفات  واجلنح  اجلنايات  يف  البينة  تقام   .2
الإثبات ويحكم القا�شي ح�شب قناعته ال�شخ�شية. 

التقيد  وجب  لالإثبات  معينة  طريقة  على  القانون  ن�ص  اإذا   .3
بهذه الطريقة. 

اأو  اإذا مل تقم البينة على الواقعة يقرر القا�شي براءة املتهم   .4
الظنني اأو امل�شتكى عليه من اجلرمية امل�شندة اإليه.

باإ�شافة  الأ�شلي  القانون  املادة )147( من  الفقرة )1( من  ل  تعدنَّ
عبارة )بحكم قطعي( اإلى اآخرها.

املادة 158:
1. يجوز �شماع ال�شهود الذين مل يبلغوا خم�ص ع�شرة �شنة بدون 
اأنهم ل يدركون  اإذا تبني  حلف ميني على �شبيل ال�شتدلل 

كنه اليمني. 
2. اإن ال�شهادة التي توؤخذ على �شبيل ال�شتدلل ل تكفي وحدها 

لالإدانة ما مل تكن موؤينَّدة ببينة اأخرى. 
والفقرتني  القانون  هذا  من   )74( املادة  اأحكام  مراعاة  مع   .3
)1( و)2( من هذه املادة, يجوز للمدعي العام اأو املحكمة اإذا 
احلديثة  التقنية  ا�شتخداُم  معلل  وبقرار  ال�شرورة  اقت�شت 
من  ع�شرة  الثامنة  يكملوا  مل  الذين  لل�شهود  حماية  وذلك 
الو�شائل  اأن متكن هذه  ب�شهادتهم وعلى  الإدلء  العمر عند 
هذه  وتعد  املحاكمة,  اأثناء  ال�شاهد  مناق�شة  من  خ�شم  اأينَّ 

ال�شهادة بينة مقبولة يف الق�شية.

عنه  وي�شتعا�ص  الأ�شلي  القانون  من   )158( املادة  ن�ص  يلغى 
بالن�ص التايل:

يجوز �شماع ال�شهود الذين مل يبلغوا خم�ص ع�شرة �شنة  )1.      اأ- 
تبني  اإذا  ال�شتدلل  �شبيل  على  ميني  حلف  دون  من 

اأنهم ل يدركون كنه اليمني.
اإن ال�شهادة التي توؤَخذ على �شبيل ال�شتدلل ل تكفي  ب- 

وحدها لالإدانة ما مل تكن موؤينَّدة ببينة اأخرى.
ج- مع مراعاة اأحكام املادة )74( من هذا القانون والبندين 
العام  املدعي  ي�شتخدم  الفقرة,  هذه  من  و)ب(  )اأ( 
واملحكمة التقنيَة احلديثة بح�شب ما يق�شي به البند 
الذين  لل�شهود  حمايًة  وذلك  الفقرة  هذه  من  )د( 
الإدلء  عند  العمر  من  ع�شرة  الثامنة  يكملوا  مل 
خ�شم  لأّي  الو�شائل  هذه  تتيح  اأن  وعلى  ب�شهاداتهم 
ال�شهادة  هذه  وتَعّد  املحاكمة,  اأثناء  ال�شاهد  مناق�شة 

بينة مقبولة يف الق�شية.

  الت�سريعات املقرتحة  
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ا�شتخدام  يكون  الفقرة,  هذه  من  )ج(  البند  لغايات  د- 
املجني  اأقوال  �شماع  التقنية احلديثة وجوبياً يف حالة 
عليه يف جرائم العتداء على العر�ص اإل اإذا تعذر ذلك, 

وجوازياً يف جميع احلالت الأخرى.
يجوز للمدعي العام اأو املحكمة ا�شتخدام التقنيات احلديثة   .2
يف اإجراءات التحقيق واملحاكمة دون امل�شا�ص بحق املناق�شة, 
ومبا يف ذلك حماكمة النزيل عن بعد من مركز الإ�شالح 
والتاأهيل املوَدع به على النحو املبني يف النظام الذي ي�شدر 

لهذه الغاية.
تخ�شع الأدوات امل�شتخدمة يف التقنية احلديثة مبا يف ذلك   .3
املقررة  احلماية  لإجراءات  املدجمة  والأقرا�ص  الأششرطة 

للحفاظ على �شريتها وخ�شو�شية ال�شاهد اأو النزيل.( 

املادة 160:
اأو هوية من  عليه  امل�شتكى  اأو  الظنني  اأو  املتهم  لإثبات هوية   .1
الأ�شابع  ب�شمات  البينة  ُتقبل يف معر�ص  باجلرم,  له عالقة 
وب�شمات راحة اليد وباطن القدم اأثناء املحاكمات اأو اإجراءات 
التحقيق اإذا قدمت بوا�شطة ال�شاهد اأو ال�شهود وكانت موؤينَّدة 
ال�شم�شية يف معر�ص  ال�شور  قبول  كما يجوز  الفنية  بالبينة 

البينة للتعرف على �شاحبها. 
من  الثالث  الباب  اأحكام  تراعى  املادة  هذه  حكم  تطبيق  عند   .2

الكتاب الثاين من هذا القانون.

ل الفقرة )اأ( من املادة )160( من القانون الأ�شلي باإلغاء عبارة  تعدنَّ
)ب�شمات الأ�شابع وب�شمات راحة اليد وباطن القدم( الواردة فيها 
وال�شتعا�شة عنها بعبارة )الب�شمات اأو اأّي و�شيلة علمية معتَمدة 

اأخرى(.

املادة 162:
اإذا تعذر اإح�شار ششاهد اأدى ششهادة يف التحقيقات الأولية بعد   .1
حلف اليمني اإلى املحكمة لوفاته اأو عجزه اأو مر�شه اأو غيابه 
اآخر ترى املحكمة معه عدم متكنها  اأو لأي �شبب  اململكة  عن 
من �شماع ششهادته يجوز للمحكمة اأن تاأمر بتالوة اإفادته اأثناء 
املحاكمة كبينة يف الق�شية, ويف اجلنح التي ل يفر�ص القانون 
اإجراء حتقيق اأويل فيها يجوز للمحكمة �شرف النظر عن اأي 

ششاهد لالأ�شباب ذاتها واملبينة يف هذه املادة. 
للمحكمة اأن تاأمر ولو من تلقاء نف�شها اأثناء نظر الدعوى ويف   .2
اأدوار املحاكمة فيها بتقدمي اأي دليل وبدعوة اأي  اأي دور من 

ششاهد تراه لزماً لظهور احلقيقة.

تلغى الفقرة )1( من املادة )162( من القانون الأ�شلي, وي�شتعا�ص 
عنها بالن�ص التايل: 

ر �شماع ششاهد اأدلى ب�شهادته يف التحقيقات البتدائية  )1. اإذا تعذنَّ
بعد حلف اليمني لوفاته اأو عجزه اأو مر�شه اأو غيابه عن اململكة 
نها من �شماع  اأو لأّي �شبب من الأ�شباب ترى املحكمة معه عدم متكُّ
املحاكمة  اأثناء  اإفادته  بتالوة  تاأمر  اأن  للمحكمة  يجوز  ششهادته 
اإجراء حتقيق ابتدائي  كبينة يف الق�شية, ويف اجلنح التي ل يتم 
فيها يجوز للمحكمة �شرف النظر عن اأّي ششاهد لالأ�شباب نف�شها 

واملبينة يف هذه الفقرة.(
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املادة 163:
ُت�شدر  ال�شهادة ومل يح�شر  لأداء  ال�شاهد مذكرة دعوى  اأُبلغ  اإذا 
حتى  بتغرميه  تق�شي  اأن  ولها  بحقه  اإح�شار  مذكرة  املحكمة 

ع�شرين ديناراً.

)ع�شرين  عبارة  باإلغاء  الأ�شلي  القانون  من   )163( املادة  ل  تعدنَّ
)خم�شني  بعبارة  عنها  وال�شتعا�شة  اآخرها  يف  الواردة  ديناراً( 

ديناراً(.

املادة 166:
اأجل  اأمام حمكمة بدائية من  اأي ششخ�ص للمحاكمة  م  ل يقدنَّ  .1
ق�شاة  اخت�شا�ص  عن  فيها  النظر  حق  يخرج  التي  اجلرائم 
املدعي  بحقه  ُي�شدر  مل  ما  لها,  املالزمة  اجلرائم  اأو  ال�شلح 

العام قراَر ظن من اأجل حماكمته بتلك اجلرمية. 
تنعقد جل�شات املحكمة البدائية بح�شور ممثل النيابة العامة   .2

والكاتب.

ل املادة 166 من القانون الأ�شلي على النحو التايل:  تعدنَّ
النظر  حق  يخرج  التي  اجلرائم  اأجل  )من  عبارة  باإلغاء  اأوًل- 
املالزمة  اجلرائم  اأو  ال�شلح  ق�شاة  اخت�شا�ص  عن  فيها 

لها( والواردة يف الفقرة )1( منها. 
باإ�شافة الفقرة )2( اليها بالن�ص التايل:  ثانياً- 

�صقوط  قبل  عليه  ُقب�ص  اأو  نف�صه  الظني  �صّلم  اإذا   .2(
ا�شتجوابه  ي�شبق  ومل  العام  بالعفو  اأو  بالتقادم  الدعوى 
عن اجلنحة, وجَب على املحكمة عر�ص الظنني مع ملف 
القانوين  املقت�شى  لإجراء  العام  املدعي  على  الدعوى 

ب�شاأنه وفق اأحكام املادة )114( من هذا القانون.(
باإعادة ترقيم الفقرة )2( منها لت�شبح الفقرة )3(. ثالثاً- 

املادة 167:
ل  التي  وغريها  ال�شلح  قا�شي  اأمام  جتري  التي  املحاكمات  يف 
يفر�ص القانون متثيل النيابة فيها يجوز لل�شاكي اأو وكيله ح�شور 
املحاكمة والقيام بدور ممثل النيابة فيها من حيث ت�شمية البينة 
وتقدميها مبا يف ذلك ا�شتجواب ال�شهود ومناق�شة الدفاع وطلب 

اإجراء اخلربة.

عنه  وي�شتعا�ص  الأ�شلي  القانون  من   )167( املادة  ن�ص  يلغى 
بالن�ص التايل:

التي  وغريها  ال�شلح  قا�شي  اأمام  جتري  التي  املحاكمات  يف   .1(
ل يفر�ص القانون متثيَل النيابة عامة فيها يجوز لل�شاكي اأو 
وكيله القيام بدور ممثل النيابة العامة فيها من حيث ت�شمية 
البينة وتقدميها وا�شتجواب ال�شهود ومناق�شة الدفاع, وطلب 

اإجراء اخلربة اإن كان لها من مقت�شى. 
حمكمة  اأمام  مباششرة  الدعوى  فيها  تقام  التي  احلالت  يف   .2

ال�شلح من ِقبل امل�شتكي اأو وكيله يرتتب مراعاة ما يلي:
اأ- على امل�شتكي اأن يقدم لئحة ششكواه مت�شمنًة ا�شم وعنوان 
الفعل  عن  موجز  وبيان  عليه,  وامل�شتكى  امل�شتكي  من  كلٍّ 
امل�شَند للم�شتكى عليه, وتاريخ وقوعه ومع توقيع امل�شتكي 

على تلك الالئحة.
ب- على امل�شتكي اأن يرفق بالئحة ششكواه فور تقدميها قائمة 
بيناته التي تثبت ارتكاب امل�شتكى عليه الفعل امل�شكو منه, 
مت�شمنًة اأ�شماء ششهوده, وبيناته اخلطية التي حتت يده, 
وحتديد بيناته حتت يد الغري اأو حتت يد اخل�شم, وذلك 
مرحلة  اأّي  يف  بتقدميها  له  ال�شماح  عدم  طائلة  حتت 

لحقة.

  الت�سريعات املقرتحة  
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يف  املبينة  احلالت  يف  ال�شخ�شي  باحلق  ادعاء  تقدمي  مت  اإذا   .3
باحلق  املدعي  على  فيتعني  املادة,  هذه  من  ال�شابقة  الفقرة 
ال�شخ�شي اأو وكيله تقدمي بيناته املوؤيدة لدعائه فور تقدميه 
عدم  طائلة  حتت  وذلك  الفقرة,  تللك  يف  املبني  النحو  على 

ال�شماح له بتقدميها يف اأّي مرحلة لحقة.(

املادة 172:
عند البدء يف املحاكمة يتلو كاتب املحكمة قرار الظن والأوراق   .1
العامة  النيابة  ممثل  ويو�شح  ُوجدت  اإن  الأخرى  والوثائق 
واملدعي ال�شخ�شي اأو وكيله وقائع الدعوى, ثم ت�شال املحكمة 

الظنني عن التهمة امل�شندة اإليه. 
2.  اإذا اعرتف الظنني بالتهمة ياأمر الرئي�ص بت�شجيل اعرتافه 
بكلمات اأقرب ما تكون اإلى الألفاظ التي ا�شتعملها يف اعرتافه 
ومن ثم تدينه املحكمة وحتكم عليه بالعقوبة التي ت�شتلزمها 

جرميته اإل اإذا بدت لها اأ�شباب كافية تق�شي بعك�ص ذلك. 
بالتهمة  معرتف  غري  اأنه  ُيعترب  الإجابة  الظنني  رف�ص  اإذا    .3

وياأمر رئي�ص املحكمة بتدوين ذلك يف ال�صبط.
تقنع  مل  اأو  عليها  الإجابة  رف�ص  اأو  التهمة  الظنني  اأنكر  اإذا    .4
هو  ملا  وفقاً  البينات  ا�شتماع  يف  ت�شرع  باعرتافه  املحكمة 

من�شو�ص عليه فيما بعد.

باإ�شافة  الأ�شلي  القانون  املادة )172( من  الفقرة )3( من  ل  تعدنَّ
عبارة )اأو التزم ال�شمت( بعد كلمة )الإجابة( الواردة فيها.

املادة 173:
1. تدعو املحكمة ششهود النيابة وششهود املدعي ال�شخ�شي وُت�شمع 
اأقوالهم من ِقبلها مباششرة وتعر�ص عليهم املواد اجلرمية )اإن 
ُوجدت(, ويجوز للنيابة واملدعي ال�شخ�شي توجيه اأ�شئلة لكل 
ششاهد, كما يجوز للظنني اأو وكيله اأن يوجه مثل هذه الأ�شئلة 

اإلى ال�شهود ويناق�شهم فيها. 
2. اإذا مل يوكل للظنني حماٍم فللمحكمة عند ا�شتجواب كل ششاهد 
ذلك  اإلى  اأ�شئلة  توجيه  يف  يرغب  كان  اإذا  الظنني  ت�شاأل  اأن 

ال�صاهد وتدون يف ال�صبط اأ�صئلته واأجوبة ال�صهود عليها.

عنه  وي�شتعا�ص  الأ�شلي  القانون  من   )173( املادة  ن�ص  يلغى 
بالن�ص التايل:

)1. تدعو املحكمة ششهود النيابة وششهود املدعي ال�شخ�شي وت�شمع 
اجلرمية  املواد  عليهم  وتعر�ص  مباششرة  ِقبلها  من  اأقوالهم 
)اإن ٌوجدت(, على اأنه يجوز للمحكمة اأن تاأمر بتالوة ال�شهادة 
التي اأُعطيت بعد حلف اليمني يف التحقيق البتدائي اإذا قبل 

امل�شتكى عليه اأو وكيله ذلك.
بعد فراغ املحكمة من �شماع ششهادة ال�شاهد, يجوز للظنني اأو   .2
ششاهد  كل  اإلى  �شوؤال  اأّي  املحكمة  بو�شاطة  يوجه  اأن  حماميه 
ك�شاهد,  ُدعي  اإذا  امل�شتكي  ذلك  يف  مبا  التهمة  لإثبات  ُدعي 
ويجوز للنيابة العامة توجيه مثل هذه الأ�شئلة يف امل�شائل التي 
ششهود  اإلى  اأ�شئلة  توجه  اأن  العامة  للنيابة  يجوز  كما  اأثريت, 
الدفاع, ويف هذه احلالة يجوز للظنني اأو وكيله اأي�شاً توجيه 
وللمدعي  العامة,  النيابة  اأثارتها  التي  امل�شائل  اأ�شئلة بحدود 

باحلق ال�شخ�شي مناق�شة اأّي ششاهد ب�شاأن هذا الدعاء. 



187

الن�ص املقرتح من ِقبل اللجنة امللكيةالن�ص الأ�سلي

اأّي ششاهد عن  اأن ت�شتو�شح من  يف جميع الأحوال, للمحكمة   .3
كل ما تراه لزماً لإظهار احلقيقة.

واملناق�شة  ال�شتجواب  اأثناء  يثار  ما  املحا�شر جميع  يدّون يف   .4
مبا يف ذلك العرتا�شات التي ُتثار خالل املحاكمة.

كل  ا�شتجواب  عند  فللمحكمة  حمامياً  الظنني  يوكل  مل  اإذا   .5
ششاهد اأن ت�شاأل الظنني اإذا كان يرغب يف توجيه اأ�شئلة لل�شاهد 

ن يف املح�شر اأجوبة ال�شاهد عليها.( وتدونَّ

املادة 175:
وجود  عدم  تقرر  اأن  للمحكمة  يجوز  النيابة  بينة  �شماع  بعد   .1
ق�شية �شد الظنني واأن ت�شدر قرارها الفا�شل فيها واإل �شاألت 
الظنني عما اإذا كان يرغب يف اإعطاء اإفادة دفاعاً عن نف�شه فاإذا 

اأعطى مثل هذه الإفادة جاز ملمثل النيابة العامة مناق�شته. 
بعد اأن يعطي الظنني اإفادة ت�شاأله املحكمة اإذا كان لديه ششهود   .2
اأو بينة اأخرى يعزز فيها دفاعه فاإذا ذكر اأن لديه ششهوداً دعتهم 

املحكمة و�شمعت ششهاداتهم. 
تقرر  مل  ما  الظنني  نفقة  على  الدفاع  ششهود  املحكمة  تدعو   .3

املحكمة عك�ص ذلك. 
للظنني اأو وكيله حق توجيه اأ�شئلة اإلى ششهود الدفاع, كما اإن   .4

ملمثل النيابة واملدعي ال�شخ�شي حق مناق�شة هوؤلء ال�شهود.

يلغى ن�ص الفقرات )2( و)3( و)4( من املادة )175( من القانون 
الأ�شلي وي�شتعا�ص عنها بالن�ص التايل:

)2. بعد اأن يعطي الظنني اإفادًة ت�شاأله املحكمة اإذا كان لديه ششهود 
ششهوداً  لديه  اأن  ذكر  فاإذا  دفاعه,  فيها  يعزز  اأخرى  بينة  اأو 
عن  عاجزاً  اعتباره  طائلة  وحتت  عليه,  وجب  اأخرى  بينة  اأو 
تقدمي البينة, تقدمي قائمة بيناته خالل اأ�شبوعني من تاريخ 
اإعطاء تلك الإفادة, مبا يف ذلك اأ�شماء ششهوده مع بيان حماّل 
وتقرر  خاللهم,  من  بها  ال�شت�شهاد  املراد  والوقائع  اإقامتهم 
ل  اأن  راأت  اإذا  اإل  ششهاداتهم,  اإلى  وال�شتماع  دعوتهم  املحكمة 
عالقة لها بالدعوى, واأنها �شتوؤدي اإلى اإعاقة �شري العدالة اأو 

تاأخرٍي غري مربر للف�شل يف الدعوى.(

املادة 178:
اأو اأن الظنني بريء منه قررت  اإذا تبني اأن الفعل ل يوؤلف جرماً 
املدعي  على  وتق�شي  براءته  اأعلنت  اأو  م�شوؤوليته  عدم  املحكمة 
ال�شخ�شي يف الوقت ذاته بطلب الظنني التعوي�ص اإذا ظهر لها اأن 

الدعوى اأقيمت عليه ب�شورة كيدية.

عنه  وي�شتعا�ص  الأ�شلي,  القانون  من   )178( املادة  ن�ص  يلغى 
بالن�ص التايل:

)تق�شي املحكمة بالإدانة عند ثبوت الفعل وبالرباءة عند انتفاء 
يوؤلف  ل  الفعل  كان  اإذا  امل�شوؤولية  وبعدم  كفايتها  عدم  اأو  الأدّلة 
باإلزام  نف�شه  الوقت  يف  تق�شي  كما  عقاباً,  ي�شتوجب  ل  اأو  جرماً 
املدعي ال�شخ�شي بناًء على طلب الظنني بالتعوي�ص اإذا ظهر لها 

اأن الدعوى اأقيمت عليه ب�شورة كيدية.(

املادة 182:
اأن ي�شتمل احلكم النهائي على العلل والأ�شباب املوجبة له  يجب 
واأن ُتذكر فيه املادة القانونية املنطبق عليها الفعل وهل هو قابل 

ال�شتئناف اأم ل.

ل املادة )182( من القانون الأ�شلي باإلغاء كلمة )ال�شتئناف(  تعدنَّ
الواردة فيها وال�شتعا�ص عنها بكلمة )للطعن(.

  الت�سريعات املقرتحة  
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املادة 184:
للمحكوم عليه غيابياً اأن يعرت�ص على احلكم يف ميعاد ع�شرة اأيام 
با�شتدعاٍء  وذلك  احلكم  تبلغه  تاريخ  يلي  الذي  اليوم  من  ابتداء 
يرفعه اإلى املحكمة التي اأ�شدرت احلكم اإما مباششرة واإما بوا�شطة 

حمكمة موطنه.

ل املادة )184( من القانون الأ�شلي باإلغاء عبارة )اما مباششرة  تعدنَّ
واما بوا�شطة حمكمة موطنه( الواردة يف اآخرها.

املادة 185:
املادة  يف  املبني  امليعاد  انق�شاء  بعد  الوارد  العرتا�ص  يرد   .1

ال�شابقة. 
ُي�شتدل  مل  اأو  بالذات  احلكم  عليه  املحكوم  يبلغ  مل  اإذا  اأما   .2
يبقى  ب�شدوره  علم  عليه  املحكوم  اأن  اإنفاذه  معامالت  من 

العرتا�ص مقبوًل حتى �صقوط العقوبة بالتقادم.

باإلغاء  الأ�شلي  القانون  من   )185( املادة  من   )2( الفقرة  ل  تعدنَّ
يف  الواردة  بالذات(  احلكم  عليه  املحكوم  يبلغ  مل  اإذا  )اأما  عبارة 
اإلى  احلكم  يبلغ  مل  اإذا  )اأما  بعبارة  عنها  وال�شتعا�شة  مطلعها 

املحكوم عليه اأو وكيله(.

املادة 191:
ويجري  اجلنحوية  الأحكام  يف  ال�شتئناف  بطريق  الطعن  ُيقبل 

وفقاً للقواعد والأ�شول املن�شو�ص عليها يف باب ال�شتئناف.

اأّي  ل املادة )191( من القانون الأ�شلي باإ�شافة عبارة )اأو يف  تعدنَّ
قانون اآخر( اإلى اآخرها. 

املادة 208:
بعد اأن يوِدع املدعي العام اإ�شبارة الدعوى اإلى املحكمة, على   .1
رئي�ص املحكمة اأو من ينيبه من ق�شاة املحكمة يف اجلرائم التي 
يعاَقب عليها بالإعدام اأو الأششغال ال�شاقة املوؤبدة اأو العتقال 
املوؤبد اأن يح�شر املتهم وُي�شاأل منه هل اختار حمامياً للدفاع 
عنه فاإن مل يكن قد فعل وكانت حالته املادية ل ت�شاعده على 

اإقامة حمام َعنّي له الرئي�ص اأو نائبه حمامياً. 
مبقت�شى  ُعني  الذي  للمحامي  احلكومة  خزينة  من  ُيدفع   .2
دنانري عن كل جل�شة يح�شرها  ال�شابقة مبلغ ع�شرة  الفقرة 
على  تزيد  ول  دينار  مائتي  عن  الأجور  هذه  تقل  ل  اأن  على 

خم�شمائة دينارا.

عنه  وي�شتعا�ص  الأ�شلي  القانون  من   )208( القانون  ن�ص  يلغى 
بالن�ص التايل:

)1. يف اجلنايات التي يعاَقب عليها بالإعدام اأو الأششغال املوؤبدة اأو 
فاأكرث,  �شنوات  ع�شر  املوؤقتة مدة  الأششغال  اأو  املوؤبد  العتقال 
يتعني ح�شور حماٍم للم�شتكى عليه يف كل جل�شة حماكمة, واإذا 
مبحاميه  عالقته  بانتهاء  املحكمة  باإعالم  عليه  امل�شتكى  قام 
فيتولى  املادية,  اأحواله  ل�شعوبة  بديل  حماٍم  تعيني  وبتعذر 
رئي�ص هيئة املحكمة تعيني حماٍم له, وُيدفع للمحامي الذي 
ُعنّي مبقت�شى هذه الفقرة مبلغ ع�شرة دنانري عن كل جل�شة 
يح�شرها على اأن ل يقل جمموع اأجوره عن مائتي دينار ول 

يزيد على خم�شمائة دينار.
الذي عينه  اأو  امل�شتكى عليه  اختاره  الذي  املحامي  تغّيب  اإذا    .2
جل�شات  اإحدى  ح�شور  عن  الهيئة  رئي�ص  اأو  العام  املدعي 
اآخر  حماٍم  تعيني  فعليها  املحكمة,  تقبله  عذر  دون  املحاكمة 
لتمثيل املتهم ملتابعة اإجراءات املحاكمة املقررة لتلك اجلل�شة, 
اأتعاب هذا املحامي على النحو املبني يف الفقرة  ويتم حتديد 

ال�شابقة.
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تقل  مدة  املوؤقتة  بالأششغال  عليها  يعاَقب  التي  اجلنايات  يف   .3
عن ع�شر �شنوات يجوز للمدعي العام اأو املحكمة املخت�شة يف 
املتهم  اإحالة طلب  اأّي مرحلة من مراحل الدعوى اجلزائية 
اإذا  اأمام املحكمة  لوزير العدل لتقدمي امل�شاعدة القانونية له 

وجدت م�شوغات لذلك.
اأّي  اأو  اأو اأيٍّ من املوؤ�ش�شات املعنية  للجهات الر�شمية املخت�شة   .4
مواطن اأو مقيم يف اململكة غري قادر على تعيني حماٍم تقدمي 
وفق  له  القانونية  امل�شاعدة  لتوفري  العدل  وزير  اإلى  طلب 

اأحكام الت�شريعات النافذة. 
امل�شاعدة  )�شندوق  ي�شمى  �شندوق  العدل  وزارة  يف  ين�شاأ   .5
القانونية اأمام املحاكم( ت�شرف عليه الوزارة وتدفع منه اأجور 
امل�شاعدة القانونية امل�شتَحّقة مبوجب هذا القانون والأنظمة 

والتعليمات ال�شادرة مبوجبه. 
تتكون املوارد املالية ل�شندوق امل�شاعدة القانونية مما يلي:  .6

املوازنة  �شمن  القانونية  للم�شاعدة  املر�شودة  املخ�ش�شات  اأ. 
ال�شنوية لوزارة العدل.

ب. ن�شبة مئوية من الر�شوم امل�شتوفاة على الدعاوى والطلبات 
ر�شوم  نظام  مبوجب  والتنفيذية  الق�شائية  والإجراءات 

املحاكم اأو اأّي ت�شريع اآخر.
اأّي م�شاهمة تقدمها نقابة املحامني. ج. 

جمل�ص  موافقة  وب�صرط  والتربعات  والإعانات  املنح  د. 
الوزراء عليها اإذا كان م�شدرها خارجياً.

امل�شاعدُة  الغاية  لهذه  ي�شدر  خا�ص  نظام  مبوجب  د  حتدنَّ  .7
القانونية اأمام املحاكم ومعايري واأ�ش�ص ا�شتحقاقها وششروطها 
بها  املتعلقة  الأخرى  التنظيمية  الأمور  واآلية �شرفها و�شائر 
وحتديد  الق�شائية  الر�شوم  من  القتطاع  ن�شبة  ذلك  يف  مبا 
ة ملن يكلنَّف بتقدميها, وكيفية الإششراف على  الأجور امل�شتحقنَّ

�شندوق امل�شاعدة القانونية.(

املادة 210:
اتهام  قرارات  بع�شهم  اأو  الواحد  اجلرم  مرتكبي  بحق  �شدر  اإذا 
م�شتقلة فللمحكمة اأن تقرر توحيد الدعاوى املتعلقة بهم اإما من 

تلقاء نف�شها واإما بناء على طلب ممثل النيابة.

ل املادة )210( من القانون الأ�شلي باإ�شافة كلمة )اأو الدفاع(  تعدنَّ
اإلى اآخرها.

  الت�سريعات املقرتحة  
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املادة 216:
قرارات  من  ال�شابقة  املادة  يف  ُذكر  ما  الكاتب  يتلو  اأن  بعد   .1
ووثائق وبعد اأن يو�شح ممثل النيابة وقائع الدعوى, واملدعي 
التهمة  املتهم عن  الرئي�ص  ي�شاأل  ششكواه,  وكيله  اأو  ال�شخ�شي 

امل�شندة اإليه. 
اعرتافه  بت�شجيل  الرئي�ص  ياأمر  بالتهمة  املتهم  اعرتف  اإذا   .2
بكلمات اأقرب ما تكون اإلى الألفاظ التي ا�شتعملها يف اعرتافه 
عليه  حتكم  وعندئذ  باعرتافه  الكتفاء  للمحكمة  ويجوز 

بالعقوبة التي ت�شتلزمها جرميته اإل اإذا راأت خالف ذلك. 
وياأمر  بالتهمة  ُيعترب غري معرتف  الإجابة  املتهم  رف�ص  اإذا   .3

رئي�ص املحكمة بتدوين ذلك يف ال�صبط.
املحكمة  تقنع  مل  اأو  الإجابة  رف�ص  اأو  التهمة  املتهم  اأنكر  اإذا   .4
باعرتافه بها ت�شرع -املحكمة- يف ال�شتماع اإلى ششهود الإثبات.

ل املادة )216( من القانون الأ�شلي على النحو التايل: تعدنَّ
هذه  من   )4( الفقرة  اأحكام  مراعاة  )مع  عبارة  باإ�شافة  اأوًل- 

املادة( اإلى مطلع الفقرة )2( منها.
باإ�شافة عبارة )اأو كان اجلرم معاَقباً عليه بالإعدام( بعد  ثانياً- 
يف  الواردة  بها(  باعرتافه  املحكمة  تقتنع  مل  )اأو  عبارة 

الفقرة )4( منها.

املادة 219:
يوؤدي كل ششاهد ششهادته منفرداً.   .1

ي�شاأل الرئي�ص كل ششاهد قبل ا�شتماع اإفادته عن ا�شمه وششهرته   .2
وعمره ومهنته وموطنه اأو �شكنه وهل يعرف املتهم قبل اجلرم 
وهل هو يف خدمة اأحد الفريقني اأو من ذوي قرباه وعن درجة 
القرابة ويحلفه اليمني باهلل العظيم باأن ينطق باحلق بدون 

زيادة ول نق�شان. 
الذي مل يحلف  ال�شاهد  ب�شهادة  تاأخذ  اأن ل  للمحكمة  يجوز   .3

اليمني اأو اأنه رف�ص حلفها. 
اإذا قرر ال�شاهد اأنه مل يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز اأن   .4
يتلى من ششهادته التي اأقرها يف التحقيق اجلزء اخلا�ص بهذه 

الواقعة. 
املحكمة  كاتب  الرئي�ص  وياأمر  ال�شابقة,  ال�شاهد  اأقوال  ُتتلى   .5
بتدوين ما يظهر بينها وبني ششهادته من الزيادة والنق�شان اأو 

التغيري والتباين, بعد اأن ي�شتو�شح منه عن �شبب ذلك.

ل اأحكام املادة )219( من القانون الأ�شلي على النحو التايل: تعدنَّ
بالن�ص  عنه  وال�شتعا�شة  منها   )3( الفقرة  ن�ص  باإلغاء  اأوًل- 

التايل:
مل  الذي  ال�شاهد  ب�شهادة  تاأخذ  اأن  للمحكمة  يجوز  )ل   
يحلف اليمني اأو يرف�ص حلفها اإل على �شبيل ال�شتدلل(.

باإ�شافة فقرة )6( لها بالن�ص التايل: ثانياً- 
اأُعطيت بعد  التي  ال�شهادة  تاأمر بتالوة  اأن  )6. للمحكمة   
حلف اليمني يف التحقيق البتدائي اإذا وافق امل�شتكى عليه 

اأو وكيله على ذلك.(

املادة 223:
ششهود  اإلى  ُي�شتمع  ال�شخ�شي  واملدعي  النيابة  ششهود  �شماع  بعد 

املتهم.

ل املادة )223( من القانون الأ�شلي باإ�شافة عبارة )مبا يتفق  تعدنَّ
مع اأحكام املادة )232( من هذا القانون( اإلى اآخرها.
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املادة 227:
اإذا كان املتهم اأو ال�شهود اأو اأحدهم ل يح�شنون التكلم باللغة   .1
العربية عني رئي�ص املحكمة ترجماناً ل يقل عمره عن الثامنة 
املحكمة  وبني  بينهم  فيما  يرتجم  باأن  اليمني  وحّلفه  ع�شرة 

ب�شدق واأمانة. 
اإذا مل تراَع اأحكام هذه املادة تكون املعاملة باطلة.  .2

باإلغاء  الأ�شلي  القانون  من   )227( املادة  من   )2( الفقرة  ل  تعدنَّ
عنها  وال�شتعا�شة  فيها  الواردة  باطلة(  املعاملة  )تكون  عبارة 

بعبارة )يكون الإجراء باطاًل(.

املادة 229:
ل ي�شوغ انتخاب الرتجمان من ال�شهود واأع�شاء املحكمة الناظرة 
املعاملة  كانت  واإل  النيابة  وممثل  املتهم  ر�شي  ولو  الدعوى  يف 

باطلة.

باإلغاء عبارة )واإّل كانت  الأ�شلي  القانون  املادة )229( من  ل  تعدنَّ
املعاملة باطلة( الواردة يف اآخرها وال�شتعا�شة عنها بعبارة )واإّل 

كان الإجراء باطاًل(.

املادة 230:
اإذا كان املتهم اأو ال�شاهد اأبكم اأ�شم ول يعرف الكتابة عني الرئي�ص 
خماطبة  اأو  خماطبته  اعتاد  َمن  املحكمة  وبني  بينه  للرتجمة 

اأمثاله بالإششارة اأو بالو�شائل الفنية الأخرى.

ل املادة )230( من القانون الأ�شلي باإ�شافة عبارة )اأو ذا اإعاقة  تعدنَّ
اأخرى( قبل عبارة )ول يعرف الكتابة( الواردة فيها.

املادة 232:
من  املقدمة  البينات  �شماع  من  النتهاء  لدى  للمحكمة  تبني  اإذا 
النيابة وجود ق�شية �شد املتهم ت�شاأله عما اإذا كان يرغب يف اإعطاء 
اإفادة دفاعاً عن نف�شه فاإذا اأعطى مثل هذه الإفادة يجوز للمدعي 
ت�شاأله  اإفادة  املتهم  اأن يعطي  بعد  املتهم.  اأو ممثله مناق�شة  العام 
املحكمة اإذا كان لديه ششهود اأو بينة اأخرى يعزز بها دفاعه فاإذا ذكر 
واإل  كانوا حا�شرين  اإن  ششهادتهم  املحكمة  ت�شمع  ششهوداً  اأن لديه 
اأّجلت املحاكمة واأ�شدرت لهم مذكرة ح�شور. يجلب ششهود الدفاع 

على نفقة املتهم ما مل تقرر املحكمة عك�ص ذلك.

عنه  وي�شتعا�ص  الأ�شلي  القانون  من   )232( املادة  ن�ص  يلغى 
بالن�ص التايل:

املقدمة  البينات  �شماع  من  النتهاء  لدى  للمحكمة  تبني  اإذا   .1(
من النيابة العامة وجود ق�شية �شد املتهم ت�شاأله عما اإذا كان 
اأعطى مثل هذه  اإفادة دفاعاً عن نف�شه فاإذا  اإعطاء  يرغب يف 

الإفادة يجوز للمدعي العام اأو ممثله مناق�شة املتهم. 
بعد اأن يعطي املتهم الإفادة ت�شاأله املحكمة عما اإذا كان لديه   .2
لديه  اأن  ذكر  فاإذا  دفاعه,  بها  يعزز  اأخرى  بينة  اأّي  اأو  ششهود 
تقدمي  عن  عاجزاً  اعتباره  طائلة  وحتت  عليه  وجب  ششهوداً, 
اإعطاء  تاريخ  من  ششهر  خالل  بيناته  قائمة  يقدم  اأن  البينة, 
حمال  بيان  ومع  ششهوده  اأ�شماء  ذلك  يف  مبا  الإفادة,  تلك 
وتقرر  خاللهم,  من  بها  ال�شت�شهاد  املراد  والوقائع  اإقامتهم 
ل  اأن  راأت  اإذا  اإل  ششهاداتهم,  اإلى  وال�شتماع  دعوتهم  املحكمة 
عالقة لها بالدعوى, واأنها �شتوؤدي اإلى اإعاقة �شري العدالة اأو 

تاأخري غري مربر للف�شل يف الدعوى.
تقرر  مل  ما  املتهم  نفقة  على  الدفاع  ششهود  املحكمة  تدعو   .3

خالف ذلك.(

  الت�سريعات املقرتحة  
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املادة 233:
املتهم م�شاب  اأن  يعتقد  كل حالة  العام يف  املدعي  على  يتعني   .1
مبر�ص نف�شي اأو اإعاقة عقلية اأن ي�شعه حتت الرقابة الطبية 
ول  والعقلية  النف�شية  �شالمته  من  للتحقق  وذلك  الالزمة 

يوقف ذلك اإجراءات التحقيق �شده. 
2. اإذا ظهر للمحكمة اأن املتهم م�شاب باملر�ص النف�شي اأو الإعاقة 
احلكومة  اأطباء  من  ثالثة  رقابة  حتت  بو�شعه  قراراً  ُت�شدر 
تراها  التي  للمدة  والعقلية  النف�شية  بالأمرا�ص  املخت�شني 
لزمة وذلك لتزويد املحكمة بتقرير طبي عن و�شعه املر�شي. 
اأن  اأجرتها  التي  الطبية  الرقابة  من  املحكمة  حتققت  اإذا   .3
الطبي  الإششراف  حتت  يبقى  نف�شي(  بـ)مر�ص  م�شاب  املتهم 
م جمرياتها حيث ت�شرع  اأهاًل للمحاكمة وتفهُّ اأن ي�شبح  اإلى 
ل  النف�شي  املري�ص  حالة  كانت  اإذا  اأما  ذلك  بعد  مبحاكمته 
اإيداعه يف م�شت�شفى الأمرا�ص  يوؤمل ششفاوؤها فتقرر املحكمة 

العقلية.
اإذا تبني للمحكمة اأن املري�ص نف�شياً قد ارتكب التهمة امل�شندة   .4
باملر�ص الذي جعله  اإياها م�شاباً  ارتكابه  واأنه كان حني  اإليه 
عاجزاً عن اإدراك كنه اأعماله اأو اأنه حمظور عليه اإتيان العمل 
م�شوؤوليته  وعدم  اإدانته  قررت  اجلرم  يكّون  الذي  الرتك  اأو 

جزائياَ واإعمال املادة 92 من قانون العقوبات بحقه. 
اإذا تبني للمحكمة من الرقابة الطبية التي اأجرتها اأن املتهم   .5
ارتكابه  لها  وتبني  عقلي(  )تخلُّف  عقلية  باإعاقة  م�شاب 
وو�شعه  م�شوؤوليته  وعدم  اإدانته  قررت  اإليه  امل�شندة  للتهمة 
حتت اإششراف مراقب ال�شلوك من �شنة اإلى خم�ص �شنوات على 
اأن لي�ص هناك ما مينع املحكمة قبل ذلك من و�شعه يف املركز 
اآخر ملعاجلته  اأي ماأوى عالجي  اأو  النف�شية  الوطني لل�شحة 
قد  الذي  العام  الأمن  على  اخلطرية  ال�شلوك  مظاهر  من 

يرافق تخلفه.

عنه  وي�شتعا�ص  الأ�شلي  القانون  من   )233( املادة  ن�ص  يلغى 
بالن�ص التايل:

)1. يتعني على املدعي العام اإذا ظهر له اأن امل�شتكى عليه م�شاب 
ِمن  الدفع  هذا  اأثري  اإذا  اأو  عقلية  اإعاقة  اأو  نف�شي  مبر�ص 
َوِلّيه اأو وكيله اأن ي�شعه حتت الرقابة الطبية الالزمة وذلك 
ذلك  يوقف  ول  والعقلية  النف�شية  �شالمته  من  للتحقق 

اإجراءاِت التحقيق �شده.
2. يتعني على املحكمة اإذا ظهر لها اأن امل�شتكى عليه م�شاب مبر�ص 
نف�شي اأو اإعاقة عقلية اأو اإذا دفع امل�شتكى عليه اأو وكيله بذلك, 
اأن ت�شدر قراراً بو�شعه حتت رقابة ثالثة من اأطباء القطاع 
العام املخت�شني بالأمرا�ص النف�شية والعقلية للمدة الالزمة, 

لتزويد املحكمة بتقرير طبي عن و�شعه املَر�شي.
اإذا حتققت املحكمة من خالل الرقابة الطبية التي اأجرتها اأن   .3

امل�شتكى عليه م�شاب بـ“مر�ص نف�شي” وجَب عليها:
اإن تبني لها اأنه لي�ص اأهاًل للمحاكمة ول يفهم جمرياتها  اأ. 
يت�شمن  بالدعوى  فا�شل  غري  اإعدادياً  قراراً  فت�شدر 
اأهاًل  اأن ي�شبح  اإلى  النف�شية  اإبقاءه مب�شت�شفى الأمرا�ص 
�شواه  دون  بحقه  املحاكمة  اإجراءات  وتاأجيل  للمحاكمة 

حتى ي�شبح اأهاًل للمحاكمة.
اأما اإذا كانت حالة املري�ص النف�شي ل ُيوؤَمل ششفاوؤها فتقرر  ب. 

اإيداعه يف م�شت�شفى الأمرا�ص النف�شية.
ت�شرع املحكمة مبحاكمة امل�شتكى عليه املري�ص نف�شياً متى  ج. 
املذكورتني  احلالتني  من  اأيٍّ  يف  للمحاكمة  اأهاًل  اأ�شبح 

بالبندين )اأ( و)ب( من هذه الفقرة.
اإذا تبنّي للمحكمة اأن املري�ص نف�شياً قد ارتكب الفعل امل�شَند   .4
الذي يجعله  باملر�ص  اإياه م�شاباً  ارتكابه  واأنه كان حني  اإليه 
عاجزاً عن اإدراك كنه اأعماله اأو اأنه حمظور عليه اإتيان العمل 
م�شوؤوليته  عدم  اإعالن  فتقرر  اجلرم  ُيكّون  الذي  الرتك  اأو 
اأن  واإعمال املادة 92 من قانون العقوبات بحقه وعلى  جزائياً 
يفَرج عنه ما مل يكن موقوفاً اأو حمكوماً لداٍع اآخر متى ثبت 
ششفاوؤه من اأعرا�ص املر�ص “ششفاًء اجتماعياً” ومل يعد خطراً 
على ال�شالمة العامة وذلك مبقت�شى تقرير طبي من ثالثة 
بالأمرا�ص  الخت�شا�ص  ذوي  من  العام  القطاع  من  اأطباء 

النف�شية والعقلية.
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اإذا تبني للمحكمة من خالل الرقابة الطبية التي اأجرتها اأن   .5
امل�شتكى عليه م�شاب باإعاقة عقلية )تخلُّف عقلي( فال يجوز 
حماكمته اإل بح�شور َمن له ولية عليه, واإن تعّذر ذلك عّينت 
الفعل  ارتكابه  لها  تبني  فاإن  عنه,  للدفاع  حمامياً  املحكمة 
امل�شَند اإليه قررت اإعالن عدم م�شوؤوليته وو�شعه حتت اإششراف 
لي�ص  اأنه  على  �شنوات,  خم�ص  اإلى  �شنة  من  ال�شلوك  مراقب 
هناك ما مينع املحكمة قبل ذلك من و�شعه يف املركز الوطني 
لل�شحة النف�شية اأو اأّي ماأوى عالجي اآخر ملعاجلته من مظاهر 

ال�شلوك اخلطرية على الأمن العام التي قد ترافق تخلُّفه.(

بالن�ص  اإليه  مكررة(   242( املادة  باإ�شافة  الأ�شلي  القانون  ل  يعدنَّ
التايل:

)املادة 242 مكررة:
على الرغم مما ورد يف اأحكام هذا القانون يجوز للمحكمة يف   .1
حالة ال�شرورة اأو لأّي اأمر اآخر تراه اأن تعقد جل�شات متتالية 
كل اأربع وع�شرين �شاعة, كما يجوز لها اأن تعقد جل�شاتها خارج 

اأوقات الدوام الر�شمي.
ال�شابقة  الفقرة  الواردة يف  الق�شايا  يف  املحكمة حكماً  ت�شدر   .2
خالل مدة ل تزيد على ع�شرة اأيام من تاريخ ختام املحاكمة 
فيها، ولها تاأجيل اإ�صدار احلكم ملدة مماثلة ملرة واحدة فقط.(

املادة 244:
1. ُين�شر قرار الإمهال يف اجلريدة الر�شمية اأو يف اإحدى اجلرائد 
املحلية ويعلنَّق على باب �شكن املتهم الأخري اأو يف �شاحة بلدته 

وعلى باب قاعة حمكمة البداية. 
2. يبلغ املدعي العام يف احلال القراَر املذكور اإلى ماأمور الت�شجيل 

املخت�ص لو�شع اإششارة احلجز على عقارات املتهم.

بالن�ص  الأ�شلي, وي�شتعا�ص عنها  القانون  املادة )244( من  تلغى 
التايل: 

)1. ُين�شر قرار الإمهال يف اإحدى ال�شحف اليومية املحلية الأكرث 
انت�شاراً ويعلنَّق على باب ال�شكن الأخري للمتهم وعلى باب قاعة 

حمكمة البداية. 
 2. ُيبلِّغ املدعي العام يف احلال قرار الإمهال املذكور اإلى اجلهات 
املخت�شة لو�شع اإششارة احلجز على اأموال املتهم املنقولة وغري 

املنقولة.(

املادة 250:
من  اأيام  ع�شرة  خالل  املتهم  على  ال�شادر  احلكم  خال�شة  تعلَن 
يف  بن�شرها  وذلك  العامة  النيابة  مبعرفة  احلكم  �شدور  تاريخ 
على  وبتعليقها  املحلية  ال�شحف  اإحدى  ويف  الر�شمية  اجلريدة 
باب �شكن املتهم الأخري ويف �شاحة بلدته وعلى باب قاعة حمكمة 

البداية وتبلغ اأي�شاً اإلى ماأمور الت�شجيل املخت�ص.

عنه  وي�شتعا�ص  الأ�شلي  القانون  من   )250( املادة  ن�ص  يلغى 
بالن�ص احلايل: 

)تعلَن خال�شة احلكم ال�شادر على املحكوم عليه خالل ع�شرة اأيام 
النيابة العامة وذلك بن�شرها يف  من تاريخ �شدور احلكم مبعرفة 
الأكرث  املحلية  اليومية  ال�شحف  اإحدى  ويف  الر�شمية  اجلريدة 
انت�شاراً وبتعليقها على باب ال�شكن الأخري للمتهم وعلى باب قاعة 
اإليها يف  امل�شار  املخت�شة  اجلهات  اإلى  اأي�شاً  وتبلغ  البداية  حمكمة 

املادة )244( من هذا القانون.(

  الت�سريعات املقرتحة  
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املادة 254:
قبل  عليه  ُقب�ص  اأو  احلكومة  اإلى  نف�شه  الغائب  املتهم  �شّلم  اإذا 
و�صائر  احلكم  فُيعترب  بالتقادم  بها  املحكوم  العقوبة  �صقوط 
املعامالت اجلارية اعتباراً من �شدور مذكرة اإلقاء القب�ص اأو قرار 

الإمهال ملغاة حكماً وُتعاد املحاكمة وفقاً لالأ�شول العادية.

ل املادة )254( من القانون الأ�شلي باإ�شافة عبارة )بعد عر�شه  تعدنَّ
على املدعي العام( بعد كلمة )حكماً( الواردة فيها.

