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 م 2017 أبريل 12التاريخ : 

 

 للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين التاسع عشرالتقرير 

 القضاء العسكريمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون خبصوص 
 م2002( لسنة 34الصادر ابملرسوم بقانون رقم ) 

  2017( لسنة 22املرافق للمرسوم رقم )

 دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع
 

 مقدمـة:

استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب معايل السيد علي بن       
 ( املؤرخ يف3د 4/ص ل خ أ/ ف510صاحل الصاحل رئيس جملس الشورى رقم )

مشروع قانون والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة  م،2017 أبريل 11 
( لسنة 34الصادر ابملرسوم بقانون رقم ) القضاء العسكريبتعديل بعض أحكام قانون 

، على أن تتم دراسته وإبداء 2017( لسنة 22املرافق للمرسوم رقم ) م2002
 إعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه.املالحظات و 
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 إجراءات اللجنة: -أوالا 

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة ابإلجراءات التالية:

 م.2017 أبريل 12املوافق  الثالث عشرتدارست اللجنة مشروع القانون يف اجتماعها  (1)

 

اطلعت اللجنة أثناء دراستتتتتتها على الوملئق املتعلقة مبشتتتتتروع القانون مووتتتتتوع النظر وال   (2)
 اشتملت على: 

 (مرفققرار جملس النواب ومرفقاته. ) -

 )مرفق(رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى.  -
 (مرفقهيئة التشريع واإلفتاء القانوين. ) مشروع القانون املذكور، ومذكرة -

 

 وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع كل من:  (3)

 

 ، وقد حضر:العدل والشؤون اإلسالمية واألوقافوزارة  -

 

 والشؤون اإلسالمية وزير العدل     معايل الشيخ خالد بن علي آل خليفة .1
 واألوقاف                                                

 املستشار القانوين للوزارة. الدكتورة الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة  .2

 املستشار القانوين املساعد.   اعيل أمحد العصفورالسيد إمس .3
 

 

 :وقد حضر وزارة شؤون الدفاع/ القضاء العسكري واحلرس الوطين، -
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 رئيسرئيس القضاء العسكري و  العميد حقوقي د. يوسف راشد فليفل .1
 حمكمة التمييز العسكرية.                                                  

 مساعد رئيس القضاء العسكري.  العميد حقوقي مسري أمحد الزايين .2

 /القضاءرئيس الشؤون القانونية  املقدم حقوقي إبراهيم جوهر إبراهيم .3
 .العسكري                                                  

  شعبة القضاء العسكري رئيس  خليفةآل املقدم حقوقي مشسان خالد  .4
 لوطين.ابحلرس ا       

 
ة ن الطوالبالدكتور علي حســــــــــشتتتتتتتتتتتتتتتارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة   لس  -

 املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان.

 

 .سهريا عبداللطيف لسيدةتوىل أمانة ستر اللجنة ا  -

 

 جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:رأي  -ــااــاثني

رأت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى سالمة مشروع القانون من الناحيتني      

 .الدستورية والقانونية
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ــاااثلث  :العدل والشؤون اإلسالمية واألوقافرأي وزارة  -ــ

ن أ والشؤون اإلسالمية واألوقافأووح معايل الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل 

هذا التعديل جاء تنفيًذا ملا ورد يف التعديل الدستوري األخري واملتعلق  لفقرة )ب( من املادة 

، وهو مبين على األصل العام وهو 2002( من دستور مملكة البحرين املعدل لسنة 105)

رية ومحاية املصاحل العسك محاية ا تمع من األعمال اإلرهابية، وحفظ أمن وسيادة اململكة،

 فيها، وتعديل اختصاص القضاء العسكري بعد التعديل الدستوري األخري .     

 

 :رأي وزارة شؤون الدفاع -ــاارابعــ

أووتتتتتتتتتتتتح ممثلو وزارة شتتتتتتتتتتتتؤون الدفاع أن هذا التعديل جاء تنفيًذا ملا جاءت به التعديالت      

الدستتتتتورية األخرية، وملواجهة اجلرائم اخلارة ال  يس كيان الدولة واستتتتتقالاا، ولضتتتتمان محاية 

 املصاحل العسكرية يف اململكة، وحفظ هيبة القوات  املسلحة.

         

ــااخامس  اللجنــة:رأي  -ــــ

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر تدارست اللجنة      

 مع ممثلي 2017( لسنة 22املرافق للمرسوم رقم )، م2002( لسنة 34 ملرسوم بقانون رقم )

، لجنةلواملستشار القانوين ، العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف، ووزارة شؤون الدفاعوزارة 
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على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي جاء مؤكًدا واطلعت اللجنة 

ر جملس النواب قرا علىاطلعت ، كما قانون من الناحيتني الدستورية والقانونيةمشروع اللسالمة 

فضاًل عن  –، واستعروت اللجنة مواد املشروع والذي يتألف ومرفقاته بشأن مشروع القانون

 إوافة مادتني إىل قانون القضاء العسكري األوىل املادة تضمنت، أربع موادمن  –الديباجة 

