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تقديــم

منذ إنشــائها بموجب القانون رقم )23( لســنة 2006 بشأن دائرة 
القضــاء يف إمــارة أبوظــيب، تعمل دائــرة القضاء بخطــوات حثيثة على 
إرساء نظام قضائي مستقل متميز وفعال وتقديم خدمات عدلية عاملية 
الجــودة، وذلــك مــن خالل التمســك بســيادة القانــون لصيانــة الحقوق 

والحريات وأمن املجتمع.

وتحقيقــًا لهــذه الرؤية والرســالة النبيلــة، ارتأت دائــرة القضاء 
بطباعــة كافة التشــريعات التي يحتــاج إليها التقاضــي أمام محاكم 
الدائــرة. وباعتبارهــا جهة قضائية محلية، يغدو من الطبيعي أن ينصب 
االهتمــام علــى القوانــن املحليــة الصادرة عن املشــرع املحلــي يف إمارة 
أبوظــيب. من ناحية أخرى، وملا كانت املادة )121( من الدســتور تخول 
للمشروع االتحادي سلطة التشريع يف أمور معينة، وبحيث تلتزم جهات 
القضــاء املحليــة واالتحاديــة علــى الســواء بتطبيــق القوانــن االتحادية 
الصــادرة طبقــًا لهذه املادة، كان من الضــروري أن نهتم أيضًا بطباعة 
هذه التشــريعات. فضاًل عن ذلك، وحيث إن التصديق على االتفاقيات 
الدوليــة يجعلهــا بمثابــة القانــون الداخلــي، ويصبــح مــن الواجب على 
كافة السلطات املعنية االلتزام بها والنزول على أحكامها، كان من 
الســائغ أن يمتد االهتمام إلى طباعــة االتفاقيات واملواثيق الدولية التي 

قامت الدولة بالتصديق عليها أو االنضمام إليها.

وهكــذا، شــرعت دائــرة القضــاء يف طباعــة ونشــر مجموعــة 
التشــريعات املحليــة واالتحاديــة واالتفاقيــات الدوليــة الالزمــة للفصل 
يف القضايــا املتداولــة أمــام محاكــم الدائــرة. ورغبة يف التيســير على 
القــارئ، وحرصــًا علــى ســرعة الوصــول إلى التشــريع املنشــود، فقد 
ارتأينــا أن تصدر املطبوعات يف ثالث سالســل خمتلفة، وبحيث تنفرد 

كل سلسلة منها بتصميم ولون خمتلف.
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وبالنظــر ألهميــة أحــكام القضــاء يف فهــم وتفســير نصــوص 
القانون، ثمة سلسلة رابعة بلون خمتلف، تركز على مبادئ النقض يف 

شأن كل موضوع على حدة.

ورغبة يف تيســير العلم بالتشريعات املنظمة لأللعاب الرياضية، 
تقــوم الدائــرة بطباعــة وإصدار سلســلة خامســة تحت عنوان »سلســلة 
التشريعات الرياضية«، تتضمن مجموعة التشريعات الدولية والوطنية 

ذات الصلة بالرياضة.

وحرصــًا علــى إبــراز اهتمــام دولــة اإلمــارات العربيــة املتحدة، 
وكفالتهــا لحقوق اإلنســان الــواردة يف االتفاقيات واملواثيــق الدولية، 
ارتأت الدائرة تكريس سلســلة خاصة بحقوق اإلنســان، تعني بتجميع 
وتصنيف ونشر االتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة يف مجال 

حقوق اإلنسان.

للشــركات  القانونــي  النظــام  علــى  الضــوء  إلقــاء  يف  ورغبــة 
اململوكــة للحكومــة، قامت الدائرة بتخصيص سلســلة للشــركات 
الحكومية، مع تصنيف هذه الشــركات حســب مجال نشاطها، وما 
إذا كان النفــط والطاقــة بوجــه عام أو التأمن أو الســياحة أو الزراعة 

إلى غير ذلك من مجاالت النشاط.

