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ملحق رقم ()1
التقرير التكميلي للجنة الشؤون
التشريعية والقانونية خبصوص املرسوم
بقانون رقم ( )92لسنة 9102م بتعديل
بعض أحكام قانون املرافعات املدنية
والتجارية الصادر باملرسوم بقانون رقم
( )09لسنة 0290م.

55

التاريخ  2 :فرباير 2026م

التقريـر التكميلي األول للجنـة الشؤون التشريعية والقانونية
حول
املرسوم بقانون رقم ( )22لسنة  2022بتعديل بعض أحكام قانون املرافعات املدنية
والتجارية الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )22لسنة 2292م

مقدمــة:
بتاريخ  42يناير 4026م أرسل صاحب املعايل السيد علي بن صاحل الصاحل
رئيس جملس الشورى خطابـًا برقم (  422ص ل ت ق /ف  2د  ) 4إىل جلنة
الشؤون التشريعية والقانونية ،بناءً على قرار اجمللس يف جلسته الرابعة عشرة املنعقدة بتاريخ
 42يناير 4026م ،خبصوص املوافقة على طلب اللجنة باسترداد التقرير اخلاص باملرسوم
بقانون رقم ( )22لسنة  2022بتعديل بعض أحكام قانون املرافعات املدنية والتجارية
الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )22لسنة 2292م ،على أن تتم دراسته وإبداء
املالحظات وإعداد تقرير تكميلي يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على اجمللس.
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أوالً :إجراءات اللجنة:
لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
( )1تدارست اللجنة املرسوم بقانون املذكور – خالل دور االنعقاد العادي الثاين مـن
الفصل التشريعي الرابع  -يف االجتماع احلادي عشر املنعقد بتـاريخ  2فربايـر
2026م.
( )2اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة باملرسوم بقانون موضوع البحـ
والدراسة ،واليت اشتملت على ما يلي:
 خطاب عرض املرسوم بقانون على جملس الشورى( .مرفق) قرار جملس النواب ومرفقاته بشأن املرسوم بقانون( .مرفق) رأي اجمللس األعلى للقضاء بشأن املرسوم بقانون( .مرفق) املادة ( )291من قانون املرافعات املدنية والتجارية الصادر باملرسوم بقانون رقم( )24لسنة 2992م( .مرفق)
 املرسوم بقانون املذكور( .مرفق) شارك يف اجتماعي اللجنة من األمانة العامة باجمللس:
 .2الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني
 توىل أمانة سر اللجنة السيدة مريفت علي حيدر.
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املستشار القانـوين للمجلـس.

ثانيـًا :رأي وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف كما ورد يف اجتماع اللجنة
العاشر املنعقد بتاريخ  20يناير 2026م ،من دور االنعقاد العادي الثاين من الفصل
التشريعي الرابع:
 صدر املرسوم بقانون وفق املادة ( )81من الدستور أثناء إجازة اجمللس الوطين؛ بغيةتكريس مزيد من األحكام الضابطة الستصدار أوامر املنع من السفر.
 تتوافر يف املرسوم بقانون حالة االستعجال اليت نصت عليها املادة ( )81من الدستور،ذلك أن أي تنظيم قانوين للحقوق واحلريات العامة يعترب مستعجال انطالقـًا من طبيعة
أمهية وخطورة املوضوعات حمل التنظيم ،هذا فضال عن أن إنفاذ هذا التعديل يقتضي
التنسيق فيما بني أكثر من جهة معنية مباشرة بالتعامل مع قرارات وأوامر املنع من السفر
سواء قضائية أو تنفيذية ،إىل جانب أنه كان البد أن يصدر هذا التعديل على قانون
املرافعات قبل بدء العام القضائي يف األول من شهر سبتمرب لطبيعته املتصلة بإجراءات
التقاضي أمام احملاكم.
ثالثـًا :رأي اجمللس األعلى للقضاء:
 أن املشرع هبذا التعديل قد عاجل القصور التشريعي يف مسألة إيقاع أمر املنع من السفربأن اشترط – باإلضافة إىل تقدير حمكمة املوضوع جلدية إصدار املنع من السفر – أن
تكون املطالبة بدين حمقق الوجود وحال األداء وثابت بالكتابة أو أن يرجح وجـود
احلق من ظاهر األوراق ،كما أنه تناول مسألة املنع من السفر باعتبارها قيـداا علـى
األصل وعاجلها.
 أكد اجمللس األعلى للقضاء أن رأيه ال ميس ما للقضاء من حق التشريع القضائي املتصلبالتطبيق العملي للنصوص التشريعية اليت تظهر بعد إقرار أي تشريع ،ومـن خـالل
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اكتشاف القاضي وجوهـًا للنص مل تطرأ على ذهن املشرع عند التداول حوله ،بـل
أبرزها التطبيق العملي للنص.
رابعـًا :رأي اللجنة:
بناءً على قرار اجمللس يف جلسته الرابعة عشرة املنعقدة بتاريخ  42ينـاير 4026م،
واملالحظات اليت أبداها أصحاب السعادة أعضاء اجمللس ،فقد ناقشت اللجنـة املرسـوم
بقانون موضوع الدراسة والبح  ،واطلعت على قرار جملس النواب ومرفقاته بشأنه ،كما
اطلعت على رأي اجمللس األعلى للقضاء حول املرسوم بقانون ،وتبودلت وجهات النظـر
بني أعضاء اللجنة ،واملستشار القانوين باجمللس ،وانتهت إىل ما يلي:
 ليس يف املرسوم بقانون أي شبهة يف خمالفته ألحكام الدستور سواء من الناحية الشكليةأو اإلجرائية أو املوضوعية .فاملرسوم بقانون صدر مبوجب املادة ( )81من الدستور ،وقد
توافرت فيه الشروط الواردة يف املادة املذكورة من حي

