ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘــﻮﺑﺎت
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(9) IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhód ÚfGƒ≤dGh äÉ©jô°ûàdG á∏°ù∏°S

á«fÉãdG á©Ñ£dG
Ω2017 - `g 1438

قانون العقــوبات
لدولة اإلمارات العربية المتحدة
القانون االتحادي رقم ( )3لسنة 1987
ً
وفقا ألحدث التعديالت الواردة
بالمرسوم بقانون رقم ( )7لسنة ٢٠١٦م

إعداد قانوين
الدكتور /عبد الرازق املوايف عبد اللطيف
أستاذ القانون الجنايئ املشارك باملعهد

الطبعة الثالثة
 1438هـ  2017 -م

قسم الدراسات والبحوث  -معهد ديب القضايئ.
بطاقة فهرسة أثناء النرش.
345.٠٢
معهد ديب القضايئ
قانون العقوبات لدولة اإلمارات العربية املتحدة  :القانون االتحادي رقم ( )3لسنة 1987
وفقاً ألحدث التعديالت الواردة باملرسوم بقانون رقم ( )7لسنة ٢٠١٦م  /إعداد معهد ديب
القضايئ .طـ  - . 3ديب :املعهد.2017 ،
 ١٦٠ص .؛  21سم( -. .سلسلة الترشيعات والقوانني لدولة اإلمارات العربية املتحدة ؛ )9
ردمك 978-9948-16-246-9 :
 العقوبات قوانني وترشيعات اإلمارات العربية املتحدةISBN: 978-9948-16-246-9
الطبعة الثالثة
 1438هـ  2017 -م

تقديم

لقد �أ�صبح الت�شريع يف الع�صر احلديث يحتل
مكانة مرموقة يف �إطار م�صادر القانون ،ف�أغلب
املجتمعات املتطورة تعتمد عليه ،فهو امل�صدر
الأ�صلي العام للقاعدة القانونية.
ونحن يف معهد دبي الق�ضائي ارت�أينا �أن تكون لنا
ب�صمة م�ؤثرة يف خدمة القانونيني والعدليني
كافة يف الإمارات وخارجها من خالل تقدمي
وحمدثة،
هذه الت�شريعات يف طبعة متميزة
َّ
تعك�س ر�ؤية املعهد ور�سالته باعتباره مركز ًا
�إقليمي ًا للتميز العديل والقانوين.
راجني اهلل تعاىل التوفيق وال�سداد للجميع
خدمة لهذا الوطن املعطاء مبا يحقق له التميز
يف املجاالت كافة .
القاضي د.جمال السميطي

مدير عام املعهد
حقوق النرش © 2017

جميع الحقوق محفوظة ملعهد ديب القضايئ

3

2
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مقـــدمة
يعد قانون العقوبات االتحادي رقم  3لسنة  1987من القوانني الرئيسة التي صدرت يف دولة
اإلمارات العربية املتحدة ،حيث إنه أول قانون اتحادي ينظم الجرائم والجزاءات ،ومبوجب
نصوصه تحدد الدولة ما يعترب جرائم والجزاء املقرر لكل جرمية .فموضوع هذا القانون هو
التجريم والجزاء ،وقد م َّر هذا القانون بعدة تعديالت ترشيعية مثل التعديل بالقانون رقم ٣٤
لسنة  ٢٠٠٥وبالقانون رقم  ٥٢لسنة  ٢٠٠٦وأخرياً باملرسوم بقانون اتحادي رقم  ٧لسنة ٢٠١٦
ويقع هذا القانون يف  434مادة مع األخذ يف االعتبار املواد املكرر ترقيمها وهي موزعة عىل
كتابني وذلك عىل النحو التايل:

الكتاب األول  -األحكام العامة «املواد من  1إىل :»148

يتضمن هذا الكتاب تسعة أبواب عىل النحو التايل:
الباب األول  -أحكام متهيدية «املواد من  1إىل :»11
تتعلق برسيان أحكام الرشيعة اإلسالمية عىل جرائم الحدود والقصاص والدية ،ومبدأ
رشعية الجرائم والجزاءات الجنائية ،ومبدأ شخصية املسئولية الجنائية ،وتعريف املوظف
العام واملكلف بخدمة عامة ،وتحديد طرق العالنية يف قانون العقوبات.
الباب الثاين  -نطاق تطبيق قانون العقوبات «املواد من  12إىل :»25
ويشمل فصلني :األول يتعلق برسيان قانون العقوبات من حيث الزمان ويحكمه مبدأ عدم
تطبيق القوانني الجنائية بأثر رجعي ،ويف حاالت استثنائية تطبق بأثر رجعي إذا كانت أصلح
للمتهم .والفصل الثاين يتعلق برسيان القانون من حيث املكان واألشخاص ،مقرراً مبدأ إقليمية
قانون العقوبات مع األخذ ببعض االستثناءات تتعلق بالحصانات ،ومببدأ الشخصية ،والعينية
والعاملية ووضع ضوابط لتحريك الدعوى الجنائية عن الجرائم التي ترتكب يف الخارج.
الباب الثالث  -الجرمية «املواد من  26إىل :»59
ويتكون من أربعة فصول ،الفصل األول أنواع الجرائم ،والفصل الثاين أركان الجرمية سواء

الجرمية التامة أو الرشوع ،الفصل الثالث املشاركة اإلجرامية ،الفصل الرابع أسباب اإلباحة
استعامل الحق وأداء الواجب والدفاع الرشعي وحكم تجاوز حدود اإلباحة .
الباب الرابع – املسئولية الجنائية وموانعها املواد من « 60إىل :»65
وتشمل مسئولية األشخاص الطبيعيني وموانعها املتمثلة يف فقد اإلدراك أو اإلرادة ،وفقد
التمييز ،وصغر السن ،والرضورة واإلكراه ،ومسئولية األشخاص االعتبارية.
الباب الخامس – العقوبة املواد من « 66إىل :»93
ويشمل أربعة فصول :األول يتعلق بالعقوبات األصلية ،والثاين بالعقوبات الفرعية ،التبعية
منها والتكميلية ،والثالث وقف تنفيذ العقوبة ،والرابع تعدد الجرائم والعقوبات.
الباب السادس – األعذار القانونية والظروف التقديرية املخففة واملشددة «املواد من  94إىل :»108
ويضم ثالتة فصول :األول يتعلق باألعذار القانونية والظروف التقديرية املخففة ،والثاين
بالظروف التقديرية املشددة ،والثالث بظرف العود إىل الجرمية بعد سبق الحكم عليه بعقوبة.
الباب السابع – التدابري الجنائية «املواد من  109إىل :»132
ويتضمن فصالن :األول يتعلق بأنواع التدابري الجنائية ،وتشمل التدابري املقيدة للحرية ،والتدابري
السالبة للحقوق ،والتدابري املادية .والفصل الثاين يتعلق بأحكام عامة بشأن التدابري الجنائية.
الباب الثامن – الدفاع االجتامعي « 133إىل :»142
ويتضمن فصلني ،الفصل األول بعنوان حاالت الدفاع االجتامعي ،وتشمل املرض العقيل
أو النفيس ،واالعتياد عىل اإلجرام ،والخطورة االجتامعية .والفصل الثاين بعنوان تدابري الدفاع
االجتامعي ،وتشمل اإليداع يف مأوى عالجي ،اإليداع يف إحدى مؤسسات العمل ،املراقبة،
اإللزام باإلقامة يف املوطن األصيل.
الباب التاسع  -العفو الشامل والعفو عن العقوبة والعفو القضايئ «املواد من  143إىل :»148
وبينت املواد املنصوص عليها يف هذا الباب أن العفو الشامل يكون بقانون ،أما العفو عن العقوبة
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أو العفو الخاص فيكون مبرسوم ،أما العفو القضايئ فيكون من القايض يف الجنح ويف حاالت محددة.

الكتاب الثاين  -الجرائم وعقوباتها «املواد من  149إىل :»434

يتضمن هذا الكتاب مثانية أبواب عىل النحو التايل:
الباب األول  -الجرائم املاسة بأمن الدولة ومصالحها «املواد  149إىل :»233
يشمل هذا الباب سبعة فصول :الفصل األول يتعلق بالجرائم املاسة باألمن الخارجي
للدولة ،والفصل الثاين يتعلق بالجرائم املاسة باألمن الداخيل للدولة ،والفصل الثاين مكرر
يتعلق باألحكام العامة بشأن الجرائم املاسة باألمن الخارجي والداخيل للدولة والفصل
الثالث يخص الجرائم املاسة باالقتصاد الوطني ،والفصل الرابع يتعلق بتزييف العملة
والسندات املالية الحكومية ،والفصل الخامس يتعلق بالتزوير ،ويتضمن فرعني :الفرع األول
تزوير وتقليد األختام والعالمات والطوابع ،والفرع الثاين تزوير املحررات ،والفصل السادس
يتعلق باالختالس واإلرضار باملال العام ،والفصل السابع بشأن اإلرضاب واإلخالل بسري العمل.
الباب الثاين  -الجرائم املتعلقة بالوظيفة العامة «املواد من  234إىل :»252
الفصل األول يتعلق بالرشوة ،والفصل الثاين يخص استغالل الوظيفة وإساءة استعامل السلطة،
الفصل الثالث ،يتعلق بالتعدي عىل املوظفني ،الفصل الرابع بشأن انتحال الوظائف والصفات.
الباب الثالث  -الجرائم املخلة بسري العدالة «املواد من  253إىل :»287
يشمل هذا الباب سبعة فصول :الفصل األول يتعلق بالشهادة الزور واليمني الكاذبة
واالمتناع عن أداء الشهادة ،والفصل الثاين يتعلق بالتأثري يف القضاء واإلساءة إىل سمعته،
والفصل الثالث يتعلق بتعطيل اإلجراءات القضائية ،والفصل الرابع يخص االمتناع عن التبليغ
عن الجرائم ،والفصل الخامس يتعلق بالبالغ الكاذب ،والفصل السادس يتعلق بفض األختام،
ويتعلق الفصل السابع بفرار املتهمني املحكوم عليهم.
الباب الرابع  -الجرائم ذات الخطر العام «املواد من  288إىل :»311
يشمل فصلني ،يتعلق الفصل األول باالعتداء عىل وسائل املواصالت واملرافق العامة،
ويتعلق الفصل الثاين بالحريق.

الباب الخامس  -الجرائم املاسة بالعقائد والشعائر الدينية «املواد من  312إىل :»326
ونص هذا الباب عىل عدة جرائم منها اإلساءة إىل أحد املقدسات أو الشعائر اإلسالمية ،سب أحد
األديان الساموية املعرتف بها ،تحسني املعصية أو الحض عليها أو الرتويج لها أو اتيان أي أمر من شأنه
اإلغراء عىل ارتكابها ،أكل املسلم لحم الخنزير مع علمه بذلك ،املجاهرة بتناول األطعمة يف رمضان،
عقوبة رشب الخمر للمسلم ،انتهاك مدفن ،وغري ذلك من الجرائم املتعلقة بالشعائر واألديان.
الباب السادس  -الجرائم املاسة باألرسة « 327إىل :»330
إبعاد طفل عمن له سلطة رشعية عليه ،أو إخفائه أو إبداله بآخر أو نسبه زوراً إىل غري
والديه ،االمتناع عن تسليم طفل ملن له الحق يف طلبه مبقتىض قرار أو حكم من جهة القضاء،
وخطف طفل ممن له الحق يف حضانته ،واالمتناع عن أداء نفقة.
الباب السابع  -الجرائم الواقعة عىل األشخاص «املواد من  331إىل :»380
يتضمن هذا الباب ستة فصول :الفصل األول يخص جرائم املساس بحياة اإلنسان وسالمة جسده،
ويتعلق الفصل الثاين بجرائم االعتداء عىل الحرية ،ويتعلق الفصل الثالث بتعريض حياة الناس للخطر،
والفصل الرابع يتعلق بتهديد الغري كتابة أو شفاهة ،والفصل الخامس يخص الجرائم الواقعة عىل
العرض كاالغتصاب وهتك العرض ،الفعل الفاضح واملخل بالحياء ،التحريض عىل الفجور والدعارة،
والفصل السادس يتعلق بالجرائم الواقعة عىل السمعة والقذف والسب وإفضاء األرسار.
الباب الثامن  -الجرائم الواقعة عىل املال «املواد من  381إىل :»434
ويشمل هذا الباب عرشة فصول :ويتعلق الفصل األول بالرسقة ،والفصل الثاين يخص االحتيال،
ويتعلق الفصل الثالث بخيانة األمانة وما يتصل بها ،والفصل الرابع بشأن إخفاء أشياء متحصلة
من جرمية ،والفصل الخامس يتعلق بالتعامل بالربا ،ويخص الفصل السادس ألعاب القامر ،ويتعلق
الفصل السابع باإلفالس ،والفصل الثامن بالغش يف املعامالت التجارية ،ويخص الفصل التاسع إتالف
مال الغري والتعدي عىل الحيوان ،ويتعلق الفصل العارش بانتهاك حرمة ملك الغري.
دكتور عبد الرازق املوايف عبد اللطيف
أستاذ القانون الجنايئ املشارك باملعهد
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١٢

الباب األول :أحكام تمهيدية

١٤

الكتاب األول :األحكام العامة

الباب الثاني :نطاق تطبيق قانون العقوبات

الفصل األول :سريان القانون من حيث الزمان

١٣
١٧
١٧

الفصل الثاني :سريان القانون من حيث المكان واألشخاص

١٨

الفصل األول :أنواع الجرائم

٢٢

الباب الثالث :الجريمة

الفصل الثاني :أركان الجريمة

الفرع األول :الركن المادي

الفرع الثاني :الركن المعنوي

الفصل الثالث :المشاركة اإلجرامية

٢٢
٢٣
٢٣
٢٥
٢٦

الفصل الرابع :أسباب اإلباحة وتجاوز حدودها

٢٩

الفرع الثاني :تجاوز حدود اإلباحة

٣١

الفرع األول :أسباب اإلباحة

الباب الرابع :المسؤولية الجنائية وموانعها

الفصل األول :مسؤولية األشخاص الطبيعيين
الفرع األول :فقد اإلدراك أو اإلرادة
الفرع الثاني :فقد التمييز
الفرع الثالث :صغر السن

الفرع الرابع :الضرورة واإلكراه

٢٩
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٣٢
٣٢
٣٣
٣٣
٣٣

الفصل الثاني :مسؤولية األشخاص االعتبارية

٣٤

الفصل األول :العقوبات األصلية

٣٤

الباب الخامس :العقوبة

الفصل الثاني :العقوبات الفرعية

٣٤
٣٦

الفرع األول :العقوبات التبعية

الفرع الثاني :العقوبات التكميلية

الفصل الثالث :وقف تنفيذ العقوبة

الفصل الرابع :تعدد الجرائم والعقوبات

الباب السادس :األعذار القانونية والظروف التقديرية المخففة والمشددة
الفصل األول :األعذار القانونية والظروف التقديرية المخففة
الفصل الثاني :الظروف المشددة

الفصل الثالث :العـــــــود

الباب السابع :التدابير الجنائية

الفصل األول :أنواع التدابير الجنائية

الفرع األول :التدابير المقيدة للحرية

الفرع الثاني :التدابير السالبة للحقوق والتدابير المادية

الفصل الثاني :أحكام عامة

الباب الثامن :الدفاع االجتماعي

الفصل األول :حاالت الدفاع االجتماعي

٣٦
٣٨
٣٩
٤١
٤٢
٤٢
٤٤
٤٦
٤٧
٤٧
٤٧
٥١
٥٣
٥٤
٥٤

الفرع األول :المرض العقلي أو النفسي

٥٤

الفرع الثالث :الخطورة االجتماعية

٥٥

الفرع الثاني :اعتياد اإلجرام

الفصل الثاني :تدابير الدفاع االجتماعي

٥٥
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الباب التاسع :العفو الشامل والعفو عن العقوبة والعفو القضائي

٥٧

الباب األول :الجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحها

٦٠

الفصل الثاني :الجرائم الماسة باألمن الداخلي للدولة

٦٩

الكتاب الثاني :الجرائم وعقوباتها

الفصل األول :الجرائم الماسة باألمن الخارجي للدولة

ً
مكررا :أحكام عامة بشأن الجرائم الماسة
الفصل الثاني
باألمن الخارجي والداخلي للدولة

٥٩
٦٠

٨٠
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الفصل الثالث :الجرائم الماسة باالقتصاد الوطني

الفصل الرابع :تزييف العملة والسندات المالية الحكومية
الفصل الخامس :التزوير

الفرع األول :تزوير وتقليد األختام والعالمات والطوابع
الفرع الثاني :تزوير المحررات

٨٣

الفصل الثاني :االعتداء على الحرية

128

٨٦

الفصل الرابع :التهديد

١٣١

٨٤
٨٦
٨٧

الفصل السادس :االختالس واإلضرار بالمال العام

٩٠

الباب الثاني :الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة

٩٣

الفصل الثاني :استغالل الوظيفة وإساءة استعمال السلطة

٩٦

الفصل الرابع :انتحال الوظائف والصفات

٩٩

الفصل السابع :اإلضراب واإلخالل بسير العمل
الفصل األول :الرشوة

الفصل الثالث :التعدي على الموظفين

الباب الثالث :الجرائم المخلة بسير العدالة

٩٢
٩٣
٩٨

الفصل الثاني :االحــــتيال

الفصل الثالث :خيانة األمانة وما يتصل بها

١٤٤
١٤٥

الفصل الثامن :الغش في المعامالت التجارية

الفصل السادس :فض األختام والعبث باألشياء المحفوظة

١٠٧
١٠٩

الفصل الخامس :الربــــــا

الفصل السابع :اإلفالس

الفصل التاسع :إتالف المال والتعدي على الحيوان

الفصل العاشر :انتهاك حرمة ملك الغير

١٤٧
١٤٩
١٥٢
١٥٤

١١١
١١١
١١٥

الباب الخامس :الجرائم الماسة بالعقائد والشعائر الدينية

١١٧

الباب السابع :الجرائم الواقعة على األشخاص

١٢٤

الفصل األول :المساس بحياة اإلنسان وسالمة بدنه

الفصل األول :السرقة

١٣٩

152

١٠٨

الباب السادس :الجرائم الماسة باألسرة

الباب الثامن :الجرائم الواقعة على المال

١٣٩

١٠٣

الفصل الرابع :االمتناع عن التبليغ عن الجرائم

الفصل الثاني :الحريق

الفصل السادس :الجرائم الواقعة على السمعة القذف والسب وإفضاء األسرار ١٣٦

الفصل السادس :ألعــاب القمــار

١٠٦

الفصل األول :االعتداء على وسائل المواصالت والمرافق العامة

الفرع الثالث :التحريض على الفجور والدعارة

١٣٣

١٤٨

الفصل الثالث :تعطيل اإلجراءات القضائية

الباب الرابع :الجرائم ذات الخطر العام

الفرع الثاني :الفعل الفاضح والمخل بالحياء

١٣٣

١٠٠

١٠٤

الفصل السابع :فرار المتهمين والمحكوم عليهم

الفرع األول :االغتصاب وهتك العرض

١٣٢

الفصل الرابع :إخفاء األشياء المتحصلة من جريمة

الفصل األول :الشهادة الزور واليمين الكاذبة واالمتناع عن أداء الشهادة

الفصل الخامس :البالغ الكاذب

الفصل الخامس :الجرائم الواقعة على العرض

١٣٢

١٤٦

١٠٠

الفصل الثاني :التأثير في القضاء واإلساءة إلى سمعته

الفصل الثالث :التعريض للخطر

١٣٠

١٢٣
١٢٤
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قانون اتحادي رقم ( )3لسنة 1987م
بإصــدار قانـــون العقـــوبــــات *
نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة،
بعد االطالع عىل الدستور املؤقت؛
وعىل القانون االتحادي رقم ( )1لسنة 1972م ،يف شأن اختصاصات الوزارات وصالحيات
الوزراء ،والقوانني املعدلة له.
وعىل القانون االتحادي رقم ( )9لسنة 1976م يف شأن األحداث الجانحني واملرشدين.
وبناء عىل ما عرضه وزير العدل ،وموافقة مجلس الوزراء ،واملجلس الوطني االتحادي
وتصديق املجلس األعىل لالتحاد.
�أ�صدرنا القانون الآتي:
المادة ()1

يعمل بالقانون املرافق يف شأن الجرائم والعقوبات ويلغى كل نص يخالف أحكامه.
المادة ()2

عىل الوزراء والسلطات املختصة يف اإلمارات كل فيام يخصه تنفيذ هذا القانون.
المادة ()3

ينرش هذا القانون يف الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثالثة أشهر من تاريخ نرشه.

صدر عنا يف قرص الرئاسة بأبوظبي:
بتاريخ1408/4/17 :هـ
املوافق1987/12/8 :م

زايد بن �سلطان �آل نهيان
رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة

٭ نرش بالجريدة الرسمية ،السنة السابعة عرشة  -العدد  ،١٨٢بتاريخ  ٢٠ديسمرب ١٩٨٧م ( .ونرش هذا العدد يف مجموعة الجريدة
الرسمية الجزء ١٩٨٧ ،١٤م ص )١٧٣٦٥
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الكتاب األول

األحكام العامة

الباب األول

أحكام تمهيدية
المادة ()1

ترسي يف شأن جرائم الحدود والقصاص والدية أحكام الرشيعة اإلسالمية ،وتحدد الجرائم
والعقوبات التعزيرية وفق أحكام هذا القانون والقوانني العقابية ُ
األخرى.
المادة ()2

ال يؤخذ إنسان بجرمية غريه .واملتهم بريء حتى تثبت إدانته وفقاً للقانون.
المادة ()3

ترسي أحكام الكتاب األول من هذا القانون عىل الجرائم املنصوص عليها يف القوانني
العقابية ُ
األخرى ما مل يرد نص فيها عىل خالف ذلك.
المادة ()4

ال يفرض تدبري جنايئ إ ّال يف األحوال وبالرشوط املنصوص عليها يف القانون ،وترسي عىل
التدابري الجنائية األحكام املتعلقة بالعقوبات ما مل يوجد نص عىل خالف ذلك.
المادة ()5

يعد موظفاً عاماً يف حكم هذا القانون ،كل من يشغل وظيفة اتحادية أو محلية سواء كانت
ترشيعية أو تنفيذية أو إدارية أو قضائية ،وسواء أكان معيناً أو منتخباً ،ومنهم -:
-1القامئون بأعباء السلطة العامة والعاملون يف الوزارات والدوائر الحكومية.
-2منتسبو القوات املسلحة.
-3العاملون يف األجهزة األمنية.
-4أعضاء السلطة القضائية ورؤساء املجالس الترشيعية واالستشارية والبلدية وأعضاؤها.
-5كل من فوضته إحدى السلطات العامة القيام بعمل معني ،وذلك يف حدود العمل املفوض فيه.

-6رؤساء مجالس اإلدارات وأعضاؤها واملديرون وسائر العاملني يف الهيئات واملؤسسات
العامة ،والرشكات اململوكة كلياً أو جزئياً للحكومة االتحادية أو الحكومات املحلية.
-7رؤساء مجالس اإلدارات وأعضاؤها واملديرون وسائر العاملني يف الجمعيات واملؤسسات
ذات النفع العام.
ويعترب مكلفاً بخدمة عامة يف حكم هذا القانون ،كل من ال يدخل يف الفئات املنصوص
عليها يف البنود السابقة ،ويقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناء عىل تكليف صادر
إليه من موظف عام ميلك هذا التكليف مبقتىض القوانني أو النظم املقررة وذلك بالنسبة إىل
العمل املكلف به(((.
المادة ()6

يف تطبيق أحكام املادة السابقة يستوي أن تكون الوظيفة أو العمل أو الخدمة دامئة أو
مؤقتة ،بأجر أو بغري أجر ،طواعية أو جرباً.
وال يحول إنهاء الوظيفة أو العمل أو الخدمة دون تطبيق أحكام املادة السابقة متى وقعت
الجرمية يف أثناء توفر الصفة.
ً
مكررا ()1
المادة ()6

يعترب موظفاً عاماً أجنبياً يف حكم هذا القانون  :كل شخص يشغل وظيفة ترشيعية أو
تنفيذية أو إدارية أو قضائية لدى دولة أخرى ،سواء كانت دامئة أو مؤقتة ،وسواء كان معيناً
أو منتخباً ،وسواء كان بأجر أو بدون أجر ،وأي شخص مكلف بأداء خدمة عامة.
ويعترب موظف منظمة دولية يف حكم هذا القانون ،كل شخص يشغل وظيفة لدى منظمة
دولية أو تكلفه بالترصف نيابة عنها(((.

( )1املادة ( )5استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
((( املادة ( )6مكرراً  ١-أضيفت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
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ً
مكررا (:)2
المادة ()6

يعترب ماالً عاماً يف حكم هذا القانون:
 .1املال مملوك كله أو بعضه إلحدى السلطات االتحادية أو املحلية أو الهيئات واملؤسسات
العامة االتحادية أو املحلية أو الرشكات اململوكة كلياً أو جزئياً للحكومة االتحادية أو
الحكومات املحلية أو الجمعيات أو املؤسسات ذات النفع العام.
 .2كل مال يخضع إلدارة أو إرشاف إحدى الجهات املنصوص عليها يف الفقرة ( )1من هذه
املادة أو كان لها حق استعامله أو استغالله(((.
المادة ()7

تشمل كلمة الحكومة الواردة يف هذا القانون الحكومة االتحادية وحكومات اإلمارات
األعضاء يف االتحاد ما مل يقتض سياق النص غري ذلك.
المادة ()8

ترسي األحكام الواردة يف هذا القانون يف شأن الجرائم ضد رئيس الدولة عىل الجرائم التي
ترتكب ضد نائب رئيس الدولة وأعضاء املجلس األعىل لالتحاد وأولياء عهودهم ونوابهم(((.
المادة ()9

تعد طرقاً للعالنية يف حكم هذا القانون:
 -1القول أو الصياح إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل اآللية يف جمع عام أو يف
طريق عام أو يف مكان مباح أو مطروق أو إذا أذيع بأي وسيلة ُأخرى.
 -2األعامل أو اإلشارات أو الحركات إذا وقعت يف مكان مام ذكر أو نقلت إىل من كان يف هذه
األماكن بطريقة من الطرق اآللية أو بأي طريقة ُأخرى.
 - 3الكتابة والرسوم والصور واألفالم والرموز وغريها من طرق التعبري إذا عرضت يف مكان مام
ذكر أو وزعت بغري متييز أو بيعت إىل الناس أو عرضت عليهم للبيع يف أي مكان.
((( املادة ( )6مكرراً  2-أضيفت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
( )2املادة ( )8استبدلت بقانون اتحادي رقم ( )34لسنة 2005م.

المادة ()١٠

تحسب املدد واملواعيد املنصوص عليها يف هذا القانون بالتقويم الشميس ما مل ينص
القانون عىل غري ذلك.
المادة ()١١

ال تخل أحكام هذا القانون بأية حال مبا يكون للخصوم أو لغريهم من الحق يف االسرتداد
أو التضمينات أو املرصوفات أو أية حقوق ُأخرى.

الباب الثاني

نطاق تطبيق قانون العقوبات
الفصل األول

سريان القانون من حيث الزمان
المادة ()1٢

يعاقب عىل الجرمية طبقاً للقانون النافذ وقت ارتكابها والعربة يف تحديده بالوقت الذي
متت فيه أفعال تنفيذها دون النظر إىل وقت تحقق نتيجتها.
المادة ()١٣

إذا صدر بعد وقوع الجرمية وقبل الفصل فيها بحكم بات قانون أصلح للمتهم فهو الذي
يطبق دون غريه.
وإذا صدر بعد صريورة الحكم باتاً قانون يجعل الفعل أو الرتك الذي حكم عىل املتهم من أجله غري
معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية ما مل ينص القانون الجديد عىل خالف ذلك.
فإذا كان القانون الجديد مخففاً للعقوبة فحسب فللمحكمة التي أصدرت الحكم البات -
17
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بناء عىل طلب النيابة العامة أو املحكوم عليه  -إعادة النظر يف العقوبة املحكوم بها يف ضوء
أحكام القانون الجديد.
المادة ()١٤

استثناء من أحكام املادة السابقة إذا صدر قانون بتجريم فعل أو ترك أو بتشديد العقوبة
املقررة له وكان ذلك مؤقتاً بفرتة محددة أو كانت قد دعت لصدوره ظروف استثنائية طارئة
فإن انتهاء الفرتة املحددة لرسيانه أو زوال الظروف االستثنائية الطارئة ال مينع من إقامة
الدعوى الجنائية عىل ما وقع من جرائم خاللها وال يحول دون تنفيذ العقوبة التي يكون قد
حكم بها عىل أساس ذلك القانون.
المادة ()1٥

يرسي القانون الجديد عىل ما وقع قبل نفاذه من الجرائم املستمرة أو املتتابعة أو جرائم
العادة التي يستمر عىل ارتكابها يف ظله.
وإذا عدل القانون الجديد األحكام الخاصة بالعود أو تعدد الجرائم أو العقوبات فإنه
يرسي عىل كل جرمية تخضع املتهم ألحكام التعدد أو يصبح مبقتضاها يف حالة عود ولو كانت
الجرائم ُ
األخرى قد وقعت قبل نفاذه.

الفصل الثاني

سريان القانون من حيث المكان واألشخاص
المادة ()1٦

ترسي أحكام هذا القانون عىل كل من يرتكب جرمية يف إقليم الدولة .ويشمل إقليم الدولة
أراضيها وكل مكان يخضع لسيادتها مبا يف ذلك املياه اإلقليمية والفضاء الجوي الذي يعلوها.
وتعترب الجرمية مرتكبة يف إقليم الدولة إذا وقع فيها فعل من األفعال املكونة لها أو إذا
تحققت فيها نتيجتها أو كان يراد أن تتحقق فيها.

المادة ()1٧

ترسي أحكام هذا القانون عىل الجرائم التي ترتكب عىل ظهر السفن والطائرات الحربية
التي تحمل علم الدولة أينام وجدت.
وينطبق الحكم املتقدم عىل السفن والطائرات غري الحربية التي متلكها الدولة أو تديرها
ألغراض غري تجارية وكذلك السفن والطائرات التجارية التي تحمل علم الدولة(((.
المادة ()١٨

مع عدم اإلخالل باالتفاقيات واملعاهدات التي تكون الدولة طرفاً فيها ،ال ترسي أحكام
هذا القانون عىل الجرائم التي ترتكب عىل ظهر السفن األجنبية يف إحدى موانئ الدولة أو يف
بحرها اإلقليمي إ ّال يف إحدى الحاالت اآلتية:
 -1إذا امتدت آثار الجرمية إىل الدولة.
 -2إذا كانت الجرمية بطبيعتها متس أمن الدولة أو تعكر السلم فيها أو تخل باآلداب العامة
أو حسن النظام يف موانيها أو بحرها اإلقليمي.
 -3إذا طلب ربان السفينة أو قنصل الدولة التي تحمل علمها املعونة من السلطات املحلية.
 -4إذا كان الجاين أو املجني عليه من مواطني الدولة.
 -5إذا كانت السفينة تحمل مواد أو أشياء محظور تداولها أو حيازتها أو االتجار فيها دولياً.
وبالنسبة إىل الجرائم التي ترتكب عىل ظهر الطائرات األجنبية يف إقليم الدولة الجوي فال
ترسي عليها أحكام هذا القانون إ ّال إذا حطت الطائرة يف إحدى مطاراتها بعد ارتكاب الجرمية،
أو كانت الجرمية بطبيعتها تعكر السلم يف الدولة أو تخل بنظامها العام أو إذا شكلت الجرمية
مخالفة للوائح واألحكام املنظمة لحركة املالحة يف الدولة ،أو طلب ربان الطائرة املعونة من
السلطات املحلية أو كان الجاين أو املجني عليه من مواطني الدولة(((.

( )1املادة ( )17استبدلت بقانون اتحادي رقم ( )34لسنة 2005م.
( )2املادة ( )18استبدلت بقانون اتحادي رقم ( )34لسنة 2005م
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المادة ()١٩

يرسي هذا القانون عىل كل من ارتكب فع ًال خارج الدولة يجعله فاع ًال أو رشيكاً يف جرمية
وقعت كلها أو بعضها داخل الدولة.
المادة ()٢٠

يرسي هذا القانون عىل كل من ارتكب فع ًال خارج الدولة يجعله فاع ًال أو رشيكاً يف جرمية
من الجرائم اآلتية:
 - 1جرمية ماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخيل أو ضد نظامها الدستوري أو سنداتها املالية
املأذون بإصدارها قانوناً أو طوابعها أو جرمية تزوير أو تقليد محرراتها أو أختامها الرسمية.
 - 2جرمية تزوير أو تقليد أو تزييف عملة الدولة أو ترويجها أو حيازتها بقصد ترويجها سواء
متت تلك األفعال داخل الدولة أو خارجها.
 - 3جرمية تزوير أو تقليد أو تزييف عملة ورقية أو مسكوكات معدنية متداولة قانوناً يف
الدولة أو ترويج تلك العمالت واملسكوكات فيها أو حيازتها بقصد ترويجها.
المادة ()2١

يرسي هذا القانون عىل كل من وجد يف الدولة بعد أن ارتكب يف الخارج بوصفه فاع ًال أو
رشيكاً جرمية تخريب أو تعطيل وسائل االتصال الدولية أو جرائم االتجار يف املخدرات أو
النساء أو الصغار أو الرقيق أو جرائم القرصنة واإلرهاب الدويل أو جرائم غسل األموال(((.
المادة ()٢٢

كل مواطن ارتكب وهو خارج الدولة فع ًال يعد جرمية مبقتىض أحكام هذا القانون سواء
بوصفه فاع ًال أو رشيكاً يعاقب طبقاً ألحكامه إذا عاد إىل البالد وكان ذلك الفعل معاقباً عليه
مبقتىض قانون البلد الذي وقع فيه.
ويرسي هذا الحكم عىل من يكتسب جنسية الدولة بعد ارتكاب الفعل ،ويف تطبيق هذه
املادة يعترب من ال جنسية له يف حكم املواطن إذا كان مقي ًام يف الدولة إقامة معتادة.

