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 2019( لسنة     4  مرسوم بقانون احتادي رقم )  
 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

 1987( لسنة 3القانون االحتادي رقم )الصادر ب

 رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة،                    حنن خليفة بن زايد آل نهيان   

 ،بعد االطالع على الدستور -
 ،بشأن اختصاصات الوزارات وصالحيات الوزراء، وتعديالته 1972( لسنة 1)وعلى القانون االتحادي رقم  -
 ، وتعديالته،1987( لسنة 3وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون االتحادي رقم ) -
 ،لمتوفي خطأ من األشخاصابتحديد دية  2019( لسنة 1رقم ) قانون اتحاديوعلى المرسوم ب -
 فقة مجلس الوزراء،  على ما عرضه وزير العدل، وموا وبناء   -

 أصدرنا املرسوم بقانون اآلتي:
 املادة األوىل

 القتتتانون االتحتتتاديقتتتانون العقوبتتتات الصتتتادر ب( متتتن 373) (،359) (،331) واد أرقتتتامالمتتت وصُيستتتت دل بنصتتت
 النصوص اآلتية: وتعديالته، ،1987لسنة ( 3رقم )

 (:331المادة )
 قتتتن متتتن ارتمتتتن اريمتتتة متتتن الجتتترا م المنصتتتوص علي تتتامتتتد عتتتدم ااختتتالل بتتتالحل فتتتي الديتتتة المستتتتحقة، يعا"

 "في هذا الفصل بالعقوبات الم ينة ب ا، وذلك في الحاالت التي يمتند في ا توقيد عقوبة القصاص.
 (:359المادة )

الف درهتتتم أو بىحتتتدن هتتتاتين آالغرامتتتة التتتتي ال تنيتتتد علتتتى عشتتترع ب"يعاقتتتن بتتتالح س متتتدع ال تنيتتتد علتتتى ستتتنة و 
ض ألنثتتتتى علتتتتى واتتتته يختتتتدأ حياءهتتتتا بتتتتالقول أو الفعتتتتل أو باستتتتتخدام وستتتتيلة تقنيتتتتة العقتتتتوبتين نتتتتل متتتتن تعتتتتر 

 المعلومات أو أي وسيلة أخرن.
دخولتته و محظتتورا  بالنستتاء أ خاصتتا   كمتتا يعاقتتن بتتذات العقوبتتة نتتل راتتل تنمتتر بتتني امتترأع أو دختتل متنمتترا  م انتتا  

 "ك ظرفا مشددا  آنذاك لغير النساء، فىذا ارتمن الرال اريمة في هذه الحالة ُعد ذل
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 (:373) المادة
درهتتم، متتن رمتتى  يتتره عشتترين ألتت   تنيتتد علتتىيعاقتتن بتتالح س متتدع ال تنيتتد علتتى ستتنة أو بالغرامتتة التتتي ال "

 بىحدن طرق العالنية بما يخدأ شرفه أو اعت اره دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة.
 تنيتتد علتتىال تقتتل عتتن عشتترين ألتت  درهتتم وال  وتمتتون العقوبتتة الحتت س متتدع ال تنيتتد علتتى ستتنتين والغرامتتة التتتي

عتتام أو م لتت  بخدمتتة عامتتة خمستتين ألتت  درهتتم أو إحتتدن هتتاتين العقتتوبتين، إذا وقتتد الستتن فتتي حتتل موظتت  
ة تأديتتتتة الوظيفتتتتة أو الخدمتتتتة العامتتتتة، أو نتتتتان ماستتتتا  بتتتتالعرض أو خادشتتتتا  لستتتتمعة أو بمناستتتت  بستتتت ن أثنتتتتاء أو

 العا الت، أو نان ملحوظا  فيه تحقيل  رض  ير مشروع.
 ."إذا وقد السن بطريل النشر في إحدن الصح  أو المط وعات عد ذلك ظرفا  مشددا  و 

 املادة الثانية
 ،(121للمتتتادع ) فقتتترع ثالثتتتة ىصتتتدار قتتتانون العقوبتتتاتب 1987( لستتتنة 3القتتتانون االتحتتتادي رقتتتم )ُيضتتتاف إلتتتى 
 :اآلتي وذلك على النحو ( م ررا ،359ومادع برقم )

 ( فقرة ثالثة:121المادة )
واستثناء متن نتا الفقترتين الستابقتين ومتن أي نتا ورد فتي أي قتانون آختر، ال يجتوز الح تم علتى األان تي "

راة األولى لمواطن، وذلك ما لم ي ن الح تم صتادرا  فتي اريمتة باابعاد إذا نان زواا  أو قري ا  بالنسن من الد
 "من الجرا م الماسة بأمن الدولة.

 :ا  مكرر  (359)المادة 
 الف درهم أو بىحدن هاتين العقوبتينآعشرع  عنال تقل  التي غرامةباليعاقن بالح س مدع ال تقل عن سنة و  "

 كل من ارتمن اريمة التحرأ الجنسي.
إمعتتان فتتي مضتتايقة الغيتتر بتمتترار أفعتتال أو أقتتوال أو إشتتارات متتن شتتأن ا أن تختتدأ  ا  نتتلويعتتد تحرشتتا  انستتي

 حياءه بقصد حمله على االستجابة لر  اته أو ر  ات  يره الجنسية. 
وتمون العقوبة الح س مدع ال تقل عتن ستنتين والغرامتة التتي ال تقتل عتن خمستين ألت  درهتم أو بىحتدن هتاتين 

أسرية أو دراسية اع، أو حمل الجاني سالحا ، أو نان الجاني ممن له سلطة وظيفية أو العقوبتين إذا تعدد الجن
 ".على المجني عليه
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 املادة الثالثة
 نل نا يخال  أو يتعارض مد أح ام هذا المرسوم بقانون. ىُيلغ

 املادة الرابعة
 حدد بقرار من مجلس الوزراء.وُيعمل به من التاريخ الذي يُينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدع الرسمية، 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________  
  :يقصر الرئاسة بأبوظب فيعنا  صدر

 هـ1440/    ي الحجةذ/     13بتاريخ :     
 م2019/        أغسطس/   14الموافق:      

 بةةةةةةن زايةةةةةةد آل نهيةةةةةةان خليفةةةةةةة
 رئيس دولةة اإلمةارات العربيةة املتحةدة    

 


