املـالحــق

401

ملحق رقم ()1
التقرير التكميلي الثاين للجنة الشؤون
اخلارجية والدفاع واألمن الوطين
خبصوص املادة الثانية (املعادة

للمداولة) من مشروع قانون بتعديل

بعض أحكام قانون العقوبات الصادر
باملرسوم بقانون رقم ( )51لسنة

5791م ،املرافق للمرسوم امللكي

رقم ( )557لسنة 1155م "إذاعة
ونشر أخبار كاذبة ،واحلق يف حرية
التعبري".
501

التاريخ  11 :مايو 1151م

التقرير التكميلي الثاين للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين
خبصوص املادة الثانية من مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام قانون
العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )51لسنة ،5791
املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )557لسنة 1155
(إذاعة ونشر أخبار كاذبة ،واحلق يف حرية التعبري)

دور االنعقاد العادي الثاين من الفصل التشريعي الثالث
مقدمـة :
بتاريخ  51مايو 2152م أرسل صاحب املعايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس
الشورى خطابـًا برقم (  112ص ل خ أ ) 2152-1 -3 /إىل جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع
واألمن الوطين ،بطلب إعادة املداولة يف املادة الثانية من مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( )
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )51لسنة ،5791
املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )557لسنة ( 1155إذاعة ونشر أخبار كاذبة ،واحلق يف حرية
التعبري) ،واليت سبق للمجلس أخذ املوافقة عليها ،وذلك استنادًا إىل املادة ( )551من الالئحة
الداخلية جمللس الشورى ،على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة
بشأنه.
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أوالً -إجراءات اللجنة :
لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
( )5تدارست اللجنة مشروع القانون يف اجتماعها السابع والعشرين املوافق  21مايو 2152م.
( )1اطلعت اللجنة أثناء دراستها للمادة الثانية على الطلب املقدم من قبل بعض أصحاب السعادة
أعضاء جملس الشورى ،وقد حضر االجتماع كل من:
 .5األستاذة لولوة صاحل العوضي
 .1األستاذ مجعة حممد الكعيب
 .3األستاذ نوار علي احملمود

عضو جملس الشورى.
عضو جملس الشورى.
عضو جملس الشورى.

( )3وبدعوة من اللجنة شارك يف اجتماع اللجنة ،كل من:
 وزارة العـدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف ،وقد حضر معايل الشيخ خالد بن علي آل
خليفة وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف.
 وزارة الداخلية ،وقد حضر املالزم أول حممد يونس اهلرمي من إدارة الشؤون القانونية
بالوزارة.
( )4كما شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس الدكتور علي حسـن الطوالبـة
املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان.
 -وتوىل أمانة سـر اللجنة السيدة سهري عبداللطيف صاحل.
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ثانيـــًا -ملخص رأي وزارة العـدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
بني معايل وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف أن هذا النص غري موجـود يف قـانون
العقوبات ،وهي مادة جديدة مستحدثة ،ومت استعارهتا من املادة العاشرة لالتفاقية األوروبية حلقوق
اإلنسان ،واهلدف منها هو التأكيد على حرية التعبري الذي أكد عليه كل من امليثاق الوطين ،واملادة
رقم ( )23من الدستور.
ثالثــــًا -ملخص رأي وزارة الداخلية:
مل تبد وزارة الداخلية أية مالحظات على مشروع القانون املذكور ،حيث أوضح ممثل الوزارة
أن هذا املشروع قد مت إعداده مبعرفة وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف ،وهـي جهـة
االختصاص.
رابعـــــًا :رأي أصحاب طلب إعادة املداولة يف املادة الثانية:
اقتنع أصحاب السعادة مقدمو طلب إعادة املداولة بتوصية اللجنة ،وهي املوافقة على قـرار
جملس النواب املوقر على تعديل نص املادة الثانية ،وذلك ألمهيتها.

خامســـــًا :رأي اللجنــة:
تدارست اللجنة املادة الثانية من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر
باملرسوم بقانون رقم ( )51لسنة  ،5791املرافق للمرسوم امللكي رقـم ( )557لسـنة 2155
(إذاعة ونشر أخبار كاذبة ،واحلق يف حرية التعبري) مع ممثلي وزارة العـدل والشؤون اإلسـالمية
واألوقاف ،ووزارة الداخلية ،واملستشار القانوين لشؤون اللجان باجمللس ،وحبثت يف طلب إعـادة
املداولة واملقدم من قبل بعض أصحاب السعادة أعضاء جملس الشورى ،وبعد االسـتننا بـرأي
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احلضور ،انتهت اللجنة إىل املوافقة على توصيتها السابقة ،وهي املوافقة على قرار جملس النـواب
املوقر على تعديل نص املادة الثانية ،وذلك ألن املادة هلا أمهية كبرية يف التأكيد على حق املواطن يف
حرية التعبري ضمن حدود القانون ،مبا يتوافق مع توجه مملكة البحرين يف إعطاء املزيد من حريـة
التعبري ،وعدم معاقبة األشخاص يف هذا احلق إذا مل يتجاوز حدودهم اليت نص عليهـا امليثـاق
الوطين ضمن املقومات األساسية للمجتمع يف البند الرابع والذي جاء فيه( :لكل مـواطن حـق
التعبري عن رأيه بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى من طرق التعبري عن الـرأي أو اإلبـداع
الشخصي ،ومبقتضى هذا املبدأ فإن حرية البحث العلمي وحرية النشر والصـحافة مكفولـة يف
احلدود اليت يبينها القانون) ،وأكدت هذا املبدأ املادة رقم ( )23من الدستور واليت نصت على( :
حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ،ولكل إنسان حق التعبري عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة
أو غريها ،وذلك وفقًا للشروط واألوضاع اليت يبينها القانون ،مع عدم املسا بأسـس العقيـدة
اإلسالمية ووحدة الشعب ،ومبا ال يثري الفرقة أو الطائفية).

