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 جملس النواب حولقرار  ما انتهى إليه مرئيات املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان بشأن

 مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات اجلنائية

  2002( لسنة 46باملرسوم بقانون رقم ) الصادر

 ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب( )املعد يف

 

 

 "  ملخـــص تنفيــــذي  "

 

تثمينًا للجهوو  الوي لوليهوا جملوس ال وووق املووق  يف يوع موا لسعلو  باملاوالع حباو ال ول   قوو              

اإلناووان بابسروواوؤ امل ااوو  الداووسوول  الاووامن  قمالوو  اققووو  ،اق لوواو العاموو   ،موو  يامووع   

لالبسراواو الي ل مي ق او جملس النواب حول امل  ،ع بقانون بسعدلع بعض أحكام قانون السقدل  

)املعود يف ضووء االقورتاح بقوانون      2002( لاون   46اإلج اءاو اجلنالي  ال ا و بامل اوم بقوانون وقو) )  

  ،بنواء  بلوط بلون جلنو  ال و ،ن      ،الذي لقاي ب فاه مون حيوا املرودأ   املقدم من جملس النواب( 

اوجي  ،الدفاع ،األمون الووبب بوا،لس  فوملن امل ااو  الوبنيو  ئيوع م لياتهوا حوول امل و ،ع           اخل

بقانون للجن  املوق ة  ،اضوع  يف االبسرواو أحكوام الداوسوو ،ال وكوت ،االتتاقيواو الد،ليو  ققوو          

 اإلناان حباو ال ل .

 

،بليووه  فووملن امل ااوو  الوبنيوو  اسق وو  م لياتهووا حووول أحكووام م وو ،ع القووانون  ووع الريووان يف      

الن وص القانوني  الي ت ق أن هلا مااا ا أ، تأثري ا بلط حقو  اإلناان ،ح لاته األاااي   ،ئدلد ا 

( فق ة 942( ،)149( ،)141( فق ة أ،ىل ،)86( فق ة أ،ىل ،)84( ،)77)( ، 64( ، )63)( ،57املوا  )

  أمووا يف مووا بوودا حبلووحت فملنهووا ئيووع مووا لسعلوو       موون م وو ،ع القووانون   ( مكوو و ا 142( ،)297)،أ،ىل 

باملالحظاو ال كلي  ،املوضوبي  إىل موا تاومنسه موذي ة وأي اقكومو  املووق ة ،موذي ة  ي و         

 منع ا للسك او. الس  ل  ،اإلفساء القانوني امل فقسني م  م  ،ع القانون  لألخذ بهما

 

 :السالي اإلجياز،حبلحت بلط 
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 (57املا ة وق) )

مثوان  ت ق امل اا  الوبني  أن املدة الوي ق و وا الونم يموا ،و  يف ألوع القوانون ،ادود ة  ودة         

  تناج) مو  املقو واو الد،ليو  حباو ال ول   قوو  اإلناوان مون جانون  ،مقساوياو          ،أوبعني ااب 

 من جانن آخ .ئقي  العدال  

 (63املا ة وق) )

م  النم الواو  يف م  ،ع القانون  ،الذي ق و ض ،وة ،جو  وقاب  قاالي   امل اا  الوبني  تست 

بلووط م ااوواو اإللووالح ،السأ يووع  يونهووا تاوومن السنتيووذ ال وو ي     ،ولوو  ،منسظموو ماووسقل  

لألحكووام القاووالي  ال ووا وة موون ادوواي) بلووط أخووال  أنوابهووا  يمووا أنهووا وقابوو  تكتووع حقووو     

،ح لاو األف ا  املقيدة ح لسه) ،ف  ما ق وته أحكام الداوسوو ،القوانون ،االتتاقيواو الد،ليو  الوي      

 .ر  لنانامت أ، لا قت بليها مملك  ال

 (64املا ة وق) )

أن األحكام القانونيو  الوي ق وتهوا املوا ة يموا ،و و يف ألوع القوانون أيثو           ت ق امل اا  الوبني 

بمومي  ،مشوًلا  تكتع حقو  األف ا  املقيدة ح لسه) يف تقدل) شكوا ) الكسابيو  ،ال وتهي  ئوت    

 .مظل  ال قاب  القاالي  املاسقل 

 (77املا ة وق) )

م  إق ان لالحي  مأمووي الارط القاالي يف االاسعان  بوالقوة العاوك ل    امل اا  الوبني  تست  

   ،حبلحت ،ف  ما ق وؤ النم الواو  يف م  ،ع القانون.حال الا ،وة  بأخذ اإلحبن من النياب  املخس  

 ( فق ة أ،ىل84املا ة )

قت ،املكان الذي تراش  فيه إج اءاو أن إلزام النياب  العام  بس دلد اليوم ،الوت ق امل اا  الوبني  

الس قي   حيق  العدال  امل جوة ألب ا  الدبوق اجلنالي  ياف  من جانن  فاًلا بن اناجامه م  

