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 االقتراح كما عدلتھ لجنة والعدل القانون قبل التعدیل
 الباب السابع في الجرائم المخلة باألخالق واآلداب العامة 

 الفصل األول في االعتداء على العرض
 

 غتصابفي اإل 1 –النبذة 
 

 503 –المادة 
من أكره غیر زوجھ بالعنف والتھدید على الجماع عوقب 

 قصباألشغال الشاقة لمدة خمس سنوات على األقل. والتن
علیھ لم یتم  ىالعقوبة عن سبع سنوات إذا كان المعتد

 الخامسة عشر من عمره.
 
 

 :504المادة 
ً غیر  یعاقب باألشغال الشاقة المؤقتة من جامع شخصا
زوجھ ال یستطیع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي أو 

 بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع.
 
 
 
 
 

 505المادة 
من جامع قاصراً دون الخامسة عشرة من عمره عوقب 
باألشغال الشاقة المؤقتة. والتنقص العقوبة عن خمس 

 ومن اذا كان الولد لم یتم الثانیة عشرة من عمره.سنوات 
جامع قاصراً أتم الخامسة عشرة من عمره ولم یتم الثامنة 

 عشرة من عمره عوقب بالحبس من شھرین إلى سنتین.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الباب السابع في الجرائم المخلة باألخالق واآلداب العامة 
 الفصل األول في االعتداء على العرض

 
 غتصابفي اإل 1 –النبذة 

 
 503 –المادة 

من أكره غیر زوجھ بالعنف والتھدید على الجماع عوقب 
 باألشغال الشاقة لمدة خمس سنوات على األقل. 

لیھ لم ع وبة عن سبع سنوات إذا كان المعتدىوالتنقص العق
 یتم الخامسة عشر من عمره.

 
 

 :504المادة 
یعاقب باألشغال الشاقة لمدة خمس سنوات على األقل من 

یستطیع المقاومة بسبب نقص  جامع شخصاً غیر زوجھ ال
جسدي أو نفسي أو بسبب ما استعمل نحوه من ضروب 

 الخداع.
وال تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان المعتدى علیھ 

 لم یتم الخامسة عشرة من عمره.
 
 

 :505المادة 
من جامع قاصراً دون الخامسة عشرة من عمره عوقب 

 خمس سنوات. باألشغال الشاقة المؤقتة لمدة ال تقل عن 
وال تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كان القاصر لم یتم 

 الثانیة عشرة من عمره.
ومن جامع قاصراً أتم الخامسة عشرة من عمره ولما یتم 
الثامنة عشرة عوقب بالحبس من شھرین إلى سنتین وفي 
ھذه الحالة إذا عقد زواج صحیح بینھما توقفت المالحقة أو 

صدر حكم بالقضیة علق تنفیذ العقاب المحاكمة واذا كان 
القاضي بالتعلیق إال قرار المحكوم بھ على أال یصدر 

باالستناد إلى تقریر یعده مساعد اجتماعي یأخذ بعین 
 االعتبار ظروف القاصر االجتماعیة والنفسیة.

إذا صدر القرار بوقف المالحقة أو المحاكمة أو بتعلیق 
ن یكلف المساعد العقوبة بسبب الزواج على القاضي أ

االجتماعي تقدیم تقریر لھ عن وضع القاصر النفسي 
واالجتماعي بعد الزواج وذلك كل ستة أشھر خالل مھلة 

 ثالث سنوات من تاریخ صدور قراره.
 

تتابع المالحقة أو المحاكمة أو یتابع تنفیذ العقوبة قبل 
انقضاء مھلة الثالث سنوات اذا انتھى الزواج بالطالق دون 

مشروع أو بسبب مرتكب الجرم أو إذا تبین وجود أي سبب 
سبب آخر مشروع یبرر متابعة المالحقة أو المحاكمة أو 
تنفیذ العقوبة في ضوء التقاریر الدوریة المشار إلیھا في 

 ھذه المادة.
 
 
 



 506المادة 
إذا جامع قاصراً بین الخامسة عشرة والثامنة عشرة من 
ً كان أو غیر شرعي أو أحد  عمره أحد أصولھ شرعیا
أصھاره لجھة األصول وكل شخص یمارس علیھ سلطة 
شرعیة أو فعلیة أو أحد خدم أولئك األشخاص عوقب 

 المؤقتة.باألشغال الشاقة 
المجرم موظفاً أو رجل دین  ویقضى بالعقوبة نفسھا إذا كان

أو كان مدیر مكتب استخدام أو عامالً فیھ فارتكب الفعل 
ً استعمال السلطة أو التسھیالت التي یستمدھا من  مسیئا

 وظیفتھ.
 
