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 (1ملحق رقم )
 

تقرير جلنة الشؤون التشريعية 

والقانونية خبصوص املرسوم بقانون 

م بتعديل 4102( لسنة 75رقم )

بعض أحكام املرسوم بقانون رقم 

م بشأن مباشرة 4114( لسنة 02)

  احلقوق السياسية. 
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 م1045 أبريل 41التاريخ : 

 للجنـة الشؤون التشريعية والقانونية  بعاسالتقريـر ال

بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون  1041( لسنة 55املرسوم بقانون رقم )حول 
 م بشأن مباشرة احلقوق السياسية1001( لسنة 41رقم )

 

 :مقدمــة

معـايل رئيس جملـس استلمت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية كتاب       

م، 2105 مارس 01( املؤرخ يف  0د  4ت ق / ف  ص ل 021رقـم )  الشـورى

( لسنة 55املرسوم بقانون رقم )والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة 

م بشأن مباشرة 1001( لسنة 41بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم ) 1041

، على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي احلقوق السياسية

 اللجنة بشأنه ليتم عرضه على اجمللس. 
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 أواًل: إجراءات اللجنة:

 

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
 

ـ  ولخالل دور االنعقاد العادي األ –تدارست اللجنة املرسوم بقانون املذكور  (1) ن م
 يف االجتماعني التاليني: -رابع الفصل التشريعي ال

 م.2105 أبريل 6  خ     املنعقد بتاري الثالث عشر .4

 م.2105بريل أ 00الرابع عشر املنعقد بتاريخ         .1

 

اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة باملرسوم بقانون موضوع البحـث   (1)
 والدراسة، واليت اشتملت على ما يلي:

 

 )مرفق( خطاب عرض املرسوم بقانون على جملس الشورى. -

 )مرفق(قرار جملس النواب ومرفقاته بشأن املرسوم بقانون.  -

 (مرفق. )املرسوم بقانون املذكور -

 

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية ، اللجنة إىل اجتماعها الرابع عشردعت ( 3)
 ، وقد حضر االجتماع:واألوقاف

 وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف.خالد بن علي آل خليفة     الشيخ  .4

 وكيل الوزارة لشؤون العدل.السيد خـالد حسن عجاجـي      .1
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 اللجنة من األمانة العامة باجمللس: يشارك يف اجتماع 

 املستشار القانـوين للمجلـس.       الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني .4

 

  السيدة مريفت علي حيدرتوىل أمانة سر اللجنة. 

 

 :وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقافـًا: رأي نيثا

نتيجة ( من الدستور أثناء إجازة اجمللس الوطين؛ 03صدر املرسوم بقانون وفق املادة ) -

للتغري الذي حدث يف احملافظات والدوائر االنتخابية وذلك قبل موعد االنتخابات 

 .م2104الربملانية لعام 

م بشأن 2112( لسنة 04املرسوم بقانون رقم )( من املادة الثامنة من 2ُعدل البند ) -

، املتعلق بطريقة إعداد جداول الناخبني على أن تتم مراعاة مباشرة احلقوق السياسية

ـًا حيفظ حق الناخب  املشاركة السابقة يف العملية االنتخابية، ويعترب هذا التعديل متوازن

 يف مراجعة اجلداول والتعديل عليها.

أمني العملية مت تعديل املادة الثانية والعشرين من املرسوم آنف الذكر هبدف ت -

االنتخابية، وحتديد املستند الذي يقدمه الناخب إلثبات شخصيته وهو جواز السفر، أو 

 أي مستند رمسي معتمد، كما عاجلت املادة وسائل إثبات التصويت.
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 ـًا: رأي اللجنة:لثثا

ناقشت اللجنة املرسوم بقانون موضوع الدراسة والبحث، واطلعت على قرار جملس      

، وممثلي وزارة العدل مرفقاته بشأنه، وتبودلت وجهات النظر بني أعضاء اللجنةالنواب و

 :وانتهت إىل ما يليواملستشار القانوين باجمللس،  والشؤون اإلسالمية واألوقاف،

أي شبهة يف خمالفته ألحكام الدستور سواء من الناحية الشكلية ليس يف املرسوم بقانون  -