وعليه توصي اللجنة بأمهية املوافقة على نص املادة الثانية بالتفصيل الوارد يف اجلدول املرفق.

سادســـــــًا -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
إعماالً لنص املادة (  ) 37من الالئحة الداخلية جمللس الشورى ،اتفقت اللجنة على اختيار
كل من :
 .5سعادة األستاذ عبدالرمحـن حممـد مجشري
.1

سعادة األستاذ حممد سيف جرب املسلم
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مقررًا أصليــــًا.
مقررًا احتياطيـًا.

سابعــــــــًا -توصيـة اللجنـة:
يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون ،فإن اللجنـة
توصي مبا يلي:

 -املوافقة على توصية اللجنة بشأن املادة الثانية من مشروع قانون رقم (

)

لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )51لسنة
 ،5791املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )557لسنة ( 1155إذاعة ونشر أخبار كاذبة،
واحلق يف حرية التعبري) ،وذلك بالتفصيل الوارد يف اجلدول املرفق.
واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

د .خالـد بن خليفة آل خليفـة

أ .نانسي دينا إيلي خضوري

رئيس جلنة الشؤون اخلارجية

نائب رئيس جلنة الشؤون اخلارجية

والدفاع واألمن الوطين

والدفاع واألمن الوطين
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املادة الثانية من مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم ()51
لسنة  ،5791املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )557لسنة ( 1155إذاعة ونشر أخبار كاذبة ،واحلق يف حرية التعبري)
نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

املادة الثانية

املادة الثانية

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

املادة الثانية

 إعادة صوغ املادة لتصبح على  -املوافقة على قرار جملس النوابالنحو الوارد يف النص بعـد بإعادة صياغة املادة.
التعديل.
وعلى ذلك يكون نص املادة بعد

التعديل:
تُضاف إىل قـانون العقوبـات
الصادر باملرسوم بقـانون رقـم
( )51لسنة  5791مادة جديدة
برقم ( )17مكرراً نصها اآليت:
تُفسر القيود الواردة على احلق يف

تضاف إىل قـانون العقوبـات
الصادر باملرسوم بقـانون رقـم
( )51لسنة  5791مادة جديدة
برقم ( )17مكرراً نصها اآليت:
تُفسر القيود الواردة على احلق يف
التعبري يف هذا القـانون أو يف أي
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تضاف إىل قانون العقوبات
الصادر باملرسوم بقانون رقم
( )51لسنة  5791مادة جديدة
برقم ( )17مكرراً نصها اآليت:
تُفسر القيود الواردة على احلق يف
التعبري يف هذا القانون أو يف أي

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

حرية التعبري يف هذا القانون أو يف قانون آخر يف اإلطار الضـروري
أي قــانون آخــر يف اإلطــار الالزم جملتمع دميقراطـي وفقـاً

الضروري الالزم جملتمع دميقراطي ،ملبادئ ميثاق العمـل الـوطين
ويعد عذراً معفياً مـن العقـاب والدستور ،ويعد عذراً معفياً من
ممارسة احلق يف حرية التعـبري يف العقاب ممارسة احلـق يف حريـة
هذا اإلطار.
التعبري يف هذا اإلطار.
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نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة
قانون آخر يف اإلطار الضروري

الالزم جملتمع دميقراطي وفقاً
ملبادئ ميثاق العمل الوطين
والدستور ،ويعد عذراً معفياً من
العقاب ممارسة احلق يف حرية
التعبري يف هذا اإلطار.

