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 مرئيات املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان بشأن 

 1963مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون اجلنسية البحرينية لعام 

 2014( لسنة 46رقم ) املرافق للمرسوم

 

 :مقدمة

 حبقوق اإلنسان ذات الصلةباملسائل املوقر يف كل ما يتعلق  النوابتثمينًا للجهود اليت يوليها جملس 

ومع  كامعل التقعدير لبعتبعارات     ، محاية احلقوق واحلريات العامةيف  املؤسسة الدستورية باعتباره

، املرافعق  1963اجلنسية البحرينيعة لععام   قانون بقانون بتعديل بعض أحكام رشرو  املاليت يرمي إليه 

 الرشعؤون ااارييعة والعدفا  وا معو العوط      بناًء على طلب جلنة و، 2014لسنة  (46للمرسوم رقم )

حتيعل ملععاليكم مرئياتهعا حعور مرشعرو  القعانون،        قعوق اإلنسعان  املؤسسعة الوطنيعة حل   فعنن  ،باجمللس

 واضعة يف االعتبار أحكام الدستور والصكوك واالتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان ذات الصلة.

الرشخصععي ة أحععد أهععم عنا ععر  هععو اجلنسععي ة احلععق يف أن بععتؤكععد   املؤسسععة الوطنيععةفععنن  وعليععه

القانوني ة اليت ال بد  أن يتمت  بها كل إنسان، ويتمثل هذا احلق بويعود رابةعة سياسعية وقانونيعة     

بني الفرد والدولة تويب عليه الوالء هلا، كما تويب عليها محايته ومنحه املزايا واحلقوق املرتتبعة  

وإن كعان للدولعة سعلةة تن عيم وحتديعد كافعة        ،حيع  املبعدأ   أنعه ومعو  هذه الرابةة، وترى على 

سائل ذات الصلة باكتساب وفقد وسحب وإسقا  اجلنسية هلد  محاية أمنها وسبمة مصعاحلها  امل

بعأ    التن عيم والتحديعد   هذا ميسأن ال  يف مجي  ا حوار ، إال أن يلزمالدوليةو الوطنية واإلقليمية

احلقوق واحلريات العامة املقررة يف الدسعتور أو االتفاقيعات الدوليعة والعيت ان عم       و ا حوار  حار م

 الدولة أو  ادق  عليها.

، واملت عمو ف عًب ععو    قعانون حعور مرشعرو  ال  سعتجمل مرئياتهعا   سبق، فنن املؤسسة الوطنيعة   اومم

( 10( و)1( الفقعرة ) 9( و)8)استبدار نصعو  املعواد   باملادة ا وىل منه ياءت  مواد، ثبثالديباية 

( مكعررًا  11( مكعررًا )أ( و ) 11برقمعي )  يديعدتني اليت أقرت بنضافة مادتني املادة الثانية (، و11و)

 .يف حني كان  الثالثة مادة تنفيذية ،)ب(

 

 

 :وذلك على التفصيل التالي
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 (األوىلاملادة )

 :(8مادة )

 :ورد يف أصل القانونالنص كما 

 ع مة احلاكم سحب اجلنسية البحرينية مو الرشخص املتجنس يف احلالتني اآلتيتني:ميكو بأمر 

معلومعات يوهريعة. وميكعو     إخفعاء ( إذا حصل عليها بةريق الغش أو بناء على أقوار كاذبة أو 1)

وفقعًا   هطريقع يف هذه احلالة سحب اجلنسية البحرينية مو كل شخص متجنس اكتسبها عو 

 مو هذا القانون. (6)( مو املادة 4 حكام الفقرة )

سنوات مو جتنسه جبرمية متس شعرفه أو أمانتعه. وتسعحب يف     عرشر( إذا أديو يف البحريو خبر 2)

 هذه احلالة اجلنسية البحرينية مو الرشخص املدان وحده.