املادة 256:
تقبل الطعن بطريق ال�شتئناف:

اأو  اأية حمكمة بدائية ب�شفتها اجلنائية  1. الأحكام ال�شادرة من 
البدائية. 

اأنها  التي ين�ص قانون حماكم ال�شلح على  2. الأحكام ال�شلحية 
ت�شتاأنف اإلى حمكمة ال�شتئناف. 

قانون  اأّي  يرد ن�ص خا�ص مبوجب  التي  القرارات  اأو  الأحكام   .3
اآخر على جواز ا�شتئنافها.

منها   )2( الفقرة  باإلغاء  الأ�شلي  القانون  )256( من  املادة  ل  تعدنَّ
وال�شتعا�شة عنها بالن�ص التايل: 

اأما  اجلزائية,  الدعوى  يف  ال�شري  بوقف  ال�شادرة  القرارات   .2(
اإل  ُت�شتاأَنف  ال�شري فيها فال  ال�شادرة برف�ص وقف  القرارات 

مع احلكم ال�شادر يف الدعوى.(

املادة 261:
ال�شتئناف  حمكمة  اإلى  ا�شتدعاء  مبوجب  ال�شتئناف  ُيرفع   .1
املخت�شة اإما مباششرة اأو بوا�شطة املحكمة التي اأ�شدرت احلكم 
امل�شتاأنف يف ميعاد خم�شة ع�شر يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ 
�شدوره اإن كان وجاهياً وتاريخ تبليغه اإن كان غيابياً اأو بحكم 

الوجاهي. 
ا�شتئناف  مقامهما  يقوم  من  اأو  العام  واملدعي  العام  للنائب   .2
اأو  باحلكم  اأكان  �شواء  البداية  حمكمة  ت�شدره  الذي  القرار 
باإ�صقاط  اأو  التعقيبات  بكّف  اأو  امل�صوؤولية  بعدم  اأو  بالرباءة 
وثالثني  العام  للنائب  يوماً  �شتني  ميعاد  يف  العامة  الدعوى 
يوماً للمدعي العام وتبتدئ هذه املدة من تاريخ �شدور القرار. 

م بعد هذا امليعاد.  3. ويرد ال�شتئناف ششكاًل اإذا ُقدِّ
4. اإذا ا�شتاأنف املحكوم عليه احلكم ال�شادر �شده غيابياً اأو مبثابة 
الق�شية  واإعادة  ف�شخه  ال�شتئناف  حمكمة  وقررت  الوجاهي 
للنظر فيها وتخلف عن ح�شور املحاكمة, فال ُيقبل ا�شتئنافه 
للحكم الذي ي�شدر بعد ذلك ما مل يثبت اأن غيابه كان ملعذرة 
م�شروعة تقبلها املحكمة, ويف حالة ت�شديق احلكم فاإن الطعن 

فيه ل يوقف التنفيذ. 
اإلى  يوؤدي  اأن  ميكن  ل  باملال  وامل�شوؤول  املحكوم  ا�شتئناف  اإن   .5

ت�شديد العقوبة اأو زيادة التعوي�ص.

ل املادة )261( من القانون الأ�شلي على النحو التايل: تعدنَّ
اأوًل- باإ�شافة عبارة )للمحكوم عليه اأو وكيله( بعد عبارة )وتاريخ 

تبليغه( الواردة يف الفقرة )1( منها.
بالن�ص  عنه  وال�شتعا�شة  منها   )2( الفقرة  ن�ص  باإلغاء  ثانياً- 

التايل:
يقوم مقامهما  اأو من  العام  واملدعي  العام  للنائب   .2( 
البداية  حمكمة  ُت�شدره  الذي  القرار  ا�شتئناف 
امل�شوؤولية  بعدم  اأو  بالرباءة  اأو  بالإدانة  اأكان  �شواء 
الدعوى  باإ�صقاط  اأو  اأو عدمها  املالحقة  بوقف  اأو 
العامة يف ميعاد �شتني يوماً للنائب العام وثالثني 
تاريخ  من  املدة  هذه  وتبداأ  العام,  للمدعي  يوماً 

�شدور القرار.(
بالن�ص  عنه  وال�شتعا�شة  منها   )4( الفقرة  ن�ص  باإلغاء  ثالثاً- 

التايل:
�شده  ال�شادر  احلكَم  عليه  املحكوم  ا�شتاأنف  اإذا   .4(
ا�شتئنافه  ُيقبل  فال  الوجاهي,  مبثابة  اأو  غيابياً 
كان  غيابه  اأن  يثبت  مل  ما  �شده  ال�شادر  للحكم 
يرفق  اأن  وعلى  املحكمة,  تقبلها  م�شروعة  ملعذرة 
ال�شتئناف  لئحة  مع  الدفاعية  بيناته  قائمة 
حمكمة  اأمام  الدفاعية  البينات  تقدمي  فاته  ملن 

الدرجة الأولى.(
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باإ�شافة الفقرة )5( اإلى تلك املادة بالن�ص التايل: رابعاً- 
اإذا قررت حمكمة ال�شتئناف قبول ال�شتئناف ششكاًل   .5(  
احلكم  ت�شديق  حالة  ويف  مو�شوعاً,  فيه  الف�شل  فتتولى 

فاإن الطعن فيه ل يوقف التنفيذ.(
باإعادة ترقيم الفقرة )5( لت�شبح الفقرة )6(. خام�شاً- 

املادة 264:
1. جتري املحاكمات ال�شتئنافية مرافعًة اإذا كان احلكم بالإعدام 
اأو الأششغال ال�شاقة املوؤبدة اأو العتقال املوؤبد, وفيما عدا ذلك 
من الأحكام اجلنائية واجلنحية ال�شادرة عن حماكم البداية 
اأو الأحكام ال�شادرة عن املحاكم ال�شلحية ينظر فيها تدقيقاً 
املحكوم  اأو طلب  املحاكمة مرافعًة  اإجراء  املحكمة  راأت  اإذا  اإل 
ذلك,  العام  النائب  طلب  اأو  الطلب  على  ووافقت  ذلك  عليه 
وفيما عدا احلكم بالإعدام والششغال ال�شاقة املوؤبدة والعتقال 
املوؤبد ل ُي�صرتط يف املرافعة �صماع البينات جمدداً اإل اإذا راأت 

املحكمة لزوماً لذلك. 
2. ل يجوز ف�شخ احلكم القا�شي برباءة املتهم اأو الظنني اأو امل�شتكى 

عليه واإدانته اإل بعد اإجراء املحاكمة مرافعًة و�شماَع البينات.

يلغى ن�ص املادة )264( وي�شتعا�ص عنه بالن�ص التايل:
ل باإلغاء عبارة )اأو الأحكام ال�شادرة عن املحاكم ال�شلحية(   تعدنَّ

الواردة يف الفقرة )1( منها. 

املادة 269:
اإذا ُف�شخ احلكم ملخالفة القانون اأو لأي �شبب اآخر تق�شي املحكمة 
ذلك  اأ�شدرت  التي  املحكمة  اإلى  تعيدها  اأو  الدعوى,  اأ�شا�ص  يف 

احلكم بتعليماٍت لل�شري مبوجبها.

عنه  وي�شتعا�ص  الأ�شلي  القانون  من   )269( املادة  ن�ص  يلغى 
بالن�ص التايل:

فتق�شي  اآخر  �شبب  لأّي  اأو  للقانون  ملخالفته  احلكم  ف�شخ  )اإذا 
املحكمة يف اأ�شا�ص الدعوى.(

املادة 270:
يقبل الطعن بطريق التمييز جميع الأحكام والقرارات اجلنائية 
ال�شادرة عن حمكمة ال�شتئناف وقرارات منع املحاكمة ال�شادرة 

عن النائب العام يف الق�شايا اجلنائية. 

بالن�ص  عنها  وي�شتعا�ص  الأ�شلي,  القانون  من   270 املادة  تلغى 
التايل: 

)يقبل الطعن بطريق التمييز:
حمكمة  عن  ال�شادرة  اجلنائية  والقرارات  الأحكام  جميع    .1

ال�شتئناف.
2.  قرارات منع املحاكمة ال�شادرة عن النائب العام يف الق�شايا 

اجلنائية.
3.  الأحكام والقرارات ال�شادرة عن املحاكم الأخرى التي تن�ص 

قوانينها على اأنها تقبل الطعن بطريق التمييز.( 
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املادة 275:
ميعاد التمييز لالأحكام ال�شادرة بالدرجة الأخرية يف اجلنايات   .1
والعتقال  املوؤبدة  ال�شاقة  والأششغال  الإعدام  اأحكام  عدا  ما 

املوؤبد:
خم�شة ع�شر يوماً للمحكوم عليه وامل�شوؤول باملال واملدعي  اأ. 
تاريخ  يلي  الذي  اليوم  من  امليعاد  هذا  ويبداأ  ال�شخ�شي 
�شدور احلكم اإذا كان وجاهياً اأو من تاريخ تبليغه اإذا كان 

غيابياً.
�شتون يوماً لرئي�ص النيابات العامة وثالثون يوماً للنائب  ب. 
العام ويبداأ هذا امليعاد من اليوم الذي يلي تاريخ �شدور 

احلكم. 
املوؤبد  املوؤبدة والعتقال  ال�شاقة  الإعدام والأششغال  اأحكام  اأما   .2
فاإنها تابعة للتمييز بدون طلب من املحكوم عليه, وعلى رئي�ص 
قلم املحكمة اأن يقدم هذه الأحكام فور �شدورها للنائب العام 

لري�شلها ملحكمة التمييز للنظر بها متييزاً.

القانون  من   )275( املادة  من   )1( الفقرة  من  )اأ(  البند  ل  يعدنَّ
الأ�شلي باإ�شافة عبارة )للمحكوم عليه اأو وكيله( بعد عبارة )من 

تاريخ تبليغه( الواردة فيها.

املادة 277:
اأن يبلغ  اأ�شدرت احلكم املميز  1. على رئي�ص ديوان املحكمة التي 
اإلى املحكوم عليه بالذات اإن كان موقوفاً اأو اإلى حمل اإقامته 
اأو  العامة  النيابة  من  املقدم  التمييز  ا�شتدعاء  عن  �شورًة 
يلي  الذي  اليوم  من  يبداأ  اأ�شبوع  ميعاد  يف  ال�شخ�شي  املدعي 

تاريخ ت�شجيل ال�شتدعاء. 
2. ويحق للمحكوم عليه خالل ع�شرة اأيام من اليوم التايل للتبليغ 
ديوان  بوا�شطة  النق�ص  اأ�شباب  على  جوابية  لئحة  يقدم  اأن 

املحكمة م�شدرِة احلكم املطعون فيه.

باإ�شافة  الأ�شلي  القانون  املادة )277( من  الفقرة )1( من  ل  تعدنَّ
عبارة )اأو اإلى وكيله( بعد عبارة )اأو حمل اإقامته( الواردة فيها.

املادة 291:
العدل  وزير  من  خطياً  اأمراً  العامة  النيابة  رئي�ص  تلقى  اإذا   .1
اإجراء  لوقوع  التمييز  حمكمة  على  دعوى  اإ�شبارة  بعر�ص 
فيها خمالف  قرار  اأو  ل�شدور حكم  اأو  للقانون  فيها خمالف 
للقانون, وكان احلكم اأو القرار مكت�شَب الدرجة القطعية ومل 
ي�شبق ملحكمة التمييز التدقيق يف الإجراء اأو احلكم اأو القرار 
التمييز  حمكمة  اإلى  الإ�شبارة  يقدم  اأن  فعليه  فيه,  املطعون 
الأ�شباب  اإلى  بال�شتناد  يطلب  واأن  اخلطي  بالأمر  مرفقة 

الواردة فيه اإبطال الإجراء اأو نق�ص احلكم اأو القرار.

الأ�شلي,  القانون  من   )291( املادة  من   )4( الفقرة  ن�ص  يلغى 
وي�شتعا�ص عنه بالن�ص التايل:

)4. لي�ص للنق�ص ال�شادر عماًل باأحكام الفقرة )1( اأو الفقرة )2( 
من هذه املادة اأيُّ اأثٍر اإل اإذا وقع ل�شالح امل�شوؤول باملال اأو املحكوم 

عليه.(
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2. ويحق لرئي�ص النيابة العامة اإذا طلب منه ذلك املحكوُم عليه اأو 
امل�شوؤول باملال, اأن مييز الأحكام والقرارات القطعية ال�شادرة 
يف الق�شايا اجلنحوية عن حمكمة ال�شتئناف لنف�ص الأ�شباب 

وال�صروط املبينة يف الفقرة ال�صابقة. 
3. اإذا قبلت املحكمة الأ�شباب املذكورة تنق�ص احلكم اأو القرار اأو 
تبطل الإجراء املطعون فيه, ويف مثل هذه احلالة يالَحق عند 
القت�صاء �صباُط ال�صابطة العدلية اأو الق�صاُة امل�صوؤولون عن 

خمالفة القانون. 
4. لي�ص للنق�ص ال�شادر عماًل بالفقرة الأولى من هذه املادة اأّي 
اأثر اإل اإذا وقع ل�شالح امل�شوؤول باملال اأو املحكوم عليه. وكذلك 
النق�ص الذي يتم مبقت�شى الفقرة الثانية فاإنه يبقى مل�شلحة 
القانون فقط ول يجوز لأحد اخل�صوم ال�صتناد اإليه لالمتناع 
عن تنفيذ احلكم املنقو�ص. اإذ يكفي ت�شجيل حكم النق�ص على 

هام�ص احلكم املنقو�ص فقط.

املادة 292:
يجوز طلب اإعادة املحاكمة يف دعاوى اجلناية واجلنحة اأياً كانت 
يف  وذلك  بها  ق�شت  التي  والعقوبة  بها  حكمت  التي  املحكمة 

الأحوال التالية:
اأ. اإذا ُحكم على ششخ�ص بجرمية القتل وقامت بعد ذلك اأدلة كافية 

تثبت اأن املدعى قتله هو حّي. 
بعد على  اأو جنحة وُحكم فيما  ُحكم على ششخ�ص بجناية  اإذا  ب. 
التوفيق  ميكن  ل  احلكمان  وكان  نف�شه  باجلرم  اآخر  ششخ�ص 

بينهما وينتج عن ذلك ما يوؤيد براءة اأحد املحكوم عليهما. 
بال�شهادة  ق�شي  احلكم  �شدور  وبعد  ششخ�ص  على  ُحكم  اإذا  ج. 
الكاذبة على من كان قد ششهد عليه باملحاكمة, فال ُتقبل ششهادة 

هذا ال�شاهد يف املحاكمة اجلديدة. 
م�شتندات  اأُبرزت  اأو  جديد  حدٌث  احلكم  بعد  ظهر  اأو  وقع  اإذا  د. 
كانت جمهولة حني املحاكمة وكان من ششاأن ذلك اإثبات براءة 

املحكوم عليه.

اإليها  باإ�شافة فقرة )هـ(  املادة )292( من القانون الأ�شلي  ل  تعدنَّ
بالن�ص التايل:

)هـ-اإذا ُبني احلكم على م�شتندات مزورة.(

املادة 320:
1. اإذا ُوجدت خال�شة احلكم اأو ن�شخته امل�شدقة ب�شورة قانونية 

ُتعترب مبثابة اأ�شل احلكم وحُتفظ يف مكانه. 
ال�شابقة  الفقرة  يف  املذكورة  الن�شخة  اأو  اخلال�شة  كانت  اإذا   .2
رئي�ص  ياأمر  ر�شمي  موظف  اأو  عادي  ششخ�ص  لدى  موجودة 
املحكمة التي اأ�شدرت احلكم بت�شليمها اإلى قلم تلك املحكمة. 

باإ�شافة  الأ�شلي  القانون  املادة )320( من  الفقرة )1( من  ل  تعدنَّ
الواردة  امل�شّدقة(  ن�شخته  )اأو  عبارة  بعد  املحو�َشبة(  )اأو  عبارة 

فيها. 
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ن�شخة  اأو  خال�شة  لديه  املوجود  املوظف  اأو  ال�شخ�ص  وميكن   .3
م�شدقة عن احلكم املتلَف اأو امل�شروق اأو املفقود اأن ياأخذ عند 

ت�شليمها �شورة جمانية عنها. 
ال�شخ�ص  ذمَة  الن�شخة  اأو  اخلال�شة  بت�شليم  الأمُر  يربئ   .4

املوجودة لديه جتاه ذوي العالقة بها.

املادة 325:
امل�شتكى عليه اجلواب على طلب  اأو  ال�شخ�شي  املدعي  يجب على 
تعيني املرجع املبلغ اإليه وعلى رئي�ص النيابة اأو النائب العام اإبداء 

رايه فيه يف ميعاد اأ�شبوع على الأكرث من تاريخ التبليغ.

ل املادة )325( من القانون الأ�شلي باإ�شافة عبارة )يف ميعاد  تعدنَّ
تعيني  )طلب  عبارة  بعد  التبليغ(  تاريخ  من  الأكرث  على  اأ�شبوع 

املرجع املبلغ اإليه( الواردة فيها.

املادة 328:
دعوى  يف  تقرر  اأن  اخت�شا�شها  دائرة  �شمن  ال�شتئناف  ملحكمة 
نقل  لديها,  العام  النائب  طلب  على  بناء  اجلنحة  اأو  اجلناية 
درجة  من  اأخرى  حمكمة  اإلى  اأو  اآخر  عام  ٍع  مدنَّ اإلى  الدعوى 
املحكمة العائدة اإليها روؤية الدعوى وذلك عندما يكون التحقيق 
يف الدعوى اأو روؤيتها يف منطقة املدعي العام اأو املحكمة من ششاأنه 

الإخالل بالأمن العام.

عنه  وي�شتعا�ص  الأ�شلي  القانون  من   )328( املادة  ن�ص  يلغى 
بالن�ص التايل:

نقل  العامة  النيابة  رئي�ص  طلب  على  وبناًء  التمييز  )ملحكمة 
ٍع عام اآخر اأو اإلى حمكمة  الدعوى اجلنائية اأو اجلنحوية اإلى مدنَّ
اأخرى من درجة املحكمة العائدة اإليها روؤية الدعوى وذلك عندما 
اأو  العام  املدعي  روؤيتها يف منطقة  اأو  الدعوى  التحقيق يف  يكون 
املحكمة من ششاأنه الإخالل بالأمن العام اأو ملقت�شيات ح�شن �شري 

العدالة اجلزائية.(

املادة 329:
فاإن  تدقيقاً,  الدعوى  نقل  طلب  يف  ال�شتئناف  حمكمة  تنظر 
قررت نقلها ق�شت يف القرار نف�شه ب�شحة املعامالت التي اأجرتها 

املحكمة اأو املدعي العام الذي تقرر نقل الدعوى من لدنه.

)حمكمة  عبارة  باإلغاء  الأ�شلي  القانون  من   )329( املادة  ل  تعدنَّ
)حمكمة  بعبارة  عنها  وال�شتعا�شة  فيها  الواردة  ال�شتئناف( 

التمييز(.

املادة 345:
1. جتري مدة التقادم:

اإذا كان يف الدرجة  اأ. يف احلكم الوجاهي من تاريخ �شدوره   
الأخرية, ومن تاريخ اإبرامه اإذا كان يف الدرجة الأولى.

عليه  املحكوم  اإلى  تبليغه  تاريخ  من  الغيابي  احلكم  ويف  ب.   
بذاته اأو يف حمل اإقامته. 

2. واإذا كان املحكوم عليه موقوفاً فِمن يوم تفّلته من التنفيذ, ويف 
هذه احلالة ي�صقط ن�صف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة 

التقادم.

يلغى ن�ص البند )ب( من الفقرة )1( من املادة )345( من القانون 
الأ�شلي وي�شتعا�ص عنه بالن�ص التايل:

)ويف احلكم الغيابي من تاريخ تبلغيه اإلى املحكوم عليه اأو تبليغ 
وكيله.(
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املادة 353:
1. يقوم باإنفاذ الأحكام اجلزائية املدعي العام لدى املحكمة التي 

اأ�شدرت احلكم اأو من ينيبه. 
يف  الأحكام  باإنفاذ  العامة  النيابة  مقام  ال�شلح  قا�شي  ويقوم   .2

ٍع عام. املراكز التي ل يوجد فيها مدنَّ

بالن�ص  عنها  وي�شتعا�ص  الأ�شلي  القانون  من   )353( املادة  تلغى 
التايل:

ى قا�شي تنفيذ العقوبة بقرار من النائب العام من بني  ي�شمنَّ  .1(
املّدعني العامني يف كل حمكمة بداية.

يقوم قا�شي ال�شلح مقام قا�شي تنفيذ العقوبة يف املراكز التي   .2
ٍع عام. ل يوجد بها مدنَّ

يتولى قا�شي تنفيِذ العقوبة:  .3
اإنفاذ الأحكام اجلزائية وفقاً لأحكام هذا القانون. اأ- 

مراقبة م�شروعية تنفيذ العقوبات اجلزائية واأّي عقوبات  ب- 
رة يف الت�شريعات النافذة. جمتمعية مقرنَّ

يف  املخت�شة  املديرية  خالل  من  املجتمعية  العقوبات  تطبنَّق   .4
وزارة العدل حتت اإششراف قا�شي تنفيِذ العقوبة.(

املادة 364:
والتج�ش�ص ومع مراعاة  املحكومني بجرائم اخليانة  با�شتثناء   .1
اإلى  العتبار  اإعادة  يجوز  املادة  هذه  من   )3( الفقرة  اأحكام 
اإذا توافرت  اأو جنحة بقرار ق�شائي  كل حمكوم عليه بجناية 

ال�صروط التالية:
اأو  كاماًل  تنفيذاً  ُنفذت  قد  بها  املحكوم  العقوبة  تكون  اأن  اأ. 

�شدر عنها عفو اأو �شقطت بالتقادم.
ب. اأن يكون قد انق�شى من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة املحكوم 
اإذا كانت  اأو �شدور العفو العام عنها مدة �شت �شنوات  بها 
العقوبة جنائية اأو ثالث �شنوات اإذا كانت العقوبة جنحية, 
اإذا  العتبار يف احلالتني  املدة لعادة  ويوؤَخذ مبثلَي هذه 

كان املحكوم عليه مكرراً باملعنى القانوين.
ج. اأن تكون الإلزامات املدنية التي انطوى عليها احلكم قد مت 
اأن يثبت  اأو  اأو جرى عليها التقادم  اأُ�شقطت  اأو  الوفاء بها 
يتمكن  مل  اإع�شار  حالة  يف  زال  ول  كان  اأنه  عليه  املحكوم 
احلكم  حالة  يف  وُي�صرتط  الإلزامات  بتلك  الوفاء  معها 

بالإفال�ص اأن يثبت املفل�ص اأنه ق�شى الدين اأو اأُبرئ منه.
يثبت  واأن  ال�شلوك  ح�شن  كان  اأنه  للمحكمة  يتبني  اأن  د. 

التحقيق يف �شريته بعد الإفراج عنه اأنه قد �شلح فعاًل. 

ل املادة )364( على النحو التايل: تعدنَّ
اأوًل- باإلغاء عبارة )�شت �شنوات( وعبارة )ثالث �شنوات( الواردة يف 
البند )ب( من الفقرة )1( منها وال�شتعا�شة عنهما بعبارة )ثالث 

�شنوات( وعبارة )�شنة واحدة( على التوايل.
من  )اأ(  البند  يف  الواردة  �شنوات(  )خم�ص  عبارة  باإلغاء  ثانياً- 

الفقرة )3( منها وال�شتعا�شة عنها بعبارة )ثالث �شنوات(.

  الت�سريعات املقرتحة  
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من  اأكرث  بحقه  �شدر  قد  العتبار  اإعادة  طالب  كان  اإذا   .2
حتققت  اإذا  اإل  له  العتبار  باإعادة  ُيحَكم  فال  واحد  حكم 
ال�صروط املن�صو�ص عليها يف الفقرة )1( من هذه املادة يف 
املدة الالزمة  اأن حُت�شب  الأحكام, على  كل حكم من تلك 
بانق�شاء  احلالة  هذه  يف  عليه  للمحكوم  العتبار  لإعادة 
الفقرة )1( من  البند )ب( من  عليها يف  املن�شو�ص  املدة 
هذه املادة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة املحكوم بها يف 

احلكم الأخري من تلك الأحكام. 
اعتباره  يعود  باحلب�ص  جنحية  بعقوبة  عليه  حمكوم  كل  3.    اأ.  
من  �شنوات  خم�ص  خالل  عليه  ُيحكم  مل  اإذا  حكماً  اإليه 
اأخرى  بعقوبة  فيه,  العقوبة  هذه  تنفيذه  انتهاء  تاريخ 

باحلب�ص اأو بعقوبة اأششد.
ب. كل حمكوم عليه بالغرامة اجلنحية يعود اعتباره اإليه حكماً 
اإذا مل ُيحكم عليه خالل ثالث �شنوات بعقوبة جنحية اأو 
اأو  تلك  الغرامة  لعقوبة  تنفيذه  تاريخ  من  اأششد  بعقوبة 
من تاريخ انتهاء مدة عقوبة احلب�ص التي ا�شتعي�ص عنها 

بالغرامة. 
املحكوم  اأن  اإذا تبني  باإعادة العتبار  ال�شادر  اأ.  يلغى احلكم     .4
عليه كانت قد �شدرت �شده اأحكام اأخرى مل تعلم املحكمة 
بها عندما اأ�شدرت حكمها باإعادة العتبار اأو اإذا ُحكم عليه 

بعد اإعادة العتبار يف جرمية وقعْت قبل اإعادته.
ب. ي�شدر احلكم باإلغاء اإعادة العتبار من املحكمة التي كانت 

قد حكمت باإعادته وذلك بناء على طلب النيابة العامة.

املادة 365:
العام يف حمكمة  املدعي  اإلى  اإعادة العتبار خطياً  م طلب  1. يقدنَّ
البداية املخت�شة مت�شمناً البيانات املتعلقة ب�شخ�شية الطالب 

ومكان اإقامته واأن يرفق بالطلب ما يلي:
�شورة م�شدقة عن احلكم ال�شادر بحقه. اأ. 

الأحكام  تت�شمن  املخت�شة  الأمنية  الدوائر  من  ششهادة  ب. 
ال�شادرة بحقه و�شوابقه الق�شائية.

تقرير عن �شلوكه اأثناء وجوده يف ال�شجن.  ج. 
اإلى  املرفقة  والبيانات  الأوراق  مع  الطلب  العام  املدعي  يقدم   .2
حمكمة البداية املخت�شة خالل مدة ل تزيد على ثالثة اأششهر 

من تقدمي الطلب اإليه م�شفوعاً براأيه فيه. 

ل املادة )365( من القانون الأ�شلي على النحو التايل: تعدنَّ
اأوًل- باإلغاء كلمة )املخت�شة( الواردة يف مطلع الفقرة )1( منها 

وال�شتعا�شة عنها بعبارة )التابع لها مكان اإقامته(.
ثانياً- باإلغاء عبارة )الدوائر الأمنية( الواردة يف البند )ب( من 

الفقرة )1( منها وال�شتعا�شة عنها بكلمة )اجلهات(.
الفقرة  من  )ج(  البند  يف  الواردة  )ال�شجن(  كلمة  باإلغاء  ثالثاً- 
الإ�شالح  )مركز  بعبارة  عنها  وال�شتعا�شة  منها   )1(

والتاأهيل(.
منها   )4( الفقرة  يف  الواردة  )�شنتني(  كلمة  باإلغاء  رابعاً- 

وال�شتعا�شة عنها بكلمة )�شنة(.
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3. تنظر املحكمة يف الطلب وتف�شل فيه تدقيقاً, على اأنه يجوز لها 
�شماع اأقوال اأي ششخ�ص تراها منا�شبة واأن تطلب اأي معلومات 
يف  قرارها  ويكون  اجلهات  من  جهة  اأي  من  �شرورية  تراها 
يف  خلطاأ  التمييز  حمكمة  لدى  فيه  للطعن  قاباًل  الطلب 
للمواعيد  الطعن  هذا  ويخ�شع  تاأويله  اأو  القانون  تطبيق 

والإجراءات املقررة للطعن يف الأحكام بطريق التمييز. 
4. اإذا ُرف�ص طلب اإعادة العتبار ل�شبٍب يرجع اإلى �شلوك املحكوم 
�شدور  على  �شنتني  م�شي  بعد  اإل  جتديده  يجوز  فال  عليه 
اأي  اآخر فيجوز جتديده يف  اإذا ُرف�ص لأي �شبب  واأما  القرار, 

وقت متى توافرت ال�صروط القانونية لذلك. 
اأّي  يف  حمكوماً  وكان  اعتباره  اأعيد  ششخ�ص  اأي  يتولى  ل  اأن   .5
الئتمان  و�شوء  والرششوة  الختال�ص  التالية:  اجلرائم  من 
العامة(  والثقة  والآداب  )بالأخالق  املخّلة  اجلرائم  وجميع 
الأمة  جمل�ص  ع�شوية  اأو  الق�شاء  التالية:  الوظائف  من  اأياً 

اأو الوزارات.

 )6( الفقرة  لت�شبح  منها   )5( الفقرة  ترقيم  باإعادة  خام�شاً- 
وباإ�شافة الفقرة )5( اإلى املادة بالن�ص التايل:

بالإدانة  القا�شي  احلكم  حمُو  العتبار  رد  على  )يرتتب 
اآثار  من  عليه  ترتب  ما  كل  وزوال  للم�شتقبل  بالن�شبة 
جزائية, وب�شفة خا�شة حالت انعدام الأهلية واحلرمان 

من احلقوق واملزايا.(

املادة )...(: 
جميع  يف  بالنظر  ال�شتئناف  وحماكم  البداية  حماكم  ت�شتمر 
القانون  هذا  نفاذ  تاريخ  قبل  لديها  املقدمة  والطعون  الدعاوى 

املعّدل.
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ُي�شّمى هذا القانون )قانون معّدل لقانون العقوبات ل�شنة 2017(, 
يلي  فيما  اإليه  امل�شار   1960 ل�شنة   )16( رقم  القانون  مع  وُيقراأ 
واحداً,  قانوناً  تعديالت  من  عليه  طراأ  وما  الأ�شلي  بالقانون 
اجلريده  يف  ن�شره  تاريخ  من  يوماً  �شتني  مرور  بعد  به  وُيعمل 

الر�شمية.

املادة 20:
للحكم  الأدنى  احلد  كان  خا�ص,  ن�ص  القانون  هذا  يف  يرد  مل  اإذا 
واحلد  �شنوات,  ثالث  املوؤقت  والعتقال  املوؤقتة  ال�شاقة  بالأششغال 

الأعلى خم�ص ع�شرة �شنة.

ل املادة )20( من القانون الأ�شلي على النحو التايل: ُتعدنَّ
عبارة  وباإلغاء  منها,   )2( الفقرة  فيها  ورد  ما  باعتبار  اأوًل- 
)خم�ص ع�شرة �شنة( الواردة يف اآخرها وال�شتعا�شة عنها 

بعبارة )ع�شرين �شنة(.
باإ�شافة الفقرة )1( اإليها بالن�ص التايل: ثانياً- 

)1. على الرغم مما ورد يف اأّي قانون اآخر, ل يجوز اإطالق   
�شراح املحكوم عليه بالأششغال املوؤبدة اأو العتقال املوؤبد اإل 

بعد اأن يكون قد اأم�شى من العقوبة ثالثني �شنة.( 

املادة 22:
احلكومة  خزينة  اإلى  يدفع  باأن  عليه  املحكوم  اإلزاُم  هي  الغرامُة 
ر يف احلكم, وهي ترتاوح بني خم�شة دنانري ومايتي دينار  املبلغ املقدنَّ

اإل اإذا ن�ص القانون على خالف ذلك:
1.اإذا مل يوؤدِّ املحكوم عليه بالغرامة املبلَغ املحكوم به عليه, ُيحب�ص 
يف مقابل كل دينارين اأو ك�شورهما يوماً واحداً على اأن ل تتجاوز 

مدة احلب�ص يف هذه احلالة �شنة واحدة.
القرار  يف  ُين�ص  غرامة  بفر�ص  قراراً  املحكمة  ُت�شدر  2.عندما 
تقابل  التي  املدَة  املحكوم عليه  نف�شه على وجوب حب�ص  املذكور 
الغرامة املفرو�شة بالن�شبة املقررة يف الفقرة ال�شابقة عند عدم 
خا�ص  بقرار  الغرامة  ُت�شتبدل  الن�ص  عدم  حالة  ويف  تاأديتها, 

ُت�شدره النيابة العامة.
3.ُيح�شم من اأ�شل هذه الغرامة بالن�شبة التي حددها احلكم كما 
ورد يف الفقرة الأولى من هذه املادة, كلُّ اأداء جزئي قبل احلب�ص 

اأو يف اأثنائه وكلُّ مبلغ مت حت�شيله.

باإلغاء  الأ�شلي  القانون  من   )22( املادة  من   )1( الفقرة  ل  ُتعدنَّ
عنها  وال�شتعا�شة  فيها  الواردة  ك�شورهما(  اأو  )دينارين  عبارة 

بعبارة )ع�شرة دنانري اأو اأّي ك�شور منها(.
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املادة 52:
�شْفح الفريق املت�شرر: 

اإّن �صفح املجني عليه ي�صقط دعوى احلق العام والعقوبات املحكوم 
الدعوى  اإقامة  كانت  اإذا  القطعية  الدرجة  تكت�شب  مل  التي  بها 
تتوقف على اتخاذ �شفة الدعاء باحلق ال�شخ�شي اأو تقدمي ششكوى.

ُيلغى ن�ص املادة )52( من القانون الأ�شلي وي�شتعا�ص عنه بالن�ص 
التايل:

والعقوبات  العام  احلق  دعوى  ي�صقط  عليه  املجني  �صفَح  )اإّن 
املحكوم بها التي مل تكت�شب الدرجة القطعية يف اأيٍّ من احلالت 

التالية:
1. اإذا كانت اإقامة الدعوى تتوقف على اتخاذ �شفة الدعاء باحلق 

ال�شخ�شي اأو تقدمي ششكوى.
عليها  املن�شو�ص  اجلنح  اإحدى  هو  الدعوى  مو�شوع  كان  اإذا   .2
و)349(  و)2/347(  و)333(  و)304(  و)227(   )221( املواد  يف 
و)412(  و)410(  و)409(  و)408(  و)382(  و)374(  و)350( 
و)451(  و)450(  و)449(  و)448(  و)447(  و)446(  و)444( 
و)452( و)453( و)465( من هذا القانون ما مل تتحقق اإحدى 

حالت التكرار.(

املادة 62: 
1.ل ُيَعّد الفعل الذي يجيزه القانون جرمية.

2.يجيز القانون:
ل  نحٍو  على  باأولدهم  الوالدان  يوقعها  التي  التاأديب  اأ.اأنواع 

ي�شبب اإيذاًء اأو �شرراً لهم ووفق ما يبيحه العرف العام.
روعيت  اإذا  الريا�شية  الألعاب  اأثناء  تقع  التي  العنف  ب.اأعمال 

قواعد اللعب.
ج.العمليات اجلراحية والعالجات الطبية املنطبقة على اأ�شول 
الفن �صرط اأن جتري بر�صا العليل اأو ر�صى ممثليه ال�صرعيي 

اأو يف حالت ال�شرورة املا�شة.

القانون  من   )62( املادة  من   )2( الفقرة  من  )ج(  البند  ل  ُيعدنَّ
وال�شتعا�شة  ال�شرعيني(  ممثليه  )ر�شى  عبارة  باإلغاء  الأ�شلي 

عنها بعبارة )ر�شا اأحد والديه اأو ممثله ال�شرعي(.
 
 

املادة 70:
اإذا كانت الأفعال الالزمة لإمتام اجلرمية قد متت, ولكن حليلولة 
اأ�شباب مانعة ل دخل لإرادة فاعلها فيها مل تتم اجلرمية املق�شودة, 

عوقب على الوجه التايل:
1.الأششغال ال�شاقة املوؤبدة اأو املوؤقتة من ع�شر �شنوات اإلى ع�شرين 
الإعدام,  ت�شتلزم  فيها  ششرع  التي  اجلناية  عقوبة  كانت  اإذا  �شنة 
و�شبع �شنوات اإلى ع�شرين �شنة من ذات العقوبة اإذا كانت العقوبُة 

الأششغاَل ال�شاقة املوؤبدة اأو العتقال املوؤبد.
2.اأن ينزل من اأية عقوبة اأخرى من الثلث اإلى الن�شف.

عدل  اإذا  الثلثني  حتى  املادة  هذه  يف  املذكورة  العقوبات  3.تخف�ص 
الفاعل مبح�ص اإرادته دون اإمتام اجلرمية التي اعتزمها.

الأ�شلي  القانون  من   )70( املادة  من   )1( الفقرة  ن�ص  يلغى 
وي�شتعا�ص عنه بالن�ص التايل:

عقوبة  كانت  اإذا  �شنة  ع�شرين  الأششغال  اأو  املوؤبدة  الأششغال   .1(
اإلى  ع�شرة  وخم�ص  الإعدام,  ت�شتلزم  فيها  ششرع  التي  اجلناية 
الأششغاَل  العقوبُة  كانت  اإذا  نف�شها  العقوبة  من  �شنة  ع�شرين 
خمــ�ص  اإلى  �شنة  ع�شرة  واثنتي  املوؤبد,  العتقال  اأو  املوؤبدة 
ع�شــرة �شنـــة مـن العقــــــــوبة نف�شها اإذا كانت العقوبة الأششغال اأو 

العتقال املوؤبد مدة ع�شرين �شنة.(
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املادة 74:
الفعل عن  اأقدم على  اأحد بعقوبة ما مل يكن قد  1.ل يحَكم على 

وعي واإرادة.
2.ُيعترب ال�شخ�ص املعنوي با�شتثناء الدائرة احلكومية اأو املوؤ�ش�شة 
الر�شمية اأو العامة م�شوؤوًل جزائياً عن اأعمال رئي�شه اأو اأيٍّ من 
اأع�شاء اإدارته اأو مديريه اأو اأيٍّ من ممثليه اأو عماله عندما ياأتون 

هذه الأعمال با�شمه اأو باإحدى و�شائله ب�شفته ششخ�شاً معنوياً.
اإل بالغرامة وامل�شادرة, واإذا  3.ل ُيحَكم على الأششخا�ص املعنويني 
ا�شتعي�ص  الغرامة  غري  اأ�شلية  عقوبة  على  ين�ص  القانون  كان 
بالغرامة عن العقوبة املذكورة واأُنزلت بالأششخا�ص املعنويني يف 

احلدود املعينة يف املواد من )22( اإلى )24( من هذا القانون.

الأ�شلي  القانون  من   )74( املادة  من   )3( الفقرة  ن�ص  يلغى 
وي�شتعا�ص عنه بالن�ص التايل:

)2. دون امل�شا�ص بالإلزامات املدنية واأّي تدابري لزمة اأخرى, ل 
واإذا  وامل�شادرة,  بالغرامة  اإل  املعنويني  الأششخا�ص  على  ُيحكم 
ن�ص القانون على عقوبة اأ�شلية غري الغرامة ا�شتعي�ص عنها 
بغرامة ل تقل عن خم�شني ديناراً ول تزيد على األف دينار اإذا 
كان اجلرم من نوع املخالفة, ول تقل عن األف دينار ول تزيد 
على خم�شة اآلف دينار اإذا كان اجلرم من نوع اجلنحة, ول تقل 
عن خم�شة اآلف دينار ول تزيد على خم�شني األف دينار اإذا كان 

اجلرم من نوع اجلناية.(

املادة 81:
يعاَقب املحر�ص اأو املتدخل:

بالششغال ال�شاقة املوؤقتة من خم�ص ع�شرة �شنة اإلى ع�شرين  1.    اأ. 
�شنة اإذا كانت عقوبة الفاعل الإعدام.

بالأششغال ال�شاقة املوؤقتة من �شبع �شنوات اإلى خم�ص ع�شرة  ب. 
اأو  املوؤبدة  ال�شاقة  الأششغال  الفاعل  عقوبة  كانت  اإذا  �شنة 

العتقال املوؤبد.
بعقوبة  واملتدخل  املحر�ص  يعاَقب  الأخرى,  احلالت  يف   .2

لث. د�ص اإلى الثُّ �ص مّدُتها من ال�شُّ الفاعل بعد اأن تخفنَّ
اإلى  اأو جنحة  ُيْف�ِص التحري�ص على ارتكاب جناية  اإذا مل   .3
�شت العقوبة املبينة يف الفقرتني ال�شابقتني من  نتيجة ُخفِّ

هذه املادة اإلى ُثلثها.

الأ�شلي  القانون  من   )81( املادة  من   )1( الفقرة  ن�ص  يلغى 
وي�شتعا�ص عنه بالن�ص التايل: 

)1. اأ- بالأششغال املوؤبدة اأو بالأششغال من ع�شرين �شنة اإلى خم�ص 
وع�شرين �شنة اإذا كانت عقوبُة الفاعل الإعدام.

الفاعل  عقوبُة  كانت  اإذا  �شنة  ع�شرين  نف�شها  بالعقوبة  ب- 
الأششغاَل املوؤبدة اأو العتقال املوؤبد.(

املادة 98:
ي�شتفيد من العذر املخّفف فاعُل اجلرمية الذي اأقدم عليها ب�َشورة 
غ�شب ششديد ناجت عن عمل غري حمّق وعلى جانب من اخلطورة 

اأتاه املجني عليه.

ل املادة )98( من القانون الأ�شلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة  ُتعدنَّ
)1( منها , وباإ�شافة الفقرة )2( اليها بالن�ص التايل: 

وقع  اإذا  املخفف  العذر  هذا  من  اجلرمية  فاعُل  ي�شتفيد  )2.ول 
الفعل على اأنثى بداعي املحافظة على ال�شرف.(

املادة 99:
اإذا ُوجدت يف ق�شية اأ�شباٌب خمّففة ق�شت املحكمة:

ال�شاقة  بالأششغال  اأو  املوؤبدة  ال�شاقة  بالأششغال  الإعدام  1.بدًل من 
املوؤقتة من ع�شر �شنني اإلى ع�شرين �شنة.

تقل  ل  املوؤقتة مدة  بالأششغال  املوؤبدة  ال�شاقة  الأششغال  2.بدًل من 
عن ثماين �شنوات, وبدًل من العتقال املوؤبد بالعتقال املوؤقت 

مدة ل تقل عن ثماين �شنوات.

ل املادة )99( من القانون الأ�شلي على النحو التايل: ُتعدنَّ
باإلغاء مطلعها وال�شتعا�شة عنه بالن�ص التايل: اأوًل- 

)اإذا ُوجدت يف ق�شية اأ�شباب خمففة يجوز للمحكمة اأن   
تق�شي:(

باإلغاء عبارة )املوؤقتة من ع�شر �شنني اإلى ع�شرين �شنة(  ثانياً- 
بعبارة  عنها  وال�شتعا�شة  منها   )1( الفقرة  يف  الواردة 

)من خم�ص ع�شرة �شنة اإلى خم�ص وع�شرين �شنة.(
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3.ولها اأن تخف�ص كل عقوبة جنائية اأخرى اإلى الن�شف.
4.ولها اأي�شاً ما خال حالة التكرار, اأن تخف�ص اأية عقوبة ل يتجاوز 

حدها الأدنى ثالث �شنوات اإلى احلب�ص �شنة على الأقل.

عنه  وال�شتعا�شة  منها  و)3(   )2( الفقرتني  ن�ص  باإلغاء  ثالثاً- 
بالن�ص التايل:

املوؤبد  العتقال  اأو  املوؤبدة  الأششغال  من  بدًل  )2.اأ-   
بالعقوبة نف�شها من خم�ص ع�شرة �شنة اإلى ع�شرين �شنة.

ب- بدًل من الأششغال اأو العتقال ع�شرين �شنة بالعقوبة   
نف�شها من اثنتي ع�شرة �شنة اإلى خم�ص ع�شرة �شنة.

3. ولها اأن حتط من اأّي عقوبة جنائية اأخرى مبا ل يزيد   
عن ثلثها.(

باإ�شافة الفقرة )5( اإلى اآخرها بالن�ص التايل: رابعاً- 
)5. اإذا اأخذت املحكمة بالأ�شباب املخففة فال تلزم بالنزول   

اإلى احلد الأدنى للعقوبة.(

املادة 101:
َمن ُحكم عليه باإحدى العقوبات اجلنائية حكماً مربماً ثم ارتكب 
يف اأثناء مدة عقوبته اأو يف خالل ع�شر �شنوات بعد اأن ق�شاها اأو بعد 

�شقوطها عنه باأحد الأ�شباب القانونية:
1.جناية ت�شتلزم قانوناً عقوبَة الأششغال ال�شاقة املوؤقتة اأو العتقال 
املوؤقت, ُحكم عليه مدة ل تتجاوز �شعف العقوبة التي ت�شتلزمها 
جرميته الثانية على اأن ل يتجاوز هذا الت�شعيف ع�شرين �شنة.

2.جنحة ت�شتلزم قانوناً عقوبَة احلب�ص ُحكم عليه مدة ل تتجاوز 
�شعف العقوبة التي ت�شتلزمها جرميته الثانية على اأن ل يتجاوز 

هذا الت�شعيف خم�ص �شنوات.

الأ�شلي  القانون  من   )101( املادة  هذه  من   )1( الفقرة  ل  ُتعدنَّ
عنها  وال�شتعا�شة  فيها  الواردة  �شنة(  )ع�شرين  عبارة  باإلغاء 

بعبارة )خم�ص وع�شرين �شنة(.

املادة 185:
مقاومة املوظفني:

1.َمن قاوم موظفاً اأو عامله بالعنف وال�شدة وهو يعمل على تنفيذ 
القوانني اأو الأنظمة املعمول بها اأو جباية الر�شوم اأو ال�شرائب 
املقررة قانوناً اأو تنفيذ حكم اأو اأمر ق�شائي اأو اأّي اأمر �شادر من 
اإذا  �شنة  عن  تقل  ل  مدة  باحلب�ص  يعاَقب  �شالحية  ذات  �شلطة 
اأعزًل  اإذا كان  اإلى �شنتني  اأششهر  كان م�شلحاً وباحلب�ص من �شتة 

من ال�شالح.
2.وت�شاَعف العقوبة اإذا كان الفاعلون ثالثة فاأكرث.

باإلغاء  الأ�شلي  القانون  من   )185( املادة  من   )1( الفقرة  ل  ُتعدنَّ
فيها  الواردة  �شنتني(  اإلى  اأششهر  �شتة  من  )باحلب�ص  عبارة 

وال�شتعا�شة عنها بعبارة )احلب�ص مدة ل تقل عن �شتة اأششهر.(

  الت�سريعات املقرتحة  
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املادة 186:
به  يقوم  م�شروعاً  عماًل  توقف  �شلبية  اأم  كانت  فعلية  مقاومة  كل 
عليها  يعاَقب  ال�شابقة,  املادة  و�شفتهم  الذين  الأششخا�ص  اأحد 
باحلب�ص من ششهر اإلى �شتة اأششهر اأو بالغرامة من مائة دينار اإلى 

ثالثمائة دينار.

ل املادة )186( من القانون الأ�شلي باإلغاء عبارة )يعاَقب عليها  ُتعدنَّ
باحلب�ص من ششهر اإلى �شتة اأششهر( الواردة فيها وال�شتعا�شة عنها 

بعبارة )يعاَقب عليها باحلب�ص من ثالثة اأششهر اإلى �شنتني(.

