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لجنة حقوق اإلنسان النيابية

سلسلة الدراسات الخلفية

التعذيب

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
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مقدمة
إن املشهد الذي يتبادر إىل الذهن لدى إستعامل عبارة «التعذيب» يتمثل ُبغرف أو أَقبية يف مراكز عسكرية
حيث « َيستمع» رجال األمن إىل إفادة أشخاص ُيعتقد أنهم يشكلون خطراً عىل املجتمع أو عىل أمن النظام
السيايس.
وبالفعل ،إن عبارة «التعذيب» كانت مرادفة إلجراءات يخضع لها كل من يشتبه بأنه إستهدف بأعامله
النظام العام .ويعود ذلك إىل العالقة التقليدية والوثيقة التي كانت تربط التعذيب باإلجراءات القضائية،
بحيث كان التعذيب ُيشكل مرحلة من مراحل مالحقة كل من َتظنُّ السلطات أنه يتعرض بأعامله أو أفكاره
للقواعد األخالقية أو السياسية القامئة يف مكان وزمان معينني.
ومىض زمن حيث كان التعذيب رشعياً ويخضع لنظام قانوين خاص يجعل منه إحدى ركائز املالحقة القانونية.
فعىل سبيل املثال ،كان التعذيب ،يف اإلمرباطورية الرومانية ،رشطاً لصحة إفادة «العبد» الذي كان ُيعترب من
الكائنات التي ال ميكنها اإلدالء بالحقيقة من تلقاء نفسها .كام كان التعذيب أمام محاكم التفتيش مؤسسة
قامئة لها قواعدها وأصولها الخاصة( )1ومنها أن يتم التعذيب بشكل يحافظ عىل حياة «املستجوب» بحيث
ميثل هذا األخري أمام املحكمة سلي ًام عند إفهامها الحكم القايض سواء باإلفراج عنه أو بإنزال عقوبة به.
أما يف العرص الحديث ،فإن تطور مبادئ حقوق اإلنسان األساسية ،ومنها حقه يف الحياة ويف األمان عىل
شخصه ،أدى إىل إعتبار التعذيب آفة تصيب بعض األنظمة .إال أن «عبارة» التعذيب ما زالت مالصقة
لإلجراءات القضائية ال سيام مع تنامي ما يعرف مبحاربة «اإلرهاب» بحيث عاد االعتقاد إىل َّأن اللجوء إىل
التعذيب قد يكون رضورياً من أجل حامية املجتمع من هجامت إجرامية تستهدفه .فعىل سبيل املثال،
ُيعترب اللجوء إىل التعذيب يف إرسائيل جائزاً باإلستناد إىل مبدأ حالة الرضورة التي تقيض أنه قد يكون
من ا ُمل ِّربر إرتكاب جرمية لدَرء وقوع جرمية أفظع .كام يجري التداول َّ
بأن التعذيب يخضع لـ «تلزيم من
الباطن» بحيث التزمت بعض الدول إجراءات التحقيق بالنيابة عن «الدول الدميقراطية» التي ال تجيز
الش ًّدة» خالل اإلستامع إىل من ُيعتقد أنه عىل عالقة بهذه الجرائم.
أنظمتها إستعامل «رضوب ِ
أما يف لبنان ،فإن القانون جعل من التعذيب جرمية يعاقب عليها كام وضع قانون أصول املحاكامت الجزائية
ضوابط تحول دون إرتكاب مثل هذه األفعال خالل التحقيقات األولية التي تجريها الضابطة العدلية .كام
انضمت الدولة اللبنانية إىل اإلتفاقات الدولية املعنية بالتعذيب.
إن دراسة العالقة بني التعذيب واإلجراءات القضائية املعتمدة يف لبنان ومقارنتها باملبادئ التي إعتمدها
املجتمع الدويل تتطلب :تحديد القواعد التي ترعى التحقيق وقيمة اإلعرتاف كوسيلة إثبات أمام املحاكم
توص ًال إىل
اللبنانية ،وتحديد مدى توافق نصوص القانون اللبناين مع املعايري الدولية املتعلقة بالتعذيبُّ ،
وضع توصيات ترمي إىل تفعيل إجراءات مكافحة التعذيب يف لبنان.
7

 .1الواقع القانوني

أوالً :المواثيق الدولية
إعترب املجتمع الدويل ان التعذيب يشكل إنتهاكاً لحقوق اإلنسان األساسية.
وبالفعل،
نصت املادة  3من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان( )2عىل أن لكل فرد الحق يف الحياة والحرية ويف
َّ .1
نص املادة  5من هذا اإلعالن عىل عدم جواز إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة
األمان عىل شخصه .كام َت ّ
أو العقوبة القاسية أو الال إنسانية أو الحاطة بالكرامة.
نصت املادة السادسة من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية( )3عىل أن الحق يف الحياة
َّ .2
حق مالزم لكل إنسان .وعىل القانون أن َيحمي هذا الحق .وال يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً .كام
تنص املادة  7من هذا العهد عىل أنه ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو
علمية عىل أحد
الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة .وعىل وجه الخصوص ،ال يجوز إجراء أية تجربة طب َّية أو َّ
الح ّر.
دون رضاه ُ
 .3أقر ،خالل العام  ،1975اإلعالن املتعلق بحامية جميع األشخاص من التعرض للتعذيب وغريه من رضوب
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة( )4الذي اعترب التعذيب شك ًال متفاق ًام ومتعمداً من
أشكال املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة للكرامة اإلنسانية ،وإن هذا العمل ُيدان بوصفه
إنتهاكاً لحقوق اإلنسان والحريات األساسية املنصوص عليها يف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان.
كام تضمن هذا اإلعالن تعريفاً للتعذيب( )5وأنه ال يجوز إعتامد يف أيّ دعوى أو أي دليل ضد شخص تم
االستحصال عليه تحت وطأة التعذيب.
وطلب هذا اإلعالن من الدول:
إتخاذ تدابري ف َّعالة ملنع مامرسة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية
أو املهينة داخل إطار واليتها.
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جعل طرق اإلستجواب ومامرساته ،وكذلك الرتتيبات املعمول بها يف حجز ومعاملة األشخاص املحرومني
من حريتهم يف إقليمها ،محل مراجعة مستمرة ومنهجية بهدف تفادي جميع حاالت التعذيب أو غريه من
رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.
 .4اعتمدت خالل العام  1984اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية
أو الالإنسانية أو ا ُملهينة(.)6
َحددَّت هذه اإلتفاقية املوجبات التي تتعهد الدول ،التي ُتربمها ،القيام بها ومنها:
أ .إتخاذ إجراءات ترشيعية أو إدارية أو قضائية ف َّعالة أو أيَّ إجراءات أخرى ملنع أعامل التعذيب يف أي
إقليم يخضع الختصاصها القضايئ( .املادة )2
ب .منع يف أي إقليم يخضع لواليتها القضائية حدوث أي أعامل أخرى من أعامل املعاملة أو العقوبة القاسية
أو الالإنسانية أو املهينة التي ال تصل إىل ح ّد التعذيب عندما يرتكب موظف رسمي أو شخص آخر يترصف
بصفة رسمية هذه األعامل أو يحرص عىل إرتكابها ،أو عندما تتم مبوافقته أو بسكوته عليها( .املادة )16
ت.تضمن أن تكون جميع أعامل التعذيب جرائم مبوجب قانونها الجنايئ ،وينطبق األمر ذاته عىل قيام
أي شخص بأيّ محاولة ملامرسة التعذيب وعىل قيامه بأيّ عمل آخر يشكل تواطؤاً ومشاركة يف التعذيب.
(املادة )4
ث .تجعل الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ يف اإلعتبار طبيعتها الخطرية( .املادة )4
جَ .تضمن قيام سلطاتها املختصة بإجراء تحقيق رسيع ونزيه كلام ُوجدت أسباب تدعو إىل اإلعتقاد بان
عم ًال من أعامل التعذيب قد إر ُتكب يف أي من األقاليم الخاضعة لواليتها القضائية( .املادة )12
حَ .تضمن ،يف نظامها القانوين ،إنصاف من يتعرض لعمل من أعامل التعذيب ومتتعه بحق قابل للتنفيذ يف
تعويض عادل ومناسب مبا يف ذلك وسائل إعادة تأهيله عىل أكمل وجه ممكن ،ويف حالة وفاة املعتدى عليه
نتيجة لعمل من أعامل التعذيب ،يكون لألشخاص الذين يعولهم الحق يف التعويض( .املادة )14
خُ .تقدم إىل الدول األطراف األخرى أكرب قدر من املساعدة فيام يتعلق باإلجراءات الجنائية املتخذة بشان
التعذيب مبا يف ذلك توفري جميع األدلة املوجودة يف حوزتها والالزمة لإلجراءات.
د .تضمن إدراج التعليم واإلعالم فيام يتعلق بحظر التعذيب عىل الوجه الكامل يف برامج تدريب املوظفني
املكلفني بإنفاذ القوانني سواء أكانوا من املدنيني أو العسكريني ،والعاملني يف ميدان الطب ،واملوظفني
العموميني أو غريهم ممن تكون لهم عالقة باحتجاز أي فرد ُمع َّرض ألي شكل من أشكال التوقيف أو إعتقال
أو سجن أو باستجواب هذا الفرد أو معاملته( .املادة )10
يتم إصدا ُرها فيام يختص بواجبات ووظائف
ذ .تضمن إدراج حظر التعذيب يف القوانني والتعليامت التي ّ
مثل هؤالء األشخاص.
 .5بتاريخ  ،2002/12/18اعتمدت الجمعية العامة لألمم املتحدة الربوتوكول اإلختياري إلتفاقية مناهضة
التعذيب وغريه من رضوب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة الذي يرمي إىل إنشاء آلية للزيارات
املنتظمة تقوم بها هيئات دولية ووطنية مستقلة إىل األماكن التي ُيحرم فيها األشخاص من حريتهم ،وذلك
من أجل منع التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.
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وتحقيقاً ملا تقدم ينشئ الربوتوكول لجنة فرعية معنية مبنع التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة
القاسية أو الالإنسانية أو ا ُملهينة(.)7
تصبح الدولة التي تنضم إىل هذا الربوتوكول:
ُملزمة بالسامح للجنة الفرعية بزيارة أي مكان خاضع لواليتها القضائية أينام ُوجد أشخاص محرومون
من حريتهم ،أو ُيعتربون محرومني من حريتهم(.)8
ُملزمة مبساعدة اللجنة الفرعية يف زياراتها ،وبتوفري جميع املعلومات ذات الصلة وجعلها يف متناول
اللجنة ،والسامح لها مبقابلة أي معتقلني ترغب يف اإللتقاء بهم عىل إنفراد(.)9
يجوز للجنة الفرعية ،يف حال عدم تعاون الدولة معها ،أن تصدر بياناً علنياً (.)10
كام يلحظ الربوتوكول إنشاء آليات وقائية وطنية ،وتحديداً هيئات خاصة بالزيارات يف كل دولة طرف ،أو
تسميتها أو اإلبقاء عليها ،ويكون عملها ُمك ِّم ًال لعمل اللجنة الفرعية.
َ .6تبنَّى املجتمع الدويل يف ما بعد عدداً من الوثائق التي ُتح ِّرم اللجوء إىل التعذيب سواء يف السجون أم
أماكن التوقيف .ومنها مبادئ آداب مهنة الطب املتصلة بدور املوظفني الصحيني ،وال سيام األطباء ،يف
حامية املسجونني واملحتجزين من التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو
املهينة( )11الذي إعترب َّأن قيام املوظفني الصحيني ،وال سيام األطباء ،بطريقة إيجابية أو سلبية ،بأعامل تشكل
مشاركة يف التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة أو تواطؤاً أو
تحريضاً عىل هذه األعامل أو محاوالت إلرتكابها ميثل مخالفة جسيمة آلداب مهنة الطب ،وجرمية مبوجب
الصكوك الدولية املنطبقة.

