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يف هذا الكتّيب، نص »قانون محاية النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري« 
رئيس  ووّقعه  بتاريخ 2014/4/1  اللبناين  النيايب  للمجلس  العامة  اهليئة  أقرّته  كما 
اجلريدة  يف  ُنِشر  والذي   ،2014/5/7 بتاريخ  سليمان  ميشال  اللبنانية  اجلمهورية 
الرمسية عدد 21 بتاريخ 2014/5/15 حتت رقم 293 بعنوان »قانون محاية النساء 
النيابية  وسائر افراد األسرة من العنف األسري« بالصيغة اليت صدر هبا عن اللجنة 
الفرعية اليت درست »مشروع قانون محاية النساء من العنف األسري« على مدى عام 

ونصف العام.

الوطين  التحالف  جهود  نتيجة  أُقّر  الذي  القانون  هذا  أيديكم  بني  نضع  وإذ  حنن 
الناشطني  األفراد  ومجيع  اللبناين  واإلعالم  األسري  العنف  من  النساء  محاية  لتشريع 
والداعمني، يهّمنا أن نكّرر موقفنا الرافض للتشويهات اليت ُأسقطت عليه، وإصرارنا 
بعرض  نائباً  بعد أن ضرب 71  الالزمة  التعديالت  استكمال محلتنا إلدخال  على 
مشروع  مضمون  على  احلفاظ  شأهنا  من  تعديالت كان  بإدخال  التزامهم  احلائط 

القانون واهلدف الذي اقُتح من أجله. 

أّما أبرز التعديالت اليت سنكمل محلتنا إلعادة إدخاهلا على مضمون القانون، فهي:
- تعديل املادة 3 من القانون حّت تشمل مجيع اجلرائم املنصوص عليها يف قانون 

العقوبات،
- إلغاء الفقرة 7 من املادة 3 من القانون اليت تكّرس حق استيفاء احلقوق الزوجية، 

األمر الذي يعترب خرقا لإلطار املدين للقوانني اجلزائية،

مقدمـة



القانون حبيث يشمل قرار احلماية أطفال  املادة 12 من  الثانية من  الفقرة  إلغاء   -
الضحية بغض النظر عن سن احلضانة،

- تعديل املادة 13 من القانون حت يصبح للنيابة العامة صالحية إصدار قرار محاية 
إىل جانب قاضي األمور املستعجلة، تسهياًل لوصول النساء إىل العدالة،

- ختصيص اجلزء اخلاص باحلماية من القانون بالنساء.

فالقانون الذي أُقّر يرفض إعطاء املرأة حقاً حصرياً يف طلب احلماية من أجهزة الدولة 
املدنية، على خلفية رفض النّواب إعطاء املرأة أية امتيازات خاّصة، متغاضني، وعن 
سابق تصّور وتصميم، عن واقع كون النساء هّن من يتعّرضن للعنف وللقتل يف هذا 
اجملتمع الذكوري بثقافته وقوانينه، واملكرِّس لسلطة الرجل يف إطار القوانني واألعراف 

الناظمة للعالقات األسرية، 

القانون على قدر  ليكون هذا  المطلوبة  بالتعديالت  تمّسكنا  نحن نشّدد على 
طموحات النساء في لبنان، وتحديداً الُمعنَّفات والُمهدَّدات داخل أسرهّن.

في الوقت نفسه، سوف نعمل ما بوسعنا من أجل متابعة تطبيق القانون بالصيغة 
التي أقر بها، واالستفادة قدر المستطاع من المواد التي لم يطلها التشويه، نذكر 

منها:
- إنشاء قطعة متخّصصة بالعنف األسري في قوى األمن الداخلي،

العنف  لمتابعة شكاوى  أو أكثر في كّل محافظة  - تكليف محاٍم عام أسري 
األسري،  

لدى  واحتجازه  الضحية،  المعنِّف عن  إبعاد  تتضّمن  تدابير حمائية  إصدار   -
الضرورة، وغيرها من اإلجراءات،

- إلزام المعنِّف بجلسات تأهيلية،



بناًء  التحقيق  أثناء  اجتماعيين/ات  بمساعدين/ات  االستعانة  إمكانية  توفير   -
على طلب من الضحية، 

- إنشاء صندوق خاص لدعم ضحايا العنف األسري. 

