حقك
إعرف ّ
حقوق المواطنين

أثناء التوقيف بتهمة تعاطي المخدرات
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المثول أمام
محكمة الجنايات

14

تقدم لك «سكون»؟
ماذا
ّ

التحقيق
الحقوق

في حال كان المدعى عليه
فارا أو قد تم تركه
ً
في حال كان
موقوفا
ً
المدعى عليه
ّ

- -العالج من اإلدمان

- -المساعدة واالستشارة القانونية

- -الدعم

- -الدعم للعائالت

جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة
لمركز «سكون»
هدف الكتيب:
1 .1فهم االجراءات القانونية التي تخضع
لها مالحقة اإلشخاص على خلفية
استعمال المواد المخدرة.
2 .2تثقيف الموقوفين بتهمة تعاطي
المخدرات عن حقوقهم أثناء التوقيف.
الكتيب ُأنجز بدعم مالي من مؤسسة
هذا
ّ
«المجتمع المفتوح» OSI

كيف يحصل التوقيف؟
بناء على:
تبدأ مالحقة األشخاص ،عادةً ً ،
أشخاصا بالذات أو أماكن يشتبه بتعاطي
» »«معلومات» تتناول
ً
المخدرات فيها.

» »ضبط الفعل بالجرم المشهود.

» »مداهمة مكان معين بنتيجة «معلومات» عن حصول أشياء فيه.
» »توقيف على حاجز.

» »ورود إسم الشخص في تحقيق آخر ،أو شكوى ،وهنا يجري اإلتصال به

إلبالغه بوجوب المثول خالل مهلة ال تقل عن الـ  24ساعة أمام الضابطة
العدلية للتحقيق معه.

قسرا
فإذا تمنع المدعى عليه أو المشتبه فيه عن الحضور ،يصار الى إحضاره
ً

بعد الحصول على إذن من النيابة العامة .وفي حال تواريه عن األنظار ُيصار

بحث وتح ٍر عن المشتبه فيه بناء إلشارة النيابة العامة التي
ٍ
إلى تعميم بالغ
تشرف على التحقيق ،ويبقى هذا البالغ ساري المفعول لمدة عشرة أيام قابلة
كحد أقصى.
للتمديد لمدة شهر واحد ٍ
جدا أن يكون األشخاص الموقوفين بجرم تعاطي المخدرات على
من المهم ً
سيمرون بها.
علم باالجراءات القانونية التي سيخضعون لها والمراحل التي
ٍ
ّ

1 .1التحقيق في مكتب مكافحة المخدرات
تجري التحقيقات بشأن استعمال المخدرات من قبل مكتب متخصص ،وتابع
للمديرية العامة لقوى األمن الداخلي ،هو مكتب المخدرات الذي لديه أربعة
فروع على كا مل األراضي اللبنانية أبرزها الفرع المركزي الذي يشمل بيروت
ً
حديثا).
وجبل لبنان (مخفر حبيش/فصيلة رأس بيروت
غالبا ما يتم اتخاذ التدابير اآلتية:
إلى جانب التحقيقً ،
ضبط المواد التي تكون في حوزة األشخاص محل التحقيق ووزنها

وتحديد نوعها.

فحص البول للتأكد من واقعة التعاطي.
النشرة للتحقق من وجود أحكام أو مذكرات قضائية غير منفذة بحقه

(وهو إجراء روتيني تقوم به مجمل مفارز الضابطة العدلية)
التقصي عن األسبقيات لدى المكتب المركزي .يملك

المكتب المركزي نظام أرشيف يحفظ من خالله ملفات جميع
سابقا.
ً
من أوقفوا

جرما ُيعاقب عليه في القانون
على الرغم من أن تعاطي
المخدرات يعتبر ً
ّ
إطالقا من حقوقك أثناء التوقيف والتحقيق
ً
اللبناني ،إال أن ذلك ال يحرمك
وهو ما كفله لك القانون.
المساقة ضده
حق المشتبه فيه في اإلطالع على األدلة ُ
يحق للمشتبه فيه االطالع على ما ُيساق ضده من َّ
أدلة وإثباتات وقرائن

وأدوات جرمية ُيعتقد أن الجريمة ارتُ كِ بت بواسطتها ،ليتمكن من الدفاع عن

نفسه والرد عليها ومناقشتها وإثبات عدم صحتها أو عدم عالقته بها.

