
 مشروع اقتراح تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية
 

 

 األســــــــــباب الموجبـــــــــــــــــة النـــــــص المقتـــــــــرح النـــــــــص الحالــــــــــــــي

 

 /  1المــــــــــادة  /  

 فقره /  أ  /

قررد تسرررق قرروانيص ا صررول  لرري مررا لرر  ي ررص 

الررد اوأ أو ترر  مررص ات رررا ات  المررا  فصررل 

 0قبل تاريخ العمل بها   

 

 /  1ـــــادة  /  المــــ

 فقـــره /  أ  /

تسرررق قرروانيص ا صررول  لرري مررا 

الرد اوأ  فيه مصل  ي ص قد فصل 

أو ت  مرص ات ررا ات قبرل تراريخ 

 0العمل بها  

 

 

 

اتقتراح  ا  لتقوي  النص  لي ا تبار أن الرنص الحرالج  را  ب مرد مرا ق لر  يرت  

 0استدراكه حيص طبا ة القانون   

 

 /  6/   المــــــــــادة 

 

ت ررتص المحرراك  السررورية فررج مسررا ل الو يرره 

 لرررري المررررال الا كرررران القاصررررر أو المملررررو  

الحجررر  ليرره أو المملررو  مسررا دته ق ررا يا   

مص غير السرورييص ولره مروطص فرج سرورية أو 

 0ا  نبج الا كان فيها آخر موطص للغا ب 

 

 

 

 

 الباب الثاني : رقم الدعوى وقيدها :

 

 /  6/   المــــــــــادة 

 

ت رررتص المحررراك  السرررورية فررررج 

الو يه  لي المال الا كان  مسا ل

القاصر أو المملو  الحجر  ليه 

أو المملرررو  مسرررا دته ق رررا يا   

مررص غيررر السررورييص ولرره مرروطص 

سرروريه أو الا كرران فيهررا آخررر فررج 

 0  السورقغير موطص للغا ب 

 

 

البااااب الثااااني :  رفااا  الااادعوى 

 0وقيدها  

 

 

 

ال اتجه لعرد  الترريرم مرا بريص العربرج وا  نبرج فا تمرد  برار  غيرر  النص الحالج

الغا ررب  –السررورق فررج أحررد نصوصرره ففنرره  ررن  فررج العبررار  ا خيررر  الرري القررول 

ا  نبج وبا تقا ته أنه فيما لهب اليه فج  بار  ا  نبج لر  يعرد الرنص يسرتقي  مر  

 ب ا  نبج بعبار  الغا رب ما هدف اليه المشرع ولذلك اقترحنا استبدال  بار  الغا

 غير السورق

 

 

 

 

با تقا نا أن  بار  رق  الد وأ ور ت خمد والصرحي   برار  رفر  الرد وأ وهرو 

  مررص القرانون الحررالج الترج ابترردأت  59مرا  ليرره الرنص السررابم ومرا تميررد  المرا     

 0 بعبار  ترف  الد وأ باستد ا 

 
 

 

 

 



 

 //    2ص  /    

 األســــــــــباب الموجبـــــــــــــــــة النـــــــص المقتـــــــــرح ــــــــــــيالنـــــــــص الحالــ

 /  11المــــــــادة  /  

 فقــــره  /  أ  /

كل تبليغ ي ون بواسرمة المح رريص أو ر رال 

ال ررابمة العدليرره مررا لرر  يررنص القررانون  لرري 

أمرررا ر رررال الجررري  فيبلغرررون   0خرررذف للرررك 

 لعس ريهبواسمة الشرطه ا

 

 /  11المـــــــادة  /  

 فقــــره /  أ  /

كررررررل تبليررررررغ ي ررررررون بواسررررررمة 

المح ررريص أو ر ررال ال ررابمه 

العدليه ما لر  يرنص القرانون  لري 

أما ر رال الجري    0خذف للك 

فيبلغرررررررون بواسرررررررمة الشررررررررطه 

 0العس رية  

ل ررررص الا تبرررريص أن المملررررو      

تبليغه مص ر ال الجي  فارا   مص 

سرر ريه فيبلررغ بررالمر  ال دمرره الع

 0التج يبلغ بها المدنيون  

 