( من الدستور، وقد 03رسوم بقانون صدر مبوجب املادة )فاملعية. أو اإلجرائية أو املوضو

توافرت فيه الشروط الواردة يف املادة املذكورة من حيث فترة إصداره وعرضه على 

( على أنه " إذا حدث فيما بني أدوار انعقاد كل من جملس 03إذ تنص املادة ) اجمللسني،

يوجب اإلسراع يف اختاذ تدابري ال  الشورى وجملس النواب أو يف فترة حل جملس النواب ما

حتتمل التأخري، جاز للملك أن يصدر يف شأهنا مراسيم تكون هلا قوة القانون، على أال 

 تكون خمالفة للدستور".

أثناء  صدر املرسوم بقانونوعليه فإن  م،2104مرب سبت 22حيث مت إصداره بتاريخ  

نتيجة للتغري الذي حدث يف احملافظات والدوائر االنتخابية وذلك قبل موعد غياب الربملان 
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م، مما استوجب معه صدور املرسوم بقانون موضع 2104االنتخابات الربملانية لعام 

 الدراسة لتعديل جداول الناخبني حبسب الدوائر اجلديدة اليت استحدثت.  

دور االنعقاد العادي األول من الفصل  جملس الشورى يف اجللسة الثانية من قد مت إخطارو 

وهذا يتناسب مع ما نصت عليه م، 2104 ديسمرب 20بتاريخ  التشريعي الرابع املنعقدة

الفقرة الثانية من املادة ذاهتا "وجيب عرض هذه املراسيم على كل من جملس الشورى 

ل شهر من وجملس النواب خالل شهر من تاريخ صدورها إذا كان اجمللسان قائمني أو خال

 أول اجتماع لكل من اجمللسني اجلديدين يف حالة احلل أو انتهاء الفصل التشريعي".

( 04( من املادة الثامنة من املرسوم بقانون رقم )2يسعى املرسوم بقانون إىل تعديل البند ) -

م بشأن مباشرة احلقوق السياسية، هبدف إيضاح األسس اليت تتبع عند إعداد 2112لسنة 

مساء الناخبني مبراعاة االطالع على السجالت السابقة املتعلقة باملشاركة يف العملية جداول أ

 االنتخابية كقاعدة بيانات ونقطة التجميع األولية.
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عدل املرسوم املادة الثانية والعشرين هبدف التيسري على الناخب بإبراز ما يثبت شخصيته  -

كما أضاف د عند اإلدالء بصوته. سواء بتقدمي جواز السفر أو أي مستند رمسي معتم

ـًا أو أي وسيلة أخرى تصدر بقرار عن  ـًا أو إلكتروني التعديل طريقة إثبات التصويت يدوي

رئيس اللجنة العليا؛ ومل حتدد املادة وسائل إثبات التصويت بغية عدم التقييد التشريعي 

      لذي يشهده العامل. بتحديد وسائل معينة رمبا تتغري وتتطور نظًرا للتقدم التكنولوجي ا

 واستناًدا إىل كل ما تقدم اجتهت اللجنة إىل التوصية باملوافقة على املرسوم بقانون      

 .2104( لسنة 66رقم ) 

 ـًا: اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:بعار

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة علـى   06إعمااًل لنص املادة )      
 اختيار كل من:

ـًا.األستاذ أحـمد مهدي احلداد                .4  مقرًرا أصلي

 مقرًرا احتياطًيا.األستاذ خـميس محد الرميحي                .1
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 ـًا: توصية اللجنة:مساخ

يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة املرسوم بقانون، فـإن       
 اللجنة توصي مبا يلي:

بتعديل بعض أحكام املرسوم  1041( لسنة 55املرسوم بقانون رقم )املوافقة على  -

لتوافر شـروط  م بشأن مباشرة احلقوق السياسية، 1001( لسنة 41بقانون رقم )

 .( من الدستور03عليها يف املادة )اره املنصوص صدإ

 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 

 
 اسم الزايدـدالل ج                                 خـميس محد الرميحي

 رئيس اللجنة                                           نائب رئيس اللجنة  
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 (2ملحق رقم )
 

