الجمهورية اللبنانية
===
قانون رقم  392تاريخ 3102/5 /7
حماية النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصو:
مادة وحيدة:
-

صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم  2004تاريخ  32أيار  3101الرامي إلى حماية النساء من العنف
األسري كما عدلتو اللجان النيابية المشتركة.

-

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في  7أيار 3102
االمضاء :ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
االمضاء :تمام سالم
رئيس مجلس الوزراء
اإلمضاء :تمام سالم

قانون
حماية النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري
المادة األولى :تطبق أحكام ىذا القانون على قضايا العنف األسري وفق القواعد المبينة في المواد الالحقة.
المادة  : 3يقصد بالمصطلحات اآلتية ،أينما وردت في القانون ،ما يأتي:
 األسرة :تشمل أي من الزوجين واألب واألم ألي منهما واألخوة واألخوات واألصوول والروروع عورعيين كوانوا
أم غيوور عوورعيين وموون تجموور بيوونهم رابطووة التبنووي أو المصوواىرة حتووى الدرجووة الأانيووة أو الوصوواية أو الواليووة أو
تكرل اليتيم أو زوج األم أو زوج األب.
 العنووف األسووري :أي فعوول أو إمتنوواع عوون فعوول أو التهديوود بهمووا يرتكوور موون أحوود أعضوواء األسوورة وود فوورد أو
أكأر من أفراد األسرة وفق المرهوم المبين في تعريف األسرة ،يتناول أحد الجرائم المنصوص عليهوا فوي ىوذا
القانون ويترتر عنو قتل أو إيذاء جسدي أو نرسي أو جنسي أو إقتصادي.
المادة  :2أ -يعاقر على جرائم العنف األسري على الشكل اآلتي:
 - 0تعدل المادة  402من قانون العقوبات لتصبح كاآلتي:
» المادة  402الجديدة :من دفر قاصرا دون الأامنة عشرة من عمره الى التسول عوقر بالحبس من ستة
أعهر الى سنتين وبغرامة تتراوح بين الحد األدنى لألجور و عرو«
 - 3تعدل المادة  532من قانون العقوبات بحيث تصبح كاآلتي:
« المادة  532الجديدة :من حض عخصا أو أكأر ذكرا كان أو أنأى لم يبلغ الحادية والعشرين من عمره
على الرجور والرساد أو سهلهما لو أو مساعدتو على إتيانهما عوقر بالحبس من عهر الى سنة وبغرامة
تتراوح بين الحد األدنى لألجور وثالثة أ عافو.
يعاقر بالعقوبة ذاتها من تعاطى الدعارة السرية أو سهلها.
مر اإلحتراظ بأحكام المادة  539معطوفة على المادة  514تشدد العقوبة وفاقا ألحكام المادة  357من
ىذا القانون إذا وقر الجرم من األسرة وذلك دون اإلعتداد بسن الشخص الواقر عليو الجرم» .
 - 2تعدل المادة 537من قانون العقوبات ويضاف اليها فقرة جديدة بحيث تصبح كاآلتي :
« المادة  537الجديدة:
كل امرئ يعتمد في كسر معيشتو أو بعضها على دعارة الغير عوقر بالحبس من ستة أعهر الى سنتين
وبغرامة تتراوح بين الحد األدنى لألجور و عرو.
مر اإلحتراظ بأحكام المادة  539معطوفوة علوى الموادة  514مون ىوذا القوانون تشودد العقوبوة وفقوا ألحكوام
المادة  357من قانون العقوبات إذا وقر الجرم ومن األسورة ،وتضواعف العقوبوة إذا رافوق الجورم أي عوكل
من أعكال العنف أو التهديد» .
 - 2تضاف على المادة  527من قانون العقوبات فقرة جديدة بحيث تصبح كاآلتي:
« المادة  527الجديدة :من قتل إنسانا قصدا عوقر باألعغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين
سنة.
.../...

