
 
 

ر   اقتراح قانون ُمعجَّل ُمكرَّ
 من قانون ًأصول المحاكمات الجزائیَّة  10یرمي الى تعدیل المادة 
 من قانون العقوبات 163والمادة 

 (إلغاء مرور الزمن فیما یتعلَّق بجرم التعذیب المنصوص علیھ في المادة 401 من قانون العقوبات)
 

 
   :مادة وحیدة

 
من القانون  3من قانون أصول المحاكمات الجزائیَّة بُمقتضى المادة  10الُمضافة إلى المادة ُتعدَّل الفقرة  :أوالً 

(معاقبة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو  20/10/2017تاریخ  65رقم 
 الالإنسانیة أو المهینة)، بحیث ُتصِبح كاآلتي:

 ».من قانون العقوبات 401المنصوص علیها في المادة  على الجرائم ال یسري مرور الزمن إطالقاً  «
 

  من قانون العقوبات، بحیث ُتصِبح كاآلتي: 163ُتعدَّل الفقرة الثانیة من المادة  ثانیًا:
 من هذا القانون 401على عقوبات الجرائم المنصوص علیها في المادة على أن مرور الزمن ال یسري «

 » یة المانعة من الحقوق أو على منع اإلقامة والمصادرة العینیةوعلى العقوبات والتدابیر اإلحتراز 
 

 ُیعَمل بهذا القانون فور نشره في الجریدة الرسمیة.: ثالثاً 
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 األسبــاب المــوجبــــــة
 
 

إلى االتفاقیة الدولیَّة  24/5/2000تاریخ  185بُمقتضى القانون رقم لما كان لبنان قد انضّم دون تحفُّظ  
 4لُمناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو الالإنسانیة أو المهینة، وقد اوجَبت المادة 

تأخذ في اسبة ) من تلك اإلتفاقیَّة عل كل دولة طرف جْعل جرائم التعذیب مستوجبة للعقاب بعقوبات من2بند (
  .االعتبار طبیعتها الخطیرة
تاریخ  65وٕاعماًال اللتزاماته بُمقتضى اإلتفاقیَّة المذكورة، قد أقّر القانون رقم  ولما كان لبنان،

الُمتعلِّق بُمعاقبة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو الالإنسانیة أو  20/10/2017
من قانون أصول المحاكمات الجزائیَّة لناحیة مرور الزمن على  10منه أحكام المادة  3المادة المهینة، وقد َعدََّلت 

جرائم التعذیب إال أنها بقَیت دون المستوى المطلوب لكونها قد أقرَّت بمرور الزمن على هذا الجرم وٕانما أرجأت 
قت اذا لم یتبعه سجن، فیما لم یتناول سریانه إلى ما بعد خروج الضحیة من السجن أو اإلعتقال أو التوقیف المؤ 

هذا القانون إطالقًا مرور الزمن على العقوبة المحكوم بها عن جرائم التعذیب، وٕان كل ذلك ینّم عن عدم أخذ 
) من اإلتفاقیَّة المنوَّه 2بند ( 4الطبیعة الخطیرة لهذا الجرم بعین اإلعتبار على أكمل وجه وفق ما توِجبه المادة 

 عنها آنفًا.
ولما كان المجتمع الدولي قد عبَّر عن تحبیذه وتأییده لعدم سریان مرور الزمن على الجرائم ذات الطبیعة 
الخطیرة، وفق ما ُیستفاد من أحكام اإلتفاقیَّة الدولیة لعدم تقاُدم جرائم الحرب والجرائم الُمرتكبة ضد اإلنسانیَّة والتي 

ا لغایة تاریخه وهو أمر یقع على عاتق الحكومة الُمباَدَرة إلیه یجري التساؤل عن سبب عدم انضمام لبنان إلیه
 من الدستور. 52وٕاحالته إلى المجلس النیابي بُمقتضى المادة 

 ولما كّنا وسندًا لألسباب الُمتقدِّمة قد أعَدْدنا اقتراح القانون الُمرَفق وهو یتضمَّن:
 3ناحیة فقرتها الُمضافة بُمقتضى المادة من قانون أصول المحاكمات الجزائیَّة ل 10تعدیل المادة  -1

المنصوص  ال یسري مرور الزمن إطالقًا على جرائم التعذیب، بحیث 65/2017من القانون 
 من قانون العقوبات. 401علیها في المادة 

 ال یسري مرور الزمن على عقوبات جرائم التعذیبمن قانون العقوبات بحیث  163تعدیل المادة  -2
 من ذات القانون.     401المادة  المنصوص علیها في

 لـــــــــــــذلــــــــــــك
ر الُمرَفق على أمل مناقشته وٕاقراره.  أتقدَّم من المجلس النیابي الكریم باقتراح القانون الُمعجَّل الُمكرَّ
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 النواب الموقَّرجانب دولة رئیس مجلس 
 

 من النظام الداخلي لمجلس النواب 110مذكرة عمُال بأحكام المادة 
 

ر)  (تبریر صفة اإلستعجال الُمكرَّ
 

لما كان تعدیل أحكام مرور الزمن على أي جرم ال یسري إال على الجرائم التي ُترَتَكب بعد تاریخ             
نفاذه إال إذا كان أرحم للمدعى علیه عمًال بمبدأ عدم رجعیَّة القوانین الجزائیَّة ذي القیمة الدستوریَّة وهو ما 

ي أن كل تأخیر في إلغاء مرور الزمن على جرائم التعذیب من قانون العقوبات، ما یعن 5عبََّرت عنه المادة 
من شأنه أن یفسح المجال أمام إخضاع المزید من هذه األفعال لنظام مرور الزمن وهو ما ال یتوافق مع 
طبیعتها الخطیرة ومع اإلعتبارات التي أمَلت إعداد اقتراح القانون الُمرَفق والُمبیَّنة في األسباب الموجبة ما 

ر. یفِرض  إقراره في أقرب فرصة ُممكنة ما من شأنه تبریر تقدیمه بصفة اإلستعجال الُمكرَّ
 لذلك

ر الُمرَفق على مجلس النواب في أوِّل  جئنا بمذكرتنا هذه طالِبْین من دولتكم طرح اقتراح القانون الُمعجَّل الُمكرَّ
 من النظام الداخلي.  112و  110و  109جلسة یعقدها، راجْین من المجلس الكریم إقراره وفق المواد 
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