جدول مقارنة
مواد مقترح تعديلها أو إضافتها على مضمون القانون رقم 293/2014
بالشراكة بين منظمة كفى ووزارة العدل
القانون رقم 293/2014
المادة 1

مقترحات التعديل

أسباب التعديلل

ل تعليق

تطب للق أحك للام ه للذا الق للانون على قض للايا العنلل

اسس للري وف للق القواع للد

المبينةل في المواد اللحقة.

المادة 2

المادة 2

يقصد بالمصطلحات التالية ،أينما وردت في القانون ما يلي:

يقصد بالمصطلحات التالية ،أينما وردت في القانون ما يلي:

اسس ل للرة :تش ل للمل أي من ال ل للزوجين واسب واسم سي منهم ل للا واسأ ل للوة اسس ل للرة  :تش ل للمل أي من ال ل للزوجين أثن ل للاء قي ل للام الرابط ل للة الزوجي ل للة أو بع ل للد أظهل ل ل ل للرت مراقبل ل ل ل للة تطل ل ل ل للبيق القل ل ل ل للانون من ألل
واسأللوات واسصللول والفللروع شللرعيين كللانوا أم غللير شللرعيين ومن إنحللها ،واسب واسم سي منهما واسأللوة واسأللوات واسصللول والفللروع مراجع للة مض للمون ق للرارات الحماي للة ،ب للأن حصللر
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تجم ل للع بينهم رابط ل للة التبل ل للني أو المص ل للاهرة حل ل للتى الدرج ل للة الثاني ل للة أو شل ل للرعيين كل ل للانوا أو غل ل للير شل ل للرعيين ومن تجمل ل للع بينهم رابطل ل للة التبل ل للني أو مفعل ل للول الحمايل ل للة القانونيل ل للة ألل قيل ل للام الرابطل ل للة
الوصاية أو الولية أو تكفل اليتيم أو زوج اسم أو زوج اسب.

المص للاهرة ح للتى الدرج للة الثاني للة أو الوصللاية أو الولي للة أو تكف للل الي للتيم أو الزوجيل ل للة دون تأطيهل ل للا الى مل ل للا بعل ل للد إنحللهل ل للا،
يش للكل ثغللرة قانوني للة ينفللذ من أللهللا المعّن

زوج اسم أو زوج اسب.
العن ل

من

اسسللري :أي فعللل أو إمتنللاع عن فعللل أو التهديللد بهمللا يللرتكب

تطل ل للبيق بنل ل للود قل ل للرار الحمايل ل للة بمجل ل للرد أن يوقل ل للع

من أح للد أعض للاء اسس للرة ض للد ف للرد أو أك للثر من أف للراد اسس للرة وف للق

الطلق على الض للحية ول للو ص للورياً ليعي للدها بع للد

المفهللوم المللبين في تعري ل

اسسللرة ،يتنللاول أحللد الجللرائم المنصللوص العنل

اسسلري :أي فعلل أو إمتنلاع عن فعلل أو التهديللد بهملا ،يعكس سلوء ذلك الى ذ ّمته.ل

عليهللا في هللذا القللانون ويللترتب عنلله قتللل أو إيللذاء جسللدي أو نفسلي أو إسللتعمال للسلللطة داأللل اسسللرة بللالقوة الجسللدية أو غيرها ،يللرتكب من قبللل
جنسي أو إقتصادي.

أحد أفرادها ضد فرد من اسسرة أو أكثر ،وفق المفهوم المبين في تعري

 1ل يمكن تص للني

إقتصادي.

الحاصل بين اسأوة سسباب مأتلفة).

اسس ل للرة ،وي ل للترتب عن ل لله قت ل للل أو إي ل للذاء جس ل للدي أو نفس ل للي أو جنس ل للي أو في إطار العائلة بل"العن

ويحكم بالعقوب ل للات عينه ل للا المق ل للررة في ه ل للذا الق ل للانون لج ل للرائم العنل ل ل
كم ل للا ٌ

اسسل للري على كل للل من يحل ل ّلرض او يشل للترك او يتل للدأل في جريمل للة العن ل ل

اسسللري إوان كللان ليس من أفللراد اسسللرة بحسللب مللا هللو ُمعل ّلر

المادة

جمي للع الألف للات الحاص لللة
اسسري" (مثلل الصلراع

وقد إعتمدنا تعريل العنل المعتملدل وفقًلا للمعلايير
الدولي ل ل للة س ل ل لليما التعريل ل ل ل الص ل ل للادر عن منظم ل ل للة

في هللذه الص ل للحة العالمي ل للة وال ل للذي يعتم ل للد س ل للوء اس ل للتأدام
السلطة ،كمعيار لتحديد العن اسسري.
وبالتللالي إذا كللان الفعللل المللرتكب واقللع بين أفللراد
ل تربطهم أي علقة سلطة واقعية أو قانونيللة ،ل
يمكن إعتبار هذا الفعل مشمول بلالعن
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اسسللري.

فيشللترط لتحقلق عناصللر جلرم العنل

اسسللري أن

يت للوافر ش للرط س للوء اس للتأدام السللللطة الى ج للانب
العلقة اسسرية المنصوص عليها في المادة .2
 2من المتع ل ل ل ل للار
حل ل للالت العن ل ل ل

علي ل ل ل ل لله ،من ألل مراقب ل ل ل ل للة

المعنل ل ل
اسسل ل للري ،أن يسل ل للتعين
ّ

بش للأص أو أك للثر أ للارج إط للار اسس للرة المع ل ّلر
ويحرض ل لله على ارتك ل للاب
عنه ل للا في ه ل للذا الق ل للانون
ّ
العنل

ضلد فللرد من أفلراد اسسلرة أو يسلاعده في

إرتكابه للا ،ل للذلك ك للان ل ب للد من أن يش للمل العق للاب
ك ل ّل من المحللرض والمتللدأل والشللريك .هللذا مللع
العلم بل للأن قل للانون العقوبل للات ينص بصل للورة عامل للة
على معاقب ل ل ل للة جريم ل ل ل للة التح ل ل ل للريض والش ل ل ل للتراك
والتللدأل الجللرمي وعلى العقوبللات الللواجب الحكم
به ل للا بح ل للق المح ل ل ّلرض والمت ل للدأل والمش ل للترك في
الجريمل للة .وقل للد تم إيل للراد أن العقل للاب يشل للملهم من
باب التأكيد ليس إل.
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المادة 3
أ.

المادة 3

يعاقب على جرائم العن

اسسري على الشكل التالي:

يعللاقب على جللرائم العنل

اسسللري بحسللب ملا هللو محللدد في الملادة  2آنفللة أصل للبحت جريمل للة العن ل ل

الذكر ،بالعقوبات التالية:
1

تعدل المادة  618من قانون العقوبات لتصبح كالتالي:
المللادة  :618من دفللع قاصللراً دون الثامنللة عشللرة من عمللره الى
التس ل للول ع ل للوقب ب ل للالحبس من س ل للتة أش ل للهر الى س ل للنتين وبغرام ل للة

.1

تتراوح بين الحد اسدنى لججور وضعفه.

