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مقدمة

التوقيف  با�شتخدام  المرتبطة  الق�شائية  والممار�شات  ال�شيا�شات  فهم  اإلى  الدرا�شة  هذه  ترمي 

االحتياطي في المحاكمات الجزائية في لبنان. وي�شمل م�شطلح التوقيف االحتياطي الفترة الممتدة 

من لحظة التوقيف حتى انتهاء المحاكمة. ويغّطي ذلك، الفترة التي يكون فيها االأفراد موقوفين 

قبل �شدور الحكم في الوقت الذي يفتر�س اأنهم اأبرياء. 

بغية تحديد  االحتياطي  بالتوقيف  متعلقة  بقرارات  وثائق ق�شائية مرتبطة  الدرا�شة في  تدّقق 

قاعدة.  ولي�س  ا�شتثناًء  االحتياطي  التوقيف  يكون  واأن  البراءة  قرينة   
ْ
بمبدَئي التزامها  مدى 

اأن حوالي  علمًا  ال�شهر،  يتجاوز  ال  ق�شير  الأجل  االحتياطي  التوقيف  على  ب�شكل خا�س  وترّكز 

ثلث الموقوفين احتياطيًا في لبنان في ال�شنوات االأخيرة، احتجزوا لمدة �شهر تقريبًا اأو اأقل. 

وت�شعى الدرا�شة بذلك اإلى تحليل هذا ال�شكل من االحتجاز في م�شعى لر�شم �شورة اأولية عن 

ا�شتخداماته واأهدافه. 

اأواًل، هل التوقيف االحتياطي الق�شير االأجل  اإلى االإجابة على �شوؤالين رئي�شيين.  تهدف الدرا�شة 

القرارات  الق�شائية  ال�شلطات  تتخذ  كيف  ثانيًا،  اللبناني؟  القانون  مع  ويتوافق  �شروري  اإجراء 

االحتجاز  من  ال�شخ�شية  الحرية  حماية  ت�شمن  درجة  اأي  واإلى  االحتياطي،  بالتوقيف  المتعلقة 

التع�ّشفي وغير المبّرر للحرية؟   

القانوني  االمتثال  مدى  الدرا�شة  تقّيم  �شوف  االحتياطي،  التوقيف  لم�شار  عام  ا�شتعرا�س  وبعد 

للقرارات الق�شائية المرتبطة ببدء فترة التوقيف االحتياطي وانتهائها في 48 ق�شية و�شوف تقارن 

هذه القرارات بنتائج المحاكمات. 

�سياق التوقيف االحتياطي 

يعمل نظام العدالة الجزائية اللبناني في بيئة �شعبة وبالحد االأدنى من الموارد المتاحة ل�شمان 

اإلى  الجزائية  بالعدالة  المتعلقة  اللبنانية  القوانين  وتحتاج   .
)1(

محاكمات جزائية من�شفة وعادلة

تحديث بما يعك�س التغيرات االجتماعية. ففيما تم تحديث قانون اأ�شول المحاكمات الجزائية عام 

2001، يلحظ اأن قانون العقوبات لم ي�شهد اإ�شالحًا جّديًا وجذريًا منذ اإقراره عام 1943 على الرغم 

من التغيير العميق الذي �شهده المجتمع اللبناني منذ ذلك الحين. واأّدى ذلك اإلى تفاقم ال�شعوبات 

التع�ّشفي  المرتبطة باالحتجاز  الممار�شات  ت�شتمر  ال�شياق،  الجزائية. وفي هذا  العدالة  في نظام 
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اللبنانية  الت�شريعات  التوقيف االحتياطي، بما ال يتفق غالبًا مع  اإلى  المفرط  اللجوء  ومن �شمنها 

والمعايير الدولية. 

اآب/اأغ�شط�س 2018، 6614 �شخ�شًا في 23 مركز احتجاز  لبنان في  ال�شجون في  بلغ عدد نزالء 

اللبنانية  ال�شجون  تعتبر  اأخرى،  وبعبارة   .
)2(

فقط �شجين   4800 مجموعه  ما  ال�شتيعاب  م�شممة 

لهذا  الرئي�شي  ال�شبب  ويعود   .%138 حوالي  فيها  االإ�شغال  معّدل  يبلغ  حيث  كبير  ب�شكل  مكتّظة 

االكتظاظ اإلى و�شع الم�شتبه فيهم والمّدعى عليهم قيد التوقيف االحتياطي لفترات طويلة. وخالل 

الن�شف االأول من عام 2017، كانت ن�شبة 54% من نزالء ال�شجون تت�شّكل من اأ�شخا�س قيد التوقيف 

، وهي ن�شبة مرتفعة للغاية من مجموع ال�شجناء. وبقَي 25% من هوؤالء قيد التوقيف 
)3(

االحتياطي

 .
)4(

االحتياطي لفترة لم تتجاوز �شهرًا واحدًا

غير اأّن هذه االأرقام ت�شتثني مراكز االإحتجاز االأخرى، ما يوؤ�ّشر اإلى اأن معدل االأفراد الموقوفين 

احتياطيًا اأعلى من ذلك. فقد كان ما يقارب 2000 �شخ�س قيد التوقيف االحتياطي في مخافر 

. باالإ�شافة اإلى ذلك، كان 2235 موقوفًا محتجزين 
)5(

قوى االأمن الداخلي في اآذار/مار�س 2018

، وهو 
)6(

العام في منت�شف تموز/يوليو 2018 العامة لالأمن  للمديرية  التابع  في مركز االحتجاز 

ي�شتخدم ب�شكل رئي�شي الأغرا�س االحتجاز المرتبطة بالهجرة )مخالفة االأجانب الأنظمة االإقامة 

والعمل( ولكنه غالبًا ما ي�شم اأ�شخا�شًا موقوفين احتياطيًا خالل المحاكمة. ومن جانب اآخر، ال 

يوجد معلومات ر�شمية متوّفرة عن عدد االأفراد المحتجزين في مراكز االإحتجاز التابعة لوزارة 

اأ�شخا�شًا موقفين  اأي�شًا  الدولة والتي ت�شم  واأمن  الع�شكرية ومخابرات الجي�س  الدفاع وال�شرطة 

احتياطيًا. 

تن�شر  اأو  اللبنانية  ال�شلطات  تطّور  لم  االحتياطي،  التوقيف  اإلى  المفرط  اللجوء  من  الرغم  على 

االحتياطي.  التوقيف  �شيا�شات  بينها  ومن  الجزائية،  العدالة  باأولويات  وا�شحة مرتبطة  �شيا�شات 

كذلك ال يوجد معلومات ر�شمية من�شورة حول الموارد الق�شائية المتوفرة لنظام العدالة الجزائية 

وللنظر في ق�شايا التوقيف االحتياطي. ويتفاقم هذا الو�شع اأكثر بفعل رف�س ال�شلطات الق�شائية 

تقديم مثل هذه المعلومات عند الطلب على عك�س ما ين�س عليه قانون حق الو�شول اإلى المعلومات 

لعام 2017. غير اأنه بح�شب تقديرات المفكرة القانونية بلغ النق�س في عدد الق�شاة في الج�شم 

 .
)7(

الق�شائي اللبناني، 37% عام 2010 و35% عام 2017 ما يوؤكد محدودية الموارد المتاحة

بالمعلومات  عليهم  المدعى  لتزويد  اآليات  اأية  الق�شائية  ال�شلطات  تر�ِس  لم  ذلك،  اإلى  باالإ�شافة 

فالمدعى  التوقيف.  قرارات  في  الطعن  على  قدرتهم  على  يوؤثر  ما  االحتياطي  بتوقيفهم  المتعلقة 

للتوقيف  القانونية  بال�شروط  وال  بحقوقهم  ممنهج  ب�شكل  يبّلغون  ال  احتياطيًا  المحتجزون  عليهم 

االحتياطي وال بالمهل القانونية التي ترعى النظر في ق�شاياهم وال بال�شبل المتوفرة الإنهاء توقيفهم 
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االحتياطي. وي�شاهم ذلك في ت�شّكل الت�شّور ال�شائد باأّن القرارات الق�شائية تع�ّشفية اأو على االأقل 

غير من�شفة. 

االآثار المترّتبة على التوقيف االحتياطي 

حين  اأو  القانونية  ال�شروط  ينتهك  حين  التع�شفي  االحتجاز  م�شاف  االحتياطي  التوقيف  يبلغ  قد 

االأ�شا�شية  ال�شخ�شية  للحرية  انتهاكًا  ي�شّكل  اأو من دون هدف محدد. فهو  ب�شكل مفرط  ُي�شتخدم 

ويزيد خطر �شوء المعاملة اأو المعاملة غير االإن�شانية والمهينة اأو العقاب ال �شيما في حاالت اإيداع 

المدعى عليهم في مراكز مكتظة ب�شكل كبير. ويقّو�س التوقيف االحتياطي اأي�شًا فر�شة الح�شول 

الم�شورة  اإلى  الو�شول  على  عليهم  المدعى  قدرة  على  يوؤثر  كونه  اإلى  نظرًا  عادلة  محاكمة  على 

القانونية وتح�شير دفاعهم والتوا�شل مع االآخرين. 

ما  غالبًا  كبيرة  واجتماعية  اقت�شادية  كلفة  االحتياطي  التوقيف  على  يترّتب  ذلك،  اإلى  باالإ�شافة 

لبنان.  تواجه  التي  الحالية  االقت�شادية  لالأزمة  الهامة  التداعيات  من  الرغم  على  تجاهلها،  يتم 

ويتحّمل المدعى عليهم وطاأة التكلفة: فاحتجاز الحرية يترك اأثرًا على �شّحتهم الج�شدية والنف�شية 

و�شبل العي�س وحياتهم الطبيعية. والتوقيف االحتياطي يوؤثر اأكثر على االأ�شخا�س الذين يعي�شون في 

اأو�شاع اقت�شادية غير م�شتقّرة، والذين قد يفقدون �شبل ك�شب رزقهم وماأواهم نتيجة التوقيف. كما 

اأن الموقوفين ذوي الدخل المحدود معر�شون ب�شكل خا�س لخطر فقدان وظائفهم و�شكنهم حين 

يكونون منخرطين في عمل يومي اأو يقيمون في م�شاكن غير م�شتقرة، كما هو الحال بالن�شبة لجزء 

.
)8(

كبير من ال�شكان في لبنان الذين يعي�شون في ظروف فقر اأو فقر مدقع

كما يوؤثر التوقيف االحتياطي �شلبًا على الدائرة االجتماعية واالقت�شادية للمدعى عليهم. فيعاني 

هم  الموقوفون  كان  اإذا  �شيما  ال  حريتهم،  احتجاز  من  عليهم  يعتمدون  ومن  الموقوفين  اأقارب 

المعيلين. كما �شيحتاج االأقارب اإلى تقديم دعم مالي ومادي ونف�شي للمحتجزين، ال �شيما في �شوء 

الخدمات الحكومية وغير الحكومية المحدودة المتاحة للمحتجزين في لبنان. ويتاأثر اأي�شًا بغيابهم 

اأثناء االحتجاز، زمالوؤهم في العمل واأ�شحاب عملهم واأجراوؤهم والموؤ�ش�شات التي يعملون فيها، 

مما ي�شيف على التكاليف االقت�شادية للتوقيف االحتياطي.

اأي�شًا  يتحمل  االحتجاز،  �شلطات  تتحملها  التي  ورعايتهم  المحتجزين  ا�شتقبال  كلفة  اإلى  اإ�شافة 

المرفق الق�شائي كلفة نتيجة هذا النوع من االحتجاز. فحين تظهر ال�شلطات الق�شائية القليل من 

االحترام لقرينة البراءة، فاإنها ت�شعف ثقة النا�س في فعالية النظام الق�شائي وعدالته. ومن ناحية 

عملية اأكثر، ي�شيف اللجوء المفرط اإلى التوقيف االحتياطي عبئًا اإ�شافيًا على القطاع الق�شائي. 

عليهم  المدعى  لق�شايا  االأولوية  يمنحوا  اأن  الق�شائيين  والم�شاعدين  الق�شاة  على  يفر�س  فهو 
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المحتجزين على ح�شاب غيرها من الق�شايا واأن يعملوا تحت �شغط هائل من اأجل االمتثال للمهل 

الزمنية المن�شو�س عليها في القانون لمحاكمة المدعى عليهم المحتجزين. كما على المحامين 

الذين يقدمون الدعم القانوني للمدعى عليهم المحتجزين اأن يمنحوا االأولوية لهذه الق�شايا والعمل 

تحت �شغط �شديد من اأجل �شمان اإخالء �شبيلهم ما يقودهم في الغالب اإلى زيادة اأتعابهم ويخلق 

عقبة اإ�شافية اأمام ح�شول المدعى عليهم على الم�شورة القانونية.  



التوقيف االحتياطي في لبنان: عقوبة مسبقة أم إجراء ضروري؟

10

المنهجية

اختيار العّينة

اللبناني للتوقيف االحتياطي.  اإلى فهم االتجاهات الحالية في ا�شتخدام الق�شاء  تهدف الدرا�شة 

لناحية  �شيما  ال  الدرا�شة  عّينة  الخيتار  وا�شحة  معايير  حددنا  الهدف،  هذا  تحقيق  اأجل  ومن 

المعايير  وتاأخذ  العينة.  �شتغّطيها  التي  الق�شائية  والم�شتندات  الجغرافي  والتوزيع  الزمني  االإطار 

اإلى االإطار الزمني والموارد  اإلى الم�شتندات الق�شائية اإ�شافة  اأمام الو�شول  في االعتبار العوائق 

المالية المحدودة المتوفرة للدرا�شة.   

بذلك، فاإن اأهم المعايير المعتمدة لغر�س هذه الدرا�شة هي التالية: 

• المّدعى 	 اإلى  فيها  اأ�شندت  ق�شايا  على  العينة  اقت�شرت  الجرم:  بنوع  المرتبطة  المعايير 

الق�شير  االحتياطي  التوقيف  تقييم  اإلى  تهدف  الدرا�شة  اإن  اإذ  جنح،  اأو  مخالفات  عليهم 

عليهم  االدعاء  يتم  لم  والذين  المحتجزين  االأ�شخا�س  ترك  يتم  اأن  المرّجح  فمن  االأجل. 

التحقيقات  لالحتجاز خالل  الم�شموحة  الق�شوى  المّدة  اأن  اإلى  نظرًا  اأق�شر  فترات  خالل 

االأولية هي اأربعة اأيام، بينما من المرّجح اأن ُيحتجز المّدعى عليهم بجناية الأكثر من �شهر. 

بذلك تقت�شر العينة على الق�شايا التي نظر فيها القا�شي المنفرد الجزائي الذي ينظر في 

دعاوى المخالفات والجنح. وخالل الفترة الممتدة من 2012 الى 2017، و�شلت اإلى الق�شاة 

 .
)9(

المنفردين في اأنحاء البالد ما معّدله 60 األف دعوى �شنويًا

• المعايير المرتبطة بالإطار الزمني: اإقت�شرت العينة على دعاوى �شدرت فيها اأحكام عام 	

2017، ما اأتاح لنا الو�شول اإلى القرارات ب�شاأن التوقيف االحتياطي ال�شادرة في هذه ال�شنة 

وفي ال�شنوات ال�شابقة ومقارنة هذه القرارات بحيثيات االأحكام النهائية. 

• في 	 الموجودة  المحاكم  على  العينة  اقت�شرت  الجغرافي:  بالتوزيع  المرتبطة  المعايير 

بيروت وبعبدا وغّطت محافظتين مختلفتين )بيروت الكبرى وجبل لبنان( من بين محافظات 

لبنان الثمانية. 

• التوقيف 	 ومذكرات  االأحكام  العينة  ت�شمنت  الق�شائية:  بالم�شتندات  المتعلقة  المعايير 

ومحا�شر الجل�شات الق�شائية، التي تدّون عليها قرارات التوقيف االحتياطي. وبعد مراجعة 

اأولية للق�شايا، اأ�شيفت اإلى العينة م�شتندات اأخرى مثل محا�شر التحقيقات االأولية وال�شجالت 

العدلية )�شجالت التاريخ الجنائي( للمدعى عليهم.
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وال بّد من االإ�شارة هنا اإلى اأن غياب المكننة عن العمل الق�شائي في لبنان �شّكلت عائقًا اأمام اختيار 

عّينة موثوقة وتمثيلية، فال يوجد اآلية متاحة لتحديد الدعاوى اأو القرارات ذات ال�شلة. وكانت الو�شيلة 

الم�شوؤولين  الق�شائيين  والم�شاعدين  الكتبة  وتعاون  معرفة  على  االعتماد  هي  المتوّفرة  الوحيدة 

للم�شاعدين  اليدوي  االختيار  على  العينة  تعتمد  لذلك  الق�شائية.  للدعاوى  االإدارية  المتابعة  عن 

الق�شائيين. وقد طلبنا من عدد من الم�شاعدين الق�شائيين في المحاكم المختارة تزويدنا بالعديد 

من القرارات ال�شادرة عن محاكمهم عام 2017 حيث تم توقيف مّدعى عليه واحد على االأقل لفترة 

اأق�شاها �شهر. وطلبنا من هوؤالء الم�شاعدين اختيار دعاوى متنّوعة من حيث جن�شية وجن�س المدعى 

عليهم وطبيعة الجرم وطبيعة جهة االدعاء )الحق العام اأم الحق ال�شخ�شي(.

نتيجة لذلك، ت�شمل العينة 47 حكمًا �شادرًا عام 2017 عن ق�شاة جزائيين منفردين، حيث كان 

48 مدعى عليهم محتجزين لمدة تتراوح بين 5 و31 يومًا. و�شدرت االأحكام من قبل ت�شعة ق�شاة 

منفردين في بيروت )22 حكمًا اأ�شدرها خم�شة ق�شاة مختلفين( وفي بعبدا )25 حكمًا اأ�شدرها 

اأربعة ق�شاٍة مختلفين(. كما ت�شمنت العينة قرارات ب�شاأن التوقيف االحتياطي �شادرة عن ت�شعة 

ق�شاة تحقيق مختلفين في بيروت )ثالثة ق�شاة( وفي جبل لبنان )�شتة ق�شاة(.

جدول رقم 1: الأحكام الق�شائية ح�شب التاريخ والمكان

املجموع بريوت بعبدا  مكان املحكمة

  تاريخ القرار

5 5 كانون الثاين/يناير 2017 

3 2 1 �شباط/فرباير 2017

4 1 3 اآذار/مار�س 2017 

4 1 3 ني�شان/اأبريل 2017

6 2 4 اأيار/مايو 2017

7 2 5 حزيران/يونيو 2017

2 1 1 متوز/يوليو 2017 

2 2 اآب/اأغ�شط�س 2017

1 1 اأيلول/�شبتمرب 2017

8 4 4 ت�شرين االأول/اأكتوبر 2017

5 2 3 ت�شرين الثاين/نوفمرب 2017

1 1 كانون االأول/دي�شمرب 2017

48 23 25 املجموع
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ال بد من االإ�شارة اإلى اأن بع�س القرارات في العينة ت�شمنت اأكثر من مدعى عليه كانوا موقوفين، 

ولكن العينة لم ت�شمل من تجاوزت مدة توقيفهم االحتياطي ال�شهر. 

كما اأن الم�شتندات الق�شائية الم�شمولة في العينة ال تت�شمن معلومات تتعلق بمكان توقيف المدعى 

عليهم. فعلى الرغم من اإقرار خطة الحكومة عام 2012 لنقل اإدارة ال�شجون من وزارة الداخلية 

اإلى وزارة العدل، ال تتوّلى االأخيرة اإدارة مراكز التوقيف واالحتجاز في لبنان. وبذلك فاإن ال�شلطة 

الموكلة اتخاذ القرارات ب�شاأن التوقيف االحتياطي منف�شلة عن ال�شلطة التي تحتجز الموقوفين 

الق�شائية وقوى  ال�شلطات  التوا�شل بين  يتاأثر غالبًا بعوائق  التوقيف االحتياطي  فاإن  فعليًا. لذلك 

االأمن الداخلي اأو غيرها من �شلطات االحتجاز. 

لذلك فاإنه لي�س �شمن نطاق هذه الدرا�شة تحديد مكان االحتجاز اأو التوقيف االحتياطي للمّدعى 

عليهم اأو ما اإذا كانوا منف�شلين عن المحكومين اأم ال. وال تت�شمن الم�شتندات الق�شائية اأي�شًا اأية 

معلومات عن التاريخ الفعلي الإخالء �شبيل الموقوفين بل فقط تاريخ اإر�شال القرارات الق�شائية التي 

اأمرت باإخالء �شبيلهم، اإلى ال�شلطات الموكلة احتجازهم. 

و�سف العّينة 

ت�شّمنت العّينة 48 مّدعى عليهم را�شدين اأوقفوا مدة تتراوح بين 5 و31 يومًا، 90% منهم رجال 

مّدعى   25( لبنانيين  العينة  في  الرجال  ن�شف  من  اأكثر  وكان  فقط.  ن�شاء  واأربع  رجاًل(   43(

عليهم( و23% �شوريين )11 مّدعى عليه(. اأما الباقون فكانوا فل�شطينيين )7 رجال( واآخر عديم 

الجن�شية.  وعديمة  واأثيوبية  و�شورية  لبنانية  فكّن  االأربعة  الن�شاء  اأما  لبنان.  في  مقيم  الجن�شية 

وتراوحت اأعمار 81% من المّدعى عليهم بين 19 و45 عامًا في وقت التوقيف في حين تجاوز ت�شعة 

فقط 45 عامًا. 

اأوقف اأكثر من 80% من المّدعى عليهم في العينة ب�شكل احتياطي لمدة تتراوح بين 11 و31 يومًا 

)41 مّدعى عليهم( بينما اأوقف ثمانية مّدعى عليهم ما بين 5 و10 اأيام. وتم توقيف اأكثر من %79 

من المّدعى عليهم خالل عامي 2016 و2017 )38 مّدعى عليهم( بينما اأوقف الباقون بين عامي 

2011 و2015 )10 مّدعى عليهم(. 
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جدول رقم 2: جن�شية المّدعى عليهم وجن�شهم واأعمارهم

املجموع 64-56

عاماً

55-46

عاماً

 45-36

عاماً

 35-26

عاماً

 25-19

عاماً

العمر

اجلن�س اجلن�شية

25 2 4 7 5 7 ذكر لبنانية

1 - 1 - اأنثى

26 2 5 7 5 7
جمموع 

فرعي

11 - - 3 2 6 ذكر �شورية

1 - 1 - - - اأنثى

13 - 1 3 2 7
جمموع 

فرعي

7 - 1 3 2 1 ذكر فل�شطينية

7 - 1 3 2 1
جمموع 

فرعي

1 - - - 1 - ذكر عدميو 

اجلن�شية

1 - - - - 1 اأنثى

2 - - - 1 1
جمموع 

فرعي

1 - - - 1 - اأنثى اأثيوبية

1 - - - 1 - جمموع 

فرعي

48 2 7 13 11 15 املجموع
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جدول رقم 3: تاريخ التوقيف مقابل مدة الحتجاز 

املجموع 21 - 31 يوماً 11 - 20 يوماً 5 – 10 اأيام  مدة التوقيف

تاريخ التوقيف 

1 1 2011

1 1 2013

1 1 2014

7 2 3 2 2015

18 7 8 3 2016

20 10 7 3 2017

48 20 20 8 املجموع

تنق�شم الدعاوى الجزائية المرفوعة �شد المّدعى عليهم الـ48 بين 43.5% دعاوى حق عام رفعتها 

دعاوى  و%56.5  عليهم(  مّدعى   21( لبنان  وجبل  بيروت  من  كل  في  اال�شتئنافية  العامة  النيابة 

رفعها مّدعون ب�شفتهم جهات مدنية )27 مّدعى عليهم(. واأ�شندت اإلى ن�شف المّدعى عليهم تهمة 

واحدة )24 مّدعى عليهم( بينما اأ�شندت اإلى االآخرين عّدة اتهامات: 29% اأ�شندت اإليهم تهمتان 

)14 مّدعى عليهم(، 19% اأ�شندت اإليهم ثالث اتهامات )9 مدعى عليهم( و2% اأ�شندت اإليهم اأربع 

)مّدعى عليه واحد(. 

وتفاوتت الجرائم في طبيعتها، ولكنه تم االدعاء بحق اأغلبية المّدعى عليهم بارتكاب جرائم �شد 

االأموال والممتلكات، تليها جرائم الهجرة والمخدرات:

• ال�شرقة 	 وت�شمل:  عليهم(  مّدعى   29( االأموال  على  واقعة  جرائم  اإليهم  اأ�شندت   %60.5

واإ�شاءة االأمانة واالحتيال واالختال�س و�شيك دون موؤونة، وتخريب ممتلكات. وترتبط بع�س 

تنفيذ عقود تقديم  النا�شئة عن  النزاعات  بنزاعات ذات طبيعة مدنية، مثل  الجرائم  هذه 

خدمات. وفي هذا النوع من النزاعات، غالبًا ما يلجاأ المدعون اإلى رفع دعاوى جزائية بداًل 

من الدعاوى المدنية، الأنها تعتبر اأكثر فعالية.

• اأ�شندت اإلى 21% منهم جرائم مرتبطة بالهجرة ومخالفة قانون االأجانب )10 مّدعى عليهم( 	

وت�شمل الدخول اإلى لبنان بطريقة غير قانونية واالإقامة ب�شورة غير قانونية وعدم االإبالغ عن 

تغيير محل االإقامة اأو عن االنتقال للعمل لدى �شاحب عمل جديد.

• المخدرات 	 حيازة  وت�شمل  عليهم(  مّدعى  )ت�شعة  مخدرات  جرائم  منهم   %19 اإلى  اأ�شندت 

وا�شتخدامها.
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• اأ�شندت اإلى 14.5% منهم جرائم مخّلة بالثقة العامة )�شبعة مدعى عليهم( وت�شمل التزوير 	

وا�شتعمال م�شتندات مزّورة وانتحال هوية.

• معظمهم 	 عليهم(  مدعى  )�شتة  االأ�شخا�س  على  واقعة  جرائم  منهم   %12.5 اإلى  اأ�شندت 

اأ�شندت اإليهم اأي�شًا جرائم متعلقة باالأ�شلحة )خم�شة مدعى عليهم( وت�شمل: االإيذاء عمدًا 

والتهديد وحيازة اأ�شلحة بدون ترخي�س وا�شتخدامها ونقلها والتهديد بال�شالح.

• اأ�شندت اإلى 8% منهم جرائم مخلة باالأخالق العامة )اأربعة متهمين( وت�شمل التعّر�س لالآداب 	

واالأخالق العامة، وممار�شة الدعارة ال�شرية وت�شهيل الدعارة ال�شرية، ولم�س قا�شر ب�شورة 

منافية للحياء.

• اأ�شندت اإلى 2% منهم مخالفة لالأنظمة االإدارية المتعلقة بكفالة مواطنين �شوريين )واحد من 	

المدعى عليهم(

جدول رقم 4: المّدعى عليهم ح�شب طبيعة الجرائم وجهة الدعاء 

المجموع مدعي �شخ�شي النيابة العامة جهة الدعاء

طبيعة الجرائم في الإدعاء

19 17 2 جرائم واقعة على االأموال 

8 - 8 جرائم المخدرات

5 3 2 جرائم واقعة على االأ�شخا�س وجرائم اأ�شلحة

4 1 3 جرائم مخّلة باالأخالق واالآداب العامة ومخالفة قانون االأجانب

3 3 - جرائم واقعة على االأموال وجرائم مخّلة بالثقة العامة

3 - 3 جرائم مخّلة بالثقة العامة ومخالفة قانون االأجانب

2 2 - جرائم واقعة على االأموال ومخالفة قانون االأجانب

1 1 - جرائم واقعة على االأ�شخا�س

1 - 1 جرائم مخّلة بالثقة العامة

1 - 1 جرائم المخدرات ومخالفة قانون االأجانب

1 - 1 قباحات )مخالفة االأنظمة االإدارية(

48 27 21 المجموع
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استعراض عام لعملية التوقيف االحتياطي

المبادئ العامة للتوقيف االحتياطي . 1

ي�شون الد�شتور اللبناني الحرية ال�شخ�شية وحرية المرء من اأاّل يقب�س عليه اأو يحب�س اأو يوقف اإاّل 

وفقًا لحكم القانون )المادة 8(. والحقوق التي ي�شمنها االإعالن العالمي لحقوق االإن�شان والعهد 

. وت�شمل هذه الحقوق 
)10(

الدولي الخا�س بالحقوق المدنية وال�شيا�شية، لديها اأي�شًا قيمة د�شتورية

االإعالن  التع�ّشفي )المادتان 3 و9 من  والتوقيف  واالأمان والحرية من االعتقال  الحرية  الحق في 

العالمي لحقوق االإن�شان والمادة 9 من العهد الدولي الخا�س بالحقوق المدنية وال�شيا�شية( والحق 

في محاكمة عادلة )المادة 10 من االإعالن العالمي لحقوق االإن�شان( واالأهم الحق في قرينة البراءة 

)المادة 11 من االإعالن(.  

الثالثة  فقرتها  في  وال�شيا�شية  المدنية  بالحقوق  الخا�س  الدولي  العهد  من   9 المادة  وت�شمن 

لت اأكثر في المعايير الدولية المرتبطة  المبادئ االأ�شا�شية المتعلقة بالتوقيف االحتياطي التي ُف�شّ

)11(

بالتوقيف:

• حق الموقوف في المثول �شريعاً اأمام الق�شاء: »يقدم الموقوف اأو المعتقل بتهمة جزائية، 	

�شريعًا، اإلى اأحد الق�شاة اأو اأحد الموظفين المخّولين قانونًا مبا�شرة وظائف ق�شائية، ويكون 

من حقه اأن يحاكم خالل مهلة معقولة اأو اأن يفرج عنه«. 

تحت  جزائية  مالحقة  اأو  تحقيق  اإطار  في  ما  �شخ�س  توقيف  و�شع  اإلى  الحق  هذا  يهدف 

مراقبة الق�شاء وي�شّكل �شمانة لمنع تعّر�س الموقوف للتعذيب و�شوء المعاملة ويتطّلب تواجد 

الموقوفين �شخ�شيًا خالل جل�شات اال�شتماع الق�شائية. وتتيح جل�شات اال�شتماع للقا�شي تقييم 

مدى قانونية التوقيف و�شرورته. وفيما قد يختلف المعنى الحرفي لكلمة »�شريعًا« بين ق�شية 

واأخرى، فاإن المعايير الدولية تعتبر اأن مهلة المثول يجب اأن تكون �شمن 48 �شاعة ويجب اأاّل 

 .
)12(

تتجاوز »ب�شعة اأيام« اإاّل في ظروف ا�شتثنائية تبرر بقاء الموقوف اأكثر من ذلك

• اأن يكون احتجاز االأ�شخا�س 	 التوقيف الحتياطي هو ال�شتثناء ولي�س القاعدة: »ال يجوز 

االإفراج عنهم على  تعليق  الجائز  ولكن من  العامة،  القاعدة  المحاكمة هو  ينتظرون  الذين 

�شمانات لكفالة ح�شورهم المحاكمة في اأية مرحلة اأخرى من مراحل االإجراءات الق�شائية، 

ولكفالة تنفيذ الحكم عند االقت�شاء«.
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يوؤّكد هذا المبداأ على اأنه ال يجب اأن يكون من الممار�شات العامة و�شع المّدعى عليهم 

قيد التوقيف االحتياطي الأّنه يجب اأن ي�شتند اإلى قرار فردي باأّنه معقول و�شروري. ويجب 

مراجعة هذا القرار ب�شكل دوري ل�شمان اأن يكون توقيفه ما زال معقواًل و�شروريًا. ويجب 

اأاّل يتخذ القرار ب�شاأن مدة التوقيف االحتياطي بناء على مدة العقوبة المحتملة للجريمة 

الق�شائية  بال�شلطات  ويجدر  ال�شرورة.  تقدير  بناء على  بل  عليه  المدعى  اإلى  الم�شندة 

اأي�شًا اأن تدر�س ما اإذا كانت البدائل عن التوقيف تجعل االأخير غير �شروري)13(. فكل 

زمنية  فترة  �شمن  المحاكمة  اأو  ال�شبيل  اإخالء  في  الحق  له  احتياطيًا  موقوف  �شخ�س 

معقولة. 

ت�شّكل هذه المبادئ حجر االأ�شا�س للنظام الدولي والد�شتوري للتوقيف االحتياطي. وهي تنعك�س 

الجزائية  المحاكمات  اأ�شول  فقانون  الجزائية.  بالعدالة  المتعلقة  اللبنانية  القوانين  في  اأي�شًا 

الذي اأقّر بموجب القانون رقم 328 في اآب/اأغ�شط�س 2001 هو قانون �شامل ير�شم االإطار العام 

يعتبر  الدولية،  والمعايير  الد�شتور  مع  وتما�شيًا  الجزائية.  الدعاوى  في  الق�شائية  لالإجراءات 

انتظار  اأثناء  والحرية  الجزائية  المحاكمات  اأ�شول  لقانون  وفقًا  ا�شتثناًء  االحتياطي  التوقيف 

المحاكمة هي المبداأ.  

وتن�س على ذلك بو�شوح المادة 107 من قانون اأ�شول المحاكمات الجزائية التي تعتبر حجر اأ�شا�س 

التوقيف بناء  اإ�شدار مذكرات  القانون حدودًا على  التوقيف االحتياطي في لبنان. ويفر�س  نظام 

على �شروط ترتبط بخطورة الجرم والتاريخ الجنائي )ال�شجل العدلي( للمدعى عليهم و�شرورة 

التوقيف االحتياطي. وال ت�شدر مذكرة التوقيف اإال في حال كان »التوقيف االحتياطي هو الو�شيلة 

الوحيدة« لتحقيق غر�س معّين حدده القانون.

باالإ�شافة اإلى ذلك يعتبر الحجز غير ال�شرعي للحرية من قبل موظف حكومي جرمًا في المادة 367 

من قانون العقوبات ويعاقب باالأ�شغال ال�شاقة الموؤقتة اإ�شافة اإلى العقوبات التاأديبية.

