
Lei n.º 8/04; 

Assembleia Nacional “Sobre o Vírus da Imunodeficiência Humana — VIH e a Síndroma de 
Imunodeficiência Adquirida —SIDA.”; Diário da República Iª Série N.º 88 de 1 de novembro 
de 2004.

Artigo 15º (Transmissão)

1. A transmissão do VIH de forma dolosa constitui crime e é punido nos 
termos do Artigo 353 do Código Penal.

2. Aquele que por negligencia, inconsideração ou falta de regulamen-
tos infectar outrem, é punido nos termos do Artigo 368 do Código 
Penal. 

Ambas formas de transmissão, ou seja a transmissão dolosa e a transmissão negligente, 
são tipificadas no ordenamento jurídico angolano. É o que resulta da Lei 8/04 sobre o 
VIH/SIDA, que equipara a transmissão dolosa ao crime de envenenamento estabelecen-
do uma pena de até oito anos de prisão maior; e para a transmissão negligente a pena é 
a correspondente ao crime de homicídio involuntário, punível com pena de até dois anos 
de prisão maior.

O Artigo 15 da Lei 8/04 sobre VIH/SIDA, 

Ainda está em vigor. Contrariamente ao padrão internacional, esta lei utiliza uma norma 
específica para criminalizar a transmissão do VIH.

Contrariamente ao padrão internacional, esta norma criminaliza a transmissão negligente.

Avaliação do Ambiente Jurídico 
VIH/sida e Direitos, 2019

CRIMINALIZAÇÃO  
DA EXPOSIÇÃO, DIVULGAÇÃO 

E TRANSMISSÃO DO VIH



A Proposta do Novo Código Penal foi 
aprovada pela Assembleia Nacional a 23 de 
Janeiro de 2019, pese embora, ainda não foi 
publicada no Diário da República e, portan-
to, ainda não está em vigor.

O padrão internacional recomenda:

 û Não utilizar uma norma especifica de 
Direito Penal em relação ao VIH.

 û Não criminalizar a exposição ao VIH.

 û Não criminalizar a não divulgação do 
status serológico.

 û Somente é permitido criminalizar quan-
do os indivíduos transmitem o VIH de 
forma maliciosa e intencional, com o 
expresso objetivo de causar danos.

Os padrões internacionais recomendam 
ainda utilizar alternativas ao Direito Penal.

Alternativas: 

 ü Expandir programas que comprovada-
mente reduzem a transmissão do VIH.

 ü Fornecer informação, apoio e bens.

 ü Aumentar o acesso a testes voluntários.

 ü Abordar o estigma e a discriminação 
relacionados ao VIH.

 ü Capacitar as PVVIH para evitar a trans-
missão.

 ü Adoptar medidas para reduzir e termi-
nar com as distintas formas de violên-
cia contra mulheres, crianças e popula-
ções-chave.

 ü Melhorar a eficácia dos sistemas de 
justiça.
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