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ﻋﻀﻮا
ﹰ

ﻋﻀﻮا
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مقدمة
مقدمـــــة
الجنائية العامة في لبنان ييدف إلى المساىمة في تخفيض معدالت إرتكاب الجرائم عمى إختالف أنواعيا ،ولذلك برزت
إن تحديد أطر السياسة
ّ
ّ
موحدة لتوحيد
عممية عبر تنظيم استمارة ّ
الحاجة إلى وضع تصنيفات لمجرائم استناداً إلى آلية متكاممة لمحصول عمى إحصائيات موضوعية ومعايير ّ
اإلفادة بشأنيا وتحميميا.

وألجل تحقيق ىذا اليدف صدر بتاريخ  2011/9/14عن رئيس مجمس الوزراء القرار رقم  2011/92الذي قضى بتشكيل لجنة لوضع
وعضوية القضاة ندى األسمر والياس عيد ووسيم
موحدة ،مؤلفة من القاضي سيير الحركة رئيساً،
ّ
موحد لمجرائم تمييداً لتنظيم استمارة ّ
تصنيف ّ
العقيدين عمي سكينة وايمي األسمر كأعضاء وممثمين عن
الحجار وبيار فرنسيس وفادي عنيسي كممثمين عن و ازرة العدل ،والعميد بيار نصار و
ّ
نصار بعد إحالتو إلى التقاعد بالعقيد
تم إستبدال العميد بيار ّ
المديرية العامة لقوى األمن الداخمي– و ازرة الداخمية والبمديات .وبتاريخ ّ 2014/5/9
محمد صالح وذلك بموجب القرار رقم .2014/112
موحد
إن المجنة
المعينة بموجب القرار رقم  2011/92المذكور أعاله ،كمّفت بوضع تصنيف ّ
ّ
ّ
عممية
موضوعية ومعايير
حصائيات
آلية متكاممة لمحصول عمى إ
ّ
ّ
ّ
اإلفادة بشأنيا وتحميميا ،ووضع ّ

موحدة بغية توحيد
لمجرائم تمييداً لتنظيم استمارة ّ
يمكن الرجوع إلييا كمقياس أساسي ليبنى عميو،

ائية األخرى ،وتقديم
عية اإلجراء السيما قانون العقوبات والقوانين الجز ّ
ولوضع برنامج معموماتي بيذا الشأن ،وذلك استناداً إلى القوانين المر ّ
قترحات المناسبة بيذا الشأن.
اإل ا
تضمنت المواضيع
تم توثيق ىذه اإلجتماعات بموجب محاضر
عمى ضوء ما ّ
ّ
تقدم ،باشرت المجنة أعماليا وعقدت إجتماعات عديدة حيث ّ
مسحا شامالً لجميع القوانين
والنصوص المعالجة خالليا ،وانطمقت المجنة في بحث عن النصوص الجزائية في التشريع المبناني حيث أجرت
ً

ائية ،وذلك عبر اإلستعانة بموسوعات التشريع الورقية وقواعد المعمومات القانونية
والمراسيم اإلشتراعية والمراسيم والق اررات التي تتضمن عقوبات جز ّ
اإللكترونية ،فضالً عن اإلستعانة بالجريدة الرسمية في مواد عديدة.
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في معرض تنفيذ المجنة لميمتيا انتقل بعض أعضائيا خالل عام  /2014/إلى فرنسا والمغرب حيث جرى اإلطالع عمى تجربة ك ّل من ىذين
البمدين في مجال تصنيف الجرائم ،كما جرى اإلطالع عمى التصنيف المعتمد من قبل مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
عية
( )UNODCلإلستئناس بو في وضع التصنيف المطموب في لبنان بيذا الخصوص ،مع مراعاة
خصوصية المجتمع المبناني والقوانين المر ّ
ّ
الجرمية ،الستثمارىا في رسم السياسة
موحد لمجرائم يعتمد كأساس لتنظيم اإلحصائيات
ّ
اإلجراء السيما أن بمدنا كان يفتقر إلى وجود تصنيف ّ
األجنبية والكثير من الدول العربية.
غالبية الدول
عتمدا من قبل
الجنائية في الدولة ،في الوقت الذي بات مثل ىذا التصنيف م ً
ّ
ّ
ّ

متعددة األوجو .من جية أولى من شأنو أن يم ّكن القضاء والضابطة العدلية ومساعدييا من وضع احصاءات
أما فوائد ىذا التصنيف فيي
ّ
تضمنيا الدليل بطريقة ممنيجة وسيمة ،ومن جية ثانية ،يش ّكل مرشـ ـ ـ ًدا لمنيـ ـابات العامـة حي ـ ـث يم ّكنيا من اإلستئناس ب ـ ـو
لمختمف أنواع الجرائم التي
ّ
في مالحق ـة الجرائـم ،ومن جية ثالثة ،يساعد قضاء الحكم عمى إيجاد النص القانوني المالئم لألفعال الجرمية المعروضة أمامو.

نصت
أن الجرائم تقتصر عمى ما
وقد يتبادر إلى الذىن لموىمة األولى ّ
تضمنو قانون العقوبات منيا ،إال ّأنو يوجد مئات القوانين الجزائية التي ّ
ّ
مدنية وتجارّية لحظت جرائم وعقوبات في العديد منيا.
عمى أفعال جرمية وعقوبات ليا ،فضالً عن قوانين ّ
وتضمنت
اعية ،والمراسيم والق اررات تطبيقًا ليا،
بأن الجرائم وعقوباتيا لم ترد في قوانين فقط إنما صدر العديد من المراسيم االشتر ّ
زد عمى ذلكّ ،
ّ
ائية.
طياتيا أفعاالً جرمية وعقوبات جز ّ
في ّ
تبين
القانونية و
وتجدر اإلشارة ،إلى أنو وخالل تصفّح مضمون عدد كبير من النصوص
التنظيميةّ ،
ّ
ّ
عدة
جزائية بعممة ذىبية في بعضيا أو بالعممة المبنانية – السورية في بعضيا اآلخر ،إضاف ًة إلى وجود ّ

وتضمنيا لغرامات
لمجنة ،قدم عيدىا،
ّ
ائية تتعمّق بالموضوع ذاتو،
نصوص جز ّ

بحجة عدم التطبيق أو عدم مالءمتو لواقع المجتمع.
فضالً عن أ ّن بعض ىذه النصوص يمكن إعتباره ساقطًا عمميا ّ

ماىيتيا وطبيعتيا وموضوعيا وليس استناداً إلى عقوباتيا وتصنيفيا
بأن المعيار الذي أتّبعتو المجنة تناول تصنيف الجرائم انطالقًا من ّ
مع التنويو ّ
التقميدي (مخالفة – جنحة – جناية).

6

2

ائية ،وأخذت ىذا التعديل بعين اإلعتبار لترتيب النتائج القانونية الناجمة
كما رّكزت المجنة في عمميا عمى القوانين المعدلة لقيمة الغرامات الجز ّ
عنو وتأثيره عمى الوصف القانوني لمجرم بين مخالفة وجنحة وجناية إرتكا اًز إلى سمّم العقوبات الوارد في القسم العام من قانون العقوبات ،مع اإلشارة

القانونية التي صدرت مؤخ اًر وحتى نياية عام . 2016
إلى أ ّن المجنة قامت بتصنيف النصوص
ّ

موحدا ،لمقضاء الجزائي والضابطة العدلية عمى حد سواء ،مما يسيّل العمل ويوفّر الجيد
أساسيا ،شامالً،
إن ىذا الدليل سوف يش ّكل مرج ًعا
ً
ّ
ً
جنائية عمى
وموضوعية تساعد في بناء سياسة
اقعية
موحدة من شأنيا أن تسيم في وضع إحصائيات
ّ
ّ
جرمية و ّ
ّ
والوقت ويؤسس لتنظيم استمارة ّ
عممية تصنيف الدعاوى
الدولية المعتمدة في ىذا المجال ،فضالً عن تسييمو
مستوى الدولة ،وتمبي متطمبات العدالة الجنائية ،وتنسجم مع المعايير
ّ
ّ
ائية أو لحصول
تبعا لصدور نصوص تتضمن عقوبات جز ّ
والتحقيقات الجز ّ
ائية ،وىو بحاجة إلى التحديث بصورة دائمة ودورّية كمّما دعت الحاجة ً
أي تعديالت لمنصوص الواردة فيو.

ميمتو رصد صدور مثل ىذه النصوص وادخال
من ىنا تبرز الحاجة إلى إنشاء مرصد دائم (لجنة مختصة) لمنصوص الجز ّ
ائية تكون ّ
التعديالت الالزمة عمى مضمون الدليل.
اللجنـــة
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-1الجـرائم الواقعة علـى الأمـوال

 -1الجـــــــرائم الواقــــعـــــــة عمـــــــــــى االمــــــــوال
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

ســرقـــة
( قانوف العقوبات  -مرسوـ إشتراعي رقـ  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -11فصؿ  -1نبذة )1

اغتصاب كتابـ ًة وتيـويـل
( قانوف العقوبات  -مرسوـ إشتراعي رقـ  NI/340الصادر بتاريخ  -1943/3/1باب  -11فصؿ  -1نبذة )2

استعمال أشياء الغيـر مـن دون وجـو حـق
( قانوف العقوبات  -مرسوـ إشتراعي رقـ  NI/340الصادر بتاريخ  -1943/3/1باب  -11فصؿ  -1نبذة )3

إحتيال
( قانوف العقوبات  -مرسوـ إشتراعي رقـ  NI/340الصادر بتاريخ - 1943/3/1باب  -11فصؿ  -2نبذة )1

ما جــــــــرى مجــــــرى اإلحتيال
( قانوف العقوبات  -مرسوـ إشتراعي رقـ  NI/340الصادر بتاريخ  -1943/3/1باب  -11فصؿ  -2نبذة )2

مــراباة وقــــــروض مـقابـــــل رىـــــن
( قانوف العقوبات  -مرسوـ إشتراعي رقـ  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -11فصؿ  -2نبذة )3

شــك دون مــؤونـة
( قانوف العقوبات  -مرسوـ إشتراعي رقـ  NI/340الصادر بتاريخ  -1943/3/1باب  -11فصؿ  -2نبذة )4

غـــش بالمـياجــرة
( قانوف العقوبات  -مرسوـ إشتراعي رقـ  NI/340الصادر بتاريخ  -1943/3/1باب  -11فصؿ  -2نبذة )5

إساءة ائـتـمان واخــتـالس
( قانوف العقوبات  -مرسوـ إشتراعي رقـ  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -11فصؿ )3

إفـــالس
 ( -1.10.1قانوف العقوبات  -مرسوـ إشتراعي رقـ  NI/340الصادر بتاريخ  -1943/3/1باب  -11فصؿ  -5نبذة )1
 ( -1.10.2اإلفالس التقصيري واإلحتيالي  -قانوف التجارة  -مرسوـ إشتراعي رقـ  304الصادر بتاريخ ) 1942/12/24
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1

1.11
1.12
1.13
1.14
1.15

غــش إضـــ ار ارً بالــــــدائـــــنــيــــــن
( قانوف العقوبات  -مرسوـ إشتراعي رقـ  NI/340الصادر بتاريخ  -1943/3/1باب  -11فصؿ  -5نبذة )2

مخالفة نظام المياه
( قانوف العقوبات  -مرسوـ إشتراعي رقـ  NI/340الصادر بتاريخ  -1943/3/1باب  -11فصؿ )9

تمـس بالثـقـة العامــة
مـــخالــفات ّ

( قانوف العقوبات  -مرسوـ إشتراعي رقـ  NI/340الصادر بتاريخ  -1943/3/1باب  -12فصؿ )6

ٍ
تعدعمى الكيرباء والياتف والمياه

( تشديد العقوبات عمى جرائـ التعدي عمى الكيرباء والياتؼ والمياه  -قانوف رقـ  623الصادر بتاريخ )1997/4/23

تبـيـيـض األمـوال وتمـويـــل اإلرىاب
ضمنا)
( م ػػكافحػة تبػيػيػض األمػواؿ وتمػوي ػػؿ اإلرىاب  -قانوف رقـ  318تاريخ  2001/1/20وتعديالتو حتى القانوف المعجؿ رقـ  44تاريخ 2015/11/24
ً
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 -1.1ســرقـــة
( قانوف العقوبات  -مرسوـ إشتراعي رقـ  NI/340الصادر بتاريخ ) 1943/3/1
الجرـ

المادة القانونية

1.1.1

سرقة عادية

 636ؼ1 .

1.1.2

محاولة سرقة عادية

652/ 636

1.1.3

العقوبة
حبس مف شيريف إلى ثالث سنوات وغرامة
مف مئة ألؼ إلى أربعمئة ألؼ ؿ.ؿ.
حبس مف شيريف إلى ثالث سنوات وغرامة
مف مئة ألؼ إلى أربعمئة ألؼ ؿ.ؿ.

تصنيؼ العقوبة

مالحظات

جنحة

جنحة

يمكف تخفيض العقوبة وفقًا لممادتيف
 /200/و /أو /201/ع

مشددة
سرقات عادية ّ

1.1.3.1

سرقة عادية في المعابد واألبنية المأىولة

 636ؼ2.

1.1.3.2

المارة
سرقة عادية بنشؿ ّ

 636ؼ2 .

1.1.3.3

سرقة عادية بفعؿ موظؼ أُنيط بو حفظ األمف والحراسة

 636ؼ2 .

1.1.3.4

سرقة عادية بفعؿ خادـ أو مستخدـ أو عامؿ

 636ؼ2 .

حبس مف شيريف إلى ثالث سنوات وغرامة
مف مئة ألؼ إلى أربعمئة ألؼ ؿ.ؿ.
حبس مف شيريف إلى ثالث سنوات وغرامة
مف مئة ألؼ إلى أربعمئة ألؼ ؿ.ؿ.
حبس مف شيريف إلى ثالث سنوات وغرامة
مف مئة ألؼ إلى أربعمئة ألؼ ؿ.ؿ.
حبس مف شيريف إلى ثالث سنوات وغرامة
مف مئة ألؼ إلى أربعمئة ألؼ ؿ.ؿ.

جنحة

شدد العقوبة وفقًا لممادة /257/ع
تُ ّ

جنحة

شدد العقوبة وفقًا لممادة /257/ع
تُ ّ

جنحة

شدد العقوبة وفقًا لممادة /257/ع
تُ ّ

جنحة

شدد العقوبة وفقًا لممادة /257/ع
تُ ّ

15
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1

الجرـ

المادة القانونية

1.1.3.5

شخصيف أو أكثر
سرقة عادية بفعؿ
ّ

 636ؼ2 .

العقوبة
حبس مف شيريف إلى ثالث سنوات وغرامة
مف مئة ألؼ إلى أربعمئة ألؼ ؿ.ؿ.

تصنيؼ العقوبة

مالحظات

جنحة

شدد العقوبة وفقًا لممادة /257/ع
تُ ّ

1.1.4

سرقة محصوالت األرض

637

غرامة حتى مئة ألؼ ؿ.ؿ.

جنحة

1.1.5

محاولة سرقة محصوالت األرض

652 /637

غرامة حتى مئة ألؼ ؿ.ؿ.

جنحة

1.1.6
1.1.6.1

1.1.6.2

1.1.6.3

1.1.6.4

1.1.6.5

جنائية
سرقات
ّ
رسمية أو سرقة أمواؿ أو
سرقة أمواؿ أو موجودات إدارة أو مؤسسة
ّ

موجودات مصرؼ أو سرقة محؿ لمصياغة أو سرقة محؿ لمصيرفة
سرقة موظؼ عاـ أو معتمد قبض يحمؿ ماالً لإلدارة أو سرقة
ُمستخدـ في مؤسسة خاصة يحمؿ ماالً لممؤسسة
سرقة سيارة أو سرقة أي مركبة برّية ذات محرؾ

مقنع أو سرقة بفعؿ شخص يحمؿ سالحاً ظاى اًر
سرقة بفعؿ شخص ّ
أو خفياً
سرقة بواسطة استعماؿ العنؼ عمى األشخاص

 638ؼ 1 .و2

أشغاؿ شاقة مف ثالث سنوات إلى عشر
سنوات
أشغاؿ شاقة مف ثالث سنوات إلى عشر

 638ؼ3.

سنوات
أشغاؿ شاقة مف ثالث سنوات إلى عشر

 638ؼ4 .

سنوات
أشغاؿ شاقة مف ثالث سنوات إلى عشر

 638ؼ5.

سنوات
أشغاؿ شاقة مف ثالث سنوات إلى عشر

638

سنوات

16

16

جناية

جناية

جناية

جناية

جناية

يمكف تخفيض العقوبة وفقًا لممادتيف
 /200/و/أو /201/ع

1.1.6.6

سرقة في أماكن ُمقفمة ُمصانة بالجدران
الجرـ

المادة القانونية

1.1.6.6.1

سرقة في أماكف ُمقفمة ُمصانة بالجدراف بواسطة الخمع أو الكسر

 639ؼ1 .

1.1.6.6.2

سرقة في أماكف ُمقفمة ُمصانة بالجدراف أو بالتسمؽ

 639ؼ1 .

1.1.6.6.3
1.1.6.6.4
1.1.6.6.5
1.1.6.6.6
1.1.6.6.7

سرقة في أماكف ُمقفمة ُمصانة بالجدراف أو باستعماؿ المفاتيح
المصنعة أو ّأية أداة أُخرى

سرقة في أماكف ُمقفمة ُمصانة بالجدراف أو بعد الدخوؿ إلييا بالحيمة
سرقة في أماكف ُمقفمة ُمصانة بالجدراف أو بعد الدخوؿ إلييا بانتحاؿ
صفة موظؼ
سرقة في أماكف ُمقفمة ُمصانة بالجدراف أو بعد الدخوؿ إلييا بالتذرع
رسمية
بميمة
ّ
بأي
سرقة في أماكف ُمقفمة ُمصانة بالجدراف أو بعد الدخوؿ إلييا ّ
طريقة غير مألوفة

العقوبة
أشغاؿ شاقة مف ثالث سنوات إلى سبع
سنوات
أشغاؿ شاقة مف ثالث سنوات إلى سبع
سنوات
أشغاؿ شاقة مف ثالث سنوات إلى سبع

 639ؼ1 .

سنوات
أشغاؿ شاقة مف ثالث سنوات إلى سبع

 639ؼ1 .

سنوات
أشغاؿ شاقة مف ثالث سنوات إلى سبع

 639ؼ1 .

سنوات
أشغاؿ شاقة مف ثالث سنوات إلى سبع

 639ؼ1 .

سنوات
أشغاؿ شاقة مف ثالث سنوات إلى سبع

 639ؼ1 .

سنوات

سرقة في خالؿ وقوع أعماؿ شغب أو سرقة في خالؿ وقوع ثورة أو
1.1.6.7

سرقة في خالؿ وقوع حرب أو سرقة في خالؿ وقوع حريؽ أو سرقة
في خالؿ وقوع إضطراب أمني أو سرقة في خالؿ غرؽ سفينة أو

أشغاؿ شاقة مف ثالث سنوات إلى سبع

 639ؼ2.

سنوات

تصنيؼ العقوبة

مالحظات

جناية
جناية
جناية
جناية
جناية
جناية
جناية

تُرفَع العقوبة سنداً لممادة  640إلى
األشغاؿ الشاقة َّ
المؤبدة ،إذا رافؽ

أحد األفعاؿ عنؼ عمى األشخاص
إف لتييئة الجريمة أـ لتسييميا أـ
لإلستيالء عمى المسروؽ أـ لتأميف
اليرب أو اذا تـ احد األفعاؿ ليالً.
أقدـ
ويعاقَب الفاعؿ باإلعداـ إذا َ
ُ

عمى قتؿ إنساف لسبب ذي صمة

جناية

بالسرقة.
ّ

سرقة في خالؿ وقوع أي نائبة
1.1.6.8
1.1.6.9
1.1.6.10

سرقة بواسطة تيديد بالسالح
إستيالء بصورة غير مشروعة عمى سفينة أو عمى بضائعيا أو تغيير
وجية سير سفينة بالتيديد أو بالعنؼ
إستيالء بصورة غير مشروعة عمى منصة ثابتة في الجرؼ القاري

أشغاؿ شاقة مف ثالث سنوات إلى سبع

 639ؼ3 .

سنوات

جناية

 641ؼ1 .

أشغاؿ شاقة مؤقتة

جناية

 641ؼ2 .

أشغاؿ شاقة مؤقتة

جناية
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1

الجرـ
1.1.6.11
1.1.6.12
1.1.6.12.1
1.1.6.12.2

تعريض سالمة مالحة السفينة أو سالمة المالحة البحرية أو سالمة
المنصة الثابتة في الجرؼ القاري لمخطر ،قصداً وبصورة غير مشروعة

المادة القانونية

العقوبة

تصنيؼ العقوبة

 641ؼ3.

أشغاؿ شاقة مؤقتة

جناية

مالحظات

إستيالء عمى الطائرات
إستيالء عمى طائرة في أثناء طيرانيا وخطفيا
تعريض سالمة مالحة الطائرة أو سالمة المالحة الجوية لمخطر،
قصداً ،وبصورة غير مشروعة

 643ؼ1 .

أشغاؿ شاقة مؤقتة

جناية

 643ؼ2.

أشغاؿ شاقة مؤقتة

جناية

 - 1.2اغتصاب كتابـة وتيـويـل
( قانوف العقوبات  -مرسوـ إشتراعي رقـ  NI/340الصادر بتاريخ  -1943/3/1باب  -11فصؿ  -1نبذة )2
الجرـ
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4

اغتصاب كتابة أو توقيع عمى تعيد أو إبراء ،بواسطة التيديد أو
العنؼ ،وبقصد إجتالب نفع غير مشروع

العقوبة

المادة القانونية

حبس سنة عمى األقؿ وغرامة مف مئة ألؼ

 649ؼ 1

ؿ.ؿ .إلى ستمئة ألؼ ؿ.ؿ.

محاولة اغتصاب كتابة أو توقيع عمى تعيد أو إبراء ،بواسطة التيديد

 652 /649ؼ.

حبس سنة عمى األقؿ وغرامة مف مئة ألؼ

أو العنؼ ،وبقصد إجتالب نفع غير مشروع

 1وؼ 2

ؿ.ؿ .إلى ستمئة ألؼ ؿ.ؿ.

اغتصاب كتابة أو توقيع عمى تعيد أو ابراء بواسطة التيديد بالسالح

 649ؼ 1 .وؼ

وبقصد إجتالب نفع غير مشروع

3

إكراه شخص عمى إجراء عمؿ أو االمتناع عنو بقصد اإلضرار بثروتو
أو ثروة غيره

أشغاؿ شاقة مؤقتة
حبس سنة عمى األقؿ وغرامة مف مئة ألؼ

 649ؼ2 .

ؿ.ؿ .إلى ستمئة ألؼ ؿ.ؿ.

18
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تصنيؼ العقوبة
جنحة
جنحة

مالحظات
جنحة شائنة ( ُيراجع الممحؽ بشأف
الجنح الشائنة)

جنحة شائنة ( ُيراجع الممحؽ بشأف
الجنح الشائنة)

جناية
جنحة

جنحة شائنة ( ُيراجع الممحؽ بشأف
الجنح الشائنة)

الجرـ

العقوبة

المادة القانونية

تصنيؼ العقوبة

مالحظات
تشدد العقوبة وفقًا لممادة  /257/إذا
ّ -1
كاف االمر الذي ييدد بفضحو قد اتصؿ

1.2.5

تيديد شخص عف طريؽ التيويؿ عميو بفضح ٍ
أمر أو إفشائو أو
اإلخبار بقصد حممو عمى جمب منفعة غير مشروعة

حبس مف شيريف حتى السنتيف وغرامة مف

650

مئة ألؼ ؿ.ؿ .إلى ستمئة ألؼ ؿ.ؿ.

بعممو بحكـ وظيفتو أو مينتو أو فنو
جنحة
ُ -2يعاقب عمى الشروع في ىذه الجنح
 -3جنحة شائنة ( ُيراجع الممحؽ بشأف
الجنح الشائنة)

 -1.3استعمال أشياء الغيـر مـن دون وجـو حـق
( قانوف العقوبات  -مرسوـ إشتراعي رقـ  NI/340الصادر بتاريخ  -1943/3/1باب  -11فصؿ  -1نبذة )3
الجرـ

المادة القانونية

1.3.1

استعماؿ أشياء الغير دوف وجو حؽ عمى وجو مضر

651

1.3.2

محاولة استعماؿ أشياء الغير دوف وجو حؽ

العقوبة

تصنيؼ العقوبة

مالحظات

حبس حتى ستة أشير وغرامة مف خمسيف
ألؼ إلى مئتي ألؼ ؿ.ؿ .أو إحدى ىاتيف

جنحة

العقوبتيف
حبس حتى ستة أشير وغرامة مف خمسيف
652/651

ألؼ إلى مئتي ألؼ ؿ.ؿ .أو إحدى ىاتيف

جنحة

العقوبتيف

19

19

1

 -1.4إحتيال
( قانوف العقوبات  -مرسوـ إشتراعي رقـ  NI/340الصادر بتاريخ - 1943/3/1باب  -11فصؿ  -2نبذة )1
الجرـ

المادة القانونية

1.4.1

إحتيالية
إستيالء عمى أمواؿ الغير بواسطة مناورات
ّ

 655ؼ1 .

1.4.2

محاولة إستيالء عمى أمواؿ الغير بواسطة مناورات إحتيالية

 655ؼ2 .

1.4.3
1.4.3.1
1.4.3.2
1.4.3.3

1.4.4

العقوبة
حبس مف ستة أشير إلى ثالث سنوات
وغرامة مف مئة ألؼ إلى مميوف ؿ.ؿ.
حبس مف ستة أشير إلى ثالث سنوات
وغرامة مف مئة ألؼ إلى مميوف ؿ.ؿ.

شددة
ظروف إحتيال ُم ّ
عمومية
إحتياؿ بحجة تأميف وظيفة أوعمؿ في إدارة
ّ
إحتياؿ بفعؿ شخص يمتمس مف العامة ماالً الصدار أسيـ أو سندات
أو وثائؽ لشركة أو مشروع ما
إحتياؿ بفعؿ أي مفوض بالتوقيع عف شركة أو جمعية أو مؤسسة أو
أي شخص معنوي آخر
إستغالؿ قاصر أو مجذوب أو معتوه في عمؿ قانوني مضر

حبس مف ستة أشير إلى ثالث سنوات

 656ؼ1 .

وغرامة مف مئة ألؼ إلى مميوف ؿ.ؿ.
حبس مف ستة أشير إلى ثالث سنوات

 656ؼ2 .

وغرامة مف مئة ألؼ إلى مميوف ؿ.ؿ.
حبس مف ستة أشير إلى ثالث سنوات

 656ؼ3 .

وغرامة مف مئة ألؼ إلى مميوف ؿ.ؿ.
حبس مف شيريف إلى سنتيف وغرامة توازي

657

قيمة الضرر وال تنقص خمسيف ألؼ ؿ.ؿ.
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تصنيؼ العقوبة

مالحظات

جنحة

عدؿ نص المادة  655بموجب المرسوـ
ّ
اإلشتراعي رقـ  112تاريخ -9-16
 1983كما عدلت الغرامة بموجب

جنحة

القانوف رقـ  239تاريخ 1993-5-27

جنحة

تُضاعؼ العقوبة

جنحة

تُضاعؼ العقوبة

جنحة

تُضاعؼ العقوبة

جنحة

ُع ّدلت الغرامة بموجب القانوف رقـ 239
تاريخ 1993-5-27

 -1.5ما جــــــــرى مجــــــرى اإلحتيال
(قانوف العقوبات  -مرسوـ إشتراعي رقـ  NI/340الصادر بتاريخ  -1943/3/1باب  -11فصؿ  -2نبذة )2

1.5.1
1.5.2
1.5.3

الجرـ

المادة القانونية

حمؿ الغير عمى تسميـ بضاعة ،مع ّنية عدـ الدفع

658

توفير لمنفس منامةً أو طعاماً أو شراباً لمنفس في محؿ عاـ مع القصد
بعدـ الدفع
إتّخاذ وسيمة نقؿ دوف دفع األجرة

العقوبة
حبس حتى ستة أشير وغرامة حتى مئتي
ألؼ ؿ.ؿ.
توقيؼ تكديري وغرامة مف عشريف ألؼ إلى

659

مئة ألؼ ؿ.ؿ.
توقيؼ تكديري وغرامة مف عشريف ألؼ إلى

660

مئة ألؼ ؿ.ؿ.

تصنيؼ العقوبة

مالحظات

جنحة
جنحة
جنحة

 -1.6مــراباة وقــــــروض مـقابـــــل رىـــــن
( قانوف العقوبات  -مرسوـ إشتراعي رقـ  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -11فصؿ  -2نبذة )3
الجرـ

المادة القانونية

1.6.1

مراباة شخص إلستغالؿ ضيقو المادي

662

1.6.2

إعتياد المراباة

663

1.6.3

فتح محؿ لإلقراض لقاء رىف دوف ترخيص

 665ؼ1 .

1.6.4

عدـ مسؾ دفتر مف قبؿ المرخص لو باإلقراض لقاء رىف

 665ؼ2 .

العقوبة

تصنيؼ العقوبة

مالحظات

غرامة يمكف اف تبمغ نصؼ رأس الماؿ
المقترض وحبس عمى اف ال يتجاوز السنة

جنحة

أو إحدى ىاتيف العقوبتيف
غرامة يمكف اف تبمغ نصؼ رأس الماؿ
المقترض وحبس عمى اف ال يتجاوز السنة

جنحة

أو إحدى ىاتيف العقوبتيف

21

حبس حتى ستة أشير غرامة يمكف اف تبمغ
ربع رأس الماؿ المقرض
حبس حتى ستة أشير وغرامة يمكف اف تبمغ
ربع رأس الماؿ المقرض

21

جنحة
جنحة

1

 -1.7.1شــك دون مــؤونـة
( قانوف العقوبات  -مرسوـ إشتراعي رقـ  NI/340الصادر بتاريخ  -1943/3/1باب  -11فصؿ  -2نبذة )4
الجرـ

المادة القانونية

1.7.1.1

سحب شؾ مف دوف مؤونة

 666ؼ1 .

1.7.1.2

إسترجاع ك ّؿ المؤونة أو بعضيا بعد سحب الشؾ

 666ؼ2 .

1.7.1.3

إصدار منع عف دفع شؾ

 666ؼ3 .

1.7.1.4

استالـ شؾ مف دوف مؤونة مع العمـ باألمر

 667ؼ1 .

1.7.1.5

استالـ شؾ مف دوف مؤونة تغطية لقرض ربا

 667ؼ2 .

العقوبة

تصنيؼ العقوبة

مالحظات

حبس مف ثالثة أشير إلى ثالث سنوات
وغرامة مف مميوف ؿ.ؿ .إلى اربع مالييف

جنحة

ؿ.ؿ.
حبس مف ثالثة أشير إلى ثالث سنوات
وغرامة مف مميوف ؿ.ؿ .إلى اربع مالييف

جنحة

ؿ.ؿ.
حبس مف ثالثة أشير إلى ثالث سنوات
وغرامة مف مميوف ؿ.ؿ .إلى اربع مالييف

جنحة

ؿ.ؿ.
حبس مف ثالثة أشير إلى ثالث سنوات
وغرامة مف مميوف ؿ.ؿ .إلى اربع مالييف

جنحة

ؿ.ؿ.
حبس مف ثالثة أشير إلى ثالث سنوات
وغرامة مف مميوف ؿ.ؿ .إلى اربع مالييف
ؿ.ؿ.

-1.7.2
()
1.7.2.1

22

22

جنحة

تطبؽ عقوبة التدخؿ المنصوص عنيا
ّ
في المادة /220ع

تطبؽ وتُضاعؼ عقوبة التدخؿ
المنصوص عنيا في المادة /220ع

 -1.8غـــش بالمـياجــرة
( قانوف العقوبات  -مرسوـ إشتراعي رقـ  NI/340الصادر بتاريخ  -1943/3/1باب  -11فصؿ  -2نبذة )5
الجرـ
1.8.1

المادة القانونية

إجتالب منفعة عف طريؽ األكاذيب ،لحمؿ شخص عمى السفر أو
ٍ
شخص عمى السفر
محاولة إجتالب منفعة عف طريؽ األكاذيب لحمؿ

العقوبة
حبس مف ستة أشير إلى ثالث سنوات

668

وغرامة مف مئة ألؼ إلى مميوف ؿ.ؿ.

تصنيؼ العقوبة

مالحظات

جنحة

 -1.9إساءة ائـتـمان واخــتـالس
( قانوف العقوبات  -مرسوـ إشتراعي رقـ  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -11فصؿ )3
الجرـ

العقوبة

المادة القانونية

ك ّؿ مف أقدـ قصداً عمى كتـ أو إختالس أو تبديد أو إتالؼ أو تمزيؽ
1.9.1

سند يتضمف تعيداً أو إبراء ،أو شيء منقوؿ آخر ُسمّـ إليو عمى وجو
الوديعة أو الوكالة أو اإلجارة أو عمى سبيؿ عارية االستعماؿ أو

حبس مف شيريف إلى سنتيف وغرامة تراوح
بيف ربع قيمة الردود والعطؿ والضرر وبيف

670

نصفيا عمى أف ال تنقص عف خمسيف ألؼ

الرىف ،أو إلجراء عمؿ لقاء أجرة أو بدوف أجرة شرط أف ُيعيده أو

1.9.2

وعدـ إبراء الذمة رغـ اإلنذار

جنحة
جنحة شائنة ( ُيراجع الممحؽ بشأف

ؿ.ؿ.

يقدمو أو يستعممو في ٍ
معيف
ّ
أمر ّ

معيف
التصرؼ بمبمغ مف الماؿ أو أشياء مثمية ُسممت ألجؿ عمؿ ّ
ّ

تصنيؼ العقوبة

مالحظات

الجنح الشائنة)

حبس حتى سنة وغرامة حتى ربع قيمة
671

الردود والعطؿ والضرر عمى أف ال تنقص

جنحة

الغرامة عف خمسيف ألؼ ؿ.ؿ.

23

23

1

الجرـ

العقوبة

المادة القانونية

تصنيؼ العقوبة

مالحظات

المناط أمرىا مف قبؿ كؿ مف-1 :
المسمّمة أو ُ
إساءة أمانة باألمواؿ ُ
متولي الوقؼ.

 -2مدير مؤسسة أو جمعية خيرّية وكؿ مسؤوؿ عف أمواليا.

1.9.3

وصي القاصر وفاقد األىمية أو ممثمو.
-3
ّ
 -4منفذ الوصية أو عقد الزواج.

ٍ
مفوض.
 -5ك ّؿ محاـ أو كاتب عدؿ أو وكيؿ أعماؿ ّ

حبس مف ثالثة أشير إلى ثالث سنوات

672

جنحة

جنحة شائنة ( ُيراجع الممحؽ بشأف
الجنح الشائنة)

 -6ك ّؿ ُمستخدـ أو خادـ مأجور وكؿ مرتبط بعقد عمؿ لقاء أجر مع

أي مؤسسة خاصة.

تخص الدولة أو
 -7كؿ شخص ُمستناب مف السمطة إلدارة أمواؿ
ّ
االفراد أو لحراستيا.

1.9.4

االحتفاظ بشيء منقوؿ دخؿ في حيازة الشخص غمطاً أو بصورة
طارئة أو بقوة قاىرة

حبس مف ثالثة أشير إلى ثالث سنوات

673

جنحة

 -1.10إفـــالس
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  -1943/3/1باب  -11فصل  -5نبذة )1

1.10.1
1.10.1.1
1.10.1.2
1.10.1.2.1

الجرـ

المادة القانونية

العقوبة

تصنيؼ العقوبة

ارتكاب التاجر أعماؿ إفالس إحتيالي

689

أشغاؿ شاقة مؤقتة حتى سبع سنوات

جناية

إفالس تقصيري وجوبي
إستيالؾ التاجر مبالغ باىظة في عمميات وىمية عمى البضائع أو
بالبورصة

690

24 24

حبس مف شير إلى سنة

جنحة

مالحظات

الجرـ

العقوبة

المادة القانونية

تصنيؼ العقوبة

مالحظات

شراء التاجر بعد التوقّؼ عف الدفع وفي سبيؿ تأخير اإلفالس ،بضائع
1.10.1.2.2

لبيعيا بأق ّؿ مف ثمنيا أو عقد قروض أو تداوؿ سندات في سبيؿ

حبس مف شير إلى سنة

690

جنحة

تأخير اإلفالس أو توصؿ بطرؽ أخرى مبيدة لمحصوؿ عمى الماؿ
1.10.1.2.3

إنفاؽ التاجر عمى شخصو أو بيتو زيادةً

1.10.1.3

حبس مف شير إلى سنة

690

جنحة

إفالس تقصيري جوازي

1.10.1.3.1

عقد التاجر تعيدات جسيمة لمصمحة الغير بدوف عوض

691

حبس مف شير إلى سنة

جنحة

1.10.1.3.2

مخالفة التاجر قواعد تنظيـ السجؿ التجاري

691

حبس مف شير إلى سنة

جنحة

1.10.1.3.3

عدـ تقديـ التاجر التصريح الالزـ بمقتضى قانوف التجارة

691

حبس مف شير إلى سنة

جنحة

1.10.1.3.4

عدـ مسؾ التاجر دفاتر تجارية وعدـ تنظيـ الجردة وفقًا لألصوؿ

691

حبس مف شير إلى سنة

جنحة

1.10.1.3.5

تكرار التاجر إفالسو دوف إتماـ شروط عقد الصمح السابؽ

691

حبس مف شير إلى سنة

جنحة

ارتكاب أشخاص بمنزلة التاجر المفمس أعماؿ إفالس إحتيالي
(الشركاء في شركات التضامف  -الشركاء الموصوف في شركات
التوصية -الشركاء الموصوف الذيف إعتادوا التدخؿ في أعماؿ الشركة-
1.10.1.4

مديرو شركة التوصية باألسيـ والشركات المحدودة المسؤولية-

أشغاؿ شاقة مؤقتة حتى سبع سنوات

692

جناية

المفوضوف وأعضاء
المديروف وأعضاء مجمس اإلدارة والوكالء ّ
المراقبة ومفوضو المحاسبة وعماؿ الشركات المذكورة
مجالس ُ
والشركات المغفمة)

25

25

1

الجرـ

العقوبة

المادة القانونية

تصنيؼ العقوبة

مالحظات

ارتكاب أشخاص بمنزلة التاجر المفمس أعماؿ إفالس تقصيري
(الشركاء في شركات التضامف  -الشركاء الموصوف في شركات
التوصية -الشركاء الموصوف الذيف إعتادوا التدخؿ في أعماؿ الشركة-
1.10.1.5

مديرو شركة التوصية باألسيـ والشركات المحدودة المسؤولية-

عقوبة االفالس التقصيري

 693ؼ1 .

جنحة

المديروف وأعضاء مجمس اإلدارة والوكالء المفوضوف وأعضاء
مجالس المراقبة ومفوضو المحاسبة وعماؿ الشركات المذكورة
والشركات المغفمة)
1.10.1.6

ارتكاب أشخاص بمنزلة التاجر المفمس أعماؿ إفالس تقصيري جوازي

 693ؼ2 .

عقوبة االفالس التقصيري

1.10.1.7

قياـ شخص بإختالس أو إخفاء أو كتـ أمواؿ المفمس لمصمحتو

 695ؼ1 .

عقوبة االفالس االحتيالي

جناية

1.10.1.8

تثبيت ديوف وىمية في طابؽ اإلفالس بصورة إحتيالية

 695ؼ2 .

عقوبة االفالس االحتيالي

جناية

1.10.1.9

ارتكاب مف يتعاطى ٍ
وىمي جريمة إفالس إحتيالي
بإسـ
ّ

 695ؼ3 .

عقوبة االفالس االحتيالي

جناية

1.10.1.10

إشتراط أو إستجالب الدائف نفع خاص لمصمحتو مف أمواؿ المفمس

696

المنصوص عنيا في المادة  691بإستثناء الحالة األخيرة 1.10.3.5

حبس مع الشغؿ مف شير إلى سنة وغرامة
ال تتجاوز الستمئة ألؼ ؿ.ؿ .ويمكف اف
ترفع عقوبة الحبس إلى سنتيف إذا كاف

جنحة

الدائف سنديؾ الطابؽ
1.10.1.11

قياـ زوج المفمس وفروعو وأصولو وأصياره مف الدرجات نفسيا
بإختالس أو سرقة أو إخفاء سندات تخص طابؽ اإلفالس

حبس مع الشغؿ مف ستة أشير إلى سنتيف

697

وغرامة حتى مئتي ؿ.ؿ.

26

26

جنحة

ىذه العقوبة منصوص عمييا في المادة
 648عقوبات الممغاة

1.10.2

اإلفالس التقصيري واإلحتيالي
( قانون التجارة -مرسوم إشتراعي رقم  304الصادر بتاريخ ) 1942/12/24
الجرـ

المادة القانونية

العقوبة

تصنيؼ العقوبة

مالحظات

1.10.2.1

ارتكاب اإلفالس التقصيري

632

حبس مف شير إلى سنة

جنحة

تُراجع المادة /690ع

1.10.2.2

ارتكاب حالة مف حاالت اإلفالس اإلحتيالي

أشغاؿ شاقة مؤقتة حتى سبع سنوات

جناية

1.10.2.3

1.10.2.4

 639معطوفة
عمى ـ/689 .ع

إختالس زوجة المفمس واصولو وفروعو وأصياره مف الدرجة نفسيا أو

 642معطوفة

حبس مف شيريف إلى ثالث سنوات وغرامة

تحويميـ أو إخفائيـ أمتعة تختص بالتفميسة دوف تواطئيـ مع المفمس

عمى ـ/636 .ع

مف مئة ألؼ إلى أربعمئة ألؼ ؿ.ؿ.

 644معطوفة

إختالسا في إدارة أشغالو
ارتكاب وكيؿ التفميسة
ً

عمى ـ/672 .ع

قياـ الدائف باإلتفاؽ مع المفمس أو شخص آخر لنيؿ منافع خاصة مف
1.10.2.5

موجودات المفمس مقابؿ تصويتو في جمعيات التفميسة أو عقد معاىدة

حبس مف ثالثة أشير إلى ثالث سنوات
حبس مف شير إلى سنة وغرامة التتجاوز

645

مئتّيف وخمسيف ؿ.ؿ.

خاصة

جنحة

جنحة

جنحة

يمكف زيادة مدة الحبس إلى سنتيف إذا
كاف الدائف وكيال لمتفميسة

ار بالــــــدائـــــنــيــــــن
 -1.11غــش إضـــرًا

( قانوف العقوبات  -مرسوـ إشتراعي رقـ  NI/340الصادر بتاريخ  -1943/3/1باب  -11فصؿ  -5نبذة )2
الجرـ

المادة القانونية

ار بالدائنيف
إنقاص المديف أموالو إضرًا

699

العقوبة

تصنيؼ العقوبة

مالحظات

حبس مع الشغؿ مف شير إلى ستة أشير
1.11.1

وغرامة مف خمسيف ألؼ إلى ستمئة ألؼ

جنحة

ؿ.ؿ.

27

27

1

 -1.12مخالفة نظام المياه
( قانوف العقوبات  -مرسوـ إشتراعي رقـ  NI/340الصادر بتاريخ  -1943/3/1باب  -11فصؿ )9
الجرـ
1.12.1
1.12.2
1.12.3
1.12.4
1.12.5
1.12.6
1.12.7
1.12.8

التنقيب عف المياه أو حصرىا مف دوف إذف ما عدا المسموح بو ضمف
األمالؾ الخاصة
بأي شكؿ مف األشكاؿ عمى ضفاؼ الينابيع والبحيرات
التعدي ّ
وتجمعات المياه ومعابرىا ومجارييا وما شابو ذلؾ

بأي عمؿ مف
منع جري المياه العمومية وقطع مياه الشرب أو القياـ ّ
العمومية وجرييا
كمية المياه
ّ
شأنو التأثير عمى ّ

تنظيـ مجاري المياه أو تنظيفيا أو تعميقيا أو تقويميا مف دوف إذف
المشيدة لإلنتفاع بالمياه العمومية أو
ىدـ أو تخريب اإلنشاءات
ّ
لحفظيا أو لمحماية منيا

ي
بأي شكؿ مف األشكاؿ عمى مصادر مياه مشاريع الر ّ
التعدي ّ
المنشأة مف الدولة أو اإلدارات أو الييئات العامة
العمومية
تمويث المياه
ّ
حددة مف السمطة لحماية
الم ّ
إلقاء أسمدة حيو ّ
انية أو أقذار في األراضي ُ
الينابيع التي تنتفع منو العامة

تصنيؼ العقوبة

المادة القانونية

حبس حتى سنة وغرامة حتى خمسمئة ألؼ

 745ؼ1.

ؿ.ؿ .أو إحدى ىاتيف العقوبتيف

 745ؼ.

حبس حتى سنة وغرامة حتى خمسمئة ألؼ

2،3،4،5

ؿ.ؿ .أو إحدى ىاتيف العقوبتيف

 745ؼ6 .و7
746

حبس حتى سنتيف وغرامة حتى خمسمئة
ألؼ ؿ.ؿ.
حبس حتى سنتيف وغرامة حتى خمسمئة

 747ؼ2.

ألؼ ؿ.ؿ.
حبس حتى سنتيف وغرامة حتى خمسمئة

 748ؼ1.

ألؼ ؿ.ؿ.
حبس حتى سنتيف وغرامة حتى خمسمئة

 748ؼ2.

1.12.9

إجراء عمؿ مف شأنو تمويث النبع أو المياه التي يشرب منيا الغير

1.12.10

قصدا عمى تمويث نبع أو ماء يشرب منو الغير
اإلقداـ ً

749

28

ؿ.ؿ .أو إحدى ىاتيف العقوبتيف
غرامة حتى خمسمئة ألؼ ؿ.ؿ.

 747ؼ1.

 748ؼ3.

حبس حتى سنة وغرامة حتى خمسمئة ألؼ

ألؼ ؿ.ؿ.
حبس حتى سنتيف وغرامة حتى خمسمئة
ألؼ ؿ.ؿ.
حبس مف سنة إلى ثالث سنوات وغرامة مف
خمسيف ألؼ إلى ستمئة ألؼ ؿ.ؿ.

28

العقوبة
جنحة
جنحة
جنحة
جنحة
جنحة
جنحة
جنحة
جنحة
جنحة

جنحة

مالحظات

تمـس بالثـقـة العامــة
 -1.13مـــخالــفات ّ

( قانوف العقوبات  -مرسوـ إشتراعي رقـ  NI/340الصادر بتاريخ  -1943/3/1باب  -12فصؿ )6

1.13.1

الجرـ

المادة القانونية

تعاطي التنويـ المغنطيسي وك ّؿ ما لو عالقة بعمـ الغيب بقصد الربح

768

العقوبة
توقيؼ تكديري وغرامة مف عشر آالؼ إلى
عشريف ألؼ ؿ.ؿ.

تصنيؼ العقوبة

مالحظات
في حاؿ التكرار تُصبح العقوبة حبس

مخالفة

حتى ستة أشير وغرامة حتى مئتي ألؼ
ؿ.ؿ.

ٍ -1.14
تعد عمى الكيرباء والياتف والمياه
( تشديد العقوبات عمى جرائـ التعدي عمى الكيرباء والياتؼ والمياه  -قانوف رقـ  623الصادر في )1997/4/23
الجرـ
1.14.1

قصدا
عمومية
ىدـ أو تخريب تجييزات كيربائية أو ىاتفية أو مائية
ً
ّ
أو سرقتيا

العقوبة

المادة القانونية

أشغاؿ شاقة مف ثالث سنوات إلى عشر

1

سنوات وغرامة قدرىا مميوف ؿ.ؿ.

تصنيؼ العقوبة

مالحظات

جناية

حبس مف ثالثة أشير إلى ثالث سنوات
1.14.2

نظامية
إستمداد كيرباء أو ىاتؼ أو مياه بصورة غير
ّ

 2ؼ 1.

وغرامة قدرىا مميوف ؿ.ؿ .عمى األقؿ أو

جنحة

إحدى ىاتيف العقوبتيف
قصدا عمى إتالؼ أو تخريب أو تعطيؿ عدادات استيالؾ
اإلقداـ ً
1.14.3

الطاقة الكيربائية أو العيارات أو العدادات المائية في معرض إستمداد

ال تقؿ عف سنة حبساً وغرامة ال تقؿ عف

 2ؼ2 .

ثالثة مالييف ؿ.ؿ.

المائية
الطاقة الكيربائية أو
ّ

ال تقؿ عقوبة الحبس عف ثالث سنوات

تخريب تجييزات كيربائية أو ىاتفية أو مائية عمومية أو سرقتيا ممف
1.14.4

قصدا في
التسبب
أوكؿ إليو أمر ادارتيا أو توزيعيا أو صيانتيا أو
ً
ّ

ار بالغير أو
شخصية أو إضرًا
استعماليا دوف وجو حؽ لتحقيؽ منفعة
ّ

جنحة

 3معطوفة عمى

أشغاالً شاقة وال تزيد عف عشر سنوات

ـ1 .

أشغاالً شاقة وغرامة عف ثالثة مالييف ليرة

العمومية
بالمصمحة العامة واألمواؿ
ّ

جناية

لبنانية

29
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1

 -1.15تبـيـيـض األمـوال وتمـويـــل اإلرىاب
ضمنا)
(م ػػكافحػة تبػيػيػض األمػواؿ وتمػوي ػػؿ اإلرىاب  -قانوف رقـ  318تاريخ  2001/1/20وتعديالتو حتى القانوف المعجؿ رقـ  44تاريخ 2015/11/24
ً
الجرـ
1.15.1

اإلقداـ أو محاولة اإلقداـ أو التحريض أو تسييؿ أو التدخؿ أو
االشتراؾ في عمميات تبييض األمواؿ

مدة العقوبة

المادة القانونية

حبس مف ثالث إلى سبع سنوات وغرامة ال

 3ؼ1 .

التبييض
تزيد عف مثمي المبمغ موضوع عممية ّ

العقوبة
جنحة

 3ؼ 2 .معطوفة
عمى المواد 212
1.15.2

اإلقداـ أو محاولة اإلقداـ أو التحريض أو تسييؿ أو التدخؿ أو
المرتبطة بيا
اإلشتراؾ في عمميات تمويؿ االرىاب أو األعماؿ ُ

ضمنا
حتى 222
ً
(عقوبات

وتعديالتو) و316

أشغاؿ شاقة مؤقتة ال تقؿ عف ثالث سنوات
وال تزيد عف سبع سنوات وغرامة ال تقؿ عف

جناية

مثؿ المبمغ المدفوع وال تزيد عف ثالثة امثالو

مكرر/ع

1.15.3

التنظيمية
المحددة في ىذا القانوف وبالنصوص
اإلخالؿ بالموجبات
ّ
ّ

المعنييف
التي تصدر عف مصرؼ لبناف ،مف قبؿ الييئات واألشخاص
ّ
عدـ مسؾ سجالت بالعمميات التي تفوؽ قيمتيا المبمغ الذي تحدده

1.15.4

ىيئة التحقيؽ الخاصة مف قبؿ المؤسسات غير الخاضعة لقانوف سرية
المصارؼ

 13معطوفة عمى
ـ4 .

1.15.5

 13معطوفة عمى
ـ5 .

حدىا
حبس مف شيريف إلى سنة وغرامة ّ
األقصى مئة مميوف ؿ.ؿ .أو إحدى ىاتيف

جنحة

العقوبتيف

والمحاسبيف المجازيف وكتاب العدؿ والمحاميف بالموجبات المحددة في  13معطوفة عمى
ـ5 .

حدىا
حبس مف شيريف إلى سنة وغرامة ّ
األقصى مئة مميوف ؿ.ؿ .أو إحدى ىاتيف
العقوبتيف

التحقيؽ الخاصة
30

األقصى مئة مميوف ؿ.ؿ .أو إحدى ىاتيف

جنحة

العقوبتيف

تقيد المؤسسات غير الخاضعة لقانوف سرية المصارؼ
عدـ ّ

ىذا القانوف وبالنصوص التنظيمية وبالتوصيات التي تصدر عف ىيئة

حدىا
حبس مف شيريف إلى سنة وغرامة ّ

30

جنحة

مالحظات

الجرـ

مدة العقوبة

المادة القانونية

عدـ قياـ المصارؼ والييئات واألشخاص المحدديف في ىذا القانوف
1.15.6

بموجب إبالغ رئيس ىيئة التحقيؽ الخاصة ،فو اًر عف تفاصيؿ

13معطوفة عمى

بأنيا تتعمّؽ بتبييض
العمميات المنفذة أو عف محاولة تنفيذىا والمشتبو ّ

ـ7 .

1.15.7

بالمستندات والمعمومات الضرورية ،مف قبؿ المصارؼ
ليذه الغايةُ ،
والييئات واالشخاص المحدديف في ىذا القانوف

1.15.8

مخالفة السرّية في موجب اإلبالغ عف العمميات المشبوىة بتبييض
األمواؿ

حدىا
حبس مف شيريف إلى سنة وغرامة ّ
األقصى مئة مميوف ؿ.ؿ .أو إحدى ىاتيف

جنحة

العقوبتيف

أمواؿ أو بتمويؿ إرىاب
بناء لطمب رئيسيا أو مف ينتدبو
عدـ تزويد ىيئة التحقيؽ الخاصة ً

العقوبة

مالحظات

13معطوفة عمى
ـ10 .

حدىا
حبس مف شيريف إلى سنة وغرامة ّ
األقصى مئة مميوف ؿ.ؿ .أو إحدى ىاتيف

جنحة

العقوبتيف

 13معطوفة عمى
ـ11 .

حدىا
حبس مف شيريف إلى سنة وغرامة ّ
األقصى مئة مميوف ؿ.ؿ .أو إحدى ىاتيف

جنحة

العقوبتيف
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-2الجرائم الواقعة على الأ�شخا�ص

 -2الجرائم الواقعة على االشخاص
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

مبارزة
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -4فصل  -3نبذة )2

قـتـــــل قصــــــــداً
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -8فصل  -1نبذة )1

قصــــدا
إيـــــذاء االشـخاص
ً

( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -8فصل  -1نبذة )2

فــي القتل وااليذاء عـن غيـر قصـد
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -8فصل  -1نبذة )5

حــــرمان الحــــــــــريــــــــة (خطــف)
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -8فصل  -2نبذة )1

تـــــهــديـــــــــد
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -8فصل  -2نبذة )3

وذم
قـــــــــدح ّ

( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -8فصل  -2نبذة )5

ضد اآلداب والراحة العامة
مخالفات ّ
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -12فصل )3

عنف أسري
( حماية النساء وسائر أفـ ـراد األس ـرة م ــن الـعنـف األسـري  -قانون رقم  - 293الصادر بتاريخ )2014/5/7
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 -2.1مبارزة
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -4فصل  -3نبذة )2
الجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرم

المادة القانونية

العقوبة

تصنيف العقوبة

2.1.1

فعل المبارزة

432

من شهر إلى سنة

جنحة

2.1.2

الدعوة إلى المبارزة

433

2.1.3

إستفزاز اآلخر عالنيةً لممبارزة

434

غرامة من خمسين ألف إلى أربعمئة ألف
ل.ل.
غرامة من خمسين ألف إلى أربعمئة ألف
ل.ل.

مالحظات

جنحة
جنحة

2.1.4

مبارزة تفضي إلى الموت

 435ف1.

إعتقال من ثالث إلى سبع سنوات

جناية

2.1.5

مبارزة تفضي إلى تعطيل دائم

 435ف2.

حبس من سنة إلى ثالث سنوات

جنحة

 -2.2قـتـــــل قصــــــــداً
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -8فصل  -1نبذة )1
الجرم

المادة القانونية

القتل قصداً

547

العقوبة

تصنيف العقوبة

مالحظات
تكون العقوبة من عشرين سنة إلى
خمس وعشرين سنة إذا ارتكب فعل

2.2.1

أشغال شاقة من خمس عشرة سنة إلى
عشرين سنة

سندا
القتل أحد
الزوجين ّ
ضد اآلخر ( ً
ّ

جناية

لمفقرة الجديدة من المادة /547ع التي
أُضيفت بموجب قانون حماية النساء
وسائر أفراد األسرة من العنف األسري (
قانون رقم  /293/الصادر بتاريخ
)2014/5/7
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الجرم

المادة القانونية

العقوبة

تصنيف العقوبة

548

أشغال شاقة مؤبدة

جناية

549

إعدام

جناية

أشغال شاقة خمس سنوات عمى األق ّل

جناية
جناية
جناية

2.2.2

القتل قصداً

2.2.3

ٍ
بعمل مقصود من دون نية القتل
التسبب بوفاة إنسان
ّ

550

2.2.4

إتقاء لمعار
قتل األم لوليدها ً

551

إعتقال مؤقت

2.2.5

القتل إشفاقاً

552

إعتقال عشر سنوات عمى األكثر

2.2.6

الحمل أو المساعدة عمى اإلنتحار

 553ف1.

2.2.7

المساعدة عمى اإلنتحار إذا نجم عنه إيذاء أو عجز دائم
الحمل أو ُ

 553ف2.

تم
إعتقال عشر سنوات عمى األكثر إذا ّ
اإلنتحار

حبس من ثالثة أشهر إلى سنتين

مالحظات

ال تنقص العقوبة عن سبع سنوات
ال تنقص العقوبة عن خمس سنوات إذا
عمدا
حصل الفعل ً

جناية
جنحة

قصــــدا
 -2.3إيـــــذاء االشـخاص
ً

( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -8فصل  -1نبذة )2
الجرم

2.3.1

لمدة ال تزيد عن
اإليذاء المقصود الذي نجم عنه تعطيل عن العمل ّ
عشرة أيام

العقوبة

المادة القانونية

تصنيف العقوبة

شدد العقوبة وفقًا ألحكام المادة /257/
تُ ّ

حبس ستة أشهر عمى األكثر أو توقيف
تكديري وغرامة من عشرة آالف إلى خمسين

554

مالحظات

جنحة

ألف ل.ل .أو إحدى هاتين العقوبتين

المادتين
إذا اقترف الفعل بإحدى حاالت
ّ
 /548/و /549/والفقرة الثانية من
المادة /547/
شدد العقوبة وفقًا ألحكام المادة /257/
تُ ّ

2.3.2

لمدة تتراوح بين إحدى عشر
اإليذاء المقصود مع التعطيل عن العمل ّ
يوما
يوما وعشرين ً
ً

حبس مدة ال تتجاوز السنة وغرامة مئة ألف

555

ل.ل .عمى األكثر أو إحدى هاتين العقوبتين

جنحة

المادتين
إذا اقترف الفعل بإحدى حاالت
ّ
 /548/و /549/والفقرة الثانية من
المادة /547/
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الجرم

المادة القانونية

2.3.3

يوما
اإليذاء المقصود مع التعطيل عن العمل ّ
لمدة تزيد عن عشرين ً

556

العقوبة

تصنيف العقوبة

مالحظات
شدد العقوبة وفقًا ألحكام المادة /257/
تُ ّ

حبس من ثالثة أشهر إلى ثالث سنوات
وغرامة مئة ألف ل.ل .عمى األكثر

جنحة

المادتين
إذا اقترف الفعل بإحدى حاالت
ّ
 /548/و /549/والفقرة الثانية من
المادة /547/
شدد العقوبة وفقًا ألحكام المادة /257/
تُ ّ

2.3.4

اإليذاء المقصود المؤدي إلى إحداث عاهة أو تشويه أو عطل

557

أشغال شاقة مؤقتة عشر سنوات عمى األكثر

جناية

2.3.5

التسبب في إجهاض حامل
اإليذاء المقصود الذي يؤدي إلى
ّ

558

أشغال شاقة مؤقتة عشر سنوات عمى األكثر

جناية

المادتين
إذا اقترف الفعل بإحدى حاالت
ّ
 /548/و /549/والفقرة الثانية من
المادة /547/
شدد العقوبة وفقًا ألحكام المادة /257/
تُ ّ
المادتين
إذا اقترف الفعل بإحدى حاالت
ّ
 /548/و /549/والفقرة الثانية من
المادة /547/

 3بند - 7أ من

2.3.6

الزوجية في الجماع أو
ضرب الزوج أو إيذائه بقصد إستيفاء الحقوق
ّ
بسببه

قانون حماية النساء
وسائر أفراد األسرة
من العنف األسري
رقم  293الصادر
بتاريخ 2014/5/7

35

36

العقوبات المنصوص عنها في المادة
 /554/حتى  /559/من قانون العقوبات

شدد العقوبة وفقًا ألحكام المادة
تُ ّ
جنحة /جناية

/257/ع في حال ُمعاودة الضرب
واإليذاء

 -2.4فــي القتل وااليذاء عـن غيـر قصـد

( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -8فصل  -1نبذة )5
الجرم

المادة القانونية

العقوبة

تصنيف العقوبة

2.4.1

قتل غير مقصود

564

حبس من ستة أشهر إلى ثالث سنوات

جنحة

2.4.2

إيذاء غير مقصود

565

2.4.3

2.4.4

بالمجنى
آلية ّ
عدم وقوف سائق مركبة ّ
تسبب بحادث أو عدم إعتنائه ُ
عميه أو ُمحاولته التممّص من التبعة بالهرب
امتناع عن إغاثة شخص في حالة الخطر

حبس ستة أشهر عمى األكثر أو غرامة ال
تتجاوز المئتي ألف ل.ل.
حبس مدة ال تجاوز الشهر وغرامة ال

 566ف1.

تتجاوز المئة ألف ل.ل.
حبس من شهر إلى سنة وغرامة من مئتي

 567ف1 .

ألف إلى مميوني ل.ل .أو إحدى هاتين

جنحة

مالحظات

تُزاد العقوبة إلى النصف إذا إقترف الفعل
سائق مركبة لم يقف فور الحادث لو لم
بالمجنى عميه أو حاول التممّص من
ُي َ
عن ُ
التبعة بالهرب

جنحة

جنحة

العقوبتين

 -2.5حــــرمان الحــــــــــريــــــــة (خطــف)
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -8فصل  -2نبذة )1
الجرم

المادة القانونية

العقوبة

تصنيف العقوبة

2.5.1.1

جرائم الخطف

569

أشغال شاقة مؤقتة

جناية

2.5.1.3

خطف مع تعذيب جسدي أو معنوي
خطف موظف أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها أو بسبب

أشغال شاقة مؤبدة

جناية

2.5.1.2

569

أشغال شاقة مؤبدة

569

أشغال شاقة مؤبدة

جناية

569

أشغال شاقة مؤبدة

جناية

569

أشغال شاقة مؤبدة

جناية

569

أشغال شاقة مؤبدة

جناية

2.5.1.8

الخطف بفعل شخصين مسمحين أو أكثر

569

أشغال شاقة مؤبدة

جناية

2.5.1.9

خطف إنسان واطالق سراحه عفواً في خالل مدة ثالثة أيام

570

حبس من ستة أشهر إلى ثالث سنوات

جنحة

2.5.1.4
2.5.1.5
2.5.1.6
2.5.1.7

خطف مدة تجاوز الشهر

إنتمائه اليها
طائفية أو حز ّبية أو ثأرّية
خطف لدوافع
ّ
استعمال الرهينة ضحية لإلبتزاز

تبعا لإلعتداء عمى وسائل النقل البرية ،البحرية والجوية
الخطف ً
خاصة أو عامة

569

36

37

مالحظات

جناية

2

 -2.6تـــــهــديـــــــــد
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -8فصل  -2نبذة )3
الجرم

المادة القانونية

العقوبة

تصنيف العقوبة

2.6.1

تهديد شخص بواسطة السالح

 573ف1 .

حبس مدة ال تتجاوز الستة اشهر

جنحة

2.6.2

تهديد شخص بواسطة سالح ناري واستعماله

 573ف2 .

حبس مدة شهرين حتى السنة

جنحة

574

حبس من سنة إلى ثالث سنوات

جنحة

575

حبس من ثالثة أشهر إلى سنتين

جنحة

2.6.5

تهديد بجناية تقل عقوبتها عن  15سنة أشغال شاقة

576

حبس من شهر إلى سنة

جنحة

2.6.6

تهديد بواسطة الغير أو كتابة بجنحة

577

حبس مدة ال تتجاوز الستة اشهر

جنحة

578

غرامة ال تتجاوز المئة ألف ل.ل.

جنحة

2.6.3
2.6.4

2.6.7

تهديد بواسطة الغير أو كتابة بجناية عقوبتها اإلعدام أو االعتقال
المؤبد أو تفوق عقوبتها  15سنة أشغال شاقة
تهديد شفهي بجناية تفوق عقوبتها 15سنة أشغال شاقة أو اإلعدام أو
االعتقال المؤبد

تهديد بإنزال ضرر غير محق بالقول أو بإحدى وسائل النشر
المنصوص عميها في المادة  /209/ع

مالحظات

 -3بند /7ب من
قانون حماية النساء

2.6.8

الزوجية في الجماع أو بسببه
تهديد الزوج بقصد إستيفاء الحقوق
ّ

وسائر أفراد األسرة
من العنف األسري
رقم  293الصادر
بتاريخ 2014/5/7

37
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العقوبات المنصوص عنها في المواد
 /573/إلى  /578/ع

جنحة

شدد العقوبة وفقًا لممادة /257/ع في
تُ ّ
حال معاودة التهديد

وذم
 -2.7قـــــــــدح ّ

( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -8فصل  -2نبذة )5
الجرم

المادة القانونية

2.7.1

ذم بشخص بإحدى وسائل النشر المنصوص عميها في المادة  209ع
ّ

 582ف1 .

2.7.2

ذم بشخص بصورة غير عالنية
ّ

 582ف2 .

2.7.3

قدح في شخص بإحدى وسائل النشر المنصوص عميها في المادة
 /209/ع

العقوبة
حبس حتى ثالثة أشهر وغرامة حتى المئتي
ألف ل.ل .أو إحدى هاتين العقوبتين
غرامة حتى مئتي ألف ل.ل.
حبس من اسبوع إلى ثالثة أشهر أو غرامة

 584ف1.

2.7.4

تحقير شخص بإحدى وسائل المادة  /383/ع

 584ف1 .

2.7.5

قدح في شخص بصورة غير عالنية

 584ف2.

من خمسين ألف إلى أربعمئة ألف ل.ل.
حبس من اسبوع إلى ثالثة أشهر أو غرامة
من خمسين ألف إلى أربعمئة ألف ل.ل.

تصنيف العقوبة

مالحظات

جنحة
جنحة
جنحة

جنحة

غرامة من خمسين ألف ل.ل .إلى أربعمئة
ألف ل.ل.

ضد اآلداب والراحة العامة
 -2.8مخالفات ّ

( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -12فصل )3
الجرم
2.8.1

طبع أو ترويج نقوش أو صور أو رسوم تنال من كرامة المبنانيين أو
اعتبارهم

العقوبة

المادة القانونية

تصنيف العقوبة

مالحظات

حبس حتى ثالثة أشهر عمى األكثر وغرامة
759

من اربعين ألف إلى أربعمئة ألف ل.ل .أو

جنحة

إحدى هاتين العقوبتين.
38

39

2

 -2.9عنف أسري
( حماية النساء وسائر أفـ ـراد األس ـرة م ــن الـعنـف األسـري  -قانون رقم  - 293الصادر بتاريخ )2014/5/7
الجرم

المادة القانونية

2.9.1

مخالفة أمر الحماية

 18ف1.

2.9.2

مخالفة أمر الحماية باستخدام العنف

 18ف2 .

العقوبة

تصنيف العقوبة

مالحظات

حدها
حبس حتى ثالثة أشهر وغرامة ّ
األقصى ضعف الحد األدنى لألجور أو

جنحة

إحدى هاتين العقوبتين
حدها األقصى
حبس حتى سنة وغرامة ّ
أربعة أضعاف الحد األدنى لالجور

39
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جنحة

تُضاعف العقوبة في حال التكرار

-3جرائم االتجار بالب�شر
المخلّة بالأخالق والآداب
والجرائم ُ

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11

اغتصاب

المخمّة باألخالق واآلداب
 -3جرائم اإلتجار بالبشر والجرائم ُ

( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -7فصل  -1نبذة )1
فحشاء
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -7فصل  -1نبذة )2
خطـــــف بـقـصــد الـــزواج
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -7فصل  -1نبذة )3
إغواء وتهتك وخرق حرمة األماكن الخاصة بالنساء
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -7فصل  -1نبذة )4
حـض عمــى الـفجــور
ّ
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -7فصل  -2نبذة )1
تـعـرض لــآلداب واالخـالق الــعامــة
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -7فصل  -2نبذة )2
إجهاض
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -7فصل  -3نبذة )2
مســكـــرات
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -10فصل  -2نبذة )1
مـخالـفات ضــد اآلداب
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -12فصل )3
دخول القاصر الحانات والمرابع
يتموا الثامنة عشرة من عمرىم دخول الحانات والمرابع  -مرسوم رقم  12222الصادر بتاريخ )1963/3/11
( منع األشخاص الذين لم ّ
إتجار باألشخاص

( معاقبة جريمة اإلتجار باألشـخاص  -قانون رقم  164الصادر بتاريخ ) 2011/8/24
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 -3.1اغتصاب
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -7فصل  -1نبذة )1
الجرم

المادة القانونية

العقوبة

تصنيف العقوبة

3.1.1

إكراه غير الزوج عمى الجماع

 503ف* 1 .

أشغال شاقة مدة خمس سنوات عمى االقل

جناية

3.1.2

يتم الخامسة عشر عمى الجماع
إكراه غير الزوج الذي لم ّ

 503ف* 2 .

أشغال شاقة سبع سنوات عمى االقل

جناية

3.1.3

مجامعة غير الزوج العاجز عن المقاومة

* 504

أشغال شاقة مؤقتة

جناية

3.1.4

مجامعة قاصر دون الخامسة عشرة

 505ف* 1 .

أشغال شاقة مؤقتة

جناية

مالحظات
شدد العقوبة وفقًا ألحكام المادة
تُ ّ
/257/عقوبات إذا كان ُمرتكب الجرم

أحد األشخاص الموصوفين في المادة
/506/
شدد العقوبة وفقًا ألحكام المادة
تُ ّ

/257/عقوبات إذا كان ُمرتكب الجرم

أحد األشخاص الموصوفين في المادة
/506/
شدد العقوبة وفقًا ألحكام المادة
تُ ّ

/257/عقوبات إذا كان ُمرتكب الجرم

أحد األشخاص الموصوفين في المادة
/506/

* تشدد بمقتضى أحكام المادة  /257/عقوبات الجنايات المنصوص عمييا في المواد من  /503/إلى ال /510/
إذا إقترفيا شخصان أو أكثر إشتركوا في التغمّب عمى مقاومة المعتدى عميو أو تعاقبوا عمى إجراء الفحش بو.
تسبب عنيما تعطيل تزيد مدتو عن عشرة أيام أو كانت المعتدى عمييا بك اًر فأزيمت بكارتيا.
بأي مرض آخر أو أذى ّ
إذا أصيب المعتدى عميو بمرض زىري أو ّ
إذا ّأدت إحدى الجنايات السابق ذكرىا إلى موت المعتدى عميو ولم يكن الفاعل قد أراد ىذه النتيجة فال تنقص العقوبة عن إثنتي عشرة سنة.
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3

الجرم

المادة القانونية

العقوبة

تصنيف العقوبة

3.1.5

مجامعة قاصر دون الثانية عشر

 505ف* 2 .

أشغال شاقة خمس سنوات عمى األقل

جناية

3.1.6

أتم الخامسة عشرة ودون الثامنة عشرة
مجامعة قاصر ّ

 505ف* 3 .

حبس من شيرين إلى سنتين

جنحة

 506ف* 1.

أشغال شاقة مؤقتة

جناية

 506ف* 2 .

أشغال شاقة مؤقتة

جناية

مالحظات
شدد العقوبة وفقًا ألحكام المادة
تُ ّ
/257/عقوبات إذا كان ُمرتكب الجرم

أحد األشخاص الموصوفين في المادة
/506/
شدد العقوبة وفقًا ألحكام المادة
تُ ّ

/257/عقوبات إذا كان ُمرتكب الجرم

أحد األشخاص الموصوفين في المادة
/506/

3.1.7

3.1.8

أتم الخامسة عشرة من قبل أحد اصولـو أو أصياره
مجامعة قاصر ّ
لجية االصول أو مـن قبـل صاحـب سمطـة عميـو أو أحد خدمـو

أتم الخامسة عشر من قبل موظف أو رجل دين أو
مجامعة قاصر ّ
مدير مكتب استخدام أو عامل فيو

* تشدد بمقتضى أحكام المادة  /257/عقوبات الجنايات المنصوص عمييا في المواد من  /503/إلى ال /510/
إذا اقترفيا شخصان أو اكثر اشتركوا في التغمب عمى مقاومة المعتدى عميو أو تعاقبوا عمى اجراء الفحش بو.
إذا اصيب المعتدى عميو بمرض زىري أو باي مرض اخر أو اذى تسبب عنيما تعطيل تزيد مدتو عن عشرة أيام أو كانت المعتدى عمييا بك اًر فأزيمت بكارتيا.
إذا ادت إحدى الجنايات السابق ذكرىا إلى موت المعتدى عميو ولم يكن الفاعل قد اراد ىذه النتيجة فال تنقص العقوبة عن اثنتي عشرة سنة.
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 -3.2فحشاء
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -7فصل  -1نبذة )2
الجرم

المادة القانونية

العقوبة

تصنيف العقوبة

3.2.1

ٍ
مناف لمحشمة
اإلكراه عمى فعل

 507ف* 1 .

أشغال شاقة مدة ال تنقص عن اربع سنوات

جناية

3.2.2

ٍ
مناف لمحشمة
يتم الخامسة عشر من عمره عمى فعل
إكراه قاصر لم ّ

 507ف* 2 .

أشغال شاقة مدة ال تنقص عن ست سنوات

جناية

* 508

أشغال شاقة مؤقتة عشر سنوات عمى األكثر

جناية

مالحظات
شدد العقوبة وفقًا ألحكام المادة
تُ ّ
/257/عقوبات إذا كان ُمرتكب الجرم

أحد األشخاص الموصوفين في المادة
/506/
شدد العقوبة وفقًا ألحكام المادة
تُ ّ

/257/عقوبات إذا كان ُمرتكب الجرم

أحد األشخاص الموصوفين في المادة
/506/

3.2.3

ٍ
مناف لمحشمة بحق شخص بالحيمة أو باإلستفادة من
ارتكاب فعل
ٍ
عمة فيو

شدد العقوبة وفقًا ألحكام المادة
تُ ّ
/257/عقوبات إذا كان ُمرتكب الجرم

أحد األشخاص الموصوفين في المادة
/506/

* تشدد بمقتضى أحكام المادة  /257/عقوبات الجنايات المنصوص عمييا في المواد من  /503/إلى ال /510/
إذا اقترفيا شخصان أو اكثر اشتركوا في التغمب عمى مقاومة المعتدى عميو أو تعاقبوا عمى اجراء الفحش بو.
إذا اصيب المعتدى عميو بمرض زىري أو باي مرض اخر أو اذى تسبب عنيما تعطيل تزيد مدتو عن عشرة أيام أو كانت المعتدى عمييا بك اًر فأزيمت بكارتيا.
إذا ادت إحدى الجنايات السابق ذكرىا إلى موت المعتدى عميو ولم يكن الفاعل قد اراد ىذه النتيجة فال تنقص العقوبة عن اثنتي عشرة سنة.

3.2.4

ٍ
مناف لمحشمة بقاصر دون الخامسة عشرة أو حممو عمى
ارتكاب فعل
ارتكابو

شدد العقوبة وفقًا الحكام المادة 257
تُ ّ
 509ف* 1 .

أشغال شاقة مؤقتة

جناية

عقوبات إذا كان مرتكب الجرم أحد
االشخاص الموصوفين في المادة 506
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الجرم

3.2.5

ٍ
يتم الثانية عشر من عمره أو
ارتكاب فعل مناف لمحشمة بقاصر لم ّ
حممو عمى ارتكابو

العقوبة

المادة القانونية

 509ف* 2 .

تصنيف العقوبة

أشغال شاقة مؤقتة مدة ال تنقص عن أربع
سنوات

مالحظات
شدد العقوبة وفقًا الحكام المادة 257
تُ ّ

جناية

عقوبات إذا كان مرتكب الجرم أحد
االشخاص الموصوفين في المادة 506

ٍ
أتم الخامسة عشرة من قبل أحد
ارتكاب فعل مناف لمحشمة بقاصر ّ

3.2.6

أصولو أو أصياره لجية األصول أو من قبل صاحب سمطة عميو أو
أحد خدمو أو من قبل رجل دين أو مدير مكتب استخدام أو عامالً

أشغال شاقة مدة ال تزيد عمى عشر سنوات

510

جناية

فيو أو حممو عمى ارتكابو

3.2.7

3.2.8

تحرش موظف عمومي بزوجة سجين أو موقوف أو إحدى قريباتو
ّ

تحرش موظف عمومي بزوجة أو قريبة شخص لو قضية منوطة
ّ
فصميا بو أو برؤسائو

 513ف1 .

حبس من ثالثة أشير إلى سنة

جنحة

تُضاعف العقوبة إذا نال مأربو

 513ف2 .

حبس من ثالثة أشير إلى سنة

جنحة

تُضاعف العقوبة إذا نال مأربو

* تشدد بمقتضى احكام المادة  257عقوبات الجنايات المنصوص عمييا في المواد من  503إلى ال - 510
إذا اقترفيا شخصان أو اكثر اشتركوا في التغمب عمى مقاومة المعتدى عميو أو تعاقبوا عمى اجراء الفحش بو.
إذا اصيب المعتدى عميو بمرض زىري أو باي مرض اخر أو اذى تسبب عنيما تعطيل تزيد مدتو عن عشرة أيام أو كانت المعتدى عمييا بك اًر فأزيمت بكارتيا.
إذا ادت إحدى الجنايات السابق ذكرىا إلى موت المعتدى عميو ولم يكن الفاعل قد اراد ىذه النتيجة فال تنقص العقوبة عن اثنتي عشرة سنة.

44

46

 -3.3خطـــــف بـقـصــد الـــزواج
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -7فصل  -1نبذة )3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4

الجرم

المادة القانونية

العقوبة

تصنيف العقوبة

خطف فتاة أو إمرأة بقصد الزواج

514

حبس من سنة إلى ثالث سنوات

جنحة

515

أشغال شاقة مؤقتة

جناية

516

أشغال شاقة مؤقتة

جناية

516

حبس من سنة إلى ثالث سنوات

جنحة

ذكر أو أنثى بالخداع أو العنف بقصد ارتكاب الفجور
خطف شخص ًا
بو

خطف قاصر دون الخامسة عشرة دون خداع أو عنف بقصد ارتكاب
الفجور بو
خطف قاصر دون الخامسة عشرة بقصد الزواج دون خداع أو عنف

مالحظات
ال تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا
ارتكب فعل الفجور
ال تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا
ارتكب فعل الفجور

 -3.4إغواء وتهتك وخرق حرمة األماكن الخاصة بالنساء
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -7فصل  -1نبذة )4
الجرم

المادة القانونية

3.4.1

فض بكارة فتاة بعد إغوائيا بوعد الزواج

518

3.4.2

لمس أو مداعبة قاصر دون الخامسة عشرة بصورة ُمنافية لمحياء

3.4.3

3.4.4
3.4.5

أتم الخامسة عشرة دون رضاه بصورة منافية
لمس أو مداعبة قاصر ّ
لمحياء

ٍ
مناف لمحياء عمى قاصر دون الخامسة عشرة أو توجيو
عرض عمل
ٍ
مناف لمحشمة اليو
كالم
دخول رجل متنكر بزي إمرأة مكاناً خاصاً بالنساء

العقوبة
حبس حتى ستة أشير وغرامة أقصاىا مئتي
ألف ل.ل .أو إحدى العقوبتين

تصنيف العقوبة
جنحة

519

حبس مدة ال تتجاوز الستة أشير

جنحة

519

حبس مدة ال تتجاوز الستة أشير

جنحة

520
521
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توقيف تكديري أو غرامة ال تزيد عن مئتين
وخمسين ألف ل.ل .أو بالعقوبتين معاً
حبس ستة أشير عمى األكثر

مالحظات

جنحة
جنحة

3

حـض عمــى الـفجــور
ّ -3.5
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -7فصل  -2نبذة )1
الجرم
3.5.1

حض شخص دون الحادية والعشرين عمى الفجور أو الفساد أو تسييمو
لو

العقوبة

المادة القانونية

حبس من شير إلى سنة وغرامة مقدارىا

 523ف1 .

الحد األدنى لؤلجور إلى ثالثة أضعافو

تصنيف العقوبة

مالحظات

جنحة

تشدد العقوبة وفقًا الحكام المادة 257
3.5.2

تعاطي الدعارة السرية أو تسييميا

 523ف2 .

3.5.3

إرضاء ألىواء الغير
إغواء أو إجتذاب أو إبعاد شخص برضاه
ً

524

3.5.4

غما عنو بسبب دين لو عميو في بيت لمفجور
إستبقاء شخص ر ً

525

حبس من شير إلى سنة وغرامة من خمسين
ألف إلى خمسمئة ألف ل.ل.

إذا وقع الجرم ضمن االسرة أو من قبل
جنحة

االشخاص الموصوفين في المادة 506
(المادة  /529/ع والمادة  /3/من قانون
العنف االسري)

حبس سنة عمى األقل وغرامة ال تنقص عن
نصف قيمة الحد األدنى الرسمي لؤلجور
حبس من شيرين إلى سنتين وغرامة من
ُعشر إلى قيمة الحد األدنى الرسمي لؤلجور

46

48

عدلّت بموجب المادة الثانية من قانون
جنحة

االتجار باالشخاص رقم  /164/تاريخ
2011/8/4
عدلّت بموجب المادة الثانية من قانون

جنحة

االتجار باالشخاص رقم  /164/تاريخ
2011/8/4

الجرم

المادة القانونية

3.5.5

إعتياد تسييل إغواء العامة عمى ارتكاب الفجور بقصد الكسب

526

3.5.6

امتيان تسييل الدعارة

527

العقوبة
حبس من شير إلى سنة وغرامة من عشرين
ألف ل.ل .إلى مئتي ألف ل.ل.

تصنيف العقوبة

مالحظات

جنحة

 -1تشدد العقوبة وفقًا الحكام المادة
 /257/إذا وقع الجرم ضمن االسرة أو
من قبل االشخاص الموصوفين في
حبس من ستة أشير إلى سنتين وغرامة من
عشرين ألف إلى مئتي ألف ل.ل.

جنحة

المادة ( /506/المادة  529ع والمادة 3
من قانون العنف االسري)
 -2تُضاعف العقوبة إذا رافق الفعل أي
شكل من أشكال العنف أو التيديد

 -3.6ـتـعـرض لــآلداب واالخـالق الــعامــة
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -7فصل  -2نبذة )2
الجرم

المادة القانونية

العقوبة

تصنيف العقوبة

3.6.1

التعرض لآلداب العامة بإحدى وسائل النشر
ّ

531

حبس من شير إلى سنة

جنحة

3.6.2

التعرض لؤلخالق العامة بإحدى وسائل النشر
ّ

532

صنع أو تصدير أو استيراد أو إقتناء مواد مخمّة بالحياء بقصد

 533معطوفة

حبس من شير إلى سنة وغرامة من عشرين

اإلتجار بيا أو توزيعيا أو اإلعالن أو اإلعالم عنيا

عمى م532 .

ألف إلى مئتي ألف ل.ل.

مجامعة خالفاً لمطبيعة

534

حبس حتى سنة واحدة

3.6.3
3.6.4
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حبس من شير إلى سنة وغرامة من عشرين
ألف إلى مئتي ألف ل.ل.

مالحظات

جنحة
جنحة
جنحة

3

 -3.7إجهاض

( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -7فصل  -3نبذة )2

3.7.1
3.7.2

الجرم

المادة القانونية

نشر أو ترويج أو تسييل استعمال وسائط اإلجياض

539

بيع أو عرض لمبيع أو إقتناء لمبيع مواد إلحداث اإلجياض أو تسييل
استعماليا

540

العقوبة
حبس من شيرين إلى سنتين وغرامة من مئة
ألف إلى خمسمئة ألف ل.ل.
حبس من شيرين إلى سنتين وغرامة من مئة
ألف إلى خمسمئة ألف ل.ل.

تصنيف العقوبة

مالحظات

جنحة
جنحة

3.7.3

طرح إمرأة نفسيا

541

حبس من ستة أشير إلى ثالث سنوات

جنحة

3.7.4

تطريح أو محاولة تطريح إمرأة برضاىا

 542ف1 .

حبس من سنة إلى ثالث سنوات

جنحة

طبق ىذه العقوبات حتى ولو كانت
 -1تُ ّ
المرأة التي أُجريت عمييا وسائل التطريح
غير حامل (المادة )/544/
شدد العقوبات وفقًا لممادة /257/
 -2تُ ّ
إذا إرتكبت ىذه األفعال من قبل
المعددين في المادة /546/
األشخاص
ّ

48

50

الجرم

المادة القانونية

العقوبة

تصنيف العقوبة

التسبب بوفاة إمرأة بعد إجياضيا

 542ف2 .

أشغال شاقة من اربع إلى سبع سنوات

جناية

مالحظات
طبق ىذه العقوبات حتى ولو كانت
 -1تُ ّ
المرأة التي أُجريت عمييا وسائل التطريح
غير حامل (المادة )/544/

3.7.5

شدد العقوبات وفقًا لممادة /257/
 -2تُ ّ
إذا إرتكبت ىذه األفعال من قبل
المعددين في المادة /546/
األشخاص
ّ
طبق ىذه العقوبات حتى ولو كانت
 -1تُ ّ
المرأة التي أُجريت عمييا وسائل التطريح

3.7.6

خطر من الوسائل التي
أشد ًا
التسبب بوفاة إمرأة بعد إجياضيا بوسائل ّ
رضيت بيا

أشغال شاقة من خمس سنوات إلى عشرة

 542ف3 .

سنوات

غير حامل (المادة )/544/
جناية
شدد العقوبات وفقًا لممادة /257/
 -2تُ ّ
إذا إرتكبت ىذه األفعال من قبل
المعددين في المادة /546/
األشخاص
ّ
 -1تطبق ىذه العقوبات حتى ولو كانت

3.7.7

تسبب عن قصد بتطريح إمرأة دون رضاىا

أشغال شاقة من خمس سنوات عمى األقل

 543ف1 .

جناية

المراة التي اجريت عمييا وسائل التطريح
غير حامل (المادة )544
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3

الجرم

المادة القانونية

العقوبة

تصنيف العقوبة

قصدا دون رضاىا
تسبب بوفاة إمرأة بعد تطريحيا
ً

 543ف2.

أشغال شاقة خمس سنوات عمى األقل

جناية

مالحظات
شدد العقوبات وفقًا لممادة  257إذا
 -2تُ ّ

3.7.8

ارتكبت ىذه االفعال من قبل االشخاص
المعددين في المادة 546

 -3.8مســكـــرات
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -10فصل  -2نبذة )1
الجرم
3.8.1

المادة القانونية

استخدام صاحب حانة نساء من غير عائمتو دون سن الحادية
والعشرين

العقوبة
توقيف تكديري وغرامة من عشرة آالف إلى

627

عشرين ألف ل.ل.

تصنيف العقوبة

مالحظات

مخالفة

 -3.9مـخالـفات ضــد اآلداب

( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -12فصل )3
الجرم

المادة القانونية

ٍ
مكان عام
إستحمام أو الظيور في وضع مغاير لمحشمة في

757

العقوبة

تصنيف العقوبة

حبس حتى ثالثة أشير عمى األكثر وغرامة
3.9.1

من اربعين ألف إلى أربعمئة ألف ل.ل .أو
إحدى ىاتين العقوبتين

50

52

جنحة

مالحظات

 -3.10دخول القاصر الحانات والمرابع
يتموا الثامنة عشرة من عمرىم دخول الحانات والمرابع  -مرسوم رقم  12222الصادر بتاريخ )1963/3/11
(منع األشخاص الذين لم ّ
تصنيف العقوبة
العقوبة
المادة القانونية
الجرم
3.10.1

 2معطوفة عمى

دخول القاصر إلى المرابع والحانات

م/770 .ع

مالحظات

حبس حتى ثالثة أشير وغرامة من مئة ألف
جنحة

ل.ل .إلى ستمئة ألف ل.ل .أو إحدى
ىاتين العقوبتين

 -3.11إتجار باألشخاص
معاقبة جريمة اإلتجار باألشـخاص (قانون رقم  164الصادر بتاريخ ) 2011/8/24
الجرم
3.11.1

مالية أو منافع أخرى
إتجار باألشخاص لقاء مبالغ ّ

المادة القانونية
 )2( 586ف.
1ع

إتجار باألشخاص عن طريق الخداع أو العنف أو التيديد أو صرف

 )2( 586ف.

النفوذ عمى المجني عميو أو عائمتو

2ع

إتجار باألشخاص عن طريق الخداع أو العنف أو التيديد أو صرف

 )2( 586ف.

