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 (1ملحق رقم )
 

 صاحب إلى الموجه السؤال
 وشؤون الأشغال وزير السعادة

 العمراني والتخطيط البلديات
 رضا العضو سعادة من والمقدم

براهيم  بشأن منفردي، إ
ية المشروعات ير  من للحد التطو

ية، الازدحامات  ورد المرور
 .عليه الوزير سعادة
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 (2ملحق رقم )
 

الموجه إلى صاحب  السؤال
المعالي وزير المالية والاقتصاد 

الوطني والمقدم من سعادة 
بشأن  فايز رمزي هالةالعضو 
 ،الاجتماعي التأمين قانون

 ورد معالي الوزير عليه.
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 (3ملحق رقم )
الموجه الى صاحب المعالي  السؤال

وزير المالية والاقتصاد الوطني 
الدكتور  العضووالمقدم من سعادة 

الإيرادات  بشأن الخزاعيمحمد علي 
الأخرى الجاري تطبيقها كأرباح 

البنوك وتذاكر السفر جواً الصادرة 
 في ممل كة البحرين، 

 ورد معالي الوزير عليه.
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 (4ملحق رقم )
لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن  تقرير

الوطني بخصوص مشروع قانون بإضافة فقرة 
( من قانون الإجراءات 159ثانية إلى المادة )

( 46الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )
م، )المعد في ضوء الاقتراح 2002لسنة 
المقدم من مجلس  ــ المعدلة بصيغتهــ بقانون 

بتعديل بعض  النواب(. ومشروع قانون
أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر 

 م.2002( لسنة 46بالمرسوم بقانون رقم )
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 م2020مارس  19التاريخ: 

 (11) التقرير

 

 خبصوص  اخلارجية والدفاع واألمن الوطنيالشؤون  تقرير جلنة
( من قانون اإلجراءات 159)مشروع قانون بإضافة فقرة ثانية إىل املادة 

م )املعد بناء على 2002( لسنة 46اجلنائية الصادر باملرسوم بقانون رقم )
 االقرتاح بقانون "بصيغته املعدلة" املقدم من جملس النواب املوقر(

قانون بتعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات اجلنائية الصادر  ومشروع
( 21ملرافق للمرسوم رقم )م، ا2002( لسنة 46باملرسوم بقانون رقم )

 م2019لسنة 

 الفصل التشريعي اخلامس -ثاني دور االنعقاد العادي ال

 

 مقدمة:

صاحب استلمت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني كتاب  

ص ل  340)م ـرق علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى السيدالمعالي 

، والذي تم بموجبه تكليف اللجنة م2020 مارس 18( المؤرخ في 2د  5/ ف  خ أ

( من قانون 159مشروع قانون بإضافة فقرة ثانية إلى المادة )بدراسة ومناقشة 

م )المعد بناء 2002( لسنة 46اإلجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 ،على االقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر(
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قانون بتعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم  ومشروع

على ، م2019( لسنة 21م، المرافق للمرسوم رقم )2002( لسنة 46بقانون رقم )

ليتم  ما،وإبداء المالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ماأن تتم دراسته

 .الموقر على المجلس ماعرضه

 

 :اللجنةأوالً: إجراءات 

 في االجتماع اآلتي: –الذكر  اآنف – ينقانونال مشروعيتدارست اللجنة  (1)
 

 تاريخ االجتماع رقم االجتماع

 م2020 مارس 18 ثامناالجتماع ال

 

 

البحث على الوثائق  يموضوع ينالقانون يمشروعل اطلعت اللجنة أثناء دراستها (2)

 والتي اشتملت على ما يلي: مابه المتعلقة

 الرأي، ومذكرتي الحكومة وهيئة التشرررررررري  وينالمذكور ينالقانون يمشرررررررروع -

 )مرفق( القانوني.

 )مرفق(رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى.  -

 )مرفق(قرار مجلس النواب ومرفقاته.  -
 

، سعادة األستاذة دالل جاسم الزايد عضو مجلس الشورىاالجتماع جانبًا من حضر  (3)

 .التشريعية والقانونيةرئيس لجنة الشؤون 

 

معالي الشييييييي  نالد  آ علي فل نليرة و ير  بدعوة من اللجنة حضررررررر االجتماع  (4)

 والوفد المرافق له، وهم:، العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف
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 المنصب االسم

 وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف 

 وكيل العدل والشؤون اإلسالمية وائل رشيد  وعالي

 المستشار القانوني إسماعيل أحمد العصرور

 المستشار القانوني عيسى سامي المناعي

 مستشار مساعد وائل أنيس أحمد

 وزارة شؤون جملسي الشورى والنواب

 أنصائي تنسيق ومتا عة أول  ر اب عبدهللا العالي

 كل من: األمانة العامة للمجلس من اللجنة اتاجتماع حضر 

 المنصب االسم

 املستشارين القانونيني هيئة
 هيئة الرئيس  نائب د. علي حسآ الطوالبة

   احث قانوني فاطمة غانم الذوادي

 إدارة شؤون اللجان

 مشرف شؤون اللجان د. سهيرا عبداللطيف 

 أميآ سر لجنة نورة محمد نميس

 أنصائي سجل عام سي فاطمة عبدالجبار السنا

 

ا:
ً
 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية: ثاني

 

وجود شبهة عدم  لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى رأت

( الوارد بالمادة األولى من مشروع 93دستورية في نص الفقرة األولى من المادة )

القانون بتعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

، وذلك فيما أجازه للنيابة 2019( لسنة 21، المرافق للمرسوم رقم )2002( لسنة 46)
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راقب وتسجل صوتيـًا ومرئيـًا المحادثات والوقائع واللقاءات التي تتم العامة من أن ت

( 31( و )25فقرة أ( و ) 19في األماكن الخاصة، لما في ذلك من تعارض مع المواد )

وعليه توصي اللجنة باألخذ بما انتهى إليه مجلس النواب الموقر من  من الدستور.

اللجنة مع سائر التعديالت التي أجراها  ( الفقرة األولى، كما تتوافق93حذف المادة )

 مجلس النواب الموقر على مواد مشروعي القانونين محل الرأي.

 

 الدستورية تينمن الناحي مشروعي القانونينسالمة إلى لجنة وانتهت ال

 .عليهماوذلك بعد التعديالت التي أجراها مجلس النواب  والقانونية

ا: 
ً
 سالمية واألوقاف:العدل والشؤون اإل رأي وزارةثالث

 

الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون اإلسالمية  بين معالي

، أن قانون اإلجراءات الجنائية المعمول به حالًيا يتطلب إجراء التعديالت واألوقاف

حماية الشهود والمجني عليهم، وتنظيم  الالزمة، وأن الغاية من هذه التعديالت هي

المنع من السفر، وتنفيذ الحكم الغيابي، واستحداث الصلح والتصالح في بعض الجرائم، 

والتأكيد على المحاكمة العادلة، وتطوير األمر الجنائي، وأيًضا تيسير إجراءات 

، التحقيق والمحاكمة، ووضع رؤية متكاملة بمختلف جوانبها لدعم حماية الشهود

وضمان ضبط أدلة الدعوى الجنائية وتنفيذ األحكام الصادرة فيها، وتحقيق العدالة 

 الناجزة وتخفيف العبء عن المحاكم.

 

ا: 
ً
 رأي اللجنة:رابع

 

( من قانون 159مشروع قانون بإضافة فقرة ثانية إلى المادة ) تدارست اللجنة

م )المعد بناء 2002ة ( لسن46اإلجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 ،على االقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر(
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قانون بتعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم  ومشروع

وقد تم  م،2019( لسنة 21م، المرافق للمرسوم رقم )2002( لسنة 46بقانون رقم )

من كل  من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وممثلي ماتبادل وجهات النظر بشأنه

 ،لشؤون اللجان والمستشار القانونيوزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف، 

والذي  ،على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى اللجنة واطلعت

كما اطلعت قانونية، وال الدستوريةتين من الناحي ينالقانون يسالمة مشروعانتهى إلى 

 .بشأنهما على قرار مجلس النواب ومرفقاته

 

منه  المادة األولىمن ديباجة ومادتين، تضمنت  مشروع القانون األوليتألف 

( من قانون اإلجراءات الجنائية الصادر 159إضافة فقرة ثانية إلى نص المادة )

مفادها جواز عدول المحامي العام أو المحكمة  2002( لسنة 46بالمرسوم بقانون رقم )

المختصة عن األمر بالمنع من السفر، وكذلك األمر للمحكمة المختصة بنظر موضوع 

بناًء على طلب النيابة العامة أو المتهم أو وكيله  الدعوى سواء من تلقاء نفسها أو

 فقد جاءت تنفيذية. المادة الثانيةالخاص، وأما 

المادة من ديباجة وخمس مواد، نصت  مشروع القانون الثانيفي حين يتألف 

( الفقرة األولى 93( الفقرة الثالثة و)82منه على أن ُيستبدل بنصوص المواد ) األولى

( الفقرة األولى 277( و)274( و)273( و)159قرة األولى و)( مكرًرا الف127و)

( الفقرة األولى من قانون اإلجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 327و)

 ، النصوص الواردة بمشروع القانون.2002( لسنة 46)

منه على أن ُيستبدل بعنوان الباب األول من الكتاب  المادة الثانيةونصت 

راءات التي تتبع في حالة فقد األوراق واألحكام وحساب المدد( من السادس )اإلج

، العنوان 2002( لسنة 46قانون اإلجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

اآلتي: )اإلجراءات التي تتبع في حالة فقد األوراق واألحكام وحساب المدد واستخدام 

 الوسائل اإللكترونية(.
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على أن تُضاف فقرة  مشروع القانون الثانيمن  لثةالمادة الثاكما نصت 

( 227( وفقرة رابعة إلى المادة )218( وفقرة ثالثة إلى المادة )18رابعة إلى المادة )

( إلى قانون اإلجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون 321وفقرة ثانية إلى المادة )

 .2002( لسنة 46رقم )

( مكرًرا 21ى أن تُضاف مواد جديد بأرقام )بالنص عل المادة الرابعةوجاءت 

( 411( مكرًرا و)280( مكرًرا و)226( مكرًرا )ب( و)21( مكرًرا )أ( و)21و)

( لسنة 46مكرًرا إلى قانون اإلجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

من مشروع القانون  المادة الخامسة، النصوص الواردة بمشروع القانون، أما 2002

 قد جاءت مادة تنفيذية.ف

 

وقد قام مجلس النواب بدمج مشروعي القانونيين األول والثاني في مشروع 

( الفقرة 93واحد، وتمت الموافقة على أغلبية مواده، وتم رفض مادتين وهما: المادة )

 ( الفقرة الثانية.321الثالثة، والمادة )

حاكمة، ووضع رؤية تيسير إجراءات التحقيق والم يهدف مشروع القانون إلىو

متكاملة بمختلف جوانبها لدعم حماية الشهود، وضمان ضبط أدلة الدعوى الجنائية 

وتنفيذ األحكام الصادرة فيها، وتحقيق العدالة الناجزة، وتخفيف العبء عن المحاكم، 

وذلك من خالل توسيع سلطة النيابة العامة في إصدار األوامر الجنائية، وتوسيع نطاق 

 صالح في الدعوى الجنائية، وسن نظام المحاكمة العاجلة.الصلح والت

 

 وترى اللجنة أهمية مشروع القانون وذلك لألسباب اآلتية:

يتواكب مشروع القانون م  التطورات التي حصلت في مجال تقنية المعلومات  .1

لتجاوز الكثير من المعوقات التي قد تواجه النيابة العامة  ؛ وذلكاالستفادة منهامدى و
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والقضاء أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة، وتسري  اإلجراءات تحت مظلة 

 .الضمانات الدستورية والقانونية للمتهم في كل مراحل الدعوى الجنائية

يأتي هذا المشروع منسجًما م  التشريعات الحديثة التي صدرت في مملكة البحرين  .2

تجارة اإللكترونية والسجالت خالل السنوات األخيرة في مجال تقنية المعلومات وال

اإللكترونية وغيرها، كما أنه يتوافق م  االتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان 

الدستور وميثاق العمل  يتوافق م وضمانات المحاكمة العادلة، وكل ما من شأنه أن 

 الوطني ويحفظ كرامة اإلنسان.

 ،قانونيةالثغرات التعالج  ن بعض هذه التعديالت التي تضمنها مشروع القانونإ .3

وتسد النقص الحاصل في البعض اآلخر منها، حيث تضمنت جواز عدول المحامي 

العام أو المحكمة المختصة عن األمر بالمن  من السفر، وكذلك األمر للمحكمة 

سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة  ،المختصة بنظر موضوع الدعوى

التعديالت وض  رؤية هذه كيله الخاص، وقد أسست بعض العامة أو المتهم أو و

 متكاملة لدعم حماية الشهود في القضايا الجنائية مثل اإلرهابية وغيرها.

تخفيف العبء على المحاكم من خالل توسي  إن بعض هذه التعديالت تساهم في  .4

نطاق سلطة النيابة العامة في إصدار األوامر الجنائية، وتوسي  نطاق الصلح 

لتصالح للمتهمين في الدعوى الجنائية، وسن نظام المحاكمة العاجلة لعدم تأخير وا

 وتحقيق العدالة الناجزة بأوس  وأفضل صورها. ،القضايا

مشروع قانون وفي ضوء ذلك توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على 

ر ( من قانون اإلجراءات الجنائية الصاد159بإضافة فقرة ثانية إلى المادة )

م )المعد بناء على االقتراح بقانون 2002( لسنة 46بالمرسوم بقانون رقم )

قانون بتعديل بعض  ، ومشروع"بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر(

م، 2002( لسنة 46أحكام قانون اإلجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 ي القانونينمواد مشروع والموافقة على، م2019( لسنة 21المرافق للمرسوم رقم )

 وكما وردت في الجدول المرفق. ،بالتوافق مع مجلس النواب
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ً
 مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:ا: اختيار خامس

، اتفقت اللجنة على اختيار ن الالئحة الداخلية لمجلس الشووووورى( م39إعماالً لنص المادة )

 كل من:

 مقرًرا أصليــــًا.  األستاذ علي عبدهللا علي العرادي سعادة .1

 مقرًرا احتياطيـًا.  عبدالرحمن محمد جمشيرسعادة األستاذ  .2

 

 
ً
 اللجنة:ا: توصية سادس

فإن اللجنة  ينقانونال يمشروعفي ضوء المناقشات واآلراء التي أبديت أثناء دراسة 

 توصي بما يلي:

( 159قانون  إضافة فقرة ثانية إلى المادة )مشروع من حيث المبدأ على  الموافقة -

م 2002( لسنة 46مآ قانون اإلجراءات الجنائية الصادر  المرسوم  قانون رقم )

)المعد  ناء على االقتراح  قانون " صيغته المعدلة" المقدم مآ مجلس النواب 

قانون  تعديل  عض أحكام قانون اإلجراءات الجنائية الصادر  ومشروع ،الموقر(

( لسنة 21م، المرافق للمرسوم رقم )2002( لسنة 46لمرسوم  قانون رقم ) ا

  م.2019

كما وردت تفصيالً في الجدول  ينالقانون يالموافقة على نصوص مواد مشروع -

 المرفق.