المادة ()٢٣

ال تقام الدعوى الجنائية عىل مرتكب جرمية يف الخارج إ ّال من النائب العام .وال يجوز
إقامتها عىل من يثبت أن املحاكم األجنبية أصدرت حك ًام نهائياً برباءته أو إدانته واستوىف
العقوبة أو كانت الدعوى الجنائية أو العقوبة املحكوم بها سقطت عنه قانوناً أو حفظت
السلطات املختصة بتلك الدولة التحقيق.
ويرجع يف تقدير نهائية الحكم وسقوط الدعوى أو العقوبة أو حفظ التحقيق إىل قانون
البلد الذي صدر فيه الحكم.
فإذا كانت العقوبة املحكوم بها مل تنفذ كاملة وجب استيفاء مدتها .أما إذا كان الحكم
بالرباءة صادراً يف جرمية مام نص عليه يف املادتني ( )٢٠و( ) ٢١وكان مبنياً عىل أن قانون ذلك
البلد ال يعاقب عليها جازت إقامة الدعوى الجنائية عليه أمام محاكم الدولة وتكون املحكمة
الكائنة مبقر عاصمة االتحاد هي املختصة بنظر الدعوى.
المادة ()٢٤

تحسب للمحكوم عليه عند تنفيذ العقوبة التي يقيض عليه بها املدة التي قضاها يف الحجز
أو الحبس االحتياطي أو تنفيذ العقوبة يف الخارج عن الجرمية التي حكم عليه من أجلها.
المادة ()٢٥

مع عدم اإلخالل بحكم الفقرة األوىل من املادة ( )1ال يرسي هذا القانون عىل األشخاص
املتمتعني بحصانة مقررة مبقتىض االتفاقيات الدولية أو القانون الدويل أو القانون الداخيل
وذلك يف إقليم دولة اإلمارات العربية املتحدة.

( )1املادة ( )21استبدلت بقانون اتحادي رقم ( )34لسنة 2005م.
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الباب الثالث

الجريمة

الفصل األول

أنواع الجرائم
المادة ()٢٦

تنقسم الجرائم إىل:
 - 1جرائم حدود.
 - 2جرائم قصاص ودية.
 - 3جرائم تعزيرية.
والجرائم ثالثة أنواع :جنايات وجنح ومخالفات.
ً
ويحدد نوع الجرمية بنوع العقوبة املقررة لها يف القانون ،وإذا كانت الجرمية معاقبا عليها
بالغرامة أو الدية مع عقوبة ُأخرى يتحدد نوعها بحسب العقوبة ُ
األخرى.
المادة ()٢٧

ال يتغري نوع الجرمية إذا استبدلت املحكمة بالعقوبة املقررة لها عقوبة من نوع أخف سواء
أكان ذلك ألعذار قانونية أم لظروف تقديرية مخففة ما مل ينص القانون عىل خالف ذلك.
المادة ()٢٨

الجناية هي الجرمية املعاقب عليها بإحدى العقوبات اآلتية:
 - 1أية عقوبة من عقوبات الحدود أو القصاص فيام عدا حدي الرشب والقذف.
 - 2اإلعدام.
 - 3السجن املؤبد.
 - 4السجن املؤقت.

المادة ()٢٩

الجنحة هي الجرمية املعاقب عليها بعقوبة أو أكرث من العقوبات اآلتية:
 - 1الحبس.
 - 2الغرامة التي تزيد عىل ألف درهم.
 - 3الدية(((.
المادة ()٣٠

تعد مخالفة كل فعل أو امتناع معاقب عليه يف القوانني أو اللوائح بالعقوبتني التاليتني أو بإحداهام:
 - 1الحجز مدة ال تقل عن أربع وعرشين ساعة وال تزيد عىل عرشة أيام ويكون الحجز بوضع
املحكوم عليه يف أماكن تخصص لذلك.
 - 2الغرامة التي ال تزيد عىل ألف درهم.

الفصل الثاني

أركان الجريمة
الفرع األول
الركن المادي

 - 1الجرمية التامة
المادة ()٣١

يتكون الركن املادي للجرمية من نشاط إجرامي بارتكاب فعل أو االمتناع عن فعل متى كان
هذا االرتكاب أو االمتناع مجرماً قانوناً.
( )1املادة ( )29استبدلت بقانون اتحادي رقم ( )52لسنة .2006
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المادة ()3٢

ال يسأل الشخص عن جرمية مل تكن نتيجة لنشاطه اإلجرامي ،غري أنه يسأل عن الجرمية
ولو كان قد أسهم مع نشاطه اإلجرامي يف إحداثها سبب آخر سابق أو معارص أو الحق متى
كان هذا السبب متوقعاً أو محتم ًال وفقاً للسري العادي لألمور.
أما إذا كان ذلك السبب وحده كافياً إلحداث نتيجة الجرمية فال يسأل الشخص يف هذه
الحالة إ ّال عن الفعل الذي ارتكبه.
المادة ()3٣

الجرمية الوقتية هي التي يكون فيها الفعل املعاقب عليه مام يقع وينتهي بطبيعته مبجرد
ارتكابه.
ً
وتعترب جرمية وقتية مجموعة األفعال املتتابعة التي ترتكب تنفيذا ملرشوع إجرامي واحد
مسلط عىل حق واحد دون أن يقطع بينها فارق زمني يفصم اتصال بعضها ببعض.
أما إذا كون الفعل حالة مستمرة تقتيض تدخ ًال متجدداً من الجاين فرتة من الزمن كانت
الجرمية مستمرة ،وال عربة باستمرار آثار الجرمية بعد ارتكابها إلسباغ صفة االستمرار عليها إذا
بقيت تلك اآلثار بغري تدخل الجاين.

 - 2الرشوع
المادة ()3٤

الرشوع هو البدء يف تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جرمية إذا أوقف أو خاب أثره ألسباب ال
دخل إلرادة الجاين فيها.
ويعد بدءاً يف التنفيذ ارتكاب فعل يعترب يف ذاته جزءاً من األجزاء املكونة للركن املادي
للجرمية أو يؤدي إليه حاالً ومبارشة.
وال يعترب رشوعاً يف الجرمية مجرد العزم عىل ارتكابها وال األعامل التحضريية لها ما مل ينص
القانون عىل خالف ذلك.

المادة ()٣٥

يعاقب عىل الرشوع يف ارتكاب الجناية بالعقوبات التالية ما مل ينص القانون عىل خالف
ذلك:
 - 1السجن املؤبد إذا كانت العقوبة املقررة للجرمية اإلعدام.
 - 2السجن املؤقت إذا كانت العقوبة املقررة للجرمية السجن املؤبد.
 - 3السجن مدة ال تزيد عىل نصف الحد األقىص املقرر للجرمية أو الحبس إذا كانت العقوبة
السجن املؤقت.
المادة ()3٦

يحدد القانون الجنح التي يعاقب عىل الرشوع فيها وكذلك عقوبة هذا الرشوع.
المادة ()٣٧

ترسي عىل الرشوع األحكام الخاصة بالعقوبات الفرعية والتدابري الجنائية املقررة للجرمية
التامة.
الفرع الثاني
الركن المعنوي
المادة ()٣٨

يتكون الركن املعنوي للجرمية من العمد أو الخطأ .ويتوفر العمد باتجاه إرادة الجاين إىل
ارتكاب فعل أو االمتناع عن فعل متى كان هذا االرتكاب أو االمتناع مجرماً قانوناً وذلك بقصد
إحداث نتيجة مبارشة أو أي نتيجة ُأخرى مجرمة قانوناً يكون الجاين قد توقعها.
ويتوفر الخطأ إذا وقعت النتيجة اإلجرامية بسبب خطأ الفاعل سواء أكان هذا الخطأ
إهامالً أم عدم انتباه أم عدم احتياط أو طيشاً أو رعونة أم عدم مراعاة القوانني أو اللوائح
أو األنظمة أو األوامر.
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المادة ()٣٩

إذا ارتكب الفعل تحت تأثري غلط يف الوقائع تحددت مسؤولية الجاين عىل أساس الوقائع
التي اعتقد وجودها إذا كان من شأنها أن تنفي مسؤوليته أو أن تخففها برشط أن يكون
اعتقاده قامئاً عىل أسباب معقولة وعىل أساس من البحث والتحري.
وإذا كان الغلط الذي جعل الجاين يعتقد عدم مسؤوليته ناشئاً عن إهامله أو عدم احتياطه
سئل عن جرمية غري عمدية إذا كان القانون يعاقب عىل الفعل باعتباره كذلك.
المادة ()٤٠

ال يعتد بالباعث عىل ارتكاب الجرمية ما مل ينص القانون عىل خالف ذلك.
المادة ()٤١

إذا جهل الجاين وجود ظرف مشدد يغري من وصف الجرمية فال يسأل عنه ،ولكنه يستفيد
من العذر ولو كان يجهل وجوده.
المادة ()٤٢

ال يعترب الجهل بأحكام هذا القانون عذراً.

المادة ()٤٣

يسأل الجاين عن الجرمية سواء ارتكبها عمداً أم خطأ ما مل يشرتط القانون العمد رصاحة.

الفصل الثالث

المشاركة اإلجرامية
المادة ()٤٤

يعد فاع ًال للجرمية من ارتكبها وحده أو كان رشيكاً مبارشاً فيها ،ويكون الرشيك مبارشاً يف

الحاالت اآلتية:
أوالً :إذا ارتكبها مع غريه.
ثانياً :إذا اشرتك يف ارتكابها وكانت تتكون من جملة أفعال فأىت عمداً عم ًال من األعامل املكونة لها.
ثالثاً :إذا سخر غريه بأية وسيلة لتنفيذ الفعل املكون للجرمية وكان هذا الشخص األخري غري
مسؤول عنها جنائياً ألي سبب.
المادة ()4٥

يعد رشيكاً بالتسبب يف الجرمية:
أوالً :من حرض عىل ارتكابها فوقعت بناء عىل هذا التحريض.
ثانياً :من اتفق مع غريه عىل ارتكابها فوقعت بناء عىل هذا االتفاق.
ثالثاً :من أعطى الفاعل سالحاً أو آالت أو أي يشء آخر استعمله يف ارتكاب الجرمية مع علمه
بها أو ساعد الفاعل عمداً بأي طريقة ُأخرى يف األعامل املجهزة أو املسهلة أو املتممة الرتكاب
الجرمية.
وتتوفر مسؤولية الرشيك سواء أكان اتصاله بالفاعل مبارشة أم بالواسطة.
المادة ()٤٦

يعد يف حكم الرشيك املبارش كل رشيك بالتسبب وجد يف مكان الجرمية بقصد ارتكابها إذا
مل يرتكبها غريه.
المادة ()٤٧

من اشرتك يف جرمية بوصفه رشيكاً مبارشاً أو متسبباً عوقب بعقوبتها ما مل ينص القانون
عىل خالف ذلك.
المادة ()٤٨

إذا كان أحد الرشكاء غري معاقب لسبب من أسباب اإلباحة أو النتفاء القصد الجنايئ لديه
أو ألحوال ُأخرى خاصة به ،فال يفيد من ذلك بقية الرشكاء.
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المادة ()٤٩

إذا توفرت يف الجرمية ظروف مادية الصقة بها أو مكونة لفعل من أفعالها من شأنها تشديد
العقوبة أو تخفيفها رست آثارها عىل كل من اشرتك يف ارتكابها باملبارشة أو التسبب علم بها
أو مل يعلم.
فإذا توفرت ظروف شخصية مشددة سهلت ارتكاب الجرمية فال ترسي عىل غري صاحبها
إ ّال إذا كان عاملاً بها.
أما ما عدا ذلك من الظروف فال يتعدى أثرها شخص من تعلقت به سواء أكانت ظروفاً
مشددة أم مخففة.
المادة ()٥٠

إذا توافرت أعذار شخصية معفية من العقاب أو مخففة له يف حق أحد الرشكاء يف الجرمية
مبارشاً كان أو متسبباً فال يتعدى أثرها إىل غري من تعلقت به.
وترسي األعذار املادية املعفية من العقاب أو املخففة له يف حق كل من اشرتك يف ارتكاب
الجرمية باملبارشة أو التسبب.
المادة ()٥١

يعاقب الرشيك يف الجرمية مبارشاً كان أو متسبباً بعقوبة الجرمية التي وقعت فع ًال ولو
كانت غري التي قصد ارتكابها متى كانت الجرمية التي وقعت نتيجة محتملة للمشاركة التي
حصلت.
المادة ()٥٢

إذا تغري وصف الجرمية أو العقوبة باعتبار قصد مرتكب الجرمية أو علمه بظروفها عوقب
الرشكاء يف الجرمية مبارشين كانوا أو متسببني كل منهم بحسب قصده أو علمه.

الفصل الرابع

أسباب اإلباحة وتجاوز حدودها
الفرع األول
أسباب اإلباحة

 - 1استعامل الحق
المادة ()٥٣

ال جرمية إذا وقع الفعل بنية سليمة استعامالً لحق مقرر مبقتىض أحكام الرشيعة اإلسالمية
أو القانون ،ويف نطاق هذا الحق.
ويعترب من استعامل الحق:
-1الجراحة الطبية وأعامل التطبيب طبقاً لألصول العلمية املتعارف عليها يف املهن الطبية
املرخص بها ،متى متت برضاء املريض أو النائب عنه قانوناً رصاح ًة أو ضمناً ،أو كان التدخل
الطبي رضورياً يف الحاالت العاجلة التي تقتيض ذلك.
-2أعامل العنف التي تقع يف أثناء مامرسة األلعاب الرياضية يف الحدود املقررة للعب مع
مراعاة قواعد الحذر والحيطة.
ً
-3أعامل العنف التي تقع عىل من ارتكب جرمية متلبسا بها بقصد ضبطه وذلك بالقدر الالزم
لهذا الغرض.
-4ما يقع من الخصوم من طعن يف بعضهم يف أثناء الدفاع الشفوي أو الكتايب أمام جهات
التحقيق والقضاء يف الحدود التي يستلزمها ذلك الدفاع ،وبرشط أن يكون الفاعل حسن النية
معتقدا ً صحة األمور املسندة إىل خصمه ،وأن يكون اعتقاده مبنياً عىل أسباب معقولة(((.

((( املادة (  ) ٣٥استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
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 - 2أداء الواجب
المادة ()٥٤

ال جرمية إذا وقع الفعل قياماً بواجب تأمر به الرشيعة أو القانون إذا كان من وقع منه
الفعل مخوالً بذلك قانوناً.
المادة ()٥٥

ال جرمية إذا وقع الفعل من موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة يف أي من الحالتني
اآلتيتني:
أوالً :إذا ارتكب الفعل تنفيذاً ألمر صادر إليه من رئيس مخول قانوناً بإصدار هذا األمر وتجب
عليه طاعته.
ثانياً :إذا ارتكب بحسن نية فع ًال تنفيذاً ملا أمرت به القوانني.

 - 3حق الدفاع الرشعي
المادة ()5٦

ال جرمية إذا وقع الفعل استعامالً لحق الدفاع الرشعي.
ويقوم حق الدفاع الرشعي إذا توفرت الرشوط اآلتية:
أوالً :إذا واجه املدافع خطراً حاالً من جرمية عىل نفسه أو ماله أو نفس غريه أو ماله أو
اعتقد قيام هذا الخطر وكان اعتقاده مبنياً عىل أسباب معقولة.
ثانياً :أن يتعذر عىل املدافع االلتجاء إىل السلطات العامة التقاء الخطر يف الوقت املناسب.
ثالثاً :أال يكون أمام املدافع وسيلة ُأخرى لدفع هذا الخطر.
رابعاً :أن يكون الدفاع الزماً لدفع االعتداء متناسباً معه.

 - 1فعل يتخوف أن يحدث عنه املوت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.
 - 2مواقعة أنثى كرهاً أو هتك عرض أي شخص بالقوة.
 -3اختطاف إنسان.
 -4جنايات الحريق أو اإلتالف أو الرسقة.
 -5الدخول لي ًال يف منزل مسكون أو يف أحد ملحقاته.
المادة ()5٨

ال يبيح حق الدفاع الرشعي مقاومة أحد أفراد السلطة العامة يف أثناء قيامه بعمل تنفيذاً
لواجبات وظيفته وضمن حدودها إ ّال إذا خيف أن ينشأ عن فعله موت أو جراح بالغة وكان
لهذا التخوف سبب معقول.
الفرع الثاني
تجاوز حدود اإلباحة
المادة ()٥٩

يعد تجاوز حدود اإلباحة بحسن نية عذراً مخففاً ويجوز الحكم بالعفو إذا رأى القايض
مح ًال لذلك.

المادة ()٥٧

ال يبيح حق الدفاع الرشعي القتل عمداً إ ّال إذا أريد به دفع أحد األمور اآلتية:

31

30
قانون العقوبات لدولة اإلمارات العربية المتحدة

الباب الرابع

المسؤولية الجنائية وموانعها
الفصل األول

مسؤولية األشخاص الطبيعيين
الفرع األول
فقد اإلدراك أو اإلرادة
المادة ()6٠

ال يسأل جنائياً من كان وقت ارتكاب الجرمية فاقداً اإلدراك أو اإلرادة لجنون أو عاهة يف
العقل أو غيبوبة ناشئة عن عقاقري أو مواد مخدرة أو مسكرة أياً كان نوعها أعطيت له قرساً
عنه أو تناولها بغري علم منه بها أو ألي سبب آخر يقرر العلم أنه يفقد اإلدراك أو اإلرادة.
أما إذا مل يرتتب عىل الجنون أو العاهة العقلية أو العقاقري أو املواد املخدرة أو املسكرة أو
غريها سوى نقص أو ضعف يف اإلدراك أو اإلرادة وقت ارتكاب الجرمية ،عد ذلك عذراً مخففاً.
المادة ()6١

إذا كان فقد اإلدراك أو اإلرادة ناتجاً عن عقاقري أو مواد مخدرة أو مسكرة تناولها الجاين
باختياره وعلمه عوقب عىل الجرمية التي وقعت ولو كانت تتطلب قصداً جنائياً خاصاً كام لو
كانت قد وقعت بغري تخدير أو سكر.
ً
فإذا كان الجاين قد تناول العقاقري أو املواد املخدرة أو املسكرة عمدا بغية ارتكاب الجرمية
التي وقعت منه عُ َّد ذلك ظرفاً مشدداً للعقوبة.

الفرع الثاني
فقد التمييز
المادة ()6٢

ال تقام الدعوى الجنائية عىل من مل يكن وقت ارتكاب الجرمية قد أتم السابعة من عمره
وتثبت السن بوثيقة رسمية فإن تعذر ذلك ندبت جهة التحقيق أو املحاكمة طبيباً مختصاً
لتقديرها بالوسائل الفنية.
ومع ذلك يجوز لجهات التحقيق ومحاكم األحداث أن تأمر باتخاذ اإلجراءات الرتبوية أو
العالجية املناسبة لحالة هذا الحدث إذا رأت رضورة لذلك.
الفرع الثالث
صغر السن
المادة ()6٣

ترسي يف شأن من أتم السابعة ومل يتم مثاين عرشة سنة األحكام املنصوص عليها يف قانون
األحداث الجانحني واملرشدين.
الفرع الرابع
الضرورة واإلكراه
المادة ()٦٤

ال يسأل جنائياً من ارتكب جرمية ألجأته إليها رضورة وقاية نفسه أو ماله أو نفس غريه أو
ماله من خطر جسيم عىل وشك الوقوع ومل يكن إلرادته دخل يف حلوله.
كام ال يسأل جنائياً من ُألجئ إىل ارتكاب جرمية بسبب إكراه مادي أو معنوي.
ويشرتط يف الحالتني املنصوص عليهام يف الفقرتني السابقتني أال يكون يف قدرة مرتكب
الجرمية منع الخطر بوسيلة ُأخرى وأن تكون الجرمية بالقدر الرضوري لدفعه ومتناسبة معه.
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الفصل الثاني

مسؤولية األشخاص االعتبارية
المادة ()6٥

األشخاص االعتبارية فيام عدا مصالح الحكومة ودوائرها الرسمية والهيئات واملؤسسات العامة،
مسؤولة جنائياً عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها أو مديروها أو وكالؤها لحسابها أو باسمها.
وال يجوز الحكم عليها بغري الغرامة واملصادرة والتدابري الجنائية املقررة للجرمية قانوناً
فإذا كان القانون يقرر للجرمية عقوبة أصلية غري الغرامة اقترصت العقوبة عىل الغرامة التي
ال يزيد حدها األقىص عىل خمسامئة ألف درهم وال مينع ذلك من معاقبة مرتكب الجرمية
شخصياً بالعقوبات املقررة لها يف القانون(((.

الباب الخامس

العقوبة

الفصل األول

العقوبات األصلية
المادة ()6٦

 - 4الحبس.
 - 5الحجز.
 - 6الغرامة.
ويجب عىل املحكمة أن تقيض بالعقوبات التعزيرية املنصوص عليها يف هذا القانون إذا مل
تتوافر الرشوط الرشعية للحكم بعقوبات الحدود والقصاص والدية((( .
المادة ()٦٧

ال يجوز تنفيذ الحكم باإلعدام الصادر من محكمة اتحادية إ ّال بعد مصادقة رئيس الدولة عليه.
المادة ()٦٨

السجن هو وضع املحكوم عليه يف إحدى املنشآت العقابية املخصصة قانوناً لهذا الغرض
وذلك مدى الحياة إن كان السجن مؤبداً أو املدة املحكوم بها إن كان مؤقتاً.
وال يجوز أن تقل مدة السجن املؤقت عن ثالث سنوات وال أن تزيد عىل خمس عرشة سنة
ما مل ينص القانون عىل خالف ذلك.
المادة ()6٩

الحبس هو وضع املحكوم عليه يف إحدى املنشآت العقابية املخصصة قانوناً لهذا الغرض
وذلك للمدة املحكوم بها.
وال يجوز أن يقل الحد األدىن للحبس عن شهر وال أن يزيد حده األقىص عىل ثالث سنوات
ما مل ينص القانون عىل خالف ذلك.

العقوبات األصلية هي:
أ  -عقوبات الحدود والقصاص والدية.
ب  -عقوبات تعزيرية ،وهي:
 - 1اإلعدام.
 - 2السجن املؤبد.
 - 3السجن املؤقت.

كل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية يكلف بأداء األعامل املقررة يف املنشآت العقابية
مع مراعاة ظروفه بقصد تقوميه وتأهيله ،ومقابل أجر مناسب ،وتوضع عنه تقارير دورية
ملالحظة مسلكه وترصفاته ،وذلك كله طبقاً للقانون املنظم للمنشآت العقابية.

((( املادة ( )٦٥استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.

( )1املادة ( )66استبدلت بقانون اتحادي رقم ( )52لسنة 2006م.

المادة ()٧٠
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ً
مكررا)
المادة (٧٠

ألغيت(((

المادة ()٧١

عقوبة الغرامة :هي إلزام املحكوم عليه أن يدفع للخزينة املبلغ املحكوم به ،وال يجوز
أن تقل الغرامة عن ألف درهم وال أن يزيد حدها األقىص عىل مليون درهم يف الجنايات
وثالمثائة ألف درهم يف الجنح ،وذلك كله ما مل ينص القانون عىل خالفه(((.
المادة ()7٢

إذا حكم بالغرامة عىل عدة متهمني بحكم واحد يف جرمية واحدة سواء أكانوا فاعلني أم
رشكاء وقعت املحكمة الغرامة عىل كل منهم عىل انفراد ما مل تكن الغرامة املحكوم بها غرامة
نسبية فيكون املتهمون ملتزمني بها عىل وجه التضامن إ ّال إذا نص القانون عىل غري ذلك.

الفصل الثاني

العقوبات الفرعية
الفرع األول
العقوبات التبعية
المادة ()7٣

العقوبات التبعية هي:
 - 1الحرمان من بعض الحقوق واملزايا.
 - 2مراقبة الرشطة.
وتلحق هذه العقوبات املحكوم عليه بقوة القانون دون حاجة إىل النص يف الحكم وذلك
عىل النحو املبني يف هذا الفرع.
( )1املادة ( )٧٠مكرراً ألغيت بقانون اتحادي رقم ( )٥٢لسنة ٢٠٠٦م.
(((املادة ( )٧١استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.

المادة ()٧٤

كل حكم صادر بعقوبة اإلعدام يستتبع بقوة القانون من يوم صدوره وحتى يتم تنفيذه
حرمان املحكوم عليه من كل الحقوق واملزايا املنصوص عليها يف املادة التالية وبطالن كل
أعامل الترصف واإلدارة التي تصدر عنه عدا الوصية.
وتعني املحكمة املختصة قي ًام عىل أموال املحكوم عليه تتبع يف إجراءات تعيينه وتحديد
سلطاته األحكام املعمول بها يف شأن القوامة عىل املحجور عليهم.
المادة ()7٥

الحكم بالسجن املؤبد أو املؤقت يستتبع بقوة القانون من وقت صدوره حرمان املحكوم
عليه من كل الحقوق واملزايا اآلتية:
 - 1أن يكون ناخباً أو عضواً يف املجالس الترشيعية أو االستشارية.
 - 2أن يكون عضواً يف املجالس البلدية أو يف مجالس إدارة الهيئات أو املؤسسات العامة أو
الجمعيات أو املؤسسات ذات النفع العام أو رشكات املساهمة أو مديراً لها.
 - 3أن يكون وصياً أو قي ًام أو وكي ًال.
 - 4أن يحمل أوسمة وطنية أو أجنبية.
 - 5أن يحمل السالح.
وال يجوز أن تزيد مدة الحرمان عىل ثالث سنوات من تاريخ االنتهاء من تنفيذ العقوبة.
المادة ()٧٦

ال يجوز للمحكوم عليه بعقوبة السجن املؤبد أو املؤقت أن يترصف يف أمواله خالل مدة
سجنه إ ّال بإذن من املحكمة املدنية أو الرشعية املختصة التابع لها محل إقامته ويقع باط ًال
كل ترصف يربمه املحكوم عليه باملخالفة لحكم الفقرة السابقة.
المادة ()٧٧

يختار املحكوم عليه إلدارة أمواله خالل مدة سجنه قي ًام تقره املحكمة املدنية أو الرشعية
املختصة التابع لها محل إقامته ،فإذا مل يتم هذا االختيار خالل شهر من بدء تنفيذ عقوبة
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السجن ،عينت تلك املحكمة قي ًام عليه بناء عىل طلب النيابة العامة أو أي ذي مصلحة.
ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذي تنصبه بتقديم كفالة ويكون القيم يف جميع األحوال
تابعاً للمحكمة يف كل املسائل املتعلقة بقوامته وترد إىل املحكوم عليه أمواله بعد انقضاء مدة
عقوبته أو اإلفراج عنه ويقدم له القيم حساباً عن إدارته.

المادة ()8١

إذا كان املحكوم عليه بعقوبة السجن املؤبد أو املؤقت موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة
ترتب عىل الحكم عزله منها.

المادة ()8٢

المادة ()٧٨

المادة ()٧٩

من حكم عليه بالسجن املؤبد أو املؤقت يف جرمية ماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخيل
أو يف جرمية تزييف نقود أو تزويرها أو تقليدها أو تزوير طوابع أو مستندات مالية حكومية
أو محررات رسمية أو يف جرمية رشوة أو اختالس أو رسقة أو قتل عمد ،يوضع بحكم القانون
بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة الرشطة وفقاً للقواعد التي يحددها وزير الداخلية مدة
مساوية ملدة العقوبة عىل أن ال تزيد عىل خمس سنوات.
ومع ذلك يجوز للمحكمة يف حكمها أن تخفف مدة املراقبة أو أن تأمر بإعفاء املحكوم
عليه منها أو أن تخفف قيودها.
ويعاقب املحكوم عليه الذي يخالف رشوط املراقبة بالحبس مدة ال تزيد عىل سنة وبغرامة
ال تزيد عىل خمسة آالف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني(((.
الفرع الثاني
العقوبات التكميلية
المادة ()٨٠

للمحكمة عند الحكم يف جناية بالحبس أن تأمر بحرمان املحكوم عليه من حق أو مزية أو
(((املادة ( )٧٩استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.

أكرث مام نص عليه يف املادة ( )75وذلك ملدة ال تقل عن سنة وال تزيد عىل ثالث سنوات ،تبدأ
من نهاية تنفيذ العقوبة أو انقضائها ألي سبب آخر.
يجوز عند الحكم عىل موظف عام بالحبس يف إحدى الجرائم التي يشرتط أن يكون الجاين
فيها موظفاً عاماً أن يحكم عليه بالعزل مدة ال تقل عن سنة وال تزيد عىل ثالث سنوات.
تحكم املحكمة عند الحكم باإلدانة ،مبصادرة األشياء واألموال املضبوطة التي استعملت
يف الجرمية أو كان من شأنها أن تستعمل فيها أو كانت مح ًال لها أو التي تحصلت منها ،فإذا
تعذر ضبط أي من تلك األشياء أو األموال حكمت املحكمة بغرامة تعادل قيمتها ،وذلك كله
دون اإلخالل بحقوق الغري حسن النية(((.

الفصل الثالث

وقف تنفيذ العقوبة
المادة ()٨٣

للمحكمة عند الحكم يف الجرمية بالغرامة غري النسبية أو بالحبس مدة ال تزيد عىل سنة أن
تأمر يف الحكم بوقف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخالق املحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو
الظروف التي ارتكب فيها الجرمية ما يبعث عىل االعتقاد بأنه لن يعود إىل ارتكاب جرمية جديدة.
وللمحكمة أن تجعل وقف التنفيذ شام ًال إية عقوبة فرعية عدا املصادرة.
ويف الجنح املنصوص عليها يف املواد (،)373( ،)372( ،)339( ،)330( ،)329( ،)328
( )405( ،)404( ،)403( ،)395( ،)394( ،)374ويف الرسقة واالحتيال وخيانة األمانة
وإخفاء األشياء املتحصلة منها إذا كان املجني عليه زوجاً للجاين أو كان أحد أصوله
(((املادة ( )82استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
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أو فروعه توقف النيابة العامة تنفيذ العقوبة املقيدة للحرية املقيض بها متى تنازل
املجني عليه أو تصالح مع املحكوم عليه(((.
المادة ()٨٤

يكون وقف تنفيذ العقوبة ملدة ثالث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً.
المادة ()8٥

يجوز الحكم بإلغاء أمر وقف التنفيذ يف أية حالة من الحاالت اآلتية:
أوالً :إذا ارتكب املحكوم عليه خالل الفرتة املبينة يف املادة السابقة جرمية عمدية حكم
عليه فيها بحكم بات بعقوبة مقيدة للحرية ألكرث من شهرين سواء صدر الحكم باإلدانة أثناء
الفرتة أم بعد انقضائها برشط أن تكون الدعوى الجزائية قد حركت خاللها.
ثانياً :إذا ظهر خالل الفرتة املبينة يف املادة السابقة أن املحكوم عليه كان قد صدر ضده
قبل األمر بوقف تنفيذ العقوبة حكم مام نص عليه يف الفقرة السابقة ومل تكن املحكمة قد
علمت به حني أمرت بوقف التنفيذ.
ويصدر الحكم باإللغاء من املحكمة التي أمرت بوقف التنفيذ ،بنا ًء عىل طلب النيابة
العامة بعد تكليف املحكوم عليه بالحضور.
وإذا كانت العقوبة التي ُبني عليها اإللغاء قد حكم بها بعد األمر بوقف التنفيذ جاز أيضاً
أن يصدر الحكم باإللغاء من املحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناء
عىل طلب النيابة العامة ،وذلك كله دون اإلخالل بدرجات التقايض.
ويرتتب عىل الحكم باإللغاء تنفيذ العقوبة التي كان قد أمر بوقف تنفيذها(((.
المادة ()8٦

إذا انقضت الفرتة املبينة يف املادة( )84دون أن يتوفر سبب من أسباب إلغاء وقف التنفيذ
اعترب الحكم كأن مل يكن.
( )1املادة ( )83استبدلت بقانون اتحادي رقم ( )52لسنة 2006م.
( )1املادة ( )85استبدلت بقانون اتحادي رقم ( )52لسنة 2006م.

