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قانون رقم )52( ل�سنة 2012

بتعديل بع�ض اأحكام قانون العقوبات ال�سادر بالمر�سوم بقانون )15( ل�سنة 1976

ملك مملكة البحرين. نحن حمد بن عي�شى اآل خليفة 

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى قانون العقوبات ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1976، وتعديالته،

العهد  اإلى  البحرين  مملكة  ان�شمام  على  بالموافقة   2006 ل�شنة   )56( رقم  القانون  وعلى 

الدولي الخا�س بالحقوق المدنية وال�شيا�شية، وعلى الأخ�س المادة )7( من العهد الدولي،

اأقر مجل�س ال�شورى ومجل�س النواب القانون الآتي ن�شه، وقد �شدقنا عليه واأ�شدرناه:

المادة الأولى

بقانون  بالمر�شوم  ال�شادر  العقوبات  قانون  من   )232( ، المادتين )208(  بن�س  ُي�شتبدل 

رقم )15( ل�شنة 1976 الن�شان الآتيان:

مادة )208(:

اأو  األمًا �شديدًا  األحق عمدا  ُمكلف بخدمة عامة  اأو �شخ�س  بال�شجن كل موظف عام  ُيعاقب 

اأو تحت �شيطرته بغر�س الح�شول  اأو معنويًا، ب�شخ�س يحتجزه  معاناًة �شديدًة، �شواء ج�شديًا 

منه اأو من �شخ�س اآخر على معلومات اأو اعتراف، اأو معاقبته على عمل ارتكبه اأو ي�شتبه في اأنه 

ارتكبه هو اأو �شخ�س اآخر، اأو تخويفه اأو اإكراهه هو اأو �شخ�س اآخر، اأو لأي �شبب من الأ�شباب 

يقوم على التمييز من اأي نوع.

اأو  يحتجزه  �شخ�شًا  عامة هدد  بخدمة  ُمكلف  �شخ�س  اأو  عام  كل موظف  بال�شجن  ويعاقب 

اأو اإذا ارتكبت هذه  تحت �شيطرته باأي من الأفعال المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة، 

الأفعال من قبل طرف اآخر بتحري�س منه اأو بموافقته اأو بقبوله.

وتكون العقوبة ال�شجن الموؤبد عندما يوؤدي التعذيب اإلى موت المجني عليه. 

ول تطبق هذه المادة على حالت الألم اأو المعاناة النا�شئة عن اأو المترتبة على اأو المالزمة 

لإجراءات اأو عقوبات قانونية.

ول ت�شري مدة التقادم ب�شاأن جرائم التعذيب المن�شو�س عليها بهذه المادة.

مادة )232(:

اأو  ج�شديًا  �شواء  �شديدًة،  معاناًة  اأو  �شديدًا  األمًا  عمدا  األحق  �شخ�س  كل  بال�شجن  يعاقب 

على  اآخر  �شخ�س  من  اأو  منه  الح�شول  بغر�س  �شيطرته  تحت  اأو  يحتجزه  ب�شخ�س  معنويًا، 

�شخ�س  اأو  هو  ارتكبه  اأنه  في  ي�شتبه  اأو  ارتكبه  عمل  على  معاقبته  اأو  اعتراف،  اأو  معلومات 

اأو لأي �شبب من الأ�شباب يقوم على التمييز  اأو �شخ�س اآخر،  اأو اإكراهه هو  اأو تخويفه  اآخر ، 

من اأي نوع.
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باأي من الأفعال  اأو تحت �شيطرته  اآخر يحتجزه  ويعاقب بال�شجن كل �شخ�س هدد �شخ�شًا 

اآخر  طرف  قبل  من  الأفعال  هذه  ارتكبت  اإذا  اأو  المادة،  هذه  من  الأولــى  الفقرة  في  المبينة 

بتحري�س منه، اأو بموافقته اأو بقبوله.

وتكون العقوبة ال�شجن الموؤبد عندما يوؤدي التعذيب اإلى موت المجني عليه.

ول ت�شري مدة التقادم ب�شاأن جرائم التعذيب المن�شو�س عليها بهذه المادة.

المادة الثانية

على رئي�س مجل�س الوزراء والوزراء - كل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيعمل 

به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ ن�شره في الجريدة الر�شمية.

مـــلك مملكة البحرين  

حمد بن عي�سى اآل خليفة  

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 23 ذي القعدة 1433هـ

الموافق: 9 اأكتوبــــــــــــــــر 2012م


