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تلقي هذه النرشة الضوء رسيًعا عىل القوانني واملراسيم بقوانني التي صدرت يف دولة قطر يف عام 2019. وال تتناول 

األدوات الترشيعية األخرى التي صدرت يف هذا العام. 
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شــهد عــام 2019 صــدور 25 قانونًــا ومرســومن بقانونــن يف دولــة قطــر، كان أبرزهــا قانــون حاميــة اللغــة 
ــر  ــة. مل تن ــة اإلعالمي ــاء املدين ــون إنش ــاب وقان ــل اإلره ــوال ومتوي ــل األم ــة غس ــون مكافح ــة وقان العربي
أغلــب هــذه القوانــن خــالل املــدة التــي قررهــا الدســتور، وهــي أســبوعان مــن تاريــخ صدروهــا. بعــض 
القوانــن التــي تفــرض عقوبــات نُــص عــى أن يعمــل بهــا مــن تاريــخ صدورهــا وقبــل النــر يف الجريــدة 
الرســمية مــام تثــر إشــكالية دســتورية. املرســومان بقانونــن اللــذان صــدرا يف عــام 2019 يصعــب التدليــل 

عــى تحقــق الــروط الدســتورية التــي تجيــز اصدارهــام يف فــرة عــدم انعقــاد مجلــس الشــورى. 

صــدر يف عــام 2019   25 قانونًــا ومرســومان بقوانــن. هــذه 

التريعــات كان منهــا ثالثــة عــرة قانونـًـا جــاءت لتعديــل بعض 

أحــكام قوانــن نافــذة. وســتة جــاء كل منهــا ليلغــي قانونـًـا ويحل 

محلــه، وســبعة منهــا نظمــت موضوعــات جديــدة مل تنظــم مــن 

قبــل، وقانــون واحــد يتعلــق باعتــامد املوازنــة العامــة للدولــة. 

ــن  ــد أن القوان ــة، نج ــع املاضي ــنوات األرب ــة بالس ــد املقارن وعن

التــي صــدرت يف عــام 2018 كان عددهــا 22 قانونًــا وثالثــة 

قانونًــا   22 عددهــا  كان   2017 عــام  ويف  بقوانــن،  مراســيم 

ــا ومل  ــر قانونً ــعة ع ــام 2016 تس ــن، ويف ع ــومن بقانون ومرس

يصــدر أي مرســوم بقانــون، ويف عــام 2015 صــدر 26 قانونـًـا، ومل 

ــا.  ــون ايًض ــوم بقان ــدر أي مرس يص

وفيــام يتعلــق بنــر القوانــن يف الجريــدة الرســمية، فقــد صــدر 

27 عــدًدا مــن الجريــدة الرســمية يف هــذا العــام. شــهدت شــهور: 

ــدة  ــن الجري ــًدا م ــدًدا واح ــدور ع ــر ص ــو ونوفم ــر ويوني فراي

الرســمية يف كل منهــا، بينــام صــدرت يف الشــهور: ينايــر وابريــل 

ويوليــو وأكتوبــر ديســمر ثالثــة أعــداد يف كل منهــا. 

قوانين 2019
الصادرة في دولة قطر

أضواء على 
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ــا  ــي قررته ــدة الت ــا للم ــر وفًق ــزام بالن ــدى االلت ــن م ــا ع أم
املــادة )142( مــن الدســتور وهــي خــالل أســبوعن مــن تاريــخ 
صدورهــا، فقــد نــرت ســبعة قوانــن فقط مــن أصــل 27 قانون 
ومرســوم بقانــون خــالل املــدة املذكــورة، بينــام نــر أغلبهــا - 
وبالتحديــد 17 تريــع - خــالل شــهر مــن تاريــخ صدورهــا، وهو 
ــب  ــذي صــدرت أغل ــايض ال ــام امل ــن الع ــًنا ع ــا يســجل تحس م
تريعاتــه خــالل مــدة تجــاوزت الشــهر. ومــن جانــب آخــر مل 
ينــر قانــون اعتــامد املوازنــة العامــة بعــد. كــام يالحــظ نــر 
قانــون رقــم )24( لســنة 2017 بشــأن العنــوان الوطنــي يف هــذا 
ــة ســنة ونصــف  ــد قراب ــل 2019، أي بع ــخ 21 ابري ــام بتاري الع

مــن تاريــخ صــدوره يف 11 ديســمر 2017.  