(، 1مكررًا  17مكررًا(، ورقم ) 17برقم ) 2002( لسنة 34الصادر  ملرسوم بقانون رقم )

( من القانون ذاته، يف حني 46على إحالل نص جديد حمل املادة ) الثانية املادةونصت 

من  وال  أصبحت على إحالة مجيع الدعاوى إىل القضاء العسكري الثالثة املادةنصت 

اختصاصه مبقتضى هذا القانون، واستثنت منها تلك ال  رفعت إىل احملاكم املختصة قبل العمل 

 تنفيذية. املادة الرابعةأبحكامه، وجاءت 

للفقرة )ب( من املادة  2017مارس  30وتنفيًذا ملا ورد يف التعديل الدستوري الذي مت يف 

( 34(، مت إعداد مشروع القانون موووع النقاش لتعديل قانون القضاء العسكري رقم )105)

، وذلك حتقيًقا للغاية ال  استهدفها هذا التعديل الدستوري، وهو محاية ا تمع 2002لسنة 

ولذلك  اململكة،من األعمال اإلرهابية أو تلك ال  تتضمن اعتداًء جسيًما على أمن وسيادة 

مت مد اختصاص القضاء العسكري ليشمل اجلناايت ال  ينابق عليها هذا التعديل هبدف 

 سرعة الفصل يف هذه القضااي دون اخلروج على الضماانت القضائية املقررة قانواًن.

 

 واستعروت اللجنة نصوص مواد مشروع القانون على النحو التايل:
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 :املادة األوىل

ماداتن  2002( لسنة 34القضاء العسكري الصادر  ملرسوم بقانون رقم ) يضاف إىل قانون

 (، نصهما اآليت:1مكررًا  17مكررًا( و) 17جديداتن برقمي )

 :نصت علىمكرراا(  17املادة ) -

" استثناءا مما ورد يف أي قانون آخر، خيتص القضاء العسكري بنظر اجلرائم اآلتية عند 

ا من شخص غري خا ضع ألحكام هذا القانون بصفته فاعالا أو شريكاا داخل ارتكاهبا عمدا

 اململكة أو خارجها:

اجلناايت املاسة أبمن الدولة اخلارجي واملنصوص عليها يف الفصل األول من الباب  -أ

األول من القسم اخلاص يف قانون العقوابت، مىت وقعت يف العمليات اليت تتوالها قوة 

 من اخلارج. دفاع البحرين أو يف حالة إرهاب مسلح

اجلرائم اليت تقع يف نطاق األماكن اخلاضعة لقوة دفاع البحرين أو احلرس الوطين مبا   -ب

يف ذلك السفن والطائرات واملركبات واملباين واملعسكرات واملنشآت ومناطق التمركز 

 واملناورات وحماور التقدم للقوات ومواقع العمليات.

أو معدات أو آليات أو مهمات أو اتصاالت اجلرائم اليت تقع على أموال أو ممتلكات  -ج

أو أشياء أو أسلحة أو ذخائر أو سجالت أو واثئق أو أسرار قوة دفاع البحرين أو 

 احلرس الوطين وكافة متعلقاهتما أينما وجدت.
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اجلرائم اليت ترتكب ضد منتسيب قوة دفاع البحرين أو احلرس الوطين مىت وقعت بسبب  -د

 وظيفتهم.أو مبناسبة أتديتهم أعمال 

اجلرائـم اليت تقـع على املنشآت احليوية أو اهلامة أو املواكب الرمسية مىت كان أتمينها  -هـ 

 أو حراستها حتت مسئولية قوة دفاع البحرين أو احلرس الوطين.

 اجلرائم املرتبطة أبي من اجلرائم الواردة يف البنود السابقة. -و

 

قة اجلرائم الداخلة يف اختصاصه وفقاا للبنود السابوجيوز للقضاء العسكري إحالة أي من 

 إىل القضاء املدين أو ألي جهة قضائية خمتصة."

 

املعمول به حاليا يف املواد  وتعديالته، م2002نظّم قانون القضاء العسكري لسنة حيث      

حيث يقتصر على ما يرتكبه اخلاوعون  ،( اختصاص القضاء العسكري17إىل  12)من 

من جرائم )االختصاص الشخصي(، إال أنه وبعد صدور التعديل الدستوري اجلديد ألحكامه 

( من دستور مملكة البحرين إبحالة تنظيم اختصاص القضاء 105للبند )ب( من املادة )

ة اختصاصات القضاء ا زايدمكررًا( جاء متضمنً  17العسكري للقانون، فإن نص املادة )

ن كل م  ز نااق )االختصاص الشخصي( ليشملو العسكري مبا يشمل جرائم أخرى تتجا

االختصاصني )النوعي واملكاين(، وحبيث ميتد اختصاص القضاء العسكري ألي شخص من 
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( من ذات القانون 12غري اخلاوعني ألحكام قانون القضاء العسكري والوارد ذكرهم يف املادة )

 مكررًا(. 17يف حالة ارتكابه أي من اجلرائم الواردة يف املادة )

ويالحظ أن هذا التعديل أييت ملواجهة أشد اجلرائم خاورة وال  يس كيان الدولة      

واستقالاا، وكذلك لضمان محاية املصاحل العسكرية يف اململكة وأبقصى ما ميكن، ومنع 

ظ يف ذات الوقت على مصاحل وهيبة القوات املسلحة ااإلورار هبا من أي شخص كان، واحلف

 ا يف ظل مشاركتها يف الكثري من العمليات العسكرية داخل وخارج( خصوصً )قوة دفاع البحرين

 مملكة البحرين.

