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 حلقوق اإلنساناملؤسسة الوطنية رأي 

 يف مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات اجلنائية 

  2011( لسنة 124املرافق للمرسوم رقم ) 2002( لسنة 46الصادر باملرسوم بقانون رقم ) 

 

 (تقليل مدة احلبس االحتياطي للمتهم ومنحه حق التظلم)

 

 

 مقدمة:

تثمينًا للجهود اليت يوليها جملس الشورى املوقر يف كل ما يتعلق باملسائل املتصلة حبقوو  انسسوا     

تقليوول موودة احلووبس   الوويت يرمووي اليهووا مشوورون القوواسو  بشوو    لالعتبووارا  ومووك كاموول التقوودير  

وبناًء على طلب جلنة الشووو  ااارييوة والود ان وا مو        التظلم االحتياطي للمتهم ومنحه حق

الوطين باجمللس رأي املوسسة الوطنية حول املوضون أعاله   إ  م  الالزم بيا  مجلوة مو  املهوا يم    

 انسرتشادية يتعني انشارة اليها  واليت ميك  اجياز ا يف ما يلي:

 

يوضوك وويبوه املوتهم يف مكوا       سابق على احملاكموة  احتياطي  و ايراءاالحتياطي احلبس أواًل: 

حتواول اجلهوا  املصتصوة مو   ال وا       املقوررة قاسوسواً   خمتصوة  وللمودة  م  يهة قضائية  ب مر معني

بل  وو ايوراء     وال ميك  ب ي حال م  ا حوال اعتباره عقوبة  م  ثبو  التهمة م  عدمها الت كد

يوق اجلنوائي  كوسوه ايوراء حتقيوق ولويس ايوراء        حتهظي حيال املتهم يد ل ضم  سلطا  التحق

 حماكمة.

م  أ طر ايراءا  التحقيق وأكثر ا مساسًا حبرية املتهم  اذ به احلبس االحتياطي ثاسيًا: يعد 

ُتسلب حرية الهرد املتهم لهرتة م  الزم   و ي الهرتة اليت يستغرقها حبسه احتياطيًا  وعنى أسه 

ة تقتضيه وتربره مصلحة التحقيق  و و ايراء ال ميك  جتنبه ميثل عدواسًا على احلرية الشصصّي

 واملصلحة العامة. للمجتمكيف كثري م  ا حيا  محاية 

احلبس االحتياطي سقطة سزان بني مصلحتني متعارضتني  مصلحة الهرد الذي م  ثالثًا: ميثل 

والتشريعا  ولية حلقو  انسسا  دكحق مكهول وويب الصكوك الحقه التمتك حبريته 

 اليت م  حقها الوصول اىل احلقيقة.  ومصلحة اجلماعة الوطنية
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الرباءة   إسه قرينة ومّلا كا  تقييد حرّية املتهم  روج ع  ا صل املتمثل يف مبدأ ا رتاض رابعًا: 

يتعّي  عدم اللجوء اليه اال يف أضيق احلدود  وأ  يكو   ذا انيراء تنظيمًا  اصًا يتميز به ع  

اقي انيراءا  التحقيقية  وذلك سظرًا اطورته وأ ميته  وأ  يناط بسياج م  الضماسا  تكهل ب

ُيطبق عليه  ذا انيراء م  أي تعسف أو استغالل م  قبل السلطة اليت  يمحاية الهرد املتهم الذ

 .تتواله

 

 أوال: تقليل مدة احلبس االحتياطي:   

 جملس النواب:( كما انتهى إليها قرار 147نص املادة )

ا مر الصادر م  النيابة العامة ال يكو  سا ذ املهعول اال ملدة سبعة أيام التالية لتسليم املتهم  ا واذا 

رأ  النيابة العامة مد احلبس االحتياطي ويب قبل اسقضاء مدة السبعة أيام أ  تعرض ا ورا  

على قاضي احملكمة الصغرى ليصدر أمره بعد مسان أقوال النيابة العامة واملتهم ود احلبس ملدة أو 

على ثالثني يومًا وبشرط أال تزيد املدة الواحدة على مخسة عشر ملدد متعاقبة ال يزيد جمموعها 

 أو بان راج ع  املتهم بكهالة أو بغري كهالة.يومًا 

للنيابة  تكو  البا  ا ول م  القسم اااص م  قاسو  العقوبا  املنصوص عليها يفويف اجلرائم 

 العامة سلطا  قاضي احملكمة الصغرى املنصوص عليها يف الهقرة السابقة.

