
جدول مقارنة

 293/2014مواد مقترح تعديلها أو إضافتها على مضمون القانون رقم 
بالشراكة بين منظمة كفى ووزارة العدل

أسباب التعديللمقترحات التعديل293/2014القانون رقم 
1المادة 

تطبلللق أحكلللام هلللذا القلللانون على قضلللايا العنللل  اسسلللري وفلللق القواعلللد
المبينةل في المواد اللحقة.

ل تعليق

2المادة 
يقصد بالمصطلحات التالية، أينما وردت في القانون ما يلي:

 تشلللللمل أي من اللللللزوجين واسب واسم سي منهملللللا واسألللللوةاسسلللللرة:
واسأللوات واسصللول والفللروع شللرعيين كللانوا أم غللير شللرعيين ومن

2المادة 
يقصد بالمصطلحات التالية، أينما وردت في القانون ما يلي:

أثنلللللاء قيلللللام الرابطلللللة الزوجيلللللة أو بعلللللد : تشلللللمل أي من اللللللزوجين اسسلللللرة
 واسأللوة واسأللوات واسصللول والفللروع واسب واسم سي منهما،إنحللها

أظهلللللللللللرت مراقبلللللللللللة تطلللللللللللبيق القلللللللللللانون من ألل
مراجعلللة مضلللمون قلللرارات الحمايلللة، بلللأن حصلللر
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تجملللللع بينهم رابطلللللة التبللللللني أو المصلللللاهرة حللللللتى الدرجلللللة الثانيلللللة أو
الوصاية أو الولية أو تكفل اليتيم أو زوج اسم أو زوج اسب.

 أي فعللل أو إمتنللاع عن فعللل أو التهديللد بهمللا يللرتكبالعنلل  اسسللري:
من أحلللد أعضلللاء اسسلللرة ضلللد فلللرد أو أكلللثر من أفلللراد اسسلللرة وفلللق
المفهللوم المللبين في تعريلل  اسسللرة، يتنللاول أحللد الجللرائم المنصللوص

 ويللترتب عنلله قتللل أو إيللذاء جسللدي أو نفسلي أوفي هللذا القللانونعليهللا 
جنسي أو إقتصادي.

 ومن تجمللللللع بينهم رابطللللللة التبللللللني أوشللللللرعيين كللللللانوا أو غللللللير شللللللرعيين
المصلللاهرة حلللتى الدرجلللة الثانيلللة أو الوصلللاية أو الوليلللة أو تكفلللل اليلللتيم أو

زوج اسم أو زوج اسب.

يعكس سلوء: أي فعلل أو إمتنلاع عن فعلل أو التهديللد بهملا، العنل  اسسلري
، يللرتكب من قبلللإسللتعمال للسلللطة داأللل اسسللرة بللالقوة الجسللدية أو غيرها

 وفق المفهوم المبين في تعري  أو أكثر،فرد من اسسرةأحد أفرادها ضد 
 ويلللللترتب عنللللله قتلللللل أو إيلللللذاء جسلللللدي أو نفسلللللي أو جنسلللللي أو اسسلللللرة، 
إقتصادي.

كملللللا وٌيحكم بالعقوبلللللات عينهلللللا المقلللللررة في هلللللذا القلللللانون لجلللللرائم العنللللل 
اسسللللري على كللللل من يحللللّرض او يشللللترك او يتللللدأل في جريمللللة العنلللل 
ن كللان ليس من أفللراد اسسللرة بحسللب ملللا هلللو ُمعلللّر  في هلللذه اسسللري واإ

المادة

مفعللللللول الحمايللللللة القانونيللللللة ألل قيللللللام الرابطللللللة
الزوجيللللللة دون تأطيهللللللا الى مللللللا بعللللللد إنحللهللللللا،
يشلللكل ثغلللرة قانونيلللة ينفلللذ من أللهلللا المعّن  من
تطللللللبيق بنللللللود قللللللرار الحمايللللللة بمجللللللرد أن يوقللللللع
الطلق على الضلللحية وللللو صلللوريًا ليعيلللدها بعلللد

ذلك الى ذّمته.ل

  ل يمكن تصلللني  جميلللع الألفلللات الحاصللللة1
في إطار العائلة بل"العن  اسسري" )مثلل الصلراع

الحاصل بين اسأوة سسباب مأتلفة(.
وقد إعتمدنا تعريل  العنل  المعتملدل وفًقلا للمعلايير
الدوليلللللللة سللللللليما التعريللللللل  الصلللللللادر عن منظملللللللة

سلللللوء اسلللللتأدامالصلللللحة العالميلللللة واللللللذي يعتملللللد 
كمعيار لتحديد العن  اسسري.  ،   السلطة

وبالتللالي إذا كللان الفعللل المللرتكب واقللع بين أفللراد
ل تربطهم أي علقة سلطة واقعية أو قانونيللة، ل
يمكن إعتبار هذا الفعل مشمول بلالعن  اسسللري.
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لتحقلق عناصللر جلرم العنلل  اسسللري أنفيشللترط 
يتللللوافر شلللرط سلللوء اسلللتأدام السلللللطة الى جلللانب

.2العلقة اسسرية المنصوص عليها في المادة 

  من المتعلللللللللللار  عليللللللللللله، من ألل مراقبلللللللللللة2
حللللللالت العنلللللل  اسسللللللري، أن يسللللللتعين المعنّلللللل 
بشلللأص أو أكلللثر ألللارج إطلللار اسسلللرة المعلللّر 
عنهلللللا في هلللللذا القلللللانون ويحّرضللللله على ارتكلللللاب
العنل  ضلد فللرد من أفلراد اسسلرة أو يسلاعده في

ل بلللد من أن يشلللمل العقلللابإرتكابهلللا، للللذلك كلللان 
كلللّل من المحللرض والمتلللدأل والشلللريك. هلللذا ملللع
العلم بللللأن قللللانون العقوبللللات ينص بصللللورة عامللللة
على معاقبلللللللللة جريملللللللللة التحلللللللللريض والشلللللللللتراك
والتللدأل الجللرمي وعلى العقوبللات الللواجب الحكم
بهلللللا بحلللللق المحلللللّرض والمتلللللدأل والمشلللللترك في
الجريمللللة. وقللللد تم إيللللراد أن العقللللاب يشللللملهم من

باب التأكيد ليس إل.
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3المادة 
يعاقب على جرائم العن  اسسري على الشكل التالي:أ.

 من قانون العقوبات لتصبح كالتالي: 618تعدل المادة  1
: من دفللع قاصللرًا دون الثامنللة عشللرة من عمللره الى618المللادة 
 علللللوقب بلللللالحبس من سلللللتة أشلللللهر الى سلللللنتين وبغراملللللةالتسلللللول

تتراوح بين الحد اسدنى لججور وضعفه. 

 من قانون العقوبات بحيي تصبح كالتي:523تعدل المادة  2
: من حض شأصللللًا أو أكللللثر ذكللللرًا كللللان أو أنللللثى لم523المللللادة 

 أو سللّهلالفجللور والفسللاديبلللغ الحاديللة والعشللرين من عمللره على 
لهمللا للله أو مسللاعدته على إتيانهمللا عللوقب بللالحبس من شللهر الى
سنة وبغرامة تتراوح بين الحد اسدنى لججور وثلثة أضعافه. 