حق المشتبه فيه االتصال بأحد أفراد عائلته أو بصاحب العمل أو بمحام

يختاره أو بأحد معارفه.

يدون على المحضر دون
حق المشتبه فيه مقابلة محام يعينه بتصريح ّ

لم
ً
الحاجة إلى وكالة منظمة
وفقا لألصول .احرص على تعيين محام ُم ّ
بقانون المخدرات.
ّ
محلف إذا لم يحسن اللغة العربية.
حق المشتبه فيه االستعانة بمترجم
حق المشتبه فيه في التزام الصمت:

يحق للمحتجز أو للمشتبه فيه التزام الصمت واالمتناع عن الكالم والرد

ويشار إلى ذلك
ّ
على جميع (أو بعض) األسئلة التي يوجهها اليه
المحققُ ،

في المحضر .ال يحق للضابطة العدلية إكراه المشتبه فيه على الكالم أو
استجوابهم تحت طائلة بطالن افاداتهم ،أو استعمال اي نوع من أنواع
العنف تجاهه.

حق المشتبه فيه في الدفاع عن نفسه من دون إكراه:

يجب إعطاء المشتبه فيه المحتجز الحق بالدفاع عن نفسه واالدالء بأقواله

وبكل ما يريده ومن دون استعمال أي وجه من وجوه اإلكراه ضده ،سواء أكان
جسديا.
معنويا أو
ماديا أو
ً
ً
ً
حق المشتبه فيه بطلب طبيب:

تقديم طلب مباشر ،أو بواسطة وكيله أو أحد أفراد عائلته إلى النائب العام،
طبيبا فور تقديم الطلب
بعرضه على طبيب لمعاينته .يعين النائب العام له
ً
إليه .على الطبيب أن يجري المعاينة دون حضور أي من الضباط العدليين ،وأن
يرفع تقريره إلى النائب العام في مدة ال تتجاوز األربع وعشرون ساعة .يبلغ
النائب العام المستدعي نسخة عن هذا التقرير فور تسلمه إياه ،وللمحتجز
وألي ممن سبق ذكرهم ،إذا مدد احتجازه تقديم طلب معاينة جديدة.
حق المشتبه فيه بمعرفة كامل حقوقه:

على الضابطة العدلية أن تبلغ المشتبه فيه ،فور احتجازه ،بكامل حقوقه

المنصوص عنها في أصول المحاكمات الجزائية وأن تدون هذا اإلجراء في
المحضر.
حق المشتبه فيه بمنع االحتجاز إال بقرار النيابة العامة:

يحظر على الضابطة العدلية احتجاز المشتبه فيه في نظاراتهم إال بقرار من

النيابة العامة وضمن مدة ال تزيد عن ثماني وأربعين ساعة ،يمكن تمديدها مرة
بناء على موافقة النيابة العامة.
واحدة فقط ً
حق المشتبه فيه بعدم تفتيشه أو تفتيش منزله إال بإذن من النيابة العامة:

ال يحق للضابطة العدلية تفتيش منزل شخص إال بعد استحصالهم على إذن
مسبق من النيابة العامة.

حق المشتبه به باإلحالة إلى العالج
يحق للموقوف بتهمة تعاطي المخدرات ،وفي أي وقت من التحقيق ،طلب
بحقه إذا التزم باجراءات العالج.
اإلحالة إلى العالج وبالتالي تتوقف المالحقات ّ
عند اختيار العالج ،يتم إحالة الموقوف إلى
«لجنة مكافحة اإلدمان» المسؤولة عن تقييم حالة الشخص وإيجاد العالج
والمتوفرة في لبنان.
ّ
المناسب لوضعه في المراكز المختصة
دائما بأن طلب اإلحالة إلى العالج
تذ ّكر
ً
من اإلدمان هو حق كفله قانون المخدرات ،ويمكنك طلبه منذ لحظة التوقيف
وأمام أي قاض تمثل أمامه.