النفوذ عمى المجني عميو أو عائمتو

2ع

3.11.4

إرضاء ألىواء الغير
إغواء أو إجتذاب أو إبعاد شخص برضاه
ً

2

3.11.5

غما عنو بسبب دين لو عميو في بيت لمفجور
إستبقاء شخص ر ً

2

3.11.2

3.11.3

العقوبة
إعتقال لـمدة خمس سنوات ،وغرامة من مئة
ضعف إلى مئتي ضعف الحد األدنى

جناية

الرسمي لؤلجور
إعتقال لـمدة سبع سنوات ،وغرامة من مئة
وخمسين ضعفًا إلى ثالثمئة ضعف الحد

جناية

األدنى الرسمي لؤلجور
إعتقال لـمدة سبع سنوات ،وغرامة من مئة
وخمسين ضعفا إلى ثالثمئة ضعف الحد

جناية

األدنى الرسمي لؤلجور
حبس سنة عمى األقل وغرامة ال تنقص عن
نصف قيمة الحد األدنى الرسمي لؤلجور
حبس من شيرين إلى سنتين وغرامة من
ُعشر إلى قيمة الحد األدنى الرسمي لؤلجور
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تصنيف العقوبة

مالحظات

جنحة

عدلت المادة  /524/من قانون العقوبات
ّ

جنحة

عدلت المادة  /525/من قانون العقوبات
ّ

3

-4المتعلّقة بالف�ساد
الجرائم ُ

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10

رشوة

المتعمّقة بالفساد
 -4الجرائم ُ

( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -3فصل  -1نبذة )1

صرف نفوذ
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -3فصل  -1نبذة )2

استثمار وظيفة واختالس
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -3فصل  -1نبذة )3

إساءة استعمال السمطة واخالل بواجبات الوظيفة
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -3فصل  -1نبذة )5

إفشاء األسرار
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -8فصل  -2نبذة )4

أفعال متعمّقة باإلحصاء العام
( اإلحصاء العام -قانون صادر بتاريخ )1931/11/24

السياسية
أفعال متعمّقة بالدعاية
ّ

أجنبية المصدر  -قرار رقم /183ل.ر الصادر بتاريخ )1939/8/26
السياسية التي تُدفع أجرتيا من أموال
( قمع الدعاية
ّ
ّ

مخالفة أحكام القيد اإلحتياطي

االحتياطية واشارات الدعاوى
المتعمّقة بتدوين إشارات القيود
العينية العقارّية في السجل العقاري  -قانون رقم  76الصادر بتاريخ )1999/4/3
( إلغاء وتعديل بعض النصوص
ّ
ّ
ّ
القانونية ُ

إثراء غير مشروع

( اإلثراء غير المشروع  -قانون رقم  154الصادر بتاريخ )1999/11/27

النيابية
أفعال ُمتعمّقة باالنتخابات
ّ

النيابية  -قانون رقم  25الصادر بتاريخ )2008/10/8
( قانون االنتخابات
ّ

52
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 -4.1رشوة
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -3فصل  -1نبذة )1

4.1.1

4.1.2

الجرم

المادة القانونية

رشوة موظف عمومي لمقيام بعمل شرعي من أعمال وظيفتو

353 /351

ٍ
رشوة موظف عمومي أو ٍ
يدعي
محام لمقيام بعمل
مناف لوظيفتو أو ّ
اجبا عميو
ّأنو داخ ٌل في إختصاصو أو لييمل أو يؤخر ما كان عممو و ً

العقوبة
حبس من ثالثة أشير إلى ثالث سنوات
وغرامة أقمّيا ضعفا قيمة ما أخذ أو قبل بو
أشغال شاقة مؤقتة وغرامة ال تنقص عن

353 /352

4.1.3

رشوة العاممين في القطاع الخاص

354

4.1.4

عرض رشوة عمى موظف عمومي دون أن تمقى قبوالً

355 /351

4.1.5

قبول موظف عمومي رشوة عن عمل منجز من أعمال وظيفتو

ثالثة أضعاف قيمة ما أخذ أو قبل بو
حبس من شيرين إلى سنتين وغرامة من مئة
ألف إلى مئتي ألف ل.ل.

تصنيف العقوبة
جنحة

جناية

جنحة

جنحة

أو الموعود
حبس من شير إلى سنة وغرامة أقمّيا ضعفا

356 / 351

قيمة ما قبل بو
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جنحة شائنة ( ُيراجع الممحق بشأن
الجنح الشائنة)

تطال العقوبة الراشي والمرتشي
جنحة شائنة ( ُيراجع الممحق بشأن
الجنح الشائنة)

تطال العقوبة الراشي والمرتشي

حبس ثالثة أشير عمى األقل وغرامة ال
تنقص عن ضعفي قيمة الشيء المعروض

مالحظات

جنحة

جنحة شائنة ( ُيراجع الممحق بشأن
الجنح الشائنة)

جنحة شائنة ( ُيراجع الممحق بشأن
الجنح الشائنة)

 -4.2صرف نفوذ
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -3فصل  -1نبذة )2
الجرم
4.2.1
4.2.2

المادة القانونية

إلتماس أجر غير واجب أو قبول الوعد بو بقصد إنالة آخرين منافع أو
بقصد التأثير في مسمك السمطات
إلتماس ٍ
بحجة الحصول عمى
محام أج اًر غير واجب أو قبول الوعد بو ّ
ٍ
قاض أو حكم أو خبير أو سنديك
عطف

العقوبة
حبس من شيرين إلى سنتين وغرامة أقمّيا

357

ضعفا قيمة ما اخذ أو قبل بو
حبس من سنة إلى ثالث سنوات ومنع من

358

ممارسة مينتو مدى الحياة

تصنيف العقوبة

مالحظات

جنحة
جنحة

 -4.3استثمار وظيفة واختالس
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -3فصل  -1نبذة )3
الجرم

المادة القانونية

4.3.1

إختالس موظف عمومي أمواالً موكمة إليو بحكم وظيفتو

359

4.3.2

إختالس موظف عمومي عن طريق التزوير أمواالً موكمة إليو

360

4.3.3

إكراه شخص من قبل موظف عمومي عمى أداء ضريبة أو رسم غير
متوجب

العقوبة
حبس من ثالثة أشير إلى ثالث سنوات
وغرامة أقمّيا قيمة الردود
أشغال شاقة مؤقتة وغرامة أقمّيا قيمة الردود
حبس سنة عمى األقل وغرامة ادناىا ضعفا

361

4.3.4

إعفاء شخص من ضرائب ورسوم متوجبة خالفًا لمقانون

362

4.3.5

الغش ممن أوكل إليو بيع أو شراء أو إدارة أموال عمومية

 363ف1 .

قيمة الردود
حبس سنة عمى األقل وغرامة ادناىا ضعفا
قيمة الردود

تصنيف العقوبة

مالحظات

جنحة
جناية
جنحة
جنحة

حبس من ثالثة أشير إلى ثالث سنوات
وغرامة من مئتي ألف ل.ل .إلى مميون

جنحة

ل.ل.
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الجرم
4.3.6

المادة القانونية

الغش أو الحيمة أو المماطمة في حالة السمم من قبل المتعيد في تنفيذ
أعمال أو أشغال عامة

العقوبة

تصنيف العقوبة

مالحظات

حبس من ثالثة أشير إلى ثالث سنوات
 363ف2 .

وغرامة من مئتي ألف ل.ل .إلى مميون

جنحة

ل.ل.
حبس من ثالثة أشير إلى ثالث سنوات

4.3.7

عممية التمزيم أو لحصرىا بأحدىم
تواطؤ المتعيدين إلفساد ّ

 363ف3 .

وغرامة من مئتي ألف ل.ل .إلى مميون

جنحة

ل.ل.
4.3.8

4.3.9

4.3.10
4.3.11

إخالل الموظف العمومي المنوط بو اإلشراف عمى عمميات التمزيمات
العامة بواجباتو

حبس من ثالثة أشير إلى ثالث سنوات
 363ف4 .

وغرامة من مئتي ألف ل.ل .إلى مميون

جنحة

ل.ل.

تقديم شخص مو ًادا فاسدة لمقطاع العام وقبوليا من الموظف العمومي
المستخدم
أو ُ

حبس من ثالثة أشير إلى ثالث سنوات
 363ف5 .

وغرامة من مئتي ألف ل.ل .إلى مميون

جنحة

ل.ل.

حصول موظف عمومي عمى منفعة شخصية من معامالت اإلدارة
التي ينتمي إلييا
إتجار ُمتولّي السمطة العامة بالحاجات الضرورية في مناطق سمطتيم

364
365

حبس من ثالث أشير إلى سنتين وغرامة
أقمّيا مئتي ألف ل.ل.
حبس من ثالث أشير إلى سنتين وغرامة
أقمّيا مئتي ألف ل.ل.

جنحة
جنحة

 -4.4إساءة استعمال السمطة واخالل بواجبات الوظيفة
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -3فصل  -1نبذة )5
الجرم

المادة القانونية

العقوبة

تصنيف العقوبة

دخول موظف بيذه الصفة منزل أحد الناس أو ممحقاتو خالفًا لمقانون

370

حبس من ثالثة أشير إلى ثالث سنوات

جنحة

مالحظات
ال تنقص العقوبة عن ستة أشير إذا

4.4.1

تحري المكان أو أي عمل
رافق الفعل ّ
تح ّكم آخر أتاه الفاعل

58 55

الجرم

المادة القانونية

العقوبة

تصنيف العقوبة

371

حبس من ثالثة أشير إلى سنتين

جنحة

مالحظات
حبسا إذا
 -1ال تتجاوز العقوبة السنة ً

العموميين
كان الفاعل من غير الموظفين
ّ

4.4.2

إساءة استعمال السمطة أو النفوذ إلعاقة تطبيق القوانين والقرارت
القضائية وجباية الرسوم أو الضرائب
ّ

شدد العقوبة وفقًا ألحكام المادة
 -2تُ ّ
/257/ع في حال ارتكب الموظف
العمومي بصفتو ىذه أي جريمة كانت
المشار إلييا أعاله
من غير الجرائم ُ

بإساءة استعمال السمطة أو النفوذ (المادة
 377عقوبات)
شدد العقوبة وفقًا ألحكام المادة
تُ ّ
/257/ع في حال ارتكب الموظف
4.4.3

إزدراء موظف عمومي أو رجل دين أو معمم لشرائع الدولة أو
األوضاع القومية

حبس من شير إلى سنة وغرامة من خمسين

372

ألف إلى مئتي ألف ل.ل.

جنحة

العمومي بصفتو ىذه أي جريمة كانت
المشار إلييا أعاله
من غير الجرائم ُ

بإساءة استعمال السمطة أو النفوذ (المادة
 377عقوبات)
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الجرم

العقوبة

المادة القانونية

مالحظات

تصنيف العقوبة

شدد العقوبة وفقًا لممادة  /257/إذا
 -1تُ ّ
ضرر بمصالح
نجم عن ىذه االفعال
ٌ

االدارات والمؤسسات والبمديات ويجوز

الحكم بغرامة تعادل قيمة الضرر
4.4.4

إىمال موظف عمومي واجباتو الوظيفية أو عدم تنفيذ أوامر رئيسو
القانونية دون سبب مشروع
ّ

حبس حتى سنتين وغرامة من مئتي ألف
ل.ل .إلى مميون ل.ل .أو إحدى ىاتين

373

جنحة

العقوبتين

شدد العقوبة وفقًا ألحكام المادة
 -2تُ ّ
/257/ع في حال ارتكب الموظف
العمومي بصفتو ىذه أي جريمة كانت
المشار إلييا أعاله
من غير الجرائم ُ

بإساءة استعمال السمطة أو النفوذ (المادة
 377عقوبات)
4.4.5

امتناع أفراد القوة العامة عن تمبية طمب قانوني ،قضائي أو إداري

374

حبس من شير إلى سنة

جنحة

4.4.6

إستمرار موظف عمومي في ممارسة وظيفتو بعد إنتياء مدتو

375

حبس من ثالثة أشير إلى ثالث سنوات

جنحة

4.4.7

ٍ
ار بالغير
مناف لواجبات مينتو إضرًا
قيام الموظف العمومي بفعل

376

شدد العقوبة وفقًا ألحكام المادة
تُ ّ
/257/ع في حال ارتكب الموظف

حبس من شير إلى ثالث سنوات وغرامة
من عشرين ألف إلى مئتي ألف ل.ل.
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العمومي بصفتو ىذه أي جريمة كانت
المشار إلييا أعاله
من غير الجرائم ُ

جنحة

بإساءة استعمال السمطة أو النفوذ (المادة
 377عقوبات)

 -4.5إفشاء األسرار
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -8فصل  -2نبذة )4
الجرم

المادة القانونية

4.5.1

إفشاء أسرار العمل

579

4.5.2

خرق العاممين في مصمحة البريد سرّية الرسائل

4.5.4

خرق سرّية المخابرات الياتفية

4.5.3

4.5.5

خرق العاممين في مصمحة الياتف سرّية المخابرات الياتفية
إتالف أو فض الرسائل أو خرق سرّية المخابرات الياتفية أو إفشاء
مضمون رسالة أو مخابرة نتج عنو ضرر

العقوبة
حبس سنة عمى األكثر وغرامة ال تتجاوز
األربعمئة ألف ل.ل.

تصنيف العقوبة

مالحظات

جنحة

 580ف1 .

حبس من شيرين إلى سنتين

جنحة

 580ف2 .

حبس من شيرين إلى سنتين

جنحة

 581ف 1.

غرامة ال تتجاوز المئة ألف ل.ل.

جنحة

 581ف2 .

غرامة ال تتجاوز المئة ألف ل.ل.

جنحة

 -4.6أفعال متعمّقة باإلحصاء العام
( اإلحصاء العام  -قانون الصادر بتاريخ )1931/11/24
الجرم

المادة القانونية

4.6.1

رفض أو إىمال عامل اإلحصاء القيام بالواجبات المفروضة عميو قانوناً

6

4.6.2

مخالفة المراسيم التي تصدر تنفيذاً لقانون اإلحصاء العام

6

4.6.3

كتمان أو تبديل شيء من القيود أو الوقوعات المطموبة

7

العقوبة
غرامة ال تزيد عن خمس ل.ل .أو حبس
لمدة ال تزيد عن اليوم الواحد
غرامة ال تزيد عن خمس ل.ل .أو حبس
لمدة ال تزيد عن اليوم الواحد
غرامة عشرين ل.ل .وحبس من يوم إلى
شير أو إحدى ىاتين العقوبتين

تصنيف العقوبة

مالحظات

مخالفة
مخالفة
جنحة
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السياسية
 -4.7أفعال متعمّقة بالدعاية
ّ

أجنبية المصدر -قرار رقم /183ل.ر الصادر بتاريخ )1939/8/26
السياسية التي تُدفع أجرتيا من أموال
( قمع الدعاية
ّ
ّ
الجرم

المادة القانونية

السياسية من مصدر أجنبي
تمقّي أمواالً لمدعاية
ّ

1

العقوبة

تصنيف العقوبة

حبس من ستة أشير إلى ثالث سنوات
4.7.1

وجزاء نقدي من خمسين إلى خمسمئة ل.ل.

مالحظات
يجوز لممحكمة ،عدا ذلك ،ان تصدر

جنحة

أو سورية

حكما خمس سنوات عمى األقل وعشر
ً

المدنية
سنوات عمى األكثر بنزع الحقوق
ّ

 -4.8مخالفة أحكام القيد اإلحتياطي
االحتياطية واشارات الدعاوى
المتعمّقة بتدوين إشارات القيود
( إلغاء وتعديل بعض النصوص
العينية العقارّية في السجل العقاري -قانون رقم  76الصادر بتاريخ )1999/4/3
ّ
ّ
ّ
القانونية ُ
الجرم

المادة القانونية

العقوبة

تصنيف العقوبة

4.8.1

تدوين إشارة قيد إحتياطي بصورة مخالفة لمقانون

 2بند 1

غرامة من مميون إلى عشرة ماليين ل.ل.

جنحة

4.8.2

إىمال البت بطمب ترقين قيد إحتياطي

 2بند 2

غرامة من مميون إلى عشرة ماليين ل.ل.

جنحة

 -4.9إثراء غير مشروع
( اإلثراء غير المشروع -قانون رقم  154الصادر بتاريخ )1999/11/27
4.9.1

تقديم تصريح كاذب عن األموال

 6ف4 .

4.9.2

إفشاء سرية التصاريح عن األموال

7

حبس من شير إلى سنة وغرامة مئة ألف
ل.ل .عمى األقل
حبس سنة عمى األكثر وغرامة ال تتجاوز
أربعمئة ألف ل.ل.
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جنحة
جنحة

مالحظات

الجرم
4.9.3

4.9.4
4.9.5

المادة القانونية

عدم تنفيذ طمب قاضي التحقيق أو المحكمة إستقصاء معمومات أو
اإلطالع عمى مستندات في قضايا اإلثراء غير المشروع

العقوبة

تصنيف العقوبة

مالحظات

حبس ستة أشير عمى األكثر وغرامة حتى
14

عشرة ماليين ل.ل .أو إحدى ىاتين

جنحة

العقوبتين

تقديم شكوى عن سوء ّنية في قضايا إثراء غير مشروع تُ ّقرر فييا منع
المحاكمة أو إبطال التعقبات

مخالفة مبدأ سرّية الشكوى ومستندات التحقيق واجراءاتو في قضايا
اإلثراء غير المشروع

حبس من ثالثة أشير إلى سنة وغرامة ال

15

تقل عن مئتي مميون ل.ل.
حبس سنة عمى األقل وغرامة بين عشرة

16

ماليين وخمسين مميون ل.ل.

جنحة
جنحة

تُضاعف العقوبة والغرامة في حال التكرار

النيابية
 -4.10أفعال ُمتعمّقة باالنتخابات
ّ

النيابية -قانون رقم  25الصادر بتاريخ )2008/10/8
( قانون االنتخابات
ّ
الجرم

المادة القانونية

المتعمّقة بالتمويل واإلنفاق االنتخابي
مخالفة األحكام ُ

 62ف1 .

العقوبة

تصنيف العقوبة

مالحظات

حبس مدة ال تتجاوز الستة أشير وغرامة
4.10.1

4.10.2
4.10.3

4.10.4

المتعمقة باإلعالم واإلعالن االنتخابيين من قبل وسيمة
مخالفة األحكام ُ
إعالمية
ّ

تخمُّف الموظف بدون عذر مشروع عن اإللتحاق بمركز قمم االقتراع
الذي ُعيِّن فيو
إخالل رئيس القمم أو الكاتب بالموجبات واألصول المفروضة قانوناً

بين خمسين ومئة مميون ل.ل .أو إحدى

جنحة

ىاتين العقوبتين
غرامة ما بين خمسين مميون ومئة مميون

 76ف .ب

ل.ل.

 79ف 4 .نبذة 1

 -79ف 4.نبذة 2

حبس مدة شير أو غرامة مميون ل.ل.
حبس مدة ثالثة أشير إلى ثالث سنوات أو
غرامة من مميون إلى ثالثة ماليين ل.ل.

جنحة

ُيقضى بوقف وسيمة اإلعالم أو اإلعالن
كميا أو جز ًئيا
عن العمل ً

جنحة

جنحة
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-5جرائم التعدي على حقوق الملك ّية الفكر ّية،
ال�صناع ّية ،الأدب ّية ،التجار ّية

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

تقميد

التجارية
األدبية،
الصناعية،
الفكرية،
الممكية
 -5جرائم التعدي عمى حقوق
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -11فصل )6

الفنية
بالممكية
أفعال متعمقة
األدبية و ّ
ّ
ّ

الفنية -قانون رقم  75الصادر بتاريخ ) 1999/4/3
الممكية
(
األدبية و ّ
ّ
ّ

أفعال ُمتعمّقة ببراءات اإلختراع

( براءات اإلختراع  -قانون رقم  240الصادر بتاريخ )2000/8/7

افية
أفعال متعمّقة بحماية المؤشرات الجغر ّ

كما برقم  573تاريخ )2007/7/27
( حماية المؤشرات الجغر ّ
افية  -مرسوم نافذ ُح ً

أفعال ُمتعمّقة بالناتج الفكري

( المؤسسات العامة المرتبطة بو ازرة الثقافة -قانون رقم  36الصادر بتاريخ )2008/10/16
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 -5.1تقميد
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -11فصل )6
5.1.1

تقميد العالمات الفارقة لمصناعة والتجارة  -باب  -11فصل  -6نبذة )1
الجرم

المادة القانونية

5.1.1.1

تقميد عالمة فارقة أو استعمال عالمة ُمقمّدة عن معرفة

702

5.1.1.2

المشبية
بنية الغش أو استعمال العالمة
ّ
تشبيو عالمة فارقة بغيرىا ّ

703

العقوبة

تصنيف العقوبة

حبس مع الشغل من ثالثة أشير إلى ثالث
سنوات وغرامة من مئة ألف إلى مميون

جنحة

ل.ل .أو إحدى ىاتين العقوبتين
حبس مع الشغل من شيرين إلى سنتين

5.1.1.3

5.1.1.4

وضع أوسمة أو رموز مثيرة أو مخالفة لمنظام العام أو اآلداب عمى
العالمة الفارقة

قانونا عمى منتج أو بيعو بيذه
عدم وضع عالمة فارقة واجب وضعيا ً
الحالة

وغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف

جنحة

ل.ل .أو إحدى ىاتين العقوبتين
حبس مع الشغل من شيرين إلى سنتين
وغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف

705

جنحة

ل.ل .أو إحدى ىاتين العقوبتين
حبس مع الشغل من شيرين إلى سنتين
وغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف

706

ل.ل .أو إحدى ىاتين العقوبتين
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66

جنحة

مالحظات

5.1.2

5.1.2.1

5.1.2.2
5.1.3
5.1.3.1
5.1.4

الرسوم والنماذج الصناعية -باب  -11فصل  -6نبذة )3
الجرم

المادة القانونية

اإلضرار عن معرفة برسوم ونماذج
سجمة أصوالً
صناعية ُم ّ
ّ

710

سجمة أصوالً من قبل شخص
قصدا برسوم ونماذج
اإلضرار ً
صناعية ُم ّ
ّ
المتضرر
ساعد أو ُيساعد
ّ

العقوبة
غرامة من خمسين ألف إلى خمسمئة ألف
ل.ل.

تصنيف العقوبة

مالحظات

جنحة

حبس مع التشغيل من شيرين إلى ستة
711

أشير وغرامة من خمسين ألف إلى خمسمئة

جنحة

ألف ل.ل.

مزاحمة إحتيالية ( باب  -11فصل  -6نبذة )4
تحويل زبائن الغير غ ًشا أو محاولة ذلك

غرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ل.ل.

714

جنحة

اغتصاب إسم تجاري ( باب  -11فصل  -6نبذة )5
حبس مع الشغل من ثالثة أشير إلى ثالث

5.1.4.1

اغتصاب اإلسم التجاري أو محاولة ذلك

716

سنوات وغرامة من مئة ألف إلى مميون

جنحة

ل.ل .أو إحدى ىاتين العقوبتين
5.1.5
5.1.5.1

التجارية ( باب  -11فصل  -6نبذة )6
الصناعية و
الجوائز
ّ
ّ
بنية الغش أو استعماليا
نسبة شخص لنفسو جوائز تجارية أو صناعية ّ
أو محاولة ذلك

حبس من ثالثة أشير إلى سنتين وغرامة
718

من عشرين ألف إلى خمسمئة ألف ل.ل .أو

جنحة

إحدى ىاتين العقوبتين
حبس من ثالثة أشير إلى سنتين وغرامة

5.1.5.2

استعمال جائزة صناعية أو تجارية دون تحديد مصدرىا وتاريخيا

719

من عشرين ألف إلى خمسمئة ألف ل.ل .أو

جنحة

إحدى ىاتين العقوبتين

64
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الفنية
بالممكية
 -5.2أفعال متعمقة
األدبية و ّ
ّ
ّ

الفنية -قانون رقم  75الصادر بتاريخ ) 1999/4/3
الممكية
(
األدبية و ّ
ّ
ّ
الجرم

المادة القانونية

5.2.1

تقميد عن معرفة لعمل أدبي أو فني أو بيعو أو وضعو في التداول

85

5.2.2

اإلعتداء أو محاولة اإلعتداء عمى حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة

86

العقوبة

تصنيف العقوبة

حبس من شير إلى ثالث سنوات وغرامة
من خمسة ماليين إلى خمسين مميون ل.ل.

جنحة

أو إحدى ىاتين العقوبتين
حبس من شير إلى ثالث سنوات وغرامة
من خمسة ماليين إلى خمسين مميون ل.ل.

جنحة

أو إحدى ىاتين العقوبتين

5.2.3

صنع أو استيراد بقصد البيع أو التأجير جياز مصنع إللتقاط إرسال
المشتركين عن غير وجو حق
تمفزيوني أو إذاعي ُم ّ
خصص لقسم من ُ

حبس من شير إلى ثالث سنوات وغرامة
نقدية من خمسة ماليين إلى خمسين مميون

87

جنحة

ل.ل .أو إحدى ىاتين العقوبتين
حبس من شير إلى ثالث سنوات وغرامة

5.2.4

حق لمشتركين مقابل بدل
تسييل إستقبال بث إذاعي أو تمفزيوني دون ّ

نقدية من خمسة ماليين إلى خمسين مميون

88

ل.ل .أو إحدى ىاتين العقوبتين
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68

جنحة

مالحظات

 -5.3أفعال ُمتعمّقة ببراءات اإلختراع

( براءات اإلختراع  -قانون رقم  240الصادر بتاريخ )2000/8/7
الجرم

المادة القانونية

تعدي عمى حقوق صاحب براءة اإلختراع
ّ

42

العقوبة

تصنيف العقوبة

مالحظات

حبس من ثالثة أشير إلى ثالث سنوات
5.3.1

وغرامة من خمسة ماليين إلى خمسين

جنحة

مميون ل.ل .أو إحدى ىاتين العقوبتين

5.3.2

صناعية أو تجارّية دون سبب
إفشاء أو استعمال معمومات سرّية
ّ
مشروع

حبس من ثالثة أشير إلى ثالث سنوات
وغرامة من خمسة ماليين إلى خمسين

47

جنحة

مميون ل.ل .أو إحدى ىاتين العقوبتين

افية
 -5.4أفعال متعمّقة بحماية المؤشرات الجغر ّ

كما برقم  573تاريخ )2007/7/27
( حماية المؤشرات الجغر ّ
افية  -مرسوم نافذ ُح ً

الجرم
5.4.1

5.4.2

محمية عمى ُمنتَج مماثل أو غير مماثل لممنتج المحمي
استخدام تسمية
ّ

محمية عمى ُمنتَج ال يستوفي الشروط المنصوص
استخدام تسمية
ّ
عمييا في دفتر الشروط

العقوبة

المادة القانونية

 27معطوفة عمى
م 20 .ف1.

تصنيف العقوبة

مالحظات

حبس من ثالثة أشير إلى ثالث سنوات
وغرامة من خمسة ماليين إلى خمسين

جنحة

مميون ل.ل.أو إحدى ىاتين العقوبتين

 27معطوفة عمى
م 20 .ف2 .

حبس من ثالثة أشير إلى ثالث سنوات
وغرامة من خمسة ماليين إلى خمسين

جنحة

مميون ل.ل .أو إحدى ىاتين العقوبتين
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5.4.3

الجرم

المادة القانونية

استخدام تسمية ُيسمح باإلستفادة من ُشيرتيا واالستثمارات الجارية

 27معطوفة عمى

عمييا

5.4.4

استخدام َيخدع المستيمك في ما يتعمّق بمصدر المنتج

5.4.5

المشار إليو فييا
تقميد تسمية لم يكن منشؤىا المكان ُ

5.4.6

تقميد شكل المنتج أو دعايتو

5.4.7

افي ُيش ّكل منافسة غير مشروعة
استعمال مؤشر جغر ُ

م 20 .ف3 .
 27معطوفة عمى
م 20 .ف4 .
 27معطوفة عمى
م 20 .ف5 .
 27معطوفة عمى
م 20 .ف6.
 27معطوفة عمى
م 20 .ف7 .

العقوبة

حبس من ثالثة أشير إلى ثالث سنوات
وغرامة من خمسة ماليين إلى خمسين

تصنيف العقوبة

مالحظات

جنحة

مميون ل.ل.أو إحدى ىاتين العقوبتين
حبس من ثالثة أشير إلى ثالث سنوات
وغرامة من خمسة ماليين إلى خمسين

جنحة

مميون ل.ل.أو إحدى ىاتين العقوبتين
حبس من ثالثة أشير إلى ثالث سنوات
وغرامة من خمسة ماليين إلى خمسين

جنحة

مميون ل.ل.أو إحدى ىاتين العقوبتين
حبس من ثالثة أشير إلى ثالث سنوات
وغرامة من خمسة ماليين إلى خمسين

جنحة

مميون ل.ل.أو إحدى ىاتين العقوبتين
حبس من ثالثة أشير إلى ثالث سنوات
وغرامة من خمسة ماليين إلى خمسين

جنحة

مميون ل.ل.أو إحدى ىاتين العقوبتين

 -5.5أفعال ُمتعمّقة بالناتج الفكري

( المؤسسات العامة المرتبطة بو ازرة الثقافة -قانون رقم  36الصادر بتاريخ )2008/10/16
الجرم
5.5.1

5.5.2

التخمّف عن موجب اإليداع القانوني لمناتج الفكري وميمتو

حددىا النظام الخاص عمى النتاج أو
عدم تدوين المعمومات التي ُي ّ
مستوعبو

المادة القانونية
 31معطوفة عمى
م 28 .ف 1.و2
 31معطوفة عمى
م 28 .ف4 .

67

العقوبة
حبس من شير إلى سنة وغرامة من
خمسمئة ألف إلى خمسة ماليين ل.ل .أو

جنحة

إحدى ىاتين العقوبتين
حبس من شير إلى سنة وغرامة من
خمسمئةة ألف إلى خمسة ماليين ل.ل .أو
إحدى ىاتين العقوبتين

70

تصنيف العقوبة

جنحة

مالحظات

-6المتعلّقة بال�ضرائب والر�سوم
الجرائم ُ

المتعمّقة بالضرائب والرسوم
 -6الجرائم ُ

6.1

الجمركية
المعفاة من الرسوم
ّ
المتعمّقة بالبضائع والمؤن المستوردة ُ
مخالفة األحكام ُ

6.2

أفعال ُمتعمّقة بالمواد التبغية

6.3

تهرب ضريبي
ّ

6.4

الجمركية  -قانون صادر بتاريخ ) )1945/10/16
المعفاة من الرسوم
ّ
( البضائع والمؤن المستوردة ُ
( اعتبار مخالفات المواد التبغية جنحاً  -قانون رقم  74/3الصادر بتاريخ )1974 /3/11
المالية  -مرسوم اإلشتراعي رقم  156تاريخ )1983/9/16
( فرض عقوبات عمى مخالفة القوانين
ّ

البمدية
مخالفة أحكام الرسوم والعال وات
ّ

البمدية  -قانون رقم  88/60الصادر بتاريخ )1988/8/12
( الرسوم والعالوات ّ
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الجمركية
المعفاة من الرسوم
ّ
المتعمّقة بالبضائع والمؤن المستوردة ُ
 -6.1مخالفة األحكام ُ
المعفاة من الرسوم
الجمركية  -قانون صادر بتاريخ ) )1945/10/16
ّ
( البضائع والمؤن المستوردة ُ
الجرم

المادة القانونية

العقوبة

تصنيف العقوبة

مالحظات

حبس بسيط إلى ستة أشهر وغرامة حتى
6.1.1

استعمال البضائع والمؤن المستوردة المعفاة من الرسوم الجمركية لغير  2ف 1 .معطوفة
الغاية التي اُعفيت من أجمها ،بقصد الكسب

عمى م1 .

خمسة آالف ل.ل .أو إحدى هاتين العقوبتين
جنحة
( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون
رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7
غرامة حتى خمسة آالف ل.ل.

6.1.2

استعمال البضائع والمؤن المستوردة المعفاة من الرسوم الجمركية لغير  2ف 2 .معطوفة
الغاية التي اُعفيت من أجمها ،بغير قصد الكسب

عمى م1 .

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون

جنحة

رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

حبس بسيط إلى ستة أشهر وغرامة حتى
التخمّي عن البضائع والمؤن المستوردة المعفاة من الرسوم الجمركية أو
6.1.3

الحصول عميها ببدل أو بغير بدل دون إجازة ودون دفع الرسوم عنها،
بقصد الكسب

 2ف 1 .معطوفة
عمى م1 .

خمسة آالف ل.ل .أو إحدى هاتين العقوبتين
جنحة
( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون
رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

التخمّي عن البضائع والمؤن المستوردة المعفاة من الرسوم الجمركية أو
6.1.4

الحصول عميها ببدل أو بغير بدل دون إجازة ودون دفع الرسوم عنها،
بغير قصد الكسب

غرامة حتى خمسة آالف ل.ل.
 2ف 2 .معطوفة
عمى م1 .
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( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون

جنحة

رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

6

 -6.2أفعال ُمتعمّقة بالمواد التبغية

( اعتبار مخالفات المواد التبغية جنحاً  -قانون رقم  74/3الصادر بتاريخ )1974 /3/11
الجرم

العقوبة

المادة القانونية

تصنيف العقوبة

حبس من شهر إلى سنة وغرامة من مئتي
6.2.1

استيراد ومحاولة استيراد المواد التبغية بطريقة التهريب أو دون
مانيفست أو بيان جمركي ،أو اإلتجار أو السمسرة بشأنها

ل.ل .حتى ألف ل.ل.
1

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون

جنحة

رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

غرامة من خمسين ل.ل .حتى ألف ل.ل.
6.2.2

حيازة المواد التبغية المستوردة بطريقة التهريب أو دون مانيفست أو
بيان جمركي أو نقمها لالستعمال الشخصي

جنحة

3
( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون
رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7
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74

مالحظات

تهرب ضريبي
ّ -6.3

المالية  -مرسوم اإلشتراعي رقم  156تاريخ )1983/9/16
( فرض عقوبات عمى مخالفة القوانين
ّ
الجرم

المادة القانونية

6.3.1

التممّص أو محاولة التممّص من دفع الضريبة أو الرسم

 1ف  1 .و3

6.3.2

التممّص من دفع الضريبة أو الرسم بواسطة التزوير

 1ف2 .

العقوبة
حبس من ستة أشهر إلى سنة .أو غرامة
بين مميون ل.ل .وعشرة ماليين ل.ل.

تصنيف العقوبة

مالحظات

جنحة

معا في حال التكرار
تفرض العقوبتان ً

حبس من ستة أشهر إلى ثالث سنوات أو
غرامة تتراوح بين ثالثة ماليين ل.ل.

جنحة

وثالثين مميون ل.ل.
6.3.3

المقتطعة
التخمُّف أو ّ
التأخر ً
عمدا عن تسديد قيمة الضرائب والرسوم ُ
من الغير لحساب الخزينة أو التأخر عن تسديد اإليرادات وحصص

حبس من ثالثة أشهر إلى سنة أو غرامة

2

بين مميون ل.ل .وعشرين مميون ل.ل.

األرباح العائدة لمدولة

جنحة

معا في حال التكرار
تفرض العقوبتان ً

معا في حال التكرار
تفرض العقوبتان ً

البمدية
 -6.4مخالفة أحكام الرسوم والعال وات
ّ

البمدية  -قانون رقم  88/60الصادر بتاريخ )1988/8/12
( الرسوم والعالوات ّ
الجرم

المادة القانونية

6.4.1

المختصة
البمدية
عمنية دون إعالم ّ
إجراء ُمزايدة ّ
ّ

59

6.4.2

بالتجول دون ترخيص
إحتراف مهنة
ّ

63

العقوبة
غرامة تعادل مقدار الرسم المتوجب عمى
المزايدة

تصنيف العقوبة

مالحظات

جنحة

غرامة قدرها ألف وخمسمئة ل.ل.
( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون

جنحة

رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7
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-7الجرائم المخلّة بالثقة العامة

 -7الجرائم المخمّة بالثقة العامة
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9

تقميد خاتم الدولة والعالمات الرسمية
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -5فصل  -1نبذة )1

تزوير العممة واألسناد العامة
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -5فصل  -1نبذة )2

تزوير الطوابع وأوراق التمغة
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -5فصل  -1نبذة )3

تزوير

( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -5فصل )2

تزوير جنائي
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -5فصل  -2نبذة )1

تزوير السجالث والبياناث الرسميت
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -5فصل  -2نبذة )2

شهادة كاذبت
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -5فصل  -2نبذة )3

انتحال هىيت
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -5فصل  -2نبذة )4

أفعال ُمتعلّقت باستعمال طىابع نقابتي المحامين
المحامين في بيروت وطرابمس  -قانون رقم  58تاريخ )1966/9/10
( إنشاء صندوق تعاوني لدى ّ
كل من نقابتي ُ
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 -7.1تقميد خاتم الدولة والعالمات الرسمية
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -5فصل  -1نبذة )1
الجرم
7.1.1

7.1.2

7.1.3

7.1.4

تقميد واستعمال مع العمم باألمر خاتم الدولة المبنانية أو خاتم دولة
أجنبية
استعمال خاتم الدولة المبنانية أو تقميد دمغة خاتميا أو دمغة خاتم
دولة أجنبية من دون حق
تقميد خاتم أو ميسم أو مطرقة خاصة أو طابع خاص بإدارة عامة
لبنانية أو أجنبية ودمغة تمك األدوات
استعمال غير مشروع لخاتم أو طابع خاص بإدارة عامة لبنانية أو
أجنبية

العقوبة

المادة القانونية

أشغال شاقة سبع سنوات عمى األقل

 437ف1 .

وغرامة ال تنقص عن الخمسمئة ألف ل.ل.
أشغال شاقة مؤقتة وغرامة ال تنقص عن

 437ف2 .

الخمسمئة ألف ل.ل.
حبس من سنة إلى ثالث سنوات وغرامة من

438

مئة ألف إلى ستمئة ألف ل.ل.
حبس من سنة إلى ثالث سنوات وغرامة من

438

مئة ألف إلى ستمئة ألف ل.ل.

73

78

تصنيف العقوبة
جناية

جناية

جنحة

جنحة

مالحظات

 -7.2تزوير العممة واألسناد العامة
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -5فصل  -1نبذة )2
الجرم
7.2.1

7.2.2
7.2.3

7.2.4

7.2.5
7.2.6
7.2.7
7.2.8

تقميد عممة ذىبية أو فضية أو ترويجيا أو إدخاليا إلى لبنان أو إلى
أجنبية
أي دولة
ّ
تقميد عممة معدنية أو ترويجيا أو ادخاليا إلى لبنان أو إلى أي دولة
أجنبية
ّ

تزييف عممة متداولة شرعاً أو عرفاً أو ترويجيا أو إدخاليا إلى لبنان
أجنبية
أو إلى أي دولة
ّ
تقميد أوراق النقد أو ترويجيا
تزوير أو تزييف أوراق النقد أو ترويجيا أو إدخاليا إلى لبنان أو أي
أجنبية
دمغة
ّ

صنع أو عرض أو نقل قطع معدنية (يراد بيا تقميد عممة) بقصد
اإلتجار بيا أو ترويجيا
ترويج أوراق مطبوعة قد يقع إلتباس بينيا وبين أوراق النقد المصر ّفية
األجنبية
المبنانية أو
ّ
ّ

مزورة ممن قبضيا عن
ترويج عممة أو أوراق ّ
نقدية مقمّدة أو مزّيفة أو ّ
حسن نية

المادة القانونية

العقوبة
أشغال شاقة مدة ال تنقص عن خمس

440

سنوات وغرامة أقمّيا خمسمئة ألف ل.ل.
أشغال شاقة مؤقتة وغرامة مئتي ألف ل.ل.

441

إلى مميوني ل.ل.
أشغال شاقة مؤقتة وغرامة مئتي ألف ل.ل.

442

إلى مميوني ل.ل.
أشغال شاقة مدة ال تنقص عن خمس

443

سنوات وغرامة تبمغ أقمّيا خمسمئة ألف ل.ل.
أشغال شاقة مؤقتة وغرامة مئتي ألف ل.ل.

444

إلى مميوني ل.ل.

تصنيف العقوبة

مالحظات

جناية

جناية
جناية

جناية

جناية

445

حبس وغرامة

جنحة

445

حبس وغرامة

جنحة

446

غرامة ال تتجاوز المئتي ألف ل.ل.

جنحة

74

79

7

7.2.9
7.2.10

7.2.11
7.2.12

الجرم

المادة القانونية

العقوبة

تصنيف العقوبة

نقدية أو بعممة باطمة
التعامل بأوراق ّ

447

غرامة ال تتجاوز المئتي ألف ل.ل.

جنحة

صنع آالت أو ادوات معدة لتقميد أو تزييف أو تزوير العممة أو أوراق
النقد أو الحصول عمييا بقصد استعماليا عمى ٍ
وجو غير مشروع
إقتناء اآلالت واألدوات المذكوة في الفقرة األولى مع العمم باألمر
معدة لصنع العممة أو أوراق النقد بصورة
استعمال آالت أو أدوات ّ
غير مشروعة من قبل حائزىا

أشغال شاقة مؤقتة وغرامة مئتي ألف ل.ل.

 448ف1 .

عمى األقل
حبس سنة عمى االقل

 448ف2.

أشغال شاقة مؤقتة وغرامة مئتي ألف ل.ل.

449

عمى األقل

مالحظات

جناية

جنحة
جناية

 -7.3تزوير الطوابع وأوراق التمغة
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -5فصل  -1نبذة )3
الجرم
7.3.1

7.3.2

تقميد أو تزوير أو ترويج التمغة أو الطوابع بقصد استعماليا عمى ٍ
وجو
غير مشروع
مزور مع العمم باألمر أو استعمال طابع سبق
استعمال طابع مقمّد أو ّ
استعمالو

العقوبة

المادة القانونية

أشغال شاقة مؤقتة حتى خمس سنوات

450

وغرامة أقمّيا مئة ألف ل.ل.
حبس من ثالثة أشير إلى سنة وغرامة من

451

خمسين ألف إلى مئتي ألف ل.ل.
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تصنيف العقوبة
جناية

جنحة

مالحظات

 -7.4تزوير
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -5فصل )2
الجرم
7.4.1

المزور مع العمم باألمر
استعمال المستند
ّ

المادة القانونية

العقوبة

تصنيف العقوبة

454

عقوبة التزوير الجنائي

جناية

454

عقوبة التزوير الجنحي

جنحة

مالحظات

 -7.5تزوير جنائي
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -5فصل  -2نبذة )1
الجرم

المادة القانونية

العقوبة

تصنيف العقوبة

ارتكاب موظف أو رجل دين التزوير المادي أثناء الوظيفة

 456و458

أشغال شاقة مؤقتة خمس سنوات عمى االقل

جناية

 457و458

أشغال شاقة مؤقتة خمس سنوات عمى االقل

جناية

7.5.3

ارتكاب موظف أو رجل دين التزوير المعنوي ضمن إختصاصو

 457و458

أشغال شاقة مؤقتة خمس سنوات عمى االقل

جناية

7.5.4

التزوير في أوراق
رسمية من قبل العامة
ّ

459

أشغال شاقة مؤقتة

جناية

7.5.1
7.5.2

إساءة استعمال موظف أو رجل دين إمضاء عمى بياض ضمن
إختصاصو

مالحظات
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 -7.6تزوير السجالت والبيانات الرسمية

( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -5فصل  -2نبذة )2

7.6.1
7.6.2

الجرم

المادة القانونية

التزوير في سجالت خاضعة لمراقبة السمطة

461

عد أساساً إلحتساب الضرائب أو الرسوم
استعمال المستند
الم ّ
المزور ُ
ّ
أو لممراقبة القانونية

العقوبة
حبس من شير إلى سنة وغرامة مئة ألف
ل.ل .عمى االقل
حبس من شير إلى سنة وغرامة مئة ألف

462

ل.ل .عمى االقل

تصميف العقوبة

مالحظات

جنحة
جنحة

 -7.7شهادة كاذبة

( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -5فصل  -2نبذة )3
7.7.1
7.7.2

7.7.3

7.7.4

7.7.5
7.7.6

7.7.7

الجرم

المادة القانونية

العقوبة

تصنيف العقوبة

تزوير ىوية أو إخراج قيد أو جواز سفر أو سمة دخول

463

حبس من ستة أشير إلى ثالث سنوات

جنحة

 464ف1 .

حبس من شيرين إلى سنتين

جنحة

 464ف2.

حبس من شيرين إلى سنتين

جنحة

تزوير تذكرة مرور  /رخصة صيد  /رخصة حمل سالح  /رخصة
قيادة سيارة  /تذكرة ناخب  /وثيقة نقل  /نسخة عن السجل العدلي
المعطاة
استعمال شخص إلحدى الوثائق المذكورة في الفقرة األولى و ُ
ىويتو
بإسم غير إسمو أو بيوية غير ّ

طبية بيدف
إعطاء شيادة كاذبة من قبل موظف عام أو قائم بمينة ّ
تقديميا إلى السمطة العامة أو لكسب منفعة غير مشروعة أو إلحاق

الضرر بصالح أحد الناس
اختالق أو تزوير شيادة كاذبة النتحال إسم موظف عام أو قائم بمينة
طبية
ّ
المحررة من قبل الموظفين
ير
ر
التقا
تزوير أوراق التبميغ والمحاضر و
ّ
المختصين في الدولة واإلدارة العامة
تزوير شيادة حسن سموك أو فقر

حبس من شيرين إلى سنتين

 466ف1 .

 466ف2 .
 467معطوفة
عمى م463.

جنحة

حبس من شيرين إلى سنتين

جنحة

حبس من ستة أشير إلى ثالث سنوات

جنحة

حبس حتى ستة اشير

جنحة

مالحظات

ال تقل العقوبة عن ستة أشير إذا كانت
معدة لتبرز أمام القضاء
الشيادة الكاذبة ّ
لتبرر اإلعفاء من خدمة عامة
أو ّ

تكون العقوبة من شير إلى سنة إذا

468

وضعت الشيادة تحت إسم موظف أو
إذا كانت شيادة صادرة عنو
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 -7.8انتحال هوية
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -5فصل  -2نبذة )4
الجرم
7.8.1
7.8.2

التقدم إلى سمطة عامة بيوية كاذبة قصد جمب المنفعة لنفسو أو لغيره
ّ
بنية اإلضرار بحقوق أحد الناس
أو ّ

إثبات شخص عن ٍ
عمم منو ىوية كاذبة أمام السمطة العامة

المادة القانونية

العقوبة

تصنيف العقوبة

469

حبس من شيرين إلى سنتين

جنحة

470

حبس من شيرين إلى سنتين

جنحة

مالحظات
يتعرض الفاعل لمعقوبات الجنائية في
ّ
حال التواطؤ مع موظف عام

اقر بالفعل
ُيعفى المجرم من العقاب إذا ّ
7.8.3

تزوير األوراق الخاصة بإحدى الوسائل المذكورة في المادتين 456

471

و457

حبس من سنة إلى ثالث سنوات وغرامة
أقمّيا مئة ألف ل.ل.

جنحة

المالحقة وتخفّض
قبل االستعمال و ُ

العقوبة في حال حصول اإلقرار قبل
االستعمال وقبل الشكوى أو المالحقة
وفقًا لممادة /521/

 -7.9أفعال ُمتعمّقة باستعمال طوابع نقابتي المحامين

7.9.1

7.9.2

7.9.2

المحامين في بيروت وطرابمس  -قانون رقم  58تاريخ ) )1966/9/10
( إنشاء صندوق تعاوني لدى ّ
كل من نقابتي ُ

الجرم

المادة القانونية

المستعممة سابقاً
استعمال أو بيع طوابع المرافعة أو الطابع التعاوني ُ

5

مزورة مع العمم
تقميد أو تزوير طوابع ُمرافعة أو
ّ
تعاونية ُمقمّدة أو ّ

 6معطوفة عمى

أشغال شاقة مؤقتة حتى خمس سنوات وغرامة

م 450 .و453

أقمّيا مئة ألف ل.ل.

 6معطوفة عمى

حبس من ثالثة أشير إلى سنة وغرامة من

م 451 .و453

خمسين ألف إلى مئتي ألف ل.ل.

باألمر

مزورة مع العمم باألمر
استعمال طوابع ُمرافعة أو
ّ
تعاونية ُمقمّدة أو ّ

العقوبة

يوما إلى شيرين وغرامة
حبس من خمسة عشر ً
من مئة إلى ألف ل.ل .أو إحدى ىاتين

تصنيف العقوبة

مالحظات

جنحة

العقوبتين
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جناية

جنحة

7

-8جرائم المخدرات
والم�ؤثرات العقل ّية وال�سالئف

-8

8.1

العقلية والسالئف
جرائم المخدرات والمؤثرات
ّ

مخدرات ومؤثرات عقلية وسالئف
( المخدرات والمؤثرات العقمية والسالئف  -قانون رقم  673الصادر بتاريخ )1998/3/16
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 -8.1مخدرات ومؤثرات عقلية وسالئف
( المخدرات والمؤثرات العقمية والسالئف  -قانون رقم  673الصادر بتاريخ )1998/3/16
الجرم
8.1.1

8.1.2

 125معطوفة

أشغال شاقة مؤبدة وغرامة من خمس

عمى م11 .

وعشرين مميون إلى مئة مميون ل.ل.

إنتاج وصنع واستخراج وتحضير وتحويل المواد والمستحضرات

 125معطوفة

أشغال شاقة مؤبدة وغرامة من خمس

المدرجة في الجدول األول من قانون المخدرات
ُ

عمى م13 .

وعشرين مميون إلى مئة مميون ل.ل.

 125معطوفة

أشغال شاقة مؤبدة وغرامة من خمس

عمى م13 .

وعشرين مميون إلى مئة مميون ل.ل.

 125معطوفة

أشغال شاقة مؤبدة وغرامة من خمس

عمى م13 .

وعشرين مميون إلى مئة مميون ل.ل.

 125معطوفة

أشغال شاقة مؤبدة وغرامة من خمس

عمى م13 .

وعشرين مميون إلى مئة مميون ل.ل.

 125معطوفة

أشغال شاقة مؤبدة وغرامة من خمس

عمى م13 .

وعشرين مميون إلى مئة مميون ل.ل.

 125معطوفة

أشغال شاقة مؤبدة وغرامة من خمس

عمى م13 .

وعشرين مميون إلى مئة مميون ل.ل.

 125معطوفة

أشغال شاقة مؤبدة وغرامة من خمس

عمى م13 .

وعشرين مميون إلى مئة مميون ل.ل.

 125معطوفة

أشغال شاقة مؤبدة وغرامة من خمس

عمى م13 .

وعشرين مميون إلى مئة مميون ل.ل.

زراعة نباتات ممنوعة ينتج عنيا مخدرات

شراء وبيع والطرح لمبيع وعرض وتبادل والتوزيع بالجممة أو بالتجزئة
8.1.3

المدرجة في الجدول األول من قانون
واإلتجار بالمواد والمستحضرات ُ
المخدرات

8.1.4
8.1.5
8.1.6
8.1.7
8.1.8
8.1.9

المادة القانونية

العقوبة

المدرجة في الجدول
حيازة واحراز واقتناء وتممك المواد والمستحضرات ُ
األول من قانون المخدرات

المدرجة في الجدول األول من
تسمّم وتسميم المواد والمستحضرات ُ
قانون المخدرات

المدرجة في الجدول األول من
استخدام وصرف المواد والمستحضرات ُ
قانون المخدرات

المدرجة
نقل وارسال وشحن واستيراد وتصدير المواد والمستحضرات ُ
في الجدول األول من قانون المخدرات

المدرجة في الجدول األول من قانون
التنازل عن المواد والمستحضرات ُ
المخدرات بعوض أو مجاناً

المدرجة في الجدول
ّ
التوسط والسمسرة بشأن المواد والمستحضرات ُ
األول من قانون المخدرات

86 80

تصنيف العقوبة
جناية

جناية

جناية

جناية
جناية
جناية
جناية
جناية
جناية

مالحظات

8.1.10

8.1.11

8.1.12
8.1.13
8.1.14
8.1.15
8.1.16

8.1.17

8.1.18

الجرم

المادة القانونية

إنتاج وصنع واستخراج وتحضير وتحويل المواد والمستحضرات

 125معطوفة

أشغال شاقة مؤبدة وغرامة من خمس

المدرجة في الجدول الثاني من قانون المخدرات دون ترخيص
ُ

عمى م15 .

وعشرين مميون إلى مئة مميون ل.ل.

اإلتجار واإلتجار الدولي والتوزيع بالجممة لممواد والمستحضرات

 125معطوفة

أشغال شاقة مؤبدة وغرامة من خمس

المدرجة في الجدول الثاني من قانون المخدرات دون ترخيص
ُ

عمى م15 .

وعشرين مميون إلى مئة مميون ل.ل.

المدرجة في الجدول الثاني من
تصدير واستيراد المواد والمستحضرات ُ

 125معطوفة

أشغال شاقة مؤبدة وغرامة من خمس

عمى م15 .

وعشرين مميون إلى مئة مميون ل.ل.

 125معطوفة

أشغال شاقة مؤبدة وغرامة من خمس

عمى م15 .

وعشرين مميون إلى مئة مميون ل.ل.

قانون المخدرات دون ترخيص

المدرجة في الجدول الثاني من
استخدام صناعي لممواد والمستحضرات ُ
قانون المخدرات دون ترخيص

بيع أو عرض عقاقير شديدة الخطورة لإلستيالك الشخصي صورة
غير مشروعة
التسييل عن غير قصد لمغير باستعمال مواد شديدة الخطورة بطريقة
غير مشروعة
المخدرة
إدارة أو إعداد أو تييئة مكان لقاء مقابل لتعاطي العقاقير
ّ
الشديدة الخطورة
السماح باستعمال مواد شديدة الخطورة في فندق أو منزل مفروش أو
نزل عائمي أو مطعم أو ٍ
ناد أو مرقص أو أي عمل مفتوح لمجميور
مخدرة شديدة الخطورة إلى أطعمة أو مشروبات دون
إضافة عقاقير ّ
عمم مستيمكيا

العقوبة

أشغال شاقة مؤبدة وغرامة من خمس

 126ف1.

وعشرين مميون إلى مئة مميون ل.ل.
أشغال شاقة مؤبدة وغرامة من خمس

 126ف2.

وعشرين مميون إلى مئة مميون ل.ل.
أشغال شاقة مؤبدة وغرامة من خمس

 126ف3 .

وعشرين مميون إلى مئة مميون ل.ل.
أشغال شاقة مؤبدة وغرامة من خمس

 126ف4.

وعشرين مميون إلى مئة مميون ل.ل.
أشغال شاقة مؤبدة وغرامة من خمس

 126ف5.

81

وعشرين مميون إلى مئة مميون ل.ل.
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تصنيف العقوبة

مالحظات

جناية

جناية

جناية
جناية
جناية
جناية
جناية

جناية

جناية

8

الجرم
8.1.19

8.1.20

8.1.21

استعمال مواد شديدة الخطورة بغير الغرض الذي أُعطيت من أجمو
الرخصة
حصول أو محاولة الحصول أو تسميم أو استعمال شخصي أو تحرير
خدرة شديدة الخطورة بطريقة غير مشروعة
وصفات أو صرف عقاقير ُم ّ
تحرير وصفات طبية بعقاقير شديدة الخطورة عمى سبيل المجاممة
بناء عمى وصفة طبية وىمية
وصرفيا بدون وصفة طبية أو ً

المادة القانونية
 126ف6.

 126ف7 .

 126ف8.

العقوبة
أشغال شاقة مؤبدة وغرامة من خمس
وعشرين مميون إلى مئة مميون ل.ل.
أشغال شاقة مؤبدة وغرامة من خمس
وعشرين مميون إلى مئة مميون ل.ل.
أشغال شاقة مؤبدة وغرامة من خمس
وعشرين مميون إلى مئة مميون ل.ل.
أشغال شاقة مؤبدة وغرامة من خمس

8.1.22

طبية بمواد شديدة الخطورة لغير أغراض العالج
تسميم الطبيب وصفة ّ

 126ف9.

8.1.23

صيدلي لنفسو أو تسميم غيره مواد شديدة
استعمال مدير مختبر أو
ّ
الخطورة ُسمّمت الييم بحكم مينتو أو تسييل إستحصال الغير عمييا

 126ف10.

8.1.24

طبية
تعاطي مادة شديدة الخطورة بدون وصفة ّ

127

إنتاج أو صنع أو إستخراج أو تحضير أو تحويل المواد

 128ف1 .

أشغال شاقة لمدة ال تزيد عن خمس سنوات

المدرجة في الجدول الثالث من قانون المخدرات دون
والمستحضرات ُ

معطوفة عمى م.

وغرامة تتراوح بين خمسة وعشرة ماليين

15

ل.ل.

وىمية أو أي وسيمة غير مشروعة
بوصفات ّ

وعشرين مميون إلى مئة مميون ل.ل.
أشغال شاقة مؤبدة وغرامة من خمس
وعشرين مميون إلى مئة مميون ل.ل.

تصنيف العقوبة

مالحظات

جناية

جناية

جناية

جناية

جناية
يجوز منح المحكوم عميو وقف تنفيذ

حبس من ثالثة أشير إلى ثالث سنوات
وغرامة من مميونين إلى خمسة ماليين ل.ل.

قاصر لو
ًا
العقوبة أو إعفاؤه منيا إذا كان
جنحة

مكرر أو تعيد بعدم التكرار
ًا
لم يكن

وتشدد العقوبة إذا
وخضع لتدابير العالج
ّ
كان الفاعل من المينيين العاممين في
مجال الصحة

8.1.25

ترخيص
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جناية

الجرم
8.1.26

8.1.27

8.1.28

المدرجة في الجدول الثالث من
تصدير واستيراد المواد والمستحضرات ُ
قانون المخدرات دون ترخيص

اإلتجار واإلتجار الدولي والتوزيع بالجممة لممواد والمستحضرات
المدرجة في الجدول الثالث من قانون المخدرات دون ترخيص
ُ
المدرجة في الجدول الثالث
استخدام صناعي لممواد والمستحضرات ُ
من قانون المخدرات دون ترخيص

المادة القانونية

العقوبة

 128ف1 .

أشغال شاقة لمدة ال تزيد عن خمس سنوات

معطوفة عمى م.

وغرامة تتراوح بين خمسة وعشرة ماليين

15

ل.ل.

 128ف1 .

أشغال شاقة لمدة ال تزيد عن خمس سنوات

معطوفة عمى م.

وغرامة تتراوح بين خمسة وعشرة ماليين

15

ل.ل.

 128ف1 .

أشغال شاقة لمدة ال تزيد عن خمس سنوات

معطوفة عمى م.

وغرامة تتراوح بين خمسة وعشرة ماليين

15

ل.ل.

تصنيف العقوبة

مالحظات

جناية

جناية

جناية

أشغال شاقة لمدة ال تزيد عن خمس سنوات
8.1.29

زراعة نباتات أو بذور تنتج مواد خطرة بقصد االتجار دون ترخيص

 128ف2 .

وغرامة تتراوح بين خمسة وعشرة ماليين

جناية

ل.ل.
8.1.30

8.1.31

8.1.32

استيراد أو تصدير نباتات أو بذور تنتج مواد خطرة بقصد االتجار
دون ترخيص

أشغال شاقة لمدة ال تزيد عن خمس سنوات
وغرامة تتراوح بين خمسة وعشرة ماليين

 128ف2 .

جناية

ل.ل.

بيع أو عرض أو تسييل استعمال مواد وعقاقير خطرة بطريقة غير

 129معطوفة

بأي فعل من األفعال الواردة في المادة /126/
مشروعة ّ

عمى م126 .

إدارة أو إعداد أو تييئة مكان لقاء مقابل لتعاطي المواد والعقاقير

 129معطوفة

الخطرة

عمى م126 .

83

أشغال شاقة لمدة ال تزيد عن خمس سنوات
وغرامة تتراوح بين خمسة وعشرة ماليين

جناية

ل.ل.
أشغال شاقة لمدة ال تزيد عن خمس سنوات
وغرامة تتراوح بين خمسة وعشرة ماليين

جناية

ل.ل.

89

8

8.1.33

الجرم

المادة القانونية

السماح باستعمال مواد وعقاقير خطرة في أماكن من قبل مستغميا

 129معطوفة

دون ترخيص

عمى م126 .

العقوبة

تصنيف العقوبة

مالحظات

أشغال شاقة لمدة ال تزيد عن خمس سنوات
وغرامة تتراوح بين خمسة وعشرة ماليين

جناية

ل.ل.
 -1يجوز منح المحكوم عميو وقف تنفيذ
قاصر لو
ًا
العقوبة أو اعفاؤه منيا إذا كان

8.1.34

تعاطي مواد خطرة أو حيازتيا أو إحرازىا أو شراءىا بكمية ضئيمة
بدون وصفة طبية

130

حبس من شيرين إلى سنتين وغرامة من
مميون إلى ثالثة ماليين ل.ل.

مكرر أو تعيد بعدم التكرار
ًا
لم يكن

جنحة

وتشدد العقوبة إذا
وخضع لتدابير العالج
ّ
كان الفاعل من المينيين العاممين في
مجال الصحة
 -2جنحة شائنة ( ُيراجع الممحق بشأن
الجنح الشائنة)

إنتاج أو صناعة سالئف أو معدات أو أدوات بقصد استخداميا أو
8.1.35

مخدرة شديدة
اإلستعانة بيا في زراعة أو إنتاج أو صنع عقاقير ّ

131

الخطورة أو خطرة بطر ٍ
ق غير مشروعة

استيراد أو تصدير أو نقل أو إرسال أو شحن سالئف أو معدات أو
8.1.36

أدوات بقصد استخداميا أو اإلستعانة بيا في زراعة أو إنتاج أو صنع

131

مخدرة شديدة الخطورة أو خطرة بطرق غير مشروعة
عقاقير ّ
شراء أو بيع أو توزيع أو عرض سالئف أو معدات أو أدوات بقصد
8.1.37

استخداميا أو اإلستعانة بيا في زراعة أو إنتاج أو صنع عقاقير

131

مخدرة شديدة الخطورة أو خطرة بطرق غير مشروعة
ّ
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أشغال شاقة مؤبدة وغرامة من خمسة
وعشرين مميون إلى مئة مميون ل.ل.

أشغال شاقة مؤبدة وغرامة من خمسة
وعشرين مميون إلى مئة مميون ل.ل.

أشغال شاقة مؤبدة وغرامة من خمسة
وعشرين مميون إلى مئة مميون ل.ل.

جناية

جناية

جناية

الجرم

المادة القانونية

تسميم سالئف أو معدات أو أدوات بقصد استخداميا أو اإلستعانة بيا
8.1.38

مخدرة شديدة الخطورة أو خطرة
في زراعة أو إنتاج أو صنع عقاقير ّ

131

بطرق غير مشروعة
حيازة سالئف أو معدات أو أدوات بقصد استخداميا أو اإلستعانة بيا
8.1.39

مخدرة شديدة الخطورة أو خطرة
في زراعة أو إنتاج أو صنع عقاقير ّ

131

بطرق غير مشروعة

8.1.40
8.1.41

8.1.42

عدم إتالف أو عدم إبالغ عن نباتات ممنوعة من قبل مالك األرض
أو من يقوم بإستغالليا أو يشغميا
عدم إبالغ عن وجود نباتات ممنوعة من قبل نواطير القرى ومختارييا

مخالفة الشروط القانونية لمزاولة األنشطة المتعمقة بالمواد
المدرجة في الجدولين الثاني والثالث
والمستحضرات ُ

133
133
 134و135
136

8.1.43

تحرير أو صرف وصفة طبية غير مستوفية الشروط القانونية

137

8.1.44

حصول عمى تموينات مينية خالفًا لألصول

137

8.1.45

مخدرة غير صالحة أو منتيية الصالحية
صرف عقاقير ّ

137

8.1.46

السجالت أو مسكيا أو تقديم بياناتيا خالفًا لألصول
التخمّف عن مسك ّ

138
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العقوبة
أشغال شاقة مؤبدة وغرامة من خمسة
وعشرين مميون إلى مئة مميون ل.ل.
أشغال شاقة مؤبدة وغرامة من خمسة
وعشرين مميون إلى مئة مميون ل.ل.
حبس من شير إلى سنة وغرامة من مميونين
إلى خمسة ماليين ل.ل.
حبس من شير إلى سنة وغرامة من مميونين
إلى خمسة ماليين ل.ل.

تصنيف العقوبة
جناية

جناية

جنحة
جنحة

حبس من شيرين إلى سنتين وغرامة من
ثالثة ماليين إلى ستة ماليين ل.ل.
حبس من شير إلى سنة وغرامة من مميون

مميونين حتى ستة ماليين ل.ل.
حبس من شيرين إلى سنتين وغرامة من
مميونين حتى ستة ماليين ل.ل.
حبس من شيرين إلى سنتين وغرامة من
مميونين حتى ستة ماليين ل.ل.
حبس من شير إلى سنة وغرامة من مميونين
إلى خمسة ماليين ل.ل.

جنحة شائنة ( ُيراجع الممحق بشأن
الجنح الشائنة)
جنحة شائنة ( ُيراجع الممحق بشأن
الجنح الشائنة)

جنحة شائنة ( ُيراجع الممحق بشأن
جنحة

إلى خمسة ماليين ل.ل.
حبس من شيرين إلى سنتين وغرامة من

مالحظات

الجنح الشائنة)

جنحة شائنة ( ُيراجع الممحق بشأن
الجنح الشائنة)

جنحة
جنحة
جنحة
جنحة

جنحة شائنة ( ُيراجع الممحق بشأن
الجنح الشائنة)

جنحة شائنة ( ُيراجع الممحق بشأن
الجنح الشائنة)

جنحة شائنة ( ُيراجع الممحق بشأن
الجنح الشائنة)

شدد العقوبة في حال التالعب أو الغش
تُ ّ
السجالت
في ّ

8

8.1.47

الجرم

المادة القانونية

تجاوز الكمية المرخص بحيازتيا أو صناعتيا

139

العقوبة
حبس من شير إلى سنة وغرامة من مميونين
إلى خمسة ماليين ل.ل.

تصنيف العقوبة

مالحظات

جنحة
تصبح العقوبة األشغال الشاقة المؤبدة
التعدي عاىة دائمة أو
إذا نشأ عن ّ

8.1.48

العموميين القائمين بتنفيذ قانون
تعدي عمى أو قتل أحد الموظفين
ّ
ّ
المخدرات

تشويو جسيم ال يحتمل زوالو أو إذا كان
أشغال شاقة مؤقتة

140

جناية

الجاني من رجال السمطة المنوط بيم
المحافظة عمى االمن
التعدي
وتكون العقوبة اإلعدام إذا أفضى ّ
إلى موت أحد األشخاص

8.1.49

مقاومة موظفي الضابطة العدلية والمفتشين الصيدليين والميندسين
الزراعيين

حبس من ستة أشير إلى ثالث سنوات

141

وغرامة من مميونين إلى خمسة ماليين ل.ل.

جنحة
 -1تُضاعف العقوبة إذا كانت المركبة
تسبب قائد المركبة
بحرية أو جوية أو إذا ّ

8.1.50

مخدر أو رفض قائدىا
قيادة مركبة
أرضية ذات محرك تحت تأثير ّ
ّ
إجراء فحوصات مخبرية

حبس من ثالثة أشير إلى سنتين وغرامة

 143و144

من مميونين إلى خمسة ماليين ل.ل.

بأضرار مادية

جنحة

شدد العقوبة في حال تسبب قائد
 -2تُ ّ
المركبة بأضرار جسدية
 -3جنحة شائنة ( ُيراجع الممحق بشأن
الجنح الشائنة)
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-9المتعلّقة بال�صحة
الجرائم ُ
وال�سالمة العامة

المتعمّقة بالصحة والسالمة العامة
 -9الجرائم ُ

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

9.6
9.7
9.8
9.9
9.10

ضرة بصحة اإلنسان والحيوان
أفعال ُم ّ

( قانوف العقوبات  -مرسوـ إشتراعي رقـ  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -9فصؿ  -3نبذة )1

مخالفات ضد الراحة العامة
( قانوف العقوبات  -مرسوـ إشتراعي رقـ  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -12فصؿ )3

مخالفة األنظمة الصحية
( إستيفاء الغرامات لممخالفات الصحية فو اًر  -قانوف صادر بتاريخ )1930 /12/5

مخالفة القواعد
الصحية العامة
ّ

الصحية العامة  -مرسوـ إشتراعي رقـ /16ؿ الصادر بتاريخ )1932/6/30
( القواعد
ّ

المزعجة
الم ّ
ضرة بالصحة و ُ
أفعال ُمتعمّقة بالمحالت الخطرة و ُ

المزعجة  -مرسوـ إشتراعي رقـ /21ؿ الصادر بتاريخ  1932/7/22المعدؿ بالمرسوـ اإلشتراعي رقـ  ET /66الصادر بتاريخ )1943/7/19
الم ّ
ضرة بالصحة و ُ
( المحالت الخطرة و ُ

أفعال ُمتعمّقة باألمراض المعدية

( قانوف األمراض المعدية في لبناف  -قانوف صادر بتاريخ )1957/12/31

مخالفة أحكام إنشاء وتنظيم ومراقبة مصارف الدم
( إنشاء وتنظيـ ومراقبة مصارؼ الدـ  -مرسوـ رقـ  9842الصادر بتاريخ )1975/3/4

أفعال ُمتعمّقة بخزانات المالحات

( فرض وضع السمؾ البوري في خزانات المالحات  -مرسوـ رقـ  10528الصادر بتاريخ )1962/9/10

مخالفة تدابير الصحة العامة
( فرض تدابير وقائية تتعمّؽ بالصحة العامة  -مرسوـ رقـ  10881الصادر بتاريخ )1962/10/16

مخالفة شروط الوقاية والسالمة في مؤسسات األفران
( شروط الوقاية والسالمة في مؤسسات األفراف  -قرار رقـ  2/129الصادر بتاريخ )1963/4/22
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94

9.11

مخالفة شروط الوقاية والسالمة في العمل في المطاحن
( شروط الوقاية والسالمة في العمؿ في المطاحف  -قرار رقـ  1/384الصادر بتاريخ )1966/8/5

9.12

أفعال ُمتعمّقة ببيع لحم الخنزير

9.13

المتعمّقة بسالمة المواد الغذائية
مخالفة األحكام ُ

9.14
9.15
9.16
9.17
9.18

( مسالخ ومحالت بيع لحـ الخنزير  -مرسوـ إشتراعي رقـ  38الصادر بتاريخ )1983/6/16
( سالمة المواد الغذائية عمى إختالؼ أنواعيا  -مرسوـ إشتراعي رقـ  71الصادر بتاريخ )1983/9/9

الطبية قبل الزواج
مخالفة شروط الشهادة
ّ

طبية قبؿ الزواج  -مرسوـ إشتراعي رقـ  78الصادر بتاريخ )1983/9/9
( فرض شيادة ّ

مخالفة أحكام استعمال األشعة المؤينة

( تنظيـ استعماؿ األشعة المؤينة والحماية منيا  -مرسوـ إشتراعي رقـ  105الصادر بتاريخ )1983/9/16

مخالفة أحكام استثمار المياه والمرطبات
( تنظيـ استثمار المياه والمرطبات المعبأة في أوعية  -مرسوـ إشتراعي رقـ  108الصادر بتاريخ )1983/9/16

مخالفة أحكام إنشاء وتنظيم ومراقبة مراكز نقل الدم
( إنشاء وتنظيـ ومراقبة مراكز نقؿ الدـ  -قانوف رقـ  766الصادر بتاريخ )2006/11/11

الحد من التدخين
مخالفة أحكام ّ

( الحد مف التدخيف وتنظيـ صنع وتغميؼ ودعاية منتجات التبغ  -قانوف رقـ  174الصادر بتاريخ )2011/9/29
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ضرة بصحة اإلنسان والحيوان
 -9.1أفعال ُم ّ

( قانوف العقوبات  -مرسوـ إشتراعي رقـ  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -9فصؿ  -3نبذة )1
الجرـ

المادة القانونية

العقوبة

تصنيؼ العقوبة

التسبب خطأً بإنتشار مرض وبائي لإلنساف
ّ

604

حبس حتى ستة اشير

جنحة

 605ؼ1.

غرامة بيف عشريف ألؼ ومئتي ألؼ ؿ.ؿ.

جنحة

 605ؼ2 .

حبس وغرامة

جنحة

مالحظات
إذا أقدـ الفاعؿ عمى فعمو وىو عالـ

9.1.1

باألمر مف غير أف يقصد موت أحد
عوقب بالحبس مف سنة إلى ثالث
سنوات فضالً عف الغرامة

9.1.2
9.1.3
9.1.4

التسبب خطأً بإنتشار مرض وبائي لمدواجف أو جرثومة خطرة عمى
المزروعات أو الغابات
قصدا بإنتشار مرض وبائي لمدواجف أو جرثومة خطرة عمى
التسبب
ً
المزروعات أو الغابات
عدـ مراعاة أنظمة مكافحة األوبئة وأمراض النبات والحيوانات الضارة

حبس حتى ستة أشير وغرامة حتى مئتي

606

ألؼ ؿ.ؿ.
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جنحة

 -9.2مخالفات ضد الراحة العامة
( قانوف العقوبات  -مرسوـ إشتراعي رقـ  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -12فصؿ )3
الجرـ

المادة القانونية

9.2.1

إفالت حيواف مؤٍذ أو إطالؽ مجنوف

 758ؼ3 .

9.2.2

حث الكمب عمى ُمتابعة ُمياجمة المارة أو عدـ منعو مف ذلؾ
ّ

 758ؼ4 .

العقوبة

تصنيؼ العقوبة

مالحظات

حبس حتى ثالثة أشير عمى األكثر وغرامة
مف اربعيف ألؼ ؿ.ؿ .إلى أربعمئة ألؼ

جنحة

ؿ.ؿ .أو إحدى ىاتيف العقوبتيف
حبس حتى ثالثة أشير عمى األكثر وغرامة
مف اربعيف ألؼ ؿ.ؿ .إلى أربعمئة ألؼ

جنحة

ؿ.ؿ .أو إحدى ىاتيف العقوبتيف

 -9.3مخالفة األنظمة الصحية
( إستيفاء الغرامات لممخالفات الصحية فو اًر  -قانوف صادر بتاريخ )1930 /12/5
الجرـ

العقوبة

المادة القانونية

تصنيؼ العقوبة

مالحظات

حبس مف اربع وعشريف ساعة إلى ثمانية
أياـ وغرامة مف مئة غرش لبناني سوري إلى
9.3.1

الصحية أو اإلدارّية
الصحية أو عرقمة عمؿ السمطات
مخالفة األنظمة
ّ
ّ
لتطبيؽ القانوف

خمسمئة غرش أو إحدى ىاتيف العقوبتيف

7

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانوف

مخالفة

تُضاعؼ عقوبة الحبس والغرامة إذا
سنتيف
تكررت المخالفة خالؿ ّ
ّ

رقـ  89الصادر بتاريخ )1991/9/7
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الصحية العامة
 -9.4مخالفة القواعد
ّ

( القواعد
الصحية العامة  -مرسوـ إشتراعي رقـ /16ؿ الصادر بتاريخ )1932/6/30
ّ
الجرـ

9.4.1

9.4.2

مخالفة أحكاـ المرسوـ اإلشتراعي /16ؿ تاريخ 1932/6/30
الصحية العامة
المتعمّقة بالقواعد
ّ

دفف شخص خارج المقابر دوف إجازة مدير الصحة واإلسعاؼ العاـ

المادة القانونية

حبس مف اربع وعشريف ساعة إلى ثمانية
أياـ وغرامة مف مئة إلى خمسمئة غرش

46

 46معطوفة عمى
ـ32 .

إىماؿ اإلبالغ عف األمراض المعدية مف الفئة األولى التي لـ ينشأ
عنيا وباء مف قبؿ المعنييف

ـ9 .

إىماؿ اإلبالغ عف األمراض المعدية مف الفئة األولى التي نشأ عنيا

 47معطوفة عمى

وباء مف قبؿ المعنييف

ـ46 .

9.4.5

الصحة العامة لمخطر
يعرض
ّ
تقديـ تقرير أو شيادة أو تصريح بشكؿ ّ

 47ؼ 3

9.4.6

تقديـ تصريح كاذب أو ناقص كاف مف شأنو أف يؤدي إلى إحداث وباء

 47ؼ 5

9.4.4

مخالفة

لبناني سوري أو إحدى ىاتيف العقوبتيف

 47معطوفة عمى

9.4.3

العقوبة

تصنيؼ العقوبة

حبس مف ثمانية أياـ إلى ثالثيف يوماً
وغرامة مف عشر ليرات إلى خمسيف ؿ.ؿ.

جنحة

سورية أو إحدى ىاتيف العقوبتيف
يوما
حبس مف ثمانية أياـ إلى ثالثيف ً

وغرامة مف عشرة إلى خمسيف ؿ.ؿ .سورية

جنحة

أو إحدى ىاتيف العقوبتيف
حبس مف ستة أشير إلى سنتيف وغرامة مف
خمسيف إلى ألؼ ؿ.ؿ .سورية أو إحدى

جنحة

ىاتيف العقوبتيف
حبس مف سنة واحدة إلى ثالث سنوات
وغرامة مف خمسيف إلى الفي ؿ.ؿ .سورية

جنحة

أو إحدى ىاتيف العقوبتيف
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حبس مف ستة أشير إلى سنتيف وغرامة مف
عشريف إلى مئتي ؿ.ؿ .سورية

جنحة

مالحظات
تُضاعؼ عقوبة الحبس والغرامة إذا
سنتيف
تكررت المخالفة خالؿ ّ
ّ

المزعجة
الم ّ
ضرة بالصحة و ُ
 -9.5أفعال ُمتعمّقة بالمحالت الخطرة و ُ

المزعجة  -مرسوـ إشتراعي /21ؿ الصادر بتاريخ  1932/7/22المعدؿ بالمرسوـ اإلشتراعي رقـ  ET /66الصادر بتاريخ )1943/7/19
الم ّ
ضرة بالصحة و ُ
( المحالت الخطرة و ُ
الجػرـ

العقوبة

المادة القانونية

9.5.1

في حاؿ تكرار المخالفة ضمف مدة سنة

غرامة مف خمس وعشريف إلى مئة ؿ.ؿ.

مخالفة أحكاـ المرسوـ اإلشتراعي رقـ /21ؿ 32/المتعمّؽ بالمحالت
الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة والق اررات الو ازرية المتخذة تطبيقاً

تصنيؼ العقوبة

33

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانوف

لو مف قبؿ رؤساء المحالت ومديرييا

مالحظات

مخالفة

ُيعاقب المخالؼ بغرامة مف خمسيف إلى
وتطبؽ العقوبة عف كؿ
مئتي ؿ.ؿ.
ّ
مخالفة لوحدىا عمى أف ال يتجاوز

رقـ  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

مجموع الغرامات المئتي ؿ.ؿ .وفي حاؿ

غرامة مف خمس وعشريف إلى مئة ؿ.ؿ.
9.5.2

عرقمة عمؿ مفتشي المحالت الصناعية

35

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانوف

مخالفة

تُصبح الغرامة مف مئتي إلى خمسمئة
ؿ.ؿ .في حاؿ التكرار

رقـ  89الصادر بتاريخ )1991/9/7
غرامة مف مئة إلى خمسمئة ؿ.ؿ.

9.5.3

مصنؼ دوف ترخيص أو تصريح أو مواصمة استثماره
استثمار محؿ
ّ
بعد انقضاء الميمة المحددة أو الممنوحة

 36ؼ 2-1

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانوف

مخالفة

رقـ  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

92

99

9

 -9.6أفعال ُمتعمّقة باألمراض المعدية

( قانوف األمراض المعدية في لبناف  -قانوف صادر بتاريخ )1957/12/31
الجرـ

العقوبة

المادة القانونية

تصنيؼ العقوبة

مالحظات

حبس مف اسبوع إلى ستة أشير وغرامة
في حالة تكرار الطبيب اإلىماؿ عف

تتراوح بيف عشر ليرات ومئتي ؿ.ؿ .أو
9.6.1

اإلنتقالية إلى السمطات
الوبائية
إىماؿ الطبيب اإلخبار عف األمراض
ّ
ّ
الصحية
ّ

إحدى ىاتيف العقوبتيف

16 , 15

جنحة

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانوف

حبس مدة التتجاوز الستة أشير وغرامة ال
9.6.2

تعمد إخفاء حادثة مرض إنتقالي
ّ

17

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانوف

جنحة

رقـ  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

حبس مف عشرة أياـ إلى ستة أشير وغرامة
مف عشر ليرات إلى مئة ليرة أو إحدى
9.6.3

الوقائية المتعمّقة بمكافحة
مخالفة تدابير العزؿ وسائر التدابير
ّ
اإلنتقالية أو عرقمتيا
الوبائية
األمراض
ّ
ّ

ىاتيف العقوبتيف

18

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانوف

جنحة

رقـ  89الصادر بتاريخ )1991/9/7
غرامة التتجاوز الخمسيف ؿ.ؿ.

9.6.4

المتعمّقة بمكافحة ما تبقّى
مخالفة تدابير العزؿ وسائر التدابير
ّ
الوقائية ُ
اإلنتقالية المذكورة في المادة /6/
مف األمراض
ّ

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانوف

19

رقـ  89الصادر بتاريخ )1991/9/7
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اإلنتقالية ُيعاقب بغرامة ال تتجاوز المئة
ّ
ؿ.ؿ.

رقـ  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

تتجاوز المئة ؿ.ؿ .أو إحدى ىاتيف العقوبتيف

اإلخبار عف مرض مف األمراض

مخالفة

الجرـ
9.6.5

9.6.6

اإلنتقالية دوف إشراؼ
الوبائية
نقؿ ُمصاب ببعض أنواع األمراض
ّ
ّ
المختصة
الصحية
السمطات
ّ
ّ

المتعمّقة بالمخالطيف الصادرة تطبيقًا ليذا
مخالفة التدابير
ّ
الوقائية ُ
القانوف

العقوبة

المادة القانونية

تصنيؼ العقوبة

مالحظات

غرامة حتى الخمسيف ؿ.ؿ.

20

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانوف رقـ

مخالفة

 89الصادر بتاريخ )1991/9/7
غرامة التزيد عف الخمسيف ؿ.ؿ.

21

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانوف رقـ

مخالفة

 89الصادر بتاريخ )1991/9/7

حبس ستة أشير عمى األكثر وغرامة ال تتجاوز

إعطاء أو بيع أو عرض لمبيع أو نقؿ فرش أو مالبس مريض أو
9.6.7

ُمصاب بمرض إنتقالي أو استيراد أمتعة ُمستعممة دوف إخضاعيا

المئتي ؿ.ؿ .أو إحدى ىاتيف العقوبتيف.

22

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانوف رقـ

لمتبخير أو التطيير

9.6.8

المعدية في لبناف غير
ارتكاب ُمخالفات أُخرى ألحكاـ قانوف األمراض ُ
المعاقب عمييا في المواد  ،20 ،19 ،18 ،17 ،16 ،15و21
ُ

جنحة

 89الصادر بتاريخ )1991/9/7

غرامة ال تتعدى خمسيف ؿ.ؿ.

23

مخالفة
( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانوف رقـ
 89الصادر بتاريخ )1991/9/7
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 -9.7مخالفة أحكام إنشاء وتنظيم ومراقبة مصارف الدم
( إنشاء وتنظيـ ومراقبة مصارؼ الدـ  -مرسوـ رقـ  9842الصادر بتاريخ )1975/3/4
الجرـ

المادة القانونية

مخالفة أحكاـ المرسوـ القاضي بإنشاء وتنظيـ ومراقبة مصارؼ الدـ

19

العقوبة

تصنيؼ العقوبة

مالحظات

حبس مف اسبوع إلى سنة وغرامة تتراوح بيف
خمسمئة وخمسة آالؼ ؿ.ؿ .أو إحدى
9.7.1

ىاتيف العقوبتيف

جنحة

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانوف
رقـ  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

 -9.8أفعال ُمتعمّقة بخزانات المالحات

( فرض وضع السمؾ البوري في خزانات المالحات  -مرسوـ رقـ  10528الصادر بتاريخ )1962/9/10
الجرـ

المادة القانونية

خزانات المالحات
عدـ وضع السمؾ البوري في ّ

2

العقوبة

تصنيؼ العقوبة

مالحظات

حبس مف يوـ واحد إلى ثمانية أياـ وغرامة
مف ليرة واحدة إلى خمس ليرات أو إحدى
9.8.1

ىاتيف العقوبتيف
( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانوف
رقـ  89الصادر بتاريخ )1991/9/7
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مخالفة

تُضاعؼ عقوبة الحبس والغرامة إذا
تكررت المخالفة في خالؿ سنتيف

 -9.9مخالفة تدابير الصحة العامة
( فرض تدابير وقائية تتعمّؽ بالصحة العامة  -مرسوـ رقـ  10881الصادر بتاريخ )1962/10/16
الجرـ

المادة القانونية

المتعمّقة بالصحة العامة
مخالفة التدابير
ّ
الوقائية ُ

8

العقوبة

تصنيؼ العقوبة

مالحظات

حبس مف يوـ واحد إلى ثمانية أياـ وغرامة
تتراوح مف ليرة إلى خمس ليرات أو إحدى
9.9.1

ىاتيف العقوبتيف فقط

مخالفة

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانوف

تُضاعؼ عقوبة الحبس والغرامة إذا
تكررت المخالفة في خالؿ سنتيف
ّ

رقـ  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

 -9.10مخالفة شروط الوقاية والسالمة في مؤسسات األفران
( شروط الوقاية والسالمة في مؤسسات األفراف  -قرار رقـ  2/129الصادر بتاريخ )1963/4/22
الجرـ

المادة القانونية

مخالفة شروط الوقاية والسالمة في مؤسسات األفراف

3

العقوبة

تصنيؼ العقوبة

مالحظات

حبس مف شير إلى ثالثة أشير وغرامة
تتراوح بيف المئة ؿ.ؿ .وااللؼ ؿ.ؿ .أو
9.10.1

إحدى ىاتيف العقوبتيف

جنحة

تُضاعؼ العقوبة عند التكرار

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانوف
رقـ  89الصادر بتاريخ )1991/9/7
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 -9.11مخالفة شروط الوقاية والسالمة في المطاحن
( شروط الوقاية والسالمة في العمؿ في المطاحف  -قرار رقـ  1/384الصادر بتاريخ )1966/8/5
المادة القانونية

الجرـ

العقوبة

تصنيؼ العقوبة

مالحظات

حبس مف شير إلى ثالثة أشير وغرامة
تتراوح بيف المئة ؿ.ؿ .وااللؼ ؿ.ؿ.أو
9.11.1

المتعمّؽ بشروط الوقاية والسالمة في العمؿ في
مخالفة أحكاـ القرار ُ
المطاحف

إحدى ىاتيف العقوبتيف

3

جنحة

تُضاعؼ العقوبة عند التكرار

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانوف
رقـ  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

 -9.12أفعال ُمتعمّقة ببيع لحم الخنزير

( مسالخ ومحالت بيع لحـ الخنزير  -مرسوـ إشتراعي رقـ  38الصادر بتاريخ )1983/6/16

9.12.1
9.12.2
9.12.3

الجرـ

المادة القانونية

ذبح الخنازير في المسالخ التي يجري فييا ذبح األنواع األُخرى مف

 1معطوفة عمى

المواشي

ـ7 .

بيع لحـ الخنزير الطازج في المكاف الذي تُباع فيو المحوـ األُخرى

العقوبة

تصنيؼ العقوبة

غرامة تتراوح بيف ألؼ وعشرة آالؼ ؿ.ؿ.

جنحة

 4معطوفة عمى
ـ7 .

تخزيف أو تثميج أو تجميد أو نقؿ لحـ الخنزير في نفس البرادات

 5معطوفة عمى

والثالجات ووسائؿ النقؿ التي تجري فييا تخزيف وتثميج وتجميد ونقؿ

ـ7 .

عدـ الكتابة عمى أمكنة البيع عبارة تُفيد ّأنيا تبيع لحـ الخنزير

 6معطوفة عمى

ومشتقاتو
ُ

ـ7 .

( ُرفع مقدار الغرامة ثمانيف مرة عمالً بالقانوف
رقـ  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

جنحة
جنحة

غرامة تتراوح بيف ألؼ وعشرة آالؼ ؿ.ؿ.

9.12.4
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( ُرفع مقدار الغرامة ثمانيف مرة عمالً بالقانوف
رقـ  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

جنحة

مالحظات
ويحبس المخالؼ في
تُضاعؼ الغرامة ُ
حاؿ التكرار

المتعمّقة بسالمة المواد الغذائية
 -9.13مخالفة األحكام ُ

( سالمة المواد الغذائية عمى إختالؼ أنواعيا  -مرسوـ إشتراعي رقـ  71الصادر بتاريخ )1983/9/9

9.13.1

الجرـ

المادة القانونية

الغذائية
المتعمّقة بسالمة المواد
ّ
مخالفة األحكاـ ُ

 9ؼ1 .

العقوبة
حبس حتى ستة أشير وغرامة مف خمسة
آالؼ حتى مئة ألؼ ؿ.ؿ.

تصنيؼ العقوبة

مالحظات

جنحة
شدد العقوبة وفقاً لممادة /257ع إذا
 -1تُ ّ

9.13.2

الصالحية أو التعامؿ بيا
منتيية
مموثة أو فاسدة أو
طرح مواد
ّ
ّ
ّ
غذائية ّ
مع العمـ باألمر

تسمـ لدى المستيمكيف
نجـ عف الفعؿ ّ

حبس مف ثالثة أشير حتى ثالث سنوات
وغرامة مف مئة ألؼ حتى مميوف ؿ.ؿ.

 9ؼ2 .

جنحة

ُ -2يعاقب باألشغاؿ الشاقة المؤقتة إذا
نجـ عف الفعؿ إنتشار مرض وبائي

ُ -3يعاقب باإلعداـ إذا نتج عف الفعؿ
وفاة إنساف

الطبية قبل الزواج
 -9.14مخالفة شروط الشهادة
ّ

طبية قبؿ الزواج  -مرسوـ إشتراعي رقـ  78الصادر بتاريخ )1983/9/9
( فرض شيادة ّ
الجرـ
9.14.1

طبية
قياـ عاقد الزواج بإجراء عقد زواج دوف شيادة ّ

العقوبة

المادة القانونية
 2معطوفة عمى

غرامة تتراوح قيمتيا بيف مئة ألؼ وخمسمئة

ـ1 .

ألؼ ؿ.ؿ.

تصنيؼ العقوبة

مالحظات

جنحة
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 -9.15مخالفة أحكام استعمال األشعة المؤينة
( تنظيـ استعماؿ األشعة المؤينة والحماية منيا  -مرسوـ إشتراعي رقـ  105الصادر بتاريخ )1983/9/16
الجرـ
9.15.1

المتعمّؽ بتنظيـ
مخالفة أحكاـ المرسوـ اإلشتراعي رقـ ُ 83/105
استعماؿ األشعة المؤينة والحماية منيا

إنتاج وتكييؼ واستيراد وبيع وشراء ونقؿ وحفظ وخزف وامتالؾ
9.15.2

شعة أو جياز مولّد أو مصدر ُمقفؿ أو
واستعماؿ واستثمار مادة ُم ّ
غير ُمقفؿ دوف ترخيص

مخالفة شروط الترخيص وتدابير الحماية إلتقاء الخطر في إنتاج
9.15.3

وتكييؼ واستيراد وبيع وشراء ونقؿ وحفظ وخزف وامتالؾ واستعماؿ
شعة أو جياز مولّد أو مصدر ُمقفؿ أو غير ُمقفؿ
واستثمار مادة ُم ّ

9.15.4

9.15.5

المادة القانونية

حبس مف شير إلى ستة أشير وغرامة
6

تتراوح بيف أربعمئة ألؼ ؿ.ؿ .وأربعة مالييف

 6معطوفة عمى
ـ2 .

 6معطوفة عمى
ـ3 .

شعة
ّأية مادة ُم ّ

حددة
الم ّ
خالؿ ّ
المدة ُ

تتراوح بيف أربعمئة ألؼ ؿ.ؿ .وأربعة مالييف

جنحة

حبس مف شير إلى ستة أشير وغرامة
تتراوح بيف أربعمئة ألؼ ؿ.ؿ .وأربعة مالييف

جنحة

ؿ.ؿ.

ـ4 .