 .املق واو الد،لي  حباو ال ل   قو  اإلناان من جانن آخ 

 ( فق ة أ،ىل86املا ة )

م  ما حب ن إليه م  ،ع القوانون مون ،جووب م ابواة أن لكوون قو او النودب        امل اا  الوبني  تست  

يونووه حيقوو  ضوومان  فعليوو  ألبوو ا  الوودبوق اجلناليوو  أ،  ال ووا وة موون النيابوو  العاموو  مكسوب ووا  

أل اب امل ل    اآلخ لن  الايما يف بملي  اإلثراو  فاًلا بن أن إج اءاو الس قي   ا فيها ق اواو 

للسثرت ،النظ  أمام ادكم  املخس    مما لاهع بلط األخرية بنود يسابو  قو او    الندب تكون  ًلا 

 الندب السثرت من ل   إج اءاو الس قي  ياف .
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 (141املا ة )

ت ق امل اا  الوبنيو  أن املودة الوي ق و وا الونم يموا ،و  يف ألوع القوانون ،ادود ة  ودة أوبو             

و ال ول   قوو  اإلناوان مون جانون  ،مقساوياو       ،ب  لن ااب   تناج) م  املق واو الد،ليو  حبا 

 .ئقي  العدال  من جانن آخ 

 (149املا ة )

من حيا املردأ م  النم الواو  يف م  ،ع القانون ،الذي لقاي  و  املوسه)   امل اا  الوبني  تست  

يف السظل) من ق او اقرس االحسيابي ال وا و يف مواجهسوه  إال أنوه ،ئقيًقوا للوسظل) التعوال امل جوو        

 الق او ،لوًلا للم كم  املخس  .اجله  م دوة وليس منه للزم أن لكون بلط شكع   مي بدء  من 

 فق ة أ،ىل (294املا ة )

حبلووحت أن موود أجووع حوو  ال عوون     السعوودلع الووواو  يف م وو ،ع القووانون   موو الوبنيوو  امل ااوو  تستوو  

باالاس نا  بالنار  ملن لدو اقك) يف مواجهسه من مخا  ب   لوم ا يما ،و و يف ألع القانون 

مون جانوون   ( موون حباو القوانون  295إىل ثالثوني لوم وا   وو األموو  الوذي لناوج) موو  موا ق وتوه املوا ة )        

 ،املق واو الد،لي  ققو  اإلناان من جانن آخ .

 (297املا ة )

ئيع امل اا  الوبني  م لياتها يف  ذؤ املا ة من امل  ،ع بقانون  إال حباو املورواو الوي اوااسها بون     

 ( فق ة أ،ىل أبالؤ  ،حبلحت منع ا للسك او ،اإلبال .294بيان املا ة )

 مك و ا (142املا ة )

ا  الوبني  م لياتها يف  ذؤ املا ة من امل  ،ع بقانون  إال حباو املورواو الوي اوااسها بون     ئيع امل ا

 ( فق ة أ،ىل أبالؤ  ،حبلحت منع ا للسك او ،اإلبال .149بيان املا ة )
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 "  املذكـــرة الشارحـــــة  "

 :قدم امل

تثمينًا للجهوو  الوي لوليهوا جملوس ال وووق املووق  يف يوع موا لسعلو  باملاوالع حباو ال ول   قوو              

اإلناووان بابسروواوؤ امل ااوو  الداووسوول  الاووامن  قمالوو  اققووو  ،اق لوواو العاموو   ،موو  يامووع   

 امل  ،ع بقانون بسعدلع بعض أحكام قانون ق او جملس النواب حولالسقدل  لالبسراواو الي ل مي 

)املعود يف ضووء االقورتاح بقوانون      2002( لاون   46اإلج اءاو اجلنالي  ال ا و بامل اوم بقوانون وقو) )  

  ،بنواء  بلوط بلون جلنو  ال و ،ن      ،الذي لقاي ب فاه مون حيوا املرودأ    املقدم من جملس النواب(

امل و ،ع  اخلاوجي  ،الدفاع ،األمون الووبب بوا،لس  فوملن امل ااو  الوبنيو  ئيوع م لياتهوا حوول          

بقانون للجن  املوق ة  ،اضوع  يف االبسرواو أحكوام الداوسوو ،ال وكوت ،االتتاقيواو الد،ليو  ققوو          

 اإلناان حباو ال ل .