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

 

 



 

109 
 

 2002( لسنة 46( من قانون اإلجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )159مشروع قانون بإضافة فقرة ثانية إلى المادة )

على االقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب( ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات  ءً )المعد بنا

 .2019( لسنة 21، المرافق للمرسوم رقم )2002( لسنة 46الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )
 

 مواد املشروع الثايننصوص  نصوص مواد املشروع األول نص املادة يف القانون النافذ
جملس  نصوص املواد كما أقرها

 توصية اللجنة النواب

 مسمى المشروع األول 

 

 

 

 

قانون رقم )  (  مشروع

بإضافة فقرة ثانية  لسنة

( من 159إلى المادة )

قانون اإلجراءات 

الجنائية الصادر 

 مسمى المشروع الثاني

 

 

 

 

 

قانون رقم ) ( مشروع 

بتعديل بعض أحكام  لسنة

 قانون اإلجراءات الجنائية 

 مسمى المشروع

  الموافقة على المسرررررررمى

كمرا ورد في مشرررررررروع 

 القانون الثاني.

 

 

)المسممممممممى كممما ورد في 

 مشروع القانون الثاني(
 

قانون رقم ) ( مشروع 

بتعديل بعض أحكام  لسنة

 قانون اإلجراءات الجنائية 

 مسمى المشروع

  الررمرروافررقررررة عررلررى قرررار

الموافقررة مجلس النواب برر

على المسرررررررمى كما ورد 

لقررررانون  في مشرررررررروع ا

 الثاني.

)المسممممممممى كمممما ورد في 

 مشروع القانون الثاني(
 

قانون رقم ) ( مشروع 

بتعديل بعض أحكام  لسنة

 قانون اإلجراءات الجنائية 
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 مواد املشروع الثايننصوص  نصوص مواد املشروع األول نص املادة يف القانون النافذ
جملس  نصوص املواد كما أقرها

 توصية اللجنة النواب

بالمرسوم بقانون رقم 

 2002( لسنة 46)

الصادر بالمرسوم بقانون 

 2002( لسنة 46رقم )

الصادر بالمرسوم بقانون 

 2002( لسنة 46رقم )

الصادر بالمرسوم بقانون 

 2002( لسنة 46رقم )

 الديباجة 

 

 

 

 

 

 

     نحن حمممممد بن عيسمممممممى

                           آل خمممممممممملمممممممممميمممممممممم ممممممممممة

 .ملك مملكة البحرين

 الديباجة

 

 

 

 

 

 

     نحن حمممممد بن عيسممممممممى

                           آل خمممممممممملمممممممممميمممممممممم ممممممممممة

 .ملك مملكة البحرين

 الديباجة

 

 نووص  الووموووافووقووووة عوولووى

في  الووديبوواجووة كمووا ورد

 .مشروع القانون الثاني

 
 

 

)نص الممديبمماجممة كممما ورد 
في مشممممممممروع القممممانون 

 الثاني(
 

     نحن حمممممد بن عيسممممممممى

                           آل خمممممممممملمممممممممميمممممممممم ممممممممممة

 .ملك مملكة البحرين

 الديباجة

  الووموووافووقووووة عوولووى قوورار

الموافقووة مجلس النواب بوو

نص الووديبوواجووة كمووا  على

مشووروع القانون في  ورد

 .الثاني
 

)نص الممديبمماجممة كممما ورد 
الممقممممانممون فممي مشمممممممممروع 

 الثاني(
 

       نحن حمممممد بن عيسممممممممى

                           آل خمممممممممملمممممممممميمممممممممم ممممممممممة

 .ملك مملكة البحرين
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 مواد املشروع الثايننصوص  نصوص مواد املشروع األول نص املادة يف القانون النافذ
جملس  نصوص املواد كما أقرها

 توصية اللجنة النواب

بووووعوووود االطووووالع عوووولووووى 

 الدستور،

وعلى قووووانون اإلجراءات 

الجنائية الصادر بالمرسوم 

( لسووووووونة 46رقم )بقانون 

 ، وتعديالته،2002

أقوور مووجوولووس الشوووووووووورى 

ومجلس النواب القووووانون 

اآلتي نصووووه، وقد صوووودقنا 

 عليه وأصدرناه:

 

عوووولووووى  االطووووالع بووووعوووود

 الدستور،

وعلى قووووانون العقوبووووات 

بقانون الصووادر بالمرسوووم 

، 1976( لسوووونة 15رقم )

 وتعديالته،

وعلى قووووانون اإلجراءات 

الجنائية الصادر بالمرسوم 

( لسووووووونة 46بقانون رقم )

 ، وتعديالته،2002

وعلى قوووانون الخطوووابوووات 

والمعوووامالت اإللكترونيوووة 

الصووادر بالمرسوووم بقانون 

 ،2018( لسنة 54رقم )

وبعووود أخوووذ رأي المجلس 

 األعلى للقضاء،

عوووولووووى  االطووووالع بووووعوووود

 الدستور،

وعلى قووووانون العقوبووووات 

الصووادر بالمرسوووم بقانون 

، 1976( لسوووونة 15رقم )

 وتعديالته،

وعلى قووووانون اإلجراءات 

الجنائية الصادر بالمرسوم 

( لسووووووونة 46بقانون رقم )

 ، وتعديالته،2002

وعلى قوووانون الخطوووابوووات 

والمعوووامالت اإللكترونيوووة 

الصووادر بالمرسوووم بقانون 

 ،2018( لسنة 54)رقم 

وبعووود أخوووذ رأي المجلس 

 األعلى للقضاء،

  عووووولوووووى االطوووووالع بوووووعووووود

 الدستور،

عقوبووووات  ل نون ا وعلى قووووا

الصوووادر بالمرسووووم بقانون 

، 1976( لسووووووونة 15رقم )

 وتعديالته،

وعلى قووووانون اإلجراءات 

الجنائية الصووادر بالمرسوووم 

لسووووووونووة ( 46بقووانون رقم )

 ، وتعديالته،2002

وعلى قووووانون الخطووووابووووات 

والمعووووامالت اإللكترونيووووة 

الصوووادر بالمرسووووم بقانون 

 ،2018( لسنة 54رقم )

وبعوووود أخووووذ رأي المجلس 

 األعلى للقضاء،
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 مواد املشروع الثايننصوص  نصوص مواد املشروع األول نص املادة يف القانون النافذ
جملس  نصوص املواد كما أقرها

 توصية اللجنة النواب

الشوووووووووورى أقوور مووجوولووس 

ومجلس النواب القووووانون 

اآلتي نصووووه، وقد صوووودقنا 

 عليه وأصدرناه:

 

أقوور مووجوولووس الشوووووووووورى 

ومجلس النواب القووووانون 

اآلتي نصووووه، وقد صوووودقنا 

 عليه وأصدرناه:

 

 

أقووور موووجووولوووس الشوووووووووورى 

لقووووانون  نواب ا ل ومجلس ا

اآلتي نصوووووه، وقد صووووودقنا 

 عليه وأصدرناه:

 

 مقدمة المادة األولى 

 

 

 

 

 

 مقدمة المادة األولى

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة المادة األولى
 

  الررمرروافررقررررة عررلررى نررص

مقرررردمررررة المررررادة األولى 

الرروارد فرري مشررررررررروع 

ها  ثاني وتعديل قانون ال ال

( 93)و)حررذع عبررارة ب

 .الرقرة األولى(
 

 

 

 المادة األولى مقدمة

  الررمرروافررقررررة عررلررى قرررار

الموافقررة مجلس النواب برر

على نص مقرردمررة المررادة 

األولرررررى الررررروارد فررررري 

مشرررررررروع القانون الثاني 

حررذع عبررارة وتعررديلهررا ب

 .( الرقرة األولى(93)و)
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 مواد املشروع الثايننصوص  نصوص مواد املشروع األول نص املادة يف القانون النافذ
جملس  نصوص املواد كما أقرها

 توصية اللجنة النواب

 

ثووانيووة إلى تضووووووووواف فقرة 

( من قووانون 159المووادة )

اإلجوووراءات الوووجووونووووائووويووووة 

الصووادر بالمرسوووم بقانون 

، 2002( لسوووونة 46رقم )

 نصها اآلتي:

 

 

ُيسوووتبدل بنصووووص المواد 

( الووفووقوورة الووثووووالووثووووة 82)

( الوووفوووقووورة األولوووى 93و)

الووفووقوورة  ا( مووكووررً 127و)

( 273و) (159األولى و)

الفقرة ( 277( و)274و)

( الووفووقوورة 327األولووى و)

األولوووووى، مووووون قوووووانوووووون 

اإلجوووراءات الوووجووونووووائووويووووة 

الصووادر بالمرسوووم بقانون 

، 2002( لسوووونة 46رقم )

 النصوص اآلتية:

)نص مقممدمممة المممادة بعممد 
 التعديل(

 

ُيسوووتبدل بنصووووص المواد 

( الووفووقوورة الووثووووالووثووووة 82)

الووفووقوورة  امووكووررً ( 127و)

( 273( و)159األولى و)

( الفقرة 277( و)274و)

( الووفووقوورة 327األولووى و)

األولوووووى، مووووون قوووووانوووووون 

اإلجوووراءات الوووجووونووووائووويووووة 

الصووادر بالمرسوووم بقانون 

، 2002( لسوووونة 46رقم )

 النصوص اآلتية:

 

)نص مقممدمممة المممادة بعممد 
 التعديل(

 

ُيسوووووتبدل بنصووووووص المواد 

( الوووفوووقووورة الوووثووووالوووثووووة 82)

الووفووقوورة  امووكووررً ( 127و)

( 273( و)159األولى و)

فقرة 277( و)274و) ل ( ا

( الوووفوووقووورة 327األولوووى و)

األولوووووى، مووووون قوووووانوووووون 

 اإلجووووراءات الووووجوووونووووائوووويووووة 

الصوووادر بالمرسووووم بقانون 

، 2002( لسووووووونة 46رقم )

 النصوص اآلتية:
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 مواد املشروع الثايننصوص  نصوص مواد املشروع األول نص املادة يف القانون النافذ
جملس  نصوص املواد كما أقرها

 توصية اللجنة النواب

 ( ال قرة الثالثة82مادة )

 
 
 
 
 
 

يصووووطحب عضووووو النيابة 

العووواموووة في التحقيق أحوود 

كتوووواب النيووووابووووة العووووامووووة 

لووتووحووريوور الوومووحوووواضووووووووور 

الالزمووة، ويجوز لووه عنوود 

الضوورورة أن يكلف غيره 

بووذلووك بعوود تحليفووه اليمين 

 ( ال قرة الثالثة82مادة )

 

 ال يوجد نّص مقابل.

 

 ( ال قرة الثالثة82مادة )

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ومع ذلوووك يجوز للنيوووابوووة 

العامة تسوووووووجيل إجراءات 

التحقيق ومجريوواتووه كووافووة 

، ولها إذا اومرئيً  اصووووووووتيً 

تعذر حضووووووور شوووووواهد أو 

متهم أن تلجأ إلى استعمال 

وسوووووووووائوول التقنيووة والنقوول 

 ( ال قرة الثالثة82مادة )

  الررمرروافررقررررة عررلررى نررص

رد فرري الررمررررادة كررمررررا و

 مشروع القانون الثاني.

 
 

 

)نص المادة كما ورد في 

 مشروع القانون الثاني(
 

ومع ذلوووك يجوز للنيوووابوووة 

العامة تسوووووووجيل إجراءات 

التحقيق ومجريوواتووه كووافووة 

، ولها إذا اومرئيً  اصووووووووتيً 

تعذر حضووووووور شوووووواهد أو 

متهم أن تلجأ إلى استعمال 

وسوووووووووائوول التقنيووة والنقوول 

 ( ال قرة الثالثة82مادة )

  الموافقة على قرار مجلس

الموافقررررة على النواب برررر

نص المررادة كمررا ورد في 

 مشروع القانون الثاني.

 
)نص المممادة كممما ورد في 

 الثاني(مشروع القانون 
 

ومع ذلووووك يجوز للنيووووابووووة 

عامة تسوووووووجيل إجراءات  ال

التحقيق ومجريووواتوووه كوووافوووة 

يً  ، ولها إذا اومرئيً  اصووووووووت

 تعذر حضوووووووور شووووووواهد أو 

متهم أن تلجأ إلى اسووووتعمال 

وسووووووووووائووول التقنيوووة والنقووول 



 

115 
 

 مواد املشروع الثايننصوص  نصوص مواد املشروع األول نص املادة يف القانون النافذ
جملس  نصوص املواد كما أقرها

 توصية اللجنة النواب

ويوقع عضوووووووو النيووووابووووة 

عامة والكاتب على كل  ال

 صفحة من هذه المحاضر.

ولعضووووو النيابة العامة أن 

يووثووبووووت مووووا تووقووتضوووووووويووووه 

إجراءات الضوووووورورة من 

التحقيق قبوووول حضووووووووور 

الكاتب، وتحفظ المحاضر 

سم  مع باقي األوراق في ق

 الكتاب.

ومع ذلممك يجوز للنيممابممة 

العامة تسجيل كافة وقائع 

ومممجممريممممات الممتممحممقمميممق 

صممممممموتياً ومرئياً بما في 

ذلمممك اسمممممممتجواب المت م 

وشمممم ادة الشمممم ود، ول ا 

إن تعذر حضور شاهد أو 

األثيري في سوووووماع أقواله 

أو اسوووووووتجوابووه عن بعوود، 

وعرض ومشوووووووواهدة هذه 

اإلجراءات لمقتضووووووويوووات 

الووتووحووقوويووق، مووع مووراعوووواة 

الضووووووومووانووات المقررة في 

 القانون.

 

األثيري في سوووووماع أقواله 

اسوووووووتجوابووه عن بعوود، أو 

وعرض ومشوووووووواهدة هذه 

اإلجراءات لمقتضووووووويوووات 

الووتووحووقوويووق، مووع مووراعوووواة 

الضووووووومووانووات المقررة في 

 القانون.

 

 األثيري في سوووووووماع أقواله 

أو اسوووووووتجوابوووه عن بعووود، 

وعرض ومشووووووووواهوودة هووذه 

اإلجراءات لمقتضوووووووويووووات 

راعوووواة الووتووحووقوويووق، مووع موو

الضوووووووموووانوووات المقررة في 

 القانون.
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 مواد املشروع الثايننصوص  نصوص مواد املشروع األول نص املادة يف القانون النافذ
جملس  نصوص املواد كما أقرها

 توصية اللجنة النواب

توافرت بشمممممممم نه  رو  

ارات توجب حمايته العتب

تقممممدرهمممما، أن تلجمممم  إلى 

اسمممتعمال وسمممائل التقنية 

الحممممديثممممة في سمممممممممممماع 

 وتسجيل ش ادته.

 ( ال قرة األولى93مادة )

 

يجوز للنيممابممة العممامممة أن 

تضمممبط لدى مكاتب البريد 

جممممممممميممممع الممممخممممطممممابممممات 

والرسممممممممممائمممل والجرائمممد 

والمطبوعممممات والطرود، 

ولدى مكاتب البرق جميع 

البرقيممممات، وأن تراقممممب 

المحادثات والمراسممممممالت 

 ( ال قرة األولى93مادة )

 

 .ال يوجد نّص مقابل

 

 ( ال قرة األولى93مادة )

 

يجوز للنيووابووة العووامووة أن 

تضووووبط لدى مكاتب البرق 

والووبووريوووود وغوويوورهووووا موون 

مكوواتووب نقوول الرسوووووووووائوول 

ومراكز البث والتواصووووول 

واالتصوووووووواالت السووووووولكية 

والالسوووووولكية واإللكترونية 

لبرقيووووات والخطووووابووووات  ا

 ( ال قرة األولى93مادة )

حذف المادة من مشروع 

 القانون

 ( ال قرة األولى93مادة )

الموافقة على قرار مجلس 

حذف المادة من النواب ب

 مشروع القانون
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 مواد املشروع الثايننصوص  نصوص مواد املشروع األول نص املادة يف القانون النافذ
جملس  نصوص املواد كما أقرها

 توصية اللجنة النواب

السمممملكية والالسمممملكية أو 

تسجيالت ألحاديث إجراء 

جرت في مكممممان خمممماص 

ئدة في  فا لك  لذ كان  متى 

  ور الحقيقة في جناية 

أو جنحممة معمماقممب علي مما 

 بالحبس.