التقرير على استدراك 

التكميلي للجنة الشؤون املالية 

واالقتصادية خبصوص مشروع 

قانون بشأن املواصفات 

واملقاييس، املرافق للمرسوم 

 م4102( لسنة 10امللكي رقم )
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واالقتصادية حـــول التكميلي األول للجنة الشؤون املالية استدراك على 
املواد املعادة إىل اللجنة من مشروع قانون بشأن املواصفات واملقاييس، 

م. 2013( لسنة 81املرافق للمرسوم امللكي رقم )

 

 2012أبريل  22
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( لسنة 18مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بشأن املواصفات واملقاييس، املرافق للمرسوم امللكي رقم )جدول باملواد املعادة إىل اللجنة بشأن 

 م.3182

نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 المادة الثامنة عشرة

 

 

 

 

 

المادة الثامنة عشرة _ مادة 
 ( بعد تعديل الترقيم:71)

 

      قرر مجلس النواا  عاوة
صيةغة المة   الى النحا الاار  

 في النص بع  التع يل.

 

الثامنة عشرة _ مادة المادة 
 ( بعد تعديل الترقيم:71)

 

  تاصي اللجنة بإاة   صيةغة
المة  ، حيث عن اللجنة ق  راات 
مرئيةت غرفة التجةر  االصنةاة 
بشوو ن قوورار مجلووس النوواا  
بتخفيض العقابةت المقرر  فوي  
هذه المة  ، اعيجوة  نوام مون    

المادة الثامنة عشرة _ مادة 
 ( بعد تعديل الترقيم:71)
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التاازن بين مة جةء به مشورام  
العقابةت اموة  القةنان من تش ي  

قرره مجلس الناا  بحيث تصبح 
العقابةت مالئموة موج جموةمة    
المخةلفةت، اكذلك تاحي  بعوض  
الكلمةت االعبةرات بمة يتالءم مج 
 نصاص قةنان العقابةت النةفذ.

وعلى ذلك يكون نص المادة بعد 
 التعديل على النحو التالي:

 

مج ا م اإلخالل بةلقااا  الاار   
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 

 

 

مج ا م اإلخالل بةلقااا  الاار   
في قوةنان العقابوةت، يعةقو     
بةلحبس م   ال تتجوةاز الوالث   
مناات ابغرامة ال تقل ان مةئة 
 ينةر بحريني اال تزيو  الوى   
اشر  آالف  ينوةر بحرينوي  ا   

 

 

 )نص المادة بعد التعديل(

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد 
ينص عليها قانون العقوباا  أو  
أي قانون آخر يعاقب باالحب   
مدة ال تزيد على سنة وبغراماة  
ال تجاوز مائة دينار بحريني أو 
بإحدى هاتين العقوبتين كل مان  

، يعةقو   في قوةنان العقابوةت  
بةلحبس م   ال تتجوةاز الوالث   
مناات ابغرامة ال تقل ان مةئة 
 ينةر بحريني اال تزيو  الوى   

آالف  ينوةر بحرينوي  ا    اشر 
بإح ى هةتين العقابتين كل مون  

 ارتك  فعاًل من األفعةل اآلتية:

تصنيج  ا بيوج  ا اموتعمةل    .1
  اات قيةس غيور قةنانيوة  ا   
 التالا  ب  اات القيةس القةنانية.

منووج موواافي الةووب ية   .2

 

 

 

 
 

مج ا م اإلخالل بةلقااا  الاار   
في قوةنان العقابوةت، يعةقو     
بةلحبس م   ال تتجوةاز الوالث   
مناات ابغرامة ال تقل ان مةئة 
 ينةر بحريني اال تزيو  الوى   

آالف  ينوةر بحرينوي  ا    اشر 
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

بإح ى هةتين العقابتين كل مون  
 ارتك  فعاًل من األفعةل اآلتية:

تصنيج  ا بيوج  ا اموتعمةل    .1
س غيور قةنانيوة  ا     اات قية

 التالا  ب  اات القيةس القةنانية.

منووج موواافي الةووب ية   .2
القةةئية من  خال  ي مصنج  ا 
محل تجةري  ا مموتا م  ا  ي  

 مرفق لممةرمة مهةم ااةئفهم.
 