اإليه بالن�ص  باإ�شافة )املادة 187 مكررة(  القانون الأ�شلي  ل  ُيعدنَّ
التايل:

)املادة 187 مكررة:
ل يجوز للمحكمة الأخذ بالأ�شباب املخّففة اإذا وقعت جناية   .1
على اأّي �صخ�ص منوط به ممار�صة �صلطة عامة اأثناء ممار�صته 

تلك ال�شلطة اأو من اأجل ما اأجراه بحكمها.
ل ي�شري حكم الفقرة ال�شابقة على َمن اأُعطي �شفة اأو حكم   .2

ذلك ال�شخ�ص مبوجب ت�شريع خا�ص.(

املادة 208:
انتزاع الإقرار واملعلومات:

1.َمن �شام ششخ�شاً اأّي نوع من اأنواع التعذيب بق�شد احل�شول على 
اإقرار بجرمية اأو على معلومات ب�شاأنها عوقب باحلب�ص من �شتة 

اأششهر اإلى ثالث �شنوات.
اأو  اأمل  عنه  ينتج  عمل  اأّي  بالتعذيب  ُيق�شد  املادة  هذه  2.لغايات 
ب�شخ�ٍص ما بق�شد  يلحق عمداً  اأو معنوياً  عذاب ششديد ج�شدياً 
احل�شول منه اأو من ششخ�ص اآخر على معلومات اأو على اعرتاف 
اأو معاقبته على عمل ارتكبه اأو ُي�شتبه يف اأنه ارتكبه هو اأو غريه 
اأو تخويف هذا ال�شخ�ص اأو اإرغامه هو اأو غريه, اأو عندما يلحق 
بال�شخ�ص مثل هذا الأمل اأو العذاب لأّي �شبب يقوم على التمييز 
عنه  ي�شكت  اأو  عليه  يوافق  اأو  عليه  يحر�ص  اأو  نوعه,  كان  اأياً 

موظف ر�شمي اأو اأي ششخ�ص يت�شرف ب�شفته الر�شمية.
3.واإذا اف�شى هذا التعذيب اإلى مر�ص اأو جرح بليغ كانت العقوبة 

الأششغال ال�شاقة املوؤقتة.
هذا  من  و)100(  مكرر   )54( املادتني  يف  ورد  مما  الرغم  4.على 
العقوبة املحكوم بها يف  القانون ل يجوز للمحكمة وقف تنفيذ 
اجلرائم الواردة يف هذه املادة كما ل يجوز لها الأخذ بالأ�شباب 

املخففة.

باإلغاء  الأ�شلي  القانون  من   )208( املادة  من   )1( الفقرة  ل  ُتعدنَّ
عبارة )�شتة اأششهر( الواردة فيها وال�شتعا�شة عنها بكلمة )�شنة(.
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املادة 223:
بذلك  حماوًل  م�شافهة  اأم  كتابًة  قا�ٍص  اإلى  التما�شاً  وّجه  َمن  كل 
عوقب  ق�شائية  اإجراءات  نتيجة  يف  م�شروع  غري  بوجه  يوؤثر  اأن 
باحلب�ص ملدة ل تتجاوز ال�شهر اأو بغرامة ل تزيد على ع�شرة دنانري 

اأو بكلتا العقوبتني.

ل  )ملدة  عبارة  باإلغاء  الأ�شلي  القانون  من   )223( املادة  ل  ُتعدنَّ
بكلتا  اأو  دنانري  ع�شرة  على  تزيد  ل  بغرامة  اأو  ال�شهر  تتجاوز 
بعبارة )ملدة ل  اآخرها وال�شتعا�شة عنها  الواردة يف  العقوبتني( 
بكلتا  اأو  دينار  تزيد على مئتي  بغرامة ل  اأو  اأششهر  �شتة  تتجاوز 

هاتني العقوبتني.(

املادة 224:
توؤثر  اأن  ششاأنها  من  انتقادات  اأو  معلومات  اأو  اأخباراً  ن�شر  َمن  كل 
على اأّي قا�ٍص اأو ششاهد اأو متنع اأّي ششخ�ص من الإف�شاء مبا لديه 
من املعلومات لأويل الأمر يعاَقب باحلب�ص مدة ل تزيد على ثالثة 

اأششهر اأو بغرامة ل تتجاوز خم�شني ديناراً.

ل  )مدة  عبارة  باإلغاء  الأ�شلي  القانون  من   )224( املادة  ل  ُتعدنَّ
ديناراً(  خم�شني  تتجاوز  ل  بغرامة  اأو  اأششهر  ثالثة  على  تزيد 
على  تزيد  ل  )مدة  بعبارة  عنها  وال�شتعا�شة  اآخرها  يف  الورادة 
�شنة اأو بغرامة ل تتجاوز مائتي دينار اأو بكلتا هاتني العقوبتني.(

املادة 266:
قات الكاذبة:  امل�شدنَّ

اأو مهنة  عامة  اأو خدمة  عامة  اأقدم حال ممار�شته وظيفة  1.َمن 
قة  م�شدنَّ اإعطاء  على  اأخرى  جهة  اأية  اأو  �شحية  اأو  طبية 
ششاأنها  من  اأو  العامة  ال�شلطات  اإلى  م  تقدنَّ لكي  ة  مَعدنَّ كاذبة 
تلحق  اأو  م�شروعة  غري  منفعة  غريه  اإلى  اأو  لنف�شه  جتر  اأن 
اأحد  ا�شم  بانتحاله  اختلق  وَمن  النا�ص,  اأحد  مب�شالح  ال�شرر 
ا�شتعملها,  اأو  امل�شّدقة  تلك  زّور  اأو  اآنفاً  املذكورين  الأششخا�ص 

يعاَقب باحلب�ص من ثالثة اأششهر اإلى �شنة.
الإعفاء من خدمة  لترّبر  ت  اأُِعدنَّ الكاذبة قد  قة  امل�شدنَّ 2.واإذا كانت 
ثالثة  عن  احلب�ص  ينق�ص  فال  الق�شاء  اأمام  ز  لُترْبَ اأو  عامة 

اأششهر.
3.واإذا ارتكب هذه اجلرمية اأحُد النا�ص خالف َمن ُذكر فيما �شبق 

فيعاَقب باحلب�ص مدة ل تزيد عن �شتة اأششهر.

ل املادة )266( على النحو التايل: ُتعدنَّ
�شنة(  اإلى  اأششهر  ثالثة  من  )باحلب�ص  عبارة  باإلغاء  اأوًل- 
الواردة يف اآخر الفقرة )1( منها وال�شتعا�شة عنها بعبارة 

)باحلب�ص من �شتة اأششهر اإلى �شنتني.(
بالن�ص  عنه  وال�شتعا�شة  منها   )2( الفقرة  ن�ص  باإلغاء  ثانياً- 

التايل:
اأمام  ز  لُترْبَ اأُِعّدت  قد  الكاذبة  قة  امل�شدنَّ كانت  )2.واإذا   

الق�شاء, فال ينق�ص احلب�ص عن �شنة.(
اأششهر(  �شتة  عن  تزيد  ل  مدة  )باحلب�ص  عبارة  باإلغاء  ثالثاً- 
الواردة يف اآخر الفقرة )3( منها وال�شتعا�شة عنها بعبارة 

)باحلب�ص من ثالثة اأششهر اإلى �شنة.(

املادة 275:
ششيء  اأي  اأو  ششعاراً  اأو  عبادة  مكان  دن�ص  اأو  اأتلف  اأو  خرب  َمن  كل 
تقد�شه جماعة من النا�ص قا�شداً بذلك اإهانة دين اأية جماعة من 
النا�ص اأو فعل ذلك مع علمه باأن تلك اجلماعة �شتحمل فعله هذا 
على حممل ال‘هانة لدينها يعاَقب باحلب�ص من ششهر اإلى �شنتني 

اأو بغرامة من خم�شة دنانري اإلى خم�شني ديناراً.

)يعاَقب  عبارة  باإلغاء  الأ�شلي  القانون  من   )275( املادة  ل  ُتعدنَّ
دنانري  خم�شة  من  بغرامة  اأو  �شنتني  اإلى  ششهر  من  باحلب�ص 
اآخرها وال�شتعا�شة عنها بعبارة  الواردة يف  اإلى خم�شني ديناراً( 
من  بغرامة  اأو  �شنتني  اإلى  اأششهر  �شتة  من  باحلب�ص  )يعاَقب 

خم�شني ديناراً اإلى مائتي دينار اأو بكلتا هاتني العقوبتني.(
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املادة 276:
كل َمن اأزعج ق�شداً جمعاً من النا�ص اجتمعوا �شمن حدود القانون 
لإقامة ال�شعائر الدينية اأو تعّر�ص لها بالهزء عند اإقامتها اأو اأحدث 
حدود  �شمن  يقوم  ششخ�ص  اأّي  على  تعّدى  اأو  ذلك  اأثناء  ت�شوي�شاً 
القانون بال�شعائر الدينية يف ذلك الجتماع اأو على اأّي ششخ�ص اآخر 
م�شروع  عذر  اأو  مربر  له  يكون  اأن  دون  الجتماع  ذلك  يف  موجود 

يعاَقب باحلب�ص حتى ثالثة اأششهر اأو بغرامة حتى ع�شرين ديناراً.

)باحلب�ص  عبارة  باإلغاء  الأ�شلي  القانون  )276( من  املادة  ل  ُتعدنَّ
يف  الواردة  ديناراً(  ع�شرين  حتى  بغرامة  اأو  اأششهر  ثالثة  حتى 
اأو  اأششهر  �شتة  حتى  )باحلب�ص  بعبارة  عنها  وال�شتعا�شة  اآخرها 

بغرامة حتى خم�شني ديناراً اأو بكلتا هاتني العقوبتني.(

املادة 285:
غري  اأو  ششرعيني  كانوا  �شواء  والفروع  الأ�شول  بني  اأ.ال�شفاح 
اأو  لأب  والأخوات  والإخوة  وال�شقيقات  الأششقاء  وبني  ششرعيني 
لأم اأو من هم يف منزلتهم من الأ�شهار واملحارم, يعاَقب مرتكبه 

بالأششغال املوؤقتة ملدة ل تقل عن �شبع �شنوات.
اأو  اآخر خا�شع ل�شلطته ال�شرعية  ب.ال�شفاح بني ششخ�ص وششخ�ص 
القانونية اأو الفعلية يعاَقب مرتكبه بالأششغال ال�شاقة املوؤقتة ملدة 

ل تقل عن خم�ص �شنوات.

القانون  )285( من  املادة  )1( من  الفقرة  البند )ب( من  ل  ُيعدنَّ
الأ�شلي باإ�شافة عبارة )واإذا كان للجاين وليٌة على املجني عليها 

فُيْحَرم من هذه الولية( اإلى اآخرها.
 

املادة 289:
دون  َمن ترك قا�شراً مل يكمل اخلام�شة ع�شرة من عمره  1.كل   
للخطر,  حياته  تعري�ص  اإلى  ويوؤدي  معقول  اأو  م�شروع  �شبب 
اأن ي�شبب �شرراً م�شتدمياً ل�شحته يعاَقب  اأو على وجه يحتمل 

باحلب�ص من ثالثة اأششهر اإلى �شنة.
كان  اإذا  �شنوات  ثالث  اإلى  �شنة  من  احلب�ص  العقوبة  2.وتكون 

القا�شر مل يكمل الثانية ع�شرة من عمره.

ل الفقرة )2( من املادة )289( من القانون الأ�شلي باإ�شافة  ُتعدنَّ
العبارة التالية اإلى اآخرها: )اأو كان ذا اإعاقة مهما بلغ عمره.(

املادة 290:
يعاَقب باحلب�ص من ثالثة اأششهر اإلى �شنة كل َمن:

ع�شرة  اخلام�شة  يكمل  مل  لقا�شٍر  و�شياً  اأو  ولياً  اأو  والداً  1.اأ.كان 
من عمره اأو كان معهوداً اإليه ششرعاً اأو قانوناً اأمر املحافظة عليه 
والعناية به, ورف�َص اأو اأهمل تزويده بالطعام والك�شاء والفراشص 
وال�شروريات الأخرى مع ا�شتطاعته القيام بذلك, م�شبباً بعمله 

هذا الإ�شرار ب�شحته.
اأو و�شياً لقا�شٍر مل يكمل اخلام�شة ع�شرة  اأو ولياً  ب.كان والداً 
اأمر املحافظة  اأو قانوناً  اإليه ششرعاً  من عمره, اأو كان معهوداً 
عليه والعناية به وتخلى عنه ق�شداً اأو بدون �شبب م�شروع اأو 
معقول -مع اأنه قادر على اإعالته- وتركه دون و�شيلة لإعالته.

على  الأ�شلي  القانون  من   )290( املادة  من   )1( الفقرة  ل  ُتعدنَّ
النحو التايل: 

اإلى البند  اإعاقة مهما بلغ عمره(  اأوًل- باإ�شافة عبارة )اأو لذي 
)اأ( منها بعد عبارة )اخلام�شة ع�شرة من عمره( الواردة فيها.

ثانياً- باإ�شافة عبارة )اأو لذي اإعاقة مهما بلغ عمره( اإلى البند 
)ب( منها بعد عبارة )اخلام�شة ع�شرة من عمره( الواردة فيها.
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اأيٍّ من احلالت الواردة يف الفقرة )1( من  وتكون العقوبة يف   .2
هذه املادة احلب�ص من �شتة اأششهر اإلى �شنتني اإذا كان القا�شر مل 

يكمل الثانية ع�شرة من عمره.

املادة 295: 
الثامنة  تكمل  ع�شرة ومل  اخلام�شة  اأكملت  اأنثى  واقَع  َمن  1.  اأ. 
كان  �شواء  اأ�شولها  اأحد  اجلاين  وكان  عمرها  من  ع�شرة 
ششرعياً اأو غري ششرعي اأو واقعها اأحد حمارمها اأو من كان 
موكاًل برتبيتها اأو رعايتها اأو له �شلطة ششرعية اأو قانونية 

عليها عوقب بالأششغال ال�شاقة ع�شرين �شنة.
املجني  اأكملت  اإذا  املوؤبدة  ال�شاقة  الأششغال  العقوبة  ب.وتكون 
عليها الثانية ع�شرة ومل تكمل اخلام�شة ع�شرة من عمرها.
اإذا كان  ويق�شى بالعقوبة ذاتها املقررة يف الفقرة ال�شابقة   .2
اأو عاماًل فيه  ا�شتخدام  اأو مدير مكتب  الفاعل رجل دين 
فارتكب الفعل م�شيئاً ا�شتعمال ال�شلطة اأو الت�شهيالت التي 

ي�شتمّدها من هذه ال�شلطة.

ل الفقرة )1( من املادة )295( من القانون الأ�شلي باإ�شافة  ُتعدنَّ
الفقرة )ج( اإليها بالن�ص التايل:

فُيْحَرم من هذه  عليها,  املجني  للجاين ولية على  كان  اإذا  )ج- 
الولية.(

املادة 296:
هتك العر�ص: 

1.كل َمن هتك بالعنف اأو التهديد عر�َص اإن�شان عوقب بالأششغال 
ال�شاقة مدة ل تنق�ص عن اأربع �شنوات.

2.ويكون احلد الأدنى للعقوبة �شبع �شنوات اإذا كان املعتدى عليه مل 
يتم اخلام�شة ع�شرة من عمره.

ل املادة )296( من القانون الأ�شلي على النحو التايل: ُتعدنَّ
عنه  وال�شتعا�شة  فيها  الوارد   )2( الفقرة  ن�ص  باإلغاء  اأوًل- 

بالن�ص التايل:
كان  اإذا  �شنوات  خم�ص  للعقوبة  الأدنى  احلد  )2.ويكون   
املجني عليه قد اأكمل اخلام�شة ع�شرة ومل يكمل الثامنة 

ع�شرة من عمره.( 
باإ�شافة الفقرة )3( اإليها بالن�ص التايل: ثانياً- 

كان  اإذا  �شنوات  �شبع  للعقوبة  الأدنى  احلد  ويكون   .3(  
املجني عليه قد اأكمل الثانية ع�شرة ومل يكمل اخلام�شة 

ع�شرة من عمره.(

املادة 302:
اأنثى-  اأو  كان  -ذكراً  ششخ�شاً  الإكراه  اأو  بالتحيل  خطف  َمن  كل 

وهرب به اإلى اإحدى اجلهات, عوقب على الوجه الآتي:
على  املخطوف  كان  اإذا  �شنوات,  ثالث  اإلى  �شنة  من  1.باحلب�ص 
تقل  الثامنة ع�شرة من عمره, ول  اأكمل  ذكراً  املذكورة  ال�شورة 

العقوبة عن �شنتني اإذا مل يكن قد اأكملها.
ال�شورة  على  املخطوفة  كانت  اإذا  املوؤقتة  ال�شاقة  2.بالأششغال 

املذكورة اأنثى.

ل املادة )302( من القانون الأ�شلي باإ�شافة الفقرة )7( اإليها  ُتعدنَّ
بالن�ص التايل:

من  ال�شابقة  الفقرات  يف  عليها  املن�شو�ص  للعقوبة  ي�شاف   .7(
�ُشد�شها اإلى ُثلثها اإذا كان املجني عليه ششخ�شاً ذا اإعاقة.(
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كانت  اإذا  �شنوات  خم�ص  عن  تنق�ص  ل  مدة  ال�شاقة  3.بالأششغال 
املخطوفة ذات بعل �شواء اأكانت اأمتت اخلام�شة ع�شرة من عمرها 

اأم مل تتم.
كان  اإذا  �شنوات  ع�شر  عن  تنق�ص  ل  مدة  ال�شاقة  4.بالأششغال 
اأو  بالغت�شاب  عليه  اعتدي  قد  اأنثى-  اأو  كان  -ذكراً  املخطوف 

هتك العر�ص.
كانت  اإذا  �شنوات  ع�شر  عن  تنق�ص  ل  مدة  ال�شاقة  5.بالأششغال 
املخطوفة ذات بعل مل تكن قد اأمتت اخلام�شة ع�شرة من عمرها 

واعُتدي عليها باملواقعة.
كانت  اإذا  �شنوات  �شبع  عن  تنق�ص  ل  مدة  ال�شاقة  6.بالأششغال 
املخطوفة ذات بعل جتاوزت اخلام�شة ع�شرة من عمرها واعُتدي 

عليها باملواقعة.

املادة 308: 
1.اإذا ُعقد زواج �شحيح بني مرتكب اإحدى اجلرائم الواردة يف هذا 
الف�شل وبني املعتدى عليها اأُوقفت املالحقة, واإذا كان �شدر حكم 

بالق�شية ُعّلَق تنفيذ العقاب الذي ُفر�ص على املحكوم عليه.
2.ت�شتعيد النيابة العامة حقها يف مالحقة الدعوى العمومية ويف 
تنفيذ العقوبة قبل انق�شاء ثالث �شنوات على اجلنحة وانق�شاء 
دون  املراأة  الزواج بطالق  انتهى  اإذا  �شنوات على اجلناية  خم�ص 

�شبب م�شروع.

ل القانون الأ�شلي باإلغاء املادة )308( منه.  ُيعدنَّ

املادة 308 مكررة: 
مع مراعاة اأحكام املادة )308( من هذا القانون, ل يجوز ا�شتعمال 
الواردة يف هذا  العر�ص  املخففة يف جرائم العتداء على  الأ�شباب 
الف�شل اإذا كان املجني عليه مل يكمل الثامنة ع�شرة من عمره عند 
اأكمل الثامنة  اأنثى, وكان اجلاين قد  اأو  وقوع اجلرمية, ذكراً كان 

ع�شرة من عمره.

ل )املادة 308 مكررة( من القانون الأ�شلي باإ�شافة عبارة )اأو  ُتعدنَّ
كان ششخ�شاً ذا اإعاقة( اإليها بعد عبارة )ذكراً كان اأو انثى( الواردة 

فيها.

اإليه بالن�ص  املادة )330 مكررة(  باإ�شافة  القانون الأ�شلي  ل  ُيعدنَّ
التايل:

)املادة 330 مكررة:
مدة  باحلب�ص  يعاَقب  اآخر,  قانون  اأّي  يف  ورد  مما  الرغم  1.على 
هاتني  بكلتا  اأو  دينار  األف  قدرها  بغرامة  اأو  اأششهر  ثالثة 
نارياً  �شهماً  اأو  داٍع  دون  نارياً  عياراً  اأطلق  َمن  كّل  العقوبتني 
ما  وي�شاَدر  م�شبقة,  موافقة  دون  مفرقعة  مادة  ا�شتعمل  اأو 
�شاً, واأّي اأ�شهم نارية  مت ا�شتخدامه من �شالح, ولو كان مرخنَّ

ومواد مفرقعة.
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2.وتكون العقوبة:
اإيذاء  الفعل  عن  جنم  اإذا  �شنة  عن  تقل  ل  مدة  احلب�ص   اأ- 

اإن�شان.
اأو  دائمة  عاهة  اأّي  الفعل  عن  جنم  اإذا  املوؤقتة  الأششغال   ب- 

اإجها�ص امراأة حامل.
 ج-  الأششغال املوؤقته مدة ل تقل عن ع�شر �شنوات اإذا جنم عن 

الفعل وفاة اإن�شان.
3. ُت�شاَعف العقوبة الواردة يف الفقرة ال�شابقة يف حال التكرار اأو 

د املجني عليهم.( تعدُّ

املادة 346:
م�شروع,  غري  بوجٍه  حريته  وَحَرمه  ششخ�ص  على  قب�ص  َمن  كل 
على  تزيد  ل  بغرامة  اأو  �شنة  على  تزيد  ل  مدة  باحلب�ص  يعاَقب 
ي�شغل  -باأنه  زوراً  بادعائه  حجزه  قد  كان  واإذا  ديناراً,  خم�شني 
عليه-  بالقب�ص  قانونية  مذكرة  يحمل  باأنه  اأو  ر�شمية  وظيفة 
يعاَقب باحلب�ص مدة �شتة اأششهر اإلى �شنتني, واإذا وقعت هذه الأفعال 
على موظف اأثناء وظيفته اأو ب�شبب ما اأجراه بحكم وظيفته كانت 

العقوبة من �شتة اأششهر اإلى ثالث �شنوات.

)اأو على  باإ�شافة عبارة  الأ�شلي  القانون  املادة )346( من  ل  ُتعدنَّ
ششخ�ص ذي اإعاقة مهما بلغ عمره( بعد عبارة )اأو ب�شبب ما اأجراه 

بحكم وظيفته( الواردة فيها.

املادة 348 مكررة:
ثالثة  تتجاوز  ل  مدة  باحلب�ص  املت�شرر  ششكوى  على  بناء  يعاَقب 
اأو  اأششهر كلُّ َمن خرق احلياة اخلا�شة لالآخرين با�شرتاق ال�شمع 
الب�صر باأّي و�صيلة كانت مبا يف ذلك الت�صجيل ال�صوتي اأو التقاط 

ال�شور اأو ا�شتخدام املنظار, وت�شاَعف العقوبة يف حال التكرار.

عبارة  باإ�شافة  الأ�شلي  القانون  من  مكررة(   348( املادة  ل  ُتعدنَّ
تتجاوز  ل  مدة  )باحلب�ص  عبارة  بعد  دينار(  مائتي  )وبالغرامة 

ثالثة اأششهر( الواردة فيها.

املادة 349:
التهديد:

1.َمن هّدد اآخَر ب�شهر ال�شالح عليه, عوقب باحلب�ص مدة ل تتجاوز 
ال�شتة اأششهر.

2.واإذا كان ال�شالح نارياً وا�شتعمله الفاعل كانت العقوبة باحلب�ص 
من ششهرين اإلى �شنة.

باإلغاء  الأ�شلي  القانون  من   )349( املادة  من   )2( الفقرة  ل  ُتعدنَّ
اآخرها  يف  الواردة  �شنة(  اإلى  ششهرين  من  )باحلب�ص  عبارة 
وال�شتعا�شة عنها بعبارة )باحلب�ص مدة ل تقل عن �شتة اأششهر.(

  الت�سريعات املقرتحة  
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املادة 368:
1.يعاَقب بالأششغال ال�شاقة املوؤقتة مدة ل تقل عن �شبع �شنوات كل 
َمن اأ�شرم النار ق�شداً يف اأبنية اأو م�شانع اأو ورشص اأو خمازن اأو اأّي 

عمارات اآهلة اأو غري اآهلة واقعة يف مدينة اأو قرية, اأو 
2.يف مركبات ال�شكة احلديدية اأو عربات تقل ششخ�شاً اأو اأكرث غري 

املجرم, اأو تابعة لقطار فيه ششخ�ص اأو اأكرث من ششخ�ص, اأو 
3.يف �شفن ماخرة اأو را�شية يف اأحد املرافئ, اأو 

4.يف مركبات هوائية طائرة اأو جاثمة يف مطار, �شواء اأكانت ملكه 
اأم ل, اأو 

الآهلة  الأمكنة  خارج  واقعة  لل�شكن  مَعّدة  اأو  م�شكونة  اأبنية  5.يف 
�شواء اأكانت ملكه اأم ل, اأو 

اإلى  �شنة  العقوبة من  الغري, ويف هذه احلالة تكون  6.يف مركبات 
ثالث �شنوات.

باإلغاء  الأ�شلي  القانون  من   )368( املادة  من   )6( الفقرة  ل  ُتعدنَّ
يف  الواردة  �شنوات(  ثالث  اإلى  �شنة  من  العقوبة  )تكون  عبارة 
اآخرها, وال�شتعا�شة عنها بعبارة )تكون العقوبُة الأششغاَل املوؤقتة 

مدة ل تزيد على �شبع �شنوات.(

اإليه بالن�ص  باإ�شافة )املادة 405 مكررة(  القانون الأ�شلي  ل  ُيعدنَّ
التايل:

)املادة 405 مكررة:
1.يعاَقب كلُّ َمن ا�شتولى بوجٍه غري م�شروع على مركبة مملوكة 
لغريه بالششغال املوؤقتة, ويعاَقب بالعقوبة نف�شها كلُّ ششخ�ص 
املركبة  مالك  مفاو�شة  خالل  من  �شواء  اجلاين  مع  تدّخل 
منفعة  على  احل�شول  يف  اجلاين  م�شاعدة  اأو  عليها  امل�شتولى 

من هذا اجلرم.
عليها  امل�شتولى  املركبة  على  تعدياًل  اأجرى  َمن  كلُّ  2.يعاَقب 
بق�شد م�شاعدة اجلاين يف حتقيق منفعة باحلب�ص مدة ل تقل 

عن �شنتني.
ال�شابقتني  الفقرتني  املذكورين يف  الأششخا�ص  اأيُّ من  قام  3.اإذا 
باإعادة املركبة اأو بالإرششاد اإليها على نحٍو اأّدى اإلى اإعادتها ومن 
�ص العقوبة  دون احل�شول على مقابل, ففي هذه احلالة تخفنَّ

لت�شبح احلب�ص.(

املادة 407:
1.كل من يْقِدم على ارتكاب �شرقة من غري ال�شرقات املبينة يف هذا 
الف�شل كالتي تقع على �شورة الأخذ اأو الن�شل, يعاَقب باحلب�ص 

من �شتة اأششهر اإلى �شنتني.

ل املادة )407( من القانون الأ�شلي باإلغاء الفقرة )3( منها. ُتعدنَّ
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اأو  لوازمها  اأو  اأو مكوناتها  ال�شرقة على قطع مرّكبة  وقعت  2.اإذا 
على حقيبة يف حوزة اإن�شان اأو قطعة حلي اأو اأّي قطعٍة اأخرى ذات 
قيمٍة ماديٍة يحملها اإن�شان فال يجوز النزول بعقوبة احلب�ص عن 

اأربعة اأششهر عند ا�شتعمال الأ�شباب املخففة.
3.يعاَقب على �شرقة ال�شيارة باحلب�ص مدة ل تقل عن �شنتني.

املادة 419:
يعاَقب باحلب�ص حتى �شنة كلُّ َمن:

اأو ت�شبب يف ذلك بق�شد الحتيال  اأو رهن اأمواله  اأو اأفرغ  1.وهَب 
على دائنيه, اأو 

2.باع اأو نقل اأّي ق�شم من اأمواله بعد �شدور حكم اأو قرار يق�شي 
اأو  اأو احلكم  عليه بدفع مبلغ من املال وقبل تنفيذ ذلك القرار 
بذلك  قا�شداً  �شدورهما  لتاريخ  �شابقني  ششهرين  مدة  خالل 

الحتيال على دائنيه.

ل املادة )419( من القانون الأ�شلي على النحو التايل:  ُتعدنَّ
باإلغاء كلمة )�شنة( الواردة يف مطلعها وال�شتعا�شة عنها  اأوًل- 

بكلمة )�شنتني(.
الفقرة  يف  الواردة  �شابقني(  ششهرين  )مدة  عبارة  باإلغاء  ثانياً- 

)2( منها وال�شتعا�شة عنها بعبارة )مدة �شنة �شابقة(.

املادة 421:
�شنتني  على  تزيد  ول  �شنة  عن  تقل  ل  مدة  باحلب�ص  1.يعاَقب 
وبغرامة ل تقل عن مائة دينار ول تزيد على مائتي دينار كّل 

َمن اأقدم ب�شوء نية على ارتكاب اأحد الأفعال التالية:
اأ.اإذا اأ�شدر ششيكاً ولي�ص له مقابل وفاء قائم وقابل لل�شرف.

بع�شه  اأو  لوفائه  املقابل  كل  ال�شيك  اإ�شدار  بعد  �شحب  ب.اإذا 
بحيث ل يفي الباقي بقيمته.

ج.اإذا اأ�شدر اأمراً اإلى امل�شحوب عليه بالمتناع عن �شرف ال�شيك 
يف غري احلالت التي يجيزها القانون.

الدفع حلامله  م�شتَحّق  ششيكاً  اأعطاه  اأو  ششيكاً  لغريه  د.اإذا ظّهر 
اأنه  يعلم  اأو  قيمته  بكامل  يفي  له مقابل  لي�ص  اأنه  يعلم  وهو 

غري قابل لل�شرف.
هـ.اإذا حرر ششيكاً اأو وّقع عليه ب�شورة متنع �شرفه.

2.مع مراعاة ما ورد يف الفقرة )3( من هذه املادة, ل يجوز للمحكمة 
عند اأخذها بالأ�شباب املخففة يف اأّي حالة من احلالت املن�شو�ص 
عليها يف الفقرة )1( من هذه املادة تخفي�ص عقوبة احلب�ص عن 
ا�شتبدال  يجوز  ول  ديناراً,  خم�شني  عن  والغرامة  اأششهر  ثالثة 

احلب�ص بالغرامة يف هذه احلالت.

ل املادة )421( من القانون الأ�شلي على النحو التايل:  ُتعدنَّ
باإلغاء عبارة )مدة ل تقل عن �شنة ول تزيد على �شنتني(  اأوًل- 
بعبارة  عنها  وال�شتعا�شة  منها   )1( الفقرة  يف  الواردة 

)مدة �شنة(.
عنه  وال�شتعا�شة  فيها  الوارد   )3( الفقرة  ن�ص  باإلغاء  ثانياً- 

بالن�ص التايل: 
ويف  املادة,  هذه  من   )2( الفقرة  يف  ورد  مما  الرغم  على   )3.اأ. 
حّقه  امل�صتكي  اإ�صقاط  اأو  ال�صيك  قيمة  ا�صتيفاء  حالة 
ال�شيك  تعادل 5% من قيمة  ُت�شتوفى غرامة  ال�شخ�شي, 
مائة  عن  تقل  ل  اأن  على  عليهم  املحكوم  عدد  بلغ  مهما 
اآلف دينار حتى بعد �شدور  دينار ول تزيد على خم�شة 

احلكم اأو اكت�شابه الدرجة القطعية.
الغرامة يف  الفقرة حُتت�شب  )اأ( من هذه  البند  لغايات  ب. 

حال تعدد ال�شيكات على اأ�شا�ص جمموع قيمتها.(
باإ�شافة الفقرة )5( اإلى اآخرها بالن�ص التايل: ثالثاً- 

املادة  هذه  من   )1( الفقرة  تطبيق  نطاق  )5.ينح�شر   
ْرطان التاليان: بال�شيك الذي يتحقق فيه ال�شنَّ

راً با�شتخدام الأمنوذج ال�شادر من البنك  اأن يكون حمرنَّ اأ. 
امل�شحوب عليه.

يف  للوفاء  عليه  امل�شحوب  البنك  اإلى  ماً  مقدنَّ يكون  اأن  ب. 
التاريخ املبني فيه اأو خالل �شتة اأششهر تلي ذلك التاريخ.(

  الت�سريعات املقرتحة  
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3.على الرغم مما ورد يف الفقرة )2( من هذه املادة, على املحكمة 
اأوفى  اإذا  اأو  ال�صخ�صي  حقه  امل�صتكي  اإ�صقاط  حالة  يف  حتكم  اأن 
امل�شتكى عليه قيمة ال�شيك بغرامة تعادل 5% من قيمة ال�شيك 
على اأن ل تقل عن مائة دينار حتى بعد �شدور احلكم اأو اكت�شابه 

الدرجة القطعية.
4.ت�شري اأحكام الفقرة )3( من هذه املادة على الأحكام التي اكت�شبت 
القرار  وي�شدر  القانون  هذا  اأحكام  نفاذ  قبل  القطعية  الدرجة 

بذلك يف هذه احلالة من ِقبل املحكمة التي اأ�شدرت احلكم.

املادة 427 مكررة: 
 )417( املادة  يف  الواردة  اجلنح  يف  العقوبة  تنفيذ  وقف   يجوز 
والفقرة )2( من املادة )420( والفقرات )2( و)3( و)4( و)5( من 
ال�شاكي  تنازل  اإذا  �شنة  على  احلب�ص  مدة  زادت  ولو   )423( املادة 
عن ششكواه ولو بعد �شدور احلكم القطعي وعلى اأن تتوافر جميع 

الأحكام الأخرى الواردة يف املادة )54 مكررة( من هذا القانون.

وي�شتعا�ص  الأ�شلي  القانون  من  مكررة(   427 )املادة  ن�ص  يلغى 
عنه بالن�ص التايل: 

القانون,  هذا  من   421 املادة  يف  الن�ص  عليه  ورد  ما  )با�شتثناء 
يجوز وقف تنفيذ العقوبة يف اجلنح املن�شو�ص عليها يف الف�شلني 
)الثاين( و)الثالث( من هذا الباب, ولو زادت مدة احلب�ص على 
القطعي  احلكم  �شدور  بعد  ششكواه  عن  ال�شاكي  تنازل  اإذا  �شنة, 
 54( املادة  يف  الواردة  الأخرى  الأحكام  جميع  تتوافر  اأن  وعلى 

مكررة( من هذا القانون.(

املادة )...(:
ل القانون الأ�شلي باإلغاء كلمة )ال�شاّقة( حيثما وردت فيه. ُيعدنَّ

املادة )...(:
م ب�شاأن اجلرائم الواردة يف  )يبقى الدعاء باحلق ال�شخ�شي املقدنَّ
املادة )421( من القانون الأ�شلي قبل نفاذ مفعول هذا القانون 
ل من اخت�شا�ص املحكمة الناظرة لدعوى احلق العام حني  املعدنَّ

نفاذ مفعوله.( 
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اجلنايات  حمكمة  لقانون  معّدل  )قانون  القانون  هذا  ُي�شّمى 
الكربى ل�شنة 2017(, وُيقراأ مع القانون رقم )16( ل�شنة )1986( 
امل�شار اإليه فيما يلي بالقانون الأ�شلي, وما طراأ عليه من تعديالت 
قانوناً واحداً, وُيعمل به بعد مرور �شتني يوماً من تاريخ ن�شره يف 

اجلريدة الر�شمية.

املادة 4:
يف  وقعت  حيثما  التالية  اجلرائم  يف  بالنظر  املحكمة  تخت�ص 

اململكة:
جرائم القتل املن�شو�ص عليها يف املواد )326( و)327( و)328(  اأ. 

و)330( و)338( من قانون العقوبات املعمول به.
جرائم الغت�شاب وهتك العر�ص واخلطف اجلنائي املن�شو�ص  ب. 
العقوبات  قانون  من   )302( اإلى   )292( من  املواد  يف  عليها 

املعمول به.
و )ب( من هذه  )اأ(  الفقرتني  املبينة يف  ال�شروع يف اجلرائم  ج. 

املادة.

ل املادة )4( من القانون الأ�شلي على النحو التايل: تعدنَّ
باعتبار ما ورد فيها الفقرة )اأ( منها وباعتبار الفقرات )اأ(  اأوًل- 

و)ب( و)ج( منها البنود )1( و)2( و)3( من تلك الفقرة.
باإ�شافة الفقرة )ب( اإليها بالن�ص التايل: ثانياً- 

املحكمة,  اأمام  ال�شخ�شي  باحلق  الدعاء  ُيقبل  ل  )ب-   
وللمت�شرر احلق يف اللجوء اإلى املحاكم املدنية املخت�شة.(

 املادة )...(:
ال�شخ�شي  باحلق  الدعاء  دعاوى  يف  النظر  يف  املحكمة  )ت�شتمر 

املنظورة لديها بتاريخ نفاذ اأحكام هذا القانون املعّدل.(

  الت�سريعات املقرتحة  
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املادة 1:
ل�شنة  املدنية  املحاكمات  اأ�شول  )قانون  القانون  هذا  ي�شّمى 
1988( وُيعمل به بعد مرور مائة وع�شرين يوماً من تاريخ ن�شره 

يف اجلريدة الر�شمية.

ُي�شّمى هذا القانون )قانون معّدل لقانون اأ�شول املحاكمات املدنية 
امل�شار   )1988( ل�شنة   )24( رقم  القانون  مع  وُيقراأ   ,)2017 ل�شنة 
اإليه فيما يلي بالقانون الأ�شلي وما طراأ عليه من تعديالت قانونا 
واحداً, وُيعمل به بعد مرور �شتني يوماً من تاريخ ن�شره يف اجلريدة 

الر�شمية.

املادة 5:
يجب اأن ت�شتمل ورقة التبليغ على البيانات الآتية:

فيها  ح�شل  التي  وال�شاعة  وال�شنة  وال�شهر  اليوم  تاريخ   .1
التبليغ.

اإن  ميثله  من  وا�شم  وعنوانه  بالكامل  التبليغ  طالب  ا�شم   .2
ُوجد.

ا�شم املحكمة اأو اجلهة التي يجري التبليغ باأمرها.  .3
ا�شم املبلنَّغ اليه بالكامل وعنوانه, اأو من ميثله اإن ُوجد.  .4

ا�شم املح�شر بالكامل وتوقيعه على كلٍّ من الأ�شل وال�شورة.  .5
مو�شوع التبليغ.  .6

ا�شم من �ُشّلم اليه التبليغ وتوقيعه على الأ�شل بال�شتالم اأو   .7
اإثبات امتناعه و�شببه.

ل املادة )5( من القانون الأ�شلي على النحو التايل: ُتعدنَّ
باعتبار ما ورد فيها الفقرة )1( منها وباإعادة ترقيم الفقرات  اأوًل- 
)1( و)2( و)3( و)4( و)5( و)6( و)7( منها لت�شبح البنود 

)اأ( و)ب( و)ج( و)د( و)هـ( و)و( و)ز( .
باإ�شافة الفقرة )2( اإليها بالن�ص التايل: ثانياً- 

)2. للمحكمة التحقق با�شتخدام و�شائل اإلكرتونية حمددة   
لتبليغ  به اخل�شم  الذي يزودها  العنوان  بنظام, من �شحة 
اخل�شم الآخر اأو ال�شهود عليه, واإذا تبني وجود عنوان اآخر 
اإجراء  تقرر  اأن  فلها  للمحكمة,  اخل�شم  زّوده  عما  خمتلف 
كليهما  اأو  منهما  اأيٍّ  واعتماد  العنوانني  كال  على  التبليغ 

بح�شب ما تراه منا�شباً.(

املادة 6:
القانون  ين�ّص  مل  ما  املح�شرين  بوا�شطة  يكون  تبليغ  كل   .1
بياناً  يدرج  اأن  التبليغ  يتولى  من  ذلك.وعلى  خالف  على 

بكيفية وقوع التبليغ مذياًل با�شمه وتوقيعه.
اأخرى يف  يقيم يف منطقة حمكمة  تبليغه  املطلوب  كان  اإذا   .2
تبليغها  لتتولى  املحكمة  تلك  اإلى  الأوراق  تر�َشل  اململكة 
واإعادتها اإلى املحكمة التي اأ�شدرتها مرفقة مبح�شر يفيد 

ما اتخذته ب�شاأنها من اإجراءات.

القانون  من   )6( املادة  من   )3( الفقرة  من  )ب(  البند  ن�ص  يلغى 
الأ�شلي وي�شتعا�ص عنه بالن�ص التايل:

حم�شراً  التبليغ  عملية  يتولى  الذي  ال�شركة  موظف  ُيعترب  )ب- 
مبقت�شاه  ال�شادرة  والأنظمة  القانون  هذا  يف  املق�شود  باملعنى 
ويخ�شع للجزاءات والعقوبات نف�شها التي تقع على املح�شر يف حالة 

اإخالله بالقيام بالواجبات املنوطة به.(
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ششركة  بوا�شطة  الق�شائية  الأوراق  تبليغ  اإجراء  يجوز  3.    اأ. 
بناء  الوزراء  جمل�ص  يعتمدها  اأكرث  اأو  واحدة  خا�شة 
الغر�ص  لهذا  وَي�شدر  العدل,  وزير  من  تن�شيب  على 
باأعمالها  القيام  من  ال�شركة  تلك  لتمكني  خا�ص  نظام 

ومراقبة اأدائها وفق اأحكام هذا القانون.
ُيعترب حم�شراً باملعنى املق�شود يف هذا القانون موظُف   ب. 

ال�شركة الذي يتولى عملية التبليغ.
الذي  اخل�شم  ال�شركة  بوا�شطة  التبليغ  نفقات  يتحمل   ج. 
يرغب يف اإجراء التبليغ بهذه الطريقة, ول ُتعترب هذه 

النفقات من �شمن م�شاريف الدعوى.

املادة 7:
اإلى  منها  ن�شخة  بت�شليم  الق�شائية  الأوراق  تبليغ  يتم   .1

املطلوب تبليغه اأينما ُوجد ما مل يرد ن�ص بخالف ذلك.
اخت�شا�ص  دائرة  يف  يقيم  اآخَر  يعني  اأن  ششخ�ص  لأي  يجوز   .2

املحكمة وكياًل عنه لقبول تبليغ الأوراق الق�شائية.
يتم  اأن  اأو عاماً, ويجب  التعيني خا�شاً  اأن يكون هذا  يجوز   .3
الذي  الكتبة  رئي�ص  بح�شور  املوكل  يوّقعه  كتابي  ب�شك 
ي�شّدق على �شحة هذا التوقيع ويحفظه بني اأوراق الدعوى.

ل الفقرة )1( من املادة )7( من القانون الأ�شلي باعتبار ما ورد  ُتعدنَّ
فيها البند )اأ( منها, وباإ�شافة الفقرة )ب( اإليها بالن�ص التايل:

)اإذا جرى التبليغ باإحدى ال�شور املبينة يف هذا القانون وتعّذر تبليغ 
ال�شخ�ص املطلوب تبليغه بالذات اأو تعّذر توقيع ممثل له بال�شتالم, 
باإر�شال  املحكمة  قلم  تكليف  التبليغ  ذلك  اعتماد  قبل  فللمحكمة 
اإششعار موجز مبو�شوع التبليغ اإلى ذلك ال�شخ�ص بو�شاطة الهاتف 
وللمحكمة  النظام,  يحددها  اإلكرتونية  و�شيلة  اأّي  اأو  اخلليوي 

التحقق من �شحة اإر�شال هذا الإششعار باأّي طريقة تراها منا�شبة.(

املادة 11:
يبلنَّغ ال�شهود وفق الإجراءات اخلا�شة بتبليغ اخل�شوم مبذكرة 

ح�شور ت�شدر عن املحكمة.

ل املادة )11( من القانون الأ�شلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة  ُتعدنَّ
)1( منها وباإ�شافة الفقرة )2( اإليها بالن�ص التايل:

)2. للمحكمة التحقق من �شحة عنوان ال�شاهد با�شتخدام اأّي و�شائل 
اإلكرتونية يحددها النظام قبل ت�شطري مذكرة اإح�شار بحقه.( 

املادة 12:
الأ�شول  وفق  التبليغ  اإجراء  يتعذر  اأنه  املحكمة  وجدت  اإذا   .1
اإجراء  تقرر  اأن  لها  جاز  القانون  هذا  يف  عليها  املن�شو�ص 
يوميتني,  حمليتني  �شحيفتني  يف  اإعالن  بن�شر  التبليغ 
على اأن يت�شمن الإعالن اإششعاراً ب�شرورة مراجعة املطلوب 

تبليغه قلم املحكمة لت�شلُّم امل�شتندات اإن ُوجدت.
اإذا اأ�شدرت املحكمة قراراً باتباع طريقة التبليغ هذه فعلى   .2
القرار  يف  يعنينَّ  اأن  يجب  القانون  هذا  يف  ورد  مما  الرغم 
املذكور موعد حل�شور املطلوب تبليغه اأمام املحكمة وتقدمي 

دفاعه اإذا دعت احلاجة اإلى ذلك كما تتطلبه احلالة.

 )2( الفقرة  ترقيم  باإعادة  الأ�شلي  القانون  من   )12( املادة  ل  ُتعدنَّ
منها لت�شبح الفقرة )3(, وباإ�شافة الفقرة )2( اإليها بالن�ص التايل:

)2. قبل اإجازة تبليغ اخل�شم بالن�شر يف ال�شحف املحلية وفق اأحكام 
الفقرة ال�شابقة, للمحكمة التحقق من �شحة عنوانه با�شتخدام اأّي 

و�شائل اإلكرتونية يحددها النظام.(
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املادة 13:
اأجنبي وكان موطنه فيه  اإذا كان املطلوب تبليغه مقيماً يف بلد 
بالطرق  اإليه  لتبليغها  العدل  لوزارة  الأوراق  ُت�َشلنَّم  معروفاً 
بالطرق  اأو  ذلك,  خالف  على  ن�ص  يرد  مل  ما  الدبلوما�شية 

القانونية املتبعة يف البلد املقيم فيها.

يلغى ن�ص املادة )13( من القانون الأ�شلي وي�شتعا�ص عنه بالن�ص 
التايل:

اإذا كان املطلوب تبليغه ششخ�شاً مقيماً يف بلد اأجنبي وكان موطنه   .1
فيه معروفاً, جاز تبليغه الأوراق الق�شائية مبا يف ذلك لئحة 
خالل  من  اأو  الدبلوما�شية  بالطرق  اإما  ومرفقاتها  الدعوى 
ششركة خا�شة ُتعتمد لهذه الغاية وفقاً لالإجراءات التي يحددها 

النظام, وذلك مع مراعاة اأحكام اأّي اتفاقيات دولية.
اإذا جرى التبليغ وفق اأحكام الفقرة )1( من هذه املادة, فال يتم   .2
ال�شري يف اإجراءات املحاكمة اإل بعد مرور مدة �شتني يوماً من 
تاريخ وقوع ذلك التبليغ, ويف هذه احلالة ُيعترب ذلك ال�شخ�ص 
اأول جل�شة حماكمة يتم عقدها بعد مرور  متبلِّغاً حكماً موعَد 

تلك املدة.

املادة 14:
اأحد  على  مبّلغًة  املحكمة  اإلى  الق�شائية  الأوراق  اأعيدت  متى 
اأن  راأت  اإذا  الدعوى  يف  ت�شري  ال�شابقة  املواد  يف  املبينة  الوجوه 
اإذا  اأنه  التبليغ, على  اإعادة  واإل فتقرر  التبليغ موافق لالأ�شول 
اأنه مل  اأو  لالأ�شول  موافقاً  يكن  التبليغ مل  اأن  للمحكمة  تبني 
يقع اأ�شاًل ب�شبب اإهمال املح�شر اأو تق�شريه يجوز لها اأن تقرر 
اأي�شاً احلكم على املح�شر بغرامة ل تقل عن ع�شرين ديناراً ول 

تتجاوز خم�شني ديناراً, وُيعترب قرارها بهذا ال�شاأن قطعياً.

ل املادة )14( من القانون الأ�شلي على النحو التايل: ُتعدنَّ
ال�شابقة(  املواد  يف  املبينة  الوجوه  اأحد  )على  عبارة  باإلغاء  اأوًل - 
لالأ�شول  )وفقاً  بعبارة  عنها  وال�شتعا�شة  فيها,  الواردة 

املبينة يف هذا القانون والنظام ال�شادر مبقت�شاه(.
بعبارة  عنها  وال�شتعا�شة  ديناراً(  )خم�شني  عبارة  باإلغاء  ثانياً - 

)مائة دينار(.

املادة 16:
التبليغ  واإجراءات  مواعيد  مراعاة  عدم  على  البطالُن  يرتتب 

وششروطه املن�شو�ص عليها يف املواد ال�شابقة.

املواد  )يف  عبارة  باإلغاء  الأ�شلي  القانون  من   )16( املادة  ل  ُتعدنَّ
القانون  هذا  )يف  بعبارة  عنها  وال�شتعا�شة  فيها  الواردة  ال�شابقة( 

والنظام ال�شادر مبقت�شاه(.

املادة 57:
على املدعي اأن يقدم اإلى قلم املحكمة لئحة دعواه من اأ�شٍل   .1

عى عليهم ومرفقاً بها ما يلي: و�شوٍر بعدد املدنَّ
مبفردات  قائمة  مع  لدعواه  املوؤيدة  امل�شتندات  حافظة   اأ. 

هذه احلافظة.
قائمة ببيناته اخلطية املوجودة حتت يد الغري. ب. 

