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قانون رقم ( )17ل�سنة 2015
ب�ش�أن الحماية من العنف الأ�سري
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 املر�سوم بقانون رقم ( )17ل�سنة  1976يف �ش�أن الأحداث،
وعلى قانون املحاماة ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )26ل�سنة  ،1980وتعديالته،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )16ل�سنة  1991ب�ش�أن ان�ضمام دولة البحرين �إلى اتفاقية
الأمم املتحدة حلقوق الطفل التي اعتمدتها اجلمعية العامة يف نوفمرب عام  ،1989املعدل
باملر�سوم بقانون رقم ( )8ل�سنة ،2000
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )5ل�سنة  2002باملوافقة على االن�ضمام �إلى اتفاقية الق�ضاء
على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ،وتعديالته،
وعلى قانون الإجراءات اجلنائية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة ،2002
وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )18ل�سنة  2006ب�ش�أن ال�ضمان االجتماعي،
وعلى القانون رقم ( )19ل�سنة  2009ب�إ�صدار قانون �أحكام الأ�سرة (الق�سم الأول)،
وعلى القانون رقم ( )37ل�سنة  2012ب�إ�صدار قانون الطفل،
�أقر جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ن�صه ،وقد �صدقنا عليه و�أ�صدرناه:

الباب الأول
�أحكام عامة
مادة ()1

يف تطبيق �أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قرين كل منها،
�سياق الن�ص َ
يقت�ض ُ
خالف ذلك:
ما مل ِ
الوزارة :وزارة التنمية االجتماعية.
الوزير :وزير التنمية االجتماعية.
الأ�سرة :لغايات هذا القانون يق�صد ب�أفراد الأ�سرة:
 -1الزوج والزوجة بعقد زواج �شرعي �أو قانوين و�أبنا�ؤهم و�أحفادهم.
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� -2أبناء �أحد الزوجني من زواج �آخر �شرعي �أو قانوين.
 -3والد ووالدة �أي من الزوجني.
 -4الإخوة والأخوات لأي من الزوجني.
 -5ال�شخ�ص امل�شمول بح�ضانة �أ�سرة بديلة.
العنف الأ�سري :كل فعل من �أفعال الإيذاء يقع داخل نطاق الأ�سرة من قبل �أحد �أفرادها
"املعتدي" �ضد �آخر فيها "املعتدى عليه".
جرائم العنف الأ�سري :تعد الأفعال التالية وفق ًا لأحكام هذا القانون ،جرائم عنف �أ�سري:
 -1فعل الإيذاء اجل�سدي� :أي اعتداء ب�أية و�سيلة على ج�سم املعتدى عليه.
 -2فعل الإيذاء النف�سي :كل فعل ي�ؤدي �إلى �أ�ضرار نف�سية للمعتدى عليه ،مبا يف ذلك القذف وال�سب.
 -3فعل الإيذاء اجلن�سي :تعد من �أفعال الإيذاء اجلن�سي ،وفق ًا لأحكام هذا القانون ،قيام املعتدي
جتاه املعتدى عليه ب�أي من الآتي:
�أ -االعتداء اجلن�سي �أو دفع �أو ا�ستغالل املعتدى عليه ب�أية و�سيلة ،لإ�شباع رغبات املعتدي
اجلن�سية �أو بهدف حتقيق ذلك لدى الغري.
ب -تعري�ض املعتدى عليه ملواد �أو �سلوك جن�سي.
 -4فعل الإيذاء االقت�صادي :كل فعل ي�ؤدي �إلى حرمان املعتدى عليه من حقه �أو حريته يف
الت�صرف يف �أمواله �إ�ضرار ًا له.
�أمر احلماية :الأمر ال�صادر من النيابة العامة �أو املحكمة املخت�صة �أو قا�ضي التحقيق حلماية
املعتدى عليه طبق ًا للأو�ضاع التي ين�ص عليها هذا القانون.

الباب الثاين
�إدارة الإر�شاد الأ�سري
مادة ()2

تن�ش أ� بالوزارة �إدارة ت�سمى �إدارة الإر�شاد الأ�سري تعمل على تقدمي خدمات الإر�شاد الأ�سري
والتوعية يف جمال العنف الأ�سري يتبعها عدد من مراكز �أو مكاتب الإر�شاد الأ�سري.

مادة ()3

ي�صدر الوزير الأحكام والقرارات التي تنظم �شروط تراخي�ص املراكز اخلا�صة بالإر�شاد الأ�سري.

مادة ()4

فيما عدا مراكز ومكاتب الإر�شاد الأ�سري التي تن�شئها الوزارة ،ال يجوز لأي �شخ�ص طبيعي
�أو اعتباري خا�ص فتح مركز �إر�شاد �أ�سري �إال بعد احل�صول على ترخي�ص بذلك من الوزارة وفق
اال�شرتاطات والإجراءات التي ي�صدر بها قرار من الوزير.

