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جمعية اأهلية غري حكومية م�ستقلة،  املركز الفل�سطيني ال�ستقالل  املحاماة والق�ساء “م�ساواة”:  
تاأ�س�ست بتاريخ 2002/3/18 مببادرة من حمامني وق�ساة �سابقني و�سخ�سيات اجتماعية، 

اأخذت على عاتقها تكري�س جهدها لتعزيز �سمانات ا�ستقالل الق�ساء واملحاماة ت�سريعا ومنهجا 
و�سلوكا، عن طريق ر�سد وتوثيق ومراقبة ومعاجلة كافة العوائق الجتماعية والثقافية وال�سيا�سية 
والت�سريعية، التي حتول دون التطبيق ال�سليم ملبداأ �سيادة القانون، وتعيق تفعيل عنا�سر ومقومات 

وم�سامني ا�ستقالل الق�ساء واملحاماة وذلك بالطرق والو�سائل القانونية.

الروؤيـة: من اأجل دولة العدالة و�سـيادة القانون يف فل�سـطني

الر�ســـــالة: امل�ساهمة يف بناء الدولة من خالل جت�سيد مبداأ ف�سل ال�سلطات و �سيادة 
القانون و الدفاع عن ا�ستقالل الق�ساء و تعزيز مهنة املحاماة. 

اأهدافـنـا:
الهـــدف االأول: احل����د من النته����اكات واملخالفات وعدم المتث����ال حلكم �سيادة القان����ون: املوؤ�سر 
الأ�سا�س����ي لتحقي����ق العدالة يف فل�سطني يتمثل يف احلد م����ن النتهاكات واملخالفات 
ملب����داأ �سيادة القانون الأمر الذي ت�سعى اإليه " م�ساواة " عن طريق الر�سد والإبالغ 

عن هذه املخالفات والإ�سهام يف و�سع حد لها. 
الهدف الثاين: الإ�سهام يف �سياغة ال�سيا�سات والت�سريعات وفقًا للمعايري الدولية: ال�سعي امل�ستمر 

لو�سع و�سياغة وتطوير ت�سريعات فل�سطينية تتوافق مع املعايري الدولية.
الهـــدف الثالـــث: التوعي����ة املجتمعية ح����ول مبداأ �سي����ادة القان����ون: اإن املجتم����ع الفل�سطيني بكافة 
�سرائحه وقطاعاته بحاجة لإدراك اأعمق واأ�سمل بحقوقه وواجباته القانونية وذلك 

بالحتكام لن�سو�س القانون ومبادئ حقوق الإن�سان ومدونات ال�سلوك املهني.
الهـــدف الرابـــع: ا�ستدامة املوؤ�س�سة: من اأجل �سمان عمل "م�ساواة " بكفاءة وفعالية، تبنى جمل�س 
اإدارة م�س����اواة الأنظمة والإج����راءات املالية املنا�سبة من اأج����ل العمل على الرتقاء 

باملوؤ�س�سة وحتقيق مبادئ النزاهة، وامل�سائلة، وال�سفافية، و�سمان ال�ستدامة.
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تقدمي :
يف اطار �سع���ي "م�ساواة" لتحقيق هدفها ال�سرتاتيجي الثاين واملتمثل يف توحيد وتطوير وع�سرنه 
الت�سريع���ات الفل�سطينية، من خالل اق���رتاح م�ساريع قوانني جديدة ترف���ع اىل الكتل الربملانية وتو�سع 
ب���ني ايدي اع�ساء الربمل���ان ) املجل�س الت�سريعي( بغي���ه تبنيها وتقدميها اىل ال�سلط���ة الت�سريعية ذات 

الخت�سا�س كم�ساريع قوانني جديدة اومعدله للقوانني ال�سارية.
الربملانية،  الكتل  وعطفًا على العديد من م�ساريع القوانني والتي �سبق ل"م�ساواة" واقرتحتها على 
واع�س���اء املجل����س الت�سريعي لتبنيه���ا والعمل عل���ى اقرارها وا�سداره���ا وفقًا لالج���راءات الت�سريعية 
املرعي���ه، يت�س���رف املركز الفل�سطين���ي ل�ستقالل املحام���اه والق�ساء " م�ساواة" بتق���دمي اقرتاحه هذا 
اله���ادف اىل تعدي���ل قانون الج���راءات اجلزائية ال�س���اري املفعول، مب���ا ين�سجم ومقت�سي���ات العداله 
الناج���زة وي�سمن حقوق وحري���ات الفراد وي�سرع من اجراءات التقا�سي ويتبنى و�سائل واليات جديدة 
حلل املنازعات اجلزائيه تخفف عن كاهل الق�ساء وت�سمن حتقيق الغايات املرجوة من قانون العقوبات 

وقانون الجراءات اجلزائيه.
ولغايات تقدمي و/او اقرتاح م�سروع قانون ع�سري يتوخى التغلب على الثغرات والهنات والنواق�س، 
الت���ي اعرتت بع�س ن�سو����س قانون الجراءات اجلزائية وي�سد الثغرات الت�سريعيه التي مل ينجح قانون 
الج���راءات اجلزائي���ة يف معاجلتها وبيان حكمها، قامت "م�س���اواة" ويف �سبيل اعدادها لهذا امل�سروع، 
مب���ا يعك�س اراء واجته���ادات ذوي العالقة كافة، بتكليف جلنه من خرباء قانونيني م�سريني ممن يعدو 
فقه���اء يف قان���ون العقوبات وقانون الج���راءات اجلزائية وه���م كل من : ال�ست���اذ الدكتور حممد عيد 
الغريب /نائب رئي�س حمكمه النق�س امل�سرية ال�سابق وال�ستاذ الدكتور احمد �سوقي عمر ابو خطوة/ 
ع�س���و املجمع العلمي الت�سريعي امل�سري والدكتور عمرو ابراهيم الوقاد/عميد كلية احلقوق يف جامعة 
طنطا امل�سرية، تلك اللجنة التي التقت بعد اجنازها ملهمتها بوفد من "م�ساواة" لغايات احلوار ب�ساأن 
املق���رتح من قبل اللجنه وم���دى �سموليته وقدرته عل���ى معاجلة الثغرات التطبيقي���ة لقانون الجراءات 

اجلزائية.
كما كلفت "م�ساواة" املحامي ال�ستاذ يو�سف احلمود النائب العام الردين ال�سابق وقا�سي حمكمه 

التمييز الردنية ال�سابق بذات املهمه، حيث قام بدوره بتقدمي ما يراه �سروريًا للتعديل.
كم���ا كلف���ت "م�س���اواة" ال�ستاذ ط���ارق الديراوي ا�ستاذ القان���ون اجلزائي وامل�ست�س���ار القانوين 
للمجل����س الت�سريع���ي واملقيم يف غزة بذات املهمه، ا�سافه اىل تكليف���ه بامل�ساركة يف ور�ستي عمل وحوار 
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مفت���وح ب�س���اأن قانون الجراءات اجلزائية والتعديالت الواجب ادخاله���ا عليه واللتان نفذتا يف مدينتي 
غزة وخان يون�س حيث قام مبا كلف به وقدم درا�سة خطية تعك�س وجهه نظره وامل�ساركني يف الور�ستني 
املذكورت���ني، ا�ساف���ه اىل قي���ام مكت���ب "م�س���اواة" يف غ���زة بالت�سال ب���وكالء النياب���ة الذين زودوا 

على القانون والتعديالت التي يرون ادخالها عليه. "م�ساواة" مبالحظاتهم 
كم���ا �ساه���م يف النقا����س واإبداء ال���راأي وكالء نياب���ة واأ�ساتذة قان���ون ومنهم الدكت���ور اأحمد براك 
والدكت���ور نبيه �سالح،  وحمامني وق�ساه �سابقني وقانونني وممثلي موؤ�س�سات جمتمع مدين متخ�س�سة 
يف حقوق الن�سان واحلكم الر�سيد التقتهم "م�ساواة" يف لقاءات فردية قدموا من خاللها مقرتحاتهم 
التعديلي���ة، وفقًا ملا يعتقدونه وا�ستنادًا اىل جتربتهم العملية الكادميية والق�سائية  ونظمت ور�سة عمل 
يف مدين���ة رام اهلل، واطل���ع على كاف���ه القوانني ذات ال�سله ومنه���ا قانون العقوبات ال�س���اري وم�سروع 
قانون العقوبات والقانون ال�سا�س���ي وقانون ال�سلطة الق�سائية، ا�سافه اىل قانون الجراءات اجلنائية 
امل�س���ري وامل�سطرة اجلنائية املغربية واملجله التون�سية وقان���ون الجراءات اجلزائية الماراتي وقانون 
الج���راءات اجلزائية اجلزائري وقان���ون اأ�سول املحاكمات اجلزائية الردين، اىل جانب مناذج  دولية 
منه���ا قانون الجراءات اجلنائي���ة الفرن�سي وتعديالته لغاية ع���ام 2011 وقانون الجراءات اجلنائية 
البلجيك���ي. والقانون اليط���ايل والقانون الربيط���اين اإىل جانب اأحكام حمكمتي النق����س الفل�سطينية 
وامل�سري���ة وحمكم���ه التمييز الردنية، واح���دث الدرا�سات ور�سائ���ل الدكتوراه ومنها موؤل���ف امل�ست�سار 

الدكتور �سري �سيام رئي�س جمل�س الق�ساء العلى امل�سري ال�سبق يف احلب�س الحتياطي.
 واأع���دت م�س���روع القان���ون املعدل لقان���ون الج���راءات اجلزائية ه���ذا والذي تت�س���رف "م�ساواة" 
باقرتاح���ة وتقدمي���ه اىل كافه اجله���ات الر�سمية املعني���ة، بدءًا م���ن جمل�س الق�س���اء العلى وعطوفه 
النائ���ب العام ومعايل وزير العدل ومعايل امل�ست�سار القان���وين لفخامة الرئي�س ونقابه حمامي فل�سطني 
والهيئ���ة امل�ستقله حلقوق املواطن وممثلي كافه الكتل الربملانية، والدوائ���ر والهيئات الر�سمية والهلية 
وموؤ�س�س���ات املجتم���ع امل���دين ذات ال�سله، و�سائر القانون���ني واملهتمني، املًة قيامه���م كل فيما يخ�سه، 
ويف اط���ار �سالحياته و�سلطاته، بالعم���ل على تبني هذا امل�سروع، وال�س���ري باجراءاته الت�سريعية ح�سب 
ال�س���ول، مبا يعزز م���ن البنية الت�سريعي���ة الكفيلة بتغطية النق����س ومعاجلة اخلط���اأ وحتقيق العدالة 

الناجزة والن�سجام مع احدث الت�سريعات الدولية.
انن���ا يف املركز الفل�سطيني ل�ستق���الل املحاماه والق�ساء "م�ساواة" نتق���دم بجزيل �سكرنا لكل من 
�ساه���م يف اجناز هذا امل�س���روع مع حفظ اللق���اب وال�سفات �ساكرين لهم حر�سه���م ومت�سكهم مببداأ 
�سي���ادة القان���ون و�سواده عل���ى الكافه ول يفوتنا التق���دم بال�سكر اجلزيل ل����U.N.D.P على دعمها لهذا 

امل�سروع.      

م�ساواة



7
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15 ............................................................................. -  متهيد 
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 متهيد:

ِتِه.  يَّ اأكيِد على اْحرِتاِم الَفْرِد وَتقدي�ِس ُحقوقِه وُحرِّ َوِل للتَّ دِت الو�س����ائُل املُ�ستخدمُة ِمْن ِقَبِل الدُّ َتعدَّ
ُة ِبو�سِع  ها التَّ�سريعاُت املُختلفُة الَّتي حُتاِف����ُظ على حياِة الأفراِد، وُتكاِفُح الّظاهرُة الإجراِميَّ وِم����ْن اأَهمِّ

العقوباِت الّرادعِة َلها؛ وذلَك ِلْلحدِّ ِمِن اْنِت�ساِر اجلرائِم .
ِة بالت�سدي  ُع ِمْن ِخ����الِل النُّ�سو�ِس القانونيَّ ����ُة هي اأ�سا�ُس القانوِن، ويقوُم املُ�َسرِّ فاحلي����اُة الإن�سانيَّ
ْولِة، حيُث َت�ْسَم����ُح ِلالأ�سخا�ِس ِباإتياِن  ئي�ُس ِللدَّ ْوُر الرَّ ًة، وِبُح�ْسباِن اأنَّ ذلَك ه����و الدَّ ل�س����ور الُع����ْدواِن كافَّ
رِه  ُة املُْلِزَمُة يف الُعقوباِت املَُقرَّ َنٍة، وُتْلِزُمُهْم بالْمِتناِع َعِن اْرِتكاِب اأفعاٍل اأخرى، وَتْكمُن القوَّ اأفع����اٍل ُمَعيَّ

ِلكلِّ جرميٍة.

ُل يف ُمكافحِة الإجراِم، وِمْن َثمَّ  َة جميعًا َتْهُدُف اإىل غايٍة واحدٍة َتَتَح�سَّ ولذا،  فاإنَّ الُعلوَم اجَلزائيَّ
فاُقها يف مو�سوعاِت درا�َسِتها، وهي " اجَلرميُة واملُجرُم واجَلزاُء". اتِّ

�َسَع����ْت اآفاُقها فم����ا زاَل للقانوِن  َب����ْت فروُعها، واتَّ ِة قد َت�َسعَّ واإذا كان����ْت جمموع����ُة الُعل����وِم اجَلزائيَّ
دارُة بنَي هذِه الفروِع. وَي�ْسَتِمُل القانوُن اجَلزائيُّ على نوعنْيِ مَن القواعِد َتْنَتِظُم عادًة  اجَلزائ����يِّ ال�سَّ
يف جمموعَت����نْيِ ُم�ْستقلََّت����نْيِ ِمَن القواننِي، اإحداُهما ُيْطَلُق عليِه ال�ّسارُع " قانوُن الُعقوباِت"، وُيْطَلُق على 

ِة". الّثانيِة " قانوُن الإجراءاِت اجَلزائيَّ

ها  َلْت يف اأفعاٍل اأو اْمِتناعاٍت " الَّتي َيُعدُّ ثَّ لوِك " �َسواٌء مَتَ وُيْعن����ى قان����وُن العقوباِت ِبَتحديِد اأنواِع ال�سُّ
َرَة َلها. ُد الُعقوباِت املُقرَّ ال�ّسارُع َجرائَم، وُيَحدِّ

ُن  مَّ َة ِلتطبيِق قان����وِن الُعقوباِت، اإْذ َيَت�سَ يَّ ُل الو�سيلَة الَفنِّ ثِّ ُه مُيَ اأّم����ا قانوُن الإجراءاِت اجلزائي����ه فاإنَّ
ِب اجلاين لْقِت�ساِء َح����قِّ املُْجَتَمِع يف الِعقاِب، ولذلك،  ُة يف َتَعقُّ ْلطاُت العامَّ ت����ي َتْلَتِزُمها ال�سُّ القواع����َد الَّ
ُر وجوُد  وَّ ٌة، ِبحي����ُث ل ُيَت�سَ فالَعالق����ُة ب����نَي هذْيِن الَفْرعنْيِ م����ن ُفروِع القان����وِن اجَلزائيِّ َعالق����ٌة َحْتِميَّ
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ُر اأْن ُيوجَد قانوُن عقوباٍت دوَن اأْن يكوَن اإىل ِجواِرِه قانوٌن لالإجراءاِت  وَّ اأحِدهم����ا دوَن الآَخِر، فال ُيَت�سَ
ٍة دوَن  ُر اأْن ُيوجَد قانوُن اإجراءاٍت َجزاِئيَّ وَّ َة ِلتطبيِقِه، كذِلَك ل ُيَت�سَ يَّ ُل الو�سيلَة الَفنِّ ثِّ ِة بكوِنِه مُيَ اجَلزاِئيَّ

ُد ُعقوباِتها. ُ اجَلراِئَم، وُيَحدِّ اأْن ُيوجَد قانوٌن للُعقوباِت ُيَبنيِّ

ُة ِلقانوِن الإجراءاِت اجَلزاِئيَِّة: ُة الأ�شا�ِشيَّ - املََهمَّ
ُد  ُع َجرائَم، وُيَحدِّ ها املُ�َسرِّ ُ الأفعاَل الَّتي َيُعدُّ ُه ُيَبنيِّ ُل يف اأَنَّ ����ُة قانوِن الُعقوباِت َتَتَح�سَّ اإذا كان����ْت َمَهمَّ
ِة هي َبي����اُن النُُّظِم  َة قان����وِن الإج����راءاِت اجَلزاِئيَّ اجَل����زاِء املرتت����ب على ارت����كاب اأي ِمْنها. ف����اإنَّ ُمِهمَّ
والإج����راءاِت الَّتي َيِجُب ُمراعاُته����ا ِلَتْنفيِذ قانوِن الُعقوباِت، اأْي مِلَْعِرفِة اجلاين اإذا ما َوَقَعِت اجَلرميُة، 

وَتْطِبيِق قانوِن الُعقوباِت علْيِه.
ِة َيْرم����ي، اإذن، اإىل الو�سوِل اإىل احَلقيقِة، ولذِل����َك، َفِمَن اخَلَطاأِ اأْن  فقان����وُن الإج����راءاِت اجَلزاِئيَّ
ِهْم، اإْذ كثريًا ما ُيوؤَْخُذ َبريء ِب�ُسْبهاٍت َتْدَفُعُه اإىل َقَف�سِ  َع ِلْلُمْجرمنَي دوَن َغرْيِ ُه ُو�سِ ُيْنَظ����َر اإلْيِه على اأنَّ
َرجِة  ِرٍم ِمَن الِعقاِب وَيَت����اأَّذى - وبالدَّ ه����اِم. اإنَّ املُْجَتَم����َع َيْن�ُسُد احَلِقيقَة، فال َيْرَغ����ُب يف اإْفالِت جُمْ التِّ
ُة هي الأ�سا�َس ِلْلِحفاِظ على  َنْف�ِسه����ا - ِم����َن احُلْكِم ُظْلمًا على بريء. ولذِلَك، ُتَعدُّ الإج����راءاُت اجَلزاِئيَّ
ُن القانوُن الإجرائيُّ  مَّ ّي����اِت. وَيَت�سَ فاِع َع����ِن املُتََّهمنَي، وَتاأْكيِد اْحرِتاِم احُلرِّ ِبيَل ِللدِّ تْل����َك احُلقوِق، وال�سَّ

ِة لأفراِد املُْجَتَمِع . يَّ ْخ�سِ َقْدرًا ِمَن امَل�سا�ِس باحُلقوِق ال�سَّ

َلَحَتنْيِ  ْوِفيَق َبنْيَ َم�سْ ِ اإْذ َي�ْسَتْلِزُم الأمُر التَّ والُو�سوُل اإىل ذِلَك الَهَدِف لي�َس بالأْمِر الَي�سرِي، اأو الَهنيِّ
َلَحِة املُتََّهِم. َلَحِة املُْجَتَمِع وَم�سْ : َم�سْ ُمَت�ساِرَبَتنْيِ

ُد اأنَّ َم�سلح����َة املُْجِتَمِع َت�ْسَتْلِزُم �ُسْرعَة الَق�سا�ِس ِمَن املُْج����ِرِم حّتى ُيْحِدَث الِعقاُب  َفِم����ْن ِجَهٍة جَنِ
َهِم َتْقَت�سي  ُد اأنَّ َم�سلح����َة املُتَّ قيُق ذِلَك َتْب�سيَط الإج����راءاِت. وِمْن ِجَهٍة اأُخرى جَنِ اأَث����َرُه، وَيْقَت�س����ي حَتْ

ْدِر لُه؛ لإظهاِر براَءِتِه. يَُّث، فقد يكوُن بريئًا، ولذِلَك، جِتُب الأناُة واإف�ساُح ال�سَّ َ الرتَّ
ريَق الَّتي َتْكُفُل  ديِد الطَّ َة َتَتَمثَُّل يف حَتْ َة ِلقانوِن الإجراءاِت اجَلزاِئيَّ َة الأ�سا�سيَّ وتاكيدًا مِلا �َسَبَق، فانَّ امَلَهمَّ
ٍة بالنُُّظ���ِم والأحكاِم الَّتي َتْرمي اإىل َتْب�سيِط  َفٍة خا�سَّ ���ُه يف الَق�سا�ِس ِمَن املُْجِرِم، وُيْعنى ِب�سِ ِلْلُمجتم���ِع َحقَّ
ماناِت  ���ِة و�ُسْرَعِتها؛ ِلَين���اَل اجلاين َجزاَءُه يف اأق���رِب وقٍت، وذلَك ِبَغرْيِ اإخ���الٍل بال�سَّ الإج���راءاِت اجَلزاِئيَّ
الِح،  َة اأَحقُّ بال�سّ يَّ ُن الرَبيء ِمْن اإعالن َبراَءِتِه، ولأنَّ َحقَّ الِعقاِب على الّطالِح فاإنَّ احُلرَّ كِّ ِة الَّتي مُتَ اجَلْوَهِريَّ
�َس لُه  �َس الرَبيَء مِلا َيَتَعرَّ ِة األ َيْفِلَت املُْجِرُم ِمَن الِعقاِب و األ َيَتَعرَّ والَغَر�ُس ِمْن اأحكاِم الإجراءاِت اجَلزاِئيَّ
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ُعُب التَّْوفيُق بْيَنُهما: َق قواعُد هِذِه الإجراءاِت ِلْلُمْجَتِمع اأْمَرْيِن َي�سْ قِّ املُدان. َفَيِجُب اأْن حُتَ
ُل: اأال َيْفِلَت املُْجِرُم ِمَن الِعقاِب. االأوَّ

ّياِت. الّثاين: اْحِتاُم احُلرِّ
َهِم  ، حّتى ُي�سبَح ُكلٌّ ِمَن املُْجَتَمِع واملُتَّ َلَحَتنْيِ عوَن يف التَّوفيِق بنَي هاَت����نْيِ امَل�سْ وِبذِل����َك َيْجَتِهُد املُ�َسرِّ
ِة،  َلَحَتنْيِ َتَتنازع����اِن الَغَلَبَة يف الإجراءاِت اجَلزاِئيَّ اآمن����ًا، وُمراجع����ُة َوقائِع الّتاريِخ ُتْثِبُت اأنَّ هاَتنْيِ امَل�سْ

ِة، وِنظاِم احُلْكِم فيها. ْولِة الْجِتماعيَّ وكم َطَغْت اإحداها على الأخرى ِتْبعًا حلالِة الدَّ

ْلطَة  ����ُة، ولهذا، فاإنَّ ال�سُّ يَّ ْخ�سِ ُة ال�سَّ يَّ �سُّ جانب����ًا هامًا من حياِتنا، وهو احُلرِّ فقان����وُن الإجراءاِت مَيَ
ْنكي����ِل ِبُخ�سوِمها على  ����ِة َت�ْسَتْخِدُم ه����ذا القان����وَن كاأداٍة ِلتحقيِق اأهداٍفه����ا، اأو التَّ ول����ِة البوِلي�سيَّ يف الدَّ
ِة  ِة، اأّما ح����نَي يعلو مبداأُ �ِسيادِة القانوِن، فاإنَّ ُن�سو�����سَ الإجراءاِت اجَلزاِئيَّ ْخ�سيَّ ِة ال�سَّ يَّ ِح�س����اِب احُلرِّ
ُة قانوِن  ِمها، وِمْن هنا َتبدو اأهميَّ كُّ وُل دوَن حَتَ ْلَطِة، وحَتُ ِة يف ُمواَجَهِة ال�سُّ يَّ ماناِت ِلهِذِه احُلرِّ َتْكُف����ُل ال�سَّ
ُع  ِة الَّتي َيتمتَّ يَّ َف على َم�ساحِة احُلرِّ ����ه اإذا اأردَت اأْن تتعرَّ : اإنَّ الإج����راءات اجلزائية، ولذلَك، ِقيَل، وِبَحقٍّ

ْولِة. َح قانوَن الإجراءاِت اجَلزائّيِة لهِذِه الدَّ فَّ نٍة، فما عليَك األ اأْن َتَت�سَ بها �َسْعٌب ما يف َدولٍة ُمَعيَّ

ِة: �شتوريَّ ِة الدُّ رعيَّ - اْلِتزاُم املُ�شروع املُقرَتَح بال�شَّ
ّياِت، ل����ذا، فقد َوَجَبْت ِكفالُتها  ِة امَل�سا�َس ِبِبع�ِس احُلقوِق واحُلرِّ اإنَّ م����ْن �ساأِن الإج����راءاِت اجَلزائيَّ

َهِم الرَباءُة. ِبُحْكِم اأنَّ الأ�سَل يف املُتَّ

ِة،  ِة يف قانوِن الإجراءاِت اجَلزائيَّ �ستوريَّ ِة الدُّ رعيَّ َة ِلل�سَّ عامَة الأ�سا�سيَّ وُيَعدُّ َمبداأُ َقرينِة الرَباءِة الدِّ
ِة  رعيَّ ِة يف قانوِن الُعقوباِت، وهي َمبداأُ ال�سَّ �ستوريَّ ِة الدُّ رعيَّ عامِة الأوىل ِلل�سَّ كيزُة َمَع الدِّ وَتَتوافُق هِذِه الرَّ
رورِة ُوجوَد َمبداأِ قرينِة  ". لأنَّ امَلبداأَ الأخرَي َيْفرت�����سُ ِبال�سَّ ����ِة " ل َجرمي����َة ول ُعقوب����َة اإل ِبَن�سٍّ اجِلنائيَّ

الرباءِة.

ًة ِلَردِّ  َهِم، ذِلَك ِلكوِنه����ا و�سيلًة فعالَّ ����ِة ِلْلُمتَّ خ�سيَّ ِة ال�سَّ يَّ ماِن احُلرِّ وُتَع����دُّ َقرينُة ال����رباءِة اأ�سا�سًا ِل�سَ
ت����ي َتْن�َساأُ مْن ذِلَك  ُه الَّ دَّ ِة الإدانِة �سِ ِة، وِل����َدْرِء اأِدلَّ يَّ خ�سِ ْلط����ِة علْيِه، واْنِته����اِك ُحْرماِتِه ال�سَّ ُع����دواِن ال�سُّ
ِة، طامَلا �ساَد َمبداأُ الأ�سِل يف  يابِة العامَّ الُع����ْدواِن. َفَيْنَتِقُل ِع����ْبُء اإثباِت الإدانِة، حيُث َيَقُع على عاتِق النِّ
ُل َجرميًة  ُه ل يجوُز ُمعاقبُة �سخ�سٍ لْرِتكاِبِه ِفْعاًل ُي�َسكِّ َهِم الرباءَة. وُي�ْستفاُد مْن اإعماِل هذا املبداأِ اأنَّ املُتَّ

ِة . ُه ُحْكٌم بات ِمَن امَلْحَكَمِة املُْخَت�سَّ دَّ َدَر �سِ اإل اإذا �سَ
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ِة  خ�سيَّ ����ِة ال�سَّ يَّ ِة ه����و ِحمايُة احُلرِّ وكم����ا َذَكْرن����ا اآِنفًا فاإنَّ الَه����دَف مْن قانوِن الإج����راءاِت اجَلزائيَّ
ِة الَفْرِد هو  يَّ ِة ِلْلُمجتمِع. َفِمعياُر ُحرِّ لالأف����راِد َمَع ُمراعاِة األ َتَتعار�َس هِذِه احِلمايُة َم����َع امَل�سلحِة العامَّ

ّياِت الآَخريَن.    َعَدُم الْعِتداِء على ُحرِّ
ُ �َسْلُب َقْدٍر ِمنها، ِلْلِحفاِظ على  ����ِة امَلْمنوحِة لُه َفَيَتَعنيَّ يَّ خ�سِ ِلْلُحرِّ     ويف ح����ال اإ�ساَءِة ا�ْسِتْعماِل ال�سَّ

ِكياِن املُجتمِع وا�ْسِتْقراِر الأْمِن داِخَلُه.
ِفِه التَّ�سريَع الو�سعيَّ الأ�ْسمى، واإل  ُ اأْن َتْلَتِزَم التَّ�سريعاُت باأحكاِم االقانوِن الأ�سا�ِسى ِبو�سْ     وَيَتَعنيَّ

َ اإهداُرها، ولو كانْت �سابقًة عليِه. َتَعنيَّ

    وَيْفِر�����سُ قان����وُن الإج����راءاِت قيودًا و�سماناٍت مِبنا�سب����ِة الِقياِم باأيِّ اإجراٍء َجزائ����يٍّ ما�سٍّ ِبَحقِّ 
َه����ِم ك�سخ�سٍ بريٍء، ما ُيْلِزُم  َه����ِم يف ُحْرمِة َحياِتِه، واإعم����اُل مبداأِ قرينِة الرَباءِة ُيوجُب ُمعاملَة املُتَّ املُتَّ
ُ اْحرِتاُم  َه����ِم. وَتْطبيقَا ِلهذا امَلبداأِ، َيَتَعنيَّ ماناِت ِلْلِحفاِظ على َحياِة املُتَّ َذَة باْحرِتاِم ال�سَّ اجِله����اِت املَُنفِّ
َظِر َعِن التُّْهَمِة امَلْن�سوبِة اإليِه،  ْرِف النَّ ِة، ِب�سَ يَّ ِه يف اخُل�سو�سِ قِّ َهِم وِكفاَلُة احِلمايِة الواجبِة حِلَ ِة املُتَّ اآَدِميَّ
ِة  . كما َيِجُب اأْن َيِتمَّ اتِّخاُذ الإْجراءاِت املا�سَّ خ�سِ ِة لذِلَك ال�سَّ َظ����ِر ِلَدَرَجِة اخُلطوَرِة الإْجراميَّ ودوَن النَّ
َعْت ِلْلِحفاِظ  ُه َبريٌء حّتى َتْثُب����َت اإداَنُتُه ِبُحْكٍم باّت؛ لأنَّ هِذِه الإْجراءاِت ُو�سِ ِبُحْرم����ِة الَفْرِد يف ِنطاِق اأنَّ

ِة، لذِلَك، فال َيِجُب اأْن َتَتَعّدى هذا الَهَدَف. َلَحِة العامَّ على امَل�سْ

َه����ِم، وَيْكُفُل  ُد ِنطاَق ُحقوِق املُتَّ َهِم ال����رباَءُة، وهو الَّذي ُيَح����دِّ      وق����د قي����َل: اإنَّ َمب����داأَ الأ�سِل يف املُتَّ
�����سُ لأيِّ اإجراٍء ما�سٍّ باأيٍّ منهما، اإل يف  ِة، فال َيَتَعرَّ ِة، وُحْرمَة َحياِتِه اخلا�سَّ خ�سيَّ ِت����ِه ال�سَّ يَّ م����اَن ُحرِّ �سَ
مانًة  َمُن َتطبيَق هذا امَلبداأِ هو الَق�ساُء، َفَرقابُة الَق�ساِء ُتَعدُّ �سَ ����ذي َي�سْ ِة، والَّ ِة الإْجرائيَّ رعيَّ اإط����اِر ال�سَّ
َدتُه العديُد ِمْن اأحكاِم الَق�ساِء  ٍة. وهذا ما اأَكَّ فٍة عامَّ ِة الفرِد ِب�سِ يَّ رَّ اأكيدًة ِلهذا املبداأِ، وِحمايًة َفّعالًة حِلُ

املُقاَرِن. 

- الغاية من م�شروع القانون:
ُع داِئمًا على الإ�سالِح التَّ�سريعيِّ ِم����ْن ِخالِل اإْجراِء َتعديالٍت  عل����ى الَقواننِي ُبْغَيَة  َيْحِر�����سُ امَل�َس����رِّ
َدٍة َتتمثل يف َتْي�سرِي اإجراءاِت  دَّ َتْطبيِق الأْحكاِم الواردِة يف القانوِن الأ�سا�ِسى ِبَهَدِف حَتقيِق غاياٍت حُمَ
ِل امَلحاكِم يف الَق�سايا امَلعرو�سِة  التَّقا�سي، وِكفالِة َتقريِب ِجهاِت الَق�ساِء ِمَن املَُتقا�سنَي، و�ُسرعِة َف�سْ

ِة معًا.     ِة واخلا�سَّ ّياِت واحُلقوِق العامَّ علْيها َمَع احِلفاِظ على احُلرِّ
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����ُه َمرَّ على َتْطبيِق هذا القانوِن ما  وه����و ُمْنته����ى غاياِت التَّعديالِت املُْقرَتحِة. هذا ِبالإ�سافِة اإىل اأنَّ
واق�سِ  ، وكذِلَك ِل�َسدِّ النَّ َيزي����ُد على اإْحدى ع�سرَة �سن����ًة، وَظَهَرْت اإ�ْسكالٌت كثريٌة يف العمِل الَق�سائ����يِّ

ٍة َلها. والثََّغراِت  يف القانوِن ما َيْقَت�سي و�سَع ُحلوٍل َت�سريعيَّ

ْنِع الَب�َسِر، فالَكماُل هلِل َعزَّ َجالُلُه وحَدُه.  ُة التَّ�سريعاِت، فهي مْن �سُ وهي �ُسنَّ

- الَفْل�َشَفُة الَّتي ُيْنَطِلُق ِمْنها ُم�شروع القانوِن:
َدِة امَلحاِوَر الَّتي َيقوُم علْيها ِباأنَّها: َنُة  ُخرَباِء اإعداِد املُ�َسوَّ َدْت جَلْ     َحدَّ

ِة. . 1 �ْستوريَّ ِة الدُّ رعيَّ الْلِتزاُم بال�سَّ

يًا َمَع . 2 �سِّ ِة، وذِلَك مَتَ َتوف����رُي امَلزيِد ِمَن احُلقوِق واحِلمايِة ِلْلَمْجِنيِّ علْيِه يف الإْجراءاِت اجَلزائيَّ
ْعوى  حاي����ا اجَلرميِة، واأْعطاُهْم َدْورًا اأك����رَب يف اإدارِة الدَّ ����اِه العامليِّ يف جَماِل ِحمايِة �سَ الجتِّ
َدُة يف  َنْتُه املُ�َسوَّ مَّ ِع املُق����اِرِن. واأَهمُّ ما َت�سَ َل ِلْلُم�َسرِّ ْفَل املَُدلَّ َهُم الطِّ ����ِة َبْعَدما اأ�سبَح املُتَّ اجَلزائيَّ

َدِد هو: هذا ال�سَّ
حايا اجَلرميِة.. 1 ْندوٍق ِلَتْعوي�ِس �سَ اإْن�ساُء �سَ
ْبِط الَق�سائ����يِّ َتْكُفُل ُح�ْسَن . 2 واب����ِط لْخِت�سا�ساِت اأْع�س����اِء ال�سَّ ����ُع َمزيٍد ِم����َن ال�سَّ َو�سْ

ورٍة  اأداِئِه����ْم مِلََهّماِتْه����ْم ُدوَن جَتاُوٍز، وَب�ْسُط اإ�سراِف الّنائِب الع����امِّ وَرقاَبِتِه علْيِهْم ِب�سُ
ِة. رطِة الَق�ساِئيَّ ٍة. واإْن�ساُء ِجهاٍز ِلل�سُّ يَّ ِجدِّ

َة . 3 يابَة العامَّ �����ِة  َحْيُث َتَّ النَّ�سُّ ِبُو�سوِح على اأنَّ النِّ يابِة العامَّ ِة النِّ اإْنهاُء اخِلالِف ِبَتَبِعيَّ
ِة. ْلَطِة الَق�ساِئيَّ ُجْزٌء ِمَن ال�سُّ

����ِة عل��ى اْخِتالِف َدَرجاِتها مِب�����ا َيْكَفُل . 4 َتْب�سي����ُط اإجراءاِت املُحاكم���ِة اأماَم امَلحاكِم اجَلزائيَّ
ِة. ِل ف��ي الَق�سايا، واإيج�اُد َبدائَل  ِلْلُمحاكمِة اجَلزائيَّ �ُسرع��َة الَف�سْ

اأهيِل . 5 الِح والتَّ اإيج��������اُد بدائَل ِللتَّوقيِف ف����ي �َسْك����ِل َتدابرِي َبغر�ِس التَّخفيِف َعْن َمراك���ِز الإ�سْ
���ِة  َع يف ِنظ�اِم ُعقوبِة الَعَمِل ِلْلَم�سلحِة العامَّ َو�سُّ ْت ِبامَلْوقوفنَي، كم���ا راَعى امل�سروع التَّ الَّتي اْكَتظَّ

بيِل. �سٍ فى التَّوقيِف واإْخالِء ال�سَّ َكبديٍل ِلْلَحْب�ِس. واإيجاُد قا�ٍس ُمَتَخ�سِّ
ِة واإِخ�س����اُع َمرحلِة َتْنفي����ِذ الُعقوب����اِت           . 6 َب�ْس����ُط الإ�س����راِف الَق�سائيِّ عل����ى املُْن�س����اآِت الِعقابيَّ

ِة. يابِة العامَّ والتَّدابرِي لإ�س�����راٍف ق�سائيٍّ كامٍل َعْن َطريِق النِّ
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ِة ِمْن َمبادَئ.. 7 ِة والَعَرِبيَّ ْق�ِس الِفَل�ْسِطينيَّ اكم النَّ ْت َعَلْيِه اأْحكاِم حَمْ ا ا�ْسَتَقرَّ َتْقِننُي الَعديِد مِمّ
ِة . 8 عاوى اجَلزائيَّ ����ِع يف َتْفعيِل َتطبيِق ِنظاِم التَّ�ساُل����ِح يف الدَّ َو�سُّ التَّْخفي����ُف َعِن امَلحاِكِم بالتَّ

ِكُن اإِْعماُل هذا امَلْبداأِ علْيه����ا. واإْقراُر ِنظاَمِي التَّ�ْسويِة  ِم����ْن ِخالِل اإ�سافِة َجراِئ����َم اأُخرى مُيْ
ْلِح. ِة، و ال�سُّ اجَلزائيَّ

دي����ُث الأ�س����وِل املُوج����زِة وِزيادُة ِنط����اِق َتطبيِقها ِلَت�ْسَم����َل َجميَع اجُلَن����ِح املُعاَقِب علْيها . 9  حَتْ
بالغرامِة، اأو باحَلْب�ِس َجوازّياأ، وِبعبارٍة اأخرى غرُي املُعاَقِب علْيها باحَلْب�ِس ُوجوبًا.

ْعِن بالتَّزويِر ُو�س����وًل اإىل َتفعيِل َدْوِر امَلحاكِم يف �ساأِنِه واإعماُل �ُسْلطِتها كاملًة . 10  ُمراجع����ُة الطَّ
ريِق. عاوى، وَعَدِم َتْعِطيِلها يف حالِة �ُسلوِك اخُل�سوِم ِلذِلَك الطَّ ِلْلَحدِّ ِمْن َوْقِف الدَّ

ْق�ِس، وَتْب�سيِط اإْجراءاِت . 11 ، اأو ال�ْسِتْئناِف، اأو بالنَّ ْعِن �َسواٌء بالْعرِتا�����سِ وابَط ِللطَّ ����ُع �سَ  َو�سْ
ْعِن فيها ِحفاظًا على ُحقوِق الأْفراِد. الطَّ

ِة، . 12 ِل يف الَق�سايا امَلْنظ����ورِة اأماَم امَلحاكِم .ِمْن ِخالِل َتْق�س����رِي املَُدِد القانونيَّ �ُسرع����ُة الَف�سْ
واإ�ْسناُد َمهمة التبليغات للنيابة العامة.

ٍة . 13 ت����ي َوَقَع فيه����ا القانوُن، واإيج����اُد ُحل����وٍل َت�سريعيَّ ِة الَّ حي����ُح بع�����سِ الأخط����اِء القانونيَّ  َت�سْ
 . لالإ�سكالِت والثََّغراِت الَّتي اأْظهَرها التَّطبيُق الَعَمِليُّ

َهِم.. 14 اإيجاُد توزاٍن َبنْيَ َحقِّ املُجتمِع يف الِعقاِب وبنَي ُحقوِق املُتَّ

�ْشريعاِت الّنافذِة: اأثرُي يف التَّ -التَّ
ل�َس����كَّ يف اأنَّ ه����ِذِه التَّعديالِت �َسيك����وُن لها اأََثُره����ا املُبا�َس����ُر يف التَّ�ْسريعاِت الّناف����ذة، خ�سو�سًا قانوَن 
ِة، وقانوَن  ظاميَّ ِة، وقانوَن َت�سكيِل امَلحاكِم النِّ ِة الَغربيَّ فَّ َة وال�سِّ الُعقوباِت ال�ّسارَي امَلفعوِل يف كلٍّ مْن ِقطاِع َغزَّ
����ِة، وقد راعى امل�سروع حَتقيَق الْن�ِسجاِم التَّ�ْسريعيِّ َم����َع التَّ�سريعاِت الّنافذِة، وُعالوًة على  ْلَط����ِة الَق�سائيَّ ال�سُّ

ِع الِفَل�ْسطينيِّ يف َم�سروِع قانوِن الُعقوباِت ِل�سنِة 2011م. ِة املُ�َسرِّ ذِلَك، فقد جاَء ُمْن�سجمًا َمَع ُخطَّ

- التكلفة املالية مل�شروع القانون:
ُة َتْكُلَف����ٍة َتزيُد على َتْكُلَف����ِة َتطبيِق القانوِن احل����ايل على عاِتِق  ����َب علْيه اأيَّ تَّ    ه����ذا امل�س����روؤع لْن َيرَتَ
َر العدِد الكايف  ياباِت، وَتَوفُّ ِة ِلْلمحاكِم والنِّ ْحِتيَّ َم احلا�س����َل يف الِبْنَيِة التَّ احُلكوم����ِة، ول�َسكَّ يف اأنَّ التََّقدُّ

َحِة. ِة ِللتَّعديالِت املُْقرَتَ ْكُلَفِة املاليَّ ُف ِمَن التَّ ِة ُيَخفِّ يابِة العامَّ ِمْن ِرجاِل الَق�ساِء واأع�ساِء النِّ
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ثانيًا : ن�شو�ص امل�شروع ومذكرته 
الي�شاحية
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ٍل َرْقُم )  ( ِل�شنِة 2012م ُم�شروع القانوٍن املَُعدَّ

ِة َرْقُم )3( ِل�شنِة 2001م ومذكرته الي�شاحية ِلقانوِن الإجراءاِت اجَلزائيَّ

مِة التَّحريِر الِفلَ�ْسطينيَِّة . ِة مِلَُنظَّ رئي�َس اْللَجنِة التَّْنفيذيَّ
ِة الِفلَ�ْسطينيَِّة. ْلَطِة الَوطنيَّ رئي�َس ال�سُّ

الِع على القانوِن االأ�سا�ِسى الِفلَ�ْسطينيِّ ِل�سنِة 2003 م وَتعديالِتِه؛ بعَد االطِّ
ِة الِفلَ�ْسطينيِّ َرْقُم )3( ِل�سنِة 2001م؛  الِع على قانوِن االإجراءاِت اجَلزائيَّ واالطِّ

ِة َرْقُم )1( ِل�سنِة 2002م؛ ْلطِة الَق�سائيَّ الِع على قانوِن ال�سُّ واالطِّ
ِة َرْقُم )5( ِل�سنِة 2001م؛  الِع على قانوِن َت�سكيِل املَحاكِم النِّظاميَّ واالطِّ

؛ وبعَد اإقراِرِه َمَن املَجل�ِس التَّ�ْسريعيِّ
َلِة َلنا؛ الحّياِت املَُخوَّ وبناًء على ال�سَّ

ِة؛ وَتقيقاً ِلْلم�سلحِة العامَّ
َدْرنا القانوَن الآتَي: فقد اأ�سْ

ُة )1( املادَّ
ِة َرْقُم )    ( ِل�سنِة 2012م(، وُيْقَراأُ  ٌل ِلقانوِن الإجراءاِت اجَلزائيَّ ى هذا القانوُن  )قانوٌن ُمَعدِّ ُي�َسمَّ

َمَع القانوِن  َرْقُم )3( ِل�َسنِة 2001م، املُ�ساِر اإلْيِه فيما َيلي بالقانوِن الأ�سليِّ قانونًا واِحدًا. 

إيضاٌح:

ُل ِلقان����وِن الإْجراءاِت  ِة، وحّت����ى ُيْقَراأَ القان����وُن املَُعدَّ ياَغ����ِة القانوِنيَّ وذِل����َك اْن�ِسجام����ًا َمَع َف����نِّ ال�سِّ
ِليِّ َرْقِم )3( ِل�َسَنِة 2001م، قانونًا واِحدًا. ِة َمَع القانوِن الأ�سْ اجَلزاِئيَّ
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ُة )2( املادَّ
ُة ُجْزٌء ِمَن  ياب����ُة العامَّ ها الآتي:" النِّ ِة )2( ِمَن القان����وِن الأ�سليِّ َفْقَرٌة ثانيٌة َن�سُّ ُت�س����اُف اإىل امل����ادَّ

هاَم يف اجَلراِئِم َوْفقًا لأحكاِم هذا القانوِن ." ِة، وُتبا�ِسُر التَّحقيَق والتِّ ْلَطِة الَق�سائيَّ ال�سُّ

راُت اإلضافِة: ُمَبرِّ

ِة، وهو  يابِة العامَّ ِة النِّ ���ِة َبعَدما ثاَر ِخالٌف َحْوَل َتَبِعيَّ ْلَطِة الَق�ساِئيَّ يابَة ُجْزٌء ِمَن ال�سُّ تاأْكي���ٌد على اأنَّ النِّ
اِديِّ  ���ِة الإماراِتيِّ الحتِّ ِع الإمارِتيِّ ِحيَنما َن�سَّ على ذِل���َك يف قانوِن الإْجراءاِت اجَلزاِئيَّ ذاُت َنْه���ِج املُ�َس���رِّ
َرْق���ِم )35( ِل�سن���ِة 1992 م.وهو ما جند له ا�سارة يف القان���وِن الأ�سا�ِسى الِفل�ْسطِينيِّ ِل�َسنِة 2003م يف 
َت باِب  ِة ،وَت�ْسكيُلها، وَتْعينُي الّنائِب العامِّ حَتْ يابِة العامَّ امَل���وادِّ 107، 108 ِمْنُه،  حيث َوَرَد اْخِت�سا�ُس النِّ
ًة، واع�سائها وَنْقُلُهْم  ���ِة كافَّ ياَبِة العامَّ ���ِة، وَكذِلَك َوَرَدِت الْخِت�سا�ساُت والتَّ�ْسكيالُت للنِّ ْلط���ِة الَق�ساِئيَّ ال�سُّ

ِة َرْقِم 1 ِل�سنِة 2002م. ْلطِة الَق�ساِئيَّ وَعْزُلُهْم وَتاأْديُبُهم يف قانوِن ال�سُّ

ُة )3( املادَّ
ِة  يابِة العامَّ ، وُي�ْسَتعا�ُس عْن����ُه بالنَّ�سِّ الآتي: " على النِّ ِة )3( ِمَن القانوِن الأ�سليِّ ُيْلغ����ى َن�����سُّ املادَّ
َنِة يف  ِعّي����ًا باحَلقِّ امَلَديِنِّ َوْفقًا ِللقواع����ِد املَُعيَّ ُر نف�َسُه ُمدَّ رِّ ِة اإذا اأق����اَم املَُت�سَ ْع����وى اجَلزائيِّ ُمبا�َس����َرُة الدَّ

القانوِن".

