
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني،
 أمير البالد المفدى اليوم، القانون رقم "٤" لسنة ٢٠١٧، 
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم

 "١١" لسنة ٢٠٠٤م.



وق� القانون بتنفيذه وأن ين	 
 الجريدة الرسمية.. وفي� ي� نص القانون ..

نحن �يم بن حمد آل ثا  أم� دولة قطر،

بعد ا�ط�ع ع� الدستور، وع� قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، والقوان� ا�عدلة له، وع� اق�اح وزير العدل،

 وع� م	وع القانون ا�قدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون ا��::

مادة (1)

يُستبدل بنص ا�ادة (333) من قانون العقوبات ا�شار إليه، النص التا¨:

مادة (333):
يُعاقب بالحبس مدة � تجاوز سنت�، وبالغرامة التي � تزيد ع� (10.000) ع	ة آ�ف ريال، أو بإحدى هات� العقوبت�، كل من

 اعتدى ع� حرمة الحياة الخاصة لÂفراد، بغ� رضائهم 
 غ� ا·حوال ا�¾ح بها قانوناً، وذلك بارتكاب أحد ا·فعال ا�تية:

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني،
 أمير البالد المفدى اليوم، القانون رقم "٤" لسنة ٢٠١٧، 
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم

 "١١" لسنة ٢٠٠٤م.

قانون رقم (4) لسنة 2017
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004

1 – فض رسالة أو برقية خاصة موجهة لغ�ه من ا·فراد.

2 – اس�ق السمع 
 مكا�ة هاتفية.

3 – سجل أو نقل محادثات جرت 
 مكان خاص، عن طريق جهاز أياً كان نوعه.

4 – التقط أو نقل صوراً أو مقاطع فيديو لفرد أو أفراد 
 مكان خاص، عن طريق جهاز أياً كان نوعه.



مادة (2)

ويعاقب بذات العقوبة ا�نصوص عليها 
 الفقرة السابقة كل من:

1 – التقط أو نقل صوراً أو مقاطع فيديو لفرد أو أفراد 
 مكان عام، عن طريق جهاز أياً كان نوعه، بقصد استخدامها 
 اÍساءة أو التشه�.

2 – التقط أو نقل صوراً أو مقاطع فيديو للمصاب� أو ا�توف� 
 الحوادث، عن طريق جهاز أياً كان نوعه، 
 غ� ا·حوال ا�¾ح بها قانوناً".

ع� جميع الجهات ا�ختصة، كل في� يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُن	 
 الجريدة الرسمية.

�يم بن حمد آل ثا 

أم� دولة قطر

صدر 
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