ااوسردال املووا     املوا ة األ،ىل موا   تنا،لت  أوب من بد   لسكون،حيا أن م  ،ع القانون آنف الريان 

( 133،) فقوووو ة أ،ىل (86،) التقوووو ة األ،ىل ،ال ابعوووو  (84( ،)81( ،)77( ،)64( ،)63( ،)57( ،)18)

 (187( ،)179( ،)167،) األ،ىل ،الثالث  التق ة (161( ،)149( ،)144( ،)141،) فق ة ثاني  (134،)

 (283( ،)281،) التق تني األ،ىل ،ال ابع  (263،) فق ة ثاني  (261،) فق ة ثاني  (195،) فق ة أ،ىل

( 422،)(328( ،)321( ،)314،) فقو ة ثالثو    (302( ،)297،) ة أ،ىلفقو   (294( ،)286،)فق ة أ،ىل 

(  ،إضواف   142تقاوي بملضواف  فقو ة ثالثو  للموا ة )      ،املوا ة الثانيو   من قانون اإلج اءاو اجلناليو    

بمللغواء التقو ة األخورية     املوا ة الثالثو   ( مكو و ا  ،جواءو   149)مك و ا ، (142ما تني جدلدلن ب قمي )

 تنتيذل . ما ة وابع ( من حباو القانون  فاًلا بن 147للما ة )

للم ااو  الوبنيو  مون خوالل موا تاومنسه أحكوام قوانون إن والها وقو)                         ،ملا يانت الواللو  املقو وة  

 ( تنم بلط أن للم اا  الوبني :12،بالس دلد التق ة )ب( من املا ة ) 2014( لان  26)

الس  لعاو ،النظ) املعمول بها يف اململك  املسعلق   قوو  اإلناوان ،السولوي       واا "

خالو  فيموا لسعلو  باتاوا   وذؤ الس و لعاو مو          منااور    ا وا  تبالسعدلالو الوي  

السولي  بمللداو ت و لعاو   االسزاماو اململك  الد،لي   قو  اإلناان  يما لكون هل

 ".جدلدة حباو لل   قو  اإلناان

فووملن امل ااوو  الوبنيوو  اسق وو  م لياتهووا حووول أحكووام م وو ،ع القووانون  ووع الريووان يف      ،بليووه  

الن وص القانوني  الي ت ق أن هلا مااا ا أ، تأثري ا بلط حقو  اإلناان ،ح لاته األاااي   ،ئدلد ا 

( فق ة 294( ،)149( ،)141( فق ة أ،ىل ،)86( فق ة أ،ىل ،)84( ،)77( ، )64( ، )63( ،)57املوا  )

أمووا يف مووا بوودا حبلووحت فملنهووا ئيووع مووا لسعلوو         موون م وو ،ع القووانون  ( مكوو و ا 142( ،)297)،أ،ىل 

باملالحظاو ال كلي  ،املوضوبي  إىل موا تاومنسه موذي ة وأي اقكومو  املووق ة ،موذي ة  ي و         

اويه  موا ل ت ،فو   منع ا للسك او  الس  ل  ،اإلفساء القانوني امل فقسني م  م  ،ع القانون  لألخذ بهما

 جملاك) املوق  يف  ذا ال أن.

 :،حبلحت بلط الست يع السالي
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 (:57مادة )

 النص كما ورد يف املشروع بقانون:

جين بلط مأموو الارط القاالي أن لام  فووا أقوال املسه) املقروض بليه   ،إحبا مل لوأو  وا لرلوه    

 ااب  إىل النياب  العام . اثني ب  ةل اله يف مدق 

اواب  ثو) توأم   راوه أ، إبوال        اثوني ب و ة  ،جين بلوط النيابو  العامو  أن تاوسجوبه يف  و        

 .ا احه

 مرئيات املؤسسة الوطنية:

امل اا  الوبني  أنوه ،بوال ا) مون أن م و ،ع القوانون قود جواء بسقليوع املودة املقو وة ملوأمووي             ت ق

بدًلا من  اثني ب  ة ااب الارط القاالي ،النياب  العام  حال القرض أ، ااسجواب املسه) إىل مدق 

  ما لسواف  م يما  ي يف ألع القانون  ، و حان األلع العام مالحت  مو  مثان ،أوبعني ااب 

ق وؤ العهد الد،لي اخلاص باققو  املدني   ،الايااي   ،الذي انامت له مملك  الر  لن  وجون  

(  من ،جوب إبوال  املوسه) بلوط    9لما ة )ل ،الثالث  الثاني  تني  يف التق 2006( لان  56القانون وق) )

" أ، أن لتو    معقولو  مودة  "  ا مناوب إليه  ،لكون لوه اقو  يف أن حيواي) خوالل "    ،جه الا ب "

 بنه  إال أن تقليع  ذؤ املدة إىل اثوني ب و ة اواب  و وا ال لناوج) مو  الغو ض مون قيوام موأمووي          

أ، للنياب  العام  أثنواء ااوسجوابه  إحب أنهوا مودة ق ورية ال تسنااون       الارط القاالي االاسماع للمسه) 

 .لعدال لس قي  ا،اإلج اءاو الواجن أترابها من قرع تلحت اجلهاو ،لوًلا 

،لعع ما حب رت إليه اللجن  املعني   قو  اإلناان ،املويع إليها تتاري أحكام العهد الود،لي اخلواص   

"بلط ،جه الاو ب  باققو  املدني  ،الايااي   يف بيان امل جو من براوة "

1

،الوي حود   وذؤ املودة      

لوذي انسهجوه الونم    ي د أق ط   وو موا لسووال) مو  املاولحت ا      مثان ،أوبعون ااب  ا ال لزلد بن 