التحالف الوطني لتشريع حماية النساء من العنف األسري،
عنه

منظمة »كفى عنف واستغالل«
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قانون رقم 293
حماية النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري 

أقر جملس النواب،
وينشر رئيس اجلمهورية القانون التايل نصه:

مادة وحيدة:
- صّدق مشروع القانون الوارد باملرسوم رقم 4116 تاريخ 28 أيار 2010 الرامي 

إىل محاية النساء من العنف األسري كما عدلته اللجان النيابية املشتكة.
- يعمل هبذا القانون فور نشره يف اجلريدة الرمسية.

بعبدا في 7 أيار 2014
اإلمضاء : ميشال سليمان

صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
اإلمضاء: تمام سالم

رئيس مجلس الوزراء
اإلمضاء: تمام سالم
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قانون
حماية النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري

المادة األولى: تطبق أحكام هذا القانون على قضايا العنف األسري وفق القواعد 
املبينة يف املواد الالحقة.

المادة 2: يقصد باملصطلحات اآلتية، أينما وردت يف القانون، ما يأيت:
واألخوات  واألخوة  منهما  ألي  واألم  واألب  الزوجني  من  أي  تشمل  األسرة:   •
أو  التبين  رابطة  بينهم  جتمع  ومن  شرعيني  غري  أم  شرعيني كانوا  والفروع  واألصول 
املصاهرة حت الدرجة الثانية أو الوصاية أو الوالية أو تكفُـّل اليتيم أو زوج األم أو 

زوج األب.
• العنف األسري: أي فعل أو إمتناع عن فعل أو التهديد هبما يرتكب من أحد 
أعضاء األسرة ضد فرد أو أكثر من أفراد األسرة وفق املفهوم املبني يف تعريف األسرة، 
يتناول أحد اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القانون ويتتب عنه قتل أو إيذاء جسدي 

أو نفسي أو جنسي أو إقتصادي.

المادة 3:
 أ- يعاَقب على جرائم العنف األسري على الشكل اآليت:

1- تعدل املادة 618 من قانون العقوبات لتصبح كاآليت:
»المادة 618 الجديدة: 

من دفع قاصراً دون الثامنة عشرة من عمره إىل التسول عوقب باحلبس من ستة أشهر 
إىل سنتني وبغرامة تتاوح بني احلد األدىن لألجور وضعفه.«
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2- تعدل املادة 523 من قانون العقوبات حبيث تصبح كاآليت:
»المادة 523 الجديدة: 

من حض شخصاً أو أكثر ذكراً كان أو أنثى مل يبلغ احلادية والعشرين من عمره على 
الفجور والفساد أو سهلهما له أو مساعدته على إتياهنما عوقب باحلبس من شهر 

اىل سنة وبغرامة تتاوح بني احلد األدىن لألجور وثالثة أضعافه.
يعاقب بالعقوبة ذاهتا من تعاطى الدعارة السرية أو سهلها.

وفاقاً  العقوبة  تشدد  املادة 506  معطوفة على  املادة 529  بأحكام  اإلحتفاظ  مع 
ألحكام املادة 257 من هذا القانون إذا وقع اجلرم ضمن األسرة وذلك دون اإلعتداد 

بسن الشخص الواقع عليه اجلرم.«

3- تعدل املادة 527 من قانون العقوبات ويضاف اليها فقرة جديدة حبيث تصبح 
كاآليت:

»المادة 527 الجديدة: 
كل امرىء يعتمد يف كسب معيشته أو بعضها على دعارة الغري عوقب باحلبس من 

ستة أشهر اىل سنتني وبغرامة تتاوح بني احلد األدىن لألجور وضعفه.
مع اإلحتفاظ بأحكام املادة 529 معطوفة على املادة 506 من هذا القانون تشدد 
العقوبة وفقاً ألحكام املادة 257 من قانون العقوبات إذا وقع اجلرم ضمن األسرة، 

وتضاعف العقوبة إذا رافق اجلرم أي شكل من أشكال العنف أو التهديد.«

4- تضاف على املادة 547 من قانون العقوبات فقرة جديدة حبيث تصبح كاآليت:
»المادة 547 الجديدة: 

من قتل إنساناً قصداً عوقب باألشغال الشاقة من مخس عشرة سنة اىل عشرين سنة.
تكون العقوبة من عشرين سنة اىل مخسة وعشرين سنة إذا ارتكب فعل القتل أحد 