 
 
 
 

 في الفحشاء 2 –نبذة 
 507المادة 

من أكره آخر بالعنف والتھدید على مكابدة أو إجراء فعل 
قة مدة ال تنقص عن مناف للحشمة عوقب باألشغال الشا

 اربع سنوات.
 كان المعتدى ویكون الحد األدنى للعقوبة ست سنوات إذا 

 
	
	
 
 

		:	508المادة 
یعاقب باألشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات على األكثر 
من لجأ إلى ضروب الحیلة أو استفاد من علة امرئ في 

ً  جسده أو نفسھ فارتكب بھ فعالً   .للحشمة منافیا
 
 

	
	 :509المادة 

من ارتكب بقاصر دون الخامسة عشرة من عمره فعال 
	.منافیا للحشمة عوقب باألشغال الشاقة المؤقتة

وال تنقص العقوبة عن أربع سنوات إذا لم یتم الولد الثانیة 
	.عشرة من عمره

	
		:510المادة 

 506كل شخص من األشخاص الموصوفین في المادة 
نة عشرة من یرتكب بقاصر بین الخامسة عشرة والثام

عمره فعال منافیا للحشمة یعاقب باألشغال الشاقة مدة ال 
 .تزید على عشر سنوات

 
 
 

 أحكام شاملة للنبذات السابقة
 511 –المادة 

إلى  503ترفع العقوبات المنصوص علیھا في المواد ال 
على النحو الذي ذكرتھ المادة  509إلى  507و  505

المشار إلیھم في  إذا كان المجرم أحد األشخاص 257ال
 .506المادة ال

 :506المادة 
إذا جامع قاصراً بین الخامسة عشرة والثامنة عشرة من 

ً كان أو  غیر شرعي أو أحد عمره أحد أصولھ شرعیا
أصھاره لجھة األصول وكل شخص یمارس علیھ سلطة 
شرعیة أو فعلیة أو أحد خدم أولئك األشخاص عوقب 

 باألشغال الشاقة لمدة ال تقل عن خمس سنوات.
ویقضى بالعقوبة نفسھا إذا كان المجرم موظفاً أو رجل دین 
أو كان مدیر مكتب استخدام أو عامالً فیھ فارتكب الفعل 

ً استعمال السلطة أو التسھیالت التي یستمدھا من مسیئ ا
 وظیفتھ.

ال تنقص العقوبة عن سبع سنوات أشغال شاقة في حال كان 
 القاصر دون الخامسة عشرة من عمره.

أما إذا كان القاصر دون الثانیة عشرة من عمره فال تنقص 
 العقوبة عن تسع سنوات أشغال شاقة.

 
 في الفحشاء 2 –نبذة 

  507المادة 
من أكره آخر بالعنف والتھدید على مكابدة أو إجراء فعل 
مناف للحشمة عوقب باألشغال الشاقة مدة التنقص عن اربع 

 سنوات.
إذا كان المعتدى علیھ قاصراً أتم الخامسة عشرة ولم یتم 
الثامنة عشرة من عمره یعاقب المعتدى باألشغال الشاقة 

الحد األدنى للعقوبة  لمدة التقل عن خمس سنوات ویكون
ست سنوات أشغال شاقة إذا وقع الفعل على قاصر لم یتم 

 الخامسة عشرة من عمره.
 

	:508المادة 
یعاقب بالحبس لمدة عشooر سooنوات على األكثر من لجأ إلى 

 ي جسده أو نفسھضروب الحیلة أو استفاد من علة امرئ ف
ً لooooلooooحشoooooooooooمooooة. 	فooooأرتooooكooooب بooooھ فooooعooooالً مooooنooooافooooیooooا

ل بقاصر دون الخامسة عشرة من عمره أما إذا ارتكب الفع
	.یحكم على المعتدي باألشغال الشاقة المؤقتة

 
 :509المادة 

من ارتكب بقاصر دون الخامسة عشرة من عمره فعال 
 منافیا للحشمة عوقب باألشغال الشاقة المؤقتة.

