مرئيات املؤسسة الوطنيّة حلقوق اإلنسان بشأن
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر باملرسوم رقم ( )15لسنة 1976

(املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب)
(يف شأن جرائم القتل واإلخالل باحلياء واالعتداء على أمكان السكن والتهديد بالسالح والقذف
والسب وإفشاء األسرار والسرقة واالحتيال وخيانة األمانة واملراباة وإهانة اجمللس الوطين)
مقدمة:
باإلشارة إىل خطااب معاالر رئايس جملاس الشاور رقام (/276ص أ خ/ف  3د  )4املاررخ يف  1أبريال
 2014واملتضمن رغبة جلنة الشرون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين بشأن طلب مرئياا املرسساة
الوطنيّة حلقوق اإلنسان بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبا الصادر باملرسوم
رقم ( )15لسنة  1976املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب (يف شاأن جارائم القتال
واإلخالل باحلياء واالعتاداء علاى أمكاان الساكن والتهدياد بالساالح والقاذف والساب وإفشااء األسارار
والسرقة واالحتيال وخيانة األمانة واملراباة وإهانة اجمللس الوطين).
ويتبني أن التعاديال جااء يف ( )17ماادة حيات اناولاا مااداني اشاديد عقوباة اجلرااة فيهاا
ومتحور بقية املواد حول استبدال عبارة أفاراد قاوة الادفاع باأفراد القاوا املسالحة وإضاافة بناد
جديااد يكااون هوجبااا رأساااء وأعضاااء جمااالس اإلدارة واملااديرون وسااائر العاااملني يف الشاار ا
اخلاصة اليت متتلك احلكومة أسهمًا فيها ازيد على  %50ضمن املقصاود بااملو ا العاام واساتبدال
عبارة دولة البحرين با هملكة البحرين ها يعرب عن طبيعة النظام الدستوري وإدراج جملسار
الشور والنواب ضمن اجلها اليت يعاقب النص على إهانتها وإضافة بعض وسائل انتهاك احلا يف
اخلصوصية باالطالع على أسرار الغري عن طري شبكة املعلوما .
مرئيات املؤسسة الوطنية:

وباالطالع على املشروع املقرتح يتنب أن أغلب املواد املقرتح اعديلها ال متس حا ق اإلنساان وأن املاواد
املتعلقة برفع احلد األقصى للعقوباة يف اجلارائم جااء ملقاصاد وأهاداف اتمثال يف إجيااد حالاة مان
االسااتقرار األمااين واالجتماااعر وحتقيا الااردع عاان اراكاااب هااذا النااوع ماان اجلاارائم املشااار إليهااا يف
مشروع القانون واملساعدة يف التقليل منها خلطوراها اإلجرامية على الفرد واجملتمع والدولة وهو ال
يُعدّ من قبيل التشديد الذي يرتك أثرًا على متتع األفراد باحلقوق واحلريا األساسيّة لألفراد.
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