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مر�سوم بقانون رقم )٦8( ل�سنة 2014
بتعديل بع�ض �أحكام �لقانون رقم )58( ل�سنة 200٦

ب�ساأن حماية �لمجتمع من �الأعمال �الإرهابية

نحن حمد بن عي�شى اآل خليفة              ملك مملكة البحرين.
بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى قانون ال�شلطة الق�شائية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )42( ل�شنة 2002، وتعديالته،
وعلى قانون الإجراءات اجلنائية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )46( ل�شنة 2002، وتعديالته،
املعدل  الإرهابية،  الأعمال  املجتمع من  ب�شاأن حماية  ل�شنة 2006  رقم )58(  القانون  وعلى 

باملر�شوم بقانون رقم )20( ل�شنة 2013،
وبناًء على عر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،
ر�سمنا بالقانون �الآتي:

�ملادة �الأولى
ل�شنة  القانون رقم )58(  املواد )8( و)15( و)26( و)27( و)28( من  ُي�شتبَدل بن�شو�س 

2006 ب�شاأن حماية املجتمع من الأعمال الإرهابية، الن�شو�س الآتية:
مادة )8(:

يعاقب بال�شجن املوؤبد اأو ال�شجن الذي ل يقل عن �شبع �شنوات، كل من درب �شخ�شًا اأو اأكرث 
املجهزة  اأو  امل�شهلة  الأعمال  على  اأو  اأو غريها  املفرقعات  اأو  الأ�شلحة  ا�شتعمال  اأو  ت�شنيع  على 

ل�شتعمالها، بق�شد ال�شتعانة به يف ارتكاب اإحدى اجلرائم املن�شو�س عليها يف هذا القانون.
ويعاقب بال�شجن الذي ل يقل عن خم�س �شنوات كل من تدرب على ت�شنيع اأو ا�شتعمال الأ�شلحة 
اأو املفرقعات اأو غريها اأو على الأعمال امل�شهلة اأو املجهزة ل�شتعمالها، بــق�شد ارتكاب اأي من 

اجلرائم املن�شو�س عليها يف هذا القانون.
اخلارج  يف  ارتكب  مواطن  كل  ال�شابقة  الفقرة  يف  عليها  املن�شو�س  العقوبة  بذات  ويعاقب 

اأعمال عنف جماعية اأو عمليات قتالية غري موجهة اإلى اململكة اأو �شارك فيها باأي �شورة كانت.
مادة )15(:

قاومه  اأو  القانون  اأحكام هذا  تنفيذ  القائمني على  اأحد  على  تعدى  كل من  بال�شجن  يعاقب 
بـالقوة اأو العنف اأو التهديد اأثناء تاأدية وظيفته اأو ب�شببها.
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وتكون العقوبة ال�شجن مدة ل تقل عن �شبع �شنوات اإذا اأف�شى التعدي اأو املقاومة اإلى عاهة 
اأو  اأو قام بخطف  اأو كان اجلاين يـحمل �شـالحًا،  اإحداثها،  اأن يق�شد من ذلك  م�شتدمية دون 
احتجاز اأي من القائمني على تنفيذ اأحكام هذا الـقانون اأو زوجه اأو اأحد اأ�شوله اأو فروعه اأو اأحد 

اأقاربه حتى الدرجة الرابعة.
وتكون العقوبة ال�شجن مدة ل تقل عن ع�شر �شنوات اإذا اأحدث به عمدًا عاهة م�شتدمية.

وتكون العقوبة ال�شجن املوؤبد اإذا اأف�شى العتداء اإلى املوت ومل يق�شد من ذلك قتله.
مادة )2٦(: 

بناًء على عر�س  باأمر ملكي  اأع�شاوؤها  الإرهابية" يعني  " نيابة اجلرائم  ت�شمى  نيابة  تن�شاأ 
اأن  النيابة   ولهذه  القانون.  هذا  يف  عليها  املن�شو�س  اجلرائم  بتحقيق  تخت�س  العام،  النائب 
ت�شدر اأمر احلب�س يف هذه اجلرائم من املحامي العام اأو من يقوم مقامه ملدة اأو ملدد متعاقبة ل 

يزيد جمموعها على �شتة اأ�شهر.
مادة )27(:

ملاأمور ال�شبط الق�شائي اإذا توافرت دلئل كافية على اتهام �شخ�س بارتكاب اإحدى اجلرائم 
املن�شو�س عليها يف هذا القانون، اأن يقب�س على املتهم ملدة ل جتاوز ثمانية وع�شرين يومًا.

