
 

 

 م2020نوفمبر  1التاریخ : 
 

 صاحب املعايل السيد / علي بــن صـاحل الصـاحل     املوقـر

 رئيـــس جملـــس الشـــورى   
 
 

 السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ،،،
 
واألمن الوطني  للجنة الشؤون الخارجیة والدفاع  األول  یسرني أن أرفع إلى معالیكم التقریر 

مشروع قانون بتعدیل بعض أحكام قانون اإلجراءات الجنائیة الصادر بالمرسوم بخصوص 

 .م (المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)2002) لسنة 46بقانون رقم (
 

 برجاء التفضل بالنظر والتوجیھ باتخاذ الالزم لعرضھ على المجلس الموقر.
 

 وتفضلوا معالیكم بقبول فائق التحیة والتقدیر،،،
 

            
       

 يوسف أمحد الغتم                                       

 رئيس جلنــة الشؤون اخلارجية                                        

 والدفاع واألمن الوطني                                                                      
 

 المرفقات:
 تقریر اللجنة حول مشروع القانون. .1
 جدول بمواد مشروع القانون. .2
 رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى. .3
 رأي المؤسسة الوطنیة لحقوق اإلنسان. .4
 مجلس النواب ومرفقاتھ.قرار  .5
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 جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني  املوضوعات قيد الدراسة لدى
 

 

 ايوضوع ًاريخ الحالم السابقم  

21 /10/2019 
تنار ع قا و  بتعري  بع  أحمام قا و  ال راااز ال ناييم الصاادر 

 بقا و  ا قرتاح  ضاااوا(    ايعر) م  2002 لسااانم(  4٦  بايرااااوم بقا و  رقم
 .ايقرم تن ت    النورى(

21 /10/2019 
(  58) رقم القاا و  تن( 2تنااااار ع قاا و  بااضاااااافام بنار  اريار إلب ايااد  ) 

   ب  بناا  ايعر)  الرهابيم  األ  ال تن اي ت ع  ح ايم  بنان  م  200٦  لسانم
 .(ايوقر النواب ت    تن ايقرم بقا و  ا قرتاح

21 /10/2019 
القاا و  ( تن 12ا قرتاح بقاا و  بنااااان  إضاااااافام فقر   اريار  إلب ايااد  )

 م بنن   وا از السفر. 1975( لسنم  11برقم )
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 لخص تقرير  م

 الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني جلنة 

 العنوان 

مشروع قانون بتعدیل بعض أحكام قانون اإلجراءات الجنائیة الصادر 

م (المعد في ضوء االقتراح بقانون  2002) لسنة 46بالمرسوم بقانون رقم (

 .المقدم من مجلس الشورى)

  .الشورىمقدم من مجلس بقانون قتراح  ا أصل مشروع القانون 
 

 الرابع الفصل التشریعي  – لثالثادور االنعقاد العادي  -م 2017 مارس  19 اإلحالة إىل اللجنة تاريخ  

 الفصل التشریعي الخامس  – لثلثادور االنعقاد العادي ا -م 2020  أكتوبر 26 انتهاء اللجنة من املناقشة

  ) 8(  عدد االجتماعات

 لسة جلالعرض على ا
لستھ التاسعة والعشرین المنعقدة بتاریخ  في ج  واحدة مرةرض على المجلس  عُ 
 .لمزید من الدراسةوتم إعادتھ إلى اللجنة  ،م2017مایو   7

 القانون مشروع    مضمون

ثانیًا) إلى الفصل -مكرًرا  21مكرًرا)، ( 21إضافة مادتین جدیدتین برقمي ( 

قانون اإلجراءات الجنائیة الصادر الثاني من الباب األول من الكتاب األول من 

 . 2002) لسنة 46بالمرسوم بقانون رقم ( 
 

   مادتاندیباجة +   مواد املوضوع 

رأي جلنة الشؤون  

التشريعية والقانونية  

 مبجلس الشورى 

 . والقانونیة  الدستوریة تینقانون من الناحیالسالمة مشروع 
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لدى  آراء اجلهات  خالصة  

  اتحضورها اجتماع

 اللجنة مبجلس الشورى

 رأي وزارة الداخلیة:  -

وزارة الداخلیة مع ما ورد في مذكرتي ھیئة التشریع واإلفتاء  توافق رأي
القانوني، والحكومة الموقرة بشأن مشروع القانون، وارتأت الوزارة إعادة 

 النظر فیھ. 