 النص كما ورد يف مشروع القانون:

ومبراء سععحب اجلنسععية جيععومب سرسععوم بنععاء علععى عععرا ومبيععر الداخليععة وبعععد موافقععة جملععس العع   

 :تجنس يف أ  مو احلاالت اآلتيةالبحرينية مو الرشخص امل

يوهريععة أو عليهععا بةريععق الغععش أو بنععاء علععى أقععور كاذبععة أو إخفععاء معلومععات   لحصععإذا  ( أ)

ل شخص استنادًا إىل حمررات مزورة. وجيومب يف هذه احلالة سحب اجلنسية البحرينية مو ك

 اكتسبها عو طريقه.

 در حكم نهائي ضعده باإلدانعة خعبر عرشعر سعنوات معو تعاري  حصعوله علعى اجلنسعية            إذا ( ب)

 البحرينية يف يرمية خملة بالرشر  أو ا مانة.
 )ج(    إذ اسرتد ينسيته ا  لية دون إذن سابق مو ومبير الداخلية.

ة دون إذن إذا ختلى عو إقامته العادية املستمرة يف مملكة البحريو ملدة مخس سعنوات متصعل       )د(

 مو ومبير الداخلية أو عذر مقبور.

ويستثنى مو تةبيق أحكام البنديو )ج( و)د( مو هذه املادة، البحري  الذ  حيمل ينسعية إحعدى   

 الدور ا ع اء سجلس التعاون لدور االيج العربية.

املادة مو ( مو هذه د( و)جوتسحب اجلنسية البحرينية يف احلاالت املنصو  عليها يف البنود )ب( و)

 الرشخص وحده.

 مرئيات املؤسسة الوطنية:

معو   (8)مرشعرو  القعانون يف املعادة     وبالرغم مو النهج احملمود العذ  سعلكه   أنه ترى املؤسسة الوطنية

احلاالت جيومب فيهعا قانونعًا سعحب اجلنسعية البحرينيعة معو الرشعخص         -وعلى سبيل احلصر -د يدحت

، قا رًا أثر ذلك اإليراء على الرشخص وحعده دون معو اكتسعبها ععو طريقعه، ععدا معا إذا        املتجنس

كاذبععة أو إخفععاء  راأقععوبةريععق الغععش أو بنععاء علععى كععان قععد حصععل علععى اجلنسععية البحرينيععة  

 .يوهرية أو استنادًا إىل حمررات مزورةمعلومات 
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بناء على عرا مو ومبير الداخلية مرسوم النص قد أيامب سويب ذات إال أنه وقبار ذلك يتبني أن 

ح سحب اجلنسية البحرينية للرشخص املتجنس بها، أ  أن التعديل املقرت وبعد موافقة جملس الومبراء

هة اإلدارية، يف اجلقرار مو بصدور ًا لسحب اجلنسية البحرينية احلاالت املقررة قانونحتقق قد رهو 

بأمر معو ع معة احلعاكم     إال ة البحرينيةسحب اجلنسي قبل التعديل ال جييزحني أن أ ل النص 

وحعامي احلقعوق واحلريعات     دون سواه، وذلك باعتباره رأس الدولعة وسعلةاتها   )يبلة امللك املفدى(

 مباشر حبقوق ا فراد وحرياتهم. مو مساساإليراء  ملا هلذا ن رًا، فيها

لذا فنن املؤسسة الوطنية تؤكد أنه ومو غري املقبور أن يكون النص الوارد يف أ ل القانون والصادر 

العنص املقعرتح حمعل     معو ، املبعاد  العامعة حلقعوق اإلنسعان    ، هو أكثر ضمانًا واتساقًا م  1963يف عام 

 البيان.