ْعِديِل: راُت التَّ ُمَبرِّ

وِجِب هذا  ُع مِبُ ريٌك ( واإ�ساَفِة َكِلَمِة ) ُمبا�َسَرٌة ( َحْيُث اأَجاَز املُ�َسرِّ َتْعديُل النَّ�سِّ ِبَحْذِف َكِلَمِة ) حَتْ
روُر  ُة، فاإذا اأقاَم امَل�سْ ْعوى اجَلزاِئيَّ َك هو الدَّ ِة اأَنَّ ُيَحرِّ يابِة العامَّ روِر يف حاَلِة َتقاُع�ِس النِّ النَّ�سِّ ِلْلَم�سْ
ِة بعَد ذِلَك  يابِة العامَّ ريكًا، وَياأت����ي َدْوُر النِّ ِعّيًا ِباحَلقِّ امَلَديِنِّ َفاإنَّ ذِلَك ُيَعدُّ حَتْ ِم����َن اجَلرمَيِة َنْف�َس����ُه ُمدَّ

عي امَلَديِنُّ ِبَتْحريِكها. ْعوى بعَد اأْن قاَم املُدَّ مِلُبا�َسَرِة الدَّ

ُة )4( املادَّ
ِليِّ وُي�ْسَتعا�ُس عْنُهما ِبالنَّ�سِّ  ِة )4( ِمَن القانوِن الأ�سْ تْلغى الَفْقرتاِن: الأوىل والّثانيُة ِمْن َن�سِّ املادَّ

الآتي:

َد القانوُن . 1 ت����ي َقيَّ ِة الَّ ْعوى اجَلزائيَّ ����ِة اإجراُء التَّحقي����ِق، اأو اإقامُة الدَّ ياب����ِة العامَّ " ل َيج����وُز ِللنِّ
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ٍة،  ِمَن امَلْجِنيِّ علْيِه، اأو َوكيِلِه  اإقامُتها على �َسْكًوى، اأو َطَلٍب، اأو اإْذٍن اإل بعَد َتقدمِي �َسْكًوى كتابيَّ
ِة. ، اأو َطَلٍب، اأو اإْذٍن ِمَن اجِلَهِة املُْخَت�سَّ اخلا�سِّ

ْكوى، اأو . 2 َلَب يف الأحواِل املُ�ساِر اإلْيها يف الَفْقَرِة ال�ّسابقِة التَّناُزُل َعِن ال�سَّ ْكوى، اأو الطَّ َم ال�سَّ مِلَ���ْن َقدَّ
ُة بالّتناُزِل .  ْعوى اجَلزائيَّ ْع���وى ُحْكٌم باّت، وَتْنَق�سي الدَّ ُدَر يف الدَّ َل���ِب يف اأيِّ وقٍت اإىل اأْن َي�سْ الطَّ
ْكوى،  موا ال�سَّ ���َدَر ِمْن َجميِع َمْن َقدَّ حيحًا اإل اإذا �سَ َد املُْجن���ى علْيِهْم فال ُيَعدُّ الّتناُزُل �سَ واإذا َتَع���دَّ

�ْسبِة لأحِد امْلُ�ْسَتَكى علِيهِم ُيَعدُّ َتناُزًل ِبَحقِّ الآخريَن". والّتناُزُل بالنِّ

ْعديُل: راُت التَّ ُمَبرِّ

ريِكها  ����ِة، اأِو الْمِتناِع َعْن حَتْ ْعوى اجَلزاِئيَّ ُة َتْخَت�سُّ َوْحَده����ا ِبَتْحريِك الدَّ ياب����ُة العامَّ اإذا كان����ِت النِّ
ٌد يف اأْحواٍل  َل َمَع ذِلَك َغ����رْيُ ُمْطَلٍق، َبْل ه����و ُمَقيَّ يف َجمي����ِع اجَلراِئ����ِم ِطْبق����ًا ِلَتْقديِرها، َفاإنَّ ه����ذا الأ�سْ
ِم ِب�َسْكًوى ِمَن امَلْجِنيٍّ َعَلْيِه  َدها. وَتَتَمثَُّل هِذِه الُقي����وُد يف التََّقدُّ َن����ٍة ِبُقي����وٍد َمْرِجُعها القانوُن الَّذي َحدَّ ُمَعيَّ
ْعوى يف  َنٍة ِلَتْحريِك الدَّ ُدُر ِمْن ِجه����اٍت ُمَعيَّ َلِب الَّذي َي�سْ ِر، والطَّ َدٍة على �َسِبيِل احَل�سْ ����دَّ يف َجراِئ����َم حُمَ
َدٍة َقبَل  دَّ ����ِة والَّذي َيْلَزُم احُل�سوُل َعَلْيِه ِم����ْن ِجهاٍت حُمَ ْعوى اجِلزاِئيَّ َن����ٍة، والإِْذِن ِبَرْفِع الدَّ َجراِئ����َم ُمَعيَّ
ِلُك  َة ل مَتْ يابَة العامَّ قيِق. وعلى ذِلَك، َفِانَّ النِّ هاِم باملعنى الدَّ ْعوى، اأْي َقْبَل ُمبا�َسَرِة اإِْجراِء التِّ َرْفِع الدَّ
ريِكها اإّل بعَد َزواِل ِتْلَك الُقيوِد، اأْي اإذا  ِة، اأو َعَدِم حَتْ ْعوى اجَلزاِئيَّ ريِك الدَّ ِة يف َتْقديِر حَتْ يَّ ُمْطَلَق احُلرِّ
دَر الإِْذَن مع مراعاة اأن الدعاء املدين ل ُيعد من بني القيود  َلَب، اأو  مل ي�سُ ْك����وى، اأو الطَّ مل ُتق����ّدم ال�سَّ

التي ترد على حرية النيابة العامة يف حتريك الدعوى اجلزائية. 

ُة )5( املادَّ
، وُي�ْسَتعا�ُس عْنُه بالنَّ�سِّ الآتي:  ِة )5( ِمَن القانوِن الأ�سليِّ ُيْلغى َن�سُّ املادَّ

ِة ُوج����وَد �َسْكًوى، . 1 ْعوى اجَلزائيَّ ُط فيها القانوُن لإقام����ِة الدَّ ت����ي َي�ْس����رَتِ "يف جمي����ِع الأح����واِل الَّ
ْرَتِكِبها ما مل  ْكوى بعَد مروِر ثالثِة اأ�ْسُهٍر ِمْن يوِم ِعْلِم امَلْجِنيِّ علْيِه ِباجلرمية، ومِبُ لُتْقَبُل ال�سَّ

َيُن�سَّ القانوُن على ِخالِف ذِلَك.

ًة َتزيُد على . 2 ريُكها عل����ى �َسْكًوى ُمدَّ ُف حَتْ تابعِة الدعوى الَّتي َيَتَوقَّ اإذا مل َيُق����ِم امَلْجِنيُّ علْي����ِه مِبُ
ِة". ْعوى اجَلزائيَّ ِة اإ�سقاُط الدَّ ِة اأ�سهٍر، َفَعلى امَلحكمِة املُْخَت�سَّ �ِستَّ



26

ْعِديِل: راُت التَّ ُمَبرِّ

َمها. وامَلْجِنيُّ علْيِه هو الَّذي َيَقُع علْيِه  ِه اأْن ُيَقدِّ ْكوى ِمَن امَلْجِنيِّ علْيِه َوْحَدُه، َفَلْي�ِس ِلَغرْيِ ُم ال�سَّ     ُتَقدَّ
����ُه هو �ساِحُب احَلقِّ الَّذي َيْحِميِه القان����وُن ِبَن�سِّ التَّْجرمِي.  ْعنى اأنَّ ُم قانونًا، مِبَ الِفْع����ُل اأو الْمِتن����اُع املُوؤْثَّ
ُلُه قانونًا. وِبناًء على ما �َسَبَق ل َيجوُز  ثِّ ْكًوى َمْن مُيَ ُم بال�سَّ واإذا كاَن امَلْجِنيُّ علْيِه �َسْخ�سًا َمْعَنِوّيًا، َفَيَتَقدَّ
روَر ِمَن  روِر ِمَن اجَلرمَيِة اإذا مل يك����ْن هو امَلْجِنيَّ علْيِه ِفيها، ذِل����َك اأنَّ امَل�سْ ْكوى ِم����َن امَل�سْ َتْق����دمُي ال�سَّ
ِفها ِفْعاًل َغرْيَ  عي باحَلقِّ امَلَديِنِّ ( َيْثُبُت َلُه احَلقُّ يف التَّْعوي�ِس َفَقْط َعِن اجَلرميِة ِبَو�سْ اجَلرمي����ِة ) املُدَّ

َظِر َعْن ِعقاِب اجلايِن ِمْن َعَدِمِه.  َم�ْسروٍع ِبَغ�سِّ النَّ

ْعوى  مًا يف الدَّ َب����َح َخ�سْ �سْ ٍة اأَ ����ِة ُمطاِلبًا ِبُحقوٍق َمَدِنيَّ ْعوى اجَلزاِئيَّ ����َل ه����ذا الأَخرُي يف الدَّ واإذا َتَدخَّ
ِة،  ْعوى اجَلزاِئيَّ ُم الَوحيُد لِلُمتََّهٍم يف الدَّ يابُة فهي داِئمًا اخَل�سْ ِة َوْحَدها َكما هي القاِعَدُة، اأّما النِّ امَلَدِنيَّ
�سًا ِلْلُمالَحَق����ِة اإذا مل َيُقِم املُ�ْسَتَكى باملُتاَبَعِة لدعواه  كم����ا انه ِمْن َغ����رْيِ امَلْعقوِل َتْرُك املُ�ْسَتَكى علْيِه ُمَعرَّ

ُه َغرْيُ راِغِب يف ال�ْسِتْمراِر ِباملاُلَحَقِة. ًة َطويَلًة َحْيُث ُي�ْسَتْخَل�ُس ِمْن �سلوكه هذا اأنَّ ُمدَّ

ُة )6( املادَّ
، وُي�ْسَتعا�ُس عنها بالنَّ�سِّ الآتي:  ِة )6( ِمَن القانوِن الأ�سليِّ تْلَغى الَفْقَرُة الوىل من َن�سُّ املادَّ

ِة )5( ِمْن هذا القانوِن َحَدثًا مل ُيِتمَّ . 1 امَلْجِنيُّ علْيِه يف الأحواِل املُ�ساِر اإلْيها يف املادَّ كاَن  " اذا 
ِه، اأو  يِّ ِه، اأو َو�سِ ْكوى ِمْن َوِليِّ ُم ال�سَّ ثماني����َة َع�ْسَر ِمْن ُعْم����ِرِه، اأو كاَن ُم�سابًا ِبعاَهٍة يف َعْقِلِه ُتَقدَّ

ِم علْيِه." الَقيِّ

ْعديِل: راُت التَّ ُمَبرِّ

َرْفُع �ِسنِّ احِلمايِة ِلْلَمْجِنيِّ علْيِه احَلَدِث اإىل الثاِمَنَة َع�ْسرَة �سنًة، وذِلَك اْن�ْسجامًا َمَع َم�ْسروِع قانوِن 
الأْحداِث.

ُة )7( املادَّ
، وُي�ْسَتعا�ُس عْنها بالنَّ�سِّ الآتي: ِة )7( ِمَن القانوِن الأ�سليِّ ُتْلَغى الَفْقَرُة الأوىل من َن�سُّ املادَّ

ــــْوِت املَْجِنيِّ علْيِه، واإذا َحَدَثــــِت الَوفاُة بعَد َتقدمِي  ْكــــوى ِبَ " ال َيْنَق�ســــي احَلــــقُّ يف ال�سَّ
ُه يف التَّناُزِل اإىل َوَرَثِتِه اإال يف  ْعوى، وال َيْنَتِقُل َحقُّ ُر ذِلَك يف �َسْيِ الدَّ ْكوى فال ُيوؤَثِّ ال�سَّ
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ْوِج املَ�ْسُكو ِمْنُه اأْن َيَتناَزَل  ْوِج ال�ّساكي علــــى الزَّ نــــا، َفاِلأيِّ واحٍد ِمْن اأوالِد الزَّ َدْعــــوى الزِّ
ْعوى". ْكوى، فَتْنَق�سي الدَّ َعِن ال�سَّ

ْعِديِل: راُت التَّ ُمَبرِّ

����ِة، َيَتَعلَُّق ِب�َسْخ�سِ امَلْجِنيِّ علْيِه.  ْخ�سيَّ ْكوى، َكاحَلقِّ يف َتْقِدمِيها ِمَن احُلقوِق ال�سَّ ن����اُزُل َعِن ال�سَّ التَّ
َ بعَد ذِلَك، َفال ُيْقَبُل ِمْن َوَرَثِتِه التَّناُزُل َعْنها؛  َم امَلْجِنيُّ علْيِه �َسْكواُه ُثمَّ ُتِويفِّ ����ُب على ذِلَك، اإذا َقدَّ تَّ َوَيرَتَ
ن����ا اذ َيجوُز ِلُكلِّ واحٍد ِمْن  ن����اُزِل َيْنِق�سي ِبَوفاِة امَلْجِن����يِّ علْيِه، وَمَع ذِلَك ُت�ْسَتثنى َدْعوى الزِّ لأنَّ َح����قَّ التَّ

ْعوى. ْكوى وبذلكَ َتْنَق�سي الدَّ ْوِج امَل�ْسُكوُّ ِمْنُه اأْن َيَتناَزَل َعِن ال�سَّ ْوِج ال�ّساكي على الزَّ اأولِد الزَّ

ُة )8( املادَّ
، وُي�ْسَتعا�ُس عْنُه بالنَّ�سِّ الآتي:  ِة )8( ِمَن القانوِن الأ�سليِّ     ُيْلغى َن�سِّ املادَّ

ُه اأيٌّ ِمــــْن اإجــــراءاِت َجْمــــِع اال�ْسِتْدالالِت ُي�َسّمــــى "ُم�ْسَتَبهاً  ــــدَّ " ُكلُّ �سخ�ــــسٍ ُتبا�َســــُر �سِ
ُه اأيٌّ ِمْن اإْجــــراءاِت التَّْحقيِق االْبِتدائيِّ فهو" ُم�ْسَتًكى علْيِه"،  دَّ ِخــــَذْت �سِ فيــــه"، واإذا اتُّ

ِة . ى ُمتََّهماً اإذا احيل اىل املَْحَكَمِة املُْخَت�سَّ وُي�َسمَّ

مبررات التعديل:

نَّ القانون ال�سلي )ال�ساري( مل ُيْع����ِط الأمَر غاَيَتُه  ِة، َف����اإِ ِطالح����اِت القانوِنيَّ ����ِة ال�سْ يَّ     ُرْغ����َم اأََهمِّ
َه����ُم ( حيُث اْخَتَلَف����ِت التَّ�ْسريعاُت يف  طالُح ) املُتَّ ي����اِت ا�سْ ها، واأََه����مُّ ِتْلَك املُ�َسمَّ ت����ي َي�ْسَتِحقُّ الكاِفي����َة الَّ
ِة؛  َهِم ِمَن الأموِر اجَلْوِهريَّ ِط����الِح املُتَّ هاُم؛ ومَلّا كاَن حْتديُد ا�سْ ت����ي َيْبَتِدُئ فيها التِّ ُخ�سو�����سِ امَلْرحَلِة الَّ
ُه، اْبِتداًء ِم����ْن ذِلَك الوق����ِت، ُتْفَر�ُس علْيِه  عاَمَلِت����ِه على اأ�سا�ِسه����ا؛ لأنَّ حّت����ى َتْلَت����ِزَم �ُسْلَط����ِة التَّْحقيِق مِبُ
َلَحِتِه ُمعاَمَلُتُه على  ُه َيْكَت�ِسُب ُحقوقًا َيِجُب ِحماَيُتها، َفَيكوُن ِمْن َم�سْ اْلِتزاماٌت َيَتَحتَُّم ُمراعاُتها،  َكما اأنَّ

ذِلَك الأَ�سا�ِس.

طاِرِه، وذِل����َك بالتَّْمييِز َبنْيَ ثالِث َمراِحَل،  ديِد اإِ َهِم وحَتْ ُم اْقرِتاحًا ِلَتْقريِب َمْفه����وِم املُتَّ وَلَعلَّن����ا ُنَقدِّ
، َففي امَلْرَحَلِة  هاِئيِّ ، وَمْرَحَلُة التَّْحقيِق النِّ ه����ي: َمْرَحَلُة َجْمِع ال�ْسِتْدللِت، وَمْرَحَلُة التَّْحقيِق الْبِتدائيِّ
ّياٍت َعْنُه.  رِّ َفَة املُ�ْسَتْبِه يف اأَْمِرِه، اأّيًا كانِت اجِلَهُة الَّتي َتقوُم ِبَجْمِع حَتَ ْخ�َس َيْكَت�ِسُب �سِ الأوىل، َفاإنَّ ال�سَّ

ٌة، وَقراِئُن  ِدلَّ ُه اأَ دَّ َفُة املُ�ْسَتَكى علْيِه، َمتى َتواَفَرْت �سِ ْخ�َس َتْلَحُق ِبِه �سِ اأّم����ا امَلْرَحَلُة الّثانيُة، َفاإنَّ ال�سَّ
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����ِه اأيٌّ ِمْن اإْج����راءاِت التَّحقيِق الْبِتدائيِّ ِم����ْن ِقَبِل �ُسْلَطِة  ُه، واتُِّخَذْت ِبَحقِّ ����دَّ هاِم �سِ ����ٌة، ِلَتْوِجي����ِه التِّ َقِويَّ
التَّْحقيِق املُخت�سِة.

َعى علْيِه، الأْمُر  َهِم اأِو املُدَّ َفُة املُتَّ ُلها �سِ فاٍت، اأوَّ َة �سِ ُه، يف امَلْرَحَلِة الّثالثِة، يْكَت�ِسُب ِع����دَّ واأخ����ريًا، َفاإنَّ
ِميَلُه اْلِتزاماٍت َتْخَتِلُف َعِن احُلق����وِق والْلِتزاماِت الَّتي �َسَبَق اأْن  َهِم ُحقوقًا، وحَتْ ����ذي َي�ْسَتْتِبُع َمْن����َح املُتَّ الَّ
ء �ساَحُتُه اأماَم  فاِت هي املُ����داُن، اإذا مل ُترَبَّ . وثاين ِتْلَك ال�سِّ ُمِن����َح اإّياه����ا يف َمْرَحَلِة التَّْحقيِق الْبِتدائيِّ
ِه؛ ِلَيْنَتهي الأمُر ِبِه اىل اأْن  دوِر ُحْكٍم باّت ِبَحقِّ َفِة امَلْحكوِم علْيِه، بعَد �سُ الَق�س����اِء، ِلَيْنَتِق����َل بعَدها اإىل �سِ

ِرمًا. ِبَح جُمْ ُي�سْ

ُة )9( املادَّ
، وُي�ْسَتعا�ُس عْنُه  بالنَّ�سِّ الآتي ِة )10( ِمَن القانوِن الأ�سليِّ      ُيْلَغى َن�سُّ املادَّ

ْنُعها، . 1 بوطِة الَّتي ُيَعدُّ �سُ ِة بالَوفاِة ل َيحوُل دوَن ُم�ساَدَرِة املوادِّ امَل�سْ ْعوى اجَلزائيَّ اْنِق�ساُء الدَّ
ها ِلْلَبْيِع جرميًة يف ذاِتِه.     اأو ا�ْسِتْعماُلها، اأو ِحياَزُتها، اأو َعْر�سُ

ْنُعها اأو ا�ْسِتْعماُله����ا، اأو ِحياَزُتها، اأو . 2 َيج����وُز، مِلَْن َلُه احَل����قُّ يف املوادِّ امَل�سبوطِة الَّتي ل ُيَع����دُّ �سُ
ه����ا يف ميعاِد �َسَنٍة مْن تاري����ِخ اْنِتهاِء  ه����ا ِلْلبي����ِع َجرميًة يف ذاِت����ِه، املطالبُة ِبَردِّ َبْيُعها،اأوَعْر�سُ

ولِة دوَن احلاجِة اإىل ُحْكٍم بذِلَك. ْعوى املُتعلِّقِة بها، واإل َتوؤوُل ِللدَّ الدَّ

مبررات التعديل:

ِة  ْع����وى اجَلزاِئيَّ َهِم َقْب����َل َوفاِتِه، َف����اإنَّ احُلْكَم باْنِق�ساِء الدَّ ����ُة على املُتَّ ْع����وى اجَلزاِئيَّ اإذا ُرَفَع����ِت الدَّ
َن����ُع امَلْحَكَمُة ِمَن احُلْكِم باملُ�ساَدَرِة يف  حاَلِة ما اإذا كانِت الأ�ْسياُء امل�ستخدمه اأو الَّتي ِمْن  بالَوف����اِة ل مَيْ
ْنُعها، اأو ا�ْسِتْعماُلها، اأو ِحيازُتها، اأو َبْيُعها،  َلُة ِمْنها ما ُيَعدُّ �سُ ِنها اأْن ُت�ْسَتْعَمُل يف اجَلرمَيِة، اأو املَُتَح�سَّ �َساأْ
����ا َتْدبرٌي ِوقاِئيٌّ  ٌة، وهي َلْي�َسْت ُعقوبًة، واإمنَّ ه����ا ِلْلَبْي����ِع َجرمَي����ًة يف ذاِتِه. واملُ�ساَدَرُة هن����ا ُوجوِبيَّ اأو َعْر�سُ
ا َيْلَزُم، لإِْمكاِن احُلْكِم باملُ�ساَدَرِة  ْت بالرَباَءِة. واإمنَّ ُ على امَلْحَكَمِة الَق�ساُء ِبِه حّتى ولْو َق�سَ ، َيَتَعنيَّ َعْيِنيٌّ
َلْت َقْبَل  ْع����وى، اأّما اإذا كانِت الَوفاُة قْد َح�سَ َلْت بعَد َرْفِع الدَّ َهِم، اأْن َتكوَن الَوفاُة قْد َح�سَ بع����َد َوف����اِة املُتَّ
ا َتكوُن املُ�ساَدَرُة يف هِذِه  ْع����وى اإىل امَلْحَكَمِة ِلْلَق�ساِء باملُ�ساَدَرِة. واإمنَّ ْعوى، فال َيُجوُز َرْفُع الدَّ َرْف����ِع الدَّ
ادِر ِمْنها باأل ْوُجِه  ُة ِمْن ِتْلقاِء َنْف�ِسها يف الَقراِر ال�سّ يابُة العامَّ ، وَتاأُْمْر ِبها النِّ ريِق الإداِريِّ احلاَلِة بالطَّ

ْعوى ِلَوفاِة املُتََّهِم. لإِقاَمِة الدَّ
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ُة )10( املادَّ
، وُي�ْسَتعا�ُس عْنُه بالنَّ�سِّ الآتى: ِة )12( ِمَن القانوِن الأ�سليِّ ُيْلَغى َن�سُّ الَفْقَرِة الأوىل ِمَن املادَّ

يِّ َع�ْسِر �سن����واٍت يف اجِلناياِت وثالِث �سنواٍت يف اجُلَنِح، . 1 �سِ ُة مِبُ ْع����وى اجَلزائيَّ " َتْنَق�س����ي الدَّ
و�سنٍة واحدٍة يف املُخالفاِت ِمْن يوِم وقوِع اجَلرميِة ما مل َيُن�سَّ القانوُن على ِخالِف ذِلَك.

: ِة الَفْقَرتنْيِ االآِتَيَتنْيِ  وُي�ساُف اإىل اآِخِر ذاِت املادَّ
َرِة، . 4 ِة املَُقرَّ : الأوىل والثانيِة اأعالُه، واحَل�سان����ِة الرَبملانيَّ َم����َع َعَدِم الإخالِل باأح����كاِم الَفْقَرَتنْيِ

ُة يف اجَلرائِم املن�سوبه لع�سو امَلجِل�ِس التَّ�سريعيِّ اإل  ْعوى اجَلزائيَّ ُة املُ�ْسَقَطُة ِللدَّ ف����ال َتْبَداأُ املُدَّ
ِة ما مل تكْن قد ُرِفَعِت احَل�سانُة عْنُه. ِويَّ ِمْن تاريِخ اْنِتهاِء الُع�سْ

ْعوى . 5 ����ُة، واْنِق�ساُء الدَّ ْعوى اجَلزائيَّ ُة طامَلا َبِقَي����ِت الدَّ ْع����وى امَلَدِنيَّ ل َتْنَق�س����ي، بالتَّق����اُدِم، الدَّ
َرِة يف  ِة املَُقرَّ يِّ املُ����دَّ �سِ ����ُة، فال َتْنَق�س����ي اإل مِبُ ْعوى امَلَدِنيَّ ����ُر يف الدَّ ����ُة بالتَّق����اُدِم ل ُيوؤَثِّ اجَلزائيَّ

." القانوِن امَلَديِنِّ

مبررات التعديل:

ِة َيْبَداأُ ِم����ْن َيوِم ُوقوِع اجَلرميِة،  ْعوى اجَلزاِئيَّ ُلُهما: َتْو�سيُح اأنَّ التَّق����اُدَم بالدَّ اأَ�ْسب����اُب التَّْعدي����ِل: اأوَّ
ْعوى  ُة املُ�ْسِقَطُة ِللدَّ ِة ب����اأْن َتكوَن املُ����دَّ مَلاِنيَّ ِة باحَل�ساَن����ِة الرَبْ ����ُة الَق�سايا اخلا�سَّ وثاِنيُهمــــا: ه����و ُمعاجَلَ
ِة ما مل  ِويَّ ����ِة ل َتْب����َداأُ يف اجَلراِئِم املن�سوبه لع�سو امَلْجِل�ِس التَّ�ْسريعيِّ اإّل ِم����ْن تاريِخ اْنِتهاِء الُع�سْ اجَلزاِئيَّ
ْعوى  قيقًا مِلَْبَداأِ املُ�ساواِة، وحّتى ل َتك����وَن احَل�سانُة �َسَببًا ِلَتقاُدِم الدَّ تك����ْن قْد ُرِفَع����ِت احَل�ساَنُة َعْنُه حَتْ
ْفِرَق����ُة َبنْيَ َتقاُدِم  ، وثاِلُثُهما: التَّ راِئ����ِم ين�سب ارتكابها لع�س����و امَلْجِل�ِس التَّ�ْسريع����يِّ َوَع����َدِم املاُلَحَق����ِة جِلَ

 . ِة َت�ْسري ب�ساأنه قواِعُد القانوِن امَلَديَنِّ ْعوى امَلَدِنيَّ ِة، وَجْعُل َتقاُدِم الدَّ ِة واجَلزاِئيَّ ْعوى امَلَدِنيَّ الدَّ

ُة )11( املادَّ
، وُي�ْسَتعا�ُس عْنُه بالنَّ�سِّ الآتي: ِة )13( ِمَن القانوِن الأ�سليِّ     ُيْلَغى َن�سِّ املادَّ

ْعوى اجَلزائيَُّة باإجراءاِت التَّْحقيِق، اأو االتِّهاِم،  ُة الَّتي َتْنَق�سي ِبهــــا الدَّ " َتْنَقِطــــُع املُدَّ
ِخــــَذْت يف ُمواَجَهــــِة املُ�ْسَتَكى فيه اأو  اأو املُحاكمــــِة، وكذِلــــَك باإجــــراءاِت اال�ْسِتــــْدالِل اإذا اتُّ
ُة ِمْن جديٍد اْبِتداًء ِمــــْن يوِم االْنِقطاِع، واإذا  ، وَت�ْسري املُدَّ اإذا اأُْخِطــــَر ِبهــــا بوجــــٍه َر�ْسميٍّ

دِت االإجراءاُت الَّتي َتْقَطُع املَُدَة، فاإنَّ �َسَرياَنها َيْبَداأُ ِمْن تاريِخ اآِخِر اإجراٍء". َتَعدَّ
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ٍة، فقْد اأثاَر النَّ�سُّ الَقدمُي كثريًا  وَرٍة اأكرَث ِدقَّ ياَغِة النَّ�سِّ ِب�سُ ُر يف اإعاَدِة �سِ اأ�ْسباُب التَّْعديِل َتْنَح�سِ
ى اإىل �ُسق����وِط َعديٍد ِمَن الَق�سايا بالتَّق����اُدِم، وبذِلَك َوَوْفقًا  ِم����َن الإ�ْس����كالِت يف الَعَمِل الَق�ساِئيِّ ما اأدَّ
روَرِة اأْن ُتتََّخذَّ ِتْلَك الإْجراءاُت  رًا يف اإْج����راءاِت ال�ْسِتْدلِل ِب�سَ َبَح التَّ�ْسديُد ُمْنَح�سِ �����سِّ املقرتح اأَ�سْ ِللنَّ

. يف ُمواَجَهِة املُ�ستبه فْيِه، اأو اإْخطاِر املُ�ستبه فْيِه ِبها ِبَوْجٍه َر�ْسِميٍّ

ُة )12( املادَّ
، وُي�ْسَتعا�ُس عْنُه بالنَّ�سِّ الآتي: ِة )16( ِمَن القانوِن الأ�سليِّ ُيْلَغى َن�سِّ املادَّ

ت����ي ل ُيعاَقُب علْيها ُوجوبًا   " َيج����وُز ِلْلُم�ْسَتَك����ى علْيِه التَّ�سالُح يف املُخالف����اِت، وكذِلَك يف اجُلَنِح الَّ
ِة اأ�سهٍر. وعلى  ُه الأق�سى على �ِستَّ ِبغرِي الَغرامِة، اأو الَّتي ُيعاَقُب علْيها جوازًا باحَلْب�ِس الَّذي ل َيزيُد َحدُّ
ِة ِبَح�َسِب الأح����واِل اأْن َيْعِر�َس التَّ�ساُلَح عل����ى املُ�ْسَتًكى علْيِه ، وُيْثِبَت  يابِة العامَّ ����ِر، اأو النِّ ِر امَلْح�سَ ����رِّ حُمَ

ِر". ذِلَك يف امَلْح�سَ

ْعديِل: راُت التَّ ُمَبرِّ

اأَ�ْسب����اُب التَّْعديِل تتمثل يف ِزيادِة ِنطاِق جَماِل اجَلراِئِم اجلاِئِز فيها التَّ�ساُلُح ِلَتْخفيِف الِعْبِء َعْن 
َرِة. ِة املُعا�سِ يا�َسِة اجَلزاِئيَّ ِفُق َمَع ال�سِّ ِة، وهو ما َيتَّ كاِهِل امَلحاِكِم وِلعالِج اأْزَمِة الَعداَلِة اجَلزاِئيَّ

ُة )13( املادَّ
ها الآتى: ٍر( َن�سُّ ٌة جديدٌة ِبَرْقِم )18 ُمَكرَّ     ُي�ساُف اإىل القانوِن الأ�سليُّ مادَّ

،وللم�ستكى عليه او وكيله اإثباُت . 1 "ِلْلَمْجِنيِّ علِيِه، اأو َوكيِلِه اخلا�سِّ وِلَوَرَثِتِه، اأو َوكيِلِهِم اخلا�سِّ
ِة، اأو امَلحكمِة ِبَح�َسِب الأحواِل، وذِلَك يف اجُلَنِح  يابِة العامَّ ْل����ِح َمَع املُ�ْسَتَكى علِيِه اأماَم النِّ ال�سُّ

ْلُح . واملُخالفاِت اجلائِز فيها ال�سُّ

رْيوَرِة احُلْكِم باّتًا.. 2 ْعوى، وبعَد �سَ ِة حالٍة كانْت علْيها الدَّ ْلُح يف اأيَّ َيجوُز ال�سُّ

ُة ِبَوْقِف َتْنفيِذ الُعقوبِة . 3 ياب����ُة العامَّ ُة، وَتاأُْمُر النِّ ْعوى اجَلزائيَّ ْلِح اْنِق�ساُء الدَّ ����ُب على ال�سُّ تَّ  َيرَتَ
روِر ِمَن اجَلرميِة." ْلِح على ُحقوِق امَل�سْ ْلُح  اأثناِء َتْنِفيِذها ، ول اأََثَر ِلل�سُّ َل ال�سُّ اإذا َح�سَ
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ِة وذلك يف َجراِئَم ِبَعْيِنها،  ْلِح يف امَلوادِّ اجَلزاِئيَّ اأَ�ْسباُب التَّْعديِل تعود للحاجة اىل اإْدخاِل ِنظاِم ال�سُّ
ِة  يا�َسِة اجَلزاِئيَّ ِفُق َمَع ال�سِّ ِة. وهو ما َيتَّ ِلَتْخِفيِف الِعْبِء َعْن كاِهِل امَلحاِكِم وِلعالِج اأَْزَمِة الَعداَلِة اجَلزاِئيَّ

ِة الَغّراِء. ريَعِة الإ�سالِميَّ َرِة وال�سَّ املُعا�سِ

ُة )14( املادَّ
ها الآتي: ر )1( َن�سُّ ٌة جديدٌة ِبَرْقِم )18 ُمَكرَّ ُي�ساُف اإىل القانوِن الأ�سليِّ مادَّ

ٍة ل َتزيُد . 1 يابِة، يف اجلنح املُعاَقِب علْيها بالَغرامِة فقط ، اأو ِبُعقوبِة احَلْب�ِس مِلُدَّ " ِلرئي�����سِ النِّ
واَفَقِة  ًة،  ومِبُ ، ويف َجرائِم الأُ�ْسَرِة، اأو َمْن َترِبُطُهْم َعالقاٌت خا�سَّ على �سنٍة، اأو ِكْلتا الُعقوَبَتنْيِ
اِل  ِة، اأو بعَده وقبل ان حُتَ ْعوى اجَلزائيَّ املُ�ْسَتَكى علْيِه، وامَلْجِنيِّ علْيِه، و�َسواٌء َقْبَل حَتريِك الدَّ
، اأو َعْن  ْبِط  الَق�سائيِّ ِة، اأْن َيْلَجاأَ عْن طريِق اأحِد َماأْموَري ال�سَّ ْعوى اإىل امَلحكمِة املُْخَت�سَّ الدَّ
ٍة اأْق�ساها  طري����ِق اأحِد الُو�َسطاِء اإىل الَو�ساَطِة َبنْيَ امَلْجِنيِّ علْي����ِه واملُ�ْسَتَكى علْيِه، خالل ُمدَّ
الُح  ثالث����ُة اأ�سْهٍر ِم����ْن تاريِخ موافقتهم����ا عليها، اإذا َبدا ل����ه ان ِمْن �َساأِْن هذا الإج����راِء اإ�سْ
ِطراِب الَّذي اأَْحَدَثْتُه اجَلرميُة، اأو الإ�سهاُم  َق بامَلْجِنيِّ علْيِه، اأو اإْنهاُء ال�سْ ����َرِر الَّذي حَلِ ال�سَّ

يف َتاأهيِل فاِعِلها.
ٍع ِمْن َجميِع الأطراِف، ويف حاَل  ٍر ِبذِلَك، ُمَوقَّ �سَ ويف ح����اَل جَناِح الَو�ساطِة، َيِت����مُّ حَتريُر حَمْ  
ِة َم����َع الأَْخِذ ِبَعنْيِ  ْعوى اجَلزائيَّ رْيُ يف اإج����راءاِت الدَّ َع����َدِم َتْنِفيِذ ُبن����وِد الَو�ساطِة، َيِت����مُّ ال�سَّ
ْعوى  تَُّب على جَناِح الَو�ساطِة اْنِق�ساُء الدَّ الْعِتباِر ما َتَّ َتْنفيُذُه ِمْن ِقَبِل املُ�ْسَتَكى علْيِه، وَيرَتَ

ِة. روِر ِمَن اجَلرميِة يف َرْفِع َدْعواُه امَلَدِنيَّ ِة، ول اأََثَر ِلذِلَك على ُحقوِق امَل�سْ اجَلزائيَّ
ٍة، بالَغرام����ِة، اأو ِبُعقوبِة احَلْب�ِس . 2 ِليَّ ت����ي ُيعاَقُب علْيها َكُعقوبٍة اأ�سْ ويف َم����وادِّ اجُلَنِح الأُخرى الَّ

يابِة ِمْن ِتْلق����اِء َنْف�ِسِه، اأو بناًء على َطَلِب  ٍة ل َتزيُد على ثالِث �َسن����واٍت، َيجوُز ِلَرئي�ِس النِّ مِلُ����دَّ
ِة، ِب�َسْرِط اْعرِتاِف املُ�ْسَتَكى  املُ�ْسَتَك����ى علْيِه، اأو حُماِميِه، اأْن َيْلَجاأَ اإىل ِنظاِم التَّ�ْسِوَيِة اجَلزائيَّ
َنُح املُ�ْسَتَكى علْيِه  ِة، مُيْ ياب����ِة العامَّ علْي����ِه الباِل����ِغ َغرْيِ العاِئِد، ويف حاَل َعْر�ِس التَّ�ْسِويِة ِمَن النِّ
ُمْهَلَة َع�ْسَرِة اأّياٍم ِللتَّ�ساُوِر َمَع حُماِميِه، واإْن مل يكْن لُه حُماٍم ُيْنَدْب لُه حُماٍم، وَيجوُز ِلَرئي�ِس 
ِة الَبديلِة  �ساِئيَّ َح على املُ�ْسَتَكى علْيِه َتْنفيَذ واحدٍة اأو اأكرَث ِمَن الُعقوباِت الرِّ ياب����ِة اأْن َيْقرَتِ النِّ

الآتيِة يف ُح�سوِر حُماميِه:
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ِة ُعقوبِة احَلْب�ِس . 1 َف ُمدَّ ُتها على �سنٍة، ول جُتاِوُز ِن�سْ ُعقوبُة احَلْب�ِس، ِب�َسْرِط اأْن ل َتزيَد ُمدَّ
َرِة ِلْلَجرميِة َمَع َجواِز َوْقِف َتْنفيِذها. املَُقرَّ

َرِة قانونًا ِلْلَجرميِة، َمَع . 2 الَغرام����ُة، ول َيجوُز اأْن َيِزي����َد ِمْقداُرها على ِمْقداِر الَغرامِة املَُق����رَّ
امكاِن َتْق�سيِطها، ُتْدَفُع يف َخزينِة امَلحكمِة، اأو اإىل اجِلَهِة الَّتي ُيْرَخ�ُس ِبها.

ِة �سنٍة على الأكرث.. 3 ْرطِة مِلُدَّ ُع حَتَت ُمراَقَبِة ال�سُّ الَو�سْ
اإل����زاُم امَلحكوِم علْيِه ب����اأداِء ُعقوبِة الَعَم����ِل ِلْلَم�سلَحة العاّم����ِة، ِب�َسْرِط َعَدِم جَت����اُوِز َعَدِد . 4

، وِخالِل  �ساع����اِت الَعَم����ِل ثالثمائِة �ساعٍة، ِبِح�ساِب �ساَعَتنْيِ َعْن ُكلِّ ي����وِم َحْب�ٍس على الأَقلِّ
ُد َطبيعُة الأعماِل امَلْوكولِة ِلْلمحكوم عليه بالّتفاِق  دَّ ٍة ل َتَتج����اَوُز �سنًة على الأكرِث، وحُتَ ُمدَّ

ِة َوِوزاَرِة الَعْدِل َوِوزاَرِة الّداخلّيِة. يابِة العامَّ َبنْيَ النِّ
ِة  يف هِذِه احلالِة احكام قانوِن الُعقوباِت. ُق على ُعقوبِة الَعَمِل ِلْلَم�سلحِة العامَّ وُتَطبِّ  

ٍة ل َتَتجاَوُز �سنًة على الأكرِث. . 5 َنٍة مِلُدَّ اإلزاُم امَلحكوِم علْيِه ِبواجباٍت ُمَعيَّ
ٍة ل َتَتجاَوُز �سنًة على الأكرِث.. 6 اأْهيِل مِلُدَّ عايِة، اأو التَّ الإيداُع يف اإحدى ُدوِر الرِّ
ٍة ل َتَتجاَوُز �سنًة على الأكرِث.. 7 ِة مِلُدَّ الإحلاُق بالتَّدريِب امِلْهِنيِّ يف اأََحِد امَلراكِز املُْخَت�سَّ
����ذي ا�ْسُتْخِدَم اأو اأُِع����دَّ ِلال�ْسِتْخ����داِم يف اْرِتكاِب . 8 ����ْيِء الَّ ْوَل����ِة َعِن ال�سَّ َلح����ِة الدَّ َخّل����ي مِلَ�سْ التَّ

َل ِمْنها. �سَّ اجَلرميِة، اأو حَتَ
نَة.. 9 يابُة العاّمُة ل َتَتجاَوُز ال�سَّ ُرها النِّ ٍة ُتَقدِّ َة الِقياَدِة مِلُدَّ يابِة ُرْخ�سَ َت�ْسليُم َقَلِم النِّ

ت����ي اْرُتِكَبْت فيها  اجَلرميُة، . 10 ٍة ل َتزيُد عل����ى �سنٍة يف امَلكاِن اأو الأْمِكنِة الَّ ه����وِر مِلُدَّ َع����َدُم الظُّ
م����ا مل تكْن ِم����ْن ِتْلَك الَّتي ُيقيُم  فيها املحكوم عليه عاَدًة، وَع����َدُم الْخِتالِط َمَع اأ�سخا�ٍس 

ديَن. دَّ حُمَ
ٍة ل  َتزيُد على �سنٍة.. 11 ِة وَت�ْسليُم املحكوم عليه َجواِز �سفرِه مِلُدَّ َعَدُم ُمغاَدَرِة الأرا�سي الَوَطِنيَّ

ح����َة ، يْرَفع رئي�س . 3 ح����ال قب����ول املُ�ْسَتَكى علْيِه، ويف ُح�س����وِر حُماميِه، الُعقوب����َة اأو العقوباِت املُْقرَتَ
ْرعِة  اإىل حمكمه  ِة على َوْجِه ال�سُّ ُع ِمْن َجميِع الأطراِف َمَع الأوراِق التَّحقيقيَّ ُر املَُوقَّ النيابه امَلْح�سَ
ُل يف �ِسِجلٍّ خا�سٍّ  ِة، وادانه املتهم مبوجب الت�سوية اجلزائية ل تعد �سابقه وُت�َسجَّ ْلِح املُْخَت�سَّ ال�سُّ

ًة اخرى.  ِلَعَدِم ا�ْسِتفاَدِة املحكوم عليه ِمْنها َمرَّ
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يج����وز للمحكم����ه الت�سديق على حم�سر الت�سوي����ة ويعترب املح�سر بعد ت�سديق����ه قرارًا قاباًل . 4
للتنفيذ وغري قابل للطعن.

اذا رف�ست املحكمه الت�سديق على حم�سر الت�سويه تعيده اىل النيابه العامه لتخاذ املقت�سى . 5
القانوين.

َرٍر . 6 َقُه ِمْن �سَ ِه َعّما حَلِ َ على املُحكوم علْيِه اأْن َيقوَم ِبَتْعوي�سِ اإذا كاَن امَلْجِن����يُّ علْيِه َمْعروفًا، َتَعنيَّ
ِب�َسَبِب اجَلرميِة ما مل َيْثُبْت ِقياُمه بذلك.

عي . 7 ِة، ول َيحوُل ذِل����َك دوَن َحقِّ املُدَّ ْعوى اجَلزائيَّ ����ُب عل����ى التَّ�ْسويِة اجلزائيه اْنِق�س����اُء الدَّ تَّ َيرَتَ
ِة املُخت�سه. عاِء املُبا�َسِر اأماَم امَلحكمِة اجَلزائيَّ امَلَديِنِّ يف الدِّ

ْعديِل: راُت التَّ ُمَبرِّ

ِة يف امَلوادِّ  ِة وِنظاِم التَّ�ْسِوَيِة اجَلزاِئيَّ اأَ�ْسباُب التَّْعديِل تعود ل�سرورة اإعتماد ِنظاِم الَو�ساطِة اجَلزاِئيَّ
����ِة يف َجراِئ����َم ِبَعْيِنها، وخ�سو�سًا يف اجُلَنِح وذلك ِلَتْخفيِف الِع����ْبِء َعْن كاِهِل امَلحاِكِم وَعالِج  اجَلزاِئيَّ
ِة  ريعِة الإ�ْسالميَّ َرِة، واحكام ال�سَّ ِة املُعا�سِ يا�َس����ِة اجَلزاِئيَّ ِفُق َمَع ال�سِّ ِة، وهو ما َيتَّ اأَْزَم����ِة الَعداَلِة اجَلزاِئيَّ

ِة والقانوِن املُقاَرِن. الَغّراِء، والناظمه للَجراِئِم التَّْعزيريَّ

ُة )15( املادَّ
ها الآتي: ِة )19( ِمَن القانوِن الأ�سليِّ َفْقَرٌة ثالثٌة َن�سُّ ُت�ساُف اإىل املادَّ

ْرَطِة . 3 ����ى ال�سُّ ْب����ِط الَق�سائيِّ ُت�َسمَّ ����ٌة مِلَاأموِري ال�سَّ ْقَت�س����ى ه����ذا القان����وِن َهْيَئٌة خا�سَّ "َتْن�َس����اأُ مِبُ
وِجِب لِئحٍة." َة وَيِتمُّ َتْنظيُمها مِبُ يابَة العامَّ ِة َتْتَبُع النِّ الَق�سائيَّ

راُت اإلضاَفِة ُمَبرِّ

َة، �س����روري ِلَتْحقيِق َعداَلٍة  يابَة العامَّ وِجِب القانوِن يْتَب����ُع النِّ ِة مِبُ ْرط����ِة الَق�ساِئيَّ اإْن�س����اُء ِجهاِز ال�سُّ
ناِجَزٍة.    

ُة )16( املادَّ
، وُي�ْسَتعا�ُس عْنُه بالنَّ�سِّ الآتي: ِة )20( ِمَن القانوِن الأ�سليِّ ُيْلَغى َن�سُّ الَفْقَرِة الّثانيِة ِمَن املادَّ

" ِللّنائِب العاّم �سالحية ال�سراف الداري والفني على ماموري ال�سبط الق�سائي وال�سرطة . 2
الق�سائية.
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ْعديِل: راُت التَّ ُمَبرِّ

ْبِط الَق�ساِئيِّ وال�سرطة الق�سائية .  اأَ�ْسباُب التَّْعديِل ت�سهيل عملية متابعه اداء َماأْموِري ال�سَّ

ُة )17( املادَّ
ها الآتي:  ِة )22(  ِمَن القانوِن الأ�سليِّ َن�سُّ اإ�سافة فقرة خام�سة ِلْلمادَّ

روا . 5 ِة وامَل�ْسوؤوِل عْنها َوِلُوَكالِئِهْم اأْن ُيْح�سِ عي باحُلقوِق امَلَدِنيَّ "ِلْلُم�ْسَتَبِه  فيِه وامَلْجِنيِّ علْيِه واملُدَّ
اإجراءاِت ال�ْسِتْدلِل".

راُت اإلضاَفِة: ُمَبرِّ

فاِع  ق����وِق الدِّ مانًا حِلُ ����روا اإْجراءاِت ال�ْسِت����ْدلِل �سَ اإْعط����اُء احَل����قِّ ِلْلُخ�سوِم وِلُوَكالِئِه����ْم اأْن َيْح�سُ
ِة  يا�َسِة اجَلزاِئيَّ ِفُق َمَع ال�سِّ ِة َحْيُث ل ُيوَجُد َن�سٌّ �سابٌق ِبذِلَك، وهو ما َيتَّ واخُل�سوِم يف ِتْلَك امَلْرَحَلِة املُِهمَّ

احَلديَثِة

ُة )18( املادَّ
ِة )23( ِمَن القانوِن ال�سلي، وُي�ْسَتعا�ُس َعْنُه بالنَّ�سِّ الآتي:  ُيْلَغى  َن�سُّ املادَّ

" َمــــَع َعــــَدِم االإْخالِل باأحكاِم املَوادِّ )18،17،16( ِمــــْن هذا القانوِن، ُيِحيُل َماأْمورو 
بوطاِت املَُتَعلِّقَة باملُخالفاِت  اإىل  ــــَر واملَ�سْ ْبــــِط الَق�سائيِّ ذوو االْخِت�سا�ِس املَحا�سِ ال�سَّ

ِف ِفيها". النِّيابِة العاّمِة  ِللتَّ�َسرُّ

ْعديِل: راُت التَّ ُمَبرِّ

ِة اإىل  يَّ ُة ِمْن اإْعماِل ِنظاَمَي التَّ�ساُلِح والأ�سوِل املُوَجَزِة َقْبَل اإحاَلِة الَق�سِ يابُة العامَّ َن النِّ حّت����ى َتَتَمكَّ
ِة  يا�َسِة اجَلزاِئيَّ ِفُق َمَع ال�سِّ ُر وقَت امَلْحَكَمِة، والنيابه العامه على حد �سواء، وهو م����ا َيتِّ امَلْحَكَم����ِة م����ا ُيَوفِّ

احَلديثِة.