وال تنقص العقوبة عن أربع سنوات إذا لم یتم القاصر  
 .الثانیة عشرة من عمره

	
 :510 المادة

 506كل شخص من األشخاص الموصوفین في المادة الـ 
یرتكب بقاصر بین الخامسة عشرة والثامنة عشرة من 
عمره فعال منافیا للحشمة یعاقب باألشغال الشاقة مدة ال 
	.تزید عن عشر سنوات

وال تنقص العقوبة عن خمس سنوات إذا كان القاصر 
	.المعتدى علیھ لم یتم الخامسة عشرة من عمره

 
 أحكام شاملة للنبذات السابقة

 511 –المادة 
إلى  503ترفع العقوبات المنصوص علیھا في المواد ال 

على النحو الذي ذكرتھ المادة  509إلى  507و  505
إذا كان المجرم أحد األشخاص المشار إلیھم في  257ال

 .506المادة ال
 



 512 -المادة  
عقوبات الجنایات  257تشدد بمقتضى أحكام المادة 

 المنصوص علیھا في ھذا الفصل.
اذا اقترفھا شخصان أو أكثر اشتركوا في التغلب على 

 مقاومة المعتدى علیھ أو تعاقبوا على إجراء الفحش بھ. 
ي مرض آخر إذا أصیب المعتدى علیھ بمرض زھري أو بأ

تسبب عنھما تعطیل تزید مدتھ عن عشرة أیام أو  أو أذى 
 كانت المعتدى علیھا بكراً فأزیلت بكارتھا.

إلى موت المعتدى  حدى الجنایات السابق ذكرھااإذا أدت 
 علیھ ولم یكن الفاعل قد أراد ھذه النتیجة فال تنقص العقوبة

 عن اثنتي عشرة سنة.
 
 

 513 –المادة 
ف أو ن أو موقسجی ةزوج اعن نفسھ كل موظف راود

ع لمراقبتھ أو سلطتھ أو راود إحدى قریبات شخص خاض
 من ثالثة أشھر إلى بالحبس عوقب الشخص ذلك 
 .سنة

 اوتنزل العقوبة نفسھا بالموظف الذي یراود عن نفسھ
شخص لھ قضیة منوط فصلھا بھ أو قریبة أو  ةزوج

 برؤسائھ.
إحدى النساء ھ من تضاعف العقوبة إذا نال المجرم إرب

 ً  .المذكورات آنفا
 
 
 
 

 في الخطف 3 –النبذة 
 

  514المادة 
من خطف بالخداع او العنف فتاة أو امرأة بقصد الزواج 

  بالحبس من سنة إلى ثالث سنوات. عوقب
 
 
 
 
 
 
 

  515المادة 
من خطف بالخداع أو العنف أحد األشخاص ذكراً كان أو 

عوقب باألشغال الشاقة أنثى بقصد ارتكاب الفجور بھ 
المؤقتة وإذا ارتكب الفعل المذكور فال تنقص العقوبة عن 

 سبع سنوات.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 512 -المادة  
الجنایات عقوبات  257تشدد بمقتضى أحكام المادة 
 المنصوص علیھا في ھذا الفصل.

اذا اقترفھا شخصان أو أكثر اشتركوا في التغلب على 
 مقاومة المعتدى علیھ أو تعاقبوا على إجراء الفحش بھ. 

إذا أصیب المعتدى علیھ بمرض زھري أو بأي مرض آخر 
أو أذى  تسبب عنھما تعطیل تزید مدتھ عن عشرة أیام أو 

 راً فأزیلت بكارتھا.كانت المعتدى علیھا بك
إذا أدت احدى الجنایات السابق ذكرھا إلى موت المعتدى 
علیھ ولم یكن الفاعل قد أراد ھذه النتیجة فال تنقص العقوبة 

 عن اثنتي عشرة سنة.
 
 

  513المادة 
كل موظف راود عن نفسھ زوج سجین أو موقوف أو 
شخص خاضع لمراقبتھ أو سلطتھ أو راود أحد أقرباء ذلك 

 خص یعاقب بالحبس سنة على األقل.الش
وتنزل العقوبة نفسھا بالموظف الذي یراود عن نفسھ زوج 
 أو أحد أقرباء شخص لھ قضیة منوط فصلھا بھ أو برؤسائھ.