يعاقب بالعقوبة ذاتها من تعاطى الدعارة السرية أو سهلها. 
 تشللدد506 معطوفللة على المللادة 529مللع الحتفللاظ بأحكللام المللادة 
 من هلللذا القلللانون إذ وقلللع الجلللرم257العقوبلللة وفقلللًا سحكلللام الملللادة 

ضللمن اسسللرة وذلللك من دون العتللدادل بسللن الشللأص الواقللع عليلله

3المادة 
 آنفللة2يعللاقب على جللرائم العنلل  اسسللري بحسللب ملا هللو محللدد في الملادة 

الذكر، بالعقوبات التالية:
بالعتقلللال من عشلللرين سلللنة الى أمسلللة وعشلللرين سلللنة، إذا أقلللدم.1

أحد أفراد اسسرة على قتل الأر عن قصد.
التسلللبب بوفلللاة أحلللدبالعتقلللال سلللبع سلللنوات، إذا أدى العنللل  الى .2

أفراد اسسرة من غير قصد القتل.
بالعقوبللات المنصللوص عليهللا في قللانون "معاقبللة جريمللة التجللار.3

إذا أدى العنلللل  الى السللللتغلل،لللل 2011\164باسشللللأاص" رقم 
الجنسللي أو الحض على الللدعارة أو التسللول، سي فللرد من أفللراد

اسسرة.
بللالحبس من ثلثللة أشللهر الى ثلي سللنوات وبغرامللة تللتراوح بين.4

الحلد اسدنى لججلور وثلثلة أضلعافه او بإحلدى هلاتين العقوبلتين،ل
إذا أدى العن  الى أي ضرر معنوي أو جسدي.

بللالحبس من ثلثللة أشللهر الى ثلي سللنوات وبغرامللة تللتراوح بين.5
الحلد اسدنى لججلور وثلثلة أضلعافه او بإحلدى هلاتين العقوبلتين،ل
إذا أدى العن  الى الضرار القتصلادي بأحلد أفلراد اسسلرة مثلل

أصللللبحت جريمللللة العنلللل  اسسللللري بمللللوجب هللللذا
التعللللديل جريمللللة قائمللللة بللللذاتها،  وأهميللللة التعللللديل

لهذه الناحية يمكن إأتصارها بما يلي :
وضوح أكثر في النص القانوني. 1
سللللللللللللهولة في التطللللللللللللبيق من قبللللللللللللل 2

القضاة.
معاقبلة جميلع النتلائج الجرميلة اللتي 3

من الممكن أن تللترتب على العنلل 
اسسلللللللللللري وهي التاليلللللللللللة : القتلللللللللللل
القصلللللدي، القتلللللل غلللللير المقصلللللود،
السلللللللتغلل الجنسلللللللي أو التسلللللللول،
حجللللللز الحريللللللة، اليللللللذاء الجسللللللدي

والمعنوي.
معاقبة العن  القتصادي الللذي من 4

الممكن أن يكلللللللللللون أحلللللللللللد أشلللللللللللكال
العنلل  اسسللري، وذلللك بمللا ينسللجم
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الجرم.

 من قلانون العقوبلات ويضلا  اليهلا فقلرة جديلدة527تعدل المادة  3
بحيي تصبح كالتي:

 الغليردعلارةكل امرىء يعتمد في كسب معيشته أو بعضلها على 
عللوقب بللالحبس من سللتة أشللهر الى سللنتين وبغرامللة تللتراوح بين

الحد اسدنى لججور وضعفه.
 من506 معطوفللة على المللادة 529مللع الحتفللاظ بأحكللام المللادة 

 من قلللانون257هلللذا القلللانون تشلللدد العقوبلللة وفقلللًا سحكلللام الملللادة 
العقوبلللات إذا وقلللع الجلللرم ضلللمن اسسلللرة، وتضلللاع  العقوبلللة إذا

رافق الجرم أي شكل من أشكال العن  أو التهديد.

 من قللانون العقوبللات فقللرة جديللدة بحيي547تضللا  على المللادة  4
تصبح كالتي:

 إنسلللانًا قصلللدًا علللوقب باسشلللغال الشلللاقة منقتل: من 547الملللادة 
أمس عشرة سنة الى عشرين سنة.

تكللللون العقوبللللة من عشللللرين سللللنة الى أمسللللة وعشللللرين سللللنة إذا

الحرمللللللللان من المللللللللوارد الماليللللللللة أو الحرمللللللللان من الحتياجللللللللات
غتصلاب التوقيلع اسساسلية لجسلرة أو جلرائم الحتيلال والسلرقة واإ

 عقوبات. 673 الى 635المنصوص عنها في المواد 
 من قللللانون العقوبللللات اللبنللللاني إذا674ول تطبللللق أحكللللام المللللادة 

شلللكّلت الجلللرائم اللللتي تشلللملها جلللرائم عنللل  أسلللري وفقًلللا سحكلللام
 من هذا القانون.2المادة 

إذا أدىبالعتقلللللال من عشللللللر سللللللنوات الى أمسللللللة عشللللللر سللللللنة، .6
العن  الى أي تشويه في معالم الجسم أو أي عطل جسدي دائم.

"6" و"5 و"4" و"3تشللدد العقوبللة المنصللوص عليهللا في الفقللرات ".7
 عقوبلللات، إذا ملللورس العنللل 257السلللابقة، وفًقلللا سحكلللام الملللادة 

بهد  ممارسة الجماع أو بسببه.
بالعتقلللال من سلللبع سلللنوات الى عشلللر سلللنوات وبغراملللة تلللتراوح.8

بين الحلللللللد اسدنى لججلللللللور وثلثلللللللة أضلللللللعافة او بإحلللللللدى هلللللللاتين
إذا أقللدم أحللد أفللراد اسسللرة على حرمللان شللأص آأللرالعقوبللتين، 
.من حريته

ذا أطلللق سللراح من حللرم حريتلله عفللوًا ألل مللدة أقصللاها ثلثللة إ
أيللام من تللاريخ إحتجللازه، ودون أن تللرتكب بحقلله جريمللة أأللرى

مللع التفاقيللات الدوليللة المطبقللة في
هذا المجال.
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ارتكب فعل القتل أحد الزوجين ضد الأر.