فترة إصداره وعرضه على

اجمللسني ،إذ تنص املادة ( )81على أنه " إذا حدث فيما بني أدوار انعقاد كل من جملس
الشورى وجملس النواب أو يف فترة حل جملس النواب ما يوجب اإلسراع يف اختاذ تدابري ال
حتتمل التأخري ،جاز للملك أن يصدر يف شأهنا مراسيم تكون هلا قوة القانون ،على أال
تكون خمالفة للدستور".
حي مت إصداره بتاريخ  9أكتوبر 4022م ،وعليه فإن املرسوم بقانون صدر أثناء غياب
الربملان بني دوري االنعقاد األول والثاين من الفصل التشريعي الرابع ،فاملرسوم بقانون
يتناول تعديل قانون املرافعات املدنية والتجارية فيما يتعلق باحلقوق واحلريات العامة واليت
تصطبغ بصبغة االستعجال ،مما استوجب معه صدور املرسوم بقانون موضع الدراسة.
وقد مت اطالع جملس الشورى على املرسوم بقانون يف اجللسة الثانية من دور االنعقاد
العادي الثاين من الفصل التشريعي الرابع املنعقدة بتاريخ  21أكتوبر 4022م ،وهذا
56

يتناسب مع ما نصت عليه الفقرة الثانية من املادة ذاهتا "وجيب عرض هذه املراسيم على
كل من جملس الشورى وجملس النواب خالل شهر من تاريخ صدورها إذا كان اجمللسان
قائمني أو خالل شهر من أول اجتماع لكل من اجمللسني اجلديدين يف حالة احلل أو انتهاء
الفصل التشريعي".
 يتكون املرسوم بقانون فضال عن الديباجة من ثالث مواد ،تتناول املادة األوىل استبدالنصي املادتني رقمي ( )291و( )299من قانون املرافعات املدنية والتجارية الصادر باملرسوم
بقانون رقم ( )24لسنة 2992م .يف حني أضافت املادة الثانية فقرتني ثانية وثالثة إىل املادة
( ،)461وجاءت املاد الثالثة تنفيذية.
 يهدف تعديل املادة ( )291إىل إضافة شرطٍ ثانٍ إلمكانية استصدار أمرٍ من احملكمة مبنعاخلصم من السفر ،حبي ال يـُكتفى  -كما كان معموال به سابقـًا – مبجرد قيام أسباب
جدية تدعو إىل الظن بأن فرار املدعى عليه من اخلصومة أمر قريب الوقوع ،وإمنا جيب
باإلضافة إىل ذلك أن تستند املطالبة إىل دين حمقق الوجود وحال األداء وثابت كتابةً ،أو أن
يرجح وجود احلق من ظاهر األوراق ،وعليه فإن هذه اإلضافة ستزيد من الضمانات املطلوبة
لصاحل حرية األشخاص يف التنقل ،ومحايتهم من صدور قرارات مبنعهم من السفر إال يف
احلاالت اليت يتحقق فيها من األسباب اليت تستدعي املنع من السفر واليت يكون فيها انشغال
ذمتهم حبقوق للغري.
إضافة إىل ما تقدم فإن التعديل أوجب على املدعي أن يعلن خصمه باحلكم الصادر يف غيبته
وذلك خالل مثانية أيام من تاريخ صدوره خبطاب مسجل بعلم الوصول ،وهذا من شأنه أال
يتفاجأ األشخاص بصدور قرار باملنع من السفر ،كما تتاح هلم الفرصة للتظلم من القرار
الصادر باملنع.
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 أن تعديل املادة ( )299أجاز للمدعي إذا رفض طلبه وللمدعى عليه التظلم من أمراحملكمة املشار إليه يف املادتني ( )296،291بتوقيع احلجز االحتياطي على أمواله ومنعه من
السفر ،وللمحكمة أن تؤيد األمر أو تعدله أو تلغيه مع عدم اإلخالل بأحكام املادة ()291
من القانون .كما أن صدور أمر املنع من السفر ال خيل بتنفيذ حكم اإلبعاد البات الصادر
حبق املدعى عليه ،أو بسلطة اإلدارة يف إهناء إقامة األجنيب أو أمره مبغادرة البالد طبقـًا
ألحكام القانون .وقد حدد البند (ب) املضاف حاالت انقضاء أمر املنع من السفر ،وهو ما
ينسجم مع وضع ضمانات حبي يكون األمر الصادر وقتيـًا ،وال خيل حبق األشخاص يف
التنقل إال يف أضيق احلدود وذلك وفقـًا للقانون ورقابة القضاء.
 عاجلت الفقرتان املضافتان إىل املادة ( )461األحوال اليت يستخدم فيها القاضي أمر املنعمن السفر كإجراء حتفظي ضمانـًا للتنفيذ على احملكوم عليه املمتنع على السداد ،حبي
ينقضي مبضي سنة من تاريخ صدوره إال إذا ثبت أن احملكوم عليه قد أخفى أمواله أو هرهبا