ويف الختــام، نأمــل أن يحوز هذا الجهد علــى رضا القارئ، وأن 
يكون ذا فائدة وخدمة للقضاة واملتقاضن ولسائر املشتغلن واملهتمن 

بالقانون.

واهلل ولي التوفيق،،،

         دائرة الق�ضاء ـــ اأبوظبي
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مقدمة

يف الثامن والعشــرين من رمضان عــام 1436 هـ املوافق الخامس 
عشــر مــن يوليــو ســنة 2015 م، صــدر املرســوم بقانــون اتحــادي رقــم 
)2( لســنة 2015 يف شــأن مكافحــة التمييــز والكراهيــة. ونشــر هذا 
املرســوم بقانــون يف الجريدة الرســمية لدولة اإلمــارات العربية املتحدة 
يف الثاني عشــر من شــوال عــام 1436 هـــ املوافق الثامن والعشــرين من 
يوليــو ســنة 2015 م، وبــدأ العمل به بعد شــهر من تاريخ نشــره )يراجع:  
الجريدة الرســمية، العدد خمســمائة واثنان وثمانون، السنة الخامسة 

واألربعون، شوال 1436 هـ  - يوليو 2015 م، ص 9 وما بعدها(.

ويشتمل املرســوم بقانون املشار إليه على إحدى وعشرين مادة، 
موزعــة علــى ثالثــة فصــول:  )األول( أحكام عامــة. )الثانــي( الجرائم 

والعقوبات. )الثالث( أحكام ختامية.

ويحتــوي الفصــل األول، املتعلــق باألحكام العامــة، على ثالث 
مواد، هي:  التعريفات، )املادة األولى(، والعالقة بن نصوص املرسوم 
بقانــون ونصــوص التجريــم والعقــاب الــواردة يف قوانن أخــرى  )املادة 
الثانية(، وتقرير مبدأ عدم جواز االحتجاج بحرية الرأي والتعبير إلتيان 
أي قول أو عمل من شــأنه التحريض على ازدراء األديان أو املســاس بها 

)املادة الثالثة(.

أمــا الفصــل الثاني، واملتعلــق بالجرائــم والعقوبــات، فيتضمن 
النمــوذج القانونــي لجرائم التمييــز والكراهية، وهــي: جريمة ازدراء 
األديــان )املادتــان الرابعــة والخامســة(، جريمة إحداث أي شــكل من 
أشــكال التمييز )املــادة السادســة(، جريمة إثارة خطــاب الكراهية 
)املادة الســابعة(، جريمة إثارة النعــرات القبلية )املادة الثامنة(، جريمة 
اســتغالل الدين يف رمــي أفراد أو جماعات بالكفر )املادة العاشــرة(، 
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وجريمة انتاج أو صنع أو بيع مطبوعات أو تســجيالت من شــأنها ازدراء 
األديــان أو التمييــز أو إثارة خطاب الكراهية )املادة الحادي عشــرة(، 
جريمــة حيازة أو إحــراز محررات أو مطبوعات بقصد ازدراء األديان أو 
التمييز أو إثارة خطاب الكراهية )املادة الثانية عشرة(، جريمة إنشاء 
أو تأســيس أو إدارة جمعيــة أو هيئــة بغــرض ازدراء األديــان أو التمييــز 
أو إثــارة خطــاب الكراهيــة )املادة الثالثة عشــرة(، جريمــة االنضمام 
إلــى جمعيــة أو هيئة بغــرض ازدراء األديــان أو التمييــز  أو إثارة خطاب 
الكراهية )املادة الرابعة عشرة(، جريمة عقد اجتماع أو مؤتمر بغرض 
ازدراء األديــان أو التمييــز أو إثــارة خطاب الكراهية )املادة الخامســة 
عشــرة(، جريمة تمويل أو طلب أو تســلم أموال بقصد ارتكاب إحدى 

جرائم التمييز أو الكراهية )املادة السادسة عشرة(.