-3-

تكون العقوبة من عشرين سنة إلى خمس وعشرين سنة إذا ارتكر فعل القتل أحد الزوجين د اآلخر » .
 - 5تعدل المادة  559من قانون العقوبات بحيث تصبح كاآلتي:
« المادة  559الجديدة:
تشدد العقوبات المذكورة في ىذه النبذة وفاقا ألحكام المادة 357إذا إقترف الرعل بإحدى الحاالت
المبينة في الرقرة الأانية من المادة  527وفي المادتين 522و 529من ىذا القانون» .
 - 4تعدل المواد 227و 222و 229من قانون العقوبات بحيث تصبح كاآلتي:
« المادة  227الجديدة:
يعاقر على الزنا الذي يرتكبو أي من الزوجين بالحبس من ثالثة أعهر إلى سنتين .ويقضي بالعقوبة نرسها
على عريك الزنى إذا كان متزوجا وإال فبالحبس من عهر إلى سنة» .
« المادة  222الجديدة:
يعاقر أي من الزوجين بالحبس من عهر إلى سنة إذا إتخذ لو خليال جهارا في أي مكان كان.
وتنزل العقوبة نرسها بالشريك » .
« المادة  229الجديدة :
 ال يجوز مالحقة فعل الزنا إال بشكوى أحد الزوجين وإتخاذ مقدم الشكوى صرة المدعي الشخصي. ال يالحق الشريك أو المتدخل إال والزاني معا. ال تقبل الشكوى من الزوج الذي تم الزنا بر اه. ال تقبل الشكوى بإنقضاء ثالثة أعهر على اليوم الذي اتصل فيو الجرم بعلم الشاكي. إسقاط الحق عن الزوج أو الزوجة يسقط دعوى الحق العام والدعاوى الشخصية عن سائر المجرمين. إذا ر ي المدعي باستئناف الحياة المشتركة تسقط الشكوى» . - 7أ -من أقدم بقصد إستيرائو الحقوق الزوجية في الجماع أو بسببو على رب زوجو أو إيذائو عوقر
بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المواد  552إلى  559من قانون العقوبات.
في حال معاودة الضرب واإليذاء ،تُشدد العقوبة وفقا ألحكام المادة  357من قانون العقوبات.
إن تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام في الدعاوى التي تطبق عليها المواد 552و 555من
قانون العقوبات.
تبقى األحكام التي ترعى حاالت التكرار وإعتياد اإلجرام نافذة في حال توفر عروطها.
 - 7ب -من أقدم بقصد إستيرائو الحقوق الزوجية في الجماع أو بسببو على تهديد زوجو عوقر بإحدى
العقوبات المنصوص عليها في المواد  572إلى  572من قانون العقوبات .في حال معاودة التهديد
تشدد العقوبة وفقا ألحكام المادة  357من قانون العقوبات.
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-2إن تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام في الدعاوى التي تطبق عليها المواد 577و  572من
قانون العقوبات.
تبقى األحكام التي ترعى حاالت التكرار واعتياد اإلجرام نافذة في حال توفر عروطها.
المادة  : 2يكلف النائر العام اإلستئنافي محاميا عاما أو أكأر في المحافظة بتلقي الشكاوى المتعلقة بحووادث العنوف
األسري ومتابعتها.
المادة  :5ينشأ لدى المديرية العامة لقوى األمن الداخلي ،قطعة متخصصة بجرائم العنف األسوري تتوولى مهوام الضوابطة
العدلية في الشكاوى المقدمة والمحالة إليها وفق أحكام ىذا القانون.
تنظم القطعة وفق القوانين واألنظمة التي ترعى قوى األمن الداخلي لتغطي األرا ي اللبنانية كافة.
