
قانون رقم ( 22 ) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ( 11 ) لسنة
2015 / 22 2004

عدد المواد :5

فهرس الموضوعات

المواد

نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر٬
بعد االطالع على الدستور٬

وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ( 11 ) لسنة ٬2004 والقوانين المعدلة له٬
وعلى اقتراح وزير العدل٬

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء٬
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى٬

قررنا القانون اآلتي:

المواد

المادة 1

يُستبدل بنصي المادتين ( 138 ) و (182 ) من قانون العقوبات المشار إليه٬ النصان التاليان:
مادة ( 138) :

"يُعاقب بالحبس مدة ال تجاوز ثالث سنوات٬ وبالغرامة التي ال تزيد على ( 200,000 ) مائتي ألف لایر٬ أو بإحدى هاتين العقوبتين٬ كل من أهان بإحدى طرق العالنية٬ علم الدولة٬ أو علم دولة غير معادية٬
أو علم منظمة أو هيئة دولية٬ أو علم مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو أي منظمة أو هيئة إقليمية أخرى٬ سواء بإتالفه أو إنزاله٬ أو بأي عمل آخر يعبر عن الكراهية واالزدراء.".

مادة ( 182) :
"يُعاقب بالحبس مدة ال تجاوز ثالث سنوات٬ كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته في منع تنفيذ حكم٬ أو أمر صادر من إحدى المحاكم أو من النائب العام٬ بعد مضي ثالثين يوماً من تاريخ إنذاره رسمياً

بالتنفيذ٬ متى كان تنفيذ الحكم أو األمر داخًال في اختصاصه.
ويجوز الحكم على الجاني٬ فضالً عن عقوبة الحبس٬ بالعزل من الوظيفة العامة.".

 

المادة 2

يُستبدل بعنوان الفصل الثالث من الباب السابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات المشار إليه٬ العنوان التالي:
الفصل الثالث:

"جرائم السكر والقمار والتسول وجمع التبرعات بدون ترخيص."

 

المادة 3

 (٬ نصها التالي: يُضاف إلى قانون العقوبات المشار إليه٬ مادة برقم ( 278 مكررًا
مادة ( 278 مكررًا) :

"يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سنة٬ وبالغرامة التي ال تزيد على ( 50,000 ) خمسين ألف لایر٬ أو بإحدى هاتين العقوبتين٬ كل من يقوم بجمع تبرعات بنفسه أو عن طريق األفراد أو الصحف أو الشركات
أو أي وسيلة أخرى٬ في غير األحوال المصرح بها قانوناً.

وتُعاقب الصحيفة أو المنشأة التي تقوم باإلعالن أو تسهيل الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة٬ بالغرامة التي ال تزيد على ( 100,000 ) مائة ألف لایر٬ كما يُحكم بإغالق الصحيفة أو المنشأة أو
إيقافها عن العمل لمدة ال تزيد على سنة.

وفي جميع األحوال٬ يُحكم٬ فضالً عن العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين٬ بمصادرة األموال المتحصلة من الجريمة.".

 

المادة 4

يُضاف إلى الباب السابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات المشار إليه٬ فصل بعنوان" الفصل السابع :جرائم الشعوذة والدجل"٬ يتضمن المواد التالية:

http://10.1.182.41/LawPage.aspx?id=2284&language=ar
http://10.1.182.41/LawPage.aspx?id=26&language=ar
http://10.1.182.41/DownloadPage.aspx?Target=All&type=2&lawID=6810&language=ar#
http://10.1.182.41/LawArticles.aspx?LawArticleID=730&LawID=26&language=ar
http://10.1.182.41/LawArticles.aspx?LawArticleID=774&LawID=26&language=ar
http://10.1.182.41/LawArticles.aspx?LawArticleID=730&LawID=26&language=ar
http://10.1.182.41/LawArticles.aspx?LawArticleID=774&LawID=26&language=ar
http://10.1.182.41/LawPage.aspx?id=26&language=ar
http://10.1.182.41/LawArticles.aspx?LawArticleID=870&LawID=26&language=ar
http://10.1.182.41/LawArticles.aspx?LawArticleID=870&LawID=26&language=ar


مادة ( 299 مكررًا:) 
"يُعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالث سنوات وال تجاوز خمس عشرة سنة٬ وبالغرامة التي ال تزيد على ( 200,000 ) مائتي ألف لایر٬ أو بإحدى هاتين العقوبتين٬ كل من مارس٬ بمقابل أو بدون مقابل٬ أي

عمل من أعمال الشعوذة والدجل.
ويُعد من هذه األعمال٬ إتيان أفعال أو التلفظ بأقوال أو استخدام وسائل٬ بقصد خداع المجني عليه٬ وإيهامه بالقدرة على السحر أو العرافة٬ أو معرفة الغيب٬ أو إخباره عما في الضمير٬ أو تحقيق حاجة أو رغبة

أو نفع٬ أو دفع ضرر٬ أو إلحاق أذى.
ويُعاقب بذات العقوبة٬ الوسيط٬ وكل من هيأ أو أعد أو فتح أو أدار مكاناً لممارسة أعمال الشعوذة والدجل٬ أو الترويج لها٬ أو التستر عليها.".

مادة ( 299 مكررًا/1:) 
"يُحكم في جميع األحوال٬ فضالً عن العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة٬ بمصادرة المواد والنقود واألدوات المتحصلة أو المستعملة في الجريمة٬ كما يجوز الحكم بإغالق المحل الذي ارتكبت

الجريمة فيه٬ وال يصرح بفتحه إال بعد موافقة النيابة العامة.".

مادة ( 299 مكررًا/2:) 
"يُعفى من العقوبة٬ كل من بادر من الجناة٬ في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل٬ بإبالغ السلطات المختصة بالجريمة٬ قبل علمها بها.

ويجوز للمحكمة أن تحكم بوقف تنفيذ العقوبة٬ إذا حصل اإلبالغ بعد علم السلطات المختصة بالجريمة وأدى إلى ضبط باقي الجناة.".

مادة ( 299 مكررًا/3:) 
"يُعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل٬ بما ال يجاوز نصف الحد األقصى للعقوبة المقررة للجريمة التامة.".

 

المادة 5

على جميع الجهات المختصة٬ كل فيما يخصه٬ تنفيذ هذا القانون .ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعاله رسمية 
الميزان - البوابة القانونية القطرية


