
 
 

ر   اقتراح قانون ُمعجَّل ُمكرَّ
  9/7/2019تاریخ  138) من المادة األولى من القانون رقم 2یرمي الى تعدیل البند (

 ( استبدال بعض العقوبات بعقوبة العمل اإلجتماعي المجاني) 
 

 
   :مادة وحیدة

 
( استبدال بعض العقوبات  9/7/2019 تاریخ 138) من المادة األولى من القانون رقم 2ُیعدَّل البند ( أوًال:

 بعقوبة العمل اإلجتماعي المجاني)، بحیث ُیصِبح كاآلتي: 
إذا ُقضي بها أساسًا أم بعد التخفیف، أم بعد  جمیع الجنحالحبس لمدة ال تتجاوز السنة في  -2« 

المخاِلِفْین الُمتعلِّق بحمایة األحداث  422/2002تطبیق العقوبات الُمخفَّفة بموجب القانون رقم 
 ».للقانون أو الُمعرَِّضْین للخطر

 
 ُیعَمل بهذا القانون فور نشره في الجریدة الرسمیة. ثانیًا:
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 األسبــاب المــوجبــــــة
 
 

قد استبدل بعض العقوبات بالعمل اإلجتماعي المجاني  9/7/2019تاریخ  138لما كان القانون رقم  
 عند تواُفر إحدى الحاالت الثالث الُمحدَّدة في المادة األولى منه، وهي:

 الحبس التكدیري  -1
أم بعد إذا ُقضي بها أساسًا أم بعد التخفیف،  غیر الشائنةالحبس لمدة ال تتجاوز السنة في الجنح  -2

المتعلق بحمایة األحداث المخالفین  422/2002تطبیق العقوبات الُمخفَّفة بموجب القانون رقم 
 للقانون أو المعرضین للخطر.

 المحكومون بغرامة بدل السجن أو بغرامة إضافیة. -3
 
 138/2019) من المادة األولى من القانون رقم 2ولما كان یقتضي إلغاء التمییز الذي أنشأه البند ( 

 فقط من أحكامه وذلك لألسباب التالیة:غیر الشائنة لناحیة استفادة الجنح 
هم األكثر حاجة  إلى اإلصالح وٕاعادة التأهیل وٕاعادة االندماج ألن المحكومین بالجرائم الشائنة  -

والتي لم یِرد فیها  138/2019. وفق ما هدَفت إلیه األسباب الموجبة للقانون رقم جتمعفي الم
 أي تمییز بین الجرائم الشائنة وغیر الشائنة.

ألن بعض الجرائم غیر الشائنة ال تقّل أهمیَّة عن الجرائم الشائنة، ال بل تَقع في ذات فئتها أحیانًا  -
مثًال جرائم الِشك دون ُمقاِبل المنصوص علیها في  من قانون العقوبات ( 260بمفهوم المادة 

من قانون العقوبات وهي من الجرائم غیر الشائنة وفق التعدیل بُمقتضى  667و  666المادتین 
كذلك الغش بالمهاجرة المنصوص علیها و  6/3/2010تاریخ  87لقانون رقم المادة الثانیة من ا

ة لجرم اإلحتیال المنصوص من قانون العقوبات، ُتماِثل  668في المادة  ال بل ُتَعّد حاالت خاصَّ
من قانون العقوبات وهو من الجرائم الشائنة، وتقع معه في ذات الفصل  655علیه في المادة 

 من قانون العقوبات).
) المذكور 2في الجنح والذي اعتمده البند ( الحبس لمدَّة ال تتجاوز السنةألن معیار مّدة عقوبة  -

وال یحتاج إلى ُمعاَضَدته بمعیاٍر آخر لناحیة لإلستفادة من استبدال العقوبة  وحدهمعیار كاٍف هو 
 الطبیعة غیر الشائنة للجرم.

 254وفق ما ُتجیزه المادة  المحكومین بغرامات أو بعقوبات تكدیریَّة حتى في الجنح الشائنةألن  -



من استبدال العقوبة وفق  یستفیدونمن قانون العقوبات للمحكمة عند أخذها باألسباب المخففة، 
وبالتالي لیس من العدالة ولیس هناك أي  ،138/2019) من القانون رقم 3) و (1البندین (

تبریر لحرمان المحكومین بالحبس لمدَّة ال تتجاوز السنة في ذات الجنح من استبدال العقوبة وفق 
 ) من نفس المادة.   2البند (

 
ر الُمرفق الرامي إلى تعدیل ولما كنا وسندًا لألسباب الُمتقدِّ   مة قد أعَدْدنا اقتراح القانون الُمعجَّل المكرَّ

بحیث ُیلغى شرط الطبیعة غیر الشائنة للجنح  138/2019) من المادة األولى من القانون رقم 2البند (
 المحكوم ألْجلها بعقوبة الحبس لمدَّة ال تتجاوز السنة، بغیة اإلستفادة من احكامه. 

    
 ــــــــذلــــــــــــكلـــــ

 
ر الُمرَفق على أمل مناقشته وٕاقراره.  أتقدَّم من المجلس النیابي الكریم باقتراح القانون الُمعجَّل الُمكرَّ
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 جانب دولة رئیس مجلس النواب الموقَّر

 
 من النظام الداخلي لمجلس النواب 110مذكرة عمُال بأحكام المادة 

 
ر)  (تبریر صفة اإلستعجال الُمكرَّ

 
 138) من المادة األولى من القانون رقم 2لما كان من الواجب في أسرع وقت تعدیل البند (            

ر جّدي وُمقِنع من اإلستفادة من  9/7/2019تاریخ  بغیة إفادة فئة ُحِرَمت دون وجه حّق ودون أي ُمبرِّ
جبة التي ُبني علیها ومن طبیعة أحكامه، فیما یقتضي أن یكون موضوعًا ألْجلها انطالقًا من األسباب المو 

) من مادته األولى بعد األخذ 3) و (1الجرائم التي یمكن أن تستفید من احكام هذا القانون بُمقتضى البندین (
 من قانون العقوبات. 254بعین اإلعتبار أحكام المادة 

 لذلك
 

ر الُمرَفق على مجلس النواب في أوِّل جئنا بمذكرتنا هذه طالِبْین من دولتكم طرح اقتراح القانون الُمعجَّل المُ  كرَّ
 من النظام الداخلي.  112و  110و  109جلسة یعقدها، راجْین من المجلس الكریم إقراره وفق المواد 
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