ُة )19( املادَّ
:لفُظ"ُعْلٌق"وُي�ْسَتعا�ُس َعْنُه ِبلفِظ  ِة )25 ( ِمَن القانوِن الأ�سليِّ ِة )24 ( واملادَّ ُيْلَغى ِمْن َن�سِّ املادِّ

وُيْلَغى لفُظ "اأواإِْذٌن".  "َقْيٌد، 
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ْعديِل: راُت التَّ ُمَبرِّ

ِة. ِطالحاِت القانوِنيَّ ِة ا�ْسِتْعماِل ال�سْ حَّ ِة و�سِ ِفُق َمَع الأ�سوِل القانوِنيَّ وهو ما َيتَّ

ُة )20( املادَّ
ها الآتي:  ِة )29( ِمَن القانوِن الأ�سليِّ َفْقَرٌة جديدٌة َن�سُّ ُي�ساُف اإىل املادَّ

ــــرورِة  �ــــِس، وال�سَّ "ال َيجــــوُز الَقْب�ــــسُ يف املَ�ساكــــِن املَ�سكونــــِة َليــــاًل اإال يف حالــــِة التَّلَبُّ
واال�ْسِتْعجاِل، ويكوُن اأَْمُر الَقْب�ِس ُم�َسّبباً".

ْعديِل: راُت التَّ ُمَبرِّ

����ُروَرِة وال�ْسِتْعجاِل، وَحْظِر  َلبُّ�ِس وال�سَّ ِلْلِحف����اِظ على ُحْرَمِة امَل�ساِك����ِن امَل�ْسكونِة َلْياًل اإّل يف حاَلِة التَّ
ّياِت،  ييِق جَماِل الْعِتداِء على احُلرِّ َتْنفي����ِذ الَقْب�ِس داِخَل امَل�ساِكِن، وذِل����َك اإْمعانًا يف احِلْر�ِس على َت�سْ
واِء. و َيْنَبغي اأْن َيكوَن اأْم����ُر الَقْب�ِس ُم�َسّببًا؛ لأنَّ  وحَتِقي����ِق املُواَزَن����ِة َبنْيَ ُحقوِق املجتم����ع واملُتََّهِم على ال�سَّ
ِة، ويوفر  يابِة العامَّ َلِة ِللنِّ ْلطِة املَُخوَّ ِة ِلْلُمتََّهِم يف ُمواَجَه����ِة ال�سُّ ماناِت الأ�سا�ِسيَّ الت�سبي����ب ُيَعدُّ اإْحدى ال�سَّ

اَه الِفْكِر القانويِنِّ اجَلزاِئيِّ احَلديِث. الرقابه الق�سائية ماين�سجم واجتِّ

ُة )21( املادَّ
، وُي�ْسَتعا�ُس َعْنُه بالنَّ�سِّ الآتي: ِة )30( ِمَن القانوِن الأ�سليِّ ُيْلَغى َن�سُّ املادَّ

ِر  ــــَرٍة، على املُ�ستبه به احلا�سِ ْبــــِط الَق�سائــــيِّ اأْن َياأُْمَر بالقب�ِس، ِبال ُمَذكَّ "مِلَاأمــــوِر ال�سَّ
الَّذي ُتوجُد َدالئُل كافيٌة على اْرِتكاِبِه َجرميًة يف اأي ِمَن االأحواِل االآتيِة:

يف اجِلناياِت.. 1
ِة اأ�سهٍر. . 2 ًة َتزيُد على �ِستَّ �ِس ِبها املُعاَقِب علْيها باحَلْب�ِس ُمدَّ يف اجُلَنِح املَُتَلبَّ
يف اجُلَن����ِح املُعاَق����ِب علْيها ِبَغرِي الَغرامِة اإذا كاَن امل�ستبه ب����ه مو�سوعًا حتَت املُراقبِة، اأو . 3

ُيْخ�َسى هروبه.
ْلَطِة . 4 ديِد، وُمقاومِة اأفراِد ال�سُّ ي ال�سَّ ِرَقِة، والْحِتياِل، وِخيانِة الأمانِة، والتََّعدِّ يف ُجَنِح ال�سَّ

خائِر،  َق����ِة بالأ�ْسِلحِة والذَّ ِة، واجُلَنِح املَُتَعلِّ ِة، واْنِته����اِك ُحْرَمِة الآداِب العامَّ ����ِة بالُقوَّ العامَّ
راِت، والَعقاقرِي اخَلِطَرِة. واملُ�َسكِّ
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ْبِط الَق�سائيِّ اأثناِء ِقياِمِه ِبواجباِت َوِظيفِتِه، اأو كاَن موقوفًا ِبوْجٍه . 5 اإذا ق����اَوَم َماأموُر ال�سَّ
، اأو حاَوَل الَفراَر ِمْن َمكاِن َتوقيِفِه. َم�سروٍع، وَفرَّ

اإذا اْرَتَكَب ُجْرمًا، او اتُِّهَم  باْرِتكاِب َجرميِة َوَرَف�َس اإْعطاَء ا�ْسَمُه، او ُعنواَنُه، او مل يكْن . 6
لُه َمكاُن �َسَكٍن َمعروٍف، اأو ثابٍت يف ِفَل�ْسطنَي."

مبررات التعديل:

َة، يف  احلالِت  الِحيَّ ْب����ِط الَق�ساِئيِّ هِذِه ال�سَّ ُرورُة اإْعطاِء َماأْموِر ال�سَّ َلَق����ْد اأَْثَبَت الواِقُع الَعَمِليُّ �سَ
ِر الَّذي ُتوَجُد َدلِئُل كاِفَيٌة على  َرٍة على املُ�ستبه به احلا�سِ ُمَر بالَقْب�ِس ِبال ُمَذكِّ امَلْذك����وَرِة اآِنفًا، يف اأْن َياأْ
َحِة  اْرِتكاِب����ِه َجرمَيًة، وَكذِلَك، َفاإِنَّ ُهناَك َجراِئَم َخطرَيًة، وهي الَّتي اأُ�ِسرَي اإلْيها بالَفْقَرِة الّرابعِة املُْقرَتَ
ْخ�سِ املُ�ستبه ب����ه باْرِتكاِبها، وهو ما اأخذ ب����ه يف قانويِنْ اأ�سوِل  ط����وَرِة ال�سَّ م����ا َيجوُز َمَعه����ا الَقْب�ُس خِلُ

. املُحاَكماِت اجلزائية الأْرِديِنِّ والإْجراءاِت الإماراِتيِّ

ُة )22( املادَّ
ِة ) 31( ِمَن القانوِن الأ�سليِّ ِعبارُة: تْلَغى ِمَن الَفْقَرِة الأوىل ِمَن املادَّ

ْبِطِه". ِدَر اأمراً ِب�سَ ِدَر اأمراً بالَقْب�ِس علْيِه" وُي�ْسَتعا�ُس َعْنها ِبعبارِة " اأْن َي�ْسَت�سْ " اأْن َي�ْسَت�سْ

ْعديِل: راُت التَّ ُمَبرِّ

ِة، وذِلَك ِلَكْوِن املُ�ْسَتبه  ِطالحاِت القانوِنيَّ َة ا�ْسِتْعماِل ال�سْ حَّ ِة و�سِ ِفُق َمَع الأ�سوِل القانوِنيَّ وهو ما َيتَّ
به َغرَي حا�سٍر اأماَمُه.

ُة )23( املادَّ
. ِة )48( ِمَن القانوِن الأ�سليِّ ُتْلَغى الَفْقَرُة الّثالثُة ِمَن املادَّ

راُت اإلْلغاِء:  ُمَبرِّ

ِة، وذِلَك ِلَكوِن حاَلِة  ِطالح����اِت القانوِنيَّ َة ا�ْسِتْعماِل ال�سْ حَّ ِة َو�سِ ِفُق َم����َع الأ�سوِل القانوِنيَّ وه����و ما َيتَّ
ِة )30( ِمَن القانوِن.  ُتها يف املادَّ ْت ُمعاجَلَ َلبُّ�ِس مَتَّ التَّ
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ُة)24( املادَّ
ها الآتي: ٌة جديدٌة ِبَرْقِم )50 ُمكررًا ( َن�سُّ ُت�ساُف مادَّ

ِة اإذا  ُة ِلَتْفتي�ِس املَنازِل علــــى االأماكِن اخلا�سَّ ــــُة واملَو�سوعيَّ ْكليَّ  " َت�ْســــري القواعــــُد ال�سَّ
ٌة على ُوجوِد اأ�سياَء َتَتعلَُّق ِبجرميٍة اْرُتِكَبْت بالِفْعِل ". ُوِجَدْت َقراِئُن َقويَّ

ْعديِل: راُت التَّ ُمَبرِّ

ِرها َفَقْط يف امَلناِزِل دوَن َتناُوِل الأماِكِن  �سْ وذِلَك ِلُق�سوِر النُّ�سو�ِس الواِرَدِة يف َموادِّ التَّْفتي�ِس حِلَ
ِع على ا�ْسِتْخداِم َلْفِظ )امَلنازُل( ق����ْد َيْحَتِمُل التَّْف�سرِي ال�سيق للن�س ،  ����ِة، اإْذ اإنَّ اْقِت�س����اَر املُ�َسرِّ اخلا�سَّ
وبالتايل يعترب تفتي�س الأماكن الأخرى غري املنازل لي�س من اإعمال التحقيق بل من اإعمال ال�ستدلل 
،مم����ا ق����د ي�ستوجب معه احل�س����ول على اإذن م����ن النياب����ة العامة./ولذلك يجب ايج����اد ن�س ينظم 

القواعد ال�سكلية واملو�سوعية لتفتي�س املنازل  والماكن اخلا�سة.

ُة )25( املادَّ
، وُي�ْسَتعا�ُس َعْنُهما  ِة)51( ِم����َن القانوِن الأ�سل����يِّ ُتْلَغ����ى الَفْقَرت����ني الّثانيُة والّثالث����ُة ِمْن َن�سِّ املادَّ

بالنَّ�سِّ الآتي: 

ُبها ِب�َسَبكاِت . 2 ����ِة والتِّ�سالِت، اأو َتَعقُّ ِة والال�ِسْلِكيَّ ْلِكيَّ "- َكم����ا َيج����وُز لُه ُمراقبُة املُحادثاِت ال�سِّ
 ، ، واملُرا�سالِت، وَت�سِجيُلها، واإجراُء َت�ْسجيالٍت لأحاديَث َجَرْت يف مكاٍن خا�سٍّ احلا�ِسِب الآيلِّ

وَت�سويُرها.

ٍب ِمْن قا�سي . 3 ْذٍن ُم�َسبَّ مًا عل����ى اإِ ُط لتِّخاِذ اأيٍّ ِمَن الإج����راءاِت ال�ّسابقِة احُل�سوُل ُمَقدَّ ُي�ْس����رَتَ
الِعِه على الأوراِق، َمت����ى كاَن ِلذِلَك فائدٌة يف اإظهاِر احلقيقِة يف  ّي����اِت املُْخَت�����سِّ بعَد اطِّ احُلرِّ
ٍة ل َتَتجاَوُز 15 يومًا  ٍة ل َتِقلُّ َعْن �سنه، وذِلَك مِلُدَّ جناي����ٍة، اأو ُجْنَحٍة ُيعاَقُب علْيها باحَلْب�ِس مِلُدَّ

ٍة واحدٍة ". قابلًة ِللتَّْجديِد مِلَرَّ

ْعديِل: راُت التَّ ُمَبرِّ

ِق،  ِقّي����اِت ِبَطريِق الرَبْ ًة �َس����واٌء املُْر�َسَلُة ِبَطريِق الرَبيِد، اأو الرَبْ �ساِئُل كافَّ ����ُد باملُرا�َس����الِت الرَّ وُيْق�سَ
ُة َع����ْن َطريِق املُحاَدثاِت الهاتفيه. وُتَعدُّ ه����ِذِه املُرا�َسالُت واملُحاَدثاُت  َفِويَّ �ساِئُل ال�سَّ وَت�ْسَم����ُل َكذِلَك الرَّ
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ٌة ِمْن ُحْرَمِة احَلياِة  ُتها. وهِذِه احُلْرَمُة ُم�ْسَتَمدَّ يَّ ِة  َلها ُحْرَمُتها، و�ِسرِّ �ساِليِب احَلياِة اخلا�سَّ اأُ�ْسلوبًا ِمْن اأَ
ُه ِعْنَد التَّعارُّ�ِس َبنْيَ  ِة َو�سيَلٍة. َغرْيَ اأنَّ ����ِة ِل�ساِحِبها، ما َيْقَت�سي ِحماَيَتها، وَعَدَم امَل�سا�����سِ ِبها ِباأَيَّ اخلا�سَّ
َلَحِة  َلَحِة املُْجَتَمِع يف اإِْظهاِر احَلقيقِة يف َجرمَي����ٍة، يقت�سي َتْرجيُح امَل�سْ ، وَبنْيَ َم�سْ ه����ذا احَلقِّ اخلا�����سِّ
ْبُط ه����ِذِه املُرا�َسالِت وُمراَقَبِة املُحاَدثاِت الهاتفي����ه، اأو َت�ْسجيُل حُماَدثاِت َجَرْت يف  العام����ه، َفَيجوُز �سَ
ٍب ِمْن  مًا عل����ى اإِْذٍن ُم�َسبَّ وِل  ُمْقدَّ ُط لتِّخاِذ اأيِّ ِم����َن الإْجراءاِت ال�ّساِبَقِة احُل�سُ . و ُي�ْسرَتَ َم����كاٍن خا�����سٍّ
ْظه����اِر احَلقيقِة يف ِجنايٍة اأو  الِعِه على الأَْوراِق، َمت����ى كاَن ِلذِلَك فاِئَدٌة يف اإِ ّياِت بع����َد اطِّ قا�س����ي احُلرِّ
ٍة ل َتَتجاَوُز يف جميع الحوال ثالثنَي يومًا.  ٍة ل َتِقلُّ َعْن �َسنٍة، وذِلَك مِلُدَّ ُجْنَحٍة ُيعاَقُب علْيها باحَلْب�ِس مِلُدَّ

ُة )26( املادَّ
، وُي�ْسَتعا�ُس َعْنُه بالنَّ�سِّ الّتايل:  ِة ) 53( ِمَن القانوِن الأ�سليِّ ُيْلَغى َن�سُّ املادَّ

ْعوى �ساحلٌة لإقاَمِتها ِبناًء على . 1 ����ُة يف َم����وادِّ املُخالفاِت واجُلَنِح اأنَّ الدَّ ياب����ُة العامَّ ِت النِّ "اإذا َراأَ
هاِم اإىل املُ�ْسَتَكى علْيِه واإحالَة  ِة َتوجيَه التِّ يابِة العامَّ ُر َوكيُل النِّ ِر َجْمِع ال�ْسِتْدللِت ُيَقرِّ �سَ حَمْ

ِة مِلُحاكَمِتِه. ْلِح املُْخَت�سَّ َكَمِة ال�سُّ ْعوى اإىل حَمْ َمَلفِّ الدَّ

ِة َتاأُْمُر ِبِحْفِظ الأوراِق، وَيِجُب . 2 ْعوى اجَلزائيَّ رْيِ يف الدَّ لَّ ِلل�سَّ ُه ل حَمِ ُة اأنَّ يابُة العامَّ ِت النِّ واإذا َراأَ
َ اأحُدُهْما كاَن  ِة قرار احلفظ، واإذا ُت����ُويفِّ ع����ي باحُلقوِق امَلَدِنيَّ علْيه����ا تبليغ امَلْجِنيِّ علْيِه، واملُدَّ

لِّ اإقاَمِتِه." التبليغ ِلَوَرَثِتِه ُجْمَلًة يف حَمِ

ْعديِل: راُت التَّ ُمَبرِّ

ا  ِبُخ�سو�����سِ الَفْقَرِة الأوىل: َفَقْد اأثاَر ن�سها ال�سلي اَلكثرُي ِمَن الإ�سكالِت يف الَعَمِل الَق�سائيِّ ممَّ
ِطالحاِت القانوِنيَّة.  ِة ا�ْسِتْعماِل ال�سْ حَّ ِة و�سِ ِفُق َمَع الأ�سوِل القانوِنيَّ ياَغِته مِبا َيتَّ َيْلَزُم اإعاَدُة �سِ

ِة بعد َمْرَحَلِة ال�ْسِتْدللِت لي�َس َمْق�سورًا على  يابِة العامَّ اأّما ِبُخ�سو�ِس الَفْقَرِة الَثانيِة: َفاإنَّ َدْوَر النِّ
ُه  ِل ِفيها، بِل مْيَتد اإىل الْمِتناِع َعْن َرْفِعها اإذا َراأَْت اأنَّ ِة اإىل امَلْحَكَمِة ِلْلَف�سْ ْعوى اجَلزاِئيَّ ِد َرْفِع الدَّ ����رَّ جُمَ
ِة َتْق�سي  ْعوى اجَلزاِئيَّ ُر َعَدَم َرْف����ِع الدَّ ُة حنَي ُتَقرِّ يابُة العامَّ ����لَّ ِلَطْرِح الواقَعِة عل����ى امَلْحَكَمِة. والنِّ ل حَمِ
ْع����وى. واحِلْفُظ  ُيَعدُّ قرارًا اإدارّيًا  ����ِة اأو َعَدِمها، ويف َمَدى ُمالئَمِة َرْفِع هِذِه الدَّ ِدلَّ ِبَنْف�ِسه����ا يف ِكفايِة الأَ
َة  ْلَطَة الإداريَّ ِفها ال�سُّ ����ِة ِبَو�سْ يابِة العامَّ ُدُر َعِن النِّ ُه َي�سْ ِة ، َنَظ����رًا لأنَّ ����ًة ِمْن اأيِّ ِقيَمٍة َق�ساِئيَّ دًا ُكلِّيَّ ����رَّ جُمَ
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ْعوى،  َكِت الدَّ ُدُر دوَن اأْن َتكوَن قْد َحرَّ ُه َي�سْ الَّتي ُتَهْيِمُن على َجْميِع ال�ْسِتْدللِت. وِمْن ناِحيٍة اأخرى لأنَّ
باإْجراٍء ِمْن اإْجراءاِت التَّْحقيِق. 

ُة )27( املادَّ
ُة 55( ِمَن القانوِن الأ�سليِّ ِعباَرُة " يف َموادِّ اجِلناياِت".  تْلَغى ِمَن الَفْقَرِة الّثانيِة ِمْن َن�سِّ )املادَّ

ها الآتي: ِة َفْقَرٌة خام�سٌة َن�سُّ وُي�ساُف اإىل ذاِت املادَّ

يابِة للِقياِم باإجراٍء ِمْن اإجراءاِت التَّحقيِق،اأو . 5 َحِد ُمعاوين النِّ ياب����ِة املُْخَت�سِّ َنْدُب اأَ "ِلَوكي����ِل النِّ
ْعوى ِباأْكَمِلها". حَتقيِق الدَّ

ْعديِل: راُت التَّ ُمَبرِّ

ِة 55 ( ِمَن القانوِن  و����سِ اإلغاِء عبارة يف مواد اجلنايات من الَفْق���َرِة الّثاِنَيِة ِمْن َن�سِّ )املادَّ ِبُخ�سُ
ِة ِفيما َيَتَعلََّق باجِلنايِة،  يابِة العامَّ ِة امَلْذك���ورِة َفَقْد َجَعَل ال�ْسِتْجواَب ِحْكرًا على النِّ . َفَوْفقًا ِلْلمادَّ ِل���يِّ الأ�سْ
ْبِط الَق�سائيِّ وهو اأمٌر َغرُي  اما اإذا كاَن ُمَتَعلِّقًا باجُلْنحِة َفُيمكُن اأْن َيِتمَّ التَّفوي�ُس ِبِه لأحِد َماأموِري ال�سَّ
ِة، َفال َيجوُز التَّفوي�ُس ِلْلِقياِم ِبِه ِمْن ِقَبِل  ياب���ِة العامَّ َمقب���وٍل ويجب اأْن َيْبقى هذا الإجراُء ِحْكرًا على النِّ
بِط الَق�سائيِّ ل�ْسِتْجواِب  ���ِة. حيُث َحَظَرْت غاِلبيُة الَقواننِي َنْدَب َماأم���وِر ال�سَّ ابطِة الّق�ساِئيَّ ِرج���اِل ال�سّ
���َوِر ال�ْسِتْجواِب. وَتْكُمُن احِلْكَمُة يف هذا  َهِم لكونها �سوَرًة ِمْن �سُ املُتََّهم���نَي اأو لإج���راِء املُواجهاِت َمَع املُتَّ
مانًة  ُة ( �سَ يابُة العامَّ َع َراأَى يف ِجَهِة التَّحقيِق ) النِّ احَلَظِر على َحدِّ َتعبرِي الَكثرِي ِمَن الُفَقهاِء يف اأنَّ املُ�َسرِّ
فاِع باإعتبار اأنَّ اإجراَء ال�ْسِتْجواِب ِمَن الإجراءاِت اخَلطريِة الَّتي قْد َيَتَولَُّد عْنها اْعرِتاٌف.  قِّ الدِّ اأكرَث حِلَ

يابِة  ُع الِفَل�ْسطيِنيُّ بالنِّ ِة، فقد اأَناَط املُ�َسرِّ يابِة العامَّ ِة ُمعاويِن النِّ الحيَّ اأّما ِبُخ�سو�ِس النَّ�سِّ على �سَ
قيقًا، وحُماَكَمًة لكوِنها الأَمينَة على َتْطبيِق القانوِن،  ِة، حَتْ ْع����وى اجَلزائيَّ َة ُمبا�َسَرِة الدَّ الحيَّ ����ِة �سَ العامَّ
ليَم لأْحكاِم  َة، والَفْهَم ال�سَّ ِة، واإْجراءاُت املُحاَكَمِة َتَتَطلَُّب امَلْعرفَة القانونيَّ وملّا كانِت التَّْحقيقاِت اجِلنائيَّ
طورِتها،  ُب َتواُفُرها، فيمْن ُتوَكُل اإلْيِه ِتْلَك امَلَهّماُت خِلُ التَّ�ْسريِع، اإ�سافًة اإىل اخِلرْبِة الالزَمِة الَّتي َيَتَوجَّ
ديٍد  ْع�ساِئها ُدومَنا حَتْ ٍو ِم����ْن اأَ ِة َكُع�سْ يابِة العامَّ ياب����َة؛ ِلْلعَمِل بالنِّ وه����و وقد ا�ستحدث َوظيِفة ُمعاَوِن النِّ

ِع القانوينِّ َلها.  �سْ الحّياِتِه، واْخِت�سا�ساِتِه، كاَن عليه َبياُن الوَّ وَتْنظيٍم ِل�سَ

ِدْر  يابِة، َكما مل ُت�سْ َنًة ِب�س����اأِن َعَمِل ُمعاِوِن النِّ ����ِن القانون احلايل اأْحكامًا، وقواعَد ُمَعيَّ مَّ اذ مل َيَت�سَ
ْلطِة  ُة )60( ِمْن قانوِن ال�سُّ ِت املادَّ َتْعليماُت عن الّنائِب العامِّ تَو�سح اْخِت�سا�ساِتِه و�ُسْلطاِتِه. وقد َن�سَّ
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. 2. ناِئِب عامٍّ ُم�ساِعٍد اأو اأكرَث.3. ُروؤَ�ساِء  ُة ِمن:  1 .  الّنائِب العامِّ يابُة العامَّ ِة على:" ُتوؤَلَُّف النِّ الَق�سائيَّ
يابِة. 5. معاوين النيابة. يابِة. 4. ُوَكالِء النِّ النِّ

ُة )68 ( ِمْنُه على: ِت املادَّ  يف حنِي َن�سَّ

ِة،  يابِة العامَّ ، اأو اأيٌّ ِمْن اأَْع�ساِء النِّ ِة َلَدى امَلحاكِم، الّنائُب الع����امُّ يابِة العامَّ َيق����وُم ِباأداِء َوظيفِة النِّ
ِة ما ُيْنَدُبوَن َلُه ِمْن اأْعمال. يابِة العامَّ ي ُمعاِوُنوا النِّ وُيوؤَدِّ

يابِة  ُ الأْعماَل الَّتي َيجوُز مِلُع����اِوِن النِّ ْع ُن�سو�سًا ُتَب����نيَّ َع الِفَل�ْسطيِن����يَّ مل َي�سَ م����ا ي�س����ري اىل اأنَّ املُ�َسرِّ
َلِة ِبها.  الِقي����اُم ِبه����ا، �َسواٌء اأكاَن ذِلَك اأماَم امَلحاِك����ِم، اأْم ِعْنَد ُمبا�َسَرِة التَّْحقيقاِت والإْج����راءاِت املُتَّ�سَ
 ُ ريٍح ُيَبنيِّ ِة َرْقِم )3( ِل�سن����ِة 2001، مل َيِرْد فيِه اأيُّ َن�����سٍّ �سَ وبا�ْسِتْق����راِء قان����وِن الإْج����راءاِت اجَلزاِئيَّ
ِة )68(  يابِة يف ُمبا�َسَرِة اإْجراءاِت التَّْحقي����ِق، وَعْطفًا على ما جاَء باملادَّ الحّياِت ُمعاِوِن النِّ ُح����دوَد �سَ
ًة  يَّ يابِة، وحيث انَّ اإْج����راءاِت التَّْحقيِق ل َتِقلُّ اأََهمِّ ����ِة ِب�َساأِن َعَمٍل ُمعاِوِن النِّ ْلطِة الَق�ساِئيَّ ِم����ْن قانوِن ال�سُّ
َمُن �َسالمَة الإْجراءاِت يف  ْكِل الَّذي َي�سْ ِة َعَمَلها بال�سَّ يابِة العامَّ َعْن اإْجراءاِت املُحاَكَمِة. وحتى توؤدي النِّ
يابِة؛ حاًل  عاِوِن النِّ ديَد الأْعماِل الَّتي ُتناُط مِبُ مُماَر�َسِتها ِللتَّْحقيِق واملُراَفَعِة اأماَم امَلحاَكِم، ل بد من حَتْ

قيقًا ِلْلَعدالِة . لال�سكالت العمليه وحَتْ

ُة )28( املادَّ
، وُي�ْسَتعا�ُس َعْنُه بالنَّ�سِّ الآتى: ِة ) 56( ِمَن القانوِن الأ�سليِّ يْلَغى َن�سُّ املادَّ

����ُة التَّحقي����َق َف����ْوَر ِعْلِمه����ا باجَلرميِة، وَله����ا اتِّخاُذ كاف����ه الإجراءاِت . 1 ياب����ُة العامَّ " ُتبا�ِس����ُر النِّ
ِة املَُتَعلَِّقِة  بالواقعِة. ِظيَّ التََّحفُّ

ْعوى . 2 ّياِت ومِلَْحَكَمِة امَلو�س����وع ِعْنَد َنَظِر الدَّ ، اأو اأََحِد ُم�ساِعديِه، وِلقا�س����ي احُلرِّ ِللّنائ����ِب الع����امِّ
رورُة التَّحقيِق، اأو املُحاكمُة،  ْت ذِلَك �سَ ْنِع املُ�ْسَتَكى علْيِه ِمْن ُمغاَدَرِة الِبالِد اإذا اْقَت�سَ الأمُر مِبَ
اأو التَّنفي����ُذ، وَيج����وُز َتعلي����ُق الإِْذِن باملُغ����اَدَرِة عل����ى َتْق����ِدمِي َكفالٍة م����ع مراعاه اح����كام املوادِّ 

)148،147،146،143،142،139( ِمَن هذا القانوِن.

ِدَر اأمرًا باإدراِج ا�ْسِم املُ�ْسَتَكى علْيِه، اأو امَلْحكوِم علْيِه . 3 ، اأو اأََحِد ُم�ساِعديِه اأْن ُي�سْ ِللّنائِب العامِّ
َدُه. يف ِجنايٍة، اأو ُجْنَحٍة على َقوائَم َتْرُقُب الُو�سوَل لتِّخاِذ الإجراِء الَّذي َحدَّ

َي�ْس����ري اأَْمُر امَلْنِع ِمَن املُغاَدَرِة والأمُر باإْدراِج ا�ْسِم املُ�ْسَتَكى علْيِه، اأو امَلحكوِم علْيِه على َقواِئَم . 4
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ٍة  ْد مِلُدَّ داِرِه ُيْرَفُع بعَدها ال�سُم ِمَن الَقوائِم ما مل ُيَجدَّ ِة �سنٍة ِمْن تاريِخ اإ�سْ َتْرُق����ُب الُو�سوَل مِلُدَّ
دوِرها. ِن ِبهِذِه الأوامِر ِمْن تاريِخ �سُ اأْ اأو مِلَُدٍد اأخرى، َمَع اإْعالِن ذوي ال�سَّ

َكَمِة . 5 ْقَت�سى الَفْقَرَتنْيِ 2 و3 اأْعالُه اأماَم حَمْ اِدَرِة مِبُ ِلْلُم�ْسَتَك����ى علْي����ِه اأْن َيْطَعَن يف الأوامِر ال�سّ
ال�ْسِتْئناِف .

َدَر  ، اأو اأََحِد ُم�ساِعديِه يف ُكلِّ وقٍت اإلغاُء الأمِر، اأو َتْعديُلُه ما مل يكْن قد �سَ َوَيجوُز ِللّنائِب العامِّ
ْعوى َبْعُد ويف هذه احلاله ي�سدر  ْل يف الدَّ ّياِت، اأو حَمكمُة املو�سوِع، ومل ُيْف�سَ ِمْن قا�سي احُلرِّ

القرار عن قا�سي احلريات او حمكمه املو�سوع ح�سب مقت�سى احلال.

ًة ل َتَتجاَوُز �َسَنَتنْيِ وِبغرامٍة ل َتَتجاَوُز َخم�سَة اآلِف ِديناٍر، اأو مِبا ُيعاِدُلها . 6  ُيعاَقُب، باحَلْب�ِس ُمدَّ
دوِر الأمِر ِبامَلْنِع ِمَن  ، ُكلُّ َمْن َعِل����َم ِب�سُ بالُعْمَل����ِة املَُتداَوَلِة قانون����ًا، اأو باإْحدى هاَتنْيِ الُعقوَبَتنْيِ

ِه، او �َسَرَع يف �َسْيٍء ِمْن ذِلَك ". َل ذِلَك ِلَغرْيِ املُغاَدَرِة وخاَلَفُه اأو �َسهَّ

مبررات التعديل:

ِة يف اتِّخاِذ  ياب����ِة العامَّ �����سُ اأ�ْسب����اُب التَّْعديِل يف ُخُلوِّ القان����وِن ال�سلي ِمْن الن�س على َحقِّ النِّ َتَتَلخَّ
����ِة الالِزَمِة املَُتَعلَِّقِة بالواِقَع����ِة. وكذِلَك ُخُلوُّ القانوِن ال�سلي ِم����ْن َتْنظيِم َم�ْساأَلَتِي  ِظيَّ الإْج����راءاِت التََّحفُّ
روَرُة التَّْحقي����ِق، اأِو املُحاكمِة، اأِو  ْت ذِل����َك �سَ ْنِع املُ�ْسَتَك����ى علْيِه ِمْن ُمغ����اَدَرِة الِبالِد اإذا اْقَت�سَ الأم����ِر مِبَ
����داِر اأمٍر باإْدراِج ا�ْس����ٍم املُ�ْسَتًكى علْيِه، اأْو امَلْحكوٍم علْيِه يف ِجناي����ٍة، اأو ُجْنَحٍة على َقواِئِم  ْنفي����ِذ، واإ�سْ التَّ
َل  دوِر الأمِر بامَلْنِع ِمَن املُغاَدَرِة، وخاَلَفُه، اأو �َسهَّ ����ِب الُو�سوِل، وَفْر�ِس الُعقوبِة عل����ى ُكلِّ َمْن َعِلَم ِب�سُ َتَرقُّ

ِه، اأو �َسَرَع يف �َسْيٍء ِمْن ذِلَك. ذِلَك ِلَغرْيِ

ُة )29( املادَّ
ها الآتي: رًا ( َن�سُّ ٌة جديدٌة اإىل القانوِن الأ�سليِّ ِبَرْقِم )56 ُمكرَّ ُت�ساُف مادَّ

ٍة،  ، اأواأََحِد ُم�ساِعديِه �َسواٌء ِمْن ِتْلقاِء َنْف�ِسِه، اأو ِبناًء على َطلَِب ِجَهٍة َر�ْسِميَّ " ِللّنائِب العامِّ
الِع، اأو  ّياِت املُْخَت�ـــسِّ االأمَر باالطِّ ـــاأِْن، اأْن َيْطُلَب ِمـــْن قا�سي احُلرِّ اأو اأََحـــٍد ِمـــْن ذوي ال�سَّ
ِة بيانـــاٍت م�سرفيـــه، اأو معلوماٍت َتَتَعلَّـــُق باحِل�سابـــاِت، اأو الَودائِع، اأو  احُل�ســـوِل علـــى اأيَّ
ـــى ذِلَك َك�ْســـَف احَلقيقِة يف  االأمانـــاِت اأو اخلزائـــِن، اأو املُعامـــالِت املَُتَعلَِّقـــِة ِبهـــا اإذا اْقَت�سَ
ّياِت يف  ُل قا�ســـى احُلرِّ ُة علـــى ُوقوِعها. وَيْف�سِ يَّ الئـــُل اجِلدِّ ِجنايـــٍة، اأو ُجْنَحـــٍة قامِت الدَّ
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ِة. وعلى  لَـــِب ِخالَل االأّياِم الّثالثـــِة الّتاليِة ِلَتْقِدمِيِه بعَد �َسماِع اأقواِل النِّيابِة العامَّ الطَّ
ِدُرُه املَْحَكَمُة .  ، اأو اأََحِد ُم�ساِعديِه اإخطاُر الَبْنِك ِباالأمِر الَّذي ُت�سْ الّنائِب العامِّ

راُت اإلضافِة: ُمَبرِّ

ة يف  ياب���ِة العامَّ ����سُ اأ�ْسب���اُب التَّْعدي���ِل يف ُخُل���وِّ القانوِن ال�سلي ِم���ْن الن�س على َحقِّ النِّ َتَتَلخَّ
ّياِت املُْخَت�سِّ الأمُر  ْن تْطلب ِمْن قا�سي احُلرِّ ِة، وذِلَك ِباأَ َرِفيَّ ِة امَل�سْ يَّ رِّ خ���اِذ اإْجراءاِت َك�ْسِف ال�سِّ اتِّ
ِة َبياناٍت، اأو َمعلوماٍت َتَتَعلَُّق باحِل�ساباِت، اأو الَوداِئِع، اأو الأَماناِت،  الِع، اأو احُل�سوِل على اأيَّ بالطِّ
ى ذِلَك َك�ْسَف احَلِقيقِة يف ِجنايٍة، اأو ُجْنَحٍة قاَمِت  اأو اخَلزاِئِن، اأو املُعاَمالِت املَُتَعلَِّقِة ِبها اإذا اْقَت�سَ

ُة على ُوقوِعها. يَّ لِئُل اجِلدِّ الدَّ

ُة ) 30 ( املادَّ
ها الآتي: ِة )57( ِمَن القانوِن الأ�سليِّ َن�سُّ ُت�ساُف َفْقَرٌة جديدٌة اإىل املادَّ

حالها ِبَقــــراٍر ِمْنُه اإىل  َت�ــــسٍّ اأَ ْعــــوى اإىل َوكيــــِل ِنيابــــٍة غــــِي ُمْ " واإذا ُرِفَعــــْت اأوراُق الدَّ
." ِة املُْخَت�سِّ َوكيِل النِّيابِة العامَّ

راُت اإلضاَفِة: ُمَبرِّ

َت�سٍّ  ْعوى اإىل َوكيِل ِنيابٍة َغرْيِ ُمْ ِة حاَلٍة اإذا ُرِفَعْت اأْوراُق الدَّ �����سُ اأ�ْسباُب الإ�سافِة يف ُمعاجَلَ َتَتَلخَّ
ِة الإْجراءِت  حَّ يابِة املُْخَت�سِّ دون النتقا�س من  �سِ ْعوى ِلوكيِل النِّ وذلك مبنحه �سالحية َنْقِل اأْوراِق الدَّ

املُتََّخَذِة ب�ساأنها.

ُة )31( املادَّ
ها الآتي: ِة )61( َن�سُّ  ُت�ساُف َفْقَرٌة اأخريٌة اإىل َن�سِّ املادَّ

اّلً يف  ِة اإذا مل ُيَعيِّنوا َلُهْم حَمِ " وَيكوُن تبليغ اخُل�سوِم �سحيحاً  يف َقلَِم النِّيابِة العامَّ
الَبْلدِة الكائِن فيها َمَقرَّ املَحكمِة الَّتي َيجري فيها التَّحقيُق" . 

ها الآتي: ِة  َن�سُّ وُت�ساُف  َفْقَرٌة ثانيٌة اإىل ذاِت املادَّ

ْعــــَزٍل َعــــِن اخُل�ســــوِم يف حالــــِة  َر اإجــــراَء َتقيــــٍق ِبَ " َوَيِحــــقُّ ِلَوكيــــِل النِّيابــــِة اأْن ُيَقــــرِّ
اأِْن ال َيْقَبُل  اال�ْسِتْعجاِل، اأو متى َراأى �َسُروَرَة ذِلَك الإظهاِر احلقيقِة، وَقراُرُه ِبهذا ال�سَّ



43

ِر على هذا الَوْجِه اأْن ُيْطِلَع علْيِه  ــــا َيِجُب ِعْنَد اْنِتهاِئِه ِمَن التَّحقيِق املَُقرَّ املُراجعــــَة اإنَّ
ذوي الَعالقة."

راُت اإلضاَفِة: ُمَبرِّ

ِب واملُماَطَلِة. وَكذِلَك اإْعطاُء  اأ�ْسباُب الإ�سافِة َتْي�سرِي اإْجراءاِت التبليغ، وحتَّى ل ُتتَِّخَذ َذريعًة ِللتََّهرُّ
ُروَرَة  ْعِزٍل َعِن الأْطراِف يف حاَلِة ال�ْسِتْعجاِل، اأو َمتى َراأَى �سَ يابِة يف اإْجراِء التَّْحقيِق مِبَ احَلقِّ ِلَوكيِل النِّ

فاِع. ياَنِة َحقِّ الدِّ ذِلَك لإْظهاِر احَلقيقِة، َمَع �سِ

ُة )32( املادَّ
ِة )63( ِمَن القانوِن الأ�سليِّ ِعباَرُة " اأو امَل�سوؤوُل َعْنها". ُي�ساُف اإىل َن�سِّ املادَّ

مبررات االضافة:

ِة. ْعوى اجَلزاِئيَّ ِة، وهو ِمْن اأْطراِف الدَّ لإْغفاِل النَّ�سِّ ال�سلي ِذْكَر امَل�ْسوؤوِل َعِن احُلقوِق امَلَدِنيَّ

ُة )33( املادَّ
، وُي�ْسَتعا�ُس َعْنُه بالنَّ�سِّ الآتي: ِة )83 ( ِمَن القانوِن الأ�سليِّ ُيْلَغى َن�سُّ املادَّ

�سوِلِه وُفروِع����ِه واأقاِرِبِه . 1 ����دَّ املُ�ْسَتَكى علْي����ِه ُكلٌّ ِمْن اأُ ه����اَدِة �سِ َتِن����َع َع����ْن اأداِء ال�سَّ " َيج����وُز اأْن مَيْ
ِة، وذِلَك ما مل تكِن  ْوِجيَّ َرَج����ِة الّثانيِة، وَزْوِجِه، ولو بعَد اْنِق�ساِء الّرابطِة الزَّ ه����اِرِه اإىل الدَّ واأ�سْ
اجَلرمي����ُة قد َوَقَعْت عل����ى ال�ّساهِد اأو اأََحِد اأقارِبِه، اأو اأ�سهاِرِه الأقرب����نَي، اأو اإذا كاَن هو املَُبلَِّغ 

ُة اإثباٍت. عْنها، اأو مل تكْن هناَك اأَِدلَّ

وا اخلام�س����َة ع�سرَة �سنًة ِمْن . 2 َت�ْسَم����ُع على �َسبي����ِل ال�ْسِتْئنا�ِس اإفاَدَة الأ�سخا�����سِ الَّذيَن مل ُيِتمُّ
اأْعماِرِهْم ُدوَن َحْلِف الَيمنِي."

مبررات التعديل :

قيِق الْن�ِسجاِم  ����ِة وحَتْ ِطالحاِت القانوِنيَّ ْبِط ال�سْ ����ِة �سَ حَّ ِة، و�سِ ِفُق َم����َع الأ�سوِل القانوِنيَّ وه����و ما َيتَّ
ِة )221( من القانون ال�سلي الوراَدِة يف باِب املُحاَكماِت. َحِة واملادَّ ِة املُْقرَتَ التَّ�ْسريعيِّ َبنْيَ هِذِه املادَّ
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ُة )34( املادَّ
ِة )88( ِمَن القانوِن الأ�سليِّ ِعب����اَرُة" قبَل اْنِتهاِء املُحاكمِة "، وُي�ْسَتعا�ُس عْنُه  ُيْلَغ����ى ِمْن َن�سِّ املادَّ

ِبعباَرِة " قبَل اْنِتهاِء التَّحقيِق".

عديِل: راُت التَّ ُمَبرِّ

، ولي�َس اإْجراءاِت  وُد منه اإْجراءاُت التَّْحقيِق الْبِتدائيِّ ِلنط����واء الن�س ال�سلي على َخَطاأٍ، َفامَلْق�سُ
املُحاَكَمِة.

ُة )35( املادَّ
، وُي�ْسَتعا�ُس َعْنُه بالنَّ�سِّ الآتي: ِة )90 ( ِمَن القانوِن الأ�سليِّ ُيْلَغى َن�سُّ املادَّ

ه���وِد واملَُبلِّغنَي، . 1 مايِة ال�سُّ ِة حِلِ ْرط���ِة الَق�سائيَّ اإ�سداُر اأم���ِر احِلمايِة ِلل�سُّ ِة  ياب���ِة العامَّ النِّ " عل���ى 
َلِة ِبِهْم، واتِّخاُذ  واخُل���رَباِء، وامَلْجِنيِّ علْيِهْم، وكذِلَك ِحمايُة اأَقاِرِبِه���ْم، والأ�سخا�ِس َوِثيقي ال�سِّ
َتَمٍل، اإذا ما كان���ْت هناَك اأ�ْسباٌب  ماَيِتِهْم ِم���ْن اأيِّ اْنِتقاٍم، اأو َتْرهي���ٍب حُمْ التَّداب���رِي الَكفلي���ِة حِلِ
َة، اأو َحياَة  ُهُم الأ�سا�ِسيَّ َة، اأو َم�ساحِلَ �َس َحياَتُهْم، اأو �َسالَمَتُهُم اجَل�َسِديَّ ٌة ِمْن �َساأِْنها اأْن ُتَعرِّ يَّ ِجدِّ
َرٍر  َة ِلْلَخَطِر، اأو ِل�سَ ُهُم الأ�سا�ِسيَّ َة، اأو َم�ساحِلَ اأف���راِد اأُ�َسِرِهْم، واأقاِرِبِهْم، اأو �َسالَمَتُهُم اجَل�َسِديَّ
، اأو َمْعنِويٍّ اإذا ما اأَْدلوا ِب�َسهادَاِتِهْم، اأو اإفاَداِتِهْم؛ �َسريطَة اأّل َيكونوا ُم�ْسَتَبهًا يف اْرِتكاِبِهِم  يٍّ مادِّ
ٍة يف ِجنايٍة، اأو ُجْنَحٍة َج�سيمٍة،  روِع فيها، وَتَتواَفُر َلَدْيِه���ْم عنا�سُر اإثباِت ُمِهمَّ اجَلرمي���ِة، اأو ال�سُّ

خ�سِ طاِلِب احِلمايِة. ِة، اأو بناًء على َطَلِب ال�ّساهِد، اأو ال�سَّ يابِة العامَّ �َسواٌء ِمْن ِتْلقاِء النِّ

خ����اُذ اأََحٍد اأو اأكرَث ِمْن َتدبرِي م�سبب من تداب����ري احِلمايِة التاليه بعَد �َسماِع . 2 ياب����ِة العاّمِة اتِّ ِللنِّ
طالِب احِلمايِة:

خ�سِ اخلا�سِع ِلْلِحمايِة يف اأماك�ِن اإقاَمِتِهْم اأو َعَدُم  اإف�ساِء  اأ - َتوفرُي احِلمايِة ِلل�ّساهِد، اأوِلل�سَّ
امَلعلوماِت املَُتَعلِّقِة باأماكِن َتواُجِدِهْم . 

خ�سِ اخلا�سِع ِلْلِحماي����ِة يف امَلحا�سِر والَوثائ����ِق الَّتي َتَتَعلَُّق  ����ِة ال�ّساه����ِد اأو ال�سَّ ب-اإخف����اُء ُهِويَّ
خ�سِ اخلا�سِع ِلْلِحمايِة، وذِلَك ِب�َسْكٍل َيحوُل  بالدعوى امَلطلوِب فيها �َسهادُة ال�ّساهِد اأو ال�سَّ

ِة. ِتِه احَلقيقيَّ ِف على ُهِويَّ دوَن التََّعرُّ
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خ�سِ اخلا�س����ِع ِلْلِحمايِة يف  حيحٍة ِلل�ّساه����ِد، اأو ِلل�سَّ ����ٍة ُم�ْسَتع����اَرٍة، اأو غرِي �سَ م����نُي ُهِويَّ ت- َت�سْ
ِف الآَخريَن على  ُم اأم����اَم امَلحكمِة ِب�سكٍل َيحوُل دوَن َتَع����رُّ امَلحا�س����ِر، والَوثائ����ِق الَّتي �َسُتَقدَّ

ِة. ِتِه احَلقيقيَّ ُهِويَّ

ْمَن  خ�����سِ اخلا�س����ِع ِلْلِحمايِة �سِ ث- َع����َدُم الإ�س����ارِة اإىل الُعن����واِن احَلقيق����يِّ ِلل�ّساهِد، اأو ِلل�سَّ
خ�سِ  اهِد، اأو ال�سَّ امَلحا�سِر والَوثائِق الَّتي تودع ُ يف ملف الدعوى امَلطلوِب فيها �َسهادُة ال�سَّ
ِف على ُعْنواِنِه، و الإ�ساَرِة يف ُعْنواِن  اخلا�س����ِع      ِلْلِحمايِة، وذِل����َك ِب�َسْكٍل َيحوُل دوَن التََّعرُّ
ِة الَّتي َتَّ فيه  رط����ِة الَق�سائيَّ خ�سِ اخلا�س����ِع ِلْلِحمايِة اإىل َمَقرِّ ال�سُّ اإقام����ِة ال�ّساهِد اأو ال�سَّ
ًة  لَّ َمرَّ ِة ِللنَّظِر يف الدعوى اإذا م����ا كاَن قد ا�ْسُتْدِعَي اأوَّ ال�ْسِتم����اُع اإلْي����ِه اأو امَلحكمِة املُْخَت�سَّ

ِة اأو امَلحكمة. يابِة العامَّ اأماَم النِّ

خ�سِ اخلا�سِع ِلْلِحمايِة الَّذي يكوُن قد اأْدىل ِب�َسهادِتِه،  ����ُع َرْهِن اإ�ساَرِة ال�ّساه����ِد اأو ال�سَّ ج- َو�سْ
رع�ِة الالزم�ِة اإزاَء  َن ِمْن اإ�ْسع�اِرها بال�سُّ ِة حّت�ى َيَتَمكَّ رطِة الَق�سائيَّ َرْقٌم   هاتف خا�سٌّ بال�سُّ

ُد �َسالَمَتُه اأو �سالمة اأ�سرته اأو اأقاربه. اأيِّ ِفْعٍل قد ُيَهدِّ

خ�ُس اخلا�س�����ُع ِلْلِحماي����ِة ِلرقابِة  ت�����ي َي�ْسَتْخِدُمه����ا ال�ّس�اه����ُد اأوال�سَّ ح- اإْخ�س����اُع الهوات����ِف الَّ
مايِتِه. مانًا حِلِ ِة بعَد ُموافقِة امَلْعِنيِّ بالأمِر كتابًة �سَ ْلط�اِت املُْخَت�سَّ ال�سُّ

ِة  ْرطِة الَق�سائيَّ خ�سِ اخلا�سِع ِلْلحمايِة ِمْن قبل ال�سُّ ٍة ِلل�ّساهِد اأو ِلل�سَّ خ- توف����رُي ِحمايٍة َج�سديَّ
خ�سِ اخلا�س����ِع ِلْلِحمايِة اأو اأحِد اأفراِد اأ�ْسَرِتِه اأو  �ِس ال�ّساهِد  اأوال�سَّ ِب�َس����ْكٍل َيحوُل دوَن َتَعرُّ

اأقاِرِبِه ِلْلَخَطِر.