العدد - 3222 :الخميس 13أغسطس 2015

مادة ()5

تتولى الأجهزة الفنية املخت�صة بالوزارة التفتي�ش على املراكز الأهلية �أو اخلا�صة بالإر�شاد
الأ�سري ،للتحقق من تنفيذ �أحكام هذا القانون والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا له.

مادة ()6

ي�صدر وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف قرار ًا باالتفاق مع الوزير بتخويل بع�ض
الأجهزة الفنية املذكورة يف املادة ( )5من هذا القانون �صفة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي.

الباب الثالث
تدابري احلماية من العنف الأ�سري
مادة ()7

تعمل الوزارة على تقدمي اخلدمات واتخاذ التدابري التالية للحد من العنف الأ�سري،
بالتعاون والتن�سيق مع كافة امل�ؤ�س�سات الر�سمية كل ح�سب اخت�صا�صه ،على النحو التايل:
 -1العمل على توعية الر�أي العام مبخاطر و�آثار العنف الأ�سري.
 -2توفري ون�شر معلومات وافية عن خدمات الإر�شاد الأ�سري والعالج والت�أهيل والإيواء وكيفية
احل�صول عليها واجلهات التي تقدمها.
 -3توفري دور الإيواء الالزمة لإيواء املعتدى عليه يف جرائم العنف الأ�سري.
 -4توفري خدمات الإر�شاد الأ�سري والنف�سي واالجتماعي وال�صحي وخدمات �إعادة ت�أهيل
املعتدى عليه واملعتدي.
 -5توفري امل�ساعدة القانونية للمعتدى عليه عند احلاجة.
 -6متابعة ما يرفع من دعاوى جنائية تتعلق بالعنف الأ�سري من خالل ح�ضور ممثل عنها جل�سات
هذه املحاكم.
 -7تقدمي برامج تدريبية ومحا�ضرات متخ�ص�صة يف جمال العنف الأ�سري للموظفني املكلفني
ب�إنفاذ هذا القانون وللق�ضاة وموظفي النيابة العامة.
 -8ن�شر البيانات املتعلقة بالعنف الأ�سري والوقاية منها للحد من العنف الأ�سري مبا ال مي�س
احلرية ال�شخ�صية واخل�صو�صية.
 -9ت�شجيع ودعم الدرا�سات والبحوث العلمية يف جمال العنف الأ�سري.
 -10تهيئة خط �ساخن لتلقي البالغات وال�شكاوى عن حاالت العنف الأ�سري.
 -11و�ضع م�ؤ�شرات وطنية تر�صد وتقي�س حاالت العنف الأ�سري بالتعاون مع اجلهات املعنية.
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مادة ()8

مع عدم الإخالل مبا ورد باملادة رقم ( )9من قانون الإجراءات اجلنائية �أو يف �أي قانون
�آخر ،لكل معتدى عليه من العنف الأ�سري �أو �أي فرد من �أفراد الأ�سرة حق التقدم ببالغ عن
واقعة العنف الأ�سري ،ويتوجب على كل من علم بواقعة عنف �أ�سري بحكم عمله� ،أو مهنته الطبية
�أو التعليمية تبليغ النيابة العامة �أو مراكز ال�شرطة مبا علم عنها.

مادة ()9

تلتزم كل من النيابة العامة ومراكز ال�شرطة مبا يلي:
� -1ضمان حماية املب ِّلغ عن واقعة العنف الأ�سري ،وذلك بعدم الإف�صاح عن ا�سمه وهويته �إال �إذا
تطلبت الإجراءات الق�ضائية غري ذلك.
 -2اال�ستماع �إلى الأطراف وال�شهود ،مبا يف ذلك الأطفال يف غرف منف�صلة مالئمة ،و�إتاحة
الفر�صة لكل منهم للإدالء ب�أقوالهم بحرية و�سرية.
 -3احلفاظ على ال�سرية يف جميع االت�صاالت واملرا�سالت والإجراءات املتعلقة بق�ضايا العنف
الأ�سري.

مادة ()10

يجب على النيابة العامة �أو مراكز ال�شرطة تلقي البالغات وال�شكاوى املتعلقة بالعنف
الأ�سري وعليهم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الالزمة.

مادة ()11

تعمل وزارة الرتبية والتعليم على تطوير مناهج التعليم للم�ساهمة يف تعزيز ون�شر ثقافة نبذ
العنف الأ�سري وتوطيد الروابط الأ�سرية.

مادة ()12

يف حالة تلقي بالغات بخ�صو�ص العنف الأ�سري على مراكز ال�شرطة اتخاذ الإجراءات الآتية:
 -1نقل املعتدى عليه �إلى �أقرب م�ست�شفى �أو مركز �صحي للعالج عند االقت�ضاء.
 -2بنا ًء على �أمر �صادر من النيابة العامة يتم نقل املعتدى عليه �إلى �إحدى دور الإيواء التابعة
للوزارة يف حاالت العنف الأ�سري وبخا�صة الأطفال وبال�سرعة املمكنة.