الزوجني ضد اآلخر.«
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5- تعدل املادة 559 من قانون العقوبات حبيث تصبح كاآليت:
»المادة 559 الجديدة: 

تشدد العقوبات املذكورة يف هذه النبذة وفاقاً ألحكام املادة 257 إذا إقتف الفعل 
بإحدى احلاالت املبينة يف الفقرة الثانية من املادة 547 ويف املادتني 548 و 549 

من هذا القانون.«

6- تعدل املواد 487 و488 و489 من قانون العقوبات حبيث تصبح كاآليت:
»المادة 487 الجديدة: 

يعاقب على الزنا الذي يرتكبه أي من الزوجني باحلبس من ثالثة أشهر اىل سنتني. 
ويقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزىن إذا كان متزوجاً وإال فباحلبس من شهر اىل 

سنة.«
»المادة 488 الجديدة:  

يعاقب أي من الزوجني باحلبس من شهر اىل سنة إذا إختذ له خلياًل جهاراً يف أي 
مكان كان.

وتنزل العقوبة نفسها بالشريك.«
»المادة 489 الجديدة:

- ال جيوز مالحقة فعل الزنا إال بشكوى أحد الزوجني وإختاذ مقدم الشكوى صفة 
املدعي الشخصي.

-ال يالحق الشريك أو املتدخل اال والزاين معاً.
-ال تقبل الشكوى من الزوج الذي مت الزنا برضاه.

بعلم  اجلرم  فيه  اتصل  الذي  اليوم  على  أشهر  ثالثة  بإنقضاء  الشكوى  تقبل  -ال 
الشاكي.

-إسقاط احلق عن الزوج أو الزوجة يسقط دعوى احلق العام والدعاوى الشخصية 
عن سائر اجملرمني.
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-إذا رضي املدعي باستئناف احلياة املشتكة تسقط الشكوى.«

7- أ- من أقدم بقصد إستيفائه احلقوق الزوجية يف اجلماع أو بسببه على ضرب 
زوجه أو إيذائه عوقب بإحدى العقوبات املنصوص عليها يف املواد 554 اىل 559 

من قانون العقوبات.
يف حال معاودة الضرب واإليذاء، ُتشدد العقوبة وفقاً ألحكام املادة 257 من قانون 

العقوبات.
إن تنازل الشاكي يسقط دعوى احلق العام يف الدعاوى اليت تطبق عليها املواد 554 

و555 من قانون العقوبات.
تبقى األحكام اليت ترعى حاالت التكرار وإعتياد اإلجرام نافذة يف حال توفر شروطها.

 
7- ب- من أقدم بقصد إستيفائه احلقوق الزوجية يف اجلماع أو بسببه على هتديد 
زوجه عوقب بإحدى العقوبات املنصوص عنها يف املواد 573 اىل 578 من قانون 
العقوبات. يف حال معاودة التهديد تشدد العقوبة وفقاً ألحكام املادة 257 من قانون 

العقوبات.
إن تنازل الشاكي يسقط دعوى احلق العام يف الدعاوى اليت تطبق عليها املواد 577 

و 578 من قانون العقوبات.
توفر  حال  يف  نافذة  اإلجرام  واعتياد  التكرار  حاالت  ترعى  اليت  األحكام  تبقى   

شروطها.

بتلقي  احملافظة  أكثر يف  أو  عاماً  العام اإلستئنايف حمامياً  النائب  المادة 4: يكلّـِف 
الشكاوى املتعلقة حبوادث العنف األسري ومتابعتها.
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المادة 5: ينشأ لدى املديرية العامة لقوى األمن الداخلي، قطعة متخصصة جبرائم 
العنف األسري تتوىل مهام الضابطة العدلية يف الشكاوى املقدمة واحملالة اليها وفق 

أحكام هذا القانون.
تنظم القطعة وفق القوانني واألنظمة اليت ترعى قوى األمن الداخلي لتغطي األراضي 

اللبنانية كافة.
يراعى يف تشكيل القطعة أن تضم عناصر من اإلناث وأن يكون عناصرها مدربني 

التدريب الكايف على حل النزاعات والتوجيه اإلجتماعي.
جيري أفراد القطعة حتقيقاهتم حبضور مساعدين إجتماعيني، عارفني بالشؤون األسرية 

وحبل النزاعات، خيتارون من قائمة تضعها وزارة الشؤون االجتماعية. 
يبقى إختصاص القطعة قائماً يف حال اإلشتاك اجلرمي.