كما أن كافة اجلرائم الواردة مبوجب هذه املادة جيب أن تكون )عمدية( و لتايل خيرج من       

نااق اختصاص القضاء العسكري اجلرائم ال  تقع باريق اخلاأ من شخص غري خاوع 

 ضاء العسكري.ألحكام قانون الق

مكررًا( على اختصاص القضاء العسكري  17وعلى ذلك فقد نص البند )أ( من املادة )     

بنظر اجلناايت املاسة أبمن الدولة اخلارجي مىت وقعت اجلناية يف العمليات ال  تتوالها قوة 

 دفاع البحرين أو يف حالة إرهاب مسلح من اخلارج.

الواردة يف الفصل األول من الباب األول من القسم  حيث يالحظ أن جممل اجلناايت     

اخلاص يف قانون العقو ت تتصل  جلرائم املاسة  ستقالل البالد أو وحدهتا أو جرائم رفع 

السالح على مملكة البحرين أو التدخل ملصلحة العدو يف إوعاف أو زعزعة معنوايت القوات 
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ها السعي مع دولة أجنبية معادية أو التخابر مع املسلحة أو إعانة العدو أو التدخل ملصلحته أو

أو مع من يعملون ملصلحتها لدخول إقليم الدولة أو إفشاء سر من أسرار الدفاع لدولة أجنبية 

أو إىل أحد ممن يعملون ملصلحتها، سواء يف زمن السلم أو زمن احلرب، ويالحظ أن إسناد 

، جام مع مهام وأدوار قوة دفاع البحريننظر هذه اجلرائم إىل القضاء العسكري أييت  النس

 عتبارها الدرع احلصني حلماية اململكة وصيانة أراويها وأمنها ومكتسباهتا االقتصادية 

( من قانون قوة دفاع البحرين الصادر  ملرسوم 15واالجتماعية والسياسية، حيث نصت املادة )

محاية الوطن والدفاع عنه، ))تتوىل قوة الدفاع على :  2002( لسنة 32بقانون رقم )

واحملافظة على استقالله وسيادته وسالمة أراضيه وأمنه، وتنفيذ املهام املوكلة إليها من القائد 

 .األعلى داخل أراضي اململكة أو خارجها((

إال أنه يشرتط المتداد اختصاص القضاء العسكري مبوجب أحكام البند )أ( من املادة      

جلناية إما مرتباة  لعمليات ال  تقوم هبا قوة الدفاع أو أن تكون قد كون اتمكررًا( أن  17)

 وقعت يف شكل إرهاب مسلح من اخلارج.

مكررًا( على اختصاص القضاء العسكري بنظر اجلرائم ال   17ونص البند )ب( من املادة )

فن ستقع يف نااق األماكن اخلاوعة لقوة دفاع البحرين أو احلرس الوطين مبا يف ذلك ال

التقدم  روالاائرات واملركبات واملباين واملعسكرات واملنشآت ومناطق التمركز واملناورات وحماو 

 .للقوات ومواقع العمليات
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مكررًا( على اختصاص القضاء العسكري يف نظر اجلرائم ال   17ونص البند )ج( من املادة )

صاالت أو أشياء أو أسلحة تقع على أموال أو ممتلكات أو معدات أو آليات أو مهمات أو ات

أو ذخائر أو سجالت أو وملق أو أسرار قوة دفاع البحرين أو احلرس الوطين وكافة متعلقاهتما 

أينما وجدت سواء كانت مملوكة اما أو موجودة يف حوزهتما على أي وجه كان، ومبا يشمل  

 .ريهاكافة االتصاالت والرتددات جبميع أشكااا وكذلك السجالت االلكرتونية وغ

مكررًا( على اختصاص القضاء العسكري بنظر اجلرائم ال   17ونص البند )د( من املادة )

ترتكب ود منتسيب قوة دفاع البحرين أو احلرس الوطين بشرط أن تكون هذه اجلرائم قد وقعت 

بسبب أو مبناسبة أتديتهم ألعمال وظائفهم، ويالحظ أن هذا االختصاص يشمل اجلرائم ال  

ا و احلرس الوطين سواء أثناء دوامه الرمسي أو بعده طاملأمنتسب قوة دفاع البحرين  تقع على

 ا بسبب أو مبناسبة أعمال الوظيفة ال  ميارسها.أن اجلرمية قد وقعت عمدً 

مكررًا( على اختصاص القضاء العسكري بنظر اجلرائم ال   17ونص البند )هت( من املادة )

اامة أو املواكب الرمسية مىت كان أتمينها أو حراستها حتت تقع على املنشآت احليوية أو ا