 

 

باقتراح التعديل ت  استدراك حالة العس رق الرار مص ال دمه الذق يتعذر تبليغه 

بواسمة الشرطة العس رية لعد  و و   فج وحدته و ليه تمبم ا ح ا  العامه فج 

رار فلتج تنتج  ص وفج للك انها  تش الية التبليغ ا  0التبليغ كما لو كان مدنيا   

 0العس رق  

 

 /  110المــــــــــادة  

يجرررول للوكيرررل أن ينيرررب غيرررر  مرررص  –فقرررر  ا 

المحاميص فج الح ور ان ل  ي ص ممنو ا   مص 

 اتنابة صراحة فج التوكيل

 

يجرول للمحرامج العامرل أو المتقا ررد  –فقرر    

أن ينيب غير  مص المحاميص فج الح ور  نره 

 فج   اويه الش صيه

 

 /  110المــــــــــادة  /  

يجررول للوكيررل أن ينيررب  –فقررر  أ 

غير  مص المحاميص فرج الح رور 

ان لررر  ي رررص ممنو رررا    والمرافعررره

 مص اتنابة صراحة فج التوكيل 

يجول للمحامج العامرل  –فقر    

أو المتقا رررد أن ينيرررب غيرررر  مرررص 

المحررررررررراميص فرررررررررج الح رررررررررور 

 نررررره فرررررج   اويررررره  والمرافعررررره

 0الش صيه  

 

 

لهبت بعض المحاك  الري التمييرم مرا بريص حرم المنرا  بالح رور وحقره بالمرافعره 

لرره  حررم يالمنررا  بالمرافعرره وانمررا  وا تبرررت أن الررنص الحررالج   يسررم  للمحررامج

    مررص قررانون تنمرري  مهنررة  95الح ررور فقرري وفررج للررك م الرررة لررنص المررا     

ه الترج يقصردها المحرامج   هذا ف ذ    ص م الرتره الغاير0000 00المحاما  رق   

المنيب مص اتنابة و ليه ولتدارك هذا القصور اقترحنا اضافة  بار  المرافعه بعرد 

 0 بار  الح ور  

 

 

 

 



 //   3ص //     

 

 األســــــباب الموجبـــــــــــة النـــــــص المقتـــــــرح النـــــــص الحالـــــــــــي

 / 120المــــــــــادة /  

 ــــــره / ج  /فق

يترتب  لي الشمب ترقيص اشارتج الد وأ    

 0والحجم ا حتياطج بح   القانون   

 

 

 / 120المــــــــــادة / 

 فقـــــــره /  ج  /

الا م ررررررري  لررررررري شرررررررمب     

الررررد وأ سررررتون يومررررا    ون أن 

يبا ر صاحب المصلحه لتجديدها 

تعتبرررر اشرررار  الرررد وأ واشرررار  

تيص بح ر  الحجم ا حتياطج مررقن

 القانون

 

 

نمرررا   لمررا لترررقيص اشررارتيص الررد وأ والحجررم ا حتيرراطج مررص خمررور   لرري   -0

أصررحا  الحقررو  سرريما الا كانتررا تنصرربان  لرري نررماع  قررارق ت  وترفيررا   لحررا ت 

بحير    0لمشار اليره ال مد فج الموا يد التج كثيرا   ما تق  فعذ   اقترحنا التعديل ا

حراظ  لي ا شار  ان كان  ا ا   برد وا  مص تجديدها  واليتم ص مص شمبت   وا  

فج وقت تنتهج فيه ات را ات والد اوأ ال يدية بمررور سرتيص يومرا    لري شرمب 

 0الد وأ   

 

  مرص هررذا  002التعرديل المشرار اليره ينسرج  وأح ررا  الرقرر        مرص المرا       -0

 0القانون ال اصه بشمب استد ا  ا ستئناف   

 

 

 /  151لمــــــــــادة / ا

تقد  الملبات العارضه مص المد ج أو المد ي 

 ليره الري المح مرة باسرتد ا  أو مرذكر  ويبلررغ 

للررك لل صرر  قبررل يررو  الجلسرره وبعررد اسررتيرا  

 0الرس  المتو ب قانونا    

 

