مرسوم بقانون احتادي رقم (  ) 10لسنة 2019
يف شأن احلماية من العنف األسري
حنن خليفة بن زايد آل نهيان
-

رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة،

بعد اإلطالع على الدستور،
وعلى القانون االتحادي رقم ( )1لسنة  1972في شأن اختصاصات الوزارات وصالحيات الوزراء وتعديالته،
وعلى القانون االتحادي رقم ( )9لسنة  1976بشأن األحداث الجانحين والمشردين،
وعلى القانون االتحادي رقم ( )5لسنة  1985بإصدار قانون المعامالت المدنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة،
وتعديالته،
وعلى القانون االتحادي رقم ( )3لسنة  1987بإصدار قانون العقوبات وتعديالته،
وعلى القانون االتحادي رقم ( )11لسنة  1992بإصدار قانون اإلجراءات المدنية ،وتعديالته،
وعلى القانون االتحادي رقم ( )35لسنة  1992بإصدار قانون اإلجراءات الجزائية وتعديالته،
وعلى القانون االتحادي رقم ( )14لسنة  1995في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية،
وعلى القانون االتحادي رقم ( )28لسنة  2005في شأن األحوال الشخصية،
وعلى القانون االتحادي رقم ( )1لسنة  2012بشأن مجهولي النسب،
وعلى القانون اإلتحادي رقم ( )3لسنة  2016بشأن حقوق الطفل (وديمة)،
وبناء على ما عرضه وزير تنمية المجتمع ،وموافقة مجلس الوزراء،

أصدرنا املرسوم بقانون اآلتي:
املادة ()1

يهدف هذا المرسوم بقانون إلى ما يأتي:

أهداف املرسوم بقانون

 .1مكافحة العنف األسري ،وتعزيز الترابط االجتماعي في األسرة والمحافظة على كيانها.
 .2حماية حرمة الحياة الخاصة بما يتوافق مع الموروثات والعادات والتقاليد في المجتمع.

 .3تقووويم السوولوكيات ال ووارة باألسورة والموورة والطفوول ،والحفووات علووى الموروثووات االجتماعيووة واألخالقيووة والعووادات
والتقاليد واألعراف في الدولة.
املادة ()2
نطاق السريان

تسري حكام هذا المرسوم بقانون على جرائم العنف األسري المنصوص عليها فيه.
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املادة ()3
مفهوم العنف األسري

ألغ و ار تطبيووق هووذا المرسوووم بقووانون ،يقصوود بووالعنف األسووري سكوول فعوول و قووول و إسوواءة و إيووذاء و تهديوود،
يرتكب و ووه ح و وود فو و وراد األسو و ورة ض و وود ف و وورد خ و وور منه و ووا متج و وواو از م و ووا ل و ووه م و وون والي و ووة و وص و وواية و إعال و ووة و س و وولطة
و مسؤولية ،وينتج عنه ذى و ضرر جسدي و نفسي و جنسي و اقتصادي.
املادة ()4
مدلول األسرة

في تطبيق حكام المادة ( )3من هذا المرسوم بقانون ،تشمل األسرة كال من:
 .1الزوج والزوجة و بناءهم و حفادهم.

 .2بناء حد الزوجين من زواج خر.
 .3والد ووالدة ي من الزوجين.

 .4األقارب بالنسب و بالمصاهرة حتى الدرجة الرابعة.

 .5الشخص المشمول بح انة سرة بديلة وفقا ألحكام التشريعات النافذة.
املادة ()5
أنواع العنف األسري

تعد األفعال التالية وفقا ألحكام هذا المرسوم بقانون عنفا سريا ،وذلك بمراعاة حكام التشريعات النافذة في الدولة:
 .1اإليذاء الجسدي :ويقصد به ي اعتداء بأي وسيلة على جسم المعتدى عليه ،وإن لم يترك ث ار.
 .2اإليذاء النفسي :ويقصد به ي فعل و قول يؤدي إلى ضرر نفسي للمعتدى عليه.

 .3اإليذاء الجنسي :ويقصد به ي فعل يشكل اعتداء و تحرشا جنسيا للمعتدى عليه ،و باستغالله بأي وسيلة.

 .4اإليذاء االقتصادي :ويقصد به ي فعل يؤدي إلى حرمان المعتدى عليه من حقه و حريته في التصورف فوي
مواله بقصد اإلضرار به.