خ�سِ  ًة حنَي �َسماِع اإفادِة  ال�ّساهِد اأوال�سَّ يَّ ة اأو امَلحكمِة �ِسرِّ يابِة العامَّ د- َجْعُل ِجْل�َسِة حَتقيِق النِّ
ِة التِّ�سالِت، اأو بو�ساطِة �َسَبَكٍة  ه����ادِة َعرْبَ ا�ْسِتْخداِم ِتْقِنيَّ اخلا�سِع ِلْلِحمايِة والإْدلِء بال�سَّ
ِكُن ِبَو�ساَطِتها  ِتِهْم،اأو َمعلوماٍت مُيْ ِة َمعلوماٍت َتَتَعلَُّق ِبُهِويَّ ٍة. وَحْظُر َن�ْسِر اأيَّ ����ٍة داخليَّ ِتلفزيونيَّ

ِتِهْم. يَّ َرف علْيِهْم، وذِلَك ِبَعَدِم الإْف�ساِح ِعْن �َسْخ�سِ التَّعَّ

ه�����- اإذا كانْت َتدابرُي احِلمايِة امَلذكورِة غرَي كافيٍة، َفُيْمِكُن ِبقراٍر ُمَعلٍَّل اتِّخاُذ اأيِّ َتدبرٍي اآَخَر 
ياب����ِة العاّمِة اأو امَلحكمِة، ُكلٌّ فيما  ِكُن ِللنِّ ����ًة ِلفائدِة ُم�ْسَتِحقِّ احِلمايِة. ومُيْ مانًة ِفْعِليَّ ُيَع����دُّ �سَ
هوِد اأو اخُلرَباِء اأو  ����ُه، َتغي����رُي َتدابرِي احِلمايِة املُتََّخَذِة ِلفائَدِة امَلْجِنيِّ علْيه����م، اأو ال�سُّ َيُخ�سُّ
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املَُبلِّغنَي اأو اإ�سافُة َتدبرٍي اآَخَر اأو اأكرَث اإليها، اأو اإْلغاوؤُها، ِتْلقائّيًا اأو ِبناًء على َطَلٍب. َوَت�ْسَتِمرُّ 
رورُة ذِلَك. ويف ُكلِّ  ِت ال�سَّ دوِر احُلْك����ِم اإذا اْقَت�سَ َتداب����رُي احِلمايِة امَلاأموِر ِبها حّتى بعَد �سُ

ماِن ِحمايِتِه. ُ اإخباُر امَلْعِنيِّ بالأمِر بالتَّدبرِي املُتََّخّذ ِل�سَ الأحواِل، َيَتَعنيَّ

خ�سِ اخلا�س����ِع ِلْلِحمايِة يف َمَلفٍّ خا�سٍّ . 3 ����ِة ِلل�ّساهِد اأو ِلل�سَّ ِة احَلقيقيَّ ُ الْحِتف����اُظ بالُهِويَّ َيَتَع����نيَّ
ِلَع علْيِه َوْحَدها ِعْنَد الْقِت�ساِء. ِة ِلَتطَّ ُع َرْهَن اإ�سارِة امَلحكمِة املُْخَت�سَّ ُيو�سَ

فاِع، جاَز ِلْلَمحكمِة، . 4 رورّيًا مِلُمار�َسِة َحقِّ الدِّ خ�سِ �سَ ِة ال�سَّ ����ُه، اإذا كاَن الَك�ْسُف َعْن ُهِويَّ غ����رَي اأنَّ
ْت اأنَّ �َسه����ادَة ال�ّساه����ِد اأو اإفادَة اخَلب����رِي، اأو املَُبلِِّغ ه����ي َو�سيلًة الإثب����اِت الَوحيدِة يف  اإذا َع����دَّ

ِة �َسريطَة َتوفرِي َتدابرِي احِلمايِة الكافيِة لُه. ِتِه احَلقيقيَّ ماُح بالَك�ْسِف َعْن ُهِويَّ ِة، ال�سَّ الَق�سيَّ

خ�سِ اخلا�سع للحمايه حتدد طريقه �سماعه . 5 ِة ال�سَّ َرِت امَلحكمُة َعَدَم الَك�ْسِف َعْن ُهِويَّ اإذا َقرَّ
ومناق�سته وتوؤخذ اقواله على �َسبيِل ال�ْسِئْتنا�ِس .

ِة َمعلوماٍت . 6 ْخ�سِ اخلا�س����ِع لْلِحمايِة، اأو باأيَّ ُح َعِن هويه ال�ّساهِد، اأو ال�سَّ ُيعاَق����ُب ُكلُّ َم����ْن ُيْف�سِ
ًة ل َتِقلُّ َعْن َخم�ِس �َسنواِت والَغرامِة مبا ل  ْجِن ُمدَّ يابِة اأو امَلحكم����ِة بال�سَّ باملُخاَلَف����ِة لأوامِر النِّ

، اأو مِبا ُيعاِدُلها يف الُعْمَلِة املَُتداَوَلِة قانونًا. َتَتجاَوُز َخم�سَة اآلِف ِديناٍر اأْرِديِنٍّ

راُت اإلضاَفِة: ُمَبرِّ

هوِد واخُلرَباِء وامَلْجِنيِّ علْيهم وَذويِهْم،  ُلوِّ القانوِن ال�سلي ِمْن َتْنظيِم َم�ْساأَلِة ِحمايِة ال�سُّ وذِل����َك خِلُ
ُة  ْوِليَّ فاِقّي����اُت الدَّ وه����و ما ُيَع����دُّ ُق�سورًا َيْل����َزُم ِعالُجُه، وخ�سو�س����ًا اأنَّ امَل�ْساأل����َة هذه ن�ست عليه����ا التِّ
َة )90( ال�سلي َيْنَط����وي على َعَدِم املُ�ساواِة  والتَّ�ْسريع����اُت املُقارن����ُة. هذا بال�ساَف����ِة اإىل اأنَّ ن�س املادَّ
ماناِت اْحرْتاِم اأيِّ اإْن�ساٍن، ويذكر ان امل�سرع الردين  ُر يف القا�سي َجميِع �سَ ُه يفرت�س ان َتَتَوفَّ �ِسيَّما واأنَّ
ِة  ْل����ِح وقانوِن اأ�سوِل املُحاكم����اِت اجَلزاِئيَّ ِة )90( ِمْن قان����وِن حَماكِم ال�سُّ ِة املُقاَبَل����ِة للمادَّ الغ����ى امل����ادَّ

نَي. الأْردِنيِّ

ُة )36( املادَّ
، وُي�ْسَتعا�ُس َعْنُه بالنَّ�سِّ الآتي: ِليِّ ِة )95( ِمَن القانوِن الأ�سْ     ُيْلَغى َن�سُّ املادَّ

ُة دوَن َغِيها غَي  ريِه النِّيابُة العامَّ " اال�ْسِتْجواُب  اإْجراٌء ِمْن اإْجراءاِت التَّْحقيِق جُتْ
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�ِس بالتَّْحقيِق اأْن ُيْجري اأيَّ َعَمٍل اآَخَر ِمْن اأْعماِل التَّْحقيِق، اأو اأْن َي�ْسَتْجِوَب  اأنَُّه ِلْلُمَفوَّ
اًل بالَعَمِل  املُ�ْسَتَكــــى علْيــــِه يف االأحواِل الَّتي ُيْخ�َسى ِفيها َفواُت الوقــــِت، َمتى كاَن ُمتَّ�سِ

�ِس به، والزماً  لَك�ْسِف احَلقيقِة ". املَُفوَّ

مبررات التعديل:

َهِم،  َفهذا  ه����ا  ا�ْسِتْجواُب املُتَّ ْدِب، وِمْن اأََهمِّ ُت�ْسَتَثن����ى  َبْع�����سُ الإْجراءاِت ِمْن اأْن َتك����وَن َمو�سوعًا ِللنَّ
ُه  ُق ِبَنْف�ِسِه. وُحْكَمُة هذا ال�ْسِتْثناِء اأنَّ ال�ْسِتْجواَب اإْجراٌء َخطرٌي، لأنَّ الإْجراُء َيْلَزُم ِفيِه اأْن ُيبا�ِسَرُه املَُحقِّ
َف والإْكراَه واإ�ساَءَة ا�ْسِتْعماِل  َع�سُّ َنُع التَّ ماناٍت كافيٍة مَتْ َهِم، لذِلَك ُيحاُط ِب�سَ ي اإىل اْعرِتاِف املُتَّ دِّ ق����ْد ُيوؤَ
ماناُت ل َتَتواَفُر اإّل يف �ُسْلطِة التَّْحقيِق، ِوبناًء علْي����ِه ل َيجوُز ِلَغرْيِ �ُسْلَطِة التَّْحقيِق  ْلط����ِة، وه����ِذِه ال�سَّ ال�سُّ

اإِْجراُء ال�ْسِتْجواِب.  

ُل ُجْزءًا َجْوَهِرّيًا  َت����دُّ هذا احَلَظُر ِلَي�ْسَمَل كذِلَك ُكلَّ اإْجراٍء َجْوِهريٍّ ُي�سَب����ه ال�ْسِتْجواِب، اأو ُي�َسكِّ ومَيْ
َوِر ال�ْسِتْجواِب.  هوِد، لك����وِن اأنَّ املُواَجَهَة �سورٌة ِمْن �سُ َهِم بال�سُّ ْدُب مِلُواَجَهِة املُتَّ ِمْن����ُه، لذِلَك ل َيجوُز النَّ
هاِم، وذِل����َك َدْرءًا ِللتَّحاُيِل على َحْظِر  ����ْدُب ِل�َسماِع اأقواِل �ساهٍد َتُدوُر حوَل����ُه �ُسْبَهُة التِّ َكم����ا ل َيجوُز النَّ
ْدُب ِلال�ْسِتْجواِب َغرْيَ  ����ْدِب ِلال�ْسِتْج����واِب، اإْذ ُيَعدُّ ذِلَك َنْدبًا َغرْيَ ُمبا�َسٍر ِلال�ْسِتْج����واِب. واإذا كاَن النَّ النَّ
ُط ِلالأم����ِر ِبِه اأْن يكوَن  ، اإذ ُي�ْسرَتَ ْدِب يف احَلْب�����سِ الْحِتياِطيِّ جائ����ٍز، َف����اإنَّ ذِلَك َي�ْسَتْتِبُع َعَدَم َج����واِز النَّ
����اًل َعْن اأنَّ احَلْب�َس  . هذا َف�سْ ْبِط الَق�سائيِّ ِلُكُه َماأم����وُر ال�سَّ َه����ِم، وهو ما ل مَيْ َم�سبوق����ًا با�ْسِتْج����واِب املُتَّ

ْدِب.  الْحِتياطيَّ لي�َس ِمَن الإْجراءاِت العاِجَلِة الَّتي َتْنَتفي فيها الِعلَُّة الَّتي ا�ْسَتْوَجَبْت َتقْريَر النَّ

َهَم  ����ُه ِلْلَمْندوِب ِللتَّْحقيِق اأْن ُيْج����ِرَي اأيَّ َعَمٍل اآَخَر ِمْن اأعماِل التَّْحقي����ِق، اأو اأْن َي�ْسَتْجِوَب املُتَّ َغ����رْيَ اأنَّ
����اًل بالَعَمِل امَلْندوِب ل����ُه ، ولزمًا  لَك�ْسِف  ت����ي ُيْخ�سى ِفيها َفواُت الوق����ِت، َمتى كاَن ُمتَّ�سِ يف الأْح����واِل الَّ
ِتِه، واإّل  ُه ل َيجوُز ُخروُج امَلْندوِب َعْن ُحدوِد َمَهمَّ ُه اإْذ مل َتَتواَفْر ِتْلَك احلاَلُة َفاإنَّ احَلقيق����ِة.  وِم����ْن َثمَّ َفاإنَّ

َلحُة التَّحقيِق. َد ِمْنُه َم�سْ َبَطَل الإْجراُء، ولو ُق�سِ

املاّدُة )37( 
، وُي�ْسَتعا�ُس َعْنُه بالنَّ�سِّ الآتي:" ِليِّ ِة )96( ِمَن القانوِن الأ�سْ ُيْلَغى َن�سُّ املادَّ

َت ِمْن . 1 ٍة اىل التَّحقي����ِق اأْن َيَتَثبَّ ِل َمرَّ وَّ يابِة ِعْنَد ُح�س����وِر املُ�ْسَتَكى علْي����ِه لأَ ِو النِّ َيِج����ُب عل����ى ُع�سْ
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ِت����ِه وا�ْسِمِه وُعْنواِن����ِه وِمْهَنِتِه، وُيِحيَط����ُه ِعْلمًا بالتُّْهَم����ِة امَلن�سوبِة اإلْي����ِه، وُيطاِلَبُه بالإجابِة  هِويَّ
ُه  دَّ ح����اٍم، واأنَّ ُكلَّ ما َيُقوُلُه َيجوُز َتقدمُيُه َكدليٍل �سِ ِه ال�ْسِتعانَة مِبُ علْيه����ا، وُيْخِطَرُه اأنَّ ِمْن َحقِّ

َنِه ِعْنَد حُماكَمِتِه. يف َمْعِر�ِس الَبيِّ
ْعِرَفِة كات����ِب التَّحقيِق، وَيجوُز . 2 ِر ال�ْسِتْج����واِب مِبَ �سَ َيِج����ُب اإثب����اُت اأقواِل املُ�ْسَتَكى علْي����ِه يف حَمْ

ِر،  ����َل َحكٌّ اأو �َسْطٌب، اأو اإ�سافٌة يف امَلْح�سَ . ول َيجوُز اأْن َيْح�سُ اإْثباُت����ُه ِبَو�ساَطِة احلا�ِسِب الآيِلِّ
ْوقي����ُع علْيِه، واإل ُعدَّ  يابِة وكاِتِب التَّحقي����ِق واملُ�ْسَتْجِوِب التَّ ِو النِّ ����َل ذِلَك، َفَعل����ى ُع�سْ واإذا َح�سَ

ْطُب اأو الإ�سافُة لغيًا. ال�سَّ
ياب����ِة املُ�ْسَتَكى علْيِه، َيج����وُز َلُه اإ�سداُر اأمٍر ِبَت�ْسجي����ِل ال�ْسِتْجواِب . 3 ُو النِّ ِعْنَدم����ا َي�ْسَتْج����ِوُب ُع�سْ

ِة َو�سيلٍة اأخرى، وُيَبلَُّغ املُ�ْسَتْجَوُب بذلك . وِت، اأو بالِفيديواأو باأيَّ بال�سَّ
َيْحُظ����ر اإْج����راُء ال�ْسِتْجواِب بع����َد ال�ّساعِة العا�سرِة لي����اًل، وحّتى ال�ّساع����ِة ال�ساد�َسِة �سباحًا، . 4

ة . ْرطِة، اأوالأجهزِة الأمنيَّ ويْحُظر اإْجرائه يف اأماكِن التَّْوقيِف اأو يف َمقارِّ ال�سُّ

ْعديِل: راُت التَّ ُمَبرِّ

ِة  يَّ ِرِه ما َيْك�ِس����ُف َعْن �َسْخ�سِ �سَ ٍة اأْن ُيْثِبَت يف حَمْ ِل َم����رَّ وَّ َهِم لأَ ِق ِعْنَد ُح�س����وِر املُتَّ َ عل����ى املَُحقِّ َيَتَع����نيَّ
َهِم ِعْنَد  ِر، وِمْن َثمَّ ل َيج����وُز ا�ْسِتْجواُب املُتَّ َه����ِم، ُث����مَّ ُيِحيُطُه ِعْلمًا بالتُّْهَم����ِة، وُيْثِبُت اأْقواِلِه يف امَلْح�سَ املُتَّ
َد اإحاَطِتِه ِعْلم����ًا بالتُّْهَمِة  ����رَّ َهِم جُمَ ُد �ُسوؤاِلِه َفَقْط، وَيْعن����ي �ُسوؤاُل املُتَّ ����رَّ ا جُمَ ٍة، واإمنَّ ِل َم����رَّ احُل�س����وِر ِلأوَّ
ٍة يف ِتْلَك التُّْهَمِة، ول ُمواَجَهَة  يليَّ دِّ علْيها، دوَن اخَلْو�ِس يف ُمناَق�َسٍة َتْف�سِ امَلْن�سوب����ِة اإلْيِه، وُمطاَلَبَتُه بالرَّ
ُه ِمْن  ، لأنَّ ْبِط الَق�سائيِّ ِلُكُه َماأموُر ال�سَّ ِة َكما مَيْ يابِة العامَّ ُو النِّ ِلُكُه ُع�سْ َهِم مَيْ هاِم. و�ُسوؤاُل املُتَّ ����ِة التِّ باأَِدلَّ

اإْجراءاِت َجْمِع ال�ْسِتْدللِت ل التَّْحقيِق.  

ْد  ُع يف القان����ون احلايل ِبَبياِن الإط����اِر العامِّ ِلال�ْسِتْج����واِب، ومل ُيَحدِّ وَكذِل����َك، َفَلَق����ِد اْكَتَف����ى املُ�َسرِّ
ِة ِلال�ْسِتْجواِب،  ديِد القواعِد اجَلْوَهريَّ ����ِة للمحقق، ولغايات حَتْ ْلَطِة التَّْقديريَّ �َس����ْكاًل َلُه، وتِرَك ذِلَك ِلل�سُّ
ِة، َمَع اجازة ا�ْسِتْخداِم الَو�سائِل احَلديثِة يف اإْثباِتها،  ٍة، وعدم ْتُرْكها ِلْلقواعِد الُعْرِفيَّ ِبُن�سو�ٍس َت�ْسريعيَّ

َتَّ اقرتاح النَّ�سِّ على النحو املبني اعاله.

رورُة َحْظ���ِر اإْج���راِء ال�ْسِتْجواِب ما َب���نْيَ ال�ّساعِة العا�س���َرِة َلْياًل، وال�ّساع���ِة ال�ّساد�سِة  وَكذِل���َك ل�سَ
ِر  ٍر ِمْن َعنا�سِ ّي���اِت، َكُعْن�سُ ِييِق جَماِل الْعِتداِء على احُلرِّ باح���ًا، وذِلَك اإْمعانًا يف احِلْر����سِ على َت�سْ �سَ
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َهِم. واحَلقيقُة اأنَّ َعَدَم َحْظِر اإْجراِء ال�ْسِتْجواِب َلياًل، ُيَعدُّ َنْق�سًا  حَتقيِق املُوازَنِة َبنْيَ ُحقوِق املُْجَتمِع واملُتَّ
َت�سريعّي���ًا َيْنَتِق����سُ ِمْن َح�سانِة الأْفراِد؛ لأنَّ اْلَليَل هو الوقُت الَّذي َجَعَلُه اهلُل  - �ُسْبحاَنُه وَتعاىل- �َسَكنًا 
روراِت احَلي���اِة، و�ِسرٌّ ِمْن اأ�ْسراِر  رورٌة ِمْن �سَ ا �سَ ���ًة َفَح�ْسُب، واإمنَّ ْوُم لي�َس حاجًة َج�َسِديَّ ِلالإْن�س���اِن، والنَّ

ُق لُه ِتْلَك الغايِة. َر ِلْلُمواطِن ما ُيَحقِّ ِع اأْن ُيَوفِّ اخلاِلِق، واإْن كاَن الأمُر َكذِلَك، فاإنَّ ِمْن واِجِب املُ�َسرِّ

ومل يح����دد القان����ون ال�سل����ي م����كان اجراء ال�ستج����واب واج����از للمحقق اجرائه يف م����كان عمله 
وُمبا�َسَرَت����ُه يف امَل����كاِن الَّذي َي����راُه ُمنا�ِسبًا، ولغايات حتديد مكان ال�ستج����واب وعدم جتاوزه منع هذا 
ُل نوعًا  ثِّ ِة؛ لأنَّ ذِلَك مُيِ ْرَطِة، والأْجِهَزِة الأْمِنيَّ راِكِز ال�سُّ امل�سروع ُمبا�َسَرُتُه يف اأماِكِن َتوقيِف املُتََّهمنَي مِبَ
ًة يف الإْدلِء باأْقواِلِه. يَّ َهُم اأكرَث ُحرِّ ِهْم، وق�سره على مقر �سلطة التحقيق حّتى َيكوَن املُتَّ ِمَن الإْكراِه ِبَحقِّ

ُة )38( املادَّ
، وُي�ْسَتعا�ُس َعْنها بالنَّ�سِّ الآتي: ِليِّ ِة ) 97( ِمَن القانوِن الأ�سْ ُتْلَغى الَفْقَرُة الّثانيُة ِمْن َن�سِّ املادَّ

ِة يف اجِلناي����اِت، ويف اجُلَن����ِح املُعاَقِب علْيه����ا باحَلْب�ِس، اأْن ل . 3 ياب����ِة العامَّ يج����ب عل����ى َوكيِل النِّ
ِه ِمَن املُ�ْسَتَكى علْيِهْم اإل بعَد َدْعَوِة حُماِميِه ِلْلُح�سوِر،  َي�ْسَتْجِوَب املُ�ْسَتَكى علْيِه، اأو ُيواِجَهُه ِبَغرْيِ
ْح����ِو الَّذي ُيْثِبُتُه  ِة على النَّ ياِع الأدلَّ ْرعِة ِب�َسَبِب اخَلْوِف ِم����ْن �سَ َلبُّ�ِس وحال����ِة ال�سُّ َع����دا حالِة التَّ
����ْر حُماميِه بعَد َدْعَوِتِه،  ����ِر، واإذا مل يكِن ِلْلُم�ْسَتَكى علْيِه حُماٍم، اأو مل َيْح�سُ ����ُق يف امَلْح�سَ املَُحقِّ
يابِة ِمْن ِتْلقاِء َنْف�ِسِه اأْن ُيْنَدْب َلُه حُماٍم، واإل اعترب ال�ْسِتْجواُب باطاًل ". َوَجَب على َوكيِل النِّ

مبررات التعديل:

ِه يف اأْن  َهِم َقبَل ا�ْسِتْجواِبِه ِبَحقِّ ُ  اإْخطاُر املُتَّ ِعلَُّة هذا التعديل �سيانه �سمانات الدفاع، ولذِلَك َيَتَعنيَّ
ُر اإ�ساَرًة على  َن امَلْح�سَ مَّ َيكوَن َلُه حُماٍم، َيْختاُرُه ِبَنْف�ِسِه، اأو ُيْنَدُب َلُه اإذا َرِغَب يف ذِلَك، وَيِجُب اأْن َيَت�سَ
َهِم،  ِر ال�ْسِتْجواِب اإّما ُح�سوَر حُمامي املُتَّ �سَ ِق اأْن ُيْثِبَت يف حَمْ ُ على املَُحقِّ ُح�سوِل هذا الإْخطاِر. وَيَتَعنيَّ

َهِم َعْنُه.  َهِم َبعَد �ُسوؤاِل املُتَّ واإّما َدْعَوَتُه اإّياُه ِلْلُح�سوِر، واإّما اإِْثباَت َعَدِم ُوجوِد حُماٍم ِللُمتَّ

َهُم قْد  �سوِر ال�ْسِتْجواِب َم�ْسروٌط ِب����اأْن َيكوَن املُتَّ َهِم حِلُ ِق ِبَدْعَوِة حُمام����ي املُتَّ َغ����رْيَ اأنَّ اْلِتزاَم املَُحقِّ
ريِق الَّذي َر�َسَمُه القانوُن، وهي التَّْقريُر يف َقَلِم ِكتاِب امَلْحكَمِة، اأو اأماَم َماأْموِر  اأَْعَلَن ا�ْسَم حُماميِه بالطَّ
َق، اأو َتَوىّل حُماِميِه هذا الإعالَن اأو الإْخطاَر. واإذا مل َيكْن لُه حُماٍم، اأو مل  ْجِن، اأو اأَْخَطَر ِبِه املَُحقِّ ال�سِّ
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ِق  ����ِق ِمْن ِتْلقاِء َنْف�ِسِه اأْن ُيْنِدَب لُه حُماميًا. واْلِتزاُم املَُحقِّ ����ْر حُماِميِه بعَد َدْعَوِتِه، َيِجُب على املُحقِّ َيْح�سُ
ة ِلُكلِّ ُمتَِّهٍم يف ِجنايٍة اأو ُجْنَحٍة ُمعاِقٌب علْيها باحَلْب�ِس ُوجوبًا،  مان����ٌة خا�سٌّ ِبَدع����وِة املُحامي ِلْلُح�سوِر �سَ
����ُق ِبَدعوِة حُماميِه باحُل�سوِر،  اأّم����ا املُتَّهُم ِبُجْنَحٍة غ����رِي ُمعاَقٍب علْيها باحَلْب�ِس ُوجوبًا، َفال َيْلَتِزُم املَُحقِّ
لك����ْن اإذا ُوِج����َد ِفيها حُماٍم و�ساَء احُل�سوَر، َفال يجوُز َمْنُعُه ِبَطبيعِة احلاِل،  وُي�ْسَتْثنى ِمْن هذا الْلِتزاِم 
ُق باأّل َيقوَم بال�ْسِتْجواِب  ِة ".  وَيْلَتِزُم املَُحقِّ ي����اِع الأِدلَّ ْرعُة ِب�َسَبِب اخَلوِف ِمْن �سَ َلبُّ�����سُ وال�سُّ حاَلَت����ِي " التَّ
ْر  �سوِر املُحامي، واإّل كانْت َدْعوُتُه َعدمي����َة الفاِئدِة. او مل َيْح�سُ َدُه حِلُ ����يِّ امَلْوِعِد الَّذي َح����دَّ اإّل بع����َد ُم�سِ
ِكَن اأْن َيْبَداأَ ال�ْسِتْجواَب يف امِليعاِد  ِق ِمْن ِتْلقاِء َنْف�ِسِه اأْن َيْنُدْب ِلْلُمتََّهِم حُماميًا حّتى مُيْ َوَجَب على املَُحقِّ

ْعوة .  ِد يف الدَّ املَُحدَّ

ُة )39( املادَّ
ها الآتي : ِليِّ َفْقَرٌة ثانيٌة َن�سُّ ِة ) 100( ِمَن القانوِن الأ�سْ ُت�ساُف اإىل َن�سِّ املادَّ

ِطراٍب َنْف�ِسيٍّ اأو َعْقِل����يٍّ اأْفَقَدُه الإْدراُك اأو الْخِتياُر . 2 "اإذا َثَب����َت اأنَّ املُ�ْسَتَك����ى علْي����ِه ُم�ساٌب با�سْ
ْعوى حّتى َيعوَد اإىل ُر�ْس����ِدِه، وَيجوُز يف هِذِه احلالِة  َط����َراأَ بع����َد ُوقوِع اجَلرميِة، ُيوِقُف َرْف����َع الدَّ
ِة،  ْف�ِسيَّ ِة ِلالأْمرا�ِس النَّ داُر اأمٍر ِبَحْجِز املُ�ْسَتَكى علْيِه يف اإْحدى امَل�سايف املَُعدَّ ِة اإ�سْ يابِة العامَّ ِللنِّ
ْعوى ُدوَن اتِّخاِذ اإْجراءاِت التَّْحقيِق الَّتي  َر �سفائه. ول َيحوُل اإيقاُف الدَّ ِة اإىل اأْن َيَتَقرَّ اأو الَعْقِليَّ

ُة اأنَّها لزمٌة " يابُة العامَّ َتَرى النِّ

راُت اإلضافِة: ُمَبرِّ

ِة حاَلِة َثَب����وَت اأنَّ املُ�ْسَتَكى  وِر ال����واِرِد يف القانون احلايل ومِلُعاجَلَ �����سِّ ِلعالِج الُق�سُ احلاج����ِة اإىل النَّ
، اأو َعْقِليٍّ اأْفَقَدُه الإدراَك اأِو الْخِتياَر وحدث بعَد وقوِع اجَلرميِة. ِطراٍب َنْف�ِسيٍّ علْيِه ُم�ساٌب با�سْ

ُة )40( املادَّ
ِليِّ ِعب����اَرُة "يف اليوِم" َقْبَل  ِة )102( ِمَن القانوِن الأ�سْ ُت�س����اُف اإىل الَفْقَرِةالّثالث����ِة ِمْن َن�سِّ امل����ادَّ

كلمِة "ال�ّسابُق".

ِة الَفْقَرِة الّرابعِة، وُي�ْسَتعا�ُس َعْنها بالنَّ�سِّ الآتي:  وتْلَغى ِمْن ذاِت املادَّ

ُن ما َيراه ِمْن ُدفوٍع، اأو َطَلباٍت، اأو ُمالحظاٍت". مَّ َرٍة َتَت�سَ َذكِّ َم مِبُ ِلْلُمحامي اأْن َيَتَقدَّ
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ْعديِل: راُت التَّ ُمَبرِّ

ْبِط  ����ِة �سَ حَّ ِة، و�سِ ِف����َق الن�س َم����َع الأ�س����وِل القانونيَّ ����ِة، وحّتى َيتَّ ياغ����ِة القانونيَّ ����ِة ال�سِّ حَّ ِلَع����َدِم �سِ
. وحتى ي�سمُل َدْوُر املُحامي يف التَّحقيِق ُمتابعِة  قيِق الْن�ِسجاِم التَّ�ْسريعيِّ ِة، وحَتْ ِطالحاِت القانونيَّ ال�سْ
ِق، اأو اأْن  َجميِع اإْجراءاِته. وحيث انه ل َيجوُز ِلْلُمحامي اأْن َينوَب َعِن املُتََّهِم يف الإجابِة على اأ�ْسئَلِة املَُحقِّ
َنٍة، اأو يف ابداء ُدفوعًا  هوِد، َفاإذا َرِغَب يف َتْوجيِه اأَ�ْسِئَلٍة ُمَعيَّ َهِم اأو ِلل�سُّ ����َه ِم����ْن ِتْلقاِء َنْف�ِسِه اأَ�ْسِئَلًة ِلْلُمتَّ ُيَوجِّ
ُق ِمْن اأ�ْسِئَل����ٍة، َفَعَلْيِه اأْن َيْطُلَب ذِلَك  ُهُه املَُحقِّ اأو َطَلب����اٍت، اأو َمْلحوظ����اٍت، اأو اْعرِتا�سات على ما قْد ُيَوجِّ
ر  َلباِت، اأِو امللحوظاِت والْعرِتا�ساِت يف امَلْح�سَ ف����وِع، اأِو الطَّ ُ اإثباُت الأ�ْسِئَلِة، اأِو الدُّ ِق، وَيَتَعنيَّ ِم����َن املَُحقِّ

وملف الدعوىِ .  

ُة )41( املادَّ
، وُي�ْسَتعا�ُس َعْنُه بالنَّ�سِّ الآتي: ِليِّ ِة )104( ِمَن القانوِن الأ�سْ ُيْلَغى َن�سُّ  املادَّ

ِة  ْعوى اجَلزائيَّ املُ�ْسَتَك����ى علْيِه ِبَع����َدِم الْخِت�سا�ِس، اأو ِبَع����َدِم الَقُبوِل، اأو باْنِق�س����اِء الدَّ ُدِف����َع  " اإذا 
ِل فيِه ِخالَل َثماني����ٍة واأربعنَي �ساعًة ِبقراٍر  ، اأو اأِحِد ُم�ساِعدي����ِه ِلْلَف�سْ ْفُع عل����ى الّنائِب العامِّ ُعِر�����سَ الدَّ
قاِب����ٍل لال�ْسِتْئن����اِف اأماَم حَمكمِة ال�ْسِتْئناِف ِخ����الَل َثمانيٍة واأربعنَي �ساعًة ِمْن تبليغ����ه ِلْلُم�ْسَتَكى علْيِه. 
����ِة ا�ْسِتْكماُل التَّحقيِق ماَعدا ا�ْسِتجواَب املُ�ْسَتَكى علْي����ِه. وَتْنُظُر حَمكمُة ال�ْسِتْئناِف  يابِة العامَّ وعل����ى النِّ

فى ال�ستئناف َتْدقيقًا وتف�سل فيه ِخالَل اأ�ْسبوٍع ِمْن تاريِخ َتقدمِيِه، ويكوُن ُحْكُمها باّتًا."

ْعديِل: راُت التَّ ُمَبرِّ

، حيث اتخ����ُذ النَّ�سَّ َذريع����ًة اإطاَلِة  مل����ا اثاره الن�����س ال�سلي م����ن اإ�ْس����كالٍت يف الَعَمِل الَق�سائ����يِّ
ٍة وا�سَحٍة ِلَنَظِر ال�ْسِتْئن����اِف وملعاجلة ال�سكالت التي  دي����ِد ُمدَّ اإْج����راءاِت التَّْحقيِق َوَوْقِفها، وَعَدِم حَتْ
يثريه����ا الن�س ال�سلي يف �سوء ع����دم بيانه ملده حمدده للنظر والف�س����ل يف ال�ستئناف مايت�سبب يف 

اطاله امد اجراءات التحقيق.

املاّدُة)42(
ْوقي����ِف واحَلْب�����سِ  ِل " التَّ ����ِل ال�ّساب����ِع ِم����َن الب����اِب الّث����اين ِم����َن الِكت����اِب الأوَّ ُيْلَغ����ى ُم�َسّم����ى الَف�سْ

الحتياطي"وي�ستعا�س عنه بعبارة "التوقيف".
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ْعديِل: راُت التَّ ُمَبرِّ

ِطالِح احَلْب�����سِ الْحِتياطيِّ ِبَكْوِن اأنَّ َكِلَمَة احَلْب�ِس  ُل ِمْن ا�سْ ِطالِح التَّْوقيِف اأَْف�سَ اإنَّ ا�ْسِتْخ����داَم ا�سْ
ًة، وِلَكْي َيكوَن ِلُكلٍّ ِمَن الُعقوبِة والتَّْوقيِف امَلجاُل  َر ا�ْسِتْخداُمها على ما ُيَعدُّ ُعقوبًة َجزائيَّ َيِجُب اأْن َيْقَت�سِ
ُه ل يوجُد َتوقيٌف  ، لأنَّ ِطالِح التَّْوقيِف الْحِتياط����يِّ ِتِه عل����ى ا�سْ ِليَّ اًل َعْن اأَْف�سَ اخلا�����سُّ ِب����ُكلٍّ ِمْنُهما، َف�سْ
داِر احُلْكِم يف  ، فالتَّْوقيُف �ُسِرَع يف َمْرحَلِة التَّْحقيِق وَقْبَل اإ�سْ اْحِتياِطيٌّ وَتوقيٌف َغرُي اْحِتياطيٍّ اأو ِنهائيٍّ

ِة َفَقْط، ولي�َس يف َمْرحَلِة ما بعَد احُلْكِم.  ْعوى اجَلزاِئيَّ الدَّ

ُة )43( املادَّ
، وُي�ْسَتعا�ُس َعْنُه بالنَّ�سِّ الآتي: ِليِّ ِة )108( ِمَن القانوِن الأ�سْ ُيْلَغى َن�سُّ املادَّ

ِة اأربعِة اأّياٍم، وُيراَعى مَتديُد التَّوقيِف  يابِة َتْوقيُف املُ�ْسَتَكى علْيِه بعَد ا�ْسِتْجواِبِه مِلُدَّ "َيجوُز ِلَوكيِل النِّ
ٍة  لئَل كافيٌة، وكانِت الواقعُة ِجنايًة اأو ُجْنَحًة ُمعاَقٌب علْيها باحَلْب�ِس مِلُدَّ ِطْبق����ًا ِلْلقانوِن اإذا َثَبَتْت اأنَّ الدَّ

ِة اأ�سهٍر، وذِلَك اإذا َتواَفَرْت اإْحدى احلالِت الآتيِة: َتزيُد على �ِستَّ
اإذا كانِت اجَلرميُة يف حالِة َتَلبُّ�ٍس.. 1
اخَل�ْسيُة ِمْن ُهروِب املُ�ْسَتَكى علْيِه.. 2
هوِد، اأو الَعَبِث . 3 اأثرِي على امَلْجِنيِّ علْي����ِه، اأو ال�سُّ َلَحِة التَّحقيِق �َس����واٌء بالتَّ �سْ راِر مِبَ َخ�ْسي����ُة الإ�سْ

ِة،اأو اإْجراِء اتَّفاقاٍت َمَع باقي اجُلناِة ِلَتغيرِي احلقيقِة اأو َطْم�ِس معاملها. يَّ ِة املادِّ بالدلِّ
تَُّب على َج�سامِة اجَلرميِة.. 4 ظاِم العامِّ الَّذي قد َيرَتَ ي الإْخالِل اجَل�سيِم بالأمِن اأو النِّ َتَوقِّ
لُّ اإقامٍة ثابٍت َمعروٍف.. 5 اذا مل يكن للُم�ْسَتَكى علْيِه حَمِ

بًا.   ويف َجميِع الأحواِل َيِجُب اأْن يكوَن اأمُر التَّوقيِف ُم�َسبَّ

ْعديِل: راُت التَّ ُمَبرِّ

ِة 48 �ساع����ًة، وما َتِبَعُه ِمْن اإ�ْسكالٍت  ِة مِلُدَّ يابِة العامَّ ًل: ِعالِج حاَل����ِة َتْوقيِف النِّ اأ�ْسب����اُب التَّعدي����ِل اأوَّ
واِبَط حمددة ِللتَّْوقيِف . ُع �سَ �ْسِميَّة، ثانيًا: َو�سْ ِة ِحنَي ُي�ساِدُف اأّياَم الُعَطِل الرَّ ِر املُدَّ ٍة ِلَق�سَ قانوِنيَّ

ُة )44( املادَّ
، وُي�ْسَتعا�ُس َعْنُه بالنَّ�سِّ الآتي: ِليِّ ِة )119( ِمَن القانوِن الأ�سْ ُيْلَغى َن�سُّ املادَّ
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ــــْت اإْجــــراءاُت التَّحقيــــِق ا�ْسِتْمــــراَر َتوقيــــِف املُ�ْسَتَكــــى علْيــــِه اأكرَث ِمــــْن اأربعِة  " اإذا اْقَت�سَ
ٍة ال  ّياِت املُْخَت�س َتديَد التَّوقيِف مِلُدَّ اأّياٍم، َفِلَوكيِل النِّيابِة اأْن َيْطُلَب ِمْن قا�سي احُلرِّ

َتَتجاَوُز َخم�سَة ع�سَر يوماً ".

ْعديِل: راُت التَّ ُمَبرِّ

�����سِّ ال�سلي َمَع النُّ�سو�����سِ الأخرى، وخ�سو�سًا يف ُم����َدِد التَّْوقيِف،   اأ�ْسب����اُب التَّْعدي����ِل َتناُق�ِس النَّ
�سٍ ِلْلَعَمِل َكقا�ٍس  ّيات، قا�سي����ًا ِبَدَرَجِة قا�سي ِبدايٍة ُمَتَخ�سِّ بالإ�ساف����ِة اإىل اإْن�ساِء َوظيفِة قا�سي احُلرِّ
ِبيِل  ْمِن َمَهّماِتِه َنَظُر َطَلباِت التَّْوقيِف، واإْخالِء ال�سَّ َكمِة بدايٍة، َتكوُن ِمْن �سِ ّي����اِت يف دائ����رِة ُكلِّ حَمْ ِلْلُحرِّ
ماِن َعَدِم  وُمراَقب����ِة الَهواِت����ِف، وُمراقبِة اإْج����راءاِت التَّْحقيِق، وذِلَك ِلَتحقي����ِق ُجْمَلٍة ِمَن الأه����داِف ِل�سَ
ِغ ُق�ساِة  ماِن ُحقوِق املُ�ْسَتَكى علْيِه����ْم، وَكذِلَك ِلَتَفرُّ ����ِة، و�سَ ����ِف يف ا�ْسِتْخداِم الإْجراءاِت  اجَلزاِئيَّ َع�سُّ التَّ
ٍة  ْلِح والِبدايِة ُعْر�سَ ِل ِفيها، وحّتى ل تكوَن اإْجراءاُت ُق�ساِة ال�سُّ ْلِح والِبدايِة ِلَنَظِر الَق�سايا والَف�سْ ال�سُّ

ِة ما قد ي�سكل �َسَببًا ِللتََّنحي.  يَّ َقًة َعِن الَق�سِ ِلْلُبْطالِن ِلَتْكويِنِهْم َفْكَرًة ُم�َسبَّ

ُة )45( املادَّ
، وُي�ْسَتعا�ُس َعْنُه بالنَّ�سِّ الّتايل: ِليِّ ِة )120( ِمَن القانوِن الأ�سْ     ُيْلَغى َن�سُّ املادَّ

�سًا . 1 ِل�����سُ الَق�ساء الأعل����ى، َوْفقًا لالأ�سوِل، قا�سي����ًا ِبَدَرَجِة قا�سي ِبداي����ٍة ُمَتَخ�سِّ ُ جَمْ " ُيَع����نيِّ
َظِر يف َطَلباِت مَتديِد التَّوقيِف  ِلْلَعَمِل كقا�سي ِلْلُحّرّياِت يف دائرِة ُكلِّ حَمكمِة ِبدايٍة، وذِلَك ِللنَّ
ِة الَّتي نِظَر فيها  َلباِت الوارَدِة فى هذا القانوِن، ول َيجوُز َلُه َنَظُر الَق�سيَّ بيِل، والطَّ واإْخالِء ال�سَّ

َلباِت امَلذكورِة. احدى الطَّ
يابِة، واملُ�ْسَتَكى علْي����ِه اأْن ُيُفَرَج َعْنُه، . 2 ِل النِّ ثِّ ّي����اِت املُْخَت�سِّ بعَد �َسماِع اأْق����واِل مُمَ ِلقا�س����ي احُلرِّ

ٍة ل َتزي����ُد على 15 يومًا، َكما َيجوُز َل����ُه جَتديُد َتْوقيِفُه ُم����َددًا اأْخرى ل َتزيُد يف  اأو ُيوِقَف����ُه مِلُ����دَّ
جَمموِعها على 45 يومًا.

ًة َتزيُد على ما ُذِكَر يف الَفْقَرِة )2( اأْعالُه، اإل اإذا ْقِدَم َطَلبًا . 3 ل َيجوُز اأْن ُيوَقَف اأيُّ �سخ�سٍ ُمدَّ
، ويف هِذِه احلاَلِة  ّياِت املُْخَت�سِّ ، اأو اأَحِد ُم�ساِعِديِه اإىل قا�سي احُلرِّ ِلَتْوقيِفِه ِمَن الّنائِب العامِّ

ُة التَّوقيُف على 45 يومًا . ل َيجوُز اأْن َتزيَد ُمدَّ
ُة التَّوقيِف املُ�ساُر الْيه����ا يف الَفْقَرَتنْيِ ال�ّساِبَقَتنْيِ . 4 ل َيج����وُز ب����اأي حاٍل ِمَن الأحواِل اأْن َتزيُد ُم����دَّ
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اأْع����الُه على ثالثِة اأ�ْسُه����ٍر، واإل ُيْفَرُج َفْورا ًَع����ِن املُ�ْسَتَكى علْيِه ما مل َتِت����مَّ اإحاَلُتُه اإىل امَلْحكمِة 
ِة مِلُحاَكَمِتِه. املُْخَت�سَّ

ُة التَّوقيِف يف َمْرَحَل����ِة التَّحقيِق الْبِتدائيِّ و�ساِئَر . 5 ويف َجمي����ِع الأح����واِل، ل َيجوُز اأْن َتَتجاَوَز ُمدَّ
ِة، ِبَحْيُث ل َتَتجاَوُز �سنًة  يَّ ِة ُثُلَث احَلدِّ الأْق�سى ِلْلُعقوبِة ال�ّسالبِة ِلْلُحرِّ ْعوى اجَلزائيَّ َمراحِل الدَّ
َرُة ِلْلَجرميِة  يف اجُلَن����ِح  وثالَث �َسنواٍت يف اجِلناي����اِت، وَخْم�َس �َسنواٍت اإذا كانِت الُعقوبُة املَُقرَّ

َد.  ْجَن املُ�َسدَّ ْجَن َمَدى احَلياِة اوال�سِّ هي ال�سِّ
ْجِن  ْجِن َمَدى احَلياِة اأوال�سِّ لْلَمْحَكَمِة املخت�سه، اذا كانت العقوبه املقررة للفعل امل�سند للمتهم ال�سِّ
َقيُّ����ِد باملُ����َدِد امَلْن�سو�ِس علْيها يف  ُم����َر ِبَتْوقيِف����ه حتى انتهاء اج����راءات املحكمه دوَن التَّ ِد، اأْن َتاأْ املُ�َس����دَّ

الَفْقَرات ال�ّسابقِة".

ْعديِل:  راُت التَّ ُمَبرِّ

ّياِت، وِل�ُسْرعِة الإْجراءاِت  ِر ُمَدِد التَّْوقيِف ِحفاظًا عل����ى احُلرِّ َتْنظي����ُم اإْج����راءاِت التَّْوقيِف، َمَع ِق�سَ
ِة. اجَلزاِئيَّ

ُة )46( املادَّ
ها التي: ٍر( َن�سُّ ٌة َجديدٌة ِبَرْقِم )120 ُمَكرَّ ُت�ساُف مادَّ

ِدَر َبَدًل ِمْنُه اأمرًا باأََحِد التَّدابرِيالتاليه: ِة بالتَّْوقيِف اأْن ُت�سْ ْلطِة املُْخَت�سَّ ِلل�سُّ " َيجوُز 
اإْلزاُم املُ�ْسَتَكى علْيِه ِبَعَدِم ُمباَرَحِة َم�ْسَكِنِه اأو َمْوِطِنِه.. 1
َدٍة .. 2 دَّ ْرَطِة يف اأوقاٍت حُمَ َم َنْف�َسُه مِلََقرِّ ال�سُّ اْلزاُم املُ�ْسَتَكى علْيِه باأْن ُيَقدِّ
َدًة.. 3 دَّ حظر اْرِتياِد املُ�ْسَتَكى علْيِه اأماكَن حُمَ
َنٍة.. 4 َمْنُع املُ�ْسَتَكى علْيِه ِمْن ُمزاَوَلِة اأْن�ِسَطٍة ُمَعيَّ

ِة التَّدابرِي اأو  ها التَّْدبرُي، جاَز َتْوقيُفُه ، وت�ْسري يف �َساأِْن ُمدَّ فاإذا خاَلَف هِذِه الْلِتزاماِت الَّتي َيْفِر�سُ
�ْسَبِة اإىل التَّوقيِف".  َرِة بالنِّ ُمَدِدها واحَلدُّ الأْق�سى لها ذاُت الَقواعِد املَُقرَّ

مبررات التعديل:

َيِق  ْوقي����ِف، على اأْن َيكوَن اْلُلج����وُء اإلْيِه يف اأَ�سْ الَه����َدُف ِم����ْن هذا النَّ�سِّ ا�ْسِتْح����داُث ِنظاِم بداِئِل التَّ
ِة التَّْحقيِق الْبِتدائيِّ َمَع اإِْخ�ساِعِه  ُك املُ�ستكى عليه ُحّرًا َطليقًا ِخالَل َفرْتَ ْقَت�سى ذِلَك ُيرْتَ احُلدوِد، ومِبُ
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ِق، وُح�ْسَن �ُسلوِك املُ�ستكى عليه، وَعَدَم الَعْوَدِة  ِف املَُحقِّ رُّ َعُه حتَت َت�سَ ِلَبْع�ِس الْلِتزاماِت الَّتي َتْكُفُل َو�سْ
َل الأم����ُر اإىل َحدِّ �َسْلِب  ِت، دوَن اأْن َي�سِ ُق َمْعنى التَّْدبرِي الْح����رِتازيِّ املُوؤقَّ اإىل اجَلرمي����ِة. وِبذِل����َك َيَتَحقَّ
ْوقي����ِف، ول َيجوُز َتوقيُف املُ�ستكى عليه  ِر يف التَّ ْحِو املَُقرَّ ْجَن على النَّ ����ِة املُ�ستكى علي����ه واإيداِعِه ال�سِّ يَّ ُحرِّ

ها التَّْدبرُي.  امَلو�سوِع حتَت اأحِد هِذِه التَّدابرِي اإّل اإذا خاَلَف الْلِتزاماِت الَّتي َيْفِر�سُ

ُة ) 47( املادَّ
، وُي�ْسَتعا�ُس َعْنُه بالنَّ�سِّ الآتي: ِليِّ ِة )121 ( ِمَن القانوِن الأ�سْ ُيْلَغى َن�سُّ املادَّ

داُر اأمٍر ِبَتْوقيِف اأيِّ ُم�ْسَتًكى علْيِه يف ِغياِبِه، اإل اإذا اْقَتَنَع قا�سي احلريات بال�ْسِتناِد  اإ�سْ " ل َيجوُز 
ٍة يقدرها. ُر اإْح�ساُرُه اأماَمُه، اأو لأ�ْسباٍب اأمنيَّ ُه َيَتَعذَّ ٍة اأنَّ يَّ اإىل َبياناٍت َطبِّ

ْعديِل: راُت التَّ ُمَبرِّ

ِة، والتي ُتعايِن ِمْنها ِفَل�ْسطني ِلُوقوِعها حتَت َبراِثِن الْحِتالِل. اأ�ْسباُب التَّْعديِل ِعالِج احلالِت الأْمِنيَّ

ُة )48( املادَّ
، وُي�ْسَتعا�ُس َعْنُه بالنَّ�سِّ الآتي: ِليِّ ِة ) 131 ( ِمَن القانوِن الأ�سْ ُيْلَغى َن�سُّ املادَّ

ِت َعِن املُ�ْسَتَكى علْيِه امَلْوق����وِف يف ِجنايٍة، اأو ُجْنَحٍة يف . 1 قَّ ����ِة الأْم����ُر بالإْفراِج املُوؤَ ياب����ِة العامَّ " ِللنِّ
ِة  ُكلِّ وقٍت �َسواٌء ِمْن ِتْلقاِء َنْف�ِسها اأو ِبناًء على َطَلِبه، ما مل يكِن قد اأُِحيَل اإىل امَلْحَكمِة املُْخَت�سَّ

مِلُحاَكَمِتِه، َفَيكوُن الإْفراُج َعْنُه ِمِن اْخِت�سا�ِس امَلْحَكَمِة. 