في حال اخترت
التعهد بالعالج
ّ

ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻓﻲ »ﺳﻜﻮﻥ«:
ﺷﺎﻣﻼ ﻟﻠﻌﻼﺝ،
ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ
ﻳﺘﺒﻊ ﻣﺮﻛﺰ »ﺳﻜﻮﻥ«
ً
ً
ﻓﻬﻮ ﻳﻘﺪﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺧﻼﺕ
ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ
ﻋﺒﺮ ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ
ّ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻟﻠﻌﻼﺝ ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺩﻣﺎﻥ

إذا خالف الضابط العدلي األصول
فيتعرض للمالحقة بجريمة
المشتبه فيه
ﺍﻷﺷﺮﻓﻴﺔ
المتعلقة باحتجاز المدعى عليه أو ﺳﻜﻮﻥ
قانون العقوبات
 367من
المادة
عليها
والمعاقب
ﻣﻮﻧﻮ,
ﺷﺎﺭﻉ
فيﻧﺨﻠﻪ,
ﺑﻨﺎﻳﺔ
ﺍﻷﻭﻝ،
حجز الحرية المنصوص ﺍﻟﻄﺎﺑﻖ
مشهودة أم غير مشهودة.
أكانت
سواء
باإلضافة إلى العقوبة المسلكية
الجريمة +
٩٦١ ١ ٢٠٢
٧١٤
ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ :
(المادة  48من أصول المحاكمات الجزائية)
ﺳﻜﻮﻥ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﺮﻣﺎﻧﺔ
ﺍﻟﻄﺎﺑﻖ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﺑﻨﺎﻳﺔ ﻟﻴﻮﻥ ﻏﺮﺍﺑﻴﺖ )ﻣﻮﻧﺪﻳﺎﻝ( ،ﺷﺎﺭﻉ ﺑﻴﺎﺭ ﺟﻤﻴﻞ,
ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ + ٩٦١ ١ ٢٨١ ٥٦٦ :
info@skoun.org | www.skoun.org

ما يجب أن تعرفه عن التحقيق لدى مكتب مكافحة
المخدرات:
»

تداوال خالل التحقيق:
»األسئلة األكثر
ً
 هل تتعاطى؟ من أين حصلت على المادة؟ مع من تتعاطى؟ ما نوع المادة التي تتعاطاها؟ من تعرف من التجار أو المروجين أو البائعين؟ من ّعلمك على تعاطي المادة؟
المروج لشراء المخدرات؟
 أين تلتقيّ

» »تفتيش الهاتف الشخصي للموقوف:
يعمد المحققون في بعض األحيان إلى تفتيش الهاتف
الشخصي للشخص الموقوف لرصد المكالمات الخارجة
والواردة والمحادثات ومضمونها .كما يتم تفتيش األسماء
الموجودة داخل هاتفك ليتم مقارنتها مع أسماء مشتبه
أصال لدى مكتب مكافحة المخدرات.
بهم موجودة
ً

2 .2اإلحالة إلى النيابة العامة
تجري التحقيقات عادةً بالتنسيق مع النيابة العامة ،ووفق تعليماتها ،وتعطي
إشاراتها للتوقيف أو المداهمة أو الوضع تحت الرقابة إلخ .أو في ختام

توفر ّ
أدلة) أو بإحالة الملف مع الموقوف
التحقيقات بحفظ الملف (عند عدم ّ

إليها التخاذ اإلجراء المناسب .تكتفي النيابة العامة بشكل عام باتخاذ الموقف
في ضوء التحقيقات التي أجرتها الضابطة العدلية ،من دون القيام بأي
تحقيقات إضافية.
تحصل اإلحالة إلى قضاة التحقيق في حال تالزم فعل استخدام المادة (جنحة
(مثال تعاطي وترويج أو تجارة).
بحسب القانون) مع جناية
ً

بالمقابل ،وفي حالة اإلدعاء ضد مشتبه به بتعاطي المادة ،أي بجنحة فقط
(شراء أو حيازة أو إحراز المادة بكميات ضئيلة من أجل االستعمال الشخصي)،
عموما إلى القاضي المنفرد الجزائي ،إنما يكون للنيابة العامة
تحصل اإلحالة
ً
حق تقديري واسع بإحالة الملف إلى قاضي التحقيق.

عموما ،في اليوم نفسه من ورود الملف إليها.
يحصل اإلدعاء
ً
هذا ،ويجوز للنيابة العامة إحالة المدعى عليه بتهمة تعاطي المخدرات إلى
لجنة اإلدمان مباشرة .لذلك ،من حق الموقوف الماثل أمام النيابة العامة
طلب اإلحالة إلى العالج (لجنة مكافحة اإلدمان).