قائمة باأ�شماء ششهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي  ج. 
على  ششاهد  لكل  ال�شخ�شية  بالبينة  اإثباتها  يف  يرغب 

حدة.

ل املادة )57( من القانون الأ�شلي على النحو التايل: ُتعدنَّ
باإلغاء ن�ص البند )اأ( من الفقرة )1( منها وال�شتعا�شة عنه  اأوًل- 

بالن�ص التايل:
)اأ.قائمة مبفردات بيناته اخلطية املوؤيدة لدعواه املوجودة    
على  املفردات  تلك  تت�شمن  حافظة  بها  مرفقاً  يده  حتت 
بها,  خا�ص  مت�شل�شل  رقم  منها  واحدة  لكل  يكون  اأن 
اأو وكيله  قاً عليها من املدعي  اأو �شوراً م�شدنَّ اأ�شوًل  وتكون 
تقدمي  بطلب  عليه  عى  املدنَّ حق  ومع  لالأ�شل,  مبطابقتها 

اأ�شلها يف اأّي وقت.(
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من  ورقة  كل  على  يوّقع  اأن  وكيله  اأو  املدعي  على  يجب   .2
يقرتن  واأن  م�شتنداته  حافظة  �شمن  املوجودة  الأوراق 
توقيعه باإقراره اأن الورقة مطابقة لالإ�شل اإذا كانت �شورة.

بعد اأن ُي�شتوفى الر�شم يقيِّد القلم لئحة الدعوى يف اليوم   .3
لأ�شبقية  وفقاً  مت�شل�شل  برقم  الدعاوى  �شجل  يف  نف�شه 
خامت  اأوراق  من  يرافقها  ما  وعلى  عليها  ويو�َشع  تقدميها 
املحكمة وُيذكر اأمام الرقم تاريخ القيد ببيان اليوم وال�شهر 

ر بكل ذلك على �شور الالئحة. وال�شنة ويوؤششنَّ
عى عليه �شورة عن لئحة الدعوى مرفقة ب�شور  يبلنَّغ املدنَّ  .4
عن امل�شتندات واملذكرة امل�شار اإليها يف الفقرة )1( من هذه 

املادة.
هذا  تاريخ  من  لآثارها  ومنتجة  مرفوعة  الدعوى  ُتعترب   .5

القيد ولو كانت املحكمة غري خمت�شة.

باإ�شافة العبارة التالية اإلى اآخر البند )ج( من الفقرة )1(  ثانياً- 
منها:

من  لأيٍّ  خطية  ششهادة  القائمة  بهذه  يرفق  اأن  )وللمدعي   
ششهوده على اأن تكون م�شفوعة بالق�َشم اأمام الكاتب العدل.(
باإلغاء ن�ص البند )2( منها وال�شتعا�شة عنه بالن�ص التايل: ثالثاً- 
كبينة  اأخرى  بينة  اأّي  تقدمي  يف  املدعي  حق  ي�صقط   .2(  
ثبوتية لدعواه اإذا مل يقدمها وفق اأحكام الفقرة ال�شابقة.(

منها   )3( الفقرة  ترقيم  وباإعادة  منها   )4( الفقرة  باإلغاء  رابعاً- 
لت�شبح الفقرة )4(.

باإ�شافة الفقرة )3( اإليها بالن�ص التايل: خام�شاً- 
دعواه  بالئحة  يرفق  اأن  وكيله  اأو  املدعي  على  يجب   .3(  
ن�شخاً اإ�شافية كاملة عنها وعما اأرفق بها من طلبات وبينات 
منها  ورقة  كل  على  يوّقع  واأن  عليهم,  عى  املدنَّ بعدد  وذلك 

باأنها كاملة ومطابقة متاماً ملا مت اإيداعه يف قلم املحكمة.(

املادة 58:
الإثبات  اأوراق  �شور  من  ومرفقاتها  الدعوى  لئحة  ت�شلنَّم   .1
ا�شم  ظاهره  يف  يبني  خا�ص  ملف  �شمن  املحكمة  لقلم 
املحكمة واأ�شماء اخل�شوم ورقم قيد الدعوى وتاريخ ال�شنة 
باأرقام متتابعة  امللف  التي حُتفظ يف  الأوراق  م جميع  وترقنَّ

وُيدرج بيان مفرداتها واأرقامها يف ظاهرها.
اأوراق  �شور  من  يرافقها  وما  الدعوى  لئحة  �شورة  ت�شلنَّم   .2

عى عليه. للمح�شر لتبليغها اإلى املدنَّ

اإليها   )3( الفقرة  باإ�شافة  الأ�شلي  القانون  من   )58( املادة  ل  ُتعدنَّ
بالن�ص التايل:

د بنظام �صروط واإجراءات ا�صتخدام الو�صائل الإلكرتونية  )3.  يحدنَّ
الأوراق  و�شائر  والطلبات  والبينات  اللوائح  باإيداع  اخل�شم  لقيام 

الق�شائية والتنفيذية لدى املحكمة ولتبليغ اخل�شم الآخر بها.(

املادة 59:
عى عليه اأن يقدم اإلى قلم املحكمة املخت�شة خالل  على املدنَّ  .1
ثالثني يوماً من اليوم التايل لتاريخ تبلُّغه لئحة الدعوى 
بعدد  و�شوٍر  اأ�شٍل  من  الالئحة  هذه  على  كتابياً  جواباً 

املدعني مرفقاً به ما يلي:
قائمة مبفردات  املوؤيدة جلوابه مع  بامل�شتندات  حافظة  اأ. 

هذه احلافظة.
قائمة ببيناته اخلطية املوجودة حتت يد الغري. ب. 

قائمة باأ�شماء ششهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي  ج. 
على  ششاهد  لكل  ال�شخ�شية  بالبينة  اإثباتها  يف  يرغب 

حدة.

ل املادة )59( من القانون الأ�شلي على النحو التايل: ُتعدنَّ
باإ�شافة عبارة )ومرفقاتها بكاملها من بينات وطلبات( بعد  اأوًل- 
عبارة )تبّلغه لئحة الدعوى( الواردة يف مطلع الفقرة )1( 

منها.
باإلغاء ن�ص البند )اأ( من الفقرة )1( منها وال�شتعا�شة عنه  ثانياً- 

بالن�ص التايل:
)اأ - قائمة مبفرادت بيناته اخلطية املوؤيدة جلوابه املوجودة   
على  املفردات  تلك  تت�شمن  حافظة  بها  ومرفقاً  يده  حتت 
اأن يكون لكل واحدة منها رقٌم مت�شل�شل خا�ص بها, وتكون 
وكيله  اأو  عليه  عى  املدنَّ من  عليها  قاً  م�شدنَّ �شوراً  اأو  اأ�شوًل 
مبطابقتها لالأ�شل, ومع حق املدعي بطلب تقدمي اأ�شلها يف 

اأّي وقت.(
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املادة  هذه  من   )1( الفقرة  يف  عليها  املن�شو�ص  املدة  تزاد   .2
لت�شبح �شتني يوماً يف اأيٍّ من احلالتني التاليتني:

عى عليه املحامي العامنَّ املديننَّ اأو كان اأحدى  اإذا كان املدنَّ اأ. 
املوؤ�ش�شات الر�شمية اأو العامة.

عى عليه مقيماً خارج اململكة. ب.اإذا كان املدنَّ
وملرة  ميدد  اأن  الغاية  لهذه  ينتدبه  من  اأو  املحكمة  لرئي�ص   .3
واحدة املدة امل�شار اإليها يف كلٍّ من الفقرة )1( من هذه املادة 
مدة خم�شة ع�شر يوماً, ويف الفقرة )2( من هذه املادة مدة 
قبل  منه  املقدم  عليه  عى  املدنَّ طلب  على  بناء  يوماً  ثالثني 
انق�شاء املدة القانونية املبينة اأعاله اإذا اأبدى اأ�شباباً مربرة 

وقنعت املحكمة بذلك.
لئحة  على  كتابي  جواب  بتقدمي  عليه  عى  املدنَّ يقم  مل  اإذا   .4
الدعوى خالل املدد املبينة يف الفقرات )1 و2 و3( من هذه 
تبليغ  ويتم  الدعوى  يف  للنظر  جل�شة  املحكمة  تعني  املادة, 
عى عليه ح�شب الأ�شول  موعد هذه اجلل�شة اإلى املدعي واملدنَّ
على  جواب  تقدمي  احلالة  هذه  يف  عليه  عى  للمدنَّ يحق  ول 
ال�شور, ومع عدم الإخالل  باأّي �شورة من  الدعوى  لئحة 
اأّي  تقدمي  له  يحق  ل  احلا�شمة  اليمني  توجيه  يف  بحقه 
بينة يف الدعوى ويقت�شر حقه على تقدمي مذكرة بدفوعه 
واعرتا�شاته على بينة املدعي ومناق�شتها وتقدمي مرافعة 

ختامية.
لئحة  على  كتابي  جواب  بتقدمي  عليه  عى  املدنَّ قام  اإذا   .5
الدعوى �شمن املدد املبينة يف الفقرات )1 و2 و3( من هذه 
املادة فيجب عليه اأو على وكيله اأن يوّقع على كل ورقة من 
الأوراق املوجودة �شمن حافظة م�شتنداته واأن يوّقع باإقرار 

منه باأن الورقة مطابقة لالأ�شل اإذا كانت �شورة.
لتاريخ  التايل  اليوم  من  تبداأ  اأيام  ع�شرة  خالل  للمدعي   .6
مذكرة  مع  عليها  رداً  يقدم  اأن  اجلوابية  الالئحة  تبلُّغه 
عى عليه, كما يحق له  بدفوعه واعرتا�شاته على بينات املدنَّ
بينات  دح�ص  من  لتمكينه  الالزمة  البينات  برّده  يرفق  اأن 

خ�شمه.
عى عليه يف لئحته اجلوابية ول للمدعي يف  ل يجوز للمدنَّ  .7
جمماًل  اإنكاراً  ينكر  اأن  اجلوابية  الالئحة  على  رده  لئحة 
ادعاء خ�شمه يف الالئحة املقدمة منه, بل يجب عليه اأن يرد 
و�شريحاً  وا�شحاً  رداً  الواردة يف لئحة خ�شمه  البنود  على 
واأن يتناول بالبحث كل اأمر واقعي يدعيه اخل�شم ول ي�شّلم

باإ�شافة العبارة التالية اإلى اآخر البند )ج( من الفقرة )1(  ثالثاً- 
منها:

اأن يرفق بهذه القائمة ششهادة خطية لأيٍّ  عى عليه  )وللمدنَّ  
الكاتب  اأمام  بالق�َشم  م�شفوعة  تكون  اأن  على  ششهوده,  من 

العدل.(
باإ�شافة الفقرة )4( اإليها بالن�ص التايل: رابعاً- 

عى عليه اأو وكيله اأن يرفق بجوابه ن�شخاً  )4. يجب على املدنَّ  
مبا  وبينات  طلبات  من  به  اأرفق  وعما  عنه  كاملة  اإ�شافية 
باأنها  منها  ورقة  كل  على  يوّقع  واأن  املدعني,  لتبليغ  يكفي 

مطابقة ملا مت اإيداعه يف قلم املحكمة.(
 ,)5( بالرقم  لت�شبح  منها   )4( الفقرة  ترقيم  باإعادة  خام�شاً- 
عبارة  بعد  الدفاعية(  وبيناته  )وطلباته  عبارة  وباإ�شافة 

)بتقدمي جواب كتابي على لئحة الدعوى( الواردة فيها.
باإلغاء الفقرة )5( منها. �شاد�شاً- 

باإ�شافة العبارة التالية اإلى اآخر الفقرة )6( منها: �شابعاً- 
املقررة للبينات  البينات الأحكام نف�شها  )وت�شري على هذه   
احلق  عليه  عى  وللمدنَّ الدعوى,  بالئحة  املرفقة  الثبوتية 
بتقدمي مذكرة بدفوعه واعرتا�شاته على البينة الداح�شة 

خالل ع�شرة اأيام من تاريخ تبليغه بها.(
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هو ب�شحته, وللمحكمة يف حال غمو�ص الرد احلقُّ يف تكليف   
مف�شل  ب�شكل  بالئحته  ورد  ما  تو�شيح  الطرفني  من  اأيٍّ 

يتفق واأحكام هذه الفقرة.
م�شتنداٍت  بيناته  قائمة  �شمن  اخل�شوم  اأحد  طلب  اإذا   .8
�شمن  منها  ن�شخاً  يرفق  اأن  دون  الغري  يد  حتت  موجودة 
هذه  ورود  بعد  الآخر  للخ�شم  فيحّق  م�شتنداته  حافظة 
عليها  واعرتا�شاته  دفوعه  يبدي  اأن  واطالعه  امل�شتندات 
مدة  خالل  وذلك  عليها  للرد  الالزمة  البينات  يقدم  واأن 
هذه  تبّلغه  لتاريخ  التايل  اليوم  من  اأيام  ع�شرة  تتجاوز  ل 
من  اأيٍّ  يف  يوماً  ع�شرين  املدة  هذه  وت�شبح  امل�شتندات 

احلالتني املذكورتني يف الفقرة )2( من هذه املادة.

املادة 59 مكررة:
تن�شاأ يف مقر حمكمة البداية اإدارة ق�شائية ت�شّمى )اإدارة  1.   اأ. 
الدعوى املدنية( على اأن يحدد وزير العدل املحاكم التي 

يتم فيها اإحداث هذه الإدارة.
اإدارة  يف  للعمل  اأكرث  اأو  قا�شياً  املحكمة  رئي�ُص  ي�شّمي  ب. 
الدعوى املدنية وللمدة التي يحددها, ويختار من بني 

موظفي املحكمة العدَد الالزم لهذه الإدارة.
يتولى قا�شي اإدارة الدعوى املهام وال�شالحيات التالية:  .2

اإلى  مباششرة  وروده  عند  الدعوى  ملف  على  الإششراف  اأ. 
اأحكام  بذلك  مراعياً  �شجالتها,  يف  وت�شجيله  املحكمة 
هذا  من  و)109(  و)59(  و)58(  و)57(   )56( املواد 

القانون.
الدعوى  اأطراف  لتبليغ  الالزمة  الإجراءات  اتخاذ  ب. 

بال�شرعة املمكنة.
تعيني جل�شة لأطراف الدعوى وتبليغهم مبوعدها وفق  ج. 
بعد  اأيام  �شبعة  تتجاوز  ل  مدة  خالل  املقررة  الأ�شول 

انتهاء املدد املحددة يف املادة )59( من هذا القانون.
جل�شة  يف  القانونيني  وكالئهم  اأو  باخل�شوم  الجتماع  د. 
دون  النزاع  مو�شوع  يف  معهم  للتداول  يعقدها  اأولية 
اإبداء راأيه فيه, والتحقق من ا�شتكمال الوثائق املتعلقة 
الغري  لدى  يكون  م�شتند  اأّي  وطلب  اخل�شومة  ب�شحة 
اإح�شار  تعّذر  واإذا  اخل�شوم,  بينات  قائمة  يف  ذكره  ورد 
امل�شتند �شمن املدة املحددة وفقاً لأحكام هذه املادة حتال 

الدعوى اإلى قا�شي املو�شوع.

ل املادة )59 مكررة( من القانون الأ�شلي على النحو التايل: ُتعدنَّ
عبارة  باإ�شافة  منها   )2( الفقرة  من  )د(  البند  بتعديل  اأوًل- 
الواردة  الغري(  لدى  )يكون  عبارة  بعد  الآخر(  )واخل�شم 

فيها.
وال�شتعا�شة  منها   )2( الفقرة  من  )هـ(  البند  ن�ص  باإلغاء  ثانياً- 

عنه بالن�ص التايل:
بيناته  قائمة  املدعي �شمن  التي طلبها  )هـ -اإجراء اخلربة   
يف ق�شايا التاأمني واأّي ق�شية اأخرى يرى اأن اإجراَء اخلربة 
يف  ي�شاعد  قد  الأخرى  البينات  تقدمي  ا�شتكمال  قبل  فيها 

و�شول الأطراف اإلى ت�شوية وّدية فيها.( 
باإ�شافة البند )و( اإلى اآخر الفقرة )2( منها بالن�ص التايل: ثالثاً- 

)و - ح�شر نطاق اخلالف بني الفرقاء.(  
بتعديل ترقيم الفقرة )3( منها لت�شبح الفقرة )4( وباإ�شافة  رابعاً- 

الفقرة )3( اإليها بالن�ص التايل:
مع  للح�شور  اخل�شوم  دعوة  الدعوى  اإدارة  لقا�شي   .3(  
وكالئهم وحثهم على ت�شوية النزاع القائم بينهم وّدياً, كما 
الو�شاطة  اإلى  الدعوى  اأطراف  الدعوى مبوافقة  اإحالة  له 

لل�شعي اإلى ت�شوية النزاع وّدياً.(
 )5( الفقرتني  ترقيم  وباإعادة  منها   )4( الفقرة  باإلغاء  خام�شاً-  
 )5( الفقرة  وباإ�شافة  و)7(   )6( الفقرتني  لت�شبحا  و)6( 

بالن�ص التايل:
القانون على ح�شور  املادة )67( من هذا  اأحكام  )5. تطبنَّق   

وغياب اأطراف الدعوى اأمام قا�شي اإدارة الدعوى.(
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وحثهم  الفرقاء  بي  والختالف  التفاق  نقاط  ح�صر  هـ. 
على ت�شوية النزاع القائم بينهم ودياً.

لقا�شي  املقررة  ال�شالحيات  الدعوى  اإدارة  قا�شي  ميار�ص   .3
املو�شوع يف تثبيت ال�شلح اأو اأّي اتفاق اآخر, واإ�شدار القرار 
وفق ما تقت�شيه اأحكام املادة )78( من هذا القانون, وفر�ص 
الغرامات املن�شو�ص عليها يف املادة )14( ويف املادة )72( منه.
حددها  التي  اجلل�شة  ح�شور  عن  الأطراف  اأحد  تخّلف  اإذا   .4
املدة  انتهت  اأو  ح�شورها  رف�ص  اأو  الدعوى  اإدارة  قا�شي 
قا�شي  اإلى  الدعوى  يحيل  املادة,  هذه  يف  عليها  املن�شو�ص 
الفقرة )5( من  اإليه يف  امل�شار  املح�شر  بها  املو�شوع مرفقاً 

هذه املادة.
ينظم قا�شي اإدارة الدعوى حم�شراً مبا قام به من اإجراءات   .5
الأطراف,  بني  عليها  واملتنازع  املتفق  الوقائع  مت�شمناً 
ويحيل الدعوى اإلى قا�شي املو�شوع خالل ثالثني يوماً من 

تاريخ اأول جل�شة يعقدها.
ل يجوز لقا�شي اإدارة الدعوى حتت طائلة البطالن, النظُر   .6
باإحالتها  اتخذ قراراً  اأن  له  �شبق  التي  الدعوى  يف مو�شوع 

اإلى قا�شي املو�شوع.

باإ�شافة الفقرتني )8( و)9( اإليها بالن�ص التايل: �شاد�شاً- 
اأطراف  اأيٍّ من  تكليف  الدعوى �شالحية  اإدارة  )8.لقا�شي   
هذا  اأحكام  وفق  منه  مقدمة  لئحة  اأّي  بتو�شيح  الدعوى 

القانون.
الدعوى مبوافقة اخل�شوم, وبعد موافقة  اإدارة  9. لقا�شي   
مواعيد  يت�شمن  زمنياً  جدوًل  ي�شع  اأن  املو�شوع,  قا�شي 
يف  النهائي  القرار  اإ�شدار  حتى  املحاكمة  جل�شات  جميع 
ويجوز  جل�شة,  كل  يف  اتخاذه  املتوجب  والإجراء  الدعوى 
ح�شره  اأو  اجلدول  هذا  تعديل  تراه  �شبب  لأّي  للمحكمة 
الأطراف  وُيعترب  املحاكمة,  مراحل  من  معينة  ملرحلة 
يف  الواردة  اجلل�شات  جميع  ملواعيد  متفّهمني  احلا�شرون 

ذلك اجلدول.(

املادة 60:
فور  املحاكمة  جل�شة  القا�شي  يعني  امل�شتعجلة  الدعاوى  يف   .1

قيد لئحتها بدون حاجة لتبادل اللوائح.
ي�شدره  بقراٍر  اللوائح  لتبادل  تابعة  غري  الدعوى  ُتعترب   .2
هذه  طبيعة  ا�شتدعت  اإذا  ينتدبه  َمن  اأو  املحكمة  رئي�ص 
الدعوى اأو مو�شوعها, اأو اإذا اقت�شر طلب املدعي فيها على 
على  م�شتَحّق  املال  من  عليه  متفق  مبلغ  اأو  َدين  ا�شتيفاء 

عى عليه وناششئ عما يلي: املدنَّ
اأو  والكمبيالة  )كالبولي�شة  �شمني  اأو  �شريح  عقد  اأ. 

ال�شيك مثاًل(؛ اأو 
املال  اأو عقد مكتوب يق�شي بدفع مبلغ من  �شند تعهد  ب. 

متفق عليه؛ اأو 
كفالة اإذا كان الدعاء على الأ�صيل يتعلق فقط بَدين اأو  ج. 

مبلغ من املال متفق عليه.
اأيام من  وتعني املحكمة جل�شة لهذه الدعوى خالل ع�شرة   .3

تاريخ قيدها يف قلم املحكمة.

ل املادة )60( من القانون الأ�شلي على النحو التايل: ُتعدنَّ
مطلع  يف  الواردة  امل�شتعجلة(  الدعاوى  )يف  عبارة  باإلغاء  اأوًل- 

الفقرة )1( منها وال�شتعا�شة عنها بالعبارة التالية:
)يف الدعاوى التي حتوز �شفة ال�شتعجال مبقت�شى اأحكام   

هذا القانون اأو اأّي قانون اآخر.(
باإ�شافة الفقرة )4( اإليها بالن�ص التايل: ثانياً- 

)4. تطبنَّق اأحكام املادتني )57( و)59( من هذا القانون على   
الرد  ولوائح  اجلوابية  واللوائح  امل�شتعجلة  الدعاوى  لوائح 
املقدمة فيها وما يلزم اإرفاقه بها من بينات وطلبات, على اأن 
تكون مدد تقدمي اللوائح اجلوابية ولوائح الرد ن�شَف املدد 

املحددة يف املادة )59( ومن دون اأن تكون قابلة للتمديد.(
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املادة 67:
ل يجوز اأن جتري املحاكمة اإل وجاهياً اأو مبثابة الوجاهي.  .1

كانت  جل�شة  اأية  يف  الدعوى  فرقاء  من  اأيٌّ  ح�شر  اإذا   .2
اخل�شومة وجاهية )اعتبارية( بحقه ولو تخّلف بعد ذلك, 
ول ُيقبل ح�شوره فيما بعد اإذا كانت الق�شية مَعّدة للف�شل.
الآثار  ذات  عليه  ترتتب  )اعتبارياً(  وجاهياً  احلكم  كان  اإذا   .3
هذا  يف  الوجاهي  مبثابة  ال�شادر  احلكم  على  ترتتب  التي 

القانون ويف اأّي قانون اآخر.
عى عليه ومل يح�شر املدعي: اإذا ح�شر املدنَّ  .4

عى عليه دعوى متقابلة  يجوز للمحكمة اإذا مل يكن للمدنَّ اأ. 
اأن تقرر بناء على طلبه اإ�صقاط الدعوى اأو احلكم فيها.
فله  متقابل  ادعاء  الدعوى  يف  عليه  عى  للمدنَّ كان  اإذا  ب. 
الدعوى  اإ�صقاط  اأو  الدعويي  اإ�صقاط  طلب  يف  اخليار 
بهما  احلكم  اأو  املتقابلة  الدعوى  يف  ال�شري  اأو  الأ�شلية 

معاً.
توؤجل  اأن  للمحكمة  يجوز  الفرقاء  اأحد من  يح�شر  اإذا مل   .5

الدعوى اأو ت�شقطها.
املحكمة  اإلى  يح�شر  ومل  �شبب  لأّي  املدعي  تبليغ  تعّذر  اإذا   .6
يجوز  للدعوى,  تقدميه  تاريخ  من  اأششهر  ثالثة  خالل 
بها  املت�صلة  والطلبات  الدعوى  اإ�صقاط  تقرر  اأن  للمحكمة 
عى عليه الرغبة يف متابعتها, ويلتزم يف هذه  ما مل ُيْبِد املدنَّ

احلالة بدفع نفقات تبليغ املدعي بالن�شر.

ل املادة )67( من القانون الأ�شلي على النحو التايل: ُتعدنَّ
باإلغاء عبارة )مبثابة الوجاهي( الواردة يف الفقرة )3( منها  اأوًل- 

وال�شتعا�شة عنها بكلمة )وجاهياً(.
باإ�شافة الفقرة )7( اإليها بالن�ص التايل: ثانياً - 

)7. اإذا �شادف اليوم املعني جلل�شة املحاكمة عطلة لأّي �شبب   
كان, فُتعترب اجلل�شة موؤجلة بحكم القانون اإلى اليوم نف�شه 

من الأ�شبوع الذي يليه.(

 

املادة 81:
يحلف ال�شاهد قبل الإدلء ب�شهادته اليمني التالية:  .1

)اأق�شم باهلل العظيم اأن اقول احلق كّل احلق ول ششيء غري   
احلق(, وت�شتمع املحكمة لأقواله دون ح�شور ال�شهود الذين 

مل ت�شمع ششهاداتهم.
يجوز  ثم  ي�شتجوبه,  اأن  ششاهداً  ا�شتدعى  الذي  للفريق   .2
للفرقاء الآخرين حينئذ اأن يناق�شوه, وبعدئذ يجوز للفريق 
النا�صئة  النقاط  يف  ثانيًة  ي�صتجوبه  اأن  ا�صتدعاه  الذي 
يخرج  ل  اأن  ذلك  يف  وُي�صرتط  له،  اخل�صم  مناق�صة  عن 

ال�شتجواب واملناق�شة عن مو�شوع الدعوى.

ل املادة )81( من القانون الأ�شلي على النحو التايل: ُتعدنَّ
باعتبار الفقرة )2( منها البند )اأ( من الفقرة )2( وباإ�شافة  اأوًل- 

البند )ب( اإلى تلك الفقرة بالن�ص التايل:
)ب- اإذا كان اخل�شم قد قّدم ششهادة خطية م�شفوعة بالق�َشم   
لأحد ششهوده, وطلب الفريق الآخر مناق�شة ال�شاهد, فيتم 
اأمام  ال�شاهد  اإذا مل يح�شر  ال�شهادة اخلطية  ا�شتبعاد هذه 

املحكمة لتمكني الفريق الآخر من مناق�شته.(
باإ�شافة الفقرة )7( اإليها بالن�ص التايل: ثانياً - 

اأحد  طلب  على  بناًء  اأو  نف�شها  تلقاء  من  للمحكمة   .7(  
اخل�شوم, �شماع اأقوال اأّي ششاهد با�شتخدام و�شائل الت�شال 

احلديثة من دون مثوله اأمام املحكمة.(

  الت�سريعات املقرتحة  
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فعلى  ششاهد,  على  اأُلقي  �شوؤاٍل  على  اعرتا�ص  اأّي  اأبدى  اإذا   .3
املعرت�ص اأن يبني �شبب اعرتا�شه ومن ثم يرّد الفريق الذي 
األقى ال�شوؤال على العرتا�ص, وعلى املحكمة اأن تقرر بعدئذ 
اأن  اأم ل, ويرتتب عليها  اإذا كان من اجلائز توجيه ال�شوؤال 
ت�شجل يف املح�شر ال�شوؤال واملناق�شة التي دارت حوله والقرار 

الذي اأ�شدرته يف �شدده اإذا طلب اإليها اأّي فريق ذلك.
للمحكمة يف اأّي دور يف اأدوار املحاكمة اأن تلقي على ال�شاهد   .4
ما تراه يتفق مع الدعوى من الأ�شئلة, وعلى رئي�ص اجلل�شة 
كانوا  اإذا  الق�شاة  ي�شاأل  اأن  ششهادته  ال�شاهد من  انتهاء  بعد 
يريدون توجيه اأ�شئلة له, وللمحكمة يف اأّي وقت اأن ت�شتدعي 

اأّي ششاهد �شمعت ششهادته من قبل ل�شتجوابه مرة ثانية.
توؤدنَّى ال�شهادة ششفاهاً ول يجوز ال�شتعانة مبفكرات مكتوبة   .5 
اإل فيما �شعب ا�شتظهاره, ومن ل قدرة له على الكالم يوؤدي 

ال�شهادة اإذا اأمكن اأن يبني مراده بالكتابة اأو بالإششارة.
وتخّلف عن احل�شور ومل  تبليغاً �شحيحاً  ال�شاهد  تبّلغ  اإذا   .6
للمحكمة  يجوز  تخلُّفه,  يف  م�شروعة  معذرة  لل�شاهد  يكن 
ال�شرطة  تفوي�ص  تت�شمن  بحّقه  اإح�شار  ت�شدر مذكرة  اأن 
اإخالء �شبيله بالكفالة, واإذا ح�شر ال�شاهد ومل تقنع املحكمة 
مبعذرته فلها اأن حتكم عليه باحلب�ص ملدة ل تزيد عن اأ�شبوع 
اأو بغرامة ل تزيد على ع�شرة دنانري ويكون قرارها قطعياً.

املادة 83:
الك�شف  تقرر  اأن  املحاكمة  اأدوار  من  دور  اأّي  يف  للمحكمة   .1
واخلربة من ِقبل خبري اأو اأكرث على اأّي مال منقول اأو غري 
منقول اأو لأّي اأمر ترى لزوم اإجراء اخلربة عليه.فاإذا اتفق 
املحكمة  وافقت  اخلرباء  اأو  اخلبري  انتخاب  على  الفرقاء 
عليها  ويتوجب  بنف�شها  انتخابهم  تولت  واإل  تعيينهم  على 
اأن تبني يف قرارها الأ�شباب الداعية لإجراء الك�شف واخلربة 
باإيداع  وتاأمر  اخلبري  مهمة  حتديد  مع  ذلك  من  والغاية 

النفقات وتعيني اجلهة املكلفة بها.
يجوز للمحكمة اأن تقوم بالك�شف واخلربة بكامل هيئتها اأو   .2 

اأن تنتدب اأحد اأع�شائها للقيام بذلك.

يلغى ن�ص املادة )83( من القانون الأ�شلي, وي�شتعا�ص عنه بالن�ص 
التايل:

للمحكمة يف اأيِّ دوٍر من اأدوار املحاكمة اأن تقرر الك�شف واخلربة   .1(
من ِقبل خبري اأو اأكرث على اأّي مال منقول اأو غري منقول اأو لأيِّ 
قرارها  يف  املحكمة  وتبني  عليه,  اخلربة  اإجراء  لزوم  ترى  اأمر 
ذلك  من  والغاية  واخلربة  الك�شف  لإجراء  الداعية  الأ�شباب 

وحتدد بدقة تفا�شيل املهمة املوكلة اإلى اخلبري.
قائمة  �شمن  اخلربة  اإجراء  عليه  عى  املدنَّ اأو  املدعي  طلب  اإذا   .2
بيناته, فيجوز له اأن يرفق بالئحة دعواه اأو بجوابه وفق مقت�شى 
احلال مذكرة مَعّدة من خبري يختاره لتو�شيح مو�شوع اخلربة 
التي ي�شعى لإثباتها, ويحق للخ�شم الآخر تقدمي مذكرة مَعّدة 
من خبري اآخر يختاره للرد عليها �شمن قائمة بيناته الدفاعية 
الذي  اخلبري  وعلى  احلال,  مقت�شى  وفق  الداح�شة  بيناته  اأو 
تعينه املحكمة الطالع على كّل مذكرة مقدمة وفق اأحكام هذه 
املحكمة غري  تَر  ما مل  فيها  ورد  ما  على  الراأي  واإبداء  الفقرة 

ذلك.
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املحكمة  رئي�ُص  يدعو  واخلربة  الك�شف  نفقات  اإيداع  بعد   .3 
اأو  اخلبرَي  اأع�شائها  من  املحكمة  تنتدبه  الذي  القا�شي  اأو 
املعينني,  واملكان  الزمان  يف  لالجتماع  والفرقاَء  اخلرباَء 
وي�شلمه  اإليهم  املوكولة  املهمة  اخلرباء  اأو  للخبري  ويبني 
يوؤدي  باأن  اليمني  ويحّلفه  عنها  �شوراً  اأو  الالزمة  الأوراق 
عمله ب�شدق واأمانة ويحدد للخبري اأو اخلرباء ميعاداً لإيداع 
الك�شف  اأثناء  اخلربة  اإبداء  من  يتمكن  مل  واإذا  التقرير, 

ع من احلا�شرين. ينظم حم�شراً بهذه الإجراءات يوقنَّ
ن�شخة عنه  الفرقاء  كلٌّ من  يبلنَّغ  تقرير اخلربة  اإيداع  بعد   .4
ثم يتلى علناً يف اجلل�شة, وللمحكمة من تلقاء نف�شها اأو بناء 
على طلب اأحد اخل�شوم اأن تدعو اخلبري للمناق�شة, ولها اأن 
اإليهم لإكمال ما ترى فيه من  اأو  اإليه  اإعادة التقرير  تقرر 
 نق�ص اأو تعهد باخلربة اإلى اآخرين ُينتخبون ح�شب الأ�شول.

على اخلبري اأن يكون موؤهاًل للقيام باخلربة يف املهمة املكلف بها   .3
اأو باملمار�شة الفعلية, واأن يقوم مبهمته  اأو مهنياً  اأو فنياً  علمياً 
حم�شر  يف  �شواء  بالإف�شاح,  يقوم  واأن  واأمانة,  و�شدق  د  بتجرُّ
املحاكمة اأو بكتاب منف�شل, عن وجود اأو عدم وجود اأّي ظروف 
وا�شتقالله عن  ششكوك حول حيدته  اإثارة  ششاأنها  اأ�شباب من  اأو 
اأيٍّ من اأطراف الدعوى اأو وكالئهم اأو هيئة املحكمة, واإذا ثبت 
عدم �شحة هذا الإف�شاح اأو يف حالة عدم تقدميه يبطل تقرير 

اخلربة ويلَزم اخلبري يف هذه احلالة برّد ما قب�شه من اأجور.
َي�شدر نظام خا�ص لتنظيم ششوؤون اخلربة اأمام املحاكم النظامية   .4
يتم مبوجبه ت�شكيل جمل�ص ل�شوؤون اخلربة برئا�شة وزير العدل 
وجدول  للخربة  �شجل  واإعداد  اخلرباء  لنتقاء  فنية  وجلان 
انتقال  وبدل  واأجورهم  اخلرباء  واأنواع  املعتَمدين  للخرباء 
واملالية  الإدارية  ال�شوؤون  جميع  ولتحديد  احلاكمة  للهيئة 

الأخرى ذات العالقة بعمل اخلرباء.(

املادة 84:
اإذا تقرر اإجراء الك�شف واخلربة على اأّي مال اأو اأمر يقع خارج 
منطقة املحكمة التي اأ�شدرت القرار, فيجوز لها اأن تنيب رئي�ص 
يف  واخلربة  الك�شف  مو�شوع  يوجد  الذي  القا�شي  اأو  املحكمة 
التي  املحكمة  تقرره  ملا  وفقاً  واخلربة  الك�شف  لإجراء  دائرته 
اإنابتها  متت  التي  املحكمة  تقوم  اأن  على  الإنابة  قرار  اتخذت 

باختيار اخلرباء وفقاً لأحكام املادة )83( من هذا القانون.

عنها  وال�شتعا�شة  منه   )84( املادة  باإلغاء  الأ�شلي  القانون  ل  ُيعدنَّ
بالن�ص التايل:

اإذا اتفق اخل�شوم على اخلبري, وافقت املحكمة على ت�شميته, ويف   .1(
حالة عدم اتفاق اخل�شوم على ت�شميته تتولى املحكمة انتخاب 
اخلبري من بني الأ�شماء الواردة يف جدول اخلرباء املعتَمد لدى 

وزارة العدل ووفق اأحكامه.
ر تعيني اخلبري من جدول اخلرباء ل�شبب مربر, فتتولى  اإذا تعذنَّ  .2

املحكمة تعيينه من خارج اجلدول.
اإليه فعليه  املوكلة  املهمة  اأداء  اإذا رغب اخلبري يف العتذار عن   .3
تاريخ  من  واحد  اأ�شبوع  خالل  املحكمة  اإلى  اعتذاره  تقدمي 

تبليغه بقرار تعيينه اأو خالل اأّي مدة اأق�شر حتددها املحكمة.
اإذا رغب اخل�شم يف العرتا�ص على اخلبري بداعي وجود ظروف   .4
اأو اأ�شباب من ششاأنها اإثارة ششكوك حول حيدته وا�شتقالله اأو لأّي 
�شبب اآخر, فعليه تقدمي اعرتا�شه خالل اأ�شبوع واحد من تاريخ 

تعيينه اأو من تاريخ علمه بتلك الظروف اأو الأ�شباب.
الوقت  عن  اخلبري  �شوؤال  بعد  اخلربة  نفقات  املحكمة  حتدد   .5
طبيعة  احل�شبان  يف  الأخذ  بعد  وذلك  مهمته  لإجناز  الالزم 
املبينة  الأجور  احت�شاب  واأ�ش�ص  ونطاقها  اإليه  املوكلة  املهمة 
النفقات  املحكمة  حتدد  كما  الغاية,  لهذه  ال�شادر  النظام  يف 
وامل�شاريف الالزمة لإجراء الك�شف, ولها اأن تاأمر باإيداع نفقات 

الك�شف واخلربة وتعيني اجلهة املكلفة بها.

  الت�سريعات املقرتحة  
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اإذا مل يوِدع َمن ُكّلف من اخل�شوم املبلَغ الواجب اإيداعه خالل   .6
املهلة املعينة جاز للخ�شم الآخر اأن يقوم باإيداع هذا املبلغ دون 
اإخالل بحقه يف الرجوع به على خ�شمه.كما يحق للمحكمة اأن 
تتخذ من عدم اإيداع املبلغ من ِقبل اخل�شم املكلف بذلك دلياًل 
على تنازله عن اإثبات الواقعة التي طلب اإجراء الك�شف واخلربة 

من اأجل اإثباتها.
بعد اإيداع نفقات الك�شف واخلربة, تدعو املحكمة, بكامل هيئتها   .7
الغاية  لهذه  تنتدبه  الذي  اأع�شائها  اأحد  اأو  للدعوى  الناظرة 
اأو اأحد ق�شاة املحكمة الذي ينتدبه رئي�شها, اخلبرَي واخل�شوم 
تف�شياًل  للخبري  ويبنينَّ  املعينني,  واملكان  الزمان  يف  لالجتماع 
املهمة  وبتحديد  بت�شميته  قرارها  وُي�شلنَّم  اإليه  املوكلة  املهمُة 
املوكلة اإليه, كما تبني له املحكمة امل�شتندات التي عليه الطالع 
عليها لأغرا�ص القيام باملهمة املوكلة اإليه, ويتم حتليفه اليمني 
اإيداع  ميعاد  حتديد  يتم  كما  واأمانة  ب�شدق  عمله  يوؤدي  باأن 
ينظم  الك�شف  اأثناء  اإبداء اخلربة  يتمكن من  واإذا مل  التقرير, 

حم�شراً بهذه الإجراءات يوّقع عليه من قبل احلا�شرين.
الك�شف  نفقاِت  معلنَّل  بقرار  وقت  اأيِّ  يف  ُتعّدل  اأن  للمحكمة   .8
واخلربة واجلهة املكلفة بها من تلقاء نف�شها اأو بناًء على طلب 

اخلبري اأو اخل�شوم.
اإذا تقرر اإجراء الك�شف واخلربة على اأّي مال اأو اأمر يقع خارج   .9
منطقة املحكمة التي اأ�شدرت القرار, فيجوز لها اأن تنيب رئي�ص 
يف  واخلربة  الك�شف  مو�شوع  يوجد  الذي  القا�شي  اأو  املحكمة 
التي  املحكمة  تقرره  ملا  وفقاً  واخلربة  الك�شف  لإجراء  دائرته 
اتخذت قرار الإنابة, واإذا مل تقم هذه املحكمة باختيار اخلبري 

تقوم باختياره املحكمُة التي مت اإنابتها.(

املادة 85:
اإذا مل يوِدع َمن ُكّلف من اخل�شوم املبلَغ الواجب اإيداعه خالل 
املهلة املعينة جاز للخ�شم اأن يقوم باإيداع هذا املبلغ دون اإخالل 
اأن تتخذ  اأي�شاً  بحقه يف الرجوع على خ�شمه.ويحق للمحكمة 
من عدم اإيداع املبلغ من ِقبل اخل�شم املكّلف بالإيداع دلياًل على 
اأجل  من  اخلربة  اإجراء  طلب  التي  الواقعة  اإثبات  عن  تنازله 

اإثباتها.

ل القانون الأ�شلي باإلغاء )85( من القانون الأ�شلي وال�شتعا�شة  ُيعدنَّ
عنها بالن�ص التايل:

)1. يجب على اخلبري التقيد مبا يلي:
 اأ-  عدم ت�شلُّم اأّي وثائق اأو م�شتندات من اخل�شوم اإل من خالل 

املحكمة التي عينته اأو باإذنها.
اأدائه  تعرت�ص  �شعوبات  باأّي  عينته  التي  املحكمة  اإعالم   ب-  
عمله, اأو حماولة التاأثري عليه من ِقبل اخل�شوم اأو غريهم 

اأو اأّي تغيري يطراأ على و�شعيته خطياً وبال�شرعة املمكنة. 
تقرير خربته قبل تالوته من  الإف�شاح عما جاء يف  ج-  عدم 

ِقبل املحكمة التي كلفته باملهمة.
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مع  اإليه  �ُشّلمت  التي  الوثائق  جميع  اخلبري  يعيد  اأن   د- 
التقرير. 

والأيام  ال�شاعات  بعدد  ك�شفاً  واخل�شوم  للمحكمة  يقدم  اأن   هـ- 
التي ا�شتغرقتها مهمته.

يجب اأن يت�شمن تقرير اخلربة ما يلي:  .2
ال�شم الكامل للخبري وعنوانه ومكان عمله.  اأ- 

التقرير  واإعداد  اخلربة  باإجراء  قام  باأنه  اخلبري  ت�شريح   ب- 
اأو مع اآخرين وو�شف الدور الذي قام به الأششخا�ص  بذاته 

الآخرون به.
اآرائه  يف  افرت�شها  اأو  اإليها  ال�شتناد  مت  التي  الوقائع   ج- 

وا�شتنتاجاته.
عدد املرات التي قام بها بزيارة املال اأو حمل الأمر املطلوب   د- 
مع  فيها  اجتمع  التي  اأو  عليه,  اخلربة  اإجراء  اأو  الك�شف 

فرقاء الدعوى.
تعداد للوثائق التي مت العتماد عليها واإرفاق �شور للوثائق   هـ- 
موافقة  بيان  ومع  بتقريره,  املحكمة  لدى  املوَدعة  غري 

املحكمة على ح�شوله عليها, ومكان ح�شوله عليها.
الو�شول  لغايات  با�شتخدامها  قام  التي  والأ�ش�ص  الطرق   و- 

ل�شتنتاجاته.
اخلربة  تقرير  يف  اإليها  ل  تو�شّ التي  وال�شتنتاجات  الآراء   ز- 

ودرجة تاأييده لها.(

املادة 86:
اإذا مل يوِدع اخلبري تقريره يف الوقت املحدد يف القرار ال�شادر   .1
بتعيينه, وجب عليه اأن يودع قلم املحكمة قبل انق�شاء ذلك 
والأ�شباب  الأعمال  به من  قام  الأجل مذكرة يبني فيها ما 
التي حالت دون اإمتام خربته, واإذا وجدت املحكمة يف مذكرة 
اخلبري ما يربر تاأخريه منحته مهلة لإجناز خربته واإيداع 
تقريره, فاإن مل يكن ثمة مربر لتاأخره حكمت عليه املحكمة 
اأخرى  مهلة  ومنحته  ديناراً  ع�شرين  على  تزيد  ل  بغرامة 
لإجناز خربته واإيداع تقريره اأو ا�شتبدلت به غريه واألزمته 
املحكمة, ول  قلم  اإلى  النفقات  قد قب�ص من  يكون  ما  برّد 
ُيقبل الطعن يف القرار ال�شادر باإبدال اخلبري واإلزامه برّد 

ما قب�شه من النفقات.
راأي اخلبري ل يقيد املحكمة.   .2

عنه  وال�شتعا�شة  منه,   )86( املادة  باإلغاء  الأ�شلي  القانون  ل  ُيعدنَّ
بالن�ص التايل:

اإذا مل يوِدع اخلبري تقريره يف الوقت املحدد لذلك, وجَب عليه   .1(
اأن يوِدع لدى قلم املحكمة قبل انق�شاء ذلك الأجل مذكرًة يبني 
اإمتام  دون  حالت  التي  والأ�شباب  الأعمال  من  به  قام  ما  فيها 
خربته, واإذا وجدت املحكمة يف مذكرة اخلبري ما يربر تاأخريه 
ثمة  يكن  فاإن مل  تقريره,  واإيداع  مهلة لإجناز خربته  مَنحته 
مربر لتاأخره حكمت عليه املحكمة بغرامة ل تزيد على مائتي 
اأو  تقريره  واإيداع  خربته  لإجناز  اأخرى  مهلة  ومنحته  دينار 
ا�شتبدلت به غريه واألزمته برّد ما يكون قد قب�ص من النفقات 

اإلى قلم املحكمة.

  الت�سريعات املقرتحة  
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اإذا تبني للمحكمة اأن التاأخري ناجم عن تق�شري اأحد اخل�شوم   .2
جاز لها اأن حتكم على هذا اخل�شم بالغرامة الواردة يف الفقرة 
ال�شابقة, ويف حالة كان هذا اخل�شم هو طالب اخلربة فيجوز 
اإثبات  اأن تعترب هذا التق�شري دلياًل على تنازله عن  للمحكمة 

الواقعة التي طلب اإجراء الك�شف واخلربة من اأجل اإثباتها.
ملف  يف  التقرير  ُيحَفظ  اخلربة  تقرير  اخلبري  اإيداع  بعد   .3
دعوة  وللمحكمة  عنه,  ن�شخة  اخل�شوم  من  كلٌّ  ويبلنَّغ  الدعوى 
اأحد  بناء على طلب  اأو  تلقاء نف�شها  اإما من  اخلبري للمناق�شة 
بتاأهيله  يتعلق  للخبري  �شوؤال  اأّي  توجيه  وللخ�شوم  اخل�شوم, 
اأن  ولها  تقريره,  وحمتوى  عمله  ومنهج  اإليه  املوكلة  للمهمة 
تقرر اإعادة التقرير اإلى اخلبري لإكمال ما ترى فيه من نق�ص 

اأو اأن تعهد باخلربة اإلى خبري اآخر ُينتخب بح�شب الأ�شول.
راأي اخلربة ل يقيد املحكمة.(  .4

املادة 109:
من  يطلب  اأن  الدعوى  ملو�شوع  التعر�ص  قبل  للخ�شم   .1
تقدميها  ب�صرط  التالية  بالدفوع  احلكم  اإ�صدار  املحكمة 
دفعة واحدة ويف طلب م�شتقل خالل املدد املن�شو�ص عليها 

يف املادة )59( من هذا القانون:
 اأ.عدم الخت�شا�ص املكاين.

 ب.وجود �صرط حتكيم.
 ج.كون الق�شية مق�شية.

 د.مرور الزمن.
 هـ.بطالن اأوراق تبليغ الدعوى.

على املحكمة اأن تف�شل يف الطلب املقدم اإليها مبوجب اأحكام   .2
هذا  يف  ال�شادر  حكمها  ويكون  املادة,  هذه  من   )1( الفقرة 

الطلب قاباًل لال�شتئناف.