ثانيًا :البنية التشريعية والقانونية في لبنان
 .1في اإلعتراف واإلجراءات القضائية في لبنان

َّإن قوانني أصول املحاكامت تحدد وسائل اإلثبات التي يجوز اللجوء إليها إلقامة الدليل عىل األفعال واألعامل
القانونية والجهة التي يقع عليها عبء اإلثبات ودور القايض يف تقدير هذه األدلة.
وبالفعل ،يعود للمتداعني ،يف الدعوى املدنية ،تقديم األدِّلة ويقترص دور القايض عىل تقدير وسائل اإلثبات.
وهذا ما يعرف بقاعدة حياد القايض(.)12
أما يف الدعوى الجزائية فإن األمر يختلف ،إذ َّأن القايض يتوىل ،يف مرحلتي التحقيق األويل والقضايئ ،إكتشاف
األدلة وجمعها .ولهذا السبب ،منح القانون القايض صالحيات واسعة ومنها :تفتيش املنازل وضبط األوراق
وكل ما يتبني أنه أستُع ِمل يف إرتكاب الجرمية أو أ ِّعد لهذا الغرض واإلستامع إىل الشهود وإصدار مذكرات
اإلحضار والتوقيف .إال أن عىل القايض لدى مامرسته لهذه الصالحيات أن يراعي مبادئ أساسية ترعى
اإلجراءات ومنها:
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َصون قرينة الرباءة التي يستفيد منها الشخص املنسوب إليه إرتكاب أفعال جرمية وإعتبار َّأن أي شك
َيؤول ملصلحة الشخص املالحق.
ً
َّإن دوره ال يقترص عىل البحث عن األدلة التي ُتدين املشكو منه بل عليه البحث أيضا عن تلك التي
تؤدي إىل إثبات براءاته(.)13
التثبت من َّأن جمع األدلة تم وفقاً لإلجراءات والرشوط التي نص عليها القانون.
ويتبني مام تقدم ،إن اكتشاف مرتكبي الجرائم وجمع األدلة التي تثبت قيامهم بأفعال يعاقب عليها
املجتمع يجب أن تتم وفقاً ألحكام القانون ومع إحرتام املبادئ األساسية التي ترعى أصول املحاكامت
الجزائية .وبالتايل فانه من البديهي أنه ال يجوز ،لهذه األسباب ،اللجوء ،خالل إجراءات التحقيق ،إىل وسائل
غري مرشوعة ومنها التعذيب.
لذلك ،يتطلب تحديد عالقة التعذيب باإلجراءات القضائية دراسة القواعد التي ترعى اإلثبات يف القضايا
الجزائية (الشق األول) وصالحيات األجهزة التي تتوىل الحقيق يف الجرائم سواء الضابطة العدلية (الشق
الثاين) أم القضاء (الشق الثالث).
الفقرة األولى :دور االعتراف في القضايا الجزائية

إن اكتشاف مرتكبي الجرائم يشكل الهدف األسايس للمالحقة الجزائية .إال أن تحقيق هذا الهدف يجب أن
يتوافق مع املبادئ األساسية التي تقوم عليها العدالة وبشكل يحفظ كرامة القضاء ومصداقيته.
ولهذا السبب فإنه ال يجوز للقضاة ولألجهزة العاملة تحت إرشافهم استعامل الوسائل التي يعاقب عليها
القانون عند مامرستهم لصالحياتهم التي يتمتعون بها ولهذا السبب ال يجوز لهم إعتامد التعذيب كإحدى
الوسائل املعتمدة لإلستحصال عىل إعرتاف ُيتيح كشف مرتكبي الجرائم(.)14
رسع إجراءات املحاكمة .ولهذه األسباب
إن اإلعرتاف يشكل وسيلة اإلثبات األساسية واملبارشة التي تسهل و ُت ِّ
يطلق عليه لقب ملك اإلثبات( )15عل ًام أن وسائل اإلثبات يف الدعوى الجزائية متعددة.
و ُيع َرف اإلعرتاف عىل أ َّنه إقرار املشتبه فيه عىل نفسه بكل أو بعض ما ُنسب إليه .إال َّأن اإلقرار ال ُير ِّتب
نتائج قانونية إال إذا كان صحيحاً أي صادراً دون أي إكراه.
وبالتايل ،ليكون لإلقرار أثر يف الدعوى الجزائية يجب أن يكون صادراً عن شخص مالك لوعيه وشعوره
وإرادته ومتفهم لنتائج عمله.
()16
ً
ً
ويف هذه الحالة فقط ُيشكل اإلعرتاف إثباتا قاطعا عىل إرتكاب املشتبه به لألفعال املنسوبة إليه .
وبالتايل ،فإن كل إعرتاف غري ُحر أي أ َّنه انتُزع بوسائل غري مرشوعة مثل الرضب أو التعذيب ينتقص من
ق َّوته ويؤدي إىل إبطال اإلجراءات التي متت وفقاً ملا تقدم ويؤثر عىل قيمة الحكم الذي ُأخذ به وحده ودون
أن يشكل اإلعرتاف تأكيداً ألدلة أخرى.
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الفقرة الثانية :في صالحيات الضابطة العدلية خالل اإلجراءات الجزائية