الم�سار االإجرائي للدعاوى الجزائية. 2

ت�شمل عينة الدرا�شة اأنواعًا مختلفة من القرارات المتعلقة ببدء التوقيف االحتياطي وانتهائه. لذلك 

هذه  لتقييم  �شروري  الجزائية  الدعاوى  في  المتبعة  الق�شائية  لالإجراءات  عامًا  ا�شتعرا�شًا  فاإن 

القرارات. 

غالبًا ما يبداأ التوقيف االحتياطي في الدعوى الجزائية من االحتجاز الذي تاأمر به النيابة العامة 

خالل مرحلة التحقيقات االأولية. وبعد ا�شتكمال التحقيقات الأولية، قد يدعي النائب العام بحق 

الم�شتبه فيه الذي ي�شبح حينها مّدعى عليه. في حاالت الجنح، قد تتم اإحالة المدعى عليه اإلى 
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 تمّثال في عينة الدرا�شة:
)14(

المحاكمة من خالل م�شارين محتملين )المادة 49(

1(  الم�شار االأول هو اأن يحيل النائب العام المّدعى عليه اإلى قا�شي التحقيق للتو�ّشع في التحقيق. 

واتُّبع هذا الم�شار من قبل النائب العام في 52% من الحاالت في العينة )25 مدعى عليهم 

بينهم من لم يحتجزوا خالل التحقيقات االأولية(. ويدعي النائب العام اأمام قا�شي التحقيق 

)المواد  التحقيق  في  التو�ّشع  ت�شتلزم  جنحة  اأنها  اأو  الجناية  نوع  من  الجريمة  اأن  وجد  اإذا 

اإ�شدار  ويمكنه  الحال  في  عليه  المدعى  ا�شتجواب  التحقيق  بقا�شي  ويجدر  و62(.  و49   36

قرار بتوقيفه )المادة 107(. في هذه المرحلة، تنقل �شالحية اتخاذ القرارات ب�شاأن التوقيف 

التحقيق  قا�شي  قرارات  ا�شتئناف  ويمكن  التحقيق  قا�شي  اإلى  العام  النائب  االحتياطي من 

القرار  التحقيق  الق�شائية، ي�شدر قا�شي  التحقيقات  ا�شتكمال  الهيئة االتهامية. وبعد  اأمام 

القا�شي  اأمام  المحاكمة  اإلى  المدعى عليه  الجنحة ويحيل  نوع  الجريمة من  باعتبار  الظني 

المنفرد الجزائي. 

2(  الم�شار الثاني هو اأن يحيل النائب العام المدعى عليه مبا�شرًة اإلى المحاكمة اأمام القا�شي 

بالجنح  المتعلقة  الدعاوى  جميع  في  ينظر  الذي  الحكم(  )قا�شي  الجزائي  المنفرد 

الحاالت  الم�شار في 48% من  العام هذا  النائب  واّتبع  اأ و150(.  ـ   2 والمخالفات )المادة 

االأولية(.  التحقيقات  خالل  احتجازهم  يتم  لم  من  بينهم  عليهم  مدعى   23( العينة  في 

يّدعي النائب العام في الجنحة مبا�شرة اأمام القا�شي المنفرد اإذا اأثبت التحقيق فيها اأنه 

االإحالة  وبعد  المدعى عليه )المادة 49 و152(.  توقيف بحق  اإ�شدار مذكرة  كاٍف ويمكنه 

اليوم  في  اأو  نف�شه  اليوم  في  الموقوفين  عليهم  المدعى  محاكمة  يجب  المحاكمة،  اإلى 

التالي )المادة 153(. وفي هذه المرحلة، تنتقل �شالحية اتخاذ القرارات ب�شاأن التوقيف 

اأمام  االأخير  قرارات  ا�شتئناف  ويمكن  المنفرد  القا�شي  اإلى  العام  النائب  من  االحتياطي 

محكمة اال�شتئناف )المادة 154(.

يمكن اإخالء �شبيل المدعى عليهم في جميع مراحل الدعوى الجزائية من قبل ال�شلطة الق�شائية 

الم�شوؤولة عن اتخاذ القرارات ب�شاأن التوقيف االحتياطي: يمكن تركهم اأو اال�شتعا�شة عن توقيفهم 

االحتجاز.  مدة  انتهاء  بعد  بحقهم  توقيف  مذكرة  ت�شدر  لم  اإذا  الق�شائية  للمراقبة  باإخ�شاعهم 

ويمكن اإخالء �شبيلهم اأي�شًا بعد �شدور مذكرة توقيف بحقهم اأو اإبقاوؤهم قيد التوقيف االحتياطي 

اإلى حين انتهاء المحاكمة. 
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جدول رقم 5: اأنواع القرارات المتعلقة بالتوقيف الحتياطي

املجموع موقوف 

لدى �شدور 

احلكم

اإخالء 

�شبيل

ال�شتعا�شة 

عن التوقيف

ترك قرار باإنهاء التوقيف الحتياطي 

قرار ببدء التوقيف الحتياطي 

21 12 9 - - مذكرة توقيف �شادرة عن النائب العام

8 8 - مذكرة توقيف �شادرة عن قا�شي التحقيق

2 1 1

تنفيذ بالغ بحث وحتّري ال�شادر عن 

النائب العام

13 4 9

تنفيذ مذكرة التوقيف ال�شادرة غيابيًا عن 

قا�شي التحقيق 

4 3 1 ال قرار توقيف بعد االحتجاز 

48 16 27 3 2 املجموع
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االلتزام بالمهل الزمنية المرتبطة بالتوقيف االحتياطي

االحتياطي.  التوقيف  حاالت  في  للبت  القانونية  المهل  الجزائية  المحاكمات  اأ�شول  قانون  يحدد 

فااللتزام بهذه المهل �شروري لي�س فقط لتقلي�س مدة التوقيف االحتياطي بل اأي�شًا للحماية من 

�شوء المعاملة والتعذيب و�شمان اإجراءات جزائية عادلة.  

بالمهل  االلتزام  ف�شلت في  الق�شائية  ال�شلطات  اأّن  العّينة  تت�شمنها  التي  الحاالت  التدقيق في  ويك�شف 

الزمنية التي ين�س عليها القانون. ومن اأهم المهل التي ين�س عليها قانون اأ�شول المحاكمات هي التالية:

1( مدة 48 �ساعة لالحتجاز خالل التحقيقات االأولية:

هذه المهلة محددة في المواد 32 و42 و47 من قانون اأ�شول المحاكمات الجزائية ويتم خاللها 

احتجاز الم�شتبه فيه بناء على تعليمات النائب العام التي غالبًا ما تبّلغ �شفوّيًا اإلى قوى االأمن. 

الم�شتبه فيهم لمدة 48 �شاعة يمكن تمديدها لمدة مماثلة. لكن  اإحتجاز  العام  للنائب  ويجوز 

العينة اأظهرت اأن النواب العامين ال يعمدون الى تمديد مدة االإحتجاز تلقائيًا.

تبداأ المهلة من لحظة التوقيف وتنتهي حين يّدعي النائب العام �شد الم�شتبه فيه. وفي الحاالت 

المنفرد، تنتهي مدة  القا�شي  اأمام  اإلى المحاكمة  العام المدعى عليه فورًا  النائب  التي يحيل 

الحجز ب�شدور مذكرة التوقيف. وفي العينة، دامت هذه المدة ما معدله 5.8 اأيام وتراوحت بين 

يومين و18 يومًا. وفي الحاالت التي يحيل فيها النائب العام المدعى عليهم اإلى قا�شي التحقيق 

التوقيف  ب�شاأن  قرارًا  التحقيق  قا�شي  ي�شدر  عندما  الحجز  مدة  تنتهي  التحقيق،  في  للتو�ّشع 

االحتياطي. وفي العينة، دامت هذه المهلة ما معّدله 6.5 اأيام وتراوحت بين يوم و19 يومًا.  

لذلك فاإن متو�ّشط مدة االحتجاز خالل التحقيقات االأولية للم�شارين االإجرائيين كان �شتة اأيام حيث 

اأوقف 47% من المدعى عليهم في العينة لمدة اأطول من مدة االأربعة اأيام الق�شوى التي ين�س عليها 

القانون )16 من اأ�شل 33 من المدعى عليهم و�شعوا قيد االحتجاز خالل التحقيقات االأولية(. 

2( المثول الفوري اأمام قا�سي التحقيق:

ت�شمن المادتان 106 و107 مثول المدعى عليهم الموقوفين »في الحال« – اأي خالل 24 �شاعة - 

اأمام قا�شي التحقيق ال�شتجوابهم وتقييم قانونية توقيفهم االحتياطي و�شرورته. ولمعرفة مدى 

�شرعة المثول اأمام قا�شي التحقيق، بحثنا عن المدة التي ق�شاها الموقوف محتجزًا بين اإدعاء 
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النيابة العامة اأمام قا�شي التحقيق ومثوله االأول اأمام هذا االأخير، مع االأخذ في االعتبار باأن 

المعايير الدولية تو�شي باأاّل يتجاوز التاأخير 48 �شاعة. 

وفي العينة كان معّدل تاأخير مثول المدعى عليهم اأمام قا�شي التحقيق خم�شة اأيام، حيث تراوحت 

بين يوم و14 يومًا، وتاأّخر مثول 66% من المّدعى عليهم اأمام قا�شي التحقيق اأكثر من 48 �شاعة 

تاأّخر في تحديد موعد  التحقيق  اأن قا�شي  اإلى  التاأخير  ويعود  بين 12 مدعى عليهم(.  )8 من 

اأطول فترة تاأخير لم  اأن المّدعى عليهم الذين �شّجلوا  اإلى  الجل�شة االأولى. وتجدر االإ�شارة هنا 

يتم �شوقهم اإلى جل�شتهم االأولى )ثالثة مدعى عليهم( ما زاد من مدة التاأخير بمعّدل ثالثة اأيام.

3( المحاكمة الفورية اأمام القا�سي المنفرد الجزائي

ت�شمن المادة 153 من اأ�شول المحاكمات الجزائية محاكمة فورية للمدعى عليهم الموقوفين 

بجنحة م�شهودة تعاقب بال�شجن. وين�س القانون ب�شكل �شريح على اأنه يجب محاكمة المدعى 

عليهم اأمام القا�شي المنفرد الجزائي في اليوم ذاته اأو في اليوم التالي الإ�شدار النيابة العامة 

مذكرة توقيف بحقهم واإحالتهم اإلى المحاكمة. 

وفي العينة، بلغت المدة المتو�شطة بين اإدعاء النيابة العامة بحق المدعى عليهم ومثولهم في 

جل�شة المحاكمة االأولى اأمام القا�شي المنفرد الجزائي حوالي ت�شعة اأيام، حيث تراوحت بين 

ثالثة اأيام و20 يومًا. وبذلك فاإّن اأيًا من المّدعى عليهم الموقوفين لم يحاكم خالل المهل الزمنية 

المن�شو�س عليها في القانون. ويعود التاأخير في هذه الحاالت اإلى اأن الق�شاة المنفردين تاأّخروا 

في تعيين اأول جل�شة محاكمة، مما حرم المّدعى عليهم من حقهم في المحاكمة الفورية. 

باالإ�شافة اإلى ذلك، ُحّددت جل�شة المحاكمة االأولى للمدعى عليهم ال�شادرة بحقهم مذكرات 

توقيف غيابية بعد انق�شاء ما معّدله 13 يومًا من تنفيذ مذكرة التوقيف في مخالفة للحق بالمثول 

الفوري اأمام القا�شي الذي تن�س عليه المادتان 83 و109 من اأ�شول المحاكمات الجزائية. وتم 

تاأخير مثول اأحد المدعى عليهم في العينة �شبعة اأيام اإ�شافية ب�شبب اإخفاق ال�شلطات الم�شوؤولة 

عن اإحتجازه في �شوقه من مكان توقيفه اإلى جل�شة المحاكمة االأولى المقررة له. ويجب االإ�شارة 

اأي�شًا اإلى اأن اإبالغ ق�شاة الحكم بتنفيذ مذكرة التوقيف بحق المدعى عليهم ا�شتغرق ما معّدله 

4.4 اأيام.

التحقيق  قا�شي  �شواء  القا�شي  اأمام  الموقوفين  مثول  �شمان  في  التاأخير  اأن  الوا�شح  من  لذلك، 

ب�شكل  كانت  المحاكمة،  ليبداأ  المنفرد  القا�شي  اأمام  اأو  االحتياطي  التوقيف  ب�شاأن  قرارًا  ليتخذ 

اأ�شا�شي ب�شبب عدم تحديد الق�شاة موعدًا فوريًا للجل�شات، اإ�شافة اإلى تاأخر ال�شلطات الم�شوؤولة 

عن االإحتجاز )قوى االمن الداخلي( في �شوق الموقوفين اإلى جل�شاتهم. وي�شير ذلك اإلى اأّن القدرة 
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المحدودة للموؤ�ش�شات واالإدارة غير الفّعالة للموارد الق�شائية المتاحة، ال �شيما في اأق�شام ق�شاة 

تاأثير مبا�شر على عدم االلتزام بالمهل الزمنية المحددة قانونًا  التحقيق وق�شاة الحكم، لديهما 

والمرتبطة بالتوقيف االحتياطي.

جدول رقم 6: المّدة المتو�شطة لمراحل التوقيف الحتياطي )بالأيام( 

املدعى عليهم املوقوفون 

املحالون اإىل القا�شي املنفرد

املدعى عليهم املوقوفون 

املحالون اإىل قا�شي التحقيق

عدد 

االأيام

املرحلة الفرعية  عدد 

االأيام

املرحلة الفرعية املراحل

5.8 بني التوقيف و�شدور مذكرة 

التوقيف عن النيابة العامة

6.5 بني التوقيف واإدعاء النيابة العامة االإحتجاز 

خالل 

التحقيقات 

االأولية

4 بني اإدعاء النيابة العامة واأول جل�شة 

ا�شتماع مقررة لدى قا�شي التحقيق

5 بني اإدعاء النيابة العامة وقرار 

قا�شي التحقيق ب�شاأن التوقيف

9.6 بني �شدور مذكرة التوقيف عن 

قا�شي التحقيق وقرار االأخري 

باإخالء ال�شبيل

االإحتجاز 

خالل 

التحقيق 

الق�شائي
7.5 بني �شدور مذكرة التوقيف 

ال�شادرة عن قا�شي التحقيق 

والقرار الظني

9.2 بني �شدور مذكرة التوقيف 

عن النيابة العامة واأول جل�شة 

حماكمة مقررة

9

بني القرار الظني وقرار القا�شي 

املنفرد باإخالء ال�شبيل

االحتجاز 

خالل 

املحاكمة

9.8 بني �شدور مذكرة التوقيف عن 

النيابة العامة واأول مثول اأمام 

املحكمة

12.75 بني تنفيذ مذكرة التوقيف الغيابية 

واأول جل�شة حماكمة مقررة 

13.6 بني تنفيذ مذكرة التوقيف الغيابية 

واأول مثول فعلي اأمام املحكمة

13.5 بني �شدور مذكرة توقيف عن 

النيابة العامة وقرار القا�شي 

املنفرد باإخالء ال�شبيل

15 بني �شدور مذكرة توقيف عن 

النيابة العامة و�شدور احلكم

- بني القرار الظني و�شدور احلكم
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القرارات المتعلقة ببدء فترة التوقيف االحتياطي

غالبًا ما يبداأ التوقيف االحتياطي باالحتجاز الذي تاأمر به النيابة العامة اأثناء مرحلة التحقيقات 

االأولية. فاإذا ادعت النيابة على المدعى عليهم بجنحة في اإثر التحقيقات االأولية، فاإن التوقيف قد 

اإلى قا�شي التحقيق الذي يكون  النيابة المدعى عليه الموقوف  يتبع م�شارين مختلفين: قد تحيل 

عليه اأن يقرر ب�شاأن توقيفه االحتياطي، اأو قد ت�شدر النيابة العامة مذكرة توقيف بحق المدعى عليه 

وتحيله مبا�شرة اإلى قا�شي الحكم الذي يقع �شمن �شالحياته اإخالء �شبيله. باالإ�شافة اإلى ذلك، قد 

يتم توقيف بع�س المدعى عليهم على اأ�شا�س قرارات ق�شائية �شدرت بحقهم غيابيًا.
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وتمّثلت جميع هذه القرارات المتعلقة ببدء فترة التوقيف االحتياطي في العينة و�شيتم تقييمها كل 

القانونية  ال�شروط  في  النظر  وبعد  البع�س.  بع�شها  تختلف عن  القانونية  �شروطها  الأن  على حدة 

بين  فجوة  وجود  الوا�شح  من  ي�شبح  العّينة،  بحاالت  مقارنتها  ثم  ومن  القرارات  هذه  لمختلف 

الت�شريع والممار�شة. 

اأن الملفات الق�شائية ال تت�شمن ما يكفي من  اإلى  اأن ن�شير  قبل تقييم هذه القرارات، من المهم 

المعلومات المرتبطة باالأو�شاع االجتماعية واالقت�شادية وال�شحية للمّدعى عليهم وما اإذا كان ثمة 

خطر من اإمكانية فرارهم. وال يوجد تحديدًا معلومات كافية عن ال�شحة النف�شية للمدعى عليهم 

التي من �شاأنها اأن تتفاقم ب�شبب التوقيف اأو عّما اإذا كان المّدعى عليه معياًل لغيره. ووجدنا اأي�شًا 

القليل من المعلومات عن �شبل عي�س المدعى عليهم وكيف �شتتاأثر بتوقيفهم االحتياطي.  

جدول رقم 7: القرارات المتعلقة ببدء فترة التوقيف الحتياطي

املجموع بعبدا بريوت نوع قرار التوقيف

21 10 11 مذكرة توقيف وجاهية �شادرة عن النيابة العامة

8 4 4 مذكرة توقيف وجاهية �شادرة عن قا�شي حتقيق

3 3 - قرار قا�شي التحقيق باال�شتعا�شة عن التوقيف

1 1 - قرار قا�شي التحقيق بالرتك من االحتجاز

2 2 - تنفيذ بالغ بحث وحترٍّ �شادر عن النائب العام

13 5 8 تنفيذ مذكرة توقيف �شادرة غيابيًا عن قا�شي التحقيق 

48 25 23 املجموع

1. االإحتجاز خالل التحقيقات االأولية

اأ. ال�سروط القانونية لالحتجاز خالل التحقيقات االأولية

يمكن احتجاز الم�شتبه فيهم خالل التحقيقات االأولية قبل االدعاء عليهم اأو اإ�شدار مذكرة توقيف 

الم�شتبه  بو�شع  للقرارت  القانوني  االمتثال  مدى  تقييم  الدرا�شة  هذه  نطاق  عن  ويخرج  بحقهم. 

بهم قيد االحتجاز. غير اأّنه من ال�شروري فهم ال�شروط القانونية لقرارات الحجز من اأجل تقييم 

القرارت باإبقاء المدعى عليهم قيد االحتجاز بعد انتهاء التحقيقات االأولية.

اأثناء التحقيقات االأولية على يد ال�شابطة العدلية، يجوز للمدعي العام في محكمة اال�شتئناف )اأو 

اأق�شاها  اأنه ارتكب جنحة، لمدة  ياأمر باحتجاز �شخ�س ي�شتبه في  اأن  العام اال�شتئنافي(  النائب 

48 �شاعة قابلة للتجديد مرة واحدة )المواد 32 و42 و47 من قانون اأ�شول المحاكمات الجزائية(. 
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كان  اإذا  )الترك(  فيه  الم�شتبه  االإفراج عن  العام  للمّدعي  يجوز  االأولي،  التحقيق  مرحلة  وطوال 

التحقيق ال يتطلب احتجازه. ومن المهم االإ�شارة اإلى اأّنه في لبنان، على عك�س الدول االأخرى، فاإن 

المّدعين العامين هم ق�شاة يتلقون تدريبًا مماثاًل لق�شاة الحكم.

وتختلف �شروط االحتجاز تبعًا لما اإذا كان الجرم يعتبر جناية اأم جنحة في هذه المرحلة وفيما اإذا 

كانت الجريمة م�شهودة اأم ال. 

فحين تكون الجريمة م�شهودة، ُتمنح ال�شلطات �شالحيات وا�شعة للتحقيق، بما في ذلك �شلطة اأو�شع 

الحتجاز الم�شتبه فيهم. وترتبط المعايير الرئي�شية لمثل هذه الجريمة بالفترة الزمنية بين ارتكاب 

الجريمة واكت�شافها. فيعتبر القانون ب�شكل عام اأن الجريمة م�شهودة في حال تم اكت�شافها خالل 

24 �شاعة من ارتكابها. 

ووفقًا للمادة 29 من قانون اأ�شول المحاكمات الجزائية، فاإن الجريمة الم�شهودة هي:

»اأ. الجريمة التي ت�شاهد عند وقوعها.

ب. الجريمة التي يقب�س على فاعلها اأثناء اأو فور ارتكابها.

ج. الجريمة التي يالحق فيها الم�شتبه فيه بناًء على �شراخ النا�س.

د.  الجريمة التي يتم اكت�شافها فور النتهاء من ارتكابها في وقت تدل اآثارها عليها ب�شكل وا�شح.

هـ.  الجريمة التي ي�شبط فيها مع �شخ�س اأ�شياء اأو اأ�شلحة اأو اأوراق ي�شتدل منها على اأنه مرتكبها، 

وذلك في خالل الأربع والع�شرين �شاعة من وقوعها«.

بذلك، يتيح قانون اأ�شول المحاكمات الجزائية احتجاز م�شتبه فيه خالل التحقيقات االأولية 

في ق�شايا الجنح وفقًا لل�شروط التالية:

• الجنحة الم�شهودة: ت�شمح المادة 46 لل�شابط العدلي اأن يقب�س على الم�شتبه فيه اإذا كان 	

اأن  وفيما  االأقل.  على  �شنة  الحب�س  عقوبة  ت�شتوجب  التي  الجنحة  نوع  من  الم�شهود  الجرم 

القانون ال يحدد في هذه الحالة الفترة الق�شوى لالحتجاز وال يتطّلب قرارًا خطيًا ومعلاًل 

يبرر التوقيف، اإال اأن القانون يفر�س على المدعي العام الذي يتخذ قرارًا بتوقيف المدعى 

عليه، »اإحالته مبا�شرة اأمام القا�شي المنفرد لمحاكمته )...(«. يترّتب على ذلك اأّن ال�شخ�س 

الم�شتبه في ارتكابه جنحة يعاقب عليها بالحب�س اأقل من �شنة، ال يمكن اأن يوقف احتياطيًا 

حتى لو كانت الجنحة م�شهودة. 

• �شواء 	 الم�شهودة  غير  الجرائم  في  االحتجاز   47 المادة  تنّظم  الم�شهودة:  غير  الجريمة 
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اإحتجاز  العدلية(  ال�شابطة  »يحّظر عليهم )عنا�شر  الجنايات:  اأم  الجنح  نوع  اعتبرت من 

الم�شتبه فيه في نظاراتهم اإال بقرار من النيابة العامة و�شمن مدة ال تزيد على ثماني واأربعين 

�شاعة. يمكن تمديدها مدة مماثلة فقط بناًء على موافقة النيابة العامة.« وفي حين تقت�شر 

فاإن  ارتكابهم جرائم غير م�شهودة،  الم�شتبه في  القب�س على  العدلي على  ال�شابط  �شلطة 

�شلطة النائب العام لالإبقاء على الم�شتبه فيه قيد االحتجاز اأو�شع مما هي عليه حين تكون 

التي  تلك  )مثل  خطورة  االأكثر  الجرائم  على  هنا  االحتجاز  يقت�شر  فال  م�شهودة.  الجنح 

اإ�شدار قرار معلل خطي يبرر تجديد  يعاقب عليها بال�شجن(، وال يتطلب من النائب العام 

فترة االحتجاز كما هي الحال في حالة الجناية الم�شهودة. 

ال ين�س القانون ب�شكل وا�شح على وجوب تبليغ الم�شتبه فيهم اأو محاميهم بقرارات النيابة العامة 

باإبقائهم قيد االحتجاز اأو بتجديد مهلة االحتجاز. وفي الممار�شة، ي�شدر النائب العام هذه القرارات 

�شفهيًا، وت�شّجل في محا�شر ال�شابطة العدلية ويتم تبليغ الم�شتبه فيهم بها اأحيانًا �شفهيًا.

 ب. مدى امتثال العينة لل�سروط القانونية

احتجز حوالي 70% من المّدعى عليهم في العينة خالل التحقيقات االأولية. وامتّدت فترة االحتجاز، 

بدءًا من لحظة التوقيف و�شواًل اإلى اإدعاء النيابة العامة بحقهم، ما معّدله 6 اأيام بما يتجاوز المدة 

القانونية الق�شوى لالحتجاز، وهي 48 �شاعة يمكن تجديدها لمدة مماثلة. 

وتبّين من العينة اأن النواب العامين ال يقومون تلقائيًا بتجديد مهلة االحتجاز بعد مرور 48 �شاعة، 

بل ينتظرون اأن تتم مراجعتهم من قبل ال�شباط العدليين الم�شوؤولين عن التحقيق من اأجل اإ�شدار 

تع�ّشف  اأمام  وا�شعًا  الباب  تفتح  للقانون  المخالفة  الممار�شة  وهذه  الترك.  اأو  بالتوقيف  اإ�شارة 

الق�شائية  الرقابة  وُت�شعف  االأولية  التحقيقات  خالل  االحتجاز  فترة  اإطالة  في  العدلية  ال�شابطة 

على فترة االحتجاز لدى ال�شابطة العدلية.

باالإ�شافة اإلى ذلك، تم التحقيق مع بع�س المدعى عليهم في العينة من قبل عدة اأجهزة )المخافر 

وال�شرطة الق�شائية ومكتب مكافحة المخدرات ومكتب حماية االآداب في قوى االأمن الداخلي، ودائرة 

التحقيق واالإجراء و�شعبة المعلومات في المديرية العامة لالأمن العام، ومخابرات الجي�س وال�شرطة 

الع�شكرية(. فتمت اإحالة عددًا منهم من مكتب تحقيق اإلى اآخر. ومن االأمثلة على ذلك وفق ما تظهره 

مكتب  اإلى  الداخلي  االأمن  قوى  مخافر  اأحد  من  المخدرات  با�شتخدامه  ا�شتبه  من  اإحالة  العينة، 

مكافحة المخدرات. وتبّين اأن هذه الممار�شة اأّدت الى اإطالة مدة التوقيف، كما اأن النواب العامين لم 

يعمدوا اإلى تجديد اإ�شارة التوقيف خالل فترة االإحالة من جهة اإلى اأخرى. وت�شمح هذه الممار�شات 

لل�شابطة العدلية بالتحكم فعليًا بمدة التوقيف، دون اأن تعمد ال�شلطات الق�شائية اإلى الحّد منها.
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2. االدعاء اأمام قا�سي التحقيق

بعد التحقيق االأولي في الجنحة، يمكن للنيابة العامة اأن تدعي بحق الم�شتبه فيهم واإحالتهم اإلى 

قا�شي التحقيق للتو�ّشع في التحقيق. يجب على االأخير اأن يحقق مع المدعى عليه واأن ي�شدر قرارًا 

ب�شاأن توقيفه االحتياطي. في العينة، تبّين اأن 25% من المّدعى عليهم اأحيلوا من النيابة العامة اإلى 

قا�شي التحقيق )12 �شخ�شًا( بعد مرور ما معّدله 6.5 اأيام من و�شعهم قيد االحتجاز. يرّكز هذا 

بدءًا  للقانون،  التوقيف االحتياطي  ب�شاأن  التحقيق  امتثال قرارات قا�شي  تقييم مدى  الق�شم على 

با�شتعرا�س ال�شروط القانونية ومن ثم مقارنتها مع نتائج العينة. 

 اأ. ال�سروط القانونية لقرارات قا�سي التحقيق ب�ساأن التوقيف االحتياطي

يجب اأن يمثل المدعى عليه »في الحال« اأمام قا�شي التحقيق من اأجل التحقيق معه والح�شول على 

قرار ب�شاأن توقيفه االحتياطي. وفي حين ال يحدد القانون ب�شكل وا�شح ما هي المهل الزمنية للمثول 

المحاكمات  اأ�شول  قانون  من  و107   106 المادتين  من  �شاعة   24 اأنها  ن�شتنتج  اأن  يمكن  الق�شائي، 

يتم  اأن  يجب  التحقيق  قا�شي  قبل  من  ا�شتدعاوؤه  يتم  الذي  عليه  المدعى  اأّن  تن�س  والتي  الجزائية 

ا�شتجوابه على الفور اأو خالل 24 �شاعة من تنفيذ مذكرة االإح�شار. واإذا لم يتمكن قا�شي التحقيق من 

التحقيق مع المدعى عليه خالل 24 �شاعة، فيجب على النائب العام اأن ياأمر باإخالء �شبيله في الحال. 

واإذا ف�شلت قوى االأمن في اإبالغ النائب العام، فيمكن مالحقتهم بتهمة الحجز غير ال�شرعي للحرية. 

بعد ا�شتجواب المدعى عليه الموقوف وا�شتطالع راأي النائب العام، يمكن لقا�شي التحقيق اأن يتخد 

اأحد القرارات الثالثة )المادة 107(: 

1(  يمكن لقا�شي التحقيق اأن ي�شدر مذكرة توقيف وجاهية )المادة 107(. وفي العينة، تم 

اإ�شدار مذكرات توقيف وجاهية بحق 66.6% من المدعى عليهم المحالين اأمام قا�شي 

التحقيق )8 من 12 مدعى عليهم(.

المراقبة  تحت  بو�شعه  عليه  المّدعى  توقيف  ي�شتعي�س عن  اأن  التحقيق  لقا�شي  2(  يمكن 

الق�شائية وباإلزامه بموجبات يعتبرها �شرورية الإنفاذ المراقبة من اأبرزها تقديم كفالة 

�شامنة )المادة 111(. وفي العينة، اأطلق �شراح ثالثة مدعى عليهم من الحجز كبديل 

عن التوقيف بموجب هذه المادة. 

ترك  تم  العينة،  وفي  الحجز.  من  عليه  المدعى  ترك  يقرر  اأن  التحقيق  لقا�شي  3(  يمكن 

مدعى عليه واحد بقرار من قا�شي التحقيق. 

واإذا لم  التوقيف.  التوقيف وقرارات اال�شتعا�شة عن  القانونية لمذكرات  ال�شروط  القانون   يحدد 
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المادة 107 حجر  وتعتبر  المدعى عليه.  ترك  التحقيق  قا�شي  فعلى  ال�شروط،  تلك  اأي من  يتوّفر 

االأ�شا�س لنظام التوقيف االحتياطي في لبنان. وهي تن�س ب�شكل وا�شح على اأّن التوقيف هو اإجراء 

ا�شتثنائي وتنّظم ال�شروط التي يمكن لقا�شي التحقيق بموجبها اإ�شدار مذكرة توقيف بعد ا�شتجواب 

المدعى عليه. ويترّتب على النائب العام االلتزام بهذه ال�شروط عند اتخاذ القرارات ب�شاأن اإحالة 

المدعى عليهم اإلى قا�شي التحقيق. 

المادة 107: بعد اأن ي�شتجِوب قا�شي التحقيق المّدعى عليه، وي�شتطلع راأي النيابة العامة، ُيمكنه اأن 

ي�شدر قراراً بتوقيفه �شرط اأن يكون الجرم الم�شند اإليه معاقباً عليه بالحب�س اأكثر من �شنة اأو اأن يكون قد 

حكم عليه َقباًل بعقوبة جنائية اأو بالحب�س اأكثر من ثالثة اأ�شهر دون وقف التنفيذ.

يجب اأن يكون قرار التوقيف معّلاًل واأن يبّين فيه قا�شي التحقيق الأ�شباب الواقعية والمادية التي اعتمدها 

لإ�شدار قراره على اأن يكون التوقيف الحتياطي الو�شيلة الوحيدة للمحافظة على اأدلة الإثبات اأو المعالم 

المادية للجريمة اأو للحيلولة دون ممار�شة الإكراه على ال�شهود اأو على المجني عليهم اأو لمنع المّدعى 

يكون  اأن  اأو  عليها  �شين  المحرِّ اأو  فيها  المتدخلين  اأو  الجريمة  في  ب�شركائه  ات�شال  اأي  اإجراء  من  عليه 

الغر�س من التوقيف حماية المّدعى عليه نف�شه اأو و�شع حد لمفعول الجريمة اأو الرغبة في اتقاء تجددها 

اأو منع المّدعى عليه من الفرار اأو تجنيب النظام العام اأي خلل ناجم عن الجريمة.

وبالتالي فاإن ال�شروط المجتمعة الإ�شدار قا�شي التحقيق مذكرة توقيف هي التالية: 

لقا�شي  يمكن  عليه:  للمدعى  العدلي  ال�شجل  اأو  الجرم  بخطورة  مرتبطة  1(   �شروط 

التحقيق اإ�شدار مذكرة توقيف اإذا توّفر اأحد ال�شروط التالية: 

اأ. الجرم ي�شتوجب عقوبة الحب�س الأكثر من �شنة.

اأ�شهر  اأكثر من ثالثة  اأو بالحب�س  ب.  المدعى عليه محكوم �شابقًا بعقوبة جنائية، 

من دون وقف التنفيذ. ويفتر�س هذا ال�شرط خطورة المدعى عليه انطالقًا من 

خطورة �شجله العدلي. 

اأ�شول  تعديل  بموجب  ال�شرط  هذا  دخل 
ُ
اأ التوقيف:  من  بالغر�س  مرتبطة  2(   �شروط 

التوقيف  قرارات  في  ال�شرورة  مبداأ  يكر�س  وهو   2001 عام  الجزائية  المحاكمات 

�شاأنها  من  كان  حال  في  فقط  توقيف  مذكرة  ي�شدر  اأن  التحقيق  فلقا�شي  االحتياطي. 

تحقيق اأحد المبررات التالية: 

اأ.   منع التدخل في م�شار العدالة: المحافظة على االأدلة اأو االآثار المادية للجريمة، 

الجناة  مع  التوا�شل  من  عليه  المّدعى  ومنع  ال�شحايا،  اأو  ال�شهود  اإكراه  ومنع 

الم�شاركين اأو المتواطئين معه اأو المحّر�شين،
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ب. اإنهاء تاأثير الجريمة اأو منع تكرارها؛

ج. حماية المّدعى عليه نف�شه؛

د. منع المّدعى عليه من الفرار؛

ه. منع اأي خرق للنظام العام ين�شاأ عن الجريمة.