الفصل الرابع

تعدد الجرائم والعقوبات
المادة ()٨٧

إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجرمية التي عقوبتها أشد والحكم
بعقوبتها دون غريها.
المادة ()8٨

إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً ال يقبل التجزئة وجب
اعتبارها كلها جرمية واحدة والحكم بالعقوبة املقررة ألشد تلك الجرائم.
المادة ()٨٩

ال يخل الحكم بالعقوبة املقررة للجرمية األشد يف املادتني السابقتني بتوقيع العقوبات
الفرعية املقررة بحكم القانون بالنسبة إىل الجرائم ُ
األخرى.
المادة ()9٠

إذا كان الجاين يف الحالة املنصوص عليها يف املادة ( )88قد حوكم عن الجرمية ذات العقوبة
األخف وجبت محاكمته بعد ذلك عن الجرمية ذات العقوبة األشد ويف هذه الحالة تأمر
املحكمة بتنفيذ العقوبة املقىض بها يف الحكم األخري مع استنزال ما نفذ فع ًال من الحكم السابق.
المادة ()9١

إذا ارتكب شخص عدة جرائم قبل الحكم عليه يف إحداها ،ومل تتوافر يف هذه الجرائم
الرشوط املنصوص عليها يف املادتني ( )87و ( )88من هذا القانون ،حكم عليه بالعقوبة
املقررة لكل منها ،ونفذت عليه جميع العقوبات املحكوم بها بالتعاقب ،عىل أال يزيد مجموع
مدد السجن وحده أو مجموع مدد السجن والحبس معاً عىل عرشين سنة وأال تزيد مدد
الحبس يف جميع األحوال عىل عرش سنوات.
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وإذا تنوعت العقوبات وجب تنفيذ عقوبة السجن ثم عقوبة الحبس.

(((

المادة ()٩٢

تجب عقوبة اإلعدام جميع العقوبات التعزيرية ُ
األخرى عدا عقوبتي الغرامة النسبية
واملصادرة وتجب عقوبة السجن مبقدار مدتها عقوبة الحبس املحكوم بها لجرمية وقعت قبل
الحكم بعقوبة السجن املذكورة.
المادة ()9٣

تنفذ جميع العقوبات التالية مهام تعددت:
 -1عقوبة الغرامة والعقوبات الفرعية.
 -2التدابري الجنائية عىل أال يزيد مجموع مدد مراقبة الرشطة عىل خمس سنوات(((.

الباب السادس

األعذار القانونية والظروف التقديرية
المخففة والمشددة
الفصل األول

األعذار القانونية والظروف التقديرية المخففة
المادة ()٩٤

المادة ()٩٥

العذر املعفي مينع من الحكم بأية عقوبة أو تدبري عدا املصادرة.
المادة ()٩٦

يعد من األعذار املخففة حداثة سن املجرم أو ارتكاب الجرمية لبواعث غري رشيرة أو بناء
عىل استفزاز خطري صدر من املجني عليه بغري حق.
المادة ()9٧

إذا توفر عذر مخفف يف جناية عقوبتها اإلعدام ،نزلت العقوبة إىل السجن املؤبد أو املؤقت
أو إىل الحبس الذي ال تقل مدته عن سنة ،فإن كانت عقوبتها السجن املؤبد نزلت العقوبة إىل
السجن املؤقت أو إىل الحبس الذي ال تقل مدته عن ستة أشهر ،فإن كانت عقوبتها السجن
املؤقت نزلت إىل عقوبة الحبس الذي ال يقل عن ثالثة أشهر ،وذلك كله ما مل ينص القانون
عىل خالفه(((.
المادة ()٩٨

إذا رأت املحكمة يف جناية أن ظروف الجرمية أو املجرم تستدعي الرأفة جاز لها أن تخفف
العقوبة املقررة للجناية عىل الوجه اآليت:
أ -إذا كانت العقوبة املقررة للجناية هي اإلعدام جاز إنزالها إىل السجن املؤبد أو املؤقت.
ب -إذا كانت العقوبة املقررة للجناية هي السجن املؤبد جاز إنزالها إىل السجن املؤقت أو
الحبس الذي ال تقل مدته عن ستة أشهر.
ج -إذا كانت العقوبة املقررة للجناية هي السجن املؤقت جاز إنزالها إىل الحبس الذي ال تقل
مدته عن ثالثة أشهر.

األعذار إ ّما أن تكون معفية من العقاب أو مخففة له.
وال عذر إ ّال يف األحوال التي يعينها القانون.
( )1املادة ( )٩١استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
( )2املادة ( )93استبدلت بقانون اتحادي رقم ( )52لسنة 2006م.

(((املادة ( )٩٧استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
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المادة ()9٩

إذا توفر يف الجنحة عذر مخفف كان التخفيف عىل الوجه اآليت:
أ -إذا كان للعقوبة حد أدىن خاص فال تتقيد به املحكمة يف تقدير العقوبة.
ب -وإذا كانت العقوبة الحبس والغرامة معاً حكمت املحكمة بإحدى العقوبتني فقط.
ج -وإذا كانت العقوبة الحبس غري املقيد بحد أدىن خاص جاز للمحكمة الحكم بالغرامة بدالً منه.
المادة ()١٠٠

إذا رأت املحكمة يف جنحة أن ظروف الجرمية أو املجرم تستدعي الرأفة جاز لها تخفيض
العقوبة عىل النحو املبني يف املادة السابقة.
المادة ()١٠١

إذا اجتمع يف الجنحة ظرف مخفف وعذر مخفف فللمحكمة أن تحكم بالعفو القضايئ عن املتهم.

الفصل الثاني

الظروف المشددة
المادة ()١٠٢

مع مراعاة األحوال التي يبني فيها القانون أسباباً خاصة للتشديد يعترب من الظروف
املشددة ما ييل:
أ -ارتكاب الجرمية بباعث دينء.
ب -ارتكاب الجرمية بانتهاز فرصة ضعف إدراك املجني عليه أو عجزه عن املقاومة أو يف
ظروف ال متكن غريه من الدفاع عنه.
ج -ارتكاب الجرمية باستعامل طرق وحشية أو التمثيل باملجني عليه.
د -وقوع الجرمية من موظف عام استغالالً لسلطة وظيفته أو لصفته ما مل يقرر القانون عقاباً
خاصاً اعتباراً لهذه الصفة.

المادة ()١٠٣

إذا توافر يف الجرمية ظرف مشدد جاز للمحكمة توقيع العقوبة عىل الوجه اآليت:
أ -إذا كانت العقوبة املقررة أص ًال للجرمية هي الغرامة جاز مضاعفة حدها األقىص أو الحكم
بالحبس.
ب -إذا كانت العقوبة املقررة أص ًال للجرمية هي الحبس جاز مضاعفة حدها األقىص.
ج -إذا كانت العقوبة املقررة أص ًال للجرمية هي السجن املؤقت الذي يقل حده األقىص عن
خمس عرشة سنة جاز الوصول بالعقوبة إىل هذا الحد.
د -إذا كانت العقوبة املقررة أص ًال للجرمية هي السجن املؤقت الذي يصل إىل حده األقىص
جاز أن يستبدل بها السجن املؤبد(((.
المادة ()1٠٤

إذا ارتكبت بدافع الكسب جرمية غري معاقب عليها بالغرامة جاز الحكم عىل املجرم فض ًال
عن العقوبة املقررة أص ًال للجرمية بغرامة ال تجاوز قيمة الكسب الذي حققه ما مل ينص
القانون عىل خالف ذلك.
المادة ()١٠٥

إذا اجتمعت ظروف مشددة مع أعذار أو ظروف مخففة يف جرمية واحدة طبقت املحكمة
أوالً الظروف املشددة ،فاألعذار املخففة ثم الظروف املخففة.
ومع ذلك فللمحكمة إذا تفاوتت الظروف املشددة واألعذار يف أثرها أن تغلب أقواها.

( )1املادة ( )103استبدلت بقانون اتحادي رقم ( )52لسنة 2006م.
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الفصل الثالث

الباب السابع

المادة ()1٠٦

الفصل األول

العـــــــود

يعترب عائداً:
أوالً :من حكم عليه بحكم بات بعقوبة جناية ثم ارتكب جرمية بعد ذلك.
ثانياً :من حكم عليه بحكم بات بالحبس مدة ستة أشهر أو أكرث ثم ارتكب جنحة قبل ميض
ثالث سنوات من تاريخ انقضاء هذه العقوبة.
وال تقوم حالة العود إ ّال يف نطاق الجرائم املتحدة من حيث العمد والخطأ.
وللمحكمة أال تعترب العود يف هذه الحاالت ظرفاً مشدداً(((.
المادة ()١٠٧

إذا سبق الحكم عىل العائد بعقوبتني مقيدتني للحرية كلتيهام ملدة سنة عىل األقل أو
بثالث عقوبات مقيدة للحرية إحداها عىل األقل ملدة سنة وذلك يف رسقة أو احتيال أو خيانة
أمانة أو تزوير أو إخفاء أشياء متحصلة من هذه الجرائم أو يف رشوع فيها ،ثم ارتكب جنحة
مام ذكر أو رشوعاً معاقباً عليه فيها وذلك بعد الحكم عليه بآخر تلك العقوبات فللمحكمة
أن تحكم عليه بالسجن املؤقت مدة ال تزيد عىل خمس سنني بدالً من تطبيق أحكام املادة
السابقة.
المادة ()١٠٨

للمحكمة أن تحكم مبقتىض نص املادة السابقة عىل من يرتكب جنحة مام ذكر فيها بعد
سبق الحكم عليه يف جرمية من الجرائم املنصوص عليها يف املواد (،)426( ، )424( ، )305
( )428بعقوبتني مقيدتني للحرية كلتيهام ملدة سنة عىل األقل أو بثالث عقوبات مقيدة
للحرية إحداها عىل األقل ملدة سنة.
( )1املادة ( )106استبدلت بقانون اتحادي رقم ( )34لسنة 2005م.

التدابير الجنائية

أنواع التدابير الجنائية
المادة ()1٠٩

التدابري الجنائية إما مقيدة للحرية أو سالبة للحقوق أو مادية.
الفرع األول
التدابير المقيدة للحرية

التدابري املقيدة للحرية هي:
 -1حظر ارتياد بعض املحال العامة.
 -2منع اإلقامة يف مكان معني.
 -3املراقبة.
 -4الخدمة املجتمعية.
 -5اإلبعاد عن الدولة(((.

المادة ()١١٠

المادة ()١١١

للمحكمة أن تحظر عىل املحكوم عليه ارتياد املحال العامة التي تحددها إذا كانت الجرمية
قد وقعت تحت تأثري مسكر أو مخدر وكذلك يف الحاالت ُ
األخرى التي ينص عليها القانون
((( املادة (  ) ١١٠استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
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ويكون الحظر ملدة ال تقل عن سنة وال تزيد عىل خمس سنوات.
المادة ()١١٢

منع اإلقامة يف مكان معني هو حرمان املحكوم عليه من أن يقيم أو يرتاد بعد اإلفراج عنه
هذا املكان أو األمكنة املعينة يف الحكم ملدة ال تقل عن سنة وال تزيد عىل خمس سنوات.
المادة ()1١٣

إذا حكم عىل شخص باإلعدام أو السجن املؤبد وصدر عفو خاص بإسقاط هذه العقوبة
كلها أو بعضها أو بأن يستبدل بها عقوبة أخف وجب عىل النيابة العامة أن تعرض أمره عىل
املحكمة التي أصدرت الحكم لتقرر منعه من اإلقامة يف املكان أو األمكنة التي تحددها مدة
خمس سنوات ما مل ينص يف قرار العفو عىل خالف ذلك.
وللمحكمة عند الحكم بعقوبة السجن املؤقت أن تحكم مبنع إقامة املحكوم عليه يف مكان
أو أمكنة معينة ملدة تساوي مدة العقوبة املحكوم بها عىل أن ال تجاوز خمس سنوات فإذا كان
الحكم يف الجناية صادراً بالحبس جاز للمحكمة أن تحكم مبنع اإلقامة مدة ال تزيد عىل سنتني.
المادة ()١١٤

للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تنقص املدة املقيض بها طبقاً للمواد السابقة أو أن تعفي
املحكوم عليه من املدة الباقية أو أن تعدل يف األماكن التي ينفذ فيها التدبري وذلك كله بناء
عىل طلب النيابة العامة أو املحكوم عليه.
المادة ()1١٥

املراقبة هي إلزام املحكوم عليه بالقيود التالية كلها أو بعضها وفقاً ملا يقرره الحكم:
 -1أن ال يغري محل إقامته إال بعد موافقة الجهة اإلدارية املختصة فإذا مل يكن له محل إقامة
عينت له هذه الجهة مح ًال.
 -2أن يقدم نفسه إىل الجهة اإلدارية املختصة يف الفرتات الدورية التي تحددها.
 -3أن ال يرتاد األماكن التي حددها الحكم.

 -4أن ال يربح مسكنه لي ًال إال بإذن من الجهة اإلدارية املختصة.
ويف جميع األحوال ،تطبق القواعد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية بهذا الشأن(((.
المادة ()1١٦

إذا حكم عىل شخص باإلعدام أو بالسجن املؤبد وصدر عفو خاص بإسقاط العقوبة كلها
أو بعضها أو بأن يستبدل بها عقوبة أخف خضع املحكوم عليه بقوة القانون لقيود املراقبة
املنصوص عليها يف البنود ( )4 ،2 ،1من املادة السابقة ،وذلك ملدة خمس سنوات ما مل ينص
قرار العفو عىل خالف ذلك.
المادة ()١١٧

إذا حكم عىل شخص بالسجن املؤبد أو املؤقت لجناية ماسة بأمن الدولة الخارجي أو
الداخيل تعني الحكم باملراقبة مدة ال تزيد عىل خمس سنوات .وللمحكمة عند الحكم يف
جناية بعقوبة سالبة للحرية مدة تزيد عىل سنة أن تحكم باملراقبة مدة ال تجاوز خمس
سنوات وال تزيد عىل مدة العقوبة.
المادة ()1١٨

تبدأ مدة املراقبة من التاريخ املحدد يف الحكم لتنفيذها وال ميد التاريخ املقرر النقضائها
إذا تعذر تنفيذها.
المادة ()1١٩

ترشف املحكمة عىل تنفيذ املراقبة بناء عىل تقارير دورية تقدم إليها من الجهة اإلدارية
املختصة عن مسلك املحكوم عليه كل ثالثة أشهر عىل األقل ولها أن تعدل من قيودها أو أن
تعفي منها كلها أو بعضها.

((( املادة ( )١١٥استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
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المادة ()١٢٠

الخدمة املجتمعية هي إلزام املحكوم عليه بأن يؤدي أحد أعامل الخدمة املجتمعية التي
يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء ،وذلك يف إحدى املؤسسات أو املنشآت التي يصدر
بتحديدها قرار من وزير العدل باالتفاق مع وزيري الداخلية واملوارد البرشية والتوطني ،أو
بقرار من رئيس الجهة القضائية املحلية.
وال يكون الحكم بالخدمة املجتمعية إال يف مواد الجنح ،وذلك بدي ًال عن عقوبة الحبس الذي ال
تزيد مدته عىل ستة أشهر أو الغرامة ،وعىل أال تزيد مدة الخدمة املجتمعية عىل ثالثة أشهر(((.
ً
مكررا ()1
المادة ()120

يتم تنفيذ الخدمة املجتمعية يف الجهة أو الجهات التي يختارها النائب العام أو من
يفوضه طبقاً للقرار املشار إليه يف املادة ( )120من هذا القانون ،وبالتنسيق مع تلك الجهة
أو الجهات ،وتحت إرشاف النيابة العامة(((.
ً
مكررا ()2
المادة ()120

ترفــع الجهة التي يتم تنفيذ الخدمة املجتمعية فيها تقريراً مفص ًال عن أداء املحكوم عليه
وسلوكه وانضباطه ومدى التزامه بأداء الخدمة املكلف بها إىل النيابة العامة(((.
ً
مكررا ()3
المادة ()120

إذا أخل املحكوم عليه مبقتضيات تنفيذ الخدمة املجتمعية ،فللمحكمة بنا ًء عىل طلب
النيابة العامة أن تقرر تطبيق عقوبة الحبس ملدة مامثلة ملدة الخدمة املجتمعية أو إكامل ما
تبقى منها ،وللنيابة العامة تأجيل تنفيذ الخدمة املجتمعية إذا كان لذلك مقتض ،عىل أن يتم
اتخاذ التدابري الكفيلة بضامن هذا التنفيذ(((.
((( املادة ( )١٢٠استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
((( املادة ( )1٢١مكرراً ١-أضيفت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
((( املادة ( )1٢١مكرراً 2-أضيفت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
((( املادة ( )1٢١مكرراً 3-أضيفت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.

ً
مكررا ()4
المادة ()120

ترسي عىل الخدمة املجتمعية أحكام املواد ( ،)295و( ،)296و( ،)297و( ،)298و( )299من
قانون اإلجراءات الجزائية االتحادي(((.
المادة ()1٢١

إذا حكم عىل أجنبي يف جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو يف الجرائم الواقعة عىل العرض،
وجب الحكم بإبعاده عن الدولة.
ويجوز للمحكمة يف مواد الجنح األخرى أن تأمر يف حكمها بإبعاده عن الدولة ،أو الحكم
باإلبعاد بدالً من الحكم عليه بالعقوبة املقيدة للحرية(((.
الفرع الثاني
التدابير السالبة للحقوق والتدابير المادية
المادة ()١٢٢

التدابري السالبة للحقوق والتدابري املادية هي:
 -1إسقاط الوالية أو الوصاية أو القوامة أو الوكالة عن الغائب.
 -2حظر مامرسة عمل معني.
 -3سحب ترخيص القيادة.
 -4إغالق املحل.
المادة ()1٢٣

إسقاط الوالية أو الوصاية أو القوامة أو الوكالة عن الغائب هو حرمان املحكوم عليه من
مامرسة هذه السلطة سواء تعلقت بالنفس أو املال.
ويكون اإلسقاط للمدة التي تحددها املحكمة.
وللمحكمة أن تجعل اإلسقاط مقصوراً عىل بعض السلطات املرتتبة عىل الوالية أو الوصاية
((( املادة ( )1٢١مكرراً 4-أضيفت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
((( املادة ( )1٢١استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
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المادة ()١٢٨

أو القوامة أو الوكالة عن الغائب.
المادة ()1٢٤

إذا حكم عىل الويل أو الويص أو القيم أو الوكيل عن الغائب لجرمية ارتكبها إخالالً بواجبات
سلطته جاز للمحكمة أن تأمر بإسقاط واليته أو وصايته أو قوامته أو وكالته عن الغائب.
ويكون األمر باإلسقاط وجوبياً إذا ارتكب أية جرمية تفقده الصالحية ألن يكون ولياً أو
وصياً أو قي ًام أو وكي ًال عن الغائب.
المادة ()1٢٥

الحظر عن مامرسة عمل هو الحرمان من حق مزاولة مهنة أو حرفة أو نشاط صناعي أو
تجاري تتوقف مزاولته عىل الحصول عىل ترخيص من السلطة العامة.
المادة ()1٢٦

إذا ارتكب شخص جرمية إخالالً بواجبات مهنته أو حرفته أو نشاطه الصناعي أو التجاري
وحكم عليه من أجلها بعقوبة مقيدة للحرية ال تقل مدتها عن ستة أشهر جاز للمحكمة عند
الحكم باإلدانة أن تحظر عليه مامرسة عمله مدة ال تزيد عىل سنتني فإذا عاد إىل مثل جرميته
خالل السنوات الخمس التالية لصدور حكم بات بالحظر وجب عىل املحكمة أن تأمر بالحظر
مدة ال تقل عن سنة وال تزيد عىل خمس سنوات.
ويبدأ رسيان مدة الحظر من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو انقضائها ألي سبب.
ويجوز االكتفاء بهذا التدبري بدالً من الحكم بالعقوبة األصلية املقررة للجرمية.
المادة ()1٢٧

يرتتب عىل سحب ترخيص القيادة إيقاف مفعول الرتخيص الصادر للمحكوم عليه خالل
املدة التي تحددها املحكمة بحيث ال تقل عن ثالثة أشهر وال تزيد عىل سنتني.
ويجوز األمر بهذا التدبري عند الحكم بعقوبة سالبة للحرية يف جرمية ارتكبت عن طريق
وسيلة نقل آلية إخالالً بااللتزامات التي يفرضها القانون.

فيام عدا الحاالت الخاصة التي ينص فيها القانون عىل اإلغالق يجوز للمحكمة عند الحكم
مبنع شخص من مامرسة عمله وفقاً للامدة ( )126أن تأمر بإغالق املحل الذي ميارس فيه هذا
العمل وذلك ملدة ال تقل عن شهر وال تزيد عىل سنة.
ويستتبع اإلغالق حظر مبارشة العمل أو التجارة أو الصناعة نفسها يف املحل ذاته سواء أكان
ذلك بواسطة املحكوم عليه أم أحد أفراد أرسته أم أي شخص آخر يكون املحكوم عليه قد
ّأجر له املحل أو تنازل له عنه بعد وقوع الجرمية ،وال يتناول الحظر مالك املحل أو أي شخص
يكون له حق عيني عليه إذا مل تكن له صلة بالجرمية.

الفصل الثاني
أحكام عامة
المادة ()1٢٩

ال يجوز أن توقع التدابري املنصوص عليها يف هذا الباب عىل شخص دون أن يثبت ارتكابه لفعل
يعده القانون جرمية وكانت حالته تستدعي تطبيق هذا اإلجراء حفاظاً عىل سالمة املجتمع.
وتعترب حالة املجرم خطرة عىل املجتمع إذا تبني من أحواله أو ماضيه أو سلوكه أو من
ظروف الجرمية وبواعثها أن هناك احتامالً جدياً إلقدامه عىل ارتكاب جرمية ُأخرى.
المادة ()١٣٠

مع مراعاة أحكام املادة ( )120مكرراً ( )3من هذا القانون ،يعاقب عىل كل مخالفة ألحكام
التدبري الجنايئ املحكوم به ،بالحبس مدة ال تزيد عىل سنة أو بغرامة ال تجاوز خمسة آالف درهم.
وللمحكمة بدالً من توقيع العقوبة املقررة يف الفقرة السابقة أن تأمر بإطالة التدبري مدة ال
تزيد عىل نصف املدة املحكوم بها وال تجاوز يف أية حال ثالث سنوات أو أن تستبدل به تدبرياً
آخر مام نص عليه يف الفصل السابق(((.
((( املادة (  ) ١٣٠استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
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المادة ()1٣١

ال يجوز األمر بوقف تنفيذ التدابري املنصوص عليها يف هذا الباب.
المادة ()1٣٢

للمحكمة فيام عدا تدبري اإلبعاد أن تأمر بناء عىل طلب صاحب الشأن أو النيابة العامة
بإنهاء تدبري أمرت به من التدابري املنصوص عليها يف املواد السابقة أو بتعديل نطاقه ويجوز
لها أن تلغي هذا األمر يف كل وقت بناء عىل طلب النيابة العامة.
وإذا رفض الطلب املشار إليه يف الفقرة السابقة فال يجوز تجديده إ ّال بعد مرور ثالثة أشهر
عىل األقل من تاريخ رفضه.

الباب الثامن

الدفاع االجتماعي
الفصل األول

حاالت الدفاع االجتماعي
الفرع األول
المرض العقلي أو النفسي

الفرع الثاني
اعتياد اإلجرام
المادة ()1٣٤

إذا توفر العود طبقاً إلحدى املادتني ( )107أو ( )108جاز للمحكمة بدالً من توقيع العقوبة
املقررة فيهام أن تقرر اعتبار العائد مجرماً اعتاد اإلجرام ويف هذه الحالة تحكم املحكمة
بإيداعه إحدى مؤسسات العمل التي يصدر بإنشائها وتنظيمها وكيفية معاملة من يودعون
بها قرار من وزير العمل والشؤون االجتامعية.
وإذا سبق الحكم عىل العائد بالعقوبة املقررة بإحدى املادتني ( )107أو ( )108ثم ارتكب
جناية جاز للمحكمة بدالً من توقيع العقوبة التي يستحقها الجاين أن تقرر أنه مجرم اعتاد
اإلجرام ،وتحكم بإيداعه إحدى مؤسسات العمل.
الفرع الثالث
الخطورة االجتماعية
المادة ()١٣٥

تتوفر الخطورة االجتامعية يف الشخص إذا كان مصاباً بجنون أو عاهة يف العقل أو مبرض نفيس
يفقده القدرة عىل التحكم يف ترصفاته بحيث يخىش عىل سالمته شخصياً أو عىل سالمة غريه ويف
هذه الحالة يودع املصاب مأوى عالجياً بقرار من املحكمة املختصة بناء عىل طلب النيابة العامة.

المادة ()١٣٣

إذا وقع الفعل املكون للجرمية من شخص تحت تأثري حالة جنون أو عاهة يف العقل أو
مرض نفيس أفقده القدرة عىل التحكم يف ترصفاته بصفة مطلقة حكمت املحكمة بإيداعه
مأوى عالجياً وفقاً لألوضاع التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي وزير الصحة.
ويتخذ التدبري ذاته بالنسبة إىل من يصاب بإحدى هذه الحاالت بعد صدور الحكم.
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الفصل الثاني

تدابير الدفاع االجتماعي
تدابري الدفاع االجتامعي هي:
 -1اإليداع يف مأوى عالجي.
 -2اإليداع يف إحدى مؤسسات العمل.
 -3املراقبة.
 -4اإللزام باإلقامة يف املوطن األصيل.

المادة ()1٣٦

المادة ()١٣٩

ترسي عىل املراقبة املنصوص عليها يف هذا الباب أحكام املادة ( )115وال يجوز أن تزيد
مدة املراقبة عىل ثالث سنوات.
المادة ()1٤٠

اإللزام باإلقامة يف املوطن األصيل هو إعادة الشخص إىل موطنه الذي كان يقيم به قبل
انتقاله إىل املكان الذي تثبت فيه خطورته االجتامعية ،وذلك ملدة ال تقل عن ستة أشهر وال
تزيد عىل ثالث سنوات.
المادة ()1٤١

المادة ()1٣٧

يرسل املحكوم بإيداعه مأوى عالجياً إىل منشأة صحية مخصصة لهذا الغرض حيث يلقى
العناية التي تدعو إليها حالته.
ويصدر بتحديد املنشآت الصحية قرار من وزير الصحة باالتفاق مع وزير العدل.
وإذا حكم باإليداع يف مأوى عالجي وجب أن تعرض عىل املحكمة املختصة تقارير األطباء
عن حالة املحكوم عليه يف فرتات دورية ال يجوز أن تزيد أي فرتة منها عىل ستة أشهر
وللمحكمة بعد أخذ رأي النيابة العامة أن تأمر بإخالء سبيله إذا تبني أن حالته تسمح بذلك.
المادة ()1٣٨

يف األحوال التي يقرر فيها القانون اإليداع يف إحدى مؤسسات العمل تحكم املحكمة بذلك
دون أن تحدد مدة اإليداع يف حكمها.
وعىل القامئني بإدارة املؤسسة أن يرفعوا إىل املحكمة املختصة عن طريق النيابة العامة
تقارير دورية عن حالة املحكوم عليه يف فرتات ال تزيد كل منها عىل ستة أشهر وللمحكمة
بعد أخذ رأي النيابة العامة أن تأمر بإخالء سبيله إذا تبني لها صالح حاله.
وال يجوز أن تزيد مدة اإليداع بالنسبة إىل معتادي اإلجرام عىل خمس سنوات يف الجنح
وعرش سنوات يف الجنايات.

يجوز للمحكمة عند مخالفة أحكام التدابري املقررة يف هذا الباب أن تأمر بإطالة التدبري
مدة ال تجاوز نصف املدة املحكوم بها.
المادة ()1٤٢

ال يجوز األمر بوقف تنفيذ تدابري الدفاع االجتامعي.

الباب التاسع

العفو الشامل والعفو عن العقوبة
والعفو القضائي
المادة ()1٤٣

العفو الشامل عن جرمية أو جرائم معينة صدر بقانون ويرتتب عليه انقضاء الدعوى
الجنائية أو محو حكم اإلدانة الصادر فيها واعتبار هذه الجرائم أو تلك الجرمية كأن مل تكن،
وسقوط جميع العقوبات األصلية والفرعية والتدابري الجنائية وال يكون له أثر عىل ما سبق
تنفيذه من العقوبات والتدابري الجنائية.
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المادة ()١٤٤

إذا صدر قانون بالعفو الشامل عن جزء من العقوبات املحكوم بها اعترب يف حكم العفو
الخاص ورست عليه أحكامه.
المادة ()١٤٥

العفو الخاص يصدر مبرسوم يتضمن إسقاط العقوبة املحكوم بها من جهة قضائية اتحادية
كلها أو بعضها أو يستبدل بها عقوبة أخف منها مقررة قانوناً.
وال يرتتب عىل العفو الخاص سقوط العقوبات الفرعية وال اآلثار الجنائية ُ
األخرى وال
التدابري الجنائية ما مل ينص املرسوم عىل خالف ذلك.
وال يكون للعفو الخاص أثر عىل ما سبق تنفيذه من العقوبات.
المادة ()١٤٦

سقوط العقوبة أو التدبري الجنايئ بالعفو الخاص يعترب يف حكم تنفيذه.
المادة ()١٤٧

فض ًال عن الحاالت التي ورد بشأنها نص خاص يجوز للقايض أن يعفو عن الجاين يف الجنح،
وذلك يف أي من الحاالت اآلتية:
أ -إذا مل يكن الجاين قد أتم إحدى وعرشين سنة وقت ارتكاب الجرمية ومل يكن قد سبق
الحكم عليه يف جرمية ُأخرى.
ب -إذا كانت الجنحة من جرائم السب أو الرضب وكان االعتداء متبادالً ،أو كان االعتداء
بسيطاً وتنازل املجني عليه عن حقه الشخيص.
وعىل القايض يف حالة العفو أن يوجه إىل الجاين ما يراه مناسباً من نصح وإرشاد وأن ينذره
بأنه لن يستفيد يف املستقبل من عفو جديد(((.
المادة ()1٤٨

ال يخل العفو أياً كان نوعه مبا يكون للخصوم أو لغريهم من حقوق.
( )1املادة ( )147استبدلت بقانون اتحادي رقم ( )34لسنة 2005م.
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الكتاب الثاني

الجرائم
وعقوباتها

الباب األول

الجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحها
الفصل األول

الجرائم الماسة باألمن الخارجي للدولة
المادة ()1٤٩

يعاقب باإلعدام كل مواطن التحق بأي وجه بالقوات املسلحة أو بإحدى الجهات األمنية
لدولة معادية أو يف حالة حرب مع الدولة أو بقوة مسلحة لجامعة معادية للدولة أو تسعى
لإلخالل بأمن الدولة(((.
ً
مكررا 1 -
المادة ()١٤٩

يعاقب باإلعدام أو السجن املؤبد كل من ارتكب عمداً فع ًال يؤدي إىل املساس بسيادة
الدولة أو استقاللها أو وحدتها أو سالمة أراضيها(((.
ً
مكررا 2 -
المادة ()١٤٩

يعاقب باإلعدام أو السجن املؤبد كل من حمل السالح ضد الدولة أو رشع يف ذلك أو
حرض عليه(((.
المادة ()١٥٠

يعاقب باإلعدام:
 -1كل من تدخل ملصلحة عدو أو دولة أو جامعة معادية أو تسعى لإلخالل بأمن الدولة يف
((( املادة ( )١٤٩استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
( )2املادة ( )١٤٩مكرراً ١-استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
( )3املادة ( )١٤٩مكرراً 2-استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.

تدبري لزعزعة إخالص القوات املسلحة أو إضعاف روحها املعنوية أو قوة املقاومة عندها.
 -2كل من حرض أياً من منتسبي القوات املسلحة أو الرشطة أو األجهزة األمنية يف زمن الحرب
عىل االنخراط يف خدمة أي دولة أو خدمة جامعة معادية أو تسعى لإلخالل بأمن الدولة أو
سهل لهم ذلك.
 -3كل من تدخل عمداً بأي كيفية كانت يف جمع أي من منتسبي القوات املسلحة أو الرشطة
أو األجهزة األمنية أو رجال أو أموال أو مؤن أو عتاد أو تدبري يشء من ذلك ملصلحة دولة يف
حالة حرب مع الدولة أو ملصلحة جامعة معادية أو تسعى لإلخالل بأمن الدولة(((.
المادة ()1٥١

يعاقب باإلعدام كل من سهل لعدو أو دولة أو جامعة معادية أو تسعى لإلخالل بأمن
الدولة ،دخول إقليم الدولة أو سلمه جزءاً من أراضيها أو مدنها أو موانيها أو حصناً أو منشأة
أو موقعاً أو مخزناً أو مصنعاً أو سفينة أو طائرة أو أي وسيلة للمواصالت أو سالحاً أو ذخرية
أو متفجرات أو عتاداً أو مهامت حربية ،مام أعد للدفاع أو مام يستعمل يف ذلك.
وتكون العقوبة السجن املؤبد إذا سلم املذكورين يف الفقرة السابقة مؤناً أو أغذية أو نحو
ذلك مام أعد للدفاع أو مام يستعمل يف ذلك(((.
المادة ()1٥٢

يعاقب باإلعدام كل من أعان عمداً عدواً أو دولة أو جامعة معادية أو تسعى لإلخالل بأمن
الدولة بأن نقل إليه أخباراً أو كان له مرشداً.
ويعاقب بالسجن املؤبد كل من أدى للمذكورين يف الفقرة السابقة خدمة ما للحصول عىل
منفعة أو فائدة أو وعد بها لنفسه أو لشخص عينه لذلك سواء أكان ذلك بطريق مبارش أو
غري مبارش ،وسواء أكانت املنفعة والفائدة مادية أم غري مادية(((.

