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 مقدمة:
عقاب ونقص أحكاـ المسؤولية ىما السبباف الرئيسياف لكؿ انتياكات حقوؽ اإلنساف, ليذا لعدـ ا

فإف القانوف الدولي ومنذ مدة معتبرة, يسعى إلى مكافحة االنتياكات الجسيمة لحقوؽ اإلنساف 
, لما يخمفو مف أثار قد ال يمكف إصبلحيا وأخطرىا عمى اإلطبلؽالتي يشكؿ التعذيب أبرزىا 

 عمى مدى الحياة.
لقد كاف ومازاؿ التعذيب يشكؿ وسيمة فعالة إلرىاب الخصوـ لما لو مف معاناة شديدة عمى 
الخصـ أو المعتقؿ وذوييـ كذلؾ. كما يمكف أف يمارس التعذيب عمى أناس عادييف, لردع باقي 

 بأي تصرؼ غير مرغوب فيو. األفراد عف القياـ
نصافيـ, وال سيما أنصار أإذا  قوؽ اإلنساف فإنيـ حوؿ البعض الدفاع عف ىؤالء الضحايا وا 

 يخضعوف كذلؾ إلى نفس المصير. 
كذلؾ يتعرض المدافعيف عف حقوؽ اإلنساف إلى المضايقات المتكررة والمستمرة بصفة منظمة 

محيطيـ العائمي أو االجتماعي, كما يمنعوف مف القياـ سواء كانت تستيدفيـ بالذات أو تستيدؼ 
بمياميـ عف طريؽ التضيؽ القانوني عمى نشاطاتيـ, أضؼ لذلؾ التيديد بالمساس بالسبلمة 

 الجسدية والعقمية والتيديد بالقتؿ.
ة تتعدد الضمانات التي تكفميا الدساتير الوطنية واالتفاقيات والمواثيؽ واإلعبلنات الدولية )لمكافح

وحماية حقوؽ اإلنساف وحرياتو األساسية(, تتشابؾ ىذه الضمانات فيما بينيا إلى حد  التعذيب
(, مع بعض اآلليات التي يعوؿ عمييا لتوفير الحماية الواجبة ليذه اكبير, بؿ إف بعضيا )أحيانً 

 الحقوؽ.
ضمانات ولتبسيط مضموف ىذه الورقة سنميز بيف نوعيف رئيسييف مف ىذه الضمانات وىما ال

الدستورية وىي التي تعني مجموعة األحكاـ التي تتضمنيا الدساتير الوطنية, فيما يتعمؽ 
بمناىضة التعذيب وبكفالة تمتع األفراد بحقوقيـ وحرياتيـ مف جية, والضمانات المتمثمة في 

في كؿ ما يتعمؽ بمناىضة  –في النظـ القانونية المختمفة –الدور الذي يضطمع بو القضاء
 .ؽ واإلعبلء مف شأنيا مف جية أخرىذيب وحماية الحقو التع

 

 مفهوم وبيان المقصود بالضمانات الوطنية لمناهضة التعذيب:
يشير اصطبلح الضمانات في ىذا الخصوص, إلى مجموعة القواعد أو المبادئ التي يمـز 

بشكميو مف أجؿ كفالة االحتراـ الواجب لئلنساف وعدـ تعرضو لمتعذيب  –اأساسً –مراعاتيا 
 .الجسدي والمعنوي

عمى اعتبار أنو بدونيا تصبح الحقوؽ  اضروريً  اوالشؾ أف تحديد ىذه الضمانات تعتبر أمرً 
نصوص نظرية ليس إال. فالثابت أنو بمقدار بالدساتير الوطنية مجرد تعيدات و والحريات المقررة 
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يكوف ذلؾ مؤشرًا  بمقدار ما تكوف الحقوؽ والحريات واضحة ومحددة وكافية بالدساتير الوطنية ما
. ليست فقط بشموؿ إنما ىي باألساس بمدى رجة احتراـ الدوؿ ليا في اقميمياذا داللة عمى د