لها  وخالفًا لل�شروط المفرو�شة على مذكرة التوقيف التي ي�شدرها المدعي العام والتي �شوف نف�شّ

الحقًا، تخ�شع هذه ال�شروط لتقدير قا�شي التحقيق. وبالتالي، �شتختلف وفقًا لمعطيات كل حالة 

معلل  خطي  قرار  اإ�شدار  التحقيق  قا�شي  على  ي�شترط  ولذلك  للق�شية.  وتقديره  القا�شي  وفهم 

يبرر اأ�شباب توقيف المدعى عليهم والمبررات له. وهذا ال�شرط التعليلي هو اأهم �شمانة للحد من 

ا�شتخدام التوقيف االحتياطي.

المراقبة  تحت  عليه  المدعى  بو�شع  التوقيف  عن  ي�شتعي�س  اأن  التحقيق  لقا�شي  يمكن  ثان،  وكخيار 

دخل خيار اال�شتعا�شة 
ُ
الق�شائية وباإلزامه بموجبات ال �شيما تلك المن�شو�س عليها في المادة 111. وقد اأ

عن التوقيف في تعديل عام 2001 من اأجل تلبية المعايير الدولية المرتبطة بتوّفر بدائل عن التوقيف.

المادة 111: لقا�شي التحقيق، مهما كان نوع الجرم، وبعد ا�شتطالع راأي النيابة العامة، اأن ي�شتعي�س 

عن توقيف المّدعى عليه بو�شعه تحت المراقبة الق�شائية، وباإلزامه بموجب اأو اأكثر من الموجبات التي 

يعتبرها �شرورية لإنفاذ المراقبة. منها:

 اأ. التزام الإقامة في مدينة اأو بلدة اأو قرية ومنع مبارحتها واتخاذ محل اإقامة فيها.

 ب.عدم الترّدد على محالت اأو اأماكن معيَّنة.

ج.    اإيداع جواز ال�شفر لدى قلم دائرة التحقيق واإعالم المديرية العامة لالأمن العام بذلك.

د. التعّهد بعدم تجاوز دائرة المراقبة واإثبات الوجود دورًيا لدى مركز المراقبة.

 هـ.  عدم ممار�شة بع�س المهن التي يحظر عليه قا�شي التحقيق ممار�شتها طيلة مدة المراقبة.

و. الخ�شوع للفحو�شات الطبية والمخبرية دورًيا في خالل مدة يعّينها قا�شي التحقيق.

ز. تقديم كفالة �شامنة يعّين مقدارها قا�شي التحقيق.

لقا�شي التحقيق اأن يعّدل في موجبات الرقابة التي فر�شها كلما راأى ذلك منا�شباً.

اإذا اأخل المّدعى عليه باأحد موجبات المراقبة المفرو�شة عليه فلقا�شي التحقيق اأن يقرر، بعد ا�شتطالع 

راأي النيابة العامة، اإ�شدار مذكرة توقيف في حقه وم�شادرة الكفالة لم�شلحة الخزينة.

ت�شمل موجبات اال�شتعا�شة عن التوقيف موجب تقديم كفالة، منع �شفر والخ�شوع لفحو�شات طبية 

النادر  الق�شائية. ومن  ال�شلطات  ت�شتخدمها  التي غالبًا ما  المواجبات  ومخبرية دورية، وهي من 

ا�شتخدام الموجبات االأخرى خ�شو�شًا المرتبطة بموجب االإقامة، وحظر التردد على اأماكن معّينة 
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وااللتزام باإبالغ مركز المراقبة ب�شكل دوري بمحل االإقامة، وذلك لغياب اآلية تنفيذ وا�شحة لها.  

ُيفهم من ذلك اأن قا�شي التحقيق قد يلجاأ اإلى اال�شتعا�شة عن التوقيف فقط اإذا توّفرت �شروط 

مذكرة التوقيف. وفي هذه الحالة، لدى قا�شي التحقيق ال�شلطة التقديرية التخاذ قرار بين اإ�شدار 

مذكرة توقيف اأو اال�شتعا�شة عن التوقيف. وبالتالي ال توجد �شروط مفرو�شة على الق�شاة من اأجل 

اللجوء اإلى بدائل للتوقيف كونهم قد يقومون بذلك بناء على تقديرهم ال�شخ�شي، �شرط ا�شتيفاء 

ال�شروط القانونية لمذكرة التوقيف. واإذا لم يتم ا�شتيفاء اأي من هذه ال�شروط، يجب على قا�شي 

التحقيق االإفراج عن المدعى عليه.

يحق  كما  االتهامية.  الهيئة  اأمام  التحقيق  قا�شي  عن  ال�شادرة  التوقيف  بمذكرة  الطعن  يمكن 

للمدعى عليه طلب رفع الرقابة الق�شائية، وال يجوز له اإال الطعن في قرار الرف�س في هذا ال�شاأن 

اأمام الهيئة االتهامية وفق المادة 112:

المادة 112: للمّدعى عليه المو�شوع تحت المراقبة الق�شائية اأن يطلب رفع الرقابة عنه.

على قا�شي التحقيق اأن يبت في طلبه، بعد ا�شتطالع راأي النيابة العامة، في خالل ثالثة اأيام على الأكثر 

الهيئة التهامية وفًقا لالأ�شول  اأمام  من تاريخ ت�شجيله في قلم دائرة التحقيق. يقبل قراره ال�شتئناف 

المتبعة في ا�شتئناف قرارات قا�شي التحقيق.

بوا�شطة  الق�شية  الإحالة  تمهيدا  الظني،  قراره  التحقيق  قا�شي  ي�شدر  التحقيق،  ا�شتكمال  وبعد 

النيابة العامة اإلى قا�شي الحكم )الذي هو في حالتنا القا�شي المنفرد الجزائي( خالل ثالثة اأيام 

)المادتان 123 و158(. وفي هذه المرحلة، تنتقل �شلطة اتخاذ القرارات ب�شاأن التوقيف االحتياطي 

من قا�شي التحقيق اإلى قا�شي الحكم. 

 ب. مدى امتثال العينة لل�سروط القانونية: اأي مبرر للتوقيف؟

في العينة، �شدرت قرارات عن قا�شي التحقيق ب�شاأن التوقيف االحتياطي بعد ما معّدله 11.5 يومًا 

من االحتجاز وخم�شة اأيام من اإحالة النيابة العامة. وهذا ي�شير اإلى اأن الموقوفين لم يحالوا فورًا 

اإلى قا�شي التحقيق.

تم  كما  االحتجاز.  عن  ا�شتعا�شة  قرارات  وثالثة  توقيف  مذكرات  ثماني  التحقيق  ق�شاة  اأ�شدر 

االإفراج عن اأحد المدعى عليهم من االحتجاز من قبل قا�شي التحقيق. وبالتالي تم تحليل اأ�شا�س 

هذه القرارات لتحديد ما اإذا كانت تتوافق مع ال�شروط القانونية. وبعد التدقيق فيها، يتبّين اأنها 

ف�شلت في تبرير الغر�س من التوقيف االحتياطي.
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مذكرات التوقيف

نموذج مذكرة التوقيف ال�شادرة عن قا�شي التحقيق

ذاته  النموذج  وي�شتخدم  التوقيف.  مذكرة  الإ�شدار  ا�شتمارة  نموذج  على  التحقيق  قا�شي  يعتمد 

 .)1 رقم  الملحق  )راجع  غيابهم  في  اأو  عليهم  المدعى  ح�شور  في  وجاهيًا  ال�شادرة  للمذكرات 

ويحمل النموذج عنوان »مذكرة توقيف« )نموذج ج-6( ويت�شمن المعلومات التالية: 

• بيانات هوية المدعى عليه والمهنة ومحل االإقامة واأو�شافه	

• نوع الجرم وماهيته والمادة القانونية 	

• تعليمات اإجرائية متعلقة باإبالغ واإنفاذ المذكرة والتي تت�شمن اإح�شار الموقوف اإلى النائب 	

العام �شمن مهلة اأق�شاها 24 �شاعة.  

ورغم اأّن المادة 107 تن�س ب�شكل وا�شح على اأّن قا�شي التحقيق يجب اأن ي�شدر قرارًا معلاًل، فاإن 

غياب هذا الباب في نموذج مذكرة التوقيف يدّل على اأن ال�شلطات ال تعتبر التعليل جزءًا ال يتجّزاأ 

من قرار التوقيف. 

التوقيف  مذكرة  الإ�شدار  اأ�ش�ٍس  على  العثور  يمكن  التوقيف،  مذكرة  في  التعليل  غياب  رغم  ولكن 

في المح�شر التاأ�شي�شي لقا�شي التحقيق حيث يتم تدوين تفا�شيل اإجراءات التحقيق. وبناء على 

العينة، تبّين اأّن معظم القرارات مبنية على تعليل واحد يمكن تلخي�شه بما يلي: 

»بالنظر لماهية الجرم ولم�شمون التحقيقات، ووفقًا للطلب )النائب العام( و�شندًا لمواد االدعاء، 

نقرر اإ�شدار مذكرة توقيف وجاهية بحق المدعى عليه...«

»ماهية  مثل  عامة  عبارات  يت�شّمن  التحقيق  مذكرة  الإ�شدار  التحقيق  قا�شي  تعليل  اأن  يبدو  اإذًا 

الجرم« و»م�شمون التحقيقات« من دون اأن يحدد ب�شكل وا�شح ما اإذا كانت ال�شروط القانونية في 

المادة 107 قد تّمت تلبيتها. وفي حين اأن ال�شرط المتعلق ب�شدة العقوبة مذكور �شمنًا في االإ�شارة 

اإلى المواد التي اإدعت بها النيابة العامة في ورقة الطلب، فاإننا لم نجد اإ�شارة وا�شحة اإلى ال�شجل 

اأّن اأيًا من القرارات لم يقدم اأي تعليل يتعلق بالغاية من  العدلي للمدعى عليه. واالأهم من ذلك، 

التوقيف االحتياطي اأو �شرورته للتحقيق اأو النظام العام.
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اللتزام بال�شروط المتعّلقة بخطورة الجرائم اأو ال�شجل العدلي للمّدعى عليه

�شدرت جميع مذكرات التوقيف الوجاهية بحق المدعى عليهم الموقوفين في حاالت اأ�شندت اإلى 

ال�شرط  لّبت  وبالتالي  �شنوات  ثالث  حتى  بالحب�س  عليها  يعاقب  جنحة  ارتكاب  تهمة  فيها  هوؤالء 

القانوني المتعلق بخطورة الجرم. 

ومن خالل تحديد مدى خطورة الجرم، يعتمد قا�شي التحقيق على الجرائم المحددة في اإدعاء 

النائب العام )ورقة الطلب( والتي تختلف اأحيانًا عن الجرائم التي �شوف يحددها قا�شي التحقيق 

اأكثر خطورة،  بارتكاب جرائم  اتهامات  اأحيانًا  العامة  النيابة  ُتوّجه  وقد  الظني.  الحقًا في قراره 

المزيد من  اإجراء  اإلى حين  عليه  المدعى  توقيف  التحقيق من  قا�شي  يمّكن  اأو  يمّكنها  نحو  على 

التحقيقات. وفي اإحدى الحاالت في العينة، برز تاأثير مبالغة النيابة العامة في توجيه االتهامات 

على مّدة التوقيف االحتياطي ب�شكل فاقع:  

اأحيل المدعى عليه، وهو رجل لبناني يبلغ من العمر 50 عامًا، من قبل النيابة العامة اإلى قا�شي 

التحقيق بتهمة االحتيال )المادة 655 من قانون العقوبات تعاقب االحتيال بالحب�س حتى ثالث 

المخالفة  هذه  تعاقب  العقوبات  قانون  من   770 )المادة  االإداريــة  االأنظمة  ومخالفة  �شنوات( 

بالحب�س حتى ثالثة اأ�شهر(. ن�شب االدعاء للمدعى عليه تلقي اأموال مقابل تقديم تعّهد بالم�شوؤولية 

�شروط  تعديل  بعد  االإقامة  على  الح�شول  اإلى  يحتاجون  �شوريين  لمواطنين  بالكفالة(  )�شبيه 

اأ�شدر قا�شي التحقيق مذكرة توقيف بحق المدعى عليه مبررًا  دخولهم واإقامتهم عام 2015. 

اإياها بالعقوبات المترّتبة على جريمة االحتيال. وعاد قا�شي التحقيق واأخلى �شبيله بعد اأ�شبوعين 

 20 االحتياطي  للتوقيف  االإجمالية  المدة  جعل  مما  لبنانية،  ليرة  األف   300 بلغت  مالية  بكفالة 

يومًا. اإال اأن قا�شي التحقيق اكتفى في نهاية تحقيقاته اإلى الظن بالمدعى عليه بمخالفة االأنظمة 

االإدارية فقط، وهو اأمر ال يمكن اأن ي�شكل اأ�شا�شًا لتوقيفه، بعدما وجد اأنه ال يوجد دليل كاف على 

توقيفه  بمدة  باالكتفاء  عليه  المدعى  على  الحكم الحقًا  قا�شية  وقد حكمت  باالحتيال.  اتهامه 

 .
)15(

االحتياطي وبدفع غرامة مالية

العدلي  ال�شجل  اإلى  العينة  في  التحقيق  ق�شاة  عن  ال�شادرة  التوقيف  مذكرات  من  اأي  ت�شر  ولم 

للمدعى عليه. وتجدر اأي�شًا االإ�شارة اإلى اأن قا�شي التحقيق قد ال يكون دائمًا قادرًا على االطالع على 

ال�شجل العدلي للمدعى عليهم في الوقت الذي يتعّين عليه اتخاذ قرار ب�شاأن توقيفهم االحتياطي. 

طلب  اإر�شال  منهم  ُيطلب  فاإنه  التحقيق،  ق�شاة  دوائر  في  عاملين  ق�شائيين  م�شاعدين  وبح�شب 

للح�شول على ال�شجل العدلي للمدعى عليه فور اإحالة ملفه اإلى دوائرهم. ولكن عمليًا، تحتاج عملية 

ا�شتح�شال الم�شاعدين الق�شائيين على �شجل عدلي للمدعى عليه اإلى يومين، ما لم يتم الح�شول 

عليها مبا�شرة من محامي المدعى عليه اأو اأفراد عائلته. وخالل ا�شتجوابه، ُي�شاأل المدعى عليه عن 
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�شجله العدلي. ويتم ت�شجيل رده على �شكل �شوؤال يتطّلب اإجابة بنعم اأو ال من دون اأية تفا�شيل حول 

االأحكام ال�شادرة بحقهم �شابقًا. ونظرًا اإلى اأن قا�شي التحقيق يجب اأن يتخذ قراره ب�شاأن التوقيف 

االحتياطي للمدعى عليه على وجه ال�شرعة، غالبًا ما يتم ت�شليم ال�شجالت العدلية للمدعى عليهم 

اإلى الق�شاة بعد ا�شتجوابهم واتخاذ القرار ب�شاأن توقيفهم. وهذا يعني اأن ال�شرط القانوني المتعلق 

بالتاريخ الجنائي للمدعى عليه ال يوؤخذ في غالب االأوقات في االعتبار في قرارات قا�شي التحقيق 

ب�شاأن التوقيف االحتياطي.

غياب التعليل للغر�س من التوقيف الحتياطي

كما ُذِكر اآنفًا، لم تو�شح اأي من مذكرات التوقيف في العّينة الغر�س من قرار اإخ�شاع المدعى عليه 

للتوقيف االحتياطي، االأمر الذي ينتهك االلتزام بتقديم تعليل ب�شاأن مدى �شرورته. 

غالبًا ما ُيبرر غياب التعليل في مذكرات التوقيف ال�شادرة عن قا�شي التحقيق باالعتقاد ال�شائد 

اإلى وجود راأي م�شبق لدى القا�شي ب�شاأن  في الق�شاء اللبناني باأن القرار المعلل بالتوقيف يوؤ�شر 

. غير اأّن �شروط المادة 107 تتعلق بمعظمها 
)16(

مدى ثبوت الجرم المدعى عليه، مما يوجب تفاديه

بم�شائل اإجرائية ال ت�شتلزم بال�شرورة راأيًا حول ذنب المدعى عليه، مثل �شرورة منع التدخل في 

م�شار العدالة، اأو منع فرار المّدعى عليه اأو ا�شتمرار الجريمة اأو حماية المدعى عليه اأو النظام العام. 

وبداًل من ذلك، فاإنها تقت�شر على �شمان امتثال مذكرات التوقيف لمبادئ ال�شرعية وال�شرورة. 

وعلى وجه الخ�شو�س، فاإن تعليل الغر�س من التوقيف هو اأمر �شروري للحد من االنتهاكات الأنه 

�شكل من اأ�شكال الرقابة الذاتية للق�شاة وي�شمن ا�شتخدام التوقيف االحتياطي كتدبير ا�شتثنائي. 

ومن خالل االإخفاق في تحديد الغر�س من التوقيف االحتياطي ب�شكل وا�شح، ال �شك اأن ال�شلطات 

في  التع�ّشف  اأمام  الباب  ويفتح  د�شتورية  لحرية  انتهاكًا  ذلك  وي�شكل  القانون.  تنتهك  الق�شائية 

قرارات التوقيف االحتياطي.

باالإ�شافة اإلى ذلك، فاإن 75% من المدعى عليهم الذين �شدرت بحقهم مذكرات توقيف، اأفرج عنهم 

في وقت الحق من قبل قا�شي التحقيق بعد فترة ق�شيرة من الزمن بلغ متو�شطها 9.6 اأيام )�شتة 

اأو ووقائع جديدة بين  اأية عنا�شر قانونية جديدة  اأن تبرز  اأ�شل ثمانية مّدعى عليهم( من دون  من 

ل اأدناه. في الواقع، كانت التحقيقات  قرار اإ�شدار مذكرة التوقيف وقرار اإخالء ال�شبيل، كما �شنف�شّ

التي اأجراها قا�شي التحقيق في العّينة تقت�شر في كثير من االأحيان على ا�شتجواب المدعى عليهم 

والمدعين )اإن وجدوا(. وبذلك فاإن العن�شر االأ�شا�شي الذي تغّير بين كال القرارين هو مدة التوقيف 

االحتياطي. وي�شير ذلك اإلى اأن قرار قا�شي التحقيق باإ�شدار مذكرة التوقيف، كان مدفوعًا بالدرجة 

االأولى بالرغبة في االإبقاء على المدعى عليه قيد التوقيف االحتياطي لفترة اأطول من الزمن. 
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وكما ذكرنا اأعاله، تحظر المعايير القانونية اإ�شدار اأوامر بالتوقيف االحتياطي على اأ�شا�س العقوبة 

المحتملة للجريمة، من دون تحديد ال�شرورة. بيد اأن درا�شة قرارات ق�شاة التحقيق ب�شاأن التوقيف 

اأو  اإلى التوقيف االحتياطي كاأداة للتاأديب  اإلى اللجوء  اإلى وجود ميل  االحتياطي في العينة، ت�شير 

بموجب  محدد  لغر�س  االأمر  لزم  اإذا  فقط  ت�شتخدم  ا�شتثنائية  كاأداة  ولي�س  االإدانة،  قبل  العقاب 

القانون.

قرارات ال�شتعا�شة عن التوقيف

بناء  التوقيف  عن  باال�شتعا�شة  التحقيق  لقا�شي  قرار  من  العينة  في  عليهم  مدعى  ثالثة  ا�شتفاد 

على المادة 111. وجاءت القرارات في الحاالت الثالث خالفًا لطلب النيابة العامة باإ�شدار مذكرة 

. �شدرت هذه القرارات من قبل ثالثة 
)17(

ت على اال�شتعا�شة عن التوقيف بكفالة مالية توقيف ون�شّ

ق�شاة تحقيق مختلفين في جبل لبنان. ولم يكن هناك قرارات م�شابهة في عينة الحاالت المختارة 

من ق�شاة تحقيق في بيروت. 

تجدر االإ�شارة اإلى اأن اأيًا من هذه القرارات لم تذكر تعبير »المراقبة الق�شائية«. وبداًل من ذلك 

ا�شتخدمت تعبير »اال�شتعا�شة عن التوقيف« التي ت�شير اإلى اأنه تم اللجوء اإلى بديل عن التوقيف. 

المادة  بناء على  بكفالة  ال�شبيل  اإخالء  بين  بال�شرورة  يفّرقون  الق�شاة ال  اأن  اإلى  ي�شير ذلك  وقد 

114 واالإفراج بموجب المراقبة الق�شائية بناء على المادة 111. ويوؤكد اللجوء اإلى الكفالة المالية 

ك�شرط وحيد بين ال�شروط التي تن�س عليها المادة 111، هذه القراءة االأولية. وبالفعل، فر�شت 

القرارات الثالثة على المدعى عليهم دفع كفالة تتراوح بين 200 األف  و300 األف ليرة لبنانية.  

وكما اأ�شرنا �شابقًا، ال يجوز اإ�شدار قرار باال�شتعا�شة عن توقيف المدعى عليه اإاّل في حال ا�شتيفاء 

ت�شتوجب  جرائم  ارتكاب  تهمة  الثالثة  عليهم  المدعى  اإلى  وّجهت  وقد  التوقيف.  مذكرة  �شروط 

ال�شجن حتى ثالث �شنوات )ال�شرقة وتعاطي المخدرات والتزوير ومخالفة قانون االجانب(، وهو 

ما ي�شتوفي ال�شرط المتعلق بخطورة الجرائم. 

اإاّل اأّن اأيًا من القرارات لم يقدم تعلياًل يتعلق بالغر�س من اال�شتعا�شة عن التوقيف، على غرار ما 

لنا اإليه ب�شاأن اإ�شدار ق�شاة التحقيق مذكرات توقيف. وقد اأ�شارت القرارات اإلى مدة التوقيف  تو�شّ

االحتياطي على اأنها المبرر الرئي�شي للجوء اإلى بدائل التوقيف على اأ�شا�س المادة 111.

قا�شي  اتخذ  الذي  الوقت  في  يومًا  و24   15 بين  الثالثة  عليهم  المدعى  احتجاز  مدة  وتراوحت 

لبنانيان  المدعى عليهم وهم  التحقيق قرار اال�شتعا�شة عن توقيفهم. وكانت مدة احتجاز هوؤالء 

و�شوري، االأطول في العينة، اإذ بلغ متو�ّشط مدة االحتجاز في العينة للمدعى عليهم الذين �شدرت 

بحقهم مذكرات توقيف، 8.5 اأيام. 
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الثالث  الموقوفين  اإح�شار  التاأخر في  باالأ�شباب وراء  يتعلق  وتم ر�شد م�شاألتين مختلفتين في ما 

اأمام قا�شي التحقيق وهما: 

• في حالتين، لحظنا انق�شاء مدة طويلة بين التاريخ الذي اأعطى فيه المدعي العام تعليماته 	

المدعى عليهم  باإحالة  العام  المدعي  وقرار  االأولي  التحقيق  باإغالق  العدلية  ال�شابطة  اإلى 

اإلى قا�شي التحقيق. وقد بلغت المدة 12 يومًا بالن�شبة اإلى مدعى عليه بال�شرقة وهو لبناني 

بالتزوير  اإلى مدعى عليه  بالن�شبة  يومًا  المدة 18  وبلغت هذه   .
)18(

العمر 43 عامًا يبلغ من 

 .
)19(

وا�شتخدام وثائق مزورة واالإقامة ب�شكل غير قانوني وهو �شوري يبلغ من العمر 25 عامًا

هاتين  في  كان  اأنه  اإلى  ي�شير  مما  المدة،  هذه  لطول  مبرر  اأي  على  العثور  من  نتمكن  ولم 

الحالتين لعوامل خارجية مت�شلة بعمل ال�شابطة العدلية ودوائر النيابة العامة تاأثير مبا�شر 

على اإطالة فترة التوقيف االحتياطي.

• لم يتم �شوق المدعى عليه الثالث وهو لبناني يبلغ من العمر 22 عامًا وقد اّدعي عليه بتعاطي 	

االأخير  قرار  اأّخر  مما  التحقيق  قا�شي  اأمام  اال�شتماع  جل�شات  من  العديد  اإلى  المخدرات، 

 .
)20(

ب�شاأن توقيفه االحتياطي

تو�شح هذه الحالة االأخيرة كيف يوؤدي االإخفاق في �شوق الموقوفين اإلى جل�شات اال�شتماع الق�شائية، 

التوقيف االحتياطي. ف�شبعة على االأقل من المدعى عليهم في العينة لم يح�شروا  اأمد  اإطالة  في 

الجل�شة االأولى لمثولهم اأمام القا�شي المخت�س للنظر في ق�شيتهم، �شواء كان قا�شي التحقيق اأو 

القا�شي المنفرد، ب�شبب عدم نقلهم من مكان احتجازهم اإلى مبنى المحكمة )ال�شوق(. في الواقع، 

توؤثر هذه الم�شكلة الم�شتدامة على ح�شن �شير نظام العدالة الجزائية في لبنان. وقد اأّدى االكتظاظ 

اإبقاء المحتجزين في مخافر قوى االمن الداخلي واأماكن احتجاز  اإلى  في نظارات ق�شور العدل 

القوى االأمنية. وهذا االأمر يعيق اإمكانية مثولهم الفوري اأمام القا�شي ما لم تنقلهم ال�شلطات التي 

تحتجزهم، ال �شيما قوى االأمن الداخلي، اإلى مبنى المحكمة. في عام 2013، لم يتم تنفيذ ن�شف 

الطلبات الق�شائية لنقل المحتجزين من �شجون االأمن الداخلي الى المحاكم، علمًا اأن هذا الرقم 

االأّول  الن�شف  وفي   
)21(

ال�شجون. ال�شوق من  بل فقط  التوقيف،  اأماكن  ال�شوق من جميع  ي�شمل  ال 

)22(

المحاكم. الى  ال�شجون  من  ال�شوق  16% من طلبات  اأكثر من  تنفيذ  يتم  لم   ،2017 العام  من 

ووفقًا لوزارة العدل، تتمثل االأ�شباب الرئي�شية لعدم تنفيذ الطلبات الق�شائية في النق�س في عدد 

اآليات النقل المتوّفرة لدى قوى االأمن الداخلي. كما اأن اإطالة فترة التوقيف االحتياطي ناتجة اأي�شًا 

ب�شبب  اإما  الق�شائية،  الجل�شة  بموعد  االحتجاز  �شلطة  اإبالغ  في  الق�شائية  ال�شلطات  تقاع�س  عن 

يوؤخر  قد  مما  الموقوف،  احتجاز  مكان  معرفة  ب�شبب عدم  اأو  الق�شائيين  الموظفين  من  تق�شير 

عملية االإبالغ.
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التوقيف فقط حين  البدائل عن  اإلى  اللجوء  قرروا  التحقيق  ق�شاة  اأّن  اإلى  العينة  ت�شير  وبالتالي   

طالت فترة التوقيف االحتياطي، وذلك كاأداة ل�شمان االإفراج الفوري عن المدعى عليهم. وهنا مرة 

اأخرى، يبدو اأن قرارات التوقيف االحتياطي والرجوع عنه ترتبط بطوله، فيما تبقى �شرورته م�شاألة 

هام�شية.

قرارات الترك

�شملت العينة حالة وحيدة قررت فيها قا�شية التحقيق االإفراج عن اأحد الموقوفين من دون اإ�شدار 

 .
)23(

مذكرة توقيف اأو اال�شتعا�شة عن التوقيف بتدبير بديل

لم تعلل القرار اإاّل اأنه يبدو اأن عن�شرين اأثرا عليه:  

• االحتجاز 	 فترة  كثيرًا  تجاوزت  وبالتالي  يومًا   13 دامت  التي  االحتجاز  فترة  مدة  هو  االأول 

بالتوقيف  المت�شلة  القرارات  اأن  اأي�شًا  هنا  يو�شح  االأمر  وهذا  اأيام.  اأربعة  اأي  الق�شوى 

االحتياطي اأو بعدمه مرتبطة باأمد التوقيف ولي�س بمدى �شرورتها.

• الثاني هو اأن جهة االإدعاء ال�شخ�شي اأدلت باأنها اأ�شقطت حقها قبل اأن تنظر قا�شية التحقيق 	

في التوقيف االحتياطي. وكان المدعى عليه وهو عديم الجن�شية قد واجه ادعاءات باالحتيال 

والتزوير وا�شتخدام �شيك مزّور بقيمة 800 دوالر اأميركي. وكانت جهة االدعاء ال�شخ�شي في 

هذه الحالة م�شرفا لبنانيا تم تزوير �شيكاته وقال محاميه اأثناء ا�شتجواب المدعى عليه اأن 

الم�شرف قرر اإ�شقاط حقه. غير اأّنه يبدو اأن ذلك لم ينعك�س في الحكم حيث اأّن المدعى 

عليه الذي لم يمثل اأمام المحكمة بعد اإطالق �شراحه، ُحكم عليه بدفع تعوي�شات للم�شرف. 

• تجدر االإ�شارة اإلى اأن المّدعى عليه كان يواجه اأثناء التحقيق معه محاكمة اأخرى في جرم 	

اآخر.

3. االدعاء المبا�سر اأمام القا�سي المنفرد الجزائي

اإلى  واإحالتهم  فيهم  الم�شتبه  بحق  االإدعاء  العامة  للنيابة  يمكن  جنحة،  في  االأولي  التحقيق  بعد 

المحاكمة اأمام قا�شي الحكم )القا�شي المنفرد الجزائي(. في معر�س ذلك، يتعّين على النيابة 

العامة اأن تقرر في ما اإذا كان يجب محاكمة المدعى عليهم وهم موقوفون اأم يجب االإفراج عنهم 

بانتظار المحاكمة. ال يدخل �شمن نطاق هذه الدرا�شة تحديد ن�شبة اتجاه النيابة العامة اإلى هذا 

الخيار اأو ذاك. واإذا قرر النائب العام توقيف المدعى عليه، عليه اإ�شدار مذكرة توقيف تنّفذ فورًا 

واإحالته في الحال اأمام القا�شي المنفرد للمحاكمة )المادة 153(.  

و�شمن العينة، نجد اأن 44% من المدعى عليهم اأوقفوا بناء على مذكرات توقيف �شادرة عن النائب 
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ولم  موقوفون.  وهم  للمحاكمة  المنفرد  القا�شي  اأمام  مبا�شرة  واأحيلوا  عليه(  مدعى   21( العام 

ت�شتوِف مذكرات التوقيف ال�شروط القانونية للتوقيف االحتياطي، ال �شيما �شرط الجنحة الم�شهودة 

الذي تجاهله المدعون العامون في حاالت عدة. 

 اأ. ال�سروط القانونية لمذكرات التوقيف ال�سادرة عن النائب العام

المادتين 46 و153 في ما يخ�س  بنودًا متناق�شة في  الجزائية  المحاكمات  اأ�شول  يت�شمن قانون 

ال�شروط التي بموجبها ي�شمح للنائب العام باإ�شدار مذكرة توقيف بحق الم�شتبه فيه قبل اإحالته اإلى 

المحاكمة: 

المادة 46: اإذا كان الجرم الم�شهود من نوع الجنحة التي ت�شتوجب عقوبة الحب�س �شنة على الأقل فلل�شابط 

العدلي اأن يقب�س على الم�شتبه فيه واأن يحقق في الجنحة تحت اإ�شراف النائب العام.

المنفرد لمحاكمته  القا�شي  اأمام  واإحالته مبا�شرة  بالجنحة  المدعى عليه  توقيف  يقرر  اأن  العام  للنائب 

وفًقا لالأ�شول المن�شو�س عليها في هذا القانون.

بموجب المادة 46، تخ�شع مذكرة التوقيف ال�شادرة عن النائب العام ل�شرطين مجتمعين: 

1(  اأن تكون الجنحة م�شهودة، وهو �شرط ي�شمن احترام مبداأ ال�شرورة في قرارات اإخ�شاع   

المدعى عليهم للتوقيف االحتياطي. 

مبداأ  احترام  ي�شمن  �شرط  وهو  االأقل،  على  ل�شنة  بالحب�س  تعاقب  الجنحة  تكون  2(  اأن   

التنا�شبية في قرارات اإخ�شاع المدعى عليهم للتوقيف االحتياطي. 

المادة 153: اإذا قب�س على �شخ�س متلب�شاً بجنحة م�شهودة ت�شتوجب عقوبة الحب�س فيتم اإح�شاره 

اأمام النائب العام الذي ي�شتجوبه ويّدعي عليه ويحيله اإلى القا�شي المنفرد ليحاكم اأمامه في الحال اأو في 

اليوم التالي، وذلك مع مراعاة المادة 196 من هذا القانون، وللنائب العام اأن ي�شدر في حقه، قبل اإحالته، 

مذكرة توقيف تنّفذ فوراً.

بموجب المادة 153، تخ�شع مذكرة التوقيف ل�شرطين مجتمعين يختلفان عن المذكورين في المادة 

46 المذكورة اأعاله: 

1( اأن يقب�س على الم�شتبه فيه متلّب�شًا بارتكاب جنحة م�شهودة.  

2(  اأن تكون الجنحة معاقبة بالحب�س. اإاّل اأن المادة 153، ال تحدد �شقف عقوبة الحب�س على   

عك�س المادة 46.  

لممار�شات  يوؤ�ش�س  توقيف  مذكرة  العام  النائب  الإ�شدار  المطلوبة  ال�شروط  في  التناق�س  وهذا 

التناق�س  هذا  مثل  تف�شير  يجدر  نظريًا،  العامين.  المدعين  مختلف  بين  مت�شقة  وغير  متناق�شة 
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ل�شالح المدعى عليه ومبداأ الحرية ال�شخ�شية. لذلك ينبغي على النيابة العامة ح�شر مذكرات 

التوقيف بحاالت الجنح الم�شهودة التي يعاقب عليها بالحب�س ل�شنة على االأقل. في المقابل، ال يكون 

للمدعين العامين اإ�شدار مذكرات توقيف في الحاالت التي ال تكون فيها الجنحة م�شهودة اأو التي ال 

يترتب على الجنحة عقوبة حب�س ل�شنة على االأقل. 