ويشــتمل الفصــل الثالــث، املتعلق باألحــكام الختاميــة، على 
مادتن فقط، هما: أن مبدأ التمييز االيجابي ملصلحة املرأة أو الطفل أو 
ذوي اإلعاقة أو كبار الســن أو غيرهم، والذي يتقرر بموجب أحكام 
أي تشــريع آخــر يف الدولة، ال يعــد تمييزًا محظورًا )املادة العشــرون(، 

وحكم النشر والسريان )املادة الحادية والعشرون(.  

ويف الختــام، املأمــول أن يكــون هــذا الكتــاب عونــا لــكل 
املهتمــن بالقانون، ســواء كانــوا قضاة أو متقاضن أو مستشــارين أو 

باحثن قانونين أو محامن أو باحثن أكاديمين.
   

واهلل من وراء القصد،،،

دائرة الق�ضاء - اأبو ظبي
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مر�ضوم بقانون احتادي رقم )2( ل�ضنة 2015 
يف �ضاأن مكافحة التمييز والكراهية 
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مر�ضوم بقانون احتادي رقم )2( ل�ضنة 2015 
يف �ضاأن مكافحة التمييز والكراهية 

نحن خليفة بن زايد اآل نهيان                                                             
رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة 

بعد االطالع على الدستور،

وعلى القانون االتحادي رقم )1( لسنة 1972 بشأن اختصاصات 

الوزارات وصالحيات الوزراء وتعديالته، 

وعلى القانون االتحادي رقم )18( لســنة 1978 يف شــأن الجرائم 

املاسة بالدين اإلسال مي، 

وعلى القانون االتحادي رقم )15( لسنة 1980 يف شأن املطبوعات 

والنشر، 

وعلى القانون االتحادي رقم ) 3( لســنة 1983 يف شــأن الســلطة 

القضائية االتحادية وتعديالته، 

وعلــى القانــون االتحــادي رقــم )3( لســنة 1987 بإصــدار قانون 

العقوبات وتعديالته، 

وعلــى القانــون االتحــادي رقم )35( لســنة 1992 بإصــدار قانون 

اإلجراءات الجزائية وتعديالته، 

وعلــى املرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )5( لســنة 2012 يف شــأن 

مكافحة جرائم تقنية املعلومات،
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وعلى القانون االتحادي رقم )7( لســنة 2014 يف شــأن مكافحة 

الجرائم اإلرهابية، 

وبناًء على ما عرضه وزير العدل ، وموافقة مجلس الوزراء،

اأ�ضدرنا املر�ضوم بقانون الآتي : - 

الف�ضل الأول 
اأحكام عامة 

املادة )1( 

يف تطبيــق أحــكام هــذا املرســوم بقانــون يقصــد بالكلمــات 

والعبارات التالية املعاني املبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص 

بغير ذلك : 

دولة اإلمارات العربية املتحدة : الدولة 

اإلســالم : األديان  الســماوية،  األديــان 

والنصرانية واليهودية.

املساجد والكنائس واملعابد.: دور العبادة 
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اإلســاءة : ازدراء األديان شــأنه  مــن  فعــل  كل 

إلــى الذات اإللهيــة أو األديان أو 

األنبيــاء أو الرســل أو الكتــب 

الســماوية أو دور العبــادة وفقــًا 

ألحكام هذا املرسوم بقانون . 

كل تفرقة أو تقييد أو اســتثناء : التمييز 

أو  األفــراد  بــن  تفضيــل  أو 

الجماعــات علــى أســاس الدين 

امللــة  أو  املذهــب  أو  العقيــدة  أو 

أو الطائفــة أو العــرق أو اللون أو 

األصل اإلثني . 

كل قول أو عمل من شأنه إثارة : خطاب الكراهية 

الفتنة أو النعرات أو التمييز بن 

األفراد أو الجماعات .
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شــبكة املعلومات أو شبكات : الوسائل 

االتصاالت أو املواقع اإللكترونية 

وســائل  أو  الصناعيــة  املــواد  أو 

تقنية املعلومات أو أية وسيلة من 

الوســائل املقــروءة أو املســموعة 

أو املرئية . 

القــول أو الكتابة أو الرســم أو : طرق التعبير 

اإلشــارة أو التصوير أو الغناء أو 

التمثيل أو اإليماء . 