مسؤولية قوة دفاع البحرين أو احلرس الوطين، فيالحظ أن عبارة )املنشآت احليوية أو ااامة( 

ليست منشآت عسكرية وإمنا هي منشآت مت إسناد أتمينها وحراستها إىل قوة دفاع البحرين 

، وهذه املنشآت قد تكون اتبعة للدولة أو جلهات أخرى،  ا ألمهيتهاأو إىل احلرس الوطين نظرً 

و غري أكما أن األمر ينابق على املواكب الرمسية غري العسكرية سواء كانت يف مناسبات رمسية 

 و من خارج الدولة.أرمسية وسواء أكانت لوفود من أبناء الدولة 
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سكري بنظر اجلرائم مكررًا( على اختصاص القضاء الع 17كما نص البند )و( من املادة )

غري قابل  ااملرتباة أبي من اجلرائم الواردة يف البنود السابقة، مبا يشمل اجلرائم املرتباة هبا ارتباطً 

 م جتزئة الدعوى.ا، وتبدو أمهية هذا االختصاص يف عدا بسياً للتجزئة واجلرائم املرتباة هبا ارتباطً 

مكررًا( فقد أجاز القانون للقضاء العسكري  17واستثناء من أحكام الفقرة األوىل من املادة )

ذا األمر ا اذه املادة إىل القضاء املدين، ويبقى هإحالة بعض اجلرائم الداخلة يف اختصاصه وفقً 

جوازي ومرتوك تقديره للقضاء العسكري، ويالحظ أن هذا النص يعاي مرونة يف جتنب عرض 

مة مصلحة عليا تقتضي إجراء احملاكبعض اجلرائم على القضاء العسكري إذا ما اتضح وجود 

 رين.   من القضاء العسكري بقوة دفاع البح أمام القضاء املدين أو أي جهة قضائية خمتصة بدالً 

 نصت على: (1مكرراا  17املادة )

"استثناءا مما ورد يف أي قانون آخر، للنائب العام بعد موافقة القضاء العسكري أن حييل 

اجلناايت الواردة يف قانون محاية اجملتمع من األعمال اإلرهابية أو إىل هذا القضاء أايا من 

أايا من اجلناايت املاسة أبمن الدولة اخلارجي أو الداخلي والواردة يف الفصلني األول والثاين 

 من الباب األول من القسم اخلاص يف قانون العقوابت، وما يرتبط هبا من جرائم."

نظر القضاء العسكري لبعض اجلناايت اإلرهابية سواء الواردة يف تتضمن هذه املادة جواز      

قانون محاية ا تمع من األعمال اإلرهابية، أو يف الفصلني األول والثاين من الباب األول من 

القسم اخلاص من قانون العقو ت، فيما إذا مت إحالتها من قبل النائب العام، ويالحظ أن هذا 
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جهة اجلرائم اإلرهابية اجلسيمة ال  ازدادت يف اآلونة األخرية بشكل  التوجه أييت يف إطار موا

كبري، إىل جانب أن التعديل ينسجم مع اعتبار القضاء العسكري قضاًء خاًصا يشتمل على  

كافة الضماانت القضائية يف احملاكمة العادلة، و ألخص من حيث تعدد درجات التقاوي 

ءات باع كافة اإلجراءات املنصوص عليها يف قانون اإلجرا إلوافة إىل استقاللية أعضائه، وات

، وهو ما يساوي القضاء املدين يف الدولة. وتابيق أحكام هذه املادة 2002اجلنائية لسنة 

يكون مقتصرًا على اجلناايت اإلرهابية واجلناايت املاسة أبمن الدولة اخلارجي أو الداخلي فقط 

ا إىل القضاء العسكري يكون بناًء على طلب يتقدم به دون اجلنح منها، إىل جانب أن إحالته

 النائب العام إىل القضاء العسكري للحصول على املوافقة إبحالة القضية إليه.

 :الثانيةادة امل

( 34( من قانون القضاء العسكري الصادر  ملرسوم بقانون رقم )46يستبدل بنص املادة )

 ، النص اآليت:2002لسنة 

 (:46مادة )

احملاكم العسكرية ابلفصل يف الدعاوى الداخلة يف اختصاص القضاء العسكري  ختتص" 

 ."وفقاا ألحكام هذا القانون

 

يت هذا التعديل انسجاًما مع ما جاء يف املادة األوىل من مشروع القانون، حيث إن املادة أي     

تكبة من اخلاوعني ر ( بصيغتها احلالية تنص على اختصاص احملاكم العسكرية بنظر اجلرائم امل46)
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( من قانون القضاء العسكري، فيما أن 12ألحكام القانون، وهم الفئات املذكورة يف املادة )

مكررًا( قد اتسع ليشمل أشخاًصا ليسوا من  17اختصاص القضاء العسكري ومبوجب املادة )

حبيث تتسق ( 46(، مما يقتضي لزاًما تعديل املادة )12اخلاوعني ألحكامه وفًقا لنص املادة )

 مع التعديالت اجلديدة املدخلة على اختصاص القضاء العسكري مبوجب هذا القانون.