 

 ارتكب فعال من األفعال اآلتية:

 

صاانع أو بااا  أو اسااتعمل  .7
أدوا  قيا  غيار قانونياة أو   

 بها.تالعب 

 

حال دون تأدية رجال  الضبط  .2
القضائي أعمال وظائفهم ساوا   
بمانعهم مان دخاول األمااكن     
والمحااال ذا  الصاالة أو ماان 
الحصول على عيناا  أو بأياة   

القةةئية من  خال  ي مصنج  ا 
محل تجةري  ا مموتا م  ا  ي  

 مرفق لممةرمة مهةم ااةئفهم.
 

 

 
 

التالا  ب ي ختم  ا  مغة  ا  .3
االمة تمتعملهة اإل ار   ا تقرير 

  ا شهة   صة ر  انهة.

تصنيج  ا امتيرا   ا ارض  .4
منتجةت  ا خ مةت للبيوج غيور   
م ةبقة للاائح الفنية الا نيوة  ا  

بإح ى هةتين العقابتين كل مون  
 ارتك  فعاًل من األفعةل اآلتية:

تصنيج  ا بيوج  ا اموتعمةل    .1
  اات قيةس غيور قةنانيوة  ا   
التالاوو  بوو  اات القيووةس  

 القةنانية.

منووج موواافي الةووب ية   .2
القةةئية من  خال  ي مصنج  ا 
محل تجةري  ا مموتا م  ا  ي  

 ااةئفهم.مرفق لممةرمة مهةم 
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 
 

التالا  ب ي ختم  ا  مغة  ا  .3
االمة تمتعملهة اإل ار   ا تقرير 

  ا شهة   صة ر  انهة.

 تصنيج  ا امتيرا   ا ارض .4
منتجةت  ا خ مةت للبيوج غيور   
م ةبقة للاائح الفنية الا نيوة  ا  
ةةر  بةلصحة االمالمة االبيئة  
 ا غير مالئمة للغورض الوذي   
صنعت من  جله  ا غير ماةح 

 اليهة بل  المنش .

بيووج  ا اوورض للبيووج    .5

 طريقة أخرى.

تالعب باألختام أو العالماا    .3
التاااي تساااتعملها اإلدارة أو 

 بالشهادا  الصادرة عنها.

دّون بيانااا  علااى بطاقااة  .4
حقيقة أو بادون  البيان بخالف ال

الحصول على موافقاة الجهاة   
المختصة، أو قام بطباعة عبوا  

 أو بطاقا  بيان مزورة.

وتكون العقوبة الحب  والغرامة 
التي ال تقل عان مائاة ديناار    
بحريني وال تزيد على خمسمائة 

ةةر  بةلصحة االمالمة االبيئة  
 ا غير مالئمة للغورض الوذي   
صنعت من  جله  ا غير ماةح 

 اليهة بل  المنش .

بيووج  ا اوورض للبيووج    .5
مااصفةت فنية ا نية  ا القيوةم  
بإ الق ابوةرات  ا  شوكةل  ا   

يفهم منهة  نهة مااصوفةت   رماز
ا نية بةلمخةلفوة ألحكوةم هوذا    

 القةنان.

التالا  بةلمعلامةت الواار     .6
الى ب ةقة البيةن، االقيةم ب بةاة 

التالا  ب ي ختم  ا  مغة  ا  .3
االمة تمتعملهة اإل ار   ا تقرير 

  ا شهة   صة ر  انهة.

تصنيج  ا امتيرا   ا ارض  .4
منتجةت  ا خ مةت للبيوج غيور   
م ةبقة للاائح الفنية الا نيوة  ا  
ةةر  بةلصحة االمالمة االبيئة  
 ا غير مالئمة للغورض الوذي   
صنعت من  جله  ا غير ماةح 

 يهة بل  المنش .ال

بيووج  ا اوورض للبيووج    .5
مااصفةت فنية ا نية  ا القيوةم  
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

مااصفةت فنية ا نية  ا القيوةم  
بإ الق ابوةرات  ا  شوكةل  ا   
 رماز يفهم منهة  نهة مااصوفةت 
ا نية بةلمخةلفوة ألحكوةم هوذا    

 القةنان.