مينح قانون أصول املحاكامت الجزائية الضابطة العدلية صالحيات ُتجيز لها التحقيق لكشف الجرائم.
وملا كان إقرار الشخص املالحق يشكل الوسيلة ال ُفضىل لكشف الحقيقة ،قد ُتعترب الضابطة العدلية بأنه
يدخل ضمن مهامها اإلستحصال عىل هذا اإلعرتاف .وإمياناً منها أنه يصعب أن يعرتف الشخص مبلء إرادته
عن األفعال التي إرتكبها ،فإنها قد تعترب أ َّنه ال ُب َّد من اللجوء إىل وسائل ُترغمه عىل ذلك.
وتفادياً ملا تقدم ،وضع القانون ضوابط تحول دون مامرسة الضابطة العدلية صالحياتها بحرية مطلقة
وتحول دون إستسهال اللجوء للتعذيب لكشف الجرائم.
وبالفعل ،ينص قانون أصول املحاكامت الجزائية أن الضابطة العدلية متارس أعاملها تحت إرشاف النيابة
العامة(.)17
كام يضع القانون املذكور ضوابط بهدف تجنب إتخاذ الضابطة العدلية تدابري تعسفية ضد حقوق األفراد
ينص عىل َّأن صالحيات الضابطة العدلية تختلف بني حالتي الجرمية
األساسية والحريات العامة .كام ّ
املشهودة( )18والجرمية غري املشهودة.
أ) .صالحيات الضابطة العدلية يف الجرمية املشهودة
يحدد القانون الصالحيات التي ميارسها الضابط العديل يف الجرمية املشهودة ومنها:
َينتقل فوراً إىل مكان حصولها ويبلغ النائب العام املختص بها.
ُيحافظ عىل اآلثار واملعامل والدالئل القابلة للزوال وعىل كل ما يساعد عىل جالء الحقيقة
َيضبط األسلحة واملواد املستعملة يف الجرمية أو الناتجة عنها
يستمع إىل الشهود دون تحليفهم اليمني
يقوم بالتحريات ويقبض عىل من تتوافر ش ُبهات قو ّية حول إرتكابه الجرمية أو إسهامه فيها ويجري
التفتيش يف منزله ويضبط ما يعرث عليه من مواد جرمية أو أشياء ممنوعة.
يستعني بالخربة عند اإلقتضاء .
كام ينص القانون رصاح ًة أنه يجوز للضابطة العدلية أن تستجوب املشتبه فيه رشط أن يديل بأقواله بإرادة
واعية ح َّرة ودون إستعامل أي وجه من وجوه اإلكراه ضده .إذا التزم الصمت فال يجوز إكراهه عىل
الكالم(.)20
و َيلحظ القانون( )21أنه يف حال كانت رضورات التحقيق تستلزم اإلبقاء عىل املشتبه فيه محتجزاً يحق
لهذا األخري أو لوكيله أو ألي فرد من عائلته أن يطلب تكليف طبيب ملعاينته .وعىل النائب العام أن يعينّ
الطبيب املختص فور تقديم الطلب إليه وعىل الطبيب أن يجري املعاينة دون حضور الضابط العديل وأن
يقدم تقريره إىل النائب العام اثر ذلك يف مدة ال تتجاوز األربع والعرشين ساعة .ويجوز تعيني طبيب
مجدداً يف حال متديد مدة اإلحتجاز(.)22
()19
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ب) .صالحيات الضابطة العدلية خارج الجرمية املشهودة
ينص القانون عىل أن يتوىل الضباط العدليون ،خارج الجرمية املشهودة ،املهام التي تكلفهم النيابة العامة
بها وتشمل:
إستقصاء الجرائم وجمع املعلومات عنها.
القيام بالتحريات الرامية إىل كشف فاعليها واملسهمني يف إرتكابها وجمع األدِّلة عليهم.
إجراء كشوفات ِحس َّية 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 .إن إمتنعوا أو
التزموا الصمت فيشار إىل ذلك يف املحرض وال يحق لهم إكراههم عىل الكالم أو استجوابهم تحت طائلة
بطالن إفاداتهم.
()23

وينص القانون رصاح ًة( )24عىل أن املشتبه فيه أو املشكو منه يتمتع ،فور احتجازه لرضورات التحقيق،
بالحقوق اآلتية:
 .1االتصال بأحد أفراد عائلته أو بصاحب العمل أو مبحام يختاره أو بأحد معارفه.
ً
 .2مقابلة محام يعينه بترصيح ُيد َّون عىل املحرض دون الحاجة إىل وكالة منظمة وفقا لألصول.
 .3تقديم طلب مبارش ،أو بواسطة وكيله أو أحد أفراد عائلته إىل النائب العام ،بعرضه عىل طبيب ملعاينته.
ُيعني النائب العام له طبيبا فور تقديم الطلب إليه .عىل 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 ،وللمحتجز وألي ممن سبق ذكرهم ،إذا ُمدِّد
إحتجازه ،تقديم طلب معاينة جديدة.
كام يوجب القانون عىل الضابطة العدلية أن تبلغ املشتبه فيه ،فور احتجازه ،بحقوقه املذكورة أعاله وأن
ُتد َّون هذا اإلجراء يف املحرض.
وتجدر اإلشارة إىل أنه يف حال خالف الضابط العديل األصول املتعلقة بإحتجاز املدعى عليه أو املشتبه
فيه فيتعرض للمالحقة بجرمية حجز الحرية املنصوص واملعاقب عليها يف قانون العقوبات( )25باإلضافة إىل
العقوبة املسلكية سواء أكانت الجرمية مشهودة أم غري مشهودة.
الفقرة الثالثة :في صالحيات قاضي التحقيق

يحدد القانون صالحيات قايض التحقيق عند استجوابه املدعى عليه.
وبالفعل ،ينص عىل َّأن عىل قايض التحقيق أن يراعي مبدأ حرية إرادة املدعى عليه أثناء استجوابه وأن
يتأكد من أنه يديل بإفادته بعيداً عن كل تأثري خارجي عليه سواء أكان معنوياً أم مادياً .أما إذا رفض املدعى
عليه اإلجابة والتزم الصمت فال يحق لقايض التحقيق أن ُيك ِرهه عىل الكالم(.)26
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يف ضوء كل ما تقدم،
يتبني من رصاحة نصوص قانون أصول املحاكامت الجزائية املتعلقة بصالحيات الضابطة العدلية وقايض
التحقيق ،سواء يف حالة الجرمية املشهودة أم خارج الجرمية املشهودة ،ما يأيت:
َيصون القانون حق املشتبه فيه بالتزام الصمت وعدم اإلدالء بأيّ أقوال سواء أمام الضابطة العدلية أم
أمام قايض التحقيق.
ال يجوز للضابطة العدلية إكراه املشتبه فيه عىل اإلدالء بأقواله.
يجوز للمشتبه فيه أو لوكيله أو ألي من أفراد عائلته أن يطلب تكليف طبيب ملعاينته وللتثبت عام إذا
كان تعرض للتعذيب .ويجوز تعيني طبيب مجدداً يف حال متديد مدة االحتجاز,
يتوجب عىل النائب العام تعيني طبيب إلجراء املعاينة.
يعاين الطبيب املشتبه فيه دون حضور أي من أعضاء الضابطة العدلية.
يعترب باط ًال اإلقرار الذي تم اإلستحصال عليه بإستعامل أي وسيلة من وسائل اإلكراه.
لذلك ،ميكن إعتبار أن الترشيع اللبناين منح املشتبه فيه أو املشكو منه أو املدعى عليه حقوقاً تحول دون
تعرضه للتعذيب بهدف اإلستحصال عىل إقرار منه كام وضع إجراءات إلثبات التعذيب يف حال حصوله.