للخارج ،أو مل يعرض تسوية مقبولة.
 ال تتوافق اللجنة مع ما ورد يف املرسوم بقانون من الناحية القانونية وذلك يف الفقرةاألخرية من البند (أ) من املادة ( " :)299وال خيل صدور أمر املنع من السفر من تنفيذ
حكم اإلبعاد البات الصادر حبق املدعى عليه ،أو بسلطة اإلدارة يف إهناء إقامة األجنيب أو
أمره مبغادرة البالد طبقـًا ألحكام القانون" ،فقد يكون لألشخاص حقوق مالية صدرت
مبوجب حكم قضائي وحمكوم هبا لصاحل املدعي ،ويترتب عليها إصدار قرار باملنع من السفر
ضد املدعى عليه ،يف حني أن النص املشار إليه يعطي الصالحية سواء مبوجب حكم جنائي
بات أو بقرار من جهة اإلدارة باإلبعاد التام للمدعى عليه رغم انشغال ذمته املالية حبقوق
مالية للغري ،ودون أن يـُنص على ضرورة توفري ضمانات تلزم املدعى عليه بسداد مبلغ
الدين ،مما يعين ضياع حقوق الغري ،والذي قد يـُستغل من قبل البعض للتنصل من سداد
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الدين ،كأن يرتكب متعمداا فعال جنائيـًا يستوجب إبعاده من البلد هنائيـًا ،وبذلك ينتفي
معه احلكم مبنعه من السفر ومطالبته بسداد الدين للمدعى عليه.
 كما رأت اللجنة عدم التوافق مع املرسوم من الناحية القانونية يف املادة ( )461مناملرسوم بقانون وذلك يف موضعني ،مها:
 .2العبارة الواردة يف الفقرة األوىل من املادة واليت نصت على ":وينقضي املنع من السفر يف
هذه احلالة بانقضاء سنة واحدة من تاريخ إصداره"؛ حي ال يوجد مربر النقضاء املنع من
السفر طاملا أن احملكوم عليه مل يسدد املبلغ احملكوم به.
 .4العبارة الوارد يف هناية املادة " :وال خيل صدور أمر املنع من السفر من تنفيذ حكم
اإلبعاد البات الصادر حبق املدعى عليه ،أو بسلطة اإلدارة يف إهناء إقامة األجنيب أو أمره
مبغادرة البالد طبقـًا ألحكام القانون"؛ وذلك وفق التربير السابق الذي أوردته اللجنة بشأن
املادة (.)299
 بناءً على التحفظات القانونية للجنة بشأن املادتني ( ،)461 ،299فإهنا ستسعى إىلمعاجلة هذا القصور القانوين عرب التقدم باقتراح بقانون يهدف إىل تعديل تلك النصوص مبا
يضمن حقوق األطراف كافة وفق القانون ،ومنها عدم إعطاء اإلدارة احلق يف إلغاء أمر املنع
من السفر الصادر حبق املدعى عليه مىت ما كان ذلك يتعارض مع أمر أو حكم قضائي ،مع
االسترشاد برأي اجمللس األعلى للقضاء فيما يتعلق بأهم املبادئ القانونية ذات الصلة ،واليت
صدرت عن حمكمة التمييز هبذا الشأن.
واستناداا إىل كل ما تقدم اجتهت اللجنة إىل التوصية باملوافقة على املرسوم بقانون
رقم ( )49لسنة  4022بتعديل بعض أحكام قانون املرافعات املدنية والتجارية الصادر
باملرسوم بقانون رقم ( )24لسنة 2992م.
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خامسـًا :اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
إعماالً لنص املادة (  ) 89من الالئحة الداخلية جمللس الشورى ،اتفقت اللجنة علـى
اختيار كل من:
 .2األستاذ مخيس محد الرميحي

مقررًا أصليـًا.

 .2األستاذة سامية خليل املؤيد

مقررًا احتياطيًا.

سادسـًا :توصية اللجنة:
يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة املرسوم بقانون ،فـإن
اللجنة توصي مبا يلي:
 املوافقة على املرسوم بقانون رقم ( )22لسنة  2022بتعديل بعض أحكام قـانوناملرافعات املدنية والتجارية الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )22لسـنة 2292م،
لتوافر شروط إصداره املنصوص عليها يف املادة ( )81من الدستور.

واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

دالل جـاسم الزايد

خـميس محد الرميحي

رئيس اللجنة

نائب رئيس اللجنة
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