باملادة  عنها  وي�شتعا�ص  الأ�شلي  القانون  من   )109( املادة  تلغى 
التالية:

اأن يطلب من املحكمة  التعر�ص ملو�شوع الدعوى  للخ�شم قبل   .1(
اإ�صدار احلكم باأيٍّ من الدفوع التالية ب�صرط اأن يقدم اخل�صم 
جميع ما يرغب باإثارته منها معاً يف طلب م�شتقل واحد خالل 
املدد املن�شو�ص عليها يف املادتني )59( و)60( من هذا القانون:

عدم الخت�شا�ص املكاين. اأ- 
وجود �صرط حتكيم ب- 

مرور الزمن. ج- 
بطالن تبليغ اأوراق الدعوى. د- 

)اأ(  البنود  يف  اإليها  امل�شار  الطلبات  يف  تف�شل  اأن  املحكمة  على   .2
و)ب( و)د( من الفقرة ال�شابقة, ولها اأن تف�شل يف الطلب امل�شار 
ه اإلى املو�شوع. اإليه يف البند )ج( من تلك الفقرة اأو اأن تقرر �شمنَّ
اإليها يف الفقرتني  اأيٍّ من الطلبات امل�شار  اإذا قررت املحكمة ردنَّ   .3
احلكم  مع  لال�شتئناف  قاباًل  بالرد  قرارها  فيكون  ال�شابقتني, 

ال�شادر يف مو�شوع الدعوى.(

املادة 125:
اإ�صقاُط الدعوى وفقاً لأحكام هذا القانون ل ُي�صقط احلق ول 

الدعاء به ول يحول دون جتديد الدعوى.

باعتبار ما ورد فيها فقرة  الأ�شلي  القانون  املادة )125( من  ل  ُتعدنَّ
)1(, وباإ�شافة الفقرة )2( اإليها بالن�ص التايل:

)2. اإذا �شقطت الدعوى ملدة تزيد على �شنتني, ُتعترب هذه الدعوى 
�شماع  من  املانع  الزمن  مرور  ملدة  قاطعة  تكون  ول  تكن  مل  كاأْن 

الدعوى.(
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املادة 159:
تكون املداولة يف الأحكام �شرية بني الق�شاة جمتمعني ول   .1

يجوز اأن ي�شرتك فيها غري الق�شاة الذين �شمعوا املرافعة.
ثم  الق�شاة,  باأحدث  ويبداأ  مكتوبة  الآراء  الرئي�ص  يجمع   .2
باأكرثيتها,  اأو  الآراء  باإجماع  الأحكام  وت�شدر  راأيه,  يبدي 
ذيل  يف  خمالفته  اأ�شباب  يبني  اأن  املخالف  القا�شي  وعلى 

احلكم.
ومنطوقه  اأ�شبابه  على  امل�شتملة  احلكم  م�شّودة  حُتفظ   .3
مبلف الدعوى.ول ُتعطى منها �شور للخ�شوم, ولكن يجوز 

الطالع عليها اإلى حني اإمتام ن�شخة احلكم الأ�شلية.

يلغى ن�ص الفقرة )3( من املادة )159( من هذا القانون وي�شتعا�ص 
عنه بالن�ص التايل:

بكاملها  احلكم  دة  م�شونَّ اإعداد  بعد  اإل  باحلكم  النطق  يجوز  )ل 
الدعوى,  ملف  يف  وحفظها  ومنطوقه  اأ�شبابه  على  وامل�شتملة 
وللخ�شوم الطالع عليها يف اأّي وقت اإلى حني اإمتام وتوقيع الن�شخة 

الأ�شلية من احلكم.(

املادة 166:
بالإ�شافة اإلى الر�شوم وامل�شاريف على اختالف اأنواعها, حتكم 
املحكمة باأتعاب املحاماة على اخل�شم املحكوم عليه يف الدعوى.

فيها ورد  ما  باعتبار  الأ�شلي  القانون  من   )166( املادة  ل   ُتعدنَّ
فقرة )1(, واإ�شافة الفقرة )2( اإليها بالن�ص التايل:

خالل  متعنتاً  كان  قد  اخلا�شر  اخل�شم  اأّن  للمحكمة  تبني  اإذا   .2(
اإجراءات املحاكمة اأو جلاأ خاللها اإلى اأ�شاليب كيدية, فيجوز لها اأن 
حتكم عليه ب�شعف احلد الأعلى لأتعاب املحاماة املقررة وفق اأحكام 
الت�شريعات النافذة اأو بغرامة تعادل الر�شوم الق�شائية املدفوعة اأو 

بكليهما معاً.(

املادة 167:
اإذا كان املدين قد تعّهد بتاأدية مبلغ من النقود يف وقت معني   .1
بالفائدة  عليه  ُيحكم  الأجل,  اأدائها عند حلول  وامتنع عن 

دون اأن يكلنَّف الدائن اإثبات ت�شرره من عدم الدفع.
به  ُيحكم مبا ق�صى  الفائدة  ب�صاأن  �صرط  العقد  كان يف  اإذا   .2
ال�صرط.واإن مل يكن هناك �صرط ب�صاأنها فُتح�صب من تاريخ 
لئحة  يف  بها  املطالبة  تاريخ  فمن  واإل  العديل,  الإخطار 

الدعوى اأو بالدعاء احلادث بعد تقدمي الالئحة املذكورة.
ترتتب الفائدة على التعوي�ص والت�شمينات التي حتكم بها   .3
اإقامة  تاريخ  من  الفائدة  وحُت�شب  اخل�شوم  لأحد  املحكمة 

الدعوى.
الفائدة  حُت�شب  خا�ص  قانون  اأّي  يف  ورد  ما  مراعاة  مع   .4
جتاوز  على  التفاق  يجوز  ول  �شنوياً,   %9 بن�شبة  القانونية 

هذه الن�شبة.

اإلى   )5( الفقرة  باإ�شافة  الأ�شلي  القانون  من   )167( املادة  ل  ُتعدنَّ
اآخرها بالن�ص التايل:

املبلغ  من  جزء  لأّي  املّدعي  با�شتحقاق  عليه  عى  املدنَّ �َشّلم  اإذا   .5(
املّدعى به واأودع هذا اجلزء يف �شندوق املحكمة, فال حُتت�شب فوائد 

قانونية على ذلك اجلزء اعتباراً من تاريخ اإيداعه.(

  الت�سريعات املقرتحة  
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املادة 170:
ل يجوز الطعن يف الأحكام التي ت�شدر اأثناء �شري الدعوى, ول 
للخ�شومة  املنهي  احلكم  �شدور  بعد  اإل  اخل�شومة  بها  تنتهي 

كلها, وي�شتثنى من ذلك القرارات ال�شادرة يف امل�شائل التالية:
1.الأمور امل�شتعجلة.

2.وقف الدعوى.
3.الدفع بعدم الخت�شا�ص املكاين.

4.الدفع بوجود �صرط حتكيم.
5.الدفع بالق�شية املق�شية.

6.الدفع مبرور الزمن.
7.طلبات التدخل والإدخال.

8.عدم قبول الدعوى املتقابلة.
9.الدفع ببطالن اأوراق تبليغ الدعوى.

و)4(   )3( الفقرات  باإلغاء  الأ�شلي  القانون  )170( من  املادة  ل  ُتعدنَّ
و)8(   )7( الفقرتني  ترقيم  وباإعادة  فيها  الواردة  و)9(  و)6(  و)5( 

الواردتني فيها لت�شبحا الفقرتني )3( و)4( على التوايل.

املادة 171:
الطعون  مواعيد  تبداأ  اآخر,  قانون  اأّي  يف  ورد  مما  الرغم  على 
ويف  �شدورها,  لتاريخ  التايل  اليوم  من  الوجاهية  الأحكام  يف 
الأحكام ال�شادرة وجاهياً اعتبارياً اأو مبثابة الوجاهي من اليوم 

التايل لتاريخ تبليغها.

ل املادة )171( من القانون الأ�شلي على النحو التايل: ُتعدنَّ
بعد  اعتبارياً(  وجاهياً  ال�شادرة  )والأحكام  عبارة  باإ�شافة  اأوًل- 

عبارة )الأحكام الوجاهية( الواردة فيها.
باإلغاء عبارة )وجاهياً اعتبارياً اأو( الواردة يف نهايتها. ثانياً- 

املادة 173:
اإذا كان الفريق الراغب يف الطعن قد قدم ا�شتدعاء يطلب فيه 
اإ�شدار قرار بتاأجيل دفع ر�شوم الطعن, فاملدة التي تبتدئ من 
ال�شادر  القرار  اإبالغه  يوم  يف  وتنتهي  ال�شتدعاء  تقدميه  يوم 

ب�شاأن ا�شتدعائه ل حُتت�شب من املدة املعينة لتقدمي الطعن.

ل املادة )173( من القانون الأ�شلي باإلغاء عبارة )وتنتهي يف يوم  ُتعدنَّ
بعبارة  عنها  وال�شتعا�شة  ا�شتدعائه(  ب�شاأن  ال�شادر  القرار  اإبالغه 

)وتنتهي يف يوم �شدور القرار ب�شاأن ا�شتدعائه(.

املادة 176:
وحماكم  البدائية  املحاكم  من  ال�شادرة  الأحكام  ُت�شتاأنف   .1
ال�شلح اإلى حمكمة ال�شتئناف على اأن تراعى يف ذلك اأحكام 

اأّي قانون اآخر.
اأياً  امل�شتعجلة  الأمور  ال�شادرة يف  القرارات  ا�شتئناف  يجوز   .2
ال�شتئناف  حمكمة  وتف�شل  اأ�شدرتها  التي  املحكمة  كانت 
الطعن  يقبل  ل  بقرار  اإليها  املقدم  الطعن  يف  املخت�شة 
بطريق التمييز اإل باإذن من رئي�ص حمكمة التمييز اأو من 

يفو�شه بذلك.

يلغى ن�ص املادة )176( من القانون الأ�شلي وي�شتعا�ص عنه مبا يلي:
حمكمة  اإلى  البداية  حماكم  عن  ال�شادرة  الأحكام  ُت�شتاأنف  )1. اأ- 

ال�شتئناف.
الأحكام  ُت�شتاأنف  اآخر,  قانون  اأّي  يف  ورد  مما  الرغم  على  ب- 
والقرارات ال�شادرة عن حماكم ال�شلح اإلى حمكمة البداية 

ب�شفتها ال�شتئنافية.
اأّياً  يجوز ا�شتئناف القرارات ال�شادرة يف الأمور امل�شتعجلة,   .2
كانت املحكمة التي اأ�شدرتها, وتف�شل فيها املحكمة املخت�شة 
وفق اأحكام الفقرة )1( من هذه املادة بقرار ل يقبل الطعن 
بطريق التمييز اإل باإذن من رئي�ص حمكمة التمييز اأو َمن 

يفو�شه بذلك.(
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املادة 179:
يقدم  اأن  ال�شتئناف  مدة  م�شي  بعد  ولو  عليه  للم�شتاأَنف   .1
لتاريخ  التايل  اليوم  من  اأيام  ع�شرة  خالل  تبعياً  ا�شتئنافاً 

تبلغه لئحة ال�شتئناف الأ�شلي.
يتبع ال�شتئناُف التبعيُّ ال�شتئناَف الأ�شلينَّ ويزول بزواله.  .2

ل القانون الأ�شلي باإلغاء املادة )179( منه. ُيعدنَّ

املادة 180:
قلم  اإلى  عليهم  امل�شتاأَنف  بعدد  ال�شتئناف  لئحة  م  تقدنَّ  .1
اأوراق  مع  لرتفعه  امل�شتاأَنف  احلكم  اأ�شدرت  التي  املحكمة 

الدعوى بعد اإجراء التبليغات اإلى املحكمة امل�شتاأَنف اإليها.
يجوز لفريقني اأو اأكرث يف الدعوى اأن ي�شرتكوا يف ا�شتئناف   .2

واحد.
تبلغ لئحة ال�شتئناف اإلى امل�شتاأَنف عليه.  .3

ع�شرة  خالل  جوابية  لئحة  يقدم  اأن  عليه  للم�شتاأَنف  يحق   .4
لتاريخ تبلغه لئحة ال�شتئناف, ولكلٍّ  التايل  اليوم  اأيام من 
مذكرة  بالئحته  يرفق  اأن  عليه  وامل�شتاأَنف  امل�شتاأِنف  من 

تو�شيحية لها.
على  تزيد  ل  بغرامة  حتكم  اأن  ال�شتئناف  ملحكمة  يجوز   .5
املوعد  يف  امللف  اإر�شال  يف  يهمل  من  على  ديناراً  خم�شني 

املحدد, ويكون حكمها بهذا ال�شاأن غري قابل للطعن.

ل الفقرة )1( من املادة )180( من القانون الأ�شلي باعتبار ما  ُتعدنَّ
ورد فيها البند )اأ( منها وباإ�شافة البند )ب( اإلى تلك الفقرة بالن�ص 

التايل:
ُيْنِه  مل  امل�شتاأَنف  القرار  كان  اإذا  امل�شتعجلة,  املواد  غري  يف  )ب- 
الدعوى  اأوراق  ُترفع  الأولى, فال  الدرجة  اأمام حمكمة  اخل�شومة 
فيها  ال�شري  الأولى  الدرجة  وتتابع حمكمُة  ال�شتئناف,  مع لئحة 

بح�شب الأ�شول.(

املادة 182:
اإليها  تنظر حمكمة ال�شتئناف تدقيقاً يف الطعون املقدمة   .1
ال�شادرة  والأحكام  ال�شلح  حماكم  عن  ال�شادرة  الأحكام  يف 
وجاهياً عن حماكم البداية اإذا كانت قيمة الدعوى ل تزيد 
من  مرافعًة  روؤيتها  قررت  اإذا  اإل  دينار  األف  ثالثني  على 

تلقاء ذاتها اأو بناء على طلب اأحد اخل�شوم.
تنظر حمكمة ال�شتئناف مرافعًة يف الطعون املقدمة اإليها   .2
يف الأحكام ال�شادرة عن حماكم البداية وذلك يف الدعاوى 
اأحد  طلب  اإذا  دينار  األف  ثالثني  على  قيمتها  تزيد  التي 

اخل�شوم روؤيتها مرافعًة.
تنظر  القانون  هذا  من   )59( املادة  يف  ورد  ما  مراعاة  مع   .3
يف  اإليها  املقدمة  الطعون  يف  مرافعًة  ال�شتئناف  حمكمة 
اعتبارياً  وجاهياً  البداية  حماكم  عن  ال�شادرة  الأحكام 
فيها  ي�شتكمل  مل  التي  الدعاوى  يف  الوجاهي  مبثابة  اأو 
امل�شتاأِنف دوره يف تقدمي بيناته ودفوعه لأ�شباب خارجة عن 

اإرادته تقتنع املحكمة بتوافرها.

ل املادة )182( من القانون الأ�شلي على النحو الآتي: ُتعدنَّ
ال�شادرة  والأحكام  ال�شلح  حماكم  )عن  عبارة  باإلغاء  اأوًل- 
عنها  وال�شتعا�شة  منها,   )1( الفقرة  يف  الواردة  وجاهياً( 

بعبارة )وجاهياً اأو وجاهياً اعتبارياً( .
بالن�ص  عنه  وال�شتعا�شة  منها   )3( الفقرة  ن�ص  باإلغاء  ثانياً- 

التايل:
قانون  من  و)59(   )57( املادتني  اأحكام  مراعاة  مع   .3(  
يف  مرافعًة  ال�شتئناف  حمكمة  تنظر  املدنية,  الأ�شول 
مة اإليها يف الأحكام ال�شادرة مبثابة الوجاهي  الطعون املقدنَّ

عن حماكم البداية.(
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ُتعاد  التي  الدعاوى  يف  مرافعًة  ال�شتئناف  حمكمة  تنظر   .4
اإليها منقو�شًة من حمكمة التمييز.

املادة 185:
ل يحق لفرقاء ال�شتئناف اأن يقدموا بينات اإ�شافية كان يف   .1

اإمكانهم اإبرازها يف املحكمة امل�شتاأنف حكمها ولكن:
اإذا كانت املحكمة امل�شتاأنف حكمها قد رف�شت قبول بينة  اأ. 

كان من الواجب قبولها, اأو
اإبراز م�شتند  اأن من الالزم  اإليها  امل�شتاأنف  راأت املحكمة  ب. 
اأو اإح�شار ششاهد ل�شماع ششهادته لتتمكن من الف�شل يف 
ت�شمح  اأن  لها  اآخر.فيجوز  داٍع جوهري  لأّي  اأو  الدعوى 
باإبراز مثل هذا امل�شتند لتدقيقه اأو اإح�شار ذلك ال�شاهد 

ل�شماع ششهادته.
اإذا كان احلكم امل�شتاأنف مبثابة الوجاهي واأثبت الفريق  ج. 
اأمام حمكمة الدرجة الأولى كان لعذر  اأن غيابه  املعني 
م�شروع, فعلى حمكمة ال�شتئناف اأن ت�شمح له بتقدمي 
البينات التي ترى اأنها توؤثر يف الدعوى. ويتعني يف هذه 
احلالة متكني امل�شتاأنف عليه لتقدمي البينة اإما لتاأييد 
املحاكمة  مرحلة  يف  قدمها  قد  يكون  فردية  بينة  اأّي 

البتدائية اأو اأّي بينة اأخرى لتفنيد بينة امل�شتاأنف.
اإليها  يف جميع احلالت التي ت�شمح فيها املحكمة امل�شتاأنف   .2
بتقدمي بينات اإ�صافية، يرتتب عليها اأن ت�صجل يف ال�صبط 

ال�شبَب الذي دعاها لذلك.

يلغى ن�ص البند )ج( من الفقرة )1( من املادة )185( من القانون 
الأ�شلي, وي�شتعا�ص عنه بالن�ص التايل:

)ج- اإذا كان احلكم امل�شتاأَنف مبثابة الوجاهي واأثبت الفريُق املعنيُّ 
اأن غيابه اأمام حمكمة الدرجة الأولى كان لعذٍر م�شروع, ففي هذه 
بالن�شبة لالئحة  القانون  املادة )59( من هذا  اأحكام  احلالة تطبق 
اجلوابية ولئحة الرد ومرفقاتها على اأن يبداأ احت�شاب امليعاد من 
تاريخ �شدور القرار بقبول املعذرة امل�شروعة, وقبل ششروع امل�شتاأِنف 
يف تقدمي بيناته الدفاعية ت�شمح املحكمة امل�شتاأَنف اإليها للم�شتاأَنف 
عليه با�شتكمال تقدمي اأّي بينات كان قد اأرفقها بالئحة دعواه عند 

اإقامتها.(

بالن�ص  اإليه  مكررة(   188 )املادة  باإ�شافة  الأ�شلي  القانون  ل  ُيعدنَّ
التايل:

)املادة 188 مكررة:
اإذا كان حكم ال�شتئناف موؤيداً للحكم امل�شتاأَنف وفق اأحكام الفقرة 
القانون ففي هذه احلالة يراعى ما  املادة )188( من هذا  )1( من 

يلي:
بعد �شدور حكم ال�شتئناف, يحق للم�شتاأَنف عليه تقدمي طلب   .1
اإلى املحكمة التي اأ�شدرته لإلقاء احلجز الحتياطي على اأموال 
كفالة  لتقدمي  حاجة  دومنا  به  املحكوم  املبلغ  بحدود  امل�شتاأِنف 

ل�شمان العطل وال�شرر.
ب�شفة  نظرها  مت  دعوى  يف  �شادراً  امل�شتاأَنف  احلكم  كان  اإذا   .2
فيجوز  القانون,  هذا  من   )60( املادة  اأحكام  وفق  ال�شتعجال 
ملحكمة ال�شتئناف بناًء على طلب امل�شتاأَنف عليه اأن تق�شي عند 

تاأييدها للحكم امل�شتاأَنف بنفاذه املعّجل بكفالة اأو من دونها.(
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املادة 191:
اأمام  الطعن  ُيقبل  اآخر,  قانون  اأي  يف  ورد  مما  الرغم  على   .1
حمكمة التمييز يف الأحكام ال�شادرة عن حماكم ال�شتئناف 
يف الدعاوى التي تزيد قيمتها على ع�شرة اآلف دينار وذلك 
اإذا  �شدورها  لتاريخ  التايل  اليوم  من  يوماً  ثالثني  خالل 
كانت وجاهية ومن اليوم التايل لتاريخ تبليغها اإذا كانت قد 

�شدرت تدقيقاً اأو مبثابة الوجاهي اأو وجاهياً اعتبارياً.
اأما الأحكام ال�شتئنافية الأخرى, فال تقبل الطعن بالتمييز   .2

اإل باإذٍن من رئي�ص حمكمة التمييز اأو َمن يفو�شه.
على طالب الإذن بالتمييز اأن يقدم الطلب خالل ع�شرة اأيام   .3
واإل  اإذا كان وجاهياً  من اليوم التايل لتاريخ �شدور احلكم 

فمن اليوم التايل لتاريخ تبليغه.
بالتف�شيل  طلبه  يف  يبني  اأن  بالتمييز  الإذن  طالب  على   .4
النقطَة القانونية امل�شتحدثة اأو التي على جانب من التعقيد 

القانوين وذلك حتت طائلة رد الطلب ششكاًل.
يقدم  اأن  الطلب  مقدم  على  وجب  بالإذن  القرار  �شدر  اإذا   .5
لتاريخ  التايل  اليوم  من  اأيام  ع�شرة  خالل  الطعن  لئحة 
احلكم  �شدور  حتى  قائماً  الإذن  ويبقى  الإذن,  قرار  تبليغه 

النهائي يف الدعوى.

ل املادة )191( من القانون الأ�شلي على النحو التايل: ُتعدنَّ
الفقرة  اآخر  يف  الواردة  اعتبارياً(  وجاهياً  )اأو  عبارة  باإلغاء  اأوًل- 
بعد عبارة  اعتبارية(  )اأو وجاهية  واإ�شافة عبارة  )1( منها 

)اإذا كانت وجاهية( الواردة يف تلك الفقرة.
كان  )اإذا  عبارة  بعد  اعتبارياً(  وجاهياً  )اأو  عبارة  باإ�شافة  ثانياً- 

وجاهياً( الواردة يف الفقرة )3( منها.
التايل  اليوم  من  يوماً  ثالثني  خالل  )اأو  عبارة  باإ�شافة  ثالثاً- 
)لتاريخ  بعد عبارة  اأ�شبق(  اأّيهما  الإذن  لتاريخ �شدور قرار 

تبليغه قرار الإذن( الواردة فيها.

املادة 192:
اأ�شدرت  التي  ال�شتئناف  حمكمة  اإلى  التمييز  لئحة  م  تقدنَّ
بعد  التمييز  حمكمة  اإلى  الدعوى  اأوراق  مع  لرتفعه  احلكم 

اإجراء التبليغات.

يلغى ن�ص املادة )192( من القانون الأ�شلي وي�شتعا�ص عنه بالن�ص 
التايل:

التي  ال�شتئناف  حمكمة  اإلى  التمييز  لئحة  الطاعن  يقدم   .1(
قرار  عن  م�شّدقة  �شورة  بها  يرِفق  اأن  وعلى  احلكم,  اأ�شدرت 
التي  وبيناتها  الدعوى  اأوراق  عن  و�شوراً  ال�شتئناف  حمكمة 
خ�شمه,  بينات  اأو  بيناته  من  �شواء  اإليها  الإششارة  يف  يرغب 
اأّي  اأو  حمتوياته  بكامل  الدعوى  ملف  طلب  التمييز  وملحكمة 

جزء منه.
اخل�شومة  ُيْنِه  مل  املميز  القرار  كان  اإذا  الأحوال,  جميع  يف   .2 
مع  الدعوى  اأوراق  ترَفع  فال  اإليها,  امل�شتاأَنف  املحكمة  اأمام 
الدعوى بح�شب  ال�شري يف  املحكمُة  تلك  وتتاِبع  التمييز  لئحة 

الأ�شول.(
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املادة 193: 
م لئحة التمييز مطبوعة وتت�شمن التفا�شيل التالية: تقدنَّ

ا�شم املميز ووكيله وعنوانه للتبليغ.  .1
ا�شم املميز �شده ووكيله وعنوانه للتبليغ.  .2

ورقم  وتاريخه  املميز  احلكم  اأ�شدرت  التي  املحكمة  ا�شم   .3
الدعوى التي �شدر فيها.

تاريخ تبليغ احلكم املمينَّز اإلى املميِّز )بك�شر الياء( اإذا مل يكن   .4
احلكم وجاهياً.

اأ�شباب الطعن بالتمييز وا�شحة خالية من اجلدل, ويف بنود   .5
م�شتقلة مرّقمة, وعلى املميز اأن يبني طلباته وله اأن يرفق 

بالئحة التمييز مذكرة تو�شيحية حول اأ�شباب الطعن.

باإ�شافة  الأ�شلي  القانون  من   )193( املادة  من   )4( الفقرة  ل  ُتعدنَّ
عبارة )اأو وجاهياً اعتبارياً( اإلى اآخرها.

املادة 195:
يبلنَّغ املمينَّز �شده ن�شخة من لئحة التمييز مرفقة ب�شورة   .1

احلكم املميز.
للممينَّز �شده اأن يقدم لئحة جوابية خالل ع�شرة اأيام من   .2
اليوم التايل لتاريخ تبليغه لئحة التمييز وله اأن يرفق بها 

مذكرة تو�شيحية مطبوعة.

ل املادة )195( من القانون الأ�شلي على النحو التايل: ُتعدنَّ
باإلغاء عبارة )مرفقة ب�شورة احلكم املميز( الواردة يف اآخر  اأوًل - 
)مبرفقاتها  بعبارة  عنها  وال�شتعا�شة  منها,   )1( الفقرة 

كاملة(.
باإ�شافة عبارة )و�شوراً عن الأوراق والبينات التي يرغب يف  ثانياً- 
اآخر  اإلى  خ�شمه(  بينات  اأو  بيناته  من  �شواء  اإليها  الإششارة 

الفقرة )2( منها.
باإ�شافة الفقرة )3( اإليها بالن�ص التايل: ثالثاً- 

)3. تبلغ الالئحة اجلوابية مبرفقاتها كاملة اإلى املميز قبل   
نظر حمكمة التمييز بهذا الطعن.(

املادة 199:
الخت�شا�ص  قواعد  ملخالفته  ُنق�ص  قد  املمينَّز  احلكم  كان  اإذا 
وعند  الخت�شا�ص,  م�شاألة  يف  الف�شل  على  املحكمة  تقت�شر 

القت�شاء تعني املحكمة املخت�شة التي يجب التداعي بها.

ل املادة )199( من القانون الأ�شلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة  ُتعدنَّ
)1( منها وباإ�شافة الفقرتني )2( و)3( اإليها بالن�ص التايل:

غري  اأو  ششكلي  غري  ل�شبب  احلكَم  التمييز  حمكمة  نق�شت  اإذا   .2(
الطعن  اأ�شباب  جميع  يف  الف�شل  فيتعني  العام,  بالنظام  متعّلق 

املو�شوعية املعرو�شة اأمامها.
اإذا وجدت حمكمة التمييز اأن هناك خطاأ يف الإجراءات اأو نق�شاً   .3
يف ال�شكل اأو املو�شوع مما ميكن تداركه, حتكم بالدعوى, وبغري 

ذلك يتعني عليها اإعادتها اإلى حمكمة ال�شتئناف.(
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 املادة 202:
يف اليوم املعني تتلو املحكمة قرار التمييز املت�شمن نق�ص احلكم 
ثم  قبوله  عدم  اأو  النق�ص  قبول  ب�شاأن  الفرقاء  اأقوال  وت�شمع 
ال�شابق فاإذا قررت  اأو الإ�شرار على احلكم  النق�ص  تقرر قبول 
وتف�شل  املنقو�شة  النقطة  من  بدءاً  الدعوى  يف  ت�شري  القبول 
ال�شابق للعلل والأ�شباب  الإ�شرار على حكمها  واإذا قررت  فيها, 
التي ا�شتندت اإليها يف احلكم املنقو�ص وا�شتدعى اأحد الطرفني 

متييز قرار الإ�شرار, يجوز ملحكمة التمييز اأن:
اأو  احلكم  بتاأييد  اإما  قرارها  وت�شدر  ثانية  مرة  فيه  تدقق   .1
النق�ص  اأوجبت  التي  لالأ�شباب  نق�شه  قررت  فاإذا  نق�شه, 
الأول تعيد الدعوى اإلى املحكمة التي اأ�شدرت احلكم فيها 

وعندئذ يرتتب عليها اأن متتثل لهذا القرار, اأو 
الذي  واحلكم  فيها.  وتف�شل  الدعوى مرافعًة  روؤية  تتولى   .2
ي�شدر بهذه ال�شورة ل يقبل اأي اعرتا�ص اأو مراجعة اأخرى.

باإ�شافة عبارة )ول  القانون الأ�شلي  املادة )202( من  ل مطلع  ُيعدنَّ
بعد  وذلك  باإذن(  اإل  للتمييز  قاباًل  احلالة  هذه  يف  قرارها  يكون 
عبارة )ت�شري يف الدعوى بدءاً من النقطة املنقو�شة وتف�شل فيها( 

الواردة فيها.

اإليه قبل املادة  ل القانون الأ�شلي باإ�شافة )املادة  222 مكررة(  ُيعدنَّ
)223( وذلك بالن�ص التايل:

)املادة 222 مكررة:
اإذا ُفقدت اأيٌّ من اأوراق الدعوى اأو امل�شتندات املقدمة فيها لأّي �شبب 

كان, ففي هذه احلالة يراعى ما يلي:
قة عنها ب�شورة ر�شمية, فُتعترب هذه  اإذا ُوجد عنها ن�شخة م�شدنَّ  .1

ال�شورة مبثابة الأ�شل.
فُتعترب  ر�شمية,  ب�شورة  عنها  قة  م�شدنَّ ن�شخة  اأّي  يوجد  مل  اإذا   .2
يف  املحفوظة  الإلكرتونية  للن�شخة  املطابقة  الورقية  الن�شخة 
لهذه  عليها  واملوؤششر  العدل  وزارة  لدى  املعتَمدة  البيانات  قاعدة 
الغاية من ِقبل رئي�ص ديوان املحكمة مبثابة الأ�شل ما مل يثبت 

عدم �شحة اأيٍّ من هاتني الن�شختني.(

املادة )...(:
جميع  يف  بالنظر  ال�شتئناف  وحماكم  البداية  حماكم  ت�شتمر 
القانون  هذا  نفاذ  تاريخ  قبل  لديها  املقامة  والطعون  الدعاوى 

املعّدل.

  الت�سريعات املقرتحة  
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م�شروع قانون حماكم ال�شلح رقم )  ( ل�شنة 2017

املادة 1: 
يف  ن�شره  تاريخ  من  يوماً  وثمانني  مائة  بعد مرور  به  وُيعمل   )2017 ل�شنة  ال�شلح  )قانون حماكم  القانون  هذا  ُي�شّمى 

اجلريدة الر�شمية.

اخت�سا�سات حماكم ال�سلح

املادة 2:
تخت�ص حمكمة ال�شلح بالنظر يف الدعاوى والطلبات التالية:

دعاوى احلقوق املتعلقة بَدين اأو مال منقول اأو غري منقول ب�صرط اأّل تتجاوز قيمة املّدَعى به ع�صرة اآلف دينار.   .1
الدعاوى املتقابلة مهما بلغ مقدارها.   .2

دعاوى العطل وال�صرر ب�صرط اأّل يتجاوز قيمة املدعى به ع�صرة اآلف دينار.   .3
دعوى العطل وال�شرر املتقابلة التي تن�شاأ عن الدعوى الأ�شلية الداخلة يف اخت�شا�ص قا�شي ال�شلح مهما بلغ مقدار   .4

عى به يف الدعوى املتقابلة.  املدنَّ
دعاوى حق امل�شيل وحق املرور وحق ال�شرب الذي ُمنع اأ�شحابه من ا�شتخدامه.   .5

ب�صرط عدم  العقار  ذلك  قيمة  كانت  اليد عليه مهما  وا�صع  باأّي وجٍه من  ُنزع  الذي  العقار  اليد على  اإعادة  دعاوى   .6
الت�شدي للحكم بالعقار نف�شه. 

دعاوى املطالبة بالأجور املرتتبة على املاأجور مهما بلغت قيمتها.   .7
دعاوى ف�شخ عقد اإيجار العقار ودعاوى اإخالء املاأجور ب�شرف النظر عن قيمة بدل الإيجار ال�شنوي.  .8

القرار بتق�صيم غري  اأّل ي�صدر  امل�صرتكة مهما بلغت قيمتها وُي�صرتط يف ذلك  املنقولة  دعاوى تق�صيم الأموال غري   .9
منقول يقع يف منطقة تنظيم املدن اإل اإذا اأثبت طالب التق�شيم بخريطة م�شّدقة بح�شب الأ�شول من جلنة تنظيم 
املدن املحلية -اإذا كان يف تلك املنطقة جلنة تنظيم- اأن ذلك التق�شيم يتفق مع اأحكام اأّي م�شروع من م�شاريع تنظيم 
ر بيعه لعدم  املدن �صادر مبقت�صى اأحكام قانون تنظيم املدن وب�صرط اأن تتولى دائرة التنفيذ بيع غري املنقول الذي يقرنَّ

قابليته للق�شمة وفق اأحكام القانون املذكور. 
10. دعاوى تق�شيم الأموال املنقولة مهما بلغت قيمتها اإن كانت قابلة للق�شمة واحلكم ببيعها مبعرفة دائرة التنفيذ اإذا 
مل تكن قابلة للق�شمة, ويرتتب على دائرة التنفيذ عند توليها البيع اأن تراعي ما اأمكن الأحكام املخت�شة مبعاملة بيع 

غري املنقول امل�شرتك املن�شو�ص عليها يف قانون تق�شيم الأموال غري املنقولة امل�شرتكة.
11. الطلبات امل�شتعجلة املقدمة يف الدعاوى الداخلة �شمن اخت�شا�ص حمكمة ال�شلح. 
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املادة 3:
تخت�ص حمكمة ال�شلح بالنظر يف جميع املخالفات واجلنح التي مل يعنّي القانوُن حماكم اأخرى للنظر فيها.

الإجراءات احلقوقية

املادة 4:
بعد اأن ي�شتوفى الر�شم يقّيد القلم لئحة الدعوى يف اليوم نف�شه يف �شجل الدعاوى برقم مت�شل�شل وفقاً لأ�شبقية   .1
تقدميها, وُتختم الالئحة وما اأُرفق بها من اأوراق بخامت املحكمة, كما ُيذكر اأمام الرقم تاريخ القيد ببيان اليوم 

ر بكل ذلك على �شور الالئحة. وال�شهر وال�شنة, ويوؤششنَّ
عى عليهم ومرفقاً بها ما يلي: على املدعي اأن يقدم اإلى قلم املحكمة لئحة دعواه من اأ�شل و�شور بعدد املدنَّ  .2

عليها من  م�شدقاً  اأو �شوراً  اأ�شوًل  وتكون  املوجودة حتت يده �شمن حافظة,  املوؤيدة لدعواه  بيناته اخلطية  اأ- 
َعى عليه بطلب تقدمي اأ�شلها يف اأّي وقت.  املدعي اأو وكيله مبطابقتها لالأ�شل, ومع حق املدنَّ

ب-  قائمة ببيناته اخلطية املوجودة حتت يد الغري اأو يد خ�شمه. 
ج-  قائمة باأ�شماء ششهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب يف اإثباتها بالبينة ال�شخ�شية لكل ششاهد على 

حدة. 
مع مراعاة اأحكام البند )ب( من هذه الفقرة، ي�صقط حق املدعي يف تقدمي اأّي بينة اأخرى لإثبات دعواه اإذا مل  3.        اأ- 

يقدمها وفق اأحكام الفقرة ال�شابقة. 
األف دينار، يجوز للمحكمة ال�صماح للمدعي ملرة واحدة فقط بتقدمي بينة  اإذا كانت قيمة الدعوى تقل عن  ب- 

اأخرى لإثبات دعواه قبل ششروع املدعى عليه يف تقدمي بيناته الدفاعية.
عى عليه موعد اجلل�شة و�شورة عن لئحة الدعوى ومرفقاتها امل�شار اإليها يف الفقرة )2( من هذه املادة. 4. يبلنَّغ املدنَّ

املادة 5:
التايل لتاريخ تبّلغه لئحة الدعوى  اليوم  اإلى قلم املحكمة خالل خم�شة ع�شر يوماً من  اأن يقدم  1. على املدعى عليه 
وكامل مرفقاتها جواباً كتابياً على هذه الالئحة من اأ�شل وعدد كاٍف من ال�شور لتبليغ املدعني مرفقاً بكل ن�شخة 

منها ما يلي:
عى  بيناته اخلطية املوؤيدة جلوابه املوجودة حتت يده �شمن حافظة, وتكون اأ�شوًل اأو �شوراً م�شدقاً عليها من املدنَّ اأ- 

عليه اأو وكيله مبطابقتها لالأ�شل, وللمدعي احلق بطلب تقدمي اأ�شلها يف اأّي وقت. 
ب- قائمة ببيناته اخلطية املوجودة حتت يد الغري اأو يد خ�شمه.

ج-  قائمة باأ�شماء ششهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب يف اإثباتها بالبينة ال�شخ�شية لكل ششاهد على حدة. 
تزداد املدة املن�شو�ص عليها يف الفقرة )1( من هذه املادة لت�شبح ثالثني يوماً يف اأي من احلالتني التاليتني:   .2

عى عليه وكيل اإدارة ق�شايا الدولة اأو كان اإحدى املوؤ�ش�شات الر�شمية اأو العامة.  اإذا كان املدنَّ اأ- 
َعى عليه مقيماً خارج اململكة.  اإذا كان املدنَّ ب- 
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لقا�شي ال�شلح اأن ميدد, وملرة واحدة, املدة امل�شار اإليها يف الفقرة )1( من هذه املادة �شبعة اأيام, اأو املدة امل�شار اإليها يف   .3
عى عليه املقّدم قبل انق�شاء املدة املبينة يف كلٍّ  الفقرة )2( من هذه املادة خم�شة ع�شر يوماً, وذلك بناء على طلب املدنَّ

من تلك الفقرتني اإذا اأبدى اأ�شباباً مربرة وقنعت املحكمة بذلك. 
عى عليه بتقدمي جواب كتابي على لئحة الدعوى خالل  4. اأ- مع مراعاة اأحكام البند )ب( من هذه الفقرة, اإذا مل يقم املدنَّ
املدد املبينة يف الفقرات ال�صابقة من هذه املادة، ي�صقط حقه يف تقدمي جواب على لئحة الدعوى، ومع عدم الإخالل 
بحقه يف توجيه اليمني احلا�شمة ل يحّق له تقدمي اأّي بينة يف الدعوى, ويقت�شر حقه على تقدمي مذكرة بدفوعه 

واعرتا�شاته على بينات املدعي ومناق�شتها وتقدمي مرافعة ختامية. 
ب- يف الدعاوى التي قيمتها اأقل من األف دينار, يجوز للمحكمة اأن ت�شمح للمدعى عليه بتقدمي جوابه على لئحة 
الدعوى يف اأول جل�شة تلي اأول جل�شة حماكمة, كما يجوز للمحكمة اأن ت�شمح للمدعى عليه بتقدمي بيناته الدفاعية 

يف اأول جل�شة تلي اجلل�شة التي يختم فيها املدعي تقدمي بيناته الثبوتية. 
5. اأ- مع مراعاة البند )ب( من هذه الفقرة للمدعي خالل مدة �شبعة اأيام تبداأ من اليوم التايل لتاريخ تبّلغه الالئحة 
عى عليه, كما يحق له اأن يرفق  اجلوابية ومرفقاتها اأن يقدم رداً عليها مع مذكرة بدفوعه واعرتا�شاته على بينات املدنَّ
عى عليه احلق بتقدمي مذكرة بدفوعه واعرتا�شاته  برّده البينات الالزمة لتمكينه من دح�ص بينات خ�شمه, وللمدنَّ

على البينة الداح�شة خالل �شبعة اأيام من تاريخ تبليغه بها. 
ب- اإذا كانت قيمة الدعوى اأقل من األف دينار, فيجوز للمحكمة اأن ت�شمح للمدعي بتقدمي بينات داح�شة لزمة للرد على 
عى عليه لتقدمي بيناته الدفاعية.  عى عليه, وذلك يف اأول جل�شة حماكمة بعد ا�شتكمال املدنَّ البينات الدفاعية للمدنَّ

اإذا طلب اأحد اخل�شوم �شمن قائمة بيناته م�شتنداٍت حتت يد الغري فيحق للخ�شم الآخر, بعد ورود هذه امل�شتندات   .6
واّطالعه عليها, اأن يبدي دفوعه واعرتا�شاته عليها, واأن يقدم البينات الالزمة للرد عليها وذلك خالل مدة ل تتجاوز 

�شبعة اأيام من اليوم التايل لتاريخ تبّلغه هذه امل�شتندات. 
بعد ا�شتكمال تقدمي اللوائح والبينات وفق الأحكام املقررة يف هذه املادة, لقا�شي ال�شلح اأن يقرر اإجراء اخلربة التي   .7
طلبها املدعي �شمن قائمة بيناته يف ق�شايا التاأمني واأّي ق�شية اأخرى يرى اأن اإجراء اخلربة فيها قبل ا�شتكمال تقدمي 

البينات الأخرى قد ي�شاعد على و�شول الأطراف اإلى ت�شوية وّدية فيها.

املادة 6:
يف الدعاوى امل�شتعَجلة بن�ّص القانون اأو التي يقرر قا�شي ال�شلح اعتبارها م�شتعَجلة وفق القواعد املقررة يف املادة )60( 
امل�شتعَجلة  الدعاوى  لوائح  على  القانون  هذا  من  و)5(   )4( املادتني  اأحكام  تطبق  املدنية,  املحاكمات  اأ�شول  قانون  من 
تي تقدمي  واللوائح اجلوابية ولوائح الرد املقدمة فيها, وما يلزم اإرفاقه بها من بينات وطلبات, على اأن يتم تق�شري مدنَّ
الالئحة اجلوابية امل�شار اإليها يف كلٍّ من الفقرتني )1( و)2( من املادة )5( لت�شبحا �شبعة اأيام, وخم�شة ع�شر يوماً على 
التوايل. من دون اأن تكون اأيٌّ منهما قابلة للتمديد, وتبقى املدد الواردة يف الفقرتني )5( و)6( من تلك املادة دون تق�شري.
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املادة 7:
ميثلونهم  حمامني  بو�شاطة  اإل  احلقوقية  الدعوى  تنظر  التي  ال�شلح  حمكمة  اأمام  يح�شروا  اأن  للمتداعني  يجوز  ل 

رة قيمتها لغايات الر�شوم. مبوجب �شند توكيل وذلك يف الدعاوى التي قيمتها األف دينار فاأكرث والدعاوى املقدنَّ

املادة 8: 
1.  ُت�شتاأنف اإلى حمكمة البداية ب�شفتها ال�شتئنافية: 

لتاريخ  التايل  اليوم  من  اأيام  ع�شرة  خالل  احلقوقية  الق�شايا  يف  اعتبارياً  وجاهياً  اأو  وجاهياً  ال�شادرة  الأحكام  اأ- 
�شدورها. 

ب- القرارات ال�شادرة عن قا�شي الأمور امل�شتعَجلة خالل ع�شرة اأيام من اليوم التايل لتاريخ تبليغها.
ما مل تقرر نظرها مرافعًة من تلقاء  اإليها تدقيقاً  املقدمة  البداية ب�شفتها ال�شتئنافية بالطعون  2.  تف�شل حمكمة 

نف�شها اأو بناء على طلب اأحد اخل�شوم. 
3.  حُتفظ اأوراق الدعوى يف قلم حمكمة ال�شلح, اإل اإذا ا�شتاأنف اأحُد الطرفني احلكَم املنهي للخ�شومة, فرت�شلها املحكمة 
اأن يقدم لئحة  الثاين, وله  الفريق  اإلى  اأن تبلغ �شورة عن لئحة ال�شتئناف  امل�شتاأَنف لديها بعد  اإلى قلم املحكمة 

بدفاعه خالل ع�شرة اأيام من اليوم التايل لتاريخ تبليغه لئحة ال�شتئناف.

املادة 9:
1.  ل يكون احلكم ال�شادر مبثابة الوجاهي قاباًل لال�شتئناف, اإل اأنه يكون قاباًل لالعرتا�ص خالل مدة ع�شرة اأيام من 

اليوم التايل لتاريخ تبليغه. 
عى عليه( اأن يجيب يف لئحة اعرتا�شه على  2. اأ- يف الدعاوى التي قيمتها األف دينار فاأكرث, يجب على املعرِت�ص )املدنَّ
بنود لئحة الدعوى, واأن يرفق بها ما يثبت املعذرة امل�شروعة لغيابه, بالإ�شافة اإلى طلباته وبيناته الدفاعية, وفق ما 

تقت�شيه الفقرة )1( من املادة )5( من هذا القانون. 
عى عليه( لئحة باعرتا�شه, واإذا ح�شر اجلل�شَة  ب- يف الدعاوى التي قيمتها اأقل من األف دينار, يقدم املعرت�ص )املدنَّ
يقدم  اأن  املعرت�ص  على  يتعني  احلالة  ششكاًل, ويف هذه  العرتا�ص  قبول  املحكمة  تقرر  العرتا�ص  ل�شماع  املحددة 
جوابه وطلباته وبيناته الدفاعية خالل ع�شرة اأيام من اليوم التايل لتاريخ قبول العرتا�ص ششكاًل حتت طائلة عدم 

قبول تلك البينات. 
م العرتا�ص خالل املدة املحددة يف الفقرة )1( من هذه املادة اأو مل يح�شر املعرت�ص اأو وكيله يف اجلل�شة  3.  اإذا مل يقدنَّ
املعينة ل�شماع العرتا�ص دون معذرة م�شروعة اأو ح�شر ومل يثبت املعذرة امل�شروعة لغيابه وفق ما يقت�شيه البند )اأ( 

من الفقرة ال�شابقة فتقرر املحكمة رد العرتا�ص ششكاًل. 

  الت�سريعات املقرتحة  
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4.  اإذا ح�شر املعرت�ص اأو وكيله اجلل�شة املحددة لنظر العرتا�ص, وقبلت املحكمة العرتا�ص ششكاًل, يراعى ما يلي: 
ت�شمح املحكمة للمدعي با�شتكمال تقدمي اأّي بينات اأرفقها بالئحة دعواه عند اإقامتها, كما ت�شمح له بتقدمي لئحة  اأ- 
الرد واأّي بينة داح�شة وفقاً ملا من�شو�ص عليه يف الفقرة )5( من املادة )5( من هذا القانون, ويبداأ احت�شاب امليعاد 

املقرر يف تلك الفقرة اعتباراً من تاريخ �شدور القرار بقبول املعذرة امل�شروعة. 
ورد  احلكم  ف�شخ  اأو  العرتا�ص  برّد  قرارها  وُت�شدر  العرتا�ص  اأ�شباب  يف  املحكمة  تنظر  البينات  ا�شتكمال  ب- بعد 

الدعوى اأو تعديل احلكم املعرَت�ص عليه. 
5.  يكون احلكم ال�شادر بنتيجة العرتا�ص قاباًل لال�شتئناف خالل ع�شرة اأيام من اليوم التايل لتاريخ �شدوره, واإذا كان 

احلكم قد ق�شى برّد العرتا�ص ششكاًل, فُيعترب ا�شتئنافه ششاماًل للحكم املعرَت�ص عليه.

املادة 10:
اإذا قررت حمكمة البداية ب�شفتها ال�شتئنافية قبوَل ال�شتئناف ششكاًل فتتولى الف�شل فيه مو�شوعاً.  .1

اإذا كان احلكم املطعون فيه قد ق�شى برد الدعوى لعدم الخت�شا�ص اأو لكون الق�شية مق�شية اأو ملرور الزمن اأو لعدم  2.اأ- 
اخل�شومة اأو لأّي �شبٍب ششكلي اأخر وقررت حمكمة البداية ب�شفتها ال�شتئنافية ف�شخ احلكم فيجب اإعادة الدعوى 

اإلى حمكمة ال�شلح للنظر يف املو�شوع.
ب- بخالف احلالت الواردة يف البند )اأ( من هذه الفقرة فال يجوز ملحكمة البداية ب�شفتها ال�شتئنافية اإعادة الدعوى 

اإلى حمكمة ال�شلح.