املادة )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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املادة )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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الف�ضل الثاين 
اجلرائم والعقوبات 

املادة )4(

يعد مرتكبًا لجريمة ازدراء األديان كل من أتى أيًا من األفعال 

اآلتية : 

التطاول على الذات اإللهية، أو الطعن فيها، أو املساس بها . . 1

اإلســاءة إلــى أي مــن األديــان أو إحدى شــعائرها أو مقدســاتها، أو . 2

تجريحهــا أو التطــاول عليهــا أو الســخرية منهــا أو املســاس بها، او 

التشــويش على إقامــة الشــعائر أو االحتفاالت الدينيــة املرخصة أو 

تعطيلها بالعنف أو التهديد . 

التعــدي علــى أي مــن الكتــب الســماوية بالتحريــف أو اإلتالف أو . 3

التدنيس أو اإلساءة بأي شكل من األشكال . 

التطاول على أحد األنبياء أو الرسل أو زوجاتهم أو آلهم أو صحابتهم . 4

أو السخرية منهم أو املساس بهم أو اإلساءة إليهم .

 التخريب أو اإلتالف أو اإلساءة أو التدنيس لدور العبادة، وللمقابر،. 5

وللقبور أو ملحقاتها أو أي من محتوياتها . 
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املادة )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 

هاتن العقوبتن، كل من ارتكب فعاًل من األفعال املنصوص عليها 

يف البنود )5،3،2( من املادة )4( من 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 

ارتكــب فعــاًل مــن األفعال املنصــوص عليهــا يف البنديــن )4،1( من 

املــادة )4( مــن هذا املرســوم بقانون ، بإحدى طــرق التعبير أو غيرها 

من الصور األخرى أو باستخدام أي من الوسائل . 

املادة )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 

العقوبتــن ، كل مــن ارتكــب فعــاًل مــن شــأنه إحــداث أي شــكل من 

أشكال التمييز بإحدى طرق التعبير أو باستخدام أية وسيلة من الوسائل. 
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املادة )7( 

يعاقب  بالســجن مدة ال تقل عن خمس ســنوات، وبالغرامة التي 

ال تقــل عن خمســمائة ألــف درهم  وال تزيد علي مليــون درهم أو بإحدى 

هاتــن العقوبتــن، كل مــن ارتكــب فعــاًل مــن شــأنه إثــارة خطــاب 

الكراهية بإحدى طرق التعبير أو باستخدام أي وسيلة من الوسائل . 

املادة )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 . 

املادة )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(،

) 6( ،)7( مــن هــذا املرســوم بقانــون من موظــف عام أثناء أو بســبب أو 
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بمناســبة تأديــة عملــه أو شــخص ذي صفة دينيــة أو مكلفًا 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 . 

املادة )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 تحريضًا 

على القتل فوقعت الجريمة نتيجة لذلك . 

املادة )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 . 

املادة )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 أفالمًا 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 . 

املادة ) 13( 

يعاقب بالســجن مدة ال تقل عن عشــر ســنوات كل من أنشــأ أو 

أســس أو نظم أو أدار جمعية أو مركزًا أو هيئة أو منظمة أو تنظيمًا أو 

جماعة أو فرعًا إلحداها ، أو اســتخدم لذلك أي وســيلة من الوسائل ، 

بغــرض ازدراء األديــان أو التمييز أو إثارة خطــاب الكراهية أو تحبيذ 

ذلك أوالترويج له . 

املادة )14( 

يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على سبع سنوات كل من انضم إلى 

أي من الجهات املنصوص عليها يف املادة )13( من هذا املرســوم بقانون 

أو شارك فيها أو أعانها بأية صورة مع علمه بأغراضها . 

املادة )15( 

يعاقب بالســجن مدة ال تقل عن خمس ســنوات كل من عقد أو 

نظــم مؤتمرًا أو اجتماعًا 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 . 

املادة )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 أمــوااًل أو دعمًا ماديًا بطريق مباشــر أو 

غير مباشر، متى كان بقصد ارتكاب فعل من األفعال املعاقب عليها 

بموجب أحكام هذا املرسوم بقانون . 