 : العدل والشؤون اإلسالمیة واألوقافوزارة  -

والشؤون اإلسالمیة واألوقاف مع ما ورد في مذكرتي توافق رأي وزارة العدل  
ھیئة التشریع واإلفتاء القانوني، والحكومة الموقرة، بشأن مشروع القانون،  

لعزم   موضوع النقاش القانون رجاء النظر في مشروعإ كما رأت الوزارة
 الحالي.قانون الالحكومة على تقدیم مشروع متكامل بتعدیل 

 اإلنسان:    المؤسسة الوطنیة لحقوق  -

من حیث المبدأ على مواد   تھاالمؤسسة الوطنیة لحقوق اإلنسان موافق  أبدت
على وجوب تعدیل قانون اإلجراءات الجنائیة بحیث  تمشروع القانون، وأكد

یتضمن نصوص تساعد المتھم على إنھاء القضیة، وتساعد المجني علیھ على  
جبر الضرر الواقع علیھ، سواء مادیًا أو معنویًا، إال أن المؤسسة الوطنیة ال  
تتفق مع صیاغة نصوص المواد الواردة في مشروع القانون، وترى أن یتم  

مصطلح (الصلح) محل مصطلح (التصالح)، وذلك لوجود فرق بین  استبدال 
 .المصطلحین المذكورین

 الموافقة على مشروع القانون قرار جملس النواب 

 الموافقة على مشروع القانونعدم  توصية اللجنة 

 



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
 الخارجیة والدفاع واألمن الوطنيالشؤون لجنة 

 
 األولاملرفق 

 

 تقریر اللجنة
 

 
 
 
 
 

 لثالثادور االنعقاد العادي 
 الخامسالفصل التشریعي 
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 م 2020 نوفمرب 1 التاريخ :

 )1الرقم: (

 
 

 لجنة الشؤون الخارجية والدفاع وا��من الوطني تقرير
بخصوص م��وع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ا��جراءات الجنائية الصادر 

 م 2002) لسنة 46بالمرسوم بقانون رقم (
 (المعد في ضوء ا��قتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)

 
 لخامسدور ا��نعقاد العادي الثالث من الفصل الت��يعي ا

 
 مقدمـة:

  

والدفاع واألمن الوطني كتاب معالي السید علي بن صالح استلمت لجنة الشؤون الخارجیة      

 ) المؤرخ في3د 4ص ل خ أ/ ف/490الصالح رئیس مجلس الشورى رقم (

مشروع قانون بتعدیل بعض م، والذي تم بموجبھ تكلیف اللجنة بدراسة ومناقشة 2017 مارس 19 

م (المعد في 2002لسنة ) 46أحكام قانون اإلجراءات الجنائیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

، على أن تتم دراستھ وإبداء المالحظات ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)

 وإعداد تقریر یتضمن رأي اللجنة بشأنھ.

ص /552لجنة كتاب معايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس الشورى رقم (الاستلمت كما 

مواد  دراسةعادة م، والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة إب2017 مايو 21) املؤرخ يف 3د 4ل خ أ/ ف

 م.2017مايو  7مشروع القانون بناء على قرار اجمللس يف جلسته التاسعة والعشرين املنعقدة بتاريخ 
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يس جملس  السيد علي بن صاحل الصاحل رئ   م استلمت اللجنة كتاب معايل2020أكتوبر    19وبتاريخ  

مشروع   دراسةواصلة  )، والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة مب3د  5فص ل خ أ/  /415الشورى رقم (

 القانون املذكور. 
 

 
ً
 إجراءات اللجنة: -أوال

 لتنفیذ التكلیف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالیة:

 تدارست اللجنة مشروع القانون في االجتماعات التالیة:  )1(

 الفصل الدور  التاريخ رقـم االجتمـاع  الرقم
 4 3 م2017مارس  26 االجتماع الحادي عشر 1

 4 3 م2017أبریل  10 االجتماع الثاني عشر 2

 4 3 م2017أبریل  17 االجتماع الرابع عشر 3

 4 4 م 2017أكتوبر 23 االجتماع الثاني 4

 5 1 م2018دیسمبر 26 االجتماع الثاني 5

 5 1 م2019ینایر  7 االجتماع الثالث 6

 5 2 م2019 نوفمبر 4 االجتماع الثالث 7

 5 3 م2020أكتوبر  26 االجتماع الثاني 8
 

اطلعت اللجنة أثناء دراستھا على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضوع النظر والتي  )2(

 اشتملت على: 

 قرار مجلس النواب ومرفقاتھ. (مرفق) -

 رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى. (مرفق) -

 رأي المؤسسة الوطنیة لحقوق اإلنسان. (مرفق) -

القانوني، والحكومة الموقرة.  تي ھیئة التشریع والرأير، ومذكرمشروع القانون المذكو -

 (مرفق)
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 بدعوة من اللجنة شارك في اجتماعات اللجنة ممثلون عن كل من: -
 

 المنصب االسم
 وزارة الداخلية

إدارة  -رئیس شعبة اللجان الوزاریة  النقیب محمد یونس الھرمي
 الشؤون القانونیة

 المستشار القانوني ولید الطویل
 إدارة الشؤون القانونیة المالزم أول فیصل عبدالعزیز النجار

 إدارة الشؤون القانونیة أحمد عبدهللا الجازي المالزم
  وزارة العدل والشؤون ا��س��مية وا��وقاف

 القانونيالمستشار  آل خلیفة الشیخة نورة بنت خلیفة د.
 المستشار القانوني أحمد حسني درویش د.