عليهعا لسعحب اجلنسعية    نصو  امل ومو يهة أخرى، ترى املؤسسة الوطنية أنه وبالتمعو يف ا حوار

اليت قررت سحب اجلنسية البحرينيعة  ووالواردة يف مرشرو  القانون، وعلى ويه التحديد الفقرة )ج( 

والفقرة )د( اليت  ،دون إذن مو ومبير الداخليةمو الرشخص املتجنس متى ما اسرتد ينسيته ا  لية 

أقرت ذات النتيجة عند ختلي املتجنس عو إقامته العادية املستمرة يف مملكعة البحعريو ملعدة مخعس     

وبعالرغم معو أن ا حعوار     هأنع  يتعبني ، دون إذن مو ومبيعر الداخليعة أو ععذر مقبعور    سنوات متصلة 

اقرتنعع  بسععلةة  ، إال أنهععا أحععوااًلحمععددة وعلععى سععبيل احلصععراملقععررة لسععحب اجلنسععية قععد يععاءت  

، وهعو أمعر   املرشعرو  بقعانون  يف أ ل  وإيراءات هلا، دون حتديد ضوابط اإلدارة جلهةتقديرية مةلقة 

يعؤد  إىل  يف سعحب اجلنسعية البحرينيعة ممعو جتعنس بهعا، ممعا قعد         سيكون مثارًا الحتمار تعسفها 

عه انقعا  لل عمانات   يسعتتب أمٌر  ، وهوالنصحتديد تلك ا حوار يف أ ل  لغايات املتوخاة موإفراغ ا

 .حقوق ا فراد وحرياتهمحلماية اليت يلزم أن تقرر 

، وترى أنه يقع   يف مرشرو  القانون كما ياء (8نص املادة )تتفق م  ال وعليه فنن املؤسسة الوطنية 

لزامًا ربط مجي  ا حوار املقررة لسحب اجلنسية البحرينية الواردة يف املادة املذكورة بصدور حكم 

ة بات، عو طريق إقامة دعوى ق ائية ختتصم فيها يهة اإلدارة وفقعًا لجيعراءات القانونيع   ق ائي 

املتبعة باململكة يف هذا الرشعأن، وعلعى ويعه ااصعو  عنعدما يتعلعق ا معر حبصعور املتجعنس علعى           

 اجلنسية البحرينية بةريق الغش أو التزوير والذ  قد يعرضه لتحريك الدعوى اجلنائية حبقه.

 

 (:1فقرة ) (9مادة )

 النص كما ورد يف أصل القانون:

 يفقد البحري  ينسيته البحرينية:

 .)أ ( اذا جتنس خمتارًا جبنسية أينبية و در أمر مو ع مة احلاكم بسحب ينسيته البحرينية

 أو:

 .)ب( اذا تنامبر عو ينسيته البحرينية و در أمر مو ع مة احلاكم بسحب ينسيته البحرينية



 

4                 NIHR_BH © 11-11-2014 

 

 مشروع القانون:النص كما ورد يف 

 ينسيته البحرينية يف أ  مو احلالتني اآلتيتني: يفقد البحري 

 ( إذا جتنس خمتارًا جبنسية أينبية دون إذن سابق مو ومبير الداخلية.أ)

وعلى كل حبري  اكتسب ينسية أينبية على هذا النحو قبعل تعاري  العمعل حبكعم الفقعرة            

اجلنسية ا ينبية اليت اكتسبها دون موافقة مسبقة معو  السابقة توفيق أوضاعه بالتنامبر عو 

 ومبير الداخلية، وذلك خبر مدة ال تزيد على ثبثة أشهر مو هذا التاري .

ويعترب فاقدًا للجنسية البحرينية كل مو يصدر مرسوم برشأنه بناء على عرا ومبير الداخلية      

بية وذلك يف حالعة ععدم تنامبلعه ععو     وبعد موافقة جملس الومبراء على احتفاظه باجلنسية ا ين

 هذه اجلنسية.