 من قانون العقوبات بحيي تصبح كالتي:559تعديل المادة  5
257تشدد العقوبات المذكورة في هلذه النبلذة وفاقلًا سحكلام الملادة 

إذا إقلللتر  الفعلللل بإحلللدى الحلللالت المبينلللة في الفقلللرة الثانيلللة من
 من هذا القانون.549 و 548 وفي المادتينل 547المادة 

 من قللللانون العقوبللللات بحيي489 و 488 و 487تعللللدل المللللواد  6
تصبح كالتي:

 الللللذي يرتكبلللله أي من الللللزوجينالزنا: يعللللاقب على 487المللللادة 
بالحبس من ثلثة أشهر الى سنتين. ويقضلى بالعقوبلة نفسلها على
ل فبالحبس من شهر الى سنة. شريك الزنا إذا كان متزوجًا واإ

: يعلاقب أي من اللزوجين بلالحبس من شلهر الى سلنة488المادة 
إذا اتأذ له أليًل جهارًا في أي مكان كان. وتلنزل العقوبلة نفسلها

بالشريك.
:489المادة 

تألللاذ  ل يجلللوز ملحقلللة فعلللل الزنلللا إل بشلللكوى أحلللد اللللزوجين واإ

جنايللة كللانت أم جنحللة يعللاقب الفاعللل بللالحبس من سللتة أشللهر إلى
ثلي سنوات.

         وتأفض هللذه العقوبللة النفللة الللذكر إلى النصلل  لمصلللحة الفاعللل
من قبلللله ألل أربلللع وعشلللرين سلللاعة إذا تم إطلق السلللراح عفلللًوا

على اسكلللللثر  ودون أن يلللللرتكب بحقللللله أي جريملللللة أألللللرى جنايلللللة
كانت أم جنحة.

 من قلللللانون العقوبلللللات489،للللل 488،للللل 487تلغى أحكلللللام الملللللواد .9
اللبناني. 
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مقدم الشكوى صفة المدعي الشأصي.
ل يلحق الشريك أو المتدأل ال والزاني معًا. 
ل تقبل الشكوى من الزوج الذي تم الزنا برضاه.  
ل تقبلللل الشلللكوى بإنقضلللاء ثلثلللة أشلللهر على اليلللوم اللللذي إتصللل 

فيه الجرم بعلم الشاكي.
إسلللقاط الحلللق عن اللللزوج أو الزوجلللة يسلللقط دعلللوى الحلللق العلللام 

 والدعاوى الشأصية عن سائر المجرمين.
إذا رضي المدعي بإستئنا  الحياة المشتركة تسقط الشكوى.  

أ –  7
 أو بسلللببه علىإسلللتيفائه للحقلللوق الزوجيلللة في الجملللاعمن أقلللدم بقصلللد 

 عوقبإيذائه زوجه إو ضرب
 من559 الى 554بإحلللللدى العقوبلللللات المنصلللللوص عنهلللللا في الملللللواد 

قانون العقوبات.
ي حللال معللاودة الضللرب واليللذاء، تشللدد العقوبللة وفقللًا سحكللام المللادةف

 من قانون العقوبات. 257
إن تنللازل الشللاكي يسللقط دعللوى الحللق العللام في الللدعاوى الللتي تطبللق
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 من قانون العقوبات.555 و 554عليها المواد 
عتيللاد الجللرام نافللذة في تبقى اسحكللام الللتي تللرعى حللالت التكللرار واإ

 حال توفر شروطها.

  ب 7
 أو بسلللببه علىإسلللتيفائه للحقلللوق الزوجيلللة في الجملللاعمن أقلللدم بقصلللد 

 زوجلللله عللللوقب بإحللللدى العقوبللللات المنصللللوص عنهللللا في المللللوادتهديدل
 من قانون العقوبات. 578 الى 573

 من257في حلللال معلللاودة التهديلللد تشلللدد العقوبلللة وفقلللًا سحكلللام الملللادة 
قانون العقوبات.

إن تنللازل الشللاكي يسللقط دعللوى الحللق العللام في الللدعاوى الللتي تطبللق
عقوبللللات تبقى اسحكللللام الللللتي من قللللانون ال578 و 577عليهللللا المللللواد 

عتياد الجرام نافذة في حال توفر شروطها. ترعى حالت التكرار واإ
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4المادة 
يكّللللل  النللللائب العللللام السللللتئنافي محاميللللًا عامللللًا أو أكللللثر في المحافظللللة

بتلقي الشكاوى المتعلقة بحوادي العن  اسسري ومتابعتها.

4المادة 
ا أو أكلللثر في المحافظلللة لتلقي يكلللل  النلللائب العلللام السلللتئنافي محامًيلللا عاًمللل

الشكاوى المتعلقة بجرائم العن  اسسري ومتابعتها.
كمللللا يكللللل  قاضللللي التحقيللللق اسول قاضللللي تحقيللللق أو أكللللثر في المحافظللللة

للتحقيق في الشكاوى المتعلقة بجرائم العن  اسسري.
ويكّلللل  اللللرئيس اسول لمحلللاكم السلللتئنا  قاضلللًيا منفلللرًدا جزائًيلللا أو أكلللثر
ومحكمللللة جنايللللات للنظللللر في الللللدعاوى المتعلقللللة بللللالعن  اسسللللري، وذلللللك

بموجب قرار توزيع اسعمال.

إن مبلللللللدأ تأصلللللللص القضلللللللاة في قضلللللللايا العنللللللل 
اسسللللللري من شللللللأنه أن يللللللؤدي الى حمايللللللة أكللللللبر
وأكللللثر فعاليللللة وأسللللرع الى النسللللاء وكافللللة أفللللراد
اسسرة من العن  المللرتكب بحقهم. وبمللا أن مبللدأ
التأصللللللللللص غللللللللللير معتمللللللللللدل في تنظيم المحللللللللللاكم
اللبنانيللللللة، إرتأينللللللا أن يتم تكليلللللل  قضللللللاة في كللللللل
محافظلللة لتلقي شلللكاوى العنللل  اسسلللري ومتابعلللة
جميلللللللللع مراحلهللللللللا من دون أن يلللللللللؤدي ذللللللللللك الى
إسللللتحداي محللللاكم جديللللدة، مللللا يللللؤدي الى فعاليللللة

وسرعة في إجراء المحاكمات.
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5المادة 
ينشلللأ لللللدى المديريللللة العامللللة لقلللوى اسمن اللللداألي، قطعلللة متأصصلللة
بجلللرائم العنللل  اسسلللري تتلللولى مهلللام الضلللابطة العدليلللة في الشلللكاوى

المقدمة والمحالة إليها وفق أحكام هذا القانون.
تنظم القطعة وفق القللوانين واسنظمللة الللتي تللرعى قللوى اسمن الللداألي

لتغطي كافة اسراضي اللبنانية كافة.
يلللراعى في تشلللكيل القطعللللة أن تضلللم عناصلللر من النلللاي وأن يكللللون
عناصلللللرها ملللللدربين التلللللدريب الكللللافي على حللللل النزاعللللات والتوجيللللله

الجتماعي.
يجري أفراد القطعة تحقيقاتهم بحضور مساعدين إجتماعيين، عللارفين
بالشؤون اسسرية وبحل النزاعات، يأتارون من قائمة تضعها وزارة

الشؤون الجتماعية.
يبقى إأتصاص القطعة قائمًا في حال الشتراك الجرمي.

لعناصلللر القطعلللة أن ينتقللللوا الى مسلللرح الجريملللة كلملللا دعت الحاجلللة
وفي حدود القوانين المرعية الجراء.