 المستشار القانوني إسماعیل أحمد العصفور
 المؤسسة الوطنية لحقوق ا��نسان

 نائب رئیس مجلس المفوضیة عبدهللا أحمد الدرازي
 مدیرة الشؤون القانونیة لطیفة راشد الجالھمة

 

 :كل من األمانة العامة للمجلس من اللجنة تااجتماع حضر     
  

 المنصب االسم
 هيئة المستشارين القانونيين

 نائب رئیس الھیئة  د. علي حسن الطوالبة

 باحث قانوني فاطمة غانم الذوادي

 إدارة شؤون اللجان
 مشرف شؤون اللجان د. سھیرا عبداللطیف 
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 رأي لجنة الشؤون الت��يعية والقانونية: -ثانيــًا

رأت لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى سالمة مشروع القانون من الناحیتین      

 الدستوریة والقانونیة.
 

 :رأي وزارة الداخلية -ــــًاثالث

توافق رأي وزارة الداخلیة مع ما ورد في مذكرتي ھیئة التشریع واإلفتاء القانوني، والحكومة      

 انون، وارتأت الوزارة إعادة النظر فیھ.الموقرة بشأن مشروع الق

 

 رأي وزارة العدل والشؤون ا��س��مية وا��وقاف: -رابعــــًا

توافق رأي وزارة العدل والشؤون اإلسالمیة واألوقاف مع ما ورد في مذكرتي ھیئة التشریع      

رجاء النظر في إ واإلفتاء القانوني، والحكومة الموقرة، بشأن مشروع القانون، كما رأت الوزارة

 الحالي.قانون اللعزم الحكومة على تقدیم مشروع متكامل بتعدیل  موضوع النقاش القانون مشروع
  

 رأي المؤسسة الوطنية لحقوق ا��نسان:     -خامســـًا

أبدت المؤسسة الوطنیة لحقوق اإلنسان موافقتھا من حیث المبدأ على مواد مشروع القانون،      

تعدیل قانون اإلجراءات الجنائیة بحیث یتضمن نصوًصا تساعد المتھم على وأكدت على وجوب 

إنھاء القضیة، وتساعد المجني علیھ على جبر الضرر الواقع علیھ، سواء مادیًا أو معنویًا، إال أن 

المؤسسة الوطنیة ال تتفق مع صیاغة نصوص المواد الواردة في مشروع القانون، وترى أن یتم 

لصلح) محل مصطلح (التصالح)، وذلك لوجود فرق بین المصطلحین استبدال مصطلح (ا

 المذكورین.
 

وبینت المؤسسة الوطنیة لحقوق اإلنسان الفرق بین الصلح والتصالح، حیث إن الصلح یكون      

بین أطراف الواقعة، ویكون بمحض إرادة المجني علیھ، دون تدخل الجھة القضائیة، حیث یشمل 

 الجرائم المعاقب علیھا بالحبس أو الغرامة أو االثنین معًا، ویجوز أن یكون الصلح بتعویض مالي



 

5 
 

تتفق علیھ األطراف أو مقابل أدبي كقیام المتھم باالعتذار للمجني علیھ، ویجوز الصلح بعد الحكم 

النھائي ویكون الصلح بین المجني علیھ والمتھم في ھذه الحالة بعیدًا عن ساحة القضاء، أما 

االدعاء  التصالح فیكون بین أحد طرفي الدعوى وھي الجھة اإلداریة متمثلة في النیابة العامة أو

العام كممثل للمجتمع، بحیث یقوم مأمور الضبط القضائي بعرض التصالح على المتھم، والتصالح 

 مقصور على الجنح والمخالفات المعاقب علیھا بالغرامة فقط.