بالعتق للال من عش للرين س للنة الى أمس للة وعش للرين س للنة ،إذا أق للدم لهذه الناحية يمكن إأتصارها بما يلي :
بالعتق للال س للبع س للنوات ،إذا أدى العنل ل

الى التس للبب بوف للاة أح للد

1

وضوح أكثر في النص القانوني.

2

سل ل ل ل ل للهولة في التطل ل ل ل ل للبيق من قبل ل ل ل ل للل

أفراد اسسرة من غير قصد القتل.
.3

2

التعل للديل جريمل للة قائمل للة بل للذاتها ،وأهميل للة التعل للديل

أحد أفراد اسسرة على قتل الأر عن قصد.
.2

اسسل للري بمل للوجب هل للذا

القضاة.

بالعقوبللات المنصللوص عليهللا في قللانون "معاقبللة جريمللة التجللار

3

تعدل المادة  523من قانون العقوبات بحيي تصبح كالتي:

باسشل للأاص" رقم  ،2011\164ل ل إذا أدى العن ل ل

المل للادة  :523من حض شأص ل لاً أو أكل للثر ذكل للراً كل للان أو أنل للثى لم

الجنسللي أو الحض على الللدعارة أو التسللول ،سي فللرد من أفللراد

اسسل ل ل ل للري وهي التاليل ل ل ل للة  :القتل ل ل ل للل

اسسرة.

القص ل للدي ،القت ل للل غ ل للير المقص ل للود،

بللالحبس من ثلثللة أشللهر الى ثلي سللنوات وبغرامللة تللتراوح بين

الس ل ل للتغلل الجنس ل ل للي أو التس ل ل للول،

الحلد اسدنى لججلور وثلثلة أضلعافه او بإحلدى هلاتين العقوبلتين،ل

حجل ل للز الحريل ل للة ،اليل ل للذاء الجسل ل للدي

يبلللغ الحاديللة والعشللرين من عمللره على الفجللور والفسللاد أو سللهّل
لهمللا للله أو مسللاعدته على إتيانهمللا عللوقب بللالحبس من شللهر الى

.4

سنة وبغرامة تتراوح بين الحد اسدنى لججور وثلثة أضعافه.
يعاقب بالعقوبة ذاتها من تعاطى الدعارة السرية أو سهلها.
مللع الحتفللاظ بأحكللام المللادة  529معطوفللة على المللادة  506تشللدد
العقوب للة وفق لاً سحك للام الم للادة  257من ه للذا الق للانون إذ وق للع الج للرم
ضللمن اسسللرة وذلللك من دون العتللدادل بسللن الشللأص الواقللع عليلله

إذا أدى العن
.5

الى السل للتغلل

معاقبلة جميلع النتلائج الجرميلة اللتي
من الممكن أن تللترتب على العن ل

الى أي ضرر معنوي أو جسدي.

بللالحبس من ثلثللة أشللهر الى ثلي سللنوات وبغرامللة تللتراوح بين

والمعنوي.
4

معاقبة العن

القتصادي الللذي من

الحلد اسدنى لججلور وثلثلة أضلعافه او بإحلدى هلاتين العقوبلتين،ل

الممكن أن يكل ل ل ل للون أحل ل ل ل للد أشل ل ل ل للكال

الى الضرار القتصلادي بأحلد أفلراد اسسلرة مثلل

اسسللري ،وذلللك بمللا ينسللجم

إذا أدى العن

العن ل

4
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الجرم.
3

تعدل المادة  527من قلانون العقوبلات ويضلا

اليهلا فقلرة جديلدة

ول تطبل للق أحكل للام المل للادة  674من قل للانون العقوبل للات اللبنل للاني إذا

كل امرىء يعتمد في كسب معيشته أو بعضلها على دعلارة الغلير

ش للكلّت الج للرائم ال للتي تش للملها ج للرائم عنل ل

عللوقب بللالحبس من سللتة أشللهر الى سللنتين وبغرامللة تللتراوح بين
الحد اسدنى لججور وضعفه.

المادة  2من هذا القانون.

.6

مللع الحتفللاظ بأحكللام المللادة  529معطوفللة على المللادة  506من
ه للذا الق للانون تش للدد العقوب للة وفقل لاً سحك للام الم للادة  257من ق للانون
العقوب للات إذا وق للع الج للرم ض للمن اسس للرة ،وتض للاع

.7

العقوب للة إذا

4

الى أي تشويه في معالم الجسم أو أي عطل جسدي دائم.

تشللدد العقوبللة المنصللوص عليهللا في الفقللرات " "3و" 4و" "5و""6
الس للابقة ،وفقً للا سحك للام الم للادة  257عقوب للات ،إذا م للورس العنل ل

أو التهديد.

على المللادة  547من قللانون العقوبللات فقللرة جديللدة بحيي

أس للري وفقً للا سحك للام

بالعتق ل للال من عشل ل للر سل ل للنوات الى أمسل ل للة عشل ل للر سل ل للنة ،إذا أدى
العن

بهد
.8

تضللا

اسساسلية لجسلرة أو جلرائم الحتيلال والسلرقة إواغتصلاب التوقيلع

هذا المجال.

المنصوص عنها في المواد  635الى  673عقوبات.

بحيي تصبح كالتي:

رافق الجرم أي شكل من أشكال العن

الحرمل ل ل للان من المل ل ل للوارد الماليل ل ل للة أو الحرمل ل ل للان من الحتياجل ل ل للات

مللع التفاقيللات الدوليللة المطبقللة في

ممارسة الجماع أو بسببه.

بالعتق للال من س للبع س للنوات الى عش للر س للنوات وبغرام للة ت للتراوح
بين الح ل ل للد اسدنى لجج ل ل للور وثلثل ل للة أض ل ل للعافة او بإحل ل للدى ه ل ل للاتين

تصبح كالتي:

العقوبللتين ،إذا أقللدم أحللد أفللراد اسسللرة على حرمللان شللأص آأللر

الم للادة  :547من قتل إنس للاناً قص للداً ع للوقب باسش للغال الش للاقة من

من حريته.

أمس عشرة سنة الى عشرين سنة.

تكل للون العقوبل للة من عشل للرين سل للنة الى أمسل للة وعشل للرين سل للنة إذا

إذا أطلللق سللراح من حللرم حريتلله عفللواً ألل مللدة أقصللاها ثلثللة
أيللام من تللاريخ إحتجللازه ،ودون أن تللرتكب بحقلله جريمللة أأللرى
5
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ارتكب فعل القتل أحد الزوجين ضد الأر.
5

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

تعديل المادة  559من قانون العقوبات بحيي تصبح كالتي:

وتأفض هللذه العقوبللة النفللة الللذكر إلى النص ل

تشدد العقوبات المذكورة في هلذه النبلذة وفاقلاً سحكلام الملادة 257

إذا إق للتر

إذا تم إطلق الس للراح عف ل ًلوا من قبل لله ألل أرب للع وعش للرين س للاعة
على اسك ل للثر ودون أن ي ل للرتكب بحق ل لله أي جريم ل للة أأ ل للرى جناي ل للة

الفع للل بإح للدى الح للالت المبين للة في الفق للرة الثاني للة من

المادة  547وفي المادتينل  548و  549من هذا القانون.
6

تعل للدل المل للواد  487و  488و  489من قل للانون العقوبل للات بحيي
تصبح كالتي:

المل للادة  :487يعل للاقب على الزنا الل للذي يرتكبل لله أي من الل للزوجين

لمصلللحة الفاعللل

كانت أم جنحة.
.9

تلغى أحك ل للام الم ل للواد ،487ل ل ل ،488ل ل ل  489من ق ل للانون العقوب ل للات
اللبناني.