التالا  بةلمعلامةت الواار     .6
الى ب ةقة البيةن، االقيةم ب بةاة 
 اباات  ا ب ةقةت بيةن مزار .

ت اين ابةر  الوى ب ةقوة    .7
البيووةن توواحي ب نهووة م ةبقووة 
للمااصفةت القيةمية  ا اللواائح  
الفنية  ان الحصال الى ماافقة 

دينار بحريني أو بإحدى هااتين  
العقوبتين كل من ارتكب فعاًل من 

 األفعال اآلتية:

تورد أو باا  أو  صنع أو اس .7
عرض للبيع منتجا  أو خدما  
غير مطابقاة للاوائ   الفنياة    
الوطنية او غير موض  عليهاا  

 بلد المنشأ.

بااا  او عاارض للبيااع    .2
مواصفا  فنية وطنية أو أشكاال 
أو رموزا ُتماثلها علاى خاالف   

 اباات  ا ب ةقةت بيةن مزار .

ت اين ابةر  الوى ب ةقوة    .7
البيووةن توواحي ب نهووة م ةبقووة 
للمااصفةت القيةمية  ا اللواائح  
الفنية  ان الحصال الى ماافقة 

ية من المؤمموة  ا الجهوة   خ 
 ذات العالقة.

ايجاز للمحكمة  ن ت مر بغلوق  
المحل لم   ال تزي  الى الالالوة  
 شهر، ايجاز للازير في حةلوة  
تكرار المخةلفة  ن يو مر بغلوق   
المحل ع ارًية لم   ال تزي  الوى  

بإ الق ابوةرات  ا  شوكةل  ا   
رماز يفهم منهة  نهة مااصوفةت  
ا نية بةلمخةلفوة ألحكوةم هوذا    

 القةنان.

التالا  بةلمعلامةت الواار     .6
الى ب ةقة البيةن، االقيةم ب بةاة 
 اباات  ا ب ةقةت بيةن مزار .

ب ةقوة  ت اين ابةر  الوى   .7
البيووةن توواحي ب نهووة م ةبقووة 
للمااصفةت القيةمية  ا اللواائح  
الفنية  ان الحصال الى ماافقة 
خ ية من المؤمموة  ا الجهوة   
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

خ ية من المؤمموة  ا الجهوة   
 ذات العالقة.

افي حةلة اإل انة تحكم المحكموة  
بمصة ر  الماا  المخةلفة انشور  
حكم اإل انة في جري تين ياميتين 
اامعتي االنتشوةر الوى نفقوة    
المحكام اليه، ايجواز لهوة  ن   
ت مر بغلق المحل لم   ال تزيو   
الى الالالة  شهر، ايجاز للازير 
في حةلة تكرار المخةلفة  ن ي مر 

 ارًية لم   ال تزيو   بغلق المحل ع

 أحكام هذا القانون.

وفي جمياع األحاوال تقضاي    
المحكمااة فااي حالااة اإلدانااة 

وطا  ويجاوز  بمصادرة المضب
نشر الحكم في جريدتين يوميتين 
واسعتي االنتشاار علاى نفقاة    
المحكوم عليه، مع جواز غلا   
المحل أو المنشأة أو المكان لمدة 

 ال تزيد على ثالثة أشهر.

( 17وال تطب  أحكاام الماادة )  

الالالة  شهر  ان انتاةر للحكوم  
 الجنةئي.

مع عادم اإلخاالل بمسائولية    
ل الشخص الشخص الطبيعي يسأ

االعتباري جنائيًا إذا ارتكب  أي 
جريمة من الجرائم المنصاوص  
عليها في هذا القانون باسمه أو 
لحسابه وبواسطة أحد أجهزتاه  
أو ممثليه أو أحد العاملين لدياه  
ويحكم علياه بغراماة تعاادل    

 ذات العالقة.

ايجاز للمحكمة  ن ت مر بغلوق  
المحل لم   ال تزي  الى الالالوة  
 شهر، ايجاز للازير في حةلوة  
تكرار المخةلفة  ن يو مر بغلوق   

  ال تزي  الوى  المحل ع ارًية لم 
الالالة  شهر  ان انتاةر للحكوم  

 الجنةئي.