 .2في مدى توافق التشريع اللبناني مع المبادئ الدولية
الفقرة األولى :في تعريف التعذيب

تعرف املادة األوىل من إتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو
الالإنسانية أو املهينة «بالتعذيب» عىل أنه:
أي عمل ُيلحق عمداً بشخص
من قبل موظف رسمي أو أي شخص يترصف بصفته الرسمية أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت
عنه
ينتج عنه أمل أو عذاب شديد ،جسدياً كان أم عقلياً.
يهدف التعذيب إىل:
الحصول من هذا الشخص ،أو من شخص ثالث ،عىل معلومات أو عىل اعرتاف.
أو معاقبته عىل عمل إرتكبه أو يشتبه يف أنه إرتكبه هو أو شخص ثالث
أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث
أو عندما يلحق مثل هذا األمل أو العذاب ألي سبب يقوم عىل التمييز أياً كان نوعه ،وال يتضمن ذلك األمل
أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو املالزم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة َع َرضية لها.
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كام تنص املادة األوىل من هذه االتفاقية عىل انه ال يجوز:
التذرع باألوامر الصادرة عن موظفني أعىل مرتبة أو عن سلطة عامة كمربر للتعذيب.
ً
ال يجوز التذرع بأيّ ظروف إستثنائية أياً كانت ،سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب
أو عدم إستقرار سيايس داخيل أو أيّ حالة من حاالت الطوارئ العامة األخرى كمربر للتعذيب.
إن القانون اللبناين َيعترب جرائم يعاقب عليها كافة األفعال التي تعترب تعذيباً ،وفقاً للتعريف الوارد يف
املادة األوىل من إتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو
املهينة.
وبالفعل،
أ) .يف التعذيب
يعاقب القانون اللبناين ،بالحبس من ثالثة أشهر إىل ثالث سنوات .إذا أفضت أعامل العنف عليه إىل مرض
أو جراح كان أدىن العقاب الحبس سنة ،من سام شخصاً رضوباً من الشدة ال يجيزها القانون رغبة منه يف
الحصول عىل إقرار عن جرمية أو عىل معلومات بشأنها(.)27
ب) .يف اإليذاء
يعاقب القانون اللبناين أفعال من أقدم قصداً عىل رضب شخص أو جرحه أو إيذائه .وتختلف العقوبة تبعاً
لنتائج هذه األفعال وفقاً ملا يأيت:
إذا مل ينجم عن هذه األفعال مرض أو تعطيل شخص عن العمل ملدة تزيد عن عرشة أيام عوقب بناء
عىل شكوى املترضر بالحبس ستة أشهر عىل األكرث أو بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عرشة آالف إىل
خمسني ألف لرية أو بإحدى هاتني العقوبتني(.)28
إذا نجم عن األذى الحاصل مرض أو تعطيل شخص عن العمل مدة تزيد عن عرشة أيام عوقب املجرم
بالحبس مدة ال ُتجاوز السنة وبغرامة مئة ألف لرية عىل األكرث أو بإحدى هاتني العقوبتني(.)29
إذا تجاوز املرض أو التعطيل عن العمل العرشين يوماً قيض بعقوبة الحبس من ثالثة أشهر إىل ثالث
سنوات فض ًال عن الغرامة السابق ذكرها(.)30
إذا أدى الفعل إىل قطع أو إستئصال عضو أو َبرت أحد األطراف أو إىل تعطيل أحدهام أو تعطيل إحدى
الحواس عن العمل أو تسبب يف أحداث تشويه جسيم أو أيّ عاهة أخرى دامئة أو لها مظهر العاهة الدامئة
عُ وقب املجرم باألشغال الشاقة املؤقتة عرش سنوات عىل األكرث(.)31
ج) .يف إستيفاء الحق بالذات
يعاقب القانون اللبناين من أقدم إستيفاء لحقه بالذات وهو قادر عىل مراجعة السلطة ذات الصالحية
بالحال عىل نزع مال يف حيازة الغري أو استعامل العنف باألشياء فأرض بها بغرامة ال تجاوز املايتي ألف
لرية( .)32وإذا إقرتف هذا الفعل بواسطة العنف عىل األشخاص أو باللجوء إىل إكراه معنوي عوقب الفاعل
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بالحبس ستة أشهر عىل األكرث فض ًال عن الغرامة املحددة وتكون عقوبته الحبس من ثالثة أشهر إىل سنتني
إذا إستعمل العنف أو اإلكراه شخص مسلح أو جامعة من ثالثة أشخاص أو أكرث ولو غري مسلحني(.)33
ت) .يف التهديد
يعاقب القانون اللبناين األفعال التالية:
من هدد آخر بالسالح عوقب بالحبس مدة ال تجاوز الستة أشهر وترتاوح العقوبة بني شهرين وسنة إذا
كان السالح نارياً واستعمله الفاعل(.)34
من توعد آخر بجناية عقوبتها اإلعدام ،أو األشغال الشاقة املؤبدة أو أكرث من خمس عرشة سنة أو
اإلعتقال املؤبد سواء بواسطة كتابة ولو مغفلة أو بواسطة شخص ثالث عوقب بالحبس من سنة إىل ثالث
سنوات إذا تضمن الوعيد األمر بإجراء عمل ولو مرشوعاً أو باالمتناع عنه(.)35
إذا مل يتضمن التهديد بإحدى الجنايات املذكورة أعاله أمراً أو تضمن أمراً إال أنه حصل ُمشافهة دون
واسطة شخص آخر قيض بالحبس من ثالثة أشهر إىل سنتني(.)36
يعاقب بالحبس من شهر إىل سنة عىل التهديد بجناية أخف من الجنايات املذكورة أعاله(.)37
التهديد بجنحة املتضمن أمراً إذا وقع كتاب ًة أو بواسطة شخص ثالث يعاقب عليه بالحبس مدة ال تجاوز
الستة أشهر(.)38
كل تهديد آخر بإنزال رضر غري ُمحق إذا حصل بالقول أو بإحدى الوسائل املذكورة يف املادة الـ ،209
وكان ما من شأنه التأثري يف نفس املجنى عليه تأثرياً شديداً يعاقب عليه ،بناء عىل الشكوى ،بغرامة ال تجاوز
املئة ألف لرية(.)39
يف ضوء كل ما تقدم،
يتبني أن أحكام القانون اللبناين تعاقب كافة األفعال التي تعترب تعذيباً وفقاً التفاقية مناهضة التعذيب
وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،أياً كانت صفة الفاعل ،سواء كان
موظفاً رسمياً أو من غري املوظفني.
الفقرة الثانية :في اآلثار القانونية لإلعتراف تحت التعذيب

تنص املادة  15من إتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية
أو املهينة عىل َّأن كل دولة طرف تضمن عدم اإلستشهاد بأيّ أقوال يثبت أنه تم اإلدالء بها نتيجة للتعذيب
كدليل يف أيّ إجراءات ،إال إذا كان ذلك ضد شخص متهم بإرتكاب التعذيب كدليل عىل اإلدالء بهذه
األقوال.
()40
بينّا يف ما تقدم أن قانون أصول املحاكامت الجزائية ُيعترب باط ًال إستجواب الشهود أو املشكو منهم أو
املشتبه فيهم يف حال إكراههم عىل الكالم أو إستجوابهم.
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الفقرة الثالثة :في اإلختصاص القضائي

تنص املادة  5من إتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية
ّ
أو املهينة عىل أن تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من اإلجراءات إلقامة واليتها القضائية عىل جرائم التعذيب
يف الحاالت التالية:
عند إرتكاب هذه الجرائم يف أي إقليم يخضع لواليتها القضائية أو عىل ظهر سفينة أو عىل منت طائرة
مسجلة يف تلك الدول.
عندما يكون مرتكب الجرمية من مواطني تلك الدولة.
عندما يكون املَجنى عليه من مواطني تلك الدولة ،إذا اعتربت تلك الدولة ذلك مناسباً.
و ُتوجب عىل كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من اإلجراءات إلقامة واليتها القضائية عىل هذه الجرائم يف
الحاالت التي يكون فيها مرتكب الجرمية املزعوم موجوداً يف أي إقليم يخضع لواليتها القضائية وال تقوم
بتسليمه .وعىل ،أن ال َتستثني هذه اإلتفاقية أي والية قضائية جنائية متارس وفقاً للقانون الداخيل.
كام تنص املادة  7من املعاهدة عىل أن تقوم الدولة الطرف التي يوجد يف اإلقليم الخاضع لواليتها القضائية
شخص يدعى إرتكابه ألي من األعامل التي تعترب تعذيباً ،بعرض القضية عىل سلطاتها املختصة بقصد تقديم
الشخص للمحاكمة ،إذا مل تقم بتسليمه.
أما يف لبنان،
فيلحظ القانون يف ما يتعلق بصالحية املحاكم اللبنانية ما يأيت:
()41