ملحق رقم ()2
تقرير جلنة الشؤون اخلارجية
والدفاع واألمن الوطين
خبصوص مشروع قانون بتعديل
بعض أحكام قانون اإلجراءات
اجلنائية الصادر باملرسوم بقانون
رقم ( )64لسنة 2002م ،املرافق
للمرسوم امللكي رقم ( )13لسنة

2032م..
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التاريخ  51 :مايو 1151م

التقرير اخلامس واخلمسون للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين
خبصوص مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات
اجلنائية الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )41لسنة 1111
دور االنعقاد العادي الثاين من الفصل التشريعي الثالث
مقدمـة :
استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب معايل السيد علي بن صاحل
الصاحل رئيس جملس الشورى رقم (/111ص ل خ أ )2152-1-3 /املؤرخ يف
 7مايو 2152م ،من دور االنعقاد العادي الثاين من الفصل التشريعي الثالث ،والذي مت مبوجبه
تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام قانون
اإلجراءات اجلنائية الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )61لسنة  ،2112على أن تتم دراسته وإبداء
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املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ،وذلك خالل موعد أقصاه أسبوعني من
تارخيه.
أوالً -إجراءات اللجنة :
لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
( )1تدارست اللجنة مشروع القانون يف اجتماعها الساد والعشرين املوافق  7مايو 2152م.
( )1اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة مبشروع القانون موضوع النظـر والـيت
اشتملت على :
 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى( .مرفق) قرار جملس النواب ومرفقاته( .مرفق) مشروع القانون املذكور ،ومذكرة هينة التشريع واإلفتاء القانوين بشأنه( .مرفق)( )9وبدعوة من اللجنة شارك يف اجتماع اللجنة ،كل من:
 وزارة الداخلية ،وقد حضر كل من:
.5

املالزم أول حممد يونس اهلرمي إدارة الشؤون القانونية.

مستشار قانوين إدارة الشئون

 .1السيد طـــارق حربــي
القانونية.

 وزارة العـدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف ،وقد حضر السيد سعيد حممد عبداملطلب
املستشار القانوين للوزارة.
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( )8كما شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس الدكتور علي حسـن الطوالبـة
املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان.
 وتوىل أمانة سـر اللجنة السيدة سهري عبداللطيف صاحل.ثانيــًا -رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:
اطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والـذي جـاء
مؤكدًا لسالمة مشروع القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية( .مرفق)
ثالثــــًا -ملخص رأي وزارة الداخلية:
مل تبد وزارة الداخلية أية مالحظات على مشروع القانون املذكور ،حيث أوضح ممثل الوزارة
أن هذا املشروع قد مت إعداده مبعرفة وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف ،وهـي جهـة
االختصاص.
رابعــــــًا -ملخص رأي وزارة العـدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
أيدت وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف مشروع القانون ،وأوضح ممثل الوزارة بأن
هذا املشروع بقانون جاء نتيجة لتوصيات جلنة تقصي احلقائق ،وبناء عليه أعد هذا املشروع ،كما
بني أنه ال توجد شبهة دستورية يف النص املعدل كما انتهت إليه جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
مبجلس النواب املوقر بشأن املادة ( 22مكررًا) ،لكون الدعوى املدنية مسـتقلة عـن الـدعوى
اجلنائية.
خامســــــًا :رأي اللجنــة:

551

تدارست اللجنة مشروع القانون مع ممثل وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف ،وممثلي
وزارة الداخلية ،واملستشار القانوين لشؤون اللجان باجمللس ،واطلعت اللجنة على قـرار جملـس
النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون ،وعلى رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونيـة مبجلـس
الشورى والذي جاء مؤكدًا لسالمة مشروع القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية ،وأيدت
اللجنة ما انتهت إليه جلنة الشؤون التشريعية والقانونية بعدم وجود شبهة دستورية ،وأن عبـارة
(وال يقبل منه ذلك أمام احملاكم االستننافية) قد وردت يف املادة ( )22من قـانون اإلجـراءات
اجلنائية اليت بينت أنه ميكن للمدعي باحلقوق املدنية أن يقدم ادعائه أثناء مجـع االسـتدالالت أو
مباشرة التحقيق ،أو أمام احملكمة املنظورة أمامها الدعوى اجلنائية يف أية حالة تكون عليها حـ
صدور القرار بإقفال باب املرافعة ،وال يقبل ذلك منه أمام احملكمة االستننافية ،وأوضحت املـادة
( )511من الدستور بأن القانون يرتب احملاكم على اختالف أنواعها ودرجاهتا ،ويبني وظائفهـا
واختصاصاهتا ،وكذلك ما تضمنته املواد ( )273 ،272من قانون اإلجـراءات اجلنائيـة الـيت
أوضحت استنناف األحكام الصادرة من الدعاوى اجلنائية من حماكم أول درجة ،وجيوز استنناف
األحكام الصادرة يف الدعوى املدنية أمامها ،وكذلك قرار حمكمة التمييز البحرينية الـذي جـاء
مؤكدًا هلذا األمر واملرفق مع التقرير.
كما رأت اللجنة أنه تنفيذاً للتوصية رقم ( )5951الصادرة عن اللجنة البحرينيـة املسـتقلة
لتقصي احلقائق واليت تضمت سريان أحكام قانون اإلجراءات اجلنائية عند توقيف األشخاص ح
عند إعالن حالة السالمة الوطنية ،والتوصية رقم ( )5957واملتضمنة أن يوفر التشـريع وسـيلة
تعويض ألي شخص يدعي تعرضه لالنتقام بسبب رفعه دعوى بالتعذيب أو غريه مـن ضـروب
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.
ويتكون املشروع من مادتني  :تناولت األوىل إضافة مادة جديدة إىل الباب الثاين من الكتاب
األول من قانون اإلجراءات اجلنائية الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )61لسنة  2112بـرقم (22