 .طة الدولة في تقييد ىذه الضماناتتوافر الضمانات المقررة لكفالة تنفيذ ىذه األحكاـ وبمدى سم
 . (1)ىي والعدـ سواءوعميو فإف تمؾ األحكاـ ببل ضمانات حقيقية وجدية تكاد تصبح 

أف األصؿ في ضمانات حقوؽ اإلنساف متروكة لمدوؿ ذاتيا في المقاـ األوؿ. فعمى الرغـ مف كؿ 
بشأف أف مسألة حقوؽ اإلنساف قد أضحت مسألة دولية أو  –وىو قوؿ لو وجاىتو-ما يقاؿ اآلف 

لة تماما عمى إقميميا ذات بعد دولي معتبر, إال أف ذلؾ ال يعني بطبيعة الحاؿ انتفاء سيادة الدو 
إلى رعاياىا, بؿ وحتى بالنسبة لجميع األشخاص المقيميف عمى إقميميا عدا طائفة  وبالنسبة

 الدبموماسييف.
أف الحديث عف ضمانات دولية لحقوؽ اإلنساف ال يعدو في حقيقة األمر إال أف يكوف بمثابة 

, والمتمثمة القانونية والسياسية توكيد دولي عمى تمؾ المبادئ العامة المستقرة في عمـو النظـ
 -في:

 الضمانات الدستورية لمناهضة التعذيب:  -
يجري العمؿ مف جانب الدوؿ بشكؿ عاـ عمى النص في دساتيرىا الوطنية أو وانينيا األساسية 

أف كؿ الدوؿ العربية وعمى  –فالمبلحظ–تي تشدد عمى حماية قوؽ األنساف عمى األحكاـ ال
لحاكمة تحرص تقريبا عمى تضميف دساتيرىا أو قانونيا األساسي أحكاما اختبلؼ أنظمتيا ا

 صريحة تجـر التعذيب وتكفؿ حماية حقوؽ اإلنساف وكرامتو.
والجدير بالذكر, أنو مع أف ىذه األحكاـ الواردة في الدساتير الوطنية ال تكاد تختمؼ عف بعضيا 

تبايف فيما يتعمؽ بماىية اآلليات البعض مف حيث المضموف, إال أف ىناؾ وال شؾ قدر مف ال
المنصوص عمييا فييا لمناىضة التعذيب وحماية حقوؽ النساف, والحقيقة أف اإلسياـ الفعمي 
لآلليات الوطنية في مجاؿ تجريـ ومناىضة التعذيب وحماية حقوؽ اإلنساف, إنما ىو رىف ما 

اإلجراءات الخاصة بتحديد , وكذلؾ مدى مرونة استقبلؿ حقيقي في مواجية الدولة ع بو مفتتتم
تربطيا باآلليات أو المؤسسات األخرى العاممة في  يكيفية المجوء إلييا, إضافة متانة الروابط الت

 ىذا المجاؿ, سواء الوطنية أو الدولية أو غير الحكومية.
وبالبناء عمى ما ذكر سالفا, يمكف القوؿ إف مف بيف األكثر شيوعا لآلليات الحكومية الوطنية 

األجيزة المختصة, أي  –اآللية القضائية وبخاصة المحاكـ الدستورية-ناىضة وتجريـ التعذيب لم
تمؾ التي يتـ أشاؤىا أساسا لبلضطبلع بمياـ المتابعة والرقابة في مجاؿ مناىضة التعذيب 

                                                           

, ري العربية ", سلسلة حبوث سياسيةراجع يف ذلك : د. أمحد رشيدي , " الضمانات الدولية حلقوق اإلنسان وتطبيقاهتا يف الدسات (1)
 .  8, ص مركز البحوث والدراسات السياسية م , القاهرة , 1996, سبتمرب  111العدد 
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أنشاء وزارة مستقمة تعني بتعزيز واحتراـ حقوؽ اإلنساف كما في  –مثؿ–وحماية حقوؽ اإلنساف 
ب, أو إنشاء إدارة خاصة بحقوؽ اإلنساف يتـ إلحاقيا بإحدى الوزارات كوزارة الداخمية أو المغر 
 العدؿ.