 متس  املسه) بالاماناو املق وة أثناء فرتة القرض بليه. ،جوب الواو  يف ألع القانون م 

  فملن امل اا  الوبني  تو ق أن املودة الوي ق و وا الونم يموا ،و  يف ألوع القوانون ،ادود ة          ،بليه

 دة مثان ،أوبعوني اواب   تناوج) مو  املقو واو الد،ليو  حباو ال ول   قوو  اإلناوان مون جانون             

 من جانن آخ . ،مقساياو ئقي  العدال 

  

                                                           
يوو  ،الايااووي   ،منهووا  املالحظوواو اخلساميوو  للجنوو  املعنيوو   قووو  اإلناووان أثنوواء نظ  ووا السقوواول  الد،ولوو  للوود،ل األبوو ا  يف العهوود الوود،لي اخلوواص بوواققو  املدن       1

(  )مولوووووود،فا(: ،ثيقوووووو  وقوووووو)   CCPR/C/UKR/CO/6(  )أ،ي انيووووووا(: ،ثيقوووووو  وقوووووو) )  CCPR/CO/83/UZB)أ،زبكاووووووسان(: ،ثيقوووووو  وقوووووو) )  

(CCPR/C/MDA/CO/2.)  
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 (:63مادة )

 النص كما ورد يف املشروع بقانون:

بلط يوع مون ولويس ،،يوالء  كمو  االاوس نا  العليوا ،النالون العوام زلواوة الاوجون            جين  -أ

 ،تتسي ها  ،ول ا يع ثالث  أشه   ،وف  تقاول  بذلحت إىل ا،لس األبلط للقااء.

 ،ولويس  املدنيو   العليوا  االاوس نا    كمو   ولويس  من لكع  ،م  بدم اإلخالل بالتق ة الاابق  -ب

 الاوجون  تتسوي   ،قوت  أي يف العامو   النيابو   ،أباواء  العقاب تنتيذ ،قااة املدني  الكرق ادكم 

 ،بلوط  الاوجن   فوات   بلوط  ل لعووا  أن ،هل)   قانوني  اري ب ت   روس ،جو  بدم من للسأيد

 شوكوق  ألو   منوه  ،لاومعوا   روس بأي لس لوا ،أن منها لووا لأخذ،ا ،أن ،اقرس القرض أ،ام 

 ق ووهل)  ماوابدة  يوع  هلو)  لقودموا  أن الاوجون  ،مو تي مأمووي ،بلط   هل) لردلها أن ل لد

 .ل لرونها الي املعلوماو بلط

 مرئيات املؤسسة الوطنية:

أب وت أباواء   قود   املا ة يما ،و و يف ألع القانونحباو ت ق امل اا  الوبني  أنه ،بال ا) من أن 

اإللوالح ،السأ يوع ، وو مرودأ لستو  مو         م ااواو ح  ال قابو  ،الستسوي  بلوط     الال   القاالي 

  إال أن تق لوو  أن تكووون تلووحت ال قابوو  بلووط تلووحت امل ااوواو ضوو ،وة ،جووو  وقابوو  قاووالي  ماووسقل 

(  األمو  الوذي قلو  وقابو  ماوسقل  ،فعالو        يع ثالثو  أشوه   ،الزلاواو ب ووة  ،ول  ،منسظم  )

يموا أنهوا    بلوط أخوال  أنوابهوا    تامن السنتيذ ال  ي  لألحكام القاالي  ال ا وة مون ادواي)   

وقابوو  تكتووع حقووو  ،ح لوواو األفوو ا  املقيوودة حوو لسه) ،فوو  مووا ق وتووه أحكووام الداووسوو ،القووانون  

،االتتاقياو الد،لي  الي انامت أ، لا قت بليها مملك  الر  لن  فاًلا بن اناجامها مو  األحكوام   

بمللوداو قوانون م ااواو اإللوالح      2014( لاون   18القانوني  حباو ال ل  ،املقو وة يف القوانون وقو) )   

 ( منه.63،السأ يع  الايما املا ة )

ضو ،وة ،جوو     م  النم الواو  يف م  ،ع القوانون  ،الوذي قو و    ،بليه  فملن امل اا  الوبني  تست 

تامن السنتيوذ  بلط م اااو اإللالح ،السأ يع  يونها   ،ول  ،منسظم وقاب  قاالي  ماسقل  

ال ا وة من اداي) بلط أخال  أنوابها  يما أنها وقاب  تكتع حقو   ال  ي  لألحكام القاالي 

،ح لاو األف ا  املقيدة ح لسه) ،ف  ما ق وته أحكام الداوسوو ،القوانون ،االتتاقيواو الد،ليو  الوي      

 .انامت أ، لا قت بليها مملك  الر  لن
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 (:64مادة )

 النص كما ورد يف املشروع بقانون:

 إىل إبالاهوا  منوه  ،ل لون  يسابيو   شوكوق  الاوجن  ملوأموو  ،قوت  أي يف لقودم  أن يف اق  ماجون لكع