املادة )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 مســؤواًل بالتضامن عن الوفاء بما 

يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات

املادة )18(

مــع عــدم اإلخــالل بتوقيــع العقوبــات املنصــوص عليهــا يف هذا 

املرسوم بقانون، تحكم املحكمة بحل الجمعيات واملراكز والهيئات 

واملنظمات والتنظيمات والجماعات وفروعها أو غلقها مؤقتًا أو نهائيًا . 

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 . 

املادة )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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الف�ضل الثالث 
اأحكام ختامية

 
املادة )20( 

 ال يعد تمييزًا 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 . 

املادة )21( 

ُينشر  هذا املرسوم بقانون يف الجريدة الرسمية ، وُيعمل به بعد 

شهر من تاريخ نشره . 

                                                                                                                                                   
بن زايد اآل نهيان                                                      خليفة

                                               رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة 

صدر عنا يف قصر الرئاسة بأبو ظيب 

بتاريخ : 28 رمضان 1436هـ 

املوافق : 15 يوليو  2015 م ط
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Chapter three
Final Provisions

Article (20)

In applying the provisions hereof, each advantage, 
preference or benefit conferred upon women, children, disabled 
persons, pursuant to the provisions of any other legislation in the 
State may not be deemed restricted discrimination.

Article (21)

This Decree law shall be published in the Official Gazette 
and enter into effect one month after its publication date.

Khalifa Bin Zayed Al Nahyan

President of United Arab Emirates

Issued by us at the Presidential Palace in Abu Dhabi 
On: 28 Ramadan 1436 AH 
Corresponding to: July 15, 2015 AD
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shall be sentenced to the same penalties prescribed for the 
committed crime, should such entity has committed any of the 
crimes set forth herein by any employee thereof, in its name or 
favor, when his knowledge of such crime is established.

The legal entity shall be jointly held liable to settle any 
monetary penalties or compensation as ruled thereof. 

Article (18)

Without prejudice to the imposition of the penalties set forth 
in the present Decree Law, the court shall order the dissolution 
of associations, centers, entities, unions, organizations, and 
groups and their branches or otherwise the closure of the same, 
either temporarily or permanently. 

Moreover, the court shall order the confiscation of money, 
property, tools or papers which were used in the commission of 
any of the crimes set forth in the present Decree Law. 

The court shall order the deportation of a foreigner from 
the State after the execution of the adjudged penalty.

Article (19)

Any perpetrator of any of the crimes set forth in the 
present Decree Law, who reports to the judicial or administrative 
authorities before the discovery of such crime shall be exempted 
from the penalty. If such reporting is made after the discovery of 
such crime, the court may decide to exempt such perpetrator 
form the punishment when such report has resulted in the 
detention of other perpetrators. 
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Article (14)

Any person, who joins, participates in or assists any of 
the parties referred to in Article (13) of this Decree Law, with his 
knowledge of its objectives, shall be sentenced to imprisonment 
for a period of seven years as maximum. 

Article (15)

Any person, who convenes or organizes a conference or 
a meeting in the State, with the intention of offending religions or 
provoking discrimination or hate speech, shall be sentenced to 
imprisonment for a period of not less than five years. 

The same punishment shall apply to any person who 
participates in such conference or meeting, with his knowledge 
of its objectives.

The public authority may stop the conference or the 
meeting with the use of force, if necessary. 

Article (16)

Any person, who provides, offers, demands, accepts, 
obtains, gives or receives funds or material support, directly or 
indirectly, with the aim of committing any of the acts punishable 
under the provisions of the present Decree Law, shall be sentenced 
to imprisonment and to a fine not less than two hundred fifty 
thousand dirhams and not more than one million dirhams. 

Article (17)

The representative, director or manager of a legal entity 
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things involving any means of expression, which may incite to 
commit blasphemy, or provoke discrimination or hate speech, 
shall be sentenced to imprisonment for a period of not less than 
seven years and to a fine of not less than five hundred thousand 
dirhams and not more than two million dirhams. 