تضاعف العقوبة إذا نال المجرم إربھ من أحد األشخاص 
 المذكورین آنفاً.

في حال وقوع الفعل على قاصر لم یتم الثامنة عشرة وأتم 
مسة عشرة من عمره ال تقل العقوبة عن خمسة سنوات الخا

 حبس.
أما إذا الفعل وقع على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره 

 فال تنقص العقوبة عن سبع سنوات حبس.
 

 في الخطف 3 –النبذة 
 

  514المادة 
من خطف بالخداع او العنف فتاة أو امرأة بقصد الزواج 

 .یعاقب بالحبس من سنة إلى ثالث سنوات
التنقص العقوبة عن خمس سنوات حبس في حال كان 
القاصر المعتدى علیھ أتم الخامسة عشر ولم یتم الثامنة 

 عشرة من عمره.
أما إذا كان القاصر دون الخامسة عشر فال تقل عقوبة 

 األشغال الشاقة عن سبع سنوات.
 
 

  515المادة 
من خطف بالخداع أو العنف أحد األشخاص ذكراً كان أو 

بقصد ارتكاب الفجور بھ عوقب باألشغال الشاقة  أنثى
المؤقتة وإذا ارتكب الفعل المذكور فال تنقص العقوبة عن 

 سبع سنوات.
ال تنقص العقوبة عن خمس سنوات أشغال شاقة في حال 
كان القاصر المعتدى علیھ أتم الخامسة عشرة ولم یتم الثامنة 

 عشرة من عمره.
عشر من عمره فال تقل  أما إذا كان القاصر دون الخامسة

 عقوبة األشغال الشاقة عن سبع سنوات.
اذا ارتكب فعل الفجور تفرض عقوبة التنقص عن سبع 
سنوات في حال كان القاصر أتم الخامسة عشر ولم یتم 
الثامنة عشر من العمر أما إذا كان القاصر دون الخامسة 
عشر من عمره فال تنقص العقوبة عن عشرة سنوات أشغال 

 شاقة.



 516 –المادة 
تفرض العقوبات السابقة إذا ارتكب الفعل دون خداع أو 

 عنف على قاصر لم یتم الخامسة عشرة من عمره
 

 517 –المادة 
لمادة ایستفید من األسباب المخففة المنصوص علیھا في 

المجرم الذي یرجع المخطوف من تلقاء نفسھ في  251
إلى مكان أمین ویعید إلیھ  خالل ثماني وأربعین ساعة

ة أو جریم حریتھ دون أن یرتكب بھ فعال منافیا ً للحیاء
 أو جنایة. تجنحة كانأخرى 

 
 

في اإلغواء والتھتك وخرق حرمة األماكن  4 –النبذة 
 الخاصة بالنساء

 
  :518المادة 

من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتھا عوقب إذا كان 
ً أشد بالحبس الفعل ال  ستة أشھر حتى یستوجب عقابا
 أو بإحدى العقوبتین. أقصاھا مائتي ألف لیرةوبغرامة 

فیما خال اإلقرار ال یقبل من أدلة الثبوت على المجرم إال 
 ما نشأ منھا عن الرسائل والوثائق األخرى التي كتبھا.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :519المادة 
من لمس و داعب بصورة منافیة للحیاء قاصرا دون 
الخامسة عشرة من عمره ذكرا كان أو انثى أو فتاة لھما 
من العمر خمسة عشرة سنة دون رضاھما عوقب بالحبس 

 .مدة ال تجاوز الستة أشھر
 
 
 
 

 516المادة 
 من قانون العقوبات اللبناني 516تلغى المادة 

 
 

 517 –المادة 
یستفید من األسباب المخففة المنصوص علیھا في المادة 

المجرم الذي یرجع المخطوف من تلقاء نفسھ في  251
خالل ثماني وأربعین ساعة إلى مكان أمین ویعید إلیھ 

ة أو جریم للحیاءحریتھ دون أن یرتكب بھ فعال منافیا ً 
 أو جنایة. تجنحة كان أخرى 

 
 

في اإلغواء والتھتك وخرق حرمة األماكن  4 –النبذة 
 الخاصة بالنساء

 
 : 518المادة 

من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتھا عوقب إذا كان 
الفعل الیستوجب عقاباً أشد بالحبس ستة أشھر على األقل 

 خمسة مالیین لیرة أووبغرامة تتراوح بین ثالثة مالیین و
 بإحدى العقوبتین.