 ( كما انتهى إليها قرار جملس النواب:148نص املادة )

اذا مل ينته التحقيق ورأ  النيابة العامة مد احلبس االحتياطي على ما  و مقرر باملادة السابقة 

ويب قبل اسقضاء املدة سالهة الذكر احالة ا ورا  اىل احملكمة الكربى اجلنائية منعقدة يف غر ة 

عاقبة ال تزيد كل املشورة لتصدر أمر ا بعد مسان أقوال النيابة العامة واملتهم ود احلبس مددًا مت

اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو بان راج ع  املتهم بكهالة أو بغري على ثالثني يومًا منها 

 كهالة.

ومك ذلك يتعني عرض ا مر على النائب العام اذا اسقضى على حبس املتهم احتياطيًا ثالثة شهور 

 .وذلك الختاذ انيراءا  اليت يرا ا كهيلة لالستهاء م  التحقيق

ويف مجيك ا حوال ال جيوز أ  تزيد مدة احلبس االحتياطي على ستة شهور ما مل يك  املتهم قد 

أعل  بإحالته اىل احملكمة املصتصة قبل استهاء  ذه املدة   إذا كاست التهمة املنسوبة اىل املتهم 

قضائها يناية  ال جيوز أ  تزيد م  احلبس االحتياطي على ستة شهور اال بعد احلصول قبل اس

قابلة للتجديد ملدد أ رى ثالثني يومًا على أمر م  احملكمة املصتصة ود احلبس مدة ال تزيد على 

 مماثلة واال ويب ان راج ع  املتهم.
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 رأي املؤسسة الوطنية بشأن تقليل مدة احلبس االحتياطي:

 

 ( الهقرة )ج( م  دستور مملكة البحري  على أ :20املادة )سصت 

حتى تثبت اداسته يف حماكمة قاسوسية توم   ا  يها الضماسا   املتهم برئ"

 ".الضرورية ملمارسة حق الد ان يف مجيك مراحل التحقيق واحملاكمة و قًا للقاسو 

( م  العهد الدولي اااص باحلقو  املدسية والسياسية  واليت 3( الهقرة )9أشار  املادة )كما 

اىل تلك الضماسا  املتمثلة يف  2006( لسنة 56و  رقم )اسضمت اليه مملكة البحري  وويب القاس

و الل مدة معقولة  حيث سصت ويو  تقديم املتهم اىل احملاكمة على حنو السرعة دو  تباطئ 

 على أ :

يقدم املوقوف أو املعتقل بتهمة يزائية سريعًا اىل احد القضاة أو أحد املوظهني  "

ويكو  م  حقه أ  حياكم  الل مهلة املصولني قاسوسًا مباشرة وظائف قضائية  

معقولة أو أ  يهرج عنه  وال جيوز أ  يكو  احتجاز ا شصاص الذي  ينتظرو  

 ." احملاكمة  و القاعدة العامة

" املنش ة وويب العهد الدولي اااص باحلقو  املدسية اللجنة املعنية حبقو  انسسا وقد علقت "

  على أعالهالتاسعة املادة ( م  3الهقرة )كام  ذا العهد على والسياسية  واليت يوكل اليها تهسري أح

 أسه:

 اىل " ووًرا " احالتوه  ينائيوة   قضايا يف اسسا  أي اعتقال أو وقف حالة يف يراعى -2)

 القاسو   القضائية  ويضك الوظائف مباشرة قاسوًسا املصولني املوظهني أو القضاة أحد
 ال التو  ري  أ  اللجنوة  وتورى  دقوة   أكثور  زمنيوة  حدوًدا ا طراف الدول معظم يف

 .... معدودة أياما يتجاوز أ  ينبغي

.....  وينبغي أ  يكو  احلبس االحتياطي ايراًءا استثنائًيا وأ  تكو  مدته قصرية  -3

 .(. ...أقصى حد ممك  اىل

 

 :م  العهد املذكور على أ ( 3( الهقرة )14)املادة  ويف ذا  السيا   أكد 

متهم جبرمية أ  يتمتك أثناء النظر يف قضيته وعلى قدم املساواة التامة   لكل "