 أ، العقواب  تنتيوذ  قاضوي  أ، املدنيو   الكورق  ادكم  وليس أ، املدني  العليا االاس نا   كم  وليس

إل ووال ،تقوودل)  قروهلووا املووأموو ،بلووط  يف  وو   مغلوو  ال ووكوق ،جيوووز أن تكووون العاموو   النيابوو 

 يف إثراتها بعد إليه ،جهت من إىل اقال يف إبالاها م وخ بساولخ االاسالم  ،بليهلل ايي بااسالمها 

خوالل   ملون ،جهوت إليوه     ،لو ع يف ملف الاجني ما لتيد ترليو  ال وكوق   الاجن يف لذلحت املعد الاجع

بعود إثراتهوا يف الاوجع املعود لوذلحت يف الاوجن         مدة ال تسجا،ز ثالث  ألام من تواولخ تاوليمها  ،حبلوحت   

 .،لو ع يف ملف الاجني ما لتيد ترلي  ال كوق ملن ،جهت إليه ،تاولخ السرلي 

 قاضي ق   أن لل رس خم م اري  ع يف أ، قانوني  اري ب ت   روس بوجو  بل) من ،لكع

 فووو  لنسقوع  أن منهموا  يوع  ،بلوط   ،فًقا للتق ة الاابق  العام  النياب  أبااء أحد أ، العقاب تنتيوذ

 ادرووس  بون  بواإلف ا   لوأم   ،أن الس قيو   بوملج اء  لقووم  ،أن ادروس به املوجو  ادع إىل إخ اوؤ

إجو اءاو ئ لوحت الودبوق     الختواحب  العام النالن إىل ل اع بذلحت  ا ا حي و ، قانوني  اري ب ت 

 .اقرس حبلحت يف املسارن اجلنالي    

 .ال ايي إىل إبالاه ،جن ليهممن ،جهت إ ال كوق  تظ أم  لدو ،إحبا

 مرئيات املؤسسة الوطنية:

األحكام القانوني  الواو ة يف حباو املا ة يما ،و و يف ألع القانون  ي أب)  ت ق امل اا  الوبني  أن

،أمشع ،أيث  ضمان ا ققو  ،ح لاو األف ا  املقيدة ح لسه)  حبلحت أن نم املوا ة أبوالؤ يموا ،و     

يف م  ،ع القانون قود اقس و  بلوط تقودل) ال وكوق يف قالون مكسووب يف حوني أن ألوع الونم أجواز            

ن تقوودل) ال ووكوق الكسابيوو    سوبوو  أ، شووتهي   إحب قوود لسعووذو يف بعووض األحيووا   تقووداها ب ووووة مك 

من  النالون العوام اختواحب إجو اءاو      ق   بلط باإلضاف  إىل أن النم يما ،و  يف م  ،ع القانون قد

ئ لووحت الوودبوق اجلناليوو   وو  املساوورن يف حوورس ادروووس ب ووت  اووري قانونيوو  أ، يف  ووع اووري  

يموا ،و  يف ألووع القوانون أب ووط     يف حووني أن الونم  اإلجو اءاو   ،ن اري ووا مون  خم وم لل ورس  

للنالن العام اختاحب اإلج اءاو القانوني  يافو  الوي تكتوع ئ لوحت الودبوق اجلناليو  ضود املساورن         

 ،إبال  اجلهاو املخس   بولته مو ًتا بام ا الختاحب اإلج اءاو السأ لري   قه.

م القانونيوو  الووي ق وتهووا املووا ة يمووا ،و و يف ألووع   فووملن امل ااوو  الوبنيوو  توو ق أن األحكووا،بليووه

تقودل) شوكوا ) الكسابيو     يف القانون أيث  بمومي  ،مشوًلا  تكتع حقو  األف ا  املقيودة حو لسه)   

 ئت مظل  ال قاب  القاالي  املاسقل .،ال تهي  
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 (:77مادة )

 النص كما ورد يف املشروع بقانون:

بوملحبن  ملأمووي الارط القاالي يف حال  قيامه) بواجرواته) أن لاوسعينوا مراشو ة بوالقوة العاوك ل       

 .من النياب  املخس  

 مرئيات املؤسسة الوطنية:

موأمووي القاوالي أثنواء    قيوام   ،جووب ت ق امل اا  الوبني  أن ما حب ون إليوه م و ،ع القوانون مون      

بملحبن من النياب  املخس     و ل كع ضومان  قاوالي    الا ،وة االاسعان  بالقوة العاك ل  م  ،ط 

( منوه بلوط   44تناج) م  املق واو الد،لي  ققو  اإلناان  الايما أن حباو القانون قد ق و يف املوا ة ) 

لكون مأمووي الارط القاالي تابعني للنالن العام ،خاضعني إلش افه فيموا لسعلو  بأبموال    أن: "

ان  ذؤ ال الحي  بملحبن من النياب  املخس   الي ال تسعاوض الرس  "  ،بالسالي ال ضري يف اقرت، يتسه)

 م  ما تس لره حال  الا ،وة من ااسعجال أ، تدخع.