بالحبس من ثلثة أشهر الى سنتين .ويقضلى بالعقوبلة نفسلها على

شريك الزنا إذا كان متزوجاً إوال فبالحبس من شهر الى سنة.

المادة  :488يعلاقب أي من اللزوجين بلالحبس من شلهر الى سلنة

إذا اتأذ له أليلً جهاراً في أي مكان كان .وتلنزل العقوبلة نفسلها

بالشريك.

المادة :489

ل يج للوز ملحق للة فع للل الزنللا إل بش للكوى أح للد ال للزوجين إواتأ للاذ
6
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مقدم الشكوى صفة المدعي الشأصي.
ل يلحق الشريك أو المتدأل ال والزاني معاً.

ل تقبل الشكوى من الزوج الذي تم الزنا برضاه.
ل تقبللل الشللكوى بإنقضللاء ثلثللة أشللهر على اليللوم الللذي إتصللل
فيه الجرم بعلم الشاكي.
إس للقاط الح للق عن ال للزوج أو الزوج للة يس للقط دع للوى الح للق الع للام
والدعاوى الشأصية عن سائر المجرمين.
إذا رضي المدعي بإستئنا
7

الحياة المشتركة تسقط الشكوى.

أ–
من أق للدم بقص للد إس للتيفائه للحقللوق الزوجيللة في الجم للاع أو بس للببه على
ضرب زوجه إو إيذائه عوقب
بإح ل للدى العقوب ل للات المنص ل للوص عنه ل للا في الم ل للواد  554الى  559من
قانون العقوبات.
في حللال معللاودة الضللرب واليللذاء ،تشللدد العقوبللة وفقلاً سحكللام المللادة
 257من قانون العقوبات.

إن تنللازل الشللاكي يسللقط دعللوى الحللق العللام في الللدعاوى الللتي تطبللق
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عليها المواد  554و  555من قانون العقوبات.
تبقى اسحكللام الللتي تللرعى حللالت التكللرار إواعتيللاد الجللرام نافللذة في
حال توفر شروطها.

 7ب
من أق للدم بقص للد إس للتيفائه للحقللوق الزوجيللة في الجم للاع أو بس للببه على
تهديدل زوجل لله عل للوقب بإحل للدى العقوبلللات المنصل للوص عنهل للا في المل للواد
 573الى  578من قانون العقوبات.
في ح للال مع للاودة التهدي للد تش للدد العقوب للة وفق لاً سحك للام الم للادة  257من

قانون العقوبات.

إن تنللازل الشللاكي يسللقط دعللوى الحللق العللام في الللدعاوى الللتي تطبللق
عليهلللا الملللواد  577و  578من قلللانون العقوبلللات تبقى اسحكلللام اللللتي
ترعى حالت التكرار إواعتياد الجرام نافذة في حال توفر شروطها.
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المادة 4

إن مبل ل للدأ تأصل ل للص القضل ل للاة في قضل ل للايا العنل ل ل ل

المادة 4

عامللا أو أك للثر في المحافظ للة لتلقي اسسل ل للري من شل ل للأنه أن يل ل للؤدي الى حمايل ل للة أكل ل للبر
يكلّ لل النلللائب العلللام السلللتئنافي محامي للاً عام للاً أو أكلللثر في المحافظلللة يكلل ل الن للائب الع للام الس للتئنافي
ً
محامي للا ً
وأكل للثر فعاليل للة وأسل للرع الى النسل للاء وكافل للة أفل للراد
الشكاوى المتعلقة بجرائم العن اسسري ومتابعتها.
بتلقي الشكاوى المتعلقة بحوادي العن اسسري ومتابعتها.
كمل للا يكل ل ل

قاضل للي التحقيل للق اسول قاضل للي تحقيل للق أو أكل للثر في المحافظل للة اسسرة من العن

للتحقيق في الشكاوى المتعلقة بجرائم العن

اسسري.

المللرتكب بحقهم .وبمللا أن مبللدأ

التأصل ل ل ل للص غل ل ل ل للير معتم ل ل ل ل لدل في تنظيم المحل ل ل ل للاكم
قضل ل للاة في كل ل للل

جزائي للا أو أك للثر اللبنانيل ل للة ،إرتأينل ل للا أن يتم تكلي ل ل ل
لردا
ويكلّل ل ال للرئيس اسول لمح للاكم الس للتئنا قاض ل ًليا منف ل ً
ً
ومحكمل للة جنايل للات للنظل للر في الل للدعاوى المتعلقل للة بل للالعن اسسل للري ،وذلل للك محافظ للة لتلقي ش للكاوى العنل ل اسس للري ومتابع للة
بموجب قرار توزيع اسعمال.

جميل ل ل للع مراحلهل ل ل للا من دون أن يل ل ل للؤدي ذلل ل ل للك الى
إسل للتحداي محل للاكم جديل للدة ،مل للا يل للؤدي الى فعاليل للة
وسرعة في إجراء المحاكمات.
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المادة 5

المادة 5

ينش للأ للللدى المديريلللة العاملللة لق للوى اسمن ال للداألي ،قطع للة متأصص للة ينشللأ لللدى المديريللة العامللة لقللوى اسمن الللداألي ،قطعللة متأصصللة بجللرائم
بج للرائم العنل ل

اسس للري تت للولى مه للام الض للابطة العدلي للة في الش للكاوى العن ل ل ل

المقدمة والمحالة إليها وفق أحكام هذا القانون.
تنظم القطعة وفق القللوانين واسنظمللة الللتي تللرعى قللوى اسمن الللداألي
لتغطي كافة اسراضي اللبنانية كافة.
ي للراعى في تش للكيل القطعلللة أن تض للم عناص للر من الن للاي وأن يكلللون
عناصل للرها مل للدربين التل للدريب الكل للافي على حل للل النزاعل للات والتوجيل لله
الجتماعي.
يجري أفراد القطعة تحقيقاتهم بحضور مساعدين إجتماعيين ،عللارفين
بالشؤون اسسرية وبحل النزاعات ،يأتارون من قائمة تضعها وزارة
الشؤون الجتماعية.
يبقى إأتصاص القطعة قائماً في حال الشتراك الجرمي.