وعلى عك�س مذكرات التوقيف ال�شادرة عن قا�شي التحقيق، ال ُيطلب من المدعين العامين اإ�شدار 

التوقيف  مذكرة  في  الطعن  يمكن  ال  اأّنه  كما  التوقيف.  مذكرة  اإ�شدار  اأ�شباب  ي�شرح  معلل  قرار 

ال�شادرة عن المدعي العام.

ب. مدى امتثال العينة لل�سروط القانونية: تعريف وا�سع للجرائم الم�سهودة؟

نموذج مذكرة توقيف �شادرة عن النائب العام

اإلى  واإحالتهم  واالإدعاء بحقهم  المدعى عليهم  واحد ال�شتجواب  نموذج  العام على  النائب  يعتمد 

القا�شي المنفرد واإ�شدار مذكرة توقيف بحقهم )راجع الملحق رقم 2(. يحمل النموذج الموؤلف من 

�شفحتين عنوان »مح�شر ا�شتجواب في حالة الجنحة الم�شهودة« )نموذج رقم 40-70( ويت�شمن 

المعلومات التالية:

• ال�شتجواب: يت�شمن النموذج اأ�شئلة توّجه اإلى المّدعى عليه بخ�شو�س االآتي:	

-  هوية المدعى عليه والمهنة ومحل االإقامة. وعمليًا، لم تت�شمن العديد من هذه النماذج 
مهنة المدعى عليهم اأو مكان اإقامتهم.

- التاريخ الجرمي: اأي ما اإذا كان المدعى عليه قد حكم عليه �شابقًا.  

بـ»اأكرر  باالإجابة  النماذج  تكتفي معظم  اليه. عمليًا،  المن�شوبة  االأفعال  يجيب عن  -  كيف 
خالل  العدلية  ال�شابطة  اأمام  عليهم  المدعى  اإفادة  اإلى  اإ�شارة  في  االأولية«  اإفادتي 

التحقيقات االأولية. 

تجدر االإ�شارة اإلى اأن هذا اال�شتجواب ال يجريه المدعي العام عادة بل اأحد الكتبة وغالبًا من دون 

لقاء الموقوف �شخ�شيًا. 

• التوقيف 	 لقرار  تعليله  تبرير  العام  النائب  على  النموذج  ي�شترط  ال  التوقيف:  مذكرة 

االحتياطي، بل ين�س بب�شاطة على ما يلي: 

باأنه  واأخبرناه  المذكور  عليه  المدعى  بحق  موؤقت  توقيف  مذكرة  اأ�شدرنا  فقد  عليه،  »بناء 

�شُيحاكم لدى ... في جل�شتها التي �شُتعقد بتاريخ .... 
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فاأجاب انه يمتثل للمحاكمة بدون ورقة جلب واأم�شى معنا هذا المح�شر بعد تالوته عليه«.  

عمليًا، يترك هذا الق�شم من النموذج فارغًا وال يبّلغ المدعى عليه م�شبقًا بموعد مثوله االأول اأمام 

العام  النائب  اأ�شدرها  التي  التوقيف  بين مذكرة  المدة  متو�شط  كان  العينة،  وفي  الحكم.  قا�شي 

والمثول االأول للمدعى عليهم اأمام المحكمة، 10 اأيام. ولم يمثل ثالثة من الموقوفين اأمام القا�شي 

في جل�شة اال�شتماع االأولى نظرًا اإلى اأنه لم يتم نقلهم من مركز التوقيف اإلى مبنى المحكمة كما 

لنا �شابقًا.  ف�شّ

يوّجه  م�شبقًا ومختومًا  ق�شمًا محددًا  النموذج  اإلى هذا  العام  النائب  ي�شيف  اإلى ذلك،  باالإ�شافة 

اإلى القا�شي المنفرد حيث يعلن اأنه يدعي بحق المدعى عليه ويحدد ما هي الجرائم المدعى بها 

ويطلب اإدانته.  

مدى المتثال ل�شرط خطورة الجرم

تعاقب جميع الجنح المدرجة في العينة بالحب�س، اإال اأنها ال تمتثل كلها لل�شرط القانوني الوارد 

في المادة 46 وهي اأن تكون العقوبة الحب�س ل�شنة على االأقل.  فمن اأ�شل مذكرات التوقيف الـ21 

ثالث  حتى  ت�شل  لفترة  بالحب�س  عليه  يعاقب  لجرائم  كانت   %76 العام،  النائب  عن  ال�شادرة 

من  )اثنين  �شنتين  حتى  بالحب�س  عليها  يعاقب  لجرائم  و%9.5  عليهم(  مدعى   16( �شنوات 

المدعى  من  )اثنين  واحدة  �شنة  حتى  بالحب�س  عليها  يعاقب  لجرائم  و%9.5  عليهم(  المدعى 

عليهم( فيما اأن 5% منها لجرائم يعاقب عليها بالحب�س اأقل من �شنة، وتحديدًا حتى �شتة اأ�شهر 

)مدعى عليه واحد(. 

الحالة  في هذه  التوقيف  اإ�شدار مذكرة  في  �شاهمت  تكون  قد  التي  الرئي�شية  العنا�شر  وبع�س 

االأخيرة:

المدعى عليه لبناني في ال�شتين من العمر مدعى عليه باالإيذاء عمدًا )المادة 554 من قانون 

العقوبات( والتهديد با�شتخدام ال�شالح )المادة 573 من قانون العقوبات( وحيازة �شالح غير 

تكون  قد  الق�شية،  هذه  وفي  والذخائر(.  االأ�شلحة  قانون  من   73 )المادة  مرّخ�س  غير  ناري 

وقع في مكان عام  االعتداء  اأن  توقيف، حيث  اإ�شدار مذكرة  قرار  اأثرت على  الجريمة  ظروف 

  فانت�شار مثل هذه االأعمال العنيفة الع�شوائية في ال�شنوات االأخيرة، 
)24(

ب�شبب خالف مروري.

الناجمة عن خالفات مرورية والتي اأّدت اأحيانًا اإلى �شقوط قتلى، �شببت غ�شبًا �شعبيًا قد يكون 

القا�شية  ان  الى  االإ�شارة  لت�شددها في مكافحتها. وتجدر  اإظهارا  العامة  النيابة  اأثر على قرار 

 
)25(

المنفردة الجزائية قررت اإخالء �شبيل هذا المدعى عليه بعد اأن تقّدم بطلب اإخالء �شبيل.
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ملحق رقم 2
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مدى المتثال ل�شرط الجريمة الم�شهودة

اعتبر النائب العام اأن جميع المدعى عليهم ال�شادرة في حقهم مذكرة توقيف م�شتبه في ارتكابهم 

�شالحيات  ويو�ّشع  ا�شتثنائية  تدابير  يتيح  الم�شهودة  الجريمة  �شرط  اأن  اإلى  ونظرًا  م�شهودة.  جريمة 

ال�شلطات الق�شائية في توقيف الم�شتبه فيهم والتحقيق في الجريمة، يترّتب على ذلك �شرورة تف�شير 

تعريف الجريمة الم�شهودة المن�شو�س عليها في المادة 29 بطريقة ح�شرية. 

من  العديد  اأن  وجدنا  واكت�شافها،  الجريمة  ارتكاب  ظروف  حول  المتوفرة  المعلومات  مراجعة  وبعد 

المدعى عليهم اأوقفوا في جرائم ال ينطبق عليها تعريف الجريمة الم�شهودة اإذ لم يتم اكت�شافها خالل 

24 �شاعة من وقوعها ولم يتم توقيف المدعى عليه خالل 24 �شاعة من ارتكابه الجريمة. 

و�شملت الجرائم التي قادت اإلى توقيف الم�شتبه فيهم في ارتكابها ولم ت�شتوِف �شرط الجريمة الم�شهودة: 

• 	.
)26(

جرائم تعاطي المخدرات التي اكُت�ِشفت بعد خ�شوع المدعى عليهم الختبار بول

• جرائم الدخول غير القانوني واالإقامة بطريقة غير قانونية مرتكبة من قبل مدعى عليهم �شوريون 	

 .
)27(

واكت�شفت بعد اأكثر من 24 �شاعة من دخولهم لبنان اأو من انتهاء �شالحية اإقامتهم

• ال�شابطة 	 اإلى  وردت  لمعلومات  بناء  اأوقف  �شوري  على  بها  ادعي  التي  الدعارة  ت�شهيل  جريمة 

 .
)28(

العدلية من مجهول

في �شوء كل ما �شبق، يبدو اأن النيابة العامة تف�ّشر �شرط الجريمة الم�شهودة بطريقة وا�شعة ال �شيما في 

مخالفات قوانين االأجانب والمخدرات وهو ما يتيح لها اللجوء اإلى التوقيف االحتياطي. 

�شدر النائب العام قرارين متناق�شين في ما يتعلق 
ً
واأخيرًا، ال بد من االإ�شارة اإلى اأنه في اإحدى الق�شايا، اأ

بالتوقيف االحتياطي ل�شيدة �شورية مّدعى عليها بجريمتين )ممار�شة الدعارة ودخول غير قانوني(: 

اإلى  وبالدخول  ال�شرية  الدعارة  المدعى عليها بممار�شة  ال�شرقة، اعترفت  ب�شبهة  ا�شتجوابها  اأثناء 

. فاأ�شدر النائب العام مذكرة توقيف 
)29(

لبنان ب�شكل غير قانوني اأي�شًا قبل اأربعة اأ�شهر من توقيفها

بالجرمين الم�شتبه في ارتكابهما وقرارًا بتركها بتهمة الدعارة في اليوم نف�شه. وقد يبدو اأن النائب 

العام اأراد اأن يوقف المدعى عليها احتياطيًا فقط بتهمة الدخول خل�شة، علمًا اأن تهمة الدعارة تعاقب 

بالحب�س لمدة اأقل من الدخول خل�شة )عقوبة ق�شوى بالحب�س ل�شنة للدعارة وثالث �شنوات للدخول 

خل�شة( وباأن الجرمين لم يكونا م�شهودين. 

في الخال�شة، وجدنا اأن مذكرات التوقيف ال�شادرة عن النيابة العامة في العينة لم تمتثل جميعها 

لل�شروط القانونية للتوقيف االحتياطي. واإحدى هذه المذكرات �شدرت في ق�شية تعاقب الجرائم 

فيها بالحب�س حتى �شنة. واالأهم، �شدرت العديد من مذكرات التوقيف في ق�شايا حيث الجرائم 

لم تكن م�شهودة ما يوؤ�شر اإلى اأن النيابة العامة تو�ّشع فئة الجرائم الم�شهودة وتلجاأ اإلى التوقيف 

االحتياطي ب�شكل يتعار�س مع القانون.
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4. التوقيفات تنفيذًا لقرارات �سادرة غيابيًا

حين ال يتم توقيف مدعى عليه خالل مرحلة التحقيق االأولي، يمكن اأن يتم توقيفه في مرحلة الحقة 

من االإجراءات الجزائية بناء على قرارات ق�شائية �شادرة غيابيًا. 

ثمة ثالثة اأنواع من هذه القرارات:

1(  بالغ بحث وتحّر: يمكن توقيف م�شتبه فيهم اأو مدعى عليهم تنفيذًا لبالغ بحث وتحّر 

موؤقت �شادر عن النائب العام )المادة 24(. وهذه البالغات ت�شدر حين يكون النائب 

العام غير قادر على الو�شول اإلى الم�شتبه فيهم ال�شتجوابهم. ويجب اأن تنتهي �شالحية 

البالغ خالل ع�شرة اأيام من تاريخ اإ�شداره اإاّل اإذا قرر النائب العام تمديده لثالثين يومًا 

ي�شقط بعدها حكمًا. وعند تنفيذ البالغ، يجب اأن يتم اإ�شعار النائب العام على الفور من 

اأجل اتخاذ االإجراء المنا�شب. واإذا تم االدعاء بحق الم�شتبه فيهم بعد �شدور البالغ، فاإن 

�شالحية اتخاذ القرار ب�شاأن التوقيف االحتياطي ت�شبح في يد ال�شلطة الق�شائية التي 

كانت تنظر في الدعوى في وقت التوقيف. وقد اأوقف اثنان من المدعى عليهم في العينة 

بناء على بالغات مماثلة واأحيلوا اإلى قا�شي الحكم التخاذ قرار ب�شاأن اإخالء �شبيلهم.  

2(  مذكرة توقيف غيابية: يمكن اأن يتم توقيف مدعى عليهم تنفيذًا لمذكرة توقيف �شادرة 

غيابيًا من قبل قا�شي التحقيق اإذا لم يعثر عليهم عند ال�شعي ال�شتدعائهم )المادة 107(. 

اإبالغ قا�شي التحقيق بتنفيذ المذكرة، ي�شتدعي االأخير المدعى عليهم الموقوف  وعند 

اإخالء  ب�شاأن  تقرر  التي  ال�شلطة  وتكون  و109(.   83 )المادتان  الحال  في  وي�شتجوبهم 

العينة،  وفي  التوقيف.  وقت  في  الق�شية  في  تنظر  التي  الق�شائية  ال�شلطة  هي  �شبيلهم 

اأوقف 26% من المدعى عليهم على اأ�شا�س مذكرات توقيف غيابية )13 مدعى عليهم(. 

واأوقفوا جميعًا بعد اإ�شدار قا�شي التحقيق قراره الظني وتاليًا انتقال الق�شية اإلى قا�شي 

الحكم. لذلك تمت اإحالتهم اإلى هذا االأخير التخاذ قرار ب�شاأن اإخالء �شبيلهم.  

في  بالحب�س  غيابي  حكم  بحقهم  ال�شادر  عليهم  المدعى  توقيف  يمكن  غيابي:  3(  حكم 

الحكم  االعترا�س على  في  عليهم  المدعى  نجح  واإذا  الحكم.  اأ�شا�س ذلك  جنحة، على 

الغيابي، يقرر القا�شي المنفرد اإ�شقاط الحكم الغيابي وتجري اإعادة محاكمة المدعى 

عليهم )المادة 173(. ويمكن توقيف المدعى عليهم احتياطيًا اأثناء اإعادة محاكمتهم اإذا 

لم يمنحهم قا�شي الحكم اإخالء �شبيل. لم يتم توقيف اأي من المدعى عليهم في العينة 

على اأ�شا�س حكم غيابي ولكن ثمانية من الم�شمولين في العينة ُحكموا غيابيًا بعد اإخالء 

�شبيلهم من التوقيف االحتياطي.
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البت في نهاية مدة التوقيف االحتياطي

عن  بالك�شف  ت�شمح  االحتياطي  التوقيف  مدة  نهاية  في  تبت  التي  الق�شائية  القرارات  درا�شة  اإن 

االأ�شباب الكامنة وراء ا�شتخدام التوقيف االحتياطي والعوامل ذات ال�شلة التي توؤثر على قرارات 

اإخالء ال�شبيل اأو ا�شتمرار توقيف المدعى عليهم اإلى حين انتهاء المحاكمة.
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1. نهاية مدة التوقيف االحتياطي: اإخالء �سبيل اأو حكم؟

قد تنتهي مدة التوقيف االحتياطي اإما مع انتهاء المحاكمة واإ�شدار حكم في حق المدعى عليهم اأو 

مع االإفراج عن المدعى عليهم قبل اإ�شدار الحكم. في العينة الم�شتخدمة، تم االإفراج عن 67% من 

المدعى عليهم في حين كانت محاكمتهم ال تزال م�شتمرة )32 مدعى عليه( بينما ا�شتمر توقيف 

33% منهم حتى �شدور الحكم النهائي )16 مدعى عليه(. وك�شفت درا�شة العينة اأن بع�س العوامل 

المحددة، مثل جن�شية المدعى عليه ونوع الجريمة، غالبًا ما تلعب دورًا في هذا الخ�شو�س. 

تظهر العينة اأن ق�شاة الحكم في بعبدا عمدوا اإلى اتخاذ قرارات باإخالء ال�شبيل قبل �شدور الحكم 

اأكثر من نظرائهم في بيروت: فثالثة فقط من اأ�شل 25 مدعى عليه اأمام محاكم بعبدا تم اإبقاوؤهم 

اأمام محاكم  عليه  اأ�شل 23 مدعى  اأن 13 من  الحكم في حقهم، في حين  موقوفين حتى �شدور 

بيروت قد تم اإبقاوؤهم موقوفين اإلى ذلك الحين. على الرغم من اأن هذا االختالف الملحوظ قد 

يكون مرتبطًا بالمنهجية المتبعة من قبل الكتبة في اختيار عينة الدرا�شة، اإال اأنه ال بد من اإيالء 

المزيد من االهتمام لتحديد ما اإذا كان العتبارات محددة تتعلق بمحاكم بعبدا )مثل عدد الق�شايا 

والموارد الق�شائية المتاحة( تاأثير على قرارات التوقيف االحتياطي.

اإذا ما تم النظر اإلى جن�شية المدعى عليهم، 69% من الذين تم اإبقاوؤهم موقوفين حتى �شدور الحكم 

خلي �شبيلهم قبل 
ُ
كانوا من غير اللبنانيين )11 من اأ�شل 16 مدعى عليه(، في حين اأن 65% من الذين اأ

�شدور الحكم كانوا مواطنين لبنانيين )21 من اأ�شل 32 مدعى عليه(. وذلك يدّل على اأن الجن�شية قد 

ت�شّكل عاماًل حا�شمًا في القرارات المت�شلة بالتوقيف االحتياطي اإذ يلقى المواطنون اللبنانيون معاملة 

اأف�شل مقارنة بنظرائهم غير اللبنانيين على الرغم من عدم االإ�شارة في اأي من هذه القرارات اإلى 

م�شاألة الجن�شية ب�شكل �شريح. وفقًا للجنة المعنية بحقوق االإن�شان، »وفي حالة كون المتهم اأجنبيًا، 

.
)30(

يجب اأال يوؤخذ ذلك على اأنه �شبب كاف للداللة على اأن المتهم قد يهرب من العدالة«

تم اإخالء �شبيل معظم الفل�شطينيين واالأ�شخا�س عديمي الجن�شية قبل �شدور االأحكام في حقهم 

)�شتة من اأ�شل ت�شعة مدعى عليهم(. في حين اأن الفل�شطينيين الذين �شملتهم العينة هم مقيمون 

مقيمون  وهم  م�شجلين  غير  الجن�شية  عديمي  االأ�شخا�س  فاإن  قانونية،  ب�شفة  لبنان  في  دائمون 

دائمون في لبنان بحكم الواقع: معظمهم من اأ�شول لبنانية وعاجزون عن اال�شتح�شال على الجن�شية 

اللبنانية ب�شبب عدم ت�شجيلهم الأ�شباب اإدارية اأو تاريخية. وعلى الرغم من ال�شعوبة التي تواجهها 

ال�شلطات الق�شائية لتبليغ االأفراد المقيمين في بع�س مخيمات الالجئين الفل�شطينيين في لبنان، 

فقد تم اإخالء �شبيل اأربعة من اأ�شل �شبعة الجئين فل�شطينيين �شملتهم العينة قبل �شدور الحكم، 

بما في ذلك �شخ�س واحد على االأقل من �شكان مخيم البداوي في �شمال لبنان. وقد مثل ن�شف 

الفل�شطينيين المخلى �شبيلهم اأمام المحكمة بعد اإخالء �شبيلهم.
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من  )�شبعة  حقهم  في  الحكم  �شدور  حتى  التوقيف  قيد  ظلوا  ال�شوريين  المواطنين  معظم  اأن  غير 

اأ�شل اثني ع�شر مدعى عليه(، مع االأخذ بعين االعتبار اأن غالبية االدعاءات الموجهة �شدهم كانت 

مت�شلة بمخالفة قانون االأجانب )ت�شعة من اأ�شل اثني ع�شر مدعى عليه(. وعلى الرغم من اأن معظم 

المواطنين ال�شوريين هم الجئون مقيمون في لبنان ب�شبب عدم قدرتهم على العودة اإلى �شوريا، فقد 

اأثر القيود وال�شروط ال�شارمة التي ُفر�شت على جوازات  خ�شر العديد منهم و�شعهم القانوني على 

االإقامة في العام 2015 )فجميع ال�شوريين المدعى عليهم بمخالفة قوانين االأجانب والذين �شملتهم 

العينة قد تعر�شوا للتوقيف بعد العام 2015( ويخ�شعون لقيود قانونية واجتماعية قا�شية اأثناء اإقامتهم 

في لبنان. وذلك يدّل على اأن و�شع االإقامة، ولي�س الجن�شية، قد ي�شّكل عاماًل موؤثرًا على قرارات البّت 

الجن�شية  عديمي  ال�شكان  تجاه  اإيجابية  اأكثر  تكون  قد  القرارات  اأن  فيبدو  االحتياطي:  التوقيف  في 

ال�شوريين غير  تجاه  ت�شددًا  اأكثر  – ولكنها  اللبنانيين  المواطنين  – على غرار  لبنان  في  المقيمين 

الحا�شلين على جواز اإقامة.

كما يتبيّن ذلك ب�شكل جلي من خالل معاملة الن�شاء المدعى عليهن: في حين تم اإخالء �شبيل الن�شاء 

اللبنانيات وعديمات الجن�شية قبل �شدور الحكم، تم توقيف المراأتين ال�شورية واالإثيوبية حتى �شدور 

الحكم، كما تم االدعاء عليهما بجرائم مخالفة اأنظمة االإقامة والعمل. كانت المدعى عليها االإثيوبية 

قد دخلت اإلى لبنان بموجب عقد عمالة منزلية وتم االدعاء عليها بال�شرقة ومخالفة اأنظمة االإقامة 

قبل  المنازل من  معاملة عامالت  ب�شاأن  القانونية  المفكرة  اأجرته  الذي  البحث  اأظهر  وقد  والعمل. 

ترحيلهن  ب�شبب  �شبيلهن  اإخالء  بعد  غيابيًا  للمحاكمة  يخ�شعن  معظمهن  اأن  الق�شائية  ال�شلطات 

من قبل المديرية العامة لالأمن العام. في الواقع، تخ�شر عامالت المنازل و�شعهن القانوني ومحل 

اإقامتهن فور انتهاء عقد عملهن. اأما اللواتي ال يحاكمن غيابيًا، فمعظمهن يبقين قيد التوقيف حتى 

�شدور الحكم.

الجدول رقم 8: نهاية مدة التوقيف الحتياطي بح�شب الجن�شية 

املجموع  ا�شتمرار التوقيف حتى

�شدور احلكم

 اإخالء �شبيل قبل �شدور

احلكم

نهاية مدة التوقيف الحتياطي

اجلن�شية

26 5 21 لبنانية

12 7 5 �شورية

7 3 4 فل�شطينية

1 1 - اإثيوبية

2 - 2 عدمي اجلن�شية

48 16 32 املجموع
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ت�شددًا. 62% من  اأكثر  ت�شفر عن معاملة  الجرائم  اأن بع�س  يتبّين  الجرائم،  نوع  النظر في  عند 

تتعلق بمخالفة  الحكم كان قد تم االدعاء عليهم بجرائم  التوقيف حتى �شدور  الذين ظلوا قيد 

قوانين االأجانب والمخدرات )10 من اأ�شل 16 مدعى عليه(، مما يدّل على وجود ميل اأكبر اإلى 

الجرائم ظلوا  االأنواع من  المدعى عليهم بهذه  االأ�شخا�س  الجرائم. 55% من  التوقيف في هذه 

قيد التوقيف االحتياطي حتى �شدور الحكم )10 من اأ�شل 18 مدعى عليه(. وعلى الرغم من اأن 

الذين  االأجانب  يكون �شعوبة �شمان مثول  االأجانب قد  قانون  الت�شدد تجاه مخالفة  وراء  الدافع 

يفتقرون لجوازات اإقامة اأمام المحكمة، غير اأن هذا الموقف ال يتما�شى مع القوانين التي ترعى 

المخدرات. جرائم 

ي�شتند قانون المخدرات لعام 1998 اإلى مبداأ »العالج كبديل عن العقاب«. وهو ي�شمح لم�شتخدمي 

هم  المخدرات باال�شتفادة من عالج طبي ونف�شي كبديل لالإدانة اأو العقاب، مما يوجب بالتالي خ�شّ

حماية  و�شمان  القانون  تنفيذ  في  ف�شلت  قد  الق�شائية  ال�شلطات  اأن  غير  ت�شددًا.  اأقل  بمعاملة 

 ،2010 العام  في  اأجريت  درا�شة  نتائج  فبح�شب  االحتياطي.  التوقيف  من  المخدرات  م�شتخدمي 

90% من م�شتخدمي المخدرات قد خ�شعوا للتوقيف االحتياطي: اأما متو�شط مدة احتجازهم خالل 

التحقيقات االأولية، فبلغ 6 اأيام ون�شف، في حين اأن متو�شط مدة توقيفهم االحتياطي بلغ 50 يومًا.

جميع  من  بموجبه  ُيطلب  تعميمًا  التمييز  محكمة  لدى  العام  النائب  اأ�شدر   ،2014 العام  في   
)31(

اأن هذا   غير 
)32(

المخدرات، لم�شتخدمي  التوقيف االحتياطي  العامة االمتناع عن  النيابات  ق�شاة 

التعميم لم ينفذ ب�شكل مت�شق وظل م�شتخدمو المخدرات يتعر�شون للتوقيف االحتياطي. وهذا ما 

عامي  بين  للتوقيف  المخدرات  با�شتخدام  الت�شعة  عليهم  المدعى  جميع  تعّر�س  اإذ  العينة  توؤكده 

م�شتخدمي  اإبقاء  بعدم  التعليمات  يكرر   2018 العام  في  جديد  تعميم  �شدر  كما  و2017.   2015

المخدرات قيد التوقيف االحتياطي ويطلب من جميع النواب العامين اإحالتهم اإلى لجنة مكافحة 

 ويبقى اأن نرى ما اإذا كان 
)33(

االإدمان التابعة لوزارة العدل والم�شوؤولة عن االإ�شراف على العالج.

هذا التعميم الجديد �شيوؤثر ب�شكل مبا�شر على �شيا�شات التوقيف االحتياطي في لبنان في الجرائم 

المت�شلة با�شتخدام المخدرات.
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الجدول رقم 9: نهاية مدة التوقيف الحتياطي بح�شب نوع الجرائم 

املجموع  ا�شتمرار

 التوقيف حتى

�شدور احلكم

 اإخالء �شبيل قبل

�شدور احلكم

نهاية مدة التوقيف الحتياطي

اجلرائم املدعى بها

19 6 13  اجلرائم الواقعة على االأموال

8 4 4 جرائم املخدرات

5 - 5 اجلرائم الواقعة على االأ�شخا�س واجلرائم املت�شلة باالأ�شلحة

4 2 2 اجلرائم املخلة باالآداب العامة وخمالفة قانون االأجانب

3 - 3 اجلرائم الواقعة على االأموال واجلرائم املخلة بالثقة العامة

3 1 2 اجلرائم املخلة بالثقة العامة وخمالفة قانون االأجانب

2 2 - اجلرائم الواقعة على االأمول وخمالفة قانون االأجانب

1 - 1 اجلرائم الواقعة على االأ�شخا�س

1 - 1 اجلرائم املخلة بالثقة العامة

1 1 - اجلرائم املت�شلة باملخدرات وخمالفة قانون االأجانب

1 - 1 القباحات

48 16 32 املجموع

2. المحاكمات ال�سريعة للمدعى عليهم الموقوفين

الحكم على محاكمة  احتياطيًا حتى �شدور  توقيفهم  تم  الذين  المدعى عليهم  لقد ح�شل معظم 

�شريعة. وقد تّمت محاكمتهم في جل�شة واحدة )13 من اأ�شل 16 مدعى عليه( و�شدرت االأحكام في 

ق�شاياهم خالل يوم واحد اإلى ع�شرة اأيام بعد جل�شة المحاكمة. اأما متو�شط مدة المحاكمة من 

تاريخ توقيفهم حتى تاريخ �شدور الحكم، فقد بلغ 22 يومًا؛ االأمر الذي ي�شير اإلى اأن محاكمتهم قد 

نجزت في غ�شون فترة زمنية معقولة، بما يتوافق مع المعايير الدولية.
ُ
اأ

اأنف�شهم  الدفاع عن  ال�شريعة على حق المدعى عليهم في  تاأثير هذه المحاكمات  اإن تقييم كيفية 

بال�شكل المنا�شب ال يندرج في نطاق هذه الدرا�شة. غير اأنه من الجدير بالذكر اأن �شتة فقط من 

اأ�شل المدعى عليهم الـ16 قد وكلوا محاميًا للدفاع عنهم خالل محاكمتهم.

3. اإخالءات ال�سبيل قبل �سدور الحكم

بغية تكوين �شورة كاملة عن ا�شتخدام التوقيف االحتياطي اأثناء المحاكمات الجزائية، ال بد من 

تقييم االأ�ش�س التي ا�شتندت اليها قرارات اإخالء �شبيل المدعى عليهم من التوقيف االحتياطي. ما 



تحليل لقرارات التوقيف االحتياطي قصير األجل

49

هي اأنواع اإخالءات ال�شبيل المختلفة المن�شو�س عليها في القانون وكيف تم تمثيلها في العينة؟ في 

اأي مرحلة من المحاكمة الجزائية يتم اإخالء �شبيل المدعى عليهم؟ ما هي المبررات وراء القرارات 

التي تبت بطلبات اإخالء ال�شبيل، بما في ذلك الموافقة والرف�س بداية قبل الموافقة؟ ولدى التمعن 

في الم�شاألة، يبدو اأن قرارات البت بطلبات اإخالء ال�شبيل، على غرار القرارات المت�شلة بالتوقيف، 

اإنما تت�شل بعوامل ال عالقة لها ب�شروط ال�شرورة.

اأ. اأ�سكال و�سروط اإخالءات ال�سبيل

يتمتع كل من قا�شي التحقيق والقا�شي المنفرد الجزائي ب�شالحية اإخالء �شبيل المدعى عليه بحق 

اأو بكفالة قبل المحاكمة اأو اأثناءها. كما يمكن اإخالء �شبيل المدعى عليهم حكمًا عند انتهاء المدة 

الق�شوى للتوقيف االحتياطي المن�شو�س عليها في المادة 108.

اأ�شل  االإفراج عن غالبية المدعى عليهم من قبل قا�شي الحكم )22 من  العينة، فقد تم  اأما في 

32( في حين قام ق�شاة التحقيق باالإفراج عن غالبية المدعى عليهم الذين اأحيلوا اإليهم للتو�شع 

في التحقيق )10 من اأ�شل 12(. وقد تم االإفراج عن المدعى عليهم على اأ�شا�س اأنواع مختلفة من 

فرج عنهم لقاء كفالة مالية )22 من اأ�شل 32(، 
ُ
القرارات �شنبحث بها اأدناه؛ غير اأن معظمهم قد اأ

فرج عنهم من قبل قا�شي التحقيق كبديل للتوقيف.
ُ
بما في ذلك المدعى عليهم الثالثة الذين اأ

الجدول رقم 10: نوع قرارات اإخالء ال�شبيل بح�شب ال�شلطة ومكان المحكمة

املجموع بعبدا بريوت نوع قرار الإفراج ال�شلطة الآمرة بالإفراج

1 1 - ترك قا�شي التحقيق

3 3 - ا�شتعا�شة عن التوقيف بكفالة

5 1 4 اإخالء �شبيل مع كفالة

1 - 1 اإخالء �شبيل مع كفالة و�شرط اآخر

10 5 5 االإفراج من قبل قا�شي التحقيق

1 1 - ترك القا�شي املنفرد اجلزائي

5 - 5 اإخالء �شبيل من دون كفالة

16 13 3 اإخالء �شبيل مع كفالة

22 14 8 االإفراج من قبل القا�شي املنفرد

16 3 13 قيد التوقيف يف وقت �شدور احلكم

48 22 26 املجموع
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الترك

اأو قا�شي التحقيق  عندما ال تكون ال�شروط الالزمة الإ�شدار مذكرة توقيف من قبل النائب العام 

م�شتوفاة، يجب ترك المدعى عليهم.

�شملت العينة حالتي ترك: االأولى لمدعى عليه تم تركه من قبل قا�شي التحقيق في وقت البّت بقرار 

التوقيف االحتياطي. وقد تمت مناق�شة هذه الق�شية في وقت �شابق حيث بدا اأن الدافع الرئي�شي 

لمثل هذا القرار هو فترة التوقيف المطولة )13 يومًا( بما يتعدى فترة االأربعة اأيام الق�شوى التي 

ين�س عليها القانون.

باالإ�شافة اإلى ذلك، فقد اأ�شدرت قا�شية الحكم قرارًا بترك مدعى عليه اآخر:

كان قد تم توقيف المواطن اللبناني البالغ من العمر 46 عامًا بتهمة ال�شرقة التي يعاقب عليها 

النائب  اأ�شا�س بالغ بحث وتحّر �شادر عن  اإلى ثالث �شنوات على  القانون بالحب�س لمدة ت�شل 

من  يومًا   18 بعد  االأولى  المحاكمة  جل�شة  في  تركه  الجزائية  المنفردة  القا�شية  قررت  العام. 

دون  من  القا�شية  قبل  من  تلقائي  ب�شكل  تركه  قــرار  اتخاذ  تم  وقد   
)34(

االحتياطي. التوقيف 

مذكرة  اأي  �شدور  لعدم  نظرًا  عليه،  المدعى  ا�شتجواب  دون  ومن  العام  النائب  راأي  ا�شتطالع 

توقيف �شده. وتجدر االإ�شارة هنا اإلى اأن النائب العام لم يبلغ القا�شية المنفردة بتوقيف المدعى 

عليه اإال بعد مرور اأ�شبوعين واأن القا�شية المنفردة قررت تركه بعد اأربعة اأيام من التبليغ. لهذا 

ال�شبب، فقد اأثر التاأخر في تبليغ القا�شية المنفردة على طول مدة التوقيف االحتياطي.

على نقي�س هذه الق�شية، �شملت العينة مدعى عليه اآخر تم توقيفه بناء على بالغ بحث وتحّر �شادر 

خلي �شبيله بكفالة من دون اال�شتفادة من قرار الترك، مما يبين اأن 
ُ
عن النائب العام غير اأنه قد اأ

)35(

القا�شي في هذه الق�شية قد اعتبر البالغ بمثابة مذكرة توقيف �شالحة.