مع عادم اإلخاالل بمسائولية    
الشخص الطبيعي يسأل الشخص 
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

الى الالالة  شوهر  ان انتاوةر   
 للحكم الجنةئي.

عقوبا  على عقوبة الغرامة في 
األحوال المنصوص عليها فاي  

 هذا القانون.

 

 

 

 

 

الغرامة المقررة للجريمة التاي  
 .وقع 

ويجااوز للمحكمااة أن تقضااي 
االعتباري بوقف نشاط الشخص 

المتعل  بالجريمة لمدة ال تزياد  
على سنة، وفاي حالاة العاود    
يجوز الحكم بوقف النشاط لمادة  
ال تتجاااوز خماا  ساانوا  أو 
بإلغا  الترخيص الصادر بمزاولة 

 النشاط نهائيًا.

االعتباري جنائيًا إذا ارتكب  أي 
جريمة من الجرائم المنصاوص  
عليها في هذا القانون باسمه أو 
لحسابه وبواسطة أحد أجهزتاه  
أو ممثليه أو أحد العاملين لدياه  

غراماة تعاادل   ويحكم علياه ب 
الغرامة المقررة للجريمة التاي  

 .وقع 

ويجااوز للمحكمااة أن تقضااي 
بوقف نشاط الشخص االعتباري 
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 

 

 

 

وفي جمياع األحاوال تقضاي    
المحكمااة فااي حالااة اإلدانااة 
بمصادرة المضبوطا  ويجاوز  

 الحكم في جريدتينملخص نشر 
يوميتين علاى نفقاة المحكاوم    

 عليه.

 

 

 

المتعل  بالجريمة لمدة ال تزياد  
على سنة، وفاي حالاة العاود    
يجوز الحكم بوقف النشاط لمادة  
ال تتجاااوز خماا  ساانوا  أو 
بإلغا  الترخيص الصادر بمزاولة 

 النشاط نهائيًا.

وفي جمياع األحاوال تقضاي    
المحكمااة فااي حالااة اإلدانااة 
بمصادرة المضبوطا  ويجاوز  

الحكم في جريدتين ملخص نشر 
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 

 

 

يوميتين علاى نفقاة المحكاوم    
 عليه.
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 (3ملحق رقم )
 

تقرير جلنة الشؤون التشريعية والقانونية 

خبصوص االقرتاح بقانون بتعديل بعض 

( لسنة 02أحكام املرسوم بقانون رقم )

م بشأن مباشرة احلقوق السياسية 4114

وتعديالته، واملقدم من أصحاب السعادة 

األعضاء الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل، 

وسوسن حاجي حممد تقوي، ومخيس محد 

وأمحد مهدي احلداد، وجواد الرميحي، 

  عبداهلل حسني. 
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 م1045 أبريل 41التاريخ : 

 للجنـة الشؤون التشريعية والقانونية مناثالتقريـر ال

م 1001( لسنة 41االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم ) حول
وتعديالته، واملقدم من أصحاب السعادة األعضاء: بشأن مباشرة احلقوق السياسية 

 مخيس محد الرميحي، سوسن حاجي حممد تقوي، الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل، أمحد
 مهدي احلداد، جواد عبداهلل حسني

 :مقدمــة
 

 معـايل رئيس جملـس الشـورىاستلمت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية كتاب      

م، والذي مت 2105 مارس 26( املؤرخ يف  0د  4ص ل ت ق / ف  012رقـم ) 

االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام املرسوم مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة 

م بشأن مباشرة احلقوق السياسية وتعديالته، واملقدم 1001( لسنة 41بقانون رقم )

جي حممد تقوي، من أصحاب السعادة األعضاء: مخيس محد الرميحي، سوسن حا

، على أن تتم مهدي احلداد، جواد عبداهلل حسني الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل، أمحد

 دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على اجمللس. 
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 أواًل: إجراءات اللجنة:

 التالية:لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات 

من ول خالل دور االنعقاد العادي األ –قانون املذكور ب االقتراحتدارست اللجنة   (2)
 ني التاليني:يف االجتماع -رابع الفصل التشريعي ال