اسسل ل للري تتل ل للولى مهل ل للام الضل ل للابطة العدليل ل للة في الشل ل للكاوى المقدمل ل للة

إن التجربة الواقعية أظهللرت بللأن النسللاء ،ضللحايا
العن ل

اسسللري ،غللير بحاجللة في جميللع اسحللوال

الى مسل ل للاندة من قبل ل للل مسل ل للاعدة إجتماعيل ل للة .كمل ل للا

والمحالة إليها وفق أحكام هذا القانون.
أيضا صعوبات كبيرة تواجهها
التجربة
وأظهرت
ً
تنظم القطعل للة وفل للق القل للوانين واسنظمل للة الل للتي تل للرعى قل للوى اسمن الل للداألي
وزارة الشل ل ل للؤون الجتماعي ل ل ل للة لتل ل ل للأمين الم ل ل ل للوارد
لتغطي كافة اسراضي اللبنانية كافة.
البشرية والمادية لتغطية نفقات حضور المسللاعدة
ي ل ل للراعى في تش ل ل للكيل القطع ل ل للة أن تض ل ل للم عناص ل ل للر من الن ل ل للاي وأن يك ل ل للون
الجتماعية لحضور التحقيق معها.
عناصل ل ل للرها مل ل ل للدربين التل ل ل للدريب الكل ل ل للافي على حل ل ل للل النزاعل ل ل للات والتوجيل ل ل لله
ل ل ل للذلك تم إق ل ل للتراح أن يك ل ل للون حض ل ل للور المس ل ل للاعدة
الجتماعي.
لاء للطلب فق ل ل للط ،وليس يص ل ل للورة
ل
ل
ل
ن
ب
لة
ل
ل
ل
ي
الجتماع
ً
يجري أفراد القطعة تحقيقاتهم بحضور مسللاعدين إجتمللاعيين ،متأصصللين
إجباريللة ،مللا يللؤمن الحمايللة للنسللاء عنللد الحاجللة،
بالش للؤون اسس للرية وبح للل النزاع للات ،يأتل للارون من قائمل للة تضل للعها وزارة
ويللؤدي الى تأفيل الضللغط على وزارة الشللؤون
لاء على طلب الضللحية بعللد إعلمهللا من قبللل رتيب
الشللؤون الجتماعيللة بنل ً
الجتماعية.
التحقيق بحقها في الستعانة بمساعدة إجتماعية.

لعناص للر القطع للة أن ينتقل للوا الى مس للرح الجريم للة كلم للا دعت الحاج للة يبقى إأتصاص القطعة قائماً في حال الشتراك الجرمي.

وفي حدود القوانين المرعية الجراء.

لعناص للر القطع للة أن ينتقل للوا الى مس للرح الجريم للة كلم للا دعت الحاج للة وفي

حدود القوانين المرعية الجراء.
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ل تعليق

المادة 6
فض للً عن الأتصللاص المكللاني وفللق القواعللد العامللة يكللون للضللحية
الحق في إقامة الدعوى في محل إقامتها المؤقت أو الدائم.

ل تعليق

المادة 7
م ل ل للع مراع ل ل للاة أحك ل ل للام الم ل ل للادة  /41/من ق ل ل للانون أص ل ل للول المحاكم ل ل للات
الجزائيللة ،على أشللأاص الضللابطة العدليللة ،النتقللال الى مكللان وقللوع
العنل

اسسللري دون تبللاطؤ ،بعلدل إعلم المحللامي العللام المكلل

في قضايا العن

النظللر

اسسري وذلك:

في حال تحقق جريمة العن

اسسري المشهودة.

في حللال إعلمهم بوجللود أمللر حماي للة في شللأن العن ل

اسسللري

يتم أرقه.
ل تعليق

المادة 8
يعلللاقب الضلللابط العل للدلي ،اللللذي يقل للدم على محاوللللة إكلللراه المعن لل
ممارسلللة الضلللغط عليللله بهلللد

أو

رجلللوع اسألللير عن شلللكواه ،بالعقوبلللة
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المقررة في المادة  376من قانون العقوبات.
يعتللبر إهمللال الضللابط العللدلي للشللكاوى والأبللارات في جللرائم العنل
اسسللري ذنب لاً هام لاً وفق لاً سحكللام المللادة  130فقللرة  2من القللانون رقم
 17ت للاريخ ( 6/9/1990تنظيم ق للوى اسمن ال للداألي) ويح للال مرتكب لله
الى المجلس التأديبي.

المادة 9

المادة 9

تقللوم الضللابطة العدليللة عنللد تلقي الشللكاوى والأبللارات وبعللد مراجعللة تقل للوم الضل للابطة العدليل للة عنل للد تلقي الشل للكاوى والأبل للارات وبعل للد مراجعل للة
المح ل للامي الع ل للام المكلل ل ل

ب ل للالنظر في قض ل للايا العنل ل ل

اسس ل للري وتحت المحامي العام المكل

إشرافه:

بالنظر في قضايا العن

اسسري وتحت إشرافه:

بإسل ل للتماع الضل ل للحية والمشل ل للتبه بهم ،بحضل ل للور المنل ل للدوب الجتمل ل للاعي بسللبب الصللعوبات الللتي تواجههللا وزارة الشللؤون

الم ل للذكور في المل للادة  5من ه ل للذا القل للانون  ،وذل ل للك بعل ل لدل إعلمهم

لاء على رغبل للة الضل للحية ،الجتماعيل ل للة لتل ل للأمين المل ل للوارد البشل ل للرية والماديل ل للة
المل للذكور في المل للادة  5من هل للذا القل للانون بنل ل ً
وذل للك بع للد إعلمهم ب للالحقوق المنصل للوص عليهل للا في المل للادة  47من لتغطية هذه الأدمة.

بإسللتماع الضللحية والمشللتبه بهم ،بحضللور المنللدوب الجتمللاعي
بل للالحقوق المنصل للوص عليهل للا في المل للادة  47من قل للانون أصل للول

قانون أصول المحاكمات الجزائية.

المحاكمات الجزائية.

بإس ل للتماع ش ل للهود العنل ل ل

اسس ل للري بمن فيهم اسولد القاص ل للرون بحض ل للور
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بإس ل للتماع ش ل للهود العنل ل ل

اسس ل للري بمن فيهم اسولد القاص ل للرون المنل للدوب الجتمل للاعي المنصل للوص عليل لله في المل للادة  34من القل للانون 422

بحضللور المنللدوب الجتمللاعي المنصللوص عليلله في المللادة  34تاريخ 6/6/2002
من القانون  422تاريخ 6/6/2002
المادة 10
على أشللأاص الضللابطة العدليللة ،إعلم الضللحية بحقهللا في الحصللول ل تعليق
لق سحكللام المللادة  12ومللا يليهللا من هللذا القللانون،
على أمللر حمايللة وفل ً
وبالسل ل للتعانة بمحل ل للام إذا رغبت بل ل للذلك ،إضل ل للافة الى إعلمهل ل للا بسل ل للائر
الحقوق المنصوص عليها في المادة  47من قانون أصول المحاكمات
الجزائية.
المادة 11

المادة 11

للمحامي العام المكل

تلقي الشللكاوى المتعلقللة بللالعن

صللدور أمللر الحمايللة عن المرجللع المأتص ،تكلي ل

اسسللري ،وقبللل للمحل للامي العل للام المكل ل ل

تلقي الشل للكاوى المتعلقل للة بل للالعن

اسسل للري ،وقبل للل الحماي للة ل يمل للك أي س لللطة على أف للراد الض للابطة

الضللابطة العدليللة صللدور أمللر الحمايللة عن المرجللع المأتص أو في معللرض تنفيللذه ،تكلي ل

وتحت إشرافه بإتأاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية:
أ

إن قاضللي اسمللور المسللتعجلة الللذي يصللدر قللرار

الضابطة العدلية وتحت إشرافه بإتأاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية:

العدلي ل للة من أج ل للل إل ل للزام المعّن

تنفي ل للذ مض ل للمون

القرار.