وال يرتتب على خمالفة البحري   حكام هعذا البنعد أ  مسعاس جبنسعيته البحرينيعة إذا كانع             

اجلنسية ا خرى تنتمي إلحدى الدور ا ع اء سجلعس التععاون لعدور االعيج العربيعة، وذلعك       

 ذا القانون.( مكررًا )ب( مو ه11دون إخبر بأحكام املادة )

)ب( إذا تنامبر عو ينسيته البحرينية و در مرسوم بناء على عرا ومبير الداخلية باملوافقة على 

 ذلك.

 

 مرئيات املؤسسة الوطنية:

 كمعا يعاء يف مرشعرو  القعانون،     ( فقعرة )أ( 9) نص املادة م  تتفق املؤسسة الوطنية ومو حي  املبدأ

كونهععا قععد اعتععربت أن جتععنس البحععري  خمتععارًا جبنسععية دولععة أينبيععة، أو تنععامبر البحععري  عععو  

هعو أمعر ال يرتعب      -حسعب ا حعوار   -ينسيته البحرينية واقرتان ذلك بنذن أو موافقعة يهعة اإلدارة   

ضععررًا علععى ا فععراد  أو مساسععًا حبقععوق اإلنسععان وحرياتععه ا ساسععية، ففععي كلتععا احلععالتني فععنن         

 بحري ( وسحض إرادته خيتار ينسية الدولة اليت يرت يها.)ال

تؤكعد ومععو يانعب عخععر علعى ويععوب أن تت عمو املععادة املعذكورة حكمععًا       إال أن املؤسسعة الوطنيععة 

 رحيًا مينح  البحري  الذ  يفقد ينسيته البحرينية لتجنسه خمتارًا جبنسعية أينبيعة دون إذن   

كامعل احلعق يف أن يسعرتد ينسعيته البحرينيعة       باملقابعل  يكون له ، أنه عنهاتنامبللاجلهة اإلدارية، أو 

حبكم القانون، متى ما تنامبر أو فقد    سبب معو ا سعباب ينسعية الدولعة ا ينبيعة العيت جتعنس        

للبحري  لغرا توفيق أوضاعه القانونية متاشيًا م  ما ياء يف املادة  ف ًب على أن املدة املقررة بها.

الواق  العملي لذا مو املستحسو رف  هعذه   تتناسب م  مقت يات، هي ال بثة أشهرأعبه واحملددة بث

 على أقل تقدير.ستة شهور املدة لتكون 

كما ياء يف مرشعرو    (1فقرة ) (9م  نص املادة ) مو حي  املبدأ الوطنية تتفقوعليه فنن املؤسسة 

القانون، وترى ويوب ت عمينها حكمعًا قانونيعًا  عرحيًا جييعز حعق البحعري  يف اسعرتداد ينسعيته          

ة الدولة ا ينبيعة العيت جتعنس بهعا، علعى أن يعتم مبيعادة        البحرينية متى ما فقد أو تنامبر عو ينسي

 املدة املقررة لتوفيق ا وضا  مو ثبثة أشهر إىل ستة  أشهر على ا قل.
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 (:10مادة )

 النص كما ورد يف أصل القانون:

 اجلنسية البحرينية مو كل مو يتمت  بها يف احلاالت اآلتية: إسقا جيومب بأمر ع مة احلاكم 

الدور ا ينبية وبقى فيها بالرغم مو ا مر الذ  يصعدر لعه    إلحدى) أ( اذا دخل اادمة العسكرية 

 مو حكومة البحريو برتكها ، أو:

 ساعد أو اخنر  يف خدمة دولة معادية ، أو:اذا  )ب(

 بأمو الدولة. ا ضرار( اذا تسبب يف  )ج

 النص كما ورد يف مشروع القانون:

اجلنسععية  إسععقا جيععومب سرسععوم بنععاء علععى عععرا ومبيععر الداخليععة وبعععد موافقععة جملععس الععومبراء   

 يف أ  مو احلاالت اآلتية: عمو يتمت  بهاالبحرينية 

لعه  الدور ا ينبية وبقى فيها بالرغم مو ا مر الذ  يصعدر   إلحدى) أ( اذا دخل اادمة العسكرية 

