مجلس النواب
لجنة حقوق اإلنسان النيابية

سلسلة الدراسات الخلفية

أصـول التحقيق والتوقيف

الطريق إلى الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان

حرصنا يف الورشة التي رعتها اللجنة النيابية لحقوق اإلنسان ،بالتعاون مع مرشوع برنامج االمم املتحدة
اإلمنايئ ( )UNDPيف مجلس النواب ومكتب املفوضية السامية لحقوق اإلنسان ،من أجل اإلعداد للخطة
الوطنية لحقوق اإلنسان ،طوال أكرث من سنتني تحت قبة الربملان اللبناين وبدعم مشكور من دولة رئيس
مجلس النواب األستاذ نبيه بري ،عىل إلتزام الخطوط العريضة لرشعة حقوق اإلنسان العاملية ،وإرشاك
كل اإلدارات الرسمية املعنية واملنظامت الدولية ذات الصلة العاملة يف لبنان ورشائح املجتمع املدين
وقطاعاته يف بلورة هذه الخطة ،يك تأيت معربة فعال عن تطلعات مجتمعنا التواق إىل تكريس هذه
املبادىء العاملية يف شتى امليادين ،وإضفاء صبغة رشعية وطنية عليها وقوننتها الحقا.
وقد شملت هذه الورشة عقد أكرث من  30لقاء عمل ضمت املعنيني بالخطة وإعداد  23دراسة خلفية
حول حقوق اإلنسان املدنية والسياسية واإلقتصادية واإلجتامعية والثقافية ،أعدها خرباء وباحثون،
وناقشت كال منها مجموعة عمل شملت لجنة حقوق اإلنسان واللجان النيابية ذات الصلة ،والوزارات
واإلدارات العامة واملنظامت الدولية العاملة يف لبنان ،وعدد من الخرباء .وتشكل هذه الدراسات القاعدة
التي ينطلق منها لوضع الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان.
وبالتايل فإن اآلراء الواردة يف هذه الدراسات ال متثل وجهة نظر لجنة حقوق اإلنسان أو برنامج االمم
املتحدة اإلمنايئ أو املفوضية السامية لحقوق اإلنسان بل هي محصلة نقاش وآراء سائر الجهات
والقطاعات املشاركة يف الحلقات النقاشية.

بريوت يف  20ترشين الثاين 2008
النائب د .ميشال موىس
رئيس لجنة حقوق اإلنسـان النيابية

اعد المسودة األولى لهذه الدراسة المحامي وليد النقيب.
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53

مقدمة

إن اهتامم اإلعالم بالقضايا الجزائية وتخصيص مساحات واسعة لهذه القضايا سواء يف الصحف أم يف نرشات
األخبار املرئية و/أو املسموعة جعل من هذا العلم محط اهتامم الجمهور.
وبالفعل ،أصبح خرب سوق احد املشاهري الذي خالف قوانني السري إىل السجن يضاهي بأهميته ارتفاع أسعار
النفط وتأثريه عىل االقتصاد العاملي ،أم إجراء انتخابات يف دولة دميقراطية من شأنها أن تعدل يف التحالفات
يغي طبيعة الحياة عىل
الجيوسرتاتيجية الكونية ،ومن البديهي أن يحجب كلياً خرب اكتشاف علمي ميكن أن رّ
كوكب األرض.
لذلك ،إن مناقش��ة قوانني العقوبات وأصول املحاكامت يف القضايا الجزائية أصبحت من املواضيع التي تهم
الرأي العام ،والتي ينقسم الرأي تجاهها بني مؤيد لألمن عىل حساب الحريات العامة وحقوق اإلنسان وبني
مجاهد لعدم املس بهذه الحقوق والحريات أيا كانت األسباب.
وهكذا ،فانه ،لدى مناقشة نصوص قانونية ترعى املحاكامت الجزائية ،تتشكل ساحة تتبارز فيها نظريتان:
األوىل تعترب أن توفري األمن للمجتمع يتطلب منح صالحيات واسعة للهيئات التي تتوىل التحقيق ومالحقة
مرتكبي األفعال الجرمية ولو تم ذلك عىل حساب الحريات العامة وحقوق اإلنسان األساسية.
أم��ا الثانية فتحرص عىل التوفيق بني تأمني احرتام الحقوق الطبيعية لإلنس��ان والحريات التي يتمتع بها
ومقتضيات الحفاظ عىل النظام العام.
يف ضوء ما تقدم ،ميكن اعتبار أن إقرار قانون يرعى املحاكامت الجزائية ،يف دولة دميقراطية ،يؤمن التعايش
بني األمن وواجب صون حقوق اإلنسان والحريات العامة.
وتجدر اإلش��ارة إىل أن لبنان ش�� ّكل س��احة ملثل هذه املواجهة .وبالفعل ،فعندما أقر مجلس النواب قانوناً
جدي��داً يرع��ى أصول املحاكامت الجزائية ،طلب رئي��س الجمهورية ،عم ًال باملادة  57من الدس��تور ،إعادة
النظ��ر بعدد من مواده .أخذ مجلس النواب ببعض مالحظات رئيس الجمهورية ورفض البعض اآلخر ونرش
قانون أصول املحاكامت الجزائية الجديد بتاريخ  .2001/8/7وبتاريخ  ،2001/8/8وعىل اثر «أحداث أمنية»
احتج��زت ع�لى أثرها حرية الع�شرات من املعارضني السياس��يني ،تقدم عرشة نواب باق�تراح قانون يتبنى
املالحظات التي كان أبداها رئيس الجمهورية والتي كان مجلس النواب قد ردها بأكرثيته املطلقة .وبتاريخ
 2001/8/13أق ّر مجلس النواب اقرتاح القانون املذكور مبادة وحيدة.
اهتم باألصول الجزائية ووضع املبادئ العامة التي ترعى هذه اإلجراءات وذلك قبل أن
ّإن املجتم��ع الدويل ّ
يصبح هذا املوضوع من املواضيع التي تثري اهتامم الرأي العام.
7

وبالفع��ل ،اقر املجتمع الدويل ،اعتباراً من العام  ،1948عدداً من املبادئ األساس��ية التي تؤمن التوافق بني
احرتام حقوق اإلنسان ورضورة الحفاظ عىل األمن ومنها:
أن تكون اإلجراءات الجزائية عادلة وتحافظ عىل التوازن بني حقوق املجتمع والشخص املالحق
أن كل شخص مالحق أمام القضاء الجزايئ يعترب بريئاً حتى تثبت إدانته بنتيجة محاكمة علنية.
أن السلطة القضائية مولجة مبهمة الحفاظ عىل حقوق ضحايا الجرائم.
ومن املس��لم به أن املرحلة األساس��ية التي يجب تأم�ين احرتام هذه املبادئ خاللها ه��ي مرحلة التحقيق
الجزايئ حيث يتقاسم الس��احة أجهزة أمنية وسلطات قضائية وأشخاص ارتكبوا أفعاال جرمية وضحية هذه
األفعال.
ّإن إعداد دراس��ة ح��ول مدى توافق إجراءات التحقي��ق الجزايئ يف لبنان مع املبادئ األساس��ية التي اقرها
ثم ،تحديد مدى توافق االحكام القانونية
املجتم��ع الدويل يتط ّلب ،يف مرحلة أوىل ،عرض تلك املبادئ ،ومن ّ
اللبنانية مع تلك املبادئ ( ،)1مروراً بوصف الوضع الراهن عىل أرض الواقع يف لبنان ( ،)2وصوالً إىل تحديد
عنارص مرشوع الخطة القطاعية املنوي إعداده يف هذا الصدد (.)3
هذا ما ستسعى الدراسة الراهنة إىل تفصيله؛
مع االش��ارة إىل أ ّنها س��وف تقترص عىل اإلجراءات املتبعة أمام القضاء العديل ،باالس��تناد إىل قانون أصول
برسية املخابرات التي تجري بواسطة أيّّ
املحاكامت الجزائية والقانون رقم  1999/140املتع ّلق بصون الحقّ ّ
وسيلة من وسائل االتصال ،ولن تشمل:
إج��راءات التحقيق واملحاكمة أمام املجلس العديل ،عل ًام أن املحق��ق العديل ميارس الصالحيات العائدة
لقايض التحقيق.
إجراءات التحقيق يف قضايا األحداث املخالفني للقانون أو املع ّرضني للخطر.
إجراءات التحقيق يف القضايا التي تدخل ضمن صالحية القضاء العسكري.
إجراءات التحقيق يف جرائم القضاة.
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 .1الواقع القانوني

أوالً :المواثيق الدولية
 .1الهيئات التي ّ
تتولى التحقيق وصالحياتها
الفقرة االولى :التحقيق ّ
األولي
أ .النيابة العامة

ً
يعت�بر املجتمع الدويل أن ألعضاء النيابة العامة دوراً
حاس�ما يف إقام��ة العدالة ،وهو وضع مجموعة قواعد
ترعى أداءهم ملس��ؤولياتهم وتساهم يف إقامة عدالة جزائية منصفة وترمي إىل وقاية املواطنني من الجرمية
بصورة فعالة.
()1
وبالفعل ،تلحظ املبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة عدداً من القواعد ومنها:
يؤدى أعضاء النيابة العامة دورا فعاال يف اإلجراءات الجنائية ،مبا يف ذلك بدء املالحقة القضائيةّ ،
واالطالع
عىل التحقيق يف الجرائم واإلرشاف عىل قانونية التحقيقات وعىل تنفيذ قرارات املحاكم ،ومامرس��ة مهامهم
األخرى باعتبارهم ممثلني للصالح العام( .الفقرة )11
ميتن��ع أعضاء النيابة العامة عن بدء املالحقة القضائي��ة أو مواصلتها ،أو يبذلون قصارى جهدهم لوقف
الدعوى ،إذا ظهر من تحقيق محايد أن التهمة ال أساس لها( .الفقرة )14
إذا أصبحت يف حوزة أعضاء النيابة العامة أدلة ضد أشخاص مشتبه فيهم وعلموا أو اعتقدوا أن الحصول
عليها جرى بأس��اليب غري مرشوعة تشكل انتهاكا خطريا لحقوق اإلنس��ان بالنسبة للمشتبه فيه ،وخصوصا
باس��تخدام التعذيب أو بواس��طة انتهاكات أخرى لحقوق اإلنسان ،وجب عليهم رفض استخدام هذه األدلة
أو إخطار املحكمة بذلك ،واتخاذ كافة التدابري الالزمة لضامن تقديم املسؤولني عن استخدام هذه األساليب
إىل العدالة( .الفقرة )16
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ب .الضابطة العدلية

وضع املجتمع الدويل مدونة لقواعد س��لوك املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني( )2التي ترمي إىل التوفيق بني
عمل املوظفني املذكورين وحامية حقوق اإلنسان األساسية.
وبالفعل تلحظ هذه املدونة ما يأيت:
عىل املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني أن يؤدوا الواجب الذي يلقيه القانون عىل عاتقهم ،وذلك بخدمة
املجتمع وبحامية جميع األشخاص من األعامل غري القانونية ،عىل نحو يتفق مع علو درجة املسؤولية التي
تتطلبها مهنتهم( .املادة )1
يح�ترم املوظف��ون املكلفون بإنف��اذ القوانني ،أثن��اء قيامهم بواجباته��م ،الكرامة اإلنس��انية ويحمونها،
ويحافظون عىل حقوق اإلنسان لكل األشخاص ويوطدونها( .املادة )2
ال يج��وز للموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني اس��تعامل القوة إال يف حالة ال�ضرورة القصوى وىف الحدود
الالزمة ألداء واجبهم( .املادة )3
يحاف��ظ املوظف��ون املكلفون بإنفاذ القوانني عىل رسية ما يف حوزته��م من أمور ذات طبيعة رسية ما مل
يقتض خالف ذلك أداء الواجب أو متطلبات العدالة (.املادة )4
ال يج��وز ألي موظف م��ن املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني أن يقوم ب��أي عمل من أعامل التعذيب أو
غريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،أو أن يحرض عليه أو أن يتغاىض عنه،
ك�ما ال يج��وز ألي من املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني أن يتذرع بأوامر عليا أو بظروف اس��تثنائية ،لتربير
التعذيب أو غريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ( املادة .)5
الفقرة الثانية :التحقيق القضائي

تتضم��ن املواثيق الدولية أحكام��اً تتناول القضاء بصفة عامة والرشوط الواج��ب توافرها لوصف املحاكمة
بالعادلة.
إن هذه املبادئ تنطبق عىل قضاة التحقيق بصفتهم أعضاء يف السلطة القضائية.
يعت�بر اإلع�لان العاملي لحقوق اإلنس��ان( )3يف املادة  7منه أن الناس جميعا س��واء أم��ام القانون ،وهم
يتس��اوون يف حق التمتع بحامية القانون دومنا متييز ،كام يتس��اوون يف ح��ق التمتع بالحامية من أي متييز
ينتهك هذا اإلعالن ومن أي تحريض عىل مثل هذا التمييز.
وتكرس املادة  8من اإلعالن حق كل شخص يف اللجوء إىل املحاكم الوطنية املختصة إلنصافه الفعيل من أيّ
أعامل تنتهك الحقوق األساسية التي مينحها إياه الدستور أو القانون.
أما املادة  10منه فتقر لكل إنسان ،عىل قدم املساواة التامة مع اآلخرين ،الحق يف أن تنظر يف قضيته محكمة
مستقلة ومحايدة ،نظرا منصفا وعلنيا ،للفصل يف حقوقه والتزاماته وىف أيّ تهمة جزائية توجه إليه.
تحدد املادة  14من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية( )4الرشوط الواجب توافرها لتأمني
محاكمة جنائية عادلة.
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وبالفع��ل ،تنص هذه املادة عىل أن الناس جميعاً س��واء أمام القضاء .ومن حق كل فرد ،لدى الفصل يف أيّ
تهم��ة جزائي��ة توجه إليه أو يف حقوقه والتزاماته يف أيّ دعوى مدني��ة ،أن تكون قضيته محل نظر منصف
وعلني من قبل محكمة مختصة مس��تقلة حيادية ،منش��أة بحكم القانون .ويجوز منع الصحافة والجمهور
م��ن حض��ور املحاكمة كلها أو بعضها لدواع��ي اآلداب العامة أو النظام الع��ام أو األمن القومي يف مجتمع
دميقراط��ي ،أو ملقتضي��ات حرمة الحياة الخاص��ة ألطراف الدعوى ،أو يف أدىن الح��دود التي تراها املحكمة
رضورية حني يكون من شأن العلنية يف بعض الظروف االستثنائية أن تخل مبصلحة العدالة ،إال أن أي حكم
يف قضي��ة جزائي��ة أو دعوى مدنية يج��ب أن يصدر بصورة علني��ة ،إال إذا كان األمر يتصل بأحداث تقتيض
مصلحتهم خالف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خالفات بني زوجني أو تتعلق بالوصاية عىل أطفال.
كام تكرس هذه املادة حق كل متهم بارتكاب جرمية أن يعترب بريئاً إىل أن يثبت عليه الجرم قانونا.
اعتربت مبادئ األمم املتحدة األساس��ية بشأن اس��تقالل السلطة القضائية( )5أن القواعد التي تخضع لها
مامرس��ة الوظائف القضائية ينبغي أن تهدف إىل متكني القضاة من الترصف وفقاً لهذه املبادئ ،وأن القضاة
مكلفون باتخاذ القرار األخري بشأن حياة املواطنني وحرياتهم وحقوقهم وواجباتهم وممتلكاتهم.
كام تلحظ هذه املبادئ ما يأيت:
تفصل السلطة القضائية يف املسائل املعروضة عليها دون تحيز ،عىل أساس الوقائع ووفقاً للقانون ،ودون
أيّ تقييدات أو تأثريات غري سليمة أو أيّ إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخالت ،مبارشة كانت أو غري
مبارشة ،من أيّ جهة أو ألي سبب( .الفقرة )2
تكون للسلطة القضائية الوالية عىل جميع املسائل ذات الطابع القضايئ ،كام تنفرد بسلطة البت فيام إذا
كانت أيّ مسألة معروضة عليها تدخل يف نطاق اختصاصها( .الفقرة )3
ال يج��وز أن تحدث أيّ تدخالت غ�ير الئقة ،أو ال مربر لها ،يف اإلج��راءات القضائية ،وال تخضع األحكام
القضائية التي تصدرها املحاكم إلعادة النظر ،وال يخل هذا املبدأ بإعادة النظر القضائية أو بقيام السلطات
املختصة ،وفقا للقانون ،بتخفيف أو تعديل األحكام التي تصدرها السلطة القضائية( .الفقرة )4
ل��كل فرد الحق يف أن يحاكم أمام املحاكم العادي��ة أو الهيئات القضائية التي تطبق اإلجراءات القانونية
املق��ررة ،وال يجوز إنش��اء هيئات قضائية ،ال تطبق اإلج��راءات القانونية املقررة حس��ب األصول والخاصة
بالتدابري القضائية ،لتنتزع الوالية القضائية التي تتمتع بها املحاكم العادية أو الهيئات القضائية( .الفقرة )5
يكفل مبدأ اس��تقالل السلطة القضائية لهذه الس��لطة ويتطلب منها أن تضمن سري اإلجراءات القضائية
بعدالة ،واحرتام حقوق األطراف( .الفقرة )6
م��ن واجب كل دولة عضو أن توفر املوارد الكافية لتمكني الس��لطة القضائية م��ن أداء مهامها بطريقة
سليمة( .الفقرة )7
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 .2المبادئ التي ترعى االثبات في القضايا الجزائية
إن املبدأ األس��ايس الذي يرعى اإلجراءات الجزائية هو مبدأ قرينة الرباءة وقد ع ّرفه اإلعالن العاملي لحقوق
اإلنسان( )6يف املادة  11منه وفقاً ملا يأيت:
«كل ش��خص متهم بجرمية يعترب بريئا إىل أن يثبت ارتكابه لها قانونا يف محاكمة علنية تكون قد وفرت له
فيها جميع الضامنات الالزمة للدفاع عن نفسه».
()7
أما العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياس��ية فنص يف املادة  14منه عىل أن من حق كل متهم
بارتكاب جرمية أن يعترب بريئا إىل أن يثبت عليه الجرم قانونا.
ونصت مجموعة املبادئ املتعلقة بحامية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز
أو السجن( )8عىل أن يعترب الشخص املحتجز املشتبه يف ارتكابه جرمية جنائية أو املتهم بذلك بريئا ويعامل
عىل هذا األساس إىل أن تثبت إدانته وفقا للقانون يف محاكمة علنية تتوافر فيها جميع الضامنات الرضورية
للدفاع عنه (.املبدأ )36
ويتبني مام تقدم ،أن اإلجراءات الجزائية ،خالل مرحلة التحقيق ،يجب أن تراعي بني رضورة كش��ف هوية
مرتكب��ي الجرمية ووجوب احرتام مبدأ يقيض ّ
بأن الش��خص املالح��ق ال يعترب مذنباً إال مبوجب حكم قضايئ
يصدر بنتيجة محاكمة عادلة.
الفقرة األولى :االستقامة في االستحصال على األدلّة
ّ
الحق بالصمت
أ .في

