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مر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة 2010
بتعديل بع�ض �أحكام قانون العقوبات الع�سكري
ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )34ل�سنة 2002
ملك مملكة البحرين بالنيابة.

نحن �سلمان بن حمد �آل خليفة
بعد االطالع على الد�ستور،
وعلى قانون محكمة التمييز ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )8ل�سنة  1989وتعديالته،
وعلى قانون قوة دفاع البحرين ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )32ل�سنة ،2002
وعلى قانون العقوبات الع�سكري ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )34ل�سنة ،2002
وعلى قانون ال�سلطة الق�ضائية ال�صادر بالمر�سوم بقانون رق��م ( )42ل�سنة ، 2002
وتعديالته،
وبنا ًء على عر�ض وزير الدولة ل�شئون الدفاع،
وبعد موافقة مجل�س الوزراء،

ر�سمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى

ُي�ستبدل بن�صو�ص المواد ( )73 ،47 ،11 ،6 ،5من قانون العقوبات الع�سكري الن�صو�ص
التالية:

مادة (:)5

الق�ضاء الع�سكري جهة ق�ضائية م�ستقلة تتكون من محاكم ونيابات ع�سكرية وفروع فنية
�أخرى طبق ًا لأحكام هذا القانون وقوانين و�أنظمة قوة دفاع البحرين.

مادة (:)6

كاف من الأع�ضاء
يتولى �إدارة الق�ضاء الع�سكري �ضابط مجاز في القانون ويعاونه عدد ٍ
ال�ضباط المجازين في القانون والم�ست�شارين القانونيين ،وي�صدر بتعيين مدير و�أع�ضاء
الق�ضاء الع�سكري �أمر ملكي بنا ًء على عر�ض القائد العام.

مادة (:)11

�أ  -الق�ضاة الع�سكريون م�ستقلون وال �سلطان عليهم في ق�ضائهم لغير القانون ،وغير قابلين
للعزل �إال من خالل الطريق الت�أديبي ،ويكون �ش�أنهم �ش�أن �أقرانهم في الق�ضاء والنيابة
العامة على النحو المبين بالجدول المرفق في مجال تطبيق هذا القانون.
ب – ي�صدر ب�ش�أن �شروط و�إج���راءات تعيين �أع�ضاء الق�ضاء الع�سكري وت�أديبهم وتنظيم
واجباتهم والتفتي�ش الق�ضائي عليهم قرار من القائد العام بنا ًء على اقتراح مدير الق�ضاء
الع�سكري.
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مادة (:)47

تخت�ص محكمة اال�ستئناف الع�سكرية العليا بالف�صل في الطعن باال�ستئناف في الأحكام
ال�صادرة من المحاكم الع�سكرية الكبرى.

مادة (:)73

الحكم ال�صادر بعقوبة الإعدام من المحاكم الع�سكرية في الجرائم المن�صو�ص عليها في
قانون العقوبات �أو في القوانين الجزائية الأخ��رى  ،يعتبر مطعون ًا فيه بقوة القانون �أمام
محكمة التمييز الع�سكرية ،وتتولى (النيابة الع�سكرية) �إعداد مذكرة الطعن في الحكم خالل
المواعيد المقررة للطعن في الأحكام �أمام محكمة التمييز  ،ويترتب على ذلك وقف تنفيذ
الحكم.

المادة الثانية

ُي�ضاف �إلى المادة ( )35من قانون العقوبات الع�سكري بن ٌد جدي ٌد برقم (�أ) ويعاد ترتيب
باقي بنود هذه المادة  ،كما ُت�ضاف مادتان جديدتان برقمي ( 35مكرر) و ( 46مكرر) وفق ًا
للآتي:

مادة ( )35المحاكم الع�سكرية هي:

�أ  -محكمة التمييز الع�سكرية.

مادة ( 35مكرر):

ت�شكل محكمة التمييز الع�سكرية من عدد ال يقل عن خم�سة ق�ضاة من �أع�ضاء الق�ضاء
الع�سكري ير�أ�سهم مدير الق�ضاء الع�سكري �أو �أقدم الأع�ضاء.

مادة ( )46مكرر:

تخت�ص محكمة التمييز الع�سكرية بما يلي:
 - 1نظر الطعون المقدمة من النيابة الع�سكرية �أو من المحكوم عليه في الأحكام النهائية
ال�صادرة من محكمة اال�ستئناف الع�سكرية العليا �أو المحكمة الع�سكرية الكبرى ب�صفتها
اال�ستئنافية في جناية �أو جنحة.
 - 2الف�صل في طلبات �إعادة النظر في الأحكام النهائية ال�صادرة بالعقوبة في مواد الجنايات
والجنح ،على �أن يكون حق طلب �إعادة النظر لرئي�س النيابة الع�سكرية �سواء من تلقاء نف�سه
ُ
�أو بنا ًء على طلب المحكوم عليه �أو من يمثله قانون ًا �إذا كان عديم الأهلية �أو مفقود ًا �أو بنا ًء
على طلب �أحد �أقاربه �أو زوجه بعد موته.
 - 3الف�صل في تنازع االخت�صا�ص بين المحاكم الع�سكرية.
ويطبق في �ش�أن حاالت الطعن بالتمييز وطلب �إعادة النظر المواعيد والإجراءات المقررة
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قانون ًا للطعن في الأحكام وطلب �إعادة النظر في المواد الجنائية بموجب المر�سوم بقانون
رقم ( )8ل�سنة  1989ب�إ�صدار قانون محكمة التمييز وذلك فيما ال يتعار�ض مع �أحكام هذا
القانون.
وعلى المحكمة في حالة نق�ض الحكم �أن تت�صدى لمو�ضوع الدعوى دون �إعادتها �إلى
المحكمة التي �أ�صدرته ونظرها كمحكمة مو�ضوع ،وتتبع في هذه الحالة الإجراءات المقررة
في المحاكمة عن الجريمة التي وقعت .

المادة الثالثة

ُتلغى المواد (.)80 ،76 ،74 ،43 ،23 ،8
كما ُتلغى عبارة (العادية) ال��واردة في المادة ( ، )71وعبارة (اال�ستئناف) ال��واردة في
المادتين ( )75 ، 72من قانون العقوبات الع�سكري.

المادة الرابعة

ُيعمل بجدول وظائف الق�ضاء الع�سكري المعادلة لوظائف ال�سلطة الق�ضائية المرفق بهذا
القانون.

المادة الخام�سة

على رئي�س مجل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�صه – تنفيذ �أحكام هذا القانون ،و ُيعمل
به بعد مرور �شهر من اليوم التالي لتاريخ ن�شره في الجريدة الر�سمية.

		
							

ملك مملكة البحرين بالنيابة
�سلمان بن حمد �آل خليفة

رئي�س مجل�س الوزراء
خليفة بن �سلمان �آل خليفة
�صدر في ق�صر الرفاع:
بتاريخ5 :ذي الحجة 1431هـ
الموافق11 :نوفمـ ــبر 2010م
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جدول وظائف الق�ضاء الع�سكري المعادلة
لوظائف ال�سلطة الق�ضائية
الم�سمى الوظيفي في الق�ضاء الع�سكري الم�سمى الوظيفي في الق�ضاء المدني
رئ���ي�������س م��ح��ك��م��ة ال���ت���م���ي���ي���ز ال��ع�����س��ك��ري��ة رئ�������ي���������������س م�����ح�����ك�����م�����ة ال����ت����م����ي����ي����ز
ق����ا�����ض����ي م���ح���ك���م���ة ت���م���ي���ي���ز ع�������س���ك���ري���ة ق��������ا���������ض��������ي م������ح������ك������م������ة ت����م����ي����ي����ز
رئي�س محكمة اال�ستئناف الع�سكرية العليا رئي�س محكمة اال�ستئناف العليا المدنية
ع�ضو محكمة اال�ستئناف الع�سكرية العليا ع�ضو محكمة اال�ستئناف العليا المدنية
رئ���ي�������س ال��م��ح��ك��م��ة ال��ع�����س��ك��ري��ة ال��ك��ب��رى رئ���ي�������س ال��م��ح��ك��م��ة ال���ك���ب���رى ال��م��دن��ي��ة
ع�����ض��و ال��م��ح��ك��م��ة ال��ع�����س��ك��ري��ة ال��ك��ب��رى ع�������ض���و ال���م���ح���ك���م���ة ال���ك���ب���رى ال��م��دن��ي��ة
ق����ا�����ض����ي م���ح���ك���م���ة ع�������س���ك���ري���ة ����ص���غ���رى ق����ا�����ض����ي م���ح���ك���م���ة �����ص����غ����رى م���دن���ي���ة
رئ������ي�������������س ال������ن������ي������اب������ة ال����ع���������س����ك����ري����ة م�����������ح�����������ام�����������ي ع����������������������ام �أول
رئ�����ي�����������س ف����������رع ن�����ي�����اب�����ة ع�������س���ك���ري���ة رئ���������ي�������������������س ن���������ي���������اب���������ة ( �أ )
رئ�����ي�����������س ق���������س����م ن�����ي�����اب�����ة ع�������س���ك���ري���ة رئ����������ي���������������������س ن����������ي����������اب����������ة (ب)
وك����������ي����������ل ن��������ي��������اب��������ة ع�����������س�����ك�����ري�����ة وك������������������������ي������������������������ل ن�������������ي�������������اب�������������ة
م�������������س������اع������د ن�������ي�������اب�������ة ع���������س����ك����ري����ة م���������������������������س�������������اع�������������د ن����������ي����������اب����������ة

