
 
 
ر عجَّل مُ مُ  اقتراح قانون  كرَّ

 بعض أحكام قانون األمراض الُمعدیة في لبنان تعدیل یرمي الى 
 31/12/1957الصادر بتاریخ 
 

 
  : وحیدةمادة 

 
مـــن قـــانون  20و 18و 15و 6و 2 إلـــى الئحـــة األمـــراض الُمحـــدَّدة فـــي المـــواد »كورونـــا«مـــرض ضـــاف یُ  أوًال:

 .  31/12/1957بتاریخ األمراض الُمعدیة في لبنان الصادر 
 

، الــنص 31/12/1957مــن قــانون األمــراض الُمعدیــة فــي لبنــان الصــادر بتــاریخ  11ُیضــاف إلــى المــادة  ًا:ثانی
 التالي:

 »من هذا القانون 20و 18و 15مراض الُمحدَّدة في المواد وكذلك على الئحة األ«      
 

مـــن  23و 22و 21و 20و 19و  18و  17و  16و  15الغرامـــات الـــواردة فـــي المـــواد مقـــادیر ُتعـــدَّل : ثالثـــاً 
 على الشكل التالي:لُتصِبح ، 13/12/1957قانون األمراض الُمعدیة في لبنان الصادر بتاریخ 

" بــدًال مــن " وبغرامــة وأربعــة أضــعافه  الحــد األدنــى لألجــور" وبغرامة مالیَّة تتــراوح بــین : 15في المادة  -
 .نانیَّة"تتراوح بین عشر لیرات ومئَتي لیرة لب

الحــد األدنــى لألجــور" بــدًال مــن " بغرامــة مالیــة ال ضــعف " بغرامــة مالیــة ال تتجــاوز  :16فــي المــادة  -
 .تتجاوز المئة لیرة لبنانیَّة"

وبغرامــة الحــد األدنــى لألجــور" بــدًال مــن " : " وبغرامــة مالیــة ال تتجــاوز خمســة أضــعاف17فــي المــادة  -
 مالیة ال تتجاوز المئة لیرة لبنانیَّة"

" بــدًال مــن " وبغرامــة مالیــة  الحــد األدنــى لألجــور وضــعفه " وبغرامــة مالیــة تتــراوح بــین: 18فــي المــادة  -
 من عشر لیرات إلى مئة لیرة"

" بغرامــة ال تتجــاوز الحــد األدنــى لألجــور" بــدًال مــن " بغرامــة ال تتجــاوز الخمســین لیــرة  :19في المــادة  -
 لبنانیة"



بــدًال مــن " بغرامــة مالیــة حتــى الخمســین  الحد األدنى لألجــور"قیمة "بغرامة مالیة حتى : 20في المادة  -
 لیرة لبنانیَّة"

بغرامــة مالیــة ال تزیــد الحــّد األدنــى لألجــور" بــدًال مــن "قیمة مالیة ال تزید على : " بغرامة 21في المادة  -
 على الخمسین لیرة لبنانیة".

وبغرامــة حــد األدنــى لألجــور" بــدًال مــن "ال أربعــة أضــعاف: " وبغرامــة مالیــة ال تتجــاوز 22فــي المــادة  -
  مالیة ال تتجاوز المئتي لیرة لبنانیَّة".

بغرامـــة مالیـــة ال تتعـــّدى الحـــد األدنـــى لألجـــور" بـــدًال مـــن " " بغرامـــة مالیـــة ال تتعـــّدى: 23فـــي المـــادة  -
    خمسین لیرة لبنانیَّة".

 
 .لقانون التعدیلي على أحكام هذا ا من قانون العقوبات 223المادة تسري ال  ًا:رابع

 
مــع اســتعجال إصــداره وفقــًا للفقــرة األولــى مــن المــادة  بهذا القــانون فــور نشــره فــي الجریــدة الرســمیةُیعَمل  ًا:خامس

 .من الدستور 56
 

 بوال یعقوبیان ةالنائب 
 2020/06/07بیروت في                   

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 األسبــاب المــوجبــــــة

 
 

ق""د اجت""اح الع""الم ومن""ھ لبن""ان ویقتض""ي اتخ""اذ س""ائر اإلج""راءات والت""دابیر  "كورون""ا"وب""اء  تلم""ا كان"" 
 العاجلة لمواجھتھ.

 
ع أحكاماً تش""ریعیَّة ضَ قد وَ  31/12/1957األمراض الُمعدیة في لبنان الصادر بتاریخ ولما كان قانون 

 لُمعالجة ھذا النوع من األوبئة.
 