((( املادة ( )١٥٠استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
( )2املادة ( )١٥١استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
( )3املادة ( )١٥٢استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
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المادة ()1٥٣

يعاقب بالسجن املؤبد كل من ساعد أو أعان عن علم أحد أرسى الحرب أو جنود العدو أو
رعاياه أو عمالئه املعتقلني ،أو أفراد جامعة معادية أو تسعى لإلخالل بأمن الدولة ،أو آوى
أياً منهم أو زوده بالطعام أو املالبس أو بوسيلة نقل أو غري ذلك من صور املساعدة أو أخفاه
بعد هربه من معتقله.
ويعاقب بذات العقوبة إذا قاوم املساعد أو املعاون السلطات للقبض ثانية عىل أي ممن
ذكروا وتكون العقوبة اإلعدام إذا نجم عن املقاومة موت شخص(((.
ً
مكررا
المادة ()١٥٣

يعاقب بالسجن املؤبد كل موظف عام مكلف بحراسة أسري حرب أو أحد رعايا العدو أو
عمالئه املعتقلني سهل له عمداً الهروب من محل اعتقاله.
وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن ثالث سنوات وال تزيد عىل خمس سنوات إذا وقع
الفعل نتيجة اإلهامل أو التقصري يف الحراسة(((.
المادة ()١٥٤

يعاقب باإلعدام من سعى لدى دولة أجنبية أو جامعة معادية أو تسعى لإلخالل بأمن
الدولة أو أحد ممن يعملون ملصلحتها أو تخابر مع أي منهام ملعاونتهام يف عملياتهام الحربية
أو لإلرضار بالعمليات الحربية للدولة.
ويعاقب بالسجن املؤبد من سعى لدى املذكورين يف الفقرة السابقة أو أحد ممن يعملون
ملصلحتهم أو تخابر مع أي منهم للقيام بأعامل عدائية ضد الدولة(((.
المادة ()1٥٥

يعاقب بالسجن املؤبد إذا وقع أي من األفعال التالية يف زمن السلم ،وباإلعدام إذا وقع أي
( )1املادة ( )١٥٣استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
( )2املادة ( )١٥٣مكرراً استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
((( املادة ( )١٥٤استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.

من األفعال التالية يف زمن الحرب:
 -1من سعى لدى دولة أجنبية أو لدى أحد ممن يعملون ملصلحتها أو تخابر مع أي منهام،
وكان من شأن ذلك اإلرضار مبركز الدولة العسكري أو السيايس أو االقتصادي.
 -2من أتلف عمداً أو أخفى أو اختلس أو زور أوراقاً أو وثائق وهو يعلم أنها متعلقة بأمن
الدولة أو بأية مصلحة وطنية أخرى.
فإذا وقعت الجرمية بقصد اإلرضار مبركز الدولة العسكري أو السيايس أو االقتصادي أو
بقصد اإلرضار مبصلحة وطنية لها أو إذا وقعت الجرمية من موظف عام أو مكلف بخدمة
عامة عد ذلك ظرفاً مشدداً(((.
المادة ()1٥٦

يعاقب بالسجن املؤبد كل شخص يكلف باملفاوضة مع حكومة أجنبية أو منظمة دولية يف
شأن من شؤون الدولة فتعمد إجراءها ضد مصلحتها.
المادة ()١٥٧

كل من طلب أو قبل أو أخذ لنفسه أو لغريه ولو بالوساطة من دولة أجنبية أو جامعة
تسعى لإلخالل بأمن الدولة أو من أحد ممن يعملون ملصلحتها عطية أو منحة أو مزية من
أي نوع أو وعد بيشء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار مبصلحة وطنية يعاقب بالسجن
املؤبد.
ً
ويعاقب بذات العقوبة كل من أعطى أو وعد أو عرض شيئا مام ذكر بقصد ارتكاب عمل
ضار مبصلحة وطنية ولو مل يقبل عطاؤه أو وعده أو عرضه.
كام يعاقب بذات العقوبة كل من توسط يف ارتكاب جرمية من الجرائم الواردة بهذه املادة .
وإذا كان الطلب أو القبول أو الوعد أو العرض أو التوسط كتابة فإن الجرمية تتم مبجرد
تصدير الكتاب أو إرساله بأية وسيلة أخرى(((.

( )1املادة ( )١٥٥استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
( )2املادة ( )١٥٧استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
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المادة ()1٥٨

يعاقب باإلعدام أو السجن املؤبد كل من سلم أو أفىش عىل أي وجه وبأية وسيلة إىل دولة
أجنبية أو جامعة معادية أو تسعى لإلخالل بأمن الدولة أو إىل أحد ممن يعملون ملصلحتهم
رساً من أرسار الدفاع عن الدولة أو توصل بأية طريقة للحصول عىل رس من هذه األرسار
بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو جامعة معادية أو تسعى لإلخالل بأمن الدولة أو
ألحد ممن يعملون ملصلحتهم ،وكذلك كل من أتلف ملصلحتهم شيئاً يعد رساً من أرسار الدفاع
أو جعله غري صالح ألن ينتفع به(((.
المادة ()١٥٩

يعاقب بالسجن املؤبد كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أفىش رساً أؤمتن عليه من
أرسار الدفاع عن الدولة.
وتكون العقوبة اإلعدام إذا وقعت الجرمية يف زمن الحرب(((.
المادة ()١٦٠

يعاقب بالسجن املؤبد:
 -1كل من سعى للحصول بأية وسيلة غري مرشوعة عىل رس من أرسار الدفاع عن الدولة
ومل يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو جامعة معادية أو تسعى لإلخالل بأمن الدولة
أو ألحد ممن يعملون ملصلحتهم.
ً
 -2كل من أذاع بأية طريقة رسا من أرسار الدفاع عن الدولة.
 -3كل من نظم أو استعمل بأية وسيلة من وسائل االتصال أو تقنية املعلومات أو أية
وسيلة أخرى بقصد الحصول عىل رس من أرسار الدفاع عن الدولة أو تسليمه أو إذاعته.
وتكون العقوبة اإلعدام إذا وقعت الجرمية يف زمن الحرب(((.

((( املادة ( )١٥8استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
( )2املادة ( )١٥٩استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
( )3املادة ( )1٦٠استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.

المادة ()1٦١

يعاقب بالسجن املؤبد كل من أتلف أو عيب أو عطل عمداً سالحاً أو سفينة أو طائرة أو
مهامت أو منشأة أو وسيلة مواصالت أو مرفق عام أو ذخرية أو مؤناً أو أدوية أو غري ذلك مام
أعد للدفاع عن الدولة أو مام يستعمل يف ذلك.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أساء عمداً صنع او إصالح يش مام ذكر يف الفقرة السابقة،
وكذلك كل من أىت عمداً عم ًال من شأنه أن يجعلها غري صالحة ولو مؤقتاً لالنتفاع بها فيام
أعدت له أو أن ينشأ عنها رضر.
وتكون العقوبة اإلعدام إذا وقعت الجرمية يف زمن الحرب(((.
المادة ()1٦٢

كل من قام بالذات أو بالوساطة يف زمن الحرب سواء مبارشة أو عن طريق بلد آخر بتصدير
بضائع أو منتجات أو غريها من املواد من الدولة إىل بلد معاد أو باسترياد يشء من تلك املواد
من هذا البلد يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن عرش سنوات وال تزيد عىل خمس وعرشين سنة
وبغرامة ال تجاوز ضعف قيمة األشياء املصدرة أو املستوردة عىل أال تقل عن مليون درهم.
ويحكم مبصادرة األشياء محل الجرمية ،فإن مل تضبط حكم عىل الجاين بغرامة إضافية تعادل
قيمة هذه األشياء(((.
المادة ()١٦٣

يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن عرش سنوات وال تزيد عىل خمس وعرشين سنة وبغرامة
تعادل ضعف قيمة العمل محل الجرمية وال تقل عن مليون درهم ،كل من بارش يف زمن
الحرب بالذات أو بالوساطة بصورة مبارشة أو غري مبارشة عم ًال من األعامل التجارية التي
مل تذكر يف املادة ( )162من هذا الفصل مع رعايا بلد معاد ،ويحكم مبصادرة األشياء محل
الجرمية ،فإن مل تضبط حكم عىل الجاين بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه األشياء(((.
((( املادة ( )١٦١استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
( )2املادة ( )١٦٢استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
( )3املادة ( )١٦٣استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
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المادة ()1٦٤

يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن عرش سنوات وال تزيد عىل خمس وعرشين سنة كل من
أخل عمداً يف زمن الحرب بتنفيذ كل أو بعض االلتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو
نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة أو أية عقود أخرى ارتبط بها مع الحكومة لحاجات
القوات املسلحة أو لوقاية املدنيني أو لتموينهم أو ارتكب أي غش يف تنفيذها.
فإذا وقعت الجرمية بقصد اإلرضار بالدفاع عن الدولة أو بعمليات القوات املسلحة كانت
العقوبة اإلعدام أو السجن املؤبد.
ويرسي حكم الفقرتني السابقتني عىل املتعاقدين من الباطن والوكالء والوسطاء إذا كان
اإلخالل بتنفيذ االلتزام أو الغش يف التنفيذ راجعاً إىل فعلهم.
ويحكم عىل الجاين يف جميع األحوال بغرامة مساوية لقيمة ما أحدثه من أرضار بأموال
الدولة أو مبصالحها عىل أال تقل عن ضعف ما دخل ذمته نتيجة اإلخالل أو الغش(((.
المادة ()١٦٥

إذا وقع أحد األفعال املنصوص عليها يف املادتني ( )161و ( )164من هذا الفصل بسبب
إهامل أو تقصري ،كانت العقوبة الحبس مدة ال تقل عن ثالث سنوات وال تزيد عىل خمس
سنوات والغرامة التي ال تقل عن مائة ألف درهم وال تجاوز قيمة ما أحدثه اإلهامل أو
التقصري من أرضار بأموال الدولة أو مبصالحها(((.
المادة ()166

يعاقب بالسجن املؤبد كل من قام عمداً بعمل ضد دولة أجنبية من شأنه اإلساءة للعالقات
السياسية أو تعريض مواطني الدولة أو موظفيها أو أموالها أو مصالحها لخطر أعامل انتقامية.
فإذا ترتب عىل الفعل وقوع يشء مام ذكر يف هذه املادة عد ذلك ظرفاً مشدداً(((.

( )1املادة ( )١٦٤استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
( )2املادة ( )١٦٥استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
( )3املادة ( )١٦٦استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.

المادة ()167

يعاقب باإلعدام كل من أذاع عمداً يف زمن الحرب أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو
مغرضة أو عمد إىل دعاية مثرية وكان من شأن ذلك إلحاق الرضر باالستعدادات الحربية
للدفاع عن الدولة أو بالعمليات الحربية للقوات املسلحة أو إثارة الفزع بني الناس أو إضعاف
الروح املعنوية يف الدولة(((.
المادة ()168

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد عىل خمس سنوات وبالغرامة التي ال
تقل عن مائة ألف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني:
 .1كل من طار فوق مناطق من إقليم الدولة عىل خالف الحظر الصادر من السلطات
املختصة.
 .2كل من قام بأخذ صور أو رسوم أو خرائط أو إحداثيات ملواضع أو أماكن عىل خالف
الحظر الصادر من السلطات املختصة.
 .3كل من دخل بغري ترخيص من السلطات املختصة حصناً أو إحدى منشآت الدفاع أو
معسكراً أو منشأة نفطية أو مكاناً خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية
أو تجارية أو طائرة أو سيارة حربية أو أي محل عسكري أو مح ًال أو مصنعاً يبارش فيه عمل
ملصلحة الدفاع عن الوطن ويكون الجمهور ممنوعاً من دخوله.
 .4كل من وجد يف أماكن حظرت السلطات العسكرية اإلقامة أو الوجود فيها.
فإذا وقعت الجرمية يف زمن الحرب أو باستعامل وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو
التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو املهنة أو الصفة كانت العقوبة السجن مدة ال تزيد
عىل خمس سنوات ويف حالة اجتامع هذين الظرفني تكون العقوبة السجن املؤقت.
ويعاقب عىل الرشوع يف الجنح املنصوص عليها يف هذه املادة بالحبس أو الغرامة(((.

( )1املادة (  ) ١٦٧استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م..
( )2املادة ( )١٦٨استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
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المادة ()169

يعاقب بالسجن املؤبد كل من نرش أو أذاع أو سلم لدولة أجنبية أو جامعة تسعى لإلخالل
بأمن الدولة أو ألحد ممن يعملون ملصلحتهام بأية صورة وعىل أي وجه وبأية وسيلة كانت
أخباراً أو معلومات أو أشياء أو مكاتبات أو وثائق أو خرائط أو رسوماً أو صوراً أو إحداثيات
أو غري ذلك مام يكون خاصاً بالدوائر الحكومية أو إحدى الجهات التي ورد ذكرها يف املادة
( )5من هذا القانون وكان محظورا ً من الجهة املختصة نرشه أو إذاعته(((.
المادة ()170

ملغاة(((

ً
مكررا
المادة ()170

إذا ارتكب الجاين جرمية من الجرائم املنصوص عليها يف املواد ( 155 ،154فقرة ( )1بند ()1
وفقرة ( )169 ،167 ،158 ،157 ،)2من هذا الفصل مع جامعة أو منظمة أجنبية أو غريها
أياً كانت تسميتها ،أو أحد ممن يعملون ملصلحتها يعاقب بالعقوبة املقررة لهذه الجرمية(((.
المادة ()171

ملغاة(((

المادة ()172

ملغاة(((

المادة ()173

ملغاة(((

الفصل الثاني

الجرائم الماسة باألمن الداخلي للدولة
المادة ()174

يعاقب باإلعدام كل من حاول أو رشع بالقوة يف قلب نظام الحكم أو االستيالء عليه.

(((

المادة ()175

يعاقب باإلعدام كل من حاول االعتداء عىل سالمة رئيس الدولة أو حريته أو تعمد تعريض
حياته أو حريته للخطر ،ويعاقب بذات العقوبة إذا وقعت الجرمية أو رشع يف ارتكابها(((.
المادة ()176

يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن خمس عرشة سنة وال تزيد عىل خمس وعرشين سنة
والغرامة كل من أهان رئيس الدولة(((.
المادة ( )176مكرر

يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن عرش سنوات وال تزيد عىل خمس وعرشين سنة والغرامة
التي ال تقل عن خمسامئة ألف درهم كل من سخر أو أهان أو أرض بسمعة أو هيبة أو مكانة
الدولة أو علمها أو شعارها الوطني أو رموزها الوطنية أو أي من مؤسساتها(((.
المادة ()177

يعاقب بالسجن املؤبد كل من لجأ إىل العنف أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غري مرشوعة
لحمل رئيس الدولة عىل أداء عمل من اختصاصه قانوناً أو عىل االمتناع عنه(((.
( )1املادة ( )١٦٩استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
( )2املادة ( )1٧٠ألغيت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
( )3املادة ( )170مكرراً أضيفت بقانون اتحادي رقم ( )34لسنة 2005م.
( )4املادة ( )١٧١ألغيت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
((( املادة ( )1٧٢ألغيت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
((( املادة ( )1٧٣ألغيت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.

( )1املادة ( )174استبدلت بقانون اتحادي رقم ( )34لسنة 2005م.
( )2املادة ( )١٧٥استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
( )3املادة ( )١٧٦استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
((( املادة ( )1٧٦مكرر أضيفت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
((( املادة ( )١٧٧استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
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المادة ()178

يعاقب بالسجن املؤبد كل من لجأ إىل العنف أو التهديد أو أي وسيلة أخرى غري مرشوعة
لحمل رئيس الوزراء أو نائبه أو أحد الوزراء أو رئيس املجلس الوطني االتحادي أو أحد
أعضائه أو أحد أعضاء السلطة القضائية عىل أداء عمل من اختصاصه قانوناً أو عىل االمتناع
عنه(((.
المادة ()179

يعاقب باإلعدام كل من حاول أو رشع أو اعتدى عىل سالمة أو حرية رئيس دولة أجنبية.
وال ترفع الدعوى يف الجرائم املنصوص عليها يف هذه املادة إال من النائب العام(((.
المادة ()180

يعاقب باإلعدام أو السجن املؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو توىل قيادة أو
انضم أو التحق بأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو تنظيم أو جامعة أو عصابة أو فرع إلحداها
أيا كانت تسميتها أو شكلها ،تهدف أو تدعو إىل قلب نظام الحكم يف الدولة أو االستيالء
عليه أو إىل تعطيل أحكام الدستور أو القوانني أو مناهضة املبادئ األساسية التي يقوم عليها
نظام الحكم يف الدولة أو منع إحدى مؤسسات الدولة و إحدى السلطات العامة من مامرسة
أعاملها أو االعتداء عىل الحرية الشخصية للمواطنني أو غريها من الحريات والحقوق العامة
التي كفلها الدستور أو القانون أو اإلرضار بالوحدة الوطنية أو السلم االجتامعي.
ويعاقب بذات العقوبة كل من تعاون مع إحدى الجمعيات أو الهيئات أو املنظامت أو
التنظيامت املنصوص عليها يف الفقرة األوىل من هذه املادة أو شارك فيها بأية صورة أو أمدها
مبعونات مالية أو مادية مع علمه بأغراضها(((.

((( املادة ( )١٧٨استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
( )2املادة ( )١٧٩استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
( )3املادة ( )١٨٠استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.

ً
مكررا
المادة ()180

يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن خمس عرشة سنة وال تزيد عىل خمس وعرشين سنة كل
من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى ألي من األفعال أو األغراض املنصوص عليها يف
املادة ( )180من هذا الفصل.
ويعاقب بذات العقوبة كل من حاز بالذات أو بالوساطة أو أحرز أية محررات أو مطبوعات أو
تسجيالت تتضمن ترويجاً أو تحبيذاً ليشء مام نص عليه يف الفقرة األوىل إذا كانت معدة للتوزيع
أو الطالع الغري عليها ،وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العالنية
استعملت أو أعدت لالستعامل ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة يشء مام ذكر(((.
المادة ()181

يعاقب باإلعدام أو السجن املؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو انضم أو التحق
بأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو تنظيم أو جامعة أو عصابة أو فرع إلحداها أياً كانت
تسميتها أو شكلها تهدف أو تسعى أو من شأن نشاطها اإلخالل بأمن الدولة أو مصالحها.
ويعاقب بذات العقوبة كل من تعاون مع إحدى الجمعيات أو الهيئات أو املنظامت أو
التنظيامت املنصوص عليها يف الفقرة األوىل من هذه املادة بأية صورة أو أمدها مبعونات
مالية أو مادية مع علمه بأغراضها(((.
ً
مكررا
المادة ()181

يعاقب بالسجن املؤقت والغرامة التي ال تقل عن مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتني
العقوبتني كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار يف الدولة بغري ترخيص من السلطات املختصة
داراً للعبادة أو للتعليم الديني.
فإذا ترتب عىل أي من األفعال املذكورة يف الفقرة األوىل اإلرضار بالوحدة الوطنية أو السلم
االجتامعي أو إلحاق الرضر باملصلحة العامة عد ذلك ظرفاً مشدداً(((.
( )1املادة ( )١٨٠مكرراً استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
((( املادة ( )١٨١استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
( )3املادة ( )١٨١مكرراً استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
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ً
مكررا ()2
المادة ()181

يعاقب بالسجن املؤقت والغرامة التي ال تقل عن مائتي ألف درهم كل من أنشأ أو أسس
أو نظم أو أدار يف الدولة بغري ترخيص جمعية أو هيئة أو تنظي ًام أو فرعاً لها من أي نوع كان
أو استهدف بنشاطها أغراضاً غري مرشوعة.
ويعاقب بالسجن املؤقت الذي ال يقل عن خمس سنوات والغرامة التي ال تقل عن ثالمثائة
ألف درهم إذا صدر الرتخيص بناء عىل بيانات كاذبة.
ويعاقب بالسجن املؤقت والغرامة التي ال تقل عن مائتي ألف درهم كل من انضم أو
التحق بجمعية أو هيئة أو تنظيم أو فرع مام ذكر يف الفقرة األوىل من هذه املادة وكان عاملاً
بغرضها غري املرشوع أو بكونها غري مرخص لها.
ويعاقب بالسجن مدة ال تزيد عىل عرش سنوات كل من تعاون مع جمعية أو هيئة أو
تنظيم أو فرع مام ذكر يف الفقرة األوىل من هذه املادة وكان عاملاً بغرضها غري املرشوع أو
بكونها غري مرخص لها(((.
المادة ()182

تحكم املحكمة يف األحوال املبينة يف املواد ( )180و ( 180مكرراً) و ( )181و (181م) من
هذا القانون بحل الجمعيات أو الهيئات أو التنظيامت أو الفروع أو الدور املذكورة فيها
وإغالق أمكنتها.
وتحكم املحكمة يف جميع األحوال مبصادرة النقود واألمتعة واألوراق واألدوات وغريها مام
يكون قد استعمل يف ارتكاب الجرمية أو يكون موجوداً يف األمكنة املخصصة الجتامع هذه
الجمعيات أو الهيئات أو التنظيامت أو الفروع أو الدور املذكورة.
كام تحكم مبصادرة كل مال يكون يف الظاهر داخ ًال ضمن أمالك املحكوم عليه إذا كانت
هناك قرائن أو دالئل كافية عىل أن هذا املال هو يف الواقع مورد مخصص للرصف منه عىل
الجمعيات أو الهيئات أو التنظيامت أو الفروع أو الدور املذكورة(((.
((( املادة ( )1٨١مكرراً ٢-أضيفت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
( )2املادة ( )١٨٢استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.

ً
مكررا
المادة ()182

يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن عرش سنوات كل من استغل الدين يف الرتويج بالقول
أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى ألفكار من شأنها إثارة الفتنة أو اإلرضار بالوحدة الوطنية أو
السلم االجتامعي((( .
ً
مكررا 2 -
المادة ()182

ملغاة(((

المادة ()183

يعاقب بالسجن املؤبد كل من توىل لغرض إجرامي قيادة فرقة أو قسم من الجيش أو
الرشطة أو قسم من األسطول أو سفينة أو طائرة أو نقطة عسكرية أو رشطية أو ميناء أو
مدينة بغري تكليف من الحكومة أو بغري سبب مرشوع.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من استمر رغم األمر الصادر إليه من الحكومة يف قيادة عسكرية
أو أمنية أياً كانت وكل قائد قوة عسكرية أو أمنية استبقاها بعد صدور أمر الحكومة
بترسيحها(((.
المادة ()184

يعاقب بالسجن املؤبد كل شخص له حق األمر يف أفراد القوات املسلحة أو وزارة الداخلية
أو األجهزة األمنية طلب إليهم أو كلفهم العمل عىل تعطيل أوامر الحكومة إذا كان ذلك
لغرض إجرامي.
فإذا ترتب عىل الجرمية تعطيل تنفيذ أوامر الحكومة كانت العقوبة اإلعدام أما من دونه
من رؤساء العساكر أو قادتهم الذين أطاعوه مع علمهم بنيته اإلجرامية فيعاقبون بالسجن
مدة ال تقل عن خمس عرشة سنة وال تزيد عىل خمس وعرشين سنة(((.
( )1املادة ( )١٨٢مكرراً استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
( )2املادة ( )١٨٢مكرراً ٢-ألغيت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
((( املادة ( )١٨٣استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
( )4املادة ( )١٨4استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
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المادة ()185

يعاقب بالسجن املؤبد أو املؤقت كل من حرض أحد منتسبي القوات املسلحة أو رجال
الرشطة أو األجهزة األمنية عىل الخروج عن الطاعة أو عىل التحول عن أداء واجباتهم
العسكرية أو األمنية أو الرشطية(((.
المادة ()186

يعاقب باإلعدام أو السجن املؤبد كل من ألف عصابة هاجمت طائفة من السكان أو
قاومت بالسالح رجال السلطة العامة ملنع تنفيذ القوانني وكذلك من توىل زعامة عصابة من
هذا القبيل أو توىل فيها قيادة ما.
أما من انضم إىل تلك العصابة ومل يشرتك يف تأليفها ومل يتقلد فيها قيادة ما فيعاقب
بالسجن املؤبد أو املؤقت.
المادة ()187

يعاقب باإلعدام أو السجن املؤبد كل من تقلد رئاسة عصابة حاملة للسالح أو توىل فيها
قيادة ما أو أدار حركتها أو نظمها وكان ذلك بقصد اغتصاب أو نهب األرايض أو األموال
اململوكة للدولة أو لجامعة من الناس أو مقاومة القوة العسكرية املكلفة مبطاردة مرتكبي
هذه الجرائم ،ويعاقب من عدا هؤالء من أفراد العصابة بالسجن املؤبد أو املؤقت(((.
المادة ()188

المادة ()189

يعاقب بالسجن املؤبد أو املؤقت كل من رشع بالقوة يف احتالل أحد املباين العامة أو
املخصصة لدوائر حكومية أو إلحدى الجهات التي ورد ذكرها يف املادة (.)5
فإذا وقعت الجرمية من عصابة مسلحة يعاقب باإلعدام أو السجن املؤبد من ألف العصابة
وكذلك من توىل زعامتها أو توىل فيها قيادة ما.
المادة ()190

يعاقب بالحبس كل من أتلف عمداً مباين أو أمالكاً عامة أو مخصصة لدوائر حكومية أو
إلحدى الجهات التي ورد ذكرها يف املادة (.)5
وتكون العقوبة السجن مدة ال تزيد عىل خمس سنني إذا نشأ عن الجرمية تعطيل مرفق
عام أو أعامل ذات منفعة عامة أو إذا ترتب عليها جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم يف
خطر.
وتكون العقوبة السجن املؤبد إذا وقعت الجرمية يف زمن هياج أو فتنة أو بقصد إحداث
الرعب بني الناس أو إشاعة الفوىض(((.
المادة ()191

ملغاة(((

المادة ()192

ملغاة(((

يعاقب بالسجن املؤبد أو املؤقت كل من جلب إىل العصابة املذكورة يف املادة السابقة أو
أعطاها أسلحة أو مهامت أو آالت تستعني بها عىل تحقيق غرضها وهو يعلم ذلك أو بعث
إليها باملؤن أو جمع لها أمواالً أو دخل يف مخابرات إجرامية بأية كيفية كانت مع رؤساء تلك
العصابة أو مديريها وكذلك من قدم لهم مساكن أو محالت يأوون إليها أو يجتمعون فيها
وهو يعلم غايتهم وصفتهم.
((( املادة ( )١٨5استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
((( املادة ( )١٨٧استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.

((( املادة ( )١٩٠استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
( )2املادة ( )١٩١ألغيت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
( )3املادة ( )1٩٢ألغيت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
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المادة ()193

يعاقب بالسجن املؤبد أو املؤقت كل من صنع أو استورد متفجرات دون الحصول عىل
ترخيص بذلك.
ويعاقب بالسجن املؤقت كل من حاز أو أحرز متفجرات دون ترخيص بذلك.
ويعترب يف حكم املتفجرات كل مادة تدخل يف تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من الوزير
املختص وكذلك األجهزة واآلالت واألدوات التي تستخدم يف صنعها أو تفجريها.
المادة ()194

يعاقب باإلعدام كل من استعمل متفجرات يف ارتكاب أي من الجرائم املنصوص عليها يف
املادتني ( )189و(.)190
المادة ()195

يعاقب بالسجن املؤقت كل من استعمل عمداً أو رشع يف استعامل املتفجرات استعامالً
من شأنه تعريض حياة الناس للخطر.
المادة ()196

يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن خمس سنوات كل من استعمل أو استورد أسلحة أو ذخائر
أو متفجرات أو عتاداً عسكرياً عمداً أو رشع يف ذلك وكان من شأن ذلك تعريض أموال الغري
للخطر.
ام بتلك األموال عد ذلك ظرفاً مشدداَ(((.
فإذا أحدث االنفجار رضراً جسي ً
ً
مكررا 1 -
المادة ()196

((( املادة ( )١٩٦استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
( )2املادة ( )١٩١مكرراً  ١ -ألغيت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.

ملغاة(((

ً
مكررا 2 -
المادة ()196
المادة ()197

ملغاة(((

يعاقب بالحبس والغرامة التي ال تقل عن مائة ألف درهم وال تجاوز خمسامئة ألف درهم
كل من حرض غريه عىل عدم االنقياد للقوانني أو حسن أمرا ً يعد جرمية(((.
ً
مكررا 1 -
المادة ()197

يعاقب بالسجن املؤقت وبالغرامة التي ال تقل عن مائتي ألف درهم كل من اشرتك يف
تجمهر ملنع أو تعطيل تنفيذ القوانني واللوائح وكان من شأنه أن يجعل السلم أو األمن العام
يف خطر.
وتكون العقوبة السجن مدة ال تقل عىل خمس سنوات إذا كان الغرض من التجمهر
ارتكاب جرمية ما.
وتكون العقوبة السجن مدة ال تقل عن عرش سنوات إذا كان شخص أو أكرث من الذين
يتألف منهم التجمهر حاملني أسلحة ظاهرة أو مخبأة ولو كان مرخص بحملها(((.
ً
مكررا 2 -
المادة ()197

يعاقب بالسجن املؤقت كل من استعمل أية وسيلة من وسائل تقنية املعلومات أو أية
وسيلة أخرى يف نرش معلومات أو أخبار أو التحريض عىل أفعال من شأنها تعريض أمن الدولة
للخطر أو املساس بالنظام العام(((.
المادة ()198

يعاقب بالسجن املؤقت وبالغرامة التي ال تقل عن مائتي ألف درهم وال تجاوز خمسامئة
ألف درهم كل من حرض عىل بغض طائفة من الناس أو عىل االزدراء بها إذا كان من شأن
( )1املادة ()١٩١مكرراً  2 -ألغيت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م
((( املادة ( )١٩٧استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
( )3املادة (  ) ١٩٧مكرراً ١-استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
( )4املادة ( )١٩٧مكرراً ٢-استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
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هذا التحريض اضطراب األمن العام.

(((

ً
مكررا
المادة ()198

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة
أو مغرضة أو بث دعايات مثرية إذا كان من شأن ذلك تكدير األمن العام أو إلقاء الرعب بني
الناس أو إلحاق الرضر باملصلحة العامة.
ويعاقب بذات العقوبة كل من حاز بالذات أو بالوساطة أو أحرز محررات أو مطبوعات
أو تسجيالت أياً كان نوعها تتضمن شيئاً مام نص عليه يف الفقرة األوىل إذا كانت معدة
للتوزيع أو الطالع الغري عليها ،وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل
أو العالنية استعملت أو أعدت لالستعامل ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة يشء
مام ذكر.
وتكون العقوبة السجن املؤقت إذا كان الجاين من القوات املسلحة أو وزارة الداخلية
أو األجهزة األمنية أو إذا تحققت األفعال املنصوص عليها يف الفقرتني السابقتني داخل دور
العبادة أو يف األماكن الخاصة بالقوات املسلحة أو وزارة الداخلية أو األجهزة األمنية(((.
المادة ()199

للمحكمة أن تحكم بعقوبة اإلعدام يف أية جناية منصوص عليها يف هذا الفصل إذا وقعت
يف زمن الحرب بقصد إعانة العدو أو اإلرضار بالعمليات الحربية للقوات املسلحة وكان من
شأنها تحقيق الغرض املنشود.
المادة ( )200ملغاة
المادة ()201

ً
مكررا ()1
المادة ()201

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبالغرامة كل من أفتى بفتوى من شأنها اإلخالل
بالنظام العام أو تعريض حياة انسان أو سالمته أو أمنه أو حريته للخطر ،وتكون العقوبة
السجن املؤقت إذا ترتب عىل الفتوى حدوث رضر أياً كان(((.
ً
مكررا ()2
المادة ()201

يعاقب بالســجن املؤبد أو املؤقت كل مواطن شــارك بدون إذن من الجهات املختصة يف
نزاع مسلح دويل أو غري دويل.
ويعاقب بالسجن املؤقت كل من حرض أو دعا أو روج أو سهل بدون إذن من الجهات
املختصة ،عىل املشاركة يف نزاع مسلح دويل أو غري دويل(((.
ً
مكررا ()3
المادة ()201

يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتني العقوبتني كل مواطن خالف الحظر الصادر من
الجهات املختصة بدخول دولة أخرى أو البقاء فيها ،الصادر من الجهات املختصة يف الدولة(((.
ً
مكررا ()4
المادة ()201

بعاقب بالسجن املؤقت كل من أعلن بإحدى طرق العالنية عداءه للدولة أو لنظام الحكم
فيها أو عدم والئه لقيادتها(((.

(((

ملغاة(((

((( املادة ( )١٩٨استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
( )2املادة ( )١٩٨مكرراً استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
((( املادة ( )2٠٠ألغيت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
(((املادة ( )٢٠١ألغيت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.