  فوملن امل ااوو  الوبنيو  تستو  موو  إقو ان لوالحي  مووأمووي الاورط القاوالي يف االاووسعان         ،بليوه 

 .بالقوة العاك ل  حال الا ،وة  بأخذ اإلحبن من النياب  املخس  

 

 ( فقرة أوىل:84) مادة

 النص كما ورد يف املشروع بقانون:

للمسه) ،للمجب بليه ،للمدبي باققو  املدني  ،للماو ول بنهوا ،لوويالله) أن حياو ،ا  يو       

الوذي تراشو  فيوه إجو اءاو      ،الوقوت  إج اءاو الس قي . ،بلط باو النياب  العام  إخ او ) باليوم

 .الس قي  ، كانها

 املؤسسة الوطنية: مرئيات

" يموا ،و و يف م و ،ع القوانون  ،حبلوحت يف األحووال      الوقوت امل اا  الوبني  أن إضاف  براوة " ت ق

الي لقوم فيها باو النياب  العام  بملج اءاو الس قي    و أم  لناج) ،السمكني التعلي للمسه) مون  

د  وذا االاواؤ  وو املوقوف     ،لعوع موا ل لو    االاسعان    ام أثناء الس قي  معه بلط ،جوه اخل ووص   

الذي ترنسه اللجن  املعني   قو  اإلناان أثناء نظ  وا تقواول  الود،ل املناوول  ئوت مظلو  العهود        

الد،لي اخلاص باققو  املدني  ،الايااي 

2

  ،الذي انامت إليه مملك  الر و لن  وجون القوانون    

 .2006( لان  56وق) )

إلزام النياب  العام  بس دلد اليوم ،الوقت ،املكان الوذي تراشو      فملن امل اا  الوبني  ت ق أن ،بليه

فيه إج اءاو الس قي   حيق  العدال  امل جوة ألبو ا  الودبوق اجلناليو  يافو  مون جانون  فاوًلا        

 .بن اناجامه م  املق واو الد،لي  حباو ال ل   قو  اإلناان من جانن آخ 

                                                           
يو  ،الايااوي   ،منهوا )إل لنودا(:     املالحظاو اخلسامي  للجن  املعني   قو  اإلناان أثناء نظ  ا السقاول  الد،ول  للد،ل األب ا  يف العهد الود،لي اخلواص بواققو  املدن    2

 .(CCPR/C/NLD/CO/4،ثيق  وق))(  ) ولندا(: CCPR/C/IRL/CO/3،ثيق  وق) )
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 ( فقرة أوىل:86مادة )

 ع بقانون:النص كما ورد يف املشرو

 جين بلط باو النياب  العامو  يف  يو  األحووال الوي لنودب فيهوا اوريؤ إلجو اء بعوض الس قيقواو          

أن لوورني املاووالع امل لوووب ئقيقهووا أ، اإلجوو اءاو امل لوووب ، م ابوواة أن لكووون قوو او النوودب مكسوب ووا 

 .اختاحب ا

 مرئيات املؤسسة الوطنية:

امل اا  الوبني  أن ما ق وؤ النم يما ،و  يف م  ،ع القوانون مون ،جووب أن لكوون قو اواو       ت ق

الندب ال ا وة من النياب  العام  مكسوب   مرين ا فيها املاالع امل لوب ئقيقها أ، اإلج اءاو امل لوب 

  اختاحب ووا   ووو األموو  الووذي حيقوو  ضوومان  فعليوو  ألبوو ا  الوودبوق اجلناليوو  أ، ألوو اب امل وول        

اآلخ لن  الايما يف بملي  اإلثراو  فاًلا بون أن إجو اءاو الس قيو   وا فيهوا قو اواو النودب تكوون         

 ًلا للسثرت ،النظ  أمام ادكم  املخس    مما لاهع بلط األخرية بند يساب  ق او الندب السثروت  

 من ل   إج اءاو الس قي  ياف . 

ت ق امل اا  الوبني  أنها تست  مو  موا حب ون إليوه م و ،ع القوانون مون ،جووب م ابواة أن           ،بليه 

 لكون ق او الندب ال ا وة من النياب  العام  مكسوب ا  ،فًقا للمرواو املنوؤ بنها أبالؤ.

 

 (:141مادة )

 النص كما ورد يف املشروع بقانون:

جين بلط باو النياب  العام  أن لاسجوب فووا املسه) املقروض بليه   ،إحبا تعذو حبلحت أمو  بمللدابوه   

اثوني ب و ة   أحد األماين املخ    لل رس إىل حني ااسجوابه   ،جين أال تزلد مدة إلدابه بلط 

لعامو  ،بليهوا     فملحبا مات  ذؤ املدة ،جن بلط القال) بلط إ اوة حبلحت املكان إوااله إىل النياب  اااب 

 .أن تاسجوبه يف اقال ،إال أم و بملخالء اريله

 مرئيات املؤسسة الوطنية:

ئيع امل اا  الوبني  م لياتها يف  ذؤ املا ة من امل  ،ع بقانون  إال حباو املورواو الوي اوااسها بون     