 

 :مبدأ الفصل بين السمطات  كضمانة لمناهضة التعذيب -
ينظر إلى القضاء بمستوياتو المختمفة, باعتباره مف أبرز الضمانات الوطنية الميمة التي يعوؿ 

البلإنسانية أو الميينة لكرامة  مف ضروب المعاممة القاسية أوعمييا في مناىضة التعذيب وغيره 
عماؿ قواعد الشرعة  اإلنساف, وذلؾ مف خبلؿ الدور الذي يضطمع بو في مجاؿ تطبيؽ القانوف وا 

 القانونية , وتوطيد أركاف دولة القانوف.
ادا دوره في ىذا الخصوص استن –وطنية ميمة لحماية حقوؽ اإلنساف كآلية–يباشر القضاء 

 لممبادئ المقررة في عمـو النظـ القانونية والسياسية الحديثة.
وفي ذات الخصوص ال يجب التقميؿ مف قيمة الدور الذي تقوـ بو األجيزة واآلليات الرقابية 
المختمفة كاآلليات البرلمانية واألجيزة اإلعبلمية والمنظمات المعنية بحماية حقوؽ اإلنساف 

 .ومناىضة التعذيب
 

 مبدأ استقالل القضاء في بعض الدساتير العربية "منظور عام":أوال: 
العاـ الذي انتيجتو الدساتير الوطنية عموما, فيما يتعمؽ  االتجاهسايرت الدساتير العربية الحالية 

بالتوكيد عمى مبدأ استقبلؿ القضاء, كضمانة أساسية مف ضمانات تعزيز واحتراـ حقوؽ اإلنساف 
 وحمايتيا.

بدأ المذكور في العديد مف الدساتير العربية قد جاءت في صورة عامة مصياغة الالمبلحظ أف 
صبلحيات  –عمى وجو الخصوص–وغير قاطعة تماما, األمر الذي يعطي السمطة التنفيذية 

لى الحد الذي يكاد يجعؿ مف القضاء  الذي يفترض  –واسعة في مجاؿ تفسير النصوص العامة وا 
 .(2)بدرجة أو خرى ليذه السمطة سمطة خاضعة –العدالة  دارةإلفيو أف يكوف مرفقا مستقبل 

تتمحور ظاىرة الخروج عمى مبدأ استقبلؿ القضاء في بعض الدوؿ العربية في صور عديدة منيا: 
العدالة, االمتناع عف تنفيذ األحكاـ القضائية, التوسع في تفسير ما  التدخؿ في إجراءات سير
بيدؼ غض النظر عف بعض تصرفات السمطة التنفيذية  "أعماؿ السيادةأصطمح عمى تسميتو "

, تخويؿ المحاكـ العسكرية اختصاصات واسعة راراتيا مف الخضوع لرقابة القضاءأو بعض ق
 .(3)وتوسيع واليتيا

                                                           

, 1989, دار العلم , , بريوتاتري العربية بالعهديني الدوليني, مقارنة بعض الدسحكمت موسى سليمان.ما خيص ذلك : دراجع في (2)
 . 231-218ص 

 . 231-218ص  املرجع السابق , (3)



3 
 

, جرى التوكيد عميو في القضاء في عمـو الدساتير الوطنيةإلى جانب النص عمى مبدأ استقبلؿ 
, وذلؾ بوصفو إحدى بحقوؽ اإلنساف وحرياتو األساسية مقةمختمؼ المواثيؽ الدولية المتع