حبس مف شير إلى ستة أشير وغرامة
تتراوح بيف أربعمئة ألؼ ؿ.ؿ .وأربعة مالييف

جنحة

ؿ.ؿ.

 6معطوفة عمى
ـ5 .

حبس مف شير إلى ستة أشير وغرامة
ؿ.ؿ.

عدـ إشعار صاحب ترخيص عف استعماؿ أي جياز مولّد لألشعة أو

القائمة قبؿ صدور ىذا المرسوـ اإلشتراعي عمى الترخيص المطموب

جنحة

ؿ.ؿ.

 6معطوفة عمى

شعة
عدـ إستحصاؿ أصحاب المؤسسات
ّ
الم ّ
اإلشعاعية والمصادر ُ

العقوبة

تصنيؼ العقوبة

حبس مف شير إلى ستة أشير وغرامة
تتراوح بيف أربعمئة ألؼ ؿ.ؿ .وأربعة مالييف
ؿ.ؿ.
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جنحة

مالحظات

 -9.16مخالفة أحكام استثمار المياه والمرطبات
( تنظيـ استثمار المياه والمرطبات المعبأة في أوعية  -مرسوـ إشتراعي رقـ  108الصادر بتاريخ )1983/9/16
الجرـ

العقوبة

المادة القانونية

تصنيؼ العقوبة

مالحظات

حبس مف شيريف إلى ثالث سنوات وغرامة
مف خمسة آالؼ إلى خمسيف ألؼ ؿ.ؿ .أو
9.16.1

عبأة في أوعية ألحكاـ
مخالفة ُمستثمر مياه الشرب أو مرطّب ُم ّ
المرسوـ اإلشتراعي رقـ 1983/108

إحدى ىاتيف العقوبتيف

26

( ُرفع مقدار الغرامة ثمانيف مرة عمالً

جنحة

بالقانوف رقـ  89الصادر بتاريخ
)1991/9/7

 -9.17مخالفة أحكام إنشاء وتنظيم ومراقبة مراكز نقل الدم
( إنشاء وتنظيـ ومراقبة مراكز نقؿ الدـ  -قانوف رقـ  766الصادر بتاريخ )2006/11/11
الجرـ

المادة القانونية

مخالفة أحكاـ قانوف إنشاء وتنظيـ ومراقبة مراكز نقؿ الدـ

20

العقوبة

تصنيؼ العقوبة

مالحظات

حبس بيف عشرة أياـ وثالث سنوات وغرامة
9.17.1

تتراوح بيف مميوف وخمسة مالييف ؿ.ؿ .أو

جنحة

إحدى ىاتيف العقوبتيف
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الحد من التدخين
 -9.18مخالفة أحكام ّ

( الحد مف التدخيف وتنظيـ صنع وتغميؼ ودعاية منتجات التبغ  -قانوف رقـ  174الصادر بتاريخ )2011/9/29

9.18.1

9.18.2

الجرـ

المادة القانونية

المنتجات التبغية والمواد الدعائية ليا في
العينات
ّ
تقديـ ّ
المجانية مف ُ

 15معطوفة عمى

غرامة مف ضعفيف إلى ستة أضعاؼ الحد

ـ 4 .ؼ .ا

األدنى لألجور

 15معطوفة عمى

غرامة مف ضعفيف إلى ستة أضعاؼ الحد

ـ 4 .ؼ.ب

األدنى لألجور

 15معطوفة عمى

غرامة مف ضعفيف إلى ستة أضعاؼ الحد

ـ 4 .ؼ.ج

األدنى لألجور

 15معطوفة عمى

غرامة مف ضعفيف إلى ستة أضعاؼ الحد

ـ 4 .ؼ.د

األدنى لألجور

 15معطوفة عمى

غرامة مف ضعفيف إلى ستة أضعاؼ الحد

ـ 4 .ؼ.ىػ

األدنى لألجور

التدخيف في األماكف العامة المغمقة وأماكف العمؿ ووسائؿ النقؿ العاـ

 15معطوفة عمى

غرامة مف ضعفيف إلى ستة أضعاؼ الحد

والمطاعـ والمالىي وأي مكاف ذي طابع سياحي أو ترفييي

ـ 5 .ؼ .أ

األدنى لألجور

أي مكاف

بأي
المنتجات التبغية وتقديميا ليـ ّ
تزويد القاصريف ّ
بأي ُمنتج مف ُ
وسيمة كانت

9.18.3

بيع السجائر في غالؼ يحتوي عمى أق ّؿ مف عشريف سيجارة

9.18.4

المستيمؾ مف تناوليا بشكؿ مباشر
عرض منتجات التبغ بطريقة تم ّكف ُ

9.18.5

9.18.6

المكمالت والمطاعـ والمالىي
المنتجات التبغية والموازـ و ّ
تقديـ ُ
واألماكف المقفمة
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العقوبة

تصنيؼ العقوبة
جنحة

مالحظات
طبؽ العقوبة نفسيا عمى مسؤوؿ ك ّؿ
تُ ّ

إدارة تُخالؼ المادتيف الخامسة والسادسة
مف ىذا القانوف

جنحة

كؿ
طبؽ العقوبة نفسيا عمى مسؤوؿ ّ
تُ ّ

إدارة تُخالؼ المادتيف الخامسة والسادسة
مف ىذا القانوف

جنحة

كؿ
طبؽ العقوبة نفسيا عمى مسؤوؿ ّ
تُ ّ

إدارة تُخالؼ المادتيف الخامسة والسادسة
مف ىذا القانوف

جنحة

كؿ
طبؽ العقوبة نفسيا عمى مسؤوؿ ّ
تُ ّ

إدارة تُخالؼ المادتيف الخامسة والسادسة
مف ىذا القانوف

جنحة

كؿ
طبؽ العقوبة نفسيا عمى مسؤوؿ ّ
تُ ّ

إدارة تُخالؼ المادتيف الخامسة والسادسة
مف ىذا القانوف

جنحة

الجرـ
9.18.7

9.18.8

المادة القانونية

العقوبة

 15معطوفة عمى

غرامة مف ضعفيف إلى ستة أضعاؼ الحد

ـ  5 .ؼ  – .ب-

األدنى لألجور

عدـ وضع إشارات واضحة لمنع التدخيف عمى مداخؿ األماكف

 15معطوفة عمى

غرامة مف ضعفيف إلى ستة أضعاؼ الحد

الممنوع التدخيف فييا وبداخميا وعمى ووسائؿ النقؿ

ـ6 .

األدنى لألجور

الموزع ىدية لمشاري بدوف
إعطاء الصانع أو المستورد أو البائع أو ّ

 15معطوفة عمى

غرامة مف ضعفيف إلى ستة أضعاؼ الحد

ألي ُمنتج تبغي أو مشتقاتو
مقابؿ لقاء شراء األخير ّ

ـ10 .

األدنى لألجور

المتجاورة لممدخنيف
تخصيص الفنادؽ أكثر مف  %20مف عدد غرفيا ُ

تصنيؼ العقوبة

مالحظات

جنحة

في حاؿ التكرار ُيعاقب المرتكب بالحبس
جنحة

مف شير إلى ستة أشير وغرامة مف

عشرة إلى عشريف ضعؼ الحد األدنى
لألجور أو إحدى ىاتيف العقوبتيف

9.18.9

جنحة

شدد العقوبة ويعاقب
في حاؿ التكرار تُ ّ
9.18.10

بيع أو طرح ُمنتج مف التبغ مع عدـ وجود بياف تحذيري حوؿ مخاطر
وآثار استعمالو عمى الصحة

17معطوفة عمى غرامة مف عشريف إلى ستيف ضعفًا مف الحد
األدنى لألجور

ـ  7 .و8

المرتكب بالحبس مف شيريف إلى سنة
جنحة

وبالغرامة مف اربعيف إلى مئة ضعؼ
الحد األدنى لألجور أو إحدى ىاتيف
ّ
العقوبتيف

102

109

9

الجرـ

المادة القانونية

العقوبة

تصنيؼ العقوبة

مالحظات
شدد العقوبة ويعاقب
في حاؿ التكرار تُ ّ

9.18.11

بأي وسيمة كاذبة أو مضمّمة
تغميؼ ُمنتج التبغ وتوسيمو ّ

9.18.12

بأي طريقة كانت عف منتج التبغ
حجب التحذيرات
ّ
الصحية ّ

 17معطوفة عمى غرامة مف عشريف إلى ستيف ضعفًا مف الحد
األدنى لألجور

ـ 8 .ؼ .أ

المرتكب بالحبس مف شيريف إلى سنة
جنحة

وبالغرامة مف اربعيف إلى مئة ضعؼ
الحد األدنى لألجور أو إحدى ىاتيف
ّ
العقوبتيف
شدد العقوبة ويعاقب
في حاؿ التكرار تُ ّ

 17معطوفة عمى غرامة مف عشريف إلى ستيف ضعفًا مف الحد
ـ  8 .ؼ .ؼ د

األدنى لألجور

المرتكب بالحبس مف شيريف إلى سنة
جنحة

وبالغرامة مف اربعيف إلى مئة ضعؼ
الحد األدنى لألجور أو إحدى ىاتيف
ّ
العقوبتيف
شدد العقوبة ويعاقب
في حاؿ التكرار تُ ّ

9.18.13

صناعة واستيراد وترويج وبيع وعرض أي بضائع توحي إلى ُمنتج مف  17معطوفة عمى غرامة مف عشريف إلى ستيف ضعفًا مف الحد
التبغ

األدنى لألجور

ـ 9 .ؼ2 .

المرتكب بالحبس مف شيريف إلى سنة
جنحة

وبالغرامة مف اربعيف إلى مئة ضعؼ
الحد األدنى لألجور أو إحدى ىاتيف
ّ
العقوبتيف
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الجرـ

العقوبة

المادة القانونية

تصنيؼ العقوبة

مالحظات
شدد العقوبة ويعاقب
في حاؿ التكرار تُ ّ

9.18.14

ألي منتج تبغي أو ُمشتقاتو تحمؿ
إعطاء ىدية لمشاري لقاء شرائو ّ

الشعار أو أي عالمة فارقة أو أي عالمة تجارّية أو الحث بالمشاركة
في سحب أو ُمسابقة

 17معطوفة عمى غرامة مف عشريف إلى ستيف ضعفًا مف الحد
األدنى لألجور

ـ10 .

المرتكب بالحبس مف شيريف إلى سنة
جنحة

الحد األدنى لألجور أو إحدى ىاتيف
ّ
العقوبتيف
شدد العقوبة ويعاقب
في حاؿ التكرار تُ ّ

 17معطوفة عمى
9.18.15

وبالغرامة مف اربعيف إلى مئة ضعؼ

نشر أو بث أي إعالف أو دعاية ألي مف منتجات التبغ خالفًا

ـ  9 .ؼ1 .

غرامة مف عشريف إلى ستيف ضعفًا مف الحد

حددة
الم ّ
لمشروط ُ

والمػادتيف - 11 /

األدنى لألجور

المرتكب بالحبس مف شيريف إلى سنة
جنحة

وبالغرامة مف اربعيف إلى مئة ضعؼ
الحد األدنى لألجور أو إحدى ىاتيف
ّ

/ 12

العقوبتيف
تسري ىذه العقوبة عمى أشخاص

 18ؼ1 .
9.18.16

إعطاء إفادة كاذبة أو تصريح خاطئ بشأف أي مف ُمنتجات التبغ

معطوفة عمى ـ.

حبس مف شير إلى ثالثة أشير

جنحة

14

العدلية ومراقبو و ازرة الصحة
الضابطة
ّ

المستيمؾ والشرطة
العامة ومديرية حماية ُ
السياحية الذيف ُيسيئوف استعماؿ سمطتيـ
ّ
في مراقبة تطبيؽ ىذا القانوف

9.18.17

إساءة استعماؿ السمطة في مراقبة تطبيؽ أحكاـ ىذا القانوف مف قبؿ
حدديف في المادة  /14/منو
الم ّ
االشخاص ُ

حبس مف شير إلى ثالثة أشير

 18ؼ2 .

جنحة
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 - 10المتعلّقة بالبيئة
الجرائم ُ

10.1

10.2

إستخراج مواد من األمالك العمومية البحرية دون رخصة

المتعمّقة بالبيئة
 -10الجرائم ُ

( فرض غرامة عمى ك ّل من يستخرج دون رخصة من األمالك العمومية البحرية مواد كالرمل والحصى والحجارة  -قانون صادر بتاريخ )1953/12/10

ُمخالفات النظافة العامة

( المحافظة عمى النظافة العامة  -مرسوم رقم  8735الصادر بتاريخ )1974/8/23

المتعمّقة بالمركبات اآللية التي تُدار بقوة المازوت
مخالفة األحكام ُ

10.3

سجل خصوصية  -مرسوم
( السماح لممركبات اآللية العائدة لالدارات العامة والمؤسسات العامة والبمديات استعمال المحركات التي تُدار بقوة المازوت ولمشاحنات التي تعمل بالنقل الخارجي بأن تُ ّ

10.4

الحرجية واألحراج
أفعال ُمتعمّقة بالثروة
ّ

إشتراعي رقم  84تاريخ )1977/6/27
جية  -مرسوم إشتراعي رقم  43الصادر بتاريخ ) 1983/6/17
( 10.4.1أحكام تتعمّق بالمحافظة عمى الثروة الحر ّ
 ( 10.4.2المحافظة عمى الثروة الحرجية واألحراج  -قانون رقم  85الصادر بتاريخ )1991/9/7

10.5

مخالفة أحكام حماية البيئة
ضد التموث من النفايات الضارة والمواد الخطرة  -قانون رقم  64الصادر بتاريخ )1988/8/12
المحافظة عمى البيئة ّ
ُ (10.5.1

 ( 10.5.2حماية البيئة  -قانون رقم  444الصادر بتاريخ )2002/7/29

10.6

مخالفة أحكام حماية الغابات
 ( 10.6.1حماية الغابات  -قانون رقم  558الصادر بتاريخ )1996/7/24
عدل بموجب القانون رقم  195الصادر بتاريخ )2000/5/24
 ( 10.6.2قانون الغابات  -قانون صادر بتاريخ ُ 1949/1/7م ّ

10.7
10.8

مخالفة أحكام تنظيم المقالع والكسارات

( تنظيم المقالع والكسارات  -مرسوم رقم  8803الصادر بتاريخ )2002/10/4

الطبيعية
بمحمية أرز جاج
أفعال ُمتعمّقة
ّ
ّ

الطبيعية  -قانون رقم  257الصادر بتايخ )2014/4/15
محمية أرز جاج
(إحداث
ّ
ّ
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 -10.1إستخراج مواد من األمالك العمومية البحرية دون رخصة
فرض غرامة عمى ك ّل من يستخرج دون رخصة من األمالك العمومية البحرية مواد كالرمل والحصى والحجارة (قانون صادر بتاريخ )1953/12/10
الجرم

العقوبة

المادة القانونية

تصنيف العقوبة

مالحظات

غرامة قدرىا خمس ليرات عن كل متر مكعب
10.1.1

العمومية
إستخراج مواد كالرمل والحصى والحجارة من االمالك
ّ
البحرّية من دون رخصة

1

ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون

مخالفة

في حال التكرار خالل سنة ُيعاقب عالوةً
عمى الغرامة بالحبس حتى عشرة أيام

رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

ُ -10.2مخالفات النظافة العامة

( المحافظة عمى النظافة العامة  -مرسوم رقم  8735تاريخ )1974/8/23
الجرم

المادة القانونية

العقوبة

تصنيف العقوبة

حبس من أسبوعين إلى شير واحد وغرامة
10.2.1

طرح األنقاض واألتربة وغيرىا من المواد والفضالت في األمالك
العامة وأمالك الدولة والبمديات

تتراوح بين مئتين وخمسمئة ل.ل.
جنحة

21
ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون
رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

طرح المركبات أو السيارات الميممة وأنقاضيا وىياكميا وأجزائيا عمى
10.2.2

عقارات خاصة متاخمة لألتوسترادات والطرق الدولية والرئيسية أو

حبس من أسبوعين إلى شير واحد

22

سكنية
المصنفة
المناطق
ّ
ّ
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جنحة

مالحظات

الجرم

10.2.3

الحفر الصحية أو المياه المبتذلة في مجاري المياه أو
تفريغ مياه ُ

شاطىء البحر أو حرم الينابيع واألنيار أو في األقنية الشتوية أو في

المادة القانونية

 23ف1 .

العقوبة

حبس من شير إلى شيرين

تصنيف العقوبة

جنحة

شبكة المجارير غير المنجزة فنياً أو في آبار ذات غور مفقود

مالحظات
ُيعاقب بالعقوبة ذاتيا من يفرغ مياه

الحفر الصحية خارج منزلو أو عمى
الممك العام

غرامة تتراوح بين خمسمئة والف ل.ل.
10.2.4

10.2.5

مرخصة أو
ربط مياه المجرور أو المياه المبتذلة بشبكة مجارير غير ّ
باألقنية الشتوية
حفر بئر ذات غور مفقود من قبل المالك أو المستثمر بيدف تصريف
المياه المبتذلة فييا والتخمّف عن ردميا

 23ف2

ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون

 23ف4-3.

حبس لمدة تتراوح بين سنة وسنتين

جنحة

رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

جنحة

غرامة بين مئتين وخمسمئة ل.ل.
10.2.6

عدم منع المالك أو المستثمر سيالن المياه المبتذلة أو مياه الحفر
ي الخضار بيا بعد إنذاره أصوالً
الصحية أو َر ّ

24

ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون

جنحة

رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7
غرامة قدرىا خمسة وعشرون ل.ل.

10.2.7

طرح النفايات أو تركيا أمام المنزل أو المحل

25

ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون

مخالفة

رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7
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الجرم

10.2.8

خصصة ليا أو
الم ّ
إلصاق أو كتابة منشورات في غير األماكن ُ
اإلستفادة منيا

المادة القانونية

العقوبة

تصنيف العقوبة

حبس من اسبوعين إلى شير ويغرم الذي
يقدم عمى االلصاق أو الكتابة والمستفيد من

 26ف1 .

جنحة

المخالفة بمبمغ الفي ل.ل.
حبس من اسبوعين إلى شير ويغرم الذي
يقدم عمى االلصاق أو الكتابة والمستفيد من

10.2.9

مدة
وضع لوحات دعاية غير مرخص بيا أو وضعيا بعد إنتياء ّ
المخصصة لذلك
الترخيص في غير األماكن
ّ

المخالفة بمبمغ الفي ل.ل.

 26ف2.

جنحة

ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون
رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

غرامة قدرىا خمسة وعشرون ل.ل .عن كل
مخالفة يضبطيا الموظفون المكمفون في
10.2.10

مخالفة أصحاب المنازل والمحالت ألحكام وضع النفايات في أكياس
أو أوعية أو رمييا عمى الطرقات خالل النيار

البمدية.

27

مخالفة

ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون
رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

حبس من اسبوع إلى ثالثة أشير وغرامة من

10.2.11

ارتكاب مخالفة منصوص عمييا في المرسوم  8735/74بقصد ال َكيد
والضرر بالغير

خمسة وعشرين ل.ل .إلى خمسمئة ل.ل.

جنحة

31
ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون رقم
 89الصادر بتاريخ )1991/9/7
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مالحظات

المتعمّقة بالمركبات اآللية التي تُدار بقوة المازوت
 -10.3مخالفة األحكام ُ

سجل خصوصية  -مرسوم إشتراعي رقم  84تاريخ
( السماح لممركبات اآللية العائدة لالدارات العامة والمؤسسات العامة والبمديات استعمال المحركات التي تُدار بقوة المازوت ولمشاحنات التي تعمل بالنقل الخارجي بأن تُ ّ
)1977/6/27

الجرم

العقوبة

المادة القانونية

تصنيف العقوبة

مالحظات

غرامة قيمتيا خمسمئة ل.ل .عمى كل مركبة

10.3.1

تجاوز معدل كثافة تدخين المركبة العاممة عمى المازوت المعدل
المحدد
ّ

يتعدى معدل كثافة تدخينيا مستوى المعدل
المحدد

3

جنحة

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون

تُضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة

رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

الحرجية واألحراج
 -10.4أفعال ُمتعمّقة بالثروة
ّ

الحرجية (قانون رقم  43الصادر بتاريخ )1983/6/17
 -10.4.1المحافظة عمى الثروة
ّ
الجرم

المادة القانونية

العقوبة

تصنيف العقوبة

مالحظات

حبس من شير إلى ثالث سنوات وغرامة
كل
تتراوح بين خمسين وثالثمئة ل.ل .عن ّ
شجرة مقموعة أو مقطوعة حسب ضخامتيا

10.4.1.1

الصمغية الموجودة ضمن
قطع واستثمار وتصنيع جميع األشجار
ّ
األحراج

أو بميرة ل .عن ك ّل كيمو غرام من الخشب
أو الحطب وبعشر ل.ل .عن ك ّل صندوق

2

كل كيمو غرام
مصنع ،وبخمس ل.ل .عن ّ

جنحة

صنعة
الم ّ
من سائر المواد ُ
( ُرفع مقدار الغرامة ثمانين مرة عمالً
بالقانون رقم  89الصادر بتاريخ
)1991/9/7
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 -10.4.2المحافظة عمى الثروة الحرجية واألحراج (قانون رقم  85الصادر بتاريخ )1991/9/7
الجرم

المادة القانونية

الصمغية
قطع واستثمار وتصنيع األشجار
ّ

2

العقوبة

تصنيف العقوبة

مالحظات

حبس من شير إلى ثالث سنوات وغرامة
تتراوح بين عشرين وثمانين ألف ل.ل .عن
كل شجرة مقطوعة أو مقموعة حسب
ضخامتيا وبمئة ل.ل .عن كل كيمو غرام
10.4.2.1

من الخشب أو الحطب وبالفي ل.ل .عن
كل صندوق مصنع ،وبألف ل.ل.عن كل

جنحة

المصنعة
كمغ من سائر المواد الخشبية
ّ
ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون
رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

 -10.5مخالفة أحكام حماية البيئة
الضارة والمواد الخطرة (قانون رقم  88/64الصادر بتاريخ )1988/8/12
ضد التموث من النفايات
 -10.5.1المحافظة عمى البيئة ّ
ّ
الجرم

العقوبة

المادة القانونية

تصنيف العقوبة

حبس من ثالثة أشير إلى ثالث سنوات،
وغرامة من خمسة آالف حتى خمسمئة ألف
10.5.1.1

إفساد البيئة عن طريق التمويث جراء النفايات الضارة والمواد الخطرة

ل.ل.

 3ف 1 .معطوفة
عمى م10 .

ُرفع مقدار الغرامة من عشرة ماليين إلى مئة
مميون ل.ل .وفقًا لممادة  61من القانون رقم
 444تاريخ ( 2002/7/29حماية البيئة)
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جنحة

مالحظات

الجرم

المادة القانونية

أن النفايات الضارة ىي من النوع
عدم اإلثبات لمسمطات
ّ
المعنية ّ

 4ف 1 .معطوفة

العقوبة

تصنيف العقوبة

مالحظات

حبس من ثالثة أشير إلى ثالث سنوات،
وغرامة من خمسة آالف حتى خمسمئة ألف
10.5.1.2

الممكن تصريفو وعدم تقديم المعمومات لإلدارة

عمى م10 .

ل.ل.
ُرفع مقدار الغرامة من عشرة ماليين إلى مئة

جنحة

مميون ل.ل .وفقًا لممادة  61من القانون رقم
 444تاريخ ( 2002/7/29حماية البيئة)
حبس من ثالثة أشير إلى ثالث سنوات،

وغرامة من خمسة آالف حتى خمسمئة ألف
10.5.1.3

المنتجة لمنفايات الضارة بيدف
المتعمّقة بإدارة المواد ُ
مخالفة األنظمة ُ
تصريفيا

ل.ل.

 5ف 1 .معطوفة
عمى م10 .

ُرفع مقدار الغرامة من عشرة ماليين إلى مئة

جنحة

مميون ل.ل .وفقًا لممادة  61من القانون رقم
 444تاريخ ( 2002/7/29حماية البيئة)

 -1تُرفع العقوبة إلى األشغال الشاقة

أشغال شاقة مؤقتة وغرامة من مئة ألف إلى

المؤبدة إذا نجم عن الفعل إنتشار مرض

مميون ليرة لبنانية
10.5.1.4

نووية أو كيماوية
استيراد أو إدخال أو حيازة أو نقل رواسب أو نفايات ّ

 6ف 1 .معطوفة
عمى م11 .

ُرفع مقدار الغرامة من عشرة ماليين إلى مئة
مميون ل.ل .وفقًا لممادة  61من القانون رقم
 444تاريخ ( 2002/7/29حماية البيئة)
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وبائي أو وفاة انسان أو أكثر
جناية
أن
 -2تُصبح العقوبة اإلعدام إذا ثبت ّ
الفاعل قصد النتيجة الجرمية

10

الجرم

العقوبة

المادة القانونية

تصنيف العقوبة

حبس من ثالثة أشير إلى ثالث سنوات،
وغرامة من خمسة آالف حتى خمسمئة ألف
10.5.1.5

المتعمّقة بتصريف النفايات
مخالفة األنظمة ُ

ل.ل.

 7معطوفة عمى
م10 .

ُرفع مقدار الغرامة من عشرة ماليين إلى مئة

جنحة

مميون ل.ل .وفقًا لممادة  61من القانون رقم
 444تاريخ ( 2002/7/29حماية البيئة)
حبس من ثالثة أشير إلى ثالث سنوات،

وغرامة من خمسة آالف حتى خمسمئة ألف
10.5.1.6

التيرب من موجب تصريف النفايات الضارة وتسميميا إلى غير
ّ
المفروض ليم بذلك

ل.ل.

 8معطوفة عمى
م10 .

ُرفع مقدار الغرامة من عشرة ماليين إلى مئة

جنحة

مميون ل.ل .وفقًا لممادة  61من القانون رقم
 444تاريخ ( 2002/7/29حماية البيئة)
حبس من ثالثة أشير إلى ثالث سنوات،

وغرامة من خمسة آالف حتى خمسمئة ألف
10.5.1.7

تمويث األنيار والسواقي وسائر مجاري المياه ،والبحار بمواد كيماوية
أو نفايات ضارة

ل.ل.
 9ف *2-1 .

ُرفع مقدار الغرامة من عشرة ماليين إلى مئة
مميون ل.ل .وفقًا لممادة  61من القانون رقم
 444تاريخ ( 2002/7/29حماية البيئة)
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120

جنحة

مالحظات

الجرم

المادة القانونية

المحمية العامة والخاصة
المتعمّقة بالمناطق
ّ
مخالفة األنظمة ُ

 9ف3 .

العقوبة

تصنيف العقوبة

مالحظات

حبس من ثالثة أشير إلى ثالث سنوات،
وغرامة من خمسة آالف حتى خمسمئة ألف
ل.ل.
10.5.1.8

ُرفع مقدار الغرامة من عشرة ماليين إلى مئة

جنحة

مميون ل.ل .وفقًا لممادة  61من القانون رقم
 444تاريخ ( 2002/7/29حماية البيئة)
غرامة من ألف حتى عشرة آالف ل.ل.
وحبس من عشرة أيام حتى ثالثة أشير أو

10.5.1.9

عدم إعالم النيابة العامة أو الضابطة العدلية عن الجرائم المنصوص
عنيا في القانون رقم 88/64

بإحدى ىاتين العقوبتين
12

ُرفع مقدار الغرامة من عشرة ماليين إلى مئة

جنحة

مميون ل.ل .وفقًا لممادة  61من القانون رقم
 444تاريخ ( 2002/7/29حماية البيئة)

 -10.5.2حماية البيئة ( قانون رقم  444الصادر بتاريخ )2002/7/29
10.5.2.1

10.5.2.2

تنفيذ مشروع يستوجب دراسة فحص بيئي مبدئي أو تقييم لألثر البيئي

 58ف 1 .نبذة

من دون إجراء أي منيما مسبقًا أو خالفًا ليما

1-2

بيئية أو تقييم وغير ُمطابق لممعايير
تنفيذ مشروع ال يستوجب دراسة ّ

 58ف 1 .نبذة

الوطنية
ّ

1-2

121112

حبس من شير إلى سنة وغرامة من خمسة
عشر مميون إلى مئتي مميون ل.ل .أو

جنحة

تُضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة

بإحدى ىاتين العقوبتين
حبس من شير إلى سنة وغرامة من خمسة
عشر مميون إلى مئتي مميون ل.ل .أو

جنحة

تُضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة

بإحدى ىاتين العقوبتين

10

الجرم

المادة القانونية

عرقمة إجراءات المراقبة والتفتيش والتحاليل المفروضة

 58ف 1 .نبذة 4

العقوبة

تصنيف العقوبة

مالحظات

حبس من شير إلى سنة وغرامة من خمسة
10.5.2.3

عشر مميون إلى مئتي مميون ل.ل .أو

جنحة

تُضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة

بإحدى ىاتين العقوبتين
10.5.2.4

10.5.2.5

10.5.2.6

10.5.2.7

المتعمّقة بحماية البيئة
مخالفة أحكام قانون البيئة ونصوصو
ّ
التطبيقية ُ
األرضية وجوف األرض
المائية أو
ائية أو البحرّية أو
ّ
ّ
اليو ّ

المتعمّقة بالمؤسسات
مخالفة أحكام قانون البيئة ونصوصو
ّ
التطبيقية ُ
صنفة
الم ّ
ُ

المتعمّقة بالنفايات غير
مخالفة أحكام قانون البيئة ونصوصو
ّ
التطبيقية ُ
تمك الممحوظة في المادة  61من ىذا القانون

التطبيقية غير الواردة انفًا
مخالفة أحكام قانون البيئة ونصوصو
ّ

حبس من شير إلى سنة وغرامة من عشرة
59

ماليين ل.ل .إلى مئة مميون ل.ل .أو

جنحة

تُضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة

بإحدى ىاتين العقوبتين
حبس من شير إلى سنة وغرامة من عشرة
60

ماليين ل.ل .إلى مئة مميون ل.ل .أو

جنحة

تُضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة

إحدى ىاتين العقوبتين
حبس من شير إلى سنة وغرامة من عشرة

62

ماليين ل.ل .إلى مئة مميون ل.ل.
حبس من شير إلى سنة وغرامة من عشرة

63

ماليين ل.ل .إلى مئة مميون ل.ل.
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جنحة

تُضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة

جنحة

تُضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة

 -10.6مخالفة أحكام حماية الغابات
 -10.6.1قانون حماية الغابات (قانون رقم  558الصادر بتاريخ )1996/7/24
الجرم

10.6.1.1

بأي نشاط فييا
الدخول إلى حرم الغابة المحمية أو القيام ّ

10.6.1.2

دخول المواشي والرعاية في حرم الغابة المحمية

العقوبة

المادة القانونية

تصنيف العقوبة

مالحظات

حبس من شير إلى ستة أشير وغرامة من

 20معطوفة عمى

مميون إلى عشرة ماليين ل.ل .أو إحدى

م16 .

جنحة

ىاتين العقوبتين
حبس من شير إلى ستة أشير وغرامة

 21معطوفة عمى

بحدىا األدنى مئتي وخمسين ألف ل.ل.

ف 2 .من م16 .

عن كل رأس ماعز أو ماشية أو إحدى

جنحة

ىاتين العقوبتين

10.6.1.3

10.6.1.4

10.6.1.5

قطع األشجار ونزع الحطب والمواد وتحويل مجاري المياه وقطف

 22معطوفة عمى

الثمار البرية واألزىار في الغابة المحمية

ف 3 .من م16 .

التسبب بإندالع حريق في الغابة

23

إزالة عالمات المساحة أو اإلعتداء عمى تخوم الغابة المحمية أو
طرقاتيا أو ساحاتيا أو إشاراتيا

حبس من ستة أشير إلى ثالث سنوات
وغرامة بحدىا األدنى  250ألف ل.ل .عن

جنحة

كل كمغ مقطوع مضبوط

حبس من سنة إلى ثالث سنوات وغرامة
خمسة ماليين إلى عشرين مميون ل.ل.
حبس من ستة أشير إلى سنتين وغرامة

24

مالية ال تقل عن مميوني ل.ل.

مرات في حال
تُضاعف العقوبة ثالث ّ
التكرار

شدد العقوبة لتصبح من ثالث سنوات
تُ ّ
جنحة

إلى خمس سنوات إذا تناول الحريق
محتويات الغابة المحمية

جنحة

تُعاد الحال إلى ما كانت عميو

حبس من سنة إلى ثالث سنوات وغرامة
10.6.1.6

إستخراج رمل أو تراب أو حجارة من الغابة المحمية

25

أقمّيا مئتي وخمسين ألف ل.ل .عن كل متر

جنحة

مكعب مستخرج

123114
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 -10.6.2قانون الغابات (قانون صادر بتاريخ  1949/1/7معدل بموجب القانون رقم  195الصادر بتاريخ )2000/5/24
10.6.2.1

بيع حاصالت غابات الدولة والبمديات والقرى غشاً أق ّل من أسعارىا

حبس من شير إلى ستة أشير وغرامة

136

مميون ل.ل .أو إحدى ىاتين العقوبتين

جنحة

حبس من شير إلى ستة أشير والراعي من
رعي المواشي في غابة أو أرض محمية بموجب قرار وزير الزراعة أو
10.6.2.2

إدخال حيوانات أكبر من ذاك المحدد في دفتر الشروط ممن لو حق

اسبوعين إلى ثالثة أشير وغرامة بحدىا
137

األدنى مئتي وخمسين ألف ل.ل .عن كل

المرعى

جنحة

رأس ماعز أو ماشية أو إحدى ىاتين
العقوبتين

10.6.2.3

مخالفة محاضر المزايدات ودفاتر الشروط وق اررات اإلجارة المتعمقة
باستثمار الغابات

غرامة من خمسين ألف إلى مميون ل.ل.

138

جنحة

غرامة من عشرة آالف إلى مميوني ل.ل.
10.6.2.4

االستثمار غير القانوني لمغابات أو قمعيا دون ترخيص

139

10.6.2.5

كسر أراضي الغابات الممموكة من الغير أو حرثيا

140

10.6.2.6

إزالة أو نقل أو إتالف تخوم أو عالمات إفراز الغابات

141

عن كل ىكتار مكسور كذلك يمكن الحكم

جنحة

بالحبس من شير إلى ستة اشير
غرامة من عشرة آالف إلى مميوني ل.ل.
عن كل ىكتار مكسور كذلك يمكن الحكم

جنحة

بالحبس من شير إلى ستة اشير
حبس من عشرة أيام إلى ثالثة أشير وغرامة
من مئة ألف إلى مميون ل.ل .أو إحدى

جنحة

ىاتين العقوبتين
10.6.2.7

المستوفاة عن مخالفة القوانين واألنظمة الزراعية
عدم تسديد الغرامات ُ
والحرجية لصالح و ازرة الزراعة

142

124115

غرامة تعادل عشرة أضعاف قيمة الشيء
المأخوذ

جنحة

ُيحكم بأقصى الغرامة عند التكرار

الجرم

10.6.2.8

التواجد في غابات مع آالت لقطع الحطب أو التواجد في أر ٍ
اض قيد
التحريج

العقوبة

المادة القانونية

غرامة من خمسة وعشرين ألف إلى مئة

143

ألف ل.ل.

تصنيف العقوبة

مالحظات

جنحة

ُيحكم بالغرامة القُصوى عند التكرار

غرامة من عشرة آالف إلى خمسمئة ألف
10.6.2.9

قطع أو قمع أشجار أو رفع حاصالت من الغابة خالفاً لمقانون أو دون
ترخيص

ل.ل .عن كل شجرة مقطوعة أو مقموعة

144

حسب ضخامتيا يمكن ان يحكم أيضاً

جنحة

بالحبس من عشرة أيام إلى ستة اشير

10.6.2.10

10.6.2.11

تعرية الشجر من أجل الرعي أو قطع رؤوسيا وأغصانيا والقشور
وأخذ األغصان الساقطة

المعدة لوشم الشجر أو استعمال
تقميد سمة مطرقة غابات الدولة
ّ
المطرقة بطريق الغش أو اتالفيا

غرامة من عشرة آالف إلى خمسمئة ألف
145

ل.ل .عن كل شجرة مقطوعة أو مقموعة

جنحة

حسب ضخامتيا
حبس من سنة إلى ثالث سنوات وغرامة من
مئة ألف إلى مميون ل.ل .تُصبح العقوبة
146

في حالة إتالف المطرقة الحبس ثالثة أشير

جنحة

إلى ستة أشير وغرامة من خمسمئة ألف
إلى مميون ل.ل.
حبس من شير إلى ستة أشير أو غرامة

عدم جواز رفع حاصالت الغابات أو نقميا أو تخزينيا أو المتاجرة بيا
10.6.2.12

خالفاً لالصول أو منع تفتيش مخازن المتاجرين بيا أو استثمار
غابات القرى خالفاً لألنظمة أو إشعال النار في الغابات خالفاً

من خمسمئة ألف إلى مميون ونصف ل.ل.
147

إذا تسبب عن المخالفة حريق إتصل

جنحة

بالغابات تُصبح العقوبة الحبس من ستة

لألصول

أشير إلى ثالث سنوات
10.6.2.13
10.6.2.14

الرعي في الغابات المقطوعة أو المحروقة
إنشاء مؤسسة صناعية تستعمل النار أو ليا مستودع محروقات في
الغابة

غرامة من مئة ألف إلى مميون ل.ل.

149

غرامة من مميون إلى مميون ونصف مميون

150
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ل.ل.

125

جنحة
جنحة

ُييدم البناء عمى نفقة صاحبو
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 -10.7مخالفة أحكام تنظيم المقالع والكسارات
( تنظيم المقالع والكسارات  -مرسوم رقم  8803الصادر بتاريخ )2002/10/4
الجرم
10.7.1

10.7.2

مدة الترخيص أو بعد
استثمار مقمع من دون ترخيص أو بعد إنتياء ّ
صدور قرار إقفالو أو توقيفو عن العمل أو إنتياء األشغال فيو
مخالفة أحكام المرسوم  8803تاريخ  2002/10/4المتعمق بتنظيم
المقالع والكسارات

العقوبة

المادة القانونية

تصنيف العقوبة

مالحظات

حبس من شير إلى سنة وغرامة تتراوح بين
 25ف1.

خمسين مميون ومئة مميون أو إحدى ىاتين

جنحة

يمكن مضاعفة العقوبة في حال التكرار

العقوبتين
حبس من شير إلى ستة أشير وغرامة من
 25ف2.

عشرة ماليين إلى عشرين مميون أو إحدى

جنحة

يمكن مضاعفة العقوبة في حال التكرار

ىاتين العقوبتين
حبس من شير إلى ستة أشير وغرامة من

10.7.3

تشغيل كسارة خارج المقالع دون إذن ،في حال مخالفة شروط الترخيص

 25ف3.

10.7.4

قانونا ،من دخول المقالع أو عرقمة عمميم
خولين ً
منع مراقبي اإلدارة ُ
الم ّ

26

عشرة ماليين إلى عشرين مميون أو إحدى

جنحة

ىاتين العقوبتين
حبس من ستة أشير وغرامة من خمسة
ماليين إلى عشرة ماليين أو إحدى ىاتين
العقوبتين

117

126

جنحة

مع إمكان المصادرة

الطبيعية
بمحمية أرز جاج
 -10.8أفعال ُمتعمّقة
ّ
ّ

الطبيعية  -قانون رقم  257الصادر بتايخ )2014/4/15
محمية أرز جاج
(إحداث
ّ
ّ
الجرم

العقوبة

المادة القانونية

تصنيف العقوبة

مالحظات

حبس من ثالثة أشير إلى ثالث سنوات،
وغرامة مميونين وخمسمئة ألف ل.ل .عن
10.8.1

قطع أو تصنيع االشجار أو تمفيا أو إزالة التخوم أو العرمات أو نقل
المحمية
حاصالت من
ّ

كل شجرة مقطوعة ،ومئة ألف ل.ل .عن
كل كيمو غرام من الخشب ،ومئتي ألف

12

جنحة

ل.ل .عن كل صندوق مصنع ،ومئة
وخمسين ألف ل.ل .عن كل االخشاب
المصنعة
الطبيعية أو
ّ
ّ

10.8.2

المحمية
إدخال المواشي إلى
ّ

 13ف1 .

10.8.3

محمية
إشعال نار في
ّ

 13ف2 .

10.8.4

الصيد في أراضي المحمية

 13ف3 .

10.8.5

الطبيعية
المحمية
مخالفة نظام
ّ
ّ

 13ف4 .

حبس من شيرين إلى ستة أشير وغرامة
قدرىا مئتي وخمسين ألف ل.ل .عن كل رأس
حبس من شير إلى ستة أشير وغرامة من
مميون إلى عشرة ماليين ل.ل.

جنحة

جنحة

حبس حتى شير وغرامة توازي خمسمئة
ألف ل.ل .أو إحدى ىاتين العقوبتين،
وسحب رخصة الصيد من سنة إلى ثالث

جنحة

سنوات

حبس من شير إلى سنة وغرامة تتراوح بين
مميون ل.ل .وخمسة وعشرين مميون ل.ل.

جنحة

وفقاً لخطورة العمل الجرمي

118

127
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 - 11المتعلّقة بالم�صارف
الجرائم ُ
والأ�سواق المال ّية

11.1

المصرفية
السرية
مخالفة أحكام
ّ
ّ

( قانون يتعمّق بالسرّية المصر ّفية  -قانون صادر بتاريخ )1956/9/3

11.2

المتعمّقة بالنقد والتسميف
مخالفة األحكام ُ

11.3

المتعمّقة بإصالح الوضع المصرفي
مخالفة األحكام ُ

11.4

المالية
أفعال ُمتعمّقة بالسوق
ّ

11.5

أفعال ُمتعمّقة باإليجار التمويمي

11.6

11.7

المالية
المتعمّقة بالمصارف واألسواق
ّ
 -11الجرائم ُ

( قانون النقد والتسميف وانشاء المصرف المركزي  -مرسوم رقم  13513الصادر بتاريخ )1963/8/1
( إصالح الوضع المصرفي  -قانون رقم  110الصادر بتاريخ )1991/11/7
اإلئتمانية  -قانون رقم  520الصادر بتاريخ )1996/6/6
المالية والعقود
( تطوير السوق
ّ
ّ
( قانون يرمي إلى تنظيم عمميات اإليجار التمويمي  -قانون رقم  160الصادر بتاريخ )1999/12/27

المتعمّقة بأسهم وسندات الدين وتممّك العقارات
مخالفة المصارف األحكام ُ

( إصدار أسهم المصارف والتداول بها واصدار سندات الدين وتممك العقارات من قبل المصارف  -قانون رقم  308الصادر بتاريخ )2001/4/3

أفعال ُمتعمّقة باألسواق المالية

( األسواق المالية  -قانون رقم  161تاريخ )2011/8/17

119

129
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المصرفية
السرية
 -11.1مخالفة أحكام
ّ
ّ

( قانون يتعمّق بالسرّية المصر ّفية  -قانون صادر بتاريخ )1956/9/3
11.1.1

الجرم

المادة القانونية

العقوبة

تصنيف العقوبة

المصرفية عن قصد أو الشروع بذلك
مخالفة أحكام قانون السرّية
ّ

8

حبس من  3أشهر إلى سنة

جنحة

مالحظات

المتعمّقة بالنقد والتسميف
 -11.2مخالفة األحكام ُ

( قانون النقد والتسميف وانشاء المصرف المركزي  -مرسوم رقم  13513الصادر بتاريخ )1963/8/1
الجرم

المادة القانونية

االمتناع عن قبول العممة المبنانية

192

إصدار سمات كوسائل دفع بديمة وسندات دين لحاممها غير منتجة

 193معطوفة

فوائد أو وضعها في التداول أو قبولها

عمى م/44 .ع

العقوبة

تصنيف العقوبة

حبس من ستة أشهر إلى ثالث سنوات
11.2.1

وغرامة من خمسمئة ألف ل.ل .إلى مميوني

جنحة

ل.ل.
إذا لم ِ
ينطو القانون عمى نص خاص كان
11.2.2

الحد األدنى لمحكم باألشغال الشاقة المؤقتة
واالعتقال المؤقت واإلبعاد واإلقامة الجبرية

جناية

والتجريد المدني ثالث سنوات والحد االعمى
خمس عشرة سنة

قبول حاكم مصرف لبنان أو نائبيه ،تعيينهم في مجمس إدارة مصرف
11.2.3

أو مؤسسة مالية أو في وظيفة فيهما أو مساهمتهم فيهما وذلك قبل

194

حبس من شهر إلى سنة وغرامة أقمّها ضعفا

انقضاء سنتين من تاريخ إنتهاء وظائفهم في المصرف المركزي

11.2.4

تمقي ودائع ممن ال يمارس المهنة المصرفية أو ممارسة مؤسسة غير
مسجمة في الئحة المصارف أو مشطوبة.
ّ

 195معطوفة
عمى م،125 .
141 ،137

130120

قيمة ما قبل به

حبس من ستة أشهر إلى ثالث سنوات
وغرامة من مئة ألف إلى مميون ل.ل.

جنحة

جنحة

مالحظات

الجرم

المادة القانونية

العقوبة

تصنيف العقوبة

مالحظات

حبس لمدة شهر عمى األقل وثالثة أشهر
11.2.5

ائيا
إنشاء مصرف أو إدارته أو العمل فيه من قبل شخص محكوم جز ً
أو معمن إفالسه

عمى األكثر ،وغرامة قدرها ثالثون ألف

196

ل.ل .عمى األقل ومئة ألف ل.ل .عمى

جنحة

األكثر ،أو إحدى هاتين العقوبتين
حبس لمدة شهر عمى األقل وثالثة أشهر
11.2.6

مزاولة المصرف نشاطاً غير مصرفي أو منح إعتمادات غير قانونية

عمى األكثر ،وغرامة قدرها مئة ألف ل.ل.

197

عمى األقل وخمسمئة ألف ل.ل .عمى

جنحة

األكثر ،أو إحدى هاتين العقوبتين

11.2.7

11.2.8

اإلستحصال عمى إعتماد من مصرف بإعطائه معمومات غير
صحيحة أو ناقصة
عدم طمب المصرف بيان الوضع أو الميزانية

حبس من ستة أشهر إلى ثالث سنوات

 198ف1.

وغرامة من مئة ألف إلى مميون ل.ل.
غرامة من مئة ألف ل.ل .حتى خمسمئة

 198ف2.

ألف ل.ل.

جنحة

جنحة

حبس لمدة شهر عمى األقل وثالثة أشهر
11.2.9

تقييد المصرف القيم المرهونة لديه دون موافقة المدين الراهن ،أو
بمبمغ يزيد عن قيمة الدين

عمى األكثر وغرامة قدرها مئة ألف ل.ل.

 199ف1.

عمى األقل وخمسمئة ألف ل.ل .عمى

جنحة

األكثر أو إحدى هاتين العقوبتين

121

131
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الجرم

المادة القانونية

هنا عن قروض يمنحها
شراء المصرف أسهمه أو قبولها ر ً

 199ف2.

العقوبة

تصنيف العقوبة

حبس لمدة شهر عمى األقل وثالثة أشهر
11.2.10

عمى األكثر وغرامة قدرها مئة ألف ل.ل.
عمى األقل وخمسمئة ألف ل.ل .عمى

جنحة

األكثر أو إحدى هاتين العقوبتين

11.2.11

11.2.12

إصدار شيكات مسافرين أو تعاطي أعمال تسميف دون إجازة مصرف
لبنان

تعاطي شخص أعمال التسميف دون أن يكون ُمسجالً لدى مصرف
لبنان أو دون إجراء التصريح المطموب

حبس من ستة أشهر إلى ثالث سنوات

 200ف1.

وغرامة من مئة ألف إلى مميون ل.ل.

حبس من ستة أشهر إلى ثالث سنوات

 200ف2.

وغرامة من مئة ألف إلى مميون ل.ل.

11.2.13

حسابية أو معمومات ناقصة أو غير صحيحة إلى مصرف
بيانات
ّ

وغرامة من عشرة آالف إلى مئة ألف ل.ل.
أو إحدى هاتين العقوبتين

لبنان

11.2.14

إفشاء سرية المصارف من قبل موظفي مصرف لبنان أو مفوضي
المراقبة

جنحة

يوما
حبس من ثمانية أيام إلى ثالثين ً

تقديم عضو مجمس االدارة أو مستخدم مصرف أو مؤسسة مالية
201

جنحة

حبس من ستة أشهر إلى سنتين

203

122

132

جنحة

مالحظات

المتعمّقة بإصالح الوضع المصرفي
 -11.3مخالفة األحكام ُ

( إصالح الوضع المصرفي  -قانون رقم  110الصادر بتاريخ )1991/11/7
الجرم
11.3.1

المادة القانونية

الوطنية لضمان
يحا إلى المؤسسة
ّ
عدم تقديم مسؤولي المصارف تصر ً
الودائع عن أموال األشخاص
المعنيين في المصارف الموضوع اليد
ّ

 6ف3 .

عميها والمودعة لديهم

عدم تقديم األشخاص المسؤولين في المصارف الموضوع اليد عميها
11.3.2

الوطنية لضمان الودائع خالل
يحا عن ممتمكاتهم إلى المؤسسة
ّ
تصر ً

العقوبة

تصنيف العقوبة

حبس من ثالثة أشهر إلى ثالث سنوات

جنحة

وغرامة من مميون حتى عشرة ماليين ل.ل.

حبس من ثالثة أشهر إلى ثالث سنوات

6

جنحة

وغرامة من مميون حتى عشرة ماليين ل.ل.

مهمة شهر من تاريخ نشر قرار وضع اليد

مالحظات

المالية
 -11.4أفعال ُمتعمّقة بالسوق
ّ

اإلئتمانية  -قانون رقم  520الصادر بتاريخ )1996/6/6
المالية والعقود
( تطوير السوق
ّ
ّ

11.4.1

الجرم

المادة القانونية

قانونا
مزاولة مهنة المؤتمنين خالفًا لمشروط
ّ
المحددة ً

17

العقوبة

تصنيف العقوبة

حبس من ستة أشهر إلى ثالث سنوات

مالحظات

جنحة

وغرامة من مئة ألف إلى مميون ل.ل.

 -11.5أفعال ُمتعمّقة باإليجار التمويمي

( قانون يرمي إلى تنظيم عمميات اإليجار التمويمي  -قانون رقم  160الصادر بتاريخ )1999/12/27
العقوبة

الجرم

المادة القانونية

إحتراف أعمال اإليجار التمويمي في لبنان من قبل أشخاص أو

 30معطوفة عمى

حدها األقصى عشرة أمثال الحد
وغرامة ّ

خولين القيام بذلك
شركات غير ُم ّ

م13 .

األدنى السنوي لألجر أو إحدى هاتين

تصنيف العقوبة

مالحظات

حبس من ستة أشهر إلى ثالث سنوات
11.5.1

جنحة

العقوبتين

133 123

11

العقوبة

الجرم

المادة القانونية

مباشرة شركات اإليجار التمويمي العمل من دون الحصول عمى

 30معطوفة عمى

حدها األقصى عشرة أمثال الحد
وغرامة ّ

ترخيص مسبق من مصرف لبنان

م14 .

األدنى السنوي لألجر أو إحدى هاتين

تصنيف العقوبة

مالحظات

حبس من ستة أشهر إلى ثالث سنوات
11.5.2

جنحة

العقوبتين
توقف شركات اإليجار التمويمي المبنانية وفروع شركات اإليجار
11.5.3

التمويمي األجنبية العاممة في لبنان عن متابعة أعمالها من دون إبالغ
مصرف لبنان بذلك

حبس من ستة أشهر إلى ثالث سنوات
 30معطوفة عمى

حدها األقصى عشرة امثال الحد
وغرامة ّ

م23 .

األدنى السنوي لالجر أو إحدى هاتين

جنحة

العقوبتين

المتعمّقة بأسهم وسندات الدين وتممّك العقارات
 -11.6مخالفة المصارف األحكام ُ

( إصدار أسهم المصارف والتداول بها واصدار سندات الدين وتممك العقارات من قبل المصارف  -قانون رقم  308الصادر بتاريخ )2001/4/3
الجرم
تممُّك أسهم المصرف المؤدي إلى إكتساب المكتتب الكثر من خمسة
11.6.1

بالمئة ( )%5من مجموع أسهم المصرف أو من حقوق التصويت
ٍ
سبق من المجمس المركزي
دون
ترخيص ُم َ

11.6.2

تممُّك أسهم المصرف دون تر ٍ
سبق من المجمس المركزي إذا
خيص ُم َ

التفرغ أكثر من خمسة بالمئة %5
كان
المتفرغ له يممك عند إجراء ّ
ّ
من مجموع أسهم المصرف أو من حقوق التصويت

11.6.3

تممُّك أسهم المصرف دون ترخيص ُمسبق من المجمس المركزي إذا
المتفرغ له أحد أعضاء مجمس اإلدارة الحاليين أو المنتخبين
كان
ّ

المادة القانونية
 8ف 2 .معطوفة
عمى م 4.ف 1 .أ

العقوبة
حبس من ستة أشهر إلى ثالث سنوات
وغرامة تتراوح بين قيمة الصفقة وثالثة

جنحة

أضعافها

 8ف 2 .معطوفة

حبس من ستة أشهر إلى ثالث سنوات

عمى م 4.ف1 .

وغرامة تتراوح بين قيمة الصفقة وثالثة

ب

أضعافها

 8ف 2 .معطوفة

حبس من ستة أشهر إلى ثالث سنوات

عمى م 4.ف1 .

وغرامة تتراوح بين قيمة الصفقة وثالثة

ج

أضعافها

134 124

تصنيف العقوبة

جنحة

جنحة

مالحظات

 -11.7أفعال ُمتعمّقة باألسواق المالية

( األسواق المالية  -قانون رقم  161تاريخ )2011/8/17
الجرم
11.7.1

المالية وبالشركات
بالمستثمرين في األسواق
ّ
إفشاء المعمومات المتعمّقة ُ
المعنية بهذا االستثمار أو الشروع بذلك من قبل ٍ
منتم حالي
والهيئات
ّ

المادة القانونية
 55فقرة أخيرة

العقوبة
حبس من ثالثة أشهر إلى سنة

تصنيف العقوبة

مالحظات

جنحة

أو سابق إليها

125

135
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 - 12المتعلّقة بال�سير
الجرائم ُ
وال�سالمة المرو ّرية

12.1

ٍ
المعوقين
تعد عمى حقوق األشخاص
ّ

12.2

المتعمّقة بالسير
مخالفة األحكام ُ

المرورية
المتعمّقة بالسير والسالمة
ّ
 -12الجرائم ُ

المعوقين  -قانون رقم  220الصادر بتاريخ ( 2000/5/29
)قانون يتعمّق بحقوق األشخاص
ّ
المعدل بالقانون رقم  61الصادر بتاريخ ( 2016/10/27
)قانون السير الجديد  -قانون رقم 243الصادر بتاريخ 2012/10/22
ّ

126

137

12

ٍ -12.1
المعوقين
تعد عمى حقوق األشخاص
ّ

المعوقين  -قانون رقم  220الصادر بتاريخ ( 2000/5/29
)قانون يتعمّق بحقوق األشخاص
ّ
الجرم

المادة القانونية

العقوبة

تصنيف العقوبة

مالحظات

 47معطوفة عمى
م 42 .ف10 .
و 374ف 3 .من
12.1.1

معوق من قبل سائق وسيمة نقل عمومي أو مشترك القانون رقم 243
رفض نقل شخص ّ
تاريخ

غرامة من أربعمئة ألف ل.ل .إلى ستمئة
ألف ل.ل.

جنحة

جدول مخالفات السير فئة ثانية/
متسمسل 31

2012/10/22
(قانون السير)
 -12.1.2مخالفة حقوق المواقف الخاصة
بالمعوقين
ّ
 50معطوفة عمى
م 42 .ف10 .
12.1.2.1

خصصة لنقل
مخالفة شروط توقّف ّ
الم ّ
السيارات في األماكن ُ
المعوقين
األشخاص
ّ

و 374ف 3 .من
القانون رقم 243
تاريخ
2012/10/22
(قانون السير)

127

138

غرامة من أربعمئة ألف ل.ل .إلى ستمئة
ألف ل.ل.

جنحة

جدول مخالفات السير فئة ثانية/
متسمسل 31

المتعمّقة بالسير
 -12.2مخالفة األحكام ُ

المعدل بالقانون رقم  61الصادر بتاريخ ( 2016/10/27
)قانون السير الجديد  -قانون رقم 243الصادر بتاريخ 2012/10/22
ّ
الجرم
12.2.1

المحظّر فييا ذلك
الوقوف والتوقّف في األماكن ُ

العقوبة

المادة القانونية

 43معطوفة عمى غرامة تتراوح بين مئتي ألف ل.ل .وثالثمئة
ألف ل.ل.

م374 .

12.2.2

السيارات وأنقاضيا وىياكميا وأجزائيا عمى الشوارع والساحات العامة
ّ

وممحقاتيا وجوانبيا وأقنيتيا وفي مجاري المياه وضفافيا وعمى األمالك
المشاعية لمقرى وعمى أمالك الدولة والبمدية الخاصة
البحرّية واألراضي
ّ

جنحة

حبس من اسبوع إلى شير وغرامة بين

 46-45معطوفة
السيارات الميممة المشطوبة من مصمحة تسجيل
طرح المركبات و ّ

تصنيف العقوبة

مالحظات

مئتين وخمسمئة ل.ل.

عمى م 1 .و21
من المرسوم رقم
 8735تاريخ

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون

1974/8/23

جنحة

رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

(قانون النظافة
العامة)
 46-45معطوفة

طرح المركبات والسيارات الميممة المشطوبة من مصمحة تسجيل
12.2.3

السيارات وأنقاضيا وىياكميا وأجزائيا عمى عقارات خاصة متاخمة
ّ

المصنفة مناطق
ئيسية أو المناطق
لالوتوسترادات والطرق
ّ
الدولية والر ّ
ّ
سكنية
ّ

عمى م 2 .و22
من المرسوم رقم
حبس من اسبوعين إلى شير واحد

 8735تاريخ

جنحة

1974/8/23
(قانون النظافة
العامة)
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139

12

الجرم
12.2.4

المحرك أو رقم الطراز
تحوير أو نزع أو استبدال أو طمس رقم
ّ
المتسمسل
ُ

12.2.5

وضع إضافات عمى لوحات التسجيل أو بجانبيا

12.2.6

مخالفة النماذج واألشكال واأللوان المعتمدة لموحات المركبات

12.2.7

خصصة لممركبة
الم ّ
استخدام لوحات غير الموحات ُ

12.2.8

آلية دون لوحات
قيادة مركبة ّ

12.2.9

التالعب بأرقام الموحات أو القيام بتحويرىا

12.2.10

قانونية
تصنيع لوحات غير
ّ

12.2.11

12.2.12

ٍ
ٍ
مخالف
بشكل
التالعب ببرنامج الحاسوب أو تقديم رقم لوحة لشخص
لطريقة إصدار األرقام
اآللية بإجراء معامالت تسجيل
عدم قيام وكالء مصانع المركبات ّ

مرة
المركبات ّ
ألول ّ
اآللية الجديدة و ُ
المستعممة الموضوعة في السير ّ

العقوبة

المادة القانونية

حبس مدة ثالث سنوات وغرامة قدرىا

 142ف7.

عشرون مميون ل.ل.
حبس ثالثة أشير وغرامة مقدارىا مميونا

 145ف4 .

ل.ل.

 154ف10 .

حبس من شير إلى ثالثة أشير وغرامة من

نبذة أ

مميونين إلى ثالثة ماليين ل.ل.

 154ف10 .

حبس من ستة أشير إلى سنة وغرامة من

نبذة ب

خمسة إلى عشرة ماليين ل.ل.

 154ف10 .

حبس من ستة أشير إلى سنة وغرامة من

نبذة ج

خمسة إلى عشرة ماليين ل.ل.

 154ف10 .

حبس من سنة إلى سنتين وغرامة من عشرة

نبذة د

ماليين إلى عشرين مميون ل.ل.

 154ف10 .

سنتين وغرامة من عشرة
حبس من سنة إلى ّ

نبذة ه
 154ف11 .

ماليين إلى عشرين مميون ل.ل.

حبس من سنة إلى سنتين وغرامة من عشرة

 169ف3 .

140129

ماليين إلى عشرين مميون ل.ل.

غرامة قدرىا عشرة ماليين ل.ل.

تصنيف العقوبة

مالحظات

جنحة
جنحة

جنحة

جنحة
جنحة

جنحة

جنحة

جنحة

جنحة

تُضاعف غرامة عند التكرار

الجرم
12.2.13

12.2.14

سحبيا من السير بصورة نيائية أو مؤقّتة
قيادة مركبة ّ
آلية جرى ُ
(أنقاض)

المجني عميو أو
ّ
تسبب السائق بحادث وعدم التوقّف أو عدم إعانة َ
ُمحاولة التممّص من التبعة باليرب

المادة القانونية

العقوبة

تصنيف العقوبة

173

حبس ثالثة أشير وغرامة قدرىا مميون ل.ل.

جنحة

حبس من شير إلى سنة وغرامة من مميون

344

إلى ثالثة ماليين ل.ل.

مالحظات

جنحة

 -1تُرفع العقوبة إلى الحبس أربع
سنوات وغرامة حتى ستة ماليين
ل.ل .في الحاالت المنصوص عنيا
في الفقرة الثانية من المادة 345
12.2.15

تسبب السائق عن غير قصد بموت إنسان
ّ

حبس من ستة أشير إلى ثالث سنوات

345

وغرامة من مميون إلى ثالثة ماليين ل.ل.

جنحة

 -2تُرفع عقوبة الحبس حتى
خمس سنوات وغرامة حتى إثني
عشر مميون ل.ل .عندما يكون
سائق المركبة مرتكباً لثالث أو أكثر
من الحاالت الست المذكورة في
الفقرة الثانية من ىذه المادة

130

141

12

الجرم

المادة القانونية

العقوبة

تصنيف العقوبة

مالحظات
 -1تُرفع عقوبة الحبس حتى سنة
ونصف السنة والغرامة حتى أربعة
ماليين ل.ل .إذا تحقّقت حالة من
الحاالت الست المنصوص عمييا

12.2.16

تسبب السائق خالل قيادتو مركبة بإيذاء إنسان عن غير قصد ّأدى
ّ
مدة تزيد عن ثالثة أشير
إلى تعطيل عن العمل ّ

حبس من ثالثة أشير إلى سنة وغرامة من

346

خمسمئة ألف ل.ل .إلى مميوني ل.ل.

في البند  /2/من المادة .345
جنحة

 -2تُرفع عقوبة الحبس حتى
السنتين والغرامة حتى ستة ماليين
ل.ل .عندما يكون سائق المركبة
تكبا لثالث أو اكثر من الحاالت
مر ً
الست المذكورة في البند  /2/من

المادة 345
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142

الجرم

العقوبة

المادة القانونية

تصنيف العقوبة

مالحظات
 -1تُرفع عقوبة الحبس حتى تسعة
أشير والغرامة حتى مميوني ليرة
لبنانية في حال تحققت حالة من
الحاالت الست المذكورة في البند
( )2من المادة 345
 -2تُرفع عقوبة الحبس حتى سنة

12.2.17

تسبب السائق خالل قيادة المركبة بإيذاء إنسان من غير قصد ّأدى
ّ
تتعدى ثالثة أشير
مدة ال ّ
إلى تعطيل عن العمل ّ

347

حبس من شيرين إلى ستة أشير وغرامة من
مئتي ألف ل.ل .إلى مميون ل.ل.

والغرامة حتى ثالثة ماليين ليرة
جنحة

لبنانية عندما يكون سائق المركبة
مرتكباً لثالث أو اكثر من الحاالت
الست المذكورة في البند ( )2من
المادة 345
 -3تُمغى رخصة السوق مع حظر
االستحصال عمى رخصة جديدة
لمدة تتراوح من ستة أشير إلى سنة
من تاريخ إنبرام الحكم

132

143

12

الجرم
12.2.18
12.2.19
12.2.20
12.2.21
12.2.22
12.2.23

ميكانيكية عند
السيارات المدخمة مؤقتًا إلى ُمعاينة
ّ
عدم إخضاع ّ

مرة
ألول ّ
تسجيميا ّ
بتعرض مركبة
الم ّ
ختصة ّ
عدم قيام شركات الضمان بإعالم المصمحة ُ
آلية ُمشتراة من قبميا لحادث سير
ّ

المختصة عن حادث سير ّأدى
عدم إعالم خبراء السير ،المصمحة ُ
خطر عمى السالمة العامة
اآللية تُش ّكل ًا
إلى جعل المركبة ّ
تعرضت لحادث من دون إعالم مفرزة السير
تصميح مركبات ّ
آلية ّ
ختصة
الم ّ
ُ

استالم مركبة آلية ُبغية كسرىا دون إبراز شيادة أنقاض موقّعة من

المختصة
المصمحة ُ
الجسدية
اآللية عن األضرار
ّ
لمسيارات والمركبات ّ
عدم التأمين اإللزامي ّ

المادة القانونية

العقوبة
غرامة قدرىا من ثالثة ماليين إلى عشرة

349

ماليين ل.ل.

 -350ف1 .

حبس حتى ثالثة أشير وغرامة من ثالثة
إلى عشرة ماليين ل .ل.
حبس حتى ثالثة أشير وغرامة من ثالثة

 350ف2.

إلى عشرة ماليين ل .ل.
حبس حتى ثالثة أشير وغرامة من ثالثة

 350ف3 .

إلى عشرة ماليين ل .ل.
حبس حتى ثالثة أشير وغرامة من ثالثة

 350ف4 .

إلى عشرة ماليين ل .ل.

تصنيف العقوبة
جنحة
جنحة
جنحة
جنحة
جنحة

353

غرامة قدرىا مميون ل.ل.

جنحة

12.2.24

المخالفين
إفشاء معمومات عن مالكي المركبات والسائقين و ُ

372

حبس ستة أشير وغرامة قدرىا مميون ل.ل.

جنحة

12.2.25

حددة
الم ّ
تعطيل التكسميتر أو عدم ُمطابقتو لممواصفات ُ

 383ف1 .

المادية
و ّ

مالحظات

حبس من شير إلى ثالثة أشير وغرامة
تتراوح بين مئتي وخمسين ألفاً وسبعمئة
وخمسين ألف ل.ل .أو إحدى ىاتين
العقوبتين

133

144

جنحة

تُضاعف العقوبة في حالة التكرار

الجرم

المادة القانونية

الغش في عداد التكسميتر

 383ف2 .

العقوبة

تصنيف العقوبة

مالحظات

حبس من ثالثة أشير إلى ستة أشير
12.2.26

تُضاعف العقوبة في حالة التكرار

وغرامة تتراوح بين مميوني ل.ل .وثالثة
ماليين ل.ل .أو إحدى ىاتين العقوبتين

12.2.27

12.2.28
12.2.29

معدات أو أنظمة ُمستخدمة لضبط ُمخالفات
إعاقة تشغيل أجيزة أو ّ
قوانين السير

استخدام أجيزة إلكتشاف ردارات السرعة
دخول غير أصحاب العالقة أو أصوليم أو فروعيم أو الموكل منيم
ختصة ُبغية إجراء أي ُمعاممة
ً
الم ّ
قانونا ،اإلدارة ُ

مدة سنتين وغرامة مقدارىا عشرة
حبس ّ

384

ماليين ل.ل.

جنحة

385

غرامة مقدارىا ثالثة ماليين ل.ل.

جنحة

387

غرامة قدرىا خمسمئة ألف ل ل .

جنحة

12.2.30

المشاة
المشاة /جدول ُمخالفات ُ
فئة ُمخالفات ُ

374

12.2.31

مخالفات الفئة االولى /جدول ُمخالفات السير فئة أولى

374

12.2.32

مخالفات الفئة الثانية /جدول ُمخالفات السير فئة ثانية

374

12.2.33

مخالفات الفئة الثالثة /جدول ُمخالفات السير فئة ثالثة

374

12.2.34

مخالفات الفئة الرابعة /جدول ُمخالفات السير فئة رابعة

374

12.2.35

مخالفات الفئة الخامسة /جدول ُمخالفات السير فئة خامسة

374

غرامة تتراوح بين خمسين ألف ومئة ألف
ل.ل.
غرامة تتراوح بين مئة ألف ومئة وخمسين
ألف ل.ل.
غرامة تتراوح بين مئتي ألف ل.ل .وثالثمئة

145 134

ألف ل.ل.
غرامة تتراوح بين ثالثمئة وخمسين ألف
وأربعمئة وخمسين ألف ل.ل.
غرامة تتراوح بين خمسمئة ألف ل.ل.
وسبعمئة ألف ل.ل.
حبس من شير حتى سنتين وغرامة تتراوح
بين مميون وثالثة ماليين ل.ل.

جنحة
جنحة
جنحة
جنحة
جنحة
جنحة

12

 - 13الجرائم المتعلقة بالأ�سلحة والذخائر

 -13الجرائم المتعمقة باألسمحة والذخائر
13.1

13.2
13.3

حمل األسمحة والذخائر وحيازتها
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -2فصل  -1نبذة )2

مخالفة أحكام األسمحة والذخائر
( األسمحة والذخائر -مرسوم إشتراعي رقم  137الصادر بتاريخ )1959/6/12

النارية في الهواء
مخالفة أحكام إطالق العيارات
ّ

( تجريم إطالق عيارات نارّية في الهواء  -قانون رقم  71الصادر بتاريخ )2016/10/27

135

147

13

 -13.1حمل األسمحة والذخائر وحيازتها

( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -2فصل  -1نبذة )2

13.1.1

الجـرم

المادة القانونية

العقوبة

حيازة األسمحة أو الذخائر بقصد ارتكاب جناية

326

وغرامة من مئة ألف ل.ل .إلى ستمئة ألف

حبس مع التشغيل من سنة إلى ثالث سنوات

تصنيف العقوبة

مالحظات

جنحة

ل.ل.

 -13.2مخالفة أحكام األسمحة والذخائر

( األسمحة والذخائر -مرسوم اإلشتراعي رقم  137الصادر بتاريخ )1959/6/12

13.2.1

الجرم

المادة القانونية

صنع معدات أو أسمحة أو قطعها المنفصمة أو ذخائر حربية من

 72ف1.

حددة في المادة  /2/دون ترخيص
الم ّ
الفئات االربع االولى ُ

معطوفة عمى م2 .

التصرف بمعدات أو أسمحة أو قطعها المنفصمة أو ذخائر حربية من
13.2.2

حددة في المادة  /2/دون ترخيص أو شراؤها
الم ّ
الفئات األربع األولى ُ
أو استيرادها أو سرقتها

13.2.3

13.2.4

حددة في المادة  /2/أو قطع
الم ّ
نقل أسمحة من الفئات األربع األولى ُ
األسمحة أو نقل الذخيرة أو قطعها المنفصمة دون ترخيص

13,2.5

 72ف2 .
معطوفة عمى م2 .

أو نقل الذخيرة أو قطعها المنفصمة دون ترخيص

من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ل.ل .أو إحدى

معطوفة عمى م2 .

هاتين العقوبتين
حبس من ستة أشهر إلى سنتين

جنحة

أقصاها عشرة آالف ل.ل .أو إحدى هاتين

جنحة

العقوبتين

حبس مدة ال تتجاوز الستة أشهر وغرامة

 73ف1 .
معطوفة عمى م2 .
 73ف1 .
معطوفة عمى م2 .

136

جنحة

حبس مدة ال تتجاوز الستة أشهر وغرامة

حددة في المادة  /2/دون ترخيص
الم ّ
ُ

حددة في المادة  /2/أو قطع األسمحة
الم ّ
نقل أسمحة من الفئة الخامسة ُ

هاتين العقوبتين

 72ف3 .

معطوفة عمى م2 .

حددة في المادة  /2/دون ترخيص أو شراؤها أو
الم ّ
الفئة الخامسة ُ

من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ل.ل .أو إحدى

جنحة

حبس من ستة أشهر إلى ثالث سنوات وغرامة

صنع أعتدة أو أسمحة أو ذخائر غير حربية من الفئة الخامسة

استيرادها أو سرقتها

13.2.6

حبس من ستة أشهر إلى ثالث سنوات وغرامة

 73ف1.

التصرف بمعدات أو أسمحة أو قطعها المنفصمة أو ذخائر حربية من

العقوبة

تصنيف العقوبة

مالحظات

148

أقصاها عشرة آالف ل.ل .أو إحدى هاتين

جنحة

العقوبتين
حبس مدة ال تتجاوز الستة أشهر وغرامة
أقصاها عشرة آالف ل.ل .أو إحدى هاتين
العقوبتين

جنحة

حبسا في
ال تنقص العقوبة عن الشهر ً

حالة استعمال السالح الحربي المنقول

13.2.7

13.2.8

13.2.9

الجرم

المادة القانونية

حددة في المادة  /2/دون
الم ّ
صنع أسمحة من الفئتين السابعة والثامنة ُ

 73ف2 .

ترخيص

حددة في المادة /2/
الم ّ
التصرف بأسمحة من الفئتين السابعة والثامنة ُ
دون ترخيص أو شراؤها أو استيرادها أو سرقتها

حددة في المادة  /2/دون
الم ّ
نقل أسمحة من الفئتين السابعة والثامنة ُ
ترخيص

العقوبة

تصنيف العقوبة

حبس مدة ال تتجاوز الستة أشهر وغرامة

معطوفة عمى م2 .

أقصاها عشرة آالف ل.ل .أو إحدى هاتين

جنحة

العقوبتين
حبس مدة ال تتجاوز الستة أشهر وغرامة

 73ف2 .
معطوفة عمى م2 .

أقصاها عشرة آالف ل.ل .أو إحدى هاتين

جنحة

العقوبتين

حبس مدة ال تتجاوز الستة أشهر وغرامة

 73ف2 .
معطوفة عمى م2 .

أقصاها عشرة آالف ل.ل .أو إحدى هاتين

جنحة

العقوبتين

حبس من ستة أشهر إلى ثالث سنوات وغرامة

13.2.10

إطالق نار في أماكن مأهولة أو في حشد من الناس

75

من خمسين ألف إلى مئة ألف ل.ل .أو إحدى

جنحة

هاتين العقوبتين

13.2.11

13.2.25
13.2.12
13.2.13
13.2.14
13.2.15

شراء أو بيع أو نقل أو اقتناء أو تصنيع بارود أو متفجرات أو لوازمها
دون رخصة

حبس حتى ستة أشهر وغرامة حتى خمسين

 76ف1 .

ألف ل.ل .أو إحدى هاتين العقوبتين

امتناع عن تسميم سالح موروث مرخص أو غير مرخص لمسمطة أو
عدم إشعارها باألمر

عمى م78 .

إدخال أو محاولة ادخال بارود أو متفجرات أو أي مواد مشبوهة إلى

 45معطوفة عمى

حبس حتى شهر وغرامة حتى عشرة آالف

البالد

م77 .

ل.ل .أو إحدى هاتين العقوبتين

مدة إقامة
عدم تصريح رّبان المركب عن البارود والمتفجرات وعن ّ

آالف إلى مئة ألف ل.ل .أو إحدى هاتين

 50معطوفة عمى
م77 .
 54معطوفة عمى

ل.ل .أو إحدى هاتين العقوبتين
حبس حتى شهر وغرامة حتى عشرة آالف

المركب في المرفأ
نقل كمية من البارود تزيد عمى كيموغرامين غير مختومة برصاص

م77 .
 55معطوفة عمى

ل.ل .أو إحدى هاتين العقوبتين

حبس حتى شهر وغرامة حتى عشرة آالف

قسم البارود ومن دون تذكرة مرور

م77 .

ل.ل .أو إحدى هاتين العقوبتين

137

بتاريخ 2016/10/27
ُمصادرة المضبوطات

جنحة

العقوبتين
ّ

حبس حتى شهر وغرامة حتى عشرة آالف

149

جنحة

ُمراجعة القانون رقم  /71/الصادر

حبس من شهر إلى سنة وغرامة من عشرة

 41-42معطوفة

بيع متفجرات وبارود األلغام دون رخصة

مالحظات

جنحة
جنحة
جنحة
جنحة

13

الجرم
13.2.16

عدم مسك دفتر إستهالك مواد متفجرة وتوابعها

13.2.17

تجارة كبسول خرطوش الصيد من قبل أشخاص غير ُمرّخص لهم

13.2.18

عدم تقديم دفتر استهالك مواد متفجرة إلى قسم البارود عند الطمب

13.2.19

المستعممة إلى قسم
عدم إعادة كميات البارود والمتفجرات غير ُ
المحددة
البارود ،خالل المهمة
ّ

13.2.20

صنع ألعاب المفرقعات أو استيرادها أو بيعها دون رقابة قسم البارود

13.2.21

إنشاء مصنع أو مخزن أو مستودع لأللعاب النارية دون ترخيص

13.2.22

تصنيع األلعاب النارية في محل داخل األماكن المأهولة

13.2.23

13.2.24

المادة القانونية
 57معطوفة عمى
المادتين  77و78
ّ
 62معطوفة عمى
م78 .
 58معطوفة عمى
م78 .
 61معطوفة عمى
م78 .
 64معطوفة عمى
المادتين  77و78
ّ
 65معطوفة عمى
م78 .
 66معطوفة عمى
م78 .

إيداع مستورد أو تاجر األلعاب النارية ألكثر من مئة كيموغرام منها
في المخازن التي تحتوي عمى مواد ممتهبة قابمة لإللتهاب

م78 .
 70معطوفة عمى
م78 .

138

حبس من شهر إلى سنة وغرامة من عشرة
آالف إلى مئة ألف ل.ل .أو إحدى هاتين

جنحة

العقوبتين
ّ

حبس من شهر إلى سنة وغرامة من عشرة
آالف إلى مئة ألف ل.ل .أو إحدى هاتين

جنحة

العقوبتين
ّ

 68معطوفة عمى

عقد صفقة ألعاب نارية أو استيرادها دون إجازة استيراد

العقوبة

تصنيف العقوبة

حبس من شهر إلى سنة وغرامة من عشرة
آالف إلى مئة ألف ل.ل .أو إحدى هاتين
العقوبتين
ّ
حبس من شهر إلى سنة وغرامة من عشرة
آالف إلى مئة ألف ل.ل .أو إحدى هاتين

جنحة

العقوبتين
ّ
حبس من شهر إلى سنة وغرامة من عشرة
آالف إلى مئة ألف ل.ل .أو إحدى هاتين

جنحة

العقوبتين
ّ
حبس من شهر إلى سنة وغرامة من عشرة
آالف إلى مئة ألف ل.ل .أو إحدى هاتين

جنحة

العقوبتين
ّ
حبس من شهر إلى سنة وغرامة من عشرة
آالف إلى مئة ألف ل.ل .أو إحدى هاتين

جنحة

العقوبتين
ّ
حبس من شهر إلى سنة وغرامة من عشرة
آالف إلى مئة ألف ل.ل .أو إحدى هاتين

جنحة

العقوبتين
ّ
حبس من شهر إلى سنة وغرامة من عشرة
آالف إلى مئة ألف ل.ل .أو إحدى هاتين
العقوبتين
ّ

150

جنحة

جنحة

مالحظات

النارية في الهواء
 -13.3مخالفة أحكام إطالق العيارات
ّ

( تجريم إطالق عيارات نارّية في الهواء  -قانون رقم  71الصادر بتاريخ )2016/10/27
الجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرم
13.3.1

13.3.2

مرخص أو غير
إطالق عيارات نارّية في الهواء من سالح حربي ّ
مرخص
ّ

مرخص أو غير
إطالق عيارات نارّية في الهواء من سالح حربي ّ

مدة تق ّل عن
مرّخص ّأدى إلى مرض شخص أو تعطيمه من العمل ّ

العقوبة

المادة القانونية

حبس من ستة أشهر إلى ثالث سنوات وغرامة

 1ف .أ

الحد
من ثمانية أضعاف إلى عشرة أضعاف ّ

13.3.3

مدة أكثر من
مرّخص ّأدى إلى مرض شخص أو تعطيمه من العمل ّ

جنحة

األدنى الرسمي لألجور
حبس من تسعة أشهر إلى ثالث سنوات وغرامة

 1ف .ب

من عشرة أضعاف إلى خمسة عشر ضعف

جنحة

الحد األدنى الرسمي لألجور
ّ

عشرة أيام
مرخص أو غير
إطالق عيارات نارّية في الهواء من سالح حربي ّ

تصنيف العقوبة

حبس من سنة إلى ثالث سنوات وغرامة من

 1ف .ج

الحد
عشرة أضعاف إلى خمسة عشر ضعف ّ

جنحة

األدنى الرسمي لألجور

عشرة أيام
مرّخص ّأدى إلى قطع أو إٍستئصال عضو أو بتر أحد األطراف أو
13.3.4

 1ف .د

رقم  /71/تاريخ  2017/10/27تُمغى
المتفقة مع هذا القانون
ُ

أشغال شاقة مؤقتة عشر سنوات عمى األكثر
وغرامة من خمسة عشر ضعفًا إلى عشرين

عمالً بأحكام الفقرة  -و -من القانون
سائر األحكام األُخرى المخالفة أو غير

مرخص أو غير
إطالق عيارات نارّية في الهواء من سالح حربي ّ

تسبب في
إلى تعطيل أحدهما أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل أو ّ

مالحظات

جناية

الحد األدنى الرسمي لألجور
ضعف ّ

إحداث تشويه جسيم أو ّأية عاهة أُخرى دائمة أو لها مظهر العاهة
الدائمة

13.3.5

مرخص أو غير
إطالق عيارات نارّية في الهواء من سالح حربي ّ
مرّخص ّأدى إلى الموت

أشغال شاقة مؤقتة ال تق ّل عن عشر سنوات وال

 1ف .د

تتجاوز الخمسة عشر سنة وغرامة من عشرين
الحد األدنى
إلى خمسة وعشرين ضعف ّ

جناية

الرسمي لألجور
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 - 14الجرائم الواقعة على �أمن الدولة
الخارجي والداخلي وعلى �سيادتها

14.1
14.2
14.3
14.4
14.5

جمعيات غير مشروعة

 -14الجرائم الواقعة عمى أمن الدولة الخارجي والداخمي وعمى سيادتها

( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -2فصل  -3نبذة )1

تظاهرات وتجمعات الشغب
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -2فصل  -5نبذة )1

تمويل اإلرهاب
مكرر من قانون العقوبات  -قانون رقم  /77/الصادر بتاريخ )2016/10/27
( تعديل المادة ّ /316/

العمومية
أفعال ُمتعمّقة باالجتماعات
ّ

العمومية  -قانون صادر بتاريخ )1911/2/20
(االجتماعات
ّ

إخالل باألمن العام في لبنان

( قمع المخالفات التي من شأنيا اإلخالل باألمن العام في لبنان  -قرار رقم /115ل.ر الصادر بتاريخ )1932/8/12

14.6

المتعمّقة برفع األعالم بصورة غير مشروعة
مخالفة األحكام ُ

14.7

بمقاطعة إسرائيل
أفعال ُمتعمّقة ُ

14.8
14.9

14.10

( رفع العمم المبناني واألعالم األجنبية في أراضي الجميورية المبنانية  -قانون صادر بتاريخ )1945/10/19
( قانون ُمقاطعة إسرائيل  -قانون صادر بتاريخ )1955/6/23

إرهاب

(تعديل بعض مواد قانون العقوبات  -قانون صادر بتاريخ )1958/1/11

جمعية ُحمّت الرتكابها جرائم تتعمّق بأمن الدولة
إبقاء عمى
ّ

جمعية ُحمّت الرتكابيا جرائم تتعمّق بأمن الدولة  -مرسوم رقم  10830تاريخ ) 1962/10/9
( الحظر عمى أي كان أن يعمل عمى اإلبقاء عمى
ّ

العسكرية وأزيائها والشارات واألعالم واألوسمة والرصائع
المتعمّقة باأللبسة
ّ
مخالفة األحكام ُ

( تخصيص األلبسة العسكرّية وأزيائيا والشارات واألعالم واألوسمة والرصائع المعتمدة في الجيش وفي قوى األمن الداخمي بعسكريي الجيش وقوى األمن الداخمي  -مرسوم إشتراعي رقم  51الصادر
بتاريخ )1967/8/5

14.11

المتعمّقة بالدفاع الوطني
مخالفة األحكام ُ

( قانون الدفاع الوطني  -مرسوم إشتراعي رقم  102الصادر بتاريخ )1983/9/16
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 -14.1جمعيات غير مشروعة
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -2فصل  -3نبذة )1
الج ـ ـ ــرم

المادة القانونية

العقوبة

تصنيف العقوبة

335

أشغال شاقة مؤقتة

جناية

336

أشغال شاقة مؤقتة أقمّيا سبع سنوات

جناية

مالحظات
ال تنقص ىذه العقوبة عن عشر سنوات

14.1.1

تأليف جمعية من شخصين أو أكثر الرتكاب الجنايات عمى الناس أو
األموال أو النيل من سمطة الدولة

إذا كانت الغاية اإلعتداء عمى حياة
الغير أو الموظفين في المؤسسات
واإلدارات العامة
مؤبدة
 -1تُصبح العقوبة أشغاالً شاقة ّ
إذا كانت الغاية اإلعتداء عمى حياة
الغير أو الموظفين في المؤسسات

14.1.2

سير عصابات مسمحة من ثالثة أشخاص أو أكثر في الطرق العامة
التعدي عمى األشخاص أو األموال
بقصد ّ

واإلدارات العامة
ُ -2يقضى باإلعدام إذا ّأدى الفعل إلى
القتل أو محاولتو أو في حال إنزال

بالمجنى عمييم
التعذيب واألعمال البربرّية ُ
14.1.3

14.1.4

تنفيذية في جمعية سرّية
تولّي وظيفة إدارّية أو
ّ
تمييدا إلقتراف جريمة تنفي ًذا
الجمعية السرّية إجتماعيا
حضور عضو
ً
ّ
لغرضيا

338
 339معطوفة
المادتين
عمى
ّ

14.1.5

مئة ألف إلى مميون ل.ل.
عقوبات التحريض والتدخل حسب المادتين
 218و/ 225ع

 218و/ 225ع
 339معطوفة

تواجد عضو الجمعية في مكان الجريمة حين إقترافيا

حبس من ستة أشير إلى سنتين وغرامة من

المادتين
عمى
ّ

عقوبات التحريض والتدخل حسب المادتين

 218و/ 225ع
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 218و/225ع

جنحة

جنحة  /جناية

جنحة  /جناية

ُيقضى عمى سائر األعضاء بنصف
العقوبتين

 -14.2تظاهرات وتجمعات الشغب
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -2فصل  -5نبذة )1
الج ـ ـ ــرم

المادة القانونية

14.2.1

القيام بتظاىرات الشغب

345

14.2.2

القيام بتجمعات الشغب

14.2.3
14.2.4
14.2.5
14.2.6
14.2.7

تجمع ثالثة أشخاص أو أكثر أحدىم عمى األق ّل ُمسمّح ،بقصد اقتراف
ّ
جناية أو جنحة
تجمع سبعة أشخاص عمى األقل بقصد االحتجاج عمى قرار أو تدبير
ّ
صادر عن سمطة عامة
شخصا بمظير من شأنو تعكير الطمأنينة
تجمع أكثر من عشرين
ً
ّ
العامة

تجمعات الشغب إال بالقوة
المجتمعين في
ّ
عدم ّ
تفرق ُ
بتجمع شغب عند تفريقيم
استعمال السالح من قبل أحد المجتمعين ّ
بالقوة

العقوبة

حبس من شير إلى سنة وغرامة من عشرين
ألف ل.ل .إلى مئتي ألف ل.ل.

تصنيف العقوبة

مالحظات

جنحة

 346ف1.

حبس من شير إلى سنة

جنحة

 346ف2.

حبس من شير إلى سنة

جنحة

 346ف3 .

حبس من شير إلى سنة

جنحة

 346ف4.

حبس من شير إلى سنة

جنحة

 348ف1.

حبس من شيرين إلى سنتين

جنحة

 348ف2.

حبس من سنة إلى ثالث سنوات

جنحة

 -14.3تمويل اإلرهاب
الجرم

مكرر من قانون العقوبات بموجب القانون رقم  /77/الصادر بتاريخ )2016/10/27
( تعديل المادة ّ /316/
المادة القانونية

القيام أو محاولة القيام أو التوجيو أو اإلشتراك عن قصد وبأي وسيمة
14.3.1

ىابية
المساىمة بتمويل اإلرىاب أو األعمال اإلر ّ
أو طريقة بتمويل أو ُ

المرتبطة بيا
أو تمويل شخص إرىابي أو ُمنظّمة إر ّ
ىابية أو األعمال ُ

العقوبة

تصنيف العقوبة

تقل عن ثالث سنوات
أشغال شاقة مؤقتة ال ّ
مكرر/ع
ّ 316
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وال تزيد عن سبع سنوات وغرامة ال تق ّل عن
مثل المبمغ المدفوع وال تزيد عن ثالثة أمثالو

155

مالحظات
ال يحول ذلك دون تطبيق العقوبات

جناية

المنصوص عمييا في المواد /212/
ضمنا من قانون العقوبات
لغاية /222/
ً

14

العمومية
 -14.4أفعال ُمتعمّقة باالجتماعات
ّ

العمومية  -قانون صادر بتاريخ )1911/2/20
( االجتماعات
ّ
الجرم

المادة القانونية

14.4.1

العمومية دون عمم أو خبر أو بدون محضر
عقد االجتماعات
ّ

 3ف1 .

14.4.2

العمومية رغم وجود منع بذلك
عقد االجتماعات
ّ

 3ف3 .

14.4.3

مخالفة أحكام قانون االجتماعات العمومية

10

العقوبة

تصنيف العقوبة

حبس من اسبوع إلى شير أو غرامة من
ثالث ذىبات إلى خمسة عشر ذىب
جنحة
( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون
رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

حبس من ستة أشير إلى ثالث سنوات
وغرامة من خمسة وعشرين إلى مئتي ل.ل.
أو إحدى ىاتين العقوبتين

جنحة

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون
رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

حبس من اربع وعشرين ساعة إلى اسبوع
وغرامة من خمسة وعشرين قرش إلى ذىب
واحد
( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون
رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7
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جنحة

مالحظات

 -14.5إخالل باألمن العام في لبنان
( قمع المخالفات التي من شأنيا اإلخالل باألمن العام في لبنان  -قرار رقم /115ل.ر الصادر بتاريخ )1932/8/12
الجرم
14.5.1

المادة القانونية

اإلخالل بالسالم والنظام العام أو محاولة ذلك عن طريق أحد األفعال
المحددة في ىذا القرار
ّ

العقوبة

تصنيف العقوبة

مالحظات

حبس من شير إلى سنتين وغرامة من
 1و2

خمسمئة إلى خمسة آالف ليرة سورّية أو

جنحة

إحدى ىاتين العقوبتين

عينة في المادة  /2/من ىذا
الم ّ
اإلخالل بالنظام العام بإحدى الطرق ُ

14.5.2

السياسية أو
الوطنية و
القرار الواقع عمى حرية اآلىمين بممارسة حقوقيم
ّ
ّ

14.5.3

ضد السالم والنظام العام
تكرار ارتكاب جرم ّ

حبس من شير إلى سنتين وغرامة من
خمسمئة إلى خمسة آالف ليرة سورّية أو

3

عمى حرّية التعميم وحرية العمل والتجارة والصناعة

جنحة

إحدى ىاتين العقوبتين

 5معطوفة عمى
م6 .

