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  قـرار
 بشأن مشروع القانون العربي

 للمساعدة القضائيةاالسترشادي 
 العربي االسترشادي القانونمشروع و

 القضائيين لتنظيم مهنة المحضرين
 ــــــــــ

 
 مجلس وزراء العدل العرب نإ

 
 :بعد اطالعه على 

 32/77/3001 – 32د  –107قرارات مجلس وزراء العدل العرب وآخرها القرار رقم    -
 31/6/3002 – 23ج  – 652قرارات المكتب التنفيذي وآخرها القرار رقم  -
 (70/4/3002 1) ة المشروعينـة بمراجعـر الصادر عن اجتماع اللجنة المكلفـالتقري -
 المالحظات الواردة من الدول العربية ، -
 ين االيضاحيتين اللتين أعدهما ممثل الجزائر في اللجنة، ـالمذكرت -
 مذكرة األمانة الفنية ، -
 

 ،وبعد المناقشـة
 

 :يقـرر
 

 القانونمشروع ومشروع القانون العربي االسترشادي للمساعدة القضائية،  اعتماد كل من -1

القضائيين بالصيغة المرفقة وتعميمه على الدول  لتنظيم مهنة المحضرين العربي االسترشادي

 . العربية 

 .توجيه الشكر للجنة التي أعدت المشروعين -4

 
 

 (46/11/4002 – 42د  –627ق )
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  القانون العربي االسترشادي
 للمساعدة القضائية

 ــــــــ

 الباب األول

 تعريف المساعدة القضائية وأنواعها
 ـــــ

 ( :1)المادة 
 

اإلعفـاء من الرسوم والمصروفات القضائية أو دفعها كلها أو : يقصد بالمساعدة القضائيـة 
 .بعضها عمن يثبت عجزه عن دفعها ، كما تشمل انتداب محام

 
 ( :4)المادة 

 

 :دة القضائية في الحاالت اآلتية تقدم المساع

 .تحقيقات النيابة العامة - أ 
الدعاوى القضائية كلها وما يتصل بها أو يتفرع عنها من إجراءات والئية أو تحفظيةة أو - ب

 .تنفيذية 
 .االستشارة القانونية - ج 
 .صياغة العقود - د 

 الباب الثاني

 نطاق المساعدة القضائية والمستفيدون منها
 ــــــ

 ( :3)المادة 
 

 :تشمل المساعدة القضائية 

 .رسوم الدعاوى والطلبات ، كلها أو بعضها - أ 
 .رسوم األوراق القضائية كالشهادات والملخصات وغيرها- ب 
رسوم التنفيذ ، وأجر نشر اإلعالنةات القضةائية ، والمصةروفات األخةرى التةم يتحملهةا - ج 

 .طالب المساعدة 
 .انتداب محام - د 
 .أتعاب الخبير المنتدب - هـ
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 ( :2)المادة 
 

 :يستفيد من المساعدة القضائية كل من 

 .األشخاص الطبيعيين الذين يثبت عجزهم ماليا - أ 

 .األشخاص المخاطبين بقوانين خاصة تعفيهم من الرسوم والمصروفات القضائية - ب 

 .زها ماليااألشخاص االعتبارية الخيرية وذات النفع العام التم يثبت عج- ج

 

 الباب الثالث

 أحكام عامـة
 ــــ

 ( :5)المادة 
 

 .ينشأ في الدولة جهـاز للبت في طلـبات المساعدة القضائية 
 

 ( :7)المادة 
 

 :تكون المساعدة القضائية   : أوال 
 .بطلب كتابي يقدم إلم الجهاز ، يحدد فيه نوع المساعدة   -أ 
 .أو المحكمة إلم الجهاز بناء علم إحالة من النيابة العامة   -ب

 

يومةةا مةةن تةةاريم تقةةديم )....( خةةالل ( معلةةال )يصةةدر قةةرار المسةةاعدة القضةةائية مسةةببا  :  ثانيا 
 .، فإن مضت المدة اعتبر الطلب مقبوال اإلحالةالطلب أو 

 ( :  6)المادة 

 
( لمعل)إذا زالت حالة العجز المالي للشخص، جاز إلغاء المساعدة القضائية بقرار مسبب 

 .بعد سماع أقوال المستفيد من المساعدة القضائية

وإذا تبين أن الشخص غير عاجز أو أنه قدم معلومات غير صحيحة تلغم المساعدة 
 .القضائية بقرار مسبب بعد سماع أقواله ويلزم بأداء الرسوم ورد المصروفات محل المساعدة 