ويجب على ماأمور ال�شبط الق�شائي اأن ي�شمع اأقوال املتهم املقبو�س عليه وير�شله اإلى نيابة 
اجلرائم الإرهابية بعد انتهاء املدة امل�شار اإليها يف الفقرة ال�شابقة. 

ويجب على هذه النيابة اأن ت�شتجوبه يف ظرف ثالثة اأيام من عر�شه عليها، ثم تاأمر بحب�شه 
احتياطيًا اأو اإطالق �شراحه.

مادة )28(:

تبقى املعلومات املقدمة من امل�شادر الأمنية ب�شدد اجلرائم املن�شو�س عليها يف هذا القانون 
�شرية لدى نيابة اجلرائم الإرهابية، ول يجوز البوح بها اأو باأ�شماء مقدميها، مع عدم الإخالل 

باأحكام املادة )61( من قانون الإجراءات اجلنائية.
�ملادة �لثانية

ُت�شتبدل عبارة " نيابة اجلرائم الإرهابية " بعبارة " النيابة العامة " اأينما وردت بالقانون 
رقم )58( ل�شنة 2006 ب�شاأن حماية املجتمع من الأعمال الإرهابية.
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�ملادة �لثالثة
ُت�شاف اإلى القانون رقم )58( ل�شنة 2006 ب�شاأن حماية املجتمع من الأعمال الإرهابية مادتان 

جديدتان برقمي )2 مكررًا ( و)27 مكررًا(، ن�شهما الآتي:
مادة )2مكرر�ً (: 

عماًل  البحرين  مملكة  خارج  ارتكب  اأجنبي  اأو  مواطن  كل  على  القانون  هذا  اأحكام  ت�شري 
يجعله فاعاًل اأو �شريكًا يف جرمية من اجلرائم املن�شو�س عليها يف هذا القانون.

مادة )27مكرر�ً(:
اأو وجود دلئل كافية على احتمال  اإرهابية  ملاأموري ال�شبط الق�شائي يف حالة وقوع جرمية 
وقوعها؛ اأن يتخذ يف حدود النطاق املكاين للجرمية ولغر�س �شبط مرتكبيها اأو احليلولة دون 

وقوعها، اأي من الإجراءات الآتية:
1- تفتي�س الأ�شخا�س الذين توافرت فيهم دلئل كافية على اتهامهم وتفتي�س اأمتعتهم.

2- ا�شتيقاف وتفتي�س املركبات العامة اأو اخلا�شة.
3- حظر حركة و�شائل النقل واملوا�شالت وامل�شاة.

4- قطع الت�شالت واملرا�شالت عن النطاق املكاين للجرمية واملواقع التي ُتبا�شر فيها اإجراءات 
مكافحة الإرهاب، وذلك ملدة ل تتجاوز اثنتي ع�شرة �شاعة، ويجوز مدها بقرار من نيابة 

اجلرائم الإرهابية ملدة اأق�شاها اأربع وع�شرين �شاعة.
5- منع اأي �شخ�ص تقوم ب�شاأنه دلئل قوية على �شلوعه يف ن�شاط اإرهابي من دخول مناطق اأو 
اأماكن معينة يف اأوقات اأو اأيام حمددة، وذلك باأمر من رئي�س الأمن العام وملدة ل تزيد على 
خم�شة ع�شر يومًا، ويجوز التظلم من هذا الأمر اأمام الـمحكمة الـمخت�شة، ويجب الـف�شل 

يف التظلم خالل ثالثة اأيام من تاريخ تقدميه.
�ملادة �لر�بعة

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيعمل 
به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

مـــلك مــمــلــكــة �لبــحــرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة

رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء
خليفة بن �سلمان �آل خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريـخ: 4 �شـــفـــر 1436هـ
املوافق: 26 نوفمرب 2014م