حبس من ستة أشير إلى ثالث سنوات
وغرامة من الفي وخمسمئة إلى عشرين ألف

جنحة

ليرة سورية أو إحدى ىاتين العقوبتين

المتعمّقة برفع األعالم بصورة غير مشروعة
 -14.6مخالفة األحكام ُ

( رفع العمم المبناني واألعالم األجنبية في أراضي الجميورية المبنانية  -قانون صادر بتاريخ )1945/10/19
الجرم
14.6.1
14.6.2
14.6.3

رفع عمم غير العمم المبناني في أراضي الجميورّية المبنانية
السياسية
وسيارات البعثات
رفع األعالم
ّ
األجنبية عمى غير دور ّ
ّ

المادة القانونية

العقوية

 1معطوفة عمى

حبس من شير إلى سنة وغرامة من عشرين

م/345 .ع

ألف ل.ل .إلى مئتي ألف ل.ل.

 2معطوفة عمى

حبس من شير إلى سنة وغرامة من عشرين

األجنبية وعمى ثكناتيا وعمى المواكب
والقنصميات وقادة الجيوش
ّ
رفع عمم غير العمم المبناني في حفمة عامة دون إذن وموافقة الو ازرة

م/345 .ع

 2معطوفة عمى

ألف ل.ل .إلى مئتي ألف ل.ل.

حبس من شير إلى سنة وغرامة من عشرين

المختصة
ّ

م/345 .ع

ألف ل.ل .إلى مئتي ألف ل.ل.
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تصنيف العقوبة

مالحظات

جنحة
جنحة
جنحة

14

بمقاطعة إسرائيل
 -14.7أفعال ُمتعمّقة ُ

( قانون ُمقاطعة إسرائيل  -قانون صادر بتاريخ )1955/6/23

الجرم

المادة القانونية

ائيميين أو ُمقيمين في إسرائيل أو
التعامل مع ىيئات أو أشخاص إسر ّ

 1معطوفة عمى

العقوبة

تصنيف العقوبة

أشغال شاقة موقتة من ثالث إلى عشر
سنوات وغرامة من خمسة آالف ل.ل .إلى
14.7.1

يعممون لحسابيا أو لمصمحتيا

م7 .

اربعين ألف ل.ل.

جناية

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون
رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

أشغال شاقة موقتة من ثالث إلى عشر
سنوات وغرامة من خمسة آالف ل.ل .إلى
14.7.2

ائيمية وما ىو في حكميا إلى لبنان أو اإلتجار بيا
إدخال بضائع إسر ّ
ائيمية
أو قيم منقولة إسر ّ

 2معطوفة عمى
م7 .

اربعين ألف ل.ل.

جناية

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون
رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

حبس من ثالثة أشير إلى ثالث سنوات
وغرامة خمسمئة إلى خمسة آالف ل.ل .أو
14.7.3

يحددىا مجمس
عدم تقديم المستورد شيادة منشأ في الحاالت التي ّ

 3معطوفة عمى

الوزراء

م7 .

إحدى ىاتين العقوبتين
( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون
رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7
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جنحة

مالحظات

الجرم

المادة القانونية

مخالفة تدابير مجمس الوزراء بمنع تصدير السمع التي يثبت إعادة

 4معطوفة عمى

تصديرىا إلى إسرائيل من البمد المستورد

م7 .

نزع أو إفقاد أو إتالف خالصة حكم اإلدانة بجرائم ىذا القانون

9

العقوبة

تصنيف العقوبة

مالحظات

حبس من ثالثة أشير إلى ثالث سنوات
وغرامة خمسمئة إلى خمسة آالف ل.ل .أو
14.7.4

إحدى ىاتين العقوبتين

جنحة

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون
رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

حبس مدة ال تزيد عمى ثالثة أشير وغرامة
ال تجاوز مئتي ل.ل .أو إحدى ىاتين
14.7.5

العقوبتين

جنحة

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون
رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

 -14.8إرهاب
(تعديل بعض مواد قانون العقوبات  -قانون صادر بتاريخ )1958/1/11
الجرم
14.8.1

ٍ
األىمية أو
بأفعال تستيدف إما إثارة الحرب
القيام أو محاولة القيام
ّ

اإلقتتال الطائفي بتسميح المبنانيين أو بحمميم عمى التسمّح بعضيم

المادة القانونية

العقوبة

تصنيف العقوبة

تُفرض العقوبة ذاتيا عمى المشتركين في
اإلعدام

2

جناية

بالحض عمى القتل والنيب والتخريب
ضد بعض ،واما
ّ
14.8.2

ترؤس عصابة ُمسمّحة أو تولّي وظيفة أو قيادة فييا بقصد إجتياح

مدينة أو أمالك جماعة من اآلىمين ،أو ُمياجمة أو ُمقاومة القوة العامة

مالحظات
عصابة ُمسمّحة أُلّفت بقصد ارتكاب ىذه
الجنايات

أشغال شاقة مؤبدة

3
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جناية

14

الجرم

المادة القانونية

العقوبة

تصنيف العقوبة

14.8.3

ارتكاب عمل إرىابي

6

أشغال شاقة مؤبدة

جناية

14.8.4

القيام بمؤامرة بقصد ارتكاب إحدى الجنايات المذكورة في القانون

7

أشغال شاقة مؤبدة

جناية

مالحظات
تصبح العقوبة اإلعدام إذا أفضى الفعل
إلى موت إنسان أو ىدم بناء كميًّا أو
جزئيًّا وفيو إنسان ،أو نتج عنو تخريب
صناعية
ولو جزئيًّا في بناء أو مؤسسة
ّ
أو سفينة أو منشآت اُخرى ،أو تعطيل
في سبل المخابرات والنقل

جمعية ُحمّت الرتكابها جرائم تتعمّق بأمن الدولة
 -14.9إبقاء عمى
ّ

جمعية ُحمّت الرتكابيا جرائم تتعمّق بأمن الدولة  -مرسوم رقم  10830تاريخ ) 1962/10/9
( الحظر عمى أي كان أن يعمل عمى اإلبقاء عمى
ّ
تصنيف العقوبة
العقوبة
المادة القانونية
الجرم
العمل لإلبقاء عمى جمعية ُحمّت الرتكاب أفرادىا جرائم تتعمّق بأمن

14.9.1

بأي وجو من الوجوه أو
الدولة اقترنت بأحكام ُمبرمة أو مساعدتيا ّ

14.9.2

ُمساعدة جمعية سرية عمى القيام بنشاط ما

التعاقد معيا

مالحظات

حبس من سنة إلى سنتين وغرامة من مئتي
 2معطوفة عمى
م1 .

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون

جنحة

رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

حبس من ثالثة أشير إلى سنة وغرامة من
خمسين ل.ل إلى خمسمئة ل.ل.

6

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون
رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7
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جنحة

تقل العقوبة في مختمف
يجب أن ال ّ
حدىا األدنى
األحوال عن ّ

الجرم

العقوبة

المادة القانونية

تصنيف العقوبة

مالحظات

حبس من عشرة أيام إلى ستة أشير وغرامة
السياسية جرائم
إنتماء أعضاء جمعية منحمّة الرتكاب أفرادىا بصفتيم
ّ
14.9.3

متعمّقة بأمن الدولة اقترنت بأحكام ُمبرمة ،إلى جمعيات أُخرى خالل
ثالث سنوات من تاريخ حمّيا

ال تجوز أن تق ّل العقوبة عن الشيرين

من مئة إلى ألف ل.ل.

 8معطوفة عمى
م5 .

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون

جنحة

والغرامة عن خمسمئة ل.ل .في حال
التكرار

رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

غرامة من خمسين ألف ل.ل .إلى مئتي
14.9.4

السنوية
الجمعية ونسخة عن موازنتيا
عدم تقديم الئحة بأعضاء
ّ
ّ
وحسابيا القطعي إلى و ازرة الداخمية

ألف ل.ل.

 8معطوفة عمى
م7 .

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون

جنحة

تُضاعف الغرامة في حال التكرار

رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

العسكرية وأزيائها والشارات واألعالم واألوسمة والرصائع
المتعمّقة باأللبسة
ّ
 -14.10مخالفة األحكام ُ

( تخصيص األلبسة العسكرّية وأزيائيا والشارات واألعالم واألوسمة والرصائع المعتمدة في الجيش وفي قوى األمن الداخمي بعسكريي الجيش وقوى األمن الداخمي  -مرسوم إشتراعي رقم  51الصادر
بتاريخ )1967/8/5

الجرم

المادة القانونية

العقوبة

تصنيف العقوبة

إلباس موظفي اإلدارات العامة والمؤسسات والبمديات والمؤسسات
14.10.1

الخاصة والجمعيات والييئات أو األفراد التابعين ليا ألبسة شبو

 2ف 1 .معطوفة

حبس من شير حتى ستة أشير وغرامة

عسكرّية أو تحميميم ّأية إشارة أو عمم أو رصيعة شبيية من تمك

عمى م4 .

حتى مميوني ل.ل.

جنحة

14.10.2

ارتداء األفراد ألبسة شبو عسكرّية وحمميم الشارات واألعالم والرصائع
حددة من قبل السمطة العسكرية العميا
الم ّ
المشابية لتمك ُ
ُ

 2ف 2.معطوفة
عمى م4 .

حتى مميوني ل.ل.
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ُيراجع المرسوم اإلشتراعي رقم NI/340
الصادر بتاريخ  1943/3/1قانون
العقوبات  -المادة ) -391

حددة من قبل السمطة العسكرّية العميا دون ترخيص قانوني
الم ّ
ُ

حبس من شير حتى ستة أشير وغرامة

مالحظات

جنحة

ُيراجع المرسوم اإلشتراعي رقم NI/340
الصادر بتاريخ  1943/3/1قانون
العقوبات  -المادة ) -391

14

المتعمّقة بالدفاع الوطني
 -14.11مخالفة األحكام ُ

( قانون الدفاع الوطني  -مرسوم إشتراعي رقم  102الصادر بتاريخ )1983/9/16

الجرم

العقوبة

المادة القانونية

تصنيف العقوبة

حبس من شير إلى سنة وغرامة من خمسمئة

14.11.1

مخالفة تدابير قائد الجيش لحفظ األمن بعد تكميف الجيش بذلك أو
الحؤول دون تنفيذىا

إلى عشرة آالف ل.ل .أو إحدى ىاتين العقوبتين

جنحة

 4ف6 .
( ُرفع مقدار الغرامة ثمانين مرة عمالً بالقانون
رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7
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مالحظات

 - 15الجرائم المتعلّقة بنظام
الدخول والخروج والإقامة في لبنان

 -15الجرائم المتعمّقة بنظام الدخول والخروج واإلقامة في لبنان
15.1

تن ّقل الرحل في لبنان
 ( -15.1.1قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -10فصل  -1نبذة )4
 ( -15.1.2تنظيم تنقل الرحل في أراضي الجميورية المبنانية  -مرسوم إشتراعي رقم /34ل الصادر بتاريخ )1932/8/26

15.2

المسافرين إلى المراكب
تهريب ُ

15.3

الدخول إلى لبنان والخروج منه

المسافرين إلى المراكب  -قرار رقم  115الصادر بتاريخ ( 1923/8/14
)تيريب ُ
 ( -15.3.1الدخول إلى لبنان واإلقامة فيو والخروج منو  -قانون صادر بتاريخ )1962/7/10
المبنانية  -قانون رقم  68/11الصادر بتاريخ )1968/1/8
 ( -15.3.2تنظيم جوازات السفر
ّ
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 -15.1تن ّقل الرحل في لبنان

 ( -15.1.1قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -10فصل  -1نبذة )4
الجرم

العقوبة

المادة القانونية

تصنيف العقوبة

مالحظات

حبس من ثالثة أشير إلى سنة وغرامة من

15.1.1.1

األقل دون حمل تذكرة ىوية أو دون
مدة شير عمى
ّ
تجول الرحل ّ
إثباتو طمبيا من السمطة

620

عشرين ألف ل.ل .إلى مئتي ألف ل.ل.
( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون رقم

جنحة

 89الصادر بتاريخ )1991/9/7

 ( -15.1.2تنظيم تنقل الرحل في أراضي الجمهورية المبنانية  -مرسوم إشتراعي رقم /34ل الصادر بتاريخ )1932/8/26
حبس من ستة أشير إلى ثالث سنوات وغرامة
من خمسة وعشرين ل.ل.س .إلى مئتين

تمفيق سند إيصال غير صحيح لمتصريح أو تذكرة اليوية ،أو استعمال
15.1.2.1

حرفان أو
سند إيصال مختص بيما مع العمم ّأنيما ُمفتعالن أو ُم ّ

وخمسين ل.ل.س.

8

جنحة

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون رقم

مزوران
ّ

 89الصادر بتاريخ )1991/9/7

حبس من شيرين إلى ستة أشير وغرامة من

15.1.2.2

إسما ُمنتحالً لمحصول عمى سند إيصال يختص
إتخاذ شخص ً
بالتصريح أو عمى تذكرة ىوية

ليرتين ونصف ل.ل.س .إلى خمس وعشرين
ل.ل س.

 9ف1 .

جنحة

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون رقم
 89الصادر بتاريخ )1991/9/7

حبس من شيرين إلى ستة أشير وغرامة من

15.1.2.3

استعمال شخص تذكرة ىوية أُعطيت بإسم غير إسمو أو غير ُمطابقة
لشخصو

ليرتين ونصف ل.ل.س .إلى خمسة وعشرين

 9ف2 .

ل.ل س.
( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون رقم

جنحة

 89الصادر بتاريخ )1991/9/7
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15

المسافرين إلى المراكب
 -15.2تهريب ُ

الجرم

المسافرين إلى المراكب  -قرار رقم  115الصادر بتاريخ ( 1923/8/14
)تيريب ُ
العقوبة

المادة القانونية

تصنيف العقوبة

مالحظات

حبس من ستة أيام إلى ستة أشير وغرامة
من ليرة إلى خمسة وعشرين ل .سورية أو
15.2.1

الدخول خفيةً إلى أحد المراكب بقصد القيام بسفرة طويمة أو بسفرة
الدولية
عمى السواحل
ّ

إحدى ىاتين العقوبتين

1

جنحة

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون

في حال التكرار يمكن ُمضاعفة العقوبة
وجوبا
وتُجمع عقوبتي الحبس والغرامة
ً

رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

-1في حال التكرار يمكن ُمضاعفة

حبس من ستة أيام إلى ستة أشير وغرامة
15.2.2

ٍ
متخف إلى المراكب أو إصعاده إليو أو
المساعدة في إنزال مسافر
ُ
تخبئتو أو تقديم المأكل لو دون عمم القبطان

العقوبة وتجمع عقوبتي الحبس والغرامة

من خمس ليرات إلى خمسين ل .سورية
2

جنحة
( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون

وجوبا
ً
طبق الحد األقصى لمعقوبة عل
ُ -2ي ّ

ك ّل من يشترك في تسييل ركوب السفن

رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

سر
ًّا

غرامة من ليرة إلى خمس عشر ل .سورية
15.2.3

عدة لممسافات القصيرة عمى السواحل دون دفع أجرة
ركوب سفينة ُم ّ
السفر أو دون رضى القبطان أو نائبو

3

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون
رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7
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جنحة

في حال التكرار يمكن ُمضاعفة العقوبة
وجوبا
وتُجمع عقوبتي الحبس والغرامة
ً

 -15.3الدخول إلى لبنان والخروج منه
-15.3.1

( الدخول إلى لبنان واإلقامة فيه والخروج منه  -قانون صادر بتاريخ )1962/7/10
الجرم

15.3.1.1

دخول األجنبي إلى البالد بصورة غير مشروعة أو خالفًا لألصول

العقوبة

المادة القانونية

تصنيف العقوبة

ُيحكم بأقصى العقوبات الواردة في ىذه

حبس من شير إلى ثالث سنوات وغرامة من

 32ف1 .
معطوفة عمى م6 .

مئتي وخمسين ألف إلى مميون ومئتي وخمسين

مالحظات

جنحة

ألف ل.ل .واإلخراج من لبنان

المخالفات ،وفي حال
المواد في حال تكرار ُ
األجنبي إلى البالد بصورة غير
عودة
ّ
مشروعة بعد إخراجو منيا ،وفقًا لممادة 35
من ىذا القانون

15.3.1.2

ىويتو أو استعمالو
كاذبا بقصد إخفاء حقيقة ّ
يحا ً
تقديم األجنبي تصر ً
مزورة
وثائق ّ
ىوية ّ

حبس من شير إلى ثالث سنوات وغرامة من

 32ف2 .

مئتي وخمسين ألف إلى مميون ومئتي وخمسين

جنحة

ألف ل.ل .واإلخراج من لبنان
حبس من اسبوع إلى ثالثة أشير وغرامة من

15.3.1.3

عدم مغادرة األجنبي البالد بعد إبالغو رفض تمديد إقامتو

ٍ
وخمس وعشرين ألفاً إلى سبعماية وخمسين
مئة

 33ف1.

جنحة

ألف ل.ل .أو إحدى ىاتين العقوبتين

15.3.1.4

15.3.1.5

بناء لطمب األمن العام في
عدم حصول األجنبي عمى سمة خروج ً
حاالت تتعمّق بأمن الدولة

دخول المبناني إلى البالد عن غير أحد مراكز األمن العام

 33ف2.

حبس من اسبوع إلى ثالثة أشير وغرامة من

معطوفة عمى م.

ٍ
وخمس وعشرين ألف إلى سبعماية
مئة

15

وخمسين ألف ل.ل .أو إحدى ىاتين العقوبتين

 33ف3.

حبس من اسبوع إلى ثالثة أشير وغرامة من

معطوفة عمى م.

ٍ
وخمس وعشرين ألف إلى سبعماية
مئة

16

وخمسين ألف ل.ل .أو إحدى ىاتين العقوبتين
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جنحة

ُيحكم بأقصى العقوبات الواردة في ىذه

المخالفات ،وفي حال
المواد في حال تكرار ُ
األجنبي إلى البالد بصورة غير
عودة
ّ
مشروعة بعد إخراجو منيا ،وفقًا لممادة 35
من ىذا القانون

ُيحكم بأقصى العقوبات الواردة في ىذه

المخالفات ،وفي حال
المواد في حال تكرار ُ

جنحة

األجنبي إلى البالد بصورة غير
عودة
ّ
مشروعة بعد إخراجو منيا ،وفقًا لممادة 35
من ىذا القانون

15

الجرم

المادة القانونية

العقوبة

تصنيف العقوبة

حبس من شير إلى ستة اشير

جنحة

مالحظات
ُيحكم بأقصى العقوبات الواردة في ىذه

 34معطوفة عمى

15.3.1.6

مخالفة األجنبي لمقرار اإلداري بإخراجو من البالد

15.3.1.7

المطالبة بتمديد إقامتو
إىمال األجنبي دون عذر مشروع ُ

36

15.3.1.8

عدم إعالم سمطات األمن بإيواء أجنبي لقاء أجر

37

م17.

المخالفات ،وفي
المواد في حال تكرار ُ
األجنبي إلى البالد بصورة
حال عودة
ّ
غير مشروعة بعد إخراجو منيا ،وفقًا
لممادة  35من ىذا القانون

حبس من اسبوع إلى شيرين وغرامة من
خمس وعشرين ألف إلى مئتي وخمسين ألف

جنحة

ل.ل .أو إحدى ىاتين العقوبتين
غرامة بين خمس وعشرين ألف ومئتي
وخمسين ألف ل.ل.

جنحة

المبنانية  -قانون رقم  68/11الصادر بتاريخ )1968/1/8
 ( -15.3.2تنظيم جوازات السفر
ّ
الجرم

15.3.2.1

15.3.2.2

المبنانية عن غير طريق األمن العام أو
ُمغادرة المبناني األراضي
ّ
مزورة
بواسطة وثائق ّ
ىوية ّ

سفر المبناني إلى ٍ
بمد غير ُمرّخص لو بدخولو
ّ

العقوبة

المادة القانونية

تصنيف العقوبة

حبس من اسبوع إلى سنة وغرامة من خمس
 14ف1 .

وعشرين ألف إلى مئتي وخمسين ألف ل.ل.

جنحة

أو إحدى ىاتين العقوبتين
غرامة من مئة وخمس وعشرين ألف إلى

15

خمسمئة ألف ل.ل.
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جنحة

مالحظات

 - 16جرائم التعدي على
الأمالك العامة والخا�صة

 -16جرائم التعدي عمى األمالك العامة والخاصة
16.1

16.2

16.3
16.4
16.5
16.6
16.7
16.8

أفعال الحريق
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -9فصل )1

هدم وتخريب
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -11فصل  -8نبذة )1

نزع التخوم واغتصاب العقار
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -11فصل  -8نبذة )2

تعدٍّعمى المزروعات والحيوانات وآالت الزراعة
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -11فصل  -8نبذة )3

تعد عمى الطرق العامة واألماكن المأهولة
ٍّ
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -12فصل)1

تعد برمي الحجارة أو غيرها
ٍّ
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -12فصل)3

إضرار بأمالك الدولة والناس
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -12فصل) 5

العمومية
تعد عمى تحديد األمالك
ٍّ
ّ

العمومية  -قرار رقم  S/144الصادر بتاريخ )1925/6/10
( تحديد األمالك
ّ
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 -16.1أفعال الحريق
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -9فصل )1

16.1.1

الجرم

المادة القانونية

قصدا في بناء أو قطار أو سفينة أو طائرة
إضرام النار
ً

587

العقوبة
أشغال شاقة مؤقتة مدة ال تقل عن سبع
سنوات

تصنيف العقوبة

مالحظات
طبق ىذه األحكام في الشروط نفسيا
تُ ّ

جناية

عمى من يتمف أو يحاول أن يتمف ،ولو
جزئيًّا ،أحد األشياء المذكورة فييا بفعل
مادة متفجرة

قصدا في بناء سكني واقع خارج األمكنة اآلىمة أو في
إضرام النار
ً
16.1.2

أحراج أو في غابات لإلحتطاب أو في بساتين أو مزروعات قبل

588

حصادىا سواء أكانت آىمة أم ال

أشغال شاقة مؤقتة مدة ال تقل عن سبع
سنوات

طبق ىذه األحكام في الشروط نفسيا
تُ ّ

جناية

16.1.3

طبق ىذه األحكام في الشروط نفسيا
تُ ّ

589

أشغال شاقة مؤقتة

جناية

متروك في مكانو

16.1.4

جر
إشعال حريق أو محاولة ذلك بقصد إلحاق ضرر مادي بالغير أو ّ
منفعة غير مشروعة

جزئيًّا ،أحد األشياء المذكورة فييا بفعل
مادة متفجرة

قصدا في بناء غير مسكون واقع خارج االمكنة اآلىمة أو
إضرام النار
ً
في مزروعات أو في حطب أو في أكداس من القش أو في حصيد

عمى من ُيتمف أو يحاول أن يتمف ،ولو

عمى من ُيتمف أو يحاول أن يتمف ،ولو
جزئيًّا ،أحد األشياء المذكورة فييا بفعل
مادة متفجرة
طبق ىذه األحكام في الشروط نفسيا
تُ ّ

590

حبس وغرامة

جنحة

 591ف1 .

إعدام

جناية

عمى من ُيتمف أو يحاول أن يتمف ،ولو
جزئيًّا ،أحد األشياء المذكورة فييا بفعل
مادة متفجرة
طبق ىذه األحكام في الشروط نفسيا
تُ ّ

16.1.5

تمييدا الرتكاب جرائم الحريق أو تسييالً أو تنفيذاً ليا
قصدا
قتل إنسان
ً
ً

عمى من ُيتمف أو يحاول أن يتمف ،ولو
جزئيًّا ،أحد األشياء المذكورة فييا بفعل
مادة متفجرة
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16

الجرم

المادة القانونية

العقوبة

تصنيف العقوبة

 591ف2 .

أشغال شاقة مؤبدة

جناية

593

حبس سنة عمى األكثر

جنحة

 594ف1 .

حبس من ثالثة أشير إلى سنتين

جنحة

مالحظات
تطبق ىذه األحكام في الشروط نفسيا

16.1.6

إضرام النار مع توقّع وفاة إنسان أو أصابتو بعاىة دائمة والقبول
بالمخاطرة

عمى من ُيتمف أو يحاول أن يتمف ،ولو
جزئيًّا ،أحد األشياء المذكورة فييا بفعل
مادة متفجرة

16.1.7

16.1.8

16.1.9

تسبب بحريق شيء يممكو الغير عن غير قصد
ّ

معدة إلطفاء الحرائق أو تغيير مكانيا أو جعميا غير صالحة
نزع آلة ّ
لمعمل

معدة إلطفاء الحرائق أو عدم إبقائيا صالحة لمعمل
إغفال تركيب آلة ّ
قانونا بإقتنائيا
ممن ىو ممزم ً

 594ف2 .
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حبس من ثالثة أشير إلى سنتين وغرامة
تتراوح بين مئتي ألف ومميون ل.ل.

جنحة

إذا كان الجرم تافياً فال تتجاوز العقوبة
الثالثة أشير

 -16.2هدم وتخريب
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -11فصل  -8نبذة )1
الجرم
16.2.1

16.2.2

16.2.3

المعدة لمنفعة الجميور أو لمزينة
ىدم أو تخريب األبنية أو اإلنشاءات
ّ
قصدا
العامة
ً
قصدا عمى ىدم أو تخريب اإلنشاءات التي ليا قيمة
إقدام شخص
ً
تاريخية سواء كانت مم ًكا لو أم لغيره
قصدا عمى ىدم أو تخريب تمثال أو منظر طبيعي
إقدام شخص
ً
سجل سواء أكان مم ًكا لو أم لغيره
ُم ّ

المادة القانونية
730

 731ف1 .

 731ف2 .

16.2.4

قصدا
ىدم أبنية الغير
ً

 732ف1.

16.2.5

مبنية بالدبش دون طين
مطينة أو ّ
ىدم أكواخ وجدران غير ّ

 732ف2.

العقوبة
حبس من ستة أشير إلى ثالث سنوات
وغرامة من مئة ألف إلى ستمئة ألف ل.ل.
حبس من ستة أشير إلى ثالث سنوات
وغرامة من مئة ألف إلى ستمئة ألف ل.ل.
حبس من ستة أشير إلى ثالث سنوات
وغرامة من مئة ألف إلى ستمئة ألف ل.ل.
حبس من ثالثة أشير إلى سنتين وغرامة
من خمسين ألف إلى أربعمئة ألف ل.ل.
حبس من شير إلى ستة أشير وغرامة من
عشرين ألف ل.ل .إلى مئة ألف ل.ل.

تصنيف العقوبة

مالحظات

جنحة

جنحة

جنحة

جنحة

جنحة

إذا كانت قيمة الشيء المتمف أو الضرر
16.2.6

تخص الغير غير مذكورة في المواد
قصدا أشياء
ىدم أو تخريب
ً
ّ
السابقة

733

غرامة ال تتجاوز قيمة الضرر عمى أن ال
تنقص عن عشرين ألف ل.ل.

مخالفة/جنحة

الناجم يتجاوز العشرين ألف ل.ل.
فيمكن عالوة عمى الغرامة أن يحبس
الفاعل مدة ال تفوق الستة اشير
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 -16.3نزع التخوم واغتصاب العقار
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -11فصل  -8نبذة )2

16.3.1
16.3.2

الجرم

المادة القانونية

العقوبة

العقوبة

بأي ٍ
شكل من األشكال
ىدم وتخريب عالمات الحدود أو التالعب بيا ّ

735

حبس مدة ال تتجاوز الستة اشير

جنحة

التالعب بعالمات الحدود تسييالً لغصب أرض أو بالتيديد أو الجبر
الواقع عمى األشخاص

736

حبس من شيرين إلى سنة وغرامة من
خمسين ألف ل.ل .إلى أربعمئة ألف ل.ل.

مالحظات

جنحة
شدد العقوبة وفقًا لممادة :/257/
تُ ّ
 -1إذا رافق الفعل تيديد أو عنف عمى

16.3.3

االستيالء عمى عقار بيد الغير

737

16.3.4

االستيالء عمى عقار الغير دون مسوغ شرعي

738

حبس من شير إلى سنة وغرامة من مئتي
ألف إلى مميون ل.ل.

جنحة

األشخاص أو األشياء
 -2إذا وقع الغصب عمى كل أو قسم
من الطرقات العامة أو أمالك الدولة أو
المشاعات
شدد العقوبة وفقًا لممادة -1 :/257/
تُ ّ
إذا وقع اإلستيالء عمى بناء تشغمو إحدى
إدارات الدولة أو إحدى الييئات االدارية
أو إحدى المؤسسات العامة أو ذات

حبس من شير إلى سنة وغرامة من مئتي
ألف إلى مميون ل.ل.

جنحة

المنفعة العامة
 -2إذا لم يبادر الفاعل إلى ترك العقار
واخالئو ضمن ميمة أسبوع من تاريخ
إستمر في
إنذار خطيًّا أو إذا
تبمّغو ًا
ّ

مدة تزيد عن الشيرين
وضع يده عميو ّ
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 -16.4تعدٍّعمى المزروعات والحيوانات وآالت الزراعة
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -11فصل  -8نبذة )3
الجرم

المادة القانونية

العقوبة

تصنيف العقوبة

16.4.1

قطع أو إتالف مزروعات الغير أو أشجاره أو أغراسو

739

حبس حتى ثالثة اشير

جنحة

16.4.2

إتالف مطاعيم أو أشجار مثمرة أو فسائميا

740

مالحظات

حبس من عشرة أيام إلى شير عن كل
تُخفّض العقوبة حتى النصف إذا إقتصر

مطعوم أو شجرة أو فسيمة عمى ان ال
يتجاوز مجموع العقوبة الثالث سنوات

جنحة

الجرم عمى تقميم المطاعيم أو األشجار
أو الفسائل

وغرامة من اربعين ألف إلى ستمئة ألف
ل.ل.
16.4.3
16.4.4

16.4.5

16.4.6
16.4.7

16.4.8

قصدا
لمجر أو الحمل أو الركوب
قتل مواشي الغير ،وحيواناتو
ّ
ً
المعدة ّ
في مكان ممموك من الفاعل أو في حيازتو

قصدا
لمجر أو الحمل أو الركوب
قتل مواشي الغير وحيواناتو
ّ
ً
المعدة ّ
في مكان ممموك من صاحبيا أو في حيازتو

قصدا
المعدة لمجر أو الحمل أو الركوب
قتل مواشي الغير وحيواناتو
ّ
ً
في أي مكان آخر من غير األماكن المذكورة أعاله
قصدا
لمجر أو الحمل أو الركوب
قتل مواشي الغير أو حيواناتو
ّ
ً
المعدة ّ
بالتسميم

قصدا
اعية
ً
إتالف أو كسر أو تعطيل األدوات الزر ّ
نيب أو إتالف مزروعات الغير أو حيواناتو أو آالتو الزراعية بالقوة
من قبل عصابة مسمحة من خمسة أشخاص أو أكثر

 742ف1 .

توقيف تكديري

مخالفة

 742ف2 .

حبس حتى ستة اشير

جنحة

 742ف3 .

حبس من خمسة عشر يوماً إلى شيرين

جنحة

 742ف4 .

حبس من ثالثة أشير إلى سنتين

جنحة

حبس من شير إلى ستة أشير وغرامة من

743

744

عشرين ألف إلى مئة ألف ل.ل.
أشغال شاقة مؤقتة وغرامة من خمسين ألف
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إلى أربعمئة ألف ل.ل.

جنحة

جناية

16

تعد عمى الطرق العامة واألماكن المأهولة
ٍّ -16.5
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -12فصل)1

16.5.1

16.5.2

الجرم

المادة القانونية

تخريب أو تعييب الساحات والطرق العامة

 750ف1 .

التعدي عمى الموحات واألرقام والعالمات الموضوعة في منعطفات
ّ
األبنية
الشوارع و ّ

 750ف2 .

16.5.3

تطويف الطرق العامة أو ممك الغير بالمياه

 751ف1 .

16.5.4

سدم الطرق العامة

 751ف2 .

16.5.5

16.5.6

نيار إلى الحفريات واألشياء الموضوعة في
إىمال التنبيو ليالً أو ًا
الساحات وعمى الطرق العامة

التعدي عمى القناديل أو الفوانيس المستعممة لتنوير الطريق العامة
ّ

 751ف3 .

 751ف4 .

العقوبة
حبس حتى ستة أشير وغرامة من مئة ألف
إلى مميون ل.ل .أو إحدى ىاتين العقوبتين
حبس حتى ستة أشير وغرامة من مئة ألف
إلى مميون ل.ل .أو إحدى ىاتين العقوبتين
حبس حتى ستة أشير وغرامة من مئة ألف
إلى مميون ل.ل .أو إحدى ىاتين العقوبتين
حبس حتى ستة أشير وغرامة من مئة ألف
إلى مميون ل.ل .أو إحدى ىاتين العقوبتين
حبس حتى ستة أشير وغرامة من مئة ألف
إلى مميون ل.ل .أو إحدى ىاتين العقوبتين
حبس حتى ستة أشير وغرامة من مئة ألف
إلى مميون ل.ل .أو إحدى ىاتين العقوبتين
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العقوبة
جنحة

جنحة

جنحة

جنحة

جنحة

جنحة

مالحظات

الجرم
16.5.7

16.5.8

16.5.9

16.5.10

المادة القانونية

رمي أو وضع أقذار أو أشياء أُخرى عمى الطرق العامة أو رمييا عمى
شخص
الضارة عمى أحد الناس
رمي أو إسقاط أقذار أو غيرىا من األشياء ّ
من غير إنتباه

وضع إعالنات عمى األنصاب التاريخية واألبنية العامة والمقابر
المعدة لمعبادة
واألبنية
ّ
الجر والحمل والركوب والماشية في
إركاض أو إطالق حيوانات ّ
األماكن اآلىمة

العقوبة
حبس حتى ستة أشير وغرامة من مئة ألف

 751ف5 .

إلى مميون ل.ل .أو إحدى ىاتين العقوبتين
حبس حتى ستة أشير وغرامة من مئة ألف

 751ف6.

إلى مميون ل.ل .أو إحدى ىاتين العقوبتين
حبس حتى ستة أشير وغرامة من مئة ألف

 751ف7 .

إلى مميون ل.ل .أو إحدى ىاتين العقوبتين
حبس حتى ستة أشير وغرامة من مئة ألف

 752ف1 .

إلى مميون ل.ل .أو إحدى ىاتين العقوبتين

العقوبة

مالحظات

جنحة

جنحة

جنحة

جنحة

تعد برمي الحجارة أو غيرها
ٍّ -16.6
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -12فصل)3
الجرم
16.6.1

رمي العجالت واألبنية ومساكن الغير والجنائن واألحواش بالحجارة أو
غيرىا قصداً

العقوبة

المادة القانونية

تصنيف العقوبة

مالحظات

حبس حتى ثالثة أشير عمى األكثر وغرامة
 758ف2 .

من اربعين ألف إلى أربعمئة ألف ل.ل .أو

جنحة

إحدى ىاتين العقوبتين
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 -16.7إضرار بأمالك الدولة والناس
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -12فصل) 5
الجرم
16.7.1

المادة القانونية

إستخراج عشب أو تراب أو حجارة أو أي مواد أخرى من أمالك الدولة
دون إذن

العقوبة
توقيف تكديري وغرامة من ستة آالف إلى

764

عشرين ألف ل.ل.

تصنيف العقوبة

مالحظات

مخالفة

16.7.2

دخول أرض الغير المحرزة أو المزروعة دون حق بالمرور

 765ف1 .

الفي إلى عشرين ألف ل.ل.
غرامة من ّ

مخالفة

16.7.3

إطالق أو رعي حيوانات يمكن أن تحدث ضر اًر في أرض الغير

 765ف2 .

الفي إلى عشرين ألف ل.ل.
غرامة من ّ

مخالفة

16.7.4

التسبب خطأً بموت حيوانات الغير أو إيذائيا أو جرحيا

 765ف3 .

الفي إلى عشرين ألف ل.ل.
غرامة من ّ

مخالفة

العمومية
تعد عمى تحديد األمالك
ٍّ -16.8
ّ

العمومية  -قرار رقم  S/144الصادر بتاريخ )1925/6/10
( تحديد األمالك
ّ
الجرم
16.8.1

المتعمّقة بالسير والمحافظة واستعمال األمالك
مخالفة أحكام القواعد ُ
العمومية
ّ

المادة القانونية

العقوبة

تصنيف العقوبة

لمدة
غرامة ادارية وفي حال التكرار حبس ّ
 23ف .ب

عشرة أيام عمى األق ّل وثالثة أشير عمى
األكثر
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جنحة

مالحظات

 - 17المتعلّقة
الجرائم ُ
بالم�ؤ�س�سات والجمعيات

17.1

17.2

مخالفة أحكام حماية المحالت العامة

المتعمّقة بالمؤسسات والجمعيات
 -17الجرائم ُ

( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -12فصل ) 2

السياحية
مخالفة أحكام الشروط العامة إلنشاء واستثمار المؤسسات
ّ

 ( -17.2.1استثمار الفنادق والمالىي والمطاعم والمقاىي والحانات  -قانون صادر بتاريخ )1950/12/14
السياحية  -مرسوم رقم  15598الصادر بتاريخ 1970/9/21
 (-17.2.2تحديد الشروط العامة إلنشاء واستثمار المؤسسات
ّ

السياحية  -مرسوم رقم  4221الصادر بتاريخ
 ( -17.2.3تعديل أحكام المرسوم رقم  15598الصادر بتاريخ  1970/9/21العائد لتحديد الشروط العامة إلنشاء واستثمار المؤسسات
ّ

 ( -17.2.4تنظيم وكاالت السفر والسياحة والنقل السياحي  -مرسوم رقم  4216الصادر بتاريخ في )1972/10/20

17.3

أفعال ُمتعمّقة بشركات الضمان

 ( -17.3.1شركات الضمان  -قانون صادر بتاريخ )1955/1/26
 ( -17.3.2تنظيم ىيئات الضمان  -مرسوم رقم  9812صادر بتاريخ )1968/5/4
تتسببيا المركبة البرّية لمغير  -مرسوم إشتراعي رقم  105صادر بتاريخ )1977/6/30
المدنية عن األضرار
لممسؤولية
 (-17.3.3الضمان اإللزامي
الجسدية التي ّ
ّ
ّ
ّ
17.4
17.5
17.6
17.7

أفعال ُمتعمّقة بالجمعيات التعاونية

( وضع مشروع قانون الجمعيات التعاونية موضع التنفيذ  -قانون ُمنفّذ بالمرسوم رقم  17199الصادر بتاريخ )1964/8/18

مخالفة أحكام الرقابة والتدابير المتعمقة بالمؤسسات الصناعية

( الرقابة والتدابير والعقوبات المتعمقة بالمؤسسات الصناعية  -مرسوم رقم  9765الصادر بتاريخ )2003 /3/11

مخالفة أحكام استيراد وتصدير الماس الخام
( النظام الخاص باستيراد وتصدير وعبور الماس الخام  -قانون رقم  645الصادر بتاريخ )2004/11/24

مخالفة أحكام تنظيم قطاع التأمين في لبنان
( تنظيم قطاع التأمين في لبنان  -قانون ُمنفّذ بمرسوم  572الصادر بتاريخ )2007/7/27
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 -17.1مخالفة أحكام حماية المحالت العامة
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -12فصل ) 2
الجرم
17.1.1

مسرحية
قاصر لحضور
ًا
قبول مديري المسارح والسينما ومستخدمييم
ّ
أو فيمم محظر عميو

المادة القانونية

حبس حتى ثالثة أشير عمى األكثر وغرامة
 753ف1.

17.1.2

من اربعين ألف إلى أربعمئة ألف ل.ل .أو

حبس حتى ثالثة أشير عمى األكثر وغرامة
من اربعين ألف إلى أربعمئة ألف ل.ل .أو

 753ف2.

حية أو فيمم محظّر عمييا
البالغين لحضور عرض مسر ّ

17.1.3

17.1.4

عدم مسك دفاتر وفقاً لألصول لنزالء الفنادق والخانات والبيوت
المعدة لإليجار
المفروشة
ّ
عدم قيام أصحاب الفنادق والخانات والبيوت المفروشة المعدة لإليجار
ومديري المسارح والسينما بتنظيفيا

جنحة

إحدى ىاتين العقوبتين

قبول مديري المسارح والسينما ومستخدمييم إبنة لم تبمغ الثامنة عشر
من عمرىا غير مصحوبة بأحد والدييا أو ولييا أو أحد أقاربيا األدنين

العقوبة

تصنيف العقوبة

مالحظات

جنحة

إحدى ىاتين العقوبتين
حبس حتى ثالثة أشير عمى األكثر وغرامة
754

من اربعين ألف إلى أربعمئة ألف ل.ل .أو

جنحة

إحدى ىاتين العقوبتين
حبس حتى ثالثة أشير عمى األكثر وغرامة
755

من اربعين ألف إلى أربعمئة ألف ل.ل .أو

جنحة

إحدى ىاتين العقوبتين
حبس حتى ثالثة أشير عمى األكثر وغرامة

17.1.5

عدم اإلعتناء بالوجاقات ومداخن األفران والمعامل واىمال نظافتيا

756

من اربعين ألف إلى أربعمئة ألف ل.ل.أو

جنحة

إحدى ىاتين العقوبتين
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السياحية
 -17.2مخالفة أحكام الشروط العامة إلنشاء واستثمار المؤسسات
ّ

 ( -17.2.1استثمار الفنادق والمالهي والمطاعم والمقاهي والحانات  -قانون صادر بتاريخ )1950/12/14
الجرم
17.2.1.1

المتعمّق باستثمار الفنادق والمالىي والمطاعم
مخالفة أحكام القانـون ُ
والمقاىي والحانات

العقوبة

المادة القانونية

تصنيف العقوبة

غرامة من مئة إلى ألف ل.ل.
33

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون رقم 89

جنحة

الصادر بتاريخ )1991/9/7

السياحية  -مرسوم رقم  15598الصادر بتاريخ )1970/9/21
 ( -17.2.2تحديد الشروط العامة إلنشاء واستثمار المؤسسات
ّ
17.2.2.1

السياحية لمؤسستو
إقفال ُمستثمر المؤسسة
ّ

 13معطوفة عمى

غرامة من عشرة آالف ل.ل .إلى مئة ألف

م17 .

ل.ل.

جنحة

السياحية  -مرسوم رقم  4221الصادر بتاريخ )2000/10/18
 ( -17.2.3تعديل أحكام المرسوم رقم  15598/70العائد لتحديد الشروط العامة إلنشاء واستثمار المؤسسات
ّ
17.2.3.1
17.2.3.2
17.2.3.3
17.2.3.4
17.2.3.5
17.2.3.6

سياحية من غير تاجر
استثمار مؤسسة
ّ
مخالفة الشروط اإلدارّية المطموبة لفتح واستثمار أو بناء مؤسسة
سياحية
ّ

 1معطوفة عمى
م25 .
 2معطوفة عمى
م25 .

عدم حصول المستثمر بعض أقسام المؤسسة الفندقية عمى ترخيص

 7معطوفة عمى

مستق ّل

م25 .

الزمنية أو بالبيع غرفًا وأجنحة تابعة
الفندقية باإلجارة
إعفاء المؤسسة
ّ
ّ

 8معطوفة عمى

القانونية
التقيد بالشروط
ّ
ليا دون ّ

م25 .

إجراء تعديل أو تغيير في كيان المؤسسة القانوني دون موافقة و ازرة

 9معطوفة عمى

السياحة

م25 .

سياحية دون إجازة من وزير السياحة
استثمار أجنبي مؤسسة
ّ

 10معطوفة عمى
م25 .
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غرامة من مميون إلى ثالثة ماليين ل.ل.

جنحة

غرامة من مميون إلى ثالثة ماليين ل.ل.

جنحة

غرامة من مميون إلى ثالثة ماليين ل.ل.

جنحة

غرامة من مميون إلى ثالثة ماليين ل.ل.

جنحة

غرامة من مميون إلى ثالثة ماليين ل.ل.

جنحة

غرامة من مميون إلى ثالثة ماليين ل.ل.

جنحة

مالحظات

17.2.3.7

17.2.3.8
17.2.3.9

الجرم

المادة القانونية

السياحية عن موجب االحتفاظ بدفاتر
تخمّف مستثمري المؤسسات
ّ

 13معطوفة عمى م.

ظمة حول أعمال المؤسسة
وسجالت حسابات وبيانات ُمن ّ

إتّخاذ إسم أو شعار أو تسمية دون ترخيص من و ازرة السياحة
المتعمّقة بالالفتة والئحة األسعار واإلسم ورقم اإلجازة
مخالفة الشروط ُ
والتصنيف

25
 16ف 1.معطوفة
عمى م25 .
 16ف 2 .معطوفة
عمى م25 .

العقوبة

تصنيف العقوبة

غرامة من مميون إلى ثالثة ماليين ل.ل.

جنحة

غرامة من مميون إلى ثالثة ماليين ل.ل.

جنحة

غرامة من مميون إلى ثالثة ماليين ل.ل.

جنحة

مالحظات

البند  11من الممحق
رقم  7من المرسوم

17.2.3.10

قانونية
مزاولة مينة دليل سياحي دون إجازة
ّ

غرامة من مميون إلى ثالثة ماليين ل.ل.

رقم  4221الصادر

جنحة

بتاريخ
2000/10/18

 ( -17.2.3تنظيم وكاالت السفر والسياحة ولنقل السياحي  -مرسوم رقم  4216الصادر بتاريخ )1972/10/20
 -1حبس مع الشغل من ستة أشير إلى
17.2.3.1

تقاضي أصحاب وكاالت السفر والسياحة عموالت خالفًا لألصول
حددة
الم ّ
ُ

 15معطوفة عمى

سنتين وغرامة من مميون إلى ستة ماليين

المادتين 685
ّ

ل.ل/685( .ق .ع)

و/ 714ق.ع

جنحة

 -2غرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف
ل.ل/714( .ق .ع)
حبس من شير إلى سنة وغرامة من مئتين

17.2.3.2

المتعمّق
مخالفة أحكام المرسوم رقم  4216تاريخ ُ 1972/10/20
بتنظيم وكاالت السفر والسياحة والنقل السياحي

إلى ثالثة آالف ل.ل.
25

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون

جنحة

رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7
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 ( -17.3.1شركات الضمان  -قانون صادر بتاريخ )1955/1/26

 -17.3أفعال ُمتعمّقة بشركات الضمان

الجرم

العقوبة

المادة القانونية

تصنيف العقوبة

حبس من شير إلى ثالثة أشير وغرامة من
مئة ل.ل .إلى خمسمئة ل.ل .أو إحدى
17.3.1.1

إجراء عقد ضمان قبل معاممة التسجيل ،أو عرض إجرائو ،أو القيام
بعمميات جديدة بعد شطب التسجيل

ىاتين العقوبتين

 32ف1 .

جنحة

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون
رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

حبس من شير إلى ثالثة أشير وغرامة من
مئة ل.ل .إلى خمسمئة ل.ل .أو إحدى
17.3.1.2

سجمة من أجمو،
إجراء وكيل شركة ضمان عقد ضمان في فرع غير ُم ّ
أو عرض إجرائو

ىاتين العقوبتين

 32ف2 .

جنحة

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون
رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

17.3.1.3

17.3.1.4

تأسيس شركات ضمان لبنانية أو فروع لشركات أجنبية وادارتيا من
قبل أشخاص محكومين

إصدار شركات الضمان ق اررات بقصد الغش

 35ف2.
معطوفة عمى م.
12

حبس من ستة أشير إلى ثالث سنوات
وغرامة من مئة ألف إلى مميون ل.ل.
حبس من ستة أشير إلى ثالث سنوات

 35ف1 .

وغرامة من مئة ألف إلى مميون ل.ل.

168

184

جنحة

جنحة

مالحظات

 ( -17.3.2تنظيم هيئات الضمان  -مرسوم رقم  9812الصادر بتاريخ )1968/5/4
الجرم
17.3.2.1

17.3.2.2

17.3.2.3

عقد إتفاق ضمان أو سند إكتتاب لييئات الضمان ،أو عرض عقده،
قبل الترخيص أو قبل نشر قرار الترخيص
عقد إتفاق ضمان أو سند اكتتاب لييئات الضمان أو عرض عقد من
قبل وسيط قبل الترخيص أو قبل نشر قرار الترخيص
قيام وكيل أو سمسار أو ُمستخدم ضمان أو خبير محكوم بإدارة أو
بعمميات
التقدم من الجميور
تمثيل أو تصفية ىيئات الضمان ،أو ّ
ّ

المادة القانونية
 58ف .ا

 58ف .ب
 58ف .د
معطوفة عمى م.

خاصة بيا

40
 58ف .ه

17.3.2.4

قيام خبير بالكشف عمى الحوادث واألضرار من دون ترخيص

معطوفة عمى م.

17.3.2.5

ضد بعض األخطار
إىمال عقد الضمان اإلجباري ّ

17.3.2.6

إجراء عقد ضمان لدى ىيئة ضمان غير ُمرّخصة

41

17.3.2.7

17.3.2.8

عقد إعادة ضمان
ممارسة مينة الوكيل أو السمسار لييئات الضمان دون ترخيص

حبس من شير إلى سنة وغرامة ال تقل عن
مميوني ل.ل .أو إحدى ىاتين العقوبتين
حبس من شير إلى سنة وغرامة ال تقل عن
مميوني ل.ل .أو إحدى ىاتين العقوبتين
حبس من شير إلى سنة وغرامة ال تقل عن
مميوني ل.ل .أو إحدى ىاتين العقوبتين
حبس من شير إلى سنة وغرامة ال تقل عن
مميوني ل.ل .أو إحدى ىاتين العقوبتين

 58ف .ومعطوفة

حبس من شير إلى سنة وغرامة ال تقل عن

عمى م44 .

مميوني ل.ل .أو إحدى ىاتين العقوبتين

 58ف .ز

عقدا يتجاوز حدود قيمة أمواليا الخاصة دون وجود
إجراء ىيئة ضمان ً

العقوبة

معطوفة عمى م.
 9ف  1 .و 2و3
 58ف .ز
معطوفة عمى م.
 9ف5 .
 58ف .ج
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حبس من شير إلى سنة وغرامة ال تقل عن
مميوني ل.ل .أو إحدى ىاتين العقوبتين
حبس من شير إلى سنة وغرامة ال تقل عن
مميوني ل.ل .أو إحدى ىاتين العقوبتين
حبس من شير إلى سنة وغرامة ال تقل عن
مميوني ل.ل .أو إحدى ىاتين العقوبتين

تصنيف العقوبة

مالحظات

جنحة

جنحة

جنحة

جنحة

جنحة

جنحة

جنحة

جنحة

17

البرية لمغير  -مرسوم إشتراعي رقم  105الصادر بتاريخ )1977/6/30
الجسدية التي
المدنية عن األضرار
لممسؤولية
 (-17.3.3الضمان اإللزامي
تتسببها المركبة ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الجرم

المادة القانونية

17.3.3.1

إىمال إجراء عقد الضمان اإللزامي

17

17.3.3.2

امياً
قيادة مركبة برّية غير مضمونة إلز ّ

18

17.3.3.3

الم ّقررة
عقد عمميات الضمان اإللزامي خالفاً لمشروط والنماذج ُ

19

العقوبة

تصنيف العقوبة

مالحظات

حبس من شيرين إلى ستة أشير وغرامة من
ألف إلى الفي ل.ل .أو إحدى ىاتين

جنحة

تُضاعف العقوبة عند التكرار

العقوبتين
( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالُ بالقانون
رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

حبس من شير إلى ثالثة أشير وغرامة من
مئتي إلى خمسمئة ل.ل .أو إحدى ىاتين
العقوبتين

جنحة

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالُ بالقانون
رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

حبس لمدة ال تتجاوز الستة أشير وغرامة ال
تقل عن ألف ل.ل .وال تزيد عن الفي ل.ل.
أو إحدى ىاتين العقوبتين
( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالُ بالقانون
رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

170

186

جنحة

تُضاعف العقوبة عند التكرار

 -17.4أفعال ُمتعمّقة بالجمعيات التعاونية

( وضع مشروع قانون الجمعيات التعاونية موضع التنفيذ  -قانون ُمنفّذ بالمرسوم رقم  17199الصادر بتاريخ )1964/8/18
الجرم

المادة القانونية

إنشاء جمعية تعاونية في لبنان دون الحصول عمى ترخيص قانوني

59

العقوبة

تصنيف العقوبة

مالحظات

غرامة تتراوح بين خمسين وخمسمئة ل.ل.
17.4.1

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون

جنحة

رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

غرامة ال تزيد عن مئتي وخمسين ل.ل.
17.4.2

إطالق تسمية عن غير حق عمى أي مشروع قد َيفيم منيا الجميور
ّأنو جمعية تعاونية

60

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون

جنحة

رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

حبس لمدة تتراوح بين شير وسنة وغرامة

 -1اختالق أكثرية غير صحيحة بطريقة الغش لجمعية عمومية

تتراوح بين خمسين وخمسمئة ل.ل .أو
17.4.3

 -2إيراد وقائع أو إخفائيا أو أرقام عن حالة الجمعية خالفاً لمحقيقة

إحدى ىاتين العقوبتين

61

 -3إجراء عمميات خالفاً ألصول النظام الداخمي

جنحة

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون

-4توزيع فوائد الجمعية عمى األعضاء خالفاً ألحكام القانون

رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

 -5إصدار أسيم بقيمة مختمفة عن قيمتيا
األصمية
ّ
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 -17.5مخالفة أحكام الرقابة والتدابير المتعمقة بالمؤسسات الصناعية
( الرقابة والتدابير والعقوبات المتعمقة بالمؤسسات الصناعية  -مرسوم رقم  9765الصادر بتاريخ )2003 /3/11
الجرم
17.5.1

17.5.2

17.5.3

المادة القانونية

منع أو محاولـة منع مراقبي المؤسسات الصناعية من الدخول إلييا
بعد بيان صفتيم الرسمية أو عرقمة قياميم بميام وظيفتيم
مخالفة المسؤولين عن المؤسسات الصناعية ألحكام القوانين واألنظمة
المتعمّقة بحماية الجوار أو الصحة العامة أو البيئة
ُ
صناعية دون ترخيص أو مواصمة استثمارىا دون
استثمار مؤسسة
ّ
تسوية رخصتيا أو بعد إلغاء رخصتيا أو إقفاليا

العقوبة
غرامة من خمسمئة ألف ل.ل .إلى ثالثة

10

ماليين ل.ل.
غرامة من خمسمئة ألف ل.ل .إلى ثالثة

 14ف1.

ماليين ل.ل.
غرامة من ثالثمئة ألف ل.ل .إلى مميون

 17ف2.

ل.ل.

تصنيف العقوبة

مالحظات

جنحة
في حال التكرار ضمن مدة ثالث سنوات
جنحة

يعاقب المخالف بغرامة ال تقل عن
مميون ل.ل.

جنحة

 -17.6مخالفة أحكام استيراد وتصدير الماس الخام
( النظام الخاص باستيراد وتصدير وعبور الماس الخام  -قانون رقم  645الصادر بتاريخ )2004/11/24
الجرم
17.6.1

17.6.2

استيراد أو تصدير األلماس الخام أو ُمحاولة ذلك خالفًا لمقانون رقم
2004/645

إخفاء معمومات أو اإلدالء بمعمومات غير صحيحة ُمتعمّقة بالشيادة
الخاصة بشحنة الماس وشروطيا

العقوبة

المادة القانونية

تصنيف العقوبة

حبس لمدة ال تزيد عن ستة أشير وغرامة ال

 21ف1.

تزيد عن ثالثين بالمئة من قيمة الماس الخام،

جنحة

أو إحدى ىاتين العقوبتين
حبس لمدة ال تزيد عن ستة أشير وغرامة ال

 21ف2.

تزيد عن ثالثين بالمئة من قيمة الماس الخام،

جنحة

أو إحدى ىاتين العقوبتين
حبس لفترة ال تتعدى الشير ،و/أو يخضع

17.6.3

التطبيقية لو
مخالفة أحكام القانون رقم  2004/645واألحكام
ّ

22

لغرامة ال تزيد عن خمسة عشرة بالمئة من قيمة
الماس الخام

172

188

جنحة

مالحظات

 -17.7مخالفة أحكام تنظيم قطاع التأمين في لبنان
(تنظيم قطاع التأمين في لبنان  -قانون ُمنفّذ بمرسوم  572الصادر بتاريخ )2007/7/27

الجرم

المادة القانونية

17.7.1

انتياك أي من أحكام ىذا القانون أو أي مرسوم يصدر تطبيقًا لو

 107بند 1

17.7.2

عدم االلتزام بأي أمر أو قرار صادر عن المجمس أو عن الرئيس

 107بند 2

العقوبة

تصنيف العقوبة

مالحظات

-1غرامة ال تقل عن خمسة ماليين ل.ل.
شير أو
أو حبس لمدة ال تتعدى اثني عشر ًا
كالىما في حالة الشخص الطبيعي

جنحة

 - 2غرامة ال تقل عن خمسة وعشرين
مميون ل.ل .بموجب حكم في حالة الشخص
المعنوي
-1غرامة ال تقل عن خمسة ماليين ل.ل.
شير أو
أو حبس لمدة ال تتعدى اثني عشر ًا
كالىما في حالة الشخص الطبيعي

جنحة

 - 2غرامة ال تقل عن خمسة وعشرين
مميون ل.ل .بموجب حكم في حالة الشخص
المعنوي
-1غرامة ال تقل عن خمسة ماليين ل.ل.

17.7.3

قدم إلى لجنة اإلشراف عمى قطاع
عدم تطبيق أي تعيد خطي ُي ّ
التأمين أو المجمس أو الرئيس

شير أو
أو حبس لمدة ال تتعدى اثني عشر ًا
كالىما في حالة الشخص الطبيعي

 107بند 3

 - 2غرامة ال تقل عن خمسة وعشرين

جنحة

مميون ل.ل .بموجب حكم في حالة الشخص
المعنوي
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17

الجرم

العقوبة

المادة القانونية

تصنيف العقوبة

شير
 -1حبس لمدة ال تتعدى اثني عشر ًا

وغرامة ال تقل عن خمسة ماليين ل.ل .أو

تزويد لجنة اإلشراف عمى قطاع التأمين أو الرئيس بمعمومات خاطئة
17.7.4

أو مضمّمة أو غير كاممة سواء كانت ىذه المعمومات ممزمة بموجب

كالىما في حالة الشخص الطبيعي

 107بند 4

ىذا القانون أو طوعية

جنحة

 - 2غرامة ال تقل عن خمسة وعشرين
مميون ل.ل .بموجب حكم في حالة الشخص
المعنوي
شير
 -1حبس لمدة ال تتعدى اثني عشر ًا

وغرامة ال تقل عن خمسة ماليين ل.ل .أو
17.7.5

تقديم بيان أو تصريح مضمّل أو خاطئ إلى الضامن عن سابق معرفة
يتعمق بحق الشخص في االستفادة من العقد

كالىما في حالة الشخص الطبيعي

 107بند 5

جنحة

 - 2غرامة ال تقل عن خمسة وعشرين
مميون ل.ل .بموجب حكم في حالة الشخص
المعنوي
شير
 -1حبس لمدة ال تتعدى اثني عشر ًا

وغرامة ال تقل عن خمسة ماليين ل.ل .أو

تقديم بيان أو تصريح مضمّل أو خاطئ إلى الضامن عن سابق
17.7.6

معرفة بغرض الحصول عمى دفعة تتعمق ببضائع أو خدمات مقدمة

كالىما في حالة الشخص الطبيعي

 107بند 6

إلى المضمون سواء استمميا المضمون أو لم يستمميا

 - 2غرامة ال تقل عن خمسة وعشرين
مميون ل.ل .بموجب حكم في حالة الشخص
المعنوي

174

190

جنحة

مالحظات

 - 18التعدي على الراحة العامة
جرائم
ّ

18.1
18.2

إقالق راحة

التعدي عمى الراحة العامة
 -18جرائم ّ

( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -12فصل ) 3

المذيعة
المتعمّقة
ّ
بالسيارات ُ
مخالفة األحكام ٌ

المذيعة  -قانون صادر بتاريخ )1956/8/30
( ّ
السيارات ُ

175

192

 -18.1إقالق راحة
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -12فصل ) 3
الجرم

المادة القانونية

إحداث ضوضاء عمى صورة تسمب راحة اآلهمين

 758ف1 .

العقوبة

تصنيف العقوبة

حبس حتى ثالثة أشهر عمى األكثر وغرامة
18.1.1

من اربعين ألف إلى أربعمئة ألف ل.ل .أو

جنحة

إحدى هاتين العقوبتين

مالحظات
تُفرض العقوبة ذاتها عمى الشريك
المحرض
و ّ

المذيعة
المتعمّقة
ّ
بالسيارات ُ
 -18.2مخالفة األحكام ٌ
الجرم

المذيعة  -قانون صادر بتاريخ )1956/8/30
( ّ
السيارات ُ
المادة القانونية

العقوبة

تصنيف العقوبة

مالحظات

غرامة من خمسين إلى ثالثمئة ل.ل.
18.2.1

بالسيارات المذيعة لجهة التسجيل
مخالفة أحكام القانون المتعمّق
ّ
واالستعمال وأوقاته وأماكنه

9

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون

مخالفة

رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

176

193
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 - 19المتعلّقة بالم�ستهلك
الجرائم ُ

19.1

غش

المتعمّقة بالمستهمك
 -19الجرائم ُ

 ( -19.1.1قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -9فصل  -3نبذة )2
 ( -19.1.2قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -11فصل  -4نبذة )2
 ( -19.1.3مكافحة الغش -مرسوم إشتراعي رقم  54تاريخ )1983/7/29

19.2

مخالفة أحكام العيارات والمكاييل ونظام القياس في لبنان
 ( -19.2.1قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -11فصل  -4نبذة )1
 ( -19.2.2نظام القياس في لبنان  -قانون رقم  158الصادر بتاريخ )2011/8/17

19.3
19.4
19.5

تمس بالثقة العامة
أفعال ّ

( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -12فصل )6

مخالفة أحكام صنع العرق والكحول الصناعية
( قانون يختص بصنع العرق وبتنظيم الكحول الصناعية  -قانون صادر بتاريخ )1937/6/7

الغذائية
مخالفة أحكام سالمة المواد
ّ

الغذائية عمى إختالف أنواعيا  -مرسوم إشتراعي رقم  71الصادر بتاريخ )1983/9/9
( سالمة المواد
ّ

19.6

أفعال ُمتعمّقة بحيازة السمع والمواد والحاصالت واإلتجار بها

19.7

أفعال ُمتعمّقة بحماية المستهمك

19.8

(حيازة السمع والمواد والحاصالت واإلتجار بيا  -مرسوم إشتراعي رقم  73الصادر بتاريخ )1983/9/9
(قانون حماية المستيمك  -قانون رقم  659الصادر بتاريخ )2005/02/04

ُمخالفات ُمتعمّقة بمواصفات ممح المائدة

المعد لممائدة أو المطبخ  -قانون رقم  178تاريخ  2011/8/29ومرسوم تطبيقي رقم 11841
( إضافة مادة إيودور البوتاسيوم أو ايودات البوتاسيوم ومادة الفميورور أو فميورايد البوتاسيوم إلى الممح
ّ
الصادر في )2014/5/22

177

195
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 -19.1غش
 ( -19.1.1قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -9فصل  -3نبذة )2
الجرم
19.1.1.1

غش في مواد غذائية أو عقاقير أو منتجات صناعية أو زراعية أو
ّ
بيعيا أو عرضيا أو التحريض عمى استعماليا

العقوبة

المادة القانونية

تصنيف العقوبة

مالحظات

حبس من ثالثة أشير إلى سنة وغرامة من
607

خمسين ألف إلى ستمئة ألف ل.ل .أو

جنحة

إحدى ىاتين العقوبتين.

19.1.1.2

غش في منتجات أو مواد ضارة بصحة اإلنسان أو الحيوان
ّ

608

19.1.1.3

حيازة منتجات أو مواد مغشوشة أو فاسدة من دون سبب مشروع

 609ف1 .

19.1.1.4

حيازة منتجات مغشوشة ضارة بصحة اإلنسان أو الحيوان

 609ف2 .

حبس من ثالثة أشير إلى سنتين وغرامة
من مئة ألف إلى مميون ل.ل.

جنحة

حبس ثالثة أشير عمى األكثر وغرامة تراوح
بين عشرين ألف ومئة ألف ل.ل .أو إحدى

جنحة

ىاتين العقوبتين
حبس من ثالثة أشير إلى سنة وغرامة من
خمسين ألف ل.ل .إلى ستمئة ألف ل.ل.

جنحة

 ( -19.1.2قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -11فصل  -4نبذة )2
الجرم

19.1.2.1

كميتيا أو نوعيا أو مصدرىا خالفًا
غش العاقد في البضاعة أو ّ
لالتفاق

العقوبة

المادة القانونية

تصنيف العقوبة

حبس مع الشغل من شير إلى سنة وغرامة
من اربعين ألف ل.ل .إلى خمسمئة ألف

682

ل.ل.

178

196

مالحظات
تُرفع عقوبة الحبس إلى سنتين إذا ارتكب

جنحة

الفعل بالدسائس أو بوسائل بقصد الغش
في تركيب البضاعة أو وزنيا أو حجميا

 ( -19.1.3مكافحة الغش -مرسوم إشتراعي رقم  54تاريخ )1983/7/29
العقوبة

الجرم

المادة القانونية

بأي شكل كان أو في منشئيا أو في تاريخ
غش في البضاعة ّ

 20معطوفة عمى

ىاتين العقوبتين

م1 .

( ُرفع مقدار الغرامة ثمانين مرة عمالً

تصنيف العقوبة

مالحظات

حبس من عشرة أيام إلى ثالثة أشير وغرامة
من ألف إلى خمسة آالف ل.ل .أو إحدى
19.1.3.1

صالحيتيا
ّ

جنحة

تُضاعف العقوبة في حال التكرار

بالقانون رقم  89الصادر بتاريخ
)1991/9/7

حبس من عشرة أيام إلى سنة وغرامة من
خمسة آالف ل.ل .إلى خمسة وعشرين ألف
19.1.3.2

غش في البضائع من شأنو اإلضرار بالصحة العامة

21

19.1.3.3

الحؤول دون قيام المراقبين المختصين بتعقب أعمال الغش

22

ل.ل.
( ُرفع مقدار الغرامة ثمانين مرة عمالً

جنحة

بالقانون رقم  89الصادر بتاريخ
)1991/9/7

حبس من عشرة أيام إلى ثالثة أشير وغرامة
من ألف إلى خمسة آالف ل.ل .أو إحدى
ىاتين العقوبتين
( ُرفع مقدار الغرامة ثمانين مرة عمالً

جنحة

تُضاعف العقوبة في حال التكرار

بالقانون رقم  89الصادر بتاريخ
)1991/9/7

179

197
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الجرم
19.1.3.4

المادة القانونية

مدة
عدم وضع الصاقة لمداللة عمى عناصر تركيب المشروبات أو ّ
صالحيتيا

العقوبة

تصنيف العقوبة

مالحظات

غرامة من خمسمئة إلى الفي ل.ل.

 23ف1 .

( ُرفع مقدار الغرامة ثمانين مرة عمالً بالقانون

جنحة

رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7
غرامة من خمسمئة إلى الفي ل.ل.

19.1.3.5

مخالفة المراسيم أو الق اررات الصادرة تطبيقًا لقانون مكافحة الغش

 23ف2 .

( ُرفع مقدار الغرامة ثمانين مرة عمالً بالقانون

جنحة

رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

 -19.2مخالفة أحكام العيارات والمكاييل ونظام القياس في لبنان
 ( -19.2.1قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -11فصل  -4نبذة )1

19.2.1.1

19.2.1.2

19.2.1.3

19.2.1.4

19.2.1.5

الجرم

المادة القانونية

استعمال أو إقتناء أدوات قياس غير متوافقة مع القوانين واألنظمة

 677ف1 .

بيع أو طرح في األسواق أدوات قياس خالفًا لشروط وأحكام نظام
المراقبة المنصوص عنيا في نظام القياس في لبنان
بيع أو إقتناء أو طرح في األسواق أدوات قياس مغشوشة أو غير
مضبوطة
غش العاقد في كمية الشيئ المسمّم باستعمال أدوات قياس مغشوشة
أو بيعيا أو طرحيا
الماىية ىي
المسمّم أو في ماىيتو إذا كانت ىذه
ّ
ّ
غش في كمية الشيئ ُ
السبب الدافع إلى الصفقة

العقوبة
توقيف تكديري وغرامة من عشرين مميون إلى
ثالثين مميون ل.ل .أو إحدى ىاتين العقوبتين
توقيف تكديري وغرامة من عشرين مميون إلى

 677ف2 .

ثالثين مميون ل.ل .أو إحدى ىاتين العقوبتين
حبس ثالثة أشير عمى األكثر وغرامة من

678

679

ثالثين مميون إلى خمسين مميون ل.ل.
حبس من ثالثة أشير إلى سنتين وغرامة من
خمسين مميون إلى خمسة وسبعين مميون ل.ل.

تصنيف العقوبة

مالحظات

مخالفة /جنحة

 /28/من القانون رقم  158تاريخ
)2011/8/17
تُضاعف العقوبة في حال التكرار (المادة

مخالفة /جنحة

680

أو إحدى ىاتين العقوبتين

180
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 /28/من القانون رقم  158تاريخ
)2011/8/17

جنحة

جنحة

حبس من ثالثة أشير إلى سنة وغرامة من
خمسين مميون إلى خمسة وسبعين مميون ل.ل.

تُضاعف العقوبة في حال التكرار (المادة

جنحة

 ( -19.2.2نظام القياس في لبنان  -قانون رقم  158الصادر بتاريخ )2011/8/17
حبس من شير ولغاية ثالثة أشير وغرامة
19.2.2.1

حددة في نظام القياس في لبنان دون ترخيص
الم ّ
ممارسة ميام المراقبة ُ

26

19.2.2.2

إدعاء حيازة مرجع قياسي وطني أو ما شابو وعرضو لالستعمال

27

من خمسة وسبعين مميون ل.ل .إلى مئة

جنحة

تُضاعف العقوبة عند التكرار

مميون ل.ل.
حبس من شير ولغاية ثالثة أشير وغرامة
من خمسة وسبعين مميون ل.ل .إلى مئة

جنحة

تُضاعف العقوبة عند التكرار

مميون ل.ل.

تمس بالثقة العامة
 -19.3أفعال ّ

( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -12فصل )6
الجرم

المادة القانونية

19.3.1

بيع بضاعة أو طمب أجر يزيد عن التسعيرة

766

19.3.2

رفض قبول النقود الوطنية بالقيمة المحددة ليا

767

العقوبة
توقيف تكديري وغرامة من عشرة آالف
ل.ل .إلى عشرين
غرامة من ألف ل.ل .إلى عشرة آالف ل.ل.

تصنيف العقوبة

مالحظات

مخالفة
مخالفة

181

199
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 -19.4مخالفة أحكام صنع العرق والكحول الصناعية
( قانون يختص بصنع العرق وبتنظيم الكحول الصناعية  -قانون صادر بتاريخ )1937/6/7
الجرم
19.4.1

المادة القانونية

الصناعية
المتعمّقة بصنع العرق وتنظيم الكحول
ّ
مخالفة األحكام ُ
والغش فييا

حبس من شير إلى سنة وغرامة بين مئة ألف

31

ل.ل .وثالثمئة ألف ل.ل .أو إحدى ىاتين

جنحة

العقوبتين

19.4.2

وضع مواد ممنوعة في العرق أو في العنب أثناء إختماره

32

19.4.3

تنقية أو محاولة تنقية الكحول الممونة وبيع واحراز مثل ىذه الكحول

33

19.4.4

العقوبة

تصنيف العقوبة

مالحظات

المخالفات ألحكام
الم ّ
ختصين بضبط ُ
منع أو ُمحاولة منع المأمورين ُ
ىذا القانون من القيام بوظائفيم

لمدة ال تنقص عن شير
حبس ّ
حبس من ثالثة أشير إلى سنة وغرامة من
خمسة آالف إلى مئة ألف ل.ل.
حبس ستة أشير وغرامة تتراوح بين مئة ألف

35

وثالثمئة ألف ل.ل .أو إحدى ىاتين العقوبتين

جنحة
جنحة

جنحة

الغذائية
 -19.5مخالفة أحكام سالمة المواد
ّ

الغذائية عمى إختالف أنواعيا  -مرسوم إشتراعي رقم  71الصادر بتاريخ )1983/9/9
( سالمة المواد
ّ

19.5.1

الجرم

المادة القانونية

الغذائية
المتعمّقة بسالمة المواد
ّ
مخالفة األحكام ُ

 9ف1 .

العقوبة
حبس حتى ستة أشير وغرامة من خمسة
آالف حتى مئة ألف ل.ل.

تصنيف العقوبة

مالحظات

جنحة
شدد العقوبة وفقا لممادة  257من
 -1تُ ّ
قانون العقوبات إذا نجم عن الفعل تسمم

19.5.2

الصالحية أو التعامل بيا
منتيية
مموثة أو فاسدة أو
طرح مواد
ّ
ّ
ّ
غذائية ّ
مع العمم باألمر

حبس من ثالثة أشير حتى ثالث سنوات

 9ف2 .

وغرامة من مئة ألف حتى مميون ل.ل.

لدى المستيمكين

جنحة

ُ -2يعاقب باألشغال الشاقة المؤقتة إذا نجم
عن الفعل إنتشار مرض وبائي

ُ -3يعاقب باإلعدام إذا نتجت عن الفعل
وفاة إنسان

182
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 -19.6أفعال ُمتعمّقة بحيازة السمع والمواد والحاصالت واإلتجار بها

( حيازة السمع والمواد والحاصالت واإلتجار بيا  -مرسوم إشتراعي رقم  73الصادر بتاريخ )1983/9/9

19.6.1

19.6.2

19.6.3

19.6.4

19.6.5

19.6.6

الجرم

المادة القانونية

مخالفة متعاطي العمل التجاري لموجب التصريح الواجب تقديمو إلى

 23معطوفة

و ازرة االقتصاد والتجارة

عمى م1 .

مخالفة موجب اإلعالن عن أسعار السمع والمواد والحاصالت وأجور

 24معطوفة

قانونا
الخدمات في األماكن
ّ
المحددة ً

عمى م 3 .و4

عدم إعطاء فاتورة في العمميات التجارية بالجممة أو نصف الجممة

تتضمن
إعطاء فاتورة في عمميات تجارّية بالجممة ونصف الجممة
ّ
بيانات كاذبة

غرامة من مئتي ألف إلى أربعة ماليين ل.ل.

جنحة

تُضاعف العقوبة في حالة التمنع بعد
االنذار

حبس من ثالثة أيام إلى شير وغرامة من
مئتي ألف ل.ل .إلى عشرة ماليين ل.ل .أو

جنحة

تُضاعف العقوبة عند التكرار

إحدى ىاتين العقوبتين

 25ف1 .

غرامة من مميوني ل.ل .إلى عشرين مميون

معطوفة عمى م5 .

ل.ل.

جنحة

تُضاعف العقوبة عند التكرار

حبس من ثالثة أيام إلى شير وغرامة من

 25ف2 .
معطوفة عمى م5 .

مميون ل.ل .إلى عشرين مميون ل.ل .أو

جنحة

تُضاعف العقوبة عند التكرار

إحدى ىاتين العقوبتين
حبس من خمسة أيام إلى شير وغرامة من

مخالفة ق اررات تعيين الحدود القصوى لبدل الخدمات واألسعار أو

 26ف1 .

لنسب األرباح

معطوفة عمى م6 .

عين ليا حدود قصوى ألسعار
بيع السمع والمواد والحاصالت التي لم تُ ّ

 26ف2 .

البيع أو نسب األرباح بسعر يتجاوز ضعف كمفتيا

العقوبة

تصنيف العقوبة

مالحظات

مميون ل.ل .إلى عشرين مميون ل.ل .أو

جنحة

تُضاعف العقوبة عند التكرار

إحدى ىاتين العقوبتين
حبس من خمسة أيام إلى شير وغرامة من

معطوفة عمى م7 .

مميون ل.ل .إلى عشرين مميون ل.ل .أو

جنحة

تُضاعف العقوبة عند التكرار

إحدى ىاتين العقوبتين

183

201

19

19.6.7

19.6.8

19.6.9

الجرم

المادة القانونية

عين لو حدود قصوى
رفع سعر السمع والمواد والحاصالت الذي لم ُي ّ

 27معطوفة عمى

دون مبرر مشروع

م7 .

مميون ل.ل .إلى عشرين مميون ل.ل .أو

رفض المنتج أو التاجر أو البائع تمبية طمبات زبائنو أو إقفال محالتو

 29ف1 .

غرامة من مميون ل.ل .إلى ستة ماليين

بقصد االمتناع عن البيع من دون مسوغ قانوني

معطوفة عمى م8 .

ل.ل.

قيام المنتج أو التاجر أو البائع بفرض شراء سمع أو مواد أو حاصالت

 29ف2.

غرامة من مميون ل.ل .إلى ستة ماليين

غير مطموبة أو بفرض شراء كمية معينة منيا

معطوفة عمى م8 .

ل.ل.

 29ف3.

غرامة من مميون ل.ل .إلى ستة ماليين

معطوفة عمى م8 .

ل.ل.

19.6.10

19.6.11

تعميق إنجاز خدمة مطموبة لقاء بدل معين ،عمى فرض إلتزامات أخرى معطوفة عمى م.

 29ف4 .
 8منو

غرامة من مميون ل.ل .إلى ستة ماليين
ل.ل.

قيام مستثمر مطحنة أو مخبز أو ممحمة باستعمال البضاعة المسمّمة

 29ف5 .

غرامة من مميون ل.ل .إلى ستة ماليين

المعدة ليا
إليو من قبل السمطات اإلدارية ،في غير الغاية
ّ

معطوفة عمى م8 .

ل.ل.

امتناع المنتج أو المستورد أو البائع عن تقديم بيانات أو معمومات
19.6.13

حبس من خمسة أيام إلى شير وغرامة من

تتعمّق بكمفة إنتاج أو شراء السمع إلى مصمحة حماية المستيمك ،أو

جنحة

تُضاعف العقوبة عند التكرار والحبس
جنحة

30

ستة ماليين إلى عشرين مميون ل.ل .أو

تقديميا بصورة غير صحيحة

إحدى ىاتين العقوبتين

202

من خمسة أيام إلى ثالثة أشير أو إحدى
ىاتين العقوبتين
تُضاعف العقوبة عند التكرار والحبس

جنحة

من خمسة أيام إلى ثالثة أشير أو إحدى
ىاتين العقوبتين
تُضاعف العقوبة عند التكرار والحبس

جنحة

من خمسة أيام إلى ثالثة أشير أو إحدى
ىاتين العقوبتين
تُضاعف العقوبة عند التكرار والحبس

جنحة

من خمسة أيام إلى ثالثة أشير أو إحدى
ىاتين العقوبتين
تُضاعف العقوبة عند التكرار والحبس

جنحة

من خمسة أيام إلى ثالثة أشير أو إحدى
ىاتين العقوبتين

حبس من خمسة أيام إلى شير وغرامة من

184

تُضاعف العقوبة عند التكرار

إحدى ىاتين العقوبتين

عينة لبيع بضاعة دون اُخرى
تحديد المنتج أو التاجر أو البائع أوقات ُم ّ

19.6.12

العقوبة

تصنيف العقوبة

مالحظات

جنحة

19.6.14
19.6.15

الجرم

المادة القانونية

العقوبة

المتعمّقة بتنظيم بيع السمع
مخالفة ق اررات وزير اإلقتصاد والتجارة ُ

 31معطوفة

غرامة من مميون ل.ل .إلى عشرة ماليين

عمى م10 .

ل.ل.

بالمفرق
ّ

المتعمّق بموجب تقديم التصريح
مخالفة قرار وزير اإلقتصاد والتجارة ُ
اإلجباري عن بعض المواد والمنتجات

 32معطوفة

غرامة من مميون إلى أربعة ماليين ل.ل.

عمى م11 .

تصنيف العقوبة

مالحظات

جنحة

تُضاعف العقوبة عند التكرار

جنحة

تُضاعف العقوبة عند التكرار

حبس من عشرة أيام إلى شير وغرامة من
19.6.16

تقديم تصريح كاذب عن مواد أو سمعة أو إخفائيا أو محاولة ذلك

19.6.17

إحتكار السمع والمواد والحاصالت

33

مميوني ل.ل .إلى عشرين مميون ل.ل .أو

جنحة

تُضاعف العقوبة عند التكرار

إحدى ىاتين العقوبتين

19.6.18

19.6.19

19.6.20

19.6.21

المضاربة غير المشروعة لمسمع والمواد والحاصالت ولألسيم العامة
ُ
أو الخاصة

إذاعة أخبار كاذبة عن بضاعة في السوق لتشويش األسعار أو إغراء
البالغين
المكمفين من تنفيذ أحكام المرسوم اإلشتراعي
قيام منع الموظفين ُ
المتعمّق بحيازة السمع والمواد والحاصالت واإلتجار بيا

 34ف1.

حبس من عشرة أيام إلى ثالثة أشير وغرامة

معطوفة عمى م.

من عشرة ماليين إلى مئة مميون ل.ل .أو

14

إحدى ىاتين العقوبتين

 34ف2 .

حبس من عشرة أيام إلى ثالثة أشير وغرامة

معطوفة عمى م.

من عشرة ماليين إلى مئة مميون ل.ل .أو

 16ف1.

إحدى ىاتين العقوبتين

 34ف2 .

حبس من عشرة أيام إلى ثالثة أشير وغرامة

معطوفة عمى م.

من عشرة ماليين إلى مئة مميون ل.ل .أو

 16ف2.

إحدى ىاتين العقوبتين

جنحة

جنحة

جنحة

حبس من سبعة أيام إلى ثالثة أشير وغرامة
35

من مميوني إلى عشرين مميون ل.ل .أو

جنحة

إحدى ىاتين العقوبتين

إخفاء الوثائق والمستندات التي يطمبيا موظفو مصمحة حماية

 36معطوفة عمى

المستيمك أو رفض تقديميا

م18 .

حبس من سبعة أيام إلى ثالثة أشير وغرامة

203 185

من مميوني إلى عشرين مميون ل.ل .أو
إحدى ىاتين العقوبتين

جنحة

تُضاعف العقوبة عند التكرار

تُضاعف العقوبة عند التكرار

تُضاعف العقوبة عند التكرار

تُضاعف العقوبة إذا رافق المنع أفعال
اإلىانة أو التيديد أو اإلعتداء
شدد العقوبة مع كل تذرع بعدم وجود
تُ ّ
الدفاتر التجارية اإللزامية أو الفواتير

19

الجرم
19.6.22

المادة القانونية

المقدم إلى و ازرة اإلقتصاد والتجارة في مجال تسييل
نكول بالتعيد ّ
األعمال التجارية

العقوبة

تصنيف العقوبة

حبس من ثالثة أيام إلى شير وغرامة من
37

مميون إلى عشرة ماليين ل.ل .أو إحدى

جنحة

ىاتين العقوبتين

 -19.7أفعال ُمتعمّقة بحماية المستهمك

( قانون حماية المستيمك  -قانون رقم  659الصادر بتاريخ )2005/02/04
حبس من شير إلى ثالثة أشير وغرامة من
19.7.1

نشر إعالن خادع لممستيمك

105

19.7.2

إفشاء الموظف المكمّف مراقبة تطبيق ىذا القانون المعمومات

107

عشرة ماليين إلى خمسين مميون ل.ل .أو

جنحة

إحدى ىاتين العقوبتين
حبس من عشرة أيام إلى ستة أشير وغرامة
من أربعة ماليين إلى خمسة عشر مميون

جنحة

ل.ل.
19.7.3

19.7.4

تسويق خدمات أو سمع أو تصنيعيا مع العمم بعدم توافقيا مع
المواصفات المطموبة
عدم تحذير المستيمك وعدم سحب أو عدم استبدال السمعة أو الخدمة
أو التعويض عنيا في حال معرفتو بخطورتيا

مالحظات

 108ف1 .و2

 108ف3 .

حبس من ستة أشير إلى سنتين وغرامة من
خمسين مميون إلى مئة وخمسين مميون ل.ل.
حبس من ستة أشير إلى سنتين وغرامة من
خمسين مميون إلى مئة وخمسين مميون ل.ل.

186

204

جنحة

جنحة

تُضاعف العقوبة عند التكرار

الجرم

المادة القانونية

العقوبة

تصنيف العقوبة

مالحظات
 -1تُصبح العقوبة حبس من سنة إلى
اربع سنوات وغرامة من مئة وخمسين
مميون إلى أربعمئة مميون ل.ل .إذا نجم
المستيمكين
عن الفعل إصابة أحد ُ

19.7.5

الغش في منتجات أو حيازتيا أو الحض عمى استعماليا أو اإلتجار بمواد
غذائية فاسدة
ّ

حبس من سنة إلى ثالث سنوات وغرامة من

109

مئة مميون إلى ثالثمئة مميون ل.ل.

بالتسمم أو بمرض ّأدى إلى تعطيمو عن
ّ
جنحة

مدة عشرة أيام عمى األقل
العمل ّ

 -2تُصبح العقوبة األشغال الشاقة
المؤقتة من خمس سنوات إلى خمس
عشرة سنة وغرامة من خمسمئة مميون
تسبب الفعل بوفاة
إلى مميار ل.ل إذا ّ
إنسان أو إنتشار مرض وبائي

ُيرفع الحد األقصى لعقوبة الحبس إلى
19.7.6

الغش في الطبيعة الجوىرية لمبضاعة أو الخدمة

حبس من ستة أشير إلى سنتين وغرامة من

111

خمسين مميون إلى مئة وخمسين مميون ل.ل.

جنحة

ثالث سنوات وتُضاعف الغرامة إذا
إرتُكب الجرم بالمجوء إلى مناورات

ودسائس أو اإلستعانة ببيانات مغشوشة

19.7.7

الغش في كمية الشيء المسمّم أو ماىيتو أو باستعمال أدوات وزن أو
كيل مغشوشة

حبس من ثالثة أشير إلى سنتين وغرامة

113

187

من ثالثين مميون إلى خمسين مميون ل.ل.

205

جنحة

19

الجرم
19.7.8

19.7.9

19.7.10

قصدا عمى محصوالت أو سمع تجارية أو
وضع عالمة فارقة مقمّدة
ً
عرضيا

حيازة أو استعمال مكاييل غير قانونية أو مغشوشة
االمتناع عن إعالم المستيمك بمعمومات مخاطر السمعة أو الطريقة
الفضمى الستعماليا

المادة القانونية

العقوبة

114

وغرامة من اربعين مميون إلى خمسة

19.7.11

19.7.12

عدم التعاقد أو تقييده بعدد من السمع أو الخدمات دون أُخرى

19.7.13

تعميق بيع سمعة أو تقديم خدمة عمى شراء سمعة أو خدمة أُخرى

19.7.14

المعمَن
بيع أو تأجير السمع بثمن يفوق الثمن ُ

19.7.15

المستيمك سمعة أو خدمة ال يرغب فييا األخير
تسميم ُ

جنحة

وسبعين مميون ل.ل.
حبس من عشرة أيام إلى شير وغرامة من

116/115

 118ف 1 .و2
 118ف3 .

إفشاء المحترف لممعمومات المقدمة من المستيمك

حبس من ثالثة أشير إلى ثالث سنوات

تصنيف العقوبة

معطوفة عمى م.

أربعة ماليين إلى عشرة ماليين ل.ل.
غرامة من اربعين مميون إلى خمسة وسبعين
مميون ل.ل.
غرامة من اربعين مميون إلى خمسة وسبعين
مميون ل.ل.

58

 118ف3 .
معطوفة عمى م.
 50ف1.
 118ف3 .
معطوفة عمى م.
 50ف2.
 118ف3 .
معطوفة عمى م.

غرامة من اربعين مميون إلى خمسة وسبعين
مميون ل.ل.
غرامة من اربعين مميون إلى خمسة وسبعين
مميون ل.ل.
غرامة من اربعين مميون إلى خمسة وسبعين
مميون ل.ل.

 50ف3.
 118ف3 .
معطوفة عمى م.

غرامة من اربعين مميوناً إلى خمسة وسبعين

 50ف4.

206 188

مميون ل.ل.

جنحة

جنحة

جنحة

جنحة

جنحة

جنحة

جنحة

مالحظات

الجرم
19.7.16

19.7.17
19.7.18
19.7.19

المستيمك بمعمومات خاطئة عن تاريخ التسميم وشروط التعاقد
تزويد ُ
وكيفية تحديد الثمن وتسديده
ّ

تضمنة
أن السمعة مستعممة أو ّ
عدم إعالن المحترف عن ّ
محددة أو ُم ّ
عيبا
ً

19.7.22

مميون ل.ل.

 50ف5.

غرامة من خمسة عشر مميون إلى ثالثين

 119معطوفة 10

مميون ل.ل.

 119معطوفة
عمى م25 .

مميون ل.ل.

عدم تزويد المحترف لممستيمك في عمميات التعاقد عن بعد،

 119معطوفة

غرامة من خمسة عشر مميون إلى ثالثين

بمعمومات مفصمة عنيا أو بمستند

عمى م 52 .و53

مميون ل.ل.

 119معطوفة

غرامة من خمسة عشر مميون إلى ثالثين

عمى م54 .

مميون ل.ل.

عدم تسميم المحترف لممستيمك فاتورة مفصمة

السمعة أو الخدمة المعروضة وعدم منحو حق تعديل طمبيتو أو
تصحيحيا

19.7.21

معطوفة عمى م.

غرامة من اربعين مميوناً إلى خمسة وسبعين

غرامة من خمسة عشر مميون إلى ثالثين

عدم تقديم المحترف لممستيمك المعمومات الدقيقة أو الواضحة عن
19.7.20

المادة القانونية
 118ف3 .

العقوبة

األساسية لمسمعة أو الخدمة
عدم تزويد المحترف لممستيمك بالبيانات
ّ
تقيده بنظام
عدم إعالن المحترف عن الثمن بالعممة الوطنية وعدم ّ
األوزان واألحجام الرسمي

 120ف4 .
 120ف5 .