لعناصر القطعة أن ينتقلوا اىل مسرح اجلرمية كلما دعت احلاجة ويف حدود القوانني 
املرعية اإلجراء.

المادة 6: فضاًل عن اإلختصاص املكاين وفق القواعد العامة يكون للضحية احلق يف 
إقامة الدعوى يف حمل إقامتها املؤقت أو الدائم.

المادة 7: مع مراعاة أحكام املادة /41/ من قانون أصول احملاكمات اجلزائية، على 
أشخاص الضابطة العدلية، اإلنتقال اىل مكان وقوع العنف األسري دون تباطؤ، بعد 

إعالم احملامي العام املكلف النظر يف قضايا العنف األسري وذلك:
• يف حال حتقق جرمية العنف األسري املشهودة.

• يف حال إعالمهم بوجود أمر محاية يف شأن العنف األسري يتم خرقه.
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المادة 8: يعاقب الضابط العديل، الذي يقدم على حماولة إكراه املعنف أو ممارسة 
الضغط عليه هبدف رجوع هذا األخري عن شكواه، بالعقوبة املقررة يف املادة  376 

من قانون العقوبات.
يعترب إمهال الضابط العديل للشكاوى واإلخبارات يف جرائم العنف األسري ذنباً هاماً 
وفقاً ألحكام املادة 130 فقرة 2 من القانون رقم 17 تاريخ 1990/9/6 )تنظيم 

قوى األمن الداخلي( وحيال مرتكبه اىل اجمللس التأدييب.

مراجعة  وبعد  واإلخبارات  الشكاوى  تلقي  عند  العدلية  الضابطة  تقوم  المادة 9: 
احملامي العام املكلف بالنظر يف قضايا العنف األسري وحتت إشرافه:

• باستماع الضحية واملشتبه هبم، حبضور املندوب االجتماعي املذكور يف املادة 5 من 
هذا القانون، بعد إعالمهم باحلقوق املنصوص عليها يف املادة 47 من قانون أصول 

احملاكمات اجلزائية .
املندوب  حبضور  القاصرون  األوالد  فيهم  مبن  األسري  العنف  شهود  بإستماع   •
اإلجتماعي املنصوص عليه يف املادة 34 من القانون رقم 422 تاريخ 2002/6/6.

المادة 10: على أشخاص الضابطة العدلية، إعالم الضحية حبقها يف احلصول على 
أمر محاية وفقاً الحكام املادة 12 وما يليها من هذا القانون، وباإلستعانة مبحام إذا 
رغبت بذلك، إضافة إىل إعالمها بسائر احلقوق املنصوص عليها يف املادة 47 من 

قانون أصول احملاكمات اجلزائية.

المادة 11: للمحامي العام املكلف تلقي الشكاوى املتعلقة بالعنف األسري، وقبل 
صدور أمر احلماية عن املرجع املختص، تكليف الضابطة العدلية وحتت إشرافه بإختاذ 

واحد أو أكثر من التدابري اآلتية:
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األشخاص  ولسائر  للضحية  التعرض  مبنع  منه  املشكو  من  تعهد  احلصول على  أ - 
املعددين يف املادة 12 من هذا القانون أو التحريض على التعرض هلم حتت طائلة 

تطبيق البند )1( من الفقرة )ب( من هذه املادة.
ب- يف حال وجود خطر على األشخاص ذاهتم:

للتمديد  قابلة  البيت األسري ملدة 48 ساعة    1- منع املشكو منه من  دخول 
مرة واحدة، إذا مل تكن هناك وسيلة أخرى لتأمني احلماية للضحية وأطفاهلا وسائر 

االشخاص املعددين يف املادة 12 من هذا القانون.
  2- إحتجاز املشكو منه وفقاً للمادة 47 من قانون أصول احملاكمات اجلزائية.

  3- نقل الضحية وسائر األشخاص املعددين يف املادة 12 إذا رغبوا إىل مكان آمن 
على نفقة املشكو منه  وفق قدرته.

ج- إذا نتج عن العنف ما يستوجب عالجاً طبياً أو استشفائياً، تُنقل ضحايا العنف 
إىل املستشفى على أن يسّلف املشكو منه نفقات العالج.