5المادة 
ينشللأ لللدى المديريللة العامللة لقللوى اسمن الللداألي، قطعللة متأصصللة بجللرائم
العنلللللل  اسسللللللري تتللللللولى مهللللللام الضللللللابطة العدليللللللة في الشللللللكاوى المقدمللللللة

والمحالة إليها وفق أحكام هذا القانون.
تنظم القطعللللة وفللللق القللللوانين واسنظمللللة الللللتي تللللرعى قللللوى اسمن الللللداألي

لتغطي كافة اسراضي اللبنانية كافة.
يلللللللراعى في تشلللللللكيل القطعلللللللة أن تضلللللللم عناصلللللللر من النلللللللاي وأن يكلللللللون
عناصللللللللرها مللللللللدربين التللللللللدريب الكللللللللافي على حللللللللل النزاعللللللللات والتوجيلللللللله

الجتماعي.
يجري أفراد القطعة تحقيقاتهم بحضور مسللاعدين إجتمللاعيين، متأصصللين
بالشللللؤون اسسللللرية وبحللللل النزاعللللات، يأتللللارون من قائمللللة تضللللعها وزارة

بنلللاًء على طلب الضللحية بعلللد إعلمهللا من قبللل رتيبالشللؤون الجتماعيلللة 
التحقيق بحقها في الستعانة بمساعدة إجتماعية.

يبقى إأتصاص القطعة قائمًا في حال الشتراك الجرمي.
لعناصلللر القطعلللة أن ينتقللللوا الى مسلللرح الجريملللة كلملللا دعت الحاجلللة وفي

حدود القوانين المرعية الجراء.

 
إن التجربة الواقعية أظهللرت بللأن النسللاء، ضللحايا
العنلل  اسسللري، غللير بحاجللة في جميللع اسحللوال
الى مسللللللاندة من قبللللللل مسللللللاعدة إجتماعيللللللة. كمللللللا
وأظهرت التجربة أيًضا صعوبات كبيرة تواجهها
وزارة الشلللللللللؤون الجتماعيلللللللللة لتلللللللللأمين الملللللللللوارد
البشرية والمادية لتغطية نفقات حضور المسللاعدة

الجتماعية لحضور التحقيق معها.
للللللللذلك تم إقلللللللتراح أن يكلللللللون حضلللللللور المسلللللللاعدة
الجتماعيلللللللة بنلللللللاًء للطلب فقلللللللط، وليس يصلللللللورة
إجباريللة، مللا يللؤمن الحمايللة للنسللاء عنللد الحاجللة،
ويللؤدي الى تأفيلل  الضللغط على وزارة الشللؤون

الجتماعية.
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6المادة 
فضللًل عن الأتصللاص المكللاني وفللق القواعللد العامللة يكللون للضللحية

الحق في إقامة الدعوى في محل إقامتها المؤقت أو الدائم.

ل تعليق

7المادة 
/ من قلللللللانون أصلللللللول المحاكملللللللات41ملللللللع مراعلللللللاة أحكلللللللام الملللللللادة /

الجزائيللة، على أشللأاص الضللابطة العدليللة، النتقللال الى مكللان وقللوع
العنلل  اسسللري دون تبللاطؤ، بعللدل إعلم المحللامي العللام المكللل  النظللر

في قضايا العن  اسسري وذلك:
في حال تحقق جريمة العن  اسسري المشهودة. 
في حلللال إعلمهم بوجلللود أملللر حمايلللة في شلللأن العنللل  اسسلللري 

يتم أرقه.

ل تعليق

8المادة 
يعللللاقب الضللللابط العللللدلي، الللللذي يقللللدم على محاولللللة إكللللراه المعنلللل  أو
ممارسللللة الضللللغط عليلللله بهللللد  رجللللوع اسأللللير عن شللللكواه، بالعقوبللللة

ل تعليق

11

2017 آب 3 في وزارة العدل، وأقرت في مجلس الوزراء بتاريخ 2017 نيسان 7تم إعداد هذه المسودة من قبل لجنة مشتركة بين وزارة العدل ومنظمة كفى وتم إطلقها بتاريخ 



 من قانون العقوبات.376المقررة في المادة 
يعتللبر إهمللال الضللابط العللدلي للشللكاوى والأبللارات في جللرائم العنلل 

 من القللانون رقم2 فقللرة 130اسسللري ذنبللًا هامللًا وفقللًا سحكللام المللادة 
 )تنظيم قلللوى اسمن اللللداألي( ويحلللال مرتكبللله6/9/1990 تلللاريخ 17

الى المجلس التأديبي.

9المادة 
تقللوم الضللابطة العدليللة عنللد تلقي الشللكاوى والأبللارات وبعللد مراجعللة
المحلللللامي العلللللام المكلللللل  بلللللالنظر في قضلللللايا العنللللل  اسسلللللري وتحت

إشرافه:
بإسللتماع الضللحية والمشللتبه بهم، بحضللور المنللدوب الجتمللاعي 

 من هلللللذا القلللللانون ، وذللللللك بعلللللدل إعلمهم5الملللللذكور في الملللللادة 
 من قللللانون أصللللول47بللللالحقوق المنصللللوص عليهللللا في المللللادة 

المحاكمات الجزائية.

9المادة 
تقللللوم الضللللابطة العدليللللة عنللللد تلقي الشللللكاوى والأبللللارات وبعللللد مراجعللللة
المحامي العام المكل  بالنظر في قضايا العن  اسسري وتحت إشرافه:

بإسللللللتماع الضللللللحية والمشللللللتبه بهم، بحضللللللور المنللللللدوب الجتمللللللاعي 
بنللللاًء على رغبللللة الضللللحية، من هللللذا القللللانون 5المللللذكور في المللللادة 

 من47وذلللللك بعللللد إعلمهم بللللالحقوق المنصللللوص عليهللللا في المللللادة 
قانون أصول المحاكمات الجزائية.

بإسلللللتماع شلللللهود العنللللل  اسسلللللري بمن فيهم اسولد القاصلللللرون بحضلللللور

بسلللبب الصلللعوبات اللللتي تواجههلللا وزارة الشلللؤون
الجتماعيللللللة لتللللللأمين المللللللوارد البشللللللرية والماديللللللة

لتغطية هذه الأدمة.
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بإسلللللتماع شلللللهود العنللللل  اسسلللللري بمن فيهم اسولد القاصلللللرون 
34بحضللور المنللدوب الجتمللاعي المنصللوص عليلله في المللادة 

6/6/2002 تاريخ 422من القانون 

422 من القللللانون 34المنللللدوب الجتمللللاعي المنصللللوص عليلللله في المللللادة 
6/6/2002تاريخ 

10المادة 
على أشللأاص الضللابطة العدليلللة، إعلم الضللحية بحقهللا في الحصللول

 ومللا يليهللا من هللذا القللانون،12على أمللر حمايللة وفللًق سحكللام المللادة 
وبالسللللللتعانة بمحللللللام إذا رغبت بللللللذلك، إضللللللافة الى إعلمهللللللا بسللللللائر

 من قانون أصول المحاكمات47الحقوق المنصوص عليها في المادة 
الجزائية.