 )1تطبق الرشيعة اللبنانية عىل جميع الجرائم املقرتفة يف األرض اللبنانية .تعد الجرمية مقرتفة يف األرض
اللبنانية:
إذا تم عىل هذه األرض أحد العنارص التي تؤلف الجرمية ،أو فعل من أفعال جرمية غري متجزئة أو فعل
إشرتاك أصيل أو فرعي.
إذا حصلت النتيجة يف هذه األرض أو كان متوقعاً حصولها فيها.
ُ )2يعترب يف حكم األرض اللبنانية ،ألجل تطبيق الرشيعة الجزائية:
البحر اإلقليمي إىل مسافة عرشين كيلومرتاً من الشاطئ إبتدا ًء من أدىن مستوى الجزر.
املدى الجوي الذي يغطي البحر اإلقليمي.
السفن واملركبات الهوائية اللبنانية.
األرض األجنبية التي يحتلها جيش لبناين ،إذا كانت الجرائم املقرتفة تنال من سالمة الجيش أو من
مصالحه.
املنطقة ا ُملتاخمة واملنطقة االقتصادية املانعة والجرف القاري التابعة للبنان واملنصات الثابتة يف هذا
الجرف القاري ،تطبيقاً ألحكام إتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار املوقعة بتاريخ  1982/12/10يف
مونتيغوباي (الجاماييك).
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 )3تطبق الرشيعة اللبنانية عىل:
كل لبناين ،فاع ًال كان أو محرضاً أو متدخ ًال ،أقدم خارج األرايض اللبنانية ،عىل إرتكاب جناية أو جنحة
تعاقب عليها الرشيعة اللبنانية .ويبقى األمر كذلك ولو فقد املدعى عليه أو إكتسب الجنسية اللبنانية بعد
إرتكاب الجناية أو الجنحة.
كل أجنبي أو عديم الجنسية مقيم أو ُوجد يف لبنان ،أقدم يف الخارج فاع ًال أو رشيكاً أو محرضاً أو
متدخ ًال ،عىل إرتكاب جناية أو جنحة إذا مل يكن إسرتداده قد ُطلب أو ُقبل.
 )4ال تطبق الرشيعة اللبنانية عىل الجنح املعاقب عليها بعقوبة حبس ال تبلغ الثالث سنوات ،إذا كانت
رشيعة الدولة التي إقترُ فت يف أرضها هذه الجرائم ال تعاقب عليها.
يف ضوء كل ما تقدم،
يتبني أن أحكام القانون اللبناين التي ترعى اختصاص املحاكم اللبنانية تتوافق مع نصوص إتفاقية «مناهضة
التعذيب» وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.
الفقرة الرابعة :في تسليم المجرمين

تعترب املادة  8من إتفاقية «مناهضة التعذيب» وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية
أو املهينة ّأن الجرائم التي َن ّصت عليها هي جرائم قابلة لتسليم مرتكبيها يف أيّ معاهدة لتسليم املجرمني
تكون قامئة بني الدول األطراف .وتتعهد الدول األطراف بإدراج هذه الجرائم كجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها
يف كل معاهدة تسليم ُتربم بينها.
كام تلحظ هذه املادة:
ً
أ َّنه إذا تسلمت دولة طرف طلبا للتسليم من دولة ال تربطها بها معاهدة لتسليم املجرمني ،وكانت
الدولة األوىل تجعل التسليم مرشوطاً بوجود معاهدة لتسليم املجرمني ،يجوز لهذه الدولة إعتبار هذه
اإلتفاقية أساساً قانونياً للتسليم فيام يختص مبثل هذه الجرائم .ويخضع التسليم للرشوط األخرى املنصوص
عليها يف قانون الدولة التي ُيقدَّم إليها طلب التسليم.
ً
تعرتف الدول األطراف التي ال تجعل التسليم مرهونا بوجود معاهدة بأن هذه الجرائم قابلة لتسليم
مرتكبيها فيام بينها طبقاً للرشوط املنصوص عليها يف قانون الدولة التي يقدم إليها طلب التسليم.
وتتم معاملة هذه الجرائم ،ألغراض التسليم بني الدول األطراف ،كام لو أنها اقرتفت ال يف املكان الذي
حدثت فيه فحسب ،بل أيضاً يف أرايض الدول املطالبة بإقامة واليتها القضائية.
أما يف لبنان،
فإن الدولة اللبنانية أبرمت عدداً من اإلتفاقات الدولية مع عدد من الدول العربية واألجنبية تتضمن أحكاماً
ّ
ترعى تسليم املجرمني.
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ويف مطلق األحوال يقتيض إعتبار َّأن أحكام اإلتفاقية ُتشكل سنداً ألحكام املادة  30من قانون العقوبات،
األساس القانوين لتسليم املجرمني يف جرائم التعذيب.
هذا من جهة،
ومن جهة ثانية،
ً ()42
إن قانون العقوبات اللبناين يتضمن أحكاما ترعى تسليم املجرمني .إن هذه األحكام تلحظ ما يأيت:
ال يسلم أحد إىل دولة أجنبية فيام خال الحاالت التي َن َّصت عليها أحكام هذا القانون ،أو تطبيقاً ملعاهدة
لها قوة القانون.
يجوز التسليم:
يف الجرائم املقرتفة يف أرض الدولة طالبة اإلسرتداد.
يف الجرائم التي َتنال من أمنها أو من مكانتها املالية.
يف الجرائم التي يقرتفها أحد رعاياها.
ال يجوز التسليم:
يف الجرائم الداخلة يف نطاق صالحية الرشيعة اللبنانية اإلقليمية والذاتية والشخصية.
إذا كانت الرشيعة اللبنانية ال تعاقب عىل الجرمية بعقوبة جنائية أو جنحية ويكون األمر عىل النقيض
إذا كانت ظروف الفعل املؤلفة للجرم ال ميكن توفرها يف لبنان لسبب وضعه الجغرايف.
إذا كانت العقوبة املنصوص عليها يف رشيعة الدولة طالبة اإلسرتداد أو رشيعة الدولة التي إرتكبت
األفعال يف أرضها ال تبلغ سنة حبس عن مجمل الجرائم التي تناولها الطلب .ويف حالة الحكم إذا كانت
العقوبة املفروضة تنقص عن شهرين حبس.
إذا كان قد قيض فـي الجرميـة قضـاء مربماً يف لبنان ،أو كانت دعوى الحق العام أو العقوبة قد سقطتا وفاقاً
للرشيعة اللبنانية أو رشيعة الدولة طالبة اإلسرتداد أو رشيعة الدولة التي إقترُ فت الجرمية عىل أرضها.
كذلك يرفض االسرتداد:
إذا نشأ طلب اإلسرتداد عن جرمية ذات طابع سيايس أو ظهر انه لغرض سيايس.
إذا كان املدعى عليه قد إسترُ ِّق يف أرض الدولة طالبة اإلسرتداد.
إذا كانت العقوبة املنصوص عليها يف رشيعة الدولة طالبة اإلسرتداد مخالفة لنظام املجتمع.
يف إجراءات التسليم:
يحال طلب اإلسرتداد عىل النائب العام التمييزي الذي يتوىل التحقيق حول توفر أو عدم توفر الرشوط
القانونية ويف مدى ثبوت التهمة ،وميكنه أن يصدر مذكرة توقيف بحق الشخص املطلوب إسرتداده بعد
إستجوابه ثم يحيل امللف إىل وزير العدل مشفوعاً بتقريره.
يبت بطلب اإلسرتداد مبرسوم ُيتخذ بناء عىل إقرتاح وزير العدل.
يف آثأر التسليم:
ال ميكن مالحقة املدعى عليه الذي يتم إسرتداده وجاهيا وإلنفاذ عقوبة فيه وال تسليمه إىل دولة ثالثة من
أجل أي جرمية سابقة لإلسرتداد غري الجرمية التي كانت سبباً له ،إىل أن توافق عىل ذلك حكومة الدولة
املطلوب منها اإلسرتداد ضمن الرشوط الواردة يف املادة السابقة.
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يف ضوء كل ما تقدم،
يتبني أن أحكام القانون اللبناين التي ترعى تسليم املجرمني تتوافق مع نصوص إتفاقية مناهضة التعذيب
وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.
الفقرة الخامسة :في عالقة الدولة اللبنانية بلجنة مناهضة التعذيب