3 .3اإلحالة إلى قاضي التحقيق
تشكّل إحالة الملف إلى قاضي التحقيق ،أو ما يعرف بالهيئة اإلتهامية ،في
إلزاميا.
إجراءا
بعض القضايا ،أي في القضايا التي يتم فيها اإلدعاء بجناية،
ً
ً
وعلى قاضي التحقيق مباشرة التحقيقات فور ورود اإلدعاء إليه.

4 .4القاضي المنفرد الجزائي
إن اإلجراء األول المتخذ من القاضي المنفرد الجزائي هو تعيين جلسة
لمحاكمة المدعى عليه.
فارا أو قد تم تركه:
في حال كان المدعى عليه ً
وفقا
ً
نسبيا (أشهر عدة)
يعين القاضي جلسات للمحاكمة في أوقات بعيدة
ً

حكما إلى إطالة أمد المحاكمة .وإذا تغيب المدعى عليه
يؤدي
ً
للمناطق ،مما ّ

بحقه .وبشكل عام ،تكون
غيابيا ويصدر حكم غيابي ّ
عن حضور الجلسة ،يحاكم
ً

العقوبة الصادرة في المحاكمة الغيابية أكثر قسوةً من العقوبة الصادرة في
المحاكمة الوجاهية.
موقوفا:
ً
المدعى عليه
في حال كان
ّ
يفرض قانون أصول المحاكمات الجزائية عقد جلسة خالل  24ساعة لكن،
عدة .وفي هذه
تعقد الجلسة
ً
إجماال خالل فترة تتراوح بين  24ساعة وأيام ّ
إما في اليوم
الحالة ،يرجىء القاضي المنفرد الجزائي
عموما الجلسة للحكم ّ
ً

نفسه أو في فترة قريبة قد تصل إلى أسبوع .وعليه ،تتراوح مدة التوقيف
عموما في هذه الحاالت بين  4أيام (فترة التحقيق لدى الضابطة العدلية
ً

فورا) وما يقارب
عين الجلسة
ً
واإلحالة القاضي المنفرد الجزائي في حال ّ
الشهر.

التعهد
المدعى عليه شرط
قد يقرر القاضي المنفرد الجزائي إخالء سبيل
ّ
ّ

التعهد بإبراز تقارير دورية إثباتً ا لإلنقطاع عن استعمال المادة
بالعالج أو
ّ
المخد رة.
ّ

5 .5المثول أمام محكمة الجنايات
صالحية محكمة الجنايات لمحاكمة جنحة استخدام المادة عند التالزم
تنعقد
ّ

بالمادة (اتجار ،استيراد ،زراعة ،تسهيل.)...
بينها وبين جناية تزويد اآلخرين
ّ
مدعى عليه بالفعلين
ويحصل التالزم سواء كان
المدعى عليه بالتعاطي ّ
ّ
المادة.
معا ،أو إذا كان يحاكم مع أشخاص آخرين مشتبه بهم بتزويده
ّ
ً

تعمد المحاكم إلى إبقاء األشخاص المتهمين بجناية قيد التوقيف

أشهرا أو
االحتياطي لغاية االنتهاء من التحقيقات التي تستمر في الغالب
ً

المدعى
عدة ،تُ حسم لهم بالنتيجة من العقوبة النهائية في ما يكون
ّ
سنوات ّ

أحرارا.
سابقا فيمثلون أمامها
ً
عليهم بجنحة التعاطي أمامها قد تم تركهم
ً
إعادة اإلعتبار (تبييض السجل العدلي)

كل محكوم عليه بجناية أو جنحة يمكن منحه اعادة اإلعتبار بقرار قضائي
وفق الشروط التالية:
- -أن يكون قد انقضى سبع سنوات في الجناية

وثالث سنوات في الجنحة على تنفيذه العقوبة.

