2

2015

بعد االطالع على الدستور،
وعلى القانون االتحادي رقم ( )1لسنة  1972بشأن اختصاصات
الوزارات وصالحيات الوزراء وتعديالته،
وعلى القانون االتحادي رقم ( )18لســنة  1978يف شــأن الجرائم
املاسة بالدين اإلسال مي،
وعلى القانون االتحادي رقم ( )15لسنة  1980يف شأن املطبوعات
والنشر،
وعلى القانون االتحادي رقم (  )3لســنة  1983يف شــأن الســلطة
القضائية االتحادية وتعديالته،
وعلــى القانــون االتحــادي رقــم ( )3لســنة  1987بإصــدار قانون
العقوبات وتعديالته،
وعلــى القانــون االتحــادي رقم ( )35لســنة  1992بإصــدار قانون
اإلجراءات الجزائية وتعديالته،
وعلــى املرســوم بقانــون اتحــادي رقــم ( )5لســنة  2012يف شــأن
مكافحة جرائم تقنية املعلومات،
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وعلى القانون االتحادي رقم ( )7لســنة  2014يف شــأن مكافحة
الجرائم اإلرهابية،
وبناء على ما عرضه وزير العدل  ،وموافقة مجلس الوزراء،
ً

1

يف تطبيــق أحــكام هــذا املرســوم بقانــون يقصــد بالكلمــات
والعبارات التالية املعاني املبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص
بغير ذلك :
الدولة

 :دولة اإلمارات العربية املتحدة

األديان

 :األديــان الســماوية ،اإلســالم
والنصرانية واليهودية.

دور العبادة

 :املساجد والكنائس واملعابد.
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ازدراء األديان

 :كل فعــل مــن شــأنه اإلســاءة
إلــى الذات اإللهيــة أو األديان أو
األنبيــاء أو الرســل أو الكتــب
الســماوية أو دور العبــادة وفقــ ًا
ألحكام هذا املرسوم بقانون .

التمييز

 :كل تفرقة أو تقييد أو اســتثناء
أو تفضيــل بــن األفــراد أو
الجماعــات علــى أســاس الدين
أو العقيــدة أو املذهــب أو امللــة
أو الطائفــة أو العــرق أو اللون أو
األصل اإلثني .

خطاب الكراهية

 :كل قول أو عمل من شأنه إثارة
الفتنة أو النعرات أو التمييز بن
األفراد أو الجماعات .
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الوسائل

 :شــبكة املعلومات أو شبكات
االتصاالت أو املواقع اإللكترونية
أو املــواد الصناعيــة أو وســائل
تقنية املعلومات أو أية وسيلة من
الوســائل املقــروءة أو املســموعة
أو املرئية .

طرق التعبير

 :القــول أو الكتابة أو الرســم أو
اإلشــارة أو التصوير أو الغناء أو
التمثيل أو اإليماء .

2

مــع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشــد ينــص عليها أي قانون آخر ،
تطبــق العقوبات املنصوص عليها يف هذا املرســوم بقانون على الجرائم
الواردة به.
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3

ال يجــوز االحتجاج بحرية الــرأي والتعبير إلتيان أي قول أو عمل
مــن شــأنه التحريــض علــى ازدراء األديان أو املســاس بها ،بمــا يخالف
أحكام هذا املرسوم بقانون .
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4

يعد مرتكب ًا لجريمة ازدراء األديان كل من أتى أي ًا من األفعال
اآلتية :
.1

التطاول على الذات اإللهية ،أو الطعن فيها ،أو املساس بها .

.2

اإلســاءة إلــى أي مــن األديــان أو إحدى شــعائرها أو مقدســاتها ،أو
تجريحهــا أو التطــاول عليهــا أو الســخرية منهــا أو املســاس بها ،او
التشــويش على إقامــة الشــعائر أو االحتفاالت الدينيــة املرخصة أو
تعطيلها بالعنف أو التهديد .

.3

التعــدي علــى أي مــن الكتــب الســماوية بالتحريــف أو اإلتالف أو
التدنيس أو اإلساءة بأي شكل من األشكال .

.4

التطاول على أحد األنبياء أو الرسل أو زوجاتهم أو آلهم أو صحابتهم
أو السخرية منهم أو املساس بهم أو اإلساءة إليهم .