ك""ي تس""ري  افة وباء " كورونا" إلى الئحة األمراض الُمحدَدة في ھذا الق""انونإض، إذاً  ولما كان یقتضي
ة العام""ة ص""الحیة إض""افة أي م""َرض  11، وال یَُردّ على ذلك بأن المادة علیھ أحكامھ منھ منَحت وزی""ر الص""حَّ

من""ھ، وذل""ك  6و2تین ع""زل ف""ي الم""اداألمراض التي تس""توِجب ال الئحةومستِجدّ إلى الئحة األمراض اإلنتقالیَّة 
، مم""ا نف""س الق""انون م""ن 20و 18و 15األحك""ام العقابیَّ""ة الُمح""دَّدة ف""ي الم""واد  ألن ھ""ذا األم""ر ال ینس""ِحب عل""ى

 المذكورة تالفیاً لھذه الثغرة. 11، كما وتعدیل المادة بقانون یستوِجب إضافة ھذا المرض إلیھا
 

ة الواردة ف""ي الق""انون الم""ذكور أع""اله، ق""د باتَ""ت ولما كانت مقادیر الغرامات الُمحدَّدة في األحكام العقابیَّ 
ة سنداً للمادة  ق""انون ( 7/9/1991ت""اریخ  89الق""انون رق""م م""ن  30زھیدة للغایة حتى بعد مضاعفتھا مائة مرَّ

، مم""ا یس""توِجب زی""ادة مق""دارھا لك""ي بحی""ث ل""م یتج""اوز أقص""اھا العش""رین أل""ف لی""رة لبنانیَّ""ة )1991موازن""ة 
   الرادع. تستعید طابعھا الزجريّ 

 
الظروف الراھنة والعجلة التي تقتضیھا والحاجة إلى س""رعة ال""ردع توِج""ب س""ریان األحك""ام ولما كانت 

ه عنھ""ا أع""اله ف""وراً واس""تثناء م""ن احك""ام الم""ادة  منَ""ع العق""اب ت م""ن ق""انون العقوب""ات الت""ي 223التعدیلی""ة المن""وَّ
ره أو لق""دوم األجنب""ي إل""ى لبن""ان إذا كان""ت ق""وانین لنش""نص جزائي جدید خالل الثالثة أی""ام التالی""ة  بُمقتضى أي

 .الجرمبالده أو البالد التي كان ُمقیماً فیھا ال تُعاِقب على نفس 
 

وفقاً للفقرة القانون الُمقتَرح خالل خمسة أیام من إقراره  إصدارولما كان واجباً وللغایة نفسھا استعجال 
  من الدستور. 56األولى من المادة 

    
ر الُمرفَق. ولما كنا ل الُمكرَّ  ألْجل ذلك قد أعددنا اقتراح القانون الُمعجَّ

 
 لـــــــــــــذلــــــــــــك

 
ر ال ل الُمكرَّ  ُمرفَق على أمل مناقشتھ وإقراره.أتقدَّم من المجلس النیابي الكریم باقتراح القانون الُمعجَّ

 
 بوال یعقوبیان ةالنائب 

 06/072020/بیروت في                   
 

 
 



 
 
 

 جانب دولة رئیس مجلس النواب الموقَّر
 

 من النظام الداخلي لمجلس النواب 110مذكرة عمالُ بأحكام المادة 
 

ر)  (تبریر صفة اإلستعجال الُمكرَّ
 

اتخLLاذ الخطLLوات التشLLریعیة لُمكافحLLة وبLLاء كورونLLا یسLLتلِزم العجلLLة الُمفِرطLLة وال یحتمLLل أي  لمLLا كLLان            
ر تأخیر في ظل سرعة انتشاره وآثاره وفق ما ھLLو ُمسLLلَّم بLLھ، لLLذا  تأجیل أو LLل الُمكLLرَّ كLLان اقتLLراح القLLانون الُمعجَّ
  الُمرفَق.

 لذلك
 

ل یْ جئنا بمذكرتنا ھذه طالبِ  ر الُمرفَق على مجلس النواب في أوِّ ل الُمكرَّ ن من دولتكم طرح اقتراح القانون الُمعجَّ
 من النظام الداخلي.  112و  110و  109لكریم إقراره وفق المواد ن من المجلس اراجیْ  جلسة یعقدھا،

                                                                                          
 بوال یعقوبیان ةالنائب 

 2020/06/07بیروت في                   
 

 


