
 ١٩٨٢لسنة  ) ٩( مرسوم بقانون رقم 
  ١٩٧٦بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لسنة 

  . أمير دولة البحرين –نحن عيسى بن سلمان آل خليفة 
و على قانون العقوبات الصادر  , ١٩٧٥لسنة  ) ٤( و على األمر األميري رقم , بعد االطالع على الدستور 

و بنا على موافقة وزير  , ١٩٨٢ لسنة ٤لمعدل بالمرسوم بقانون رقم  و ا١٩٧٦ لسنة ١٥بالمرسوم بقانون رقم 
  .و بعد موافقة مجلس الوزراء , العدل و الشئون اإلسالمية 

  :رسمنا بالقانون اآلتي 
  المادة األولى

 , ١٦٦ , ١٦٥ , ١٦١ , ١٦٠ , ١٥٩  ،١٥٧  ,١٥٦ , ١٤٩ , ١٤٨ , ٦٧ , ٦٦ , ٦يستبدل بنصوص المواد 
  : النصوص اآلتية  , ١٩٧٦ من قانون العقوبات لسنة ١٧١ , ١٦٨ , ١٦٧

  – ٦ –مادة 
تسري أحكام هذا القانون على آل مواطن أو أجنبي ارتكب خارج دولة البحرين عمال يجعله فاعال أو شريكا في 
جريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي المنصوص عليها في الفصلين األول و الثاني من 

أو في جريمة تقليد األختام و العالمات العامة أو تزييف العملة و أوراق النقد , الباب األول من القسم الخاص 
     .٢٦٣ , ٢٦٢ , ٢٥٧المنصوص عليها في المواد 

   
  – ٦٦ –مادة 

ة و إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد و آانت مرتبطة ارتباطا ال يقبل التجزئة وجب اعتبارها آلها جريمة واحد
و ال يخل الحكم الوارد بالفقرة السابقة بتنفيذ العقوبات الفرعية ألي من الجرائم , الحكم بالعقوبة المقررة ألشدها 

  . المرتبطة 
  – ٦٧ –مادة 

  . تتعدد العقوبات المقيدة للحرية و ذلك مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة : أوال 
  :لمتعددة وجب تنفيذها على الترتيب اآلتي إذا تنوعت العقوبات ا: ثانيا 
  . السجن : أوال 
  . الحبس : ثانيا 
سجن                   : ثالثا   إذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه من أجل واحدة منها بحكم نهائي وجب أال تزيد مدة ال

ا                     ة    المؤقت أو السجن و الحبس على عشرين سنة و أال تزيد مدة الحبس على اثنتي عشرة سنة م ا عقوب م تجاوزه ل
  . إحدى الجرائم فتنفذ بمدتها دون غيرها 

  . تتعدد العقوبات بالغرامة دائما : رابعا 
  – ١٤٨–مادة 

ة أو                        ري أو شكل الحكوم ا األمي ة أو نظامه ر دستور الدول القوة قلب أو تغيي يعاقب بالسجن المؤبد آل من حاول ب
  . االستيالء على الحكم 

ة نتيجة         ون لمصلحتها وقعت من عصابة                         فإذا وقعت الجريم ة مع أحد ممن يعمل ة أجنبي ابر مع دول سعي أو تخ
  . فيعاقب باإلعدام من سعي أو تخابر أو من ألف العصابة و آذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما, مسلحة 

  – ١٤٩ –مادة 
صة لمصالح حكومية أو إلحدى يعاقب بالسجن المؤبد من حاول بالقوة احتالل أحد المباني العامة أو المخص

   .١٠٧الجهات التي ورد ذآرها في الفقرات األولى و الخامسة و السادسة من المادة 
فإذا وقعت الجريمة نتيجة سعي أو تخابر مع دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها وقعت من عصابة 

  .ك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما مسلحة فيعاقب باإلعدام من سعى أو تخابر أو من ألف العصابة و آذل
  – ١٥٦ –مادة 

 و الفقرة الثالثة من ١٥٣ إلى ١٤٧من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 
  . يعاقب بالسجن إذا لم يترتب على هذا التحريض أثر ١٥٥المادة 

  – ١٥٧ –مادة 
هم في اتفاق آان الغرض منه ارتكاب جناية من الجنايات المنصوص يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت من سا

و يعاقب بالسجن المؤبد , لوصول إلى الغرض المقصود منه ل أو اتخذها وسيلة ١٥٥ إلى ١٤٧عليها في المواد 
و مع ذلك إذا آان الغرض من االتفاق ارتكاب جريمة , من حرض على االتفاق أو آان له شأن في إدارة حرآته 

نة أو اتخاذها وسيلة إلى الغرض المقصود و آانت عقوبتها أخف مما نصت عليه الفقرتان السابقتان فال توقع معي
  . عقوبة أشد من العقوبة المقررة لتلك الجريمة 



و مع ذلك , و يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عن خمس سنوات من دعا آخر إلى اتفاق من هذا القبيل و لم تقبل دعوته 
رض من االتفاق ارتكاب جريمة معينة أو اتخاذها وسيلة إلى الغرض المقصود منه و آانت عقوبتها إذا آان الغ

  .أخف من السجن فال توقع عقوبة أشد من العقوبة المقررة لتلك الجريمة
ة و يعفى من العقوبات المقررة في الفقرات الثالث األولى من بادر من الجناة بإبالغ السلطات القضائية أو اإلداري