الحصل للول على تعهل للد من المشل للكو منل لله بمنل للع التعل للرض للضل للحية أ.

الحصللول على تعهللد من المشللكو منلله بمنللع التعللرض للضللحية ولسللائر على الصعيد العملي ومن ألل مراقبللة التطللبيق،

ولس للائر اسش للأاص المع للددين في الم للادة  12من ه للذا الق للانون أو

اسشأاص المعددينل في المادة  12من هذا القانون أو التحريض على إسللتعان بعض قضللاة العجلللة بالنيابللة العامللة عللبر
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التعرض لهم تحت طائلة تطللبيق البنللد ( )1و ( )2من الفقللرة (ب) من إبلغه للا ق للرار الحماي للة لمتابع للة تنفي للذه ،م للا يس للبغ

التح للريض على التع للرض لهم تحت طائل للة تط للبيق البن للد ( )1من
الفقرة (ب) من هذه المادة.
ب

هذه المادة.

في حال وجود أطر على اسشأاص ذاتهم:
1

ب.

في حال وجود أطر على اسشأاص ذاتهم:

من للع المش للكو من لله من دأ للول ال للبيت اسس للري لم للدة  48س للاعة 1

من للع المش للكو من لله من دأ للول ال للبيت اسس للري لم للدة  48س للاعة قابل للة

قابلة للتمديد مرة واحدة ،إذا لم تكن هناك وسيلة أأرى لتللأمين

للتمديللد مللرة واحللدة ،إذا لم تكن هنللاك وسلليلة أأللرى لتللأمين الحمايللة

الحماي ل للة للض ل للحية وأطفاله ل للا وس ل للائر اسش ل للأاص المع ل للددينل في

للض للحية وأطفاله للا وس للائر اسش للأاص المع للددينل في الم للادة  12من

المادة  12من هذا القانون.

هذا القانون.

2

إحتج ل ل للاز المش ل ل للكو من ل ل لله وفقل ل ل لاً للم ل ل للادة  47من قل ل للانون أص ل ل للول 2

إحتجللاز المشللكو منلله وفقلاً للمللادة  47من قللانون أصللول المحاكمللات

3

نقلللل الضلللحية وسلللائر اسشلللأاص المعل للددينل في الملللادة  12إذا 3

نقللل الضللحية وسللائر اسشللأاص المعللددينل في المللادة  12إذا رغبللوا

رغبوا الى مكان آمن على نفقة المشكو منه وفق قدرته.

الى مكان آمن على نفقة المشكو منه وفق قدرته.

المحاكمات الجزائية.

ج

قرار الحماية فعالية أكثر وفرصة أكبر لتنفيذه.

إذا نتج عن العن ل
ضللحايا العنل
العلج.

مللا يسللتوجب علج لاً طبي لاً أو استشللفائياً ،تُنقللل ج.

الى المستشللفى على أن يسللّ

إذا امتنللع المشللكو منلله عن تسللي

المشللكو منلله نفقللات

الجزائية.

إذا نتج عن العنل ل ل
ض ل للحايا العنل ل ل
العلج.

م ل للا يس ل للتوجب علجل ل لاً طبيل ل لاً أو استش ل للفائياً ،تُنق ل للل

الى المستش ل للفى على أن يسل ل للّ

المش ل للكو من ل لله نفق ل للات

النفقللات المبينلةل في البنللد  3من

الفقرة (ب) وفي الفقرة (ج) من هذه المادة ،تطبق بحقلله اسصللول إذا امتن للع المش للكو من لله عن تس للديد النفق للات المبين للة في البن للد " "3من الفق للرة
المتبعةل لتنفيذ أحكام النفقة في قانون أصول المحاكمات المدنية.

"ب" وفي الفقرة "ج" من هذه المادة والنفقة المقررة في متن قللرار الحمايللة،
14
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ألفلاً للمللادة  999من قللانون أصللول المحاكمللات المدنيللة ،يصللدر تطبل ل للق بحقل ل لله اسصل ل للول المتبعل ل للة لتنفيل ل للذ أحكل ل للام النفقل ل للة في قل ل للانون أصل ل للول
قرار حبس المشكو منه الممتنع عن تسلي

عن النيابة العامة.

النفقات المذكورة آنفاً المحاكمات المدنية.ل

ألفل لاً للم للادة  999من ق للانون أص للول المحاكم للات المدني للة ،يص للدر ق للرار
حبس المش للكو من لله الممتن للع عن تس للديد النفق للات الم للذكورة آنفل لاً عن النياب للة

العامة.
المادة 12

ل يمكن إعتم ل للاد س ل للن الحض ل للانة كمعي ل للار لت ل للأمين

المادة 12

أمر الحماية تدبير مؤقت يصدر عن المرجللع القضللائي المأتص وفللق أم للر الحمايل للة تل للدبير م للؤقت يصل للدر عن المرجل للع القض للائي المأتص وف للق الحمايل ل للة لجطفل ل للال من العن ل ل ل
أحكام هذا القانون بمناسبة النظر في قضايا العن
يهللد

اسسري.

أحكام هذا القانون بمناسبة النظر في قضايا العن

أمللر الحماي للة الى حماي للة الضللحية وأطفالهللا .أمللا بللاقي الفللروع يه للد

اسسري.

اسسل ل للري ،وذلل ل للك

لجسباب التالية :

أم للر الحماي للة الى حماي للة الض للحية وأولده للا القاص للرين .أم للا ب للاقي

إن أحك للام الحض للانة ل تس للري ال في ح للال

وسائر المقيمين معها ،فيستفيدون من أمر الحماية إذا كللانوا معرضللين الفل ل للروع وسل ل للائر المقيمين معهل ل للا ،فيسل ل للتفيدون من أمل ل للر الحمايل ل للة إذا ك ل للانوا

وقع الطلق أو الهجر بين الزوجين.

للأطلر ،وكللذلك المسللاعدون الجتمللاعيون والشللهود وأي شللأص آأللر معرضين للأطر ،وكللذلك المسللاعدون الجتمللاعيون والشللهود وأي شللأص

إن إعتم للاد س للن الحض للانة لش للمول اسطف للال

أو التهديل للد

بالحماية يؤدي الى التمييز بين الولد والفتاة

يق ل للدم المس ل للاعدة للض ل للحية ،وذل ل للك لمن ل للع إس ل للتمرار العنل ل ل
بتكراره.