((( املادة ( )٢٠١مكرراً  ١-أضيفت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
((( املادة ( )٢٠١مكرراً  2-أضيفت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
((( املادة ( )٢٠١مكرراً  3-أضيفت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
((( املادة ( )٢٠١مكرراً  4-أضيفت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
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ً
مكررا
الفصل الثاني

أحكام عامة بشأن الجرائم الماسة باألمن الخارجي
والداخلي للدولة

(((

ً
مكررا ()5
المادة ()201

ترسي أحكام هذا الفصل عىل الجرائم املنصوص عليها يف الفصلني األول والثاين من الباب
األول من الكتاب الثاين من هذا القانون ،وعىل الجرائم املاسة باألمن الخارجي والداخيل
للدولة املنصوص عليها يف القوانني األخرى(((.
ً
مكررا ()6
المادة ()201

ال يجوز تطبيق أحكام املواد ( ،)96و( ،)97و( )98من هذا القانون عند الحكم باإلدانة يف
جرمية من الجرائم املاسة باألمن الخارجي أو الداخيل للدولة ،عدا الجنايات املعاقب عليها
باإلعدام أو السجن املؤبد فيجوز النزول بعقوبة اإلعدام إىل السجن املؤبد ،والنزول بعقوبة
السجن املؤبد إىل السجن املؤقت الذي ال تقل مدته عن عرش سنوات(((.
ً
مكررا ()7
المادة ()201

كل حكم باإلدانة يف جرمية ماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخيل يستوجب إبعاد املحكوم
عليه من الدولة بعد انقضاء العقوبة املحكوم بها(((.
ً
مكررا ()8
المادة ()201

 -2ال تسقط العقوبة املحكوم بها يف الجرائم املاسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخيل إال
بالتنفيذ التام أو بالعفو الشامل أو بالعفو الخاص.
 -3ال تخضع العقوبات املقيدة للحرية املحكوم بها يف جرمية ماسة بأمن الدولة الخارجي أو
الداخيل لإلفراج املبكر املنصوص عليه يف قانون املنشآت العقابية النافذ أو يف أي ترشيع آخر(((.
ً
مكررا ()9
المادة ()201

تحكم املحكمة بناء عىل طلب من النائب العام أو من تلقاء نفسها ،بتخفيف العقوبة
أو اإلعفاء منها ،عمن أدىل من الجناة إىل السلطات القضائية أو اإلدارية مبعلومات تتعلق
بأي جرمية ماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخيل ،متى أدى ذلك إىل الكشف عنها أو عن
مرتكبيها أو إثباتها عليهم أو القبض عىل أحدهم(((.
ً
مكررا ()10
المادة ()201

إذا ارتكب شخص عدة جرائم من الجرائم املاسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخيل قبل
الحكم عليه يف إحداها ومل تتوافر يف هذه الجرائم الرشوط املنصوص عليها يف املادتني ( )87و
( )88من هذا القانون ،حكم عليه بالعقوبة املقررة لكل منها ونفذت عليه جميع العقوبات
املحكوم بها بالتعاقب عىل أال يزيد مجموع مدد السجن املؤقت وحده أو مجموع مدد
السجن املؤقت والحبس معاً عىل أربعني سنة وأال تزيد مدد الحبس يف جميع األحوال عىل
عرشين سنة.
وإذا تنوعت العقوبات وجب تنفيذ عقوبة السجن املؤقت ثم عقوبة الحبس(((.
ً
مكررا ()11
المادة ()201

 -1ال تنقيض الدعوى الجزائية يف الجرائم املاسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخيل مبيض
املدة.

تجب عقوبة السجن املؤبد املحكوم بها يف جرمية من الجرائم املاسة باألمن الخارجي أو
الداخيل للدولة عقوبتي السجن املؤقت والحبس(((.

((( الفصل الثاين مكرراً أضيف مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
((( املادة ( )٢٠١مكرراً  ٥-أضيفت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
(((املادة ( )٢٠١مكرراً  6-أضيفت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
((( املادة ( )٢٠١مكرراً  7-أضيفت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.

((( املادة ( )٢٠١مكرراً  8-أضيفت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
((( املادة ( )٢٠١مكرراً  9-أضيفت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
((( املادة ( )٢٠١مكرراً  1٠-أضيفت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
((( املادة ( )٢٠١مكرراً  1١-أضيفت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
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ً
مكررا ()12
المادة ()201

يعاقب باعتباره رشيكاً بالتسبب يف الجرائم املاسة باألمن الخارجي أو الداخيل للدولة:
 .1كل من كان عاملاً بنيات الجاين وقدم إليه إعانة أو وسيلة للتعيش أو سكناً أو مأوى أو
مكاناً لالجتامع أو غري ذلك من التسهيالت ،وكذلك كل من حمل رسائله أو سهل له البحث
عن موضوع الجرمية أو إخفائه أو نقله أو إبالغه.
 .2كل من أخفى أشياء استعملت أو أعدت لالستعامل يف ارتكاب الجرمية أو تحصلت منها
وهو يعلم بذلك.
 .3كل من أتلف أو اختلس أو أخفى أو غري عمداً مستنداً من شأنه تسهيل كشف الجرمية
أو أدلتها أو عقاب مرتكبها.
ويجوز للمحكمة يف األحوال السابقة أن تعفي من العقوبة أقارب الجاين وأصهاره إىل
الدرجة الرابعة إذا مل يكونوا معاقبني بنص آخر يف القانون(((.
ً
مكررا ()13
المادة ()201

يعاقب بالسجن املؤقت مدة ال تقل عن عرش سنوات كل من اشرتك يف اتفاق جنايئ سواء
كان الغرض منه ارتكاب جرمية من الجرائم املاسة باألمن الخارجي أو الداخيل للدولة أو
اتخاذها وسيلة للوصول إىل الغرض املقصود من االتفاق الجنايئ.
ويعاقب بالسجن املؤبد كل من كان له شأن يف إدارة حركة هذا االتفاق.
ويعاقب بالسجن املؤقت كل من دعا آخر لالنضامم إىل اتفاق من هذا القبيل ومل تقبل دعوته.
ومع ذلك إذا كان الغرض من االتفاق ارتكاب جرمية معينة أو اتخاذها وسيلة إىل الغرض
املقصود وكانت عقوبة الرشوع يف هذه الجرمية أخف مام نصت عليه الفقرات السابقة ،فال
توقع عقوبة أشد من العقوبة املقررة لذلك الرشوع.
ويعفى من العقوبات املقررة يف الفقرات الثالث األوىل كل من بادر من الجناة إىل إبالغ
السلطات املختصة بقيام االتفاق ،ومن اشرتكوا فيه قبل البدء يف ارتكاب أية جرمية من
الجرائم املنصوص عليها(((.
((( املادة ( )٢٠١مكرراً  ١٢-أضيفت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
((( املادة ( )٢٠١مكرراً  ١٣-أضيفت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.

ً
مكررا ()14
المادة ()201

يعاقب كل من حرض عىل ارتكاب جرمية من الجرائم املاسة باألمن الخارجي أو الداخيل للدولة
بالعقوبة املقررة للرشوع يف الجرمية التي حرض عىل ارتكابها إذا مل ينتج عن التحريض أثر(((.
ً
مكررا ()15
المادة ()201

كل من علم بارتكاب جرمية من الجرائم املاسة باألمن الخارجي أو الداخيل للدولة ومل
يبادر إىل إبالغ السلطات املختصة يعاقب بعقوبة الرشوع لتلك الجرمية.
ويجوز اإلعفاء من العقوبة إذا كان من امتنع عن اإلبالغ زوجاً للجاين أو أحد أقاربه أو
أصهاره حتى الدرجة الرابعة(((.

الفصل الثالث

الجرائم الماسة باالقتصاد الوطني
المادة ()202

يعاقب بالسجن املؤقت من خرب بأية وسيلة مصنعاً أو أحد ملحقاته أو مرافقه أو
مستودعاً للمواد األولية أو املنتجات أو السلع االستهالكية أو غري ذلك من األموال الثابتة أو
املنقولة املعدة لتنفيذ خطة التنمية.
المادة ()203

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة كل من حرض بإحدى الطرق العالنية عىل سحب
األموال املودعة يف املصارف أو الصناديق العامة أو عىل بيع سندات الدولة وغريها من
السندات العامة أو عىل اإلمساك عن رشائها (((.
((( املادة ( )٢٠١مكرراً  1٤-أضيفت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
((( املادة ( )٢٠١مكرراً  ١٥-أضيفت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
((( املادة ( )٢٠٣استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
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الفصل الرابع

تزييف العملة والسندات المالية الحكومية
المادة ()204

يعاقب بالسجن املؤبد أو املؤقت وبالغرامة التي ال تقل عن مائتي ألف درهم كل من
قلد أو زيف أو زور بأية كيفية كانت سواء بنفسه أو بوساطة غريه عملة ورقية أو معدنية
متداولة قانوناً يف الدولة أو يف دولة أخرى أو سنداً مالياً حكومياً.
ويعترب تزييفاً يف العملة املعدنية انقاص يشء من معدنها أو طالؤها بطالء يجعلها شبيهة
بعملة أخرى أكرث منها قيمة(((.
المادة ()205

يعاقب بالعقوبة املذكورة يف املادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بوساطة غريه يف الدولة
أو أخرج منها عملة أو سنداً مام ذكر يف املادة السابقة متى كانت العملة أو السند مقلداً أو
مزوراً ،وكذلك كل من روج شيئاً من ذلك أو تعامل به أو حازه بقصد الرتويج أو التعامل وهو
يف كل ذلك عىل علم بالتقليد أو التزييف أو التزوير.
المادة ()206

المادة ()208

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل سنة وبالغرامة التي ال تجاوز خمسني ألف درهم كل من
قبل بحسن نية عملة معدنية أو ورقية أو سنداَ مالياً حكومياً مقلداً أو مزيفاً ثم تعامل يف
يشء من ذلك بعد علمه بالتقليد أو التزييف أو التزوير.
ويعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل سنة أو بالغرامة التي ال تجاوز خمسة آالف درهم من
أىب قبول عملة وطنية صحيحة بالقيمة املحددة لها قانوناً(((.
المادة ()209

يعاقب بالسجن املؤقت كل من صنع آالت أو أدوات أو أشياء غري ذلك مام خصص لتقليد
أو تزييف أو تزوير يشء مام ذكر يف املادة ( )204أو حصل عليه بقصد استعامله لهذا الغرض.
ويعاقب بالحبس كل من حاز تلك اآلالت أو األدوات أو األشياء مع علمه بأمرها(((.
المادة ()210

يعفى من العقوبة كل من بادر من الجناة بإبالغ السلطات القضائية أو اإلدارية قبل
استعامل العملة أو السند املقلد أو املزيف أو املزور وقبل الكشف عن الجرمية ،فإذا حصل
اإلبالغ بعد الكشف عن الجرمية جاز للمحكمة إعفاؤه من العقاب متى أدى اإلبالغ إىل ضبط
باقي الجناة.

إذا ترتب عىل الجرائم املنصوص عليها يف املادتني السابقتني هبوط سعر العملة الوطنية
أو السندات املالية الحكومية أو زعزعة الثقة املالية يف األسواق الداخلية أو الخارجية تكون
العقوبة السجن املؤبد.
المادة ()207

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل سنة وبالغرامة التي ال تجاوز خمسني ألف درهم كل من روج
عملة معدنية أو ورقية بطل العمل بها أو أعادها إىل التعامل أو أدخلها إىل البالد مع علمه بذلك(((.
((( املادة ( )٢٠٤استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
((( املادة ( )٢٠٧استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.

((( املادة ( )٢٠٨استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
((( املادة ( )٢٠٩استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
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الفصل الخامس
التزوير

الفرع األول
تزوير وتقليد األختام والعالمات والطوابع.
المادة ()211

يعاقب بالسجن املؤقت مدة ال تقل عن خمس سنوات كل من قلد أو زور بنفسه أو
بوساطة غريه خاتم للدولة ،أو خاتم أو إمضاء رئيس الدولة أو أي من حكام اإلمارات وأولياء
عهودهم ونوابهم ،أو أحد األختام أو الطوابع الربيدية أو املالية ،أو عالمات الحكومة ودوائرها
أو إدارتها أو إحدى الجهات التي ورد ذكرها يف املادة ( )5من هذا القانون ،أو خاتم أو إمضاء
أو عالمات أحد موظفيها ،أو الدمغات الحكومية للذهب أو الفضة أو غريها من املعادن
الثمينة أو األحجار الكرمية.
ً
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استعمل شيئا مام تقدم أو أدخله يف الدولة مع علمه
بتقليده أو تزويره(((.
المادة ()212

إذا كانت األختام أو الطوابع الربيدية أو املالية أو العالمات التي وقعت يف شأنها الجرائم
املبينة يف املادة السابقة خاصة بشخص اعتباري غري ما ذكر بها كانت العقوبة الحبس(((.
المادة ()213

يعاقب بالسجن املؤقت كل من استعمل بغري حق خاتم الدولة أو خاتم رئيس الدولة أو
خاتم أحد حكام اإلمارات وأولياء عهودهم ونوابهم ،أو أحد األختام أو الطوابع الربيدية أو
( )1املادة ( )٢١١استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
( )2املادة رقم ( )212استبدلت بقانون اتحادي رقم ( )34لسنة 2005م.

املالية ،أو عالمات الحكومة أو دوائرها أو إدارتها أو إحدى الجهات التي ورد ذكرها يف املادة ()5
من هذا القانون ،أو خاتم أحد موظفيها ،وكان من شأن ذلك األرضار مبصلحة عامة أو خاصة(((.
المادة ()214

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل سنة أو بالغرامة كل من قلد أو زور اللوحات املعدنية
أو العالمات األخرى التي تصدر عن اإلدارات الحكومية تنفيذاً للقوانني أو اللوائح أو األنظمة.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استعمل شيئاً من ذلك مع علمه بتقليده أو بتزويره،
وكذلك كل من استعمل لوحة أو عالمة صحيحة مام ذكر ال حق له يف استعاملها(((.
المادة ()215

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل ستة أشهر أو بالغرامة التي ال تجاوز عرشة آالف درهم
كل من صنع أو وزع أو عرض للبيع مطبوعات أو مناذج مهام كانت طريقة صنعها تشابه
بهيئتها الظاهرة العالمات أو الطوابع الحكومية الربيدية أو املالية أو الخاصة باملواصالت
السلكية والالسلكية أو التي تصدر يف إحدى الدول الداخلة يف اتحاد الربيد الدويل ،ويعترب يف
حكم العالمات والطوابع املذكورة قسائم املجاوبة الدولية الربيدية(((.
الفرع الثاني
تزوير المحررات
المادة ()216

تزوير املحرر هو تغيري الحقيقة فيه بإحدى الطرق املبينة فيام بعد ،تغيرياً من شأنه إحداث
رضر ،وبنية استعامله كمحرر صحيح.
ويعد من طرق التزوير:
 -1إدخال تغيري عىل محرر موجود ،سواء باإلضافة أو الحذف أو التغيري يف كتابة املحرر أو
( )1املادة ( )٢١٣استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
((( املادة ( )٢١٤استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
( )3املادة ( )215استبدلت بقانون اتحادي رقم ( )34لسنة 2005م.
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األرقام أو العالمات أو الصور املوجودة فيه أو عليه.
 -2وضع إمضاء أو ختم مزور أو تغيري إمضاء أو ختم أو بصمة صحيحة.
 -3الحصول بطريق املباغتة أو الغش عىل إمضاء أو ختم أو بصمة لشخص دون علم
مبحتويات املحرر أو دون رضاء صحيح به.
 -4اصطناع محرر أو تقليده ونسبته إىل الغري.
 -5ملء ورقة ممضاة أو مختومة أو مبصومة عىل بياض بغري موافقة صاحب اإلمضاء أو
الختم أو البصمة.
 -6انتحال الشخصية أو استبدالها يف محرر أعد إلثباتها.
 -7تحريف الحقيقة يف محرر حال تحريره فيام أعد إلثباته(((.
المادة ()217

يعاقب عىل التزوير يف محرر رسمي بالسجن مدة ال تزيد عىل عرش سنوات ويعاقب عىل
التزوير يف محرر غري رسمي بالحبس.
وذلك كله ما مل ينص عليه غريه.
ً
مكررا
المادة ()217

يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عىل خمس سنوات كل من زور صورة محرر رسمي وتم
استعامل تلك الصورة ،أو استعمل صورة محرر رسمي مع علمه بتزويره ،ويعاقب بالحبس
إذا كانت الصورة ملحرر غري رسمي(((.
المادة ()218

املحرر الرسمي هو الذي يختص موظف عام مبقتىض وظيفته بتحريره أو بالتدخل يف
تحريره عىل أية صورة أو إعطائه الصفة الرسمية.
أما ما عدا ذلك من املحررات فهو محرر غري رسمي.
((( املادة ( )٢١٦استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
( )2املادة ( )٢١٧مكرراً استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.

المادة ()219

يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عىل خمس سنوات كل طبيب أو قابلة أصدر شهادة أو بياناً
مزوراً يف شأن حمل أو والدة أو مرض أو عاهة أو وفاة أو غري ذلك مام يتصل مبهنته مع علمه
بذلك ولو وقع الفعل نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة.
المادة ()220

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل سنتني أو بالغرامة التي ال تجاوز عرشة آالف درهم من
قرر يف إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة أو الوراثة أو الوصية الواجبة أمام السلطة املختصة
بإصدار اإلعالم أقواالً غري صحيحة عن الوقائع املرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم
أنها غري صحيحة وذلك متى ضبط اإلعالم عىل أساس هذه األقوال.
المادة ()221

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل سنتني أو بالغرامة التي ال تجاوز خمسني ألف درهم كل من
أعطى بيانات شخصية غري صحيحة يف تحقيق قضايئ أو إداري.
ويعاقب بذات العقوبة كل من قدم بيانات شخصية كاذبة ملوظف عام أثناء أو مبناسبة تأدية وظيفته(((.
المادة ()222

يعاقب بالعقوبة املقررة لجرمية التزوير بحسب األحوال كل من استعمل املحرر املزور مع
علمه بتزويره.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها بحسب األحوال كل من استعمل محرراً صحيحاً أو صورته باسم
شخص غريه أو انتفع به بغري حق(((.
المادة ()223

ال ترسي أحكام هذا الفرع عىل أحوال التزوير املنصوص عليها يف قوانني عقابية خاصة.

((( املادة ( )٢٢١استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
((( املادة ( )٢٢٢استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
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الفصل السادس

االختالس واإلضرار بالمال العام
المادة ()224

يعاقب بالسجن املؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة اختلس ماالً أو أوراقاً أو
غريها وجدت يف حيازته بسبب وظيفته أو تكليفه.
وتكون العقوبة السجن مدة ال تقل عن خمس سنوات إذا اقرتنت أو ارتبطت الجرمية
بجرمية تزوير أو استعامل محرر مزور أو صورة مزورة ملحرر رسمي ارتباطاً ال يقبل التجزئة(((.
المادة ()225

يعاقب بالسجن املؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته فاستوىل
بغري حق عىل مال أو أوراق أو غريها للدولة أو إلحدى الجهات التي ورد ذكرها يف املادة ()5
أو سهل ذلك لغريه(((.
المادة ( )225مكرر

يعاقب بالسجن املؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة حصل أو حاول أن يحصل
لنفسه أو لغريه بدون حق عىل ربح أو منفعة من عمل من أعامل وظيفته(((.
المادة ()226

يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عىل خمس سنوات كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة
له شأن يف تحصيل الرضائب أو الرسوم أو الغرامات أو نحوها طلب أخذ ما ليس مستحقاً أو
ما يزيد عىل املستحق مع علمه بذلك.

المادة ()227

يعاقب بالسجن املؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أرض عمداً بأموال أو
مصالح الجهة التي يعمل بها أو بأموال الغري أو مصالحه املعهود بها إىل تلك الجهة .
ويعاقب بالحبس وغرامة ال تجاوز عرشة آالف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني كل
موظف عام أو مكلف بخدمة عامة تسبب بخطئه يف إلحاق رضر بأموال أو مصالح الجهة
التي يعمل بها أو بأموال الغري أو مصالحهم املعهود بها إىل تلك الجهة(((.
المادة ()228

يعاقب بالسجن املؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة له شأن يف إعداد أو إدارة
أو تنفيذ املقاوالت أو التوريدات أو األشغال أو التعهدات املتعلقة بالدولة أو بإحدى الجهات
التي ورد ذكرها يف املادة ( )5انتفع مبارشة أو بالوساطة من عمل من األعامل املذكورة أو
حصل لنفسه أو لغريه عىل عمولة مبناسبة أي يشء من شئونها.
المادة ()229

يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عىل خمس سنوات من ارتكب عمداً غشاً يف تنفيذ كل أو
بعض االلتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو توريد أو غريه من العقود اإلدارية ارتبط
بها مع الحكومة أو إحدى الجهات املنصوص عليها يف املادة ( )5وتكون العقوبة السجن
املؤقت إذا ترتب عىل الجرمية رضر جسيم ،أو إذا كان الغرض من العقد الوفاء مبتطلبات
الدفاع واألمن متى كان الجاين عاملاً بهذا الغرض.
ويعاقب بأي من العقوبتني  -حسب األحوال  -املتعاقدون من الباطن والوكالء والوسطاء
إذا كان الغش راجعاً إىل فعلهم.
المادة ()230

فض ًال عن العقوبات املقررة للجرائم الواردة يف هذا الفصل ،يحكم عىل الجاين بالرد وبغرامة
( )1املادة ( )٢٢٤استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
((( املادة ( )٢٢٥استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
((( املادة ( )2٢٥مكرر أضيفت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.

((( املادة ( )٢٢٧استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
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مساوية لقيمة املال موضوع الجرمية أو املتحصل منها عىل أال تقل عن خمسة آالف درهم.

(((

المادة ( )230مكرر

ترسي أحكام هذا القانون عىل كل من ارتكب جرمية من الجرائم املنصوص عليها يف هذا
الفصل والفصل األول من الباب الثاين من الكتاب الثاين من هذا القانون خارج الدولة إذا كان
الجاين أو املجني عليه من مواطني الدولة أو إذا وقعت من موظف يف القطاع العام أو الخاص
بالدولة أو وقعت عىل مال عام(((.

الفصل السابع

المادة ()232

يعاقب بالحبس كل من اعتدى عىل حق املوظفني العامني يف العمل وذلك باستعامل القوة
أو التهديد أو أية وسيلة غري مرشوعة.
المادة ()233

يعاقب بالحبس أو الغرامة كل من يوقف العمل من املتعهدين أو من القامئني بإدارة مرفق
عام متى كان ذلك بدون مربر وترتب عليه تعطيل أداء الخدمة العامة أو انتظامها.

الباب الثاني

اإلضراب واإلخالل بسير العمل

الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة

المادة ()231

الفصل األول

إذا ترك ثالثة عىل األقل من املوظفني العامني عملهم أو امتنعوا عمداً عن تأدية واجب
من واجبات وظيفتهم متفقني عىل ذلك أو مبتغني منه تحقيق غرض غري مرشوع ،عوقب كل
منهم بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وال تجاوز سنة.
وتكون العقوبة الحبس إذا كان الرتك أو االمتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم
أو أمنهم يف خطر أو كان من شأنه أن يحدث اضطراباً أو فتنة بني الناس أو إذا عطل مصلحة
عامة أخرى أو كان الجاين محرضاً.
ويف جميع األحوال تحكم املحكمة بإبعاد األجنبي(((.

((( املادة ( )٢٣٠استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
((( املادة ( )٢٣٠مكرر أضيفت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
((( املادة ( )٢٣١استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.

الرشوة

المادة ()234

يعاقب بالسجن املؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أو موظف عام أجنبي
أو موظف منظمة دولية ،طلب أو قبل أو وعد بشكل مبارش أو غري مبارش بعطية أو مزية
أو منحة غري مستحقة ،سواء لصالح املوظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر أو منشأة
أخرى ،مقابل قيام ذلك املوظف بفعل ما أو االمتناع عنه مبناسبة أداء واجباته الوظيفية ،ولو
قصد عدم القيام بالفعل أو االمتناع عنه أو كان الطلب أو القبول أو الوعد بعد أداء العمل
أو االمتناع عنه(((.

((( املادة ( )٢٣٤استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
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المادة ()235

ملغاة(((

المادة ()236

ملغاة(((

ً
مكررا
المادة ()236

يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عىل خمس سنوات كل شخص يدير كياناً أو منشأة تابعة
للقطاع الخاص ،أو يعمل لدى واحد منهام بأي صفة ،طلب أو قبل أو وعد بشكل مبارش
أو غري مبارش ،بعطية أو مزية أو منحة غري مستحقة ،سواء لصالح الشخص نفسه أو لصالح
شخص آخر ،مقابل قيام ذلك الشخص بفعل ما أو االمتناع عنه مام يدخل يف واجبات وظيفته
أو يشكل إخالالً بها ،ولو قصد عدم القيام بالفعل أو االمتناع عنه أو كان الطلب أو القبول أو
الوعد بعد أداء العمل أو االمتناع عنه(((.
ً
مكررا ()2
المادة ()236

يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عىل خمس سنوات كل من وعد شخصاً يدير كياناً أو منشأة
تابعة للقطاع الخاص ،أو يعمل لديه بأية صفة ،بعطية أو مزية أو منحة غري مستحقة أو
عرضها عليه أو منحه إياها ،بشكل مبارش أو غري مبارش ،سواء لصالح الشخص نفسه أو لصالح
شخص آخر ،مقابل قيام ذلك الشخص بفعل ما أو االمتناع عنه ،مام يدخل يف واجبات وظيفته
أو يشكل إخالالً بها(((.
المادة ()237

ملصلحة شخص أو كيان آخر ،مقابل قيام ذلك املوظف بفعل ما أو االمتناع عنه مبناسبة أداء
واجباته الوظيفية(((.
ً
مكررا
المادة ()237

يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عىل خمس سنوات كل من وعد موظفاً عاماً أو أي شخص
آخر بعطية أو مزية أو منحة غري مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها أو قدمها له بشكل
مبارش أو غري مبارش ،لتحريض ذلك املوظف العام أو الشخص عىل استغالل نفوذه الفعيل أو
املفرتض بهدف الحصول عىل مزية غري مستحقة لصالح املحرض األصيل عىل ذلك الفعل أو
لصالح أي شخص من إدارة أو سلطة عامة.
ويعاقب بذات العقوبة كل موظف عام أو أي شخص آخر طلب أو قبل أي عطية أو
مزية أو منحة غري مستحقة ملصلحته أو ملصلحة شخص آخر بشكل مبارش أو غري مبارش ،ليك
يستغل ذلك املوظف العام أو الشخص نفوذه الفعيل أو املفرتض بهدف الحصول عىل مزية
غري مستحقة من إدارة أو سلطة عامة(((.
ً
مكررا ()2
المادة ()237

يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عىل خمس سنوات كل من توسط لدى الرايش أو املرتيش
لعرض الرشوة أو طلبها أو قبولها أو أخذها أو الوعد بها(((.
المادة ()238

يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عىل خمس سنوات كل من وعد موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة
عامة أو موظفاً عاماً أجنبياً أو موظف منظمة دولية ،بعطية أو مزية أو منحة غري مستحقة
أو عرضها عليه أو منحه إياها ،بشكل مبارش أو غري مبارش ،سواء ملصلحة املوظف نفسه أو

يحكم عىل الجاين يف جميع األحوال املبينة يف املواد السابقة من هذا الفصل بغرامة تساوي
ما طلب أو عرض أو قبل به عىل أال تقل عن خمسة آالف درهم.
كام يحكم مبصادرة العطية التي قبلها املوظف العام أو املكلف بخدمة عامة أو التي
عرضت عليه(((.

((( املادة ( )2٣٥ألغيت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
((( املادة ( )2٣٦ألغيت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
( )3املادة ( )٢٣٦مكرراً استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
((( املادة ( )٢٣٦مكرراً ٢-أضيفت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.

( )1املادة ( )٢٣٧استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
( )2املادة ( )٢٣٧مكرراً استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
((( املادة ( )٢٣٧مكرراً ٢-أضيفت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م
((( املادة ( )٢٣٨استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
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المادة ()239

يعفى الرايش أو الوسيط إذا بادر بإبالغ السلطات القضائية أو اإلدارية عن الجرمية قبل
الكشف عنها(((.
ً
مكررا (:)1
المادة ()239

ترسي أحكام هذا القانون عىل كل من ارتكب جرمية من الجرائم املنصوص عليها يف هذا
الفصل خارج الدولة إذا كان الجاين أو املجني عليه من مواطني الدولة ،أو إذا وقعت من
موظف يف القطاع العام أو الخاص بالدولة أو وقعت عىل مال عام(((.
ً
مكررا ()2
المادة ()239

ال تنقيض الدعوى الجزائية مبيض املدة يف جرمية من الجرائم املنصوص عليها يف هذا
الفصل ،وال تسقط العقوبة املحكوم بها ،كام ال تنقيض مبيض املدة الدعاوى املدنية الناشئة
أو املرتبطة بها(((.

الفصل الثاني

استغالل الوظيفة وإساءة استعمال السلطة
المادة ()240

يعاقب بالحبس كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة قبض عىل شخص أو حبسه أو
حجزه يف غري األحوال التي ينص عليها القانون.

( )1املادة ( )239استبدلت بقانون اتحادي رقم ( )34لسنة 2005م.
((( املادة ( )٢٣٩مكرراً ١-أضيفت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م
((( املادة ( )٢٣٩مكرراً ٢-أضيفت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م

المادة ()241

يعاقب بالحبس كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أجرى تفتيش شخص أو مسكنه
أو محله يف غري األحوال التي ينص عليها القانون أو دون مراعاة الرشوط املبينة فيه مع
علمه بذلك(((.
المادة ()242

يعاقب بالسجن املؤقت كل موظف عام استعمل التعذيب أو القوة أو التهديد بنفسه أو
بوساطة غريه مع متهم أو شاهد أو خبري لحمله عىل االعرتاف بجرمية أو عىل اإلدالء بأقوال
أو معلومات يف شأنها أو لكتامن أمر من األمور.
المادة ()243

يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عىل خمس سنوات كل موظف عام عاقب أو أمر بعقاب
املحكوم عليه بأشد من العقوبة املحكوم بها أو بعقوبة مل يحكم بها عليه.
المادة ()244

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وال تجاوز خمس سنوات كل موظف عام له شأن يف
إدارة أو حراسة إحدى املنشآت العقابية أو غريها من املنشآت أو املؤسسات املعدة لتنفيذ
التدابري الجنائية أو تدابري الدفاع االجتامعي إذا قبل إيداع شخص يف املنشأة أو املؤسسة بغري
أمر من السلطة املختصة أو استبقاءه بعد املدة املحددة يف هذا األمر أو امتنع عن تنفيذ
األمر بإطالق رساحه.
المادة ()245

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبغرامة ال تقل عن عرشة آالف درهم أو بإحدى
هاتني العقوبتني كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة استعمل القسوة مع أحد من الناس
اعتامداً عىل سلطة وظيفته فأخل برشفه أو أحدث آالماً ببدنه.
((( املادة ( )٢٤1استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
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المادة ()246

يعاقب بالحبس كل موظف عام استغل سلطة وظيفته يف وقف أو تعطيل تنفيذ أحكام القوانني
أو اللوائح أو األنظمة أو القرارات أو األوامر الصادرة من الحكومة أو أي حكم أو أمر صادر من
جهة قضائية مختصة أو يف تأخري تحصيل األموال أو الرضائب أو الرسوم املقررة للحكومة.
المادة ()247

يعاقب بالحبس كل موظف يف جهات الربيد أو الربق أو الهاتف ،فتح أو أتلف أو أخفى
رسالة أو برقية أو بيانات أودعت أو سلمت للدوائر املذكورة أو سهل ذلك لغريه أو أفىش رساً
تضمنته الرسالة أو الربقية أو املكاملة الهاتفية(((.
المادة ( )247مكرر

يعاقب بالسجن املؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة يف غري املادة السابقة أعطى
أو أتلف أو أخفى أو سهل لغريه الحصول عىل بيانات أو معلومات علم بها أو استخرجها
بحكم وظيفته بغري وجه حق(((.

الفصل الثالث

التعدي على الموظفين
المادة ()248

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع
موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بنية حمله بغري حق عىل أداء عمل من أعامل وظيفته أو عىل
االمتناع عنه ومل يبلغ بذلك مقصده ،فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنة(((.
((( املادة ( )٢٤٧استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
((( املادة ( )٢٤٧مكرر أضيفت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
((( املادة ( )٢٤٨استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.

المادة ()249

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن خمسني ألف درهم كل من
تعدى عىل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو بالعنف ،وذلك أثناء أو
بسبب تأدية وظيفته أو خدمته ،وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنة وبالغرامة التي
ال تقل عن خمسني ألف درهم إذا حصل مع التعدي أو املقاومة رضب.
وتكون العقوبة السجن املؤقت إذا وقعت إحدى الجرائم املنصوص عليها يف هذه املادة
مع سبق اإلرصار أو من أكرث من شخص أو من شخص يحمل سالحاً ظاهراً أو إذا كان املوظف
العام املعتدى عليه أحد العاملني يف األجهزة األمنية أو الرشطية(((.