ويشوووووووترط التخاذ أي من 

اإلجووراءات السوووووووووووابووقووووة 

الحصوووول مقدما على إذن 

بذلك من قاضوووي المحكمة 

الصوووووووغرى، ويصوووووووووودر 

القاضوووووووي هذا اإلذن بعد 

 اطالعه على األوراق.

يجب وفي جميع األحوال 

أن يووكووون الضوووووووووبووط أو 

المراقبة أو التسووووجيل بناء 

والوورسوووووووووووائوووول واألوراق 

والمطبوعووووات والطرود، 

 اوأن تراقب وتسجل صوتيً 

 اوإلوووكوووتووورونووويووووً  اومووورئووويووووً 

لمحادثات االتصووووووواالت وا

والمراسووووووووالت والوقووووائع 

لتي تتم في  لقوووواءات ا ل وا

األماكن الخاصوووووة أو التي 

تتم على نحو خووواص في 

لعووووامووووة، متى  األموووواكن ا

توافرت دالئل كافية على 

وقوع جنووووايووووة أو جنحووووة 

معووواقوووب عليهوووا بوووالحبس، 

وكان لذلك فائدة في ظهور 

 الحقيقة.
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 مواد املشروع الثايننصوص  نصوص مواد املشروع األول نص املادة يف القانون النافذ
جملس  نصوص املواد كما أقرها

 توصية اللجنة النواب

على أمر مسوووبب ولمدة ال 

تزيوووود على ثالثين يومووووا 

قابلة للتجديد لمدة أو مدد 

 أخرى مماثلة.

( مكرًرا 127مادة )

 ال قرة األولى

 

 

 

للنيابة العامة، بناًء على 

طلممممب المجني علي م أو 

الشممممممم ود أو من يممدلون 

( مكرًرا 127مادة )

 ال قرة األولى

 

 

 .ال يوجد نّص مقابل

 

( مكرًرا 127مادة )

 ال قرة األولى

 

 

 

 

للنيووابووة العووامووة من تلقوواء 

نفسوووها، أو بناًء على طلب 

المجني عليهم أو الشوووووهود 

( مكرًرا 127مادة )

 ال قرة األولى

  الرمروافرقررررة عرلرى نرص

لمررررادة كمررررا ورد في  ا

 مشروع القانون الثاني.
 

 

)نص المادة كما ورد في 

 مشروع القانون الثاني(
 

للنيووابووة العووامووة من تلقوواء 

نفسوووها، أو بناًء على طلب 

المجني عليهم أو الشوووووهود 

أو من يووودلون بمعلوموووات 

( مكرًرا  127مادة )

 ال قرة األولى

  الموافقة على قرار مجلس

الموافقررررة على النواب برررر

نص المررادة كمررا ورد في 

 مشروع القانون الثاني.
 

)نص المممادة كممما ورد في 

 مشروع القانون الثاني(
 

للنيوووابوووة العووواموووة من تلقووواء 

نفسووووووها، أو بناًء على طلب 

  المجني عليهم أو الشوووووووهود
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 مواد املشروع الثايننصوص  نصوص مواد املشروع األول نص املادة يف القانون النافذ
جملس  نصوص املواد كما أقرها

 توصية اللجنة النواب

بمعلومممات في الممدعوى، 

والعممتممبممممارات مممقممبممولممممة 

تممتممعمملممق بسمممممممممالمممتمم ممم 

وثيقي الصلة واألشخاص 

ب م، أن تمممم مر بمممماتخمممماذ 

اإلجمممممراءات المممممالزممممممة 

لحمايت م مما قد يت ددهم 

من مخمماطر بسمممممممبممب أو 

بمناسبة اإلدالء بالش ادة 

أو المعلومممات، ول مما في 

ذلمممك أن تممم مر بموافقمممة 

المجني علي م أو الش ود 

أو األشمممممممخمماص المتعين 

حممممايت م اتخممماذ كمممل أو 

بعض التدابير التالية إلى 

 خطر:حين زوال ال

 تغيير محل اإلقامة.    (1

أو من يووودلون بمعلوموووات 

لدعوى، والعتبوارات  في ا

مقبولة تتعلق بسووالمتهم أو 

بسووالمة األشووخاص وثيقي 

الصلة بهم، أن تأمر باتخاذ 

اإلجوووووراءات الوووووالزموووووة 

لحموايتهم مموا قود يتهوددهم 

من مخووواطر بسوووووووبوووب أو 

بمناسوووبة اإلدالء بالشوووهادة 

أو المعلوموووات، ولهوووا في 

ذلوووك أن تفرض موووا تراه 

من السبل والوسائل  امناسبً 

لتنفيذ كل أو بعض التدابير 

لتوووواليووووة إلى حين زوال  ا

الخطر بووووالتنسوووووووويق مع 

لحماية، األشووووخاص محل ا

قً  للقرارات والتعليمات  اوف

لدعوى، والعتبوارات  في ا

مقبولة تتعلق بسووالمتهم أو 

بسووالمة األشووخاص وثيقي 

الصلة بهم، أن تأمر باتخاذ 

اإلجوووووراءات الوووووالزموووووة 

لحموايتهم مموا قود يتهوددهم 

من مخووواطر بسوووووووبوووب أو 

دالء بالشوووهادة بمناسوووبة اإل

أو المعلوموووات، ولهوووا في 

ذلوووك أن تفرض موووا تراه 

من السبل والوسائل  امناسبً 

لتنفيذ كل أو بعض التدابير 

لتوووواليووووة إلى حين زوال  ا

الخطر بووووالتنسوووووووويق مع 

األشووووخاص محل الحماية، 

قً  للقرارات والتعليمات  اوف

التي ُيصدرها النائب العام 

 أو من يوووودلون بمعلومووووات 

في الوودعوى، والعتبووارات 

مقبولة تتعلق بسوووووالمتهم أو 

بسوووالمة األشوووخاص وثيقي 

الصوولة بهم، أن تأمر باتخاذ 

اإلجووووووراءات الووووووالزمووووووة 

لحمووايتهم ممووا قوود يتهووددهم 

من مخوووواطر بسوووووووبووووب أو 

 بمناسوووووبة اإلدالء بالشوووووهادة 

أو المعلومووووات، ولهووووا في 

ذلووووك أن تفرض مووووا تراه 

من السبل والوسائل  امناسبً 

أو بعض التدابير  لتنفيذ كل

الوتووووالويووووة إلوى حويون زوال 

يق مع  تنسوووووووو ل خطر بووووا ل ا

األشووووووخاص محل الحماية، 

للقرارات والتعليمووات  اوفقووً 



 

120 
 

 مواد املشروع الثايننصوص  نصوص مواد املشروع األول نص املادة يف القانون النافذ
جملس  نصوص املواد كما أقرها

 توصية اللجنة النواب

 تغيير ال وية.    (2

ح ر إفشممممممممممماء أي     (3

مممعمملممومممممات تممتممعمملممق 

ل ويممممة وأممممماكن  بمممما

وجود األشمممممممخممماص 

المتعين حمممممايت م، 

ومحممال إقممامت م، أو 

وضممممممممع قيود على 

تممممداول بمعمض هممممذ  

 المعلومات.

وفي حووالووة اتخوواذ أي من 

التووودابير المبينوووة بوووالفقرة 

السابقة، يثبت في التحقيق 

موجز بمضوومون الشووهادة 

أو الوووومووووعوووولووووومووووات دون 

تصوووووووريح بمصووووووووودرهووا 

الحقيقي إلى حين زوال 

التي ُيصدرها النائب العام 

بوووالتنسووووووويق مع الجهوووات 

 المعنية:

 تغيير محل اإلقامة. -أ

 تغيير الهوية. -ب

حررررظررررر إفشرررررررررراء أي  -ج

مررعررلررومررررات تررتررعررلررق 

بالهوية وأماكن وجود 

األشرررررررخرررراص المتعين 

حررمررررايررتررهررم، ومررحررررال 

إقامتهم، أو وض  قيود 

تداول بعض هذه  على 

 المعلومات.

حراسرررررررررة على تعيين  -د

الشررررررررخرص أو مرحررررل 

 اإلقامة.

بوووالتنسووووووويق مع الجهوووات 

 المعنية:

 ل اإلقامة.تغيير مح -أ

 تغيير الهوية. -ب

حررررظررررر إفشرررررررررراء أي  -ج

مررعررلررومررررات تررتررعررلررق 

بالهوية وأماكن وجود 

األشرررررررخرررراص المتعين 

حررمررررايررتررهررم، ومررحررررال 

إقامتهم، أو وض  قيود 

تداول بعض هذه  على 

 المعلومات.

تعيين حراسرررررررررة على  -د

الشررررررررخرص أو مرحررررل 

 اإلقامة.

 

التي ُيصوووودرها النائب العام 

بووووالتنسوووووووويق مع الجهووووات 

 المعنية:

 تغيير محل اإلقامة. -أ

 تغيير الهوية. -ب

حررررظررررر إفشررررررررررراء أي  -ج

بالهوية   معلومات تتعلق

وأمررررررراكرررررررن وجرررررررود 

األشرررررررخرررراص المتعين 

ايرررترررهرررم، ومرررحررررال حرررمرررر

إقامتهم، أو وضرررر  قيود 

على تررداول بعض هررذه 

 المعلومات.

تعيين حراسررررررررررة على  -د

الشرررررررررخررص أو مررحررررل 

 اإلقامة.
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 مواد املشروع الثايننصوص  نصوص مواد املشروع األول نص املادة يف القانون النافذ
جملس  نصوص املواد كما أقرها

 توصية اللجنة النواب

الظروف التي دعووت إلى 

اتخووواذ تلوووك التووودابير، أو 

إحووووالووووة الوووودعوووووى إلووووى 

المحكمووووة المختصوووووووووووة 

وصووووووووووودور إذن موونووهووووا 

هويووووة  لكشووووووووف عن  بووووا

 المصدر.

 

 

  

 (159مادة )

 

 

 

 (159مادة )

 

 

 

 (159)مادة 

 

 

 

 (159مادة )

  الررمرروافررقررررة عررلررى نررص

الررمررررادة كررمررررا ورد فرري 

 مشروع القانون الثاني.
 

 
 

 

 (159مادة )

  الررمرروافررقررررة عررلررى قرررار

الموافقررة بررمجلس النواب 

على نص المادة كما ورد 

لقررررانون  في مشرررررررروع ا

 الثاني.
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جملس  نصوص املواد كما أقرها

 توصية اللجنة النواب

 

لعووووام  لمحووووامي ا يجوز ل

وللمحكمة المختصووووة عند 

نووظوور تووجووووديوووود الووحووبووس 

االحووووتوووويوووواطووووي إذا رُؤى 

اإلفووراج عوون مووتووهووم فووي 

جنووايووة أو جنحووة معوواقبوواً 

عوولوويووهووووا بووووالووحووبووس وأن 

مصوولحة التحقيق تقتضووي 

منعووووه من السووووووووفر إلى 

الخووووارج إصووووووووووودار أمر 

بووووإدراجووووه عوولووى قوووائووم 

الممنوعين من السوووووووفر. 

وللمتهم أن يتظلم من هوذا 

أمووووام الوومووحووكوومووووة األموور 

الكبرى الجنوووائيوووة منعقووودة 

 

للمحامي العام أو يجوز "و

 –المحكموووة المختصووووووووووة 

العدول  -بحسوووووب األحوال

عوون األموور بووووالووموونووع موون 

لمقتضوووووويات  االسووووووفر وفقً 

الووتووحووقوويووق، ولوولوومووحووكوومووووة 

المختصووة بنظر موضوووع 

الدعوى من تلقاء نفسها أو 

بنووواًء على طلوووب النيوووابوووة 

له  عامة أو المتهم أو وكي ال

الخاص العدول عن األمر 

 بالمنع من السفر."

 

 

للنائب العام عند الضرورة 

إذا قامت دالئل على جدية 

االتهووام وخشووووووويووة هروب 

المتهم في جناية أو جنحة 

أن يوووأمر بمنع المتهم من 

السوووووووفر، ويتم إعالن من 

صووووووودر األمر ضوووووووده في 

 .غيبته

ويجوز للمحامي العام، أو 

للمحكمة المختصووووووووة عند 

نووظوور تووجووووديوووود الووحووبووس 

االحوووتووويوووواطوووي، إذا رُؤى 

ج عوون مووتووهووم فووي اإلفوورا

 اجنووايووة أو جنحووة معوواقبوووً 

عوولوويووهووووا بووووالووحووبووس وأن 

)نص المادة كما ورد في 

 مشروع القانون الثاني(
 

عند الضرورة  للنائب العام

إذا قامت دالئل على جدية 

االتهووام وخشووووووويووة هروب 

المتهم في جناية أو جنحة 

أن يوووأمر بمنع المتهم من 

السوووووووفر، ويتم إعالن من 

صووووووودر األمر ضوووووووده في 

 .غيبته

ويجوز للمحامي العام، أو 

للمحكمة المختصووووووووة عند 

نووظوور تووجووووديوووود الووحووبووس 

االحوووتووويوووواطوووي، إذا رُؤى 

اإلفووراج عوون مووتووهووم فووي 

 اجنحووة معوواقبوووً جنووايووة أو 

)نص المممادة كممما ورد في 

 مشروع القانون الثاني(
 

العام عند الضوورورة  للنائب

إذا قامت دالئل على جدية 

االتهوووام وخشووووووويوووة هروب 

المتهم في جنووايووة أو جنحووة 

أن يووووأمر بمنع المتهم من 

السووووووووفر، ويتم إعالن من 

صوووووووودر األمر ضووووووووده في 

 .غيبته

ويجوز للمحووامي العووام، أو 

للمحكمووة المختصوووووووووة عنوود 

نوووظووور توووجووووديوووود الوووحوووبوووس 

االحووووتوووويوووواطووووي، إذا رُؤى 

   اإلفوووراج عووون موووتوووهوووم فوووي

  انوووايوووة أو جنحوووة معووواقبوووً ج
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جملس  نصوص املواد كما أقرها

 توصية اللجنة النواب

في غرفووة مشوووووووورة فووإذا 

رفض تظلمه فله أن يتقدم 

بتظلم جديد كلما انقضوووووى 

شوووووووهر من توواريخ رفض 

التظلم وذلوووك كلوووه موووا لم 

تحل الدعوى إلى المحكمة 

المختصة بنظرها فيصبح 

األمر بالمنع من السفر أو 

 إلغاؤه من اختصاصها.

 

مصووولحة التحقيق تقتضوووي 

فر إلى  منعووووه من السوووووووو

الخارج إصودار أمر بمنعه 

 .من السفر

وللمتهم أن يتظلم من أمر 

الووموونووع أمووووام الوومووحووكوومووووة 

الكبرى الجنوووائيوووة منعقووودة 

في غرفة المشوووووووورة، فإذا 

رفض تظلمه فله أن يتقدم 

بتظلم جديد كلما انقضوووووووى 

شوووووووهر من توواريخ رفض 

 .التظلم

وذلووووك كلووووه مووووالم تحوووول 

الوووودعوى إلى المحكمووووة 

المختصووة بنظرها فيصووبح 

األمر بالمنع من السووفر أو 

 إلغاؤه من اختصاصها.