تن��ص الفقرة  3م��ن املادة  14من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياس��ية عىل ّأن لكل متهم
بجرمي��ة أن يتمتع أثناء النظر يف قضيته ،وعىل قدم املس��اواة التامة ،بالضامنات الدنيا ومنها «أال يكره عىل
الشهادة ضد نفسه أو عىل االعرتاف بذنب».
()9

ب .في منع التعذيب

اعترب املجتمع الدويل أن التعذيب يشكل انتهاكاً لحقوق اإلنسان األساسية.
وبالفعل ،نصت املادة  3من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان( )10عىل أن لكل فرد حقاً يف الحياة والحرية وىف
األمان عىل ش��خصه .كام تنص املادة  5منه عىل عدم جواز إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة
القاسية أو الال إنسانية أو الحاطة بالكرامة.
()11
كام نصت املادة السادسة من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية عىل أن الحق يف الحياة
حق مالزم لكل إنس��ان .وعىل القانون أن يحمي هذا الحق .وال يجوز حرمان أحد من حياته تعس��فا .كام
تن��ص امل��ادة  7من هذا العهد عىل أنه ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاس��ية أو
الالإنس��انية أو الحاطة بالكرامة .وعىل وجه الخصوص ،ال يجوز إج��راء أيّ تجربة طبية أو علمية عىل أحد
دون رضاه الحر.
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وخالل العام  1984اعتمدت اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاس��ية أو
الالإنسانية أو املهينة(.)12
وتوج��ب امل��ادة  2من مدونة لقواعد س��لوك املوظف�ين املكلفني بإنف��اذ القوانني( ،)13اح�ترام أثناء القيام
املوظفني املذكورين بواجباتهم ،الكرامة اإلنس��انية وحاميتها ،واملحافظة عىل حقوق اإلنسان لكل األشخاص
وتوطيدها.
الفقرة الثانية :إعادة التوازن إلى التحقيق الجزائي
أ .في دور المحامي خالل االجراءات القضائية

تعترب املبادئ األساس��ية بش��أن دور املحامني( )14أن الحامية الكاملة لحقوق اإلنس��ان والحريات األساسية
املقررة لجميع األشخاص ،اقتصادية كانت أو اجتامعية أو ثقافية أو مدنية أو سياسية ،تقتيض حصول جميع
األشخاص فعال عىل خدمات قانونية يقدمها مهنيون قانونيون مستقلون
وتلحظ هذه املبادئ ما يأيت:
لكل ش��خص الحق يف طلب املس��اعدة من محام يختاره بنفسه لحامية حقوقه وإثباتها ،وللدفاع عنه يف
جميع مراحل اإلجراءات الجنائية( .الفقرة )1
تضم��ن الحكومات قيام الس��لطة املختصة ،فورا ،بإبالغ جميع األش��خاص بحقه��م يف أن يتوىل متثيلهم
ومس��اعدتهم محام يختارونه لدى إلقاء القبض عليهم أو احتجازهم أو س��جنهم ،أو لدى اتهامهم بارتكاب
مخالفة جنائية( .الفقرة )5
يكون لألشخاص الذين ليس لهم محامون الحق يف أن يعني لهم محامون ذو خربة وكفاءة تتفق مع طبيعة
الجرمية املتهمني بها ،ليقدموا إليهم مساعدة قانونية فعالة ،وذلك يف جميع الحاالت التي يقتيض فيها صالح
العدالة ذلك ،ودون أن يدفعوا مقابال لهذه الخدمة إذا مل يكن لديهم مورد كاف لذلك( .الفقرة )6
تكف��ل الحكومات أيضا لجميع األش��خاص املقبوض عليهم أو املحتجزين بتهم��ة جنائية أو بدون تهمة
جنائي��ة ،إمكانية االس��تعانة مبحام فورا ،وب��أي حال خالل مهلة ال تزيد عن مثان وأربعني س��اعة من وقت
القبض عليهم أو احتجازهم( .الفقرة )7
توفر لجميع املقبوض عليهم أو املحتجزين أو املس��جونني فرص وأوقات وتس��هيالت تكفي ألن يزورهم
مح��ام ويتحدثوا معه ويستش�يروه ،دومنا إبطاء وال تدخل وال مراقب��ة ،وبرسية كاملة .ويجوز أن تتم هذه
االستشارات تحت نظر املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني ،ولكن ليس تحت سمعهم( .الفقرة )8
كام ّأن مجموعة املبادئ املتعلقة بحامية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز
أو السجن( )15لحظت مبادئ تتناول أهمية استحصال الشخص املالحق عىل مساعدة محام ومنها:
املبدأ 11
 .1ال يجوز استبقاء شخص محتجزا دون أن تتاح له فرصة حقيقة لإلدالء بأقواله يف أقرب وقت أمام سلطة
قضائية أو سلطة أخرى .ويكون للشخص املحتجز الحق يف أن يدافع عن نفسه أو أن يحصل عىل مساعدة
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محام بالطريقة التي يحددها القانون.
 .2تعط��ى عىل وجه الرسعة للش��خص املحتجز ومحامي��ه ،إن كان له محام ،معلوم��ات كاملة عن أي أمر
باالحتجاز وعن أسبابه.
 .3تكون لسلطة قضائية أو سلطة أخرى صالحية إعادة النظر حسب االقتضاء يف استمرار االحتجاز.
املبدأ 17
 .1يحق للش��خص املحتجز أن يحصل عىل مس��اعدة محام .وتقوم السلطة املختصة بإبالغه بحقه هذا فور
إلقاء القبض عليه وتوفر له التسهيالت املعقولة ملامرسته.
 .2إذا مل يكن للش��خص املحتجز محام اختاره بنفس��ه ،يكون له الحق يف محام تعينه له س��لطة قضائية أو
سلطة أخرى يف جميع الحاالت التي تقتيض فيها مصلحة العدالة ذلك ودون أن يدفع شيئا إذا كان ال ميلك
موارد كافية للدفع.
املبدأ 18
 .1يحق للشخص املحتجز أو املسجون أن يتصل مبحاميه وأن يتشاور معه.
 .2يتاح للشخص املحتجز أو املسجون الوقت الكايف والتسهيالت الكافية للتشاور مع محاميه.
 .3ال يجوز وقف أو تقييد حق الش��خص املحتجز أو املسجون يف أن يزوره محاميه وىف أن يستشري محاميه
ويتصل به ،دون تأخري أو مراقبة وبرسية كاملة ،إال يف ظروف استثنائية يحددها القانون أو اللوائح القانونية،
عندما تعترب سلطة قضائية أو سلطة أخرى ذلك أمرا ال مفر منه للمحافظة عىل األمن وحسن النظام.
 .4يجوز أن تكون املقابالت بني الش��خص املحتجز أو املس��جون ومحاميه عىل مرأى من أحد موظفي إنفاذ
القوانني ،ولكن ال يجوز أن تكون عىل مسمع منه.
 .5ال تكون االتصاالت بني الش��خص املحتجز أو املسجون ومحاميه املشار إليها يف هذا املبدأ مقبولة كدليل
ضد الشخص املحتجز أو املسجون ما مل تكن ذات صلة بجرمية مستمرة أو بجرمية تدبر.
املبدأ 32
 .1يحق للشخص املحتجز أو محاميه يف أي وقت أن يقيم وفقا للقانون املحيل دعوى أمام سلطة قضائية أو
سلطة أخرى للطعن يف قانونية احتجازه بغية الحصول عىل أمر بإطالق رساحه دون تأخري ،إذا كان احتجازه
غري قانوين.
ّ
الحق باالستعانة بمترجم
ب .في

تنص املادة  14من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية( )16عىل أن لكل متهم بجرمية أن يتمتع
أثناء النظر يف قضيته ،وعىل قدم املساواة التامة ،بالضامنات الدنيا ومنها:
أن يتم إعالمه رسيعا وبالتفصيل ،وىف لغة يفهمها ،بطبيعة التهمة املوجهة إليه وأسبابها،
أن يزود مجانا برتجامن إذا كان ال يفهم أو ال يتكلم اللغة املستخدمة يف املحكمة.
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ً
ّ
حقوقا ُمصانة
تمس
الفقرة الثالثة :بعض إجراءات جمع األدلّة التي

تنص املادة  12من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان عىل أن ال ُيع ِّرض أحد لتدخل تعسفي يف حياته الخاصة
أو أرسته أو مس��كنه أو مراس�لاته أو لحمالت عىل رشفه وسمعته .ولكل شخص الحق يف حامية القانون من
مثل هذا التدخل أو تلك الحمالت.
()17
كام تنص املادة  17من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية عىل ما يأيت:
 .1ال يجوز تعريض أي ش��خص ،عىل نحو تعس��في أو غري قانوين ،لتدخل يف خصوصياته أو شؤون أرسته أو
بيته أو مراسالته ،وال ألي حمالت غري قانونية متس رشفه أو سمعته.
 .2من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو املساس.

 .3االحتجاز والتوقيف
يشكل التوقيف االحتياطي تدبرياً استثنائياً يتخذ بعد تأمني التوازن بني عنرصين:
احرتام الحرية الفردية
رضورة كشف الحقيقة
إن القواعد املتعلقة بحقوق اإلنس��ان تعترب أن التوقيف مربر يف بعض الحاالت إال أنها تضع الضوابط التي
تحول التعسف يف اللجوء إليه .ويعود ذلك إىل عدد من العوامل ومنها:
يعترب التوقيف مبثابة قرار مسبق باإلدانة
يش��كل مخالفة ملبدأ قرينة الرباءة التي تقيض بأن املحكمة مس��تقلة ونزيهة ولها وحدها الحق بإدانة
الشخص املالحق ،وال يجوز اعتبار قبل هذا التاريخ أن الشخص املالحق مذنب
يشكل التوقيف عقوبة تطال الشخص املالحق قبل صدور قرار اإلدانة
اآلثار الس��لبية للتوقيف االحتياطي عىل األش��خاص (خس��ارة العم��ل ،وانقطاع موارد الرزق ،مش��اكل
عائلية)...
إال أن التحقيق الجزايئ يتطلب يف بعض الحاالت ،حجز حرية األش��خاص الذين يعتقد أن لهم عالقة بأفعال
جرمية.
إن املواثيق الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان ،انطلقت من واقعة أن هذا اإلجراء قد يكون ،يف بعض الحاالت
أساس��يا الس��تكامل التحقيق الجزايئ إال أن هذه املواثيق تؤكد أن هذا التدبري يشكل تدبرياً استثنائياً ،ولهذا
السبب ،فإنها وضعت ضوابط تحول دون إساءة استعامله.
وضع املجتمع الدويل املبادئ التي ترعى حرمان األشخاص من حريتهم خالل التحقيقات الجزائية.
وبالفعل،
 )1تنص املادة التاسعة من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان عىل أنه ال يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه
أو نفيه تعسفا.
()18
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 )2تنص املادة التاسعة من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية( )19عىل ما يأيت:
أن لكل فرد الحق يف الحرية وىف األمان عىل شخصه.
ال يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا .وال يجوز حرمان أحد من حريته إال ألسباب ينص عليها القانون
وطبقا لإلجراءات املقررة فيه.
كام تحدد هذه املادة حقوق الشخص املحتجز واإلجراءات القضائية التي يجب أن يخضع لها ومنها:
يتوجب إبالغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف والتهمة املوجهة إليه.
يق��دم املوقوف أو املعتقل بتهمة جزائية أمام القضاء ويكون من حقه أن يحاكم خالل مهلة معقولة أو
أن يفرج عنه.
يجوز تعليق إخالء الس��بيل عىل ضامن��ات تكفل حضور املحاكمة يف أيّ مرحل��ة من مراحل اإلجراءات
القضائية ،وعند االقتضاء ،لكفالة تنفيذ الحكم.
يحق للموقوف مراجعة املحكمة لتفصل دون إبطاء يف قانونية االعتقال.
لكل شخص حق الحصول عىل تعويض يف حال كان التوقيف أو االعتقال غري قانوين.
 )3تتضم��ن مجموعة املبادئ املتعلقة بحامية جميع األش��خاص الذين يتعرضون ألي ش��كل من أش��كال
االحتجاز أو السجن( )20عدداً من األحكام التي ترعى االحتجاز والتوقيف ومنها:
ال يج��وز إلق��اء القبض أو االحتجاز أو الس��جن إال مع التقيد الصارم بأح��كام القانون وعىل يد موظفني
مختصني أو أشخاص مرخص لهم بذلك( .املبدأ )2
ال يتم أي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن وال يتخذ أي تدبري ميس حقوق اإلنسان إال إذا كان ذلك
بأمر من سلطة قضائية أو كان خاضعا لرقابتها الفعلية( .املبدأ )4
يعامل األشخاص املحتجزون معاملة تتناسب مع وضعهم كأشخاص غري مدانني( .املبدأ )8
يحق للشخص املحتجز أو محاميه أن يقيم دعوى أمام سلطة قضائية للطعن يف قانونية االحتجاز( .املبدأ
)32
يحرض الش��خص املحتجز املتهم بتهمة جنائية أمام سلطة قضائية وذلك عىل وجه الرسعة عقب القبض
عليه .وتبت هذه الس��لطة دون تأخري يف قانونية ورضورة االحتجاز ،وال يجوز إبقاء أي شخص محتجزا عىل
ذمة التحقيق أو املحاكمة إال بناء عىل أمر مكتوب من هذه السلطة( .املبدأ )37
يتبني مام تقدم أن املجتمع الدويل وضع قواعد تعترب أن الحرمان من الحرية ،قبل صدور قرار نهايئ يفصل
يف التجريم ،هو تدبري اس��تثنايئ ويجب ،نظراً لخطورته عىل الحريات األساس��ية ،وضع ضوابط تحول دون
احتجاز األشخاص خالفاً للقانون.
ويتبني أن القواعد املفصلة أعاله ترمي إىل وضع الضوابط التالية:
ال يجوز حرمان األشخاص من حريتهم إال يف الحاالت املنصوص عليها يف القانون.
يجب إعالم األشخاص عن أسباب حجز حريتهم ومنحهم حق الطعن بهذا اإلجراء.
يجب احرتام قرينة الرباءة التي يستفيد منها األشخاص املحرومون من حريتهم.
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ثانيًا :البنية التشريعية والقانونية في لبنان
 .1الهيئات التي ّ
تتولى التحقيق وصالحياتها
إن تويل س��لطة قضائية وحدها صالحية تطبيق القوانني الجزائية يشكل الضامنة للحفاظ عىل حرية األفراد
وعىل حقوقهم األساسية.
إال أن املحاكمة يف القضايا الجزائية ،تأيت بعد مرحلة تس��تجمع فيها األدلة حول الجرمية وتتوىل هذه املهمة
هيئات ذات طبيعة مختلفة  :هيئات تنتمي إىل الس��لطة القضائية وعنارص أمنية عهد إليها مهمة الحفاظ
عىل األمن.
يقسم التحقيق يف القضايا الجزائية يف املرحلة التي تسبق إحالة القضية إىل املحكمة إىل مرحلتني:
التحقيق األويل وهو التحقيق الذي تجريه النيابة العامة والضابطة العدلية (الفصل األول) والتحقيق الذي
يجريه قضاء التحقيق (الفصل الثاين).
وتجدر اإلشارة إىل أن قانون أصول املحاكامت الجزائية يجيز للمدعي أن يتقدم ،يف قضايا الجنح ،بادعاء مبارش
أمام القايض املنفرد الجزايئ .ويف هذه الحالة يتوىل القايض املنفرد مهمة التحقيق والفصل يف القضية.
يتوىل التحقيق األويل ّ
كل من النيابة العامة (النبذة األوىل) والضابطة العدلية (النبذة الثانية) .
الفقرة االولى :التحقيق ّ
األولي
أ .النيابة العامة

إن وظيفة النيابة العامة األوىل هي متثيل املجتمع يف االدعاء عىل من يعترب أنه ميس بأعامله األسس واملبادئ
الت��ي يرتكز عليها النظام العام .وتعترب النيابة العامة ،لهذا الس��بب ،خص ً
�ما يف النزاع الجزايئ .إن مهامها ال
تقترص عىل اإلدانة إمنا يجب أن تتجه إىل االدعاء عىل املتهم الحقيقي.
تتوىل النيابة العامة يف مرحلة التحقيق مهاماً أساس��ية فهي تس��تجمع األدلة واالدعاء يف ضوء ما توفر لديها
من معلومات.
حدّد قانون أصول املحاكامت الجزائية صالحيات النيابة العامة خالل مرحلة التحقيق.
إن الترشي��ع اللبناين يعترب النيابة العام��ة هيئة قضائية .إال أنه خالفاً لباقي الهيئ��ات ،فإنها تخضع لقواعد
خاصة بها ،ومنها استقاللها عن املحاكم وارتباطها بقاعدة التسلسل (أوالً) .كام أن القانون حدد الصالحيات
التي متارسها خالل توليها التحقيق األويل (ثانياً).
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ً
أوال :في تنظيم النيابات العامة