551

مكرراً ) تعطي احلق ملن يدعى تعرضه لالنتقام بسبب سابقة ادعائه بتعرضه للتعذيب أو غريه من
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهنية أن يدعى حبقوق مدنية قبل املتهم أثناء
مجع االستدالالت أو مباشرة التحقيق أو أمام احملكمة املنظور أمامها الدعوى اجلنائية يف أية حالـة
تكون عليها ح صدور القرار بإقفال باب املرافعة وذلك كله إذا ما شكل االنتقام جرمية ،كمـا
تضمنت الفقرة الثانية من ذات املادة أنه يف حالة اختاذ االنتقام شكالً غري معاقب عليه جنائياً يكون
االختصاص للمحاكم املدنية .
كما تضمن املشروع إضافة مادة جديدة إىل هناية الفصل الثالث من الباب األول من الكتاب
الثاين من ذات القانون حتت عنوان " القبض على املتهم " برقم ( 16مكرراً)  ،تقضي بسـريان
األحكام املنصوص عليها يف هذا الفصل واملتعلقة بضمانات القبض على املتهم وذلك أثناء إعالن
حالة السالمة الوطنية  ،أما املادة الثانية فقد جاءت تنفيذية .
وعليه توصي اللجنة املوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل
بعض أحكام قانون اإلجراءات اجلنائية الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )61لسنة  ،2112واملوافقة
على مواد املشروع كما وردت يف اجلدول املرفق.
سادســـــــًا -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
إعماالً لنص املادة (  ) 37من الالئحة الداخلية جمللس الشورى ،اتفقت اللجنة على اختيار
كل من :
 .3سعادة األستاذ إبراهيم حممد بشمي
.4

مقررًا أصليــــًا.

سعادة األستاذ حممد سيف جرب املسلم
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مقررًا احتياطيـًا.

سابعــــــــًا -توصيـة اللجنـة:
يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون ،فإن اللجنـة
توصي مبا يلي:

 املوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكامقانون اإلجراءات اجلنائية الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )41لسنة .1111
 املوافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيالً يف اجلدول املرفق.واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

د .الشيـخ خالـد بن خليفة آل خليفـة

أ .نانسي دينا إيلي خضوري

رئيس جلنة الشؤون اخلارجية

نائب رئيس جلنة الشؤون اخلارجية

والدفاع واألمن الوطين

والدفاع واألمن الوطين
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مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات اجلنائية الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )41لسنة 1111
نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

الديباجة

الديباجة

الديباجة

الديباجة

حنن محد بن عيسى آل خليفـة

دون تعديل

دون تعديل

حنن محد بن عيسى آل خليفـة

ملك مملكة البحرين.

ملك مملكة البحرين.

بعد االطالع على الدستور،
وعلى قانون اإلجراءات اجلنائيـة
الصادر باملرسوم بقـانون رقـم
( )61لســنة  ،2112املعــدل
بالقانون رقم ( )65لسنة ،2111
أقر جملس الشورى وجملس النواب
القانون اآليت نصه ،وقد صـدقنا
عليه وأصدرناه:

بعد االطالع على الدستور،
وعلى قانون اإلجراءات اجلنائيـة
الصادر باملرسوم بقـانون رقـم
( )61لســنة  ،2112املعــدل
بالقانون رقم ( )65لسنة ،2111
أقر جملس الشورى وجملس النواب
القانون اآليت نصه ،وقد صـدقنا
عليه وأصدرناه:
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نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

املادة األوىل

املادة األوىل

املادة األوىل

املادة األوىل

يضاف إىل البـاب الثـاين مـن
الكتــاب األول مــن قــانون
ـادر
ـة الصـ
ـراءات اجلنائيـ
اإلجـ
باملرسوم بقانون رقم ( )61لسنة
 2112مادة جديدة بـرقم (22
مكررًا) ،كما يُضاف إىل الفصل
الثالث مـن البـاب األول مـن
الكتاب الثاين من ذات القـانون
حتت عنوان "القبض على املتهم"
مادة جديدة برقم ( 16مكرراً)،
نصهما اآليت:

دون تعديل

دون تعديل

يضاف إىل البـاب الثـاين مـن
الكتــاب األول مــن قــانون
ـادر
ـة الصـ
ـراءات اجلنائيـ
اإلجـ
باملرسوم بقانون رقم ( )61لسنة
 2112مادة جديدة بـرقم (22
مكررًا) ،كما يُضاف إىل الفصل
الثالث مـن البـاب األول مـن
الكتاب الثاين من ذات القـانون
حتت عنوان "القبض على املتهم"
مادة جديدة برقم ( 16مكرراً)،
نصهما اآليت:
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نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