 
 ( :2)المادة 
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ة ـة إذا رأت الجهـويتعدى أثرها إلم الورث االستفادة من المساعدة القضائية شخصية،
 .المختصة ذلك 

 
 ( :9)المادة 

 
يوما من )....( لكل ذي مصلحة الطعن في القرار الصادر بشأن المساعدة القضائية خالل 

 .تاريم صدور القرار وذلك أمام الجهة المختصة ويكون الطعن بدون رسوم 
 

 ( :10)المادة 
 

 .ح والقرارات المنفذة لهذا القانون تصدر الجهة المختصة اللوائ
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 المذكرة اإليضاحية 
 لقانون العربي االسترشادي للمساعدة القضائيةل

 ــــــ
 

إن الحق في محاكمة عادلة ومنصفة ، هو حق مةن الحقةوق األساسةية لانسةان، وال شةك فةي 

الوطنيةةة والمواثيةةق أن مةةن أهةةم مقوماتةةه ، التةةي أكةةدت عليهةةا أحكةةام الشةةريعة اإلسةةالمية والقةةوانين 

 .العربية والدولية 

ولما كان مبدأ المساواة أمام القضاء وتطبيقه مةن ناحيةة الواقةع ، لةيس أمةراه بةديهيا وال يمكةن 

تحقيقةةه تلقائيةةا ، بةةالنظر إلةةم مةةا يتطلبةةه اللجةةوء إلةةم القضةةاء ، فةةي ظةةل اخةةتال  القةةدرة الماليةةة 

ن أعبةاء ماليةة ، والتةي قةد تجعةل بعضةا لألشخاص ، من مصروفات ، أو ما ينتج عن الخصومة م

منهم غير قادر علم االحتماء بالقضاء أو السةير فةي إجةراءات التقاضةي بمةا يحقةق محاكمةة عادلةة 

، فةةي تقةديم المسةةاعدة لهةشالء األشةةخاص وضةع هةةذا  ومنصةفة ، فةإن المشةةرع العربةي ، رغبةةة منةه

ضةائية لألشةخاص طالبيهةا فةي مةواده ، إلم تقديم المساعدة الق، بصفة رئيسية المشروع الذي يهد 

، مةةن حيةةض موضةةوعها  هةةا نظةةام المسةةاعدة القضةةائيةمتضةةمنا أهةةم األسةةس والمبةةادق التةةي يقةةوم علي

، تاركةا تفاصةيل األحكةام للقةوانين الوطنيةة واللةوائح التنفيذيةة نطاقها واألشخاص المستفيدون منهاو

 .الداخلية 

ق المسةاعدة القضةائية ، ليشةمل فضةال عةن ومن أهم ما جاء في المشروع ، توسيعه مةن نطةا

األشخاص العاجزين عن دفع كل المصروفات ، األشةخاص العةاجزين أيضةا، عةن دفةع جةزء منهةا 

، التةي تقتصةر االسةتفادة فيهةا مةن  ، وهذا خالفا لما هي عليةه الحةال فةي جةل القةوانين الداخليةة فقط

 .عباء المالية فقط ، علم من ثبت عجزه الكلي عن تحمل األ المساعدة القضائية

، ، األشةخاص الطبيعيةون فحسةب وال يستفيد من المساعدة القضائية ، في ظل هةذا المشةروع

، الحةق فةي االسةتفادة  ، متةم ثبةت عجزهةا المةالي أيضةا بل ولألشخاص االعتبارية ذات النفع العةام

ن بالمسةةاعدة مةةن المسةةاعدة القضةةائية أل ذلةةك ألنةةه إذا كةةان الهةةد  مةةن إفةةادة األشةةخاص الطبيعيةةي

القضائية هو تمكينهم من الحصول علم حقوقهم ودفةاعهم عنهةا حتةم ال تهةدر بسةبب قلةة مةواردهم 
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المالية أو انعدامها ، فإن العلة من إدراج األشةخاص االعتباريةة ذات النفةع العةام ضةمن المسةتفيدين 

جةود ، ومسةاعدتها من هذا النظام، إنما تكمن في ضمان استمرار هذه األشخاص االعتبارية في الو

علم مواصلة نشاطها الخيةري ، تحقيقةا للغةرإل اإلنسةاني أو االجتمةاعي الةذي أنشةئت مةن أجلةه ، 

والتي ال تهد  من ورائه إلم ربح أو مصلحة خاصة ، وإنما إلةم منفعةة عامةة تحتةاج فةي تحقيقهةا 

 .إلم دعم ومساعدة من األفراد والجماعات والدولة 

واعتبةةاراه أن المسةةاعدة القضةةائية فةةي التحقيقةةات أمةةةام النيابةةة ، لهةةا مةةن المصةةلحة بالنسةةةبة 