يرتبط قضاة النيابة العامة برؤسائهم.
وبالفعل ،تنص املادة  11من قانون أصول املحاكامت الجزائية عىل أن يتوىل:
وظائف النيابة العامة لدى محكمة التمييز نائب عام يعاونه محامون عامون.
مهام النيابة العامة املالية لدى النيابة العامة التمييزية نائب عام يعاونه محامون عامون.
وظائف النيابة العامة لدى محكمة االستئناف نائب عام يعاونه محام عام أو أكرث.
أع�مال النيابة العامة لدى املحكمة العس��كرية مفوض حكومة يخضع لس��لطة النائب العام التمييزي
يعاونه محام عام أو أكرث.
 .1يف مهام النائب العام لدى محكمة التمييز
يرأس النيابة العامة لدى محكمة التمييز نائب عام يعاونه محامون عامون.
تشمل سلطة النائب العام لدى محكمة التمييز جميع قضاة النيابة العامة مبن فيهم مفوض الحكومة لدى
املحكمة العسكرية ،وميارس تجاههم الصالحيات التالية:
له أن يوجه إىل كل منهم تعليامت خطية أو ش��فهية يف تس��يري دعوى الحق العام .إمنا يبقى لهم حرية
الكالم يف جلسات املحاكمة.
يحي��ل عىل كل منهم ،حس��ب اختصاصه ،التقاري��ر واملحارض التي ترده بصدد جرمي��ة ما ويطلب إليه
تحريك دعوى الحق العام فيها.
ميارس النائب العام لدى محكمة التمييز عدداً من الصالحيات ومنها:
إجراء التعقبات ،بناء عىل طلب وزير العدل ،بشأن الجرائم التي يتصل خربها بعلمه(.)22
إجراء التحقيق مبارشة أو بواسطة معاونيه من قضاة النيابة العامة امللحقني به أو أفراد الضابطة العدلية
التابعني له دون أن يكون له حق االدعاء(.)23
االط�لاع عىل ملف التحقيق الذي يتواله أحد قضاة التحقيق وأن يطلب من النائب العام املختص إبداء
املطالعة التي تتوافق مع توجيهاته الخطية(.)24
توجي��ه التنبيه إىل احد قضاة النيابة العامة بس��بب ما يع��زوه إليه من تقصري يف عمله أو أن يقرتح عىل
هيئة التفتيش القضايئ إحالته أمام املجلس التأديبي(.)25
ع�لى كل من النائب العام االس��تئنايف والنائ��ب العام املايل ومفوض الحكومة لدى املحكمة العس��كرية
ومدي��ر عام قوى األمن الداخيل ومدير عام األمن العام ومدير عام امن الدولة أن يبلغوا النائب العام لدى
محكمة التمييز عن الجرائم الخطرة التي علموا بها وان يتقيدوا بتوجيهاته يف شأنها(.)26
يت��وىل االدعاء بالجرائم املحالة إىل املجلس العديل ومتثي��ل النيابة العامة لدى محكمة التمييز واملجلس
العديل(.)27
مع مراعاة أحكام املادة  79من قانون تنظيم مهنة املحاماة ويف جميع الحاالت التي تقيض فيها املالحقة
الجزائي��ة ترخيص��ا أو موافقة من أي مرجع غري قضايئ ،ويف حال الخالف بني هذا املرجع وبني النيابة العامة
االس��تئنافية أو النيابة العامة املالية أو مفوض الحكومة لدى املحكمة العس��كرية ،يكون للنائب العام لدى
محكمة التمييز خالفا ألي نص عام أو خاص ،أمر البت نهائيا يف هذا املوضوع(.)28
()21
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 .2يف مهام النائب العام املايل
يتمتع النائب العام املايل ،يف حدود املهام املحددة له يف القانون بالصالحيات العائدة للنائب العام التمييزي،
وهو يتوىل مهام املالحقة يف الجرائم اآلتية(:)29
الجرائم الناش��ئة عن مخالفة احكام قوانني الرضائب والرس��وم يف مختلف املرافق واملؤسس��ات العامة
والبلديات مبا فيها الرضائب األمريية والبلدية والرسوم الجمركية ورسوم املخابرات السلكية والالسلكية.
الجرائم الناش��ئة عن مخالفة القوانني املرصفية واملؤسسات املالية والبورصة وال سيام املنصوص عليها يف
قانون النقد والتسليف.
الجرائم الناشئة عن مخالفة قوانني الرشكات املساهمة وجرائم الرشكات متعددة الجنسية.
الجرائم التي تنال من مكانة الدولة املالية أو الس��ندات املرصفية اللبنانية أو األجنبية املتداولة رشعا أو
عرفا يف لبنان  ،وجرائم تقليد وتزييف وترويج العملة واالسناد العامة والطوابع وأوراق الدمغة.
جرائم اختالس األموال العامة.
جرائم اإلفالس.
مي��ارس النائب العام املايل صالحياته تحت إرشاف النائب العام التمييزي .تش��مل هذه الصالحيات جميع
األرايض اللبنانية .وله أن يطلب ،بواسطة النائب العام التمييزي ،من النائب العام االستئنايف يف كل املحافظات
تحريك دعوى الحق العام أمام قضاة التحقيق أو االدعاء مبارشة أمام املحاكم املختصة(.)30
 .3يف النيابة العامة لدى محكمة االستئناف
متارس النيابة العامة لدى محكمة االستئناف عدداً من املهام ومنها:
اس��تقصاء الجرائم من نوع الجنحة أو الجناية ومالحقة املس��اهمني يف ارتكابه��ا .لها أن تطلب مبارشة
معاونة القوى األمنية عند إجراء مهامها.
تحريك دعوى الحق العام ومتابعتها.
ميارس املحامي العام لدى محكمة االستئناف مهام النائب العام االستئنايف املحددة يف قانون أصول املحاكامت
الجزائية.
()31

ً
ثانيا :في مهام النيابة العامة خالل التحقيق األولي

حدد القانون الوسائل التي تطلع من خاللها النيابة العامة عىل الجرائم وهي :
التحقيقات التي تجريها بنفسها.
التقارير التي تردها من الس��لطة الرس��مية أو من موظف علم بوقوع جرمية أثناء قيامه بوظيفته أو يف
معرض أو مناس��بة قيامه بها .وللنائب العام حق إجراء التحقيق يف اإلدارات واملؤسسات العامة دون الحق
باالدعاء.
االستقصاءات األولية التي تقوم بها الضابطة العدلية عند تكليفها بتقيص الجرائم واملحارض التي تضعها
عند علمها بوقوعها.
الشكاوى واالخبارات التي تردها مبارشة أو بواسطة النيابة العامة التمييزية أو مساعديها.
أي وسيلة مرشوعة تتيح لها الحصول عىل معلومات عن الجرمية.
()32
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إن الصالحيات التي متارسها النيابة العامة االستئنافية خالل التحقيقات األولية ال تخضع لنظام قانوين موحد.
وبالفعل ،فان النيابة العامة متارس صالحيات واسعة يف الجرمية املشهودة ( )1وان هذه الصالحيات تتقلص
خارج الجرمية املشهودة (.)2
وتجدر اإلشارة إىل أن املادة  29من قانون أصول املحاكامت الجزائية تعرف الجرمية املشهودة عىل أنها:
الجرمية التي تشاهد عند وقوعها.
الجرمية التي يقبض عىل فاعلها أثناء أو فور ارتكابها.
الجرمية التي يالحق فيها املشتبه فيه بناء عىل رصاخ الناس.
الجرمية التي يتم اكتشافها فور االنتهاء من ارتكابها يف وقت تدل آثارها عليها بشكل واضح.
الجرمية التي يضبط فيها مع ش��خص أشياء أو أس��لحة أو أوراق يستدل منها عىل انه مرتكبها ،وذلك يف
خالل األربع والعرشين ساعة من وقوعها.
ك�ما تنص املادة  30من قانون أصول املحاكامت الجزائية عىل أنه تنزل منزلة الجرمية املش��هودة تلك التي
تقع داخل بيت فيطلب صاحبه أو احد ش��اغليه ،يف مهلة أربع وعرشين س��اعة من تاريخ اكتش��افها ،من
النيابة العامة التحقيق فيها سواء أكانت جناية أو جنحة.
 .1يف إجراءات النيابة العامة يف الجرمية املشهودة
ينتقل النائب العام أو املحامي العام إذا وقعت جناية مشهودة فور إبالغه عنها ،إىل مكان وقوعها وميارس
املهام التالية:
تنظيم محرض يثبت فيه ما شاهده من آثارها ويصف مكان وقوعها وما ظهر له من دالئل عىل الظروف
التي حصلت فيها.
ضبط األس��لحة وس��ائر املواد الجرمية املس��تعملة يف ارتكابها وجميع األش��ياء التي تساعد عىل كشف
الحقيقة ،وباستجواب املشتبه فيه عن األشياء املضبوطة بعد عرضها عليه.
االس��تامع إىل األش��خاص الذين ش��اهدوا الجرمية أو توافرت لديهم معلومات عنها بعد تحليفهم اليمني
القانوني��ة .وتدون كل إفادة يف محرض يوقعه النائب العام أو املحامي العام والكاتب والش��اهد .عند متنع
هذا األخري عن التوقيع يشار إىل ذلك يف املحرض.
يأمر بالقبض عىل أي شخص توافرت فيه شبهات قوية ويستجوبه ويبقيه محتجزا عىل ذمة التحقيق.
يصدر ،يف حال اس��تطاع املش��تبه فيه أن يتوارى عن األنظار أو مل يكن حارضا عند بدء التحقيق ،مذكرة
بإحضاره .وعندما يحرض أمامه يستجوبه يف الحال.
يدخل إىل منزل املشتبه فيه للتفتيش عن املواد التي يقدر أنها تساعد عىل إنارة التحقيق .له أن يضبط
ما يجده منها وينظم محرضا مبا ضبطه(.)34
إذا اس��تلزمت طبيعة الجرمية أو آثارها االس��تعانة بخبري أو أكرث  لجالء بعض املس��ائل التقنية أو الفنية
فيعني النائب العام الخبري املختص ويحدد مهمته بدقة(.)35
يكون للنائب العام أو لقايض التحقيق ،دون الضابط العديل ،أن يجري التفتيش يف منزل شخص مل تتوافر
ش��بهات قوية ضده،ويرى الضابط العديل أن مثة أوراقا أو أش��ياء تفيد التحقيق موجودة لديه ،ما مل يوافق
هذا األخري دون إكراه عىل أن يقوم الضابط العديل بالتفتيش(.)36
()33
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إذا كانت حالة املجني عليه تستلزم املعاينة الطبية أو الترشيح فيستدعي النائب العام الطبيب الرشعي
أو الطبيب املختص ويكلفه باملهمة املطلوب تنفيذها بدقة ووضوح(.)37
 .2يف إجراءات النيابة العامة خارج الجرمية املشهودة
للنائب العام أن يتوىل التحقيق األويل بنفسه .إذا فعل فيكون لوكيل املشتبه فيه أن يحرض مع موكله أثناء
استجوابه.
ما خال اس��تجواب املش��تبه فيه أو املشكو منه إذا مل يتول التحقيق بنفسه فانه يدقق يف التحقيقات األولية
التي يجريها الضابط العديل .ويتخذ بنتيجة التدقيق أيا من القرارات التالية:
إذا وجد أن الجرمية من نوع الجناية أو أنها جنحة تس��تلزم التوس��ع يف التحقيق فيدعي بها أمام قايض
التحقيق.
إذا كان التحقيق يف الجنحة كافيا فيدعي بها أمام القايض املنفرد املختص.
يق��رر حف��ظ أوراق التحقيق األويل إذا تبني له أن الفعل ال يؤلف جرمية أو أن األدلة عىل وقوع الجرمية
غري كافية أو أن الدعوى العامة قد سقطت(.)39
()38

ب .الضابطة العدلية

إن أع�مال الضابط��ة العدلية خ�لال التحقيق األويل ترمي إىل إع��داد القضايا الجزائي��ة للتحقيق والحكم.
وبالفعل ،فإنها تتوىل التحقيق يف الجرائم وجمع األدلة ومالحقة مرتكبيها .ولهذا الس��بب يعترب الدور الذي
تلعبه الضابطة العدلية خالل التحقيقات دوراً أساسياً وف ّعاالً يف إطار تحقيق العدالة الجزائية.
يجب أن تراعي الضابطة العدلية ،لدى مامرس��تها ملهامها ،الحقوق والحريات املكرس��ة يف املواثيق الدولية؛
كام أن القانون اللبناين ُيحدّد بالتفصيل الصالحيات التي متارسها الضابطة العدلية يف التحقيقات الجزائية.
يحدد القانون عنارص الضابطة العدلية (أوالً) ومينحهم صالحيات محددة خالل التحقيق األويل (ثانياً).
ً
أوال :في تنظيم الضابطة العدلية

()40

يقوم بوظائف الضابطة العدلية ،تحت إرشاف النائب العام لدى محكمة التمييز ،النواب العامون واملحامون
العامون.
يس��اعد النياب��ة العامة ،ويعمل تحت إرشافها يف إجراء وظائف الضابط��ة العدلية ،كل يف حدود اختصاصه
املنصوص عليه يف قانون أصول املحاكامت الجزائية ويف القوانني الخاصة به ،كل من:
املحافظون والقامئقامون.
مدي��ر عام قوى األم��ن الداخيل وضباط قوى األمن الداخ�لي والرشطة القضائية والرتب��اء العاملون يف
القطاعات اإلقليمية ورؤساء مخافر قوى األمن الداخيل.
مدير عام األمن العام وضباط األمن العام ورتباء التحقيق يف األمن العام.
مدير عام أمن الدولة ،ونائب املدير العام ،وضباط أمن الدولة ورتباء التحقيق يف أمن الدولة.
مختارو القرى.
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قادة السفن البحرية وقادة الطائرات واملركبات الجوية.
نواطري القرى وموظفو املراقبة يف وزارة الصحة ،ومراقبو االحراج وحامية املستهلك ،واملوظفون املختصون
بالرقابة يف الجامرك وإدارة حرص التبغ والتنباك ويف املرافئ واملطارات ويف وزارة السياحة والحراس الليليون
الذين عليهم أن يضبطواٌّ ،
كل يف حدود اختصاصه ووفق األنظمة املنوط به تطبيقها ،املخالفات التي يثبتونها
يف محارض منظمة وفقاً لألصول ويودعونها القايض املنفرد املختص.
ً
ثانيا :في التحقيقات التي تجريها الضابطة العدلية

إن صالحيات الضابطة العدلية ،أس��وة بالنظام القانوين الذي يرعى صالحيات النيابة العامة خالل التحقيق
األويل ،تختل��ف عندم��ا يتن��اول التحقيق جرمية مش��هودة ( )1أو عندما متارس صالحياته��ا خارج الجرمية
املش��هودة ( .)2ويف مطلق األح��وال يجب أن متارس الضابطة العدلية مهامه��ا خالل التحقيق األويل تحت
إرشاف النيابة العامة وعليها أن تتقيد بتوجيهاتها (.)3
 .1إجراءات الضابطة العدلية يف الجرمية املشهودة
تق��وم الضابط��ة العدلية يف الجرمية املش��هودة باإلجراءات التي يقوم بها النائب الع��ام عندما يتعذر عليه
مبارشتها بنفس��ه .يراعي الضابط العديل يف إجراءاته األصول الت��ي حددها القانون للنائب العام عند توليه
التحقيق يف الجرمية املشهودة(.)41
وبالفع��ل ،تح��دد املادة  41من قان��ون أصول املحاك�مات الجزائية صالحيات الضابط الع��ديل يف الجرمية
املشهودة وهي:
ينتقل فورا إىل مكان حصول الجرمية ويبلغ النائب العام املختص بها.
يحافظ عىل اآلثار واملعامل والدالئل القابلة للزوال وعىل كل ما يساعد عىل جالء الحقيقة.
يضبط االسحلة واملواد املستعملة يف الجرمية أو الناتجة عنها.
يستمع إىل الشهود دون تحليفهم اليمني.
يق��وم بالتحريات ويقبض عىل من تتوافر ش��بهات قوية حول ارتكابه الجرمية أو إس��هامه فيها ويجري
التفتيش يف منزله ويضبط ما يعرث عليه من مواد جرمية أو أشياء ممنوعة.
يستعني بالخرباء عند االقتضاء.
له أن يس��تجوب املشتبه فيه رشط أن يديل بأقواله بإرادة واعية حرة ودون استعامل أي وجه من وجوه
اإلكراه ضده .إذا التزم الصمت فال يجوز إكراهه عىل الكالم.
عليه أن يطلع النائب العام املختص عىل مجريات التحقيق وان يتقيد بتعليامته.
إذا كلف النائب العام املختص الضابط العديل ببعض األعامل التي تدخل ضمن صالحيته فعليه أن يتقيد
مبضمون التكليف.
 .2إجراءات الضابطة العدلية خارج الجرمية املشهودة
تقوم الضابطة العدلية ،خارج الجرمية املشهودة ،بتكليف من النيابة العامة ،باستقصاء الجرائم ،من نوع
الجناية أو الجنحة ،موضوع الشكاوى واالخبارات التي تحيلها إليها النيابة العامة(.)42
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يت��وىل الضباط العدليون ،بوصفهم مس��اعدي النيابة العامة ،املهام التي تكلفه��م النيابة العامة فيها ال
سيام(:)43
استقصاء الجرائم غري املشهودة.
جمع املعلومات عن الجرائم والقيام بالتحريات الرامية إىل كشف فاعليها واملساهمني يف ارتكابها وجمع
األدلة عليهم ،مبا يس��تلزم ذلك من ضبط املواد الجرمية وإجراء كش��وفات حسية عىل أماكن وقوع الجرائم
ودراسات علمية وتقنية عىل ما خلفته من آثار ومعامل.
سامع إلفادات الشهود دون تحليفهم اليمني وألقوال املشكو منهم أو املشتبه فيهم.
يحظر عليهم احتجاز املشتبه فيه يف نظاراتهم إال بقرار من النيابة العامة.
عليهم أن يطلعوا النيابة العامة عىل ما يقومون به من إجراءات ويتقيدوا بتعليامتها.
ال يحق لهم تفتيش منزل أو شخص إال بعد استحصالهم عىل إذن مسبق من النيابة العامة.
 .3يف رقابة النيابة العامة عىل أعامل الضابطة العدلية
متارس النيابة العامة عىل الضابطة العدلية سلطة اإلرشاف والتوجيه وعليها ،خارج الجرمية املشهودة،
أن تتقيد بتعليامتها(.)45
ويتوىل النائب العام لدى محكمة التمييز مهام:
مراقبة موظفي الضابطة العدلية يف نطاق األعامل التي يقومون بها بوصفهم مساعدين للنيابة العامة.
يوجه إىل رؤساء موظفي الضابطة العدلية ما يراه من مالحظات يف شأن أعاملهم.
يطلب من النائب العام االستئنايف أو النائب العام املايل أو مفوض الحكومة لدى املحكمة العسكرية أن
يدع��ي بح��ق من يرتكب جرما جزائيا منهم يف أثناء قيام��ه بوظيفته أو يف معرض قيامه بها دون أن يطلب
إذنا مبالحقته .يكون القضاء العديل هو الصالح للنظر يف هذا الجرم رغم كل نص مخالف(.)46
()44