مادة ( 11مكررًا):

توصية اللجنة
مادة ( 11مكررًا):

مادة ( 11مكررًا):

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة
مادة ( 11مكررًا):

 تصحيح األخطاء اإلمالئية يف  -املوافقة على قـرار جملـسالنواب بتصـحيح األخطـاء
الفقــرة األوىل يف كلمــة
اإلمالئية يف الفقـرة األوىل يف
"يدعى" لتصـبح "يـدعي"
كلمة "يدعى" لتصبح "يدعي"
وكلمة "إدعائـ " لتصـبح
وكلمة "إدعائـ " لتصـبح

"ادعائ ".
وعلى ذلك يكون نص املادة بعد
التعديل:

جيوز ملن يدعى تعرضه لالنتقـام جيوز ملن يدعي تعرضه لالنتقـام
بسبب سابقة إدعائـه بتعرضـه بسبب سابقة ادعائـ بتعرضـه
للتعذيب أو غريه من ضـروب للتعذيب أو غريه من ضـروب
املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو
الالإنسانية أو املهينـة أن يـدعي الالإنسانية أو املهينـة أن يـدعي
حبقوق مدنية قبل املتهم أثناء مجع حبقوق مدنية قبل املتهم أثناء مجع
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"ادعائ ".

جيوز ملن يدعي تعرضه لالنتقـام
بسبب سابقة ادعائـ بتعرضـه
للتعذيب أو غريه من ضـروب
املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو
الالإنسانية أو املهينـة أن يـدعي
حبقوق مدنية قبل املتهم أثناء مجع

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

االستدالالت أو مباشرة التحقيق االستدالالت أو مباشرة التحقيق
أو أمام احملكمة املنظـور أمامهـا أو أمام احملكمة املنظـور أمامهـا

االستدالالت أو مباشرة التحقيق
أو أمام احملكمة املنظـور أمامهـا

الدعوى اجلنائية يف أية حالة تكون
عليها ح صدور القرار بإقفـال
باب املرافعة ،وال يقبل منه ذلـك
أمام احملاكم االستننافية ،وذلك إذا
ما شكل االنتقام جرمية.

الدعوى اجلنائية يف أية حالة تكون
عليها ح صدور القرار بإقفـال
باب املرافعة ،وال يقبل منه ذلـك
أمام احملاكم االستننافية ،وذلك إذا
ما شكل االنتقام جرمية.

ويف حالة اختاذ االنتقام شكال غري ويف حالة اختاذ االنتقام شكال غري
معاقب عليـه جنائيـا يكـون معاقب عليـه جنائيـا يكـون
االختصاص للمحاكم املدنية.
االختصاص للمحاكم املدنية.

ويف حالة اختاذ االنتقام شكال غري
معاقب عليـه جنائيـا يكـون
االختصاص للمحاكم املدنية.

الدعوى اجلنائية يف أية حالة تكون
عليها ح صدور القرار بإقفـال
باب املرافعة ،وال يقبل منه ذلـك
أمام احملاكم االستننافية ،وذلك إذا
ما شكل االنتقام جرمية.
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نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

مادة ( 14مكرراً):

مادة ( 14مكرراً):

توصية اللجنة
مادة ( 14مكرراً):

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة
مادة ( 14مكرراً):

تسري األحكام املنصوص عليهـا
يف هذا الفصل أثناء إعالن حالـة
السالمة الوطنية.

دون تعديل

دون تعديل

تسري األحكام املنصوص عليهـا
يف هذا الفصل أثناء إعالن حالـة
السالمة الوطنية.

املادة الثانية

املادة الثانية

املادة الثانية

املادة الثانية

على رئيس جملس الوزراء والوزراء
– كل فيما خيصه – تنفيذ أحكام
هذا القانون ،ويُعمل به من اليوم
التايل لتاريخ نشـره يف اجلريـدة
الرمسية.

دون تعديل

دون تعديل

على رئيس جملس الوزراء والوزراء
– كل فيما خيصه – تنفيذ أحكام
هذا القانون ،ويُعمل به من اليوم
التايل لتاريخ نشـره يف اجلريـدة
الرمسية.
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التاريخ  9 :مايو 2102م

الدكتور  /الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة احملرتم

رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني
الموضوع :مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات الجنائية الصادر
بالمرسوم بقانون رقم ( )11لسنة  ( .1001منح من يدعي تعرضه لالنتقام حق خاص
في االدعاء بحقوقه المدنية).