الإجراءات اجلزائية

املادة 11:
يباششر قا�شي ال�شلح النظر يف الدعاوى اجلزائية الداخلة يف اخت�شا�شه بناء على:  .1

ششكوى املت�شرر اأو املجني عليه يف اجلرائم التي تتوقف املالحقة فيها على ال�شكوى.  اأ- 
ب- الدعاء باحلق ال�شخ�شي املقرتن بال�شكوى يف اجلرائم التي تتوقف فيها املالحقة على اتخاذ �شفة املدعي باحلق 

ال�شخ�شي. 
ج-  ال�شكوى اأو الدعاء باحلق ال�شخ�شي اأو تقرير من ماأموري ال�شابطة العدلية يف حالت اجلرائم التي ل تزيد 

العقوبة املقررة لها على احلب�ص مدة �شنتني ب�شرف النظر عما اإذا كانت تلك العقوبة مقرتنة بغرامة اأم ل. 
الإحالة من ِقبل املدعي العام اأو بناء على قرار ظن �شادر عنه وفق ما هو من�شو�ص عليه يف املادة )51( من قانون  د- 

اأ�شول املحاكمات اجلزائية. 
2.  فور قيد الدعوى, تر�َشل مذكرة تبليغ اإلى امل�شتكى عليه يبني فيها لزوم ح�شوره يف اليوم املعني للمحاكمة ويجري 

التبليغ وفقاً لالأ�شول املتبعة يف قانون اأ�شول املحاكمات املدنية.
 3.  اإذا مل يح�شر امل�شتكى عليه املتبلنَّغ اأو وكيُله موعَد املحاكمة للمحكمة اأن حتاكمه غيابياً, واإذا ح�شر اإحدى اجلل�شات 

وتخّلف بعد ذلك جترى املحاكمة بحقه مبثابة الوجاهي. 
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اإذا كانت عقوبة الفعل هي الغرامة فقط، ودفع امل�صتكى عليه حدها الأدنى لدى اجلهة الر�صمية املخت�صة فال يتم   .4
مالحقته ب�شاأن ذلك الفعل, واإذا دفع حدها الأدنى بعد اإحالة ال�شكوى اإلى املحكمة وقبل اإ�شدار قا�شي ال�شلح حكمه 

يف الدعوى فتوقف املالحقة. 

املادة 12:
1.  لقا�شي ال�شلح يف حدود اخت�شا�شه, ويف الأحوال التي يجوز فيها التوقيف, ما للمدعي العام من �شالحيٍة يف التوقيف 
والتمديد والتخلية وفر�ص اأّي تدبري اأو بدائل اأخرى ورفعها وفقاً ملا هو من�شو�ص عليه يف قانون اأ�شول املحاكمات 

اجلزائية. 
2.  اإذا قرر قا�شي ال�شلح, اأو املحكمة امل�شتاأَنف اإليها عند وقوع الطعن, املوافقة على تخلية �شبيل امل�شتكى عليه بالكفالة 

د مقدارها بقرار التخلية, يكتفى بالت�شديق على مالءة الكفيل من هيئة اختيارية. التي ُيحدنَّ

املادة 13:
1.  ُيفِهم قا�شي ال�شلح املحكوَم عليه اأّن له اأن ي�شتاأنف احلكم, فاإذا اأظهر املحكوم عليه عزمه على ال�شتئناف خطياً ومل 
ريثما يقرر  بالكفالة  �شراحه  اأن يطلق  الغرامة  اإلزامه بدفع  اأو  ال�شلح عو�شاً عن حب�شه  يكن موقوفاً, على قا�شي 

احلكم يف ال�شتئناف.
ا�شتئناف احلكم خالل  ال�شالحية يف  له  الذي  العام  املدعي  اإلى  تاأخري  اأوراقها بال  تر�َشل  الدعوى  ُت�شتاأَنف  اإذا مل    .2
ثالثني يوماً اعتباراً من اليوم التايل لتاريخ �شدوره, وللنائب العام اأن ي�شتاأنف احلكم خالل �شتني يوماً من اليوم 

التايل لتاريخ �شدوره.

املادة 14:
1.  ال�شتئناف من حق النيابة العامة واملدعي ال�شخ�شي واملحكوم عليه وامل�شوؤول باملال. 

2.  ُت�شتاأنف الأحكام ال�شادرة عن حماكم ال�شلح يف الق�شايا اجلزائية اإلى حمكمة البداية ب�شفتها ال�شتئنافية خالل 
مدة ع�شرة اأيام من اليوم التايل ل�شدور احلكم اإذا كان وجاهياً. 

3.  تف�شل حمكمة البداية ب�شفتها ال�شتئنافية بالطعون املقدمة اإليها تدقيقاً ما مل تقرر من تلقاء نف�شها اأو بناًء على 
طلب اأحد الأطراف نظرها مرافعًة. 

4.  حُتفظ اأوراق الدعوى يف قلم حمكمة ال�شلح اإل اإذا ا�شتاأنف اأحد الأطراف احلكم املنهي للخ�شومة فرت�شلها املحكمة 
يقدم لئحة  اأن  وله  الثاين,  الفريق  اإلى  ال�شتئناف  تبلغ �شورة عن لئحة  اأن  بعد  اإليها  امل�شتاأنف  املحكمة  قلم  اإلى 

بدفاعه خالل ع�شرة اأيام من اليوم التايل لتاريخ تبليغه لئحة ال�شتئناف. 

  الت�سريعات املقرتحة  
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املادة 15:
ل يكون احلكم ال�شادر غيابياً اأو مبثابة الوجاهي قاباًل لال�شتئناف, اإل اأنه يجوز العرتا�ص عليه خالل مدة ع�شرة   .1

اأيام من اليوم التايل للتبليغ. 
اإذا مل يح�شر املعرت�ص اأو وكيله يف الوقت املعني ل�شماع العرتا�ص تقرر املحكمة رد العرتا�ص ششكاًل.   .2

ال�شري يف الدعوى وقبول  النظر يف دعوى العرتا�ص, تقرر املحكمة  الغيابي عند  اإذا ح�شر املعرت�ص على احلكم   .3
من  اأيام  ع�شرة  مدة  وخالل  املعرت�ص,  على  ويجب  القانونية,  املدة  �شمن  قدم  اأنه  لها  ظهر  اإذا  ششكاًل  العرتا�ص 
تاريخ قبول العرتا�ص ششكاًل, تقدمي قائمة تت�شمن البينات ال�شخ�شية واخلطية, ومفردات البينات اخلطية التي 
حتت يده, وقائمة ببيناته املوجودة حتت يد الغري, حتت طائلة عدم قبول تلك البينات, ثم تنظر املحكمة يف اأ�شباب 

العرتا�ص, وُت�شدر قرارها برّد العرتا�ص اأو قبوله وف�شخ احلكم الغيابي واإبطاله اأو تعديله. 
4. اأ- اإذا ح�شر املعرت�ص على احلكم ال�شادر مبثابة الوجاهي عند النظر يف دعوى العرتا�ص, تقرر املحكمة ال�شري يف 
الدعوى وقبول العرتا�ص ششكاًل اإذا ظهر لها اأنه ُقّدم �شمن املدة القانونية وقّدم املعرت�ص ما يثبت املعذرة امل�شروعة 

لغيابه. 
اأيام من تاريخ قبول  اأن يقدم خالل مدة ع�شرة  ب- يجب على املعرت�ص, الذي مل ي�شبق له تقدمي بيناته الدفاعية, 
العرتا�ص ششكاًل, قائمة تت�شمن البينات ال�شخ�شية واخلطية, ومفردات البينات اخلطية التي حتت يده, وقائمة 

ببيناته املوجودة حتت يد الغري, حتت طائلة عدم قبول تلك البينات.
اإذا كان املعرت�ص قد �شبق اأن قدم بيناته اإل اأنه مل ي�شتكمل اإجراءات تقدميها قبل �شدور احلكم املعرت�ص عليه  ج-  

فت�شمح له املحكمة با�شتكمالها. 
اأو  اأو قبوله وف�شخ احلكم ال�شادر مبثابة الوجاهي واإبطاله  اإما برّده  اأ�شباب العرتا�ص  ُت�شدر املحكمة قرارها يف  د- 

تعديله. 
هـ-  يكون احلكم ال�شادر بنتيجة العرتا�ص قاباًل لال�شتئناف خالل ع�شرة اأيام من تاريخ �شدوره, واإذا كان احلكم قد 

ق�شى برّد العرتا�ص ششكاًل فُيعترب ا�شتئنافه ششاماًل للحكم املعرَت�ص عليه.

املادة 16:
اإذا ا�شتاأنف املحكوم عليه احلكَم ال�شادر بحقه وجاهياً اأو بنتيجة العرتا�ص وقررت حمكمة البداية ب�شفتها ال�شتئنافية 

قبول ال�شتئناف ششكاًل تتولى الف�شل فيه مو�شوعاً من دون اإعادته اإلى حمكمة ال�شلح.

اأحكام م�سرتكة

املادة 17:
يف غري احلالت التي ورد عليها ن�ّص خا�ص, تعني الق�شايا ال�شلحية يف هذا القانون الق�شايا احلقوقية واجلزائية, غري 
اأنه ل يتبع يف املواد اجلزائية الت�شبُث يف ال�شلح وحتليُف امل�شتكى عليه اليمني واأخُذ النفقات ال�شرورية لل�شهود �شلفاً 

وتبليُغ امل�صتكى عليه �صورًة عن �صبط الدعوى.
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املادة 18:
يجب اأن يكون بني اليوم الذي يقع فيه تبليغ الطرفني ورقة الدعوى اأو تبليغ ال�شهود, وبني اليوم الذي يح�شرون فيه 
للمحكمة, مهلة اأربع وع�شرين �شاعة على الأقل, واإذا مل ُيراَع اأمُر هذه املهلة وح�شر الطرفان وال�شهود يباشَشر باإجراءات 

املحاكمة.

املادة 19:
ُيعمل باأحكام كلٍّ من قانون اأ�شول املحاكمات املدنية واأ�شول املحاكمات اجلزائية فيما مل يرد عليه ن�ص يف هذا القانون, 

وذلك بالقدر الذي يتفق مع اأحكامه. 

املادة 20:
ت�شتمر حماكم البداية وحماكم ال�شتئناف بالنظر يف جميع الدعاوى والطعون املقدمة لديها قبل تاريخ نفاذ اأحكام هذا 

القانون.

املادة 21:
ُيلغى قانون حماكم ال�شلح رقم 15 ل�شنة 1952 وما طراأ عليه من تعديالت.

املادة 22: 
رئي�ص الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ اأحكام هذا القانون.

  الت�سريعات املقرتحة  
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م�شروع قانون معّدل لقانون البينات رقم )  ( ل�شنة 2017

الن�ص املقرتح من ِقبل اللجنة امللكيةالن�ص الأ�سلي

 ُي�شّمى هذا القانون )قانون معّدل لقانون البينات ل�شنة 2017(, 
يلي  فيما  اإليه  امل�شار   1952 ل�شنة   )30( رقم  القانون  مع  وُيقراأ 
واحداً,  قانوناً  تعديالت  من  عليه  طراأ  وما  الأ�شلي  بالقانون 
اجلريدة  يف  ن�شره  تاريخ  من  يوماً  �شتني  مرور  بعد  به  وُيعمل 

الر�شمية.

املادة 13:
ما مل  الإثبات  العادية من حيث  الأ�شناد  قوة  للر�شائل  تكون   .1

يثبت موّقُعها اأنه مل ير�شلها ومل يكّلف اأحداً باإر�شالها.
وتكون للربقيات هذه القوة اأي�شاً اإذا كان اأ�شُلها املوَدُع يف دائرة   .2

عاً عليه ِمن مر�شلها. الربيد موقنَّ
الإلكرتوين  والربيد  والتلك�ص  الفاك�ص  لر�شائل  وتكون  3.   اأ. 

قوة ال�شندات العادية يف الإثبات.
بني  عليه  املتَفق  ال�شري  بالرقم  التلك�ص  ر�شائل  وتكون  ب. 

املر�شل واملر�شل اإليه حّجة على كلٍّ منهما.
عة قوُة الأ�شناد  قة اأو املوقنَّ ج. وتكون ملخَرجات احلا�شوب امل�شدنَّ
العادية من حيث الإثبات ما مل يثبت َمن ُن�شبت اإليه اأنه 

مل ي�شتخرجها اأو مل يكّلف اأحداً با�شتخراجها.

الأ�شلي  القانون  من   )13( املادة  من   )3( الفقرة  ن�ص  ُيلغى 
وي�شتعا�ص عنه بالن�ص التايل:

)3.  اأ- مع مراعاة باقي بنود هذه الفقرة, تكون لر�شائل الفاك�ص 
و�شائل  من  ماثلها  وما  الإلكرتوين  والربيد  والتلك�ص 
اإذا  الإثبات  يف  العادية  ال�شندات  قوة  احلديثة  الت�شال 
اأو  عنه  �شدورها  لتاأييد  اأر�شلها  َمن  ب�شهادة  اقرتنت 
اإليه لتاأييد ا�شتالمه لها ما مل يثبت  ب�شهادة من و�شلت 

خالف ذلك.
تكون لر�شائل الربيد الإلكرتوين قوة ال�شندات العادية يف  ب- 
الإثبات دون اقرتانها بال�صهادة اإذا حتققت فيها ال�صروط 

التي يقت�شيها قانون املعامالت الإلكرتونية النافذ.
ج- يجوز التفاق على اأن تكون البيانات املنقولة اأو املحفوظة 
با�شتخدام التقنيات احلديثة من خالل رقم �شّري مّتَفق 
لإثبات  منهما  كلٍّ  على  حّجًة  الطرفني  بني  فيما  عليه 

املعامالت التي متت مبقت�شى تلك البيانات.
عة قوة الأ�شناد  اأو املوقنَّ قة  د- تكون ملخرجات احلا�شوب امل�شدنَّ
مل  اأنه  اإليه  ُن�شبت  َمن  يثبت  مل  ما  الإثبات  يف  العادية 
اأحداً  يكّلف  مل  اأو  يوّقعها  اأو  ي�شّدقها  مل  اأو  ي�شتخرجها 

بذلك.(

ل القانون الأ�شلي على النحو التايل: يعدنَّ
اأوًل- باإ�شافة املادة )18( اإليه بالن�ص التايل:

)املادة 18: 
اأجهزة  من  غريه  اأو  الآيل  احلا�شوب  م�شتخَرجات  ُتعترب 
تنظيم  يف  التجار  ي�شتخدمها  التي  احلديثة  التقنية 
عملياتهم املالية وقيودهم املحا�شبية مبثابة دفاتر جتارية.(
املادتني   لت�شبحا  منه  و)19(   )18( املادتني  ترقيم  باإعادة  ثانياً- 

)19( و )20( على التوايل.
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املادة20:
يجوز للخ�شم اأن يطلب اإلزام خ�شمه بتقدمي الأ�شناد اأو الأوراق 

املنتجة يف الدعوى التي تكون حتت يده:
 1. اإذا كان القانون يجيز مطالبته بتقدميها اأو بت�شليمها.

 2. اإذا ا�شتند اإليها خ�شمه يف اأية مرحلة من مراحل الدعوى.

املادة 21:
يجب اأن يبني يف هذا الطلب حتت طائلة الرد:

1. اأو�شاف ال�شند اأو الورقة.
2. فحوى ال�شند اأو الورقة بقدر ما ميكن من التف�شيل.

3. الواقعة التي ُي�شت�شَهد بالورقة وال�شند عليها.
4. الدلئل والظروف التي توؤيد اأنها حتت يد اخل�شم.

5. وجه اإلزام اخل�شم بتقدميها.

 تلغى املادتان )20( و)21( من القانون الأ�شلي وي�شتعا�ص عنها 
باملادة )21( التايل ن�شها:

)املادة 21:
بتقدمي  خ�شمه  اإلزام  بيناته  قائمة  �شمن  يطلب  اأن  للخ�شم 
اأ�شناد اأو اأوراق منتجة يف الدعوى تكون حتت يده على اأن يبني يف 

القائمة ما يلي:
1.  اأو�شاف ال�شند اأو الورقة.

2.  فحوى ال�شند اأو الورقة بقدر ما ميكن من التف�شيل.
3.  الواقعة التي ي�شت�شهد بالورقة اأو ال�شند عليها.

4.  الدلئل اأو الظروف التي توؤيد اأنها حتت يد اخل�شم.(

املادة 31:
تقت�شي  ال�شهود  ب�شهادة  واقعٍة  باإثبات  اخل�شوم  لأحد  الإجازُة 

دائماً اأن يكون للخ�شم الآخر احلّق يف دفعها بهذا الطريق.

ل املادة )31( من القانون الأ�شلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة  تعدنَّ
)1( منها وباإ�شافة الفقرة )2( اإليها بالن�ص التايل:

)2. اإذا اأُرفق ال�شند العادي ب�شهادة خطية م�شفوعة بالق�َشم اأمام 
الكاتب العدل �شادرة عّمن اأ�شدره واأفاد فيها ب�شحة �شدور 
هذا ال�شند عنه, فُيعترب ذلك كافياً لإثبات �شحة �شدوره عنه 

ما مل يثبت التزوير اأو كذب ال�شهادة.(

املادة 34:
ت�شتخل�شه من  ملا  وفاقاً  اأخرى  بينة على  اأن ترجح  للمحكمة   .1

ظروف الدعوى.
2. ل يجوز للمحكمة اأن ت�شدر حكماً يف اأية ق�شية بال�شتناد اإلى 
ششهادة ششاهد فرد اإل اإذا مل يعرت�ص عليها اخل�شم اأو تاأّيدت 

ببينة مادية اأخرى ترى املحكمة اأنها كافية لإثبات �شحتها.

من   )34( املادة  من   )2( الفقرة  ون�ّص   )1( الفقرة  ترقيم  ُيلغى   
القانون الأ�شلي.
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املادة 37:
مهنته  طريق  عن  الأطباء  اأو  الوكالء  اأو  املحامني  من  عِلَم  َمن 
اأن يف�شيها ولو بعد  اأو مبعلوماٍت, ل يجوز له  اأو �شنعته بواقعة 
به  مق�شوداً  له  ذْكُرها  يكن  مل  ما  �شفته  زوال  اأو  خدمته  انتهاء 
ارتكاب جناية اأو جنحة ويجب عليهم اأن يوؤدوا ال�شهادة عن تلك 
الواقعة او املعلومات متى طلَب منهم َمن اأ�شّرها اإليهم على اأن ل 

يخّل ذلك بباأحكام القوانني اخلا�شة بهم.

َمن  )اأو  عبارة  باإ�شافة  الأ�شلي  القانون  من   )37( املادة  ل  تعدنَّ
ماثلهم( بعد عبارة )اأو الأطباء( الواردة فيها.

ل القانون الأ�شلي على النحو التايل:  يعدنَّ
اأوًل- باإ�شافة املادة )72( اإليه بالن�ص التايل:

)املادة 72:
ب�شاأن  لالإثبات  اأخرى  و�شائل  على  التفاق  للتجار  يجوز 

املعامالت التجارية فيما بينهم.(
الأ�شلي  القانون  من  و)73(   )72( املادتني  ترقيم  باإعادة  ثانياً- 

لي�شبح ترقيماهما )73( و)74( على التوايل.
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م�شــــروع قانــون معّدل لقانون التنفيــذ رقم )  ( ل�شنة 2017

الن�ص املقرتح من ِقبل اللجنة امللكية الن�ص الأ�سلي 

ُي�شّمى هذا القانون )قانون معّدل لقانون التنفيذ ل�شنة 2017(, 
يلي  فيما  اإليه  امل�شار   2007 ل�شنة   )25( رقم  القانون  مع  وُيقراأ 
تاريخ  من  يوماً  �شتني  مرور  بعد  به  وُيعمل  الأ�شلي,  بالقانون 

ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

املادة 4:
منطقة  يف  توجد  التي  الدائرة  هي  املخت�شة  التنفيذ  دائرة  اأ. 
املحكمة التي اأ�شدرت احلكم اأو حمكمة موطن املحكوم له اأو 

الدائرة التي مت اإن�شاء ال�شندات التنفيذية يف منطقتها.
اأمواله  اأو  ب. يجوز التنفيذ يف الدائرة التي يكون موطن املدين 

فيها اأو الدائرة التي ا�صرتط الوفاء يف منطقتها.
الدائرة يقرر  اتخاذ تدابري خارج منطقة  التنفيذ  اقت�شى  اإذا  ج. 
التدابري  فيها  �شُتتنََّخذ  التي  اأخرى  دائرة  اإنابة  الرئي�ص 

التنفيذية. 

ل املادة )4( من القانون الأ�شلي على النحو التايل: تعدنَّ
عبارة  بعد  عليه(  املحكوم  موطن  )اأو  عبارة  باإ�شافة  اأوًل- 
)منطقة املحكمة التي اأ�شدرت احلكم( الواردة يف الفقرة 

)اأ( منها.
الواردة  اأخرى(  دائرة  اإنابة  الرئي�ص  )يقرر  عبارة  باإلغاء  ثانياً- 
يف الفقرة )ج( منها وال�شتعا�شة عنها بعبارة )فللرئي�ص 

اإنابة الدائرة(.
باإ�شافة الفقرة )د( اإليها بالن�ص التايل: ثالثاً- 

التنفيذي  ال�شند  بتنفيذ  املخت�شة  الدوائر  تعددت  اإذا  )د.   
الواحد فينعقد الخت�شا�ص للدائرة التي ُقّدم اإليها الطلب 

اأوًل.(

املادة 6:
الوجود  ق  اقت�شاء حلقٍّ حمقنَّ ب�شند تنفيذي  اإل  التنفيذ  ل يجوز 

ومعنينَّ املقدار وحاّل الأداء, وت�شمل ال�شندات التنفيذية ما يلي:
والدينية  وال�شرعية  احلقوقية  املحاكم  عن  ال�شادرة  الأحكام  اأ. 
ال�شخ�شية  باحلقوق  املتعلقة  اجلزائية  املحاكم  واأحكام 
اأو  جمل�ص  اأو  حمكمة  اأّي  عن  ال�شادرة  والقرارات  والأحكام 
�شلطة اأخرى ن�شت قوانينها اخلا�شة على اأن تتولى الدائرة 
اأّي  مبقت�شى  التنفيذ  واجبة  اأجنبية  اأحكام  واأّي  تنفيذها 

اتفاقية.
القابلة  التجارية  والأوراق  والعادية  الر�شمية  ال�شندات  ب. 

للتداول. 

ل املادة )6( من القانون الأ�شلي على النحو التايل: تعدنَّ
باللتزامات  املتعّلقة  الإدارية  )والأحكام  عبارة  باإ�شافة  اأوًل- 
الواردة يف  ال�شخ�شية(  بعد عبارة )باحلقوق  ال�شخ�شية( 

الفقرة )اأ( منها.
القابلة  التجارية  والأوراق  )والعادية  عبارة  باإلغاء   ثانياً- 

للتداول( الواردة يف اآخر الفقرة )ب( منها.
باإ�شافة الفقرة )ج( اإليها بالن�ص التايل: ثالثاً- 

)ج- ال�شندات العادية والأوراق التجارية القابلة للتداول.(  
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املادة 7:
من  )ب(  الفقرة  يف  عليها  املن�شو�ص  ال�شندات  تنفيذ  يف  يراعى 

املادة )6( من هذا القانون ما يلي: 
اأ. يجوز للدائن اأن يطلب من الدائرة حت�شيل َدينه من املظهرين 
الحتجاج  تاريخ  تلي  يوماً  ع�شر  خم�شة  خالل  والكفالء 

بالوفاء اإذا كان هذا الحتجاج يتطلبه القانون.
ب. للمدين بعد تبليغه الإخطار بالدفع اأن يعرت�ص على جمموع 

ين اأو على ق�شم منه خالل �شبعة اأيام تلي تاريخ التبليغ. الدنَّ
ج. يثابر على التنفيذ اإذا مل يقدم العرتا�ص يف املوعد املحدد, ويف 
هذه احلالة اإذا ا�شتوفى الدائن َدينه, كله اأو بع�شه, فللمدين 

اأن يقيم دعوى با�شرتداد ما ا�شُتويف منه بغري حق.
ن ذلك يف  ين اأو بق�شم منه اأمام الرئي�ص يدونَّ د. اإذا اأقر املدين بالدنَّ

حم�شر التنفيذ وتقوم الدائرة بتنفيذ ما جرى الإقرار به.
مبراجعة  الدائن  ُكلِّف  بع�شه,  اأو  كله  ين,  الدنَّ املدين  اأنكر  اإذا  هـ. 
ينكر  مل  واإذا  عليه,  الإنكار  وقع  ما  لإثبات  املخت�شة  املحكمة 
ين وادعى الوفاء بجزء منه ت�شتمر الدائرة يف هذه احلالة  الدنَّ
لإثبات  املخت�شة  املحكمة  مراجعة  املدين  وعلى  التنفيذ  يف 

الوفاء.
ين املطلوب تنفيذه حكمت املحكمة  و. اإذا اأثبت الدائن �شحة الدنَّ
ين املنازع به ُتدفع  على املدين بغرامة تعادل ُخْم�َص قيمة الدنَّ
كلها للخزينة بالإ�شافة ملا حتكم به للدائن من ر�شوم وفائدة 

قانونية واأتعاب حماماة.

يلغى ن�ّص املادة )7( من القانون الأ�شلي وي�شتعا�ص عنه بالن�ص 
التايل:

)اأ- يراعى يف تنفيذ ال�شندات املن�شو�ص عليها يف الفقرتني )ب( 
و)ج( من املادة )6( ما يلي:

على  يعرت�ص  اأن  بالدفع  الإخطار  تبليغه  بعد  للمدين   .1
ين اأو على ق�شم منه خالل خم�شة ع�شر يوماً  جمموع الدنَّ

تلي تاريخ التبليغ.
املوعد  يف  العرتا�ص  م  يقدِّ مل  اإذا  التنفيذ  على  ُيثاَبر   .2

املحدد.
ين اأو بق�شم منه, فيدّون ذلك يف حم�شر  اإذا اأقّر املدين بالدنَّ  .3

التنفيذ, وتقوم الدائرة بتنفيذ ما جرى الإقرار به.
وثبت  منه,  ق�شم  اأو  كله  ين,  الدنَّ على  املدين  اعرت�ص  اإذا   .4
عدم �شحة هذا العرتا�ص اأمام املحكمة املخت�شة, تق�شي 
ين  الدنَّ قيمة  ُخْم�ص  تعادل  بغرامة  املدين  باإلزام  املحكمة 
من  التنفيذ  على  ويثابر  للخزينة,  كلها  ُتدفع  به  املنازع 

النقطة التي مت الو�شول اإليها.
يف جميع الأحوال, اإذا ا�شتوفى الدائن َدينه, كله اأو بع�شه,   .5
فيبقى  املادة,  هذه  يف  عليها  املن�شو�ص  الإجراءات  وفق 
ما  ل�شرتداد  مو�شوعية  دعوى  باإقامة  احلق  للمدين 

ا�شُتويف منه بغري حق.
ب- بالإ�شافة ملا ورد يف الفقرة )اأ( من هذه املادة, يراعى يف تنفيذ 
ال�شابقة  املادة  من  )ب(  الفقرة  يف  عليها  املن�شو�ص  ال�شندات 

ما يلي:
من  َدينه  حت�شيل  الدائرة  من  يطلب  اأن  للدائن  يجوز   .1

الكفالء.
ين اإما بادعاء تزوير ال�شند  يكون اعرتا�ص املدين على الدنَّ  .2
املدين  وعلى  جزئياً,  اأو  كلياً  بالوفاء  الدعاء  اأو  الر�شمي 
مراجعة املحكمة املخت�شة لإثبات �شحة ادعائه, ول توقف 
قرار  املخت�شة  املحكمة  اأ�شدرت  اإذا  اإل  التنفيذ  معاملة 

بوقفها بحدود ما مت العرتا�ص عليه.
بالإ�شافة ملا ورد يف الفقرة )اأ( من هذه املادة, يراعى يف تنفيذ  ج- 
ال�شندات املن�شو�ص عليها يف الفقرة )ج( من املادة ال�شابقة ما 

يلي:
من  َدينه  حت�شيل  الدائرة  من  يطلب  اأن  للدائن  يجوز   .1

املظهرين والكفالء.
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اأو  التوقيع  باإنكار  اإما  ين  الدنَّ على  املدين  اعرتا�ص  يكون   .2
بالدعاء بالتزوير اأو بالدعاء بالوفاء كلياً اأو جزئياً.

يف حالة اإنكار التوقيع اأو الدعاء بالتزوير, توقف معاملة   .3
التنفيذ, ويكلنَّف الدائن مبراجعة املحكمة املخت�شة لإثبات 

ما وقع عليه الإنكار اأو الدعاء بالتزوير.
املدين  فعلى  جزئياً,  اأو  كلياً  بالوفاء  الدعاء  حالة  يف   .4
توقف  ول  الوفاء,  لإثبات  املخت�شة  املحكمة  مراجعة 
قراراً  املخت�شة  املحكمة  اأ�شدرت  اإذا  اإل  التنفيذ  معاملة 

بوقفها بحدود ما مت العرتا�ص عليه.( 

املادة 15:
التنفيذ  الواردة يف طلب  الطلبات  الإخطار على ملخ�ص  ي�شتمل 
اأيام  �شبعة  خالل  بالوفاء  املدين  وتكليف  التنفيذ  طالب  وعنوان 
تلي تاريخ التبليغ. اأما يف حالة التنفيذ الفوري فيتم تبليغ املدين 

بالإخطار ب�شورة ُت�شعره بالإجراءات التي اتُّخذت بهذا ال�شاأن. 

اأيام(  باإلغاء عبارة )�شبعة  القانون الأ�شلي  املادة )15( من  ل  تعدنَّ
الواردة فيها وال�شتعا�شة عنها بعبارة )خم�شة ع�شر يوماً(.

املادة 16:
اأششهر ومل  �شتة  عليها  انق�شى  اإذا  تنفيذية  كل معاملة  ُترَتك حكماً  اأ. 

يتقدم الدائن اأو وَرثته بطلب اأيِّ اإجراء من اإجراءات التنفيذ.
طريَف  اأحد  من  م  يقدنَّ جديد  ا�شتدعاٍء  على  التنفيذ  جتديد  يتوقف  ب. 

الق�شية.
جتديد التنفيذ ي�شتدعي تبليغاً جديداً للطرف الآخر. ج. 

يلغى ن�ص املادة )16( من القانون الأ�شلي وي�شتعا�ص عنه بالن�ص 
التايل:

)اإذا طلب املحكوم له اإلقاء احلجز على اأموال املحكوم عليه املنقولة 
وغري املنقولة ووافق الرئي�ص على طلبه, فيتعني على املاأمور اأن 
يعمم فوراً على جميع اجلهات ذات العالقة لو�شع اإششارة احلجز 

على اأموال املحكوم عليه لديها بحدود املبلغ املطروح للتنفيذ.(

املادة 18:
يف�شل الرئي�ص يف جميع الطلبات التنفيذية بال�شتناد اإلى اأوراق 

امللف دون دعوة اخل�شوم.

يلغى ن�ص املادة )18( من القانون الأ�شلي وي�شتعا�ص عنه بالن�ص 
التايل:

)يف�شل الرئي�ص يف جميع الطلبات التنفيذية تدقيقاً اإل اإذا راأى 
اإلى جل�شة, ويحق للمت�شرر العرتا�ص  �شرورة لدعوة اخل�شوم 
تبلغه  تاريخ  تلي  اأيام  �شبعة  خالل  للرئي�ص  قرار  اأّي  على  خطياً 
قراره  يلغي  بالقبول  جدير  اعرتا�شه  اأن  الرئي�ص  وجد  فاإن  به, 

املعرت�ص عليه اأو يعدله بح�شب ما يراه منا�شباً.(

  الت�سريعات املقرتحة  
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املادة 20:
يكون القرار الذي ُي�شدره الرئي�ص قاباًل للطعن اأمام حمكمة  اأ. 

ال�شتئناف خالل �شبعة اأيام تلي تاريخ تفهيمه اأو تبليغه.
الطعن وُيعترب قرارها  تف�شل حمكمة ال�شتئناف تدقيقاً يف  ب. 

نهائياً.
ال�شتئناف  حمكمة  من  تاأييده  �شبق  الذي  القرار  ا�شتئناف  ج. 

للمرة الثانية ل يوقف التنفيذ.
اإذا كان ال�شتئناف يتعلق بقرار حب�ٍص فيتوجب على املحكوم  د. 
عليه اأن يرفق مع ا�شتئنافه كفالة من كفيل مليء يوافق عليه 

الرئي�ص ل�شمان الوفاء. 

يلغى ن�ص املادة )20( من القانون الأ�شلي وي�شتعا�ص عنه بالن�ص 
التايل:

يكون القرار ال�شادر عن الرئي�ص قاباًل للطعن اأمام حمكمة  )اأ- 
تلي  اأيام  �شبعة  خالل  وذلك  ال�شتئنافية  ب�شفتها  البداية 

تاريخ تفهيمه اأو تبليغه اإذا تعّلق باأحد الأمور التالية:
قابليته  اأو  ما  تنفيٍذ  �شنِد  تنفيذ  يف  الدائرة  اخت�شا�ص   .1

للتنفيذ.
كون الأموال املحجوزة من الأموال التي يجوز اأو ل يجوز   .2

حجزها اأو بيعها.
حق اششرتاك اأّي ششخ�ص اآخر يف احلجز اأو عدم اششرتاكه.  .3

حق الرجحان بني املحكوم لهم.  .4
تاأجيل اأو تاأخري اأو وقف اإجراء التنفيذ.  .5

حب�ص املحكوم عليه اأو رف�ص حب�شه.  .6
اأو  اأو )38(  املواد )22(  اأيٍّ من  اأحكام  ال�شادر وفق  القرار   .7

)97( من هذا القانون.
رجوع الرئي�ص عن اأّي قرار �شبق اأن اأ�شدره.  .8

املنع من ال�شفر.  .9
القرار ال�شادر بالإحالة القطعية يف العقار.  .10

م من غري اأطراف  القرار ال�شادر بنتيجة العرتا�ص املقدنَّ  .11
الدعوى التنفيذية.

يف  تدقيقاً  ال�شتئنافية  ب�شفتها  البداية  حمكمة  تف�شل  ب- 
تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  اإليها  املقدم  ال�شتئناف 

وروده لديوانها وُيعترب قرارها نهائياً.
ال�شتئناف  اأن  ال�شتئنافية  ب�شفتها  البداية  حمكمة  راأت  اإذا  ج- 
بتدوين منطوق  تكتفي  اأن  فلها  كان  �شبٍب  لأّي  ششكاًل  مردود 

احلكم على املح�شر ششاماًل �شببه ونتيجة الطعن.
 د- اإذا مت ا�شتئناف القرار غري القابل لال�شتئناف اأو القرار الذي 
اأوراق  ُترفع  فال  ال�شتئناف  حمكمة  ِقبل  من  تاأييده  �شبق 
حمكمة  اإلى  احلالتني  هاتني  من  اأيٍّ  يف  التنفيذية  الدعوى 
ال�شتئناُف  هذا  يوقف  ول  ال�شتئنافية,  ب�شفتها  البداية 

اإجراءات التنفيذ.
 هـ- اإذا كان ال�شتئناف يتعلق بقرار حب�ص فيتوجب على املحكوم 
عليه اأن يرفق مع ا�شتئنافه كفالة من كفيل مليء يوافق عليه 

الرئي�ص ل�شمان الوفاء.(
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املادة 21:
اإذا طلب املدين تاأخري التنفيذ واأبرز اأوراقاً ت�شتلزم هذا التاأخري 
يتم وقف ال�شري يف املعامالت عند احلد الذي و�شلت اإليه حلني 

البت يف الطلب ول تعاد معامالت التنفيذ التي متت قبل ذلك.

يلغى ن�ص املادة )21( من القانون الأ�شلي وي�شتعا�ص عنه بالن�ص 
التايل:

طلبه,  لتاأييد  اأوراقاً  بطلبه  واأرفق  التنفيذ  وقف  املدين  طلب  )اإذا 
فللرئي�ص اأن يقرر وقف ال�شري يف معامالت التنفيذ عند املرحلة التي 

و�شلت اإليها اإلى حني البت يف طلب الوقف مع مراعاة ما يلي:
الوفاء  ت�شمن  كفالة  بتقدمي  الوقف  طالب  تكليف  للرئي�ص  اأ- 

قبل نفاذ قرار الوقف.
اإذا ُرّد طلب الوقف, فال تعاد معامالت التنفيذ التي متت قبل  ب- 

الوقف.(

املادة 26: 
يف  ت�شّرف  قد  املدين  باأن  املقدمة  البينة  من  اقتنع  اإذا  للرئي�ص 
يف  منه  رغبًة  البالد  مغادرة  وششك  على  اأنه  اأو  هّربها  اأو  اأمواله 
تاأخري التنفيذ, اأن ي�شدر اأمراً باإح�شاره للمثول اأمامه يف احلال 
لبيان ال�شبب الذي يحول دون تقدميه كفالة م�شرفية اأو عدلية 
من كفيل مليء ل�شمان التنفيذ, واإذا تخلف عن ذلك تقرر منعه 

ين. من ال�شفر حلني انق�شاء الدنَّ

ل املادة )26( من القانون الأ�شلي باعتبار ما جاء فيها الفقرة  تعدنَّ
)اأ( منها وباإ�شافة الفقرة )ب( اإليها بالن�ص التايل: 

اأمواله  بتهريب  ششرع  عليه  املحكوم  اأن  الرئي�ص  اقتنع  اإذا  )ب- 
اأمواله املنقولة وغري املنقولة قبل  اإلقاء احلجز على  فيجوز 
انق�شاء املهلة املحددة يف املادة )7( من هذا القانون على اأن ل 

تتاَبع اإجراءات التنفيذ اإل بعد انق�شاء تلك املهلة.( 

املادة 27: 
ل يجوز التنفيذ على ما يلي:

اأ- الأموال العامة واأموال الوقف.
ب- اأموال ال�شفارات الأجنبية والهيئات الدبلوما�شية التي تتمتع 

باحل�شانة الق�شائية.
َخ�ص املمنوحة من الدولة. ج- المتياز والرُّ

ل املادة )27( من القانون الأ�شلي على النحو التايل: تعدنَّ
باإلغاء عبارة )التي تتمتع باحل�شانة الق�شائية( الواردة يف  اأوًل- 

اآخر الفقرة )ب( منها.
)د(  الفقرة  لت�شبح  منها  )ج(  الفقرة  ترقيم  باإعادة  ثانياً- 

وباإ�شافة الفقرة )ج( اإليها بالن�ص التايل:
)ج- الأموال التي تتمتع باحل�شانة من اإجراءات التنفيذ 

وفق اأحكام التفاقيات الدولية.(

املادة 28:
اأ- ل يجوز بيع البيت الذي ي�شكنه املدين ول ح�شته ال�شائعة فيه 
اإل اإذا كان البيت اأو احل�شة ال�شائعة مرهونة اأو مو�شوع تاأمني 
ين ناششئاً عن ثمنه فيجوز حجز اأيِّ جزء منه وبيعه  اأو كان الدنَّ

ين. لوفاء بَدل الرهن اأو التاأمني اأو الدنَّ
ب- ل يجوز حجز ما يت�شرف فيه املزارع اأو ما ميلكه من الأرا�شي 
والأدوات الزراعية الالزمة لها بالقدر الذي يكفي ملعي�شته مع 

عائلته.
ورثة  على  املادة  هذه  من  و)ب(  )اأ(  الفقرتني  اأحكام  تطبنَّق  ج- 

املدين. 

باإ�شافة  الأ�شلي  القانون  من   )28( املادة  من  )اأ(  الفقرة  ل  تعدنَّ
ين اأو(  رة للبيت تزيد على �شعف الدنَّ عبارة )اإذا كانت القيمة املقدنَّ

بعد عبارة )ول ح�شته ال�شائعة فيه اإل(.

  الت�سريعات املقرتحة  
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املادة 33:
اأ- يبلغ احلجز مبوجب اإخطار ير�َشل اإلى املحجوز لديه م�شتماًل 

على البيانات التالية:
1. �شورة ال�شند التنفيذي الذي جرى احلجز مبقت�شاه وقرار 

الرئي�ص باحلجز.
2. بيان اأ�شل املبلغ املحجوز من اأجله وفوائده والنفقات.

3. القرار ال�شادر مبنع املحجوز لديه عن وفاء ما يف يده اإلى 
املحجوز عليه وعن ت�شليمه اإياه.

ب- اإذا كان املحجوز لديه مقيماً خارج اململكة وجب تبليغه اإخطار 
طبقاً  املادة  هذه  من  )اأ(  الفقرة  يف  عليه  املن�شو�ص  احلجز 

للقواعد املقررة للتبليغ يف قانون اأ�شول املحاكمات املدنية. 

يلغى ن�ص املادة )33( من القانون الأ�شلي وي�شتعا�ص عنه بالن�ص 
التايل:

اإخطار يبني فيه  املحجوز لديه مبوجب  اإلى  )يبلنَّغ قرار احلجز 
اأ�شل املبلغ املحجوز من اأجله وفوائده واأّي نفقات مرتتبة لغايات 
للرئي�ص  قرار  اأّي  بيان  ومع  القانون,  هذا  يف  الواردة  الإجراءات 
مبنع املحجوز لديه عن الوفاء مبا يف يده اإلى املحجوز عليه وعن 

ت�شليمه اإياه.(

املادة 60:
اإلى  باأنه �شي�شار  املدين  اإخطار  اإل بعد  البيع  اإجراء  اأ - ل يجوز 
اأيام  �شبعة  خالل  ين  الدنَّ يدفع  مل  اإذا  املحجوزة  الأموال  بيع 

تلي تاريخ التبليغ.
عر�شة  ب�شائع  اأو  للتلف  عر�شًة  املحجوزة  الأششياء  كانت  اإذا  ب- 
املحافظة  نفقات  تتحمل  ل  قيمتها  كانت  اأو  الأ�شعار  لتقلب 
م  عليها, فللرئي�ص اأن يقرر البيع يف احلال بناء على تقرير يقدنَّ
من اأيٍّ من ذوي ال�شاأن اأو املحكوم عليه اأو احلار�ص وبالطريقة 
التي يراها منا�شبة ودون التقيد بالإجراءات املن�شو�ص عليها 

يف بيع املنقول. 

ل املادة )60( من القانون الأ�شلي باإلغاء الفقرة )اأ( وترقيم  تعدنَّ
الفقرة )ب( منها. 

املادة 61:
اأ- يجري البيع يف املكان الذي توجد فيه الأششياء املحجوزة اأو يف 
بناء على  اآخر  البيع يف مكان  اأن يقرر  �شوق, وللرئي�ص  اأقرب 

ا�شتدعاء يقّدمه اأيٌّ من ذوي ال�شاأن.
واحدة ويف حمل  يومية  بالن�شر يف �شحيفة  البيع  ُيعلَن عن  ب- 
اإعالنات  لوحة  فيه وعلى  �شيباع  الذي  واملحل  الأششياء  وجود 
الن�شر  نفقات  تتحمل  الأششياء ل  قيمة  كانت  اإذا  اأما  الدائرة, 

فُيكتفى عندئذ بتعليق اإعالن عن البيع. 

يلغى ن�ص املادة )61( من القانون الأ�شلي وي�شتعا�ص عنه بالن�ص 
التايل:

قبل  خطي  حم�شر  يف  املحجوزة  الأششياء  جرد  املاأمور  على  )اأ- 
الإعالن عن بيعها ومع بيان اأّي نق�ص فيها.

اليوميتني  ال�شحيفتني  اإحدى  يف  بالن�شر  البيع  عن  يعلَن  ب- 
و�شف  الإعالن  يت�شمن  اأن  على  انت�شاراً  الأكرث  املحليتني 
الأششياء حمل البيع ومكان وجودها, واإذا كانت قيمة الأششياء 
املحجوزة ل تتحمل نفقات الن�شر فُيكتفى عندئٍذ اإما باخت�شار 

الإعالن اأو بتعليقه على لوحة اإعالنات الدائرة.
يجري البيع يف املكان الذي توجد فيه الأششياء املحجوزة اأو يف  ج- 
بناًء على  اآخر  البيع يف مكان  اأن يقرر  �شوق, وللرئي�ص  اأقرب 

اقرتاح املاأمور اأو ا�شتدعاٍء يقّدمه اأيٌّ من ذوي ال�شاأن.(
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املادة 62: 
حم�شراً  ويحّرر  بيعها  قبل  املحجوزة  الأششياء  جرد  املاأمور  على 

بذلك يبني فيه ما نق�َص منها.

ل القانون الأ�شلي باإلغاء املادة )62( منه. يعدنَّ

املادة 63:
اأ- يجري البيع باملزاد العلني باملناداة يف الوقت املعني يف الإعالن 
بح�شور املاأمور ثم ينظم حم�شراً بواقع احلال ُيرفع للرئي�ص 
ليقرر الإحالة اأو اإعادة اإجراءات البيع ح�شب مقت�شى احلال. 
باملئة  املزايدة عربون بن�شبة ع�شرة  ب- يوؤَخذ من كل م�شارك يف 

رة لالأششياء املحجوزة املراد بيعها. من القيمة املقدنَّ

باإ�شافة  الأ�شلي  القانون  من   )63( املادة  من  )ب(  الفقرة  ل  تعدنَّ
العبارة التالية اإلى اآخرها:

وكان  كان مزايداً  اإذا  العربون  دفع  الدائن من  اإعفاء  )وللرئي�ص 
رة لتلك الأششياء.( َدينه يزيد على القيمة املقدنَّ

املادة 65:
اأ. على املحال عليه اأن يوِدع الثمن لدى الدائرة فوراً ما مل يكن 
اأو بع�شه,  اإيداع الثمن, كله  اأعفاه قراُر الإحالة من  دائناً قد 

مراعاًة ملقدار َدينه ومرتبته. 
ب. يتم ت�شجيل الأموال املنقولة اخلا�شعة للت�شجيل لدى الدائرة 

املخت�شة بعد اإيداع الثمن املقرر. 
ج. اإذا امتنع امل�شرتي عن اأخذ الأششياء التي ر�شا مزاُدها عليه تعاد 
الأولى  عن  الثانية  املزايدة  نق�شان  حالة  ويف  عليها,  املزايدة 

ل الدائرة الفرَق من املمتنع. حت�شّ

باإلغاء  الأ�شلي  القانون  من   )65( املادة  من  )ج(  الفقرة  ل  تعدنَّ
عنها  وال�شتعا�شة  فيها  الواردتني  و)املمتنع(  )امتنع(  كلمتي 

بكلمتي )ا�شتنكف( و)امل�شتنكف( على التوايل.

املادة 67:
املحجوزة  الأششياء  بيع  لإجراءات  املباششر  الدائن  يطلب  مل  اإذا 
البيع  طلب  عليه  املحجوز  وللمدين  الآخرين  للحاجزين  يجوز 
القانون,  هذا  يف  عليها  املن�شو�ص  الإعالن  اإجراءات  اتخاذ  بعد 
ويبلغ يف هذه احلالة طلُب اإجراء البيع اإلى املدين املحجوز عليه 

واإلى الدائن قبل البيع بثالثة اأيام على الأقل. 

يلغى ن�ص املادة )67( من القانون الأ�شلي وي�شتعا�ص عنه بالن�ص 
التايل:

املحجوزة,  الأششياء  بيع  باإجراءات  املباششرة  الدائن  )اإذا مل يطلب 
عليه  املحجوز  للمدين  اأو  الآخرين  احلاجزين  من  لأيٍّ  فيجوز 
طلب البيع مع مراعاة اإجراءات الإعالن املن�شو�ص عليها يف هذا 

القانون.(

املادة 68:
يرتتب على ت�شجيل قرار الإحالة يف بيع الأموال املنقولة تطهري 
البيع من حقوق المتياز والتاأمني والرهن وتنتقل هذه احلقوق 

اإلى الثمن مع مراعاة اأحكام القوانني اخلا�شة. 

ل املادة )68( من القانون الأ�شلي باإلغاء عبارة )تطهري البيع(  تعدنَّ
الواردة فيها وال�شتعا�شة عنها بعبارة )تطهريها(.

  الت�سريعات املقرتحة  
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املادة 70:
الأموال  �شجل  يف  احلجز  بت�شجيل  العقار  على  احلجز  ذ  ينفنَّ اأ - 

غري املنقولة يف دائرة ت�شجيل الأرا�شي.
يجوز حجز اأموال املحكوم عليه غري املنقولة اجلائز حجزها  ب- 
اأو مربوط ب�صند واجب  قانوناً وبيعها وفاًء لَدين املحكوم به 
التنفيذ ولو مل تكن م�شجلة يف دوائر الت�شجيل على اأن تراعى 

ال�صروط التالية: 
اأن يطلب املحكوم له اإلى دائرة ت�شجيل الأرا�شي ت�شجيل   .1

الأموال غري املنقولة با�شم املحكوم عليه.
�شجل خا�ص  الطلب يف  الأرا�شي  ت�شجيل  يقيد مدير  اأن   .2
احلكم  عن  م�صّدقة  �صورة  له  املحكوم  يربز  اأن  ب�صرط 
اأّي بينة اأخرى قد يطلبها مدير  اأو  اأو ال�شند  الذي بيده 
على  املرتتبة  الر�شوم  جميع  دفع  مع  الأرا�شي  ت�شجيل 

ذلك. 
بال�شورة  عليه  املحكوم  ت�شرف  يف  التحقيق  يجري  اأن   .3
املعينة يف القوانني والأنظمة املتعلقة مبعامالت الت�شجيل 

اجلديدة. 
بعد اإمتام الإجراءات املن�شو�ص عليها يف الفقرتني )اأ( و)ب(  ج- 

من هذه املادة يبلغ املدين اإخطاراً يت�شمن ما يلي:
ين  الدنَّ ومقدار  وتاريخه  التنفيذي  ال�شند  نوع  بيان   .1

املطلوب.
بيان موقعه وم�شاحته وحدوده ورقمه  العقار مع  و�شف   .2

ومنطقته العقارية.
تعيني موطن خمتار للدائن املباششر لالإجراءات يف البلدة   .3

التي يقع فيها مقر الدائرة.
خالل  ين  الدنَّ دفع  عن  امتنع  اإذا  جرباً  �شيباع  العقار  اأن   .4

�شبعة اأيام تلي تاريخ الإخطار. 