19.7.23

ٍ
مكان بارز
عدم إعالن المؤسسات الخدماتية عن أسعارىا في

 120ف6 .

19.7.24

عد من قبمو
عدم مراعاة المحترف الشروط
الم ّ
ّ
األساسية لمعقد ُ

 120ف19 .

19.7.25

عدم تسميم المحترف لممستيمك نسخة العقد قبل توقيعو عميو

 120ف20 .

غرامة من خمسة ماليين إلى عشرين مميون
ل.ل.
غرامة من خمسة ماليين إلى عشرين مميون
ل.ل.
غرامة من خمسة ماليين إلى عشرين مميون
ل.ل.
غرامة من خمسة ماليين إلى عشرين مميون
ل.ل.
غرامة من خمسة ماليين إلى عشرين مميون
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ل.ل.

تصنيف العقوبة

مالحظات

جنحة

جنحة
جنحة
جنحة

جنحة

جنحة
جنحة
جنحة
جنحة
جنحة

19

ُ -19.8مخالفات ُمتعمّقة بمواصفات ممح المائدة

المعد لممائدة أو المطبخ  -قانون رقم  178الصادر بتاريخ  2011/8/29ومرسوم تطبيقي رقم  11841الصادر في
( إضافة مادة إيودور البوتاسيوم أو ايودات البوتاسيوم ومادة الفميورور أو فميورايد البوتاسيوم إلى الممح
ّ
)2014/5/22
الجرم
تسميم أصحاب المعامل والمحامص ومستوردي ممح المائدة أو المطبخ
19.8.1

ممزوجا بالمواد
المحمي دون أن يكون
ممحا إلى األسواق لإلستيالك
ً
ً
ّ
المطموبة

19.8.2

مخالفة شروط استعمال الممح المستورد

19.8.3

19.8.4

تداول واستعمال ممح مائدة أو مطبخ غير ُمطابق لمشروط المطموبة
قانونا
ً

المادة القانونية
 2معطوفة عمى
م8 .

العقوبة

تصنيف العقوبة

مالحظات

حبس من شيرين إلى سنة وغرامة تتراوح
بين أربعمئة ألف ل.ل .إلى ثالثة ماليين

جنحة

تُضاعف العقوبة عند التكرار

ل.ل .أو إحدى ىاتين العقوبتين

 3معطوفة عمى
م8 .

حبس من شيرين إلى سنة وغرامة تتراوح
بين أربعمئة ألف ل.ل .إلى ثالثة ماليين

جنحة

تُضاعف العقوبة عند التكرار

ل.ل .أو إحدى ىاتين العقوبتين

 5معطوفة عمى
م8 .

حبس من شيرين إلى سنة وغرامة تتراوح
بين أربعمئة ألف ل.ل .إلى ثالثة ماليين

جنحة

تُضاعف العقوبة عند التكرار

ل.ل .أو إحدى ىاتين العقوبتين

لعممية مزج الممح
عدم تجييز معامل تكرير الممح بالمعدات الالزمة
ّ

 7ف 1 .معطوفة

باليود والفميور

عمى م8 .

حبس من شيرين إلى سنة وغرامة تتراوح
بين أربعمئة ألف ل.ل .إلى ثالثة ماليين
ل.ل .أو إحدى ىاتين العقوبتين
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جنحة

تُضاعف العقوبة عند التكرار

19.8.5

19.8.6

19.8.7

19.8.8

الجرم

المادة القانونية

المختص في و ازرة الصحة العامة حول طرق
عدم مراجعة المرجع ُ

 7ف 2 .معطوفة

ضبط كمية الممح وتغيير النسبة المئوية لميود والفميور

عمى م8 .

العقوبة

تصنيف العقوبة

مالحظات

حبس من شيرين إلى سنة وغرامة تتراوح
بين أربعمئة ألف ل.ل .إلى ثالثة ماليين

جنحة

تُضاعف العقوبة عند التكرار

ل.ل .أو إحدى ىاتين العقوبتين

الميود والمفمور بأوعية ُمحكمة الغمق يزيد محتوى واحدىا  7ف 3 .معطوفة
تعبئة الممح ّ
عن كيموغرام واحد

عمى م8 .

عدم تدوين نوع الممح واإلضافات الكيماوية وتاريخ الصنع وانتياء

 7ف 4 .معطوفة

الصالحية واسم المعمل وعنوانو عمى األوعية
ّ

عمى م8.

عدم اإللتزام بتركيبة الممح الصالح لإلستيالك حسب المواصفات

 7ف 5 .معطوفة

قانونا
الم ّ
حددة ً
ُ

عمى م8 .

حبس من شيرين إلى سنة وغرامة تتراوح
بين أربعمئة ألف ل.ل .إلى ثالثة ماليين

جنحة

تُضاعف العقوبة عند التكرار

ل.ل .أو إحدى ىاتين العقوبتين
حبس من شيرين إلى سنة وغرامة تتراوح
بين أربعمئة ألف ل.ل .إلى ثالثة ماليين

جنحة

تُضاعف العقوبة عند التكرار

ل.ل .أو إحدى ىاتين العقوبتين
حبس من شيرين إلى سنة وغرامة تتراوح
بين أربعمئة ألف ل.ل .إلى ثالثة ماليين

جنحة

تُضاعف العقوبة عند التكرار

ل.ل .أو إحدى ىاتين العقوبتين
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 - 20جرائم ال�سكر والت�س ّول

20.1

تسول
ّ

20.2

تشرد
ّ

 -20جرائم السكر والتس ّول

( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -10فصل  -1نبذة )1
 ( -20.2.1قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -10فصل  -1نبذة )2
 ( -20.2.2قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -10فصل  -1نبذة )3
20.3

ِ
سكر

( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -10فصل  -1نبذة )3
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20

تسول
ّ -20.1

( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -10فصل  -1نبذة )1
الجرم

المادة القانونية

العقوبة

تصنيف العقوبة

مالحظات
تُصبح العقوبة الحبس من ستة أشير إلى
سنتين مع التشغيل إذا ارتكب فعل التسول

إقدام شخص عمى إستجداء اإلحسان العام في أي مكان صراحةً أو
20.1.1

تحت شعار أعمال تجارّية رغم وجود موارد لو أو بإمكانو الحصول

610

عمييا

حبس مع التشغيل لمدة شير عمى األقل
ّّوستة أشير عمى األكثر

جنحة

المحددة في المادة
في احد ظروف التشديد
ّ
 /613/فضالً عن وضع المتسول في دار
لمتشغيل إذا كان غير عاجز وبالحبس
عاجز
ًا
البسيط لممدة نفسيا إذا كان
تُصبح العقوبة الحبس من ستة أشير إلى
سنتين مع التشغيل إذا ارتكب فعل التسول

20.1.2

القيام بإستجداء المعونة العامة أو اإلحسان من الناس نتيجة الكسل أو
اإلدمان عمى المسكر والمقامرة

611

حبس مع التشغيل من شير إلى ستة أشير

جنحة

612

حبس مع التشغيل من شير إلى ستة أشير

جنحة

المحددة في المادة
في احد ظروف التشديد
ّ
 /613/فضالً عن وضع المتسول في دار
لمتشغيل إذا كان غير عاجز وبالحبس
عاجز
ًا
البسيط لممدة نفسيا إذا كان
تُصبح العقوبة الحبس من ستة أشير إلى
سنتين مع التشغيل إذا إرتُكب فعل التسول

20.1.3

إقدام شخص عمى
التسول بعد ُمغادرة المؤسسة الخيرّية التي تُعنى بو
ّ

المحددة في المادة
في أحد ظروف التشديد
ّ
 /613/فضالً عن وضع المتسول في دار
لمتشغيل إذا كان غير عاجز وبالحبس
عاجز
ًا
البسيط لممدة نفسيا إذا كان
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تشرد
ّ -20.2

 ( -20.2.1قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -10فصل  -1نبذة )2

20.2.1

20.2.2

الجرم

المادة القانونية

العقوبة

تصنيف العقوبة

تشرد الشخص الصحيح الذي ال مسكن لو وال وسيمة لمعيش وال
ّ
سعيو لمحصول عمى عمل
يمارس عمالً من ُذ شير عمى األقل ولم ُيثبِت َ

614

حبس مع التشغيل من شير إلى ستة اشير

جنحة

المتشرد بحمل سالح أو أدوات خاصة بإقتراف الجنايات أو الجنح
قيام
ّ
أو القيام بعمل عنف عمى األشخاص أو التيديد بذلك ،أو التنكر ،أو

حبس مع التشغيل من ستة أشير إلى سنتين
المت ّشّرد غير عاجز
إذا كان ُ

615

حبس من ستة أشير إلى سنتين إذا كان

التشرد شخصين فأكثر
ّ
20.2.2

20.2.2.2

جنحة

ًا
عاجز
تشرد
الم ّ
ُ

( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -10فصل  -1نبذة )3
الجرم

20.2.2.1

مالحظات

امتناع أىل قاصر دون الخامسة عشرة عن إعالتو رغم إقتدارىم،
وتركو متشرداً
التسول
دفع قاصر إلى
ّ

المادة القانونية

العقوبة
حبس من شير إلى ستة أشير وغرامة من

617

عشرين ألف إلى مئة ألف ل.ل.
حبس من ستة أشير إلى سنتين وغرامة

618

تتراوح بين الحد األدنى لألجور وضعفو

تصنيف العقوبة

مالحظات

جنحة

جنحة
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ِ -20.3
سكر
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -10فصل  -1نبذة )3
الجرم

المادة القانونية

20.3.1

سكر ظاىر في محل عام أو مكان ُمباح لمجميور

622

20.3.2

تقديم مشروبات روحية إلى قاصر ّأدت إلى إسكاره

625

العقوبة

مالحظات

تصنيف العقوبة

 -1في حال التكرارُ ،يقضى

غرامة من ستة آالف ل.ل .إلى عشرين
ألف ل.ل.

بالتوقيف التكديري
مخالفة

مرة ثانية
 -2في حال التكرار ّ

تُصبح العقوبة الحبس من شير إلى

ستة أشير

20.3.3

تقديم صاحب حانة أو محل ُمباح لمجميور أو مستخدميو مشروبات

روحية إلى شخص ّأدت إلى إسكاره أو إلى شخص بحالة سكر ظاىر

626

غرامة من ستة آالف إلى عشرين ألف ل.ل.
توقيف تكديري وغرامة من عشرة آالف إلى
عشرين ألف ل.ل.

أو إلى قاصر
20.3.4

استخدام صاحب حانة في حانتو بنات أو نساء من غير عائمتو دون
الحادية والعشرين من العمر

627

توقيف تكديري وغرامة من عشرة آالف إلى
عشرين ألف ل.ل.
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مخالفة

مخالفة

تُضاعف العقوبات إذا ترك المجرم
الشخص السكران يجول في حالة سكر
يؤمن رجوعو إلى منزلو أو تسميمو
لو لم ّ
إلى رجال السمطة وفقًا لممادة  629من
ىذا القانون

مخالفة

 - 21المتعلّقة
الجرائم ُ
بالعمل وال�ضمان االجتماعي

21.1

المتعمّقة باألعمال الصناعية
مخالفة األحكام ُ

21.2

المتعمّقة بتنظيم العمل
مخالفة األحكام ُ

21.3

المتعمّقة بالعمل والضمان االجتماعي
 -21الجرائم ُ

( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -9فصل  -2نبذة )2
َّ
التطبيقية لو )
المعدل بالقانون الصادر بتاريخ  ،1962/9/17والمراسيم
( قانون العمل  -صادر بتاريخ 1946/9/23
ّ

مخالفة أحكام الضمان اإلجتماعي

( الضمان اإلجتماعي  -قانون ُمنفّذ بالمرسوم رقم  13955تاريخ )1963/9/26

21.4

المتعمّقة بطوارئ العمل
مخالفة األحكام ُ

21.5

الجماعية والوساطة والتحكيم
أفعال ُمتعمّقة بعقود العمل
ّ

( طوارئ العمل  -مرسوم إشتراعي رقم  136الصادر بتاريخ )1983/9/16
الجماعية والوساطة والتحكيم ،موضع التنفيذ  -قانون منفّذ بمرسوم رقم  17386تاريخ )1964/9/2
( وضع مشروع قانون عقود العمل
ّ
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المتعمّقة باألعمال الصناعية
 -21.1مخالفة األحكام ُ

( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -9فصل  -2نبذة )2

21.1.1
21.1.2

21.1.3

الجرم

المادة القانونية

إغفال الصناعي وضع آالت أو إشارات لتفادي طوارئ العمل

601

تعطيل اآلالت أو اإلشارات الموضوعة لتفادي طوارئ العمل عن
طريق الخطأ

قصدا
نزع أو تعطيل آالت أو إشارات موضوعة لتفادي طوارئ العمل
ً

العقوبة
حبس من ثالثة أشير إلى سنتين وغرامة
من مئة ألف إلى مميون ل.ل.

مالحظات

تصنيف العقوبة
جنحة

602

حبس مدة ال تتجاوز الستة اشير

جنحة

603

حبس من ستة أشير إلى ثالث سنوات

جنحة /جناية

ُيقضى باألشغال الشاقة المؤقتة إذا نجم
عن الفعل حادثة جسيمة وباألشغال

الشاقة المؤبدة إذا ّأدى إلى تمف نفس

المتعمّقة بتنظيم العمل
 -21.2مخالفة األحكام ُ

التطبيقية لو )
المعدل بالقانون الصادر بتاريخ  ،1962/9/17والمراسيم
( قانون العمل  -الصادر بتاريخ 1946/9/23
ّ
ّ
الجرم

المادة القانونية
 9معطوفة عمى

21.2.1

اإلجتماعية
عدم تقديم أرباب العمل تصريح إلى مصمحة الشؤون
ّ

م 2 .من القانون
الصادر بتاريخ
1962/9/17

العقوبة

تصنيف العقوبة

مالحظات

حبس من شير إلى ثالثة أشير و /أو
غرامة من  2500إلى  25000ل.ل.
( ُرفع مقدار الغرامة  25مرة عمالً بالقانون

جنحة

رقم  173الصادر بتاريخ )2000/2/14
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21

الجرم

المادة القانونية
 10معطوفة عمى

21.2.2

تم
استخدام ُمتدربين دون السادسة عشرة من العمر من قبل من لم ُي ّ
الحادية والعشرين

م 2 .من القانون
الصادر بتاريخ
1962/9/17

 11معطوفة عمى
21.2.3

إرتباط بعقد عمل مدى الحياة أو تعيّد مدى الحياة باالمتناع عن
العمل في مينة

م 2 .من القانون
الصادر بتاريخ
1962/9/17
 15معطوفة عمى

21.2.4

ستخدما من قبمو
قاصر ُم
ًا
رب العمل عنده
إسكان ّ
ً

م 2 .من القانون
الصادر بتاريخ
1962/9/17

21.2.5

تدربين أحداث من قبل أشخاص محكومين بالسجن من أجل
استخدام ُم ّ
مزور أو احتيال أو سوء ائتمان أو من
سرقة أو تزوير أو استعمال ّ
أخالقية
أجل جناية أو جريمة
ّ

 16معطوفة عمى
م 2 .من القانون
الصادر بتاريخ
1962/9/17
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العقوبة

تصنيف العقوبة

حبس من شير إلى ثالثة أشير و /أو
غرامة من  2500إلى  25000ل.ل.
( ُرفع مقدار الغرامة  25مرة عمالً بالقانون

جنحة

رقم  173الصادر بتاريخ ) 2000/2/14
حبس من شير إلى ثالثة أشير و /أو
غرامة من  2500إلى  25000ل.ل.

( ُرفع مقدار الغرامة  25مرة عمالً بالقانون

جنحة

رقم  173الصادر بتاريخ ) 2000/2/14
حبس من شير إلى ثالثة أشير و /أو
غرامة من  2500إلى  25000ل.ل.

( ُرفع مقدار الغرامة  25مرة عمالً بالقانون

جنحة

رقم  173الصادر بتاريخ ) 2000/2/14
حبس من شير إلى ثالثة أشير و /أو
غرامة من  2500إلى  25000ل.ل.

( ُرفع مقدار الغرامة  25مرة عمالً بالقانون

رقم  173الصادر بتاريخ ) 2000/2/14

جنحة

مالحظات

الجرم

المادة القانونية
 19معطوفة عمى

21.2.6

المتوجب خالل فترة التجربة
لممتدرب األجر
رب العمل
ّ
عدم دفع ّ
ّ

م 2 .من القانون
الصادر بتاريخ
1962/9/17
 22معطوفة عمى

21.2.7

استخدام قاصر دون الثالثة عشرة أو استخدام قاصر قبل إجراء فحص م 2 .من القانون
طبي لو

الصادر بتاريخ

العقوبة
حبس من شير إلى ثالثة أشير و /أو
غرامة من  2500إلى  25000ل.ل.
( ُرفع مقدار الغرامة  25مرة عمالً بالقانون
حبس من شير إلى ثالثة أشير و /أو
غرامة من  2500إلى  25000ل.ل.
( ُرفع مقدار الغرامة  25مرة عمالً بالقانون

1962/9/17
 23ف 1 .

حبس من شير إلى ثالثة أشير و /أو

استخدام حدث دون الخامسة عشرة في المشاريع واألعمال المرىقة أو

معطوفة عمى م.

غرامة من  2500إلى  25000ل.ل.

21.2.8

الممحقين بقانون
المضرة بالصحة ّ
ّ
المبينة في الجدولين رقم  1وُ 2

 2من القانون

21.2.9

استخدام حدث دون السادسة عشرة في األعمال الخطرة

العمل

1962/9/17

( ُرفع مقدار الغرامة  25مرة عمالً بالقانون

 23ف 2 .
معطوفة عمى م.

غرامة من  2500إلى  25000ل.ل.

الصادر بتاريخ
1962/9/17

جنحة

جنحة

رقم  173الصادر بتاريخ ) 2000/2/14
حبس من شير إلى ثالثة أشير و /أو

 2من القانون

جنحة

رقم  173الصادر بتاريخ ) 2000/2/14

رقم  173الصادر بتاريخ ) 2000/2/14

الصادر بتاريخ

تصنيف العقوبة

مالحظات

( ُرفع مقدار الغرامة  25مرة عمالً بالقانون

جنحة

رقم  173الصادر بتاريخ ) 2000/2/14

199

219

21

الجرم

المادة القانونية
 23ف 5 ،4 .
و 6معطوفة عمى

21.2.10

السنوية
تشغيل الحدث خالفًا لدوام العمل أو عدم منحو إجازتو
ّ

21.2.11

التفرقة بسبب الجنس بين العامل والعاممة

م 2 .من القانون
الصادر بتاريخ
1962/9/17

21.2.12

من قانون العمل

21.2.13

غرامة من  2500إلى  25000ل.ل.
( ُرفع مقدار الغرامة  25مرة عمالً بالقانون

عمى م 2 .من

غرامة من  2500إلى  25000ل.ل.

القانون الصادر

( ُرفع مقدار الغرامة  25مرة عمالً بالقانون

حبس من شير إلى ثالثة أشير و /أو

عمى م 2 .من

غرامة من  2500إلى  25000ل.ل.

بتاريخ

( ُرفع مقدار الغرامة  25مرة عمالً بالقانون

 29معطوفة
عمى م 2 .من

غرامة من  2500إلى  25000ل.ل.

بتاريخ
1962/9/17
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جنحة

رقم  173الصادر بتاريخ ) 2000/2/14
حبس من شير إلى ثالثة أشير و /أو

القانون الصادر

جنحة

رقم  173الصادر بتاريخ ) 2000/2/14

1962/9/17
 27معطوفة
القانون الصادر

جنحة

رقم  173الصادر بتاريخ ) 2000/2/14

 26معطوفة

1962/9/17

صرف امرأة أو توجيو إنذار إلييا خالل إجازة األمومة

حبس من شير إلى ثالثة أشير و /أو

حبس من شير إلى ثالثة أشير و /أو

بتاريخ

الم ّبينة في الممحق رقم /1/
تشغيل النساء في الصناعات واألعمال ُ

العقوبة

تصنيف العقوبة

( ُرفع مقدار الغرامة  25مرة عمالً بالقانون

رقم  173الصادر بتاريخ ) 2000/2/14

جنحة

مالحظات

الجرم

21.2.14

الصناعية أو التجارّية بيان بساعات العمل أو
عدم تعميق المؤسسة
ّ
اإلجتماعية
عدم تبميغو إلى مصمحة الشؤون
ّ

المادة القانونية

العقوبة

 35معطوفة

حبس من شير إلى ثالثة أشير و /أو

عمى م 2 .من

غرامة من  2500إلى  25000ل.ل.

القانون الصادر
بتاريخ

( ُرفع مقدار الغرامة  25مرة عمالً بالقانون

21.2.15

صرف أجير من الخدمة أو توجيو إليو عمم الصرف أثناء اإلجازة
المرضية
ّ

 42معطوفة

حبس من شير إلى ثالثة أشير و /أو

عمى م 2 .من

غرامة من  2500إلى  25000ل.ل.

بتاريخ

( ُرفع مقدار الغرامة  25مرة عمالً بالقانون

21.2.16

الحد األدنى الرسمي لألجور
دفع أجر أق ّل من ّ

 44معطوفة

حبس من شير إلى ثالثة أشير و /أو

عمى م 2 .من

غرامة من  2500إلى  25000ل.ل.

بتاريخ

( ُرفع مقدار الغرامة  25مرة عمالً بالقانون

21.2.17

الرسمية أو في غير وقتو أو في غير محل
دفع األجر بغير العممة
ّ
الشغل

 47معطوفة

حبس من شير إلى ثالثة أشير و /أو

عمى م 2 .من

غرامة من  2500إلى  25000ل.ل.

بتاريخ

جنحة

رقم  173الصادر بتاريخ ) 2000/2/14

1962/9/17

القانون الصادر

جنحة

رقم  173الصادر بتاريخ ) 2000/2/14

1962/9/17

القانون الصادر

جنحة

رقم  173الصادر بتاريخ ) 2000/2/14

1962/9/17

القانون الصادر

تصنيف العقوبة

مالحظات

( ُرفع مقدار الغرامة  25مرة عمالً بالقانون

1962/9/17

جنحة

رقم  173الصادر بتاريخ ) 2000/2/14

201

221

21

الجرم

21.2.18

توجيو إنذار لألجير أثناء اإلجازات أو إلى األجيرة الحامل

المادة القانونية

العقوبة

 52معطوفة

حبس من شير إلى ثالثة أشير و /أو

عمى م 2 .من

غرامة من  2500إلى  25000ل.ل.

القانون الصادر
بتاريخ
1962/9/17

ستخدمين بإدخال أو توزيع
الم َ
سماح َمن لو سمطة عمى ّ
العمال و ُ

21.2.19

الكحولية إلى أماكن العمل بقصد إستيالكيا من قبل
المشروبات
ّ

21.2.20

مخالفة أحكام قوانين العمل والمراسيم والق اررات التطبيقية

األجراء أو سماحو بدخول أشخاص في حالة السكر الييا

( ُرفع مقدار الغرامة  25مرة عمالً بالقانون

 65معطوفة
عمى م 2 .من

غرامة من  2500إلى  25000ل.ل.

بتاريخ
1962/9/17

جنحة

رقم  173الصادر بتاريخ ) 2000/2/14
حبس من شير إلى ثالثة أشير و /أو

القانون الصادر

تصنيف العقوبة

( ُرفع مقدار الغرامة  25مرة عمالً بالقانون

جنحة

رقم  173الصادر بتاريخ ) 2000/2/14
حبس من شير إلى ثالثة أشير و /أو

 2من القانون رقم
1962/9/17

غرامة من  2500إلى  25000ل.ل.
( ُرفع مقدار الغرامة  25مرة عمالً بالقانون

رقم  173الصادر بتاريخ ) 2000/2/14

202

222

جنحة

مالحظات

الجرم

المادة القانونية

العقوبة

تصنيف العقوبة

مالحظات

 4من القانون
الصادر بتاريخ
1962/9/17
المعدلة بالمرسوم رقم
 9816الصادر

21.2.21

تعرض لمموظف المولَج بضبط مخالفات قوانين العمل أو عرقمة أعمالو
ُّ

21.2.22

استخدام أجنبي من دون موافقة مسبقة أو من دون إجازة عمل

21.2.23

مخالفة صاحب العمل لتنظيم عقد التدريب

حبس من شير إلى ثالثة أشير و /أو
غرامة من  2500إلى  25000ل.ل.

بتاريخ 1968/5/4

جنحة

وبالقانون رقم 89
الصادر بتاريخ
1991/9/7
وبالقانون رقم 173
الصادر بتاريخ

( ُرفع مقدار الغرامة  25مرة عمالً بالقانون

رقم  173الصادر بتاريخ ) 2000/2/14

2000/2/14

حبس من شير إلى ثالثة أشير و /أو

 4من القانون
المنشور بالمرسوم رقم
 9816الصادر
بتاريخ 1968/5/4

غرامة من  2500إلى  25000ل.ل.
( ُرفع مقدار الغرامة  25مرة عمالً بالقانون

جنحة

رقم  173الصادر بتاريخ ) 2000/2/14
حبس من شير إلى ثالثة أشير و /أو

 27من المرسوم رقم

غرامة من  2500إلى  25000ل.ل.

 11019الصادر
بتاريخ 1968/7/10

معطوفة عمى القانون ( ُرفع مقدار الغرامة  25مرة عمالً بالقانون

رقم  173الصادر بتاريخ ) 2000/2/14

الصادر بتاريخ

1962/9/17

203

جنحة

223

21

الجرم

المادة القانونية
 27من المرسوم

21.2.24

الجماعي
مخالفة قواعد اإلعالن عن عقد العمل َ

21.2.25

الجماعي ورفض تفتيش العمل
مخالفة قرار توسيع عقد العمل َ

21.2.26

نكول رب العمل عن تنفيذ اتفاق الوساطة أو قرار التحكيم

21.2.27

تحريض األجراء عمى عدم تنفيذ اتفاق الوساطة أو قرار التحكيم

رقم 17386
الصادر بتاريخ
1964/9/2
 28ف  2من
المرسوم رقم
 17386الصادر

العقوبة

تصنيف العقوبة

حبس من شير إلى ثالثة أشير و /أو
غرامة من  2500إلى  25000ل.ل.
( ُرفع مقدار الغرامة  25مرة عمالً بالقانون

جنحة

رقم  173الصادر بتاريخ ) 2000/2/14
حبس من شير إلى ثالثة أشير و /أو
غرامة من  2500إلى  25000ل.ل.

( ُرفع مقدار الغرامة  25مرة عمالً بالقانون

جنحة

بتاريخ  1964/9/2رقم  173الصادر بتاريخ ) 2000/2/14
 63ف 2 .من
المرسوم رقم
 17386الصادر

حبس من شير إلى ثالثة أشير و /أو
غرامة من  2500إلى  25000ل.ل.
( ُرفع مقدار الغرامة  25مرة عمالً بالقانون

جنحة

بتاريخ  1964/9/2رقم  173الصادر بتاريخ ) 2000/2/14
 63ف 3 .من
المرسوم رقم
 17386الصادر

حبس من شير إلى ثالثة أشير و /أو
غرامة من  2500إلى  25000ل.ل.
( ُرفع مقدار الغرامة  25مرة عمالً بالقانون

بتاريخ  1964/9/2رقم  173الصادر بتاريخ ) 2000/2/14

204

224

جنحة

مالحظات

الجرم

العقوبة

المادة القانونية

حبس من شير إلى ثالثة أشير و /أو

 16من المرسوم
21.2.28

21.2.29

مخالفة إجراءات متعمّقة بتعيين طبيب في المصالح العامة والمؤسسات

رقم 8654

الخاضعة لقوانين العمل

الصادر بتاريخ

المحددة بقرار من وزير
مخالفة التدابير الصحية والسالمة والوقاية
ّ
العمل

غرامة من  2500إلى  25000ل.ل.
( ُرفع مقدار الغرامة  25مرة عمالً بالقانون

1960/6/30

رقم  173الصادر بتاريخ ) 2000/2/14

 32معطوفة

حبس من شير إلى ثالثة أشير و /أو

عمى م 16 .من

غرامة من  2500إلى  25000ل.ل.

قانون طوارىء
العمل رقم 136

( ُرفع مقدار الغرامة  25مرة عمالً بالقانون

21.2.30

عدم تصريح صاحب العمل عن طارىء العمل

21.2.31

رفض أو إرجاء تنفيذ حكم طارىء العمل

 32معطوفة

حبس من شير إلى ثالثة أشير و /أو

عمى م 24 .من

غرامة من  2500إلى  25000ل.ل.

العمل رقم 136

( ُرفع مقدار الغرامة  25مرة عمالً بالقانون

 33من قانون

حبس من شير إلى ثالثة أشير و /أو

طوارىء العمل رقم

غرامة من  2500إلى  25000ل.ل.
( ُرفع مقدار الغرامة  25مرة عمالً بالقانون

بتاريخ

جنحة

جنحة

رقم  173الصادر بتاريخ ) 2000/2/14

الصادر بتاريخ

 136الصادر

جنحة

رقم  173الصادر بتاريخ ) 2000/2/14

الصادر بتاريخ

قانون طوارىء

تصنيف العقوبة

مالحظات

1983/9/16

جنحة

رقم  173الصادر بتاريخ ) 2000/2/14

205

225

21

الجرم

المادة القانونية

 10من المرسوم رقم
 3273الصادر
بتاريخ 2000/6/26

21.2.32

عرقمة ميام مفتشي العمل

21.2.33

عدم قيام صاحب العمل باإلعالن عن ساعات العمل وفترات الراحة

العقوبة

تصنيف العقوبة

حبس من شير إلى ثالثة أشير و /أو
غرامة من  2500إلى  25000ل.ل.

معطوفة عمى القانون

جنحة

الصادر بتاريخ
 1962/9/17وقانون
العقوبات والمادة

( ُرفع مقدار الغرامة  25مرة عمالً بالقانون
 109من قانون العمل
رقم  173الصادر بتاريخ ) 2000/2/14
حبس من شير إلى ثالثة أشير و /أو
 2من القرار رقم
1/46الصادر بتاريخ

غرامة من  2500إلى  25000ل.ل.

 1997/2/6معطوفة
عمى المادة  2من
القانون الصادر
بتاريخ 1962/9/17

206

226

( ُرفع مقدار الغرامة  25مرة عمالً بالقانون

رقم  173الصادر بتاريخ ) 2000/2/14

جنحة

مالحظات

الجرم

المادة القانونية

العقوبة

 2من القرار رقم

حبس من شير إلى ثالثة أشير و /أو

1/46الصادر

غرامة من  2500إلى  25000ل.ل.

تصنيف العقوبة

مالحظات

بتاريخ 1997/2/6

21.2.34

عدم قيام صاحب العمل بوضع سجل لمساعات اإلضافية

معطوفة عمى المادة
 2من القانون
الصادر بتاريخ
1962/9/17

 9من القرار رقم
 6695الصادر

21.2.35

مخالفة صاحب العمل ألحكام إنشاء صندوق الغرامات المستوفاة من
األجراء

جنحة
( ُرفع مقدار الغرامة  25مرة عمالً بالقانون

رقم  173الصادر بتاريخ ) 2000/2/14

حبس من شير إلى ثالثة أشير و /أو
غرامة من  2500إلى  25000ل.ل.

بتاريخ 1949/4/1
معطوفة عمى م2 .

( ُرفع مقدار الغرامة  25مرة عمالً بالقانون
من القانون الصادر
رقم  173الصادر بتاريخ ) 2000/2/14

جنحة

بتاريخ

1962/9/17
القانون الصادر
بتاريخ

21.2.36

مخالفة صاحب العمل أحكام تنظيم عيد العمل

1959/4/30
معطوفة عمى م2 .
من القانون رقم
1962/9/17

227207

حبس من شير إلى ثالثة أشير و /أو
غرامة من  2500إلى  25000ل.ل.
( ُرفع مقدار الغرامة  25مرة عمالً بالقانون

جنحة

رقم  173الصادر بتاريخ ) 2000/2/14

21

الجرم

العقوبة

المادة القانونية

القانون الصادر

حبس من شير إلى ثالثة أشير و /أو

بتاريخ

21.2.37

عدم تعطيل رب العمل مؤسستو في ذكرى اإلستقالل

21.2.38

مخالفة أصحاب صالونات التزيين لمواقيت الفتح واإلقفال

21.2.39

مخالفة أحكام تنظيم الحماية والوقاية والسالمة في البناء

21.2.40

مخالفة تدابير الوقاية والسالمة في األفران

غرامة من  2500إلى  25000ل.ل.

1962/11/21
معطوف عمى م2 .
من القانون رقم

( ُرفع مقدار الغرامة  25مرة عمالً بالقانون

 4من القانون

حبس من شير إلى ثالثة أشير و /أو

الصادر بالمرسوم

غرامة من  2500إلى  25000ل.ل.

الصادر بتاريخ

جنحة

رقم  173الصادر بتاريخ ) 2000/2/14

1962/9/17

اإلشتراعي رقم 1

تصنيف العقوبة

( ُرفع مقدار الغرامة  25مرة عمالً بالقانون

1943/7/24

رقم  173الصادر بتاريخ ) 2000/2/14

 49من المرسوم

حبس من شير إلى ثالثة أشير و /أو

جنحة

غرامة من  2500إلى  25000ل.ل.

رقم 11958
الصادر بتاريخ
2004/2/25

معطوفة عمى مُ ( 2 .رفع مقدار الغرامة  25مرة عمالً بالقانون

من القانون الصادر

جنحة

رقم  173الصادر بتاريخ ) 2000/2/14

بتاريخ
1962/9/17

حبس من شير إلى ثالثة أشير و /أو

 3من القرار رقم

غرامة من  2500إلى  25000ل.ل.

 2/129الصادر
بتاريخ
1963/4/22

208

( ُرفع مقدار الغرامة  25مرة عمالً بالقانون

228

رقم  173الصادر بتاريخ ) 2000/2/14

جنحة

مالحظات

الجرم

المادة القانونية

العقوبة

تصنيف العقوبة

مالحظات

 3من القرار رقم

21.2.41

مخالفة شروط الوقاية والسالمة في المطاحن

21.2.42

مخالفة شروط السالمة في المؤسسات التجارية في مدينة بيروت

 384/1الصادر

حبس من شير إلى ثالثة أشير و /أو

بتاريخ

غرامة من  2500إلى  25000ل.ل.

1966/8/5

جنحة

معطوفة عمى م.
 2من القانون
الصادر بتاريخ

( ُرفع مقدار الغرامة  25مرة عمالً بالقانون

رقم  173الصادر بتاريخ ) 2000/2/14

1962/9/17
 16من القرار رقم
 27الصادر

حبس من شير إلى ثالثة أشير و /أو

بتاريخ
1980/12/12

غرامة من  2500إلى  25000ل.ل.
جنحة

معطوفة عمى م.
 25من القانون
الصادر بتاريخ
1962/9/17

( ُرفع مقدار الغرامة  25مرة عمالً بالقانون

رقم  173الصادر بتاريخ ) 2000/2/14

209

229

21

الجرم

العقوبة

المادة القانونية

تصنيف العقوبة

 21من المرسوم

21.2.43

رقم 4823

حبس من شير إلى ثالثة أشير و /أو

الصادر بتاريخ

غرامة من  2500إلى  25000ل.ل.

مخالفة قواعد منح إعانات غذائية وبدل ممبس لممستخدمين واألجراء

2001/2/21

المنتسبين لمضمان اإلجتماعي
ُ

معطوفة عمى م.

جنحة

 2من القانون
الصادر بتاريخ
1962/9/17

( ُرفع مقدار الغرامة  25مرة عمالً بالقانون

رقم  173الصادر بتاريخ ) 2000/2/14

 10من المرسوم
اإلشتراعي رقم

حبس من شير إلى ثالثة أشير و /أو

 29الصادر
21.2.44

عدم قيام أرباب العمل بدفع كامل األجر والتعويض العائمي لممستخدم
أو العامل

غرامة من  2500إلى  25000ل.ل.

بتاريخ
1943/5/12
معطوفة عمى م.
 2من القانون

جنحة
( ُرفع مقدار الغرامة  25مرة عمالً بالقانون

الصادر بتاريخ
1962/9/17

210

230

رقم  173الصادر بتاريخ ) 2000/2/14

مالحظات

 -21.3مخالفة أحكام الضمان اإلجتماعي
الجرم

( الضمان اإلجتماعي  -قانون ُمنفّذ بمرسوم رقم  13955تاريخ )1963/9/26
تصنيف العقوبة

المادة القانونية
 77ف4 .

21.3.1

إخالل مفتِّش الصندوق باليمين

21.3.2

تعرض صاحب العمل أو أي شخص مرتبط بو لمفتش العمل
ّ

 77ف9 .

21.3.3

إحتجاز صاحب العمل إشتراك الضمان

 80ف1.

21.3.4

ُجرائِو الخاضعين لمضمان
عدم تنظيم صاحب العمل سجل أ َ

 80ف2.

حبس سنة عمى األكثر وغرامة ال تتجاوز

معطوفة عمى م.

أربعمئة ألف ل.ل.

 /579عقوبات

العقوبة

مالحظات

جنحة

حبس من شير إلى ثالثة أشير وغرامة
تتراوح بين مئة وخمسين ألف ل.ل .وثالثمئة

جنحة

تُضاعف العقوبة عند التكرار

ألف ل.ل .أو إحدى ىاتين العقوبتين
حبس من ثالثة أشير إلى سنتين أو غرامة
تتراوح بين ثالثين ألف ل.ل .وثالثمئة ألف

جنحة

ل.ل .أو ىاتين العقوبتين معاً

21.3.5
21.3.6

عدم إعالم صاحب العمل صندوق الضمان بالتغييرات القانونية أو
اإلدارية في مؤسستو
التفرغ عنيا
عدم إعالم صندوق الضمان ببيع المؤسسة أو ّ

 80ف 3 .ب
 80ف 3 .د

غرامة مقطوعة قدرىا مئة وعشرين ألف
ل.ل.
غرامة تتراوح بين ستين ألف ل.ل .وثالثمئة
ألف ل.ل.
غرامة تتراوح بين ستين ألف ل.ل .وثالثمئة

231211

ألف ل.ل.

تُضاعف العقوبة إذا لم يدفع صاحب
جنحة

العمل الغرامة خالل خمسة عشر يوماً
من تاريخ تنظيم محضر الضبط

جنحة
جنحة

21

الجرم

تصنيف العقوبة

المادة القانونية

العقوبة

مالحظات
إذا تجاوز التأخر في التصريح مدة
أقصاىا ثالثة أشير من تاريخ االلتحاق

21.3.7

إغفال تصريح صاحب العمل لصندوق الضمان عن التحاق أجير أو
تركو العمل

غرامة تتراوح بين ثالثين ألف ل.ل.

 80ف 4 .أ

وثالثمئة ألف ل.ل.

جنحة

بالعمل أو الترك ُيعاقب المخالف بغرامة
إضافية قدرىا خمسة عشر ألف ل.ل.
ّ
شيرياً عن كل شخص عمى أن ال
تتجاوز الغرامة في مطمق األحوال
ثالثمئة ألف ل.ل .عن كل شخص
إذا تجاوز التأخر ثالثة أشير ُيعاقب
اضافية قدرىا ثالثة
المخالف بغرامة
ّ
ُ

غرامة قدرىا مئة وخمسين ألف ل.ل .إذا
21.3.8

إغفال تقديم صاحب العمل لصندوق الضمان التصريح اإلسمي السنوي

 80ف5 .

21.3.9

إستفادة شخص أو إفادة غيره بطريق الغش من تقديمات الضمان

81

سدد اإلشتراكات عمى
كانت المؤسسة تُ ّ
أساس شيري وستين ألف ل.ل .إذا كانت

جنحة

كل شخص
آالف ل.ل .شيريِّا عن ّ

تقل العقوبة
خاضع لمضمان عمى أن ال ّ
عن مئة وخمسين ألف ل.ل .وأن ال

تسدد اإلشتراكات عمى أساس غير شيري
ّ

تتجاوز مميون وخمسمئة ألف ل.ل.
غرامة تتراوح بين مئة وخمسين ألف ل.ل.
وستمئة ألف ل.ل .فضالً عن عقوبة الحبس
يتعرض ليا عند اإلقتضاء من جراء
التي قد ّ
تطبيق قانون العقوبات
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جنحة

المتعمّقة بطوارئ العمل
 -21.4مخالفة األحكام ُ

( طوارئ العمل  -مرسوم إشتراعي رقم  136الصادر بتاريخ )1983/9/16
الجرم

المادة القانونية

المتعمّقة بتدابير السالمة والوقاية والصحة
مخالفة ق اررات وزير العمل ُ

 16معطوفة عمى

العقوبة

تصنيف العقوبة

مالحظات

حبس من شير إلى ثالثة أشير وغرامة
تتراوح بين خمسمئة ل.ل وخمسة آالف ل.ل
21.4.1

األو ّلية
واإلسعافات ّ

أو إحدى ىاتين العقوبتين

م 32 .بند 1

جنحة

تُضاعف العقوبة عند التكرار

( ُرفع مقدار الغرامة ثمانين مرة عمالً
بالقانون رقم  89الصادر بتاريخ
)1991/9/7
حبس من شير إلى ثالثة أشير وغرامة

 24معطوفة عمى
21.4.2

مخالفة صاحب العمل أو ممثّمو موجب التصريح عن طارئ العمل

تتراوح بين خمسمئة ل.ل وخمسة آالف ل.ل

م 32 .بند  2ف.
1

أو إحدى ىاتين العقوبتين

جنحة

تُضاعف العقوبة عند التكرار

( ُرفع مقدار الغرامة ثمانين مرة عمالً
بالقانون رقم  89الصادر بتاريخ
)1991/9/7
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21

الجماعية والوساطة والتحكيم
 -21.5أفعال ُمتعمّقة بعقود العمل
ّ

الجماعية والوساطة والتحكيم موضع التنفيذ  -قانون منفّذ بمرسوم رقم  17386تاريخ )1964/9/2
( وضع مشروع قانون عقود العمل
ّ
تصنيف العقوبة
العقوبة
المادة القانونية
الجرم

مالحظات

غرامة تتراوح بين خمسمئة والف ل.ل.
21.5.1

عدم تعميق بيان ُيشير إلى عقد العمل الجماعي وطرفيو وتاريخو
ومكانو داخل المؤسسات

 27معطوفة عمى

( ُرفع مقدار الغرامة ثمانين مرة عمالً

م25 .

بالقانون رقم  89الصادر بتاريخ

جنحة

في حال تكرار المخالفة يعاقب بالغرامة
والسجن من يوم إلى خمسة أيام

)1991/9/7
حبس من شيرين إلى سنة وغرامة تتراوح
بين ألف وعشرة آالف ل.ل .أو إحدى
21.5.2

ُجراء اإلتفاق الناتج عن الوساطة أو قرار
عدم تنفيذ رب العمل أو األ َ
التحكيم

ىاتين العقوبتين

 63ف2.

( ُرفع مقدار الغرامة ثمانين مرة عمالً

غرامة قدرىا خمسمئة ل.ل .عن كل يوم
جنحة

التحكيم في حال رفض التنفيذ

بالقانون رقم  89الصادر بتاريخ
)1991/9/7

حبس من شيرين إلى سنة وغرامة بين ألف
وخمسة آالف ل.ل .أو إحدى ىاتين
21.5.3

عدم تنفيذ األُجراء اإلتفاق الناتج عن الوساطة أو قرار التحكيم

العقوبتين

 63ف3 .

( ُرفع مقدار الغرامة ثمانين مرة عمالً
بالقانون رقم  89الصادر بتاريخ
)1991/9/7
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األسبوعين من تاريخ صدور قرار
يمي
ّ

جنحة

 - 22المتعلّقة
الجرائم ُ
البري والبحري والج ّوي
بالنقل ّ

22.1

إعتداء عمى سالمة طرق النقل والمواصالت

الجوي
البري والبحري و ّ
المتعمّقة بالنقل ّ
 -22الجرائم ُ

( قانوف العقوبات  -مرسوـ إشتراعي رقـ  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -9فصؿ  -2نبذة )1

22.2

عينة
اعية و
الصناعية دي ًنا لمواعيد ُم ّ
ّ
السيارة واآلالت الزر ّ
مخالفة أحكام بيع المركبات ّ

22.3

أفعال ُمتعمّقة بالكوارث البحرية

22.4

أفعال ُمتعمّقة بالتجارة البحرية

22.5

أفعال ُمتعمّقة بمكاتب التسفير

22.6

عينة  -قانوف صادر بتاريخ )1935/5/20
اعية و
دينا لمواعيد ُم ّ
الصناعية ً
ّ
السيارة واآلالت الزر ّ
( بيع المركبات ّ
(الكوارث البحرية  -قرار رقـ /166ؿ ر تاريخ )1941/7/3
عدؿ بالقانوف الصادر بتاريخ )1954/12/21
الم ّ
( تجارة بحرية  -قانوف صادر بتاريخ ُ 1947/2/18
( الشركات واألفراد الذيف يتعاطوف التسفير  -قانوف صادر بتاريخ )1949/6/2

مخالفة أحكام تنظيم محطة إرشاد السفن في مرفأ بيروت
( تنظيـ محطة إرشاد السفف في مرفأ بيروت  -قانوف صادر بتاريخ )1948/6/10

22.7

المتعمّقة بالطيران
مخالفة األحكام ُ

22.8

المبنانية
أفعال ُمتعمّقة بتصديق نظام المرافئ والموانئ
ّ

22.9

( قانوف الطيراف  -الصادر بتاريخ )1949/1/11
المبنانية  -القرار رقـ  13/1الصادر بتاريخ )1966/1/26
( تصديؽ نظاـ المرافئ والموانئ
ّ

مخالفة أحكام تحديد رسوم المالحة والمنائر العائد إستيفاؤها لمكاتب المرافئ والمنائر

( تحديد رسوـ المالحة والمنائر العائد إستيفاؤىا لمكاتب المرافئ والمنائر  -قانوف رقـ  11الصادر بتاريخ )1966/2/14

22.10

المتعمّقة بحقوق ارتفاق لتأمين سالمة المالحة الجوية
األفعال ُ

22.11

المحرمة لممالحة البحرية
أفعال ُمتعمّقة بتحديد عرض البحر اإلقميمي والمناطق
َّ

22.12

المتعمّقة بسالمة الطيران المدني
مخالفة األحكام ُ

( تصديؽ قانوف فرض حقوؽ ارتفاؽ لتأميف سالمة المالحة الجوية  -قانوف رقـ  66/70تاريخ )1966/12/6
المحرمة لممالحة البحرية -مرسوـ إشتراعي رقـ  138الصادر بتاريخ )1983/9/16
( تحديد عرض البحر اإلقميمي والمناطؽ
ّ
( قانوف سالمة الطيراف المدني  -قانوف رقـ  663تاريخ )2005/2/4
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 -22.1إعتداء عمى سالمة طرق النقل والمواصالت

( قانوف العقوبات  -مرسوـ إشتراعي رقـ  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -9فصؿ  -2نبذة )1

22.1.1

22.1.2

22.1.3

الجرـ

المادة القانونية

العقوبة

تصنيؼ العقوبة

التخريب عف قصد في طريؽ عاـ أو ُمنشأة عامة

 595ؼ1 .

حبس مف ستة أشير إلى سنتيف

جنحة

 595ؼ2 .

حبس حتى سنة عمى األكثر

جنحة

 595ؼ3 .

حبس حتى سنة

جنحة

ترؾ المتعيد أو مف ىو في حكمو لمواد أو ُحِفر عمى الطريؽ تُعيؽ
حركة السير

إجراء أشغاؿ عمى الطرقات العامة دوف ترخيص

مالحظات
ُيزاد عمى ىذه العقوبات نصفيا إذا أُصيب
ويقضى باإلعداـ
أحد الناس بعاىة دائمة ُ
إذا ّأدى األمر إلى موت أحد الناس

ُيزاد عمى ىذه العقوبات نصفيا إذا أُصيب
ويقضى باإلعداـ
أحد الناس بعاىة دائمة ُ
إذا ّأدى األمر إلى موت أحد الناس

ُيزاد عمى ىذه العقوبات نصفيا إذا أُصيب
ويقضى باإلعداـ
أحد الناس بعاىة دائمة ُ
إذا ّأدى األمر إلى موت أحد الناس

22.1.4

تعطيؿ خط حديدي أو استعماؿ أي وسيمة إلحداث التصادـ بيف
قطارات أو انحرافيا عف مسارىا

596

أشغاؿ شاقة مؤقتة مدة ال تنقص عف
الخمس سنوات

جناية

ُيزاد عمى ىذه العقوبات نصفيا إذا أُصيب
ويقضى باإلعداـ
أحد الناس بعاىة دائمة ُ
إذا ّأدى األمر إلى موت أحد الناس

ُ -1يزاد عمى ىذه العقوبات نصفيا إذا

22.1.5

تحطيـ أو تعطيؿ آالت اإلشارة أو استعماؿ أي وسيمة بقصد إغراؽ
سفينة أو إسقاط طائرة

597

أشغاؿ شاقة مؤقتة مدة ال تنقص عف
الخمس سنوات

ويقضى
أُصيب أحد الناس بعاىة دائمة ُ

جناية

باإلعداـ إذا ّأدى األمر إلى موت أحد الناس
شدد العقوبة إلى عشر سنوات عمى
 -2تُ ّ
األق ّؿ إذا ّأدى الفعؿ إلى إغراؽ سفينة أو
إسقاط مركبة ىوائية
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22

الجرـ

المادة القانونية

العقوبة

تصنيؼ العقوبة

قصدا
قطع سير المخابرات البرقية أو الياتفية أو إذاعات الراديو
ً

598

حبس حتى ستة اشير

جنحة/جناية

600

حبس مدة ال تتجاوز الستة اشير

جنحة

مالحظات
ُ -1يزاد عمى ىذه العقوبات نصفيا إذا

ويقضى
أُصيب أحد الناس بعاىة دائمة ُ

22.1.6

باإلعداـ إذا ّأدى األمر إلى موت أحد الناس
 -2إذا نجـ عف الفعؿ خطر عمى السالمة
العامة قُضي بالحبس مف ثالثة أشير إلى
سنتيف

22.1.7

التسبب خطأً بتخريب طريؽ عاـ أو ُمنشأة عامة أو قطار أو سفينة أو
ّ
إذاعية
طائرة أو مخابرات برقية أو ىاتفية أو
ّ

عينة
اعية و
الصناعية دي ًنا لمواعيد ُم ّ
ّ
السيارة واآلالت الزر ّ
 -22.2مخالفة أحكام بيع المركبات ّ

الجرـ

عينة  -قانوف صادر بتاريخ )1935/5/20
اعية و
دينا لمواعيد ُم ّ
الصناعية ً
ّ
السيارة واآلالت الزر ّ
( بيع المركبات ّ
العقوبة

المادة القانونية

تصنيؼ العقوبة

حبس خمسة عشر يوماً أو غرامة ال تتجاوز
22.2.1

سيارة إلى طمب الحصوؿ عمى رخصة
ضـ ُمشتري مركبة ّ
عدـ ّ
يحا بشأف عقد البيع
السير ،تصر ً

خمس وعشريف ؿ.ؿ.
23

( ُرفع مقدار الغرامة ثمانيف مرة عمالً

جنحة

بالقانوف رقـ  89الصادر بتاريخ
)1991/9/7

حدىا
حبس حتى ستة أشير وغرامة ّ
األقصى خمسمئة ؿ.ؿ.
22.2.2

المحرز
المشتري أو ُ
تمؼ أو محاولة تمؼ اآللة المرىونة مف قبؿ ُ

24

( ُرفع مقدار الغرامة ثمانيف مرة عمالً
بالقانوف رقـ  89الصادر بتاريخ
)1991/9/7
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جنحة

مالحظات

 -22.3أفعال ُمتعمّقة بالكوارث البحرية

(الكوارث البحرية  -قرار رقـ /166ؿ ر تاريخ )1941/7/3
الجرـ

المادة القانونية

المختص
عدـ تقديـ تصريح عف كارثة بحرّية إلى المرجع ُ

1

تصنيؼ العقوبة

العقوبة

مالحظات

غرامة جزائية قد تبمغ المئتيف وخمسيف ليرة
سورية أو لبنانية
22.3.1

( ُرفع مقدار الغرامة ثمانيف مرة عمالً

مخالفة

بالقانوف رقـ  89الصادر بتاريخ
)1991/9/7

سجف حتى ستة أشير وجزاء نقدي قد يبمغ
المئتيف وخمسيف ؿ .سورية أو لبنانية أو
22.3.2

مخالفة األحكاـ المتعمّقة بإسعاؼ األشخاص والمحافظة عمى األشياء
العائدة لمسفينة المنكوبة

إحدى ىاتيف العقوبتيف

4

( ُرفع مقدار الغرامة ثمانيف مرة عمالً

جنحة

بالقانوف رقـ  89الصادر بتاريخ
)1991/9/7

غرامة جزائية قد تبمغ المئتيف وخمسيف ؿ.
22.3.3

رفض ضابط المرافئ أو مف ُيكمّفو تقديـ خدمة أو إسعاؼ إلنقاذ

األشخاص والمحافظة عمى األشياء إثر كارثة بحرّية أو التياوف فييا

سورية أو لبنانية
6

( ُرفع مقدار الغرامة ثمانيف مرة عمالً

مخالفة

بالقانوف رقـ  89الصادر بتاريخ
)1991/9/7
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 -22.4أفعال ُمتعمّقة بالتجارة البحرية

عدؿ بالقانوف الصادر بتاريخ )1954/12/21
الم ّ
( تجارة بحرية  -قانوف صادر بتاريخ ُ 1947/2/18
الجرـ

المادة القانونية

22.4.1

تمحية واخفاء صاحب السفينة ورّبانيا األحرؼ أو األرقاـ عنيا

 9ؼ2 .

22.4.2

مزورة عمى السفينة مف قبؿ صاحبيا أو رّبانيا
وضع عالمات ّ

22.4.3

عدـ قياـ المالؾ بتسجيؿ السفينة

العقوبة

تصنيؼ العقوبة

حبس مف يوميف إلى عشرة أياـ وغرامة بيف
خمس ليرات ومئة ؿ.ؿ .أو إحدى ىاتيف
العقوبتيف

مخالفة

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانوف
رقـ  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

حبس مف ثالثة أشير إلى سنتيف وغرامة
 9ؼ2 .

مف خمسة وعشريف إلى خمسمئة ؿ.ؿ.
جنحة

معطوفة عمى ـ.
( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانوف

 19ؼ2.

رقـ  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

حبس مف يوميف إلى عشرة أياـ وغرامة مف
خمس وعشريف إلى خمسمئة ؿ.ؿ .أو
 16فقرة أخيرة

إحدى ىاتيف العقوبتيف
( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانوف
رقـ  89الصادر بتاريخ )1991/9/7
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مخالفة

مالحظات

الجرـ

العقوبة

المادة القانونية

تصنيؼ العقوبة

مالحظات

حبس مف يوميف إلى عشرة أياـ وغرامة مف

22.4.4

ممكيتيا إلى مكتب مرفأ التسجيؿ بعد
عدـ إعادة مالؾ السفينة سند ّ
بيعيا مف أجنبي أو ىالكيا أو اإلستيالء عمييا مف العدو

خمس وعشريف إلى خمسمئة ؿ.ؿ .أو إحدى
ىاتيف العقوبتيف

 17ؼ3 .

مخالفة

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانوف رقـ
 89الصادر بتاريخ )1991/9/7

حبس مف ثالثة أشير إلى سنتيف وغرامة بيف

22.4.5

جناحية
جنائية أو
تيرب الرّباف مف معامالت تسجيؿ السفينة لغاية
ّ
ّ
ّ

خمسة وعشريف وخمسمئة ؿ.ؿ.

19

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانوف رقـ

إذا ثبت أف ليس في األمر إال إىماؿ أو

جنحة

22.4.6

تيرب ربَّاف السفينة أو رئيسيا مف أحكاـ قانوف التجارة البحرية لغاية
ّ
جناحية
جنائية أو
ّ
ّ

وصاحبيا لغرامة بيف خمسة وعشريف
وثالثمئة ؿ.ؿ.

 89الصادر بتاريخ )1991/9/7

45

سيو ،يتعرض كؿ مف رّباف السفينة

حبس مف ثالثة أشير إلى سنتيف وغرامة مف

إذا ثبت أف ليس في األمر إال إىماؿ أو

عشريف إلى مئتي ؿ.ؿ.

سيو فيحكـ عمى الرّباف أو رئيس السفينة

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانوف رقـ

جنحة

بالحبس مف يوميف إلى عشرة أياـ وغرامة
مف خمس ليرات إلى مئة ليرة أو إحدى

 89الصادر بتاريخ )1991/9/7

ىاتيف العقوبتيف

حبس مف ثالثة أشير إلى سنتيف وغرامة مف
عشريف إلى مئتي ؿ.ؿ.

22.4.7

مزورة أو عائدة لسفينة أُخرى
حيازة رّباف السفينة أو رئيسيا أو ارقًا ّ

 46ؼ2 .

22.4.8

يدد بالغرؽ
امتناع الرّباف عف إغاثة شخص ُم ّ

 254فقرة اخيرة

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانوف رقـ

جنحة

 89الصادر بتاريخ )1991/9/7

حبس مف شير إلى سنتيف وغرامة مف مئة
ؿ.ؿ .إلى ثالثة آالؼ ؿ.ؿ .أو إحدى ىاتيف
العقوبتيف
( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانوف رقـ

جنحة

 89الصادر بتاريخ )1991/9/7
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 -22.5أفعال ُمتعمّقة بمكاتب التسفير

( الشركات واألفراد الذيف يتعاطوف التسفير  -قانوف صادر بتاريخ )1949/6/2

22.5.1

الج ػ ػ ػػرـ

المادة القانونية

العقوبة

مخالفة أحكاـ النقؿ المتعمّقة بوصوؿ المسافر إلى الجية المقصودة

 1معطوفة عمى

حبس مف شير إلى سنة وغرامة مف عشريف

وبشروط تحرير تذكرة السفر

ـ10.

ألؼ إلى ثالثمئة ألؼ ؿ.ؿ.

 2معطوفة عمى

غرامة مف عشريف ألؼ إلى ثالثمئة ألؼ

ـ11.

ؿ.ؿ.

 5معطوفة عمى

غرامة مف عشريف ألؼ إلى ثالثمئة ألؼ

ـ11.

ؿ.ؿ.

22.5.2

مخالفة األحكاـ المفروضة عمى مكتب التسفير

22.5.3

تعاطي التسفير عمى مراحؿ دوف ترخيص

تصنيؼ العقوبػػة

مالحظات

جنحة
جنحة
جنحة

 -22.6مخالفة أحكام تنظيم محطة إرشاد السفن في مرفأ بيروت
( تنظيـ محطة إرشاد السفف في مرفأ بيروت  -قانوف صادر بتاريخ )1948/6/10
الجرـ

المادة القانونية

العقوبة

تصنيؼ العقوبة

غرامة مف خمسيف إلى خمسمئة ؿ.ؿ.
22.6.1

ُمحاولة تعاطي أعماؿ إرشاد السفف أو ُممارستيا خمسةً مف قبؿ غير
ذي صفة في مرفأ بيروت

38

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانوف
رقـ  89الصادر بتاريخ )1991/9/7
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مخالفة

مالحظات

المتعمّقة بالطيران
 -22.7مخالفة األحكام ُ

( قانوف الطيراف  -الصادر بتاريخ )1949/1/11
الجرـ
22.7.1

تحميؽ الطائرة فوؽ األراضي المبنانية أو ىبوطيا عمييا دوف ترخيص

22.7.2

بجنسية الطائرة
المتعمّقة
ّ
مخالفة الشروط ُ

22.7.3

22.7.4

المادة القانونية

العقوبة

 2معطوفة عمى
ـ85.

يوما إلى ثالثة أشير
حبس مف خمسة عشر ً

وغرامة مف عشرة آالؼ إلى مئتي ألؼ ؿ.ؿ.

 8معطوفة عمى

يوما إلى ثالثة أشير
حبس مف خمسة عشر ً

ـ85.

وغرامة مف عشرة آالؼ إلى مئتي ألؼ ؿ.ؿ.

يوما إلى ثالثة أشير
تحميؽ طائرات حربية أجنبية فوؽ األراضي المبنانية أو ىبوطيا عمييا  27معطوفة عمى حبس مف خمسة عشر ً
دوف ترخيص

ٍ
ألسباب عسكرّية أو تتعمّؽ
المتعمّقة بمنع الطيراف
مخالفة األحكاـ ُ
اإلستثنائية
باألمف العاـ أو في األحواؿ
ّ

22.7.5

المتعمّقة بمنع الطيراف عند إعالف األحكاـ العسكرّية
مخالفة األحكاـ ُ

22.7.6

عدـ إمتثاؿ قائد الطائرة بعد إنذاره في الحاالت التي توجب ذلؾ

ـ85.

وغرامة مف عشرة آالؼ إلى مئتي ألؼ ؿ.ؿ.

يوما إلى ثالثة أشير
 31معطوفة عمى حبس مف خمسة عشر ً
ـ85.

وغرامة مف عشرة آالؼ إلى مئتي ألؼ ؿ.ؿ.

يوما إلى ثالثة أشير
 32معطوفة عمى حبس مف خمسة عشر ً
ـ85.

وغرامة مف عشرة آالؼ إلى مئتي ألؼ ؿ.ؿ.

يوما إلى ثالثة أشير
 33معطوفة عمى حبس مف خمسة عشر ً
ـ85.

وغرامة مف عشرة آالؼ إلى مئتي ألؼ ؿ.ؿ.

تصنيؼ العقوبة

مالحظات

جنحة

جنحة

جنحة

جنحة

جنحة

جنحة
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22.7.7

الجرـ

المادة القانونية

العقوبة

التحميؽ بطائرة فوؽ أماكف آىمة عمى ٍ
عمو يقؿ عف المسافة المفروضة

 34معطوفة

توقيؼ حتى عشرة أياـ وغرامة حتى ألؼ

قانوناً

عمى ـ 88.ؼ3.

ؿ.ؿ .أو إحدى ىاتيف العقوبتيف

 35معطوفة

توقيؼ حتى عشرة أياـ وغرامة حتى ألؼ

عمى ـ 88.ؼ3.

ؿ.ؿ .أو إحدى ىاتيف العقوبتيف

 36معطوفة

توقيؼ حتى عشرة أياـ وغرامة حتى ألؼ

عمى ـ 88.ؼ3.

ؿ.ؿ .أو إحدى ىاتيف العقوبتيف

إقالع الطائرات مف غير األماكف المنشأة بصورة قانونية أو ىبوطيا

 38معطوفة

توقيؼ حتى عشرة أياـ وغرامة حتى ألؼ

فييا

عمى ـ 88.ؼ3.

ؿ.ؿ .أو إحدى ىاتيف العقوبتيف

22.7.8

الطيراف فوؽ أماكف آىمة بصورة بيموانية خطرة

22.7.9

إقامة عرض جوي مع جميور دوف ترخيص

22.7.10

22.7.11

22.7.12

نقؿ متفجرات وأسمحة وذخائر حربية وحماـ زاجؿ ورسائؿ داخمة ضمف  57معطوفة عمى
إحتكار البريد عمى متف طائرة بصورة غير قانونية

إلقاء بضائع أو أشياء مف الطائرة بغير حالة القوة القاىرة

ـ 82.و 87ؼ1.

تصنيؼ العقوبة
مخالفة

مخالفة

مخالفة

مخالفة

حبس مف اسبوع إلى شير وغرامة مف
خمسة آالؼ إلى مئتي ألؼ ؿ.ؿ .أو إحدى

جنحة

ىاتيف العقوبتيف

 76فقرة اخيرة

حبس مف عشرة أياـ إلى شيريف وغرامة مف

معطوفة عمى ـ.

خمسة آالؼ إلى ثالثيف ألؼ ؿ.ؿ .أو

91

إحدى ىاتيف العقوبتيف
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جنحة

مالحظات

الجرـ

المادة القانونية

22.7.13

استعماؿ طائرة دوف شيادتَي تسجيميا وتسجيؿ أىميتيا لمطيراف

 82ؼ1 .

22.7.14

استعماؿ الطائرة مف صاحبيا دوف وضع عالمات التسجيؿ عمييا

 82ؼ2 .

22.7.15

قيادة طائرة دوف إجازة أو شيادة

 83ؼ1 .

22.7.16

تمؼ قائد الطائرة لسجؿ الرحالت أو تدويف بيانات غير صحيحة فيو

 83ؼ2.

22.7.17

مبرر
ىبوط قائد الطائرة في غير المطارات
ّ
المعينة دوف ّ

 83ؼ3.

العقوبة

تصنيؼ العقوبة

حبس مف أسبوع إلى شير وغرامة مف
خمسة آالؼ إلى مئتي ألؼ ؿ.ؿ .أو إحدى

جنحة

ىاتيف العقوبتيف

المخالفات
تُضاعؼ العقوبة إذا ارتكبت ُ

بعد رفض أو سحب شيادة التسجيؿ أو
شيادة اىمية الطائرة لمطيراف أو شيادة أو

حبس مف أسبوع إلى شير وغرامة مف
خمسة آالؼ إلى مئتي ألؼ ؿ.ؿ .أو إحدى

مالحظات

جنحة

ىاتيف العقوبتيف

اجازة الطيراف أو منع المخالؼ مف قيادة
الطائرة

حبس مف أسبوع إلى شير وغرامة مف
خمسة آالؼ إلى مئتي ألؼ ؿ.ؿ .أو إحدى

جنحة

ىاتيف العقوبتيف

حبس مف أسبوع إلى شير وغرامة مف
خمسة آالؼ إلى مئتي ألؼ ؿ.ؿ .أو إحدى

جنحة

ىاتيف العقوبتيف

بعد رفض أو سحب شيادة التسجيؿ أو

حبس مف أسبوع إلى شير وغرامة مف

22.7.18

22.7.19

أىمية لمطيراف أو دوف وضع
قيادة قائد الطائرة دوف شيادتَي تسجيؿ و ّ
عالمات التسجيؿ عمييا

قانونا
التحميؽ بالطائرة فوؽ المحالت الممنوعة ً

خمسة آالؼ إلى مئتي ألؼ ؿ.ؿ .أو إحدى

جنحة

 83ؼ4 .

شيادة اىمية الطائرة لمطيراف أو شيادة أو
اجازة الطيراف أو منع المخالؼ مف قيادة

ىاتيف العقوبتيف
حبس مف أسبوع إلى شير وغرامة مف
خمسة آالؼ إلى مئتي ألؼ ؿ.ؿ .أو إحدى

المخالفات
تُضاعؼ العقوبة إذا ارتكبت ُ

جنحة

الطائرة

ىاتيف العقوبتيف
حبس مف أسبوع إلى شير وغرامة مف
 83ؼ5 .

خمسة آالؼ إلى مئتي ألؼ ؿ.ؿ .أو إحدى

جنحة

ىاتيف العقوبتيف
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الجرـ
22.7.20

22.7.21

22.7.22
22.7.23
22.7.24

22.7.25

وضع عالمات تسجيؿ غير قانونية عمى الطائرة أو حذفيا أو جعميا
غير مقروءة أو استعماؿ عالمة غير حقيقية
استعماؿ آالت فوتوغرافية دوف ترخيص فوؽ مناطؽ ممنوعة أو
استعماؿ أشياء أو أجيزة ممنوع نقميا
عدـ حفظ قائد الطائرة لمسجالت المفروضة قانوناً عمى متنيا
المدة
المتوجبة خالؿ ّ
عدـ إحتفاظ صاحب الطائرة بالسجالت ُ
المفروضة

محظور الدخوؿ إلييا قانوناً أو ترؾ مو ٍ
الدخوؿ إلى أر ٍ
اش أو
اض
ٌ
تدخميا
حيوانات ُ

تسببت بحادث
عدـ اليبوط بالطائرة التي ّ

العقوبة

المادة القانونية

تصنيؼ العقوبة

حبس مف ستة أشير إلى ثالث سنوات
86

وغرامة مف عشرة آالؼ إلى أربعمئة ألؼ

جنحة

ؿ.ؿ.
حبس مف اسبوع إلى شير وغرامة مف
 87ؼ2 .

خمسة آالؼ إلى مئتي ألؼ ؿ.ؿ .أو إحدى

جنحة

ىاتيف العقوبتيف
توقيؼ حتى عشرة أياـ وغرامة حتى ألؼ

 88ؼ1 .

ؿ.ؿ .أو إحدى ىاتيف العقوبتيف
توقيؼ حتى عشرة أياـ وغرامة حتى ألؼ

 88ؼ2 .
90

92

ؿ.ؿ .أو إحدى ىاتيف العقوبتيف
غرامة مف الفي وخمسمئة ؿ.ؿ .إلى عشريف
الؼ
حبس مف عشرة أياـ إلى شيريف وغرامة مف
ألؼ ؿ.ؿ .إلى عشرة آالؼ ؿ.ؿ.
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مخالفة
مخالفة
مخالفة

جنحة

مالحظات

المبنانية
 -22.8أفعال ُمتعمّقة بتصديق نظام المرافئ والموانئ
ّ

المبنانية  -القرار رقـ  13/1تاريخ )1966/1/26
( تصديؽ نظاـ المرافئ والموانئ
ّ
الجرـ

المادة القانونية

تقيده
عدـ تواجد رّباف في برج القيادة أثناء الوصوؿ أو اإلبحار وعدـ ّ

 21معطوفة عمى

العقوبة

تصنيؼ العقوبة

مالحظات

غرامة مف الفيف إلى عشريف ألؼ قرش لبناني
22.8.1

بقوانيف وأنظمة المرافئ والمالحة

ـ172 .

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانوف

مخالفة

رقـ  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

غرامة مف الفيف إلى عشريف ألؼ قرش لبناني
22.8.2

عدـ تقديـ الرّباف طمباً إلى رئاسة المرفأ لإلنتقاؿ إلى إحدى المناطؽ
طبؽ عمييا نظاـ اإلرشاد أو اإلنتقاؿ
التي ُي ّ

 22معطوفة عمى
ـ172 .

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانوف

مخالفة

رقـ  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

غرامة مف خمسمئة إلى خمسة آالؼ قرش
22.8.3

قانونا أو عدـ تخفيضيا
المعترؼ بيا ً
عدـ حمؿ سفينة راسية لألنوار ُ
حدىا األدنى وعدـ إبقاء العدد الكافي مف األشخاص لحمايتيا
إلى ّ
وتأميف سالمتيا

لبناني

 23معطوفة عمى
ـ172.

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانوف

مخالفة

رقـ  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

غرامة مف الفيف إلى عشريف ألؼ قرش لبناني
22.8.4

األولوية  33معطوفة عمى
عدـ إدخاؿ سفف الركاب وفقًا لترتيب حصوليا وعدـ إعطائيا
ّ
عمى سفف البضائع

ـ172.

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانوف

مخالفة

رقـ  89الصادر بتاريخ )1991/9/7
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22

الجرـ

المادة القانونية

المعمف مف الوكالة البحرّية إلى رئاسة
عدـ إخراج السفف وفقًا لمتدقيؽ ُ

 34معطوفة عمى

العقوبة

تصنيؼ العقوبة

غرامة مف الفيف إلى عشريف ألؼ قرش لبناني
22.8.5

المرفأ

ـ172.

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانوف

مخالفة

رقـ  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

غرامة مف الفيف إلى عشريف ألؼ قرش لبناني
22.8.6

حددة
الم ّ
دخوؿ وخروج سفف الركاب خارج األوقات ُ

 35معطوفة عمى
ـ172.

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانوف

مخالفة

رقـ  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

غرامة مف ألؼ إلى عشرة آالؼ قرش لبناني
22.8.7

تقيد السفينة بنظاـ تدارؾ اإلصطداـ أو قياميا بالتسابؽ أو زيادة
عدـ ّ
سرعتيا أو رفض خطة آلتيا الدافعة أو ُمخالفتيا اإلرشاد

 36معطوفة عمى
ـ172.

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانوف

مخالفة

رقـ  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

غرامة مف خمسمئة إلى خمسة آالؼ قرش
22.8.8

البحث عف مواد ساقطة في البحر دوف ترخيص مف رئيس المرفأ

 39معطوفة عمى
ـ172.

لبناني
( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانوف
رقـ  89الصادر بتاريخ )1991/9/7
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مخالفة

مالحظات

الجرـ

العقوبة

المادة القانونية

تصنيؼ العقوبة

مالحظات

غرامة مف ألؼ إلى عشرة آالؼ قرش لبناني
22.8.9

الصعود عمى متف السفينة القادمة قبؿ حصوليا عمى حرية العمؿ

 45معطوفة عمى
ـ172.

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانوف

مخالفة

رقـ  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

غرامة مف ألؼ إلى عشرة آالؼ قرش لبناني
22.8.10

عدـ إبالغ الرّباف رئيس المرفأ خالؿ  24ساعة مف وصولو
لممعمومات الخاصة بسالمة الرحمة

 46معطوفة عمى
ـ172.

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانوف

مخالفة

رقـ  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

غرامة مف الفيف إلى عشريف ألؼ قرش لبناني
22.8.11

وتجوؿ ليا  51معطوفة عمى
عدـ تسجيؿ المعدات المرفئيَّة وعدـ حمؿ رخصتَي مالحة ّ
وعدـ نظافتيا

ـ172.

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانوف

مخالفة

رقـ  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

غرامة مف الفيف إلى عشريف ألؼ قرش لبناني
22.8.12

الفنية
عدـ تفريغ وتحميؿ البضائع وفقًا لألنظمة
الجمركية ولمشروط ّ
ّ

 54معطوفة عمى
ـ172.

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانوف

مخالفة

رقـ  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

228
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22

الجرـ

العقوبة

المادة القانونية

تصنيؼ العقوبة

غرامة مف الفيف إلى عشريف ألؼ قرش لبناني
22.8.13

المحممة بضائع في المنطقة
المحددة ليا مف رئاسة  55معطوفة عمى
عدـ ربط المواعيف
ّ
ّ
المرفأ

ـ172.

حممة
رسو المراكب الشر ّ
الم ّ
اعية والزوارؽ والقوارب قرب المواعيف ُ

 56معطوفة عمى

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانوف

مخالفة

رقـ  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

غرامة مف الفيف إلى عشريف ألؼ قرش لبناني
22.8.14

بضائع

ـ172.

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانوف

مخالفة

رقـ  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

غرامة مف الفيف إلى عشريف ألؼ قرش لبناني
22.8.15

القياـ بأعماؿ تفريغ أو تحميؿ البضائع أثناء ىطوؿ األمطار أو ىبوب  57معطوفة عمى
العواصؼ

ـ172.

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانوف

مخالفة

رقـ  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

غرامة مف الفيف إلى عشريف ألؼ قرش لبناني
22.8.16

المجاورة ليا
إبقاء البضائع عمى حافة األرصفة أو في الساحات ُ

 58معطوفة عمى
( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانوف

ـ172.

رقـ  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

229
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مخالفة

مالحظات

الجرـ

22.8.17

حددة
المدنية غير
تجوؿ السفف
الم ّ
ّ
ّ
الرسمية خارج األوقات ُ
ّ

العقوبة

المادة القانونية

غرامة مف الفيف إلى عشريف ألؼ قرش لبناني

 60معطوفة عمى
ـ172.

تصنيؼ العقوبة

مالحظات

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانوف رقـ

مخالفة

 89الصادر بتاريخ )1991/9/7

غرامة مف خمسمئة إلى خمسة آالؼ قرش

22.8.18

لبناني

نسية واإلنكميزّية في مكاف ظاىر  62معطوفة عمى
عدـ تعميؽ بياف بالمغات العربية والفر ّ
حدد عدد الركاب واألمتعة
في المركبة ُي ّ

22.8.19

تجاوز طاقة المراكب المرفأية لعدد المسافريف المسموح بو

22.8.20

المسافريف المسموح بو
تجاوز طاقة مراكب النزىة لعدد ُ

ـ172.

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانوف رقـ

مخالفة

 89الصادر بتاريخ )1991/9/7

غرامة مف الفيف إلى عشريف ألؼ قرش لبناني

 63معطوفة عمى
ـ172.

مخالفة
( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانوف رقـ
 89الصادر بتاريخ )1991/9/7

غرامة مف الفيف إلى عشريف ألؼ قرش لبناني

 64معطوفة عمى

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانوف رقـ

ـ172.

مخالفة

 89الصادر بتاريخ )1991/9/7

22.8.21

المكمّفيف بنقؿ الركاب وحوائجيـ لشروط
عدـ ّ
تقيد العماؿ والبحارة ُ
عمميـ

غرامة مف الفيف إلى عشريف ألؼ قرش لبناني

 68و 71معطوفة
عمى ـ172.

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانوف رقـ

مخالفة

 89الصادر بتاريخ )1991/9/7
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22

الجرـ

العقوبة

المادة القانونية

تصنيؼ العقوبة

غرامة مف الفيف إلى عشريف ألؼ قرش لبناني
22.8.22

مخصصة ليا
استعماؿ أو اإليعاز باستعماليا ماعونة ما لباخرة غير
ّ

22.8.23

مزاولة مينة النقؿ دوف رخصة

22.8.24

مزاولة مينة التفريغ أو التحميؿ في السفف دوف ترخيص

22.8.25

عدـ حمؿ متعيدي التفريغ والتحميؿ إجازاتيـ أثناء العمؿ

 78معطوفة عمى
ـ172.

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانوف

مخالفة

رقـ  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

غرامة مف خمسمئة إلى خمسة آالؼ قرش
 89معطوفة عمى
ـ172.

لبناني
( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانوف

مخالفة

رقـ  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

غرامة مف خمسمئة إلى خمسة آالؼ قرش
 92معطوفة عمى
ـ172.

لبناني
( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانوف

مخالفة

رقـ  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

غرامة مف خمسمئة إلى خمسة آالؼ قرش
 95معطوفة عمى
ـ172.

لبناني
( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانوف
رقـ  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

231

252

مخالفة

مالحظات

الجرـ

العقوبة

المادة القانونية

تصنيؼ العقوبة

مالحظات

غرامة مف خمسمئة إلى خمسة آالؼ قرش

22.8.26

تمويف السفف دوف ترخيص

22.8.27

عدـ حمؿ متعيدي التمويف رخصيـ أثناء العمؿ

22.8.28

عدـ حمؿ متعيدي النقؿ رخصيـ أثناء العمؿ

22.8.29

مراقبة أوزاف البضائع دوف ترخيص

22.8.30

تعاطي مينة وكاالت التسفير والسياحة دوف ترخيص

لبناني

 97معطوفة عمى
ـ172.

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانوف رقـ

مخالفة

 89الصادر بتاريخ )1991/9/7

غرامة مف خمسمئة إلى خمسة آالؼ قرش

 101معطوفة

لبناني

عمى ـ172.

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانوف رقـ

مخالفة

 89الصادر بتاريخ )1991/9/7

غرامة مف خمسمئة إلى خمسة آالؼ قرش
لبناني

 105معطوفة
عمى ـ172.

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانوف رقـ

مخالفة

 89الصادر بتاريخ )1991/9/7

غرامة مف خمسمئة إلى خمسة آالؼ قرش
لبناني

 106معطوفة
عمى ـ172.

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانوف رقـ

مخالفة

 89الصادر بتاريخ )1991/9/7

غرامة مف خمسمئة إلى خمسة آالؼ قرش
لبناني

 109معطوفة
عمى ـ172.

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانوف رقـ

مخالفة

 89الصادر بتاريخ )1991/9/7

232
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الجرـ

العقوبة

المادة القانونية

تصنيؼ العقوبة

غرامة مف ألؼ إلى عشرة آالؼ قرش لبناني

22.8.31

عمؿ ربابنة السفينة وضباطيا وميندسي آالتيا دوف ترخيص

22.8.32

محظورات ُمختمفة َّ
معددة في المادة 119

 111معطوفة
عمى ـ172.

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانوف رقـ

مخالفة

 89الصادر بتاريخ )1991/9/7

غرامة مف الفيف إلى عشريف ألؼ قرش لبناني
 119معطوفة
عمى ـ172.

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانوف

مخالفة

رقـ  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

غرامة مف الفيف إلى عشريف ألؼ قرش لبناني
22.8.33

يحا
عدـ تقديـ رّباف أو مالؾ أو وكيؿ سفينة تحمؿ مواد خطرة تصر ً
خطيًّا إلى رئاسة المرفأ

 120معطوفة
عمى ـ172.

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانوف

مخالفة

رقـ  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

غرامة مف الفيف إلى عشريف ألؼ قرش لبناني
22.8.34

عدـ وضع حراسة ُمستمرة مف صاحب الماعونة عند إنزالو مواد خطرة
أو عدـ إلتزامو موقع الرسو

 124معطوفة
عمى ـ172.

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانوف
رقـ  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

233
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مخالفة

مالحظات

22.8.35

العقوبة

الجرـ

المادة القانونية

عدـ رسو السفف التي تنقؿ مواد خطرة خارج نطاؽ إنشاءات المرفأ

 125معطوفة

وعدـ وضعيا اإلشارات الخاصة

عمى ـ172.

عدـ رسو السفف التي تنقؿ مواد خطرة وعدـ تحميؿ أو تفريغ حمولتيا

 126معطوفة

خصص ليا
الم ّ
في الموقع ُ

عمى ـ172.

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانوف رقـ

 127ؼ1.

غرامة مف الفيف إلى عشريف ألؼ قرش لبناني

تصنيؼ العقوبة

مالحظات

غرامة مف الفيف إلى عشريف ألؼ قرش لبناني
( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانوف رقـ

مخالفة

 89الصادر بتاريخ )1991/9/7

22.8.36

22.8.37

عدـ إيراد إسـ مستورد المواد الخطرة عمى مانيفست الشحف

22.8.38

التحميؿ

معطوفة عمى

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانوف رقـ

غرامة مف الفيف إلى عشريف ألؼ قرش لبناني

 127ؼ2 .
معطوفة عمى
ـ172.

22.8.39

معطوفة عمى
ـ172.

234

مخالفة

 89الصادر بتاريخ )1991/9/7

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانوف رقـ

مخالفة

 89الصادر بتاريخ )1991/9/7

غرامة مف الفيف إلى عشريف ألؼ قرش لبناني

 127ؼ3 .
عدـ نقؿ المواد الخطرة إلى مستودعات الجيش

مخالفة

 89الصادر بتاريخ )1991/9/7

ـ172.

عدـ إفراغ المواد الخطرة مف المواعيف خالؿ ثالثة أياـ مف تاريخ

غرامة مف الفيف إلى عشريف ألؼ قرش لبناني

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانوف رقـ

مخالفة

 89الصادر بتاريخ )1991/9/7

255

22

الجرـ

العقوبة

المادة القانونية

تصنيؼ العقوبة

غرامة مف الفيف إلى عشريف ألؼ قرش لبناني
22.8.40

جانبي كؿ طرد يحوي مواد خطرة تدؿ عميو
عدـ لصؽ بطاقة عمى َ

22.8.41

دخوؿ سفف تحمؿ متفجرات أو مواد ُممتيبة دوف ترخيص

22.8.42

مالحية غير ضرورّية
قياـ سفينة تنقؿ مواد خطرة بتحركات
ّ

22.8.43

محممة مواد خطرة في ٍ
آف واحد إلى المرفأ
دخوؿ ّ
عدة سفف ّ

 128معطوفة
عمى ـ172.

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانوف

مخالفة

رقـ  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

غرامة مف الفيف إلى عشريف ألؼ قرش لبناني
 129معطوفة
عمى ـ172.

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانوف

مخالفة

رقـ  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

غرامة مف الفيف إلى عشريف ألؼ قرش لبناني
 132معطوفة
عمى ـ172.

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانوف

مخالفة

رقـ  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

غرامة مف الفيف إلى عشريف ألؼ قرش لبناني
 133معطوفة
عمى ـ172.

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانوف
رقـ  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

235

256

مخالفة

مالحظات

الجرـ

العقوبة

المادة القانونية

تصنيؼ العقوبة

مالحظات

غرامة مف الفيف إلى عشريف ألؼ قرش لبناني

22.8.44

حممة مواد خطرة
الم ّ
عدـ مراعاة مسافة الوقاية بيف السفف ُ

 134معطوفة
عمى ـ172.

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانوف رقـ

مخالفة

 89الصادر بتاريخ )1991/9/7

غرامة مف الفيف إلى عشريف ألؼ قرش لبناني

22.8.45

بقية السفف أو قرب أماكف
محممة مواد خطرة في جوار ّ
رسو سفينة ّ
السكف ومكاتب الموظفيف

 135معطوفة
عمى ـ172.

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانوف رقـ

مخالفة

 89الصادر بتاريخ )1991/9/7

غرامة مف الفيف إلى عشريف ألؼ قرش لبناني

22.8.46

غذائية
المحممة مواد خطرة قبؿ شحف مواد
عدـ تنظيؼ عنابر السفف
ّ
ّ

 137معطوفة
عمى ـ172.

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانوف رقـ

مخالفة

 89الصادر بتاريخ )1991/9/7

22.8.47

عدـ فرض حراسة متواصمة عمى المعدات العائمة التي تحمؿ مواد

 139معطوفة

خطرة وعمى أماكف التخزيف

عمى ـ172.

غرامة مف الفيف إلى عشريف ألؼ قرش لبناني
( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانوف رقـ

مخالفة

 89الصادر بتاريخ )1991/9/7
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22

الجرـ

المادة القانونية

حممة محروقات سائمة غير
عدـ تنظيؼ وتيوئة عنابر سفف كانت ُم ّ

 140معطوفة

العقوبة

تصنيؼ العقوبة

غرامة مف الفيف إلى عشريف ألؼ قرش لبناني
22.8.48

موضبة قبؿ دخوليا إلى المرفأ
ّ

عمى ـ172.

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانوف

مخالفة

رقـ  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

غرامة مف الفيف إلى عشريف ألؼ قرش لبناني
22.8.49

فنيا في محركات سفف تنقؿ مواد خطرة
عدـ استعماؿ كربير سائؿ ً

22.8.50

عدـ تقديـ تصريح ُمسبؽ بالذخائر والمتفجرات

22.8.51

خصص ليا مف قبؿ أصحابيا
الم ّ
عدـ إخراج المواد الخطرة مف الباب ُ

 141معطوفة
عمى ـ172.

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانوف

مخالفة

رقـ  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

غرامة مف الفيف إلى عشريف ألؼ قرش لبناني
 144معطوفة
عمى ـ172.

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانوف

مخالفة

رقـ  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

غرامة مف الفيف إلى عشريف ألؼ قرش لبناني
 148معطوفة
عمى ـ172.

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانوف
رقـ  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

237

258

مخالفة

مالحظات

الجرـ

المادة القانونية

خصصة مف قبؿ أصحابيا
الم ّ
عدـ إرساؿ المواد الخطرة إلى الباخرة ُ

 149معطوفة

العقوبة

تصنيؼ العقوبة

مالحظات

غرامة مف الفيف إلى عشريف ألؼ قرش لبناني
22.8.52

وعدـ مراعاة األوزاف

عمى ـ172.

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانوف

مخالفة

رقـ  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

غرامة مف الفيف إلى عشريف ألؼ قرش لبناني
22.8.53

السيارة أكثر مف متريف أو تعريض
إرتفاع الحمولة فوؽ أرض صندوؽ ّ
الطرود ألشعة الشمس والنار ونقؿ متفجرات في المركبة ذاتيا

 150معطوفة
عمى ـ172.

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانوف

مخالفة

رقـ  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

غرامة مف الفيف إلى عشريف ألؼ قرش لبناني
22.8.54

خصصة لنقؿ مواد ُممتيبة
عدـ إرساؿ الوكاالت البحرّية صناديؽ ُم ّ

22.8.55

المترتّبة عمييا
عدـ دفع سفف المالحة الرسوـ ُ

 151معطوفة
عمى ـ172.

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانوف

مخالفة

رقـ  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

-155 -154
-158 -156
محددة
نقدية ّ
غرامة تُعادؿ الرسـ أو غرامة ّ

170 -160

مخالفة /جنحة

معطوفة عمى
ـ172.
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 -22.9مخالفة أحكام تحديد رسوم المالحة والمنائر العائد إستيفاؤها لمكاتب المرافئ والمنائر
( تحديد رسوـ المالحة والمنائر العائد إستيفاؤىا لمكاتب المرافئ والمنائر  -قانوف رقـ  11الصادر بتاريخ )1966/2/14
22.9.1
22.9.2

الجرـ

المادة القانونية

العقوبة

تصنيؼ العقوبة

إبحار السفينة دوف تسديد الرسوـ
المتوجبة عمييا
ّ

 33ؼ1 .

توجب
الم ّ
غرامة تعادؿ الرسـ ُ

مخالفة  /جنحة

 33ؼ1 .

توجب
الم ّ
غرامة تعادؿ الرسـ ُ

 33ؼ1 .

توجب
الم ّ
غرامة تعادؿ الرسـ ُ

مخالفة/جنحة

 33ؼ1.

توجب
الم ّ
غرامة تعادؿ الرسـ ُ

مخالفة/جنحة

المتوجبة عف سفينة الصيد أو النزىة خالؿ الفترة
عدـ تسديد الرسوـ
ّ
الصالحية ،أو
المحددة ،أو عمميا دوف رخصة ،أو برخصة منتيية
ّ
ّ
المعطاة ليا أثناء عمميا
عدـ حمؿ الرخصة ُ

22.9.3

عدـ تسديد الوكيؿ البحري أو متعيد التفريغ أو متعيد التمويف الرسـ
المتوجب خالؿ الفترة
المحددة
ّ
ّ

22.9.4

إنشاء سفينة دوف تصريح

مخالفة/جنحة

غرامة توازي خمسة أضعاؼ المتر المربع
22.9.5

إشغاؿ األمالؾ العامة البحرّية دوف ترخيص قانوني

 33ؼ2.

المعتمد لتحديد البدؿ السنوي إلشغاؿ أمالؾ
ُ

22.9.6

إستخراج مواد مف األمالؾ العامة البحرّية دوف ترخيص قانوني

 33ؼ3.

غرامة تبمغ خمسيف ألؼ ؿ.ؿ.

جنحة

 33ؼ4.

غرامة تبمغ خمسة وثالثيف ألؼ ؿ.ؿ.

مخالفة

 33ؼ5.

غرامة تبمغ خمسة وعشريف ألؼ ؿ.ؿ.

مخالفة

22.9.7
22.9.8
22.9.9
22.9.10

عمؿ البحري أو العامؿ دوف ترخيص أو دوف حمؿ الترخيص أثناء
العمؿ أو حمؿ رخصة ُمنتيية المفعوؿ

مخالفة أحكاـ القانوف رقـ  11الصادر بتاريخ 1966/2/14
وتعديالتو غير الواردة في المادة  33منو
مخالفة أنظمة المالحة البحرية وسير العمؿ في المرفأ
تمويث األمالؾ العامة البحرية بالمحروقات السائمة الناتجة عف السفف
أو المصانع القائمة عمى الشاطئ

مخالفة /جنحة

عامة بحرية وفقًا لممناطؽ

غرامة تتراوح مف خمسيف ألؼ إلى خمسيف

 33ؼ6.
 33ؼ7.

