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ي إعداد هذا التقرير وإنتاجه وإنجاز العمل فيه.
ي عىل مساهمتها �ف تتقدم منظمة “ألف” بجزيل الشكر إل التحاد الأورو�ب

ي هذا التقرير وحرص عىل ان ل يذكر سوا الحقائق 
مالحظة: ان فريق العمل بذل كل جهده للتأكد من المعلومات الواردة �ف

والحداث الصحيحة فقط، انّما ذلك ل يلغي احتمال عدمة دقة بعض المعلومات الواردة ولذلك تود منظمة ألف ان تعرب 
ي هذا التقرير.

عن اسفها اذا ما كان هناك اخطاء قد وردت سهواً �ف

ي التقرير 
ي بتنفيذ من منظمة "ألف – تحرك من أجل حقوق النسان". الآراء الواردة �ف  ان هذا التقرير ممّول من الأتحاد الأورو�ب

. ي ورة وجهة نظر الأتحاد الأورو�ب ل تعكس بال�ف
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موجز تنفيذي

ي المحاكمة العادلة. 
عة حقوق إلنسان، ومن ضمنها الحّق �ف ي �ش

ي ُكرِّست �ف
ام الحقوق ال�ت ل تنهض دعائم العدل إّل عىل اح�ت

. لذا فٕاّن الطريقة  ف ا، مواجها آلّية الّدولة بعّدتها وعتادها الكامَل�ي ي مركٍز ضعيٍف نسبيًّ
فعندما يمثل المّتهم أمام المحكمة، يكون �ف

ام تلك الّدولة لحقوق إلنسان ولحكم القانون. وضماناً لمعاملة إنسانّية، تظهر لنا مبادئ  ي يعامل بها، تدّل عىل مدى اح�ت
ال�ت

المحاكمة العادلة.

ي الّنصوص غ�ي كاٍف 
ي تقّوض مفهومي الحريّة والعدالة. ولكن تكريسها �ف ّ

تتلّخص هذه المبادئ برفض إلجراءات التعسفّية ال�ت
ي حال كانت الجرائم المرتكبة تهّدد أمن 

ًا �ف . غ�ي أّن الإختبار يغدو عس�ي ّ ن بالّتطبيق العمىلي ف محاكمٍة عادلٍة، إذ لم يق�ت لتأم�ي
ف عىل زمام الّسلطة، وخصوًصا عندما تحتوي الّنصوص عىل ثغرات تسمح بـتجاوز  المجتمع، كالأعمال إلرهابّية، أو أمن القابض�ي

امها. ورة إح�ت هذه المبادئ، أو عندما تكون أجهزة الدولة وفئة من المجتمع غ�ي مدركة ل�ف

ي لبنان.
ا �ف ي هذه الّدراسة لعرض واقع ضمانات المحاكمة العادلة نظريًّا وعمليًّ

وتأ�ت

ي حالٍت تّم فيها توقيف 
ي مغايًرا، �ف

ي المحاكمة. ولكن الّتطبيق يأ�ت
نالحظ اّوًل الوقاية من الّتوقيف الّتعّسفي والبطء الّشديد �ف

ام بـمّدة الّتوقيف القانونّية. ف ل�ت ، أو عند عدم الإ ي
أشخاص دون قرار قضا�أ

المعلوماتّية،  جرائم  مكافحة  مكتب  امام  تحديًدا  مختلف  الواقع  أّن  غ�ي  الّتوقيف.  أسباب  معرفة  ي 
�ف الحّق  ثانّيا   نجد 

حيث يستدعى المواطنون دون ابالغهم عن الّتهمة المنسوبة إليهم.

، بـحيث أّن  ٍ ّ
ي تشّكل اساًسا للمحاكمة العادلة، فانّها تطّبق بشكٍل متع�ش

أّما فيما يتعّلق بالمساواة أمام القانون والمحاكم، واّل�ت
ي القانون.

ي فكر الجهات الرّسمّية، و�ف
ي المجتمع، و�ف

ف متغلغٌل �ف الّتمي�ي

اف بذنب.  اءة مبدأ من مباديء المحاكمة العادلة، بموجبها ل يمكن إجبار أحد عىل الّشهادة ضّد نفسه أو عىل إلع�ت وقرينة ال�ب
ي الصمت.

م هذه القرينة، بحيث تمتنع الأجهزة المنية القائمة بالّتحقيق عن إعالم المشتبه بهم بحّقهم �ف وقّلما تح�ت

ة الّتوقيف. إّل أّن الجهات المعنّية نادًرا ما تقّدم  ي المعاملة الحسنة خالل ف�ت
كما وان مبادئ المحاكمة العادلة تنّص عىل الحّق �ف

ي قضايا معّينة.
يحة من المجتمع تجاوز هذا الحّق �ف ، ومن الغريب تقّبل �ش ف المعاملة الحسنة للموقف�ي

ة من  ي المساعدة القانونّية من محاٍم يختاره المّتهم أو تعّينه المحكمة. وتكمن المفارقة بـأّن فئًة كب�ي
ويظهر لنا ايضاً الحّق �ف

يحاء له بأّن هذه الإجراءات تعرقل  المجتمع ل تعلم بوجود هذا الحّق. كما أّن المحاكم ل تُطلع المّتهم عليه، بل تحاول الإ
المحاكمة. إضافًة إل عدم السامح للمحامي حضور الّتحقيق الأولي مع المّتهم.

ي الحصول عىل ما يكفي من وقت وتسهيالت لإلستعداد للمحاكمة. غ�ي أنّه رصدت حالٌت عديدٌة 
ويتمّتع كل مّتهم بـالحّق �ف

لم تؤّمن فيها المحاكم وسائل الّدفاع الاّلزمة.
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المحاكمات  مهل  إل  بالإضافة  انّه،  غ�ي  معقولٍة.  مهلٍة  قضاٍء مستقٍل ومتخّصٍص ضمن  امام  يحاكم  أن  مّتهم  كل  حّق  من 
الطويلة، فاستقالل القضاة يغدو مشكوًكا فيه بالّنظر إل طريقة تعيينهم. والتخّصص يبدو بعيد المنال فيما لو نظرنا إل طرق 

ستثنائّية. تشكيل بعض المحاكم الإ

ي ظّل وجود 
وتناسب الأحكام مع الأفعال المرتكبة مبدأ اساسي لضمان المحاكمة العادلة. إّل انّه ل يمكننا الحديث عن تناسب �ف

عدام. عقوبة الإ

غالًبا  ستئناف  الإ ي 
�ف الحّق  أّن  بيد  بها.  المحكوم  القضّية  الّتعويض، ومبدأ قّوة  ي 

�ف إلستئناف، والحّق  ي 
�ف الحّق  نجد  ًا  واخ�ي

ن بها هذا الحّق. ي يق�ت ّ
مايُهدر، والّتعويض عن الخطاء القضائّية صعب المنال بسبب الّتعقيدات ال�ت

ومن هنا يمكننا القول انّه ل بّد من إصالح وتأهيل بعض الّنصوص لسّد الثغرات إلجرائّية، ووضع آلّيات لمراقبة فعالّية تطبيقها.

ي
ي السياق اللبنا�ف

المحاكمة العادلة �ف

ي تقوِّض مفهوَمي الحريّة والعدالة. ترد هذه المبادئ 
تتمثل مبادئ المحاكمة العادلة برفض الإجراءات التعسفية غ�ي المنصفة ال�ت

عالن العالمي لحقوق  ف والدولة، ومن أبرزها الإ ي تنطبق عىل كلٍّ من المواطن�ي
ي طيٍف من التفاقات والمعاهدات الدولّية ال�ت

�ف
ي 

نسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنّية والسياسّية اللذان صادقت عليهما الدولة اللبنانّية وبالتالي تنعكس مبادئهما �ف الإ
ف الدولّية والمحلّية، ستعرض  ي القوان�ي

ي النقاط الأساسّية لضمانات المحاكمة العادلة حسب ما جاء �ف
قوانينها. ومن خالل التوّسع �ف

هذه الورقة واقع تطبيق هذه الحقوق من خالل الوقوف عند ممارسات الدولة اللبنانّية. 



8

التعسفي  التوقيف  من  الوقاية  ضمانات 
ي المحاكمة 

والبطء الشديد �ف

، ولكّن هذا الدور  ف ف عىل الحكومة ، المحافظة عىل الأمن ومساءلة المواطن�ي
ّ م حكم القانون، يتع�ي ّ الذي يح�ت ي النظام السياسي

�ف
ف  ي بالفصل ب�ي

ي المثول أمام القضاء وفقاً لمعاي�ي تق�ف
ل يخلو من المسؤولّية. فالشخص الذي يُشتبه بارتكابه جريمة، له الحّق �ف

ي جميع مراحل التحقيق. هذا ويحتفظ الموقوفون 
ّ قبل بدء المحاكمة وذلك �ف يء والمذنب1. يطّبق بعض هذه المعاي�ي ح�ت ال�ب

وعّية توقيفهم. ي المثول أمام المحكمة دون إبطاء من أجل الطعن بم�ش
بالحّق �ف

ف اللبنانّية عىل معظمها3. ولكن عملياً غالباً ما يتّم تجاوزها، كاحتجاز المشتبه بهم  ٌف بها دوليا2ً وتنّص القوان�ي هذه المبادئ مع�ت
ي الحكم. 

4 التحقيق أو قا�ف
ي

ي النصوص قبل مثولهم أمام قا�ف
ٍة تتجاوز مهلة ال 96 ساعة المشار اليها �ف ي مراكز التوقيف لف�ت

�ف
ي هذا السياق لقد أبلغ سجناء سابقون عن توقيفهم تعسفياً واقتحام منازلهم بدون مذكرات إحضار أو توقيف5. يذكر عىل 

و�ف
ي نزاع نهر البارد6.ومن الأمثلة 

ف عامي 2007 و2011، تّم توقيف 92 فرداً بصورة تعسفّية لالشتباه بضلوعهم �ف سبيل المثال، أنّه ب�ي
ي باعتقال الناشط السوري 

ي الجيش اللبنا�ف
ي شهر آذار/مارس 2015، قامت مديرية المخابرات �ف

الأخرى عىل الحتجاز التعسفي �ف
فراج عنه من دون اتخاذ  ة تناهز الع�ش ساعات قبل الإ معن عبد السالم من دون صدور مذكرة توقيف بحّقه. وتم استجوابه لف�ت
ضافة إل ذلك، أقدمت مديريّة المخابرات عىل احتجاز طارق مصطفى مرعي وعبد الكريم مصطفى  ي بحقه7. بالإ

أّي إجراء قضا�أ
ي بحقهما.

رهاب من دون صدور أي قرار قضا�أ عام 2008 بتهمة الإ

ويُمكن أن يتم توقيف المشتبه به بارتكاب إحدى الجرائم البسيطة كالجنح، بشكل احتياطي مع إرجاء موعد المحاكمة، ويمكن 
فراج عنه لقاء دفع كفالة مالية تحددها المحكمة. وغالباً ما يتم تجاوز المّدة القانونّية للتوقيف الحتياطي، كما ومّدة الإحتجاز  الإ
ي التحقيق. كما يُمكن توقيف 

القانونّية أمام النيابة العاّمة المحّددة بأربعة أيّام كحّد أق� قبل مثول المشتبه به أمام قا�ف
عتداء عىل أمن الدولة، أو ذات الخطر الشامل،   إحتياطّياً، لمّدة غ�ي محّددة، المشتبه به بجنايات القتل ،أو المخدرات، أو الإ
ي التحقيق أن يُمدد مهلة التوقيف الحتياطي إل

ي حالة الموقوف المحكوم عليه سابقاً بعقوبة جنايّة. حيث يجوز لقا�ف
 أو �ف

 6 أشهر قابلة للتجديد 6 أشهر إضافّية وذلك بغياب تحديد للمدة القصوى8. ومن الأمثلة عىل ذلك توقيف الضّباط الأربعة 
اً وحظَي بتغطيٍة إعالمّيٍة ضخمٍة. فقد اعتقل اللواء الركن  ف باغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري والذي أثار جدلً كب�ي المتهم�ي
ي رسالة موّجه 

ة 3 سنوات وثمانية أشهر9. و�ف جميل السّيد، والعميد ريمون عزار، واللواء عىلي الحاج، والعميد مصطفى حمدان لف�ت

1  المرجع: “The Right to a Fair Trial.“ FairTrials.org بعد الطالع عليه في 14 أيلول/سبتمبر، 2015. 
2  المادتان 9)1( و9)4( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنّية والسياسّية. 

3  الدستور اللبناني، المادة 8.
4  نقابة المحامين الأمريكّية، اداة تقييم لصول العتقال في لبنان، نيسان 2012، الصفحة 20. 

.LCPS AND ALEF, Right to a Fair Trial Focus Group Report, LCPS AND ALEF, 2015:5  المرجع
”Lebanon: Arbitrary Arrest of 92 in Naher el-Bared Conflict“ ،6  مركز الخيام 

 http://www.khiamcenter.org/ar/p.php?lang=ar&aid=199، )بعد الطالع عليه بتاريخ 14 كانون الثاني/يناير 2016(. 
 .Abu el-Eiss, Jihad. ”Lebanese Security Arrest Syrian Opposition Maan Abdel Salam.“ Al Jazeera:7  المرجع 

 http://www.aljazeera.net/news/humanrights/2015/3/31/ )accessed January 16, 2016(
8  قانون أصول المحاكمات الجزائّية اللبناني، المادة 108. 

 Nadim Houry, ”The Four Generals and the Three Thousand Detainees“ Human Rights Watch, May 14, 2009:9  المرجع 
http://www.hrw.org/news/2009/05/14/four-generals-and-threethousand-detainees
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تعسفي،  اعتقال  بمثابة  الت  الج�ف توقيف  بأّن   WGAD التعسفي بالتوقيف  ي 
المع�ف العامل  الفريق  أفاد  اللبنانّية  الحكومة   إل 

وإّن العتقال ]...[ لمّدة ل متناهية من دون تهمة أو محاكمة يُشكِّل انتهاكاً لأبسط أشكال المحاكمة العادلة بموجب المعاي�ي 
الدولّية وهو يُعطي العتقال صفًة تعسفّيًة ”10. 