ل املادة )70( من القانون الأ�شلي على النحو التايل: تعدنَّ
وال�شتعا�شة  منها  )ب(  الفقرة  من   )1( البند  ن�ص  باإلغاء  اأوًل- 

عنه بالن�ص التايل:
املحكوم  له  يقّدمه  ا�شتدعاء  على  بناء  الرئي�ُص,  يطلب    .1(
با�شم  الأموال  تلك  ت�شجيَل  الأرا�شي,  ت�شجيل  دائرة  من  له, 

املحكوم عليه.(
ثانياً- باإلغاء ن�ص الفقرة )ج( منها.

املادة 71:
هذا  )70( من  املادة  املحدد يف  املوعد  انق�شاء  بعد  الرئي�ص  يقرر 
عليه  املحكوم  اأو  ال�شاأن  ذوي  من  اأيٍّ  طلب  على  وبناًء  القانون 
العقار  اليد على  املاأمور بو�شع  العلني ويقوم  باملزاد  العقار  طرح 

م�شتعيناً بخبري اأو اأكرث ي�شّميه الرئي�ص.

ل املادة )71( من القانون الأ�شلي باإلغاء عبارة )بعد انق�شاء  تعدنَّ
املوعد املحدد يف املادة )70( من هذا القانون( الواردة فيها.



255

الن�ص املقرتح من ِقبل اللجنة امللكية الن�ص الأ�سلي 

املادة 72:
قيمته  لتقدير  العقار  مكان  اإلى  اخلبري  مع  املاأمور  ينتقل  اأ-  

وو�شع اليد عليه وتنظيم حم�شر بذلك.
ب- يجب اأن ي�شتمل املح�شر على رقم العقار وم�شاحته وحدوده 
رة وبيان ما اإذا كان املدين �شاكناً فيه اأو  واأو�شافه وقيمته املقدنَّ

اأنه م�شغول من الغري وا�شمه وم�شتنده يف الإششغال. 

باإ�شافة  الأ�شلي  القانون  من   )72( املادة  من  )اأ(  الفقرة  ل  تعدنَّ
العبارة التالية اإلى اآخرها:

)وللرئي�ص التفوي�ص با�شتخدام القوة اجلربية عند ال�شرورة(.

املادة 75:
اإذا كان العقار موؤجراً فعلى امل�شتاأجر بعد تبليغه الإخطار بحجز 
اأن  املدين  اإلى  الأجرة  دفع  وامتناعه عن  اأجور  يده من  ما حتت 

يقوم باإيداعها يف �شندوق الدائرة.

)وامتناعه(  عبارة  باإلغاء  الأ�شلي  القانون  من   )75( املادة  ل  تعدنَّ
الواردة فيها وال�شتعا�شة عنها بعبارة )اأن ميتنع(.

املادة 76:
بناًء على  اأن ينظم  اليد  اإجراء معاملة و�شع  بعد  املاأمور  اأ- على 
طلب اأيٍّ من ذوي ال�صاأن اأو املحكوم عليه قائمًة ب�صروط البيع 

وي�شّمها اإلى ملف الق�شية.
ب- يجب اأن ت�شتمل قائمة بيع العقار على ما يلي: 

بيان ال�شند التنفيذي الذي ح�شل الإخطار مبقت�شاه.  .1
تاريخ الإخطار.   .2

تعيني العقار املبني يف الإطار مع بيان رقمه وموقعع وحدوده   .3
وم�شاحته واأو�شافه اأو غري ذلك مما يقت�شي تدوينه.

رة. �صروط البيع والقيمة املقدنَّ  .4
اأمكن  اإن  اإلى �شفقات  للمدين  اململوك  العقار  بيع  5. جتزئة 

رة لكل عملية بيع. ذلك مع ذكر القيمة املقدنَّ

الأ�شلي  القانون  من   )76( املادة  من  )ب(  الفقرة  ن�ص  يلغى 
وي�شتعا�ص عنه بالن�ص التايل:

)ب.  يجب اأن ت�صتمل قائمة �صروط بيع العقار على ما يلي:
بيان ال�شند التنفيذي الذي يجري التنفيذ مبقت�شاه.  .1

وحدوده  وموقعه  رقمه  بيان  خالل  من  العقار  تعيني   .2
اأو غري ذلك مما  رة له  وم�شاحته واأو�شافه والقيمة املقدنَّ

يقت�شى تدوينه.
اأمكن ذلك مع  اإن  املحجوز  العقار  بيع  بيان جواز جتزئة   .3

رة لكل جزء منه. بيان القيمة املقدنَّ
ششهادة لبيان ال�شرائب امل�شتَحّقة على العقار املحجوز واأّي   .4

تكاليف اأخرى عليه.
ن�شخة عن �شحيفة ال�شجل العقاري بتاريخ اإلقاء احلجز.(  .5

املادة 78:
حجزاً  �شجلوا  الذي  والدائنني  املدين  باإخطار  املاأمور  يقوم 
والمتياز  والتاأمينات  الرهون  اأ�شحاب  والدائنني  مل�شلحتهم 

الذين ُقّيدت حقوقهم قبل احلجز مبا مت من اإجراءات.

و(  )املدين  عبارة  باإلغاء  الأ�شلي  القانون  من   )78( املادة  ل  تعدنَّ
الواردة فيها.

املادة 81:
منطقة  يف  يوجد  التي  البداية  ملحكمة  التابعة  الدائرة  تتولى 
اخت�شا�شها املاُل غري املنقول اأمر املزايدة عليه فاإْن كانت الدائرة 
تنيب  اأن  عليها  فيرتتب  الدائرة  تلك  غري  احلجز  اأوقعت  التي 
دائرَة املحل الذي يوجد فيه املاُل غري املنقول وت�شتكمل الدائرُة 
املنيبة  الدائرة  تقوم  اأن  وعلى  تتم  اأن  اإلى  املزايدة  املنابة معاملَة 

مبعامالت تبليغ املدين. 

)التابعة  عبارتي  باإلغاء  الأ�شلي  القانون  من   )81( املادة  ل  تعدنَّ
ملحكمة البداية( و)وعلى اأن تقوم الدائرة املنيبة مبعامالت تبليغ 

املدين( الواردتني فيها.

  الت�سريعات املقرتحة  
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املادة 82: 
ميتنع على قا�شي املحكمة اأو اأيٍّ من موظفي الدائرة اأو حمامي 
ووكالء اأيٍّ من الفريقني حتت طائلة بطالن الإجراءات الششرتاك 
يف املزايدة اأو امل�شاركة فيها ولو عن طريق غريهم ويحظر عليهم 

الششرتاك فيها با�شم اأششخا�ص اآخرين اأو حل�شابهم. 

يلغى ن�ص املادة )82( من القانون الأ�شلي وي�شتعا�ص عنه بالن�ص 
التايل:

)ميتنع على اأيٍّ من الق�شاة اأو موظفي الدائرة اأو وكالء اأيٍّ من 
الفريقني حتت طائلة بطالن الإجراءات, امل�شاركة يف املزايدة ولو 
يكن  مل  ما  الغري  حل�شاب  اأو  حل�شابه  و�شواء  اآخر  ششخ�ص  با�شم 

ششريكاً يف ذلك العقار.(

املادة 83:
يومية  ب�شحيفة  العلني  باملزاد  للبيع  العقار  و�شع  عن  يعلَن  اأ- 
واحدة وتعلنَّق ن�شخة من الإعالن على لوحة اإعالنات الدائرة 

وعلى باب املحل املحجوز.
املنقول  غري  املال  اأو�شاف  جميَع  الإعالن  ي�شمل  اأن  يجب  ب- 
املحدد  والوقت  الطرفني  اأ�شماء  مع  اليد  و�شع  عند  املحققة 

للمزايدة و�صروط البيع وال�صرتاك فيها.

الأ�شلي  القانون  من   )83( املادة  من  )اأ(  الفقرة  ن�ص  يلغى 
وي�شتعا�ص عنه بالن�ص التايل:

اإحدى  يف  العلني  باملزاد  للبيع  العقار  و�شع  عن  يعلَن  )اأ- 
وللمدين,  انت�شاراً,  الأكرث  املحليتني  اليوميتني  ال�شحيفتني 
اأخرى  طريقة  باأّي  الإعالَن  ين�شر  اأن  اخلا�شة,  نفقته  وعلى 

يراها منا�شبة.(

املادة 84:
وملدة  الإعالن  لتاريخ  التايل  اليوم  من  املزايدة  افتتاح  ُيعترب  اأ- 
يف  الدخول  يف  امل�شاركة  يف  الراغبني  وعلى  يوماً,  ثالثني 
ع�شرة  بواقع  عربون  دفع  بعد  الدائرة  يراجعوا  اأن  املزايدة 

رة عند و�شع اليد. باملئة من القيمة املقدنَّ
)اأ( من هذه  الفقرة  اإليها يف  امل�شار  يوماً  الثالثني  بانق�شاء  ب- 
املزايدين  من  الطالب  على  موؤقتة  اإحالًة  املبيع  يحال  املادة 
عليه  وي�شادق  املزايدة  قائمة  يف  ذلك  ويدرج  الأعلى  بالبَدل 

املاأمور ويعر�ص بعد ذلك على الرئي�ص.

باإ�شافة  الأ�شلي  القانون  من   )84( املادة  من  )ب(  الفقرة  ل  تعدنَّ
العبارة التالية اإلى اآخرها: 

وكان  كان مزايداً  اإذا  العربون  دفع  الدائن من  اإعفاء  )وللرئي�ص 
رة للعقار(. َدينه يزيد على القيمة املقدنَّ

املادة 85:
العلني ملرة  باملزاد  العقار  املوؤقتة يعلَن عن طرح  بعد الإحالة  اأ- 
ثانية وملدة خم�شة ع�شر يوماً من اليوم التايل لتاريخ الإعالن 
الذي يت�شمن بَدل املزاد يف الإحالة املوؤقتة واجلهة التي اأحيل 
التايل  اليوم  تاريخ  املزايدة من  افتتاح  وُيعترب  العقار,  عليها 
اأن يدفع  لالإعالن ويرتتب على من يرغب يف الدخول فيها 
رة عند و�شع اليد.  عربوناً بواقع ع�شرة باملئة من القيمة املقدنَّ
هذه  من  )اأ(  الفقرة  يف  عليها  املن�شو�ص  املدة  انق�شاء  بعد  ب- 
ثم  املوجودين  الطالبني  بني  العلنية  املزايدة  جتري  املادة 
م بالبَدل  يقرر الرئي�ص الإحالة القطعية للم�شرتي الذي تقدنَّ

الأعلى.

ل الفقرة )اأ( من املادة )85( من القانون الأ�شلي باإلغاء عبارة  تعدنَّ
ناً(. )الذي يت�شمن( الواردة فيها وال�شتعا�شة عنها بكلمة )مت�شمِّ
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املادة 87:
ين�شر املاأمور فور �شدور قرار الإحالة القطعية يف �شحيفة يومية 
بيان  على  ي�شتمل  اإعالناً  الدائرة  اإعالنات  لوحة  وعلى  واحدة 
العقارات التي متت اإحالتها والثمن الذي اأحيلت به ويبلغ املدين 

بذلك. 

يلغى ن�ص املادة )87( من القانون الأ�شلي وي�شتعا�ص عنه بالن�ص 
التايل:

اإحدى  يف  �شدوره  فور  القطعية  الإحالة  قرار  املاأمور  )ين�شر 
ال�شحيفتني اليوميتني املحليتني الأكرث انت�شاراً, على اأن يت�شمن 

الإعالن بياناِت العقار الذي مت اإحالته والثمن الذي اأحيل به.( 

املادة 91:
اإذا انق�شى املوعد املن�شو�ص عليه يف املادة )85( من هذا القانون 
ومل يتقدم اأّي ششخ�ص بعر�ص الع�شرة باملائة ي�شدر الرئي�ص قراراً 
بالإحالة القطعية على من مّتت الإحالة الأولى عليه وبال�صروط 

ذاتها. 

)ُي�شدر  عبارة  باإلغاء  الأ�شلي  القانون  من   )91( املادة  ل  تعدنَّ
الرئي�ص قراراً بالإحالة القطعية( الواردة فيها وال�شتعا�شة عنها 

بعبارة )ينّفذ الرئي�ص قرار الإحالة القطعية(.

املادة 92:
للمدين وخالل خم�شة ع�شر يوماً من اليوم التايل لتاريخ الإحالة 
القطعية امل�شار اإليها يف هذا القانون اأن يوِدع يف �شندوق الدائرة 
مبلغاً يكفي لوفاء الديون والفوائد والنفقات التي للدائن طالب 
املقيدة  والدائنني  احلجز  يف  اششرتكوا  الذين  والدائنني  التنفيذ 
حقوقهم وللمبلغ الذي �شرفه املزايد بالع�شر يف اإجراءات املزايدة, 
ويف هذه احلالة يقرر الرئي�ص اإلغاء الإحالة اأو اأّي اإجراءات مّتت 

ب�شاأنها. 

ل املادة )92( من القانون الأ�شلي باإلغاء عبارة )خم�شة ع�شر(  تعدنَّ
الواردة فيها وال�شتعا�شة عنها بكلمة )ثالثني(.

املادة 94:
على املحال عليه اأن يوِدع الثمن يف الدائرة خالل ع�شرة اأيام من 
اأعفاه قرار الإحالة من  تاريخ الإحالة القطعية ما مل يكن دائناً 
َدينه ومرتبته, وت�شلنَّم  اأو بع�شه, مراعاًة ملقدار  الثمن, كله  اإيداع 

�شورة قرار الإحالة القطعية بعد ذلك. 

)اإليه( قبل  باإ�شافة كلمة  الأ�شلي  القانون  املادة )94( من  ل  تعدنَّ
عبارة )بعد ذلك( الواردة يف اآخرها.

املادة 97:
اأ- اإذا مل يقم املحال عليه بوفاء اللتزامات املرتتبة عليه يف املوعد 
املن�شو�ص عليه يف املادة )94( من هذا القانون تبلغه الدائرة 
اإخطاراً بلزوم الوفاء بهذه اللتزامات خالل ثالثة اأيام وفقاً 

ل�صروط البيع. 
ب- اإذا انق�شى املوعد املحدد يف الفقرة )اأ( من هذه املادة ومل يقم 
املحال عليه بالوفاء يجوز ملباششر اإجراءات التنفيذ ولكل من 

كان طرفاً فيها اأن يطلب اإعادة البيع. 

يلغى ن�ص املادة )97( من القانون الأ�شلي وي�شتعا�ص عنه بالن�ص 
التايل:

اإذا ا�شتنكف املزايُد املحاُل عليه املال غري املنقول اإحالًة قطعية  )اأ- 
تاريخ  من  اأيام  ثالثة  خالل  كاماًل  املزايدة  بدل  تاأدية  عن 
اإخطاره بالدفع يعر�ص العقار على املزايد الذي يليه بالبَدل 
تاريخ  من  اأيام  ثالثة  خالل  موافقته  حال  ويف  قدمه,  الذي 
اإخطاره, ُيحال عليه املال غري املنقول على اأن يتحمل املزايُد 
فاإذا مل  العربون,  وُيْح�َشم من  البَدلني  بني  الفرَق  امل�شتنِكُف 
الرئي�ص  من  بقراٍر  الأخرى  اأمواله  على  الدائرة  تنّفذ  َيْكِف 

دون احلاجة للح�شول على حكم ق�شائي.

  الت�سريعات املقرتحة  
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يجري  التي  اجلل�شة  تاريخ  ويعني  البيع  اإعادة  الرئي�ص  يقرر  ج- 
فيها. 

د- يجب اأن يجري البيع يف موعد ل يتجاوز اخلم�شة ع�شر يوماً 
التالية لتاريخ �شدور القرار. 

يف حال عدم موافقة املزايد التايل على ال�شراء خالل ثالثة  ب- 
اأيام من تاريخ اإخطاره بذلك, يقرر الرئي�ص اإعادة املزايدة ملدة 
خم�شة ع�شر يوماً وجتري اإحالته قطعياً على املزايد الأخري 
اأحكام  وفق  الفرَق  الأوُل  امل�شتنِكُف  ن  وي�شمنَّ الأعلى,  بالبَدل 

الفقرة )اأ( من هذه املادة.(

املادة 98:
اأ- يقوم املاأمور بتبليغ قرار الرئي�ص باإعادة البيع فوراً اإلى امل�شرتي 
الإجراءات  يف  طرفاً  اأ�شبحوا  الذين  الدائنني  واإلى  املتخلِّف 

واإلى املدين. 
ب- يتولى املاأمور الإعالن عن البيع الثاين.

ج- يجب اأن ي�شتمل الإعالن عن البيع الثاين على البيانات التي 
ُذكرت يف اإعالن البيع الأول.

الأ�شلي  القانون  من   )98( املادة  من  )اأ(  الفقرة  ن�ص  يلغى 
وي�شتعا�ص عنه بالن�ص التايل:

كلٍّ  اإلى  فوراً  البيع  باإعادة  الرئي�ص  بتبليغ قرار  املاأمور  يقوم  )اأ- 
من املدين وامل�شرتي امل�شتنِكف والدائنني الذين اأ�شبحوا طرفاً يف 

الإجراءات واملزايدين يف املزاد الأول.( 

املادة 99:
اأ- جتري املزايدة بعد التحقق من ح�شول التبليغ باإعادة البيع. 

م  يقدنَّ بتقرير  البيع  اإعادة  قرار  املنازعة يف  اأوجه  اإبداء  يجب  ب- 
�صقط  واإل  الأقل  على  اأيام  بثالثة  للبيع  املحدد  املوعد  قبل 

احلق فيه. 
ج- ينظر الرئي�ص يف النزاع قبل افتتاح املزايدة ويف�شل فيه على 

وجه ال�شرعة.

ل املادة )99( من القانون الأ�شلي على النحو التايل: تعدنَّ
اأوًل- باإلغاء ن�ص الفقرة )ب( وال�شتعا�شة عنه بالن�ص التايل:

)ب- جتري املزايدة اجلديدة والإحالة القطعية وفق الأحكام   
امل�شرتي  من  املزايدة  ُتقبل  ول  الأولى  املعاملة  ب�شاأن  املقررة 

امل�شتنِكف ولو قّدم كفالة.(
ثانياً- باإلغاء الفقرة )ج( منها.

املادة 100:
جتري املزايدة اجلديدة ويقع البيع طبقاً لالأحكام املقررة ب�شاأن 
البيع الأول ول ُتقبل املزايدة من امل�شرتي املتخّلف ولو قّدم كفالة. 

)املتخّلف(  كلمة  باإلغاء  الأ�شلي  القانون  من   )100( املادة  ل  تعدنَّ
الواردة فيها وال�شتعا�شة عنها بكلمة )امل�شتنِكف(.

املادة 101:
وبالفوائد,  العقار  ثمن  من  ينق�ص  مبا  املتخلِّف  امل�شرتي  يلَزم 
ول  ُوجد  اإن  الثمن  بفرق  اإلزامه  القطعية  الإحالة  قرار  وي�شمل 

حّق له يف الزيادة التي ت�شبح حقاً للمدين والدائن.

)املتخلِّف(  كلمة  باإلغاء  الأ�شلي  القانون  من   )101( املادة  ل  تعدنَّ
الواردة فيها وال�شتعا�شة عنها بكلمة )امل�شتنِكف(.

املادة 102:
ل ُيقبل عر�ص بزيادة ع�شرة باملائة بعد اإعادة البيع على م�شوؤولية 
امل�شرتي املتخلِّف اإذا كانت الإحالة قد �شبقها عر�ٌص اآخر مبا يزيد 

على ذلك. 

)املتخلِّف(  كلمة  باإلغاء  الأ�شلي  القانون  من   )102( املادة  ل  تعدنَّ
الواردة فيها وال�شتعا�شة عنها بكلمة )امل�شتنِكف(.
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املادة 103:
املدين يف  بيع ح�شة  القانون على  الواردة يف هذا  الأحكام  تطبنَّق 

العقار غري القابل للق�شمة. 

)اأو  عبارة  باإ�شافة  الأ�شلي  القانون  من   )103( املادة  ل  تعدنَّ
ال�شريك( بعد كلمة )املدين( الواردة فيها.

املادة 106:
اأموال غري منقولة مت  اأّي  اأو فراغ  بيع  ادعاء بف�شخ  اأيُّ  ُي�شمع  ل 
اأو  بوا�شطة الدائرة باملزاد العلني بعد مرور �شنة على هذا البيع 
الفراغ بحجة وقوع اأخطاء ششكلية يف اإجراءات التنفيذ, ول ي�شمل 
حكم هذه املادة القا�شَر والغائَب وفاقَد الأهلية, ول ُيعترب وقوع 
الحتيال اأو التزوير يف التبليغات التنفيذية من الأخطاء ال�شكلية.

ل املادة )106( من القانون الأ�شلي على النحو التايل: تعدنَّ
باعتبار ما ورد فيها الفقرة )اأ( منها.  اأوًل- 

باإ�شافة الفقرة )ب( اإليها بالن�ص التايل: ثانياً- 
الدائرُة  ُتخطر  والفراغ,  البيع  معاملة  تتم  اأن  بعد  )ب-   
الأششخا�َص الذين ي�شغلون املال غري املنقول بلزوم اإخالئه 
انق�شت  فاإذا  امل�شرتي خالل ثالثني يوماً,  اإلى  وت�شليمه 
تتولى  به  اأُخطروا  ما  تنفيذ  على  يعملوا  ومل  املدة  هذه 
الدائرة معاملة الإخالء والت�شليم ششريطة مراعاة حقوق 

ال�شاغلني املقررة وفق اأحكام الت�شريعات النافذة.(

املادة 108:
النفقاِت  بالتنفيذ  حت�شيلها  مت  التي  املبالغ  من  املاأمور  يدفع  اأ- 
التنفيذية التي �شَرفها الدائن يف �شبيل حت�شيل تلك املبالغ.

ب- مع مراعاة ما يرتتب لأ�شحاب حقوق المتياز ُتق�شم املبالغ 
ب�شندات  تقدموا  الذين  الدائنني  بني  حت�شيلها  جرى  التي 

التنفيذ.

باإلغاء  الأ�شلي  القانون  من   )108( املادة  من  )ب(  الفقرة  ل  تعدنَّ
عنها  وال�شتعا�شة  اآخرها  يف  الواردة  التنفيذ(  )ب�شندات  عبارة 
بعبارة )ال�شندات التنفيذية املن�شو�ص عليها يف املادة )6( من هذا 

القانون(.

املادة 109:
يتم  موؤقتة  توزيع  قائمة  اإعداد  بوجوب  قراراً  الرئي�ص  يتخذ  اأ- 

تبليغها لالأطراف ذوي العالقة.
�شبعة  املوؤقتة خالل  القائمة  على  العرتا�ص  لالأطراف حّق  ب- 
م للدائرة ويف�شل الرئي�ص  اأيام تلي تاريخ التبليغ مبذكرة تقدنَّ

يف العرتا�شات على وجه ال�شرعة. 
ج- يف حال عدم تقدمي اعرتا�ص ُي�شدر الرئي�ص القائمَة النهائية 

بالتق�شيم يبنّي فيها ن�شيب كلٍّ من الدائنني.
د- ل يكون لأيِّ حجز يوقع بعد م�شّي املوعد املن�شو�ص عليه يف 
الفقرة )ب( من هذه املادة اأثٌر على ما مت من اإجراءات ويقت�شر 

اأثره على ما زاد من مبالغ بعد ت�شديد قيمة اأّي حجز �شابق.

باإ�شافة عبارة )تنظيمها وفق  املادة )109(  ل الفقرة )اأ( من  تعدنَّ
الواردة  )يتم(  كلمة  بعد  و(  القانون  هذا  )108( من  املادة  اأحكام 

فيها. 

  الت�سريعات املقرتحة  
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الن�ص املقرتح من ِقبل اللجنة امللكية الن�ص الأ�سلي 

املادة 112:
اإذا تبني للدائرة اأنها ا�شتوفت من املدين مبالغ تزيد على مقدار 
ين ودفعتها اإلى الدائن وجب عليها اأن تتولى اأمر ا�شرتدادها  الدنَّ

ودفعها للمدين دون احلاجة حلكم ق�شائي.

عنه  وي�شتعا�ص  الأ�شلي  القانون  من   )112( املادة  ن�ص  يلغى 
بالن�ص التايل:

على  يزيد  مبلغ  اأّي  املدين  من  ا�شتوفت  اأنها  للدائرة  تبني  )اإذا 
دون  مبلغ  اأينَّ  ا�شتوفت  اأنها  اأو  الدائن  اإلى  ودفعته  ين  الدنَّ مقدار 
وجه حق فعليها اأن تتولى اأمر ا�شرتداده ودفعه اإلى املدين اأو اإلى 

من ا�شُتويف منه, دون حاجة ل�شت�شدار حكم ق�شائي.(

املادة 113:
امتياز يف مواجهة  اأينَّ  الأ�شبقيُة يف احلجز �شاحَبها  تعطي  اأ- ل 

الآخرين.
ب- ل ُتقبل م�شاركة حامل ال�شند التنفيذي الالحق يف اأّي حجز 
اإقرار  على  بناء  �شدر  قد  ال�شند  هذا  كان  اإذا  توقيعه  �شبق 
ششفهي اأو خطي اأو نكول عن اليمني اأو بناء على اإقرار خطي 

غري ثابت.

ل املادة )113( من القانون الأ�شلي على النحو التايل: تعدنَّ
بالن�ص  عنه  وال�شتعا�شة  منها  )ب(  الفقرة  ن�ص  باإلغاء  اأوًل- 

التايل:
)ب- ل ُتقَبل م�شاركة احلاجز الالحق مبوجب اأّي حجز 
�شبق توقيعه اإذا كان هذا ال�شند قد �شدر بناًء على اإقرار 
اإقرار  على  بناء  اأو  اليمني  عن  نكول  اأو  خطي  اأو  ششفهي 
خّطي ثابت التاريخ لحق لتاريخ الأ�شباب القانونية التي 

ا�شتند اإليها يف ال�شند التنفيذي الأول.(
باإ�شافة الفقرة )ج( اإليها بالن�ص التايل: ثانياً- 

املدين  من  ل  حُت�شنَّ التي  املبالغ  قيُد  الدائرة  على  )ج- 
ودفرت  التنفيذ  حم�شر  يف  تنفيذي  �شند  اإلى  بال�شتناد 
اإجراء معاملة القيد على  اليومية حل�شاب الدائن, وبعد 
هذا الوجه ل يجوز حجز هذه املبالغ لأّي َدين ُيطلَب من 

املدين.(

املادة 114:
اأّي جزء منها  اأو  اأّي ق�شية تنفيذية  اأو تلف ملّف  يف حال فقدان 
لغايات  املنا�شب  القرار  ويتخذ  بالأمر  التحقيق  الرئي�ص  يتولى 

التنفيذ.

عنه  وي�شتعا�ص  الأ�شلي  القانون  من   )114( املادة  ن�ص  يلغى 
بالن�ص التايل:

يف  املحفوظة  والوثائق  والبيانات  املعلومات  تخزين  للدائرة  )اأ- 
ويكون  الإلكرتونية,  بالو�شائل  التنفيذية  الدعاوى  ملفات 
للن�شخ امل�شتخَرجة مما مت حفظه اإلكرتونياً بعد ختمها بخامت 

الدائرة وتوقيعها من املوظف املخت�ص قوُة ال�شند الأ�شلي.
جزئياً  اأو  كلياً  تلفه  اأو  تنفيذية  دعوى  ملف  فقدان  حال  يف  ب-  
مت  مما  امل�شتخَرجة  الن�شخة  وُتعَتمد  بالأمر,  الرئي�ص  يحقق 
حفظه اإلكرتونياً واملوّقعة من املوظف املخت�ص لغايات متابعة 

التنفيذ, اإل اإذا قرر الرئي�ص خالف ذلك.(
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ل القانون الأ�شلي على النحو التايل: يعدنَّ
اأوًل- باإ�شافة املادتني )115( و)116( اإليه بالن�ص التايل:

)املادة 115:
م الأمور املتعلقة باملركبات التي يتم حجزها وفقاً لأحكام  تنظنَّ
هذا القانون و�شائر ال�شوؤون املتعلقة بها, مبا يف ذلك الأماكن 
حفظها,  مقابل  ت�شتوفى  التي  والبَدلت  حلفظها  املخ�ش�شة 

مبقت�شى نظام ي�شدر لهذه الغاية.(

املادة 116:
اإعالناً  عام  كل  من  الأول  ال�شهر  يف  العدل  وزير  ين�شر  اأ. 
اليوميتني  ال�شحيفتني  لتحديد  الر�شمية  اجلريدة  يف 
هذا  اأحكام  تنفيذ  لغايات  انت�شاراً  الأو�شع  املحليتني 

القانون.
ال�شحف  يف  ن�شرها  املقرر  الإعالنات  جميع  ن�شر  يتعني  ب.  
موقع  اأّي  على  القانون  هذا  اأحكام  وفق  املحلية  اليومية 
يف  وذلك  الغاية,  لهذه  العدل  وزارة  تخ�ش�شه  الكرتوين 
اإتاحة هذه اخلدمة  العدل عن  وزارة  تعلن  التي  الدوائر 

فيها.(

لت�شبح  منه  و)117(  و)116(   )115( املواد  ترقيم  باإعادة  ثانياً- 
اأرقامها )117( و)118( و)119( على التوايل. 

  الت�سريعات املقرتحة  
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م�شروع قانون معّدل لقانون الو�شاطة لت�شوية النزاعات املدنية رقم )  ( ل�شنة 2017

الن�ص املقرتح من ِقبل اللجنة امللكيةالن�ص الأ�سلي

لت�شوية  الو�شاطة  لقانون  معّدل  )قانون  القانون  هذا  ُي�شّمى 
النزاعات املدنية ل�شنة 2017( وُيقراأ مع القانون رقم )12( ل�شنة 
تاريخ  من  يوماً  �شتني  بعد مرور  به  وُيعَمل  واحداً,  قانوناً   2006

ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

املادة 8:
ُتعترب اإجراءات الو�شاطة �شرية ول يجوز الحتجاج بها اأو مبا مت 
اأّي جهة  اأو  فيها من تنازلت من اأطراف النزاع اأمام اأي حمكمة 

كانت.

ل املادة )8( من القانون الأ�شلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة  تعدنَّ
)اأ( منها وباإ�شافة الفقرة )ب( اإليها بالن�ص التايل:

)ب- تطبنَّق اأحكام الفقرة )اأ( من هذه املادة على اأعمال واإجراءات 
قائمة  خارج  من  الطرفي  باتفاق  تعيينه  يتم  خا�ص  و�صيط  اأّي 
يني وفق اأحكام هذا القانون و�شواء  الو�شطاء اخل�شو�شيني امل�شمنَّ
و�شواء  اإقامتها  بعد  اأو  الدعوى  اإقامة  قبل  الو�شاطة  هذه  جرت 

داخل اململكة اأو خارجها.(

املادة 9:
الق�شائية,  الو�شاطة  بطريق  كلياً  النزاع  ت�شوية  متت  اإذا  اأ. 

فللمدعي ا�شرتداد ن�شف الر�شوم الق�شائية التي دفعها.
كلياً،  النزاع  ت�صوية  اإلى  اخلا�ص  الو�صيط  ل  تو�صّ اإذا  ب.  1.  
دفعها  التي  الق�شائية  الر�شوم  ن�شف  ا�شرتداد  فللمدعي 
اأن ل  وي�صرف الن�صف الآخر كاأتعاب لهذا الو�صيط على 
يقّل يف حده الأدنى عن ثالثمائة دينار, واإذا قّل عن هذا 
احلد يلتزم اأطراف النزاع باأن يدفعوا للو�صيط وبالت�صاوي 

بينهم الفرق بني ذلك املبلغ واحلّد الأدنى املقرر. 
فيحّدد  النزاع  لت�صوية  اخلا�ص  الو�صيط  يتو�صل  مل  اإذا   .2
مائتي  مبلغ  يتجاوز  ل  مبا  اأتعابه  الدعوى  اإدارة  قا�شي 
من  املبلغ  هذا  وُيعترب  له,  بدفعها  املدعي  يلتزم  دينار, 

�شمن م�شاريف الدعوى.

يلغى ن�ص الفقرة )اأ( من املادة )9( من القانون الأ�شلي وي�شتعا�ص 
عنه بالن�ص التايل:

الق�شائية,  الو�شاطة  بطريق  كلياً  النزاع  ت�شوية  متت  اإذا  )اأ - 
فللخ�شوم:

يف الدعاوى البدائية: ا�شرتداد الر�شوم الق�شائية بكاملها    .1
والتي دفعوها اإذا متت الت�شوية اأمام قا�شي اإدارة الدعوى, 
ون�شف تلك الر�شوم اإذا متت الت�شوية بعد اإحالة الدعوى 

اإلى قا�شي املو�شوع.
الق�شائية  الر�شوم  ا�شرتداد  ال�شلحية:  الدعاوى  يف   .2
اإذا متت الت�شوية قبل اأن ي�شتكمل  بكاملها والتي دفعوها 
املدعي تقدمي بيناته, ون�شف تلك الر�شوم اإذا متت يف اأّي 

وقت لحق لذلك قبل �شدور حكم فيها.( 
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م�شروع قانون اإدارة ق�شايا الدولة رقم )  ( ل�شنة  2017 

املادة 1:
ُي�شّمى هذا القانون )قانون اإدارة ق�شايا الدولة ل�شنة 2017( وُيعَمل به بعد مرور مائة وثمانني يوماً من تاريخ ن�شره يف 

اجلريدة الر�شمية.

املادة 2: 
اأدناه ما مل تدل القرينة على غري  يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت يف هذا القانون املعاين املخ�ش�شة لها 

ذلك: 
حكومة اململكة الأردنية الهاششمية اأو اأيٌّ من دوائرها اأو اأيُّ موؤ�ش�شة ر�شمية اأو عامة.  : دوائر الدولة 

وزارة العدل.  : الوزارة 
وزير العدل.  : الوزير 

اإدارة ق�شايا الدولة املن�شاأة وفق اأحكام هذا القانون.  : الدائرة 
جمل�ص الدائرة.  : املجل�ص 

وكيل عام الدائرة.   : الوكيل العام 
وكيل الدائرة املعنينَّ اأو املنتَدب اأو املعار وفق اأحكام هذا القانون.  : الوكيل 

لة وفق اأحكام هذا القانون. جلنة دعاوى الدولة امل�شكنَّ   : اللجنة 
الدعاوى احلقوقية اأو ق�شايا التحكيم التي تكون اإحدى دوائر الدولة طرفاً فيها.   : الدعاوى 

املادة 3: 
تن�شاأ يف الوزارة دائرة ت�شّمى )اإدارة ق�شايا الدولة(. اأ- 

ب- تتكون الدائرة من الوكيل العام ومن عدد من الوكالء بح�شب ما تقت�شيه احلاجة, ويقوم اأيٌّ منهم مقام الآخر فيما 
يتوله من دعاوى ويقوم به من اإجراءات.

اأو  التكليف  اأو  النتداب  فيها عن طريق  املوظفني  ششواغر  ويجوز ملء  املوظفني  الكايف من  العدد  الدائرة  يعنينَّ يف  ج- 
الإعارة.

د- يجوز بقرار من املجل�ص الق�شائي بناًء على طلب الوزير اإعارة قا�ٍص اأو اأكرث ل�شغل وظيفة وكيل عام اأو وكيل.
هـ- يجوز بقرار من جمل�ص الوزراء بناًء على تن�شيب الوزير امل�شتند اإلى تو�شية الوكيل العام التعاقد مع حمامني اأردنيني 

اأو غري اأردنيني لتمثيل الدائرة يف ق�شايا التحكيم الدولية اأو الق�شايا املنظورة اأمام املحاكم الأجنبية.
اأو هيئات  اأمام املحاكم  اأّي دعاوى  اأن يتعاقد مع حمامني للقيام بدور الوكيل يف  و- للوكيل العام مبوافقة من املجل�ص 

التحكيم الداخلية.

  الت�سريعات املقرتحة  



264

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

املادة 4: 
اأ-  تتولى الدائرة املهام وال�شالحيات التالية: 

اإقامة الدعاوى التي لدوائر الدولة على اأيٍّ كان وفق الإجراءات املن�شو�ص عليها يف هذا القانون, كما تقام الدعاوى   .1
عى عليها ب�شفتها ممثاًل عن دوائر الدولة. �شد دوائر الدولة على الدائرة كمدنَّ

متثيل دوائر الدولة فيما ُيرفع منها اأو عليها من الدعاوى لدى املحاكم على اختالف اأنواعها ودرجاتها ولدى   .2
الهاششمية  الأردنية  اململكة  تعقدها  التي  التفاقيات  اأو  القانون  يخولها  التي  الأخرى  واجلهات  التحكيم  هيئات 
اخت�شا�شاً ق�شائياً �شواء داخل اململكة اأو خارجها ولدى دوائر التنفيذ عند تنفيذ الأحكام ال�شادرة ل�شالح دوائر 

الدولة.
تبلغ لوائح الدعاوى والأحكام والطعون والإخطارات و�شائر الأوراق الق�شائية, ويتم التبليغ بو�شاطة الوكيل العام   .3

اأو اأحد الوكالء اأو رئي�ص ديوان الدائرة.
املرافعة يف الدعاوى وتقدمي اللوائح والطلبات والطعون والقيام بجميع الت�شرفات والأعمال والإجراءات الالزمة   .4

للدفاع عن دوائر الدولة يف الدعاوى التي تكون طرفاً فيها.
حت�شيل اأّي نق�ص يف الر�شوم امل�شتَحقة للخزينة والغرامات املحكوم بها يف اأّي دعوى مف�شولة من الفريق الذي   .5
األزمه احلكم بها, وذلك عن طريق دوائر التنفيذ املخت�شة, وُتعَترب الك�شوف املَعّدة من روؤ�شاء اأقالم املحاكم مبثابة 

�شندات تنفيذية للمباششرة يف اإجراءات التنفيذ لدى هذه الدوائر.
متثيل دوائر الأحوال املدنية واجلوازات يف الدعاوى التي تكون طرفاً فيها وفقاً لقانون الأحوال املدنية, ويجوز   .6
العاملني يف دائرة الأحوال  اأكرث من املوظفني احلقوقيني  اأو  انتداب موظف  العام يف الدعاوى املذكورة  للوكيل 

املدنية واجلوازات بناًء على تن�شيب مدير عام تلك الدائرة ليقوم بدور الوكيل يف تلك الدعاوى. 
متثيل دائرة الأرا�شي وامل�شاحة يف الدعاوى التي تكون طرفاً فيها وفق اأحكام ت�شوية الأرا�شي واملياه اأو اأّي قانون   .7
احلقوقيني  املوظفني  من  اأكرث  اأو  موظف  انتداب  املذكورة  الدعاوى  يف  العام  للوكيل  ويجوز  حمله,  يحل  اآخر 
العاملني يف دائرة الأرا�شي وامل�شاحة بناًء على تن�شيب مدير عام تلك الدائرة ليقوم بدور الوكيل يف تلك الدعاوى.
متثيل الأجهزة الأمنية والدفاع املدين بالدعاوى التي تكون طرفاً فيها, ويجوز للوكيل العام بناًء على تن�شيب   .8
اأو اأكرث من ال�صباط  اأو اأكرث من الق�صاة العاملي فيها اأو �صابط  مدير اأيٍّ مــن اجلهات املذكورة انتداب قا�ٍص 

احلقوقيني لديها, وذلك لتمثيلها وللقيام بدور الوكيل يف الدعاوى املتعلقة بها.
الق�شائية  اأو �شدها وجميع الإجراءات  املقامة منها  الدعاوى كافة  العربي( يف  امل�شلحة )اجلي�ص  القوات  متثيل   .9

الأخرى مبا فيها منازعات التحكيم.
ب- تقوم الدائرة باملهام وال�شالحيات املذكورة يف الفقرة )اأ( من هذه املادة بو�شاطة الوكيل العام اأو الوكيل.

يجوز للمجل�ص بناًء على طلب اأّي دائرة من دوائر الدولة اأن ينتدب موظفاً اأو اأكرث من املوظفني احلقوقيني العاملني  ج- 
دة متعلقة بتلك الدائرة لدى اأيٍّ من املحاكم ودوائر التنفيذ  يف تلك الدائرة لتمثيل الدائرة يف دعوى اأو دعاوى حمدنَّ

اأو تويل اإجراءات حمددة فيها.
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على الرغم مما ورد يف البند )10( من الفقرة )اأ( من هذه املادة, يجوز لرئي�ص هيئة الأركان امل�شرتكة بتن�شيب من  د- 
مدير الق�شاء الع�شكري تعيني قا�ٍص ع�شكري اأو اأكرث لتمثيل القوات امل�شلحة )اجلي�ص العربي( يف الدعاوى املدنية 

كافة التي تكون طرفاً فيها وبجميع الإجراءات الق�شائية الأخرى مبا فيها منازعات التحكيم.

املادة 5: 
اأ- يكون للدائرة جمل�ص اإدارة يتكون من الوزير رئي�شاً وع�شوية كلٍّ من:

الوكيل العام/ نائباً للرئي�ص.  .1
اأمني عام الوزارة.  .2

اأمني عام وزارة املالية.  .3
اأمني عام وزارة الأششغال العامة والإ�شكان.  .4

اأقدم اثنني من الوكالء.  .5
ب- يجتمع املجل�ص بدعوة من رئي�شه اأو نائب الرئي�ص يف حال غياب الرئي�ص مرة كل ثالثة اأششهر على الأقل, وكلما دعت 
احلاجة اإلى ذلك, ويكون اجتماعه قانوناً بح�شور خم�شة اأع�شاء على الأقل على اأن يكون الرئي�ص اأو نائبه من بينهم 

وُي�شدر قراراته باأغلبية اأ�شوات اأع�شائه احلا�شرين.
ج- ُيعنّي الوزيُر من بني موظفي الدائرة اأمنَي �شر للمجل�ص.

املادة 6: 
يخت�ص املجل�ص بال�شالحيات واملهام التالية: 

ر�شم ال�شيا�شة العامة للدائرة. اأ- 
ب- اإعداد تقرير �شنوي من اأعمال الدائرة و�شري الدعاوى التي تتولها الدائرة داخل اململكة اأو خارجها ورفعه ملجل�ص 

الوزراء بو�شاطة الوزير.
املوافقة على امل�شاحلات يف الدعاوى قيد النظر والتي مل ي�شدر بها قراٌر قطعّي بعد من املحاكم املخت�شة, بناًء على  ج- 

تن�شيب اللجنة.
تعيني الوكالء واإنهاء عملهم بناًء على تن�شيب الوكيل العام, واملوافقة على انتدابهم واإعارتهم. د- 

هـ- اتخاذ الإجراءات والأعمال كافة التي من ششاأنها حفظ م�شالح الدائرة واجلهات التي متثلها.
اإلغاء اأو تعديل اأّي قرار ي�شدر عن اللجنة ما مل يكن قد مت تنفيذه فعاًل. و- 

املادة 7: 
اأ- تن�شاأ يف الدائرة جلنة ت�شّمى )جلنة دعاوى الدولة( يراأ�شها الوكيل العام وت�شم يف ع�شويتها: 

1. اثنني من موظفي وزارة املالية من موظفي الفئة الأولى ي�شّميهما وزيرها.
2. اثنني من الوكالء ي�شّميهما الوزير.
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3. ممثاًل عن وزارة الأششغال العامة والإ�شكان من موظفي الفئة الأولى ي�شّميه وزيرها.
4. اأحد م�شت�شاري ديوان الت�شريع والراأي.

ب- ي�شّمي الوزيُر اأحد اأع�شاء اللجنة نائباً لرئي�شها ويجوز تغيري اأيٍّ من الأع�شاء بت�شمية َمن يحل حمله من اجلهة 
املخت�شة بذلك.

ج- جتتمع اللجنة بدعوة من رئي�شها اأو نائبه يف حال غيابه مرة كل ششهر على الأقل وكلما دعت احلاجة لذلك ويكون 
قراراتها  وُت�شدر  بينهم,  من  نائبه  اأو  الرئي�ص  يكون  اأن  على  الأقل  على  اأع�شاء  خم�شة  بح�شور  قانونياً  اجتماعها 

باأغلبية اأ�شوات اأع�شائها احلا�شرين, ويف حال ت�شاوي الأ�شوات يرجح اجلانب الذي �شّوت معه الرئي�ص. 

املادة 8: 
تخت�ص اللجنة بال�شالحيات واملهام التالية: 

البت يف املوا�شيع املزمع رفع دعاوى بها والتي َتبنّي بعد درا�شتها من ِقبل الوكيل العام اأنها يف غري �شالح دوائر الدولة,  اأ- 
اأو اإذا وقع خالف يف الراأي بني دائرة الدولة املعنية والوكيل العام.

ال�صتمرار  كان  اإذا  والتمييز  ال�صتئناف  ذلك مرحلتا  عليها مبا يف  كانت  اأّي مرحلة  دعوى يف  اأّي  اإ�صقاط  ب- النظر يف 
بنظرها ي�شّر مب�شلحة دائرة الدولة املعنية وذلك بناًء على تن�شيب الوكيل العام.

بعُد من  قراٌر قطعّي  بها  ي�شدر  والتي مل  النظر  قيد  الدعاوى  امل�شاحلات يف  على  للموافقة  املجل�ص  اإلى  التن�شيب  ج- 
املحاكم املخت�شة.

املادة 9: 
ُي�صرتط لقبول دعوى منع املطالبة مبواجهة دوائر الدولة قيام املدعي بدفع املبلغ املطاَلب به اأو تقدمي كفالة عدلية اأو 
بنكية ت�شمن دفع املبلغ املذكور, ويوَقف التنفيذ واملطالبة عند تقدمي تلك الكفالة اأو اإيداع ذلك املبلغ اإلى حني اكت�شاب 

احلكم الدرجَة القطعية. 

املادة 10: 
ل ت�شمع املحاكم اأّي دعوى �شد امللك, اإن كانت اأ�شلية اأو متقابلة, اإل بعد احل�شول على موافقة امللك اخلّطية. اأ- 

امللك على  فاإذا وافق  امللك,  الوزراء لعر�شه على  اإلى رئي�ص  الوزير  الدعوى بو�شاطة  ا�شتدعاء  املحكمة  ب- يرفع رئي�ص 
اإقامة الدعوى يعاد ال�شتدعاء مرفقاً باملوافقة اإلى املحكمة التي رفعته لل�شري فيها.

الدعاوى التي ُترفع �شد امللك ُتدفع ر�شومها بعد املوافقة على اإقامتها. ج- 

املادة 11: 
عى عليه وكذلك الدعاوى التي للملك يقيمها  تقام الدعاوى التي �شد امللك على ناظر اخلا�شة امللَكية ب�شفته مدنَّ اأ- 

الناظُر املوماأ اإليه.
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ب- يقدم ناظُر اخلا�شة امللَكية ال�شتدعاءات واللوائح وجميع الطلبات ويرافع يف تلك الدعاوى لآخر درجة من درجات 
املحاكمة, ويعمل على تنفيذ الأحكام ال�شادرة مل�شلحة امللك بو�شاطة دوائر التنفيذ, وله اأن ينيب عنه الدائرَة بكتاب 

خطي واأن يوكل عنه من ي�شاء من املحامني.
املادة 12: 

با�شتثناء ما ن�ّص عليه يف هذا القانون تطبنَّق اأحكام قانون اأ�شول املحاكمات املدنية وقانون حماكم ال�شلح على جميع  اأ- 
الدعاوى التي يقيمها امللك اأو دوائر الدولة اأو التي تقام عليها اأو منها.