 م.2105 أبريل 6  خ      املنعقد بتاري الثالث عشر .0

 م.2105بريل أ 00الرابع عشر املنعقد بتاريخ         .2

 

قانون موضوع البحث ب االقتراحعلى الوثائق املتعلقة ب ستهااطلعت اللجنة أثناء درا (3)
 والدراسة، واليت اشتملت على ما يلي:

 

 )مرفق(. املذكور، ومذكرته اإليضاحية قانوناالقتراح ب -

 

 اللجنة من األمانة العامة باجمللس: يشارك يف اجتماع 
 

 للمجلـس.املستشـار القانـوين         الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني .1
 

  السيدة مريفت علي حيدر.توىل أمانة سر اللجنة 
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ـًا:   رأي اللجنة:ثاني

( 02االقرتاح بقانون بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم )تدارست اللجنة 

، ومت استعراض وجهات م بشأن مباشرة احلقوق السياسية وتعديالته4114لسنة 

وقد  لمجلس،لالنظر اليت دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة واملستشار القانوني 

يستهدف االقرتاح بقانون تعديل بعض أحكام املرسوم ــ 0 انتهت اللجنة إىل اآلتي:

م بشأن مباشرة احلقوق السياسية، وذلك بتعديل 4114( لسنة 2بقانون رقم )

ادية والثالثني، وذلك بتشديد العقوبات املقررة للجرائم املادتني الثالثني واحل

االنتخابية يف املادتني واليت ال تتناسب مع جسامة األفعال املرتكبة وخطورتها 

على الرأي العام وتأثريها البالغ على العملية االنتخابية، كما أن أي مساس 

ا يعت ر انتهاكـاا بالعملية االنتخابية أو العبث أو اإلخالل بها أو أي انتهاك هل

إن التعديل املقرتح سيحقق الردع العام واخلاص، ــ 4 صارخـاا إلرادة الشعب كله.

ذلك أنه يستهدف تشديد العقوبات على الشخص العادي واملوظف العام يف حالة 

اقرتحت اللجنة أن يتم التمايز يف ــ 2 ارتكابهما أي فعل ميس بالعملية االنتخابية.

يف املادتني؛ حبكم أن املوظف العام هو املؤمتن على سري العملية  العقوبة املقررة

االنتخابية. وعليه فقد وافق مقدمو االقرتاح على تعديل العقوبة املقررة يف املادة 

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون »الثالثني على النحو التالي 

ال تزيد على سنتني وبغرامة ال العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب باحلبس مدة 

، واإلبقاء على العقوبة الواردة يف االقرتاح بقانون بالنسبة «جتاوز ألفي دينار

لتعديل املادة احلادية والثالثني. وبناءا على مناقشة االقرتاح بقانون فقد عدل 

بعد  «أو االنتخاب»( من املادة الثالثني بإضافة عبارة 5مقدمو االقرتاح البند )

نشر أو أذاع أقواال كاذبة عن »، ليصبح البند بعد التعديل «االستفتاء»مة كل

موضوع االستفتاء أو االنتخاب أو عن سلوك أحد املرشحني أو عن أخالقه بقصد 
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وعليه رأت اللجنة وجاهة هذا االقرتاح . «التأثري يف نتيجة االستفتاء أو االنتخاب

انتهت اللجنة بعد املناقشة إىل جواز ها؛ لذا بقانون وم رراته واألسباب اليت بـُيَن علي

توصية  نظر االقرتاح بقانون بالتعديل الذي أجري عليه من قبل مقدمي االقرتاح.

يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي مبا  اللجنة:

( 02االقرتاح بقانون بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم )جواز نظر  يلي:

م بشأن مباشرة احلقوق السياسية وتعديالته، واملقدم من أصحاب 4114لسنة 

الدكتورة وسوسن حاجي تقوي، والسعادة األعضاء: مخيس محد الرميحي، 

 .جواد عبداهلل حسنيوأمحد مهدي احلداد، وجهاد عبداهلل الفاضل، 

 

 مر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،واأل     

 

   
 دالل جاسم الزايد                    مخيس محد الرميحي               

 رئيس اللجنة                                            نائب رئيس اللجنة 

 

      
 

 


