مرسوم بقانون احتادي رقم (  ) 4لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
الصادر بالقانون االحتادي رقم ( )3لسنة 1987
رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة،

حنن خليفة بن زايد آل نهيان

 بعد االطالع على الدستور، وعلى القانون االتحادي رقم ( )1لسنة  1972بشأن اختصاصات الو ازرات وصالحيات الوزراء ،وتعديالته، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون االتحادي رقم ( )3لسنة  ،1987وتعديالته، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )1لسنة  2019بتحديد دية المتوفي خطأ من األشخاص، وبناء على ما عرضه وزير العدل ،وموافقة مجلس الوزراء،أصدرنا املرسوم بقانون اآلتي:
املادة األوىل

ُيستتت دل بنص توص الم تواد أرقتتام ( )373( ،)359( ،)331متتن قتتانون العقوبتتات الصتتادر بالقتتانون االتحتتادي

رقم ( )3لسنة  ،1987وتعديالته ،النصوص اآلتية:
المادة (:)331

"م تتد ع تتدم ااختتالل ب تتالحل ف تتي الدي تتة المس تتتحقة ،يعاق تتن م تتن ارتم تتن اريم تتة م تتن الجت ت ار م المنص تتوص علي تتا
في هذا الفصل بالعقوبات الم ينة ب ا ،وذلك في الحاالت التي يمتند في ا توقيد عقوبة القصاص".

المادة (:)359

"يعاق تتن ب تتالح س م تتدع ال تني تتد عل تتى س تتنة وبالغ ارم تتة الت تتي ال تني تتد عل تتى عشت ترع آالف دره تتم أو بىح تتدن ه تتاتين

العق تتوبتين ن تتل م تتن تع تترض ألنث تتى عل تتى وا تته يخ تتدأ حياءه تتا ب تتالقول أو الفع تتل أو باس تتتخدام وس تتيلة تقني تتة

المعلومات أو أي وسيلة أخرن.

كمتتا يعاقتتن بتتذات العقوبتتة نتتل راتتل تنمتتر بتتني امترأع أو دختتل متنمت ار م انتتا خاصتتا بالنستتاء أو محظتتو ار دخولتته
آنذاك لغير النساء ،فىذا ارتمن الرال اريمة في هذه الحالة ُعد ذلك ظرفا مشددا"
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المادة (:)373

درهتتم ،متتن رمتتى ي تره

"يعاقتتن بتتالح س متتدع ال تنيتتد علتتى ستتنة أو بالغ ارمتتة التتتي ال تنيتتد علتتى عش ترين أل ت

بىحدن طرق العالنية بما يخدأ شرفه أو اعت اره دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة.

وتمتتون العقوبتتة الح ت س متتدع ال تنيتتد علتتى ستتنتين والغ ارمتتة التتتي ال تقتتل عتتن عشترين ألت
خمستتين ألت

درهتتم أو إحتتدن هتتاتين العقتتوبتين ،إذا وقتتد الستتن فتتي حتتل موظت

درهتتم وال تنيتتد علتتى

عتتام أو م لت

بخدمتتة عامتتة

أثن تتاء أو بست ت ن أو بمناس ت ت ة تأدي تتة الوظيفت تتة أو الخدم تتة العام تتة ،أو نت تتان ماس تتا بت تتالعرض أو خادش تتا لست تتمعة
العا الت ،أو نان ملحوظا فيه تحقيل رض ير مشروع.

وإذا وقد السن بطريل النشر في إحدن الصح

أو المط وعات عد ذلك ظرفا مشددا".

املادة الثانية

ُيض تتاف إل تتى الق تتانون االتح تتادي رق تتم ( )3لس تتنة  1987بىص تتدار ق تتانون العقوب تتات فقت ترع ثالث تتة للم تتادع (،)121
ومادع برقم ( )359م ر ار ،وذلك على النحو اآلتي:
المادة ( )121فقرة ثالثة:

"واستثناء متن نتا الفقترتين الستابقتين ومتن أي نتا ورد فتي أي قتانون آختر ،ال يجتوز الح تم علتى األان تي
باابعاد إذا نان زواا أو قري ا بالنسن من الدراة األولى لمواطن ،وذلك ما لم ي ن الح تم صتاد ار فتي اريمتة

من الج ار م الماسة بأمن الدولة".
مكرر:
ا
المادة ()359

" يعاقن بالح س مدع ال تقل عن سنة وبالغرامة التي ال تقل عن عشرع آالف درهم أو بىحدن هاتين العقوبتين
كل من ارتمن اريمة التحرأ الجنسي.

ويعتتد تحرشتتا انستتيا نتتل إمعتتان فتتي مضتتايقة الغيتتر بتم ترار أفعتتال أو أق توال أو إشتتارات متتن شتتأن ا أن تختتدأ
حياءه بقصد حمله على االستجابة لر اته أو ر ات يره الجنسية.

وتمون العقوبة الح س مدع ال تقل عتن ستنتين والغ ارمتة التتي ال تقتل عتن خمستين ألت

درهتم أو بىحتدن هتاتين

العقوبتين إذا تعدد الجناع ،أو حمل الجاني سالحا ،أو نان الجاني ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية
على المجني عليه".
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املادة الثالثة

ُيلغى نل نا يخال

أو يتعارض مد أح ام هذا المرسوم بقانون.
املادة الرابعة

ويعمل به من التاريخ الذي يحدد بقرار من مجلس الوزراء.
ُينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدع الرسميةُ ،

خليفةةةةةةة بةةةةةةن زايةةةةةةد آل نهيةةةةةةان
رئيس دولةة اإلمةارات العربيةة املتحةدة

_______________________

صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي:
بتاريخ :

الموافق:
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