الفقرة الثانية :التحقيق القضائي

يتولىّ التحقيق االبتدايئ القضايئ قايض التحقيق ،ويف بعض الحاالت الهيئة االتهامية.
يرمي هذا التحقيق إىل جمع األدلة حول الجرمية وفاعليها أو التدقيق بهذه األدلة التي تم االستحصال عليها
خالل مرحلة التحقيق الذي تولته س��واء النيابة العامة أم الضابطة العدلية ،وذلك إما بهدف إحالة الدعوى
يف حال كان الجرم قامئاً واألدلة كافية أو بهدف منع املحاكمة إذا كان الجرم قد سقط أو مل تكتمل عنارصه
أو يف حال عدم توافر أدلة حول املدعى عليه.
يختلف قضاء التحقيق عن قضاء الحكم يف عدد من الوجوه ومنها:
يستند قضاء التحقيق يف قراره عىل األدلة التي تجعل الشبهة محتملة ،أما املحكمة فال تدين إال إذا كانت
األدلة املعروضة أمامها قاطعة أو وجدت يف ملف الدعوى ما تستند عليه لتربير قناعتها.
يج��ري التحقيق القضايئ بصورة رسية ومكتوبة وذل��ك خالفاً لإلجراءات املتبعة أمام قضاء الحكم والتي
تتميز بالعلنية والشفاهية والوجاهية.
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ّإن أع�مال التحقي��ق يجب أن تتوافق مع املبادئ الت��ي اعتمدها املجتمع الدويل؛ ك�ما ّأن القانون اللبناين
يتض ّمن أحكاماً ترمي إىل تنظيم التحقيق القضايئ وتحديد صالحياته.
يت��وىل التحقي��ق يف النظام القض��ايئ اللبناين قض��اة التحقيق الذين يش��كلون الدرج��ة األوىل من درجات
التحقيق(النبذة االوىل) وتخضع قراراتهم للطعن أمام الهيئة االتهامية (النبذة الثانية)
أ .قضاة التحقيق
ً
أوال :في تنظيم دوائر التحقيق

()47

انش��أ القانون دائرة تحقيق ،يف مركز ونطاق كل محكمة استئناف  ،مؤلفة من قايض تحقيق أول وقضاة
تحقيق .يرأس دائرة التحقيق قايض التحقيق األول.
يتوىل قايض التحقيق األول:
التحقيق يف القضايا الهامة ويوزع القضايا األخرى عىل قضاة التحقيق يف دائرته.
اإلرشاف عىل حسن سري العمل يف دائرته.
ال يج��وز لقايض التحقيق الذي تحال إليه الدعوى أن يرفض التحقيق فيها .إمنا يحق له أن يعرض تنحيه
عن النظر فيها .يحق لكل من أطراف النزاع أن يطلب رده(.)48

ً
ثانيا :في صالحيات قاضي التحقيق

إن القانون منح قايض التحقيق صالحيات مختلفة متى كان التحقيق يتناول جناية مش��هودة ( )1أم جنحة
مشهودة ( )2أو أخرياً التحقيق خارج الجرمية املشهودة (.)3
 .1وظائف قايض التحقيق يف الجناية املشهودة
إذا وقعت جناية مشهودة فعىل قايض التحقيق أن ينتقل إىل محل وقوعها وان يبارش التحقيق فيها دون
أن ينتظر النائب العام(.)49
ميارس قايض التحقيق يف الجناية املشهودة ،جميع الصالحيات التي يتمتع بها النائب العام(.)50
بعد االنتهاء من إجراءات التحقيق يف الجناية املشهودة يودع قايض التحقيق األوراق النائب العام الذي
يدعي بحق املشتبه فيهم ويبدي طلباته(.)51
 .2وظائف قايض التحقيق يف الجنحة املشهودة
إذا وقعت جنحة مش��هودة عقوبتها الحبس سنة عىل األقل فللنائب العام أن يطلب من قايض التحقيق أن
ينتقل إىل مكان وقوعها إلجراء التحقيق محليا(.)52
عىل قايض التحقيق أن يراعي يف التحقيق اإلجراءات املتبعة يف الجناية املشهودة.
 .3وظائف قايض التحقيق خارج الجرمية املشهودة
ال يح��ق لقايض التحقيق أن يبارش التحقيق ،خارج حالة الجرمية املش��هودة ،إال إذا وضع يده عىل الدعوى
()53
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العامة بناء عىل إدعاء النيابة العامة أو عىل شكوى مبارشة يتخذ فيها املدعي املترضر صفة االدعاء الشخيص
أو عىل قرار تعيني املرجع أو قرار نقل الدعوى(.)54
يض��ع قايض التحقيق يده ع�لى الدعوى العامة بصورة موضوعية .له أن يس��تجوب بصفة مدعى عليه كل
مش��تبه يف ارتكاب��ه الجرمية فاع�لا كان أم رشيكا أم متدخال أم محرض��ا دون أن يتوقف يف ذلك عىل ادعاء
النيابة العامة( )55وسامع الشهود( )56واالنتقال والتفتيش وضبط األدلة(.)57
ب .الهيئة االتهامية

تتولىّ غرفة مدنية لدى محكمة االستئناف وظائف الهيئة اإلتهامية.
منح القانون الهيئة االتهامية عدّة صالحيات ،ومنها(:)58
سلطة االتهام يف الجناية
املرجع االستئنايف لقرارات قايض التحقيق وللقرارات الداخلة يف اختصاصها مبوجب قوانني خاصة
حق التصدي
ً
أوال :في الهيئة االتهامية كسلطة اتهام

إذا اعت�بر ق��ايض التحقيق يف ق��راره النهايئ أن الفعل املدعى به من نوع الجناي��ة فيحيل ملف الدعوى إىل
النياب��ة العامة لتودعه الهيئة االتهامية .لكل من املدعي الش��خيص والظن�ين أن يتقدم مبذكرة يعرض فيها
وقائع القضية واألدلة والوصف القانوين وما يخلص إليه من مطالب(.)59
تض��ع الهيئة االتهامية يدها بص��ورة موضوعية عىل القضية .إذا رأت أن الدع��وى مكتملة التحقيق وان ال
جدوى من التوسع فيه وتصدر أحد القرارات اآلتية:
 .1قرار مبنع املحاكمة عن املدعى عليه وبإطالق رساحه إذا تبني لها:
أن األدلة غري كافية التهامه بالجناية
أو أن الفعل املسند إليه ال يؤلف جرما
أو أن الصفة الجرمية قد زالت عنه لس��بب من أس��باب التربير أو بصدور قان��ون جديد يعدل القانون
السابق
أو أن الدعوى العامة قد سقطت
 .2ق��رار باعتب��ار الفعل جنحة أو مخالفة فتحيل مبوجبه املدعى عليه ع�لى القايض املنفرد الجزايئ وتطلق
رساحه إذا اعتربت الفعل مخالفة أو جنحة ال تستوجب عقوبة الحبس أكرث من سنة.
 .3ق��رار اتهام املدعى علي��ه إذا تبني لها أن الوقائع واألدلة عليها كافي��ة التهامه وتقيض يف قرارها بإحالة
املتهم عىل محكمة الجنايات ملحاكمته مبا اتهم به ،وتصدر مذكرة إلقاء قبض يف حقه(.)60
إذا وجدت الهيئة االتهامية نقصا أو غموضا يف التحقيق فيجري رئيسها تحقيقا تكميليا أو يكلف بذلك احد
مستشاريه.
تراعى يف التحقيق التكمييل األصول التي تنظم أعامل قايض التحقيق يف هذا الشأن.
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بع��د االنتهاء من التحقيق التكمييل يحال ملف الدعوى إىل النيابة العامة لتبدي مطالعتها ،ثم تتخذ الهيئة
االتهامية القرار املناسب فيها(.)61
ً
ثانيا :في الهيئة االتهامية كمرجع استئنافي

إن الهيئة االتهامية هي املرجع االستئنايف للنظر يف الطعن الذي يتناول قرارات قايض التحقيق(.)62
للنيابة العامة أن تس��تأنف جميع قرارات التحقيق الصادرة خالفا لطلبها ،س��واء اإلدارية والقضائية أو
تلك املتعلقة بالتحقيق ،والقرار القايض باسرتداد قرار التوقيف لعدم توافر رشوطه ،وذلك ضمن مهلة أربع
وعرشين ساعة من تاريخ صدور القرار.
للمدعى عليه أن يستأنف أيا من قرارات قايض التحقيق التالية:
قرار رد طلب تخلية سبيله
قرار رد دفع أو أكرث من الدفوع الشكلية
للمدعي الشخيص أن يستأنف القرارات التالية:
القرار القايض بقبول دفع أو أكرث من الدفوع الشكلية إذا كان مرضا مبصلحته.
القرار القايض برتك املدعى عليه أو بإخالء سبيله بحق أو بكفالة.
قرار منع املحاكمة عن املدعى عليه.
القرار القايض بوصف الفعل املدعى به من نوع املخالفة.
القرار القايض باسرتداد مذكرة توقيف املدعى عليه إذا كان مخالفا لألصول.
يرتتب عىل االستئناف املقدم من املدعي الشخيص ضد قرار منع املحاكمة عن املدعى عليه تحريك الدعوى
العامة مجددا وينرشها أمام الهيئة االتهامية(.)63
ليس للمسؤول باملال أو الضامن أن يستأنف من قرارات قايض التحقيق سوى القرار الفاصل يف الصالحية.
تفص��ل الهيئة االتهامية يف اس��تئناف قرار قايض التحقيق يف مهلة عرشة أي��ام عىل األكرث من وقت إيداعها
امللف(.)64

ً
ثالثا :في ممارسة الهيئة االتهامية لحق التصدي

إذا اص��در قايض التحقيق قرارا اعترب مبوجبه فعل املدعى عليه من نوع الجناية فللهيئة االتهامية ،دومنا
حاجة الدعاء النيابة العامة ،أن تنظر يف جميع الجرائم املس��تفادة من التحقيق واملتالزمة مع الجرم األصيل
وان تتناول جميع األشخاص الذين تتوافر يف حقهم أدلة عىل إسهامهم يف هذه الجرائم(.)65
فإذا وقع اس��تئناف عىل قرار قايض التحقيق الذي امتنع فيه عن اتخاذ إجراء أو القيام بعمل تحقيقي،
وفس��خت الهيئة االتهامية قراره ،فتتوىل القيام باإلج��راء أو العمل بدال من قايض التحقيق ولها أن تتصدى
ألساس الدعوى.
إذا نظرت يف اس��تئناف قرار صادر عن قايض التحقيق مبنع املحاكمة أو بعدم الس�ير بالدعوى ،وقررت
فس��خه فلها أن تتصدى ألس��اس الدعوى .ويف هذه الحالة تتوىل التحقيقات وإص��دار مذكرات اإلحضار أو
التوقيف ،بحسب مقتىض الحال ،ولها أن تنتدب احد أعضائها للقيام بهذه األعامل.
تخض��ع التحقيقات التي يجريها الرئيس أو املستش��ار املنتدب لألصول عينه��ا التي تنظم التحقيق لدى
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قايض التحقيق ،لكل منهام أن يس��تنيب قايض تحقي��ق أو قاضيا منفردا للقيام ببعض أعامل التحقيق وفقا
لألحكام التي تنظم اإلنابة الصادرة عن قايض التحقيق(.)66
إذا مل تتصد الهيئة االتهامية ألساس الدعوى فتحيل امللف إىل قايض التحقيق األول ملتابعة التحقيق فيها
أو إلحالتها إىل قايض تحقيق آخر.
ال ميكن الطعن يف قرارات الهيئة االتهامية أمام محكمة التمييز إال لألس��باب املنصوص عليها يف املادتني
 306و 307من قانون أصول املحاكامت الجزائية( ،)67أي لألسباب التالية(:)68
إذا كان القرار صادراً عن هيئة مل تش��كل وفقا للقانون والقرارات املتعلقة بالصالحية وبس��قوط الحق
العام مبرور الزمن أو بالعفو العام أو بامتناع االدعاء لقوة القضية املحكوم بها
يف حال توافر رشط االختالف يف الوصف القانوين للفعل بني قايض التحقيق والهيئة االتهامية.
ملخالفة القانون أو الخطأ يف تفسريه أو يف تطبيقه.
إلغفال األصول املفروضة تحت طائلة اإلبطال أو اإلخالل بالقواعد الجوهرية يف التحقيق.
لتشويه الوقائع أو املضمون الواضح للمستندات املربزة يف ملف الدعوى.
لعدم البت يف دفع أو سبب من أسباب الدفاع أو يف طلب تقدم به احد الفرقاء يف الدعوى.
لفقدان األساس القانوين أو النقص يف التعليل.
()69
كام يجوز الطعن بقرارات الهيئة االتهامية يف الحاالت التالية :
للمدعي الش��خيص أن يطعن يف القرار االتهامي القايض بعدم قبول دعواه الش��خصية لعلة انتفاء صفته
لالدعاء.
لكل من املدعي الش��خيص ومن النيابة العامة أن يطعن يف القرارات القاضية مبنع املحاكمة عن املدعى
عليه.
وتجدر اإلش��ارة إىل أن املادة  308من قانون أصول املحاكامت الجزائية تنص عىل أنه ال يحق للمتهم الفار
من وجه العدالة أن يطعن يف قرار االتهام أمام محكمة التمييز إال إذا سلم نفسه.
الفقرة الثالثة  :أحكام مختلفة

يلحظ القانون أحكاماً مختلفة ترعى التحقيقات األولية والقضائية ،ومنها الحفاظ عىل رسية التحقيق .كام
أن��ه يضع قواعد ترمي ،من جه��ة أوىل ،إىل أن تتوىل هيئة قضائية واح��دة صالحية اإلرشاف عىل التحقيق،
ومتنع ،من جهة ثانية ،قاضياً واحداً النظر يف ملف جزايئ بأكرث من صفة قضائية.
أ .الحفاظ على سرية التحقيق
ً
أوال :في سرية التحقيق األولي

ين��ص القان��ون اللبناين عىل أن يلتزم الضابط العديل يف جميع اإلج��راءات التي يقوم بها بالرسية التامة .إذا
ّ
ثبت إفشاؤه مضمون ما ضبطه من وثائق أو رسائل أو أي من األرسار التي يحرص املشتبه فيه عىل إبقائها
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مكتوم��ة فيالحق أمام القايض املنفرد الجزايئ الذي يقع ضمن دائرته الفعل املش��كو منه ويعاقب بالحبس
من شهر إىل سنة وبالغرامة من مايتي ألف إىل مليوين لرية أو بإحدى هاتني العقوبتني(.)70
ً
ثانيا :في سرية التحقيق أمام قاضي التحقيق

يبق��ى التحقيق رسيا ما مل تحال الدعوى عىل قضاء الحكم باس��تثناء ما يتعل��ق بالقرار الظني .يتعرض كل
من يفيش رسية التحقيق للمالحقة أمام القايض املنفرد الذي يقع ضمن دائرته الفعل املشكو منه ويعاقب
بالحبس من شهر إىل سنة وبالغرامة من مئة ألف إىل مليون لرية أو بإحدى هاتني العقوبتني(.)71

