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قانون رقم ( )18ل�سنة 2017
ب�ش�أن العقوبات والتدابري البديلة
نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة      ملك مملكة البحرين.
بعد االطالع على الد�ستور،
وعلى قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة 1976وتعديالته،
وعلى قانون الإجراءات اجلنائية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة  2002وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )18ل�سنة  2014ب�إ�صدار قانون م�ؤ�س�سة الإ�صالح والت�أهيل،
ن�صه ،وقد �صدَّقنا عليه و�أ�صدرناه:
�أق َّر جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ُّ

مادة ()1

ق�صد بالعقوبة البديلة �إحدى العقوبات املن�صو�ص عليها يف املادة
يف تطبيق �أحكام هذا القانون ُي َ
( )2من هذا القانون ،والتي يجوز للقا�ضي �أن يق�ضي �أو ي�أمر بها بد ًال عن العقوبة الأ�صلية ،يف الأحوال
املب َّينة يف هذا القانون.
ق�صد بالتدبري البديل �إحدى التدابري املن�صو�ص عليها يف املادة ( )18من هذا القانون،
كما ُي َ
والتي يجوز للنيابة العامة �أو القا�ضي – بح�سب الأحوال  -الأمر بها بد ًال عن احلب�س االحتياطي يف
الأحوال املب َّينة يف هذا القانون.

العقوبات البديلة هي:

مادة ()2

�أ -العمل في خدمة المجتمع.
ب -الإقامة الجبرية في مكان مح َّدد.
جْ -
حظر ارتياد مكان �أو �أماكن مح َّددة.
د -التع ُّهد بعدم التع ُّر�ض �أو االت�صال ب�أ�شخا�ص �أو جهات مع َّينة.
هـ -الخ�ضوع للمراقبة الإلكترونية.
و -ح�ضور برامج الت�أهيل والتدريب.
ز� -إ�صالح َّ
ال�ضرر النا�شئ عن الجريمة.

مادة ()3

العمل يف خدمة املجتمع يكون بتكليف املحكوم عليه ومبوافقته بالعمل ل�صالح �إحدى اجلهات دون
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مقابل.
ويراعى يف العمل َتوا ُفقه مع مهنة املحكوم عليه – �إنْ �أمكن – و�أال تزيد مدته على �سنة ،ومبا ال
يجاوز ثمان �ساعات يومي ًا.
حُوتدَّد اجلهات و�أنواع الأعمال التي متا َر�س فيها بقرار من الوزير املع ِني ب�شئون العدل.

مادة ()4

الإقامة اجلربية يف مكان محدَّد تكون ب�إلزام املحكوم عليه بعدم مغادرة محل �إقامة محدَّد �أو
معي.
نطاق مكاين نَّ
وي�صدر قرار من وزير الداخلية بالإجراءات الالزمة لتنفيذها ،وبتحديد احلاالت والأوقات التي
يجوز فيها للمحكوم عليه اخلروج من محل الإقامة اجلربية.

مادة ()5

حظر ارتياد مكان �أو �أماكن محدَّدة يكون ب�إلزام املحكوم عليه ْ
ْ
معي
بحظر ارتياد نطاق جغرايف نَّ
ذي �صلة باجلرمية.
وي�صدر قرار من وزير الداخلية بالإجراءات الالزمة لتنفيذه ،وبتحديد احلاالت والأوقات التي
يجوز فيها للمحكوم عليه ارتياد املكان �أو الأماكن املحظورة.

مادة ()6

التع ُّهد بعدم التع ُّر�ض �أو االت�صال ب�أ�شخا�ص �أو جهات مع َّينة يكون ب�إلزام املحكوم عليه بعدم
التع ُّر�ض مادي ًا �أو قولي ًا �أو غريها من �أ�شكال التع ُّر�ض ومب ْنعه من االت�صال والتوا�صل ب�أ�شخا�ص �أو
جهات ذات �صلة باجلرمية وذلك ب�أية و�سيلة كانت.