الحق في اإخالء ال�شبيل بحق

ال�شروط  بموجب  تلقائي  �شبيل  اإخالء  من  اال�شتفادة  عليه  للمدعى  فيها  يحق  معينة  حاالت  ثمة 

المن�شو�س عليها في المادة 113:

المادة 113

اإذا كانت الجريمة من نوع الجنحة وكان الحد الأق�شى للعقوبة ل يتجاوز الحب�س مدة �شنتين وكان المّدعى 

عليه لبنانياً وله مقام في لبنان فيخلى �شبيله بحق بعد انق�شاء خم�شة اأيام على تاريخ توقيفه، �شرط األ 

يكون قد حكم عليه �شابقاً بعقوبة جرم �شائن اأو بعقوبة الحب�س مدة �شنة على الأقل.

يتعّهد المّدعى عليه المخلى �شبيله بح�شور جميع معامالت التحقيق واإجراءات المحاكمة واإنفاذ الحكم.
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بناًء عليه، يتمتع المدعى عليه بالحق في اإخالء ال�شبيل التلقائي بموجب المادة 113 بعد خم�شة 

اأيام من توقيفه وفق ال�شروط المجتمعة التالية:

1( اإذا كانت الجريمة جنحة وكان الحد االأق�شى للعقوبة ال يتجاوز الحب�س مدة �شنتين؛

2( اإذا كان المدعى عليه لبنانيًا ويقيم في لبنان؛

)36(

3( اإذا لم يكن قد حكم على المدعى عليه �شابقًا بجرم �شائن؛

4( اإذا لم يكن قد حكم على المدعى عليه �شابقًا بعقوبة الحب�س مدة �شنة على االأقل.

تعتبر اإخالءات ال�شبيل هذه حقًا وال تخ�شع لتقدير القا�شي. وخالفًا الإخالء ال�شبيل بكفالة، الذي 

�شيتم تف�شيله اأدناه، ال ت�شتلزم اإخالءات ال�شبيل هذه طلب اإخالء �شبيل وال ا�شتطالع راأي النائب 

العام اأو المدعي، كما ال يمكن اأن تكون م�شروطة باأي التزام، بما في ذلك الكفاالت المالية.

ومع ذلك، لم يتم اإخالء �شبيل اأي من المدعى عليهم الذين �شملتهم العينة بحق. كان ثمة مدعى 

عليهما اثنان لبنانيان على االأقل موؤهلين الإخالء ال�شبيل بعد خم�شة اأيام من توقيفهما، اإال اأنهما 

كلتا  وفي  بحق.  �شبيله  اإخالء  �شراحة  اأحدهما  من طلب  الرغم  على  االآلية  هذه  من  ي�شتفيدا  لم 

الحالتين، تم اإخالء �شبيل االثنين لقاء كفالة مالية بعد اإتباع اإجراءات اإخالء ال�شبيل. ولم يتخذ 

اأي من النائب العام اأو قا�شي الحكم اأي خطوات ل�شمان ا�شتفادة هذين المدعى عليهما من الحق 

في اإخالء ال�شبيل التلقائي:

تم االدعاء على المدعى عليه االأول باالإذاء عمدًا والتهديد وحمل �شالح دون ترخي�س. وقد اأ�شدر 

النائب العام مذكرة توقيف �شده بعد �شتة اأيام من توقيفه، على الرغم من اأهليته الإخالء �شبيل 

بحق. وحددت قا�شية الحكم موعد اأول جل�شة للمحاكمة بعد 12 يومًا من اإدعاء النائب العام، وذلك 

خالفًا الأحكام المادة 153 التي تن�س على وجوب اإجراء محاكمة فورية. باالإ�شافة اإلى ذلك، فاإن 

قا�شية الحكم لم تخل �شبيله بحق واإنما وافقت على طلب اإخالء �شبيله لقاء كفالة قدرها 200،000 

ليرة لبنانية )حوالي 134 دوالرًا اأمريكيًا(، علمًا اأن المدعي لم يعتر�س على اإخالء ال�شبيل واأن 

)37(

النائب العام قد ترك الم�شاألة للقا�شية. وقد ا�شتمرت مدة توقيفه االحتياطي 18 يومًا.

تم االدعاء على المدعى عليه الثاني باالختال�س واإ�شاءة االأمانة. تم توقيفه بموجب مذكرة توقيف 

غيابية �شادرة عن قا�شي التحقيق واأحيلت ق�شيته اإلى قا�شي الحكم. وفي اأعقاب تنفيذ مذكرة 

خالفًا  وذلك  توقيفه،  من  يومًا   22 بعد  اإال  المنفرد  القا�شي  اأمام  للمثول  ي�شتدَع  لم  التوقيف، 

ل�شرط المثول الفوري اأمام القا�شي. وبعد تقديمه طلبًا الإخالء ال�شبيل اأثناء جل�شة المحاكمة، 

قام القا�شي المنفرد با�شتطالع راأي النائب العام )الذي ترك االأمر للقا�شي( واإبالغ المدعي 



التوقيف االحتياطي في لبنان: عقوبة مسبقة أم إجراء ضروري؟

52

توقيفه  وبعد  ا�شتجوابه  قبل  مالية  كفالة  لقاء  �شبيله  اإخالء  القا�شي  فقرر  بالطلب.  ال�شخ�شي 

�شبيله بحق.  اإخالء  الكفالة وطلب  المدعى عليه لم يدفع  اأن   غير 
)38(

يومًا. احتياطيًا لمدة 29 

كان قد تم تحديد الكفالة المالية بمبلغ 3 ماليين ليرة لبنانية )ما يعادل 2000 دوالر اأمريكي( 

لتاأجير  دولية  �شركة  الق�شية  هذه  في  المدعي  وكان  للمدعي.  ال�شخ�شية  للتعوي�شات  ك�شمانة 

كفالة، طلب  لقاء  ال�شبيل  باإخالء  االأولي  القرار  اأ�شهر من �شدور  ثالثة  بعد حوالي  ال�شيارات. 

ال�شروط  ا�شتيفائه  رغم  طلبه  رف�س  الحكم  قا�شي  اأن  غير  بحق،  �شبيله  اإخالء  عليه  المدعى 

القانونية المن�شو�س عليها في المادة 113. وبعد �شهر واحد، في حين اأن المدعى عليه كان ال 

يزال قيد التوقيف االحتياطي، قرر القا�شي تخفي�س الكفالة اإلى 1.5 مليون ليرة لبنانية )ما 

يعادل 1000 دوالر اأمريكي(. لم يدفع المدعى عليه الكفالة حتى بعد تخفي�شها وكان ال يزال قيد 

التوقيف في تاريخ الحكم. فعلى الرغم من اأن مدة التوقيف االحتياطي القانونبة هي 29 يومًا، 

غير اأن مدة توقيفه االحتياطي الفعلية قد ا�شتمرت 7.5 اأ�شهر. وقد حكم عليه القا�شي المنفرد 

اأن يحكم  اأ�شهر وبدفع غرامة بقيمة مليون ليرة لبنانية من دون  الحقًا بعقوبة الحب�س لمدة 9 

بالدعوى ال�شخ�شية لعدم ح�شور المدعي المحاكمة. 

بناًء عليه، لقد كان لقرار القا�شي المنفرد باإخالء ال�شبيل بكفالة على الرغم من اأهلية المدعى 

عليهما الإخالء �شبيل بحق تاأثير مبا�شر على تمديد فترة التوقيف االحتياطي في كلتا الحالتين، مما 

يبّين العواقب التي قد تتاأتى من هذا االإجراء المخالف للقانون.

اإخالء ال�شبيل بكفالة

اإذا لم يكن المدعى عليه موؤهاًل الإخالء ال�شبيل بحق، قد يقرر قا�شي التحقيق اأو القا�شي المنفرد 

اإخالء �شبيله مع اأو من دون كفالة:

المادة 114

في جميع الجرائم الأخرى، واإذا لم تتوافر �شروط تخلية ال�شبيل بحق، يمكن لقا�شي التحقيق، بعد ا�شتطالع 

راأي النيابة العامة، اأن يقرر اإخالء �شبيل المّدعى عليه الموقوف، اإذا ا�شتدعاه وتعّهد في ا�شتدعائه بح�شور 

جميع معامالت التحقيق والمحاكمة واإنفاذ الحكم، لقاء كفالة اأو دونها.

- تت�شمن الكفالة:

1. ح�شور المّدعى عليه معامالت التحقيق والمحاكمة واإنفاذ الحكم.

2. الغرامات والر�شوم والنفقات الق�شائية.

3. النفقات التي عَجلها المدعي ال�شخ�شي.

4. جزءًا من التعوي�شات ال�شخ�شية.
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يحّدد قا�شي التحقيق مقدار الكفالة ونوعها والمبلغ المخ�ش�س لكل من اأق�شامها ويمكنه تعديل 

مقدارها اأو نوعها عند االقت�شاء.

تم اإخالء �شبيل معظم المدعى عليهم بكفالة )27 من اأ�شل 32(، ومعظمهم لقاء كفالة مالية )22 

من اأ�شل 27(.

تم فر�س الكفاالت من قبل كل من ق�شاة التحقيق وق�شاة الحكم. وقد تراوحت قيمة الكفاالت بين 

200،000 ليرة لبنانية )ما يقارب 134 دوالرًا اأمريكيًا( و3 ماليين ليرة لبنانية )ما يعادل 2000 

ق�شاة  عن  ال�شادرة  التوقيف«  عن  »باال�شتعا�شة  الثالثة  القرارات  ت�شمنت  كما  اأمريكي(.  دوالر 

يعادل 200 دوالر  لبنانية )اأي ما  ليرة  لبنانية و300،000  ليرة  بقيمة 200،000  التحقيق كفاالت 

اأمريكي(. لم يكن الغر�س من هذه الكفاالت محددًا دائمًا في قرارات اإخالء ال�شبيل، ولكن بع�س 

ال�شبيل  اإخالء  بعد  المحكمة  اأمام  المدعى عليهم  مثول  ل�شمان  تم فر�شها  اأنه  القرارات حددت 

و�شمان ت�شديد النفقات والغرامات الق�شائية، ف�شاًل عن تعوي�شات المدعي عند االقت�شاء.

اأحد المدعى عليهم، كان قد تم تحديد كفالته بـ3 ماليين ليرة لبنانية  اأعاله، طلب  وكما ذكرنا 

)2000 دوالر اأمريكي(، اإعفاءه من الكفالة واإخالء �شبيله بحق بداًل من ذلك. ُرف�س طلبه غير اأنه 

)39(

تم تخفي�س الكفالة اإلى 1.5 مليون ليرة لبنانية )1000 دوالر اأمريكي( في وقت الحق.

باالإ�شافة اإلى ذلك، تم اإخالء �شبيل اأحد المدعى عليهم با�شتخدام المخدرات، وهو مواطن لبناني 

يبلغ من العمر 32 عامًا، بكفالة وُطلب منه الخ�شوع لفحو�شات مخبرية دورية كل 15 يومًا لمدة 

 هذه هي الحالة الوحيدة في العينة التي لجاأ فيها القا�شي اإلى 
)40(

�شهرين، ف�شاًل عن كفالة مالية.

اأحد ال�شروط المن�شو�س عليها في المادة 111 )الخ�شوع للفحو�شات الطبية والمختبرية دوريًا( 

غير الكفالة المالية. يبدو اأن قا�شي التحقيق اآثر في هذه الحالة اال�شتعا�شة عن التوقيف باإجراء 

محدود زمنيًا، من دون االإ�شارة اإليه ب�شكل محدد. غير اأننا لم نعثر على اأي دليل في الملف يثبت اأن 

قا�شي التحقيق قد نّفذ المراقبة الق�شائية على المدعى عليه: فلم نعثر على اأي دليل يثبت امتثال 

المدعى عليه لموجبات المراقبة المفرو�شة من قبل قا�شي التحقيق اأو اتخاذ القا�شي اأي اإجراء 

توقيف في حقه  اإ�شدار مذكرة  اإعادة  اأو  ا�شتدعائه  االمتثال، مثل  المدعى عليه عن  حيال تخّلف 

بموجب المادة 111.

لم يتم العثور على اأي موجبات اأخرى، مثل منع ال�شفر اأو اإثبات الوجود دوريًا لدى مركز المراقبة، 

في العينة.

خم�شة على االأقل من قرارات اإخالء ال�شبيل بكفالة لم ت�شتمل على اأي �شروط. وقد تم اإ�شدارها 

 وقد 
)41(

كّلها من قبل القا�شية نف�شها في بيروت، مما يدّل على نمط محدد تنتهجه هذه القا�شية.
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خلي �شبيل جميع هوؤالء المدعى عليهم على اأثر اإ�شقاط االدعاء ال�شخ�شي في حقهم، االأمر الذي 
ُ
اأ

قد يبرر عدم فر�س اأي كفالة ل�شمان الحقوق المالية للمدعي.

الجدول رقم 11: مقدار الكفالة المالية

املجموع  �شاحب الدعاء

ال�شخ�شي

النيابة العامة املّدعي

مقدار الكفالة

 القا�شي

املنفرد

 قا�شي

التحقيق

 القا�شي

املنفرد

 قا�شي

التحقيق

ال�شلطة االآمرة باإخالء ال�شبيل

17 5 2 3 7  من 200 األف اإىل 500 األف لرية لبنانية

6 4 - 2 - من 600 األف اىل مليون لرية لبنانية

2 1 - 1 - 3 ماليني لرية لبنانية

5 5 - - - من دون كفالة

2 1 1 - ترك

16 8 8 ا�شتمرار التوقيف حتى �شدور احلكم

48 27 21 املجموع

اإخالء ال�شبيل الحكمي

تحدد المادة 108 المدة الق�شوى الم�شموح بها للتوقيف االحتياطي. تختلف هذه المدة تبعًا لطبيعة 

الجريمة اأي ما اإذا كانت جناية اأم جنحة:

المادة 108

ما خال حالة المحكوم عليه �شابقاً بعقوبة مدتها �شنة على الأقل، ل يجوز اأن تتعدى مدة التوقيف في 

الجنحة �شهرين. يمكن تمديدها مدة مماثلة كحد اأق�شى في حالة ال�شرورة الق�شوى.

ال�شامل وجرائم  اأمن الدولة والجنايات ذات الخطر  ما خال جنايات القتل والمخدرات والعتداء على 

في  التوقيف  مدة  تتعدى  اأن  يجوز  ل  جنائية،  بعقوبة  �شابقاً  عليه  المحكوم  الموقوف  وحالة  الإرهاب 

الجناية �شتة اأ�شهر، يمكن تجديدها لمرة واحدة بقرار معّلل.

لقا�شي التحقيق اأن يقرر منع المّدعى عليه من ال�شفر مدة ل تتجاوز ال�شهرين في الجنحة وال�شنة في 

الجناية من تاريخ اإخالء �شبيله اأو تركه.



تحليل لقرارات التوقيف االحتياطي قصير األجل

55

بناًء عليه، ال يجوز اأن تتعدى مدة التوقيف االحتياطي في الجنحة �شهرين. ويجوز تمديد هذه 

التجديد  قرار  تعليل  ي�شترط  ال  القانون  اأن  غير  الق�شوى،  ال�شرورة  عند  مماثلة  لمدة  الفترة 

اأن  االحتياطي  التوقيف  لمدة  يجوز  حيث  واحدًا  ا�شتثناًء  القانون  ي�شمل  كما  خطيًا.  �شدوره  اأو 

تتعدى الحد االأق�شى البالغ اأربعة اأ�شهر: اإذا كان الموقوف محكومًا عليه �شابقًا بالحب�س لمدة 

ب�شرف  الموقوفين  عليهم  المدعى  جميع  على  ال�شروط  هذه  تنطبق  االأقل.  على  واحدة  �شنة 

اأو قا�شي التحقيق )المادتان 153  اإذا كان التوقيف قد تم بقرار من النائب العام  النظر عما 

و192(.

مدتها  تتعدى  ال  التي  االحتياطي  التوقيف  حاالت  على  البحث  هذا  نطاق  اقت�شار  اإلى  ونظرًا 

ال�شبيل  الإخالء  موؤهلين  العينة  �شملتهم  الذين  عليهم  المدعى  من  اأي  يكن  لم  الواحد،  ال�شهر 

الحكمي.

 ب. مراحل اإخالء ال�سبيل

من اأ�شل المدعى عليهم الـ32 الذين اأخلي �شبيلهم، 81% قد تم اإخالء �شبيلهم قبل بدء المحاكمة 

خلي �شبيل �شتة مدعى عليهم اأثناء المحاكمة. �شدرت قرارات اإخالء 
ُ
)26 من اأ�شل 32( في حين اأ

اأو من قبل القا�شي المنفرد عند  ال�شبيل هذه من قبل قا�شي التحقيق قبل �شدور القرار الظني 

اإما قبل  ال�شبيل التي قررها ق�شاة الحكم قبل بدء المحاكمة  اإخالءات  بداية المحاكمة. وجاءت 

اأول مثول اأمام المحكمة اأو بعد جل�شة محاكمة اأولى تم اإرجاوؤها من دون ا�شتجواب المدعى عليه 

 15( �شبيلهم  خلي 
ُ
اأ الذين  عليهم  المدعى  من   %47 اأن  بالذكر  الجدير  ومن  دفوع.  اأي  تقديم  اأو 

من اأ�شل 32( لم يخ�شعوا لال�شتجواب من قبل اأي قا�س قبل اإخالء �شبيلهم. وذلك يدّل على اأن 

التوقيف االحتياطي في العينة لم يكن ُي�شتخدم ب�شكل عام لغر�س �شمان المثول اأمام المحكمة اأو 

اال�شتجواب الق�شائي للمدعى عليه.
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الجدول رقم 12: مراحل اإخالء ال�شبيل مقابل مراحل التوقيف

املجموع  مت التوقيف اأثناء

 املحاكمة اأمام

القا�شي املنفرد

مت التوقيف خالل

 التحقيقات الأولية

مرحلة التوقيف

مرحلة اإخالء ال�شبيل

 الإحالة اإىل

القا�شي املنفرد

 الإحالة اإىل

قا�شي التحقيق

10 - - 10 اإخالء �شبيل قبل االإحالة اإىل املحاكمة

16 10 5 1 اإخالء �شبيل يف بداية املحاكمة

6 1 4 1 اإخالء �شبيل خالل املحاكمة

16 4 12 - ا�شتمرار التوقيف حلني �شدور احلكم

48 15 21 12 املجموع

واإذا ما نظرنا اإلى مدة التوقيف االحتياطي الأولئك الذين اأخلي �شبيلهم قبل بدء المحاكمة، يبدو 

اأن غالبيتهم )65%( قد تم توقيفهم بين اأ�شبوعين و�شهر واحد )تم توقيف 17 من اأ�شل 26 مدعى 

عليه بين 15 و29 يومًا(. وذلك ي�شير اإلى اأن ا�شتمرار توقيفهم لم يكن مبررًا بحاجات المحاكمة. 

حيل معظمهم اإلى قا�شي التحقيق للتو�شع في التحقيق حيث بلغ متو�شط مدة التوقيف خالل 
ُ
لقد اأ

التحقيق ت�شعة اأيام، باالإ�شافة اإلى مدة احتجاز بلغ متو�شطها 5.7 اأيام.

الجدول رقم 13: مراحل اإخالء ال�شبيل مقابل مدة التوقيف الحتياطي

املجموع 31-26 

يوماً

25-21 

يوماً

20-16 

يوماً

15-11 

يوماً

10-5 

اأيام

مدة التوقيف الحتياطي

نهاية التوقيف الحتياطي

10 1 - 6 3 - اإخالء �شبيل قبل االإحالة اإىل املحاكمة

16 1 4 3 1 7 اإخالء �شبيل يف بداية املحاكمة

6 2 1 2 - 1 اإخالء �شبيل خالل املحاكمة

16 5 6 1 4 - ا�شتمرار التوقيف حتى �شدور احلكم

48 9 11 12 8 8 املجموع
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البت بطلبات اإخالء ال�سبيل ت. 

ُيلزم  وذلك  االحتياطي.  التوقيف  قيد  وهم  �شبيلهم  الإخالء  طلبات  تقديم  عليهم  للمدعى  يجوز 

ب�شاأن  اأن قراراتها  التوقيف االحتياطي. كما  قانونية و�شرورة  الق�شائية بمراجعة مدى  ال�شلطات 

طلبات اإخالء ال�شبيل هذه تمنح نظرة معقمة لكيفية ا�شتخدام التوقيف االحتياطي والغر�س منه.

الإجراءات القانونية لإخالء ال�شبيل

اإن تفا�شيل اإجراءات اإخالء ال�شبيل واردة في المواد من 114 اإلى 117 فيما يتعلق بقا�شي التحقيق 

وفي المادتين 154 و192 فيما يتعلق بالقا�شي المنفرد:

• اإلى قا�شي التحقيق 	 اإخالء �شبيل  التقدم بطلب  اأو وكيله  يحب على المدعى عليه الموقوف 

اأو القا�شي المنفرد. في حال عدم وجود ادعاء �شخ�شي فيما يتعلق بجنحة م�شهودة، يجوز 

ال  اأن  ووجد  المحاكمة  اإرجاء  قرر  اإذا  تلقائيًا  عليه  المدعى  �شبيل  اإخالء  المنفرد  للقا�شي 

)42(

�شرورة ال�شتمرار توقيفه؛

• في حال وجود ادعاء �شخ�شي، يجب تبليغ المدعي ال�شخ�شي بالطلب ليبدي مالحظاته عليه 	

في مهلة اأربع وع�شرين �شاعة من تاريخ تبليغه؛ ويتوقع من المدعي تو�شيح ما اإذا كان يعتر�س 

على اإخالء ال�شبيل واأ�شباب ذلك؛

• يجب ا�شتطالع راأي النيابة العامة ب�شاأن الطلب، غير اأنه يجوز لقا�شي التحقيق اأو القا�شي 	

المنفرد اإ�شدار قرار مخالف لراأي النائب العام؛

• من 	 اليه  الملف  اإعادة  من  �شاعة   24 مهلة  خالل  ال�شبيل  اإخالء  بطلب  البت  القا�شي  على 

النيابة العامة اأو من انتهاء مهلة ابداء المالحظات من قبل المدعي؛

• يجوز للمدعى عليه الموقوف والنائب العام والمدعي ال�شخ�شي ا�شتئناف قرار اإخالء ال�شبيل 	

اأو الجزء من القرار المتعلق بالكفالة، في غ�شون 24 �شاعة من تاريخ اإبالغهم. يتم ا�شتئناف 

قرار قا�شي التحقيق اأمام الهيئة االتهامية في حين يتم ا�شتئناف قرار القا�شي المنفرد اأمام 

محكمة اال�شتئناف.

• في حاالت اإخالء ال�شبيل، يجب على المدعى عليه اتخاذ محل اإقامة له في المنطقة التي يقع 	

فيها مركز قا�شي التحقيق اأو القا�شي المنفرد.

• يجوز للقا�شي اأن يقرر منعه من ال�شفر، اإذا راأى �شرورة لذلك، لمدة ال تتجاوز ال�شهرين.	

وفقًا للقانون، يجب تقديم طلبات اإخالء ال�شبيل من اأجل اال�شتفادة منه، اإال في الحاالت التي يكون فيها 
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المدعى عليه موؤهاًل الإخالء �شبيل بحق وفي حاالت الجنح الم�شهودة التي ال تنطوي على ادعاء �شخ�شي 

والمحالة اإلى قا�شي الحكم. يتعار�س هذا ال�شرط مع الطبيعة اال�شتثنائية للتوقيف االحتياطي نظرًا 

اإلى كونه يتطلب تعبيرًا �شريحًا عن نية المدعى عليه اأو اإرادته، بداًل من افترا�س الحق في الحرية 

ال�شخ�شية. يجب اأي�شا ا�شتطالع راأي طرفين ب�شاأن طلبات اإخالء ال�شبيل: النائب العام والمدعي.

عليهم  المدعى  على  االحتياطي  للتوقيف  والبيروقراطية  االإدارية  االأعباء  من  ال�شروط  هذه  تزيد 

اأن  اإلى  نظرًا  اأكثر  الو�شع  يتفاقم  كما  الطلبات.  هذه  معالجة  منهم  ُيطلب  الذين  والكتبة  الموقوفين 

المدعى عليهم الموقوفين ال يتم اإعالمهم تلقائيًا ب�شرورة تقديم طلب اإخالء �شبيل لال�شتفادة منه اأو 

باإجراءات تقديم مثل هذه الطلبات. كما اأن ذلك يدفعهم اإلى االعتماد على الدعم الخارجي من قبل 

االأقارب والمعارف والمحامين ل�شمان اإخالء �شبيلهم ب�شكل اأ�شرع. في الواقع، وعلى الرغم من قدرة 

المدعى عليهم الموقوفين على تقديم الطلبات من خالل �شلطات االحتجاز، غير اأن هذه الطلبات ال 

ت�شل فورًا اإلى ال�شلطات الق�شائية واإنما ت�شتلزم المتابعة ل�شمان معالجتها واإنفاذها على وجه ال�شرعة.

طلبات اإخالء ال�شبيل

اإن غالبية المدعى عليهم )31 من اأ�شل 48( تقدموا بطلبات اإخالء �شبيل في حين اأن 12 مدعى 

عليه موقوفين بموجب مذكرات توقيف لم يقدموا اأي طلبات اإخالء �شبيل اأثناء المحاكمة. كان لدى 

ما ال يقل عن 48% من المدعى عليهم الذين �شملتهم العينة محامون يمثلونهم خالل مدة توقيفهم 

االحتياطي )23 من اأ�شل 48(. ون�شف الذين طلبوا اإخالء ال�شبيل كان لديهم محام يمثلهم، مما 

يدل على الدور الحا�شم الذي يلعبه المحامي في �شمان اإخالء ال�شبيل ال�شريع.

الجدول رقم 14: عدد طلبات اإخالء ال�شبيل مقابل ال�شلطة الآمرة باإخالء ال�شبيل

املجموع  ل اإخالء

�شبيل

 اإخالء �شبيل من

 قبل القا�شي

املنفرد

 اإخالء �شبيل

 من قبل قا�شي

التحقيق

عدد طلبات اإخالء ال�شبيل

23 4 13 6 طلب واحد

7 7 - طلبان اثنان

1 1 - ثالثة طلبات

12 12 - ال طلبات )مذكرات توقيف(

5 - 1 4 ال طلبات )ترك اأو ا�شتعا�شة عن التوقيف(

48 16 22 10 املجموع
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غياب طلبات اإخالء ال�شبيل

ا�شتمر توقيف المدعى عليهم الذين لم يطلبوا اإخالء �شبيلهم حتى نهاية محاكمتهم )12 مدعى 

عليه(. وكان معظمهم من الرعايا االأجانب من �شوريا واإثيوبيا، في حين خم�شة منهم كانوا مواطنين 

لبنانيين.

وكان لدى خم�شة من هوؤالء الموقوفين محامون يمثلونهم )ثالثة �شوريون واثنان لبنانيان(، لكن 

 وذلك اإنما يدّل على اأن المحامين ربما 
)43(

يبدو اأن المحامين لم يتقدموا بطلب الإخالء �شبيلهم.

يتجنبون المطالبة باإخالء �شبيل موكليهم الأ�شباب مختلفة، بما في ذلك االإهمال اأو تدني احتمال 

محاكمة  على  �شريعة  محاكمة  اإجراء  تف�شيلهم  اأو  محاكمتهم  اأثناء  عليهم  المدعى  �شبيل  اإخالء 

مطولة بعد اإخالء �شبيلهم.

لم تتم اإعادة النظر في م�شاألة التوقيف االحتياطي الأي من هوؤالء الموقوفين خالل المحاكمة. كان 

اأن يتم اإخالء �شبيل مدعى عليه واحد على االأقل من قبل القا�شية المنفردة تلقائيًا  من الممكن 

على الرغم من عدم تقديم طلب اإخالء �شبيل بموجب المادة 154. لم تت�شمن محاكمته اأي ادعاء 

 
)44(

�شخ�شي وتم اإرجاوؤها مرة واحدة نظرًا لعدم �شوق الموقوف من مكان االحتجاز اإلى المحكمة.

غير اأن قا�شية الحكم لم تبادر اإلى اإخالء �شبيله من تلقاء نف�شها.

تقديم طلبات اإخالء ال�شبيل

لقد تم تقديم معظم طلبات اإخالء ال�شبيل خطيًا، مع اأو بدون اال�شتعانة بمحامين. لم يتم ت�شجيل 

�شوى عدد �شغير من الطلبات في المحا�شر الق�شائية، وذلك بناًء على الطلبات ال�شفهية للمدعى 

عليهم اأثناء جل�شات اال�شتماع )11 طلبًا ل�شتة مدعى عليهم(.

في العديد من الق�شايا، عر�س المحامون الذين قدموا طلبات اإخالء �شبيل لموكليهم حججًا تتعلق 

بمدى  تتعلق  حجج  من  بداًل  ال�شحية  ظروفهم  اأو  واالقت�شادي  االجتماعي  و�شعهم  اأو  ببراءتهم 

توفر �شروط التوقيف االحتياطي. وذلك يدّل على قلة الوعي بهذه ال�شروط في اأو�شاط القانونيين، 

واأبرزها ال�شروط المتعلقة بالغر�س من التوقيف االحتياطي.

الموافقة على  تمت  وقد  واحد )23 مدعى عليه(:  �شبيل  اإخالء  المدعى عليهم طلب  قدم معظم 

اإخالء �شبيل غالبيتهم في حين ُرف�س طلب اأربعة منهم وا�شتمر توقيفهم ب�شكل احتياطي حتى نهاية 

المحاكمة. كما تم اإخالء �شبيل ثمانية مدعى عليهم بعد تقديم طلبين )�شبعة مدعى عليهم( اأو 

ثالثة طلبات )مدعى عليه واحد(، وذلك بعدما كان رف�س طلبهم اأو طلباتهم ال�شابقة.
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الجدول رقم 15: قرارات البت في طلبات اإخالء ال�شبيل: القرار الأول مقابل القرار النهائي

املجموع  ل اإخالء

�شبيل

 اإخالء �شبيل من

 قبل القا�شي

املنفرد

 اإخالء �شبيل

 من قبل قا�شي

التحقيق

القرار النهائي

القرار الأول

2 - 2 - رف�س اإخالء ال�شبيل من قبل قا�شي التحقيق

9 4 5 ال ينطبق رف�س اإخالء ال�شبيل من قبل القا�شي املنفرد

20 - 14 6 قبول طلب اإخالء ال�شبيل

12 12 - مل يتم تقدمي اأي طلبات اإخالء �شبيل

5 - 1 4 ال ينطبق )ال قرارات بالتوقيف(

48 16 22 10 املجموع

ين�س القانون اأنه على الق�شاة البت بطلبات اإخالء ال�شبيل خالل مهلة اأق�شاها 24 �شاعة من تبليغها 

الى المدعي و/اأو النيابة العامة. وفي الواقع، توؤدي االإجراءات االإدارية المتبعة للبت بطلبات اإخالء 

اأيام اأحيانًا. فقد بلغ متو�شط المدة بين تقديم طلبات  اإلى عدة  ال�شبيل الى اإطالة مدة البت بها 

اإخالء ال�شبيل والبت بها 2.7 يومًا، وتراوحت بين يوم واحد و12 يومًا. ومن اأهم اأ�شباب اإطالة مدة 

اإلى النيابة العامة الإبداء راأيها،  البت بطلبات اإخالء ال�شبيل في العينة: التاأخر في اإحالة الطلب 

انتظار ق�شاة الحكم موعد جل�شة المحاكمة للبت بالطلبات، تزامن طلب اإخالء ال�شبيل مع اإحالة 

الملف اإلى النيابة العامة الإبداء مطالعتها في اأ�شا�س الق�شية، واإ�شدار ق�شاة التحقيق قرار البت 

باإخالء ال�شبيل �شمن القرار الظني بداًل من البت به فور اإبداء النيابة العامة موقفها.  

رف�س طلبات اإخالء ال�شبيل

رف�س طلبات اإخالء ال�شبيل من قبل قا�شي التحقيق

تم رف�س طلب اإخالء �شبيل اثنين من اأ�شل 12 مدعى عليهم من قبل قا�شي التحقيق. فتمت اإحالتهم 

بالتالي اإلى المحاكمة وهم ال يزالون قيد التوقيف لُي�شار الحقًا اإلى اإخالء �شبيلهم بكفالة من قبل 

قا�شي الحكم على اأثر طلبهم الثاني باإخالء ال�شبيل؛ مما يثير ت�شاوؤالت تتعلق باالأ�شا�س القانوني 

والواقعي لرف�س قا�شي التحقيق لهذه الطلبات وما الذي تغير من اأجل تبرير اإخالء ال�شبيل الالحق 

من قبل قا�شي الحكم.

الم�شتخدمة  نف�شها  الف�شفا�شة  بالعبارات  الرف�س  هذا  التحقيق  قا�شي  برر  الق�شيتين،  كلتا  في 
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لتعليل مذكرات التوقيف، مثل ماهية الجريمة وم�شمون التحقيقات ومدة التوقيف االحتياطي:

بال�شرقة  عليها  االدعــاء  تم  عامًا،  العمر 46  تبلغ من  لبنانية  امــراأة  االأولــى هي  عليها  المدعى 

والتزوير واالختال�س على خلفية محاولتها �شرف �شيك مزور بقيمة 5000 دوالر اأمريكي. رف�س 

قا�شي التحقيق طلب اإخالء �شبيلها بعد ق�شائها 16 يومًا قيد التوقيف االحتياطي. بعد اإحالتها 

قبل  �شبيلها  اإخــالء  المنفردة  القا�شية  قررت  ثان،  �شبيل  اإخــالء  طلب  وتقديم  المحاكمة  اإلى 

جل�شة المحاكمة االأولى. اتخذت قا�شية الحكم قرارها باإخالء ال�شبيل في �شوء اإ�شقاط االدعاء 

ال�شخ�شي �شدها، على الرغم من ت�شجيله قبل اإ�شدار مذكرة التوقيف ورف�س طلب اإخالء ال�شبيل 

من قبل قا�شي التحقيق. وقد بررت قا�شية الحكم قرارها باإخالء �شبيلها بطول مدة توقيفها 

 وتجدر االإ�شارة اإلى اأن محاميها دفع اأمام قا�شية الحكم باأنها 
)45(

االحتياطي التي بلغت 25 يومًا.