ب .في التوقف عن التحقيق

إن القان��ون من��ح ،كام هو مبني أعاله ،أكرث من هيئة قضائية أو أمني��ة صالحية التحقيق يف الجرائم .إال أن
القانون حدد القواعد التي تحافظ عىل وحدة ملف التحقيق بحيث تتواله هيئة واحدة.
وبالفعل ،يلحظ قانون أصول املحاكامت الجزائية ما يأيت:
إذا ح�ضر النائب الع��ام أو قايض التحقيق فيتوق��ف الضابط العديل عن متابع��ة إجراءاته ما مل يكلفه
احدهام خطيا مبتابعتها(.)72
عىل النائب العام أن يتوقف عن متابعة تحقيقاته يف الجرمية املشهودة عند حضور قايض التحقيق وان
يسلمه املحارض التي نظمها واملواد التي ضبطها ما خال منها تلك التي ال تتعلق بالجرمية والتي صار ضبطها
لكونها ممنوعة بطبيعتها(.)73
عىل القايض املنفرد ،عند وقوع جرمية مشهودة ضمن نطاق دائرته ،أن ينتقل إىل املكان ملبارشة التحقيق
فيها ،إذا مل يحرض إليه النائب العام أو قايض التحقيق ،وان يتبع األصول املقررة للنائب العام يف هذا املجال.
يتوقف عن متابعة تحقيقاته عند حضور أي منهام .عندما يكمل تحقيقاته يحيلها إىل النائب العام(.)74
ج .في التمانع

قاض واحد االدعاء والتحقيق والحكم
إن قانون أصول املحاكامت الجزائية يضع قواعد تحول دون أن يتوىل ٍ
يف ملف جزايئ معني.
وبالفعل ،يلحظ قانون أصول املحاكامت الجزائية ما يأيت:
()75
ال يحق للنائب العام الذي ادعى يف قضية ما أن يتوىل التحقيق أو الحكم فيها .
()76
ال يجوز لقايض التحقيق الذي يتوىل التحقيق يف قضية أن يحكم فيها أو أن يشرتك يف الحكم فيها .
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 .2المبادئ التي ترعى االثبات في القضايا الجزائية
إن القان��ون منح الش��خص املالحق ع��دداً من الحقوق ملواجهة الصالحيات الواس��عة املمنوحة لس��لطات
التحقيق وترمي هذه الحقوق إىل إعادة التوازن إىل العالقة التي تربط فرقاء النزاع الجزايئ.
وبالفعل ،إن الصالحيات التي تتمتع بها سلطات التحقيق متس ،بطبيعتها ،حقوقاً أساسية يتمتع بها اإلنسان
متس حرم��ة هذه املنازلّ ،
وكل من التنصت وضبط
املالحق .فعىل س��بيل املثال ،إن صالحية تفتيش املنازل ّ
ميس حرمة املراس�لات ،كام ّأن التدابري الت��ي ترمي إىل حرمان بعض األش��خاص املالحقني من
املس��تندات ّ
متس الحق يف الحرية واألمان عىل شخصهم.
حريتهم ّ
إال أن��ه يف ح��ال كانت مقتضي��ات الحفاظ عىل أم��ن املجتمع ،ع�بر مكافحة الجرمية ومالحق��ة مرتكبيها
ومحاكمتهم ومعاقبتهم ،تربر الصالحيات الواسعة املمنوحة إىل سلطات التحقيق ،يبقى ّأن هذه الصالحيات
منحت بهدف جمع األدلة بأمانة (الفقرة األوىل) .ويف املقابل ،منح الشخص املالحق عدداً من الحقوق تضع
ضوابط للصالحيات الواسعة التي منحت للهيئات التي تتوىل التحقيق (الفقرة الثانية) .كام أن القانون وضع
إجراءات ورشوطاً ملامرس��ة بعض الصالحيات التي متس بطبيعتها حقوقاً أساسية يتمتع بها اإلنسان (الفقرة
الثالثة).
الفقرة األولى :االستقامة في االستحصال على األدلّة

يج��ب عىل الهيئ��ات التي تتوىل التحقيق أن تس��تحصل عىل األدلة بعد مراعاة اإلج��راءات والرشوط التي
نص عليها القانون (أ) .كام أن القانون مينح الش��خص املالحق الح��ق بالصمت (ب) .والحق بعدم التعرض
للتعذيب (ج).
()77

أ .في موجب االستقامة

يتميز اإلثبات يف القضايا الجزائية بتساوي ّ
كل األدلة ،أكانت مكتوبة شفاهية أو مجرد قرائن مادية ،ويتمتع
القايض الجزايئ بحرية االقتناع بأي دليل يقدم إليه .إال أن هذا الدليل يجب أن يكون ناتجاً عن إجراء قضايئ
صحيح.
ً
لذل��ك ،يلزم القانون اللبناين كال من النائب العام وقايض التحقيق مبوجب االس��تحصال عىل األدلة بطريقة
مرشوعة.
وبالفعل ،ينص قانون أصول املحاكامت الجزائية عىل ما يأيت:
يق��وم النائ��ب العام بأي إجراءات تحقيق أخ��رى يراها رضورية لجمع املعلوم��ات املفيدة عن الجناية
ولتوفري األدلة عليها ولكش��ف فاعليها أو املتدخلني فيها .يجب أن تكون اإلجراءات مرشوعة وغري مش��وبة
بعيوب اإلكراه املعنوي أو املادي(.)78
يلزم قايض التحقيق بإتباع الوسائل املرشوعة أثناء قيامه بجميع إجراءات التحقيق التي تؤدي إىل كشف
الحقيقة .عليه أن يثبت خطيا كل ما يجريه منها(.)79
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ب .في الحق بالصمت

إن القانون اللبناين يتضمن أحكاماً رصيحة تكرس حق الشخص املستجوب بالتزام الصمت.
وبالفعل ،يلحظ قانون أصول املحاكامت الجزائية ما يأيت:
إذا وقعت جرمية مشهودة ينتقل الضابط العديل فورا إىل مكان حصولها ويبلغ النائب العام املختص بها
وله أن يس��تجوب املش��تبه فيه رشط أن يديل بأقواله بإرادة واعية حرة ودون استعامل أي وجه من وجوه
اإلكراه ضده .إذا التزم الصمت فال يجوز إكراهه عىل الكالم(.)80
يتوىل الضباط العدليون ،بوصفهم مساعدي النيابة العامة ،املهام التي تكلفهم النيابة العامة فيها استقصاء
الجرائم غري املش��هودة وجمع املعلومات عنها والقيام بالتحريات الرامية إىل كشف فاعليها واملساهمني يف
ارتكابها وجمع األدلة عليهم ،مبا يس��تلزم ذلك من س�ماع إلفادات الش��هود دون تحليفهم اليمني وألقوال
املش��كو منهم أو املش��تبه فيهم .إن امتنعوا أو التزموا الصمت فيش��ار إىل ذلك يف املحرض وال يحق لهم
إكراههم عىل الكالم أو استجوابهم تحت طائلة بطالن إفاداتهم(.)81
ع�لى ق��ايض التحقيق أن يراعي مبدأ حري��ة إرادة املدعى عليه أثناء اس��تجوابه وان يتأكد من انه يديل
بإفادته بعيدا عن كل تأثري خارجي عليه س��واء أكان معنويا أم ماديا .إذا رفض املدعى عليه اإلجابة والتزم
الصمت فال يحق لقايض التحقيق أن يكرهه عىل الكالم(.)82
ج .في منع التعذيب

يتض ّمن القانون اللبناين بعض األحكام التي تحول دون إخضاع الش��خص املس��تمع إليه للتعذيب ،ويف حال
حصول مثل هذه األفعال ،يرتتب عليها بطالن االستجواب.
وبالفعل ،ينص قانون أصول املحاكامت الجزائية عىل ما يأيت:
يجوز للضابطة العدلية ،يف الجرمية املش��هودة ،أن تس��تجوب املش��تبه فيه رشط أن يديل بأقواله بإرادة
واعية حرة ودون استعامل أي وجه من وجوه اإلكراه ضده(.)83
يتوىل الضباط العدليون ،خارج الجرمية املش��هودة ،املهام التي تكلفهم النيابة العامة فيها وتشمل سامع
إفادات الش��هود دون تحليفهم اليمني وأقوال املشكو منهم أو املشتبه فيهم .إن امتنعوا أو التزموا الصمت
فيشار إىل ذلك يف املحرض وال يحق لهم إكراههم عىل الكالم أو استجوابهم تحت طائلة بطالن إفاداتهم(.)84
إذا كانت رضورات التحقيق تس��تلزم اإلبقاء عىل املش��تبه فيه محتجزا يحق للمش��تبه فيه أو لوكيله أو
ألي ف��رد من عائلته أن يطل��ب تكليف طبيب ملعاينته .وعىل النائب الع��ام أن يعني الطبيب املختص فور
تقديم الطلب إليه وعىل الطبيب أن يجري املعاينة دون حضور الضابط العديل وأن يقدم تقريره إىل النائب
الع��ام اثر ذلك يف مدة ال تتجاوز األربع والعرشين س��اعة .ويج��وز تعيني طبيب مجدداً يف حال متديد مدة
االحتجاز(.)85
ع�لى ق��ايض التحقيق أن يراعي مبدأ حري��ة إرادة املدعى عليه أثناء اس��تجوابه وان يتأكد من انه يديل
بإفادته بعيدا عن كل تأثري خارجي عليه سواء أكان معنويا أم ماديا .إما إذا رفض املدعى عليه اإلجابة والتزم
الصمت فال يحق لقايض التحقيق أن يكرهه عىل الكالم(.)86
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الفقرة الثانية :إعادة التوازن إلى التحقيق الجزائي

مينح القانون الشخص املشتبه فيه يف تحقيق جزايئ عدداً من الحقوق التي ترمي إىل درء الخطر الذي تشكله
املالحق��ة الجزائية ،وهي تعيد التوازن إىل العالقة التي تربطه يف الدع��وى الجزائية بهيئات التحقيق ،التي
منحت صالحيات واسعة لكشف مرتكبي الجرمية.
إن املجتمع الدويل حدد هذه الحقوق عىل أنها الحق مبساعدة محام (أ) والحق باالستعانة مبرتجم (ب).
أ .في دور المحامي خالل اإلجراءات القضائية

إن املجتمع الدويل اعترب أن للمحامي دوراً أساسياً يف تأمني العدالة الجزائية؛ كام أن القانون اللبناين يتضمن
أحكام��اً تك��رس هذا الدور يف التحقيقات الجزائية .إن الحق باللجوء إىل خدمات محام مصان س��واء خالل
التحقيق األويل (أوالً) أم خالل التحقيق القضايئ (ثانياً).
ً
أوال :في دور المحامي خالل التحقيقات األولية

يتمتع املشتبه فيه أو املشكو منه ،فور احتجازه بحق أن يستعني مبحام لحضور استجوابه(.)87
للنائب العام أن يتوىل التحقيق األويل بنفس��ه .إذا فعل فيكون لوكيل املش��تبه فيه أن يحرض مع موكله
أثناء استجوابه(.)88
يتمتع املحتجز لرضورات التحقيق ،بالحقوق التالية(:)89
االتصال بأحد أفراد عائلته أو بصاحب العمل أو مبحام يختاره أو بأحد معارفه.
مقابلة محام يعينه بترصيح يدون عىل املحرض دون الحاجة إىل وكالة منظمة وفقا لألصول.
تقديم طلب مبارش ،أو بواسطة وكيله أو احد أفراد عائلته إىل النائب العام ،بعرضه عىل طبيب ملعاينته.
أوج��ب القانون عىل الضابطة العدلية أن تبلغ املش��تبه فيه ،فور احتج��ازه ،بحقوقه املذكورة أعاله وان
يدون هذا اإلجراء يف املحرض.
يتع��رض الضابط العديل للمالحقة بجرمية حج��ز الحرية املنصوص واملعاقب عليها يف املادة  367من قانون
العقوبات باإلضافة إىل العقوبة املس��لكية ،يف حال خالف الضابط العديل األصول املتعلقة باحتجاز املدعى
عليه أو املشتبه فيه ،سواء أكانت الجرمية مشهودة أم غري مشهودة(.)90

ً
ثانيا :في دور المحامي خالل التحقيقات القضائية

 .1ع�لى قايض التحقيق أن ينبه املدعى عليه ،عند مثوله أمامه يف املرة األوىل ،إىل حقوقه ال س��يام حقه يف
االستعانة مبحام واحد أثناء االستجواب(.)91
 .2يرتتب عىل إغفال قايض التحقيق تنبيه املدعى عليه إىل حقه باالستعانة مبحام بطالن االستجواب كدليل
من أدلة اإلثبات(.)92
 .3إذا رفض املدعى عليه االس��تعانة مبحام فال يلزم ق��ايض التحقيق بتعيني محام له .يدون ذلك يف املحرض
تحت طائلة بطالن االس��تجواب واإلجراءات الالحقة له .وعندها يجوز لقايض التحقيق أن يس��تجوبه دون
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محام ويستمر يف إجراءات التحقيق(.)93
 .4إذا اخت��ار املدع��ى علي��ه محاميا للدفاع عنه فال يجوز لقايض التحقيق أن يس��تجوبه أو أن يس��تمر يف
إجراءات التحقيق إال بعد حضور املحامي واطالعه عىل جميع أعامل التحقيق ما عدا إفادات الشهود وذلك
تحت طائلة إبطال االستجواب واإلجراءات الالحقة له(.)94
 .5للمدعى عليه ،يف أي وقت من أوقات التحقيق أن يبلغ قايض التحقيق ،اسم املحامي الذي كلفه الدفاع
عنه .إذا اختار لهذه الغاية عدة محامني فيجب أن يبلغ قايض التحقيق باس��م املحامي الذي س��توجه إليه
مذكرة الدعوة(.)95
 .6إذا تع��ذر ع�لى املدعى عليه تكليف محام فيعني له قايض التحقي��ق محاميا أو يعهد بتعيينه إىل نقيب
املحامني.
 .7يدعى املحامي مبذكرة ترسل إليه قبل يوم عىل األقل من االستجواب .عىل كاتب قايض التحقيق أن يثبت
هذا اإلجراء يف املحرض مع ذكر تاريخ إرسال املذكرة .إذا مل يتبلغ املحامي مذكرة دعوته قبل موعد الجلسة
فان حضوره االستجواب ،دون أن يعرتض عىل إجراء تبليغه ،يحول دون إبطال االستجواب.
 .8إذا مل يح�ضر املحام��ي الوكيل دون عذر مرشوع رغم إبالغه أصوال موعد الجلس��ة فلقايض التحقيق أن
يتابع االستجواب.
 .9إذا حرض وكيل املدعى عليه االس��تجواب فال يجوز له طرح أي س��ؤال عىل موكله أو الخصم إال بواسطة
قايض التحقيق ،وله أن يبدي مالحظاته وان يعرتض عىل ما يراه مخالفاً ألصول التحقيق يف ما يطرحه قايض
التحقيق من أس��ئلة .إذا مل يأذن قايض التحقيق للمحامي بالكالم أو بطرح الس��ؤال أو بإبداء املالحظات أو
االعرتاضات فعليه أن يثبت ذلك يف محرض االستجواب(.)96
 .10لقايض التحقيق أن يقرر منع االتصال باملدعى عليه املوقوف مدة ال تزيد عن خمس��ة أيام ،إال أن هذا
املنع ال يشمل محاميه(.)97
ً
ثالثا :االستثناءات

تضع املادة  80من قانون أصول املحاكامت الجزائية استثناءات للقواعد املتعلقة بحضور املحامي .وبالفعل،
فان هذه املادة تلحظ ما يأيت:
يجوز لقايض التحقيق بقرار معلل أن يبدأ يف اس��تجواب املدعى عليه مبارشة يف حال وجود أثر أو دليل
يخىش زواله.
يجوز لقايض التحقيق أن يس��تجوب املدعى عليه دون محام يف حالة الجرمية املش��هودة والجرمية التي
تنزل منزلتها.