داِر اأم����ٍر َجديٍد بالَقْب�ِس على . 2 ِة ِمْن اإ�سْ يابِة العامَّ ����َو النِّ َنُع ُع�سْ ����ادُر بالإفراِج ل مَيْ الأم����ُر ال�سّ
ُه اأو اأَخلَّ بالواجب����اِت امَلفرو�سةِ علْيِه اأو ُوِجَدْت  دَّ ُة �سِ املُ�ْسَتَك����ى علْيِه وَتْوقيِف����ِه اإذا َقِوَيِت الأِدلَّ

ُظروٌف َت�ْسَتْدعي اتِّخاَذ هذا الإْجراِء. 

����داُر اأمٍر جديٍد بالَقْب�ِس  ّياِت، َفَيكوُن اإ�سْ واإذا كاَن الإف����راُج �سادرًا ِم����َن  امَلْحَكمِة  اأو قا�سي احُلرِّ
ِة ". يابِة العامَّ على املُ�ْسَتَكى علْيِه ِمْن ذاِت امَلْحَكَمِة اأو القا�سي ِبناًء على َطَلِب النِّ

ْعديِل: راُت التَّ ُمَبرِّ

مانٍة اأْخرى ِلْلُم�ْسَتَكى علْيِه لإْخالِء �َسِبيِلِه ِمْن �ُسْلطِة التَّْحقيِق، وهي َمْن  اأ�ْسب����اُب التَّْعديِل ايجاد �سَ
واِبَط لإعاَدِة َتْوقيِف املُ�ْسَتَكى علْيِه ِمْن َجديٍد ِلغاياِت التَّْحقيِق.  اأْوَقَفْتُه، َمَع اإيجاِد �سَ
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ُة )49( املادَّ
. ِليِّ ِة )132( ِمَن القانوِن الأ�سْ ُيْلَغى َن�سُّ املادَّ

راُت اإلْلغاِء: ُمَبرِّ

رًا .      اأ�ْسباُب الإْلغاِء ِلَكْوِن الَن�سِّ ُمَكرَّ

ُة )50( املادَّ
، وُي�ْسَتعا�ُس َعْنُه بالنَّ�سِّ الآتي: ِليِّ ِة )135( ِمَن القانوِن الأ�سْ ُيْلَغى َن�سُّ املادَّ

ًة . 1 ����اِدَر يف ِجنايٍة اأو ُجْنَحٍة املُعاَق����ِب علْيها ُمدَّ ����ِة َوْحَده����ا اأْن َت�ْسَتاأِْنَف الأمَر ال�سّ ياب����ِة العامَّ ِللنِّ
ادِر  ْت َعِن املُ�ْسَتَكى علْيِه امَلوقوِف، ول َيجوُز  تنفيذ الَقراِر ال�سّ َتزيُد على �سنٍة بالإفراِج املُوؤَقَّ
بالإف����راِج قبَل اْنِق�ساِء ِميع����اِد ال�ْسِتْئناِف، ول َقبَل الَف�سِل في����ِه اإذا قدم خالل هذا امِليعاِد، 

دِّ هذا الَتْوقيِف. ادَر ِبَتْوقيِفِه، اأو مِبَ ِنَف الأمَر ال�سّ وللُم�ْسَتَكى علْيِه اأْن َي�ْسَتاأْ
ِت اأربعًة وع�سري����َن �ساعًة، ويكوُن . 2 ِة لأمِر الإف����راِج املُوؤَقَّ يابِة العامَّ  َيك����وُن ِميعاُد ا�ْسِتْئن����اِف النِّ

َم  َدَر ق����راٌر ِبَرْف�ِس ا�ْسِتْئناِفِه جاَز ل����ُه اأْن َيَتَقدَّ ا�ْسِتْئن����اُف املُ�ْسَتَكى علْي����ِه يف اأيِّ وقٍت، فاإذا �سَ
ْف�ِس. دوِر قراِر الرَّ ُة ع�سِر اأّياٍم ِمْن تاريِخ �سُ ْت ُمدَّ با�ْسِتْئناٍف جديٍد ُكلَّما اْنَق�سَ

ِت ِخالَل . 3 ِه اأوالإفراِج املُوؤَقَّ ُ الَف�سُل يف ا�ستئناف اأواِمِر التَّْوقيِف اأو َمدِّ ويف َجميِع الأحواِل َيَتَعنيَّ
ْعِن واإل َوَجَب الإفراُج َعِن املُ�ْسَتَكى علْيِه . اأربعِة اأّياٍم ِمْن تاريِخ الطَّ

ِة، . 4 َكمِة ال�ْسِتْئناِف املُْخَت�سَّ ّي����اِت َجميِعها اإىل حَمْ ادرُة ِمْن قا�سى احُلرِّ َن����ُف الأوامُر ال�سّ ُت�ْسَتاأْ
ِة َخم�سٍة  ّياِت يف ُم����دَّ ادرُة ِم����ْن قا�سي احُلرِّ ماَع����دا اأوامَر الإف����راِج والتَّوقيِف وُمَدُده����ا ال�سّ
ِة، وُيْنَظُر  ����ِة املُْخَت�سَّ َفِتها ال�ْسِتْئنافيَّ َكَمِة الِبداي����ِة ِب�سِ واأربع����نَي يومًا الأوىل فُتْنَظ����ُر َلَدى حَمْ
ِة. والحكام ال�سادرة يف ال�ستئناف غرَي  يابِة العامَّ ال�ْسِتْئناُف َتدقيقًا بعَد ا�ْسِتْطالِع راأِي النِّ

ْعِن بالنق�س. قابلٍة ِللطَّ

ْعديِل: راُت التَّ ُمَبرِّ

يابِة  ُه �َسواٌء ِم����ْن ِقَبِل النِّ بي����ِل والتَّوقيِف، وَمدُّ َتنظي����ُم اإْجراءاِت َنَظ����ِر ا�ْسِتْئناِف َطَلباِت اإْخالِء ال�سَّ
واِبِط الالِزَمِة ِلذِلَك. ُع ال�سَّ ِة، اأِو املُ�ْسَتَكى علْيِه َوَو�سْ العامَّ
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ُة )51( املادَّ
. ِليِّ ُة 136 ِمَن القانوِن الأ�سْ ُتْلَغى املادَّ

مبررات االلغاء:

ْعُن ا�ْسِتْئنافًا بالَقراِر  ُه َيجوُز الطَّ ِلَتْحقي����ِق الْن�ِسجاِم التَّ�ْسريعي، وَعَدِم احلاَجِة اإىل النَّ�سِّ طامَلا اأنَّ
ماناِت  ُق �سَ ِة مِب����ا ُيَحقِّ ْعوى اجَلزاِئيَّ زاِع يف الدَّ ����ادِر بالف����راج بالَكفاَلِة او رف�سه ِمْن اأَْط����راِف النِّ ال�سّ
ِل بالَق�ساِء ِبُن�سو�ٍس  الَعدال����ِة، َفم����ا َعالقُة َرئي�ُس امَلْحَكَمِة الُعْليا بعَد ذِلَك؟ وهْل َيج����وُز َتْكري�ُس التََّدخُّ

ُة؟  ْوليَّ ِة والدَّ ٍة؟ واأيَن هو النَّ�سُّ املُماِثُل يف التَّ�ْسريعاِت الَعَرِبيَّ قانوِنيَّ

ُة )52( املادَّ
ُت�ساُف اإىل ِعباَرِة " امَلْحَكَمُة " الواِرَدِة يف ُن�سو�ِس امَلوادِّ )134 ،138 ،139 ، 140 ، 141 ،142 ، 143، 147، 148(  

ّياِت املُْخَت�سَّ ". ِليِّ ِعباَرُة " اأو قا�سي احُلرِّ ِمَن القانوِن الأ�سْ

راُت اإلضاَفِة: ُمَبرِّ

ياِت. قيِق الْن�ِسجاِم التَّ�ْسريعيِّ بعَد اإْن�ساِء َوظيفِة  قا�سي احُلرَّ حَتْ

ُة )53( املادَّ
، وُي�ْسَتعا�ُس َعْنُه بالنَّ�سِّ الآتي:" ِليِّ ِة )149( ِمَن القانوِن الأ�سْ ُيْلَغى َن�سُّ املادَّ

ْعوى . 1 يابِة اأنَّ الِفْع����َل ل ُيعاِقُب علْيِه القان����وُن، اأو اأنَّ الدَّ َمت����ى اْنَتَه����ى التَّْحقي����ُق، وَراأى َوكيُل النِّ
، اأو ِب�َسْب����ِق حُماَكَمِة املُ�ْسَتَك����ى علْيِه َعْن ذاِت  ����ْت بالتَّق����اُدِم، اأو بالَوف����اِة، اأو الَعْفِو العامِّ اْنَق�سَ
ِه اأو ِب�َسَبِب عاَهٍة يف َعْقِل����ِه، اأو ِلَعَدِم ُوجوِد  َغ����ِر �ِسنَّ ����ُه غرُي َم�سوؤوٍل ُجْزاِئّيًا ِل�سِ اجَلرمي����ِة اأو لأنَّ
ْعوى ِلَعَدِم  ����روَف واملاُلَب�ساِت َتْقَت�سي ِحْف����َظ الدَّ ����ٍة اأو اأنَّ الفاع����َل غرُي َمع����روٍف اأو اأنَّ الظُّ اأِدلَّ

ِف. رُّ َرٍة وُيْر�ِسُلها ِللّنائِب العامِّ ِللتَّ�سَ َذكِّ ِة،   ُيْبدي راأَيُه مِبُ يَّ الأَهمِّ

ِدُر َقرارًا . 2 لِِّه، ُي�سْ ِة يف حَمِ يابِة العامَّ اإذا َوَج����َد الّنائُب العامُّ اأو اأَحُد ُم�ساِعديِه اأنَّ راأَي َوكيِل النِّ
����ِة، وَياأمُر باإْط����الِق �َسراِح املُ�ْسَتَك����ى علْيِه اإذا كاَن  ْعوى اجَلزاِئيَّ ب����ًا بال وج����ه لإقامِة الدَّ ُم�َسبِّ
َ َيكوُن التبليغ ِلَوَرَثِتِه ُجْمَلًة  ِة. واإذا كاَن قد ُتِويفِّ عي باحُلُقوِق امَلَدِنيِّ َموقوف����ًا. ويبلغ القراَر ِلْلُمدَّ

لِّ اإقاَمِتِه. يف حَمِ
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ِة املُ�ْسَتَكى علْيِه  ِب�َسَبِب عاَهٍه . 3 اإذا كاَن الَقراُر بال وجه  لإقامة الدعوى اجلزائية ِلَعَدِم َم�سوؤوليَّ
يف َعْقِلِه َفِالّناِئِب العامِّ ُماَطَبُة ِجهاِت الْخِت�سا�ِس ِلِعالِجِه."

ْعديِل: راُت التَّ ُمَبرِّ

ِة ِلْلِحْفِظ،  ِة والقانوِنيَّ ْق�سِ الواِرِد يف النَّ�سِّ قبل التعديل يف الأ�ْسب����اِب الواقِعيَّ اأ�ْسب����اُب التَّْعديِل النَّ
ِة. ْعوى اجَلزاِئيَّ ْفِرَقِة َبنَي اأمِر احِلْفِظ والأمِر باأّل َوْجٍه لإقامِة الدَّ والتَّ

ُة )54( املادَّ
ْعوى" ِمْن َن�سِّ الَفْقرتنِي اخلاِم�َسِة      ُتْلَغ����ى ِعب����اَرُة :" ِبَحْفِظها" اأو "ِحْف����ُظ الأوراُق" اأو"ِحْفُظ الدَّ
ِة ) 153(  ْلَغ����ى ِم����ْن َن�����سِّ الَفْق����َرِة الأوىل ِم����َن امل����ادَّ ِة )152( ". وَكذِل����َك ُتُ وال�ّساد�س����ِة ِم����َن امل����ادَّ

ِة". ْعوى اجَلزائيَّ ، وُي�ْسَتعا�ُس عنها ِبعباَرِة " بال وجه لإقامِة الدَّ ِلىِّ ِة)155( ِمَن القانوِن الأ�سْ واملادَّ

ْعديِل: أْسباُب التَّ

ُق  ِة، وبذِلَك َيَتَحقَّ ْع���وى اجَلزاِئيَّ ْفِرَقِة بنَي اأم���ِر احِلْفِظ والأمِر باأّل َوْجٍه لإقامِة الدَّ ُوج���وِب التَّ
ِة. حي���ُث اإنَّ الأمَر باأل َوْجٍه لإقامِة  ِطالحاِت القانوِنيَّ ���ِة ا�ْسِتْخداِم ال�سْ الْن�ِسج���اُم التَّ�ْسريعيُّ وِدقَّ
رْيِ  ، وَعَدَم ال�سَّ ُر �ُسْلطُة التَّْحقيِق اإْنهاَء َمْرحل���ِة التَّْحقيِق الْبِتدائيِّ ْقَت�ساُه ُتَقرِّ ْع���وى هو اأم���ٌر مِبُ الدَّ
َظِر  ْرِف النَّ ُن َمْعنى �سَ مَّ َنها القانوُن، فهو اإقراٌر َيَت�سَ ِة لأَحِد الأ�ْسباِب الَّتي َبيَّ ْع���وى اجِلزاِئيَّ يف الدَّ
ٍة، لَكْوِنِه ِمْن  َكَمِة امَلْو�سوِع. وهذا الأم���ُر ذو َطبيعٍة َق�ساِئيَّ ِة اأماَم حَمْ ْعوى اجَلزاِئيَّ َع���ْن اإقام���ِة الدَّ
داِر الأمِر باأل َوْجه لقامة الدعوى اجلزائية �ُسْلطِة  ِف يف التَّْحقيِق. وَيْخَت����سُّ باإ�سْ رُّ اأواِم���ِر التَّ�سَ
ِة اأْن يكوَن  ْع���وى اجَلزاِئيَّ ُط يف الأمِر ب���اأْن ل َوْجَه لإقامِة الدَّ التَّْحقي���ِق بعَد اْنِتهاِئه���ا ِمْنُه، وُي�ْسرَتَ
َم�ْسبوق���ًا باإْج���راٍء، اأو اأكرَث ِم���ْن اإْجراءاِت التَّْحقيِق. وه���و يف هذا َيْخَتِلُف َعْن اأم���ِر احِلْفِظ الَّذي 

َدَر بعَد اإْجراءاِت ال�ْسِتْدلل. ي�سَ

ُة )55( املادَّ
ِليِّ َلْف���ُظ " ُمَتالِزَمٌة " وُي�ْسَتعا�ُس َعْنُه ِبَلْفِظ  ِة )157( ِمَن القانوِن الأ�سْ ُيْلَغ���ى ِم���ْن َن�سِّ املادَّ

" ُمْرَتِبَطٌة" وَكذِلَك ُيْلَغى ذاُت اْلَلْفِظ ِمْن َن�سِّ امَلوادِّ ) 249،168،158( ِمْن ذاِت القانوِن.
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ْعديِل: راُت التَّ ُمَبرِّ

ْبِط  ِة �سَ حَّ ِة، و�سِ ِفَق َمَع الأ�سوِل القانونيَّ ِة للمواد املذكورة، وحّتى َيتَّ ياغِة القانونيَّ ِة ال�سِّ حَّ َع����َدِم �سِ
. ِة، وحَتقيِق الْن�ِسجاِم التَّ�ْسريعيِّ ِطالحاِت القانونيَّ ال�سْ

ُة )56( املادَّ
َهاِم"،  تِّ ِليِّ ِعَب����اَرُة " َتْقِرْيُر اإلَّ ِة) 169 ( ِمن اْلقاُنوِن الأ�سْ ُتْلَغ����ى ِمن اْلَفَق����َرِة الأوىل ِمن َن�سِّ امْلَادَّ
ة الِعَباَرُة اْلآِتيُة:  اُف اإىَل الفقرة الوىل يف َذاِت امْلَ����ادَّ َه����اِم". وُت�سَ تِّ وُي�ْسَتَعا�����سُ َعْنَه����ا ِبِعَباَرِة " َقَراُر اإلَّ

ُكُم ِفْيَها." اإَِذا مَلْ َتَر ذلَك اإلَّ َبْعَد التَّْحِقْيِق حَتْ ا  "اأمَّ

ْعديِل: راُت التَّ ُمَبرِّ

ْبِطها،  ِتها و�سَ حَّ ِطالحاِت القانونية و�سِ ِبُخ�سو�ِس الَفْقَرِة الأوىل، َفاإنَّ اأ�ْسباَب التَّْعديِل َتْوحيِد ال�سْ
ِة ) 169( مِلُراعاِة  ، وِبُخ�سو�����سِ الإ�سافِة اإىل الَفْقَرْة الأوىل ِمَن امل����ادَّ قي����ِق الْن�سجاِم التَّ�ْسريعيِّ وحَتْ
ِلُك احُلْكَم  ِلُك احُلْكَم بالأْك����رَثِ مَيْ ����ِة، وَتْطبيقًا ِلقاع����َدِة اأنَّ َمْن مَيْ ْعوى اجَلزاِئيَّ ����ِل يف الدَّ �ُسْرع����ِة الَف�سْ

. بالأَقلِّ

ُة )57( املادَّ
ِليِّ وُي�ْسَتَعا�ُس َعْنُه ِبالَن�سِّ اْلآِتي:" ة)160( ِمن اْلقاُنوِن الأ�سْ ُيْلَغى َن�سُّ امْلَادَّ

اِبَقِة، ويف �َساِئِر  ة ال�سَّ الت الواِرَدِة ِبامْلَادَّ َياَبة اْلَعاّمة يف احْلَ اِء النِّ اِة واأْع�سَ ْوِم َطَلُب َردِّ الُق�سَ ِلْلُخ�سُ
دِّ  َنِة يف قاُنون اأ�س����ْوِل امْلََحاِكماِت امْلََدِنّية، وُيَع����دُّ امَلْجِنيُّ َعَلْيِه فيَما َيَتَعلَّ����ُق بَطَلِب الرَّ دِّ املَُبيَّ ح����الِت ال����رَّ

ْعَوى". ٍم يف الدَّ َثاَبِة َخ�سْ مِبَ

عديِل: راُت التَّ ُمَبرِّ

َع الِفَل�ْسطينيَّ قْد اأخَذ ِبَعَدِم  ِة 160 اأنَّ املُ�َسرِّ ُح ِمَن املادَّ ِة. حيُث َيتَّ�سِ يابِة العامَّ َجواِز َردِّ اأْع�ساِء النِّ
ُة مِلَ�ْسروِع قانوِن  َرُة التَّْف�سرييَّ ِة يف حنِي اأجاَز َردَّ الُق�ساِة. وقْد َعلََّلِت املَُذكِّ يابِة العامَّ َجواِز َردِّ اأْع�ساِء النِّ
يابِة  اًل َع����ْن اأنَّ راأَي النِّ َمُه، هذا َف�سْ ِم اأْن َي����ُردَّ َخ�سْ ِريِّ ذِلَك ِب����اأنَّ ِلْلَخ�سْ ����ِة امِل�سْ الإْج����راءاِت اجِلنائيَّ

ُع ِلَتْقديِر الَق�ساِء. ِة َيْخ�سَ العامَّ
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ِع الِفَل�ْسطينيِّ اأْن َيُن�سَّ على َجواِز  ُه كاَن ِمَن الأْجَدِر باملُ�َسرِّ نا َنرى َمَع جاِنٍب َكبرٍي ِمَن الِفْقِه باأنَّ واإنَّ
ِة  ماناِت الأ�سا�ِسيَّ دِّ ُتَعدُّ ِمَن ال�سَّ ِة، �َساأُْنُه يف ذِلَك �َساأُْن الُق�س����اِة؛ لأنَّ اأْحكاَم الرَّ يابِة العامَّ ����ِو النِّ َردِّ ُع�سْ
ُلها الَّذي قْد ُيثرُي  ثِّ ا َيُردُّ مُمَ َة َكَهْيَئٍة، واإمنَّ يابَة العامَّ َهَم َيُردُّ النِّ دِّ ل َتْعني اأنَّ املُتَّ َه����ِم، واأنَّ اإج����اَزَة الرَّ ِلْلُمتَّ
ُو  ُه. اأّما القوُل ب����اأنَّ ما ُيْبديِه ُع�سْ فاِت����ِه،  َفَيْطُلُب با�ْسِتْبداِلُه بَغرْيَ رُّ ����كَّ يف ِحيَدِتِه وَنزاَهِة َت�سَ َلَدْي����ِه ال�سَّ
َدِة،  ِة املَُجرَّ حيحًا ِمَن الّناحي����ِة القانونيَّ ُع ِلَتْقديِر امَلْحَكم����ِة، قْد َيْبدو �سَ ِة ِم����ْن اآراٍء َيْخ�سَ ياب����ِة العامَّ النِّ
َلَحَة  ُر َم�سْ ُر امَلْحَكَمُة يف َقراراِتها واأْحكاِمها ِبهذا الراأِي، وهو ما ُيرَبِّ ِة قْد َتَتاأَثَّ ولكْن ِمَن الّناحيِة الواقعيَّ
َهُم  ِة اإذا َتواَف����َرْت َلَدْيِه �ُسْبَهُة امَلْيِل والتََّحيُِّز، َفَيِجُب اأْن يكوَن املُتَّ يابِة العامَّ َه����ِم يف َطَلِب َردِّ ُع�سِو النِّ املُتَّ

فاِع.  ماناِت الدِّ َماأِْنيَنِة ُتَعدُّ اإْحدى �سَ ِق ِلَكْوِن الطُّ ُمْطَمِئنًا ِل�َسخ�سِ املَُحقِّ
ا ُتْب����دي راأيًا فيها ِلذِلَك  ْعوى، واإمنَّ ُل يف الدَّ ����َة ل َتْف�سِ يابَة العامَّ ِك����ُن التَّرْبيُر باأنَّ النِّ ُه ل مُيْ َكم����ا اأنَّ
ِة )71( ِمْن قانوِن  وِجِب َن�سِّ امل����ادَّ َع الِفَل�ْسطينيُّ اأجاَز َردَّ اخَلب����رِي مِبُ ه����ا حيُث اإنَّ املُ�َس����رِّ ل َيج����وُز َردُّ
ِة )265( ِمْن ذاِت  ِج����ِم يف املادَّ ٌة، َكما اأجاَز َردَّ املرَُتْ يَّ ����ِة اإذا َتواَفَرْت اأ�ْسب����اٌب ِجدِّ الإْج����راءاِت اجَلزاِئيَّ
ُهما؟ اأْم اأنَّ  ُع َردَّ ْعوى حّتى ُيِجيَز املُ�َسرِّ الِن يف الدَّ ٍة َيْف�سِ َفٍة عامَّ ِجُم اأو اخَلبرُي ِب�سِ القان����وِن، فهِل املرَُتْ
َة يف القانوِن الِفَل�ْسطينيِّ  يابَة العامَّ ِد اإْبداِء الراأِي؟ هذا بالإ�سافِة اىل اأنَّ النِّ رِّ ُر على جُمَ دورهما َيْقَت�سِ
ُة َيَتَطلَُّب  يابُة العامَّ ريِه النِّ هاِم �ُسْلطِة التَّْحقيِق والتَّْحقيِق الْبِتدائيِّ الَّذي جُتْ َمُع اإىل جاِنِب �ُسْلطِة التِّ جَتْ
ُه َيْخ�سى  ُق ذا َغَر�ٍس يف الدعوى، َفاإنَّ يابِة املَُحقَّ ِبَطِبيَعِت����ِه ِحيادًا تاّمًا يف ُمبا�َسَرِتِه، َفاإذا كاَن ُع�س����ُو النِّ
ِة  ْعوى اجَلزاِئيَّ اٍل وُمِهمٍّ يف الدَّ ِة َيقوُم ِبَدْوٍر َفعَّ يابِة العامَّ ياَع احَلقيقِة، وُخ�سو�سًا اأنَّ ُع�سَو النِّ َتاأَثَُّرُه و�سَ
ُة بعَد  ياب����ُة العامَّ ِدُرُه النِّ ٍة ِفيها،  َكالق����راِر الَّذي ُت�سْ ثاب����ِة اأحكاٍم باتَّ ����ِدُر َقراراٍت ُتَعدُّ مِبَ ُه ُي�سْ حي����ُث اإنَّ
ِة  يابِة العامَّ �سي علْي����ِه ثالثُة اأ�سهٍر دوَن اإلغاِئِه، وعلْيِه، ف����اإنَّ ُع�سَو النِّ ْعوى ُثمَّ مَيْ التَّْحقي����ِق ِبِحْف����ِظ الدَّ
ُ النَّ�سُّ  َهِم، وعلى هذا الأَ�سا�ِس َيَتَعنيَّ َلَحِة املُتَّ �سْ ْعوى ِلَعالقِة الَقرابِة اأو مِبَ لحٌة يف الدَّ ق����ْد تكوُن َلُه َم�سْ
ُة َيِجُب اأْن َتْبقى داِئمًا ِجهازًا قانونّيًا حُماِيدًا  يابُة العامَّ ِة َكالُق�ساِة، فالنِّ يابِة العامَّ ِبجواِز َردِّ اأَْع�ساِء النِّ
ُتُها َيِجُب اأّل  حيِح، وَمْو�سوِعيَّ ِة والقانوِن و�َسالمِة َتْطبيِقِه على الَوْج����ِه ال�سَّ ْرعيَّ قاِئم����ًا عل����ى ِحمايِة ال�سَّ

ِهْم. ، ولذِلَك َيِجُب ُم�ساواة اع�ساء النيابه ِبالَق�ساه يف َجواِز َردِّ َيثوَر ِفيها �َسكٌّ

ُة )58( املادَّ
ْوِل ِمن اْلِكَتاِب الثاين يف القانون ال�سلي ِمن )امَلَوادُّ  ِل الثاين ِمن اْلَباِب اإلَّ ُي�ستب����دل عن����واُن الَف�سْ

ِة ". ُل يف امَل�َساِئِل الَفْرِعيَّ امْلََدِنّية( اىل " الَف�سْ
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َة مقننة يف امَلوادِّ ِمْن 194-204 ِمَن القانوِن ال�سلي، ولي�َس يف  ْعوى امَلَدِنيَّ اأ�ْسباُب التَّعديِل اأنَّ الدَّ
ِة. ِة 170 الَّتي َتْبَحُث يف امَل�سائِل امَلَدِنيَّ النَّ�سِّ امَلطلوِب َتْغيرُي َت�ْسَمَيِتِه �ِسوى املادَّ

ُة )59( املادَّ
َها اْلآِتي:  ِليِّ َفَقَرٌة ثاِنَيٌة َن�سّ ِة) 174 ( ِمن اْلقاُنوِن الأ�سْ اُف اإىَل َن�سِّ امْلَادَّ ُت�سَ

ٍة ، اأْو َبنْيَ . 3 َكَم����ة ا�ْسِتْثَناِئيَّ ٍة َوحَمْ َكَمة َعاِديَّ الُف َبنْيَ حَمْ ة اإَِذا َوَقَع اخْلِ "َيْج����ِري ُحْك����ُم َهِذِه امْلَ����ادَّ
َياَبة َلَدْيَها." َتنْيِ ، اأْو َبنْيَ ُوَكاَلِء النِّ َكَمَتنْيِ ا�ْسِتْثَناِئيَّ حَمْ
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ُل َعَماًل. �سُ ًة الَّتي قْد حَتْ ت�سمني القانون اأ�ْسكاَل التَّناُزِع يف الْخِت�سا�ِس كافَّ

ُة )60( املادَّ
ِليِّ ، َوُي�ْسَتَعا�ُس َعْنُه ِبالَن�سِّ اْلآِتي:" ِة ) 185( ِمن اْلقاُنوِن الأ�سْ ُيْلَغى َن�سُّ امْلَادَّ

ِة  ا�سَّ ِرَكاِت اخْلَ ْرَطِة ،اأْو اإْحَدى ال�سَّ ����َر ، اأْو اأَحد ِرَجاِل ال�سُّ ����ُة ِبَو�ساَطِة امْلَُح�سَ اِئيَّ ْوَراُق اْلَق�سَ "ُتَبلَّ����ُغ اإلَّ
ْعَوى  َياَبة اْلَعاّمة اأْطَراَف الدَّ ْوِل ، وُتَكلُِّف النِّ �سُ ِري ِلَهَذا الَغَر�ِس ،َح�َسَب اإلَّ ٍة جَتْ ٍة �َسَنِويَّ ِبَناًء َعَلى ِمناَق�سَ
ْوِل امْلََحاِكماِت امْلََدِنّية، َمَع ُمَراَعاِة  َرة يف قاُنون اأ�سُ ْور اأَماَم امْلَْحَكَمة وْفَقًا ِلْلَقَواِعِد امْلَُقرَّ �سُ ُهْود باحْلُ وال�سُّ

ِة الواِرَدِة يف َهذا اْلقاُنون ". الأْحَكام اخَلا�سَّ

مبررات التعديل:

ْبليِغ  ����ِة التَّ َهمَّ ِة مِبَ يابِة العامَّ ُد َو�ساِئِلها َمَع َتْكلي����ِف النِّ ����ِة، وَتَع����دُّ ِة تبلي����غ الأْوراِق الَق�ساِئيَّ َتْفعي����ُل اآِليَّ
ِة، وهو ذاُت  اِبَط����ِة الَق�ساِئيَّ ����ِة ِلِقياِمها ِبَتْحقيق����اٍت َوِرئا�َسِتها ِلل�سّ َفِه����ي الق����در على القيام بهِذِه امَلَهمَّ
ًة هو ُبْطُء  عاوى كافَّ ئي�َس يف اإطالِة اأََم����ِد التَّقا�سي يف الدَّ َبَب الرَّ ِع املُق����اِرِن. خا�سه واأنَّ ال�سَّ َنْه����ِج املُ�َسرِّ
ِركاِت  ْبلي����ُغ ِبَو�ساَطِة ال�سَّ ِكُن َمَعُه التَّ ْبليِغ، م����ا َيْقَت�سي َتْعديَل اإْجراءاِت التَّبلي����ِغ ِبَحْيُث مُيْ اإْج����راءاِت التَّ
َرى ِلهذا الَغَر�ِس َح�َسَب الأ�س����وِل، وذِلَك على ِغراِر ما ُيْجَرى  ٍة جُتْ ٍة �َسَنويَّ ����ِة ِبناًء عل����ى ُمناَق�سَ اخلا�سَّ

ِة. َوِل الأوروِبيَّ علْيِه الَعَمُل يف اجَلزائِر و الأُرُدنِّ وَبْع�ِس الدُّ
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ُة )61( املادَّ
ِليِّ وُي�ْسَتَعا�ُس َعْنُه ِبالَن�سِّ اْلآِتي:" ِة ) 186 ("ِمن اْلقاُنوِن الأ�سْ ُيْلَغى َن�سُّ امْلَادَّ

ة ل َتِق����لُّ َعْن َيْوٍم  يف  دَّ ْل�َسة مِبُ ْور اأَم����اَم امْلَْحَكَمة َقْبَل انِعَق����اِد اجْلَ �سُ ����ْوم ِباحْلُ �سُ َيُك����ْوُن َتْكِلْي����ُف اخْلُ
ْور،  �سُ ْكِلْيِف باحْلُ َنح، و�َسْبَعِة اأّيام يف اجِلناَي����اِت، وُتْذَكُر، يف َوَرَق����ِة التَّ املَُخاَلَف����ات وَثالَثِة اأّي����ام يف اجْلُ

التهمة َوَمَوادُّ اْلقاُنون التي َتَن�ّس عَليها ".

ْعديِل: راُت التَّ ُمَبرِّ

ًة وَبياناِت َوَرَقِة  الَتْحديِد ِب�َسكٍل وا�سٍح مَلواعيِد َتْكليِف اخُل�سوِم ِلْلُح�سوِر ِلْلَمْحَكَمِة يف اجَلراِئِم كافَّ
ْكليِف باحُل�سوِر. التَّ

ُة )62( املادَّ
ِليِّ وُي�ْسَتَعا�ُس َعْنه ِبالَن�سِّ اْلآِتي:" ِة)187( ِمن اْلقاُنوِن الأ�سْ     ُيْلَغى َن�سُّ امْلَادَّ

َرة . 1 ُرِق امْلَُقرَّ لِّ َعَمِلِه بالطُّ لِّ اإَقاَمِتِه اأْو حَمَ ْور ِل�َسْخ�سِ امْلُتََّهم ، يف حَمَ �سُ ْكِلْيِف باحْلُ ُتبلغ َوَرَقُة التَّ
ِة . َجاِريَّ ْوِل امْلََحاِكماِت امْلََدِنّية والتِّ يف قانون اأ�سُ

ْرَطِة  لِّ َعَمِلِه، ُي�َسلَُّم التبليغ مِلَْرَكِز ال�سُّ لِّ اإَقاَمِة امْلُتََّهم، اأْو حَمَ َواإَِذا مَلْ ُيوؤَِد الَبْحُث اإىَل َمْعِرَفِة حَمَ
ُة َكاآَخر  ٍل كان ُيِقْيُم فْيِه امْلُتََّهم ،وُيْعَترَبُ امَلكان ال����ذي َوَقَعْت فْيِه اجَلِرمْيَ ِبُع����ُه اآَخر حَمَ ال����ذي َيتَّ

لِّ اإَقاَمٍة ِلْلُمتََّهم ، َما مَلْ َيْثُبْت ِخالُف ذلَك. حَمَ

ْجِن( اأْو ِمن . 2 اأِهْيِل )ال�سِّ اَلح والتَّ َيُك����ْوُن تبليغ امَلْوُقْوِفنَي وامَل�ْسُجونني بوا�سطة َماأُْمْور َمْرَكِزالإ�سْ
َباِط واجُلُنوِد بوا�سطة  قياَدِتِهْم ." َيُقْوُم َمَقاَمًه، وَيُكْوُن تبليغ ال�سُّ

ْعديِل: راُت التَّ ُمَبرِّ

ْبِليِغ. َرِة لإْجراِء التَّ ِرِق املَُقرَّ الَتْحديِد ِب�َسْكٍل وا�سٍح ِللطُّ

ُة )63( املادَّ
، وُي�ْسَتَعا�ُس َعْنها بالَن�سِّ اْلآِتي:" ِليِّ ِة )189( ِمن اْلقاُنوِن الأ�سْ ُتْلَغى الَفَقَرُة الثالثُة ِمن َن�سِّ امْلَادَّ

ُكَم َعَلى اْلَف����ْوِر ِبَحْب�ِسِه اأْرَبٍعًا وع�سرين  اإَِذا رف�����س الإْذَعان اأْو َع����اَد َبْعَد َطْرِدِه كان ِلْلَمْحَكَمة اأن حَتْ
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ِه 20 ديَناَرًا ،اأْو َما ُيَعاِدُلَها ِباْلِعْمَلِة امْلَُتَداَوَلة  قاُنونًا ، وَيُكْوُن ُحْكُمُها ِبذِلَك َغرْيَ قابل  �ساعًة، اأْو ِبَتْغِرمْيِ
لال�ستئناف.

اِبَعِة، وُي�ْسَتَعا�ُس َعْنُه بالَن�ّس اْلآِتي: ة َن�ّس الَفَقَرة الرَّ وَكَذِلَك ُيْلَغى ِمن َذاِت امْلَادَّ

ن ُي����وؤَِدي َوِظْيَفًة يِف امْلَْحَكَم����ة كان َلَها اأن ُتَوَقَع َعَلْي����ِه اأْثَناَء انعقاد  " اإَِذا كان الإْخ����الل ق����ْد َوَقَع مِمِ
ِة ". اأِْدْيِبيَّ اجَلْل�َسة َما ِلَرِئْي�ِس املحكمة َتْوِقْيُعُه ِمن اجَلَزاَءاِت التَّ

عديِل: راُت التَّ ُمَبرِّ

ُز قوَلنا: اإنَّ  ، وم����ا ُيَعزِّ ا  ُحْكٌم َق�سائيٌّ اْعِتب����اِر الَقراَر لي�����سَ اأمرًا �سادرًا ِمَن رئي�س املحكم����ة، واإمنَّ
َة َنْف�َسها 189 َتْنَتهي بالَقوِل " وَيكوُن احُلْكُم باّتًا ". املادَّ

ُة )64( املادَّ
َعاٍء  ِل����يِّ الِعَباَرُة اْلآِتيُة  :"اأْو ادِّ ِة )190( ِمن اْلقاُنوِن الأ�سْ اِلَثِة ِمن َن�سِّ امْلَادَّ ُتْلَغ����ى ِم����ن اْلَفَقَرِة الثَّ

." َمَديِنٍّ

ْعديِل: راُت التَّ ُمَبرِّ

ِة. ْعوى اجَلزاِئيَّ عاَء امَلِديِنِّ لي�َس ِمْن ُقيوِد الدَّ اأ�ْسباُب التَّْعديِل اأنَّ الدِّ

ة )65( املَادَّ
ِلّي، وُي�ْسَتَعا�ُس عْنُها ِبالَن�ّس اْلآِتي: ِة )194( ِمن اْلقاُنون الأ�سْ ُتْلَغى الَفَقَرُة الثاِنَيُة ِمن َن�سِّ امْلَادَّ

اِتِ  َرِر النَّ ْعَوى امْلََدِنّية َقْبَل املُوؤَِمن َلَدْيِه ِلَتْعِوْي�ِس ال�سَّ ة الدَّ َزاِئيَّ 2 - "َيُجْوُز اأن ُتْرَفَع اأَماَم امْلََحاِكم اجْلَ

ِة. عْن اجَلِرمْيَ

ِة حاَلٍة  ْعَوى يف اأيَّ وِلِكٍل ِمن امْلَ�ْسُئْول َعِن احُلُقْوِق امْلََدِنّيِة واملُوؤَِمن َلَدَيِه اأن َيْدُخَل ِمن ِتْلَقاِء َنْف�ِسِه يف الدَّ
كانْت َعليها. ".

َهما اْلآِتي:" ة ، َن�سّ اُف َفَقَرتني ثالثة ورابعه اإىَل َذاِت امْلَادَّ وُت�سَ

َياَبِة اْلَعاّمِة اأْو اأَماَم امْلَْحَكَمة،  َعاِء ِبْاحَلقِّ امْلََديِنّ اأَماَم النِّ دِّ ِه يف اإلَّ ُ اإ�ْسَعاُر امَلْجِنيِّ َعَليِه ِبَحقِّ - َيَتَعنيَّ  3

ُلَها َلُه اْلقاُنون. ُ اإ�ْسَعاُرُه باحُلُقْوِق التي ُيَخوِّ َكَما َيَتَعنيَّ
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َياَبِة  اِئ����يِّ ، اأو ِمن َطَرِف النِّ ْبِط الَق�سَ َر ِمن َط����َرِف َماأُْمْوِر اْل�سَّ �ْسَعاِر بامَلَح�سَ 4 - ُي�َس����اُر اإىَل َه����ذا اإلَّ
َخاِذ َتدابرِي  َياَب����ُة اْلَعاّمُة باتِّ ُثُل فيه����ا امْلَْجِنّي َعَلْيِه اأَماَمَها. وَتُقْوُم النِّ اْلَعاّم����ِة يف احلالِة التي مَيْ
تَلكاِتِه ِمن كلِّ  احِلَماَي����ِة الَكفيَل����ِة بتاأْمنِي �سالمِة امْلَْجِن����يِّ عليِه اأْو اأَْفَراِد اأ�ْسَرِتِه اأْو اأقاِرِب����ِه اأْو مُمْ
ْن����ُدوٌق ِلَتْعِوْي�ِس امْلَْجِنيِّ علْيِهْم وَذِويِهم يف  اَء تقدمِي �سْكواُه. وَيْن�َساأُ �سُ �ُس َلُه جرَّ ����َرٍر قْد يتعرَّ �سَ

َحاِل اإْع�َساِر اجلاين، تنظم ادارته واحكامه بنظام ي�سدره جمل�س الوزراء.

عديِل: راُت التَّ ُمَبرِّ

َرِر الّناِت َعِن اجَلرميِة  ِن َلَدْيِه ِلَتْعوي�ِس ال�سَّ ِة َقبَل املُوؤَمِّ ْعوى امَلَدِنيِّ اأ�ْسب����اُب التَّعديِل اإجاَزِة َرْفِع الدَّ
ِة واتِّخاُذ  ����ٍة، وكذِلَك اإ�ْسعاُر امَلْجِن����يِّ علْيِه ِبُحُقوِق����ِه القانوِنيَّ ِة لْعِتباراٍت َعَمِليَّ اأم����اَم امَلحاك����ِم اجَلزاِئيَّ
يا�سِة  ِفُق َمَع ال�سِّ ماِن ُحقوِقِه يف حاِل اإْع�ساِر اجلاين، وهو م����ا َيتَّ ْن����دوٍق ِل�سَ ماَيِتِه واإْن�ساُء �سُ َتداب����رَي حِلِ
ِل  ْفِل املَُدلَّ َهِم الطِّ َرِة يف ِرعايِة امَلْجِنيِّ علْيِه بعَد ُدهوٍر ِمْن ِن�ْسياِنِه والْهِتماِم َفَقْط باملُتَّ ِة املُعا�سِ اجَلزاِئيَّ

. ِع اجَلزائيِّ ِللُم�َسرِّ

ُة )66( املادَّ
، العبارُة اْلآِتيُة:" َول ُيْقَبُل ِمنُه  ِليِّ ِة) 196( ِمن اْلقاُنوِن الأ�سْ اُف اإىَل الَفَقَرِة الأوىل ، ِمن امْلَادَّ ُي�سَ

ذلَك اأَماَم امْلَْحَكَمة ال�سِتْئنافيَّة".