Article (12)

Any person, who acquires or possesses documents, 
publications, recordings, movies, tapes, discs, software, smart 
applications, electronic data, any industrial materials or other 
things involving any means of expression that are intended for 
distribution or display for public with the purpose of offending 
religions or provoking discrimination or hate speech, shall be 
sentenced to imprisonment for a period of not less than one 
year, and to a fine not less than fifty thousand dirhams and not 
more than two hundred thousand dirhams, or either of these two 
penalties. 

Moreover, the same punishment shall apply to any person 
who acquires or possesses any means of printing, recording, 
achieving, posting, watching, or other means of publication, 
broadcasting or promotion that are used, with his knowledge, in 
the commission of any of the crimes set forth herein.

Article (13)

Any person, who creates, establishes, organizes or runs 
an association, center, entity, union, organization, or group or any 
branch thereof or uses any means to do so, with the purposes of 
offending religions, provoking discrimination or hate speech, or for 
the encouragement or promotion of such act, shall be sentenced 
to imprisonment for a period of not less than ten years.
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Article (9)

A penalty of imprisonment for a period of not less than ten 
years and a fine not less than five hundred thousand dirhams 
and not more than two million dirhams or either of these two 
penalties shall apply if the crimes referred to in Articles (5), (6), 
(7) of this Decree Law are committed by a public officer during, 
or in the course of, or by reason of the fulfilment of his duty, or by 
a religious person or a person who is assigned to such capacity, 
or if such act was committed in a place of worship.

If the acts referred to in Paragraph (1) of this Article have 
affected the public peace, the penalty shall be imprisonment 
for a period of not less than ten years and a fine not less than 
five hundred thousand dirhams and not more than two million 
dirhams. 

Article (10)

Any person, who misuses religion to accuse individuals 
or groups of infidelity, by the use of any means of expression or 
any other means, with the aim to achieve his own interests or 
illegal purposes, shall be sentenced to temporary imprisonment. 

The sentence shall be capital punishment if accusing 
of infidelity is associated with incitement to cause death, and 
where a crime is committed as a result thereof.

 

Article (11)

Any person who produces, makes, promotes, or otherwise 
offers, for sale or exchange, products, goods, publications, 
recordings, movies, tapes, discs, software, smart applications, 
any electronic data, any other industrial materials or other 
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B. Any person, who commits any of the acts set forth in Clauses 
(1, 4) of Article (4) of this Decree Law, by the use of any means of 
expression or by any other forms or means, shall be sentenced 
to imprisonment for a period of not less than seven years and to 
a fine not less than five hundred thousand dirhams and not more 
than two million dirhams. 

Article (6)

Any person, who commits any act that would incite 
discrimination of any form, by the use of any means of expression 
or by any other means, shall be sentenced to imprisonment for 
a period of not less than five years, and to a fine not less than 
five hundred thousand dirhams and not more than one million 
dirhams or either of these two penalties

Article (7)

Any person, who commits any act that would invoke hate 
speech, by the use of any means of expression or by any other 
means, shall be sentenced to imprisonment for a period of not 
less than five years and to a fine not less than five hundred 
thousand dirhams and not more than  one million dirhams or 
either of these two penalties.

Article (8)

Any person, who uses any means of expression or other 
means, to instigate tribal prejudices aiming to provoke hatred 
among individuals and groups, shall be sentenced to imprisonment 
for a period of not less than six months, and to a fine not less than 
fifty thousand dirhams or either of these two penalties. 
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Chapter Two
Offences and Penalties 

Article (4)

Any person who commits any of the following acts shall 
be criminalized for blasphemy:

1. Offending, showing contempt or irreverence toward 
the Divine Entity.

2. Offending, insulting, daring, defaming or disrespecting 
any religion or any of its rituals or sacred things, 
or disrupting or preventing licensed religious 
observances or ceremonies by violence or threat. 

3. Distorting, destroying, desecrating or insulting, in any 
way, any of the holy books. 

4. Insulting, mocking, offending or defaming one of the 
messengers or their spouses, family or companions.

5. Destroying, damaging or desecrating the sanctity 
of places of worship, cemeteries or graves, 
appurtenances or any of their contents. 