البند 3 من الفقرة )ب( ويف  املبينة يف  النفقات  إذا امتنع املشكو منه عن تسليف 
الفقرة )ج( من هذه املادة، تطبق حبقه األصول املتبعة لتنفيذ أحكام النفقة يف قانون 

أصول احملاكمات املدنية.
خالفاً للمادة 999 من قانون أصول احملاكمات املدنية، يصدر قرار حبس املشكو 

منه املمتنع عن تسليف النفقات املذكورة آنفاً عن النيابة العامة.

وفق  املختص  القضائي  املرجع  عن  يصدر  مؤقت  تدبري  احلماية  أمر  المادة 12: 
أحكام هذا القانون مبناسبة النظر يف قضايا العنف األسري.

املقيمني  وسائر  الفروع  باقي  أما  وأطفاهلا.  الضحية  محاية  اىل  احلماية  أمر  يهدف 
املساعدون  وكذلك  للخطر،  معرضني  إذا كانوا  احلماية  أمر  من  فيستفيدون  معها، 
اإلجتماعيون والشهود وأي شخص آخر يقدم املساعدة للضحية، وذلك ملنع إستمرار 
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العنف أو التهديد بتكراره.
الذين هم يف سّن احلضانة  بأمر احلماية أولئك  يقصد باألطفال املشمولني حكماً 

القانونية وفق أحكام قوانني األحوال الشخصية وسائر القوانني املعمول هبا.

المادة 13: يقدَّم طلب احلماية أمام قاضي التحقيق الواضع يده على الدعوى أو 
احملكمة اجلزائية الناظرة فيها، وجيري النظر فيه يف غرفة املذاكرة.

يصح، يف كل األحوال، تقدمي الطلب أمام قاضي األمور املستعجلة بالصورة الرجائية.
يقبل القرار الصادر عن قاضي التحقيق أو القاضي املنفرد االستئناف وفق األصول 

املقررة يف قانون أصول احملاكمات اجلزائية.
يقبل القرار الصادر عن قاضي االمور املستعجلة الطعن وفق األصول املقررة للقرارات 

الرجائية يف قانون أصول احملاكمات املدنية.
إن استئناف القرار املتضمّـِن أمر احلماية، أو الطعن به، ال يوقفان التنفيذ ما مل تقرر 

احملكمة املختصة خالف ذلك.
إن القرار الصادر عن أي مرجع من املراجع القضائية املذكورة يف هذه املادة ال يقبل 

التمييز.
يصدر القرار يف احلالتني املبينتني يف الفقرتني األوىل والثانية من هذه املادة ضمن مهلة 

أقصاها مثاٍن واربعون ساعة.

المادة 14: يتضمن أمر احلماية إلزام املشكو منه بواحد أو أكثر من التدابري اآلتية:
  1. منع التعرض للضحية ولسائر األشخاص املعددين يف املادة 12 من هذا

      القانون أو التحريض على التعرض هلم.
  2. عدم التعرض إلستمرار الضحية واألشخاص املقيمني معها املشمولني

      باحلماية  يف إشغال منزل األسرة.
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لدى  املختص،  املرجع  حيددها  ولفتة  مؤقتاً  املنزل،  من  العنف  مرتكب  إخراج   .3
استشعار أي خطر على الضحية.

4. إخراج الضحية واملقيمني معها املشمولني باحلماية لدى استشعار أي خطر فعلي 
عليهم قد ينتج عن استمرارهم يف إشغال منزل األسرة، إىل سكن مؤقت آمن ومالئم.

يف حال إخراج الضحية من املنزل خيرج معها حكماً أطفاهلا الذين هم يف سن احلضانة 
القانونية، كما خيرج معها سائر األوالد واملقيمني إذا كانوا معرضني للخطر.

على املشكو منه، وفق قدرته، تسليف نفقات السكن.
5. تسليف مبلغ، وفق قدرة املشكو منه، للمأكل وامللبس والتعليم، ملن هو ملزم هبم.