ل تعليق

11المادة 
للمحامي العام المكل  تلقي الشللكاوى المتعلقللة بللالعن  اسسللري، وقبللل
صللدور أمللر الحمايللة عن المرجللع المأتص، تكليلل  الضللابطة العدليللة

وتحت إشرافه بإتأاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية: 
الحصللللول على تعهللللد من المشللللكو منلللله بمنللللع التعللللرض للضللللحيةأ 

 من هلللذا القلللانون أو12ولسلللائر اسشلللأاص المعلللددين في الملللادة 

11المادة 
للمحللللامي العللللام المكللللل  تلقي الشللللكاوى المتعلقللللة بللللالعن  اسسللللري، وقبللللل

، تكليلل أو في معللرض تنفيللذهصللدور أمللر الحمايللة عن المرجللع المأتص 
الضابطة العدلية وتحت إشرافه بإتأاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية: 

الحصللول على تعهللد من المشللكو منلله بمنللع التعللرض للضللحية ولسللائرأ.
 من هذا القانون أو التحريض على12اسشأاص المعددينل في المادة 

إن قاضللي اسمللور المسللتعجلة الللذي يصللدر قللرار
الحمايلللة ل يمللللك أي سللللطة على أفلللراد الضلللابطة
العدليلللللة من أجلللللل إللللللزام المعّن  تنفيلللللذ مضلللللمون

القرار.
على الصعيد العملي ومن ألل مراقبللة التطللبيق،
إسللتعان بعض قضللاة العجلللة بالنيابللة العامللة عللبر
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( من1التحلللريض على التعلللرض لهم تحت طائللللة تطلللبيق البنلللد )
الفقرة )ب( من هذه المادة.

في حال وجود أطر على اسشأاص ذاتهم:ب 
 سلللاعة48منلللع المشلللكو منللله من دألللول اللللبيت اسسلللري لملللدة  1

قابلة للتمديد مرة واحدة، إذا لم تكن هناك وسيلة أأرى لتللأمين
الحمايلللللة للضلللللحية وأطفالهلللللا وسلللللائر اسشلللللأاص المعلللللددينل في

 من هذا القانون.12المادة 
 من قللللللانون أصلللللللول47إحتجلللللللاز المشلللللللكو منللللللله وفقلللللللًا للملللللللادة  2

المحاكمات الجزائية.
 إذا12نقللللل الضللللحية وسللللائر اسشللللأاص المعللللددينل في المللللادة  3

رغبوا الى مكان آمن على نفقة المشكو منه وفق قدرته.
إذا نتج عن العنلل  مللا يسللتوجب علجللًا طبيللًا أو استشللفائيًا، تُنقلللج 

ضللحايا العنلل  الى المستشللفى على أن يسللّل  المشللكو منلله نفقللات
العلج.

 من3إذا امتنللع المشللكو منلله عن تسللي  النفقللات المبينللةل في البنللد 
الفقرة )ب( وفي الفقرة )ج( من هذه المادة، تطبق بحقلله اسصللول
المتبعةل لتنفيذ أحكام النفقة في قانون أصول المحاكمات المدنية.

( من( من الفقللرة )ب2( و )1تطللبيق البنللد )التعرض لهم تحت طائلة 
هذه المادة.

في حال وجود أطر على اسشأاص ذاتهم:ب.
 سلللاعة قابللللة48منلللع المشلللكو منللله من دألللول اللللبيت اسسلللري لملللدة  1

للتمديللد مللرة واحللدة، إذا لم تكن هنللاك وسلليلة أأللرى لتللأمين الحمايللة
 من12للضلللحية وأطفالهلللا وسلللائر اسشلللأاص المعلللددينل في الملللادة 

هذا القانون.
 من قللانون أصللول المحاكمللات47إحتجللاز المشللكو منلله وفقللًا للمللادة  2

الجزائية.
 إذا رغبللوا12نقللل الضللحية وسللائر اسشللأاص المعللددينل في المللادة  3

الى مكان آمن على نفقة المشكو منه وفق قدرته.
إذا نتج عن العنللللل  ملللللا يسلللللتوجب علجلللللًا طبيلللللًا أو استشلللللفائيًا، تُنقللللللج.

ضلللللحايا العنللللل  الى المستشلللللفى على أن يسلللللّل  المشلللللكو منللللله نفقلللللات
العلج.

" من الفقلللرة3إذا امتنلللع المشلللكو منللله عن تسلللديد النفقلللات المبينلللة في البنلللد "
"ب" وفي الفقرة "ج" من هذه المادة والنفقة المقررة في متن قللرار الحمايللة،

إبلغهلللا قلللرار الحمايلللة لمتابعلللة تنفيلللذه، ملللا يسلللبغ
قرار الحماية فعالية أكثر وفرصة أكبر لتنفيذه.
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 من قللانون أصللول المحاكمللات المدنيللة، يصللدر999ألفللًا للمللادة 
قرار حبس المشكو منه الممتنع عن تسلي  النفقات المذكورة آنفًا

عن النيابة العامة.

تطبللللللق بحقلللللله اسصللللللول المتبعللللللة لتنفيللللللذ أحكللللللام النفقللللللة في قللللللانون أصللللللول
المحاكمات المدنية.ل

 من قللللانون أصللللول المحاكمللللات المدنيللللة، يصللللدر قللللرار999ألفللللًا للمللللادة 
 النفقلللات الملللذكورة آنفلللًا عن النيابلللةتسلللديدحبس المشلللكو منللله الممتنلللع عن 

العامة.

12المادة 
أمر الحماية تدبير مؤقت يصدر عن المرجللع القضللائي المأتص وفللق

أحكام هذا القانون بمناسبة النظر في قضايا العن  اسسري.
يهلللد  أملللر الحمايلللة الى حمايلللة الضلللحية وأطفالهلللا. أملللا بلللاقي الفلللروع
وسائر المقيمين معها، فيستفيدون من أمر الحماية إذا كللانوا معرضللين
للأطلر، وكللذلك المسللاعدون الجتمللاعيون والشللهود وأي شللأص آأللر
يقلللللدم المسلللللاعدة للضلللللحية، وذللللللك لمنلللللع إسلللللتمرار العنللللل  أو التهديلللللد

بتكراره.
ويقصللد باسطفللال المشللمولين حكمللًا بللأمر الحمايللة أولئللك الللذين هم في
سللن الحضللانة القانونيللة وفللق أحكللام قللوانين اسحللوال الشأصللية وسللائر

القوانين المعمول بها. 

12المادة 
أمللللر الحمايللللة تللللدبير مللللؤقت يصللللدر عن المرجللللع القضللللائي المأتص وفللللق

أحكام هذا القانون بمناسبة النظر في قضايا العن  اسسري.
يهللللد  أملللر الحمايللللة الى حمايللللة الضللللحية وأولدهللللا القاصللللرين. أملللا بللللاقي
الفللللللروع وسللللللائر المقيمين معهللللللا، فيسللللللتفيدون من أمللللللر الحمايللللللة إذا كلللللانوا
معرضين للأطر، وكللذلك المسللاعدون الجتمللاعيون والشللهود وأي شللأص
آأللللر يقلللللدم المسللللاعدة للضللللحية، وذللللللك لمنللللع إسلللللتمرار العنللللل  أو التهديلللللد

بتكراره.
كمللللا يكللللون للمرجللللع القضللللائي المأتص بإصللللدار امللللر الحمايللللة صلللللحية
السللتعانة بمن يللراه مناسللبا من الأصللائيين لتفعيللل قللرار الحمايللة ومواكبللة

تطبيقه.