 
 رأي اللجنــة: -سادســًا

 

 بتعدیل بعض أحكام قانون اإلجراءات الجنائیة الصادرتدارست اللجنة مشروع القانون      

م (المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس 2002) لسنة 46بالمرسوم بقانون رقم (

، العدل والشؤون اإلسالمیة واألوقافمع ممثلي كل من: وزارة الداخلیة، ووزارة  الشورى)

واطلعت اللجنة على رأي لجنة والمؤسسة الوطنیة لحقوق اإلنسان، والمستشار القانوني للجنة، 

قانون من مشروع اللتشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسالمة الشؤون ا

على قرار مجلس النواب ومرفقاتھ بشأن مشروع ، كما اطلعت الناحیتین الدستوریة والقانونیة

مادتین، من  –فضالً عن الدیباجة  –، واستعرضت اللجنة مواد المشروع والذي یتألف القانون

ثانیًا) إلى الفصل -مكرًرا  21مكرًرا)، ( 21إضافة مادتین جدیدتین برقمي ( ولىاأل تضمنت المادة

الثاني من الباب األول من الكتاب األول من قانون اإلجراءات الجنائیة الصادر بالمرسوم بقانون 

 ، في حین جاءت المادة الثانیة تنفیذیة.2002) لسنة 46رقم (

 

، على مشروع القانون المذكور إلى عدم الموافقة من حیث المبدأ اللجنة بعد النقاش وانتھت     

بتعدیل  2020) لسنة 7القانون رقم (وذلك باعتبار أن مشروع القانون متحقق بالفعل من خالل 

والذي ، 2002 ) لسنة46بعض أحكام قانون اإلجراءات الجنائیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

موضوع الدراسة، حیث تضمنت في مشروع القانون  تضمن ذات المواد المنصوص علیھا

 :القانون اآلتيمشروع نصوص المواد في 
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 كما وردت في مشروع القانون:  )امكررً  21مادة ( -

) من قانون 395)، (343)، (339"للمجني علیھ أو وكیلھ في الجنح المنصوص علیھا في المواد (

) من قانون العقوبات أن 342المادة ( العقوبات، والمضرور في الجنحة المنصوص علیھا في

یطلب إلى النیابة العامة أو المحكمة بحسب األحوال إثبات صلحھ مع المتھم. ویترتب على الصلح 

 انقضاء الدعوى الجنائیة، وال أثر للصلح على حقوق المضرور من الجریمة".

 

 كما وردت في مشروع القانون:  )اثانیً -امكررً  21مادة ( -
 

أیة حالة علیھا الدعوى، التصالح في المخالفات التي تكون عقوباتھا الغرامة، والجنح  "للمتھم في

 التي یعاقب علیھا بالغرامة أو الحبس الذي ال یزید حده األقصى على ستة أشھر.

ویكون التصالح لدى محرر المحضر أو النیابة العامة، على أن یسدد المتھم نصف الحد األقصى 

 قوبة.للغرامة المقررة للع

فإذا أحیلت الدعوى الجنائیة إلى المحكمة المختصة، یجوز للمتھم التصالح قبل صدور حكم جنائي 

في الدعوى، على أن یسدد ثالثة أرباع الحد األقصى للغرامة المقررة للعقوبة، ویصدر وزیر 

 العدل والشئون اإلسالمیة واألوقاف قراراً بتحدید الجھة التي یتم السداد إلیھا.

 تب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائیة، وال أثر للصلح على الحقوق المدنیة للمضرور."ویتر

 
م، فقد جاءت بمضمون مشابھ لما تقدم، 2020) لسنة 7أما نصوص المواد في القانون رقم ( 

 :وھي كالتالي

 :2020) لسنة 7كما وردت في القانون رقم ( مكرًرا) 21مادة ( -

بشأنھ نص خاص في القانون أن یتم التصالح مع المتھم في المخالفات، وكذلك یجوز فیما لم یرد "

ا بالحبس الذي ال یزید حدُّه األقصى على ستة في الجنح التي یعاقَب علیھا بالغرامة أو جوازیً 

ً یعادل ثُلُث الحد األقصى للغرامة  ً مالیا أشھر، وعلى المتھم الذي یطلب التصالح أن یدفع مبلغا

رة ر لھا أیھما أكثر إذا تم ذلك أمام النیابة العامة قبل إعالنھ  المقرَّ للجریمة، أو الحد األدنى المقرَّ
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بالتكلیف بالحضور أمام المحكمة، وإذا كان طلبھ أمام المحكمة حتى قبل الفصل فیھا بحكم باّتٍ 

رة للجریمة أو ال ر لھا فعلیھ أن یدفع مبلغاً یعادل ثُلُثي الحد األقصى للغرامة المقرَّ حد األدنى المقرَّ

 ."أیھما أكثر

 

 :2020) لسنة 7كما وردت في القانون رقم ( )ا أمكررً  21مادة ( -

للمجني علیھ أو لوكیلھ الخاص، ولورثتھ أو وكیلھم الخاص مجتمعین في الُجنَح المنصوص "

 342(الفقرتین األولى والثانیة)،  339)، (319)، (314)، (305)، (290علیھا في المواد (

 362الفقرة األولى)، ( 361)، (351الفقرتین األولى والثانیة)، ( 343الفقرتین األولى والثانیة)، (

