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قانون الحماية من

العـنف األســـري

ألننا -وبإذن الله تعالى# -سننتصر..
فنحن في معهد دبي القضائي حريصون عليكم
و#ال_تشلون_هم المعرفة
ّ
نحن .معكم في هذه الجائحة..
نحن على العهد بتوفير إصداراتنا لكم حيثما كنتم.

لدولة اإلمارات العربية المتحدة

مرسوم بقانون اتحادي رقم ( )10لسنة 2019
سلسلة الترشيعات والقوانني لدولة اإلمارات العربية املتحدة ()21
من إصدارات:
دار نرش معهد ديب القضايئ

نسخة إلكترونية
اإلصدار األول

شوال 1441هــ  -يونيو  2020م

إدارة املعرفة والنرش ـ معهد ديب القضايئ.
بطاقة فهرسة أثناء النرش.
قانون الحامية من العنف األرسي لدولة اإلمارات العربية املتحدة  :مرسوم بقانون
اتحادي رقم ( )10لسنة  / 2019إعداد معهد ديب القضايئ -.ديب :املعهد.2020 ،
 10ص .؛  21سم( -. .سلسلة الترشيعات والقوانني لدولة اإلمارات العربية املتحدة ؛
.)21
 -العنف األرسي.

تقديم
لقد أصبح الترشيع يف العرص الحديث يحتل مكانة
مرموقة يف إطار مصادر القانون ،فأغلب املجتمعات
املتطورة تعتمد عليه .فهو املصدر األصيل العام للقاعدة
القانونية ،إذ إن القايض يتعني عليه أن يلجأ إليه أوالً
للوصول إىل القاعدة التي تحكم النزاع ،فال ميكنه أن
يعدل عنه إىل باقي املصادر األخرى إال يف حالة عدم
وجود قاعدة فيه أو إذا أحال هو عىل مصدر آخر.
ونحن يف معهد ديب القضايئ ارتأينا أن تكون لنا بصمة
مؤثرة يف الترشيع وخدمة القانونيني والعدليني كافة
يف الدولة وخارجها فيام يتعلق بالبحث القانوين من
خالل إعداد تلك الترشيعات يف حلة متميزة وعملية
يف الوقت ذاته ،وتعكس رؤية املعهد ورسالته باعتباره
مركزاً إقليمياً للتميز العديل والقانوين.

نسخة إلكرتونية
اإلصدار األول
شوال  1441هـ  -يونيو  2020م
جميع حقوق النرش © محفوظة ملعهد ديب القضايئ

القاضي د.جمال السميطي

مدير عام المعهد
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نسخة إلكترونية تصدر عن دار نشر معهد دبي القضائي

مرسوم بقانون اتحادي رقم  10لسنة 2019
(((
في شأن الحماية من العنف األسري

المادة ()1
أهداف المرسوم بقانون

رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة،

		
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
 بعد االطالع عىل الدستور، وعىل القانون االتحادي رقم ( )1لسنة  1972يف شأن اختصاصات الوزارات وصالحياتالوزراء وتعديالته،
 وعىل القانون االتحادي رقم ( )9لسنة  1976بشأن األحداث الجانحني واملرشدين، وعىل القانون االتحادي رقم ( )5لسنة  1985بإصدار قانون املعامالت املدنية لدولةاإلمارات العربية املتحدة ،وتعديالته،
 وعىل القانون االتحادي رقم ( )3لسنة  1987بإصدار قانون العقوبات وتعديالته، وعىل القانون االتحادي رقم ( )11لسنة  1992بإصدار قانون اإلجراءات املدنية ،وتعديالته، وعىل القانون االتحادي رقم ( )35لسنة  1992بإصدار قانون اإلجراءات الجزائية وتعديالته، وعىل القانون االتحادي رقم ( )14لسنة  1995يف شأن مكافحة املواد املخدرة واملؤثراتالعقلية،
 وعىل القانون االتحادي رقم ( )28لسنة  2005يف شأن األحوال الشخصية، وعىل القانون االتحادي رقم ( )1لسنة  2012بشأن مجهويل النسب، وعىل القانون االتحادي رقم ( )3لسنة  2016بشأن حقوق الطفل (ودمية)، وبنا ًء عىل ما عرضه وزير تنمية املجتمع ،وموافقة مجلس الوزراء،أصدرنا املرسوم بقانون اآليت:

((( نرش يف الجريدة الرسمية  -عدد ( 661ملحق  )1بتاريخ 2019/08/29

يهدف هذا املرسوم بقانون إىل ما يأيت:
1 .مكافحة العنف األرسي ،وتعزيز الرتابط االجتامعي يف األرسة واملحافظة عىل كيانها.
2 .حامية حرمة الحياة الخاصة مبا يتوافق مع املوروثات والعادات والتقاليد يف املجتمع.
3 .تقويم السلوكيات الضارة باألرسة واملرأة والطفل ،والحفاظ عىل املوروثات االجتامعية
واألخالقية والعادات والتقاليد واألعراف يف الدولة.
المادة ()2
نطاق السريان

ترسي أحكام هذا املرسوم بقانون عىل جرائم العنف األرسي املنصوص عليها فيه.
المادة ()3
مفهوم العنف األسري

ألغراض تطبيق هذا املرسوم بقانون ،يقصد بالعنف األرسي كل فعل أو قول أو إساءة أو
إيذاء أو تهديد ،يرتكبه أحد أفراد األرسة ضد فرد آخر منها متجاوزاً ما له من والية أو
وصاية أو إعالة أو سلطة أو مسؤولية ،وينتج عنه أذى أو رضر جسدي أو نفيس أو جنيس
أو اقتصادي.
المادة ()4
مدلول األسرة