ل يمكن إعتملللللاد سلللللن الحضلللللانة كمعيلللللار لتلللللأمين
الحمايللللللة لجطفللللللال من العنلللللل  اسسللللللري، وذلللللللك

لجسباب التالية :
إن أحكلللام الحضلللانة ل تسلللري ال في حلللال 

وقع الطلق أو الهجر بين الزوجين.
إن إعتملللاد سلللن الحضلللانة لشلللمول اسطفلللال 

بالحماية يؤدي الى التمييز بين الولد والفتاة
في العائللللللللة نفسلللللللها، إذ أن سلللللللن الحضلللللللانة
المقلللللرر للوللللللد مأتلللللل  عن سلللللن الحضلللللانة
المقرر للفتاة في الطائفة عينها، اسمر الذي
من شأنه أن يؤدي الى شمول أحللد اسطفللال
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ويكللللون امللللر الحمايللللة المنصللللوص عنلللله في هللللذه المللللادة مأصصللللًا لحمايللللة
النساء ضحايا العن  اسسري بغض النظر عن حالتهّن الجتماعية. 

بالحمايللللللللللللللة واسللللللللللللللتثناء الأللللللللللللللر رغم أنهم
موجللللودين )الولللللد والفتللللاة( مللللع اسم لحظللللة
وقوع العنلل . هللذا فضللًل عن التميلليز الللذي
سللليحدثة تطلللبيق تلللدابير الحمايللة بين اسولد
بشللللكل عللللام بسللللبب اأتل  سللللن الحضللللانة

بين الطوائ  المأتلفة.

أمللا في مللا يتعلللق بتأصلليص النسللاء في الحمايللة،
بعد سلسلة الجللرائم الللتي ارتكبت بحللق النسللاء، لم
يعلللللللد أافيلللللللًا على أحلللللللد أن النسلللللللاء هن من يقتلن
نتيجة العنلل  اسسلري، وهن من يشللعرن بللالأطر
وهن المهللددات في أي لحظللة بللأن تنتهي حيللاتهن

على أيدي أحد أفراد عائلتهن.
إن ذكللللللللللر النسللللللللللاء شللللللللللكليًا في العنللللللللللوان دون أن
ينسللحب ذلللك على المضللمون من شللأنه أن ينقص

من فعالية الحماية للضحايا.
إن آليللللللات الحمايللللللة الموجللللللودة في هللللللذا القللللللانون
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وضللللعت وفقللللًا لدراسللللة حاجللللات الضللللحايا وازالللللة
العقبللللات من أمللللامهن اذا مللللا األلللترن اللجللللوء الى

القضاء. 
 

في حلللللال لم يأصلللللص القسلللللم الألللللاص بالحمايلللللة
للضحية من السهل إستغلل ذلك من قبل المعّن 
لتقللديم طلب حمايللة مقابللل بصللورة كيديللة للضللغط
على الضللللحية وحملهللللا على الللللتراجع عن طلبهللللا
بالحمايللة، فهللل يمكن الللزام النسللاء بتللأمين مسللكن
وتسلي  النفقة أاصة وان غالبية النساء ل تتمتع
بالسلللللتقلل القتصلللللادي ومنهن من يتم مصلللللادرة
أمللللللللوالهن من قبللللللللل الللللللللزوج أو اسأ أو اسب في

حال كّن من الفئة العاملة؟

13المادة 
يقللّدم طلب الحمايللة أمللام قاضللي التحقيللق الواضللع يللده على الللدعوى أو
المحكمللللللة الجزائيللللللة النللللللاظرة فيهللللللا، ويجللللللري النظللللللر فيلللللله في غرفللللللة

المذاكرة.

13المادة  
يقّدم طلب الحماية أمام قاضي التحقيللق الواضللع يللده على الللدعوى اسسلرية
أو المحكمة الجزائية الناظرة فيها، ويجري النظر فيه في غرفة المذاكرة.
كمللللا يقللللدم طلب الحمايللللة أمللللام قاضللللي اسحللللداي في حللللال كللللانت الضللللحية

يجب إعطللللللاء صلللللللحية إصللللللدار قللللللرار الحمايللللللة
لقاضي اسحداي أيضًا، سن الشكالية المطروحللة
أمامنللللللا ألل تطللللللبيق القللللللانون هللللللو واقللللللع الفتللللللاة
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يصللح، في كللل اسحللوال، تقللديم الطلب أمللام قاضللي اسمللور المسللتعجلة
بالصورة الرجائية.

يقبلللللللل القلللللللرار الصلللللللادر عن قاضلللللللي التحقيلللللللق أو القاضلللللللي المنفلللللللرد
السلللللتئنا  وفلللللق اسصلللللول المقلللللررة في قلللللانون أصلللللول المحاكملللللات

الجزائية.
يقبلللللل القلللللرار الصلللللادر عن قاضلللللي اسملللللور المسلللللتعجلة الطعن وفلللللق
اسصلللول المقلللررة للقلللرارات الرجائيلللة في قلللانون أصلللول المحاكملللات

المدنية.
إن اسللتئنا  القللرار المتضللّمن أمللر الحمايللة، أو الطعن بلله، ل يوقفللان

التنفيذ ما لم تقرر المحكمة المأتصة أل  ذلك.
إن القرار الصادر عن أي مرجع من المراجع القضائية المللذكورة في

هذه المادة ل يقبل التمييز.
يصللدر القللرار في الحللالتين المبينللتين في الفقللرتين اسولى والثانيللة من

هذه المادة ضمن مهلة أقصاها ثماٍن وأربعون ساعة.

قاصرًا وتتطلب حمايتها أأذ تللدبير أو أكللثر من التللدابير المنصللوص عليهللا
في هذا القانون. 

يصللللح، في كلللللل اسحللللوال، تقللللديم الطلب أمللللام قاضللللي اسمللللور المسللللتعجلة
بالصورة الرجائية.

قاضللي التحقيللق أو قاضللي الحللداي أو المحكمللةيقبللل القللرار الصللادر عن 
الجزائيلللللة الطعن وفلللللق اسصلللللول المقلللللررة في قلللللانون أصلللللول المحاكملللللات

الجزائية.
يقبللل القللرار الصللادر عن قاضللي اسمللور المسللتعجلة الطعن وفللق اسصللول

المقررة  للقرارات الرجائية في قانون أصول المحاكمات المدنية.
إن استئنا  القرار المتضّمن أمر الحمايللة، أو الطعن بلله، ل يوقفللان التنفيللذ

ما لم تقرر المحكمة المأتصة أل  ذلك.
يصلللللدر قلللللرار الحمايلللللة في جميلللللع الحلللللالت ضلللللمن مهللللللة أقصلللللاها ثملللللاٍن

وأربعون ساعة.

القاصللللللرة المتزوجللللللة الللللللتي تقللللللع ضللللللحية العنلللللل 
اسسري ول تستطيع بحكم كونها قاصللر أن تمثللل
أمام قاضي اسمللور المسللتعجلة إل من ألل ولي
أمرهللللللا الللللللذي يمكن ان يكللللللون رافضللللللًا لحمايتهللللللا
ومتبنيًا لثقافة العن  التي ُتمارس عليها، وبالتللالي
وبملللللللللا أنللللللللله يمكن قانونلللللللللًا أن تلجلللللللللأ الى قاضلللللللللي
اسحلللداي، من دون ولي أمرهلللا، فمن اسجلللدى ان
يكون لهذا القاضللي صلللحية إتأللاذ قللرار الحمايللة

المنصوص عنه في هذا القانون لحمايتها.  

14المادة 
يتضلللمن أملللر الحمايلللة إللللزام المشلللكو منللله بواحلللد أو أكلللثر من التلللدابير

14المادة 

يتضمن أمر الحماية إلزام المشكو منه بواحد أو أكثر من التدابير التالية:
18
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التالية:
منلللع التعلللرض للضلللحية ولسلللائر اسشلللأاص المعلللددينل في الملللادة 1

 من هذا القانون أو التحريض على التعرض لهم.12
عللللدم التعللللرض لسللللتمرار الضللللحية واسشللللأاص المقيمين معهللللا 2

المشمولين بالحماية في إشغال منزل اسسرة.
إأراج مرتكب العن  من المنزل، مؤقتللًا ولفللترة يحللددها المرجللع 3

المأتص، لدى استشعار أي أطر على الضحية.
إألللللللراج الضلللللللحية والمقيمين معهلللللللا المشلللللللمولين بالحمايلللللللة للللللللدى 4

استشلللللللعار أي أطلللللللر فعلي عليهم قلللللللد ينتج عن اسلللللللتمرارهم في
إشغال منزل اسسرة، الى سكن مؤقت آمن وملئم. 

في حللال إأللراج الضللحّية من المللنزل يأللرج معهللا حكمللًا أطفالهللا
 كملللللا يألللللرج معهلللللا سلللللائراللللللذين هم في سلللللن الحضلللللانة القانونية

اسولد والمقيمين إذا كانوا معرضين للأطر.
على المشكو منه، وفق قدرته، تسلي  نفقات السكن.

تسلللي  مبلللغ، وفللق قللدرة المشللكو منلله، للمأكللل والملبس والتعليم، 5
لمن هو ملزم بهم. 

تسللللللي  مبللللللغ، وفلللللق قلللللدرة المشلللللكو منللللله، على حسلللللاب النفقلللللات 6

 من12منع التعرض للضحية ولسائر اسشأاص المعللددينل في المللادة  1
هذا القانون أو التحريض على التعرض لهم.

عللللللللدم التعللللللللرض لسللللللللتمرار الضللللللللحية واسشللللللللأاص المقيمين معهللللللللا 2
المشمولين بالحماية في إشغال منزل اسسرة.

إأللللراج مللللرتكب العنلللل  من المللللنزل، مؤقتللللًا ولفللللترة يحللللددها المرجللللع 3
المأتص، لدى استشعار أي أطر على الضحية.

إأراج الضحية والمقيمين معها المشمولين بالحماية لدى استشعار أي 4
أطللر فعلي عليهم قللد ينتج عن اسللتمرارهم في إشللغال مللنزل اسسللرة،

الى سكن مؤقت آمن وملئم. 
في حلللللال إألللللراج الضلللللحّية من الملللللنزل يألللللرج معهلللللا حكملللللًا أولدهلللللا

، كمللا يأللرج معهللا سللائر اسولد والمقيمين12المشار إليهم في المللادة 
إذا كانوا معرضين للأطر.

على المشكو منه، وفق قدرته، تسديد نفقات السكن.
تسلللديدل مبللللغ، وفلللق قلللدرة المشلللكو منللله، للمأكلللل والملبس والتعليم، لمن 5

هو ملزم بهم. 
تسللديد مبلللغ، وفللق قللدرة المشللكو منلله، لتغطيللة النفقللات اللزمللة للعلج 6

الطبي أو الستشفائي للضحية ولسللائر اسشللأاص المعللددينل في المللادة

ذللللللك سن أي سللللليدة لن تجلللللرؤ على الألللللروج من
منزلهلللا وللللو لحمايلللة نفسلللها من العنللل  إذا لم تكن

قادرة على إأراج جميع أولدها معها.
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اللزمة للعلج الطبي أو الستشفائي للضحية ولسائر اسشللأاص
 من هللللللذا القللللللانون إذا نتج عن العنللللللل 12المعلللللللددينل في الملللللللادة 

المرتكب ما يوجب هذا العلج.
المتنللللللللاع عن إلحللللللللاق الضللللللللرر بللللللللأي من الممتلكللللللللات الأاصللللللللة 7

بالضحية وباسشأاص المشمولين بأمر الحماية.
المتناع عن إلحاق الضرر باسثاي المنزلي وباسموال المشتركة 8

المنقولة ومنع التصر  بهما.
تمكين الضحية أو من تفوضة في حللال تللرك المللنزل، من دأوللله 9

سأذ ممتلكاتها الشأصية بموجب محضر إستلم.

في كللللل تسلللللي  مللللؤقت يبقى للضللللحية أو للمشللللكو منلللله حللللق مراجعللللة
المحلللللللاكم المأتصلللللللة للحصلللللللول على الحكم المناسلللللللب وفلللللللق القواعلللللللد

المعمول بها لديها. 
إن تنفيللللذ حكم النفقللللة الصللللادر عن المحللللاكم المأتصللللة يوقلللل  السلللللفة

المقررة في أمر الحماية.

 من هلللللذا القلللللانون إذا نتج عن العنللللل  الملللللرتكب ملللللا يلللللوجب هلللللذا12
العلج.

المتنللللاع عن إلحللللاق الضللللرر بللللأي من الممتلكللللات الأاصللللة بالضللللحية 7
وباسشأاص المشمولين بأمر الحماية.

المتنللللاع عن إلحللللاق الضللللرر باسثللللاي المللللنزلي وبللللاسموال المشللللتركة 8
المنقولة ومنع التصر  بهما.

تمكين الضللللحية أو من تفوضلللله في حللللال تللللرك المللللنزل، من دأوللللله 9
سأذ ممتلكاتها الشأصية بموجب محضر إستلم.

إلللزام مللرتكب جللرم العنلل  اسسللري، بالأضللوع لللدورات تأهيللل ضللد 10
العن ، في مراكز متأصصة.

إن إجبار مللرتكب العنلل  على الأضللوع لللدورات
تأهيليللللة من شلللأنه أن يشلللكل إجلللراًءا وقائًيلللا يمكن
عطللاء فرصللة من ألللله تغيللير سلللوك المعّنلل  واإ
للعودة الى المنزل متأليًا عن السلوك العني . 