املادة ()6
أمر احلماية

يجوز للنيابة العامة من تلقاء نفسها و بناء على طلب من المعتدى عليه إصدار مر حماية يلزم المعتدي بما يأتي:
 .1عدم التعر

للمعتدى عليه.

 .2عدم االقتراب من األماكن المقررة لحماية المعتدى عليه و ي مكان خر يذكر في مر الحماية.
 .3عدم اإلضرار بالممتلكات الشخصية للمعتدى عليه و ي من فراد سرته.
مرسوم بقانون اتحادي في شأن الحماية من العنف األسري

2

 .4تمكين المعتدى عليه و من يفوضه من استالم متعلقاته الشخصية ال رورية.

 .5ي إجراءات خرى ترى النيابة العامة ت مينها في مر الحماية يكون من شأنها توفير حماية فعالة للمعتودى
عليه و ألي من األشخاص المحتمل تعرضهم لألذى بسبب عالقتهم به.
املادة ()7
مدة تطبيق أمر احلماية والتظلم منه

 .1يجب ال تزيد مدة مر الحماية الصادر من النيابة العامة على ( )30ثالثين يوما ،ويجوز لها تمديده لمدتين
متماثلتين بما ال يزيد على ( )60ستين يوما.

 .2إذا انق و

الموودد المشووار إليهوا فووي البنوود ( )1مون هووذه المووادة ،يكوون تمديوود موور الحمايوة بقورار موون المحكمووة

المختصة بما ال يزيد على ( )6ستة شهر.

 .3يجووز لكول مون المعتوودي و المعتودى عليوه الووتظلم مون مور الحمايووة خوالل ( )7سوبعة يووام مون تواريص صوودوره
مام المحكمة المختصة.

العقوبات
املادة ()8

يعاق و ووب ب و ووالحبس م و وودة ال تزي و وود عل و ووى ( )3ثالث و ووة ش و ووهر وبالغ ارم و ووة الت و ووي ال تق و وول ع و وون ( )1000ل و ووف دره و ووم
وال تزيد على ( )10,000عشرة الف درهم و بإحدى هاتين العقوبتين كل من خوالف مور الحمايوة الصوادر وفقوا
ألحكام هذا المرسوم بقانون.

وت اعف العقوبة في حالة مخالفة مر الحماية باستخدام العنف تجاه ي من المشمولين بأحكام هذا المرسوم بقانون.
املادة ()9

 .1مع عدم اإلخالل بأي عقوبة شد منصوص عليها في ي قانون خر ،يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سوتة
شهر وبالغ ارموة التوي ال تزيود علوى ( )5,000خمسوة الف درهوم و بإحودى هواتين العقووبتين كول مون ارتكوب
يا من فعال العنف األسري المنصوص عليها في المادة ( )5من هذا المرسوم بقانون.

 .2تعد من جرائم العنف األسري وفقا ألحكام المادة ( )3من هذا المرسوم بقانون ،الجرائم المنصوص عليهوا فوي
الباب السابع من الكتاب الثاني من القانون االتحوادي رقوم ( )3لسونة  ،1987المشوار إليوه ،و فوي ي قوانون
خر ،وتطبق عليها العقوبات الواردة فيها.

 .3للمحكمة م اعفة العقوبة إذا ارتكب الجاني يا من فعوال العنوف األسوري المنصووص عليهوا فوي الموادة ()5
من هذا المرسوم بقانون خالل سنة من ارتكاب الفعل السابق.
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املادة ()10
الصلح

على النيابة العامة قبل التصرف في الدعوى المتعلقة بجرائم العنف األسري ن تعر

الصلح على المعتدى

عليه وفقا لل وابط واإلجراءات المنصوص عليها في القانون االتحادي رقم ( )35لسنة  1992المشار إليه.
أحكام ختامية
املادة ()11

لمجلس الوزراء إصدار الق اررات واللوائح والنظم الالزمة لتحقيق هداف هذا المرسوم بقانون وتنفيذ حكامه ،بناء
على اقتراح من وزير تنمية المجتمع.
املادة ()12

سيلغى كل حكم يخالف و يتعار

مع حكام هذا المرسوم بقانون.
املادة ()13
النشر والنفاذ

ويعمل به من التاريص الذي يحدد بقرار من مجلس الوزراء.
سينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ،س

خليفةةةةةةة بةةةةةةن زايةةةةةةد آل نهيةةةةةةان
رئيس دولةة اإلمةارات العربيةة املتحةدة

_______________________

صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي:
بتاريص :

الموافق:
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