أو التهدي ل للد آأل للر يقل للدم المسل للاعدة للضل للحية ،وذلل للك لمنل للع إسل للتمرار العنل ل ل

في العائل ل ل للة نفسل ل للها ،إذ أن سل ل للن الحضل ل للانة

بتكراره.

ويقصللد باسطفللال المشللمولين حكم لاً بللأمر الحمايللة أولئللك الللذين هم في كمل للا يكل للون للمرجل للع القضل للائي المأتص بإصل للدار امل للر الحمايل للة صل لللحية
سللن الحضللانة القانونيللة وفللق أحكللام قللوانين اسحللوال الشأصللية وسللائر السللتعانة بمن يللراه مناسللبا من الأصللائيين لتفعيللل قللرار الحمايللة ومواكبللة

القوانين المعمول بها.

تطبيقه.

المقل للرر للولل للد مأتلل ل ل

عن سل للن الحضل للانة

المقرر للفتاة في الطائفة عينها ،اسمر الذي
من شأنه أن يؤدي الى شمول أحللد اسطفللال

15
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ويك للون ام للر الحماي للة المنص للوص عن لله في ه للذه الم للادة مأصصل لاً لحماي للة
النساء ضحايا العن

حالتهن الجتماعية.
اسسري بغض النظر عن
ّ

بالحمايل ل ل ل ل ل للة واسل ل ل ل ل ل للتثناء الأل ل ل ل ل ل للر رغم أنهم
موجل للودين (الولل للد والفتل للاة) مل للع اسم لحظل للة
وقوع العنل  .هللذا فضللً عن التميلليز الللذي
سلليحدثة تطللبيق تللدابير الحمايللة بين اسولد
بشل للكل عل للام بسل للبب اأتل
بين الطوائ

سل للن الحضل للانة

المأتلفة.

أمللا في مللا يتعلللق بتأصلليص النسللاء في الحمايللة،
بعد سلسلة الجللرائم الللتي ارتكبت بحللق النسللاء ،لم
يع ل ل للد أافيل ل ل لاً على أح ل ل للد أن النس ل ل للاء هن من يقتلن
نتيجة العنل

اسسلري ،وهن من يشللعرن بللالأطر

وهن المهللددات في أي لحظللة بللأن تنتهي حيللاتهن
على أيدي أحد أفراد عائلتهن.
إن ذكل ل ل ل للر النسل ل ل ل للاء شل ل ل ل للكلياً في العنل ل ل ل للوان دون أن
ينسللحب ذلللك على المضللمون من شللأنه أن ينقص

من فعالية الحماية للضحايا.
إن آليل ل للات الحمايل ل للة الموجل ل للودة في هل ل للذا القل ل للانون
16
تم إعداد هذه المسودة من قبل لجنة مشتركة بين وزارة العدل ومنظمة كفى وتم إطلقها بتاريخ  7نيسان  2017في وزارة العدل ،وأقرت في مجلس الوزراء بتاريخ  3آب 2017

وض للعت وفقل لاً لدراس للة حاجلللات الضلللحايا وازال للة
العقبل للات من أمل للامهن اذا مل للا األ للترن اللجل للوء الى

القضاء.
في ح ل للال لم يأص ل للص القس ل للم الأ ل للاص بالحماي ل للة
للضحية من السهل إستغلل ذلك من قبل المعّن

لتقللديم طلب حمايللة مقابللل بصللورة كيديللة للضللغط
على الضل للحية وحملهل للا على الل للتراجع عن طلبهل للا
بالحمايللة ،فهللل يمكن الللزام النسللاء بتللأمين مسللكن
وتسلي

النفقة أاصة وان غالبية النساء ل تتمتع

بالس ل للتقلل القتصل للادي ومنهن من يتم مصل للادرة
أمل ل ل للوالهن من قبل ل ل للل الل ل ل للزوج أو اسأ أو اسب في
حال ّ
كن من الفئة العاملة؟

المادة 13

المادة 13

يقدم طلب الحماية أمام قاضي التحقيللق الواضللع يللده على الللدعوى اسسلرية يجب إعطل ل للاء صل ل لللحية إصل ل للدار قل ل للرار الحمايل ل للة
يقل ّلدم طلب الحمايللة أمللام قاضللي التحقيللق الواضللع يللده على الللدعوى أو
ّ
المحكمل ل للة الجزائيل ل للة النل ل للاظرة فيهل ل للا ،ويجل ل للري النظل ل للر فيل ل لله في غرفل ل للة أو المحكمة الجزائية الناظرة فيها ،ويجري النظر فيه في غرفة المذاكرة .لقاضي اسحداي أيضاً ،سن الشكالية المطروحللة
المذاكرة.

كمل للا يقل للدم طلب الحمايل للة أمل للام قاضل للي اسحل للداي في حل للال كل للانت الضل للحية أمامنل ل للا ألل تطل ل للبيق القل ل للانون هل ل للو واقل ل للع الفتل ل للاة
17
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يصللح ،في كللل اسحللوال ،تقللديم الطلب أمللام قاضللي اسمللور المسللتعجلة قاصراً وتتطلب حمايتها أأذ تللدبير أو أكللثر من التللدابير المنصللوص عليهللا القاصل ل للرة المتزوجل ل للة الل ل للتي تقل ل للع ضل ل للحية العن ل ل ل

بالصورة الرجائية.

اسسري ول تستطيع بحكم كونها قاصللر أن تمثللل

في هذا القانون.

يقب ل ل للل الق ل ل للرار الص ل ل للادر عن قاض ل ل للي التحقي ل ل للق أو القاض ل ل للي المنف ل ل للرد يصل للح ،في كل للل اسحل للوال ،تقل للديم الطلب أمل للام قاضل للي اسمل للور المسل للتعجلة أمام قاضي اسمللور المسللتعجلة إل من ألل ولي
الس ل للتئنا

أمرهل ل للا الل ل للذي يمكن ان يكل ل للون رافض ل ل لاً لحمايتهل ل للا

وف ل للق اسص ل للول المق ل للررة في ق ل للانون أص ل للول المحاكم ل للات بالصورة الرجائية.

يقبللل القللرار الصللادر عن قاضللي التحقيللق أو قاضللي الحللداي أو المحكمللة ومتبنياً لثقافة العن التي تُمارس عليها ،وبالتللالي
الجزائية.
يقب ل للل الق ل للرار الص ل للادر عن قاض ل للي اسم ل للور المس ل للتعجلة الطعن وف ل للق الجزائي ل للة الطعن وف ل للق اسص ل للول المق ل للررة في ق ل للانون أص ل للول المحاكم ل للات وبمل ل ل للا أنل ل ل لله يمكن قانونل ل ل ل لاً أن تلجل ل ل للأ الى قاضل ل ل للي
اسص للول المق للررة للق للرارات الرجائي للة في ق للانون أص للول المحاكم للات الجزائية.

المدنية.