ب .في الحق باالستعانة بمترجم

ينص القانون اللبناين عىل ما يأيت:
ّ
 .1يتمتع املشتبه فيه أو املشكو منه ،فور احتجازه لدى الضابطة العدلية لرضورات التحقيق ،بحق االستعانة
مبرتجم محلف إذا مل يكن يحسن اللغة العربية(.)98
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 .2عىل الضابطة العدلية أن تبلغ املشتبه فيه ،فور احتجازه ،بهذا الحق وان تدون هذا اإلجراء يف املحرض.
 .3إذا كان املدعى عليه ال يحس��ن اللغة العربية فيعني له قايض التحقيق مرتج ًام  ،ال يبارش مهمته إال بعد
أن يحلف اليمني بأن يقوم بعمله بصدق وأمانة(.)99
 .4إذا كان املدع��ى علي��ه أبكم أو أص��م أو غري قادر عىل النطق فيس��تعني قايض التحقيق مبن يس��تطيع
مخاطبت��ه باإلش��ارة أو بغريها بعد أن يحلف اليمني بأن يراع��ي يف عمله الصدق واألمانة .إذا كان األصم أو
األبكم يعرف الكتابة فيجري اس��تجوابه بطريقة تدوين األس��ئلة خطياً وتدوين إجابته عليها ،عىل أن تربط
الورقة التي يجيب بها عىل األسئلة مبحرض االستجواب(.)100
 .5إذا كان الش��اهد ال يحس��ن اللغة العربية فيعني له قايض التحقيق ترجامناً يؤدي مهمته بعد أن يحلف
اليمني بأن يقوم بها بصدق وأمانة ما مل يكن ترجامناً محلفاً (.)101
ً
ّ
حقوقا ُمصانة
تمس
الفقرة الثالثة :بعض إجراءات جمع األدلّة التي

يعترب القانون ّأن حرمة املنازل واملراس�لات مصانة وهي بحمى الدس��تور .إال ان��ه مينح الهيئات التي تتوىل
التحقي��ق صالحية دخول املنازل للتفتيش (النبذة األوىل) أو التنصت (النبذة الثانية) بهدف جمع األدلة يف
إطار تحقيق جزايئ.
أ .في تفتيش المنازل

إن تفتي��ش املن��ازل يرمي إىل الحصول عىل أدلة حول الجرمية .إن ه��ذا اإلجراء ميس حرمة يحميها القانون
بالنظر إىل انه يتعرض لحرمة املتهم الشخصية ولحرمة مسكنه بغري ارادته ورغ ًام عنه.
يتضم��ن القانون اللبناين أحكاماً ترعى تفتيش املنازل خالل التحقيق األويل (أوالً) والتحقيق القضايئ (ثانياً)
ويضع أحكاما خاصة ترعى التفتيش الذي يتناول املحامي (ثالثاً).
ً
أوال :في التفتيش وضبط األدلة خالل التحقيق األولي

يضع القانون رشوطاً للتفتيش الذي يجريه ّ
كل من النائب العام أو الضابطة العدلية

 .1يف التفتيش الذي يجريه النائب العام
تجيز املادة  33من أصول املحاكامت الجزائية للنائب العام:
أن يدخل إىل منزل املشتبه فيه للتفتيش عن املواد التي يقدر أنها تساعد عىل إنارة التحقيق.
أن يضب��ط م��ا يجده منها وينظم محرضاً مبا ضبطه واصفاً إياها  ،بدق��ة وتفصيل وان يقرر حفظ املواد
املضبوطة بحسب طبيعتها
 .2يف تفتيش املنازل من قبل الضابطة العدلية وضبط املواد
تفتيش املنازل من قبل الضابطة العدلية وضبط املواد يف الجرمية املشهودة
33

إذا وقع��ت جرمية مش��هودة يجوز للضابط العديل ،س��نداً ألحكام املادة  41من قان��ون أصول املحاكامت
الجزائية ،أن يجري التفتيش يف منزله ويضبط ما يعرث عليه من مواد جرمية أو أشياء ممنوعة.
إذا رأى الضابط العديل أن مثة أوراقا أو أش��ياء تفيد التحقيق موجودة لدى ش��خص مل تتوافر شبهات قوية
ضده فيكون للنائب العام أو لقايض التحقيق ،دون الضابط العديل ،أن يجري التفتيش يف منزل هذا الشخص
ما مل يوافق هذا األخري دون إكراه عىل أن يقوم الضابط العديل بالتفتيش(.)102
تفتيش املنازل من قبل الضابطة العدلية وضبط املواد خارج الجرمية املشهودة
ال يح��ق للضباط العدليني ،س��نداً ألحكام املادة  47من قانون أصول املحاك�مات الجزائية ،تفتيش منزل أو
شخص إال بعد استحصالهم عىل إذن مسبق من النيابة العامة .يف حال األذن لهم بالتفتيش عليهم أن يراعوا
األصول التي حددها القانون للنائب العام يف الجرمية املشهودة .إن كل تفتيش يجرونه ،خالفا لهذه األصول،
يكون باطال ،غري أن اإلبطال يقترص عىل معاملة التفتيش وال يتعداه إىل غريها من اإلجراءات املس��تقلة عن
هذه املعاملة.
 .3دخول املنازل لتنفيذ مذكرات اإلحضار وقرارات التوقيف
يجي��ز القان��ون ملن كلف ،من قوى األمن ،بتنفيذ مذكرة اإلحضار أو ق��رار التوقيف الغيايب أن يدخل املنزل
الذي تتوافر لديه األدلة عىل أن املدعى عليه املوقوف قد لجأ إليه .إمنا ال يجوز دخوله إال يف الفرتة املمتدة
بني الخامسة صباحاً والثامنة لي ًال.
()103

 .4يف إجراءات التفتيش
ً
يج��ري التفتيش بحضور املش��تبه فيه أو املدع��ى عليه .إن مل يكن حارضا أو متنع ع��ن الحضور أو كان
متوارياً عن األنظار فيجري التفتيش بحضور وكيله أو اثنني من أفراد عائلته الراشدين أو شاهدين يختارهام
النائب العام.
بعد إمتام عملية التفتيش وضبط املواد يعرض النائب العام عىل املشتبه فيه أو املدعى عليه أو وكيله أو
من األشخاص املذكورين أعاله املضبوطة ويطلب من كل منهم التوقيع عىل املحرض الذي يثبتها فان امتنع
أي منهم عن التوقيع فيشري إىل ذلك يف املحرض.
إذا وجد النائب العام أثناء التفتيش أش��ياء ممنوعة فيضبطها وان مل تكن من املواد الناتجة عن الجرمية
أو املستعملة فيها أو املتعلقة بها وينظم محرضاً بها عىل حدة.
للنائب العام أن يكلف ضابطاً عدلياً بإجراء التفتيش يف منزل املش��تبه فيه أو املدعى عليه تحت إرشافه
ومراقبته ووفقا لألصول التي يتبعها النائب العام نفسه.
 .5متى يجوز إجراء التفتيش
ال يجوز الدخول إىل املنازل للتفتيش أو البحث عن الجاين إال بني الس��اعة الخامسة صباحاً والثامنة ليالً.
ما مل يوافق صاحب املنزل رصاحة عىل ذلك خارج هذه الفرتة.
غري أن للنائب العام أو للضابط العديل املكلف أن يجري التفتيش والبحث عن املشتبه فيه يف أي وقت
يف األماكن العامة أو يف املنازل التي اكتسبت هذا الطابع بفعل املامرسة.
()104
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 .6أثار مخالفة قواعد التفتيش
كل تفتي��ش تجريه الضابطة العدلي��ة يف أحد املنازل ،خالفا لألصول التي حدده��ا القانون للنائب العام يف
الجناية املشهودة ،يكون باطال.
يتع��رض الضابط الع��ديل الذي يدخل املنزل ،خالفا لهذه األصول ويج��ري التفتيش فيه ،للمالحقة بالجنحة
املنصوص عليها يف املادة  370من قانون العقوبات غري أن اإلبطال يف هذا الشأن يقترص عىل املعاملة الباطلة
وال يتعداه إىل سائر إجراءات التحقيق(.)105
ً
ثانيا :في التفتيش وضبط األدلة خالل التحقيق القضائي

 .1يف إجراءات التفتيش
يجي��ز قانون أصول املحاكامت الجزائية لقايض التحقيق أن ينتقل م��ع كاتبه لتفتيش احد املنازل بحثا عن
مواد جرمية أو أشياء تنري التحقيق وعليه أن يعلم النائب العام بانتقاله .إذا رافقه فيقوم بإجراءات الكشف
والتفتيش بحضوره وإال قام بها وحده(.)106
يتم الكش��ف أو التفتيش بحضور املدعي الش��خيص واملدع��ى عليه .إذا مل يحرض أحده�ما أو تعذر عليه
الحضور فيحصل بحضور وكيله أو شاهدين من أفراد عائلته أو شاهدين يختارهام قايض التحقيق.
ينظم قايض التحقيق محرضاً مفص ًال بإجراءات الكشف أو التفتيش يوقعه مع كاتبه وجميع الحارضين.
إذا ضبط أثناء التفتيش مواد جرمية أو أش��ياء تفيد التحقيق فعليه أن يصف كال منها ويبني ماهيتها بدقة
كافية  ،عليه أن يحفظ املواد واألشياء املضبوطة بحسب طبيعتها وان يختمها بخاتم دائرة التحقيق.
إذا كانت املضبوطات من الدفاتر واألوراق وكشوفات الحسابات فتوضع يف مغلفات ممهورة بخاتم الدائرة
وتحفظ يف دائرة التحقيق.
إذا كان��ت املضبوط��ات من الس��بائك أو األوراق النقدية أو املالية فتوضع يف مغلف��ات متهر بخاتم الدائرة
وتحفظ يف صندوق قرص العدل بعد لصق البيان مبحتوياتها.
إذا ضبط��ت أثن��اء التفتيش وثائق رسية فرتقم وال يطلع عليها س��وى قايض التحقي��ق وصاحبها .تحفظ يف
مغلفات ممهورة بخاتم الدائرة ويلصق عليها بيان يذكر فيه أنها رسية ويشار فيه إىل عددها وأرقامها.
لقايض التحقيق أن يطلع عىل الربقيات والرسائل ويحتفظ مبا يراه منها رضوريا إلظهار الحقيقة أو مبا يكون
أمر اطالع الغري عليه ضارا بالتحقيق .ال يحق له إفش��اء مضمون أي برقية أو رس��الة مضبوطة دون موافقة
صاحب العالقة(.)107
 .2يف مخالفة إجراءات التفتيش
كل تفتيش يجري خالفا لألصول املفصلة أعاله يكون باطال .تبطل تبعا لذلك إجراءات التحقيق املس��ندة
إليه.
إن البطالن ال يحول دون األخذ مبا توافر من معلومات تفيد التحقيق ،بنتيجة التفتيش ،إذا توافرت معها
أدلة تؤيدها.
ال يبطل اإلجراء إذا وافق املترضر عليه.
()108
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ً
ثالثا :في تفتيش مكاتب المحامين

()109

يلحظ قانون أصول املحاكامت الجزائية أحكاما خاصة ترعى تفتيش مكاتب املحامني.
وبالفع��ل ،فان القان��ون ينص عىل أنه ال يحق لق��ايض التحقيق ،ما خال الجرمية املش��هودة ،عند مالحقته
محامياً ،أن يفتش مكتبه إال بعد أن يعلم نقيب املحامني باألمر .ويجري التحقيق وفقاً لإلجراءات التالية:
عليه أن ال يخرق أثناء تفتيشه رس املهنة.
للنقيب أو من ينتدبه أن يحرض أعامل التفتيش.
ال يجوز لقايض التحقيق أن َّ
يطلع عىل الرسائل املتبادلة بني املدعى عليه وبني وكيله املحامي.

ّ
التنصت
ب .في

تش�� ّكل الحرية الفردية حقاً من الحقوق األساس��ية التي يحميها الدس��تور ،ويتفرع عنها حرية املراسالت،
وحرمة املنزل ،واحرتام الحياة الخاصة .إن هذه الحريات التي صانها الدستور جعلها يف حامية القانون.
إن اعرتاض املخابرات أيا كانت الوسيلة املعتمدة (األجهزة الهاتفية الثابتة ،واألجهزة املنقولة بجميع أنواعها
مب��ا فيها الخليوي ،والفاكس ،والربيد االلكرتوين )...يش��كل مس��اً بالحرية الفردي��ة ويرتتب عليه التدخل يف
الحي��اة الخاصة للفرد ،إال أنه يش��كل ،يف بعض الح��االت ،إجراء رضورياً من أج��ل مالحقة الجرائم وجمع
املعلومات املتعلقة بها.
بتاري��خ  ،1999/10/27صدر القانون رق��م  ،1999/140الرامي إىل صون الحق برسية املخابرات التي تجري
بواسطة أيّ وسيلة من وسائل االتصال.
تكرس املادة األوىل من القانون املذكور صون الحق يف رسية التخابر الجاري داخليا وخارجيا بأي وسيلة من
وس��ائل االتصال السلكية أو الالس��لكية ويف حمى القانون وال يخضع ألي نوع من أنواع التنصت أو املراقبة
أو االعرتاض أو اإلفش��اء إال يف الحاالت التي ينص عليها القانون املذكور وبواس��طة الوس��ائل التي يحددها
ويحدد أصولها.
ميي��ز هذا القان��ون بني اعرتاض املخابرات بناء عىل ق��رار قضايئ و اعرتاض املخابرات بن��اء عىل قرار إداري
ويحدد العقوبات التي تطال من يخالف أحكامه.
ً
أوال :في اعتراض المخابرات بناء على قرار قضائي

تجيز املادة  2من القانون لقايض التحقيق األول يف كل محافظة ،يف حاالت الرضورة القصوى ،إما عفوا أو
بناء لطلب خطي من القايض املكلف بالتحقيق ،أن يقرر اعرتاض املخابرات التي تجري بواس��طة أيّ وسيلة
م��ن وس��ائل االتصال وذلك يف إط��ار كل مالحقة بجرم يعاقب عليه بالحرمان م��ن الحرية ملدة ال تقل عن
سنة.
يوج��ب القانون أن يكون القرار خطيا ومعلال ،وال يقب��ل أي طريق من طرق الطعن (املادة  ،)2ويحدد
هذا القرار وسيلة االتصال التي يتناولها اإلجراء والجرم موضوع املالحقة أو التحقيق واملدة التي تتم خاللها
عملية االعرتاض ،عىل أال تتجاوز هذه املدة الشهرين ،وعىل أن تكون قابلة للتمديد وفق األصول والرشوط
عينها (املادة .)3
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يجري اعرتاض املخابرات وتس��جيلها ووضع محرض مبضمونها من قبل موظف الضابطة العدلية املكلف
وفقا لألصول وذلك تحت سلطة القايض الصادر عنه القرار ورقابته وإرشافه (املادة .)4
ينظ��م القايض الصادر عنه القرار أو موظف الضابطة العدلية املكلف محرضا بعملية االعرتاض ،يتضمن
تاريخ وتوقيت بدء االعرتاض وانتهائه وتسجيله .كام ينظم محرضا يتضمن املعلومات ذات العالقة باملوضوع
(املادة .)5
وتجدر اإلش��ارة إىل أن املجلس الدس��توري اعترب أن القانون رقم  ،99/140يف امل��ادة الثانية منه ،قد أحاط
مامرس��ة حق التنصت وإجراءاته بضامن��ات أكيدة تحفظ للمواطن كام ألعضاء الس��لطات العامة ،التمتع
بالحريات األساس��ية ،وذلك بايالئه هذا الحق للس��لطة القضائية ،الحامية للحقوق الدس��تورية والحريات
العامة(.)110
ً
ثانيا :في اعتراض المخابرات بناء على قرار إداري

 .1يف رشوط وإجراءات االعرتاض
تجي��ز املادة  9من القانون لكل م��ن وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلي��ة أن يجيز اعرتاض املخابرات
مبوج��ب قرار خطي معلل وبع��د موافقة رئيس مجلس الوزراء ،وذلك يف س��بيل جمع معلومات ترمي إىل
مكافحة اإلرهاب ،والجرائم الواقعة عىل امن الدولة ،والجرائم املنظمة.
يحدد القرار وس��يلة االتصال موضوع اإلجراء ،واملعلوم��ات التي يقتيض ضبطها ،واملدة التي تتم خاللها
عملية االعرتاض ،عىل أن ال تتجاوز هذه املدة الش��هرين ،وعىل أن ال تكون قابلة للتمديد إال وفق األصول
والرشوط عينها.
تنظم األجهزة املكلفة محرضا بعملية االعرتاض يتضمن تاريخ وتوقيت بدء االعرتاض وانتهائه وتسجيله.
ك�ما تنظم محرضا يتضمن املعلومات ذات العالقة باملوضوع .تبلغ نس��خة ع��ن املحرض إىل كل من رئيس
مجلس الوزراء والوزير املختص( .املادة )11
وين��ص القان��ون أنه ال يجوز اع�تراض املخابرات التي يجريها الرؤس��اء والنواب وال��وزراء مبوجب قرار
إداري.
تنحرص مهمة التنصت بوزارة الداخلية.
 .2يف التحقيق يف قانونية االعرتاض بناء عىل قرار إداري
ينشئ القانون هيئة مستقلة مؤلفة من الرئيس األول ملحكمة التمييز ورئيس مجلس شورى الدولة ورئيس
ديوان املحاس��بة تناط بها صالحية التثبت من قانوني��ة اإلجراءات املتعلقة باعرتاض املخابرات املتخذة بناء
عىل قرار إداري .ويرتأس الهيئة القايض األعىل درجة.
تبلغ الهيئة قرارات اعرتاض املخابرات املتخذة مبوجب قرار إداري خالل مثاين وأربعني س��اعة من صدورها.
ويعود للهيئة ،خالل مهلة سبعة أيام من تاريخ التبليغ ،النظر يف قانونية االعرتاض وعند الرضورة إبالغ رأيها
بشأنه إىل كل من رئيس مجلس الوزراء والوزير املختص.
كام تتوىل الهيئة النظر يف قانونية االعرتاض بناء عىل مراجعة كل ذي مصلحة وفق األصول ذاتها وذلك خالل
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مهلة سبعة أيام من تاريخ تقديم املراجعة.
يك��ون للهيئة أو مل��ن تنتدبه من أعضائها أوس��ع الصالحيات إلجراء التحقيقات الالزم��ة مع الجهة األمنية
واإلدارية والفنية املختصة ،ومع مؤسس��ات القطاع الخاص املعنية مبوضوع وس��ائل االتصال .ولها الحق يف
إجراء الكشف الحيس واالستعانة مبن تشاء من أهل الخربة واالطالع عىل املعدات واملستندات الالزمة مهام
كانت درجة رسيتها.
تضع الهيئة تقريراً س��نوياً يتضمن بيان��اً بخالصة أعاملها وباقرتاحاتها ،يرف��ع إىل كل من رئيس الجمهورية
ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء.
كام حدد املرسوم رقم  ،15281تاريخ  2005/10/1نظام عمل الهيئة املستقلة املنوط بها التثبت من قانونية
إجراءات االعرتاض اإلداري عىل املخابرات الهاتفية
ً
ثالثا :في مخالفة أصول وشروط االعتراض

تعاقب املادة  17من القانون بالحبس من سنة إىل ثالث سنوات وبالغرامة من خمسني إىل مئة مليون لرية
لبنانية كل شخص يعرتض أي مخابرة خالفاً ألحكام هذا القانون.
يعاقب بالعقوبة عينها كل من ح َّرض أو اشرتك أو َّ
تدخل يف الجرم أو استنسخ أو احتفظ أو أفىش معلومات
استحصل عليها لدى اعرتاض املخابرات بناء عىل تكليف السلطات املختصة أو أقدم عىل اعرتاض املخابرات
يف غري األماكن املحددة يف قرار االعرتاض.
تنظر املحاكم العدلية ،سنداً ألحكام املادة  19من القانون ،وخالفا ألي نص آخر ،يف الجرائم املنصوص عليها
يف املادة السابعة عرشة من هذا القانون.