 

 / 151المــــــــــادة / 

تقررد  الملبررات العارضرره مررص  - 0

المرررد ج أو المرررد ي  ليررره الررري 

 مررررة باسررررتد ا  أو مررررذكر  المح

ويبلررررغ للررررك لل صرررر  قبررررل يررررو  

الجلسررررة وبعررررد اسررررتيرا  الرسرررر  

 0المتو ب قانونا    

 لرررري أنرررره الا كرررران الملررررب  -0

العرررارت يتعلرررم بات رررال ا ررررا  

تحرمج أو ممقرت فيقرد  للمح مرة 

 0قبل تبليغ ال ص   

 

 

 

لتحرميره بالتعديل المقترح تمت معالجرة الملبرات العارضره ال اصره برات را ات ا

أو الممقتة التج يتو ب  لي المح مة أصذ   أن تنمر فيها بغرفة المذاكر  كما هرو 

  مرص هرذا القرانون  000الحال فج الحجم ا حتياطج المنصوص  ليه فج الما     

  المت رمص احرداا المحرراك   0002  لعرا     00  مرص القرانون رقر     0والمرا     

ج بال رررور  تقرردي  الملبررات العارضرره قبررل المصرررفيه وصررذحياتها وللررك يقت رر

 تبليغ ال ص  تذفيا   لمحالير تهريب أمواله أو السرر قبل صدور قرار من  السرر 

 



 //    4ص //     

 األســــــــــباب الموجبـــــــــــــــــة النـــــــص المقتـــــــــرح النـــــــــص الحالــــــــــــــي

  

 

 / 111ـادة /  المـــــــــ

 

وللمح و  له بالر  فرج حرال فروات  فقر    هـ  

مد  المعص أو سبم البت بالمعص أن يتقرد  الري 

مح مررة الموضرروع التررج أصرردرت الح رر  فررج 

الررد وأ ا صررلية أو الرري مح مررة الررنقض فررج 

حال كان القاضج المح رو  برر   أحرد ق راتها 

بملب ا ذن بمذنه خرذل خمسرة  شرر يومرا 

كتسا  الح   الصا ر بقبرول طلرب مص تاريخ ا

 0الر  الدر ة القمعية  

 

 /  111المــــــــــادة /  

 

وللمح ررو  لرره بررالر   فقررر    هررـ  

 أو   صدور الح ر  مبرمرافج حال 

فرررج حرررال فررروات مرررد  المعرررص أو 

سرربم البررت بررالمعص أن يتقررد  الرري 

مح مة الموضوع الترج أصردرت 

الح ررر  فرررج الرررد وأ ا صرررلية أو 

النقض فرج حرال كران الي مح مة 

القاضررررج المح ررررو  بررررر   أحررررد 

ق ررراتها  بملرررب ا رررذن بمذنررره 

خرررذل خمسرررة  شرررر يومرررا مرررص 

تررراريخ اكتسرررا  الح ررر  الصرررا ر 

 بقبول طلب الر  الدر ة القمعية

    

 

 

 

النص الحالج اسرتعرت حرالتج البرت برالمعص وترويرت مرد  المعرص ولر  يردت  لري 

كما هو الحال بقرار محاك  الصرل  الترج  لكر الحالة التج يصدر فيها الح   مبرما  

وأح ررا  محرراك  ا سررتئناف التررج تنمررر بالق ررايا الصررلحيه وت ررون  ة  تصرردر مبرمرر

 0  أصول  52أح امها مبرمة الما     

 0  لذلك ولتدارك هذا النقص اقترحنا التعديل باتضافة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    //5    // 

 

 /  233المــــــــــادة /  

 هـ / فقــره /

فررج المحرراك  التررج تقرر  مقراتهررا خررار  مركررم 

مح مرررررة ا سرررررتئناف يترررررولي ر ررررري   يررررروان 

المح مه مصدر  الح   المستدنف التدشرير فرج 

سجل ا سرا  مرا يردل  لري وقروع ا سرتئناف 

و لرررري موظررررف الررررديوان الم ررررتص تحريررررر 

سرررررندات تبليرررررغ ا سرررررتئناف ورفررررر  أضرررررابير 

رة ا سررتئناف مرر  ا ضررابير ا صررليه المسررتدن

الي  يوان مح مة ا ستئناف فور انتها  ميعا  

ا سررتئناف لتسرررجيلها أصررو    وتحديرررد مو رررد 

 0المحاكمة وتبليغ ا طراف 

 