 بالضماسا  الدسيا التالية:

 ُيحاكم دو  ت  ري ال مربر له".)ج( أ  
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 :أ بش   مراحل احملاكمة   ا للن  أعاله  رييف تهس اللجنة املعنية حبقو  انسسا وأرد ت 

  ا علًيو  احلق  ذا يعل وبغية. ه"ل مربر ال ت  ري دو " املراحل مجيكتتم  ...  -10)
 له"  مربر ال ت  ري دو " تسري سوف احملاكمة أ  لضما  ايراءا  تتوا ر أ  جيب

 .( سواء حد على واالستئناف ا وىل الدرية يف

 

الوذي  يتعرضوو   ي شوكل مو       جمموعة املبوادئ املتعلقوة حبمايوة مجيوك ا شوصاص     وقد أوضحت 

( 173/43  الصوادرة وويوب قورار اجلمعيوة العاموة لملموم املتحودة رقوم )        السوج  أشكال االحتجاز أو 

 ( منها على أ :38  يف املبدأ رقم )1988ديسمرب  9املورخ يف 

يكو  للشص  امُلحَتجز بتهمة ينائية احلق يف أ  ُيحاكم  الل مدة معقولة أو أ  " 

 ". يهرج عنه ر   حماكمته

 

 

كلموا قُصور  مودة احلوبس االحتيواطي      أسوه  وت سيسًا على ما تقدم  إ  املوسسة الوطنية ترى أ  

كلما كاست ضماسة لعدم املساس حبق املتهم يف التمتك باحلرّية م  ياسب  وحقه يف احلصول على 

  وعليه  إ  ما استهى اليه قرار جملس النوا  حول املادتني ضماسا  حماكمة عادلة م  ياسب آ ر

متماشيًا مك املعوايري الدوليوة حلقوو  انسسوا      ي تي بتقليل مدة احلبس االحتياطي   (148( و )147)

 واملشار اليه آسهًا يف  ذا الش  .
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 : منح املتهم حق التظلم من قرار احلبس االحتياطي:ثانًيا   

 

 ( كما انتهى إليها قرار جملس النواب:149نص املادة )

بان راج املوقت ع  املتهم احملبوس احتياطيا يف كل وقوت مو  تلقواء سهسوها أو     للنيابة العامة ا مر 

بناء على طلب املتهم على أ  يتعهد املتهم باحلضوور كلموا طلوب منوه ذلوك وبو ال يهور مو  تنهيوذ          

 احلكم الذي قد يصدر ضده.

 احملامي العوام  وللمتهم أ  يطلب م  النيابة املصتصة ان راج عنه  واذا ر ض طلبه  له أ  يتظلم اىل

على أ  يلتزم كل منهم بالبت يف التظلم  الل ثالثة ثم اىل احملامي العام ا ول ثم اىل النائب العام  

أيام م  تاريخ تقدميه  ويعترب مرور  رتة الثالثة ا يام دو  البت يف التظلم وثابة ر ضًا له يرتتب 

 عليه ر ك التظلم تلقائيًا للجهة ا على.

 

 منح املتهم حق التظلم من قرار احلبس االحتياطي: املؤسسة الوطنية بشأنرأي 

والويت اسضومت اليوه مملكوة     ( م  العهد الودولي ااواص بواحلقو  املدسيوة والسياسوية       2املادة )سصت 

 على أ :   2006( لسنة 56البحري  وويب القاسو  رقم )

 ( تتعهد كل دولة طرف يف  ذا العهد:3) "

ب   تكهل تو ري سبيل  عال للتظلم  ي شص  استهكت حقوقه أو حرياته املعرتف  -1

 "... . العهدبها يف  ذا 

 

( م  العهد أعاله اىل احلق يف الوتظلم مو  قورار احلوبس االحتيواطي      4( الهقرة )9املادة ) أشار كما 

 ه:  حيث سصت على أساعادة النظر يف االحتجاز املتمثل يف

شص  ُحرم م  حّريته بالتوقيف أو االعتقال حوق الريوون اىل حمكموة لكوي      لكل " 

 ". تهصل  ذه احملكمة دو  ابطاء يف قاسوسية اعتقاله

الوذي  يتعرضوو   ي    جمموعوة املبوادئ املتعلقوة حبمايوة مجيوك ا شوصاص       أشوار   ىواىل ذلك املعنو 