ْعديِل: راُت التَّ ُمَبرِّ

ُت على  عاَء ُيَفوِّ ِة. وِعلَُّة ذِلَك اأنَّ هذا الدِّ ٍة اأماَم امَلْحَكَمِة ال�ْسِتْئناِفيَّ ِل َمرَّ عاُء امَلَديِنُّ لأوَّ ل َيجوُز الدِّ
ْعوى  عاُء امَلَديِنُّ والدَّ . وِبَطبيعِة احلاِل ل ُيْقَبُل الدِّ َه����ِم ال�ْسِتفادَة ِمْن ِميَزِة التَّقا�سي على َدَرَجَت����نْيِ املُتَّ

َكَمِة امَلو�سوِع ِبناًء على َنْق�ِس احُلْكِم.  ِة اإىل حَمْ يَّ ْق�ِس، ول ِعْنَد اإعادِة الَق�سِ َكَمِة النَّ َمْنظورٌة اأماَم حَمْ

ُة )67( املادَّ
ِليِّ العبارُة اْلآِتيُة:" ِة)197( ِمن اْلقاُنوِن الأ�سْ ُتْلَغى ِمن َن�سِّ امْلَادَّ

ِعي باحَلقِّ  َعاِئِه....." وُي�ْسَتَعا�ُس عنها بْالِعَباَرِة اْلآِتيِة " للُمدَّ َناُزُل عِن ادِّ ِعي ِباحَلقِّ امْلََديِنِّ التَّ ِلْلُمدَّ
َعاِئِه......". امْلََديِنِّ تْرُك ادِّ
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عديِل: راُت التَّ ُمَبرِّ

ِميِه.  ْع����وى الَّتي حَتْ ريحًا َعِن الدَّ ِل احَل����قِّ يف التَّْعوي�ِس، وهو ما َي�ْسَمُل َتن����اُزًل �سَ �سْ الّتن����اُزُل َع����ْن اأَ
ُة، َفال َيج����وُز ِلْلَم�سروِر بعَد ذِلَك الَع����وَدُة اإىل املُطالبِة  ْع����وى امَلَدِنيَّ ����ُب عل����ى التَّناُزِل اْنِق�ساُء الدَّ تَّ وَيرَتَ

ِة، َكما ل َيجوُز لُه الُعدوُل َعْن َتناُزِلِه .    ِة اأو اجِلزائيَّ بالتَّْعوي�ِس، �َسواٌء اأماَم امَلحكمِة امَلَدِنيَّ

ْعوى.  ����ِة حالٍة كانْت علْيها الدَّ َك َدْعواُه تركًا مربءًا للذمه يف اأيَّ ِة اأْن َيرْتُ ع����ي باحُلق����وِق امَلَدِنيَّ وِلْلُمدَّ
ْعوى  جوُع َعْن َتْرِكِه الدَّ عي امَلَديِنِّ الرُّ ِة. ولَيجوُز ِلْلُمدَّ ْعوى اجَلزاِئيَّ ث����رٌي يف الدَّ ِك َتاأْ ْ ول َيك����وُن ِلهذا الرتَّ
ِة يف  ٍع باحُلُقوِق امَلَدِنيَّ َفُتُه َكُمدَّ ِك اأْن َيزوَل َعِن امَل�سروِر �سِ ْ تَُّب على الرتَّ ِة، ويف َجميِع الأحواِل َيرَتَ امَلَدِنيَّ

ِة.   ْعوى اجَلزاِئيَّ الدَّ

ُة )68( املادَّ
ِليِّ عبارُة " ِحْفُظ التُّْهَمِة" وُي�ْسَتَعا�ُس عْنُها بعبارِة  ِة )199( ِمن اْلقاُنوِن الأ�سْ ُتْلَغى ِمن َن�ّس امْلَادَّ

ْعَوى". الدَّ " ِحْفُظ 

ْعديِل: راُت التَّ ُمَبرِّ

قيُق الْن�ِسجاِم التَّ�ْسريعيِّ . ِطالحاِت وحَتْ ِحْر�سًا على َتْوحيِد ال�سْ

ُة )69( املادَّ
ِلّي وُي�ْسَتَعا�ُس عْنُه  بالَن�ّس اْلآِتي: ِة )201( ِمَن اْلقاُنوِن الأ�سْ ُيْلَغى َن�سُّ امْلَادَّ

َهِم الذي  ِر اأْو امْلُتَّ رِّ َ وكياًل للُمَت�سَ َياَبِة اْلَعاّمِة اأن ُتَعنيِّ ة، ِبَناًء على َطَلِب النِّ " َيُجْوُز للَمْحَكَمة امْلُْخَت�سَّ
َياَبِة عْنُه، ول  ِعي باحَلقِّ امْلَ����َديِنِّ بالنِّ ُلُه قاُنونًا ؛ لَيدَّ ثِّ ُيْعَت����رَبُ غ����رْيَ اأْهٍل للتقا�سى، اإَِذا مَلْ َيُكْن َلُه ِم����ن مُيَ

ِة". اِرْيف الق�ساِئيَّ تَُّب على ذلك اإلزاُمُه بامْلَ�سَ َيرَتَ

مبررات التعديل:

ِة، وَكذِلَك ُخُلوُّ النَّ�سِّ ال�سلي ِمْن ِذْكِر حالِة كون  ياغِة القانوِنيَّ ْبِط ال�سِّ اأ�ْسب����اُب التَّعديِل اإعاَدُة �سَ
يابِة َعْنُه، ما  عي باحَلقِّ امَل����َديِنِّ بالنِّ ُلُه قانون����ًا َلَيدَّ ثِّ َه����ِم َغرْيِ اأْه����ٍل ِللّتقا�سي، اذا مل يكْن ل����ُه َمْن مُيَ املُتَّ

 . ْق�سِ ي�ستدعي �َسدُّ النَّ
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ُة )70( املادَّ
ِلّي وُي�ْسَتَعا�ُس عنه بالَن�سِّ اْلآِتي:" ِة )203( ِمن اْلقاُنون الأ�سْ ُيْلَغى َن�سُّ امْلَادَّ

ُدُر ُحْكٌم . 1 ِل فيها حتَّى َي�سْ ْع����َوى امْلََدِنّيُة اأَماَم امْلََحاِكم امْلََدِنّيِة َيِجُب وْق����ُف الف�سْ اإَِذا ُرِفَع����ْت الدَّ
ُل  رْيِ فيها على اأنُه اإَِذا اأُْوِقَف الَف�سْ ة املَُقاَمِة قْبَل رْفِعَها اأْو اأْثَناَء ال�سَّ َزاِئيَّ ْع����َوى اجْلَ ب����اَت يف الدَّ

ِم عليه. ْعَوى املدنية يف ُمَواَجَهِة الَقيِّ ُل يف الدَّ َهِم ُيْف�سَ ُنوِن امْلُتَّ ة جِلُ َزاِئيَّ ْعَوى اجْلَ يف الدَّ

حتياطيِة املُ�ستْعَجَلِة .. 2 َخاِذ الْجَراَءات اإلَّ ْعَوى امْلََدِنّيِة ِمن اتِّ نُع وْقُف الدَّ ل مَيِ

ْع����َوى امْلََدِنّيِة الت����ي ُتْرَفُع اأَماَم . 3 ِل يف الدَّ َرُة ِبَه����ذا اْلقاُنون ِعْن����َد الَف�سْ َب����ُع الْج����َراَءات امْلَُقرَّ ُتتَّ
ِة. َزاِئيَّ امْلَْحَكَمة اجْلَ

ُة ُحْكَما . 4 َزاِئيَّ َدَرْت امْلَْحَكَم����ة اجْلَ ْع����َوى امْلََدِنّيِة اأَم����اَم امْلَْحَكَمة امْلََدِنّي����ِة اإَِذا اأ�سْ َيْنَتِه����ي وْقُف الدَّ
ِل يف اْلَطْعن.  َهِم وذلَك ِمن َيْوِم َفواِت ِميَعاِد اْلَطْعن فيِه اأْو ِمن يْوِم الف�سْ داأنِة يف َغْيَبِة امْلُتَّ ًباإلَّ

ْكم اإَِذا كانْت التُّْهَمُة ِجَناَيًة." اَلَفًة، ومن يوم ا�سداِر احْلُ اإَِذا كانْت التُّْهَمُة ُجْنَحًة اأْو ُمَ

ْعديِل: راُت التَّ ُمَبرِّ

ة  ْعوى امَلَدِنيَّ ْق�����سِ الواِرِد يف حاَلِة َوْق����ِف الدَّ ِة َمَع ُمعاجَلِة النَّ ْبِط امل����ادَّ اأ�ْسب����اُب التَّعدي����ِل اإعاَدُة �سَ
واْنِتهاِئها.

ُة )71( املادَّ
ِلّي وُي�ْسَتَعا�ُس عنُه بالَن�سِّ اْلآِتي:" ِة )204( ِمن اْلقاُنون الأ�سْ ُيْلَغى َن�سُّ امْلَادَّ

ا�َس اأْثَناَء َجْل�َسة امْلََحاِكمِة على  َياَبِة اْلَعاّمِة اَلْعرَتِ َيُج����ْوُز ِلْلُمتََّهم وامْلَ�ْسُئْوِل َعِن احُلُقْوِق امْلََدِنّيِة والنِّ
ْعَوى امْلََدِنّيُة َغرْيَ جائزٍة اأْو غرَي َمقبوَلٍة ." عي باحُلُقْوِق امْلََدِنّيِة  اإَِذا كانْت الدَّ ُقُبوِل ادعاء املُدَّ

ْعديِل: راُت التَّ ُمَبرِّ

ِة ِبُخ�سو�ِس َحقِّ اخُل�سوِم يف الْعرِتا�ِس على َقبوِل ادعاء  ْق�ُس الواِرُد يف املادَّ اأ�ْسب����اُب التَّْعديِل النَّ
ِة َغرَي جاِئَزٍة، اأو غرَي َمقبولٍة. ْعوى امَلَدِنيَّ ِة اإذا كانِت الدَّ عي باحُلقوِق امَلَدِنيَّ املُدَّ

ُة )72( املادَّ
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ِليِّ وُي�ْسَتَعا�ُس عنه بالَن�سِّ اْلآِتي:  ِة )216( ِمن اْلقاُنوِن الأ�سْ ُيْلَغى َن�سُّ امْلَادَّ
ِة  َهِم الذي �س����دَر عْنُه دوَن �ِس��واُه َم��َع ُمَراَعاِة اأْحَكاِم امْلَادَّ اِف عل��ى امْلُتَّ ع��رِْتَ ����ُة اإلَّ ����ُر ُحج��ِّيَّ " َتقت���سِ

) 214( ِمن هذا اْلقاُنون ."

ْعديِل: راُت التَّ ُمَبرِّ

ِة َمْن  وي����ُب َرْقِم املادَّ ِة املُحاَلِة اإلْيها وَت�سْ ِع الِفَل�ْسطينيِّ يف ِذْك����ِر املادَّ اأ�ْسب����اُب التَّْعديِل َخَط����اأُ املُ�َسرِّ
215 اىل 214.

ُة )73( املادَّ
ِلّي.  ِة )225 ( ِمن اْلقاُنون الأ�سْ     ُتْلَغى الَفَقَرة الثاِنَية ِمن َن�سِّ امْلَادَّ

راُت االلغاء: ُمَبرِّ

ماناِت  ُر يف القا�سي َجميُع �سَ ُه يفرت�س ان َتَتَوفَّ م����ا واأنَّ َة َتْنَط����وي على َعَدِم املُ�ساواِة �ِسيَّ     لأنَّ امل����ادَّ
ْلِح  ِة امَلْذكوَرِة ِمْن قان����وِن حَماِكِم ال�سُّ ُة املُقاِبَلُة ِلْلم����ادَّ اْح����رِتاِم اأيِّ اإْن�س����اٍن، ولذِل����َك، َفَقْد اأُْلَغَيِت امل����ادَّ

. ِة الأْرْدَنِينْيِ وقانوِن اأ�سوِل املُحاكماِت اجَلزاِئيَّ

ُة )74( املادَّ
ِلّي وُي�ْسَتَعا�ُس عنه بالَن�سِّ اْلآِتي : ِة )233 ( ِمن اْلقاُنون الأ�سْ ُيْلَغى َن�سُّ امْلَادَّ

ُهَها  �ْسِئلِة التي ُتَوجِّ َجاَبِة على اإلَّ ٍر قاُنوينٍّ ،عن اأََداِء الَيِمنِي اأْو َعْن اإلَّ اِهُد، بغرِي ُمرَبِّ " اإَِذا امتنَع ال�سَّ
اِهُد َعِن اْمِتَناِعِه  ة ل َتَتَجاَوُز �سهرًا واِحَدًا.واإَِذا َعَدَل ال�سَّ ُكَم ِبَحْب�ِسِه ُمدَّ اإَلْيِه امْلَْحَكَمة ، َيُجْوُز َلَها اأن حَتْ

َقْبَل اإْقَفاِل باِب املَُراَفَعة ، ُيْعَفى ِمن اْلُعُقْوَبة امْلَْحُكْوم ِبها".

ْعديِل: راُت التَّ ُمَبرِّ

ْقيِق الْن�ِسجاِم  ِة، وحَتْ ِطالحاِت القانوِنيَّ ْبِط ال�سْ ِة �سَ حَّ ِة، و�سِ ِفَق الن�س َمَع الأ�سوِل القانونيَّ حّتى َيتَّ
. التَّ�ْسريعيِّ
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ُة )75( املادَّ
ها اْلآِتي:"  ِليِّ َفَقَرٌة ثاِنَية َن�سُّ ِة )235( ِمن اْلقاُنوِن الأ�سْ اُف اإىَل امْلَادَّ ُت�سَ

اِل امَلْرِئيِّ اأْو  تِّ�سَ ٍة بوا�سطة  تكنولوجيا اإلَّ اِهِد بالإْدلِء ِب�َسَهاَدٍة  �َسَفِويَّ َيُجْوُز للَمْحَكَمة اأن َت�ْسَمَح لل�سَّ
����َة ا�ستجواِب ال�ساهِد وْقَت اإدلِئِه ب�سهادته ِمن ِقَبِل  ال�َسْمِع����يِّ �َسِرْيَطَة اأن ُتِتْيَح هِذِه التكنولوجيا اإْمكانيَّ
َهٍم َعرْبَ ِجهاِز  �سِتَماُع اإىَل �َساِهٍد اأْو ُمتَّ ْوم وامْلَْحَكَمة.وَيُجْوُز للَمْحَكَمة اإلَّ �سُ َفاِع واخْلُ َياَب����ِة اْلَعاّمِة والدِّ النِّ

الفيديوكونفر�س".

ْعديِل: راُت التَّ ُمَبرِّ

ْمِعيِّ وِجه����اِز الِفيديوُكوْنْفَر�ِس �َسريطَة اأْن  م����اِح با�ْسِتْخداِم ِتْكُنولوْجيا التِّ�س����اِل امَلْرِئيِّ اأو ال�سَّ ال�سَّ
هوِد ِحفاظًا على �سمانات املُحاَكَمِة العاِدَلِة. ْكُنولوْجيا  ُمناَق�َسِة اخُل�سوِم ِلل�سُّ ُتِتيَح هِذِه التِّ

ُة )76( املادَّ
. ِليِّ ِة )239 ( ِمن اْلقاُنوِن الأ�سْ ُيْلَغى َن�سُّ امْلَادَّ

مبررات االلغاء:

ِة. ياغِة القانوِنيَّ َتْكراِر النَّ�سِّ يف ُن�سو�ِس القانوِن الأْخرى، وهو ما َيَتعاَر�ُس َمَع ُح�ْسِن ال�سِّ

ُة )77( املادَّ
ها اْلآِتي: ِلّي َفَقَرٌة ثاِنَية َن�سُّ ِة )245( ِمن اْلقاُنون الأ�سْ اُف اإىَل امْلَادَّ ُت�سَ

َهِم اأن ُيَداِفَع َعْنُه يف اجَلْل�َسة اأْو ُينيَب عْنُه ِمن  املُحاِمي امِلنَتَدِب اأْو املُوَكِل ِمن ِقَبِل امْلُتَّ " يِجُب على 
َيُقْوُم َمَقاَمُه ، واإلَّ ُحِكَم عليه ِبَغَراَمٍة ل َتَتَجاَوُز األَف ديناٍر ،اأْو مبا ُيعاِدُلها بالِعْمَلِة امْلَُتَداَوَلِة قاُنونًا، 
����اِدُر باْلَغَراَمة  ْكم ال�سَّ م����َع َع����َدِم الإْخالل بامْلََحاِكم����ِة التاأديبيِة اإَِذا اقت�ساها احل����اُل. وُيعترَبُ احْلُ
ْور يف  �سُ ه ِمن اْلَغَراَمة اإَِذا َثَبَت لها اأن لديِه ُعذرًا َمْقُبوًل ِمنَعه ُ ِمن احْلُ ����ا ً. وِلْلَمْحَكَمةِ  اإْعَف����اوؤُ نهاِئيَّ

ُه.". اجَلْل�َسة ِبَنْف�ِسِه اأْو من اأنابه غرْيَ

راُت اإلضافِة: ُمَبرِّ

فاِع  يان����ِة َحقِّ الدِّ فاِع، وَحثٌّ����ه على ُح�سوِر اجَلْل�ساِت، وَع����َدُم املَُمطاَلِة ِل�سِ َتْفعي����ُل َدْوِر حُماِم����ي الدِّ
و�ُسْرعِة الإْجراءاِت.



69

ُة )78( املادَّ
ِليِّ ، وُي�ْسَتَعا�ُس عْنُه بالنَّ�سِّ اْلآِتي: ِة )242( ِمن اْلقاُنوِن الأ�سْ ُيْلَغى َن�سُّ امْلَادَّ

����اِء امْلَْحَكَمة ، واأن  " 1 - عل����ى رئي�����سِ امْلَْحَكَمة ،عنَد احال����ه َمَلفِّ الدعوى اإَلْي����ِه اأن ُيْر�ِسَلُه اإىَل اأْع�سَ
َياَبُة اْلَعاّمُة  ْوم باليوِم الذي ُيَح����ّدد لِلَنَظِر فيها، وَتَتوىلَّ النِّ �سُ ُهْوِد واخْلُ َهِم وال�سُّ ياأُم����َر بتبليغ امْلُتَّ

تهاِم. ْور مع تبليِغها ِلْلُمتََّهم بن�سخة ِمن لئحِة اإلَّ �سُ تكليَفُهْم باحْلُ

ة ل َتَتَجاَوُز �سهرًا واِحَدًا ،ول َيُجْوُز اأْن  ْعَوى خالَل ُمدَّ َد َجْل�َسًة ِلَنَظِر الدَّ دِّ امْلَْحَكَمة اأْن حُتَ 3 - على 
ُرْوَرِة." اأْجيِل عْن اأ�ْسُبْوعنْي ،اإلَّ فى حالِة ال�سَّ تزيَد ُمَهُل التَّ

ْعديِل: راُت التَّ ُمَبرِّ

ماِن  َدٍة لَنَظِر الدعوى ِل�سَ دَّ ُع ُمَدٍد حُمَ ْبليِغ َوَو�سْ يابِة بالتَّ َتْنظي����ُم اإْجراءاِت َنَظِر الدعوى وَتْكِليُف النِّ
�ُسْرعِة الإْجراءاِت.

ُة )79( املادَّ
ها كاْلآِتي: ِليِّ َفَقَرٌة جديدٌة يكوُن َن�سُّ ِة )247( ِمن اْلقاُنوِن الأ�سْ اُف اإىَل َن�سِّ امْلَادَّ ُت�سَ

َبَعة يف هذا  ًا كُمتََّهٍم غائٍب، وْفَقًا لالجراءاِت امْلُتَّ اِكمُته غيابيَّ َرى حَمَ َهُم نف�َسُه جُتْ ُي�َسلِِّم امْلُتَّ مْل  "اإَِذا 
اْلقاُنون ". 

ها كاْلآِتي:" ِة، يكوُن َن�سُّ اُف َفَقَرٌة ثاِنَية اإىَل ذاِت امْلَادَّ وكذلك ُت�سَ

ه����اِره ، وُيْبِدي  َر وكيَل����ُه اأْو اأَح����َد اأقاِرِبِه اأْو اأ�سْ 1 - وم����ع ذل����َك ، َيُج����ْوُز يف جميِع الأْح����َواِل اأْن ُيَح�سَ

َهِم   ُ ميعادًا حل�سوِر امْلُتَّ ْور، فاإَِذا راأْت امْلَْحَكَمة اأنَّ العْذَر َمقُبوٌل ُتَعنيِّ �سُ ع����ذر امْلُتََّهم يف َعَدِم احْلُ
َياَبِة اْلَعاّمِة تبليُغُه بهذا امليعاِد". اأَماَمها ، وعلى النِّ

ْعَوى." َر امْلُتََّهم الغائب قبل اْنِتَهاء اجَلْل�َسة وجب اإعاَدة نظر الدَّ - اإَِذا َح�سَ  2

راُت اإلضافِة: ُمَبرِّ

ْر اإْجراءاِت  َبَعِة يف هذا القانوِن اذا مل َيْح�سُ َهِم ِغيابّيًا َوْفقًا لالإْجراءاِت املُتَّ َرى حُماَكَمُة املُتَّ اأْن جُتْ
َدِد. وَكذِلَك  ِل يف هذا ال�سَّ ْق�سِ احلا�سِ املُحاَكَم����ِة ُرْغَم ُح�سوِرِه اإْجراءاِت التَّْحقي����ِق الْبِتدائيِّ ِل�َسدِّ النَّ

َهِم احَلقَّ يف ابداء ُعْذٍر  لَعَدِم ح�سورِه. منح امْلُتَّ
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ُة )80( املادَّ
ِلّي العبارُة اْلآِتيُة:  ِة )250( ِمن اْلقاُنون الأ�سْ اُف اإىَل الَفَقَرِة الثاِنَية ِمن امْلَادَّ ُت�سَ

ُهْوِد ما مَلْ تُكْن اجلرميُة  ْكم عليه بغرِي �َسَماِع ال�سُّ كتفاُء باعرتاِفِه واحْلُ اإلَّ احلالِة ،جاَز  " ويف هِذهِ 
ُب على امْلَْحَكَمة ا�ستكماُل التَّحقيِق. ِد ،فيتوجَّ ْجِن املُ�َسدَّ ْجِن مدى احلياِة، اأْو بال�سِّ ا ُيعِاَقُب عليها بال�سِّ مِمَّ

ْقداِر الُثُلِث، �سريطَة  َرُة قاُنونًا مِبِ �ُس ،فى حالِة اعرتاِف امْلُتََّهِم فى بدايِة اجَلْل�َسِة اْلُعُقْوَبة امْلَُقرَّ وُتَخفَّ
ِدِه بذلك، اإلَّ فى َحاَلِة اإْع�َساِرِه". تعوي�ِس اجلهِة امْلَْجِنّي عليها اأْو تَعهُّ

ْعديِل: راُت التَّ ُمَبرِّ

وَرِة املُحاَكَمِة املُوَجَزِة،  ي �سُ واِبَط َجدي����دٍة ِلالْعرِتاِف؛ ِلَتْحِقيِق َعداَلٍة ناِجَزٍة، وَكذِلَك َتَبنِّ ِع �سَ َو�سْ
ليِزيِّ ِلَتْفعيِل الإْجراءاِت  َرِة  املعمول بها يف عدد من القوانني الدولية ومنها الإيطايلِّ والإجْنْ اأو املُْخَت�سَ

ِة. اجَلزاِئيَّ

ُة )81( املادَّ
ِليِّ ،وُي�ْسَتَعا�ُس عنها بالَن�سِّ اْلآِتي: ِة )252( ِمن اْلقاُنون الأ�سْ ُتْلَغى الَفَقَرُة الأوىل ِمن َن�سِّ امْلَادَّ

َياَبِة ِم����ن ال�سرت�ساِل يف املَُراَفَعة اإَِذا َخَرَج َعْن  َه����َم اأْو حمامَيُه اأْو وكيَل النِّ " للَمْحَكَم����ة اأْن مِتن����َع امْلُتَّ
َر اأْقواَلُه ". مو�سوِع الدعوى اأْو كرَّ

ْعديِل: راُت التَّ ُمَبرِّ

�ساِل يف املُراَفَعِة، وذِلَك ِلَتْحقيِق املُ�ساواِة َبنْيَ اخُل�سوِم  يابِة ِمَن ال�ْسرِتْ ْنِع َوكيِل النِّ قيام امَلْحَكَمِة مِبَ
ِة. ْعوى اجَلزاِئيَّ يف الدَّ

ُة )82( املادَّ
ِلّي العبارة اْلآِتية: ة )256( ِمن اْلقاُنون الأ�سْ اُف اإىَل الَفَقَرة الثاِنَية ِمن امْلَادَّ ُت�سَ

اإَِذا كان حا�سرا." عليه  للمجنى  "وكذلك 

راُت اإلضافِة: ُمَبرِّ

هوِد. اإْعطاُء َدْوٍر َحقيِقيٍّ ِلْلَمْجِنيِّ علْيِه يف �ُسوؤاِل ال�سُّ
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ُة )83( املادَّ
ِة )258( وُي�ْسَتَعا�ُس عنها بالَن�ّس اْلآِتي: ُتْلَغى الَفَقَرُة الأوىل ِمن  َن�سِّ امْلَادَّ

ا اإَِذا كان يرغب بالإْدلِء  َياَبِة ، ان ت�س����األ امْلُتََّهِم عمَّ َناِت النِّ "للَمْحَكَم����ة ، بع����َد الْنِتَه����اء ِمن �َسَماِع َبيِّ
َياَبِة  َذا كاَن لدي����ِه �سهوُد دفاٍع. ف����اإَِذا اخت����اَر الإدلء باأقواِلِه جاَز لوكي����ِل النِّ باإف����اَدٍة دفاعي����ٍة ، وعم����ا اإِ

ِمناق�َسُتُه، واإَِذا اأْبدى رغَبَتُه يف تقدمِي �سهوٍد وبيناِت دفاٍع ،َت�ْسَتِمُع امْلَْحَكَمة اإَلْيِها ".

راُت الّتْعديِل: ُمَبرِّ

َهَم َقِد اْرَتَكَب اجُلْرَم الَّذي اأَ�ْسَنَدْتُه  يابِة اأنَّ املُتَّ َنَة النِّ َتْوف����رُي َوق����ِت امَلْحَكَمِة واخُل�سوِم، َفاإذا َنَفْت َبيِّ
طاَلِة  َل النَّ�سُّ ِبهذا امَلْفهوِم ( وذِل����َك ِلَعَدِم اإِ ُع الأْرُديِنُّ ُعدِّ بُّ ِدفاُعُه؟ ) املُ�َس����رِّ اإلْي����ِه، َفَعَلى م����اذا َيْن�سَ
اأََم����ِد املُحاَكَم����ِة ُدوَن َجْدًوى، اإْذ على امَلْحَكَمِة اإذا وجدت بين����ه النيابه غري كافيه لربط املتهم بالتهمه 

داِر حكمها بالرَباَءِة. امل�سندة اليه اأْن ُتْنِهَي املُحاَكَمَة باإ�سْ

ُة ) 84 ( املادَّ
ها اْلآِتي: ِلّي َفَقَرٌة جديدٌة َن�سُّ ِة )262 ( ِمن اْلقاُنون الأ�سْ ُت�ساُف اإىَل امْلَادَّ

ِهْم ببع�ٍس". ُهْوِد بع�سِ اأْن ُيْبَعَد �َساِهٌد اأْثَناَء �َسَماِع �ساهٍد اآَخر وَيُجْوُز ُمواَجَهُة ال�سُّ " يجب 

مبررات االضافة :

هوِد. َتْفعيِل اإْجراءاِت املُحاَكَمِة يف �َسماِع ال�سُّ

ُة )85( املادَّ
ِليِّ ،العبارُة اْلآِتيُة:" اإىَل اأْن َيْثُبَت  ِة ) 269 ( ِمن اْلقاُنوِن الأ�سْ اِلَثِة، ِمن امْلَادَّ اُف اإىَل الَفَقَرِة الثَّ ُت�سَ

الَمِة اْلَعاّمِة". ُه مَلْ َيُعْد َخَطرًا على ال�سَّ ٍة ، �سفاوؤُه واأنَّ يَّ ،بتقرْيِر جْلَنٍة طبِّ

راُت اإلضافِة: ُمَبرِّ

ِة. الَمِة العامَّ ُه مل َيُعْد َخَطرًا على ال�سَّ ٍة، واأنَّ يَّ َنٍة ِطبِّ َهِم َعْن َطريِق جَلْ َتْنِظيِم اثبات  �ِسفاِء املُتَّ
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ُة )86( املادَّ
ها اْلآِتي: ر( للقاُنون ال�سلي، يكوُن َن�سُّ ُت�ساُف مادٌة جديدٌة برقِم )269 ُمَكرَّ

ن  روَرِة ،يف كلِّ جرميٍة َتَقُع على نف�ِس احَلَدِث، اأْن ُيوؤَمَر بت�ْسليِمِه اإىَل �سْخ�سٍ ُموؤْمَتِ " َيُجْوُز ،عنَد ال�سَّ
ٍف بها ِمن َوَزاَرِة ال�سوؤوِن الجتماعيِة حتى  ُد مُبالحَظِتِه واملُحاَفَظِة عليِه ،اأْو اإىَل ِجَهِة رعايٍة ُمْعرَتَ َيَتَعهَّ
ًتا يف  ْعَوى. واإَِذا َوَقَعْت اجلرميُة على �سخ�سٍ معتوٍه ، جاَز اأْن ُي�سدَر الأْمُر باإيَداعِه ُموؤَقَّ ����َل يف الدَّ يْف�سِ
ْعَوى .  َل يف الدَّ ����ن، َح�ْسِب الأْحَواِل، وذل����َك اإىَل اأن ُيف�سَ مَتِ ، اأْو ت�ْسِلْيِمِه اإىَل �سخ�سٍ ُموؤْ م����اأْوى عالج����يٍّ

ة ،  بَح�ْسِب الأْحَوال." َياَبِة اأْو امْلَْحَكَمة امْلُْخَت�سَّ ُدُر الأْمُر بذلَك ِمن وكيِل النِّ وَي�سْ

راُت اإلضافِة: ُمَبرِّ

ُلوِّ القانوِن ال�سلي ِمَن  ِكٍن ِمَن احِلمايِة ِلالأْحداِث والأ�ْسخا�����سِ امَلْعُتوهنَي؛ خِلُ َتْوف����رُي اأكرِب َقْدٍر مُمْ
النَّ�سِّ علْيِها.

ُة )87( املادَّ
،  وُي�ْسَتَعا�ُس عنه بالَن�سِّ اْلآِتي: ِليِّ ِة )270 ( ِمن اْلقاُنوِن الأ�سْ ُيْلَغى َن�سُّ امْلَادَّ

َ يف ُحْكِمَها الو�سَف اْلقاُنويَن للِفْعِل املُ�ْسَنِد ِلْلُمتََّهم على اأِن ل ُيْبِنى هذا  " َيُج����ْوُز للَمْحَكَم����ة اأْن تغ����ريِّ
َدِة التي َتْثُبُت  َمُة. ولها تعديُل التُّْهَمِة باإ�سافِة الظروِف املُ�َسدَّ َنُة املَُقدَّ التغيرُي على وقاِئَع ل ت�سندها البيِّ

َمُة. َنُة املُقدَّ ِمن التحقيق اأْو ِمن املَُراَفَعة يف اجَلْل�َسِة ، ولو كانت مْل ت�ْسَمْلها البيِّ
نَحُه اأًجاًل لتح�سرِي دفاِعِه بناًء  َهَم اإىَل هذا التغيرِي اأْو التعديِل، واأْن مَتِ َه امْلُتَّ وعل����ى امْلَْحَكَم����ة اأْن ُتَنبِّ

على الو�سِف اأْو التعديِل اجلديِد، اإَِذا َطَلَب ذلَك ".

ْعديِل: راُت التَّ ُمَبرِّ

ِة  حَّ ِة، و�سِ ِفَق الن�س َمَع الأ�سوِل القانوِنيَّ ِة للن�س ال�سلي، وحّتى َيتَّ ياغِة القانوِنيَّ ِة ال�سِّ حَّ ِلَع����َدِم �سِ
. قيِق الْن�ِسجاِم التَّ�ْسريعيِّ ِة، وحَتْ ِطالحاِت القانوِنيَّ ْبِط ال�سْ �سَ

ُة )88( املادَّ
َها اْلآِتي: ِليِّ َفَقَرٌة جديدٌة َن�سُّ ِة )272( ِمن اْلقاُنون الأ�سْ اُف اإىَل امْلَادَّ ُت�سَ

ُدْور حْكٍم بالأغلبيِة ، يج����ُب على القا�سي املَُخاِلِف َت�ْسبيَب ق����راِرِه . وعلى امْلَْحَكَمة  "ف����ى حال����ِة �سُ
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����داُر ُحْكِمه����ا خ����الَل �َسْهٍر ِمن تاريِخ قْفِل ب����اِب املَُراَفَعة ،ول َيُجْوُز لها تاأخرُي اإ�س����داِرِه اإلَّ فى حالِة  اإ�سْ
َ اأ�سباَب التاأخرِي فى ُحْكِمَها." ال�سرورِة، على اأن ُتبنيِّ

راُت اإلضافِة: ُمَبرِّ

دوِر احُلْكِم ِل�ُسْرعِة  ٍة ِل�سُ ِديِد ُمدَّ ُخُلوِّ القانوِن ِمْن ُحْكٍم حِلاَلِة َت�ْسِبيِب حكم القا�سي املُخاِلِف، وحَتْ
ِة القانوِن. قيِق َفعاِليَّ الإْجراِء، وحَتْ

ُة )89( املادَّ
. ِليِّ ِة 281 ِمن اْلقاُنون الأ�سْ ُيْلَغى َن�سُّ امْلَادَّ

راُت اإلْلغاِء: ُمَبرِّ

ِة  ْك����ِر، َحْيُث اإنَّها َتت�سمنه، بالإ�ساَف����ِة اإىل ان ن�س املادَّ ِة 270 �ساِلَفِة الذِّ ����ِة َعْن����ه باملادَّ ال�ْسِتعا�سَ
169 يغني عنه.

ُة )90( املادَّ
، وُي�ْسَتَعا�ُس عنها بالَن�سِّ اْلآِتي: ِليِّ ِة )282( ِمن اْلقاُنون الأ�سْ ُتْلَغى الَفَقَرُة الثاِنَية ِمن امْلَادَّ

َياَبِة قائمًة بالأْحَكاِم التى �سَدَرْت" .  ة اإىَل رئي�ِس النِّ امْلَْحَكَمة امْلُْخَت�سَّ " َتْر�ِسُل 

عديِل: راُت التَّ ُمَبرِّ

. ِة النَّ�سِّ ال�سلي يف الواقُع الَعَمِليُّ ِلَعدِم فاِعِليَّ

املادة )91(
ي�ساف اإىل القانون الأ�سلي مادة جديدة برقم )283 مكرر(، ن�سها الآتي:

 "تلت����زم النياب����ة العامة بَن�ْس����ُر ُكلِّ ُحْكٍم باّت برباءة  من �سبق توقيف����ه ،وكذلك كل اأمر�سادر باأل 
�سُر يف  ِة َقْبَله، وذِلَك يف َجريَدَتنْيِ َيْوِمَيَتنْيِ على َنَفَقِة احلكومِة، ويكوُن النَّ ْعوى اجَلزائيَّ َوْجٍه لإقامِة الدَّ

احلاَلَتنْيِ بناًء على َطَلِب املتهم اأو اأََحِد َوَرَثِتِه .
يِّ َعِن التَّْوقيِف يف احلاَلَتنْيِ املُ�ساِر اإلْيِهما  ْوَلُة على اأْن َتْكَفَل احَلقَّ يف َمْبداأِ التَّْعوي�ِس املادِّ  وَتْعَمُل الدَّ

." ُدُر ِبها قانوٌن خا�سٌّ يف الَفْقَرِة ال�ّسابقِة َوْفقًا ِلْلقواعِد والإْجراءاِت الَّتي َي�سْ
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أْسباُب اإلضافِة:

دوِر اأمٍر باأّل َوْجٍه  ْبَداأِ التَّْعوي�ِس َعِن التَّوقيِف بعَد احُلْكِم بالرَباَءِة اأو �سُ روَرِة الأَْخِذ مِبَ ا�ْسِتجابًة ل�سَ
ِة احَلديثِة.       َوِل الأوروِبيَّ َبٌع يف َقواننِي الدُّ ِة اأُ�ْسَوًة مِبا هو ُمتَّ ْعوى اجَلزاِئيَّ لإقاَمِة الدَّ

ُة )92(   املادَّ
ُي�ستب����دل عن����واُن الف�سِل الثاِم����ن ِمن الباِب الثاين ِم����ن الكتاِب الثاين يف القان����ون ال�سلي ِمن " 

، "وُي�ْسَتَعا�ُس عْنُه بالِعَباَرِة اْلآِتية:  َهِم الَفارِّ اِكمِة امْلُتَّ حَمَ
َهُم  " بعبارِة "امْلُتَّ َهُم  الفارُّ ُظ على الأمواِل " وت�ستبدُل  عباَرِة "امْلُتَّ َهِم الغائِب والتََّحفُّ اِكمُة امْلُتَّ  " حَمَ

اْلقاُنون ال�سلي.  فى  العبارُة  هذه  وردْت  الغائُب"اأينما 

ْعديِل: راُت التَّ ُمَبرِّ

ِطالحاِت  ْبِط ال�سْ ِة �سَ حَّ ِة، و�سِ ِفُق َمَع الأ�سوِل القانوِنيَّ ِة، وحّتى َيتَّ ياغِة القانوِنيَّ ِة ال�سِّ حَّ ِلَع����َدِم �سِ
. ِقيِق الْن�ِسجاِم التَّ�ْسريعيِّ ِة، وحَتْ القانوِنيَّ

ُة )93( املادَّ
  ،" َهُم الفارُّ ِليِّ عب����ارُة " امْلُتَّ ِة ) 290( ِمن اْلقاُن����ون الأ�سْ ِة ) 289( وامْلَ����ادَّ ُتْلَغ����ى ِم����ن َن�سِّ امْلَ����ادَّ

َهُم ". وُي�ْسَتَعا�ُس عنها بلفِظ" امْلُتَّ

ْعديِل: راُت التَّ ُمَبرِّ
َهِم الغاِئِب وغ����رِي الغاِئِب، اىل جانب ُق�سوٌر  اأ�ْسب����اُب التَّْعديِل ِل�َسَري����اِن ُحْكِم ِتْلَك امَلوادِّ يف َحقِّ املُتَّ

القانوِن ال�سلي يف معاجلة حالة التحفظ على الموال.

ُة )94( املادَّ
ها اْلآِتي: ِليِّ عبارٌة َن�سُّ ِة) 298( ِمن اْلقاُنون الأ�سْ اُف اإىَل َن�سِّ امْلَادَّ ُت�سَ

رُة اإح�ساٍر وفقًا للمادِة )247( ِمن هذا اْلقاُنون ". ِه ُمَذكِّ اِدُر ِبَحقِّ َهُم ال�سَّ امْلُتَّ " اأْو 

راُت اإلضافِة: ُمَبرِّ

َهِم الغائِب َع����ْن َجْل�س����اِت املُحاَكَمِة ُرْغَم ُح�س����وِرِه َجْل�ساِت  ِة يف َح����قِّ املُتَّ ِل�َسَري����اِن ُحْك����ِم ِتْلَك املادَّ
، وملعاجلة ُق�سوٌر َحِقيقيٌّ يف القانوِن ال�سلي. التَّْحقيِق الْبِتدائيِّ
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ُة )95( املادَّ
ِليِّ ،وُي�ْسَتَعا�ُس عْنُه بالَن�سِّ اْلآِتي :" ِة) 302( ِمن اْلقاُنون الأ�سْ ُيْلَغى َن�سُّ امْلَادَّ

ْوِر  َنح املَُعاَق����ِب عليها باحلْب�ِس اأكرَث ِمن �سنٍة ،ِبُح�سُ ْلح يف دعاوى اجْلُ اِكم اْل�سُ َتْنَعِق����ُد َجْل�َساُت حَمَ
َياَبِة والكاِتِب ." وكيِل النِّ

ْعديِل: راُت التَّ ُمَبرِّ

ِة.  ِة الإْجراءاِت اجَلزاِئيَّ  ِلَتْحقيِق َفعاِليَّ

ُة )96( املادَّ
، وُي�ْسَتَعا�ُس عنها بالَن�سِّ اْلآِتي:" ِليِّ ِة )303( ِمن اْلقاُنون الأ�سْ ُتْلَغى الَفَقَرُة الأوىل ِمن َن�سِّ امْلَادَّ

ْوم . 1 �سُ ْلح اأْن َياأُم����َر بتبليغ اخْلُ هاٍم لدى َقَل����م امْلَْحَكَمة، على قا�س����ي اْل�سُ عن����َد اي����داع لِئَحُة اتِّ
ْور."  �سُ َياَبُة اْلَعاّمُة تكليَفُهْم باحْلُ ُهْوِد باليوِم الذي ُيَحّددُه ِلَنَظِر الدعوى ،وَتَتوىلَّ النِّ وال�سُّ

راُت اإلضافِة: ُمَبرِّ

ِة. ِة ِبها ل�سمانِ �ُسْرَعِة الإْجراءاِت اجَلزاِئيَّ يابِة العامَّ ْبليِغ وَتْكِليِف النِّ ِلَتْنظيِم اإْجراءاِت التَّ

ُة )97(  املادَّ
ِليِّ وُي�ْسَتَعا�ُس عنُه بالَن�سِّ اْلآِتي:" ِة)304( ِمن اْلقاُنون الأ�سْ ُيْلَغى َن�سُّ امْلَادَّ

ْور . 1 �سُ اَعِة املَُعيََّنني يف ورَق����ِة التَّكِلْيِف باحْلُ َه����ُم اإىَل امْلَْحَكَمة يف الي����وِم وال�سَّ ����َر امْلُتَّ اإَِذا مَلْ َيَح�سَ
املَُبلََّغ����ِة اإَلْيِه ح�س����َب اْلقاُنون ، ومَلْ ُير�ِسْل وكيال ًعنُه يف الأْحَواِل الت����ي َي�سوُغ فيها ذلَك، َيُجْوُز 
����ًا . وَيُجْوُز للَمْحَكَمة اأْن  ْوِريَّ ْكم ُح�سُ ْوراِق، وُيْعترَبُ احْلُ الِع عل����ى اإلَّ ْك����م يف غْيَبِتِه بْعَد الطِّ احْلُ
َياَبَة اْلَعاّمَة  ْعَوى اإىَل َجْل�َسٍة تالَيٍة وَتاأُْمَر باإعاَدةِ تبليغ املته����م يف َمْوِطِنِه ،وُتَكلَِّف النِّ ����َل الدَّ ُتوؤَجِّ
ُدُر  ْكم الذي َي�سْ ْور يف َهِذِه اجَلْل�َسِة ُيْعَترَبُ احْلُ �سُ ُه اإَِذا َتَخلََّف َعِن احْلُ ِبَذلك ، مَع تْنبيِهِه اإىَل اأنَّ

اً . ْوِريَّ بحقه ُح�سُ
ْعَوى، . 2 داِء على الدَّ َر ِمن امْلتهمني عْنَد النِّ �ْسَبِة اإىَل ُكلِّ ِم����ن  َح�سَ ا ًبالنِّ ْوِريَّ ْكم ُح�سُ َوُيْعَت����رَبُ احْلُ

ْعَوى ِبُدوِن  ُل اإَلْيِها الدَّ ْل�َساِت التي ُتوؤَجَّ ْوِر يف اجْلَ �سُ وَغاَدَر اجَلْل�َسَة َبْعَد ذلَك، اأْو َتَخلَُّف عن احْلُ
َم ُعْذَرًا َمْقُبْوًل . اأْن ُيَقدِّ
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ْعَوى اأَماَمها . 3 َق يف الدَّ قِّ ًا، َيِجُب على امْلَْحَكَمة اأْن حُتَ ْوِريَّ ْكم ُح�سُ يف الأْح����َواِل التي ُيَعدُّ فيها احْلُ
اِدِر يف َه����ِذِه الأْحَواِل، اإلَّ اإَِذا  ْكم ال�سَّ ِة يف احْلُ كم����ا لو كان امْلته����م حا�سرا، ول تقبل املَُعاَر�سَ
ْكم وكاَن  ُه قْب����َل احْلُ ����ْوِر، ومْل َي�ْسَتِطْع َتْقدمْيَ �سُ اأثب����ت امْلَْحُك����ْوُم َعْلَيِه ِقَياَم ُع����ْذٍر ِمنَعُه ِمن احْلُ
����َر امْلتهم قْبَل اْنِتَه����اِء اجَلْل�َسِة التي تق����رر اجراء حماكمته  ا�ستْئَناُف����ُه غ����رْيَ جاِئٍز. واإَِذا َح�سَ

ْعَوى يف ح�سوره.". ح�سوريًا، وَجَب اإعاَدة َنَظِر الدَّ

ْعديِل: راُت التَّ ُمَبرِّ

نَي بالُهروِب ِمْن ُح�سوِر اجَلْل�ساِت، وَتْقِلي�سِ  ريِق على حَتاُيِل املُتََّهمِّ اأ�ْسباُب التَّعديِل حُماَوَلُة �َسدِّ الطَّ
ِة. ِنطاِق الْعرِتا�ِس على الأْحكاِم الِغياِبيَّ

ُة )98( املادَّ
ِليِّ وُي�ْسَتَعا�ُس عْنُه بالَن�سِّ اْلآِتي: " ِة )305( ِمن اْلقاُنون الأ�سْ ُيْلَغى َن�سُّ امْلَادَّ

اِمَيًا ؛ ِلَتْقِدمِي  َنِح غرْيِ املَُعاَقِب عليَه����ا باحلْب�ِس ، اأْن ُينيَب عْن����ُه حُمَ َيُج����ْوُز ِلْلُمتََّهِم ،يف َدَع����اَوى اجْلُ
ا". يَّ ْوِرهِ  �َسْخ�سِ ِدَفاِعِه ، مامل تاأمر امْلَْحَكَمة ِبُح�سُ

ْعديِل: راُت التَّ ُمَبرِّ

َتوفرُي وقِت املُتََّهِمنَي يف الدعاوى الَب�ِسيَطِة.

ُة )99( املادَّ
ا يتالئ����م و طبيعِة  ِل����يِّ الِعَب����اَرُة اْلآِتيُة:"مِبَ ِة) 298( ِم����ن اْلقاُن����ون الأ�سْ ����اُف اإىَل َن�����سِّ امْلَ����ادَّ ُي�سَ

َبَعِة اأَماَمها ". الْجَراَءاِت امْلُتَّ

راُت اإلضافِة: ُمَبرِّ

ِة اإْجراءاِت املُحاَكَمِة امام حماكم ال�سلح. يَّ مِلُراعاِة ُخ�سو�سِ

ُة )100( املادَّ
ِليِّ وُي�ْسَتَعا�ُس عْنُه بالَن�سِّ اْلآِتي: ِة )308 ( ِمن اْلقاُنون الأ�سْ ُيْلَغى َن�سُّ امْلَادَّ

ْكم فيها بعقوبِة احَلْب�ِس، اإَِذا راأْت اأنَّ  َنِح التي ل ُيوِجُب اْلقاُنون احْلُ اْلَعاّم����ِة، يف َمَوادِّ اجْلُ ياب����ِة  " ِللنِّ
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ميَناِت  ة والتَّ�سْ ْكِمْيِليَّ اًل َعِن اْلُعُقْوَبات التَّ اجلرميَة - ِبَح�َسِب ُظُرْوِفَها - تكفى فيَها ُعُقْوَبُة اْلَغَراَمِة ، ف�سْ
ة توقيَع اْلُعُقْوَبة على امْلُتََّهِم  ْل����ح امْلُْخَت�سَّ َكَمة اْل�سُ ي حَمْ اِرْيف، اأن َتطْلَب ِمن قا�سِ ُه وامْلَ�سَ وم����ا يجُب ردُّ
َر َجْمِع ال�ْسِتْدللت اأْو اأدلِة الإْثَباِت الأخرى ِبَغرْيِ اإجَراِء حْتِقيٍق اأْو �سماِع  �سَ ِدُرُه ِبناًء على حَمَ باأَْمٍر ُي�سْ

ُمَراَفَعة.".

ْعديِل: راِت التَّ ُمَبرِّ

ه 109   ِة َفَقْط، ب����ِل ويف املَوادِّ الّتالَيِة حّت����ى املادَّ اأ�ْسب����اُب التَّْعدي����ِل والإ�ساف����ِة َلي�َسْت يف هِذِه امل����ادَّ
ِة َعْن َطري����ِق ِزياَدِة ِنطاِق العمل بِنظاِم  ِل ت�ستهدف َتْفعيِل الإْجراءاِت اجَلزاِئيَّ ِم����َن هذا امل�س����روع املَُعدَّ
ِة، وَتْخِفيِف الِعْبِء َع����ِن امَلحاِكِم وامل�ساهمه يف العمل  الأ�س����وِل املُوَجَزِة َكَبديٍل َعِن املُحاَكَم����ِة اجَلزاِئيَّ

ِة. على انهاء اأْزَمِة الَعداَلِة اجَلزاِئيَّ

ُة )101( املادَّ
ها اْلآِتي: ر( َن�سُّ ِليِّ مادٌة جديدٌة برقِم )308 ُمَكرَّ ِة )308( ِمن اْلقاُنون الأ�سْ اُف اإىَل امْلَادَّ ُت�سَ

ِدَر فيها  ِة )308( اأْن ُي�سْ َنِة يف امْلَ����ادَّ َنِح املَُبيَّ ����ي، ِم����ن ِتْلَق����اِء َنْف�ِسِه، عنَد َنَظِر اإْح����َدى اجْلُ " للَقا�سِ
َياَبُة  ْوِر، ُرْغ����َم تبليغه، ومْل تُكِن النِّ �سُ َهُم َعِن احْلُ َب امْلُتَّ الم����ر املذك����ور يف املادة ال�سابقه وذل����َك اإَِذا تغيَّ

ى اْلُعُقْوَبة." اْلَعاّمُة قْد َطَلَبْت تْوقيَع اأْق�سَ

ُة ) 102 ( املادَّ
ِليِّ وُي�ْسَتَعا�ُس عْنُه بالَن�سِّ اْلآِتي:  ِة )309( ِمن اْلقاُنون الأ�سْ ُيْلَغى َن�سُّ امْلَادَّ

ُه . 1 ����ة والت�سمين����ات وم����ا يجُب ردُّ ْكِمْيِليَّ ����ى يف الأْم����ِر ِبَغ����رْيِ اْلَغَراَم����ِة واْلُعُقْوَب����اِت التَّ “ ل ُيْق�سَ
ْعَوى امْلََدِنّيِة، اأْو بَوْقِف تْنفيِذ اْلُعُقْوَبة.  ى فيِه بالرَباَءِة، اأْو ِبَردِّ الدَّ اِرْيف، وَيُجْوُز اأْن ُيْق�سَ وامْلَ�سَ

َذا َراأى:. 2 يجوز للقا�سي رف�س اإ�سداَر الأْمِر اإِ
ْع����َوى ِبَحالِتَها الت����ي هَي عليه����ا اأْو دوَن حتقيٍق اأْو  - ����ُل يف الدَّ ِك����ُن الف�سْ ����ُه  ل مُيْ اأْواًل: اأنَّ

ُمَراَفَعة.
ثاأنياً: اأنَّ الواِقَعَة، َنَظرًا ل�سوابق امْلُتََّهم اأْو لأيِّ �َسَبٍب اآَخر، َت�ْسَتْوِجُب توقيَع عقوبٍة اأ�سدَّ  -

ُدْور الأْمِر بها. ِمن اْلَغَراَمِة التي َيُجْوُز �سُ
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ِم َلُه، ول َيُجْوُز اْلَطْعن  ِه على الطلِب الكتابيِّ املق����دَّ ْف�ِس ِبَتاأْ�ِسرْيِ ����ِدُر القا�سي َق����َراَرُه بالرَّ وُي�سْ
يف هذا الَقَراِر.