تعاني من حالة �شحية من دون تقديم اأي دليل. ن�شتخل�س من هذه الق�شية اأن قا�شي التحقيق 

كان لديه العنا�شر الواقعية والقانونية نف�شها التي كانت متاحة للقا�شية المنفردة، اإال اأنهما قد 

ذهبا في اتجاهين معاك�شين، مما ت�شبب في تمديد فترة توقيفها االحتياطي ت�شعة اأيام اإ�شافية.

با�شتخدام  عليه  االدعــاء  تم  عامًا،   33 العمر  من  يبلغ  لبناني  فهو  الثاني  عليه  المدعى  اأمــا 

المخدرات. رف�س قا�شي التحقيق طلب اإخالء �شبيله بعد توقيفه لمدة 11 يومًا. وقد تم تعليل 

هذا الرف�س باأن المدعى عليه كان لديه اأ�شبقيات. وفي حين اأ�شار قرار رف�س قا�شي التحقيق 

اإلى اأ�شبقيات المدعى عليه، يتبين اأنه قد ُحكم عليه في ال�شابق با�شتخدام المخدرات ولم ُيعاقب 

القا�شي  قرر  الثاني،  ال�شبيل  اإخالء  طلب  وتقديم  المحاكمة  اإلى  اإحالته  بعد  غرامة.  بدفع  اإال 

المنفرد اإخالء �شبيله بعد ا�شتجوابه من دون تقديم اأي تعليل. ا�شتمرت مدة توقيفه االحتياطي 

 وكان االأمر الم�شتجد الرئي�شي الذي حدث بين رف�س قا�شي التحقيق الإخالء ال�شبيل 
)46(

25 يومًا.

وموافقة القا�شي المنفرد على اإخالء �شبيله الحقًا هو ا�شتجواب المدعى عليه من قبل القا�شي 

اأنه �شبق وخ�شع لال�شتجواب من قبل قا�شي التحقيق. وكما  المنفرد، مع االأخذ بعين االعتبار 

ذكرنا �شابقًا، فاإن التوقيف االحتياطي لم�شتخدمي المخدرات يتناق�س مع مبداأ اإعطاء االأولوية 

لعالج اإدمان المخدرات على المقا�شاة والعقاب.

الرف�س الأول لإخالءات ال�شبيل من قبل القا�شي المنفرد

رف�س ق�شاة الحكم في البداية طلبات اإخالء ال�شبيل في خم�س حاالت ليعودوا ويوافقوا على الطلب 

الثاني )اأربعة مدعى عليهم( اأو الثالث )مدعى عليه واحد( الذي تقدم به هوؤالء. وكما �شبق وناق�شنا 

اأعاله بخ�شو�س قا�شي التحقيق، يجب اأي�شًا التدقيق في اأ�شباب رف�س الطلبات االأولى والظروف 

اأو العوامل التي ا�شتجدت لتبرير قبول اإخالء ال�شبيل الحقًا.
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على  اأخرى  حاالت  تعليل  اقت�شر  حين  في  االإطالق،  على  معللة  تكن  لم  الرف�س  حاالت  بع�س 

االأ�شباب العامة المعتادة المتعلقة بطبيعة الجريمة والمعلومات المتوفرة في الملف ومدة التوقيف 

االحتياطي. وقد اعتمدت قا�شية واحدة على االأقل في بيروت على نموذج لرد طلبات اإخالء ال�شبيل 

)47(

وهو يت�شمن المعلومات التالية:

لدى التدقيق،

وبعد االطالع على طلب تخلية ال�شبيل المقدم من المدعى عليه،

وعلى موقف الجهة المدعية،

و]وفقًا / خالفًا[  لراأي جانب النيابة العامة اال�شتئنافية في بيروت،

وبالنظر الى ماهية الجرم المن�شوب اإلى المدعى عليه ومدة التوقيف الحا�شل،

و�شائر المعطيات المتوافرة في الملف،

نقرر:

رد طلب تخلية �شبيل المدعى عليه المذكور.

ي�شير هذا النموذج اإلى العنا�شر االأ�شا�شية التي يعتمد عليها ق�شاة الحكم للبت في طلبات اإخالء 

ال�شبيل، وهي ت�شمل: نوع الجرائم ومدة التوقيف وموقف النيابة العامة وموقف المدعي ال�شخ�شي.

في الق�شايا التي رف�س فيها ق�شاة الحكم طلبات اإخالء �شبيل االأولى، تمت االإ�شارة اإلى عن�شرين 

رئي�شيين في القرارات، تم اأخذهما بعين االعتبار في اتخاذ القرار: موقف المّدعي ال�شخ�شي وما 

اإذا كان قا�شي الحكم قد ا�شتجوب المدعى عليهم اأم ال.

• قرارات 	 االعتبار في  بعين  بالمدعين  يتعلقان  اأخذ عن�شرين  تم  ال�شخ�شي:  المدعي  موقف 

قد  المدعي  كان  اإذا  بما  يتعلق  االأول  العن�شر  ال�شبيل:  اإخالء  ب�شاأن طلبات  المنفرد  القا�شي 

اعتر�س على اإخالء �شبيل المدعى عليه اأم ال؛ والثاني ما اإذا كان المدعي قد اأ�شقط حقه �شد 

الذين  االأربعة  عليهم  المدعى  �شبيل  اإخالء  رف�س طلبات  تم  العينة،  في  ال.  اأم  عليه  المدعى 

كان هناك ادعاء �شخ�شي �شدهم على الرغم من اإ�شقاط االدعاء ال�شخ�شي قبل طلب اإخالء 

ال�شتمرار  الرئي�شي  العامل  �شّكلت  قد  االحتياطي  التوقيف  مدة  اأن  اإلى  ي�شير  وذلك  ال�شبيل. 

توقيفهم. في جميع هذه الق�شايا، ت�شتمر دعوى الحق العام على الرغم من اإ�شقاط المدعي 

لالدعاء ال�شخ�شي.

• ا�شتجواب قا�شي الحكم: يبدو اأن ق�شاة الحكم يوؤجلون بع�س اإخالءات ال�شبيل لكي يتمكنوا 	
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من ا�شتجواب المدعى عليهم من دون عناء. فقد تمت االإ�شارة في رف�شين على االأقل لطلبات 

اأحد قرارات الرف�س  اأ�شار  اإلى عنا�شر تتعلق با�شتجواب المدعى عليهم. وقد  ال�شبيل  اإخالء 

الحقًا  �شبيله  اإخالء  فتم  الحكم؛  قا�شية  من  بعد  ي�شتجوب  لم  عليه  المدعى  اأن  اإلى  بو�شوح 

 كما اأ�شار قرار اآخر اإلى قرب موعد الجل�شة التالية )تم تقديم طلب اإخالء 
)48(

بعد ا�شتجوابه.

خلي �شبيل المدعى 
ُ
ال�شبيل قبل اأربعة اأيام من الجل�شة ولكن تم رف�شه في يوم الجل�شة(. وقد اأ

خ�شوعه  دون  ومن  المحاكمة  جل�شة  من  اأيام  اأربعة  بعد  ثالث،  بطلب  تقدمه  بعد  الحقًا  عليه 

 تجدر االإ�شارة هنا اإلى اأن كال المدعى عليهما قد تم توقيفهما تنفيذًا لمذكرة 
)49(

لال�شتجواب.

اإحالتهما  توقيف غيابية �شادرة عن قا�شي التحقيق من دون ا�شتجوابهما من قبل قا�س قبل 

الى المحاكمة. لكن، وكما �شبق وذكرنا، 68% من المدعى عليهم الذين اأخلي �شبيلهم من قبل 

ق�شاة الحكم لم يخ�شعوا لال�شتجواب من قبل اأي قا�س قبل اإخالء �شبيلهم )15 من اأ�شل 22(.

• لم تتم االإ�شارة في اأي من حاالت الرف�س اإلى �شوابق المدعى عليهم، على الرغم من اأن اثنين 	

منهم على االأقل كان قد حكم عليهما �شابقًا.

التوقيف االحتياطي، على غرار قرارات ق�شاة  ب�شاأن  الحكم  اأن قرارات ق�شاة  يبدو  ال�شبب  لهذا 

التحقيق، تاأمر بالتوقيف ا�شتنادًا اإلى العقوبة المحتملة للجريمة مو�شوع االدعاء، من دون اإيالء اأي 

اعتبار لل�شروط القانونية التي تبرر التوقيف.

وفي اإحدى الق�شايا المثيرة لالهتمام، تبدو طريقة معالجة طلب اإخالء �شبيل المدعى عليه وكاأنها 

ت�شير اإلى حالة اإهمال ق�شائي:

لقد تم تجاهل طلب اإخالء ال�شبيل االأول الذي تقدم به المدعى عليه، وهو فل�شطيني يبلغ من 

العمر 31 عامًا، تم االدعاء عليه بجرم التهديد وا�شتخدام ال�شالح في منطقة �شكنية، وتم رف�س 

طلبه الثاني لُي�شار اإلى اإخالء �شبيله فيما بعد على الرغم من عدم وجود قرار باإخالء �شبيله 

طلبه  تجاهل  اإلى  اأدت  التي  االأ�شباب  تحديد  من  نتمكن  لم  الق�شائية.)50(  الم�شتندات  في 

اأ�شبوعين، قّدم المدعى عليه طلبًا  اأن ذلك يبدو مرتبطًا بعدم اإبالغ المدعي. بعد  االأول، غير 

ومدة  الجرم  بـ«ماهية  الرف�س  تعليل  تم  العام.  النائب  لراأي  وفقًا  الحكم  قا�شية  رف�شته  ثانيًا 

التوقيف االحتياطي«. على الرغم من هذا الرف�س، ُتظهر الم�شتندات الق�شائية اأنه تم دفع كفالة 

مقدارها 300،000 ليرة لبنانية )200 دوالر اأمريكي( للمحكمة بعد ثالثة اأيام، مما كفل اإخالء 

�شبيل المدعى عليه، من دون اأن ينه�س في الملف اأي دليل يثبت اأن قا�شية الحكم قد اأ�شدرت 

قرارًا باإخالء �شبيله. وبلغت مدة توقيف المدعى عليه االحتياطي 26 يومًا. ال بد من االإ�شارة اإلى 

اأنه قبل �شدور قرار اإخالء ال�شبيل، اأدلى اأحد ال�شهود اأنه كان خائفًا من تعر�شه لالأذى نتيجة 

ل�شهادته اإذ اإن مجهولين كانوا ي�شاألون عنه في منطقة اإقامته. 
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رف�س القا�شي المنفرد النهائي لإخالءات ال�شبيل: توقيف احتياطي حتى نهاية المحاكمة

اأوحد، تم رف�شه من ق�شاة  �شبيل  اإخالء  المدعى عليهم تقدموا بطلب  اأن  تبين  اأربع،  في حاالت 

غير  من  جميعًا  وكانوا  الحكم.  �شدور  حتى  االحتياطي  التوقيف  قيد  هوؤالء  ظل  وعليه،  الحكم. 

المواطنين )ثالثة فل�شطينيين و�شوري واحد( ووحده المدعى عليه ال�شوري كان لديه وكيل يمّثله. 

لم يتم عقد �شوى جل�شة محاكمة واحدة للمدعى عليهم اأثناء توقيفهم و�شدر الحكم النهائي في 

ق�شاياهم بعد اأ�شبوع من رف�س طلب اإخالء ال�شبيل.

كافية  اأ�شبابًا  تت�شمن  لم  ولكنها  العامة  النيابة  راأي  مع  الحكم  ق�شاة  رف�س  قرارات  اتفقت  لقد 

لالتجاه الذي اأخذته.  ثالثة من المدعى عليهم الفل�شطينيون الذين تم االدعاء بحقهم الرتكاب 

اأن  من  الرغم  على  �شبيلهم  اإخالء  طلبات  ُرف�شت  و�شرقة(،  )احتيال  االأموال  على  واقعة  جرائم 

المدعين اأ�شقطوا حقوقهم فيها، علمًا اأن دعوى الحق العام ت�شتمر على اأ�شا�س هذه الجرائم رغم 

�شقوط االدعاء ال�شخ�شي:

• بال�شرقة 	 عليه  مدعى  فل�شطيني  عليه  مدعى  �شبيل  اإخالء  طلب  المنفردة  القا�شية  رف�شت 

الم�شددة بعد 18 يومًا من توقيفه احتياطيًا. المدعي هو �شاحب العمل ال�شابق للمدعى عليه وهو 

لة من الزبائن وقدرها حوالي 1،600  قد اتهمه باال�شتيالء على بدالت ا�شتراك االنترنت المح�شّ

دين �شابقًا بجنح ب�شيطة وحكم عليه بدفع غرامات من 
ُ
دوالر اأمريكي. وكان المدعى عليه قد اأ

دون حب�س. غير اأن المدعي اأ�شقط حقوقه وتم ا�شتجواب المدعى عليه اأثناء جل�شة المحاكمة 

االأولى. على الرغم من كل هذه التطورات، قررت القا�شية المنفردة اال�شتمرار بتوقيف المدعى 

 وفي هذه 
)51(

عليه حتى �شدور الحكم بعد اأ�شبوع وحكم عليه بالحب�س لمدة ت�شل اإلى 25 يومًا.

الحالة، ال يبدو رف�س طلب اإخالء ال�شبيل هذا مبررًا في �شوء �شقوط االدعاء ال�شخ�شي.

• رف�شت القا�شية المنفردة طلب اإخالء �شبيل مدعى عليه فل�شطيني مدعى عليه باالحتيال بعد 	

اأثناء  اأن المدعى عليه كان قد تم توقيفه  اإلى  اأ�شبوع من توقيفه احتياطيًا. ال بد من االإ�شارة 

المحاكمة بموجب مذكرة توقيف غيابية �شدرت عن قا�شي التحقيق. وقبل توقيفه، كان قد مثل 

اإجراء �شلحة  ووافق على  ا�شتجوابه  وتم  االأولى  المحاكمة  المنفردة في جل�شة  القا�شية  اأمام 

مع المدعي. غير اأن مذكرة توقيفه الغيابية ظلت �شارية المفعول على الرغم من مثوله اأمام 

عليه  المدعى  اأن  كما  تلغها.  ولم  المذكرة  تنفذ  لم  المنفردة  القا�شية  اأن  تبين  اإذ  المحكمة، 

عليهم  المدعى  اإبالغ  اأهمية  يبرز  مما  المادة 157،  على  بناء  المذكرة  تنفيذ  وقف  يطلب  لم 

المدعى  توقيف  فور  ال�شخ�شية  حقوقه  المدعي  اأ�شقط  فقد  ذلك،  اإلى  باالإ�شافة  بحقوقهم. 

المنفردة  القا�شية  اأبقيت  ال�شلحة،  واتفاقية  مجتمعة  العنا�شر  هذه  من  الرغم  على  عليه. 

المدعى عليه قيد التوقيف حتى �شدور الحكم بعد اأ�شبوع من رف�س اإخالء �شبيله، وبذلك بلغت 
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 ثم جاء الحكم ليبطل التعقبات بحق المدعى 
)52(

مدة توقيفه االحتياطي االإجمالية 14 يومًا.

االأمانة )بداًل من االحتيال( حيث  اإ�شاءة  ي�شكل جنحة  اأن فعله  القا�شية  عليه بعدما اعتبرت 

ت�شقط دعوى الحق العام مع �شقوط االدعاء ال�شخ�شي. في �شوء هذه العنا�شر كلها، ال يبدو 

رف�س طلب اإخالء ال�شبيل هذا المدعى عليه مبررًا.

• رف�شت القا�شية المنفردة طلب اإخالء �شبيل فل�شطيني ثالث مدعى عليه بال�شرقة بعد اأ�شبوع 	

من توقيفه االحتياطي على الرغم من حالته ال�شحية وامتناع المدعي عن االدعاء ال�شخ�شي 

�شده. وقد تم االدعاء بحق المدعى عليه ب�شرقة زجاجة عطر من �شيدلية وتم توقيفه بعد اأن 

�شيب بك�شر في الكتف ونزيف 
ُ
�شدمته �شيارة اأثناء محاولته الهرب من ال�شيدلية. وكان قد اأ

داخلي. رف�س اأ�شحاب ال�شيدلية التقدم باأي �شكوى �شده. وطالب المدعى عليه باإخالء �شبيله 

الأ�شباب �شحية اإذ كان عليه الخ�شوع لعملية جراحية. غير اأن القا�شية المنفردة رف�شت طلبه 

ال�شتخدامه  غرامة  بدفع  �شابقًا  عليه  المدعى  على  حكم  قد  وكان  تعليل.  اأي  تقديم  دون  من 

غرامة،  ودفع  توقيفه  بمدة  باالكتفاء  عليه  وحكم  باأ�شبوع  ذلك  بعد  الحكم  �شدر  المخدرات. 

 ونظرًا اإلى موقف ال�شحية وقيمة ال�شلع الم�شروقة 
)53(

فبلغت مدة توقيفه االإجمالية 13 يومًا.

والو�شع ال�شحي للمدعى عليه، يبدو رف�س طلب اإخالء ال�شبيل غير مبرر.

�شوري  الرابع  عليه  المدعى  كان  اأعاله،  المذكورين  الثالثة  عليهم  المدعى  ق�شايا  خالف  على 

الجن�شية، تم االدعاء عليه بمالم�شة قا�شر ب�شورة منافية للحياء وباالإقامة في البلد ب�شورة غير 

قانونية:

اإ�شقاط حقوقها �شده. رف�شت  اإخالء �شبيله ورف�شت  القا�شر، على  والدة  المدعية،  اعتر�شت 

القا�شية المنفردة طلب اإخالء �شبيله بعد 19 يومًا من توقيفه م�شتندًة على موقف المدعية. وقد 

اأ�شبوع، وبذلك بلغت مدة التوقيف االحتياطي االإجمالية 26 يومًا. ُحكم عليه  �شدر الحكم بعد 

 ويبدو اأن الرف�س هنا كان مبررًا بطبيعة 
)54(

بالحب�س لمدة �شتة اأ�شهر ودفع غرامة وتعوي�شات.

الجريمة وعمر ال�شحية وموقف المدعية.

الموافقة على طلبات اإخالء ال�شبيل

ما هو دافع ق�شاة التحقيق لتخاذ قرارات باإخالء ال�شبيل بعد اإ�شدارهم مذكرة توقيف؟

متو�شطها  بلغ  مدة  بعد  عليهم  مدعى  �شتة  �شبيل  اإخالء  التحقيق  ق�شاة  قرر  �شابقًا،  ذكرنا  كما 

يومًا.   15 االحتياطي  توقيفهم  مدة  متو�شط  فبلغ  بحقهم،  توقيف  مذكرات  اإ�شدار  من  اأيام   9.6

ن�شف هوؤالء المدعى عليهم كانوا ممثلين بمحامين. اعتر�س النائب العام على اإخالء ال�شبيل في 
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معظم هذه الق�شايا وترك االأمر لتقدير قا�شي التحقيق في الق�شايا االأخرى. يركز هذا الق�شم 

على درا�شة العنا�شر الواقعية والقانونية التي طراأت خالل هذه الفترة والتي كانت الدافع لقرارات 

اإخالء ال�شبيل التي اتخذها قا�شي التحقيق.

وفقًا للتعليل الذي قدمه ق�شاة التحقيق، يتبين اأن الدافع وراء هذه القرارات باإخالء ال�شبيل كان 

وم�شمون  الجرم  »ماهية  مثل  التوقيف،  مذكرات  في  الواردة  نف�شها  العامة  االأ�شباب  منه  بجزء 

التحقيقات ومدة التوقيف«. كما تم ت�شمين عوامل اإ�شافية في قرارات اإخالء ال�شبيل، مثل اإ�شقاط 

المدعي لحقوقه ال�شخ�شية �شد المدعى عليه واكتمال التحقيقات والنه »ال يوجد ثمة ما ي�شتدعي 

االإبقاء على توقيف المدعى عليه«.

لكن، وفي معظم هذه الحاالت، لم نتمكن من تحديد اأي معلومات جديدة تم الك�شف عنها خالل 

الفترة الممتدة بين مذكرة التوقيف ال�شادرة عن قا�شي التحقيق وقرار اإخالء ال�شبيل ال�شادر عنه 

بعد اأيام، اإذ اإنها قد تبرر حدوث تغيير في الظروف التي توؤثر على الغر�س من التوقيف االحتياطي. 

 في قرار اإخالء 
)55(

في معظم الق�شايا تقريبًا، اقت�شرت التحقيقات على ا�شتجواب المدعى عليه.

االإ�شقاط لدى  التعليل، تم ت�شجيل  ال�شخ�شي في  اإ�شقاط االدعاء  اإلى  االإ�شارة  ال�شبيل حيث تمت 

 وفي قرار اإخالء ال�شبيل الذي تمت االإ�شارة فيه 
)56(

قا�شي التحقيق قبل اإ�شدار مذكرة التوقيف.

اإلى اكتمال التحقيقات، لم يتخذ قا�شي التحقيق اأي خطوات تحقيق اإ�شافية بين مذكرة التوقيف 

)57(

وقرار اإخالء ال�شبيل.

اإ�شدار  وقت  في  المتاحة  نف�شها  المعلومات  يمتلكون  كانوا  التحقيق  ق�شاة  اأن  يبدو  ال�شبب،  لهذا 

ا�شتجواب  بعد  اأخرى  تحقيقات  اأي  يجروا  لم  واأنهم  ال�شبيل  اإخالء  وقرارات  التوقيف  مذكرات 

المدعى عليهم. التغيير الوحيد الذي حدث بين مذكرات التوقيف وقرارات اإخالء ال�شبيل كان اإما 

ورود طلب اإخالء �شبيل، وهو اإجراء اإداري ال اأثر له على �شرورة التوقيف، واإما ورود مطالعة النيابة 

اأنه يتم ا�شتطالع راأيها ب�شاأن اإخالء ال�شبيل في جميع االأحوال واأنه لها  العامة في الق�شية، علمًا 

حق ا�شتئناف قرارات قا�شي التحقيق ب�شاأن التوقيف االحتياطي. لذلك، يبدو اأن طول مدة التوقيف 

االحتياطي كانت عاماًل اأ�شا�شيًا في قرارات اإخالء ال�شبيل هذه.

يوؤكد هذا اال�شتنتاج بالتالي اأن توقيف المدعى عليهم لم يتم البت فيه لغر�س اإجراء التحقيقات 

قبل  العقاب  اأو  الم�شبقة  العقوبة  اأ�شكال  من  ك�شكل  واإنما   ،107 المادة  في  محدد  لغر�س  اأو 

في  االحتياطي  التوقيف  مدة  من  زاد  قد  الق�شائي  التحقيق  مرحلة  خالل  فالتوقيف  اإدانتهم. 

عام.  كمتو�شط  اأيام  حوالي5.7  بلغت  التي  االحتجاز  مدة  عن  ف�شاًل  اأيام،  ت�شعة  بمعدل  العينة 

باالإ�شافة اإلى اإثارة االأ�شئلة المتعلقة بمبررات التوقيف االحتياطي، توؤدي التحقيقات المحدودة 

اإعادة النظر في �شرورة االإحاالت التي تقوم بها النيابة  اإلى  اأي�شًا  التي يجريها ق�شاة التحقيق 
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اأمام  المحاكمة  اإلى  مبا�شرة  اإحالتها  من  بداًل  الجنح  ق�شايا  في  التحقيق  قا�شي  اإلى  العامة 

المنفرد. القا�شي 

ما هي الأ�شباب التي قدمها ق�شاة الحكم لتعليل قراراتهم باإخالء ال�شبيل؟

بعد ا�شتطالع راأي النيابة العامة التي نادرًا ما اأو�شت بالموافقة على طلبات اإخالء ال�شبيل، اأ�شدر 

لة بالقدر الكافي. وعلى غرار قرارات قا�شي  ق�شاة الحكم قرارات اإخالء �شبيل غير معللة اأو مف�شّ

ق�شاة  ال�شادرة عن  ال�شبيل  اإخالء  قرارات  معظم  ا�شتندت  االحتياطي،  التوقيف  ب�شاأن  التحقيق 

الحكم اإلى ماهية الجرم والمعلومات المتوفرة في الملف ومدة التوقيف.

دون  ومن  المحاكمة  بدء  قبل  حدثت  قد  هذه  ال�شبيل  اإخالءات  معظم  اأعاله،  ذكرنا  كما 

لمذكرات  كافيًا  تبريرًا  يجد  لم  الحكم  قا�شي  اأن  اإلى  ي�شير  مما  عليهم،  المدعى  ا�شتجواب 

ال�شبيل  اإخالء  قرارات  بع�س  اأن  التحقيق. غير  اأو ق�شاة  العامة  النيابة  ال�شادرة عن  التوقيف 

اإلى  الموقوفين  اإح�شار  عدم  ب�شبب  اأو  ال�شخ�شيين  المدعين  اإبالغ  �شرورة  ب�شبب  اأرجئت  قد 

جل�شات المحاكمة االأولى. بلغ متو�شط المدة المنق�شية بين اإدعاء النيابة العامة اأمام القا�شي 

الأحكام  خالفًا  وذلك  اأيام،   10 الموقوفين  عليهم  للمدعى  المحكمة  اأمام  مثول  واأول  المنفرد 

التالي ما  اليوم  اأو في  الفور  الموقوفين على  المدعى عليهم  التي تق�شي بمحاكمة   153 المادة 

لم يكن هناك ما يبرر االإرجاء.

في الق�شايا التي انطوت على ادعاء �شخ�شي، قرر قا�شي الحكم اإخالء �شبيل المدعى عليهم بناًء 

ال�شخ�شي.  االدعاء  الإ�شقاط  تبعا  اأو  ال�شبيل  اإخالء  االعترا�س على  اأو عدم  المدعي  على موافقة 

بالفعل، فقد عمد الق�شاة المنفردون اإلى اإخالء �شبيل ت�شعة من اأ�شل 12 مدعى عليه بعد اإ�شقاط 

االدعاء ال�شخ�شي �شدهم. لقد انطبق ذلك حتى بالن�شبة للمدعى عليهم الذين ا�شتمرت دعوى 

الحق العام �شدهم بعد �شقوط االدعاء ال�شخ�شي. باالإ�شافة اإلى ذلك، تم اإخالء �شبيل اثنين من 

المدعى عليهم نظرًا لعدم اعترا�س المدعين على اإخالء �شبيلهم على الرغم من ا�شتمرار االدعاء 

ال�شخ�شي �شدهم.
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الجدول رقم 16: قرارات البت بطلبات اإخالء ال�شبيل مقابل مدة التوقيف الحتياطي

املجموع 31-21 

يوماً

20-11 

يوماً

10-5 

اأيام

القرارات ب�شاأن اإخالء ال�شبيل

5 1 4 - ترك  اإخالء �شبيل يف انتظار

املحاكمة
20 3 9 8 املوافقة على الطلب االأول

7 5 2 رف�س الطلب االأول

4 2 2 - رف�س طلبات اإخالء ال�شبيل توقيف اأثناء املحاكمة

12 9 3 - ال طلبات اإخالء �شبيل

48 20 20 8 املجموع

ث. تنفيذ قرارات اإخالء ال�سبيل

تجاوزت المدة الفعلية للتوقيف االحتياطي في بع�س االأحيان المدة القانونية ب�شبب عوائق متعلقة 

للتوقيف  القانونية  المدة  اإلى  اأ�شرنا  التقرير،  هذا  معر�س  وفي  ال�شبيل.  اإخالء  قرارات  بتنفيذ 

بداًل من مدته الفعلية نظرًا اإلى اأن الغاية هنا هي تقييم القرارات الق�شائية المتعلقة بالتوقيف 

االحتياطي.

تمت اإحالة اأكثر من ن�شف قرارات اإخالء ال�شبيل في العينة للتنفيذ في نف�س يوم اإ�شدارها )17 

حيلت قرارات اأخرى للتنفيذ بعد مرور ما معدله يومين ون�شف 
ُ
من اأ�شل 33 على االأقل( في حين اأ

)12 من اأ�شل 33 على االأقل(. في معظم الق�شايا التي تاأخر فيها تنفيذ اإخالء ال�شبيل، كان قرار 

الكفاالت  الق�شائية لدفع  ال�شلطات  ت�شهيل  الرغم من  االإخالء م�شروطًا بدفع كفالة مالية. وعلى 

المالية بعد انتهاء دوام العمل الر�شمي، غير اأن ذلك قد ي�شير اإلى �شعوبة تاأمين المدعى عليهم 

لمبلغ الكفالة.

 وقد 
)58(

لم يتم تنفيذ قراري اإخالء ال�شبيل بكفالة في العينة على االأقل ب�شبب عدم دفع الكفالة المالية.

يكون ذلك موؤ�شرًا على حاالت يميل فيها المدعى عليهم ذوو الدخل المحدود اإلى ق�شاء محكوميتهم 

في الحب�س بداًل من دفع مبالغ مالية. فقد �شدر قراراين باإخالء �شبيل مدعى عليهما لبنانيين مقابل 

دفع كفالة مالية بلغت 1.5 مليون ليرة لبنانية ]1000 دوالر اأمريكي[ لالأّول و300.000 ليرة لبنانية 

وقد  الحكم.  وقت �شدور  االحتياطي في  التوقيف  قيد  ولكنهما ظال  للثاني،  اأمريكي(  دوالر   200(

اأدى عدم تنفيذ قرار اإخالء �شبيل المدعى عليه بالتهديد وا�شتخدام ال�شالح اإلى تمديد فترة توقيفه 

 كما اأن عدم تنفيذ قرار اإخالء �شبيل المدعى عليه 
)59(

االحتياطي لمدة اأ�شبوع، لت�شل اإلى 15 يومًا.
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باإ�شاءة االأمانة واالختال�س والذي كان موؤهاًل الإخالء �شبيل بحق اإلى تمديد فترة توقيفه االحتياطي 

)60(

بـ6.5 اأ�شهر، لت�شل اإلى ما مجموعه 7.5 اأ�شهر.

تجدر االإ�شارة اأي�شًا اإلى اأن تنفيذ قرارات اإخالء �شبيل االأجانب ال يوؤدي اإلى اإخالء �شبيلهم فعليًا 

و�شعهم  مراجعة  من  العام  لالأمن  العامة  المديرية  �شلطات  تنتهي  حتى  التوقيف  قيد  يبقون  اإذ 

القانوني. وقد تم �شوق مدعى عليه واحد على االأقل �شوري الجن�شية ممن اأخلي �شبيلهم في العينة 

للمثول اأمام القا�شي المنفرد بينما كان ال يزال موقوفًا لدى االأمن العام بعد اأن اأخلي �شبيله من 

)61(

قبل القا�شي.
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الطعن في القرارات المتصلة بالتوقيف االحتياطي

لم تت�شمن العينة �شوى طعنين في القرارات المت�شلة بالتوقيف االحتياطي. قد تختلف اأ�شباب 

عدم  اأن  كما  القرارات؛  هذه  في  الطعن  في  بحقهم  علم  على  يكونون  ال  قد  فالموقوفون  ذلك: 

وجود محام لتمثيل الموقوفين ي�شكل عائقًا اأمام ا�شتئناف القرارات؛ وقد يعتقد المدعى عليهم 

والمحامون اأن ق�شاة التحقيق وق�شاة الحكم �شيخلون �شبيلهم بعد مدة زمنية معينة كما يت�شح 

من درا�شة القرارات.

في  قانونية  غير  ب�شورة  البالد  في  واالإقامة  الدعارة  بت�شهيل  متهم  �شوري  عليه  مدعى  طعن 

قرار القا�شية المنفردة برف�س طلب اإخالء �شبيله االأول. في وقت الرف�س االأول، كان المدعى 

عليه موقوفًا لمدة اأ�شبوع واحد وكان قد خ�شع لال�شتجواب من قبل القا�شية المنفردة. رف�شت 

القانوني  واقع في محله  القرار  اأن هذا  راأت  الأنها  اأ�شبوع واحد  بعد  اال�شتئناف طعنه  محكمة 

من دون تقديم اأي تعليل اآخر. وبعد مرور اأ�شبوع، وافقت القا�شية المنفردة على طلبه الثاني 

تطورات خالل  اأي  ت�شّجل  لم  يومًا.   22 االحتياطي  توقيفه  بلغت مدة  وبذلك  ال�شبيل،  باإخالء 

الفترة الممتدة بين الرف�س االأول للقا�شية المنفردة ورف�س محكمة اال�شتئناف واأخيرًا قرار 

االأولى باإخالء �شبيله بعد اأ�شبوعين، مما ي�شير اإلى اأن القرارات قد تكون م�شتندة اإلى العقوبة 

المحتملة. غير اأن المدعى عليه قد تمت تبرئته في وقت الحق من تهمة ت�شهيل الدعارة لعدم 

اإلى ذلك،  اإدانته فقط الإقامته في البالد ب�شورة غير قانونية. باالإ�شافة  كفاية الدليل وتمت 

باإخالء  المنفردة  القا�شية  قرار  بعد  العام  لالأمن  العامة  المديرية  قبل  من  توقيفه  ا�شتمر 

)62(

بكفالة. �شبيله 

عالوة على ذلك، فقد طعن النائب العام والمدعي في قرار قا�شية التحقيق باال�شتعا�شة عن توقيف 

)63(

اأحد المدعى عليهم المتهم بال�شرقة، غير اأن الهيئة االتهامية رف�شت كال الطعنين:

ولكن  الطعنين  التحقيق،  قا�شي  قــرارات  في  الطعون  في  تنظر  التي  االتهامية  الهيئة  رف�شت 

الأ�شباب مختلفة: فرف�شت االأول المقّدم من النيابة العامة الأنها وجدت اأن القرار كان »واقع في 

محله القانوني« »بالنظر لمعطيات التحقيق« من دون تقديم اأي تعليل اآخر. ورف�شت اال�شئتناف 

قبل  من  لال�شتئناف  القابلة  القرارات  عداد  في  يدخل  ال  القرار  هذا  الأن  المدعي  قدمه  الذي 

المادتين  اأ�شا�س  على  مبرر  قرارها  فاإن  لذلك،  تبرير  اأي  الهيئة  تقدم  لم  حين  وفي  المدعي. 