ُأنشأت املادة  17من إتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية
أو ا ُملهينة لجنة ملناهضة التعذيب ٌت َؤلف من خرباء مستقلني تقوم مبتابعة تطبيق االتفاقية من قبل الدول
األعضاء بها .وتتوىل هذه اللجنة:
ً
 )1دراسة التقارير التي تقدمها الدول األطراف إىل اللجنة عن التدابري التي اتخذتها تنفيذا لتعهداتها مبقتىض
هذه االتفاقية ،و ُتبدي كافة التعليقات العامة التي قد تراها مناسبة وأن ترسلها إىل الدولة الطرف املعنية.
وللدولة الطرف أن ترد عىل اللجنة مبا ترتئيه من مالحظات.
 )2تتلقى اللجنة معلومات موثوقة بها يبدو لها أنها تتضمن دالئل ُتشري إىل أن تعذيبها ميارس عىل نحو
منظم يف أرايض دولة طرف .تدعو اللجنة يف هذه الحالة الدولة الطرف املعنية إىل التعاون يف دراسة هذه
املعلومات ،وتحقيقاً لهذه الغاية إىل تقديم مالحظات بصدد تلك املعلومات .وعىل اللجنة ،بعد فحص
النتائج التي يتوصل إليها عضوها أو أعضاؤها أن تحيل إىل الدولة الطرف املعنية هذه النتائج مع أي
تعليقات وإقرتاحات قد تبدو مالمئة بسبب الوضع القائم.
ومنحت اإلتفاقية اللجنة صالحيات إضافية إختيارية رشط أن ُتعلن أيّ دولة طرف يف هذه اإلتفاقية يف أي
وقت إعرتافها بإختصاص اللجنة للنظر باملسائل التالية:
أن تتسلم بالغات تفيد أن دولة طرفاً تدَّعي بأن دولة طرفاً آخر ال تفي بالتزاماتها مبوجب هذه االتفاقية
يف أن تنظر يف تلك البالغات ،وال يجوز للجنة أن تتناول ،مبوجب هذه املادة ،أي بالغ إذا كان يتعلق بدولة
طرف مل يقم بإصدار مثل هذا اإلعالن ،ويتم تناول البالغات الواردة مبوجب هذه املادة ،وفقاً لإلجراءات
التالية( .املادة )21
أن تتسلم اللجنة وتدرس بالغات واردة من أفراد أو نيابة عن أفراد يخضعون لواليتها القانونية و َيدَّعون
أنهم ضحايا إلنتهاك دولة طرف أحكام اإلتفاقية وال يجوز للجنة أن تتسلم أي بالغ إذا كان يتصل بدولة
طرف يف اإلتفاقية مل تصدر مثل هذا اإلعالن.
أما عالقة الدولة اللبنانية باللجنة ميكن إيجازها كام يأيت:
 )1مل تعرتف بصالحيات اللجنة املنصوص عليها يف املادتني  20و 21من اإلتفاقية.
 )2مل تنضم إىل الربوتوكول اإلختياري لإلتفاقية الذي يجيز ،باإلشرتاك مع املؤسسات الوطنية بتفتيش أماكن
االحتجاز داخل البالد.
 )3مل تتقدم بتقارير منتظمة إىل اللجنة عن كيفية تطبيق االتفاقية وذلك سواء التقرير األويل الذي كان
يقتيض تقدميه بعد عام من اإلنضامم إىل اإلتفاقية وكذلك التقرير الدوري الواجب تقدميه كل أربعة أعوام.
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الفقرة السادسة :في صالحيات النيابة العامة

إعتمد مؤمتر األمم املتحدة الثامن ملنع الجرمية ومعاملة املجرمني املعقود يف هافانا ( )1990مبادئ توجيهية
بشأن دور أعضاء النيابة العامة.
تنص الفقرة  16من هذه املبادئ عىل أنه إذا أصبحت يف حوزة أعضاء النيابة العامة أدِّلة ضد أشخاص
مشتبه فيهم وعلموا أو اعتقدوا ،إستناداً إىل أسباب وجيهة ،أن الحصول عليها جرى بأساليب غري مرشوعة
تشكل انتهاكاً خطرياً لحقوق اإلنسان بالنسبة للمشتبه فيه ،وخصوصاً باستخدام التعذيب أو املعاملة أو
املعاقبة القاسية أو الالإنسانية أو ا ُملهينة ،أو بواسطة انتهاكات أخرى لحقوق اإلنسان ،وجب عليهم رفض
استخدام هذه األدلة ضد أي شخص غري الذين إستخدموا األساليب املذكورة أو إخطار املحكمة بذلك،
واتخاذ كافة التدابري الالزمة لضامن تقديم املسؤولني عن إستخدام هذه األساليب إىل العدالة.
إن أحكام القانون اللبناين تتوافق مع املبدأ املذكور.
وبالفعل ،يمَ نح قانون أصول املحاكامت الجزائية( )43النائب العام لدى محكمة التمييز الصالحيات التالية:
مراقبة موظفي الضابطة العدلية يف نطاق األعامل التي يقومون بها بوصفهم مساعدين للنيابة العامة.
له أن يوجه إىل رؤسائهم ما يراه من مالحظات يف شأن أعاملهم.
الطلب من النائب العام اإلستئنايف أو النائب العام املايل أو مفوض الحكومة لدى املحكمة العسكرية أن
يدعي بحق من يرتكب جرماً جزائياً منهم يف أثناء قيامه بوظيفته أو يف معرض قيامه بها دون أن يطلب
نص مخالف.
إذناً مبالحقته .ويكون القضاء العديل هو الصالح للنظر يف هذا الجرم رغم كل ّ
الفقرة السابعة :في السجون والتعذيب