ْعَوى بالُطُرِق العاديِة." ْف�ِس وجوُب ال�سرْيِ يف الدَّ ويرَتتَُّب على َقَراِر الرَّ

ُة )103( املادَّ
ها اْلآِتي:" ر( َن�سُّ ِليِّ مادٌة جديدٌة ِبَرَقِم )309 ُمَكرَّ ِة )309( ِمن اْلقاُنون الأ�سْ اُف بعد امْلَادَّ ُت�سَ

َنِح املَُعاَقِب عليها باْلَغَراَمِة  ًا يف املَُخاَلَف���ات ويف اجْلُ ِدَر اأْمَرًا ُوُجْوِبيَّ َياَبِة اأْن ُي�سْ عل���ى وكي���ِل النِّ
َرِة لها واْلُعُقْوَباِت  َوْحِده���ا، والت���ي ل ُيَرى ِحْفُظها.ول ُيوؤَْمر فى ه���ِذِه احلالِة ،بغرِي اْلَغَراَمِة امْلَُق���رَّ

اِرْيِف . ِة وامْلَ�سَ ْكِمْيِليَّ التَّ
َياَبِة، ح�َسَب الأْح���َواِل، يف ظْرِف ع�ْسَرِة اأّيام ِمن  وّللنائ���ِب اْلَع���اّم اأْو اأَحِد ُم�َساِعديِه ورئي�ِس النِّ
وِم  ُدْور الأْمِر ، اأن ياأُمَرباإْلَغاِء الأْمِر خَلَطاأٍ فى َتْطِبْيِق اْلقاُنون ول َيُجْوُز تبليغ الأْمِر للُخ�سُ تاريِخ �سُ

ة.". اِء هذه املُدَّ قبَل اْنِق�سَ

ُة ) 104( املادَّ
ِليِّ وُي�ْسَتَعا�ُس عنه بالَن�سِّ اْلآِتي :  ِة )310( ِمن اْلقاُنون الأ�سْ ُيْلَغى َن�سُّ امْلَادَّ

َهِم والواِقَع����ُة التي ُعوِقَب ِمْن اأْجِلَها . 1 َي ِبِه ، ا�سُم امْلُتَّ ا ُق�سِ ����اًل عمَّ َ يف الأْمِر ،َف�سْ يج����ُب اأن ُيَعنيَّ
َقْت. ،ومادُة اْلقاُنون التي ُطبِّ

ُمْوَذِج الذي . 2 ِعي باحُلُقْوِق امْلََدِنّيِة على النَّ َهِم واملُدَّ َياَبِة اْلَعاّمِة، اإىَل امْلُتَّ ْعِرَفِة النِّ ُيبل����غ الأْمُر  ،مِبَ
ْلَطِة اْلَعاّمِة. اِئُب اْلَعاّم، وَيُجْوُز اأْن َيُكْوَن التبليغ بوا�سطة اأَحِد ِرَجاِل ال�سُّ ُرُه النَّ ُيَقرِّ

ُة )105( املادَّ
، وُي�ْسَتَعا�ُس عنه بالَن�سِّ اْلآِتي :  ِليِّ ِة )311( ِمن اْلقاُنون الأ�سْ ُيْلَغى َن�سُّ امْلَادَّ

اِدِر . 1 ي وذلَك فى حال����ِة الأْمِر ال�سَّ للنياب����ِة اْلَعاّمِة العرتا�س على الأْم����ِر ال�ساِدِر ِمن القا�سِ
اِدِر  ����ْوِم العرتا�س على الأْم����ِر ال�سَّ �سُ َط����اأ فى تطبيِق اْلقاُن����ون، وِلَباِقي اخْلُ اَءِة اأْو خِلَ بال����رَبَ
َفِتها  َكَمة البدايِة  ِب�سِ َياَبِة اْلَعاّمِة، ويكوُن ذل����َك بالئحه تودع َقَلم حَمْ ي اأْو ِمن النِّ ِم����ن القا�سِ
ر( ِمْن هذا  ي طْبَقًا للماَدِة )308 ُمَكرَّ ����ة ، فيما يتعلُق بالأَْمِر ال�س����اِدِر ِمن القا�سِ ال�ستئنافيَّ
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الت، وذلَك  خالَل �َسْبعِة اأّياٍم  ْلِح يف غرْيِ هِذِه احْلَ َكَمِة اْل�سُ اْلقاُن����ون، وِبالئحة تودع َقَل����م حَمْ
ْوِم. �سُ �ْسَبِة للنياَبِة اْلَعاّمِة، وِمن تاريِخ تبليغه بالن�سبِة لباِقي اخْلُ ُدْوِر الأْمِر بالنِّ ِمْن تاريِخ �سُ

يبل����غ قلم املحكمه النيابه العام����ه مبوعد نظر املحكمه يف العرتا�����س وتكلف النيابة املتهم . 2
وباقي اخل�سوم باملثول امام املحكمه يف ذات امليعاد.  

ًا وواجَب التَّنِفْيِذ. . 3 ِب����ُح ِنَهاِئيَّ اإَِذا مْل َيت����م الْعرِتا�����سٌ على الأْمِر خالل املدة املتاحة لذلك ُي�سْ
ًة اأَماَم امْلََحاِكم  يَّ ِة ُحجِّ َزاِئيَّ ْعَوى اجْلَ ْوِع الدَّ َي به الأْمر يف مْو�سُ ويف هذه احلاله ل يكوُن مِلَْا ُق�سِ

امْلََدِنّيِة.

ُة )106( املادَّ
، وُي�ْسَتَعا�ُس عنه بالَن�سِّ اْلآِتي:  ِليِّ ِة )312( ِمَن اْلقاُنون الأ�سْ ُيْلَغى َن�سُّ امْلَادَّ

ْعَوى يف مواَجَهِتِه وْفَقًا . 1 َدِة، ُتْنَظُرالدَّ ُم الذي مْل َيْقَبْل الأْمَر يف اجَلْل�َسِة املَُحدَّ �سْ َر اخْلَ اإَِذا َح�سَ
ًا واجَب التنفيِذ. بُح المر نهاِئيَّ ْر يرد العرتا�س، وُي�سْ ِة . واإَِذا مْل يَح�سَ لالجراَءاِت العاديَّ

ُروا العرتا�س . 2 �سوِل املُوَج����َزِة وَقرَّ ُهْم اأْم����ٌر ، وْفَقًا لأْحَكاِم اإلَّ دَّ َد امْلُتََّهم����وَن و�سدَر �سِ اإَِذا َتَع����دَّ
ِر البع�ُس الآَخر ُتْنَظُر  ِد ِلَنَظِر العرتا�����س ،ومْل يَح�سُ ُهْم يف اليوِم املَُحدَّ ����َر َبْع�سُ علي����ه ، وَح�سَ
َر، ويرد اعرتا�س م����ن مل يح�سر وي�سبُح الأْمُر  ِق املُْعَت����اَدِة بالن�سبِة مِلَْن َح�سَ ْع����َوى بالطرُّ الدَّ

ًا يف مواجهته. نهاِئيَّ

َي بها الأْمر.. 3 َرِة بعقوبٍة اأ�سدَّ ِمَن اْلَغَراَمِة التى ق�سِ ُكَم فى ُحُدْوِد اْلُعُقْوَبة امْلَُقرَّ للَمْحَكَمِة اأْن حَتْ

املاّدُة )107 (
ِليِّ وُي�ْسَتَعا�ُس عنه بالَن�سِّ اْلآِتي :  ِة )313( ِمَن اْلقاُنون الأ�سْ ُيْلَغى َن�سُّ امْلَادَّ

ُه يف العرتا�س على الأْمِر ل ي����زاُل قائمًا ؛ِلعدِم  َه����ُم ،عن����َد التَّنفيِذ علي����ه،  اأنَّ َحقَّ َع����ى امْلُتَّ "اإَِذا ادَّ
َدِة ِلَنَظِر  �سباِب، اأْو اأنَّ مانعًا قهريًا َمَنَعُه ِمَن ح�سور اجَلْل�َسِة املَُحدَّ تبليغه بالأْمِر ، اأْو لغرِي ذلَك ِمَن اإلَّ
العرتا�����س ، اأْو اإَِذا ح�سل ا�س����كال اآَخر يف التنفيذ، يقدم الإ�ْس����َكال اإىَل القا�سي الذي اأ�سدر الأْمر، 
ليف�س����ل في����ه بغ����ري ُمَراَفَع����ة ، اإلَّ اإَِذا راأى عدم اإمكان الف�سل في����ه بحالته اأْو دوَن حتقي����ق اأْو ُمَراَفَعة 
ْوم باحل�سور يف  �سُ َه����م وباقي اخْلُ فُيَح����ّدد يومًا لنظر الإ�ْس����َكال وفقًا لالجراءات العادية ، ويكلف امْلُتَّ
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ِة ) 1/312(.  َياَبة اْلَعاّمة، فاإَِذا قبل الإ�ْسَكال جترى امْلََحاِكمة َوْفقًا للمادَّ اليوم املذكور مبعرفة النِّ

ُة )108( املادَّ
ِلّي وُي�ْسَتَعا�ُس عنه بالَن�ّس اْلآِتي:" ة )314( ِمن اْلقاُنون الأ�سْ ُيْلَغى َن�سُّ امْلَادَّ

لكل ِمن امْلَْحُكْوم عليه وامل�سوؤول عن احُلُقْوق امْلََدِنّية اْلَطْعن بطريق الْعرِتا�س يف الأْحَكام الغيابية 
ْكم . يَّة خالل 7 اأّيام ِمن تاريخ تبليغه  باحْلُ َنح املعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرِّ اِدَرة يف اجْلُ ال�سَّ

ُة )109(  املادَّ
ِلّي وُي�ْسَتَعا�ُس عنه بالَن�ّس اْلآِتي:" ِة )316( ِمَن اْلقاُنون الأ�سْ ُيْلَغى َن�سُّ الَفَقَرة الأوىل ِمن امْلَادَّ

ْكم الذي ُيَحّدد . 1 ����َدَرْت احْلُ يق����دم الْعرِتا�س بطلب ِم����ن املعرت�س اإىَل َقَل����م امْلَْحَكَمة التي اأ�سْ
علي����ه تاريخ اجَلْل�َسة التي حددت ِلَنَظِر الْعرِتا�س، وُيْعَترَبُ ذلَك تبليغًا للمعرت�س به ولو قدم 
ْعَوى، باملثول امام  ����ْوِم، يف الدَّ �سُ َياَبِة اْلَعاّمِة تكليُف باقي  اخْلُ الطل����ُب وكيِل����ه، ويِجُب على النِّ

املحكمه يف ذات امليعاد.

ُة )110( املادَّ
ِة )317 ( ِمَن اْلقاُنون. ُيْلَغى َن�سُّ امْلَادَّ

مبررات االلغاء:

. ِة امَلْذكوَرِة َمَع اأْحكاِم َموادَّ اأْخرى يف ذاِت الباِب، وِلَتْحِقيِق الْن�ِسجاِم التَّ�ْسريعيِّ ِلَتْكراِر اأْحكاِم املادَّ

ُة )111( املادَّ
ِليِّ وُي�ْسَتَعا�ُس عنه بالَن�سِّ اْلآِتي: ِة )321( ِمَن اْلقاُنون الأ�سْ ُيْلَغى َن�سُّ امْلَادَّ

ْع����َوى بالن�سبِة اإىَل  َرْت اإعاَدَة َنَظِر الدَّ " اإَِذا َوَج����َدْت امْلَْحَكَم����ُة اأنَّ الْعرِتا�����سَ مقب����وٌل �َسْكاًل ، َق����رَّ
ِه". اَر املُْعرت�ُس من اعرتا�سِ �ِس ،ول َيُجْوُز اأْن ُي�سَ املُْعرَتِ

ْعِدْيِل: َراُت التَّ ُمَبرِّ

ْحدى التَّطبيقاِت الأ�سا�سيِة  ِتِه: ُتعَترَبُ هِذِه القاعَدُة اإِ راِر باملُعار�ِس ب�سَبِب معار�سَ َعَدُم َجواِز الإِ�سْ
اِعُن ِبَطعِنِه ِلَكْي ل يْنَقِلَب َتَظلُُّم امَلْرِء َوَبْاًل َعَلْيِه،  اَر الطَّ اُه، األ ُي�سَ ُعوَن جميعًا ، ُموؤَدَّ مِلَبداأٍ عاٍم َيْحُكُم الطُّ



81

َماَنِة يف الأْحَكاِم الوارِدِة باملعار�سِة ،  ع الِفَل�ْسطينيَّ مْل ين�ّس على هِذِه ال�سَّ وجْت����ُدُر املالحظُة اأنَّ امْلُ�َسرِّ
ِة هِذِه  ع َتالفِيِه لأَهميَّ َنا نرى يف ذلَك نق�سًا يجُب على امْلُ�َسرِّ واكتف����ى بالن�ّس َعَلْيَها يف ال�ستئناِف، واإنَّ

َماَنِة يف هِذِه املرحلِة. ال�سَّ

ُة )112( املادَّ
، وُي�ْسَتَعا�ُس عْنُه بالَن�ّس اْلآِتي: ِليِّ ِة)323( ِمَن اْلقاُنون الأ�سْ ُيْلَغى َن�سُّ امْلَادَّ

ِة . 1 َزاِئيَّ ْوريِة يف الّدَعاوى اجْلَ �سُ ِة مبثابِة احْلُ ْوريِة واملُْعَترَبَ �سُ ْوِم ا�ستئناُف الأْحَكاِم احْلُ َيُجْوُز للُخ�سُ
على النحِو اْلآِتي:

ْعَوى  ����اِدَرة يف الدَّ َفِته����ا ال�سِتْئنافي����ة، الأْحَكاُم ال�سَّ َكَم����ِة البدايِة، ب�سِ اأ- ُت�ْستاأَن����ُف اأَم����اَم حَمْ
ْكم �سادرًا يف اإْحَدى  َنِح ،ومَع ذلك ،اإَِذا كاَن احْلُ ْلِح يف َمَوادِّ اجْلُ َكَمِة اْل�سُ ِة ِمن حَمْ َزاِئيَّ اجْلَ
َنِح املَُعاَقِب عليها باْلَغَراَمِة، ل َتَتَجاَوُز مائَة ديناٍر اأردينٍّ اأْو مبا ُيَعاِدُلها بالِعْمَلِة امْلَُتَداَوَلِة  اجْلُ
اِرْيِف ، فال َيُجْوُز ا�ستئناُفُه اإَل مِلَُخاَلَفِة اْلقاُنون، اأْو اخَلَطاأُ يف تطبيِقِه  قاُنونًا، ف�ساًل عن امْلَ�سَ

ْكِم . َر يف احْلُ ْكم اأْو يف الْجَراَءاِت اأثَّ اأْو يف تاأْويِلِه اأْو لوقوِع ُبْطالٍن يف احْلُ

اِدَرُة ِمنها يف َموادِّ املَُخاَلَفاِت فَيُجْوُز ا�ستئناُفها: ا الأْحَكاُم ال�سَّ اأمَّ

اِرْيِف. . 1 َهِم اإَِذا ُحِكَم عليِه ِبَغرْيِ اْلَغَراَمِة وامْلَ�سَ ِمَن امْلُتَّ

َهِم اأْو مَلْ . 2 اِرْيِف ،وُحِك����َم ِبرَباَءِة امْلُتَّ ْكَم ِبَغرْيِ اْلَغَراَمِة وامْلَ�سَ َياَبِة اْلَعاّم����ِة اإَِذا َطَلَبْت احْلُ ِم����ن النِّ
ُيْحَكْم مبا َطَلَبْتُه.

َياَب����ِة اْلَعاّمِة اإل  َهِم اأْو ِمِن النِّ ، ل َيُجْوُز رْف����ُع ال�سِتْئناِف ِم����َن امْلُتَّ وفيم����ا َعدا هاَت����نْيِ احلاَلَتنْيِ
ْكِم اأْو يف الْجَراَءاِت  مِلَُخاَلَفِة اْلقاُنون اأْو اخَلَطاأ يف تطبيِقِه اأْو يف تاأْويِلِه اأْو ِلُوُقْوِع ُبْطالٍن يف احْلُ

ْكم. َر يف احْلُ اأثَّ

اِكَم اأْوِل  َفِتَها حَمَ اِكم الِبَداَيِة ِب�سِ اِدَرُة عن حَمَ اِكم ال�سِتْئناِف الأْحَكاُم ال�سَّ ب- ُت�ْسَتاأَنُف اأَم����اَم حَمَ
َدَرَجٍة.

َكَم����ِة الِبداَيِة  َن����ِح واملَُخاَلَفاِت  اأَماَم حَمْ ْكِم الغيابيِّ فى م����وادِّ اجْلُ 2.   للنياب����ِة اْلَعاّم����ِة ا�ستئن����اُف احْلُ

َفِتها ال�سِتْئنافية. ِب�سِ
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َرِة يف هذا اْلقاُنون، الأْحَكاُم واْلَق����َراَرات التي َيُن�سُّ اأيُّ قاُنوٍن  3 .  ُت�ْسَتاأَن����ُف وفق����ًا لالْج����َراَءاِت امْلَُقرَّ
اآَخَر على َجَواِز ا�ستئناَفها.

ْعِدْيِل: َراُت التَّ ُمَبرِّ

ة . َزاِئيَّ اإَعاَدة تنظيِم الأْحكاِم القاِبلِة لال�ستْئناف؛ لتحقيِق الفاعليِة لالجراَءاِت اجْلَ

ُة  )113( املادَّ
ِليِّ ، وُي�ْسَتَعا�ُس عْنُه بالَن�سِّ اْلآِتي : ِة )324 (ِمَن اْلقاُنوِن الأ�سْ ُيْلَغى َن�سُّ امْلَادَّ

وِع ، اإلَّ اإَِذا اْنَبَنى عليها ِمْنُع ال�سرِي  ِل يف امَلْو�سُ اِدَرِة قبَل الف�سْ َيُجْوُز ا�ستئناُف اْلَقَراَراِت ال�سَّ " ل 
ْوِع ا�ستئن����اُف هذه اْلَقَراَراِت.  اِدِر يف املو�سُ ْك����ِم ال�سَّ ����ُب  حكمًا  على ا�سِتْئناِف احْلُ ْع����َوى ، ويرتتَّ يف الدَّ
ا�س َيُجْوُز ا�ستئناُفها. وَيُجْوُز ا�ستئناُف اْلَقَراَراِت  اِدَرِة ِبَعَدِم الْخِت�سَ ومع ذلك َفجميُع اْلَقَراَراِت ال�سَّ
ْكِم يف  ا�����سِ اإَِذا مَلْ َيُكْن للَمْحَكَمِة وليُة احْلُ ْعَوى اأْو ِبَعدِم الْخِت�سَ ����اِدَرِة ِب����َردِّ الدْفِع ِبَعَدِم ُقُبْوِل الدَّ ال�سَّ

ْعَوى". الدَّ

ْعِدْيِل: َراُت التَّ ُمَبرِّ

طلَحاِت اْلَقاُنْوِنيَّة ،وحتقيِق الن�سجاِم  وِل اْلَقاُنْوِنيَّة،و�سحِة �سْبِط املُ�سْ حت����ى َيتَِّفق الن�س مع الأ�سُ
. الت�سريِعيِّ

ُة )114( املادَّ
َها اْلآِتي:" ِليِّ َن�سُّ ِة) 331( ِمن اْلقاُنوِن الأ�سْ اُف َفَقَرٌة ثاِنَيٌة اإىَل امْلَادَّ ُت�سَ

َدْت . 3 ُد َقَل����ُم امَلْحَكَمِة امَلعنيُّ للُم�ْسَتاأِْنِف،عل����ى لئحة ال�سِتْئناِف، تاري����َخ اجَلْل�َسِة الَّتي ُحدِّ ُيَح����دِّ
ِلَنَظ����ِره على األ َتَتَجاَوَز �َسْهرًا ِمْن تاريِخ اإيَداِع الالئحة ،وُيْعَترَبُ ذلك تبليغًا ا�سوليًا، ولو ُقدم 
َهُم  َدْت، واإَِذا كاَن امْلُتَّ ْوِم باجَلْل�َسِة التي ُحدِّ �سُ َياَبُة اْلَعاّمُة باإْخَط����اِر اخْلُ ِم����ن الوكيل، وتقوُم النِّ
اَلِح والتاأِْهْيِل التابع  َياَبِة اْلَعاّمِة َنْقُلُه يف الوْقِت املُنا�ِسِب اإىَل َمْرَكِز الإ�سْ َمْوُقْوَفًا، وَجَب على النِّ

ْرَعِة". َكَمُة ال�سِتئناِف، والتي عليها الف�سُل يف ال�سِتْئناِف على َوْجِه ال�سُّ ملقر حَمْ
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َراُت اإْلَضاَفة: ُمَبرِّ

ة . َزاِئيَّ َمِة للتبليغ ِلتْحِقيِق اْلَفاِعِليَّة لالجراءات اجْلَ اإَعاَدة تْنِظيِم الأْحَكاِم املُنظَّ

ُة )115( املادَّ
، وُي�ْسَتَعا�ُس عنه بالَن�سِّ اْلآِتي:" ِليِّ ِة )332( ِمَن اْلقاُنوِن الأ�سْ ُيْلَغى َن�سُّ امْلَادَّ

قِّ امْلَ����َديِنِّ وامل�سوؤوِل َع����ِن احُلُق����ْوِق امْلََدِنّي����ِة واملُوؤَمِن لديِه  ِع����ي باحْلَ ����ارُّ امْلَْحُك����ْوُم علي����ِه واملُدَّ ل ُي�سَ
با�ستئناِفِه".

ْعِدْيِل: َراُت التَّ ُمَبرِّ

. ِة،ولتحقيِق الن�سجاِم الت�سريعيِّ وِل اْلَقاُنْوِنيَّ َياَغِة اْلَقاُنْوِنيَّة، حتَّى تتفق مَع الأ�سُ ِل�سْبِط ال�سِّ

ُة )116( املادَّ
ِنِف "  ِليِّ من " وَطَل����ُب املُ�ْسَتاأْ ِة ) 341 ( ِم����َن اْلقاُنوِن الأ�سْ تع����دل الِعَب����ارِة  الَواِرَدِة ف����ى َن�سِّ امْلَادَّ

َياَبة اْلَعاّمة ". ِبَح "وَطَلُب املُ�ْسَتاأِنِف ِمن غري النِّ لُت�سْ

َراُت اإْلَضاَفة: ُمَبرِّ

ُة 30 يومًا، وهي مدة كافيه  َياَبُة َلها ُمدَّ لكوِن النَّ�سِّ الأ�سلي ُيِثرُي اإ�سكاًل يف الَعَمِل الق�سائى، فاْلنِّ
لال�ْسِتْئاِف.

ُة )117( املادَّ
ِليِّ ، وُي�ْسَتَعا�ُس عنه بالَن�سِّ اْلآِتي: ِة) 342 ( ِمَن اْلقاُنوِن الأ�سْ ُيْلَغى َن�سُّ امْلَادَّ

ُلُه،  ْكَم اأْو ُتْلِغْيِه اأْو ُتَعدِّ َياَبِة اْلَعاّمِة ،فللَمْحَكَم����ِة اأْن توؤيَد احْلُ " اإَِذا كاَن ال�سِتْئن����اُف َمْرُفْوَع����ًا ِمَن النِّ
ْكِم ال�سادِر بالرَباَءِة  َلَحِتِه، ول َيُجْوُز ت�ْسديُد اْلُعُقْوَبِة امْلَْحُكْوِم بها اأْو اإْلَغاُء احْلُ َهِم اأْو مِلَ�سْ دَّ امْلُتَّ �سواٌء �سِ

اِة امْلَْحَكَمِة . اإَل باإْجَماِع اآراِء ُق�سَ

ْكَم اأْو  َد احْلُ يِّ َياَبِة اْلَعاّم����ِة فلي�َس للَمْحَكَم����ِة اإَل اأْن توؤَ ����ا اإَِذا كان ال�سِتْئن����اُف مرفوع����ًا ِمْن غرِي النِّ اأمَّ
ُكَم  ِه، اأْن حَتْ َلَحِة راِفِع ال�سِتْئناِف، وَيُجْوُز له����ا اإذا ق�ست بَعَدِم ُقُبْوِلِه اأْو ِبَعَدِم َجَواِزِه اأْو ِبَردِّ َل����ُه مِلَ�سْ ُتَعدِّ

ًا اأْو مبا ُيّعاِدُلَها بالِعْمَلِة امْلَُتَداَوَلِة قاُنونًا ". على راِفِعِه ِبَغَراَمٍة ل َتَتَجاَوُز َخْم�ِسنْيَ ِدْيَناَرًا اأْرُدِنيَّ
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ْعِدْيِل: َراُت التَّ ُمَبرِّ

����ُه اإدانُة املجرِم.  ُه اإظهاُر براَءِة ال����ربيِء قْدَر ما َيُهمُّ اأنَّ اْلِنَياَب����ة العام����َة متث����ُل املجتمَع ال����ذي َيُهمُّ
وُمراعاِة �سالِح املتهم املُ�ستاأِْنِف .  

ُة )118( املادَّ
ِليِّ العبارُة اْلآِتيُة : ِة)338( ِمَن اْلقاُنوِن الأ�سْ اُف اإىَل َن�سِّ امْلَادَّ ُت�سَ

ْوِم بذلك". �سُ َياَبِة اْلَعاّمِة تبليغ الَغاِئبنَي ِمَن اخْلُ النِّ " وعلى 

َراُت اإْلَضاَفة: ُمَبرِّ

ة . َزاِئيَّ      اإَعاَدة تنظيم الحكام املنظمة للتبليغ لتحقيق فاعلية الجراءات اجْلَ

ُة )119( املادَّ
ِليِّ وُي�ْسَتَعا�ُس عْنُه بالَن�سِّ اْلآِتي:" ِة ) 346( ِمَن اْلقاُنوِن الأ�سْ ُيْلَغى َن�سُّ امْلَادَّ

َكَمِة ال�سِتْئناِف ،يف  َفِتَه����ا ال�سِتْئنافيِة وِمْن حَمْ َكَمِة البدايِة ،ِب�سِ اِدَرُة ِمْن حَمْ َتْقَب����ُل الأْحَكاُم ال�سَّ
اِرْيِف اأْو بعقوبِة احَلْب�ِس  ْق�سِ َعدا الحكام القا�سي����ة باْلَغَراَمِة وامْلَ�سَ َنِح ، اْلَطْعن بالنَّ اجلناي����اِت واجْلُ
ادرًا  ْكُم �سَ ُت����ُه على 6 اأ�سهٍر ،اأْو امَل�ْسُم����ْوِل باإيقاِف التنفيِذ اأْو التدبرِي م����ا مَلْ َيُكْن احْلُ الت����ي ل تزي����ُد ُمدَّ
َرِف اأْو المانه .كما ل َيُج����ْوُز الَطْعٌن بالنق�س يف الحكام ال�سادرة يف الدعاء  ٍة بال�سَّ ����ٍة ما�سَّ يف َجرمْيَ
امل����دين ا�ستق����الًل اإَل اإَِذا كاَن����ْت التعوي�س����اُت املحكوم بها تزيُد عل����ى ع�سرِة اآلف دين����اٍر اأرُديِنٍّ اأْو َما 

ُيَعاِدُلها ِمَن الِعْمَلة امْلَُتَداَوَلِة قاُنونًا ".

ْعِدْيِل: َراُت التَّ ُمَبرِّ

ة . َزاِئيَّ اإَعاَدة تنظيِم الأحكاِم القابلِة للطعن بالنق�س؛ لتحقيِق الفاعليِة لالجراءاِت اجْلَ

ُة )120( املادَّ
ِليِّ وُي�ْسَتَعا�ُس عنه بالَن�سِّ اْلآِتي:" ِة )347( ِمن اْلقاُنوِن الأ�سْ ُيْلَغى َن�سُّ امْلَادَّ

َكَمِة ال�سِتْئناِف والقا�سيِة  َفِتِها ال�سِتْئنافيَة، وِمْن حَمْ َكَمِة الِبدايِة  ب�سِ اِدَرُة ِمْن حَمْ الأْح����َكاُم ال�سَّ
ْعَوى  ا�ِس، اأْو َعَدِم ُقُبْوِل الدَّ فِع ِبَعَدِم الْخِت�سَ ْعَوى، اأْو َبردِّ الدَّ بُقُبْوِل َدْفٍع قاُنويٍن ماِنٍع ِمَن ال�سرْيِ يف الدَّ
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ْق�س." اِئَها َوْفَقًا لأْحَكاِم هذا اْلقاُنوِن َتْقَبُل اْلَطْعَن بالنَّ لْنق�سِ

ْعِدْيِل: َراُت التَّ ُمَبرِّ

ِة، ويحقِق الن�سجاِم اْلَت�ْسِرْيِعّي. وِل اْلَقاُنْوِنيَّ ِة، وحتى َيتَِّفق الن�س مع الأ�سُ ِل�سْبِط ال�سياغِة اْلَقاُنْوِنيَّ

ُة )121( املادَّ
ها اْلآِتي: ِة )349 ( َفَقَرٌة خام�سٌة َن�سُّ اُف اإىَل امْلَادَّ ُي�سَ

" املُوؤِْمُن لدْيِه".  -  5

ْعِدْيِل: َراُت التَّ ُمَبرِّ

ِفَق الن�س َمَع ال�سول اْلَقاُنْوِنيَّة، ويتحقق الن�سجام اْلَت�ْسِرْيِعّي. ل�سبط ال�سياغة اْلَقاُنْوِنيَّة، حتى َيتَّ

ُة )122( املادَّ
ِلّي، وُي�ْسَتَعا�ُس عنه بالَن�ّس اْلآِتي: ِة )351( ِمَن اْلقاُنوِن الأ�سْ ُيْلَغى  َن�سِّ الَفَقَرة الأوىل ِمن امْلَادَّ

ْكِم.. 1 َر يف احْلُ ْكِم، اأْو اإَِذا َوَقَع ُبْطالٌن يف الْجَراَءاِت اأثَّ اإَِذا َوَقَع ُبْطالٌن يف احْلُ

ِة وُي�ْسَتَعا�ُس عنُه بالَن�سِّ اْلآِتي:  وكذلَك ُيْلَغى  َن�سِّ الَفَقَرِة الراِبَعِة  ِمْن ذاِت امْلَادَّ

ِم ". �سْ دعاِء امْلََديِنِّ مبا ُيَجاِوُز َطلَب اخْلَ اإلَّ يف  ْكُم  "احْلُ
ها اْلآِتي :  ِة َن�سُّ اُف َفَقَرٌة اأخريٌة لذاِت امْلَادَّ وُت�سَ

ِر  �سَ ْهِمَلْت اأْو ُخوِلَف����ْت او مل ترد  يف حَمَ اِع����ِن اأْن ُيثِب����َت ِبَجمي����ِع الُط����ُرِق اأنَّ الْجَراَءاِت َق����ْد اأُ "للطَّ
َها اتُِّبَعْت َفال َيُج����ْوُز اثَباُت عَدِم  ْك����ِم امَلْطُع����ْوِن في����ِه ال اإَِذا َذَكَر يف اأَحِدِهَم����ا اأنَّ اجَلْل�َس����ِة او يف احْلُ

َباِعها اإلَّ ِبَطِرْيِق اْلَطْعن بالتَّْزويِر". اتِّ

ْعِدْيِل: َراُت التَّ ُمَبرِّ

ِة،  وِل اْلَقاُنْوِنيَّ ْور الوارِد فى الن�ّس، ول�سبطِ ال�سياغِة اْلَقاُنْوِنّيِة، حتى َيتَِّفق الن�س مع الأ�سُ لِلُق�سُ
ويتحقق الن�سجاِم اْلَت�ْسِرْيِعّي.
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ُة )123( املادَّ
ِليِّ وُي�ْسَتَعا�ُس عنُه بالَن�سِّ اْلآِتي: ِة )354( ِمَن اْلقاُنوِن الأ�سْ ُيْلَغى َن�سُّ امْلَادَّ

ِر  ْق�س غرْيَ ِتْلَك التي �َسَبَق َبَياَنَها يف امليعاِد املَُقرَّ َكَمِة  النَّ  " ل َيُج����ْوُز اإب����داُء اأ�ْسَباٍب اأخرى اأمام حَمْ
ا  َ لها ممَّ َهِم ِمْن ِتْلَقاِء َنْف�ِسه����ا اإَِذا َتَبنيَّ َلحِة امْلُتَّ ْك����َم مَل�سْ ْع����ِن، ومَع ذل����َك، فللَمْحَكَمِة اأْن تْنُق�َس احْلُ للطَّ
اَلَفِة  َظاِم اْلَع����اّم اأْو َمْبِنيٌّ على ُمَ ْكَم امَلْطعوَن فيه م�س����وٌب بعْيٍب يتعلُق بالنِّ ه����و ثابٌت ب����اَلْوراِق اأنَّ احْلُ
َلًة وفقًا  َدَرْت����ُه مَلْ َتُكْن ُم�َسكَّ اْلقاُن����وِن،اأْو عل����ى َخَطاأٍ ف����ى َتْطِبْيِقِه، اأْو فى تاأْوْيِل����ِه، اأْو اأنَّ امْلَْحَكَمَة التى اأ�سْ
ْكِم امَلْطُع����ْوِن فيِه َقاُنوٌن َي�ْسِري على  َذا �سدَر َبَعَد احْلُ ْعَوى، اأْو اإِ للَقاُن����وِن، اأْو ل ِولَي����ٌة َلَها لِلَنَظ����ِر فى الدَّ

ْعَوى".  واقعِة الدَّ

ْعِدْيِل: َراُت التَّ ُمَبرِّ

وِل  ِفَق الن�س مع الأ�سُ ِة، حتى َيتَّ ياَغ����ِة اْلَقاُنْوِنيَّ ْبِط ال�سِّ ْوِر الوارِد فى الن�ّس، وِل�سَ ملعاجل����ة  اِلُق�سُ
. اْلَقاُنْوِنيَّة، ويتحقق الن�سجاِم اْلَت�ْسِرْيِعيِّ

ُة )124( املادَّ
ِليِّ وُي�ْسَتَعا�ُس عنه بالَن�سِّ اْلآِتي: ِة )355( ِمَن اْلقاُنوِن الأ�سْ ُيْلَغى َن�سُّ الَفَقَرِة الأوىَل ِمَن امْلَادَّ

ِعي باحَلقِّ . 1 َياَب����ِة اْلَعاّمِة ،وامْلَْحُكْوِم علْيِه واملُدَّ ْق�س للنِّ “ يُك����وُن مْيَع����اُد تْقدمِي طَلِب اْلَطْعن بالنَّ
ِن لديِه ثالثون يومًا من تاريخ �سدور حكم حمكمه  امَلَدِنىِّ وامْلَ�ْسُئْوِل عن احُلُقْوِق امْلََدِنّيِة واملوؤمَّ

ال�ستئناف".

ْعِدْيِل: َراُت التَّ ُمَبرِّ

ِة . َزاِئيَّ ِة الجراءاِت اجْلَ َمِة للطْعِن لتحقيِق فاعِليَّ اإَعاَدة تنظيِم املواعيِد املُنظِّ

ُة )125( املادَّ
ِليِّ العبارُة التالية: ِة )357( ِمن اْلقاُنوِن الأ�سْ اُف اإىَل َن�ّس امْلَادَّ ُت�سَ

َياَبِة اْلَعاّمِة فيجُب اأْن ُيوقع من رئي�ُس نيابٍة على الأقِل". كاَن اْلَطْعن مْرفوَعًا ِمن النِّ "واإَِذا 
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أْسَباب اإْلَضاَفة:

َزاِئيَّة. َمِة للطْعِن بالنق�س؛ لتْحقيِق فاعليِة لالجراءات اجْلَ اإَعاَدة تنظيِم الإْجَراَءات املَُنظَّ

مادة )126(
ِلّي من عبارة "خالَل اأ�ْسُبْوع "  ِة )359 ( ِمن اْلقاُنوِن الأ�سْ ُت�ستب����دل العبارُة الواردُة يف اآَخر امْلَ����ادَّ

بعبارٍة "خالَل ثالثِة اأّياٍم ".

ْعِدْيِل: َراُت التَّ ُمَبرِّ

َزاِئيَّة. ة اجْلَ ِة مبا يحقق اْلَفاِعِليَّ لتق�سرِي املُدَّ

ُة)127( املادَّ
ِليِّ "خالَل خْم�َسَة ع�َسَر يْوَما " وُي�ْسَتَعا�ُس عنها  ُتْلَغى العبارُة الواردُة يف)361( ِمن اْلقاُنوِن الأ�سْ

ِبِعَبارِة " خالَل اأ�ْسُبْوٍع".

ْعِدْيِل: َراُت التَّ ُمَبرِّ

َزاِئيَّة. ة اجْلَ ِة مبا يحقق اْلَفاِعِليَّ لتق�سرِي املدَّ

ُة )128( املادَّ
، وُي�ْسَتَعا�ُس عنه بالَن�سِّ اْلآِتي:"  ِليِّ ِة )362( ِمن اْلقاُنوِن الأ�سْ ُيْلَغى َن�سُّ امْلَادَّ

ْق�ِس  َكَمِة النَّ ْعَوى اإىَل َقَلِم حَمْ ْكَم اإر�ساُل َمَلفِّ الدَّ َدَرْت احْلُ َكَمِة ال�سِتْئناِف التي اأ�سْ على َقَلم حَمْ
ْق�ِس، ُيْر�ِسُلها رئي�ُس  ْكِم، وعْنَدما تْكتِمُل اْوراُق اْلَطْعن بالنَّ ُدْوِر احْلُ خالَل ثالثِة اأّياٍم ِمن تاريِخ �سُ
َكَمِة  َياَبِة اْلَعاّمِة اأْن ُت����وِدَع َقَلَم حَمْ َياَبِة اْلَعاّمِة. وعل����ى النِّ ْع����َوى اإىَل النِّ َقَل����ِم امْلَْحَكَم����ِة مَع ملِف الدَّ

َرًة براأِيَها يف اْلطعن خالل ع�سرين يومًا من تاريخ تبليغها اياه. ْق�ِس ُمذكِّ النَّ

ْعِدْيِل: َراُت التَّ ُمَبرِّ

ِة. َزاِئيَّ َمِة للطْعِن لتْحقيِق الفاعليِة لالجراءات اجْلَ اإَعاَدُة تنظيِم الإْجَراَءاِت املُنظَّ
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ُة )129(  املادَّ
ِليِّ وُي�ْسَتَعا�ُس عْنُه بالَن�سِّ اْلآِتي: ِة )363( ِمَن اْلقاُنوِن الأ�سْ ُيْلَغى َن�سُّ امْلَادَّ

ِة اأْن َيْطُلَب يف لئحة اْلَطْعن . 1 يَّ ����َدٍة اأْو �َساِلَبٍة للُحرِّ اِدٍر بُعُقوَبٍة ُمقيَّ " َيُج����ْوُز للطاِع����ِن يف ُحْكٍم �سَ
ِل يف اْلَطْعن ، وُيَحّدُد رئي�ُس امْلَْحَكَمِة على   َتًا حِلنِي الف�سْ ُه ُموؤقَّ دَّ ْكِم ال�ساِدِر �سِ وْقَف تنفيِذ احْلُ

َياَبُة . ْرَعِة َجْل�َسًة ِلَنَظِر هذا الطلِب، ُتبلغ مبوعدها النِّ وْجِه ال�سُّ

َيُج����ْوُز للَمْحَكَمِة ،يف جميِع الأْحَواِل اإَِذا اأَمَرْت بَوْقِف التَّنِفْيِذ اأْن تاأُمَر ِبتْقِدمِي كفالٍة، اأْو الزام . 2
الطاعن مبا َتَراُه ِمْن اإجراَءاٍت َتْكفُل َعَدَم ُهروِبه.

َد َجْل�َسًة ِلَنَظِر اْلَطْعن اأَماَمها يف ميعاٍد ل . 3 دِّ على امَلْحَكَمِة اإَِذا اأَمَرْت بَوْقِف تنفيِذ اْلُعُقْوَبِة اأْن حُتَ
َياَبِة اْلَعاّمِة لُتوَدَع مذكرًة بَراأِْيَها خالَل الأَجِل  ُيَجاِوُز ثالثَة �سهوٍر، وحتيَل َمَلفَّ اْلَطْعن اإىَل النِّ

ُدُه َلها". الذي حُتدِّ

ْعِدْيِل: َراُت التَّ ُمَبرِّ

ْعِن. ِل يف الطَّ اإْعَطاِء احلقِّ للمحكوِم َعَلْيِه فى طلب اإْخالِء �َسبيِلِه ُموؤَقَتًا حلنِي الف�سْ

ُة )130( املادَّ
، وُي�ْسَتَعا�ُس عنه بالَن�سِّ اْلآِتي: ِليِّ ِة) 368( ِمن اْلقاُنوِن الأ�سْ ُيْلَغى َن�سُّ امْلَادَّ

ْك����ِم اإل ما كاَن ُمَتعلَِّقًا بالأ�ْسَباِب التي ُبِن����َي عليها الطعن ما مْل تكْن التَّْجِزَئُة  " ل ُيْنَق�����سُ ِم����ن احْلُ
َم  ْكُم اإل بالن�سبِة اإىَل ِمن َقدَّ َياَبِة اْلَعاّمِة فال ُيْنَق�ُس احْلُ ِكنٍة، واإَِذا مْل يكْن اْلَطْعن مقدمًا ِمَن النِّ غرْيَ مُمْ
ُل بغ����رِيِه ِمَن امْلُتََّهمنَي َمَعُه،  ويف هِذِه احلالِة  ْق�ُس تَت�سَّ �سباُب التي ُبِنَي عليها النَّ اْلَطْع����ن م����ا مْل تكْن اإلَّ

ُموا َطْعَنًا بالنق�س". �ْسَبِة اإَلْيِهْم، ولو مْل ُيقدِّ ْكِم بالنِّ ُيْحَكُم بنْق�ِس احْلُ

ْعِدْيِل: َراُت التَّ ُمَبرِّ

ِة. َزاِئيَّ ْعِن بالنق�س لتحقيِق الفاعليِة لالجراءات اجْلَ َمِة للطَّ اإَعاَدِة تنِظيِم الإْجَراَءات املُنظَّ

ُة )131( املادَّ
ِليِّ العبارُة التالية: ِة) 365 ( ِمَن اْلقاُنوِن الأ�سْ اُف اإىَل امْلَادَّ ُت�سَ
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����ِل يف الطعن، اأْو اإْخالِء �َسبي����ِل الطاعن بَكَفالٍة اأْو  " ِعْن����َد احلك����م ، باإيق����اَف التنفيِذ حلنِي الَف�سْ
اعِن ". ِبُدوِنَها مَلْحَكَمِة النق�س اأْن تاأمَر مبا تراُه ِمْن اجراَءاٍت تْكفُل عدَم ُهُرْوِب الطَّ

َراُت اإْلَضاَفة:  ُمَبرِّ

لذاِت الأ�ْسَباِب الَواردِة فى املادِة 128 مَن هذا امل�سروع.

ة)132( امْلَادَّ
. ِليِّ ِة) 369 ( واملادة) 398 ( ِمَن اْلقاُنوِن الأ�سْ ُتْلَغى الَفَقَرُة الثاِنَيُة ِمَن امْلَادَّ

َراُت االلغاء: ُمَبرِّ

اإنَّ م����ا ج����اَء بالفقرِة الثانيِة ِمَن املادِة )369( وامل����ادِة )398( من القانون ال�سلي َيتعار�ُس مع 
ن�ّس املادِة )394( من ذاِت القانوِن ومَع قواِعِد الَعَداَلِة .

ُة )133( املادَّ
ِليِّ وُي�ْسَتَعا�ُس عْنُه بالَن�سِّ اْلآِتي: ِة )375( ِمَن اْلقاُنوِن الأ�سْ ُيْلَغى َن�سُّ امْلَادَّ

ْق�ِس  ي  ِمن وزيِر العْدِل اأْن َيْطَعَن ِبَطرْيِق النَّ اْلَعاّم ِمْن ِتْلَقاِء نف�ِسِه اأْو ِبناًء على َطَلٍب َخطِّ " للنائِب 
اِلَفًا  ْكُم ُمَ َذا كاَن احْلُ َدَرْتَها ، وذل����َك اإِ ًا كانْت امْلَْحَكَمُة الت����ي اأ�سْ اِل����ِح اْلقاُنوِن يف الأْح����َكاِم اأيَّ ِل�سَ
�ستناِد اإىَل ذلَك، اإبطاَل الجراِء اأْو  َة، وَيطُلُب، باإلَّ ْكم اكت�َسَب الَدَرَج����َة الَقْطِعيَّ للقاُن����وِن، وكاَن احْلُ

ْكِم اأْو القراِر، وذلك يف احلالتني التاليتني: َنْق�َس احْلُ

وِم اْلَطْعن فيها. الأْحَكاِم التي ل ُيجيُز اْلقاُنوُن للُخ�سُ  .1
ْوُم ميَعاَد اْلَطْعن فيها اأْو تركوا اْلَطْعن اأو ق�سي بعَدِم ُقُبْوِلِه. �سُ َت اخْلُ الأْحَكاِم التي َفوَّ  .2

ْعِدْيِل: َراُت التَّ ُمَبرِّ

؛  يٍّ ْعِن باأمٍر خطِّ َم����ِة للطَّ ْعِدْي����ِل هذِه املادِة واملادِة التاليه اإَع����اَدِة تنظيِم الإجراءاِت املُنظِّ اأ�ْسَب����اُب تَّ
ِة. َزاِئيَّ لتْحقيِق الفاعليِة لالجراءات اجْلَ

ة )134( امْلَادَّ
، وُي�ْسَتَعا�ُس عنه بالَن�سِّ اْلآِتي: ِليِّ ِة )376( ِمَن اْلقاُنوِن الأ�سْ ُيْلَغى َن�سُّ امْلَادَّ
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"ُيرَف����ُع اْلَطْع����ُن ِبطَل����ٍب يَوَقَعُه النائ����ُب اْلَعاّم ، وَتْنُظ����ُر امَلْحَكَمُة يف اْلَطْعِن وتف�س����ل فيه بعَد دعوِة 
�سباَب  ْق�ِس اإلَّ َكَمُة النَّ ْوِم، خالل مدة ل َتَتَجاَوز َ َخْم�َسِة �ُسُهوٍر ِمْن تاريِخ تْقِدمِيِه، واإَِذا قِبَلْت حَمْ �سُ اخْلُ
ْكُم اأو الَق����راُر امَلْطُعوُن في����ه، ول يُكوُن لْلُحْكِم  ِة ال�سابق����ِة، َتْبُطُل الْج����َراَءاُت اأْو احْلُ املذك����ورَة يف امْلَ����ادَّ

اِلِح امْلَْحُكْوِم عليِه اأْوامل�سوؤوِل عْن احُلُقْوِق امْلََدِنّيِة ". ٍر اإل اإَِذا �سدَر ِل�سَ ال�سادِر يف اْلَطْعِن اأيُّ اأثَّ

ُة )135( املادَّ
، وُي�ْسَتَعا�ُس عنه بالَن�سِّ اْلآِتي: ِليِّ ِة )378 ( ِمَن اْلقاُنوِن الأ�سْ ُيْلَغى َن�سُّ امْلَادَّ

هليِة . 1 ُل����ُه قاُنونًا اإَِذا كاَن ع����دمَي اإلَّ ثِّ ائ����ِب اْلَعاّم وامْلَْحُك����ْوِم عليِه اأْو ِمْن مُيَ "يك����وُن ل����كلٍّ ِم����َن النَّ
اأْو مفق����ودًا اأْو لأقاِرِب����ِه اأْو زوِج����ِه بعَد موِتِه اأْو امْلَ�ْسُئ����ْوِل عن احُلُقْوِق امْلََدِنّي����ِة، حقُّ طَلِب اإعاَدِة 
ائب اْلَع����اّم، فعليِه تق����دمُي الطلِب اإىَل الناِئ����ِب اْلَعاّم  اِل����ُب غ����رَي النِّ امْلَُحاِكَم����ِة. واإَِذا كاَن الطَّ
ْكَم امَلطلوُب اإعاَدِة اِلَنَظِر فيه، وال�سبَب ال����ذي ُي�ْسَتَنُد عليِه، وَي�ْسَفُعُه  ُ فيها احْلُ بعري�س����ٍة ُيبنيِّ

َدِة َلُه". باملُ�ْستنداِت املُوؤَيِّ
اِبقِة . 2 ِة ال�سَّ و�ِس عليها يف البْنِد )4( ِمَن امْلَادَّ يكوُن َحقُّ طلُب اإعاَدِة امْلَُحاَكَمِة يف احلاَلِة امَلن�سّ

اأِن، فاإَِذا راأى حِماّلً  حاِب ال�سَّ للنائِب اْلَعاّم وحِدِه، �َسواٌء ِمن تلَقاِء نف�ِسِه اأْو بناًء على طَلِب اأ�سْ
ْق�س ويِجُب اأن  َكَمِة النَّ لهذا الَطلِب َرَفَعُه، مَع التَّحقيقاِت التي يكوُن قْد راأى لزوَمَها، اإىَل حَمْ

َلِب، الواقعَة وال�سباب التي َي�ْسَتِنُد عليها". ،يف الطَّ ُيَبنيِّ

ْعِدْيِل: َراُت التَّ ُمَبرِّ

ْعِدْي����ِل له����ِذِه املادِة واملادت����ني الالحقتني اإَع����اَدِة تنظيِم الإْج����َراَءاِت املنظم����ِة لإَعاَدِة  اأ�ْسَب����اُب التَّ
ِة َزاِئيَّ املحاكمِة؛ لتْحقيِق الفاعليِة لالجراءاِت اجْلَ

ُة )136( املادَّ
ِة )379( من القانون ال�سلي "اىَل وزيِر العْدِل "  ُتلغى اْلِعَباَرُة الواِرَدُة يف الَفَقَرِة الأوىل ِمَن امْلَادَّ

وُي�ْسَتَعا�ُس عنها بعبارة" اإىَل الناِئِب اْلَعاّم". 