التنقص العقوبة عن خمس سنوات حبس في حال كان 
القاصر المعتدى علیھ أتم الخامسة عشر ولم یتم الثامنة 

 عشر من عمره.
وفي ھاتین الحالتین، إذا عقد زواج صحیح بینھما توقفت 
المالحقة أو المحاكمة وإذا كان صدر حكم بالقضیة علق 

اب المحكوم بھ، في حال كان المعتدي علیھ قاصراً تنفیذ العق
ال یصدر قرار القاضي بالتعلیق إال باالستناد إلى تقریر 
یعده مساعد اجتماعي یأخذ بعین االعتبار ظروف القاصر 

 االجتماعیة والنفسیة.
إذا صدر القرار بوقف المالحقة أو المحاكمة أو بتعلیق 

ھ كان المعتدى علی العقوبة بسبب الزواج على القاضي، إذا
قاصراً، أن یكلف المساعد االجتماعي تقدیم تقریر لھ عن 
وضع القاصر النفسي واالجتماعي بعد الزواج وذلك كل 
ستة أشھر خالل مھلة ثالث سنوات من تاریخ صدور 

 قراره.
تتابع المالحقة ا, یتابع تنفیذ العقوبة قبل انقضاء مھلة الثالث 

طالق دون سبب مشروع أو سنوات إذا انتھى الزواج بال
بسبب مرتكب الجرم أو اذا تبین وجود أي سبب آخر 
مشروع یبرر متابعة المالحقة أو المحاكمة أو تنفیذ العقوبة 

 في ضوء التقاریر الدوریة المشار إلیھا في ھذه المادة.
أما اذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فال تقل 

 وات.عقوبة األشغال الشاقة عن سبع سن
فیما خال اإلقرار ال یقبل من أدلة الثبوت على المجرم إال 

 ما نشأ منھا عن الرسائل والوثائق األخرى التي كتبھا.
 

 :519المادة 
من لمس و داعب بصورة منافیة للحیاء قاصرا ذكرا كان 
أو انثى أتم الخامسة عشرة ولم یتم الثامنة عشرة من عمره 

 التجاوز الستة أشھر.أو دون رضاه عوقب بالحبس مدة 
أما إذا وقع الفعل على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره 

 التقل العقوبة عن سنة حبس.
 
 
 



 :520المادة 
عمال من عرض على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره 

ً مخال بالحشمة عوقب  منافیا للحیاء أو وجھ الیھ كالما
بالتوقیف التكدیري أو بغرامة التزید عن خمسین ألف لیرة 

 أو بالعقوبتین معاً.
 

 :521المادة 
ً بالنساء أو  ً خاصا كل رجل تنكر بزي امرأة فدخل مكانا

 المحظوراً دخولھ وقت الفعل لغیر النساء عوقب بالحبس 
 .أشھرستة أكثر من 

 
 أحكام شاملة

 :522المادة 
إذا عقد زواج صحیح بین مرتكب إحدى الجرائم الواردة 
في ھذا الفصل وبین المعتدى علیھا أوقفت المالحقة وإذا 
كان صدر حكم بالقضیة علق تنفیذ العقاب الذي فرض 

 علیھ.
أو تنفیذ العقوبة قبل انقضاء ثالث سنوات یعاد إلى المالحقة 
ضاء خمس سنوات على الجنایة اذا انتھى على الجنحة وانق

أو بالطالق الزواج إما بطالق المرأة دون سبب مشروع 
 لمصلحة المعتدى علیھا.المحكوم بھ 

 

 :520المادة 
من عرض على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره عمال 
ً مخال بالحشمة عوقب  منافیا للحیاء أو وجھ الیھ كالما

و أ بالتوقیف التكدیري أو بغرامة التزید عن ملیون لیرة
 بالعقوبتین معاً.

 
 :521المادة 

ً بالنساء أو  ً خاصا كل رجل تنكر بزي امرأة فدخل مكانا
محظوراً دخولھ وقت الفعل لغیر النساء عوقب بالحبس ستة 

 أشھرعلى األكثر أو بغرامة حتى ملیون لیرة لبنانیة.
 
 

 :522المادة 
 من قانون العقوبات اللبناني. 522تلغى المادة 

  
	