 

 :الثالثةادة امل

حتال إىل القضاء العسكري مجيع الدعاوى اليت أصبحت من اختصاصه مبقتضى هذا "

 القانون، مامل تكن قد رفعت إىل احملكمة املختصة قبل العمل أبحكامه."

املادة إىل إلزام النيابة العامة وأي من جهات الضبط القضائي يف مملكة وهتدف هذه      

البحرين إبحالة كافة الدعاوى الداخلة يف اختصاص القضاء العسكري إليه مبقتضى هذا 

القانون، ويستثىن من ذلك الدعاوى ال  رفعت إىل احملاكم املختصة قبل العمل هبذا القانون 

 لتفصل فيها.

جنة على أمهية التعديالت الواردة يف مشروع القانون وال  هتدف إىل مد وتؤكد الل      

اختصاص القضاء العسكري ليشمل اجلناايت ال  ينابق عليها هذا التعديل هبدف سرعة 

الفصل يف هذه القضااي، وملواجهة أشد اجلرائم خاورة وال  يس كيان الدولة واستقالاا، 

 العسكرية يف اململكة، ومنع اإلورار هبا من أي شخص   إلوافة إىل ومان محاية املصاحل

كان، واحلفاظ على مصاحل وهيبة القوات املسلحة املتمثلة يف قوة دفاع البحرين، خصوًصا يف 
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ووء  لىعو ظل مشاركتها يف الكثري من العمليات العسكرية داخل وخارج مملكة البحرين، 

 انونمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قذلك توصي اللجنة  ملوافقة من حيث املبدأ على 

املرافق للمرسوم ، م2002( لسنة 34الصادر ابملرسوم بقانون رقم ) القضاء العسكري

 كما وردت يف اجلدول املرفق.  مواد املشروع ، واملوافقة على2017( لسنة 22رقم )

 

 

ــاادسسا  اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -ـــ

( من الالئحة الداخلية  لس الشتتتتتتتتتتتتتتورى، اتفقت اللجنة على  39إعمااًل لنص املادة )      
 اختيار كل من:

 

ــاا.  الدكتور عبدالعزيز عبدهللا العجمان سعادة .1  مقرراا أصليــ

 مقرراا احتياطيـاا.   الدكتور حممد علي اخلزاعيسعادة  .2

 

ــااسابع  توصيـة اللجنـة: -ــــ

مناقشتتتتتتتات وما أبدي من آراء أثناء دراستتتتتتتة مشتتتتتتتروع القانون، فإن  يف وتتتتتتتوء ما دار من
 اللجنة توصي مبا يلي:
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قضاء المشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون املوافقة من حيث املبدأ على  -  
املرافق للمرسوم رقم ، م2002( لسنة 34الصادر ابملرسوم بقانون رقم ) العسكري

 .2017( لسنة 22)

 نصوص مواد مشروع القانون كما وردت تفصيالا يف اجلدول املرفق.املوافقة على  -

 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 

 خالد حممد جرب املسلم                                   د. حممد علي اخلزاعي            

 رئيس اللجنة                                                 انئب رئيس اللجنة
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  2002( لسنة 34) رقم ر بالمرسوم بقانونادمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الص
 2017( لسنة 22المرافق للمرسوم رقم )

القانون كما نصوص مواد مشروع 
 وردت من احلكومة

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

 الديباجة

 

نحن حمد بن عيسىىىىىىىي ةل  لي ة        

 .ملك مملكة البحرين

 على الدستور، االطالع بعد

وعلى قانون العقوبات الصاااااااادر 

( لسنة 15بالمرسوم بقانون رقم )

 وتعديالته،، 1976

لوطن   وعلى قااااانون الارو ا

الصاااااادر بالمرساااااوم بقانون رقم 

، والمعااد   2000( لسااااااانااة 20)

 الديباجة

 
 

الموافقااة على نا الااديبااا ااة  -

 كما ورد ف  مشروع القانون.

 الديباجة

 
الموافقة على نا الديبا ة كما  -

 ورد ف  مشروع القانون.

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 الديباجة

 

نحن حمىىد بن عيسىىىىىىىي ةل  لي ىىة        

 .ملك مملكة البحرين

 على الدستور، االطالع بعد

وعلى قااانون العقوبااات الصااااااااادر 

( لسااانة 15بالمرساااوم بقانون رقم )

 ، وتعديالته،1976

وعاالااى قااااانااون الااااارو الااوطااناا  

الصاااااااادر بالمرساااااااوم بقانون رقم 

، والمعااااد   2000( لسااااااانااااة 20)
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 وردت من احلكومة

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

( لسنة 38بالمرسوم بقانون رقم )

2002، 

وعلى قاااانون قوف دفااااع البارين 

الصاااااادر بالمرساااااوم بقانون رقم 

 ،2002( لسنة 32)

وعلى قانون القضاااااع العسااااكر  

الصاااااادر بالمرساااااوم بقانون رقم 

 ، وتعديالته،2002 ( لسنة34)

وعلى قانون السااااالطة القضاااااا ية 

الصاااااادر بالمرساااااوم بقانون رقم 

 ، وتعديالته،2002( لسنة 42)

 
 