)، 390)، (386)، (385)، (381)، (372)، (370الفقرة األولى)، ( 363الفقرة األولى)، (

)، من قانون 415)، (413)، (411)، (410الفقرة األولى)، ( 409)، (397)، (395)، (391(

لعقوبات، أن یطلب إلى النیابة العامة أو المحكمة حسب الحالة التي علیھا الدعوى إثبات ُصلِحھ ا

 ."مع المتھم عما ارتكبھ من فعل في حقھ

 

 :2020) لسنة 7ا ب) كما وردت في القانون رقم (مكررً  21مادة ( -

ن بمحضر ُصْلح یتم الصلح المنصوص علیھ في المادة السابقة بموجب إقرار بالمسئولیة مدوَّ "

كتابي موقَّع علیھ من أطرافھ أمام الجھة األمنیة المختصة، أو النیابة العامة أو المحكمة المختصة 

 أو قاضي تنفیذ العقاب بحسب األحوال، وفي الحالة األولى یُعتَمد المحضر من النیابة العامة.

ن انقضاء الدعوى الجنائیة ویترتب على التصالح أو الصلح المنصوص علیھ في المادتین السابقتی

ً ال یقبل التجزئة  في الجریمة محل التصالح أو الصلح والجرائم األخرى المرتبطة بھا ارتباطا

رة لھا أخفَّ من عقوبة الجریمة محل  بجمیع أوصافھا وكیوفھا القانونیة إذا كانت العقوبة المقرَّ

 ى انقضاء الدعوى الجنائیة.التصالح أو الصلح، وال أثر للعدول عن التصالح أو الصلح عل

 وال یكون للتصالح أو الصلح أثر على الحقوق المدنیة.
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وإذا تعدَّد المجني علیھم ال یُنتِج الصلح أثراً إال إذا صدر عنھم جمیعاً. وإذا تعدَّد المتھمون فإنھ 

 یجب أن یشملھم جمیعاً.

رة عند إجرائھ في مرحلة  ویجوز التصالح أو الصلح بعد صدور الحكم الباتِّ  وفق الشروط المقرَّ

المحاكمة مضاف إلیھا سداد المحكوم علیھ قیمة رسوم ومصاریف الدعوى، ویتم اإلقرار بھ أمام 

قاضي تنفیذ العقاب ویُصِدر في ھذه الحالة أمراً بوْقف تنفیذ العقوبة المقضّيِ بھا، وتسري في شأنھ 

رة في القانون بشأن و  ْقف تنفیذ العقوبة".األحكام المقرَّ

 

مشروع القانون بتعدیل بعض أحكام قانون  على من حیث المبدأبعدم الموافقة اللجنة  توصيوعلیھ 

م (المعد في ضوء االقتراح 2002) لسنة 46اإلجراءات الجنائیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

 2020) لسنة 7رقم ( لتحقق الغایة منھ في القانون ؛ وذلكبقانون المقدم من مجلس الشورى)

 ،2002 ) لسنة46بتعدیل بعض أحكام قانون اإلجراءات الجنائیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

 .موضوع النقاشحكام المبتغاة من مشروع القانون وشمول القانون الصادر لكافة األ

 

 اختيار مقرري الموضوع ا��صلي وا��حتياطي: -سابعـــًا

) من الالئحة الداخلیة لمجلس الشورى، اتفقت اللجنة على اختیار  39إعماالً لنص المادة (      

 كل من:

 مقررًا أصليــــًا.  ا��ستاذ حمد مبارك حمد النعيمي سعادة
 مقررًا احتياطيـًا. ا��ستاذة نان�� دينا إيلي خضوريسعادة 
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 توصيـة اللجنـة: -ثامنـــًا

من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي في ضوء ما دار 

 بما یلي:
 

مشروع قانون بتعدیل بعض أحكام قانون اإلجراءات عدم الموافقة من حیث المبدأ على  -

م (المعد في ضوء االقتراح بقانون 2002) لسنة 46الجنائیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

 .شورى)المقدم من مجلس ال

 
 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،،

 

 

 يوسف أحمد الغتم                                     فيصل راشد النعيمي     
  رئيس اللجنة                                                     نائب رئيس اللجنة    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
 الخارجیة والدفاع واألمن الوطنيالشؤون لجنة 

 
 ينالثااملرفق 
 

 جدول بمواد مشروع القانون
 

 
 
 
 
 

 لثالثادور االنعقاد العادي 
 الخامسالفصل التشریعي 
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 م 2002) لسنة 46مشروع قانون بتعدیل بعض أحكام قانون اإلجراءات الجنائیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (
 ح بقانون المقدم من مجلس الشورى)(المعد في ضوء االقترا

نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 املواد كما أقرهتا اللجنةنصوص   توصية اللجنة جملس النواب  نصوص املواد كما أقرها

 الدیباجة

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 الدیباجة
 

(وعلى المرســوم إضــافة عبارة  -
 1976) لسنة 15بقانون رقم (

ــات،   ــانون العقوب ــدار ق ــإصــــ ب
إلى دیباجة مشــروع   وتعدیالتھ،

 القانون.

