اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
ﺟﻣﻌﯾﺔ ﻣﺷﻬرة ﺑرﻗم  ٥٢٢٠ﻟﺳﻧﺔ ٢٠٠٣

اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻮﺿﻊ اﺳﺘﺸﺎري ﺧﺎص ﻟﺪي اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﻣﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻘﺘﺮح ﺗﻌﺪﻳﻠﮫﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ

اﻟﻧص اﻷﺻﻠﻲ

اﻟﺗﻌدﯾل اﻟﻣﻘﺗرح

م  ١٢٦ﻋﻘوﺑﺎت

ﺗﻌدﯾل م  ١٢٦ﻋﻘوﺑﺎت

"ﻛل ﻣوظف أو ﻣﺳﺗﺧدم ﻋﻣوﻣﻲ أﻣر ﺑﺗﻌذﯾب ﻣﺗﻬم "ﻛل ﻣوظف أو ﻣﺳﺗﺧدم ﻋﻣوﻣﻲ ﻗﺎم ﺑﺗﻌذﯾب ﺷﺧص أو
أو ﻣﺛل ذﻟك ﺑﻧﻔﺳﻪ ﻟﺣﻣﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗراف ﯾﻌﺎﻗب أﻣر أو ﺣرض ﻋﻠﯾﻪ أو واﻓق أو ﺳﻛت ﻋﻧﻪ ﯾﻌﺎﻗب
ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ أو اﻟﺳﺟن ﻣن ﺛﻼث ﺳﻧوات إﻟﻰ ﺑﺎﻟﺳﺟن اﻟﻣﺷدد اﻟذي ﻻ ﯾﻘل ﻋن ﺧﻣس ﺳﻧوات وﯾﻌﺎﻗب
ﻋﺷر ﺳﻧوات ٕواذا ﻣﺎت اﻟﻣﺟﻧﻲ ﻋﻠﯾﻪ ﯾﺣﻛم ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ
اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﻘﺗل اﻟﻌﻣد .

ﺑذات اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻛل ﻣن ﺷﺎرك ﻓﻲ ذﻟك ٕواذا ﻣﺎت اﻟﻣﺟﻧﻲ
ﻋﻠﯾﻪ

ﯾﺣﻛم

ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ

اﻟﻣﻘررة

ﻟﻠﻘﺗل

اﻟﻌﻣد".

وﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﺗﻌذﯾب أي ﻋﻣل ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ أﻟم أو ﻋذاب
ﻣﻌﻧوﯾﺎ ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺷﺧص ﻣن ﺷﺧص
ً
ﺟﺳدﯾﺎً ﻛﺎن أو
آﺧر ﺑﻐرض اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت أو اﻋﺗراﻓﺎت
وﻣﻌﺎﻗﺑﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻣل ارﺗﻛﺑﻪ أو ﯾﺷﺗﺑﻪ أﻧﻪ ارﺗﻛﺑﻪ أو
ﺗﺧوﯾﻔﻪ أو ﺗﺧوﯾف أﺷﺧﺎص آﺧرﯾن أو ﺑﻌرض ﺣﻣل
ﻫؤﻻء ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻠم أﻧﻔﺳﻬم أو أي ﻏرض آﺧر وﻻ ﯾﺟوز
ﺗﺣت أي اﻋﺗﺑﺎر اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟرأﻓﺔ أو اﻟظروف اﻟﻣﺧﻔﻔﺔ ﻓﻲ
ﻫذﻩ اﻟﺟرﯾﻣﺔ وﯾﺣﻛم ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوال ﺑﺎﻟﻌزل ﻣن
اﻟوظﯾﻔﺔ أو اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

 ١٠ﺷﺎرع ﻣﺗﺣف اﻟﻣﻧﯾل  -ﻣﻧﯾل اﻟروﺿﮫ  -اﻟدور اﻟﻌﺎﺷر
ﺗﻠﯾﻔون (٠٢)٢ ٣٦٢٠٤٦٧- (٠٢)٢ ٣٦٣٦٨١١ :
ﻓﺎﻛس (٠٢)٢ ٣٦٢١٦١٣ :
eohr@link.com.eg
www.eohr.org

م ١٢٩ﻋﻘوﺑﺎت

ﺗﻌدﯾل م  ١٢٩ﻋﻘوﺑﺎت

ﻛل ﻣوظف أو ﻣﺳﺗﺧدم ﻋﻣوﻣﻲ وﻛل ﺷﺧص

ﻛل ﻣوظف أو ﻣﺳﺗﺧدم ﻋﻣوﻣﻲ وﻛل ﺷﺧص ﻣﻛﻠف

ﻣﻛﻠف ﺑﺧدﻣﺔ ﻋﻣوﻣﯾﺔ اﺳﺗﻌﻣل اﻟﻘﺳوة ﻣﻊ اﻟﻧﺎس

ﺑﺧدﻣﺔ ﻋﻣوﻣﯾﺔ اﺳﺗﻌﻣل اﻟﻘﺳوة ﻣﻊ اﻟﻧﺎس اﻋﺗﻣﺎداً ﻋﻠﻰ

اﻋﺗﻣﺎداً ﻋﻠﻰ وظﯾﻔﺗﻪ ﺑﺣﯾث أﻧﻪ أﺧل ﺑﺷرﻓﻪ أو

وظﯾﻔﺗﻪ ﺑﺣﯾث أن أﺧل ﺑﺷرﻓﻪ أو ﻋﺎﻣﻠﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺣﺎطﺔ

أﺣدث آﻻﻣﺎً ﺑﺄﺑداﻧﻬم ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣدة ﻻ ﺗزﯾد

ﺑﺎﻟﻛراﻣﺔ ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣدة ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﺳﻧﺔ .

ﻋﻠﻰ ﺳﻧﺔ أو ﺑﻐراﻣﺔ ﻻ ﺗزﯾد ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺋﺗﻲ ﺟﻧﯾﻪ .
ﺗﻌدﯾل م  ٢٨٠ﻋﻘوﺑﺎت

م  ٢٨٠ﻋﻘوﺑﺎت

ﻛل ﻣن ﻗﺑض ﻋﻠﻰ ﺷﺧص أو ﺣﺑﺳﻪ أو ﺣﺟزﻩ ﺑدون ﻛل ﻣن ﻗﺑض ﻋﻠﻰ ﺷﺧص أو ﺣﺑﺳﻪ أو ﺣﺟزﻩ ﺑدون أﻣر
أﻣر أﺣد اﻟﺣﻛﺎم اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﺑذﻟك وﻓﻲ ﻏﯾر اﻷﺣوال أﺣد اﻟﺣﻛﺎم اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﺑذﻟك ﻓﻲ ﻏﯾر اﻷﺣوال اﻟﺗﻲ
اﻟﺗﻲ ﺗﺻرح ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻠواﺋﺢ ﺑﺎﻟﻘﺑض ﻋﻠﻰ ذوي ﺗﺻرح ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻠواﺋﺢ ﺑﺎﻟﻘﺑض أو اﻻﺳﺗﯾﻘﺎف ﯾﻌﺎﻗب
اﻟﺷﺑﻬﺔ ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس أو ﺑﻐراﻣﺔ ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز ﻣﺎﺋﺗﻲ ﺑﺎﻟﺳﺟن
ﺟﻧﯾﻪ
م ٦٣ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ

ﺗﻌدﯾل اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن م٦٣

إذا رأت اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣواد اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت واﻟﺟﻧﺢ أن إذا رأت اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣواد اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت واﻟﺟﻧﺢ
اﻟدﻋوى ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟرﻓﻌﻪ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗدﻻﻻت اﻟﺗﻲ واﻟﺟﻧﺎﯾﺎت أن اﻟدﻋوى ﺻﺎﻟﺣﺔ  ...وﻓﯾﻣﺎ ﻋدا اﻟﺟراﺋم
ﺟﻣﻌت ﺗﻛﻠف اﻟﻣﺗﻬم ﺑﺎﻟﺣﺿور ﻣﺑﺎﺷرة أﻣﺎم اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  280 ،١٢٩ ،١٢٦ ،١٢٣ﻣن
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ.
وﻟﻠﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣواد اﻟﺟﻧﺢ واﻟﺟﻧﺎﯾﺎت أن ﺗطﻠب
ﻧدب ﻗﺎض ﻟﻠﺗﺣﻘﯾق طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻣﺎدة  ٦٤ﻣن ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون
أو أن ﺗﺗوﻟﻰ ﻫﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾق طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻣﺎدة  ١٩٩وﻣﺎ

ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻐﯾر اﻟﻧﺎﺋب اﻟﻌﺎم أو اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ
اﻟﻌﺎم أو رﺋﯾس اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ رﻓﻊ اﻟدﻋوى اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﺿد ﻣوظف
ﻋﺎم أو أﺣد ﺿﺑﺎط اﻟﺷرطﺔ ﻟﺟﻧﺎﯾﺔ أو ﺟﻧﺣﺔ وﻗﻌت ﻣﻧﻪ
أﺛﻧﺎء ﺗﺄدﯾﺔ وظﯾﻔﺗﻪ أو ﺑﺳﺑﺑﻬﺎ .

ﺑﻌدﻫﺎ ﻣن ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون.
وﻓﯾﻣﺎ ﻋدا اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت
إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  ١٢٣ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻻ ﯾﺟز
ﻟﻐﯾر اﻟﻧﺎﺋب اﻟﻌﺎم أو اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ اﻟﻌﺎم أو رﺋﯾس اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻓﻊ اﻟدﻋوى اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﺿد ﻣوظف ﻋﺎم أو
أﺣد ﺿﺑﺎط اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﺟﻧﺎﯾﺔ أو ﺟﻧﺣﺔ وﻗﻌت ﻣﻧﻪ أﺛﻧﺎء
ﺗﺄدﯾﺔ وظﯾﻔﺗﻪ أو ﺑﺳﺑﺑﻬﺎ .
اﻟﺗﻌدﯾل اﻟﻣﻘﺗرح ﻟﻠﻣﺎدة  ٢٣٢اﻟﻔﻘرة " ﺛﺎﻧﯾﺎ " إﺟراءات