لألشخاص المحقين بها ، ما يبرر منحها إياهم ، تلبية لحاجتهم إليها في دفاعهم عةن حقةوقهم ، فةإن 

المشروع ، وبغرإل تعزيزه حق الدفاع المكرس في كةل القةوانين العربيةة الداخليةة ، قةد وسةع مةن 

 .حاالت منح المساعدة القضائية لتشمل أيضا مرحلة التحقيقات أمام النيابة 

وتعتبر االستفادة من المساعدة القضائية ، في نطاق حاضر المشةروع ، لالستشةارة القانونيةة 

، من شأنها المحافظة علم مصةالح النةاس  أو صياغة عقد من العقود إضافة أخرى ، مهمة وجريئة

، بل والمساهمة في تقليص حجم المنازعات القضةائية ، التةي تةنجم عةادة عةن  واستقرار المعامالت

المعامالت العشوائية وإبرام العقود ، بطريقة غير مطابقةة للقةانون ، مةن قبةل األشةخاص محةدودي 

المةةوارد والمعةةوزين ، نتيجةةة عةةدم قةةدرتهم علةةم دفةةع أتعةةاب االستشةةارة القانونيةةة أو المسةةتحقات 

لعقود بمعرفة الجهات المختصة أو األشخاص المشهلين لذلك من ذوي الخبرة المترتبة عن تحرير ا

 .واالختصاص 

ومةةن منطلةةق أن أحكةةام الشةةريعة اإلسةةالمية والعهةةود واالتفاقيةةات الدوليةةة ، ال تقةةر للشةةخص 

الحق في الدفاع عن حرياته فقط، وإنما حقه أيضا في الدفاع عن حقوقةه الماديةة والماليةة ، التةي ال 

نا أو أهميةةة عةةن حقةةه فةةي الحريةةة وبةةاقي الحقةةوق األخةةرى ، فةةإن المشةةروع لةةم يقصةةر حةةق تقةةل شةةأ

االسةةتفادة مةةن المسةةاعدة القضةةائية ، علةةم األشةةخاص فةةي الةةدعاوى الجزائيةةة فحسةةب ، بةةل أقةةره 

لألطرا  في الدعاوى المدنية أيضا ، متةم تةوفرت فةي أحةدهم أو جمةيعهم ، شةروط االسةتفادة مةن 

 . المساعدة القضائية
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وال تقتصةةر المسةةاعدة القضةةائية ، فةةي المشةةروع ، متةةم تةةوفرت شةةروط منحهةةا، علةةم رفةةع 

الدعوى القضائية أو الطعن في األحكام الصادرة بشأنها ، عن طريق الطعن الذي يختاره الشخص 

، أو غيةةر عةةادي كةةالطعن بةةالنقإل والتمةةاس إعةةادة النظةةر ، عاديةةا كالمعارضةةة واالسةةتئنا  نةةيالمع

الخارج عن الخصومة، أو حتم لتفسير حكم قضائي ، وإنما تكون أيضا لصةاحب واعتراإل الغير 

الحق فيها ، الذي رفعت عليه دعوى قضائية ويحتاج إلم مسةاعدة لةدرئها عنةه أل وهةو مةا يفيةد بةأن 

 –المساعدة القضائية ، متم توفرت شروطها ، فإنها تمنح للشخص مهما كان مركزه فةي الةدعوى 

، بةةل وفةةي أي مرحلةةة مةةن مراحلهةةا علةةم حةةد سةةواء ، بغةةإل النظةةر عةةن أن  -الجزائيةةة أو المدنيةةة 

يكةةون الشةةخص فيهةةا متهمةةا أو مةةدعيا مةةدنيا أو مسةةئوال مةةدنيا ، أو يكةةون مةةدعيا أو مةةدعي عليةةه أو 

مدخال في الخصومة أو متدخال فيهاأل وكذلك لممارسة الشخص أي إجراء مةن اإلجةراءات الوالئيةة 

وفي إجراءات التنفيذ أيضا ، باعتبارهةا إجةراءات يحتةاج فيهةا ، هةي أو التحفظية لصالحه أو ضده 

 .األخرى، إلم المساعدة القضائية قصد تمكينه من استيفاء حقوقه أو حمايتها 

وال شك في أن استغراق نطاق المساعدة القضائية لجميع هذه المسائل واإلجراءات القضائية 

مرحلةةة مةةن مراحةةل الةةدعوى ، يجعةةل منهةةا نظامةةاه وشةةبه القضةةائية ، دون اسةةتثناء أي منهةةا فةةي أي 