عليه  المدعى  �شبيل  باإخالء  يتعلق  قرار  في  الطعن  في  المدعي  تقّيدان حق  اللتين  و117   116
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بكفالة، �شواء عبر االعترا�س على اإخالء �شبيله اأو على قيمة الكفالة. وي�شار اإلى اأن اال�شتئناف 

الذي رفعه المدعي موّجه �شد قرار قا�شية التحقيق »باإخالء ال�شبيل« بداًل من قرار »اال�شتعا�شة 

عن التوقيف«. وي�شير ذلك اإلى اأّن محامي المّدعي لم يمّيز بين هذين النوعين من القرارات. 

اأيام  اأربعة  للمدعى عليه لمدة  التوقيف االحتياطي  اإلى تمديد فترة  الطعون  اأدت هذه  واأخيرًا، 

اإ�شافية.
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التوقيف االحتياطي واألحكام

اإن تحليل نتائج المحاكمات يو�شح اأكثر فاأكثر ما اإذا كانت فترة التوقيف االحتياطي تدبيرًا �شروريًا 

ومتنا�شبًا اأم اأنها اأداة لمعاقبة المدعى عليهم قبل اإ�شدار الحكم. من خالل درا�شة هذا الجانب من 

المحاكمات، يت�شح لنا اأن التوقيف االحتياطي ي�شتخدم كاأداة للعقاب قبل االإدانة.
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1. نتائج المحاكمات: اأ�سكال االأحكام والنتائج

بحلول وقت �شدور الحكم �شد المدعى عليهم الذين �شملتهم العينة، كان قد تم اإخالء �شبيل 30 

عليهما  المدعى  ذلك  في  )بما  عليه  مدعى  لـ18  االحتياطي  التوقيف  ا�شتمر  بينما  عليه،  مدعى 

اللذين لم ُينفذا قرار اإخالء �شبيلهما(.

اأمام المحكمة بعد اإخالء �شبيلهم )20 من  اأكثر من 71% من الذين تم اإخالء �شبيلهم مثلوا 

اأ�شل الـ28 مدعى عليه الذين كان لديهم جل�شات محاكمة بعد اإخالء �شبيلهم(. ولم يتم الحكم 

غيابيًا اإال على ثمانية مدعى عليهم وذلك ب�شبب عدم ح�شورهم جل�شات المحاكمة بعد اإخالء 

الغيابي.  الحكم  على  اعترا�شهم  بعد  محاكمة  اإعادة  من  اال�شتفادة  هوؤالء  وباإمكان  �شبيلهم؛ 

ي�شير ارتفاع ن�شبة المدعى عليهم الذين ح�شروا جل�شات محاكماتهم عقب اإخالء �شبيلهم اإلى 

اأن اإخالء ال�شبيل ال�شابق للمحاكمة ال يوؤدي عمومًا اإلى تخّلف المدعى عليهم عن المثول اأمام 

المحكمة.

وقد اأظهرت درا�شة العينة اأن 75% من المدعى عليهم قد اأدينوا )36 مدعى عليه( في حين تمت 

تبرئة 25% منهم )12 مدعى عليه(.

وقد ُحكم على المدعى عليهم المدانين اإما باالكتفاء بمدة توقيفهم )22 مدعى عليه( اأو بالحب�س 

لمدة تتراوح من �شهر اإلى ت�شعة اأ�شهر )13 مدعى عليه(. كما ُحكم على معظم المدعى عليهم بدفع 

ليرة )2000  اأمريكيًا( و3 ماليين  لبنانية )حوالي 67 دوالرًا  ليرة  بين 100.000  تتراوح  غرامة 

اأن  وُحكم على مدعى عليه واحد فقط بدفع غرامة من دون  اأمريكي( )28 مدعى عليه(.  دوالر 

ُيحكم عليه بالحب�س.

اإلى ذلك، ُحكم على خم�شة مدعى عليهم بدفع تعوي�شات للمدعين تتراوح بين مليون  باالإ�شافة 

اأمريكيًا(. كما ُق�شي بوقف  اإلى 6667 دوالرًا  اأمريكيًا  وع�شرة ماليين ليرة لبنانية )667 دوالرًا 

تنفيذ العقوبة بحق المدعى عليه المحكوم عليه باأعلى قدر من التعوي�شات اإذا تم اإ�شقاط االدعاء 

ال�شخ�شي في مرحلة الحقة. وي�شكل ذلك بدياًل منا�شبًا ال�شتخدام التوقيف االحتياطي كو�شيلة 

لل�شغط على المدعى عليهم الإجراء ت�شوية مع المدعين، نظرًا اإلى اأن العقوبة توفر دافعًا كافيًا 

دخال  قد  كانا  �شوريين  مواطنين  على  ُحكم  كما  الحب�س.  لتجنب  بالت�شوية  للقبول  عليه  للمدعى 

االإعادة  عدم  بمبداأ  لبنان  التزام  من  الرغم  على  لبنان  من  باالإخراج  قانوني  غير  ب�شكل  لبنان 

الق�شرية اإلى �شوريا.

وتجدر االإ�شارة اإلى اأن 17 مدعى عليهم على االأقل ا�شتفادوا �شراحة من االأ�شباب التخفيفية في 

تحديد العقوبة ا�شتنادًا اإلى تقدير المحكمة لظروف الق�شايا، مثل اإ�شقاط الحق من جانب المدعين 
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وعدم وجود �شوابق واإعادة المواد الم�شروقة والو�شع االأمني في �شوريا في حالة مواطن �شوري كان 

قد ا�شتخدم وثائق مزورة.

وفي بع�س الحاالت، اأدان ق�شاة الحكم المدعى عليهم على اأ�شا�س مواد مختلفة عن تلك الموجهة 

تمت  فقد  االحتياطي.  بالتوقيف  المت�شلة  القرارات  اأ�شا�شها  على  والتي �شدرت  االدعاء  قبل  من 

اإدانة اأحد المدعى عليهم باإ�شاءة االأمانة في حين اأن النيابة العامة قد ادعت عليه بال�شرقة. وتمت 

انطوت  التي  الق�شايا  في  فيها  عليهم  المدعى  الجرائم  عليهم من جزء من  ثمانية مدعى  تبرئة 

على �شببي ادعاء اأو اأربعة اأ�شباب �شد المدعى عليهم: فقد تم االدعاء على ثالثة منهم على االأقل 

االدعاء  ممار�شة  في  المبالغة  عواقب  يبرز  مما  بها،  اأدينوا  التي  تلك  من  اأ�شد  جرائم  بارتكاب 

حكم  �شدور  حتى  موقوفة  ظلت  التي  االإثيوبية  المنزل  عاملة  هوؤالء  بين  من  العام.  اأو  ال�شخ�شي 

دينت بمخالفة االأنظمة االإدارية )عدم اإبالغ 
ُ
بتبرئتها من تهمة ال�شرقة الموجهة اإليها غير اأنها قد اأ

ال�شلطات بتغييرها �شاحب العمل(. وق�شيتها هذه تنم عن نمط وا�شع االنت�شار يق�شي باالإبقاء على 

بال�شرقة بعد مغادرتهن  اإلى ادعاء غير مثبت  ا�شتنادًا  التوقيف االحتياطي  المنازل قيد  عامالت 

منازل اأ�شحاب عملهن من دون موافقتهم.

اإدانتهم، فقد تمت تبرئة خم�شة منهم لعدم كفاية الدليل. كما  اأما المدعى عليهم الذين لم تتم 

اأبطلت التعقبات بحق �شبعة منهم اإما �شقوط االدعاء ال�شخ�شي )خم�شة مدعى عليهم( اأو لغياب 

العنا�شر المادية للجريمة )مدعى عليهما اثنان(. وا�شتمر التوقيف االحتياطي لمدعى عليه واحد 

منهم، وهو رجل فل�شطيني مدعى عليه باالحتيال، حتى �شدور الحكم بعد اأن كان قا�شي الحكم قد 

رف�س طلب اإخالء �شبيله اأثناء المحاكمة.

الجدول رقم 17: و�شع التوقيف الحتياطي مقابل نتائج الأحكام

املجموع اإدانة اإبطال التعقبات براءة نتيجة احلكم

و�شع التوقيف الحتياطي

30 19 6 5 اإخالء �شبيل يف انتظار املحاكمة

18 17 1 - توقيف اأثناء املحاكمة

48 36 7 5 املجموع
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2. مدة التوقيف االحتياطي وعقوبات الحب�س

يتم اإحت�شاب مدة التوقيف االحتياطي دائمًا عند ح�شاب مدة عقوبة الحب�س )المادة 117 من قانون 

العقوبات(. باالإ�شافة اإلى ذلك، ال بد من االإ�شارة اإلى اأنه، ومنذ العام 2012، لم يعد المحكومون 

يق�شون فعليًا كامل مدة عقوبة الحب�س المحددة في حكمهم. فقد تم تعديل المادة 112 من قانون 

العقوبات في العام 2012 لتق�شير مدة عقوبة الحب�س ب�شبب اكتظاظ ال�شجون: في حالة عقوبة دون 

ال�شنة حب�شًا، ُيح�شب ال�شهر 20 يومًا. وفي حالة العقوبة هي الحب�س �شنة فاأكثر، تح�شب ال�شنة ت�شعة 

 بناًء عليه، تتراوح مدة عقوبة الحب�س )التي تتراوح من �شهر اإلى ت�شعة اأ�شهر( المفرو�شة 
)64(

اأ�شهر.

في االأحكام التي �شملتها العينة فعليًا من 20 يومًا اإلى �شتة اأ�شهر.

وتبين المقارنة بين العقوبات الفعلية ومدة التوقيف االحتياطي الفعلية ما يلي:

1( 46% من المدعى عليهم قد �شدر في حقهم حكم بالحب�س م�شاو لمدة توقيفهم الحتياطي

التوقيف  قيد  ق�شوها  التي  بالمدة  باالكتفاء  الـ22  عليهم  المدعى  هوؤالء  على  ُحكم  لقد 

اإ�شفاء ال�شرعية على مدة  اإلى  اأو بدون دفع غرامة. تهدف هذه االأحكام ب�شكل عام  مع 

الجريمة  مع  وتنا�شبًا  مالءمة  االأكثر  تكون  عقوبة  فر�س  من  بداًل  االحتياطي  التوقيف 

وظروفها )والتي قد تكون اأكثر اأو اأقل من مدة التوقيف االحتياطي(. وتوؤكد هذه النتيجة 

على  عالوة  المحتملة.  العقوبات  اإلى  باال�شتناد  تقرر  قد  االحتياطي  التوقيف  اأن  اأي�شًا 

عبارة  االأحكام  تكون  ما  غالبًا  اإذ  الحكم  على  اأي�شًا  االحتياطي  التوقيف  يوؤثر  قد  ذلك، 

عن اإدانات بداًل من الحكم بالبراءة من اأجل اإ�شفاء ال�شرعية على التوقيف االحتياطي 

)65(

المطول.

اأن  حين  في  الحكم،  �شدور  قبل  عليهم  المدعى  هوؤالء  معظم  �شبيل  اإخالء  تم  قد  كان 

االإفراج  يتم  اأن  على  الحكم  �شدور  وقت  في  التوقيف  قيد  يزالون  ال  كانوا  منهم  �شبعة 

اأنه في حال عجز المدعى عليهم  اإلى  اأي�شًا  عنهم عند دفع الغرامات. وتجدر االإ�شارة 

عن دفع الغرامات، يتم اإبقاوؤهم قيد التوقيف واال�شتعا�شة عن الغرامة بالحب�س بمعدل 

الغرامة.  اأمريكية( من  7 دوالرات  لبنانية )حوالي  ليرة  اآالف   10 يوم واحد مقابل كل 

وقد حكم على معظمهم بدفع غرامات تتراوح بين 100 األف ليرة لبنانية وثالثة ماليين 

ليرة لبنانية، اأي ما قد يوازي مدة توقيف تتراوح بين 10 و300 مئة يوم توقيف في حال 

اإن االأحكام التي تكتفي بمدة توقيف المدعى عليهم لكنها  عدم دفع الغرامات. وعليه، 

اإلى اإطالة مدة التوقيف في حال عدم الدفع  تفر�س غرامات مرتفعة بحقهم قد توؤدي 

الغرامة.
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2(  33% من المدعى عليهم لم ي�شدر في حقهم عقوبة بالحب�س اأو �شدر في حقهم عقوبة 

بالحب�س اأخّف من مدة توقيفهم الحتياطي

يختلف و�شع هوؤالء المدعى عليهم ال�شتة ع�شر:

•  المدعى عليهم الموقوفون عند �شدور الحكم )خم�شة مدعى عليهم(: يتم االإفراج 	

عن هوؤالء المدعى عليهم بناء على الحكم، ومن �شمنهم المدعى عليهما اللذين لم 

قيد  منهم  ثالثة  ظّل  حين  في  منهم  اثنين  تبرئة  تمت  �شبيلهما.  اإخالء  قرار  ينفذا 

�شهر  اإلى  اأيام  باأربعة  بالحب�س  عقوبتهم  مدة  تعّدت  فعلية  لمدة  االحتياطي  التوقيف 

بالن�شبة الثنين منهم،  الغرامة المحكوم بها  اأنه في حال عدم دفع  ون�شف. وي�شجل 

تكون فعليًا العقوبة المحكوم بها اأ�ّشد من مدة التوقيف االحتياطي. 

• المدعى عليهم الذين اأخلي �شبيلهم قبل �شدور الحكم )11 مدعى عليه(: لم تتم 	

اإدانة ع�شرة مدعى عليهم بعد اأن بلغ متو�شط مدة توقيفهم االحتياطي 13.5 يومًا قبل 

توقيفه  بلغت مدة  اأن  بعد  بالحب�س  اآخر  عليه  ُيحكم على مدعى  ولم  �شبيلهم.  اإخالء 

الفعلية 19 يومًا قبل اإخالء �شبيله، غير اأنه ُحكم عليه بدفع غرامة بقيمة مليون ليرة 

لبنانية.  

3(  تم الحكم على 21% من المدعى عليهم بالحب�س لمدة اأطول من مدة توقيفهم الحتياطي 

الفعلية

يختلف و�شع هوؤالء المدعى عليهم الع�شرة:

• الحكم 	 �شدور  بعد  توقيفهم  يعاد  قد  والذين  �شبيلهم  المخلى  عليهم  المدعى 

)ثالثة مدعى عليهم(: قد يعاد توقيف ثالثة مدعى عليهم كان قد اأخلي �شبيلهم اأثناء 

المحاكمة عقب �شدور الحكم وجاهيًا )في حال عدم ا�شتئنافهم للحكم(. وقد تعدت 

مدة حب�شهم فترة توقيفهم االحتياطي الفعلية بمعّدل 49 يومًا.

• اأحد 	 على  حكم  غيابي:  حكم  حقه  في  �شدر  والذي  �شبيله  المخلى  عليه  المدعى 

المدعى عليهم غيابيًا بالحب�س لمدة �شتة اأ�شهر بعد اأن دام توقيفه االحتياطي 13 يومًا 

ولم يمثل اأمام المحكمة بعد اإخالء �شبيله. وبما اأن هذه العقوبة قد ُتلغى بعد اعترا�شه 

على الحكم الغيابي، فمن المرجح اأن يكون الهدف منها معاقبته على عدم مثوله اأمام 

المحكمة.

• المدعى عليهم الموقوفون الذين ظلوا قيد التوقيف بعد �شدور الحكم )�شتة مدعى 	
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عليهم(: فهم كانوا موقوفين في وقت �شدور الحكم وظلوا قيد االحتجاز حتى االنتهاء 

من ق�شاء عقوبتهم بالحب�س. وقد تعدت مدة عقوبتهم فترة التوقيف االحتياطي الفعلية 

بمعدل 56 يومًا.

الجدول رقم 18: مدة التوقيف الحتياطي مقابل الأحكام الق�شائية

املجموع غيابي

 املدعى عليه 

خملى �شبيله

وجاهي

 املدعى عليه

خملى �شبيله

وجاهي

 املدعى عليه

موقوف

�شكل احلكم

 مدة العقوبة الفعلية / مدة التوقيف

الحتياطي الفعلية

10 1 3 6 مدة احلب�س اأطول من مدة التوقيف االحتياطي

22 4 11 7 مدة احلب�س م�شاوية ملدة التوقيف االحتياطي

3 - - 3 مدة احلب�س اأق�شر من مدة التوقيف االحتياطي

12 2 8 2 حكم براءة اأو اإبطال التعقبات

1 1 - - عقوبة ال تنطوي على احلب�س

48 8 22 18 املجموع

الجدول رقم 19: القرارات ب�شاأن التوقيف الحتياطي مقابل عقوبات الحب�س

املجموع  العقوبة

 اأطول من

 مدة التوقيف

الحتياطي

 العقوبة

 م�شاوية ملدة

 التوقيف

الحتياطي

 العقوبة

 اأق�شر من

 مدة التوقيف

الحتياطي

براءة

 اأو اإبطال

التعقبات

قرارات البت بطلبات اإخالء ال�شبيل

5 2 3 - - ترك  اإخالء �شبيل

 يف انتظار

املحاكمة

20 2 8 2 8 املوافقة على الطلب االأول

7 - 4 - 3 رف�س الطلب االأويل

4 1 2 - 1 رف�س طلبات اإخالء ال�شبيل  توقيف اأثناء

املحاكمة
12 5 5 2 - ال طلبات اإخالء �شبيل

48 10 22 4 12 املجموع
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الخالصات والتوصيات

الخال�سات المتعلقة باالمتثال للمهل الزمينة المتعلقة بالتوقيف االحتياطي

المن�شو�س  الحتياطي  بالتوقيف  المتعلقة  الزمنية  للمهل  الق�شائية  ال�شلطات  تمتثل  1(  لم 

عليها في القانون. توفر هذه المهل الزمنية �شمانات مهمة للحق في الحرية ال�شخ�شية والحق 

في المثول العاجل اأمام �شلطة ق�شائية مخت�شة مع تجنب اأي�شًا اإطالة مدة التوقيف االحتياطي 

بما يتعدى المدة ال�شرورية. اأما اأ�شباب هذا التاأخير فتم عزوها في المقام االأول اإلى تقاع�س 

النيابة العامة عن االإدعاء بحق الموقوفين في اإطار المهلة القانونية وتقاع�س الق�شاة عن تحديد 

مواعيد جل�شات ب�شكل �شريع، باالإ�شافة اإلى تقاع�س �شلطات االحتجاز عن نقل الموقوفين اإلى 

الفعالة  غير  واالإدارة  المحدودة  الموؤ�ش�شية  القدرة  اأن  على  ذلك  ويدّل  الق�شائية.  الجل�شات 

للموارد الق�شائية المتاحة هما ال�شبب الرئي�شي لعدم االمتثال للمهل المقررة قانونًا والمتعلقة 

بالتوقيف االحتياطي. 

      واأهم المهل الزمنية التي لم يتم احترامها في العينة هي التالية:

i.  الحد الأق�شى لالحتجاز خالل التحقيقات الأولية: بلغ متو�شط مدة االحتجاز خالل 
التحقيقات االأولية في العينة �شتة اأيام حيث اأوقف 47% من المدعى عليهم لمدة اأطول 

اأيام الق�شوى التي تن�س عليها اأحكام المواد 32 و42 و47 من قانون  من مدة االأربعة 

اأ�شول المحاكمات الجزائية. كما تبّين من العينة اأن النواب العامين ال يقومون تلقائيًا 

قبل  من  مراجعتهم  تتّم  اأن  ينتظرون  بل  �شاعة،   48 مرور  بعد  االحتجاز  مهلة  بتجديد 

تفتح  للقانون  المخالفة  الممار�شة  وهذه  التحقيق.  عن  الم�شوؤولين  العدليين  ال�شباط 

الباب وا�شعًا اأمام تع�ّشف ال�شابطة العدلية في اإطالة فترة االحتجاز خالل التحقيقات 

االأولية وُت�شعف الرقابة الق�شائية على هذا االحتجاز.

ii.  المثول الفوري اأمام قا�شي التحقيق: ا�شطر المدعى عليهم اإلى االنتظار في المتو�شط 
ال�شتجوابهم  التحقيق  ق�شاة  اأمام  مثولهم  قبل  العام  النائب  اإحالة  بعد  اأيام  خم�شة 

وتقييم مدى م�شروعية و�شرورة توقيفهم االحتياطي، بما يخالف اأحكام المادتين 106 

و107 من اأ�شول المحاكمات الجزائية اللتين ت�شمنان المثول العاجل للموقوفين اأمام 

قا�شي التحقيق خالل 24 �شاعة.
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iii.  المحاكمة الفورية من ِقبل القا�شي المنفرد: ا�شطّر المدعى عليهم اإلى االنتظار 
في المتو�شط ت�شعة اأيام قبل مثولهم اأمام المحكمة لح�شور جل�شة محاكمتهم االأولى 

عقب اإدعاء النيابة العامة، وذلك خالفًا الأحكام المادة 153 من اأ�شول المحاكمات 

الجزائية التي تن�س على عقد جل�شة محاكمة في الحال اأو في اليوم التالي في حالة 

الجنحة الم�شهودة. وقد انتظر المدعى عليهم الموقوفون على اأ�شا�س مذكرة توقيف 

غيابية 13 يومًا في المتو�شط قبل اأول جل�شة محاكمة، بما يخالف اأحكام المادتين 83 

و109 من اأ�شول المحاكمات الجزائية اللتين ت�شمنان المثول ال�شريع اأمام قا�ٍس.

بمهلة  الق�شاة  من  العديد  يلتزم  لم  ال�شبيل:  اإخالء  بطلبات  للبت  �شاعة   24 iv.  مهلة 
البت بطلبات اإخالء ال�شبيل، حيث اأّدى التاأخر في اإتمام االإجراءات االإدارية المتعلقة 

با�شتطالع راأي النيابة العامة وتبليغ المدعي ال�شخ�شي الى اإطالة هذه المدة.

v.  التاأخر في نقل الموقوفين من اأماكن التوقيف الى المحاكم: �شبعة على االأقل من 
المدعى عليهم في العينة لم يح�شروا الجل�شة االأولى لمثولهم اأمام القا�شي المخت�س 

للنظر في ق�شيتهم، �شواء كان قا�شي التحقيق اأو القا�شي المنفرد، ب�شبب تعّذر �شوقهم 

من مكان احتجازهم اإلى مبنى المحكمة. ووفقًا لمديرية ال�شجون في وزراة العدل، لم 

يتم تنفيذ اأكثر من 16% من طلبات ال�شوق من ال�شجون اإلى المحاكم في الن�شف االأّول 

من العام 2017، علمًا اأن هذا الرقم ال ي�شمل تعذر ال�شوق من اأماكن التوقيف. ويوؤدي 

الجهة  اأمام  الموقوفين  مثول  لتاأخر  نظرًا  االحتياطي  التوقيف  مدة  اإطالة  اإلى  ذلك 

الق�شائية المخت�شة للبت ب�شاأن توقيفهم.

الخال�سات المتعلقة باالمتثال لل�سروط القانونية للتوقيف االحتياطي

لم تمتثل ال�شلطات الق�شائية لل�شروط القانونية للتوقيف االحتياطي في العديد من القرارات التي 

تم ا�شتعرا�شها في العينة:

2(  اأ�شدر ق�شاة التحقيق مذكرات توقيف غير معللة لجهة الغر�س من التوقيف الحتياطي، 

وذلك في انتهاك وا�شح لأحكام المادة 107 من اأ�شول المحاكمات الجزائية. تعتبر ال�شروط 

في  الزاوية  حجر  االحتياطي  التوقيف  من  الغاية  وتحديد  التوقيف  مذكرات  بتعليل  المتعلقة 

الجزائية  المحاكمات  اأ�شول  تعديل  في  اعتمادها  عقب  االحتياطي  للتوقيف  القانوني  النظام 

يتم  واأال  القاعدة،  ولي�س  اال�شتثناء  االحتياطي هو  التوقيف  يكون  اأن  ت�شمن  للعام 2001. فهي 

لمنع  اأو  التحقيق  الأغرا�س  الوحيدة  الو�شيلة  اأنه  يتبدى  عندما  ال�شرورة،  عند  اإال  اإليه  اللجوء 

التدخل في م�شار العدالة اأو لحماية ال�شحية اأو المدعى عليه اأو النظام العام. عند امتناعها عن 



التوقيف االحتياطي في لبنان: عقوبة مسبقة أم إجراء ضروري؟

80

تو�شيح الهدف من التوقيف االحتياطي وعن تعليل مذكرات التوقيف، تكون ال�شلطات الق�شائية 

اأمام  قد انتهكت القانون بال �شك. وهذا االنتهاك ي�شكل انتهاكًا لحرية د�شتورية ويفتح الباب 

التع�شف واالعتباطية في القرارات المت�شلة بالتوقيف االحتياطي.

3(  اأ�شدر النواب العامون مذكرات توقيف خارج حالت الجنحة الم�شهودة مما ي�شكل انتهاكاً 

الم�شهودة  الجنحة  حالة  اأن  بما  الجزائية.  المحاكمات  اأ�شول  من  و153   46 للمادتين 

على  القب�س  في  الق�شائية  ال�شلطات  �شالحيات  وتو�شيع  ا�شتثنائية  اإجراءات  باتخاذ  ت�شمح 

عليها  المن�شو�س  الم�شهودة  الجريمة  تعريف  اأن  يعني  ذلك  فاإن  واحتجازهم،  بهم  الم�شتبه 

في المادتين 29 و30 من اأ�شول المحاكمات الجزائية يجب اأن يف�شر بطريقة ح�شرية ودون 

�شيما  الم�شهودة، ال  الجرائم  فئة  نطاق  تو�شيع  اإلى  يعمدون  العامين  النواب  اأن  ويبدو  تّو�شع. 

التوقيف االحتياطي  اإلى  باللجوء  لهم  ي�شمح  والمخدرات، مما  االأجانب  في مخالفات قوانين 

بما يتعار�س مع القانون. ولم يعمد ق�شاة الحكم الى ت�شحيح هذا االنتهاك عبر اإخالء �شبيل 

المدعى عليهم فورًا.

4(  اأ�شدر النواب العامون مذكرات توقيف في ق�شايا يعاقب فيها على الجرائم بالحب�س لمدة 

ت�شل اإلى �شنة واحدة، خالفا لأحكام المادة 46 من اأ�شول المحاكمات الجزائية. في حين اأن 

المادة 153 من اأ�شول المحاكمات الجزائية تن�س على اإمكانية اإ�شدار مذكرات توقيف من هذا 

فاإن  العقوبة،  بالحب�س من دون تحديد مدة  الجريمة  ُيعاقب فيها على  التي  الق�شايا  النوع في 

التناق�س الظاهر بين المادة 46 والمادة 153 من اأ�شول المحاكمات الجزائية يجب اأن يف�شر 

ل�شالح المدعى عليه ومبداأ الحرية ال�شخ�شية.

5(  اإن اللجوء اإلى اإخالء ال�شبيل بحق بعد خم�شة اأيام من التوقيف والمن�شو�س عليه في المادة 

113 من اأ�شول المحاكمات الجزائية كان محدوًدا في العينة حتى عندما كان المدعى عليهم 

موؤهلين لهذا االإخالء وطالبوا به �شراحًة. وهذه المادة ُتلزم الق�شاة باإخالء �شبيل اللبنانيين 

بعقوبة  ُيعاقب عليها  الجنحة  توقيفهم في حال كانت  اأيام من  لبنان بعد خم�شة  المقيمين في 

بعقوبة  اأو  �شائن  جرم  بعقوبة  �شابقًا  عليهم  ُحكم  قد  يكن  لم  واإذا  ال�شنتين،  تتجاوز  ال  حب�س 

الحب�س مدة �شنة على االأقل.

في  محاكمة  على  ح�شلوا  قد  �شبيلهم  اإخالء  طلبات  رف�شت  الذين  عليهم  المدعى  6(  اإن 

عليهم  المدعى  من  الدولية: %33  المعايير  يتوافق مع  بما  زمنية معقولة  فترة  غ�شون 

الذين �شملتهم العينة ظلوا قيد التوقيف االحتياطي طوال فترة محاكمتهم. وقد تمت محاكمة 

حتى  توقيفهم  وقت  من  المحاكمة  مدة  متو�شط  وبلغ  واحدة،  محاكمة  جل�شة  في  معظمهم 

�شدور الحكم 22 يومًا.
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الخال�سات المتعلقة بالغر�س من التوقيف االحتياطي

من  بداًل  الإدانة  قبل  الم�شبقة  العقوبة  اأ�شكال  من  ك�شكل  الحتياطي  التوقيف  7(  ي�شتخدم 

المتعلقة  القرارات  اأن  العينة  اأكدت  وقد  ال�شرورة.  لغر�س  معلاًل  ا�شتثنائيًا  تدبيرًا  اعتباره 

النحو  على  ال�شرورة  تحديد  من  بداًل  المحتمل  الحكم  اإلى  ت�شتند  االحتياطي  بالتوقيف 

المن�شو�س عليه في القانون والمعايير الدولية. ويتجلى ذلك من خالل ما يلي:

اأ�شباب مادية وواقعية كافية ووا�شحة لتعليل القرارات المتعلقة بالتوقيف  i.  عدم تقديم 
االحتياطي، وتحديدًا مذكرات التوقيف ورف�س طلبات اإخالء ال�شبيل؛

ii.  تمثلت دوافع القرارات التي �شملتها العينة والمتعلقة ببدء اأو انهاء التوقيف االحتياطي 
ب�شكل عام باأمد التوقيف ولي�س بدواعي ال�شرورة. ويتجلى ذلك من خالل ما يلي:

• على 	 عام  ب�شكل  التوقيف  عن  لال�شتعا�شة  الممكنة  البدائل  اإلى  اللجوء  اقت�شر 

الق�شايا التي طالت فيها مدة التوقيف اإلى ما متو�شطه 18.6 يومًا. وتاليًا، ح�شل 

مدة  تعدت  حين  فقط  التوقيف  الإنهاء  كو�شيلة  التوقيف  عن  البدائل  اإلى  اللجوء 

التوقيف المهل المعقولة ولي�س كاآلية مفيدة من �شاأنها الحوؤول دون التوقيف،

• �ُشّجل ارتفاع ن�شبة المدعى عليهم الذين تاأخر اإخالء �شبيلهم من دون �شبب محدد. 	

وكان ذلك وا�شحًا في الق�شايا التي تم فيها اإخالء �شبيل المدعى عليهم بعد عدة 

اأيام من �شدور قرار يوؤكد �شرورة حب�شهم، على الرغم من عدم ت�شجيل اأي تطورات 

قانونية وواقعية من �شاأنها اإلغاء �شرورة التوقيف االحتياطي. وعلى �شبيل المثال:

-   75% من المدعى عليهم الذين اأ�شدر ق�شاة التحقيق في حقهم مذكرة توقيف 
خلي �شبيلهم من قبل القا�شي نف�شه قبل االإحالة للمحاكمة بعد مرور ت�شعة 

ُ
قد اأ

اأيام في المتو�شط، وذلك على الرغم من عدم حدوث اأي تطورات بعد اإ�شدار 

مذكرة التوقيف با�شتثناء ورود طلب اإخالء �شبيل اأو مطالعة النيابة العامة.

-  75% من المدعى عليهم الذين ُرف�شت طلبات اإخالء �شبيلهم في البداية من 

قبل ق�شاة الحكم، عاد القا�شي نف�شه ووافق بعد عدة اأيام على اإخالء �شبيلهم 

على الرغم من عدم حدوث اأي تطورات جديدة في المحاكمة.

iii.  نادرًا ما تم اللجوء اإلى التوقيف االحتياطي ل�شمان مثول المدعى عليهم اأمام المحكمة، 
مما يدل على اأنه لم ُي�شتخدم ل�شرورة منع الفرار:

• خلي �شبيلهم لم يخ�شعوا لال�شتجواب من قبل اأي 	
ُ
47% من المدعى عليهم الذين اأ
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قا�ٍس )�شواء قا�شي تحقيق اأو قا�شي حكم( قبل اإخالء �شبيلهم.

• المحاكمة 	 �شبيلهم قد ح�شروا جل�شات  اإخالء  تم  الذين  المدعى عليهم  71% من 

قبل  ال�شبيل  اإخالء  اأن  اإلى  اأي�شًا  العالية  الن�شبة  هذه  وت�شير  �شبيلهم.  اإخالء  بعد 

المحاكمة ال يوؤدي ب�شكل عام اإلى عدم مثول المدعى عليهم اأمام المحكمة.

توقيفهم  لفترة  اأو م�شاوية  اأق�شر  لمدة  بالحب�س  المدعى عليهم  iv.  ُحكم على 79% من 
االحتياطي. وقد ُحكم على معظمهم باالكتفاء بمدة توقيفهم، مما ي�شير اإلى اأن مدة 

واأن �شدور  المحتملة،  والعقوبة  االأحكام  اإلى  ا�شتنادًا  التوقيف االحتياطي قد ُحددت 

الحكم كان يهدف عمومًا اإلى اإ�شفاء ال�شرعية على فترة التوقيف االحتياطي بداًل من 

فر�س عقوبة تكون هي االأكثر مالءمة وتنا�شبًا مع الجريمة وظروفها.

والمالي:  المدني  الطابع  ذات  النزاعات  لحل  كو�شيلة  الحتياطي  التوقيف  ا�شتخدام  8(  تم 

متعلقة  جرائم  بارتكاب  المتهمين  عليهم  المدعى  على  الخ�شو�س  وجه  على  ذلك  وانطبق 

على  واقعة  بجرائم  العينة  في  عليهم  المدعى  من   %60 �شّد  االدعاء  تم  حيث  باالأموال، 

االأموال، العديد منها ذات طابع مالي ومتعلقة بتنفيذ عقود و�شيكات دون ر�شيد. 41% من 

خلي �شبيلهم بعد اإ�شقاط االدعاء ال�شخ�شي �شدهم، مما ي�شير اإلى 
ُ
اأ هوؤالء المدعى عليهم 

لل�شغط  كو�شيلة  االحتياطي  التوقيف  وبالتالي  الجزائية  االإجراءات  ال�شتخدام  اتجاه  وجود 

اأجل �شمان اإخالء  اإلى ت�شوية خارج الق�شاء مع المدعين من  على المدعى عليهم للو�شول 

�شبيلهم.

