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De mlnlster van Jllstitz'e en Pubh'eke Wœken mi.,
XH.A. Eman

0

0

Pagina 2 mond#n|bhd van Aruba 1999 no. 8
IN NMM DER KONINGIN!
DE GOUVERNEUR van Aruba,
In overweging genomen hebbende:
dat ezlige wetlelijke st|xchteule voorde|gen Genen te worden getroffen in verband met het op 10 deeember 1984 te New York tot stand gekomen Verdrag tegen folterlng en andpre wxde, onmenseHle of onterende behandel|g of bestraff|g ('rrb. 1985, 69) ;
Heeft, de Raad van Advies gehooz'd, met gemeen overleg der Staten,
vast|steld onders#nnnde |dsverorde|g:
Artikel 1
1. Vshnnde|g, gepleegd door een ten dienste van een overheid
werkzame perseon In de uitoefe|g van ziln funcde van iemnnd met het
oogmerk Mehtingen of een bekentenis te verkrij|ny hem te best|fen,
hem of een ander vrees aan te jagen of te dwlngen iets te dœn of te dulden, ann wel uit mln|ehting voor diens |nnpraken op menseHjke |HR:waar|gheid , wordty zo deze |dragingen van dlen aard Tâjn, dat zij een
van de vorenbedoelde doelen kunnen bevorde|n, als folterlng gestraft
met |v|||sstr| van ten hoogste vijftien jaren.
2 . Met MshnndeHng wordt ge|Rrsteld het opzettehjk teweegb-nn van een toestand van hevige angst of een mzdere vorm van ernstige
geestenjke ontxdde|g.
3. Indien het feit de dood ten gevolge heeft, wordt de sehuldige
gebtraft met levenslan| |van|Msst| of met tijdelijke van ten hoogste
twintig jaren .
Artœel 2
Met gelijke straffen als |steld op de in het voorgaande artikel bedoelde fdten, wordt gestraft:
a de ten dienste van een overhdd werksmme persoon. de door een van
de in artikel 49 , eerste Hd, ondetdeel 1) . van het Wetboek van Straf. recht van Aruba (AB 1991 no. .GT 50) vermelde Mddelen tot de in artlkel 1 bedoelde vorm van Msh|deling Gtlokt, of de opzettelil toelaat
dat een ander die vorm van |shnndelœg pleegt;
b. degene die de in artikel 1 bedoelde vorm van msRhande|g pleeg't,
in 'dzen een ten œenste van een overheid werkcmme persoon in de Atitoefening van zijn functie zulks door een van de in ardkel 49, eerste lid.
onderdeel b , van het Wetboek van Strafrecht van AZRZ| vermelde middelen heeft uitgelokt of zulks opzettelil heeft toe|laten.
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Artikel 3
De artikelen 44 en 45 van het Wetboek van Strafrecht van Aruba djn
ten nnnzien van de feiten: bedoeld in de artikelen 1 en 2 , niet van toepassing.
Artikel 4
De bij de artikelen 1 en 2 strafbaar gestelde feiten zijn |sdrijven.
Artik'el 5
De strafwet van Aruba is toepass|jk op Seder die zich buiten AN|
nnn een van de in de ardkelen 1 en 2 van deze |dsvexrdenfng omsoh-ven Msdrijveh se-hulttig Tnxmk't.
Artikel 6
1 . Deze hndsvexrde|g txedt in werking met Ggang van de dag
na die van hnno pl|tsing in het |ondi||bkd van Amzba.
2. Deze hndsve|Me|g kan worden aangehnnld als |ndsveNrdening Gtvtyerhàg folte||erdmg.
Gegeven te O-njestad, 26 mei 1999
0. Koolrrmn
De minîster van Justœe en
Publieke Werken a-i. ,
J.H.A. Emnn

0