إعتمد املجتمع الدويل عدداً من الوثائق التي تلحظ أحكاما تحول دون إخضاع السجناء أو املوقوفني
للتعذيب.
وبالفعل،
أ) .أوىص مؤمتر األمم املتحدة األول ملنع الجرمية ومعاملة املجرمني الذي انعقد يف جنيف عام  1955بإعتامد
القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء.
العقوبة الجسدية والعقوبة بالوضع يف زنزانة مظلمة ،وأيّ عقوبة قاسية أو ال إنسانية أو مهينة ،محظورة
كلياً كعقوبات تأديبية( .القاعدة )31
ال يجوز يف أي حني أن يعاقب السجني بالحبس املنفرد أو بتخفيض الطعام أو أيّ عقوبة أخرى يحتمل
أن تلحق األذى بصحة السجني الجسدية أو العقلية .وال يجوز يف أي حال أن تتعارض هذه العقوبات مع
املبدأ املقرر يف القاعدة  31أو أن تخرج عنه( .القاعدة )32
ينطبق األمر نفسه عىل أنه يجب أن ُتتاح لكل سجني إمكانية التقدم ،يف كل يوم عمل من أيام األسبوع،
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بطلبات أو شكاوى إىل مدير السجن أو إىل املوظف املفوض بتمثيله .و يجب أن ُيسمح لكل سجني بتقديم
طلب أو شكوى إىل اإلدارة املركزية للسجون أو السلطة القضائية أو إىل غريهام من السلطات ،دون أن
يخضع الطلب أو الشكوى للرقابة من حيث الجوهر ولكن عىل أن يتم وفقاً لألصول وعرب الطرق املقررة.
(القاعدة )36
يجب أن يكون هناك تفتيش منتظم ملؤسسات السجون وخدماتهاُ ،يكلف به مفتشون مؤهلون ذو خربة
تعينهم سلطة مختصة .وعىل هؤالء املفتشني بوج ٍه خاص واجب اإلستيقان من كون هذه املؤسسات ُتدار
طبقاً للقوانني واألنظمة وعىل قصد تحقيق أهداف الخدمات التأديبية واإلصالحية( .القاعدة )55
ب) .إعتمدت الجمعية العامة لألمم املتحدة ،مبوجب القرار  ،173/43تاريخ  ،1988/12/9مجموعة املبادئ
املتعلقة بحامية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن .التي تلحظ
ما يأيت:
ال يجوز إخضاع أي شخص يتعرض ألي شكل من أشكال اإلحتجاز أو السجن للتعذيب أو غريه من
رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة .وال يجوز اإلحتجاج بأي ظرف كان كمربر
للتعذيب أو غريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة( .املبدأ )6
يعامل األشخاص املحتجزون معاملة تتناسب مع وضعهم كأشخاص غري ُمدانني .وعىل هذاَ ،يتعينَّ الفصل
بينهم وبني السجناء ،كلام أمكن ذلك( .املبدأ )8
تتاح لكل شخص محتجز أو مسجون فرصة إجراء فحص طبي مناسب يف أقرص مدَّة ممكنة عقب إدخاله
مكان االحتجاز أو السجن ،وتوفر له بعد ذلك الرعاية الطبية والعالج كلام دعت الحاجة .وتوفر هذه
الرعاية وهذا العالج باملجان( .املبدأ )24
يكون للشخص املحتجز أو املسجون أو ملحاميه الحق يف أن يطلب أو يلتمس من سلطة قضائية أو سلطة
أخرى أن يو ّقع الفحص الطبي عليه مر ًة ثانية أو أن يحصل عىل رأي طبي ثانٍ  ،وال يخضع ذلك إال لرشوط
معقولة تتعلق بكفالة األمن وحسن النظام يف مكان االحتجاز أو السجن( .املبدأ )25
تسجل عىل النحو الواجب واقعة إجراء الفحص الطبي للشخص املحتجز أو املسجون ،وإسم الطبيب
ونتائج هذا الفحص .ويكفل اإلطالع عىل هذه السجالت .وتكون الوسائل املتبعة يف ذلك متفقة مع قواعد
القانون املحيل ذات الصلة( .املبدأ )26
يحق للشخص املحتجز أو املسجون أو ملحاميه تقديم طلب أو شكوى بشأن معاملته ،وال سيام يف حالة
التعذيب أو غريه من رضوب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة إىل السلطات املسؤولة عن إدارة
مكان االحتجاز وإىل السلطات األعىل ،وعند اإلقتضاء إىل السلطات املناسبة املنوطة بها صالحيات املراجعة
أو اإلنصاف( .املبدأ )33
ينص عليها القانون،
يحرض الشخص املحتجز املتهم بتهمة جنائية أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرىّ ،
وذلك عىل وجه الرسعة عَقب القبض عليهّ .
وتبت هذه السلطة دون تأخري يف قانونية ورضورة االحتجاز ،وال
يجوز إبقاء أي شخص محتجزاً عىل ذمة التحقيق أو املحاكمة إال بناء عىل أمر مكتوب من هذه السلطة.
ويكون للشخص املحتجز الحق ،عند ُمثوله أمام هذه السلطة ،يف اإلدالء بأقوال بشأن املعاملة التي لقيها
أثناء احتجازه( .املبدأ )37
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أما يف لبنان،
فينص املرسوم رقم  14310تاريخ  1949/2/11الرامي إىل تنظيم السجون وأمكنة التوقيف ومعهد إصالح
ّ
األحداث وتربيتهم يف السجون وأقسامها وإدارتها عىل ما يأيت:
 .1يحظر قطعياً عىل جميع الجنود تحت طائلة العقوبة التأديبية القيام بأي من األعامل التالية:
وضع املسجونني يف غرف غري ٌمع َّدة لقبول مثلهم أو وضعهم يف السجن بدون قيد أسامئهم مسبقاً يف
سجل املوقوفني أو املحكومني .
ينص عليها املرسوم بدون ترخيص قائد الدرك .
استخدام املسجونني للقيام بأشغال مل ّ
 .2إذا ُتويف أحد املسجونني ُيقدم إىل وزير الداخلية بسلسلة املراتب تقرير قائد السجن ونسخة عن تقرير
الطبيب.
 .3وإذا حصلت الوفاة يف املستشفى فيرُ سل إليه حارسان من الجنود ألجل تحقق الوفاة وينظم بهذا
الكشف محرض عىل نسختني ُترسل أوالهام مع ملف السجني املتويف إىل القضاء.
 .4عىل املسجونني أن يطيعوا جميع موظفي السجن يف كل ما يختص بالنظام والرتتيب وتنفيذ أحكام
القانون.
 .5يجب عىل املسجونني أن يذعنوا لألوامر الصادرة إليهم من حراس السجن وينفذوها وهم سكوت.
 .6يحظر عىل املسجونني أن يرفعوا أصواتهم أو أن يعقدوا إجتامعات ُتح ِدث ضجة واضطراباً أو أن يقدموا
طلبات إجاملية.
 .7إذا وقعت بني املسجونني مشاجرة عنيفة أو محاولة فرار أو عصيان فللقوة املحافظة بعد إنذارهم ثالث
مرات أن تستعمل أسلحتها.
كام يُحدّد املرسوم املذكور العقوبات التي يمُ كن إنزالها بالسجني وهي:
 .1األفعال التي تشكل جرائم منصوص عليها يف القانون
يحال إىل املحاكم السجناء الذين يرتكبون ذنوباً يتناولها قانون العقوبات.
 .2األفعال التي تستوجب العقاب التأديبي:
املشاجرات والتضارب بني املسجونني.
املخالفات لقواعد حفظ الصحة والنظافة ورفض العمل.
تعطيل املعدات واملباين.
محاولة الفرار.
التمرد والعصيان.
وبصورة عامة مخالفات أحكام هذا النظام.
أما العقوبات التأديبية التي يستهدف لها املذنبون فهي:
تسخري املسجون يف غري نوبته.
املنع من التنزه.
املنع من الزيارة أو املخابرة.
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املنع من حق قبول نقود أو مساعدات عينا أو أطعمة من الخارج.
املكوث يف غرفة منفردة.
املكوث يف غرفة منفردة مع منع تقديم الطعام.
ُتحدَّد مدَّة هذه العقوبات تبعاً ألهمية ال َذنب وإذا تكرر ُتزاد العقوبة دون أن ُتجاوز الح ّد األعىل للعقوبة
القانونية .ميكن أن يرافق العقوبات قرار ينقل السجني تأديبياً إىل سجن آخر.
إذا لزم إتخاذ عقوبات أش ّد رصامة من هذه ينظم بشأنها تقرير خاص يرفع إىل وزير الداخلية فيقرر ما يلزم
وله أن يضاعف العقوبات الداخلة ضمن صالحية قائد الدرك.
يجوز بأمر وزارة الداخلية أو قيادة الدرك نقل سجني أو عدة سجناء من سجن إىل آخر ألسباب تأديبية،
وألسباب أخرى منها تخفيفاً لإلزدحام ولظروف صحية أو ملصلحة السجني الشخصية .
السلطة التي ميكنها فرض العقوبة :
عريف أو دريك قائد سجن
صف ضابط قائد سجن
الضابط قائد السجن أو قائد الفصيلة
قائد الكتيبة
قائد الدرك
إذا رأى قائد السجن ان الذنب يستوجب عقوبة وضع السجني يف غرفة التأديب مع الحرمان من الطعام
جاز له أن يطلب املوافقة هاتفياً بعد رشح الحادث بإختصار عىل أن يقدم تقريراً بالحادث فوراً.
يف ضوء كل ما تقدم،
نصت عليها الوثائق الدولية .وأن
يتبني أن أحكام القوانني اللبنانية تتوافق مع املبادئ القانونية التي ّ
الدولة اللبنانية مل توافق عىل منح لجنة مناهضة التعذيب الصالحيات اإلضافية املنصوص عليها يف املادتني
 20و 21من إتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو
املهينة.
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 .2الوضع الراهن في لبنان

سبق وذكرنا ّأن الدولة اللبنانية:
 .1مل تعرتف بصالحيات لجنة مناهضة التعذيب املنصوص عليها يف املادتني  20و 21من اتفاقية مناهضة
التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية او املهينة.
 .2مل تنضم إىل الربوتوكول اإلختياري لإلتفاقية الذي يجيز ،باإلشرتاك مع املؤسسات الوطنية بتفتيش أماكن
اإلحتجاز داخل البالد.
 .3مل تتقدم بتقارير منتظمة إىل اللجنة عن كيفية تطبيق اإلتفاقية وذلك سواء التقرير األويل الذي كان
يقتيض تقدميه بعد عام من اإلنضامم إىل االتفاقية وكذلك التقرير الدوري الواجب تقدميه كل أربعة
أعوام.
وبصورة عامة ،إن توافق أحكام القوانني اللبنانية مع املبادئ القانونية الدولية ال يحول دون تقديم توصيات
ترمي إىل تفعيل مكافحة هذه الجرمية ،ال سيام أ َّنه يتبني من مراجعة إجتهاد محكمة التمييز الجزائية من
 1950ولغاية  1978ما يأيت:
وإن قراراً
صدر خالل الفرتة املمتدة من  1950ولغاية  1970قراران يتطرقان إىل االعرتاف املنتزع باإلكراه َّ
واحداً صدر بتاريخ  1966/3/24قىض بإهامل محكمة التمييز اإلقرار الذي انتزع تحت الضغط والرضب
املربح .ألن ما ورد من أدلة ال تطمنئ إليها املحكمة وال يرتاح وجدانها لألخذ بها وجعلها أساسا للحكم عىل
املتهمني عل ًام ان هذه الحقبة من تاريخ لبنان مل تكن العرص الذهبي لحقوق اإلنسان األساسية وإحرتام
الضابطة العدلية لهذه الحقوق.
بتاريخ  1971/6/29مل يتبني ملحكمة التمييز أن التذرع بأن اإلعرتاف تحت تأثري الرضب جدي.
ُ
خالل العامني  1972و 1973أصدرت محكمة التمييز  5قرارات َقضت أربعة منها بعدم األخذ مبا أديل
به لجهة َّأن اإلعرتاف ُأخذ بواسطة الرضب والتعذيب لعدم ثبوته .إال أنها قضت بتاريخ  1973/2/22بإعالن
تعرضه للرضب كام تبني من تقرير طبي يجعلها غري مطمئنة إىل التحقيق األويل.
براءة ُمتهم بعد ثبوت ِ
ً
ثم بتاريخ  1998/5/14أصدرت محكمة جنايات جبل لبنان قرارا َتضمن إدانة التحقيق األويل وعدم
األخذ باإلعرتاف تحت العنف.
كام ّأن عدداً من املنظامت الحكومية أصدرت تقارير تتناول حاالت تعذيب إدعت أنها تحصل يف لبنان.
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 .3مشروع الخطة القطاعية