المدة.
 -أما إذا كان المحكوم عليهمكررا ،فيتم مضاعفة ّ
ً

يحفظ القانون لك حقوقك .من المهم ،في الوقت عينه،
أن تقوم ببعض المبادرات المسؤولة لضمان حقوقك.
 -كُن ُمدركًا ألفعالك خالل التحقيق ،مثل التأكد من حفظ إسم المحقق،وعدم التوقيع إال بعد قراءة المحضر أو أي مستند آخر.
 -أطلب الطبيب الشرعي في حال تعرضت للعنف الجسديداخل مكان التحقيق.
تعهدك بذلك.
 -إلتزم بالعالج من اإلدمان على المخدرات في حال ّ -تابع ملفك القانوني مع المحامي والفريق المعالجتعهدت بالعالج).
(في حال ّ

تقدم لك «سكون»؟
ماذا
ّ
العالج من اإلدمان

تقدم «سكون» برنامج عالجي شامل لإلدمان على المخدرات.
ّ
الدعم للعائالت

تنظم «سكون» جلسات لألهل لمساعدتهم على فهم مسألة
اإلدمان وكيفية التعامل معه ومساندتهم لتخطي المشاكل
التي تواجههم.
المساعدة/االستشارة القانونية

يمكنك أنت ،أو أحد أفراد عائلتك أو أصدقاءك ،اإلتصال بـ
«سكون» للحصول على االستشارة والدعم.
الدعم

بحقك،
المساقة ّ
إذا شعرت بأن ًّأيا من اإلجراءات القانونية ُ

تضمنت أي انتهاك لحقوقك ،يمكنك اإلتصال
غير عادلة أو
ّ
بنا ونحن سنساعدك على القيام بجميع اإلجراءات القانونية
حقك.
لضمان استرجاع ّ

لإلتصال بـ «سكون»
مركز بيروت – األشرفية – مونو
01-202 714

الرمانة
مركز بيروت – عين ّ
01-281 566

األشرفية
الطابق األول ،بناية نخله ,شارع مونو,
الهاتف + 961 1 202 714 :
عين الرمانه
الطابق الثاني ،بناية ليون غرابيت (مونديال) ،شارع بيار جميل,
الهاتف + 961 1 281 566 :
info@skoun.org | www.skoun.org

ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻓﻲ »ﺳﻜﻮﻥ«:
ﺷﺎﻣﻼ ﻟﻠﻌﻼﺝ،
ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ
ﻳﺘﺒﻊ ﻣﺮﻛﺰ »ﺳﻜﻮﻥ«
ً
ً
ﻓﻬﻮ ﻳﻘﺪﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺧﻼﺕ
ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ
ﻋﺒﺮ ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ
ّ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻟﻠﻌﻼﺝ ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺩﻣﺎﻥ

ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻣﻦ ﺍﻹﺩﻣﺎﻥ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ

ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺨﺼﺼﺔ
ﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ

)ﺗﻘﻴﻴﻢ ،ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﻋﻼﺝ(

ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺓ
ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻃﺒﻴﺔ

ﺧﺪﻣﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ

ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺸﻮﺭﺓ
ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ

ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺸﻮﺭﺓ
ﻭﺍﻟﻔﺤﺺ ﺍﻟﻄﻮﻋﻲ
ﻟﻔﻴﺮﻭﺱ ﻧﻘﺺ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ

ﻟﻺﺗﺼﺎﻝ ﺑـ »ﺳﻜﻮﻥ«
ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻮﻧﻮ
01-202 714
ﺍﻟﺮﻣﺎﻧﺔ
ﻣﺮﻛﺰ ﻋﻴﻦ
ّ
01-281 566

ﺳﻜﻮﻥ ﺍﻷﺷﺮﻓﻴﺔ
ﺍﻟﻄﺎﺑﻖ ﺍﻷﻭﻝ ،ﺑﻨﺎﻳﺔ ﻧﺨﻠﻪ ,ﺷﺎﺭﻉ ﻣﻮﻧﻮ,
ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ + ٩٦١ ١ ٢٠٢ ٧١٤ :
ﺳﻜﻮﻥ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﺮﻣﺎﻧﺔ
ﺍﻟﻄﺎﺑﻖ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﺑﻨﺎﻳﺔ ﻟﻴﻮﻥ ﻏﺮﺍﺑﻴﺖ )ﻣﻮﻧﺪﻳﺎﻝ( ،ﺷﺎﺭﻉ ﺑﻴﺎﺭ ﺟﻤﻴﻞ,
ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ + ٩٦١ ١ ٢٨١ ٥٦٦ :
info@skoun.org | www.skoun.org

  @Skoun_Beirut

facebook.com/skoun.org

