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قانون رقم  141لسنة 2021
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
الصادر بالقانون رقم  58لسنة 1937

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون اآلتى نصه  ،وقد أصدرناه ؛
(المادة األولى)
ُيستبدل بنصى المادتين ( 306مكر ًرا أ) و( 306مكر ًرا ب) من قانون العقوبات
الصادر بالقانون رقم  58لسنة  ، 1937النصان اآلتيان :
مكررا أ) :
مادة (306
ً

ُيعاقب بالحبس مدة ال تقل عن س���نتين وال تجاوز أربع س���نوات  ،وبغرامة ال تقل
عن مائة ألف جنيه وال تزيد عن مائتى ألف جنيه  ،أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من
تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات
جنس���ية أو إباحية س���واء باإلش���ارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل
االتصاالت السلكية أو الالسلكية أو اإللكترونية  ،أو أية وسيلة تقنية أخرى .
وتك���ون العقوب���ة الحبس مدة ال تقل عن ثالث س���نوات وال تجاوز خمس س���نوات
وبغرام���ة ال تق���ل عن مائتى أل���ف جنيه وال تزيد على ثالثمائة أل���ف جنيه  ،أو بإحدى
هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى من خالل المالحقة والتتبع للمجنى عليه.
وفى حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديهما األدنى واألقصى .
مكررا ب) :
مادة (306
ً

ُيع���د تحر ًش���ا جنس��� ًيا إذا ارتكب���ت الجريم���ة المنص���وص عليه���ا ف���ى الم���ادة

( 306مك���ر ًرا أ) من هذا القانون بقصد حص���ول الجانى من المجنى عليه على منفعة
ذات طبيعة جنسية  ،ويعاقب الجانى بالسجن مدة ال تقل عن خمس سنوات .
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ف���إذا كان الجانى ممن نص عليهم فى الفق���رة الثانية من المادة ( )267من هذا
القانون أو كانت له س���لطة وظيفية أو أس���رية أو دراس���ية على المجنى عليه أو مارس
عليه أى ضغط تس���مح له الظروف بممارس���ته عليه  ،أو ارتكبت الجريمة من شخصين
س�ل�احا تكون العقوبة الس���جن مدة ال تقل عن
فأكثر أو كان أحدهم على األقل يحمل
ً
سبع سنوات .
(المادة الثانية)
ُينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية  ،و ُيعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
ُيبصم هذا القانون بخاتم الدولة  ،و ُينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى  7المحرم سنة  1443هـ
(الموافق  15أغسطس سنة 2021م) .

عبد الفتاح السيسى