اسحللداي ،من دون ولي أمرهللا ،فمن اسجللدى ان

يقبللل القللرار الصللادر عن قاضللي اسمللور المسللتعجلة الطعن وفللق اسصللول يكون لهذا القاضللي صلللحية إتأللاذ قللرار الحمايللة

إن اسللتئنا القللرار المتضل ّلمن أمللر الحمايللة ،أو الطعن بلله ،ل يوقفللان المقررة للقرارات الرجائية في قانون أصول المحاكمات المدنية.
المتضمن أمر الحمايللة ،أو الطعن بلله ،ل يوقفللان التنفيللذ
إن استئنا القرار
التنفيذ ما لم تقرر المحكمة المأتصة أل ذلك.
ّ
إن القرار الصادر عن أي مرجع من المراجع القضائية المللذكورة في ما لم تقرر المحكمة المأتصة أل

هذه المادة ل يقبل التمييز.

المنصوص عنه في هذا القانون لحمايتها.

ذلك.

يص ل للدر ق ل للرار الحماي ل للة في جمي ل للع الح ل للالت ض ل للمن مهل ل للة أقص ل للاها ثم ل ل ٍ
لان

يصللدر القللرار في الحللالتين المبينللتين في الفقللرتين اسولى والثانيللة من وأربعون ساعة.

هذه المادة ضمن مهلة أقصاها ٍ
ثمان وأربعون ساعة.

المادة 14

المادة 14
يتض للمن أم للر الحماي للة إل للزام المش للكو من لله بواح للد أو أك للثر من الت للدابير

يتضمن أمر الحماية إلزام المشكو منه بواحد أو أكثر من التدابير التالية:
18
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التالية:
1

1

من للع التع للرض للض للحية ولس للائر اسش للأاص المع للددينل في الم للادة
 12من هذا القانون أو التحريض على التعرض لهم.

2

عل للدم التعل للرض لسل للتمرار الضل للحية واسشل للأاص المقيمين معهل للا
المشمولين بالحماية في إشغال منزل اسسرة.

3

إأراج مرتكب العن

3

من المنزل ،مؤقتلاً ولفللترة يحللددها المرجللع

المأتص ،لدى استشعار أي أطر على الضحية.
4

2

4

عل ل ل للدم التعل ل ل للرض لسل ل ل للتمرار الضل ل ل للحية واسشل ل ل للأاص المقيمين معهل ل ل للا
المشمولين بالحماية في إشغال منزل اسسرة.
إأ للراج م للرتكب العن ل ل

من المل للنزل ،مؤقتل لاً ولف للترة يحل للددها المرجل للع

المأتص ،لدى استشعار أي أطر على الضحية.

إأراج الضحية والمقيمين معها المشمولين بالحماية لدى استشعار أي

إأ ل ل للراج الض ل ل للحية والمقيمين معه ل ل للا المش ل ل للمولين بالحماي ل ل للة ل ل ل للدى
استش ل ل للعار أي أط ل ل للر فعلي عليهم ق ل ل للد ينتج عن اس ل ل للتمرارهم في

الى سكن مؤقت آمن وملئم.

إشغال منزل اسسرة ،الى سكن مؤقت آمن وملئم.

لحية من الم ل للنزل يأ ل للرج معه ل للا حكمل ل لاً أولده ل للا ذل ل للك سن أي س ل لليدة لن تجل للرؤ على الأل للروج من
في ح ل للال إأ ل للراج الض ل ل ّ

المشار إليهم في المللادة  ،12كمللا يأللرج معهللا سللائر اسولد والمقيمين منزله للا ول للو لحماي للة نفس للها من العن ل

ال ل للذين هم في س ل للن الحض ل للانة القانونية كم ل للا يأ ل للرج معه ل للا س ل للائر

إذا كانوا معرضين للأطر.

اسولد والمقيمين إذا كانوا معرضين للأطر.

على المشكو منه ،وفق قدرته ،تسديد نفقات السكن.

على المشكو منه ،وفق قدرته ،تسلي
تسلللي
تس ل لللي

نفقات السكن.

5

مبلللغ ،وفللق قللدرة المشللكو منلله ،للمأكللل والملبس والتعليم،

لمن هو ملزم بهم.
6

هذا القانون أو التحريض على التعرض لهم.

أطللر فعلي عليهم قللد ينتج عن اسللتمرارهم في إشللغال مللنزل اسسللرة،

لحية من المللنزل يأللرج معهللا حكم لاً أطفالهللا
في حللال إأللراج الضل ّ

5

منع التعرض للضحية ولسائر اسشأاص المعللددينل في المللادة  12من

6

مبل ل للغ ،وف ل للق ق ل للدرة المش ل للكو من ل لله ،على حس ل للاب النفق ل للات

قادرة على إأراج جميع أولدها معها.

تس للديدل مبل للغ ،وف للق ق للدرة المش للكو من لله ،للمأك للل والملبس والتعليم ،لمن
هو ملزم بهم.
تسللديد مبلللغ ،وفللق قللدرة المشللكو منلله ،لتغطيللة النفقللات اللزمللة للعلج
الطبي أو الستشفائي للضحية ولسللائر اسشللأاص المعللددينل في المللادة
19
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إذا لم تكن

اللزمة للعلج الطبي أو الستشفائي للضحية ولسائر اسشللأاص

 12من ه ل للذا الق ل للانون إذا نتج عن العنل ل ل

المع ل ل للددينل في الم ل ل للادة  12من هل ل للذا القل ل للانون إذا نتج عن العنل ل ل ل

العلج.

المرتكب ما يوجب هذا العلج.
7

المتنل ل ل للاع عن إلحل ل ل للاق الضل ل ل للرر بل ل ل للأي من الممتلكل ل ل للات الأاصل ل ل للة
بالضحية وباسشأاص المشمولين بأمر الحماية.

8

8

المتناع عن إلحاق الضرر باسثاي المنزلي وباسموال المشتركة
المنقولة ومنع التصر

9

7

بهما.

9

تمكين الضحية أو من تفوضة في حللال تللرك المللنزل ،من دأوللله
سأذ ممتلكاتها الشأصية بموجب محضر إستلم.
في كلللل تسللللي

10

ملللؤقت يبقى للضلللحية أو للمشلللكو منل لله حلللق مراجعلللة

الم ل للرتكب م ل للا ي ل للوجب ه ل للذا

المتن للاع عن إلح للاق الض للرر ب للأي من الممتلك للات الأاص للة بالض للحية
وباسشأاص المشمولين بأمر الحماية.
المتن للاع عن إلح للاق الض للرر باسث للاي الم للنزلي وب للاسموال المش للتركة
المنقولة ومنع التصر

بهما.

تمكين الضل للحية أو من تفوضل لله في حل للال تل للرك المل للنزل ،من دأولل لله
سأذ ممتلكاتها الشأصية بموجب محضر إستلم.

إن إجبار مللرتكب العنل

وقائي للا يمكن
لراءا
ً
إلللزام مللرتكب جللرم العن ل اسسللري ،بالأضللوع لللدورات تأهيللل ضللد تأهيلي للة من ش للأنه أن يش للكل إج ل ً
إواعطللاء فرصللة
المعن ل
من ألللله تغيللير سلللوك
العن  ،في مراكز متأصصة.
ّ
للعودة الى المنزل متألياً عن السلوك العني .

