
مسووددةة قانوونن  

في  21/3/2015 

رقم املرسوم : 340 في 1/3/1943

اعضاء اللجنة : ملى الخير ، الرا ذودة ، زينة املكحل ، 
مصطفى اخضر ، ديمة الحريري ، صباح عبد اللطيف ، 

الزا سفريان امل عز الدين 

ااالقتررااحاتت االمقددمة منن قبلل لجنة حقووقق ااالنسانن في االبررلمانن االلبناني:  

بما اانن   ااالنتهھاكاتت في حقووقق ااالنسانن ااززددااددتت في قووىى ااالمنن االددااخلي 
خاللل االسنووااتت االماضيیة  

وو بما اانن االمنظظماتت االعالميیة كتبتت تقارريیرر مؤؤلمة فيیما يیخصص حقووقق ااالنسانن  

وو بما اانن لبنانن يیعتبرر ااالعالنن االعالمي لحقووقق ااالنسانن كجززء ااساسي منن 
ددستووررهه  

وو بما اانن لبنانن قدد ووقع على ااتفاقيیاتت عالميیة ضدد االتعذذيیبب وو بما اانن 
االمشررعيینن يیعتبرروونن هھھھذذاا جززء ااساسي ٬، تصددرر االقوواانيینن االتاليیة :   

االماددةة 1 

 تعريیف االتعذيیب  



يیشمل االتعذيیب االنفسي وو االذهھھھني وو ااالخالقي وو االجسديي وو ال يیقتصر على 
االجانب االجسديي كما تنص االفقرةة 401 من مدوونة االسلوكك. 

االماددةة 2 

هھھھذاا االقانونن يیطبق على كل من االمدنيیيین بصوررةة عامة وو االقوااتت االمسلحة 
بشكل عامم  سوااء كانن من عناصر قوىى ااألمن االدااخلي أأوو االضباطط االمدنيیيین أأوو 

جنودد االجيیش .  

االماددةة 3: 

يیعرفف االتعذيیب االجسديي بأنهھ أأيي نوعع من ااأللم أأوو االعنف االجسديي االمطبق 
على شخص آآخر  

وويیعرفف االتعذيیب االنفسي بأنهھ أأيي نوعع من ااألذذىى يیسبب لشخص آآخرعبر 
إإلحاقق أأيي ضررر معنويي أأوو أأخالقي بهھ وو االضغطط عنن ططرريیقق االتهھدديیدد وو ااالبتززاازز 

االماددةة 4 

اانن اانتهھاكك أأيي ماددةة من االمواادد االمذكوررةة سلفاً يیستدعي االمحاسبة االفورريیة للفردد 
سوااء كانن بشكل عقوبة أأوو االفصل من االعمل 

االماددةة 5 

ووجودد جهھة مستقلة للرقابة وو ااستقبالل االشكاووىى. 

االماددةة 6 : 

فررضض عقووباتت على االمنتهھكيینن تتررااووحح بيینن االغررااماتت االماليیة, وو االفصلل منن االعملل , 
وو حتى عقووبة االسجنن. وو يیتمم تحدديیدد هھھھذذهه االعقووبة تحتت قرراارر االلجنة االمستقلة االمختصة 

بالررقابة االمنوويي اانشائهھا بحسبب االماددةة 5  



االماددةة 7 : 

االززااميیة ااخذذ االقرراارر في ما يیخصص االشكاووىى في مدّدةة ال تتجاووزز االل 10 اايیامم 

االماددةة 8 : 

تعززيیزز االمررااقبة بتفعيیلل االززيیاررااتت االميیدداانيیة (شهھرريیا" على ااالقلل) منن غيیرر تحدديیدد عدددد 
االززيیاررااتت 

االماددةة 9 

ال يیجووزز االقبضض على اايي اانسانن ااوو حجززهه ااوو نفيیهھ تعّسفا" بددوونن اامرر قضائي 

االماددةة 10 

خضووعع عناصرر قووىى ااالمنن االددااخلي لددووررااتت تووعيیة وو ااررشاددااتت 

االماددةة 11 

ووضع ااستشارريیيینن نفسيیيینن للمساعددةة في مجرريیاتت االتحقيیقق 

االماددةة 12 

االززااميیة ززيیاررااتت ططبيیة دداائمة للتاكدد منن عددمم مماررسة االتعذذيیبب 

 االماددةة 13 : 

هھھھذاا االقانونن تسريي فعاليیتهھ بعد االمواافقة عليیهھ من مجلس االنواابب وو يینشر في 
االجريیدةة االرسميیة