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

بتاريخ  9مايو 2042م ،أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلسس ،ضمن
كتابه رقم (  000ص ل ت ق ،)2042 -0 -3 /نسخة م مشروع قانون رقسم ( ) لسسنة ( )
بتعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات الجنائيسة الصسادر بالمرسسوم بقسانون رقسم ( )11لسسنة
 ( .1001منح مسن يسدعي تعرضسه لالنتقسام حسق خساص فسي االدعساء بحقوقسه المدنيسة) ،إلم
لجنة الشؤون التشمرييةة والقانونةمة ،وللمل لنناقشمته وإبمدام النتحعمات ةمه ل جنمة الشمؤون
الخارجةة والدفاع واألم الوطني.
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وبتمماريخ  9مممايو 2042م ،قممدت لجنممة الشممؤون التشممرييةة والقانونةممة اجتنا مما الثمماني
واألربية  ،حةث اط يت

مشروع القانون النذكور ،وللمل بضضمور النستشمار القمانوني

بالنج س.

وانت ت ال جنة – بيد النداولة والنقاش – إل

دم مخالفمة مشمروع القمانون لنبمائ وأحامام

الدستور.
رأي اللجنة:
تممرا ال جنممة سممتمة مشسسروع قسسانون بتعسسديل بعسسض أحكسسام قسسانون اإلجسسراءات الجنائيسسة
الصسسادر بالمرسسسوم بقسسانون رقسسم ( )11لسسسنة  ( .1001مسسنح مسسن يسسدعي تعرضسسه لالنتقسسام
حق خاص في االدعاء بحقوقه المدنية) ،م الناحةتة الدستورية والقانونةة.
كنا توئ ال جنة أن ترفق لام نص النائة ( )22م قانون اإلجمرامات البضرينمي ،وللمل
لتستئناس ب ا في مناقشة مشروع القانون.

دالل جاسم الزايد

رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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ملحق رقم ()3
تقرير جلنة الشؤون اخلارجية
والدفاع واألمن الوطين خبصوص
مشروع قانون بتعديل بعض
أحكام قانون قوات األمن العام
الصادر باملرسوم بقانون رقم ()1
لسنة 3892م ،املرافق للمرسوم

امللكي رقم ( )16لسنة 2032م.
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التاريخ  7 :مايو 1151م

التقرير الثاين واخلمسون للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين
خبصوص مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام قانون قوات األمن العام
الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )3لسنة 5781م

دور االنعقاد العادي الثاين من الفصل التشريعي الثالث
مقدمـة :
استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب معايل السيد علي بن صاحل
الصاحل رئيس جملس الشورى رقم (/617ص ل خ أ )2152-1-3 /املؤرخ يف
 1مايو 2152م ،من دور االنعقاد العادي الثاين من الفصل التشريعي الثالث ،والذي مت مبوجبه
تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام قانون
قوات األمن العام الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )3لسنة 5712م ،على أن تتم دراسته وإبداء
املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ،وذلك خالل موعد أقصاه ثالثة أسابيع من
تارخيه.

511

أوالً -إجراءات اللجنة :
لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
( )7تدارست اللجنة مشروع القانون يف اجتماعها الساد والعشرين املوافق  7مايو 2152م.
( )51اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة مبشروع القانون موضوع النظـر والـيت
اشتملت على :
 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى( .مرفق) -قرار جملس النواب ومرفقاته( .مرفق)

 مشروع القانون املذكور ،ومذكرة هينة التشريع واإلفتاء القانوين بشأنه( .مرفق) مرسوم بقانون بشأن نظام قوات األمن العام رقم (  ) 3لسنة (.5712مرفق)( )55وبدعوة من اللجنة شارك يف اجتماع اللجنة ،كل من:
 وزارة الداخلية ،وقد حضر كل من:
.3

املالزم أول حممد يونس اهلرمي إدارة الشؤون القانونية.
مستشار قانوين إدارة الشئون

 .1السيد طـــارق حربــي
القانونية.

 وزارة العـدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف ،وقد حضر السيد سعيد حممد عبداملطلب
املستشار القانوين للوزارة.
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( )51كما شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس الدكتور علي حسـن الطوالبـة
املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان.
 وتوىل أمانة سـر اللجنة السيدة سهري عبداللطيف صاحل.ثانيــًا -رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:
اطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والـذي جـاء
مؤكدًا لسالمة مشروع القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية( .مرفق)

ثالثــــًا -ملخص رأي وزارة الداخلية:

مل تبد وزارة الداخلية أية مالحظات على مشروع القانون املذكور ،حيث أوضح ممثل الوزارة
أن هذا املشروع قد مت إعداده مبعرفة وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف ،وهـي جهـة
االختصاص.
رابعــــــًا -ملخص رأي وزارة العـدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
أبدى ممثل وزارة العـدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف موافقة الوزارة على مشروع القانون
املذكور ،وبني أن هذه املادة هي استثناء على احلاالت الواردة يف اختصاص احملاكم العسـكرية،
ويأيت هذا التعديل استكماالً ملا مت تعديله يف قانون العقوبات.
خامســــــًا :رأي اللجنــة:
تدارست اللجنة مشروع القانون مع ممثل وزارة العـدل والشؤون اإلسـالمية واألوقـاف،
وممثلي وزارة الداخلية ،واملستشار القانوين لشؤون اللجان باجمللس ،واطلعت اللجنة علـى قـرار
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جملس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون ،وعلى رأي جلنة الشؤون التشـريعية والقانونيـة
مبجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسالمة مشروع القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية،
ورأت اللجنة أن هذا املشروع جاء تنفيذًا للتوصية رقم ( )5957الصادرة عن اللجنة البحرينيـة
املستقلة لتقصي احلقائق واليت تنص على (تبين إجراءات تتطلب من النائـب العـام التحقيـق يف
دعاوى التعذيب واألشكال األخرى من املعاملة القاسية وغري اإلنسانية أو املعاملـة أو العقوبـة
املهنية ،باإلضافة إىل أحكام املرسوم بقانون رقم ( )6لسنة  5711باالنضمام إىل اتفاقية مناهضة
التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهنية اليت اعتمدهتا اجلمعية
العامة لألمم املتحدة يف  51ديسمرب  ،5716املعدل باملرسوم بقانون رقم ( )36لسنة .5777