ً
رابعا :في تحديد مراكز االعتراض

يح��دد املرس��وم رقم  ،15280الصادر بتاريخ  ،2005/10/1األماكن وأص��ول اعرتاض املخابرات الذي يحرص
مهمة اعرتاض وتس��جيل املخابرات يف مراكز التحكم الكائن��ة يف مراكز املحافظات التابعة لوزارة االتصاالت
بصورة مؤقتة واىل أن تنجز عملية تركيب وتش��غيل األجهزة التقنية وتأمني الوسائل التقنية الالزمة يف مركز
التحكم الكائن يف املبنى املركزي لوزارة االتصاالت يف بريوت.
يح��دد وزير االتصاالت بق��رار منه تاريخ توقف مراك��ز التحكم يف املحافظات ع��ن تنفيذ مهمة االعرتاض
تسجيل املخابرات الهاتفية ومبارشتها يف مركز التحكم املنصوص عنه يف الفقرة األوىل من هذه املادة.
وتنش��ئ املادة الثانية منه لدى وزارة الداخلية والبلديات جهازاً خاصاً يرتبط مبارشة بالوزير ،مهمته القيام
بعملية اعرتاض املخابرات الهاتفية بناء عىل قرار إداري وتسجيلها.
يتألف هذا الجهاز من:
ضابط قائد عىل األقل يتم اختياره من قبل وزارة الداخلية والبلديات.
ضابط قائد عىل األقل يتم اختياره من قبل وزارة الدفاع الوطني.
موظف مختص من الفئة الثانية يتم اختياره من قبل وزارة االتصاالت.
تبل��غ قرارات االعرتاض اإلدارية الص��ادرة عن وزير الدفاع الوطني أو عن وزي��ر الداخلية والبلديات وبعد
موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها إىل وزير الداخلية والبلديات الذي يحيلها بال إبطاء إىل وزير االتصاالت
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واىل الجهاز الخاص لتنفيذها فورا وف ًقا لألصول املنصوص عنها يف هذا املرسوم( .املادة )3
أم��ا قرارات االع�تراض القضائية فتبلغ إىل وزير الداخلية والبلديات لتنفيذه��ا فوراً وفقاً لألصول املنصوص
عليها يف القانون وذلك تحت سلطة القايض الصادر عنه القرار ورقابته وإرشافه.
ً
خامسا  :في اعتراض مخابرات المحامين

أبطل املجلس الدس��توري ،يف القرار الذي أصدره بتاريخ 1999/11/24
كانت تنص عىل ما يأيت:
«ال يج��وز اعرتاض املخابرات التي يجريها املحامون إال بعد إع�لام نقيب املحامني والتثبت من أن املحامي
املقصود ارتكب أو شارك يف ارتكاب جناية أو جنحة».
واعترب أن هذا النص يش��كل مخالفة واضحة ملبدأ املس��اواة أمام القانون ألنه مييز يف املعاملة بني املحامني
وغريهم دون أي مربر مستمد من أحكام الدستور أو من مصلحة عامة ،أو من وجودهم يف أوضاع أو مراكز
قانونية مختلفة عن غريهم من املواطنني.
كام علل اإلبطال بأن املادة الثامنة تشرتط يف جواز االعرتاض عىل املخابرات التي يجريها املحامون ،باإلضافة
إىل وجوب إعالم نقيب املحامني ،التثبت من أن املحامي قد ارتكب أو شارك يف ارتكاب جناية أو جنحة قبل
إج��راء االع�تراض أو التنصت ،األمر الذي تنتفي معه الغاية من الن��ص ،ألن الغاية من التنصت هي التثبت
م��ن حص��ول الفعل الجرمي ،فإذا ما تم التثبت من هذا الفعل قبل اتخاذ قرار االعرتاض ،تنتفي الحاجة إىل
التنصت.
إال أن قانون أصول املحاكامت الجزائية عاد ووضع ضوابط للتنصت عىل املحامي.
وبالفعل،
نص��ت املادة  98م��ن قانون أصول املحاك�مات الجزائية ال يجوز اعرتاض املخابرات الت��ي يجريها املحامي
املشتبه فيه إال بقرار قضايئ وبعد إعالم نقيب املحامني.
()111

 ،املادة الثامنة من القانون التي

 .3االحتجاز والتوقيف
ُيحدّد القانون اللبناين الحاالت التي يجوز فيها حرمان األشخاص من حريتهم خالل مرحلتي التحقيق األويل
والقض��ايئ؛ وهو مينح ك ًال من النيابة العامة (الفقرة األوىل) وقضاء التحقيق (الفقرة الثانية) صالحية حرمان
أشخاص يشتبه بعالقتهم بأفعال جرمية .كام يلحظ أحكاماً تؤدّي إىل حرمان األشخاص من حريتهم (الفقرة
الثالثة).
الفقرة األولى :صالحية النيابة العامة في حرمان األشخاص من حريتهم

يجي��ز قانون أصول املحاكامت الجزائي��ة للنيابة العامة ،خالل التحقي��ق األويل ،أن تتخذ قرارات ترمي إىل
حرمان أشخاص من حريتهم .وبالفعل،
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أ .في احتجاز األشخاص

 .1احتجاز األشخاص خالل التحقيقات التي يجريها النائب العام شخصياً
تجيز املادة  32من قانون أصول املحاكامت الجزائية للنائب العام الذي يجري ش��خصياً التحقيقات األولية،
أن يأمر ،إذا ُو ِجد بني الحضور ش��خص توافرت فيه ش��بهات قوية ،بالقبض عليه وأن يس��تجوبه وأن يبقيه
محتج��زا عىل ذمة التحقيق مدة ال تزيد عن مثان وأربعني س��اعة ما مل ي�� َر أن التحقيق ُيحتم مهلة إضافية
فيقرر متديد احتجازه مدة مامثلة.
 .2التوقيف واإلحالة أمام القايض املنفرد الجزايئ
للنائ��ب العام أن يق��رر توقيف املدعى عليه بالجنحة وإحالته مبارش ًة أم��ام القايض املنفرد ملحاكمته وفقاً
لألصول املنصوص عليها يف هذا القانون(.)112
 .3االحتجاز خالل التحقيقات األولية التي تجريها الضابطة العدلية يف الجرمية املشهودة
تنص املادة  40من قانون أصول املحاكامت الجزائية عىل أن الضابطة العدلية تقوم ،يف الجرمية املشهودة ،
باإلجراءات التي يقوم بها النائب العام عندما يتعذر عليه مبارشتها بنفسه ،وعىل الضابط العديل أن يراعي
يف إجراءاته األصول التي حددها القانون للنائب العام عند توليه التحقيق يف الجرمية املشهودة.
ومتنح املادة  41من قانون أصول املحاكامت الجزائية الضابط العديل صالحية القبض عىل من تتوافر شبهات
قوية حول ارتكابه الجرمية أو إس��هامه فيها وله أن يستجوبه رشط أن يديل بأقواله بإرادة واعية حرة ودون
استعامل أي وجه من وجوه اإلكراه ضده .إذا التزم الصمت فال يجوز إكراهه عىل الكالم.
ويتبني من النصني املذكورين أعاله أن التوقيف من قبل الضابطة العدلية يجب أن يتوافق مع احكام املادة
 32أي أن يتم مبوجب أمر صادر عن النائب العام.
وتجيز املادة  42من قانون أصول املحاكامت الجزائية إذا كانت الجرمية املشهودة من نوع الجناية ،وكانت
رضورات التحقيق تس��تلزم اإلبقاء عىل املش��تبه فيه محتجزا مدة أطول ،فان متديد املهلة حتى أربعة أيام
ع�لى األكرث يتم بقرار خطي معلل من النائب العام االس��تئنايف الذي يصدره بعد اطالعه عىل امللف وتثبته
من مربرات التمديد.
 .4االحتجاز خالل التحقيقات األولية التي تجريها الضابطة العدلية خارج الجرمية املشهودة
تقوم الضابطة العدلية ،خارج الجرمية املشهودة بأعاملها بتكليف من النيابة العامة.
وتحظ��ر امل��ادة  42من قانون أصول املحاك�مات الجزائية عىل الضباط العدليني ،خارج الجرمية املش��هودة
احتجاز املش��تبه فيه يف نظاراتهم إال بقرار من النيابة العامة وضمن مدة ال تزيد عىل مثانٍ وأربعني س��اعة.
ميكن متديدها مدة مامثلة فقط بناء عىل موافقة النيابة العامة.
ب .في حقوق المشتبه فيه أو المشكو منه ،فور احتجازه

مينح القانون املشتبه فيه أو املشكو منه ،فور احتجازه لرضورات التحقيق ،الحقوق التالية:
 .1االتصال بأحد أفراد عائلته أو بصاحب العمل أو مبحام يختاره أو بأحد معارفه.
 .2مقابلة محام يعينه بترصيح يدون عىل املحرض دون الحاجة إىل وكالة منظمة وفقاً لألصول.
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 .3االستعانة مبرتجم محلف إذا مل يكن يحسن اللغة العربية.
 .4تقدي��م طل��ب مبارش ،أو بواس��طة وكيله أو اح��د أفراد عائلت��ه إىل النائب الع��ام ،بعرضه عىل طبيب
ملعاينته.
يعني النائب العام له طبيباً فور تقديم الطلب إليه.
ع�لى الطبيب أن يجري املعاينة دون حضور أي من الضباط العدليني ،وان يرفع تقريره إىل النائب العام
يف مدة ال تتجاوز األربع والعرشين ساعة.
يبلغ النائب العام املستدعي نسخة عن هذا التقرير فور تسلمه إياه،
للمحتجز وألي ممن سبق ذكرهم ،إذا مدد احتجازه ،تقديم طلب معاينة جديدة.
ج .في موجبات الضابطة العدلية

عىل الضابطة العدلية أن تبلغ املش��تبه فيه ،فور احتجازه ،بحقوقه املذكورة أعاله وان تدون هذا اإلجراء يف
املحرض.
د .في العقوبات

إذا خالف الضابط العديل األصول املتعلقة باحتجاز املدعى عليه أو املش��تبه فيه فيتعرض للمالحقة بجرمية
حجز الحرية املنصوص واملعاقب عليها يف املادة  367من قانون العقوبات باإلضافة إىل العقوبة املس��لكية
سواء أكانت الجرمية مشهودة أم غري مشهودة(.)113
الفقدة الثانية :في التوقيف أمام قضاء التحقيق
أ .في التوقيف أمام قاضي التحقيق

مينح القانون قايض التحقيق صالحيات واس��عة لكش��ف الحقيقة خالل اإلج��راءات الجزائية .وبالفعل ،إن
القان��ون منح قايض التحقيق صالحية إصدار مذكرات اإلحضار ( )1واتخاذ قرارات التوقيف االحتياطي (،)2
كام يجيز القانون إخالء سبيل املوقوف ( )3أو اتخاذ قرارات بديلة عن التوقيف االحتياطي (.)4
 .1مذكرة اإلحضار
تجي��ز امل��ادة  106من قانون أصول املحاك�مات الجزائية لقايض التحقيق أن يص��در مذكرة إحضار يف حق
املدع��ى عليه ،وذل��ك يف حال تخلف هذا االخري ع��ن الحضور إىل دائرة قايض التحقي��ق بعد تبليغه ورقة
دعوته ،دون أن يبدي عذراً مرشوعاً ،أو يف حال خيش قايض التحقيق فراره.
تتضمن مذكرة اإلحضار:
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بيان هوية املدعى عليه ووصف الجرمية املسندة إليه واملادة القانونية املنطبقة عليها
أمراً خطياً إىل قوى األمن لتأمني إحضار املدعى عليه خالل أربع وعرشين ساعة من املوعد املقرر لجلسة
التحقيق
تاريخ صدورها
توقيع قايض التحقيق الذي أصدرها وخاتم دائرته
إذا مل ت��راع هذه األص��ول ملذكرة اإلحضار يغرم الكاتب مببلغ مليوين لرية عىل األكرث بقرار من املحكمة التي
يدىل أمامها باملخالفة.
تتوىل النيابة العامة مهام تنفيذ مذكرة اإلحضار.
يبل��غ املدعى عليه مذك��رة اإلحضار عند تنفيذها يف حقه ويرتك له صورة ع��ن وثيقة تبليغه .وتطبق هذه
اإلجراءات يف حال كان املدعى عليه موقوفاً بجرمية أخرى.
توجب املادة  107من قانون أصول املحاكامت الجزائية ،عند انقضاء األربع والعرشين س��اعة يحرض رئيس
النظارة ،من تلقاء نفسه ،املدعى عليه إىل النائب العام الذي يطلب من قايض التحقيق استجوابه .ويف حال
تعذر استجوابه فيأمر النائب العام بإطالق رساحه يف الحال.
أما إذا اس��تمر احتجازه أكرث من أربع وعرشين س��اعة دون أن يحرض إىل النائب العام فيعد هذا التوقيف
عم ًال تعسفياً ويالحق املوظف املسؤول عنه بجرمية حرمان الحرية الشخصية.
 .2قرار التوقيف االحتياطي
مينح القانون قايض التحقيق س��لطة توقيف األش��خاص املالحقني أمامه .إن ق��رار التوقيف ميكن أن يكون
غيابياً أو وجاهياً.
قرار التوقيف الغيايب
يجيز القانون لقايض التحقيق أن يصدر يف حق املدعى عليه قرارا معلال بتوقيفه غيابيا يف حال كان متواريا
عن األنظار(.)114
إذا تعذر تنفيذ قرار التوقيف الغيايب يف حق املدعى عليه فيجري تبليغه إياه بتعليق صورة عىل باب سكنه
األخري بحضور مختار املحلة أو شاهدين من الجريان و ُي ِّ
نظم محرض بذلك.
قرار التوقيف الوجاهي
تجي��ز امل��ادة  107من قانون أصول املحاك�مات الجزائية لقايض التحقيق بعد أن يس��تجوب املدعى عليه،
ويستطلع رأي النيابة العامة ،إصدار قرار بتوقيفه يف حال توافر أيّ من الرشوط التالية:
أن يكون الجرم املسند إليه معاقباً عليه بالحبس أكرث من سنة
أن يكون قد حكم عليه قب ًال بعقوبة جنائية أو بالحبس أكرث من ثالثة أشهر دون وقف التنفيذ.
إن القانون اخضع هذا التدبري االستثنايئ إىل رشوط ومنها:
أسباب التوقيف االحتياطي
ال يجوز اللجوء إىل التوقيف االحتياطي إال يف حال كان يشكل الوسيلة الوحيدة :
للمحافظة عىل أدلة اإلثبات أو املعامل املادية للجرمية
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أو للحيلولة دون مامرسة اإلكراه عىل الشهود أو عىل املجنى عليهم
أو ملنع املدعى عليه من إجراء أي اتصال برشكائه يف الجرمية أو املتدخلني فيها أو املحرضني عليها
أو أن يكون الغرض من التوقيف حامية املدعى عليه نفسه
أو وضع حد ملفعول الجرمية أو الرغبة يف اتقاء تجددها
أو منع املدعى عليه من الفرار
أو تجنيب النظام العام أي خلل ناجم عن الجرمية.
يجب أن تتوافر يف قرار التوقيف الرشوط الشكلية التالية:
أن يكون معل ًال.
أن يبني فيه قايض التحقيق األسباب الواقعية واملادية التي اعتمدها إلصدار قراره.
أن يتضمن بيانا بتاريخ صدوره وبياناً بهوية املدعى عليه وبوصف الجرمية املسندة إليه وباملادة القانونية
املنطبقة عليها.
أن يوقعها قايض التحقيق الذي أصدرها ويختمها بخاتم دائرته.
إذا مل تراع األصول املحددة آنفاً لقرار التوقيف فيغرم الكاتب مببلغ مليوين لرية عىل األكرث بقرار من املحكمة
التي يديل أمامها باملخالفة.
ً
يبل��غ املدعى عليه قرار التوقيف ،حتى يف حال كان موقوف��ا بجرمية أخرى ،عند تنفيذها يف حقه ويرتك له
صورة عن وثيقة تبليغه.
الطعن بقرار التوقيف
للمدع��ى عليه أن يس��تأنف القرار القايض بتوقيفه خالل أربع وعرشين س��اعة من تاري��خ إبالغه إياهّ .إن
استئناف القرار ال يوقف تنفيذه.
مدة التوقيف
ينص عىل ما يأيت:
يحدد قانون أصول املحاكامت الجزائية مدة التوقيف .وبالفعل ،فإ ّنه ّ
إذا كانت الجرمية من نوع الجنحة وكان الحد األقىص للعقوبة ال يتجاوز الحبس مدة سنتني وكان املدعى
عليه لبنانيا وله مقام يف لبنان فيخىل سبيله بحق بعد انقضاء خمسة أيام عىل تاريخ توقيفه ،رشط أال يكون
قد حكم عليه سابقاً بعقوبة جرم شائن أو بعقوبة الحبس مدة سنة عىل األقل(.)115
ما خال حالة املحكوم عليه س��ابقا بعقوبة مدتها س��نة عىل األقل ،ال يج��وز أن تتعدى مدة التوقيف يف
الجنحة شهرين .ميكن متديدها مدة مامثلة كحد أقىص يف حالة الرضورة القصوى(.)116
م��ا خال جنايات القتل واملخ��درات واالعتداء عىل أم��ن الدولة والجنايات ذات الخطر الش��امل وحالة
املوقوف املحكوم عليه سابقاً بعقوبة جنائية ،ال يجوز أن تتعدى مدة التوقيف يف الجناية ستة أشهر ،ميكن
تجديده��ا ملرة واحدة بق��رار معلل .لقايض التحقيق أن يقرر منع املدعى عليه من الس��فر مدة ال تتجاوز
الشهرين يف الجنحة والسنة يف الجناية من تاريخ إخالء سبيله أو تركه.
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 .3يف إخالء السبيل
إذا مل تتوافر رشوط تخلية الس��بيل بحق ،أي انقضاء امل��دة القصوى للتوقيف ،ميكن لقايض التحقيق ،بعد
اس��تطالع رأي النيابة العامة ،أن يقرر إخالء س��بيل املدعى عليه املوقوف ،إذا استدعاه وتعهد يف استدعائه
بحضور جميع معامالت التحقيق واملحاكمة وإنفاذ الحكم ،لقاء كفالة أو دونها(.)117
يف إجراءات إخالء السبيل
يقدم املدعى عليه أو وكيله طلب إخالء السبيل إىل قايض التحقيق قبل إصدار القرار الظني .
تبلغ نسخة عن الطلب إىل املدعي الشخيص يف محل إقامته املختار ليبدي مالحظاته عليه يف مهلة أربع
وعرشين ساعة من تاريخ تبليغه(.)119
يحال الطلب ،بعد انقضاء مدة أربع وعرشين ساعة عىل تبليغ املدعي الشخيص ،إىل النائب العام ليبدي
موقفه منه.
يتخذ قايض التحقيق قراره وفقا لرأي النيابة العامة أو خالفا له فور إعادة امللف إليه.
يل��زم املدعى عليه املخىل س��بيله بأن يتخذ محل إقامة مخت��اراً يف املدينة أو البلدة التي يقع فيها مركز
قايض التحقيق ما مل يكن له يف أي منهام محل إقامة حقيقي(.)120
يتعه��د املدع��ى عليه املخىل س��بيله بحضور جمي��ع معامالت التحقي��ق وإج��راءات املحاكمة وإنفاذ
الحكم(.)121
()118