ــل  ــرع العم ــرك امل ــد ت ــون، فق ــل يف القان ــخ العم ــن تاري وع
بأثنــي عــر منهــا إىل األصــل العــام الــوارد يف املــادة )142( مــن 
ــره،  ــخ ن ــن تاري ــهر م ــد ش ــون بع ــل بالقان ــتور، أي يعم الدس
بينــام نصــت عــرة قوانــن عــى أن يُعمــل بهــا مــن اليــوم التايل 
ــات  ــدد التريع ــت ع ــر كان ــب آخ ــن جان ــا. وم ــخ نره لتاري
التــي نصــت عــى أن يعمــل بهــا مــن تاريــخ صدورهــا خمســة، 
بعــض هــذه التريعــات فرضــت عقوبــات عــى مــن يخالــف 
أحكامهــا مــام تثــر إشــكالية دســتورية، إذ كيــف يعاقــب املــرء 
عــى عمــٍل مل يعلــم بأنــه مَجــرّم ومل ينــر تجرميــه يف الجريــدة 
الرســمية بعــد. أمــا قانــون اعتــامد املوازنــة العامــة للدولــة فقــد 

نُــص عــى أن يعمــل بــه مــع بــدء الســنة املاليــة للدولــة.

ــا  ــن وفًق أمــا عــن مــدى تحقــق رشوط اصــدار املراســيم بقوان
للــامدة )70( مــن الدســتور الدائــم أو املــادة )27( مــن النظــام 
األســايس املؤقــت املعــدل إذا مل يكــن مجلــس الشــورى منعقــًدا، 
ــن  ــا يف شــأن املرســومن بقانون ــل عــى تحققه فيصعــب التدلي
اللذيــن صــدرا يف عــام 2019. فاملرســوم بقانــون رقــم )23( 
لســنة 2019 بتعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم )21( لســنة 
2015 بتنظيــم دخــول وخــروج الوافديــن وإقامتهــم، وافــق 
ــو  ــخ 8 ماي ــه بتاري ــه يف اجتامع ــى مروع ــوزراء ع ــس ال مجل
2019، وكان باإلمــكان عرضــه عــى مجلــس الشــورى قبــل فــض 
دور انعقــاده يف 9 يونيــو 2019. أمــا املرســوم بقانــون رقــم 
)24( لســنة 2019 بتنظيــم وإدارة املخــزون االســراتيجي للســلع 
الغذائيــة واالســتهالكية، فــإن طبيعتــه التنظيميــة ومــا يقتضيــه 
مــن أنشــاء قوائــم وإصــدار قــرارات لتنفيــذ أحكامــه يبعــده عن 
دائــرة التدابــر العاجلــة التــي ال تحتمــل التأخــر، فــال تتحقــق 

ــا للدســتور. ــايل رشوط إصــداره وفًق ــه بالت في

وفيــام يــأيت قامئــة بالقوانــن واملراســيم بقوانن 

التــي صــدرت يف عــام 2019: 

ــم اســتثامر رأس املــال غــر  ــون رقــم )1( لســنة 2019 بتنظي • قان
القطــري يف النشــاط االقتصــادي. صــدر يف 7 ينايــر 2019 ونــر 
ــر 2019.  ــخ 24 يناي ــمية بتاري ــدة الرس ــن الجري ــاين م ــدد الث يف الع
ويعمــل بــه بعــد شــهر مــن تاريــخ نــره. وهــو قانــون يحــل محــل 
ــر  ــال غ ــتثامر رأس امل ــم اس ــنة 2000 بتنظي ــم )13( لس ــون رق قان