أنّها  لبنان، حيث  ي 
العامل �ف الفريق  لقواعد  العسكريّة  المحكمة  ارتكبتها  إنتهاكات عديدة  أُفيد عن  المن�مة،  السنوات  خالل 

العسكريّة  المحكمة  قامت  الأّول/أكتوبر 2015  ين  العسكريّة. ففي شهر ت�ش الطبيعة غ�ي  القضايا ذات  العديد من  ي 
�ف نظرت 

فراج عنهما بكفالة11. وفي شهر أيار/مايو 2013،  وت قبل الإ ي ب�ي
ي تظاهرٍة �ف

ف لمّدة 11 يوماً لمشاركتهما �ف
َ ف مدني�ي  بتوقيف ناشَط�ي

أصدقائه  لأحد  ي 
الم��ف الحساب  من  أخذه  الذي  المال  من  بجزٍء  ّ لحتفاظه  ي

لبنا�ف مواطٍن  بقضية  العسكرية  المحكمة  نظرت 
ف وبغرامة  . فُحكم عىل الرجل بالسجن لمّدة أسبوَع�ي لي

ف طلب منه هذا الأخ�ي أن يسحب المال من الّ�اف الآ ، ح�ي ف العسكري�ي
ف  ي شهر أيار/مايو 2014، حكمت المحكمة العسكريّة غيابّياً عىل مواطَن�ي

ة لبنانّية أي ما يُعادل 33$. أّما �ف قيمتها خمسون ألف ل�ي
قدامهما عىل أعمال جنسّية ”شاذة”12. وتضّمنت العقوبات الصادرة  ي لإ

ف عىل خلفّية المادة 534 من القانون الجزا�أ غ�ي عسكري�ي
عدام مما يُشكِّل انتهاكاً آخر لقواعد الفريق العامل. عن المحكمة العسكريّة عقوبًة بالإ

10  المرجع: كتاب موّجه إلى الحكومة اللبنانّية بتاريخ 27 نيسان/أبريل 2007 الفريق العامل المعني بالحتجاز التعسفي، الرأي رقم 37/2007)لبنان(.
http://fan.aljadeed.tv/arabic/news/local/1910201533 ،11  “اطالق سراح وارف سليمان وبيار الحشاش”، الجديد 

 )بعد الطالع عليه في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2015(
عالم، أحكام للعسكرية الدائمة في 19 و21 و23 الحالي في حق مرتكبي جرائم مختلفة، 27 أيار/مايو 2014، الموقع:  12  الوكالة الوطنّية لالإ

 http://www.nna-leb.gov.lb/ar/show-news/97402/
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ي معرفة أسباب التوقيف
الحّق �ف

غالباً ما ل يدرس القضاة وقائع كّل قضّية، ونادراً ما يقّررون إخالء سبيل المتشبه به الموقوف بانتظار المحاكمة. هذا وقد يأمر 
وك لسلطة المدعي  المدعي العام بالإحتجاز عىل خلفّية ”الشبهة القويّة”13، وهو مصطلح غ�ي معرٍَّف في القانون اللبنا�في وم�ت
ك�ب من المعلومات من تقارير 

أ
العام الستنسابّية14. يمنح هذا المصطلح الغامض المدعي العام، الذي يحصل عىل الجزء ال

ي حال إلحتجاز، يتمّتع 
ي تفس�ي خطورة الشبهة وتالؤم المادة القانونية. و�ف

اً من السلطات الستنسابّية �ف الأجهزة الأمنّية، طيفاً كب�ي
16. ل تحظى 

15 واللبنا�في
ف الدولي ي القانونَ�ي

ي أن يُبّلغ بأسباب احتجازه أو توقيفه وبالتهم المنسوبة إليه كما جاء �ف
المتهم بالحّق �ف

ة، ل تزال النتهاكات واردة.  لة خالل السنوات الأخ�ي ي لبنان، فعىل الرغم من بعض التحسينات المسجَّ
ام �ف هذه القاعدة بالح�ت

ّ خاطئة17.  عىل سبيل المثال، غالباً ما يُستدعى المواطنون للمثول أمام مكتب مكافحة جرائم المعلوماتّية لأسباب غامضة أو ح�ت
اءه هاتفاً ذكّياً م�وقاً وُطلب منه القدوم إل المكتب، فاحتجز  فلقد تم استدعاء كريم حّوا البالغ من العمر 19 عاماً بسبب �ش
جاعهما إّل بعد مرور شهَرين18.  ن من اس�ت لمّدة 4 أيام واستجوب وُطلب منه المكتب أن يسّلم حاسوبه وهاتفه اللَذين لم يتمكَّ
ي المكتب المذكور المشتبه بهما 

ي قضّية طارق مرعي وعبد الكريم مصطفى الآنف ذكرها، لم يُطلع أفراد الضابطة العدلّية �ف
و�ف

عىل سبب اعتقالهما19. 

13  المادة 32 من قانون أصول المحاكمات الجزائّية.
نف ذكره، ص. 24.

آ
مريكّية، المرجع ال

أ
14  نقابة المحامين ال

15  المادة 9 )2( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنّية والسياسّية.
16  المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائّية اللبناني. 

LCPS AND ALEF, Right to a Fair Trial Focus Group Report, LCPS AND ALEF, 2015:17  المرجع
Anna Lekas Miller, ”Digital Rights and Online Expression in Lebanon“, SKeyes Center for Media and Cultural Freedom, February 2016 :18  المرجع

نسان، “لبنان: الحكم 15 سنة سجناً على الشيخ طارق مصطفى مرعي وعبد الكريم المصطفى استناداً على اعترافات انتزعت  19  الشبكة العربّية لمعلومات حقوق الإ
تحت التعذيب”، http://anhri.net/?p=133152 )بعد الإطالع على الموقع بتاريخ 17 كانون الثاني/يناير 2016(.
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المساواة أمام القانون

الذي  العقوبات،  الجرائم و  عّية  بمبدأ �ش الجرمي عمالً  الفعل  ارتكاب  قانوٍن ساٍر وقت  الجزائّية عىل  المالحقة  تب�ف  أن  يجب 
ضافة إل ذلك، يتمتع الجميع بالحّق  ف الدولّية20 والمحلّية21. بالإ ف القوان�ي ك ب�ي ، وهو مبدأ مش�ت ف  يحّظر المفعول الرجعي للقوان�ي
والرأي  والدين،  واللغة،  والجنس،  واللون،  العرق،  يشمل  ف  التمي�ي عدم  فمبدأ  والمحكمة؛  القانون  أمام  متساوية  معاملٍة  ي 

�ف
ف الدولّية22 والمحلّية23.  ي القوان�ي

، والأصل القومي أو الجتماعي، ومكان الولدة ، وأي صفٍة أخرى. وهذا المبدأ ملحوٌظ �ف السياسي
يط  ، أو الهويّة الجنسّية. وأبرز دليٍل عل ذلك، �ش ، أو السياسي ي

ي لبنان عىل خلفّية النتماء الدي�ف
ف يمكن أّن يحصل �ف ولكّن التمي�ي

ف بعد  ف إسالمي�ي ب عىل متهم�ي ي قوى الأمن الداخىلي ينهالون بال�ف
ف عنارص �ف

ِّ ي شهر حزيران/يونيو 2015 يُب�ي
مصّور تّم ت�يبه �ف

الهويّة الجنسّية، ففي شهر آب/ ف عىل أساس 
بالتمي�ي أما فيما يتعّلق  ي سجن رومية24. 

اندلعت �ف ي 
ال�ت بأعمال الشغب  قيامهم 

أغسطس 2014، داهم عنارص من مكتب حماية الآداب التابع لقوى الأمن الداخىلي حماماَ تركّياَ، يُدعا حمام الغا، واعتقلوا ما 
ف والزبائن وصاحب الحمام بتهمة ممارسات جنسّية تُخالف “قانون الطبيعة”  ات الموظف�ي ين فرداً من بينهم ع�ش يزيد عن ع�ش
ووثائق  عديدة،  منظمات  لدى  توّفرت  وحقوقّية،  إعالمّية  تقارير  وتُفيد  والآداب.  الطبيعة”  ف  “قوان�ي وانتهاك  ال�يّة  والدعارة 
ات التحقيق والتوقيف،  ، بوجود أعمال تعذيب وممارسات غ�ي إنسانّية خالل ف�ت ف جمعّية ألف، وبيانات صادرة عن ضحايا موقوف�ي
. وقد وقعت حادثة  ف غتصاب الجماعي خالل التوقيف، ول سّيما لمجموعاٍت من المثلي�ي هانة والإ هيب والإ وعىل وجٍه خاص، ال�ت
ساءاٍت لفظّية  طة البلدية إل اعتقال 4 أفراد تعرّضوا لإ ي الدكوانة عام 2013، حيث أّدت مداهمة ناٍد ليىلي من قبل ال�ش

مماثلة �ف
وا عىل خلع مالبسهم والقيام بممارساٍت جنسّية ومشاركة هذه الصور مع وسائل العالم25.  ب وأُج�ب وجسديّة. كما وتعرّضوا لل�ف

ي وظائف متدنّية الدخل أو العّمال المهاجرون المتحّدرون من دوٍل غ�ي غربّية عن 
كما ويُفيد العّمال الأجانب الذين يعملون �ف

يّة26. فقد أفاد موقوفون سابقون سوريّون وفلسطّينّيون عن شعور بعض الضباط حيالهم بالعداء  ف تعرّضهم لممارساٍت تمي�ي
قلّيات من الطبقة الدنيا مّراٍت عديدة، وتحديداً في مركز توقيف الجانب في منطقة 

أ
والكراهّية27. وظهرت هذه الكراهّية بحّق ال

ي ظروٍف سيئة بهدف إكراههم عىل العودة إل 
ف الذي يُستبقوَن �ف ي اللجوء، أو الالجئ�ي العدلّية، خالل توقيف المهاجرين وطال�ب

ي إل الدولة أو تخّليهم عن كفيلهم28. 
ي سياق معاقبتهم عىل دخولهم غ�ي القانو�ف

ي �ف
بلد المنشأ، وذلك يأ�ت

افق ذلك مع الحّق في الحصول عىل  ي لغٍة يفهمها29. ي�ت
ي التواصل مع المتهم �ف

ة الستجواب، لحظ القانون الحّق �ف خالل ف�ت
ي الخدمة 

ف �ف م هذا الحّق عند التعاطي مع العامل�ي ي حال لم تكن اللغة المحكّية مفهومًة. عملياً، ل يح�ت
جٍم فوري �ف مساعدة م�ت

20  المادة 15 )1( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنّية والسياسّية. 
21  المادة 8 من الدستور اللبناني؛ المادتان 1 و6 من قانون العقوبات اللبناني.

22  المادتان 14 )1( و26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنّية والسياسّية؛ المادة 5 من التفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
23  المادة 7 من الدستور اللبناني.

 .HRW ”Lebanon:Monitor Detention to Combat Torture.“ Human Rights Watch: 24  المرجع 
https://www.hrw.org/news/2015/06/26/lebanon-monitor-detention-combat-torture )accessed January 16, 2016(

 .Wael Farah. ”Gay Rights in Lebanon The Good The Bad and The Ugly.“ Index on Censorship :25  المرجع 
https://www.indexoncensorship.org/2014/04/gay-rights-lebanon-good-bad-ugly/ )بعد الإطالع عليه بتاريخ 6 شباط/فبراير 2016(.

LCPS AND ALEF, Right to a Fair Trial Focus Group Report, LCPS AND ALEF, 2015 :26  المرجع
27  المرجع نفسه.

نكليزيّة، خبار باللغة الإ
أ

 28  رنا حربي، “Adlieh Center Detainees Subject to Inhumane and Illegal Incarceration”، ال
http://english.al-akhbar.com/node/20354، بعد الإطالع عليه بتاريخ 16 كانون الثاني/ينير 2016. 

29  المادتان 14 )-3أ( و14 )3 – ز( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنّية والسياسّية؛ المواد 47، 78 و254 من قانون أصول المحاكمات الجزائّية. 
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ي 
ي قد أّدى إل تفعيل حّق هؤلء العّمال �ف

لّية المهاجرين. وعىل الرغم من أّن الضغط الذي تُمارسه منظمات المجتمع المد�ف ف الم�ف
ي هذا الموضوع 

ي خالل التحقيقات وجلسات الستماع، بقي �ف
ي يفهمونها �ف

جمة الفوريّة ضمن نطاٍق واسع ليشمل اللغة ال�ت ال�ت
ي كاريتاس لبنان30، و�في بعض 

رون من مركز المهاجرين �ف جمون الوحيدون المتوفِّ العديد من الثغرات. عىل سبيل المثال، كان الم�ت
ي مخفر حبيش، فقد 

جم. أّما �ف ، اّن يحّل بديالً عن الم�ت ف جم، كان يُطلب من معتقٍل آخر ملٌم باللغت�ي الأحيان، عند عدم توّفر م�ت
جم خالل استجواب سّيدٍة أوكرانّية31. ي الجامعة الأمريكّية ان يقوم بدور الم�ت

ُطلب من احد المارة، وهو طالب �ف

ي يرعى قضايا الأحوال الشخصّية من زواٍج وطالق ووصاية عىل الأطفال، 
ي لبنان لقانوٍن مد�ف

من ناحيٍة أخرى، حيث أنّه ل وجود �ف
وحيث أنّه يوجد عّدة طوائف ومذاهب، نجد خمسة ع�ش قانوناُ ومحكمة لتنظيم الأحوال الشخصّية، موزّعة بحسب المجتمعات 
ي القانون، ل تلحظ المادة التاسعة 

اء �ف . وبحسب خ�ب ي
الدينّية المختلفة، وهذا ما تنّص عليه المادة التاسعة من الدستور اللبنا�ف

عتقاد بخالف ذلك، يتعارض ومبدأ المساواة  ي تنظيم شؤون الأحوال الشخصّية للمراجع الروحّية، والإ
من الدستور حقاً ح�ياً �ف

 ، ي ي بلٍد أجن�ب
ي �ف

ج مواطٌن لبنا�ف وَّ ف ف ي�ت ف أمام القانون. وح�ي ف جميع اللبناني�ي ي الدستور والذي يلحظ المساواة ب�ي
المنصوص عليه �ف

ي ت�ي أمام 
ي هي ال�ت ي البلد الأجن�ب

ف الأحوال الشخصّية المطّبقة �ف ي هذه الحالة تكون قوان�ي
ي لبنان، و�ف

يُمكنه تسجيل الزواج �ف
ن هذا  ي حال اق�ت

ف للقاعدة القانونّية الأجنبّية وطريقة تطبيقها. و�ف المحاكم اللبنانّية. وتقع المشكلة عند جهل القضاة اللبناني�ي
ف الدينّية راجحة التطبيق.  ي لبنان تكون القوان�ي

ي �ف
الزواج بزواٍج دي�ف

لمانّية إذا كان  ال�ب لمان. وتصدر المصادقة  ف عىل كّل طائفة أن ترفع قانون الأحوال الشخصّية الخاص بها للحكومة وال�ب
ّ يتع�ي

أنّه يعود الحّق بعرض القوانين عىل البرلمان للطوائف المعترف  القانون غ�ي متعارضاً مع النظام العام والدستور32. وحيث 
. وبما أنّه يوجد لكّل طائفة  ف ها، فذلك غالباُ ما يؤدي إل حصول هذه المصادقة دون مراجعة محتوى القوان�ي بها قانوناُ دون غ�ي
نظامها الخاص الذي يرعى قضايا الأحوال الشخصّية، ل يُمكن اللجوء للمحاكم المدنّية للنظر بهذه القضايا. بيد أنّه لمحكمة 
ي الأغلبّية الساحقة من الحالت، ترفض هذه الأول إبداء الرأي 

ف الحّق بنقض الأحكام الصادرة عن المحاكم الدينّية، ولكن �ف التمي�ي
ف الأفراد الذي ينتمون إل  ف مما تقّدم، وجود عدم مساواة ب�ي

ّ ي مضمون القرارات الصادرة عن محاكم الأحوال الشخصّية. فيتب�ي
�ف

ي لبنان.
ديانات مختلفة �ف

ي الخارج، مأخوذة من إجتهاد محاكم أجنبّية رفيعة 
ي محاكم الأحوال الشخصّية قراراتها عىل آراء قانونّية صدرت �ف

ويُمكن أن تب�ف
يعّية33. كما أّن هذه المحاكم ل تخضع لرقابة الدولة القضائّية،  المستوى أو سلطات علمّية تتجاوز حدود سلطة الدولة الت�ش
الحقوق34. ي 

�ف إجازة  بحيازة  عادًة  ف  ملزم�ي غ�ي  القضاة  أّن  إل  إضافًة  الطوائف،  باختالف  ي 
الدي�ف القضاء  اختصاص   ويختلف 

ف محاٍم عىل الرغم من وجود إعفاءات من الرسوم تُمنح إستنسابّياً   وبالإضافة إل ذلك، تُشكل الحواجز المالّية عائقاً أمام تعي�ي
ول تشمل جميع النفقات القانونّية35. 

LCPS AND ALEF, Right to a Fair Trial Focus Group Report, LCPS AND ALEF, 2015:30  المرجع
31  المرجع نفسه.

32  المادة رقم 5 من المرسوم رقم 60. 
HRW, Unequal and Unprotected: Women’s Rights Under Lebanese Personal Status Laws )United States of America, Human Rights Watch, 2015(, 19-25 :33  المرجع

نف ذكره، 28.
آ

HRW  34، المرجع ال
نف ذكره، 37 – 38.

آ
HRW  35، المرجع ال
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اءة قرينة ال�ب

36. ولكّن قانون 
الدولي القانون  ي 

ادانته كما جاء �ف اثبات  به، فُيعت�ب بريئاً ح�ت  بارتكاب جريمة واعت�ب مشتبهاً  لو اتهم أحدهم 
فراج عن الشخص المتهم بارتكاب  ف تلحظ المادة 130 منه وجوب الإ ي ح�ي

أصول المحاكمات الجزائّية ل ينّص رصاحًة عىل ذلك، �ف
ي حال لم تتمكن الهيئة التهامّية من إبراز ما يكفي من الأدلة37. ول يجب عىل الشخص أن يُثبت براءته بل عىل الدعاء 

جريمة �ف
ي بعض الأحيان عن طريق 

اعها �ف ف ي يتّم ان�ت
افات ال�ت أن يُثبت إدانته. أما عملياً، فتعوِّل سلطات التحقيق بشكٍل كب�ي عىل الع�ت

كراه38. وهنا تصبح قرينة البراءة أقّل جدوى، بما أّن اتهامات السلطة القضائّية المبنّية عىل اعترافات تتم من دون حاجٍة إل  الإ
مزيٍد من التحقيقات.

القانون  ي 
�ف كما جاء  بذنب  اف  إلع�ت أو عىل  نفسه  الشهادة ضد  ي أّل يج�ب عىل 

�ف بالحّق  به  المشتبه  يتمّتع  إل ذلك،  بالإضافة 
منّية القائمة بالتحقيق عن إعالم المشتبه بهم بحّقهم

أ
39. لكن نادراً ما يح�تم هذا الحّق في لبنان حيث تمتنع الجهات ال

 الدولي
ما  منّية عىل الحّق في التزام الصمت، بل غالباً 

أ
ام الصمت40. ول يرتكز تدريب العنارص ال ف ي رفض الإجابة عىل الأسئلة وال�ت

�ف
يطلبوا من المشتبه به الكالم أو التوقيع عىل مح�ف التحقيق، وهو بحد ذاته نقيض لهذا المبدأ. أّما خطر انتهاك هذا الحّق 
ي حال عدم تعاونه مع عنارص الأمن41. 

” الذي تعرّض لتعذيٍب جسدي وجرى تهديد عائلته �ف ف ي قضّية ”أبو أم�ي
 فقد ظهر جلّياً �ف

ف  ف إلّ أّن أعطى إفادًة كاذبًة لحماية عائلته. وتُفيد منظمة العفو الدولّية عن توقيف رجَل�ي ي أم�ي ي نهاية المطاف، ما كان من أ�ب
و�ف

بقراءتها42.  لهما  يُسمح  إفادة لم  التوقيع عىل  ف موافقتهما  للتعذيب إل ح�ي الجيش وتعرّضهما  آخرين عام 2013 عىل حاجز 
اير 2015، بتهمة ”التعاون  وقعت حادثة مماثلة مع طارق ربعا الذي أوقف أك�ش من 4 سنوات، من تموز/يوليو 2010 إل شباط/ف�ب
ين الأّول/أكتوبر 2010، تعرّض لتعذيٍب شديد  ي شهر ت�ش

والتواصل مع العدو”. ولمّدة ثالثة أشهر، قبل نقله إل سجن رومية �ف
ومتكرر بهدف إجباره عىل التوقيع عىل مستندات تُدينه43. 

36  المادة 14 )2( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنّية والسياسّية. 
37  المادة 130 من قانون العقوبات اللبناني

نف ذكره، ص.2. 
آ

مريكّية، المرجع ال
أ

38  نقابة المحامين ال
39  المادة 14 )3 – ز( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنّية والسياسّية.

نف ذكره، ص.20.
آ

مريكّية، المرجع ال
أ

40  نقابة المحامين ال
.Abdallah, Vera ”Torture in Prisons Reported, Activists Sent to Court.“ NOW News :41  المرجع 

https://now.mmedia.me/lb/en/reportsfeatures/564985-torture-in-prisons-reported-activists-sent-to-court )بعد الإطالع عليه في 14 كانون الثاني/  
يناير 2016(

”Lebanon: Death in Custody and Torture Claims must be Investigated.“ ،42  البياني الصحفي الصادر عن منظمة العفو الدولّية 
 https://www.amnesty.org/en/press-releases/2013/07/lebanon-death-custody-and-torture-claims-must-be-investigated/ 

)14 كانون الثاني/يناير 2016(
 ”Lebanon: Tarek Rabaa Set Free after 4 Years of Arbitrary Detention.“،43  الكرامة 

http://en.alkarama.org/iraq/1611-lebanon-tarek-rabaa-set-free-after-six-years-of-arbitrary-detention ، )بعد الإطالع عليه بتاريخ 16 كانون الثاني/
يناير، 2016(. 
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ي المعاملة الحسنة
الحّق �ف

الكرامة  م  تح�ت بمعاملٍة،  يحظى  أن  ويجب  والعقلّية،  الجسديّة  سالمته  عىل  يحاَفظ  أن  توقيفه  ة  ف�ت خالل  فرٍد  لكّل  يحّق 
ة التوقيف44. وب المعاملة المهينة، والالإنسانّية، والمحّطة خالل ف�ت نسانّية. ويتضّمن ذلك عدم التعرّض للتعذيب وسائر رصف  الإ
ف 18 و25 سنة، أفاد المشاركون بأّن اللجوء إل التعذيب للحصول عىل  اوح أعمارهم ب�ي ف ت�ت ف لشباب لبناني�ي ي مجموعة ترك�ي

و�ف
محددة،  حالٍت  في  للتعذيب  المجتمع  قبول  التعليق  هذا  ويعكس  مقبول45.  شأن  القومي  بالأمن  متصلة  قضايا  ي 

�ف اف   اع�ت
حيث  الداخىلي  الأمن  قوى  مخافر  ي 

�ف أيضاً،  ذلك  ويتجىّل  إرهابّية.  بأعماٍل  بالقيام  بهم  المشتبه  مع  التحقيق  عند  بينها  من 
اف بجرائم لم يرتكبوها46. و�في شهر آب/أغسطس  ساءة النفسّية والجنسّية، مما حمل المحتجزين عىل الع�ت ون لالإ تعرّض كث�ي
نت،  إلن�ت الأسلحة عن طريق  ببيع  اتهم  بأنّه  العمر 26 سنة،  يبلغ من  ي 

لبنا�ف بل )اسم مستعار(، وهو شاب  أفاد �ش  ،2014
، وكّلما قال  ي

هانة المتكررة عىل يد ضباط بزيٍّ مد�ف ب والإ وتّم احتجازه للتوّسع بالتحقيق. وخالل التحقيق معه، تعرّض لل�ف
ي كان لأفراد عائلتها نفوًذا 

ف وصول خطيبته للسؤال عنه، وال�ت ب يزداد حّدة. دام التعذيب لساعات، إل ح�ي أنّه بريء، كان ال�ف
ي قضّية مماثلة، أفاد سامر 

سياسّياً. وبفضل هذا النفوذ، توّقف الضباط فوراً عن تعذيبه، بعد تهديدهم بفضح ما قاموا به. و�ف
. كما تّم تهديده  ّ ف بأنّه مثىلي ب ليع�ت هانة والذّل وال�ف ي أعمال منافية للطبيعة”، بأنّه تعرّض لالإ

الذي تّم توقيفه لمشاركته ”�ف
عّيون اللبنانيون، بناًءا لطلب الأجهزة المختّصة، بهدف  جي”، وهي تقنّية يستخدمها الأطباء ال�ش بأن يخضعوه ”للفحص ال�ش
، متأثراً بالجروح ال�تي  ايجاد الدليل عىل الممارسات المثلّية47. ثالثاً، أفيد عن وفاة نادر البيومي في مركز احتجاز للجيش اللبنا�في
تعرّض لها جّراء تعذيبه أثناءالتحقيق )والبيومي رجل يبلغ من العمر 35 سنة، وقد اعتقل عام 2013، عىل خلفّية المواجهات 
ي صيدا(48. وتعكس هذه النتهاكات، المرتكبة من جهاٍت أمنّية مختلفة، 

ي ومجموعة أحمد الأس�ي المسّلحة �ف
ف الجيش اللبنا�ف ب�ي

يٍ لحقوق الأفراد. 
أسلوَب إهماٍل تلقا�أ

44  المادة 10 )1( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنّية والسياسّية؛ المواد 38 و42، و47 من قانون أصول المحاكمات الجزائّية ؛ والمادة 569 من قانون العقوبات. 
LCPS AND ALEF, Right to a Fair Trial Focus Group Report, LCPS AND ALEF, 2015 :45  المرجع

مام علي، القديس شربل، القديس  46  قال سجيُن فلسطيني سابق أمضى شهراً في وزارة الدفاع: “لحظة دخلت، قال لي الضابط، الله، يسوع، النبي محمد، الإ
مارون، لست أعرف أيّاً منهم، أنا أرمي بهم جميعاً في سّلة المهمالت. فال أحد هنا سوى أنا وأنت وبدأ بضربي لكي أعترف بشيء لم تكن عندي بشأنه أدنى فكرة ”. 

نف ذكره. 
آ

47  فيرا عبد الله، المرجع ال
 ”Lebanon: Death in Custody and Torture Claims must be Investigated“ ،48  البيان الصحفي الصادر عن منظمة العفو الدولّية 
/https://www.amnesty.org/en/press-releases/2013/07/lebanon-death-custody-and-torture-claims-must-be-investigated/ 

 )14 كانون الثاني/يناير 2016(.



15   

ي المساعدة القانونّية
الحّق �ف

ي استشارٍة قانونّية من أهّم حقوق ما قبل المحاكمة. فيجب أن يعطى المشتبه به من الوقت ومن التسهيالت ما يكفيه 
لعّل الحّق �ف

ا، وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره، وأن  عداد دفاعه ولالتصال بمحاٍم يختاره بنفسه، وأن يحاكم وجاهيًّ لإ
تؤّمن له المحكمة محاٍم يدافع عنه إذا كان ل يملك الوسائل الماديّة الكافية لتغطّية هذه الكلفة. ويضمن القانون الدولي جميع الحقوق 
ف المحامي في حال رفض المتهم توكيل أحدهم50. 

الآنفة الذكر49. ينّص القانون اللبنا�في عىل هذه الحقوق، ولكّنه ل يفرض تعي�ي
افات الق�يّة أو  ة التحقيقات الأولّية، مما يفتح الباب أمام الع�ت ي ل يلحظ إلزامّية حضور المحامي خالل ف�ت

كما أن القانون اللبنا�ف
ي مشتبه به 

أ
ي هذه المرحلة من التحقيق51. فإن المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائّية تعطي الحّق ل

 سائر النتهاكات �ف
ا بعدم  ، مما يفّ� عمليَّ ستجواب خالل التحقيق الأولي ي التصال بمحاٍم، ولكّنها تبقى غامضة فيما يتعّلق بحضور المحامي لالإ

�ف
ف المحكمة لمحاٍم  ي أّن حضور المحامي شأٌن مهٌم، ولكّنهم ل يتفّهموا فكرة تعي�ي

السماح له بالحضور. يؤمن المواطنون اللبنانّيون �ف
مر من المحكمة53. 

أ
ي حالة إعسار52. كما أّن السجناء السابقون ل يعون بأنّه يُمكنهم طلب هذا ال

يدافع عن المشتبه به فيما لو كان �ف

الثامنة ع�ش   ّْ ي ّ
ف س�ف ب�ي عمريٍّة  فئٍة  إل  محاٍم،  توكيل  ي 

�ف حّقهم  من  نٍة  بيِّ عىل  يكونوا  لم  الذين  اللبنانّيون،  المواطنون  وينتمي 
ي لبنان. ويواجه المواطنون العاديّون خطر تعرّض معظم 

. ويُشكِّل هؤلء المواطنون الجزء الأك�ب من القوى العاملة �ف ف والثالث�ي
ي 

ف الذا�ت ي الحصول عىل مساعدة قانونّية، مما يجعلهم عرضًة للتمي�ي
ي حال لم يكونوا عىل بّينٍة من حّقهم �ف

حقوقهم لالنتهاك �ف
لة قبل المحاكمة والمحاكمة المنصفة. ات العتقال المطوَّ بهدف تفادي ف�ت

بعدما  عام 2015،  المخابرات  مديريّة  يّد  ي صيدا، عىل 
�ف الأليفة  للحيوانات  ي محل 

�ف الكياجي، وهي موظفة  ليال  توقيف  تّم 
ة توقيف سابقة  عالم بأنّها تعرّضت للتعذيب والغتصاب عىل يد أجهزة الستخبارات العسكريّة خالل ف�ت ادعت أمام وسائل الإ
هذه  ومن  بتوقيفها.  المرتبطة  المعلومات  إخفاء  إل  السلطات  وعمدت  النفرادي،  السجن  في  ليال  احُتجزت   .54.2013 عام 

ف محاٍم. المعلومات، عدم السماح لكياجي بتعي�ي

بطاء المحاكمة55،  ف محاٍم سيؤّدي إل الإ يحاء للمشتبه به بأّن طلبه بتعي�ي ثانياً، يُحاول بعض القضاة ت�يع المحاكمة، من خالل الإ
اض  ي شهر آب/أغسطس 2015 الذين كانوا يتظاهرون لالع�ت

داريّة. وهذا ما لوحظ عند توقيف المتظاهرين �ف بسبب إلجراءات الإ
مكان  أ�تهم عىل  أفراد  إْطالع  من  أو  محاميهم56،  مقابلة  من  ف  الموقوف�ي بعض  الأمنّية  الأجهزة  فمنعت  النفايات.  أزمة  عىل 
ف تقّدمت زوجة سائق سّيارة أجرة ببالغ عن فقدان  /يناير 2015 ح�ي ي

ي شهر كانون الثا�ف
تواجدهم. ومن الأمثلة عىل ذلك ما حصل �ف

ي طرابلس، ولم تُبلغ 
ي البداوي �ف

طة �ف ي طرابلس، قبل أن يتضح بأّن الأخ�ي معتقل لدى مخفر ال�ش
طة العبدة �ف ي مخفر �ش

زوجها �ف
السلطات العائلة بمكان تواجده57. 

49  المادتان 14 )3( )ب( و14 )3( )د( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنّية والسياسّية.
50  المادتان 47 و78 من قانون أصول المحاكمات الجزائّية. 
نف ذكره، ص.20.

آ
مريكّية، المرجع ال

أ
51  نقابة المحامين ال

 LCPS AND ALEF, Right to a Fair Trial Focus Group Report, LCPS AND ALEF, 2015:52  المرجع
53  المرجع نفسه.

 .HRW. ”Lebanon: Woman Detained After Alleging Rape.“ Human Rights Watch https://www.hrw.org/tet/node/281666 )accessed January 14, 2016(:54  المرجع
  LCPS AND ALEF, Right to a Fair Trial Focus Group Report, LCPS AND ALEF, 2015:55  المرجع

 ،The Daily Star ”60 Detained, 4 Missing since Tuesday Night Clashes: Beirut Activists.“ 56  المرجع: صحيفة 
 ،http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2015/Aug-26/312831-60-detained-4-missing-since-tuesday-night-clashesbeirut-activists.ashx

)بعد الإطالع عليه بتاريخ 16 كانون الثاني/يناير 2016(. 
ALEF, Snapshot on Fair Trial in Lebanon, ALEF, 2015 :57  المرجع
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ي الحصول عىل ما يكفي من الوقت 
الحّق �ف

والتسهيالت لإلستعداد للمحاكمة 

عليه  ينّص  ما  بحسب  موّكله،  والدفاع عن  للمحاكمة  لالستعداد  ي 
الكا�ف الوقت  المتهم  يُمثِّل  الذي  المحامي  يُمنح  ان  يجب 

ي يسمح بالمحاكمات الغيابّية، في القضايا الجزائّية، فور 
59. من ناحية أخرى، فٕاّن القانون اللبنا�ف

58 والدولي
ي
القانونان اللبنا�ف

ف تّم توقيفهم بصورة اعتباطّية من دون  استكمال السلطات القضائّية التحقيق. ولكّن هذا المبدأ لم يطّبق عىل سجناء سابق�ي
ف اّدعوا بأنّهم حظوا بوقٍت كاٍف لإلستعداد60. تهمة، ولم يكن لديهم الوقت لالستعداد للمحاكمة، غ�ي أّن المحام�ي

الظروف  نفس  في  التهام  مناقشة شهود  له  بسمح  أن  يجب  الصحيح61،  النحو  الدفاع عىل  إعداد  من  محاٍم  ن  يتمكَّ ولكي 
المتاحة للخصم ب�ف النظر عن كون هؤلء شهود نفي أو اتهام. وأفاد سجناء سابقون بأّن العملّية بغاية الأهمّية لكونها 
ي بعض الحالت، قررت المحكمة عدم الإصغاء إل بعض الشهود الذين كانوا ليثبتوا براءة 

تضمن المحاكمة العادلة. ولكن �ف
المتهم62. 

58  غرفة محكمة التمييز الرابعة، القرار رقم 25، 20 آذار/مارس 1973. 
59  المادة 14 )3( )ب( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنّية والسياسّية.

LCPS, Right to a Fair Trial Focus Group Report, LCPS, 2015 :60  المرجع
61  المادة 14 )3( )ز( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنّية والسياسّية.

LCPS, Right to a Fair Trial Focus Group Report, LCPS, 2015 :62  المرجع
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استقاللّية القضاة وتخصصهم

ي أن تنظر محكمة مختصة بقضّيته ضمن مهلٍة معقولة. فيجب أن يُحال إل القضاء 
م، يتمّتع المتهم بالحّق �ف إضافًة إل ما تقدَّ

تلحظه  حقٌّ  وهذا  القانون”63.  أنشأها  ومحايدٍة  ومستقّلٍة،  مختصٍة،  محكمٍة  و”أمام  عامة  جلسة  ي 
�ف فيحاكم  احتجازه،  بُعيد 

ة من السجناء هم من الموقوفين الذين ينتظرون المحاكمة. ففي شهر  القوانين الدولّية64 والمحلّية65، ولكن في لبنان نسبة كب�ي
، قد مثلت بعد أمام القضاء. وكانت نسبة قليلة من  ف اير 2016، لم تكن، نسبًة تُناهز %54.09 من إجمالي المساج�ي شباط/ف�ب
الأشخاص، الذين جرت محاكمتهم عام 2015، تنتظر المحاكمة منذ العام 2007، بعد توقيفها تعسفياً عىل خلفّية المواجهات 
ي مخّيم نهر البارد. وجرى تأجيل المحاكمات بطريقة تلقائية بفعل مهلة النقطاع 

ي �ف
سالم والجيش اللبنا�ف ف فتح الإ المسّلحة ب�ي

عدام.  ي دامت إل ما ل نهاية66. استؤنفت جلسات الستماع مطلع العام 2015، عندما أصدرت المحكمة 23 حكٍم بالإ
ي ال�ت

القضا�أ
ي إصدار 

ي لبنان، يبقى التأجيل �ف
ي أثارت مخاوف بشأن المحاكمات غ�ي العادلة �ف

وعىل الرغم من تسارع الإجراءات القضائّية، ال�ت
ف واهتمام الرأي  الحكم دليالً عىل غياب الإجراءات القضائّية المناسبة. غ�ي أنّه يجب أن تكون الجلسة علنّيًة، لأّن حضور المراقب�ي

العام يُشكالن ضغطاً عىل المحكمة لكي تُصدر أحكاماً عادلة. 

ف ومحايدين67. بيد أنّه يوجد وجهة نظر تسود  ولتخاذ قراٍر عادل، يجب أن يكون القضاة، وعمالً بما يقتضيه القانون، مستقل�ي
الأثرياء،  المدعى عليهم  بأّن  ألف،  أعّدتها جمعّية  ف  ترك�ي ي مجموعة 

الذين شاركوا �ف ف  السابق�ي ي والسجناء 
اللبنا�ف الشباب   أوساط 

فراج عنهم قبل ذلك”68. وعىل صعيٍد آخر، ل يعترف  ّ أمام المحكمة، بل يتّم الإ أو ذوي المحسوبّيات والنفوذ ”ل يمثلون ح�ت
القضاة بأنّهم يتعرّضون لضغوطاٍت سياسّية69. فالضغط السياسي الممارس عىل القضاة يرتبط بشكٕل غ�ي مباشر بآلية تعيينهم 

ي محايد.
بناًء عىل مرسوم صادٍر عن الحكومة وليس بموجب قراٍر صادٍر عن جهاز قضا�أ

ا ليس هذا هو الحال دوماً. فالتدخل  تهم، ولكن عمليًّ يجب أن تتّم التعيينات بالستناد إل نزاهة القضاة واختصاصهم وخ�ب
من الداخلي، بأّن بعض القضاة يُمارسون 

أ
ف القضاة أفسد النظام70. وقد أفاد مسؤول رفيع المستوى في قوى ال ي تعي�ي

السياسي �ف
الطرَف عن  القضاة  المشتبه بهم. هذا ويغّض  افات من  اع�ت الحصول عىل  أو  العملّية  ف بغية ت�يع  المحقق�ي الضغوط عىل 
ي مراكز إلحتجاز71. كما وأفاد محاٍم لبناني، خالل مقابلٍة أجرتها ألف، إنّه إذا واجه مشكلًة 

ف الذين تعرَّضوا للتعذيب �ف الموقوف�ي
 . ي مخافر قوى الأمن الداخىلي

قانونّية، يلجأ إل المحكمة ل إل الأجهزة الأمنّية، لأنّه ل يثق بها، بما أّن معظم النتهاكات ترتكب �ف

63  المادة 14 )1( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنّية والسياسّية.
64  المواد 9 )3( و14 )1( و14 )3( )ج( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنّية والسياسّية.

65  قانون أصول المحاكمات المدنّية، المواد 4 )2( و376 و484. 
 ”Lebanon: Respect UN Opinion, Release Nahr al Bared Detainees.“ ،66  الكرامة 

http://en.alkarama.org/1955-lebanon-respect-un-opinion-release-nahr-al-bared-detainees، بعد الإطالع عليه بتاريخ 17 كانون الثاني/يناير 2016. 
67  المادة 14 )1( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنّية والسياسّية والمادة 20 من الدستور اللبناني. 

LCPS, Right to a Fair Trial Focus Group Report, LCPS, 2015 :68  المرجع
69  المرجع نفسه.

70  إلياس شلهوب، تقرير عن وضع القضاء في لبنان، المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة. 
 71  صحيفة The Daily Star، ”Qortbawi: Lebanon has not implemented anti-torture protocols“، 15 شباط/فبراير 2002، 

http://www.dailystar.com.lb/News/Politics/2012/Feb-15/163311-qortbawi-lebanon-has-not-implemented-anti-torture-protocols.ashx
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المحكمة العسكريّة

ي المثول أمام محكمة مختصة ومستقّلة ومحايدة 
ي المحاكمة العادلة. فالحّق �ف

اً عىل صلٍة بالحّق �ف تُث�ي المحكمة العسكريّة جدلً كب�ي

اختصاص  فٕاّن   . ف للمدني�ي وخصوصاً  العسكريّة،  المحكمة  تضمنهما  ل  علنّية،  استماع  جلسة  ي 
�ف والحّق  القانون،  بموجب  منشأة 

، وبما المحكمة  ف ، ولكن بما أّن قضاتها معظمهم من العسكري�ي ف ي القضايا المتعّلقة بالعسكري�ي
المحكمة العسكريّة ينعقد للنظر �ف

ف الوثوق بشكٍل كامٍل باستقاللّية المحكمة وحيادها. ب عىل المدني�ي تعتمد بشكٍل أساسي عىل تحقيقات الأجهزة الأمنّية، فذلك يُصعِّ

ي القضايا الجنائّية، من ضابط برتبة مقّدم وما فوق رئيساً، ومن ثالثة ضباط دون الرئيس رتبًة، ومن 
تتألف المحكمة العسكريّة �ف

. وتتأّلف  . أّما الجنح، فتتألف من ضابط برتبة مقّدم وما فوق رئيساً، ومن ضابٍط دون الرئيس رتبًة، ومن قاٍض عدلي قاٍض عدلي
ف الجنايات، وتضّم إل جانب  ي تمي�ي

. فالغرفة الأول تنظر �ف ف كّل منهما برئاسة قاٍض عدلي ف العسكريّة من غرفت�ي محكمة التمي�ي
ف الجنح، فتتألف، إضافًة لرئيسها، ضابطان برتبة  ي تمي�ي

الرئيس، أربعة ضباط برتبة مقّدم وما فوق. أما الغرفة المختّصة بالنظر �ف
يّة. وبما أّن القانون ل يفرض تعليل الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكريّة، فٕاّن ذلك يمّهد  مقّدم وما فوق. يُتخذ القرار بالأك�ش

إل إصدار أحكاٍم تعسفّية إعتباطّية72.

يُمكن أن يجري التحقيق الأولي ضابط ذي خلفّية قانونّية. ويتضح من هيكلّية المحكمة العسكريّة أّن للعن� العسكري الغلبة 
ذلك،  إل  وبالإضافة  القضاء.  واستقاللّية  الدفاع  ي 

�ف كالحّق  العادلة  المحاكمة  بدوره ضمانات  يُهدد  مما   ، العدلي العن�   عىل 
، الذي يعمل بصفة مدٍع عام لصالح المحكمة العسكريّة، ملزماً بقرار القيادة العسكريّة مما يُجرِّد  ي العدلي

غالباً ما يكون القا�ف
ي من صالحّياته ومن استقاللّيته عن السلطة العسكريّة. 

القا�ف

أّما طريقة س�ي المحاكمات، فال تخلو من إلنتهاكات لقواعد المحاكمة العادلة. بحيث يسمح قانون القضاء العسكري للضباط 
ف أن يكون خّريج كلّية حقوق، مما يؤدي إل عدم 

ّ ي المع�ي
بأن يؤّدوا دور محامي الدفاع عن المتهم. كما أنّه ل يُطلب من القا�ف

ي حال 
لمّدة تصل إل ثالثة أشهر �ف المحكمة  المحامون عن  يُستبعد  أن  الالزمة. ويُمكن  القانونّية  ات  المؤهالت والخ�ب امتالكه 

ي تحديد ”السلوك الخطأ” من دون إفساح المجال أمام 
”السلوك الخطأ” خالل المحاكمة. ولرئيس المحكمة سلطة استنسابّية �ف

. ف ف للدفاع عن أنفسهم وذلك يحصل دون طلب إلذن من نقابة المحام�ي المحام�ي

وتكون جلسات المحكمة العسكريّة علنّيًة، ولكن يمكن أن تصبح �يًّة بموجب قرار صادٍر عن رئيس المحكمة ”للمحافظة عىل 
النظام العام أو الأخالق العامة”. كما يُمكن أن يُمنع القارصون من الدخول إل قاعات المحكمة73. وغياب المعاي�ي الثابتة، يمنح 
رئيس المحكمة حريّة اتخاذ القرار بشأن علنّية الجلسات، وهذا بحّد ذاته انتهاٌك فاضح للمعاي�ي الدولّية للمحاكمة العادلة74. 
وط هذا التدب�ي تقت�  ف العسكريّة ولكّن �ش ف القرار أمام محكمة التمي�ي ي تمي�ي

بإلضافة إل ذلك، يتمّتع المدعى عليه بالحّق �ف
ع ملكّية أو بالسجن بموجب قراٍر صادر عن المحكمة75.  ف ي بتسديد غرامة أو ب�ف

عىل حالت الجرائم الصغرى حيث يُعاقب الجا�ف

ي الحقوق، فتقوِّض استقاللّية المحكمة. ويتّم تعيينهم من قبل 
، الذين ل يحتاجون إل إجازة �ف ف ف القضاة العسكري�ي أّما طريقة تعي�ي

وزير الدفاع بتوصيٍة من القيادة العسكرية ذات الصلة، بدلً من وزارة العدل76. واستناداً إل القواعد ال�تي وضعها الفريق العامل 

ي حال اندلع ثورة أو أعمال شغب أو أي جريمة 
، ال �ف ف ف وعسكري�ي ي محاكمة مدني�ي

WGAD، ل تكون المحكمة العسكريّة مختصًة �ف

ي لبنان77. 
مة �ف عدام. ولكن هذه القواعد غ�ي مح�ت تتهدد النظام الديمقراطي. كما يُمنع عىل المحكمة أن تفرض عقوبة الإ

 Myriam Mehanna. ”Marshalling Justice in Lebanon: How Military Courts Violate the Conditions of a Fair Trial. Legal Agenda المرجع:    72 
http://english.legal-agenda.com/article.php?id=713&lang=en  )بعد الإطالع عليه بتاريخ 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2015(.
73  المرسوم رقم 24/68 الصادر بتاريخ 13/4/1968، المادة 55. القانون رقم 328 الصادر بتاريخ 07/08/2001، المادة 178. 

74  المادة 14 )1( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنّية والسياسّية.
75  المرسوم رقم 24/68 الصادر بتاريخ 13/4/1968، المدتان 71 و72. 

Donna El Hindi, Guilty Until Proven Innocent )Lebanon, ALEF, 2013(, 45-46:76  المرجع
نف ذكره، 47-49. 

آ
77  دونا الهندي، المرجع ال
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ي تحصل، مثل التعذيب، والتوقيف التعسفي، ومنع الحصول عىل المشورة 
ام المحكمة للقانون، وإلنتهاكات ال�ت إّن عدم اح�ت

ف  الفلسطيني�ي ف  الالجئ�ي قضّية  ي 
�ف حصل  كما  الأمنّية  المؤسسات  بيد  سياسّية  كأداة  المحكمة  استخدام  إل  يؤّدي   القانونّية، 

ي المعارك 
ف �ف ف المشارك�ي ي أجرتها ألف، مع بعض الموقوف�ي

ي المقابالت ال�ت
ف عىل خلفّية معركة نهر البارد. وقد جاء �ف الموقوف�ي

ب عىل أعضاٍء حساسٍة من الجسد باستخدام أدوات عديدة، وُحرموا من  ، والغتصاب، وال�ف ي
بأنّهم تعرّضوا للصعق الكهربا�أ

ي السجن78. أما مؤخراً، فقد تعرّضت شرعّية المحكمة العسكريّة 
ي تعرّضوا إليها �ف

ون من أعمال التعذيب الل�ت النوم. لم ينُج الكث�ي
ي شهر آب/أغسطس 2015. 

لصفعٍة جديدة عىل خلفّية تداب�ي قضائّية اتخذتها، كرٍد عىل التظاهرات المتعّلقة بملف النفايات �ف
العامة  بالممتلكات  الضرر  وإلحاق  الأمنّية،  القوى  الحجارة عىل  ورمي  بالتظاهر،  تهماً  متظاهراً  لأحد ع�ش  المحكمة  ووّجهت 
�في  وتدخل  العسكريّة،  المحكمة  اختصاص  عن  تخرج  فعال 

أ
ال هذه  أّن  بحيث  وعة،  م�ش غ�ي  حكام 

أ
ال هذه  وإّن  والخاصة79. 

اختصاص المحاكم الجزائّية العاديّة. ومع أّن الحادثة قوبلت بتنديد الرأي العام وبالنتقاد إلّ أنّه لم يُتخذ أّي تداب�ي من أجل 
تعديل قرارات المحكمة. 

المجلس العدلي

والخارجّي.   ّ الداخىلي الدولة  بأمن  والمتعّلقة  الحكومة  من  إليه  الُمحالة  القضايا  ي 
�ف بالنظر  مختّص  العدلي  المجلس   إّن 

وبموجب  تشكيله.  نظرا للية  السياسي  للنهج  انعكاساً  يُشكِّل  ولكونه  تعرّضه لضغوٍط سياسّية،  للمجلس جراء  انتقادات  توّجه 
المادة 366 من قانون أصول المحكمات الجزائّية، ل تقبل أحكام المجلس العدلي الطعن، وهذا انتهاٌك فاضٌح لمعاي�ي للمحاكمة 

ي تنص عىل وجوب وجود طرق للطعن بالأحكام.
العادلة ال�ت

مجلس شورى الدولة

ي 
اعات ال�ت ف ي ال�ف

ي لبنان. ولهذا المجلس دورين: الّول يكمن بالفصل �ف
دارية الوحيدة �ف يشّكل مجلس شورى الدولة المحكمة الإ

ي هو دور استشاري حيث يعطي هذا المجلس رأياً مكتوباً 
ف الأفراد والدولة أو البلديات أو المؤسسات العامة. والثا�ف قد تنشأ ب�ي

دارية والتنظيمية المحددة  يتعلق بمراسيم الحكومة بناء عىل طلب أي من الوزارات. واّن قرارات المجلس ملزمة، تشمل الأمور الإ
ار الناجمة عن الأشغال العامة، وقضايا موظفي الحكومة80. وقد وافق مجلس الوزراء  ي القانون مثل طلبات التعويض عن الأرصف

�ف
ي كّل محافظة. يعمل المجلس بصفة المحكمة 

ل هيكلّية المجلس ويرمي إل إقامة محاكم إداريّة ابتدائّية �ف وع قانون يُعدِّ عىل م�ش
ف  ي استئناف قراراته. ويسمح ذلك بتصويب الأخطاء القضائّية ويحمي حقوق المواطن�ي

الأول فيما يُفسح المجال أمام الحّق �ف
القضائّية. ولكّن هذا القانون بانتظار أن يتم تطبيقه.81

المجلس الأعىل لمحاكمة الرؤساء والوزراء 

يرتكبوها.  ي 
ال�ت الجرمّية  الأفعال  عىل  والوزراء  الرؤساء  محاكمة  مسؤولّية  والوزراء  الرؤساء  لمحاكمة  الأعىل  بالمجلس   تُناط 

ي 
ي لبنان. تُعقد الجتماعات برئاسة القا�ف

يتأّلف المجلس من سبع نّواب ينتخبهم مجلس النّواب وثمانية قضاة رفيعي المستوى �ف
الأعىل رتبًة وتتخذ القرارات بغالبّية 10 أصوات. من الناحية التقنّية لم تقوم المحكمة بأي من واجباتها، بما أنّه لم تتم محاكمة 
أي رئيس أو وزير، مما يُثبت سيطرة السطلة التنفيذيّة عىل القضاء. وتحتاج المحكمة إل قرار صادر عن مجلس النواب بغالبية 

ي مجموع اعضائه لإحالة الرؤساء والوزراء أمامها بتهمة ارتكاب الجرائم أو انتهاك الدستور82. 
ثل�ش

ALEF, Lebanon: The Painful Whereabouts of Detentions, ALEF, 2008 :78  المرجع
”Eleven charged with rioting on the 8th of October“, ،2015 ّول/أكتوبر

أ
عالم، 15  تشرين ال  79  الوكالة الوطنّية لالإ

 http://nna-leb.gov.lb/en/show-news/50987/Eleven-charged-with-rioting-on-the-8th-of-October
CLDH,2014 المساعدة القانونية في لبنان CLDH, 80

 81 بيرل الشويري, مشروع تعديل قانون مجلس شورى الدولة: الحل في تطبيق القانون وليس تعديله، المفكرة القانونية، 2014-10-07: 
 http://www.legal-agenda.com/article.php?id=2505

Maya Mansour & Carlos Daoud, Lebanon The Independence and Impartiality of the Judiciary :82  المرجع 
 )Copenhagen, Euro-Mediterranean Human Rights Network, 2010(, 17
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تناسب الأحكام مع الأفعال المرتكبة

ي 
�ف معرّفة  تكون  أّن  يجب  الجنح  أو  فالجنايات  المرتكبة.  الجرائم  مع  متناسبًة  المحكمة  الصادرة عن  القرارات  تكون  أن  يجب 

ي الوقت الذي ارتكبت 
ي كانت سارية المفعول �ف

ف الجزائّية وقت ارتكابها. فال يجوز فرض أيّة عقوبة تكون أشد من تلك ال�ت القوان�ي
التخفيف83.  هذا  من  الجريمة  مرتكب  يستفيد  أن  وجب  أخف،  عقوبة  عىل  ينص  قانون  صدر  أن  حدث  وإذا  الجريمة.  فيه 
م الأدّلة والحجج المتصلة بالعقوبة   وبالإضافة إل ذلك، تُفرض العقوبات بمعّية صدور الحكم. ول يُمكن للدفاع إلّ أن يُقدِّ

ي خالل المحاكمة مما قد يقوِّض حّجة الدفاع.
�ف

ون أّن الحّد الأد�ف  ي العقوبات المفروضة بما أّن العديد من القضاة يعت�ب
ف مختلف الحالت، �ف ل وجود لأي درجة اتّساق، ب�ي

لبعض العقوبات شديد للغاية، ناهيك عن أنّه قّلما تستخدم الحلول البديلة عن السجن84. وبحسب القانون، ل يُمكن فرض 
عدام سوى لبعض الجرائم الأك�ش خطورًة85. ويجب عىل العملّية ال�تي صدر بموجبها الحكم أن تمتثل لجميع مبادئ  عقوبة الإ
عدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة،   المحاكمة العادلة. وأيضاً بحسب النصوص، لأي شخص حكم عليه بالإ
في  إلعدام  أّن وجود عقوبة  إمرأٍة حامل86. غ�ي  بحّق  تنفيذها  الممكن  العقوبة، ومن غ�ي  بهذه  الحكم عىل قارص  يمكن  ول 
النصوص المحلّية يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق إلنسان، ومن بينها الحّق بالحياة. إضافًة إل أّن هذه العقوبة ل يمكن الرجوع 

ف عن الخطأ.  هم غ�ي معصوم�ي ٌ كغ�ي
عنها بعد تنفيذها، فتكمن الخطورة بأّن القضاة ب�ش

83  المادة 15 )1( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنّية والسياسّية، قانون العقوبات، الفصل 2. 
نف ذكره، ص.51.

آ
مريكّية، المرجع ال

أ
84  نقابة المحامين ال

عدام على “أكثر الجرائم خطورًة ”.  85  المادة 6 )2( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنّية والسياسّية، ينّص قانون العقوبات اللبناني على فرض عقوبة الإ
86  المادتان 6 )4( و6)5( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنّية والسياسّية.
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ي التعويض، 
ي الستئناف، والحّق �ف

الحّق �ف
ومبدأ قّوة القضية المحكوم بها

ي قرار إدانته87. في لبنان، تنظر محكمة الستئناف
ي اللجوء إل محكمة أعىل درجة تعيد النظر �ف

 لكل شخص أدين بجريمة الحّق �ف
النصوص،  ي 

. �ف ف التمي�ي أمام محكمة  الحكم  ف  بتمي�ي العام. ويُستتبع ذلك  المدعي  أو  المدعى عليه  بناًء عىل طلب  القضايا  ي 
 �ف

يُحرم  ما  غالباً  عليه  فالمدعى  مغاير.  الوضع  فٕاّن  الواقع  أرض  أما عىل  الحكم،  تبّلغ  تاريخ  من  الّ  الستئناف  مهلة   ل ت�ي 
التبليغ.  ي 

دارة �ف الإ المهل، وذلك بسبب سوء  انقضاء  الحكم بشكل رسمي قبل موعد  الحق، لعدم استالمه   من ممارسة هذا 
يدية. ّي مستوى المعاي�ي ال�ب

وهذا مرده إل عدة اسباب، من ضمنها غياب المكننة وتد�ف

للمالحقة  مجدداً  أحد  تعريض  يجوز  ل  لذلك،  ونتيجًة  بها.  المحكوم  القضّية  قّوة  يكتسب   ّ ح�ت ماً  م�ب القرار  يصبح  أن   وما 
أو العقاب عىل جريمة سبق أن أدين بها أو بُرَئ منها88. وهذا المبدأ مطبَّق في لبنان قانوناً وممارسًة.

ي حال إدانة شخٍص بجريمٍة عن غ�ي وجه حّق، يحّق لالأخ�ي الحصول عىل تعويض. عىل سبيل المثال، إذا أثبتت واقعة حديثة 
�ف

أنه  يثبت  لم  ما  العقاب  به  أنزل  الذي  الشخص  تعويض  يتوجب  للعدالة،  استخدام  وسوء   ، ي
قضا�أ خطأ  وقوع  الكتشاف 

ي الوقت المناسب89. ولكن عملياً، تقترن هذه التدابير التصحيحّية بالعديد 
يتحمل مسؤولية عدم إفشاء الواقعة المجهولة �ف

ي أعمال 
ف عن غ�ي وجه حّق بتعويض. ولوحظ ذلك عند بدء التحقيقات �ف من التعقيدات ول يحظى معظم الأشخاص الموقوف�ي

فتها الأجهزة الأمنّية من دون إقفالها أو منح التعويضات المتوّجبة90. وهذا يحرم الضحّية من الحماية  ي اق�ت
العنف والتعذيب ال�ت

الالزمة للتعويض عن هذه الأخطاء. 

87  المادة 14 )5( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنّية والسياسّية.

88  المادة 14 )7( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنّية والسياسّية.
89  المادة 14 )6( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنّية والسياسّية؛ المادة 276 من قانون أصول المحاكمات الجزائّية. 

 HRW. ”Lebanon: Witnesses Detail Police Violence.“ Human Rights Watch :90  المرجع 
https://www.hrw.org/news/2015/08/27/lebanon-witnesses-detail-police-violence )بعد الطالع عليه بتاريخ 17 كانون الثاني/يناير 2016(.
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خالصات وتوصيات

الأساسّية.  العادلة  المحاكمة  مبادئ  عامة  م بصورة  يح�ت التنظيم،  لبنان حسن  ي 
�ف ي 

القضا�أ النظام  فٕاّن  النظريّة،  الناحية  من 
ي بعض المجالت، إلّ أّن هذا ل ينطبق عىل الممارسات العملّية. فتبقى 

يعات اللبنانّية تمتثل للمعاي�ي الدولّية �ف ومع أّن الت�ش
إلجراءات القضائّية غ�ي مطابقة تماماً لمبادئ المحاكمة العادلة، نظراً لعدم اتخاذ الحكومة أّي تداب�ي فّعالة لمعالجة الثغرات 
القانونّية،  المساعدة  المنتظمة، وعدم الحصول عىل  التعسفّية  المحاكمة، والتوقيفات  ي 

التأخ�ي �ف كّل من  والنواقص. ويُشكِّل 
القانون حفنًة من  ام حكم  ، وعدم اح�ت ي

القضا�أ النظام  ي 
السياسية �ف أمام محاكم استثنائّية، والتدخالت  ف  المدني�ي ومحاكمة 

: . ولمعالجة هذه المواضيع الأساسّية تو�ي ألف بما يىلي ي
ي اللبنا�ف

شوائب النظام القضا�أ

ي
لمان اللبنا�ف توصيات إل ال�ب

ام المحاكمة العادلة من خالل الإجراءات القضائّية، والمعاقبة عىل النتهاكات؛	• ي تضمن اح�ت
إيجاد السبل ال�ت

ف بإلستفادة من الإجراءات القضائّية؛	• إقامة نظام مساعدة قانونّية أساسّية يسمح للمواطن�ي

ي إطار إنشاء نظام المساعدة القانونّية المّمول من الدولة، يجب زيادة أتعاب محامي المساعدة القضائّية؛	•
�ف

عدام؛	• ف اللبنانية من أجل الغاء عقوبة الإ تعديل القوان�ي

المدنّية، ح�ت 	• القضايا  العسكريّة دون سواها، وإحالة  المسائل  ي 
�ف العسكريّة اختصاصاً ح�ياً  المحكمة  يمنح  قانون  سّن 

ف أمام المحاكم العدلية؛ عندما يكون أحد أطرافها من العسكري�ي

نسان، ول سّيما تهم التعذيب والتوقيف التعسفي 	• إنشاء لجنة برلمانّية لمراجعة محاكمات سابقة متعّلقة بانتهاكات حقوق الإ
والحرمان من العدالة؛

تتضمن 	• ي 
ال�ت /يناير 2007  ي

الثا�ف كانون  ي شهر 
�ف –المقرة  ي  الأورو�ب التحاد  ي وخّطة عمل  الأورو�ب الجوار  أحكام سياسة  اعتماد 

ي لبنان، ل سّيما لجهة إقامة قضاٍء مستقٍل ومحايٍد وتعزيز قدرة القضاء 
نسان �ف ف ظروف حقوق الإ امات أساسّية لتحس�ي ف ٕال�ت

داريّة؛ الإ

الدولّية، 	• الواجبات  من  ه  وغ�ي والسياسّية  المدنّية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  مع  الوطنّية  ف  القوان�ي توافق   العمل عىل 
ف من  ي يجب أن تكون متاحًة بموجب القانون والممارسة. كما يجب أن تكون الضمانات الإجرائية متاحًة لجميع الموقوف�ي

ال�ت
؛ ف دون أي تمي�ي

ف 	• ي يع�ت
فم بالأصول القانونية ال�ت ي العام، وأن تل�ت

العمل عىل أن تصبح المحكمة العسكرية جزًءا ل يتجزأ من النظام القضا�أ
بها القانون الدولي لضمان محاكمة عادلة؛
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ي قانون أصول المحاكمات الجزائّية:	•
تعزيز الأحكام �ف

• بحيث تكرّس رصاحًة مبدأ "بريء ح�ت تثبت إدانته”؛	

• ف يقوم العديد من الأفراد بارتكاب الجريمة.	 ف الملفات الجزائية ح�ي بحيث تسمح بالفصل ب�ي

•	: ي ما يىلي
تعديل المواد �ف

• المادة 32 من قانون أصول المحاكمات الجزائّية:	

• ي تسمح بوجود شكوٍك تعي التوقيف؛	
 بحيث تتضمن أسباب التوقيف والأسباب الظرفّية والماديّة ال�ت

• ف ساعة إضافّية.	 ة الحتجاز لمّدة ثمانية وأربع�ي  بحيث يطلب من المدعي العام أو نائبه تسويغ أسباب تجديد ف�ت

• المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائّية:	

• العائلة 	 : "التصال بفرد من  أو الشخص موضوع الشكوى موردًة ما يىلي به  المشتبه  تُعيد صياغة حقوق    بحيث 
أو صاحب العمل أو محاٍم من اختياره وشخٍص من معارفه ”؛

• ي ٕالتازم الصمت؛	
ف عىل التحقيق إبالغ المشتبه به بحّقه �ف  إضافة فقرة تطلب من القائم�ي

• ّ يتمّكن الأخ�ي من حضور جلسة الستجواب مع المشتبه به؛	 ورة التصال بالمحامي ح�ت  تعديل المادة بحيث تفيد ب�ف

• ي حال عدم امتالكه ما يكفي من الأموال 	
ف عىل التحقيق بإبالغ المحتجز بأنّه �ف  إضافة فقرة تنّص عىل واجب القائم�ي

ف له واحداً؛
ّ وت أو طرابلس أن تع�ي ي ب�ي

ي نقاب�ت
ف محاٍم، يُمكن للجنة المساعدة القانونّية �ف لتعي�ي

• ي إبالغ المشتبه به بحقوقه عند توقيفه، 	
ي حال فشل القائمون عىل التحقيق �ف

 إضافة فقرة تنّص رصاحًة عىل أنّه �ف
يعت�ب التحقيق باطالً عىل الفور.

•  المادة 107 من قانون أصول المحاكمات الجزائية:	

إضافة فقرة تنّص عىل أنّه عند اتخاذ القرار بشأن التوقيف الحتياطي، يجب أن يُبّلغ المشتبه به بحقوقه الٓتية:

• ي الحصول عىل مساعدة قانونّية؛	
ي من اختياره والتبّلغ بالحق �ف

ي الحصول عىل مساعدة خب�ي قانو�ف
 الحّق �ف

• ي طلب إخالء السبيل إذا لم يكن التوقيف قانونّياً؛	
ي الطعن بقانونّية التوقيف و�ف

 الحّق �ف

• ي أن تقوم بزيارته؛	
ي التواصل مع العائلة و�ف

 الحّق �ف

• ة؛	 ي فتارت قص�ي
ي أن تقوم محكمة قانونّية بمارجعة التوقيف الحتياطي �ف

 الحّق �ف

• 	. ي إتمام المعامالت من دون تأخ�ي
 الحّق �ف
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• المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجازئّية:	

• ي تخص المخدرات وتعريض أمن 	
ي حالت القتل والجنايات ال�ت

ة التوقيف الحتياطي �ف  تحديد الحّد الأق� لف�ت
رهاب؛ ي تشمل الخطر الشديد وجرائم الإ

الدولة للخطر والجنايات ال�ت

• القصوى عن 	 التوقيف  ة  تُحدد ف�ت أن  الدولة  التوقيف الحتياطي حيث يجب عىل  لمّدة  القصوى  ة  الف�ت  تحديد 
ة توقيف ٕاحتياطي مناسبة لها. الجريمة المرتكبة وأّن تُحدد ف�ت

، ومالحقة منتهكي 	• ي
ي قانون العقوبات، وتجريم التوقيف التعسفي، وتوسيع مفهوم التوقيف غ�ي القانو�ف

تعزيز الأحكام �ف
القانون بناًء عىل ذلك؛

إقامة نظام مساعدة قانونّية بتمويل من الدولة؛	•

وت، 	• ب�ي ي 
�ف ف  المحام�ي نقابة  أجل إصالح  تداب�ي من  تطبيق  الدولة، يجب  بتمويٍل من  قانونّية  إقامة نظام مساعدة  ي حال 

 �ف
؛ ف من خالل زيادة أجور المساعدين القانوني�ي

نسان الدولّية.	• الحرص عىل أن تكون هذه إلجراءات متوافقة مع معاي�ي حقوق الإ

ي
توصيات إل المجتمع المد�ف

ي مفّصل لالإصالحات، وتقييم 	•
ي بصورة منتظمة، ووضع جدول زم�ف

وضع آلّية عامة وواضحة من أجل رصد النظام القضا�أ
نسان. منتظم بشأن القيام بالمشاوارت التلقائّية والمنتظمة مع المنظمات غ�ي الحكومّية المعنّية بحقوق الإ

توصيات إل الحكومة اللبنانّية

جاع المعلومات حول قررات 	• ي القضايا الجزائّية، من أجل اس�ت
وضع نظاٍم مركزي تستعمله الوزرات المختصة ذات الصلة �ف

ف والملفات الجزائّية؛ المحكمة والقوان�ي

يعي رقم 17315 لعام 1964؛	• نقل إدارة السجون من وزارة الداخلّية إل وزارة العدل عمالً بأحكام المرسوم الت�ش

 إقفال سجون وزارة الدفاع؛	•

ة إجراء أعمال التجديد 	• ي المعاي�ي الدولّية، ووضع آلّيات رقابة خارجّية. تتضمن الأخ�ي
ف ظروف السجن بحيث تستو�ف تحس�ي

ف الذين صدرت بحقهم عقوبات، والذين يجب  ا عن المحكوم�ي ف إحتياطيًّ ف البنية التحتّية، ناهيك عن فصل الموقوف�ي وتحس�ي
بدورهم أن يفصلوا بحسب خطورة الجرم المرتكب؛

ا؛	• ف إحتياطيًّ بناء مراكز توقيف إضافّية لوضع الموقيف�ي

ي جميع قصور العدل؛	•
بناء سجون إضافّية �ف
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ي سهل البقاع:	•
ي الشمال والجنوب و�ف

إقامة محاكم متنقلة �ف

• يجب عىل هذه المحاكم أن تُعالج قضّية النقل وأّن تضمن محاكمات �يعة.	

ٍة غ�ي محددة، من خالل التمهيد لتسوية مؤقتة أو لأي سبيٍل متاٍح آخر 	• مراجعة الحلول البديلة المتاحة لتوقيف الأجانب لف�ت
؛ ف ام الكرامة إلنسانية، ل سّيما بالنسبة إل الالجئ�ي يضمن اح�ت

اف داخلّية، من أجل تقييم 	• يجب أن تشّكل وزارتا الداخلّية والعدل لجنة مستقّلة حول التوقيف التعسفي، تُشكِّل آلّية إ�ش
فعالّية رصد التوقيف التعسفي ومكافحته، وإقامة خّطة عمل من أجل تعزيز الآلّيات ذات الصلة؛

ف أو يحميها لناحية 	• م حقوق المحتجزين والموقوف�ي ف عىل وزارتا الداخلّية والعدل معاقبة أي شخٍص مسؤول ل يح�ت
ّ يتع�ي

ها من المعاي�ي القانونّية؛ المهل الزمنّية القانونّية وغ�ي

ف العتبار مفاهيم العدالة الحالّية 	• ، ومع الأخذ بع�ي ي
تكييف التدريب ومبادرات بناء القدرات بما يتماسش مع الواقع اللبنا�ف

والحاجة إل وضع آلّيات وأدوات أفضل؛

ي إطار مبادئ المحاكمة العادلة؛	•
ف �ف توعية الرأي العام بشأن حقوق المشتبه بهم والموقوف�ي

•	: ف والضابطة العدلّية، وقضاة النيابة العاّمة، وقضاة التحقيق اكتساب فهٍم أفضل بشأن ما يىلي يجب عىل المحام�ي

• ي النظام الرسمي وغ�ي الرسمي؛	
مفاهيم العدالة �ف

• دور إلحتجاز والتوقيف ووظيفتهما وحقوق المشتبه بهم؛	

• دور المحامي، والضابطة العدلّية، وقضاة النيابة العاّمة، وقضاة التحقيق؛	

• وظيفة قانون أصول المحاكمات الجزائّية بشأن إلحتجاز والتوقيف ومضمونهما؛	

• أدوات التحقيق والستجواب البديل؛	

• تعريف إلحتجاز والتوقيف التعسفي والحلول المتاحة؛	

• 	. اف الداخىلي �ش آلّيات الإ

ها تطبيقاً للتوصيات الآنفة الذكر. ف عىل الحكومة اللبنانّية أن تُخصص ما يكفي من موارد من الموازنة وغ�ي
ّ اً يتع�ي أخ�ي
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توضيح ي وتطبيقه
القانون اللبنا�ف ي القانون الدولي

النص �ف المبدأ

عىل  الرتكاز  يجب  ما  احد  اتهام  عند 
ي القانون. 

جرم منصوص عليه �ف
ف عقوبة إل بمقت�ف القانون." : "ل يمكن تحديد جرم أو تعي�ي ي

المادة 8 من الدستور اللبنا�ف
مبدأ عدم رجعية  واكد عىل  الول  مادته  ي 

�ف النص  ادخل هذا  ي 
اللبنا�ف العقوبات  قانون  ان 
ي مادته السادسة.

ف �ف القوان�ي

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966، المادة 15 فقرة 1: "ل يدان أي فرد بأية 
ي 

جريمة بسبب فعل أو امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة بمقت�ف القانون الوط�ف
 ". أو الدولي

ل عقوبة بدون نص ومبدأ عدم 
ف  رجعية القوان�ي

ي عىل 
مب�ف يكون  ان  التوقيف يجب  اّن 

به  المشتبه  لتهام  كافية  معطيات 
بالقيام بجريمة خطرة.

إل  موقوف  المتهم  يبقى  ان  يجوز  ل 
اجل غ�ي مسمى.

 

ي حمى القانون ول يمكن أن يقبض 
: "الحرية الشخصية مصونة و�ف ي

المادة 8 من الدستور اللبنا�ف
عىل أحد أو يحبس أو يوقف إل وفاقاً لأحكام القانون )...(".

ي مراكز الضابطة العدلّية ومخافر 
ي لبنان بشكل دوري �ف

يتم توقيف واعتقال المشتبه بهم �ف
ي القانون.91 

قصور العدل لمدة تتخطى ال 96 ساعة المنصوص عنها �ف
ل  عملياً  القضاة  فان  الزامياً،  ليس  المحاكمة  بدأ  قبل  التوقيف  ان  وعلماً  ذلك  إل  بالضافة 
يأخذون بالوقائع بشكل فردي لكل قضية ونادراً ما يمارسون سلطتهم لمنع اعتقال المدعى 

عليه ح�ت انهاء المحاكمة.92

، للمدعي العام ان يأمر  ي
اللبنا�ف ي 

المادة 32 من قانون اصول المحاكمات الجزا�أ استنادا إل 
بالقبض عىل من توافرت فيه "شبهات قوية". لكن لم يعرّف القانون مع�ف كلمة "قوية" وابقى 
ي الذي يحصل عىل معظم المعلومات من تقارير الأجهزة الأمنّية. كما 

ذلك لستنسابية القا�ف
ازي والحتجاز قيد التحقيق غالباً ما يحصل للجنح. وان اللجوء إل التوقيف الح�ت

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966، المادة 9 فقرة 1:
ي الحرية و�ف الأمان عىل شخصه. ول يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ول يجوز 

"لكل فرد حق �ف
حرمان أحد من حريته إل لأسباب ينص عليها القانون وطبقا لالإجراء المقرر فيه."

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966، المادة 9 فقرة 4:
"لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو العتقال حق الرجوع إل محكمة لكي تفصل هذه المحكمة 

". ي
فراج عنه إذا كان العتقال غ�ي قانو�ف ي قانونية اعتقاله، وتأمر بالإ

دون إبطاء �ف

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966، المادة 9 فقرة 5: "لكل شخص كان ضحية 
ي الحصول عىل تعويض."

ي حق �ف
توقيف أو اعتقال غ�ي قانو�ف

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966، المادة 11: "ل يجوز سجن أي إنسان لمجرد 
ام تعاقدي." ف عجزه عن الوفاء بال�ت

أو  شخص  إحتجاز  جواز  عدم 
صادرة  لمذكرة  بناًءا  إل  توقيفه 

عن السلطة القضائية

يحتاج الشخص لمعرفة اسباب اعتقاله 
من السلطلت المعنية.

ي المادة 47: "عىل الضابطة العدلية أن تبّلغ 
ي رصاحة �ف

ينص قانون اصول المحاكمات اللبنا�ف
". ي المح�ف

المشتبه فيه، فور إحتجازه، بحقوقه )...( وأن تدون هذا الإجراء �ف

ي طرأت 
ي زمن الوصاية السورية عىل لبنان. وبعد التعديالت ال�ت

م �ف ان هذه القاعدة لم تح�ت
عىل قانون اصول المحاكمات الجزائية عام 2001 والتغ�ي الذي شهده الوضع السياسي عام 
ملحوظة  تحتجزه  ي 

ال�ت السلطة  قبل  من  به  للمشتبه  الموجهة  التهم  تالوة  اصبحت   ،2005
ي تشدد عىل 

طة وال�ت ي معظم مراكز ال�ش
بشكل اك�ب اليوم. هناك اعالنات للتوعية موضوعة �ف
فصاح عن السباب وراء الحجز من الحرية. واجب الإ

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966، المادة 9 فقرة 2: "يتوجب إبالغ أي شخص 
يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبالغه �يعا بأية تهمة توجه إليه." 

إعالمه  يتم  "أن  )أ(:   3 فقرة  المادة 14  والسياسية 1966،  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد 
�يعاً وبالتفصيل، و�ف لغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها"

الحق بمعرفة التهم الموجهة

والتوقيف  الحتجاز  ة  ف�ت خالل  يمنع 
اللجوء إل اي شكل من اشكال التعذيب 
النسانية  وغ�ي  الوحشية  والمعامالت 

والمهينة.

ي 
ي ينص عىل الموجبات المتعلقة باهم حقوق النسان المنصوص عنها �ف

ان الدستور اللبنا�ف
المعاهدات الدولية، مثل المنع من اللجوء إل التعذيب والمعاملة غ�ي النسانية والمهينة.

ي تسمح للمتهم بالستفادة 
ي ال�ت

ي قانون اصول المحكمات الجزائية اللبنا�ف
هناك عدة نصوص �ف

من المعاينة الطبية وقت التوقيف والحتجاز )مادة 42 و47( 

ي عىل اي فعل تعذيب جسدي او معنوي. 
وتعاقب المادة 569 من قانون العقوبات اللبنا�ف

ف  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966، المادة 10 فقرة 1: "يعامل جميع المحروم�ي
". ي

نسا�ف ي الشخص الإ
م الكرامة الأصيلة �ف من حريتهم معاملة إنسانية، تح�ت

ي السالمة الجسديّة 
الحق �ف

والعقلّية

للشخص الحق بعدم تقديم اي 
معطى قد يؤدي إل تجريمه.

ي لبنان بابالغ المدعى عليهم بحقوقهم بما فيها الحق بعدم 
عادة ل تقوم الضابطة العدلّية�ف

الجابة عىل السئلة.93 
عىل  يكره  "أل  )ز(:   3 فقرة   14 المادة   ،1966 والسياسية  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد 

اف بذنب." الشهادة ضد نفسه أو عىل الع�ت
حق الشخص بعدم تجريم 

نفسه
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توضيح ي وتطبيقه
القانون اللبنا�ف ي القانون الدولي

النص �ف المبدأ

عىل  الرتكاز  يجب  ما  احد  اتهام  عند 
ي القانون. 

جرم منصوص عليه �ف
ف عقوبة إل بمقت�ف القانون." : "ل يمكن تحديد جرم أو تعي�ي ي

المادة 8 من الدستور اللبنا�ف
مبدأ عدم رجعية  واكد عىل  الول  مادته  ي 

�ف النص  ادخل هذا  ي 
اللبنا�ف العقوبات  قانون  ان 
ي مادته السادسة.

ف �ف القوان�ي

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966، المادة 15 فقرة 1: "ل يدان أي فرد بأية 
ي 

جريمة بسبب فعل أو امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة بمقت�ف القانون الوط�ف
 ". أو الدولي

ل عقوبة بدون نص ومبدأ عدم 
ف  رجعية القوان�ي

ي عىل 
مب�ف يكون  ان  التوقيف يجب  اّن 

به  المشتبه  لتهام  كافية  معطيات 
بالقيام بجريمة خطرة.

إل  موقوف  المتهم  يبقى  ان  يجوز  ل 
اجل غ�ي مسمى.

 

ي حمى القانون ول يمكن أن يقبض 
: "الحرية الشخصية مصونة و�ف ي

المادة 8 من الدستور اللبنا�ف
عىل أحد أو يحبس أو يوقف إل وفاقاً لأحكام القانون )...(".

ي مراكز الضابطة العدلّية ومخافر 
ي لبنان بشكل دوري �ف

يتم توقيف واعتقال المشتبه بهم �ف
ي القانون.91 

قصور العدل لمدة تتخطى ال 96 ساعة المنصوص عنها �ف
ل  عملياً  القضاة  فان  الزامياً،  ليس  المحاكمة  بدأ  قبل  التوقيف  ان  وعلماً  ذلك  إل  بالضافة 
يأخذون بالوقائع بشكل فردي لكل قضية ونادراً ما يمارسون سلطتهم لمنع اعتقال المدعى 

عليه ح�ت انهاء المحاكمة.92

، للمدعي العام ان يأمر  ي
اللبنا�ف ي 

المادة 32 من قانون اصول المحاكمات الجزا�أ استنادا إل 
بالقبض عىل من توافرت فيه "شبهات قوية". لكن لم يعرّف القانون مع�ف كلمة "قوية" وابقى 
ي الذي يحصل عىل معظم المعلومات من تقارير الأجهزة الأمنّية. كما 

ذلك لستنسابية القا�ف
ازي والحتجاز قيد التحقيق غالباً ما يحصل للجنح. وان اللجوء إل التوقيف الح�ت

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966، المادة 9 فقرة 1:
ي الحرية و�ف الأمان عىل شخصه. ول يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ول يجوز 

"لكل فرد حق �ف
حرمان أحد من حريته إل لأسباب ينص عليها القانون وطبقا لالإجراء المقرر فيه."

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966، المادة 9 فقرة 4:
"لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو العتقال حق الرجوع إل محكمة لكي تفصل هذه المحكمة 

". ي
فراج عنه إذا كان العتقال غ�ي قانو�ف ي قانونية اعتقاله، وتأمر بالإ

دون إبطاء �ف

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966، المادة 9 فقرة 5: "لكل شخص كان ضحية 
ي الحصول عىل تعويض."

ي حق �ف
توقيف أو اعتقال غ�ي قانو�ف

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966، المادة 11: "ل يجوز سجن أي إنسان لمجرد 
ام تعاقدي." ف عجزه عن الوفاء بال�ت

أو  شخص  إحتجاز  جواز  عدم 
صادرة  لمذكرة  بناًءا  إل  توقيفه 

عن السلطة القضائية

يحتاج الشخص لمعرفة اسباب اعتقاله 
من السلطلت المعنية.

ي المادة 47: "عىل الضابطة العدلية أن تبّلغ 
ي رصاحة �ف

ينص قانون اصول المحاكمات اللبنا�ف
". ي المح�ف

المشتبه فيه، فور إحتجازه، بحقوقه )...( وأن تدون هذا الإجراء �ف

ي طرأت 
ي زمن الوصاية السورية عىل لبنان. وبعد التعديالت ال�ت

م �ف ان هذه القاعدة لم تح�ت
عىل قانون اصول المحاكمات الجزائية عام 2001 والتغ�ي الذي شهده الوضع السياسي عام 
ملحوظة  تحتجزه  ي 

ال�ت السلطة  قبل  من  به  للمشتبه  الموجهة  التهم  تالوة  اصبحت   ،2005
ي تشدد عىل 

طة وال�ت ي معظم مراكز ال�ش
بشكل اك�ب اليوم. هناك اعالنات للتوعية موضوعة �ف
فصاح عن السباب وراء الحجز من الحرية. واجب الإ

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966، المادة 9 فقرة 2: "يتوجب إبالغ أي شخص 
يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبالغه �يعا بأية تهمة توجه إليه." 

إعالمه  يتم  "أن  )أ(:   3 فقرة  المادة 14  والسياسية 1966،  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد 
�يعاً وبالتفصيل، و�ف لغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها"

الحق بمعرفة التهم الموجهة

والتوقيف  الحتجاز  ة  ف�ت خالل  يمنع 
اللجوء إل اي شكل من اشكال التعذيب 
النسانية  وغ�ي  الوحشية  والمعامالت 

والمهينة.

ي 
ي ينص عىل الموجبات المتعلقة باهم حقوق النسان المنصوص عنها �ف

ان الدستور اللبنا�ف
المعاهدات الدولية، مثل المنع من اللجوء إل التعذيب والمعاملة غ�ي النسانية والمهينة.

ي تسمح للمتهم بالستفادة 
ي ال�ت

ي قانون اصول المحكمات الجزائية اللبنا�ف
هناك عدة نصوص �ف

من المعاينة الطبية وقت التوقيف والحتجاز )مادة 42 و47( 

ي عىل اي فعل تعذيب جسدي او معنوي. 
وتعاقب المادة 569 من قانون العقوبات اللبنا�ف

ف  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966، المادة 10 فقرة 1: "يعامل جميع المحروم�ي
". ي

نسا�ف ي الشخص الإ
م الكرامة الأصيلة �ف من حريتهم معاملة إنسانية، تح�ت

ي السالمة الجسديّة 
الحق �ف

والعقلّية

للشخص الحق بعدم تقديم اي 
معطى قد يؤدي إل تجريمه.

ي لبنان بابالغ المدعى عليهم بحقوقهم بما فيها الحق بعدم 
عادة ل تقوم الضابطة العدلّية�ف

الجابة عىل السئلة.93 
عىل  يكره  "أل  )ز(:   3 فقرة   14 المادة   ،1966 والسياسية  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد 

اف بذنب." الشهادة ضد نفسه أو عىل الع�ت
حق الشخص بعدم تجريم 

نفسه
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ل يمكن توقيف اي شخص او تعريضه 
حقوقه  من  حرمانه  او  المعاملة  لسوء 
او  اللون  اساس  عىل  ف  التمي�ي بسبب 
الجنسية او الدين او الخلفية الثقافية 

و الثنية.

بالسواء  يتمتعون  وهم  القانون  لدى  سواء  ف  اللبناني�ي "كل   : ي
اللبنا�ف الدستور  من   7 المادة 

بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهم."

اللون  اساس  عىل  ف  التمي�ي عدم  لبنان  ي 
�ف الجراء  المرعية  ف  والقوان�ي ي 

اللبنا�ف الدستور  يضمن 
المساواة  مبدأ  عىل  تحديداً  القانون  احكام  وتنص  والجتماعي.  القومي  الصل  او  الدين  او 
ف  للتمي�ي المحدود عرضة  الدخل  يبقى الجانب ذوي  انما  القانون؛  امام  ف  اللبناني�ي ف جميع  ب�ي
ام  باح�ت قانونية  امات  ف ال�ت وجود  من  الرغم  عىل  اللبنانية  المؤسسات  قبل  من  والعن�ية 

كرامتهم وحقوقهم.

أمام  سواء  جميعا  "الناس   :26 المادة   ،1966 والسياسية  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد 
ي هذا الصدد يجب أن يحظر 

ي التمتع بحمايته. و�ف
ف بحق متساو �ف القانون ويتمتعون دون أي تمي�ي

ف لأي سبب، كالعرق  ف وأن يكفل لجميع الأشخاص عىل السواء حماية فعالة من التمي�ي القانون أي تمي�ي
، أو الأصل القومي أو الجتماعي،  أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غ�ي سياسي

وة أو النسب، أو غ�ي ذلك من الأسباب." أو ال�ش

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966، المادة 14 فقرة 1: "الناس جميعا سواء 
أمام القضاء."

ف العن�ي 1965، المادة 5: ")...( تتعهد الدول  التفاقية الدولية للقضاء عىلي جميع أشكال التمي�ي
ف  إنسان، دون تمي�ي بكافة أشكاله، وبضمان حق كل  ف العن�ي والقضاء عليه  التمي�ي الأطراف بحظر 
ي المساواة أمام القانون، ل سيما بصدد التمتع 

، �ف ي
بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الث�ف

بالحقوق التالية:

ي تتول إقامة العدل 
ي معاملة عىل قدم المساواة أمام المحاكم وجميع الهيئات الأخرى ال�ت

)أ( الحق �ف
")...(

ف مبدأ عدم التمي�ي

القانون  نظام  ي 
�ف قديم  قول  يوجد 

عىل   يشدد  ي 
الأنكلوساكسو�ف ي 

العر�ف
ان  العدالة  عىل  يجب  ل  انه  فكرة 
تتحقق فقط، بل يجب ان نراها وهي 

تتحقق.94

تعطي المادة 7 من قانون أصول المحاكمات المدنّية الحق لكل شخص طبيعي او معنوي، 
، بالوصول إل نظام العدالة.  ي ي او اجن�ب

لبنا�ف

ي لبنان تتمتع بالشخصية القانونية بحسب المادة 2 من قانون الحوال 
ان الطوائف المذهبية �ف

الشخصية. 

ي الدعوى الحق بان يتم 
تضمن المادة 372 من قانون اصول المحكمات المدنية لكل فريق �ف

سماعه وان يدافع عن نفسه.

من  ر  م�ب غ�ي  تأخ�ي  اي  فان  المدنية  المحكمات  اصول  قانون  من   2 فقرة   4 المادة  بحسب 
ذلك  عن  المسؤولية  الدولة  ويحّمل  الحق"  احقاق  عن  "استنكافاً  يعت�ب  القضائية  السلطة 

بموجب احكام المادة 741 وما يليها.

ف 376 و484. ي المادت�ي
ان قانون اصول المحكمات المدنية يضمن ايضاً عالنية المحاكمات �ف

الموقوف  "يقدم   :3 فقرة   9 المادة   ،1966 والسياسية  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي   العهد 
ة وظائف  ف قانونا مبا�ش ف المخول�ي أو المعتقل بتهمة جزائية، �يعا، إل أحد القضاة أو أحد الموظف�ي
قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خالل مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ول يجوز أن يكون احتجاز 
فراج عنهم عىل  الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإ
ولكفالة  القضائية،  الإجراءات  مراحل  أخرى من  أية مرحلة  ي 

�ف المحاكمة  لكفالة حضورهم  ضمانات 
تنفيذ الحكم عند القتضاء."

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966، المادة 14 فقرة 1: ")...( ومن حق كل فرد، 
ي أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته 

اماته �ف ف ي حقوقه وال�ت
ي أية تهمة جزائية توجه إليه أو �ف

لدى الفصل �ف
ي من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية )...("

محل نظر منصف وعل�ف

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966، المادة 14 فقرة 3 )ج(: "أن يحاكم دون 
ر له" تأخ�ي ل م�ب

امام  القضية  عراض  ي 
�ف الحق 

ي مهلة معقولة
محكمة مختصة �ف

القانونية  بالمشورة  الحق  شخص  لكل 
المعونة  نظام  من  وبالستفادة 
القضائية اذا لم يكن قادراً عىل تحمل 

تكلفة توكيل محام.

ي وجود محامي دفاع خالل التحقيق الولي لدى الضابطة العدلّية مما 
ل يلزم القانون اللبنا�ف

ها من النتهاكات. كراه وغ�ي افات تحت وطأة الإ يفتح المجال امام الحصول عىل الع�ت
 

بالإضافة إل ذلك فان نظام المعونة القضائية غ�ي كاف لضمان اتباع الصول القانونية.95

تعطي المادة 47 من قانون اصول المحكمات الجزائية الحق لي متهم بالتصال بمحام لكن 
ط وجود المحامي خالل التحقيق. لذلك فان المادة 78 من القانون عينه نصت عىل انه  ل تش�ت
ف محام له. يدون  ي التحقيق بتعي�ي

"اذا رفض المدعى عليه الستعانة بمحام فال يلزم قا�ف
ي المح�ف )...("

ذلك �ف

المادة 14 فقرة 3 )ب(: "أن يعطى من  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966، 
الوقت ومن التسهيالت ما يكفيه )...( لالتصال بمحام يختاره بنفسه" 

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966، المادة 14 فقرة 3 )د(: "أن يحاكم حضوريا 
ي وجود من يدافع عنه 

وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره، وأن يخطر بحقه �ف
ي ذلك، 

إذا لم يكن له من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكما، كلما كانت مصلحة العدالة تقت�ف
بمحام يدافع عنه، دون تحميله أجرا عىل ذلك إذا كان ل يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر"

ي الستعانة بمحام
الحق �ف
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ل يمكن توقيف اي شخص او تعريضه 
حقوقه  من  حرمانه  او  المعاملة  لسوء 
او  اللون  اساس  عىل  ف  التمي�ي بسبب 
الجنسية او الدين او الخلفية الثقافية 

و الثنية.

بالسواء  يتمتعون  وهم  القانون  لدى  سواء  ف  اللبناني�ي "كل   : ي
اللبنا�ف الدستور  من   7 المادة 

بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهم."

اللون  اساس  عىل  ف  التمي�ي عدم  لبنان  ي 
�ف الجراء  المرعية  ف  والقوان�ي ي 

اللبنا�ف الدستور  يضمن 
المساواة  مبدأ  عىل  تحديداً  القانون  احكام  وتنص  والجتماعي.  القومي  الصل  او  الدين  او 
ف  للتمي�ي المحدود عرضة  الدخل  يبقى الجانب ذوي  انما  القانون؛  امام  ف  اللبناني�ي ف جميع  ب�ي
ام  باح�ت قانونية  امات  ف ال�ت وجود  من  الرغم  عىل  اللبنانية  المؤسسات  قبل  من  والعن�ية 

كرامتهم وحقوقهم.

أمام  سواء  جميعا  "الناس   :26 المادة   ،1966 والسياسية  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد 
ي هذا الصدد يجب أن يحظر 

ي التمتع بحمايته. و�ف
ف بحق متساو �ف القانون ويتمتعون دون أي تمي�ي

ف لأي سبب، كالعرق  ف وأن يكفل لجميع الأشخاص عىل السواء حماية فعالة من التمي�ي القانون أي تمي�ي
، أو الأصل القومي أو الجتماعي،  أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غ�ي سياسي

وة أو النسب، أو غ�ي ذلك من الأسباب." أو ال�ش

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966، المادة 14 فقرة 1: "الناس جميعا سواء 
أمام القضاء."

ف العن�ي 1965، المادة 5: ")...( تتعهد الدول  التفاقية الدولية للقضاء عىلي جميع أشكال التمي�ي
ف  إنسان، دون تمي�ي بكافة أشكاله، وبضمان حق كل  ف العن�ي والقضاء عليه  التمي�ي الأطراف بحظر 
ي المساواة أمام القانون، ل سيما بصدد التمتع 

، �ف ي
بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الث�ف

بالحقوق التالية:

ي تتول إقامة العدل 
ي معاملة عىل قدم المساواة أمام المحاكم وجميع الهيئات الأخرى ال�ت

)أ( الحق �ف
")...(

ف مبدأ عدم التمي�ي

القانون  نظام  ي 
�ف قديم  قول  يوجد 

عىل   يشدد  ي 
الأنكلوساكسو�ف ي 

العر�ف
ان  العدالة  عىل  يجب  ل  انه  فكرة 
تتحقق فقط، بل يجب ان نراها وهي 

تتحقق.94

تعطي المادة 7 من قانون أصول المحاكمات المدنّية الحق لكل شخص طبيعي او معنوي، 
، بالوصول إل نظام العدالة.  ي ي او اجن�ب

لبنا�ف

ي لبنان تتمتع بالشخصية القانونية بحسب المادة 2 من قانون الحوال 
ان الطوائف المذهبية �ف

الشخصية. 

ي الدعوى الحق بان يتم 
تضمن المادة 372 من قانون اصول المحكمات المدنية لكل فريق �ف

سماعه وان يدافع عن نفسه.

من  ر  م�ب غ�ي  تأخ�ي  اي  فان  المدنية  المحكمات  اصول  قانون  من   2 فقرة   4 المادة  بحسب 
ذلك  عن  المسؤولية  الدولة  ويحّمل  الحق"  احقاق  عن  "استنكافاً  يعت�ب  القضائية  السلطة 

بموجب احكام المادة 741 وما يليها.

ف 376 و484. ي المادت�ي
ان قانون اصول المحكمات المدنية يضمن ايضاً عالنية المحاكمات �ف

الموقوف  "يقدم   :3 فقرة   9 المادة   ،1966 والسياسية  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي   العهد 
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ي أية تهمة جزائية توجه إليه أو �ف

لدى الفصل �ف
ي من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية )...("

محل نظر منصف وعل�ف
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امام  القضية  عراض  ي 
�ف الحق 

ي مهلة معقولة
محكمة مختصة �ف

القانونية  بالمشورة  الحق  شخص  لكل 
المعونة  نظام  من  وبالستفادة 
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تكلفة توكيل محام.
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بالإضافة إل ذلك فان نظام المعونة القضائية غ�ي كاف لضمان اتباع الصول القانونية.95

تعطي المادة 47 من قانون اصول المحكمات الجزائية الحق لي متهم بالتصال بمحام لكن 
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ي المح�ف )...("
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الحق �ف



30

بالنظام  احتكاك  عىل  شخص  لكل 
ع�ب  بلغته  يسمع  بان  الحق  ي 

القضا�أ
جمة. ف ال�ت تأم�ي

الحق  موقوف  لكل  انه  عىل   47 مادته  ي 
�ف ي 

اللبنا�ف الجزائية  المحاكمات  اصول  قانون   ينص 
جم محلف اذا لم يكن يحسن اللغة العربية". وان هذا الحق مضمون ايضاً  ب"الستعانة بم�ت

ف 78 و254 من القانون عينه.  ي المادت�ي
�ف

لية مما  ف ي الخدمة الم�ف
م هذا الحق وبالخص لجهة العمال الجانب �ف لكن عملياً، قليالً ما يح�ت

ي إل 
يشكل مخالفة للقانون. وقد اّدى الضغط الكثيق الذي مارسته منظمات المجتمع المد�ف

جمة خالل التحقيق وجلسات المحاكمة. الستعانة بشكل اك�ب إل ال�ت

ي المواد 88 و184 و267 من قانون 
كذلك المر بالنسبة لشهادات الشهود المنصوص عنها �ف

اصول المحاكمات الجزائية.

إعالمه  يتم  "أن  )أ(:   3 فقرة  المادة 14  والسياسية 1966،  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد 
�يعا وبالتفصيل، و�ف لغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها"

جمان إذا كان ل يفهم أو ل يتكلم  المدنية والسياسية 1966، المادة 14 فقرة 3 )د(: "أن يزود مجانا ب�ت
ي المحكمة"

اللغة المستخدمة �ف

ي 
ي التواصل مع المتهم �ف

الحّق �ف
لغٍة يفهمها

توجه  شخص  كل  يحصل  ان  يجب 
ي لتحض�ي 

الكا�ف التهم عىل الوقت  اليه 
دفاعه.

 96. ي
ت ان حمياته هو اهم مبدأ قضا�أ ف اللبنانية بحق الدفاع واعت�ب اقرّت محكمة التمي�ي

ي غياب المتهم، 
ي القضايا الجزائية، اي �ف

ي يسمح بالمحاكمة الغيابية �ف
ي اللبنا�ف

ان النظام القضا�أ
حالما تنتهي السلطة القضائية المعنية من التحقيق. 

المادة 14 فقرة 3 )ب(: "أن يعطى من  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966، 
عداد دفاعه " الوقت ومن التسهيالت ما يكفيه لإ

الوقت  عىل  بالحصول  الحق 
ي لتحض�ي المحاكمة

الكا�ف

إل  ي 
القضا�أ الجسم  اعضاء  يحتاج 

التعاطي مع كل قضية بشكل مستقل 
ي وحيادي.

ومه�ف

درجاتها  اختالف  عىل  المحاكم  تتولها  القضائية  "السلطة   : ي
اللبنا�ف الدستور  من   20 المادة 

ف الضمانات  واختصاصاتها ضمن نظام ينص عليه القانون ويحفظ بموجبه للقضاة والمتقاض�ي
الالزمة. 

ي إجراء وظيفتهم 
وط الضمانة القضائية وحدودها فيعينها القانون. والقضاة مستقلون �ف  أما �ش

". ي
وتصدر القرارات والأحكام من قبل كل المحاكم وتنفذ باسم الشعب اللبنا�ف

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966، المادة 14 فقرة 1: ")...( من حق كل فرد، 
ي أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته 

اماته �ف ف ي حقوقه وال�ت
ي أية تهمة جزائية توجه إليه أو �ف

لدى الفصل �ف
ي من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون" 

محل نظر منصف وعل�ف

قرار الجمعية العامة لالمم المتحدة رقم 32/40 المؤرخ 1985/11/29 المتعلق ب"مبادئ أساسية 
بشأن استقالل السلطة القضائية".

استقالل وحيادية القضاة

يعت�ب الشخص بريء ح�ت اثبات ادانته. 
يقع عبء الثبات عىل الجهة المدعية.

ان  الشخص  من  يطلب  ان  يمكن  ل 
يثبت براءته.

ي تنص عىل 
ي مادته 130 ال�ت

اءة ل سيما �ف يلحظ قانون اصول المحاكمات الجزائية قرينة ال�ب
ف لها ان الدلة غ�ي كافية لتهامه«. واجب الهيئة التهامية باطالق �اح المدعى عليه »اذا تب�ي

عليه  تكون حصلت  قد  الذي  اف  الع�ت عىل  اجمالً  ترتكز  التحقيق  تتول  ي 
ال�ت السلطات  انما 

بالكراه. بعض المدعى عليهم يصفون ما يسمونه ب"قرينة الدانة"97 خالل التحقيقات. لذلك 
يصبح عبء الثبات اقل اهمية بالنسبة للسلطات القضائية وانه ليس بغريب ان نرى اتهامات 

ي التحقيقات وجمع الدلة.
افات فقط دون التعمق اك�ش �ف مبنية عىل الع�ت

متهم  كل  "من حق   :2 فقرة  المادة 14  والسياسية 1966،  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد 
بارتكاب جريمة أن يعت�ب بريئا إل أن يثبت عليه الجرم قانونا."

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966، المادة 14 فقرة 3 )ه(: "أن يناقش شهود 
وط  ه، وأن يحصل عىل الموافقة عىل استدعاء شهود النفي بذات ال�ش التهام، بنفسه أو من قبل غ�ي

ي حالة شهود التهام" 
المطبقة �ف

اءة وعبء الثبات قرينة ال�ب

ل يمكن ان يحاكم او يالحق الشخص 
. ف عن الجريمة ذاتها مرت�ي

ي القانون والتطبيق.
ي لبنان �ف

امه �ف ان هذا المبدأ يتم اح�ت العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966، المادة 14 فقرة 7: "ل يجوز تعريض أحد 
ي وفقا للقانون 

مجددا للمحاكمة أو للعقاب عىل جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نها�أ
ي كل بلد."

ولالإجراءات الجنائية �ف

مبدأ قوة القضية المحكوم بها
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ي القانون والتطبيق.
ي لبنان �ف
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ي كل بلد."

ولالإجراءات الجنائية �ف

مبدأ قوة القضية المحكوم بها
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تكون  ان  يجب  ما  شخص  ادانة  عند 
سواء  الجريمة  ونوع  متانسبة  العقوبة 

كانت جناية او جنحة او مخالفة.

الحكم.  اصدر  الذي  ي 
القا�ف قبل  من  عليهم  المحكوم  الشخاص  عقوبة  تحّدد  لبنان،  ي 

 �ف
الوقت نفسه، ول يمكن للدفاع ان يقدم سوى  ي 

العقوبة يتم �ف ان صدور الحكم وتحديد 
الدلة والدفوع فيما خص الحكم، مما قد يقوض حجة الدفاع بان المدعى عليه بريء. ل يتم 
ي بان يصدر 

ي جلسات علنية، عىل الرغم من الواجب الال�ت عىل القا�ف
عادة تحديد الحكام �ف

قراراً معلالً.98

ون، ومن بينهم قضاة، بان العقوبة الدنيا المفروضة قانوناً قاسية جداً. ل يأخذ  ويظن الكث�ي
عدم  إل  يؤدي  مما  العتبار  ف  بع�ي المشابهة  الخرى  الحكام  احكامهم  اصدار  عند  القضاة 

التناسق فيما بينها.99 كما وانه نادراً ما يستعملون العقوبات البديلة عن السجن. 

عية العقوبات(.  ي �ش
ف )النبذة -2 �ف يحدد قانون العقوبات قواعد الثر الرجعي للقوان�ي

السلطات  قبل  من  عدام  الإ احكام  تنفيذ  وقف  من  وبالرغم  العدام،  عقوبة  إل  بالنسبة 
ف بأخطر  ف المحكوم�ي اللبنانية، ال ان السلطة القضائية ما زالت تصدر احكام باعدام المجرم�ي

امات الدولية. ف الجرائم بحسب قانون العقوبات، وذللك تماشياً مع الل�ت

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966، المادة 15 فقرة 1: ")...(كما ل يجوز فرض 
ي الوقت الذي ارتكبت فيه الجريمة. وإذا 

ي كانت سارية المفعول �ف
أية عقوبة تكون أشد من تلك ال�ت

حدث، بعد ارتكاب الجريمة أن صدر قانون ينص عىل عقوبة أخف، وجب أن يستفيد مرتكب الجريمة 
من هذا التخفيف."

ي 
ي البلدان ال�ت

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966، المادة 6 فقرة 2: "ل يجوز �ف
يع  عدام، أن يحكم بهذه العقوبة إل جزاء عىل أشد الجرائم خطورة وفقا للت�ش لم تلغ عقوبة الإ
بادة الجماعية  النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغ�ي المخالف لأحكام هذا العهد ولتفاقية منع جريمة الإ
ي صادر عن محكمة مختصة."

والمعاقبة عليها. ول يجوز تطبيق هذه العقوبة إل بمقت�ف حكم نها�أ

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966، المادة 6 فقرة 4: "لأي شخص حكم عليه 
عدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة. ويجوز منح العفو العام أو العفو الخاص أو  بالإ

ي جميع الحالت."
عدام �ف إبدال عقوبة الإ

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966، المادة 6 فقرة 5: "ل يجوز الحكم بعقوبة 
ة من العمر، ول تنفيذ هذه العقوبة بالحوامل." عدام عىل جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة ع�ش الإ

 مبدأ تناسب العقوبة 
مع الجريمة

ي من 
النظر بحكم قضا�أ اعادة  امكانية 

قبل سلطة قضائية اعىل درجة.
ي لبنان بان تعيد النظر بالقضية بناء لطلب المدعى عليه او النيابة 

 يعود لمحكمة الستئناف �ف
العامة. 

ف الحق بتقديم طلب الستنئناف ولكن ضمن مهلة معينة. للمحكوم�ي
غالباً ما يتخطى المدعى عليهم هذه المهلة لعدم استحصالهم بصورة رسمية عىل الحكم 

ي قبل انتهاء مهلة الستئناف. 
القضا�أ

ي لديها يعود لها ان تعيد 
ف ال�ت ف لدى محكمة التمي�ي ان آخر طريق من طرق الطعن هو التمي�ي

المحاكمات  المادة 328 إل 334 قانون أصول  الجنحية والجنائية )من  القضايا  ي 
المحاكمة �ف
الجزائّية(. 

أدين  "لكل شخص   :5 فقرة   14 المادة   ،1966 والسياسية  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد 
ي قرار إدانته و�ف العقاب الذي 

بجريمة حق اللجوء، وفقا للقانون، إل محكمة أعىل قيمة تعيد النظر �ف
حكم به عليه. "

ي الطعن
الحق �ف

ادانة شخص ما بجريمة  ي حال تمت 
�ف

التأهيل  باعادة  الحق  له  يرتكبها،  لم 
والتعويض المادي.

ي قد تخطئ فيها السلطة القضائية 
ي الحالت ال�ت

يلحظ قانون اصول المحكمات الجزائية اللبنا�ف
ف وينص ايضأً عىل طرق تصحيح هكذا حالت )مادة 276(.  ي حكمها عىل المتهم�ي

�ف

ف  ان تلك التداب�ي التصحيحية تصطدم بعدة عوائق عىل ارض الواقع: ل يوجد حلول للموقوف�ي
بمالحقة  القانون يسمح  ان  الرغم من  بعد، وذلك عىل  امام قاض  يمثلوا  لم  والذين  ظلماً 

100. ي
ي عندما يتم الكشف عن العتقال غ�ي القانو�ف

العن� الذي اعتقل الفرد بشكل غ�ي قانو�ف

ف يكون قد صدر عىل  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966، المادة 14 فقرة 6:"ح�ي
ي يدينه بجريمة، ثم ابطل هذا الحكم أو صدر عفو خاص عنه عىل أساس واقعة 

شخص ما حكم نها�أ
، يتوجب تعويض  ي

جديدة أو واقعة حديثة الكتشاف تحمل الدليل القاطع عىل وقوع خطأ قضا�أ
أنه يتحمل، كليا أو  دانة، وفقا للقانون، ما لم يثبت  الشخص الذي أنزل به العقاب نتيجة تلك الإ

ي الوقت المناسب."
جزئيا، المسؤولية عن عدم إفشاء الواقعة المجهولة �ف

اخطاء  عن  التعويض  ي 
�ف الحق 
القضاء
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تكون  ان  يجب  ما  شخص  ادانة  عند 
سواء  الجريمة  ونوع  متانسبة  العقوبة 

كانت جناية او جنحة او مخالفة.

الحكم.  اصدر  الذي  ي 
القا�ف قبل  من  عليهم  المحكوم  الشخاص  عقوبة  تحّدد  لبنان،  ي 

 �ف
الوقت نفسه، ول يمكن للدفاع ان يقدم سوى  ي 

العقوبة يتم �ف ان صدور الحكم وتحديد 
الدلة والدفوع فيما خص الحكم، مما قد يقوض حجة الدفاع بان المدعى عليه بريء. ل يتم 
ي بان يصدر 

ي جلسات علنية، عىل الرغم من الواجب الال�ت عىل القا�ف
عادة تحديد الحكام �ف

قراراً معلالً.98

ون، ومن بينهم قضاة، بان العقوبة الدنيا المفروضة قانوناً قاسية جداً. ل يأخذ  ويظن الكث�ي
عدم  إل  يؤدي  مما  العتبار  ف  بع�ي المشابهة  الخرى  الحكام  احكامهم  اصدار  عند  القضاة 

التناسق فيما بينها.99 كما وانه نادراً ما يستعملون العقوبات البديلة عن السجن. 

عية العقوبات(.  ي �ش
ف )النبذة -2 �ف يحدد قانون العقوبات قواعد الثر الرجعي للقوان�ي

السلطات  قبل  من  عدام  الإ احكام  تنفيذ  وقف  من  وبالرغم  العدام،  عقوبة  إل  بالنسبة 
ف بأخطر  ف المحكوم�ي اللبنانية، ال ان السلطة القضائية ما زالت تصدر احكام باعدام المجرم�ي

امات الدولية. ف الجرائم بحسب قانون العقوبات، وذللك تماشياً مع الل�ت

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966، المادة 15 فقرة 1: ")...(كما ل يجوز فرض 
ي الوقت الذي ارتكبت فيه الجريمة. وإذا 

ي كانت سارية المفعول �ف
أية عقوبة تكون أشد من تلك ال�ت

حدث، بعد ارتكاب الجريمة أن صدر قانون ينص عىل عقوبة أخف، وجب أن يستفيد مرتكب الجريمة 
من هذا التخفيف."

ي 
ي البلدان ال�ت

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966، المادة 6 فقرة 2: "ل يجوز �ف
يع  عدام، أن يحكم بهذه العقوبة إل جزاء عىل أشد الجرائم خطورة وفقا للت�ش لم تلغ عقوبة الإ
بادة الجماعية  النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغ�ي المخالف لأحكام هذا العهد ولتفاقية منع جريمة الإ
ي صادر عن محكمة مختصة."

والمعاقبة عليها. ول يجوز تطبيق هذه العقوبة إل بمقت�ف حكم نها�أ

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966، المادة 6 فقرة 4: "لأي شخص حكم عليه 
عدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة. ويجوز منح العفو العام أو العفو الخاص أو  بالإ

ي جميع الحالت."
عدام �ف إبدال عقوبة الإ

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966، المادة 6 فقرة 5: "ل يجوز الحكم بعقوبة 
ة من العمر، ول تنفيذ هذه العقوبة بالحوامل." عدام عىل جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة ع�ش الإ

 مبدأ تناسب العقوبة 
مع الجريمة

ي من 
النظر بحكم قضا�أ اعادة  امكانية 

قبل سلطة قضائية اعىل درجة.
ي لبنان بان تعيد النظر بالقضية بناء لطلب المدعى عليه او النيابة 

 يعود لمحكمة الستئناف �ف
العامة. 

ف الحق بتقديم طلب الستنئناف ولكن ضمن مهلة معينة. للمحكوم�ي
غالباً ما يتخطى المدعى عليهم هذه المهلة لعدم استحصالهم بصورة رسمية عىل الحكم 

ي قبل انتهاء مهلة الستئناف. 
القضا�أ

ي لديها يعود لها ان تعيد 
ف ال�ت ف لدى محكمة التمي�ي ان آخر طريق من طرق الطعن هو التمي�ي

المحاكمات  المادة 328 إل 334 قانون أصول  الجنحية والجنائية )من  القضايا  ي 
المحاكمة �ف
الجزائّية(. 

أدين  "لكل شخص   :5 فقرة   14 المادة   ،1966 والسياسية  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد 
ي قرار إدانته و�ف العقاب الذي 

بجريمة حق اللجوء، وفقا للقانون، إل محكمة أعىل قيمة تعيد النظر �ف
حكم به عليه. "

ي الطعن
الحق �ف

ادانة شخص ما بجريمة  ي حال تمت 
�ف

التأهيل  باعادة  الحق  له  يرتكبها،  لم 
والتعويض المادي.

ي قد تخطئ فيها السلطة القضائية 
ي الحالت ال�ت

يلحظ قانون اصول المحكمات الجزائية اللبنا�ف
ف وينص ايضأً عىل طرق تصحيح هكذا حالت )مادة 276(.  ي حكمها عىل المتهم�ي

�ف

ف  ان تلك التداب�ي التصحيحية تصطدم بعدة عوائق عىل ارض الواقع: ل يوجد حلول للموقوف�ي
بمالحقة  القانون يسمح  ان  الرغم من  بعد، وذلك عىل  امام قاض  يمثلوا  لم  والذين  ظلماً 

100. ي
ي عندما يتم الكشف عن العتقال غ�ي القانو�ف

العن� الذي اعتقل الفرد بشكل غ�ي قانو�ف

ف يكون قد صدر عىل  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966، المادة 14 فقرة 6:"ح�ي
ي يدينه بجريمة، ثم ابطل هذا الحكم أو صدر عفو خاص عنه عىل أساس واقعة 

شخص ما حكم نها�أ
، يتوجب تعويض  ي

جديدة أو واقعة حديثة الكتشاف تحمل الدليل القاطع عىل وقوع خطأ قضا�أ
أنه يتحمل، كليا أو  دانة، وفقا للقانون، ما لم يثبت  الشخص الذي أنزل به العقاب نتيجة تلك الإ

ي الوقت المناسب."
جزئيا، المسؤولية عن عدم إفشاء الواقعة المجهولة �ف

اخطاء  عن  التعويض  ي 
�ف الحق 
القضاء
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ي لبنان
ي محاكمٍة عادلٍة �ف

الحّق �ف