ارة  - انون  تغییر عـب الـق دل ـب (المـع
 إلى ،)2005) لســـنة 41رقم (

ارة  دیالـتھ،)عـب الواردة في  (وتـع

 الدیباجة.

 (نص الدیباجة بعد التعدیل)

 
 

مشروع الموافقة على عدم 
 القانون من حیث المبدأ
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 املواد كما أقرهتا اللجنةنصوص   توصية اللجنة جملس النواب  نصوص املواد كما أقرها

نحن حـمد بن عیســـــى آل خلیـفة         
 .ملك مملكة البحرین

 على الدستور، االطالع بعد

 

 

 

ة   ائـی انون اإلجراءات الجـن وعلى ـق

الصـــادر بالمرســـوم بقانون رقم 

ــة 46( ، المعــدل  2002) لســـــن

  ،2005) لـسنة 41بالقانون رقم (

  وـمـجـلس ـقر ـمـجـلس الشـــــورىأ

النواب الـقانون اآلتي نصـــــھ وـقد  

 صدقنا علیھ وأصدرناه:

نحن حـمد بن عیســـــى آل خلیـفة         
 .ملك مملكة البحرین

 على الدستور، االطالع بعد

وـعـلى اـلـمرســـــوم ـبقـــاـنون رقم 
بإصـــــدار  1976) لســـــنة 15(

 قانون العقوبات، وتعدیالتھ،
ة   ائـی انون اإلجراءات الجـن وعلى ـق

ســـوم بقانون رقم الصـــادر بالمر

   وتعدیالتھ،، 2002) لسنة 46(

 

ـقر ـمـجـلس الشـــــورى وـمـجـلس  أ

وقد  ،النواب القانون اآلتي نصــــھ

 صدقنا علیھ وأصدرناه:
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 املواد كما أقرهتا اللجنةنصوص   توصية اللجنة جملس النواب  نصوص املواد كما أقرها

 األولىمادة ال

 

 

 

 

 

 

 

ــل الثاني من  ــاف إلى الفصــ یُضــ

الـباب األول من الكـتاب األول من 

قـــانـون اإلجـراءات الـجـنـــائـیـــة 

الصـــادر بالمرســـوم بقانون رقم 

مادتان برقمي    2002) لسنة  46(

 األولىمادة ال
 

الموافـقة على نص مـقدـمة الـمادة  -

ــروع القانون،  كما ورد في مشــ

ب  ترقیم المـادة في مع تصـــــوـی

) لتصبح  ثانًیا  مكرًرا 21عبارة (

 ).)1( مكرًرا 21(

 

 

 (النص بعد التعدیل)
ــل الثاني من  ــاف إلى الفصــ یُضــ

الـباب األول من الكـتاب األول من 

قـــانـون اإلجـراءات الـجـنـــائـیـــة 

الصـــادر بالمرســـوم بقانون رقم 

مادتان برقمي    2002) لسنة  46(
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 املواد كما أقرهتا اللجنةنصوص   توصية اللجنة جملس النواب  نصوص املواد كما أقرها

ـثانـیاً)   مكرًرا 21مكرًرا)، ( 21(

 نصھما اآلتي:

 

 ):مكرًرا 21مادة (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)،  )1(  مكرًرا  21ا)، (مكررً   21(

 نصھما اآلتي:

 

 مكرراً): 21مادة (
 

ــوغ المادة على النحو   - إعادة صــ

 الوارد أدناه.
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 املواد كما أقرهتا اللجنةنصوص   توصية اللجنة جملس النواب  نصوص املواد كما أقرها

 
 

ھ أو وكیلـ  للمجني في الجنح  ھعلـی

اـلـمنصـــــوص ـعـلـیھـــا ـفي اـلـمواد 

) مـــن 395)، (343)، (339(

ــرور في  قانون العقوبات، والمض

الجنحــة المنصـــــوص علیھــا في 

) من قانون العقوبات 342المادة (

أن یطلـب إلى النیـابـة العـامـة أو 

المحكـمة بحســـــب األحوال إثـبات 

صـــلحھ مع المتھم. ویترتب على 

ح انقضـاء الدعوى الجنائیة،  لالصـ 

وق وال ى ـحـق ـل ح ـع ـــل لصـــ ر ـل  أـث

 المضرور من الجریمة.