ــادة. ــاءه، ويضــم 27 م ــد إلغ القطــري يف النشــاط االقتصــادي بع

ــات  ــية املنتج ــم تنافس ــأن دع ــنة 2019 بش ــم )2( لس ــون رق • قان
ــة.  ــارة الدولي ــا يف التج ــارة به ــات الض ــة املامرس ــة ومكافح الوطني
صــدر يف 7 ينايــر 2019، ونــر يف العــدد الثــاين مــن الجريــدة 
الرســمية بتاريــخ 24 ينايــر 2019، ويعمــل بــه بعــد شــهر مــن تاريــخ 

ــد. ــع جدي نــره، وهــو تري

• قانــون رقــم )3( لســنة 2019 بتعديــل بعــض أحــكام قانــون 
املرافعــات املدنيــة والتجاريــة الصــادر بالقانــون رقــم )13( لســنة 
1990. صــدر يف 7 ينايــر 2019 ونــر يف العــدد الثــاين مــن الجريــدة 
الرســمية بتاريــخ 24 ينايــر 2019، ويعمــل بــه بعــد شــهر مــن تاريــخ 
ــوص  ــادة بنص ــوص 12 م ــتبدل نص ــون ليس ــذا القان ــاء ه ــره. ج ن

أخــرى، ويضيــف 4 مــواد بأرقــام مكــررة، ويلغــي مادتــن.

• قانون رقم )4( لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة 
القضائية الصادر بالقانون رقم )10( لسنة 2003. صدر يف 7 يناير 
2019 ونر يف العدد الثاين من الجريدة الرسمية بتاريخ 24 يناير 
2019، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ نره. جاء هذا القانون 

ليستبدل نصوص 7 مواد بنصوص أخرى.

ــون  ــكام القان ــض أح ــل بع ــنة 2019 بتعدي ــم )5( لس ــون رق • قان
ــر  ــدر يف 7 يناي ــة. ص ــة العام ــأن النياب ــنة 2002 بش ــم )10( لس رق
ــخ 24  ــمية بتاري ــدة الرس ــن الجري ــاين م ــدد الث ــر يف الع 2019 ون
ينايــر 2019، ويعمــل بــه مــن اليــوم التــايل لتاريــخ نــره. جــاء هــذا 
القانــون ليســتبدل نصــوص 3 مــواد بنصــوص أخــرى، ويضيــف مــادة 

برقــم مكــرر.

أبرز القوانن التي صدرت يف عام 2019 قانون حامية 
اللغة العربية وقانون مكافحة غسل األموال ومتويل 

اإلرهاب وقانون إنشاء املدينة اإلعالمية.



3

ــون  ــكام القان ــض أح ــل بع ــنة 2019 بتعدي ــم )6( لس ــون رق • قان
رقــم )19( لســنة 2008 بتحديــد ديــة املتــوىف عــن القتــل الخطــأ. 
صــدر يف 7 ينايــر 2019 ونــر يف العــدد الثــاين مــن الجريــدة 
الرســمية بتاريــخ 24 ينايــر2019، ويعمــل بــه بعــد شــهر مــن تاريــخ 
نــره. جــاء هــذا القانــون ليضيــف فقــرة عــى املــادة األوىل تتعلــق 

ــة الجنــن.. بديّ

• قانــون رقــم )7( لســنة 2019 بشــأن حاميــة اللغــة العربيــة. صــدر 
يف 14 ينايــر 2019 ونــر يف العــدد الرابــع مــن الجريــدة الرســمية 
بتاريــخ 14 فرايــر 2019، ويعمــل بــه بعــد شــهر مــن تاريــخ نــره. 
وهــو تريــع جديــد، ويضــم 15 مــادة. وقــد منــح املــرع للجهــات 
املعنيــة ســتة شــهور مــن تاريــخ العمــل بالقانــون لتوفيــق أوضاعهــا 
ــوزراء  ــس ال ــادة )14( أن مجل ــت امل ــون. وبين ــكام القان ــا ألح وفًق
يصــدر القــرارات الالزمــة لتنفيــذ أحــكام هــذا القانــون، ومل تصــدر 

هــذه القــرارات حتــى اليــوم.