 )1إبراز دور املحامني يف مكافحة هذه الجرمية .وتثقيفهم حول أهمية دورهم يف مكافحة هذه الجرمية.
ويقتيض لهذا لغرض:
أال تكون للمحامني شخصيتان مختلفتان تبعاً لصفة موكلهم األوىل يف حال كانوا وكالء عن ُمد ٍَّع عندها
قد ُيجربون عىل منح الضابطة العدلية صالحية ال تتمتع بها إلعتقادهم أن كشف الجرمية يتطلب استعامل
بعض وسائل ِّ
الشدة وشخصية أخرى عندما يتوكلون عن مدعى عليه ويف هذه الحالة َيستنكرون أي عنف
يتعرض له موكلهم.
إبراز أهمية تعيني طبيب للكشف عىل األشخاص املحرومني من حريتهم خالل إجراءات التحقيق.
َّ )2إن التشدد يف معاقبة جرمية التعذيب يتطلب تعديل املادة  401من قانون العقوبات لتوسيع مفهوم
األفعال املادية املكونة لهذه الجرمية وجعلها جناية.
ميكن استبدال النص الحايل للامدة  401من قانون العقوبات بالنص التايل:
«يعاقب باإلعتقال املؤقت من أقدم عمداً عىل تعذيب شخص ألي سبب كان ال سيام بهدف الحصول منه
عىل إقرار أو معلومات أو ملعاقبته عىل عمل إرتكبه أو يشتبه أ َّنه إرتكبه.
ال يجوز أن َت ُقل العقوبة عن االعتقال ملدة خمس سنوات إذا إر ُتكبت الجرمية املنصوص عليها أعاله من قبل
موظف عام خالل مامرسته لوظيفته أو يف معرض مامرسته لها.
كام يعاقب بالعقوبات املذكورة يف الفقرات السابقة كل من َح ًّرض أو وافق عىل إرتكاب أي من هذه
الجرائم أو علم بها وامتنع عن اإلبالغ عنها».
 )3العمل عىل تنفيذ توصية صادرة عن لجنة اإلدارة والعدل لجهة إنتقاء أفراد الضابطة العدلية من ذوي
املؤهالت العلمية ووضعهم فعلياً تحت سلطة النائب العام لدى محكمة التمييز وعىل أن تشمل هذه
السلطة الرقابة عىل أعاملهم وعىل أن يخضع ترفيعهم لتوصية تصدر عن النيابة العامة.
 )4القيام بحملة لتعريف املواطنني بحقوقهم خالل اإلجراءات الجزائية ال سيام الحق بالتزام الصمت وتعيني
طبيب للكشف عليهم يف حال حرمانه من حريتهم خالل إجراءات التحقيق األويل.
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 )5إخضاع األشخاص الذين يتولون التحقيقات األولية لدورات متخصصة ملناقشة واجباتهم خالل اإلجراءات
الجزائية.
 )6إعداد دورات تدريبية للمحامني إلبراز دورهم يف مكافحة التعذيب وكشفه خالل اإلجراءات خالل
التحقيق األويل.
 )7العمل عىل تزويد الضابطة العدلية بالوسائل العلمية لكشف الجرائم ،والتي من شأنها كشف الحقيقة
دون الحاجة لإلستحصال عىل أي إعرتاف.
 )8انضامم لبنان إىل الربوتوكول االختياري إلتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة القاسية أو
الالإنسانية أو املهينة وإنشاء آلية للزيارات املنتظمة ،تقوم بها هيئات دولية ووطنية مستقلة إىل األماكن
التي ُيحرم فيها األشخاص من حريتهم ،وذلك من أجل منع التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.
 )9االعرتاف بصالحيات لجنة مناهضة التعذيب املنصوص عليها يف املادتني  20و 21من اتفاقية مناهضة
التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو ا ُملهينة.
 )10تقديم التقارير الدورية املنصوص عليها يف إتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة
القاسية أو الالإنسانية.
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Nicolas Pena : Manuel de l’Inquisiteur
اعتمد اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ،بتاريخ  10كانون األول  ،1948مبوجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم  217ألف
(د)3-
اعتمد مبوجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة  2200ألف (د )21-املؤرخ يف  16كانون /ديسمرب  1966ودخل حيز التنفيذ بتاريخ
 .1976/3/23انضم لبنان إىل هذه االتفاقية بتاريخ .1972/11/3
اعتمد هذا اإلعالن مبوجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة ( 3452د )30-املؤرخ يف  9كانون األول/ديسمرب .1975
يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه أمل أو عناء شديد ،جسدياً كان أو عقلياً ،يتم إلحاقه عمدا بشخص ما بفعل أحد املوظفني
العموميني ،أو بتحريض منه ،ألغراض مثل الحصول من هذا الشخص أو من شخص آخر عىل معلومات أو اعرتاف ،أو معاقبته عىل
عمل ارتكبه أو يشتبه يف أنه ارتكبه ،أو تخويفه أو تخويف أشخاص آخرين .وال يشمل التعذيب األمل أو العناء الذي يكون ناشئا عن
مجرد جزاءات مرشوعة أو مالزماً لها أو مرتتباً عليها ،يف حدود متيش ذلك مع «القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء (املادة
األوىل)
إنضم لبنان إىل هذه اإلتفاقية مبوجب القانون رقم  185تاريخ  2000/5/24وأودع األمم املتحدة وثائق اإلنضامم بتاريخ
.2000/10/5
املادة  2من الربوتوكول
املادة  4من الربوتوكول
املادة  12من الربوتوكول
املادة  17من الربوتوكول
إعتمدت هذه املبادئ مبوجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة  194/37املؤرخ يف  18كانون األول/ديسمرب 1982
Règle de la neutralité du juge
Il instruit à charge et à décharge

(»Il importe à la dignité de la justice et au respect qu’elle doit inspirer, de ne mettre en œuvre aucun moyen qui )14
attente aux valeurs fondamentales de la civilisation. C’est pour cette raison que la torture est interdite
()Stefanie, Levasseur et Bloc, Procédure Pénale, Dalloz, Page 34, Par 36
(»La reine des preuves« )15
(L’aveu n’a pas par lui-même et par lui seul, une force absolue de conviction ; mais lorsqu’il se présente sans )16
contrainte d’aucune sorte, matérielle ou morale, en pleine connaissance de cause, de la part d’un inculpé il constitue
la plus sûre de toutes les preuves
()Garraud, Traite théorique et pratique d’Instruction criminelle et de Procédure Pénale, Tome III, Page 208, No 458
( )17املادة  38من قانون أصول املحاكامت الجزائية
( )18تعرف املادة  28من قانون أصول املحاكامت الجزائية 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 إكتشافها فور اإلنتهاء من إرتكابها يف وقت تدل آثارها عليها بشكل واضح. الجرمية التي يضبط فيها مع شخص أشياء أو أسلحة أو أوراق ُيستدل منها عىل أنه ُمرتكبها ،وذلك يف خالل األربع والعرشين ساعةمن وقوعها.
( )19املادة  41من قانون أصول املحاكامت الجزائية
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املادة  41من قانون أصول املحاكامت الجزائية
املادة  32من قانون أصول املحاكامت الجزائية
املادة  42من قانون أصول املحاكامت الجزائية
املادة  47من قانون أصول املحاكامت الجزائية
املادة  47من قانون أصول املحاكامت الجزائية
املادة  367من قانون العقوبات
املادة  77من قانون أصول املحاكامت الجزائية
املادة  401من قانون العقوبات
املادة  554من قانون العقوبات
املادة  555من قانون العقوبات
املادة  556من قانون العقوبات
املادة  557من قانون العقوبات
املادة  429من قانون العقوبات
املادة  430من قانون العقوبات
املادة  573من قانون العقوبات
املادة  574من قانون العقوبات
املادة  575من قانون العقوبات
املادة  576من قانون العقوبات
املادة  577من قانون العقوبات
املادة  578من قانون العقوبات
املادة  47من قانون أصول املحاكامت الجزائية
املواد  15وما يليها من قانون العقوبات
املواد  30وما يليها من قانون العقوبات
املادة  15من قانون أصول املحاكامت الجزائية