عوولوويووهووووا بووووالووحووبووس وأن 

مصووولحة التحقيق تقتضوووي 

فر إلى  منعووووه من السوووووووو

الخارج إصودار أمر بمنعه 

 .من السفر

وللمتهم أن يتظلم من أمر 

الووموونووع أمووووام الوومووحووكوومووووة 

الكبرى الجنوووائيوووة منعقووودة 

في غرفة المشوووووووورة، فإذا 

رفض تظلمه فله أن يتقدم 

بتظلم جديد كلما انقضوووووووى 

شوووووووهر من توواريخ رفض 

 .مالتظل

وذلووووك كلووووه مووووالم تحوووول 

الوووودعوى إلى المحكمووووة 

المختصووة بنظرها فيصووبح 

   عووولووويوووهووووا بووووالوووحوووبوووس وأن

مصوووولحة التحقيق تقتضووووي 

  موونووعووووه موون السوووووووووفوور إلووى

الخارج إصوووودار أمر بمنعه 

 .من السفر

وللمتهم أن يتظلم من أمر 

  الووموونووع أمووووام الوومووحووكوومووووة 

   الكبرى الجنووووائيووووة منعقوووودة

فإذا  في غرفة المشوووووووورة، 

رفض تظلمووه فلووه أن يتقوودم 

بتظلم جديد كلما انقضوووووووى 

توووواريخ رفض  شوووووووهر من

 .التظلم

  وذلووووك كوولووووه مووووالووم تووحوووول

الوووودعوووى إلووى الوومووحووكوومووووة 

المختصوووة بنظرها فيصوووبح 
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 مواد املشروع الثايننصوص  نصوص مواد املشروع األول نص املادة يف القانون النافذ
جملس  نصوص املواد كما أقرها

 توصية اللجنة النواب

األمر بالمنع من السووفر أو 

 إلغاؤه من اختصاصها.

األمر بالمنع من السوووووفر أو 

 إلغاؤه من اختصاصها.

 (273مادة )

 

 

 

 

لوولوونوويووووابووووة الووعووووامووووة فووي 

المخووووالفووووات وفي الجنح 

التي ال يوجووووب القووووانون 

الحكم فيها بعقوبة الحبس 

أو بغراموووة يزيووود حووودهوووا 

 (273مادة )

 

 .ال يوجد نّص مقابل

 

 (273مادة )

 

 

 

 

للنيووابووة العووامووة في الجنح 

التي ال يوجووووب القووووانون 

الحكم فيهووا بعقوبووة الحبس 

أو بغراموووة يزيووود حووودهوووا 

األدنى على ألفي دينار إذا 

 (273مادة )

  الررمرروافررقررررة عررلررى نررص

الررمررررادة كررمررررا ورد فرري 

 الثاني.مشروع القانون 

 

 
 

)نص المادة كما ورد في 

 مشروع القانون الثاني(
 

للنيووابووة العووامووة في الجنح 

التي ال يوجووووب القووووانون 

الحكم فيهووا بعقوبووة الحبس 

أو بغراموووة يزيووود حووودهوووا 

األدنى على ألفي دينار إذا 

 (273)مادة 

  الررمرروافررقررررة عررلررى قرررار

الموافقررة بررمجلس النواب 

على نص المادة كما ورد 

لقررررانون  في مشرررررررروع ا

 الثاني.
 

)نص المممادة كممما ورد في 

 مشروع القانون الثاني(
 

للنيوووابوووة العووواموووة في الجنح 

لقووووانون  لتي ال يوجووووب ا ا

الحكم فيهووا بعقوبووة الحبس 

أو بغرامووووة يزيوووود حوووودهووووا 

األدنى على ألفي دينووار إذا 
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 مواد املشروع الثايننصوص  نصوص مواد املشروع األول نص املادة يف القانون النافذ
جملس  نصوص املواد كما أقرها

 توصية اللجنة النواب

األدنى على مائة دينار إذا 

رأت أن الجريمة بحسووووب 

ظروفها تكفي فيها عقوبة 

الغراموووة التي ال تجووواوز 

مووائووة دينووار فضوووووووالً عن 

الووعووقوووبووووات الووتووكووموويوولوويووووة 

والتضووووووومينات وما يجب 

رده والمصووووووووووواريف أن 

تطلب من قاضي المحكمة 

الصوووووووووغووورى الووتوووي موون 

اختصاصها نظر الدعوى 

عقوبووووة على  ل أن يوقع ا

دره على المتهم بأمر يصووو

الطلب بناًء على محاضوور 

جمع االسووتدالالت أو أدلة 

اإلثوبووووات األخورى بوغوويوور 

رأت أن الجريمة بحسوووووب 

ظروفها تكفي فيها عقوبة 

الغرامووووة التي ال تجوووواوز 

ألفي دينووووار فضوووووووالً عن 

الووعووقوووبووووات الووتووكووموويوولوويووووة 

والتضووووووومينات وما يجب 

رده والومصووووووووووواريوف أن 

طلب من قاضي المحكمة ت

الصووووووووووغووورى الوووتوووي مووون 

اختصوواصووها نظر الدعوى 

قوبووووة على  ع ل يوقع ا أن 

المتهم بأمر يصووووودره على 

الطلب بناًء على محاضووور 

جمع االسووووتدالالت أو أدلة 

اإلثووبووووات األخوورى بووغوويوور 

إجراء تحقيق أو سوووووووموواع 

 مرافعة.

رأت أن الجريمة بحسوووووب 

ظروفها تكفي فيها عقوبة 

الغرامووووة التي ال تجوووواوز 

ألفي دينووووار فضوووووووالً عن 

الووعووقوووبووووات الووتووكووموويوولوويووووة 

والتضووووووومينات وما يجب 

رده والومصووووووووووواريوف أن 

تطلب من قاضي المحكمة 

الصووووووووووغووورى الوووتوووي مووون 

اختصوواصووها نظر الدعوى 

قوبووووة على  ع ل يوقع ا أن 

المتهم بأمر يصووووودره على 

الطلب بناًء على محاضووور 

جمع االسووووتدالالت أو أدلة 

اإلثووبووووات األخوورى بووغوويوور 

إجراء تحقيق أو سوووووووموواع 

 مرافعة.

رأت أن الجريمة بحسوووووووب 

ظروفهووا تكفي فيهووا عقوبووة 

  الغرامووووة التي ال تجوووواوز

ألفي دينووووار فضووووووووالً عن 

الووعووقوووبووووات الووتووكووموويوولوويووووة 

 والتضووووووومينووات ومووا يجووب 

   رده والووومصووووووووووواريوووف أن

تطلب من قاضووووي المحكمة 

الصووووووووووغووورى الوووتوووي مووون 

اختصووواصوووها نظر الدعوى 

  أن يوووقووع الووعووقوووبووووة عوولووى

المتهم بأمر يصووووووودره على 

لى محاضوووووور الطلب بناًء ع

جمع االسووووووتدالالت أو أدلة 

اإلثووبووووات األخوورى بووغوويوور 

إجراء تحقيق أو سووووووومووواع 

 مرافعة.
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 مواد املشروع الثايننصوص  نصوص مواد املشروع األول نص املادة يف القانون النافذ
جملس  نصوص املواد كما أقرها

 توصية اللجنة النواب

إجراء تحقيق أو سوووووووماع 

 مرافعة.

 

   

 (274مادة )

 

 

 

 

ال يووقضوووووووووى فووي األموور 

الجنووووائي بغير الغرامووووة 

ليووووة  ي كم ت ل قوبووووات ا ع ل وا

والتضووووووومينات وما يجب 

 (274مادة )

 

 .ال يوجد نّص مقابل

 

 (274مادة )

 

 

 

 

قضوووووووووى فووي األموور  ال يووُ

الجنائي بغير الغرامة التي 

ال تزيووود على ألفي دينوووار 

 (274مادة )

  الررمرروافررقررررة عررلررى نررص

الررمررررادة كررمررررا ورد فرري 

 مشروع القانون الثاني.

 

 
 

)نص المادة كما ورد في 

 مشروع القانون الثاني(
 

قضوووووووووى فووي األموور  ال يووُ

الجنائي بغير الغرامة التي 

ال تزيووود على ألفي دينوووار 

 (274مادة )

  الررمرروافررقررررة عررلررى قرررار

الموافقررة مجلس النواب برر

على نص المادة كما ورد 

لقررررانون  في مشرررررررروع ا

 الثاني.
 

)نص المممادة كممما ورد في 

 مشروع القانون الثاني(
 

قضووووووووووى فوووي     األمووورال يوووُ

الجنوائي بغير الغراموة التي 

ال تزيوووود على ألفي دينووووار 
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 مواد املشروع الثايننصوص  نصوص مواد املشروع األول نص املادة يف القانون النافذ
جملس  نصوص املواد كما أقرها

 توصية اللجنة النواب

رده والمصوووووووووواريف وال 

يوووجووووز فوووي الوووجووونوووح أن 

تتجووواوز الغراموووة موووائوووة 

دينار. ويجوز أن يقضووووى 

بوووالبراءة أو برفض فيوووه 

الدعوى المدنية أو بوقف 

 تنفيذ العقوبة.

والوعوقووبووووات الوتوكومويولوويووووة 

والتضووووووومينات وما يجب 

رده والمصاريف. ويجوز 

أن ُيقضووووى فيه بالبراءة أو 

برفض الدعوى المدنية أو 

 بوقف تنفيذ العقوبة.

والوعوقووبووووات الوتوكومويولوويووووة 

نات  وما يجب والتضووووووومي

رده والمصاريف. ويجوز 

أن ُيقضووووى فيه بالبراءة أو 

برفض الدعوى المدنية أو 

 بوقف تنفيذ العقوبة.

والووعووقوووبووووات الووتووكووموويوولوويووووة 

  والتضووووووومينووات ومووا يجووب

رده والمصوووواريف. ويجوز 

أن ُيقضووووووى فيه بالبراءة أو 

ية أو  مدن لدعوى ال برفض ا

 بوقف تنفيذ العقوبة.

( ال قرة 277مادة )

 األولى

 

 

 

قرة ( ال 277مادة )

 األولى

 

 .ال يوجد نّص مقابل

 

( ال قرة 277مادة )

 األولى

 

 

 

( ال قرة 277مادة )

 األولى

  الررمرروافررقررررة عررلررى نررص

الررمررررادة كررمررررا ورد فرري 

 مشروع القانون الثاني.

 

 
 

( ال قرة  277مادة )

 األولى

  الررمرروافررقررررة عررلررى قرررار

الموافقررة مجلس النواب برر

المادة كما ورد على نص 

نون  لقررررا في مشرررررررروع ا

 الثاني.
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جملس  نصوص املواد كما أقرها

 توصية اللجنة النواب

 

للنيمممابمممة العممماممممة وبممماقي 

الخصممممموم أن يعترضممممموا 

عمملممى األمممر الممجممنممممائممي. 

ويكون ذلممممك بتقرير في 

قسمممممممم كمتاب المحكمة في 

خالل ثالثة أيام من تاريخ 

صممممممدور األمر بالنسممممممبة 

للنيابة العامة ومن تاريخ 

إعالنمه بمالنسمممممممبمة لبماقي 

الخصممممممموم ويترتممب على 

هذا التقرير سمممقوط األمر 

 واعتبار  ك ن لم يكن.

ويحدد الكاتب اليوم الذي 

 تنظر فيوووه الووودعوى أموووام

الوموحوكومووووة موع موراعوووواة 

 

للنيووووابووووة العووووامووووة وبوووواقي 

الخصوووووووم أن يعترضوووووووا 

عوولووى األموور الووجوونووووائووي. 

ويكون ذلووووك بتقرير في 

تاب المحكمة في  قسوووووووم ُك

خالل سبعة أيام من تاريخ 

صووووووودور األمر بالنسوووووووبة 

بة العامة ومن تاريخ  يا للن

إعالنووه بووالنسوووووووبووة لبوواقي 

ويترتووب على الخصووووووووم 

هذا التقرير سوووووقوط األمر 

 واعتباره كأن لم يكن.

 

)نص المادة كما ورد في 

 مشروع القانون الثاني(
 

للنيووووابووووة العووووامووووة وبوووواقي 

الخصوووووووم أن يعترضوووووووا 

عوولووى األموور الووجوونووووائووي. 

بتقرير في ويكون ذلووووك 

تاب المحكمة في  قسوووووووم ُك

خالل سبعة أيام من تاريخ 

صووووووودور األمر بالنسوووووووبة 

بة العامة ومن تاريخ  يا للن

إعالنووه بووالنسوووووووبووة لبوواقي 

الخصووووووووم ويترتووب على 

هذا التقرير سوووووقوط األمر 

 واعتباره كأن لم يكن.

 

)نص المممادة كممما ورد في 

 مشروع القانون الثاني(
 

للنيووووابووووة العووووامووووة وبوووواقي 

 الخصووووووووم أن يعترضووووووووا 

  عووولوووى األمووور الوووجووونووووائوووي.

قرير في ت ب كون ذلووووك    وي

قسوووووووم ُكتوواب المحكمووة في 

خالل سووووبعة أيام من تاريخ 

بة   صوووووووودور األمر بالنسووووووو

للنيووابووة العووامووة ومن توواريخ 

إعالنوووه بوووالنسوووووووبوووة لبووواقي 

   الخصووووووووم ويترتووووب على

هذا التقرير سوووووووقوط األمر 

 واعتباره كأن لم يكن.
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 مواد املشروع الثايننصوص  نصوص مواد املشروع األول نص املادة يف القانون النافذ
جملس  نصوص املواد كما أقرها

 توصية اللجنة النواب

الوموواعويوووود الوموقوررة فوي 

مادة ( من هذا 195/1) ال

 القانون. 

لمعترض  نبووووه على ا وي

ويعتبر ذلوووك إعالنوووا لوووه، 

ويكلف بووواقي الخصووووووووم 

والشووووهود بالحضووووور في 

 هذا الميعاد.

أمووووا إذا لوووم يوووحصووووووووووول 

اعوووتوووراض عووولوووى األمووور 

بالطريقة المتقدمة يصووووبح 

 نهائياً واجب التنفيذ.
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 مواد املشروع الثايننصوص  نصوص مواد املشروع األول نص املادة يف القانون النافذ
جملس  نصوص املواد كما أقرها

 توصية اللجنة النواب

( ال قرة 327مادة )

 األولى 

 

 

 

 

لمحكمممممة عنممممد الحكم  ل

غيابياً بالسجن أو الحبس 

مدة شمممم ر ف كثر أن ت مر 

بنمماء على طلممب النيممابممة 

العممممامممممة بممممالقبض على 

المت م وحبسه إذا لم يكن 

( ال قرة 327مادة )

 األولى 

 

 .ال يوجد نّص مقابل

 

( ال قرة 327مادة )

 األولى 

 

 

 

 

 

 اللمحكمة عند الحكم غيابيً 

بووالسوووووووجن أو الحبس موودة 

شووووووهر فأكثر أن تأمر بناًء 

على طلووب النيووابووة العووامووة 

بووووالووقووبووض عوولووى الوومووتووهووم 

 وحبسه.

( ال قرة 327مادة )

 األولى 

  الررمرروافررقررررة عررلررى نررص

الررمررررادة كررمررررا ورد فرري 

 مشروع القانون الثاني.

 

 
 

 )نص المادة كما ورد في

 مشروع القانون الثاني(
 

 اللمحكمة عند الحكم غيابيً 

بووالسوووووووجن أو الحبس موودة 

شووووووهر فأكثر أن تأمر بناًء 

على طلووب النيووابووة العووامووة 

بووووالووقووبووض عوولووى الوومووتووهووم 

 وحبسه.

( ال قرة  327مادة )

 األولى 

  الررمرروافررقررررة عررلررى قرررار

الموافقررة مجلس النواب برر

على نص المادة كما ورد 

لقررررانون  في مشرررررررروع ا

 الثاني.
 