• قانــون رقــم )8( لســنة 2019 بشــأن النقــل الــري. صــدر يف 
ــمية  ــدة الرس ــن الجري ــن م ــدد الثام ــر يف الع ــل 2019 ون 7 ابري
ــو  ــدوره. وه ــخ ص ــن تاري ــه م ــل ب ــل 2019، ويعم ــخ 21 ابري بتاري
ــم )4(  ــون رق ــود قان ــاًم بوج ــادة، عل ــم 40 م ــد ويض ــع جدي تري

ــت. ــع الرانزي ــل بضائ ــم نق ــأن تنظي ــنة 1976 بش لس

• قانــون رقــم )9( لســنة 2019 بشــأن النقــل الــري للمــواد الخطرة. 
ــدة  ــن الجري ــن م ــدد الثام ــر يف الع ــل 2019 ون ــدر يف 7 ابري ص
الرســمية بتاريــخ 21 ابريــل 2019، ويعمــل بــه مــن تاريــخ صــدوره. 

وهــو تريــع جديــد، ويضــم 27 مــادة.

الحيوانــات  اقتنــاء  بتنظيــم  لســنة 2019   )10( قانــون رقــم   •
والكائنــات الخطــرة. صــدر يف 7 ابريــل 2019 ونــر يف العــدد 
ــل 2019، ويعمــل  ــخ 21 ابري ــدة الرســمية بتاري ــن الجري ــن م الثام
بــه بعــد شــهر مــن تاريــخ نــره. وهــو تريــع جديــد ويضــم 17 

ــرة. ــات الخط ــات والكائن ــامء الحيوان ــدول بأس ــادة وج م

ــون رقــم )6( لســنة  ــون رقــم )11( لســنة 2019 بإلغــاء القان • قان
2016 بشــأن مكافحــة تهريــب املنتجــات البرتوليــة والتعامــل غــر 
املــرشوع فيهــا. صــدر يف 29 ابريــل 2019، ونــر يف العــدد 11 مــن 
الجريــدة الرســمية بتاريــخ 19 مايــو 2019، ويعمــل بــه مــن اليــوم 

التــايل لتاريــخ نــره. وجــاء ليلغــي القانــون.

ــة  ــة لدول ــون رقــم )12( لســنة 2019 بشــأن املناطــق البحري • قان
ــدة  ــو 2019 ونــر يف العــدد 13 مــن الجري قطــر. صــدر يف 16 ماي
ــن  ــهر م ــد ش ــه بع ــل ب ــو 2019. ويعم ــخ 20 يوني ــمية بتاري الرس
ــون  ــون ليحــل محــل املرســوم بقان ــره. وجــاء هــذا القان ــخ ن تاري
رقــم )40( لســنة 1992 بشــأن تحديــد عــرض البحــر اإلقليمــي لدولــة 
قطــر واملنطقــة املتاخمــة، بعــد إلغــاءه. ويضــم القانــون 28 مــادة.

• قانــون رقــم )13( لســنة 2019 بإنشــاء املدينــة اإلعالميــة. صدر يف 
30 مايــو 2019 ونــر يف العــدد 13 مــن الجريــدة الرســمية بتاريــخ 
20 يونيــو 2019، ويعمــل بــه مــن اليــوم التــايل لتاريــخ نــره. وهــو 

تريــع جديــد، ويضــم 41 مــادة.