مميوف ؿ.ؿ.
غرامة تتراوح مف مئتي ألؼ إلى مئتي مميوف

260239

ؿ.ؿ.

جنحة
جنحة

مالحظات

المتعمّقة بحقوق إرتفاق لتأمين سالمة المالحة الجوية
 -22.10األفعال ُ

( تصديؽ قانوف فرض حقوؽ إرتفاؽ لتأميف سالمة المالحة الجوية  -قانوف رقـ  66/70تاريخ )1966/12/6
الجرـ

المادة القانونية

الضوئية أو
الفنية الخاصة باألجيزة
ّ
نزع أو تعطيؿ إحدى التجييزات ّ

 8معطوفة عمى

العقوبة

تصنيؼ العقوبة

مالحظات

حبس حتى الشير وغرامة تتراوح بيف
خمسيف ومئتي ؿ.ؿ .أو إحدى ىاتيف
22.10.1

الياتفية
الالسمكية أو اإلشارات أو األسالؾ البر ّقية أو
ّ
ّ

العقوبتيف

ـ22.ؼ 1 .و2

جنحة

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانوف
رقـ  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

حبس حتى الشير وغرامة تتراوح بيف
خمسيف ومئتي ؿ.ؿ .أو إحدى ىاتيف
22.10.2

المساعدة
مخالفة أحد التدابير المفروضة لحماية األجيزة
ّ
الضوئية ُ

الالسمكية
الجوية أو إحداث تشويش ُيعرقؿ عمؿ األجيزة
لممالحة
ّ
ّ

 4معطوفة عمى

العقوبتيف

ـ 22.ؼ2 .

جنحة

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانوف
رقـ  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

حبس مف اسبوعيف حتى ثالثة أشير وغرامة
تتراوح بيف مئة وخمسمئة ؿ.ؿ .أو إحدى
22.10.3

مخالفة أحكاـ قانوف فرض حقوؽ إرتفاؽ لتأميف سالمة المالحة
التطبيقية لو
الجوية أو األنظمة
ّ
ّ

ىاتيف العقوبتيف

23

جنحة

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانوف
رقـ  89الصادر بتاريخ )1991/9/7
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المحرمة لممالحة البحرية
 -22.11أفعال ُمتعمّقة بتحديد عرض البحر اإلقميمي والمناطق
َّ

المحرمة لممالحة البحرية  -مرسوـ إشتراعي رقـ  138الصادر بتاريخ )1983/9/16
( تحديد عرض البحر اإلقميمي والمناطؽ
َّ
الجرـ

العقوبة

المادة القانونية

تصنيؼ العقوبة

مالحظات

غرامة تتراوح بيف خمسة آالؼ وعشريف ألؼ
22.11.1

المحددة
المالحية
محرمة أو خالفًا لمطرؽ
ّ
ّ
المالحة البحرّية في مناطؽ ّ

ؿ.ؿ.

 2معطوفة عمى

( ُرفع مقدار الغرامة ثمانيف مرة عمالُ

ـ3 .

جنحة

بالقانوف رقـ  89الصادر بتاريخ
)1991/9/7

المتعمّقة بسالمة الطيران المدني
 -22.12مخالفة األحكام ُ

( قانوف سالمة الطيراف المدني  -قانوف رقـ  663تاريخ )2005/2/4
الجرـ

22.12.1

مسجمة
استثمار مركبة ىوائية غير ّ

22.12.2

عدـ حمؿ عالمات الجنسية

22.12.3

عدـ حمؿ عالمات التسجيؿ

المادة القانونية
 12معطوفة عمى
ـ78.

العقوبة
حبس مف اسبوعيف إلى ستة أشير وغرامة
بيف ثالثة مالييف ؿ.ؿ .وخمسة عشر مميوف

جنحة

ؿ.ؿ .أو إحدى ىاتيف العقوبتيف
حبس مف اسبوع إلى شيريف وغرامة بيف

 19ؼ1 .

معطوفة عمى ـ .مميوف وخمسة مالييف ؿ.ؿ .أو إحدى ىاتيف
78

العقوبتيف

 19ؼ2 .

حبس مف اسبوعيف إلى ستة أشير وغرامة

معطوفة عمى ـ.

بيف ثالثة مالييف إلى خمسة عشر مميوف

78

ؿ.ؿ .أو إحدى ىاتيف العقوبتيف

241

تصنيؼ العقوبة

262

جنحة

جنحة

مالحظات

الجرـ

22.12.4

عدـ إعالـ مالؾ المركبة اليوائية إدارة الطيراف المدني بالمعمومات
المطموبة أو بأي تعديؿ فييا

22.12.5

طيراف المركبة اليوائية دوف شيادة صالحية لمطيراف أو دوف تصريح

22.12.6

طيراف مركبة ىوائية دوف تصريح صيانة

22.12.7

العمؿ عمى متف مركبة ىوائية دوف إجازة

22.12.8

المادة القانونية
،21 ،17 ،16
 25و 28معطوفة

 36معطوفة عمى
ـ78 .
 37معطوفة عمى
ـ78 .
 38معطوفة عمى
ـ78 .

حبس مف اسبوعيف إلى ستة أشير وغرامة
بيف ثالثة مالييف وخمسة عشر مميوف ؿ.ؿ.

جنحة

حبس مف اسبوعيف إلى ستة أشير وغرامة
بيف ثالثة مالييف وخمسة عشر مميوف ؿ.ؿ.

جنحة

أو إحدى ىاتيف العقوبتيف

تفرغ
إجازة أو ّ

22.12.10

بيف ثالثة مالييف وخمسة عشر مميوف ؿ.ؿ.

جنحة

أو إحدى ىاتيف العقوبتيف

ـ78 .

إنشاء نو ٍاد لمطيراف ومعاىد لمتدريب دوف ترخيص

حبس مف اسبوعيف إلى ستة أشير وغرامة
أو إحدى ىاتيف العقوبتيف

التوقيع عمى أعماؿ صيانة عمى مركبة ىوائية أو منتج طيراف دوف

22.12.9

غرامة بيف مميوف وخمسة مالييف ؿ.ؿ

جنحة

عمى ـ78.

 39معطوفة عمى

العمؿ بصفة مراقب في الحركة الجوية دوف إجازة

العقوبة

تصنيؼ العقوبة

مالحظات

حبس مف اسبوعيف إلى ستة أشير وغرامة
بيف ثالثة مالييف وخمسة عشر مميوف ؿ.ؿ.

جنحة

أو إحدى ىاتيف العقوبتيف

 40معطوفة عمى
ـ78 .

حبس مف اسبوعيف إلى ستة أشير وغرامة
بيف ثالثة مالييف وخمسة عشر مميوف ؿ.ؿ.

جنحة

أو إحدى ىاتيف العقوبتيف

 41معطوفة عمى
ـ78 .

حبس مف اسبوعيف إلى ستة أشير وغرامة
بيف ثالثة مالييف وخمسة عشر مميوف ؿ.ؿ.

جنحة

أو إحدى ىاتيف العقوبتيف
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22.12.11

22.12.12

22.12.13

الجرـ

المادة القانونية

العمؿ دوف تراخيص أو شيادات أو إجازات مف قبؿ إدارة الطيراف

 42معطوفة عمى

المدني

ـ78 .

مخالفة شروط إصدار التراخيص والشيادات واإلجازات لمعامميف في

 43معطوفة عمى

الطيراف المدني

ـ78 .

تشغيؿ مركبات ىوائية بإىماؿ أو استيتار عمى ٍ
عرض الحياة
نحو ُي ّ

 45معطوفة عمى

والممتمكات لمخطر

22.12.14

ومخالؼ لالرتفاع المسموح بو
الطيراف بشكؿ ُمنخفض ُ

22.12.15

الطيراف بشكؿ بيمواني بصورة مخالفة ألنظمة ادارة الطيراف المدني

22.12.16

مباشرة عرض جوي أو السماح بمباشرتو دوف ترخيص

22.12.17

نقؿ أسمحة حربية أو بضائع محظورة دوف ترخيص مجمس الوزراء

العقوبة

تصنيؼ العقوبة

حبس مف اسبوعيف إلى ستة أشير وغرامة
بيف ثالثة مالييف وخمسة عشر مميوف ؿ.ؿ.

جنحة

أو إحدى ىاتيف العقوبتيف

حبس مف اسبوعيف إلى ستة أشير وغرامة
بيف ثالثة مالييف وخمسة عشر مميوف ؿ.ؿ.

جنحة

أو إحدى ىاتيف العقوبتيف

ـ78 .

حبس مف شيريف إلى سنتيف وغرامة بيف
عشرة مالييف وخمسيف مميوف ؿ.ؿ .أو

جنحة

إحدى ىاتيف العقوبتيف

 46معطوفة عمى
ـ78 .

حبس مف شيريف إلى سنتيف وغرامة بيف
عشرة مالييف وخمسيف مميوف ؿ.ؿ .أو

جنحة

إحدى ىاتيف العقوبتيف

 47معطوفة عمى
ـ78 .

حبس مف شيريف إلى سنتيف وغرامة بيف
عشرة مالييف وخمسيف مميوف ؿ.ؿ .أو

جنحة

إحدى ىاتيف العقوبتيف

 48معطوفة عمى
ـ78 .

حبس مف شيريف إلى سنتيف وغرامة بيف
عشرة مالييف وخمسيف مميوف ؿ.ؿ .أو

جنحة

إحدى ىاتيف العقوبتيف

 49معطوفة عمى

حبس مف ستة أشير إلى ثالث سنوات

ـ78 .

وغرامة ال تقؿ عف خمسيف مميوف ؿ.ؿ.
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جنحة

مالحظات

الجرـ
22.12.18

22.12.19

22.12.20

22.12.21

22.12.22

نقؿ بضائع خطرة دوف ترخيص

22.12.25

ـ78 .

وغرامة ال تقؿ عف خمسيف مميوف ؿ.ؿ.
بيف ثالثة مالييف وخمسة عشر مميوف أو

الضجيج والدخاف

استثمار مركبة ىوائية في خدمات جوية تجارية دوف شيادة مستثمر

 52معطوفة عمى

غرامة بيف عشرة مالييف وخمسيف مميوف

جوي

ـ78 .

ؿ.ؿ.

مستثمر جوي خاص

ـ78 .

تحميؽ مركبة ىوائية لبنانية أو عائدة لدولة طرؼ في اتفاقية شيكاغو

 54معطوفة عمى

فوؽ األراضي المبنانية دوف حيازة المستندات المطموبة

ـ78 .

غرامة بيف خمسة مالييف وخمسة وعشريف
مميوف ؿ.ؿ.

 55معطوفة عمى
ـ78 .

عشرة مالييف ؿ.ؿ .وخمسيف مميوف ؿ.ؿ.

جنحة

إلى الحبس مف شيريف إلى سنتيف
قصدا تُرفع العقوبة
إذا ارتكبت المخالفة
ً
إلى الحبس مف شير إلى سنة

جنحة

أو إحدى ىاتيف العقوبتيف
حبس مف شيريف إلى سنتيف وغرامة بيف
عشرة مالييف ؿ.ؿ .وخمسيف مميوف ؿ.ؿ.

جنحة

أو إحدى ىاتيف العقوبتيف

قياـ مستثمر جوي أجنبي بخدمة جوية إلى لبناف دوف ترخيص أو

 56معطوفة عمى

دوف شيادة ُمستثمر أجنبي

ـ78 .

وعشريف مميوف ؿ.ؿ.

 57ؼ 1 .و2
معطوفة عمى ـ.
78
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جنحة

قصدا تُرفع العقوبة
إذا ارتكبت المخالفة
ً

حبس مف شيريف إلى سنتيف وغرامة بيف

غرامة بيف خمسة مالييف ؿ.ؿ .وخمسة

إنشاء أو استثمار مطار دوف ترخيص

جنحة

إحدى ىاتيف العقوبتيف

استثمار مركبة ىوائية كبيرة لنقؿ الركاب بال مقابؿ أو ربح دوف شيادة  53معطوفة عمى

دوف وجود إتفاؽ ساري المفعوؿ بيف لبناف وتمؾ الدولة أو دوف إذف

جنحة

حبس مف اسبوعيف إلى ستة أشير وغرامة

ـ78 .

وزير النقؿ
22.12.24

 50معطوفة عمى

حبس مف ستة أشير إلى ثالث سنوات

المتعمّقة بحماية البيئة لجية  51معطوفة عمى
تحميؽ مركبة ىوائية دوف مراعاة األنظمة ُ

تحميؽ مركبة ىوائية ال تحمؿ جنسية دولة طرؼ في اتفاقية شيكاغو
22.12.23

المادة القانونية

العقوبة

تصنيؼ العقوبة

مالحظات

265

حبس مف ستة أشير إلى ثالث سنوات
وغرامة ال تقؿ عف خمسيف مميوف ؿ.ؿ.

جنحة

جنحة

22

الجرـ
22.12.26

مخالفة أنظمة الطيراف المدني لجية أصوؿ عمؿ األجيزة المدنية في
المطارات

المادة القانونية

العقوبة

 57ؼ3.

حبس مف اسبوع إلى شيريف وغرامة بيف

معطوفة عمى ـ.

مميوف ؿ.ؿ .وخمسة مالييف ؿ.ؿ .أو إحدى

78

ىاتيف العقوبتيف

تصنيؼ العقوبة
جنحة

حبس مف اسبوعيف إلى ستة أشير وغرامة
22.12.27

مخالفة أنظمة تصنيؼ الفضاء الجوي

22.12.28

مخالفة شروط استعماؿ الممرات والطرؽ الجوية

22.12.29

مخالفة شروط استثمار تسييالت تأميف خدمات الحركة الجوية

 58معطوفة عمى

بيف ثالثة مالييف ؿ.ؿ .وخمسة

ـ78 .

عشر مميوف ؿ.ؿ .أو إحدى ىاتيف

جنحة

العقوبتيف

22.12.30

22.12.31

 59معطوفة عمى
ـ78 .

حبس مف اسبوعيف إلى ستة أشير وغرامة
بيف ثالثة مالييف ؿ.ؿ .وخمسة عشر مميوف
ؿ.ؿ .أو إحدى ىاتيف العقوبتيف
حبس مف شيريف إلى سنتيف وغرامة بيف

 60معطوفة عمى

عشرة مالييف ؿ.ؿ .وخمسيف مميوف ؿ.ؿ.

ـ78 .

استخداـ تجييزات أو أجيزة ليا عالقة باتصاالت الطيراف أو المالحة

 61ؼ 1 .و2

الجوية أو تقديـ خدمات األرصاد الجوية العائدة لمطيراف بصورة

معطوفة عمى ـ.

عشرة مالييف ؿ.ؿ .وخمسيف مميوف ؿ.ؿ.أو

مخالفة لمقانوف

78

إحدى ىاتيف العقوبتيف

 61ؼ2 .

حبس مف اسبوعيف إلى ستة أشير وغرامة

معطوفة عمى ـ .بيف ثالثة مالييف ؿ.ؿ .وخمسة عشر مميوف
ؿ.ؿ .أو إحدى ىاتيف العقوبتيف

78

245

جنحة

أو إحدى ىاتيف العقوبتيف
حبس مف شيريف إلى سنتيف وغرامة بيف

تقديـ معمومات الطيراف بصورة مخالفة لمقانوف

جنحة

266

جنحة

جنحة

مالحظات

الجرـ
22.12.32

المتّخذة مف الموظفيف المختصيف لدى إدارة
عدـ ّ
التقيد باإلجراءات ُ
الطيراف عند القياـ برحمة جوية بصورة مخالفة لمقانوف أو تُسبِّب
ار َّ
لمركاب أو لألفراد والممتمكات عمى سطح األرض
أضرًا

22.12.33

22.12.34

تعرض لعقوبة عف تسميميا إلى إدارة
امتناع حامؿ وثيقة طيراف َّ
الطيراف المدني

المادة القانونية
 64معطوفة عمى

العقوبة
حبس مف شيريف إلى سنتيف وغرامة بيف عشرة
مالييف ؿ.ؿ .وخمسيف مميوف ؿ.ؿ .أو إحدى

ـ78 .

حبس عشرة أياـ وغرامة مف خمسيف ألؼ إلى

ـ74 .

خمسة مالييف ؿ.ؿ.

مخالفة األنظمة الصادرة عف الوزير المتعمقة بتفادي التأثير عمى

 79ؼ1 .

فعالية أجيزة المالحة واالتصاالت الجوية والمتعمّقة باستخداـ أضواء

معطوفة عمى ـ.

مالييف ؿ.ؿ .وخمسيف مميوف ؿ.ؿ .أو إحدى

عرض الطائرات لمخطر
أو أشعة تُ ِّ

78

ىاتيف العقوبتيف

المتعمّقة بمنع تواجد الطيور
مخالفة األنظمة الصادرة عف الوزير ُ

 79ؼ2 .

حبس مف اسبوعيف إلى ستة أشير وغرامة بيف

معطوفة عمى ـ.

ثالثة مالييف ؿ.ؿ .إلى خمسة عشر مميوف

78

ؿ.ؿ .أو إحدى ىاتيف العقوبتيف

22.12.35

22.12.36

عمدا عف
قانوف سالمة الطيراف المدني بقصد الخداع أو االمتناع ً

البالستيكية في محيط المطارات
و
ّ
التسبب بتسجيؿ غير صحيح في سج ّؿ منصوص عميو في
تسجيؿ أو
ّ

 70ؼ1 .

حبس مف شيريف إلى سنتيف وغرامة مف عشرة
مالييف إلى خمسيف مميوف ؿ.ؿ.

تسجيؿ معمومات فيو
22.12.37

22.12.38

22.12.39

ّادعاء صفة غير صحيحة عف عمـ ألجؿ الحصوؿ عمى وثيقة طيراف
لبنانية
عمدا عمى أي فعؿ أو عمؿ يوجب حيازة وثيقة طيراف لبنانية
االقداـ ً
دوف االستحصاؿ عمييا أو بوثيقة مخالفة لمقانوف
عرض سالمة المركبة اليوائية أو األفراد عمى متنيا
ارتكاب أي فعؿ ُي ّ
لمخطر

 70ؼ2 .

 70ؼ3 .

 70ؼ4 .

جنحة

ىاتيف العقوبتيف

حبس مف شيريف إلى سنتيف وغرامة بيف عشرة

المفرقعات النارّية والطائرات الور ّقية
والحيوانات وبمنع استعماؿ ُ

تصنيؼ العقوبة

مالحظات

حبس مف شيريف إلى سنتيف وغرامة مف عشرة
مالييف إلى خمسيف مميوف ؿ.ؿ.
حبس مف شيريف إلى سنتيف وغرامة مف عشرة
مالييف إلى خمسيف مميوف ؿ.ؿ.
حبس مف ستة أشير إلى ثالث سنوات وغرامة

267246

مف عشريف مميوف إلى مئة مميوف ؿ.ؿ.

جنحة

جنحة

جنحة

جنحة

جنحة

جنحة

جنحة

22

الجرـ

22.12.40

التخفّي في مركبة ىوائية أو السفر عمى متنيا دوف موافقة مستثمرىا
أو قائدىا

العقوبة

المادة القانونية

تصنيؼ العقوبة

حبس مف اسبوعيف إلى ستة أشير وغرامة
مف ثالثة مالييف إلى خمسة عشر مميوف

 70ؼ5 .

جنحة

ؿ.ؿ .أو إحدى ىاتيف العقوبتيف
حبس مف ستة أشير إلى ثالث سنوات

22.12.41

22.12.42

22.12.43

بأي جزء منيا
العبث بمركبة ىوائية أو ّ

عمدا مع أي شخص لمنعو مف القياـ بالواجبات المفروضة في
التدخؿ ً
قانوف سالمة الطيراف المدني أو أنظمتو التطبيقية
مخالفة أخرى ألحكاـ قانوف سالمة الطيراف المدني غير الواردة أعاله

 70ؼ6 .

وغرامة مف عشريف مميوف إلى مئة مميوف

جنحة

ؿ.ؿ.
حبس مف شيريف إلى سنتيف وغرامة مف
 70ؼ7 .

عشرة مالييف إلى خمسيف مميوف ؿ.ؿ .أو

جنحة

إحدى ىاتيف العقوبتيف
78

حبس مف اسبوع إلى سنة وغرامة مف مميوف
إلى مئة مميوف ؿ.ؿ.
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جنحة

مالحظات

 - 23المخلّة بالإدارة الق�ضائ ّية
الجرائم ُ

-23
23.1
23.2
23.3
23.4
23.5
23.6
23.7
23.8
23.9
23.10

وتعد عمى حرية العمل
اغتصاب ٍّ

القضائية
المخمّة باإلدارة
ّ
الجرائم ُ

( قانوف العقوبات  -مرسوـ إشتراعي رقـ  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -2فصؿ)4

تعد عمى الحرية
ٍّ
( قانوف العقوبات  -مرسوـ إشتراعي رقـ  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -3فصؿ  - 1نبذة )4

كتم الجنايات والجنح
( قانوف العقوبات  -مرسوـ إشتراعي رقـ  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -4فصؿ  - 1نبذة )1

انتزاع اإلقرار والمعمومات
( قانوف العقوبات  -مرسوـ إشتراعي رقـ  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -4فصؿ  - 1نبذة )2

اختالق الجرائم واإلفتراء
( قانوف العقوبات  -مرسوـ إشتراعي رقـ  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -4فصؿ  - 1نبذة )3

هوية كاذبة
( قانوف العقوبات  -مرسوـ إشتراعي رقـ  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -4فصؿ  - 1نبذة )4

شهادة الزور
( قانوف العقوبات  -مرسوـ إشتراعي رقـ  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -4فصؿ  - 1نبذة )5

تقرير وترجمة كاذبان
( قانوف العقوبات  -مرسوـ إشتراعي رقـ  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -4فصؿ  - 1نبذة )6

يمين كاذبة
( قانوف العقوبات  -مرسوـ إشتراعي رقـ  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -4فصؿ  - 1نبذة )7

تصرف في أشياء ُمبرزة أمام القضاء
ّ

( قانوف العقوبات  -مرسوـ إشتراعي رقـ  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -4فصؿ  - 1نبذة )8
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23.11

عرقمة سير العدالة
 ( 23.11.1قانوف العقوبات  -مرسوـ إشتراعي رقـ  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -4فصؿ  - 1نبذة )9
 ( 23.11.2أصوؿ المحاكمات الجزائية وتعديالتو  -قانوف رقـ  328الصادر في )2001/8/2

23.12
23.13
23.14
23.15
23.16
23.17

نشر تحقيقات ووثائق محظور نشرها
( قانوف العقوبات  -مرسوـ إشتراعي رقـ  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -4فصؿ  - 1نبذة )10

مس بقوة الق اررات القضائية
ّ

( قانوف العقوبات  -مرسوـ إشتراعي رقـ  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -4فصؿ  - 2نبذة )1

تسهيل فرار السجناء
( قانوف العقوبات  -مرسوـ إشتراعي رقـ  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -4فصؿ  - 2نبذة )2

تحكما
استيفاء الحق
ً

( قانوف العقوبات  -مرسوـ إشتراعي رقـ  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -4فصؿ  - 3نبذة )1

امتناع عن إعطاء أدلة تُثبت براءة الشخص

( قانوف العقوبات  -مرسوـ إشتراعي رقـ  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -8فصؿ  - 1نبذة )5

المعرضين لمخطر
المخالفين لمقانون أو
ّ
أفعال ُمتعمّقة بحماية األحداث ُ

المعرضيف لمخطر  -قانوف رقـ  422الصادر في )2002/6/6
المخالفيف لمقانوف أو
ّ
( حماية األحداث ُ
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23

وتعدي عمى حرية العمل
 -23.1اغتصاب ّ

( قانوف العقوبات  -مرسوـ إشتراعي رقـ  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -2فصؿ)4
الج ػ ػ ػ ػػرـ
23.1.1

رفض رب العمؿ أو العامؿ تنفيذ قرار محكمة العمؿ أو قرار التحكيـ
أو إرجاء تنفيذه

المادة القانونية

العقوبة

تصنيؼ العقوبة

344

حبس مف شيريف إلى سنة

جنحة

مالحظات

تعد عمى الحرية
ٍّ -23.2
( قانوف العقوبات  -مرسوـ إشتراعي رقـ  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -3فصؿ  - 1نبذة )4
23.2.1
23.2.2
23.2.3
23.2.4

الج ػ ػ ػ ػػرـ

المادة القانونية

العقوبة

تصنيؼ العقوبة

توقيؼ أو حبس شخص مف قبؿ موظؼ خالفاً لمقانوف

367

أشغاؿ شاقة مؤقتة

جناية

368

حبس مف سنة إلى ثالث سنوات

جنحة

369

حبس مف شير إلى سنة

جنحة

369

حبس مف شير إلى سنة

جنحة

قبوؿ مديري وحراس السجوف أو اإلصالحيات أو َمف لو صالحيَّاتيـ
شخصاً أو إستبقاؤه دوف مذكرة أو قرار قضائي

رفض الموظؼ وأفراد القوى العامة إحضار موقوؼ أو سجيف أماـ
القاضي أو تأخير إحضاره
عدـ اإلمتثاؿ لطمب القاضي إبراز سجالت السجف أو أمكنة التوقيؼ
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272

مالحظات

 -23.3كتم الجنايات والجنح
( قانوف العقوبات  -مرسوـ إشتراعي رقـ  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -4فصؿ  - 1نبذة )1

23.3.1

الجرـ

المادة القانونية

امتناع المواطف عف إعالـ السمطة العامة بجناية عمى أمف الدولة

398

العقوبة
حبس مف سنة إلى ثالث سنوات والمنع مف
الحقوؽ المدنية

إىماؿ الموظؼ المكمؼ البحث عف الجرائـ أو مالحقتو اإلخبار عف
23.3.2

جريمة عمـ بيا غير موقوفة عمى شكوى أحد الناس أو إرجاء اإلخبار

حبس مف شير إلى ثالث سنوات وغرامة

 399ؼ1 .

مف عشريف ألؼ إلى مئتي ألؼ ؿ.ؿ.

عنيا
23.3.3

23.3.4

إىماؿ الموظؼ إعالـ السمطة المختصة عف جناية أو جنحة غير
موقوفة عمى شكوى أحد الناس عمـ بيا أثناء وظيفتو أو في معرضيا
صحية عف إعالـ السمطة عف جناية أو جنحة
امتناع َمف يزاوؿ مينة
ّ

غير موقوفة عمى شكوى أحد الناس وقعت عمى شخص يقوـ بإسعافو

غرامة مف عشريف ألؼ ؿ.ؿ .إلى مئتي

 399ؼ2.

ألؼ ؿ.ؿ.
غرامة مف عشريف ألؼ إلى مئتي ألؼ

400

ؿ.ؿ.

تصنيؼ العقوبة

مالحظات

جنحة

جنحة

جنحة

جنحة

 -23.4إنتزاع اإلقرار والمعمومات
( قانوف العقوبات  -مرسوـ إشتراعي رقـ  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -4فصؿ  - 1نبذة )2

23.4.1

الجرـ

المادة القانونية

تصنيؼ العقوبة

العقوبة

بالشدة
انتزاع إقرار أو معمومات بشأف جريمة
ّ

401

حبس مف ثالثة أشير إلى ثالث سنوات

جنحة

مالحظات
إذا افضت أعماؿ العنؼ إلى مرض أو
جراح كاف أدنى العقاب الحبس سنة
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 -23.5اختالق الجرائم واإلفتراء
( قانوف العقوبات  -مرسوـ إشتراعي رقـ  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -4فصؿ  - 1نبذة )3

23.5.1

الجرـ

المادة القانونية

إخبار عف جريمة لـ تُقترؼ أو اختالؽ أدلة مادية عمييا

402

العقوبة
حبس مدة ال تجاوز الستة أشير وغرامة ال
تزيد عمى مئة ألؼ ؿ.ؿ .أو إحدى العقوبتيف

تصنيؼ العقوبة

مالحظات

جنحة
 -1إذا كاف الفعؿ المنسوب جناية،
عوقب المفتري باألشغاؿ الشاقة عشر

23.5.2

تقديـ شكوى أو إخبار ونسبة جنحة أو مخالفة إلى أحد الناس مع
مادية عمييا
العمـ ببراءتو منيا ،أو اختالؽ أدلة ّ

سنوات عمى األكثر
حبس مف شير إلى ثالث سنوات

403

جنحة

 -2إذا أفضى اإلفتراء إلى حكـ
باإلعداـ ،أو إلى عقوبة مؤبدة ،تُصبح
العقوبة مف عشر سنوات أشغاؿ شاقة
حتى خمس عشرة سنة

 -23.6هوية كاذبة
( قانوف العقوبات  -مرسوـ إشتراعي رقـ  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -4فصؿ  - 1نبذة )4
الجرـ

المادة القانونية

23.6.1

ٍ
قاض أو ضابط عدلي
إدالء بيوية أو محؿ إقامة غير صحيحيف أماـ

405

23.6.2

انتحاؿ إسـ الغير في تحقيؽ قضائي أو محاكمة قضائية

406

العقوبة
حبس ستة أشير عمى األكثر أو غرامة ال
تجاوز المئة ألؼ ؿ.ؿ.
حبس مف ثالثة أشير إلى ثالث سنوات

252
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تصنيؼ العقوبة
جنحة
جنحة

مالحظات

 -23.7شهادة الزور
( قانوف العقوبات  -مرسوـ إشتراعي رقـ  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -4فصؿ  - 1نبذة )5
الجرـ

المادة القانونية

العقوبة

تصنيؼ العقوبة

23.7.1

إبداء الشاىد عذ اًر كاذباً لتبرير تخمفو عف الحضور

407

حبس ثالثة أشير عمى األكثر

جنحة

23.7.2

إدالء بشيادة كاذبة أماـ القضاء

 408ؼ1 .

حبس مف ثالثة أشير إلى ثالث سنوات

جنحة

23.7.3

إدالء بشيادة زور أثناء تحقيؽ جنائي أو محاكمة جنائية

 408ؼ2 .

أشغاؿ شاقة عشر سنوات عمى األكثر

جناية

مالحظات
جنحة شائنة ( ُيراجع الممحؽ بشأف
الجنح الشائنة)

إذا نجـ عف الشيادة الكاذبة حكـ
مؤبدة ،أصبحت
باإلعداـ أو عقوبة ّ

العقوبة أشغاؿ شاقة مؤقتة مف عشر إلى
خمس عشرة سنة

 -23.8تقرير وترجمة كاذبان
( قانوف العقوبات  -مرسوـ إشتراعي رقـ  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -4فصؿ  - 1نبذة )6
الجرـ

المادة القانونية

23.8.1

عيف مف القضاء تقري اًر كاذباً
الم ّ
إعداد الخبير ُ

 412ؼ1 .

23.8.2

المعيف مف القضاء تقري اًر كاذباً في قضية جنائية
إعداد الخبير
ّ

 412ؼ2 .

23.8.3

قصدا بترجمة غير صحيحة في قضية عدلية
قياـ المترجـ
ً

 413ؼ1 .

23.8.4

قصدا بترجمة غير صحيحة في قضية جنائية
قياـ المترجـ
ً

 413ؼ2.

253

العقوبة
األقؿ وغرامة ال
حبس ثالثة أشير عمى
ّ
تنقص عف مئة ألؼ ؿ.ؿ.
أشغاؿ شاقة
األقؿ وغرامة ال
حبس ثالثة أشير عمى
ّ
تنقص عف مئة ألؼ ؿ.ؿ.
أشغاؿ شاقة وغرامة ال تنقص عف مئة ألؼ
ؿ.ؿ.

275

تصنيؼ العقوبة

مالحظات

جنحة
جناية
جنحة
جناية

23

 -23.9يمين كاذبة
( قانوف العقوبات  -مرسوـ إشتراعي رقـ  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -4فصؿ  - 1نبذة )7

23.9.1

الجرـ

المادة القانونية

مدنية
حمؼ يميف كاذبة في قضية ّ

415

العقوبة
حبس مف ستة أشير إلى ثالث سنوات
وغرامة مف مئة ألؼ إلى مئتي ألؼ ؿ.ؿ.

تصنيؼ العقوبة
جنحة

مالحظات
جنحة شائنة ( ُيراجع الممحؽ بشأف
الجنح الشائنة)

 -23.10تصرف في أشياء ُمبرزة أمام القضاء

( قانوف العقوبات  -مرسوـ إشتراعي رقـ  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -4فصؿ  - 1نبذة )8
23.10.1

الجرـ

المادة القانونية

العقوبة

تصنيؼ العقوبة

تصرؼ بأشياء مبرزة أماـ القضاء
ّ

416

غرامة مف خمسيف ألؼ إلى ستمئة ألؼ

جنحة

مالحظات

 -23.11عرقمة سير العدالة
 ( 23.11.1قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -4فصل  - 1نبذة )9
الجرـ

المادة القانونية

العقوبة

تصنيؼ العقوبة

23.11.1.1

مخالفة أمر اإلخراج الصادر عف القاضي في خالؿ الجمسات

418

توقيؼ تكديري اربع وعشريف ساعة

مخالفة

23.11.1.2

ٍ
المتداعيف
استعطاؼ
قاض لمصمحة أحد ُ

419

غرامة مف عشريف ألؼ إلى مئة ألؼ ؿ.ؿ.

جنحة

254
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مالحظات

 ( 23.11.2أصول المحاكمات الجزائية وتعديالته  -قانون رقم  328الصادر بتاريخ )2001/8/2
الجرـ
23.11.2.1
23.11.2.2

23.11.2.3

المادة القانونية

عدـ اإلخبار عف جرـ واقع عمى األمف العاـ أو عمى سالمة اإلنساف
أو ممكو
مغادرة مسرح الجناية المشيودة خالفًا لقرار النيابة العامة
إفشاء الضابط العدلي ،في الجريمة المشيودة ،أسرار عف مضبوطات
عائدة لممشتبو فيو يحرص عمى كتميا

العقوبة
حدىا األدنى مئتا ألؼ ؿ.ؿ.
غرامة ّ

28

واألقصى مميونا ؿ.ؿ.
حدىا األدنى مئتا ألؼ ؿ.ؿ.
غرامة ّ

 32ؼ1 .

واألقصى مميونا ؿ.ؿ.

تصنيؼ العقوبة

مالحظات

جنحة
جنحة

حبس مف شير إلى سنة وغرامة مف مئتي
 42فقرة اخيرة

ألؼ إلى مميوني ؿ.ؿ .أو إحدى ىاتيف

جنحة

العقوبتيف
حبس مف شير إلى سنة وغرامة مف مئة

23.11.2.4

إفشاء سرّية التحقيؽ الجاري أماـ قضاء التحقيؽ

53

23.11.2.5

كتـ المعمومات أماـ قضاء التحقيؽ

 92ؼ3 .

ألؼ إلى مميوف ؿ.ؿ .أو إحدى ىاتيف

جنحة

العقوبتيف
غرامة تتراوح بيف مئة ألؼ ومئتي ألؼ ؿ.ؿ.

جنحة

 -23.12نشر تحقيقات ووثائق محظور نشرها
( قانوف العقوبات  -مرسوـ إشتراعي رقـ  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -4فصؿ  - 1نبذة )10

23.12.1

الجرـ

المادة القانونية

العقوبة

تصنيؼ العقوبة

نشر وقائع المحاكمات ووثائقيا المحظور نشرىا

420

غرامة مف خمسيف ألؼ إلى مئتي ألؼ ؿ.ؿ.

جنحة

مالحظات

255
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23

مس بقوة الق اررات القضائية
ّ -23.13

( قانوف العقوبات  -مرسوـ إشتراعي رقـ  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -4فصؿ  - 2نبذة )1
الجرـ
23.13.1

عما قضت بو محكمة
فتح اكتتابات أو اإلعالف عنيا لمتعويض ّ
جزائية مف غرامات أو رسوـ أو عطؿ وضرر

المادة القانونية

حبس ستة أشير عمى األكثر وغرامة ال
421

تجاوز المئة ألؼ ؿ.ؿ .أو إحدى ىاتيف

23.13.2

تصرؼ الحارس القضائي بما اؤتمف عميو أو إلحاؽ الضرر بو قصداً
ّ

23.13.3

تصرؼ الحارس القضائي بما اؤتمف عميو أو إلحاؽ الضرر بو إىماالً

 422ؼ2 .

23.13.4

قصدا أو إلحاؽ الضرر بيا
ً

جنحة

العقوبتيف
 422ؼ1 .

التصرؼ بيا
إقداـ مالؾ األشياء الموضوعة تحت يد القضاء عمى
ّ

العقوبة

تصنيؼ العقوبة

مالحظات

 422ؼ3 .

23.13.5

مخالفة قرار قضائي باإلخالء

 423ؼ1 .

23.13.6

مخالفة التدابير القضائية المتخذة صيانة لمممكية أو وضع اليد

 423ؼ2 .

23.13.7

إخفاء أو تمزيؽ إعالف ُمعمّؽ تنفيذاً لحكـ باإلدانة

424

حبس مف شيريف إلى سنتيف وغرامة مف
عشريف ألؼ إلى مئتي ألؼ ؿ.ؿ.
غرامة مف عشريف ألؼ إلى مئتي ألؼ ؿ.ؿ.
حبس مف شير إلى سنة وغرامة مف عشريف
ألؼ ؿ.ؿ .إلى مئة ألؼ ؿ.ؿ.
حبس مف شير إلى سنة وغرامة مف مئة
ألؼ إلى مميوف ؿ.ؿ.
حبس مف شير إلى سنة وغرامة مف مئة
ألؼ إلى مميوف ؿ.ؿ.

جنحة
جنحة
جنحة
جنحة
جنحة

إذا اقترف الفعؿ بالعنؼ تصبح العقوبة
الحبس مف ستة أشير إلى سنتيف
إذا كاف المحكوـ عميو بعقوبة المصؽ ىو

غرامة مف خمسيف ألؼ إلى مئتي ألؼ ؿ.ؿ.

جنحة

الفاعؿ أو
المحرض أو المتدخؿ تصبح
ّ
العقوبة الغرامة مع الحبس حتى ستة
أشير

256

278

 -23.14تسهيل فرار السجناء
( قانوف العقوبات  -مرسوـ إشتراعي رقـ  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -4فصؿ  - 2نبذة )2
الجرـ

المادة القانونية

العقوبة

تصنيؼ العقوبة

23.14.1

ُمساعدة سجيف أو موقوؼ بجنحة أو مخالفة عمى الفرار

 425ؼ1 .

حبس ستة أشير عمى األكثر

جنحة

23.14.2

مساعدة سجيف أو موقوؼ بجناية عقوبتيا مؤقتة

 425ؼ2.

حبس مف سنة إلى ثالث سنوات

جنحة

23.14.3

تسييؿ فرار سجيف بجنحة أو مخالفة مف قبؿ المولج بحراستو أو سوقو

حبس مف ثالثة أشير إلى ثالث سنوات

جنحة

مالحظات

إذا كانت عقوبة السجيف أو الموقوؼ
تعرض المجرـ لألشغاؿ
ّ
الجنائية أشدّ ،
الشاقة مف ثالث إلى سبع سنوات

 426ؼ/1.
 425ؼ1.

تسييؿ فرار سجيف بجناية عقوبتيا مؤقتة مف قبؿ المولج بحراستو أو

 426ؼ/1 .

أشغاؿ شاقة مف ثالث سنوات إلى سبع

سوقو

 425ؼ2 .

سنوات

23.14.5

فرار سجيف بجنحة أو مخالفة بسبب إىماؿ الحارس أو السائؽ

 426ؼ2 .

حبس مف شير إلى سنة

جنحة

23.14.6

فرار سجيف بجناية عقوبتيا مؤقتة بسبب إىماؿ الحارس أو السائؽ

 426ؼ2.

حبس مف ستة أشير إلى سنتيف

جنحة

 427ؼ1 .

أشغاؿ شاقة مؤقتة ال تق ّؿ عف خمس سنوات

جناية

 427ؼ2.

أشغاؿ شاقة مؤقتة

جناية

23.14.4

جناية

أشد،
إذا كانت عقوبة السجيف
الجنائية ّ
ّ
تعرض المجرـ لألشغاؿ الشاقة مف
ّ

خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة

أشد،
إذا كانت عقوبة السجيف
الجنائية ّ
ّ

تعرض الميمؿ لعقوبة الحبس مف سنة
ّ
إلى ثالث سنوات

23.14.7
23.14.8

إمداد السجناء بأسمحة أو آالت تسييالً لفرارىـ مف قبؿ مف أوكؿ إلييـ
حراستيـ أو سوقيـ
إمداد السجناء بأسمحة أو آالت تسييالً لفرارىـ مف قبؿ أي شخص
غير حارسو أو متولي السوؽ
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 -23.15استيفاء الحق تح ّكماً

23.15.1

23.15.2

الجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرـ

( قانوف العقوبات  -مرسوـ إشتراعي رقـ  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -4فصؿ  - 3نبذة )1
المادة القانونية

اإلقداـ عمى استيفاء الحؽ تح ّكماً

العقوبة

429

اإلقداـ عمى استيفاء الحؽ تح ّكماً بواسطة العنؼ عمى األشخاص أو
اإلكراه المعنوي

غرامة ال تتجاوز المئتي ألؼ ؿ.ؿ.
حبس ستة أشير عمى األكثر وغرامة ال

430

تتجاوز المئتي ألؼ ؿ.ؿ.

تصنيؼ العقوبة
جنحة

جنحة

الجرـ

امتناع عف اإلبالغ عف أدلّة تُثبت براءة شخص

 567ؼ2.

اشخاص أو اكثر ولو غير مسمّحيف،
تُصبح العقوبة مف ثالثة أشير إلى سنتي
حبس

( قانوف العقوبات  -مرسوـ إشتراعي رقـ  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -8فصؿ  - 1نبذة )5
المادة القانونية

إذا استعمؿ العنؼ أو اإلكراه مف قبؿ
شخص مسمّح أو جماعة مف ثالثة

 -23.16امتناع عن إعطاء أدلة تُثبت براءة الشخص
العقوبة

مالحظات

تصنيؼ العقوبة

مالحظات

حبس مف شير إلى سنة وغرامة مف مئتي
23.16.1

ألؼ إلى مميوني ؿ.ؿ .أو إحدى ىاتيف

جنحة

العقوبتيف

المعرضين لمخطر
المخالفين لمقانون أو
ّ
 -23.17أفعال ُمتعمّقة بحماية األحداث ُ

23.17.1
23.17.2

المعرضيف لمخطر -قانوف رقـ  422الصادر في )2002/6/6
المخالفيف لمقانوف أو
ّ
( حماية األحداث ُ
تصنيؼ العقوبة
العقوبة
المادة القانونية
الجرـ
تخمّؼ مدير معيد اإلصالح عف إبالغ قاضي األحداث بقرب بموغ
غرامة مف خمسمئة ألؼ إلى مميوف ؿ.ؿ.
جنحة
13
الحدث سف الرشد
إىماؿ المسؤوؿ عف مراقبة الحدث وتربيتو ،المؤدي إلى ارتكابو جناية
غرامة تتراوح بيف ستمئة ألؼ ؿ.ؿ .ومميوف
23
جنحة
ؿ.ؿ.
أو جنحة

23.17.3

تخمّؼ المسؤوؿ عف الحدث عف تسميمو في الموعد المحدد

37

23.17.4

مخالفة حظر نشر صورة الحدث ووقائع التحقيؽ والمحاكمة

48

غرامة تتراوح بيف خمسمئة ألؼ ومميوف ؿ.ؿ.

جنحة

حبس مف ثالثة أشير إلى سنة وغرامة مف
مميوف إلى خمسة مالييف ؿ.ؿ .أو إحدى ىاتيف
العقوبتيف

280 258

جنحة

مالحظات

 - 24التعدي على الحيوانات
جرائم
ّ

التعدي على الحيوانات
 -24جرائم ّ
24.1

إساءة معاملة الحيوانات
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -12فصل ) 4

259

282

 -24.1إساءة معاملة الحيوانات
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -12فصل ) 4
الجرم

المادة القانونية

24.1.1

إساءة معاممة حيوان داجن او إرهاقه دون دا ٍع

762

24.1.2

داع
إساءة معاممة حيوان غير داجن عمناً دون ٍ

763

العقوبة
توقيف تكديري وغرامة من عشرة آالف إلى
عشرين ألف ل.ل.
غرامة من عشرة آالف إلى عشرين ألف
ل.ل.

تصنيف العقوبة

مالحظات

مخالفة
مخالفة

260

283

24

 - 25المتعلّقة بالبريد
الجرائم ُ

25.1
25.2

مخالفة أحكام تنظيم البريد

المتعمّقة بالبريد
 -25الجرائم ُ

المالية في المديرية العامة لمبريد والبرق  -مرسوم إشتراعي رقم  126الصادر بتاريخ )1959/6/12
( تنظيم األصول اإلدارّية و ّ

صورة دون ترخيص
تمقّي ّ
برقيات ُم ّ

ٍ
تعددة  -مرسوم رقم  2818الصادر بتاريخ )1959/12/14
الموجهة إلى
صورة
جهات ُم ّ
ّ
( البرقيات ُ
الم ّ

261

285

25

 -25.1مخالفة أحكام تنظيم البريد
المالية في المديرية العامة لمبريد والبرق  -مرسوم إشتراعي رقم  126الصادر بتاريخ )1959/6/12
( تنظيم األصول اإلدارّية و ّ
الجرم

العقوبة

المادة القانونية

تصنيف العقوبة

غرامة تتراوح بين ليرتين وعشرين ل.ل .عن

25.1.1

مفوض
نقل مواد المراسالت من قبل شخص غير ّ

م1 .

تُرفع الغرامة في حالة التكرار من

كل مادة بريدية

 72معطوفة عمى

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون رقم

مخالفة

غرامة من خمس إلى خمسين ل.ل.

25.1.2

وضع أوراق مصرفية أو نقدية أو قيماً تُدفع لحاممها ،ضمن المواد
المؤمنة
البريدية غير الرسائل المضمونة والعمب
ّ

 73ف1 .

مخالفة

 89الصادر بتاريخ )1991/9/7

غرامة من خمس إلى خمسين ل.ل.

25.1.3

المؤمنة
وضع نقود أو أشياء ثمينة ضمن المواد البريدية غير العمب
َّ

 73ف2 .

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون رقم

مخالفة

 89الصادر بتاريخ )1991/9/7

غرامة من عشر ليرات إلى مئة ل.ل.

25.1.4

عرض موظفي البريد لمخطر والمراسالت لمتموث أو
وضع أشياء تُ ِّ
اإلفساد

 74ف1 .

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون رقم

مخالفة

 89الصادر بتاريخ )1991/9/7

غرامة من عشر ليرات إلى مئة ل.ل.

25.1.5

وضع مواد خطرة أو قابمة لإللتهاب أو لإلنفجار في مواد بريدية

 74ف2 .

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون رقم
 89الصادر بتاريخ )1991/9/7

286262

عشرين إلى مئة ل.ل .عن كل مادة
بريديَّة

 89الصادر بتاريخ )1991/9/7

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون رقم

مالحظات

مخالفة

الجرم

المادة القانونية

25.1.6

حية ما عدا النحل والعمق في مواد بريدية
وضع حيوانات ّ

 74ف3 .

25.1.7

وضع بضائع خاضعة لرسوم الحصر في مواد بريدية

 74ف4 .

25.1.8

وضع أشياء مخالفة لآلداب واألخالق في مواد بريدية

 74ف5 .

العقوبة

تصنيف العقوبة

مالحظات

غرامة من عشر ليرات إلى مئة ل.ل.
( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون

مخالفة

رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7
غرامة من عشر ليرات إلى مئة ل.ل.

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون

مخالفة

رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7
غرامة من عشر ليرات إلى مئة ل.ل.

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون

مخالفة

رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

حبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من
خمس وعشرين ل.ل .إلى مئتي وخمسين
25.1.9

صناعة أو نقل أو بيع أو توزيع مطبوعات أو نماذج مشابهة لمطوابع
والمطبوعات البريدية

ل.ل.

77

جنحة

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون
رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

حبس من اسبوع إلى شهر وغرامة من عشر
ليرات إلى مئة ل.ل.

25.1.10

إعطاء تصريح كاذب عن القيمة الحقيقية لممواد البريدية

78

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون رقم

جنحة

 89الصادر بتاريخ )1991/9/7
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الجرم

المادة القانونية

25.1.11

العبث بالصناديق أو بتجهيزات إدارة البريد والبرق

79

25.1.12

وضع مواد خطرة أو حيوانات حيَّة أو أشياء مخمّة باآلداب في الطرود

25.1.13

وضع مراسمة حاليَّة وشخصيَّة أو نقود أو أشياء ثمينة ضمن الطرود

25.1.14

المؤمن
إعطاء تصريح كاذب عن القيمة الحقيقية لمطرد
َّ

العقوبة

تصنيف العقوبة

غرامة قدرها خمسون ل.ل.
( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون رقم

مخالفة

 89الصادر بتاريخ )1991/9/7

غرامة من خمس ليرات إلى خمسين ل.ل.

 120معطوفة
عمى م94 .

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون رقم

مخالفة

 89الصادر بتاريخ )1991/9/7

 121معطوفة
عمى م95 .

غرامة من خمس ليرات إلى خمسين ل.ل.
( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون رقم

مخالفة

 89الصادر بتاريخ )1991/9/7

 121معطوفة
عمى م96 .

غرامة من خمس ليرات إلى خمسين ل.ل.
( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون رقم

مخالفة

 89الصادر بتاريخ )1991/9/7

 209معطوفة
عمى م76 .

25.1.15

إساءة استعمال المطبوعات والمصائق واألختام الخاصة بمصمحة

معطوفة عمى مواد

البرق أو استعمال أشياء شبيهة بها

الفصل األول من
الباب الخامس من
قانون العقوبات

264

288

حددة في الفصل األول من
الم ّ
ّ
تطبق العقوبات ُ
الباب الخامس من قانون العقوبات

جنحة/جناية

مالحظات

الجرم

المادة القانونية

25.1.16

إقتناء أو استعمال جهاز السمكي م ِ
رسل غير مرَّخص
ُ

254

25.1.17

مخالفة شروط صناعة وبيع وشراء وتركيب األجهزة الالسمكية

العقوبة

تصنيف العقوبة

مالحظات

حبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من
خمسمئة ل.ل .إلى ألف ل.ل .أو إحدى هاتين
العقوبتين

جنحة

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون رقم
 89الصادر بتاريخ )1991/9/7

غرامة من ثالثمئة إلى خمسمئة ل.ل.

 255معطوفة

عمى م 251 .فُ ( .رفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون رقم

1

وتجارها عمى
عدم قيام الشاري بإطالع صانعي األجهزة
الالسمكية ّ
ّ

25.1.18

هويته ،أو
التثبت من ّ
تخول حق استعمالها ،أو عدم ّ
الرخصة التي ّ
عدم تدوين المعمومات المتعمّقة به في سجل خاص أو عدم إعالم
الو ازرة المختصة بذلك

25.1.19

جنحة

 89الصادر بتاريخ )1991/9/7

غرامة من ثالثمئة إلى خمسمئة ل.ل.

 255معطوفة

عمى م 251 .فُ ( .رفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون رقم

3

جنحة

 89الصادر بتاريخ )1991/9/7

غرامة من خمسين ل.ل .إلى خمسة آالف

مخالفة شروط مناطق الحماية والحراسة لممحطات الالقطة

277

ل.ل.
( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون رقم

جنحة

 89الصادر بتاريخ )1991/9/7

صورة دون ترخيص
 -25.2تمقّي ّ
برقيات ُم ّ

ٍ
تعددة  -مرسوم رقم  2818الصادر بتاريخ )1959/12/14
الموجهة إلى
صورة
جهات ُم ّ
ّ
( البرقيات ُ
الم ّ
العقوبة
المادة القانونية
الجرم

تصنيف العقوبة

مالحظات

غرامة قدرها خمسمئة ل.ل.

25.2.1

صورة دون ترخيص
تمقّي برقيات ُم ّ

17

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون رقم

مخالفة

 89الصادر بتاريخ )1991/9/7
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 - 26المتعلّقة
الجرائم ُ
الم ُدني
بالبناء والتنظيم ُ

26.1
26.2

مخالفة التدابير الصادرة عن السمطة

الم ُدني
المتعمّقة بالبناء والتنظيم ُ
 -26الجرائم ُ

( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -3فصل  - 1نبذة )4

مخالفة أحكام تممّك األجانب
 ( -26.2.1تممّك األجانب لألموال غير المنقولة في لبنان  -مرسوم رقم  15740تاريخ )1964/3/11
 ( -26.2.2قانون اكتساب غير المبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان  -منفَّذ بموجب المرسوم  11614الصادر بتاريخ )1969/1/4

26.3
26.4

الم ُدني
مخالفة أحكام التنظيم ُ

الم ُدني  -مرسوم إشتراعي رقم  69الصادر بتاريخ )1983/9/9
( قانون التنظيم ُ

مخالفة أحكام البناء

(قانون البناء  -قانون رقم  646الصادر في  - 2004/12/11تعديل المرسوم اإلشتراعي رقم  148تاريخ )1983/9/16
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 -26.1مخالفة التدابير الصادرة عن السمطة
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -3فصل  - 1نبذة )4
الجرم
26.1.1

المادة القانونية

إهمال أو رفض إطاعة أمر السمطة بإصالح األبنية المتداعية أو
هدمها

تصنيف العقوبة
غرامة من عشرة آالف إلى عشرين ألف

 769ف1 .

26.1.2

االمتناع من دون عذر عن تمبية إغاثة أو خدمة يطمبها رجال السمطة

 769ف2 .

26.1.3

مخالفة األنظمة اإلدارية أو البمدية الصادرة وفقاً لمقانون

770

ل.ل.
غرامة من عشرة آالف إلى عشرين ألف
ل.ل.

العقوبة

مالحظات

مخالفة

جواز فرض عقوبة التوقيف التكديري

مخالفة

حبس حتى ثالثة أشهر وغرامة من مئة ألف
إلى ستمئة ألف ل.ل .أو إحدى هاتين

جنحة

العقوبتين

 -26.2مخالفة أحكام تممّك األجانب
26.2.1

(تممك األجانب لألموال غير المنقولة في لبنان  -مرسوم رقم  15740تاريخ )1964/3/11
الجرم

26.2.1.1
26.2.1.2

ي خالفاً لقانون تممُّك
تعاقد أو اشتراك في تنفيذ أو تسجيل عقد أُجر َ
األجانب لألموال غير المنقولة في لبنان

تهرباً من أحكام قانون تممك
إبرام عقد عن طريق شخص ُمستعار ُّ
األجانب لألموال غير المنقولة في لبنان

المادة القانونية

العقوبة
أشغال شاقة مؤقتة وغرامة تتراوح بين قيمة

7

العقار وثالثة اضعافها

 8معطوفة عمى

أشغال شاقة مؤقتة وغرامة تتراوح بين قيمة

م7 .

العقار وثالثة اضعافها

267
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تصنيف العقوبة
جناية
جناية

مالحظات

26.2.2

( قانون اكتساب غير المبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان  -منفذ بموجب المرسوم  11614الصادر بتاريخ )1969/1/4
الجرم

26.2.2.1
26.2.2.2

تقديم طالب تسجيل الحق العيني غير المبناني بيان ُمخالف لمحقيقة
إجراء عقد أو عمل خالفًا ألحكام هذا القانون أو تسجيمه أو تصديقه
مع العمم باألمر

المادة القانونية

العقوبة

 15معطوفة عمى

أشغال شاقة مؤقتة وغرامة تتراوح بين قيمة

م16 .

الحق العيني وثالثة اضعافها

تصنيف العقوبة
جناية

أشغال شاقة مؤقتة وغرامة تتراوح بين قيمة

16

مالحظات

جناية

الحق العيني وثالثة اضعافها

الم ُدني
 -26.3مخالفة أحكام التنظيم ُ

الم ُدني  -مرسوم إشتراعي رقم  69الصادر بتاريخ )1983/9/9
( قانون التنظيم ُ

الجرم

المادة القانونية

26.3.1

المنفَّ َذة خالفاً ألنظمة التنظيم المدني
المخالف األشغال ُ
عدم إزالة ُ

36

26.3.2

التقيد باألحكام القانونية
إفراز عقار دون إجازة أو دون ّ

37

العقوبة

تصنيف العقوبة

مالحظات

حبس من يوم إلى خمسة عشر يوماً وغرامة

جنحة

تتراوح من خمسة آالف إلى خمسين ألف ل.ل.
أو إحدى هاتين العقوبتين
حبس من يوم واحد إلى خمسة عشر يوماً

جنحة

وغرامة من خمسة آالف إلى خمسين ألف
ل.ل .أو إحدى هاتين العقوبتين

 -26.4مخالفة أحكام البناء

( قانون البناء  -قانون رقم  646الصادر في  - 2004/12/11تعديل المرسوم اإلشتراعي رقم  148تاريخ )1983/9/16

26.4.1

الجرم

المادة القانونية

مخالفة أحكام قانون البناء والنصوص المتّخذة لتطبيقه

24

العقوبة

غرامة من مميوني ل.ل .إلى مئة مميون
ل.ل.

تصنيف العقوبة

مالحظات
شدد العقوبة إلى الغرامة من أربعة ماليين
تُ ّ

جنحة

إلى مئتي مميون ل.ل .وحبس من أسبوع
إلى خمسة عشر يوماً أو إحداها في حال
مواصمة العمل من قبل المخالف بعد إيقافه

268
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 - 27المتعلّقة بالإعالم
الجرائم ُ
المرئي والم�سموع والمكتوب

27.1

المتعمّقة باإلعالم المرئي والمسموع والمكتوب
 -27الجرائم ُ

المسرحيات
مخالفة أحكام ُمراقبة األشرطة السينمائية و
ّ

 ( -27.1.1إخضاع جميع األشرطة السينمائية لممراقبة  -قانون صادر بتاريخ )1947/11/27
27.2

ُ ( -27.1.2مراقبة المسرحيات  -مرسوم إشتراعي رقم  2الصادر بتاريخ )1977/1/1

مخالفة أحكام المطبوعات

 ( -27.2.1قانون المطبوعات  -قانون صادر بتاريخ )1962/9/14
َّ
المعدل بالقانون رقم  330الصادر بتاريخ )1994/5/18
 ( -27.2.2تعديل بعض أحكام قانون المطبوعات  -مرسوم إشتراعي رقم  104الصادر بتاريخ 1977/6/30
 ( -27.2.3حظر طبع واصدار ونشر بعض المطبوعات قبل الحصول عمى ترخيص مسبق  -مرسوم إشتراعي رقم  55الصادر بتاريخ )1967/8/5
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27

المسرحيات
 -27.1مخالفة أحكام ُمراقبة األشرطة السينمائية و
ّ

 ( -27.1.1إخضاع جميع األشرطة السينمائية لممراقبة  -قانون صادر بتاريخ )1947/11/27
الجرم

المادة القانونية

السينمائية قبل عرضيا عمى الجميور
مخالفة شروط مراقبة األشرطة
ّ

10

العقوبة

تصنيف العقوبة

مالحظات

غرامة من مئة إلى ألف ل.ل.

27.1.1.1

( ُرفع مقدار العقوبة خمسة وعشرين ضعفاً
عمالً بالقانون رقم  173الصادر بتاريخ

مخالفة

تُضاعف العقوبة عند التكرار

)2000/2/15

ُ ( -27.1.2مراقبة المسرحيات  -مرسوم إشتراعي رقم  /2/الصادر بتاريخ )1977/1/1
المادة القانونية
الجرم

العقوبة

تصنيف العقوبة

مالحظات

حبس من سنة إلى ثالث سنوات وغرامة من

27.1.2.1

مخالفة قرار الرقابة المسبقة لممسرحيات

خمسة آالف إلى خمسة عشر ألف ل.ل.

3

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون رقم

جنحة

 89الصادر بتاريخ )1991/9/7

 -27.2مخالفة أحكام المطبوعات
 -27.2.1قانون المطبوعات (قانون صادر بتاريخ )1962/9/14
الجرم

المادة القانونية

انتحال صفة الصحفي

10

العقوبة

حبس من ستة أشير إلى سنة وغرامة من ألف

تصنيف العقوبة

إلى خمسة آالف ل.ل.

27.2.1.1

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون رقم
 89الصادر بتاريخ )1991/9/7
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جنحة

مالحظات

الجرم

المادة القانونية

27.2.1.2

امتالك أو إدارة مطبعة دون تقديم تصريح لو ازرة اإلعالم

12

27.2.1.3

تقديم بيان كاذب أو ناقص في تصريح ورثة صاحب المطبعة

15

العقوبة

تصنيف العقوبة

غرامة من خمس وعشرين إلى خمسمئة ل.ل.
( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون رقم

مالحظات
في حال اإلستمرار بالعمل دون تصريح

جنحة

تكون العقوبة الحبس من عشرة أيام إلى
ستة أشير

 89الصادر بتاريخ )1991/9/7

غرامة من خمس وعشرين إلى خمسمئة ل.ل.
( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون رقم

جنحة

 89الصادر بتاريخ )1991/9/7

غرامة من مئة ألف ل.ل .إلى خمسمئة ألف

مخالفة صاحب المطبوعة أو مديرىا المسؤول أو الناشر الشروط
27.2.1.4

السمعية أو
الصوتية أو
المتعمّقة بإيداع نسخ المطبوعات أو المواد
ّ
ّ
ُ

27.2.1.5

رخص بيا
إعادة طبع مطبوعة ممنوعة وطبع مطبوعة دورّية غير ُم ّ
أو ُح ِظر نشرىا

20

المختصة
ّ
السمعية البصرّية ،المراجع ُ

ل.ل.
( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون رقم

جنحة

تُضاعف العقوبة في حال التكرار

 89الصادر بتاريخ )1991/9/7

حبس من عشرة أيام إلى ستة أشير وغرامة من
خمس وعشرين إلى خمسماية ل.ل .أو إحدى
ىاتين العقوبتين

21

جنحة

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون رقم
 89الصادر بتاريخ )1991/9/7
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الجرم

العقوبة

المادة القانونية

تصنيف العقوبة

حبس مدة أدناىا سنة وأقصاىا ثالث سنوات

27.2.1.6

صحفية
مخالفة الشروط المطموبة إلجراء عقد أو عمل بشأن مطبوعة
ّ
سياسية
ّ

تقل عن ثالثة أضعاف قيمة موضوع
وغرامة ال ّ
المخالفة

 31ف5.

جنحة

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون رقم
 89الصادر بتاريخ )1991/9/7

غرامة من خمس وعشرين إلى مئتي ل.ل.

27.2.1.7

بيانا بتعديل مضمون التصريح بإصدارىا
عدم تقديم صاحب المطبوعة ً
حددة
الم ّ
خالل الميمة ُ

42

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون رقم

مخالفة

 89الصادر بتاريخ )1991/9/7

غرامة من عشرة آالف ل.ل .إلى عشرين ألف

27.2.1.8

صدور مطبوعة صحفيَّة قبل الحصول عمى الرخصة وتقديم التصريح
النقدية أو المصر ّفية
أو الضمانة
ّ

ل.ل.

43

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون رقم

جنحة

 89الصادر بتاريخ )1991/9/7

غرامة من خمسين إلى مئتي وخمسين ل.ل.

27.2.1.9

المحددة
عدم إرسال مدير المطبوعة نسخة عنيا إلى المراجع
ّ

46

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون رقم
 89الصادر بتاريخ )1991/9/7
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مخالفة

مالحظات

الجرم

المادة القانونية

العقوبة

تصنيف العقوبة

مالحظات

غرامة من ألف إلى خمسة آالف ل.ل.
27.2.1.10

استعمال صاحب المطبوعة إسم مطبوعة أخرى أو إسماً يؤدي إلى
اإللتباس

47

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون

جنحة

رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7
غرامة من خمس وعشرين إلى مئتي

27.2.1.11

عدم إبالغ صاحب المطبوعة و ازرة اإلعالم بالتنازل عن المطبوعة
وعدم استحصال المالك الجديد منيا عمى قرار متابعة إصدارىا

وخمسين ل.ل.
48

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون

مخالفة

رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

حبس من ثمانية أيام إلى ثالثة أشير
وغرامة من خمسمئة إلى ألف ل.ل .أو
27.2.1.12

أجنبية ممنوع دخوليا إلى األراضي
طبع أو نشر أو توزيع مطبوعة
ّ
المبنانية أو أعدادىا مصادرة

إحدى ىاتين العقوبتين

 50ف1 .

جنحة

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون
رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7
غرامة من خمسمئة إلى ألف ل.ل.

27.2.1.13

طبع أو نشر أو توزيع نص ممنوع

 50ف2.

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون

جنحة

رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7
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الجرم

المادة القانونية

العقوبة

تصنيف العقوبة

مالحظات

غرامة من خمسين إلى خمسمئة ل.ل.
27.2.1.14

بيع صحف وكتب ومجالت وصور ورسوم وغيرىا من المطبوعات
دون ترخيص من و ازرة اإلعالم

المتجولين بخبر غير وارد في المطبوعة أو
الموزعين والباعة
ِّ
مناداة ّ
27.2.1.15

يمس الشعور القومي أو الديني أو
بما يتنافى مع اآلداب العامة أو ّ
الوحدة الوطنية

74

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون

جنحة

رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7
غرامة حتى خمس وعشرين ل.ل.

 75معطوفة عمى
م76 .

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون

مخالفة

رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

في حالة التكرار ُيحكم بالحبس حتى
عشرة أيام

( -27.2.2تعديل بعض أحكام قانون المطبوعات  -مرسوم إشتراعي رقم  104الصادر بتاريخ  1977/6/30المعدل بالقانون رقم  330الصادر بتاريخ )1994/5/18
الجرم

المادة القانونية

27.2.2.1

نشر أخبار كاذبة من شأنيا تعكير السالم العام

 3ف1 .

27.2.2.2

معنويين
طبيعيين أو
نشر خبر كاذب يتعمّق بأشخاص
ّ
ّ

 3ف2 .

العقوبة

تصنيف العقوبة

مالحظات

حبس من ستة أشير إلى سنة ونصف
وغرامة من خمسة آالف إلى خمسة عشر
ألف ل.ل .أو إحدى ىاتين العقوبتين

جنحة

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون
رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

حبس من ثالثة أشير إلى ستة أشير
وغرامة من ثالثة آالف إلى عشرة آالف
ل.ل .أو إحدى ىاتين العقوبتين
( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون
رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

300 274

جنحة

تُضاعف العقوبة إذا ارتكب الجرم قبل
مرور خمس سنوات عمى انقضاء العقوبة

الجرم

المادة القانونية

27.2.2.3

رفض المطبوعة نشر تصحيح أو تكذيب غايتو المصمحة العامة

4

27.2.2.4

ُّ
المستعجمة بنشر الرد
تمنع المطبوعة عن إنفاذ قرار قاضي األمور ُ

11

27.2.2.5

المحظّر نشرىا
المتعمّقة بالمواد ُ
مخالفة المطبوعة األحكام ُ

12

27.2.2.6

نشر المطبوعة غير السياسية مواضيع ذات صبغة سياسية

13

العقوبة

تصنيف العقوبة

مالحظات

حبس من خمسة عشر يوماً إلى ثالثة أشير
وغرامة من خمسة ماليين إلى عشرين
مميون ل.ل .أو إحدى ىاتين العقوبتين

جنحة

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون
رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

غرامة من ألف إلى خمسة آالف ل.ل.
( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون

جنحة

رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

غرامة من خمسة آالف إلى خمسة عشر
ألف ل.ل.
( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون

جنحة

رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

غرامة تتراوح بين خمسمئة والف ل.ل.
( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون

جنحة

رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7
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الجرم

المادة القانونية

المثبت في
نشر أسماء األشخاص الذين يرفضون تأدية اإلشتراك غير ّ
ٍ
مطبوعة ما

14

العقوبة

مالحظات

تصنيف العقوبة

غرامة حتى ألف ل.ل.
27.2.2.7

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون

جنحة

رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

حبس حتى ستة أشير وغرامة حتى عشرة
27.2.2.8

اإلعالن عن فتح اكتتاب لمتعويض عما ُيقضى بو من غرامة ورسوم
وعطل وضرر عمى المحكوم عميو بجناية أو جنحة

آالف ل.ل .أو إحدى ىاتين العقوبتين
جنحة

15
( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون
رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

27.2.2.9

الذم أو القدح بواسطة المطبوعة ومحاولة
تيديد شخص بفضح أمره أو ّ
الصحفيين التيويل عمى نزالء لبنان

حبس من ستة أشير إلى سنتين وغرامة من

تُضاعف العقوبة:

عشرة آالف إلى خمسة عشر ألف ل.ل .أو

المخالف منتحالً صفة
 -1إذا كان ُ

16

إحدى ىاتين العقوبتين

جنحة

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون

الصحفي

 -2في حال تكرار المحكوم عميو
ارتكاب الفعل قبل مرور خمس سنوات

رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

عمى انقضاء العقوبة

حبس من ثالثة أشير إلى سنة وغرامة من
ثالثة آالف إلى خمسة آالف ل.ل .أو
27.2.2.10

المقترف بواسطة المطبوعات
الذم ُ
ّ

20

إحدى ىاتين العقوبتين
( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون
رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

302276

جنحة

في حال التكرار ال يمكن أن تقل أي من
حدىا األدنى
العقوبتين عن ّ

الجرم

المادة القانونية

27.2.2.11

المقترف بواسطة المطبوعات
القدح ُ

21

27.2.2.12

الموجو إلى موظف بسبب وظيفتو أو صفتو
التحقير أو القدح أو الذم
ّ

 22ف1.

27.2.2.13

الموجو إلى موظف ُيمارس السمطة العامة
الذم
ّ
التحقير أو القدح أو ّ

 22ف2 .

العقوبة

تصنيف العقوبة

مالحظات

حبس من شير إلى ستة أشير وغرامة من
ألف إلى ثالثة آالف ل.ل .أو إحدى ىاتين
العقوبتين

جنحة

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون

في حال التكرار ال يمكن أن تقل أي من
حدىا األدنى
العقوبتين عن ّ

رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

حبس من شير إلى ستة أشير وغرامة من
ثالثة آالف إلى خمسة آالف ل.ل .أو
إحدى ىاتين العقوبتين

جنحة

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون

في حال التكرار ال يمكن أن تقل أي من
حدىا األدنى
العقوبتين عن ّ

رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7
حبس من ثالثة أشير إلى سنة

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون

جنحة

رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

في حال التكرار ال يمكن أن تق ّل أي من
حدىا األدنى
العقوبتين عن ّ
تقل عقوبة الحبس عن
 -1ال يجوز أن ّ

27.2.2.14

ذما برئيس الدولة أو
ًا
يتضمن
نشر المطبوعة ما
تحقير أو ً
ّ
قدحا أو ً
أجنبية
مسا بكرامة أو بحق دولة
ّ
ً

حبس من شيرين إلى سنتين وغرامة من

 23ف2.

خمسين مميون إلى مئة مميون ل.ل .أو إحدى
ىاتين العقوبتين

جنحة

حدىا األدنى
شير والغرامة عن ّ

 -2تُضاعف العقوبة إذا ارتكب المحكوم
عميو الجرم نفسو قبل مرور ثالث سنوات
عمى انقضاء العقوبة
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الجرم

العقوبة

المادة القانونية

تصنيف العقوبة

مالحظات
 -1ال يجوز في أي حال أن تق ّل عقوبة

نشر المطبوعة ما يتضمن تحقي اًر لمديانات أو إثارة النعرات الطائفية أو
27.2.2.15

العنصرية أو تعكير السالم العام أو تعريض الدولة وسيادتيا ووحدتيا

حدىا
الحبس عن شيرين والغرامة عن ّ

حبس من سنة إلى ثالث سنوات وغرامة من

 25ف1 .

خمسين مميون إلى مئة مميون ل.ل .أو إحدى

جنحة

ىاتين العقوبتين

جية لمخطر
وحدودىا وعالقتيا الخار ّ

األدنى
 -2تُضاعف العقوبة في حال ارتكاب
المحكوم عميو الجرم نفسو قبل مرور سبع
سنوات عمى انقضاء العقوبة أو مرور

حبس من شيرين إلى ستة أشير وغرامة من
ألف إلى ثالثة آالف ل.ل.أو إحدى ىاتين

27.2.2.16

تخمّف المحكوم عميو عن تنفيذ الحكم القاضي بالنشر

27.2.2.17

صدور المطبوعة خالفاً لمرسوم إخضاع المطبوعات لمرقابة المسبقة

العقوبتين

32

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون رقم

جنحة

 89الصادر بتاريخ )1991/9/7

حبس من سنة إلى ثالث سنوات وغرامة من
خمسة آالف إلى خمسة عشر ألف ل.ل.

 40معطوفة عمى
م41 .

جنحة
 89الصادر بتاريخ )1991/9/7

غرامة من ألف إلى ثالثة آالف ل .ل.
27.2.2.18

عدم تقديم حساب االستثمار العائد لممطبوعة إلى و ازرة اإلعالم أو

 47معطوفة عمى

صدورىا دون إثبات وجود أموال تغطي العجز

المادتين  45و46
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رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

الجرم نفسو قبل مرور سنتين عمى انقضاء
العقوبة األولى

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون رقم

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون

تُضاعف العقوبة إذا ارتكب المحكوم عميو

جنحة

الجرم

المادة القانونية

مشروعية كسبيا لوزير اإلعالم
عدم إثبات المطبوعة
ّ

48

العقوبة

تصنيف العقوبة

مالحظات

غرامة مقدارىا ضعفي المبمغ الذي حصل
عميو
27.2.2.19

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون

جنحة

رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

حبس من ستة أشير إلى سنتين وغرامة من
27.2.2.20

أجنبية أو
الحصول عمى منفعة ُبغية خدمة مصالح دولة أو ىيئة
ّ

يمس النظام واألمن
ّ
محمية بما يتعارض مع المصمحة العامة أو بما ّ

عشرة آالف إلى مئة ألف ل.ل.
جنحة

48
( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون
رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

 ( -27.2.3حظر طبع واصدار ونشر بعض المطبوعات قبل الحصول عمى ترخيص مسبق  -مرسوم إشتراعي رقم  55الصادر بتاريخ )1967/8/5
حبس من أسبوع إلى شير وغرامة من مئتي
27.2.3.1

صدور مناشير وبيانات وبالغات وما شابييا دون ترخيص ُمسبق أو
نصيا
لتحوير في ّ

 6معطوفة عمى
م1 .

إلى ألف ل.ل.
( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون

جنحة

رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7
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 - 28المتعلّقة
الجرائم ُ
بالزراعة والثروة الحيوان ّية

28.1
28.2
28.3
28.4

مخالفة أحكام الصيد البحري

انية
المتعمّقة بالزراعة والثروة الحيو ّ
 -28الجرائم ُ

( تحديد الساحل البحري وعقوبات مخالفات الصيد البحري  -قرار رقم  1104تاريخ )1921/11/14

احتكار التبغ والتنباك
( احتكار التبغ والتنباك  -قرار رقم  16ل.ر الصادر بتاريخ )1935/1/30

مخالفة أحكام ذبح أنثى األبقار
المبنانية  -مرسوم إشتراعي رقم  181الصادر بتاريخ )1942/5/21
( منع ذبح أنثى االبقار التي يقُ ّل عمرىا عن الثماني سنوات عمى أراضي الجميورّية
ّ

مخالفة أحكام الصيد النهري

( إخضاع صيد السمك النيري لرخصة  -قانون صادر بتاريخ )1947/11/19

28.5

المتعمّقة بتوضيب وصناعة وتصدير الفاكهة المبنانية
مخالفة األحكام ُ

28.6

المتعمّقة بالحجر الصحي البيطري
مخالفة األحكام ُ

28.7
28.8

عدل بالقانون الصادر بتاريخ )1962/8/21
الم ّ
( مكتب الفاكية المبنانية  -مرسوم إشتراعي رقم  41تاريخ ُ 1959/3/25
المعجل المتعمّق بالحجر الصحي البيطري  -قانون ُمنفّذ بالمرسوم  12301الصادر بتاريخ )1963/3/20
( مشروع القانون
ّ

اعية واألعالف
مخالفة أحكام تنظيم تجارة األسمدة واألدوية الزر ّ

اعية واألعالف  -قانون رقم  6الصادر بتاريخ )1968/1/8
( تنظيم تجارة األسمدة واألدوية الزر ّ

مخالفة نظام الصيد البري في لبنان

( نظام الصيد البري في لبنان  -مرسوم رقم  580تاريخ )2004/2/25
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 -28.1مخالفة أحكام الصيد البحري
( تحديد الساحل البحري وعقوبات مخالفات الصيد البحري  -قرار رقم  1104تاريخ )1921/11/14
الجرم

المادة القانونية

28.1.1

المكمّفين مراقبة المصايد مكافأة من الصيادين
طمب أو أخذ المأمورين ُ

4

28.1.2

الصيد داخل المرافئ واألحواض بغير الصنارة

العقوبة

تصنيف العقوبة

حبس ستة أشير عمى األقل وخمس سنين
عمى األكثر وغرامة اقمّيا مئة فرنك وأعظميا
الفا فرنك

جنحة

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون
رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

حبس من يومين إلى عشرة أيام وجزاء نقدي
من ليرة إلى عشر ل.ل .أو إحدى ىاتين
 5معطوفة عمى
م 9.

العقوبتين

مخالفة

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون
رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

حبس من ستة أيام إلى شير وجزاء نقدي
28.1.3

يتراوح بين ليرتين وعشرين ليرة سورية

إلقاء مواد من شأنيا إفساد المياه أو تيييج واسكار وتسميم األسماك

 6ف1 .

عدة لمصيد البحري
الم ّ
في السواحل أو في المرافئ ُ

معطوفة عمى م8.

جنحة
( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون
رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7
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مالحظات

الجرم

العقوبة

المادة القانونية

تصنيف العقوبة

مالحظات

حبس من ستة أيام إلى شير وجزاء نقدي

28.1.4

مخالفة المعامل عمى السواحل شروط اإلذن بإفراغ فضالتيا في البحر

28.1.5

استعمال مواد مفرقعة لمصيد

28.1.6

استعمال أسمحة نارّية لمصيد دون إذن

28.1.7

جمب األسماك إلى الشباك بتعكير المياه

 6ف 2 .معطوفة

يتراوح بين ليرتين وعشرين ليرة سورية

عمى م8.

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون رقم

جنحة

 89الصادر بتاريخ )1991/9/7

حبس من ستة أيام إلى شير وجزاء نقدي
يتراوح بين ليرتين وعشرين ليرة سورية

 7ف1 .

معطوفة عمى مُ ( 8.رفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون رقم

جنحة

 89الصادر بتاريخ )1991/9/7

حبس من ستة أيام إلى شير وجزاء نقدي
يتراوح بين ليرتين وعشرين ليرة سورية

 7ف2 .

معطوفة عمى مُ ( 8.رفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون رقم

جنحة

 89الصادر بتاريخ )1991/9/7

حبس من ستة أيام إلى شير وجزاء نقدي
يتراوح بين ليرتين وعشرين ليرة سورية

 7ف 3 .معطوفة
عمى م8.

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون رقم

جنحة

 89الصادر بتاريخ )1991/9/7
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 -28.2احتكار التبغ والتنباك
( احتكار التبغ والتنباك  -قرار رقم  16ل.ر الصادر بتاريخ )1935/1/30
الجرم

العقوبة

المادة القانونية

تصنيف العقوبة

غرامة خمسون ل .ل .س .عن ك ّل آر أو
 80ف/1 .أ
28.2.1

زراعة تبغ بدون ترخيص في قرية غير مرخص بزراعة التبغ فييا

28.2.2

زراعة تبغ بدون ترخيص في قرية مرخص بزراعة التبغ فييا

28.2.3

زراعة مساحة تبغ تُجاوز المرخص بو في حال عدم تمف المساكب

28.2.4

رفض الخضوع لمراقبة المزروعات

معطوفة عمى
المادتَين 7 - 6

 80ف/1 .ب
معطوفة عمى
المادتَين 7 - 6

كسر منو
( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون
رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

غرامة خمس وعشرون ل .س .عن ك ّل آر
أو كسر منو
( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون

المواد 10-8-7

غرامة من خمس ل .ل .س .إلى خمس
( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون

غرامة من خمس عشرة ل.ل.س .إلى
خمسين ل.ل.س.

عمى المادتَين - 14
 F.G/307تاريخ

مخالفة

رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

 80ف 3 .معطوفة
والقرار رقم

مخالفة

رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

 80ف2 .
معطوفة عمى

مخالفة

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون

1943/7/27
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رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

مخالفة

مالحظات

الجرم

العقوبة

المادة القانونية
 80ف 4 .معطوفة

غرامة من خمس ل.ل.س .إلى مئة

عمى المواد -15

28.2.5

عدم تقديم بيان المحصول

28.2.6

عدم إتالف السوق والجذور

ل.ل.س.

21-23-27
والقرار رقم

رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

1943/7/27

غرامة خمس ل.ل.س .عن ك ّل آر أو كسر

معطوفة عمى
م19.

 80ف 7.معطوفة

28.2.7

مبرر يزيد عن  %10بين تصريح المحصول أو التخمين
نقص غير ّ
النيائي وبين الوزن

عمى المواد -21
 27والقرار رقم
 F.G/307تاريخ
1943/7/27

 80ف 8.معطوفة
عمى المادة 23

28.2.8

عدم تقديم التصريح بالفقدان أو السرقة

مخالفة

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون

 F.G/307تاريخ

 80ف5 .

تصنيف العقوبة

مالحظات

والقرار رقم
 F.G/307تاريخ
1943/7/27
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منو
( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون

مخالفة

رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

غرامة من ليرتَين ل.س .إلى خمس
ل.ل.س .عن ك ّل كمغ أو كسر الكمغ

مخالفة

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون
رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

غرامة من خمس ل.ل.س .إلى خمسة
وعشرين ل.ل.س.
( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون

مخالفة

رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

28

الجرم

المادة القانونية

العقوبة

تصنيف العقوبة

غرامة من ليرتين ل.س .إلى عشر ل.س.
28.2.9

حددة
الم ّ
عدم تسميم التبغ إلى المستودع في الميمة ُ

28.2.10

عدم اإلستحصال عمى إجازة بيع

28.2.11

حدد
الم ّ
البيع بأسعار تختمف عن السعر ُ

28.2.12

نقل التبغ الورق دون رخصة

 80ف 9.معطوفة
عمى المادة 24

كل كمغ أو كسر من الكمغ
عن ّ
( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون

مخالفة

رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

 80ف10 .
غرامة توازي ثالثة أضعاف الرسم السنوي

معطوفة عمى
م41.

مخالفة /جنحة

غرامة من خمس ل.ل.س .إلى خمسين

 80ف11.

ل.ل.س.

معطوفة عمى

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون

م49.

مخالفة

رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

 80ف12 .

غرامة خمس ل.ل.س .عن كل كمغ أو

معطوفة عمى المواد

كسر من الكمغ

17-24-57
وعمى القرار رقم
 307تاريخ
1943/7/27
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( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون
رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

مخالفة

مالحظات

الجرم

28.2.13

ارتكاب أعمال تيريب التبغ

28.2.14

سر
صنع التبغ ًّا

المادة القانونية

العقوبة

 80ف13 .

غرامة مئة ل.ل.س .عن كل كمغ أو جزء

معطوفة عمى

من الكمغ

المواد -36-22
-48-55-59
61-62

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون

تصنيف العقوبة

مخالفة

رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

غرامة من مئة ل.ل.س .إلى ألف ل.ل.س.

 80ف14 .
معطوفة عمى

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون

م63.

مالحظات

جنحة

تفرض عقوبة الحبس من ثمانية أيام إلى
ستة أشير في حال التكرار

رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

حبس من سنة إلى ثالث سنوات وغرامة
28.2.15

مزورة أو ورق وأنابيب
صنع أو استعمال أو اقتناء ماركات أو طوابع ّ
سجائر ُمقمّدة

 150ل.ل.س.
 80ف 15 .و16

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون

جنحة

رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

غرامة من عشر ل.ل.س .إلى خمسين
28.2.16

ضد نظام التبغ وغير المذكورة في الجدول
المخالفات ّ
ُ

 80ف17.

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون

مخالفة

رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7
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الجرم

العقوبة

المادة القانونية

غرامة من خمس ل.ل.س .إلى مئة ل.ل.س.

 80ف19.

صرح
مع مصادرة التبغ الذي لم يصرح بو أو ّ

معطوفة عمى
28.2.17

عدم تقديم تصريح المصدر أو تقديم تصريح مخالف لمحقيقة

28.2.18

البيع بدون رخصة أو بدون تصريح مسبق

28.2.19

البيع بأسعار غير السعر المفروض

28.2.20

الغش
حيازة ورق المفائف عن طريق ّ

28.2.21

صنع ماركات مقمّدة لماركات إدارة اإلحتكار واستعماليا وحيازتيا

تصنيف العقوبة

بو بصورة مخالفة لمحقيقة أو احدى ىاتَين

القرار رقم
 F.G/307تاريخ
1943/7/27

العقوبتَين

مخالفة

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون رقم
 89الصادر بتاريخ )1991/9/7

 95ف1.
معطوفة عمى

جزاء نقدي يعادل ثالثة أضعاف الرسم السنوي

مخالفة/جنحة

م92.
 95ف2.
معطوفة عمى

جزاء نقدي من خمس إلى خمسين ل.ل.س.

م93.

مخالفة

 10غرش ل.س .عن ك ّل ورقة
عمى أن ال يقل الجزاء عن عشر ليرات

 95ف3.
معطوفة عمى

ل.ل.س .ومصادرة الورق

م92.

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون رقم

 95ف4.

حبس من سنة إلى ثالث سنوات والمصادرة

مخالفة

 89الصادر بتاريخ )1991/9/7
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جنحة

مالحظات

 -28.3مخالفة أحكام ذبح أنثى االبقار

المبنانية  -مرسوم إشتراعي رقم  181الصادر بتاريخ )1942/5/21
يق ّل عمرىا عن الثماني سنوات عمى أراضي الجميورّية
( منع ذبح أنثى األبقار التي ُ
ّ
مالحظات
تصنيف العقوبة
العقوبة
المادة القانونية
الجرم
حبس من ثمانية أيام إلى ستة أشير وغرامة

28.3.1

ذبح أنثى األبقار التي يق ّل عمرىا عن ثماني سنوات

من خمسين إلى ألف ل.ل .أو إحدى ىاتين

 2معطوفة عمى
م 1.

العقوبتين
( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون رقم

جنحة

ُيرفع الحبس من شيرين إلى سنة

والغرامة من مئة إلى الفي ل.ل .في
حال التكرار

 89الصادر بتاريخ )1991/9/7

 -28.4مخالفة أحكام الصيد النهري

( إخضاع صيد السمك النيري لرخصة  -قانون صادر بتاريخ )1947/11/19
الجرم

28.4.1

صيد السمك النيري دون رخصة

العقوبة

المادة القانونية

حبس من أسبوع إلى ستة أشير وغرامة من
خمسة وعشرين إلى ثالثمئة ل.ل .أو إحدى

 1معطوفة عمى
م5 .

تصنيف العقوبة

مالحظات

ىاتين العقوبتين
( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون رقم

جنحة

 89الصادر بتاريخ )1991/9/7

حبس من أسبوع إلى ستة أشير وغرامة من

28.4.2

خدرة أو
الم ّ
الم ّ
تفجرة أو المواد ُ
صيد السمك النيري بواسطة المواد ُ
بواسطة وضع حواجز أو مصائد في مجاري المياه والسواقي

خمسة وعشرين إلى ثالثمئة ل.ل .أو إحدى

 2معطوفة عمى
م5 .

ىاتين العقوبتين
( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون رقم

جنحة

 89الصادر بتاريخ )1991/9/7

حبس من أسبوع إلى ستة أشير وغرامة من

28.4.3

مخالفة طرق وأماكن وأوقات صيد السمك النيري

خمسة وعشرين إلى ثالثمئة ل.ل .أو إحدى

 3معطوفة عمى
م5 .

ىاتين العقوبتين
( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون رقم

جنحة

 89الصادر بتاريخ )1991/9/7
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المتعمّقة بتوضيب وصناعة وتصدير الفاكهة المبنانية
 -28.5مخالفة األحكام ُ

عدل بالقانون الصادر بتاريخ )1962/8/21
الم ّ
( مكتب الفاكية المبنانية  -مرسوم إشتراعي رقم  41تاريخ ُ 1959/3/25
الجرم

28.5.1

المادة القانونية

المتعمّقة بمركز التوضيب ومستودعات الحفظ والتبريد
مخالفة األنظمة ُ
ومصانع الصناديق وصناعات التحويل

العقوبة

غرامة من خمسين ألف ل.ل .إلى مئتي

5

وخمسين ألف ل.ل

تصنيف العقوبة
جنحة

مالحظات
تُرفع الغرامة إلى مميون ل.ل .في حال
التكرار

غرامة من ألف إلى خمسة آالف ل.ل .واذا
28.5.2

مخالفة شروط التصدير المفروضة

اكتُشفت المخالفة في الخارج كانت الغرامة

20

من خمسة آالف إلى خمسة وعشرين ألف

مخالفة/جنحة

في حالة التكرار ويقضى عالوة عمى
الغرامة ،بالحبس من ثالثة أشير إلى سنة

ل.ل.