 

 إلغــــــــاء بالكامــــــــــل

 0النص الحالج يمخر ا را ات التقاضج فج المرحلة ا ستئنافية   -1

المسررتدنف يررو ع اسررتئنافه فررج الواقرر  مررا قبررل نرررال قررانون ا صررول الجديررد كرران  -0

 يررروان مح مرررة ا سرررتئناف مباشرررر  وتسرررجل الرررد وأ وتعمررري مو ررردا   لجلسرررة 

للررررممص   اختصررررارالمحاكمررررة ويصررررار الرررري تبليررررغ المسررررتدنف  لرررريه  وفررررج للررررك 

 0ولإل را ات  

النص الحالج يصار الي اختصار المعرامذت الورقيرة والسرجذت الترج  بفلغا   -0

 0محاك  الدر ة ا ولي خار   ا ر  ا ستئناف  يتو ب است دامها فج سا ر 

ما أشرنا اليه لجهة التسجيل المباشر فج مح مة ا ستئناف يترم وأح را  المرا    -2

ت  لري أن يسررق الميعرا  بحرم الممعرون ضرد  مرص اليرو  ص      والتج ن 000  

 0هالتالج لتبليغه استد ا  طعص خصمه الا ل  ي ص سبم وتبلغ الح   الممعون في

  هررو نررص  ملررج ي تصررر ات رررا ات  000نررص الرقررر        مررص المررا      -9

بمعنرري أن صرراحب المصررلحة با سررتئناف يسررتمي  سررلوك طريررم ا سررتئناف  ون 

است دا  سند تبليغ ال ص  وبذلك يبلغه   حة ا سرتئناف بردل أن يبلغره سرند التبليرغ 

 0ومص ث    حة ا ستئناف   

ا  النص  نه غير  ملج ويمخر ا را ات التقاضج بد    مرص لذلك اقترحنا الغ     

 0  تيسيرها

 

 

 



 //    6ص //     

 األســــــــــباب الموجبـــــــــــــــــة النـــــــص المقتـــــــــرح النـــــــــص الحالــــــــــــــي

 /   245المــــــــــادة  /  

ه وقرف   يترتب  لي طلرب ا را   المحاكمر -أ

 0تنريذ الح   ا  الا كان متعلقا   بعيص العقار

 

 

 

 

 

 

يجرررول للمح مرررة أن تقررررر فرررج ا حررروال  –  

ا خررررأ فرررج ق رررا  ال صرررومة وقرررف تنريرررذ 

الح   متي كان ي شي مص التنريذ وقوع ضررر 

 سرري  يتعررذر تداركرره وللررك لقررا  كرالررة نقديرره 

 0تقدرها المح مة  

 

 

 إلغــــــاء بالكامــــــــل

 

 

 

 

 

 

  يترتب  لري طلرب ا را    –  

المحاكمة وقف تنريذ الح ر  مرا لر  

تقرر المح مة خرذف للرك ولقرا  

 كرالة نقديه تقدرها المح مة لاتها

الررنص الحررالج  ررا  بقا ررد  وقررف التنريررذ الح مررج لمجررر  تقرردي  طلررب ا ررا    -0

بما يعنرج أن  هذا النص  ا  مملقا    0المحاكمة الا كان الح   متعلقا   بعيص العقار 

مجر  تقدي  الملب يوقف التنريذ سوا  أكان المعص بف را   المحاكمرة مقبرول شر ذ   

وللك يتي  لل صو  ات ال ا را ات وتقدي  طعون كيديه مص شدنها تعميرل   0أ    

ا را ات التنريذ واطالة أمد  الي ما   نهاية ف ذ    رص أن وقرف التنريرذ فرج كثيرر 

ستو ب ا ا   التبليغات وهرج كثيرر  ومرهقرة خاصرة  نردما يذية مص الق ايا التنري

 يتعلم ا مرر بق رايا الالرة الشريوع لرذلك نررأ أن الرنص الروار  فرج الرقرر  التاليره