)نص المممادة كممما ورد في 

 مشروع القانون الثاني(
 

يً   اللمحكمة عند الحكم غياب

بوووالسوووووووجن أو الحبس مووودة 

شوووووووهر فأكثر أن تأمر بناًء 

على طلووب النيووابووة العووامووة 

بووووالووقووبووض عوولووى الوومووتووهووم 

 وحبسه.
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 مواد املشروع الثايننصوص  نصوص مواد املشروع األول نص املادة يف القانون النافذ
جملس  نصوص املواد كما أقرها

 توصية اللجنة النواب

لمه محمل إقماممة معين في 

دولة البحرين أو إذا كان 

صادراً ضد  أمر بالحبس 

 .االحتياطي

ويووحووبووس الوومووتووهووم عوونوووود 

القبض عليووه تنفيووذاً لهووذا 

يووحووكووم فووي األموور حووتووى 

المعارضة التي يرفعها أو 

ينقضوووووووي الميعوواد المقرر 

لهووا، وال يجوز بوأي حوال 

أن يبقى في الحبس مووودة 

تزيوود على الموودة المحكوم 

بهووا وذلووك كلووه مووا لم تر 

المحكمووة المرفوعووة إليهووا 

المعارضوووووووة اإلفراج عنه 

 قبل الفصل فيها.
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 مواد املشروع الثايننصوص  نصوص مواد املشروع األول نص املادة يف القانون النافذ
جملس  نصوص املواد كما أقرها

 توصية اللجنة النواب

 المادة الثانية 

 

 .ال يوجد نّص مقابل

 

 المادة الثانية

 

 

 

 

 
 
 

ُيسوووووووتبووودل بعنوان البووواب 

األول من الكتاب السووادس 

)اإلجراءات التي تتبع في 

حالة فقد األوراق واألحكام 

وحسووواب المدد( من قانون 

اإلجوووراءات الوووجووونووووائووويووووة 

الصووادر بالمرسوووم بقانون 

 المادة الثانية

  الررمرروافررقررررة عررلررى نررص

الررمررررادة كررمررررا ورد فرري 

 مشروع القانون الثاني.

 

 
 

)نص المادة كما ورد في 

 مشروع القانون الثاني(
 

ُيسوووووووتبووودل بعنوان البووواب 

األول من الكتاب السووادس 

)اإلجراءات التي تتبع في 

حالة فقد األوراق واألحكام 

وحسووواب المدد( من قانون 

اإلجوووراءات الوووجووونووووائووويووووة 

الصووادر بالمرسوووم بقانون 

 المادة الثانية

  الررمرروافررقررررة عررلررى قرررار

الموافقررة مجلس النواب برر

على نص المادة كما ورد 

لقررررانون  في مشرررررررروع ا

 الثاني.
 

)نص المممادة كممما ورد في 

 مشروع القانون الثاني(
 

  ُيسوووووووتبوووودل بعنوان البوووواب

األول من الكتاب السوووووادس 

)اإلجراءات التي تتبع في 

حالة فقد األوراق واألحكام 

وحسوووووواب المدد( من قانون 

  اإلجووووراءات الووووجوووونووووائوووويووووة

الصوووادر بالمرسووووم بقانون 
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 مواد املشروع الثايننصوص  نصوص مواد املشروع األول نص املادة يف القانون النافذ
جملس  نصوص املواد كما أقرها

 توصية اللجنة النواب

، 2002( لسوووونة 46رقم )

 :العنوان اآلتي

"اإلجراءات التي تتبع في 

حالة فقد األوراق واألحكام 

واسوووتخدام وحسووواب المدد 

 الوسائل اإللكترونية".

، 2002( لسوووونة 46رقم )

 :العنوان اآلتي

"اإلجراءات التي تتبع في 

حالة فقد األوراق واألحكام 

اسوووتخدام وحسووواب المدد و

 الوسائل اإللكترونية".

، 2002( لسووووووونة 46رقم )

 :العنوان اآلتي

"اإلجراءات التي تتبع في 

حالة فقد األوراق واألحكام 

وحسووووواب المدد واسوووووتخدام 

 لكترونية".الوسائل اإل

 مقدمة المادة الثالثة

 

 مقدمة المادة الثالثة

 

 .ال يوجد نّص مقابل

 

 مقدمة المادة الثالثة

 

 

 

 

 

 مقدمة المادة الثالثة

  الررمرروافررقررررة عررلررى نررص

مقررردمرررة المرررادة الثرررالثرررة 

الرروارد فرري مشررررررررروع 

ها  ثاني وتعديل قانون ال ال

)وفقرة حرررذع عبرررارة ب

ثييييانييييييييية إلييييى الييييمييييادة 

(321)). 

 
 

 مقدمة المادة الثالثة

  الررمرروافررقررررة عررلررى قرررار

الموافقررة مجلس النواب برر

على نص مقرردمررة المررادة 

مشروع الثالثة الوارد في 

القررانون الثرراني وتعررديلهررا 

)وفقرة حررررذع عبررررارة ب

ثييييانييييييييية إلييييى الييييمييييادة 

(321)). 
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 مواد املشروع الثايننصوص  نصوص مواد املشروع األول نص املادة يف القانون النافذ
جملس  نصوص املواد كما أقرها

 توصية اللجنة النواب

 

ُتضوووووووواف فقرة رابعة إلى 

( وفقرة ثووالثووة 18المووادة )

( وفقرة 218إلى المووادة )

( 227رابعووة إلى المووادة )

وفقرة ثوووانيوووة إلى الموووادة 

 (، مووووون قوووووانوووووون321)

اإلجوووراءات الوووجووونووووائووويووووة 

الصووادر بالمرسوووم بقانون 

، 2002( لسوووونة 46رقم )

 نصوصها اآلتية:

)نص مقممدمممة المممادة بعممد 

 التعديل(
 

ُتضوووووووواف فقرة رابعة إلى 

( وفقرة ثووالثووة 18المووادة )

( وفقرة 218إلى المووادة )

(، 227رابعة إلى المادة )

مووون قووووانوووون اإلجوووراءات 

الجنائية الصادر بالمرسوم 

( لسووووووونة 46بقانون رقم )

 ، نصوصها اآلتية:2002

)نص مقممدمممة المممادة بعممد 

 التعديل(

ُتضووووووووواف فقرة رابعووة إلى 

( وفقرة ثووالثووة 18المووادة )

( وفقرة 218إلى الموووادة )

(، 227رابعووة إلى المووادة )

مووون قووووانوووون اإلجوووراءات 

الجنائية الصوادر بالمرسووم 

لسووووووونووة ( 46بقووانون رقم )

 ، نصوصها اآلتية:2002

 ( فقرة رابعة18مادة )

 

 

 ( فقرة رابعة18مادة )

 

 

 .ال يوجد نّص مقابل

 ( فقرة رابعة18مادة )

 

 

 

 

 ( فقرة رابعة18مادة )

  الررمرروافررقررررة عررلررى نررص

الررمررررادة كررمررررا ورد فرري 

 مشروع القانون الثاني.

 

 ( فقرة رابعة18مادة )

  الررمرروافررقررررة عررلررى قرررار

الموافقررة مجلس النواب برر

على نص المادة كما ورد 
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 مواد املشروع الثايننصوص  نصوص مواد املشروع األول نص املادة يف القانون النافذ
جملس  نصوص املواد كما أقرها

 توصية اللجنة النواب

 

 

تنقضووووي الدعوى الجنائية 

في الجنايات بمضي عشر 

سوونين وفي الجنح بمضووي 

ثوووالث سوووووووووونووويووون وفوووي 

المخالفات بمضوووووي سووووونة 

واحوووودة، وذلووووك من يوم 

وقوع الجريموووة ، موووا لم 

ينص القانون على خالف 

 ذلك.

واسووتثناء من أحكام الفقرة 

السابقة ال تنقضي الدعوى 

بمضووووي المدة في  الجنائية

الجنوووايوووات المنصووووووووص 

 
 
 

 

 
 

كما ال يبدأ سوووووووريان هذه 

الووموووودة فووي الووجووريوومووتوويوون 

المنصووووووووص عليهمووا في 

( 425( و)424) المادتين

من قوووانون العقوبوووات، إال 

من توواريخ زوال صوووووووفووة 

العامل في القطاع األهلي، 

المجني أو من توواريخ علم 

عليووه بووالواقعووة مووا لم يبوودأ 

 التحقيق فيها قبل ذلك.

 

 
 

)نص المادة كما ورد في 

 مشروع القانون الثاني(
 

كما ال يبدأ سوووووووريان هذه 

الووموووودة فووي الووجووريوومووتوويوون 

المنصووووووووص عليهمووا في 

( 425و)( 424) المادتين

من قوووانون العقوبوووات، إال 

من توواريخ زوال صوووووووفووة 

العامل في القطاع األهلي، 

أو من توواريخ علم المجني 

عليووه بووالواقعووة مووا لم يبوودأ 

 التحقيق فيها قبل ذلك.

 

نون  لقررررا في مشرررررررروع ا

 الثاني.
 

المممادة كممما ورد في  )نص

 مشروع القانون الثاني(
 

كمووا ال يبوودأ سوووووووريووان هووذه 

الووموووودة فووي الووجووريوومووتوويوون 

المنصووووووووص عليهمووووا في 

( 425( و)424) المووادتين

 من قووووانون العقوبووووات، إال 

من تووواريخ زوال صوووووووفوووة 

العامل في القطاع األهلي، 

أو من تووواريخ علم المجني 

عليووه بووالواقعووة مووا لم يبوودأ 

 لك.التحقيق فيها قبل ذ
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 مواد املشروع الثايننصوص  نصوص مواد املشروع األول نص املادة يف القانون النافذ
جملس  نصوص املواد كما أقرها

 توصية اللجنة النواب

عليها في الباب األول من 

القسوووووم الخاص من قانون 

جنووووايووووات  ل عقوبووووات وا ل ا

المنصووووووووص عليهوووا في 

( مووووون  23الوووووموووووادة ) 

 4المرسوووم بقانون رقم ) 

بشوووووووأن  1973( لسووووووونة 

تداول في المواد  مراقبة ال

سووتحضوورات المخدرة والم

 واستعمالها.

وال يبووودأ سوووووووريوووان مووودة 

انقضووووووووووواء الوووودعوى في 

الجنوووايوووات المنصووووووووص 

عليها في الفصووووووول الثاني 

من الباب الثاني من القسم 

الووووخوووواص موووون قووووانووووون 

العقوبووووات والتي تقع من 
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 مواد املشروع الثايننصوص  نصوص مواد املشروع األول نص املادة يف القانون النافذ
جملس  نصوص املواد كما أقرها

 توصية اللجنة النواب

موظف عووووام أو مكلف 

بخدمة عامة إال من تاريخ 

فة أو انتهاء  زوال الصووووووو

التكليف ما لم يبدأ التحقيق 

 ها قبل ذلك.في

 

 

 

 ( فقرة ثالثة218مادة )

 

 

 

 

 

 
 

 

 ( فقرة ثالثة218مادة )

 

 .ال يوجد نّص مقابل

 

 ( فقرة ثالثة218مادة )

 

 

 

 

 ( فقرة ثالثة218مادة )

  الررمرروافررقررررة عررلررى نررص

الررمررررادة كررمررررا ورد فرري 

 مشروع القانون الثاني.

 
 

ة كما ورد في )نص الماد

 مشروع القانون الثاني(
 

 ( فقرة ثالثة218مادة )

  الموافقة على قرار مجلس

الموافقررررة على النواب برررر

نص المررادة كمررا ورد في 

 مشروع القانون الثاني.
 

)نص المممادة كممما ورد في 

 مشروع القانون الثاني(
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 مواد املشروع الثايننصوص  نصوص مواد املشروع األول نص املادة يف القانون النافذ
جملس  نصوص املواد كما أقرها

 توصية اللجنة النواب

يحضوووووور المتهم الجلسووووووة 

بووغوويوور قوويووود وال أغووالل 

وتجرى عليوووه المالحظوووة 

 الالزمة.

وال يووجوووز إبووعوووواده عوون 

الجلسة أثناء نظر الدعوى 

إال إذا وقع منه تشووووووووي  

يسوووووووتدعي ذلك وفي هذه 

الحالة تسوووتمر اإلجراءات 

إلى أن يمكن السووووووير فيها 

بحضوووره وعلى المحكمة 

تعلمه بما تم في غيبته  أن

 من إجراءات.

ومع ذلووك يجوز للمحكمووة 

في األحوال التي ترى أنها 

تقتضووووي نظر الدعوى في 

غير حضوووووووور المتهم أن 

تسوووووووتخدم وسوووووووائل التقنية 

سمعية والبصرية والنقل  ال

األثوويووري عوون بووعوووود فووي 

مبوواشووووووورة إجراءات نظر 

الدعوى مع المتهم وسماع 

ومشوووووووووواهووودة وتسوووووووجيووول 

وعرض وقووائع الجلسووووووووة 

عليه بحضوووور محاميه في 

األحوال التي يسوووتلزم فيها 

القانون ذلك، وبحضوووووووور 

 أحد أعضاء النيابة العامة.

ومع ذلووك يجوز للمحكمووة 

في األحوال التي ترى أنها 

تقتضووووي نظر الدعوى في 

غير حضوووووووور المتهم أن 

تسوووووووتخدم وسوووووووائل التقنية 

سمعية والبصرية والنقل  ال

األثوويووري عوون بووعوووود فووي 

مبوواشووووووورة إجراءات نظر 

الدعوى مع المتهم وسماع 

ومشوووووووووواهووودة وتسوووووووجيووول 

الجلسووووووووة وعرض وقووائع 

عليه بحضوووور محاميه في 

األحوال التي يسوووتلزم فيها 

القانون ذلك، وبحضوووووووور 

 أحد أعضاء النيابة العامة.

ومع ذلوووك يجوز للمحكموووة 

ها  في األحوال التي ترى أن

تقتضوووووووي نظر الدعوى في 

غير حضووووووووور المتهم أن 

تسوووووووتخدم وسووووووووائل التقنية 

السووومعية والبصووورية والنقل 

  األثووويوووري عووون بوووعوووود فوووي

مبوووواشووووووورة إجراءات نظر 

الدعوى مع المتهم وسووووماع 

  ومشووووووووووواهوووودة وتسوووووووجيووول

  وعرض وقوووائع الجلسووووووووووة

عليه بحضوووووور محاميه في 

لتي يسووووووتلزم فيها األحوال ا

القووانون ذلووك، وبحضوووووووور 

 أحد أعضاء النيابة العامة.
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 مواد املشروع الثايننصوص  نصوص مواد املشروع األول نص املادة يف القانون النافذ
جملس  نصوص املواد كما أقرها

 توصية اللجنة النواب

 ( فقرة رابعة227مادة )

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

يكلف الشوووهود بالحضوووور 

بناء على طلب الخصووووووم 

بالطرق المبينة في قانون 

الووموورافووعووووات الووموووودنوويووووة 

والتجارية قبل الجلسووووووووة 

ساعة إال  بأربع وعشرين 

في حالة التلبس بالجريمة 

فووووأنووووه يووجوووز تووكوولوويووفووهووم 

 ( فقرة رابعة227مادة )

 

 

 .ال يوجد نّص مقابل

 

 ( فقرة رابعة227مادة )

 

 

 

 

ولها في جميع األحوال أن 

تقرر من ترى لزوم سماع 

شووووووهادته وإذا قررت عدم 

لزوم سوووووووماع أي شووووووواهد 

وجب عليها أن تذكر سبب 

 ذلك في حكمها.

 

 ( فقرة رابعة227مادة )

  الررمرروافررقررررة عررلررى نررص

 الررمررررادة كررمررررا ورد فرري

 مشروع القانون الثاني.

 
 

)نص المادة كما ورد في 

 مشروع القانون الثاني(
 

ولها في جميع األحوال أن 

تقرر من ترى لزوم سماع 

شووووووهادته وإذا قررت عدم 

لزوم سوووووووماع أي شووووووواهد 

وجب عليها أن تذكر سبب 

 ذلك في حكمها.