 (النص بعد التعدیل)
 ):مكرًرا 21مادة (

ھ الـخاص،   ھ أو وكیـل للمجني علـی
ھ أو وكیلھم الخــاص،  ـتـ أو لورث

في الجنح المنصـــوص علیھا في 
اـلـفـقرـتـین األوـلى واـلثـــاـنیـــة ـمن  

)، والفقرتین األولى 339المادة (
)،  343والثـــانیـــة من المـــادة (

ــرور فــي الــجــنــحـــة ولـــلـ  مضــــ
ــا في الفقرة  المنصـــــوص علیھ

) ـمن 342األوـلى ـمن اـلمـــادة (
ــالح   قانون العقوبات إثبات التصــ
اـبة الـعاـمة أو  مع المتھم أـمام النـی
المحكمة بحســـــب األحوال، وفي 
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 املواد كما أقرهتا اللجنةنصوص   توصية اللجنة جملس النواب  نصوص املواد كما أقرها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

األحوال األخرى التي ینص علیھا  
 القانون.

ــاء   ــالح انقضـ ویترتب على التصـ
الدعوى الجنائیة، وللنیابة العامة  

ة إذا أن  ذ العقوـب أمر بوقف تنفـی ـت
 حصل التصالح أثناء تنفیذھا.

وإذا تعــدد المجني علیھم نتیجــة 
ـفعـــل إـجراـمي واحـــد ـفال ـیـكون 
ــاء  ــالح أثره في انقضــــ للتصــــ
الدعوى الجنائیة إال إذا ـصدر من 
جمیع المجني علیھم. وإذا تعــدد 
ددة  المجني علیھم في جرائم متـع

ــواء ــھا  ســ كانت مرتبطة ببعضــ
ا اطـً ة أو غیر  ال ارتـب ل التجزـئ یقـب
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 املواد كما أقرهتا اللجنةنصوص   توصية اللجنة جملس النواب  نصوص املواد كما أقرها

 

 

 

 

 ):ثانیًا – مكرًرا 21مادة (
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــالح أثره  مرتبطة فال یكون للتصـ
ـبالنســــــبة لـلدعوى الجـنائـیة التي 

 صدر التصالح بشأنھا.
 

 

 )ثانیًا -مكرًرا  21مادة (
ــوغ المادة على النحو   - إعادة صــ

الوارد أدناه، مع تصــویب ترقیم  

ارة ( دة في عـب  21المـادة الجـدـی
ا – مكرًرا انیـً   21) لتصـــــبح (ـث
 ).)1( مكرًرا
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 املواد كما أقرهتا اللجنةنصوص   توصية اللجنة جملس النواب  نصوص املواد كما أقرها

 
 
 

ـتـھم ـم ـل ـیھـــا ـفي أیـــة  ـل حـــالـــة ـعـل

الدعوى، التصـــالح في المخالفات 

ــة،  ــا الغرام ــاتھ التي تكون عقوب

ھـــا  ـی ـل عـــاقـــب ـع ي ـی ـت ح اـل ـن ـج واـل

د   الغراـمة أو الحبس اـلذي ال یزـی ـب

 ستة أشھر.حده األقصى على 

ـ  ــالح ـل ى محرر  دویكون التصــــ

المحضــــر أو النیابة العامة، على 

د  ــدد المتھم نصـــــف الـح أن یســـ

 األقصى للغرامة المقررة للعقوبة.

 

 (النص بعد التعدیل)
 

 )):1( مكرًرا 21مادة (
ھ الخـاص،   یجوز للمتھم أو وكیـل
ات   الـف ــالح في المـخ ات التصـــ إثـب
اـلـتي ـتـكون ـعـقوـبـتھـــا اـلـغرامـــة، 
ھـــا   ـی ـل عـــاقـــب ـع ـتي ـی ـجـنح اـل واـل
ـبالغراـمة أو الحبس اـلذي ال یزـید 

 حده األقصى على ستة أشھر.
ویكون إثبات التصالح لدى محرر 
ــر أو النیابة العامة، على  المحضـ
ــدد المتھم نصـــــف الـحد  أن یســـ
األقصــــــى لـلـغـرامـــة الـمـقـررة 

 للعقوبة.



9 
 

نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 املواد كما أقرهتا اللجنةنصوص   توصية اللجنة جملس النواب  نصوص املواد كما أقرها

ة إلى  ائـی دعوى الجـن ت اـل إذا أحیـل ـف

المحكمة المختصــة، یجوز للمتھم  

لتصــالح قبل صــدور حكم جنائي  ا

في الدعوى، على أن یســدد ثالثة  

األقصـــــى للغرامــة أربــاع الحــد 

المقررة للعقوبة، ویصــــدر وزیر  

ــدل و  ــة  الع الشـــــئون اإلســـــالمی

جھــة البتحــدیــد  واألوقــاف قراًرا

 التي یتم السداد إلیھا.