بصررريغته المعدلررره أكثرررر  قرررة و دالرررة واسرررتبعا ا   لتعميرررل ا ررررا ات التقاضرررج 

 0وا را ات التنريذ وا ا تها  

 

ية وقف التنريذ بالمملم للمح مة النراظر  بمو ب النص المعدل أ ميت صذح -0

بملب ا ا   المحاكمة فج ضو  الوثا م المقدمه اليها وفج هذ  الحالة   برد مرص أن 

 0ت ون   وأ ا ا   المحاكمة مقبولة ش ذ    

 

 /  253المــــــــــادة  /  

 لي المعص بمريم النقض وقف تنريذ  بيترت

 0الح   

 

 / 253المــــــــــادة / 

يترتررب  لرري المعررص بمريررم  -0

 0النقض وقف التنريذ  

أمررا الا كرران المعررص بررالنقض  -0

واقعا   بعد اكتسا  الح   الدر رة 

القمعيرة فرذ يتوقرف التنريرذ مرا لر  

 0تقرر مح مة النقض للك 

 

 

شردنها ان النص الحالج أتاح  طراف النماع اللجو  الي المعون ال يديه الترج مرص 

تعميل تنريذ ا ح ا  الق ا ه التج اكتسربت الدر رة القمعيرة ومرص للرك  لري سربيل 

 المثال   الحصر :

 0مص تنالل  ص المعص يستمي  تقدي  المعص ليوقف التنريذ   -0

 0مص فوت مهلة المعص يستمي  أن يمعص خار  المد  ليوقف التنريذ   -0

 

لتنريرذ البحر  بموضروع المعرص ومرا الا كل للك فج وقت   يملك ر ي   ا ر  ا    

 0كان مقبول ش ذ   أ      

 

 0لذلك اقترحنا التعديــــــل         

 



 //   7ص //    

 األســــــــــباب الموجبـــــــــــــــــة النـــــــص المقتـــــــــرح النـــــــــص الحالــــــــــــــي

 /  254المــــــــــادة  /  

 ره /  ج  /فقــ

يجب تحت طا لة الر  أن يقد  استد ا  المعص 

برررالنقض مرررص قبرررل محرررا  أسرررتال م ررري  لررري 

تسررجيله فررج  رردول المحرراميص ا سرراتذ  مررد    

با سرررتنا  الررري سرررند   شرررر سرررنواتتقرررل  رررص 

توكيل ويسرق هذا الشرط  لي المعص التبعرج 

و لي الر  الذق يقدمره الممعرون ضرد  و لري 

خل والر   ليهما وتمثيرل طلبات ات خال والتد

المرررفيص أمررا  المح مررة ويسررتثني مررص شرررط 

نرة الذكر الق را  ومحرامو الدولرة الرذيص آالمد  

مارسرروا العمررل الق ررا ج أو المرافعررة مررد    

قبل تسجيله  فرج  ردول  تقل  ص  شر سنوات

 0المحاميص ا ساتذ   

00000000000000000000000000 

00000000000000000000000000 

 /  254لمــــــــــادة  / ا

 فقــره  / ج  /

يجررب تحررت طا لررة الررر  أن يقررد  

استد ا  المعص برالنقض مرص قبرل 

محررا  أسررتال م رري  لرري تسررجيله 

مرد  فج  دول المحاميص ا سراتذ  

  تقرررررل  ررررررص خمرررررر  سررررررنوات 

با ستنا  الي سند توكيل ويسررق 

هررذا الشرررط  لرري المعررص التبعررج 

ن و لي الر  الذق يقدمره الممعرو

ضررررد  و لرررري طلبررررات ات خررررال 

والتررردخل والرررر   ليهمرررا وتمثيرررل 

المرررفيص أمررا  المح مررة ويسررتثني 

مص شرط المد  آنرة الذكر الق ا  

ومحرررامو الدولرررة الرررذيص مارسرررو 

العمررل الق ررا ج أو المرافعررة مررد  

قبرررل    تقرررل  رررص خمررر  سرررنوات

تسرررجيله  فرررج  ررردول المحررراميص 

 0ا ساتذ  

0000000000000000000 

0000000000000000000 

 