م ٢٣٢اﻟﻔﻘرة "ﺛﺎﻧﯾﺎً" إﺟراءات

ﺗﺣﺎل اﻟدﻋوى إﻟﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺢ واﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت ﺑﻧﺎء ﺗﺣﺎل اﻟدﻋوى إﻟﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺢ واﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ
ﻋﻠﻰ أﻣر ﯾﺻدر ﻣن ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾق أو ﻣﺣﻛﻣﺔ أﻣر ﯾﺻدر ﻣن ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾق أو ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺢ
اﻟﺟﻧﺢ اﻟﻣﺳﺗﺄﻧﻔﺔ ﻣﻧﻌﻘدة ﻓﻲ ﻏرﻓﺔ اﻟﻣﺷورة أو ﺑﻧﺎء اﻟﻣﺳﺗﺄﻧﻔﺔ ﻣﻧﻌﻘدة ﻓﻲ ﻏرﻓﺔ اﻟﻣﺷورة أو ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻛﻠﯾف
ﻋﻠﻰ ﺗﻛﻠﯾف اﻟﻣﺗﻬم ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻟﺣﺿور ﻣن ﻗﺑل أﺣد اﻟﻣﺗﻬم ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻟﺣﺿور ﻣن ﻗﺑل أﺣد أﻋﺿﺎء اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ
أﻋﺿﺎء اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻣن اﻟﻣدﻋﻲ ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﻣدﻧﯾﺔ.

ﻣن

أو

اﻟﻣدﻋﻲ

ﺑﺎﻟﺣﻘوق

اﻟﻣدﻧﯾﺔ.

وﯾﺟوز اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋن ﺗﻛﻠﯾف اﻟﻣﺗﻬم ﺑﺎﻟﺣﺿور إذا ﺣﺿر

وﯾﺟوز اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋن ﺗﻛﻠﯾف اﻟﻣﺗﻬم ﺑﺎﻟﺣﺿور إذا اﻟﺟﻠﺳﺔ ووﺟﻬت إﻟﯾﻪ اﻟﺗﻬﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻗﺑل اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ.
ﺣﺿر اﻟﺟﻠﺳﺔ ووﺟﻬت إﻟﯾﻪ اﻟﺗﻬﻣﺔ ﻣن اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﻊ ذﻟك ﻓﻼ ﯾﺟوز ﻟﻠﻣدﻋﻲ ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﯾﺔ أن ﯾرﻓﻊ
وﻗﺑل اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ.

اﻟدﻋوى إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺗﻛﻠﯾف ﺧﺻﻣﻪ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻟﺣﺿور

وﻣﻊ ذﻟك ﻓﻼ ﯾﺟوز ﻟﻠﻣدﻋﻲ ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﯾﺔ أن
ﯾرﻓﻊ اﻟدﻋوى إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺗﻛﻠﯾف ﺧﺻﻣﻪ ﻣﺑﺎﺷرة
ﺑﺎﻟﺣﺿور

أﻣﺎﻣﻬﺎ

ﻓﻲ

اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن

أوﻻً .................................

اﻵﺗﯾﺗﯾن:
:

أﻣﺎﻣﻬﺎ

ﻓﻲ

اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن

أوﻻً .................................

اﻵﺗﯾﺗﯾن:
:

ﺛﺎﻧﯾﺎ  :إذا ﻛﺎﻧت اﻟدﻋوى ﻣوﺟﻬﺔ ﺿد ﻣوظف أو ﻣﺳﺗﺧدم
ً
ﻋﺎم أو أﺣد رﺟﺎل اﻟﺿﺑط ﻟﺟرﯾﻣﺔ وﻗﻌت ﻣﻧﻪ أﺛﻧﺎء ﺗﺄدﯾﺔ

ﺛﺎﻧﯾﺎ  :إذا ﻛﺎﻧت اﻟدﻋوى ﻣوﺟﻬﺔ ﺿد ﻣوظف أو وظﯾﻔﺗﻪ أو ﺑﺳﺑﺑﻬﺎ ﻣﺎ ﻟم ﺗﻛن ﻣن اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺷﺎر إﻟﻬﯾﺎ ﻓﻲ
ً
ﻣﺳﺗﺧدم ﻋﺎم أو أﺣد رﺟﺎل اﻟﺿﺑط ﻟﺟرﯾﻣﺔ وﻗﻌت اﻟﻣواد  ٢٨٠ ،١٢٩ ،١٢٦ ،١٢٣ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت .
ﻣﻧﻪ أﺛﻧﺎء ﺗﺄدﯾﺔ وظﯾﻔﺗﻪ أو ﺑﺳﺑﺑﻬﺎ ﻣﺎ ﻟم ﺗﻛن ﻣن
اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  ١٢٣ﻣن ﻗﺎﻧون
اﻟﻌﻘوﺑﺎت .