 .ه الحقوؽ وما يرتبط بيا مف حرياتالضمانات الميمة لحماية ىذ
, يكوف لكؿ شخص مف اإلعبلف 11,  8ف في المادتيف قوؽ اإلنساحاإلعبلف العالمي لفقد نص 

 .محاكـ مستقمة ونزيية قضيتو أماـ , وأف تنظرمجأ إلى المحاكـ الوطنية إلنصافوالحؽ في أف ي
عمى ىذا المبدأ بشكؿ  , لتوكدالدولي لمحقوؽ المدنية والسياسيةمف العيد  14كما جاءت المادة 

لكؿ فرد الحؽ عند النظر في أي تيمة " : نصت في فقرتيا األولى عمى أف , إذأكثر وضوحا
كمة عادلة وعمنية بواسطة جنائية ضده أو في حقوقو والتزاماتو في إحدى القضايا القانونية في مح

 ."ا إلى قانوفدمحكمة مختصة ومستقمة وحيادية قائمة استنا
, 1983ادر في ختاـ مؤتمر مونتلاير " الصبلف العالمي حوؿ استقبلؿ العدالةاإلع"ػفطبقا ل

 , دوف تحيزحريتو في نظر الدعوى والفصؿ فيياإلى استقبلؿ القاضي و  االصطبلحينصرؼ ىذا 
 .أو الخضوع ألية ضغوط أو إغراءات

 

 ثانيا : الحق في التقاضي أمام المحاكم العادلة:
 أي–ىذا الحؽ  في ىذا الشأف يجب التوكيد عمى أف "الحقوؽ ال تقوـ وال تؤتي ثمارىا إال بقياـ

باعتباره الوسيمة التي تكفؿ حمايتيا  –حؽ في المجوء إلى القاضي الطبيعيحؽ التقاضي وال
 .(4)تع بيا ورد العدواف عميياوالتم

, حقو أيضا في أف تتوفر لى قاضيو الطبيعي لبلقتضاء أماموويتصؿ بحؽ كؿ فرد في المجوء إ
تخضع خبلليا ألية ضغوط أو ألي شكؿ مف أشكاؿ التعذيب  لو معايير المحاكمة العادلة التي ال

 أو المعاممة غير اإلنسانية.
 , ما يمي:ليا لكؿ إنسافوتشمؿ تمؾ المعايير المعترؼ بيا دو 

 .(5)الحؽ في عدـ التعرض لمقبض أو االعتقاؿ التعسفي -1
 .(6)الحؽ في إببلغ كؿ فرد بحقوقو -2
 . (7)الحؽ في اإلببلغ بسبب إلقاء القبض -3

, فإف لحؽ في التحقيؽ في مزاعـ التعذيب, وافيما يتعمؽ بالحؽ في عدـ التعذيبوبشكؿ خاص 
مف اإلعبلف  (5)الوطنية العربية تؤكد عمى ذلؾ مضمونا ذلؾ بما يتوائـ مع نص المادة  الدساتير

                                                           

 . MDE 1/5/98يقة رقم , لندن : مطبوعات املنظمة الوثحقوقك : معايري احملاكمة العادلة, اعرف الدولية : منظمة العفوراجع  (4)
 .ن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسانم 9نظر املادة ا (5)
 .ن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسانم 9/2نظر املادة ا (6)
 .نظر املادتان سالفتا الذكرا (7)
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, وال لممعاممة أو قوؽ اإلنساف واتي جاءت لتوكد عمى: ال يجوز إخضاع أحد لمتعذيبالعالمي لح
 العقوبة القاسية أو غير اإلنسانية أو الميينة. 