 

 

ان الررنص الحررالج انمرروأ  لرري م الرررة صررريحة للحقررو  الم تسرربة للمحرراميص  -0

الذيص نالوا لقب محا  أستال قبل نررال  ولر  ي ملروا مرد  السرنوات العشرر و ليره فرفن 

 0انقاص المد  الي خم  سنوات فيه ت ريف مص أ با  هذ  الم الرة  

المحامررا  أ مررت للمحررامج الررذق م رري   مررص قررانون تنمرري  مهنررة  02المررا      -0

 لي تسجيله أستالا   سب  سنوات أن يدر  المحاميص ت  ومرص غيرر المقبرول قانونرا   

أن ي رررون المحرررامج مرررمهذ   لتررردريب المحررراميص و  يملرررك حرررم المعرررص برررالنقض 

 0با ح ا  الصا ر  بد اويه و  اوأ مدربيه  

حرامج الرذق م ري  لري تسرجيله   مص قانون الشرركات أتاحرت للم 05الما      -0

أستالا   خم  سنوات تنمي   قو  الشركات وسا ر الوثا م المعدله لها بما فج للرك 

الشركات القاب ه والترج يبلرغ رأسرمالها بالمليرارات وهرذا العمرل القرانونج هرو مرص 

فمص غير المقبول قانونا   أن يملك المحرامج هرذا الحرم و    0أه  أ مال المحاميص 

 0المعص بالنقض   يملك حم

  مررص قررانون تنمرري  مهنررة المحامررا  أ مررت للقاضررج الررذق شررغل  02المررا      -2

منصبا    ق ا يا   وللمحامج فج ا ار  ق ايا الدولرة الرذق رافر  أمرا  المحراك  لمرد  

ومص مقت ي للرك   0خم  سنوات حم التسجيل لدأ نقابة المحاميص كمحا  أستال 

 0لنقض  ا ما  كل منهما حم المعص با

فررج مملررم ا حرروال فررفن الجهررات الق ررا ية التررج تصرردر أح امررا   قابلررة للمعررص  -9

د المشرع فرج قرانون السرلمة الق را ية أو قرانون أصرول المحاكمرات يبالنقض ل  يق

فمرص ت رر  مرص المعهرد   0القاضج الذق يصدرها بردق شررط سروأ كونره قاضرج 

لدر رة ا خيرر  قابلرة للمعرص الق را ج ومرار  العمرل الق را ج يصردر أح امرا   با

بالنقض فمص با  أولي أن يعمري حرم المعرص برالنقض للقاضرج الرذق كران يصردر 

هذا الح   قبل انتقاله للمحاما  وبالمماثله يمبم المبدأ لاته  لري المحرامج ومحرامج 

 0الدولة  

 0  ه المشار إليها اقترحنا التعديــــلبلألسباب الموج

 



 //   1ص //    

 األســــــــــباب الموجبـــــــــــــــــة النـــــــص المقتـــــــــرح ــــص الحالــــــــــــــيالنـــــ

 /  271المــــــــــادة /  

 فقــــره  /  ب  /

  يحجررب اتي رراح  ررص المت رررر اسررتعمال 

مررص   005و002المررا تيص  حقرره وفررم أح ررا  

 0هذا القانون  

 /  271المـــــادة / 

 ـره / ب /فقــ

  يحجب اتي اح  ص المت ررر 

استعمال حقه وفم أح را  المرا تيص 

   مص هذا القانون 005و  002  

 

 

 

 

    يعدو أن ي ون حالة مص حا ت  052ما نصت  ليه الرقر    أ   مص الما     

 0ترسير ا ح ا  وان كان للك بملب مص ر ي  التنريذ  

  لنص الرقر        مص الما    اياها بحي   005لذلك ارتدينا اضافة الما        

يتم ص المت رر مص المعص بالقرار المرسر لمنمو  القرار ان كان با صل يقبل 

 0المعص  

 /  210المــــــــــادة   

 فقــــره / ب  /

     

يترتب  لري الشرمب ابمرال ا ررا ات التنريرذ 

 0وترقيص اتشارات التنريذية   

 / 210 المــــــــادة /

 فقــــره / ب /

    