يراعوى فوي تشوكيل القطعوة أن تضوم عناصور مون اإلنوواث وأن يكوون عناصورىا مودربين التودرير الكوافي علوى حول النزاعووات
والتوجيو اإلجتماعي .
يجووري أفوراد القطعووة تحقيقوواتهم بحضووور مسوواعدين اجتموواعيين ،عووارفين بالش و ون األسورية وبحول النزاعووات ،يختووارون موون
قائمة تضعها وزارة الش ون االجتماعية.
يبقى إختصاص القطعة قائما في حال اإلعتراك الجرمي .
لعناصر القطعة أن ينتقلوا إلى مسرح الجريمة كلما دعت الحاجة وفي حدود القوانين المرعية االجراء.
المادة  :4فضال عن اإلختصاص المكاني وفق القواعد العامة يكون للضوحية الحوق فوي إقاموة الودعوى فوي محول إقامتهوا
الم قت أو الدائم.
المووادة  :7موور مراعوواة أحكووام المووادة / 20/موون قووانون أصووول المحاكمووات الجزائيووة ،علووى أعووخاص الضووابطة العدليووة،
اإلنتقال إلى مكان وقوع العنف األسري دون تباط  ،بعد إعالم المحوامي العوام المكلوف النظور فوي قضوايا العنوف األسوري
وذلك :
 في حال تحقق جريمة العنف األسري المشهودة.
 في حال إعالمهم بوجود أمر حماية في عأن العنف األسري يتم خرقو.
المادة  :2يعاقور الضوابط العودلي ،الوذي يقودم علوى محاولوة إكوراه المعنوف أو ممارسوة الضوغط عليوو بهودف رجووع ىوذا
األخير عن عكواه ،بالعقوبة المقررة في المادة  274من قانون العقوبات.
يعتبر إىمال الضابط العدلي للشكاوى واإلخبارات فوي جورائم العنوف األسوري ذنبوا ىاموا وفقوا ألحكوام الموادة  021فقورة
 3من القانون رقم  07تاريخ ( 0991 /9 /4تنظيم قوى األمن الداخلي) ويحال مرتكبو إلى المجلس التأديبي.
المادة  :9تقوم الضابطة العدلية عند تلقي الشكاوى واإلخبارات وبعد مراجعة المحامي العام المكلف بالنظر في قضوايا
العنف األسري وتحت إعرافو:
 باستماع الضحية والمشتبو بهم ،بحضور المنودوب االجتمواعي الموذكور فوي الموادة  5مون ىوذا القوانون ،بعود
إعالمهم بالحقوق المنصوص عليها في المادة  27من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
 باسوتماع عووهود العنووف األسووري بمون فوويهم األوالد القاصوورون بحضووور المنودوب اإلجتموواعي المنصوووص عليووو
في المادة  22من القانون  233تاريخ .3113 /4 /4
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-2المووادة  :01علووى أعووخاص الضووابطة العدليووة ،إعووالم الضووحية بحقهووا فووي الحصووول علووى أموور حمايووة وفقووا ألحكووام المووادة
 03وما يليها من ىذا القانون ،وباإلستعانة بمحام إذا رغبت بذلك ،إ افة إلى إعالمهوا بسوائر الحقووق المنصووص عليهوا
في المادة  27من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
المووادة  :00للمحووامي العووام المكلووف تلقووي الشووكاوى المتعلقووة بووالعنف األسووري ،وقبوول صوودور أموور الحمايووة عوون المرجوور
المختص ،تكليف الضابطة العدلية وتحت إعرافو بإتخاذ واحد أو أكأر من التدابير اآلتية:
أ -الحصووول علووى تعهوود موون المشووكو منووو بمنوور التعوورا للضووحية ولسووائر األعووخاص المعووددين فووي المووادة 03
موون ىووذا القووانون أو التحوريض علووى التعوورا لهووم