الفصل الرابع

انتحال الوظائف والصفات
المادة ()250

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل خمس سنوات كل من انتحل وظيفة من الوظائف
العامة ،ويعاقب بذات العقوبة من تدخل يف وظيفة أو خدمة عامة ،أو أجرى عم ًال من
أعاملها أو من مقتضياتها دون أن يكون مختصاً أو مكلفاً به وذلك لتحقيق غرض غري مرشوع
أو للحصول لنفسه أو لغريه عىل مزية من أي نوع(((.
المادة ()251

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل سنة أو بالغرامة التي ال تقل عن عرشة آالف درهم كل
من ارتدى علناً وبغري حق زياً رسمياً أو كسوة يخص بها القانون فئة من الناس ،أو ارتدى
كسوة خاصة برتبة أعىل من رتبته ،أو حمل نيشاناً أو وساماً أو إشارة أو عالمة لوظيفة ،أو
انتحل لقباً من األلقاب الرشفية أو الرسمية أو العلمية أو الجامعية املعرتف بها رسمياً ورتبة
((( املادة ( )٢٤٩استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
( )2املادة ( )250استبدلت بقانون اتحادي رقم ( )34لسنة 2005م.
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من الرتب العسكرية أو صفة نيابية عامة ،ويرسي هذا الحكم كذلك إذا كان الزي أو الوسام
أو غريهام مام ذكر لدولة أجنبية(((.
المادة ()252

يجوز للمحكمة يف األحوال املنصوص عليها يف املادتني السابقتني أن تأمر بنرش الحكم أو
خالصته بالوسيلة املناسبة عىل نفقة املحكوم عليه.

الباب الثالث

الجرائم المخلة بسير العدالة
الفصل األول

الشهادة الزور واليمين الكاذبة
واالمتناع عن أداء الشهادة
المادة ()253

من شهد زوراً أمام سلطة قضائية أو هيئة لها صالحية استامع الشهود بعد حلف اليمني
أو أنكر الحقيقة أو كتم بعض أو كل ما يعرفه عن وقائع القضية التي يسأل عنها سواء أكان
الشخص الذي أدى الشهادة شاهداً مقبول الشهادة أم مل يكن ،أو كانت شهادته قد قبلت يف
تلك اإلجراءات أم مل تقبل يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر.
وإذا وقع منه هذا الفعل يف أثناء تحقيق جناية أو املحاكمة عنها حكم عليه بالسجن
املؤقت ،وإذا نجم عن الشهادة الكاذبة حكم باإلعدام أو بعقوبة السجن املؤبد عوقب شاهد
الزور بذات العقوبة.
((( املادة ( )٢٥١استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.

المادة ()254

يعفى من العقوبة:
أ -الشاهد الذي أدى الشهادة يف أثناء تحقيق جنايئ إذا رجع عن الشهادة الكاذبة قبل أن
يختم التحقيق  ،وقبل أن يبلغ عنه.
ب -الشاهد الذي شهد يف أية محاكمة إذا رجع عن شهادته الكاذبة قبل أي حكم يف أساس
الدعوى ولو غري نهايئ.
المادة ()255

يعفى من العقوبة :
 الشاهد الذي يحتمل أن يتعرض  -إذا قال الحقيقة  -لرضر فاحش له مساس بحريته أورشفه أو يعرض لهذا الرضر الفاحش زوجه ولو طالقاً ،أو أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو
أخواته أو أصهاره من الدرجات ذاتها.
 الشاهد الذي أفىض أمام املحكمة باسمه وكنيته وشهرته ومل يكن من الواجب استامعهكشاهد أو كان من الواجب أن ينبه إىل أن له أن ميتنع عن الشهادة إذا شاء.
 ويف الحالتني السابقتني إذا عرضت شهادة الزور شخصاً آخر ملالحقة قانونية أو لحكم عوقببالحبس ملدة ال تقل عن ستة أشهر.
المادة ()256

تخفض العقوبة إىل النصف عن الشخص الذي أديت شهادة الزور بتحريض منه إذا كان
الشاهد يعرضه حت ًام لو قال الحقيقة أو يعرض أحد أقاربه لرضر كالذي أوضحته الفقرة األوىل
من املادة السابقة.
المادة ()257

يعاقب بالسجن املؤقت كل من أصدر قراراً أو أبدى رأياً أو قدم تقريراً أو عرض قضي ًة أو
أثبت واقع ًة ،ملصلحة شخص أو ضده ،خالفاً ملا يقتضيه واجب الحيدة والنزاهة ،بوصفه محك ًام
أو خبرياً أو مرتج ًام أو متقصياً للحقائق عينته السلطة اإلدارية أو القضائية أو اختاره األطراف.
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ومتنع الفئات املذكورة من تويل املهام التي كلفوا بها مرة أخرى ،وتطبق عليهم أحكام املادة
( )255من هذا القانون(((.
المادة ()258

يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عىل خمس سنني كل طبيب أو قابلة طلب أو قبل لنفسه أو
لغريه عطية أو مزية من أي نوع أو وعدا بيشء من ذلك نظري أدائه الشهادة زوراً يف شأن حمل
أو والدة أو مرض أو عاهة أو وفاة أو أدى الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة.
ويرسي يف هذه الحالة حكم الفقرة الثانية من املادة (.)253
المادة ()259

مع عدم اإلخالل بحكم املادة ( )242من هذا القانون ،يعاقب بالحبس وبالغرامة كل من
استعمل التعذيب أو القوة أو التهديد ،أو عرض عطية أو مزية من أي نوع أو وعداً بيشء
من ذلك لحمل آخر عىل كتامن أمر من األمور أو اإلدالء بأقوال أو معلومات غري صحيحة أو
إخفاء أية أدلة أمام أية جهة قضائية((( .
المادة ()260

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل سنتني أو بالغرامة التي ال تجاوز عرشة آالف درهم كل
من ألزم من الخصوم يف مادة مدنية اليمني أو ردت عليه فحلف كاذباً.
ويعفى الجاين من العقوبة إذا رجع إىل الحق بعد أدائه اليمني الكاذبة وقبل صدور حكم
يف موضوع الدعوى التي أديت اليمني فيها.
المادة ()261

يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سنة وبغرامة ال تجاوز خمسة آالف درهم أو بإحدى هاتني
العقوبتني كل من ُكلف بأداء الشهادة أمام إحدى الجهات القضائية فامتنع عن حلف اليمني
((( املادة ( )٢٥٧استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
((( املادة ( )٢٥٩استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.

أو عن أداء الشهادة ما مل يكن االمتناع عن أدائها لعذر مقبول.
ويعفى الجاين من العقوبة إذا عدل عن امتناعه قبل صدور الحكم يف موضوع الدعوى.

الفصل الثاني

التأثير في القضاء واإلساءة إلى سمعته
المادة ()262

يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من أخل بإحدى طرق العالنية
مبقام قاض أو أحد أعضاء النيابة العامة يف شأن أية دعوى أو مبناسبتها(((.
المادة ()263

يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من نرش بإحدى طرق العالنية أموراً بقصد التأثري يف القضاة
الذين نيط بهم الفصل يف دعوى مطروحة عليهم أو يف أعضاء النيابة العامة أو يف غريهم من
املكلفني بالتحقيق أو بأعامل الخربة أو يف الشهود الذين قد يطلبون ألداء الشهادة يف دعوى
أو تحقيق ،ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من نرش بإحدى طرق العالنية أموراً بقصد منع شخص
من اإلفضاء مبعلومات لجهات االختصاص أو التأثري يف الرأي العام ملصلحة طرف يف الدعوى
أو يف التحقيق أو ضده.
وإذا كانت األمور املنشورة كاذبة عوقب الجاين بالحبس والغرامة.
المادة ()264

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل سنتني أو بالغرامة ،كل من نرش بإحدى طرق العالنية:
 -1أخباراً يف شأن تحقيق قائم يف جرمية أو وثيقة من وثائق هذا التحقيق ،إذا كانت سلطة
التحقيق قد حظرت إذاعة يشء منه.
 -2إخباراً بشأن التحقيقات أو اإلجراءات يف دعاوى النسب أو الزوجية أو الحضانة أو الطالق
((( املادة ( )٢٦٢استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
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أو النفقة أو التفريق أو الزنا أو القذف أو إفشاء األرسار.
 -3أسامء أو صور املتهمني األحداث.
 -4أسامء أو صور املجني عليهم يف جرائم االعتداء عىل العرض.
 -5أسامء أو صور املحكوم عليهم مع وقف تنفيذ العقوبة.
 -6مداوالت الحكم.
 -7أخبارا ً يف شأن الدعاوى التي قررت املحاكم نظرها يف جلسة رسية أو منعت نرشها(((.
المادة ()265

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل سنة أو بالغرامة التي ال تجاوز عرشة آالف درهم ،كل
من نرش بإحدى طرق العالنية بغري أمانة وبسوء نية ما جرى يف جلسات املحاكم العلنية(((.

الفصل الثالث

تعطيل اإلجراءات القضائية
المادة ()266

غي بقصد تضليل القضاء حالة األشخاص أو األماكن أو األشياء أو
يعاقب بالحبس كل من ّ
أخفى أدلة الجرمية أو قدم معلومات كاذبة تتعلق بها وهو يعلم عدم صحتها.
المادة ()267

يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من أخفى أو أتلف أو استوىل عىل محرر أو سند أو عىل
أي يشء آخر مقدم إىل إحدى سلطات التحقيق أو يف دعوى أمام إحدى جهات القضاء ،وكان
ذلك بقصد تضليل القضاء أو سلطة التحقيق.
ويرسي هذا الحكم ولو كان املحرر أو السند أو اليشء قد ترك تحت يد من قدمه لحني طلبه(((.
((( املادة ( )٢٦٤استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
((( املادة ( )٢٦٥استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
((( املادة ( )٢٦٧استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.

المادة ()268

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل ستة أشهر أو بالغرامة التي ال تجاوز خمسة آالف درهم
كل من ُكلف طبقاً للقانون بتقديم محرر أو أي يشء آخر يفيد يف إثبات واقعة معروضة عىل
القضاء فامتنع يف غري الحاالت التي يجيز له القانون فيها ذلك.
المادة ()269

يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سنتني وبغرامة ال تجاوز مائة ألف درهم أو بإحدى هاتني
العقوبتني كل من ارتكب بسوء نية فع ًال من شأنه عرقلة إجراءات التنفيذ عىل مال محجوز
عليه قضائياً سواء بنقله أو بإخفائه أو بالترصف فيه أو بإتالفه أو بتغيري معامله.
وتوقع العقوبة السابقة ولو وقع الفعل من مالك املال أو الحارس عليه(((.
المادة ()270

يعاقب بالعقوبة املقررة يف املادة السابقة كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة امتنع
عمداً وبغري حق عن تنفيذ حكم أو أمر صادر من إحدى املحاكم بعد ميض مثانية أيام من
إنذاره رسمياً بالتنفيذ متى كان تنفيذ الحكم أو األمر داخ ًال يف اختصاصه.
المادة ()271

يعاقب بالسجن املؤقت كل من أخفى جثة شخص تويف نتيجة حادث ويعاقب بالحبس من
دفن هذه الجثة قبل الترصيح بالدفن من الجهات املختصة.
ويعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل ثالثة أشهر أو بالغرامة كل من دفن جثة شخص تويف
وفاة طبيعية ،دون إذن من الجهات املختصة(((.

( )1املادة رقم ( )269استبدلت بقانون اتحادي رقم ( )34لسنة 2005م.
( )2املادة رقم ( )271استبدلت بقانون اتحادي رقم ( )34لسنة 2005م.
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الفصل الرابع

االمتناع عن التبليغ عن الجرائم
المادة ()272

يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل موظف عام مكلف بالبحث عن الجرائم أو ضبطها ،أهمل
أو أرجأ اإلخبار عن جرمية اتصلت بعلمه.
ويعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل سنة أو بالغرامة ،كل موظف غري مكلف بالبحث عن
الجرائم أو ضبطها أهمل أو أرجأ إبالغ السلطة املختصة بجرمية علم بها أثناء أو بسبب تأديته
وظيفته.
وال عقاب إذا كان رفع الدعوى يف الحالتني املنصوص عليهام يف الفقرتني السابقتني معلقاً
عىل شكوى.
ويجوز اإلعفاء من العقوبة املنصوص عليها يف الفقرة الثانية من هذه املادة إذا كان
املوظف زوجاً ملرتكب الجرمية أو من أصوله أو فروعه أو أخوته أو أخواته أو ممن هم يف
منزلة هؤالء من األقرباء بحكم املصاهرة(((.
المادة ()273

يعاقب بالحبس ملدة ال تقل عن سنة وبالغرامة التي ال تقل عن عرشين ألف درهم أو
بإحدى هاتني العقوبتني كل من قام يف أثناء مزاولته مهنة طبية أو صحية بالكشف عىل
شخص متوىف أو بإسعاف مصاب إصابة جسيمة وجدت به عالمات تشري إىل أن وفاته أو
إصابته من جرمية أو إذا توفرت ظروف أخرى تدعو إىل االشتباه يف سبب الوفاة أو اإلصابة
ومل يبلغ السلطات بذلك.

((( املادة ( )٢٧٢استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.

المادة ()274

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل سنة أو بالغرامة ،كل من علم بوقوع جرمية وامتنع عن
إبالغ ذلك إىل السلطات املختصة.
ويجوز اإلعفاء من هذه العقوبة إذا كان من امتنع عن اإلبالغ زوجاً ملرتكب الجرمية أو
من أصوله أو فروعه أو أخوته أو إخوانه أو ممن هم يف منزلة هؤالء من األقرباء بحكم
املصاهرة(((.

الفصل الخامس
البالغ الكاذب
المادة ()275

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل ستة أشهر وبالغرامة أو بإحدى هاتني العقوبتني ،كل من
أبلغ السلطة القضائية أو الجهات اإلدارية عن حوادث أو أخطار ال وجود لها أو عن جرمية
يعلم أنها مل ترتكب(((.
المادة ()276

يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من أبلغ كذباً وبسوء نية السلطة
القضائية أو الجهات اإلدارية بارتكاب شخص أمراً يستوجب عقوبته جنائياً أو مجازاته إدارياً
ولو مل يرتتب عىل ذلك إقامة الدعوى الجنائية أو التأديبية وكذلك كل من اختلق أدلة مادية
عىل ارتكاب شخص ما لجرمية خالفاً للواقع أو تسبب يف اتخاذ إجراءات قانونية ضد شخص
يعلم براءته.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة يف الحالتني إذا كانت الجرمية املفرتاة جناية  ،فإذا أفىض
االفرتاء إىل الحكم بعقوبة جناية عوقب املفرتي بذات العقوبة املحكوم بها.
((( املادة ( )٢٧٤استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
((( املادة ( )٢٧٥استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
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الفصل السادس

فض األختام والعبث باألشياء المحفوظة
المادة ()277

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل سنة وبالغرامة التي ال تجاوز عرشة آالف درهم أو بإحدى
هاتني العقوبتني كل من نزع أو فض أو أتلف خت ًام من األختام املوضوعة بناء عىل أمر من
السلطة القضائية أو الجهات اإلدارية عىل محل أو أوراق أو أشياء أخرى أو فوت بأي وسيلة
الغرض من وضع هذا الختم.
وتكون العقوبة الحبس إذا كان الجاين هو الحارس.
وإذا استعان الجاين يف ارتكاب الجرمية بأعامل العنف عىل األشخاص عد ذلك ظرفاً مشدداً.
المادة ()278

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل خمس سنوات كل من نزع أو أتلف أو استوىل بغري حق
عىل أوراق أو مستندات أو أشياء مودعة بناء عىل حكم أو أمر قضايئ أو إداري يف األماكن
املعدة لحفظها أو ُمسلمة إىل شخص كلف باملحافظة عليها ،وتكون العقوبة السجن املؤقت
إذا كان الجاين هو الحارس أو املكلف بحفظ هذه األشياء.
وإذا استعان الجاين يف ارتكاب الجرمية بأعامل العنف عىل األشخاص عد ذلك ظرفاً
مشدداً(((.
المادة ()279

يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز ستة أشهر وبغرامة ال تجاوز خمسة آالف درهم أو بإحدى
هاتني العقوبتني كل من عهد إليه املحافظة عىل ختم وضع بناء عىل حكم أو أمر قضايئ أو
إداري وتسبب بإهامله يف وقوع إحدى الجرائم املنصوص عليها يف املادتني السابقتني.

( )1املادة ( )278استبدلت بقانون اتحادي رقم ( )34لسنة 2005م.

الفصل السابع

فرار المتهمين والمحكوم عليهم
المادة ()280

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل سنتني كل من هرب بعد القبض عليه أو حجزه أو حبسه
احتياطياً مبقتىض القانون.
وتكون العقوبة الحبس إذا وقعت الجرمية من شخصني فأكرث أو بالتهديد أو بالعنف عىل
األشخاص أو األشياء.
وتكون العقوبة السجن مدة ال تزيد عىل خمس سنني إذا وقعت الجرمية باستعامل السالح
أو بالتهديد باستعامله.
المادة ()2٨١

من كان مكلفاً بحراسة مقبوض عليه أو مبراقبته أو بنقله أو مبرافقته وهرب بإهامل منه
يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل سنتني أو بالغرامة التي ال تجاوز عرشين ألف درهم إذا كان
الهارب محكوماً عليه بعقوبة جناية أو مته ًام يف جناية أما يف األحوال األخرى فتكون العقوبة
الحبس مدة ال تزيد عىل ستة أشهر أو بالغرامة التي ال تجاوز خمسة آالف درهم.
المادة ()٢٨٢

من كان مكلفاً بحراسة مقبوض عليه أو مبراقبته أو بنقله أو مبرافقته وساعده عىل الهرب
أو سهله له أو تغافل عنه ،يعاقب طبقاً لألحكام اآلتية:
إذا كان الهارب محكوماً عليه باإلعدام ،كانت العقوبة السجن املؤقت مدة ال تقل عنخمس سنوات.
ً
ً
إذا كان الهارب محكوما عليه بالسجن املؤبد أو املؤقت أو كان متهام يف جرمية عقوبتهااإلعدام ،كانت العقوبة السجن مدة ال تزيد عىل سبع سنوات.
يف األحوال األخرى تكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنة(((.((( املادة ( )٢٨٢استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
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المادة ()283

كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة كلف بالقبض عىل شخص فأهمل يف تنفيذ هذا
األمر بقصد معاونته عىل الفرار من العدالة يعاقب بالعقوبات املنصوص عليها يف املادة
السابقة بحسب األحوال املبينة فيها.
المادة ()284

من مكن مقبوضاً عليه من الهرب أو ساعده عليه أو سهله له يف غري األحوال املنصوص
عليها يف املواد السابقة ،يعاقب طبقاً اآلتية:
 إذا كان الهارب محكوماً عليه باإلعدام كانت العقوبة السجن مدة ال تقل عن خمس سنوات. إذا كان الهارب محكوماً عليه بالسجن املؤبد أو املؤقت أو كان مته ًام يف جرمية عقوبتهااإلعدام ،كانت العقوبة السجن مدة ال تزيد عىل خمس سنوات.
 يف األحوال األخرى تكون العقوبة الحبس.وإذا وقعت الجرمية من شخصني فأكرث بالتهديد أو بالعنف عىل األشخاص أو األشياء أو
باستعامل السالح أو بالتهديد باستعامله ،عد ذلك ظرفاً مشدداً عىل أنه ال يجوز بحال أن
تتعدى العقوبة الحد األقىص املقرر للجرمية التي ارتكبها الهارب(((.
المادة ()285

يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عىل سبع سنوات كل من أمد مقبوضاً عليه بأسلحة أو بآالت
لالستعانة بها عىل الهرب(((.
المادة ()286

من أخفى أو آوى بنفسه أو بوساطة غريه شخصاً فر بعد القبض عليه أو مته ًام يف جرمية
أو صادراً يف حقه أمر بالقبض عليه ،وكذلك كل من أعانه بأية طريقة كانت عىل الفرار من
وجـه العـدالة مع علمه بذلك يعاقب طبقا لألحكام اآلتية:
((( املادة ( )٢٨٤استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
((( املادة ( )٢٨٥استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.

 إذا كان من ُأخفى أو ُسوعد باإليواء أو ُأعني عىل الفرار من وجه العدالة محكوماً عليهباإلعدام كانت العقوبة السجن مدة ال تزيد عىل سبع سنوات فإذا كان محكوماً عليه بالسجن
املؤبد أو املؤقت أو كان مته ًام يف جرمية عقوبتها اإلعدام ،كانت العقوبة السجن مدة ال تزيد
عىل خمس سنوات.
ويف األحوال األخرى تكون العقوبة الحبس مدة ال تزيد عىل ثالثة أشهر.
 وإذا وقعت الجرمية من شخصني فأكرث بالتهديد أو بالعنف عىل األشخاص أو األشياء أوباستعامل السالح أو بالتهديد باستعامله عد ذلك ظرفاً مشدداً.
المادة ()287

من علم بوقوع جرمية وأعان مرتكبها عىل الفرار من وجه العدالة بإخفاء دليل من أدلة
الجرمية أو بتقديم معلومات تتعلق بها ،وهو يعلم عدم صحتها أو أعانه بأية طريقة أخرى
يعاقب طبقاً لألحكام اآلتية:
 إذا كان من فر من وجه العدالة مته ًام يف جناية عقوبتها اإلعدام تكون العقوبة الحبس.ويف األحوال األخرى تكون العقوبة الحبس أو الغرامة.

الباب الرابع

الجرائم ذات الخطر العام
الفصل األول

االعتداء على وسائل المواصالت والمرافق العامة
المادة ()288

يعاقب بالسجن املؤبد كل من هاجم طائرة أو سفينة بقصد االستيالء عليها أو عىل كل أو بعض
البضائع التي تحملها أو بقصد إيذاء واحد أو أكرث ممن فيها أو بقصد تحويل مسارها بغري مقتىض.

111

110
قانون العقوبات لدولة اإلمارات العربية المتحدة

ويحكم بذات العقوبة إذا وقع الفعل من شخص عىل منت الطائرة أو السفينة.
وإذا قام الجاين بإعادة الطائرة أو السفينة بعد االستيالء عليها مبارشة ومل يكن قد ترتب
عىل فعله اإلرضار بها أو بالبضائع التي تحملها أو إيذاء األشخاص املوجودين عليها إىل قائدها
الرشعي أو إىل من له الحق يف حيازتها قانوناً كانت العقوبة السجن مدة ال تجاوز خمس سنوات.
المادة ()289

يعاقب بالسجن املؤقت كل من عرض عمداً للخطر بأية طريقة كانت سالمة سفينة أو
طائرة أو أية وسيلة من وسائل النقل العام.
وتكون العقوبة السجن املؤبد إذا نجم عن الفعل حدوث كارثة ليشء مام ذكر.
المادة ()290

يعاقب بالحبس وبالغرامة كل من أحدث تخريباً أو إتالفاً بطريق عام أو مطار أو ميناء
بحري أو منفذ بري أو قنطرة أو مجرى مياه صالح للمالحة.
وتكون العقوبة السجن املؤبد أو املؤقت إذا استعمل الجاين املفرقعات أو املتفجرات يف
ارتكاب الجرمية(((.
المادة ()291

يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عىل سبع سنوات كل من عطل عمداً سري إحدى وسائل
املواصالت العامة الربية أو املائية أو الجوية.
المادة ()292

يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من تسبب بخطئه يف حصول
حادث إلحدى وسائل املواصالت العامة املائية أو الجوية أو الربية من شأنه تعطيل سريها أو
تعريض األشخاص للخطر.
وتكون العقوبة السجن إذا نجم عن الفعل حدوث كارثة.
((( املادة ( )٢٩٠استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.

المادة ()293

يعاقب بالحبس كل من عرض للخطر عمداً سالمة وسيلة من وسائل النقل الخاص بأية
طريقة كانت.
وتكون العقوبة السجن املؤقت إذا وقع الفعل عمداً عىل وسائل النقل الخاصة باألجهزة
األمنية أو الرشطية(((.
المادة ()294

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبالغرامة التي ال تقل عن خمسني ألف درهم ،كل
من نزع عمداً إحدى اآلالت أو األدوات أو اإلشارات الالزمة ملنع الحوادث أو كامريات املراقبة،
أو كرسها أو أتلفها أو جعلها غري صالحة لالستعامل ،أو عطلها بأية كيفية كانت.
وتكون العقوبة السجن املؤقت إذا نشأ عن الجرمية كارثة.
ويف جميع األحوال يحكم عىل الجاين بدفع قيمة ما تسبب به من أرضار(((.
المادة ()295

إذا انتهز الجاين الرتكاب إحدى الجرائم املنصوص عليها يف هذا الفصل زمن هياج أو فتنة
أو ارتكب الجرمية بالقوة أو التهديد عد ذلك ظرفاً مشدداً.
المادة ()296

يعاقب بالسجن املؤقت وبالغرامة التي ال تقل عن مائة ألف درهم ،كل من نقل أو رشع
يف نقل أسلحة أو ذخائر أو ألعاب نارية أو عتاد عسكري أو مواد قابلة لاللتهاب أو مواد
كيميائية أو بيولوجية أو إشعاعية أو نووية يف وسيلة من وسائل املواصالت الربية أو املائية أو
الجوية أو يف الوسائل أو الطرود الربيدية مخالفاً القوانني أو األنظمة الخاصة بذلك.
ويحكم يف جميع األحوال مبصادرة املواد املضبوطة ووسيلة النقل ،وبإبعاد األجنبي((( .
((( املادة ( )٢٩٣استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
((( املادة ( )٢٩٤استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
((( املادة ( )٢٩٦استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
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المادة ()297

يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عىل خمس سنوات كل من عطل عمداً وسيلة من وسائل
االتصال السلكية والالسلكية أو غريها من الخدمات ُ
األخرى املخصصة ملنفعة عامة أو قطع أو
أتلف شيئاً من أسالكها أو أجهزتها أو حال عمداً دون إصالحها.
وتكون العقوبة السجن مدة ال تقل عن خمس سنوات إذا ارتكب الجرمية يف وقت حرب
أو فتنة أو هياج أو باستعامل مواد مفرقعة أو متفجرة(((.
المادة ()298

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل سنة أو بالغرامة التي ال تجاوز عرشة آالف درهم كل من
تسبب عمداً يف إزعاج غريه باستعامل أجهزة املواصالت السلكية والالسلكية.
المادة ()299

يعاقب بالسجن املؤبد كل من عرض عمداً حياة الناس أو سالمتهم للخطر باستعامل مواد
أو جراثيم أو أشياء أخرى من شأنها أن يتسبب عنها املوت أو رضر جسيم بالصحة العامة(((.
المادة ()300

يعاقب بالحبس وبالغرامة كل من أفسد مياه برئ أو خزان مياه أو أي مستودع عام للمياه
أو أي يشء آخر من هذا القبيل معد الستعامل الجمهور بحيث جعلها غري صالحة لالستعامل.
المادة ()301

يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عىل عرش سنوات كل من أحدث عمداً كرساً أو إتالفاً أو نحو
ذلك يف اآلالت أو األنابيب أو األجهزة الخاصة مبرفق املياه أو الكهرباء أو الغاز أو البرتول ،أو
غريها من املرافق العامة إذا كان من شأن ذلك تعطيل املرفق.

( )1املادة ( )297استبدلت بقانون اتحادي رقم ( )34لسنة 2005م.
((( املادة ( )٢٩٩استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.

المادة ()302

يعاقب بالسجن املؤقت كل من هدم أو خرب أو أتلف أو أرض عمداً املنشآت والوحدات
الصحية الخاصة الثابتة واملتنقلة ،أو املواد أو األدوات املوجودة فيها ،أو عطل عمداً شيئاً منها،
أو جعلها غري صالحة لالستعامل(((.
المادة ()303

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبالغرامة التي ال تقل عن خمسني ألف درهم كل
من عطل عمداً عىل أية صورة جهازاً أو آلة أو غريها من األشياء املعدة لإلسعاف أو إلطفاء
الحريق أو إلنقاذ الغرقى أو لتوقي غري ذلك من الحوادث.
وتكون العقوبة السجن املؤقت إذا نشأ عن الجرمية كارثة.
ويف جميع األحوال يحكم عىل الجاين بدفع قيمة ما تسبب به من أرضار(((.

الفصل الثاني
الحريق

المادة ()304

يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن سبع سنوات كل من أرضم النار عمداَ يف أبنية أو مصانع
أو ورش أو مخازن أو أي عامرات آهلة أو غري آهله واقعة يف مدينة أو قرية ،أو يف مركبات أو
محطات السكة الحديدية ،أو عربات تقل شخصاً أو أكرث أو تابعة لقطار فيه شخص أو أكرث
من شخص ،أو سفن ماخرة أو راسية يف إحدى املرافئ ،أو يف مركبات هوائية طائرة أو جامثة
يف مطار ،أو يف أبنية مكونة أو معدة للسكن واقعة خارج األمكنة اآلهلة سواء أكان ذلك كله
ملكاً للجاين أم ال.
فإذا تبني بأن إرضام النار كان بقصد جر مغنم للجاين أو آلخر عد ذلك ظرفاً مشدداَ.
( )1املادة ( )3٠٢استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
((( املادة ( )٣٠٣استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.

115

114
قانون العقوبات لدولة اإلمارات العربية المتحدة

ويف جميع األحوال يحكم عىل الجاين بغرامة تساوي ما تسبب به من أرضار.

(((

المادة ()305

يعاقب بالسجن املؤقت كل من أرضم النار عمداً:
 -1فيام لغريه من حراج أو غابات لالحتطاب أو يف بساتني أو مزروعات قبل حصادها.
 -2يف حراج أو غابات لالحتطاب أو يف بساتني أو مزروعات قبل حصادها إذا كانت ملكاً له
ورسى الحريق إىل ملك غريه فأرض به.
المادة ()306

يعاقب بالسجن املؤقت من يرضم النار عمداً يف أبنية غري مسكونة وال مستعملة للسكنى
واقعة خارج األمكنة اآلهلة أو يف مزروعات أو أكداس من القش أو يف حصيد مرتوك يف مكانه
أو يف حطب مكدس أو مرصوص أو مرتوك يف مكانه سواء أكان ال ميلك هذه األشياء أم كان
ميلكها فرست النار إىل ملك الغري فأرضت به.
المادة ()307

يعاقب بالحبس والغرامة التي ال تقل عن عرشة آالف درهم كل من أرضم ناراً يف غري
األحوال املنصوص عليها يف املواد السابقة بقصد إلحاق رضر مادي بالغري أو جر مغنم غري
مرشوع للجاين أو آلخر(((.
المادة ()308

المادة ()309

يعد ظرفاً مشدداً استخدام مادة متفجرة يف إتالف أحد األشياء املذكورة يف املواد السابقة
من هذا الفصل ولو كان إتالفاً جزئياً(((.
المادة ()310

من تسبب بخطئه يف حرق يشء ميلكه الغري ،عوقب بالحبس مدة ال تزيد عىل سنة أو
بغرامة ال تزيد عىل عرشة آالف درهم.
المادة ()311

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة أو بالغرامة التي ال تقل عن عرشة آالف درهم ،كل
من كان مسؤوالً بحكم القانون أو األنظمة عىل اقتناء آلة إلطفاء الحرائق ،فأغفل تركيبها وفقاً
لألصول أو مل يبقها صالحة للعمل دامئاً.
ويعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة أو بالغرامة التي ال تقل عن خمسني ألف درهم
كل من نزع آلة وضعت إلطفاء الحرائق أو غري مكانها أو جعلها غري صالحة لالستعامل(((.

الباب الخامس

الجرائم الماسة بالعقائد والشعائر الدينية
المادة ()312

إذا نجم عن الحريق وفاة إنسان عوقب مرضم النار باإلعدام يف الحاالت التي نصت عليها
املادتان ( )305( ، )304وبالسجن املؤبد يف الحاالت التي نصت عليها املادتان (.)307( ، )306

يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من ارتكب جرمية من الجرائم اآلتية:
 -1اإلساءة إىل أحد املقدسات أو الشعائر اإلسالمية.
 -2سب أحد األديان الساموية املعرتف بها.
 -3تحسني املعصية أو الحض عليها أو الرتويج لها أو إتيان أي أمر من شأنه اإلغراء عىل

((( املادة ( )٣٠٤استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
((( املادة ( )٣٠٧استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.

((( املادة ( )٣٠٩استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
((( املادة ( )٣١١استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
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ارتكابها.
 -4أكل املسلم لحم الخنزير مع علمه بذلك.
فان وقعت إحدى هذه الجرائم علناً كانت العقوبة الحبس الذي ال يقل عن سنة أو
الغرامة.
المادة ()313

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عل شهر أو بالغرامة التي ال تجاوز عرشة آالف درهم:
 -1كل من جاهر يف مكان عام بتناول األطعمة أو األرشبة أو غري ذلك من املواد املفطرة يف
نهار رمضان.
 -2كل من أجرب أو حرض أو ساعد عىل تلك املجاهرة ،وللمحكمة إغالق املحل العام الذي
يستخدم لهذا الغرض مدة ال تجاوز شهراً(((.
ً
مكررا
المادة ()313

 -1ال يقام حد رشب الخمر عىل غري املسلم.
 -2مع مراعاة األحوال املرصح بها ،يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وبالغرامة
التي ال تقل عن عرشة آالف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني ،كل من رشب الخمر أو حاز أو
أحرز أو أدخل أو أخرج من الدولة أو صنع املرشوبات الكحولية بغرض االستعامل الشخيص
أو تقدميها للغري.
 -3مع مراعاة األحوال املرصح بها ،يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنتني وبالغرامة التي
ال تقل عن خمسني ألف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني ،كل من حاز أو أحرز أو جلب أو
صنع أو استورد أو أعاد تصدير أو روج أو عمل دعاية للمرشوبات الكحولية بغرض االتجار.
ال تخل العقوبات املنصوص عليها يف هذه املادة ،بالعقوبات املقررة ملخالفة التصاريح أو
الرتاخيص ورشوطها(((.