مادة ()7

اخل�ضوع للمراقبة الإلكرتونية يكون مبراقبة حركة وت َن ُّقل املحكوم عليه �إلكرتوني ًا بواحدة �أو �أكرث
من و�سائل املراقبة الإلكرتونية املتاحة بوزارة الداخلية.

مادة ()8

ح�ضور برامج الت�أهيل والتدريب يكون ب�إلزام املحكوم عليه باخل�ضوع لواحد �أو �أكرث من برامج
الت�أهيل والتدريب يف املجاالت الطبية �أو النف�سية �أو االجتماعية �أو التعليمية �أو احلرفية �أو ال�صناعية
لتقومي �سلوكه.
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وي�صدر قرار من الوزير املع ِني ب�شئون العدل بالتن�سيق مع وزير الداخلية بتحديد برامج الت�أهيل
والتدريب و�إجراءات تنفيذها.

مادة ()9

يكون �إ�صالح ال�ضرر النا�شئ عن اجلرمية ب�إلزام املحكوم عليه بر ِّد ال�شيء �إلى �أ�صله �أو جبرْ ه �أو
التعوي�ض عنه.

مادة ()10

للقا�ضي عند احلكم بعقوبة احلب�س مدة ال تزيد على �سنة �أنْ ي�ستبدل بها بعد حتديد مدة احلب�س
عقوبة بديلة �أو �أكرث من املن�صو�ص عليها يف املادة ( )2من هذا القانون.

مادة ()11

للقا�ضي عند احلكم بعقوبة احلب�س ملدة تزيد على �سنة وال تتجاوز خم�س �سنوات �أو ال�سجن ملدة
ال تزيد على خم�س �سنوات �إذا تبني له من الظروف ال�شخ�صية �أو ال�صحية للمتهم عدم مالئمة تنفيذ
عقوبة احلب�س �أو ال�سجن ِو ْفق ًا للتقارير التي يطلبها �أو تقدَّم �إليه� ،أنْ ي�ستبدلها بها بعد حتديد مدة
احلب�س �أو ال�سجن عقوبة الإقامة اجلربية يف مكان محدَّد وحدَها �أو مقرتنة ب�أية عقوبة بديلة �أخرى
من املن�صو�ص عليها يف املادة ( )2من هذا القانون.

مادة ()12

لكل محكوم عليه باحلب�س ملدة ال تزيد على �سنة �أو بالإكراه البدين �أن يطلب من قا�ضي تنفيذ
العقاب �أنْ ي�ستبدل بتنفيذ عقوبة احلب�س �أو الإكراه البدين عقوبة بديلة �أو �أكرث من املن�صو�ص عليها يف
ويف�صل قا�ضي تنفيذ العقاب يف الطلب بعد �سماع �أقوال النيابة العامة.
املادة ( )2من هذا القانونِ ،

مادة ()13

يجوز مل�ؤ�س�سة الإ�صالح والت�أهيل �أنْ تطلب من قا�ضي تنفيذ العقاب �أنْ ي�ستبدل بالعقوبة الأ�صلية
املحكوم بها عقوبة بديلة �أو �أكرث من املن�صو�ص عليها يف املادة ( )2من هذا القانون ،ملدة ت�ساوي باقي
العقوبة �أو جمموع العقوبات املحكوم بها ،وذلك �إذا توافرت يف املحكوم عليه اال�شرتاطات الآتية:
� )1أنْ يكون قد �أم�ضى ن�صف مدة العقوبة �أو العقوبات المحكوم بها.
� )2أنْ يكون ح�سن ال�سيرة وال�سلوك.
� )3أال يكون في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.
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� )4أنْ يك���ون ق���د �أدى االلتزام���ات المالي���ة المحكوم بها عليه م���ن المحكمة الجنائية ،م���ا لم يكن من
الم�ستحيل عليه الوفاء بها.
ويف�صل قا�ضي تنفيذ العقاب يف الطلب بعد �سماع �أقوال النيابة العامة.
وت�سري ب�ش�أن تنفيذ العقوبات البديلة �أحكام الباب اخلام�س من الكتاب اخلام�س من قانون
الإجراءات اجلنائية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة .2002