المحل ل للاكم المأتصل ل للة للحصل ل للول على الحكم المناس ل ل للب وفل ل للق القواعل ل للد
المعمول بها لديها.
إن تنفيل للذ حكم النفقل للة الصل للادر عن المحل للاكم المأتصل للة يوق ل ل

السل لللفة

المقررة في أمر الحماية.
المادة 15

على الأضللوع لللدورات

ل تعليق
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إن تقديم طلب الحماية ل يحول دون حق الضحية أو المشللكو منلله في
إقامل ل ل للة الل ل ل للدعوى أو متابعهل ل ل للا أمل ل ل للام المحل ل ل للاكم على إأتل

أنواعهل ل ل للا

وأأتصاصاتها.
ل تعليق

المادة 16
يقللدم طلب الحمايللة بللدون الحاجللة لسسللتعانة بمحللام ويعفى من الرسللوم
والنفقات القضائية.
المادة 17

المادة 17

يكون أمر الحماية الصادر عن القضاء المستعجل نافذاً على أصله.

يكللون أمللر الحمايللة الصللادر عن القضللاء المأتص معجللل التنفيللذ نافللذاً على

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

ُينفّللذ أمللر الحمايللة بواسللطة النيابللة العامللة اسسللرية وفقلاً للمللادة  11من هللذا مراجعة أسباب تعديل المادة 11
الستئنافية.
لكل من الضحية وسائر المسللتفيدينل من أمللر الحمايللة وللمشللكو منلله أو القانون.
المل ل للدعى عليل ل لله أن يطلب الى المرجل ل للع الل ل للذي أصل ل للدر اسمل ل للر أو من لكل للل من الضل للحية وسل للائر المسل للتفيدين من أمل للر الحمايل للة وللمشل للكو منل لله أو
المحكم للة الن للاظرة في ال للدعوى إلغ للاءه أو تعديل لهل ل للدى ظه للور ظ للرو
جديدة.

المدعى عليه أن يطلب الى المرجع القضللائي الللذي أصللدر اسمللر إلغائلله أو
تعديله لدى ظهور ظرو

جديدة.

تطب ل ل للق على الق ل ل للرار القاض ل ل للي باللغل ل للاء أو التع ل ل للديل آليل ل للة المراجع ل ل للة تطبق على القرار القاضي باللغاء أو التعديل آلية المراجعة الملحوظة في
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الملحوظة في المادة  13من هذا القانون.

المادة  13من هذا القانون.

المادة 18

المادة 18

كل من أال

أمر الحماية عوقب بالحبس حللتى ثلثللة أشللهر وبغرامللة كللل من أللال

ح ل ل للدها اسقص ل ل للى ض ل ل للع

الح ل ل للد اسدنى لجج ل ل للور أو بإح ل ل للدى ه ل ل للاتين الى سنتين وبغرامللة حللدها القصلى ثلثللة أضللعا

العقوبتين.

الحللد الدنى للجللور او أدت مأالفته الى إنزال عقوبة رادعة بالمأال .

باحدى هاتين العقوبتين.

إذا رافق المأالفة استأدام العنل

عللوقب المأللال

وبغرامة حدها اسقصى أربعة أضعا
تضاع

أمللر الحمايللة او أحللد بنللوده عللوقب بللالحبس من ثلثللة اشللهر ل يمكن أن يكون لقرار الحماية فعالية إل إذا

بللالحبس حللتى سللنة تشل للدد العقوبل للة وفق ل لاً للمل للادة  257من قل للانون العقوبل للات اللبنل للاني إذا رافل للق

الحد اسدنى لججور.

المأالفة استأدام العن

العقوبة في حال التكرار.

المادة 19

او في حال التكرار.

ل تعليق

تج للرى المحاكم للة أم للام المراج للع الن للاظرة في ج للرائم العنل ل

اسس للري

بصورة سرية.
ل تعليق

المادة 20
بالضافة الى العقوبات المقررة وفق أحكللام هللذا القللانون ،للمحكمللة أن
تلللزم مللرتكب جللرم العن ل
العن

اسسللري ،بالأضللوع لللدورات تأهي للل ض للد

في مراكز متأصصة.
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المادة 21

المادة 21

ينشللأ صللندوق أللاص ،يتمتللع بالشأصللية المعنويللة والسللتقلل المللالي ينش ل للأ ص ل للندوق أ ل للاص ،يتمت ل للع بالشأص ل للية المعنوي ل للة والس ل للتقلل الم ل للالي
والداري ،يتلللولى مسلللاعدة ضلللحايا العن لل

اسسلللري وتلللأمين الرعايلللة والداري ،يت للولى مس للاعدة ض للحايا العنل ل

لهم ،وتوفير السبل اليلة الى الحد من جرائم العن

اسس للري وت للأمين الرعاي للة لهم،

اسسري والوقايللة وتوف للير الس للبل اليل للة الى الح للد من ج للرائم العنل ل

منها وتأهيل مرتكبيها.

وتأهيل مرتكبيها.

يمول الصندوق من:

يمول الصندوق من:

اسس للري والوقاي للة منه للا

مساهمات الدولة ،يرصد لهذه الغاية اعتمللاد إسللمي في الموازنللة

مس للاهمات الدول للة ،يرصل للد لهل للذه الغاي للة اعتم للاد إسل للمي في الموازن للة

السنوية لوزارة الشؤون الجتماعية.

السنوية لوزارة العدل.

بما أن هد

الهبات.

الهبات.

لضحايا العن

إنشاء الصندوق هو تأمين الدعم
اسسري بما في ذلك الدعم

يحلللدد نظلللام الصلللندوق بمرسلللوم يتألللذ في مجلس اللللوزراء بنلللاء على يحللدد نظللام الصللندوق بمرسللوم يتأللذ في مجلس الللوزراء بنللاء على اقللتراح القانوني وأسوة بتغطية وزارة العدل لنفقات
اقتراح وزيري العدل والشؤون الجتماعية.

وزيري العدل والدولة لشؤون المرأة.

الطب الشرعي ،إواحالتها للملفات التي تحتاج

يطبل ل للق على الصل ل للندوق النظل ل للام العل ل للام للمؤسسل ل للات العامل ل للة الص ل ل للادر يأضع الصندوق لوصاية وزير العدل.

الى دعم قانوني على المعونة القضائية لتأمين

بالمرسوم رقم .4517/1972

التمثيل القانوني في المحاكمة لذلك من اسجدى

يأضع الصندوق لوصاية وزير الشؤون الجتماعية.

أن يكون الصندوق شاملً لجميع هذه الأدمات
وتحت وصاية وزارة العدل.
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ل تعليق

المادة 22
بإستثناء قواعد إأتصاص محاكم اسحوال الشأصللية وأحكللام اسحللوال
الشأصل ل للية الل ل للتي تبقى مطبقل ل للة دون سل ل للواها في مجل ل للال إأتصاصل ل للها،
وأحكللام القللانون  422تللاريخ ( 6/6/2002حمايللة اسحللداي المأللالفين
للقللانون أو المعرضللين للأطللر) ،تلغى جميللع النصللوص المأالفللة لهللذا
القانون أو التي ل تتفق مع مضمونه.

ل تعليق

المادة 23
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
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