يف الطعن بقرارات إخالء السبيل
تح��دد املادة  116من قانون أصول املحاك�مات الجزائية إجراءات الطعن بالقرارات املتعلقة بطلبات إخالء
السبيل وهي تلحظ:
حق املدعي الشخيص قرار تخلية السبيل يف مهلة أربع وعرشين ساعة من تاريخ تبليغه القرار.
حق املدعى عليه أن يس��تأنف القرار برد طلب تخلية س��بيله يف خالل أربع وعرشين س��اعة من تاريخ
إبالغه إياه.
حق النيابة العامة أن تستأنف القرار ،يف مهلة أربع وعرشين ساعة من تاريخ صدوره.
يقدم االستئناف بواسطة قايض التحقيق ويحال إىل أمام الهيئة االتهامية للبت به.
أن استئناف القرار بتخلية السبيل يوقف تنفيذه.
يف إخالء السبيل لقاء كفالة
يجيز القانون إخالء السبيل لقاء تقديم املدعى عليه لكفالة .تضمن الكفالة :
حضور املدعى عليه معامالت التحقيق واملحاكمة وإنفاذ الحكم.
الغرامات والرسوم والنفقات القضائية
النفقات التي عجلها املدعي الشخيص
جزءا من التعويضات الشخصية
يحدد قايض التحقيق مقدار الكفالة ونوعها واملبلغ املخصص لكل من أقس��امها وميكنه تعديل مقدارها أو
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نوعها عند االقتضاء(.)122
ميكن أن تكون الكفالة نقدية أو أسناداً عىل الدولة أو مرصفية أو تجارية أو عقارية(.)123
إذا كانت الكفالة نقدية أو أسناداً عىل الدولة فتودع يف صندوق قرص العدل لقاء إيصال.
إذا كان��ت الكفال��ة مرصفية فتتم بإبراز س��ند كفالة ص��ادرة عن املرصف الكفيل أص��وال يودع يف ملف
الدعوى.
إذا كانت الكفالة تجارية فتتم بإبراز س��ند كفالة صادر عن املرجع التجاري ش��خصا كان أم مؤسس��ة أم
رشكة وتوضع إشارة سند الكفالة يف ملف الكفيل لدى السجل التجاري.
إذا كانت الكفالة عقارية فرتفق بتقرير خبري محلف يتحدد فيه رقم العقار وموقعه ومس��احته وتخمني
مفصل لثمنه .توضع إشارة هذه الكفالة عىل الصحيفة العينية للعقار.
لكل من املدعي الش��خيص ومن املدعى عليه أن يس��تأنف الشق املتعلق مبقدار الكفالة من قرار تخلية
السبيل.
 .4يف اإلجراءات البديلة عن التوقيف االحتياطي
انطالقاً من مبدأ اس��تثنائية التوقيف خالل مرحل��ة التحقيق ،يجيز قانون أصول املحاكامت الجزائية لقايض
التحقيق االستعاضة عن التوقيف بإخضاع املدعى عليه لـ «نظام خاص».
وبالفعل ،تنص املادة  111من قانون أصول املحاكامت الجزائية عىل ما يأيت:
لقايض التحقيق ،مهام كان نوع الجرم ،وبعد اس��تطالع رأي النيابة العامة ،أن يستعيض عن توقيف املدعى
علي��ه بوضعه تحت املراقبة القضائية ،وبإلزامه مبوج��ب أو أكرث من املوجبات التي يعتربها رضورية إلنفاذ
املراقبة .منها:
التزام اإلقامة يف مدينة أو بلدة أو قرية ومنعه من مغادرتها واتخاذ محل إقامة فيها
عدم الرتدد عىل محالت أو أماكن معينة
إيداع جواز السفر لدى قلم دائرة التحقيق وإعالم املديرية العامة لألمن العام بذلك
التعهد بعدم تجاوز دائرة املراقبة واثبات الوجود دورياً لدى مركز املراقبة
عدم مامرسة بعض املهن التي يحظر عليه قايض التحقيق مامرستها طيلة مدَّة املراقبة.
الخضوع للفحوصات الطبية واملخربية دوريا يف خالل مدة يعينها قايض التحقيق.
تقديم كفالة ضامنة يعني مقدارها قايض التحقيق.
وتجيز هذه املادة لقايض التحقيق أن يعدل يف موجبات الرقابة التي فرضها كلام رأى ذلك مناسبا.
يف إعادة النظر بـ«بالنظام الخاص»
إذا اخل املدعى عليه بأحد موجبات املراقبة املفروضة عليه فلقايض التحقيق أن يقرر ،بعد اس��تطالع رأي
النيابة العامة ،إصدار مذكرة توقيف يف حقه ومصادرة الكفالة ملصلحة الخزينة(.)124
للمدع��ى عليه املوضوع تح��ت املراقبة القضائية أن يطلب رفع الرقابة عن��ه .عىل قايض التحقيق أن يبت
يف طلبه ،بعد اس��تطالع رأي النيابة العامة ،يف خالل ثالثة أيام عىل األكرث من تاريخ تس��جيله يف قلم دائرة
التحقيق .يقبل قراره االستئناف أمام الهيئة االتهامية(.)125
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ب .في الحرمان من الحرية أمام الهيئة االتهامية

 .1يف قرارات التوقيف
تنص املادة  138أنه يف حال اس��تأنفت النيابة العامة أو املدعي الش��خيص القرار القايض بإخالء س��بيل
املدعى عليه أو برتكه أو باس�ترداد مذكرة توقيفه املخالفة لألصول فان االس��تئناف يوقف إنفاذ القرار حتى
البت فيه خالل مهلة أربع وعرشين ساعة.
إذا انقض��ت ه��ذه املهلة دون أن تتخ��ذ الهيئة االتهامي��ة قرارها فعىل النائب الع��ام أن يطلق رساحه
حكام.
تجي��ز امل��ادة  139من قانون أصول املحاك�مات الجزائية للهيئة االتهامية ،يف حال فس��خت قرار قايض
التحقيق برتك املدعى عليه ،أن تصدر يف حقه مذكرة توقيف.
إذا تصدت الهيئة االتهامية ألس��اس الدعوى فتتوىل التحقيقات وإص��دار مذكرات اإلحضار أو التوقيف،
بحسب مقتىض الحال ،ولها أن تنتدب احد أعضائها للقيام بهذه األعامل(.)126
 .2يف مذكرة إلقاء القبض
تصدر الهيئة االتهامية بالتزامن مع قرار االتهام مذكرة بإلقاء القبض عىل املتهم .تتضمن مذكرة إلقاء القبض
األمر إىل قوى األمن بتوقيف املتهم تنفيذا لها(.)127
ّ
الخاصة للحرمان من الحرية
الفقرة الثالثة :في الحاالت

يلحظ القانون تدابري خاصة يؤدّي تنفيذها إىل حرمان األشخاص من حريتهم.
أ .البحث والتحري

متن��ح املادة  16من قانون أصول املحاكامت الجزائية النيابة العامة االس��تئنافية صالحية إصدار بالغ بحث
وتحر ،يف حال عدم العثور عىل الش��خص املش��كو منه أو املش��تبه فيه أو جهل محل إقامته ،يتضمن كامل
هويته والجرم املس��ند إليه .ويتوجب ،عند تنفيذ بالغ البحث والتح��ري ،االتصال فورا بالنيابة العامة التي
أصدرته.
كام تحدد هذه املادة مدة هذا اإلجراء .وبالفعل ،فإنها تنص عىل أن بالغ البحث والتحري يسقط حكام بعد
مرور عرشة أيام عىل تاريخ صدوره إال إذا قرر النائب العام متديده ملهلة ثالثني يوما يسقط بعدها حك ًام.
وال ب ّد من إبداء املالحظات التالية:
يرتتب عىل تنفيذ بالغ البحث والتحري توقيف الشخص موضوع البالغ وإحالته موقوفاً أمام النائب العام
الذي أصدره.
إن قان��ون أصول املحاكامت الجزائية الجديد وضع قواعد ترعى هذا اإلجراء وحدد مدة قصوى لنفاذه،
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يف حني كان هذا اإلجراء ،يف املايض ،يتم عىل هامش القانون وكان مبثابة مذكرة توقيف دامئة ال تسقط ألي
سبب من األسباب وال تخضع ألي طريق من طرق املراجعة.
ب .منع مغادرة مكان الجريمة

متن��ح امل��ادة  32من قانون أصول املحاكامت الجزائية النائب العام أو املحامي العام منع من وجد يف مكان
وقوع الجناية من مغادرته.
وتن��ص هذه املادة عىل أن من يخالف قرار املن��ع يالحق أمام القايض املنفرد التابع له محل وقوع الجرمية
ويعاقب بغرامة ترتاوح بني مايتي ألف ومليوين لرية.
ج .القبض على الفاعل

تجيز املادة  45من قانون أصول املحاكامت الجزائية لكل ش��خص ،يف حالة الجرمية املشهودة ،جناية كانت
أم جنح��ة تس��توجب عقوبة الحبس ،أن يقبض عىل الفاعل املتلبس بها ويح�ضره إىل اقرب مركز للضابطة
العدلية.
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(غير متوافر) ؟؟؟؟؟

 .3مشروع الخطة القطاعية

يتبادر إىل الذهن ،بعد إجراء دراسة مقارنة لإلجراءات الجزائية املتبعة يف نظام قانوين معني مع املبادئ التي
اعتمدها املجتمع الدويل ،بحيث تتوافق هذه اإلجراءات مع حقوق اإلنس��ان األساس��ية والحريات العامة،
عدد من األسئلة ومنها:
ه��ل ميكن باالس��تناد إىل النصوص القانوني��ة التي ترعى اإلجراءات الجزائية االس��تدالل عىل طبيعة النظام
السيايس املعتمد يف دولة معينة ؟
هل يش��كل القضاء الجزايئ مرآة للعدالة يف الدولة وهل تدل اإلجراءات املتبعة أمام هذا القضاء عىل مدى
توافر رشوط قيام دولة القانون أم أنه عىل العكس من ذلك ،يش��كل دلي ًال قاطعاً عىل تجاهل الدولة القيم
التي تشكل أساسا لوجودها؟
ه��ل يكفي ،يف بعض الح��االت ،تحديد عدد املحاكم االس��تثنائية التي تتمتع باختص��اص الفصل بالقضايا
الجزائية لوصف دولة عىل أنها من الدول التي تحرتم حقوق اإلنسان األساسية أم دولة ال تكرتث ملثل هذه
الحقوق؟
إن الجواب عن هذه األسئلة قد يكون باإليجاب.
أما يف لبنان،
مماَّ ال شك فيه ّأن الدولة اللبنانية باعتامدها قانون أصول املحاكامت الجزائية الجديد تبنت معظم املبادئ
الدولية التي ترعى التحقيق والتوقيف  ،وهي بذلك خطت خطوات هامة يف صون حقوق اإلنسان األساسية
والحريات العامة خالل اإلجراءات الجزائية.
إال أنه بالرغم من ذلك ،قد يكون من املفيد وضع بعض التوصيات من أجل تطوير نظامنا القضايئ الجزايئ،
لي��س فق��ط بتعديل بعض القوانني املرعية اإلجراء ،إمنا أيضا عرب الرتويج لألحكام القانونية التي ترعى حالياً
إجراءات التحقيق والتوقيف يف القضايا الجزائية والتدريب عليها.
إنطالقاً مام تقدم ،ميكن وضع التوصيات التالية قيد املناقشة:
49

أوالً :في تعديل القوانين

إن الحفاظ عىل الصالحيات الواسعة العائدة للقضاء العسكري يف التحقيق ال يأتلف مع االتجاه الحديث
إللغاء املحاكم االستثنائية.
لذل��ك ،يقتيض ،يف مرحل��ة أوىل ،حرص صالحية القضاء العس��كري بالجرائم العس��كرية بطبيعتها وإخراج
من دائرة اختصاصه ،أس��وة بالنظام القانوين الذي يرعى قوى األمن الداخيل ،الجرائم العادية التي ترتكبها
عنارص الجيش .كام يقتيض إعادة النظر بالقوانني االستثنائية التي متنح القضاء العسكري صالحيات إضافية
للتحقيق واملحاكمة يف جرائم ال عالقة لها بالجرائم العسكرية.
دراس��ة تعديل قانون أصول املحاكامت الجزائية ،بحيث يجاز للمش��تبه في��ه أو املدعى عليه أو وكيله
االطالع عىل كامل ملف التحقيق ،س��واء عند احتجاز حريته أمام الضابطة العدلية أم أمام قايض التحقيق،
عىل أن يشمل ذلك حق االطالع عىل إفادات الشهود.
إن قانون أصول املحاكامت الجزائية ال يتضمن أحكاماً توجب التعويض عىل من تعلن براءته من الجرمية
بعد أن كان أوقف احتياطياً خالل إجراءات التحقيق.
لذلك ،يقتيض تضمني قانون أصول املحاكامت الجزائية أحكاماً ترعى النظام القانوين لهذا التعويض وتحديد
إجراءات خاصة ّ
للبت به .مع اإلش��ارة إىل أن وزارة الع��دل كانت أعدّت مرشوع قانون متكامل يرعى هذا
املوضوع.
ثانيًا :في مراعاة وصون ّ
حق الدفاع

يتبني ّأن قانون أصول املحاكامت الجزائية منح املحامي صالحيات واسعة خالل إجراءات التحقيق .لذلك
ق��د يكون م��ن املفيد إقامة دورات تدريبية للمحامني املتدرجني ،تتن��اول أصول التحقيق والتوقيف خالل
اإلجراءات الجزائية لتدريبهم عىل أفضل القواعد ملامرسة مهامهم خالل إجراءات التحقيق.
إن قانون أصول املحاكامت الجزائية تضمن أحكاماً متعددة إلبطال اإلجراء املخالف للقانون ،س��واء تم
ذلك خالل مرحلة التحقيق األويل أم مرحلة التحقيق القضايئ.
لذل��ك ،يقع عىل عات��ق املحامني موجب التدقيق بالرشوط الش��كلية لإلجراءات وطل��ب إبطالها يف حال
مخالفتها لألحكام القانونية امللزمة.
أصبح لبنان دولة تستقطب اليد العاملة األجنبية.
لذل��ك ،يجب أن يوضع بت�صرف القضاء والضابطة العدلية عدد كاف من املرتجم�ين يتقنون اللغات التي
يتكلم بها العامل األجانب  ،بحيث يستفيد األشخاص املالحقون من جنسيات مختلفة من خدمات مرتجمني
يف حال خضوعهم إلجراءات قضائية.
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ثالثًا :في إعطاء األولوية للنظام الخاص البديل عن التوقيف االحتياطي

إن قانون أصول املحاكامت الجزائية يتضمن أحكاماً تتيح لقايض التحقيق إخضاع املدعى عليه لنظام خاص.
لذلك يجب العمل عىل تطوير هذا النظام بحيث يصبح املبدأ العام -خالل إجراءات التحقيق القضايئ -هو
اعتامد هذا النظام ،ويشكل التوقيف االستثناء.
رابعًا :في الضابطة العدلية

يج��ب اختيار أعضاء الضابطة العدلية ،وعىل وجه الخصوص ضباط ورتباء وأفراد الرشطة القضائية ،من
بني حملة ش��هادات يف الحقوق ،أس��وة مبا هو معمول به يف عدد من الدول ،أو من الذين خضعوا لدورات
تدريبية حول أحكام القانون اللبناين املتعلقة بإجراءات التحقيق الجزايئ.
يجب العمل عىل تطوي��ر برنامج تزويد الضابطة العدلية باألجهزة واملعدات واملختربات الحديثة التي
تسهل كشف الجرائم بطريقة علمية.
خامسًا :في إعالم المواطنين حول حقوقهم خالل إجراءات التحقيق الجزائي

يتبينّ أن عدد األشخاص الذين يعرفون الحقوق التي يتمتعون بها خالل إجراءات التحقيق ضئيل جداً .لذلك
قد يكون من املفيد القيام بحمالت إعالمية عرب وس��ائل اإلعالم املرئية واملس��موعة إلعالم الجمهور حول
هذه الحقوق.
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املادة  143من قانون أصول املحاكامت الجزائية
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املادة  117من قانون أصول املحاكامت الجزائية
املادة  111من قانون أصول املحاكامت الجزائية
املادة  112من قانون أصول املحاكامت الجزائية
املادة  141من قانون أصول املحاكامت الجزائية
املادة  131من قانون أصول املحاكامت الجزائية