ل تعليق15المادة 
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إن تقديم طلب الحماية ل يحول دون حق الضحية أو المشللكو منلله في
إقامللللللللة الللللللللدعوى أو متابعهللللللللا أمللللللللام المحللللللللاكم على إأتل  أنواعهللللللللا

وأأتصاصاتها.

16المادة 
يقللدم طلب الحمايللة بللدون الحاجللة لسسللتعانة بمحللام ويعفى من الرسللوم

والنفقات القضائية.

ل تعليق

17المادة 
يكون أمر الحماية الصادر عن القضاء المستعجل نافذًا على أصله.

ينفذ أمر الحماية الصادر عن القضللاء الجللزائي بواسللطة النيابللة العامللة
الستئنافية.

لكل من الضحية وسائر المسللتفيدينل من أمللر الحمايللة وللمشللكو منلله أو
الملللللللدعى عليللللللله أن يطلب الى المرجلللللللع اللللللللذي أصلللللللدر اسملللللللر أو من
المحكملللة النلللاظرة في اللللدعوى إلغلللاءه أو تعديللللهل للللدى ظهلللور ظلللرو 

جديدة.
تطبلللللللق على القلللللللرار القاضلللللللي باللغلللللللاء أو التعلللللللديل آليلللللللة المراجعلللللللة

17المادة 
يكللون أمللر الحمايللة الصللادر عن القضللاء المأتص معجللل التنفيللذ نافللذًا على

أصله.
 من هللذا11ُينّفللذ أمللر الحمايللة بواسللطة النيابللة العامللة اسسللرية وفقللًا للمللادة 

القانون.
لكللللل من الضللللحية وسللللائر المسللللتفيدين من أمللللر الحمايللللة وللمشللللكو منلللله أو
المدعى عليه أن يطلب الى المرجع القضللائي الللذي أصللدر اسمللر إلغائلله أو

تعديله لدى ظهور ظرو  جديدة.
تطبق على القرار القاضي باللغاء أو التعديل آلية المراجعة الملحوظة في

11مراجعة أسباب تعديل المادة 
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 من هذا القانون.13المادة  من هذا القانون.13الملحوظة في المادة 

18المادة 
كل من أال  أمر الحماية عوقب بالحبس حللتى ثلثللة أشللهر وبغرامللة
حلللللللدها اسقصلللللللى ضلللللللع  الحلللللللد اسدنى لججلللللللور أو بإحلللللللدى هلللللللاتين

العقوبتين.
إذا رافق المأالفة استأدام العنلل  عللوقب المأللال  بللالحبس حللتى سللنة

وبغرامة حدها اسقصى أربعة أضعا  الحد اسدنى لججور.
تضاع  العقوبة في حال التكرار.

 18المادة 
 عللوقب بللالحبس من ثلثللة اشللهراو أحللد بنللودهكللل من أللال  أمللر الحمايللة 

 الحللد الدنى للجللور اوثلثللة أضللعا الى سنتين وبغرامللة حللدها القصلى 
باحدى هاتين العقوبتين.

 من قللللانون العقوبللللات اللبنللللاني إذا رافللللق257تشللللدد العقوبللللة وفقللللًا للمللللادة 
المأالفة استأدام العن  او في حال التكرار.

ل يمكن أن يكون لقرار الحماية فعالية إل إذا
أدت مأالفته الى إنزال عقوبة رادعة بالمأال .

19المادة 
تجلللرى المحاكملللة أملللام المراجلللع النلللاظرة في جلللرائم العنللل  اسسلللري

بصورة سرية.

ل تعليق

20المادة 
بالضافة الى العقوبات المقررة وفق أحكللام هللذا القللانون، للمحكمللة أن
تللللزم ملللرتكب جلللرم العنللل  اسسلللري، بالأضلللوع للللدورات تأهيلللل ضلللد

العن  في مراكز متأصصة.

ل تعليق
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21المادة 
ينشللأ صللندوق أللاص، يتمتللع بالشأصللية المعنويللة والسللتقلل المللالي
والداري، يتللللولى مسللللاعدة ضللللحايا العنلللل  اسسللللري وتللللأمين الرعايللللة
لهم، وتوفير السبل اليلة الى الحد من جرائم العن  اسسري والوقايللة

منها وتأهيل مرتكبيها.
يمول الصندوق من:

مساهمات الدولة، يرصد لهذه الغاية اعتمللاد إسللمي في الموازنللة 
السنوية لوزارة الشؤون الجتماعية.

الهبات. 
يحللللدد نظللللام الصللللندوق بمرسللللوم يتأللللذ في مجلس الللللوزراء بنللللاء على

اقتراح وزيري العدل والشؤون الجتماعية.
يطبلللللللق على الصلللللللندوق النظلللللللام العلللللللام للمؤسسلللللللات العاملللللللة الصلللللللادر

.4517/1972بالمرسوم رقم 
يأضع الصندوق لوصاية وزير الشؤون الجتماعية.

21المادة 
ينشلللللأ صلللللندوق ألللللاص، يتمتلللللع بالشأصلللللية المعنويلللللة والسلللللتقلل الملللللالي
والداري، يتلللولى مسلللاعدة ضلللحايا العنللل  اسسلللري وتلللأمين الرعايلللة لهم،
وتوفلللير السلللبل اليللللة الى الحلللد من جلللرائم العنللل  اسسلللري والوقايلللة منهلللا

وتأهيل مرتكبيها.
يمول الصندوق من:

مسللللاهمات الدولللللة، يرصللللد لهللللذه الغايللللة اعتمللللاد إسللللمي في الموازنللللة 
لوزارة العدل.السنوية 

الهبات. 
يحللدد نظللام الصللندوق بمرسللوم يتأللذ في مجلس الللوزراء بنللاء على اقللتراح

.والدولة لشؤون المرأةوزيري العدل 
.العدليأضع الصندوق لوصاية وزير 

بما أن هد  إنشاء الصندوق هو تأمين الدعم
لضحايا العن  اسسري بما في ذلك الدعم
القانوني وأسوة بتغطية وزارة العدل لنفقات
حالتها للملفات التي تحتاج الطب الشرعي، واإ
الى دعم قانوني على المعونة القضائية لتأمين
التمثيل القانوني في المحاكمة لذلك من اسجدى
أن يكون الصندوق شامًل لجميع هذه الأدمات

وتحت وصاية وزارة العدل.
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22المادة 
بإستثناء قواعد إأتصاص محاكم اسحوال الشأصللية وأحكللام اسحللوال
الشأصللللللية الللللللتي تبقى مطبقللللللة دون سللللللواها في مجللللللال إأتصاصللللللها،

 )حمايللة اسحللداي المأللالفين6/6/2002 تللاريخ 422وأحكللام القللانون 
للقللانون أو المعرضللين للأطللر(، تلغى جميللع النصللوص المأالفللة لهللذا

القانون أو التي ل تتفق مع مضمونه.

ل تعليق

23المادة 
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

ل تعليق
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