يف تطبيق أحكام املادة ( )3من هذا املرسوم بقانون ،تشمل األرسة ك ًال من:
1 .الزوج والزوجة وأبناءهم وأحفادهم.
2 .أبناء أحد الزوجني من زواج آخر.
3 .والد ووالدة أي من الزوجني.
4 .األقارب بالنسب أو باملصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
5 .الشخص املشمول بحضانة أرسة بديلة وفقاً ألحكام الترشيعات النافذة.
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المادة ()5
أنواع العنف األسري

تعد األفعال التالية وفقاً ألحكام هذا املرسوم بقانون عنفاً أرسياً ،وذلك مبراعاة أحكام
الترشيعات النافذة يف الدولة:
1 .اإليذاء الجسدي :ويقصد به أيّ اعتداء بأي وسيلة عىل جسم املعتدى عليه ،وإن مل
يرتك أثراً.
2 .اإليذاء النفيس :ويقصد به أيّ فعل أو قول يؤدي إىل رضر نفيس للمعتدى عليه.
3 .اإليذاء الجنيس :ويقصد به أيّ فعل يشكل اعتداء أو تحرشاً جنسياً للمعتدى عليه ،أو
باستغالله بأي وسيلة.
4 .اإليذاء االقتصادي :ويقصد به أيّ فعل يؤدي إىل حرمان املعتدى عليه من حقه أو
حريته يف الترصف يف أمواله بقصد اإلرضار به.
المادة ()6
أمر الحماية

يجوز للنيابة العامة من تلقاء نفسها أو بنا ًء عىل طلب من املعتدى عليه إصدار أمر حامية
يلزم املعتدي مبا يأيت:
1 .عدم التعرض للمعتدى عليه.
2 .عدم االقرتاب من األماكن املقررة لحامية املعتدى عليه أو أي مكان آخر يذكر يف أمر
الحامية.
3 .عدم اإلرضار باملمتلكات الشخصية للمعتدى عليه أو أي من أفراد أرسته.
4 .متكني املعتدى عليه أو من يفوضه من استالم متعلقاته الشخصية الرضورية.
5 .أي إجراءات أخرى ترى النيابة العامة تضمينها يف أمر الحامية يكون من شأنها توفري
حامية فعالة للمعتدى عليه أو ألي من األشخاص املحتمل تعرضهم لألذى بسبب
عالقتهم به.

المادة ()7
مدة تطبيق أمر الحماية والتظلم منه

1 .يجب أال تزيد مدة أمر الحامية الصادر من النيابة العامة عىل ( )30ثالثني يوماً ،ويجوز
لها متديده ملدتني متامثلتني مبا ال يزيد عىل ( )60ستني يوماً.
2 .إذا انقضت املدد املشار إليها يف البند ( )1من هذه املادة ،يكون متديد أمر الحامية
بقرار من املحكمة املختصة مبا ال يزيد عىل ( )6ستة أشهر.
3 .يجوز لكل من املعتدي أو املعتدى عليه التظلم من أمر الحامية خالل ( )7سبعة أيام
من تاريخ صدوره أمام املحكمة املختصة.
العقوبات
المادة ()8

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل ( )3ثالثة أشهر وبالغرامة التي ال تقل عن ( )1.000ألف
درهم وال تزيد عىل ( )10.000عرشة آالف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من خالف
أمر الحامية الصادر وفقاً ألحكام هذا املرسوم بقانون.
وتضاعف العقوبة يف حالة مخالفة أمر الحامية باستخدام العنف تجاه أي من املشمولني
بأحكام هذا املرسوم بقانون.
المادة ()9

1 .مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد منصوص عليها يف أي قانون آخر ،يعاقب بالحبس
مدة ال تزيد عىل ستة أشهر وبالغرامة التي ال تزيد عىل ( )5.000خمسة آالف درهم
أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من ارتكب أياً من أفعال العنف األرسي املنصوص عليها
يف املادة ( )5من هذا املرسوم بقانون.
2 .تعد من جرائم العنف األرسي وفقاً ألحكام املادة ( )3من هذا املرسوم بقانون ،الجرائم
املنصوص عليها يف الباب السابع من الكتاب الثاين من القانون االتحادي رقم ( )3لسنة
 ،1987املشار إليه ،أو يف أي قانون آخر ،وتطبق عليها العقوبات الواردة فيها.
3 .للمحكمة مضاعفة العقوبة إذا ارتكب الجاين أياً من أفعال العنف األرسي املنصوص
عليها يف املادة ( )5من هذا املرسوم بقانون خالل سنة من ارتكاب الفعل السابق.
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المادة ()10
الصلح

عىل النيابة العامة قبل الترصف يف الدعوى املتعلقة بجرائم العنف األرسي أن تعرض الصلح
عىل املعتدى عليه وفقاً للضوابط واإلجراءات املنصوص عليها يف القانون االتحادي رقم ()35
لسنة  1992املشار إليه.
أحكام ختامية
المادة ()11

ملجلس الوزراء إصدار القرارات واللوائح والنظم الالزمة لتحقيق أهداف هذا املرسوم بقانون
وتنفيذ أحكامه ،بنا ًء عىل اقرتاح من وزير تنمية املجتمع.
المادة ()12

يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا املرسوم بقانون.
المادة ()13
النشر والنفاذ

ينرش هذا املرسوم بقانون يف الجريدة الرسمية ،ويعمل به من التاريخ الذي يحدد بقرار من
مجلس الوزراء.
خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة

صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي:
بتاريخ/29 :أغسطس2019/م.

الموافق/28 :ذي الحجة1440/هـ.
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