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مر�سوم بقانون رقم ( )20ل�سنة 2013
بتعديل بع�ض �أحكام القانون رقم ( )58ل�سنة 2006
ب�ش�أن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية
ملك مملكة البحرين.

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة
بعد االطالع على الد�ستور،
وعلى قانون الجن�سية البحرينية لعام  ،1963وتعديالته،
وعلى قانون العقوبات ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة  ،1976وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )58ل�سنة  2006ب�ش�أن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية،
وبنا ًء على عر�ض رئي�س مجل�س الوزراء،
وبعد موافقة مجل�س الوزراء،

ر�سمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى

�ستبدل بن�صو�ص المواد ( )10و( )17و( )30من القانون رقم ( )58ل�سنة  2006ب�ش�أن
ُي َ
حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية ،الن�صو�ص الآتية:

مادة (:)10

يعا َقب بال�سجن مدة ال تقل عن ع�شر �سنوات كل َمن � َ
أحدث �أو �ش َرع في �إحداث تفجير� ،أو
بق�صد تنفيذ غر�ض �إرهابي� ،أي ًا كان نوع هذا التفجير �أو �شكله.
حاول ذلك ْ
وتكون العقوبة الإعدام �أو ال�سجن الم�ؤبد �إذا نجم عن التفجير موت �أو �إ�صابة �شخ�ص.
ويعا َقب بال�سجن َمن و�ضع �أو حمل في الأماكن العامة �أو الخا�صة لذات الق�صد نماذج �أو
تحمل على االعتقاد ب�أنها كذلك.
هياكل محاكية لأ�شكال المتفجرات �أو المفرقعات �أو ِ

مادة (:)17

يعا َقب بال�سجن كل َمن ح َّر�ض غيره على ارتكاب جريمة تنفيذ ًا لغر�ض �إرهابي ،ولو لم
يترتب على ِف ْع ِله �أثر.

مادة (:)30

للنيابة العامة �أن ت�أمر مبا�شرة باالطالع �أو الح�صول على �أية بيانات �أو معلومات تتعلق
بالح�سابات �أو الودائع �أو الأمانات �أو الخزائن لدى البنوك �أو غيرها من الم�ؤ�س�سات المالية �أو
المعامالت المتعلقة بها� ،إذا اقت�ضى ذلك ْ
ك�ش ُف الحقيقة في جريمة من الجرائم المن�صو�ص
عليها في هذا القانون.
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المادة الثانية

ُت�ضاف عبارة (�أو �أموال) بعد كلمة (�آالت) وقبل عبارة (�أو معلومات) الواردة في الفقرة
الثانية من المادة ( )6من القانون رقم ( )58ل�سنة  2006ب�ش�أن حماية المجتمع من الأعمال
الإرهابية ،كما ُت�ضاف �إلى هذا القانون مادة جديدة برقم ( )24مكرر ًا ،ن�صها الآتي:

مادة رقم ( )24مكرراً:

بالإ�ضافة �إلى العقوبة المق َّررةُ ،يح َكم ب�إ�سقاط الجن�سية عن المحكوم عليه في الجرائم
المن�صو�ص عليها في المواد من (� )5إلى ( )9و( )12و( )17من هذا القانون.
وال ين َّفذ الحكم ال�صادر ب�إ�سقاط الجن�سية �إال بعد موافقة ملك البالد.

المادة الثالثة

على رئي�س مجل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�صه – تنفيذ �أحكام هذا القانون ،و ُيعمل
به من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر في الجريدة الر�سمية.

							
رئي�س مجل�س الوزراء
خليفة بن �سلمان �آل خليفة
�صدر في ق�صر الرفاع:
بتاريـخ 22 :رم�ضان1434هـ
الموافق 31 :يوليــو 2013م

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
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