مادة ()13

يجوز للنيابة العامة �أن ت�صدر قرار ًا م�ؤقت ًا م�سبب ًا بنقل املعتدى عليه خارج �أ�سرته حلمايته،
على �أن يتم عر�ض املعتدى عليه على املحكمة ال�صغرى اجلنائية �إذا كان قا�صر ًا �أو عدمي الأهلية،
خالل �أ�سبوعني لتحديد ال�شخ�ص الذي �سوف يتولى رعايته �سواء ب�شكل م�ؤقت �أو دائم.
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مادة ()14

يجب على النيابة العامة عند تلقي بالغ ب�ش�أن العنف الأ�سري� ،أن حترر مح�ضر ًا يت�ضمن
البيانات التالية:
� -1ساعة وتاريخ ومكان تلقي البالغ.
 -2ا�سم املبلغ وبياناته ال�شخ�صية.
 -3توقيت بدء التحقيق واالنتهاء منه.
 -4نوع العنف املرتكب بحق املعتدى عليه والأداة امل�ستخدمة �إن وجدت.
 -5بيان تعر�ض الأطفال للعنف ووقوعه �أمامهم �أو امتداده �إليهم.
� -6أية بيانات �أخرى تفيد ظروف وقوع العنف و�أ�سبابه ونتائجه.
� -7أية وثائق ذات �صلة �أو يرغب املعتدى عليه يف �إرفاقها.
� -8أية �إجراءات حمائية متخذة عند تلقي البالغ.

مادة ()15

يجوز للنيابة العامة �إ�صدار �أمر حماية من تلقاء نف�سها �أو بنا ًء على طلب من املعتدى عليه ،يلزم
املعتدي مبا يلي:
 -1عدم التعر�ض للمعتدى عليه.
 -2عدم االقرتاب من �أماكن احلماية �أو �أي مكان يذكر يف �أمر احلماية.
 -3عدم الإ�ضرار باملمتلكات ال�شخ�صية للمعتدى عليه �أو �أي من �أفراد الأ�سرة.
 -4متكني املعتدى عليه �أو من يفو�ضه من ا�ستالم متعلقاته ال�شخ�صية ال�ضرورية.
ويجب �أال يزيد �أمر احلماية عن �شهر ،ويجوز جتديد �أمر احلماية ب�أمر من املحكمة ال�صغرى
اجلنائية على �أن ال تتجاوز مدة احلماية ثالثة �أ�شهر وذلك يف حالة انتهاكه �أو خرقه من املعتدي.
ولأي من طريف النزاع التظلم من �أمر احلماية خالل �سبعة �أيام من تاريخ �إعالنه �إليه
بطلب �إلغائه �أو تعديله ويكون التظلم �أمام املحكمة ال�صغرى اجلنائية ب�ش�أن الأمر ال�صادر من
النيابة العامة� ،أما �إذا �صدر الأمر من املحكمة ال�صغرى اجلنائية فيكون التظلم �أمام املحكمة
الكربى اجلنائية ب�صفتها اال�ستئنافية.

الباب الرابع
العقوبات
مادة ()16

يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �شهر وبغرامة ال تزيد على مائة دينار �أو ب�إحدى هاتني
العقوبتني كل من خالف �أمر احلماية.
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مادة ()17

مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد يف قانون العقوبات �أو �أي قانون �آخر يعاقب باحلب�س مدة
ال تزيد على ثالثة �أ�شهر وبغرامة ال تزيد على مائتي دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من
خالف �أمر احلماية با�ستخدام العنف جتاه �أي من امل�شمولني ب�أحكام هذا القانون.

مادة ()18

يعاقب باحلب�س وبغرامة ال تقل عن مائتي دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من �أن�ش�أ
مركز �أو مكتب �إر�شاد �أ�سري دون احل�صول على ترخي�ص بذلك �أو وا�صل ن�شاط مركز مرخ�ص
له بعد �صدور قرار �إداري ب�إلغاء الرتخي�ص �أو �إغالق املركز م�ؤقت ًا.

الباب اخلام�س
�أحكام ختامية
مادة ()19

مع عدم الإخالل مبا ن�صت عليه املادة ( )9من قانون الإجراءات اجلنائية ،يجوز للمعتدى
عليه �أو من ينوب عنه بح�سب الأحوال يف جرائم العنف الأ�سري �أن يتنازل عن ال�شكوى يف �أي
حالة كانت عليها الدعوى ،وتنق�ضي الدعوى اجلنائية بالتنازل .وال يجوز التنازل يف اجلنايات.

مادة ()20

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.

								   ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
�صدر يف ق�صر الرفاع:
بتاريـخ� 20 :شـ ــوال 1436هـ
املوافق� 5 :أغ�سط�س 2015م