 

ــاء  ــالح انقضـ ویترتب على التصـ

الدعوى الجنائیة، وال أثر للصــلح 

   على الحقوق المدنیة للمضرور.

ـفإذا أحیـلت اـلدعوى الجـنائـیة إلى 
المحكمة المختـصة، یجوز للمتھم  

في أیــة حــالــة كــانــت علیھــا   –
ــالح –اـلدعوى  قـبل  إثـبات التصـــ

صدور الحكم فیھا، على أن یسدد 
ثالثة أرباع الحد األقصى للغرامة  
المقررة للعقوبة، ویصـــدر وزیر 

الشـــــؤون اإلســـــالمیــة  العــدل و
بتحــدیــد الجھــة  واألوقــاف قراًرا

 التي یتم السداد إلیھا.
ــاء   ــالح انقضـ ویترتب على التصـ
الـــدعوى الـجنـــائیـــة، وال یـكون 
ــاء اـلدعوى الجـنائـیة أثرٌ   النقضـــ

 على الدعوى المدنیة.
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 املواد كما أقرهتا اللجنةنصوص   توصية اللجنة جملس النواب  نصوص املواد كما أقرها

 الثانیةمادة ال

 

 

عـلـى رئـیـس مـجـلـس الـوزراء 

ــانون -والوزراء    -تنفیــذ ھــذا الق

الـتالي لمرور  ویُعـمل ـبھ من الیوم 

ـشھر من تاریخ نـشره في الجریدة 

 الرسمیة.

 الثانیةمادة ال
 

ــوغ المادة على النحو   - إعادة صــ

 الوارد أدناه.

 (النص بعد التعدیل)
وزراء  عـلـى رئـیـس مـجـلـس اـل

 – كل فیـما یخصـــــھ –والوزراء 
تنفیــذ ھــذا القــانون، ویُعمــل بــھ 

لتـاریخ   من الیوم التـالي اعتبـاًرا
 نشره في الجریدة الرسمیة.

 
 

 



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
 الخارجیة والدفاع واألمن الوطنيالشؤون لجنة 

 

 لثالثااملرفق 
 

رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة 
 بمجلس الشورى

 

 
 
 
 
 

 لثالثادور االنعقاد العادي 
 الخامسالفصل التشریعي 

 
 



 

1 

 

 

 م2017 مارس 21التاریخ: 
 
 
 

 احملرتم       خالد حممد املسلم /سعادة األستاذ

 رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني 
 
 

بتعدیل بعض أحكام قانون اإلجراءات الجنائیة   رقم ( ) لسنة ( ) مشروع قانونالموضوع: 

(المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من  2002) لسنة 46الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

 مجلس الشورى).

 

 تحیة طیبة وبعد،،
 
 

م، أرفق معالي السید علي بن صالح الصالح رئیس المجلس، ضمن 2017 مارس 19بتاریخ      

بتعدیل   رقم ( ) لسنة ( ) مشروع قانون ، نسخة من)3د  4ف  /ص ل ت ق 491م (كتابھ رق

(المعد  2002) لسنة 46بعض أحكام قانون اإلجراءات الجنائیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

إلى لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة،  ،في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)

 المالحظات علیھ للجنة الشؤون الخارجیة والدفاع واألمن الوطني.وذلك لمناقشتھ وإبداء 
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 تاس������عالعقدت لجنة الش������ؤون التش������ریعیة والقانونیة اجتماعھا م 2017 مارس 21وبتاریخ     

 ، وذلك بحضور المستشار القانوني بالمجلس.المذكور ، حیث اطلعت على مشروع القانونشرع

لمبادئ وأحكام  إلى عدم مخالفة مش�������روع القانون –والنقاش بعد المداولة  –وانتھت اللجنة       

  . الدستور

 

 

 رأي اللجنة:

بتعدیل بعض أحكام قانون اإلجراءات   رقم ( ) لسنة ( ) مشروع قانونترى اللجنة سالمة      

(المعد في ضوء االقتراح بقانون  2002) لسنة 46الجنائیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

 من الناحیتین الدستوریة والقانونیة.، المقدم من مجلس الشورى)

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
 الخارجیة والدفاع واألمن الوطنيالشؤون لجنة 

 
 رابعالاملرفق 
 

 وق اإلنسانرأي المؤسسة الوطنیة لحق

 
 
 
 
 

 لثالثادور االنعقاد العادي 
 الخامسالفصل التشریعي 

 
 















 

 

  

 
 

 مملكة البحرین
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
 الخارجیة والدفاع واألمن الوطنيالشؤون لجنة 

 
 امساخلاملرفق 

 
 قرار مجلس النواب ومرفقاتھ

 
 
 
 
 

 لثالثادور االنعقاد العادي 
 الخامسالفصل التشریعي 
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