بالحجر الصحي البيطري
المتعمّقة
ْ
 -28.6مخالفة األحكام ُ

بالحجر الصحي البيطري  -قانون ُمنفّذ بالمرسوم  12301الصادر بتاريخ )1963/3/20
المعجل المتعمّق
( مشروع القانون
ْ
ّ
العقوبة
تصنيف العقوبة
المادة القانونية
الجرم
غرامة:
من ليرتين إلى خمس ليرات عن كل طير،
من خمس وعشرين ل.ل .إلى خمسين ل.ل.
عن كل رأس غنم أو ماعز أو خنزير

إدخال حيوانات أو ُمنتجات حيوانية إلى األراضي المبنانية عن غير

28.6.1

طريق المحجر أو إخراج أو محاولة إخراج حيوانات أو مواد حيوانية
من المحجر الصحي البيطري قبل انقضاء مدة الحجر وبدون تصريح

58

من إدارة المحجر

من مئتي وخمسين ل.ل .إلى خمسمئة ل .ل.
عن كل رأس من الفصيمة الخيمية أو البقرية
من خمس ليرات إلى عشر ليرات عن كل كيمو
من المنتجات الحيوانية
( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون رقم
 89الصادر بتاريخ )1991/9/7
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مخالفة/جنحة

مالحظات

الجرم

المادة القانونية

الدخول إلى محجر طرابمس دون تصريح خطي

59

تصنيف العقوبة

العقوبة

مالحظات

حبس مدة خمسة أيام وغرامة تتراوح بين
28.6.2

خمسة وعشرين وخمسين ل.ل.
( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون

مخالفة

رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

حبس من اسبوع إلى شير وغرامة من خمسمئة

إخفاء أو بيع حيوان من الحيوانات المستوردة من المناطق الموبوءة

28.6.3

بأمراض الطاعون البقري وذات الرئة السارية أو غيرىا من األمراض
انية التي تقررىا و ازرة الزراعة تخمصاً من المحجر أو استيراد ىذه
الحيو ّ

إلى ألف ل.ل .عن كل راس

60

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون رقم

الحيوانات عن غير طريق المحجر

جنحة

 89الصادر بتاريخ )1991/9/7

اعية واألعالف
 -28.7مخالفة أحكام تنظيم تجارة األسمدة واألدوية الزر ّ

اعية واألعالف  -قانون رقم  6الصادر بتاريخ )1968/1/8
( تنظيم تجارة األسمدة واألدوية الزر ّ
الجرم

المادة القانونية

العقوبة

تصنيف العقوبة

مالحظات

حبس لغاية ثالثة أشير وغرامة لغاية ألف
28.7.1

اعية
مخالفة أحكام القانون المتعمّق بتنظيم تجارة األسمدة واألدوية الزر ّ
التطبيقية لو
واألعالف والق اررات
ّ

ل.ل .أو إحدى ىاتين العقوبتين
8

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون

جنحة

رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7
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 -28.8مخالفة نظام الصيد البري في لبنان
( نظام الصيد البري في لبنان  -مرسوم رقم  580تاريخ )2004/2/25

28.8.1

الجرم

المادة القانونية

إنتزاع األعشاش أو إيذاء بيوض أو فراخ أو صغار الحيوانات

 10معطوفة عمى

يددة باإلنقراض
والطيور وتصديرىا أو اصطياد أنواع ُم ّ

م 16 .ف1 .

العقوبة

تصنيف العقوبة

حبس حتى شير وغرامة مميون ل.ل.

جنحة

مالحظات
تنكر أو ُم ّقن ًعا أو
الصياد ُم ًا
في حال كان
ّ
رفض التعريف عن ىويتو أو ليس لو

الحد األقصى
طبق بحقّو ّ
محل إقامة ُي ّ
لمعقوبة

تنكر أو
الصياد ُم ًا
 -1في حال كان
ّ

ممارسة الصيد أو إحراز طرائد خارج أوقات الصيد أو في أراضي
28.8.2

الغير دون موافقتو أو قرب مزروعات ال تزال غمّتيا عمييا أو في

حبس حتى شير وغرامة توازي خمسمئة

14

ألف ل.ل .أو إحدى ىاتين العقوبتين

أماكن محاطة بسياج مقفل أو رغم وجود لوحة ممنوع الصيد

ُم ّقن ًعا أو رفض التعريف عن ىويتو أو
جنحة

الحد
طبق بحقّو ّ
ليس لو محل إقامة ُي ّ
األقصى لمعقوبة

 -2تُضاعف الغرامة في حال التكرار
تنكر أو
الصياد ُم ًا
 -1في حال كان
ّ

28.8.3

اإلصطياد من دون رخصة أو بواسطة وسيمة محظر استعماليا أو

 15معطوفة

حبس حتى شير وغرامة توازي خمسمئة

اصطياد طيور ُمفيدة أو ممنوع صيدىا

عمى م14 .

ألف ل.ل .أو إحدى ىاتين العقوبتين

ُم ّقن ًعا أو رفض التعريف عن ىويتو أو
جنحة

الحد
طبق بحقّو ّ
ليس لو محل إقامة ُي ّ
األقصى لمعقوبة

 -2تُضاعف الغرامة في حال التكرار
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 - 29الجرائم الواقعة على ال�سلطة العامة

 -29الجرائم الواقعة على السلطة العامة
29.1
29.2
29.3
29.4
29.5
29.6
29.7
29.8
29.9
29.10

ٍ
تعد على حرية العمل
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  -1943/3/1باب  -2فصل)4

تمرد
ّ

( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  -1943/3/1باب -3فصل  -2نبذة )1

الشدة
أعمال ّ

( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  -1943/3/1باب -3فصل  -2نبذة )2

تحقير
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  -1943/3/1باب -3فصل  -2نبذة )3

ّذم وقدح
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  -1943/3/1باب -3فصل  -2نبذة )4

تمزيق اإلعالنات
الرسمية
ّ

( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  -1943/3/1باب -3فصل  -2نبذة )5

انتحال الصفات أو الوظائف
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  -1943/3/1باب -3فصل  -2نبذة )6

ف ّك األختام ونزع األوراق أو الوثائق الرسمية
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  -1943/3/1باب -3فصل  -2نبذة )7

مخالفة التدابير الصادرة عن السلطة
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  -1943/3/1باب -12فصل )7

مسوغ
إنذار األهالي أو دوائر اإلسعاف أو األمن دون ّ

سوغ بوجود خطر األهالي أو إحدى دوائر اإلسعاف أو األمن  -قرار رقم /356ل.ر -الصادر بتاريخ )1943/7/6
( ُمعاقبة الذين ُينذرون دون سبب ُم ّ
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ٍ -29.1
تعد على حرية العمل
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  -1943/3/1باب  -2فصل)4
الجرم
29.1.1

29.1.2

29.1.3

29.1.4

إقدام الموظفين أو اتّفاقهم عمى وقف أعمالهم أو تقديم استقالتهم لعرقمة
سير إحدى المصالح العامة
توقّف أحد أرباب العمل أو العمال عن العمل بقصد الضغط عمى
احتجاجا عمى قرار أو تدبير صادر عن إحداها
السمطات العامة أو
ً

يدية والبر ّقية
توقيف أو محاولة توقيف وسائل النقل أو المواصالت البر ّ
التمفونية أو إحدى المصالح العامة لمماء أو الكهرباء في لبنان
و
ّ

الحض عمى توقيف العمل أو الثبات فيه باستعمال الوسائل المحددة
ّ
في المادة  - /342/فقرة أخيرة

المادة القانونية

العقوبة

تصنيف العقوبة

340

التجريد المدني

جنحة

حبس أو إقامة جبرية مدة ثالثة أشهر عمى

341

األقل
ّ

مالحظات

جنحة

مدة ستة
ُيعاقب عمى الفعل بالحبس ّ

محددين)
حبس وغرامة ( غير ّ

342

جنحة

األقل إذا ارتكب بالعنف أو
أشهر عمى
ّ
التهديد أو ضروب االحتيال ،أو بواسطة
التجمهر أو إحتالل أماكن العمل

حبس سنة عمى األكثر وغرامة ال تزيد عمى

343

مئة ألف ل.ل.

جنحة

293
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29

تمرد
ّ -29.2

( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  -1943/3/1باب -3فصل  -2نبذة )1
الجرم
29.2.1

29.2.2

29.2.3

شخصا
مهاجمة أو مقاومة جماعة ُمسمّحة من أكثر من عشرين
ً
موظفاً بالعنف خالل قيامه بتطبيق القانون

أقل من عشرين
شخصا موظفاً
مهاجمة أو مقاومة جماعة ُمسمّحة ّ
ً
خالل قيامه بتطبيق القانون

المادة القانونية

العقوبة

تصنيف العقوبة

 379ف1.

حبس من ثالثة أشهر إلى ثالث سنوات

جنحة

 379ف2 .

حبس من شهرين إلى سنتين

جنحة

مالحظات
عزالً كان الحبس من شهرين
إذا كانوا ّ
إلى سنتين
عزالً كان الحبس من عشرة أيام
إذا كانوا ّ
إلى ثالثة أشهر وغرامة من عشرين ألف
إلى مئتي ألف ل.ل.

مقاومة موظف لتوقيف عممه الشرعي

حبس شهر عمى األكثر وغرامة حتى مئة

380

ألف ل.ل.

جنحة

الشدة
 -29.3أعمال ّ

( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  -1943/3/1باب -3فصل  -2نبذة )2
الجرم
29.3.1

29.3.2

29.3.3

الشدة أثناء قيامه بالوظيفة أو في
ضرب موظف أو معاممته بالعنف و ّ
معرضها أو بسببها
ٍ
قاض أو معاممته بالعنف في أي وقت
ضرب

قاض أو شخص مكمّ ٍ
ٍ
ف بمهمة قضائية أثناء الوظيفة أو المهمة
تهديد
بقصد التأثير عميه أو لمنعه من القيام بواجبه

المادة القانونية

العقوبة

تصنيف العقوبة

مالحظات

 381ف1.

حبس من ستة أشهر إلى ثالث سنوات

جنحة

شدد العقوبة وفقًا لممادة  /257/إذا
تُ ّ

 381ف2 .

حبس من سنة إلى ثالث سنوات

جنحة

 382ف1 .

294

حبس من سنة إلى ثالث سنوات وغرامة من

322

مئتي ألف إلى مميوني ل.ل.

عمدا من قبل جماعة من
اقترف الفعل ً
ثالثة اشخاص عمى األقل أو َن َج َم عنه
جراح أو مرض

إذا رافق الفعل وعيد باستعمال السالح أو
جنحة

اعتداء أو المباشرة به تُصبح العقوبة
األشغال الشاقة المؤقتة

 -29.4تحقير
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  -1943/3/1باب -3فصل  -2نبذة )3
الجرم

المادة القانونية

العقوبة

تصنيف العقوبة

29.4.1

تحقير موظف أثناء الوظيفة أو في معرضها

 383ف 1 .و2

حبس مدة ال تزيد عمى ستة اشهر

جنحة

29.4.2

تحقير موظف ممن يمارسون السمطة العامة

 383ف4 .

حبس من شهرين إلى سنة

جنحة

29.4.3

ٍ
منصة القضاء
قاض في
تحقير
َّ

 383ف5 .

حبس من ستة أشهر إلى سنتين

جنحة

29.4.4

تحقير رئيس الدولة أو العمم أو الشعار الوطني عالنيةً

384

حبس من ستة أشهر إلى سنتين

جنحة

مالحظات

 -29.5ذم وقدح
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  -1943/3/1باب -3فصل  -2نبذة )4
29.5.1
29.5.2

الجرم

المادة القانونية

العقوبة

تصنيف العقوبة

الذم برئيس الدولة

 386ف1 .

حبس من شهرين إلى سنتين

جنحة

 386ف2 .

حبس سنة عمى األكثر

جنحة

ذم بالمحاكم أو بالهيئات المنظّمة أو بالجيش أو باإلدارات العامة أو
بموظف ُيمارس السمطة العامة

29.5.3

ذم بموظف بسبب وظيفته أو صفته

 386ف3.

29.5.4

قدح برئيس الدولة عالنيةً

29.5.5

قدح في المحاكم والهيئات المنظّمة أو الجيش أو اإلدارات العامة أو
موظف يمارس السمطة العامة

حبس ثالثة أشهر عمى األكثر أو غرامة من
عشرين ألف إلى مئتي ألف ل.ل.

جنحة

 388ف1 .

حبس من شهر إلى سنة

جنحة

 388ف2.

حبس ستة أشهر عمى األكثر

جنحة

29.5.6

قدح في موظف بسبب وظيفته أو صفته

 388ف3.

29.5.7

ٍ
بقاض خارج وظيفته
تحقير أو قدح أو ذم

389

323295

توقيف تكديري أو غرامة من عشرين ألف
إلى مئة ألف ل.ل.
حبس ستة أشهر عمى األكثر

مالحظات

مخالفة/جنحة
جنحة

29

الرسمية
 -29.6تمزيق اإلعالنات
ّ

( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  -1943/3/1باب -3فصل  -2نبذة )5

29.6.1

الجرم

المادة القانونية

إتالف أو نزع إعالن رسمي

390

العقوبة
غرامة من عشرين ألف ل.ل .إلى مئة ألف
ل.ل.

تصنيف العقوبة
جنحة

مالحظات
اء بالسمطة أو
إذا ارتكب الفعل ازدر ً
احتجاجا عمى أحد أعمالها تُصبح
ً
العقوبة الحبس حتى ثالثة اشهر

 -29.7انتحال الصفات أو الوظائف
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  -1943/3/1باب -3فصل  -2نبذة )6
الجرم
29.7.1

المادة القانونية

العقوبة

تصنيف العقوبة

أجنبية
المبنانية أو لدولة
ي أو حمل وسام أو شارة عائدة لمدولة
ّ
ّ
ارتداء ز ّ

مالحظات
ُيراجع المرسوم اإلشتراعي رقم /51/

عالنيةً دون حق

تاريخ ( 1967/8/5تخصيص االلبسة
 391ف1 .

29.7.2

خص به القانون فئة من الناس عالنيةً ودون حق
ارتداء ثوب ّ

29.7.3

صالحياتها
انتحال وظيفة عامة أو ممارسة
ّ

392

29.7.4

منظمة بقانون دون حق
مزاولة مهنة
ّ

393

حبس ستة أشهر عمى األكثر أو غرامة ال
تزيد عمى مئتي ألف ل.ل.

جنحة

العسكرّية وازيائها والشارات واألعالم

واألوسمة والرصائع المعتمدة في الجيش
يي
وفي قوى األمن الداخمي لعسكر ّ
الجيش وقوى األمن الداخمي)
 -1إذا كان الفاعل مرتدياً في أثناء
العمل زّياً أو شارة خاصين بالموظفين ال

حبس من شهرين إلى سنتين

جنحة

ينقص الحبس عن أربعة أشهر

شدد العقوبة وفقًا ألحكام المادة
 -2تُ ّ
 /257/إذا اقترن الفعل بجريمة أُخرى

296

حبس ستة أشهر عمى األكثر وغرامة من
خمسين ألف إلى أربعمئة ألف ل.ل.

324

جنحة

 -29.8ف ّك األختام ونزع األوراق أو الوثائق الرسمية

( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  -1943/3/1باب -3فصل  -2نبذة )7
الجرم
29.8.1
29.8.2
29.8.3

29.8.4

29.8.5

فك األختام الموضوعة بأمر السمطة العامة أو بطمب من السمطات
الروحية أو
القنصمية قصداً
ّ
ّ
أخذ أو إتالف وثائق مودعة في محفوظات عامة
أخذ أو إتالف وثائق مودعة في محفوظات عامة بواسطة الخمع أو
التسمّق أو العنف
إتالف أو إحراق سجالت أو مسودات أو صكوك خاصة بالسمطة
العامة مودعة في محفوظات عامة
إتالف أو إحراق سجالت أو مسودات أو صكوك خاصة بالسمطة
العامة مودعة في محفوظات عامة بواسطة الخمع أو التسمّق أو العنف

المادة القانونية

العقوبة

تصنيف العقوبة

مالحظات

395

حبس من شهر إلى سنة

جنحة

تُصبح العقوبة الحبس من سنة إلى

 396ف1 .

حبس من سنة إلى ثالث سنوات

جنحة

 396ف2 .

أشغال شاقة مؤقتة

جناية

إذا رافق الفعل عنف عمى األشخاص
ثالث سنوات

 397معطوفة
حبس من سنة إلى ثالث سنوات

عمى م 396 .ف.

جنحة

1
 397معطوفة
أشغال شاقة مؤقتة

عمى م 396 .ف.

جناية

2

 -29.9مخالفة التدابير الصادرة عن السلطة
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  -1943/3/1باب -12فصل )7
الجرم
29.9.1
29.9.2

29.9.3

إهمال أو رفض إطاعة أمر السمطة االدارّية بإصالح األبنية

المتداعية أو هدمها
ُ
تمبية ُمساعدة يطمبها
عن
عذر
دون
الفن
امتناع شخص من أهل
ّ
رجال السمطة عند حصول حادث أو كارثة

البمدية الصادرة وفقاً لمقانون
مخالفة األنظمة اإلدارّية أو ّ

العقوبة

المادة القانونية

غرامة من عشرة آالف إلى عشرين ألف

 769ف1.

ل.ل.

غرامة من عشرة آالف إلى عشرين ألف

 769ف2 .

ل.ل.

تصنيف العقوبة

مالحظات

مخالفة

يمكن فرض عقوبة التوقيف التكديري

مخالفة

حبس حتى ثالثة أشهر وغرامة من مئة ألف
770

إلى ستمائة ألف ل.ل .أو إحدى هاتين

جنحة

العقوبتين

325297

29

مسوغ
 -29.10إنذار األهالي أو دوائر اإلسعاف أو األمن بوجود خطر دون ّ

سوغ بوجود خطر األهالي أو إحدى دوائر اإلسعاف أو األمن  -قرار رقم /356ل.ر -الصادر بتاريخ )1943/7/6
( ُمعاقبة الذين ُينذرون دون سبب ُم ّ
الجرم

العقوبة

المادة القانونية

تصنيف العقوبة

حبس من شهرين إلى ثالث سنوات وغرامة
من خمس ليرات إلى مئتين وخمسة وخمسين
29.10.1

إنذار األهالي أو دوائر اإلسعاف أو األمن بوجود خطر دون سبب
سوغ أو محاولة ذلك
ُم ّ

ل.ل.

1

( ُرقع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون
رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7
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جنحة

مالحظات

 - 30المتعلّقة
الجرائم ُ
المنظّ مة بقانون
بالمهن ُ

30.1
30.2
30.3
30.4
30.5
30.6
30.7
30.8
30.9
30.10

انتحال الصفات أو الوظائف

المنظّمة بقانون
المتعمّقة بالمهن ُ
 -30الجرائم ُ

( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  -1943/3/1باب  -3فصل  -2نبذة )6

الطب البيطري
مخالفة أحكام تنظيم ممارسة
ّ

الطب البيطري في لبنان  -قانون صادر في )1948/2/10
( تنظيم ممارسة
ّ

ختصة بمؤسسات الصميب األحمر وغيرها
الم ّ
أفعال ُمتعمّقة باستعمال الشارات الدولية ُ

ختصة بمؤسسات الصميب األحمر وغيرىا  -مرسوم رقم  14657الصادر بتاريخ )1949/4/1
( منع حمل أو استعمال الشارات
ّ
الم ّ
الدولية ُ

مخالفة أحكام نظام العمالء في بورصة بيروت

( نظام العمالء في بورصة بيروت  -قرار رقم  2572/1الصادر تاريخ )1969/10/20

مخالفة أحكام تنظيم مهنة المحاماة
( تنظيم مينة المحاماة  -قانون رقم  8الصادر تاريخ )1970/3/11

الطب
مخالفة أحكام تنظيم ممارسة مهنة
ّ

الطب  -مرسوم رقم  1658/79الصادر بتاريخ )1979/1/17
( قانون تنظيم ممارسة مينة
ّ

مخالفة أحكام تنظيم المختبرات الطبية

( تنظيم المختبرات الطبية  -مرسوم إشتراعي رقم  75الصادر بتاريخ )1983/9/9

وعممية
طبية
أفعال ُمتعمّقة بأخذ األنسجة واألعضاء
ّ
البشرية لحاجات ّ
ّ

وعممية  -مرسوم إشتراعي رقم  109الصادر بتاريخ )1983/9/16
طبية
ّ
( أخذ األنسجة واألعضاء البشرّية لحاجات ّ

مخالفة أحكام تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة

( مزاولة مينة الصيدلة  -قانون رقم  367الصادر بتاريخ )1994/8/1

التقويمية
مخالفة أحكام تنظيم ممارسة مهنة تحضير وتركيب األطراف اإلصطناعية واألجهزة
ّ

التقويمية  -قانون رقم  397الصادر بتاريخ )1995/1/12
( تنظيم ممارسة مينة تحضير وتركيب األطراف اإلصطناعية واألجيزة
ّ
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30.11

30.12

30.13
30.14
30.15
30.16
30.17
30.18

المالية
مخالفة أحكام تنظيم مهنة الوساطة
ّ

المالية  -قانون رقم  234الصادر بتاريخ )2000/6/10
( تنظيم مينة الوساطة
ّ

مخالفة أحكام تنظيم مهنة الصرافة

( تنظيم مينة الصرافة  -قانون رقم  347الصادر بتاريخ )2001/8/6

مخالفة أحكام تنظيم مهنة القبالة
( تنظيم مينة القبالة -قانون ُمنفذ بالمرسوم رقم  1657الصادر بتاريخ )1979/1/17

طب األسنان
مخالفة أحكام تنظيم ممارسة مهنة ّ

طب األسنان في لبنان  -قانون رقم  485الصادر بتاريخ )2002/12/12
( تنظيم ممارسة مينة ّ

مخالفة أحكام تنظيم ممارسة مهنة عمم التغذية وتنظيم الوجبات

( تنظيم ممارسة مينة عمم التغذية وتنظيم الوجبات  -قانون رقم  623الصادر بتاريخ )2004/11/20

مخالفة أحكام هيئات االستثمار الجماعي بالقيم المنقولة وسائر األدوات المالية
( ىيئات االستثمار الجماعي بالقيم المنقولة وسائر األدوات المالية  -قانون رقم  706الصادر بتاريخ )2005/12/9

مخالفة أحكام تنظيم مهنة العالج اإلنشغالي في لبنان
( تنظيم مينة العالج اإلنشغالي في لبنان  -قانون رقم  208الصادر بتاريخ )2012/3/30

مخالفة أحكام نظام كتاب العدل ورسوم كتابة العدل
( نظام كتاب العدل ورسوم كتابة العدل  -قانون رقم  337الصادر بتاريخ )1994/6/8
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 -30.1انتحال الصفات أو الوظائف
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  -1943/3/1باب  -3فصل  -2نبذة )6

30.1.1

الجرم

المادة القانونية

منظمة بقانون دون حق
مزاولة مينة
ّ

393

العقوبة
حبس ستة أشير عمى األكثر وغرامة خمسين
ألف إلى أربعمئة ألف ل.ل.

تصنيف العقوبة

مالحظات

جنحة

الطب البيطري
 -30.2مخالفة أحكام تنظيم ممارسة
ّ

الطب البيطري في لبنان  -قانون صادر في )1948/2/10
( تنظيم ممارسة
ّ
الجرم

العقوبة

المادة القانونية

تصنيف العقوبة

حبس من اسبوع إلى سنة وغرامة من
خمسين إلى خمسمئة ل.ل .أو إحدى ىاتين
30.2.1

ممارسة مينة الطب البيطري في لبنان دون ترخيص

 1معطوفة عمى
م7 .

العقوبتين

جنحة

( ُرقع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون
رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

حبس من اسبوع إلى سنة وغرامة من
خمسين إلى خمسمئة ل.ل .أو إحدى ىاتين
30.2.2

ممارسة الطبيب األجنبي مينة الطب البيطري في لبنان خالفًا لمشروط

 2معطوفة عمى

المطموبة

م7 .

العقوبتين
( ُرقع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون
رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

301
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جنحة

مالحظات

الجرم

30.2.3

المادة القانونية

تعيين أطباء أجانب بيطريين في وظيفة عامة أو خبراء لدى المحاكم

 3معطوفة عمى
م7 .

العقوبة
حبس من اسبوع إلى سنة وغرامة من

تصنيف العقوبة

مالحظات

خمسين إلى خمسمئة ل.ل .أو إحدى ىاتين
العقوبتين
( ُرقع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون

جنحة

رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

حبس من اسبوع إلى سنة وغرامة من
خمسين إلى خمسمئة ل.ل .أو إحدى ىاتين
30.2.4

المتمرن في الطب البيطري لقب طبيب بيطري أو معالجتو
إتّخاذ
ّ

عاما في مالك األطباء البيطريين
األمراض السارية أو تعيينو موظفًا ً

 5معطوفة عمى
م7 .

العقوبتين
( ُرقع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون

جنحة

رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

ختصة بمؤسسات الصميب األحمر وغيرها
الم ّ
 -30.3أفعال ُمتعمّقة باستعمال الشارات الدولية ُ

ختصة بمؤسسات الصميب األحمر وغيرىا  -مرسوم رقم  14657الصادر بتاريخ )1949/4/1
( منع حمل أو استعمال الشارات
ّ
الم ّ
الدولية ُ

30.3.1

30.3.2

الجرم

المادة القانونية

العقوبة

حمل أو استعمال شارة الصميب األحمر واليالل األحمر واألسد

 1معطوفة عمى

حبس حتى ثالثة أشير وغرامة من مئة ألف

األحمر والشمس الحمراء من غير المؤسسات الدولية المعروفة بيذه

م 3 .المعطوفة

إلى ستمئة ألف ل.ل .أو إحدى ىاتين

المنتمين إلييا
األسماء ومن األفراد ُ

عمى م/ 770 .ع

العقوبتين

حمل األطباء والصيادلة أو أي فرد أو ىيئة كانت شارات الصميب

 2معطوفة عمى

حبس حتى ثالثة أشير وغرامة من مئة ألف

األحمر واليالل األحمر واألسد األحمر والشمس الحمراء أو استعماليا

م 3 .المعطوفة

إلى ستمئة ألف ل.ل .أو إحدى ىاتين

يخصيم
وسياراتيم وغير ذلك مما
في عياداتيم وصيدلياتيم ّ
ّ

عمى م/ 770 .ع

العقوبتين
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تصنيف العقوبة

مالحظات

جنحة

جنحة
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 -30.4مخالفة أحكام نظام العمالء في بورصة بيروت
( نظام العمالء في بورصة بيروت  -قرار رقم  2572/1الصادر تاريخ )1969/10/20
الجرم

العقوبة

المادة القانونية

تصنيف العقوبة

مالحظات

 24ف1 .
30.4.1

نشر العمالء في الصحف أي تعميق بشأن أسعار الصكوك في
البورصة وتقديم معمومات لمغير يمكن أن يتأثر بيا

معطوفة عمى م.
 195من النظام

الغرامة القصوى المنصوص عمييا في المادة
 195من النظام الداخمي لبورصة بيروت

الداخمي لبورصة

جنحة

يتعرض لو المخالف من
عدا ما ّ

المالحقات المنصوص عمييا في قانون
العقوبات (المادة )685

بيروت
 24ف 2 .معطوفة

30.4.2

تقديم معمومات عن صكوك الشركات قيد التداول في لبنان أو الخارج

عمى م 195 .من الغرامة القصوى المنصوص عمييا في المادة
النظام الداخمي

يمكن أن يتأثر بيا الغير

 195من النظام الداخمي لبورصة بيروت

جنحة

لبورصة بيروت

 -30.5مخالفة أحكام تنظيم مهنة المحاماة
( تنظيم مينة المحاماة  -قانون رقم  8الصادر تاريخ )1970/3/11

30.5.1

30.5.2

الجرم

المادة القانونية

انتحال صفة المحامي أو مزاولة المحاماة دون حق

110

مدة المنع
ممارسة المحامي مينة المحاماة بعد منعو من ذلك أو أثناء ّ
المؤقت أو بعد شطبو من الجدول

111

العقوبة

حبس من ستة أشير إلى ثالث سنوات
وغرامة من مميوني إلى ثمانية ماليين ل.ل.

حبس من ستة أشير إلى ثالث سنوات
وغرامة من مميوني إلى ثمانية ماليين ل.ل.
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تصنيف العقوبة

جنحة

جنحة

مالحظات

30.5.3

الجرم
ٍ
ٍ
حقوقية من قبل شخص غير محام أو غير أستاذ
إعطاء استشارات
ّ
في معيد الحقوق

العقوبة

المادة القانونية

حبس حتى الشير وغرامة من ألف إلى عشرة

112

30.5.4

السعي الكتساب زبائن ألحد المحامين لقاء عمولة

 113ف1 .

30.5.5

دخول السمسار إلى قصر العدل دون ٍ
سبب مشروع بعد قرار طرده

 113ف2 .

30.5.6

استعانة المحامي بسمسار الكتساب الزبائن

آالف ل.ل.
حبس من شير إلى سنة وغرامة من خمسة
آالف إلى مئة ألف ل.ل .أو إحدى ىاتين

تصنيف العقوبة
جنحة

إذا كان ىذا الشخص من الموظفين
جنحة

العقوبتين
حبس من اسبوع إلى ثالثة اشير وغرامة من
ألف ل.ل .إلى عشرة آالف ل.ل .أو إحدى

آالف إلى مئة ألف ل.ل .أو بإحدى ىاتين

م 113 .ف1 .

الطب
 -30.6مخالفة أحكام تنظيم ممارسة مهنة
ّ

حبس من شير إلى سنتين وغرامة من عشرة

30.6.1
30.6.2

عيًنا غير ُمجاز بحمل لقبو
ّإدعاء الطبيب
إختصاصا ُم ّ
ً

 24ف2 .

30.6.3

ٍ
شخص غير طبيب
الطب من قبل
ممارسة مينة
ّ

 24ف3 .

30.6.4

إعالن الطبيب عن نفسو خالفًا لألصول

 24ف4 .

 /257/من قانون العقوبات
جنحة

جنحة

العقوبتين

الطب  -مرسوم رقم  1658/79الصادر بتاريخ )1979/1/17
( قانون تنظيم ممارسة مينة
ّ
العقوبة
المادة القانونية
الجرم
ممارسة مينة الطب دون إجازة ودون تسجيل في النقابة

شدد عقوبتو وفقًا لممادة
العامين فتُ ّ

ىاتين العقوبتين
حبس من شير إلى سنة وغرامة من خمسة

114معطوفة عمى

 24ف1 .

مالحظات

أضعاف إلى عشرين ضعف رسم االشتراك
السنوي في النقابة
غرامة من عشرة أضعاف إلى عشرين ضعف
رسم االشتراك السنوي في النقابة

تصنيف العقوبة

مالحظات

جنحة

تُضاعف ىذه العقوبة عند التكرار

جنحة

تُضاعف ىذه العقوبة عند التكرار

حبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من
عشرين ضعف إلى خمسين ضعف رسم

جنحة

االشتراك السنوي في النقابة

304

غرامة من عشرة أضعاف إلى عشرين ضعف
رسم االشتراك السنوي في النقابة

333

تُضاعف ىذه العقوبة عند التكرار

جنحة
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 -30.7مخالفة أحكام تنظيم المختبرات الطبية

( تنظيم المختبرات الطبية  -مرسوم إشتراعي رقم  75الصادر بتاريخ )1983/9/9

الجرم

المادة القانونية

30.7.1

القانونية
طبي أو إدارتو خالفًا لمشروط
ّ
فتح مختبر ّ

22

30.7.2

فتح مصرف دم خالفًا لألصول

30.7.3

فتح فروع لمختبر ُمرّخص

العقوبة

حبس من سنة إلى ثالث سنوات أو غرامة من

تصنيف العقوبة

مالحظات

خمسة آالف إلى خمسة وعشرين ألف ل.ل .أو
إحدى ىاتين العقوبتين

جنحة

( ُرفع مقدار الغرامة ثمانين مرة عمالً بالقانون
رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

 7معطوفة عمى
م24 .

غرامة من ألف إلى خمسة آالف ل.ل.
( ُرفع مقدار الغرامة ثمانين مرة عمالً بالقانون

جنحة

رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

تُضاعف العقوبة عند التكرار

حبس من ثالثة أشير إلى سنة أو غرامة من

 8معطوفة عمى
م23 .

ألفين إلى عشرة آالف ل.ل .أو إحدى ىاتين
العقوبتين
( ُرفع مقدار الغرامة ثمانين مرة عمالً بالقانون

جنحة

تُضاعف العقوبة عند التكرار

رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

حبس من ثالثة أشير إلى سنة أو غرامة من

30.7.4

الطبي واستثماره عند  17معطوفة عمى
المتعمّقة باإلشراف عمى المختبر ّ
مخالفة األصول ُ
المجاز بفتح المختبر أو عند وفاة صاحبو
غياب ُ

م23 .

ألفين إلى عشرة آالف ل.ل .أو إحدى ىاتين
العقوبتين
( ُرفع مقدار الغرامة ثمانين مرة عمالً بالقانون

جنحة

تُضاعف العقوبة عند التكرار

رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

30.7.5

مخالفات أخرى ألحكام المرسوم اإلشتراعي رقم  75الصادر بتاريخ
1983/9/9

غرامة من ألف إلى خمسة آالف ل.ل.

24

334305

( ُرفع مقدار الغرامة ثمانين مرة عمالً بالقانون
رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

جنحة

تُضاعف العقوبة عند التكرار

وعممية
طبية
 -30.8أفعال ُمتعمّقة بأخذ األنسجة واألعضاء
ّ
البشرية لحاجات ّ
ّ

وعممية  -مرسوم إشتراعي رقم  109الصادر بتاريخ )1983/9/16
طبية
ّ
( أخذ األنسجة واألعضاء البشرّية لحاجات ّ
الجرم

المادة القانونية

طبية
تعرض لمعالجة ّ
أخذ أنسجة وأعضاء بشرية من جسم واىب حي ّ

 1معطوفة عمى

العقوبة

تصنيف العقوبة

مالحظات

حبس من شير حتى سنة وغرامة من ألف حتى

30.8.1

القانونية
خالفًا لمشروط
ّ

م7 .

عشرة آالف ل.ل .أو إحدى ىاتين العقوبتين.
( ُرفع مقدار الغرامة ثمانين مرة عمالً بالقانون

جنحة

رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

حبس من شير حتى سنة وغرامة من ألف حتى

30.8.2

أخذ أنسجة وأعضاء بشرية من جسد ميت أو نقل ميت إلى مؤسسة

 2معطوفة عمى

عممية خالفًا لمشروط
طبية أو ّ
طبية لغرض معالجة ّ
ّ

م7 .

وخطية من
نقل وزرع أنسجة أو أعضاء بشرية دون موافقة ُمسبقة
ّ

 3معطوفة عمى

عشرة آالف ل.ل .أو إحدى ىاتين العقوبتين.
( ُرفع مقدار الغرامة ثمانين مرة عمالً بالقانون

جنحة

رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

حبس من شير حتى سنة وغرامة من ألف حتى

30.8.3

المستفيد
ُ

م7 .

عشرة آالف ل.ل .أو إحدى ىاتين العقوبتين
( ُرفع مقدار الغرامة ثمانين مرة عمالً بالقانون

جنحة

رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

حبس من شير حتى سنة وغرامة من ألف حتى

30.8.4

ٍ
متوف في مرحمة التحقيق
أخذ أنسجة وأعضاء بشرية من جثة

 5معطوفة عمى

القضائي دون موافقة القضاء

م7 .

عشرة آالف ل.ل .أو إحدى ىاتين العقوبتين
( ُرفع مقدار الغرامة ثمانين مرة عمالً بالقانون

جنحة

رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7
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 -30.9مخالفة أحكام تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة
( مزاولة مينة الصيدلة  -قانون رقم  367الصادر بتاريخ )1994/8/1
الجرم

30.9.1

30.9.2

30.9.3

30.9.4

إنشاء صيدلية أو صناعة أدوية أو بيعيا أو توزيعيا خالفًا لمشروط
القانونية ودون ترخيص
ّ

بيع أدوية من قبل صاحب مستودع لغير المؤسسات الصيدالنية
المجازة

العقوبة

المادة القانونية

تصنيف العقوبة

ال يجوز في ُمطمق األحوال أن تق ّل

حبس من سنة إلى ثالث سنوات وغرامة من
عشرة ماليين إلى خمسين مميون ل.ل .أو

86

جنحة

إحدى ىاتين العقوبتين

87

امتناع مالك صيدلية أو مستودع أو مصنع أو مستورد أو وكيل عن
بيع األدوية أو إقفال محمّو دون إذن من و ازرة الصحة العامة

م87 .

تمكين الصيدلي أشخاصاً غير صيادلة من مزاولة المينة عن طريق

 89معطوفة عمى

اعارة إسمو

م87 .

تسعير أو بيع الدواء خالفاً لقرار وزير الصحة العامة

90

حدىا األدنى وعند التكرار تُضاعف
عن ّ
ال يجوز في ُمطمق األحوال أن تق ّل

جنحة

إحدى ىاتين العقوبتين
 88معطوفة عمى

عقوبة الحبس عن ثالثة أشير والغرامة
العقوبة

حبس من شيرين إلى ستة أشير وغرامة من
ستة ماليين إلى عشرين مميون ل.ل .أو

مالحظات

عقوبة الحبس عن شيرين والغرامة عن
حدىا األدنى وعند التكرار تُضاعف
ّ
العقوبة

حبس من شيرين إلى ستة أشير وغرامة من
ستة ماليين إلى عشرين مميون ل.ل .أو

جنحة

إحدى ىاتين العقوبتين

المنصوص عمييم في الفقرة األخيرة من

حبس من شيرين إلى ستة أشير وغرامة من
ستة ماليين إلى عشرين مميون ل.ل .أو

يتعرض لمعقوبات ذاتيا األشخاص
ّ

جنحة

المادة  /14/من ىذا القانون

إحدى ىاتين العقوبتين
حدىا
-1ال يجوز أن ّ
تقل العقوبة عن ّ

30.9.5

غرامة من عشرة ماليين إلى خمسين مميون
ل.ل.

األدنى
جنحة

-2في حال ارتكاب المخالفة من قبل
تقل الغرامة عن
صيدلية ال يجوز أن ّ
ّ
حدىا األعمى
نصف ّ

307

336

الجرم
30.9.6

30.9.7

ميربة أو
مزورة أو ّ
الغش في المواد الصيدالنية أو التعامل بأدوية ّ
سجمة أو ممنوع التداول بيا
منتيية
الصالحية أو غير ُم ّ
ّ

ُمخالفات أخرى ألحكام القانون رقم  367الصادر بتاريخ 1994/8/1

العقوبة

المادة القانونية

حبس خمس سنوات عمى األقل وغرامة من

92

مئة مميون إلى مئة وخمسين مميون ل.ل.
غرامة من أربعة ماليين إلى عشرة ماليين

93

ل.ل.

تصنيف العقوبة

مالحظات

جنحة

جنحة

التقويمية
 -30.10مخالفة أحكام تنظيم ممارسة مهنة تحضير وتركيب األطراف اإلصطناعية واألجهزة
ّ

التقويمية  -قانون رقم  397الصادر بتاريخ )1995/1/12
( تنظيم ممارسة مينة تحضير وتركيب األطراف اإلصطناعية واألجيزة
ّ
الجرم
30.10.1

30.10.2

30.10.3

اإلصطناعية واألجيزة
ُمزاولة مينة تحضير وتركيب األطراف
ّ
التقويمية من دون حق
ّ

مخالفة قرار المنع من ُممارسة مينة تحضير وتركيب األطراف
التقويمية
اإلصطناعية واألجيزة
ّ
ّ

اإلصطناعية واألجيزة
إفشاء اإلختصاصي بتحضير وتركيب األطراف
ّ
ار بالغير
جمبا لممنفعة إضرًا
ّ
سر مينتو أو استعمالو ً
التقويمية ّ

العقوبة

المادة القانونية

حبس ستة أشير عمى األكثر وغرامة من

13

14

خمسين ألف إلى أربعمئة ألف ل.ل.
حبس من ثالثة أشير حتى سنة وغرامة من
مئتتي ألف إلى مميون ل.ل.

حبس سنة عمى األكثر

15

تصنيف العقوبة

مالحظات

جنحة

جنحة

جنحة
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المالية
 -30.11مخالفة أحكام تنظيم مهنة الوساطة
ّ

المالية  -قانون رقم  234الصادر بتاريخ )2000/6/10
( تنظيم مينة الوساطة
ّ
العقوبة
المادة القانونية
الجرم
30.11.1

قانونا
إحتراف أعمال الوساطة
خولة ً
ّ
المالية من قبل جيات غير ُم ّ

30.11.2

المالية دون ترخيص ُمسبق من مصرف لبنان
ممارسة أعمال الوساطة
ّ

30.11.3

30.11.4

30.11.5

30.11.6

عممياتيا وتنفيذىا
مخالفة مؤسسات الوساطة
المالية موجب تدوين ّ
ّ
مفصمة
يوميًّا وبصورة
ّ

المالية والعاممين فييا موجب السرّية
مخالفة مؤسسات الوساطة
ّ
وموجب إعالم زبائنيا عن مخاطر العمميات

 1معطوفة عمى
م24 .

 4معطوفة عمى
م24 .

 12معطوفة عمى
م24 .

 13معطوفة عمى
م24 .

المالية األصول المفروضة لمسك حسابات  14معطوفة عمى
مخالفة مؤسسات الوساطة
ّ
زبائنيا

تمقّي مؤسسات الوساطة الودائع من الزبائن واعطاؤىم تسميفات وفتح
حسابات ُمشتركة معيم

م24 .

تصنيف العقوبة

حبس من ستة أشير إلى ثالث سنوات وغرامة
حدىا األقصى عشرة أمثال الحد األدنى السنوي
ّ

جنحة

لألجر أو إحدى ىاتين العقوبتين
حبس من ستة أشير إلى ثالث سنوات وغرامة
حدىا األقصى عشرة أمثال الحد األدنى السنوي
ّ

جنحة

لالجر أو إحدى ىاتين العقوبتين
حبس من ستة أشير إلى ثالث سنوات وغرامة
حدىا األقصى عشرة أمثال الحد األدنى السنوي
ّ

جنحة

لألجر أو إحدى ىاتين العقوبتين
حبس من ستة أشير إلى ثالث سنوات وغرامة
حدىا األقصى عشرة أمثال الحد األدنى السنوي
ّ

جنحة

لألجر أو إحدى ىاتين العقوبتين
حبس من ستة أشير إلى ثالث سنوات وغرامة
حدىا األقصى عشرة أمثال الحد األدنى السنوي
ّ

جنحة

لألجر أو إحدى ىاتين العقوبتين

 17ف 1 .و2

حبس من ستة أشير إلى ثالث سنوات وغرامة

معطوفة عمى م.

حدىا األقصى عشرة أمثال الحد األدنى السنوي
ّ

24

لألجر أو إحدى ىاتين العقوبتين
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جنحة

مالحظات

الجرم
30.11.7

المادة القانونية

المالية نشاطيا لصالح عمالئيا دون توقيع  24معطوفة عمى
ممارسة مؤسسات الوساطة
ّ
المالية المودعة في حساباتيم
عقد ّخطي صريح معيم ،ودمج الحقوق
ّ
الخطية الصريحة
دون موافقتيم
ّ

العقوبة

تصنيف العقوبة

مالحظات

حبس من ستة أشير إلى ثالث سنوات وغرامة

م 17 .ف3 .

حدىا األقصى عشرة أمثال الحد األدنى السنوي
ّ

وف4.

لألجر أو إحدى ىاتين العقوبتين

جنحة

 -30.12مخالفة أحكام تنظيم مهنة الصرافة

( تنظيم مينة الصرافة  -قانون رقم  347الصادر بتاريخ )2001/8/6

30.12.1

30.12.2

30.12.3

الجرم

المادة القانونية

ٍ
ترخيص ُمسبق من
امتيان أعمال الصرافة دون الحصول عمى

 1معطوفة عمى

مصرف لبنان

ٍ
بشكل ُمغاير لمقانون ودون حصر
إنشاء مؤسسات وشركات الصرافة
موضوعيا بأعمال الصرافة

المتعمّقة بتقسيم مؤسسات الصرافة إلى فئتين
مخالفة األحكام
ّ
القانونية ُ

م20 .

حبس من ستة أشير إلى ثالث سنوات وغرامة
حدىا األقصى عشرة أمثال الحد األدنى السنوي
ّ

جنحة

لألجر أو إحدى ىاتين العقوبتين

 2معطوفة عمى
م20 .

حبس من ستة أشير إلى ثالث سنوات وغرامة
حدىا األقصى عشرة أمثال الحد األدنى السنوي
ّ

جنحة

لألجر أو إحدى ىاتين العقوبتين

 3معطوفة عمى
م20 .

العقوبة

تصنيف العقوبة

مالحظات

حبس من ستة أشير إلى ثالث سنوات وغرامة
حدىا األقصى عشرة أمثال الحد األدنى السنوي
ّ

جنحة

لألجر أو إحدى ىاتين العقوبتين
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30

الجرم

المادة القانونية

عدم قيام مؤسسات الصرافة بطمب تسجيميا لدى مصرف لبنان وعدم

 5معطوفة عمى

حدىا األقصى عشرة أمثال الحد
وغرامة ّ

خصص ليا
الم ّ
ذكر رقم تسجيميا ُ

م20 .

األدنى السنوي لألجر أو إحدى ىاتين

العقوبة

تصنيف العقوبة

حبس من ستة أشير إلى ثالث سنوات
30.12.4

العقوبتين
حبس من ستة أشير إلى ثالث سنوات

 10ف .ا
30.12.5

قيام مؤسسات الصرافة بتمقّي الودائع أو بإعطاء تسميفات

معطوفة عمى م.
20

30.12.6

استحصال مؤسسات الصرافة عمى أي تسييالت خالفًا لقواعد
مصرف لبنان

جنحة

حدىا األقصى عشرة أمثال الحد
وغرامة ّ
األدنى السنوي لألجر أو إحدى ىاتين

جنحة

العقوبتين
حبس من ستة أشير إلى ثالث سنوات

 10ف .ب
معطوفة عمى م.
20

حدىا األقصى عشرة أمثال الحد
وغرامة ّ
األدنى السنوي لألجر أو إحدى ىاتين

جنحة

العقوبتين
حبس من ستة أشير إلى ثالث سنوات

30.12.7

مخالفة قرار اإليقاف ال ُكمّي أو الجزئي لعمل مؤسسات الصرافة

 19معطوفة عمى

حدىا األقصى عشرة أمثال الحد
وغرامة ّ

م20 .

األدنى السنوي لألجر أو إحدى ىاتين
العقوبتين
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جنحة

مالحظات

 -30.13مخالفة أحكام تنظيم مهنة القبالة
( تنظيم مينة القبالة -قانون ُمنفذ بالمرسوم رقم  1657الصادر بتاريخ )1979/1/17
العقوبة

الجرم

المادة القانونية

30.13.1

القانونية
إتّخاذ لقب قابمة وممارسة مينة القبالة خالفًا لمشروط
ّ

14

30.13.2

إتّخاذ لقب قابمة وممارسة مينة القبالة دون ترخيص قانوني

15

حكومية أو
المبنانية بالعمل في مؤسسة
القانونية غير
قيام القابمة
ّ
ّ
ّ

 8معطوفة عمى

ألفين إلى خمسة آالف ل.ل.
ّ

م16 .

( ُرفع مقدار العقوبة مئة مرة عمالً بالقانون رقم

تصنيف العقوبة

مالحظات

حبس من ستة أشير إلى سنتين وغرامة من
ثالثة آالف إلى عشرة آالف ل.ل.
( ُرفع مقدار العقوبة مئة مرة عمالً بالقانون رقم

جنحة

 89الصادر بتاريخ )1991/9/7

حبس من ثالثة أشير إلى سنة وغرامة من
ألفين إلى خمسة آالف ل.ل.
ّ
( ُرفع مقدار العقوبة مئة مرة عمالً بالقانون رقم

جنحة

 89الصادر بتاريخ )1991/9/7

حبس من ثالثة أشير إلى سنة وغرامة من

30.13.3

خاصة دون إجازة

جنحة

 89الصادر بتاريخ )1991/9/7

حبس من ثالثة أشير إلى سنة وغرامة من

30.13.4

المبنانية بممارسة مينة القبالة خارج المعيد
القانونية غير
قيام القابمة
ّ
ّ
القانونية
الذي تنتمي إليو قبل إستيفاء الشروط
ّ

 9معطوفة عمى

الفين إلى خمسة آالف ل.ل.

م16 .

( ُرفع مقدار العقوبة مئة مرة عمالً بالقانون رقم

جنحة

 89الصادر بتاريخ )1991/9/7

حبس من شير إلى ستة أشير وغرامة من ألف

30.13.5

القانونية لقب اإلختصاص دون الحصول عمى شيادة
ّإدعاء القابمة
ّ
اختصاص

 13معطوفة عمى

إلى ثالثة آالف ل.ل.

م17 .

( ُرفع مقدار العقوبة مئة مرة عمالً بالقانون رقم

جنحة

تُضاعف العقوبة عند التكرار

 89الصادر بتاريخ )1991/9/7
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طب األسنان
 -30.14مخالفة أحكام تنظيم ممارسة مهنة ّ

طب األسنان في لبنان  -قانون رقم  485الصادر بتاريخ )2002/12/12
( تنظيم ممارسة مينة ّ
الجرم

المادة القانونية

30.14.1

ُممارسة طبيب األسنان مينتو دون إجازة

 16ف1 .

30.14.2

طب األسنان من ِقَبل غير طبيب أسنان
ُممارسة مينة ّ

 16ف2 .

30.14.3

معين وحمل لقبو دون إجازة
انتحال اختصاص ّ

 16ف3.

العقوبة

تصنيف العقوبة

مالحظات

حبس من شير إلى سنة أو غرامة ال تق ّل عن
عشرين ضعفاً من رسم اإلشتراك السنوي

جنحة

المعتمد بتاريخ العقوبة أو إحدى ىاتين العقوبتين

تُضاعف العقوبة عند التكرار

حبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من
عشرين ضعفاً إلى خمسين ضعفاً رسم اإلشتراك

جنحة

تُضاعف العقوبة عند التكرار

جنحة

تُضاعف العقوبة عند التكرار

السنوي في النقابة المعتمد بتاريخ العقوبة
تقل عن عشرة أضعاف رسم اإلشتراك
غرامة ال ّ
السنوي المعتمد بتاريخ العقوبة

 -30.15مخالفة أحكام تنظيم ممارسة مهنة عمم التغذية وتنظيم الوجبات
( تنظيم ممارسة مينة عمم التغذية وتنظيم الوجبات  -قانون رقم  623الصادر بتاريخ )2004/11/20
الجرم

المادة القانونية

30.15.1

ممارسة مينة ُمجاز في عمم التغذية وتنظيم الوجبات دون حق

14

30.15.2

مخالفة قرار المنع من ُممارسة مينة عمم التغذية وتنظيم الوجبات

15

30.15.3

سر المينة دون
إفشاء اإلختصاصي في عمم التغذية وتنظيم الوجبات ّ

30.15.4

سر مينتو
استعمال اإلختصاصي في عمم التغذية وتنظيم الوجبات ّ
ار بالغير
إضرًا

العقوبة
حبس ستة أشير عمى األكثر وغرامة من
خمسمئة ألف إلى أربعة ماليين ل.ل.
حبس من ثالثة أشير حتى سنة وغرامة من
خمسمئة ألف إلى أربعة ماليين ل.ل.

تصنيف العقوبة
جنحة

جنحة

 16ف1.

حبس سنة عمى األكثر

جنحة

 16ف2 .

حبس سنة عمى األكثر

جنحة

342313

مالحظات

 -30.16مخالفة أحكام هيئات االستثمار الجماعي بالقيم المنقولة وسائر األدوات المالية
( ىيئات االستثمار الجماعي بالقيم المنقولة وسائر األدوات المالية  -قانون رقم  706الصادر بتاريخ )2005/12/9
الجرم
30.16.1

30.16.2

30.16.3

30.16.4

30.16.5

30.16.6

المادة القانونية

دمج موجودات المدير الخاصة مع موجودات "الصندوق" أو استعماليا  6ف 2.معطوفة
لحاجاتو الخاصة

عمى م44 .

إصدار الحصص قبل إيداع ما يوازي ثمن إصدارىا الصافي في

 8ف 2 .معطوفة

الصندوق

عمى م44 .

بيع وشراء موجودات الصندوق من قبل المدير بأسعار غير محددة

 9ف 2.معطوفة

وفقاً لممعايير القانونية

عمى م44 .

عدم قيام المدير بإعالم مصرف لبنان بقرار تعميق إعادة شراء
الحصص من قبل الصندوق بصورة مؤقتة

عدم إشارة المدير إلى ّأنو يعمل لحساب الصندوق

إيداع موجودات الصندوق لدى وديع ال تتوافر فيو الشروط المفروضة
من مصرف لبنان

العقوبة

تصنيف العقوبة

مالحظات

حبس من ستة أشير إلى ثالث سنوات وغرامة
حدىا األقصى عشرة أمثال الحد األدنى السنوي
ّ

جنحة

لألجور أو إحدى ىاتين العقوبتين
حبس من ستة أشير إلى ثالث سنوات وغرامة
حدىا األقصى عشرة أمثال الحد األدنى السنوي
ّ

جنحة

لألجور أو إحدى ىاتين العقوبتين
حبس من ستة أشير إلى ثالث سنوات وغرامة
حدىا األقصى عشرة أمثال الحد األدنى السنوي
ّ

جنحة

لألجور أو إحدى ىاتين العقوبتين

 11ف 1 .بند ب حبس من ستة أشير إلى ثالث سنوات وغرامة

معطوفة عمى م.

حدىا األقصى عشرة أمثال الحد األدنى السنوي
ّ

44

لألجور أو إحدى ىاتين العقوبتين

 13ف1 .

حبس من ستة أشير إلى ثالث سنوات وغرامة

معطوفة عمى م.

حدىا األقصى عشرة أمثال الحد األدنى السنوي
ّ

44

لألجور أو إحدى ىاتين العقوبتين

 14ف1 .

حبس من ستة أشير إلى ثالث سنوات وغرامة

معطوفة عمى م.

حدىا األقصى عشرة أمثال الحد األدنى السنوي
ّ

44

لألجور أو إحدى ىاتين العقوبتين
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جنحة

جنحة

جنحة

30

الجرم
تأسيس ىيئة في لبنان أو فتح فرع لمشركة من دون ترخيص مسبق
30.16.7

من مصرف لبنان أو تعديل نظام الصندوق أو النظام األساسي
لمشركة من دون موافقة مسبقة من مصرف لبنان

30.16.8

30.16.9

عدم قيام الصندوق أو المدير أو الشركة بتزويد مصرف لبنان
بالمستندات المطموبة لمباشرة العمل في لبنان

طرح أسيم ىيئات االستثمار الجماعي األجنبية لإلكتتاب من العموم
في لبنان من دون توفر الشروط القانونية

المادة القانونية

العقوبة

تصنيف العقوبة

حبس من ستة أشير إلى ثالث سنوات
 32معطوفة عمى

حدىا األقصى عشرة أمثال الحد
وغرامة ّ

م44 .

األدنى السنوي لألجور أو إحدى ىاتين

جنحة

العقوبتين
حبس من ستة أشير إلى ثالث سنوات

 33ف1.
معطوفة عمى م.
44

حدىا األقصى عشرة أمثال الحد
وغرامة ّ
األدنى السنوي لألجور أو إحدى ىاتين

جنحة

العقوبتين
حبس من ستة أشير إلى ثالث سنوات

 33ف2.
معطوفة عمى م.
44

حدىا األقصى عشرة أمثال الحد
وغرامة ّ
األدنى السنوي لألجور أو إحدى ىاتين

جنحة

العقوبتين
حبس من ستة أشير إلى ثالث سنوات

30.16.10

إستدراج العميل لحممو عمى توظيف أموالو من دون إعالمو بأعباء

 34معطوفة عمى

حدىا األقصى عشرة أمثال الحد
وغرامة ّ

ومخاطر التوظيف

م44 .

األدنى السنوي لألجور أو إحدى ىاتين
العقوبتين
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جنحة

مالحظات

 -30.17مخالفة أحكام تنظيم مهنة العالج اإلنشغالي في لبنان
( تنظيم مينة العالج اإلنشغالي في لبنان  -قانون رقم  208الصادر بتاريخ )2012/3/30
الجرم

المادة القانونية

30.17.1

ُمزاولة مينة العالج اإلنشغالي خالفًا لمقانون

12

30.17.2

مخالفة قرار المنع من ُمزاولة مينة العالج اإلنشغالي

13

العقوبة

تصنيف العقوبة

مالحظات

حبس من شير إلى ستة أشير وغرامة من
ضعفين إلى عشرة أضعاف الحد األدنى

جنحة

الرسمي لألجور أو إحدى ىاتين العقوبتين
حبس من ستة أشير إلى سنة وغرامة من
عشرة أضعاف إلى عشرين ضعف الحد
األدنى الرسمي لألجور أو إحدى ىاتين

جنحة

العقوبتين

 -30.18مخالفة أحكام نظام كتّاب العدل ورسوم كتابة العدل
( نظام كتّاب العدل ورسوم كتابة العدل  -قانون رقم  337الصادر بتاريخ )1994/6/8
الجرم

المادة القانونية

30.18.1

مخالفة الكاتب العدل أصول الوظيفة عن إىمال

 16ف1.

30.18.2

مخالفة الكاتب العدل أصول الوظيفة قصداً

 16ف2.

العقوبة
غرامة من مئة ألف ل.ل .إلى خمسمئة ألف
ل.ل.

تصنيف العقوبة

مالحظات

جنحة

حبس من شيرين إلى سنتين وغرامة من
خمسمئة ألف ل.ل .إلى مميوني ل.ل .أو

جنحة

إحدى ىاتين العقوبتين
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 - 31المتعلّقة بالأحوال ال�شخ�ص ّية
الجرائم ُ
والما�سة بالدين والعائلة

31.1
31.2
31.3
31.4

مساس بالشعور الديني

( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  -1943/3/1باب  -6فصل  -1نبذة )1

تغيير المذهب
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  -1943/3/1باب  -6فصل  -1نبذة )2

ٍ
تعد عمى حرمة األموات

( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  -1943/3/1باب  -6فصل  -1نبذة )3

مخالفة األحكام المتعمقة بالزواج
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  -1943/3/1باب  -6فصل  -2نبذة )1

31.5

أفعال ُمتعمّقة باآلداب العيمية

31.6

وبنوته
أفعال ُمتعمّقة بالولد ّ

31.7

31.8

الماسة بالدِّين والعائمة
المتعمّقة باألحوال
الشخصية و َّ
ّ
 -31الجرائم ُ

( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  -1943/3/1باب  -6فصل  -2نبذة )2
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  -1943/3/1باب  -6فصل  -2نبذة )3

ٍ
تعد عمى حق حراسة القاصر

( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  -1943/3/1باب  -6فصل  -2نبذة )4

تسييب الولد العاجز
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  -1943/3/1باب  -6فصل  -2نبذة )5

31.9
31.10

إهمال الواجبات العائمية
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  -1943/3/1باب  -6فصل  -2نبذة )6

الشخصية
مخالفة أحكام قيد وثائق األحوال
ّ

الشخصية  -قانون صادر بتاريخ )1951/12/7
(قيد وثائق األحوال
ّ
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 -31.1مساس بالشعور الديني
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  -1943/3/1باب  -6فصل  -1نبذة )1
31.1.1
31.1.2
31.1.3

الجرم

المادة القانونية

العقوبة

تصنيف العقوبة

التجديف عمى إسم اهلل عالنية

473

حبس من شير إلى سنة

جنحة

474

حبس من ستة أشير إلى ثالث سنوات

جنحة

475

حبس من ستة أشير إلى ثالث سنوات

جنحة

تحقير أو ازدراء الشعائر الدينية التي تمارس عالنيةً بواسطة إحدى
قانونا
الم ّ
حددة ً
وسائل النشر ُ

تشويش اإلحتفاالت الدينية أو عرقمتيا أو تدنيس أبنية العبادة أو
تخريبيا

مالحظات

 -31.2تغيير المذهب
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  -1943/3/1باب  -6فصل  -1نبذة )2

31.2.1

الجرم

المادة القانونية

مخالفة رجل الدين أحكام تغيير ِّ
الدين أو المذىب أو الزواج الديني

476

العقوبة
غرامة من خمسين ألف إلى خمسمئة ألف
ل.ل.
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تصنيف العقوبة
جنحة

مالحظات

ٍ -31.3
تعد عمى حرمة األموات
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  -1943/3/1باب  -6فصل  -1نبذة )3
الجرم

المادة القانونية

العقوبة

تصنيف العقوبة

31.3.1

الشدة أو التيديد
تشويش المآتم أو حفالت الموتى أو عرقمتيا بأعمال ّ

478

حبس من شيرين إلى سنة

جنحة

31.3.2

سرقة جثة أو إتالفيا

479

حبس من شير إلى سنة

جنحة

31.3.3

أخذ أو تشريح جثة دون وجو حق

480

مالحظات

تصبح العقوبة من شيرين إلى سنتين إذا
حصمت السرقة بقصد إخفاء الموت أو
الوالدة
غرامة من خمسين ألف إلى خمسمئة ألف
ل.ل .وحبس مدة ال تزيد عمى ستة أشير

جنحة

أو بإحدى العقوبتين
31.3.4

31.3.5

تدنيس حرمة القبور أو أنصاب الموتى أو أي شيئ آخر لو عالقة
قصدا
بشعائر الموتى أو تخريبيا
ً
دفن ميت أو ترميده دون مراعاة األصول القانونية

481

482

حبس من شيرين إلى سنتين
توقيف تكديري وغرامة من عشرين ألف إلى
مئتي ألف ل.ل.

جنحة

مخالفة  /جنحة

تُصبح العقوبة من شيرين إلى سنتين إذا
وقع الفعل بقصد إخفاء الموت أو الوالدة
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 -31.4مخالفة األحكام المتعمقة بالزواج
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  -1943/3/1باب  -6فصل  -2نبذة )1
الجرم
31.4.1

31.4.2

عقد رجل الدين زواج قاصر دون تدوين رضى الولي في العقد أو
دون إذن القاضي
عقد رجل الدين زواجاً دون إتمام اإلعالنات وسائر المعامالت
عدة المرأة
القانونية أو قبل انقضاء ّ

المادة القانونية

العقوبة
غرامة من خمسين ألف إلى خمسمئة ألف

483

ل.ل.
غرامة من خمسين ألف إلى خمسمئة ألف

484

ل.ل.

تصنيف العقوبة
جنحة

جنحة

31.4.3

الزواج مع العمم ببطالنو بسبب زواج سابق

 485ف1 .

حبس من شير إلى سنة

جنحة

31.4.4

عقد رجل الدين زواجاً مع عممو ببطالنو بسبب زواج سابق

 485ف2 .

حبس من شير إلى سنة

جنحة

31.4.5

زواج المبناني من أجنبية بيدف منحيا الجنسية المبنانية

 485ف3.

األشغال الشاقة المؤقتة

جناية

مالحظات
طبق ىذه األحكام عمى ممثمي المتعاقدين
تُ ّ

والشيود الذين حضروا الزواج بصفتيم ىذه

طبق ىذه األحكام عمى ممثمي المتعاقدين
تُ ّ

والشيود الذين حضروا الزواج بصفتيم ىذه

طبق ىذه األحكام عمى ممثمي المتعاقدين
تُ ّ

والشيود الذين حضروا الزواج بصفتيم ىذه

طبق ىذه األحكام عمى ممثمي المتعاقدين
تُ ّ

والشيود الذين حضروا الزواج بصفتيم ىذه
 -1تُنزل العقوبة ذاتيا بالمرأة
األجنبية
ّ
طبق ىذه األحكام عمى ممثمي
 -2تُ ّ

المتعاقدين والشيود الذين حضروا الزواج
بصفتيم ىذه
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 -31.5أفعال ُمتعمّقة باآلداب العيمية

( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  -1943/3/1باب  -6فصل  -2نبذة )2
الجرم

المادة القانونية

العقوبة

تصنيف العقوبة

31.5.1

الزوجين
زنا أحد
َ

487

حبس من ثالثة أشير إلى سنتين

جنحة

31.5.2

الزوجين خميالً لو جيا ار
إتّخاذ أحد
َ

488

حبس من شير إلى سنة

جنحة

31.5.3

سفاح ذوي القربى

490

حبس من شيرين إلى سنتين

جنحة

مالحظات
ُيعاقب شريك الزاني بالعقوبة نفسيا إذا كان
تزوجًّا واال بالحبس من شير إلى سنة
ُم ّ
تُنزل العقوبة نفسيا بالشريك
تُصبح العقوبة من سنة إلى ثالث سنوات
المجرمين عمى اآلخر سمطة
إذا كان ألحد ُ
فعمية
عية أو ّ
شر ّ

وبنوته
 -31.6أفعال ُمتعمّقة بالولد ّ

( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  -1943/3/1باب  -6فصل  -2نبذة )3
الجرم

المادة القانونية

العقوبة

تصنيف العقوبة

492

أشغال شاقة مؤقتة

جناية

493

أشغال شاقة مؤقتة

جناية

494

أشغال شاقة مؤقتة

جناية

مالحظات
ال تنقص العقوبة عن خمس سنوات إذا

31.6.1

خطف أو تخبئة ولد دون السابعة من عمره أو إبدال ولد بآخر أو
نسب ولد إلى إمرأة لم تمده

كان الغرض من الجريمة أو كانت
المتعمّقة
نتيجتيا إزالة أو تحريف ّ
البينة ُ

الشخصية أو تدوين أحوال
بأحوال الولد
ّ

الرسمية
شخصية صورّية في السجالت
ّ
ّ

31.6.2
31.6.3

ىويتو حال كونو ُم ّقي ًدا في سجالت
إيداع ولد مأوى المقطاء وكتم ّ
النفوس

الشخصية
المتعمّقة باألحوال
ّ
العمل الرامي إلى إزالة أو تحريف البيانات ُ
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ٍ -31.7
تعد عمى حق حراسة القاصر
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  -1943/3/1باب  -6فصل  -2نبذة )4
الجرم

31.7.1

31.7.2

المادة القانونية

وليو أو حارسو ولو
خطف أو إبعاد قاصر بقصد نزعو عن سمطة ّ
برضاه

العقوبة

تصنيف العقوبة

حبس من ستة أشير إلى ثالث سنوات
495

وغرامة من خمسين ألف إلى مئتي ألف

تُصبح العقوبة األشغال الشاقة المؤقتة
جنحة /جناية

ل.ل.

عدم اإلمتثال ألمر القاضي بإحضار قاصر

496

حبس من ثالثة أشير إلى سنتين وغرامة
من خمسين ألف إلى مئتي ألف ل.ل.

مالحظات

يتم القاصر الثانية عشر من عمره
إذا لم ّ
أو ُخطف أو أبعد بالحيمة أو القوة

جنحة

 -31.8تسييب الولد العاجز
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  -1943/3/1باب  -6فصل  -2نبذة )5
الجرم

المادة القانونية

العقوبة

تصنيف العقوبة

498

حبس من ثالثة أشير إلى سنة

جنحة

مالحظات
 -1إذا حصل الفعل في مكان قفر تُصبح
العقوبة من ستة أشير إلى ثالث سنوات

31.8.1

طرح أو تسييب ولد دون السابعة من عمره أو أي شخص ال يممك
نفسية
حماية نفسو بسبب حالة
جسدية أو ّ
ّ

شدد العقوبة وفقًا ألحكام المادة
 -2تُ ّ
 /257/إذا كان المجرم أحد أصول الولد أو
العاجز أو أحد األشخاص المولجين حراستو
أو مراقبتو أو معالجتو أو تربيتو

31.8.2

التخمّي أو محاولة التخمّي عن قاصر لقاء بدل مالي أو منفعة

مكرر
ّ 500

352 322

حبس من سنة إلى ثالث سنوات وغرامة
من خمسة ماليين إلى عشرين مميون ل.ل.

جنحة

شدد العقوبة وفقًا لممادة  /257/في حال
تُ ّ
التكرار

الجرم
31.8.3

31.8.4

ي القاصر أو أحدىما أو محاولة حمميما أو كل َمن لو
حمل و َ
الد ّ

مكرر ف .حبس من سنة إلى ثالث سنوات وغرامة من
ّ 500

ي طفل ُوِلد أو قد ُيولد أو محاولة حمميما عمى التعيد أو
حمل و َ
الد ّ

مكرر ف .حبس من سنة إلى ثالث سنوات وغرامة من
ّ 500

سمطة والية أو وصاية عمى التخمّي عنو لقاء بدل أو منفعة

التعاقد بالتخمّي عنو

31.8.5

حيازة تعيد بالتخمّي عن طفل أو استعمالو أو محاولة استعمالو

31.8.6

حمل أو محاولة الحمل عمى اإلنجاب بقصد بيع المولود

31.8.7

المادة القانونية

العقوبة

التوسط لقاء منفعة ُبغية الحصول عمى طفل أو
التوسط أو محاولة
ّ
ّ
تبنيو
ّ

خمسة ماليين إلى عشرين مميون ل.ل.

1

خمسة ماليين إلى عشرين مميون ل.ل.

2

مكرر ف .حبس من سنة إلى ثالث سنوات وغرامة من
ّ 500
خمسة ماليين إلى عشرين مميون ل.ل.

2

مكرر ف .حبس من سنة إلى ثالث سنوات وغرامة من
ّ 500
خمسة ماليين إلى عشرين مميون ل.ل.

3

مكرر فقرة حبس من سنة إلى ثالث سنوات وغرامة من
ّ 500
خمسة ماليين إلى عشرين مميون ل.ل.

4

تصنيف العقوبة
جنحة

جنحة

جنحة

جنحة

جنحة

مالحظات
شدد العقوبة وفقًا لممادة  /257/في حال
تُ ّ
التكرار

شدد العقوبة وفقًا لممادة  /257/في حال
تُ ّ
التكرار

شدد العقوبة وفقًا لممادة  /257/في حال
تُ ّ
التكرار

شدد العقوبة وفقًا لممادة  /257/في حال
تُ ّ
التكرار

شدد العقوبة وفقًا لممادة  /257/في حال
تُ ّ
التكرار
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 -31.9إهمال الواجبات العائمية
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  -1943/3/1باب  -6فصل  -2نبذة )6

31.9.1

31.9.2

الجرم

المادة القانونية

ترك األب واألم لولدىما في حال احتياج

501

تأخر المحكوم عميو شيرين عن تأدية النفقة المقضي بيا بحكم

حبس مع التشغيل ثالثة أشير عمى األكثر
وغرامة ال تتجاوز المئتي ألف ل.ل.
حبس مع التشغيل مع شير إلى ستة أشير

502

المحكمة
اكتسب قوة القضية ُ

العقوبة

وغرامة توازي مقدار ما وجب عميو اداؤه

العقوبة

مالحظات

جنحة

جنحة

الشخصية
 -31.10مخالفة أحكام قيد وثائق األحوال
ّ

الشخصية  -قانون صادر بتاريخ )1951/12/7
(قيد وثائق األحوال
ّ
الجرم

المادة القانونية

العقوبة

تصنيف العقوبة

حبس من أسبوع إلى شير وغرامة تتراوح
بين خمسة آالف وعشرة آالف ل.ل .أو
31.10.1

عدم تنظيم المختار المختص وثيقة وفاة أو عدم اإلعالم عن حوادث
الوفاة في قريتو

إحدى ىاتين العقوبتين

34

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون
رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

324
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جنحة

مالحظات

 - 32الما�سة بالحياة الخا�صة
الجرائم
ّ

-32
32.1
32.2

خرق حرمة المنزل

الماسة بالحياة الخاصة
الجرائم
ّ

( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  -1943/3/1باب  -8فصل  -2نبذة )2

سرية المخابرات
مخالفة أحكام ّ

( قانون يرمي إلى صون الحق بسرّية المخابرات التي تجري بواسطة أي وسيمة من وسائل اإلتصال  -قانون رقم  140الصادر بتاريخ ) 1999/10/27
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 -32.1خرق حرمة المنزل
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  -1943/3/1باب  -8فصل  -2نبذة )2
الجرم

المادة القانونية

العقوبة

تصنيف العقوبة

خرق حرمة المنزل

571

حبس مدة ال تتجاوز الستة اشهر

جنحة

مالحظات
إذا وقع الفعل ليالً أو بواسطة الكسر أو
العنف عمى األشخاص أو باستعمال

32.1.1

عدة أشخاص
السالح أو ارتكبه ّ
مجتمعين ،تصبح العقوبة من ثالثة
أشهر إلى ثالثة سنوات

32.1.2

تخص الغير بواسطة الكسر أو العنف عمى
تسم ّل إلى أماكن
ّ
األشخاص أو المكوث فيها خالفًا إلرادته

توقيف تكديري أو غرامة ال تتجاوز المئة

572

ألف ل.ل.

مخالفة  /جنحة

سرية المخابرات
 -32.2مخالفة أحكام ّ

( قانون يرمي إلى صون الحق بسرّية المخابرات التي تجري بواسطة أي وسيمة من وسائل اإلتصال  -قانون رقم  140الصادر بتاريخ ) 1999/10/27

32.2.1

32.2.2

الجرم

المادة القانونية

إعتراض أي مخابرة خالفاً ألحكام القانون أو قرار اإلعتراض

 17ف1.

إفشاء أو االحتفاظ أو استنساخ معمومات استحصل عميها لدى
بناء عمى تكميف السمطة المختصة
اعتراض المخابرات ً

 17ف2.

326

العقوبة
حبس من سنة إلى ثالث سنوات وغرامة من
خمسين إلى مئة مميون ل.ل.
حبس من سنة إلى ثالث سنوات وغرامة من
خمسين إلى مئة مميون ل.ل.

357

تصنيف العقوبة

مالحظات

جنحة

جنحة

32

 - 33المتعلّقة بالمهن والحرف
الجرائم ُ

المتعمّقة بالمهن والحرف
 -33الجرائم ُ
33.1
33.2
33.3
33.4
33.5

مخالفة أحكام صناعة السيمنتو
( تطبيق األحكام عمى صناعة السيمنتو  -مرسوم رقم  2152تاريخ )1938/4/1

الفضية و
ُمخالفات ُمتعمّقة بوسم ومراقبة المصوغات
البالتينية
ّ
الذهبية و ّ
ّ

البالتينية  -قانون صادر بتاريخ )1953/3/20
الفضية و
( إنشاء دوائر لوسم ومراقبة المصوغات
ّ
الذهبية و ّ
ّ

تجول
المتعمّقة بتنظيم مهنة
الم ّ
ّ
المصور ُ
مخالفة األحكام ُ

تجول -قانون صادر بتاريخ )1960/2/19
( تنظيم مهنة
المصور ُ
الم ّ
ّ

مخالفة أحكام صنع وبيع النظارات

( ممارسة مهنة صنع وبيع النظارات -قانون رقم  10تاريخ )1968/1/8

بمبيدات الحشرات والقواضم المنز ّلية
المتعمّقة ُ
مخالفة األحكام ُ

ورش ُمبيدات لمحشرات والقواضم المنز ّلية  -قانون رقم  78/11الصادر بتاريخ )1978/4/24
( تنظيم استيراد ومهن بيع وتعبئة وتوضيب وتحضير وصنع ّ

327
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33

 -33.1مخالفة أحكام صناعة السيمنتو
( تطبيق األحكام عمى صناعة السيمنتو  -مرسوم رقم  2152تاريخ )1938/4/1
الجرم

المادة القانونية

عدم تقديم تصريح الصناعة أو تجارة الجممة

 2و9

العقوبة

تصنيف العقوبة

مالحظات

غرامة من مئتي إلى خمسمئة ل.ل.
33.1.1

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون

جنحة

رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7
غرامة من مئة إلى مئتي ل.ل.

33.1.2

عدة مستودعات سيمنتو في التصريح أو
إغفال ذكر مستودع واحد أو ّ
إغفال التصريح عن مستودع جديد

9

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون

مخالفة

رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7
غرامة من خمسين إلى مئة ل.ل.

33.1.3

عدم تقديم خالصة السجالت ضمن المدة النظامية

12

33.1.4

عدم مسك السجالت بصورة نظامية

 4و10

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون

مخالفة

تُضاعف العقوبة عند التكرار

رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7
غرامة من مئة إلى مئتي ل.ل.

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون

مخالفة

تُضاعف العقوبة عند التكرار

رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7
غرامة من خمسين إلى مئة ل.ل.

33.1.5

استيراد سيمنتو غير مصنوع في لبنان بدون تصريح استيراد ونقمه
دون رخصة

17-15-11

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون
رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

360 328

تُصبح الغرامة من مئة إلى مئتي ل.ل.
مخالفة/جنحة

عن كل خمسين كيمو من السيمنتو عند
تكرار المخالفة

الجرم

العقوبة

المادة القانونية

تصنيف العقوبة

مالحظات

غرامة قدرها  1ل.ل .سورّية عن كل
33.1.6

نظامية ،أو وضعه
عدم وضع سيمنتو في أكياس مذكور عميها بيانات
ّ
في أكياس مع بيانات غير صحيحة

خمسين كيمو سيمنتو

14-11-5

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون

مخالفة /جنحة

تصبح الغرامة  3ل.ل .سورّية وحبس

من شهر إلى سنة عند تكرار المخالفة

رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7
غرامة من مئة إلى مئتي ل.ل.

33.1.7

منع المراقبين من القيام بوظائفهم من تفتيش وتدقيق وغير ذلك وعدم
اإلستجابة إلى طمباتهم

 -1تُضاعف العقوبة عند التكرار
تهديد فيمكن
عنف أو
 -2إذا رافق المنع
ٌ
ٌ

16-13-3

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون

مخالفة/جنحة

لممحكمة أن تحكم بالحبس من عشرة
أيام إلى ثالثة أشهر وعند التكرار من

رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

عشرين إلى ستة أشهر
غرامة توازي أربعة أضعاف الرسوم التي

إغفال صاحب المصنع أو التاجر أو المستورد أو المقتني كميات من
33.1.8

بناء عمى جداول
دفع الرسم ً
دفع الرسم في موعد استحقاقه أو ْ
السيمنتو ْ

33.1.9

ومزورة
تزوير جداول أو مستندات أو تقديم مستندات غير صحيحة
ّ

22-21-20-19

33.1.10

مخالفات أخرى غير مذكورة في المادة ()29

29

أغفل دفعها أو التي حاول المكمّف التممص

23-17-6

من دفعها أو التي حاول استردادها بصورة

غير صحيحة

مخالفة /جنحة

غير نظامية
حبس من شهر إلى سنة

جنحة

غرامة من خمسة وعشرين إلى خمسين ل.ل.
ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون

مخالفة

رقم  89الصادر بتاريخ 1991/9/7

361329

33

البالتينية
الفضية و
ُ -33.2مخالفات ُمتعمّقة بوسم ومراقبة المصوغات
ّ
الذهبية و ّ
ّ

البالتينية  -قانون صادر بتاريخ )1953/3/20
الفضية و
( إنشاء دوائر لوسم ومراقبة المصوغات
ّ
الذهبية و ّ
ّ
الجرم

العقوبة

المادة القانونية

تصنيف العقوبة

حبس من ثالثة أشهر حتى سنة وغرامة من
مئة حتى ألف ل.ل .أو إحدى هاتين
33.2.1

الذهبية
مخالفة أحكام قانون إنشاء دوائر لوسم ومراقبة المصوغات
ّ
البالتينية
الفضية و
ّ
و ّ

العقوبتين

11

جنحة

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون
رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

حبس مدة ال تتجاوز السنتين وغرامة ال
تتجاوز األلف والخمسمئة ل.ل .أو إحدى
33.2.2

الفضية أو
الذهبية أو
إحداث تغيير أو تعديل في المصوغات
ّ
ّ
ٍ
بشكل يجعمُها غير ُمطابقة لمعيار الموسومة به
البالتينية
ّ

هاتين العقوبتين

 12ف1 .

جنحة

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون
رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

حبس مدة ال تتجاوز السنتين وغرامة ال
تتجاوز األلف والخمسمئة ل.ل .أو إحدى
33.2.3

الفضية أو البالتينية أو عرضها لمبيع أو
الذهبية أو
بيع المصوغات
ّ
ّ
حيازتها بقصد البيع مع العمم بإحداث تغيير أو تعديل فيها

هاتين العقوبتين

 12ف2 .

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون
رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7
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جنحة

مالحظات

تجول
المتعمّقة بتنظيم مهنة
الم ّ
ّ
المصور ُ
 -33.3مخالفة األحكام ُ
تجول  -قانون صادر بتاريخ )1960/2/19
( تنظيم مهنة
المصور ُ
الم ّ
ّ

الجرم

المادة القانونية

33.3.1

تجول
مخالفة أحكام قانون تنظيم مهنة
المصور ُ
الم ّ
ّ

7

33.3.2

المارة دون رضاهم
المصور
التقاط
المتجول صور ّ
ّ
ّ

8

العقوبة

تصنيف العقوبة

مالحظات

حبس من ثمانية أيام إلى ثالثة أشهر
وغرامة من خمس إلى مئة ل.ل .أو إحدى
هاتين العقوبتين

جنحة

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون
رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

حبس حتى شهر وغرامة حتى خمسمئة
ل.ل .أو إحدى هاتين العقوبتين
جنحة
( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون
رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

ظارات
 -33.4مخالفة أحكام صنع وبيع الن ّ
( ممارسة مهنة صنع وبيع النظّارات -قانون رقم  10تاريخ )1968/1/8
الجرم

المادة القانونية

العقوبة

تصنيف العقوبة

مالحظات

غرامة من مئة إلى ألف ل.ل.
33.4.1

فتح محل أو مصنع آلالت النظر دون إتمام الشروط القانونية وحيازة
الترخيص القانوني

14

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون

جنحة

رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

363331

33

بمبيدات الحشرات والقواضم المنز ّلية
المتعمّقة ُ
 -33.5مخالفة األحكام ُ

ورش ُمبيدات لمحشرات والقواضم المنز ّلية -قانون رقم  78/11الصادر بتاريخ )1978/4/24
( تنظيم استيراد ومهن بيع وتعبئة وتوضيب وتحضير وصنع ّ

33.5.1

33.5.2

الجرم

المادة القانونية

العقوبة

عدم تدوين المعمومات المفروض ذكرها عمى أوعية المبيدات

 23معطوفة عمى

خمسة آالف ل.ل.

وممصقاتها
ُ

م10.

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون رقم

عدم قيام بائعي المواد المبيدة لمحشرات باإلعالن عن رقم الترخيص
الممنوح لهم وعن سعر المبيع

غرامة ال تق ّل عن األلف ل.ل .وال تزيد عن

33.5.3

33.5.4

اإلعالن عن مواد مبيدة لمحشرات غير ُمرخصة في لبنان

33.5.5

عدة لمبيع أو إعادة استعمالها
الم ّ
مخالفة مواصفات أوعية حفظ المبيدات ُ

جنحة

 89الصادر بتاريخ )1991/9/7

غرامة ال تقل عن المئتي ل.ل .وال تزيد عن

 24ف1 .
معطوفة عمى
م11.

االلف ل.ل.
( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون رقم

جنحة

 89الصادر بتاريخ )1991/9/7

غرامة ال تقل عن المئتي ل.ل .وال تزيد عن

 24ف2.
اإلعالن عن المواد المبيدة لمحشرات بصورة غير ُمطابقة لمواصفاتها

تصنيف العقوبة

معطوفة عمى
م11.

االلف ل.ل.
( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون رقم

جنحة

 89الصادر بتاريخ )1991/9/7

غرامة ال تقل عن المئتي ل.ل .وال تزيد عن

 24ف3 .
معطوفة عمى
م11.

االلف ل.ل.
( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون رقم

جنحة

 89الصادر بتاريخ )1991/9/7

غرامة ال تقل عن خمسمئة ل.ل .وال تزيد عن

 25معطوفة عمى

الفي وخمسمئة ل.ل.

المادتين  13وُ ( 15رفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون رقم
 89الصادر بتاريخ )1991/9/7
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جنحة

مالحظات

الجرم

المادة القانونية

تعبئة أو توضيب أو بيع المبيدات الحشرّية في أوعية من شأنها أن

 26ف1 .

العقوبة

تصنيف العقوبة

مالحظات

حبس من ثالثة إلى عشرة أيام وغرامة ال

33.5.6

صحية أو في
طبية أو
التباسا لممستهمك مع مواد
تُحدث
ّ
غذائية أو ّ
ّ
ً
أوعية تُستعمل عادةً لممشروبات والمواد
الغذائية
ّ

تقل عن االلف ل.ل .وال تزيد عن الخمسة
آالف ل.ل .أو إحدى هاتين العقوبتين

معطوفة عمى
م12.

مخالفة/جنحة

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون
رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

حبس من ثالثة إلى عشرة أيام وغرامة ال

33.5.7

بيع المبيدات في المحالت واألماكن التي تتعاطى بيع المأكوالت
والمواد الغذائية باستثناء الصيدليات

تقل عن األلف ل.ل .وال تزيد عن الخمسة

 26ف2 .

آالف ل.ل .أو إحدى هاتين العقوبتين

معطوفة عمى
م14.

مخالفة/جنحة

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون
رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

غرامة ال تقل عن األلف ل.ل .والتزيد عن
33.5.8

استعمال ُمبيد جديد في لبنان أو إدخاله إليه من دون موافقة و ازرة
الصحة

الخمسة آالف ل.ل.

 28معطوفة عمى
م 5.

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون

جنحة

رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7
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 - 34المتعلّقة باليان�صيب
الجرائم ُ
و�ألعاب القمار والمراهنات

34.1
34.2
34.3
34.4
34.5
34.6

مقامرة

المتعمّقة باليانصيب وألعاب القمار والمراهنات
-34الجرائم ُ

( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -10فصل )3

عرض يانصيب عمى الطريق العام دون ترخيص
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -10فصل )3

مخالفة أحكام سباق الخيل والمراهنات عميها
( تنظيم سباق الخيل والمراىنات عمييا  -قانون صادر بتاريخ )1932 /3/5

مخالفة تنظيم نوادي صيد الحمام
( تنظيم نوادي صيد الحمام والرسوم المستوفاة عن تذاكر الدخول الدائمة إلى ىذه األندية  -مرسوم إشتراعي رقم /30ل الصادر بتاريخ )1932/8/5

مخالفة أحكام بيع اليانصيب
( أحكام خاصة تتعمق بمديرية اليانصيب الوطني وموازنتيا -مرسوم إشتراعي رقم  142الصادر بتاريخ )1959 /6/12

أفعال ُمتعمّقة بآالت لعب القمار الممنوعة

آليا بأي وسيمة أخرى ألعاب قمار ممنوعة  -قانون صادر بتاريخ )1961/2/1
بائية أو غير الكير ّ
( اعتبار آالت المعب الكير ّ
بائية التي تُدار ً
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34

 -34.1مقامرة
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -10فصل )3
الجرم

المادة القانونية

34.1.1

تنظيم أعمال مقامرة ممنوعة

633

34.1.2

المشاركة في أعمال مقامرة ممنوعة

634

العقوبة
حبس من ثالثة أشير إلى سنتين وغرامة
من مئتي ألف ل.ل .إلى مميوني ل.ل.
غرامة من خمسين ألف إلى أربعمئة ألف
ل.ل.

العقوبة

مالحظات

جنحة

جنحة

 -34.2عرض يانصيب عمى الطريق العام دون ترخيص
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  - 1943/3/1باب  -12فصل )3
الجرم

المادة القانونية

عرض يانصيب أو أي لعب آخر عمى الطريق العام دون ترخيص

760

العقوبة

العقوبة

حبس حتى ثالثة أشير عمى األكثر وغرامة
34.2.1

من أربعين ألف إلى أربعمئة ألف ل.ل .أو
إحدى ىاتين العقوبتين

335

368

جنحة

مالحظات

 -34.3مخالفة أحكام سباق الخيل والمراهنات عميها
( تنظيم سباق الخيل والمراىنات عمييا  -قانون صادر بتاريخ )1932 /3/5
الجرم

المادة القانونية

34.3.1

الرىان عمى سباق الخيل

 9ف1 .

34.3.2

استثمار المراىنة عمى سباق الخيل دون ترخيص

 9ف2 .

العقوبة

تصنيف العقوبة

حبس من شير واحد إلى ستة أشير وغرامة
يتراوح مقدارىا بين مئة ألف ل.ل .وثالثمئة

جنحة

ألف ل.ل .أو إحدى ىاتين العقوبتين
حبس من شير واحد إلى ستة أشير وغرامة
يتراوح مقدارىا بين مئة ألف ل.ل .وثالثمئة

جنحة

ألف ل.ل .أو إحدى ىاتين العقوبتين

34.3.3

34.3.4

بيع التعميمات عن حظّ الخيل في النجاح بقصد المراىنة أو اإلذاعة
عنيا بواسطة المنشورات

غض النظر من قبل صاحب أو مدير محل مفتوح لمجميور عن
ّ
استثمار الرىان عمى سباق الخيل

34.3.5

امتيان الوساطة بين المراىنين وصاحب رخصة استثمار المراىنات

34.3.6

امتيان لعبة البارولي أو الوساطة فييا

حبس من شير واحد إلى ستة أشير وغرامة

 9ف3 .

يتراوح مقدارىا بين مئة ألف ل.ل .وثالثمئة

جنحة

ألف ل.ل .أو إحدى ىاتين العقوبتين
حبس من شير واحد إلى ستة أشير وغرامة

 9ف4 .

يتراوح مقدارىا بين مئة ألف ل.ل .وثالثمئة

جنحة

ألف ل.ل .أو إحدى ىاتين العقوبتين

 9ف 5 .معطوفة
عمى م4 .

حبس من شير واحد إلى ستة أشير وغرامة
يتراوح مقدارىا بين مئة ألف ل.ل .وثالثمئة

جنحة

ألف ل.ل .أو إحدى ىاتين العقوبتين
حبس من شير واحد إلى ستة أشير وغرامة

10

يتراوح مقدارىا بين مئة ألف ل.ل .وثالثمئة
ألف ل.ل .أو إحدى ىاتين العقوبتين

369 336

جنحة

مالحظات
في حال تكرار المخالفة يحكم بعقوبة
حتما
السجن ً
في حال تكرار المخالفة يحكم بعقوبة
حتما
السجن ً
في حال تكرار المخالفة يحكم بعقوبة
حتما
السجن ً
في حال تكرار المخالفة يحكم بعقوبة
حتما
السجن ً
في حال تكرار المخالفة يحكم بعقوبة
حتما
السجن ً
في حال تكرار المخالفة يحكم بعقوبة
حتما
السجن ً

34

 -34.4مخالفة تنظيم نوادي صيد الحمام
( تنظيم نوادي صيد الحمام والرسوم المستوفاة عن تذاكر الدخول الدائمة إلى ىذه األندية  -مرسوم إشتراعي رقم /30ل الصادر بتاريخ )1932/8/5
الجرم
34.4.1

34.4.2

عرض أو إعطاء أو أخذ رىان ميما كان شكمو عمى صيد الحمام
مباشرةً أو بالواسطة
استثمار المراىنة عمى صيد الحمام بأي شكل كان أو الوساطة فييا
ببيع التذاكر لممراىنة أو غير ذلك من الطرق

المادة القانونية

العقوبة

 10ف1 .

عشرة آالف ل.ل .ومئة ألف ل.ل.

34.4.3

 10ف2 .

عشرة آالف ل.ل .ومئة ألف ل.ل.

34.4.4

34.4.5

34.4.6

استثمار المراىنة في محمو

جنحة

أو إحدى ىاتين العقوبتين
حبس من شير إلى ستة أشير وغرامة بين

 10ف3 .

عشرة آالف ل.ل .ومئة ألف ل.ل.