تحووت طائلووة تطبيووق البنوود ( )0موون الرقوورة (ب) موون ىووذه

المادة.
ب -في حال وجود خطر على األعخاص ذاتهم:
 - 0منر المشكو منو من دخول البيت األسوري لمودة  22سواعة قابلوة للتمديود مورة واحودة ،إذا لوم
تكوون ىنوواك وسوويلة أخوورى لتووأمين الحمايووة للضووحية وأطرالهووا وسووائر األعووخاص المعووددين فووي
المادة  03من ىذا القانون.
 - 3إحتجاز المشكو منو وفقا للمادة  27من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
-2

نقول الضوحية وسوائر األعوخاص المعوددين فوي الموادة  03إذا رغبووا إلوى مكوان ممون علوى نرقوة
المشكو منو وفق قدرتو.

ج -إذا نتج عن العنف ما يستوجر عالجا طبيا أو إستشرائياً ،تُنقل حايا العنوف إلوى المستشورى علوى أن
يسلف المشكو منو نرقات العالج.
إذا امتنوور المشووكو منووو عوون تسووليف النرقووات المبينووة فووي البنوود  2موون الرقوورة (ب) وفووي الرقوورة (ج) موون ىووذه
المو ووادة ،تطبو ووق بحقو ووو األصو ووول المتبعو ووة لتنريو ووذ أحكو ووام النرقو ووة فو ووي قو ووانون أصو ووول المحاكمو ووات المدنيو ووة.
خالفووا للمووادة  999موون قووانون أصووول المحاكمووات المدنيووة ،يصوودر ق ورار حووبس المشووكو منووو الممتنوور عوون
تسليف النرقات المذكورة منرا عن النيابة العامة.
المادة  :03أمر الحماية تدبير م قت يصدر عن المرجر القضوائي المخوتص وفوق أحكوام ىوذا القوانون بمناسوبة النظور فوي
قضايا العنف األسري.
يهدف أمر الحماية إلى حماية الضحية وأطرالها .أما باقي الرروع وسائر المقيموين معهوا ،فيسوتريدون مون أمور الحمايوة إذا
كووانوا معر ووين للخطوور ،وكووذلك المسوواعدون اإلجتموواعيون والشووهود وأي عووخص مخوور يقوودم المسوواعدة للضووحية ،وذلووك
لمنر استمرار العنف أو التهديد بتكراره.
يقصد باألطرال المشمولين حكما بأمر الحماية أولئك الذين ىم فوي سون الحضوانة القانونيوة وفوق أحكوام قووانين األحووال
الشخصية وسائر القوانين المعمول بها.
المووادة  :02يقوودم طلوور الحمايووة أمووام قا ووي التحقيووق الوا وور يووده علووى الوودعوى أو المحكمووة الجزائيووة النووا رة فيهووا،
ويجري النظر فيو في غرفة المذاكرة.
يصح ،في كل األحوال ،تقديم الطلر أمام قا ي األمور المستعجلة بالصورة الرجائية.
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-5يقبوول القورار الصووادر عوون قا ووي التحقيووق أو القا ووي المنروورد االسووتئناف وفووق األصووول المقووررة فووي قووانون أصووول
المحاكمات الجزائية.
يقبل القرار الصادر عن قا ي األمور المستعجلة الطعن وفق األصول المقررة للقرارات الرجائيوة فوي قوانون أصوول
المحاكمات المدنية.
إن استئناف القرار المتضمن أمر الحماية ،أمر الطعن بو ،ال يوقران التنريذ ما لم تقرر المحكمة المختصوة خوالف
ذلك.
إن القرار الصادر عن أي مرجر من المراجر القضائية المذكورة في ىذه المادة ال يقبل التمييز.
يصدر القرار في الحالتين المبينتين في الرقرتين األولى والأانية من ىوذه الموادة ومن مهلوة أقصواىا ثموان وأربعوون
ساعة.
المادة  :02يتضمن أمر الحماية إلزام المشكو منو بواحد أو أكأر من التدابير اآلتية:
-0

منر التعرا للضحية ولسائر األعخاص المعددين في المادة  03من ىذا القانون أو التحريض على
التعرا لهم.

 - 3عدم التعرا إلستمرار الضحية واألعخاص المقيمين معها المشمولين بالحماية في إعغال منزل
األسرة.
 - 2إخراج مرتكر العنف من المنزل ،م قتا ولرترة يحددىا المرجر المختص ،لدى استشعار أي خطور علوى
الضحية.
 - 2إخراج الضحية والمقيمين معهوا المشومولين بالحمايوة لودى استشوعار أي خطور فعلوي عليهوا قود ينوتج عون
استمرارىم في إعغال منزل األسرة ،إلى سكن م قت ممن ومالئم.
فوي حووال إخوراج الضووحية موون المنوزل يخوورج معهووا حكموا أطرالهووا الوذين ىووم فووي سون الحضووانة القانونيووة،
كما يخرج معها سائر األوالد والمقيمين إذا كانوا معر ين للخطر.
على المشكو منو ،وفق قدرتو ،تسليف نرقات السكن.
 - 5تسليف مبلغ ،وفق قدرة المشكو منو ،للمأكل والملبس والتعليم ،لمن ىو ملزم بهم.
 - 4تسووليف مبلووغ ،وفووق قوودرة المشووكو منووو ،علووى حسوواب النرقووات الالزمووة للعووالج الطبووي أو اإلستشوورائي
للضحية ولسائر األعخاص المعوددين فوي الموادة 03مون ىوذا القوانون إذا نوتج عون العنوف المرتكور موا
يوجر ىذا العالج.
 - 7اإلمتن وواع ع وون إلح وواق الض وورر ب ووأي م وون الممتلك ووات الخاص ووة بالض ووحية وباألع ووخاص المش وومولين ب ووأمر
الحماية.
 - 2اإلمتناع عن إلحاق الضرر باألثاث المنزلي وباألموال المشتركة المنقولة ومنر التصرف بهما.
 - 9تمكووين الضووحية أو موون ترو ووو فووي حووال توورك المنووزل ،موون دخولووو ألخووذ ممتلكاتهووا الشخصووية بموجوور
محضر إستالم.