6. تسليف مبلغ، وفق قدرة املشكو منه، على حساب النفقات الالزمة للعالج الطيب 
أو اإلستشفائي للضحية ولسائر األشخاص املعددين يف املادة 12 من هذا القانون 

إذا نتج عن العنف املرتكب ما يوجب هذا العالج.
بالضحية وباألشخاص  اخلاصة  املمتلكات  بأي من  الضرر  احلاق  اإلمتناع عن   .7

املشمولني بأمر احلماية.
8. اإلمتناع عن احلاق الضرر باألثاث املنزيل وباألموال املشتكة املنقولة ومنع التصرف 

هبما.
املنزل، من دخوله ألخذ ممتلكاهتا  9. متكني الضحية أو من تفوضه يف حال ترك 

الشخصية مبوجب حمضر إستالم.
يف كل تسليف مؤقت يبقى للضحية أو للمشكو منه حق مراجعة احملاكم املختصة 

للحصول على احلكم املناسب وفق القواعد املعمول هبا لديها.
أمر  يف  املقررة  السلفة  يوقف  املختصة  احملاكم  عن  الصادر  النفقة  حكم  تنفيذ  إن 

احلماية.
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المادة 15: إن تقدمي طلب احلماية ال حيول دون حق الضحية أو املشكو منه يف 
إقامة الدعوى أو متابعتها أمام احملاكم على إختالف أنواعها وإختصاصاهتا.

المادة 16: يقدم طلب احلماية بدون احلاجة لإلستعانة مبحام ويعفى من الرسوم 
والنفقات القضائية.

المادة 17: يكون أمر احلماية الصادر عن القضاء املستعجل نافذاً على أصله.
ينفذ أمر احلماية الصادر عن القضاء اجلزائي بواسطة النيابة العامة اإلستئنافية.

لكل من الضحية وسائر املستفيدين من أمر احلماية وللمشكو منه أو املدعى عليه 
أن يطلب اىل املرجع الذي أصدر األمر أو من احملكمة الناظرة يف الدعوى الغاءه أو 

تعديله لدى ظهور ظروف جديدة. 
تطبق على القرار القاضي باإللغاء أو التعديل آلية املراجعة امللحوظة يف املادة 13 

من هذا القانون.

المادة 18: كل من خالف أمر احلماية عوقب باحلبس حت ثالثة أشهر وبغرامة 
حدها األقصى ضعف احلد األدىن لألجور أو بإحدى هاتني العقوبتني.

إذا رافق املخالفة استخدام العنف عوقب املخالف باحلبس حت سنة وبغرامة حدها 
األقصى أربعة أضعاف احلد األدىن لألجور.

تضاعف العقوبة يف حال التكرار.

الناظرة  يف جرائم العنف األسري بصورة  المادة 19: جتري احملاكمة أمام املراجع 
سرية.
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أحكام ختامية

المادة 20: باإلضافة إىل العقوبات املقررة وفق أحكام هذا القانون، للمحكمة أن 
العنف يف مراكز  تأهيل ضد  لدورات  باخلضوع  العنف األسري،  تلزم مرتكب جرم 

متخصصة.

املايل  وباالستقالل  املعنوية  بالشخصية  يتمتع  خاص،  صندوق  ينشأ  المادة 21: 
واإلداري، يتوىل مساعدة ضحايا العنف األسري وتأمني الرعاية هلم، وتوفري السبل 

اآليلة اىل احلد من جرائم العنف األسري والوقاية منها وتأهيل مرتكبيها.
ميّول الصندوق من:

  - مسامهات الدولة، ويرصد هلذه الغاية اعتماد إمسي يف املوازنة السنوية
     لوزارة الشؤون اإلجتماعية.

  - اهلبات.
     حيدد نظام الصندوق مبرسوم يتخذ يف جملس الوزراء بناء على إقتاح وزيري

     العدل والشؤون اإلجتماعية.
رقم  باملرسوم  الصادر  العامة  للمؤسسات  العام  النظام  الصندوق  على  يطبق 

 .1972/4517
  خيضع الصندوق لوصاية وزير الشؤون اإلجتماعية.

المادة 22: بإستثناء قواعد اختصاص حماكم األحوال الشخصية وأحكام األحوال 
الشخصية اليت تبقى مطبقة دون سواها يف جمال اختصاصها، وأحكام القانون رقم 
422 تاريخ 2002/6/6 )محاية األحداث املخالفني للقانون أو املعرضني للخطر(، 

تلغى مجيع النصوص املخالفة هلذا القانون أو اليت ال تتفق مع مضمونه.



19الجريدة الرسمية – العدد 21 – 2014/5/15

المادة 23: يعمل هبذا القانون فور نشره يف اجلريدة الرمسية.

بعبدا في 7 أيار 2014
اإلمضاء : ميشال سليمان

صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
اإلمضاء: تمام سالم

رئيس مجلس الوزراء
اإلمضاء: تمام سالم