الدولي لمحقوؽ المدنية والسياسية, حيث أكدت  مف العيد (7)قد أشارت إلى نفس المعنى المادة و 
ة قاسية أو غير إنسانية أو , أو معامم, أو لعقوبةخضاع أي فرد لمتعذيبعمى أنو "ال يجوز إ

 .ميينة
إعبلف دوليا, بشأف حماية جميع  1975وقد أقرت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في ديسمبر 

 .(8)المعاممة القاسية أو غير اإلنسانيةاألشخاص مف التعرض لمتعذيب وغير مف ضروب 
شديد  : "أي عمؿ ينتج عنو ألـ أو عناءولى مف ىذا اإلعبلف التعذيب بأنووقد عرفت المادة األ

, يتـ إلحاقو عمدا بشخص ما بفعؿ أحد الموظفيف العمومييف أو بتحريض منو جسديا أو عقميا
, أو مومات أو اعتراؼف شخص أخر عمى معألغراض مثؿ الحصوؿ مف ىذا الشخص أو م

 ".(9)معاقبة عمى عمؿ ارتكبو أو يشتبو في أنو ارتكبو أو تخويفو أو تخويؼ أشخاص آخريف
فقد . ي يتم انتزاعها تحت وطأة التعذيبباألقوال الت االستشهادبالحق في عدم وفيما يتعمؽ 

تضمف كؿ دولة , عمى وجوب أف "قية الدولية بشأف مناىضة التعذيبمف االتفا 15المادة  نصت
, جة التعذيب كدليؿ في أية إجراءاتطرؼ عدـ االستشياد بأية أقواؿ يثبت أنو تـ اإلدالء بيا نتي

 ."كدليؿ عمى اإلدالء بيذه األقواؿ شخص متيـ بارتكاب التعذيب دإال إذا كاف ذلؾ ض
 

 ات الدولية التي صادقت عميها الدولة الميبية وقيمتها القانونية :المعاهد
 : (90)(9191اقية فينا لقانون المعاهدات اتفألغراض هذه االتفاقية ) -
والذي ينظمو القانوف  توبةاالتفاؽ الدولي المعقود بيف الدوؿ في صيغة مكيقصد بالمعاىدة " - أ

متصمتاف أو أكثر, وميما كانت تسميتو , سوء تضمنتو وثيقة واحدة أو وثيقتاف الدولي
 استعماؿ المصطمحات. 2الخاصة" ـ

 العقد شريعة المتعاقديف. 26" ـطرافيا وعمييـ تنفيذىا بحسف نيةكؿ معاىدة نافذة ممزمة أل"  - ب
 

 المعاهدات والقانون الداخمي  -
تنفيذ إلخفاقو في  يجوز لطرؼ في معاىدة أف يحتج بنصوص قانونو الداخمي كمبرر ال"

 " مف اتفاقية فينا لقانوف المعاىدات.27" ـ  46ؿ ىذه القاعدة بالمادة المعاىدة, ال تخ
عف رضاىا االلتزاـ بالمعاىدة قد تـ بالمخالفة لحكـ في  ليس لمدولة أف تحتج بأف التعبير -1

 ت قانونيا الداخمي يتعمؽ باالختصاص بعقد المعاىدات كسبب إلبطاؿ ىذا الرضا إال إذا كان

                                                           

 وما بعدها . 13, ص 1978رك : مطبوعات األمم املتحدة , يو راجع : األمم املتحدة وحقوق اإلنسان , نيو   (8)
 .113املرجع السابق مباشرة ص  (9)
 . 2118 – 12 -22بتاريخ  لالتفاقيةانضمت ليبيا  (11)
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 المخالفة بينة وتعمقت بقاعدة أساسية مف قواعد القانوف الداخمي.
 تعتبر المخالفة بينة إذا كانت واضحة بصورة موضوعية ألية دولة تتصرؼ في ىذا الشأف -2

" نصوص القانوف الداخمي بشأف االختصاص بعقد 46"ـ  وفؽ التعامؿ المعتاد وبحسف نية.
 المعاىدات".

 

 لمعاهدات الدولية في ليبيا:الزامية تطبيق ا -
نص مشروع الدستور الميبي في مادتو الثانية والسبعيف عمى أف المتيـ برئ حتى تثبت ادانتو  -1

في محاكمة عادلة توفر لو فييا كافة الضمانات. ومما يتعارض بشكؿ قطعي مع ذلؾ 
 تعرضو ألي صورة مف صور التعذيب.