مادة ()14

مع مراعاة حكم املادة ( )3من هذا القانون ،تكون مدة تنفيذ العقوبات البديلة املن�صو�ص عليها
يف البنود من (�أ) �إلى (و) من املادة ( )2من هذا القانون م�ساوية ملدة العقوبة الأ�صلية املحكوم بها �أو
يتعي خاللها تنفيذ العقوبة البديلة
باقي املدة املحكوم بها بح�سب الأحوال ،ويحدِّ د القا�ضي املدة التي نَّ
الواردة يف البند (ز) من ذات املادة.

مادة ()15

تتولى اجلهة املعنية بوزارة الداخلية حتت �إ�شراف النيابة العامة متابعة تنفيذ العقوبات البديلة.
وي�صدر قرار من وزير الداخلية بتحديد اجلهة املعنية بالوزارة و�آلية التنفيذ.

مادة ()16

يخت�ص قا�ضي تنفيذ العقاب بالف�صل يف جميع املنازعات املتعلقة بتنفيذ العقوبة البديلة �أو �إلغائها،
و�إ�صدار جميع القرارات والأوامر املتعلقة بها ،بعد �سماع �أقوال النيابة العامة ،وله على الأخ�ص ما يلي:
�أ -الأم���ر بتنفي���ذ العقوبة الأ�صلية �أو ما تبقى منها �أو الإلزام بعقوبة بديلة �أخرى في حالة االمتناع عن
تنفيذ �أي من العقوبات البديلة �أو الإخالل بها خالل مدة تنفيذها.
ب -الأم���ر بتمدي���د المدة التي يتعي���ن خاللها تنفيذ العقوبة البديلة الواردة ف���ي البند (ز) من المادة
( )2من هذا القانون.
ج -النظر في التقارير المتعلقة بتنفيذ العقوبات البديلة التي تعر�ض عليه واتخاذ ما يراه ب�ش�أنها.
د� -سائر االخت�صا�صات الأخرى المن�صو�ص عليها في هذا القانون.
�صدرها قا�ضي تنفيذ العقاب نافذة فور ًا ولو مع ح�صول ا�ستئنافها،
وتكون القرارات والأوامر التي ُي ِ
�أمام محكمة اال�ستئناف العليا اجلنائية.
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مادة ()17

ت�سري على العقوبة البديلة الأحكام املق َّررة قانون ًا للعقوبة الأ�صلية للجرمية ،وال ُيخ ُّل توقيع العقوبة
البديلة بتنفيذ العقوبات الفرعية.

مادة ()18

لع�ضو النيابة العامة �أو القا�ضي – بح�سب الأحوال � -أنْ ُي ِلزم املتهم بواحد �أو �أكرث من التدابري
البديلة التالية بد ًال من احلب�س االحتياطي:
�أ -الإقامة الجبرية في مكان مح َّدد.
ب -الح�ضور لمركز ال�شرطة في �أوقات مح َّددة.
جْ -
حظر ارتياد مكان �أو �أماكن مح َّددة.
د -التع ُّهد بعدم التع ُّر�ض �أو االت�صال ب�أ�شخا�ص �أو جهات مع َّينة.
هـ -الخ�ضوع للمراقبة الإلكترونية.
ويكون تنفيذ هذه التدابري البديلة ِو ْفق ًا ِلـما هو م َّتبع يف تنفيذ العقوبات البديلة الواردة يف املواد
( )4و( )5و( )6و( )7من هذا القانون.

مادة ()19

ت�سري على الإقامة اجلربية يف مكان محدَّد كتدبري بديل عن احلب�س االحتياطي الأحكام املق َّررة
قانون ًا للحب�س االحتياطي.

