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 قانون رقم )14( ل�سنة 2016
 بتعديل بع�ض اأحكام المر�سوم بقانون رقم )14( ل�سنة 2002 

ب�ساأن مبا�سرة الحقوق ال�سيا�سية

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

وعلى املر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 2002 ب�شاأن مبا�شرة احلقوق ال�شيا�شية، وتعديالته،
قنا عليه واأ�شدرناه: اأقرَّ جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ن�شه، وقد �شدَّ

املادة الأولى
ُي�شتبَدل بن�شي املادتني الثالثني واحلادية والثالثني من املر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 

2002 ب�شاأن مبا�شرة احلقوق ال�شيا�شية، الن�شان الآتيان:
املادة الثالثون:

اآخر، يعاَقب  اأي قانون  اأو  اأ�شد ين�س عليها قانون العقوبات  باأية عقوبة  مع عدم الإخالل 
باحلب�س مدة ل تزيد على �شنتني وبغرامة ل جتاوز األفي دينار اأو باإحدى هاتني العقوبتني كل من 

ارتكب فعاًل من الأفعال الآتية:
د  1-  اأورد بيانًا كاذبًا وهو عامٌل بذلك يف اأية وثيقة قدمها لأمر يتعلق بجدول الناخبني، اأو تعمَّ

باأية و�شيلة اأخرى اإدخال ا�شم فيه اأو حذف ا�شم منه خالفًا لأحكام هذا القانون.
ه اأو اأخفى اأو اأتلف اأو �شرق جدول الناخبني اأو ورقة تر�شيح اأو ورقة اقرتاع  ف اأو �شوَّ ر اأو حرَّ 2-  زوَّ

اأو اأية وثيقة اأخرى تتعلق بعمليات ال�شتفتاء اأو النتخاب بق�شد تغيري النتيجة.
3-  اأعطى �شوته يف ال�شتفتاء اأو النتخاب وهو يعلم اأنه ل حق له يف ذلك، اأو اأنه فقَد ال�شروط 

املطلوبة ل�شتعمال احلق فيهما بعد اأن اأ�شبحت اجلداول نهائية. 
اأو  التهديد  اأو  القوة  با�شتعمال  اإجراءاتهما  بنظام  اأو  النتخاب  اأو  ال�شتفتاء  بحرية  اأخلَّ   -4

الت�شوي�س اأو بال�شرتاك يف التجمهر اأو املظاهرات.
انتحل  اأو  القرتاع  يوم  يف  واحدة  مرة  من  اأكرث  النتخاب  اأو  ال�شتفتاء  يف  حقه  ا�شتعمل    -5

�شخ�شية غريه.
اأثناء تاأدية  اأع�شائها  اأحد  اأو  اأية جلنة من اللجان املن�شو�س عليها يف هذا القانون  اأهان    -6

اأعمالها.
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7-  ن�شر اأو اأذاع اأقواًل كاذبة عن مو�شوع ال�شتفتاء اأو النتخاب  اأو عن �شلوك اأحد املر�شحني اأو 
عن اأخالقه بق�شد التاأثري يف نتيجة ال�شتفتاء اأو النتخاب.

 املادة احلادية والثالثون:
اآخر، يعاَقب  اأي قانون  اأو  اأ�شد ين�س عليها قانون العقوبات  باأية عقوبة  مع عدم الإخالل 
اأو باإحدى هاتني  باحلب�س مدة  ل تزيد على ثالث �شنوات وبغرامة ل جتاوز ثالثة اآلف دينار 
العقوبتني كل موظف عام له ات�شال بعملية ال�شتفتاء اأو النتخاب ارتكب جرمية من اجلرائم 

املن�شو�س عليها يف املادة ال�شابقة.

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

به اعتبارًا من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر بق�شر الرفاع:
�شدر بتاريخ: 7 رم�شان 1437هـ
املــــــوافـــــــق: 12 يـــونيــو 2016م