فإف  -ـثومف -يب يتعارض مع ىذا النص فمحاولة الحصوؿ عمى أي دليؿ باستعماؿ التعذ
 .راه ألنيا تتناقض مع أصؿ البراءةمشروع الدستور يوجب حظر كافة وسائؿ االك

نص مشروع الدستور في مادتو الثالثة والسبعوف عمى أف لكؿ فرد الحؽ في احتراـ كرامتو  -2
ه المادي في كافة اإلجراءات الجنائية. وىو األمر الذي يوجب استبعاد كؿ صور اإلكرا

ينتج عنيا دليؿ  والمعنوي  واعتبار أي وسيمة  مف ىذه الوسائؿ وسيمة غير مشروعة, وما
غير مشروع. كما نصت نفس المادة عمى أف مف حؽ أي متيـ أال يجبر عمى تقديـ دليؿ 

 ضد نفسو.
ية مف مشروع الدستور عمى أف تمتـز الدولة بحماية الكرامة اإلنسانية وبالوقا 41نصت المادة  -3

مف صور العنؼ كافة, ومناىضة التعذيب, وعدـ سقوط جرائمو بالتقادـ, وحضر المعاممة 
ـ. ولمتأكيد قد 2113( لسنة 11جريـ التعذيب رقـ )الميينة, ومف أىـ تطبيقات ذلؾ: قانوف ت

 الدولية لمناىضة التعذيب, وىو ما لبلتفاقيةاستعمؿ القانوف نفس العبارة الواردة كعنواف 
يعني أف  ما, كؿ واضح بتكرار عبارة الكرامة اإلنسانية وربطيا باإلجراءات الجنائيةينعكس بش

( )االستدالؿ, والتحقيؽ, والمحاكمةالدستور يحضر بشكؿ قطعي تضمف اإلجراءات الجنائية 
 صورة مف صور التعذيب. ألي

المعاىدات واالتفاقيات ) مادتو السابعة عشر عمى أف تكوفنص مشروع الدستور في  -4
المصادؽ عمييا في مرتبة أعمى مف القانوف وأدنى مف الدستور, وعمى الدولة اتخاذ التدابير 

يعني أف كافة القوانيف الجنائية  بما ال يخالؼ أحكاـ ىذا الدستور(, وىو ما إلنقاذىاالبلزمة 
نصت عميو اتفاقية مناىضة التعذيب  الموضوعية أو االجرائية يجب أف تمتـز بماسواء كانت 

وغيره مف ضروب المعاممة أو العقوبة القاسية أو البلإنسانية أو الميينة. ومنيا وجوب 
التزاميا بالمادة األولى التي تضمنت تعريفًا موسعًا لمتعذيب. كما أف ىذا النص يمـز السمطة 

اذ كافة التدابير البلزمة إلنفاذ ىذه االتفاقات والتي سبؽ وأف صادقت التشريعية عمى اتخ
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وفي حاؿ عدـ القياـ بذلؾ فإنو يمكف الطعف بعدـ الدستورية باعتبار أف  عمييا ليبيا.
نيف المخالفة اختصاص المحكمة الدستورية ال ينحصر في الرقابة الدستورية عمى القوا

السمطة التشريعية بالتزاماتيا الدستورية, والتي منيا  عدـ قياـ -أيضاً –لمدستور, بؿ يشمؿ 
 انفاذ االتفاقيات الدولية ومنيا بالضرورة اتفاقية مناىضة التعذيب. 