ويتألف مشروع القانون من مادتني ،تناولت املادة األوىل إضافة فقرة أخرية إىل املادة ()15
من قانون قوات األمن العام الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )3لسنة  5712اليت نظمت اختصاص
احملاكم العسكرية لقوات األمن العام ،حبيث تتضمن الفقرة املضافة استثناء على هذا االختصاص،
وذلك بعدم اعتبار اجلرائم املتعلقة حباالت االدعاء بالتعذيب أو املعاملـة الالإنسـانية أو احلاطـة
بالكرامة أو الوفاة املرتبطة هبا من اجلرائم العسكرية ،وممن مث ينعقد االختصاص بنظرهـا للنيابـة
العامة واحملاكم العادية ،وهو ما ميثل ضمانة حقيقية لألفراد الواقع عليهم أي من صور التعذيب أو
املعاملة الالإنسانية أو احلاطة بالكرامة أو الذين يتوفون نتيجة لذلك.
وعليه توصي اللجنة املوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل
بعض أحكام قانون قوات األمن العام الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )3لسنة 5712م  ،واملوافقة
على مواد املشروع كما وردت يف اجلدول املرفق.
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سادســـــــًا -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
إعماالً لنص املادة (  ) 37من الالئحة الداخلية جمللس الشورى ،اتفقت اللجنة على اختيار
كل من :
 .1سعادة األستاذ إبراهيم حممد بشمي
.1

مقررًا أصليــــًا.

سعادة األستاذ حممد سيف جرب املسلم

مقررًا احتياطيـًا.

سابعــــــــًا -توصيـة اللجنـة:
يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون ،فإن اللجنـة
توصي مبا يلي:

 املوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكامقانون قوات األمن العام الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )3لسنة 5781م.
 املوافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيالً يف اجلدول املرفق.واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

د .الشيـخ خالـد بن خليفة آل خليفـة

ب.نانسي دينا إيلي خضوري

رئيس جلنة الشؤون اخلارجية

نائب رئيس جلنة الشؤون اخلارجية

والدفاع واألمن الوطين

والدفاع واألمن الوطين
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مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام قانون قوات األمن العام الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )3لسنة 5781م
نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

مسمى املشروع

مسمى املشروع

توصية اللجنة
مسمى املشروع

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة
مسمى املشروع

 تعديل مسمى املشروع بقانون - .املوافقة على قرار جملس النوابوعلى ذلـك يكـون مسـمى بتعديل مسى املشروع بقانون.
املشروع بعد التعديل:
مشروع قانون رقم ( ) لسنة
( ) بتعديل بعض أحكام
قانون قوات األمن العام الصادر
باملرسوم بقانون رقم ( )3لسنة
5712م

مشروع قانون رقم ( ) لسنة

مشروع قانون رقم ( ) لسنة

( ) بتعديل املادة ( )85من
قانون قوات األمن العام الصادر
باملرسوم بقانون رقم ( )3لسنة
5712

( ) بتعديل املادة ( )85من

قانون قوات األمن العام الصادر
باملرسوم بقانون رقم ( )3لسنة
5712
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نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

الديباجة

الديباجة

الديباجة

الديباجة

حنن محد بن عيسى آل خليفـة

دون تعديل

دون تعديل

حنن محد بن عيسى آل خليفـة

ملك مملكة البحرين.

ملك مملكة البحرين.