• قانــون رقــم )14( لســنة 2019 بتعديــل بعــض أحــكام املرســوم 
بقانــون رقــم )10( لســنة 1974 بشــأن إنشــاء قطــر للبــرتول. صــدر 
ــدة الرســمية  ــن الجري ــدد 18 م ــر يف الع يف 7 أغســطس 2019 ون
بتاريــخ 5 ســبتمر 2019، وجــاء ليســتبدل نصــوص 8 مــواد، ويضيــف 
مادتــن برقمــن مكرريــن، ويلغــي مادتــن، ويعمــل بــه مــن اليــوم 

التــايل لتاريــخ نــره.

ــون  ــل بعــض أحــكام القان ــون رقــم )15( لســنة 2019 بتعدي • قان
رقــم )7( لســنة 2007 بشــأن الفصــل يف املنازعــات اإلداريــة. صــدر 
ــدة الرســمية  ــن الجري ــدد 18 م ــر يف الع يف 7 أغســطس 2019 ون
بتاريــخ 5 ســبتمر 2019، ويعمــل بــه بعــد شــهر مــن تاريــخ نــره. 
ــن  ــرة 3 م ــواردة يف الفق ــتثناءات ال ــف اىل االس ــون ليضي ــاء القان ج
املــادة 3 مــن القانــون اســتثناءات جديــدة هــي: القــرارات املتعلقــة 
ــة  ــرة اإلداري باللجــوء الســيايس واإلقامــة الدامئــة، فــال تختــص الدائ
االبتدائيــة بنظرهــا. مــام يثــر مســألة انتهــاك مبــدأ حــق التقــايض 

ــا للــامدة )135( مــن الدســتور الدائــم. املكفــول وفًق

ــون  ــل بعــض أحــكام القان ــون رقــم )16( لســنة 2019 بتعدي • قان
رقــم )21( لســنة 2004 بشــأن الــوزراء. صــدر يف 7 أغســطس 2019 
ونــر يف العــدد 18 مــن الجريــدة الرســمية بتاريخ 5 ســبتمر 2019. 
جــاء ليســتبدل نــص البنــد 4 مــن املــادة 4 منــه. ويعمــل بــه بعــد 

شــهر مــن تاريــخ نــره.

• قانــون رقــم )17( لســنة 2019 بشــأن الصلــح يف الجرائم املنصوص 
ــدر يف 7  ــة. ص ــة والبيئ ــة بالبلدي ــني املتعلق ــض القوان ــا يف بع عليه
أغســطس 2019 ونــر يف العــدد 18 مــن الجريــدة الرســمية بتاريــخ 
5 ســبتمر 2019. ويعمــل بــه بعــد شــهر مــن تاريــخ نــره. وهــو 
قانــون يضــم 10 مــواد وجــاء ليحــل محــل القانــون رقــم )17( لســنة 
2005 بشــأن الصلــح يف الجرائــم املنصــوص عليهــا يف قوانــن البلديــة 

بعــد إلغــاءه.

• قانــون رقــم )18( لســنة 2019 بتعديــل بعــض القوانــني ذات 
الصلــة بشــؤون الطاقــة. صــدر يف 7 أغســطس 2019 ونــر يف العدد 
ــه  ــل ب ــبتمر 2019، ويعم ــخ 5 س ــمية بتاري ــدة الرس ــن الجري 18 م
مــن تاريــخ صــدوره. جــاء القانــون ليســتبدل عبــارة )وزيــر الدولــة 
ــن  ــة( يف القوان ــة والصناع ــر الطاق ــارة )وزي ــة( بعب ــؤون الطاق لش

ــارة. التــي وردت فيهــا هــذه العب

ــون  ــل بعــض أحــكام القان ــون رقــم )19( لســنة 2019 بتعدي • قان
رقــم )4( لســنة 2008 بشــأن ايجــار العقــارات. صدر يف 7 أغســطس 
2019 ونــر يف العــدد 18 مــن الجريــدة الرســمية بتاريــخ 5 ســبتمر 
ــره. جــاء ليســتبدل  ــخ ن ــن تاري ــد شــهر م ــه بع 2019، ويعمــل ب

نــص مــادة بنــص آخــر، ويضيــف مــادة برقــم مكــرر.