   ،حبلحت منع ا للسك او ،اإلبال .أبالؤ( 57بيان املا ة )

تو ق أن املودة الوي ق و وا الونم يموا ،و  يف ألوع القوانون ،ادود ة            فملن امل اا  الوبني  ،بليه

 دة أوب  ،ب و لن اواب   تناوج) مو  املقو واو الد،ليو  حباو ال ول   قوو  اإلناوان مون جانون             

 ،مقساياو ئقي  العدال  من جانن آخ .
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(149مادة )
3

: 

 النص كما ورد يف املشروع بقانون:

امل قت بن املسه) ادروس احسيابيا يف يع ،قوت مون تلقواء نتاوها أ،      للنياب  العام  األم  باإلف ا 

لسعهد املسه) باقاوو يلما بلن منوه حبلوحت    لقدم يتال  مالي  ،أن بناء بلط بلن املسه) بلط أن

 .،بأال لت  من تنتيذ اقك) الذي قد ل دو ضدؤ

بنه خالل أوب  ،ب  لن ااب   ،لرت يف ال لن املقدم من املسه) ادروس احسيابي ا باإلف ا  امل قت

بعنه أمام قاضي تنتيذ العقاب خالل ثالث  ألام من  ممن تاولخ تقداه  ،ملن وفض بلره أن لقد

ط أ،وا  النياب  تاولخ ال فض  ،لرت فيه القاضي خالل ثالث  ألام من تاولخ تقداه بعد االبالع بل

 .( من  ذا القانون158املا ة )،جي ي االاس نا  بلط الن و املق و يف العام  ،املسه). 

 مرئيات املؤسسة الوطنية:

( مون العهود الود،لي اخلواص بواققو       9امل اا  الوبني  أنه ملا يانت التق ة ال ابع  يف املا ة ) ت ق

  2006( لاوون  56املدنيوو  ،الايااووي   ،الووذي اناوومت لووه مملكوو  الر وو لن  وجوون القووانون وقوو) ) 

حّ لسه بالسوقيف أ، االبسقال ح  ال جوع إىل  كم  لكوي   لكع شخم ُح م منتقاي بأن لكع "

جمموب  املرا ئ املسعلق   ،إىل حبلحت املعنط أشاوو"  تت ع  ذؤ ادكم   ،ن إب اء يف قانوني  ابسقاله

  حيوا أ،ضو    الذلن لسع ضون ألي شوكع مون أشوكال االحسجواز أ، الاوجن       مال   ي  األشخاص

ا للقوانون  حي  لل خم ادسجز أ،  اميه يف أي ،قوت أن لقوي) ،فًقو    -1"  ( بلط أنه:32املردأ وق) )

ادلط  بوق أمام ال   قاالي  أ، ال   أخ ق لل عن يف قانوني  احسجازؤ بغي  اق ول بلوط  

 ."أم  بملبال  ا احه  ،ن تأخري  إحبا يان احسجازؤ اري قانوني

حسيابوًا قود جواء مسماشويًا مو  موا       من  املسه) حو  الوسظل) مون القو او ال وا و  اوره ا      فملن ،بليه  

  إال أنوه ،لس قيو  االو     للمسه) من حقوو  أق تهوا ال وكوت الد،ليو  ققوو  اإلناوان يف  وذا ال وأن        

اجله  م ودوة  وليس السظل) التعال امل جو منه لاسوجن أن لكون بلط شكع تظل)   مي بدء  من 

اووس ثاو بووالق او ،احسماليوو  القوو او ،لووواًل إىل جهوو  قاووالي  أخوو ق  ،حبلووحت لاوومان مغروو  بوودم اال  

من النيابو  املخس و  اإلفو ا  بنوه  ،إحبا وفوض      من خالل من  املسه) ح  ال لن ،حبلحت السعاف فيه  

اواب  مون تواولخ     48إىل النالن العام بلط أن للسزم بالرت يف السظل) خالل مودة  بلره فله أن لسظل) 

وفا ووا لووه لرتتوون وفوو  الووسظل) تلقالي ووا  تقداووه  ،لعسوور موو ،و املوودة الاووابق   ،ن الرووت يف الووسظل)   

 للم كم  املخس   الي جين بليها أن تتاع فيه خالل ثالث  ألام.

م و ،ع القوانون ،الوذي     ،بليه  ت ق امل اا  الوبني  أنها تست  من حيا املردأ م  الونم الوواو  يف  

،ئقيًقووا  أنووه   إاليف مواجهسووهلقاووي  وو  املووسه) يف الووسظل) موون قوو او اقوورس االحسيووابي ال ووا و 

  القو او اجلهو  م ودوة   ولويس  للسظل) التعال امل جو منه للزم أن لكوون بلوط شوكع   موي بودء  مون       

 ،لوًلا للم كم  املخس    ،فًقا للمرواو املنوؤ بنها أبالؤ.