((( املادة ( )٣١٣استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
( )1املادة ( )٣١٣مكرراً استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.

المادة ()314

يجوز لوزير الداخلية بالتنسيق مع الجهات املختصة ،إصدار قرارات بإغالق املحال العامة
يف نهار رمضان تحقيقاً ملنع املجاهرة املشار إليها يف املادة ( )313من هذا القانون.
ويعاقب املسؤول عن إدارة املحل العام إذا خالف قرار اإلغالق بالعقوبة املنصوص عليها
يف املادة ( )313من هذا القانون(((.
المادة ()315

يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من أساء إىل أحد املقدسات أو
الشعائر املقررة يف األديان األخرى متى كانت هذه املقدسات والشعائر مصونة وفقاً ألحكام
الرشيعة اإلسالمية.
المادة ()316

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل سنة أو بالغرامة التي ال تجاوز عرشة آالف درهم كل من
انتهك أو دنس حرمة مكان معد لدفن املوىت أو لحفظ رفاتهم أو انتهك حرمة جثة أو رفات
آدمي أو دنسها مع علمه بداللة فعله.
ً
مكررا ()1
المادة ()316

 -1يعاقب بالحبس والغرامة التي ال تقل عن خمسني ألف درهم ،كل من ارتكب عم ًال من
أعامل السحر أو الشعوذة ،سواء كان ذلك حقيقة أو خداعاً ،مبقابل أو بدون مقابل.
 -2يعد من أعامل السحر :القول أو الفعل املخالف للرشيعة اإلسالمية إذا قصد به التأثري
يف بدن الغري أو قلبه أو عقله أو إرادته مبارشة أو غري مبارشة حقيقة أو تخي ًال.
 -3يعد من أعامل الشعوذة ما يأيت:
أ -التمويه عىل أعني الناس أو السيطرة عىل حواسهم أو أفئدتهم بأي وسيلة لحملهم عىل
رؤية اليشء عىل خالف الحقيقة بقصد استغاللهم أو التأثري يف معتقداتهم أو عقولهم.
ب -ادعاء علم الغيب أو معرفة األرسار أو اإلخبار عام يف الضمري بأي وسيلة كانت بقصد
((( املادة ( )٣١٤استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
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استغالل الناس.
 -4تحكم املحكمة بإبعاد املحكوم عليه األجنبي عن الدولة.
 -5يف جميع األحوال تحكم املحكمة مبصادرة األشياء املضبوطة(((.
ً
مكررا (:)2
المادة ()316

يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من :
 -1استعان بساحر بقصد التأثري يف بدن الغري أو قلبه أو عقله أو إرادته.
 -2جلب أو استورد أو أدخل إىل الدولة أو حاز أو أحرز أو ترصف بأي نوع من أنواع
الترصف يف كتب أو طالسم أو مواد أو أدوات مخصصة للسحر أو الشعوذة.
 -3روج بأي وسيلة من الوسائل ألي عمل من أعامل السحر أو الشعوذة(((.
المادة ()317

كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة أو منظمة أو فرعاً إلحداها تهدف
إىل مناهضة أو تجريح األسس أو التعاليم التي يقوم عليها الدين اإلسالمي أو ما علم منه
بالرضورة أو إىل التبشري بغري هذا الدين أو تدعو إىل مذهب أو فكرة تنطوي عىل يشء مام
تقدم أو إىل تحبيذ ذلك أو الرتويج له ،يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن خمس سنوات وال
تزيد عىل عرش سنوات.
المادة ()318

كل من انضم إىل جمعية أو غريها مام نص عليه يف املادة السابقة أو اشرتك فيها أو أعانها
بأية صورة مع علمه بأغراضها ،يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عىل سبع سنوات.
المادة ()319

كل من ناهض أو جرح األسس أو التعاليم التي يقوم عليها الدين اإلسالمي أو ما علم منه
((( املادة ( )3١٦مكرراً  ١ -أضيفت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
((( املادة ( )3١٦مكرراً  2 -أضيفت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.

بالرضورة أو نال من هذا الدين أو برش بغريه أو دعا إىل مذهب أو فكرة تنطوي عىل يشء مام
تقدم أو حبذ ذلك أو روج له يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عىل خمس سنوات.
المادة ()320

يحظر عقد أي مؤمتر أو اجتامع يف أي مكان بالدولة من أية جامعة أو هيئة أو منظمة إذا
كانت هذه الجامعة أو الهيئة أو املنظمة تهدف من هذا االجتامع سواء بصورة مبارشة أو غري
مبارشة إىل مناهضة أو تجريح األسس أو التعاليم التي يقوم عليها الدين اإلسالمي أو ما علم
منه بالرضورة أو إىل التبشري بغري هذا الدين.
وللسلطة العامة فض مثل هذا املؤمتر أو االجتامع مع استعامل القوة عند االقتضاء.
ويعاقب كل من شارك يف اإلعداد ملثل هذا املؤمتر أو االجتامع أو اشرتك فيه بالسجن مدة
ال تقل عن خمس سنوات وال تزيد عىل عرش سنوات.
المادة ()321

إذا وقعت أي من الجرائم املنصوص عليها يف املادتني ( )320( ،)318من هذا القانون
باستعامل القوة أو التهديد أو كان استعامل القوة أو التهديد ملحوظا يف ارتكابها عوقب
الجاين بالسجن مدة ال تقل عن سبع سنوات.
المادة ()322

كل من أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيالت تتضمن تحبيذاً أو ترويجاً ليشء مام نص
عليه يف املادة ( )320وكانت تلك املحررات أو املطبوعات أو التسجيالت معدة للتوزيع أو
إلطالع الغري عليها ،يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبالغرامة التي ال تقل عن خمسة
آالف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني.
ويعاقب بالعقوبة املنصوص عليها يف الفقرة السابقة كل شخص حاز أي وسيلة من وسائل
الطبع أو التسجيل أو العالنية تكون قد استعملت لطبع أو تسجيل أو إذاعة نداءات أو
أناشيد أو دعاية ملذهب أو جمعية أو هيئة أو منظمة ترمى إىل غرض من األغراض املنصوص
عليها يف املادة (.)320
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المادة ()323

يعاقب بالعقوبة املنصوص عليها يف املادة السابقة كل من حصل أو تسلم أمواالً بطريق
مبارش أو غري مبارش من شخص أو هيئة داخل الدولة أو خارجها متى كان ذلك يف سبيل القيام
بيشء مام نص عليه يف املادة (.)320
المادة ()324

تكون العقوبة عىل الرشوع يف الجرائم املنصوص عليها يف هذا الفصل يف حدود نصف
الحدين األدىن واألقىص للعقوبة املقررة لكل منها.
المادة ()325

مع عدم اإلخالل بالعقوبات املنصوص عليها يف املواد السابقة ،تحكم املحكمة يف األحوال
املبينة يف املادة ( )317من هذا القانون بحل الجمعيات أو الهيئات أو التنظيامت أو الفروع
املذكورة وإغالق أمكنتها.
ويجوز لها أن تحكم بإغالق األمكنة التي وقعت فيها الجرائم املنصوص عليها يف املواد:
( )320و( )323من هذا القانون.
كام تحكم املحكمة يف جميع األحوال املشار إليها يف الفقرتني السابقتني ،مبصادرة النقود
واألمتعة وغريها مام يكون قد استعمل يف ارتكاب الجرمية أو أعد الستعامله فيها ،أو يكون
موجوداً يف األمكنة املخصصة الجتامع هذه الجمعيات أو التنظيامت أو الفروع.
وتحكم املحكمة بإبعاد األجنبي عن البالد بعد تنفيذ العقوبة املحكوم بها عليه(((.
المادة ()326

يعفى من العقوبة كل من بادر من الجناة يف إحدى الجرائم املنصوص عليها يف املادة
( ،)312واملواد من ( )317إىل ( )324من هذا القانون بإبالغ السلطات القضائية أو اإلدارية
عن الجرمية قبل الكشف عنها ،فإذا حصل اإلبالغ بعد الكشف عن الجرمية جاز للمحكمة
إعفاؤه من العقوبة متى أدى اإلبالغ إىل ضبط باقي الجناة(((.
((( املادة ( )٣٢٥استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
((( املادة ( )٣٢٦استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.

الباب السادس

الجرائم الماسة باألسرة
المادة ()327

يعاقب بالسجن كل من أبعد طف ًال حديث الوالدة عمن له سلطة رشعية عليه ،أو أخفاه أو
أبدل به آخر أو نسبه زوراً إىل غري والديه.
وإذا ثبت أنه ولد ميتاً فتكون العقوبة الحبس مدة ال تزيد عىل شهرين والغرامة التي ال
تزيد عىل ألف درهم أو إحدى هاتني العقوبتني.
المادة ()328

يعاقب بالحبس أو بالغرامة من كان متكف ًال بطفل وطلبه منه من له الحق يف طلبه مبقتىض
قرار أو حكم من جهة القضاء وامتنع عن تسليمه إليه.
المادة ()329

يعاقب بالحبس أو بالغرامة أي من الوالدين أو الجدين خطف ولده الصغري أو ولد ولده،
بنفسه أو بوساطة غريه ،ولو بغري تحايل أو إكراه ممن له الحق يف حضانته أو حفظه مبقتىض
قرار أو حكم من جهة القضاء(((.
المادة ( )329مكرر

تنقيض الدعوى الجزائية يف املادتني ( )328و ( )329من هذا القانون ،إذا تم التنازل أو
الصلح بعد وقوع الجرمية وقبل الفصل فيها بحكم بات ،وإذا حدث ذلك بعد صريورة الحكم
باتاً بوقف تنفيذه(((.

((( املادة ( )٣٢٩استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
((( املادة ( )٣٢٩مكرر أضيفت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
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المادة ()330

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل سنة والغرامة التي ال تجاوز عرشة آالف درهم أو بإحدى
هاتني العقوبتني كل من صدر عليه حكم قضايئ واجب النفاذ بأداء نفقة لزوجة أو ألحد من
أقاربه أو ألي شخص آخر يجب عليه قانوناً إعالته أو بأداء أجرة حضانة أو رضاعة أو سكن
وامتنع عن األداء مع قدرته عىل ذلك مدة ثالثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع.
وال يجوز رفع الدعوى إال بناء عىل شكوى من صاحب الشأن.
وإذا أدى املحكوم عليه ما تجمد يف ذمته أو قدم كفي ًال يقبله صاحب الشأن فال تنفذ العقوبة.

الباب السابع

الجرائم الواقعة على األشخاص
الفصل األول

المساس بحياة اإلنسان وسالمة بدنه
المادة ()331

مع عدم اإلخالل بالحق يف الدية املستحقة رشعاً ،يعاقب من ارتكب جرمية من الجرائم املنصوص
عليها يف هذا الفصل بالعقوبات املبينة بها ،وذلك يف الحاالت التي ميتنع فيها توقيع عقوبة القصاص.
المادة ()332

 -1من قتل نفساً عمداً يعاقب بالسجن املؤبد.
 -2وتكون العقوبة اإلعدام إذا وقع القتل مع الرتصد أو مسبوقاً بإرصار ،أو مقرتناً أو مرتبطاً
بجرمية أخرى ،أو إذا وقع عىل أحد أصول الجاين ،أو عىل موظف عام أو عىل مكلف بخدمة عامة
أثناء أو بسبب أو مبناسبة تأديته وظيفته أو خدمته ،أو إذا استعملت فيه مادة سامة أو مفرقعة.
 -3وتكون العقوبة السجن مدة ال تقل عن سبع سنوات إذا عفا أولياء الدم عن حقهم يف

القصاص يف أية مرحلة من مراحل الدعوى أو قبل متام التنفيذ.

(((

المادة ()333

اإلرصار السابق هو القصد املصمم عليه قبل الفعل الرتكاب جرمية ضد أي شخص وتدبري
الوسائل الالزمة لتنفيذ الفعل تدبرياً دقيقاً.
والرتصد هو تربص اإلنسان لشخص يف جهة أو جهات كثرية مدة من الزمن طويلة كانت أو
قصرية ليتوصل إىل قتل ذلك الشخص أو االعتداء عليه بعمل من أعامل العنف.
المادة ()334

يعاقب بالسجن املؤقت من فوجئ مبشاهدة زوجته أو ابنته أو أخته حال تلبسها بجرمية
الزنا فقتلها يف الحال أو قتل من يزين بها أو قتلهام معا ،ويعاقب بالحبس إذا اعتدى عليها أو
عليهام اعتداء أفىض إىل موت أو عاهة.
وتعاقب بالسجن املؤقت الزوجة التي فوجئت مبشاهدة زوجها حال تلبسه بجرمية الزنا يف
مسكن الزوجية فقتلته يف الحال أو قتلت من يزين بها أو قتلتهام معاً ،وتعاقب بالحبس إذا
اعتدت عليه أو عليهام اعتداء أفىض إىل موت أو عاهة.
وال يجوز استعامل حق الدفاع الرشعي ضد من يستفيد من هذا العذر.
المادة ()335

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل ستة أشهر أو بالغرامة التي ال تجاوز خمسة آالف درهم
أو بالعقوبتني معاً كل شخص يرشع يف االنتحار ،ويعاقب بالحبس كل من حرض آخر أو
ساعده بأية وسيلة عىل االنتحار إذا تم االنتحار بناء عىل ذلك.
وإذا كان املنتحر مل يتم الثامنة عرشة أو كان ناقص اإلرادة أو اإلدراك عد ذلك ظرفاً مشدداً.
ويعاقب املحرض بعقوبة القتل عمداً أو الرشوع فيه بحسب األحوال إذا كان املنتحر أو
من رشع يف االنتحار فاقد االختيار أو اإلدراك(((.
((( املادة ( )٣٣٢استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
( )1املادة رقم ( )335استبدلت بقانون اتحادي رقم ( )34لسنة 2005م.
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المادة ()336

يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عىل عرش سنني من اعتدى عىل سالمة جسم غريه بأية وسيلة
ومل يقصد من ذلك قت ًال ولكنه أفىض إىل املوت.
وإذا توفر أحد الظروف املبينة يف الفقرة الثانية من املادة ( )332عُ َّد ذلك ظرفاً مشدداً.
ويعد ظرفاً مشدداً كذلك وقوع الفعل من الجاين تحت تأثري حالة سكر أو تخدير ،وذلك
مع عدم اإلخالل بحكم املادتني (.)61( ،)60
المادة ()337

يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عىل سبع سنني من أحدث بغريه عمداً عاهة مستدمية.
وإذا توفر أحد الظروف املبينة يف الفقرة الثانية من املادة ( )332عُ ّد ذلك ظرفاً مشدداً.
وتتوفر العاهة املستدمية إذا أدت اإلصابة إىل قطع أو انفصال عضو أو برت جزء منه أو فقد
منفعته أو نقصها أو تعطيل وظيفة إحدى الحواس تعطي ًال كلياً أو جزئياً بصورة دامئة.
ويعترب يف حكم العاهة كل تشويه جسيم ال يحتمل زواله.
المادة ()338

يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عىل خمس سنوات من اعتدى عىل سالمة جسم غريه بأية
وسيلة وأفىض االعتداء إىل عاهة مستدمية دون أن يقصد إحداثها وتكون العقوبة السجن مدة
ال تزيد عىل عرش سنوات إذا توفر أحد الظروف املبينة يف الفقرة الثانية من املادة ( ،)332أو
كان الجاين تحت تأثري حالة سكر أو تخدير ،وذلك مع عدم اإلخالل بحكم املادتني (.)61( ،)60
المادة ()339

يعاقب بالحبس وبالغرامة من اعتدى عىل سالمة جسم غريه بأية وسيلة وأفىض االعتداء
إىل مرضه أو عجزه عن أعامله الشخصية مدة تزيد عىل عرشين يوماً.
وتكون العقوبة الحبس مدة ال تزيد عىل سنة والغرامة التي ال تجاوز عرشة آالف درهم إذا
مل تصل نتيجة االعتداء إىل درجة الجسامة املذكورة يف الفقرة السابقة.
وإذا نشأ عن االعتداء عىل حبىل إجهاضاً ،عد ذلك ظرفاً مشدداً.

المادة ()340

تعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل سنة أو بالغرامة التي ال تجاوز عرشة آالف درهم أو
بالعقوبتني معاً كل حبىل أجهضت نفسها عمداً بأية وسيلة كانت.
كام يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنتني أو بالغرامة التي ال تقل عن عرشة آالف درهم
من أجهضها عمداً برضاها بأية وسيلة كانت.
فإذا كان من أجهضها طبيباً أو جراحاً أو صيدالنياً أو قابلة أو أحد الفنيني كانت العقوبة السجن
مدة ال تزيد عىل خمس سنوات ،وذلك دون اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
ويعاقب بالسجن مدة ال تزيد عىل سبع سنوات من أجهض عمداً حبىل بغري رضاها.
ويعاقب عىل الرشوع يف ارتكاب أحد األفعال املنصوص عليها يف هذه املادة بنصف
العقوبات املقررة فيها(((.
المادة ()341

إذا وقع االعتداء املنصوص عليه يف املواد ( ،)336و( ،)337و( ،)338و( )339من هذا
القانون والفقرة الرابعة من املادة السابقة ،باستعامل أي سالح أو عصا أو آلة أو أداة أخرى
من واحد أو أكرث ضمن عصبة مؤلفة من ثالثة أشخاص عىل األقل ،توافقوا عىل التعدي
واإليذاء ،فتكون العقوبة الحبس والغرامة لكل منهم ،وذلك مع عدم اإلخالل بالعقوبة األشد
التي يستحقها من ساهم يف االعتداء أو أية عقوبة أخرى ينص عليها القانون.
وإذا ارتكبت الجرائم املنصوص عليها يف املواد السابقة من هذا القانون أثناء الحرب عىل
الجرحى ولو من األعداء عد ذلك ظرفاً مشدداً(((.
المادة ()342

يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتني العقوبتني من تسبب بخطئه يف موت شخص.
وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنة والغرامة إذا وقعت الجرمية نتيجة إخالل الجاين
مبا تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان تحت تأثري سكر أو تخدير عند وقوع
( )1املادة رقم ( )340استبدلت بقانون اتحادي رقم ( )34لسنة 2005م.
((( املادة ( )٣٤١استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
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الحادث أو امتنع حينئذ عن مساعدة املجني عليه أو عن طلب املساعدة له مع استطاعته ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنتني وال تزيد عىل خمس سنوات والغرامة إذا نشأ
عن الفعل وفاة أكرث من ثالثة أشخاص ،فإذا توفر ظرف آخر من الظروف الواردة يف الفقرة
السابقة تكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن ثالث سنوات وال تزيد عىل سبع سنوات والغرامة.
المادة ()343

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل سنة وبالغرامة التي ال تجاوز عرشة آالف درهم أو بإحدى
هاتني العقوبتني ،من تسبب بخطئه يف املساس بسالمة جسم غريه ،وتكون العقوبة الحبس
مدة ال تزيد عىل سنتني والغرامة أو بإحدى هاتني العقوبتني إذا نشأ عن الجرمية عاهة
مستدمية أو إذا وقعت الجرمية نتيجة إخالل الجاين مبا تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته
أو حرفته أو كان الجاين تحت تأثري سكر أو تخدير عند وقوع الحادث أو امتنع عن مساعدة
املجني عليه أو عن طلب املساعدة له مع استطاعته ذلك.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة إذا نشأ عن الجرمية املساس بسالمة أكرث من ثالثة أشخاص
فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة يف الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة ال
تقل عن ستة أشهر وال تزيد عىل خمس سنني والغرامة.

الفصل الثاني

االعتداء على الحرية
المادة ()344

يعاقب بالسجن املؤقت من خطف شخصاً أو قبض عليه أو حجزه أو حرمه من حريته
بأية وسيلة بغري وجه قانوين ،سواء أكان ذلك بنفسه أو بوساطة غريه ،وتكون العقوبة السجن
املؤبد يف األحوال اآلتية:
 -1إذا حصل الفعل بانتحال صفة عامة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو االتصال
بصفة كاذبة.

 -2إذا ارتكب الفعل بطريق الحيلة أو صحبه استعامل القوة أو التهديد بالقتل أو باألذى
الجسيم أو أعامل تعذيب بدنية أو نفسية.
 -3إذا وقع الفعل من شخصني فأكرث أو من شخص يحمل سالحاً.
 -4إذا زادت مدة الخطف أو القبض أو الحجز أو الحرمان من الحرية عىل شهر.
 -5إذا كان املجني عليه أنثى أو حدثاً أو مجنوناً أو معتوهاً.
 -6إذا كان الغرض من الفعل الكسب أو االنتقام أو اغتصاب املجني عليه أو االعتداء عىل
عرضه أو إلحاق أذى به أو حمله عىل ارتكاب جرمية.
 -7إذا وقع الفعل عىل موظف عام أثناء تأديته وظيفته أو بسبب ذلك.
وإذا أفىض الفعل إىل موت املجني عليه كانت العقوبة اإلعدام أو السجن املؤبد ويعاقب
بالعقوبة املقررة للفاعل األصيل كل من توسط يف ارتكاب أية جرمية من الجرائم املشار إليها
يف هذه املادة ،و كذلك كل من أخفى شخصاً مخطوفاً مع علمه بذلك.
المادة ()345

يعفى الجاين من العقاب يف الجرائم املنصوص عليها يف املادة السابقة إذا تقدم مختاراً إىل
السلطات القضائية أو اإلدارية قبل اكتشافها مكان وجود املخطوف وأرشد عن هذا املكان
وعرف بالجناة اآلخرين وترتب عىل ذلك إنقاذ املخطوف.
المادة ()346

يعاقب بالسجن املؤقت من أدخل يف البالد أو أخرج منها إنساناً بقصد حيازته أو الترصف
فيه وكل من حاز أو اشرتى أو باع أو عرض للبيع أو ترصف عىل أي نحو يف إنسان عىل اعتبار
أنه رقيق.
المادة ()347

يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سنة وبغرامة ال تجاوز عرشة آالف درهم أو بإحدى هاتني
العقوبتني من أرغم شخصاً عىل العمل بأجر أو بغري أجر ملصلحة خاصة يف غري األحوال التي
يجيز فيها القانون ذلك.
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الفصل الثالث

الفصل الرابع

التعريض للخطر

التهديد

المادة ()348

المادة ()351

يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتني العقوبتني من ارتكب عمداً فع ًَال من شأنه
تعريض حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم أو حرياتهم للخطر.
وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب عىل الفعل حدوث رضر أياً كان مع عدم اإلخالل بأية
عقوبة أشد يقررها القانون.
المادة ()349

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل سنتني من عرض للخطر سواء بنفسه أو بوساطة غريه
حدثاً مل يتم خمس عرشة سنة أو شخصاً عاجزاً عن حامية نفسه بسبب حالته الصحية أو
العقلية أو النفسية ،وتكون العقوبة الحبس إذا وقعت الجرمية بطريق ترك الحدث أو العاجز
يف مكان خال من الناس أو وقعت من قبل أحد من أصول املجني عليه أو من هو مكلف
بحفظه أو رعايته ،فإذا نشأ عن ذلك عاهة مستدمية باملجني عليه أو موته دون أن يكون
الجاين قاصداً ذلك عوقب بالعقوبة املقررة لجرمية االعتداء املفيض إىل عاهة مستدمية أو
بعقوبة االعتداء املفيض إىل املوت بحسب األحوال ،ويعاقب بالعقوبة ذاتها إذا كان التعريض
للخطر بحرمان الحدث أو العاجز عمداً من التغذية أو العناية التي تقتضيها حالته متى كان
الجاين ملتزماً رشعاً بتقدميها.

يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عىل سبع سنوات من هدد آخر كتابة أو شفاهة بارتكاب
جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غريه أو بإسناد أمور خادشة بالرشف أو إفشائها،
وكان ذلك مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر أو االمتناع عن فعل أو مقصوداً به ذلك.
المادة ()352

يعاقب بالحبس من هدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غريه
أو بإسناد أمور خادشة للرشف أو االعتبار أو إفشائها يف غري الحاالت املبينة يف املادة السابقة.
المادة ()353

كل من هدد آخر بالقول أو بالفعل أو باإلشارة كتابة أو شفاهة أو بوساطة شخص آخر يف
غري الحاالت املبينة يف املادتني السابقتني يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل سنة أو بغرامة ال
تزيد عىل عرشة آالف درهم.

المادة ()350

يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي ال تزيد عىل عرشة آالف درهم من عرض للخطر طف ًال مل
يتم سبع سنوات وكان ذلك يف مكان معمور بالناس سواء أكان ذلك بنفسه أم بوساطة غريه.
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الفصل الخامس

الجرائم الواقعة على العرض
الفرع األول
االغتصاب وهتك العرض
المادة ()354

مع عدم اإلخالل بأحكام قانون األحداث الجانحني واملرشدين ،يعاقب باإلعدام كل شخص
استخدم اإلكراه يف مواقعة أنثى أو اللواط مع ذكر ،كام يعترب اإلكراه قامئاً إذا كان عمر املجني
عليه أقل من أربعة عرش عاماً وقت ارتكاب الجرمية.
المادة ()355

يعاقب عىل الرشوع يف ارتكاب الجرائم املنصوص عليها يف املادة السابقة بالسجن املؤبد.
المادة ()356

مع عدم اإلخالل باملادتني السابقتني ،يعاقب عىل جرمية هتك العرض بالرضا بالحبس مدة
ال تقل عن سنة ،فإذا وقعت الجرمية عىل شخص ذكراً كان أم أنثى تقل سنه عن أربعة عرش
عاماً ،أو إذا وقعت الجرمية باإلكراه كانت العقوبة السجن املؤقت.
المادة ()357

إذا أفضت إحدى الجرائم املنصوص عليها يف املواد السابقة إىل موت املجني عليه كانت
العقوبة اإلعدام.

الفرع الثاني
الفعل الفاضح والمخل بالحياء
المادة ()358

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر من أىت علناً فع ًال فاضحاً مخ ًال بالحياء.
ويعاقب بذات العقوبة كل شخص يأيت أي قول أو فعل من شأنه أن يخل باآلداب العامة.
ويعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة كل من ارتكب فع ًال مخ ًال بالحياء مع أنثى أو صبي
مل يتجاوز الخامسة عرشة من عمره ولو يف غري عالنية(((.
المادة ()359

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل سنة وبغرامة ال تزيد عىل عرشة آالف درهم أو بإحدى
هاتني العقوبتني من تعرض ألنثى عىل وجه يخدش حياءها بالقول أو الفعل يف طريق عام
أو مكان مطروق.
كام يعاقب بذات العقوبة كل رجل تنكر بزي امرأة أو دخل متنكراً مكاناً خاصاً بالنساء أو
محظوراً دخوله آنذاك لغري النساء ،فإذا ارتكب الرجل جرمية يف هذه الحالة عُ ّد ذلك ظرفاً
مشدداً(((.
الفرع الثالث
التحريض على الفجور والدعارة
المادة ()360

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر من وجد يف طريق عام أو مكان مطروق يحرض
املارة عىل الفسق بالقول أو اإلشارة.
((( املادة ( )٣٥٨استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
( )2املادة ( )359استبدلت بقانون اتحادي رقم ( )34لسنة 2005م.
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المادة ()361

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل ستة أشهر وبغرامة ال تزيد عىل خمسة آالف درهم أو
بإحدى هاتني العقوبتني كل من جهر عالنية بنداء أو أغان أو صدر عنه صياح أو خطاب
مخالف لآلداب وكل من أغرى غريه عالنية بالفجور بأية وسيلة كانت.
المادة ()362

يعاقب بالحبس وبالغرامة التي ال تقل عن خمسة آالف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني،
كل من صنع أو استورد أو صدر أو حاز أو أحرز أو نقل بقصد االستغالل أو التوزيع أو العرض
عىل الغري كتابات أو رسومات أو صوراً أو أفالماً أو رموزاً أو غري ذلك من األشياء إذا كانت
مخلة باآلداب العامة.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أعلن عن يشء من األشياء املذكورة(((.
المادة ()363

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبالغرامة من حرض ذكراً أو أنثى أو استدرجه أو
أغواه بأية وسيلة عىل ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده عىل ذلك.
فإذا كانت سن املجني عليه تقل عن الثامنة عرشة عوقب بالحبس مدة ال تقل عن سنتني
وبالغرامة.
المادة ()364

يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عىل عرش سنوات كل من حض ذكراً أو أنثى عىل ارتكاب
الفجور أو الدعارة عن طريق اإلكراه أو التهديد أو الحيلة.
وتكون العقوبة السجن مدة ال تقل عن عرش سنوات إذا كانت سن من وقعت عليه
الجرمية تقل عن الثامنة عرشة ويحكم بالعقوبات السابقة حسب األحوال عىل كل من
استبقى شخصاً بغري رضاه عن طريق اإلكراه أو التهديد أو الحيلة يف مكان بقصد حمله عىل
ارتكاب فعل أو أكرث من أفعال الفجور أو الدعارة.
((( املادة ( )٣٦٢استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.

المادة ()365

يعاقب بالسجن املؤقت وبالغرامة التي ال تقل عن مائة ألف درهم كل من أنشأ أو أدار
مح ًال للفجور أو الدعارة أو لتيسري أسباب مامرستها أو عاون بأية طريقة يف إنشائه أو إدارته.
ويحكم يف جميع الحاالت بإغالق املحل وال يرصح بفتحه إال إذا أعد لغرض مرشوع وبعد
موافقة النيابة العامة(((.
المادة ()366

يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عىل خمس سنوات كل من استغل بأية وسيلة بغاء شخص
أو فجوره.
المادة ()367

إذا كان الجاين يف الجرائم املنصوص عليها يف املواد ( )366( ،)364( ،)363من أصول املجني
عليه أو من محارمه أو من املتولني تربيته أو مالحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو خادماً
عنده أو عند أحد ممن تقدم ذكرهم عُ َّد ذلك ظرفاً مشدداً.
المادة ()368

يعاقب بالسجن املؤقت كل من اعتاد مامرسة الفجور أو الدعارة.
المادة ()369

يف حالة الحكم باإلدانة يف إحدى الجرائم املنصوص عليها يف هذا الفرع بعقوبة مقيدة
للحرية ملدة سنة فأكرث يوضع املحكوم عليه تحت مراقبة الرشطة مدة مساوية ملدة العقوبة
املحكوم بها.
المادة ()370

يفرتض علم الجاين بسن املجني عليه يف املواد املنصوص عليها يف هذا الفصل.
((( املادة ( )٣٦٥استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
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الفصل السادس

الجرائم الواقعة على السمعة

القذف والسب وإفضاء األسرار
المادة ()371

مع عدم اإلخالل بأركان ورشائط جرمية القذف املعاقب عليها حداً ،يعاقب من امتنع توقيع
حد القذف يف شأنه بحسب وصف الجرمية وفقاً ألحكام املواد التالية.
المادة ()372

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل سنتني أو بالغرامة التي ال تجاوز عرشين ألف درهم من
أسند إىل غريه بإحدى طرق العالنية واقعة من شأنها أن تجعله مح ًال للعقاب أو لالزدراء.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتني العقوبتني إذا وقع القذف يف حق موظف
عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو مبناسبة تأدية الوظيفة أو الخدمة العامة ،أو
كان ماساً بالعرض أو خادشاً لسمعة العائالت أو كان ملحوظاً فيه تحقيق غرض غري مرشوع.
وإذا وقع القذف بطريق النرش يف إحدى الصحف أو املطبوعات عُ ّد ذلك ظرفاً مشدداً.
المادة ()373

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل سنة أو بالغرامة التي ال تجاوز عرشة آالف درهم ،من
رمى غريه بإحدى طرق العالنية مبا يخدش رشفه أو اعتباره دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة
معينة.
وتكون العقوبة الحبس مدة ال تزيد عىل سنتني والغرامة التي ال تجاوز عرشين ألف درهم
أو إحدى هاتني العقوبتني ،إذا وقع السب يف حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو
بسبب أو مبناسبة تأدية الوظيفة أو الخدمة العامة ،أو كان ماساً بالعرض أو خادشاً لسمعة
العائالت ،أو كان ملحوظاً فيه تحقيق غرض غري مرشوع.

وإذا وقع السب بطريق النرش يف إحدى الصحف أو املطبوعات عد ذلك ظرفاً مشدداً.