شهد عام 2019 تحسًنا يف رسعة نر القوانن مقارنة 

بعام 2018.

تعديل قانون الفصل يف املنازعات اإلدارية جاء ليضيف 
املزيد من االستثناءات من نظر القضاء اإلداري.
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ــون مكافحــة غســل  ــم )20( لســنة 2019 بإصــدار قان ــون رق • قان
األمــوال ومتويــل اإلرهــاب. صــدر يف 11 ســبتمر 2019 ونــر 
ــبتمر 2019،  ــخ 25 س ــمية بتاري ــدة الرس ــن الجري ــدد 19 م يف الع
ــون ليحــل محــل  ــايل لنــره. جــاء القان ــوم الت ــه مــن الي ويعمــل ب
قانــون مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب الصــادر بالقانــون 

ــادة. ــم 94 م ــاءه، ويض ــد إلغ ــنة 2010، بع ــم )4( لس رق

• قانــون رقــم )21( لســنة 2019 بشــأن مــد االمتيــاز املمنــوح 
لرشكــة قطــر للوقــود )وقــود( لتســويق وبيــع ونقــل وتوزيــع الغــاز 
واملنتجــات البرتوليــة. صــدر يف 16 ســبتمر 2019 ونــر يف العــدد 
20 مــن الجريــدة الرســمية بتاريــخ 3 اكتوبــر 2019، ويعمــل بــه مــن 

اليــوم التــايل لتاريــخ نــره. ويضــم القانــون 6 مــواد.

• قانون رقم )22( لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 
)15( لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العامل داخل مناطق 

سكن العائالت. صدر يف 16 سبتمر 2019 ونر يف العدد 20 من 
الجريدة الرسمية بتاريخ 3 اكتوبر 2019، ويعمل به بعد شهر من 

تاريخ نره. جاء القانون ليستبدل عبارة )وزير البلدية والبيئة( 
بعبارة )وزير البلدية والتخطيط العمراين(، كام جاء ليستبدل نيص 

مادتن بنصن آخرين.

• املرســوم بقانــون رقــم )23( لســنة 2019 بتعديــل بعــض أحــكام 
القانــون رقــم )21( لســنة 2015 بتنظيــم دخــول وخــروج الوافديــن 
ــن  ــدد 20 م ــر يف الع ــبتمر 2019 ون ــدر يف 16 س ــم. ص وإقامته
الجريــدة الرســمية بتاريــخ 3 اكتوبــر 2019، ويعمــل بــه مــن اليــوم 
ــوص  ــتبدل نص ــون ليس ــوم بالقان ــاء املرس ــره. ج ــخ ن ــايل لتاري الت

ثالثــة مــواد بنصــوص أخــرى.

• مرســوم بقانــون رقــم )24( لســنة 2019 بتنظيــم وإدارة املخــزون 
ــر  ــدر يف 6 أكتوب ــتهالكية. ص ــة واالس ــلع الغذائي ــرتاتيجي للس االس
2018 ونــر يف العــدد 21 مــن الجريــدة الرســمية بتاريــخ 17 
ــايل لتاريــخ نــره. وهــو  ــه مــن اليــوم الت ــر 2019، ويعمــل ب أكتوب

ــادة.  ــد، ويضــم 23 م ــع جدي تري

• قانــون رقــم )25( لســنة 2019 بتعديــل بعــض أحــكام املرســوم 
بقانــون رقــم )14( لســنة 1993 بشــأن جــوازات الســفر. صــدر يف 8 
ديســمر 2019 ونــر يف العــدد 24 مــن الجريــدة الرســمية بتاريــخ 
ــره.  ــخ ن ــايل لتاري ــوم الت ــن الي ــه م ــل ب ــمر 2019، ويعم 11 ديس

جــاء القانــون ليســتبدل نــيص مادتــن بصــن آخريــن.