  . بقيام االتفاق و بمن ساهموا فيه قبل الشروع في ارتكاب أية جناية من الجنايات المتفق عليها 
  – ١٥٩–مادة 

يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة أو منظمة أو فرعا إلحداها إذا 
ير النظام األساسي أو االجتماعي أو االقتصادي للدولة أو إلى تحبيذ ذلك أو الترويج له يآانت ترمي إلى قلب أو تغ

  . متى آان استعمال القوة أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظة فيه , 
  .و يعاقب بذات العقوبة الداعون لالنضمام للهيئات المذآورة 

  . ها مما نص عليه في الفقرة السابقة أو اشترك فيها بأية صورة م إلى جمعية أو غيرضو يعاقب بالسجن من ان
  – ١٦٠ –مادة 

يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عن عشر سنوات من روج أو حبذ بأية طريقة قلب أو تغيير النظام السياسي أو 
  . االجتماعي أو االقتصادي للدولة بالقوة أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة 

  – ١٦١ –مادة 
يعاقب بالحبس أو بالغرامة من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررا أو مطبوعا يتضمن تحبيذا أو ترويجا 

وآذلك من حاز أية وسيلة من وسائل الطبع أو , لشيء مما نص عليه في المادة السابقة بدون سبب مشروع 
ة نداءات أو أناشيد أو دعاية خاصة بمذهب التسجيل أو العالنية مخصصة أو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاع

  . أو جمعية أو هيئة أو منظمة ترمي إلى غرض من األغراض المنصوص عليها في المادة السابقة 
  – ١٦٥ –مادة 

  . يعاقب بالحبس من حرض بإحدى طرق العالنية على آراهية نظام الحكم أو االزدراء به 
  – ١٦٦ –مادة 

إلى العنف أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة لحمل أمير البالد أو رئيس يعاقب بالسجن المؤبد من لجأ 
  . وزرائه على أداء عمل مما يدخل في اختصاصه قانونا أو على االمتناع عنه 

  – ١٦٧ –مادة 
ائبه يعاقب بالسجن المؤبد من لجأ إلى العنف أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة لحمل أحد الوزراء أو ن

  . على أداء عمل مما يدخل في اختصاصه قانونا أو على االمتناع عنه 
  – ١٦٨ -مادة 

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عن سنتين و بالغرامة التي ال تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أذاع  
آان من شأن ذلك اضطراب األمن عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات آاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا 

  . العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة 
و يعاقب بهذه العقوبة من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررا أو مطبوعا يتضمن شيئا مما نص عليه في 

أو التسجيل أو العالنية مخصصة و لو و من حاز أية وسيلة من وسائل الطبع , الفقرة السابقة بدون سبب مشروع 
  .بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذآر 

  – ١٧١ –مادة 
يعاقب بالسجن من حرض أحد أفراد القوات المسلحة أو األمن العام بإحدى طرق العالنية على الخروج عن 

  . الطاعة أو على التحول عن أداء واجباتهم العسكرية 
  المادة الثانية

  :  مكرر نصها اآلتي ١٣٤,  مكرر ٦٤ مادتان برقمي ١٩٧٦ف إلى قانون العقوبات لسنة تضا
  :  مكرر ٦٤ –مادة 

إذا حكم على أجنبي ذآرا آان أو أنثى في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون جاز للقاضي أن يأمر 
  .  ثالث سنوات في حكمه بإبعاده عن دولة البحرين نهائيا أو لمدة محددة ال تقل عن

   
  :  مكرر١٣٤مادة 

ار أو بإحدى             ة دين ل عن مائ ي ال تق ة الت ة أشهر وبالغرام ل عن ثالث دة ال تق الحبس م  يعاقب ب
ام               اع ع ؤتمر أو اجتم هاتين العقوبتين آل مواطن أيا آانت صفته حضر بغير ترخيص من الحكومة أي م

ة    سياسية أو        أو ندوة عامة عقدت في الخارج أو شارك بأي ا بغرض بحث األوضاع ال  صورة في اعماله
ة                    ك أضعاف الثق ان من شأن ذل دول وآ ا من ال االجتماعية أو االقتصادية في دولة البحرين أو في غيره
ك                         ين تل ا وب سياسية بينه ات ال ى العالق اءة إل ا أو االس المالية بدولة البحرين أو النيل من هيبتها أو اعتباره

  .الدول



ويعاقب بالعقوبة ذاتها إذا اتصل في الخارج ويغير ترخيص من الحكومة بممثلي أو مندوبي أية                    
رة                   دولة اجنبية أو هيئة أو منظمة أو جمعية أو اتحاذ أو نقابة أو رابطة بغرض بحث شئ مما ذآر في الفق

  .السابقة
  المادة الثالثة

  .م١٩٧٦ من قانون العقوبات لسنة ٣٣١ تلغى المادة            
  المادة الرابعة

انون                       ذا الق ذ ه ا يخصه ـ تنفي وزراء ـ آل فيم ى ال دة        ,  عل شره في الجري اريخ ن ه من ت ويعمل ب
  .الرسمية

   
   

   أمير دولة البحرين                                                                                                              
  عيسى بن سلمان آل خليفة 

  صدر في قصر الرفاع 
  هـ ١٤٠٢ جمادى األولى ٧: بتاريخ
   م١٩٨٢   مارس٣: الموافق
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