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قانون رقم )39( ل�سنة 2014

بتعديل بع�ض اأحكام قانون الإجراءات اجلنائية

ال�سادر باملر�سوم بقانون رقم )46( ل�سنة 2002

نحن حمد بن عي�شى اآل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،

 ،2002 ل�شنة   )46( رقــم  بقانون  بالمر�شوم  ال�شادر  الجنائية  الإجـــراءات  قانون  وعلى 

وتعديالته،

اأقر مجل�س ال�شورى و مجل�س النواب القانون الآتي ن�شه، وقد �شدقنا عليه واأ�شدرناه:

املادة الأوىل

ُي�شتبدل بن�شو�س المواد )147( و )148( و )149( من قانون الإجراءات الجنائية ال�شادر 

بالمر�شوم بقانون رقم )46( ل�شنة 2002 الن�شو�س الآتية:

مادة )147(:

الأمر بالحب�س ال�شادر من النيابة العامة ل يكون نافذ المفعول اإل لمدة ال�شبعة اأيام التالية 

مدة  انق�شاء  قبل  وجب  الحتياطي  الحب�س  مد  العامة  النيابة  راأت  واإذا  لها.  المتهم  لت�شليم 

اأقوال  �شماع  بعد  اأمره  لي�شدر  ال�شغرى  المحكمة  قا�شي  الأوراق على  تعر�س  اأن  اأيام  ال�شبعة 

اأو لمدد متعاقبة ل يزيد مجموعها على ثالثين يومًا  النيابة العامة والمتهم بمد الحب�س لمدة 

اأو بغير  اأو بالإفراج عن المتهم بكفالة  وب�شرط األ تزيد المدة الواحدة على خم�شة ع�شر يومًا 

كفالة. 

تكون  العقوبات  قانون  من  اخلا�س  الق�شم  من  الأول  الباب  يف  عليها  املن�شو�س  اجلرائم  ويف 

للنيابة العامة �شلطات قا�شي املحكمة ال�شغرى املن�شو�س عليها يف الفقرة ال�شابقة.

مادة )148(:

مقرر  هو  ما  على  زيادة  الحتياطي  الحب�س  مد  العامة  النيابة  وراأت  التحقيق  ينته  لم  اإذا 

الكبرى  المحكمة  اإلى  الأوراق  اإحالة  الذكر  �شالفة  المدة  انق�شاء  قبل  وجب  ال�شابقة  بالمادة 

الجنائية منعقدة في غرفة الم�شورة لت�شدر اأمرها بعد �شماع اأقوال النيابة العامة والمتهم بمد 

الحب�س مددًا متعاقبة ل تزيد كل منها على ثالثين يومًا اإذا اقت�شت م�شلحة التحقيق ذلك اأو 

بالإفراج عن المتهم بكفالة اأو بغير كفالة.    
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احتياطيًا ثالثة  املتهم  انق�شى على حب�س  اإذا  العام  النائب  الأمر على  يتعني عر�س  ومع ذلك 

�شهور وذلك لتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة لالنتهاء من التحقيق. 

يكن  لم  ما  �شهور  �شتة  على  الحتياطي  الحب�س  مدة  تزيد  اأن  يجوز  ل  الأحــوال  جميع  وفي 

التهمة  كانت  فاإذا  المدة،  هذه  انتهاء  قبل  المخت�شة  المحكمة  اإلى  باإحالته  اأعلن  قد  المتهم 

المن�شوبة اإلى المتهم جناية فال يجوز اأن تزيد مدة الحب�س الحتياطي على �شتة �شهور اإل بعد 

الح�شول قبل انق�شائها على اأمر من المحكمة المخت�شة بمد الحب�س مدة ل تزيد على ثالثين 

يومًا قابلة للتجديد لمدد اأخرى مماثلة واإل وجب الإفراج عن  المتهم. 

مادة )149(:

للنيابة العامة الأمر بالإفراج الموؤقت عن المتهم المحبو�س احتياطيًا في كل وقت من تلقاء 

نف�شها على اأن يتعهد المتهم بالح�شور كلما طلب منه ذلك وباأليفر من تنفيذ الحكم الذي قد 

ي�شدر �شده.

اإلى  يتظلم  اأن  فله  رف�س طلبه  واإذا  عنه،  الإفراج  المخت�شة  النيابة  يطلب من  اأن  وللمتهم 

منهم  كل  يلتزم  اأن  على  العام،  النائب  اإلى  ثم  الأول  العام  المحامي  اإلى  ثم  العام  المحامي 

بالبت في التظلم خالل ثالثة اأيام من تاريخ تقديمه، ويعتبر مرور فترة الثالثة اأيام دون البت 

في التظلم بمثابة رف�شًا له يترتب عليه رفع التظلم تلقائيًا للجهة الأعلى.

املادة الثانية

على رئي�س مجل�س الوزراء والوزراء - كل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيعمل 

به من اليوم التالي لتاريخ ن�شره في الجريدة الر�شمية.

           ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:

بتاريخ: 8 ذي القعدة 1435هـ

املوافق: 3 �شــبـتـمـبــر 2014م