العاموة لملموم املتحودة رقوم        الصوادرة وويوب قورار اجلمعيوة    شكل م  أشوكال االحتجواز أو السوج    

 ( على أسه:32حيث أوضح املبدأ رقم )  1988ديسمرب  9( املورخ يف 173/43)

ا للقاسو  احمللى دعوى للشص  احملتجز أو حماميه يف أي وقت أ  يقيم و ًق حيق -1" 

أمام سلطة قضائية أو سلطة أ رى للطع  يف قاسوسية احتجازه بغية احلصوول علوى   

 ". سراحه دو  ت  ري  اذا كا  احتجازه غري قاسوسيأمر بإطال  
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 ( على أ :37)املبدأ رقم وأوضح 

حيضر الشص  احملتجز املتهم بتهمة ينائية أمام سلطة قضائية أو سلطة أ ورى  يون  عليهوا    " 

دو  تو  ري يف قاسوسيوة    وتبت  وذه السولطة    القاسو   وذلك على ويه السرعة عقب القبض عليه

 ".انحتجاز وضرورة 

 

 ( على أ :38)كما بني املبدأ رقم 

يكو  للشص  امُلحَتجز بتهمة ينائية احلق يف أ  ُيحاكم  الل مودة معقولوة أو أ  يهورج عنوه     " 

 ".ر   حماكمته

 

 

ما استهى اليوه قورار جملوس النووا  بشو   املوادة        وت سيسًا على ما تقدم  إ  املوسسة الوطنية ترى أ 

ونح املتهم حق التظلم م  القرار الصادر حبسبه احتياطًا قد يواء متماشويًا موك موا للموتهم       (149)

 م  حقو  أقرتها الصكوك الدولية حلقو  انسسا  يف  ذا الش  .

( ال يعدو ع  احملامي العام ثم احملامي العام ا ول ثم اىل النائب العاماال أ  اساطة البت يف التظلم اىل )

( 42( مو  املرسووم بقواسو  رقوم )    50املوادة )  قو،  ذلوك أ     أمام يهة قضائية واحودة تظلمًا كوسه 

 بإصدار قاسو  السلطة القضائية  قد سصت على أ : 2002لسنة 

 

" النيابة العامة ال تتجزأ  بوصوهها سولطة حتقيوق أو سولطة اتهوام  وحيول عضوو مو  أعضوائها حمول           

 مراعاة قواعد اال تصاص ". اآل ر  وُيتم ما بدأه م  ايراءا  وذلك كله مك

الوذي يسوتويب أ  يكوو  علوى      "الالتظلم الهّعو "ومودى ذلك أ  التظلم على  ذا النحو ال يرقى اىل 

  قرار احلبس االحتياطي وصواًل اىل يهة قضائية أ رىلصدرة املشكل تظلم  رمي بدًء م  اجلهة 

 ه.واحتمالية التعسف  يمغبة عدم االستئثار بالقرار  وذلك لضما 

 

 

( لتصبح على النحو 149الهقرة ا  رية م  املادة ) ترى املوسسة الوطنية لزوم اعادة صياغةوعليه 

  التالي:



 
 

7                     NIHR_BH © 1-12-2013 

 

 

للنيابة العامة ا مر بان راج املوقت ع  املتهم احملبوس احتياطيا يف كل وقوت مو  تلقواء سهسوها أو     

منوه ذلوك وبو ال يهور مو  تنهيوذ       بناء على طلب املتهم على أ  يتعهد املتهم باحلضوور كلموا طلوب    

 احلكم الذي قد يصدر ضده.

 

اىل النائب العوام  وللمتهم أ  يطلب م  النيابة املصتصة ان راج عنه  واذا ر ض طلبه  له أ  يتظلم 

ى أ  يلتزم كل منهما بالبت يف الوتظلم  والل ثالثوة أيوام مو  تواريخ         علاحملكمة املصتصةاىل ثم 

الثالثة ا يام دو  البت يف التظلم وثابوة ر ضوًا لوه يرتتوب عليوه ر وك       تقدميه  ويعترب مرور  رتة 

 التظلم تلقائيًا للجهة ا على.

 

 

 

 

 

**** 