 

 ( فقرة رابعة227مادة )

  الموافقة على قرار مجلس

على الموافقررررة النواب برررر

نص المررادة كمررا ورد في 

 مشروع القانون الثاني.
 

)نص المممادة كممما ورد في 

 مشروع القانون الثاني(
 

 

ولهووا في جميع األحوال أن 

تقرر من ترى لزوم سوووماع 

شوووووووهادته وإذا قررت عدم 

  لزوم سوووووووماع أي شوووووووواهد

وجب عليها أن تذكر سوووبب 

 ذلك في حكمها.
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 مواد املشروع الثايننصوص  نصوص مواد املشروع األول نص املادة يف القانون النافذ
جملس  نصوص املواد كما أقرها

 توصية اللجنة النواب

بالحضوووووووور في أي وقت 

ولو شووووفهيا بواسووووطة أحد 

مووووأموووووري الضوووووووووووبووووط 

القضوووووووووووائي، ويجوز أن 

سة يحضر الشاهد في الجل

بغير إعالن بنوووواًء على 

 طلب الخصوم.

ثنوووواء نظر  وللمحكمووووة أ

الووودعوى أن تسوووووووتووودعي 

وتسوومع أقوال أي شووخص 

ولو بإصدار أمر بالضبط 

واإلحضووووووووووار إذا دعوووت 

الضوووووورورة لذلك ولها أن 

تأمر بتكليفه بالحضوووووووور 

 في جلسة أخـرى.

وللمحكمة أن تسمع شهادة 

أي إنسووووووان يحضوووووور من 
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 مواد املشروع الثايننصوص  نصوص مواد املشروع األول نص املادة يف القانون النافذ
جملس  نصوص املواد كما أقرها

 توصية اللجنة النواب

توولووقوووواء نووفسوووووووووووه إلبووووداء 

 الدعوى.معلومات في 
 

 ( فقرة ثانية321مادة )
 

العووواموووة أن على النيوووابوووة 

تبووادر إلى تنفيووذ األحكووام 

الواجبة التنفيذ الصوووووووادرة 

في الدعوى الجنائية، ولها 

عنوود اللزوم أن تسوووووووتعين 

 بالقوة العسكرية مباشرة.

 ( فقرة ثانية321مادة )
 

 .ال يوجد نّص مقابل

 

 ( فقرة ثانية321مادة )
 

ولهوا في سوووووووبيول ذلوك أن 

عامة في  تخطر الجهات ال

الوووودولووووة عوووودا الووجووهووووات 

الصحية بوقف التعامل مع 

 المحكوم عليه.

 

 ( فقرة ثانية321مادة )
 

حذف المادة من مشروع 

 القانون.

 ( فقرة ثانية321مادة )
 

الموافقة على قرار مجلس 

حذف المادة من النواب ب

 مشروع القانون.

 مقدمة المادة الرابعة 

 

 .ال يوجد نّص مقابل

 مقدمة المادة الرابعة

 

 

 

 مقدمة المادة الرابعة

 نررص  عررلررى الررمرروافررقررررة

مقرردمررة المررادة كمررا ورد 

 مقدمة المادة الرابعة

  الررمرروافررقررررة عررلررى قرررار

 الموافقررةمجلس النواب برر

نص مقرردمررة المررادة  على
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 مواد املشروع الثايننصوص  نصوص مواد املشروع األول نص املادة يف القانون النافذ
جملس  نصوص املواد كما أقرها

 توصية اللجنة النواب

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

ُتضوواف مواد جديدة بأرقام 

( 21و) ا( موووووكوووووررً 21)

 ا( مكررً 21)أ( و) امكررً 

 ا( مووووكووووررً 226)ب( و)

( 411( مكرراً و)280و)

، إلووووى قووووانووووون امووووكووووررً 

اإلجوووراءات الوووجووونووووائووويووووة 

الصووادر بالمرسوووم بقانون 

، 2002( لسوووونة 46رقم )

 نصوصها اآلتية:

في مشرررررررروع القررررانون 

 الثاني.

 
 

)نص مقممدمممة المممادة كممما 

ورد في مشمممروع القانون 

 الثاني(
 

ُتضوواف مواد جديدة بأرقام 

( 21و) ا( موووووكوووووررً 21)

 ا( مكررً 21)أ( و) امكررً 

 ا( مووووكووووررً 226)ب( و)

( 411( مكرراً و)280و)

، إلووووى قووووانووووون امووووكووووررً 

اإلجوووراءات الوووجووونووووائووويووووة 

بالمرسوووم بقانون الصووادر 

، 2002( لسوووونة 46رقم )

 نصوصها اآلتية:

كمرررا ورد في مشرررررررروع 

 القانون الثاني.
 

)نص مقممدمممة المممادة كممما 

ورد في مشمممممروع القانون 

 الثاني(

ُتضووووواف مواد جديدة بأرقام 

( 21و) ا( موووووكوووووررً 21)

 ا( مكررً 21)أ( و) امكررً 

 ا( موووووكوووووررً 226)ب( و)

( 411( مكرراً و)280و)

، إلووووى قووووانووووون امووووكووووررً 

  اإلجووووراءات الووووجوووونووووائوووويووووة

الصوووادر بالمرسووووم بقانون 

، 2002( لسووووووونة 46رقم )

 نصوصها اآلتية:
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 مواد املشروع الثايننصوص  نصوص مواد املشروع األول نص املادة يف القانون النافذ
جملس  نصوص املواد كما أقرها

 توصية اللجنة النواب

 ا( مكررً 21مادة ) 

 

 .ال يوجد نّص مقابل

 

 ا( مكررً 21مادة )

 

 

 

 

 
 

 

يجوز فيما لم يرد بشوووووووأنه 

خاص في القانون أن نص 

يتم التصوالح مع المتهم في 

المخوووالفوووات، وكوووذلوووك في 

الجنح التي يعوواقووب عليهووا 

 ابووووالووغوورامووووة أو جوووازيووووً 

بالحبس الذي ال يزيد حده 

شهر،  ستة أ األقصى على 

 ا( مكررً 21مادة )

  الررمرروافررقررررة عررلررى نررص

الررمررررادة كررمررررا ورد فرري 

 مشروع القانون الثاني.

 
 

)نص المادة كما ورد في 

 مشروع القانون الثاني(
 

يجوز فيما لم يرد بشوووووووأنه 

نص خاص في القانون أن 

التصوالح مع المتهم في يتم 

المخوووالفوووات، وكوووذلوووك في 

الجنح التي يعوواقووب عليهووا 

 ابووووالووغوورامووووة أو جوووازيووووً 

بالحبس الذي ال يزيد حده 

شهر،  ستة أ األقصى على 

 اررً ( مك21مادة )

  الموافقة على قرار مجلس

الموافقررررة على النواب برررر

نص المررادة كمررا ورد في 

 مشروع القانون الثاني.
 

)نص المممادة كممما ورد في 

 مشروع القانون الثاني(
 

يجوز فيما لم يرد بشووووووووأنه 

قانون أن  نص خاص في ال

يتم التصووووالح مع المتهم في 

المخوووالفوووات، وكوووذلوووك في 

الجنح التي يعووواقوووب عليهوووا 

  ابووووالوووغووورامووووة أو جووووازيووووً 

حده  لذي ال يزيد  بالحبس ا

األقصووى على سووتة أشووهر، 
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 مواد املشروع الثايننصوص  نصوص مواد املشروع األول نص املادة يف القانون النافذ
جملس  نصوص املواد كما أقرها

 توصية اللجنة النواب

وعلى المتهم الووذي يطلووب 

غً   االتصووووووووالح أن يدفع مبل

يعوووادل ثلوووث الحووود  امووواليوووً 

األقصووووى للغرامة المقررة 

د األدنى للجريمووة، أو الحوو

المقرر لهووا أيهمووا أكثر إذا 

تم ذلك أمام النيابة العامة 

قبوووول إعالنووووه بووووالتكليف 

بالحضوووووور أمام المحكمة، 

وإذا كووووان طووولوووبووووه أمووووام 

المحكمة حتى قبل الفصووول 

فيهووا بحكم بووات فعليووه أن 

يعوووادل ثلثي  ايووودفع مبلغوووً 

الحوود األقصوووووووى للغرامووة 

المقررة للجريمووة أو الحوود 

األدنى المقرر لهوووا أيهموووا 

 أكثر.

وعلى المتهم الووذي يطلووب 

غً   االتصووووووووالح أن يدفع مبل

يعوووادل ثلوووث الحووود  امووواليوووً 

األقصووووى للغرامة المقررة 

للجريمووة، أو الحوود األدنى 

همووا أكثر إذا المقرر لهووا أي

تم ذلك أمام النيابة العامة 

قبوووول إعالنووووه بووووالتكليف 

بالحضوووووور أمام المحكمة، 

وإذا كووووان طووولوووبووووه أمووووام 

المحكمة حتى قبل الفصووول 

فيهووا بحكم بووات فعليووه أن 

يعوووادل ثلثي  ايووودفع مبلغوووً 

الحوود األقصوووووووى للغرامووة 

المقررة للجريمووة أو الحوود 

األدنى المقرر لهوووا أيهموووا 

 أكثر.

وعلى المتهم الوووذي يطلوووب 

  االتصوووووووووالح أن يوودفع مبلغووً 

يعوووادل ثلوووث الحووود  امووواليوووً 

األقصوووووووى للغرامة المقررة 

للجريموووة، أو الحووود األدنى 

المقرر لهووا أيهمووا أكثر إذا 

مة  عا بة ال يا مام الن لك أ تم ذ

يف  ل ك ت ل قبوووول إعالنووووه بووووا

لحضوووووووور أمام المحكمة، با

  وإذا كووووان طوووولووووبووووه أمووووام

المحكمة حتى قبل الفصووووول 

فيهوووا بحكم بوووات فعليوووه أن 

   يعووووادل ثلثي ايوووودفع مبلغووووً 

الحووود األقصوووووووى للغراموووة 

المقررة للجريموووة أو الحووود 

األدنى المقرر لهووووا أيهمووووا 

 أكثر.
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 مواد املشروع الثايننصوص  نصوص مواد املشروع األول نص املادة يف القانون النافذ
جملس  نصوص املواد كما أقرها

 توصية اللجنة النواب

 

 

  

 )أ( ا( مكررً 21مادة ) 

 

 .ال يوجد نّص مقابل

 

 )أ( ا( مكررً 21مادة )

 

 

 

 

للمجني عليووووه أو لوكيلووووه 

الووخوووواص، ولووورثووتووووه أو 

وكيلهم الخووواص مجتمعين 

في الجنح المنصوووووووووص 

 )أ( ا( مكررً 21مادة )

  الررمرروافررقررررة عررلررى نررص

الررمررررادة كررمررررا ورد فرري 

 مشروع القانون الثاني.

 
 

)نص المادة كما ورد في 

 مشروع القانون الثاني(
 

للمجني عليووووه أو لوكيلووووه 

الووخوووواص، ولووورثووتووووه أو 

وكيلهم الخووواص مجتمعين 

في الجنح المنصوووووووووص 

 )أ( ا( مكررً 21مادة )

  الموافقة على قرار مجلس

وافقررررة على المالنواب برررر

نص المررادة كمررا ورد في 

 مشروع القانون الثاني.
 

)نص المممادة كممما ورد في 

 مشروع القانون الثاني(
 

للمجني عليووووه أو لوكيلووووه 

 الوووخوووواص، ولوووورثوووتووووه أو 

وكيلهم الخوووواص مجتمعين 

منصوووووووووص ل جنح ا ل   في ا
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 مواد املشروع الثايننصوص  نصوص مواد املشروع األول نص املادة يف القانون النافذ
جملس  نصوص املواد كما أقرها

 توصية اللجنة النواب

(، 290عليهووا في المواد )

(305( ،)314 ،)

الفقرتين  339(، )319)

 342األولى والثووانيووة(، )

الفقرتين األولى والثانية(، 

الوفوقورتويون األولوى  343)

 361(، )351والثانية(، )

 362الووفووقوورة األولووى(، )

 363ة األولووى(، )الووفووقوور

(، 370الفقرة األولى(، )

(372( ،)381 ،)

(385( ،)386 ،)

(390( ،)391 ،)

(395( ،)397( ،)409 

(، 410الفقرة األولى(، )

(411( ،)413 ،)

(، مووووون قوووووانوووووون 415)

(، 290عليهووا في المواد )

(305( ،)314 ،)

الفقرتين  339(، )319)

 342األولى والثووانيووة(، )

الفقرتين األولى والثانية(، 

الوفوقورتويون األولوى  343)

 361(، )351والثانية(، )

 362الووفووقوورة األولووى(، )

 363الووفووقوورة األولووى(، )

(، 370الفقرة األولى(، )

(372( ،)381 ،)

(385( ،)386 ،)

(390( ،)391 ،)

(395( ،)397( ،)409 

(، 410الفقرة األولى(، )

(411( ،)413 ،)

(، مووووون قوووووانوووووون 415)

(، 290عليهوووا في المواد )

(305( ،)314 ،)

قرتين  339(، )319) ف ل ا

 342األولى والثوووانيوووة(، )

الفقرتين األولى والثووانيووة(، 

الووفووقوورتوويوون األولووى  343)

ية(، ) ثان  361(، )351وال

 362الوووفوووقووورة األولوووى(، )

 363الوووفوووقووورة األولوووى(، )

(، 370الوفووقوورة األولوى(، )

(372( ،)381 ،)

(385( ،)386 ،)

(390( ،)391 ،)

(395( ،)397( ،)409 

(، 410الوفووقوورة األولوى(، )

(411( ،)413 ،)

(، موووووون قووووووانووووووون 415)
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 مواد املشروع الثايننصوص  نصوص مواد املشروع األول نص املادة يف القانون النافذ
جملس  نصوص املواد كما أقرها

 توصية اللجنة النواب

العقوبووات، أن يطلووب إلى 

النيابة العامة أو المحكمة 

حسوووووووب الحالة التي عليها 

لحه مع  الدعوى إثبات صووووُ

ارتكبه من فعل المتهم عما 

 في حقه.

 

العقوبووات، أن يطلووب إلى 

النيابة العامة أو المحكمة 

حسوووووووب الحالة التي عليها 

لحه مع  الدعوى إثبات صووووُ

المتهم عما ارتكبه من فعل 

 في حقه.

 

العقوبوووات، أن يطلوووب إلى 

النيووابووة العووامووة أو المحكمووة 

حسووووووووب الحالة التي عليها 

لحه مع  الدعوى إثبات صووووووُ

المتهم عما ارتكبه من فعل 

 في حقه.