 .مو حكومة البحريو برتكها

 .اذا ساعد أو اخنر  يف خدمة دولة معادية )ب(

 ا.هلاإلضرار سصاحل اململكة، أو تصر  تصرفًا يناقض وايب الوالء ( اذا تسبب يف  )ج

 ية:مرئيات املؤسسة الوطن

حق الدولة يف إسقا  اجلنسي ة هو أمر مرشرو  أنه ومو حي  املبدأ وإن كان  ترى املؤسسة الوطنية

كافة، يهد  إىل احلفاظ على أمو وسعبمة ومصعاحل    ومسلك ُمتب  يف الترشريعات والن م القانوني ة

القانوني عة  اإليعراء جبملعة معو ال عمانات     هعذا  تويب أن حيعا   س، يممارسة هذا احلقالوطو، إال أن 

املتمثلة  يف  حتديد حالة اإلسقا  برشكل  ريح وواضح وحمدد، م  قيعام السعلةة العام عة بعنيراءات     

سعقط عنعه اجلنسعي ة    نح املوم بات شفافة حيار ذلك، على أال يتم اإلسقا  إال سويب حكم ق ائي

 طاب  العقاب.، وذلك ملا يتسم إسقا  اجلنسية مو احلق يف الت لم الق ائي الفًعار يراء ذلك

واستقراًء مو نص املادة أعبه، يتبني أن مرشرو  القانون قد حدد وعلعى سعبيل احلصعر احلعاالت      ،لذا

 العذ   العنهج   مع  معو يتمتع  بهعا، وهعو مسعلك يتعوائم       فيها إسقا  اجلنسعية البحرينيعة ع  اليت جيومب 

العنص حمعل البيعان قعد أيعامب      معا مبار  أوضحته املؤسسة الوطنية يف الفقرة أعبه، إال أنعه وقبعار ذلعك    

إسعقا  اجلنسعية    مرسوم بناء على عرا ومبيعر الداخليعة وبععد موافقعة جملعس العومبراء      سويب 

أن التععديل املقعرتح قعد    البحرينية عو مو يتمت  بها يف أحوار حمددة قانونعًا، وهعو معا يعع  جمعددًا      

، يف حعني أن  يهعة اإلدارة رهو احلاالت املقررة إلسقا  اجلنسية البحرينية سويب  دور قعرار معو   

بعأمر معو ع معة احلعاكم     اجلنسعية البحرينيعة    إسعقا  أ ل النص الوارد يف القانون قد منح حعق  
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احلعامي ا معني للحقعوق    و دون سعواه، وذلعك باعتبعاره رأس الدولعة وسعلةاتها      )يبلة امللك املفعدى( 

 .فيها واحلريات

فنن املؤسسة الوطنية تؤكعد أنعه ومعو غعري املقبعور أن يكعون العنص العوارد يف أ عل القعانون            وعليه

العنص املقعرتح    مو، املباد  العامة حلقوق اإلنسان، هو أكثر ضمانًا واتساقًا م  1963والصادر يف عام 

 حمل البيان.

وبعا خص الفقعرة    البحرينيعة  قررها مرشعرو  القعانون إلسعقا  اجلنسعية    أن ا حوار اليت  ف ًب على

هععو مععدعاة إلسععقا   للمملكععةتصععر  ينععاقض وايععب الععوالء )ج( قعد اعتععربت قيععام البحععري  بععأ   

لععذا فننععه ولغععرا غععل تعسععل السععلةة التقديريععة جلهععة اإلدارة يف إسععقا  اجلنسععية          ينسععيته،

هلا عثار ذات مساس مباشعر حبقعوق اإلنسعان وحرياتعه     البحرينية وما يرشكل ذلك مو خةورة بالغة، 

فننععه يقعع  لزامععًا أن حيععا  حععق الدولععة  كونهععا أحععوار ذات ضععوابط ف فاضععة وواسعععة، ا ساسععية،