جنحة

أو إحدى ىاتين العقوبتين
حبس من شير إلى ستة أشير وغرامة بين

التعميمات
غض النظر من قبل صاحب أو مدير محل مفتوح لمجميور عن
ّ

جنحة

أو إحدى ىاتين العقوبتين
حبس من شير إلى ستة أشير وغرامة بين

بيع التعميمات عن حظ الصيادين المتسابقين بقصد المراىنة واإلعالن
عن الوكاالت أو المؤسسات أو األفراد الذين يبيعون مثل ىذه

حبس من شير إلى ستة أشير وغرامة بين

تصنيف العقوبة

 10ف4 .

عشرة آالف ل.ل .ومئة ألف ل.ل.

جنحة

أو إحدى ىاتين العقوبتين
حبس من شير إلى ستة أشير وغرامة بين

امتيان مينة الوسيط داخل نادي صيد الحمام أو خارجو بين

 10ف5 .

المراىنين والشخص أو الشركة المرّخص ليا باستثمار المراىنات

معطوفة عمى م4 .

الوساطة أو امتيان لعبة الدوبمة أو البارولي أو ما يماثميا من األلعاب

11

عشرة آالف ل.ل .ومئة ألف ل.ل.
أو إحدى ىاتين العقوبتين
حبس من شير إلى ستة أشير وغرامة بين
عشرة آالف ل.ل .ومئة ألف ل.ل.
أو إحدى ىاتين العقوبتين

337

370

جنحة

جنحة

مالحظات
يحكم بعقوبة السجن حتماً عند تكرار
المخالفة
يحكم بعقوبة السجن حتماً عند تكرار
المخالفة
يحكم بعقوبة السجن حتماً عند تكرار
المخالفة
يحكم بعقوبة السجن حتماً عند تكرار
المخالفة
يحكم بعقوبة السجن حتماً عند تكرار
المخالفة

 -34.5مخالفة أحكام بيع اليانصيب
( أحكام خاصة تتعمق بمديرية اليانصيب الوطني وموازنتيا -مرسوم إشتراعي رقم  142الصادر بتاريخ )1959 /6/12
الجرم
34.5.1

المادة القانونية

المرخص ببيعيا في لبنان
بيع أوراق اليانصيب الوطني أو األجنبي
ّ
بسعر مغاير لسعرىا اإلسمي

العقوبة

تصنيف العقوبة

في حال التكرار يعاقب المخالف

غرامة تتراوح بين خمسة وعشرين ومئة
7

كل ورقة
ل.ل .عن ّ

مالحظات

مخالفة/جنحة

باإلضافة إلى الغرامة النقدية بالحبس من
شير إلى ستة أشير

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون

 -34.6أفعال ُمتعمّقة بآالت لعب القمار الممنوعة

بأية وسيمة أخرى ألعاب قمار ممنوعة  -قانون صادر بتاريخ )1961/2/1
آليا ّ
بائية أو غير الكير ّ
( اعتبار آالت المعب الكير ّ
بائية التي تُدار ً
الجرم

المادة القانونية

العقوبة

تصنيف العقوبة

مالحظات

حبس من ثالثة أشير إلى سنتين وغرامة
34.6.1

استيراد آالت لعب القمار الممنوعة واقتناؤىا وتشغيميا

34.6.2

المعب بآالت القمار الممنوعة

 1معطوفة عمى
م2 .

من مئة إلى ألف ل.ل.
( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون

جنحة

رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

حبس من ثالثة أشير إلى سنتين وغرامة
من مئة إلى ألف ل.ل .أو إحدى ىاتين
 3معطوفة عمى
م2 .

العقوبتين

جنحة

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون
رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

338

371

34

 - 35المتعلّقة بالتربية والتعليم
الجرائم ُ

المتعمّقة بالتربية والتعميم
 -35الجرائم ُ

35.1
35.2

المعدة لنقل تالمذة المدارس الرسمية والخاصة
المتعمّقة بوسائل النقل
ّ
مخالفة األحكام ُ

المعدة لنقل تالمذة المدارس الرسمية والخاصة  -قانون رقم  551الصادر بتاريخ )1996/7/24
( وسائل النقل
ّ

مخالفة أحكام التعميم العالي

( األحكام العامة لمتعميم العالي وتنظيم التعميم العالي الخاص  -قانون رقم  285الصادر بتاريخ )2014/4/30

339

373

35

المعدة لنقل تالمذة المدارس الرسمية والخاصة
المتعمّقة بوسائل النقل
ّ
 -35.1مخالفة األحكام ُ

المعدة لنقل تالمذة المدارس الرسمية والخاصة  -قانون رقم  551الصادر بتاريخ )1996/7/24
( وسائل النقل
ّ
الجرم
35.1.1

المادة القانونية

عدم تعيين مراقب في كل وسيمة نقل لمتالميذ من قبل الجهة المعنية
بذلك

العقوبة
غرامة تتراوح بين قيمة الحد األدنى الرسمي

 3ف4 .

لألجور وضعفيها

تصنيف العقوبة

مالحظات

جنحة

 -35.2مخالفة أحكام التعميم العالي
( األحكام العامة لمتعميم العالي وتنظيم التعميم العالي الخاص  -قانون رقم  285الصادر بتاريخ )2014/4/30
الجرم

المادة القانونية

تقديم تعميم عالي نظامي قبل الحصول عمى رخصة

61

العقوبة

تصنيف العقوبة

حبس ثالثة أشهر حتى سنة وغرامة بين
35.2.1

خمسماية وألف ضعف الحد األدنى الرسمي

جنحة

لألجور
35.2.2

إعطاء رخص بناء أو ترميم أو إضافة إلنشاءات عائدة لمؤسسة تعميم  68معطوفة عمى
عالي دون تحديد وجهة استعمالها في محضر الكشف عميها
ربط بناء لمؤسسة تعميم عالي بالشبكة العامة لمهاتف والمياه والكهرباء

35.2.3

وبغيرها من الخدمات العامة دون تضمين طمب اإلشتراك نسخة طبق
األصل عن رخصة األشغال

م70 .

حبس ثالثة أشهر حتى سنة وغرامة بين
خمسين ومئة ضعف الحد األدنى الرسمي

جنحة

لألجور أو بإحداها

 69معطوفة عمى
م70 .

حبس ثالثة أشهر حتى سنة وغرامة بين
خمسين ومئة ضعف الحد األدنى الرسمي
لألجور أو بإحداها

340

374

جنحة

مالحظات

 - 36جرائم التعدي على
الحقوق والواجبات المدن ّية

36.1

ٍ
تعد على الحقوق والواجبات المدنية

المدنية
 -36جرائم التعدي على الحقوق والواجبات
ّ

( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  -1943/3/1باب  -2فصل )2

341

376

ٍ -36.1
تعد على الحقوق والواجبات المدنية
( قانون العقوبات  -مرسوم إشتراعي رقم  NI/340الصادر بتاريخ  -1943/3/1باب  -2فصل )2
الجرم
36.1.1

36.1.2

36.1.3

إعاقة المبناني عن ممارسة حقوقو أو واجباتو المدنية باإلكراه الجسدي
أو المعنوي
المدنية بواسطة جماعة
إعاقة المبناني عن ممارسة حقوقو أو واجباتو
ّ
ُمسمّحة من ثالثة اشخاص أو أكثر

التأثير في اقتراع أحد المبنانيين ترغيباً أو ترىيباً بقصد إفساد نتيجة
االنتخاب العام والقبول بذلك

المادة القانونية

العقوبة

تصنيف العقوبة

 329ف1 .

حبس من شير إلى سنة

جنحة

 -2تصبح العقوبة حبس من شيرين إلى

تُصبح العقوبة االعتقال المؤقت أو

اإلبعاد إذا اقتُِرف أحد ىذه األفعال عمالً

 -1حبس من ستة أشير إلى ثالث سنوات
 329ف2 .

مالحظات

جنحة

دبرة لتنفيذىا في أرض الدولة
لخطة ُم ّ
كمّيا أو في محمة من محالتيا

سنتين إذا وقع الجرم بال سالح
حبس من شير إلى سنة وغرامة من مئة

331

ألف ل.ل .إلى مميون ل.ل.

جنحة

36.1.4

استخدام موظف عام سمطتو لمتأثير في اقتراع أحد المبنانيين

332

تجريد مدني

جناية

36.1.5

تغيير أو محاولة تغيير نتيجة انتخاب بالغش

333

حبس من شيرين إلى سنتين

جنحة

تصبح العقوبة حبس من ستة أشير إلى
ثالث سنوات إذا كان المجرم ُمكمّفاً جمع

األصوات أو أوراق االقتراع أو حفظيا أو
فرزىا أو أي عمل آخر متعمّق
باالنتخاب العام

342

377

36

 - 37المتعلّقة بال�شركات
الجرائم ُ
والم�ؤ�س�سات التجارية وال�سجل التجاري

37.1

جرائم الشركات التجارية

المتعمّقة بالشركات والمؤسسات التجارية والسجل التجاري واألوراق التجارية
 -37الجرائم ُ

المغفمة ( قانون التجارة -مرسوم إشتراعي رقم  304الصادر بتاريخ  1942/12/24والمرسوم اإلشتراعي رقم  35الصادر بتاريخ )1967/8/5
 -37.1.1الشركات ُ
 -37.1.2الشركات المحدودة المسؤولية (المرسوم اإلشتراعي رقم  35الصادر بتاريخ )1967/8/5

37.2
37.3

أفعال متعمقة بالشك
(قانون التجارة  -مرسوم إشتراعي رقم  304الصادر بتاريخ )1942/12/24

جرائم السجل التجاري
( قانون التجارة  -مرسوم إشتراعي رقم  304الصادر بتاريخ ) 1942/12/24

343

379

37

 -37.1جرائم الشركات التجارية
المغفمة ( قانون التجارة -المرسوم اإلشتراعي رقم  304الصادر بتاريخ  1942/12/24والمرسوم اإلشتراعي رقم  35الصادر بتاريخ )1967/8/5
 -37.1.1الشركات ُ
الجرم

37.1.1.1

37.1.1.2

التصرف
عدم إيداع المبالغ المدفوعة من المكتتبين في رأس المال أو
ّ
بيا قبل االنتياء من تأسيس شركة مغفمة

تسميم ُمكتتبين شيادات أسيم نيائية لشركة مغفمة مؤسسة عمى وجو
غير قانوني أو بيعيا أو نشر سعرىا رسميًّا

العقوبة

المادة القانونية

غرامة تعادل عشرة بالمئة من قيمة المبمغ

85

غير المودع أو المسحوب أو المتصرف بو
غرامة من خمسين ألف إلى خمسمئة ألف

96

ل.ل.

 97معطوفة عمى

حبس من ستة أشير إلى ثالث سنوات

م/655 .ع

وغرامة من مئة ألف إلى مميون ل.ل.

37.1.1.3

حمل الناس إحتياالً عمى اإلكتتاب أو دفع المال

37.1.1.4

عدم قيام أعضاء مجمس اإلدارة بنشر ميزانية الشركة المغفمة

 102ف1 .

عدم قيام أعضاء مجمس إدارة شركة ُمغفمة بمعامالت تعميق نظام

 102ف2 .

غرامة من عشرة آالف ل.ل .إلى مئة ألف

وف3.

ل.ل.

122

غرامة من مئة ألف إلى مميون ل.ل.

37.1.1.5
37.1.1.6
37.1.1.7
37.1.1.8
37.1.1.9

الشركة وعدم وضع بياناتيا عمى األوراق الصادرة عنيا

إصدار أعضاء مجمس اإلدارة والمديرين سندات قابمة لمتداول تُعطى
لممكتتبين قبل دفع كامل رأسمال شركة مغفمة
عدم نشر أعضاء مجمس اإلدارة البيانات الخاصة بإصدار السندات
في شركة مغفمة وفقًا لألصول
عدم قيام أعضاء مجمس إدراة شركة ُمغفمة بتسجيل إصدار سندات
في السجل التجاري

عمومية
اختالق أو محاولة اختالق أكثرّية غير صحيحة في جمعية
ّ
لممساىمين أو ألصحاب السندات بطريقة الغش

126

غرامة من مئة ألف ل.ل .إلى خمسمئة ألف
ل.ل.

غرامة من مئة ألف ل.ل .إلى خمسمئة ألف

129

ل.ل.
غرامة من خمسمئة إلى مئتين وخمسمين
ألف ل.ل.

 215معطوفة

حبس من ستة أشير إلى ثالث سنوات

عمى م/655 .ع

وغرامة من مئة ألف إلى مميون ل.ل.

380 344

تصنيف العقوبة

مالحظات

جنحة

جنحة

جنحة

جنحة

تُضاعف العقوبة في حال التكرار

جنحة

تُضاعف العقوبة في حال التكرار

جنحة
جنحة
جنحة
جنحة

عيون بعقوبة الفاعل
ُيعاقب المتدخمون الفر ّ

 -37.1.2الشركات المحدودة المسؤولية ( قانون التجارة -المرسوم اإلشتراعي رقم  304الصادر بتاريخ  1942/12/24والمرسوم اإلشتراعي رقم  35الصادر بتاريخ )1967/8/5
37.1.2.1

37.1.2.2

37.1.2.3

المؤسسين في نظام الشركة تصريحاً كاذباً عن توزيع الحصص  35معطوفة عمى
إدراج
ّ
بين ال ّشركاء وتحرير ىذه الحصص

فتح الشركاء األولون والمديرون مباشرة أو بواسطة الغير اكتتاباً عمنياً  35معطوفة عمى
بأية قيمة منقولة أو أسيم أو اسناد دين

الحقيقية بعشرين بالمئة

37.1.2.6

حبس من ستة أشير إلى ثالث سنوات

م/655 .ع

حبس من ستة أشير إلى ثالث سنوات
وغرامة من مئة ألف إلى مميون ل.ل.

 35معطوفة عمى

حبس من ستة أشير إلى ثالث سنوات

م/655 .ع

وغرامة من مئة ألف إلى مميون ل.ل.

خمق أكثرية مصطنعة في جمعية الشركاء من قبل المدراء والشركاء

 35معطوفة عمى

حبس من ستة أشير إلى ثالث سنوات

فييا

م/655 .ع

وغرامة من مئة ألف إلى مميون ل.ل.

سحب المدير المقدمات المودعة في احد المصارف قبل اتمام

 35معطوفة عمى

حبس من ستة أشير إلى ثالث سنوات

معامالت التأسيس

م/655 .ع

وغرامة من مئة ألف إلى مميون ل.ل.

وحساب أرباح وخسائر أو بواسطة ميزانية وحساب أرباح وخسائر غير
متفقين والواقع

37.1.2.5

م/655 .ع

وغرامة من مئة ألف إلى مميون ل.ل.

وغرامة من مئة ألف إلى مميون ل.ل.

إحتيالية تقدي اًر يفوق قيمتيا  35معطوفة عمى
إعطاء مقدمات عينية عن طريق مناورات
ّ

توزيع المدير عمى الشركاء أنصبة أرباح صورية بدون وجود ميزانية
37.1.2.4

م/655 .ع

حبس من ستة أشير إلى ثالث سنوات

جنحة

جنحة

جنحة

جنحة

جنحة

جنحة
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 -37.2أفعال متعمقة بالشك
( قانون التجارة -المرسوم اإلشتراعي رقم  304الصادر بتاريخ )1942/12/24
الجرم

المادة القانونية

العقوبة

تصنيف العقوبة

غرامة قدرىا ستة في المئة من مبمغ الشك
تقل ىذه الغرامة عن خمس
وال يجوز أن ّ
37.2.1

إصدار شيك دون بيان تاريخو الصحيح أو محل اإلصدار أو وضع
تاريخ غير صحيح

ل.ل.

 446ف1.

مخالفة/جنحة

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون
رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

غرامة قدرىا ستة في المئة من مبمغ الشك
تقل ىذه الغرامة عن خمس
وال يجوز أن ّ

تداول المظير األول أو حاممو الشخصي لشيك ٍ
خال من بيان محل
37.2.2

يخا الحقًا لتاريخ تظييره
اإلصدار أو من التاريخ أو إذا كان يحمل تار ً

ل.ل.

 446ف2.

أو عرضو

مخالفة/جنحة

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون
رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

غرامة قدرىا ستة في المئة من مبمغ الشك
تقل ىذه الغرامة عن خمس
وال يجوز أن ّ
37.2.3

إيفاء شيك يشتمل عمى مكان اإلصدار أو التاريخ أو استالمو عمى
سبيل المقاصة

ل.ل.

 446ف3.

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون
رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

346

382

مخالفة/جنحة

مالحظات

الجرم

العقوبة

المادة القانونية

تصنيف العقوبة

مالحظات

غرامة قدرىا ليرة ل .عن ك ّل مخالفة
37.2.4

تسميم الصيرفي إلى دائنو صيغ شيكات عمى بياض دون ذكر إسم
الشخص الذي سمّمت إليو ىذه الصفحة

 447ف1.

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون

مخالفة

رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

كل مخالفة
غرامة قدرىا عشر ليرات ل .عن ّ
37.2.5

عدم طبع المصرف نص المادة /666/ع عمى غالف دفاتر الشيكات

 447ف2.

37.2.6

الفعمية
تصريح المسحوب عميو بمؤونة أق ّل من المؤونة
ّ

449

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون

مخالفة

رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

غرامة قدرىا خمس وعشرون إلى خمسمئة
ل.ل.
( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون

جنحة

رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

 -37.3جرائم السجل التجاري
( قانون التجارة  -مرسوم إشتراعي رقم  304الصادر بتاريخ ) 1942/12/24

37.3.1

الجرم

المادة القانونية

العقوبة

تقديم بيان غير صحيح عن سوء نية لمتسجيل في سجل التجارة

38

خمسة وعشرين ألف ل.ل .إلى خمسمئة

حبس من شير إلى ستة أشير وغرامة من

تصنيف العقوبة

مالحظات

جنحة

ألف ل.ل .أو احدى ىاتين العقوبتين
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 - 38الجرائم الواقعة على الآثار
والممتلكات الثقاف ّية والمحفوظات الوطن ّية

38.1
38.2
38.3

مخالفة نظام اآلثار القديمة

الوطنية
الثقافية والمحفوظات
 -38الجرائم الواقعة عمى اآلثار والممتمكات
ّ
ّ

(نظام اآلثار القديمة  -قرار رقم /166ل.ر الصادر بتاريخ )1933/11/7

الوطنية
مخالفة أحكام المحفوظات
ّ

الوطنية  -قانون رقم  162الصادر بتاريخ )1999/12/27
(المحفوظات
ّ

الثقافية
مخالفة أحكام الممتمكات
ّ

الثقافية  -قانون رقم  37الصادر بتاريخ )2008/10/16
(قانون الممتمكات
ّ
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 -38.1مخالفة نظام اآلثار القديمة
( نظام اآلثار القديمة  -قرار رقم /166ل.ر الصادر بتاريخ )1933/11/7
الجرم

العقوبة

المادة القانونية

تصنيف العقوبة

غرامة من خمسة وعشرين إلى عشرة آالف

38.1.1

المدة
بأي نوع كان في أثناء ّ
إتالف أثر ُمكتشف أو تشوييو أو ضربو ّ
المعطاة لمدولة لتستعمل حقّيا بالشفعة
ُ

ل.ل.

14

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون رقم

جنحة

 89الصادر بتاريخ )1991/9/7

حبس ثمانية أيام إلى ثالثة أشير وغرامة من
عشرة إلى خمسمئة ل.ل .أو إحدى ىاتين

38.1.2

عدم التصريح عن أثر قديم غير منقول مكتشف خارج حفرّية ُمرّخص
بيا خالل أربعة وعشرين ساعة إلى السمطة اإلدارّية

 9معطوفة عمى
م16 .

العقوبتين

جنحة

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون رقم
 89الصادر بتاريخ )1991/9/7

حبس ثمانية أيام إلى ثالثة أشير وغرامة من

38.1.3

عشرة إلى خمسمئة ل.ل .أو إحدى ىاتين

عدم التصريح عن أثر منقول مكتشف خارج حفرّية ُمرّخص بيا خالل  11معطوفة عمى
أربعة وعشرين ساعة إلى السمطة اإلدارّية

العقوبتين

م16 .

جنحة

ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون رقم
 89الصادر بتاريخ 1991/9/7

غرامة من خمسة وعشرين إلى عشرة آالف

38.1.4

إتالف آثار قديمة والحاق الضرر بيا وتشويييا ووضع كتابة عمييا أو
حفرىا وامتالك مواد من بنايات قديمة ممنوع بيعيا وشرائيا

ل.ل.

 18ف .ا

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون رقم
 89الصادر بتاريخ )1991/9/7
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جنحة

مالحظات

الجرم

38.1.5

الم ّقيد في
مباشرة مالك عقار عمالً منو من شأنو تغيير منظر األثر ُ

الج ْرد أو تغيير ميزتو دون إعالم دائرة اآلثار القديمة قبل شيرين عمى
َ

العقوبة

المادة القانونية

تصنيف العقوبة

مالحظات

غرامة من خمسة وعشرين إلى ألفَي ل.ل.

23

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون رقم

األقل عن ّنيتيم ىذه
ّ

جنحة

 89الصادر بتاريخ )1991/9/7
غرامة من ليرة إلى مئتي ل.ل.

38.1.6

38.1.7

38.1.8

الج ْرد دون تبميغ دائرة اآلثار في أثناء خمسة عشر
بيع أثر مقيَّد في َ
يوما من تاريخ البيع
ً

25

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون رقم
 89الصادر بتاريخ )1991/9/7

مخالفة مالك العقار المقترح تسجيمو مفاعيل التسجيل إثر إبالغو من

 29معطوفة عمى

دائرة اآلثار القديمة

م30 .

سجل أو نقمو أو ترميمو أو تصميحو أو تحويره دون
الم ّ
ىدم البناء ُ
موافقة دائرة اآلثار القديمة

مخالفة

غرامة من خمسين إلى خمسة آالف ل.ل.
( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون رقم

جنحة

 89الصادر بتاريخ )1991/9/7

غرامة من خمسين إلى خمسة آالف ل.ل.

30

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون رقم

جنحة

 89الصادر بتاريخ )1991/9/7

غرامة من خمسة وعشرين إلى مئتي وخمسين

38.1.9

سجمة كأثر تاريخي دون ترخيص أو إقامة أتون
تغيير حالة أرض ُم ّ
كمس في عقار ُمجاور ال يبعد مسافة خمسمئة متر عمى األق ّل

ل.ل.

35

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون رقم

مخالفة

 89الصادر بتاريخ )1991/9/7
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الجرم

العقوبة

المادة القانونية

تصنيف العقوبة

غرامة من خمسة وعشرين إلى مئتي وخمسين

38.1.10

38.1.11

سجل أو إلصاق أي إعالن عميو أو  33معطوفة عمى
إسناد أي بناء جديد عمى عقار ُم ّ
حق إرتفاق دون ترخيص
إجراء أي ّ

سجل دون إبالغ البائع دائرة اآلثار القديمة خالل خمسة
بيع عقار ُم ّ
يوما
عشر ً

م35 .

ل.ل.
( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون رقم

مخالفة

 89الصادر بتاريخ )1991/9/7
غرامة من ليرة إلى مئتي ل.ل.

41

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون رقم

مخالفة

 89الصادر بتاريخ )1991/9/7

غرامة من خمسين إلى أربعة آالف ل.ل.

38.1.12

38.1.13

سجمة وتصميحيا دون ترخيص
الم ّ
تحوير اآلثار ُ

عدم إبالغ البائع مدير دائرة اآلثار خالل ثمانية أيام تمي البيع ،إسم
الشاري وشيرتو ومحل إقامتو

43

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون رقم

جنحة

 89الصادر بتاريخ )1991/9/7

غرامة من خمسين إلى أربعة آالف ل.ل.

44

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون رقم

جنحة

 89الصادر بتاريخ )1991/9/7

غرامة من خمسة وعشرين إلى مئة ل.ل.

38.1.14

سجل دون تصريح
نقل أثر قديم منقول ُم ّ

45

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون رقم

مخالفة

 89الصادر بتاريخ )1991/9/7
غرامة من خمسة إلى مئتي ل.ل.

38.1.15

سجمة من قبل مأموري دائرة
الم ّ
رفض المالك ،تفتيش اآلثار القديمة ُ
اآلثار القديمة

47

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون رقم
 89الصادر بتاريخ )1991/9/7
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مخالفة

مالحظات

الجرم

المادة القانونية

العقوبة

تصنيف العقوبة

مالحظات

غرامة من ليرة إلى خمسة وعشرين ل.ل.
38.1.16

بيع نسخ أثر قديم أو إطالع الغير عمييا أو نشرىا دون ترخيص من
صاحبيا

48

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون

مخالفة

رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

غرامة من خمسة وعشرين إلى خمسمئة
ل.ل.
38.1.17

إجراء حفريات دون ترخيص بقصد العثور عمى آثار قديمة

72

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون

جنحة

رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7
غرامة من خمس إلى عشرة ل.ل.

38.1.18

المفوضية العميا أو ألمين المتحف
رفض تاجر تقديم دفتره لمأموري
ّ
الوطني

92

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون

مخالفة

رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

غرامة من خمسين إلى خمسمئة ل.ل.
38.1.19

أعمال متاجرة غير مشروعة باآلثار القديمة

96

38.1.20

تصدير أو محاولة تصدير أشياء قديمة منقولة دون رخصة

107

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون

جنحة

رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

غرامة من خمسين إلى خمسمئة ل.ل.
( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانون

جنحة

رقم  89الصادر بتاريخ )1991/9/7
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الوطنية
 -38.2مخالفة أحكام المحفوظات
ّ

الوطنية  -قانون رقم  162الصادر بتاريخ )1999/12/27
(المحفوظات
ّ

الجرم

المادة القانونية

38.2.1

إتالف أو تزوير أو تيريب المحفوظات الوطنية

17

38.2.2

مخالفات أخرى ألحكام ىذا القانون غير المذكورة في المادة  17منو

18

العقوبة

مدة تتراوح بين ستة أشير وثالث
حبس ّ
سنوات أو غرامة يتراوح مقدارىا بين عشرة

تصنيف العقوبة
جنحة

المقدر ليذه المحفوظات
إضافة إلى الثمن ّ

جنحة

تُضاعف الغرامة في حال التكرار

معا
ماليين وعشرين مميون ل.ل.أو العقوبتين ً
غرامة تتراوح قيمتيا بين مميون وعشرة ماليين
ل.ل.

مالحظات

الثقافية
 -38.3مخالفة أحكام الممتمكات
ّ

الجرم
38.3.1

38.3.2

38.3.3

38.3.4

الثقافية  -قانون رقم  37الصادر بتاريخ )2008/10/16
( قانون الممتمكات
ّ

مخالفة الموجبات المنصوص عمييا في أحكام ىذا القانون أو في
التنظيمية الصادرة تطبيقًا لو
النصوص
ّ
عدم ُمحافظة المالك أو الجية المؤتمنة عمى ممتمك ثقافي ُمعترف بو
صنف
أو ُم ّ

صنف إلى خارج البالد دون
نقل أي ممتمك ثقافي ُمعترف بو أو ُم ّ
المختص
تصريح خاص معمل ُيعطيو الوزير ُ

صنف أو تعديمو أو إتالفو جزئيًّا
ترميم ممتمك ثقافي ُمعترف بو أو ُم ّ

مكيتو أو تغيير الجية المؤتمنة عميو
أو كمًّيا أو التنازل عنو أو نقل ُم ّ
المختص
دون تصريح خاص من الوزير ُ

المادة القانونية

العقوبة

تصنيف العقوبة

مالحظات

حبس من شير إلى ثالث سنوات وغرامة من

20

مميون واحد إلى مئة مميون ل.ل .أو إحدى

جنحة

ىاتين العقوبتين

 11ف1 .

حبس من شير إلى ثالث سنوات وغرامة من

معطوفة عمى م.

مميون واحد إلى مئة مميون ل.ل .أو إحدى

20

ىاتين العقوبتين

 12ف1 .

حبس من شير إلى ثالث سنوات وغرامة من

معطوفة عمى م.

مميون واحد إلى مئة مميون ل.ل .أو إحدى

20

ىاتين العقوبتين

 12ف2 .

حبس من شير إلى ثالث سنوات وغرامة من

معطوفة عمى م.

مميون واحد إلى مئة مميون ل.ل .أو إحدى

20

ىاتين العقوبتين
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جنحة

جنحة

جنحة

تُضاعف العقوبة في حال التكرار

تُضاعف العقوبة في حال التكرار

تُضاعف العقوبة في حال التكرار

تُضاعف العقوبة في حال التكرار

38.3.5

الجرم

المادة القانونية

العقوبة

مبني أو تغيير جية استعمالو أو نقمو
تغيير بعض معالم ممتمك ثقافي ّ
كميا أو جزئيًّا من مكانو أو استعمال أي جزء منو دون تصريح خاص
ً

 12ف2 .

حبس من شير إلى ثالث سنوات وغرامة

معطوفة عمى م.

من مميون واحد إلى مئة مميون ل.ل .أو

20

إحدى ىاتين العقوبتين

 12ف3 .

حبس من شير إلى ثالث سنوات وغرامة

معطوفة عمى م.

من مميون واحد إلى مئة مميون ل.ل .أو

20

إحدى ىاتين العقوبتين

 12ف8 .

حبس من شير إلى ثالث سنوات وغرامة

معطوفة عمى م.

من مميون واحد إلى مئة مميون ل.ل .أو

20

إحدى ىاتين العقوبتين

المختص
من الوزير ُ

38.3.6

38.3.7

أجنبية أو نقل اإلئتمان
صنف إلى جية
ممكية ممتمك ثقافي ُم ّ
ّ
نقل ّ
القانونية
عميو خالفًا لألصول
ّ

صنف أو نقل اإلئتمان
تقيد ّ
ممكية ممتمك ثقافي ُم ّ
مقدم طمب نقل ّ
عدم ّ

ختص وعدم اإلعالم
الم ّ
عميو بالتعميمات والشروط التي يضعيا الوزير ُ
قانونا
الم ّ
عن حدوث أي تغيير عميو خالل ّ
حددة ً
المدة ُ

38.3.8

صنف في دولة أخرى دون موافقة
استيراد ممتمك ثقافي غير لبناني ُم ّ
حكومة دولة التصنيف

 17معطوفة عمى
م20 .

تصنيف العقوبة
جنحة

جنحة

جنحة

مالحظات
تُضاعف العقوبة في حال التكرار

تُضاعف العقوبة في حال التكرار

تُضاعف العقوبة في حال التكرار

حبس من شير إلى ثالث سنوات وغرامة
من مميون واحد إلى مئة مميون ل.ل .أو

جنحة

تُضاعف العقوبة في حال التكرار

إحدى ىاتين العقوبتين
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 - 39الجرائم الع�سكر ّية

 -39الجرائم العسكريّة
39

عسكرية
جرائم
ّ

(قانوف القضاء العسكري  -قانوف رقـ  24الصادر بتاريخ )1968/4/13

355

393

39

عسكرية
 -39جرائم
ّ

( قانوف القضاء العسكري  -قانوف رقـ  24الصادر بتاريخ )1968/4/13
 -39.1جرائم التممّص من الواجبات العسكرية ( تخمّف -فرار -تشويه ذاتي)
الجرـ
39.1.1

39.1.2

المادة القانونية

تخمّؼ عف الخدمة في الجيش أو عف التدريب العسكري في زمف السمـ
تخمّؼ عف الخدمة في الجيش أو عف التدريب العسكري في زمف

العقوبة

تصنيؼ العقوبة

حبس مف ثالثة أشير إلى سنتيف

جنحة

 107ؼ1 .

الحرب

حبس مف سنتيف إلى خمس سنوات

جنحة

حبس مف ستة أشير إلى ثالث سنوات

جنحة

مالحظات
ُ -1يمكف الحكـ بالعزؿ إذا كاف
المتخمؼ ضابطاً

طبؽ العقوبات المبينة في
 -2تُ ّ

ىذه المادة عمى مف تفرض عميو

يتقيد بيا
تكاليؼ عسكرية وال ّ

 -1إذا كاف الفار ضابطاً ُيعاقب
أيضاً بعقوبة العزؿ

 -2ال تقؿ عقوبة الحبس عف سنة
في أي مف الظروؼ اآلتية:
أ -إذا أخذ الفار معو قطعة
مف أسمحتو أو أي شيء مف
39.1.3

فرار العسكري إلى داخؿ البالد في زمف السمـ

108

أشياء الجيش ولـ يعده
ب -إذا َّفر في أوقات الخدمة
أو أماـ متمرديف
فر مف قبؿ
ج -إذا سبؽ لو أف ّ
 -3تُضاعؼ العقوبة في زمف الحرب

356

394

الجرـ

المادة القانونية

العقوبة

تصنيؼ العقوبة

فرار العسكري إلى خارج البالد في زمف السمـ

 109ؼ2 .

حبس مف سنتيف إلى خمس سنوات

جنحة

مالحظات
 -1إذا كاف الفار ضابطاً يعاقب
بالحد األقصى لعقوبة االعتقاؿ
واذا منح االسباب المخففة وعوقب
بالحبس فيقضى عميو أيضاً بالعزؿ.
 -2تُرفع عقوبة الحبس حتى عشر
فر العسكري إلى خارج
سنوات إذا ّ

البالد في أي مف الظروؼ التالية:
أ -إذا أخذ معو قطعة مف

39.1.4

أسمحتو أو أي شيء مف أشياء
الجيش ولـ يعده
ب -إذا َّفر في أوقات الخدمة
أو أماـ متمرديف
فر مف قبؿ
ج -إذا سبؽ لو أف ّ

فر في زمف الحرب أو
د -إذا ّ

في منطقة اعمنت فييا حالة

الطوارئ أو المنطقة العسكرية
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39

الجرـ

المادة القانونية

العقوبة

تصنيؼ العقوبة

39.1.5

فرار الضابط إلى خارج البالد في زمف السمـ

 109ؼ2 .

إعتقاؿ مؤقت

جناية

39.1.6

فرار العسكري إلى العدو

 110ؼ1 .

إعداـ مع تجريد عسكري

جناية

39.1.7

فرار العسكري إلى المتمرديف في أثناء تعقّبيـ

 110ؼ1 .

أشغاؿ شاقة مؤبدة

جناية

39.1.8

فرار العسكري أماـ العدو أو أماـ متمرديف

 110ؼ2 .

إعتقاؿ مؤقت

جناية

فرار الضابط إلى العدو أو إلى متمرديف في أثناء تعقّبيـ أو أماـ

 110ؼ،2 ،1.

العدو أو أماـ متمرديف

،3

أشغاؿ شاقة مؤقتة

جناية

39.1.10

فرار العسكري رئيس المؤامرة إلى خارج البالد

 111ؼ2 .

إعتقاؿ مؤقت

جناية

39.1.11

فرار الضابط رئيس المؤامرة إلى خارج البالد

 111ؼ2 .

أشغاؿ شاقة مؤقتة

جناية

39.1.12

فرار العسكري رئيس المؤامرة إلى داخؿ البالد

 111ؼ4 .

حبس مف خمس إلى عشر سنوات

جنحة

39.1.13

فرار سائر المشتركيف بالمؤامرة إلى داخؿ البالد

 111ؼ5 .

حبس مف سنة إلى خمس سنوات

جنحة

مالحظات
إذا منح الضابط الفار إلى خارج البالد
في زمف السمـ األسباب المخففة وعوقب
بالحبس فيقضى عميو أيضاً بالعزؿ

39.1.9

ُيقضى عمى الضابط أيضاً بالعزؿ حتى
وحكـ عميو
ولو منح األسباب المخفّفة ُ
بعقوبة الحبس

ُيقضى عمى الضابط بالعزؿ ولو إستفاد
وجِّنحت عقوبتو
مف الظروؼ المخففة ُ

 -1تُضاعؼ العقوبة إذا كاف الفرار
إلى خارج البالد
ُ -2يعاقب أيضاً عمى المحاولة

358

396

الجرـ

المادة القانونية

العقوبة

تصنيؼ العقوبة

39.1.14

فرار العسكري بمؤامرة في زمف الحرب أماـ العدو

 112بند أ

إعداـ مع تجريد عسكري

جناية

39.1.15

فرار رئيس المؤامرة إلى الخارج في زمف الحرب

 112بند ب

إعداـ مع تجريد عسكري

جناية

39.1.16

فرار سائر المجرميف مرتكبي المؤامرة إلى الخارج في زمف الحرب

 112ؼ2 .

أشغاؿ شاقة مؤبدة

جناية

39.1.17

فرار رئيس المؤامرة إلى داخؿ البالد في زمف الحرب

 112ؼ3 .

أشغاؿ شاقة مؤبدة

جناية

39.1.18

فرار سائر المشتركيف بالمؤامرة إلى داخؿ البالد في زمف الحرب

 112ؼ3 .

أشغاؿ شاقة مؤقتة

جناية

39.1.19

إخفاء أمواؿ المحكوـ عميو بالفرار أو اختالسيا أو االشتراؾ في ذلؾ

 116ؼ1 .

39.1.20

تحريض عمى الفرار أو التخمّؼ أو تسييؿ ىذا األمر بأي وسيمة كانت

مالحظات

إذا كاف الفار ضابطاً يحكـ عميو أيضاً
بعقوبة العزؿ واف لـ تشتمؿ العقوبة
المقضى بيا عمى التجريد العسكري

حبس مف ستة أشير إلى سنتيف وغرامة مف
تُضاعؼ العقوبة إذا ارتكب الجرـ مف

مئة ؿ.ؿ .إلى خمسمئة ؿ.ؿ .أو إحدى
ىاتيف العقوبتيف

جنحة

ُرفعت الغرامة مئة مرة عمالً بالقانوف رقـ

قبؿ الحارس المتولي حفظ أمواؿ
المحكوـ عميو بالفرار وادارتيا عيناً

 89الصادر بتاريخ )1991/9/7

 -1عقوبة الفاعؿ األصمي
لمرتكب جرـ الفرار
ُ -2يعاقب بالعقوبة ذاتيا كؿ

 117ؼ1 .

-

جنحة  /جناية

 118ؼ1 .

حبس مف ستة أشير إلى ثالث سنوات

جنحة

شخص يتخمّؼ عف تمبية خدمة
ويعفى مف
العمـ أو يسيّؿ ذلؾُ ،

العقاب أصوؿ المتخمفيف وفروعيـ
وأزواجيـ وزوجاتيـ وأشقائيـ
وشقيقاتيـ

39.1.21

إخفاء الفار أو القياـ بما مف شأنو أف يحوؿ دوف إجراء التعقبات
القانونية

ُيعفى مف العقاب أصوؿ الجناة المخبئيف
أو فروعيـ أو أزواجيـ أوزوجاتيـ أو
أشقائيـ أو شقيقاتيـ

397359
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الجرـ

المادة القانونية

العقوبة

تصنيؼ العقوبة

39.1.22

إخفاء المتخمؼ عف خدمة العمـ أو تسييؿ إخفائو

 118ؼ3 .

حبس مف ستة أشير إلى ثالث سنوات

جنحة

39.1.23

فرار مف جيش حميؼ يحارب ضد عدو مشترؾ

119

-

جنحة  /جناية

 120ؼ1 .

حبس مف سنة إلى خمس سنوات

جنحة

39.1.24

قياـ العسكري بجعؿ نفسو غير صالح لمخدمة مؤقتاً أو نيائياً ليتيرب
مف واجباتو العسكرية أو مف أي ميمة أو عمؿ مشروعيف ُكمّؼ بيما

مالحظات
ُيستثنى مف ذلؾ األصوؿ والفروع

واألزواج والزوجات واألشقاء والشقيقات
طبؽ عمى الفاعؿ العقوبة المنصوص
تُ ّ
عمييا لجريمة الفرار

ُ -1يعاقب المتدخموف العسكريوف
بعقوبة الفاعؿ نفسو

 -2تُضاعؼ عقوبة الحبس أو
االعتقاؿ المؤقت إذا كاف المتدخموف

قياـ العسكري أماـ العدو بجعؿ نفسو غير صالح لمخدمة مؤقتاً أو
39.1.25

نيائياً ليتيرب مف واجباتو العسكرية أو مف أي ميمة أو عمؿ

 120ؼ2 .

اعداـ

جناية

مشروعيف ُكمّؼ بيما

مف األطباء أو الصيادلة أو الممرضيف
ويقضى أيضاً بغرامة مف ألؼ ليرة إلى
ُ

ثالثة آالؼ ؿ.ؿ .عمى المتدخميف غير
العسكرييف وغير المماثميف بالعسكرييف
ُ -3يقضى أيضاً بعقوبة العزؿ عمى

الضابط المحكوـ عميو بالحبس فقط

قياـ العسكري بجعؿ نفسو غير صالح لمخدمة مؤقتاً أو نيائياً ليتيرب
39.1.26

مف واجباتو العسكرية أو مف أي ميمة أو عمؿ مشروعيف ُكمّؼ بيما،
أماـ متمرديف أو في منطقة اعمنت فييا حالة الطوارئ أو األحكاـ

لمنحو الظروؼ المخففة

 120ؼ3 .

العسكرية

إعتقاؿ مؤقت

جناية

 -4يطاؿ العقاب مف يحاوؿ ارتكاب
الجرـ المنصوص عميو في المادة
 /20/مف قانوف القضاء العسكري

398 360

الجرـ

المادة القانونية

العقوبة

تصنيؼ العقوبة

 120ؼ8 .

حبس مف ستة أشير إلى ثالث سنوات

جنحة

مالحظات
ُ -1يعاقب المتدخموف مف غير

االصوؿ والفروع والزوج والزوجة

39.1.27

قياـ المدعو إلى خدمة العمـ بجعؿ نفسو قصداً غير صالح لمخدمة
نيائياً أو مؤقتاً

واألشقاء والشقيقات بعقوبة الفاعؿ نفسو
 -2تُضاعؼ العقوبة إذا كاف
المتدخموف مف األطباء أو الصيادلة أو
ويقضى بغرامة مف ألؼ
الممرضيف ُ

إلى ألفي ليرة

( ُرفعت الغرامة مئة مرة عمالً بالقانوف

( أُلغيت خدمة العمـ بموجب القانوف رقـ  665تاريخ ) 2005/2/4

رقـ  89الصادر بتاريخ )1991/9/7

وغش -سرقة واختالس -انتحال ألبسة وأوسمة وشارات)
وتجسس -سمب واتالف -تدمير -تزوير
 -39.2جرائم مخمّة بالشرف والواجب ( تسميم -خيانة ومؤامرة عسكرية
ّ
ّ
الجرـ

المادة القانونية

العقوبة

تصنيؼ العقوبة

مالحظات
 -1إذا وقع الجرـ في أثناء تعقّب
المتمرديف كانت العقوبة األشغاؿ

إدانة قائد منطقة أو قطاع عسكري أو قائد سفينة أو طائرة أو وسيمة
39.2.1

نقؿ عسكرية بالتسميـ لمعدو أو إعطائو األمر بوقؼ القتاؿ دوف
إستنفاد جميع وسائؿ الدفاع أو دوف عمؿ ك ّؿ ما يفرضو الشرؼ

 121ؼ1 .

اإلعداـ

جناية

والواجب

الشاقة المؤبدة
 -2تُطّبؽ أحكاـ ىذه المادة عمى
قادة السفف والطائرات وسائر وسائؿ
النقؿ العسكري األخرى

استنكاؼ قائد منطقة أو قطاع عسكري أو قطعة عسكرية برية أو
39.2.2

بحرية أو جوية وىو قادر عمى مياجمة العدو أو مقاتمتو أو التأخر
عف مساعدة قطعة عسكرية ما لـ يكف المانع أوامر عسكرية مخالفة

 122ؼ1 .

األشغاؿ الشاقة المؤقتة والتجريد العسكري

جناية

أو أسباب خطيرة

399361
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الجرـ

المادة القانونية

العقوبة

تصنيؼ العقوبة

39.2.3

استسالـ قائد قطعة مسمحة في ساحة القتاؿ العراء

 122ؼ1 .

األشغاؿ الشاقة المؤقتة والتجريد العسكري

جناية

39.2.4

حمؿ السالح عمى لبناف مف ِقَبؿ كؿ عسكري لبناني أو في خدمة لبناف

123

اإلعداـ

جناية

 124ؼ .أ

اإلعداـ

جناية

 124ؼ .ب

اإلعداـ

جناية

اإلعداـ

جناية

اإلعداـ

جناية

مالحظات

إذا حصؿ الجرـ أماـ متمرديف أو في
39.2.5

قياـ العسكري بالتحريض عمى الفرار أو الحؤوؿ دوف التألّب بوجو
العدو

منطقة أعمنت فييا األحكاـ العسكرية
تكوف العقوبة االعتقاؿ المؤقت مف
خمس إلى عشر سنوات

إذا حصؿ الجرـ أماـ متمرديف أو في
39.2.6

إقداـ العسكري دوف أمر مف رؤسائو عمى التحريض عمى وقؼ القتاؿ
أو عمى اإلستسالـ أو عمى اإلنضماـ إلى العدو

منطقة أعمنت فييا األحكاـ العسكرية
تكوف العقوبة االعتقاؿ المؤقت مف
خمس إلى عشر سنوات
إذا حصؿ الجرـ أماـ متمرديف أو في

39.2.7

تسبب العسكري قصداً باستيالء العدو عمى القطع الحربية الموضوعة
ّ
تحت إمرتو أو إقامة عالقات مع العدو بغية تسييؿ أعمالو

 124ؼ/ .ج/
و/د/

منطقة أعمنت فييا األحكاـ العسكرية
تكوف العقوبة االعتقاؿ المؤقت مف
خمس إلى عشر سنوات
 -1إذا حصؿ الجرـ في أثناء تعقب

39.2.8

القياـ بتحريض العسكرييف عمى اإلنضماـ إلى العدو أو تسييؿ ذلؾ
ليـ أو القياـ بتجنيد لمصمحة دولة ىي في حالة حرب مع لبناف

المتمرديف أو لمصمحتيـ كانت
 124ؼ2 .

العقوبة األشغاؿ الشاقة المؤبدة
 -2إذا كاف المجرـ عسكرياً عوقب
أيضاً بالتجريد العسكري
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39.2.9

39.2.10

39.2.11

39.2.12

39.2.13

الجرـ

المادة القانونية

العقوبة

تصنيؼ العقوبة

ارتكاب مؤامرة لمنيؿ مف سمطة القائد أو مف انضباط الجنود أو أمنيـ

 125ؼ1 .

االعتقاؿ المؤقت مف خمس إلى عشر سنوات

جناية

 125ؼ3 .

اإلعداـ

جناية

126

االعتقاؿ مف خمس إلى عشر سنوات

جناية

127

الحبس مف سنة إلى ثالث سنوات

جنحة

128

االعداـ

جناية

ارتكاب مؤامرة في أثناء الحرب أو في مناطؽ معمنة تحت الحصار أو
في أي ظروؼ تيدد بالخطر أمف القطعة العسكرية
اغتصاب قيادة مف ِقَبؿ العسكري أو االحتفاظ بيا بدوف سبب مشروع
أو خالفاً ألوامر الرؤساء

تعيد العسكري المبناني أو في خدمة لبناف الذي يقع في قبضة العدو،
ضده
لقاء إطالؽ سراحوّ ،
بأال يحمؿ السالح ّ
ضد لبناف
نقض العيد مف أسير أُخذ مف جديد بعدـ حمؿ السالح ّ

مالحظات
طبؽ الحد األعمى لمعقوبة بحؽ
ُي ّ

المحرضيف وبحؽ العسكرييف األعمى رتبة
ّ

دخوؿ العسكري إلى موقع حربي أو مركز عسكري أو مؤسسة
39.2.14

عسكرية أو أي مف محالت الجيش لمحصوؿ عمى وثائؽ أو معمومات

 129ؼ1 .

االعداـ

جناية

تعود بالمنفعة عمى العدو أو تمس بسالمة ىذه المحالت
39.2.15
39.2.16

39.2.17

قياـ العسكري بإعطاء وثائؽ أو معمومات لمعدو مف شأنيا التأثير في
األعماؿ العسكرية

تخبئة العسكري بنفسو أو بواسطة الغير وىو عمى ّبينة مف األمر جواسيس
األعداء
قياـ العسكري بتسميـ العدو الجند الذي ىو تحت إمرتو أو الموقع الموكوؿ
إليو الدفاع عنو أو مؤف الجيش أو خرائط المواقع الحربية أو المعامؿ أو
المرافئ أو األحواض أو البوح لو بكممة السر أو بأي مف أسرار األعماؿ

 129ؼ2 .

االعداـ

جناية

 129ؼ3 .

االعداـ

جناية

130

االعداـ

جناية

العسكرية

363

401

39

الجرـ

المادة القانونية

تخص
سمب أو إتالؼ الغالؿ أو البضائع أو سائر األشياء واألمتعة التي
ّ
الجيش مف ِقَبؿ عسكرييف يشكموف عصبة بواسطة السالح أو باستعماؿ

131

العقوبة

مالحظات

تصنيؼ العقوبة

تُصبح العقوبة:
-1أشغاؿ شاقة المؤبدة إذا كاف بيف
الفاعميف واحد أو أكثر مف المحرضيف
أو العسكرييف ذوي الرتب
 -2إعتقاؿ مؤقت إذا حصؿ السمب أو

39.2.18

اإلتالؼ الجماعي دوف استعماؿ

األشغاؿ الشاقة المؤقتة

جناية

القوة أو بالخمع أو الكسر أو باستعماؿ العنؼ عمى األشخاص

السالح أو القوة أو الكسر أو الخمع أو
العنؼ عمى األشخاص وتُضاعؼ
العقوبة إذا كاف بيف الفاعميف واحداً أو
المحرضيف أو العسكرييف
أكثر مف
ّ
ذوي الرتب

 -3يقضى بعقوبة العزؿ عمى الضابط
الذي يشترؾ بيذا الجرـ ولو منح
األسباب المخففة

39.2.19

39.2.20

إقداـ شخص عسكري أو غير عسكري عمى سمب جريح أو مريض أو
غريؽ أو ميت في منطقة عمميات حربية

إقداـ العسكري قصداً عمى إتالؼ أو تمزيؽ السجالت أو سائر
األوراؽ الرسمية العائدة لمسمطة العسكرية

 132ؼ1 .

االعتقاؿ المؤقت

جناية

133

االعتقاؿ المؤقت

جناية

ُيعاقب الفاعؿ باإلعداـ إذا أوقع بالمجنى
عميو لتسييؿ عممية السمب أعماؿ عنؼ
تزيد حالتو سوءاً

364

402

الجرـ

المادة القانونية

العقوبة

تصنيؼ العقوبة

ُ -1يقضى عمى الضابط بالعزؿ ولو

تسبب العسكري بنتيجة إىمالو بتدمير أو ضياع أو التعطيؿ الدائـ أو
ّ

39.2.21

المؤقت الواقع عمى بناء أو تحصيف أو أي قطعة أو ّأية ُمنشأة تستخدميا

القوات المسمحة أو تسيـ في الدفاع الوطني أو أوراؽ رسمية عائدة لمسمطة

مالحظات
منح األسباب المخففة

الحبس مف سنة إلى خمس سنوات

134

جنحة

شدد العقوبة وفقاً لممادة /257/
 -2تُ ّ
عقوبات إذا وقع الفعؿ في زمف الحرب
أو في منطقة أعمنت فييا األحكاـ

العسكرية

العسكرية
 -1إذا نتج عف الفعؿ وفاة أحد

39.2.22

تسبب العسكري قصداً بتدمير أو ضياع أو تعطيؿ واقع عمى بناء أو
ّ

تحصيف أو أي قطعة أو أي ُمنشأة تستخدميا القوات المسمحة أو تسيـ في

األشخاص أو لحؽ ضرر بالغ بالدفاع

األشغاؿ الشاقة المؤبدة

135

جناية

الدفاع الوطني أو اوراؽ رسمية عائدة لمسمطة العسكرية

الوطني كانت العقوبة اإلعداـ
شدد العقوبة وفقاً لممادة /257/
 -2تُ ّ
عقوبات إذا وقع الفعؿ في زمف الحرب
أو في منطقة أعمنت فييا األحكاـ
العسكرية

39.2.23

39.2.24

39.2.25
39.2.26
39.2.27

تسبب العسكري بإىمالو بتدمير أو ضياع أو تعطيؿ سالح حربي أو أي
ّ
شيء آخر يستعممو الجيش في األعماؿ الحربية

تسبب العسكري قصداً بتدمير أو ضياع أو تعطيؿ سالح حربي أو أي
ّ
شيء آخر يستعممو الجيش في األعماؿ الحربية

ارتكاب العسكري الموكؿ إليو شؤوف المحاسبة تزوي اًر في الحساب أو
استعماؿ أوراقاً مزورة مع عممو بأمرىا
إقداـ العسكري عمى الغش في المواد الموكوؿ إليو حفظيا أو حراستيا أو
إقدامو عمى توزيعيا
إقداـ العسكري عمى توزيع لحوـ حيوانات يعرؼ أنيا مصابة بأمراض معدية

 136ؼ1 .

الحبس مف ثالثة أشير إلى سنتيف

جنحة

 136ؼ2 .

الحبس مف سنة إلى ثالث سنوات

جنحة

138

الحبس مف سنة إلى خمس سنوات

جنحة

 139ؼ1 .

الحبس مف سنة إلى خمس سنوات

جنحة

 139ؼ2 .

الحبس مف سنة إلى خمس سنوات

جنحة

تشدد العقوبة وفقاً لممادة  /257/عقوبات إذا
ّ
وقع الفعؿ في زمف الحرب أو في منطقة
أعمنت فييا األحكاـ العسكرية
شدد العقوبة وفقاً لممادة  /257/عقوبات إذا
تُ ّ
وقع الفعؿ في زمف الحرب أو في منطقة
أعمنت فييا األحكاـ العسكرية

365

403

تُضاعؼ العقوبة في زمف الحرب أو في
منطقة أعمنت فييا األحكاـ العسكرية

39

الجرـ

العقوبة

المادة القانونية

تصنيؼ العقوبة

قياـ العسكري أو الموظؼ لدى الجيش بسرقة أمواؿ أو أعتدة أو ذخائر أو

39.2.28

أي شيء مف أشياء الجيش أو اختالسيا أو بيعيا أو رىنيا أو تبديدىا أو

حبس مف سنة إلى ثالث سنوات

 141ؼ1.

جنحة

إساءة األمانة بيا أو عدـ إعادة ما سمّـ إليو منيا
قياـ العسكري أو الموظؼ لدى الجيش الموكؿ إليو حفظ األمواؿ واألعتدة

39.2.29

والذخائر واألشياء التي تخص الجيش بسرقيا أو اختالسيا أو بيعيا أو

االعتقاؿ المؤقت

 141ؼ2 .

جناية

رىنيا تبديدىا أو إساءة األمانة بيا أو عدـ إعادة ما سمّـ إليو منيا

39.2.30

المب أر منو
عدـ قياـ العسكري الفار غير المحكوـ عميو بجرـ الفرار أو ّ

بإرجاع الحيوانات أو األسمحة أو أي مف أشياء الجيش التي أخذىا عند

حبس مف سنة إلى ثالث سنوات

142

جنحة/جناية

ف ارره أو عدـ دفعو ضعفي قيمتيا إذا تعذر إعادتيا عيناً
حبس مف ستة أشير إلى ثالث سنوات وغرامة

39.2.31

قياـ شخص غير عسكري أو موظؼ لدى الجيش بسرقة أعتدة أو أجيزة
أو ألبسة الجيش أو سائر أشيائو

مف مئة إلى ألؼ ؿ.ؿ .أو إحدى ىاتيف
العقوبتيف

143

( ُرفع مقدار الغرامة مئة مرة عمالً بالقانوف رقـ

جنحة

 89الصادر بتاريخ )1991/9/7

39.2.32
39.2.33
39.2.34
39.2.35

انتحاؿ صفة أو رتبة عسكرية أو حمؿ وساـ أو رصيعة أو شارة عسكرية
ي لباس عسكري عالنية
لبنانية ،أو ارتداء ز ّ
تصريؼ أو حيازة أو إسترىاف أو نقؿ أي شيء مف أشياء الجيش
قياـ العسكري بحمؿ وساـ أجنبي أو رصيعة أجنبية دوف إذف ُمسبؽ مف
السمطات المبنانية

استعماؿ إشارة الصميب األحمر أو عممو أو رمزه أو الشارات أو األعالـ
أو الرموز المماثمة لو عالنية في مناطؽ القتاؿ خالؿ زمف الحرب

 144ؼ1 .

حبس مف شيريف إلى سنتيف

جنحة

 144ؼ2 .

حبس مف شيريف إلى سنتيف

جنحة

145

حبس مف شيريف إلى سنتيف

جنحة

146

حبس مف شيريف إلى سنتيف

جنحة

366

404

مالحظات
إذا كاف الفاعؿ ضابطاً يحكـ عميو أيضاً
بعقوبة العزؿ أو بفقداف الرتبة

إذا كاف الفاعؿ ضابطاً يحكـ عميو أيضاً
بعقوبة العزؿ أو بفقداف الرتبة

قضى باإلعتقاؿ المؤقّت إذا كاف الفاعؿ
ُي َ

موكالً إليو حفظ ىذه األشياء أو حراستيا

العسكرية)
شدة واقعة عمى الرؤساء -إساءة استعمال السمطة -مخالفة التعميمات
تمرد -عصيان -رفض الطاعة -تحقير وأعمال ّ
ّ
المخمّة باإلنضباط العسكري ( ّ
 -39.3الجرائم ُ
الجرـ

المادة القانونية

العقوبة

تصنيؼ العقوبة

 148بند 1

حبس مف سنتيف إلى خمس سنوات

جنحة

مالحظات
 -1إذا حصؿ التمرد أو التحريض
في زمف الحرب أو في منطقة

تمرد العسكرييف برفضيـ متّفقيف اإلذعاف ألوامر رؤسائيـ لدى أوؿ
ّ
إنذار

أعمنت فييا األحكاـ العسكرية وجب
أف يقضى دائماً بالحد األقصى
لمعقوبة المحددة وفقاً لممادة /149/
مف قانوف القضاء العسكري
-2

39.3.1

/ 152 /
ﹰ
 /149مف قانوف القضاء
العسكري

367

405

39

الجرـ

الجرـ

المادة القانونية المادة القانونية

العقوبة

العقوبة

العقوبة العقوبة
تصنيؼ تصنيؼ

مالحظات
مالحظات
المادة
العقوبة
شدد تُشدد
 -3تُ -3
ألحكاـالمادة
ألحكاـ
العقوبة
وفقاًوفقاً
حصؿ
قانوفقانوف
 257مف
العقوباتإذاإذاحصؿ
العقوبات
 257مف
أماكف
متمرديف أو
الجرـ أماـ
داخؿأماكف
داخؿ
متمرديف أو
الجرـ أماـ
مخزف
عسك
سفينةسفينة
محصنة أو
يةريةأوأومخزف
عسكر
محصنة أو
الثالثة
ذخيرةذخيرة
سالح أو
بالفقرةالثالثة
بالفقرة
سالح أو
عمالًعمالً
قانوف
مف مف
/149
المادة /
مف مف
قانوف
/149
المادة /
العسكري
القضاءالقضاء
العسكري
تبةتبة
األعمىر ر
المتمردوف
عاقبعاقب
ُ -4ي ُ -4ي
األعمى
المتمردوف

المؤقتة
باألشغاؿ
المحرضوف
و و
الشاقةالمؤقتة
الشاقة
باألشغاؿ
المحرضوف
عمى
العزؿ
بعقوبة
قضىقضى
ُ -5ي ُ -5ي
عمى
العزؿ
بعقوبة

ىذه
عميوعميو
المحكوـ
الضابط
بموجبىذه
بموجب
المحكوـ
الضابط
يدريد
التج
كافكاف
ولو ولو
حتى حتى
المادة المادة
التجر

العقوبة
عفعفالعقوبة
العسكري ال
ينتجينتج
العسكري ال
حكماً
حكماً
المحكوـ بيا
المحكوـ بيا
يضفيفي
يض
التحر
التحر
التمرد أو
التمرد أو
حصؿحصؿ
 -1إذا -1إذا
فييا
أعمنتفييا
أعمنت
منطقة
منطقة
أو في
الحربفي
الحرب أو
زمف زمف

39

األسمحة
المتمرديف
بأخذالعسكرييف
قياـ العسكرييف المتمرديف قياـ
بأخذالعمؿ
إذف و
األسمحة بدوف
بدوف إذف والعمؿ خالفاً
خالفاً
39.3.2
 148بند 2
ألوامر رؤسائيـ
ألوامر رؤسائيـ

خمس سنوات جنحة جنحة
ثالث سنو
سنومف
مف ثالثحبس
بند 2
148
إلىوات
ات سن
خمس
ات إلى
حبس

يقضى
يقضى
أف أف
وجبوجب
العسكرية
العسكرية
األحكاـاألحكاـ
المحددة
المحددة
لمعقوبة
لمعقوبة
األقصى
األقصى
بالحد بالحد
دائماً دائماً
قانوف
قانوف
مفمف
مف مف
/149
/149
لممادة /
لممادة /
وفقاً وفقاً
العسكري
العسكري
القضاءالقضاء

368

406 368

الجرـ

الجرـ

العقوبة
العقوبة

العقوبة
تصنيؼالعقوبة
تصنيؼ

القانونيةالقانونية
المادة المادة

اتوات
سنوسن
عشرعشر
خمس إلى
حبس مف
خمس إلى
حبس مف

جنحة
جنحة

مالحظات
مالحظات
العدو أو
العدو أو
التمردأماـأماـ
حصؿالتمرد
 --22إذاإذاحصؿ
استعماؿ
استعماؿ
مع مع
عنؼ
بأعماؿعنؼ
القياـبأعماؿ
افقو القياـ
ررافقو
لمتفرؽ
لمتفرؽ
الرؤساء
الرؤساء
تمبيةنداءنداء
وعدـتمبية
السالحوعدـ
السالح

39.3.3

تمبيةوعدـ تمبية
السالح
اسطة
عنؼ بو
أعماؿ
المتمرد
العسكري
وعدـ
السالح
اسطة
عنؼ بو
المتمرد
أعماؿ ّ
ارتكاب العسكرايرتكاب ّ
39.3.3
 148بند 3
 148بند 3
النظاـ إلى النظاـ
إلى والعودة
العودةلمتفرؽ
الرؤساء
أوامر الرؤساءأوامر
لمتفرؽ و

بالعقوبات
بالعقوبات
يقضى
النظاـيقضى
إلىالنظاـ
العودةإلى
ووالعودة
الثانية
الثانية
تيفرتيف
الفق
عمييافيفيالفقر
المنصوصعمييا
المنصوص
مف مف
مف مف
/152
/152
المادة /
مفالمادة /
الثالثةمف
ووالثالثة
بالفقرة
بالفقرة
العسكري
القضاءالعسكري
قانوفالقضاء
قانوف
عمالً
عمالً
منومنو
/149
/149
المادة /
مفالمادة /
الثانيةمف
الثانية
المادة
المادة
ألحكاـ
ألحكاـ
شددالعقوبة
شد ّد
العقوبةوفقاًوفقاً
 --33تُتُ ّ
حصؿ
حصؿ
إذا إذا
العقوبات
قانوفالعقوبات
مفقانوف
257مف
257
أماكف
أماكف
داخؿ
داخؿ
متمرديفأو أو
أماـمتمرديف
الجرـأماـ
الجرـ
مخزف
مخزف
ية أو
يةرأو
عسك
سفينةعسكر
محصنةأوأوسفينة
محصنة
مف مف
الثالثة
الثالثة
بالفقرة
بالفقرة
سالحأوأوذخيرة
سالح
عمالً
ذخيرةعمالً
القضاء
القضاء
قانوف
/149مفمفقانوف
المادة/149//
المادة
يي
العسكر
العسكر
األعمىتبةرتبة
دوفاألعمى ر
دوف
المتمر
ُ --44ي ُيعاقب
المتمر ّ
عاقب ّ

لألشغاؿ
األقصى
لألشغاؿ
بالحداألقصى
المحرضوفبالحد
ووالمحرضوف
المؤقتة
الشاقةالمؤقتة
الشاقة
الضابط
عمىعمى
العزؿ
الضابط
بعقوبةالعزؿ
قضىبعقوبة
ُ --55ي ُيقضى
حتىحتى
المادة
ىذهىذه
بموجب
المادة
عميوبموجب
المحكوـعميو
المحكوـ
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39.3.4

الجرـ

المادة القانونية

العقوبة

تصنيؼ العقوبة

مالحظات

قياـ العسكري بارتكاب العصياف ضد أفراد القوات المسمحة أو رجاؿ

 150ؼ1.

حبس مف شيريف إلى سنة

جنحة

إذا لـ يكف الفاعؿ مسمحاً

السمطة

 150ؼ2 .

حبس مف ستة أشير إلى سنتيف

جنحة

إذا كاف الفاعؿ مسمحاً

 151ؼ1 .

أشغاؿ ش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاقة مؤقتة

جناية

بالحد األقصى لمعقوبة إذا
ُ -1يقضى
ّ

حصؿ الفعؿ في زمف الحرب أو في

منطقة أُعمنت فييا األحكاـ العسكرية
أو إذا كاف أماـ متمرديف أو داخؿ
محصنة أو مخزف أسمحة أو
أمكنة
ّ
ذخيرة أو سفينة عسكرية أو عمى

39.3.5

ارتكاب العسكري جرـ العصياف وىو مسمّح ضد خفير أو مراقب أو
أي عسكري بقصد منعو مف القياـ بالميمة الموكولة إليو

جوانب ىذه األماكف
 -2تُضاعؼ العقوبة إذا حصؿ الجرـ
أماـ العدو
 -3إذا كاف المجرـ مدنيًّا تنػزؿ العقوبة
حتى نصفيا
ُ -4يقضى بعقوبة العزؿ إذا كاف
الفاعؿ ضابطاً ولو كاف التجريد

حكما عف العقوبة
العسكري ال ينتج ً

المحكوـ بيا

370

408

الجرـ

المادة القانونية

العقوبة

مالحظات

تصنيؼ العقوبة

ُ -1يقضى بالحد األقصى لمعقوبة إذا

حصؿ الفعؿ في زمف الحرب أو في

منطقة أعمنت فييا األحكاـ العسكرية
أو إذا كاف أماـ متمرديف أو داخؿ
أمكنة محصنة أو مخزف أسمحة أو
ذخيرة أو سفينة عسكرية أو عمى

ارتكاب العسكري جرـ العصياف وىو غير مسمّح ضد خفير أو مراقب
39.3.6

معيف بقصد منعو مف القياـ بالميمة
أو أي عسكري مندوب لعمؿ ّ

جوانب ىذه األماكف

 151ؼ1 .

الموكولة إليو

حبس مف ستة أشير إلى ثالث سنوات

جنحة

 -2تُضاعؼ العقوبة إذا حصؿ الجرـ
أماـ العدو
 -3إذا كاف المجرـ مدنيًّا تنػزؿ العقوبة
حتى نصفيا
ُ -4يقضى بعقوبة العزؿ إذا كاف

طا ولو كاف التجريد
الفاعؿ ضاب ً

حكما عف العقوبة
العسكري ال ينتج ً

المحكوـ بيا

371
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39

الجرـ

المادة القانونية

العقوبة

تصنيؼ العقوبة

مالحظات
ُ -1يقضى بالحد األقصى لمعقوبة

إذا حصؿ الفعؿ في زمف الحرب أو

في منطقة أعمنت فييا األحكاـ
العسكرية أو إذا كاف أماـ متمرديف
ارتكاب جرـ العصياف مف ِقَبؿ عسكرَييف أو أكثر ولو كانوا غير

39.3.7

معيف
مسمّحيف ضد خفير أو مراقب أو أي عسكري منتدب لعمؿ ّ

39.3.8

القياـ بتحقير الخفير أو المراقب بالكالـ أو بالحركات أو التيديد

أو داخؿ أمكنة محصنة أو مخزف
حبس مف سنة إلى خمس سنوات

 151ؼ1 .

جنحة

بقصد منعو مف القياـ بالميمة الموكولة إليو

أسمحة أو ذخيرة أو سفينة عسكرية
أو عمى جوانب ىذه األماكف
 -2تُضاعؼ العقوبة إذا حصؿ
الجرـ أماـ العدو
 -3إذا كاف المجرـ مدنيًّا تنػزؿ
العقوبة حتى نصفيا
ُ -4يقضى بعقوبة العزؿ إذا كاف
طا ولو كاف التجريد
الفاعؿ ضاب ً

حكما عف العقوبة
العسكري ال ينتج ً
المحكوـ بيا
حبس مف عشرة أياـ إلى ستة أشير

 151ؼ6 .

372

410

جنحة

الجرـ

المادة القانونية

العقوبة

تصنيؼ العقوبة

 152ؼ1 .

حبس مف ستة أشير إلى سنتيف

جنحة

 152ؼ2 .

اإلعداـ مع التجريد العسكري

جناية

مالحظات
 -1إذا كاف الفاعؿ ضابطًا ُيقضى
أيضا بعقوبة العزؿ حتى ولو
عميو ً

كاف التجريد العسكري ال ينتج حكماً
39.3.9

رفض العسكري إطاعة رؤسائو أو تنفيذ األوامر التي يتمقاىا ما لـ
تحؿ دوف ذلؾ قوة قاىرة

عف العقوبة المحكوـ بيا
 -2تُشدد العقوبة وفقًا ألحكاـ المادة
 257مف قانوف العقوبات إذا حصؿ
الجرـ داخؿ أماكف محصنة أو
سفينة عسكرية أو مخزف سالح أو
ذخيرة
 -1إذا كاف الفاعؿ ضابطًا ُيقضى
أيضا بعقوبة العزؿ حتى ولو
عميو ً

كاف التجريد العسكري ال ينتج حكماً
عف العقوبة المحكوـ بيا
39.3.10

رفض العسكري إطاعة الرؤساء عند تمقّي أمر باليجوـ عمى العدو أو
رفض إجراء أي عمؿ آخر أمره بو رئيسو أماـ العدو

 -2تُشدد العقوبة وفقًا ألحكاـ المادة
 /257/مف قانوف العقوبات إذا
محصنة
حصؿ الجرـ داخؿ أماكف
ّ

أو سفينة عسكرية أو مخزف سالح
أو ذخيرة

373
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39

الجرـ

المادة القانونية

العقوبة

تصنيؼ العقوبة

رفض العسكري إطاعة أوامر الرؤساء أماـ متمرديف

 152ؼ3 .

االعتقاؿ المؤقت

جناية

 153ؼ1 .

إعتقاؿ مؤقت

جناية

مالحظات
 -1إذا كاف الفاعؿ ضابطًا ُيقضى
عميو أيضا بعقوبة العزؿ حتى ولو

كاف التجريد العسكري ال ينتج حكماً
عف العقوبة المحكوـ بيا
39.3.11

 -2تُشدد العقوبة وفقا ألحكاـ المادة
 257مف قانوف العقوبات إذا حصؿ
الجرـ داخؿ أماكف محصنة أو
سفينة عسكرية أو مخزف سالح أو
ذخيرة
 -1إذا كاف الفاعؿ ضابطًا ُيعاقب

ويقضى عميو
ّ
بالحد األقصى لمعقوبة ُ
أيضاً بالعزؿ حتى ولو كاف التجريد

العسكري ال ينتج حكماً عف العقوبة
المحكوـ بيا
39.3.12

الشدة برئيسو ألسباب تتعمّؽ
قياـ العسكري بإيقاع عمؿ مف أعماؿ ّ
بالخدمة

 -2تُشدد العقوبة وفقاً ألحكاـ المادة
 /257/مف قانوف العقوبات إذا
تعمد أو أماـ
حصؿ الجرـ عف ّ
متمرديف أو أماـ العدو أو في

منطقة أعمنت فييا األحكاـ العسكرية
محصنة أو سفينة
أو داخؿ أماكف
ّ

عسكرية

374

412

الجرـ

المادة القانونية

العقوبة

تصنيؼ العقوبة

قياـ العسكري وىو تحت السالح بإيقاع عمؿ مف أعماؿ الشدة برئيسو

 153ؼ2 .

الحد األقصى لعقوبة االعتقاؿ المؤقت

جناية

 153ؼ3 .

حبس مف ستة أشير إلى ثالث سنوات

جنحة

مالحظات
 -1إذا كاف الفاعؿ ضابطا ُيعاقب

ويقضى عميو
ّ
بالحد األقصى لمعقوبة ُ
أيضاً بالعزؿ حتى ولو كاف التجريد

العسكري ال ينتج حكماً عف العقوبة
المحكوـ بيا

39.3.13

 -2تُشدد العقوبة وفقاً ألحكاـ المادة
 257مف قانوف العقوبات إذا حصؿ
الجرـ عف تعمد أو أماـ متمرديف أو
أماـ العدو أو في منطقة أعمنت فييا
األحكاـ العسكرية أو داخؿ أماكف
محصنة أو سفينة عسكرية
 -1إذا كاف المدعى عميو تحت
بالحد األقصى لمعقوبة
السالح يعاقب
ّ
 -2إذا كاف المدعى عميو ضابطًا
ُيقضى عميو بالحد األقصى لمعقوبة

39.3.14

قياـ العسكري بارتكاب أعماؿ العنؼ عمى رئيسو أثناء الوظيفة أو في
معرضيا ألسباب ال عالقة ليا بالخدمة

وبالعزؿ أيضاً

 -3تُشدد العقوبة وفقاً ألحكاـ المادة
 257مف قانوف العقوبات إذا حصؿ
تعمد أو أماـ متمرديف أو
الجرـ عف ّ

أماـ العدو أو في منطقة أعمنت فييا

األحكاـ العسكرية أو داخؿ أماكف
محصنة أو سفينة عسكرية

413375
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الجرـ

المادة القانونية

العقوبة

تصنيؼ العقوبة

 153ؼ4 .

حبس مف ثالثة أشير إلى سنتيف

جنحة

مالحظات
 -1ال تقؿ العقوبة عف سنة واحدة
إذا كاف المدعى عميو تحت السالح
أو إذا كاف ضابطاً

39.3.15

قياـ العسكري بارتكاب أعماؿ عنؼ عمى رئيسو ال عالقة ليا بالخدمة
وواقعة خارج الوظيفة أو في غير معرضيا

 -2تُشدد العقوبة وفقاً ألحكاـ المادة
 257مف قانوف العقوبات إذا حصؿ
متمرديف أو
تعمد أو أماـ ّ
الجرـ عف ّ

أماـ العدو أو في منطقة أعمنت فييا
األحكاـ العسكرية أو داخؿ أماكف
محصنة أو سفينة عسكرية
إقداـ شخص عمى إيقاع أعماؿ عنؼ بعامؿ القسوة في منطقة أعماؿ
39.3.16

قوة عسكرية مقاتمة بعسكري جريح أو مريض ال يقوى عمى الدفاع عف

األشغاؿ الشاقة المؤقتة

154

جناية

نفسو
 -1ال تنقص العقوبة عف سنة إذا
39.3.17

إقداـ العسكري عمى تحقير رئيسو أثناء الوظيفة أو في معرضيا أو
ألسباب تتعمؽ بالخدمة بالكالـ أو بالحركات أو بالكتابة أو بالتيديد

كاف الفاعؿ ضابطاً
 155ؼ1 .

حبس مف ستة أشير إلى ثالث سنوات

جنحة

 -2إذا كاف التحقير حاصالً في
غير تمؾ الظروؼ تكوف العقوبة مف
ثالثة أشير إلى سنتيف

39.3.18

ارتكاب العسكري أعماؿ التحقير أو الشدة ضد رئيسو خارج الخدمة
دوف عممو بصفتو

العقوبة المنصوص عمييا في قانوف
156

الشدة والتحقير
العقوبات بشأف أعماؿ ّ
الحاصمة بيف األفراد

376

414

جنحة

الجرـ

المادة القانونية

العقوبة

تصنيؼ العقوبة

مالحظات

المس بكرامتو وسمعتو أو معنوياتو أو عمى
تحقير العمـ أو الجيش أو ّ
39.3.19

ما مف شأنو أف يضعؼ في الجيش النظاـ العسكري أو الطاعة

لمرؤساء واالحتراـ الواجب ليـ بإحدى الوسائؿ المذكورة في المادة

 157ؼ1 .

حبس مف ثالثة أشير إلى ثالث سنوات

جنحة

 /209/عقوبات
 -1إذا حصؿ الجرـ في أثناء
الحرب ُيقضى بالحد األقصى لمعقوبة

نشر أو إبالغ أو إفشاء في زمف السمـ كؿ ما يتعمؽ بالجيش أو
39.3.20

بالحوادث العسكرية أو باإلجراءات التي تتخذىا السمطة العسكرية أو
األوامر أو الق اررات الصادرة عف ىذه السمطة أو بالعمميات التي تقوـ

 157ؼ2 .

حبس مف شيريف إلى سنتيف

جنحة

بيا قوى الدولة

طبؽ أحكاـ ىذه المادة عمى
 -2تُ ّ

المنضمة
الجيوش الحميفة والجيوش
ّ

إلى ميثاؽ دوؿ الجامعة العربية،

شرط أف تتضمف قوانينيا أو االتفاؽ
أحكاما مماثمة
المعقود معيا
ً
إقداـ العسكري عمى ضرب مرؤوسو في غير حاالت الدفاع عف
39.3.21

النفس أو عف الغير أو إعادة الياربيف أماـ العدو أو أماـ المتمرديف

158

حبس مف ستة أشير إلى ثالث سنوات

جنحة

أو إيقاؼ السمب والتدمير
ُيعاقب الفاعؿ بالحبس مف عشرة أياـ

إقداـ العسكري أثناء الخدمة أو في معرضيا أو بسببيا وبدوف استفزاز
39.3.22

بالكالـ أو بالكتابة أو بالحركات أو بالتيديد عمى تحقير مرؤوسيو

إلى شيريف إذا لـ تحصؿ األفعاؿ

 159ؼ1 .

تحقي اًر جسيماً

حبس مف شير إلى ستة اشير

جنحة

المنصوص عمييا في المادة  /159/مف
قانوف القضاء العسكري في أثناء الخدمة
أو في معرضيا أو بسببيا

415377
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الجرـ
39.3.23
39.3.24

39.3.25

39.3.26
39.3.27

ضرب المرؤوس مف ِقَبؿ رئيسو خارج الخدمة دوف عمـ ىذا األخير
بعالقتو بو

تحقير المرؤوس مف ِقَبؿ رئيسو خارج الخدمة دوف عمـ ىذا األخير
بعالقتو بو

المعطاة لو لممصادرة
إقداـ العسكري عمى إساءة استعماؿ السمطة ُ
لمصمحة الجيش أو رفضو إعطاء وصؿ بالكميات التي يتسمميا

إقداـ العسكري عمى مصادرة لمصمحة الجيش بدوف عنؼ ومف دوف
أف يكوف لو صفة إلجرائيا
إقداـ العسكري عمى مصادرة لمصمحة الجيش بالعنؼ مف دوف أف
يكوف لو صفة إلجرائيا

المادة القانونية

العقوبة

تصنيؼ العقوبة

160

العقوبة المنصوص عمييا في قانوف

جنحة

مالحظات

العقوبات بشأف أعماؿ الشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدة والتحقير
160

الحاصػ ػ ػ ػػمة عمى األفراد

جنحة

 161ؼ1.

حبس مف شيريف إلى سنتيف

جنحة

 161ؼ1.

حبس مف ستة أشير إلى ثالث سنوات

جنحة

 161ؼ1.

االعتقاؿ المؤقت

جناية

ُ -1يحكـ عمى العسكري أيضاً

بإعادة األشياء المصادرة إذا وجدت،

واال فيضمف ضعؼ قيمتيا
 -2إذا كاف الفاعؿ ضابطاً يقضى
عميو أيضاً بعقوبة العزؿ إذا كاف
التجريد العسكري ال ينتج حكماً عف
العقوبة المحكوـ بيا

إقداـ رئيس العسكري بدوف إستفزاز وال أمر وال إذف عمى عمؿ مف
39.3.28

األعماؿ العدائية في إقميـ محايد أو حميؼ أو االستمرار في األعماؿ

 162ؼ1 .

االعتقاؿ المؤقت

جناية

بالحبس لمنحو األسباب المخففة يحكـ

العدائية بعد تسمّمو رسمياً إعالف السمـ أو اليدنة أو وقؼ القتاؿ
39.3.29
39.3.30
39.3.31

إقداـ العسكري عمى استالـ قيادة ما بدوف أمر أو سبب مشروع ،أو
االحتفاظ بيا خالفاً ألوامر رؤسائو
إقداـ الخفير أو المراقب عمى ترؾ مركزه قبؿ أف ينيي الميمة
الموكولة إليو
إقداـ الخفير أو المراقب عمى ترؾ مركزه أماـ العدو قبؿ أف ينيي
الميمة الموكولة إليو

إذا كاف الفاعؿ ضابطاً وحكـ عميو
عميو أيضاً بعقوبة العزؿ

 162ؼ3 .

االعتقاؿ المؤقت سبع سنوات عمى األقؿ

جناية

 163ؼ1 .

حبس مف شيريف إلى سنة

جنحة

 163ؼ1 .

اإلعداـ

جناية

تُشدد العقوبة وفقاً ألحكاـ المادة /257/
مف قانوف العقوبات إذا حصؿ الجرـ

416378

داخؿ أماكف محصنة أو سفينة عسكرية

المادة القانونية

العقوبة

تصنيؼ العقوبة

مالحظات

الجرـ

 163ؼ1 .

االعتقاؿ المؤقت

جناية

تُشدد العقوبة وفقاً ألحكاـ المادة /257/

 163ؼ2 .

حبس مف سنتيف إلى خمس سنوات

جنحة

 164ؼ1 .

حبس مف شيريف إلى ستة أشير

جنحة

 164ؼ2 .

حبس مف سنتيف إلى خمس سنوات

جنحة

 164ؼ3 .

االعتقاؿ المؤقت

جناية

39.3.37

إقداـ العسكري عمى النوـ أثناء قيامو بوظيفة الخفير أو المراقبة في

 164ؼ4 .

حبس مف سنة إلى ثالث سنوات

جنحة

39.3.38

إقداـ العسكري عمى ترؾ مركز وظيفتو

 165ؼ1 .

حبس مف شيريف إلى ستة أشير

جنحة

39.3.39

متمرديف
إقداـ العسكري عمى ترؾ مركز وظيفتو أماـ ّ

 165ؼ2 .

حبس مف خمس إلى عشر سنوات

جنحة

 165ؼ3 .

اإلعداـ

جناية

 165ؼ4 .

حبس مف سنة إلى خمس سنوات

جنحة

39.3.32
39.3.33
39.3.34
39.3.35
39.3.36

39.3.40
39.3.41

متمرديف قبؿ أف ينيي
إقداـ الخفير أو المراقب عمى ترؾ مركزه أماـ ّ
الميمة الموكولة إليو

إقداـ الخفير أو المراقب عمى ترؾ مركزه في منطقة أعمنت فييا
األحكاـ العسكرية قبؿ أف ينيي الميمة الموكولة اليو
إقداـ العسكري عمى النوـ أثناء قيامو بوظيفة الخفير أو المراقبة
إقداـ العسكري عمى النوـ أثناء قيامو بوظيفة الخفير أو المراقبة أماـ
متمرديف
ّ

إقداـ العسكري عمى النوـ أثناء قيامو بوظيفة الخفير أو المراقبة أماـ
العدو

إقداـ العسكري عمى ترؾ مركز وظيفتو أماـ العدو

إقداـ العسكري عمى ترؾ مركز وظيفتو في منطقة أعمنت فييا األحكاـ
العسكرية

مف قانوف العقوبات إذا حصؿ الجرـ
محصنة أو سفينة عسكرية
داخؿ أماكف
ّ

تُشدد العقوبة وفقاً ألحكاـ المادة /257/
مف قانوف العقوبات إذا حصؿ الجرـ
محصنة أو سفينة عسكرية
داخؿ أماكف
ّ

ُيقضى دائماً بالحد األقصى لمعقوبة إذا
كاف المجرـ رئيس المركز

ُيقضى دائماً بالحد األقصى لمعقوبة إذا
كاف المجرـ رئيس المركز
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الجرـ

المادة القانونية

العقوبة

مالحظات

تصنيؼ العقوبة

 -1تُرفع العقوبة إلى خمس سنوات
متمرديف أو في
حبساً إذا وقع الجرـ أماـ ّ

إقداـ العسكري عمى مخالفة األنظمة أو األوامر أو التعميمات العامة
39.3.42

المعطاة لقطعتو خاصة أو لمعسكرييف عامة أو التعميمات التي أوكؿ
تمرده عمى التعميمات المعطاة لعسكري
إليو شخصياً أمر تنفيذىا أو ّ

منطقة أعمنت فييا األحكاـ العسكرية أو

 166ؼ1 .

حبس مف شيريف إلى سنتيف

جنحة

سواه

حصنة أو سفينة عسكرية
داخؿ أماكف ُم ّ
أو مخزف سالح أو ذخيرة ،والى عشر

سنوات حبساً إذا وقع الجرـ أماـ العدو
ُ -2يحكـ أيضاً بعزؿ الضابط المحكوـ
عميو

سالحي الجو والبحرية
 -39.4جرائم رجال
َ

الجرـ

المادة القانونية

العقوبة

مالحظات

تصنيؼ العقوبة

بالحد األقصى لمعقوبة
ُيقضى دائماً
ّ

إذا كاف المجرـ قائد القوة أو السفينة

إقداـ البحري أو أي شخص آخر يكوف عمى ظير سفينة أو مركبة
39.4.1

التسبب قصداً في
بحرية عسكرية أو مخصصة ألعماؿ عسكرية عمى
ّ

 167ؼ1 .

اإلعداـ

جناية

فقداف ىذه السفينة أو المركبة أو في استيالء العدو عمييا

ويقضى أيضاً بالعزؿ
العسكريةُ ،

عمى الضابط المحكوـ عميو ولو

عوقب بالحبس لمنحو األسباب
وتطبؽ أحكاـ ىذه المادة:
المخففة
ّ

39.4.2

تسبب البحري أو الشخص الموجود عمى ظير سفينة أو مركبة بحرية
ّ

عسكرية أو مخصصة ألعماؿ عسكرية عف إىماؿ في زمف السمـ في

 -1عمى العسكرييف مف سالح الجو
 167ؼ2 .

فقدانيا أو استيالء العدو عمييا

حبس مف ستة أشير إلى ثالث سنوات

جنحة

إذا كاف الجرـ يتعمؽ بطائرات
عسكرية أو مخصصة ألعماؿ
عسكرية

418 380

الجرـ

المادة القانونية

العقوبة

تصنيؼ العقوبة

مالحظات
 -2عمى المدنييف:
أ -إذا كانوا مرشدي السفف

39.4.3

تسبب البحري أو الشخص الموجود عمى ظير سفينة أو مركبة بحرية
ّ
عسكرية أو مخصصة ألعماؿ عسكرية عف إىماؿ في زمف الحرب

العسكرية
 167ؼ2 .

االعتقاؿ المؤقت

جناية

في فقدانيا أو استيالء العدو عمييا

ب -إذا كانوا مرشدي بواخر
مدنية تواكبيا سفف عسكرية أو
بحارة بيا
ج -إذا كانوا مالحي طائرات
مدنية تواكبيا طائرات عسكرية

39.4.4

إقداـ قائد السفينة العسكرية عمى مغادرة سفينتو قصداً في حالة الغرؽ
قبؿ آخر بحري فييا

اإلعداـ

168

جناية

امتناع قائد قوة بحرية أو سفينة عسكرية عف مياجمة قوات العدو إذا
كانت قواتو معادلة ليا أو متفوقة عمييا ,أو إىماؿ مساعدة قوات
39.4.5

بحرية لبنانية أو حميفة مشتبكة بقتاؿ مع العدو ومطاردة مف قبمو ،أو

 169ؼ1 .

االعتقاؿ المؤقت

جناية

ُ -1يقضى أيضاً عمى الضابط

المحكوـ بعقوبة العزؿ حتى ولو منح
األسباب المخففة

عدـ تحطيـ قافمة عدوه دوف وجود أوامر خاصة أو أسباب خطيرة
تحوؿ دوف ذلؾ
عدـ متابعة قائد قوة بحرية أو جوية أو سفينة أو طائرة مطاردة العدو
39.4.6

تفوؽ في قوات العدو تمنعو
أو قوافمو مع عدـ وجود أسباب خطيرة أو ّ

 169ؼ2 .

االعتقاؿ المؤقت

جناية

طبؽ أحكاـ ىذه المادة عمى
 -2تُ ّ

العسكرييف مف سالح الجو إذا كاف
الجرـ يتعمّؽ بطائرات عسكرية

مف ذلؾ
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39

الجرـ

المادة القانونية

العقوبة

تصنيؼ العقوبة

 170ؼ1 .

حبس مف ستة أشير إلى سنتيف

جنحة

مالحظات
 -1إذا كاف المجرـ قائد السفينة أو
بحرياً مكمفاً بالمراقبة يقضى عميو
ويقضى بالعزؿ
بالحد األقصى لمعقوبةُ ،

39.4.7

تسبب البحري نتيجة إىمالو باإلتاحة لمعدو مفاجأة سفينة عسكرية أو
ّ
التسبب بجنوحيا أو بحريقيا أو بتعطيميا تعطيالً جسيماً
ّ

أيضاً عمى الضابط المحكوـ عميو
بموجب ىذه المادة حتى ولو منح
األسباب المخففة
طبؽ أحكاـ ىذه المادة عمى
 -2تُ ّ

العسكرييف مف سالح الجو إذا كاف
الجرـ يتعمّؽ بطائرات عسكرية

إقداـ قائد قوة بحرية عمى االستسالـ أماـ العدو أو إعطائو أوامر
39.4.8

بوقؼ القتاؿ دوف إستنفاد جميع وسائؿ القتاؿ المتوافرة لو أو قيامو

اإلعداـ

 171بند 1

جناية

بكؿ ما يمميو عميو الواجب والشرؼ
39.4.9

39.4.10

39.4.11

تسبب البحري بأي وسيمة كانت ودوف أمر مف قائد السفينة في وقؼ
ّ
القتاؿ

إقداـ البحري بأي وسيمة كانت عمى التحريض عمى وقؼ القتاؿ دوف
ِ
يفض التحريض إلى نتيجة
امر مف قائد السفينة ولو لـ

إقداـ البحري بأي وسيمة كانت عمى التحريض عمى وقؼ القتاؿ دوف
أمر مف قائد السفينة وحصوؿ وقؼ ليذا القتاؿ

 171بند 2

اإلعداـ

جناية

 171ؼ3 .

االعتقاؿ المؤقت

جناية

 171ؼ3 .

اإلعداـ

جناية

تُطبؽ أحكاـ ىذه المادة عمى العسكرييف مف
سالح الجو إذا حصؿ الفعؿ ضمف طائرات
عسكرية

تُطبؽ أحكاـ ىذه المادة عمى العسكرييف مف
سالح الجو إذا حصؿ الفعؿ ضمف طائرات
عسكرية
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