.5

التخريب أو اإلتالف أو اإلساءة أو التدنيس لدور العبادة ،وللمقابر،
وللقبور أو ملحقاتها أو أي من محتوياتها .
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5

أ .يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن خمس سنوات ،وبالغرامة التي ال تقل
عن مائتن وخمسن ألف درهم وال تزيد على مليون درهم ،أو بإحدى
ال من األفعال املنصوص عليها
هاتن العقوبتن ،كل من ارتكب فع ً
يف البنود ( )5،3،2من املادة ( )4من هذا املرسوم بقانون ،بإحدى طرق
التعبير أو غيرها من الصور األخرى أو باســتخدام أي من الوســائل .
ب .يعاقب بالســجن مدة ال تقل عن ســبع ســنوات  ،وبالغرامة التي ال
تقــل عن خمســمائة ألف درهــم وال تزيد على مليونــي درهم كل من
ال مــن األفعال املنصــوص عليهــا يف البنديــن ( )4،1من
ارتكــب فعــ ً
املــادة ( )4مــن هذا املرســوم بقانون  ،بإحدى طــرق التعبير أو غيرها
من الصور األخرى أو باستخدام أي من الوسائل .

6

يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن خمس سنوات  ،وبالغرامة التي ال
تقل عن خمســمائة ألف درهم وال تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتن
ال مــن شــأنه إحــداث أي شــكل من
العقوبتــن  ،كل مــن ارتكــب فعــ ً
أشكال التمييز بإحدى طرق التعبير أو باستخدام أية وسيلة من الوسائل.
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7

يعاقب بالســجن مدة ال تقل عن خمس ســنوات ،وبالغرامة التي
ال تقــل عن خمســمائة ألــف درهم وال تزيد علي مليــون درهم أو بإحدى
ال مــن شــأنه إثــارة خطــاب
هاتــن العقوبتــن ،كل مــن ارتكــب فعــ ً
الكراهية بإحدى طرق التعبير أو باستخدام أي وسيلة من الوسائل .
8

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر ،وبالغرامة التي ال تقل
عن خمســن ألف درهم أو بإحدى هاتن العقوبتن ،كل من استخدام
إحدى طرق التعبير أو الوسائل ،يف إثارة النعرات القبلية بقصد الحض
على الكراهية بن األفراد والجماعات .
9

يعاقب بالســجن مدة ال تقل عن عشر سنوات ،وبالغرامة التي ال
تقــل عن خمســمائة ألف درهــم وال تزيد على مليونــي درهم ،أو بإحدى
هاتــن العقوبتــن ،إذا وقعت الجرائــم املنصوص عليهــا يف املواد (،)5
(  )7(، )6مــن هــذا املرســوم بقانــون من موظــف عام أثناء أو بســبب أو
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بمناســبة تأديــة عملــه أو شــخص ذي صفة دينيــة أو مكلف ًا بهــا أو وقع
الفعل يف إحدى دور العبادة .
وتكون العقوبة السجن مدة ال تقل عن عشر سنوات  ،والغرامة
التي ال تقل عن خمسمائة ألف درهم وال تزيد على مليوني درهم إذا أدت
األفعــال املنصــوص عليهــا يف الفقرة األولى من هذه املــادة إلى اإلخالل
بالسلم العام .
10

يعاقب بالســجن املؤقت كل من اســتغل الدين يف رمي أفراد أو
جماعات بالكفر باســتخدام إحدى طرق التعبير أو باســتخدام أي من
الوسائل وذلك لتحقيق مصالح خاصة أو أغراض غير مشروعة.
وتكــون العقوبــة اإلعــدام إذا اقتــرن الرمي بالكفــر تحريض ًا
على القتل فوقعت الجريمة نتيجة لذلك .
11

يعاقــب بالســجن مدة ال تقل عن ســبع ســنوات وبالغرامة التي ال
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تقل عن خمســمائة ألف درهم وال تزيد على مليوني درهم كل من أنتج
أو صنــع أو روج أو بــاع أو عــرض للبيــع أو للتداول منتجــات أو بضائع أو
مطبوعــات أو تســجيالت أو أفــالم أو أشــرطة أو أســطوانات أو برامج
الحاســب اآللي أو تطبيقات ذكية ،أو بيانــات يف املجال اإللكتروني
أو أي مــواد صناعيــة أو أشــياء أخــرى تتضمــن إحــدى طــرق التعبيــر،
وكان من شأنها ازدراء األديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية .
12