ب- ل ُيطلب يف اأّي دعوى اأو اأّي اإجراء متعلق بها ممن ميثل امللك اأو دوائر الدولة اأن يدفع اأّي ر�شوم اأو نفقات اأو اأن يقدم 
كفالة اأو اأّي �شمان ت�شتلزمه الدعوى اأو الإجراء.

املادة 13: 
على دوائر الدولة تزويد الدائرة بجميع امل�شتندات والبينات واملعلومات املتعلقة بالدعاوى املرفوعة منها اأو عليها دون  اأ- 
اإبطاٍء حتت طائلة امل�شائلة القانونية, ويحق للوكيل العام الطلب من اجلهات املعنية اإر�شال مندوبني عنها ليقدموا له 

البينات واملعلومات التي يحتاج اإليها.
ملفات  على  الطالع  حّق  العام  الوكيل  من  املكلفني  الدائرة  يف  العاملني  واملوظفني  والوكالء  العام  للوكيل  ب- يكون 

الدعاوى التي تكون الدائرة طرفاً فيها واحل�شول على �شورة عن ملف الدعوى اأو اأي جزء منه.

املادة 14: 
قة عن احلكم النهائي اإلى رئي�ص  عند اكت�شاب احلكم ال�شادر �شد دوائر الدولة الدرجَة القطعية ُترَفع �شورة م�شدنَّ اأ- 
الوزراء الذي عليه اأن ياأمر بتنفيذه, اأما الأحكام التي َت�شدر �شد امللك فاإنها ُترَفع اإليه لياأمر بتنفيذها ولي�ص لدوائر 

التنفيذ اأن تقوم باأّي معاملة من اأجل تنفيذ تلك الأحكام.
ب- على الرغم مما ورد يف اأّي ت�شريع اآخر, اإذا تاأخر املحكوم له يف رفع احلكم املكت�َشب الدرجة القطعية وفق اأحكام الفقرة 
)اأ( من هذه املادة لطلب تنفيذه مدًة تزيد على �شتني يوماً من تاريخ اكت�شابه الدرجة القطعية, يوقف �شريان الفائدة 

القانونية املحكوم بها طيلة املدة من تاريخ انق�شاء مدة ال�شتني يوماً وحتى تاريخ رفع احلكم لطلب تنفيذه.
ج- تتحمل الدائرة املعنية من دوائر الدولة بح�شب مقت�شى احلال جميع التكاليف وامل�شاريف والنفقات املرتتبة على 

الدعاوى املرفوعة منها اأو عليها.

املادة 15: 
ُي�صرتط فيمن يعينَّ وكياًل يف الدائرة اأن يكون: 

اأردين اجلن�شية. اأ- 
ب- بلغ الثالثي من عمره وتتوافر فيه ال�صروط ال�صحية للتعيي.

متمتعاً بالأهلية املدنية وغري حمكوم باأّي جناية اأو جنحة خمّلة بال�شرف, ولو ُردنَّ اإليه اعتباره اأو شَشمله عفٌو عام. ج- 
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غري حمكوم من جمل�ص تاأديبي. د- 
هـ- حممود ال�شرية وح�شن ال�شمعة وال�شلوك.

ششهادة  اأو على  الأردنية,  اإحدى كليات احلقوق يف اجلامعات  الأولى يف احلقوق من  ال�شهادة اجلامعية  حا�شاًل على  و- 
معاِدلة لها يف احلقوق مت معادلتها من اجلهة املخت�شة مبعادلة ال�شهادات يف اململكة.

عمل قا�شياً اأو حمامياً اأ�شتاذاً ملدة ل تقل عن ع�شر �شنوات. ز- 

املادة 16: 
اأ- ُي�صرتط فيمن يعينَّ وكياًل عاماً يف الدائرة ما يلي: 

اأن تتوافر فيه جميع ال�صروط الواردة يف املادة ال�صابقة من هذا القانون.  .1
اأن يكون قد عمل يف �شلك الق�شاء النظامي اأو املحاماة اأو يف كليهما معاً مدة ل تقل يف جمموعها عن ع�شرين �شنة.  .2

ب- ُيعنينَّ الوكيل العام بقراٍر من جمل�ص الوزراء بناًء على تن�شيب الوزير وينهي عمله بالطريقة نف�شها.
ج- يكون الوكيل العام برتبة اأمني عام وزارة, وُيعَترب الوكيُل العام الرئي�َص املباششر للوكالء وللموظفني يف الدائرة.

املادة 17: 
يوؤّدي الوكيل العام والوكيل قبل مباششرة كلٍّ منهما العمل اليمني التالية اأمام الوزير: “اأق�شم باهلل العظيم اأن اأكون  اأ- 
خْمل�شاً للملك والوطن واأن اأحرتم الد�شتور والقوانني والأنظمة املعمول بها واأن اأحافظ على اأ�شرار الدولة وحقوقها 

واأموالها واأن اأقوم مبهام وظيفتي وواجباتها ب�شرف واأمانة واإخال�ص”. 
ب- يوؤدي املوظف يف الدائرة قبل مباششرته العمل اليمنَي املذكورة يف الفقرة ال�شابقة من هذه املادة اأمام الوكيل العام.

املادة 18: 
يحظر على الوكيل العام والوكالء يف الدائرة واأّي اأششخا�ص ميثلون دوائر الدولة وفق اأحكام هذا القانون اإف�شاء اأ�شرار 
الدولة اأو اأّي وثائق اّطلعوا عليها بحكم عملهم, كما يحظر عليهم الحتفاظ لأنف�شهم باأيٍّ من تلك الوثائق اأو ن�شخ عنها.

املادة 19: 
يتمتع الوكيل العام والوكالء بجميع احلقوق واحل�شانات املقررة للمحامني النظاميني مبقت�شى قانون نقابة املحامني 

النظاميني واأّي ت�شريع يقرر مثل تلك احلقوق واحل�شانات للمحامني.

املادة 20: 
اأو عبارة  الدولة(  )اإدارة ق�شايا  بعبارة  النافذة  الت�شريعات  املدين( حيثما وردت يف  العام  ُي�شتعا�ص عن عبارة )املحامي 

)الوكيل العام( بح�شب مقت�شى احلال.
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املادة 21: 
اأ- ُيلغى كلٌّ من: 

قانون دعاوى احلكومة رقم )25( ل�شنة 1958 وما طراأ عليه من تعديالت.  .1
الفقرة )ج( من املادة )26( من قانون ا�شتقالل الق�شاء رقم )29( ل�شنة 2014.  .2

الق�شاء ا�شتقالل  قانون  )40( من  املادة  الفقرة )ب( من  نهاية  الواردة يف  املدين(  العام  املحامي  )ودائرة  عبارة   .3 
رقم )29( ل�شنة 2014.

املادة )16( من قانون ت�شكيل املحاكم النظامية رقم )17( ل�شنة 2001.  .4
ب- ل ُيعَمل باأّي ن�ص ورَد يف اأّي ت�شريع اآخر اإلى املدى الذي يتعار�ص فيه مع اأحكام هذا القانون.

املادة 22: 
ُي�شدر جمل�ص الوزراء الأنظمة اخلا�شة بت�شكيل الدائرة وششوؤونها املالية والإدارية مبا يف ذلك ششوؤون موظفيها. اأ- 

ب- ُي�شدر جمل�ص الوزراء الأنظمة الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القانون.

املادة 23: 
رئي�ص الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ اأحكام هذا القانون.

  الت�سريعات املقرتحة  
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م�شروع قانون معّدل لقانون نقابة املحامني النظاميني رقم )  ( ل�شنة 2017

الن�ص املقرتح من ِقبل اللجنة امللكيةالن�ص الأ�سلي

املحامني  نقابة  لقانون  معّدل  )قانون  القانون  هذا  ُي�شّمى 
النظاميني ل�شنة 2017(, وُيقراأ مع القانون رقم )11( ل�شنة 1972 
امل�شار اإليه فيما يلي بالقانون الأ�شلي وما طراأ عليه من تعديالت 
قانوناً واحداً, وُيعمل به بعد مرور �شتني يوماً من تاريخ ن�شره يف 

اجلريدة الر�شمية.

املادة 14:
حتتفظ النقابة ب�شجالت ثالثة: 

املحامني  اأ�شماء  فيه  ل  وي�شجنَّ املزاولني  املحامني  �شجل   .1
املنت�شبني للنقابة الذين اأّدوا الر�شوم ال�شنوية وجميع الر�شوم 

والذمم والعوائد املطلوبة منهم للنقابة.
املحامني  اأ�شماء  فيه  ل  وي�شجنَّ املزاولني  غري  املحامني  �شجل   .2
 12( املادتني  اأحكام  عليهم  تنطبق  الذين  للنقابة  املنت�شبني 

و22( من هذا القانون.
�شجل املحامني املتدربني.  .3

ل املادة )14( من القانون الأ�شلي على النحو التايل:  تعدنَّ
باإ�شافة الفقرة )3( اإليها بالن�ص التايل: اأوًل- 

)3. �شجّل املحامني غري املقيمني يف الأردن من املحامني   
يف  اإششراكهم  عدم  ششريطة  للنقابة  املنت�شبني  الأ�شاتذة 
وعدم  ال�شحي  والتاأمني  والتعاون  التقاعد  �شناديق 
م�شاركتهم باجتماعات الهيئة العامة وعدم ممار�شة املهنة 
اأن  وعلى  مباششرة,  غري  اأو  مباششرة  ب�شورة  الأردن  داخل 
د يف نظام الر�شوم وطوابع املرافعة  ي�شّدد الر�شم الذي يحدنَّ
يطلب  ملن  الأردن  خارج  والعمل  الإقامة  بق�شد  وذلك 

النتقال اإلى �شجل املحامني غري املقيمني.(
باإعادة ترقيم الفقرة )3( منها لت�شبح الفقرة رقم )4(. ثانياً-  

املادة 46:
املوّكل  املعقود بينه وبني  العقد  اأتعابه وفق  يتقا�شى املحامي   .1 
على اأن ل يتجاوز بدل هذه الأتعاب 25% من القيمة احلقيقية 
للمتنازع عليه اإل يف اأحوال ا�شتثنائية يعود اأمر تقديرها اإلى 

جمل�ص النقابة.
د اللجان  د اأتعاب املحامي باتفاق خطي �شريح حتدِّ اإذا مل حتدنَّ  .2
املخت�شة يف النقابة هذه الأتعاب بعد دعوة الطرفني ويراعى 
يف التحديد جهد املحامي واأهمية الق�شية واأّي عوامل اأخرى 

ذات عالقة.
اإذا تفرع عن الدعوى مو�شوع التفاق دعاوى غري ملحوظة   .3

حّق للمحامي اأن يطالب بدل اأتعاب عنها.
خ�شمه  على  حتكم  اأن  اخل�شم  طلب  على  بناء  املحكمة  على   .4
باأتعاب املحاماة ويعود لها حتديد مقدارها على اأن ل تقل يف 
واأن ل تزيد  به  املحكوم  املرحلة البتدائية عن 5% من قيمة 
به  املحكوم  قيمة  بلغت  مهما  دعوى  اأي  يف  دينار   1000 على 
اأتعاب املحاماة يف املرحلة ال�شتئنافية عن  فيها, واأن ل تزيد 

ن�شف ما حتكم به املحكمة البتدائية.

ل املادة )46( من القانون الأ�شلي على النحو التايل: تعدنَّ
تلغى الفقرة )1( منها, وي�شتعا�ص عنها بالن�ص التايل:  اأوًل- 

التي  الدعاوى  يف  اأتعابه  حتديد  املحامي  على  )يتوّجب   
بدل هذه  يتجاوز  اأّل  بها مبوجب عقد خّطي على  ل  يوكنَّ
اإل يف  عليه  للمتناَزع  احلقيقية  القيمة  25% من  الأتعاب 
اأحوال ا�شتثنائية يعود اأمر تقديرها اإلى جمل�ص النقابة, 
بها  يقنع  اأ�شباباً  ُيْبِد  ما مل  امل�شوؤولية  وذلك حتت طائلة 

املجل�ص.(
قيمة  من   %5 )عن  عبارة  باإلغاء  منها   )4( الفقرة  ل  تعدنَّ ثانياً- 
وال�شتعا�شة  دينار(,   1000 على  تزيد  ل  واأن  به  املحكوم 
واأن ل تزيد  عنها بعبارة )عن 10% من قيمة املحكوم به 

على األفي دينار(.
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الن�ص املقرتح من ِقبل اللجنة امللكيةالن�ص الأ�سلي

املادة 84:
العامة خالف  الهيئة  تَر  ما مل  �شرياً  النتخاب  يكون  اأن  1.   اأ. 
لهذه  ينتدبه  من  اأو  العدل  وزير  بح�شور  وجتري  ذلك 

الغاية.
وعلى  واحد  اآن  يف  املجل�ص  واأع�شاء  النقيب  انتخاب  يتم  ب. 

ورقتني منف�شلتني.
على  له  املر�صح  ح�صول  النقيب  مبركز  للفوز  ُي�صرتط  ج. 
العامة  الهيئة  اأع�شاء  من  للحا�شرين  املطلقة  الأكرثية 
يف  الأكرثية  تلك  على  املرششحني  اأحد  يح�شل  مل  واإذا 
يف  وتكفي  ذاتها,  اجلل�شة  يف  النتخاب  يعاد  الأولى  املرة 
اأما  باملركز,  للفوز  الن�شبية  الأكرثيُة  الثاين  النتخاب 
التي  الن�شبية  بالأكرثية  انتخابهم  فيتم  املجل�ص  اأع�شاء 

يح�شلون عليها يف املرة الأولى.
املكتوبة( وغري  البي�شاء )غري  الأوراق  احل�شاب  تدخل يف  ل   .2
اأما  يو�شحه,  مبا  مقرون  غري  التبا�ٌص  فيها  والتي  املقروءة 
فُتهَمل  املطلوب  العدد  من  اأكرث  اأ�شماء  حتتوي  التي  الأوراق 

منها الأ�شماُء الأخريُة الزائدة.

ل البند )ج( من الفقرة )1( من املادة )84( من القانون الأ�شلي  يعدنَّ
الواردة فيه وال�شتعا�شة عنها  باإلغاء عبارة )يف اجلل�شة نف�شها( 

بعبارة )يف املوعد الذي حتدده اللجنة امل�شرفة على النتخاب(.
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م�شروع نظام اخلربة اأمام املحاكم النظامية  رقم )  ( ل�شنة 2017

�سادر مبوجب الفقرة )1( من املادة )83( من قانون اأ�سول املحاكمات املدنية

املادة 1: 
ي�شّمى هذا النظام )نظام اخلربة اأمام املحاكم النظامية ل�شنة 2017(, وُيعمل به بعد مرور �شتني يوماً من تاريخ ن�شره يف 

اجلريدة الر�شمية. 

املادة 2:
يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املخ�ش�شة لها اأدناه ما مل تدل القرينة على خالف ذلك:

املحاكم النظامية اأو دوائر النيابة العامة اأو دوائر التنفيذ.:املحاكم
وزارة العدل.:الوزارة
وزير العدل.:الوزير

جمل�ص تنظيم ششوؤون اخلربة امل�شكنَّل وفق اأحكام هذا النظام.:املجل�ص
اللجان الفنية التي ي�شّكلها املجل�ص وفق اأحكام هذا النظام.:اللجان الفنية

مديرية ششوؤون اخلربة يف وزارة العدل.:املديرية
مدير املديرية.:املدير

م وفق اأحكام هذا النظام.:ال�شجل �شجل ششوؤون اخلربة املنظنَّ
م وفق اأحكام هذا النظام. :اجلدول اجلدول امللَحق بال�شجل واملنظنَّ

املادة 3: 
باأ�شماء  املتعلقة  البيانات  فيه جميع  ن  تدونَّ ششوؤون اخلربة(  )�شجل  ي�شّمى  �شجّل  املدير,  وباإششراف  الوزارة,  م يف  ينظنَّ اأ-  
اخلرباء وعناوينهم و�شريهم العلمية واملهنية والعملية واخلربات التي قدموها مبوجب هذا النظام, ويتاح للكافة 

الطالع عليه من خالل املوقع الإلكرتوين للوزارة.
وعناوينهم وحماكم  ملمار�شتها  املعتمدين  واأ�شماء اخلرباء  اأنواع اخلربة  فيه  ل  ت�شجنَّ الذي  اجلدول  بال�شجل  يلحق  ب-  

ال�شتئناف التي يعملون �شمن دوائر اخت�شا�شها, وُين�شر اجلدول واأّي تعديل عليه يف اجلريدة الر�شمية.
ج-  تر�شل املحاكم للمدير عند انتهاء مهمة اخلبري املعني من ِقبلها بياناً وفق اأمنوذج يعّده الوزير با�شم اخلبري وتاريخ 
تعيينه وتاريخ انتهاء مهمته واأ�شماء كل من هيئة املحكمة والأطراف ووكالئهم ورقم الق�شية التي مت تعيني اخلبري 
فيها, ويجوز للمحكمة اأن ت�شيف اأّي مالحظات لها على اخلبري اأو اخلربة التي اأّداها, وي�شم املدير هذه البيانات اإلى 

ال�شجل.
د-  يجوز ا�شتخدام احلا�شوب لتنظيم ال�شجل والبيانات املتعلقة به, وتكون البيانات والوثائق امل�شتخَرجة اإلكرتونياً منه 

وامل�شاَدق عليها من املدير, حّجًة على الكافة. 
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املادة 4: 
اأ-  ي�شكنَّل يف الوزارة جمل�ص ي�شّمى )جمل�ص تنظيم ششوؤون اخلربة( برئا�شة الوزير وع�شوية كّل من:

اأمني عام الوزارة.   .1
2.  روؤ�شاء حماكم ال�شتئناف يف اململكة.

نقيب املحامني.  .3
خم�شة اأششخا�ص من ذوي املهن اأو التخ�ش�ص يعينهم جمل�ص الوزراء بناء على تن�شيب الوزير ملدة ثالث �شنوات.  .4

ب-  يختار املجل�ص اأحد اأع�شائه امل�شار اإليهم يف البندين )اأ( و)ب( من الفقرة ال�شابقة نائباً للرئي�ص.
ج-  يكون املدير مقرراً لجتماعات املجل�ص دون اأن يكون له حق الت�شويت.

املادة 5:  
اأ-  يجتمع املجل�ص كلما ا�شتدعت احلاجة لذلك بدعوة من رئي�شه, اأو نائبه عند غياب الرئي�ص, ويكون اجتماعه قانونياً 

بح�شور اأغلبية اأع�شائه على اأن يكون من بينهم الرئي�ص اأو نائبه.
ب-  يتخذ املجل�ص قراراته باأغلبية اأ�شوات اأع�شائه احلا�شرين يف الجتماع على اأّل تقل عن �شتة اأ�شوات, وعند ت�شاوي 

الأ�شوات يرجح اجلانب الذي �شّوت معه رئي�ص الجتماع.
د بتعليمات اإجراءاُت تنظيم عمل املجل�ص واجتماعاته و�شائر اأموره الأخرى. ج-  حتدنَّ

املادة 6:  
اأ-  يتولى املجل�ص تنظيم ششوؤون اخلربة اأمام املحاكم مبا يف ذلك:

اعتماد اأنواع اخلربة.   .1
ت�شكيل اللجان الفنية لكل نوع من اأنواع اخلربة بناء على تن�شيب الوزير.  .2

اعتماد معايري تاأهيل وت�شمية اخلرباء لكل نوع من اأنواع اخلربة اأو اأكرث بناء على تو�شيات اللجان الفنية.  .3
اعتماد اخلرباء بناء على تو�شية اللجان الفنية.  .4

اعتماد اجلدول واأّي حتديث اأو تعديل قد يطراأ عليه.  .5
اعتماد اأجور اخلرباء لكل نوع من اأنواع اخلربة بناء على تو�شيات اللجان الفنية.  .6

اإ�شدار تعليمات قواعد �شلوك اخلرباء.  .7
رفع ا�صم اخلبري نهائياً اأو وقف ت�صجيله موؤقتاً بناء على طلب اخلبري اأو ب�صبب فقدان اأحد �صروط الت�صجيل.  .8

اإ�شدار التعليمات الالزمة لتنظيم ال�شجل واجلدول واأّي اأمور اأخرى لزمة لتنفيذ اأحكام هذا النظام.   .9
اأّي مهام اأخرى لزمة لتنفيذ اأحكام هذا النظام مل يتم اإناطتها باأّي جهة اأخرى.  .10

ب-  ُتن�َشر قرارات املجل�ص املن�شو�ص عليها يف الفقرة ال�شابقة على املوقع الإلكرتوين للوزارة.

املادة 7: 
ي�شكل املجل�ص بناء على تن�شيب الوزير جلاناً فنية من اأ�شحاب العلم واخلربة واملمار�شة الفعلية مبا ل يقل عن رئي�ص  اأ- 
واأربعة اأع�شاء لكل منها يف كل نوع من اأنواع اخلربة لتتولى اقرتاح معايري تاأهيل وت�شمية اخلرباء والو�شائل واملعدات 

الفنية التي قد يلزم توفرها لديهم.
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ب-  يكون اجتماع اللجنة قانونياً بح�شور اأغلبية اأع�شائها على اأن يكون رئي�ُشها اأحَدُهم, وتتخذ قراراتها باأغلبية اأع�شاء 
اللجنة. 

ج-  يكون املدير مقرراً لجتماعات اللجنة الفنية دون اأن يكون له حّق الت�شويت.
د-  ُتثبنَّت مبحا�شر قراراُت اللجان الفنية وُتعترب جزءاً من ال�شجل.

هـ-  بعد اعتماد املجل�ص املعايري املن�شو�ص عليها يف املادة ال�شابقة, تقرتح اللجان الفنية, بعد الت�شاور مع اأّي جهات ذات 
عالقة, عدداً كافياً من اخلرباء لكل نوع من اأنواع اخلربة.

تبعاً  يوم عمل  كل  اأ�شا�ص  على  اأو  الواحدة  املهمة  اأ�شا�ص  على  لأجور اخلرباء  فنية لئحة مقرتحة  ت�شع كل جلنة  و-  
لطبيعة نوع اخلربة وذلك بالعتماد على الأجر ال�شائد ما اأمكن ملن مياثل اخلبري من اأرباب املهنة وال�شنعة.

املادة 8: 
ح لعتماده كخبري وفق اأحكام هذا النظام اأن تتحقق فيه ال�صروط التالية:  ُي�صرتط يف اأّي �صخ�ص مر�صنَّ

اأو ال�شنعة وفق  اأو باملمار�شة الفعلية للفن  اأو مهنياً  اأو فنياً  ح لها علمياً  اًل ملمار�شة نوع اخلربة املرششنَّ اأن يكون موؤهنَّ اأ-  
املعايري التي اعتمدها املجل�ص. 

ب-  اأن يكون غري حمكوم بجنحة خمّلة بال�شرف اأو باأّي جناية.
ج-  األ يكون قد �شبق اأن �شدر بحقه عقوبة تاأديبية ب�شبب اأفعال خمّلة بال�شرف اأو النزاهة اأو الأمانة من ِقبل مرجع 

خمت�ص. 
د-  األ يكون قد �شبق اأن �شدر قرار ب�شطب ا�شمه من ال�شجل نهائياً.

املادة 9: 
اأ-  يجوز ت�صمية ال�صخ�ص املعنوي يف جدول اخلرباء اإذا توافرت فيه ال�صروط التالية:

اأن يكون من غاياته تقدمي الراأي الفني اأو العلمي اأو املتخ�ش�ص يف نوع اخلربة املراد ت�شميته اأو اعتماده فيه.  .1
واأ�شماء مالكيه وامل�شاهمني فيه وغاياته للتحقق من حياده  ا�شم من ميثله  التي تثبت  الوثائق  اأن يقدم جميع    .2

وا�شتقالله. 
3.  األ يكون قد �شدر بحق ال�شخ�ص املعنوي اأّي عقوبات جزائية تتعلق مبمار�شة الأعمال املنوطة به.

ب-  لدى تعيني املحكمة ال�شخ�َص املعنوي للقيام مبهام اخلربة وفق اأحكام القانون, يتوجب عليه تكليف اأحد اأفراده الذي 
تتوفر فيهم ال�صروط الواردة يف املادة ال�صابقة و�صائر ال�صروط الأخرى املقررة يف الت�صريعات النافذة للقيام باخلربة.

ج-  على ال�شخ�ص املكلنَّف وفق اأحكام الفقرة ال�شابقة اأن ُيربز للمحكمة كتاب تكليفه من ال�شخ�ص املعنوي املعنينَّ والذي 
مة منه وذلك قبل حتليفه اليمني الالزمة  يبنّي عنوانه و�شريته العلمية واملهنية والعملية واأّي خربات �شابقة مقدنَّ

لذلك.

املادة 10: 
اأ-  يتم ت�شمية اخلرباء واعتمادهم يف اجلدول عند �شريان اأحكام هذا النظام, ويتم حتديث اجلدول ب�شورة دورية وفق 

الأحكام والإجراءات املقررة يف هذا النظام.
ب-  يجوز اعتماد اخلبري يف اأكرث من فرع من فروع اخلربة اإذا توفرت فيه ال�صروط الالزمة لذلك.
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املادة 11:  
اأ-  تتقيد املحاكم, ما اأمكن, عند تعيني اخلبري من ِقبلها باأن يكون من بني اخلرباء املعينني يف دائرة اخت�شا�ص حمكمة 
اخت�شا�ص  دائرة  املعنية, وللمحكمة وفق تقديرها تعيني خبري من اجلدول من  املحكمة  لها  تتبع  التي  ال�شتئناف 

حمكمة ا�شتئناف اأخرى.
ب-  عند عدم توفر نوع اخلربة اأو تعّذر تعيني اخلبري, تتولى املحكمة تعيينه من خارج اجلدول وتعلم املدير بذلك.

ج-  ل تلزم املحاكم بتعيني اخلرباء من اجلدول اإذا تعلقت اخلربة بالطب ال�شرعي على اأن يكون الطبيب ال�شرعي معيناً 
وممار�شاً مهنة الطب ال�شرعي يف وزارة ال�شحة.

املادة 12:
يتولى املدير: 

اأ-  الإششراف على ال�شجل.

ب-  تنفيذ قرارات املجل�ص.
ج-  الإششراف على موظفي الدائرة.

د-  اأّي اأمور اأخرى يكلنَّف بها من ِقبل الوزير اأو املجل�ص.

املادة 13: 
اأ-  يتلقى املدير ال�شكاوى على اخلرباء ويرفعها اإلى املجل�ص. 

ب-  تقوم املحاكم بعر�ص اأّي اإخاللت مهنية اأو م�شلكية ارتكبها اخلبري من خالل تقارير خطية تر�َشل اإلى املجل�ص.
ج-  للمجل�ص, اإذا ما ثبت له ارتكاب اخلبري لأّي خمالفة لواجباته املهنية اأو مبادئ ال�شتقامة والنزاهة, وبعد ا�شتجوابه 

ومتكينه من تقدمي دفاعه, اأن يقرّر ششطب ا�شمه نهائياً من اجلدول.

املادة 14: 
يتولى وزير العدل تبليغ رئي�ص املجل�ص الق�شائي ونقيب املحامني بجدول اخلرباء واأّي حتديث يطراأ عليه, كما يتم ن�شره 
على املوقع الإلكرتوين لوزارة العدل, ويتولى رئي�ص املجل�ص الق�شائي تعميمه على املحاكم ون�شره على املوقع الإلكرتوين 

للمجل�ص.

املادة 15: 
ُي�شدر املجل�ص التعليماِت الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا النظام مبا يف ذلك الأحكام املتعلقة مبكافاآت اللجان الفنية والنماذج 

امل�شتخَدمة يف الدائرة, وُتن�شر هذه التعليمات يف اجلريدة الر�شمية.

  الت�سريعات املقرتحة  
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م�شروع نظام معّدل لنظام التفتي�ش الق�شائي على املحاكم النظامية رقم )  ( ل�شنة 2017

الن�ص املقرتح من ِقبل اللجنة امللكيةالن�ص الأ�سلي

املادة 1:
املحاكم  على  الق�شائي  التفتي�ص  )نظام  النظام  هذا  ُي�شّمى 
اجلريدة  يف  ن�شره  تاريخ  من  به  وُيعمل   )2015 ل�شنة  النظامية 

الر�شمية.

على  الق�شائي  التفتي�ص  لنظام  معّدل  )نظام  النظام  هذا  ُي�شّمى 
املحاكم النظامية ل�شنة 2017(, وُيقراأ مع النظام رقم )43( ل�شنة 
)2015( امل�شار اإليه فيما يلي بالنظام الأ�شلي نظاماً واحداً, وُيعمل 

به بعد مرور �شتني يوماً من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

املادة 4:
يتولى جهاز التفتي�ص الق�شائي املهام التالية:

التفتي�ص على اأعمال الق�شاة با�شتثناء ششاغلي الدرجة العليا  اأ . 
واإعداد التقارير ال�شنوية اخلا�شة باأيٍّ منهم. 

القانون  تطبيق  ح�شن  حيث  من  الق�شاة  اأعمال  تقييم  ب . 
وا�شتكمال اإجراءات التقا�شي والإثبات واأ�شباب التاأجيل واملدة 
والأحكام  القرارات  وا�شتيفاء  الدعوى  ف�شل  ا�شتغرقها  التي 
اإليها  الو�شول  مت  التي  النتائج  و�شالمة  وِعلَِلها  لأ�شبابها 

وحتديد ن�شبة الف�شل ال�شنوي للقا�شي. 
اأعمال املحاكم النظامية مرة واحدة يف ال�شنة  التفتي�ص على  ج . 
واإعداد  املحاكمات  جل�شات  ح�شور  ذلك  يف  مبا  الأقل  على 

التقارير بذلك. 
العام  املحامي  ودائرة  العامة  النيابة  اأعمال  على  التفتي�ص  د . 

املدين. 
التحقيق يف ال�شكاوى التي يحيلها الرئي�ص اإليه. هـ. 

ل املادة )4( من النظام الأ�شلي على النحو التايل:  تعدنَّ
باإلغاء الفقرة )اأ( منها وال�شتعا�شة عنها بالن�ص التايل:  اأوًل- 
) اأ . التفتي�ص على اأعمال الق�شاة من غري ششاغلي الدرجة   
الواحدة مرتني  ال�شنة  التفتي�ص يف  يكون  اأن  العليا, على 
التجربة, ومرة واحدة  بالن�شبة للق�شاة حتت  على الأقل 
على الأقل بالن�شبة لباقي الق�شاة اخلا�شعني للتفتي�ص.(

يف  الواردة  املدين(  العام  املحامي  )ودائرة  عبارة  باإلغاء  ثانياً- 
الفقرة )د( منها.

املادة 5:
ينظم التفتي�ص تقريراً �شنوياً �شرياً عن اأعمال القا�شي, ويقّدر  اأ . 
كفاءته بعد الطالع على ملفه الوظيفي وال�شري, كلما كان 

ذلك لزماً, باإحدى الدرجات التالية:
1. جيد جداً )85 - فما فوق(.

2. جيد )70- 84(.
3. متو�صط )69- فما دون(.

يرفع املفت�ص التقرير املن�شو�ص عليه يف الفقرة )اأ( من هذه  ب . 
يقوم  الذي  الرئي�ص  اإلى  لتقدميه  الأول  املفت�ص  اإلى  املادة 

بتبليغ القا�شي ن�شخة منه. 

ل املادة )5( من النظام الأ�شلي على النحو التايل: تعدنَّ
باإلغاء الفقرة )اأ( منها, وال�شتعا�شة عنها بالن�ص التايل:  اأوًل- 
)اأ- ينظم التفتي�ص تقريراً �شنوياً �شرياً عن اأعمال القا�شي   
ر كفاءته بعد الطالع على ملفه الوظيفي وال�شري,  ويقدِّ

كلما كان ذلك لزماً, باإحدى الدرجات التالية:
1. ممتاز )90 - فما فوق(.  

2. جيد جداً )80 - 89(.  
3. جيد )70 - 79(.  

4. متو�صط )اأقل من 70(.(  
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يتقدم  اأن  )متو�صط(  بدرجة  كفاءته  قّدرت  الذي  للقا�صي  ج . 
تاريخ  من  يوماً  ع�شر  خم�شة  خالل  الرئي�ص  اإلى  باعرتا�ص 
الرئي�ص  ويحيل  به,  اخلا�ص  التقرير  من  ن�شخة  تبّلغه 

العرتا�ص مع ن�شخة من التقرير اإلى جلنة العرتا�شات. 
م العرتا�ص خالل املدة املن�شو�ص عليها يف الفقرة  اإذا مل يقدنَّ د . 

)ج( من هذه املادة في�شبح التقرير ال�شنوي نهائياً.

باإ�شافة الفقرة )ب( اإليها بالن�ص التايل:  ثانياً- 
) ب. ي�شع املفت�ص تقريره مت�شمناً:  

�شواء على  التفتي�ص  اأثناء  له  التي ظهرت  املالحظات   .1
الأعمال الق�شائية اأو الإدارية.

راأيه يف كفاءة القا�شي ومدى عنايته بعمله.   .2
3  التو�شية بدورات تدريبية للقا�شي.

اأو  ال�شتيداع  على  اإحالته  اأو  القا�شي  بنقل  التو�شية   .4
التقاعد.(

باإعادة ترقيم الفقرات )ب( و)ج( و)د( منها لت�شبح )ج(  ثالثاً- 
و)د( و)هـ( على التوايل.

املادة 7:
م ال�شكوى �شد القا�شي اإلى الرئي�ص على اأن تكون م�شتملة على  تقدنَّ
ومكان  وعنوانه  ُوجد,  اإن  الوطني  ورقمه  وتوقيعه  مقدمها  ا�شم 
اإقامته, واأن تت�شمن وقائع حمددة من�شوبة للقا�شي, وللرئي�ص اأن 

يقرر حفظها اأو اإحالتها اإلى جهاز التفتي�ص الق�شائي.

ل املادة )7( من النظام الأ�شلي على النحو التايل: تعدنَّ
باعتبار ما جاء فيها الفقرة )اأ( منها. اأوًل- 

باإ�شافة الفقرتني )ب( و)ج( اإليها بالن�ص التايل: ثانياً- 
فيه  حتققت  اإذا  ال�شكوى  نظر  املفت�ص  على  ميتنع  )ب.   
اأو الرد املن�شو�ص عليها يف  اإحدى حالت عدم ال�شالحية 

قانون اأ�شول املحاكمات املدنية.
اأوراق التحقيق  ج. للقا�شي احلق يف الطالع على جميع   
ال�شتعانة  يف  احلق  وله  املفت�ص,  ِقبل  من  ا�شتجوابه  قبل 

مبحاٍم وتقدمي ما يراه لزماً من بينات لتاأييد اأقواله.(

بالن�ص  اإليه  و)11(   )10( املادتني  باإ�شافة  الأ�شلي  النظام  ل  يعدنَّ
التايل:

)املادة 10:
عند النتهاء من التحقيق مع القا�شي امل�شكّو منه, فعلى املفت�ص 
التو�شيات  باإحدى  مقرونة  الأول  املفت�ص  اإلى  الأوراق  يرفع  اأن 

التالية:
باإحالة  الق�شائي  املجل�ص  اإلى  تن�شيب  باإ�شدار  التو�شية  اأ. 

القا�شي على املجل�ص التاأديبي.
ب.  التو�شية باإ�شدار تن�شيب اإلى رئي�ص املجل�ص الق�شائي باإيقاع 

عقوبة التنبيه على القا�شي امل�شكّو منه.
بحفظ  الق�شائي  املجل�ص  اإلى  تن�شيب  باإ�شدار  التو�شية  ج.  

الأوراق يف اأيٍّ من احلالت التالية:
اإذا قّدم القا�شي اإلى املجل�ص ا�شتقالته اأو طلب اإحالته على   .1

التقاعد اأو ال�شتيداع.
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2. اإذا م�شى على ت�شجيل ال�شكوى مدة تزيد على ثالثة اأششهر 
دون مراجعٍة من ال�شاكي.

خمالفة  اأّي  يرتكب  مل  القا�شي  اأّن  للمفت�ص  ثبت  اإذا   .3
ت�شتدعي مالحقته تاأديبياً.

 4. اإذا ثبت للمفت�ص عدم �شحة الوقائع املن�شوبة اإلى القا�شي 
اأو عدم وجود بينات كافية عليها.

املادة 11:
للمفت�ص الأول اأن يكلف اأياً من املفت�شني للقيام باأعمال التفتي�ص 
املفاجئ على املحاكم ودوائر النيابة العامة ودوائر التنفيذ بهدف 
القائمني  حر�ص  ومدى  فيها  العمل  �شري  انتظام  على  التعرف 
ويتم  ال�شلوك,  بقواعد  وتقيدهم  مبهامهم  القيام  على  عليها 
تقدمي تقرير خا�ص بنتائج هذا التفتي�ص اإلى الرئي�ص ومع ن�شخة 

عنه اإلى وزير العدل.( 

املادة 13:
ُي�شدر املجل�ص التعليمات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا النظام.

يلغى ن�ص املادة )13( من النظام الأ�شلي باإ�شافة العبارة التالية 
اإلى اآخره: 

واأع�شاء  الق�شاة  اأداء  تقييم  ومعايري  اأ�ش�ص  تت�شمن  اأن  )على 
الإدارية  اأو  الق�شائية  لالأعمال  بالن�شبة  �شواء  العامة  النيابة 

وطريقة انتقاء العينات حمل التفتي�ص.(

املادة )...(:
و)12(  و)11(   )10( املواد  ترقيم  باإعادة  الأ�شلي  النظام  ل  يعدنَّ
و)13( و)14( منه لت�شبح املواد )12( و)13( و)14( و)15( و)16(. 
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الأردين  الق�شائي  املعهد  لنظام  النظام )نظام معّدل  ُي�شّمى هذا 
اإليه  امل�شار   2010 ل�شنة   )6( رقم  النظام  مع  وُيقراأ   ,)2017 ل�شنة 
نظاماً  تعديالت  من  عليه  طراأ  وما  الأ�شلي  بالقانون  يلي  فيما 
يف  ن�شره  تاريخ  من  يوماً  �شتني  مرور  بعد  به  وُيعمل  واحداً, 

اجلريدة الر�شمية.

املادة 3:
الأردين(  الق�شائي  )املعهد  ي�شّمى  معهد  الوزارة  يف  �ص  يوؤ�شنَّ اأ. 

يهدف اإلى حتقيق ما يلي:
اإعداد موؤهلني لتويل الوظائف الق�شائية.  .1

رفع كفاءة الق�شاة واملوفدين وموظفي الوزارة من خالل   .2
الغاية  لهذه  املعهد  يعقدها  التي  التدريبية  الدورات 

وتنمية مهارات البحث العلمي لديهم. 
الدول  يف  املماثلة  املعاهد  مع  والتعاون  اخلربات  تبادل   .3

العربية والأجنبية.
ت�شجيع التعاون مع الهيئات العربية والأجنبية يف جمالت   .4

العمل الق�شائي.
ب. يقوم املعهد يف �شبيل حتقيق اأهدافه باملهام التالية:

درجة  حلاملي  اأكادميي(  )غري  تاأهيلي  برنامج  تقدمي   .1
البكالوريو�ص يف القانون على الأقل ومنح َمن يجتاز هذا 

الربنامج بنجاح ششهادًة دبلوم املعهد الق�شائي.
2. عقد دورات التدريب امل�شتمر والندوات وورشص العمل.

�شنة  اأكادميي( مدته  تاأهيلياً )غري  املعهد برناجماً  ج. كما يقدم 
واحدة لغري احلقوقيني من حاملي الدرجة اجلامعية الأولى 
قانونية  وظائف  لتويل  موؤهلني  لإعداد  وذلك  الأقل  على 
التاأهيل  ششهادة  الربنامج  هذا  يجتاز  َمن  ومُيَنح  الوزارة,  يف 
اللجنة  تن�شيب  على  بناء  الوزير  وُي�شدر  امل�شاند  القانوين 
و�صروط  القبول  اأ�ص�ص  لتحديد  الالزمة  التعليماِت  العلمية 
م�شابقة  اجتياَز  الأ�ش�ص  تلك  تت�شمن  اأن  على  ال�شهادة  منح 

قبول.

ل املادة )3( من النظام الأ�شلي على النحو التايل: تعدنَّ
باإ�شافة العبارة التالية اإلى اآخر البند )1( من الفقرة )اأ(  اأوًل- 

منها:
احلكومية  الدوائر  حتتاجها  قانونية  وظائف  )واأّي   

واملوؤ�ش�شات الر�شمية والعامة.(
الدرجة  حاملي  من  احلقوقيني  )لغري  عبارة  باإلغاء  ثانياً- 
اجلامعية الأولى( الواردة يف الفقرة )ج( منها وال�شتعا�شة 

عنها بعبارة )حلاملي الدرجة اجلامعية الأولى(.

  الت�سريعات املقرتحة  



280

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

الن�ص املقرتح من ِقبل اللجنة امللكيةالن�ص الأ�سلي

املادة 11:
�شة للقبول يف دبلوم املعهد الق�شائي  يتم ملء املقاعد املخ�شنَّ اأ . 
يف  الأولى  اجلامعية  ال�شهادة  على  احلا�شلني  املوفدين  من 
اأحكام  القانون وفق  الثانية يف  ال�شهادة اجلامعية  اأو  القانون 
�ص خم�شة  نظام البعثات العلمية يف وزارة العدل, على اأن تخ�شنَّ
مقاعد على الأكرث يتم ملوؤها من بني موظفي وزارة العدل 
الذين اجتازوا م�شابقة القبول وح�شب ت�شل�شل العالمات فيها 

وي�شّمي هوؤلء املوظفني الوزيُر.
النظام  هذا  يف  الواردة  وال�صروط  الأحكام  مراعاة  مع  ب. 
دبلوم  برنامج  يف  القبول  يتم  النافذة,  الأخرى  والت�شريعات 
يوفرها  التي  الأخرى  التاأهيلية  والربامج  الق�شائي  املعهد 

املعهد بقرار من املجل�ص بناء على تن�شيب الوزير.

ل املادة )11( من النظام الأ�شلي على النحو التايل: تعدنَّ
)اأ(  بالفقرتني  عنها  وال�شتعا�شة  منها  )اأ(  الفقرة  باإلغاء  اأوًل- 

هما: و)ب( التايل ن�شُّ
املقاعد  ملء  يتم  املادة,  هذه  من  )ب(  الفقرة  مراعاة  )اأ -مع 

املخ�ش�شة للقبول يف دبلوم املعهد الق�شائي ممن يلي:
املوفدون احلا�شلون على ال�شهادة اجلامعية الأولى يف   .1
وفق  القانون  يف  الثانية  اجلامعية  ال�شهادة  اأو  القانون 

اأحكام نظام البعثات العلمية يف وزارة العدل.
املقاعد  مللء  املوفدين  من  كاٍف  عدد  يتوفر  مل  اإذا   .2
املتبقية  املقاعد  توزيع  فيتم  للقبول,  املخ�ش�شة 
بالت�شاوي فيما بني كليات احلقوق يف اجلامعات الأردنية 
الر�شمية, وبحيث يتم ملء املقاعد املخ�ش�شة لكل كلية 
منها من الراغبني من الع�شرة الأوائل خلريجيها لآخر 
بينهم  فيما  م�شابقة  جتري  اأن  وعلى  �شنوات,  ثالث 
من  الراغبني  بني  فيما  القبول  يف  الأولوية  لرتتيب 

خريجي كل كلية.
�شة  �ص ع�شرة مقاعد على الأكرث من املقاعد املخ�شنَّ ب-  تخ�شنَّ
املوظفني  من  للراغبني  الق�شائي  املعهد  دبلوم  يف  للقبول 
م�شابقة  اجتازوا  الذين  الوزارة  يف  العاملني  احلقوقيني 
الوزير  وي�شّمي  فيها,  العالمات  ت�شل�شل  وبح�شب  القبول 

هوؤلء املوظفني وفق تلك الأ�ش�ص.(
ثانياً- باإعادة ترقيم الفقرة )ب( منها لت�شبح )ج(.
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العدل  الكاتب  ترخي�ص  لنظام  معّدل  )نظام  النظام  هذا  ُي�شّمى 
اإليه  امل�شار  ل�شنة 2015  النظام رقم )22(  وُيقراأ مع  ل�شنة 2017( 
مرور  به بعد  ويُعمل  واحداً,  نظاماً  الأ�شلي  بالنظام  يلي  فيما 

�شتني يوماً من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

املادة 3:
اأ .ُي�صرتط لرتخي�ص الكاتب العدل اأن يكون: 

اأردين اجلن�شية.  .1
ح�شن ال�شرية وال�شلوك.  .2

من الق�شاة النظاميني املتقاعدين من الدرجات العليا اأو   .3
اأم�شى  اأو من املحامني الأ�شاتذة املجازين ممن  اخلا�شة 
يف مهنة املحاماة اأو يف املحاماة والق�شاء معاً مدة ل تقل 
وقانون  الق�شاء  ا�شتقالل  قانون  وفق  �شنة  ع�شرين  عن 

نقابة املحامني.
والأمانة  بال�شرف  خمّلة  بجنحة  اأو  بجناية  حمكوم  غري   .4

والأخالق والآداب العامة وغري حمكوم بعقوبة تاأديبية.
ب .على طالب الرتخي�ص اأن يجتاز المتحان الذي تعقده الوزارة 

لهذه الغاية.

ل املادة 3 من القانون الأ�شلي على النحو التايل:  تعدنَّ
)اأ( منها, وال�شتعا�شة عنه  الفقرة  البند )3( من  باإلغاء  اأوًل- 

بالن�ص التايل: 
املحامني  من  اأو  املتقاعدين  النظاميني  الق�شاة  )3.من   
يف  اأو  املحاماة  مهنة  يف  اأم�شوا  ممن  املجازين  الأ�شاتذة 
املحاماة والق�شاء معاً مدة ل تقل عن خم�ص ع�شرة �شنة 
املحامني  نقابة  وقانون  الق�شاء  ا�شتقالل  قانون  وفق 

النظاميني.(
بالن�ص  عنه  وال�شتعا�شة  منها  )ب(  الفقرة  ن�ص  باإلغاء  ثانياً- 

التايل:
الوزير  برئا�شة  العدل  وزارة  يف  جلنة  ت�شكنَّل   .1 )ب- 
وع�شوية اأربعة اأع�شاء يختارهم الوزير من بني 
لتتولى  املزاولني  واملحامني  املتقاعدين  الق�شاة 
واملحامني  املتقاعدين  الق�شاة  اأ�شماء  ترششيح 
ممن تنطبق عليهم �صروط الفقرة )اأ( من هذه 
الكاتب  باأعمال  للقيام  ترخي�شهم  لغايات  املادة 

العدل وفق اأحكام الت�شريعات النافذة.
تختارهم  ممن  مرششح  كّل  مبقابلة  الوزير  يقوم   .2
اللجنة امل�شار اإليها يف البند ال�شابق, وعلى �شوء 
يراه  الذي  قراره  الوزير  ُي�شدر  املقابلة  هذه 

منا�شباً ب�شاأن اعتماد املرششح.
القيام  املعتمدين  املرششحني  يرغب من  على من   .3
الت�شريعات  اأحكام  وفق  العدل  الكاتب  باأعمال 
النافذة, اأن يقّدم طلب ترخي�ص اإلى الوزير وفق 

اأحكام هذا النظام.(
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املادة 8:
اأحكام الت�شريعات النافذة يقوم الكاتب العدل باملهام  مع مراعاة 

التالية: 
الت�شديق على الإنذارات والتبليغات والإخطارات العدلية.  اأ. 

الت�شديق على الوكالت التي تت�شمن اأعمال الإدارة واحلفظ.  ب. 
الناقلة  بالت�شرفات  تتعلق  ل  التي  العقود  على  الت�شديق   ج. 

للمْلكية اأو رهنها.
بعقود  تتعلق  ل  التي  القانونية  الرتجمة  على  الت�شديق   د. 
الت�شرف يف الأموال غري املنقولة اأو املعامالت التي ل يوجب 

القانون لها ششكلية لالنعقاد.
الت�شديق على الإقرارات والتعهدات العدلية. هـ. 

لإثبات  والأ�شناد  الأوراق  من  اإليه  م  يقدنَّ ما  على  التاأششري  و . 
تاريخها.

يلغى ن�ص الفقرة )ج( من املادة )8( من النظام الأ�شلي وي�شتعا�ص 
عنه بالن�ص التايل:

اأدلى  َمن  يوؤدي  اأن  بعد  اخلّطية  ال�شهادات  على  الت�شديق  )ج- 
بال�شهادة الق�َشَم القانوين اأمامه.(

 