( لسااانة 38بالمرساااوم بقانون رقم )

2002، 

البارين وعلى قااااانون قوف دفاااااع 

الصاااااااادر بالمرساااااااوم بقانون رقم 

 ،2002( لسنة 32)

وعلى قانون القضاااااااع العسااااااكر  

الصاااااااادر بالمرساااااااوم بقانون رقم 

 ، وتعديالته،2002( لسنة 34)

وعلى قانون السااااااالطة القضاااااااا ية 

الصاااااااادر بالمرساااااااوم بقانون رقم 

 ، وتعديالته،2002( لسنة 42)
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 وردت من احلكومة

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

ية  قانون اإل راعات ال نا  وعلى 

( 46الصااااااادر بالمرسااااااوم رقم )

 ، وتعديالته،2002لسنة 

قانون رقم ) نة 58وعلى ال ( لسااااااا

، بشأن اماية الم تمع من 2006

 ته،األعما  اإلرهابية، وتعديال

أقاار ماا االااو الاانااوا  وماا االااو 

الشورى القانون اآلت  نصه، وقد 

 صدقنا عليه وأصدرناه: 

وعلى قااانون اإل راعات ال نااا يااة 

بالمرساااااااو (    46م رقم )الصااااااااادر 

 ، وتعديالته،2002لسنة 

( لساااااااناااة 58وعلى القاااانون رقم )

، بشااااااأن اماية الم تمع من 2006

 األعما  اإلرهابية، وتعديالته،

أقاار ماا االااو الاانااوا  وماا االاااو   

الشاااورى القانون اآلت  نصاااه، وقد 

 صدقنا عليه وأصدرناه:

 األوليمادة ال

إلى قااانون القضااااااااااع  يضاااااااااا 

العساااااكر  الصاااااادر بالمرساااااوم 

 األوليمادة ال
 

 

 األوليمادة ال
 

 األوليمادة ال

إلى قاااانون القضاااااااااااع    يضااااااااااا 

العسااااااكر  الصااااااادر بالمرسااااااوم   
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 وردت من احلكومة

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

 2002( لسااااااانة 34بقانون رقم )

 17ماااادتاااان  اااديااادتاااان برقم  )

ا( و) ا  17مااااكاااارر  (، 1مااااكاااارر 

 نصهما اآلت :

 (:مكرًرا 17مادة )

" اسااااتًناع  مما ورد ف  أ  قانون 

آخر، يختا القضااااع العساااكر  

بنظر ال را م اآلتية عند ارتكابها 

ع عمدا من شااااااخا ضير خاضاااااا

ألاكام هذا القانون بصاااافته فاعال 

أو شاااااااريكاااا داخااا  المملكاااة أو 

 خار ها:

 

نا مقاااادمااااة الموافقااااة على  -

المادف كما ورد ف  مشاااااااروع 

 القانون.

 

 

 

 (مكرًرا 17مادة )

 

الموافقااة على نا المااادف كمااا  -

 ورد ف  مشروع القانون.

 

 

الموافقااااة على نا مقاااادمااااة  -

المادف كما ورد ف  مشاااااااروع 

 القانون.

 

 

 

 (مكرًرا 17مادة )

 
 

الموافقة على نا المادف كما  -

 ورد ف  مشروع القانون.

 

 

 2002( لسااااااانااة 34بقااانون رقم )

 17ماااادتاااان  اااديااادتاااان برقم  )

ا( و) ا  17مااااكاااارر  (،    1مااااكاااارر 

 نصهما اآلت :

 (مكرًرا 17مادة )

" اساااااااتًناع  مما ورد ف  أ  قانون 

آخر، يختا القضاااااااع العسااااااكر  

بنظر ال را م اآلتيااة عنااد ارتكااابهااا 

عمدا من شاااااااخا ضير خاضاااااااع 

ألاكام هذا القانون بصااااااافته فاعال   

أو شاااااااريكااااا داخاااا  المملكااااة أو  

 خار ها:
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 وردت من احلكومة

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

ال نايات الماساااااة بأمن الدولة  -ت

الخار   والمنصاااوا عليها 

ف  الفصااااااا  األو  من البا  

األو  من القساااااام الخاا ف  

قااانون العقوبااات، متى وقعاات 

ف  العمليات الت  تتوالها قوف 

دفااااع البارين أو ف  ااااالاااة 

 من الخارج.إرها  مسلح 

 

ال را م الت  تقع ف  نطاااا    -ث

األماكن الخاضااااااعة لقوف دفاع 

البارين أو الارو الوطن  

سفن والطا رات  بما ف  ذلك ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ال نايات الماساااااااة بأمن الدولة  -أ

الخار   والمنصاااااااوا عليها 

ف  الفصااااااااا  األو  من البااا  

سااااااام الخاااا ف  األو  من الق

 وقعااات قاااانون العقوباااات، متى 

ف  العمليااات الت  تتوالهااا قوف 

أو ف  اااااالااااة دفاااااع البارين 

 إرها  مسلح من الخارج.