بنسقا  اجلنسية عو مواطنيها بسياج قانوني معتني ممثعل يف تقريعر الق عاء حلعاالت اإلسعقا  مع         

 لك.منح املسقط عنه ينسيته حق الت لم الفعار يراء ذ

كمعا يعاء يف مرشعرو  القعانون، وتعرى أنعه        (10وعليه فنن املؤسسة الوطنية ال تتفق م  نص املعادة ) 

يق  لزامًا ربط مجي  ا حوار املقررة إلسقا  اجلنسية البحرينية الواردة يف املادة املذكورة بصعدور  

الرشعخص البحعري     حكم ق ائي بات، عو طريق إقامة دعوى ق عائية ختتصعم فيهعا يهعة اإلدارة    

، وذلك بتحريك الدعوى اجلنائية أو وفقًا لجيراءات القانونية املتبعة باململكة املراد إسقا  ينسيته

 الدعوى اإلدارية ضده حبسب ا حوار.

 

 (:11مادة )

 النص كما ورد يف أصل القانون:

 حكعام املعواد  ميكو بعأمر ع معة احلعاكم رد اجلنسعية البحرينيعة يف أ  وقع  ملعو فقعدها سويعب أ         

 .الثبث السابقة

 النص كما ورد يف مشروع القانون:

فقدها    مو ا سباب سويب أحكام هذا القعانون،   وملبأمر مو امللك رد اجلنسية البحرينية  جيومب

 ( مو هذا القانون.1( فقرة )7وذلك دون اإلخبر باحلكم املنصو  عليه يف نهاية املادة )

 مرئيات املؤسسة الوطنية:

( كما ياء يف مرشرو  القعانون، وذلعك سعنح يبلعة امللعك      11نص املادة ) م  ملؤسسة الوطنيةا تتفق

فقدها    معو ا سعباب سويعب أحكعام      ومليف رد اجلنسية البحرينية  احلق والسلةةاملفدى مةلق 

 هذا القانون.
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 (الثانية)املادة  

 ( مكررًا )أ(: مادة مستحدثة11ادة )م

 مشروع القانون:النص كما ورد يف 

يصدر ومبير الداخليعة وبععد موافقعة جملعس العومبراء، قعرارًا بتحديعد ال عوابط واإليعراءات البمبمعة           

 ( مو هذا القانون.10( و)9( و)8لتنفيذ ا حكام املنصو  عليها يف املواد )

 مرئيات املؤسسة الوطنية:

لتنفيعذ ا حكعام ذات الصعلة بسعحب     أن حتديد ال وابط واإليراءات البمبمعة  املؤسسة الوطنية  ترى

اجلنسعية البحرينيععة أو فقععدها أو إسععقاطها يلععزم أن يكعون منصو ععًا عليهععا برشععكل واضععح و ععريح   

، أو استخدام عبارات ذا معاٍن ف فاضعة  ا حكام لتلك وعليه فنن أ  غموا ،وقاط  يف ذات القانون

يععد  ، يهعة اإلدارة ى إذن أو موافقعة  أو معايري واسعة أو رهعو أحعوار السعحب أو الفقعد أو اإلسعقا  علع      

 مو تلك ال مانات القانونية اليت يلزم توافرها لألفراد. ًاانتقا 

( 17املادة ) خالفة  حكامامل شبهة ء يف مرشرو  القانون، ترشوبهكما يا املستحدث ف ًب عو أن النص

 على أن:واليت نص  دستور، ال )أ( موالفقرة 

البحرينية حيددها القانون، وال جيومب إسقاطها عمو يتمت  بها إال يف حالعة   اجلنسية"

 ".اايانة الع مى، وا حوار اليت حيددها القانون

 :مو الدستور قد نص  وبرشكل قاط  على أن( 31املادة ) كما أن

ال يكون تن يم احلقوق واحلريات العامة املنصو  عليها يف هذا الدستور أو حتديدها "