. ومف ىذه الضمانات جوع عف الضمانات المقررة قانوناً عمى أنو يحضر الر  75تنص المادة  -5
جزءًا مف النظاـ والتي تعتبر  ,التفاقيات الدولية المصادؽ عميياالمقررة حاليًا تتمثؿ في ا

. وبموجب ىذا النص يجب عمى ا. فأي رجوع عنيا سيكوف محضور دستوريً القانوني الميبي
أف يمضي في زيادة الضمانات وتطويرىا وأي انقاص منيا  –أقر الدستور إذا ما –المشرع 

 ال يتفؽ مع صحيح الدستور.
اقيات الدولية ووجوب خضوع القوانيف يجب مبلحظة أف النص عمى القيمة القانونية لبلتف -6

الوطنية ليا يحقؽ ضمانات فاعمة لمحقوؽ والحريات ويجعؿ مف أي قانوف يخالؼ االتفاقيات 
التي صادقت عمييا ليبيا عمبًل غير مشروع. وأف ىرمية التشريعات تضع القانوف تحت 

 االتفاقيات الدولية ومنيا اتفاقية مناىضة التعذيب.
نونية الدقيقة نجـز بأف مشروع الدستور يتسؽ مع المعايير الدولية ويوجب وفؽ القراءة القا -7

ألنو ناتج عف فعؿ يقع عمى  عدـ االستناد عمى أي دليؿ ناتج عف التعذيب بكافة صوره,
المشرع وجوب تجريمو التزامًا بالدستور. كما إنو مف غير المنطقي أف يتضمف الدستور 

تى القوانيف مع مبلحظة أف التعريؼ الوارد في االتفاقية تعريفات. وىو األمر الذي تتجنبو ح
الدولية لمناىضة التعذيب ىو ممـز لممشرع الميبي وذلؾ بالنظر إلى مرتبة االتفاقيات الدولية 

 وعموىا عمى القوانيف. 
 

 :في شأن تجريم التعذيب واإلخفاء القسري والتميز. 3092لسنة  90القانون رقم  -
نصت المادة الثانية مف القانوف سالؼ الذكر " يعاقب بالسجف مدة ال تقؿ عف خمس سنوات  -1

كؿ مف قاـ بنفسو أو أمر غير بإلحاؽ معاناة بدنية أو عقمية بشخص معتقؿ تحت سيطرتو 
رتكبو أو بما لـ يرتكبو أو بسبب التميز أيا كاف نوعو أو بسبب ابما  االعتراؼإلجباره عمى 

 أيا كاف الدافع . االنتقاـ
يعاقب بذات العقوبة السجف مدة ال تقؿ عف ثماني سنوات إذا نتج عنو إيذاء جسيـ كما تكوف 
العقوبة السجف مدة ال تقؿ عف عشر سنوات إذا نتج عف الفعؿ إيذاء خطير, وفي حالة وفاة 

 .تعذيب تكوف العقوبة السجف المؤبدالمجني عميو بسبب ال
ة مف القانوف  أنو "يعاقب بذات العقوبة كؿ مسؤوؿ سياسي أو كما نصت المادة الخامس -2

تنفيذي أو إداري أو قائد عسكري أو أي شخص قائـ بأعماؿ القائد العسكري إذا ارتكب 
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الجرائـ المنصوص عمييا في المواد السابقة قوات تخضع إلمرتو وسيطرتو أو موظؼ تابع لو 
ا أو كشفيا مع قدرتو عمى ذلؾ أو حاؿ بأي وجو يمـز مف تدابير لمنع ارتكابي ما ذإذا لـ يتخ

 مف الوجوه دوف عرضيا عمى السمطات المختصة بالتأديب أو التحقيؽ أو المحاكمة.
 

ا في مجاؿ المساءلة القانونية, إذ لـ يقيـ المسؤولية عمى الفاعؿ بتحميؿ ىذا القانوف يعتبر متقدمً 
اري )لـ يرتكب التعذيب( لكنو لـ يتدخؿ األصمي بؿ أيضا عمى كؿ قائد عسكري أو سياسي أو إد

 ليوقؼ أو يمنع أو يعاقب مف قاـ بالتعذيب الحاصؿ في دائرة اختصاصو أو سيطرتو.
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