 

ال را م الت  تقع ف  نطااااا    - 

عة لقوف دفاع  األماكن الخاضااااااا

لوطن   لارو ا بارين أو ا ل   ا

بما ف  ذلك الساااااافن والطا رات 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 وردت من احلكومة

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

والاااماااركااابااااات والااامااابااااانااا  

والمعساااااااكرات والمنشااااااااا ت 

ومناطق التمركز والمناورات 

ومااور التقدم للقوات ومواقع 

 العمليات.
 

 

ال را م الت  تقع على أموا   -ح

أو ممتلكااااات أو معاااادات أو 

آليات أو مهمات أو اتصاااالت 

أو أشاااياع أو أسااالاة أو ذخا ر 

أو س الت أو وًا ق أو أسرار 

قوف دفاااع البارين أو الارو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

والاااامااااركاااابااااات والاااامااااباااااناااا  

والمعساااااااكرات والمنشاااااااااا ت 

ومنااااطق التمركز والمنااااورات 

ومااااور التقاادم للقوات ومواقع 

 العمليات.
 

 

  تقع على أموا   ال را م الت  -ج

   أو ماامااتاالااكااااات أو مااعاااادات أو 

آليات أو مهمات أو اتصااااااااالت 

  أو أشاااااياع أو أسااااالاة أو ذخا ر 

أو ساا الت أو وًا ق أو أساارار 

قوف دفاااااع البارين أو الارو 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 وردت من احلكومة

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

الوطن  وكافة متعلقاتهما أينما 

 و دت.

 

ال را م الت  ترتكاا  ضاااااااااد  -ذ

منتساااب  قوف دفاع البارين أو 

متى وقعااات الارو الوطن  

بساااااااب  أو بمناسااااااابة تأديتهم 

 أعما  وظيفتهم.
 

ال را ـااااام الت  تقـاااااع على  -هـااااا 

ش ت الايوية أو الهامة أو  المن

المواك  الرسااااااامية متى كان 

تااأمينهااا أو اراساااااااتهااا تااات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ما  قاتهما أين فة متعل الوطن  وكا

 و دت.

 

ال را م الت  ترتكاااا  ضااااااااااد  -د

منتساااااااب  قوف دفاع البارين أو 

الارو الوطن  متى وقعاااات 

تأديتهم  بة  ناسااااااا ب  أو بم   بسااااااا

 أعما  وظيفتهم.
 

ال را ـاااااام الت  تقـااااااع على   -هـاااااا 

المنشاااااا ت الايوية أو الهامة أو 

المواكاا  الرساااااااميااة متى كااان 

تااأمينهااا أو اراساااااااتهااا تااات 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 وردت من احلكومة

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

مس ولية قوف دفاع البارين أو 

 الارو الوطن .
 

ال را م المرتبطااااة بااااأ  من  -و

نود  ب ل ف  ا لواردف  ل را م ا ا

 .السابقة

وي وز للقضااااع العساااكر  إاالة 

أ  ماان الاا اارا اام الااااداخاالااااة فاا  

اختصاصه وفق ا للبنود السابقة إلى 

القضااااااااااع الماادن  أو أل   هااة 

 قضا ية مختصة."

 (:1مكرًرا  17مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1مكرًرا  17مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1مكرًرا  17مادة )

 

مساااااا ولية قوف دفاع البارين أو 

 ن .الارو الوط
 

لمرتبطااااة بااااأ  من  -و ال را م ا

الاا اارا اام الااواردف فاا  الااباانااود 

 السابقة.

وي وز للقضاااااااع العسااااااكر  إاالة   

أ  ماان الاا اارا اام الااااداخاالااااة فاا  

اختصاااصااه وفق ا للبنود السااابقة إلى 

القضاااااااااااع المااادن  أو أل   هاااة   

 قضا ية مختصة."

 (:1مكرًرا  17مادة )
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 وردت من احلكومة

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

"اسااااااتًناع  مما ورد ف  أ  قانون 

آخر، للنااا اا  العااام بعااد موافقااة 

القضاااااع العسااااكر  أن ياي  إلى 

ا من  ال نااايااات هااذا القضاااااااااع أياا 

الواردف ف  قانون اماية الم تمع 

ا من  ي  ية أو أ من األعما  اإلرهاب

لة  لدو بأمن ا ماسااااااااة  يات ال ال نا

الخار   أو الداخل  والواردف ف  

الفصااالين األو  والًان  من البا  

األو  من القسم الخاا ف  قانون 

العقوباااات، وماااا يرتبط بهاااا من 

  را م."

الموافقااة على نا المااادف كمااا  -

 ورد ف  مشروع القانون. 

الموافقااة على نا المااادف كمااا  -

 ورد ف  مشروع القانون.