قععانون، أو بنععاًء عليععه. وال جيععومب أن ينععار التن ععيم أو التحديععد يععوهر احلععق أو    إال ب

 ".احلرية

و غري املربر قانونًا، أن حييل النص القانوني جلهعة اإلدارة حتديعد ال عوابط أو    وبناًء عليه يتبني أن م

قعد يعؤد    مما  اإليراءات البمبمة لتنفيذ أحكام القانون،  حوار يرشوب بع ها العمومية والغموا،

 يوهر احلق الوارد يف الدستور.ذلك التن يم أو التحديد  ينار ذلك إىل احتمالية أن

( معو مرشعرو    10و) (8املعادتني )  حعور  ف ًب عو أن املؤسسة الوطنية قد سبق وبينع  يف مرئياتهعا   

القععانون بععأن تقريععر حععاالت سععحب اجلنسععية البحرينيععة وإسععقاطها جيععب أن يكععون سويععب حكععم  

 بات.ق ائي 

القعانون  كمعا يعاء يف مرشعرو     مكعررًا )أ(   (11وعليه فنن املؤسسة الوطنية ال تتفق مع  نعص املعادة )   

 لألسباب سالفة البيان.
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 مادة مستحدثة ( مكررًا )ب(:11مادة )

 النص كما ورد يف مشروع القانون:

بالغرامععة الععيت ال تقععل عععو ثبثععة عال  دينععار وال جتععاومب عرشععرة عال  دينععار، البحععري  الععذ    يعاقععب

يكتسب خمتارًا ينسية إحدى الدور ا ع اء سجلس التعاون لدور االيج العربية دون إذن سعابق  

 مو ومبير الداخلية.

و توفيعق  ويعاقب بذات العقوبة مو اكتسب هعذه اجلنسعية علعى هعذا النحعو معو قبعل وختلعل عع         

( معو هعذا القعانون. وال يرتتعب     9( معو املعادة )  1أوضاعه يف امليعاد املنصو  عليه يف البند )أ( فقعرة ) 

على ذلك يف احلالتني فقد الرشعخص جلنسعيته البحرينيعة، وال جيعومب رفع  العدعوى اجلنائيعة إال بنعاء         

 على طلب مو ومبير الداخلية.

 مرئيات املؤسسة الوطنية:

مكررًا )ب( كما ياء يف مرشرو  القعانون،   (11مو حي  املبدأ م  نص املادة )املؤسسة الوطنية  تتفق

أن وإال أنها ترى لزوم التنويعه إىل أن العنص يف جمموععه يعثري الغمعوا واللعبس واإلربعاك، خصو عًا         

ادة حي  يفهم مو نعص املع   مرشرو  القانون،مو ( 1( فقرة )9تةبيقه مرهون سراعاة أحكام املادة )

املستحدثة أنه جلهة اإلدارة حتريك الدعوى اجلنائية حبق البحري  الذ  اكتسعب خمتعارًا ينسعية    

ع اء سجلس التعاون لدور االعيج العربيعة دون أن حيصعل علعى إذن سعابق منهعا،       إحدى الدور ا 

هععي  ويف ذات الوقعع  ال يرتتععب علععى إدانتععه فقععده للجنسععية البحرينيععة جملععرد أن اجلنسععية ا خععرى  

ينسعية إحعدى دور جملعس التعععاون، ويسعر  ذات املفهعوم علعى البحععري  العذ  ع يوفعق أوضععاعه         

 خبر املدة اليت قررها املرشرو  بقانون وهي ثبثة أشهر إذا كان خمتارًا أو لعذر مقبور.

 وعليه تقرتح املؤسسة الوطنية إعادة الن ر يف هذه املادة، أو مرايعة  ياغتها ليتماشعى مع  أسعلوب   

 الصياغة القانونية املتبعة يف هذا الرشأن.

 

*  *  * 

 