Article (5)

A. Any person, who commits any of the acts set forth in Clauses 
(2, 3, 5) of Article (4) of the present Decree Law, by the use of 
any means of expression or by any other forms or means, shall 
be sentenced to imprisonment for a period of not less than five 
years and to a fine not less than two hundred fifty thousand 
dirhams and not more than one million dirhams or either of these 
two penalties. 
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Discrimination : Any distinction, restriction, 
exclusion or preference among 
individuals or groups based on 
religion, belief, doctrine, faith, 
sect, race, color or ethnic origin.

Hate speech : Any speech or conduct 
that would provoke 
sedition, prejudicial action, 
or discrimination among 
individuals or groups.

Means : The internet, telecommunication 
networks, websites, industrial 
materials, means of information 
technology, or any other audio-
visual and print means.

Ways of expression : Any words, writings, drawings, 
signals, filming, singing, acting 
or gesturing.

Article (2)

Without prejudice to any other greater penalty specified 
by any other Law, the penalties referred to in this Decree Law 
shall be applied to the crimes mentioned therein.

Article (3)

Freedom of speech and expression may not be used as 
a pretext to any speech or action that may incite the contempt 
or defamation of religions, in contrary to the provisions of this 
Decree Law.
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Have issued the following Decree Law:

Chapter One
General Provisions

Article (1)

In applying the provisions of this Decree Law, the following 
terms and phrases shall have the meanings assigned against 
each of them, unless the context requires otherwise:

State  : The United Arab Emirates State

Religions : The Divine Religions of Islam, 
Christianity and Judaism

Houses of worship : Mosques, Churches and 
Synagogues

Contempt of religions : Each act that would insult the 
divine entity, religions, prophets, 
messengers, divine books or 
houses of worship according 
to the provisions of this Decree 
Law.
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Federal Decree Law No.2 of 2015
on Combating Discrimination and Hatred 

We, Khalifa Bin Zayed Al Nahyan   

President of the United Arab Emirates

After Perusal of the constitution; 

Federal Law No. (1) of 1972 on Competencies of the 
Ministries and Powers of the Ministers and its amendments; 

Federal Law No. (18) of 1978 on the Crimes against the 
Religion of Islam; 

Federal Law No. (15) of 1980 on Publications and 
Publishing; 

Federal Law No. (3) of 1983 on the Federal Judiciary and 
its amendments; 

Federal Law No. (3) of 1987 promulgating the Penal Code 
and its amendments; 

Federal Law No. (35) of 1992 promulgating the Criminal 
Procedure Law and its amendments; 

Federal Decree Law No. (5) of 2012 on Combating IT 
Crimes; 

Federal Law No. (7) of 2014 on Combating Terrorist 
Crimes; and

Upon the proposal of the Minister of Justice and the 
approval of the Cabinet,
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Federal Decree Law No.2 of 2015
on Combating Discrimination and Hatred 
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association or body for the purpose of defamation of religions or 
discrimination or provoking hatred speech (Article 14), crime of 
convening a meeting or a conference for the purpose of religion 
contempt, discrimination or provoking hatred speech (Article 
15), and crime of financing or requesting funds with intent to 
commit one of the crimes of discrimination or hatred (Article 16).

The third chapter includes two articles only; namely: the 
principle of positive distinction in favor of women, children, the 
disabled, the elderly or others, which is determined under the 
provisions of any other legislation in the state as a non-prohibited 
discrimination (Article 20) and the provision of publication and 
entry into force (Article 21).

Finally, ADJD aspires that this book would be beneficial 
to judges, litigants, lawyers, legal advisors and researchers, law 
enforcement entities and even whoever is concerned with the 
application of the law.

Abu Dhabi Judicial Department
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Introduction

On the twenty-eighth of Ramadan 1436 H, corresponding 
to the fifteenth of July 2015, the Federal Decree Law No. 2 of 
2015 on combating discrimination and hatred was issued. The 
decree was published in the Official Gazette of the United Arab 
Emirates on the twelfth of Shawwal 1436 H, corresponding to 
twenty-eighth of July 2015, and entered into force one month 
after the date of its publication (review: the Official Gazette, issue 
number five hundred and eighty-two, forty-fifth year , Shawwal 
1436 AH - July 2015, p. 9 et seq.).