الا م رررري  لرررري شررررمب الملررررف 

التنريذق ستون يوما   ون أن يبا ر 

صرررررراحب المصررررررلحة لتجديررررررد  ت  

تعتبررر اتشررارات التنريذيررة مرقنررة 

 0بح   القانون   

 

 

 

 

بير  نمرا   ل مور  ترقيص اتشارات التنريذية وما يترتب  ليها مص أضرار ك

ما قد يم ق تقدا  المديص  0ج صال  للتنريذ ت حقه بسند رسمبالدا ص الذق ثب

ق  مص خمد فج بالتصرف با موال اثر ترقيص اتشارات التنريذية ت  وتذفيا   لما ي

0الموا يد اقترحنا التعديل المشار اليـــه    

 

 

 

 



 //   1ص //   

 ـــباب الموجبـــــــــــــــــةاألســـــــ النـــــــص المقتـــــــــرح النـــــــــص الحالــــــــــــــي

 /  323المــــــــــادة  

 فقــــــره / د  /

ي تص قاضج ا مور المستعجلة بالنمر فج 

  وأ تقرير لوال أثر الحجم ا حتياطج 

والغا ه لعد  ا  ا  الجهة العامة التج صدر 

قرار الحجم ا حتياطج لصالحها مص ولير 

وحه له بنص فج المالية سندا   للصذحيه الممن

القانون بدصل الحم ضمص المهلة القانونية 

  مص هذا  005المنصوص  ليها فج الما     

القانون وتبدأ المهلة بحم الجهة العامة 

المحجول لصالحها بد ا   مص انتها  التحقيم أو 

الترتي  أو احالة الموظف الي الق ا  أو 

مجل  التد يب أو المح مة المسل ية و  يعد 

يك الد وأ العامة   وأ بدصل الحم ما تحر

 0ل  يت ذ فيها صرة ات  ا  الش صج   

 /  323المــــــــــادة  /  

 فقـــــره / د  /

ي رررتص قاضرررج ا مرررور المسرررتعجلة 

بررالنمر فررج   رروأ تقريررر لوال أثررر 

فرررررج الحجرررررم ا حتيررررراطج والغا ررررره 

 -الحا ت الثذا التالية :

ج لعررد  ا  ررا  الجهررة العامررة الترر -0

صرررردر قررررررار الحجرررررم ا حتيررررراطج 

لصرررالحها مرررص وليرررر الماليرررة سرررندا   

للصررذحيه الممنوحررة لرره بررنص فررج 

القررانون بدصررل الحررم ضررمص المهلررة 

القانونية المنصوص  ليها فج الما   

  مررررص هررررذا القررررانون وتبرررردأ  005  

الجهرة العامره المحجرول المهلة بحرم 

 ا   مص انتها  التحقيرم أو لصالحها بد

احالررررة الموظررررف الرررري  الترترررري  أو

الق رررررررا  أو مجلررررررر  التد يرررررررب أو 

المح مررة المسررل ية و  يعررد تحريررك 

 الد وأ  

العامرره   ررروأ بدصررل الحرررم مررا لررر  

 0يت ذ فيها صرة ات  ا  الش صج

الا فصررررلت مح مررررة الموضرررروع  -0

بالرررد وأ وقرررررت بررررا   المرررد ي 

 ليررره أو المرررته  أو  رررد  مسرررموليته 

 واكتسررب ح مهررا الدر ررة القمعيررة أو

صدر مبرما   ول  تقرر الغرا  ولوال 

أثررر الحجررم ا حتيرراطج الررذق صرردر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أضيرت الرقر  الثانيه بمو ب التعديل المقتررح لمعالجرة الحالرة الترج يصردر  -0

فيهرا ح رر   ررص مح مرة الموضرروع مبرمررا   أو م تسرب الدر ررة القمعيررة وينتهررج 

موليته  ون البحر  بفلغرا  ولوال المد ي  ليه أو المته  أو  د  مسرالي برا   

للرك لعرد  و رو  نرص يعرالج أثر الحجم ا حتياطج الذق أوقعه وليرر الماليرة و

 0هذ  الحالة 

 