بعد االطالع على الدستور،
وعلى قانون العقوبات الصـادر
باملرسوم بقانون رقم ( )51لسنة
 ،5791وتعديالته،
وعلى قانون قوات األمن العـام
الصادر باملرسوم بقانون رقم ()3
لسنة  ،5712وتعديالته،
وعلى قانون اإلجراءات اجلنائيـة
الصادر باملرسوم بقـانون رقـم
( )61لســنة  ،2112املعــدل

بعد االطالع على الدستور،
وعلى قانون العقوبات الصـادر
باملرسوم بقانون رقم ( )51لسنة
 ،5791وتعديالته،
وعلى قانون قوات األمن العـام
الصادر باملرسوم بقانون رقم ()3
لسنة  ،5712وتعديالته،
وعلى قانون اإلجراءات اجلنائيـة
الصادر باملرسوم بقـانون رقـم
( )61لســنة  ،2112املعــدل
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نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

بالقانون رقم ( )65لسنة ،2111
أقر جملس الشورى وجملس النواب

بالقانون رقم ( )65لسنة ،2111
أقر جملس الشورى وجملس النواب

القانون اآليت نصه ،وقد صـدقنا
عليه وأصدرناه:

القانون اآليت نصه ،وقد صـدقنا
عليه وأصدرناه:

املادة األوىل

املادة األوىل

املادة األوىل

املادة األوىل

 تصحيح اخلطأ اإلمالئـي يف  -املوافقة على قـرار جملـسـأ
ـحيح اخلطـ
ـواب بتصـ
النـ
كلمة "اإلدعاء" حبذف مهزة
اإلمالئي يف كلمة "اإلدعاء"
القطع لتصبح "االدعاء".
وعلى ذلك يكون نص املادة بعد
التعديل:
تُضاف فقرة أخـرية إىل املـادة تُضاف فقرة أخـرية إىل املـادة
( )15من قانون قوات األمن العام ( )15من قانون قوات األمن العام
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حبذف مهزة القطـع لتصـبح

"االدعاء".

تُضاف فقرة أخـرية إىل املـادة
( )15من قانون قوات األمن العام

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )3الصادر باملرسوم بقانون رقم ()3
لسنة  ،5712نصها اآليت:
لسنة  ،5712نصها اآليت:
مادة ( )85فقرة أخرية:

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة
الصادر باملرسوم بقانون رقم ()3
لسنة  ،5712نصها اآليت:
مادة ( )85فقرة أخرية:

مادة ( )85فقرة أخرية:

واستثناءً من األحكام السابقة ،ال
تعترب اجلرائم املتعلقـة حبـاالت

واستثناءً من األحكام السابقة ،ال واستثناءً من األحكام السابقة ،ال
تعترب اجلرائم املتعلقـة حبـاالت تعترب اجلرائم املتعلقـة حبـاالت
اإلدعاء بالتعـذيب أو املعاملـة االدعاء بالتعـذيب أو املعاملـة
الالإنسانية أو احلاطة بالكرامة أو الالإنسانية أو احلاطة بالكرامة أو
الوفاة املرتبطة هبا ،مـن اجلـرائم الوفاة املرتبطة هبا ،مـن اجلـرائم
العسكرية.
العسكرية.

االدعاء بالتعـذيب أو املعاملـة
الالإنسانية أو احلاطة بالكرامة أو
الوفاة املرتبطة هبا ،مـن اجلـرائم
العسكرية.

املادة الثانية

املادة الثانية

املادة الثانية

املادة الثانية

على رئيس جملس الوزراء والوزراء

دون تعديل

دون تعديل

على رئيس جملس الوزراء والوزراء

– كل فيما خيصه – تنفيذ أحكام
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– كل فيما خيصه – تنفيذ أحكام

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

نصوص املواد

توصية اللجنة

كما أقرهتا اللجنة

هذا القانون ،ويُعمل به من اليوم
التايل لتاريخ نشـره يف اجلريـدة

هذا القانون ،ويُعمل به من اليوم
التايل لتاريخ نشـره يف اجلريـدة

الرمسية.

الرمسية.
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التاريخ  9 :مايو 2102م

الدكتور  /الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة احملرتم

رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني
الموضوع :مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات الجنائية الصادر
بالمرسوم بقانون رقم ( )11لسنة  ( .1001منح من يدعي تعرضه لالنتقام حق خاص
في االدعاء بحقوقه المدنية).

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

بتاريخ  6مايو 2042م ،أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلسس ،ضمن
كتابه رقم (  190ص ل ت ق ،)2042 -0 -3 /نسخة م مشروع قانون رقسم ( ) لسسنة ( )
بتعسسديل بعسسض أحكسسام قسسانون قسسوات انمسسن العسسام الصسسادر بالمرسسسوم بقسسانون رقسسم ( )1لسسسنة
5111م ،إل لجنمة الشمؤون التشمرييةة والقانونةمة ،وللمل لنناقشمته وإبمدام النتحعمات ةمه
ل جنة الشؤون الخارجةة والدفاع واألم الوطني.
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وبتمماريخ  7مممايو 2042م ،قممدت لجنممة الشممؤون التشممرييةة والقانونةممة اجتنا مما الضممائ
واألربية  ،حةث اط يت

مشروع القانون النذكور ،وللمل بضضمور النستشمار القمانوني

بالنج س.

وانت ت ال جنة – بيد النداولة والنقاش – إل

دم مخالفمة مشمروع القمانون لنبمائ وأحامام

الدستور.

رأي اللجنة:
ترا ال جنة ستمة مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكسام قسانون قسوات
انمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )1لسنة 5111م ، ،م النماحةتة الدسمتورية
والقانونةة.

دالل جاسم الزايد

رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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