(((

المادة ()374

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل ستة أشهر أو بالغرامة التي ال تجاوز خمسة آالف درهم
إذا وقع القذف أو السب بطريق الهاتف ،أو يف مواجهة املجني عليه وبحضور غريه.
وتكون العقوبة الغرامة التي ال تجاوز خمسة آالف درهم إذا وقع القذف أو السب يف
مواجهة املجني عليه يف غري حضور أحد أو يف رسالة بعث بها إليه بأية وسيلة كانت.
ويعد ظرفاً مشدداً إذا وقع القذف أو السب يف الحاالت املبينة يف الفقرتني السابقتني يف
حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو مبناسبة تأدية الوظيفة أو الخدمة
العامة أو كان ماساً بالعرض أو خادشاً لسمعة العائالت أو كان ملحوظاً فيه تحقيق غرض
غري مرشوع(((.
المادة ()375

تنتفي الجرمية إذا أثبت الجاين صحة الواقعة املسندة متى كان إسنادها موجهاً إىل موظف
عام أو مكلف بخدمة عامة وكانت الواقعة متصلة بالوظيفة أو الخدمة.
ويجوز يف هذه الحالة كذلك إثبات السب إذا كان صادراً من الجاين نفسه ومرتبطاً بواقعة
القذف.
وال يجوز اإلثبات إذا كانت الواقعة قد مىض عليها أكرث من خمس سنوات أو كانت الجرمية
قد انقضت بأحد أسباب االنقضاء أو كان الحكم الصادر فيها قد سقط.
المادة ()376

ال جرمية فيام يتضمنه دفاع الخصوم الشفوي أو الكتايب أمام املحاكم أو جهات التحقيق
من قذف أو سب يف حدود حق الدفاع.

((( املادة ( )٣٧٣استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
( )1املادة ( )374استبدلت بقانون اتحادي رقم ( )34لسنة 2005م.
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المادة ()377

ال جرمية يف إبالغ السلطات القضائية أو اإلدارية بحسن نية بأمر يستوجب مسؤولية فاعله.
المادة ()378

يعاقب بالحبس والغرامة كل من اعتدى عىل حرمة الحياة الخاصة أو العائلية لألفراد وذلك
بأن ارتكب أحد األفعال اآلتية يف غري األحوال املرصحة بها قانوناً أو بغري رضاء املجني عليه:
سجل أو نقل عن طريق جهاز من األجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت
أ -اسرتق السمع أو ّ
يف مكان خاص أو عن طريق الهاتف أو أي جهاز آخر.
ب -التقط أو نقل بجهاز أياً كان نوعه صورة شخص يف مكان خاص.
فإذا صدرت األفعال املشار إليها يف الحالتني السابقتني أثناء اجتامع عىل مسمع أو مرأى من
الحارضين يف ذلك االجتامع فإن رضاء هؤالء يكون مفرتضاً.
كام يعاقب بذات العقوبة من نرش بإحدى طرق العالنية أخباراً أو صوراً أو تعليقات تتصل
بأرسار الحياة الخاصة أو العائلية لألفراد ولو كانت صحيحة.
ويعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل سبع سنوات وبالغرامة املوظف العام الذي يرتكب أحد
األفعال املبينة بهذه املادة اعتامداً عىل سلطة وظيفته.
ويحكم يف جميع األحوال مبصادرة األجهزة وغريها مام يكون قد استخدم يف الجرمية ،كام
يحكم مبحو التسجيالت املتحصلة عنها أو إعدامها(((.
المادة ()379

المادة ()380

يعاقب بالغرامة التي ال تقل عن ثالثة آالف درهم من فض رسالة أو برقية بغري رضاء من
أرسلت إليه أو اسرتق السمع يف مكاملة هاتفية.
ويعاقب الجاين بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر أو بالغرامة التي ال تقل عن خمسة
آالف درهم إذا أفىش الرسالة أو الربقية أو املكاملة لغري من وجهت إليه ودون إذنه متى كان
من شأن ذلك إلحاق الرضر بالغري.
المادة ( )380مكرر

يعاقب بالحبس كل من نسخ أو زرع أو زود الغري بدون وجه حق فحوى اتصال أو رسالة
أو معلومات أو بيانات أو غريها اطلع عليها بحكم عمله(((.

الباب الثامن

الجرائم الواقعة على المال
الفصل األول
السرقة

المادة ()381

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبالغرامة التي ال تقل عن عرشين ألف درهم أو
بإحدى هاتني العقوبتني من كان بحكم مهنته أو حرفته أو وضعه أو فنه مستودع رس فأفشاه
يف غري األحوال املرصح بها قانوناً أو استعمله ملنفعته الخاصة أو ملنفعة شخص آخر ،وذلك ما
مل يأذن صاحب الشأن يف الرس بإفشائه أو استعامله.
وتكون العقوبة السجن مدة ال تزيد عىل خمس سنني إذا كان الجاين موظفاً عاماً أو مكلفاً
بخدمة عامة واستودع الرس أثناء أو بسبب أو مبناسبة تأدية وظيفته أو خدمته.

تقع الرسقة التعزيرية باختالس مال منقول مملوك لغري الجاين ،وترسي يف شأنها أحكام
املواد التالية.

( )1املادة ( )378استبدلت بقانون اتحادي رقم ( )34لسنة 2005م.

((( املادة ( )٣٨٠مكرر أضيفت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.

إذا امتنع توقيع حد الرسقة عوقب الجاين تعزيراً بحسب وصف الجرمية وفقاً ألحكام هذا القانون.
المادة ()382
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المادة ()383

يعاقب بالسجن املؤبد كل من ارتكب جرمية رسقة اجتمعت فيها الظروف اآلتية:
 -1أن تقع لي ًال.
 -2أن تقع من شخصني فأكرث.
 -3أن يكون أحد الجناة حام ًال سالحاً.
 -4أن تقع يف مكان مسكون أو معد للسكنى أو أحد ملحقاته إذا كان دخوله بوساطة التسور
أو الكرس أو استعامل مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة عامة أو كاذبة أو ادعاء القيام أو
التكليف بخدمة عامة أو غري ذلك من الوسائل غري املرشوعة.
 -5أن تقع بطريق اإلكراه أو التهديد باستعامل سالح.
المادة ()384

يعاقب بالسجن املؤبد أو املؤقت كل من ارتكب جرمية رسقة يف الطريق العام أو يف إحدى
وسائل النقل الربية أو املائية أو الجوية يف إحدى األحوال اآلتية:
 -1واذا وقعت الرسقة من شخصني فأكرث وكان أحدهم حام ًال سالحاً.
 -2إذا وقعت الرسقة من شخصني فأكرث وبطريق اإلكراه.
 -3إذا وقعت الرسقة من شخص يحمل سالحاً وكان ذلك لي ًال.
 -4إذا وقعت الرسقة من شخص يحمل سالحاً وكان ذلك بطريق اإلكراه أو التهديد باستعامل السالح.
المادة ()385

يعاقب بالسجن املؤقت كل من ارتكب جرمية رسقة إذا وقعت بطريق اإلكراه أو التهديد
باستعامل السالح سواء كان الغرض من ذلك الحصول عىل املرسوق أو االحتفاظ به أو الفرار به.
المادة ()386

يعاقب بالسجن املؤقت من ارتكب جرمية رسقة إذا وقعت الجرمية لي ًال من شخصني فأكرث
يكون أحدهم حام ًال سالحاً.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها عىل الرسقة التي تقع لي ًال ويف محل مسكون من فاعل واحد يحمل سالحاً.

المادة ()387

يعاقب بالسجن املؤقت كل من ارتكب جرمية رسقة عىل أسلحة القوات املسلحة أو الرشطة
أو ذخريتها ،وتكون العقوبة السجن املؤبد إذا توافر فيها ظرف من الظروف املنصوص عليها
يف املادة ( )384من هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنة وال تزيد عىل خمس سنوات إذا وقعت الرسقة
عىل مهامت أو أدوات مستعملة أو معدة لالستعامل يف املواصالت السلكية والالسلكية أو
غريها من الخدمات األخرى التي تنشئها الحكومة أو ترخص يف إنشائها ملنفعة عامة(((.
المادة ()388

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنتني وال تزيد عىل سبع سنوات إذا وقعت الرسقة يف أي
من الحالتني اآلتيتني:
 -1لي ًال.
 -2من شخص يحمل سالحاً.
ويعاقب بالسجن مدة ال تقل عن خمس سنوات وال تزيد عىل سبع سنوات إذا وقعت
الرسقة من أحد العاملني يف املكان الذي يعمل به أو إرضاراً مبتبوعه.
المادة ()389

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة إذا وقعت الرسقة يف أي من األحوال اآلتية:
 -1يف أحد األمكنة املعدة للعبادة.
 -2يف أحد األمكنة املسكونة أو املعدة للسكنى أو يف أحد ملحقاتها.
 -3يف أحد وسائل النقل أو يف محطة أو ميناء أو مطار.
 -4بطريق التسور أو الكرس من الخارج ،أو باستعامل مفاتيح مصطنعة أو صحيحة بغري
موافقة صاحبها.
 -5من شخص انتحل صفة عامة أو كاذبة أو ادعى أنه قائم أو مكلف بخدمة عامة.
 -6من شخصني فأكرث.
( )1املادة ( )387استبدلت بقانون اتحادي رقم ( )34لسنة 2005م.
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 -7أثناء الحرب عىل الجرحى.
 -8عىل مال مملوك إلحدى الجهات التي ورد ذكرها يف املادة (.)5
 -9عىل ماشية أو دابة من دواب الركوب أو الحمل.
المادة ()390

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر أو بالغرامة كل من ارتكب جرمية رسقة ومل
يتوفر فيها ظرف من الظروف املبينة يف املواد السابقة من هذا الفصل.
المادة ()391

يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من اختلس بأية صورة الخدمة الهاتفية أو خدمة أخرى
من خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية أو غريها من الخدمات الحكومية األخرى أو قام
بغري وجه حق باستغالل أو استعامل أو بتحويل أو تفريغ أية خدمة من هذه الخدمات أو
أي تيار أو خالفه مام يستعمل لتوصيل أو نقل هذه الخدمات.
المادة ()392

يعاقب عىل الرشوع يف جنحة الرسقة بنصف العقوبة املقررة للجرمية التامة.
المادة ()393

للمحكمة عند الحكم بالحبس مدة سنة فأكرث لرسقة أو رشوع فيها أن تحكم يف حالة العود
باملراقبة مدة ال تزيد عىل سنتني وال تجاوز مدة العقوبة املحكوم بها.

المادة ()395

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل ستة أشهر وبالغرامة التي ال تجاوز خمسة آالف درهم
أو بإحدى هاتني العقوبتني ،كل من تناول طعاماً أو رشاباً يف محل معد لذلك ولو كان مقي ًام
فيه ،وكذلك كل من شغل غرفة أو أكرث من فندق أو نحوه ،أو استأجر مركبة أو مقطورة معدة
لإليجار ،وامتنع لغري مربر عن دفع ما استحق عليه أو فر دون الوفاء به(((.
المادة ()396

إذا انتهز الجاين الرتكاب إحدى الجرائم املنصوص عليها يف املواد السابقة من هذا الفصل
فرصة هياج أو فتنة أو حريق أو أية كارثة أخرى عد ذلك ظرفاً مشدداً.
المادة ()397

يعاقب بالسجن املؤقت كل من حصل بالقوة أو بالتهديد عىل سند أو عىل التوقيع عليه
أو التعديل فيه أو عىل إلغائه أو إتالفه.
المادة ()398

يعاقب بالحبس والغرامة كل من حمل آخر بطريق التهديد عىل تسليم نقود أو أشياء
أخرى غري ما ذكر يف املادة السابقة.
وإذا كان التهديد بإفشاء أو إسناد أمور خادشة للرشف عُ ّد ذلك ظرفاً مشدداً.
ويعاقب عىل الرشوع بنصف العقوبة املقررة للجرمية التامة.

المادة ()394

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل سنة وبالغرامة التي ال تجاوز عرشة آالف درهم أو
بإحدى هاتني العقوبتني كل من استعمل سيارة أو دراجة بخارية أو ما يف حكمهام بغري إذن
أو موافقة مالكها أو صاحب الحق يف استعاملها.
((( املادة ( )395استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
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الفصل الثاني
االحــــتيال

المادة ()399

يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من توصل إىل االستيالء لنفسه أو لغريه عىل مال منقول أو
سند أو توقيع هذا السند أو إىل إلغائه أو إتالفه أو تعديله ،وذلك باالستعانة بطريقة احتيالية
أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غري صحيحة متى كان من شأن ذلك خداع املجني عليه وحمله
عىل التسليم  ،ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من قام بالترصف يف عقار أو منقول يعلم أنه غري
مملوك له أو ليس له حق الترصف فيه أو ترصف يف يشء من ذلك مع علمه بسبق ترصفه فيه
أو التعاقد عليه وكان من شأن ذلك اإلرضار بغريه.
وإذا كان محل الجرمية ماالً أو سنداً للدولة أو إلحدى الجهات التي ورد ذكرها يف املادة
( )5عد ذلك ظرفاً مشدداً.
ويعاقب عىل الرشوع بالحبس مدة ال تجاوز سنتني أو بالغرامة التي ال تزيد عىل عرشين
ألف درهم ويجوز عند الحكم عىل العائد بالحبس مدة سنة فأكرث أن يحكم باملراقبة مدة ال
تزيد عىل سنتني وال تجاوز مدة العقوبة املحكوم بها.
المادة ()400

يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من انتهز حاجة قارص أو محكوم باستمرار الوصاية أو الوالية
عليه أو استغل هواه أو عدم خربته وحصل الجاين منه إرضاراً مبصلحته أو مبصلحة غريه عىل مال
أو عىل سند أو عىل التوقيع عليه أو التعديل فيه أو عىل إلغائه أو إتالفه ،ويعترب يف حكم القارص
املجنون واملعتوه واملحجور عليه ،فإذا وقعت الجرمية من الويل أو الويص أو القيم عىل املجني
عليه أو من ذي سلطة عليه أو ممن كان مكلفاً برعاية مصالحه عد ذلك ظرفاً مشدداً.
المادة ()401

يعاقب بالحبس أو بالغرامة من أعطى بسوء نية صكاً (شيكاً) ليس له مقابل وفاء كاف
قائم وقابل للسحب ،أو اسرتد بعد إعطائه الصك كل املقابل أو بعضه بحيث ال يفي الباقي

بقيمة الصك أو أمر املسحوب عليه بعدم رصفه أو كان قد تعمد تحريره أو توقيعه بصورة
متنع من رصفه.
ً
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغريه أو سلمه صكا لحامله وهو يعلم أن الصك ليس له
مقابل قائم يفي بقيمته أو أنه غري قابل للسحب.
وتنقيض الدعوى الجزائية إذا تم السداد أو التنازل بعد وقوع الجرمية وقبل الفصل فيها
بحكم بات ،وإذا حدث ذلك بعد صريورة الحكم باتاً يوقف تنفيذه.
وإذا أمرت املحكمة بسحب دفرت الشيكات من املحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر جديدة
طبقاً لنص املادة ( )643من قانون املعامالت التجارية تتوىل النيابة العامة إبالغ هذا األمر إىل
املرصف املركزي لتعميمه عىل جميع البنوك.
ويف حالة مخالفة أي بنك لألمر املذكور ،يلزم بدفع غرامة مقدارها ( )100.000مائة ألف
درهم(((.
المادة ()402

يعاقب بالحبس أو الغرامة املسحوب عليه إذا قرر بسوء نية وجود مقابل أقل من الرصيد
املوجود لديه للسحب والقابل للسحب.
المادة ()403

ترسي أحكام املادتني السابقتني عىل أذون الخصم الربيدية (الشيكات الربيدية).

الفصل الثالث

خيانة األمانة وما يتصل بها
المادة ()404

يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو سندات أو أي مال
( )1املادة ( )401استبدلت بقانون اتحادي رقم ( )34لسنة 2005م.
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آخر منقول إرضار بأصحاب الحق عليه متى كان قد سلم إليه عىل وجه الوديعة أو اإلجارة
أو الرهن أو عارية االستعامل أو الوكالة.
ويف تطبيق هذا النص يعترب يف حكم الوكيل الرشيك عىل املال املشرتك والفضويل عىل مال
صاحب الشأن ومن تسلم شيئا الستعامله يف أمر معني ملنفعة صاحبه أو غريه.
المادة ()405

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل سنتني أو بالغرامة التي ال تجاوز عرشين ألف درهم كل
من استوىل بنية التملك عىل مال ضائع مملوك لغريه أو عىل مال وقع يف حيازته خطأ أو بقوة
قاهرة مع علمه بذلك.
المادة ()406

يعاقب بالعقوبة املقررة يف املادة السابقة كل من اختلس أو رشع يف اختالس منقول كان
قد رهنه ضامناً لدين عليه أو عىل آخر.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها املالك املعني حارساً عىل منقوالته املحجوز عليها قضائياً أو إدارياً
إذا اختلس شيئاً منها.

الفصل الرابع

إخفاء األشياء المتحصلة من جريمة
المادة ()407

كل من حاز أو أخفى أشياء متحصلة من جرمية مع علمه بذلك ودون أن يكون قد اشرتك
يف ارتكابها ،يعاقب بالعقوبة املقررة للجرمية التي يعلم أنها قد تحصلت منها.
وإذا كان الجاين ال يعلم أن األشياء تحصلت من جرمية ولكنه حصل عليها يف ظروف تحمل
عىل االعتقاد بعدم مرشوعية مصدرها ،فتكون العقوبة الحبس مدة ال تزيد عىل ستة أشهر
والغرامة التي ال تجاوز عرشين ألف درهم أو إحدى هاتني العقوبتني.

كام تنقيض الدعوى بانقضاء دعوى الجرمية األصلية املتحصل منها األشياء بالتصالح.
وعىل املحكمة أن تحكم بالرد إذا كانت األشياء ماالً عاماً(((.
المادة ()408

يعفى الجاين يف حكم املادة السابقة من العقوبة إذا بادر إىل إبالغ السلطات القضائية أو
اإلدارية بالجرمية التي تحصلت األشياء منها ومبرتكبيها قبل الكشف عنها.
فإذا حصل اإلبالغ بعد الكشف عن الجرمية جاز للمحكمة إعفاؤه من العقوبة متى أدى
اإلبالغ إىل ضبط الجناة.

الفصل الخامس
الربــــــا

المادة ()409

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبالغرامة التي ال تقل عن خمسني ألف درهم ،كل
شخص طبيعي تعامل مع شخص طبيعي آخر بربا النسيئة يف أي نوع من أنواع املعامالت
املدنية والتجارية ،ويدخل يف ذلك كل رشط ينطوي عىل فائدة ربوية رصيحة أو مسترتة.
وتعترب من قبيل الفائدة املسترتة كل عمولة أو منفعة أياً كان نوعها يشرتطها الدائن ،إذا
ثبت أن هذه العمولة أو املنفعة ال تقابلها منفعة أو خدمة حقيقية مرشوعة يكون الدائن
قد أداها.
ويجوز إثبات حقيقة أصل الدين والفائدة املسترتة بجميع الوسائل.
وإذا استغل الجاين حاجة املدين أو ضعفه أو هوى نفسه الرتكاب الجرمية املنصوص عليها
يف هذه املادة عد ذلك ظرفاً مشدداً(((.
((( املادة ( )407استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
((( املادة ( )409استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
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ملغاة(((

المادة ()410
المادة ( )411ملغاة (((
المادة ()412

يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عىل خمس سنوات والغرامة التي ال تقل عن مائة ألف درهم
كل شخص طبيعي اعتاد اإلقراض بالربا(((.

الفصل السادس
ألعــاب القمــار
المادة ()413

ألعاب القامر هي األلعاب التي يتفق كل طرف فيها بأن يؤدي  -إذا خرس اللعبة  -إىل
الطرف الذي كسبها مبلغاً من النقود أو أي يشء آخر اتفق عليه.
المادة ()414

كل من لعب القامر يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل سنتني أو بالغرامة التي ال تجاوز
خمسني ألف درهم ،وتكون العقوبة الحبس أو الغرامة إذا وقعت الجرمية يف مكان عام أو
مفتوح للجمهور أو يف محل أو منزل أعد للعب القامر(((.
المادة ()415

يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عىل عرش سنوات والغرامة التي ال تقل عن مائة ألف درهم،
كل من فتح أو أدار مح ًال للعب القامر وأعده لدخول الناس ،وكذلك كل من نظم أية لعبة
((( املادة ( )٤١٠ألغيت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
((( املادة ( )٤١١ألغيت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
((( املادة ( )412استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
((( املادة ( )414استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.

من ألعاب القامر يف مكان عام أو مفتوح للجمهور أو يف أي محل أو منزل أعد لهذا الغرض.

(((

المادة ()416

يف جميع األحوال تضبط النقود واألدوات التي استعملت يف لعب القامر ويحكم مبصادرتها
كام يحكم بإغالق املحل أو املكان الذي أعد للعب القامر ،وال يرصح بفتحه إال إذا أعد لغرض
مرشوع وبعد موافقة النيابة العامة.

الفصل السابع
اإلفالس

(((

المادة ()417

يعترب مفلساً بالتدليس ويعاقب بالسجن مدة ال تزيد عىل خمس سنني كل تاجر صدر ضده
حكم بات بشهر إفالسه يف إحدى الحاالت اآلتية:
 - 1إذا أخفى دفاتره أو أعدمها أو غريها.
 - 2إذا اختلس أو أخفى جزءاً من ماله إرضاراً بدائنه.
 - 3إذا اعرتف بديون صورية أو جعل نفسه مديناً بيشء منها سواء أكان ذلك يف دفاتره أم
ميزانيته أم غريها من األوراق أم يف إقراره الشفهي أم بامتناعه عن تقديم أوراق أو إيضاحات
مع علمه مبا يرتتب عىل ذلك االمتناع(((.
المادة ()418

يعد مفلساً بالتقصري ويعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل سنتني أو بالغرامة التي ال تجاوز
((( املادة ( )415استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
((( ألغيت مواد هذا الفصل مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٩لسنة ٢٠١٦م بشأن اإلفالس ،والصادر بتاريخ  ٢٠سبتمرب ٢٠١٦م واملنشور يف
الجريدة الرسمية بتاريخ  ٢٩سبتمرب ٢٠١٦م والذي يُعمل به بعد ثالثة أشهر من تاريخ نرشه.
((( املادة ( )٤١٧ألغيت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٩لسنة ٢٠١٦م ويظل العمل بها سارياً إىل تاريخ العمل بقانون اإلفالس وهو بعد ثالثة
أشهر من تاريخ نرشه يف الجريدة الرسمية ( ٢٩سبتمرب ٢٠١٦م) .
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عرشين ألف درهم كل تاجر صدر ضده حكم بات بشهر إفالسه يكون قد تسبب بتقصريه
الجسيم يف خسارة دائنيه يف إحدى الحاالت اآلتية:
 - 1إذا أنفق مبالغ جسيمة يف القامر أو أعامل النصب أو املضاربات الوهمية.
 - 2إذا اشرتى بضائع لبيعها بأقل من أسعارها أو اقرتض مبالغ أو أصدر أوراقاً مالية أو
استعمل طرقاً أخرى متى تسبب عن ذلك خسارة كبرية وكان قصده الحصول عىل املال ليؤخر
شهر إفالسه.
 - 3إذا أقدم بعد التوقف عن الدفع عىل الوفاء لدائن إرضارا ً بسائر الدائنني اآلخرين(((.
المادة ()419

ويعد مفلساً بالتقصري ويعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل سنة أو بالغرامة التي ال تجاوز عرشة
آالف درهم ،كل تاجر صدر ضده حكم بات بشهر إفالسه يف إحدى الحاالت اآلتية:
 -1إذا عقد ملصلحة غريه بدون عوض تعهدات جسيمة بالنسبة إىل حالته املالية عندما تعهد
بها.
 -2إذا مل ميسك دفاتر تجارية أو كانت دفاتره غري كاملة أو غري منظمة بحيث ال يعرف منها
حقيقة املطلوب منه أو له أو مل يقم بالجرد املفروض طبقاً للقانون.
 -3إذا مل يتقيد بالقواعد املتعلقة بتنظيم السجل التجاري.
 -4إذا مل يقدم إقراراً بتوقفه عن الدفع يف امليعاد املحدد لذلك يف القانون ،أو مل يقدم امليزانية
أو ثبت عدم صحة البيانات املقدمة منه بعد توقفه عن الدفع.
 -5إذا امتنع عن تقديم البيانات التي تطلبها منه املحكمة املختصة ،أو إذا ظهر عدم صحة
تلك البيانات.
 -6إذا سمح بعد توقفه عن الدفع مبزية خاصة ألحد الدائنني بقصد الحصول عىل قبول
الصلح.
 -7إذا تكرر إفالسه قبل أن يفي بالتعهدات املرتتبة عىل صلح سابق(((.
((( املادة ( )٤١٨ألغيت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٩لسنة ٢٠١٦م ويظل العمل بها سارياً إىل تاريخ العمل بقانون اإلفالس وهو بعد ثالثة
أشهر من تاريخ نرشه يف الجريدة الرسمية ( ٢٩سبتمرب ٢٠١٦م) .
((( املادة ( )٤١9استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م ،ثم ألغيت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٩لسنة ٢٠١٦م ويظل
العمل بها سارياً إىل تاريخ العمل بقانون اإلفالس وهو بعد ثالثة أشهر من تاريخ نرشه يف الجريدة الرسمية ( ٢٩سبتمرب ٢٠١٦م).

المادة ()420

إذا أفلست رشكة تجارية يحكم عىل مجلس إدارتها ومديريها بالعقوبات املقررة لإلفالس
بالتدليس إذا ثبت أنهم ارتكبوا أمراً من األمور املنصوص عليها يف املادة ( )417أو إذا ساعدوا
عىل توقف الرشكة عن الدفع سواء بإعالنهم ما يخالف الحقيقة عن رأس املال املكتتب أو
املدفوع أو بنرشهم ميزانية غري صحيحة أو بتوزيعهم أرباحاً وهمية أو بأخذهم ألنفسهم
بطريق الغش ما يزيد عىل املرخص لهم به يف عقد الرشكة.
وال تطبق العقوبة املنصوص عليها يف هذه املادة عىل عضو مجلس اإلدارة أو املدير الذي
يثبت عدم اشرتاكه يف الفعل محل الجرمية أو تحفظه عىل القرار الصادر يف شأنه(((.
المادة ()421

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى
هاتني العقوبتني:
 -1من اختلس أو أخفى كل أموال املفلس أو بعضها ولو كان زوجاً له أو من أصوله أو فروعه.
 -2من تدخل من غري الدائنني يف مداوالت الصلح بطريق الغش أو قدم أو أثبت بطريق الغش
يف تفليسة ديناً صورياً باسمه أو باسم غريه.
 -3الدائن الذي يؤيد قيمة دينه بطريق الغش أو يشرتط لنفسه مع املفلس أو مع غريه مزايا
خاصة يف نظري إعطاء صوته يف مداوالت الصلح أو التفليسة أو الوعد بإعطائه أو الذي يعقد
اتفاقاً خاصاً ملنفعة نفسه وإرضارا ً بباقي الغرماء(((.
المادة ()422

للمحكمة أن تأمر بنرش أي حكم باإلدانة يصدر يف أي جرمية من الجرائم املبينة يف هذا
الفصل بالوسيلة املناسبة وعىل نفقة املحكوم عليه(((.
((( املادة ( )420ألغيت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٩لسنة ٢٠١٦م ويظل العمل بها سارياً إىل تاريخ العمل بقانون اإلفالس وهو بعد ثالثة
أشهر من تاريخ نرشه يف الجريدة الرسمية ( ٢٩سبتمرب ٢٠١٦م) .
((( املادة ( )421ألغيت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٩لسنة ٢٠١٦م ويظل العمل بها سارياً إىل تاريخ العمل بقانون اإلفالس وهو بعد ثالثة
أشهر من تاريخ نرشه يف الجريدة الرسمية ( ٢٩سبتمرب ٢٠١٦م).
((( املادة ( )422ألغيت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٩لسنة ٢٠١٦م ويظل العمل بها سارياً إىل تاريخ العمل بقانون اإلفالس وهو بعد ثالثة

151

150
قانون العقوبات لدولة اإلمارات العربية المتحدة

الفصل الثامن

الغش في المعامالت التجارية
المادة ()423

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتني العقوبتني كل
من غش متعاقداً معه يف حقيقة بضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو العنارص الداخلة
يف تركيبها أو نوع البضاعة أو مصدرها يف األحوال التي يعترب فيها ذلك سبباً أساسياً يف التعاقد
أو يف عدد البضاعة أو مقدارها أو قياسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو يف ذاتية البضاعة إذا
كان ما سلم منها غري ما تم التعاقد عليه.
ويعاقب بذات العقوبة من استورد أو اشرتى أو روج هذه البضاعة بقصد االتجار فيها
وهو يعلم حقيقتها.

الفصل التاسع

إتالف المال والتعدي على الحيوان
المادة ()424

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل سنة وبالغرامة التي ال تجاوز عرشة آالف درهم أو بإحدى
هاتني العقوبتني كل من هدم أو أتلف ماالً مملوكاً للغري ثابتاً كان أو منقوالً جعله غري صالح
لالستعامل أو عطله بأية طريقة.
وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجرمية تعطيل مرفق عام أو منشأة ذات نفع عام أو
إذا ترتب عليها جعل حياة الناس أو أمنهم أو صحتهم يف خطر.
وتكون العقوبة السجن مدة ال تزيد عىل خمس سنوات إذا وقعت الجرمية من عصابة
مؤلفة من ثالثة أشخاص عىل األقل.
أشهر من تاريخ نرشه يف الجريدة الرسمية ( ٢٩سبتمرب ٢٠١٦م).

المادة ()425

يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتني العقوبتني:
 -1كل من قطع أو اقتلع أو أتلف شجرة أو طعمه يف شجرة أو قرشها بكيفية متيتها.
 -2كل من أتلف زرعاً قامئاً أو أي نبات أو حق ًال مبذوراً أو بث فيه مادة أو نباتاً ضاراً.
 -3كل من أتلف آلة زراعية أو أداة من أدوات الزراعة أو جعلها غري صالحة لالستعامل بأية طريقة.
وذلك إذا كانت األشياء املتلفة الواردة يف الفقرات السابقة مملوكا للغري.
وتكون العقوبة السجن مدة ال تزيد عىل خمس سنوات إذا وقعت الجرمية من ثالثة
أشخاص فأكرث أو من شخصني يحمل أحدهام سالحاً.
المادة ()426

يعاقب بالعقوبة املبينة يف املادة السابقة:
 -1كل من قتل عمداً وبدون مقتىض دابة من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو ماشية أو
أرض بها رضراً جسي ًام.
سم سمكاً من األسامك املوجودة يف مورد ماء أو يف حوض.
 -2كل من أعدم أو َّ
المادة ()427

يعاقب عىل الرشوع يف إحدى الجنح املنصوص عليها يف املادتني السابقتني بنصف العقوبة
املقررة للجرمية التامة.
المادة ()428

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل سنة أو بالغرامة التي ال تجاوز خمسني ألف درهم
كل من أتلف أو نقل أو أزال محيطاً أو عالمة معدة لضبط املساحات أو لتسوية األرايض
أو لتعيني الحدود للفصل بني األمالك ،وتكون العقوبة الحبس إذا ارتكبت الجرمية بقصد
اغتصاب أرض من األرايض املشار إليها(((.
((( املادة ( )428استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
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المادة ()429

إذا وقعت إحدى الجرائم املنصوص عليها يف املواد السابقة من هذا الفصل لي ًال أو بطريق
العنف عىل األشخاص أو كان الجاين يحمل سالحاً أو انتهز الجاين الرتكاب الجرمية فرصة قيام
اضطراب أو فتنة أو كارثة عامة عُ ّد ذلك ظرفاً مشدداً.
المادة ()430

للمحكمة عند الحكم عىل العائد بالحبس سنة فأكرث يف إحدى الجرائم املنصوص عليها
يف املواد السابقة من هذا الفصل أن تحكم باملراقبة مدة ال تزيد عىل سنتني وال تجاوز مدة
العقوبة املحكوم بها.

الفصل العاشر

انتهاك حرمة ملك الغير
المادة ()434

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل سنة أو بالغرامة التي ال تجاوز خمسة آالف درهم ،كل
من دخل مكاناً مسكوناً أو معداً للسكن أو إحدى ملحقاته أو مح ًال معداً لحفظ املال أو عقاراً
خالفاً إلرادة صاحب الشأن ويف غري األحوال املبينة يف القانون ،وكذلك من بقي فيه خالفاً
إلرادة من له الحق يف إخراجه أو وجد متخفياً عن أعني من له هذا الحق ،وعىل املحكمة أن
تقيض بإخالء املحكوم عليه من مكان الجرمية(((.

المادة ()431

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل سنة أو بالغرامة التي ال تجاوز عرشة آالف درهم كل من
قتل أو سم عمداً وبدون مقتض داجناً أو حيواناً مستأنساً من غري ما ورد يف املادة ( )426أو
أرض به رضراً جسي ًام.
المادة ()432

يعاقب بغرامة ال تجاوز خمسة آالف درهم كل من أرهق أو عذب حيواناً أليفاً أو مستأنساً
أو أساء معاملته ،وكذلك كل من امتنع عن العناية به متى كان أمره موكوالً إليه أو كانت
رعايته واجبة عليه(((.
المادة ()433

يعاقب بغرامة ال تجاوز ألف درهم كل من تسبب بخطئه يف جرح دابة أو ماشية مملوكة
للغري فإذا أدى خطؤه إىل موتها كانت العقوبة الغرامة التي ال تجاوز ألفي درهم.

((( املادة ( )432استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.

((( املادة ( )434استبدلت مبرسوم بقانون اتحادي رقم ( )٧لسنة ٢٠١٦م.
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