• قانــون رقــم )26( لســنة 2019 باعتــامد املوازنــة العامــة للدولــة 
للســنة املاليــة 2020. صــدر يف 16 ديســمر 2019، ومل ينــرش يف 
الجريــدة الرســمية بعــد، ويعمــل بــه مــن األول مــن ينايــر 2020. 
ــام 2020  ــل النفــط لع ــامد متوســط ســعر برمي ــم اعت ــه ت ــا ل ووفًق
ــّدر اجــاميل اإليــرادات، بـــ211  عنــد مســتوى 55 دوالر للرميــل. وقُ
ــال  ــار ري ــات بـــ 206.6 ملي ــدرت املرصوف ــري، وق ــال قط ــار ري ملي

قطــري.

• قانــون رقــم )27( لســنة 2019 بإصــدار قانــون مكافحــة اإلرهاب. 
صــدر يف 26 ديســمر 2019، نــر يف العــدد 26 مــن الجريــدة 
الرســمية بتاريــخ 29 ديســمر 2019، ويعمــل بــه مــن تاريــخ 
صــدوره. وهــو قانــون يضــم 42 مــادة، وجــاء ليحــل محــل قانــون 

ــاءه. ــد إلغ ــاب، بع ــة اإلره ــأن مكافح ــنة 2004 بش ــم )3( لس رق

شــهد عــام 2019 صــدور 25 قانونـًـا ومرســومن بقانونــن يف دولــة قطــر.      مل تنــر أغلــب هــذه القوانــن 
خــالل املــدة التــي قررهــا الدســتور، وهــي أســبوعان مــن تاريــخ صدروهــا. بــل شــهد هــذا العــام نــر 
قانــون العنــوان الوطنــي بعــد قرابــة عــام ونصــف مــن صــدوره. هــذا وإن شــهد هــذا العــام تحســًنا يف 
رسعــة نــر القوانــن عــن العــام املــايض، إال أننــا نــويص عــى أن تراعــى املــدة املقــررة دســتوريًا لنــر 
القوانــن.      ومــن جانــب آخــر، لوحــظ هــذا العــام بــأن بعــض القوانــن التــي تفــرض عقوبــات عــى 
مــن يخالفهــا يُنــص عــى تنفيذهــا والعمــل بهــا مــن تاريــخ صدورهــا وقبــل نرهــا يف الجريــدة الرســمية، 
وعليــه نــويص بــأن ال يعمــل بهــذا النــوع مــن القوانــن إال بعــد نرهــا يف الجريــدة الرســمية تجنبًــا أليــة 

إشــكالية دســتورية. إذ كيــف يعاقــب املــرء عــى عمــٍل مل ينــر تجرميــه يف الجريــدة الرســمية بعــد.       
ــق  ــل عــى تحق ــه يصعــب التدلي ــام 2019 فإن ــن صــدرا يف ع ــن اللذي ــا بشــأن املرســومن بقانون      أم
ــة بعــدم  ــم التوصي ــز اصدارهــام يف فــرة عــدم انعقــاد مجلــس الشــورى. مــام يحت ــي تجي الــروط الت
إصدارهــا إال وفًقــا للــروط التــي نــص عليهــا الدســتور.      وأخــرًا تقتــي بعــض القوانــن اصــدار قرارات 
مــن مجلــس الــوزراء لتنفيــذ أحكامهــا، كقانــون حاميــة اللغــة العربيــة وعليــه يــوىص بعــدم التأخــر يف 

إصدارهــا، يك ال يكــون التأخــر يف اصــدار هــذه القــرارات مدخــاًل لعــدم تفعيــل القانــون. 