 

 (ب) ا( مكررً 21مادة ) 

 

 

 .ال يوجد نّص مقابل

 

 (ب) امكررً ( 21مادة )

 

 

 

 (ب) ا( مكررً 21مادة )

  اسررررررررررترررربرررردال عرررربررررارة

بكلمررة ( المحكوم عليييه)

( الواردة بعررررد المتهم)

كلمة )سرررررداد( في الفقرة 

األخيرة من نص المررادة 

في مشرررررررروع القررررانون 

 .الثاني

 (ب) ا( مكررً 21مادة )

  الررمرروافررقررررة عررلررى قرررار

اسرررررتبدال مجلس النواب ب

( المحكوم عليييهعبررارة )

( الواردة المتهمبكلمررررة )

بعررد كلمررة )سررررررررداد( في 

الفقرة األخيرة من نص 
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 مواد املشروع الثايننصوص  نصوص مواد املشروع األول نص املادة يف القانون النافذ
جملس  نصوص املواد كما أقرها

 توصية اللجنة النواب

 

 

يتم الصووووولح المنصووووووص 

مادة السووووووووابقة  يه في ال عل

لية ئوبالمسووووبموجب إقرار 

مدون بمحضووووووور صووووووولح 

كتووووابي موقع عليووووه من 

أطرافه أمام الجهة األمنية 

المختصووووووووووة، أو النيوووابوووة 

الووعووووامووووة أو الوومووحووكوومووووة 

المختصووة أو قاضووي تنفيذ 

العقاب بحسووووووب األحوال، 

وفي الحووالووة األولى ُيعتموود 

النيووووابووووة المحضوووووووور من 

 .العامة

 
 

 بعد التعديل()نص المادة 
 

يتم الصووووولح المنصووووووص 

مادة السووووووووابقة  يه في ال عل

لية ئوبالمسووووبموجب إقرار 

مدون بمحضووووووور صووووووولح 

كتووووابي موقع عليووووه من 

أطرافه أمام الجهة األمنية 

المختصووووووووووة، أو النيوووابوووة 

الووعووووامووووة أو الوومووحووكوومووووة 

المختصووة أو قاضووي تنفيذ 

العقاب بحسووووووب األحوال، 

وفي الحووالووة األولى ُيعتموود 

نيووووابووووة المحضوووووووور من ال

 .العامة

الرررمررررادة فررري مشرررررررررروع 

 .القانون الثاني
 

 التعديل()نص المادة بعد 
 

يتم الصووووووولح المنصووووووووص 

عليووه في المووادة السوووووووووابقووة 

لية ئوبالمسووووووبموجب إقرار 

 موودون بمحضووووووور صووووووولح 

عليووووه من  بي موقع  كتووووا

ية  مام الجهة األمن فه أ أطرا

  المختصوووووووووووة، أو النيووووابووووة 

الوووعووووامووووة أو الوووموووحوووكووومووووة 

المختصووووة أو قاضووووي تنفيذ 

العقاب بحسووووووووب األحوال، 

وفي الحووالووة األولى ُيعتموود 

نيووووابووووة  ل  المحضوووووووور من ا

 .العامة



 

149 
 

 مواد املشروع الثايننصوص  نصوص مواد املشروع األول نص املادة يف القانون النافذ
جملس  نصوص املواد كما أقرها

 توصية اللجنة النواب

ويترتب على التصووووالح أو 

الصووولح المنصووووص عليه 

في الموووادتين السووووووووووابقتين 

انقضوووووواء الدعوى الجنائية 

في الجريمة محل التصالح 

أو الصووووووووولووح والووجوورائووم 

األخرى المرتبطووووة بهووووا 

ال يقبوول التجزئووة  اارتبوواطووً 

بجميع أوصوووووافها وكيوفها 

القانونية إذا كانت العقوبة 

الوموقوررة لوهووووا أخوف مون 

عقوبووووة الجريمووووة محوووول 

التصووووالح أو الصوووولح، وال 

أثر للعدول عن التصووووووالح 

أو الصووووولح على انقضووووواء 

 .الدعوى الجنائية

ويترتب على التصووووالح أو 

الصووولح المنصووووص عليه 

في الموووادتين السووووووووووابقتين 

انقضوووووواء الدعوى الجنائية 

في الجريمة محل التصالح 

أو الصووووووووولووح والووجوورائووم 

األخرى المرتبطووووة بهووووا 

ال يقبوول التجزئووة  اارتبوواطووً 

بجميع أوصوووووافها وكيوفها 

القانونية إذا كانت العقوبة 

الوموقوررة لوهووووا أخوف مون 

عقوبووووة الجريمووووة محوووول 

التصووووالح أو الصوووولح، وال 

أثر للعدول عن التصووووووالح 

أو الصووووولح على انقضووووواء 

 .الدعوى الجنائية

ويترتب على التصووووووالح أو 

الصووووولح المنصووووووص عليه 

في المووووادتين السوووووووووووابقتين 

انقضوووووووواء الدعوى الجنائية 

في الجريمة محل التصوووالح 

أو الصوووووووووولوووح والوووجووورائوووم 

بهووووا  بطووووة  مرت ل األخرى ا

ال يقبوول التجزئووة  اارتبوواطووً 

بجميع أوصووووووووافها وكيوفها 

نت العقوبة  كا ية إذا  قانون ال

الوومووقووررة لووهووووا أخووف موون 

لجريمووووة محوووو ل عقوبووووة ا

التصوووووالح أو الصووووولح، وال 

  أثر للعدول عن التصووووووووالح

أو الصوووووولح على انقضوووووواء 

 .الدعوى الجنائية
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 مواد املشروع الثايننصوص  نصوص مواد املشروع األول نص املادة يف القانون النافذ
جملس  نصوص املواد كما أقرها

 توصية اللجنة النواب

وال يكون للتصووووووووووالح أو 

الصوووووولح أثر على الحقوق 

 .المدنية

وإذا تعدد المجني عليهم ال 

إال إذا  اينتج الصووووووولح أثرً 

، وإذا اصوووووودر عنهم جميعً 

نه يجب  فإ تعدد المتهمون 

 .ًعاميأن يشملهم ج

ويجوز التصالح أو الصلح 

بعد صووووووودور الحكم البات 

وفق الشروط المقررة عند 

إجووورائووووه فوووي مووورحووولووووة 

المحاكمة مضوووووووواف إليها 

     قوويوومووووة المممممتمم مممسوووووووووووداد 

رسووووووووووم ومصووووووووووواريووف 

الوودعوى، ويتم اإلقرار بووه 

أمام قاضوووووووي تنفيذ العقاب 

وال يكون للتصووووووووووالح أو 

الصوووووولح أثر على الحقوق 

 .المدنية

وإذا تعدد المجني عليهم ال 

إال إذا  اينتج الصووووووولح أثرً 

، وإذا اصوووووودر عنهم جميعً 

نه يجب  فإ تعدد المتهمون 

 .اميعً أن يشملهم ج

ويجوز التصالح أو الصلح 

بعد صووووووودور الحكم البات 

وفق الشروط المقررة عند 

إجووورائووووه فوووي مووورحووولووووة 

المحاكمة مضوووووووواف إليها 

قيمة  المحكوم عليهسووووداد 

رسووووووووووم ومصووووووووووواريووف 

الوودعوى، ويتم اإلقرار بووه 

أمام قاضوووووووي تنفيذ العقاب 

وال يكون للتصوووووووووووالح أو 

الصووووووولح أثر على الحقوق 

 .المدنية

وإذا تعوودد المجني عليهم ال 

إال إذا  اينتج الصووووووولح أثرً 

، وإذا اصوووووووودر عنهم جميعً 

تعوودد المتهمون فووإنووه يجووب 

 .اأن يشملهم جميعً 

التصووالح أو الصوولح ويجوز 

بعد صوووووووودور الحكم البات 

وفق الشوووروط المقررة عند 

  إجوووورائووووه فووووي موووورحوووولووووة

المحوواكمووة مضووووووووواف إليهووا 

قيمة  المحكوم عليهسوووووووداد 

  رسوووووووووووم ومصووووووووووواريوووف

الووودعوى، ويتم اإلقرار بوووه 

أمام قاضوووووووي تنفيذ العقاب 
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 مواد املشروع الثايننصوص  نصوص مواد املشروع األول نص املادة يف القانون النافذ
جملس  نصوص املواد كما أقرها

 توصية اللجنة النواب

ويصوووووووودر في هذه الحالة 

بوقف تنفيووذ العقوبووة  اأمرً 

المقضووي بها، وتسووري في 

شووووأنه األحكام المقررة في 

القانون بشووووووأن وقف تنفيذ 

 العقوبة.

ويصوووووووودر في هذه الحالة 

بوقف تنفيووذ العقوبووة  اأمرً 

في المقضووي بها، وتسووري 

شووووأنه األحكام المقررة في 

القانون بشووووووأن وقف تنفيذ 

 العقوبة.

 ويصوووووووودر في هووذه الحووالوة 

بوقف تنفيوووذ العقوبوووة  اأمرً 

المقضوووي بها، وتسوووري في 

حكام المقررة في شووووووأنه األ

القانون بشووووووووأن وقف تنفيذ 

 العقوبة.

 ا( مكررً 226مادة ) 

 

 

 .ال يوجد نّص مقابل

 

 ا( مكررً 226مادة )

 

 

 

 

في حالة االعتراف الكامل 

بووووالجرم في مواد الجنح 

يجوز للمتهم إبداء الرغبة 

 ا( مكررً 226مادة )

  الررمرروافررقررررة عررلررى نررص

الررمررررادة كررمررررا ورد فرري 

 مشروع القانون الثاني.
 

 

)نص المادة كما ورد في 

 مشروع القانون الثاني(

في حالة االعتراف الكامل 

بووووالجرم في مواد الجنح 

 ا( مكررً 226مادة )

  الموافقة على قرار مجلس

الموافقررررة على النواب برررر

نص المررادة كمررا ورد في 

 مشروع القانون الثاني.
 

)نص المممادة كممما ورد في 

 مشروع القانون الثاني(

في حالة االعتراف الكامل 

جنح  ل مواد ا في  جرم  ل بووووا
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 مواد املشروع الثايننصوص  نصوص مواد املشروع األول نص املادة يف القانون النافذ
جملس  نصوص املواد كما أقرها

 توصية اللجنة النواب

أموووام النيوووابوووة العووواموووة أو 

المحكمة حسوووووووب األحوال 

 في إجراء محاكمة عاجلة.

وللنيووابووة العووامووة أن تحوودد 

جلسوووووة لنظر هذه الدعوى 

 خالل ثالثة أيام.

وفي حووالووة قبول المحكمووة 

نووووظوووور الوووودعوووووى وفووووق 

اإلجراءات العاجلة نزلت 

العقوبووة المقررة للجريمووة 

إلى ما ال يزيد على نصف 

حدها األقصوووووووى وإذا كان 

للعقوبووة حوود أدنى خوواص 

نزلت العقوبة بحديها إلى 

النصووووف، ويصوووودر الحكم 

 ذات الجلسة.في 

يجوز للمتهم إبداء الرغبة 

أموووام النيوووابوووة العووواموووة أو 

األحوال المحكمة حسوووووووب 

 في إجراء محاكمة عاجلة.

وللنيووابووة العووامووة أن تحوودد 

جلسوووووة لنظر هذه الدعوى 

 خالل ثالثة أيام.

وفي حووالووة قبول المحكمووة 

نووووظوووور الوووودعوووووى وفووووق 

اإلجراءات العاجلة نزلت 

العقوبووة المقررة للجريمووة 

إلى ما ال يزيد على نصف 

حدها األقصوووووووى وإذا كان 

للعقوبووة حوود أدنى خوواص 

ح ديها إلى نزلت العقوبة ب

النصووووف، ويصوووودر الحكم 

 في ذات الجلسة.

يجوز للمتهم إبووداء الرغبووة 

أموووام النيوووابوووة العووواموووة أو 

 المحكمة حسووووووووب األحوال 

 في إجراء محاكمة عاجلة.

وللنيووابووة العووامووة أن تحوودد 

جلسووووووووة لنظر هذه الدعوى 

 خالل ثالثة أيام.

وفي حووالووة قبول المحكمووة 

نووووظوووور الوووودعوووووى وفووووق 

اإلجراءات العوواجلووة نزلووت 

العقوبوووة المقررة للجريموووة 

نصوووف  إلى ما ال يزيد على

حدها األقصوووووووى وإذا كان 

للعقوبوووة حووود أدنى خووواص 

نزلووت العقوبووة بحووديهووا إلى 

 النصوووووف، ويصووووودر الحكم 

 في ذات الجلسة.
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 مواد املشروع الثايننصوص  نصوص مواد املشروع األول نص املادة يف القانون النافذ
جملس  نصوص املواد كما أقرها

 توصية اللجنة النواب

وللمحكموووة أن تقرر نظر 

لإلجراءات  االوودعوى وفقووً 

عادية إذا عدل المتهم أو  ال

أحووود المتهمين في حوووالوووة 

تعووووددهم عن رغبتووووه أو 

اعترافووه الكوواموول أو تخلف 

بنفسه أو وكيله بدون عذر 

عن حضووووور الجلسووووة قبل 

عة، أو إذا  فل باب المراف ق

رأت من تلقاء نفسوووها عدم 

صووالحية الدعوى للفصوول 

 فيها باإلجراءات العاجلة.

وللمحكموووة أن تقرر نظر 

لإلجراءات  االوودعوى وفقووً 

عادية إذا عدل المتهم أو  ال

أحووود المتهمين في حوووالوووة 

تعووووددهم عن رغبتووووه أو 

اعترافووه الكوواموول أو تخلف 

بنفسه أو وكيله بدون عذر 

عن حضووووور الجلسووووة قبل 

عة، أو إذا  فل باب المراف ق

نفسوووها عدم  رأت من تلقاء

صووالحية الدعوى للفصوول 

 فيها باإلجراءات العاجلة.

وللمحكمووووة أن تقرر نظر 

لإلجراءات  االووودعوى وفقوووً 

العوواديووة إذا عوودل المتهم أو 

أحوووود المتهمين في حووووالووووة 

توعووووددهوم عون رغوبوتووووه أو 

اعترافووه الكوواموول أو تخلف 

بنفسووووه أو وكيله بدون عذر 

عن حضوووووور الجلسوووووة قبل 

قفوول بوواب المرافعووة، أو إذا 

رأت من تلقاء نفسووووووها عدم 

صووووالحية الدعوى للفصوووول 

 فيها باإلجراءات العاجلة.

 ا( مكررً 280مادة ) 

 

 .ال يوجد نّص مقابل

 ا( مكررً 280مادة )

 

 ا( مكررً 280مادة )

  الررمرروافررقررررة عررلررى نررص

الررمررررادة كررمررررا ورد فرري 

 مشروع القانون الثاني.

 ا( مكررً 280مادة )

  الموافقة على قرار مجلس

الموافقررررة على النواب برررر
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 مواد املشروع الثايننصوص  نصوص مواد املشروع األول نص املادة يف القانون النافذ
جملس  نصوص املواد كما أقرها

 توصية اللجنة النواب

  

 

 

لعضوووووووو النيوووابوووة العووواموووة 

بوودرجووة وكيوول نيووابووة على 

األقوووول إصووووووووووودار األمووور 

الجنائي في الجنح المعاقب 

مدة  اعليها بالحبس جوازيً 

ال تزيووود على سووووووونوووة أو 

بغرامة يزيد حدها األدنى 

على ألف دينار، ويصوووودر 

األمر بووووالغرامووووة التي ال 

ينووووار  لف د تزيوووود على أ

عقوبووووات  ل فضووووووووالً عن ا

التكميلية والتضومينات وما 

 
 

)نص المادة كما ورد في 

 مشروع القانون الثاني(
 

لعضوووووووو النيوووابوووة العووواموووة 

بوودرجووة وكيوول نيووابووة على 

األقوووول إصووووووووووودار األمووور 

الجنائي في الجنح المعاقب 

مدة  اعليها بالحبس جوازيً 

ال تزيووود على سووووووونوووة أو 

بغرامة يزيد حدها األدنى 

على ألف دينار، ويصوووودر 

األمر بووووالغرامووووة التي ال 

ينووووار  لف د تزيوووود على أ

عقوبووووات  ل فضووووووووالً عن ا

التكميلية والتضومينات وما 

يجب رده والمصوووووواريف، 

نص المررادة كمررا ورد في 

 مشروع القانون الثاني.
 