9(  تم اتخاذ قرارات البت في التوقيف الحتياطي من دون مراعاة كافية لالأو�شاع ال�شحية 

والجتماعية والقت�شادية للمدعى عليهم، الأمر الالزم لتحقيق التوازن بين الغر�س من 

التوقيف وتاأثيره على المدعى عليهم والمجتمع. وي�شير النق�س في المعلومات المتعلقة 

تم  قد  االحتياطي  التوقيف  في  البت  قرارات  اأن  اإلى  الق�شائية  الملفات  في  العنا�شر  بهذه 

اتخاذها من دون اإيالء االعتبار الكافي الأثر التوقيف االحتياطي على المدعى عليهم وعلى 

الُمعالين منهم و�شبل رزقهم ومجتمعهم. على �شبيل المثال، لم تنظر القرارات في المخاطر 

اأو المخاطر المت�شلة بفقدان �شبل رزقهم  على ال�شحة الج�شدية والنف�شية للمدعى عليهم 

اأو �شكنهم اأو المخاطر المترتبة على االأ�شخا�س الذين يعتمدون على المدعى عليهم كمعيلين 

اأو المخاطر المت�شلة بالخ�شائر االقت�شادية المترتبة على االأ�شر واالأعمال التي تعتمد على 

بحاجة  كان  الذي  عليهم  المدعى  اأحد  �شبيل  اإخالء  رف�س طلب  تّم  اأنه  كما  عليه.  المدعى 

الإجراء عملية جراحية.
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الخال�سات المتعلقة بالبدائل عن التوقيف االحتياطي

التحقيق  ق�شاة  اأ�شدر  العينة:  في  محدوداً  التوقيف  عن  ال�شتعا�شة  اإلى  اللجوء  10(  كان 

وقد  العينة.  �شملتها  التي  الق�شايا  من  فقط   %6 في  التوقيف  عن  باال�شتعا�شة  قرارات 

�شدرت جميعها عن ق�شاة تحقيق في ق�شاء بعبدا، في حين لم ت�شدر اأّي قرارات مماثلة 

من قبل الق�شاة في بيروت. وكان الدافع الرئي�شي وراء قرارات اال�شتعا�شة عن التوقيف 

وهذا  الق�شائية.  المراقبة  اأو  التوقيف  �شرورة  توفر  عن  بمعزل  التوقيف،  مدة  طول  هو 

يدل على قلة االإدراك لفائدة هذه االأ�شكال من البدائل عن التوقيف.

نادرًا  بالمقابل،  المالية:  الكفالت  على  عموماً  الق�شائية  المراقبة  اأ�شكال  11(  اقت�شرت 

الفحو�س  مثل  الق�شائية  المراقبة  من  اأخرى  اأ�شكال  اإلى  الق�شائية  ال�شلطات  لجاأت  ما 

الطبية اأو منع ال�شفر اأو اإثبات الوجود دوريًا لدى »مركز المراقبة«. وذلك يوؤ�شر اإلى اأن 

اإ�شدار مذكرة  اأجل تجنب  ال�شبيل من  اأ�شرع الإخالءات  و�شيلة  ُتعتبر  الق�شائية  المراقبة 

بديلة  كو�شيلة  ا�شتخدامها  من  بداًل  بكفالة،  ال�شبيل  باإخالء  قرار  اتخاذ  ثم  ومن  توقيف 

التوقيف. لال�شتعا�شة عن 

الخال�سات المتعلقة بالم�سار االإجرائي للتوقيف االحتياطي

عدم  اإلى  باالإ�شافة  وبيروقراطية  اإدارية  باأ�شباب  الحتياطي  التوقيف  مدة  12(  تتاأثر 

االمتثال للمهل القانونية. ومن اأهم هذه التحديات:

ق�شاة  قبل  من  �شواء  االأولى،  الق�شائية  الجل�شات  موعد  تحديد  في  i.  التاأخير 
عليه  المن�شو�س  للمهل  االمتثال  عدم  اإلى  اأدى  مما  الحكم،  ق�شاة  اأو  التحقيق 

االحتياطي. للتوقيف  قانونًا 

مما  الداخلي،  االأمن  قوى  من  عليه  للمدعى  العدلي  ال�شجل  ا�شتالم  في  ii.  التاأخير 
التوقيف  م�شاألة  في  البت  عند  مهمة  معلومات  من  الق�شائية  ال�شلطات  يحرم 

االحتياطي.

في م�شاألة التوقيف االحتياطي وتبليغ  للبّت  ال�شبيل  اإخالء  طلبات  تلقي  iii.  ا�شتراط 
ولم  القرارات.  اإ�شدار  تاأخير  اإلى  اأدى  ال�شخ�شي، مما  والمدعي  العامة  النيابة 

تبت ال�شلطات الق�شائية في اإخالءات ال�شبيل حتى في الق�شايا التي كان ت�شمح 

تلقائي. بالقيام بذلك ب�شكل 
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التو�سيات

في �شوء ما �شبق، نو�شي ال�شلطات الق�شائية باتخاذ الخطوات التالية:

قانون  في  عليها  المن�شو�س  الزمنية  للمهل  المتثال  اإلى  الرامية  للجهود  الأولوية  1.  اإعطاء 

اأ�شول المحاكمات الجزائية في محاولة للحد من فترات التوقيف االحتياطي. وذلك يتطلب، من 

بين جملة اأمور اأخرى، بذل جهود في االتجاهات التالية:

الحتياطي:  التوقيف  ق�شايا  لمعالجة  المتاحة  والمالية  الب�شرية  الموارد  i.  زيادة 
فقط  يوميًا  متاحين  يكونون  وكتبة  ق�شاة  وتعيين  المحاكم  عمل  مكننة  يتطلب  وذلك 

وق�شاة  التحقيق  وق�شاة  العامة  النيابة  دوائر  في  الموقوفين  ملفات  معالجة  لغر�س 

الحكم.

ii.  الإ�شراع في معالجة ملفات الموقوفين من قبل ال�شابطة العدلية: على ال�شابطة 
اإلى  الق�شائية  وملفاتهم  الموقوفين  الإحالة  المبذولة  الجهود  م�شاعفة  العدلية 

اأن  ينبغي  كما  االأولية.  التحقيقات  فيه  ُتغلق  الذي  نف�شه  اليوم  في  العامين  النواب 

تقوم ال�شابطة العدلية بر�شد اأي تاأخير يت�شبب فيه اأي من عنا�شرها والتحقيق فيه 

و�شواًل اإلى المعاقبة عليه عند االقت�شاء. 

iii.  الإ�شراع في معالجة ملفات الموقوفين في دوائر النيابة العامة: يتعين على دوائر 
الق�شائية  وملفاتهم  الموقوفين  الإحالة  المبذولة  الجهود  م�شاعفة  العامة  النيابة 

خالل  لالحتجاز  الق�شوى  المدة  مراعاة  مع  الحكم  ق�شاة  اأو  التحقيق  ق�شاة  اإلى 

التحقيقات االأولية. كما ينبغي اأن يكون النواب العامون قادرين على تعقب الملفات 

المتاأخرة والتحقيق في اأي تاأخير في االإحالة ب�شبب الكتبة لمنع ذلك.

المنفردين:  والق�شاة  التحقيق  ق�شاة  لدوائر  الحالي  التنظيم  في  النظر  iv.  اإعادة 
عليهم  للمدعى  العاجل  بالمثول  ي�شمح  مناوبة  نظام  اعتماد  المراجعة  لهذه  يمكن 

الموقوفين اأمامهم، وبالتالي �شمان االمتثال للمهل القانونية وتخفي�س فترات التوقيف 

اإمكانية  في  النظر  عدة  منفردون  ق�شاة  فيها  يعمل  التي  للدوائر  ويمكن  االحتياطي. 

م�شاألة  في  البت  اأجل  من  الموقوفين  عليهم  المدعى  ملفات  في  للنظر  قا�س  تعيين 

توقيفهم االحتياطي مبا�شرة بعد اإحالتهم من قبل النيابة العامة وقبل بدء المحاكمة.

�شت�شتمر   :1964/17315 رقم  للمر�شوم  وفقاً  العدل  وزارة  اإلى  ال�شجون  اإدارة  v.  نقل 
المن�شو�س  والمهل  الجزائية  المحاكمات  الأ�شول  االمتثال  تعتر�س  التي  ال�شعوبات 

عليها قانونًا طالما اأن ال�شلطة التي تمتلك القرار قانونًا ب�شاأن التوقيف منف�شلة عن 
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الموقوفين فعليًا.  التي تحتجز  ال�شلطة 

تاأمين  يجب  المحاكم:  مباني  اإلى  الموقوفين  نقل  ل�شمان  الجهود  vi.  م�شاعفة 
العنا�شر واالآليات الالزمة ل�شمان �شوق الموقوفين، �شمانًا للحق في المثول العاجل 

الداخلي  االأمن  قوى  مع  التعاون  من  الق�شائية  لل�شلطات  بد  فال  القا�شي.  اأمام 

ل�شمان المثول العاجل وتخفي�س فترة التوقيف االحتياطي.

2.  التنفيذ الكامل للمادة 107 من قانون اأ�شول المحاكمات الجزائية: يجب تعليل مذكرات 

ب�شكل  االحتياطي  التوقيف  من  الغر�س  وتحديد  التحقيق  ق�شاة  عن  ال�شادرة  التوقيف 

وا�شح وتف�شيره على نحو كاٍف. وقد ي�شاهم تعديل نموذج مذكرات التوقيف المعتمد حاليا 

ب�شمان االلتزام بهذا ال�شرط المهم. كما يجب تقديم اأ�شباب وا�شحة تعلل �شرورة التوقيف 

التوقيف ال�شادرة عن  ال�شلة، بما في ذلك مذكرات  القرارات ذات  االحتياطي في جميع 

ق�شاة التحقيق والنيابة العامة، وقرارات رف�س اإخالء ال�شبيل ال�شادرة عن ق�شاة التحقيق 

وق�شاة الحكم.

3.  عدم التّو�شع في تف�شير مفهوم »الجريمة الم�شهودة« الوارد في المادتين 29 و30 من قانون 

حاالت  خارج  توقيف  مذكرات  اإ�شدار  عن  العامة  النيابة  ق�شاة  وامتناع  المحاكمات،  اأ�شول 

الجرائم الم�شهودة، ال �شيما في مخالفات قوانين االأجانب والمخدرات.

مذكرات  اإ�شدار  تح�شر  التي  الجزائية  المحاكمات  اأ�شول  قانون  من   46 المادة  4.  تطبيق 

بالحب�س  الم�شهودة  الجنحة  فيها  تعاقب  التي  الق�شايا  في  العامة  النيابة  قبل  من  التوقيف 

الأكثر من �شنة واحدة، وذلك بداًل من المادة 153 من القانون نف�شه التي تن�س على اإمكانية 

ُيعاقب فيها على الجريمة بالحب�س  اإ�شدار مذكرات توقيف من هذا النوع في الق�شايا التي 

ازالة  اأجل  من   153 المادة  تعديل  على  العمل  اأي�شًا  يتوجب  العقوبة.  مدة  تحديد  دون  من 

التناق�شات مع المادة 46 وتعزيز �شمانات الحرية ال�شخ�شية والحد من اللجوء اإلى التوقيف 

االحتياطي.

لمدة  االحتياطي  التوقيف  فترة  لخف�س  وتلقائي  �شارم  ب�شكل  بحق  ال�شبيل  اإخالءات  5.  تنفيذ 

اأق�شاها خم�شة اأيام للمدعى عليهم الموؤهلين �شندًا للمادة 113 من اأ�شول المحاكمات الجزائية 

التي ُتلزم الق�شاة باإخالء �شبيل اللبنانيين المقيمين في لبنان بعد خم�شة اأيام من توقيفهم في 

حال كانت الجنحة ُيعاقب عليها بعقوبة حب�س ال تتجاوز ال�شنتين، واإذا لم يكن قد ُحكم عليهم 

�شابقًا بعقوبة جرم �شائن اأو بعقوبة الحب�س مدة �شنة على االأقل.

الجزائيين  المنفردين  الق�شاة  قبل  من  تلقائي  ب�شكل  ال�شبيل  اإخالء  قرارات  اإلى  6.  اللجوء 
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اأ�شول المحاكمات الجزائية، ال �شيما في الق�شايا التي  المن�شو�س عليها في المادة 154 من 

ال تنطوي على ادعاء �شخ�شي. كما يجب النظر في طلب تعديل المادتين 115 و154 من قانون 

على  ال�شبيل،  اإخالء  لطلبات  عليهم  المدعى  تقديم  �شرط  الإلغاء  الجزائية  المحاكمات  اأ�شول 

اعتبار اأنه ينبغي افترا�س رغبة المدعى عليهم في اإخالء �شبيلهم بناًء على الطبيعة اال�شتثنائية 

للتوقيف االحتياطي.

هو  فالمبداأ  ال�شرورة.  حالت  في  ا�شتثنائي  كتدبير  اإل  الحتياطي  التوقيف  ا�شتخدام  7.  عدم 

وجوب اإخالء ال�شبيل قبل االإحالة اإلى المحاكمة. كما يجب و�شع �شيا�شات وا�شحة ال�شتخدام 

التوقيف االحتياطي ل�شمان قدر اأكبر من االّت�شاق في الممار�شة في جميع المناطق و�شمانات 

جزائية  ق�شائية  �شيا�شات  و�شع  مع  بالتوازي  ذلك  يتم  اأن  وينبغي  ال�شخ�شية.  للحريات  اأكبر 

ت�شمح با�شتخدام فّعال للموارد المحدودة المتاحة.

8.  اللجوء الى البدائل المتاحة لال�شتعا�شة عن التوقيف بالمراقبة الق�شائية في حال ا�شتيفاء 

وتقليل  الحرية  من  الحرمان  حاالت  من  الحد  �شاأنه  من  وذلك  االحتياطي.  التوقيف  �شروط 

التكاليف التي تتحملها ال�شلطات الق�شائية و�شلطات االحتجاز جّراء التوقيف االحتياطي. يجب 

و�شع خطة لتنفيذ موجبات اال�شتعا�شة عن التوقيف المن�شو�س عليها في المادة 111 من اأ�شول 

المحاكمات الجزائية وتنويع ا�شتخدام اأ�شكال المراقبة الق�شائية بما يتجاوز الكفاالت المالية 

لت�شمل، على �شبيل المثال، اإثبات الوجود دوريًا لدى قوى االأمن الداخلي اأو النيابة العامة. يجب 

التكاليف  تقليل  على  �شت�شاعد  كونها  الداخلي،  االأمن  قوى  مع  بالتعاون  االآلية  هذه  مثل  اإن�شاء 

المترتبة على اإبقاء المدعى عليهم قيد التوقيف. كما من �شاأن ذلك زيادة فر�س المدعى عليهم 

من ذوي الدخل المحدود ل�شمان اإخالء �شبيلهم.

9.  المتناع عن ا�شتخدام التوقيف الحتياطي كعقوبة م�شبقة، حتى في الق�شايا التي قد توؤدي 

فيها اإدانة المدعى عليهم الالحقة اإلى اإعادة توقيفهم. فذلك ي�شمح ل�شلطات االحتجاز ف�شاًل 

عن المدعى عليهم المحكومين واأقاربهم وزمالئهم واأ�شحاب عملهم بالتخطيط م�شبقًا لكيفية 

اإدارة عملية االحتجاز والتخفيف من الخ�شائر االجتماعية واالقت�شادية والعاطفية الناجمة عن 

الحرمان من الحرية.

10.  تجنب ا�شتخدام التوقيف الحتياطي كو�شيلة لحل النزاعات ذات الطابع المدني من خالل 

على  ذلك  من  بداًل  واالعتماد  المدعين،  مع  بالت�شويات  للقبول  عليهم  المدعى  على  ال�شغط 

خا�س  اعتبار  اإيالء  وينبغي  االحتياطي.  التوقيف  من  بداًل  للت�شوية  كدافع  والعقوبة  االإدانة 

للمدعى عليهم ذوي الدخل المحدود في الق�شايا التي تكون فيها الجريمة مت�شلة باأموال ذات 

قيمة منخف�شة.
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قرارات  اتخاذ  اأثناء  عليهم  للمدعى  والقت�شادية  والجتماعية  ال�شحية  الظروف  11.  تقييم 

على  واأثره  التوقيف  من  الغر�س  بين  التوازن  تحقيق  اأجل  من  االحتياطي  التوقيف  في  البت 

المدعى عليهم واالأ�شخا�س الذين يعيلونهم و�شبل رزقهم ومجتمعهم. والتنبه اإلى اأن اأثر قرار 

التوقيف االحتياطي ال يقت�شر على المدعى عليهم، واإنما اأي�شًا على الق�شاء و�شلطات االحتجاز 

وعالقات المدعى عليهم والمجتمع ككل.

12.  تعزيز اإمكانية و�شول ال�شلطات الق�شائية ب�شكل �شريع اإلى ال�شجالت العدلية بالتعاون مع قوى 

االأمن الداخلي للبت بال�شكل المنا�شب في �شرورة التوقيف االحتياطي.
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)1(  عام 2017، ُخ�ش�شت ن�شبة 0.382% من الموازنة العامة لوزارة العدل، وهي ن�شبة متدّنية مقارنة بدول اأخرى. الورقة البحثية 

رقم 11 للمفكرة القانونية حول اإ�شالح الق�شاء، موازنة الهيئات الق�شائية، 2017/12/5، متوّفرة على الرابط:

http://legal-agenda.com/article.php?id=4087      
 

http://pa.justice.gov.lb/index.php، )تم االطالع عليه  الرابط:  العدل متوفر على  وزارة  ال�شجون في  )2(  موقع مديرية 

للمرة االأخيرة في 12 اآب/اأغ�شط�س 2018(.
  

)3(  وزارة العدل، مديرية ال�شجون، تقرير اإح�شائي: توزيع ال�شجناء الداخلين الى ال�شجون ح�شب الو�شع الق�شائي، 2017/8/15، 

)تم   ،http://pa.justice.gov.lb/index.php?view=PDFViewer.default_cat&cid=2&m=3 الرابط:  على  متوفر 

االطالع عليه للمرة االأخيرة في 12 اآب/اأغ�شط�س 2018(. 
 

)4(  وزارة العدل، مديرية ال�شجون، تقرير اإح�شائي: توزيع ال�شجناء الموقوفين الداخلين الى ال�شجون بح�شب مدة البقاء، 2017/8/15، 

)تم   ،http://pa.justice.gov.lb/index.php?view=PDFViewer.default_cat&cid=2&m=3 الرابط:  على  متوفر 

االطالع عليه للمرة االأخيرة في 12 اآب/اأغ�شط�س 2018(. 
 

اآذار/مار�س 2018. تت�شمن هذه االأرقام عدد الموقوفين في مركز  )5(  ممثل قوى االأمن الداخلي، ندوة المفكرة القانونية في 15 

االحتجاز الجديد الواقع تحت ج�شر »العدلية« قرب ق�شر العدل في بيروت وتديره قوى االأمن الداخلي منذ العام الحالي. وكان 

المركز �شابقًا تحت اإدارة المديرية العامة لالأمن العام كمركز توقيف لالأجانب. 
 

)6( المديرية العامة لالأمن العام، مجلة االأمن العام، العدد رقم 59، متوفرة على الرابط:

في  االأخيرة  للمرة  عليه  االطالع  )تم   ،http://www.general-security.gov.lb/uploads/magazines/59/24.pdf
12 اآب/اأغ�شط�س 2018(.

 

)7(  الورقة البحثية للمفكرة القانونية رقم 13 حول اإ�شالح الق�شاء في لبنان: الخارطة الجغرافية والوظيفية للهيئات الق�شائية، تاريخ 

http://legal-agenda.com/article.php?id=4216  2018/2/9، متوّفرة على الرابط التالي
 

)8(  يعي�س حوالي 1.5 مليون لبناني في الفقر )اأي حوالي 30% من مجموع ال�شكان اللبنانيين( وحوالي 300 األف �شخ�س يعي�شون في 

فقر مدقع. باالإ�شافة اإلى ذلك، من اأ�شل مليون الجئ �شوري م�شجل في لبنان، يعي�س 76% في فقر و50% في فقر مدقع. ويقدر 

عدد الالجئين الفل�شطينيين بحوالي 250 األف الجئ يعي�س اأكثر من 66% منهم في فقر و6.6% في فقر مدقع. كما يعي�س االآالف 

من الالجئين والعمال المهاجرين ومن يعملون في الخدمة المنزلية في فقر.
 

الق�شائية،  للهيئات  والوظيفية  الجغرافية  الخارطة  لبنان:  الق�شاء في  اإ�شالح  القانونية رقم 13 حول  للمفكرة  البحثية  )9(  الورقة 

 http://legal-agenda.com/article.php?id=4216  بتاريخ 2018/2/9، متوّفرة على الرابط التالي
 

)10(  الفقرة )ب( من مقدمة الد�شتور، المجل�س الد�شتوري القرار رقم 2 لعام 1999 والقرار رقم 4 لعام 2001. 
 

جميع  بحماية  المتعلقة  المبادئ  مجموعة   .A/RES/43/173 القرار   .)1988( المتحدة.  لالأمم  العامة  الجمعية  )11(  وت�شمل: 

http://www.un.org/docu- الرابط على  متوّفر  ال�شجن.  اأو  االحتجاز  اأ�شكال  من  �شكل  الأي  يتعر�شون  الذين   االأ�شخا�س 

العامة لالأمم  للمرة االأخيرة في 6 تموز/يوليو 2018(. الجمعية  ments/ga/res/43/a43r173.htm، )تم االطالع عليه 
المتحدة، قواعد االأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير االحتجازية )قواعد طوكيو(، قرار معتمد من قبل الجمعية العامة 

http://www.refworld.org/docid/3b00f22117. الرابط:  متوّفر على   A/RES/45/110  ،1991 ني�شان/اأبريل  2 في 

html )تم االطالع عليه للمرة االأخيرة في 17 تموز/يوليو 2018(. االأمم المتحدة، القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة ال�شجناء. 
30 اآب/اأغ�شط�س 1955. متوفر على الرابط: http://www.refworld.org/docid/3ae6b36e8.html  )تم االطالع عليه 

للمرة االأخيرة في 19 تموز/يوليو 2018(.
 

االأول/دي�شمبر  الفرد(، 16 كانون  واأمان  المادة 9 )حرية  العام رقم 35، على  التعليق  االإن�شان،  المتحدة لحقوق  االأمم  )12(  لجنة 

CCPR/C/GC/35 ،2014، متوفر على الرابط: http://www.refworld.org/docid/553e0f984.html، )تم االطالع 

عليه للمرة االأخيرة في 19 تموز/يوليو 2018(، من الفقرة 32 حتى 34.
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)13( لجنة االأمم المتحدة لحقوق االإن�شان، التعليق العام رقم 35، الفقرة 38.
 

)14(  في حال عدم تحديد ا�شم القانون، اإن المواد القانونية الواردة في هذا التقرير تعود الى قانون اأ�شول المحاكمات الجزائية لعام 2001
 

)15( الق�شية رقم 40. 
 

القا�شي طانيو�س  اأيار/مايو 2017.  المدني،  المجتمع  ومنظمات من  فيها ق�شاة  �شارك  »ديجنيتي«  لمنظمة  م�شتديرة  )16(  طاولة 

ال�شغبيني، التوقيف في االإجراءات الجزائية، 2017.
 

)17(  الق�شية رقم 31. قا�شية التحقيق في جبل لبنان )�شاندرا المهتار( قرار �شادر في 2015/10/16: »بالنظر لمعطيات الملف كافة 

ولما ورد في التحقيق ولمدة احتجاز المدعى عليه )...( منذ 2015/9/21، نقرر وخالفًا للطلب اال�شتعا�شة عن توقيف المدعى عليه 

)...( �شندًا لن�س المادة 111 من اأ�شول المحاكمات الجزائية وذلك لقاء الزامه بدفع كفالة مالية قدرها 300 األف ليرة لبنانية«.

الق�شية رقم 34. قا�شي التحقيق في جبل لبنان )ربيع الح�شامي( قرار �شادر في 2015/8/10: »خالفًا للطلب و�شندًا للمادة 

111 اأ�شول جزائية ولما هو وارد في التحقيق ولمدة توقيفه اعتبارًا من 2015/7/22، نقرر اال�شتعا�شة عن توقيف المدعى عليه 

)...( لقاء كفالة مالية قدرها 300 األف ليرة لبنانية تخ�ش�س ل�شمان الح�شور«.

الق�شية رقم 36: قا�شي التحقيق في جبل لبنان )رامي عبد اهلل( قرار �شادر في 2015/7/2: »بالنظر لماهية الجرم ولما ورد 

في التحقيق وخالفًا لراأي النيابة العامة اال�شتعا�شة عن توقيف المدعى عليه )...( بتطبيق احكام المادة 111 ا�شول محاكمات 

جزائية والزامه بدفع كفالة مالية قدرها مائتي األف ليرة لبنانية«
 

)18( الق�شية رقم 31
 

)19( الق�شية رقم 34
 

)20( الق�شية رقم 36
 

)21(  مدير مديرية ال�شجون في وزارة العدل القا�شي رجا اأبي نادر، ندوة للمفكرة القانونية حول الق�شاء واالأمن في 15 اآذار/مار�س 2018. 
 

)22( وزارة العدل، مديرية ال�شجون، توزيع نتيجة ال�شوق للنزالء المتواجدين في ال�شجون من 2017/1/1 الى 2017/6/30
 

)23( الق�شية رقم 28
 

)24( الق�شية رقم 26
 

)25(  رانيا حمزة، تزايد القتل العبثي يجدد الجدل حول عقوبة االإعدام، المفكرة القانونية، 13 حزيران/يونيو 2017، متوّفر على 

 http://legal-agenda.com/article.php?id=3715 الرابط التالي
 

)26( الق�شيتان رقم 58 و59
 

)27( الق�شايا رقم 17 و42 و52
 

)28( الق�شية رقم 42
 

)29( الق�شية رقم 52
 

)30( اللجنة المعنية بحقوق االإن�شان، التعليق العام رقم 35، الفقرة 38.
 

)31( نزار �شاغية، ال�شرطي والقا�شي واالأ�شخا�س الذين يتعاطون المخدرات، 2011، جمعية �شكون.  
 

)32( تعميم �شادر عن النائب العام لدى محكمة التمييز )القا�شي �شمير حمود(، بتاريخ 2014/2/17
 

)33( التعميم رقم 40/�س/2018 ال�شادر عن النائب العام لدى محكمة التمييز )القا�شي �شمير حمود(، بتاريخ 2018/6/25
 

)34( الق�شية رقم 24
 

)35( الق�شية رقم 48
  

التزوير  وا�شتخدام  والتزوير  والر�شوة  االأمانة  واإ�شاءة  واالحتيال  واالختال�س  ال�شرقة  المثال:  �شبيل  على  الجرائم  هذه  )36(  ت�شمل 



التوقيف االحتياطي في لبنان: عقوبة مسبقة أم إجراء ضروري؟

90

والجرائم المخلة باالآداب العامة والجرائم المت�شلة بالمخدرات.
 

)37( الق�شية رقم 26
 

)38( الق�شية رقم 30
 

)39( الق�شية رقم 30. للمزيد من التفا�شيل، ُيرجى مراجعة الق�شم المت�شل باإخالء ال�شبيل بحق
 

)40( الق�شية رقم 53
 

)41( القا�شية المنفردة الجزائية في بيروت رلى �شفير في الق�شايا رقم 3 و7 و9-اأ 9-ب و20 
 

)42(  اإرجاء لمدة ثالثة اأيام كحد اأق�شى اإذا طلب المدعى عليه اإرجاًء من اأجل تعيين محام، واإرجاء لع�شرة اأيام كحد اأق�شى اإذا وجد 

قا�شي الحكم اأن الق�شية لي�شت جاهزة للمحاكمة.
 

)43( الق�شايا رقم 1 و11 و17 و40 و41
 

)44( الق�شية رقم 40
 

)45( الق�شية رقم 12
 

)46( الق�شية رقم 62
 

)47( القا�شية المنفردة الجزائية في بيروت رلى �شفير
 

)48( الق�شية رقم 20
 

)49( الق�شية رقم 22
 

)50( الق�شية رقم 15
 

)51( الق�شية رقم 14
 

)52( الق�شية رقم 2
 

)53( الق�شية رقم 55
 

)54( الق�شية رقم 10
 

)55( الق�شايا رقم 32 و39 و43 و45 و53
 

)56( الق�شية رقم 16
 

)57( الق�شية رقم 45
 

)58(  تم اعتبار هذين المدعى عليهما على اأنهما قد اأخلي �شبيلهما في االأق�شام التي تحلل القرارات ب�شاأن اإخالء ال�شبيل. اأما في 

الق�شم المتعلق بتحليل االأحكام، فتم اعتبارهماأ على اأنهما قيد التوقيف االحتياطي لدى �شدور الحكم. 
 

)59( الق�شية رقم 35
 

)60( الق�شية رقم 30. للمزيد من التفا�شيل، ُيرجى مراجعة الق�شم المت�شل باإحالء ال�شبيل بحق
 

)61( الق�شية 42
 

)62( الق�شية رقم 42
 

)63( الق�شية رقم 31
 

)64( المادة 112 من قانون العقوبات مع تعديالتها بموجب القانون رقم 216 تاريخ 2012/3/30
  

)65( القا�شي طانيو�س �شغبيني، التوقيف في االإجراءات الجزائية، بيروت 2017، ال�شفحة 250
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ملحق رقم 3

الئحة بعينة االأحكام الق�سائية 

تاريخ الحكمرقم الأ�شا�سالمحكمةرقم الق�شية

12-01-2015/17322017القا�شي المنفرد الجزائي في بيروت )الغرفة االأولى(1

21-12-2013/12292017القا�شي المنفرد الجزائي في بيروت )الغرفة االأولى(2

26-01-2016/21172017القا�شي المنفرد الجزائي في بيروت )الغرفة االأولى(3

28-02-2016/23352017القا�شي المنفرد الجزائي في بيروت )الغرفة االأولى(7

13-04-2016/52017القا�شي المنفرد الجزائي في بيروت )الغرفة االأولى(8

30-05-2015/19512017القا�شي المنفرد الجزائي في بيروت )الغرفة االأولى(9

8-06-2017/16642017القا�شي المنفرد الجزائي في بيروت )الغرفة االأولى(10

8-06-2017/13332017القا�شي المنفرد الجزائي في بيروت )الغرفة االأولى(11

10-07-2017/11532017القا�شي المنفرد الجزائي في بيروت )الغرفة االأولى(12

12-10-2017/33832017القا�شي المنفرد الجزائي في بيروت )الغرفة االأولى(14

31-10-2011/6702017القا�شي المنفرد الجزائي في بيروت )الغرفة االأولى(15

31-10-2013/11852017القا�شي المنفرد الجزائي في بيروت )الغرفة االأولى(16

31-10-2017/25832017القا�شي المنفرد الجزائي في بيروت )الغرفة االأولى(17

2-11-2017/25812017القا�شي المنفرد الجزائي في بيروت )الغرفة االأولى(18

28-11-2017/26082017القا�شي المنفرد الجزائي في بيروت )الغرفة االأولى(20

19-09-2016/11992017القا�شي المنفرد الجزائي في بعبدا 22

30-05-2017/3052017القا�شي المنفرد الجزائي في بعبدا23

16-05-2016/12692017القا�شي المنفرد الجزائي في بعبدا24

5-06-2017/9752017القا�شي المنفرد الجزائي في بعبدا26

30-10-2016/9932017القا�شي المنفرد الجزائي في بعبدا27

8-11-2017/11542017القا�شي المنفرد الجزائي في بعبدا28

7-03-2015/27882017القا�شي المنفرد الجزائي في بعبدا29

30-05-2015/5192017القا�شي المنفرد الجزائي في بعبدا30

3-06-2015/27682017القا�شي المنفرد الجزائي في بعبدا31

20-04-2017/3182017القا�شي المنفرد الجزائي في بعبدا32

28-02-2016/1622017القا�شي المنفرد الجزائي في بعبدا34
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7-03-2017/3262017القا�شي المنفرد الجزائي في بعبدا35

30-03-2015/26722017القا�شي المنفرد الجزائي في بعبدا36

16-10-2017/20352017القا�شي المنفرد الجزائي في بعبدا39

16-10-2017/20592017القا�شي المنفرد الجزائي في بعبدا40

11-10-2017/20602017القا�شي المنفرد الجزائي في بعبدا41

31-05-2016/26842017القا�شي المنفرد الجزائي في بعبدا42

26-04-2015/32502017القا�شي المنفرد الجزائي في بعبدا43

19-04-2017/5552017القا�شي المنفرد الجزائي في بعبدا44

7-11-2014/27972017القا�شي المنفرد الجزائي في بعبدا45

7-11-2016/14672017القا�شي المنفرد الجزائي في بعبدا46

20-06-2016/23182017القا�شي المنفرد الجزائي في بعبدا48

20-06-2016/36092017القا�شي المنفرد الجزائي في بعبدا49

18-07-2017/5112017القا�شي المنفرد الجزائي في بعبدا50

28-06-2017/22017القا�شي المنفرد الجزائي في بعبدا51

11-08-2017/16442017القا�شي المنفرد الجزائي في بيروت )الغرفة الثانية(52

27-02-2016/15682017القا�شي المنفرد الجزائي في بيروت )الغرفة الثانية(53

29-08-2017/1752017القا�شي المنفرد الجزائي في بيروت )الغرفة الثانية(55

3-01-2016/20702017القا�شي المنفرد الجزائي في بيروت )الغرفة الثانية(57

3-01-2016/20172017القا�شي المنفرد الجزائي في بيروت )الغرفة الثانية(58

3-01-2016/20182017القا�شي المنفرد الجزائي في بيروت )الغرفة الثانية(59

28-03-2016/8352017القا�شي المنفرد الجزائي في بيروت )الغرفة الثانية(62



اإ�سدار هذه الدرا�سة في اإطار م�سروع بعنوان »الحد من ا�ستخدام  التوقيف الإحتياطي في لبنان« الممول من  تم 

– �سفارة �سوي�سرا في لبنان  ووزارة الخارجية الدنماركية   )FDFA( قبل وزارة الخارجية الفيدرالية ال�سوي�سرية

)DMFA( والدعم من قبل المعهد الدنماركي لمناه�سة التعذيب - ديجنيتي. محتوى هذا المن�سور هو م�سوؤولية 

المفكرة القانونية ول يعك�س بال�سرورة راأي المانحين.