في كل تسليف م قت يبقى للضحية أو للمشكو منو حق مراجعة المحاكم المختصوة للحصوول علوى الحكوم
المناسر وفق القواعد المعمول بها لديها.
إن تنريذ حكم النرقة الصادر عن المحاكم المختصة يوقف السلرة المقررة في أمر الحماية.

.../...

-4المووادة  :05إن تقووديم طلوور الحمايووة ال يحووول دون حووق الضووحية أو المشووكو منووو فووي إقامووة الوودعوى أو متابعتهووا أمووام
المحاكم على إختالف أنواعها وإختصاصاتها.
المادة  :04يقدم طلر الحماية بدون الحاجة لإلستعانة بمحام ويعرى من الرسوم والنرقات القضائية.
المادة  :07يكون أمر الحماية الصادر عن القضاء المستعجل نافذا على أصلو.
ينرذ أمر الحماية الصادر عن القضاء الجزائي بواسطة النيابة العامة اإلستئنافية.
لكل من الضحية وسائر المستريدين من أمر الحماية وللمشكو منو أو المدعى عليو أن يطلر إلى المرجر الذي أصدر
األمر أو من المحكمة النا رة في الدعوى الغاءه أو تعديلو لدى هور روف جديدة.
تطبق على القرار القا ي باإللغاء أو التعديل ملية المراجعة الملحو ة في المادة  02من ىذا القانون.
الموادة  :02كوول مون خووالف أمور الحمايووة عوقور بووالحبس حتوى ثالثووة أعوهر وبغرامووة حودىا األقصووى وعف الحوود األدنووى
لألجور أو بإحدى ىاتين العقوبتين.
إذا رافووق المخالرووة اسووتخدام العنووف عوقوور المخووالف بووالحبس حتووى سوونة وبغرامووة حوودىا األقصووى أربعووة أ ووعاف الحوود
األدنى لألجور  .تضاعف العقوبة في حال التكرار.
المادة  :09تجري المحاكمة أمام المراجر النا رة في جرائم العنف األسري بصورة سرية.
المادة  :31باإل افة إلى العقوبات المقررة وفوق أحكوام ىوذا القوانون ،للمحكموة أن تلوزم مرتكور جورم العنوف األسوري،
بالخضوع لدورات تأىيل د العنف في مراكز متخصصة.
المووادة  :30ينشووأ صووندوق خوواص ،يتمتوور بالشخصووية المعنويووة وباالسووتقالل المووالي واإلداري ،يتووولى مسوواعدة ووحايا
العنووف األسووري وتووأمين الرعايووة لهووم ،وتوووفير السووبل اآليلووة إلووى الحوود موون جوورائم العنووف األسووري والوقايووة منهووا وتأىيوول
مرتكبيها.
يمول الصندوق من:
 مساىمات الدولة ،ويرصد لهذه الغاية اعتماد إسمي في الموازنة السنوية لوزارة الش ون اإلجتماعية. الهبات.يحدد نظام الصندوق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري العدل والش ون اإلجتماعية.
يطبق على الصندوق النظام العام للم سسات العامة الصادر بالمرسوم رقم .0973 /2507
يخضر الصندوق لوصاية وزير الش ون اإلجتماعية.

المووادة  :33باسووتأناء قواعوود اختصوواص محوواكم األحوووال الشخصووية وأحكووام األحوووال الشخصووية التووي تبقووى مطبقووة دون
سواىا في مجال اختصاصها ،وأحكام القانون رقم  233تاريخ ( 3113 /4 /4حمايوة األحوداث المخوالرين للقوانون أو
المعر ين للخطر) ،تلغى جمير النصوص المخالرة لهذا القانون أو التي ال تترق مر مضمونو.
المادة  :32يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