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ســنة  ،وبالغرامة التي ال تقل عن
خمســن ألــف درهم وال تزيــد على مائتي ألف درهــم ،أو بإحدى هاتن
العقوبتن ،كل من أحرز أو حاز محررات أو مطبوعات أو تســجيالت
أو أفالم ًا أو أشرطة أو أسطوانات أو برامج الحاسب اآللي أو تطبيقات
ذكيــة أو بيانــات يف املجــال اإللكترونــي أو أي مــواد صناعيــة أو أي
أشــياء أخرى تتضمــن إحدى طرق التعبيــر إذا كانت معــدة للتوزيع أو
إطــالع الغيــر عليهــا ،وذلــك بقصــد ازدراء األديــان أو التمييــز أو إثارة
خطاب الكراهية .
كمــا يعاقــب بــذات العقوبــة كل مــن أحــرز أو حاز أي وســيلة
خاصة بالطبع أو التســجيل أو الحفظ أو اإلذاعة أو املشــاهدة أو النشر
أو البث أو الترويج الستخدامها يف ارتكاب أي من الجرائم املنصوص
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عليها يف هذا املرسوم بقانون مع علمه بذلك .
13

يعاقب بالســجن مدة ال تقل عن عشــر ســنوات كل من أنشــأ أو
أســس أو نظم أو أدار جمعية أو مركزاً أو هيئة أو منظمة أو تنظيم ًا أو
جماعة أو فرع ًا إلحداها  ،أو اســتخدم لذلك أي وســيلة من الوسائل ،
بغــرض ازدراء األديــان أو التمييز أو إثارة خطــاب الكراهية أو تحبيذ
ذلك أوالترويج له .
14

يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على سبع سنوات كل من انضم إلى
أي من الجهات املنصوص عليها يف املادة ( )13من هذا املرســوم بقانون
أو شارك فيها أو أعانها بأية صورة مع علمه بأغراضها .
15

يعاقب بالســجن مدة ال تقل عن خمس ســنوات كل من عقد أو
نظــم مؤتمراً أو اجتماع ًا يف الدولة إذا كان الغرض منه ازدراء األديان
أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية .
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ويعاقب بذات العقوبة كل من شارك يف املؤتمر أو االجتماع مع
علمه بأغراضه .
وللسلطة العامة فض املؤتمر أو االجتماع مع استعمال القوة عند
االقتضاء .
16

يعاقب الســجن وبالغرامة التي ال تقل عن مائتي وخمســون ألف
درهــم وال تزيــد علــى مليــون درهــم كل من قــدم أو عــرض أو طلب أو
قبــل أو حصل أو ســلم أو تســلم أمــوا ًال أو دعم ًا مادي ًا بطريق مباشــر أو
غير مباشر ،متى كان بقصد ارتكاب فعل من األفعال املعاقب عليها
بموجب أحكام هذا املرسوم بقانون .
17

يعاقب ممثل أو مدير أو وكيل الشخص االعتباري إذا ارتكبت
جريمــة مــن الجرائم املنصوص عليها يف هذا املرســوم بقانون بواســطة
أحــد العاملــن لديــه باســمه ولصالحــه  ،بــذات العقوبات املقــررة عن
الجريمة املرتكبة ،إذا ثبت علمه بها .
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ويكون الشــخص االعتباري مســؤو ًال بالتضامن عن الوفاء بما
يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات
18

مــع عــدم اإلخــالل بتوقيــع العقوبــات املنصــوص عليهــا يف هذا
املرسوم بقانون ،تحكم املحكمة بحل الجمعيات واملراكز والهيئات
واملنظمات والتنظيمات والجماعات وفروعها أو غلقها مؤقت ًا أو نهائي ًا .
كمــا تحكم املحكمة بمصادرة األمــوال واألمتعة أو األدوات
أو األوراق التي استعملت يف ارتكاب الجرائم املنصوص عليها يف هذا
املرسوم بقانون .
وتحكم املحكمة بإبعاد األجنيب عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة
املحكوم بها عليه .
19

ُيعفــى مــن العقوبــة كل من بــادر مــن الجناة يف إحــدى الجرائم
املنصــوص عليهــا يف هذا املرســوم بقانون بإبــالغ الســلطات القضائية
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أو اإلداريــة عــن الجريمة قبل الكشــف عنها ،فإذا حصــل اإلبالغ بعد
الكشــف عن الجريمة ،جــاز للمحكمة إعفاؤه مــن العقوبة متى أدى
البالغ إلى ضبط باقي الجناة .
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20

ال يعد تمييزاً محظورا ،يف تطبيق أحكام هذا املرسوم بقانون،
كل ميزة أو أفضلية أو منفعة  ،تتقرر بموجب أحكام أي تشريع آخر
يف الدولة ،للمرأة أو الطفل أو لذوي اإلعاقة أو لكبار السن أو لغيرهم .
21

ويعمل به بعد
ُينشر هذا املرسوم بقانون يف الجريدة الرسمية ُ ،
شهر من تاريخ نشره .

صدر عنا يف قصر الرئاسة بأبو ظيب
بتاريخ  28 :رمضان 1436هـ
املوافق  15 :يوليو  2015م ط
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