)نص المممادة كممما ورد في 

 مشروع القانون الثاني(
 

  لعضوووووووو النيوووابوووة العووواموووة

بوودرجووة وكيوول نيووابووة على 

   األقوووول إصووووووووووودار األموووور

الجنائي في الجنح المعاقب 

بالحبس جوازيً  ها  مدة  اعلي

 ال تزيوووود على سووووووونووووة أو 

بغراموة يزيود حودهوا األدنى 

على ألف دينار، ويصووووووودر 

  األمر بووووالغرامووووة التي ال

   تووزيوووود عوولووى ألووف ديوونووووار

فضوووووووووالً عوون الووعووقوووبووووات 

التكميلية والتضوووومينات وما 
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 مواد املشروع الثايننصوص  نصوص مواد املشروع األول نص املادة يف القانون النافذ
جملس  نصوص املواد كما أقرها

 توصية اللجنة النواب

يجب رده والمصوووووواريف، 

ويكون إصوووودار األمر منه 

 .في المخالفات اوجوبً 

وللمحووامي العووام أو رئيس 

ظرف  النيابة المختص في

عشووووووورة أيوووام من تووواريخ 

صوودور األمر الجنائي، أن 

يووأمر بتعووديلووه أو إلغووائووه 

والسووووير أو التصوووورف في 

ية،  عاد بالطرق ال لدعوى  ا

وال يووجوووز إعووالن األموور 

للخصوووم قبل انقضوواء هذه 

 .المدة

وتسوووووووري في شوووووووأن هذا 

مقررة  ل األمر األحكووووام ا

لألمر الصووادر من قاضووي 

المحكمة الصوووووووغرى عدا 

ويكون إصوووودار األمر منه 

 .في المخالفات اوجوبً 

وللمحووامي العووام أو رئيس 

ظرف  النيابة المختص في

عشووووووورة أيوووام من تووواريخ 

صوودور األمر الجنائي، أن 

يووأمر بتعووديلووه أو إلغووائووه 

والسووووير أو التصوووورف في 

ية،  عاد بالطرق ال لدعوى  ا

وال يووجوووز إعووالن األموور 

للخصوووم قبل انقضوواء هذه 

 .المدة

وتسوووووووري في شوووووووأن هذا 

مقررة  ل األمر األحكووووام ا

لألمر الصووادر من قاضووي 

المحكمة الصوووووووغرى عدا 

يجب رده والمصوووووووواريف، 

ويكون إصووووووودار األمر منه 

 .لمخالفاتفي ا اوجوبً 

وللمحووامي العووام أو رئيس 

النيوابوة المختص في ظرف 

عشووووووورة أيووووام من توووواريخ 

صوووودور األمر الجنائي، أن 

يوووأمر بتعوووديلوووه أو إلغوووائوووه 

والسوووووير أو التصووووورف في 

الوودعوى بووالطرق العوواديووة، 

وال يووجوووز إعووالن األموور 

للخصووووم قبل انقضووواء هذه 

 .المدة

  وتسوووووووري في شووووووووأن هوذا 

األموور األحووكووووام الوومووقووررة 

مر الصوووادر من قاضوووي لأل

المحكمووة الصوووووووغرى عوودا 
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 مواد املشروع الثايننصوص  نصوص مواد املشروع األول نص املادة يف القانون النافذ
جملس  نصوص املواد كما أقرها

 توصية اللجنة النواب

ن هووووذا ( م274المووووادة )

 القانون.

ن هووووذا ( م274المووووادة )

 القانون.
 

( موون هووووذا 274الوومووووادة )

 القانون.

 ا( مكررً 411مادة ) 

 

 

 .ال يوجد نّص مقابل

 

 ا( مكررً 411مادة )

 

 

 

 

يجوز اسوووووتخدام الوسوووووائل 

اإللكترونية في مباشووووووورة 

وإثووووووبووووووات اإلجووووووراءات 

المنصووووص عليها في هذا 

القووانون كووافووة سوووووووواء في 

مرحلوة االسوووووووتودالالت أو 

 ا( مكررً 411مادة )

  الررمرروافررقررررة عررلررى نررص

مررررا ورد فرري الررمررررادة كرر

 مشروع القانون الثاني.

 
 

)نص المادة كما ورد في 

 مشروع القانون الثاني(

يجوز اسوووووتخدام الوسوووووائل 

اإللكترونية في مباشووووووورة 

وإثووووووبووووووات اإلجووووووراءات 

المنصووووص عليها في هذا 

القووانون كووافووة سوووووووواء في 

مرحلوة االسوووووووتودالالت أو 

 ا( مكررً 411مادة )

  الموافقة على قرار مجلس

الموافقررررة على النواب برررر

نص المررادة كمررا ورد في 

 مشروع القانون الثاني.
 

)نص المممادة كممما ورد في 

 مشروع القانون الثاني(

يجوز اسووووووتخدام الوسووووووائل 

اإللكترونيووة في مبوواشووووووورة 

وإثوووووووبوووووووات اإلجوووووووراءات 

المنصوووووووص عليها في هذا 

القووانون كووافووة سوووووووواء في 

مرحلووة االسوووووووتوودالالت أو 
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 مواد املشروع الثايننصوص  نصوص مواد املشروع األول نص املادة يف القانون النافذ
جملس  نصوص املواد كما أقرها

 توصية اللجنة النواب

التحقيق أو المحاكمة، بما 

في ذلك إصووووووودار األوامر 

والووووقوووورارات واألحووووكووووام 

والتوقيعووووات واإلعالنووووات 

والوووووومضوووووووووووووبوووووووطووووووات 

والمسوووووووتنووودات واألوراق 

المقووودموووة فيهوووا والتعوووامووول 

عليهووووا بين أطرافهووووا عن 

بعوووود، وتسوووووووجيوووول وبووووث 

وإرسوووووووووووال موجوريوووواتوهووووا 

 اومرئيً  اووقائعها صووووووووتيً 

 .وعبر األثير اوإلكترونيً 

وفي جميع هووووذه األحوال 

تعوووود القواعوووود المتعلقووووة 

بوووالمواعيووود ونظر تجوووديوود 

الووووووحووووووبووووووس واإلعووووووالن 

عالنيووووة  ل لحضووووووووور وا وا

التحقيق أو المحاكمة، بما 

في ذلك إصووووووودار األوامر 

واألحووووكووووام  والووووقوووورارات

والتوقيعووووات واإلعالنووووات 

والوووووومضوووووووووووووبوووووووطووووووات 

والمسوووووووتنووودات واألوراق 

المقووودموووة فيهوووا والتعوووامووول 

عليهووووا بين أطرافهووووا عن 

بعوووود، وتسوووووووجيوووول وبووووث 

وإرسوووووووووووال موجوريوووواتوهووووا 

 اومرئيً  اووقائعها صووووووووتيً 

 .وعبر األثير اوإلكترونيً 

وفي جميع هووووذه األحوال 

تعوووود القواعوووود المتعلقووووة 

بوووالمواعيووود ونظر تجوووديوود 

الووووووحووووووبووووووس واإلعووووووالن 

عالنيووووة  ل لحضووووووووور وا وا

 التحقيق أو المحوواكمووة، بمووا

لك إصوووووووودار األوامر  في ذ

والوووووقووووورارات واألحوووووكوووووام 

والتوقيعووووات واإلعالنووووات 

  والووووووومضووووووووووووووبووووووووطوووووووات 

تنوووودات واألوراق  لمسوووووووو وا

  المقووودموووة فيهوووا والتعوووامووول

عليهووووا بين أطرافهووووا عن 

جيوووول وبووووث   بعوووود، وتسوووووووو

 وإرسوووووووووووال مووجووريوووواتووهووووا 

 اومرئيً  اووقائعها صووووووووتيً 

 .وعبر األثير اوإلكترونيً 

وفي جميع هووووذه األحوال 

لقووووة  ع مت ل قواعوووود ا ل تعوووود ا

بوووالمواعيووود ونظر تجوووديووود 

الووووووحووووووبووووووس واإلعووووووالن 

والووحضوووووووووور والووعووالنوويووووة 
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 مواد املشروع الثايننصوص  نصوص مواد املشروع األول نص املادة يف القانون النافذ
جملس  نصوص املواد كما أقرها

 توصية اللجنة النواب

المنصووووص عليها في هذا 

القانون متحققة باسووووووتخدام 

 .هذه الوسائل

لذي تقرر  ويعتبر المكان ا

مباشووووووورة تلك اإلجراءات 

من خاللوووه بووواسوووووووتخووودام 

الوسووووووائل اإللكترونية عن 

 مووون موووقووور ًءابوووعوووود جوووز

مباشووووووورتها وتسوووووووري في 

شووووووأنه األحكام المقررة له 

 .في القانون

ويجوز اسوووووووتخوووودام تلووووك 

الوسوووووائل في إعداد نسوووووخ 

للدعاوى الجنائية في شكل 

سوووووووجالت إلكترونية تقوم 

مقووام نسوووووووختهووا المكتوبووة 

وتكون لهوووا ذات الحجيوووة 

المنصووووص عليها في هذا 

القانون متحققة باسووووووتخدام 

 .هذه الوسائل

لذي تقرر  ويعتبر المكان ا

مباشووووووورة تلك اإلجراءات 

من خاللوووه بووواسوووووووتخووودام 

الوسووووووائل اإللكترونية عن 

 مووون موووقووور ًءابوووعوووود جوووز

مباشووووووورتها وتسوووووووري في 

شووووووأنه األحكام المقررة له 

 .في القانون

ويجوز اسوووووووتخوووودام تلووووك 

الوسوووووائل في إعداد نسوووووخ 

للدعاوى الجنائية في شكل 

سوووووووجالت إلكترونية تقوم 

مقووام نسوووووووختهووا المكتوبووة 

وتكون لهوووا ذات الحجيوووة 

المنصوووووووص عليها في هذا 

القانون متحققة باسوووووووتخدام 

 .هذه الوسائل

ويعتبر المكووان الووذي تقرر 

  مبوواشووووووورة تلووك اإلجراءات

من خاللووووه بوووواسووووووووتخوووودام 

الوسووووووووائل اإللكترونية عن 

  رموووون مووووقوووو ًءابووووعوووود جووووز

   مباشووووووورتها وتسوووووووري في

شووووووووأنه األحكام المقررة له 

 .في القانون

ويجوز اسووووووووتخوووودام تلووووك 

الوسووووووائل في إعداد نسووووووخ 

للدعاوى الجنائية في شوووكل 

سوووووووجالت إلكترونيوووة تقوم 

مقوووام نسوووووووختهوووا المكتوبوووة 

وتكون لهووووا ذات الحجيووووة 
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 مواد املشروع الثايننصوص  نصوص مواد املشروع األول نص املادة يف القانون النافذ
جملس  نصوص املواد كما أقرها

 توصية اللجنة النواب

 اواألحكووام المقررة قووانونووً 

 بشأنها.

 اواألحكووام المقررة قووانونووً 

 بشأنها.

 اواألحكوووام المقررة قوووانونوووً 

 بشأنها.

 الخامسةمادة ال 

 

 

 

عووولوووى رئووويوووس موووجووولوووس 

كوول   –الوزراء والوزراء 

تنفيذ أحكام  –فيما يخصووه 

هذا القانون، وُيعمل به من 

اليوم التالي لتاريخ نشوووووره 

 في الجريدة الرسمية. 

 الخامسةمادة ال

 

 

 

عووولوووى رئووويوووس موووجووولوووس 

كووول  -الوزراء والوزراء 

تنفيذ أحكام  -فيما يخصووووه 

هذا القانون، وُيعمل به من 

نشوووووره  اليوم التالي لتاريخ

 في الجريدة الرسمية.

 الخامسةمادة ال

  الررمرروافررقررررة عررلررى نررص

الررمررررادة كررمررررا ورد فرري 

 مشروع القانون الثاني.
 

 

كما ورد في  المادة)نص 

 مشروع القانون الثاني(
 

عووولوووى رئووويوووس موووجووولوووس 

كووول  -الوزراء والوزراء 

تنفيذ أحكام  -فيما يخصووووه 

هذا القانون، وُيعمل به من 

اليوم التالي لتاريخ نشوووووره 

 في الجريدة الرسمية.

 الخامسةمادة ال

  الموافقة على قرار مجلس

الموافقررررة على النواب برررر

نص المررادة كمررا ورد في 

 مشروع القانون الثاني.
 

كممما ورد في  المممادة)نص 

 مشروع القانون الثاني(
 

  عووولوووى رئووويوووس موووجووولوووس

كوووول  -الوزراء والوزراء 

تنفيذ أحكام  -فيما يخصوووووووه 

هذا القانون، وُيعمل به من 

اليوم التالي لتاريخ نشوووووووره 

 في الجريدة الرسمية.
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 م2020مارس  18التاري : 
 

 

 عبدالعزيز عبداهلل العجمان    احملرتم /سعادة الدكتور 
 رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني 

 
 

( مآ قانون اإلجراءات 159مشروع قانون  إضافة فقرة ثانية إلى المادة )الموضوع: 

م )المعد  ناًء على االقتراح 2002( لسنة 46المرسوم  قانون رقم )الجنائية الصادر  

قانون  تعديل  عض  مشروع قانون ) صيغته المعدلة( المقدم مآ مجلس النواب( و

م، 2002( لسنة 46المرسوم  قانون رقم )أحكام قانون اإلجراءات الجنائية الصادر  

 م.2019( لسنة 21لمرسوم رقم )المرافق ل

 

 ،تحية طيبة و عد،،

 

 

السيد علي  آ صالح الصالح رئيس م، أرفق معالي 2020مارس  18بتاريخ      

مشروع قانون  ، نسخة من(2د  5ص ل ت ق/ ع  341م )، ضمن كتابه رقالمجلس

( مآ قانون اإلجراءات الجنائية الصادر  المرسوم 159 إضافة فقرة ثانية إلى المادة )

االقتراح  قانون ) صيغته المعدلة(  م )المعد  ناًء على2002( لسنة 46 قانون رقم )

المقدم مآ مجلس النواب( ومشروع قانون  تعديل  عض أحكام قانون اإلجراءات 

م، المرافق للمرسوم رقم 2002( لسنة 46الجنائية الصادر  المرسوم  قانون رقم )

وإبداء  ماإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته م،2019( لسنة 21)

 للجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني. ماالمالحظات عليه
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عقدت لجنة الشرررؤون التشرررريعية والقانونية اجتماعها م 2020مارس  18وبتاريخ      

وقرار مجلس المذكورين،  ، حيث اطلعت على مشروعي القانونينالحادي والعشريآ

 .النواب بشأنهما
 

وجود شرربهة عدم دسررتورية في  عدم إلى –بعد المداولة والنقاش  – وانتهت اللجنة            

( الوارد بالمادة األولى من مشرررررروع القانون بتعديل 93نص الفقرة األولى من المادة )

( لسرررررنة 46بعض أحكام قانون اإلجراءات الجنائية الصرررررادر بالمرسررررروم بقانون رقم )

توافق اللجنة م  سرررررررائر كما ت .2019( لسرررررررنة 21، المرافق للمرسررررررروم رقم )2002

قانونين محل  ها مجلس النواب الموقر على مواد مشرررررررروعي ال عديالت التي أجرا الت

 الرأي.

 
 

 رأي اللجنة:
 

( مآ قانون 159مشروع قانون  إضافة فقرة ثانية إلى المادة )ترى اللجنة سالمة      

)المعد  ناًء م 2002( لسنة 46اإلجراءات الجنائية الصادر  المرسوم  قانون رقم )

على االقتراح  قانون ) صيغته المعدلة( المقدم مآ مجلس النواب( ومشروع قانون 

( 46 تعديل  عض أحكام قانون اإلجراءات الجنائية الصادر  المرسوم  قانون رقم )

الدستورية من الناحيتين ، م2019( لسنة 21م، المرافق للمرسوم رقم )2002لسنة 

 لتي أجراها مجلس النواب على مشروعي القانونين.التعديالت اووالقانونية، 

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                      

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             

 

 
 

 

 