ِة ، وُي�ْسَتَعا�ُس عنه بالَن�سِّ اْلآِتي:" وكذلَك، ُيْلَغى َن�سُّ الَفَقَرِة الثاِنَيِة ِمْن ذاِت امْلَادَّ

2 .  عل����ى النائ����ِب اْلَع����اّم اأن َيُق����ْوَم برْفِع الطلِب مَع التحقيق����اِت التي َيكوُن ق����ْد راأى اإجراَءها اإىَل 
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�سباَب الت����ى َي�ْستِنُد عليها خالَل �سهٍر ِم����ْن تاِرْيِخ َت�َسلُِّمِه  ، مت�سمنًا راأيه واإلَّ ْق�����سِ َكَم����ِة النَّ حَمْ
الطلَب ".

ُة )137( املادَّ
ِليِّ ، وُي�ْسَتَعا�ُس عنه بالَن�سِّ اْلآِتي: ِة )381( ِمَن اْلقاُنوِن الأ�سْ ُيْلَغى َن�سُّ امْلَادَّ

رْت  ْق�ِس َجْل�َسًة للنظ����ر يف الطلب خالَل �سهٍر ِمْن تاريِخ َتْقِدمِيه  َلِها، واإَِذا قرَّ َكَم����ُة النَّ ُد حَمْ ����دِّ " حُتَ
ْكَم  َدَرْت احْلُ َكَمٍة ِمْن ذاِت َدَرَجِة امْلَْحَكَمِة التى اأ�سْ ُقُب����وَل طلِب اإعاَدِة امْلَُحاَكَمِة اأحالِت الدعوى اإىَل حَمْ

َل فيها ". ْق�ِس يف النقاِط الَّتي ُف�سَ ْعَوى بحكِم النَّ ، وتلتِزُم امْلَْحَكَمُة املَُحالُة اإَلْيِها الدَّ

ُة )138( املادَّ
َهائَيِة"، وُي�ْسَتَعا�ُس عْنُه بعنوان  ُيْلَغ����ى ُعْنواُن الَب����اِب اخَلاِم�ِس ِمَن الكِتاِب الثالِث " قوُة الأْحَكاِم النِّ
و�ِس هذا اْلقاُنوِن لْف����ُظ "نهائي" وُي�ْسَتَعا�ُس عنه  ����ِة"، وكذلَك ُيْلَغى يف جميِع ُن�سّ "ق����وُة الأْح����َكاِم الباتَّ

ِة ) 394( ِمَن اْلقاُنوِن. بلفِظ "باتٌّ " ما عدا ما وَرَد يف َن�سِّ امْلَادَّ

ْعِدْيِل:   َراُت التَّ ُمَبرِّ

ِة، ويتحق����ِق الن�سجاِم  ِف����ق الن�س م����ع ال�س����وِل اْلَقاُنْوِنيَّ ����ِة، وحت����ى َيتَّ ل�سب����ِط ال�سياغ����ِة اْلَقاُنْوِنيَّ
. اْلَت�ْسِرْيِعيِّ

ُة )139(  املادَّ
ها اْلآِتي:" ِليِّ َفَقَرٌة ثالثٌة َن�سُّ ِة )395 ( ِمَن اْلقاُنوِن الأ�سْ اُف اإىَل امْلَادَّ ُت�سَ

ِة لذلَك  اَلِح والتاأِهْيِل املَُعدَّ َيِة يف مراكِز الإ�سْ َدِة للُحرِّ اِدَرُة باْلُعُقْوَباِت املَُقيِّ ُذ الأْحَكاُم ال�سَّ 3 - ُتَنفَّ
ى اأمٍر  ِة لذلَك مُبْقَت�سَ �ساِت العمِل يف الأماكِن املَُعدَّ إيَداِع يف ماأْوًى عالجٍي اأْو اإْحَدى ُموؤَ�سَّ اأْو اإلَّ

َياَبِة اْلَعاّمِةعلى منوذٍج ُمَعدٍّ لذلَك". ُدُر ِمَن النِّ َي�سْ

َراُت اإْلَضاَفة: ُمَبرِّ

ِة،ويتحقق  ِف����َق الن�س مَع ال�س����وِل اْلَقاُنْوِنيَّ ِة، حتى َيتَّ ل�س����دِّ النق�سِ ، ول�سبِط ال�سياغ����ِة اْلَقاُنْوِنيَّ
الن�سجاِم اْلَت�ْسِرْيِعّي.
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ُة )140( املادَّ
، الِعَبارُة اْلآِتية: ِليِّ ِة 399، ِمَن اْلقاُنوِن الأ�سْ اُف اإىَل امْلَادَّ ُت�سَ

اِئِب اْلَعامِّ  مباهي����ِة الأْعَماِل واآليِة  َق����راٌر ِمْن َوِزيِر الَعْدِل ِبَن����اًء على اقرتاِح النَّ ����دَر  اأْن َي�سُ " عل����ى 
تنفيِذَها بالتن�سيُق مع وزارِة الداخليِة".

َراُت اإْلَضاَفة: ُمَبرِّ

����ٍة للتَّنفيِذ، ول�سْبِط  ْق�����سِ فى  ن�س امل����ادة املذكورِة ِلَعَدِم قابليِت����ِه للتطبيِق دوَن و�سِع اآليَّ ل�س����دِّ النَّ
. ِة، ويتحقِق الن�سجاِم اْلَت�ْسِرْيِعيِّ ِة، وحتى َيتَِّفق الن�س مَع الأ�سوِل اْلَقاُنْوِنيَّ ياغِة اْلَقاُنْوِنيَّ ال�سِّ

ُة )141( املادَّ
" ال�������ورادة يف ال����مواّد  ت���ُلَغ���ى تع��ابرُي" الْحتي�������اُط "اأْو "احتياط����يا "اأْو "الْحتي�������اط�������ىُّ
)397، 400 ، 401 ،402 ، 481،429( ِمَن اْلقاُنوِن، ويتمُّ الإبَقاُء على تعبرِي" التوقيُف" الوراِد 

قبل التعابرِي امللغاه.

ْعِدْيِل: َراُت التَّ ُمَبرِّ

. ِة، ويتحقِق الن�سجاِم اْلَت�ْسِرْيِعيِّ وِل اْلَقاُنْوِنيَّ ِفَق الن�س مَع الأ�سُ ِة، حتى َيتَّ ل�سْبِط ال�سياغِة اْلَقاُنْوِنيَّ

ُة )142( املادَّ
ها اْلآِتي: ِليِّ َن�سُّ ِة )403( ِمَن اْلقاُنوِن الأ�سْ اُف َفَقَرٌة جديدٌة اإىَل َن�سِّ امْلَادَّ ُت�سَ

ني". اِء احُلكوميني املُْخت�سِّ على �سهادِة ثالثٍة ِمْن الأطبَّ بناًء  " وذلك 

أْسَباب اإْلَضاَفة:

اِء احلكومِة املخت�سنَي �سوَف  اإنَّ ع����َدَم ا�سرتاِط اأْن يكوَن املر�ُس وخطورُتُه ُموؤَكدًا ِب�سهاَدٍة مْن اأطبَّ
ِب مْن تنفيِذها.  يِح، وميكُن الكثرُي من املحكومني من التهرُّ يجعُل تنفيَذ الأحكاِم يف مهبِّ الرِّ

ُة )143( املادَّ
ها اْلآِتي:" ِليِّ َن�سُّ ر )1( ( اإىَل اْلقاُنوِن الأ�سْ اُف مادٌة جديدٌة برقِم ) 407 ُمَكرَّ ُت�سَ
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ُه والتعوي�ساِت، يجُب على  ����ة ِلْلُحُكْوَمة عِن اْلَغَراَمِة، وما يِجُب ردُّ 1 - عْن����َد ت�سوي����ِة امَلَباِلِغ امْلُ�ْسَتَحقَّ
رًة يف  َياَب����ِة اْلَعاّمِة، قبَل التنفي����ِذ، تبليغ امْلَْحُكْوِم عليِه مِبْقداِر هِذِه املَباِل����ِغ، ما مَلْ تُكْن ُمقدَّ النِّ

ْكِم. احْلُ

اِت، وكانْت اأمواُل امْلَْحُكْوِم عليِه ل تِفي بذلَك كلِِّه،   ُه وبالتَّعوي�سَ اإَِذا ُحِكَم باْلَغَراَمِة وما َيِجُب ردُّ  - 2
تيِب التايل: ْ ُل ِمنها بنَي ذِوي احُلُقْوِق، ح�َسِب الرتَّ وجَب تْوِزْيُع ما َيتح�سَّ

اأْواًل: الغراماُت وغرُيها ِمن اْلُعُقْوَباِت املاليِة.
ِعي باحُلُقْوِق امْلََدِنّيِة . ة للُمدَّ ثاأنياً: املبالُغ امْلُ�ْسَتَحقَّ

ة ِلْلُحُكْوَمة ِمْن ردٍّ وتْعِوْي�ٍس .  ثالثاً: املبالُغ امْلُ�ْسَتَحقَّ

لْت بطريقِة  ����ُم املَباِلُغ املدفوعُة اأْو الت����ي حت�سَّ واإَِذا كان����ْت اجلرائ����ُم امْلَْحُكْوُم فيه����ا متلفًة ُتْخ�سَ
َنِح ُثمَّ يف  تَل����َكاِت امْلَْحُكْوِم عليِه اأْوًل ِم����َن املبالِغ امْلَْحُكْوِم بها يف اجلناياِت، ث����مَّ يف اجْلُ التَّنفي����ِذ من مُمْ

املَُخاَلَفاِت".

َراُت اإْلَضاَفة: ُمَبرِّ

اَف����ة يف ه����ذِه امل����اِدِة وامل����ادِة الالِحَق����ِة ل�س����دِّ النْق�����سِّ ف����ى مو�س����وِع الَغرام����اِت  اأ�ْسَب����اُب اْلإ�سَ
ِة، ويتحقِق الْن�ِسجاِم  ِفَق الن�س َمَع الأ�سوِل اْلَقاُنْوِنيَّ ِة، حتى َيتَّ والتَّعوي�ساِت،ول�سْبِط ال�سياغِة اْلَقاُنْوِنيَّ

. اْلَت�ْسِرْيِعيِّ

ُة )144( املادَّ
ها اْلآِتي:" ،  َن�سُّ ِليِّ ٌر )2( ( اإىَل اْلقاُنوِن الأ�سْ اُف مادٌة جديدٌة برقِم )407 ُمَكرَّ ُت�سَ

اِء، وبن����اًء على طلِبِه اأج����اًل لدْفِع املباِلِغ  َن����َح امْلَْحُك����ْوَم علي����ِه ،عنَد الْقِت�سَ 1 - للنياب����ِة اْلَعاّم����ِة اأْن مَتْ
����ِة ِلْلُحُكْوَم����ِة، اأْو اأْن َتاأذَن لُه بدْفِعها على اأْق�َس����اٍط �سرَط اأّل تزيَد مدة الدفع عن �سنتنِي،  امْلُ�ْسَتَحقَّ
ْق�َساِط يف مواعيدها ا�ستحقت باقى الأْق�ساِط. وَيُجْوُز للنيابِة  َر امْلَْحُكْوُم عليِه يف دْفِع اإلَّ واإَِذا تاأخَّ
ُجوُع عن الأْمِر ال�سادِر ِمنها بقرار ي�سدر م�سبب عن النائب العام او احد م�ساعديه. اْلَعاّمِة الرُّ

َلحِة  ُق بحقه عقوبُة الَعَمِل ، للَم�سْ اإَِذا مَلْ ُيوؤِد امْلَْحُكْوُم عليِه باْلَغَراَمِة امَلْبَلَغ امْلَْحُكْوُم بِه عليِه، ُتَطبَّ  -  2
اْلَعاّمِة، على اأْن ل َتَتَجاَوَز مدُتُه عْن �سنٍة واأَحدٍة، وْفَقًا لحكام قاُنوِن اْلُعُقْوَباِت".
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ُة )145( املادَّ
ِليِّ ِمَن امَل����وادِّ )408 اإىَل 419(. وُيْلَغى  ُيْلَغ����ى الباُب الثَّاين ِمن الكت����اِب الرابِع ِمَن اْلقاُنوِن الأ�سْ
ْجُن مدى احلياِة " وكذلك  لْف����ُظ "الإْع����داُم "اأينما ورَد فى ه����ذا اْلقاُنوِن، وُي�ْسَتَعا�ُس عنُه بلف����ِظ "ال�سِّ

ُد ". ُد" وُي�ْسَتَعا�ُس عنُه  بلْفِظ "ال�سجُن امل�سدَّ لفُظ "ال�سجُن املُوؤبَّ

َراُت االلغاء: ُمَبرِّ

اْن�ِسجامًا مَع م�سروِع قانوِن العقوباِت الفل�سطينىِّ ل�سنِة 2011 فى اإلغاِئِه لعقوبِة الإعداِم.

ُة )146( املادَّ
ها اْلآِتي: ِليِّ َفَقَرٌة جديدٌة َن�سُّ ِة )420( ِمن اْلقاُنوِن الأ�سْ اُف اإىَل َن�سِّ امْلَادَّ ُت�سَ

"َيُج����ْوُز للُم�ْسَت�ْس����ِكِل ،يف جمي����ِع الأْح����َواِل، اأْن ُيِنْيَب عْنُه وكياًل لتقدمِي دفاِع����ِه، مامل تاأُْمَر املحكمه 
بح�سوِرِه �سخ�سيًا".

ْعِدْيِل: َراُت التَّ ُمَبرِّ

ْعِدْي����ِل يف هذه املادِة وامل����ادِة اْلالِحَقِة اإَعاَدِة تنظيِم الإْج����َراَءاِت املنظمِة لال�ست�سكاِل؛  اأ�ْسَب����اُب التَّ
ِة. َزاِئيَّ لتحقيِق الفاعليِة لالجراءاِت اجْلَ

ُة )147( املادَّ
ِليِّ وُي�ْسَتَعا�ُس عنه بالَن�سِّ اْلآِتي:" ِة )421( ِمَن اْلقاُنوِن الأ�سْ ُيْلَغى َن�سُّ امْلَادَّ

َياَبُة  َياَب����ِة اْلَعاّمِة خالل ثمانيٍة واأربعنَي �ساعًة، وُتَكلُِّف النِّ ُم الإ�ْسكاُل اإىَل امْلَْحَكَمِة بوا�سطة  النِّ ُيَق����دَّ
ْرَعِة، بعَد  ُل امْلَْحَكَمُة يف الإ�ْسَكال على وْجِه ال�سُّ ُد ِلَنَظِرِه، وَتْف�سِ دَّ اْلَعاّم����ُة ذوي ال�ساأِن باجَلْل�َسِة التي حُتَ
ِري التحقيقاِت التي  َتَرى ُلزوَمها وَيُجْوُز  اأِن. وللَمْحَكَمِة اأْن جُتْ َياَبِة اْلَعاّمِة وذوي ال�سَّ �سم����اِع طلب����اِت النِّ
ُكِم يف مو�سوِع الإ�ْسَكاِل ِبَعَدِم جواِز التنفيِذ اأْو  َزاِع، وحَتْ َل فى النِّ َلها اأْن تاأُمَر بوْقِف التَّنفيِذ؛ حتى ُيْف�سَ

ِبردِّ الإ�ْسَكاِل وال�سِتْمَراِر يف التنفيِذ ويكوُن ُحْكُمها يف الإ�ْسَكاِل غرَي قابٍل للطعِن".
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ُة )148( املادَّ
ها اْلآِت����ي: ا�ْسِتنادًا اإىل  ِليِّ عبارٌة اأخريٌة َن�سُّ ِة )422( ِمن اْلقاُن����وِن الأ�سْ ����اُف اإىَل َن�سِّ  امْلَ����ادَّ ُت�سَ

ني". ت�سِّ اَء ُحُكومينَي ُمْ تقريٍر طبيٍّ ِمْن ثالثِة اأطبَّ

َراُت اإْلَضاَفة: ُمَبرِّ

نَي �َسْوَف  اإنَّ َع����َدَم ا�ْسرِتاِط اأْن يكوَن املر�ُس وُخطوَرُتُه ُموؤكدًا ِب�َسهاَدٍة ِمْن اأِطّباِء احُلكومِة املُْخَت�سِّ
ِب ِمْن َتنفيِذها .  َهرُّ ُن الكثرَي ِمَن املحكومني من التَّ كِّ يِح، ومُيْ َيْجَعُل َتنفيَذ الأحكاِم يف َمَهبِّ الرِّ

ُة )149( املادَّ
ها اْلآِتي: ِليِّ َفَقَرٌة رابعٌة َن�سُّ ِة )425( ِمن اْلقاُنوِن الأ�سْ اُف اإىَل َن�سِّ امْلَادَّ ُت�سَ

اِدَرُة ب�ساأِن اجلرائِم التي  ُيَن�سُّ على عدم َتقاُدِمها يف اْلقاُنوِن اأْويف  "4 - ل تتقاَدُم اْلُعُقْوَباُت ال�سَّ
اَدقْت عليها الدولُة، وُن�ِسَرْت باجلريدِة الر�سميِة". اتفاقيٍة دوليٍة �سَ

َراُت اإْلَضاَفة: ُمَبرِّ

فاقّياِت الدولي����ِة التى �سادقْت َعَلْيَها  لتحقي����ِق الن�سجاِم اْلَت�ْسِرْيِعيِّ َم����َع القانوِن الأ�سا�ِسى، اأو التِّ
ْوَل����ُة بخ�سو�����سِ َعَدِم �سقوط بع�����سِ اجلرائِم بالتق����ادم ان�سجامًا مع الجتاه����اِت الدوليِة يف هذا  الدَّ

اخُل�سو�ِس.

ُة )150( املادَّ
، وُي�ْسَتَعا�ُس عنه بالَن�سِّ اْلآِتي:" ِليِّ ِة )427( ِمن اْلقاُنوِن الأ�سْ ُيْلَغى َن�سُّ امْلَادَّ

ْجِن مدى احلياِة ثالثون عامًا.. 1 َقاُدِم يف عقوبِة ال�سِّ ة اْلتَّ ُمدَّ
َقاُدِم يف عقويِة ال�سجِن امل�سدد ع�سروَن عامًا.. 2 ة اْلتَّ  ُمدَّ
ِة اْلُعُقْوَبِة امْلَْحُكْوِم بها    على األ َتَتَجاَوَز . 3 َقاُدِم يف اأيِة عقوبٍة جنائي����ٍة اأخرى �سعُف ُمدَّ ة اْلتَّ ُم����دَّ

خم�َس ع�سرَة �سنًة، ول تقلَّ عن ع�سر �سنوات.
ِة اْلُعُقْوَبِة التي َحَكم����ْت بها امْلَْحَكَمُة على اأْن ل . 4 ٍة �سعُف ُمدَّ َقاُدِم يف اأي����ِة عقوبٍة ُجنِحيَّ م����دة اْلتَّ

َتَتَجاَوَز ع�سِر �سنواٍت، ول تقلَّ عن خم�ِس �سنوات .
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َقاُدِم على اْلُعُقْوَباِت  للمَخالفاِت �سنتان.. 5 ُة اْلتَّ  ُمدَّ
قامِة يف . 6 اإَِذا تقاَدَمْت عقوبُة امْلَْحُكْوِم عليه ، فاإنَّه يخ�سُع بقوِة اْلقاُنوِن طيلَة حياِتِه للِمْنِع ِمَن  اإلَّ

ِه اأْو اأمواِلِه، اأْو ي�ستقرُّ  امِلنطقِة التي َي�ستقرُّ بها امَلجنيُّ عليه، الذي ارُتِكبْت اجلرميُة على �سخ�سِ
ُق على امِلْنِع ِمن الإقامِة ،يف هِذِه احلالِة، احكام قاُنوِن اْلُعُقْوَباِت. بها ورثُته املُبا�ِسرون. وتطبَّ

ْعِدْيِل: َراُت التَّ  ُمَبرِّ

ْعِدْي����ِل فى هذِه امل����ادِة اإَعاَدِة تنظي����ِم الإْجَراَءاِت املنظم����ِة؛ لَتَقاُدِم العقوب����ِة؛ لتحقيِق  اأ�ْسَب����اُب التَّ
ِة. َزاِئيَّ الفاعليِة لالجراءاِت اجْلَ

ُة )151( املادَّ
ْكِم الغيابيِّ  ِليِّ عبارُة" ويف احْلُ ِة )429( ِمَن اْلقاُنوِن الأ�سْ اُف اإىَل َن�سِّ الَفَقَرِة الأوىل ِمن امْلَادَّ ُت�سَ

لِّ اإقاَمِتِه ".  ِه اأْو فى حَمَ َنِح واملَُخاَلَفاِت ِمن تاريِخ تبليغه ل�سْخ�سِ ال�سادر يف اجْلُ

ِة لْفُظ "احتياطيًا ". وُيْلَغى ِمن َن�سِّ الَفَقَرِة الثاِنَيِة ِمْن ذاِت امْلَادَّ

ها اْلآِتي: ِة، َن�سُّ اُف َفَقَرٌة ثالثٌة اإىَل ذاِت امْلَادَّ وُت�سَ

ِة، واإمنا َت�ْسُق����ُط العقوبُة امْلَْحُكْوُم بها ،  ْك����ُم ال�سادُر غيابي����ًا يف جناَيٍة مب�سيِّ املُدَّ َي�سُق����ُط احْلُ " ل 
ْكُم باتًا ب�ُسقوِطها". وُي�سبُح احْلُ

ْعِدْيِل: َراُت التَّ ُمَبرِّ

���َة مادامْت مْل تنتِه  َزاِئيَّ عوى اجْلَ اَف���ُة الفقرِة الثالث���ِة،   اإنَّ الأ�سَل يق�سي باأنَّ الدَّ اأ�سب���اب اإ�سَ
ْعوى، بْل هَو  ِة، واحلكُم الغيابيُّ لي�َس بات���ًا ول ُيْنِهي الدَّ يِّ املُ���دَّ �سِ بحك���ٍم ب���ات ميكُن اأْن َت�ْسْقَط مِبُ
َرة؛ ل�ُسقوِط  ِة امْلَُقرَّ ة، ولذلَك ، فهَو ي�ْسُقُط مَعها مُب�س���يِّ املَّدَّ م���ْن �سمِن اإجراءاِته���ا القاطعِة للُمدَّ
َرُة للجرميِة، وهي، يف  َرِة ِلْلَتَقاُدِم هي امل���دُة امْلَُقرَّ ���ِة. وبالتايل ، تكوُن املدُة امْلَُقرَّ َزاِئيَّ ع���وى اجْلَ الدَّ
ُه مَن التَّناُق�ِس اأْن يكوَن املُتَّهُم الغائُب اأماَم  َرِة ل�سقوِط العقوبِة. غرَي اأنَّ ِة امْلَُقرَّ العادِة، اأقلُّ مَن املدَّ
ًا ثمَّ  دُر َعَلْيِه حكٌم بالعقوبِة ح�سوريَّ حمكمِة اجلناياِت اأح�سَن حظًا مَن املتهِم احلا�سِر الذي َي�سْ
َيْه���ُرُب مَن التنفيِذ، فتكوُن مدُة اْلتََّقاُدم، بالن�سبِة ل���الأوِل، هي مدة تقادُم اجلرميِة، بينما تكوُن 

بالن�سبة للثاين، مدة تقادم �سقوُط العقوبِة،  وهي اأطوُل من الأوىل. 
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لذل����ك، نرى ان احلكُم الغياب����يُّ ال�سادر مْن حمكمِة اجلناياِت كاحلكِم احل�سوريِّ ال�سادر منها 
َقاُدُم يف العقوبِة املحكوِم بها ول يوؤثُر على اجلرميِة،  ويكوُن �سقوُط  مْن حيُث اْلتََّقاُدم، و بذلَك يوؤثُر اْلتَّ
العقوبِة �سببًا لعتباِر احلْكِم الغيابيِّ بالإدانِة نهائيًا )باتا(. فاحلكُم ي�سرُي باتًا يف ذاِت الوقِت الذي 
َقاُدِم املُ�ْسِقِط للُعقوب����ِة، ويعني ذلَك اأنَّها لْن تْنَفَذ على الإطالِق اإذا ح�سَر امَلْحُكوِم  ُة اْلتَّ تكتم����ُل فيه مدَّ
َقاُدَم مدتُه ،وانق�سْت العقوب����ُة نف�ُسها. ويرتتَُّب على �سريورِة  علي����ِه اأو ُقِب�َس علْيِه بع����َد اأْن ا�ستكمَل اْلتَّ
َذْت، وهي العقوباُت املاليُة  ، على نحٍو باتٍّ ،العقوباُت الت����ي ُنفِّ احلك����ِم الغياب����يِّ بالإدانِة باتًا اأْن ت�ستقرَّ

وال�سالبُة للحقوِق، كما ي�سرُي هذا احلكُم �سابقًة يف العْوِد.

ة )152( امْلَادَّ
ِة ِمن  ِة) 432 (، وكذلَك البنُد )ب( ِمَن الَفَقَرِة الثالثِة ِمن ذاِت امْلَادَّ تلغى الَفَقَرُة الأوىل ِمَن امْلَادَّ

ِليِّ . اْلقاُنوِن الأ�سْ

ِة وي�سبح ترتبها )1(، وُي�ْسَتَعا�ُس عنها بالَن�سِّ اْلآِتي:   وُتْلَغى الَفَقَرُة الثاِنَيُة ِمْن ذاِت امْلَادَّ

َقاُدِم كلَّ َماِنٍع قاُنوينٍّ اأْو ماديٍّ َيحوُل دوَن تنفيِذ اْلُعُقْوَبِة اأْو التدبرِي،  ِة اْلتَّ "1 - ُيوِق����ُف �َسَري����اُن ُمدَّ
ومْل َيْن�َس����اأُ عْن اإرادِة امْلَْحُكْوم عليه، وُيَعدُّ وج����وُد امْلَْحُكْوِم عليه يف اخلارِج، وكذلَك تاأجيُل 

َقاُدِم". ِة اْلتَّ ْكِم مانعًا قاُنونّيًا يوِقِف �َسَرياِن ُمدَّ تنفيِذ احْلُ

ِة وي�سب����ح ترتيبه����ا )2(، وُي�ْسَتَعا�ُس عنُه  وُيْلَغ����ى الَبْن����ُد )د( ِم����ن الَفَقَرِة الثالثِة ِم����ن ذاِت امْلَادَّ
بالَن�سِّ اْلآِتي :

 2 - " ارتكاُب امْلَْحُكْوِم علْيِه جرميًة اأخرى ِمن نوِع اجلرميِة امْلَْحُكْوِم عليِه بارتكابها اأْو جرميًة مماثلًة 
َقاُدِم يف كلِّ حالٍة  ُة اْلتَّ له����ا اأْو اأ�س����دَّ ج�سامًة ِمنها يف غرِي موادِّ املَُخاَلَفاِت، ول َيُج����ْوُز اأن تطوَل ُمدَّ

الِت ال�سابقِة عن اأكرَث ِمْن �سْعَفْيها". ِمن احْلَ

ْعِدْيِل: َراُت التَّ ُمَبرِّ

ْعِدْيِل فى هذِه املادِة معاجلة اإجراءاِت وقف مدة تقادم العقوبِة، وكذلك ملعاجلِة حالت  اأ�ْسَباُب التَّ
ِة  َق����اُدِم؛ لتحقيِق الفاعليَّ ِة اْلتَّ وج����وِد املحك����وِم عليِه يف اخل����ارِج وَكْوِنِه مانعًا قانونيًا يوق����ُف �سرياَن مدَّ

ِة. َزاِئيَّ لالجراءاِت اجْلَ
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ُة )153( املادَّ
�ِس". ِليِّ عبارُة:" با�ْسِتْثناِء جرائِم اخليانِة والتََّج�سُّ ِة )437( ِمَن اْلقاُنوِن الأ�سْ اُف اإىَل امْلَادَّ ُت�سَ

َراُت اإْلَضاَفة: ُمَبرِّ

دوَن ال�ستثناِء املقرتِح، �سوَف يجري ردُّ العتباِر اإىَل اخلوَنِة واجلوا�سي�ِس، وهل ُيعقُل ذلك؟

ُة )154( املادَّ
 ، ِليِّ ِة )442( ِم����ن اْلقاُنوِن الأ�سْ ِة )441 ( وامْلَادَّ ُتْلَغ����ى عب����ارُة "النائِب اْلَع����امِّ "الواردِة يف امْلَ����ادَّ

َياَبِة اْلَعاّمِة". وُي�ْسَتَعا�ُس عنها بعبارِة "رئي�ِس النِّ

ْعِدْيِل: َراُت التَّ ُمَبرِّ

ًا مَع املحكوِم عليه، واأكرُث قدرًة على الت�ساِل املبا�سِر معه، واإعطاوؤُه  اإن رئي�����س اْلِنَياَبِة اأكرُث متا�سَّ
حقَّ ا�ستقباِل طلباِت ردِّ العتباِر، فيِه ت�سهيٌل على املواطنني.

املادة )155(
ِلّي، وُي�ْسَتَعا�ُس  ة )448 ( ِمن اْلقاُنون الأ�سْ ُتْلَغى ِعباَرُة "َيُجْوُز الغاُء "الواردُة يف ُم�ْسَتهل َن�ّس امْلَادَّ

عنها بلفظ "ُيْلَغى".

ْعِدْيِل: َراُت التَّ ُمَبرِّ

َرْت ردَّ اعتباِرِه  لعًة َعَلْيَها ،ح����نَي قرَّ اإنَّ ظه����وَر اأح����كاٍم بحقِّ طالِب رد العتب����اِر مْل تكْن املحكمُة مطَّ
ُيْبَن����ى َعَلْي����ِه َخَطاأُ قراِرها بردِّ العتباِر، وما يرتتَُّب على ذلَك ه����و الإلغاُء ولي�َس جواَز الإلغاِء، وما هي 
احلكم����ُة ِم����َن )اجلواز( هل هي ملكافاأِة طالِب رد العتباِر الذي اأْخَفى الأحكاَم التي كانْت قْد �سَدَرْت 

ِه والتي حتْوُل دوَن ردِّ اعتباِرِه؟ . بحقِّ

ُة )156( املادَّ
ِليِّ بالَن�سِّ اْلآِتي: ِة) 451( ِمَن اْلقاُنوِن الأ�سْ اُف َفَقَرٌة ثاِنَيٌة اإىَل امْلَادَّ ُت�سَ

بالَفَقَرِة اأعاله ،ل َيُجْوُز اأن يتوىلَّ وظيفة الق�ساِء اأْو ي�سغل ع�سويَة املجل�ِس  ملا جاَء  "ا�ستثناًء   .  2
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رِف او بالمانِه". لًَّة بال�سَّ الت�سريعيِّ اأْويتوىل من�سبًا وزاريًا  َمْن اأعيَد َله اعتباُرُه بعَد ارتكاِبِه جرميًة ُمِ

َراُت اإْلَضاَفة: ُمَبرِّ

اإنَّ اجلرائَم املُِخلََّة بالأخالِق اأو الثقِة العامِة هي مْن اجلرائِم التي َتبَقى ل�سقًة يف اأذهاِن النا�ِس 
مبا ل يبعُث الثقَة مبْن ارتكَبها ولو ردَّ اعتباَرَه اإليِه، فال يجوُز مَع اهتزاِز الثقِة بهوؤلِء اأْن يتولُّوا وظائَف 

ُل ال�سعب. الق�ساِء والوزارِة واملجال�ِس التي مُتثِّ

ُة )157( املادَّ
ِليِّ وُي�ْسَتَعا�ُس عنه بالَن�سِّ اْلآِتي: ِة )461 ( ِمن اْلقاُنوِن الأ�سْ ُيْلَغى َن�سُّ امْلَادَّ

ْعَوى، اأْن َيْطعُنوا بالتَّزويِر يف اأيِّ  ْوِم ،يف اأيِة حالٍة كانْت عليها الدَّ �سُ اخْلُ ول�ساِئِر  اْلَعاّمِة  " للنيابِة 
ِر اجَلْل�َسِة او يف طلب ي�سم اليه،  �سَ َمِة يف الدع����وى، ويدون اْلَطْعُن يف حَمْ م�ستن����ٍد ِمْن امل�ستنداِت املَُقدَّ

ُة على تزويرِه". ُعُه والأِدلَّ َ يف املُ�ْسَتنِد امَلْطُعوِن فيه بالتزويِر َمْو�سِ ويجُب اأْن َيَتَعنيَّ

ْعِدْيِل: َراُت التَّ ُمَبرِّ

ْعِن  ْعِدْي����ِل يف ه����ذِه املادةِ  واملادِة اْلالِحَقِة يهدف اإَعاَدِة تنظيِم الإْج����َراَءاِت املنظمِة لطرِق  الطَّ التَّ
َزاِئيَّة. بالتزويِر يف اأيِّ م�ستنٍد مَن امل�ستنداِت املقدمِة يف الدعوى، لتحقيِق الفاعليِة لالجراءاِت اجْلَ

ُة )158( املادَّ
ِليِّ وُي�ْسَتَعا�ُس عنُه بالَن�سِّ اْلآِتي: ِة )464( ِمَن اْلقاُنوِن الأ�سْ ُيْلَغى َن�سُّ  امْلَادَّ

����َل فيها يتوَق����ُف على الف�سل يف  ْع����َوى اأنَّ الف�سْ " اإَِذا راأْت امْلَْحَكَم����ُة امِلنظ����ورُة اأَماَمه����ا الدَّ
ِة التزويِر،  الطع����ن بتزوير امل�ستن����ِدات امَلْطُعوِن فيها، واأنَّ ُهناَك وجهًا لل�سرْيِ يف حتقيِق اأدلَّ
َل يف التزويِر ِمن  ْع����َوى اإىَل اأْن ُيْف�سَ َياَبِة اْلَعاّمِة، وتوقَف الدَّ ْوراَق اإىَل النِّ فله����ا اأْن حُتي����َل اإلَّ
َق  قِّ ها اأْن حُتَ ا�سِ ُل يف واِقَعِة التزويِر َيْدُخُل يف اخِت�سَ ِة، وله����ا اإَِذا كاَن الَف�سْ اجِلَه����ِة امْلُْخَت�سَّ

َل يف �سحِة املُ�ْستنِد. اْلَطْعَن بنْف�ِسها وتف�سِ

 ، عي التزويِر بغرامٍة ل َتَتَجاَوُز خم�سَة اآلِف ديناٍر اأردينٍّ وَيُجْوُز اأن حَتُكَم امْلَْحَكَمُة على ُمدَّ
ُدْوِر حكٍم برد الطعن". اأْو مبا ُيَعاِدُلها ِمَن الِعملِة امْلَُتَداَوَلِة قاُنونًا، يف حالِة �سُ
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ُة )159( املادَّ
�سميِّني" وُي�ْسَتَعا�ُس عنه ِبعبارِة  ُهْوِد الرَّ ُيْلَغى عنواُن الباِب الثاين ِمن الكتاِب اخلاِم�ِس " �َسماُع ال�سُّ

ُهْوِد الر�سميِّني" . " تبليُغ ال�سُّ

ْعِدْيِل: َراُت التَّ ُمَبرِّ

تغي����رُي عنواِن الب����اِب الثاين مَن الكت����اِب اخلاِم�ِس لي�سب����َح )تبليُغ ال�سه����وِد الر�سميني( بدًل مْن 
)�سم����اِع ال�سه����وِد الر�سميني( لأنَّ املوادَّ ال����واردَة يف هذا الباِب با�ستثناِء امل����ادِة )467( تتحدُث عْن 

تبليِغ بع�ِس ال�سهوِد الر�سميني ولي�َس عن �سماِع �سهاداِتهم.

ُة )160( املادَّ
. ِليِّ ُة )467 ( ِمن اْلقاُنوِن الأ�سْ تلغى امْلَادَّ

مبررات اإللغاء

اإنَّ ا�ْسِتْق����الَل الَق�س����اِء وهيبَتُه ل ُيجيزاِن اأْن َتْنَتِقَل امَلحاِك����ُم ِل�سماِع �َسهادِة اأيِّ �َسْخ�سٍ اإّل اإذا كاَن 
َمري�س����ًا، هذا ِم����ْن ِجَهٍة وِمْن ِجَهٍة اأْخرى َفاإِنَّ اجَلمي����َع اأماَم الَق�ساِء �َسواٌء، والْنِتق����اُل ِل�َسماِع �َسهاَدِة 

هوِد الآَخريَن يف الدعوى . ْولِة َتنْتفي َمَعُه املُ�ساواَة َبْيَنُه وَبنْيَ ال�سُّ َرئي�ِس الدَّ

ُة )161( املادَّ
ها اْلآِتي:" ِليِّ َن�سُّ ر )1( ( اإىَل اْلقاُنوِن الأ�سْ اُف مادٌة جديدٌة برقِم )473 ُمَكرَّ ُت�سَ

ْكِم قد  ِلّيِة اإع����اَدُة امْلََحاِكمِة متى كانْت ُطرُق اْلَطْعِن يف احْلُ ْكِم الأ�سْ ����ُب على فْقِد ُن�ْسخِة احْلُ ل َيرَتتَّ
ا�سُتنِفذْت".

َراُت اإْلَضاَفة: ُمَبرِّ

اَف����ِة فى هِذِه املادِة  وامل����واِد اْلالِحَقِة اإَعاَدة تنظيِم الإْج����َراَءاِت الواجب اتباعها فى  اأ�ْسَب����اُب اْلإ�سَ
ِة. َزاِئيَّ حالِة ُفِقدان اأوراُق التحقيِق اأو املحاكمِة، لتحقيِق فاعليِة الجراءاِت اجْلَ
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ُة )162( املادَّ
ها اْلآِتي:"  ِليِّ َن�سُّ ر )2( ( اإىَل اْلقاُنوِن الأ�سْ اُف مادٌة جديدٌة برقِم )473 ُمَكرَّ ُت�سَ

ْكِم  ِر احل�سوُل عل����ى �سورٍة ِمَن احْلُ ْق�ِس ، ومْل َيتي�سَّ َكَمِة النَّ اإَِذا كان����ْت الدع����وى ِمنظورًة اأم����اَم حَمْ
َرُة للطْعِن قْد ا�ستوفيْت". ي امْلَْحَكَمُة باإعاَدِة امْلَُحاِكمِة متى كانْت جميُع الْجَراَءاِت امْلَُقرَّ َتق�سِ

ُة)163( املادَّ
ها اْلآِتي:" ِليِّ َن�سُّ ر )3( ( اإىَل اْلقاُنوِن الأ�سْ اُف مادٌة جديدٌة برقِم )473 ُمَكرَّ ُت�سَ

اإَِذا ُفِق����دْت اأْوراُق التحقيق كلها اأْو بع�سها قبل رف����ع الدعوى اىل املحكمه املخت�سة يعاد التحقيِق 
يف الوقائع التي فقدت اوراقها، واإَِذا كانْت الدعوى، قد رفعت اىل املحكمه فلها ان جتري ما تراه من 

حتقيق".

ُة )164( املادَّ
ها اْلآِتي:"  ِليِّ َن�سُّ ر)4(( اإىَل اْلقاُنوِن الأ�سْ اُف مادٌة جديدٌة برقِم )473  ُمَكرَّ ُت�سَ

َكَمِة  ْك����ُم موجودًا والدعوى ِمنظورًة اأَماَم حَمْ ها، وكاَن احْلُ اإَِذا ُفِق����دْت اأْوراُق التحقيِق كلُّها اأْو بع�سُ
ْق�ِس، فال ُتَعاُد الْجَراَءاُت اإلَّ اإَِذا راأْت امْلَْحَكَمُة حَمالًّ لذلك ". النَّ

ُة )165( املادَّ
����ى " الباب ال�ساد�س" ويعنون  ِليِّ يف اآِخِر الباِب اخلاِم�ِس مُي�سمَّ ����اُف باٌب جديٌد للقاُن����وِن الأ�سْ ُي�سَ
ر)1(  اُف ادناه موادَّ جديدٍة حتَت رقِم )مادة 484 ُمَكرَّ ب" تطبيُق اْلقاُنوِن ِمْن حيُث الزماِن " وُت�سَ

ها كاْلآِتي: و�سُ ر)3( ( َن�سُ ر)2(، ومادة 484 ُمَكرَّ ومادة 484 ُمَكرَّ

ر)1(( ة ) 484 ُمَكرَّ اْلَادَّ

ُق هذا القاُنوُن ُمبا�َسَرًة َعَلى اجَلراِئِم املُْرَتَكَبِة َقْبَل الَعَمِل ِبِه َعَلى ان تراعى: ُيَطبَّ
وِع . 1 َل يف امَلْو�سُ ْكَم الفا�سِ ْنِظيِم الَق�ساِئيِّ ما داَم اأنَّ احْلُ َلِة ِلالْخِت�سا�ِس، والتَّ و�����سِ املَُعدَّ الَن�سّ

َرَجِة الأوىل. َكَمِة الدَّ ُدْر َبْعُد ِمن حَمْ مل َي�سْ
َنِة لأنواِع امْلَُحاِكماِت، والْجَراَءات.. 2 َلِة املَُبيِّ و�ِس املَُعدَّ الَن�سّ
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َلِة املَُتَعلَِّقِة ِبِنظاِم َتْنِفي����ِذ اْلُعُقْوَبات وَتْطِبيِقها، وَمَع ذِلَك، َفاإَِذا كان ِمن �َساأِن . 3 و�����سِ املَُعدَّ الَن�سّ
اِدُر باإلإداَنِة، َفال  ْكم ال�سّ ى بها احْلُ َي اإىَل َت�ْسِديِد اْلُعُقْوَبات اّلتي َق�سَ و�ِس اأن ُت����وؤَدِّ ه����ِذِه الَن�سّ

ُق اإلَّ َعَلى الأْحَكاِم املَُتَعلَِّقِة بالَوقاِئِع املُْرَتَكَبِة َبْعَد الَعَمِل بها. ُتَطبَّ
َقاُدُم مل . 4 ِة، وَتق����اُدِم اْلُعُقْوَبِة، اإذا كان اْلتَّ َزاِئيَّ ْعَوى اجْلَ َل����ِة املَُتَعلَِّقِة ِبَتقاُدِم الدَّ و�����سِ املَُعدَّ الَن�سّ

َق َبْعُد. يُتَحقِّ

ر)2( ( ُة )484 ُمَكرَّ اْلَادَّ
َلُة املَُتَعلَِّقُة بُطُرِق اْلَطْعِن واأَ�ْسباِبِه، اأْو بامَلواِعيِد اّلتي َيِجُب، ُمبا�َسَرًة، اْلَطْعن  و�ُس املَُعدَّ ُق الَن�سّ ُتَطبَّ
ُدُر َبْع����َد الَعَمِل بها،  �ْسخا�ِس الَّذيَن َيُج����ْوُز َلُهُم اْلَطْعُن َعَل����ى الأْحَكاِم اّلتي َت�سْ َف����ِة اإلَّ ِخالَله����ا، اأْو ِب�سِ

َرِة َوْقَت اتِّخاِذ الْجَراَء. ِة امْلَُقرَّ ْكِليَّ عوُن ِلْلَقواِعِد ال�سَّ ُع الطُّ وَتْخ�سَ

ر)3( ( ة )484 ُمَكرَّ اْلَادَّ

����ْت َوْفقًا لحكام القانون  ����ِة الْجَراَءاِت اّلتي مَتَّ حَّ ُر يف �سِ ثِّ َتْطِبي����ُق ه����ذا اْلقاُنوِن ِباأَث����ٍر ُمبا�َسٍر ل ُيوؤَ
ال�سلي قبل تعديله. 

َراُت اإْلَضاَفة: ُمَبرِّ

اَفة فى املوادِّ ال�سابقِة معاجلِة حالِت َتْطِبيِق القاُنوِن اجَلِديِد، خللوِّ قانوِن الجراءاِت  اأ�ْسَباب اْلإ�سَ
مْن ن�سو�س تعاجلها.

ُة )166( املادَّ
ها اْلآِتي:" ِليِّ َفَقَرٌة َن�سّ ِة )485( ِمن اْلقاُنوِن الأ�سْ اُف اإىَل َن�سِّ امْلَادَّ ُت�سَ

ردينِّ رقم 7 ل�سنة 1954". قاُنوُن ِمنِع اجلراِئِم اإلَّ  -  20
ل�سنة1964.  14 رقم  الردنى  الدولة  واأمالك  اأرا�سى  على  املحافظة  قانون   -  21

راُت اإلضافِة: ُمَبرِّ

. ِة ِمْن ِذْكِر لهذين القانوِنني ما اأثاَر َم�ساِكَل يف التَّطبيِق الَعَمِليِّ ُلوِّ املادَّ خِلُ
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ُة ) 167  ( املادَّ
ُيْلَغى كلُّ ُحْكٍم يتعاَر�ُس مَع اأْحَكاِم هذا اْلقاُنوِن.

راُت اإلضافِة: ُمَبرِّ

ِة، ت�س����اف اىل القانون  ياغِة القانوِنيَّ ْب����ِط ال�سِّ ِلَتْنظي����ِم الأْح����كاِم الواِرَدِة يف هذا امل�س����روع، وِل�سَ
����ِة، ويتحقق  ِفَق الن�����س َمَع الأ�س����وِل القانوِنيَّ ال�سل����ي م����ادة جدي����دة بعنوان امل����ادة )167( حت����ى َيتَّ

. الْن�ِسجاِم التَّ�ْسريعيِّ

ُة ) 168( املادَّ
ُه - تنفيُذ اأْحَكاِم هذا اْلقاُنوِن، وُيعَمُل به ِمْن تاريِخ  ِة كافًة – كٍل فيما َيُخ�سُّ على اجِلهاِت امْلُْخَت�سَّ

ن�سِرِه يف اجلريدِة الر�سميِة.

�سَدَر يف رام اهلل بتاريِخ      /     /  2012 ميالدية

املوافُق     /    /      هجرية

حممود عبا�س
ِة رئي�ُس اللجنِة لتنفيذيِة مِلنظمِة التحريِر الِفَل�ْسطينيَّ

ِة ِة الِفَل�ْسطينيَّ ْلَطِة الَوِطنيَّ رئي�ُس ال�سُّ
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