 0فيه قرار مص ولير المالية  

الا فصررررل قاضررررج التحقيررررم أو   -0

قاضرج اتحالرره بالرد وأ وقرررر منرر  

محاكمررررة المررررد ي  ليرررره واكتسررررب 

قررررار  الدر رررة القمعيرررة  في رررتص 

قاضرررج ا مرررور المسرررتعجلة بتقريرررر 

حتيراطج الغا  ولوال أثرر الحجرم ا 

الرررذق صررردر فيررره قررررار مرررص وليرررر 

 0المالية  

 

 

 /  431المـــــــــــادة / 

يقررر ي  التنريذ حب  المح و  

 ليـه لتدميـص اســتيرا  الحقو  اآلتية 

 - ون غيرها :

وسا ر   أ    المبالغ والتعوي ات 

ا لمامات المدنية سوا  أكانت تتعلم 

المح و  بها بدموال نقديه أو  ينيه 

ص المحاك  المدنية بح   ق ا ج م

م تسب الدر ة القمعية الا كانت 

 0نا مة  ص  ر   ما ج  

 

التعوي ات المح و  المبالغ و –  

عــاوأ الجما يـة بح ـ  بهــا ف

بما ق ا ج م تسب الدر ة القمعية 

الح ـ  بالـر  المنصوص  فــج للــك

 0 ليه فج قانون العقوبات العا   

 

أضيرت الرقر  الثالثه بمو ب التعديل المقترح لمعالجة وض  المرد ي  ليره  -0

الذق تقرر منر  محاكمتره بقررار اكتسرب الدر رة القمعيرة وللرك لعرد  صرذحية 

قاضررج التحقيررم وقاضررج اتحالررة بالبحرر  بموضرروع الحجررم ا حتيرراطج الررذق 

 0 يوقعه ولير المالية  

 

 

 

 

 

 

 /  431المــــــــــــادة /  

يقرر ر ي  التنريذ حب  المح و   ليه لتدميص 

 0استيرا  الحقو  اآلتيه  ون غيرها  

 

 واتلمامات  أ   المبالـــــغ والتعوي ــات 

مص المحاك  المدنية بح   ق ا ج  المح و  بها

كانت نا مة  ص  الم تسب الدر ة القمعية 

 0 ر   ما ج  

 

 

 

المبالــغ والتعوي ــــات واتلمامـــات  –  

المح ـو  بهــا فــج الد ــاوأ الجما يــة بح   

باستثنا  ق ا ــج م تســب الدر ــة القمعية 

المنصــوص  ليــه فـج قانـون الح ــ  بالــر  

 0العقوبات العا   

 

 

   

مقصو  باتلمامات بالتعديل المقترح للرقر    أ   مص هذ  الما   ت  توضي  ال  

لئذ يرلت المح و   ليه مص تمبيم أح ا  هذ  الما   سيما الا كانت الد وأ 

المدنية تنصب  لي أموال  ينيه أو نقديه اغتصبها المد ي  ليه أو سرقها 

فمص المنمقج أ  تتاح له فرصة اتستيذ   ليها  ون مذحقته فج المرحلة 

 0التنريذية ت ييقا   بالحب   

التعديل المقترح للرقر        مص هذ  الما   أضيرت المامات الر  ب    

لألسبا  المو به للت ييم حبسا    لي المح و   ليه الا امتن   ص تنريذ الح   

  رضا يا     للك أن قيمة الر  قد ت ون أكبر وأه  مص الحقو  ا خرأ التج 

  ص أن مرت ب الجريمة هذا ف ذ   0الحالج الحب    لها تنريذا   أ ال النص 

 

يجد فرصته بعقوبة بسيمه ليمتن   ص ر   مثذ  كما هو الحال فج السرقه 

المسروقات أو قيمتها و ليه ففن اتقتراح يهدف لمتابعة ا را ات التنريذ بما 

فج للك الت ييم بالحب  ت بار المجر  الذق ارت ب الجريمة  لي الالة آثار 

يقد  سار  مثذ    لي سرقة مال منقول و   ريمته ومص غير المنمقج أن 

 0ن   وسيلة اكراهية ت ا   المسروقات   

 