قانون  ناع  مما ورد ف  أ   "اساااااااتً

للناااا ااا  العاااام بعاااد موافقاااة آخر، 

القضاااااااع العسااااااكر  أن ياي  إلى   

هذا القضاع أي ا من ال نايات الواردف 

ف  قااااانون امااااايااااة الم تمع من 

ا من  األعمااااا  اإلرهااااابيااااة أو أياااا 

ال نااايااات الماااسااااااااة بااأمن الاادولااة 

الخااار   أو الااداخل  والواردف ف  

الفصااااااالين األو  والًان  من البا  

  قانون األو  من القساااام الخاا ف

العقوبااااات، ومااااا يرتبط بهااااا من 

  را م."
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 وردت من احلكومة

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

 الثانيةمادة ال

بد  مادف ) يسااااااات ( من 46بنا ال

قانون القضاااع العسااكر  الصااادر 

( لسنة 34بالمرسوم بقانون رقم )

 ، النا اآلت :2002

 (:46مادة )

" تختا الماااااكم العساااااااكرياااة 

بالفصاااا  ف  الدعاوى الداخلة ف  

اختصاا القضاع العسكر  وفقا 

 ألاكام هذا القانون."

 الثانيةمادة ال

الموافقااة على نا المااادف كمااا  -

 ورد ف  مشروع القانون.

 الثانيةمادة ال

الموافقااة على نا المااادف كمااا  -

 ورد ف  مشروع القانون.

 الثانيةمادة ال

( من 46بنا الماااادف ) يساااااااتباااد 

قانون القضااااع العساااكر  الصاااادر 

( لسااانة 34بالمرساااوم بقانون رقم )

 ، النا اآلت :2002

 (:46مادة )

" تختا المااااااكم العساااااااكريااااة 

بالفصااااااا  ف  الدعاوى الداخلة ف  

اختصاااا القضاااع العسااكر  وفقا 

 ألاكام هذا القانون."
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 الثالثةمادة ال

إلى القضاع العسكر   ميع  تاا 

الااادعااااوى الت  أصاااااااباااات من 

اختصاصه بمقتضى هذا القانون، 

قد رفعت إلى الماكمة  مالم تكن 

  المختصة قب  العم  بأاكامه.

 الثالثةمادة ال

الموافقااة على نا المااادف كمااا  -

 ورد ف  مشروع القانون.

 الثالثةمادة ال

الموافقااة على نا المااادف كمااا  -

 ورد ف  مشروع القانون. 

 الثالثةمادة ال

إلى القضااااع العساااكر   ميع  تاا 

الاااادعاااااوى الت  أصااااااابااااات من 

اختصاااصااه بمقتضااى هذا القانون، 

مااالم تكن قااد رفعاات إلى الماكمااة 

 المختصة قب  العم  بأاكامه.
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 وردت من احلكومة

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

 الرابعةمادة ال

ر اايااو ماا االااو الااوزراع  عاالااى

والقااا ااد العااام لقوف دفاااع البارين 

والوزراع ور يو الارو الوطن  

 تنفيذ أاكام –ك  فيما يخصااااه  –

به من اليوم  قانون، ويعم   هذا ال

التال  لتاريخ نشاااااااره ف  ال ريدف 

  الرسمية.

 الرابعةمادة ال

الموافقااة على نا المااادف كمااا  -

 ورد ف  مشروع القانون.

 الرابعةمادة ال

الموافقااة على نا المااادف كمااا  -

 ورد ف  مشروع القانون.

 الرابعةمادة ال

ر اااياااو مااا ااالاااو الاااوزراع     عااالاااى

والقاااا اااد العاااام لقوف دفااااع البارين 

والوزراع ور يو الارو الوطن  

تنفيذ أاكام  –ك  فيما يخصاااااااه  –

هااذا القااانون، ويعماا  بااه من اليوم 

التااال  لتاااريخ نشاااااااره ف  ال رياادف 

 الرسمية.
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 خالد حممد املسلم       احملرتم/ سعادة األستاذ
 رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني 

 
مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) (  بتعديل بعض أحكام قانون القضاء الموضوع: 

، المرافق للمرسوم رقم 2002( لسنة 34بالمرسوم بقانون رقم )العسكري الصادر 

 .2017( لسنة 22)

 

 

 تحية طيبة وبعد،،

 

 

م، أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس 2017 أبريل 11بتاريخ      

مشروع قانون  ، نسخة من(3د  4ص ل ت ق/ ف  511م )المجلس، ضمن كتابه رق

أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم  رقم ) ( لسنة ) (  بتعديل بعض

إلى  ،2017( لسنة 22رافق للمرسوم رقم )، الم2002( لسنة 34بقانون رقم )

لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة 

 الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني.
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عقدت لجنة الشؤؤؤؤؤون التشؤؤؤؤريعية والقانونية اجتماع ا م 2017 أبريل 12وبتاريخ     

  وقرار مجلس النواب بشؤؤهنه، ،المذكور ، حيث اطلعت على مشؤؤروع القانونينالعشررر

 وذلك بحضور المستشار القانوني بالمجلس.

 لمبادئ إلى عدم مخالفة مشؤؤؤؤؤؤروع القانون –بعد المداولة والنقاش  –وانت ت اللجنة       

 .  وأحكام الدستور

 

 رأي اللجنة:

مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) (  بتعديل بعض أحكام قانون ترى اللجنة سالمة      

رافق ، الم2002( لسنة 34القضاء العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 من الناحيتين الدستورية والقانونية.، 2017( لسنة 22للمرسوم رقم )

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                 

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             

 

 

 

 