                                                           
3

  ،مت مون  املوسه) ادرووس احسيابُيوا حو  الوسظل) مون القو او ال وا و يف مواجهسوه  أي بعود إحالو  امل و ،ع              2014( لان  39(  وجن القانون وق) )149بدلت املا ة ) 

 .2010فرال   4بقانون  ع الدواا  إىل الال   الس  لعي  يف 
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 :فقرة أوىل( 294مادة )

 النص كما ورد يف املشروع بقانون:

حي ع االاس نا  بسق ل  يف قل) يساب ادكم  الي ألدوو اقك) أ، أمام مأموو الاجن يف  و    

لومًا من تاولخ الن   باقك) اقاوووي أ، اقكو) ال وا و يف املعاوضو  أ، مون تواولخ انسهواء         ثالثون

 .امليعا  املق و للمعاوض  يف اقك) الغيابي أ، من تاولخ اقك) بابسراو ا يأن مل تكن

 مرئيات املؤسسة الوطنية:

مون   بالنار  ملن لدو اقك) يف مواجهسهامل اا  الوبني  أن مد أجع ح  ال عن باالاس نا   ت ق

 و األم  الذي لناج) م  ما ق وتوه  مخا  ب   لوم ا يما ،و و يف ألع القانون إىل ثالثني لوم ا  

عوا  ثالثوني لوم وا لالاوس نا  مون ،قوت       ( من حباو القانون ،الي أب ت للنياب  العامو  مي 295املا ة )

 اأجًلو لع وي مون لودو اقكو) يف مواجهسوه      لد،و اقك)  فاًلا بن أن مد أجع ال عن باالاوس نا   

ا إلبدا   فوبه اإلج الي  أ، املوضوبي   يون أن  ذا اق   و أحد املكوناو ال لياو  لل و    يافي 

د الد،لي اخلاص باققو  املدني  ،الايااوي    يف ضماناو ادايم  العا ل   ،الذي أق ته أحكام العه

  حيوا تونم التقو ة    2006( لاون   56،الذي اناومت لوه مملكو  الر و لن  وجون القوانون وقو) )       

لكع شخم أ لن جب ا  ح  اللجوء ،فًقا للقانون إىل  كم  ( منه بلط أن: "14اخلاما  يف املا ة )

 ".الذي حك) به بليه أبلط ييما تعيد النظ  يف ق او إ انسه ،يف العقاب

،بليه  فملن امل اا  الوبني  تست  م  السعدلع الواو  يف م  ،ع القانون  ،فًقا للمرواو املنووؤ بنهوا   

 أبالؤ.

 

 

 (:297مادة )

 النص كما ورد يف املشروع بقانون:

لومًا املق وة اسد ميعا  االاس نا  ملن له حو  االاوس نا     الثالثنيحبا ااسأنف أحد اخل وم يف مدة إ

 باقاوو يف اجللا  ادد ة.من باقي اخل وم 

 مرئيات املؤسسة الوطنية:

ئيع امل اا  الوبني  م لياتها يف  ذؤ املا ة من امل  ،ع بقانون  إال حباو املورواو الوي اوااسها بون     

 منع ا للسك او ،اإلبال . ( فق ة أ،ىل أبالؤ  ،حبلحت294بيان املا ة )

 .،بليه  فملن امل اا  الوبني  تست  م  السعدلع الواو  يف م  ،ع القانون
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 ( مكرًرا:142مادة )

 النص كما ورد يف املشروع بقانون:

ال ا و ضدؤ أم  اقورس االحسيوابي أن لوسظل) منوه خوالل أوبو  ،ب و لن اواب  مون           للمسه)  - أ

تاولخ لد،وؤ  ،بلط باو النياب  العام  املخس   أن لرت يف الوسظل) خوالل اثوني ب و ة اواب       

 أن لكون ق او ال فض مارر ا. من تاولخ تقداه  فملن ق و وفاه ،جن

عن بلوط أمو  اقورس االحسيوابي أ، قو او وفوض       ،ملن وفض تظلمه أ، فاته ميعا  السظل) أن ل   - ب

السظل) منه أمام قاضي تنتيذ العقاب خالل ثالث  ألام مون تواولخ لود،و قو او الو فض أ، فوواو       

ميعا  السظل) امل او إليه بالتق ة الاابق   ،بلط القاضي أن لرت يف ال عون خوالل ثالثو  ألوام مون      

 تاولخ تقداه ،حبلحت بعد االبالع بلط األ،وا .

 ئيات املؤسسة الوطنية:مر

ئيع امل اا  الوبني  م لياتها يف  ذؤ املا ة من امل  ،ع بقانون  إال حباو املورواو الوي اوااسها بون     

 ( أبالؤ  ،حبلحت منع ا للسك او ،اإلبال .149بيان املا ة )

إال أنوه    ،بليه  ت ق امل اا  الوبني  أنها تست  من حيا املردأ م  الونم الوواو  يف م و ،ع القوانون    

 ( من حباو م  ،ع القانون.149للزم م اباة املرواو الي اااسها بند بيان م لياتها حول املا ة )

 

*   *   * 