متكاماله ، وآلية فعالة في حفظ الحقوق ، وتمكةين المعةوزين مةن المطالبةة بحقةوقهم والةدفاع عنهةا ، 

بمةةا يرونةةه مناسةةبا لهةةم مةةن الوسةةائل القانونيةةة، دون أن ينتةةابهم هةةاجس مةةا يترتةةب عةةن ذلةةك ، مةةن 

 .مصروفات ونفقات 

ائية فةي ظةل هةذا المشةروع ، تغطيةة شةاملة لكةل المصةروفات ويضمن نظام المسةاعدة القضة

، رفع الدعوى وتقةديم مختلة  الطلبةاتالمترتبة عن الدعوى القضائية ، سواء ما تعلق منها برسوم 

أو رسوم التنفيذ ونفقات نشر اإلعالنات القضائية وغيرها من المصروفات األخرى ، بمةا فةي ذلةك 

 .أو المعينين ، والخبراء المنتدبين أتعاب المحامين ، المختارين منهم 

، ه ، ويقتضةي مةن الناحيةة التنظيميةةولما كان البت في استحقاق المساعدة القضائية من عدمة

تحديد الجهة التي تتولم دراسة الطلبات والفصل فيها بالقبول أو الرفإل ، وأن المشةروع ال يمكنةه 

ين واخةتال  ظةرو  وأوضةاع كةل دولةة عةن ، من الناحية الواقعية ، تحديد هذه الجهة ، بسبب تبا
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أخرى ، فقد تم النص علم إنشاء جهةاز لهةذا الغةرإل فقةط ، دون تحديةد نوعةه أو بيةان لتشةكيلته ، 

تناط به مهمة تلقةي الطلبةات والفصةل فيهةا دون سةواه ، متةم تةوفرت شةروط منحهةا إيةاه ، وكانةت 

 .حاجته إليها ضرورية وحالة ، ال تستحمل التأخير 

لهذا الجهاز سلطة البت في طلب المساعدة القضائية بةالقبول أو الةرفإل، فلةه أيضةا  وكما أن

، القضائيةسلطة إلغاء االستفادة منها ، متم تبين له زوال حالة العجز المالي للمستفيد من المساعدة 

أو ثبت له بأن استفادته منها كانت بناء علم معلومةات خاطئةة أو تصةريحات غيةر مطابقةة للحقيقةة 

 .ما يستلزم رد الرسوم والمصروفاتم

ونظراه إلم ما قد يتمحإل عن طول أمد إجةراءات طلةب المسةاعدة القضةائية إلةم حةين البةت 

فيهةةا ، مةةن أضةةرار معتبةةرة بطالبيهةةا ، الةةذين عةةادة مةةا يكونةةوا ملةةزمين بالةةدفاع عةةن حقةةوقهم حةةين 

أو المطالبةة بهةا بانتهائهةا ، انتهاكها أو ضمن آجال قانونيةة محةددة ، ينتهةي حقهةم فةي الةدفاع عنهةا 

ويغدو منحهم المسةاعدة القضةائية بعةدها عةديم الجةدوى والفائةدة ، فةإن المشةروع قةد تضةمن إلزامةاه 

ببةةت الجهةةاز فةةي طلبةةات المسةةاعدة القضةةائية خةةالل مهلةةة معقولةةة ، تحةةدد قانونةةا ، ويترتةةب عةةن 

 .انقضائها اعتبار الطلب مقبوال ومنتجا آلثاره 

بادق والقواعد األساسية لنظام المساعدة القضائية ضمن مشروع هذا القانون تلكم هي أهم الم

، فيما يرنو ترسيخه، مةن خاللهةا، لمبةدأ المسةاواة بةين الجميةع فةي الةدفاع عةن  العربي االسترشادي

، حتةةم يةةتمكن  ، وإزالةةة كةةل معوقةةات تجسةةيده علةةم أرإل الواقةةع الحقةةوق والحريةةات أمةةام القضةةاء

، مةةن ممارسةةة  ذوو المةةوارد المحةةدودة ، شةةأنهم شةةأن بةةاقي أفةةراد المجتمةةعاألشةةخاص المعةةوزون و

، ودفةاعهم عةن حقةوقهم وحريةاتهم بجميةع الطةرق والوسةائل  حقهم فةي اللجةوء الفعلةي إلةم القضةاء

، في إطةار حقةوق الةدفاع المكرسةة داخةل مجتمعةاتهم ، كأسةاس ال منةاص منةه فةي  المتاحة لغيرهم

 .إقامة دولة الحق والقانون 