مادة ()20

يجوز للمتهم �أنْ يتظ َّلم من الأمر ال�صادر من النيابة العامة ب�إلزامه ب�أحد التدابري البديلة
املن�صو�ص عليها يف املادة ( )18من هذا القانون ،فيما عدا تدبري الإقامة اجلربية يف مكان محدَّد،
وذلك �أمام املحكمة الكربى اجلنائية منعقدة يف غرفة امل�شورة ،ف�إذا ُر ِف�ض َتظلُّمه فله �أنْ يتقدم َ
بتظلُّم
جديد كلما انق�ضى �شهر من تاريخ ر ْف�ض ال َّت َظلُّم .وتنتهي مدة هذه التدابري يف جميع الأحوال بانق�ضاء
�ستة �شهور من تاريخ بدء تنفيذها ،وذلك كله ما مل حُ َ
تل الدعوى �إلى املحكمة املخت�صة بنظرها؛
في�صبح الأمر بف ْر�ض �أحد التدابري البديلة �أو �إلغائه من اخت�صا�صها.

مادة ()21

الأمر بف ْر�ض التدابري البديلة املن�صو�ص عليها يف املادة ( )18من هذا القانون ال مينع ع�ضو
النيابة من �إ�صدار �أمر جديد بالقب�ض على املتهم �أو بحب�سه �إذا ق ِويت الأدلة �ضده �أو �إذا هرب من
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تنفيذ التدابري البديلة �أو امتنع عن تنفيذها �أو � َأخ َّل بها �أو حدثت ظروف ت�ستدعي اتخاذ هذا الأمر.
و�إذا كان ف ْر�ض التدبري البديل قد �صدر من القا�ضي فيكون �إ�صدار �أمر جديد بالقب�ض على املتهم
�أو ح ْب�سه احتياطي ًا من القا�ضي الذي �أ�صدر التدبري بد ًال عن احلب�س االحتياطي.

مادة ()22

يعا َقب باحلب�س مدة ال تزيد على �سنتني �أو بالغرامة التي ال جتاوز مائتي دينار كل َمن هرب من
تنفيذ �أيٍّ من العقوبات البديلة �أو من تنفيذ التدبري البديل املن�صو�ص عليه يف البند (�أ) من املادة
( )18من هذا القانون.
ويعا َقب بذات العقوبة كل َمن �ساعد �شخ�ص ًا على الهرب ِمن تنفيذ عقوبة بديلة �أو تدبري بديل� ،أو
الإخالل بتنفيذ �أيٍّ من العقوبات �أو التدابري البديلة.
و�إذا وقعت اجلرمية املذكورة يف �أيٍّ من الفقرتني ال�سابقتني من �شخ�صني ف�أكرث بالتهديد �أو
العنف على الأ�شخا�ص �أو الأ�شياء� ،أو �إذا وقعت با�ستعمال ال�سالح �أو التهديد با�ستعماله ُع َّد ذلك ظرف ًا
م�شدَّد ًا.
ويعا َقب باحلب�س مدة ال تزيد على �ستة �أ�شهر �أو بالغرامة التي ال جتاوز مائة دينار كل من ك َّلفته
اجلهة املخت�صة مبتابعة تنفيذ �أيٍّ من العقوبات �أو التدابري البديلة و� َأخ َّل مبتابعتها.
ويف جميع الأحوال امل�شار �إليها يجوز �أنْ ُت�ستبدَل بعقوبة احلب�س �إحدى العقوبات البديلة طبق ًا
لأحكام هذا القانون.

مادة ()23

ت�سري �أحكام الق�سم العام من قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة ،1976
كما ت�سري �أحكام قانون الإجراءات اجلنائية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة  ،2002فيما
مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص يف هذا القانون ،ومبا ال يتعار�ض مع �أحكامه.

مادة ()24

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء  -كل فيما يخ�صه  -تنفيذ �أحكام هذا القانون ،و ُيعمل به من
اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.

�صدر في ق�صر الرفاع:
بتاري ــخ� 25 :شوال 1438هـ
الموافق 19 :يوليـو 2017م

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة

