
 

 لبنان

 تقریر حول استقاللیة القضاء والحق في محاكمة عادلة في لبنان

 (تموز 2020)

النشاط قضایا في بیروت من تعمل الربح، تبغي ال حكومیة غیر جمعیة هي القانونیة" "المفكرة                 إّن

"المفكرة تهدف العربي. العالم في والسیاسي االجتماعي التغییر إطار في والتحّول واإلصالح،              القضائي،

هذا یعیق حیث ضئیل، اجتماعي تأثیر ذات "تقنیة" مسألة هو القانون بأّن القائلة الحكمة تحدي إلى                  القانونیة"

أداة القضائي النشاط كون عن ویتغاضى الحقوقي، التغییر خطاب ویقّوض العامة، المحاسبة "التقني"               التفسیر

 لتعزیز وضع المجموعات المهمشة في المجتمع.

من مختلفة أشكال وتأسیس المجتمع لتشكیل أساسیة أداة هو القانون أّن نعتبر نحن المقابل، في                         

العالم وباقي لبنان في العامة والسیاسة القانونیة التطورات مراقبة وعبر المهمشة. المجموعات على               السیطرة

من القانوني النشاط نحّول أن نأمل كما والمجتمع. القانون بین اإلیدیولوجي الحاجز إزالة إلى نهدف                 العربي،

الالجئین العمال، النساء، ضمنها ومن المحرومة للمجموعات تحرر أداة إلى السلطة بید تعسفیة               أداة

 ومجموعات المثلیین ومزدوجي المیول الجنسیة والمتحولین جنسیًا.

الثالث هو وشفافیته"، القضاء الستقالل المدني "المرصد القانونیة" "المفكرة أطلقت ،2014 العام في                       

المرصد ویركز القضائي. لالستقالل والمغربي التونسي المرصدین إلى باإلضافة العربي العالم في نوعه               من

وفي للجلسات. المباشرة المراقبة وعبر تصدرها، التي األحكام عبر المحاكم عمل مراقبة عمل: نطاقي                على

المتقاضیة واألطراف القضاء في العاملین واألشخاص عمله، فریق مبادرة على المرصد یعتمد النقطة               هذه

التي المحاكم الئحة المرصد یختار ذلك، أجل من والممارسات. القضایا لبعض المرصد نظر لفت أجل                 من

وسوء لالستغالل عرضة األكثر المجتمع لقطاعات األهم للقضایا األولویة إعطاء مع لبنان، في عملها                یغطي

 المعاملة.

1 
 



القضاء استقاللیة حول قانون مسودة وضع على و2018 2014 عامي بین المفكرة عملت               كما

أن قبل جمعیة 1، 28 من مكونة شبكة وهو وشفافیته القضاء استقالل لدعم المدني االئتالف تبناه                 وشفافیته،

،2019 أیلول 12 بتاریخ .2018 أیلول 6 في النیابي المجلس إلى قانون كاقتراح بتقدیمه نّواب 2 9                  یقوم

كانون 3 بتاریخ بمناقشته باشرت واألولى الحكومة، ورئاسة والعدل االدارة لجنة الى االقتراح هذا                أحیل

شعار حملت والتي لبنان، یشهدها التي 2019 تشرین/أكتوبر 17 انتفاضة غداة 39102              االول/دسمبر

 "استقاللیة القضاء فورًا".

الوصول تمنع التي الممارسة في أو النصوص في العوائق على الضوء لتسلیط المداخلة هذه تهدف                         

في القانونیة" "المفكرة جعلته والذي التقاضي في بالحق الالحقة االنتهاكات إلى باإلضافة مستقل، قضاء                إلى

 صلب عملها.

  

 المفكرة القانونیة

 بیروت، لبنان، صندوق برید  105-116

 هاتف : 009611383606

info@legal-agenda.com : برید إلكتروني 

  

 

 

  منظمة كفى عنف واستغالل، الجمعیة اللبنانیة من أجل دیموقراطیة االنتخابات، منظمة ألف – تحرك من أجل حقوق اإلنسان، مركز ریستارت لتأهیل1
 ضحایا العنف والتعذیب، جمعیة عدل ورحمة، جمعیة رّواد الحقوق،  المفكرة القانونیة، لجنة أهالي المخطوفین والمفقودین في لبنان، اتحاد المقعدین
 اللبنانیین، المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفین، سكون - المركز اللبناني لإلدمان، جمعیة الخط األخضر، جمعیة أمم للتوثیق واألبحاث، شبكة

 المنظمات العربیة غیر الحكومیة للتنمیة، جمعیة بدائل، جمعیة مسار، جمعیة حمایة المستهلك، مجموعة االبحاث والتدریب للعمل التنموي: حملة
 "جنسیتي حق لي وألسرتي"، جمعیة سمكس، جمعیة حلم، جمعیة سكر الدكانة، مهارات نیوز، جمعیة  مارش، جمعیة Fe-Male، االتحاد الوطني

 لنقابات العمال والمستخدمین في لبنان FENASOL، بیروت مدینتي، أشغال عامة، مؤسسة انسان.
   هم جورج عقیص، شامل روكز، نجیب میقاتي، بوال یعقوبیان، میشال موسى، علي درویش، یاسین جابر، أسامة سعد، وفؤاد مخزومي.2
   خالل جلسة 3/12/2019، شّكلت لجنة اإلدارة والعدل لجنة فرعیة أحالت علیها االقتراح لدراسته.3
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 تقریر حول استقاللیة القضاء والحق بمحاكمة عادلة في لبنان

 الحق بمحاكمة عادلة (المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة)

 

لبنان صّدق كما الدولیة. والمعاهدات اإلنسان" لحقوق العالمي "اإلعالن دستوره مقدمة في لبنان یكّرس -1               

 على "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة".

بالحقوق الخاص الدولي "العهد من 14 والمادة اإلنسان" لحقوق العالمي "اإلعالن من 10 المادة                2- تضمن

 المدنیة والسیاسیة" الحق في محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة وحیادیة.

 

بحكم سابقًا ومنشأة وحیادیة ومستقلة متخصصة محكمة تجریها عادلة محاكمة في شخص لكل الحق                أوًال:

 القانون  (المادة 14.1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة)

 

 3-   إّن وجود قضاء مستقل هو أحد أبرز الضمانات للحق في محاكمة عادلة.

واستقاللیة مقدمته) من الخامسة (الفقرة السلطات فصل مبدأي یكرس الدستور أّن من الرغم على   -4               

 القضاة والقضاء (المادة 20)، یبقى النظام القضائي اللبناني بعیدًا كّل البعد عن كونه مستقًال.

القاضي مبدأ المتعددة: بجوانبها الالحقة االنتهاكات في القضاء استقاللیة على القیود لحظ یمكن   -5              

المبدأ معاییر انتهاكات في كما المحاكم، وحیادیة والفردیة، المؤسساتیة االستقاللیة وضمانات             الطبیعي،

 المتالزم معها، أي محاسبة القضاة.

 

 أ - مبدأ القاضي الطبیعي  والمحاكم االستثنائیة

تزال ال ذلك، من الرغم وعلى عادلة. محاكمة في للحق أساسیة ضمانة هو الطبیعي القاضي مبدأ إّن   -6                  

 المحاكم االستثنائیة موجودة في لبنان.

القومي األمن تهدد التي القضایا في بالنظر االستثنائیة، المحاكم هذه إحدى وهو العدلي، المجلس یختّص   -7                
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مرسوم على بناًء إلیه ُتحال القضایا أن إذ بامتیاز، سیاسیة محكمة أنه االعتبار ویمكن والخارجي.                 الداخلي

 حكومي استنسابي، في انتهاٍك واضٍح لمبدأ فصل السلطات.

متخصصة أنها إذ واسعة 5، بصالحیة فتتمتع أخرى، استثنائیة محكمة وهي العسكریة 4، المحكمة أما   -8              

باإلرهاب المرتبطة القضایا كل وكذلك طرفًا، الجیش أعضاء أحد فیها یكون التي القضایا كّل في                 للنظر

هذه في القضاة غالبیة أّن بالذكر والجدیر المحكمة. هذه أمام المدنیین محاكمة تتم ما وغالبًا مماثلة.                  ومسائل

صدور أعقب الذي العارم الغضب وإثر أخرى. أمنیة مؤسسات وفي الجیش في الضباط من هم                 المحكمة

إرهابیة، أعمال الرتكاب والتآمر متفجرات بنقل المتّهم سماحة میشال السابق الوزیر ضّد المخّفف 6               الحكم

أدراجها في عالقین قانونین اقتراحي 8 مناقشة والعدل اإلدارة لجنة باشرت عنه 7، باإلفراج الالحق               والقرار

المقدم كیروز إیلي السابق النائب اقتراح بینهما من ،2016 وشباط الثاني كانون شهري خالل سنوات                 منذ

العسكریة المحكمة صالحیة تقیید إلى یؤدي الذي الوحید االقتراح یعتبر الذي ،2013 نیسان 22                بتاریخ

واألخطر المدنیین. بمحاكمة الواسع المحكمة اختصاص على یطرأ لم تعدیل أي أن غیر المدنیین.                بمحاكمة

شهد حیث 2015 صیف انتفاضة فغداة وصحافیون. السلطة، ضد منتفضون متظاهرون أمامها أحیل               أنه

  ینظمها القانون رقم 24 للعام 4.1968
  یدخل في نطاق اختصاصها القضایا الجنائیة المتعلقة بأفراد من الجیش، أو قوى األمن الداخلي، أو األمن العام، أو المدنیین الذین یعملون في وزارة5

 الدفاع والمحكمة العسكریة، وكذلك الجرائم التي تتعلق باألمن القومي أو بمصلحة الجیش أو قوى األمن الداخلي أو األمن العام.
 بتاریخ 13 أیار 2015، أصدرت المحكمة العسكریة حكمًا بإدانة الوزیر السابق میشال سماحة بجرم نقل متفّجرات من سوریة الى لبنان ومحاولة6

 التآمر للقیام بأعمال إرهابیة. وقد تمّیز الحكم بالعقوبة السجنیة المخّففة بالنظر الى خطورة األفعال التي تابعها الرأي العام عن كثب، بعدما عمدت
 المحكمة الى تبرئة سماحة من جرمي اإلرهاب ومحاولة القتل. وكانت العقوبة السجنیة حّددت بأربع سنوات ونصف من السجن.

  وعادت وأصدرت محكمة التمییز العسكریة قرار بإخالء سبیله، بعدما اعتبرت أن قرارها السابق بنقض الحكم على خلفیة تبرئة سماحة من بعض7
 الجرائم أدى عملیًا إلى نقض الحكم برمته، بما فیه العقوبة المقررة بحقه، ومنها حرمانه من حقوقه المدنیة.

  اقتراح وزیر العدل السابق اللواء أشرف ریفي لنقل قضایا اإلرهاب من المحكمة لمحاكم متخصصة باإلرهاب والذي ینزع من المحكمة العسكریة8
 صالحیات عدیدة في مجال جرائم اإلرهاب، ولكنه لم یتصدَّ لصالحیة المحكمة في الشؤون األخرى التي تشكل الجزء األكبر من عملها واألكثر ارتباطًا

 بعموم المتقاضین، وأهمها القضایا التي ینعقد فیها اختصاص المحكمة على خلفّیة مالحقة عسكرّي أو مدنّي بجرم مرتكب ضّد عسكرّي، في الغالب على

 خلفّیة عالقات اجتماعّیة لیس لها أّي رابط بالعمل العسكري.
 واالقتراح الثاني للنائب إیلي كیروز المقدم بتاریخ 22 نیسان 2013، الذي یعتبر االقتراح الوحید الذي یؤدي إلى حصر صالحیة المحكمة العسكریة

 إزاء المدنیین بشكل ملحوظ. فالمادة األولى منه تعّدل بوضوح الصالحیة النوعیة للمحكمة العسكریة وتحصر اختصاصها ب"الجرائم العسكریة(…)

 بما یتعلق بالعسكریین المحالین أمامها". والسبب الموجب لهذه المادة هو "أن محاكمة العسكري (في تنازع مع مدني) أمام قضاء عسكري مؤلف بغالبیته

 من قضاة عسكریین یشكل حصانة غیر مبررة لهذا العسكري ویؤلف استثناء مناقضا للمبادئ الجزائیة العامة ویحمل اعتداء على مبدأ مساواة المواطنین

 أمام القانون وأمام العدالة".
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توثیق بحسب – جرت النفایات، إدارة قطاع في الكبیر 9 الفساد بسبب للسلطة معارضة واسعة تحركات                 لبنان

15 مالحقة اآلن، إلى جرت كما أمامها؛ شخصًا 51 مالحقة – المتظاهرین عن للدفاع المحامین                 لجنة

  شخصًا أمامها منذ بدایة انتفاضة 17 تشرین/أكتوبر 2019 التي یشهدها لبنان ضد الفساد والطبقة الحاكمة.

االجتماعي التواصل وسائل على لهما تصریحات خلفیة وعلى ،2019 آذار 7 بتاریخ عنها صدر                كما

آدم الصحافیین على أشهر ثالثة بالحبس غیابي حكم الدولة"، "أمن هو أمني جهاز لسمعة مسیئة                 اعتبرت

آذار 12 بتاریخ تقدمت أنها یعقوبیان بوال البرلمان في النائبة أعلنت أثره وعلى عیتاني. وفداء الدین                  شمس

االقتراح هذا إحالة وتمت العسكریة. المحاكم أمام والمدنیین الصحافیین محاكمة یمنع قانون باقتراح ،2019              

  إلى كل من لجنة الدفاع الوطني ولجنة اإلدارة والعدل في البرلمان دون أن تبدأ دراسته.

وشؤون الشخصیة باألحوال المتعّلقة بالقضایا النظر في باالختصاص تتمتع الطائفیة المحاكم تزال              9- ال

المعّینین القضاة على ُیشترط ال كما استقاللیتها، لضمانات العادي القضاء كما المحاكم هذه وتفتقد                األسرة.

 فیها أن یكون قد استحصلوا على شهادة في الحقوق.

 

 المحاكم اإلداریة

في الناظرة الهیئة أعضاء تعیین في واسع استنسابیة بهامش الغرفة رئیس یتمتع اإلدارّیة، المحاكم في -10                

علیه ُیفرض ال فیها، األولیة التحقیقات نهایة فور للدعوى المقرر القاضي تعیین علیه یجب فبینما                 المراجعة.

إلى الغرفة رئیس یستدعي ما وغالبا نفسه. الوقت في الحاكمة، الهیئة في سیشتركون الذین القضاة                 تعیین

یطلع لم مراجعة في النظر في للمشاركة المعنیة الغرفة أعضاء من آخر قاضیا المقرر، المستشار                 جانب

إصدار في عًا تسرُّ األحیان من كثیر في ُیشّكل ما وهذا بذلك. للقیام كافیا وقتا إعطائه دون ومن قبل من                     علیها

حقوق وتعریض وإحراجه الوجه هذا على المعین القاضي على الضغط شأنه من القضائیة               األحكام

الهیئة أعضاء تغییر في واسعة باستنسابیة الغرفة رئیس یتمتع ذلك، عن وفضال للضیاع.               الُمتقاضین

الحّق وخصوصا الطبیعي القاضي مبدأ مع صراحة الوضع هذا ویتناقض القضیة. في النظر في                المشاركین

 في المحاكمة أمام محكمة منشأة مسبقا.

    معارك النفایات المتشعبة: َحيَّ على الفرز ، العدد 31 من المفكرة القانونیة، آب 9.2015
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 ب - االستقاللیة المؤسساتیة

قبل من ضغط أو نفوذ، أو تدخل، أي عن كمؤسسة القضاء استقالل إلى المؤسساتیة االستقاللیة تشیر -11                 

 أي فرع من فروع السلطة األخرى (التنفیذیة أو التشریعیة).

 المحاكم العدلیة

 12- ال تزال السلطة التنفیذیة تؤدي دورًا أساسیًا في تعیین ونقل القضاة في المحاكم العدلیة.

بحسم األعلى القضاء مجلس صالحیة یجعل مما حكومي مرسوم بواسطة القضاة نقل أو تعیین یتم -13                

الجمهوریة رئیس من كل موافقة على الحصول ینبغي أنه إذ فّعالة غیر القضائیة التشكیالت                مشروع

القضاء مجلس على أّنه ذلك ویعني الحكومي. المرسوم عبر االقتراح، على المعنیین الحكومة               وأعضاء

لتعیینات اقتراحه تمریر أجل من المرسوم على الموّقعة التنفیذیة السلطات كل موافقة على الحصول                األعلى

  القضاة ومناقالتهم 01.

التشكیالت هذه وسّمیت القضائیة. والمناقالت التشكیالت مرسوم صدر ،2017 األول/أوكتوبر تشرین             في

قوائم من المناقالت مشروع إلعداد األعلى القضاء مجلس انطلق حیث الثالث"، اللوائح "تشكیالت               إعالمیًا

یتمّنون التي والمراكز القضاة وسّمت النواب ومجلس والحكومة الجمهوریة رؤساء من كل إلیه أرسلها                ثالث

مشاریع خمسة من أكثر إجهاض تخللها سنوات سبع بعد صدر المرسوم هذا أن إلى وُیشار یشغلوها.                  أن

أو لسبب لها السیاسیة القوى إحدى رفض قوامها ألسباب األعلى القضاء مجلس أعدها قضائیة                تشكیالت

 آلخر.

10،2016 آذار أول في القانونیة المفكرة معه أجرتها مقابلة خالل فهد جان السابق األعلى القضاء مجلس رئیس صّرح                     وقد

من یمّكنه الذي القانوني السند على یحوز ال األعلى القضاء مجلس أن إال تغییر. عملیة ألّي أساٌس هي القضائیة "التشكیالت                      أن

مشروع عرض األعلى القضاء مجلس على یفرض فالقانون التنفیذیة. السلطة تدخل عن باالستقالل القضائیة التشكیالت                 إجراء

فضًال المجلس، وبین الوزیر بین خالف وجود حال في معه مشتركة جلسة عقد ثم ومن العدل، وزیر على القضائیة                     التشكیالت

الواجب التنفیذیة السلطة مرجعیات جمیع موافقة على الحصول یفرض مما بمرسوم القضائیة التشكیالت صدور وجوب                 عن

 الحصول على توقیعها علیه. ویمكن ألي وزیر أن ال یوقع المرسوم فتتعطل التشكیالت وقد حدث هذا األمر مرارا".
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مجلس استشارة ینبغي القضاء، واستقاللیة العدالة سیر حسن على السهر المناطة السلطة بوصفه -14              

تنظیم قانون من ز فقرة 5 (المادة العدلي بالقضاء متعّلق مرسوم أو قانون اقتراح أي في األعلى                   القضاء

  القضاء العدلي).

الحكومة ومنح للقضاة السنویة بالعطلة تمّس تعدیالت یتضّمن قانون أقّر 2017 تموز 18 بتاریخ -15               

بأي یترافق أن دون من األولى الفئة موظفي راتب ورفع القضاة تعاضد صندوق بإلغاء قرار اتخاذ                  صالحیة

ومع السلطات فصل مبدأ مع یتعارض وهو .2011 أواخر منذ تحدیدها تم كما القضاة رواتب لزیادة                  خطوة

القضاة رواتب بین الموازاة إعمال یفرض الذي األمر كسلطة، القضاء كّرسا اللذین الدستور من 20                 المادة

  والنواب أو الوزراء.

ینص الذي االنتخاب، مبدأ الطائف 11 اتفاق اعتمد األعلى، القضاء مجلس أعضاء باختیار یتعلق ما في -16                

عشرة أصل من ثمانیة الساعة حتى یزال ال ولكن، القضاة. قبل من المجلس أعضاء من عدد انتخاب                   على

أما استقاللیته. على بالشك یلقي ما التنفیذیة، السلطة قبل من مباشر غیر أو مباشر بشكل معّینین أعضائه                   من

الغرف رؤساء بین من حصرًا التمییز، محكمة قضاة قبل من انتخابهم فیتم المتبقیین، العضوین إلى                 بالنسبة

مقّیدان العضویة لهذه الترشح في الحق كما المجلس أعضاء انتخاب حق فإّن وبالتالي، المحكمة. هذه                 في

 بشكل كبیر.

وصایة تحت القضائیة، الدروس ومعهد القضائي التفتیش كهیئة أخرى، قضائیة مؤسسات تزال ال -17              

 وزارة العدل ولیس مجلس القضاء األعلى.

 المحاكم اإلداریة

(التي اإلداریة بالمحاكم یتعلق ما في األعلى القضاء مجلس مرادَف الدولة شورى مجلس مكتب ُیعتبر -18                

في للقضاة دور ال وبالتالي المكتب، هذا أعضاء انتخاب یتم ال اإلدارة). ضد الدعاوى في بالنظر                  تختص

وزیر اقتراح على مبني حكومي 21 بمرسوم اإلداریة المحاكم قضاة تعیین یتم باإلضافة، االختیار.               عملیة

  ُیعتبر اتفاق الطائف الذي صدق علیه البرلمان اللبناني في 5 نوفمبر 1989، على أّنه وضع حدًا للحرب األهلیة اللبنانیة، وكان أساسًا لتعدیل الدستور11
 في العام 1990.

  انظر البنود 6، و7، و8 و9 من نظام مجلس شورى الدولة.12
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مكتب بین توافق حصول عدم احتمال إلى القانون یتطّرق أن دون لكن المجلس، مكتب موافقة بعد                  العدل

سطوة من یزید ما العدلیین)، القضاة تعیین یخص ما في القانون في نجده ما عكس (على والوزیر                   المجلس

 السلطة التنفیذیة على المحاكم اإلدارّیة.

  

 ج - االستقاللیة الفردیة

القاضي تمّتع تعني والتي الخارجیة االستقاللیة في یكمن األول وجهان؛ الفردیة القاضي الستقاللیة -19              

االستقاللیة فهو الثاني أما القضائیة. المؤسسة خارج من علیه ُیمارس ضغط أو نفوذ أو تأثیر أي من                   بالحمایة

وخصوصًا القضائیة، السلطات داخل من الُممارس والضغط التأثیر من القاضي استقاللیة تعني التي               الداخلیة

 مجلس القضاء األعلى والقضاة األرفع مرتبة.

 

 االستقاللیة الخارجیة

ما الخارجیة، والضغوطات التأثیر ضد ضعیفة ضمانات سوى القضائیة المؤسسات القانون یعطي ال -20              

 یجعل االستقاللیة الخارجیة محدودة.

 21- ال یكّرس اإلطار القانوني مبدأ عدم جواز نقل القاضي من دون موافقته.

القضاة عمل في التدخل یّعرف فهو القضاء. استقاللیة كاٍف بشكل الجنائي القانون یحمي ال -22               

مئة إلى ألف عشرین من بالغرامة علیها معاقب كجنحة فقط ویجرمه شفهیًة" أو كتابًة القاضي                 كـ"استعطاف
یعقوبیان 41 وبوال عقیص 31 جورج النائبین من كل وتقّدم العقوبات). قانون من 419 (المادة لیرة                ألف

والعدل اإلدارة لجنة في عقیص النائب اقتراح إقرار تم القضاء. في التدّخل عقوبة لتشدید قانون                 باقتراحي

وغرامة سنوات ثالث إلى اشهر ثالثة من الحبس عقوبة یتضمن بات بحیث معدال 2019 أیلول 17                  بتاریخ

الهیئة في االقتراحین من أي إقرار یتّم أن دون ضعفه، ومائة لألجور األدنى الحد أضعاف عشرة بین                   تتراوح

  اقتراح معجل مكرر بتاریخ 28 نیسان 13.2019
  بتاریخ 2 نیسان 14.2019
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  العامة حتى الیوم 51.

هاتفیة مكالمة بإجراء اإلعالم، وأمام جریصاتي سلیم السابق العدل وزیر قام ،2017 أیار 16 بتاریخ -23                

جنائیة قضیة ببت االستعجال منه طالبا حجار، المنعم عبد هاني باالنتداب بیروت جنایات محكمة رئیس                 مع

.71selifhot  مهمة أخذت حیزًا واسعًا في الرأي العام 61 مبررا طلبه بأنها من ضمن الملفات الساخنة  

في سیاسي بقرار منصبه عن صادر شكري الدولة شورى مجلس رئیس عزل تّم 2017 أب 3 بتاریخ -24                  

بالطریقة عزلهم باحتمال القضائیین المسؤولین لسائر ضمنیة رسالة یعكس بما القضائي، االعتكاف              خضم

مقابالته إحدى في عزا قد نفسه جریصاتي السابق العدل وزیر وكان مبرر. دون من أو بمبرر                  نفسها،

موجبة أسباب أّي إعطاء رافضًا الرئاسي، العهد نهج مع صادر شخصیة لتعارض العزل هذا                التلفزیونیة

  واضحة بخالف أحكام قانون الوصول إلى المعلومات.

 االستقاللیة الداخلیة

بین المساواة مبدأ تعلن ال قاٍض، كل استقاللیة على واضح بشكل الدستور من 20 المادة تنص فیما -25                  

 القضاة. ویشجع هذا الصمت الهرمیة داخل التنظیم القضائي.

نسبة زیادة بفعل و2016 2014 مباراتي في مقلقا تعدیال القضاء 81 دخول مباریات إجراءات شهدت -26               

ومن .2016 في وسدسها في2014 اإلجمالیة العالمة ربع إلى الشفهیة لالمتحانات المخصصة              العالمة

اللجان أعضاء تأثیر هامش تعزیز خالل من المحایدة المباراة ضمانات تقلیص إلى یؤّدي أن ذلك                 شأن

  وكان ضمن جدول أعمال جلسة الهیئة العامة بتاریخ 12 تشرین الثاني/نوفمبر 2019 والتي لم تنعقد بسبب ضغط الشارع المعترض على وضع15
 قانون العفو العام على جدول أعمال هذه الجلسة.

  قضیة جورج الریف: انظر نزار صاغیة، " عشرة معاول لهدم استقالل القضاء في لبنان: التشكیالت القضائیة 2017"، المفكرة القانونیة ، العدد 16،51
 أیلول 2017.

 
  وقد ذهب الوزیر من خالل مداخلة على برنامج OTV أبعد من ذلك بتاریخ 28 حزیران 2017، في اتجاه إعطاء غطاء نظري لهذه الممارسات17

 على أساس المادة 66 من الدستور التي تنیط بوزیر العدل مهمة اإلشراف على حسن سیر المسار القضائي. وأضاف أن "المادة 20 من الدستور تتكلم
 عن استقاللیة الوظیفة القضائیة أي عندما یختلي القاضي مع علمه، مع ضمیره، مع قلمه، مع فكره، مع حریته، ویخط بیده حكمًا قضائیًا، ال یتدخل أحد.

  یتم الدخول إلى المعهد عموما عن طریق مباراة أو عن طریق التعیین المباشر من بین الحائزین على شهاداة دكتوراه دولة18
 في الحقوق. وقد شكلت الطریقة األولى الباب الرئیسي الستقطاب القضاة، بحیث أنها تستحوذ على ما ال یقل عن نسبة 80%

 من مجموع القضاة األصیلین والمتدرجین الذین تم تعیینهم في الفترة الممتدة من 1991 حتى 2017.
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طبعا مقدمها وفي المرشحین، بكفاءة صلة أي لها لیست االعتبارات على بناء النهائیة النتائج في                 الفاحصة

 االعتبارات الخاصة بهویة المرشح وعالقاته وانتماءاته.

هذه تحویل حول شكوك انتدابهم أو المتخصصة واللجان المراكز بعض في القضاة تعیین تشوب -27               

مبالغ یتقاضون أنهم خصوصًا القضاة، بین المساواة بمبدأ والمس معینین، قضاة لتمییز باب إلى                الوسائل

القوى مع لالنسجام القضاة لترغیب أداة إلى تتحول ما غالبا وهي فیها. تعیینهم عن رواتبهم على                  إضافیة

 المؤثرة في تعیین أعضاء هذه اللجان أو لمعاقبة الذین یمتنعون عن إجابة هذه القوى.

  

 الحریات األساسیة للقضاة

أّن من الرغم على والتجمع، التعبیر في األساسیة لحرّیاتهم القانوني التكریس ینتقصون القضاة یزال ال -28                

نظام أحكام أساس على الحریات هذه من ُیحرمون وهم القضاء 91. استقاللیة لضمان محورّیة الحریات                هذه

وأخالقیات وواجبات و132) 44 (المادتان العدلي القضاء تنظیم وقانون ،02(15 (المادة العامین              الموظفین

 الوظیفة القضائیة.

موجب على ،2005 عام العدل وزارة أصدرتها التي القضاء"، ألخالقیات األساسیة "المبادئ تنص -29              

 القضاة بالتحفظ وتتجاهل حق القاضي في تأسیس الجمعیات وحریة التعبیر.

وزیر أصدر باالرتشاء، به مشتبه قاض استقالة عن اإلعالن من أیام وبعد تموز2018، 17 بتاریخ -30                

بأي "التواصل عن االمتناع بوجوب القضاة على تعمیما جریصاتي سلیم األعمال تصریف حكومة في                العدل

واستند العدل". وزیر من إذن على الحصول قبل مسموعة أو مرئیة أو مكتوبة كافة الوسائل عبر كان                   شأن

رئیسهم من بإذن إال التصریح هؤالء على تحظر التي العامین الموظفین قانون من 15 المادة على                  الوزیر

تجعل والتي التعمیم) في المذكورة المادة (وهي القضاء تنظیم قانون من 132 المادة على معطوفة                 اإلداري،

 قانون الموظفین العامین مطبقا على القضاة بكل ما ال یتعارض مع أحكام هذا القانون.

  المادتان 8 و9 من المبادئ األساسیة لألمم المتحدة بشأن استقالل السلطة القضائیة.19
 نزار صاغیة، " أهم الحراكات الحقوقیة 2018: نادي قضاة لبنان خرج إلى الواقع "، المفكرة القانونیة، نیسان 2019، العدد 2059
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كانون 29 بتاریخ وخبر علم على بالحصول لبنان" قضاة "نادي جمعیة نجحت سبق مما الرغم على -31                 

  الثاني 2019، بعد تأسیسها بتاریخ 30 نیسان .2018

تأدیبیة، مالحقة كل عن وخارجًا األعلى القضاء مجلس العدلي القضاء تنظیم قانون من 95 المادة تمنح -32                 

التفتیش هیئة اقتراح على بناء یصدر معلل األصیل بقرار القاضي أهلیة عدم وقت أي في یقرر "أن في                   الحق

مراجعته. أو قراره استئناف یمكن ال ذلك، من واألكثر المعني". القاضي إلى االستماع وبعد                القضائي

ضمانة تؤمن ال كونها استقاللیته تنتهك كما الدفاع، في القاضي حق مع تتعارض المادة هذه فإّن                  بالتالي،

  كافیة ضد المعاقبة التعسفیة.

مجلس عن مقتضب بیان صدر حمیمي، وضع في قاضیًا یظهر إنه قیل ومسموع مرئي تسجیل انتشار                  بعد

أنه فیه جاء التسجیل، هذا تناولت التي التعلیقات على ردا 2017 آذار/مارس 17 بتاریخ األعلى                 القضاء

ذلك مضمون صحة مدى عن النظر وبغض أنه التوضیح األعلى القضاء لمجلس اإلعالمي المكتب                "یهم

بعدما تمت االستقالة أن القانونیة للمفكرة ُنقل وقد قاضیا". یعد لم الخبر بذلك المعني الشخص فإن                  التسجیل،

القضاء مجلس إعالن أم استقالته تقدیم خیار أمام المستقیل القاضي األعلى القضاء مجلس أعضاء أحد                 وضع

 األعلى عدم أهلیته بقرار یصدره من دون محاكمة سندا للمادة 95.

تعّسفیة مالحقة ضحیة یكون أن بخشى الذي للقاضي یحق وال سرّیة، التأدیبي المجلس إجراءات تبقى -33                

 من إشهار أي من هذه اإلجراءات.

 34- ال یحق للقاضي الطعن بالقرارات المتعلقة بمساره المهني.

 د - حیاد المحاكم

من وعدد واحد مدني قاٍض من تتألف فهي الصدد، هذا في األبرز اإلشكالیة العسكریة المحكمة تثیر -35                 

موضوعي سبب یوجد وبالتالي، المدنیین. محاكمة في متخصصة وهي الجیش، قبل من المعینین               الضباط

 للشك بحیادها.

المحاكم. حیادیة حیال جدیة مخاوف یثیر ما ومذهبیة، سیاسیة حصص على بناًء القضاة تعیین یتم -36                

لتطال بالتوّسع الظاهرة هذه بدأت وقد دقیقة، طائفیة لمحاصصة الرفیعة القضائیة المراكز كل               تخضع
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مبدأ اعتمد حیث ،2017 تشكیالت بمراجعة القانونیة المفكرة وّثقته ما وهذا األدنى. القضائیة               المراكز

 المناصفة بین المسلمین والمسیحیین في العدید من المراكز القضائیة.

السنة افتتاح حفل في صّرح الذي جریصاتي سلیم السابق العدل وزیر كلي بوضوح أكده ما وهذا -37                 

  القضائیة في 17 تشرین األول 2017 أن أحد المعاییر التي انبنت علیها التشكیالت هو المناصفة.

 

 ه - محاسبة القضاة

عمل بإنهاء التأدیب قرارات عدا فیما ذلك، من الرغم على المحاسبة. عملیة في أساسي الشفافیة مبدأ إّن -38                  

المتقاضین شكوك من یزید مما التامة، بالسریة محاطة والتأدیب التفتیش مجریات جمیع تبقى               القاضي،

ینشر وال شكواها. مآل من جهالة على تبقى المشتكیة الجهة فحتى المحاسبة. آلیات في ثقتهم                 ویضعف

المواطنین على المستحیل شبه من یجعل ما نشاطه، عن دوریة تقاریر یصدر وال قراراته، التأدیبي                 المجلس

  أن یراقبوا عمله.

 

 ثانیاً - االنتهاكات ضد الحق بمحاكمة عادلة

الخاص الدولي العهد من 14.3 (المادة العدالة إلى بالوصول والحق محكمة أمام بالمثول الحق انتهاك                 أ -

 بالحقوق المدنیة والسیاسیة)

ممارسة من المحدود الدخل ذوي من األشخاص یمنع ما رسمي، قضائي مساعدة برنامج لبنان یمتلك ال -39                 
 حقهم باللجوء إلى المحكمة.

عادلة: محاكمة من االستفادة وبالتالي القاضي، أمام المثول من األجانب تمنع ممارسة العام االدعاء یتبع -40                
األول المنتصف في المحكمة. أمام مثولهم قبل األجانب ترحیل على القدرة العام لألمن العام المدیر ُمنح                  فقد
وجدیدة وبعبدا بیروت في الجزائي القضاء عن الصادرة القرارات من المئة في 91 اتخذت ،2017 سنة                  من
بتقدیم علیهم المدعى حق بالتالي انتهك ما "غیابیًا"، المهاجرات المنازل بعامالت متعلقة قضایا في                المتن

 شهادتهم شخصیًا.
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المدنیة بالحقوق الخاص الدولي العهد من 14.3 (المادة معقولة " زمنیة فترة "ضمن بالتقاضي الحق                ب -

 والسیاسیة)

حتى ذلك. تحترم ال المحاكم لكن والمدنیة، الجنائیة القضایا في قانونیة مهًال اللبناني القانون یضع -41                
وفق أشهر، ثالثة مهلة خالل أي السرعة، وجه على قراراته یصدر أن یفترض الذي التحكیمي العمل                  مجلس
وعشرة سنتین قرابة القضیة في للفصل الوسطي المعدل لیصبح المهلة، هذه یتجاوز القانون 12، علیه ینص                 ما

  أشهر في محافظة بیروت، و وأربع سنوات وثالثة أشهر في محافظة جبل لبنان 22.

 

 ج - الحق بـ "المساواة بین األطراف المتقاضیة" والحق بالتمّتع بالضمانات الدنیا

من 47 المادة في عنها المنصوص التوقیف ضمانات باحترام العدلیة والضابطة األمنیة القوى تلتزم 42ال -                

محام بمقابلة والحق العائلة أفراد بأحد باالتصال الحق ومنها ممنهج، بشكل الجزائیة المحاكمات               أصول

الحقوق هذه بتطبیق الداخلي األمن قوى التزام تحسن حین في االحتجاز. فور طبیة معاینة على                 والحصول

ما غالبًا التوقیف: لدى فیهم المشتبه حقوق تنتهك األخرى األمنیة األجهزة تزال ال األخیرة، السنوات                 خالل

االتصال من فیهم المشتبه الدولة ألمن العامة والمدیریة العام لألمن العامة والمدیریة العسكریة الشرطة                تمنع

مخابرات تحترم وال االحتجاز. خالل محام بمقابلة حقهم من تحد كما معهم، التحقیق انتهاء بعد إال                  بعائالتهم

محام مقابلة من علیهم المدعى العسكریة العامة النیابة تمنع كما لدیها. للمحتجزین الحقوق هذه من أي                  الجیش

 إال بعد أن یتم استجوابهم من قبل قاضي التحقیق العسكري، في مخالفة صارخة للحق بالمشورة القانونیة.

 
 43- في معظم األحیان تكون التحقیقات مع العاملة األجنبیة دون وجود مترجم ودون وجود محام.

المدنیة بالحقوق الخاص الدولي العهد من 14.3 (المادة نفسه ضد الشهادة على المرء إكراه بعدم الحق                  ه-

 والسیاسیة)

القانون صدور منذ .65/2017 رقم التعذیب معاقبة قانون تنفیذ عن تمتنع القضائیة السلطات تزال ال -44                

انعدام منه یستشف قضائي نهج وهناك التعذیب. شكاوى في قضائي حكم أي یصدر لم ،2017 العام                  في

  المادة 50 من قانون العمل.21
  وفق رصد تقوم به المفكرة القانونیة لجمیع االحكام الصادرة عن مجالس العمل التحكیمیة في محافظتي بیروت وجبل لبنان خالل عام 22.2018
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أثر وعلى ،2019 األّول كانون في مرتكبیها. ومحاكمة التعذیب الشكاوى في بالتحقیق القضائیة               االرادة

النیابة الى الشكاوى بإحالة التمییزیة العامة النیابة قامت للتعذیب، بتعرضهم لشكاوى متظاهر 17               تقدیم

العسكریة العامة النیابة تقم لم الحیاد. معاییر فیه تتوفر ال استثنائي قضائي جهاز وهي العسكریة،                 العامة

في التعذیب، بأعمال بضلوعها المشتبه االمنیة االجهزة الى للتحقیق أحالتها بل الشكاوى، بهذه               بالتحقیق

العامة النیابة قررت األمنیة، االجهزة امام بافادتهم االدالء الضحایا رفض وأمام للقانون. صارخة               مخالفة

التحقیق لموجب مخالفة یشكل مما آخر، إجراء اي اتخاذ او بها التحقیق دون الشكاوى حفظ                 العسكریة

  بشكاوى التعذیب من قبل قاض حیادي.

 و- قرینة البراءة  (المادة 14.2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة)

بدء قبل األمد الطویلة االحتیاطي التوقیف عملیات تلغیه البراءة قرینة مبدأ أّن یبدو الممارسة، في -45                
  المحاكمات، التي أصبحت وكأّنها القاعدة المتبعة.

في القانون یفرضها التي الشروط القضائیة السلطات تحترم لم القانونیة"، "المفّكرة أعّدتها لدراسة               وفقًا

بما االحتیاطي، للتوقیف الراعیة القانونیة المهل القضاة وال العامون المحامون یحترم فلم االحتیاطي.               التوقیف

أمام الفوریة والمحاكمة التحقیق، قاضي أمام فورًا الموقوف مثول وضرورة للتوقیف، القصوى المّدة               فیها

المحامون أصدر القضاء. أمام الموقوفین وتحویل السبیل إخالء طلبات في البّت ومهلة الجزائي،               القاضي

صریحة مخالفة في االحتیاطي التوقیف لضرورة تقییم أو تعلیل أي دون توقیف مذكرات والقضاة                العامون

نادرًا. إال االحتیاطي للتوقیف البدیلة التدابیر ُتستخدم لم كذلك، الجزائیة. المحاكمات أصول من 107                للمادة

 واستخدم التوقیف االحتیاطي بوضوح كوسیلة للعقاب الفوري والسابق ألي حكم في مخالفة لقرینة البراءة.

 
 ز - الحق في تنفیذ األحكام

إلى بالوصول الحق فعالیة الحق هذا یضمن األحكام 32. تنفیذ في الحق العادلة المحاكمة مفهوم یستتبع -46                

هذا أمام عائقًا تقف ضدها التنفیذ بوجه األخرى العامة والمؤسسات للدولة المعطاة الحصانة لكن                العدالة.

 الحق.

  أنظر ECtHR, Hornsby v/ Greece، ١٩ آذار\ مارس ١٩٩٧، رقم 23701/613/1995/107
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 47- ال توجد أي آلیة تسمح بتنفیذ األحكام القضائیة الصادرة ضد اإلدارة والمؤسسات العامة.

 

 ح - الحق في التقاضي على درجتین  (المادة 14.5 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة)

الدرجة محكمة أمام الحكم مراجعة في الحق هو عادلة، محاكمة في للحق األساسیة الضمانات من -48                

الخطیرة الجرمیة بالقضایا اختصاصه من الرغم على العدلي المجلس أحكام باستئناف حق ال أنه غیر                 الثانیة،

 ضد الدولة.

هذه انشاء یتم لم أنه غیر لبنان. في إداریة أولى درجة محاكم إنشاء 227/2000 رقم القانون أقر -49                  

ضد المرفوعة قضایاهم في درجتین على التقاضي في حقهم من المواطنین یحرم ما الیوم، حتى                 المحاكم

 الدولة والمؤسسات العامة.

 توصیات

ونزع1- العسكریة، بالجرائم العسكریة المحكمة اختصاص وحصر العدلي المجلس           إلغاء

 صالحیتها بمحاكمة مدنیین.

الدولیة2- المعاییر تراعي والمالي واإلداري العدلي القضاء لتنظیم عصریة قوانین            إقرار

 الستقالل القضاء.

حسن3- إدارة المناطة القضائیة الهیئات أعضاء القضاة غالبیة األقل على انتخاب مبدأ              تكریس

شورى مجلس ومكتب األعلى، القضاء مجلس مثل القضاء، استقاللیة على والسهر العدالة              سیر

القضاة، غیر من أشخاصًا الهیئات هذه تضم أن ینبغي كذلك، المحاسبة. دیوان ومكتب               الدولة

القضاء استقاللیة صون في الهیئات هذه لدور وتكریسًا المهنیة، الفئویة من نوع أي               لتفادي

 الذي هو شأن جمیع المواطنین.

عن4- عوضًا األعلى القضاء مجلس یشرف أن یجب القضائیة: المؤسسات استقاللیة             تعزیز

الدروس ومعهد القضائي التفتیش هیئة ضمنها ومن القضائیة، المؤسسات على العدل             وزارة

 القضائیة. كما یقتضي تعزیز الشفافیة الداخلیة والخارجیة في عمل هذه المؤسسات.
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مبدأ5- وتكریس تمییز دون من الكفاءة أساس على حصولها بضمانات القضاة تعیین آلیات               إحاطة

اتخاذ صالحیة هیئات من یوازیه وما األعلى القضاء مجلس ومنح القضاة، نقل جواز               عدم

یقتضي كما حكومي؛ مرسوم إلى الحاجة دون من للقضاة المهني بالمسار المتعّلقة              القرارات

 تكریس حق القضاة بالطعن بالقرارات المتعلقة بمسارهم المهني.

اإلدارات6- في بوظائف للقیام القضاة انتداب منع خالل من القضاة بین المساواة مبدأ               ضمان

  العامة والحّد من فرص تلقي القضاة بدالت عن أعمال إضافیة تناط بهم.

 وضع عقوبات متناسبة مع خطورة جریمة التدخل في عمل القضاء منها الحبس.7-

شؤون8- إدارة في بالمشاركة للقضاة للسماح محلیة محكمة كل مستوى على عامة جمعیات               إنشاء

 المحاكم وتحسینها.

 تكریس حریات القضاة األساسیة في تأسیس الجمعیات والتعبیر في القانون الوضعي.9-

العدلي10- القضاء تنظیم قانون من 95 المادة علیها تنص التي األهلیة" "عدم حالة               تعریف

تجنبا للقضاة األساسیة بالضمانات إعمالها وإرفاق النفسي، أو البدني العجز بحاالت             وحصرها

الدفاع حقوق تكریس عادلة. بمحاكمة حقهم ضمان دون من قضاة عزل إلى اتجاه               ألي

 واالستماع إلى القاضي في أي مالحقة تأدیبیة أو عملیة تقییم.

األخطاء11- تحدید خالل من التأدیبیة المسائل في الشفافیة وتعزیز القضاة محاسبة             تفعیل

المخالفات خطورة مع متناسبة تأدیبیة عقوبات على والتنصیص تفصیلي بشكل            التأدیبیة

كافة ونشر العادلة المحاكمة بضمانات مراحلها مختلف في التأدیبیة المالحقة وإحاطة             المرتكبة

 األحكام التأدیبیة. كما ینبغي على المجلس التأدیبي نشر تقاریر دوریة حول نشاطاته.

اختیار12- الدعوى في النظر تتوّلى التي الغرفة رئیس موجب تكریس اإلداریة، المحاكم              في

 األعضاء اآلخرین لهیئة الحكم فور تسجیل االستدعاء أو تنظیمه.

نظام13- توفیر الدولة وعلى عادلة. محاكمة على الحصول في الحق تطبیق وحسن              احترام

  معونة قضائیة، وان یمثل ویحال كل فرد من دون تأخیر امام القضاء.
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 التأكد من اصدار األحكام ضمن المهل المنصوص عنها قانونًا.14-

  على المحاكم استبعاد ما ورد في التحقیقات من اعترافات تم جمعها تحت التعذیب.15-

الطویلة16- االحتیاطیة التوقیف فترات وتالفي البراءة قرینة مبدأ المحاكم احترام من             التأكد

 األمد.

 تطبیق القانون رقم 227/2000 وتأسیس محاكم درجة أولى إداریة.17-

 ضمان امكانیة تنفیذ قرارات المحاكم الصادرة بوجه اإلدارة والمؤّسسات العامة.18-
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