The decree law includes twenty-one articles distributed 
over three chapters: (I) General Provisions (II) Offenses and 
Penalties (III) Final Provisions.

The first chapter contains three articles: Definitions under 
(Article 1); the relation between the provisions of the decree law 
and the provisions of criminalization and punishment contained 
in other laws under (Article 2); and the principle of irrelevance 
of using freedom of opinion and expression to engage in any 
speech or action that would cause incitement to religion hatred 
or contempt (Article 3).

The second chapter contains the legal form of 
discrimination and hatred crimes; namely: crime of religion 
contempt (Articles 4 and 5), crime of discrimination in any form 
(Article 6), crime of provoking hatred speech (Article 7), crime of 
inciting tribal biasness (Article 8), crime of exploiting religion to 
accuse individuals or groups of infidelity (Article 10), crime of the 
production, manufacture or sale of publications or recordings that 
contempt religion, cause discrimination or provoke hatred speech 
(Article 11), crime of possessing publications that contempt 
religion, incite discrimination or provoke hatred speech (Article 
12), crime of establishing, forming or managing an association 
or body for the purpose of religion contempt, discrimination or 
provocation of hatred speech (Article 13), crime of joining an 
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To promote awareness of the legislations that govern sport 
games, the ADJD is in the process of printing and publishing a 
fifth series under the title of “Sport Legislations Series”, which 
contains a range of sport-related national and international 
legislations.

To highlight the attention paid by the UAE to safeguard 
the human rights prescribed under international conventions and 
instruments, the ADJD has decided to allocate a special series 
for human rights, so we capture and publish all international 
conventions ratified by the UAE in the field of human rights.

Besides, out of our desire to emphasize the legal system 
of government-owned companies, the ADJD has allocated a 
series for public companies, categorized according to their 
type of business including, oil and energy, insurance, tourism, 
agriculture and so on.

In addition, due to the significance of the international 
judicial cooperation, the ADJD has launched a new series to 
cover this vital field, including all topic related to international 
criminal, personal, commercial and civil laws.

Finally, we hope that our efforts meet the expectations of 
our readers; and serve and satisfy the needs of judges, litigants, 
law professionals, and all concerned parties.

 Abu Dhabi Judicial Department 
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Preface
Since its establishment  by Law No. 23 of 2006 on the 

Establishment of Abu Dhabi Judicial Department, the ADJD 
keenly endeavours to establish an independent, effective and 
distinctive judicial system; capable of providing high quality 
court services, through adherence to the rule of law, with the 
aim of safeguarding rights, freedoms and security in the society.

To achieve its vision and noble message, the Judicial 
Department (ADJD) has opted to publish all legislations which 
may be required during the processing of litigations before the 
ADJD courts. Being a local judicial entity, it is realistic to focus 
on the local laws issued by the local legislator in the Emirate of 
Abu Dhabi. On the other hand, and pursuant to article (121) of 
the Constitution, the federal legislator has the power to legislate 
on certain issues, and both local and federal entities are bound 
to apply the federal laws issued under this article; therefore, it 
is necessary to publish these legislations too. Additionally, the 
ratification of international conventions makes them applicable 
similarly to any national laws; thus all relevant parties are bound 
to adhere to such conventions and apply their provisions. 
Accordingly, it is important, as well, to publish the international 
conventions and instruments ratified or signed by the UAE.

On this basis, the Judicial Department has taken the 
initiative to print and publish local and federal legislations 
as well as the international conventions which are deemed 
indispensible in the adjudication process before the ADJD. And 
out of our keenness to facilitate and expedite reader’s access 
to the legislation of his interest, we have decided to issue our 
publications in three different series, each series has a unique 
design and a branding colour.

Due to the importance of court judgments for interpreting 
and construing the provisions of law, there is a fourth series in a 
different colour, which highlights the principles of cassation for 
each and every topic.
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